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Background and Objectives: During the past times people have used furniture 
as today. Along with the social welfare development and the importance of 
manufacturing efficiency, the importance of ergonomics and standardization in 
furniture became very clear so that, today it is well-known that not considering 
human factors in furniture manufacturing causes much human health problems. Due 
to the importance of furniture standardization, the present study was conducted to 
investigate the use of standards in furniture manufacturing units in Tehran province. 

Methods: In this study, cluster sampling was performed and questionnaires were 
distributed among experienced manufacturers of sixty furniture manufacturing units. 
Statistical analysis was performed using One sample student t-test and Friedman test 
in SPSS 18 software. 

Results: Results revealed that there was a significant difference between the 
indices mean and the hypothesized mean of the population. Furniture manufacturers 
believed that the governmental and nongovernmental institutions have appeared 
weak on updating furniture standards and making manufacturers familiar with 
standards. From their point of view, consumers have shown a great trend to buy 
standard and ergonomic furniture. Manufacturers also have largely tended so much 
to use standards and national standards conformed byinternational standards.  

Conclusion: The manufacturing of standard furniture increases the consumer 
interest to buy furniture and it increases the consumer satisfaction. The high quality 
of imported raw materials makes furniture competitive and itcauses coordination 
with international standards and it can assure the successful export of furniture in 
Iran. Successful furniture manufacturing will depend on realization of all indices 
mentioned in the present study. 
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Extended Abstract  
 
Introduction 
 During the past times people have used furniture 
as today. Along with the social welfare develop-
ment and the importance of manufacturing effic-
iency, the importance of ergonomics and stand-
ardization in furniture became very clear so that, 
today it is well-known that not considering human 
factors in furniture manufacturing causes much 
human health problems. Due to the importance of 
furniture standardization, the present study was 
conducted to investigate the use of standards in 
furniture manufacturing units in Tehran province. 

Methods 
 In this study, cluster sampling was performed 
and questionnaires were distributed among expe-
rienced manufacturers of sixtyfurniture manu-
facturing units. Statistical analysis was performed 
using One sample student t-test and Friedman test 
in SPSS 18 software (SPSS Inc., Chicago, Ill., 
USA). 

Results 
 Results revealed that there was a significant 
difference between the indices mean and the 
hypothesized mean of the population. Furniture 
manufacturers believed that the governmental and 
nongovernmental institutions have appeared 
weak on updating furniture standards and making 
manufacturers familiar with standards. From their 
point of view, consumers have shown a great 
trend to buy standard and ergonomic furniture. 
Manufacturers also have largely tended so much 
to use standards and national standards confor-
med by international standards.  

Discussion 
Implementation and Updating of Standards by 
Governmental and Non-Governmental Instit-
utions 
Advertising is the most powerful tool for identifying 
companies, goods, services and ideas and creates a 
mentality in the audience and makes them interested 
in a subject to some extent [21]. Familiarization of 
furniture manufacturers with the standards is 

achieved through advertising and information, 
holding training workshops and conferences related 
to the introduction and application of standards. 
Existence of strong organizations and specialized 
unions in the field of furniture can play an important 
role in the development and growth of the country's 
furniture industry by playing various roles such as 
education and promotion, research and develop-
ment, standardization, lobbying with the govern-
ment and social responsibilities [4]. The govern-
ment is obliged to encourage consumers to use 
domestic products by creating a culture, and the lack 
of strong trade unions in support of producers and 
the government's lack of support for domestically 
produced furniture are two important factors in the 
abandonment of the furniture industry in the 
country. In addition, furniture manufacturers are 
weak in terms of scientific foundations, knowledge 
of new production technologies and management 
principles, and unions and trade unions do not play 
their role in holding training and information 
courses properly. Also, in the program of speci-
alized organizations and unions, much attention 
should be paid to the context, culture and promotion 
of knowledge and experience of other nations [2, 
22, 23]. In order to develop the country's furniture 
industry, they should pay more attention to furniture 
manufacturers, and this will be possible by monito-
ring, promoting and informing the manufacturers 
about the standards by these institutions, and it is 
also necessary to update and adapt the standards to 
the needs of the furniture industry. 

Consumer Desire to Buy Standard and Ergo-
nomic Furniture 
In modern marketing, customer orientation and 
attention to customer (consumer) satisfaction is one 
of the things that ensure the survival of companies. 
Improving customer satisfaction will lead to profi-
tability and increase companies' share in the compe-
titive market [24]. Therefore, one of the issues that 
furniture manufacturers must always address is 
meeting the needs of consumers [19]. Paying atten-
tion to human or ergonomic factors means observ-
ing the physical issues related to human-object 
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relations (such as the back angle of the sofa with its 
floor, the height of the sofa, the sitting angle, the 
back angle of the sofa and the armrest, etc.). Failure 
to observe these can lead to physical harm to 
consumers [25]. Suitable furniture is the one that 
imposes the least pressure and tension on the body 
[2]. In furniture design, anthropometry and ergo-
nomics usually go hand in hand [26].In the present 
study, analyzing the results of the index of consumer 
willingness to buy standard and ergonomic furni-
ture, it was found that consumer satisfaction with 
ergonomic furniture is desirable and also compared 
to other factors in the purchase of furniture, ergo-
nomic furniture. In addition, consumers to some 
extent demand furniture according to their anthro-
pometric dimensions. By examining the results, it 
can be seen that the production of furniture by 
observing the standards and principles of ergonomic 
design, will increase consumers' desire to buy and 
increase their satisfaction. 

Manufacturers' Desire for Ergonomic Standar-
ds and Principles 
One of the main bottlenecks in the furniture industry 
is the lack of skilled and specialized labor and lack 
of applied training, and this has reduced the quality 
of products and services, limited the use of advan-
ced technology in production and increased costs 
[19]. In furniture production, the existence of skilled 
labor is very important and skilled and experienced 
manpower is considered as the basis and axis of 
sustainable development [29]. Failure to use data 
related to anthropometric dimensions in product 
design is a waste of various resources including 
human resources, finance and time [30]. The resea-
rch of Ghofrani and Mohamad Moradi showed that 
technical and human factors are among the 
indicators affecting the competitiveness of classical 
furniture [27]. Although the manufacturers were not 
professionally familiar with the standards; Accord-
ing to the first indicator of this research, this could 
be due to the weak role of governmental and non-
governmental institutions, but their product was not 
outside the principles of standard and ergonomics. 
On the other hand, the analysis of the results showed 
that the sub-indicators of using the standards, the 
criterion for purchasing it and the willingness of 

manufacturers to participate technically, were at a 
desirable level. 

Compliance of National Standards with Intern-
ational Ones 
From the formation of global markets until today, 
product quality has always been one of the main 
factors to stabilize and maintain market position 
[16]. According to Stafford et al., one of the most 
profitable strategies for most manufacturing indus-
tries is to produce high quality products, and the 
quality of manufactured products is critical to 
survival and profitability [32]. Gudarzi and Moha-
mad Moradi stated that one of the factors influen-
cing economical production and successful export 
in the country's furniture industry is the guarantee of 
quality raw materials [27]. According to the 
research of Alizadeh et al., high quality raw 
materials are among the effective indicators on the 
development of wooden furniture exports in Iran 
[31]. Tajdini et al.also expressed that the timely and 
appropriate supply of raw materials required in the 
wooden furniture industry and the possibility of 
using various and new raw materials while 
maintaining appropriate quality parameters, will 
continue quality production in the final product unit 
and ultimately becomes a competitive price 
compared to similar foreign goods [17]. Stand-
ardization of product components and updating of 
the product to the standards defined at the 
international level are among the most important 
principles that companies active in the field of 
export must provide [3]. In the present study, 
according to the results of the analysis of the index 
of compliance with national and international 
standards, imported raw materials should comply 
more with the standards so that using the high 
quality of imported raw materials and standards will 
lead to competitiveness of the furniture being 
harmonized with international furniture standards 
which will be a guarantee for the successful export 
of wooden furniture in the country. 

Ranking of Indicators 
Evaluation criteria for using the standards were 
ranked by Friedman test. Based on the results, with 
95% confidence, there was a difference between the 
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mean rankings. The first rank was related to 
consumers' desire to buy standard and ergonomic 
furniture; in other words, from the perspective of 
furniture manufacturers, the most importance was 
given to the index of consumers' desire for standard 
furniture. Indicators of manufacturers' willingness 
to comply with standards in furniture manufacturing 
and compliance with national and international 
standards were ranked next; however, regarding the 
role of governmental and non-governmental insti-
tutions in the familiarity of manufacturers with 
standards and also updating the standards of the 
furniture industry, it was given the lowest rank by 
manufacturers and therefore needs more attention in 
this area. Ghofrani and Ghiyasvand study examin-
ing the views of furniture manufacturers on the 
production and sale of furniture showed that the 
indicators of customer orientation, cooperation with 
academics, imported furniture, design and satis-
faction with government and guild support are of the 
highest to least importance [19]. Since customer 
orientation means paying attention to consumers 

and gaining their satisfaction [34], the findings of 
the present study were consistent with the results of 
Ghofrani and Ghiyasvand [19]. 

Conclusion 
 The manufacturing of standard furniture increases 
the consumer interest to buy furniture and it 
increases the consumer satisfaction. The high 
quality of imported raw materials makes furniture 
competitive and itcauses coordination with 
international standards and it can assure the succ-
essful export of furniture in Iran. Successful furni-
ture manufacturing will depend on realization of 
all indices mentioned in the present study. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 درصنعت مبلمان ایران  استفاده از استانداردها و اصول ارگونومی  ارزیابی 
 (مطالعه موردي: واحدهاي تولیدي استان تهران)   

 
 3*، محمد غفرانی2حسن قاسم بیگی ، 1انوشه فاضلی 

 

 کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران دانشجوي دکترا، گروه تکنولوژي و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و   .۱
هاي نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران،  کاغذ، دانشکده مهندسی مواد و فناوري  و  چوب  صنایع  و  علوم  آموخته کارشناسی ارشد، گروه دانش  .۲

 تهران، ایران 
 هاي نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران، تهران، ایران ی مواد و فناوري کاغذ، دانشکده مهندس  و  چوب  صنایع  و  علوم  استاد، گروه  .۳

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 17/08/1399 :افتیدر
 16/02/1400 :رشیپذ

 28/02/1400: نیآنال  انتشار 
 

توسعۀرفاه اجتماعی و  کردند. با  ها در گذشته به میزان امروز از مبلمان استفاده میانسان  :هدفینه و  زم
وري در تولید، اهمیت ارگونومی و استانداردسازي مبلمان آشکار گردید؛ به طوري که امروزه  اهمیت بهره

را متوجه   فراوانی  انسانی در ساخت مبلمان، مشکالت  عوامل  نیست که رعایت نکردنِ  بر کسی پوشیده 
ان، تحقیق حاضر با هدف بررسی استفاده از  سالمتی خواهد کرد. با توجه به اهمیت استاندارد بودن مبلم

 . استانداردها در واحدهاي تولیدي مبلمان استان تهران انجام شد
 

خوشه نمونه   : کار روش  تصادفی  صورت  به  حاضر،  تحقیق  در  وپرسش گیري  شد  انجام  هایی  نامه اي 
ها،  نامه هاي حاصل از پرسش مبلمان قرار گرفت. تحلیل آماري داده  تولیدي  واحد   60 دراختیارتولیدکنندگانارشد 

 . شد   انجام   18نسخه    SPSSافزار درنرم اي و آزمون فریدمن  نمونه به روش آزمون تی استیودنت تک 
 

هاي مورد مطالعه و میانگین مفروض جامعه، اختالف  شاخص براساس نتایج، بین میانگین همۀ  ها:یافته 
روزرسانی  دار مشاهده شد. تولیدکنندگان مبلمان معتقد بودند نهادهاي دولتی و غیردولتی در زمینۀبهمعنی

شده ظاهر  ضعیف  آن  با  تولیدکنندگان  کردن  آشنا  و  مبلمان  آنان،  استانداردهاي صنعت  دیدگاه  از  اند. 
تمایمصرف دادهکنندگان  نشان  ارگونومیک  و  استاندارد  مبلمان  خرید  به  زیادي  همچنین  ل  اند. 

و استانداردهاي ملی تطابق زیادي با   اندداشته استانداردهاتمایل به استفاده از   تا حد زیاديتولیدکنندگان  
 . المللی داشته استبین

 

گیري م   :نتیجه  تمایل  افزایش  موجب  استانداردها  رعایت  با  مبلمان  و صرف تولید  خرید  به  کنندگان 
پذیر شدن مبلمان و هماهنگ شدن ، موجب رقابت مواد اولیه وارداتیباالي  کیفیت  شود. مندي آنان می رضایت 

گردد. تولید موفق مبلمان درکشور می کنندهصادرات موفق مبلمان  تضمین   المللی شده و با استانداردهاي بین 
 . هاي یاد شده در این تحقیق خواهد داشت همۀشاخص استاندارد، بستگی به تحقق  

 

 استاندارد،صنعت مبلمان، ارگونومی، تولیدکنندگان مبلمان  :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 محمد غفرانی
کاغذ،  و  چوب  صنایع  و  علوم  استاد، گروه 

فناوري  و  مواد  مهندسی  هاي دانشکده 
شهیدرجایی  دبیر  تربیت  دانشگاه  نوین، 

 تهران، تهران، ایران

 یک:الکترون پست
ghofrani@sru.ac.ir 

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 
آزاد؛    ©رایت  کپی  دسترسی  ارگونومی؛    مجله 

استفاده   براي  نشر  و  توزیع  برداري،  کپی 
 غیرتجاري با ذکر منبع آزاد است. 

 

 

 
 مقدمه 

امروزه با افزایش تعداد واحدهاي تولیدکننده صنعت مبلمان 
و افزایش عرضه این محصوالت، رقابت بین تولیدکنندگان بیش از 
با  همراه  طراحی  در  نوآوري  روي،  این  از  است.  شده  پیش 

کارگیري استانداردهاي کیفی و ارگونومیک، ضامن توسعه این به 
بین  بازارهاي  در  افزایش سهم آن  مبلمان است ا صنعت و  لمللی 

براساس ] 1[  تولید  واحد  226 حدود  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  . 

دارد  وجود  کشور  در  نفر  هزار  10 حدود  اشتغال  با  مبلمان  صنعتی 
استانداردهاي محصول   .] 2[  اعمال  بسترهاي  از   ،تدوین و   جمله 

محصول  کیفیت  توسعه  آن   ، اصلی  تضمین  و  محسوب   کنترل 
تعریف  می  مطابق  استانداردسازيشود.  اجزاي   استانداردها، 

روزآمد   تطبیق  و  استانداردهاي  آن محصول  در   با  شده  تعریف 
هاي شرکت   است که   ترین مقدماتی ازجمله مهم   ، المللی سطح بین 

mailto:ghofrani@sru.ac.ir
http://orcid.org/0000-0002-4212-7283
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با گسترش .  ]3[   را فراهم آورند  آن   بایدفعال در عرصه صادرات  
کردن    اجبارياستفاده از استانداردهاي ساخت و تولید مبلمان و  

توان از عرضه مبلمان بدون کیفیت  برخی از این استانداردها می
کارگیري اصول طراحی به  .]4[در داخل و خارج جلوگیري کرد  

ارگونومی و زیبایی محصول، دو عامل بسیار مهم در کارایی تولید  
مصرف اعتماد  جلب  و  عملکرد  محصوالت  کارایی  و  کنندگان 

مد   باید  که  است  گیرد  محصوالت  قرار  طراحان    .]5،  6[نظر 
طراحی مبلمان براساس استانداردهاي ارگونومیک، مستقیما نیاز  

گیري ابعاد آنتروپومتري دارد و مبلمانی که طبق اصول  به اندازه
امتیازات بسیاري دارد   باشد،  . ]7،  8[ارگونومیک طراحی شده 

  کنندگان،مصرفوسایل مورد نیاز    صاحبان صنایع و سازندگان
استانداردهاي علمی پیرامون   کی از وجوه برتري خود را رعایت ی

می انسان  بدنی  اجزا  ،مبل.  دانندوضعیت  از  الینفک   ي جزئی 
انسان است. آسایش    محیط کاري  ةدهند تشکیل  و شخصی هر 

نشستن، هنگام  ارگونومی  درازمدت  طراحی  وجود  به  ک  منوط 
  ۀاز لحظ  آرامش رااي طراحی شود که  باید به گونه  مبلمان  است.

 . ]9[  و روح القا کند   به بدن  ، نشستن تا هر زمان که الزم باشد 
آن بر  از  ، عالوه  روانی  مبلمان  وتأثیر  ، نظر  خلق  بر  و    اتی  خو 

اجتماعی و  فردي  نتایج  ]10[دارد    انسان  رفتارهاي  براساس   .
پیرامون   نوري  و  غفرانی  مبلمان تحقیقات  ساخت  و  طراحی 

دستیارگونومیک،   مبلبراي  در  بهینه  ابعاد  به    راحتی،  مانابی 
قسمتی از    ها واي باشد که شانهگونهه  ب  باید  ارتفاع پشتی مبل

  ارتفاع مبل راحتی از سطح  . عالوه بر آن،گردن را محافظت کند
به گونه  نه چندان کشیده و نه خمزمین  پا  باشد که  . شود  اي 

گونه  همچنین به  نشیمنگاه  حرپهناي  امکان  که  باشد    کتاي 
صورتی به    نیز  ارتفاع پشتی.  در نشستنگاه فراهم آوردرا  کاربر  

که   شانه  امکان باشد  آورد حرکت  فراهم  را  مطالعات  ] 11[  ها   .
Motamedzade  همکاران صندلی    روي  و  ساخت  و  طراحی 

ابعاد    کارگونومی با  داد  متناسب  نشان  شاغالن،  آنتروپومتري 
ارگونومیک راحتی   تواند در جهتمی  صندلی  تامین سالمت و 

گیرد قرار  استفاده  مورد  شاغل  انسانی  تحقیقات ]12[  نیروي   .
نشان   مبلمان،  ارگونومیک  پیرامون طراحی  و همکاران  غفرانی 

دلیل  داد   به  هنرجویان  بین  ابعاد    تطابق  نبوددر  با  مبلمان 
وجود دارد که سبب لطمات  زیادينارضایتی آنتروپومتري آنان، 

ع  جسمی و  روانی  کیفیتو  است  دم  شده  .  ]13[  آموزشی 
بومی    Fathollahzadehتحقیقات   و  استانداردسازي  داد  نشان 

کردن استانداردهاي مبلمان کشور، راهی براي رسیدن به ارتقاي  

سطح کیفیت محصوالت چوبی و احترام به حقوق مشتریان است  
]14[  .Rangavar   و Khojasteh khosro   بررسی    در تحقیقی به

پرداختند.   انتخاب مشتري در خرید مبلمان  ثر برومهاي  شاخص
هاي اصول در بررسی شاخص طراحی، به مطالعه زیرشاخص  آنان

ارگونومی، مدوالر بودن، کارایی و تنوع محصول پرداختند و در  
ها، رعایت اصول ارگونومی یعنی تناسب و  میان این زیرشاخص 

مه بدن،  آنتروپومتري  ابعاد  با  مبل  طراحی  ترین مسازگاري 
 Mohamad.  ]15[شاخص موثر بر انتخاب مشتریان بوده است  

Moradi   و Ghofrani   بررسی میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري  با
م توسعه  وعوامل  و  رشد  بر  اعالم  ثر  مبلمان  صنعت  اقتصادي 

شاخص عوامل کردند  محصول،  کیفیت  تولید،  مدیریت  هاي 
هاي موثر در توسعه اقتصادي  انسانی، طراحی و اقتصاد، شاخص

است   مبلمان  به   Tajdini .] 16[صنعت  همکاران  مطالعه  و 
پرداختند و به این نتیجه موثر بر صادرات مبلمان    يهاشاخص

باوجودِ که  یافتند  محققیافته  دست  از  بسیاري  ن،  اهاي 
از  هاشاخص و مدیریت، حمایت دولت  دانش  تولیدکنندگان ي 

بندي،  وري تولید، بستهاهاي مختلف فنداخلی و نوآوري در زمینه 
دارند.   قرار  اولویت  در  ترتیب  به  غیره  و  محصول  طراحی 

  هاي نیروي انسانی، مزیت رقابت نسبی، اقتصادي، موادشاخص
هاي محیطی که نشان دهنده  محدودیت  نهایی و  اولیه و محصول

غیر به  قابل  عوامل  هستند،  بعدي    کنترل  درجات  در  ترتیب 
دارند  قرار  تحقیقات  ]17[  اهمیت   . Tajdini  وGudarzi    روي

پذیري صنعت مبلمان در ایران نشان ثر بر رقابتوهاي مشاخص
هاي اقتصادي، فنی،  اصلی، شاخص هاي میان شاخص داد که در

 .ترتیب داراي باالترین ارزش وزنی است   و مصالح انسانی به  مواد
ها  نسبت به سایر زیرشاخص   ،همچنین زیرشاخص طراحی موفق 

اولویت بوده و   هاي مواد  شاخص  از آن زیر  پس داراي باالترین 
مدیریت پایدار، نیروي انسانی متخصص، توسعه استاندارد،    اولیه،

ها را به خود ترتیب باالترین اولویت  به  يعرضه پایدار و برندساز
بررسی با    Ghiyasvand  و  Ghofrani.  ]18[  اندداده  اختصاص

رویکرد تولیدکنندگان داخلی مبلمان نشیمن در تولید و فروش 
ولیدکنندگان در  به این نتیجه دست یافتند که ت  این محصوالت

 به  دوم  ۀدهند و در درجبه داشتن طراح اهمیت می  اول  ۀوهل
نوآوري  ارگیريکبه و  می  خالقیت  که  دهند اهمیت  حالی  در   ،

محصوالت و رعایت ارگونومی با کمترین اهمیت   استاندارد بودن
بین گرفت،  تولیدکنندگان  در  قرار  سوم  جایگاه  در  ]19[  در   .

ا  Ghofraniتحقیقات   ارائه بندي شاخصولویتو همکاران  و  ها 
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بهینه بر  تأثیرگذار  چوبراهکارهاي  مصرف  ساخت   سازي   در 
ا توجه  انجام شد. براساس نتایج مطالعات آنان، ب   مبلمان استیل

ریزي بر روي برنامه  توان با می مبلمان، طراحی در تولید  تأثیربه  
رعایت  موثرعوامل   همچون  طراحی  انتخاب    در  استانداردها، 

ایرانی،سبک  فرهنگ  مناسب  جهت    هاي  در  مبلمان  طراحی 
ایجاد  و  چوب  مصرف  سهم  کاهش  مطلوب،  در    سبک  بزرگی 

. ]20[  استیل داشت  سازي مصرف چوب در ساخت مبلمانبهینه 
پیرامون مسائل صنعت مبلمان مشخص  مرور منابع مختلف  با 

سال در  که  مسائل  شد  دربارة  متعددي  مطالعات  اخیر  هاي 
از جمله عوامل موثر بر صادرات،   ایران  مختلف صنعت مبلمان 

تول پایدار،  توسعه  مشتریان،  واردات،  رضایت  فروش،  و  ید 
اما  رقابت است؛  پذیرفته  انجام  غیره  و  مبلمان  صنعت  پذیري 

و   استانداردها  از  استفاده  میزان  دربارة  جامع  پژوهشی  تاکنون 
اصول ارگونومی در واحدهاي تولیدکننده صنعت مبلمان کشور 

تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی    اساس،   انجام نشده است. بر این
تولید  وضعیت اجر ارگونومی در  ا و رعایت استانداردها و اصول 

انواع مبلمان (مبلمان کالسیک، اداري، کابینت و غیره) از دیدگاه  
 تولیدکنندگان ارشد مبلمان استان تهران بود.

 

 هاي پژوهش سؤال 

رسانی  روزبهنامه، «اولین شاخص مورد مطالعه در این پرسش
نهادهاي دولتی و   سط، تواستانداردهاي صنعت مبلمانو اجراي 

هاي مربوط به این شاخص، به ترتیب شامل  غیردولتی» بود. گویه
نقش نهادهاي دولتی و غیردولتی در آشنا کردن تولیدکنندگان  

روز با استانداردها، پاسخگو بودن استانداردها به نیازهاي بازار، به
به   استانداردها  بودن  پاسخگو  و  موجود  استانداردهاي  بودن 

 صنعت مبلمان در نظر گرفته شد.  نیازهاي
«تمایل   شاخص،  خرید    کنندگانمصرفدومین  مبلمان  به 

کنندگان  هاي رضایت مصرفو ارگونومیک» بود. گویه   استاندارد
توجه   ارگونومیک،  اصول  و  استانداردها  از  استفاده  صورت  در 

سایر  مصرف با  مقایسه  در  استاندارد  مبلمان  به  کنندگان 
کنندگانی که  خرید مبلمان و تعداد مصرففاکتورهاي موثر در  

درخواست می مبلمان  خود  آنتروپومتري  ابعاد  کنند،  بر حسب 
 براي این شاخص در نظر گرفته شد.  

به   تولیدکنندگان  «تمایل  مطالعه،  مورد  شاخص  سومین 
هاي آشنایی عوامل  استانداردها و اصول ارگونومیک» بود. گویه

ز استانداردها در ساخت محصول، اجرایی با استانداردها، تبعیت ا

به   تمایل  و  استانداردها  دادن  قرار  اولیه  مواد  خرید  مالك 
مشارکت فنی در تدوین استانداردها براي این شاخص در نظر  

 گرفته شد. 
شاخص چهارم، «تطبیق استانداردهاي ملی با استانداردهاي  

گویهبین و  بود  از  المللی»  وارداتی  اولیه  مواد  تبعیت  هاي 
المللی به جاي انداردها، قابلیت استفاده از استانداردهاي بیناست

ملی و ورود موفق به بازار در صورت استفاده از استانداردها در  
 نظر گرفته شد. 

 

 کار روش 

روش،  براساس و کاربردي هدف، براساس حاضر تحقیق
پیمایشی بود. محدودة مکانی این تحقیق، محدود به    -توصیفی

  نیاز   مورد  تولیدي مبلمان استان تهران بود. اطالعات واحدهاي  
لیکرت   گویه با مقیاس  14ساز، شامل  نامۀ محققپرسش  طریق  از

  (امتیاز متوسط، )2(امتیاز  کم ، )1 (امتیاز طیف خیلی کم  5در 
زیاد3 جمع5(امتیاز    زیادخیلی    و  )4  (امتیاز  )،  شد. )  آوري 

شد که به روش    رار دادهق جمعیت آماري در اختیار  ها،نامهپرسش
خوشهنمونه  تصادفی  شامل گیري  و  شد  برگزیده    اي 

اطالعات    تولیدي  واحد   60  ارشد  تولیدکنندگان بود.  مبلمان 
شکل   در  تحقیق،  آماري  جامعه  به  است.   1مربوط  شده  ارائه 

پرسش این  بهکاربرد  سنجش  استانداردهاي  نامه،  کارگیري 
دیدگاه   از  مبلمان  مبلمان صنعت  صنعت  ارشد  تولیدکنندگان 

پرسش پایایی  بررسیبود.  مورد   آلفاي روش از استفاده با نامۀ 

نرم از  استفاده  با  و    18نسخه    SPSS  افزارکرونباخ 
)SPSS Inc., Chicago, Ill., USA(  شد. ضریب آلفاي   ارزیابی

گویه درونی  سازگاري  ارزیابی  براي  پرسشکرونباخ،  نامۀ  هاي 
تر  نزیک  1ه قرار گرفت. هرچه این ضریب به عدد  مورد استفاد

نامه  هاي پرسشباشد، به معناي سازگاري درونی بسیار زیاد گویه
باپرسش  روایی است. اعتبار از استفاده نامه   بر و محتوا  روش 

متخصصان ارزیابی شد. تحلیل نتایج   نظرات از گیريبهره مبناي
نمون تک  استیودنت  تی  آزمون  از  استفاده   اي ه با 

)(One sample t-test    در  انجام شد.    %95و در سطح اطمینان
آزمون،   نمونه این  از  استفاده  و  با  از یک جامعه  تصادفی  گیري 

محاسبه میانگین و واریانس نمونه، آماره آزمون تی استیودنت 
تشکیل شد و فرض صفر مورد آزمون قرار گرفت. در این آزمون، 

  5یدکنندگان در مقیاس لیکرت  با توجه به این که دیدگاه تول
میانگین مفروض دادهدرجه  در نظر    3ها، عدد  اي بررسی شد، 

شاخص براي  گرفت.  قرار  مقایسه  مبناي  و  شد  با  گرفته  هایی 
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: مقدار  3و    2: مقدار خیلی کم، میانگین بین  2و    1میانگین بین  
: مقدار زیاد  4و    3: مقدار متوسط، میانگین بین  3کم، میانگین  

می بین  و   گرفته شد.  5و    4انگین  نظر  در  زیاد  مقدار خیلی   :
به اجرا و  نهادهاي  سپس شاخص  استانداردها توسط  روزرسانی 

مصرف تمایل  شاخص  غیردولتی،  و  خرید  دولتی  به  کنندگان 

مبلمان استاندارد و ارگونومیک، شاخص تمایل تولیدکنندگان به  
نداردهاي  استانداردها و اصول ارگونومیک و شاخص تطبیق استا

بین با  فریدمن،  ملی  ناپارامتري  آزمون  از  استفاده  با  المللی، 
 بندي شد. رتبه 

 

  
 ب الف

 تولیدي (نفر) و ب : تحصیالت کارکنان واحد تولیدي الف : تعداد کارکنان واحد .  دهندگان.مشخصات کلی پاسخ1شکل 

 
 

 ها یافته 

استان   مبلمان  ارشد  تولیدکنندگان  دیدگاه  حاضر،  تحقیق  در 
قالب   در  استانداردها  از  استفاده  ارزیابی  خصوص  در  تهران 

اندازهپرسش براي  ابتدا  در  شد.  بررسی  پایایی  نامه  گیري 
از  پرسش یک  هر  براي  کرونباخ  آلفاي  ضریب  مقادیر  نامه، 
ونباخ به  ها محاسبه شد. براساس نتایج، ضریب آلفاي کرشاخص

نامه،  شد؛ بنابراین سازگاري درونی پرسش محاسبه 983/0مقدار  
(جدول   شد  داده  تشخیص  روایی1مطلوب   با نامهپرسش ). 

اعتبار از استفاده  نظرات از گیريبهره  مبناي بر  و محتوا روش 

گرفت. قرار تایید متخصصان مورد

 
 نامهپرسش هاي مربوط به . مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ شاخص1جدول 

 گویه  ضریب آلفاي کرونباخ  شاخص 

 1-2-3-4 965/0 اجرا و به روزرسانی استانداردها توسط نهادهاي دولتی و غیر دولتی

 5-6-7 911/0 کنندگان به خرید مبلمان استاندارد و ارگونومیک تمایل مصرف

 8-9-10-11 965/0 تمایل تولیدکنندگان به استانداردها و اصول ارگونومیک 

 12-13-14 895/0 المللیتطبیق استانداردهاي ملی با بین

 
مشخص شده است، به منظور   2همان طور که در جدول  

تک استیودنت  تی  آزمون  از  نتایج،   اي نمونه تحلیل 
(One sample t-test)  .بهره گرفته شد 
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 اي . نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه2جدول 

 آماره تی  شاخص 
درجه  
 آزادي 

مقدار 
 احتمال 

 براي تفاضل  %95فاصله اطمینان 

 کران باال  کران پایین 
توسط نهادهاي دولتی و استانداردهارسانیروزهب اجرا و

 غیر دولتی
952/7 - 59 000/0 1056/1 - 6611/0 - 

کنندگان به خرید مبلمان استاندارد و تمایل مصرف 
 ارگونومیک 

533/4 59 000/0 3010/0 7767/0 

تولیدکنندگان بهاستانداردها و اصول  تمایل 
 ارگونومیک 

893/3 59 000/0 2086/0 6497/0 

 6207/0 2126/0 000/0 59 086/4 المللیتطبیق استانداردهاي ملی با بین

 

 هاي تحقیق شاخص 

بهاجرا   -۱ مبلمان   ياستانداردها  یروزرسانو  صنعت 
   یردولتیو غ  یدولت  يتوسط نهادها

شاخص   خصوص  اجراي  روز به در  و  استانداردهاي رسانی 
مبلمان  غیردولتی،   توسط   صنعت  و  دولتی  نهادهاي 

هاي نقش نهادهاي دولتی و غیردولتی در آشنا کردن زیرشاخص 
)، پاسخگو بودن استانداردها 1تولیدکنندگان با استانداردها (گویه  

روز بودن استانداردهاي موجود (گویه )، به 2به نیازهاي بازار (گویه  

ن (گویه ) و پاسخگو بودن استانداردها به نیازهاي صنعت مبلما 3
نتایج دیدگاه تولیدکنندگان   3) در نظر گرفته شد. در جدول  4

دربارة این شاخص مشخص شده است. براساس نتایج، نهادهاي 
دولتی و غیردولتی در امر آشناکردن تولیدکنندگان با استانداردها 

اند. عالوه بر آن، استانداردهاي موجود در بسیار ضعیف عمل کرده 
اسخگویی به نیازهاي بازار ناکافی بوده و صنعت مبلمان، براي پ 

روزرسانی آن تا حد کمی انجام شده و در حد کمی پاسخگوي به 
 نیازهاي صنعت مبلمان بوده است.

 

 . دیدگاه تولیدکنندگانمبلمان کشور درباره شاخص اول3جدول 

 گویه 
جمع  فراوانی

 فراوانی
 میانگین

انحراف از  
 معیار

 واریانس
 خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم خیلی کم 

1 33 18 5 3 1 60 68/1 947/0 898/0 

2 23 28 7 2 0 60 80/1 776/0 603/0 

3 20 22 14 2 2 60 06/2 006/1 012/1 

4 1 20 24 13 2 60 91/2 869/0 756/0 

 
در   تولیدکنندگان  دیدگاه  کلی  میانگین  نتایج،  براساس 

به  نهادهاي    استانداردهاروزرسانی  خصوص  توسط  آن  اجراي  و 
بود که این مقدار، از حد وسط    11/2دولتی و غیردولتی، برابر  

، از آنجایی  2) کمتر است. براساس جدول  3مقیاس لیکرت (عدد  
احتمال   مقدار  به   ).Sig(که  شاخص  خصوص  و  در  روزرسانی 

) بود، فرض   α=  0/ 05اجراي استانداردها، کمتر از خطاي آزمون (
رد گردید و به این ترتیب بین میانگین    %95نان  صفر با اطمی

اختالف   جامعه  مفروض  میانگین  و  تولیدکنندگان  نظرات 
توان نتیجه گرفت که از  دار وجود داشت. به طور کلی میمعنی

نظر تولیدکنندگان، نهادهاي دولتی و غیردولتی در زمینۀ اجرا 

حد کم    روزرسانی استانداردهاي مرتبط با صنعت مبلمان، درو به
 کنند.  به وظیفه خود عمل می

و مصرفتمایل   -۲ استاندارد  مبلمان  به  کنندگان 
 کیارگونوم 

تمایل   شاخص  خصوص  مبلمان  به    کنندگانمصرفدر 
کنندگان  هاي رضایت مصرفو ارگونومیک، زیرشاخص   استاندارد

)، 5در صورت استفاده از استانداردها و اصول ارگونومیک (گویه 
با سایر    کنندگان توجه مصرف  استاندارد در مقایسه  به مبلمان 

(گویه   مبلمان  خرید  در  موثر  تعداد  6فاکتورهاي  و   (
مبلمان مصرف آنتروپومتري خود  ابعاد  بر حسب  کنندگانی که 

  4) در نظر گرفته شد. در جدول  7کنند (گویه  درخواست می
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است.   شده  مشخص  شاخص  این  دربارة  تولیدکنندگان  نظر 
کنندگان در  از بررسی این شاخص، مصرفبراساس نتایج حاصل  

صورت استفاده از استانداردها و اصول ارگونومیک در مبلمان به 
به مبلمان  میزان زیادي اظهار رضایت می کنند. همچنین آنها 

استاندارد در مقایسه با سایر فاکتورهاي موثر در خرید مبلمان  
می زیادي  از  توجه  کمی  تعداد  آن،  بر  عالوه  کنند. 

درخواست  مصرف خود،  آنتروپومتري  ابعاد  حسب  بر  کنندگان 
 کنند. مبلمان می

 

 . دیدگاه تولیدکنندگانمبلمان کشور درباره شاخص دوم4جدول 

 گویه 
جمع  فراوانی

 فراوانی
 میانگین

انحراف از  
 معیار

 واریانس
 خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم خیلی کم 

5 1 2 14 36 7 60 76/3 767/0 589/0 

6 2 1 11 28 18 60 98/3 929/0 864/0 

7 10 16 10 20 4 60 86/2 241/1 541/1 
 

کنندگان  نتایج نشان داد میانگین کلی شاخص تمایل مصرف
برابر   ارگونومیک،  و  استاندارد  مبلمان  این   53/3به خرید  بود. 

مقدار، از حد وسط مقیاس لیکرت بیشتر است. مطابق با جدول  
تمایل  2 شاخص  خصوص  در  احتمال  مقدار  که  آنجایی  از   ،

کنندگان به خرید مبلمان استاندارد و ارگونومیک، کمتر  مصرف
رد گردید و به    %95از خطاي آزمون بود، فرض صفر با اطمینان  

و  تولیدکنندگان  نظرات  میانگین  بین  ترتیب  میانگین    این 
معنی اختالف  به  مفروض،  شد.  مشاهده  میدار  کلی  توان طور 

مصرف تولیدکنندگان،  نظر  از  گرفت  تمایل  نتیجه  کنندگان 
 دهند. زیادي به خرید مبلمان استاندارد نشان می

 و ارگونومیک   مبلمان استاندارد به  تولیدکنندگان  تمایل   -۳
اصول ا و توجه به  استانداردهدر خصوص شاخص عمل به  

هاي آشنایی عوامل  زیرشاخص   ،تولیدکنندگانتوسط    ارگونومی

(گویه   استانداردها  با  در  8اجرایی  استانداردها  از  استفاده   ،(
(گویه   محصول  دادن 9ساخت  قرار  اولیه  مواد  خرید  مالك   ،(

(گویه   تدوین  10استانداردها  در  فنی  مشارکت  به  تمایل  و   (
(گویه   گرفته  11استانداردها  نظر  در  جدول  )  در  نظر    5شد. 

تولیدکنندگان دربارة این شاخص، مشخص شده است. براساس 
نتایج، عوامل اجرایی تا حد کمی با استانداردها آشنایی داشتند.  
همچنین تولیدکنندگان به میزان زیاد از استانداردها در ساخت  
محصول بهره گرفته و آن را تا حد زیادي مالك خرید مواد اولیه 

می تدوین    دهند قرار  در  فنی  مشارکت  به  زیادي  تمایل  و 
 دهند. استانداردها نشان می

 
 

 

 
 . دیدگاه تولیدکنندگانمبلمان کشور درباره شاخص سوم5جدول 

 گویه 
جمع  فراوانی

 فراوانی
 میانگین

انحراف از  
 معیار

 واریانس
 خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم خیلی کم 

8 7 19 24 7 3 60 66/2 002/1 006/1 

9 1 5 27 17 10 60 50/3 929/0 864/0 

10 1 4 25 20 10 60 56/3 908/0 826/0 

11 0 3 7 38 12 60 98/3 724/0 525/0 

 
در   تولیدکنندگان  دیدگاه  کلی  میانگین  داد  نشان  نتایج 

برابر   ارگونومیک،  اصول  و  استانداردها  رعایت    3/ 42خصوص 
است که این مقدار، از حد وسط مقیاس لیکرت بیشتر است. از 
تمایل   شاخص  خصوص  در  احتمال  مقدار  که  آنجایی 
از  کمتر  ارگونومیک،  اصول  و  استانداردها  به  تولیدکنندگان 

رد گردید و به    %95آزمون بود، فرض صفر با اطمینان    خطاي
میانگین   و  تولیدکنندگان  نظرات  میانگین  بین  ترتیب  این 

طور کلی ). به  2دار وجود داشت (جدول  مفروض، اختالف معنی
گرفت  می نتیجه  زیاديتولیدکنندگان  توان  حد  تا    در  مبلمان 
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 عمل   فه خودبه وظی  ،تولید محصوالت  استانداردها درکارگیري  به
 کنند. می
با  -۴ مبلمان  صنعت  ملی  استانداردهاي  تطبیق 

 المللی استانداردهاي بین
در خصوص شاخص تطبیق استانداردهاي ملی با استانداردهاي 

زیرشاخص بین  از المللی،  وارداتی  اولیه  مواد  تبعیت  هاي 
(گویه   استانداردهاي 12استانداردها  از  استفاده  قابلیت   ،(

) و ورود موفق به بازار در صورت 13اي ملی (گویه  المللی به ج بین 
 6) در نظر گرفته شد. در جدول  14استفاده از استانداردها (گویه  

است.  شده  مشخص  شاخص  این  دربارة  تولیدکنندگان  دیدگاه 
مورد  وارداتی  اولیه  مواد  شاخص،  این  از  حاصل  نتایج  براساس 

ها تبعیت کرده استفاده در ساخت مبلمان تا حد کمی از استاندارد
المللی به جاي ملی توان از استانداردهاي بین و تا حد زیادي می 

زیاد  بسیار  تا حد  استانداردها  از  استفاده  گرفت. همچنین  بهره 
 شود. موجب ورود موفق به بازار می 

 

 چهارم . دیدگاه تولیدکنندگانمبلمان کشور درباره شاخص  6جدول  

 گویه
جمع  فراوانی

 فراوانی
 میانگین

انحراف از 
 معیار

 واریانس
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم  خیلی کم

12 12 16 28 3 1 60 41 /2 925 /0 857 /0 

13 3 9 25 14 9 60 28 /3 059 /1 122 /1 

14 0 0 1 25 34 60 55 /4 534 /0 286 /0 

 
در   تولیدکنندگان  دیدگاه  کلی  میانگین  داد  نشان  نتایج 

المللی،  خصوص تطبیق استانداردهاي ملی با استانداردهاي بین
است که این مقدار، از حد وسط مقیاس لیکرت بیشتر   41/3برابر  

است. از آنجایی که مقدار احتمال در خصوص شاخص تطبیق 
، کمتر از خطاي  المللیاستانداردهاي ملی با استانداردهاي بین

رد گردید و به این ترتیب    %95آزمون بود، فرض صفر با اطمینان  
بین میانگین نظرات تولیدکنندگان و میانگین مفروض، اختالف  

توان نتیجه طور کلی می). به  2دار مشاهده شد (جدول  معنی
گرفت از نظر تولیدکنندگان، استانداردهاي ملی صنعت مبلمان  

 المللی دارند.  تانداردهاي بینمطابقت زیادي با اس
پس از بررسی دیدگاه تولیدکنندگان در خصوص استفاده از  

ها از  بندي شاخصاستانداردهاي صنعت مبلمان، به منظور رتبه 
آزمون ناپارامتري فریدمن بهره گرفته شد. 

 
 بندي فریدمن . آماره آزمون رتبه 7جدول  

 مقدار احتمال درجه آزادي مربع کاي تعداد

60 110 /123 3 000 /0 

 
رتبه نتایج  طبق  مقدار بندي شاخصبر  مطالعه،  مورد  هاي 

 بوده و به این ترتیب راي به   05/0تر از مقدار کم )Sig(احتمال 
اطمینان   با  بنابراین  شد.  داده  صفر  فرض  دیدگاه  از    %95رد 

ها وجود داشت  دار بین میانگین رتبهتولیدکنندگان، تفاوت معنی
 ). 7(جدول 

 
 ها از دیدگاه تولیدکنندگانبندي شاخص . رتبه 8جدول  

 اولویت میانگین رتبه هاشاخص

 4 1/ 01 اجرا و به روزرسانی استانداردها توسط نهادهاي دولتی و غیر دولتی

 1 3/ 31 کنندگان به خرید مبلمان استاندارد و ارگونومیکتمایل مصرف

 2 2/ 84 تمایل تولیدکنندگان به استانداردها و اصول ارگونومیک

 3 2/ 83 المللی تطبیق استانداردهاي ملی با بین 
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مربوط به شاخص مطابق با نتایج به دست آمده، رتبۀ اول  
کنندگان به خرید مبلمان استاندارد و ارگونومیک  تمایل مصرف

بود که این شاخص بیشترین میانگین نظرات تولیدکنندگان را 
هاي تمایل تولیدکنندگان  نیز به خود اختصاص داده بود. شاخص

به تولید مبلمان استاندارد و ارگونومیک و تطبیق استانداردهاي  
هاي بعدي قرار گرفت؛ اما در خصوص در رتبه  المللی ملی با بین

آشنایی   در  غیردولتی  و  دولتی  نهادهاي  نقش  شاخص 
به نیز  و  استانداردها  با  استانداردهاي  تولیدکنندگان  روزرسانی 

آن   به  تولیدکنندگان  سوي  از  رتبه  کمترین  مبلمان،  صنعت 
 ). 8اختصاص یافت (جدول 

 

 بحث 

ط نهادهاي دولتی روزرسانی استانداردها توساجرا و به
 و غیردولتی

شرکت شناساندن  ابزار  قدرتمندترین  کاالها،  تبلیغات،  ها، 
ها است و در مخاطب ذهنیت ایجاد کرده و تا  خدمات و اندیشه

آشنا    .]21[  کندمند میاي او را نسبت به موضوعی عالقهاندازه
تولید و  شدن  تبلیغ  طریق  از  استانداردها،  با  مبلمان  کنندگان 

مرتبط    هايهاي آموزشی و همایشرسانی، برگزاري کارگاهاطالع
ها و  وجود تشکلشود. با معرفی و کاربرد استانداردها محقق می

ایفاي  زمینۀ مبلمان می  هاي تخصصی قوي دراتحادیه با  تواند 
ترویج، تحقیق و توسعه،   هاينقش آموزش و  از جمله  مختلف 

نقش    ، اجتماعی  هاي مسئولیت استانداردسازي، البی با دولت و  
 سزایی در توسعه و رشد صنعت مبلمان کشور داشته باشد   به
 کنندگان را بهمصرف  ،سازيفرهنگ  دولت موظف است با.  ]4[

  هايعدم وجود اتحادیه  کند و   تشویق  استفاده از تولیدات داخلی
و تولیدکنندگان  از  حمایت  در  صنفی  حمایت    عدم  قدرتمند 

مهجور ماندن    مهم در  عاملدو    ی،ید داخلدولت از مبلمان تول
به  مبلمان  صنعت کشور  می  در  آن آیدحساب  بر  عالوه   .

هاي  فناورياطالع از    تولیدکنندگان مبلمان از نظر مبانی علمی،
سر برده و اتحادیه و    اصول مدیریت، در ضعف به  نوین تولید و

آموزشی   هايخود را در برگزاري دوره   نقش   ،هاي صنفیانجمن 
بهاطالعو   انجام نمی  رسانی  برنامۀ. همچنین  دهنددرستی    در 

اتحادیهتشکل و  تخصصی،  ها  به   زیادي  توجهباید  هاي 
فرهنگزمینه  و  سازي،  و   ترویجسازي  ملل    دانش  سایر  تجربه 

اعالم کردند    Tajdini  و  Gudarzi.  ] 2،  22،  23[  عطوف گرددم
و   فنی  عوامل  لحاظ  از  ایران  مبلمان  داراي   تکنولوژيصنعت 

فناوري  .است   بسیاري  مشکالت از  استفاده  جدید،    هايعدم 

به و  توسعه  بیفقدان  استانداردهاي  المللی روزرسانی  عدم  و    ن 
  ،توسعه در واحدهاي این صنعت توجه جدي به مقوله تحقیق و 

شده با    سبب  رقابت  توان  داخلی  تولیدکنندگان  که  است 
باشن نداشته  را  خارجی  و    Tajdini .  ]18[د  تولیدکنندگان 

همکاران اعالم کردند نبود تناسب بین کیفیت مبلمان داخلی با  
چوبی  مبلمان  صادرات  بر  موثر  عوامل  از  مصرف،  بازار  نیاز 

نتایج مربوط به شاخص]17[گردد  محسوب می اجرا و    . طبق 
در  به غیردولتی  نهادهاي  سایر  و  دولت  استانداردها،  روزرسانی 

اند. این  رسانی استانداردها، ضعیف عمل کردهروززمینۀ اجرا و به
یافته با  تحقیقات  نتایج  از  حاصل    و   Najafiyanهاي 

Aghababaei  اطالع بر  برگزاري مبنی  عدم  و  ضعیف  رسانی 
اتحادیهدوره سوي  از  آموزشی  انجمنهاي  و  صنفی  ها  هاي 

به منظور توسعه صنعت مبلمان کشور، ]22[مطابقت داشت    .
مبلمان   تولیدکنندگان  به  آنان  سوي  از  بیشتري  توجه  باید 

اطالع و  تبلیغ  نظارت،  با  امر  این  و  شود  رسانی  معطوف 
ا نهادها، میسر خواهد شد و همچنین استانداردها  این  ز سوي 

با نیازهاي  ضروري است که به  روزرسانی و تطبیق استانداردها 
 صنعت مبلمان به میزان بیشتري صورت گیرد. 

مصرف و تمایل  استاندارد  مبلمان  خرید  به  کنندگان 
 ارگونومیک

 ان توجه به رضایت مشتری  مداري ومشتري  در بازاریابی نوین، 
است که  کنن(مصرف مواردي  از  یکی  را  بقاي شرکت دگان)،  ها 
ارتقاي  می  تضمین  موجب مشتري،    منديرضایت  میزانکند. 

افزایش سهم رقابت خواهد شدشرکت   سودآوري و  بازار    ها در 
مبلمان   نابراین یکی از مسائلی که تولیدکنندگان صنایعب .]24[

 گان استکنندمصرف  نیازهاي  تامینباید همواره به آن بپردازند،  

ارگونومیک  .]19[ یا  انسانی  فاکتورهاي  به  معناي   ،توجه  به 
مانند زاویه  (  رعایت مسائل فیزیکی مربوط به روابط انسان و اشیا
زاویه پشتی   پشتی مبل با کف آن، ارتفاع مبل، زاویه نشیمنگاه،

تکیه و  ...مبل  و  ساعد  است.گاه    موارد،این  نکردن    رعایت   ) 
 در پی داشته   کنندگان مصرفهاي جسمی براي  تواند آسیبمی

مبلمانی مناسب است که کمترین فشار و تنش را   .] 25[  باشد
کند   تحمیل  بدن  معموال    .]2[بر  مبلمان،  طراحی  در 

می هم  دست  به  دست  ارگونومی  و    .]26[دهند  آنتروپومتري 
Ghofrani  و  Ghiyasvand  تو داخلی اعالم کردند    لیدکنندگان 

تأثیرگذار در    عامل   ترینرا مهم  مبلمان، جلب رضایت مشتري
. طبق تحقیقات  ]19[دانند  میباال بردن حجم تولید و فروش  

Rangavar    وKhojasteh khosro  هاي اصول در میان زیرشاخص
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زیرشاخص   محصول،  تنوع  و  کارایی  بودن،  مدوالر  ارگونومی، 
سازگاري طراحی مبل با  رعایت اصول ارگونومی یعنی تناسب و 

ترین شاخص موثر بر انتخاب مشتري بوده است.  ابعاد بدن، مهم
هاي آنان حاکی از آن بود که با در نظر گرفتن  همچنین یافته

 آنتروپومتري اي مبلمان با ابعاد  هو تناسب اندازه  فتظرا  و  زیبایی
درفمصر مناسب  اولیه  مواد  از  استفاده  و    ت ساخ  کنندگان 

تامین کرد   مشتریان را  سالیقو    هاتوان نیازمی  ،بیت چوالمحصو
حاکی از آن   Mohamad Moradi  و  Ghofrani. تحقیقات  ]15[

بر   اثرگذار  عوامل  جمله  از  مبلمان،  کیفیت  شاخص  که  بود 
پذیري آن بوده است. این شاخص متاثر از عواملی همچون رقابت

چو نوع  و  اتصاالت  استاندارد،  و  ارگونومی  اولیه،  است مواد  ب 
تحقیقات  ]27[ آن،  بر  عالوه   .Taghadosi    از یکی  داد  نشان 

زیبایی،    ،چوبی به کشور  ثر بر واردات محصوالت مبلمانومعوامل  
با سایر کاالهاي  تناسب  به  ظرافت و    روز بودن ومنزل است و 

وارداتی کاالهاي  این  بودن  رضایت  موجب    ،ارگونومیک  جلب 
تقاضايمصرف و  شده  و    کننده  بیشتر  را  کاالها  را این  بازار 

تحلیل    .]28[  کندسودآورتر می و  تجزیه  با  تحقیق حاضر،  در 
کنندگان به خرید مبلمان  تمایل مصرف نتایج حاصل از شاخص

رضایت که  گردید  مشخص  ارگونومیک،  و  مندي  استاندارد 
کنندگان از ارگونومیک بودن مبلمان در حد مطلوبی بوده مصرف

آنها   موثر در خرید  و همچنین  فاکتورهاي  با سایر  مقایسه  در 
دهند. عالوه بر  مبلمان، به مبلمان ارگونومیک اهمیت زیادي می

آنتروپومتري آن، مصرف ابعاد  با  مطابق  تا حد کمی،  کنندگان 
می درخواست  مبلمان  میخود  نتایج،  بررسی  با  توان کنند. 

طراحی   دریافت که تولید مبلمان با رعایت استانداردها و اصول
تمایل مصرف افزایش  و  ارگونومیک، موجب  به خرید  کنندگان 

رضایت یافتهافزایش  این  شد.  خواهد  آنان  نتایج  مندي  با  ها، 
 .]19[مطابقت داشت  Ghiyasvandو  Ghofraniتحقیقات 

 تمایل تولیدکنندگان به استانداردها و اصول ارگونومیک 
ماهر    وي کار، نبود نیرمبلمان  یکی از تنگناهاي اصلی صنعت

سطح    کاهش  و این امر  استو متخصص و عدم آموزش کاربردي  
از استفاده  محدودیت  خدمات،  و  محصوالت  فناوري    کیفی 

افزایش هزینه تولید و  به همراهپیشرفته در  را  داشته است   ها 
. در تولید مبلمان، وجود نیروي کار ماهر از اهمیت زیادي  ]19[

هر و کارآزموده، پایه و محور  برخوردار است و نیروي انسانی ما 
می تلقی  پایدار  داده  .]29[شود  توسعه  از  استفاده    هايعدم 

هدر   موجب،  تدر طراحی محصوال  آنتروپومتري  مربوط به ابعاد
دد  گرمی  گوناگون از جمله منابع انسانی، مالی و زمان   دادن منابع 

حاکی از آن    Mohamad Moradiو    Ghofraniتحقیقات    .]30[
هاي تأثیرگذار بر که عوامل فنی و انسانی از جمله شاخص بود  

. از جمله  ]27[ شودپذیري مبلمان کالسیک محسوب میرقابت
پایدار صنعت مبلمان،  عوامل فنی موثر در دستیابی به توسعه 
استانداردها است   مبناي  بر  تولید محصوالت  استانداردسازي و 

از جمله عوامل . رعایت استانداردها در ساخت محصوالت، ]23[
 .]31[اثرگذار بر توسعه صادرات مبلمان چوبی در کشور است  

در خصوص بررسی   Ghiyasvandو    Ghofraniنتایج تحقیقات  
این   فروش  و  تولید  در  داخلی  مبلمان  تولیدکنندگان  دیدگاه 
محصوالت، شاخص رعایت استاندارد و اصول ارگونومی از میان  

باهاي  شاخص همکاري  مداري،  مبلمان    مشتري  دانشگاهیان، 
، رتبۀ چهارم را به  و رضایت از حمایت دولت و اصناف   وارداتی

دیدگاه   از  کمتري  اهمیت  داراي  بنابراین،  و  آورده  دست 
بود   کردند    Tajdini  و Gudarzi .]19[تولیدکنندگان  اعالم 

توسعههاي  شاخص و  تحقیق  پیشرفته،  توسعه ،  تکنولوژي 
جمله  تجهیزات  و   استاندارد از  در  ،  تأثیرگذار  فنی  عوامل 

پذیري صنعت مبلمان است و در میان آنها، شاخص توسعه  رقابت
. از سویی ]18[استاندارد، باالترین ارزش را به خود اختصاص داد  

بین ابعاد انسانی  نشان داد    Nooriو     Gofraniنتایج تحقیقات  
. این امر،  وجود دارد  بومی و مبلمان موجود در بازار تفاوت زیادي

  نشان دهنده عدم کاربرد اصول ارگونومی توسط سازندگان مبل
تمایل    . براساس نتایج بررسی شاخص]11[است  راحتی در ایران  

تولید ارگونومیک،  اصول  و  استانداردها  به    تولیدکنندگان 
زیادي به استفاده از استانداردها داشتند. از آنجا    کنندگان تمایل

ي تولیدي مبلمان کشور، آشنایی کمی  که عوامل اجرایی واحدها
با   بیشتري  میزان  به  که  دارد  ضرورت  داشتند،  استانداردها  با 
آشنا  محصوالت  ساخت  در  ارگونومیک  اصول  و  استانداردها 
با   تخصصی  شکل  به  تولیدکنندگان  آنکه  باوجودِ  گردند. 
استانداردها آشنایی نداشتند؛ که طبق شاخص اول این تحقیق،  

می امر  و  تواین  دولتی  نهادهاي  ضعیف  نقش  از  ناشی  انست 
اصول  از  خارج  آنان،  تولیدي  محصول  اما  باشد،  غیردولتی 
استاندارد و ارگونومی نبود. از سویی دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج  

استانداردها، مالك خرید  نشان داد زیرشاخص از  استفاده  هاي 
حد    قرار دادن آن و تمایل تولیدکنندگان به مشارکت فنی، در

 مطلوبی بوده است.
 المللی تطبیق استانداردهاي ملی با بین

شکل  زمان  جهانیاز  بازارهاي  امروز  گیري  به  کیفیت   ،تا 
براي تثبیت و حفظ   عوامل  ترینمحصول همواره یکی از اصلی
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و  Stafford براساس اظهارات  .  ]16[  بوده است  موقعیت در بازار
تولیدي،   اغلب صنایع سودآور براي  راهبردهاي ز یکی ا همکاران

با محصوالت  باال    تولید  محصوالت    و  استکیفیت  کیفیت 
و سودآوري  ،تولیدي بقا    و  Gudarzi  .]32[است  حیاتی    براي 

Mohamad Moradi    اعالم کردند یکی از عوامل موثر بر تولید با
صرفه و صادرات موفق در صنعت مبلمان کشور، تضمین مواد 

است   کیفیت  با  تحقیقات   .] 27[اولیه  و    Alizadehطبق 
هاي موثر بر توسعه همکاران، مواد اولیه مرغوب از جمله شاخص

می محسوب  ایران  در  چوبی  مبلمان    . ]31[گردد  صادرات 
کردند   Tajdini همچنین اعالم  همکاران  بهو  و    تامین  موقع 

مواد انواع  مورد  مناسب  و    اولیه  چوبی  مبلمان  در صنعت  نیاز 
  اولیه متنوع و جدید با حفظ پارامترهاي  مواد  امکان استفاده از
واحد محصول    تداوم تولید با کیفیت در  موجبمناسب کیفی،  

ر در مقایسه پذیایجاد قیمتی رقابت  باعثنهایی شده و در نهایت  
اجزاي   استانداردسازي.  ]17[  گرددکاالهاي مشابه خارجی می  با 

تعریف شده    محصول و تطبیق روزآمد محصول با استانداردهاي
بین سطح  مهم  از  ، المللیدر  مقدماتیجمله  که    ترین  است 

 .]3[  را فراهم آورند  آن  بایدهاي فعال در عرصه صادرات  شرکت
استانداردها،   بازارهارعایت  به  ورود  اصلی  بینشرط  المللی  ي 

  شودآمریکا محسوب می  اتحادیه اروپا، ژاپن و بزرگ دنیا همچون  
در.  ]33[ کشورهاي  موفقیت  عوامل  و    حال   ازجمله  توسعه 

آالت و تجهیزات استفاده از ماشین  ،در صنعت مبلمان  پیشرفته
باکیفیت  ،نوین محصوالت  ب  و  تولید  استانداردهاي  همگام  ا 
  Gudarziنتایج تحقیقات   .]27[ قیمت مناسب است  و  المللیبین

داخل در تولید مبلمان    ضعف استانداردهاينشان داد،    Tajdini  و
نقش  و  باکیفیت  نظارتی    چوبی  نهادهاي  به  ضعیف  نسبت 

به بیناستانداردهاي  عرصه  روز  در  رشد  عدم  عوامل  از  المللی، 
  و در این خصوص نتایج   بی استرقابت در صنعت مبلمان چو

پذیري صنعت مبلمان حاکی  بندي عوامل موثر بر رقابتاولویت 
در درجه دوم اهمیت قرار استاندارد    زیرشاخص توسعه  از آن بود

. در تحقیق حاضر، بنا بر نتایج حاصل از تجزیه و  ] 18[گیرد می
شاخص بین  تحلیل  با  ملی  استانداردهاي  مواد  تطبیق  المللی، 

اولیه وارداتی باید به میزان بیشتري از استانداردها تبعیت کرده  
و استفاده از استانداردها در    مواد اولیه وارداتی  کیفیت بااليو  

پذیر شدن مبلمان تولیدي و در تولید محصوالت، موجب رقابت
المللی مبلمان شده  نتیجه هماهنگ شدن با استانداردهاي بین

در کشور  صادرات موفق مبلمان چوبی    کنندهتواند تضمینمی  و

و همکاران و تحقیقات ضیایی   Alizadehنتایج تحقیقات  گردد.  
 . ] 33، 31[نیز موید این امر بود  

 ها بندي شاخصرتبه 
هاي  مشخص شده است، شاخص  7همان طور که در جدول  

بندي شد.  آزمون فریدمن رتبه ارزیابی استفاده از استانداردها با  
اطمینان   با  نتایج،  رتبه%95براساس  میانگین  بین  تفاوت  ها  ، 

کنندگان به خرید  وجود داشت. رتبۀ اول مربوط به تمایل مصرف
از دیدگاه   این معنا که  ارگونومیک بود؛ به  مبلمان استاندارد و 
تمایل   شاخص  به  اهمیت  بیشترین  مبلمان،  تولیدکنندگان 

شد.  کنندمصرف داده  اختصاص  استاندارد  مبلمان  به  گان 
در  شاخص استانداردها  رعایت  به  تولیدکنندگان  تمایل  هاي 

بین با  ملی  استانداردهاي  تطبیق  و  مبلمان  در  ساخت  المللی 
نقش رتبه  شاخص  خصوص  در  اما  گرفت؛  قرار  بعدي  هاي 

با   تولیدکنندگان  آشنایی  در  غیردولتی  و  دولتی  نهادهاي 
و به  استانداردها  مبلمان،  نیز  صنعت  استانداردهاي  روزرسانی 

کمترین رتبه از سوي تولیدکنندگان به آن تعلق گرفت و از این 
روي نیاز به توجه بیشتري در این زمینه است؛ زیرا تولید موفق 

هاي مربوطه میسر خواهد  مبلمان در سایه عمل به همۀ  شاخص
ی دیدگاه  در بررس  Ghiyasvandو    Ghofraniشد. در مطالعات  

تولیدکنندگان مبلمان در خصوص تولید و فروش مبلمان نشان  
دانشگاهیان،    با   يمداري، همکارهاي مشتري شاخصداده شد که  

اصناف،   از حمایت دولت و  وارداتی، طراحی و رضایت  مبلمان 
. از آنجا  ] 19[  داراي بیشترین تا کمترین درجه اهمیت هستند

کنندگان و کسب  مصرف  مداري به معناي توجه بهکه مشتري
از سوي آنان است   هاي به دست  ؛ بنابراین، یافته]34[رضایت 

و   Ghofraniآمده از تحقیق حاضر، با نتایج حاصل از تحقیقات  
Ghiyasvand 19[ مطابقت داشت[ . 

 

 گیري نتیجه 

در تحقیق حاضر به ارزیابی استفاده از استانداردها در واحدهاي  
هاي  طور خالصه، یافته تولیدي مبلمان استان تهران پرداخته شد. به 

در   غیردولتی  و  دولتی  نهادهاي  که  داد  نشان  پژوهش  این 
داشته به  ضعیفی  عملکرد  استانداردها  آن،  روزرسانی  بر  عالوه  اند. 

زیاد مصرف  تمایل  نشان  کنندگان،  استاندارد  مبلمان  خرید  به  ي 
ها در این است که  اند. به این ترتیب، اهمیت کاربردي این یافته داده 

ارگونومیک،   طراحی  اصول  و  استانداردها  رعایت  با  مبلمان  تولید 
مندي آنان  کنندگان به خرید و رضایت موجب افزایش تمایل مصرف 

یل به استفاده از  تا حد زیادي تما تولیدکنندگان  شود. همچنین،  می 
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داشته   استانداردها  ارگونومیک  اصول  ملی،  و  استانداردهاي  و  اند 
المللی داشته است. بنابراین، به  تطابق زیادي با استانداردهاي بین 

و استفاده از استانداردها،    کیفیت مواد اولیه وارداتی رسد  نظر می 
  پذیر شدن مبلمان و هماهنگ شدن با استانداردهاي موجب رقابت 

و  بین  شده  تضمین می المللی  مبلمان    کننده تواند  موفق  صادرات 
 درکشور گردد. 

 

 هاي تحقیق محدودیت 

توان به عدم تمایل  هاي انجام این تحقیق می ازجمله محدودیت 
جمع  براي  محققان  با  همکاري  به  تولیدکنندگان  از  آوري  برخی 

ي  اطالعات، نگرانی تولیدکنندگان از علنی شدن اطالعات واحدها 
تولیدي و مالحظات مالیاتی آنان اشاره کرد. براي رفع این مشکل،  
محققان به آنان اطمینان دادند که تحقیق حاضر، شخصی است و  

محققان به سازمان خاصی اعم از دولتی و غیردولتی وابستگی ندارند  
ها است و  نامه و صرفاً هدف، دستیابی به جنبه علمی نتایج پرسش 

 اي تولیدکننده علنی نخواهد شد. اطالعات خصوصی واحده 
 

 تقدیر و تشکر 

از   این  همۀ  نویسندگان  را یاري تحقیقآنان  عزیزانی که در 
 . کنندمیسپاسگزاري کردند، 

 

 تعارض منافع 

 . گونه تعارضی در منافع وجود نداردبین نویسندگان هیچ
 

 منابع مالی 

 .  مین شده استأ توسط نویسندگان ت  تحقیقاین هاي هزینه
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