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با مصععالا اسععااندارد و واربرد ون توسعع   دیو سععاز با قانون برنامه پنجم توسعع ه وشععور، عرنوخ سععا   961و  911طبق دو ماده   چکیده
موانع و مشکالت  یبررس ق،یتحق نیاز انجام ا یاساس عدف اصل نیشود. بر عم مهیسال ب 91 دیو عر سا امان با انجام  صالح   یسازندگان ذ 

ز نوخ ی)ومیخاه( افیو-یپژوعش وم نیدر ا قی. روش تحقباشععدیدر اسععاان لرسععاان م یسععا امان مصععالا یاسععاانداردسععاز یبر رو رگذاریتاث
دوین ای شامل سواالت باز تدوین نمود. پس از ت  در این شیوه ابادا تیم پژوعشی با توجه به اعداف و سواالت تحقیق، پرسشنامه      اواشافی بود  

صاحبه       ضای پانل م شنامه و اناخاب اع س شد. در این مرحله با ت داد  پر صالا،وارفرمایان،  تولید نفر از مدیران مراوز 11عا وغاز  سان      م شنا وار
ساان،  مهندسی  نظام سازمان  سکن  ا سااندارد،  اداره شهرسازی،   م صاحبه   عایطرح ناظران و مجریان  ا عا  سا امانی عماعنگی به عمل ومد و م

شد.  س  یاحامال ریغ یفیدر بخش و یریگروش نمونهانجام  صاحبه   دنیعدفمند و حجم نمونه در حد ر شباخ بود وه م  11ا بخش ب نیعا در ابه ا
شباخ رس   ونندگان،   دینفر از تول 921از فرمول وووران،  یریگبخش با بهره نیبود وه در ا یادفتص  یریگروش نمونه یو در بخش وم دینفر به ا

وعش  پژ نیاطالعات در ا یفاند. جه  گردوورقرار گر یمورد بررس مانکارانیعمکار و پ شگاهیناظر، وزمونگران وزما نیونندگان، مهندسمصرف
شده    یصالح  دییتا یعاشگاه یانجام گرفاه توس  وزما  شینمونه وزما 41 جی)ا ذ ناا شیو وزما یدانیاز مصاحبه عمیق، پرسشنامه، مشاعده م     
 .موجود( بهره گرفاه شده اس  یبر اساس اساانداردعا عاشیوزما نیا لیتوس  اداره ول اسااندارد در اساان و تحل

 .ی، انواخ اساانداردی، انواخ اساانداردمصاح سا امانمصاح سا امان  ،،ییسازساز  اسااندارداسااندارد  ،،ییاسااندارد سازاسااندارد ساز  ییموانع و مشکالت، راعکارعاموانع و مشکالت، راعکارعا ي کلیدي هاواژه

 
Investigation of Barriers and Problems Effecting the Standardization of Industrial Construction 

Materials of Lorestan Province (with Emphasis on Concrete and Concrete’s Aggregates) 
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Abstract  
According to Articles 155 and 168 of the Fifth Development Plan Law, any construction must be carried 
out with standard materials and its application by competent builders, and each building must be insured 
for ten years. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate the barriers and problems 
affecting the standardization of construction materials in Lorestan province. The research method in this 
research was quantitative-qualitative (mixed) of exploratory type. In this method, the research team first 
developed a questionnaire including open-ended questions according to the objectives and questions of the 
research. After compiling the questionnaire and selecting the panel members, the interviews began. At this 
stage, fifty managers of material production centers, employers, experts of the provincial engineering 
organization, urban housing, standard administration, executives, and supervisors of construction projects 
were coordinated and interviews were conducted. The sample size was so saturated that the interviews in 
this section were saturated with fifty people and in the quantitative section it was a random sampling 
method in which three hundred and twenty-five manufacturers, consumers, supervising engineers, 
laboratory testers using Cochran's formula. Colleagues and contractors were examined. To collect 
information in this study, in-depth interviews, questionnaires, field observations, and experiments 
(obtaining the results of forty samples of tests performed by accredited laboratories by the General 
Directorate of Standards in the province and analyzing these tests based on existing standards) have been 
used. 
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 مقدمه
 یسا امان یعاسامیاسافاده از س یعا یوه مز یدر حال

سرع   شیافزا ،یمنیبه منظور حفظ ا  یفیو مصالا با و

مقاوم  زیو ن دیعمر مف شیافزا ،یسا  ، سبک ساز

عا در برابر زلزله به طور گسارده در نمودن سا امان

صن   سا   و ساز شنا اه شده اس ، اما واربرد و 

از  یاریدر بس  یفیو با و سااندارداسافاده از مصالا ا

 .باشدیاز جمله اساان لرساان محدود م رانیا یشهرعا

اعمی  اسافاده بهینه از منابع تجدیدناپذیر و تولید مصالا 

بعرنعامعه شعشعم تعوسع عه اقاصادی، اجاماعی و در 

در بخش ( 9911-9911)فرعنگی جمهوری اسالمی ایران 

واحد عملیاتی: ون وظایف دساگاعهای اجرایی قسم   

دساه از واحدعای سازمانی دساگاعهای اجرائی وه تولید، 

تأمین و ارائه محصول و  دمات اصلی و نهائی دساگاه 

به این موضوخ اشاره گردیده  دارنداجرائی را به عهده 

 اس .

م ه جا یو تخصص یارتقاء سطا علم ،راساا نیدر ا 

 یاسااندارد ساز ندیبا فرو ییاساان و وشنا یمهندس

 ریناپذاجاناب یسا   و ساز امر عیمصالا، صنا

ان، اسا یباال یزی طر لرزه   رینظ ی. مشکالتباشدیم

ارائه  ازمندیسا امان، ن یو وزن باال نییپا دیعمر مف

 یعاسامیاز س یبه منظور اسافاده علم ییراعکارعا

و مصالا اسااندارد جه  واعش وزن، واعش  یسا امان

اجرا  نهیواعش عز اا یزمان سا  ، مقاوم  باال و نها

به منظور اسافاده بهینه از مصالا  [2] .[1] باشدیم

ئل را توس ه دادند و مسا PSOGAالگوریام ترویبی 

جه  اسافاده بهیاه از مصالا  [3]گسساه را حل وردند. 

با  [4] را توس ه دادند. TLBOHSالگوریام ترویبی 

اسافاده از الگوریام بیهنه سازی زنایک مصالا مصرفی در 

ا یرا نیز [5]  سا امان قاب  مشی را بهینه سازی وردند.

طل   اعری و عمکارن به منظور اسافاده بهینه از مصالا 

سا   و ساز الگوریام جدید ارگانیسم عای عمزاد و 

 یاقدامات در طوالن نیا .عارمونی سرچ را توس ه داده اند

 یمنیسطا ا شیسا   و افزا یسازنهیمدت موجب به

مطلوب  واعد شد.  ییاجرا  یبه شرا دنیدر اساان و رس

از جمله  یاجرائ یروعایوه ن دعدینشان م عایسبرر

د و اسافاده از مصالا اسااندار دینسب  به فوا مانکارانیپ

 یضمن بررس قیتحق نی. در اباشندیوگاه م  یفیبا و

الا مص یبر اسااندارد ساز رگذاریمشکالت و موانع تاث

به منظور رفع مشکالت فوق  یینسب  به ارائه راعکارعا

مصالا اسااندارد  یریبه وارگ یاحامال یایالذور و مزا

 اقدام شده اس .

ه و شوندیم میتقس یاساانداردعا به انواخ مخالف  

 یاساانداردعا .2 ،یاوار انه یاساانداردعا .9شامل: 

 یاساانداردعا .4 ،یمل یاساانداردعا .9 ،یامنطقه

. با توجه به نوخ اسااندارد مورد نظر باشندیم یالمللنیب

بر  رگذاریمشکالت و موانع تاث می واعیحال م

با . [6] میون ییدر اساان را شناسا صالام یاساانداردساز

انجام شده در سطا اساان لرساان در  یعایتوجه به بررس

مصالا مورد توجه قرار  یاز موارد اساانداردعا یاریبس

عمر  بودن نییپا ،یاصول ریغ ینگرفاه اس  و شاعد اجرا

وزن و در  شیمصالا، افزا یرت باالسا امان، پ دیمف

 لیدل نی. به عممیباشیسازه م یمنیبه  طر افاادن ا  ینها

بر اسافاده از  یمبن یادیز یتقاضاعا ریدر چند دعه ا 

از مشکالت فوق  یریمصالا اسااندارد به منظور جلوگ

موانع موجود در سیسام سا امانی  .[7] الذور وجود دارد

عوامل  طر موثر بر . [8] : مورد مالزی (IBS)صن ای 

نگرش پزشکان نسب  به اجرای یک سیسام سا امان 

مدیری  ویفی  و پذیرش مهندسی سا اار  .[9] صن ای

موانع عمده در سا    ارج از . [10]  بان پیش سا اه

افزایش ویفی  زندگی با اسافاده از سیسام . [11] سای 

. تجزیه و [12] سا امان سازی صن ای مدوالر پایدار

مورد  -تحلیل رضای  و ویفی  مشاری در سا   و ساز 

بررسی چالش عای  .[13] مشاریان دولای و  صوصی
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 . [14] سا امان مسکونی صن ای در چین

بر  رگذاریمشکالت و موانع تاث یطور ول به 

مخالف مورد  دگاهیاز چند د توانیرا م یاساانداردساز

مشکالت از  یقرار داد. به عنوان مثال، بررس یبررس

 مصالا انیمشار دونندگان،یتول مانکاران،یپ دگاهید

 یعاشگاهیو وزما یسا امان یعاطرح انیمجر ،یسا امان

ده در انجام ش قاتیبه تحق جهشده. با تو  یصالح دییتا

 از جمله:  یلیدا ل و  ارج از وشور دال

مصالا  یساز نسب  به اسااندارد ینگرش منف .9

  ،یسا امان

  ،یدینداشان پروانه تول .2

مناسب در  یشگاعیوزما زاتیعدم وجود تجه .9

 ، یدیتول یواحدعا

  ،دیتول ندیاضافه در فرو یعانهیاعمال عز .4

  ،یاسااندارد ساز نهیدر زم ینداشان تجربه واف .1

  ،ییاجرا یدساگاع انیم یو عماعنگ یعدم عمکار .6

  ،ومار نهیبا عز  یفیمصالا بدون و دی ر .7

ر و وما یعانهیماخصص با عز ریغ یرویاسافاده از ن .1

 .باشدی... م رهیغ

جمله مشکالت مهم، نبود مصالا اسااندارد در  از 

. باشدیسا امان م دیبودن عمر مف نییسا   و ساز، پا

 یدر وشورعا یسا امان ساز دیبه عنوان مثال عمر مف

 رانیاوه در  یسال اس  در حال 911از  شیب افاهیتوس ه 

 دیساله عمر مف 71وه تفاوت  باشد؛یسال م 91ومار از 

ه ومار ب. با توجه ی یو طب یانسان هیرماعدر رف  س ی نی

، 9916اساان لرساان در سال  یسازمان نظام مهندس

عشاصد عزار مارمربع سا   و ساز صورت گرفاه وه 

 نیبنابراتومان اس .  اردیلیم 161ون م ادل  یالیارزش ر

 بخش سا   و ساز با اسافاده از مصالا  یفیباال بردن و

 یردر اساان ام ییبنا ریز هیسرما کیاسااندارد به عنوان 

 اس . یضرور

 باشندینقص م یمصالا موجود وه دارا ازجمله 

مورد مصرف  ییسا اه  رپا شیپ رچهیت .9عبارتند از: 

بان وماده، سا اه شده در  .2، بلوک رچهیت یعادر سقف

وه در  یمصرف یعاسنگدانه .9، (نگیبان )بچ دیمراوز تول

انواخ  .4 .دارد یاژهیو  یاعم یحوزه مصالا مصرف

مراوز سا   قط ات  .1، رنیسااا یو پل یسفال یعابلوک

 .6 .باشندیم یسازه ا یاصل یوه به عنوان اعضا یفلز

وسانسورعا وه  .7، سا اه شیپ یمراوز سا   قط ات بان

 .باشدیم یاسااندارد ساز ازمندین ینبود تجربه واف لیبه دل

... اس  وه در صورت وجود  رهیانواخ وجرعا و غ .1

اسااندارد اساان  ولاز جانب اداره  ازیمورد ن زاتیتجه

جامع در  حاتیو ارائه توض یبا ساماندع توانیم

 نیئبا اسافاده از و یاسااندارد ساز ندیفرو یای صوص مزا

ود. اقدام ش دیمرتب  نسب  به صدور پروانه تول یعانامه

پروانه اسااندارد به  یدر اعطا عیرو، تسر نیاز ا

 دیفعمر م شیدر جه  افزا یگام بزرگ دونندگانیتول

و  دونندگانیتول قیو تشو یسا امان ساز

در   یفیونندگان به سم  اسافاده از مصالا با ومصرف

 . باشدیاساان م

زلزله   یسا امان با توجه به وض  یساز مقاوم 

 مهم با مصالا نیاس  و ا یضرور یبودن اساان امر زی 

حاصل  یقو یفن یعاو نظارت یمرغوب سا امان

از سوانا  یو واعش  طرات ناش یریشگی. پشودیم

 یبر اساانداردساز یمبن رمارقبهیو حوادث غ ی یطب

 وردن اسافاده یو الزام یاسازه یمصالا ذور شده و اصل

 قیوو تش جیمقاوم و ترو  ،یفیاز مصالا اسااندارد، باو

 یعاو سا   سازه داریمصالا اسااندارد و پا یریبکارگ

 ی. لذا با توجه به زلزله عاشودیم هیسبک و با دوام توص

 یمردم برا یعمجوار ومادگ یعادر اساان و اساان ریا 

 یفن لاصو  یو رعا یفرعنگ اساانداردساز رشیپذ

 یامر اسااندارد ساز انیسا   و ساز وجود دارد و ماول

شمرند و با  م یفرص  را غن دیبا یاجرائ یعاو ارگان

مناسب  یریموضوخ بپردازند. شکل گ نیبه ا  یجد
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 یعاسازمان انیدر م یریپذ یو مسول یاحرفه یرفاارعا

 یناصول و مشخصات ف  یو رعا دونندگانیو تول یاجرائ

اجرا و سا   و ساز باعث  ،یطراح مراحل یدر تمام

در  مصالا یفرعنگ اسااندارد ساز  اریتوس ه عرچه سر

و  یاگروه حرفه ایانجمن  کی جادی. با اشودیاساان م

و  دونندگانیتول توانیمناسب م یعاارائه وموزش

وگاه  موضوخ نیرا نسب  به ا یمصالا سا امان انیمشار

 کیه بلک س ین نهیعز هانه تن یسا   وه اسااندارد ساز

مناسب از منابع  یبردارو بهره نهیبه یگذار هینوخ سرما

  یفیاساانداردعا، باالبردن و  یاس . لذا با رعا ی یطب

 نیبر اساس وئ قیمصالا سا   و ساز و نظارت دق

 ث رفعباع تواندیم میدار اریمربوطه وه در ا ا یعانامه

 مصالا شود. یمشکالت اسااندارد ساز

 

 روش کار
جه   یریگوه ابزار اندازه نیا لیپژوعش به دل نیا در

د اسااندار یبر رو رگذاریموانع و مشکالت تاث یبررس
وجود نداش  در واقع موانع و  یمصالا سا امان یساز

موانع ناشنا اه  نیرفع ا یراعکارعا نیمشکالت و عمچن
از  عاریابزار و شنا   ماغ نیبودند، پژوعشگر جه  تدو

نموده  ادهفاسا ی( از نوخ اواشافیفی،وی)وم یبیترو روش
 با توجه به اعداف یپژوعش میابادا ت وهیش نیا در اس .

 نیشامل سواالت باز تدو یاپرسشنامه ق،یو سواالت تحق
 پانل یپرسشنامه و اناخاب اعضا نیورد. پس از تدو

نفر از  11مرحله با ت داد  نیعا وغاز شد. در امصاحبه
وارشناسان  مانکاران،یمصالا، پ دیمراوز تول رانیمد

اداره ول  ،یاساان، مسکن شهرساز یدسسازمان نظام مهن
و  یسا امان یعاو ناظران طرح انیاسااندارد،  مجر

عا انجام شد. صاحبهو م یعمکار عماعنگ یعاشگاهیوزما
 نیانفر در  11مونه حجم ن لی)الزم به ذور اس  وه دل

 عا بود(.مصاحبه دنیمرحله به  اطر به اشباخ رس

ه مصاحب وهیو به ش یبه صورت حضور عامصاحبه 
و اطالعات ون  هیعا تهاجرا شد و گزارش مصاحبه قیعم

اساخراج شد. سپس بر اساس مطالب عنوان  قیبه طور دق

بر  رگذاریتاث یگزارش موانع و راعکارعا نیدر اشده 
توس  جام ه  یمصالا سا امان یاساانداردساز یرو

 ان،مانکاریمصالا، پ دیتول وزمرا رانیگروه )مد نیا یومار

اساان، مسکن  یوارشناسان سازمان نظام مهندس
مصالا  انیاداره ول اسااندارد،  مشار ،یشهرساز
و  انیعمکار ، مجر شگاهیوزمونگران وزما ،یسا امان

و بر  دهی(، اساخراج گردیسا امان یعاناظران طرح
اساس اطالعات به دس  ومده، پرسشنامه مرحله دوم، 

پرسشنامه  ،یشد. سپس در مرحله وم نیتدو یوم
نفر از  921انجام گرفاه، در  یعااساخراج شده از مصاحبه
ناظر،  نیمهندس دونندگان،یمصرف ونندگان، تول

 دیگرد لیتکم مانکارانیعمکار و پ شگاهیوزماوزمونگران 
نمونه  .عا به صورت وماری تجزیه و تحلیل شدو داده

بوده و حجم  یبه صورت تصادف یدر بخش وم یریگ
نفر  921فرمول وووران  قیگروه از طر نینمونه از ا

 .باشدیم ریبروورد شد وه فرمول ون به شرح ز

 

 گیری و حجم نمونه در بخش کیفینمونه
گیری غیراحامالی گیری در این بخش، نمونهروش نمونه

 Sampling to) عدفمند به برای رسیدن به م رف بودن

AchieveRepresentativeness)  با حداوثر ا االف
توس   م رف به رسیدن برای گیریاس . نمونه
 ونها عدف وه گیردمی قرار اسافاده مورد پژوعشگرانی

 از تروسیع گروه یک رفم  وه اس  اینمونه رسیدن به

و منظور  باشد نزدیک ون به امکان حد و تا بوده عانمونه

از حداوثر ا االف این اس  تمامی افرادی وه به نحوی 
با اساانداردسازی مصالا سا امانی در ارتباط عساند از 

سان وارشنا مصالا، پیمانکاران، تولید جمله مدیران مراوز
 ول اداره شهرسازی، مسکن اساان، مهندسی نظام سازمان

 ناظران و مجریان اسااندارد، وزمونگران وزمایشگاه عمکار،
 سا امانی مورد بررسی قرار  واعند گرف . عایطرح

 

 ییروا
اسافاده شد.  ییمحاوا ییاز روا ،ییجه  سنجش روا
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عمران فردوسینشریۀ مهندسی  9911سال سی و سوم، شمارۀ چهار،        

از نظر ماخصصان در مورد  ییمحاوا ییروا یابیارز یبرا
و عدف  یریگابزار اندازه یمحاوا یعماعنگ زانیم

پژوعش  نیجه  در ا نی. به عمشودیپژوعش، اسافاده م
 بیازدو ضر ،یبه شکل وم ییمحاوا ییروا یبررس یبرا
 CVIمحاوا  ییشا ص روا و CVRمحاوا  ییروا ینسب

 .اسافاده شده اس 

 

 شاخص نسبت روایی محتوایی

این شا ص توس  الوشه طراحی شده اس . جه  
شا ص از نظرات وارشناسان ماخصص در محاسبه این 

زمینه محاوای پرسشنامه مورد نظر اسافاده شد و با 
عا و ارائه ت اریف عملیاتی توضیا اعداف وزمون برای ون

عا  واساه شد عا، از ونمربوط به محاوای سؤاالت به ون
تا عریک از سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت 

فید اس  ولی ضروری گویه م»، «گویه ضروری اس »
 طبقه بندی ونند.« گویه ضرورتی ندارد»و « نیس 

بر اساس ت داد ماخصصینی وه سؤاالت را مورد  
قابل قبول بر  CVRاند، حداقل مقدار ارزیابی قرار داده

زیر بایسای باشد. سؤاالتی وه مقدار  (9) اساس جدول
CVR با) عا ومار از میزان مورد نظرمحاسبه شده برای ون 

توجه به ت داد ماخصصین ارزیابی وننده سؤال( بود، از 
وزمون ونار گذاشاه شد به عل  اینکه بر اساس شا ص 

 روایی محاوایی، روایی محاوایی قابل قبولی نداشاند.
 

 CVR محتوا  روایی الوشه جه  تصمیم گیری ضریب   9 جدول
 

ت داد 

 ماخصصین

حداقل 

 مقدار روایی

ت داد 

 ماخصصین

حداقل 

 مقدار روایی

1 1/11  92 1/16  

6 1/11  99 1/14  

7 1/11  94 1/14  

1 1/71  91 1/41  

1 1/71  21 1/42  

91 1/62  21 1/97  

99 1/11  91 1/99  

 

 محتوایی روایی شاخص

 لباس و والاز روش از محاوا روایی شا ص بررسی جه 
(Waltz & Bausell) وه صورت شد. بدین اسافاده 

 «نبود ساده» و «بودن واضا» ،«بودن مربوط» ماخصصان
 مشخص قسمای 4 لیکرتی طیف یک اساس بر را گویه عر

 نظر از را گویه عر بودن مربوط ماخصصان. وردند

 9 ،«اس  مربوط نسباا » 2 ،«نیس  مربوط» 9 از  ودشان
. وردند مشخص «اس  مربوط وامال » 4 تا ،«اس  مربوط»

 2 ،«نیس  ساده» 9  از ترتیب به نیز گویه بودن ساده
 مربوط ساده» 4 تا ،«اس  ساده» 9 ،«اس  ساده نسباا »

 واضا» 9 از ترتیب به نیز گویه بودن واضا و «اس 
 4 تا ،«اس  واضا» 9 ،«اس  واضا نسباا » 2 ،«نیس 

 .شد مشخص «اس  مربوط واضا»

برابر با  CVIحداقل مقدار قابل قبول برای شا ص  

 71/1ای ومار از گویه CVIاس  و اگر شا ص  71/1

 باشد ون گویه بایسای حذف شود.

از ( CVI)با توجه به این وه شا ص روایی محاوا  
باالتر باشد روایی محاوایی مقیاس مورد تایید اس .  71/1

گردد شا ص مشاعده می (2)عمان گونه وه در جدول 
باشد. بنابراین می 71/1عا باالتر روایی محاوای تمامی ویام

عا در محدوده قابل شا ص روایی محاوایی تمامی ویام
 گیرد.قبول اس  و مورد تایید قرار می

 
 محاوا پرسشنامه یج ضریب نسبی و شا ص رواییناا  2 جدول

 

 شا ص روایی

 CVI محاوا

 نسبی ضریب

 CVR محاوا روایی
 موانع

1/11  1/11  
عوامل مربوط به 

 تولید وننده

1/11  1/11  
عوامل مربوط به 

 مصرف وننده

1/11  1/16  
عوامل مربوط به 

 وزمایشگاه

1/11  1/11  
عوامل مربوط به 

عای ذیرب سازمان  
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 9911و سوم، شمارۀ چهار،  سال سی     نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

نفر از  1برای  (2)روایی محاوا بر اساس جدول 
قابل قبول اس  وه در این  71/1ماخصصین حداقل 

( 11/1-16/1عا در محدوده  )پژوعش برای تمامی ویام
قرار گرف  بنابراین ضریب نسبی روایی محاوایی تمامی 

عا در محدوده قابل قبول اس  و مورد تایید قرار ویام
 گیرد.می
 

 پایایی
ر اندازه گیری را در منظور از پایایی ون اس  وه اگر ابزا

فاصله ووتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدعیم 
ناایج حاصل نزدیک به عم باشند، و به یک نایجه یکسان 

 عای مخالفبرسیم. پایایی ابزار اندازه گیری به روش
عا، روش گیرد وه یکی از این روشمورد سنجش قرار می

ور این تحقیق به منظ. در باشدمحاسبه ولفای ورونباخ می
نفر به عنوان نمونه  91ت یین پایایی پرسشنامه، ت داد 

اناخاب و پرسشنامه در ا ایار ونها قرار گرف  و سپس از 
روش ولفای ورونباخ اسافاده گردید وه ناایج ون در 

 زیر ذور شده اس . (9) جدول
 

 جدول ولفای ورونباخ  9 جدول

 موانع ت داد گویه مقدار ولفا

1/11  عوامل تولید وننده 91 

1/11  عوامل مصرف وننده 6 

1/7  عوامل وزمایشگاه 9 

1/19 عای ذیرب سازمان 9   

 
 جینتا

 یعاافاهی .ها(مصاحبه -لی)تحل یفیمرحله ک یهاافتهی
به  عایداده تحلیل و تجزیه. یفیبخش و یشنا ا  یجم 
 عایپرسش پاسخ یافان برای تنهایی به ومده دس 

 الزم نیز عاداده این تفسیر و ت بیر نیس ، وافی پژوعش

 سپس و نمود تحلیل و تجزیه را عاداده باید اس . ابادا

تفسیر ورد. در این  و ت بیر را تحلیل و تجزیه این ناایج
پژوعش عمان گونه وه پیش از این ذور گردید از روش 
ومی و ویفی و عمچنین انجام وزمایشات بان وماده و 

د مصرف در بان مطابق اساانداردعای ملی سنگدانه مور
ووری اطالعات اسافاده شده اس . در مربوطه برای جمع

عای مرحله ویفی و ناایج وزمایشات ن بخش ابادا یافاهیا
عای مرحله ومی تفسیر ذور شده و پس از ون یافاه

 اند.شده

در این قسم  ومار جم یای مربوط به مصاحبه  
شامل مدیران مراوز تولید ونندگان در بخش ویفی وه 

مصالا، پیمانکاران، وارشناسان سازمان نظام مهندسی 
اساان، مسکن وشهرسازی، اداره ول اسااندارد، وزمایشگاه 

عای سا امانی ذور شده عمکار، مجریان و ناظران طرح
 اس .

 

 یفیمصاحبه ها در مرحله ک لیتحل
در این پژوعش بر اساس مصاحبه نیمه سا اار یافاه و 
مشاعده عدفمند با مصاحبه ونندگان در بخش ویفی وه 

اسان وارشن مصالا، پیمانکاران، تولید شامل مدیران مراوز
 اداره وشهرسازی، مسکن اساان، مهندسی نظام سازمان

سا امانی  عایطرح ناظران و مجریان  اسااندارد،
ووری شد؛ تجزیه و تحلیل اطالعات مرحله ویفی جمع

له بر اساس ودگذاری )ودگذاری باز عا در این مرحداده
و محوری( انجام گرف  پس از تجزیه و تحلیل اشاراوات 
 و افاراقات، در مرحله ودگذاری محوری در مورد موانع

 امصال سازی اسااندارد روی بر تاثیرگذار مشکالت و
طبقه )تولید وننده، مصرف  4سا امانی،  صنایع تولیدی

حی  شده و تایید صال وننده،وزمایشگاه عمکار
مفهوم اساحصال گردیدوه در  21عای ذیرب ( و سازمان

  ذیل به ونها اشاره شده اس .
 

 کدگذاری باز موانع
عا به صورت واحدعای یندی اس  وه در ون دادهوفر

توان از ویند و در شروخ مطال ه میمجزا درمیو م نادار 
 سازیون اسافاده ورد. عدف اصلی ودگذاری باز، مفهوم

ی تجزیه و عاس . در مرحلهبرچسب زدن به دادهو 
و در جساجوی ودعا بودن، ودگذاری باز  عاتحلیل داده

زیر ودگذاری باز  (4) . در جدولشودپذیر میامکان
 .مصاحبه به شرح ذیل اس  11حاصل از 
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9911سال سی و سوم، شمارۀ چهار،      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی  

 سا امانی( عای ویفی )موانع اسااندارد سازی مصالا تولیدی صنایعودگذاری باز مصاحبه  4جدول 

 

 ودگذاری باز ردیف

 در  طوط تولید عای نوینگیری از فناوریعدم بهره 9

 و توجه نکردن به مشکالت احامالی به وجود ومده در تجهیزات عدم اسافاده از تجهیزات اسااندارد 2

 و صاحبنظران و پژوعشگران در بحث تولید مصالا عای اساتیداز دیدگاهعدم اسافاده  9

4 
امور  واجد شرای  و دارای گواعینامه صالحی  م ابر در بیشار مراوز تولیدی )جه  انجام عدم حضور مسامر مدیر ونارل ویفی 

 (ونارل ویفی  محصوالت

 توس  واحد تولیدی نبود نظارت وافی در فرویند تولید 1

 تولیدی )نظارت اسااندارد( عدم وجود نظارت مکرر بر واحد عای 6

 ویفی  در مراحل تولیدبی  اسافاده از مواد اولیه 7

 بیگانگی با مفهوم ویفی  در بین تولیدونندگان 1

 و افزایش سود توس  تولید وننده عای تولیدس ی در پایین ووردن عزینه 1

 گذارداین وه اساانداردسازی در تسریع روند تولید اثر می اعاقاد بر ی از تولیدونندگان به 91

 

مربوط به مقوالت اساخراج شده  ودگذاریجدول  

موانع  عای مرحله ویفی در مورداز مصاحبه

مان ع باشد.اساانداردسازی مصالا سا امانی اساان می

مقوله از  21دعد نشان می (4)گونه وه جدول 

موانع  عای صورت گرفاه در موردمصاحبه

 . گردید اساانداردسازی مصالا سا امانی اساخراج
 

 حوریکدگذاری م
به طور ولی ودگذاری محوری، روند ارتباط دادن  رده 

ای از تفکر جریان پیچیده .مقوالت به یک مقوله اس 

 .اساقرایی و قیاسی اس  وه ماضمن مراحل مخالف اس 

عا و ودگذاری محوری مانند ودگذاری باز، از راه مقایسه

گیرد. در ودگذاری محوری عا صورت میطرح پرسش

 م سمامروز اس  و به  عا بیشارن شیوهاسافاده از ای

رواب  و رب  دادن مقوالت به یکدیگر در راساای  وشف

 .رودیک پارادایم سوگیری شده می

ود گذاری محوری به این نایجه  (1جدول ) در 

رسیدیم وه مشکالت مربوط به تولید وننده شامل: 

تکنولوژی سا  ، نیروی انسانی، ونارل تولید و 

تولید اس ؛ مشکالت مربوط به  سازی درفرعنگ

وننده و وننده مربوط به دانش و وگاعی مصرفمصرف

سازی در این گروه اس ؛ عمچنین مشکالت فرعنگ

مشکالت مربوط به وزمایشگاه عمکار مربوط به عدم 

گران عماعنگی و نظارت وافی بین مدیر فنی و وزمون

وزمایشگاه تایید صالحی  شده درثب  و تایید ناایج 

عای ذیرب  نیز به زمون و مشکالت مربوط به سازمانو

 .گرددعا بر مینظارت و عماعنگی بین سازمان

مرحله بر اساس  نیعا در اداده لیو تحل هیتجز 

( انجام گرف  پس از یباز و محور ی)ودگذار یودگذار

اشاراوات و افاراقات، در مرحله  لیو تحل هیتجز

 رگذاریکالت تاثدر مورد موانع و مش یمحور یودگذار

 عیصنا یدیمصالا تول یاسااندارد ساز یبر رو

 شگاهیوننده، مصرف وننده،وزما دیتولطبقه ) 4 ،یسا امان

 21( و رب یذ یعاشده و سازمان  یصالح دییعمکار تا

 .دیمفهوم اساحصال گرد
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 9911سال سی و سوم، شمارۀ چهار،      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

 ویفی )موانع(عا در مرحله ودگذاری محوری مصاحبه  1جدول 

 

 ودگذاری باز محور طبقه

 تولید وننده

 تکنولوژی

 سا  

 در  طوط تولید عای نوینگیری از فناوریعدم بهره

         و توجه نکردن به مشکالت احامالی به وجود ومده در  عدم اسافاده از تجهیزات اسااندارد

 تجهیزات

نیروی 

 انسانی

 و صاحبنظران و پژوعشگران در بحث تولید مصالا اساتیدعای عدم اسافاده از دیدگاه

واجد شرای  و دارای گواعینامه صالحی  م ابر در بیشار مراوز  عدم حضور مسامر مدیر ونارل ویفی 

 (امور ونارل ویفی  محصوالت تولیدی )جه  انجام

 ونارل تولید

 توس  واحد تولیدی نبود نظارت وافی در فرویند تولید

 تولیدی )نظارت اسااندارد( وجود نظارت مکرر بر واحد عایعدم 

 ویفی  در مراحل تولیدبی  اسافاده از مواد اولیه

فرعنگ 

سازی در 

 وننده تولیید

 بیگانگی با مفهوم ویفی  در بین تولیدونندگان

 و افزایش سود توس  تولید وننده عای تولیدس ی در پایین ووردن عزینه

 گذارداین وه اساانداردسازی در تسریع روند تولید اثر می بر ی از تولیدونندگان بهاعاقاد 

مصرف 

 وننده

دانش و 

 وگاعی

 عنگام  رید ناوگاعی از ویفی  و مرغوبی  مصالا

 موجود مصالا ناوگاعی مصرف وننده از اساانداردعای

  طرات احامالی )سیل، زلزله(در عمر مفید سا امان و  ناوگاعی از اعمی  مصالا اسااندارد

فرعنگ 

 سازی

 اسااندارد مصالا سا امانی حساس نبودن اوثر مردم به داشان عالم 

 سا امانی تا مرغوبی  و ویفی  ون وننده به قیم  مصالاتوجه مصرف

دفاخ از از مصالا نامرغوب و  داشان ا ایارتام در صورت زیان دیدن  به وگاه نبودن اوثر مصرف وننده عا

 حقوق  ود

 وزمایشگاه
عماعنگی و 

 نظارت

تایید صالحی  شده درثب  و تایید  گران وزمایشگاهمدیر فنی و وزمون  بین عدم عماعنگی و نظارت وافی

 ناایج وزمون

سازمان 

 عای ذیرب 

 نظارت و

عماعنگی 

بین 

 عاسازمان

م دن و تجارت؛مسکن و شهر سازی و نظام مهندسی، اداره صن    ) عای ذیرب عماعنگ نبودن سازمان

 با اساانداردسازی مصالا سا امانی  مرتب  عایریزیشهرداری...( در برنامه

 بر اسااندارد سازی مصالا عای ذیرب عدم نظارت وافی دساگاه

 اسااندارد سازی برای مهندسین ناظر عای توجیهی در  صوصعدم برگزاری دوره

 

  یپژوهش در مرحله کم یهاافتهی
 یفیآمار توص

مرحله ویفی از  ای وه دردر این بخش پرسشنامه

نفر(  921تری )عا اساخراج گردید در سطا وسیعمصاحبه

، ونندگان، وزمایشگاه عمکاردر بین تولیدونندگان، مصرف

مهندسین ناظر و پیمانکاران تکمیل گردید وه ناایج ون در 

مربوط  درصد و فراوانی( 6جدول ) ادامه ذور شده اس .

( 7) جدول د.دععای مورد بررسی را نمایش میبه گروه

توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسی  را نمایش 

( توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس 1دعد. جدول )می

ویان بر اساس توزیع فراوانی پاسخگ (1شغل و جدول )

 .را نشان می دعد سطا تحصیالت
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عمران فردوسینشریۀ مهندسی  9911سال سی و سوم، شمارۀ چهار،        

 بررسی عای مورددرصد و فراوانی مربوط به گروه  6جدول 
 

 عای عدفگروه
 ومار

 درصد فراوانی

 96 1 مدیران مراوز تولید مصالا

 21 91 پیمانکاران

 96 1 اساان وارشناسان سازمان نظام مهندسی

 91 1 وارشناسان مسکن شهرسازی

 1 4 اسااندارد ولوارشناسان اداره 

 91 1 سا امانی عایمجریان و ناظران طرح

 21 91 وزمونگران وزمایشگاه عمکار

 

 فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسی  توزیع  7جدول 
 

 درصد فراوانی جنسی 
 درصد

 تجم ی

 19/1 19/1 266 مرد

 911 91/2 11 زن

 - 911 921 جمع
 9911عای پژوعش یافاه :مأ ذ

 

 بیضر نیومار یوه دارا ییمؤلفه عا ،یطورولبه 
بر  یدر اثرگذار یباالتر  یعساند اعم راتییتغ

 .در اساان لرساان دارند یمصالا سا امان یاساانداردساز

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس شغل  1جدول 
 

 تجم ی درصد درصد فراوانی شغل

 92 92 914 ونندهمصرف

 64 92 914 تولیدوننده

 11/2 29/2 61 ناظر مهندس

 11/9 9/9 91 دانشگاه علمیعیئ 

 12/9 4 99 پیمانکار

 14/1 2/2 7 وزمایشگاه عمکار وزمونگران

 911 1/1 91 وارمند

 - 911 921 جمع
 9911عای پژوعش یافاه: مأ ذ

 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطا تحصیالت  1جدول 

 

 تجم ی درصد درصد فراوانی تحصیالت سطا

 42/2 42/2 997 دیپلم

 17/2 91/9 41 واردانی

 19/7 94/1 992 وارشناسی

 17/1 6/2 21 ارشد وارشناسی

 911 2/2 7 دواری

 - 911 921 جمع
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 9911سال سی و سوم، شمارۀ چهار،      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

فراد ا دگاهیکننده از د دیشاخص تول یبندتیاولو
 موردمطالعه
گویه با 91وننده از برای سنجش تأثیر شا ص تولید

 -1تا  یلی وم  -9ای لیکرت )درجهاسافاده از طیف پنج
 یلی زیاد( اسافاده شد. در این قسم  با اسافاده از 
 میانگین، انحراف م یار و ضریب تغییرات به اولوی 

وننده در اساان لرساان از دیدگاه افراد بندی شا ص تولید
 شود. موردمطال ه پردا اه می

مشاعده  (91)شده در جدول بر اساس ناایج ارائه 
س ی »ره، بیشارین تأثیر بونندشود وه در شا ص تولیدمی

عای تولید و افزایش سود توس  در پایین ووردن عزینه

عدم اسافاده از »ترین تأثیر بر  و وم« تولید وننده
عای اساتید و صاحبنظران و پژوعشگران در بحث دیدگاه

طورولی، میانگین تأثیر در شا ص دارد. به« تولید مصالا

زدیک به  یلی زیاد اس  وه ن 41/4وننده برابر با تولید
وننده توان گف  وه شا ص تولید ( اس ؛ بنابراین، می1)

تأثیر باالیی بر مشکالت و موانع اساانداردسازی مصالا 

 سا امانی دارند.

 هکنندمصرف به مربوط هایشاخص بندیاولویت
 موردمطالعه افراد دیدگاه از

گویه با  6برای سنجش تأثیر شا ص مصرف وننده از 
ای لیکرت اسافاده شد. در این درجهاز طیف پنج اسافاده

قسم  با اسافاده از میانگین، انحراف م یار و ضریب 
عای مربوط به بندی شا ص تغییرات به اولوی 

وننده از دیدگاه افراد مورد مطال ه پردا اه مصرف
 شود.می

مشاعده  (99)شده در جدول بر اساس ناایج ارائه 
» روننده ، بیشارین تأثیر ب شود وه در شا ص مصرفمی

و »  ؛«ناوگاعی از ویفی  و مرغوبی  مصالا عنگام  رید

ا وننده به قیم  مصالتوجه مصرف»ترین تأثیر بر  وم
ی، طورولدارد. به« سا امانی تا مرغوبی  و ویفی  ون

اس   17/9میانگین تأثیر شا ص مصرف وننده برابر با 

توان گف  وه  ، می( اس ؛ بنابراین4وه نزدیک به زیاد )
شا ص مصرف وننده تأثیر باالیی در اثرگذاری 
  اساانداردسازی مصالا سا امانی در اساان لرساان دارد.

 

 (9-1وننده از دیدگاه افراد موردمطال ه )مقیاس تولید توصیف شا ص  91جدول 
 

 میانگین گویه /مؤلفه
 انحراف

 م یار

 ضریب

 غییراتت
 اولوی 

 9 1/299 9/299 4/11 و افزایش سود سود توس  تولید وننده عای تولیدس ی در پایین ووردن عزینه

و توجه نکردن به مشکالت احامالی به وجود ومده در  عدم اسافاده از تجهیزات اسااندارد

 تجهیزات
4/71 9/419 1/291 2 

 9 1/221 9/992 4/61 تولیددر  طوط  عای نوینگیری از فناوریعدم بهره

 4 1/224 9/911 4/61 ویفی  در مراحل تولیدبی  اسافاده از مواد اولیه

واجد شرای  و دارای گواعینامه صالحی  م ابر در  عدم حضور مسامر مدیر ونارل ویفی 

 (امور ونارل ویفی  محصوالت بیشار مراوز تولیدی )جه  انجام
4/11 9/271 1/291 1 

 6 1/941 9/911 4/41 توس  واحد تولیدی وافی در فرویند تولید نبود نظارت

 7 1/919 9/926 4/41 تولیدی )نظارت اسااندارد( عدم وجود نظارت مکرر بر واحد عای

 1 1/911 9/999 4/21 بیگانگی با مفهوم ویفی  در بین تولیدونندگان

 1 1/961 9/292 4/97 گذاردتسریع روند تولید اثر میاین وه اساانداردسازی در  اعاقاد بر ی از تولیدونندگان به

 91 1/971 9/912 4/91 و صاحبنظران و پژوعشگران در بحث تولید مصالا عای اساتیدعدم اسافاده از دیدگاه

 - 1/411 9/249 4/4 وننده )ولی(شا ص تولید

 1،  یلی زیاد=4، زیاد=9، ماوس =2، وم=9مقیاس:  یلی وم=
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عمران فردوسینشریۀ مهندسی  9911سال سی و سوم، شمارۀ چهار،        

 (9-1وننده از دیدگاه افراد موردمطال ه )مقیاس عای مربوط به مصرفشا ص توصیف  99جدول 

 

 میانگین مؤلفه/ گویه
انحراف 

 م یار

ضریب 

 تغییرات
 اولوی 

 9 1/229 9/291 4/11 مصالا عنگام  رید ناوگاعی از ویفی  و مرغوبی 

 2 1/221 9/214 4/41 اساانداردعای موجود مصالا ناوگاعی مصرف وننده از

 9 1/292 9/294 4/91 اسااندارد در عمر مفید سا امان و  طرات احامالی )سیل، زلزله( ناوگاعی از اعمی  مصالا

 4 1/241 9/929 9/12 داشان عالم  اسااندارد مصالا سا امانی حساس نبودن اوثر مردم به

مصالا دیدن از  داشان ا ایارتام در صورت زیان  عا به وگاه نبودن اوثر مصرف وننده

 نامرغوب و دفاخ از حقوق  ود
9/91 9/921 1/217 1 

 6 1/269 9/94 9/21 مصالا سا امانی تا مرغوبی  و ویفی  ون وننده به قیم توجه مصرف

 - 1/219 1/714 9/17 وننده )ولی(شا ص مصرف

 
 (9-1)مقیاس موردمطال ه  عای مربوط به وزمایشگاه عمکار از دیدگاه افرادتوصیف شا ص  92جدول 

 

 اولوی  ضریب تغییرات انحراف م یار میانگین مؤلفه/ گویه

گران وزمایشگاه تایید مدیر فنی و وزمون عدم عماعنگی و نظارت وافی بین

 صالحی  شده درثب  و تایید ناایج وزمون
4/91 9/991 1/211 9 

 - 1/211 9/991 4/91 شا ص وزمایشگاه )ولی(

 دیدگاه از همکار آزمایشگاه شاخص بندیاولویت
 موردمطالعه افراد

شود مشاعده می (92)شده در جدول بر اساس ناایج ارائه 
وه در شا ص وزمایشگاه عمکار میانگین عدم عماعنگی 

گران وزمایشگاه و نظارت وافی بین مدیر فنی و وزمون
 می 91/4تایید صالحی  شده درثب  و تایید ناایج وزمون 

 91/4طورولی میانگین تأثیر این شا ص برابر با  باشد؛ به
 این، می( اس ؛ بنابر1اس  وه نزدیک به  یلی زیاد )

توان گف  وه شا ص وزمایشگاه تأثیر باالیی در 
اثرگذاری اساانداردسازی مصالا سا امانی در اساان 

 لرساان دارد.
 

 از ذیربط هایدستگاه شاخص بندیاولویت
 موردمطالعه افراد دیدگاه

شود مشاعده می (99)شده در جدول بر اساس ناایج ارائه

ارین تاثیر به عای ذیرب ، بیشوه در شا ص سازمان

عای ذیرب  ) نظام ترتیب بر، عماعنگ نبودن سازمان

مهندسی، اداره صن   م دن و تجارت؛ مسکن و شهر 

عای مرتب   با ریزیسازی و شهرداری...( در برنامه

اساانداردسازی مصالا سا امانی، عدم نظارت وافی 

عای ذیرب  بر اسااندارد سازی مصالا  و عدم دساگاه

عای توجیهی در  صوص اساانداردسازی رهبرگزاری دو

یر طورولی، میانگین تأثبرای مهندسین ناظر می باشد به 

اس  وه نزدیک به زیاد  11/9شا ص وزمایشگاه برابر با 

توان گف  وه شا ص  ( اس ؛ بنابراین، می4)

عای ذیرب  تأثیر باالیی در اثرگذاری دساگاه

 ارد.د  لرساان  اساانداردسازی مصالا سا امانی در اساان
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 9911سال سی و سوم، شمارۀ چهار،      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

 (9-1موردمطال ه )مقیاس  عای ذیرب  از دیدگاه افرادعای مربوط دساگاهتوصیف شا ص  99جدول 
 

 میانگین مؤلفه/ گویه
انحراف 

 م یار

ضریب 

 تغییرات
 اولوی 

و تجارت؛مسکن و ذیرب  ) نظام مهندسی، اداره صن   م دن  عایعماعنگ نبودن سازمان

 مصالا سا امانی با اساانداردسازی  عای مرتب ریزیبرنامه شهر سازی و شهرداری...( در
4/11 9/921 1/219 9 

 2 1/291 9/219 9/11 ذیرب  بر اسااندارد سازی مصالا عایعدم نظارت وافی دساگاه

 9 1/291 9/921 9/11 ناظردر  صوص اسااندارد سازی برای مهندسین  عای توجیهیعدم برگزاری دوره

 - 1/299 9/211 9/11 عای ذیرب  )ولی(شا ص دساگاه

 

 تاندارداس بر تاثیرگذار شکالت و موانع بندی رتبه
 میانگین اساس بر ساختمانی مصالح سازی

 باال (94) جدول در شده داده ارائه ناایج اساس بر
 ازیس اسااندارد بر گذار تاثیر مشکالت و موانع مهمارین
 به وطمرب عوامل: از عبارتند ترتیب به سا امانی مصالا
  به مربوط عوامل ،(41/4)میانگین با وننده تولید

 به مربوط عوامل ،(91/4)میانگین با وزمایشگاه
 عوامل نهای  در و( 11/9) میانگین با ذیرب  عایسازمان
 .باشدمی( 17/9) میانگین با وننده مصرف به مربوط

 
اسااندارد  رتبه بندی موانع و شکالت تاثیرگذار بر  94جدول 

 سازی مصالا سا امانی بر اساس میانگین
 

 میانگین مؤلفه/ گویه
انحراف 

 م یار

ضریب 

 تغییرات
 اولوی 

 عوامل مربوط به

 تولید وننده
4/41  9/249  1/411  9 

 عوامل مربوط به

 وزمایشگاه عمکار
4/91  9/991  1/221  2 

 عوامل مربوط

 سازمان عای ذیرب 
9/11  1/142  1/291  9 

عوامل مربوط به 

 وننده مصرف
9/17  1/714  1/219  4 

 

 نتیجه گیری

عای بزرگ امروزه شاعد ون عسایم وه بجز در پروژه

عمرانی، در سا   و ساز شهری مانند سا امان 

صالا معای انبوه یا بلند به طور شایساه به ویفی  سازی
عای شود و بدون انجام مطال ات و بررسیتوجه نمی

وزمایشگاعی وافی، مصالحی اناخاب و مورد اسافاده قرار 
عا وه گیرد. بنابراین شایساه اس  عنگام سا   و سازمی

رسد و از حجم بزرگی از مصالا در ونها به مصرف می
 باشند، قبل از اناخابنظر اقاصادی نیز حایز اعمی  می

عایی وه اسااندارد برای ونها حدودی لا، ولیه ویژگیمصا
گیری و در صورت مناسب بودن مورد ت یین ورده، اندازه
 .اسافاده قرار گیرد

ناایج بخش ویفی نشان داد وه بر  الف این وه در  
رسد وه مشکالت مربوط به مصالا نگاه اول به نظر می

ا دتفاقد ویفی  و غیراسااندارد در سا   و سازعا عم
مربوط به تولیدوننده اس  درحقیق  عوامل ما ددی به 
سهم  ود در زمینه به وارگیری از مصالا سا امانی 

بادوام و وارومد نقش دارند و تولیدونندگان تنها بخشی 
ق دعند؛ با توجه به ناایج تحقیاز این زنجیره را تشکیل می

دساه تقسیم ورد: موانع و  4توان به این موانع را می

کالت مربوط به تولید وننده، موانع و مشکالت مربوط مش
به مصرف وننده، موانع و مشکالت مربوط به وزمایشگاه 

عای ذیرب  عمکار و در نهای  موان ی وه به سازمان

گردد. در ود وذاری محوری در این بخش به این برمی
نایجه رسیدیم وه مشکالت مربوط به تولید وننده  ود 

  ، نیروی انسانی، ونارل تولید و شامل: تکنولوژی سا

سازی در تولید اس ؛ مشکالت مربوط به فرعنگ
وننده و وننده شامل دانش و وگاعی مصرفمصرف



 71 احمد دالوند -یبابا عل درضایحم -مهر یگودرز دیوح -نسب یدیام دونیفر

 

عمران فردوسینشریۀ مهندسی  9911سال سی و سوم، شمارۀ چهار،        

سازی در این گروه اس ؛ عمچنین مشکالت فرعنگ
مشکالت مربوط به وزمایشگاه مربوط به عدم عماعنگی 

گران وزمایشگاه و نظارت وافی بین مدیر فنی و وزمون

باشد ید صالحی  شده درثب  و تایید ناایج وزمون میتای
عای ذیرب  نیز به نظارت و و مشکالت مربوط به سازمان

بندی گردد. با توجه به رتبهعا بر میعماعنگی بین سازمان

وه بین عوامل تاثیرگذار بر اساانداردسازی انجام گردید 
مهمارین عوامل به ترتیب مربوط به تولیدوننده با 

(، 91/4(، وزمایشگاه عمکار با میانگین )41/4ین)میانگ
( و در نهای  عوامل 11/9عای ذیرب  با میانگین )سازمان

 باشد.( می17/9مربوط به مصرف وننده با میانگین )

گیری از بهره .9پیشنهادات برای تحقیق عای وینده:  
اسافاده  .2 ،وط تولیدتجهیزات نوین و اسااندارد در  ط

عای افراد مجرب و صاحبنظر و دارای تجربه در از دیدگاه
سازی توس  فرعنگ سازی اسااندارد .9 ،امر تولید

نهادعای ذیرب  از جمله صدا و سیما وموزش و پروش 
تشویق تولیدونندگان با واالی مرغوب و م رفی  .4 ،و...

 .1 ،ردمین موردن ونها به عنوان تولیدوننده باویفی  درب
نظارت بیشار و بازرسی ادواری )به صورت مسامر( در 

 ،رب عای ذیعای تولید توس  سازمانفرویند تولید و روش
گیری از مدیران ونارل ویفی  در مراوز تولیدی بهره .6

باال بردن  .7 ،جه  انجام امور ونارل ویفی  محصوالت

اطالخ و وگاعی مصرف ونندگان از حق و حقوق   ود 
باالبردن وگاعی  .1 ،در برابر دریاف   مصالا نامرغوب

ونندگان و حساس وردن ونها به توجه وردن به مصرف

 .1 ،نشان اسااندارد در عنگام  رید مصالا سا امانی
 .91 ،عاشگاهیدر وزما یمجرب و علم یروعایاسافاده از ن

دارد از اعداف اساان یکیبه عنوان   یفیتوجه به بهبود و

 یبر ورد قاط انه نهادعا .99 ،ونندگان دیتوس  تول
اسااندارد با عوامل عرضه محصوالت فاقد  ژهیبه و ینظارت

 یاز صحنه  ارج وردن واالعا .92 ،و قاچاق  یفیو
نظارت بر  .99 ، یفیبا و یاز واالعا اسافادهو   یفیویب

ارائه  .94 ،رب یذ یعاتوس  سازمان عاشگاهیوار وزما
ا مصال دیوارونان    تول یتمام یراب یوموزش یعادوره

 جادیا .91 ،ونها با اساانداردعا یجه  وشناساز یسا امان
ف ال  ژهیبو یسا امان ینهادعا و ناظرعا نیب یعماعنگ

 .96 ،حلقه نظارت نیبا توجه به و ر یشدن نظام مهندس

 یاجرا نیونارل ناظر در ح یمناسب برا ییوجود مبنا
الزم   زاتیمجهز به تجه شگاهیوجود وزما .97 ،عاپروژه

 یعادر واحد (R&D) و توس ه قیبه منظور انجام تحق
 یدیمداوم وارونان ول رییو تغ ییجابجا .91، یدیتول
با  گرانونوزم یواف ییعدم وشنا .91 ،شگاهیوزما
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