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 چکیده

های صنعتی مولد اشتتاال و رترود  ر   ترين شاخهصنعت مبلمان يکی از مهم

. استت الملل های مهم تجارد بينو نيز يکی از شاخه توسعه  رحالكشورهای 

ؤرر بر توسعه صا راد مبلمان ا اری های مهدف از اين مطالعه تعيين شاخص

. به ايتن  استگيری گروهی به روش فرايند تحليل سلسله مراتبی و با تصميم

منظور ابتدا با مراجعه به ا اره گمرک جمهوری اسالمی ايران ميزان وار اد و 

شناستايی   منظتور  بته مبلمان ا اری مشتصص شتد و  ر مرحلته بعتد      صا راد

عه صا راد مبلمان ا اری پس از مطالعه اوليه، با بر توس رگذاريتأرهای شاخص

مبلمتان و كارشناستان مترتبص مصتاحبه صتورد       تعدا ی از صاحبان صتنايع 

زيرشتاخص تسستيم شتدند.     84ها به شش گروه اصلی و گرفت و اين شاخص

-پس از اخذ نظراد كارشناسان با نرم ها رشاخصيزها و  رجه اهميت شاخص

هتای   هد كه  ر بين شاخصد. نتايج نشان میافزار اكسپرد چويس تعيين ش

. انتد  شتده  انتصتاب تترين شتاخص   مهتم  عنتوان  بته اصلی، موا  اوليه و محصول 

تأريرگذار نيز طراحتی محصتول، اتمانت و     رشاخصيز 84همچنين از ميان 

های گمركتی و بازاريتابی   خدماد پس از فروش، كنترل كيفيت، اصالح تعرفه

ی، بيشتترين اولويتت را  ر توستعه صتا راد     راهبر ی بته ترتيت ا ارزش وزنت   

هتا و تصتميماد  ولتت  ر    گتذاری مبلمان ا اری  اشتند. با توجه به سياستت 

هتای بازاريتابی،   های موا  اوليه چوبی، نظام پتولی و بتانکی و زيرستاخت   حوزه

همراهی كامل  ولت با صنعت مبلمان برای حفظ توان توليد و رقابت صتنعت  

اول و  ستيابی به پتانسيل حضور  ر بازارهای صتا راتی  مبلمان ايران  ر گام 

 ر گام  وم، شرط الزم برای حضور اين صنعت  ر بازارهای جهتانی محستوب   
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 مقدمه

صنعت توليد مبلمان و مصنوعاد چوبی تا اواستص قترن   

يکتی از اصتناف توليتدی هتر كشتور، صترفا         عنوان بهبيستم 

منطبق با فرهنگ و نياز بومی آن كشور به توليد محصتوالد  

-ز مهتم به يکی ا مرورزمان بهپر اخت، ولی مر م می ازيمور ن

هتای صتنعتی مولتد اشتتاال و رترود  ر  رون      ترين شتاخه 

های مهم تجارد و نيز يکی از شاخه توسعه  رحالكشورهای 

 شد. مبلمتان  ر حتال حااتر يتال كتاالی      الملل تبديلبين
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و تسريبتا   ر تمتام ستطوح جامعته      شو  یمری محسوب وار

 و لمتس  قابتل اعم از منزل، ا اره، مراكز عمومی و مراكز كتار،  

استت و حتتی اختتالف طبستاتی نيتز متانع از حتذف         تيرؤ

مصتترفی يتتا لتتوكس و  ازلحتتا استتتفا ه از آن نشتتده و تنهتتا 

هتای اخيتر   است. طی ستال تجمالتی بو ن آن را مجزا كر ه

تايير فرهنگ مصرفی مر م و افزايش جمعيتت شهرنشتينی   

باعث تحول زيا ی  ر بازار مصترف ايتن محصتوالد شتده و     

 رآمد جامعه نيز استفا ه از مبلمتان جتزو   حتی  ر اقشار كم

 بنتابراين ايتن محصتول بته    ؛ شو نيازهای اساسی قلمدا  می

كنندگان  ارای تنتوع خيلتی   خاطر تنوع متساايان و استفا ه

 ،هتای مصتلت   بااليی است.  خالت هنر و ستاليق و فرهنتگ  

توان ليستتی  نمی كه يیجااست تا كر ه  وچندان آن راتنوع 

 مبلمتان  ديتول صنعت نکهيا به توجه باتهيه كر ، از تنوع آن 

  ری مهمت  نستش  آن توستعه  ،استت  كتارگربر  عيصنا ازجمله

 2صتنعت  ر حتال حااتر حتدو       يتن ا . ار  اشتتاال  جا يا

 جهتان را بته ختو  اختصتاد  ا ه     ی رصد از مبا الد تجار

. بر اساس آمتار  ]9[ يابدیم يشآن افزا يزانم هرسالهاست و 

 331حتدو    2334 ر ستال   يتاليتا ا یصتنعت مركز مطالعاد 

كته ايتن    شده استت   ا وستد الر مبلمان  ر جهان  يار ليم

ها با روندی افزايشتی  ر پايتان ستال    بينیمسدار مطابق پيش

ميليار   الر خواهد رسيد. ميتزان مصترف و    353به ، 2393

 توليد اين محصوالد  ر كشور ما نيتز رو بته افتزايش استت،     

 هتزار  پنجتاه ن صنعت  ر كشور ايران با حتدو   كه ايطوریبه

 رصد از كل واحدهای  1/93واحد توليدی بزرگ و كوچال )

 4/1هتزار نفتر شتاغل )    953بصش صنعت كشور( و بيش از 

ميليار  ريال  3333 رصد نيروی كار بصش صنعت كشور( و 

از بصش صنعت كشور(  افزو ه ارزش رصد  2/3) افزو ه ارزش

  ر توليد و صدور محصوالد چتوبی استت   ارای توان بااليی 

 عيصتنا  گتاه يجا ر بررسی ( 2331) و همکاران Han .]3و2[

 به اين نتيجته رستيدند  ی جهان سطح  ر نيچی چوب مبلمان

 ر  و  هه گذشته ايتن صتنعت بتاالترين ميتزان      اگرچهكه 

رشد را  اشته و چين را تبديل بته يتال صتا ركننده عمتده     

شتديد رقابتت جهتانی، شتناخت     ، اما با تنمو ه استمبلمان 

پتذيری صتنعت مبلمتان چتوبی      قيق واعيت فعلی و رقابت

رو،  ر رقابت با  يگر كشورهای مهم های پيشچين و چالش

. بتر مبنتای شتاخص    است ر اين زمينه بسيار حياتی و مهم 

تتوان نتيجته گرفتت كته  ر طتی  و  هته       مزيت نسبی متی 

 مبلمتان  ديت تول نته يزم  ر نيچت  كشوری نسب تيمزگذشته 

از نظر كيفيت  اگرچه. است  اشتهی ريچشمگ شيافزای چوب

هنتوز از كشتورهای تتراز اول  ر ايتن زمينته       افزو ه ارزشو 

تر است ولی  ر بازارهتای صتا راتی   مانند آلمان و ايتاليا عس 

قا ر است با كشتورهايی همچتون لهستتان و ويتنتام رقابتت      

تصا ی نامطلوبی از اين كشور با شرايص كالن اق عالوه بهكند. 

المللتی، شتکاف    ها، كاهش تساااهای بينقبيل افزايش هزينه

بنتابراين  ؛ استت و موانع تجاری محدو كننده مواجته   یفنّاور

ای ارتست  منظور بهها بايد های صنعتی و شركت ولت، اتحا يه

كننتتدگان اصتتلی بتته هتتای چينتتی از توليدواتتعيت شتتركت

  برند برای محصوالد ايجا جهي رنتطراحان اصلی مبلمان و 

 نته يزم  ر هماهنتگ ی اقتدامات صنعت مبلمان چتوبی چتين   

 و همکاران Rob .]8[ انجام  هند یاصالح اقداماد وی نوآور

عملکتر    فتن  ر مور  ارتباط بين زنجيره تتأمين و  ( 2334)

بررسی ايتن رابطته، بتا    مالی و عملياتی تحسيق كر ند. جهت 

شتركت ستازنده    12ز ا آمتده   ستت  بته هتای   ا هاستفا ه از 

مبلمتتان  ر چتتين، متتدلی تهيتته شتتد و نتتتايج نشتتان  ا ،   

كم است، صا راد رشتد   وری كارگران نسبتا كه بهره هنگامی

ایا ستتیشتتركت آی .]5[ نصواهتتد  اشتتت  یتتتوجه قابتتل

فاكتورهتای   ميتان   ر تحسيسی، از 2334كواالالمپور  ر سال 

ديريت بته مت   ،مؤرر  ر رشد و موفسيت صنعت مبلمان مالزی

صحيح منابع طبيعی،  سترسی به ما ه خام فراوان، سترمايه 

های تحسيق و توسعه  ر زمينه فنتون  گذاری بر روی فعاليت

هتای انگيزشتی  ولتت  ر زمينته      توليد و سياستت  فنّاوریو 

(  ر 2399و همکتتاران ) Tajdini .]3[ توليتد اشتاره كر نتد   

ی از هتای بستيار  رغتم يافتته  تحسيق خو  بيان كر نتد: علتی  

هتای  ولتت   های  انش و مديريت، حمايتمحسسين، شاخص

هتای مصتلت    ی، نتوآوری  ر زمينته  كننتدگان  اخلت  از توليد

بندی، طراحی محصتول بته ترتيت   ر    آوری توليد، بسته فن

های نيروی انسانی، مزيتت نستبی،   اولويت قرار  ارند. شاخص

و  ای(، متتوا  اوليتته و محصتتول نهتتايی  هزينتته) یاقتصتتا 

عوامتتل  ی  هنتتده نشتتانهتتای محيطتتی كتته    يتمحتتدو

 ر  رجاد بعتدی اهميتت     يبه ترتهستند،  كنترل رقابليغ

عتدم توفيتق  ر صتا راد مبلمتان     قرار  ارند.  اليتل عمتده   

ای به نفع محصتوالد  و از  ست  ا ن بازارهای منطسه چوبی

ای را ريشته  ر عتواملی غيتر از كمبتو  متوا       چينی و تركيه

ی توليد  انسته و عنتوان كتر ه كته توجته     اوليه و ساختارها

هتای  آمتوزش  ارائته ، محور  انشبيشتر به استفا ه از مديران 

كتتتاربر ی، حمايتتتت جتتتدی  ولتتتت از صتتتا ركنندگان و  
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های مصتل ، بسيار توليدكنندگان  اخلی و نوآوری  ر زمينه

هتای  با بررسی شاخص Mohebi (2393) .[1است ]اروری 

ت مبلمان به اين نتيجه رسيد كته   ر توسعه پايدار صنع مؤرر

افتزايش ربتاد اقتصتا ی  ر كشتور، توستعه       یها رشاخصيز

های صنعتی مبلمان، تنظيم تعرفته وار اد مبلمتان و   خوشه

ايی بازارهتتای هتتدف، تسويتتت   چتتوبی، شناستت  مصتتنوعاد

های تصصصی و ايجا  محيص رقابتی به ترتيت   ارای   اتحا يه

باشتند و  ر مبلمتان متی  هتا  ر توستعه پايتدا   باالترين اولويتت 

 عنتوان  بته را  و مسررادهمچنين گزينه اصالح ساختار قوانين 

 عنتتوان بتتهبهتتترين گزينتته و شتتاخص متتوا  و محصتتول را  

. يکتی از كارآمتدترين   ]4[ ترين شاخص معرفی نمو  حساس

فرآيند تحليل سلسله مراتبی استت   ،گيریهای تصميم روش

 9143 ر ستال    تومتاس ال ستاتی  كه برای اولين بار توسص 

مسايسه زوجی بنا نها ه شتده و   بر اساس فنمطرح شد. اين 

امکان سنجش و مسايسه سناريوهای مصتلت  را بته متديران    

تترين   مراتبتی يکتی از جتامع     سلسله   هد. فرآيند تحليل می

گيتری بتا معيارهتای     بترای تصتميم   شتده  یطراحت  یها نظام

مستئله را  كتر ن   امکان فرمولته  فنچندگانه است، زيرا اين 

كند. همچنتين امکتان  ر    سلسله مراتبی فراهم می صورد به

نظر گترفتن معيارهتای كمتی و كيفتی را  ر مستئله  ار  و      

گيری  خالتت  ا ه و امکتان    های مصتل  را  ر تصميم گزينه

و عتالوه   معيارهتا را  ار  روی معيارها و زير  تيحساس ليتحل

ها و  ده كه قضاودبر اين بر مبنای مسايسه زوجی بنا نها ه ش

نمايد. همچنين ميتزان ناستازگاری    محاسباد را مشصص می

 ر  فتن كته از مزايتای ممتتاز ايتن       هتد  تصميم را نشان می

فرآينتد تحليتل سلستله مراتبتی بتر       فنگيری است.  تصميم

ذهنی مسائل خر ،  های اساس توانايی ذاتی انسان،  ر برآور 

 ی ه سازمانطريق  گيری را از ، تصميمفناست. اين بنا شده

نمايتد و   ها تسهيل میاحساساد، ا راكاد، برآور ها و قضاود

كند. معموال  گيری را شناسايی می نيروهای اررگذار بر تصميم

اكستپرد   افتزار  نترم مدل فرآيند سلسله مراتبی، با استفا ه از 

 شو . اجرا می 9چويس

 بر سه اصل استوار است:AHP كاربر  

 مسئلهای برای و قال  ر ه برپايی يال ساختار -9

 اد از طريق مسايساد زوجیحبرقراری ترجي -2

 هاگيریبرقراری سازگاری منطسی از اندازه -3

گتتاه از فرآينتتد تحليتتل سلستتله مراتبتتی بتترای     هتتر

 9شو   ر آغتاز بايتد يتال  رختت    گيری استفا ه می تصميم

طترح گتر  .    یمور بررست با توجه به مسئله  مرات  سلسله

 ارای ستتطوح متعتتد  استتت. ستتطح اول    ايتتن  رختتت  

 ، هدف) ر اين مطالعه است گيریكننده هدف تصميم بيان

های مؤرر بر توسعه پايتدار صتنعت مبلمتان    تعيين شاخص

هتايی استت    هنده فاكتور(، سطوح ميانی نشاناست چوبی

 1ها هستند ) ر اين مطالعه شامل كه مالک مسايسه گزينه

. اعتتدا ی كتته  ر (استتتزيرشتتاخص  31شتتاخص اصتتلی و 

 1 تتا  9 گيرنتد از   قرار می مور استفا ههای  وتايی مسايسه

 استت  يال مسياس استاندار   رآمده صورد بهباشند كه  می

هتای مسايسته    . يال نکته حائز اهميت  ر مور  ماتريس]1[

كتته بتترای اينکتته  استتتهتتا آن 2زوجتتی، نتترس ناستتازگاری

هتا   متاتريس  رباد باشند بايتد نترس ناستازگاری   ها با قضاود

هتای    ر بعضتی از متاتريس   كته  ی رصتورت باشد، لذا  ≤9/3

استت   الزم باشتد،  9/3مسايسه زوجی، ايتن نترس بيشتتر از    

كارشناس مربوطه قضاود ختو  را تکترار نمتو ه و ستپس     

هتای مسايسته زوجتی     های ماتريس ميانگين هندسی سلول

واتتعيت بازرگتتانی   ر ايتتن تحسيتتق .]1[ محاستتبه گتتر  

هتای  ن ا اری  ر ايران بررسی شد و شتاخص خارجی مبلما

تأريرگذار بر توسعه صا راد اين محصوالد به روش فرايند 

 یراهکارهتا  ، ر پايتان و  تحليل سلسله مراتبی تعيين شتد 

 است.ارائه شده توسعه صا راد اين محصوالد یمناس  برا

 

 هامواد و روش
اين تحسيق  ر سه مرحله انجام شد كه بته شترح زيتر    

 ند:باشمی

صاادرات مبلماان   تعیین میزان واردات و مرحله اول( 

از  واردکنناده ترین کشورهای اداری و همچنین تعیین مهم

  به ایران: صادرکنندهایران و 

با توجه به اينکه ا اره گمرک جمهتوری استالمی ايتران    

د را آمار مربوط به وار اد و صا راد همته محصتوال   هرساله

كنتد.  ر ايتن   ای منتشر متی  بر اساس سيستم كدينگ تعرفه

آور ن مستدار  قيتق صتا راد و     بته  ستت  تحسيق هم برای 

اين آمارهای مربوط بته   ؛ كهوار اد از اين آمارها استفا ه شد

 .استسال گذشته  93
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بار توساعه    ماؤثر هاای  مرحله دوم( تعیین شااخص 

ای، پتس از انجتام مطالعتاد پايته     صادرات مبلمان اداری:

كننتدگان و  با كارشناستان، توليتد  پرسش و انجام مصاحبه 

گذار بتر  های تأريرنظران  ر صنعت مبلمان، شاخصصاح 

 شناسايی گر يدند.مبلمان ايران  صا رادتوسعه 

تسستيم   9گروه كلی مطتابق جتدول    3ها به اين شاخص

هتايی   های مذكور  ارای زير شاخصهر يال از شاخص شدند.

 است.مشصص شده 9باشند كه  ر شکل نيز می

 کشور اداری مبلمان صادرات توسعه بر مؤثر یاصل یها شاخص -1 جدول

  انش فنی و نيروی انسانی گروه اول

 اقتصا  و بازار گروه  وم

 موا  اوليه و محصول نهايی گروه سوم

 هامحيص و زيرساخت گروه چهارم

 فرهنگی، سياسی و اجتماعی گروه پنجم

  ولت یها تيحما گروه ششم
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بندی این نامه جهت اولویتمرحله سوم( تنظیم پرسش

ایان   انیمتصاد ها بین نامهها و  توزیع این پرسششاخص

ای بترای اختذ نظرهتای    نامته  ر اين مطالعه، پرستش صنعت: 
كارشناسان و صاحبان صنايع تنظيم شد كه مربوط به مسايسه 

بنتدی و  . بترای اولويتت  هتا بتو   ها و زيرشاخصزوجی شاخص
نامه، پرسشها آنتعيين  رجه اهميت )ارزش وزنی( هريال از 

بتا يکتديگر    ارهايرمعيغای جهت مسايسه زوجی اين معيارها و 
 رصتد از كارشناستان  انشتگاهی،     23نفتر )  23طرح و بتين  

 رصد از اعضای اتحا يته صتا ركنندگان مبلمتان منتزل و     55
 ر صتتنعت  باتجربتتهران  رصتتد از متتدي25ا اری و همچنتتين 

هتا بتا   چوب( توزيع گر يتد. ستپس وزن هتر يتال از شتاخص     
( تعيتين شتد.   AHP) یمراتبت استفا ه از تحليل فرايند سلسله 

هتا  نامته  ر اين مرحله نرس ناستازگاری چهتار عتد  از پرستش    
هتا  وبتاره بته كارشناستان     نامته باالتر بو  كه اين پرسش9/3از

ستی قترار گرفتت. محتدو ه     مربوطه ارجاع شتد و متور  بازنوي  
مکانی كه برای اين تحسيق استفا ه شد مربتوط بته  و استتان    

پرسشتنامه تنظتيم شتد     نکهيبعدازا  رواقع. استتهران و البرز 
بنا به پيشنها  اتحا يه توليدكنندگان و صا ركنندگان مبلمتان  

های صتا ركننده مبلمتان ا اری بترای    شركت نيتر مهمايران، 

ها  ر ايتن  نتصاب شدند كه همه اين شركتنامه اتوزيع پرسش
  و استان بو ند.

 

 نتایج و بحث
های مؤثر بر توسعه صادرات مبلماان  وزن شاخص

 اداری کشور

ريرگتذار بتر   های تأها و زيرشاخصبندی شاخصاولويت

توسعه صا راد مبلمتان ا اری ايتران بته همتراه ميتانگين      
هتتا مسايستته زوجتتی حاصتتل از نظتتراد  هندستتی متتاتريس

افتزار اكستپرد چتويس    كارشناسان كه بتا استتفا ه از نترم   

گتر  . ابتتدا    ر اين بصش ارائته متی   است دهيگر محاسبه 
نتيجه ميانگين هندسی ماتريس مسايسه زوجی نستبت بته   

هتا  و  ر ا امه نتايج نهايی وزن شاخص شده انيبسطح اول 
 3و  2هتای  هتا  ر ستطوح مصتلت   ر شتکل    و زيرشاخص
 است.آور ه شده

ها  ر مور  مبلمتان ا اری  نرس ناسازگاری كلی ماتريس
 هنتده  كه نشتان  است 33/3 آمده  ست بهبا توجه به نتايج 

 هد كته  . نتايج نشان میاسترباد و سازگاری باالی نتايج 
های اصلی، موا  اوليه و محصول بتاالترين   ر ميان شاخص

 . از طرف  يگر از ميتان  ا ه استوزن را به خو  اختصاد 
طراحی محصتول بتا    رشاخصيزتأريرگذار،  یها رشاخصيز

هتا  ر رتبته اول   وزن نسبتا  زيا ی نسبت به بسيته شتاخص  
 هنده تأرير خيلی زيتا   آن  ر توستعه   قرار گرفت كه نشان

. استت هتا  صا راد مبلمان ا اری نسبت بته بسيته شتاخص   
های ختدماد و اتمانت پتس از فتروش،     همچنين شاخص

-و ماشتين  هيت موا  اولتعرفه وار اد  كنترل كيفيت، اصالح

های صتا راتی،  آالد، بازاريابی استراتژيال، رعايت استاندار 
هتای  هتای پتولی و ارزی  ر كشتور، خوشته    رباد سياستت 

قيمت بته ترتيت    صنعتی مبلمان و تأمين منابع پولی ارزان

را بر توسعه صا راد مبلمتان ا اری   ريتأراولويت، بيشترين 
 یهتتا رشتتاخصيزاز  هركتتدامبتتاالی   ارنتتد. علتتل اهميتتت

 .استزير  به شرح ذكرشده

 

 (یاصل هدف) اول سطح به نسبت یزوج سهیمقا سیماتر یهندس نیانگیم جهینت -2 شکل



 ...روش به رانيا یا ار مبلمان صا راد توسعه بر مورر هایشاخص نييتع 922

 

 

 کشور یبچو مبلمان صادرات توسعه بر رگذاریتأث یهاشاخصزیر یینها یبندتیاولو -3 شکل

 

 ، ر صنعت توليد مبلمتان (:  131/0طراحی محصول )

هتای محصتوالد   ها و طترح يکی از عوامل بسيار مهم، مدل

روزه برای افزايش فروش و صتا راد، طراحتان   است و همه

هتای جديتد وار    های بزرگ  ر ساير كشورها، مدلشركت

وستيله ستهم بيشتتری از بتازار را  ر     كنند و بدينبازار می

نتوآوری و خالقيتت  ر طراحتی و     گيرنتد. نبتو    يار میاخت

مشتکالد   ازجملته بر اری از كارهای  اخلی و خارجی كپی

پيش روی صنعت مبلمان كشور است. امتروزه بتا افتزايش    

تعدا  واحدهای توليتدی صتنايع چتوب و افتزايش ميتزان      

عراه، رقابت  ر ميان فروشتندگان و توليدكننتدگان ايتن    

شو .  ر ايتن  تر از گذشته  نبال میمحصوالد بسيار جدی

موا  اوليه و   ارا بو نپيروز ميدان كسی است كه با  ،ميان

هتتتای مشتتتابه بتتتا ستتتايرين، از طتتترح    آالد ماشتتتين

هتای  . ارائته طترح  [93] استتفا ه نمايتد   یفر تتر  منحصربه

های مصتل  بته همتراه رعايتت    متنوع و جديد برای سليسه

نستتش متتؤرری  ر  9کیاستتتاندار های كيفيتتتی و ارگونتتومي

توسعه صنعت مبلمان كشور و  ستيابی به بازارهای جهانی 

                                                           
1 -Ergonomically 
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TehraniSeresht (2393 )و  Masooriمبلمتتتتتتتتان  ار . 

معتسدند ايجا  انجمن طراحی  ر صنعت مبلمان موجبتاد  

رشد و توسعه اين صنعت  ر بازارهای  اخلی و ختارجی را  

 Loras (2338،)و  Ratnasingam.]99[فراهم خواهتد آور  

محصوالد از طريق بازاريابی و طراحی  افزو ه ارزشافزايش 

 اننتد كته باعتث پايتداری صتنعت      عتواملی متی   ازجملهرا 

نيز تنتوع و  Gazo (2335 ) .]92[شدمبلمان چوبی خواهند

نتتوآوری  ر طراحتتی را از  اليتتل عمتتده موفسيتتت صتتنعت 

 .]93[كندمبلمان چين عنوان می

(: 000/0خاادمات و ضاامانت پااس از فااروش )  

المللی همچون خريتداران  اخلتی فستص بته     خريداران بين

 نبال خريد كاالی فيزيکی نيستند. بلکه انتظاراتی از كتاال  

  ليل امانت و خدماد مربوط به كاال بايد جزء اين ارند. به

المللی يتال شتركت   استراتژی محصول بين اليتفک رقابليغ

 ،روشتنده ف از جان تعهدی است  ،طوركلی امانتباشد. به

انجتام   را که كاال آنچه قترار استت انجتام  هتد    مبنی بر اين

 يگتر اتمانت قبتل از خريتد كتاال،      عبتارد  ا . بته  خواهد

بترای يتال    هرچنتد  .اطمينان خاطر به خريدار خواهتد  ا  

شركت ارائه امانت يکسان  ر سطح جهانی  ر عمل سا ه 

 هتای نامته اغلت  ارائته اتمانت    ،است، اما شرايص هتر بتازار  

كنندگان مبلمتان بتا ارائته    كند. توليدمتفاوتی را  يکته می

توانند  ر كشورهای  يگر اعتمتا  مشتتريان   نامه میامانت

 بيشتری را جل  كنند و صا راد خو  را افزايش  هند.

گيتتری از زمتتان شتتکل(: 072/0کنتاارل کیتیاات )

يکی از  عنوان بهكيفيت همواره  ،بازارهای جهانی تا به امروز

ترين فاكتورهتا بترای تیبيتت و حفتظ موقعيتت  ر      كليدی

هتای  ايتن، طتی  هته   بربازارهای جهانی مطرح است. عالوه

هتای رقتابتی،   ترين مزيتيکی از مهم عنوان بهاخير كيفيت 

حضتتور موفتتق  ر   رصتتد هتتايی كتته شتتركت مور توجتته

بازارهای جهانی با استفا ه از راهکتار تمتايز هستتند، قترار     

كه جايگتاه و اهميتت    است یحالاين  ر . [98] استگرفته

راهبر ی مواوع كيفيت  ر صنعت مبلمان، بترای حضتور   

موفتتق و البتتته ستتو آور  ر بازارهتتای رقتتابتی جهتتانی نيتتز 

رير مستتسيم و  استت و تتأ  محسسين قترار گرفتته   مور توجه

لمان های توليدكننده مبكننده آن بر موفسيت شركتتعيين

.  ر اين زمينته  ]95[ ييد استمور  تأ یصا رات ر بازارهای 

بازارهای جهانی،  شدناتربايد توجه كر  كه امروزه با رقابتی

استاندار  رويکر  بهبو  كيفيت از سطح مفاهيمی همچون 

مين راتايت و حتتی خشتنو ی    فراتر رفتته و براستاس تتأ   

شتو . بتا ايتن وصت ، انتصتاب      كنندگان تعري  متی مصرف

ريرگتذار بتر   هتای تأ اخصعنوان يکی از شهفاكتور كيفيت ب

متتور  انتظتتار،  ای كتتامال توستتعه صتتا راد مبلمتتان نتيجتته

 نه تحسيق  ر اين زمينه است.يمنطسی و مطابق با پيش

آالت و ماشاین  هیا ماواد اول اصالح تعرفه واردات 

رغتم توليتد   علتی (: 061/0)کاهش منطقی این تعرفاه( ) 

ل صتنايع مبلمتان  ر  اخت    ازيت مور نبسياری از موا  اوليه 

برجاستت و  كشور متأسفانه معضالد كيفی آن همچنان پتا 

كيفيت اين موا  با مشابه خارجی آن قابل قيتاس نيستت و   

اين اختالف كيفيت متوا  اوليته نيتز  ر كيفيتت محصتول      

كتر  و چنانچته ايتن امتر  ر كنتار      نهايی نيز ظهور خواهتد 

 ر يقرار گآالد و موا  اوليه خارجی برتر توليد يراق فنّاوری

های موجتو   ر ايتن بصتش لحتا  شتو ،      فاصله نوآوری و

بتا محصتوالد    رقابتت  قابتل  كيفتی،  ازلحا ، توليداد كشور

سياستت تستهيل    ،. بتا ايتن تواتيح   نصواهند بتو  خارجی 

هتتا آالد و تعتتديل تعرفتتهوار اد انتتواع متتوا  اوليتته و يتتراق

افزايش كيفيت مبلمان و مصتنوعاد چتوبی بايتد     منظور به

 نکته يا ليتل  ها قرار گير  كه البته بته تجزو اولويت سياس

 وكتار  كست   رونق بری نامطلوب ارراد تواندیم داديتمه نيا

الزم استت تتا    باشتد   اشته موا  نيای  اخل دكنندگانيتول

ايتن   ازيت مور نو موا  خام اوليته   فنّاوریآن ورو   موازاد به

گروه نيز  ر  ستور كتار قترار گيتر  تتا بته بهانته افتزايش        

صتتنوعاد چتتوبی و مبلمتتان كشتتور، بصتتش     كيفيتتت م

از صتتنايع وابستتته بتته آن  چتتار معضتتل     یتتتوجه قابتتل

با توستعه    رهرحالورشکستگی و انحالل نشوند و اين امر 

تجتتارد جهتتانی و احيانتتا  ورو  ايتتران بتته ستتازمان تجتتارد 

شتو ،  هتای وار اتتی متی   جهانی كه منجر به كاهش تعرفته 

ن نتوانند ختو  را  محسق خواهد شد و چنانچه توليدكنندگا

و نوآوری توليد وفق  هند  چتار   فنّاوریبا شتاب روزافزون 

. از سوی  يگر افتزايش روزافتزون   خواهند شدورشکستگی 

ايتن صتنعت بته همتراه ستير       ازيت مور نقيمت موا  اوليته  

-صعو ی هزينه نيروی انسانی باعث باال رفتن قيمت تمتام 

د شده محصوالد چتوبی، كتاهش تسااتا، تشتديد مشتکال     

نهايتتت فتتراهم آمتتدن زمينتته ورو  محصتتوالد  متتالی و  ر

 توجته بته   باهای اخير شو .  ر سالخارجی می متيق ارزان

 بترای متوا  اوليته وار اتتی،     شتده  نظر گرفتههای  ر تعرفه

 83تتا   33  ر حتدو   ر كشتور   مبلمتان  شتده قيمت تمام



 ...روش به رانيا یا ار مبلمان صا راد توسعه بر مورر هایشاخص نييتع 928

 

  [.3] استت  هيت تركخصود  به ،ها  رصد باالتر از  يگر كشور

گزارش اتحا يه صا ركنندگان مبلمان منزل و ا اری  بربنا 

تعرفه وار اد موا  اوليه صنعت مبلمان  باال بو ن(، 2331)

شده توليداد ايتن  و  كوراسيون موج  افزايش قيمت تمام

صتتتنعت شتتتده و عتتتالوه بتتتر كتتتاهش قتتتدرد خريتتتد   

كنندگان  اخلی، قدرد رقابت صتا ركنندگان آن را   مصرف

 .]9[ استاهش  ا ه ر بازارهای جهانی ك

ويتژه  ر  هبت  ،همچنين امروزه يکی از اركان اصلی توليد

 فنّتاوری آالد پيشرفته و همگام بتا  مسياس صنعتی، ماشين

روز  نيا است كه  قيسا  يکی از نساط اتع  اصتلی صتنعت    

چوب كشور ما نيتز استت. فرستو گی و پايتان عمتر مفيتد       

از  ای از صتنعت چتوب كشتور   آالد  ر بصش عمتده ماشين

آالد جديتد از ستوی  يگتر    سو و افزايش بهای ماشتين يال

آالد موج  شتده تتا اكیريتت مراكتز توليتدی بتا ماشتين       

فرسو ه و مستهلال به ا امته فعاليتت بپر ازنتد و قتا ر بته      

رير منفتی بتر   جهيزاد خو  نباشند كه عالوه بر تأنوسازی ت

 هتا  آنكميت و كيفيت توليداد، هزينه تعميتر و نگهتداری   

بنتابراين  ؛ ]3[ شتو  شتده متی  اعث افزايش قيمت تمامنيز ب

آالد و همچنين ارائته  سياست كاهش تعرفه وار اد ماشين

باعتث افتزايش تتوان رقتابتی      ،تسهيالد و اعتباراد بتانکی 

( و 2333) Fatolahzadehشتو .  ندگان  اخلی متی توليدكن

Zolghadr (2331 )ازجملته آالد را مستهلال بو ن ماشين 

و صتا راد صتنعت مبلمتان كشتور     وليتد  مشکالد بصش ت

 [.91و93] كر ندمعرفی 

 انيمتصتد  امتروزه (: 056/0بازاریابی اساتراتیی  ) 

 قيق، كنند تا با بازاريابی ی میسع المللنيب تجارد عرصه

شناخت نياز مشتری و توجته بته   شناخت بازارهای هدف و 

سهم بيشتری از بازارهتای جهتانی را بته     ،صا راد یها فن

بتتا شناستتايی و انتصتتاب صتتحيح  .دنتتصتتاد  هختتو  اخت

هتا و انتظتاراد   امکان تأمين خواسته تنها نه ،بازارهای هدف

كند بلکه ارائه كاالهای مناست  و  خريداران وسعت پيدا می

كنندگان خارجی نيز شتکل  مطابق با نيازها و عاليق مصرف

عدم وجو  سيستم كامل . ]94[كند پويا و مناسبی پيدا می

هتای آن يکتی از   ی از بازارهتای هتدف و ويژگتی   رساناطالع

بته جهتت    مبلمتان های عدم موفسيت صتا ركنندگان  علت

وظيفته   است كه عمومتا   وخطا آزمونكس  تجربه از طريق 

ای ايتران  ر بازارهتای   هت خانهرسانی بر عهده سفارداطالع

. ]91[ و همچنتين متوليتان امتور صتا راد استت      مور نظر

 ناموفق بو ن هد يکی از  اليل تحسيساد پيشين نشان می

گيتری از فنتون بازاريتابی     ر بهره ها آنها از ناتوانی شركت

ها بازارهتای هتدف، تحتوالد    است. اين شركتنشأد گرفته

گيرند، بازار و تاييراد الگوی مصرف مشتريان را نا يده می

 اشتن  رک  قيسی از واعيت بازارهای جهتان و   منظور به

ارائته كتاال و ختدماد و     منظور به ها آن بينی روند آتی پيش

جل  راايت مشتريان، بايد شناخت كافی از واعيت بازار، 

كننتتدگان و همچنتتين عوامتتل    مشتتتريان، رقبتتا، تتتأمين  

عوامتل اقتصتا ی، سياستی،     ازجملته كننده محيطی  تعيين

باشد كه فرهنگی و عوامل  يگری از اين قبيل وجو   اشته

ای  ر  تربيت افترا ی حرفته   لزوم ايجا  تصصص و جهي رنت

ناپتتذير  حتتوزه متترتبص، يعنتتی حتتوزه بازاريتتابی را اجتنتتاب 

( مطالعته  قيتق   2331و همکتاران )  Veysi .]94[ ساز  می

 انتد  بازار و شناسايی بازارهای هدف را از مسائل مهمی می

صنعتگران و صتا ركنندگان   مور توجه یطورجد بهكه بايد 

  Loras و Ratnasingam .]23[ صنعت مبلمان قترار گيتر   

افتتزو ه محصتتوالد از طريتتق نيتتز افتتزايش ارزش (2338)

بازاريابی و طراحی را از فاكتورهای مهم بترای رستيدن بته    

 كننتد پايداری  ر صنعت مبلمان چوبی آستيا معرفتی متی   

]93[.Amiri  (2334     نيز يکتی از  اليتل تنتزل صتا راد )

گازو  .]23[  اندمبلمان را عدم آگاهی از بازارهای هدف می

عمده موفسيت صنعت مبلمان چين  يکی از  اليل (2335)

.  ر تحسيق ]93[ كندهای بازاريابی قوی بيان میرا فعاليت

با بررستی علتل وجتو      Ratnasingam (2335) يگری نيز 

 ر  دشتده يتولافتزو ه مبلمتان   اختالف فاحش ميتان ارزش 

 ر مسايستتته بتتتا كشتتتورهای  افتتتتهي توستتتعهكشتتتورهای 

 هتد فاكتورهتايی نظيتر قتدرد     نشتان متی   توستعه   رحال

طراحی، مهارد فنی نيروی كار و قدرد بازاريابی از  اليتل  

مبلمتتان توليتتدی  ر   افتتزو ه ارزشعمتتده بتتاالتر بتتو ن   

 .]29[ شوند محسوب می افتهي توسعهكشورهای 

تتدوين و  (: 050/0رعایت استانداردهای صادراتی )

ستترهای اصتتلی  ب ازجملتتهاعمتال استتتاندار های محصتول   

توستعه مفهتوم كيفيتت محصتول و كنتترل و تضتمين آن       

ستازی  شتو . تعريت  استتاندار ها، استتاندار     محسوب می

اجزای محصول و تطبيق روزآمد محصول با استتاندار های  

مسدماتی  نيتر مهم جمله از یالملل نيب ر سطح  شده  يتعر

بايست آن  های فعال  ر عرصه صا راد میاست كه شركت

.  ر متور  صتنعت مبلمتان از زمتان     ]22[ فراهم نماينتد را 
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تايير ماهيتت آن از صتنعتی كارگتاهی و  ستتی بتا ابعتا        

بتا   فنّتاوری ای، مجهز بته  محلی و ملی، به صنعتی كارخانه

 فنّتاوری های و همزمان گسترش زيرساخت یالملل نيبابعا  

اطالعاد  ر بصش بازاريابی و فتروش ايتن صتنعت، اعمتال     

تاندار  و گستتترش رويکتتر  استاندار ستتازی متتديريت استت

محصوالد و فرآيندها توجه صتا ركنندگان مبلمتان را بته    

.  رحتتال حااتتر رعايتتت ]23[ استتتختتو  معطتتوف نمتتو ه

استتتاندار های وار اد مبلمتتان بتته اتحا يتته اروپتتا،  اپتتن و 

مصترف مبلمتان    یالملل نيببازارهای  نيتر بزرگمريکا كه آ

شترط اصتلی ورو  بته ايتن     شتوند،   ر جهان محسوب متی 

شو . ايتن  ر حتالی استت كته فرآينتد      بازارها محسوب می

 ريستا تدوين و اعمال استاندار ها برای وار اد مبلمتان بته   

يافتتته نيتتز از رونتتدی رو بتته گستتترش  توستتعه یكشتتورها

 .]28[ برخور ار است

 

 گیرینتیجه
 هتد،  بررسی نتايج حاصل از ايتن تحسيتق نشتان متی    

يتال از  گتاه و  ر هتي   ان ايتران هتي   صتنعت مبلمت   اگرچه

منستجم   ای برنامته  ارای  ،سطوح  ولتی، صنعتی و صتنفی 

برای گسترش توليد مبلمان با هتدف حضتور  ر بازارهتای    

 بتر  هيت تک، اما بدنه كارشناسی ايتن صتنعت بتا    نبو هجهانی 

از فعاليت  ر بتازار  اخلتی، از    شده كس تجربياد و  انش 

ورو  به اين عرصته برختور ار    پشتوانه فکری مناسبی برای

 هتد كته سته شتاخص     است. نتايج اين تحسيق نشتان متی  

گذار بر توسعه صا راد مبلمتان چتوبی ايتران    ريراصلی و تأ

، توسعه بازاريابی استتراتژيال  شامل: عراه پايدار موا  اوليه

رير تا حد زيتا ی تحتت تتأ    متيق ارزانمين منابع پولی و تأ

هتای متوا     ولتت  ر حتوزه  و تصتميماد   ها یگذار استيس

هتای بازاريتابی   اوليه چوبی، نظام پولی و بانکی و زيرساخت

همراهی كامل  ولت  جای تر يد نيست كه سان نيبداست. 

با صنعت مبلمان برای حفظ توان توليتد و رقابتت صتنعت    

مبلمان ايران  ر گام اول و  ستيابی به پتانسيل حضتور  ر  

رط الزم برای حضور ايتن  بازارهای صا راتی  ر گام  وم، ش

شتو . همراهتی   صنعت  ر بازارهای جهتانی محستوب متی   

هتا و اتصتاذ    ولت با صنعت مبلمان بايد با تدوين سياستت 

تصميماتی مبتنی بر توسعه توان بازاريابی و توليتد رقتابتی   

 ر ايتتن صتتنعت محستتق شتتو .  ر ايتتن صتتورد ارتستتاء     

ابی  ر ميان تر بازاريهای فنی، توليدی و از همه مهم مهارد

عنتوان  هاصحاب صنعت مبلمان ايران ارورتی است كته بت  

شرط الزم خواهد توانستت حضتور موفتق ايتن صتنعت  ر      

 بازارهای صا راتی را بهبو  بصشد.

بايد با كاهش   هد كه  ولتنتايج اين تحسيق نشان می

 نانياطمآالد، باعث های وار اتی موا  اوليه و ماشينتعرفه

كنندگان از عراه پايدار اين موا  گتر    دبيشتر تولي خاطر

و همچنين تدوين يال استراتژی برای تنظيم اهداف، نحوه 

هتا، طراحتی   بر اری و تصصيص منابع از طرف شتركت بهره

باعث توسعه هر چه   رازمددتواند  ر محصوالد جديد می

المللتی  بيشتر اين صنعت  ر كشور و حتتی  ر ستطح بتين   

المللتی را گستترش   بازارهتای بتين  های ورو  بته  شو  و راه

  هد.
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DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iinnddiicceess  oonn  eexxppoorrtt  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  IIrraann’’ss  ooffffiiccee  ffuurrnniittuurree  

tthheerreebbyy  aannaallyyttiiccaall  hhiieerraarrcchhyy  pprroocceessss  ((AAHHPP))  

  

  
Abstract 

Furniture industry is one of the most important employment 

and wealth productive industries, and also one major category 

in developing countries. This study aimed on determining the 

effective indices on export development of office furniture 

throughout the analytical hierarchy process (AHP) and also by 

group decision. For this, imports and exports of office furniture 

were determined through visiting the custom office of Islamic 

Republic of Iran. By then, after initial studies, furniture 

industry and relevant experts were interviewed to recognize the 

effective indices on export development, and specified indices 

were categorized on six main groups and forty-eight sub-index. 

After receiving the comments of experts, degree of importance 

of indices and sub-indices determined thereby Expert Choice 

software. Results showed that raw material and product has 

been chosen among the major indices. Among the 48 

influential sub-indices also product designing, guaranty and 

costumer services, quality control, custom tariffs, and strategic 

marketing had highest value-weighted priorities in export 

development of office furniture, respectively. Regarding to 

government’s policies and decisions in wood raw materials 

extent, monetary and banking system and marketing 

infrastructures, to maintain the productivity competitiveness of 

Iran’s furniture industry in first step, and to achieve to the 

export markets in second step, full cooperation of government 

with furniture industry is necessary provision for participating 

of this industry in global markets. 

Keywords: office furniture, export development, analytical 

hierarchy process, group decision. 
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