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نــوآوری باصرفــه1 به عنــوان نــوع جدیــدی از نــوآوری 
ــعه  ــورهای درحال توس ــتگاه آن کش ــه خاس ــده، ک پدیدارش
اســت و براســاس نیازهــای فقیرتریــن بخــش جامعــه 
ــرم2  ــده ی ه ــالح قاع ــه اصط ــه ب ــود، ک ــذاری می ش هدف گ
ــزار و اهــداف  گفتــه می شــود. به طــور خالصــه، به صــورت اب
ــا اســتفاده از منابــع کمتــر بــرای  بــرای انجــام کار بیشــتر ب
ــوم  ــن مفه ــه، ای ــود. اگرچ ــف می ش ــتری تعری ــراد بیش اف
هنــوز ســهم کمــی از ادبیــات نــوآوری را بــه خــود اختصــاص 
ــه  داده، ولــی از رشــدی ســریع برخــوردار اســت و کمینــه ب

ــژه  اســت: ــر، درخــور توجهــی وی ــل زی ســه دلی
الــف: مطابــق اصــول صرفه جویــی3، راه کارهایــی ارائــه 
می شــود کــه بــا کمتریــن مصــرف منابــع طبیعــی، کمتریــن 
ســرمایه و نیــروی کار ماهــر و بــا بهره بــرداری از منابــع 
محلــی فــراوان، ارزان قیمــت و یــا اغلــب دســت دوم، همــراه 
ــع زمینــی کمــک  ــر مناب ــه کاهــش فشــار وارده ب اســت و ب
ــا  ــازگارتر ب ــی س ــی از زندگ ــان دهنده ی روش ــد و نش می کن

ــت.  ــی اس ــع طبیع ــی مناب ــای جهان محدودیت ه
ــت  ــاق جمعی ــه اتف ــب ب ــت قری ــده ی اکثری ــه نماین ب: اینک
ــد و  ــد را دارن ــیل رش ــترین پتانس ــتند و بیش ــری هس بش
نشــان دهنده ی بازارهــای ضعیــف هســتند. همچنیــن، ایــن 
ــر  ــرانه ی قش ــد س ــودی در درآم ــه بهب ــه هرگون ــا ب بازاره
ــای  ــد فرصت ه ــف بســیار حســاس هســتند و می توانن ضعی
ــای  ــای متناســب و راه کاره ــه ی نوآوری ه ــرای ارائ ــی ب بزرگ
ارزان قیمــت بــرای نیازهــای اساســی قشــر ضعیــف )و غنــی( 

ــم آورد. فراه
رقیــِب  به عنــوان  مــوارد  از  بســیاری  در  پ: همچنیــن، 
راه کارهــای پیچیده تــر و گران تــر هســتند کــه در کشــورهای 

ــن  ــت همچنی ــن رقاب ــت. ای ــده  اس ــه ش ــعه یافته ارائ توس
ــوآوران پیشــرفته ی  ــب ن ــِی اغل ــای خانگ ــد در بازاره می توان
فنــاوری مشــاهده شــود و باید درآمد ســرانه را در کشــورهای 
توســعه یافته افزایــش دهــد کــه احتمــاالً در بهتریــن حالــت، 
ــدگان  ــت و مصرف کنن ــد داش ــدی خواه ــیار کن ــد بس رش
ــد  ــیار عالقه من ــه بس ــرون به صرف ــای مق ــن نوآوری ه ــه ای ب
خواهنــد بــود. اصطــالح نــوآوری معکــوس4، نوآوری هایــی را 
ــر  ــورهای کمت ــا کش ــتگاه آن ه ــه خاس ــد ک ــف می کن توصی
توســعه یافته اســت و به دنبــال یافتــن بازارهایــی بــرای خــود 

ــتند. ــعه یافته هس ــورهای توس در کش
ــی و  ــای غرب ــرا بنگاه ه ــه چ ــد ک ــان می کنن ــل بی ــن دالی ای
بنگاه هــای فناورانــه ی پیشــرفته )کــه منابــع اصلــی نــوآوری 
در جهــان هســتند( در کاربــرد اصــول نــوآوری باصرفــه بــرای 
ــع  ــی و مناف ــادی جهان ــام اقتص ــداری نظ ــه پای ــتیابی ب دس

ــد. ــارکت می کنن ــود مش ــی خ ــردی خصوص راهب
بــرای بررســی چگونگــی انجــام ایــن موضــوع، اســتانداردهای 
بــرای  وســیله ای  به عنــوان  گواهی نامه هــا(  )یــا  فنــی 
افزایــش انتشــار نــوآوری باصرفــه بــه کار برده  شــد. اســتاندارد 
ــا ســایر اســناد عمومــی کــه  یعنــی »مشــخصه های فنــی ی
بــا همــکاری و اجمــاع یــا تصویــب کلــی تمامــی ذی نفعــان 
ــی و  ــی، تجرب ــج علم ــق نتای ــاس تلفی ــده و براس تدوین ش
ــرای  ــود ب ــترین س ــه بیش ــتیابی ب ــور دس ــاوری به منظ فن
ــت  ــاد باصالحی ــک نه ــک کل توســط ی ــوان ی ــه به عن جامع

. )ISO.1976( ــت ــده  اس ــب ش تصوی
ــان مــی دارد کــه  ــف ارائه شــده توســط ISO بی ــق تعری مطاب
دو چشــم انداز ســاختاری بــه محتــوای اســتانداردهای فنــی 
وجــود دارد: اســتانداردهای روش5 و اســتانداردهای کارنمــود6 

1. Frugal Innovation (FI)
2. Bottom of the Pyramid (BOP)
3. Principle of frugulity
4. Reverse Innovation

* دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی
** دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه عالمه طباطبایی 

*** دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق
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کــه اســتانداردهای عینــی7 نامیــده می شــوند.
ــی از  ــق و واقع ــف دقی ــر توصی ــتانداردهای روش مبتنی ب اس
روش هــا هســتند و به گونــه ای مــورد اســتفاده قــرار می گیرند 
کــه فراینــد یــا موضــوع موردنظــر همــان ویژگی هــای مــورد 
ــتاندارد  ــوع اس ــن ن ــع، ای ــند. در واق ــته  باش ــار را داش انتظ
بســیار تفصیلــی اســت و اغلــب شــامل  فهرســتی از جزئیاتــی 
دربــاره ی تمامــی ویژگی هــای فنــی اســت و همــه ی اجزائــی 
کــه در ســاخت وتولیِد فراینــد یــا موضــوع تعیین شــده 
ــن  ــد. ای ــرآورده نماین ــات آن را ب ــد الزام ــد بای ــش دارن نق
مبنــا،  اســتانداردهای  موضــوع  به ویــژه  اســتانداردها، 
ــتانداردهای  ــتند. اس ــل هس ــا تحلی ــون ی ــی و آزم واژه شناس
کارنمــود8، مبتنــی بــر تعییــن ویژگی هــا و الزامــات کارنمــوِد 
فراینــد یــا موضــوع موردنظــر، بــدون ارائــه ی توصیــف دقیقی 
از ســاختارهای داخلــی آن هــا یــا دســتورالعمل ها بــرای 
ــرد  ــن رویک ــار هســتند. ای ــورد انتظ ــج م ــه نتای ــتیابی ب دس
بین المللــی  استانداردســازی  نهادهــای  بــا کمــک   کــه 
بــه  را  کامــل  عمــل  آزادی  ارائه شــده،   )CEN, ISO(
تولیدکننــدگان روش هــا می دهــد و مزیــت عمــده ی آن ایــن 
اســت کــه موجــب محدودیــت در مســیر فناورانــه یــا فراینــد 

نــوآوری نمی شــود.
ــود  ــاهده می ش ــی، مش ــن( نوع شناس ــن )اولی ــق ای از طری
کــه اســتانداردهای باصرفــه هــم می تواننــد در صرفه جویــی 
مــواد هنــگام ســاخت  و هــم در میــزان مصــرف کاال در 
سرتاســر چرخــه ی عمــر آن همچنیــن مرحلــه ی وارهایــی و 

ــد. ــا کنن ــه کــرده و نقــش ایف کنارگــذاری9، مداخل
بــا جزئیــات بیشــتر، دیویــد10 در ســال 1987 یــک مقیــاس 
ــرد  ــا کارک ــق ب ــتانداردها مطاب ــز اس ــرای تمای ــی را ب ارزش
ــم  ــه مه ــن نکت ــه ای ــه ب ــال، توج ــه داد. بااین ح ــا ارائ آن ه
مؤلــف،  توســط  تعریف شــده  نوع شناســی  کــه  اســت 
ــتانداردها  ــی اس ــت برخ ــن اس ــوده و ممک ــرد نب منحصربه ف
متعلــق بــه دســته های متعــدد و چندگانــه باشــند. در میــان 

ــرد: ــرح ک ــر را مط ــای زی ــی تمایزه ــتانداردهای فن اس
a. اســتانداردهای مرجــع11 یــا اســتانداردهای تعریــف12 تحت 
ــته  ــن دس ــت. ای ــری اس ــددی در اندازه گی ــاس ع ــک مقی ی
بــر اســتانداردهای وزن، انــدازه، ابعــاد و واژه شناســی13 داللــت 

دارد. 
براســاس  کــه  کیفیــت،  و  کارنمــود  اســتانداردهای   .b

و  تدوین شــده  تعیین شــده،  پیــش  از  آســتانه ها ی 
تمامــی  تجمیــع  )ترتیبــی(،  وصفــی  مقیاس هــای  بــه 
بــرای محصــوالت،  از قبــل  اســتانداردهای تعریف شــده  

دارد. تعلــق  امنیــت  و  خدمــات 
ــی  ــرایط فن ــه ش ــط14، ک ــازگاری و واس ــتانداردهای س c. اس
ــی  ــری15  فن ــه تعامل پذی موردنظــر را به منظــور دســتیابی ب

ــد. ــم می کن ــی تنظی ــا محصول ی
فــورای16 )1993( ایــن طبقه بنــدی را تنهــا بــا حفــظ 
اســتانداردهای ســازگاری و کیفیــت بازنگــری و منطبــق 
کــرد. بــرای انجــام ایــن کار، وی دســته ی ســوم طبقه بنــدی 
دیویــد را به طــور کامــل اخــذ کــرد. اســتانداردهای ســازگاری 
ــوالت را در  ــی ارزش محص ــزان قابل توجه ــه می ــد ب می توانن
ــی  ــور کل ــات و به ط ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــا فن ــاط ب ارتب
ــود. ــوط می ش ــبکه مرب ــاد ش ــه اقتص ــه ب ــه ک ــه ی آنچ هم

ــش  ــل افزای ــای مکم ــن خروجی ه ــترش تأمی ــور گس به منظ
دهــد و همچنیــن موجــب صرفه جویــی در هزینه هــای 
ــه ی  ــش درج ــود: افزای ــر ش ــداری و تعمی ــری و نگه یادگی
اثــرات  به عنــوان  محصــوالت  ذاتــی  ارزش  و  ســازگاری 
خارجــی شــبکه رخ می دهــد )کاتــز و شــاپیرو17، 1992؛ 

ــان18،  1999(. ــاپیرو، واری ش
به عبــارت دیگــر، وی دو دســته ی اول را ادغــام کــرد بــر ایــن 
ــوان  ــدا به عن ــد در ابت ــتاندارد می توان ــک اس ــه ی ــاس ک اس
حامــل اطالعــات در نظــر گرفتــه شــود کــه موجــب 

توانمنــدی و فراهم شــدن مــوارد زیــر می شــود:
- شناسایی یک خصوصیت در میان گروهی از ویژگی ها،

-ایجاد کمینه آستانه های کیفیت.
بــا ایــن اســتانداردهای کیفیــت، محصــوالت شناســایی 
می شــوند، کارنمــود و کیفیــت آن هــا تحقــق یافتــه و 
ارزش یابــی آن هــا قابــل پیش بینــی می شــود. ایــن موضــوع، 
پیش بینــی بهتــر هماهنگــی فعالیت هــای صنعتی را تســهیل 
ــتانداردهایی  ــن اس ــت چنی ــورای، 1993(. مزی ــد )ف می کن
ارائــه ی برخــی اطالعــات بــه کاربــران بالقــوه اســت کــه برای 
خریــد از بــازار بایــد متحمــل هزینه هــای قابل توجهــی 
بــرای پایــش کفایــت مطلوبیــت مــورد انتظــار شــوند: تدویــن 
و اســتقرار اســتانداردها زمانــی بیشــترین اهمیــت را دارد کــه 
ــای  ــدن هزینه ه ــدون متحمل ش ــادی ب ــزار اقتص ــک کارگ ی
ــی  ــه کاالهای ــوط ب ــد همــه ی اطالعــات مرب قابل توجــه نتوان
5. Means Standards
6. performance
7. objective standards
8. Performance Standards
9. disposal 

10. P.A.David
11. reference standards
12. Definition Standards
13. terminological standards
14. interface and compatibility standards

15. interoperability
16. D.Foray
17. Katz and Shapiro
18. Varian
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ــوند،  ــه ش ــزاران مبادل ــایر کارگ ــا س ــت ب ــن اس ــه ممک را ک
ــا و  ــا آن کااله ــق آن ه ــه از طری ــی ک ــن فرایندهای و همچنی
ــد  ــازی نمای ــذب و درونی س ــود را ج ــد می ش ــات تولی خدم

ــد، 1987(19.  )دیوی
همچنیــن مشــاهده می شــود کــه بــه لحــاظ اعتبــار 
ــاد  ــاد اعتم ــد ایج ــتانداردها می توانن ــی، اس ــای فن راه کاره
هزینه هــای  کاهــش  موجــب  بدین ترتیــب  و  کــرده 
باصرفــه  نــوآوری  الزامــات  بــرآوردن  مبادلــه به منظــور 
شــوند. همان گونــه کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد 
واژ ه شناســی،  الزامــات  و  نُرم هــا  تدوین وتوســعه ی  شــد، 
راهنماهــای روش شناســی و صــدور یــک گواهی نامــه ی ویــژه 
ــک  ــه افزایــش انتشــار ی ــد ب ــه می توان ــوآوری باصرف ــرای ن ب
رویکــرد جدیــد در پژوهش وتوســعه، توجــه بــه صرفه جویــی 
ــا  ــد )ب ــت تولی ــی در کیفی ــه به تازگ ــه ک ــا آنچ ــابه ب مش
اســتانداردها و گواهی نامه هــای خانــواده ی اســتانداردهای 
ISO 9000( یــا مســئولیت اجتماعــی ســازمانی )راهنماهــای 
 ISO ــتانداردهای ــواده ی اس روش شناســی SD و ســپس خان

26000( وجــود دارد.
پرسشــی کــه در ایــن مقالــه در پــی یافتــن پاســخ آن 
ــا  ــد ب ــا استانداردســازی می توان ــه آی ــن اســت ک هســتیم ای
ــه را  ــای باصرف ــار نوآوری ه ــد و انتش ــابه، تولی ــی مش روش
ــد  ــن صــورت می توان ــه بهتری ــه ب ــد و چگون پشــتیبانی نمای
از طریــق گســترش دامنــه ی کاربــرد اســتانداردهای موجــود 
یــا تدویــن خانــواده ی جدیــدی از اســتانداردهایی بــا رویکــرد 
مقالــه شــامل  ایــن  صرفه جویــی، ســازمان دهی شــود. 
دو بخــش اســت: در اولیــن بخــش روش هــای مختلــف 
موجــود در اســتانداردهای فنــی )و گواهی نامه هــا( کــه 
بــه ســوی صرفه جویــی هدایــت  را  بنگاه هــا  می توانــد 
کنــد، بیــان می شــود و در بخــش دوم رابطــه ی شــرح 
ــا  ــط ب ــتانداردهای مرتب ــه ی خاصــی از اس ــات مجموع جزئی

صرفه جویــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

نوآوری با صرفه و استانداردهای فنی
نــوآوری باصرفــه یــک مفهــوم نســبتاً جدیــد اســت و هنــوز 
ــا  ــه نشــده  اســت. ب ــرای آن ارائ ــی ب ــق و جامع ــف دقی تعری
  )FI( توجــه بــه نظریــه ی نــوآوری، جایــگاه نــوآوری باصرفــه
ــاس21،  ــو ب ــل20، ل ــت )هادوی ــه اس ــورد مناقش ــان م همچن

19. David
20. Haudeville
21. Le Bas
22. Civilian Clothing 41

23. Bhatti
24. Ventresca

 2016(.  با این حــال، می تــوان بــه برخــی از ویژگی هایــی 
ــی از  ــا بخش ــط و ی ــوارد مرتب ــوان م ــه به عن ــرد ک ــاره ک اش

ــد: ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــه م ــوآوری باصرف ن
•  هزینه ی پایین و مقرون به  صرفه،

•  هزینه ی پایین برای کاربرد،
•  ساخته شدن با مواد اولیه ی محلی و ارزان ،
•  طراحی ساده و پیچیدگی فناورانه ی کم،

•  محتــوای فنــی پاییــن، ارتبــاط نداشــتن بــا تولیــد دانــش 
مــدون،

ــوزش  ــراد آم ــی اف ــه، حت ــرای هم ــرد ب ــهولت در کارب •  س
ــده، ندی

•  قابل اعتماد و سهولت در تعمیر،
•  توانمنــدی کارکــردن در محیط هــای متخاصــم یــا ضعیــف 
)ریســک های بهداشــتی، گردوغبــار، ذخیــره ی آب و نیــروی 

ــف و ...(، ــاخت های ضعی ــده، زیرس بی قاع
ــه  ــدون هیچ گون ــرم ب ــده ی ه ــای قاع ــه نیازه ــش ب •  گرای

ــی، ــرد اضاف کارک
•  تجدیدپذیری در پایان چرخه ی عمر مفید.

ــا در شــرایط اقتصــادی  ــخ بریتانی ــب از تاری ــال جال یــک مث
ویــژه در جنــگ جهانــی دوم، اســتانداردهای صرفه جویــی را 
معرفــی می کنــد. هنگامی کــه اغلــب مــواد اولیــه بــا کمبــود 
ــای  ــت مصــرف نیروه ــا در اولوی موجــودی مواجــه شــد و ی
ارتشــی بــود، دولــت مقرراتــی را بــا عنــوان لبــاس غیرنظامــی 
محدودیت هــای  ایجــاد  آن  هــدف  کــه   )CC41(2241
ســخت گیرانه در کمیــت و کیفیــت منســوجات بــه کار رفتــه 
ــه ی  ــا عرض ــه ب ــاب از مواجه ــا و اجتن ــه ی لباس ه در تهی
ــه  ــود ک ــا ب ــوالت گران به ــر محص ــای باالت ــم و قیمت ه ک
ــی23،  ــراي روحیــه ي عمومــي مخــرب باشــد )بات ــد ب مي توان
ِونتِرســکا24، 2013(. طبــق مقــررات، اســتفاده از مــواد ویــژه 
ماننــد پشــم یــا مــواد شــیمیایی ممنــوع شــده بــود، در میان 
ــا  ــه و ی ــداد دکم ــرای تع ــی ب ــرایط، محدودیت های ــایر ش س
ــه  ــر گرفت ــرض درنظ ــن ف ــد. ای ــن ش ــا تعیی ــب لباس ه جی
ــورد  ــته و م ــن دوام داش ــای ممک ــا ج ــا ت ــه لباس ه ــد ک ش
اســتفاده ی مجــدد قــرار گیرنــد. ایــن مقــررات بــا موفقیــت 
چشــم گیری مواجــه شــد و ســپس در زمینــه ی تولیــد 
ــرش  ــا پذی ــوع ب ــن موض ــت. ای ــعه یاف ــزل توس ــوازم من ل
عمومــی گســترده ای روبــه رو شــد و طراحــان و عمــوم مــردم 
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ــت  ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــی ب ــوآوری در صرفه جوی ــر ن ــر س ب
می پرداختنــد. وزارت اقتصــاد و تجــارت بریتانیــا ایــن قوانیــن 

ــه داد. ــال 1952 ادام ــا س ــده را ت وضع ش
ــش  ــی کاه ــه معن ــه، ب ــوآوری باصرف ــه در ن ــش هزین کاه
کیفیــت و یــا عملکــرد نامرغــوب نیســت. در اصطــالح 
ــرای  ــلکار26 )2014( ب ــط ماِش ــه توس ــر25 ک ــوآوری فراگی ن
یــک مفهــوم مرتبــط ابــداع شــده  اســت، هزینــه ی پاییــن بــر 

دارد. داللــت  مقرون به صرفــه27  تعالــی  
نــوآورِی بــا صرفــه به طــور معمــول حــول راه کار هــای 
فناورانــه ی موجــود بــا انتخــاب یــک یــا چنــد کارکــرد و یــک 
معمــاری کــه موجــب کاهشــی چشــم گیر در هزینه هــا 
ــد  ــه می توانن ــای فناوران ــرد. راه کاره ــود، شــکل می گی می ش
از میــان ســایر منابــع، اطالعــات مــدون و مســتندات 
استانداردســازی شــکل بگیرنــد. به عــالوه، گواهی نامه هــا 
ایــن اطمینــان را ایجــاد می کننــد کــه ویژگی هــای حقیقــی 
محصــول در راســتای خــواص بیان شــده ی حاصــل از فراینــد 
تولیــد )اســتانداردهای فراینــدی( و یــا خــواص فیزیکــی آن ها 
ــه  ــِی مقرون به صرف ــتند. تعال ــت( هس ــتانداردهای کیفی )اس
 )ECG( 28ــل ــرام قابل حم ــق الکتروکاردیوگ ــد از طری می توان
ایجاد شــده توســط GE )جنــرال الکتریــک( بــرای بــازار 
روســتایی هندوســتان بــه تصویــر کشــیده  شــود. خانــواده ی 
MAC در ســال 2005 بــرای تأمیــن نیازهــای جوامــع 

ــه این گونــه تجهیــزات دسترســی نداشــتند  روســتایی کــه ب
ــهری  ــز ش ــتان های مراک ــا و بیمارس ــب در درمانگاه ه و اغل
 MAC 400 واقــع شــده اند، طراحــی شــد. اولیــن مــدل کــه
ــر از یک دهــم محصــوالت  ــا هزینه هــای کمت ــام داشــت، ب ن
ــکانی  ــرای پزش ــی ب ــرد و حت ــی کار می ک ــه خوب ــود ب موج
کــه در هندوســتان به طــور انفــرادی کار می کردنــد، مقــرون 
ــود و کارنمــود بهتــری داشــت کــه هم اکنــون در  به صرفــه ب
ــه  ــم عرض ــعه یافته ه ــورهای توس ــان و در کش ــر جه سرتاس
ــه  ــود ک ــه ش ــت توج ــب اس ــورد جال ــن م ــود. در ای می ش
کارکــرد نوآوری هــای باصرفــه بیشــتر از محصــوالت موجــود 
ــا  ــد ب ــه می توان ــوآوری باصرف ــه ن ــی اســت، به طــوری ک قبل
ــع  ــه منب ــازی ب ــد و نی ــود کار کن ــای خ ــر باتری ه ــکا ب ات

ــدارد. تغذیــه ی معینــی ن
در  مثــال ECG، اســتانداردهای فنــی بــرای طراحــی نوآوری، 
مبتنی بــر فنــاوری در دســترس مــورد اســتفاده تدویــن 

25. inclusive innovation
26. Mashelkar
27. affordable excellence
28. Portable Electrocardiogram
29. Compulsory Standards

30. گاهي اوقات اتفاق مي افتد که تدوین قبل از موعد موجب قطع مسیر رقابت فناورانه 
را مختل مي کند و موجب قفل شدگی  بیشتر  راه کارهای فني و کارای  به  شده و رسیدن 

اقتصاد روی بهترین راه کار فرعی مي شود.
31. Brake effect
32. Blind

ــا ســایر  ــری ب ــزار تعامل پذی ــک جعبه اب ــد ی می شــوند و مانن
ــد. ــزات مرتبــط را فراهــم می کنن ــواع تجهی ان

همچنیــن، بــرای دســتیابی بــه هــدف، تمایــز مناســبی بیــن 
ــوط  ــامل خط ــتانداردهای ش ــاری29 و اس ــتانداردهای اجب اس
راهنمــای ســاده وجــود دارد. در اولیــن مــورد، اســتانداردها 
بایــد توســط کارگــزاران اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیرنــد 
ــوان  ــد به عن ــات آن  می توان ــردن الزام ــت نک ــض و رعای و نق
یــک اقــدام غیرقانونــی درنظــر گرفتــه  شــود. مقــررات ایمنــی 
ــول  ــت اص ــه رعای ــوط ب ــن مرب ــا قوانی ــط کار و ی در محی
بهداشــتی در صنعــت فــرآوری مــواد غذایــی بــه ایــن دســته 
از اســتانداردها تعلــق دارنــد. ســایر انــواع اســتانداردها الزام آور 
ــوان از  ــه می دهنــد کــه می ت ــی را ارائ نیســتند، امــا چارچوب
ــرد.  ــتفاده ک ــام کار اس ــیوه ی انج ــن ش ــوان بهتری آن به عن
بــه کار می رونــد و  به عنــوان مرجــع  اســتانداردها  ایــن 
ــر  ــر بهت ــه تصوی ــتیابی ب ــور دس ــد به منظ ــا می توانن بنگاه ه
ــا ایــن اســتانداردها  ــازار خــود، خــود را ب و بهبــود جایــگاه ب

انطبــاق دهنــد. 
استانداردســازی تأثیــر دوگانــه ای روی نــوآوری دارد. از یــک 
ــن تجــارب را در لحظــه ی رخــداد آن، مــدون  طــرف، بهتری
ــرده و  ــدود ک ــه را مح ــوع فناوران ــتانداردها تن ــد30 اس می کن
انگیــزه ی جســتجو بــرای جایگزین هــای فناورانــه را کاهــش 
می دهنــد. بــه عبــارت دیگــر، اســتانداردها در انتشــار دانــش 
فناورانــه نقــش دارنــد و اتخــاذ راه کارهــای کارآمــد را بــرای 
ــوع  ــاس ن ــد. براس ــهیل می کنن ــرکت ها تس ــیاری از ش بس
کســب وکار، وزن مربــوط بــه هــر یــک از ایــن دو تأثیــر ممکن 
اســت متفــاوت باشــد. بــرای صنایعــی بــا چرخه هــای کوتــاه 
فناورانــه، اثــر ترمــز31 ممکــن اســت غالــب باشــد، امــا بــرای 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــتانداردها ب ــی، اس ــورت کل ــاد به ص اقتص
ــد. بالینــد32 )2006(،  ــوآوری دارن ــر ســرعت ن ــر مثبتــی ب اث
مطالبــی در مــورد بهــره وری اجتماعــِی اســتانداردهای فنــی 

ارائــه بیــان کــرده  اســت. 
ــوآوری باصرفــه در صنایعــی  از آنجــا کــه به طــور معمــول، ن
کــه دارای رقابــت فناورانــه ی ســطح بــاال هســتند و تغییــرات 
محصــول در آن هــا بــا ســرعت بیشــتری اتفــاق می افتــد، رخ 
ــع رخ می دهــد،  ــن صنای ــا هنگامــی  کــه در ای نمی دهــد و ی
شــامل ایــن نــوع از رقابت نیســت؛ اثــر ترمــِز استانداردســازی 
ــوان  ــد و می ت ــته باش ــی داش ــرده و چیرگ ــه ک ــد غلب نبای
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ــدازه ای  ــا ان ــد ت ــه استانداردســازی می توان انتظــار داشــت ک
اثــر محرکــی بــر پذیــرش و انتشــار نــوآوری باصرفــه داشــته 
ــف  ــل مختل ــت در مراح ــن اس ــازی ممک ــد. استانداردس باش
مفهوم ســازی، طراحــی و تولیــد )َولــف، 2010(33 یــک 
ــی اثرگــذار  ــار صرفه جوی ــد در کن ــا فراینــد جدی محصــول ی

باشــد.
بــرای تحقــق نــوآوری و حتــی باصرفه بــودن، کمینــه 
مجموعــه ای از ویژگی هــای فناورانــه ی تثبیت شــده موردنیــاز 
اســت تــا بتــوان از ســاخت مجــدد آنچــه کــه اکنــون موجــود 
ــات  ــا الزام ــی ی ــت، ایمن ــن کیفی ــا نادیده گرفت ــت و ی اس
ــگیری  ــوالت پیش ــوم محص ــعه ی مفه ــری در توس تعامل پذی

33. Wolff
34. Link, Tassey
35. Standards of Compatibility

.I. p.234 نقش مفهوم استانداردهاي فني براي تجزیه وتحلیل انتشار فناوری، رساله ي دکتری در اقتصاد، دانشگاه ِرنِس ، )Benezech. 1995( 36. اقتباس از بِنِزچ

ــتانداردها،  ــده ی اس ــت مدون ش ــف، 2010(. ماهی ــرد )َول ک
چارچوبــی از دانــش فناورانــه )لینــک، تاِســی، 1987(34   
دربــاره ی راه کار   هایــی فراهــم می کنــد کــه می تواننــد بــدون 
ــد.  ــل کنن ــن عم ــیار پایی ــای بس ــا هزینه ه ــا ب ــه و ی هزین
ــوان  ــود، به عن ــش موج ــن دان ــی تدوی ــه معن ــتانداردها ب اس
ــز  ــازگاری35( و نی ــتانداردهای س ــری )اس ــن تعامل پذی تضمی
ــه(  ــوب )گواهی نام ــوِد مطل ــرای کارنم ــی ب ــوان مدرک به عن
ــص  ــات ناق ــی از اطالع ــک ناش ــه ریس ــد ک ــل می کنن عم
بــرای خریــدار را محــدود می کنــد )هادویــل، َولــف، 2004(.

در حــال حاضــر شــرکت ها بــا مجموعه هــای مختلفــی 
از اســتانداردهای فراینــد کار می کننــد کــه بــا مفهــوم 
شــامل  موضــوع  ایــن  اســت.  ارتبــاط  در  صرفه جویــی 
ــد  ــت فراین ــه کیفی ــوط ب ــای: ISO 9000، مرب گواهی نامه ه
 یــا محصــول؛ ISO 50001، مدیریــت نظام هــای انــرژی؛

یــا  و  زیســت محیطی؛  مدیریــت  بــرای   ،ISO 14000
را  مختلفــی  روش هــای  کــه   ISO 26000 راهنمــای 
بــه شــرکت ها و ســازمان ها بــرای انطبــاق بــا اصــول 
ــدی  ــش بع ــد. بخ ــه می ده ــی ارائ ــئولیت پذیری اجتماع مس
ــا  ــط ب ــتانداردهای مرتب ــایر اس ــوع و س ــن موض ــورد ای در م

می کنــد.  بحــث  صرفه جویــی  مفهــوم 

به سوی خانواده ی جدیدی از استانداردها؟
ــوِد  ــتانداردهای موج ــی از اس ــه ی بزرگ ــون مجموع هم اکن
مربــوط بــا چندیــن جنبــه  از صرفه جویــی وجــود دارد. 

شکل 1: مدل استانداردهاي فني و زنجیره ی ارتباطات داخلی آن36  

 

 توسعه، آزمون اختراع انتظارات بازار
 تولید و 

 طراحی مجدد
 توزیع در بازار

 گواهینامه،
استانداردهاي   

سازگاري   

 گواهینامه،
استانداردهاي   

سازگاري   

 
استانداردهاي   

گیرياندازه   

ي کلیبدنه  
استانداردها   

 پژوهش

 دانش

بنابرایــن، پرســش حاضــر، به جــای اســتفاده از اســتانداردهای 
تدویــن  مســتلزم  مختلــف،  خانواده هــای  از  موجــود 

اســتانداردهای جدیــد به ویــژه در صرفه جویــی اســت.
از اصول صرفه جویی، می توان سه بعد استخراج کرد:

ــتفاده  ــع، اس ــاِد مناب ــی و اقتص ــرای صرفه جوی ــتجو ب * جس
ــرف  ــن مص ــه ی پایی ــت، هزین ــی و ارزان قیم ــواد محل از م
ــکان  ــول، ام ــد محص ــر مفی ــش عم ــر و افزای ــکان تعمی و ام
ــل  ــه محصــوالت غیرقاب ــات و اجــزا هنگامی ک ــت قطع بازیاف
ــد  ــوارد می توانن ــن م ــه ی ای ــره. هم ــتند و غی ــتفاده هس اس
ــوآوری در  ــرات زیســت محیطی ن ــه رســاندن اث ــه کمین ــا ب ب
ــتانداردهای  ــواده ی اس ــه خان ــن زمین ــند. در ای ــاط باش ارتب
ISO 14000 کــه درخصــوص مدیریــت زیســت محیطی 
ــادی را  ــوارد زی ــتانداردها م ــن اس ــود دارد. ای ــتند، وج هس
ــا وارهایــی نهایــی  شــامل تمــام چرخــه ی عمــر محصــول ت
ــی  ــن، برخ ــد )ISO 14040(. همچنی ــش  می دهن آن، پوش
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جنبه هــا مربــوط بــه کارایــی در مصــرف انــرژی می توانــد از 
ــرژی پوشــش داده  ــق اســتانداردهای نظــام مدیریــت ان طری

.)ISO 50001( شــود 
* یــک مزیــت در اســتطاعت مالــی37 و ارائــه ی خدمــات در 
ــت  ــق قیم ــامل BOP از طری ــن، ش ــازار ممک ــن ب بزرگ تری
پاییــن، کانال هــای بازاریابــی و یــا بســته بندی مناســب. ایــن 
 )38CRS(  ــا مســئولیت پذیری اجتماعــی شــرکت جنبه هــا ب
ــواده ی  ــتانداردهای خان ــیله ی اس ــت و به وس ــاط اس در ارتب
غیراجبــاری  اســتانداردهای  خانــواده ی  از   ،ISO 26000
پوشــش داده  می شــود. اغلــب شــرکت های موفــق، ایــن 
خطوط راهنمــا را بــا درجه هــای متفاوتــی پذیرفتــه و از 
ــود  ــی خ ــط عموم ــرد رواب ــی از راهب ــوان بخش ــا به عن آن ه

ــد. ــتفاده می کنن اس
انتخــاب ســهولت اســتفاده، توانمنــدی39 و ظرفیــت   *
کارکــردن در محیط هــای ضعیــف، کــه بــرای بازارهــای 
کشــورهای درحــال توســعه بســیار مناســب اســت. چنیــن 
به نظــر می رســد کــه جنبــه ی ســوم می توانــد بیشــتر 
ــور  ــا به ط ــر م ــد و از نظ ــه باش ــوآوری باصرف ــوص ن مخص
کامــل در نظــام استانداردســازی موجــود بــه حســاب می آیــد.

پرسشــی دربــاره ی کاربردهــای ممکــِن استانداردســازی 
بــرای ابعــاد مختلــِف بــاال در صرفه جویــی، وجــود نــدارد. امــا 
می توانــد به عنــوان یــک قلمــروی جدیــد از استانداردســازی 
ــط پوشــش داده  ــود مرتب ــروی موج ــا گســترش قلم ــا ب و ی
شــود: به عبــارت دیگــر بــا گســترش دامنــه ی اســتانداردهای 
مربــوط بــه اثــرات زیســت محیطی و از ســوی دیگــر از طریق 
ــئولیت پذیری  ــای مس ــوط راهنم ــعه ی خط ــن و توس تدوی

اجتماعــی شــرکت.
ــری  ــت انعطاف پذی ــدی از اســتانداردها، مزی ــواده ی جدی خان
ــوع  ــک موض ــوان ی ــی را به عن ــد و صرفه جوی ــتری دارن بیش
مهــم در مباحــث زیســت محیطی یــا مســئولیت پذیری 
اجتماعــی شــرکت، درنظــر می گیرنــد. در یــک دیــدگاه 
موجــب  می توانــد  همچنیــن  صرفه جویــی  مقطعــی، 
شــکل گیری اصــول جدیــدی شــود کــه موضوعاتــی جدیــد 
را در ســایر اســتانداردهای فنــی وارد نمایــد. در ایــن زمینــه، 
ــک  ــی، ی ــا کارای ــی ی ــد ایمن ــد همانن ــی می توان صرفه جوی
ــه  ــر ب ــن ام ــد. ای ــازی باش ــد استانداردس ــرای فراین ورودی ب

ــد. ــرح می کن ــئله را مط ــن مس ــود چندی ــه ی خ نوب
37. affordability
38. Corporate Social Responsibility
39. robustness
40. Renault

41. GE
42. Siemens
43. United Nations Environment Program
44. Lastovicka et al., 1999

اولیــن مســئله، امــکان گردهــم آمــدِن گروهــی از متخصصان 
به صــورت کمیته هــای فنــی اســت کــه در ســایر زمینه هــای 
ــی  ــد خیل ــن موضــوع نبای ــد. ای استانداردســازی وجــود دارن
ــی در  ــای تخصص ــر، ظرفیت ه ــال حاض ــد. درح ــوار باش دش
مجــاورت کمیته هــای فنــی، ماننــد ISO TC 207 بــا موضوع 
حفاظــت محیط زیســت، ISO TC 279 بــا موضــوع مدیریــت 
 نــوآوری، ISO PC 277 بــا موضــوع خریــد پایــدار و یــا

ــوآوری وجــود دارد،  ــت ن ــا موضــوع مدیری CEN TC 389 ب
کــه در اینجــا فقــط بــه ذکــر چنــد مــورد، بســنده شــد. در 
همیــن زمــان، بســیاری از شــرکت ها شــامل تولیدکننــدگان 
بزرگــی ماننــد رنــو40، جنــرال الکتریــک41، و یــا زیمنــس42، 
عالقــه ی خــود را بــه نــوآوری باصرفــه نشــان دادنــد و انتظــار 
ــن  ــدی و تأمی ــن فراین ــارکت در چنی ــه مش ــه ب ــی رود ک م
ــه  ــل داشــته باشــند؛ همان گون ــاز تمای ــی مورد نی ــع مال مناب
کــه می دانیــم فعالیــت استانداردســازی به طــور کامــل 

ــود. ــتیبانی می ش ــع پش ــای ذی نف ــط طرف ه توس
مســئله ی دوم در ارتبــاط بــا شــاخص های مربــوط بــه 
ــرای قلمروهــای  اندازه گیــری و پایــش صرفه جویــی اســت. ب
تحــت پوشــش حفاظــت زیســت محیطی یــا CSR، هم اکنــون 
چنیــن شــاخص هایی موجــود اســت و درحــال حاضــر مــورد 
ــا  اینکــه ظرفیــت تولیــد بیشــتر  ــرار می گیــرد. ب اســتفاده ق
ــر  ــر میس ــت بش ــوغ و خالقی ــق نب ــر، از طری ــواد کمت از م
ــر  ــکل تر به نظ ــی مش ــت صرفه جوی ــا رعای ــت، ام ــده اس ش
می رســد. برنامــه ی زیســت محیطی ســازمان ملــل متحــد43، 
مجموعــه ی بــا ارزشــی از داده هــا را جمــع آوری کــرده 
 اســت کــه می توانــد بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد، امــا نمی توانــد راه کار هــای بســیار آماده 
ــد. فضــای  ــه ده ــش ارائ ــری و پای ــرای مســئله ی اندازه گی ب
فــراوان و کافــی بــرای کارکــردن گروه هایــی بــا هــدف 
ــن  ــود دارد و ای ــاخص هایی وج ــن ش ــتقرار چنی ــاد و اس ایج
ــد.  ــش رو باش ــف پی ــن وظای ــی از مهم تری ــد یک ــوع بای موض
ــه ی  ــی کــه شــاخص های چندگان ــی، جای ــات بازاریاب در ادبی
ــرای محصــوالت منتخــب، ایجــاد می شــوند،  ــی ب صرفه جوی

ــرد44. ــاهده ک ــش را مش ــن گرای ــوان ای می ت
مســئله ی ســوم، مربــوط بــه ویژگی هــا و مشــخصه های 
در  باصرفه بــودن  از  کــه  آنچــه  اســت.  صرفه جویــی 
انگلســتان یــا ایــاالت متحــده می تــوان دیــد، ممکــن اســت 
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ــت می شــود،  ــا بوتســوانا یاف ــا آنچــه کــه در هندوســتان ی ب
ــود دارد.  ــن مســئله وج ــرای ای ــخ ب ــد. دو پاس ــاوت باش متف
اولیــن مــورد، خطــوط راهنمــای صرفه جویــی هســتند کــه 
اغلــب بــرای کشــورهای توســعه یافته موردنیــاز اســت؛ 
جایــی کــه پیچیدگــی  غیرضــروری، کارکردهــای زائــد، 
ــی در طــی  ــای بازاریاب ــی و هزینه ه ــعه ی اضاف پژوهش وتوس
دهه هــای اخیــر افزایــش چشــم گیری داشــته  اســت، و 
ــته  ــای پیوس ــق تالش ه ــختی از طری ــا به س ــن هزینه ه ای
ــد و  ــای جدی ــه فناوری ه ــتیابی ب ــرای دس ــا ب و طاقت فرس
پیشــرفته جبــران می شــود. ایــن کشــورها تشــابهات زیــادی 
را نشــان می دهنــد و تجــارب یکســانی را بــه اشــتراک 
می گذارنــد. کشــورهای درحال توســعه و اقتصادهــای نوظهور 
ــی  ــت کم یاب ــک وضعی ــوز در ی ــود، هن ــهم خ ــه س ــز ب نی
ــی  ــه موضوع ــی را ب ــه صرفه جوی ــد ک ــر می برن ــع به س مناب
مشــهود و بدیهــی تبدیــل کــرده  اســت. دومیــن پاســخ ایــن 
ــودن الزم نیســت  ــرای اثربخــش ب اســت کــه اســتانداردها ب
کــه جهانــی و فراگیــر باشــند. ایــن موضــوع فضــای مناســبی 
ــا خطــوط  ــا منطقــه ای ب ــرای ســازگاری و انطبــاق ملــی ی ب
ــی  ــت. صرفه جوی ــرده  اس ــم ک ــی فراه ــای صرفه جوی راهنم
بــه خودیِ خــود بیشــتر یــک مفهــوم نســبی اســت تــا یــک 
مفهــوم مطلــق. بیشــتر اوقــات نیــاز اســت تــا بــه روش هــای 
غیراقتصــادی جایگزیــن بــرای انجــام کارهــا مراجعــه شــود و 
همان طــور کــه قبــاًل ذکــر شــد ایــن یکــی از مســائلی اســت 

ــویم. ــه می ش ــا آن مواج ــاخص ها ب ــاد ش ــه در ایج ک
ــه  ــد ک ــر می رس ــود، به نظ ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
خلــق مجموعــه ی جدیــدی از اســتانداردها بــرای صرفه جویی 
ــد  ــوارد نمی توانن ــن م ــب ای ــه، اغل ــت. البت ــر اس امکان پذی
ــن  ــد به صــورت خطــوط راهنمــا تدوی ــاری باشــند و بای اجب
ــق  ــه متعل ــایISO 26000 ک ــد خطــوط راهنم شــوند؛ مانن
بــه اســتانداردهای مســئولیت پذیری اجتماعــی شــرکت 
ــا وجــود دارد.  ــورد فرصت ه ــک مســئله در م ــا ی اســت. تنه
ــوآورِی باصرفــه کــه  می تــوان انتظــار داشــت کــه اهمیــت ن
ــرای چارچوب  هــای بیشــتر ســاختار یافته موردنیــاز اســت،  ب
ــد  ــوع می توان ــن موض ــت. ای ــد یاف ــش خواه ــده افزای در آین
ــرای  ــم ب ــه ه ــک ب ــای نزدی ــعه ی خطــوط راهنماه ــا توس ب
حفاظــت زیســت محیطی و مســئولیت پذیری اجتماعــی 
ــرای  ــا از طریــق ایجــاد یــک قلمــروی جدیــد ب شــرکت و ی

45. Gadrey, 2010
46. A. Caille
47. M. Humbert
48. S. Latouche
49. P. Viveret, 2013

50. Anti-consumption
51. Anti-consumerism
52. Premium Good Enough
53. Choi, 2011

ــرد. ــی شــکل گی ــه صرفه جوی ــوط ب ــات مرب موضوع

نتیجه گیری
اقتصادهــای توســعه یافته در وضعیتــی بــا رشــد کنــد 
مواجــه هســتند و درآمــد ســرانه ی آن هــا در آینــده ای قابــل 
ــک  ــا ی ــی( ب ــور کل ــش به ط ــورت افزای ــی )درص پیش بین
ــد  ــن، بعی ــت. عالوه بر ای ــد یاف ــش خواه ــده افزای ــرخ کاهن ن
نیســت کــه ایــن وضعیــت می توانــد بــرای مدت زمــان 
از  بیــش  مصرف کننــدگان،  داشته باشــد.  دوام  طوالنــی 
گذشــته بــه محصــوالت قابل اطمینــان و هزینه   هــای پاییــن 
ــز در  ــری نی ــب فک ــک مکت ــان، ی ــوند. هم زم ــذب می ش ج
ــا  ــوم مصــرف کاهشــی ی ــا مفه ــی و ب ــت از صرفه جوی حمای
ــه  ــکل  گرفت ــاال ش ــد ب ــا درآم ــورهای ب ــدزدایی در کش رش
 اســت. پژوهش گرانــی چــون گادری45، کایلــی46، هامِبــرت47، 
ــن  ــی ای ــان اصل ــن محقق ــِوِرت49 )2013( بی ــوچ48 و وی الت
ــوان  ــهری و ج ــت ش ــان جمعی ــه، از می ــش در فرانس پژوه
ــد. در  آن، محبوبیــت و شــهرت قابل توجهــی به دســت آوردن
بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، جنبش هــای مشــابهی 
نیــز تحــت عنــوان »ضدمصــرف50« یــا »ضدمصرف گرایــی51« 
ــم  ــه بدانی ــت ک ــب اس ــن، جال ــتند. در ضم ــذار هس تأثیرگ
متخصصــان بازاریابــی، یــک راه کار بــرای مقابلــه بــا کســالت 
مصرف کننــدگان در کشــورهای ثروتمنــد پیشــنهاد کرده انــد، 
کــه بــا عنــوان »بــه انــدازه ی کافی خــوب بــودن52« شــناخته 
می شــود و یــک نســخه ی پیشــرفته بــرای کفایــت مناســب 
ــه ی  ــوان نتیج ــوی53، 2011(. به عن ــت )چ ــی اس صرفه جوی
ــوالت  ــت محص ــت جذابی ــن اس ــی، ممک ــرات ترکیب ــن اث ای
باصرفــه در مقایســه بــا جایگزین هــای فاقــد صرفــه ی 
اقتصــادی حتــی در کشــورهای توســعه یافته افزایــش یابــد و 
به عنــوان یــک گزینــه ی راهبــردی ســودمند بــرای بســیاری 

ــه شــود. از بازارهــا ارائ
اقتصادهای نوظهور در سایر نقاط جهان، دامنه ی محصوالت 
خود را متنوع کرده و در بسیاری از بازارها رقابت پذیرتر شده اند.

نــوآوری باصرفــه می توانــد بخشــی از یــک راه کار بــرای 
ایــن دشــواری  های چندگانــه  باشــد و ممکــن اســت از 
طریــق ایجــاد قــدرت خریــد بــرای مصرف کننــده، به عنــوان 
تهدیــدی بــرای موفقیــت اقتصادهــای توســعه یافته به شــمار 
آیــد کــه می توانــد تقاضــای داخلــی و نــرخ رشــد را از طریــق 
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افزایــش رقابت پذیــری شــرکت ها در بازارهــای جهانــی 
پشــتیبانی نمایــد. اســتانداردها و محصــوالت اجبــاری از 
کشــورهای ثروتمنــد در ســایر نقــاط جهــان، ممکــن اســت با 
موفقیــت کمتــر و کمتــری مواجــه شــوند. گرایــش به ســمت 
نــوآوری باصرفــه، می توانــد موجــب بــاز مانــدن درهــا بــرای 
ــت آن  ــر اهمی ــی اگ ــود. حت ــه54 ش ــر مرف ــای کمت بازاره
ــد، نباشــد،  ــان می کن ــدازه ی آنچــه کــه پراالهــاد55 بی ــه ان ب
بازارهــای ضعیــف می تواننــد رشــد کــرده و فرصتــی را ایجــاد 
کننــد کــه قابــل چشم پوشــی نیســت. همچنیــن، شــرکت  ها 
بایــد در انتخــاب و طراحــی نوآوری هــاِی خــود و یــا در 
کپی ســازی آن هــا بــا جایگزین هــای باصرفــه بــا تمرکــز بــر 
ــی داشــته  ــف، تفکــر صرفه جوی ــا ضعی ــل ی مشــتریان بی می
ــا  ــه ای از خطــوط راهنمــای پذیرفته شــده ب  باشــند. مجموع
انتشــار گســترده منابعــی را فراهــم کــرده و موجــب تســهیل 
ایــن تحــول و گــذار می شــود، ایــن موضــوع می توانــد 
بخشــی از یــک راهبــرد ملــی در وضعیتــی مشــابه باشــد و در 
ارتبــاط بــا راهبــرد پویــای گــذار در بســیاری از کشــورها اجرا 
شــود. بــا توجــه بــه ماهیــت آن، تــالش بــرای صرفه جویــی 
ــا معافیت هــای  اجبــاری، غیرضــروری اســت؛ امــا یارانه هــا ی
ــه  ــد آنچ ــوند، مانن ــزش می ش ــاد انگی ــب ایج ــی موج مالیات
ــرژی  ــد ان ــرژی و تولی ــره ی ان ــرای ذخی ــون ب ــه هم اکن ک
تجدیدپذیــر وجــود دارد. به همیــن روش در بســیاری از 
کشــورهای توســعه یافته، راهبردهــای گــذار پویــا، مســتقر و 
ــرای  ــی ب ــد راهبردهای ــا می توانن پیاده ســازی می شــود، آن ه
ــه صرفه جویــی مســتقر نماینــد. بدیهــی  تبدیــل وضعیــت ب
اســت کــه استانداردســازی بخشــی از بســته ی انــرژی اســت. 
ــی  ــات آت ــرای مطالع ــد و ب ــی می مانن ــه باق ــئله ای ک مس
پیشــنهاد می شــود؛ ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان بــرای 
ــازمان دهی  ــی را س ــرد، اقدامات ــن عملک ــه بهتری ــتیابی ب دس

کــرد.
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