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1  مقدمه
با پيروزي انقالب اسالمي و از دست رفتن منافع قدرت هاي 
تمام  در  کشورها  اين  اسالمی،  ايران  در  دنيا  استکباري 
جمهوری  نظام  عليه  را  توطئه ای  هرگونه  گذشته  سال های 
انقالب  بتوانند  آن طريق  از  تا  بسته اند  به کار  ايران  اسالمی 
را به انحراف کشانده و در بين اقشار مختلف مردم نااميدی 
بر آن اصرار  راه هايی که دشمن بسيار  از  ايجاد کنند. يکی 
کشور  بر  و  درآورده  زانو  به  را  کشور  طريق  آن  از  تا  دارد 
توان  تضعيف  جهت  تحريم  ابزار  از  استفاده  يابد  سلطه 
انتخاب  است.  کشور  اقتصاد  درآوردن  پای  از  و  اقتصادی 
راهکار تحريم اقتصادی از سوی نظام سلطه برای مقابله در 
 ... و  ترور  نظامی،  حمله ی  به  تهديد  نظير  روش هايی  کنار 
نبوده  راهبرد  يا  جبهه  آن  در  آن ها  از شکست  نشان  صرفاً 
حاکم  شرايط  است.  کشور  اقتصاد  واقعيت های  علت،  بلکه 
بر اقتصاد کشور، ضعف ها و کاستی های موجود در آن سبب 
شود.  اقتصادی  عيار  تمام  جنگ  يك  وارد  دشمن  تا  شد 
بحث  )مد ظله العالی(  رهبري  معظم  مقام  اساس  همين  بر 
يك  به عنوان  را  آن  و  نمودند  مطرح   را  مقاومتي1  اقتصاد 

تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی

میثم نازک تبار1*| یزدگرد باللک2|

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی اين موضوع پرداخته است که چگونه می توان به کمك استاندارد و استانداردسازی زمينه ی تحقق اقتصاد مقاومتی 
را فراهم کرد و مسير رشد و توسعه ی اقتصادی کشور را هموار ساخت. ضعف در ساختار درونی اقتصاد کشور از يك سو )نظير اقتصاد دولتی 
وابسته به نفت، نبود يك سازوکار مناسب در مديريت مصرف، ضعف در توليد ملی و خودکفايی کاالهای راهبردی و...( و اعمال تحريم های 
بين المللی از سوی ديگر سبب شده است تا اقتصاد کشور آسيب پذير نشان داده شود و دشمنان را به يك جنگ اقتصادی تمام عيار ترغيب 
کند. برای مقابله با چنين فضايی مناسب است نقاط آسيب پذير و زمينه ساز تهديد شناسايی شده و سپس جهت اصالح و رفع آن اقدام شود. 
روش استفاده شده در اين پژوهش کيفی و از حيث نوع کاربردی است. اين پژوهش به صورت توصيفی و با استفاده از مطالعه ی کتابخانه ای، 
اسنادی انجام شده است. بنابراين، در اين مقاله تبيين شده است به کمك استاندارد و استانداردسازی می توان با اصالح الگوی مصرف، 
هزينه های زائد را کاهش داد و زمينه ی صرفه جويی در هزينه های عمومی کشور را فراهم کرد. همچنين از طريق استانداردسازی می توان 
با برنامه ريزی برای ارتقای کيفيت و ايجاد رقابت پذيری در توليد، مصرف کاالهای داخلی را ترويج داده و باعث افزايش توليد داخلی شد. 
استانداردها با ايجاد فضای رقابتی می توانند زمينه های حضور در بازارهای جهانی را مهيا سازند. در نتيجه استانداردها می توانند با تقويت 

عوامل توليد، توانمندسازی نيروی کار و تقويت رقابت پذيری، زمينه های رشد و توسعه ی اقتصاد کشور را فراهم سازند.

واژگان کلیدی:
اقتصاد مقاومتی،  استاندارد،  استانداردسازی

تاريخ دريافت مقاله: 98/09/17
تاريخ پذيرش مقاله: 98/12/06

1. نويسنده مسئول- دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانيك، دانشگاه آزاد، تهران، ايران
2. دانش آموخته کارشناسی شيمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران 

اقتصادي و  برای مقابله، تغيير مسير حرکت  راهبردی مهم 
زمينه ساز رشد و توسعه ی پايدار کشور عنوان کردند. ايشان 
رشد  تأمين  هدف  با  را  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سياست های 
به  دستيابی  اقتصادی2،  مقاومت  شاخص های  بهبود  پويا، 
اهداف سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 و رسيدن به 
برنامه های اقتصادی کشور با رويکردی جهادی، انعطاف پذير، 
راهکاری  به عنوان  برون گرا  و  پيشرو  درون زا،  فرصت ساز، 
به  رو  تحريم های  و  بحران ها  برابر  در  مقاومت  برای  عملی 
مفهوم  تبيين  در  و  فرمودند  ابالغ  و  معرفی  افزايش جهانی 
اقتصاد مقاومتی می فرمايند: » اقتصاد مقاومتی معنايش اين 
به  باشيم که هم روند رو  اقتصادی داشته  ما يك  است که 
رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسيب پذيری اش 

کاهش پيدا کند.« )ابراهيم زاديزدانی، پروان، 1397(.
يکی از راهکا رهای مناسب اين است که نقاط آسيب پذير و 
زمينه ساز تهديد شناسايی شده و سپس جهت اصالح و رفع 
آن اقدام شود. در اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعات مهمی 
که به عنوان مؤلفه های رشد و توسعه ی کشور شناسايی شده 
و مورد بحث قرار دارند شامل مواردی چون رشد بهره وری، 
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امنيت  تقويت  داخلی،  توليدات  افزايش  مصرف،  مديريت 
غذايی، حمايت و توسعه ی صادرات، کاهش وابستگی به درآمد 
حاصل از نفت و گاز، افزايش پوشش استاندارد و پيشتازی در 
از  می توان  که  ابزارهايی  از  يکی  است.  دانش بنيان3  اقتصاد 
آن برای اصالح و رفع نقاط آسيب پذير و زمينه ساز تهديدها 
استانداردها  ست.  رعايت  گرفت،  به کار  موضوعات  اين  در 
غير ضروری  تنوع  کاهش  با  می توان  استانداردها  کمك  به 
را  هزينه ها  ضايعات،  افزايش  از  جلوگيری  و  محصوالت 
کاهش داده و با اصالح الگو و مديريت مصرف در حوزه هايی 
صرفه جويی  زمينه های  انسانی،  نيروی  و  انرژی  مواد،  چون 
اقتصادی را فراهم کرد و از اين طريق مسير صحيح بهره وری 
از ظرفيت ها و دارايی های موجود را هموار ساخت. از طرفی 
استانداردها و تضمين  با  توليدات داخلی  انطباق  با  می توان 
توليدات  مصرف  به  گرايش  محصوالت،  کارايی  کيفيت  و 
داخلی را افزايش داد. استانداردها با تضمين کيفيت و ايجاد 
اطمينان خاطر از دوام، ايمنی و کارايی4 محصوالت و خدمات 
اين اطمينان را به جامعه و شهروندان خواهند داد که آنچه 
به کار می گيرند يا مصرف می کنند، سالم است. يکی از موانع 
کيفيت  تعيين شده ی  الزامات  صادرات،  حوزه ی  در  اساسی 
با  می توانند  استانداردها  است؛  صادراتی  محصوالت  برای 
تضمين کيفيت5 سهم مهمی در برطرف کردن مسائل تجارت 
اجرای  و   به کارگيری  با  طرفی  از  باشند.  داشته  خارجی6 
استانداردهای بين المللی، تجارت خارجی تسهيل و به تدريج 
در نتيجه  شد؛  خواهد  بيشتر  نيز  جهانی7    بازارهای  سهم 
وابستگی  و  يافته  گسترش  صادرات  توسعه ی  زمينه های 
در  يافت.  خواهد  کاهش  نفت و گاز  از  حاصل  درآمدهای  به 
تبادل  و  داده  انتقال  مسير  استانداردها  دانشی،  حوزه ی 
دانش را فراهم و امر پژوهش و نوآوری را تسهيل می کنند؛ 
محققان و پژوهشگران می توانند از استانداردها به عنوان يك 
بنابراين،  کنند.  استفاده  نوآوری  و  پژوهش  فرايند  در  سکو 
می توان گفت استاندارد و استانداردسازی نقش بسيار مهم و  
تأثيرگذاری در تحقق سياست های اقتصاد مقاومتی خواهند 
که  ناشی می شود  آن جا  از  مقاومتی  اقتصاد  اهميت  داشت. 
روند  متوقف کردن  برای  اسالمی  انقالب  دشمنان  تالش 
پيشرفت انقالب در سال های اخير بيش از هر زمان ديگری 
بر عرصه ی اقتصاد تمرکز يافته است. اين در حالی است که 
فاصله ی  مقاومتی  اقتصاد  با  کشور  اقتصادی  فعلی  وضعيت 

نسبتاً زيادی دارد. شاهد بر اين ادعا، در بخش مصرف خانوار، 
فرهنگ  حاکميت  مصرف،  بازار  در  تبذير  و  اسرف  وجود 
خارجی،  کاالی  مصرف  ترجيح  به  تمايل  مصرف گرايی، 
نيز،  پس اندازها  بخش  در  است.  داخلی  توليد  کاالهای  بر 
بخش  در  سرمايه گذاری  در  پس اندازها  از  استفاده  به جای 
توليد و ايجاد اشتغال، اين پس اندازها صرف خريد کاالهای 
بازار سفته بازی می شود. ضروری بودن  بادوام شده و يا وارد 
مسائل اقتصادی در نگاه مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
محوری بودن  به  اشاره  ايشان ضمن  است،  اهميت  حائز  نيز 
می گويم  بنده  »اينکه  می فرمايند:  چنين  اقتصاد،  مسئله ی 
که  است  اين  به خاطر  می کنم،  تکرار  و  مقاومتی(  )اقتصاد 
بنده از 10 سال، 12 سال پيش دارم اين حرف را با صدای 
مقاوم سازی  درون  در  را  کشور  اقتصاد  اگر  که  می زنم  بلند 
کنيم، عمده مشکالت از بين خواهد رفت.8« عمر سی و چند 
ايران و  انقالب اسالمی عليه  از پيروزی  ساله تحريم ها پس 
افزايش شدت اثر آن در طی زمان، تحريم را به يك متغير 
برون زای جدی و اثرگذار بر اقتصاد کشور بدل کرده است که 
با کارکردها و مؤلفه هايی  اقتصادی جديد،  ضرورت طراحی 
مداقه  مورد  مقاله  ادامه ی  در  آنچه  می کند.  تبيين  را  نوين 
قرار می گيرد توضيحات تفصيلی در رابطه با ضرورت تحقق 
هرچه  بنابراين،  است.  استانداردسازی  در  مقاومتی  اقتصاد 
در زمينه ی گسترش استانداردسازی و فرهنگ آن در جامعه 
چشم انداز  تحقق  و  محکم تر  جامعه  اقتصاد  شود ،  تالش 
1404 کشور جهت اجرای هرچه بيشتر و بهتر سياست های 
اقتصاد مقاومتی تضمين خواهد شد و با جرأت می توان بيان 
تحقق  ابزارهای  مهم ترين  از  يکی  به عنوان  استانداردها  کرد 
اجرای سياست های اقتصاد مقاومتی است که در اين مقاله 

به آن اشاره می شود.

2 مبانی نظری تحقیق
1-2 تبیین اقتصاد مقاومتی

1-1-2 چیستی و چرایی اقتصاد مقاومتی 
در چند سال اخير و با شدت يافتن تحريم های يك جانبه و 
غيرانسانی نظام سلطه عليه جمهوری اسالمی ايران، واژه ی 
جديد »اقتصاد مقاومتی« به ادبيات اقتصادی کشور اضافه و 
به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث و بررسی 
با  کارآفرينان  ديدار  در  اولين بار  واژه  اين  است.  گرفته  قرار 
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در شهريور سال 1389  )مد ظله العالی(  رهبری  مقام معظم 
»اقتصاد  انقالب  معظم  رهبر  ديدار،  همين  در  شد.  مطرح 
برای  و  معرفی  کارآفرينی  از  مفهومی  و  معنا  را  مقاومتی« 
نياز اساسی کشور به کارآفرينی نيز دو دليل »فشار اقتصادی 
معرفی کردند  را  برای جهش«  »آمادگی کشور  و  دشمنان« 
رهبری  معظم  مقام  ديدگاه  بر اساس   .)1394 )دهقان پور، 
سياست های  ابالغ  و  تدوين  انگيزه ی  و  علل  )مد ظله العالی( 
اقتصاد مقاومتی، ظرفيت های فراوان مادی و معنوی کشور 
انسانی، سرمايه های طبيعی و موقعيت  از جمله ظرفيت های 
ديرپای  و  مزمن  مشکالت  حل  کشور،  جغرافيايی  ممتاز 
اقتصادی نظير تورم، بيکاری، وابستگی به نفت، پايين بودن 
بهره وری و الگوی ناصحيح مصرف و نيز مقابله با تحريم ها و 
کاهش کامل تأثيرپذيری اقتصاد کشور از بحران های اقتصاد 

جهانی است )شقاقی شهری، 1395(.  
گرايش به اقتصاد مقاومتی فقط مختص کشور ما نبوده بلکه 
در بسياری از کشورها با توجه به تکانه ها ی شديد اقتصادی 
به  اقتصادی  فنريت  يا  اقتصادی9  تاب آوری  عناوين  تحت 
معنی توانايی بازگشت سريع به حالت اوليه برای مقاوم سازی 
اقتصاد به کار برده شده است. »پارادوکس سنگاپور10« عنوان 
به کار گرفته شد  بريگاگاليو )2003(  عبارتي بود که توسط 
علي رغم  سنگاپور  کشور  که  دارد  اشاره  موضوع  اين  به  و 
قرار گرفتن در معرض شوک هاي اقتصادي خارجي، توانسته 
است نرخ رشد اقتصادي و سرانه ی توليد ناخاص داخلي خود 

را مديريت کند.
مقاومتی  اقتصاد  مفهوم  برای  متفاوتی  تعاريف  تاکنون 
نگاه  اين موضوع  به  از جنبه ای  ارائه شده است که هر کدام 
را  مقاومتی  اقتصاد   )2010( همکاران  و  هيل  د اشته اند. 
وارد شدن  از  بعد  اوليه  حالت  به  برگشت  و  بازيابی  توانايی 
با  مقابله  و  ايستادگی  توانايی  سيستم،  از  خارج  شوک های 
تکانه ها يعنی جذب شوک و توانايی اجتناب از شوک معرفی 
را  مقاومتی  اقتصاد   )2013( همکاران  و  بريگاگاليو  کردند. 
توانايی بازيابی و تعديل اثرات منفی شوک ها اقتصاد خارجی 
می دانند . مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( اقتصاد مقاومتی 
آن  يعنی  مقاومتی  »اقتصاد  نمودند:  تعريف  اين گونه  را 
اقتصادی که در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط 
تعيين کننده ی  می تواند  شديد  خصومت های  و  دشمنی ها 
رشد و شکوفايی کشور باشد.« معظم له در تبيين اين مفهوم 

اين  نيست،  نفی  فقط جنبه ی  مقاومتی  »اقتصاد  فرموده اند: 
حصار کشيدن  معنايش  مقاومتی  اقتصاد  که  نيست  جور 
نه،  باشد.  تدافعی  کارهای  انجام يك سری  فقط  و  دور خود 
امکان  به يك ملت  اقتصادی که  يعنی آن  مقاومتی  اقتصاد 
می دهد و اجازه می دهد که حتی در شرايط فشار هم رشد 
و شکوفايی خودشان را داشته باشند11« )اسکندری، 1393(. 
معرفی  چنين  مقاومتی  اقتصاد   )1393( معين  فرهنگ  در 
می شود: اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکيد بر روی 
در  را  خوداتکايی  برای  تالش  و  داخلی  توليد  مزيت های 

دستور کار قرار می دهد .
يکی  را  اقتصادی  رياضت  و  مقاومتی  اقتصاد  افراد  از  برخی 
اقتصاد  اقتصاد مقاومتی همان  باورند که  اين  بر  و  می دانند 
رياضتی با عنوانی متفاوت است، درحالی که اين دو اصطالح 
رياضت  هستند.  متفاوت  کاماًل  مفاهيم  و  تعاريف  دارای 
اقتصادی يك طرح يك طرفه است و از ناحيه ی دولت ها به 
مردم تحميل می شود؛ هدف اصلي رياضت اقتصادي کاهش 
همين  به  و  است  دولت  بودجه ی  کسری  رفع  و  هزينه ها 
خدمات  برخی  ارائه ی  حذف  يا  و  کاهش  به  دولت ها  دليل 
و مزايای عمومی دست می زدند. منظور از اقتصاد مقاومتي، 
اقتصاد منفعل و بسته،  اقتصاد فعال و پوياست نه يك  يك 
در  کوشش  و  پيشرفت  موانع  دفع  براي  مقاومت  چنانکه 
)جعفرزادگان،  مي شود  تعريف  جلو  سمت  به  حرکت  مسير 
است  اقتصادی  مقاومتی  اقتصاد  بنابراين،   .)1391 حبيبی، 
برون گرا.  و  پيشرو  درون زا،  مولد،  فرصت ساز،  انعطاف پذير، 
»درون زا  می فرمايند:  مفاهيم  اين  تبيين  در  انقالب  رهبر 
بودن اقتصاد يعنی اينکه از دل ظرفيت های خود کشور ما و 
خود مردم ما می جوشد؛ رشد اين نهال و اين درخت، مّتکی 
است به امکانات کشور خودمان. درون گرا نيست؛ يعنی اين 
اقتصاد مقاومتی، به اين معنا نيست که ما اقتصاد خودمان 
نه!  کشور؛  خود  در  می کنيم  محدود  و  می کنيم  محصور  را 
تعامل دارد،  اقتصادهای جهانی  با  برون گرا!  اّما  درون زا ست، 
می شود.  مواجه  قدرت  با  ديگر  کشورهای  اقتصادهای  با 
بنابراين، درون زا ست، اّما درون گرا نيست.« بنابراين، اقتصاد 
ساير  فشار  اعمال  حوزه های  تشخيص  معنای  به  مقاومتی 
کشورها و تالش برای کنترل و کم  اثر کردن اين فشارها و 
در شرايط آرمانی تبديل آن ها به فرصت ها ست )دهقان پور، 

 .)1394
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2-1-2 ارکان و ویژگی های  اقتصاد مقاومتی 
است  الزم  آن  لزوم  و  مقاومتی  اقتصاد  فهم  و  تبيين  برای 
اين  نکته  اولين  کرد.  پيدا  ورود  مسئله  به  مقدمه  چند  با 
مفهومی  و  طيفی  مفهوم  يك  مقاوم بودن،  مفهوم  که  است 
مطلق و دارای اندازه ای مشخص نيست. ديگر اينکه اقتصاد 
مقاومتی قبل از دين و نقل، يك مفهوم عقلی است. شاهد 
اين مدعا يك اصل عقلی است که در هر جای دنيا اصل بر 
استحکام، مقاومت و قوام است. با نگاهی به ساير اقتصادهای 
آن ها همواره سعی  تمامی  که  متوجه خواهيم شد  نيز  دنيا 
در مقاوم سازی بافت ها و ساختارهای خويش داشته اند و اين 
پيشرفت  به  رو  خود  مسير  در  همواره  دانش،  تکامل  با  امر 
بوده است؛ بدين معنا که جهت گيری تمام تئوری های جديد، 
اين  به  است.  مقاوم سازی  و  قوام  يعنی  هدف،  اين  به  نيل 
مفهوم، استفاده از تجربيات ساير کشورها برای مقاوم سازی 
بافت های اقتصادی کشور الزم و ضروری است )سميعی نسب 
و همکاران، 1395(. مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( نيز 
در جلسه ی تبيين سياست های کلی اقتصاد مقاومتی چنين 
فرمودند: »تکيه بر ظرفيت های داخلی به معنای چشم بستن 
در  اسالمی  نظام  بلکه  نيست،  ديگر  کشورهای  امکانات  از 
ديگر  کشورهای  امکانات  از  داخلی  داشته های  به  اتکا  کنار 

نيز استفاده بيشينه ای خواهد کرد12«.
رکن اول، مقاوم بودن اقتصاد

برابر  در  مقاومت  توانايی  مقاومتی،  اقتصاد  بارز  ويژگی 
تهديدزايی  برابر عوامل  تهديدزا ست. کشور  بايد در  عوامل 
تحريم ها  مانند  تخاصم  تکانه های  و  باليای طبيعی  همچون 
و امثال تحريم توانمند شود به فرموده ی رهبر معظم انقالب 
سعی  که  است  اين  ما  همه ی  » وظيفه ی  )مد ظله العالی(: 
کنيم کشور را مستحکم، غيرقابل نفوذ، غيرقابل تأثير از سوی 
دشمن حفظ کنيم و نگه داريم؛ اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد 
توطئه ی  معرض  در  است  ممکن  که  آنچه  مقابل  در  بتواند 
دشمن قرار بگيرد، مقاومت کند13« )معاونت سياسی سازمان 

عقيدتی و سياسی وزارت دفاع، 1396(.
وابستگی اقتصاد کشور به نفت و تبديل شدن آن به مهم ترين 
اهرم فشار و ابزار تحريمی غرب، گويای اين مطلب است که 
اقتصاد ما يك اقتصاد تك محصولی بوده و مهم ترين بودجه ی 
دولت و تأمين مالی کشور به فروش نفت خام )گاز( وابسته 
به  زيادی  بسيار  وابستگی  نيز  آن  استخراج  حتی  که  است 

خارج از کشور دارد و اين يکی از مهم ترين علت هايی است 
که نشان می دهد اقتصاد ما بسيار متزلزل است. عالوه بر اين 
الزم است در ساير حوزه ها نيز سازوکارهای اقتصادی مورد 
بازبينی قرار گيرند تا مواردی که وابستگی کشور را به دنبال 
اقدام  دارد، شناسايی شده و در خصوص کاهش يا حذف آن 

شود.
رکن دوم، استفاده از همه ی ظرفیت های مردمی

يکی از چالش های اقتصاد ايران، ضعف در بخش خصوصی و 
تعاون در اقتصاد و عدم مشارکت آحاد مردم در فعاليت های 
حضور  و  اقتصادی  فعاليت های  در  انحصار  است.  اقتصادی 
اقتصاد  تا  است  شده  موجب  اقتصاد  در  آن  گسترده ی 
 .)1395 )شقاقی شهری،  شود  آسيب پذير  شدت  به  ملی 
مردم  نقش  در باره ی  )مد ظله العالی(  رهبری  معظم  مقام 
يعنی  مقاومتی  »اقتصاد  می فرمايند:  مقاومتی  اقتصاد  در 
اقتصاد مردم بنياد. يعنی اقتصادی که مردم در آن مشارکت 
حداکثری داشته باشند14«. در دنيای امروز و در نظريه های 
اقتصاد  يعنی  آن ها،  مصرف گرايی ترين  حتی  اقتصادی  رايج 
سرمايه داری، مردم هم در توليد انبوه و هم در مصرف نقش 
و  )معاونت سياسی سازمان عقيدتی  دارند  برعهده  را  اصلی 

سياسی وزارت دفاع، 1396(.  
و  متعهد  انسانی  نيروی  از  برخورداری  با  اسالمی  ايران 
اين  است.  بالقوه  پتانسيل های  و  ظرفيت ها  دارای  کارآمد 
ظرفيت های بايد به درستی شناخته شده و به کارگيری شوند. 
قانونی،  خالهای  و  نواقص  رفع  با  می توانند  امر  مسئولين 
رانت جويی ها  )حذف  عدالت مداری  و  اقتصادی  ثبات  ايجاد 
و  مردم  گسترده ی  و  مؤثر  فعال،  حضور  ويژه خواری ها(  و 
بخش های خصوصی در فعاليت های اقتصادی را فراهم سازند 
و بدين وسيله ضمن حفظ دستاوردهای کشور در زمينه ی های 
مختلف و تداوم پيشرفت، الگويی الهام بخش از نظام اقتصادی 

اسالم را عينيت بخشند.
رکن سوم، حمایت از تولید ملی

داخل  توليد  قدرتمندی  به  منوط  خوداتکايی  و  استقالل 
است. به همين دليل محور اقتصاد مقاومتی نيز توليد داخلی 
مقاومتی  اقتصاد  به  حصول  برای  در واقع  می رود.  به شمار 
مسير  خود  بايد  مردم  کنيم.  استفاده  داخل  توليد  از   بايد 
مصرف کاالهای خارجی را ببندند و مصرف توليد داخل را بر 
مصرف کاالهای با عالئم خارجی ترجيح دهند. »حمايت از 
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توليد ملی، آن بخِش درون زای اقتصاد ماست و بايد به اين 
سياسی  و  عقيدتی  سازمان  سياسی  )معاونت  کرد15«.  تکيه 
وزارت دفاع، 1396(.  سهم دولت در حمايت از توليد ملی، 
پشتيبانی از توليدات داخلِی صنعتی و کشاورزی است. سهم 
سرمايه داران و کارگران، تقويت چرخه ی توليد و اتقان در کار 
توليد و سهم مردم که از همه ی اينها مهم تر است، مصرف 

توليدات داخلی است )ابراهيم زاد و همکاران، 1397(. 
درخواست  به  آمريکا،  خزانه داری  وزير  نخستين  هميلتون 
که  کرد  استدالل  و  تهيه  گزارشی   1791 سال  در  کنگره 
به دليل فشار رقابت از خارج و عادت مردم به مصرف کاالهای 
آمريکا  در  تأسيس  شرف  در  يا  تازه کار  صنايع  انگليسی، 
زيان های  اينکه  مگر  دهند،  ادامه  به حيات خود  نمی توانند 
اوليه ی آن ها به نوعی توسط دولت جبران شود. وی 11 گروه 
از اصول و روش های رشد صنايع و کارخانجات را پيشنهاد 
کرد که برخی از مهم ترين آن ها عبارت بود از: وضع تعرفه 
بر واردات و برخی موارد ممنوعيت آن ها، اعطای يارانه  های 
و  صادراتی  جوايز  خام،  مواد  صادرات  ممنوعيت  توليدی، 
اکتشافات  و  نوآوری ها  تشويق  الزم،  زيربناهای  توسعه ی 
جديد در درون کشور و يا معرفی آنچه در کشورهای ديگر 
نرخ  در نتيجه ی سياست های حمايت گرايانه،  توليد می شود؛ 
داشت.  قابل توجهی  افزايش  سرانه  داخلی  ناخالص  توليد 
بازه ی  در  اقتصادی  رشد  و  تعرفه  نرخ  رابطه ی  مطالعه ی 
1831 تا 1911 نشان می دهد که متوسط نرخ رشد ساالنه 
در حالی که  است،  بوده   2/4 آمريکا  برای  زده شده  تخمين 
سياست  های  از  که  اروپايی  کشورهای  در  رشد  متوسط 
آزادسازی تجاری پيروی می کردند 1/2 بوده است. تجربه ی 
با  کشور  اين  است  داده  نشان  اخير  سال   150 در  آمريکا 
ارتقای توليد و صنايع داخلی، توجه به ابداع، فناوری و دانش 
بخشی  است  توانسته  نفت،  به  وابستگی  و همچنين کاهش 
از آسيب پذيری اقتصاد داخلی خود را کاهش داده و به رشد 

اقتصادی دست يابد )چانگ، 1392(.
حمايت از توليد ملی يعنی اينکه کشور از حالت واردکننده 
يك  به  تبديل  و  کمينه ای  واردکننده  حالت  به  بيشينه ای 
و  غيرنفتی  محصوالت  صادرکننده ی  و  توليد کننده  کشور 
غيروابسته به نفت شود. اگر توليد داخل رونق يابد مسئله ی 
تورم و اشتغال نيز حل خواهد شد و به اين ترتيب اقتصاد 

استحکام خواهد يافت.

رکن چهارم، اصالح الگوی مصرف یا مدیریت مصرف
تخصيص  در  تعيين کننده  نقشی  جامعه  هر  مصرف  الگوی 
آن ها  توزيع  شيوه ی  و  توليدی  کاالهای  نوع  توليد،  منابع 
دارد و اصالح الگوی مصرف يکی از پايه های اصلی پيشرفت 
کاالها،  مصرف  اصلی  بازار  به عنوان  مردم  است.  اقتصادی 
خريد  انگيزه ی  ميزان  مقاومتی،  اقتصاد  بر  مستقيمی  تأثير 
توليدات ملی و چگونگی مصرف آن ها و رعايت الگوی مصرف 
وزارت  سياسی  و  عقيدتی  سازمان  سياسی  )معاونت  دارند 
دفاع، 1396(. »مصرف هم بايد مديريت شود. اين قضيه ی 
خب،  است.  کشور  در  مهمی  قضيه ی  زياده روی،  و  اسراف 
و  فرهنگ سازی  گرفت؟  را  اسراف  جلوی  بايد  چگونه  حاال 
مصرف کننده ی  يك  خودش  دولت  است.  الزم  عملی  اقدام 
بسيار بزرگی است... به مصرف توليدات داخلی هم اهميت 

بدهيد16« )اسکندری، 1393(.
در زمينه ی اصالح الگوی مصرف می توان به جايگزينی مصرف 
توليدات داخلی به جای استفاده از محصوالت خارجی اشاره 
)البته  پرداخت  ايرانی  کاالهای  مصرف  به  بتوان  اگر  کرد؛ 
قطع  به طور  داخلی(  کاالهای  کيفيت  ارتقای  در صورت 
شاهد رونق توليد خواهيم بود. عالوه بر آن بسياری از کاالها 
ندارند  زندگی  در  تأثير چندانی  نبودشان  و  بود  که  هستند 
نياز  تا  می شود  باعث  هم چشمی ها  و  چشم  و  تبليغات  اما 
جلوگيری  با  می توان  آيد؛  به وجود  مصرف کننده  در  کاذب 
داد.  نجات  فضا  اين  از  را  جامعه  اسراف،  و  تجمل گرايی  از 
در  ميزان مصرف  و هم  نوع مصرف  است هم  نياز  بنابراين، 

کنار هم به درستی مديريت شوند.
رکن پنجم، اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکی از راهبردهای اساسی توليد 
به شمار می آيد. اقتصاد دانش بنيان، يك اقدام زيرساختی در 
توليد و اشتغال است. به همين جهت يکی از راه های تحقق 
شرکت های  از  دولت  حمايت  مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
دانش بنيان است. به باور رهبر معظم انقالب )مد ظله العالی( 
است  کشور  زيرساخت های  مهم ترين  از  دانش بنيان  اقتصاد 
چرخه ی  قطعاً  گيرد،  قرار  مورد توجه جدی  موضوع  اگر  که 
)معاونت سياسی سازمان  تکميل خواهد شد  علم و صنعت 
عقيدتی و سياسی وزارت دفاع، 1396(.  اقتصاد دانش بنيان 
اقتصاد کميابی منابع نيست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است؛ 
مستهلك  مصرف  هنگام  که  منابع  از  بسياری  برخالف  زيرا 
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پايه  دانش  اقتصاد  اساس  که  دانش،  و  اطالعات  می شوند، 
است، می تواند بارها مصرف شده و با مصرف بيشتر در واقع 

رشد کند )هاشم زهی و نصيرخانی، 1395(.
علم  هم افزايی  به منظور  دانش بنيان  مؤسسات  و  شرکت ها 
نتايج  تجاری سازی  و  دانش محور  اقتصاد  توسعه ی  ثروت،  و 
تحقيق و توسعه در حوزه ی فناوری های برتر تشکيل شده اند. 
آن چيزی که باعث می شود شرکت های دانش بنيان به عنوان 
با  بتوان  که  است  اين  شوند  تلقی  ثروت  توليد  منبع  يك 
هدايت درست اين شرکت ها زمينه ی فعاليت های اقتصادی 
هستند،  مواجه  دانش  کمبود  با  که  حوزه هايی  در  را  آن ها 

جبران کرد. 

2-2 تبیین استاندارد و استانداردسازی
1-2-2 مفهوم استاندارد و استانداردسازی

استاندارد  در لغت به معنی نظم، قاعده، قانون و مفاهيمی از 
اين قبيل است. گروهی از صاحب نظران، استانداردها و الگوها 
در  معيار  يا  ضابطه  مشخصات،  مقررات،  قانون،  به عنوان  را 
نظر گرفته اند )ميجانی و سليمی، 1393(. استانداردها شامل 
راهنماها و الزاماتی برای انجام کارهاي درست )اثربخشي( و 
درست کار کردن )کارايي( و در نهايت دستيابي به بهره وري 
 .)1395 تمتاجی،  و  )خاشعی  هستند  ايدئا ل  و  مطلوب 
يا  استاندارد مدرکی است در برگيرنده ی قواعد، راهنمايی ها 
ويژگی هايی برای فعاليت ها يا نتايج آن ها به منظور استفاده ی 
به  و  فراهم  همراهی  و  اجماع  طريق  از  که  مکرر  عمومی 
وسيله ی سازمان شناخته شده ای تصويب شده باشد و هدف 
زمينه ی  يك  در  نظم  از  مطلوبی  ميزان  به  دستيابی  آن  از 
خاص است. استاندارد بايد بر نتايج علوم، فنون و تجربيات 
مورد محصوالت  در  به طور سنتی  استانداردها  باشد.  استوار 
فيزيکی تدوين شده است؛ اما امروزه دامنه شمول آن بسيار 
آن  عام  معنای  برای محصول در  و در واقع  است  گسترده تر 
شامل همه چيز از جمله محصول نرم افزاری و سخت افزاری، 

خدمات، دانش و غيره است )رياحی، 1383(.  
ارتباط  در  معيارهايی  ايجاد  فعاليت   ، استانداردسازی 
نظمی  به  دستيابی  هدف  با  و  بالقوه  يا  بالفعل  مسائلی  با 
و  عمومی  استفاده ی  برای  بحث  مورد  مقوله ی  در  بهينه 
بين المللی  سازمان  از سوي  )رياحی، 1383(.  است  مستمر 
ايزو  استانداردسازي اين گونه تعريف می شود: »فعاليتی که 
براي مسائل تکرار شونده به ويژه در حوزه هاي علمی، فنی و 

اقتصادي راه حل ارائه می کند، با اين هدف که به ساختاري 
مکتوب و به نظم و ترتيبی بهينه دست يافت.«

است.  استاندارد  تدوين  از  فراتر  اقدامی  استانداردسازی،   
در  تخصص  يك  به عنوان  می توان  را  استانداردسازی  علم 
مديريت  مالی،  مديريت  بازاريابی،  کنار  در  کسب وکار  علم 
علوم  اگرچه،  گرفت؛  نظر  در  کيفيت  مديريت  و  اطالعات 
دارند.  نقش  استانداردسازی  در  ورودی  به عنوان  هم  پايه 
تقريباً  و  نيست  استانداردسازی مختص صنعت  و  استاندارد 
همه جا در تمامی جنبه های زندگی مدرن حضور دارند زيرا 
اقتصاد و  بهداشت،  و  ايمنی، سالمت  امنيت،  مردم خواهان 
محيطی سالم هستند )بحيرايی و محمدروضه سرا، 1396(. 
در يك جامعه ی صنعتی مدرن، استانداردسازی يك فعاليت 
تسهيل کننده محسوب می شود. هدف اصلی استانداردسازی 
به  همراه  کسب وکار  نتايج  به  رسيدن  سازمان،  يك  در 
اثربخشی و افزايش کارايی در آن سازمان است )دی ورايس، 

.)1389
هسر و اينکالر  )1998( فضای استانداردسازی را به سه محور 
استانداردسازی  استانداردسازی، جنبه های  موضوعات  اصلی 
موضوع  کرده اند؛  دسته بندی  استانداردسازی  سطوح  و 
است  فعاليتی  يا  فرايند  ماده،  هر  شامل  استانداردسازی 
نظير:  باشد.  داشته  فرهنگی  حتی  يا  اقتصادی  ارزش  که 
کشاورزی،  غذا،  ساختمان،  مسکن  و  حمل ونقل،  مهندسی، 
نساجی، تجارت، علم، آموزش و ... جنبه های استانداردسازی 
نمادها،  واژگان،  شامل،  که  دارد  بستگی  موضوع  ماهيت  به 
 ... و  قوانين ومقررات  بازرسی،  نمونه برداری  و  مشخصه ها، 
را  استاندارد  کارکرد  سطح  استانداردسازی  سطوح  است؛ 
نشان می دهد که شامل بين المللی، ملی، اتحاديه، شرکتی و 
شخصی است؛ در واقع حد مشارکت استانداردسازی را از نظر 

جغرافيايی، سياسی يا اقتصادی مشخص می کند. 
آن  از  پس  و  سطح  باالترين  در  بين المللی  استانداردسازي 
استانداردسازی هاي منطقه اي قرار می گيرد؛ يعنی تعدادي از 
کشورهاي هم جوار يا به نوعی با هم يکسان شده کار را انجام 
سپس  و  ملی  استانداردسازي  سطح  آن،  از  بعد  می دهند. 
بخش هاي  شامل  که  می گيرد  قرار  بخشی  استانداردهاي 
استانداردسازي،  سطح  پايين ترين  است.  صنايع  از  خاص 
در  که  استانداردهايی  يعنی  است؛  شرکتی  يا  کارخانه اي 
سطح يك کارخانه در زمينه ی مقوالت خاص و در محدوده ی 

همان مقوله ی شرکتی تهيه می شوند )رياحی، 1383(.
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2-2-2 فواید و مزایای استاندارد و استانداردسازی
امروزه استانداردها در رشد و شکوفايی اقتصاد کشورها نقش 
بسيار اساسی و بنيادی را بر عهده دارند، به طوری که به کمك 
آن ها هزينه های سرمايه گذاری و ميزان ريسك کاهش يافته 
موجود،  دارايی های  و  ظرفيت  از  بهره وری  صحيح  مسير  و 
استانداردسازی  طريق  از  ديگر  سوی  از  می شود.  روشن 
رفاه  و  ايمنی  سالمت،  سطح  ارتقای  تأمين  نظير  اهدافی 
افزوده بيشتر و رشد  ارزش  ايجاد  يافته و راه  جامعه تحقق 
بهره وری در فعاليت های اقتصادی هموارتر می شود )ميجانی 

و سليمی، 1393(.
يکي از اهداف غير مالي بسياري از شرکت ها، انعطاف پذيري 
را  سازمان ها  مالي  بحران هاي  همچون  چالش هايي  است. 
باشند  قادر  هم  که  باشند  ابزارهايي  دنبال  به  مي کند  وادار 
پيشی  خود  رقباي  از  هم  و  کنند  عبور  بحران ها  اين  از 
به  نياز  آشفته ی کسب وکار  با محيط هاي  سازگاري  بگيرند. 
دستيابي و حفظ قابليت انعطاف پذيري دارد. استانداردسازي 
ساختار  تغيير  براي  مهمي  ابزار  کسب وکار،  فرايندهاي 
مي رود  به شمار  بازدهي  پتانسيل  درک  و   کسب وکار 
تحقيقي  از  به دست آمده  تجربي  نتايج   .)Hadfield, 2007(
شرکت هاي  درصد   34 در  که  داد  نشان   2008 سال  در 
افزايش  فعاليت ها،  استانداردسازي  از  هدف  آلماني  بزرگ 
 Muensterman, Weitzel,( بود  فرايند  انعطاف پذيري 
مطالعات خود  در  و همکاران )2009(  مونسترمن    .)2008

تأثير بالقوه ی استانداردسازي فرايند را بر روي کارايي فرايند 
طريق  از  آن ها  به عنوان مثال  داده اند.  قرار  بررسي  مورد 
کيفيت  و  هزينه ها  زمان،  چون  شاخص هايي  اندازه گيري 
داده هاي  بين  مثبتي  رابطه ی  دادند  نشان  فرايندها  اجراي 
استانداردسازي  دارد.  وجود  کسب وکار  بازدهي  و  استاندارد 
سازمان  در  خريد  واحد  تصميمات  مهم ترين  از  يکي  مواد 
خريد  در  استانداردسازي  اهميت  محققين  از  برخي  است. 
به  راهبردی  تصميم گيري  اولويت هاي  دوم  رتبه ی  در  را 
تحقيقي  در   .)Ellram, Pearson, 1993( مي آورند  حساب 
اوليه  مواد  استانداردسازي  که  شد  داده  نشان  آمريکا  در 
است هزينه  کاهش  ر اهبردهاي  مهم ترين  دوم  رتبه ی   در 

)Purchasing, 2002(. همچنين اوری و پورتر  در مطالعه ی 
خود بهبود عملکرد تأمين کنندگان، کاهش سطح موجودي و 
کاهش هزينه هاي خريد را از نتايج استانداردسازي برشمردند 

شامل  استانداردسازي   .)Porter, 2002( و   )Avery, 1998(
دو مرحله است مرحله ی اول يکسان سازي و مرحله ی دوم 
سال  در   .)Muensterman, Weitzel, 2008( بهينه سازي 
1973، به نقل از ورمان ، اهداف کلی استانداردسازی بيشتر 
سهولت  هزينه ها،  اقتصاد  داشتند:  اقتصادی  فقط  ماهيتی 
تعيين  و  تکراری  مسائل  رفع  برای  راهکارهايی  کاربری، 

کيفيت و ارزش يابی )بحيرايی و محمدروضه سرا، 1396(.
و  توليد  هزينه های  استاندارد  مقررات  و  قوانين  اجرای  با 
و  انبارداری  از جمله؛  مختلف  بخش های  در  پروژه  اجرای 
در  خدمات  ارائه ی  همچنين  و  ماشين آالت  و  ابزار  ساخت 
می شود؛  منظم  توليد،  روند  می يابد؛  تنزل  قابل توجهی  حد 
آرايش عملکرد شرکت يا کارخانه ها به نحو متعادلی تنظيم 
به  مربوط  طرح های  و  نقشه ها  اسناد،  نگهداری  می شود؛ 
دقيق  نظام  يك  طبق  خدمات  انجام  و  محصوالت  توليد 
همکاری  می شود؛  بايگانی  و  طبقه بندی  سريع،  بازيابی 
پيشبرد  برای  کارخانه  يا  سازمان  مختلف  واحدهای  ميان 
فنی  مسائل  در  کارکنان  تفاهم  می  شود؛  ميسر  توليد  روند 
کيفيت  دارای  کاالی  توليد  با  سرانجام  و  می پذيرد  تحقق 
جلب  نيز  مصرف کنندگان  و  بهره برداران  رضايت  مطلوب، 
می شود و بدين ترتيب استاندارد، شالوده ی استواری را برای 
پيشرفت و توسعه ی صنعت و اقتصاد فراهم می سازد، همين 
داليل سبب  شده است تا هزينه برای استانداردسازی، نوعی 
سرمايه گذاری مطمئن برای حضور در بازار رقابتی و تشويق 
توليدات  از  بيشتر  هر چه  استفاده ی  به  مصرف کنندگان 
در  ما  که  کرد  بيان  بدون شك می توان  تلقی شود.  داخلی 
دنيايی احاطه شده با استانداردها زندگی می کنيم و با توجه 
عظيمی  پيشرفت های  و  استاندارد  روزافزون  گسترش  به 
اهميت  و  نقش  است،  شده  حاصل  اخير  سال های  طی  که 
و  )ميجانی  است  آشکار  و  ملموس  کاماًل  آن ها  از  استفاده 

سليمی، 1393(.

3 روش شناسی تحقیق
نوع  حيث  از  و  کيفی  پژوهش  اين  در  استفاده شده  روش 
کاربردی است. اين پژوهش به صورت توصيفی و با استفاده 
از مطالعه ی کتابخانه ای، اسنادی انجام شده است. برون داد 
مي تواند  که  است  توصيفي  اطالعات  کيفي  پژوهش هاي 
کند.  کمك  اصلی  مسئله ی  و  چالش  موضوع،  بهتر  فهم  به 
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درک  و  شناخت  دنبال  به  پژوهش  نوع  اين  ديگر،  بيان  به 
جامعه  يا  فرد  بر  مطالعه  محدود ساختن  با  و  است  موضوع 
مقاومتی  اقتصاد  اول  قدم  در  است.  تفسير  و  توجيه  پي  در 
بيانات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( تبيين و  از حيث 
می شود.  مطرح  استانداردسازی  مزايای  دوم  قدم  در  سپس 
بر اين اساس، در تبيين حوزه ی اقتصاد مقاومتی، اين مقاله 
رهبری  معظم  مقام  سخنان  تحليل  با  است  کرده  تالش 
و  راهبردها  استانداردها ،  از  بهره گيری  با  و  )مد ظله العالی( 
روش های دستيابی به اقتصاد مقاومتی را استخراج کند. در 
مرحله ی تحقيق کتابخانه ای؛ کتب، تحقيقات و بررسی های 

انجام شده ی مشابه، مطالعه و جمع بندی شده است.

4 چارت شماتیک پیشنهادات تحقیق
مصرف  و  توزيع  توليد،  تحليل  به  اقتصاد  علم  به طور کلی 
رفتار متغيرهای  با پيش بينی  و  کاالها و خدمات می پردازد 
بهبود  برای  مطلوب  وضع  به  رسيدن  دنبال  به  اقتصادی 
اقتصاد   .)1394 )دهقان پور،  انسان هاست  زندگی  شرايط 
مقاومتی نيز با هدف شناسايی نقاط آسيب پذير و تهديدساز 
توليدات  ميزان  نظير چگونگی مصرف،  اقتصادی  مؤلفه های 
صادرات،  ميزان  غذايی،  امنيت  بهره وری،  سطح  داخلی، 
)حاصل  وابسته  درآمدهای  و  دانش بنيان  اقتصاد  جايگاه 
پايدار  توسعه ی  و  اقتصاد  شکوفايی  به دنبال  نفت و گاز(  از 
کشور هستند. يکی از ابزارهايی که می تواند بر اين متغيرها 
مؤثر واقع و سبب تحقق اقتصاد مقاومتی شود استاندارد و 

استانداردسازی است. 
به کمك استانداردهای ابعادی می توان با به کارگيری قطعاتی 
که کارايی يکسانی دارند و قابل تعويض هستند تنوع محصوالت 
توليدی را کاهش داده و از هزينه ها کاست و بدين ترتيب بر 
سرعت توليد افزود. همچنين با استانداردسازی فرايندها نيز 
با اجرای سيستمی  برنامه ريزی کرد و  را  می توان فعاليت ها 
از  و  افزايش ضايعات جلوگيری کرد  و  دوباره کاری ها  از  آن 
استانداردها  کمك  به  داد.  افزايش  را  بهروه وری  طريق  اين 
انسانی  نيروی  و  انرژی  مواد،  مصرف  مديريت  با  می توان 
هزينه های اجرای پروژه ها را در حد قابل توجهی کاهش داده 
و ارزش افزوده بااليی فراهم کرد. به عنوان مثال استانداردهای 
مواد سبب خريد آسان تر آن می شود. بنابراين، استانداردها 
کمك می کنند تا منابع کمتری برای توليد مقدار مشخصی 
از محصوالت صرف شود و در نتيجه هزينه های کلی اقتصاد 

از  بدين طريق  و  يابد.  کاهش  توليد  از  معينی  حجم  برای 
بهتری  تسهيالت  ايجاد  برای  به دست آمده  اقتصادی  منافع 

استفاده کرد.
در  فعاالن  همه ی  سوی  از  مشترکی  قدم  استاندارد 
برای  استانداردها  از  توليدکنندگان  است.  توليد  حوزه ی 
به دست آوردن بازاری موفق برای محصوالت و خدمات خود 
استفاده می کنند. وقتی شرکتی بيان می کند که محصوالت 
تعيين کرده  استاندارد  الزاماتی که  با  و خدمات آن شرکت 
ايجاد  مشتريان  در  بالقوه  اعتماد  يك  دارد،  مطابقت  است 
تا  می کند  ترغيب  را  مشتريان  طريق  اين  از  و  می کند 

محصوالت آن شرکت را خريداری کنند.
به کارگيری  با  می توانند  خدماتی  و  توليدی  سازمان های 
با  را مديريت کرده و  ايمنی و بهداشت شغلی  استانداردها، 
محيط  خصوص،  اين  در  کارکنان  دانش  و  آگاهی  افزايش 
کاری ايمن و سالمی را ايجاد کنند و با کاهش مخاطرات و 

حوادث شغلی، بهره وری سازمان را افزايش دهند.
از طريق استانداردها می توان بهداشت مواد غذايی را مديريت 
کرد. سازمان های توليدی و خدماتی که در زنجيره ی تأمين 
به کارگيری  با  می توانند  دارند،  نقش  جامعه  غذايی  مواد 
اصول استانداردهای سيستم مديريت بهداشت غذايی نسبت 
اطمينان حاصل  به تضمين سالمت محصوالت غذايی خود 
کنند و با پيشگيری از مخاطرات احتمالی ميکروبی و فيزيکی 
در فرآورده های غذايی که می تواند به مشتری خسارت وارد 

کند و از اعتبار سازمان بکاهد، جلوگيری کنند. 
در مباحث مربوط به اقتصاد خرد، عرضه و تقاضا محور اصلی 
موضوع،  دو  اين  تنظيم  و  تأثيرگذار  عامل  مهم ترين  و  بوده 
کيفيت و مطلوبيت کاال يا محصولی است که مصرف کننده 
درخواست يا خريداری می  کند. مطلوبيت عمدتاً با دو عنصر 
بيان کننده ی  کيفيت،  می شود،  تعيين  کيفيت  و  قيمت 
ايمنی، کاربری، بسته بندی، زيبايی و ساير  دوام، استحکام، 
اين  نيز  استانداردها  و نقش  و کاالست  ويژگی های خدمات 
مورد  در زمينه ی های  را  کيفيت  ارتقای  زمينه های  که  است 

اشاره را فراهم سازند.
عالوه بر آن، استانداردسازی کاال و خدمات، ارتقای بهره وری 
و  منابع  مصرف  در  صرفه جويی  باعث  و  داشته  به همراه  را 
بازار  رونق  و  بهره وری  افزايش  با  اما  می شود.  امکانات 
کسب وکار، سطح درآمد جامعه باال رفته و با افزايش قدرت 
خدمات  و  کاال  قيمت  بر  کيفيت  خود به خود  مردم،  خريد 
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تقدم پيدا می کند و در نهايت رفتار مصرف کننده را از لحاظ 
رعايت اصول منفعت و هزينه در درازمدت هدايت می کند.

اساسی،  زيرساخت های  به  مربوط  اقتصاد کالن، مباحث  در 
کامل  اشتغال  و  تجارت خارجی  ملی، سرمايه گذاری،  توليد 
مطرح است، استانداردها مبنا و اصول حرکت به سوی توليد 
انبوه هستند. بنابراين، اجرای نظام استانداردها، توليد انبوه 
ملی  درآمد  رشد  باعث  و  آورده  ارمغان  به  برای کشورها  را 
رونق گرفته،  سرمايه گذاری  آن  به تبع  و  شد  خواهد  آنان 
زمينه های اشتغال کامل در سطح ملی را ايجاد خواهد کرد. 
از طرفی اجرا و به کارگيری استانداردهای بين المللی، تجارت 
خارجی را تسهيل کرده و به تدريج سهم بيشتری از بازارهای 
بين المللی را به دنبال خواهد آورد، بنابراين، استانداردسازی 
چه از نظر تجارت داخلی و چه از نظر تجارت خارجی، نقش 

مهمی در توسعه ی اقتصادی بر جای می گذارد.
توليدی،  محصوالت  صادرات  در  کشور  مشکالت  از  يکی 
توليدی  محصوالت  موارد  اغلب  در  است،  کيفيت  حوزه ی 
به دليل عدم رعايت الزامات کيفی ساير کشورها، نمی توانند 
می توانند  توليدکنندگان  کنند؛  رقابت  جهانی  بازارهای  در 
رعايت  و  بين المللی(  )خصوصاً  استانداردها  به کارگيری  با 
بهبود  توليدات خود  کيفيت  مورد نياز، سطح  کيفی  الزامات 
بازارهای  در  را  خود  محصوالت  کيفيت،  تضمين  با  و  داده 

جهانی عرضه کنند. برای کشورها، استانداردهای بين المللی 
فنی  مهم  منابع  به عنوان  است  جهانی  توافقات  مظهر  که 
شناخته شده اند و با تعريف مشخصات محصوالت و خدماتی 
که در بازارهای صادراتی وجود دارد، مبنايی برای تصميمات 

درست محسوب می شوند.
فنی  دانش های  و  اطالعات  از  مجموعه ای  استانداردها 
هستند؛  پژوهش  و  تحقيق  سال ها  حاصل  که  هستند 
به منزله ی  متخصصان  برای  می توانند  استانداردها  بنابراين، 
آنان  برای  را  تحقيقات  و  پژوهش  امر  که  باشند  راهنمايی 
تسهيل کرده و باعث افزايش دانش و اطالعات دانش پژوهان 
شوند. متخصصان با به کارگيري روش ها و مواد پذيرفته شده 
)استاندارد شده(، انتخاب و طراحي مواد را تسريع بخشيده 
توسعه ی  و  بهبود  استاندارد،  با کمك  و همچنين می توانند 
دولت ها  دهند.  انجام  سريع تر  را  محصوالت  و  فرايندها 
فنی  و  علمی  پايه های  می توانند  استانداردها  کمك  به  نيز 
در زمينه ی قوانين مربوط به کنترل بازار و قيمت ها، ايمنی، 

امنيت، بهداشت و محيط زيست را فراهم کنند. 
بنابراين، استانداردها به عنوان راهبردی توانمندساز می توانند 
اقتصاد  توسعه ی  و  پيشرفت  برای  را  استواری  شالوده ی 
و  استاندارد  اثرات  از  کلی  نمای   )1( شکل  سازند.  فراهم 

استانداردسازی بر اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.

 

استاندارد و استانداردسازی

با کاهش تنوع 
غیرضروری محصوالت و  

باعث تقلیل ضایعات، 
رشد بهره وری می شود  

(3بند )
با ایجاد اطمینان خاطر و 

، بازار را  اعتماد در مشتریان
تولید داخلی را  رونق و 

(6بند )افزایش خواهد داد 

با تضمین بهداشت،  
سالمت و ایمنی، امنیت 
غذایی را تقویت خواهد  

(7بند)کرد 

با صرفه جویی در مصرف 
،  مواد، انژی و نیروی انسانی
الگوی مصرف را اصالح و 
صرفه جویی در هزینه های  

عمومی را افزایش خواهد داد  
(16و8بند های )

با ایجاد مزیت رقابتی در 
بازارهای جهانی و افزایش  

تفاهمات و ارتباطات،  
زمینه ی توسعه صادرات را  

( 10بند)مهیا خواهد کرد 

باعث افزایش پوشش  
استاندارد براى کلیه  

محصوالت داخلى و ترویج  
(24بند )آن خواهد شد 

با تسهیل در امر  پژوهش و 
نوآوری و تسریع در انتقال و 
تبادل دانش، زمینه ی رشد  
اقتصاد دانش بنیان را فراهم  

( 2بند )خواهد نمود 

شکل 1: چارت شماتيك پيشنهادات پژوهش )تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی( 
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5 نتیجه گیری
تمام  در  که  بود  خواهد  پيشتاز  امروز  جهان  در  اقتصادی 
استانداردسازی  کنار  در  را  دانش  فاکتور  خود  مؤلفه های 
سمت  به  را  جامعه  اقتصاد  و  می دهد  قرار  امور  سر لوحه ی 
است  تجربه  و  فن  و  علم  ماحصل  که  دانش بنيان  اقتصادی 
پيش می برد. حمايت از توليدکنندگان برای بهبود وضعيت 
توليد و بخش عرضه، باالخص در قسمت هايی از توليد که در 
آن بخش با واردات مواجه هستيم و تغيير فرهنگ به سوی 
فرهنگ سازی برای مصرف داخلی اشاره کرد که الزمه ی آن 
با  متناسب  زندگی  شيوه ی  از  مشخص  الگوی  يك  طراحی 
اعتماد به نفس  بر اساس  مردم  عموم  برای  مقاومتی  اقتصاد 
البته اين کار زمانی ممکن  ملی و روحيه ی جهادی است.  
است که به طور هم زمان و موازی، کيفيت توليدات داخلی را 
افزايش داده باشيم تا مردم برای اين تغيير رويه در مصرف، 

انگيزه ی کافی داشته باشند.
اين پژوهش با هدف بررسی نقش استاندارد و استانداردسازی 
نشان  تحقيق  ادبيات  است.  انجام شده  مقاومتی  اقتصاد  در 
است  ابزارهايی  از  يکی  استانداردسازی  و  استاندارد  که  داد 
سازد.  محقق  عملی  به طور  را  مقاومتی  اقتصاد  می تواند  که 
اقتصاد  بعد  در  هم  و  خرد  اقتصاد  بعد  در  هم  استانداردها 
به  خرد  اقتصاد  بعد  در  می کنند.  ايفا  را  مهمی  نقش  کالن 
نياز  با  متناسب  مصرف  الگوی  می توان  استانداردها  کمك 
کشور تدوين و با حذف موارد غيرضروری، هزينه های اضافی 
زمينه ی صرفه جويی در  بدين ترتيب  و  داد  را کاهش  کشور 
از طريق  فراهم کرد. همچنين  را  هزينه های عمومی کشور 
کيفيت  ارتقای  برای  برنامه ريزی  با  می توان  استانداردسازی 
و ايجاد رقابت پذيری، مصرف کاالهای داخلی را ترويج داده 
و باعث افزايش توليد داخلی و رونق کسب وکار شد. در بعد 
تعامالت  و  رقابتی  ايجاد فضای  با  استانداردها  اقتصاد کالن 
بين المللی می توانند زمينه های حضور در بازارهای جهانی و 
توسعه ی پايدار صادرات کاال در بازارها هدف را فراهم کرده و 
ارزآوری خالصی برای کشور به همراه داشته باشند. بنابراين، 
توانمندسازی  توليد،  عوامل  تقويت  با  استانداردها می توانند 
نيروی کار، تقويت رقابت پذيری و توسعه ی بازارهای داخلی 
را  کشور  اقتصاد  توسعه ی  و  رشد  زمينه های  خارجی  و 
نفت  تك محصولی  اقتصاد  به  کشور  وابستگی  و  فراهم کرده 
را کاهش دهند. بنابراين، هرچه در زمينه ی گسترش فرهنگ 

جامعه  در  آن  نهادينه کردن  و  استانداردسازی  و  استاندارد 
تالش شود، اقتصاد جامعه استوارتر شده و به طور قطع شاهد 

رشد و شکوفايی کشور خواهيم بود.
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Abstract
The present study investigates how standards and standardization can provide the basis for the realization of a re-
silient economy and pave the way for economic growth and development of the country. Weak internal structure 
of the economy (including oil-dependent state economy, lack of a proper mechanism for managing consumption, 
weakness in national production and self-sufficiency of strategic goods, etc.) from one side, and imposition of inter-
national sanctions from another have made Iranian economy susceptible which needs to be dealt with. To deal with 
such a case, it is important to identify vulnerabilities and threats, and then correct them. This study makes use of a 
qualitative applied methodology. The research is a descriptive study via investigation of library documents. This 
article argues that standards and standardization can help reduce waste costs by modifying the pattern of consump-
tion and providing a means for saving public spending. In addition, standardization can contribute to promotion of 
domestic goods consumed and domestic production increased through planning to improve quality and create com-
petitiveness in production. By creating a competitive environment, standards can open the door to global markets. 
As a result, standards can provide the basis for the growth and development of the country’s economy by strengthen-
ing the factors of production, empowering the workforce and enhancing competitiveness.
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