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  چكيده
 تشـكيل  را ايـزو  سـازمان  هـاي  گواهي سيستم ترين گسترده كه ،9000 ايزو استانداردهاي

 تقويـت  منظـور  به المللي بين سطح در ملي استانداردهاي سازي هماهنگ هدف دهند، با مي
 اًصـرف  استانداردها اين كه دارد وجود انتقاد اين ،حال بااين. اند شده تشكيل جهاني تجارت
 مطالعـه  ايـن . هسـتند  الملـل  بـين  تجارت بر تعرفه يك درنتيجه، و بازار به ورود در مانعي

. كند ارزيابي مي آن ةعمد شركاي با كشور تجاري مبادالت در را مسئله اين تجربي طور به
 9000 ايـزو  پـذيرش  اثـر  بـر  مبتنـي  سـازي  مـدل  اسـتراتژي  يك كارگيري هب با باره، دراين

 بـه  مربـوط  اطالعات براساس جاذبه مدل يك از كشورها، ةدوجانب تجارت هاي جريان  بر
 نتـايج . است شده استفاده 2013 تا 2000 هاي سال طي كشور تجاري ةعمد شريك پانزده
 تجارت در مشترك زبان يك كردن ايجاد با استانداردها اين گر آن است كه مطالعه بيان اين
 روابـط  اسـت  داده امكان ها آن به كشور، دو در ها بنگاه بين اطالعاتي تقارن نبود كاهش و
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  مقدمه .1
 هـا  تعرفه چون هم تجاري، بازارهاي به رسي دست سنتي موانع كاهش با ،اخير هاي سال طي
 مانعي توانند مي كه ،تنظيمي بازار ابزارهاي رگيد به توجه كشورها از بسياري در ،ها سهميه و
 ابزارهـا  ايـن  از يكـي  ).Gonel et al. 2012: 25اسـت (  يافتـه  افزايش ،باشند آزاد تجارت در

ـ  ندرت به اگرچه اين استانداردها. است محصولي استانداردهاي كردن وضع  ابـزاري  مثابـة  هب
 را پتانسـيل  ايـن  انـد،  گرفتـه  قرار مورداستفاده واردات درمقابل داخل توليد از حمايت براي
 بـازار  از را خـارجي  توليدكننـدگان  اسـتاندارد  اعمـال  با مرتبط هاي هزينه اعمال با كه دارند
 توليدكننـدگان  كـه  دارد را پتانسـيل  ايـن  ويـژه  هب ها هزينه اين وجود. دارند نگه دور داخلي

 علت هب استانداردها اين پذيرش و سازگاري در ها آن توانايي كه را، توسعه درحال كشورهاي
 تجـارت  جديـد  هاي تئوري درواقع،. دهد قرار تأثير تحت ،است محدود مالي و فني ظرفيت

 نقـش  توانـد  استانداردها مي پذيرش از ناشي ثابت هاي هزينه كه كند مي مطرح را بحث اين
). درمقابـل،  Helpman et al. 2008: 44( باشد داشته دوجانبه تجارت الگوي تشريح در مهمي

 ،انـد  داشـته  تأكيـد  تجارت تقويت در استانداردها مثبت نقش بر كه دارد وجود نيز مطالعاتي
كـاران   هم و بليند ،)Swann et al. 1996كاران ( هم سوآن و ،)Moenius 2000مانند موئينوس (

)Blind et al. 2000(، ) و بليندBlind 2002.(  
 در را مشكالتي استانداردها و فني مقررات متنوع و پيچيده ماهيت كه اين درنظرگرفتن با

 در )ISO( استاندارد المللي بين سازمان آورد، مي  وجود هب مبادالت رگيد و المللي بين تجارت
 بـراي تقويـت   المللـي  بين سطح در ملي استانداردهاي سازي هماهنگ هدف با ،1947 سال

 الزامـات  كه است سندي ايزو استاندارد در زبان. شد تشكيل جهاني رفاه درنتيجه و تجارت
 محصـوالت،  اوليـه،  مـواد  كند تا اطمينـان يابـد كـه    ارائه مي ثابت طور هب را هايي مشخصه و

 ISO ةشـد  انجام هاي فعاليت از هايي مثال. ندسازگار دارد كه اهدافي با ها فرآورده و ،خدمات
  .است مديريتي و محيطي، زيست فني، تعيين استاندارهاي

 ترين گسترده نامند، مي كيفيت مديريت استانداردهاي را آن اغلب كه ،9000 ايزو ةخانواد
 بيش حاضر درحال و شد معرفي 1987 در سيستم اين. است سازمان اين هاي گواهي سيستم

 انـد  پذيرفتـه  آن را كشـور  175 در خصوصـي  و دولتـي  سـازمان  و شـركت  ميليون يك از
)Clougherty and Grajek 2012: 613وجـود  9000 ايزو درخصوص انتقادهايي حال، ). بااين 

 تجـارت  بر تعرفه يك و بازار به ورود براي مانعي صرفاً استانداردها اين كه اين بر مبني دارد
 نـوع  ايـن  مخالفـان  و موافقان ازطرف هايي بحث ،خصوص دراين. آيند مي  شمار به الملل بين
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 زبـان  يـك  تواند مي 9000ايزو  كه دارد وجود بحث اين ،سو ازيك ؛دارد وجود استانداردها
 هـا  آن و به دهد مي كاهش اه بنگاه ميانرا  اطالعاتي تقارن نبود كه باشد تجارت در مشترك
 ايـن  اعتقـاد موافقـان،   بـه  ،درواقـع . دهنـد  شـكل  مؤثرتري طور به را تجارت دهد مي امكان

 دارنـد؛  كيـد أت كنندگان عرضه نيز و كنندگان مصرف با آزاد و شفاف ارتباط روي استانداردها
. آورنـد  مـي  فـراهم  ها عملكرد بنگاه و ارزيابي بازبيني تسهيل براي ابزاري ها آن براين، عالوه

 اعتبـار  و بلندمدت روابط برقراري براي اي گزينه منزلة به مشترك زبان اين يادگيري بنابراين،
مخالفـان معتقدنـد    ،ديگـر  ازسوي). Potoski and Prakash 2009: 235شود ( مي نهاد پيش برند
 برقـراري  در دولـت  عملكرد ارزيابي به توان مي آن براساس كه است استانداري 9000 ايزو

 آورد مي  وجود هب را نگراني اين موضوع اين. يافت دست واردات براي كيفي الزامات حداقل
  .است داخلي بازارهاي از حفاظت براي ابزاري اًصرف 9000 ايزو كه

 ايـن  تجـاري  تـأثير  بـه  كمـي  توجـه  9000 ايزو هاي نامه گواهي ةگسترد انتشار باوجود
 ايـزو  استانداردهاي درخصوص شده انجام مطالعات ةعمد. است گرفته صورت استانداردها

 تمركـز  آن بـه  بـازار  واكنش و تأييديه اين آوردن دست هب در مديران ةانگيز بررسي رب 9000
 Brown and van derدرويـل (  بـرون و ون  )،Baker 1996بـاكر (  مطالعـات  براساس. داشتند

Wiele 1995،(  ) عثمـانOsman 1994(، هـم  و ترزيـوزكي  و  ) كـارانTerziovski et al. 1997 (
 9000 ايـزو  ةنامـ  گـواهي  پذيرش براي ها شركت علت ترين مهم خارجي استراتژيك برتري
 سهام قيمت واكنش بررسي با) Docking and Dowen 1999( داون و داكينگ ،چنين هم. است
 تـر  كوچـك  هاي بنگاه گذاران براي سرمايه كه دريافتند ،9000 ايزو دريافت اعالم به ها بنگاه
 تـر  بزرگ هاي بنگاه درمورد واكنش اين اما ،دهند مي نشان واكنش اعالم اين به مثبتي طور به

  نيست. دار معني
 داشـتند،  توجـه  تجارت بر ايزو استانداردهاي وجود تأثير بحث به كه مطالعاتي ازجمله

 گراجـك  و كلـوگرتي  )،Blind and Mangelsdorf 2012( به بلينـد و مانگلسـدروف   توان مي
)Clougherty and Grajek 2008(، كاران هم و گونل )Gonel et al. 2012(،  بليـز )Blize 2012(، 
 و مـارتينكوس  و كـالن  سـطح  در) Potoski and Prakash 2009( پراكـاش  و پوتوسـكي  و

 Blind and Mangelsdorf( مانگلسدروف و بليند .كرد اشاره) Martincus et al. 2010( كاران هم

 تجـارت  بـر  چندجانبـه  هـاي  نامـه  موافقـت  و 9000 ايزو هاي تأييديه تأثير بررسي با) 2012
 شـده  منجـر  تجـارت  تقويت به استانداردها اين پذيرش كه دادند نشان صنعتي محصوالت

 اي منطقـه  تجـاري  هاي نامه موافقت ةادام تواند مي حالت اين در تجارت افزايش اثر واست 
 المللـي  بـين  اسـتانداردهاي  آثـار  بررسـي  با نيز) Gonel et al. 2012( كاران هم و گونل. باشد
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 دادنـد پـذيرش   نشان اروپا ةاتحادي عضو كشورهاي به تركيه صادرات جريان بر 9000  ايزو
 بـه  را تركيـه  دهد، صـادرات  نشان مي را محصول باالتر كيفيت كه تضمين ،استانداردها اين

 Clougherty( گراجـك  و يتكلوگر مطالعات ،حال د. بااينكن مي تقويت اش اروپايي شركاي

and Grajek 2012 (بر 9000 ايزو پذيرش اثر ها آن. داد نشان را مغايري نتايج كالن سطح در 
 و بررسي كردنـد  2005 تا 1995 هاي سال طي را كشور 91 در دوجانبه تجارت هاي جريان
 اقتصادهاي يا توسعه درحال كشورهاي از صادرات 9000 ايزو استانداردهاي كه دادند نشان

 كشـورها  ايـن  براي ،ديگر عبارت به. دهد مي كاهش يافته توسعه كشورهاي به را گذار درحال
. گيـرد  مي پيشي آن از حاصل تجاري تقويت آثار از ايزو ةنام گواهي به يابي دست هاي هزينه
 خـارجي  گـذاري  سرمايه و تجارت رد تأثيري 9000 ايزو داد نشان ها آن هاي يافته ،چنين هم
 كشـورهاي  خـارجي  گـذاري  سرمايه بر باكشش اثر يك اما ،ندارد يافته توسعه كشورهاي در
 از صـادرات  بـر  مثبـت  اثـر  يك 9000 ايزو هاي نامه گواهي براين، عالوه. دارد توسعه حال در

 و پوتوسـكي  را مثبـت  اثـر  ايـن . دارد يافتـه  توسـعه  كشـورهاي  به توسعه حال در كشورهاي
 كـاران  هـم  و مـارتينكوس  نيـز  هـا  بنگـاه  سطح در و) Potoski and Prakash 2009 ( پراكاش

 از اسـتفاده  بـا ) Martincus et al. 2010( كـاران  هـم  و مـارتينكوس . انـد  كـرده  تأييد) 2010(
 2006 تا 1998 ةدور در آرژانتين در هاي داراي استاندارد ايزو بنگاه از آمده دست هب اطالعات

 مقصد كشورهاي تعداد نيز و صادرات حجم ةتوسع به 9000 ايزو ةنام گواهي كه دادند نشان
  .شود ميمنجر  صادراتي

تجارت ارتباط  ةگرفته در حوز مطالعات صورت ةدر ادبيات موضوعي داخل كشور عمد
را هاي تجاري و تجارت دوجانبه  ارزيابي بلوك و متقابل تجارت و متغيرهاي كالن اقتصادي

 و فرجـي  ؛1390عايـدي   و جهرمـي  راسـخ  ؛1389كـاران   هـم  و (هوشمند اند بررسي كرده
؛ 1392كـاران   هـم  و ؛ اميرعضـدي 1391كـاران   هـم  و سـرورزاده  ؛1391سياوشاني  شاكري
جليلـي   ؛1393خالقيـان   و ؛ پـورفرج 1392كـاران   هم و بهار ؛ پيش1392زاده  فرج و برقندان
 بـا را  تجـارت  الگـوي  كـه نشـد   يافـت  اي مطالعـه  شـده  انجام بررسي براساس ). اما1393

، هـدف از  باره . دراينبررسي كند ايزو استانداردهاي ويژه هب و استانداردها نقش درنظرگرفتن
 ،براي ايـن منظـور  . است بر مبادالت غيرنفتي كشور 9000 ايزو نقش حاضر بررسي ةمطالع
 پـذيرش  اعمال تجاري و با ةكشور با شركاي عمد ةدوجانب تجارت ةبرپاي جاذبه ةمعادل يك

شـده   ارائـه  دهـد،  مي قرار ثيرأت تحت را تجارت كه عاملي منزلة به 9000 ايزو استانداردهاي
حاضر در پنج بخش تهيه و تنظيم شده است. پس  ةمطالع .گيرد قرار مي و موردبرآورد است

 ةاز بيان موضوع و بررسي مطالعات گذشته، در بخش دوم مقاله مباني نظـري عليـت رابطـ   
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شـود. در بخـش    ساختار يك مدل جاذبه معرفي مي ةمتغيرهاي مختلف الگوي تحقيق برپاي
آن  و بـر  اسـت  شده تصريحسوم با تكيه بر مباحث بخش قبل الگوي اقتصادسنجي مطالعه 

هاي معتبـر تشـخيص الگـو و نيـز      آزمون دادن اساس در بخش چهارم نتايج مربوط به انجام
  دارد. هاي مطالعه اختصاص بندي يافته شود. بخش پاياني نيز به جمع برآورد الگو ارائه مي

  
  نظري مباني .2

گـذاري بـين كشـورها در نقـاط      تجاري و سـرمايه  ياه اقتصاد جهاني همواره شاهد جريان
تحليل ارتباطات دوطرفه، استفاده از ابزاري  بارةمختلف جهان بوده است. توجه و تحقيق در

جاكه درك شهودي بسياري از قـوانين و روابـط    حال، ازآن مند را الزم كرده است. بااين نظام
، در مواردي از قوانين علوم طبيعي براي توضيح اين استمشكل  اًاقتصادي نسبتاجتماعي و 

اقتصاددانان مكتب اتريشـي و نهادگرايـان   ، اگرچه باره روابط كمك گرفته شده است. دراين
، اعتبـار بـاالي   را مورد انتقاد قرار دادند ، مانند فيزيكهاي علوم طبيعي كاربرد الگوها و مدل
گـران علـم اقتصـاد و علـوم      پـژوهش  شده است كـه لعات تجربي باعث اين الگوها در مطا

  ).Deardorff 1998( كار بگيرند ها را به آناجتماعي 
 را قانون نيوتون) H. Garyگري ( اچ، 1860 ة. در دهستجاذبه از اين دسته الگوها ةمعادل

اجتماعي پيدا كرد. اي در علوم  و كاربرد گسترده كردمطالعات انساني وارد  ةاز فيزيك به حيط
اجتمـاعي   ةگران علوم اجتماعي اين قانون را براي توصـيف و آزمـون پديـد    پژوهش ،درابتدا

 كه خصوصيت آن انتقال يا جريان بين دو يـا بـيش از دو منبـع    ،مهاجرت يا جريان آمدوشد
  د.شدادند. بعدها اين معادله در مباحث اقتصادي نيز وارد  ، مورداستفاده قرار مياست
 j و i) ميـان دو هـدف   به قانون نيوتون درمورد نيروي جاذبـه (  گوي جاذبه باتوجهال
=  شود: تعريف مي زير ةصورت معادل به          )1(  

هـا   ميـان آن  ةلفاص) نسبت مستقيم و با 		وها ( در اين معادله، نيروي جاذبه با جرم
)D غيرمستقيم دارد.) نسبت  

هـاي تجـارت يـا     ) را با اسـتفاده از جريـان  1( ةالملل، رابط الگوي جاذبه در تجارت بين
ـ     كند. براساس يافته تكميل مي jبه كشور  iصادرات از كشور  ة هـاي نظـري، جـرم در معادل

تـرين   ديگـر، در سـاده   بيان ) مرتبط است. بهGDPبا توليد ناخالص داخلي كشورها ( يادشده
ر عوامل) تجـارت بـين كشـورها بـا     گيدبودن  حالت، براساس الگوي جاذبه (با فرض ثابت
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GDP جغرافيايي دو كشور ارتباط معكوس  ةاين كشورها ارتباط مستقيم (يا مثبت) و با فاصل
 اًتر است (دقيق تجارت بين دو كشور كم ،باشدتر  كه هرچه فاصله بيش طوري (منفي) دارد؛ به
هرچه توليد  ،سو اساس، الگوي جاذبه انتظار دارد ازيك  اين ه در فيزيك). برمانند قانون جاذب

تر باشد، تمايـل بـه توليـد كاالهـاي متنـوع و تخصصـي و        كشور بيش ةناخالص ملي سران
 ةهرچه فاصـل  ،ديگر تر باشد و ازسوي ديگر بيش گونه كشورها با يك روي تجارت اين اين از

رود حجـم تجـارت دوجانبـه بـين كشـورها       انتظار مي ،داشتر ب جغرافيايي بين كشورها كم
  تر باشد. بيش

الملـل   در تجارت بينرا جاذبه  ةتوان معادل ، در يك فرم ساده مييادشده به موارد باتوجه
=  ):ibid.صورت زير بيان كرد ( به           )2(  

) كـه بـا   YوYهاي اقتصادي دو كشور ( با اندازه Vهاي تجارت متقابل  كه در آن جريان
GDP  ياGNP بين دو كشـور   ةمثبت و با فاصل ةشود، رابط گيري مي اندازهD  منفـي   ةرابطـ
  نيز يك مقدار ثابت است). Aدارد (

 انـد، متغيرهـايي   جاذبه در تحليل تجارت استفاده كرده ةدر ادبيات موضوعي كه از معادل
 مايـل،  يا كيلومتر برحسب بندر دو بين مسافت تجاري،شريك  دو پايتخت بين ةفاصل چون

در دنيـاي واقعـي تجـارت     ،حال بااين .اند رفته  كار به )Dفاصله ( دادن نشان براي مدت سفر
اي تجارت نيز محدود شده اسـت.   ر موانع تعرفهگيدو  ،ونقل، تعرفه هاي حمل هزينه علت هب

) يـك مـدل جاذبـه بـراي صـادرات      Anderson and Wincoop 2003اندرسون و وينكـوپ ( 
ارچوب كالسـيك تئـوري   هكه در آن برخالف چ ارائه كردنددوجانبه باوجود موانع تجاري 

هـاي ايـن    اوهلين، فرض تمايز كاال براساس مبدأ آن در الگو لحاظ شده بود. يافتهــ  هكچر
موانـع تجـاري   توان براساس  ) مي2( ةدر رابطرا بين كشورها  ةيا فاصل Dمطالعه نشان داد 

معياري از موانع تجاري دوجانبه بين  منزلة توان به ديگر، اين فاصله را مي عبارت تعيين كرد. به
  تفسير كرد. jو  iدو كشور 

ـ  نهـاد   تقريبـي از موانـع تجـاري پـيش     ةدر ميان متغيرهاي بسياري كه محققان براي ارائ
هـاي   نامـه  ضـويت در موافقـت  جغرافيايي، زبان و وابسـتگي اسـتعماري، ع   ة، فاصلاند دهكر

تجاري، واحدهاي پولي، و مرزهاي مشترك وجود داشته است. يكي از عوامـل خـاص در   
جـو و معاملـه   و هاي جسـت  هزينه ،شده است بررسيبروز موانع تجاري كه در اين مطالعه 

توان يك زبان رايج در تجـارت دانسـت كـه     را مي 9000ايزو  ،طوركه بيان شد است. همان
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جـو و مبادلـه را كـاهش    و هاي مربوط به جسـت  دهد هزينه ها امكان مي ن به بنگاهپذيرش آ
جـو، پـذيرش   و هـاي جسـت   آوردن هزينـه  شود كه با پـايين  فرض مي ،دهند. در اين مطالعه

ها را كاهش خواهد داد. بـا   آن ةموانع تجارت دوجانب jو كشور  iاستاندارد در هر دو كشور 
D  صورت زير تعريف كرد: توان به ) را مي2( ةدر رابط Dموانع تجاري اين تعريف از  = (1 + ) (1 + )       )3(  

و  i ةهاي استاندارد ايزو در دو كشور صادركنند نامه تعداد گواهي ISOو  ISOكه در آن 
در  9000 هـاي ايـزو   نامه گواهيهايي با  نبود بنگاه ،يادشده ةاست. براساس رابط j ةواردكنند
) تابعي از اثر خاص بـين كشـورها (   اًشور، مقدار موانع تجاري دوجانبه را صرفهر دو ك

 گيري اثرگذار بر رشد درآمد است. اندازه نشده و غيرقابل كه شامل متغيرهاي مشاهدهكند  مي

 

 تصريح مدل .3

معيار درآمد در  منزلة ) هر كشور بهGDP) و نيز توليد ناخالص داخلي (3( ةاري رابطذگ با جاي
=  ):ibid.: 170شود ( صورت زير مي حاضر، در فرم لگاريتمي، به ةمطالع ةجاذب ة) معادل2( ةرابط + + + + + ln(1 +) + ln 1 + + + + 	 )4(  

 lnGDP ؛دارداشـاره   tدر سـال   jو  iبه صادرات غيرنفتي بـين دو كشـور    Xكه در آن 
و  lnPOP ؛اسـت  j ةو واردكننـد  i ةلگاريتم توليد ناخـالص داخلـي دو كشـور صـادركنند     lnPOP  بـازار را   ةتوانـد انـداز   لگاريتم جمعيت دو كشور برحسب ميليون نفر است و مـي

گيرد. درنهايت  هاي استاندارد ايزو را اندازه مي نامه تعداد گواهي ISOو  ISOو  ؛تعيين كند
هـاي   دهـد. داده  نيـز خطـاي الگـو را نشـان مـي      ε و كنـد  اثر زماني را لحاظ مي λكه  اين

كشور شـامل كشـورهاي امـارات، چـين، آلمـان،       پانزدهمورداستفاده در برآوردها مربوط به 
 ،ايتاليا، تركيه، فرانسه، آذربايجان، تركمنستان، تاجيكستان، هند، اسپانيا، تايلند، بالروس، قطر

هاي سازمان گمـرك كشـور    استناد گزارش است كه به 2013 تا 2000هاي  و عراق طي سال
شـركاي   ،و درواقـع  اند ص دادهواردات كشور را به خود اختصا و  ترين سهم صادرات بيش
آن اطالعـات   اي كـه در  زماني مطالعه به دوره ةدهند. دور تجاري كشور را تشكيل مي ةعمد

محـدود شـده اسـت. آمـار تعـداد       است وجود داشته 9000هاي ايزو  نامه مربوط به گواهي
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 رگـ يداسـت.   ) تهيـه شـده  ISO 2015هاي سازمان ايزو ( از گزارش 9000هاي ايزو  پذيرش
تجارت  موردآمارهاي مربوط به متغيرهاي الگو نيز از پايگاه اطالعاتي آماري سازمان ملل در

المللـي   ) و آمار مربوط به درآمد سرانه و جمعيت كشورها از آمار بـين UN Comtradeكاال (
  المللي پول استخراج شده است. صندوق بين

 

  مدل نتايج برآورد .4
 پـانزده منظور بررسي نقش استانداردهاي ايزو در مبادالت تجاري، اطالعـات مربـوط بـه     به

ورد الگو مورداسـتفاده قـرار گرفـت. در اجـراي     آدر بر 2013 تا 2000هاي  كشور طي سال
شـد   بررسيفيشر  از آزمونايستايي متغيرها با استفاده  ،مراحل مختلف برآورد الگو نخست

بر نامانايي لگـاريتم متغيرهـا در    صفر مبني ةدهد كه فرضي ان مينش 1كه نتايج آن در جدول 
  .تأييد است قابلو پايابودن متغيرها  است رد شده درصد 95سطح 

  . آزمون ايستايي متغيرهاي الگو1 جدول
آزمون ةآمار متغيرها  p-value 

 97/679  0000/0  
 65/351  0000/0  
 23/511  0000/0  
 55/705  0000/0  
 68/772  0000/0  

 78/309  0000/0  
 64/303  0000/0  

  هاي تحقيق مأخذ: يافته
بر برابربودن  ) مبنيبر رد فرض صفر ( 2ليمر در جدول  F ةورد آمارآبر ةنتيج ،درادامه
هـاي تلفيقـي بـر     ارجحيت روش داده بنابراينمقاطع و  يدر تمام از مبدأعرض پارامترهاي 
در گام بعد با اسـتفاده از آزمـون هاسـمن     ،اساس  اين هاي تركيبي تأكيد دارد. بر روش داده
ــورد ــرات تصــادفي تصــميم   درم ــت و اث ــرات ثاب ــين دو روش اث ــري شــد.  انتخــاب ب گي
 ين داد روش اثرات ثابت روش مناسب) نشا2هاسمن (جدول  ةورد آمارآخصوص، بر دراين

روش پنل ديتا و با لحـاظ اثـرات ثابـت     ) با4( ةاين اساس، معادل . برستبراي برآورد الگو
 موردبرآورد قرار گرفت.
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  هاي تشخيص مدل . نتايج آزمون2 جدول
  p-value مقدار آماره  
  00/0  25/89  ليمر F آزمون
  001/0  65/11  هاسمن  يآزمون كا

  هاي تحقيق يافتهمأخذ: 

نشان داده شـده اسـت. سـه سـتون اول      3 نتايج برآورد با روش اثرات ثابت در جدول
دهد كه در آن برخي از متغيرهاي توضيحي كنار گذاشته  جدول نتايج رگرسيون را نشان مي

شود كه ضرايب  دهد. مشاهده مي اجزا را نشان مي ةنتايج رگرسيون با هم 4اند و ستون  شده
 ،كلـي  طور كند. به طور جزئي در بين برآوردهاي مختلف از الگو تغيير مي به فقطده برآوردش

درآمـد   درمـورد برآوردها از الگو حساسيت تجارت دوجانبه  ةدهد كه در هم نتايج نشان مي
براي درآمد خود كشور و  9/0و  4/0ترتيب بين  و ضرايب آن به است دار بوده مثبت و معني

 اقتصادي شركاي تجـاري  ةگيرد كه حاكي از تأثيرگذاري انداز قرار ميدرآمد شريك تجاري 
هاي اخير در ادبيات موضوع مربوط به مطالعات تجاري  تجارت است. اين نتيجه با يافته در

و به اين  است معني بي اًضرايب مربوط به متغيرهاي جمعيتي غالب ،حال سازگاري دارد. بااين
درآمد كشورها بوده اسـت. رز و   ةبرپاي اًوردبررسي عمدتم ةدارد كه تجارت طي دوراشاره 

كه از برآورد اثـر ثابـت در بررسـي تجـارت متقابـل كشـورها و نقـش         ،) نيز2002گليك (
 اند. كرده اند، نتايجي مشابه با اين مطالعه را گزارش استانداردها در آن استفاده كرده

ـ ، مع3 ) در جدول8تا  5هاي  چهار رگرسيون بعدي (ستون جاذبـه را بـا واردكـردن     ةادل
 Wooldridgeنهـاد ولـدريگ (   دهد تا مطـابق بـا پـيش    تر توسعه مي متغيرهاي توضيحي بيش

زايي صريح در مدل با درنظرگرفتن اثرات زمان در كنار هريـك   )، به آزمون فرض برون2002
ور لحـاظ  منظـ  از اثرات متغيرهاي توضيحي بپردازد. اعمال اين اثرات زماني در رگرسيون، بـه 

نشده در الگوسـت. نتـايج    هاي قيمتي لحاظ آثار ناشي از روند تغييرات درآمد جهاني و شوك
شده  بر صفربودن متغيرهاي توضيحي افزوده ، فرض صفر مبني3 آزمون والد در انتهاي جدول

زن اثرات ثابت با لحاظ اين متغيرها از سازگاري  دهد تخمين و نشان مي كند ميبه الگو رد را 
مـدل جاذبـه در    ةشـود كـه ضـرايب برآوردشـد     . بار ديگر مشاهده مـي است الزم برخوردار

برآوردها در مقايسه با نتايج چهار الگوي قبل  ،حال ند. بااينا برآوردهاي مختلف از الگو ثابت
متغيرهاي جمعيت است. عالمت ضريب جمعيت خود  بارةترين تغيير در اند. بيش تغيير كرده

  يابد. كند و ضريب جمعيت كشور شريك مقدارش افزايش مي يير ميكشور به مثبت تغ
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  . نتايج برآورد مدل جاذبه با اثرات ثابت3 جدول
)1( متغيرها  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  

 
382/0 * 

( 1/2 ) 

410/0 * 

( 81/2 ) 

401/0 * 

( 84/2 ) 

398/0 * 

( 91/1 ) 

296/0 ** 

( 44/3 ) 

326/0 ** 

( 41/3 ) 

341/0  

( 07/1 ) 

299/0 * 

( 45/2 ) 

 
882/0 ** 

( 1/4 ) 

870/0 * 

( 05/2 ) 

911/0  
( 77/1 ) 

915/0 ** 

( 04/4 ) 

759/0 * 

( 23/2 ) 

793/0 ** 

( 12/4 ) 

853/0 ** 

( 11/3 ) 

823/0  

( 76/1 ) 

  
- 113/0  

(- 52/1 ) 
 

- 09/0  

(- 03/1 ) 
 

982/0 -  

( 31/1 - ) 
 

03/1 ** 

( 06/3 ) 

  
261/0 - * 

( 14/1 - ) 
 

227/0 - * 

( 73/1 - ) 
 

154/1 -  

( 161/1 - ) 
 

231/1 -  

( 44/1 - ) 

   
212/0 * 

( 75/2 ) 

192/0 ** 

( 87/3 ) 
  

012/0 * 

( 92/1 ) 

014/0  

( 32/2 ) 

   
082/0 * 

( 98/1 ) 

091/0 ** 

( 37/3 ) 
  

022/0 * 

( 02/2 ) 

028/0 ** 

( 72/2 ) 

Cons 
691/4 * 

( 8/1 ) 

311/5 ** 

( 1/4 ) 

419/4 *** 

( 11/5 ) 

108/5 ** 

( 23/4 ) 

054/4 ** 

( 61/4 ) 

129/7 * 

( 31/2 ) 

78/2 ** 

( 09/3 ) 

118/6 ** 

( 77/2 ) 

( )     
915/0  

( 99/1 ) 

875/0 * 

( 95/1 ) 

866/0 ** 

( 76/2 ) 

862/0  

( 42/2 ) 

( )     
129/0  

( 45/2 ) 

332/0 ** 

( 71/3 ) 

290/0 * 

( 91/2 ) 

341/0  

( 31/2 ) 

( )      
- 182/1  

(- 47/1 ) 
 

079/1 * 

( 41/2 ) 

( )      
294/0 -  

( 29/1 - ) 
 

- 334/0  

(- 235/0 ) 

( )       
405/1 ** 

( 1/4 ) 

391/1 ** 

( 601/3 ) 

( )       
071/0 * 

( 98/1 ) 

121/0 * 

( 92/2 ) 

Wald test - - - - 02/38 *** 11/67 *** 12/68 *** 12/68 *** 

R2 45/0  32/0  42/0  49/0  52/0  63/0  66/0  57/0  

دار در سطح  درصد، ** معني  1دار در سطح  *** معني .هستند Tآزمون  ةاعداد داخل پرانتز آمار
  درصد  10دار در سطح  درصد و * معني   5

  هاي تحقيق مأخذ: يافته

گرفته  آن است، برآوردهاي صورت حاضر بر ةكه تأكيد مطالع ،درخصوص اثر متغير ايزو
منزلـة   بـه  9000 . اين نتيجه اين ديدگاه را كه ايـزو هستند دار درصد معني  5مثبت و در سطح 
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 1 جـدول  8كنـد. در سـتون    المللي اثر مثبتي دارد تأييد مـي  كيفيت بر تجارت بين ةيك نشان
 014/0ترتيب برابر  هاي ايزو در خود كشور و شريك تجاري آن به ضرايب مربوط به پذيرش

هـاي   درصد افزايش در تعـداد بنگـاه   10دست آمده است. اين بدان معناست كه  هب 028/0و 
افـزايش در تجـارت    درصـد  14/0در كشـور بـه متوسـط     9000 ايـزو  ةتأييدي ةكنند دريافت

شـود. ايـن نتـايج     مـي منجـر  كشـور   ةجانب افزايش در واردات دو درصد 28/0دوجانبه و نيز 
ايـن اسـاس، فـرض     دهد. بـر  ئه مياالملل ار در تجارت بين براي نقش ايزورا شواهد تجربي 

 هاي تجارت دوجانبه بايد دارندگان ايـزو  كند براي افزايش جريان كه بيان مي ،»مشترك  زبان«
چراكـه ايـن    ؛شود هم در كشورهاي صادركننده و هم واردكننده افزايش يابد، تأييد مي 9000

كـارا مشـاركت    ةسري ارتباطات تجاري بـالقو  موضوع نشان خواهد داد هر دو كشور در يك
) نيز همين تفسير را درخصـوص  Freund and Weinhold 2004اند. فروند و وين هولد ( داشته
اندرسون و وينكوپ  ،چنين اثر اينترنت بر تجارت دوجانبه ارائه كردند. هم بارةهايشان در يافته

)Anderson and Wincoop 2003  هـاي تجـارت    انـد كـه جريـان    ده) به اين واقعيت اشـاره كـر
  دارد.بستگي شركاي تجاري  ةدوجانبه به موانع تجاري بين هم

 

  گيري نتيجه. 5
و جريـان مبـادالت تجـاري     9000طور تجربي ارتباط گسترش استاندارد ايزو  اين مطالعه به

دهنـدگان   . براساس هدف توسعهرا ارزيابي كرده استتجاري آن  ةبين ايران و شركاي عمد
ها از  ها بدهند كه انتظارات آن اطميناني را به افراد و سازمان بايد، اين استانداردها 9000و ايز

وسيله بتـوان تجـارت و رفـاه جهـاني را بهبـود بخشـيد.        شود تا بدين محصول برآورده مي
 بنـابراين مانعي در ورود به بـازار و   اًاين انتقاد وجود دارد كه اين استانداردها صرف ،درمقابل

  الملل هستند. يك تعرفه بر تجارت بين
 ةشـريك عمـد   پـانزده كارگيري يك مدل جاذبه براي تجارت دوجانبه بين ايران و  هبا ب

گر آن است كه پـذيرش داخلـي ايـزو     ها بيان ، يافته2013تا  2000هاي  تجاري آن طي سال
الملل دارد. اين  يناثر مثبتي بر تجارت ب ،به تقويت تجارت دوجانبه انجاميده و درواقع 9000

جهاني توضيح  ةيافت رسي به بازارهاي نظم توان با افزايش دست اثر مثبت پذيرش ايزو را مي
هـا   بين بنگاه را تقارن اطالعاتي نبود 9000صورت كه وجود استانداردهاي ايزو   اين  داد. به

ازديـدگاه   را شـكل دهنـد.   مؤثرتريدهد روابط عمودي  ها امكان مي و به آن دهد ميكاهش 
گذاري اين موضوع به آن معناست كه اگر پذيرش اسـتانداردهاي ايـزو بـه داليلـي      سياست

ارچوب سازماني با كندي صورت گيرد، منافع موردانتظـار آن در تجـارت   هچون ضعف چ
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شـود مطالعـات    نهاد مـي  پيش باره دراينچنين  همالملل براي كشور حاصل نخواهد شد.  بين
تر درخصوص نقـش   حاضر و بررسي بيش ةسنجي فروض مطالعديگري درخصوص اعتبار

 در تجارت كشور صورت پذيرد. 9000استانداردهاي ايزو 
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