
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  
  
  
  

  3، بهناز سعادتي2، صائب طاهرپور1محمدعلي اكبري

  152  تا  123از صفحة 
  چكيده

هاي ايجاد شده از نبـود استانداردسـازي در    پژوهش حاضر با هدف به تصوير كشيدن چالش :زمينه و هدف
م و چهار مقوله ايمني، رضـايت كاركنـان، كيفيـت و بعـد اقتصـادي در پـنج گـروه اقـالم آمـادي شـامل اقـال           

آالت اداري، زيست و خواب، صوتي و تصويري، گرمايشي و سرمايشـي و اقـالم عمـومي، طراحـي و      ماشين
 .اجرا شده است

پيمايشـي بـوده و    –تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ روش اجرا، توصـيفي   :شناسي روش 
گيري،  روش نمونه. استهاي مستقل  و رده ها نفر از معاونان آماد و پشتيباني استان 51جامعه آماري آن شامل؛ 

درصـد و دقـت آزمـون     95براي تعيين حجم نمونه نيز از فرمول كوكران با اطمينـان   واي بوده  طبقه - تصادفي
آوري اطالعـات، پرسشـنامه    ابـزار جمـع   .نفر هستند 40استفاده شده است كه تعداد نمونه به دست آمده  07/0

 .گيري ليكرت است با مقياس اندازه سؤال 136محقق ساخته مشتمل بر 

هاي به دست آمده از  اي و ميانگين تك نمونه) t(هاي تحقيق و استفاده از آزمون فرض  بر اساس يافته :ها يافته
در بعد ايمني، شـاخص خسـارت؛ در بعـد اقتصـادي، شـاخص توسـعه؛ در بعـد كيفيـت،         دهندگان،  نظر پاسخ

در رويكـرد ناجـا بـه     ران، شاخص كيفيت محصـول، بيشـترين مقـدار   شاخص مقاومت و در بعد رضايت كارب
 .اند اي آمادي را از آن خود كرده استانداردسازي اقالم سرمايه

. اي اسـت  نتايج تحقيق، بيانگر لزوم توجه و حركت ناجا به سوي استانداردسازي اقالم سـرمايه  :گيري نتيجه 
يــن اقــالم نهفتــه اســت؛ بــه عبــارت ديگــر، در صــورت  داليــل ايــن الــزام در دســتاوردهاي استانداردســازي ا

اي آمادي ناجا، شاهد ارتقاي ايمني در سطح ناجا، صرفه اقتصادي و اسـتفاده بهينـه    استانداردشدن اقالم سرمايه
اي خريـداري شـده،    و نيـز ارتقـاي كيفيـت اقـالم سـرمايه     ) كاركنان ناجـا (كاربران اي، ارتقاي رضايت  بودجه

  .خواهيم بود
    ها ژهكليدوا

  .رضايت كاركنان اي، ايمني، اقتصاد، كيفيت، استانداردسازي اقالم سرمايه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  m.a.akbari1390@Gmail.com ،)نويسنده مسئول(دانشگاه علوم انتظامي امين  يعلم ئتيعضو ه .1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آماد و پشتيباني .2
  Behnaz.saadati@yahoo.comدكتري پترولوژي و مدرس دانشگاه، . 3

       7/06/1395: تاريخ پذيرش                                  22/03/1395: تاريخ دريافت

  
  
  
  

  اي  هاي اقالم سرمايه الگوي ضرورت
  ظامي جمهوري اسالمي ايراندر نيروي انت
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  124 1395تابستان  ،2ةمديريت منابع در نيروي انتظامي، سال چهارم، شمارپژوهشي - علميفصلنامة 

 قدمهم

 در را امنيـت  و نظـم  تـأمين  مهـم  وظيفـه  كه ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي
 وسـعت  ديگر سوي از و است مواجه پيچيده محيطي با سو يك از دارد؛ بر عهده كشور

لذا هر  .شود مي يافت سازماني كمتر در است؛ شده هنهاد نيرو اين عهده بر كه خدماتي
عامـل نيـروي انسـاني، نيازمنـد      ناجا، جهت پيشبرد اهداف خود بعد از سازمان مشابه

نيـروي انتظـامي نيـز بـا توجـه بـه       . استفاده از امكانـات و تجهيـزات مطلـوب اسـت    
، هـاي اداري  اي در بخـش  هـاي متنـوع، در خصـوص كـاربرد اقـالم سـرمايه       مأموريت

با  2رضايت و، كيفيت 1از اين امر مستثنا نبوده و در بحث ايمني... پشتيباني عمومي و
بـراي رفـع ايـن معضـل، ضـروري اسـت كـه ابعـاد         . اي روبروسـت  هاي عديده چالش

اي در ناجـا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و       استانداردسازي در پنج گروه از اقالم سرمايه
 هـر  مثبـت  بـازدهي  و سـازماني  هـاي  موريتمأ موفقيت در .الزامات آن مشخص شود

دسـتاوردهاي   اسـتاندارد،  تجهيـزات  وجود و دارد اي ويژه جايگاه تجهيزات تشكيالتي،
  .)120: 1384نصرت پناه،(كند  مي تر پررنگ را سازمان

 مـوارد  از بسـياري  در و اسـت  موجود ناجا مختلف هاي رده بين در اقالم از انبوهي    
 حـدود  تـا  گونـاگون  هـاي  گـزارش  در اقالم با كاركرد يكسان، از برخي شود؛ مي ديده

 تفـاوت  آن، دليل كه نيستد مشتركي استاندارد داراي و دارند تفاوت يكديگر با زيادي
 در يكنواخـت  و كامل جامع، قوانين نبود يا و استاندارد هاي نگرش در اختالف از ناشي
 دو در شخص دو واقع در. )35 :1386شوقي،( است اي سرمايه اقالم و كاال تأمين بحث
 كننـد  مي بيان را متفاوت تعريف دو اي، سرمايه اقالم تأمين خصوص در مختلف، جاي
  .)11: 3،1982كيندربرگر(است  الزم استانداردهاي فقدان از ناشي مسئله اين كه
 تا دهد قرار ها رده اختيار در كيفيت با محصوالت خواهد مي و پشتيباني، مسلماً آماد    

 توجـه  امـر  ايـن  بـه . برود بين از موجود هاي نگراني همچنين و شده كم كاال برگشت
 مستقيم خريد هاي هزينه كنار در پنهان هاي هزينه از نمايي استانداردسازي، كنيم كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Safety 
2.Satisfication 
3.Kindierberger 
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  125  انتظامي جمهوري اسالمي ايراناي در نيروي  هاي اقالم سرمايه الگوي ضرورت

 عمـر  طـول  خصوص در درستي تخمين كند؛ مي كمك امر اين و دهد مي نشان ما به
 فوق مراتب به توجه با ؛ لذا)34: 1384اه،نصرت پن( شود زده آن هاي هزينه و محصول

 عمليـات  تعـدد  كـاهش  موجب ناجا، سطح در مناسب و مشخص استاندارد يك وجود
 و جلوگيري معنوي مالي، و زيان ضرر از جلوگيري و ها هزينه كاهش و اقالم پشتيباني

  .شود  مي اي سرمايه اقالم بحث در و يكنواختي هاي مأموريت در ركود از
 بـه  روزه هـر  كـه  محصـوالتي  گوناگوني نيز و صنعت و فناوري پيشرفت به جهتو با   

 تـوان  مـي  چگونه كه يافت گسترش نگراني اين تدريج به شود؛ مي عرضه بشري جوامع
 و معيـار  ايـن  به نياز و كرد ارائه كاالها كيفيت و درستي ميزان براي معياري و مالك
 نام به مفهومي اندك اندك نياز، اين هب توجه با. شد احساس ازپيش بيش روز هر محك،

 جـا  قـدري  به مفهوم، اين امروزه و شد 1اقتصاد لغت فرهنگ و واژگان استاندارد، وارد
 بـه  بـراي  اقتصـادي  هاي بنگاه و ها شركت بين شديد رقابتي كه شده نهادينه و افتاده
 در گـاه بن آن كاالي 2كيفيت و برتري اثبات براي مختلف، استانداردهاي آوردن دست
 .)16: 3،1990كووان( است جريان در رقيبان برابر

 پيچيدگي دليل به انتظامي؛ نيروي در نياز مورد تجهيزات و اقالم تنوع و گستردگي   
 تنـوع  و طـرف  يك است، از ذاتي هاي مأموريت از گرفته نشئت كه آن تنوع و وظايف
 بازارهـاي  و داخلي بازارهاي در نظامي و تجاري مختلف هاي مارك و ها فنّاوري با اقالم

 چرخـه  در خريـد  و تـأمين  واحدهاي براي گيري تصميم زمينه ديگر؛ طرف از جهاني
 هـدف  بـا  استانداردسـازي  ضـرورت  و قـرارداده  خود شعاع تحت را پشتيباني عمليات
 يـا  هـا  خواسـته  كردن مستند همچنين و مشترك زبان ايجاد و مند نظام سازي تصميم

 ضروري و كيفي كمي هاي جنبه از را نياز مورد تجهيزات يا اقالم زا سازماني انتظارات
  .)67: 1390جعفري،( سازد مي
 واحـد  ايجـاد  مستلزم خريد، و تأمين عمليات هاي چرخه در مند نظام سازي تصميم    

 تـدوين،  مأموريـت  بايـد  كه است پشتيباني سيستم در اقالم استانداردسازي سازماني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Economy 
2.Quality 
3.Cowan 
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  126 1395تابستان  ،2ةمديريت منابع در نيروي انتظامي، سال چهارم، شمارپژوهشي - علميفصلنامة 

  .باشد داشته عهده به را سازماني رهاياستاندا اجراي و ترويج
 را اسـتفاده  بيشـترين  امكانـات،  حـداقل  از دارد ضرورت كه كشور فعلي شرايط در    

 اقـالم  استانداردسـازي  نظـام  بايـد  كـاال،  هـر  و كيفيـت  كميت كنار در باشيم؛ داشته
 امـروزه . شـود  اسـتفاده  انسـاني  نيروهـاي  از مناسـب  پشـتيباني  جهـت  در اي سرمايه

 را استانداردسازي بايد بلكه نيست، ها سازمان كار نتيجه از ناشي صرفاً انداردسازي،است
 در حاضـر  حـال  در رسـد  مي نظر به. گرفت بكار كاال مصرف و توزيع توليد، مراحل در

 باشـد  داشته وجود الزاماتي بايد هستند، برخوردار رقابتي فضاي از كه ها سازمان تمام
 و نگهـداري  خريـد  در هـا  هزينه و كاهش منابع رفتن هدر به از جلوگيري جهت در تا

 رسـد،  به نظر مي. )43: 1388رياحي،( شود استفاده استاندارد نظام از اي سرمايه اقالم
كـه   دارد ضـرورت  زيـر  داليل به و آمادي اي سرمايه اقالم از گسترده استفاده لحاظ به

 تا گيرد كار به را نداردسازياستا سيستم فني، علمي و و نظري مباني نظر از ناجا، هم
  .گيرد انجام خوبي به ها مأموريت در انتظامي، هاي يگان از درست پشتيباني

 از انتظـار  مـورد  كيفيـت  سـطح  تعريـف  و تبيـين  در همگرايي و يكپارچگي فقدان - 
  اي؛ سرمايه كاالهاي

 تلفمخ هاي حوزه در كاال با مرتبط كارشناسان بين فني مشترك زبان بودن رنگ كم - 
  سازمان؛ ساختاري

 عـدم  بـه دليـل   سازماني، موجود كاالهاي از بسياري نگهداري هاي هزينه بودن باال - 
  كاال؛ خريد و تأمين در كيفيت سطح حداقل رعايت

 نيـاز  مـورد  كاالهـاي  بـراي  كيفيـت  سـطح  كامل استمرار و تثبيت مكانيسم فقدان - 
  .سازماني

 بـه  ناجـا  پشـتيباني  و آمـاد  حاضـر  حـال  در اگرچـه  دهـد؛  مـي  نشان اوليه مطالعه   
و  سـازي  يكنواخـت  و استانداردسازي اداره تشكيل با 1اي سرمايه اقالم استانداردسازي

 ويـژه  توجـه  مربوطه مراجع به نمايندگان اعزام و استانداردسازي به مربوط هاي كارگاه
ـ  آشـنايي  عـدم  و زمينـه  ايـن  در كـافي  الزامـات  نبود دليل به اما داده؛ نشان  نظـام  اب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Standardization Capital Goods 
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  127  انتظامي جمهوري اسالمي ايراناي در نيروي  هاي اقالم سرمايه الگوي ضرورت

 به را زيادي هاي زيان و نبوده مطلوب واجد كيفيت ناجا اي سرمايه كاالهاي استاندارد،
 استانداردسازي است و مقوله به ناجا رويكرد الزام آن رفع راهكار كه است داشته دنبال

 و سازمان در آمادي اي سرمايه اقالم براي استاندارد مناسب ساختار يك اينكه به دليل
 آن جـاي  و نداشـته  وجود استانداردسازي هاي فعاليت اجراي براي تركمش زبان يك

 استانداردسـازي  به ناجا رويكرد الزامات كه داشته آن بر را محقق بنابراين است؛ خالي
 ملزومـات  و اقـالم  اداري، ملزومات و اقالم استانداردسازي بحث پنج در را آمادي اقالم
 تحقيق مورد عمومي پشتيباني غذا، توزيع و طبخ تصويري، و صوتي كننده، گرم و سرد

 سيسـتم  نبـود  دليـل  بـه  موجـود  مشـكالت و مسـائل   از برخـي . دهـد  قرار بررسي و
ناجا و مطلوب نبودن سطح كيفي و به  پشتيباني و آماد در مؤثر و كارا استانداردسازي
 بـراي  مشـترك  زبـان  هـا، نبـود   هزينه كاال، افزايش عمر چرخه شدن دنبال آن، كوتاه

سازماني، پايين بودن سطح ايمني و نيز رضايت كاربران ايـن   برون و درون هاي رتباطا
 .اقالم هستند

 و صنعتي علمي تغييرات با همگام خود، تكاملي روند در استانداردسازي و استاندارد    
 زيـادي  تحـوالت  و تغييـرات  شـود؛ دچـار   مـي  شـامل  را نيازهـا  در تغيير نوعي به كه

 سـازماني  منـافع  محصوالت، استانداردسازي به عمومي اقبال داليل از يكي. است شده
 بـه  سودرسـاني  بر عالوه فرآيند، اين كه چرا آيد؛ مي بار به آن از كه است توجهي قابل

 اهميـت  و فوايـد  نيـز  جامعـه  كننـدگان  مصرف عموم كننده، براي توزيع و توليدكننده
  .)2: 1388صادقي،(دارد  انكار غيرقابل

 كنندگان مصرف هاي خواسته و تمايالت ثقل مركز در كه كاالها كردن تاندارداس امر    
 در را خويش تجارب و نكند ارشاد كاال انتخاب امر در را تواند آنان نمي هرگز دارد؛ قرار

 كمتـر  ولـي  دارد، وجـود  اي رابطـه  هرچنـد  تمايالت اين بين زيرا نگذارد؛ آنان اختيار
  .است برقرار هماهنگي

 كيفيـت  توانـد  يمـ  نيسـت؛  هدف تنهايي به خود اينكه به اطالع با كردن دارداستان   
 كه كرد توجه بايد ولي بگيرد، عهده به را كننده مصرف از دفاع و كند تضمين را كاالها
 از بسـياري  در تواند نمي هرگز و است رويه يك داراي فقط استاندارد دفاعي جنبه اين

  .باشد اهميت داراي سطوح
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 آزاردهنـده  و سـخت  را مسـائل  اين كه كساني تمام به و اقالم، كردن كاال دارداستان    
 يـك  بسـتن  بكـار  طريـق  از و دارد مي را عرضه ها آن حل براي عملي امكان دانند؛ مي

 مسائل اين است؛ آن اساسي عوامل از يكي كردن استاندارد كه كاال اجتماعي سياست
  .)26: 1968بورس، (سازد  مي تر روشن را
 و كاالها كيفيت درجه و ها ويژگي مشخصات، از تعيين عبارت است :ستانداردسازيا

 اوليـه  مواد درصد و نوع شيميايي، و فيزيكي خواص رنگ شكل، اندازه، نظر از خدمات
 ريچـارد، (اسـت   سـازمان  يك مأموريتي نيازهاي كننده برطرف شده كه گرفته كار به

1988 :199(.  
 عيب بي موجب ها آن رعايت كه است معيارهايي معناي به ،عام مفهوم در استاندارد   
 جامعـه،  و اقتصـاد  متداول عرف در اما شود؛  مي معيني خدمت و كاال گرديدن نقص و

 حـداقل  مطلـوب،  حد. است مطلوب حد در محصول عرضه و توليد معني به استاندارد
 و خريـدار  ندموردپس قيمت كيفيت، بهترين و عيب كمترين با كه است دسترسي قابل

 هـاي  فـرآورده  يـا  كـاال « رو ازايـن  .باشـد  همـراه  توليد عوامل از برداري بهره حداكثر با
 حـداقل  داراي فنـي،  و علمـي  معيارهـاي  بـه  توجـه  بـا  كـه  اسـت  كـااليي  استاندارد،

 ابعـاد،  وزن، دهنـده،  تشـكيل  اجزاي نوع، جنس، شكل، لحاظ از نياز مورد هاي ويژگي
  .)32: 1385منتقمي، ( »شدبا ايمني كيفيت، معيار،

 كاالهاى از قسمتى كه هستند صنعتى كاالهاى اي، سرمايه كاالهاى :اي اقالم سرمايه

 كاالهـاى  گـروه  دو بـه  خـود  اى، سـرمايه  كاالهـاى . دهنـد  مـى  تشكيل را شده  ساخته
 .هستند تقسيم قابل كمكى، اى سرمايه كاالهاى و تأسيساتى اى سرمايه

اي، نقـش مهمـي در    كند كه كاالهـاي سـرمايه   را تأييد نميهيچ نظر آشكاري اين    
اي وجود نداشـته باشـد؛    چنانچه كاالهاي سرمايه. كند ارزيابي چرخه زندگي بازي مي

نـدارد و بـه همـين لحـاظ،      نيروي انساني تأثيري در پيشبرد رونـد عمليـات سـازمان   
داشته باشـيم كـه   شود كه آگاهي  بندي گروه كاال و خدمات به صورتي ايجاد مي طبقه

  .اي، اساس ارزيابي موفقيت است كاالهاي سرمايه
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 جمهوري اسالمي ايران

گانـه   الم شـش    

 

 عوامل مؤثر بر 
، 1فريشـنخ ( ت    

تـوان   زيـر مـي   

 يـا  و سـال  10

 برخي اساساً. ت
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Frischknecht 

اف استاندارد

انتظامي جاي در نيروي  

تانداردسـازي اقـال

 )24: 1379ه،

از -  دليلي محكم
ـالي سـازمان اسـت

ها را به شـرح ز گي

 تـا  5 هـر  عمـوالً 

است آن خريد جام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهد

ه

هاي اقالم سرمايه ورت

اهـداف است: اي يه  
  :خص شده است

يگانه(كردن  ستاندارد

عنوان به - اي رمايه
ست و اهـداف عـ

اين ويژگي :اي مايه

مع اي، سرمايه زات

انج زمان ديگر، گي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاهش تنوع-1  

تعويض پذيري-2  

حذف موانع تجاري-3  

حمايت از مصرف كننده

ايمني و بهداشت

ارتباط بهتر

الگوي ضرو

اقـالم سـرماي د 
ت نمودار زير مشخ

اس اهداف: 1شكل 

أمين تجهيزات سر
زمان در چرخه زيس

سرم و اقالم زات

تجهيز خريد :كرار
  .د
ويژگ و مشخصه :د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 مصرف

 

اسـتاندارد هداف
اي، به صورت سرمايه

 
هاي تأ نزيل هزينه

اهش بازدهي ساز
200: 6.(  
تجهيز هاي يژگي
  :رشمرد

تك غيرقابل خريد- 
شود مي انجام شتر

خريد انجام زمان- 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قواعد ساخت، آزمون و - 1

استانداردهاي كيفيت- 2

استاندارد و قانون         

ويژگي ها-1   

كدها و عالئم-2   

واژه ها و اصطالحات-3   

آئين كار-4   
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 قبيـل  ايـن  و شـوند  مـي  سـاخته  اسـتاندارد  محصوالت جهت اي، سرمايه تجهيزات از
 يـا  بـازار  بخواهـد بـه   خريـدار  موقـع  هـر  و هستند شده استاندارد نيز خود تجهيزات

  .يابد دست آن به كوتاهي زمان در تواند مي سازنده مراجعه كند؛ هاي تشرك
 انـدازي  راه و تحصـيل  براي اوليه هاي هزينه شده انجام وجه :هزينه ميزان و ماهيت- 3

 صـورت  بـه  خريـد  اگـر . اسـت  گذاري سرمايه يك شركت، توسط اي سرمايه تجهيزات
 موجـب  و كنـد  مي ايجاد دسو شركت براي اي سرمايه تجهيزات گيرد؛ صورت منطقي
  ).196: 1384پور،  قلي( شود مي شركت ارزش افزايش
 موجـب  صـنعت،  و فنـاوري  پيشرفت :انتظامي نيروي ديدگاه از اقالم بندي طبقه
 نيـاز  مـورد  كاالهـاي  انـواع  بنـدي  طبقـه  و دهـي  سـازمان  لـذا  است؛ شده كاالها تنوع

 نيروي در منظور همين به. سدر مي نظر به ضروري امري ها، سازمان و كنندگان مصرف
 راهبـرد  شـود،   مـي  محسـوب  خدمات و كاالها عمده كنندگان مصرف جزو كه انتظامي
 آمـادي  گانـه  ده اصطالحاً طبقـات  كه است شده اتخاذ مجزاطبقه  10 به اقالم تقسيم
 و كاالهـا  از سـبدي  شامل طبقات اين از يك هر بندي، تقسيم اين در. شود مي خوانده
رآورد،  نظيـرِ  تداركات، كلي شرايط از حيث كه دهستن اقالم تـأمين،  و خريـد  روش بـ 

 هستند؛ بنابراين مشابهت داراي تكليف تعيين درنهايت و توزيع روش نگهداري، طريقه
 طبقـه  10 به را آماد لجستيك، اهداف تحقق و لجستيك عمليات هاي طرح مبناي بر

 .)112 :1385 شوقي،( اند كرده تقسيم

خروج از . افتد ردسازي، در دو روش خروج از بازار و اصالح مشترك اتفاق مياستاندا   
متمايز اساسي يا استاندارد در بازار وجود  هاي فناوريبازار، اشاره به فرايندي است كه 

سـاير  . شـود  درصد نزديك مـي  100يابد و به  دارد؛ اما با گذشت زمان بازار تكامل مي
گيـرد؛ هماننـد بـازار     زار حذف شده و استاندارد صورت مي، به طور مؤثر از باها فنّاوري

ي فنّاورهاي برقي در بازار معرفي شده؛ اما  زمان با گاز و يخچال يخچال خانگي كه هم
ي كاالي مورد نظـر تنهـا در   فنّاورگاز از بازار حذف شده است؛ اين بدان معناست كه 

  .ماند بازار باقي مي
مانـد؛ امـا كـاربران     از يك فنّاوري در بازار باقي ميدر فرايند اصالح مشترك، بيش    

ها يـا   ها، تمايل به ارتباط با يكديگر را دارند كه اين امر منجر به اصالح فنّاوري فنّاوري
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هـاي   شـود؛ در نتيجـه فنّـاوري    گسترش ورود ارتباطات از طريق انتقـال فنـاوري مـي   
شـود   انداردسـازي آشـكار مـي   گيرند و درجه است مختلف در ارتباط با يكديگر قرار مي

  ).2: 1990، 1كووان(
  :گانه آمادي به شرح زير هستند اقالم ده :آمادي گانه ده طبقات

 ؛)و عليق جيره(يك  طبقه- 1

 .است و دواب روزانه خوراكي مواد شامل

  ؛)توزيع جداول و سازمانيجداول  عمده، غير اقالم(دوم  طبقه- 2
  .است افزار نوشت و انفرادي هيزاتتج پوشاك، زيستي، و اداري وسايل شامل

  ؛)نفتي مواد(سوم  طبقه- 3
  .است ...و روغن نفت، بنزين، شامل

  ؛)ساختماني مصالح(چهارم  طبقه- 4
  .است موانع و استحكامات مصالح و ساختماني مصالح

  ؛)مهمات( پنجم طبقه- 5
  .است ها راكت منفجره، مواد ها، بمب افزار، جنگ مهمات هر نوع شامل

  ؛)انفرادي احتياجات(ششم  طبقه- 6
  .است...  و صابون مسواك خميردندان، شامل

  ؛)سازماني عمده اقالم(هفتم  طبقه- 7
  .است...  مخابراتي و وسايل افزارها جنگ و عملياتي، اداري خودروهاي هواپيما، شامل

  ؛)بهداري اقالم(هشتم  طبقه- 8
  .است دامپزشكي و دندانپزشكي پزشكي، وسايل شامل

  ؛)يدكي قطعات(هم ن طبقه- 9
 در كـه  بهـداري  اقـالم  اسـتثناي  بـه  آمادي گانه ده طبقات اقالم تمامي يدكي قطعات
  .است شده آورده 8 طبقه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Cowan 
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  دهم؛ طبقه- 10
 توسعه وسايل شامل كه رود مي كار به غيرنظامي هاي برنامه پشتيباني براي كه وسايلي

  .)115: 1385شوقي،(است  نشده آورده قبلي گانه نه طبقات در و است اقتصادي
  .است بخش دو داراي اي سرمايه اقالم :ناجا در اي سرمايه اقالم

  ؛...شامل ميز، كمد، يخچال، صندلي و : آمادي اي سرمايه اقالم - 
  :بندي شد اقالم تخصصي به پنج گروه زير تقسيم :تخصصي اقالم - 
  ؛... و آزمايشگاهي هاي دستگاه پزشكي، تجهيزات انواع: بهداري اقالم - 1
  ؛... و اسكنر كيس، مانيتور، نمابر، تلفن، گوشي: الكترونيكي و غيرنظامي مخابراتي - 2
  ؛...و كننده رمز سيم، بي انواع: نظامي مخابراتي - 3
  ؛... و زن چمن رادياتور، جوش، ترانس و موتور: مهندسي - 4
  .)2: 1383دستورالعمل،...( و كيبورد كيس، مانيتور،: اي رايانه - 5
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  )طرح محقق(ناجا در  اي سرمايه اقالم از اجمالي و ساده نماي: 2 شكل
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 ناجـا  پشـتيباني  و آمـاد  طبقـه در  شش كه در هستند اقالمي آمادي، اي سرمايه اقالم
  :هستند زير شرح به و شده بندي رده

  اداري؛ هاي ماشين و اداري وسايل - 1
  خواب؛ و زيست وسايل- 2
  آشپزخانه؛ وسايل- 3
  كننده؛ گرم و سرد وسايل- 4
  ؛)عمومي پشتيباني( آمادي عمده اقالم- 5
  .تصويري و صوتي- 6

 فرد، احساس و برداشت از عبارت است رضايت :استانداردسازي و رضايت كاركنان
وجـود   .)37: 2002 ناصـر،  كمـال ( آن مصـرف  از بعـد  خـدمت  يـا  محصول به نسبت

 باعـث  انتظامي، نيروي در اي سرمايه و اداري وسايل خودرو، از اعم استاندارد تجهيزات
 يـا  كارمنـد  يـك  كـه  زماني .شود  مي وظيفه انجام خصوص در كاركنان نفس به اعتماد
 جسـمي  سـالمت  نظـر  از كـه  كنـد  استفاده وسايلي از - خود كار محل در - ناجا افسر

 عـدم  و كـار  باالي راندمان اول، است؛ مهم مزيت دو داراي نسازد، وارد وي به آسيبي
 در خـود،  سـازمان  بـه  نهـادن  ارج دوم، اختيـار؛  در تجهيزات خصوص در تراشي بهانه

 ارائـه  آن، دنبـال  به و كاركنان مندي رضايت آن نتيجه كه ديگر هاي سازمان با مقايسه
. بود خواهد كنند، مي مراجعه ناجا به كه جامعه افراد آحاد رضايت جلب و بهتر خدمات

  .بود خواهد جامعه در ناجا عمومي منزلت ايارتق باعث امر اين
 و نيازها تأمين آن، منظور و است كاال كيفيت بهبود رضايت، افزايش هاي راه از يكي   

 مشـتري  رضـايت  افـزايش  و كيفيـت  بهبـود  رابطـه  امـروزه  .است مشتريان انتظارات
 اسـت  ضـوع مو اين گر بيان ها شنيده وتجربه  .)217: 1389آفاقي،( است انكار غيرقابل

 تجهيـزات  عمليـاتي  منـاطق  در بتـوانيم  كه يابد مي افزايش زماني كاركنان كه روحيه
 و تجهيـزات  وجـود  عدم صورت در .باشيم داشته مطلوب وضعيت با استاندارد و مدرن

 مثمرثمـر  مأموريـت  و نتيجـه  بـوده  پـايين  بسـيار  روحيه مناطقي، چنين در امكانات
  .بود نخواهد
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 نتـايج  باعث استاندارد كارگيري به و وجود كه بود چنين بحث، از آمده به دست نتايج 
  :شود مي زير
  شود؛  مي رضايت افزايش باعث - 1
  كند؛ مي كمك كيفيت افزايش به - 2
  ايمني را درپي دارد؛ - 3
  .عامل صرفه اقتصادي و استفاده بهينه از اعتبارات است - 4
 به توجه با و اند داده نسبت يفيتك به را ارزش باالترين كنندگان، مصرف فوق بحث در
 و نفـع  ذي طـرفين  قبول مورد و يكسان آزمون هاي روش تدوين با استانداردها كه اين
 بـر  مثبتـي  تـأثير  تواننـد  مـي  نهـايي،  كاالهاي براي ها ويژگي استانداردهاي چنين هم

 .شـوند   افـراد نيـز مـي    رضايت افزايش باعث طريق اين از باشند؛ داشته كاالها كيفيت
 ايـن  شـدن  نهادينه با رود مي اميد كه كاالست ضمانت منزله به استاندارد، مهر گرفتن

: 1389اسـتاندارد،   ماهنامـه (شود فراهم  كنندگان مصرف بيشتر رضايت موجبات امر،
طـور   ارزيابي چرخه فعاليت سازمان، روشي براي ارزيابي اثرات محصوالت بـه  در .)14
مندي اپراتورها يا كاركنان  ها، ميزان رضايت اين گزينه جانبه وجود دارد كه يكي از همه
اي بـر چرخـه زيسـتي     انتخاب نمونه كوچك از كاركنان و بررسي اقالم سـرمايه . است

  .تواند مبين اين مطلب باشد آنان، مي
اقدام به تأييد و تشـريح اقـالم    - جهت تأمين رضايت - المللي استاندارد سازمان بين   

محيطـي و   از كشورها كرده كه تأثير تجهيزات بـر چرخـه زيسـت    استاندارد، در برخي
  ).25: 2004، 1سو(است اقتصاد سازمان بسيار مشهود و معلوم 
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  اقالم استانداردسازي جنبه از مشتري رضايت هاي مؤلفه: 1جدول  

  تعريف  شاخص  مؤلفه  رديف

1  
رضايت

  
  انتظارات اين از فراتر حركت يا مشتري اتانتظار و نيازها كردن برآورده يعني كيفيت  محصول كيفيت

  گارانتي و فروش از بعد خدمات  جانبي كيفيت  2
  .باشد مي پرداختي بهاي به نسبت محصول كيفيت دريافتي، ارزش از منظور  دريافتي ارزش  3
  شخص نظر مورد كاالي به دستيابي  دسترسي قابليت  4

5  
 از ناشي هزينه كاهش

  خريد
  نبودن استاندارد علت به مجدد خريد انجام براي بها پرداخت عدم

  .شود مي اطالق كنند، دريافت دارند توقع ها مشتري كه كيفيتي سطح به انتظارات،  مشتري انتظارات  6
  كاال از استفاده صورت در جسمي و روحي سالمت از خاطر اطمينان  محصول ايمني  7
  جويي در اعتبارات صرفه  كاهش ضايعات  8
  شده استاندارد محصول يك از خريدار انتظارات  محصوالت فني كردعمل  9

  

 و باشند ايمن كنندگان مصرف براي بايد خدمات، و كاالها :ايمني استانداردسازي و
 طبـق . به سبب استفاده از تجهيزات غيرايمن، دچار آسيب شـود  كسي تا نشوند باعث
 مجبورنـد  اند؛ فروخته طرناكخ خدمات و مواد كه هايي كارخانه محصول، ايمني قانون

 محصـوالت  تواننـد  مـي  اشـخاص  حتـي . سازند آگاه را كنندگان مصرف امور سازمان تا
 اينكه مورد در بيشتر اطالعات. كنند اعالم كنندگان مصرف امور سازمان به را خطرناك
 »دهيـد  مـي  گـزارش  اينچنـين « ي مقاله در دهيد؛ گزارش را چيزي توانيد مي چگونه
 اينترنتـي  هاي صفحه در خطرناك خدمات و محصوالت مورد در اطالعات. دارد وجود

  .)16: 2001ورنون، (دارد  وجود اروپايي كميسيون و كنندگان مصرف امور سازمان
 را شـرايطي  خدمت، يك يا كاال يك آيا« اينكه دانستن كننده، مصرف يك عنوان به   
 عالمـت  كـاال  يك اگر .باشد دشوار شايد» كند يا نه مي برآورده دارد، نظر در قانون كه

CE معتبر ايمني شرايط تا كند مي دتعه سازنده كه است معني اين به باشد؛ داشته را 
 سازمان يا اداره يك طرف از كاال كه نيست معني اين به اما؛ شده رعايت كاال آن براي

 الزم بـه ذكـر اسـت؛ تنهـا    . گردد مي واقع قبول مورد و شود مي بررسي كننده، بررسي
 و اه بازي اسباب نمونه براي دارند؛ خود بر را CE نشان كه هستند محصوالت از بعضي

 كـه  دارند وجود استانداردهايي محصوالت از بسياري براي. شخصي حفاظت تجهيزات
  .)12: 2001ورنون، (هستند  استفاده مورد گيرد، مي قرار مورد قضاوت ايمني وقتي
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ها  وضعيتي كه در آن، خطر آسيب به اشخاص و يا خسارت به دارايي: ايمني چيست
  . يابد قبولي كاهش مي تا سطح قابل

 تـدوين  كـاال  ايمنـي  بـا  رابطـه  در كـه  هستند استانداردهايي :ايمني تانداردهاياس
 عبـارت  بـه  است؛ خطر از مصونيت درجه دهنده نشان ايمني، استانداردهاي. شوند مي

 كـه  است مطرح شرايطي در موضوع اين و است قبول قابل ريسك ميزان ايمني ديگر،
 بـا . باشد داشته وجود...  و ها اختمانس تجهيزات، كاركنان، به صدمه رساندن پتانسيل

 شـكل  نيـز  ايمني مسائل جديد، اختراعات پيدايش با و فنّاوري و علم توسعه به توجه
 شـناخته  خطـرات  از گيـري  پـيش  براي. است يافته بيشتري اهميت و گرفته جديدي

 ايجـاد  سـالمتي  سيستم نام به سيستمي شود؛ مي شناخته مرور به كه خطراتي و شده
 انسان، عنصر چهار ايمني سيستم. كند جلوگيري حوادث و خطرات بروز از تا دشو مي

 ).11: 1391نشان، آتش( دهد مي قرار پوشش تحت را زيست محيط و تجهيزات مواد،

 تشـخيص  در اسـتاندارد،  وجود :كنندگان مصرف ايمني تأمين در استاندارد نقش
 و قـانوني  تعريـف  كـه  قيحقـو  هـاي  نظام در. دارد يا عمده نقش محصول يك ايمني
 نشـده  معرفي آن تميز براي مشخصي معيارهاي و نشده ارائه ايمن محصول از دقيقي
 كـه  اسـتانداردها  در را ايمن محصول يك تعيين ضابطه بايد- ايران كشور نظير - است
 يافـت  اسـت،  خـدمت  يـا  كـاال  يـك  پـذيرش  بـراي  جامعه در قبول قابل معيار همان

  .)14: 1384احمدي،(
. باشـد  متفاوت بسيار تواند مي - ديگر سازمان به سازماني از - ايمني و سالمت كردعمل  

 ديگـر دارنـد؟   هاي سازمان به نسبت بهتري عملكردهاي درپي پي ها، سازمان بعضي چرا
 از متفاوت كامالً ايمني و سالمت به نسبت كشورها حتي و ها سازمان بعضي نگرش چرا

  است؟ ديگران
 است چيزي همان گذارد، مي تأثير ايمني و سالمت عملكرد بر كه عامل ترين اساسي   

 به ها سازمان از بسياري اخير، هاي مهروموم در. شود  مي اطالق ايمني فرهنگ آن به كه

 كلـي  بر عملكـرد  را تأثيرش ها آن زيرا اند؛ شده مند عالقه بسيار سازماني درون فرهنگ

 عملكـرد  و فرهنگ ميان ارتباط به ايمني و سالمت مديران ترتيب همين به. اند دريافته

  .شوند مي مند عالقه ايمني
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  ايمن محصول شاخص و ايمني بعد از استاندارد بررسي: 2جدول 

  شاخص  شاخص  مؤلفه  رديف
1  

ني
ايم

  

  ديگر محصوالت بر اقالم اثر  خسارت
  خاطر اطمينان  گذاري برچسب و محصول معرفي  2
  اوليه مواد  مأموريت و كار محيط  3
  بهداشت  محصول ماهيت  4
  آموزش  روحي و جسمي سالمت  5

 و اسـتوار  هـاي پايـه  از استانداردسـازي،  و استاندارد: اقتصادي صرفه در استاندارد
 و صـنعت  پيشـرفت  عمراني، هاي فعاليت توسعه در و است فناوري و علم اصلي اركان
 سـطح  افـزايش  تجهـ  در طريـق،  ايـن  از بايـد  لـذا  دارد؛ بسزايي نقش اقتصاد تحقق
 .يافت دست محصول، هر توليد پيشرفته هاي فناوري به تا كرد تالش ها كيفيت

 اسـت؛  كننـده  مصـرف  منـافع  حفـظ  براي فقط استاندارد، كه كنند مي تصور اغلب    
 اقتصـادي  و فـردي  نيازهـاي  بـه  اسـتاندارد  و اسـت  صـحيح  حدي تا نظر اين اگرچه
 و كاال كيفيت و استانداردسازي كنوني دنياي رد اما دارد، خاص توجه كنندگان مصرف

 و توليـد  چـرخ  حركـت  اسـتمرار  و شـده  محسوب رقابت عوامل ترين مهم از خدمات،
 موضـوع  ايـن  بـه  كـامالً  جهاني، و داخلي بازارهاي در مؤثر حضور همچنين و فناوري

ــذا دارد؛ بســتگي ــوان مــي ل ــراي اســتاندارد رعايــت از حاصــل ســود كــه گفــت ت  ب
 حضور تداوم مطلوب آثار سو يك از زيرا است؛ كنندگان مصرف از بيش دگان،توليدكنن

 بـه  منجـر  ديگـر،  سـوي  از و آورد مـي  ارمغـان  بـه  سـرمايه  صـاحبان  براي را بازار در
 و فـروش  از پـس  خـدمات  هـاي  هزينـه  و ضـايعات  كاهش از حاصل هاي جويي صرفه
 ناقص، و معيوب فرآيندهاي و قطعات يا كاال تعويض يا تعمير از ناشي هاي كاري دوباره
  .شود مي
 گـذاري  سـرمايه  هرگونه كه است چشمگير قدري به معموالً كار، اين از ناشي عوايد    
 چنـين  هـم  و صـنايع  صـاحبان  براي را خدمات و هافرآورده استانداردسازي زمينه در

 زمان رد كه طوري به سازد؛ مي موجه صنعتي و عمراني هاي پروژه پيمانكاران و مجريان
 شـده،  ذخيـره  مبـالغ  و هـا  هزينـه  كـاهش  در را آن ملموس نتايج توانند مي كوتاهي،
  ).12: 1383آريا، (كنند  مشاهده
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 حال در ها عرصه تمام در و چيز همه در بلكه صنعت، بخش در تنها نه جهان امروزه   
 و باشـد  مـي  گسـترش  حال در تحوالت اين پاي به پا نيز استاندارسازي و است تحول
 آموزشـي،  و علمـي  سـازندگي،  عمرانـي،  هـاي  فعاليـت : جملـه  از ها عرصه همه تقريباً

 اسـتانداردهاي  اينـك . اسـت  برگرفته در نيز را مديريتي فرآيندهاي حتي و كشاورزي
 بسـنده  نهايي محصول نتيجه به فقط است؛ موسوم» كيفيت مديريت« به كه جديدي

 بـه  مـديريت  ايـن . گيـرد مـي  نظر زير انتها ات ابتدا از را توليد خط يك بلكه كند، نمي
 سـازماني  مختلـف  هاي بخش به را پويايي و تحرك شده، ريزي برنامه و هدفمند شكلي
  ).32: 1382هادوي،( دهد مي هديه

استانداردي كه هزينه مبادالت را : استاندارد در دو نوع مختلف قابل تشخيص است    
  .كند هاي فيزيكي را ايجاد مي جويي دهد و استانداردي كه صرفه كاهش مي

يابـد و باعـث    هاي مبادالت كاالها، به واسطه استانداردسازي كاال كاهش مـي  هزينه   
در بازارهـاي رقـابتي، ايـن امكـان را بـه      . شود  هاي مختلف مي توسعه و كاهش هزينه

هاي شفاف روبرو شوند و انگيـزه بـراي كنتـرل     دهند كه با قيمت كنندگان مي مصرف
  ).1،1:1982كيندبرگر(شد كننده ايجاد  ت كاالهاي عرضه شده توسط مصرفكيفي
 وجـود  ناجـا،  سـازمان  در :ناجـا  اقتصـادي  وضـعيت  در اسـتاندارد  اقالم تأثير

 اين در .باشد افزايش به رو شدت به اقالم از استفاده شده؛ باعث مختلف هاي مأموريت
 خريـد  صـرف  ربوطـه، م مبـادي  از شـده  واگـذار  اعتبـارات  از عظيمي بخش خصوص
 توجـه  بـا  شده و خدماتي و اداري تجهيزات سالح، خودرو، از اعم اي سرمايه تجهيزات

 وسـايل؛  ديگـر  و دفاعي اقالم روي شده انجام هاي تحريم و كنوني شرايط در اينكه به
  .است مؤثر بسيار اقالم در استانداردسازي وجود

 - مأموريـت  اجـراي  لزوم و بازدهي عدم علت به - باشند استاندارد فاقد اقالم چنانچه   
 اقتصـاد  بـر  منفـي  تأثير تواند مي كه شود مي مجدد خريد و كاري دوباره اين امر باعث

  .باشد داشته ناجا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.kindieberger 
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 ايـن  شـاهد  خود و شده يافت وفور به ناجا در غيراستاندارد توان يادآور شد؛ اقالم مي   
 فـالن  كـه  شـود  مي شنيده د،موار بعضي در همكاران هاي گفته در كه هستيم موضوع

 چنـين  وجـود . نيسـت  الزم برخوردار حداقل كيفيت از است؛ يعني غيراستاندارد چيز
 بـه  روحـي  و جسـمي  صدمات ايجاد و خسارت بروز باعث موارد، بعضي در تجهيزاتي
 تربيـت  جهـت  سـنگين  هـاي  هزينـه  باعث رخدادهايي، چنين جبران و شده كاركنان
فصـلنامه  (شـود   مـي  مأموريـت  انجـام  بـراي  ختمانسـا  تـأمين  و متخصـص  كاركنان

  ).24: 1391آماد،
  مربوطه هاي مؤلفه و اقتصاد بعد از استاندارد بررسي: 3جدول 

  شاخص  مؤلفه  رديف
1  

  اقتصاد

  ها هزينه
  سودآوري  2
  فرآيند تكرار  3
  اعتبارات  4
  قيمت  5
  خدمت  6
  رضايت  7
  انرژي  8

 سـوق  سـمتي  بـه  را او هـا،  زيبـايي  و هـا  خوبي به  نسانا تمايل :استاندارد و كيفيت
 وسيله به كه است زباني تنها كيفيت، زبان. باشد صفات اين واجد نيز خود كه دهد مي
 بعدي عنوان به كيفيت است؛ مسلم آنچه. گفت سخن جهاني بازارهاي در توان مي آن
 قابل سادگي به كه است سومي هويت بلكه ذات، نه و است ذهن نه استانداردسازي، از

  .فهمند مي را آن همگان اما نيست؛ تعريف
 شـد؛  نخواهد باكيفيت محصولي به منتج لزوماً آن، اصول رعايت و استاندارد داشتن   

 توليـد  بـراي  قـوي  ابـزاري  عنوان به را آن به مربوط قواعد و استاندارد توان مي وليكن
  .داد قرار برداري بهره مورد كيفيت، با كااليي

 به كيفيت با اي سليقه برخورد كه مشكالتي و مسائل و محصول كيفيت بودن نسبي   
 ضـروري  مشخصـات  تعيين و تعريف پي در مختلف صنايع شده باعث آورد؛ مي وجود
 ارزيابي در يگانگي و وحدت نوعي طريق اين از تا برآيند خود صنايع و محصوالت براي

 بـه  اقـدام  مختلف، صنايع در متعددي مؤسسات اساس، اين بر. شود ايجاد محصوالت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

  141  انتظامي جمهوري اسالمي ايراناي در نيروي  هاي اقالم سرمايه الگوي ضرورت

 بـراي  معيارهـايي  و كـرده  خـود  صـنعت  در محصـوالت  هاي ويژگي بررسي و مطالعه
 مـذكور  معيارهـاي  يافتة سازمان شكل استانداردها. اند داده ارائه ها ويژگي اين سنجش
  .)67 :1388 موسوي،(هستند 

 حجـم  خاصيت، و نگر استحكام، تغيير مانند خواصي شامل كاركردي خصوصيات    
 فيزيكي خصوصيات از متأثر غالباً...  و محيطي شرايط برابر در ثبات اوليه، مواد وزن، و

 محصـول  كيفيـت  تعيـين  در اصـلي  مؤلفـة  اغلب كاركردي، خصوصيات اگرچه. است
 اقـالم،  پـارچگي  چند خاصيت همچون زيبايي به مربوط خصوصيات برخي ولي است،
 اقـالم  كـاربرد  و طراحـي  در مهمـي  بسـيار  نقـش  ه،اسـتفاد  در راحتـي  و جـنس  نوع

 بـين  روابـط  تـوان  مـي  مفـاهيم،  ايـن  بـه  توجـه  بـا  .دارند آن از شده تهيه اي سرمايه
 خصوصـيات  بينـي  پـيش  همچنـين  و آن نهـايي  كاركرد و كاال ساختاري خصوصيات
 .كرد بيان را اقالم ساختار از حاصل كاركردي

اي، باعـث ايجـاد مزيـت رقـابتي در بـين       ايهوجود كيفيت مطلوب در كاالهاي سرم   
وجود مزيت رقابتي، حاكي از آن اسـت كـه كشـورهاي    . شود  ها مي كشورها و سازمان

انـد تـا    هاي پيشرفته، از اقـالم اسـتاندارد اسـتفاده كـرده     پيشرفته و همچنين سازمان
  ).4:2001ورنون،(الملل رقابت كنند  بتوانند در فضاي بين

 بـا  آن مطابقـت  ميـزان  و محصـول  هـاي  ويژگـي  با ارتباط در محصول يك كيفيت - 
 تعيـين  شـده،  تعيـين  پيش از استانداردهاي با همخواني نيز و كننده مصرف انتظارات

 بـه  بسـتگي  هـا،  انسـان  ارزيـابي  كلي طور به و مشتري انتظارات كه آنجا از و شود  مي
 جنبـه  كيفيـت،  وضوعم از تفسير و تعبير شده، باعث امر همين دارد؛ متعددي عوامل
  .)63: 1388 موسوي،(كند  پيدا اي سليقه و نسبي

 مدنظر مصرف براي كه است كاال آن از مشخصاتي و صفات شامل كاال، يك كيفيت - 
 .دارد كـاال  آن كاربري يا استفاده با نزديكي رابطه كاال، يك كيفيت. گيرد مي قرار افراد
 نيسـت  مـدنظر  كـاال  يـك  نبـه جا همـه  و مطلـق  كيفيـت  گـاه  هـيچ  مفهوم كـه  بدين

  .)84 :1391پور، قلي(
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ها را بـه اجمـال بـه     اين شاخصه: اي سرمايه اقالم كيفيت هاي شاخصه ترين مهم
  :توان بيان كرد شرح زير مي

. شـود  مـي  آغـاز  اوليه مواد از ها، آزمايش انجام نيز و توليد چرخه :اوليه مواد كيفيت - 
 كيفيـت  از نيز نهايي محصول نباشند؛ رخوردارب مناسبي كيفيت از مواد اين كه چنان

  .بود نخواهد برخوردار مطلوبي
 حـذف  نامناسـب  مـواد  و شده ارزيابي نظر مورد خصوصيات به توجه با اوليه، ماده    
. آيـد  مـي  فـراهم  محصـول  توليـد  بـراي  شـرايط  مناسـب،  تغييرات ايجاد با و شود مي

 كـه  چنـان . باشـد  بينانـه  واقـع  بايـد  يه،اول مواد براي شده نظرگرفته در استانداردهاي
 مصـرف  بـراي  نيـز  مطلوبي حد از كه كااليي شود؛ گرفته باال دست بسيار استانداردها

 پـايين  دسـت  اسـتانداردها  ايـن  اگـر  و شود حذف است ممكن است؛ برخوردار نهايي
  .شد خواهد توليد چرخه وارد زيادي نامناسب مواد شود؛ گرفته

 است مواردي جمله اي، از سرمايه اقالم ماندگاري مدت و دوام :كاال دوام و استحكام - 
 نقـاط  در وسـيله  ايـن  آنجـائي كـه   از. شـود  مي زيادي توجه آن به خريد موقع در كه

 كـاهش  آن ماندگاري مدت و دوام است، ممكن شود؛ مي استفاده هوايي و آب مختلف
 سـطوح،  پوشش كي،فيزي خواص حفظ براي تمهيداتي است؛ الزم صورت اين در يابد؛

 اقـالم  نـوع  اين ساخت اصلي قطعه از آنجايي كه. گيرد انجام كاال مقاومت و استحكام
 اهميـت  از سـطحي،  پوشش نحوة و استفاده مورد فلز جنس است؛ چوب و فلز بيشتر،
  .باشد مي برخوردار اي ويژه
 قابليـت  و سطحي پوشش دوام قابليت استاندارد، در كيفيت بعد تدوين در بنابراين   

  .گيرد مي قرار بررسي مورد خراشيدگي به مقاومت
 بـراي  كـه  كاالهـايي  البتـه . دارد آن نهايي كاربرد به بستگي اقالم، استحكام ميزان   

 اي اندازه تا صرفاً و ندارند بااليي استحكام به نياز شوند، مي گرفته در نظر منزل مصارف
 در كـاال  مـورد  در امـا ؛ بياورنـد  امدو مصـرف  و توليـد  فراينـدهاي  در بتوانند كه است

  .است برخوردار خاصي اهميت از استحكام ميزان صنعتي، و نظامي هاي سازمان
 تـأمين  منظـور  بـه  اقـالم  دهنـده  تشكيل اجزاي در الزم هاي ويژگي :كاال مفيد عمر - 

 بايد است، شده محسوب عملكردي مشخصات عنوان تحت كه انتظار مورد هاي قابليت
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 ايـن  .كنـد  حفـظ  را هـا  مشخصـه  بـين  همـاهنگي  همچنـين  و مخـواني ه و سازگاري

 توصـيف  و تعريف به و داشته بااليي تخصصي و فني هاي جنبه ذاتي، نظر از ها مشخصه

 ارزيـابي  در و كيفـي  كمي اي شاخصه يكسري وجود .پردازند مي اقالم هاي زيرمجموعه

 و عملكـردي  هـاي  صـه مشخ جـز  به غيرتجويزي، و تجويزي الزامات عنوان تحت اقالم،
  .نامند مي »يفن مشخصات« را فيزيكي

 زمـان  مـدت  از بعـد  اسـت؛  شـده  گرفتـه  نظر در مصرف براي كه هدفي به توجه با   
 پارامترهـاي . شود مي اقالم كم بعضي در آن كارايي گذرد، مي آن استفاده از كه معيني
 بـراي  آن از كـه  سـردخانه  مثـال  براي كند؛ مي تعيين را لباس كاركردي عمر خاصي،

 زيبـايي  ظـاهر  داشـتن  بـه  نياز شود، مي استفاده كار حين در غذايي مواد از محافظت
 فرسـودگي و  برابـر  در مقاومـت  از غالبـاً . رود مي انتظار آن از بيشتري دوام بلكه ندارد

 داراي فرسـودگي  پديـده  كـه  درحـالي  شـود؛  مـي  يكسـاني  برداشت محيطي، مقاومت
  .است اي پيچيده مكانيسم

 كه است انگيزي هيجان تجربه استفاده، راحتي :محصول از كردن استفاده در راحتي - 
 تجربيات شناختي، روان تأثيرات محيطي، شرايط فرد، با مرتبط مختلف عوامل انواع از
 بـاالي  حجـم  بـه  توجـه  بـا  - كنـوني  دوره در .گيـرد  مي نشئت گذشته هاي آموخته و

 تمـايلي  بي و خستگي باعث باشد؛ سخت اربريك داراي عمومي اقالم چنانچه - فعاليت
 بنـدي  طبقه به توجه با كاالها نيز خصوص اين در .شود مي كاال از استفاده جهت كاربر
  .هستند مختلف بندي درجه داراي - كاربري نوع نظر از - شده انجام

 حـاكم  تفكر به توجه با كه است هايي مؤلفه داراي كيفيت، رسد؛ مي نظر به بنابراين   
  .است ارائه قابل آن از مختلفي تعاريف جامعه رب

 آمـاده  بـراي  معموالً كه اي سرمايه اقالم كاربري نوع به توجه با :عملكرد در اطمينان - 
 اي ويـژه  اهميت از استفاده، حين در وسايل عملكرد از اطمينان است؛ ها فعاليت كردن

 بـه  را عملكـرد  عـدم  انامك وسايل، از بعضي در پيشرفته هاي سيستم .است برخوردار 
 بـا  آن نزديك تماس و دستگاه از كاربر مستقيم استفاده به توجه با. رسانند مي حداقل
  .است برخوردار اي ويژه اهميت از صحيح، عملكرد از اطمينان آن،  باز هاي قسمت
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  استانداردسازي بعد از كيفيت بخش هاي شاخص: 4جدول 

  تعريف  شاخص  مؤلفه  رديف

  كيفيت  1
 مأموريت با بتناس

  سازماني
  نياز مورد كاالي نوع با مأموريت تطابق

  محصول اصلي و اوليه كاركردي و عملياتي مشخصات  عملكرد  كيفيت  2
  .باشد داشته همسازي طراحي، ها مشخصه و استانداردهاي با بايد كاال  همسازي  كيفيت  3
  مشخص دوره يك در محصول به اطمينان  اطمينان  كيفيت  4
  استاندارد خواستگاه سازي برآورد قابليت  تطابق  كيفيت  5
  محصول يك از مفيد استفاده زمان  استحكام و دوام  كيفيت  6
  پذيري تعمير قابليت و سهولت دقت، سرعت،  تعمير قابليت  كيفيت  7
  شود مي احساس و رسد مي نظر به چگونه محصول يك اينكه  زيبايي  كيفيت  8
  هست واقعاً كه آنچه از جداي محصول كيفيت از كننده رفمص برداشت  شده درك كيفيت  كيفيت  9

  اجتماعي تأثير  كيفيت  10
 تمامي اي فراورده است ممكن .شود گرفته نظر در بايد نيز جامعه در خدمت يا توليد تأثير

  نكند ايجاد جامعه در مخربي اثر ولي باشد، داشته را ها جنبه

  شهرت  كيفيت  11
 يابد؛ ادامه زمان طول در رضايت اين شود و رضايتمند يافتيرد كاالي از مشتري كه درصورتي

  .دهد مي تشكيل را محصول كيفيت از ديگر اين جنبه
 

چنانچه در ابتداي پژوهش اشاره شد؛ هدف اصلي اين تحقيق، بررسـي لـزوم رويكـرد    
اند از بررسي  اي آمادي بوده و اهداف جزيي عبارت ناجا به استانداردسازي اقالم سرمايه

تأثير ايمني، اقتصاد، رضايت كاركنان و كيفيـت كـاال، بـر استانداردسـازي در ناجـا و      
پيشنهاد الگويي براي رويكرد به استانداردسازي كه نتيجه آن بهبود و باال بردن ايمني، 
تهيه و اسـتفاده از اقـالم بـا كيفيـت، صـرفه اقتصـادي و كـاهش خسـارات، رضـايت          

جهـت دسـت يـافتن بـه     . هاي ناجا است در رده كننده از كيفيت و كميت كاال مصرف
ــر اســاس ديــدگاه  ــه شــده در مبــاني الزامــات   چنــين الگــويي، ب هــا و الگوهــاي ارائ

به صورت الگوي زيـر   وها و متغيرهاي مؤثر بر آن احصا  استانداردسازي در ناجا، مؤلفه
  .اند ارائه شده
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  )رح محققط( ياستانداردسازالگوي پيشنهادي رويكرد ناجا به : 3شكل 

  

اي آمـادي وجـود    در نيروي انتظامي، الزام به استانداردسازي اقالم سرمايه: ها هفرضي
  .دارد

اي آمـادي از بعـد ايمنـي     در نيروي انتظامي، الزام به استانداردسازي اقالم سـرمايه - 1
  .وجود دارد

اقتصادي اي آمادي از بعد  در نيروي انتظامي، الزام به استانداردسازي اقالم سرمايه - 2
  .وجود دارد

اي آمادي از بعـد كيفيـت    در نيروي انتظامي، الزام به استانداردسازي اقالم سرمايه - 3
  .وجود دارد

اي آمادي از بعـد رضـايت    در نيروي انتظامي، الزام به استانداردسازي اقالم سرمايه - 4
  .كاربران وجود دارد
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 شناسي تحقيق روش

 قيـ طر از كـه ي معلومـات  وي شـناخت  بستر و نهيزم از، با توجه به استفاده قيتحق نيا
 لحاظ ازدرصدد رفع مشكلي از مشكالت سازمان است و  ؛شده فراهمي اديبن قاتيتحق

 از؛ كند ميي بررس را موجود وضع قيتحق نياهمچنين چون . كاربردي است نيز هدف
  .و به صورت پيمايشي استي فيتوصنيز  روش و تيماه لحاظ

اي و بـا   صـورت كتابخانـه   آوري اطالعات بـه  و مباني تحقيق، جمع در تدوين ادبيات   
آوري  مطالعه متون به انجام رسيد و براي نظرسنجي از جامعه آمـاري و جهـت جمـع   

اطالعات در راستاي سنجش متغيرهاي تحقيق و به منظور بررسـي تـأثير متغيرهـاي    
  .ده شده استوابسته بر متغير مستقل، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفا

معاونـان آمـاد و پشـتيباني    شامل  ،جامعه آماري اين تحقيق :جامعه و نمونه آماري
اي در خصوص  ها و رده مستقل نيروي انتظامي كه داراي تجارب و دانش ارزنده استان

 .نفر تعيين شد 51اي در سنوات گذشته هستند؛ به تعداد  تأمين اقالم سرمايه

گيـري   از طبقات مختلفي تشكيل شده است؛ روش نمونـه  با توجه به اينكه جامعه    
براي تعيـين حجـم نمونـه نيـز از فرمـول      . اي در نظر گرفته شده است تصادفي طبقه

استفاده شده است كـه نمونـه بـه     07/0درصد و دقت آزمون  95كوكران با اطمينان 
  .نفر است 40دست آمده 

 از نامطلعـ  و نظـران  صاحب نظر استماع و مذاكره ازمحقق  :روايي و پايايي تحقيق
ي برمبنـا سـؤال   136شـامل   هياولخبره سنجي  هيته به نسبتجهت روايي  ت،يوضع
 مناسـب  اسيـ مق نيـي تع و قيتحقي رهايمتغ ايه شاخص و ها مؤلفه رابطه و اتيفرض

هاي مورد نظـر   آوري شده و توان خصيصه و نظريه خبرگان جمع اقدام) كرتيل فيط(
  .ييد قرار گرفته استدر پرسشنامه مورد تأ

 گرفتـه  قرار سنجش مورد، كرونباخي آلفانيز مقدار  قيتحق نيايي ايپادر خصوص     
دهنـده وجـود    كـه نشـان   آمد دست به 903/0مقدار ضريب آلفاي كرونباخ كل . است

  .پايايي بسيار بااليي براي پرسشنامه است
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 ي تحقيقها يافته 

دهد كـه بـه لحـاظ درجـه،      ات نشان مياطالع: هاي جمعيت شناختي ويژگي) الف
افسـر ارشـد و كمتـرين درصـد     ) نفـر  37(درصـد   5/92بيشترين درصد پاسخگويان 

چنين بيشترين درصـد   اند، هم درصد نيز درجه سرتيپي گزارش كرده 5/2پاسخگويان 
و كمترين درصد  سال 26- 30با سنوات خدمت بين ) نفر 21(درصد  52پاسخگويان 
. انـد  گزارش كرده سال 16- 20با سنوات خدمت كمتر از ) نفر 2(درصد  5پاسخگويان 

ميـزان  ) نفـر  26(درصـد   65پاسـخگويان  بر حسب تحصيالت نيز بيشـترين درصـد   
درصـد نيـز تحصـيالت     2تحصيالت خود را كارشناسي و كمترين درصد پاسخگويان 

  .اند خود را دكترا گزارش كرده
ها، نتايج به دسـت   ان هريك از فرضيهدر اين بخش، پس از بي: ها آزمون فرضيه) ب

به منظور اطمينان از بهنجـار  . دهيم هاي آماري را مورد بررسي قرار مي آمده از تحليل
  .استفاده شده است اسميرنف كلموگروفها، از آزمون  بودن توزيع پاسخ

 متغيرهاآزمون نرمال بودن : 5جدول 

   ايمني اقتصادي  كيفيت  رضايت كاربران
215/2  
038/0  

630/1  
059/0  

347/1  
071/0 

739/1  
053/0 

  اسميرنف- كلموگروف Zآماره 
 داري سطح معنا

 
 05/0تـر از   بزرگ، سطح معناداري متغيرهاي ايمني، اقتصادي و كيفيت 5در جدول  

ولي سـطح  . باشد درصد مي 95است كه به معني نرمال بودن اين متغيرها با اطمينان 
بوده كه نشان از رد فرضيه نرمـال بـودن    05/0از تر  معناداري رضايت كاربران كوچك

  .آن است
استانداردسازي؛ بـراي   ايمني، اقتصادي و كيفيتهاي  با توجه به نرمال بودن مؤلفه    

و بـراي فرضـيه چهـارم از     1اي تك نمونـه  tآزمون سه فرضيه فرعي نخست از آزمون 
اي را  و دوجملـه  tهاي  نتايج آزمون 7و  6جداول . استفاده شده است 2آزمون دوجمله

  .دهد نشان مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.One-Sample T test 
2.Binomial test 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

  148 1395تابستان  ،2ةمديريت منابع در نيروي انتظامي، سال چهارم، شمارپژوهشي - علميفصلنامة 
  اي براي بررسي سه فرضيه نخست تك نمونه tنتايج : 6جدول 

انحراف   ميانگين    فرضيه
 tآماره   معيار

سطح 
  معناداري

درجه 
  آزادي

  فاصله اطمينان

كران 
  كران باال  پايين

  223/1  923/0  39  000/0  321/28  389/0  231/4  ايمني  1
  401/1  281/1  39 000/0  546/29  392/0  391/4  اقتصادي  2
  360/1  272/1  39 000/0  091/30  417/0  012/4  كيفيت  3

هـا   شـود؛ سـطح معنـاداري تمـامي آزمـون      مشـاهده مـي   6گونه كه در جدول  همان 
در نتيجه، هر سه فرضيه نخست . بوده و حدود اطمينان مثبت است 05/0تر از  كوچك

توان اظهـار داشـت كـه در نيـروي      درصد، مي 95نان بنابراين با اطمي؛ شوند تأييد مي
اي آمـادي از بعـد ايمنـي، اقتصـادي و      انتظامي الزام به استانداردسازي اقالم سـرمايه 

  .كيفيت وجود دارد
  اي براي بررسي فرضيه چهارم اي تك نمونه آزمون دوجمله: 7جدول 

  سطح معناداري  درصد آزمون  درصد مشاهده شده  تعداد  نظر    فرضيه

ضايت ر
  كاربران

 30  12  3كمتر يا مساوي   1گروه 

 70 28  )متوسط( 3بيش از   2گروه   000/0  50

  100 40    جمع

درصـد از   70بـوده و  ) 000/0( 05/0كمتـر از   7داري آزمـون در جـدول    سطح معنا 
دهد كه به معني عدم رد فرضـيه چهـارم    نظرها، مقداري بيش از متوسط را نشان مي

درصد، اعضاي جامعه آماري اين تحقيق بر ايـن باورنـد    95ن با اطمينان بنابراي؛ است
اي آمادي از بعـد رضـايت    كه در نيروي انتظامي، الزام به استانداردسازي اقالم سرمايه

  .كاربران وجود دارد
بندي الزامات استانداردسازي بر اساس ميزان اهميت هريك از  همچنين جهت رتبه    
مقدار آماره مربع كـاي بـه دسـت    . اي فريدمن استفاده شده است هها، از آزمون رتب آن

تـر بـودن سـطح     با توجه به كوچك. باشد مي 002/0داري  با سطح معنا 813/23آمده 
، تفاوت معناداري بين نظرهاي اعضاي جامعـه آمـاري در خصـوص    05/0معناداري از 

اي  اساس ميانگين رتبههاي به دست آمده بر  اولويت 8جدول . اولويت ابعاد وجود دارد
  .دهد اين آزمون را نشان مي
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  هاي ابعاد استانداردسازي اولويت: 8جدول 
  اي ميانگين رتبه  بعد

  32/4  رضايت كاربر
  12/4  ايمني
  93/3  كيفيت
  88/3  اقتصادي

رضـايت  « - درصـد  95با اطمينان  - ، از نظر اعضاي جامعه آماري8با توجه به جدول  
  .در اولويت آخر قرار دارد »اقتصاد«ست و در اولويت نخ »كاربر

  
  گيري نتيجه

بنـدي   بعـد ايمنـي، بـا توجـه بـه رتبـه      در  تحليل نتايج آزمون حاكي از آن است كه 
و  در اولويـت نخسـت  ) 35/21(ميـانگين  ها در پنج گروه، شاخص خسارت با  شاخص

بندي  جه به رتبهدر بعد اقتصادي، با تو. در اولويت آخر است) 4/4(ميانگين حفاظت با 
در اولويـت نخسـت و   ) 44/20(ها در پـنج گـروه اقـالم، توسـعه بـا ميـانگين        شاخص

بـا توجـه بـه     كيفيـت، عامل در اولويت آخر هستند و در ) 9/3(ميانگين با  سودآوري
در اولويت نخست و زيبـايي بـا   ) 7/41(ها، مقاومت كاال با ميانگين  بندي شاخص رتبه

بندي  با توجه به رتبه رضايت كاركنان،عامل در . يت آخر استدر اولو) 15/8(ميانگين 
در ) 47/4(ميـانگين  در اولويت نخست و اطمينـان بـا   ) 44/20(ها، كيفيت با  شاخص

. نيز گـزارش شـده اسـت    )1388( يموسوتوجه به معيارها، توسط . اولويت آخر است
قالم با توجه به ابعـاد  كه هر گروه از ا حاكي از آن است ،ها تحليل نتايج آزمون فرضيه

هاي مطرح شـده در   و همچنين شاخص) ايمني، اقتصاد، كيفيت، رضايت(مورد اشاره 
بـا توجـه   . هاي ديگر دارد ها، تأثير بيشتري نسبت به شاخص بعضي از بعدها و شاخص

بعد ايمـن بـودن كـاال، باعـث      به فرضيه اول تحقيق، نتايج حاصله بيانگر اين است كه
پس آنچه مسـلم  . شود  افزايش بهداشت روحي و جسمي در ناجا مي كاهش خسارت و

اقالم به شاخص ايمني در تهيه و تأمين هاي تأمين و خريد انتظامي  بخشاست، توجه 
 در«: نويسـد  مـي  )1384(پنـاه   نصـرت . داي آمادي، بايد در اولويت قـرار گيـر   سرمايه
 جايگـاه  تجهيـزات  تي،تشـكيال  هـر  مثبـت  بـازدهي  و سازماني هاي مأموريت موفقيت

. »كنـد  مـي  تر پررنگ را دستاوردهاي سازمان استاندارد، تجهيزات وجود و دارد اي ويژه
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در اين تحقيق نيز با توجه به فرضيه دوم تحقيق در ناجا، الـزام بـه استانداردسـازي از    
استانداردسازي، باعث توسعه سـازمان و كـاهش خسـارت و    . بعد اقتصادي وجود دارد

شود؛ از اين رو، الزم است مسئوالن مربوطه بـا توجـه بـه بحـث      ر فرايند ميعدم تكرا
الـزام بـه   . محدوديت اعتبارات و بودجـه، توجـه بيشـتري بـه استانداردسـازي كننـد      

اي آمادي، حاصل فرضـيه   استانداردسازي از بعد كيفيت در تهيه و تأمين اقالم سرمايه
ق و نتايج حاصله، مبنـي بـر وجـود    با توجه به فرضيه چهارم تحقي. سوم تحقيق است

اي آمادي  الزام به استانداردسازي از بعد رضايت كاركنان در تهيه و تأمين اقالم سرمايه
خاطر سازماني  هاي اساسي در تعلق و با عنايت به اينكه رضايت كاركنان يكي از مؤلفه

... ازمان و هاي محوله و رشد و تعالي پيوسته سـ  بوده و پيامد آن موفقيت در مأموريت
است؛ الزم است جهت ارتقاي رضايت اقالم استاندارد تهيه شـده؛ بـه استانداردسـازي    

  .اي شود توجه ويژه
تـر ايـن مهـم، تأسـيس واحـد مسـتقل        رسد؛ براي تحقق هر چه سـريع  به نظر مي   

همچنين با عنايت به ميانگين كل هر كدام . استاندارد و استانداردسازي ضروري باشد
تحقيق از بين چهار بعد ايمني، اقتصاد، كيفيت، رضايت كاركنان، بعد كيفيـت   از ابعاد

اند؛ از اين رو، در  حائز رتبه اول و بعد اقتصادي، كمترين رتبه را به خود اختصاص داده
ها مـدنظر قـرار    بندي تواند در اولويت تدوين برنامه راهبردي آماد و پشتيباني ناجا، مي

نيـز تأكيـد شـده    ) 2001(قيقات ساير محققان از جمله ورنون ها در تح اولويت .گيرد
  .است

  
  پيشنهادها

هاي اين پـژوهش كـه    بخش تأمين و خريد نيروي انتظامي، نياز دارد با توجه به يافته
پيشنهادهاي آن بر اساس نتيجه تحقيق تنظيم شده است؛ با اجرايي كردن راهكارهاي 

ر بعد استاندارد مرتفع كرده و تا حد امكان از زير، معايب و مشكالت احتمالي ناجا را د
خاطر و هم آرامش روحـي و   موارد سوء، پيشگيري كند؛ اين امر، هم سازمان را آسوده

  .كند  رواني براي كاركنان ايجاد مي
هاي تأمين و  شود؛ بخش  با توجه به فرضيه اول تحقيق و نتايج حاصله، پيشنهاد مي - 1
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  .مني و بهداشت در تأمين توجه بيشتري كنندبه شاخص ايخريد انتظامي، 
مسئوالن مربوطه شود؛   با توجه به فرضيه دوم تحقيق و نتايج حاصله، پيشنهاد مي - 2

  .با توجه به بحث محدوديت اعتبارات و بودجه، توجه بيشتري به استانداردسازي كنند
سـئوالن در  م شـود؛   با توجه به فرضيه سوم تحقيق و نتايج حاصله، پيشـنهاد مـي   - 3

  .نسبت به مدنظر قرار دادن بعد مقاومت و مواد مصرفي در كاال توجه كنندها،  رده
شود؛ استاندارد بودن   با توجه به فرضيه چهارم تحقيق و نتايج حاصله، پيشنهاد مي - 4

  .اقالم با هدف حصول رضايت كاربران مدنظر قرار گيرد
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