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شناسایی و رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران

چکیده
صنعت مبلمان آماده نصب تاکنون ،به گونه ای که در سطح دنیا مطرح استت ،موردتوجته
متصدیان و سرمایهگذاران صنعت مبلمان کشور قرار نگرفته است .درحالی که بتا رشتد و
توسعه این صنعت میتوان به مزیتهای فراوان رقابتی دستیافت .بتا عنایتت بته ایتن
مسئله ،هدف از این تحقیق ،معرفی بازار بالقوه صنعت مبلمان پیشستاتته و همچنتین
تعیین و رتبهبندی شاتصهای مؤثر بر توسعه این صنعت در کشتور استت .بترای ایتن
منظور پس از بررسیها و مطالعات اولیته و مصتاحبه بتا تنتی چنتد از صتاحبان صتنای
مبلمان و کارشناسان مرتبط 24 ،شاتص کلیدی شناسایی و در  5گروه کلی اقتصتادی،
مدیریتی ،بازاریابی و فروش ،فنی و زیربنایی تقسیم شتدند .ستسس سلستله مراتتب ایتن
شاتصها طرح و درجه اهمیت هر یک از آنهتا طبتق اصتو فراینتد تحلیت سلستله
مراتبی توسط نرمافزار اکسسرت چویس تعیین گردید .نتایج نشان میدهد شتاتصهتای
مدیریتی و بازاریابی و فروش در سطح اصلی و همچنتین زیرشتاتصهتای نتوآوری در
بازاریابی ،نوآوری در طراحی ،مدیریت عملیات ،مدیریت لجستیک ،نوآوری در مواد اولیه
و ارتقاء محصو در سطوح بعدی سلسله مراتب ،بهترتیب دارای باالترین اولویتها برای
توسعه صنعت مبلمان پیشساتته در کشور محسوب میشوند.
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مقدمه
مبلمان در كشور اغلب ببه داليب مختلفب از جملبه،
بهرهوری پايین ،عدم تولیبد انببوه و برخبورداری از صبرهه
ناش از مقیاس تولید ،1اهبااي هاينبههبای مبواد اولیبه،
اهببااي هاينببههببای حمبب ونقبب در اثببر اجببرای طببر
هدهمندسازی يارانهها و غیره ،اغل با قیمت باالتر از حبد
توان عمده مصرفكنندگان تولید و عرضه مب شبود و ايبن
Economy of scale

1

تاریخ دریافت1304/90/90 :
تاریخ پذیرش1303/93/11 :

عامب باعب عببدم برخببورداری تولیدكننببدگان مبلمببان از
مايت قیمت مناس  ،در بازارهای داخل و صادرات مب -
شببود [ ،)1111( Sadegh .]1بببا توجببه بببه اجببرای طببر
هدهمندی يارانهها در كشور و تأثیرات و تن های ناش از
آن عنوان م كند ،بهمنظور اينكه تولیدكننبدگان مبلمبان
كشور بتوانند در هضای رقابت موجبود دوام بیاورنبد ،بايبد
دنبال اعمال راهكارهاي باشند كه در هاينبههبای موجبود
صرههجوي كنند ،ببه طبوری كبه هاينبه تمبام شبده آن هبا
قاب رقابت با محصوالت مبلمان ساير كشبورها باشبد .ايبن
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مهم ،اعمال هن های روز دنیا در هرآيند تولید ماننبد تولیبد
مبلمان آماده نص برای رقابتپذير شدن را م طلببد [.]1
كس وكارها هر روز رقابت تر م شوند و بنگاههبای هعبال
در اين بازارها بايد با كس مايت  ،بنگباه خبود را از سباير
بنگاهها متمايا كنند تا بتوانند به هعالیت خود ادامه و سبود
بیشتری را كس نمايند )1111( Porter .معتقبد اسبت كبه
يک كس وكار صبنعت مب توانبد از طريب "رهببری در
3
هاينهها "1و "مايت تمبايا "1ببرای خبود مايبت رقبابت
ايجاد كرده و موقعیت رقبابت خبود را بهببود بخشبد [.]3
بنابراين تولید مبلمان با هاينه تولید كمتر در كشور كه از
مايت تمايا نیا برخوردار باشد ،مانند مبلمان پی سباخته
( ،)RTA6 ،KDF5،DIY4ازجملببه راهكارهبباي اسببت كببه
تولیدكنندگان م توانند ببا اسبتفاده از آن ضبمن حفب و
توسعه سهم خود از بازار داخ به ببازار كشبورهاي نظیبر
عببرا  ،ارمنسببتان ،گرجسببتان ،تركمنسببتان كببه از آنهببا
به عنوان هدف صادرات يباد مب شبود ،نیبا نفبو نماينبد.
بسیاری از كارشناسبان ببر ايبن باورنبد كبه ايبن شباخه از
صنعت مبلمان يک از بخ های ببا رشبد سبريع در ببازار
مبلمان جهان است كه توانسته بسیاری از موانع موجود ببر
سببر راه تجببارت جهببان را برطببرف كنببد [ .]4مبلمببان
پی ساخته محصول ارزانتر نسبت به مبلمان معمبول و
با كیفیت قاب قبول اسبت كبه اولبین ببار در سبال 1151
توسط شخص بهنبام  Erie J.Sauderطراحب و بعبدها در
سال  1156توسط شركت ايکا 7جهت پاسخ به نیباز طبقبه
متوسط به پايین جامعه در كشورهای توسعهياهته ،تولیبد و
عرضه گرديد [ .]5تفاوت هرآيند تولید مبلمان پی ساخته
با مبلمان معمول در مرحله نهاي تولید است .بدين صورت
كه در مرحله پايان به جای اينکبه محصبول مونتبا شبود،
قطعات اصبل تشبکی دهنبده آن و يبرا آالت ببه همبراه
1
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شركت سوئدی و چندملیت محصوالت خانگ است كه طراح و
هروش مبلمان آماده نص را برعهده دارد .در حال حاضر اين شركت
بارگترين خردههروش مبلمان در سطح جهان محسوب م شود كه
در  15كشور جهان شعبه دارد.

راهنمای مونتا و اباارآالت ساده مانند آچار و پیچگوشت ،
داخ بستهبندی قرارگرهته و مونتا آن توسط خريبدار در
مح مصرف صبورت مب گیبرد .ايبن نبوآوری در صبنعت
مبلمان مايتهای قاب توجه را ببه شبر زيبر هبم ببرای
تولیدكننده و هم برای مصرفكننده به همراه داشته اسبت
[.]6
مزیتهای ایجادشده برای تولیدکنندگان
 تعداد مبلمبان بیشبتری در هبر حمب ونقب جابجبام شود.
 هضای كمتری برای انبار محصول موردنیاز است. تعداد و هاينههای نیروی انسان كاه م يابد. از آسببی پببذيری محصببول در حببین حمبب ونقببجلوگیری م شود.
مزیتهای ایجادشده برای مصرفکنندگان
 محصول با قیمت ارزانتری خريداری م شود. حم محصول به مح مصرف در اكثر موارد توسبطاتومبی شخص مصرفكننده قاب انجبام اسبت ،ببهعبووه
اينکه عبور محصول از راهروها و راه پله های باريک موجبود
در آپارتمانها نیا بهآسان صورت م گیرد.
 امکان دمونتبا و سبس مونتبا مجبدد محصبول درمح مصبرف جديبد جهبت تسبهی در حمب ونقب و يبا
استفادههای مقطع وجود دارد.
مونتا نشدن محصول در كارخانه و قرار گبرهتن آن در
جعبه باع كاه هاينههای تولیدشبده و از سبوی ديگبر
كاه حجم حاص شده ،هاينههای حم ونق (بهويبهه در
تجارتهای كون) ،انبارداری ،توزيع و عرضه در هروشگاهها
را به حداق خواهد رساند .از طره سرمايهگذاری اولیه در
تجهیاات از طري كاه هاينههای تولید و نیروی انسان
دوباره به دست م آيد [ .]7ط بررس های صورت گرهته،
گنجاي يک كبانتینر معمبول حمب ونقب ( 11متبری)،
حدود  411صندل مونتبا شبده اسبت ،درحبال كبه اگبر
همین صندل ها مونتا نشده بستهبندی گردند ،گنجباي
كانتینر به  1611صندل اهااي خواهد ياهت [ .]1صنعت
مبلمان پی ساخته ابتدا در كشورهای اروپاي ظهور پیبدا
كببرد و بببه مرورزمببان در ايبباالتمتحببده آمريکببا و برخ ب
كشورهای درحالتوسعه نیا با استقبال خبوب مواجبه شبد
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در اروپا بهتر از میاان كب تولیبد و مصبرف مبلمبان ببوده
است ،به طوری كه بین سالهبای  1116تبا  1111تولیبد و
مصرف مبلمان ببه ترتیب  13و  7/1درصبد كباه  ،امبا
تولید و مصرف مبلمان پی ساخته  4و  7/5درصد اهااي
ياهته است (جدول .]11[ )1

[ .]1در دوره زمان  1113 -1116تحوالت گسبتردهای در
ساختار صنعت بخ مبلمان آماده نص اروپا اتفا اهتاد.
نتیجه اين تغییر و تحوالت منجر به مبادله  1173میلیبون
يوروي اين محصول در سال  1111گشت .ببه طبوركل در
سالهای اخیر میاان تولید و مصرف مبلمان پبی سباخته

جدول  -2درصد تغییرات تولید ،مصرف و تجارت بینالملل مبلمان و مبلمان آماده نصب در اروپا ()2112 -2133
()1116-1111
ك مبلمان
مبلمان آماده نص

درصد تغییرات
واردات

صادرات

مصرف

تولید

+5.1

-4

-7.1

-13

+4/6

-1/5

+7/5

+4

 6كشور حدود  11%از ك تولید مبلمان پبی سباخته
اروپا را تأمین م كنند كه آلمان با  35%از مجمبو تولیبد
اروپا ،بین ساير كشورهای اروپباي اعبم از هرانسبه ،سبوئد،

دانمارک ،انگلستان و ايتالیبا پیشبرو اسبت و ايتالیبا ببا 7%
تولید اروپا ،بین كشورهای برتر تولیدكننبده در رده ششبم
قرار دارد.

شکل  -3درصد سهم کشورهای مهم تولیدکننده مبلمان پیشساخته در اروپا ()2112-2133

شک  1سهم مصرف كشورهای مختلب اروپباي را از
مبلمان آماده نص نشان م دهد كبه در ايبن ببین كشبور
هرانسه با سهم مصرف  14درصدی در بین ساير كشورهای
اروپاي از قبی انگلستان ،آلمان ،هلند ،اسسانیا و ايتالیبا در
رتبه نخست و ايتالیا با سهم  3درصدی در رده ششم قبرار
دارد [.]11
تجارت جهان مبلمان در دهه گذشته به دلی نبوآوری
ايجادشده در تولیبد ،بسبتهبنبدی و حمب ونقب محصبول

به صورت قطعات مجاا رشد چشمگیری داشته ،به طوری كه
داد و ستد بینالملل محصوالت مختل اين صنعت حتب
رشدی به مرات باالتر از تولیبد آنهبا داشبته اسبت [.]11
تولید انبوه مبلمان با ظهور و ورود مبلمان پی ساخته ،ببه
يک راهبرد بادوام تببدي شبده و نبوآوری محصبول باعب
ايجاد روش برای شركتها جهت طراح  ،تولیبد و حمب
محصوالت به مقدار زياد و با قیمبت پبايینتبر شبده اسبت
[ (2009) Cohen.]11،13تببأثیر اهببااي هاينببههببای
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حم ونق در جهان را عام ايجباد انبوا مبلمبان پبی -
ساخته عنوان كرده و اظهار داشته بازار اين محصبول طب
چند سال گذشته به علت بهرهوری در روش حمب و نقب
رشبد چشببمگیری داشببته اسببت [Fathollahzadeh .]14
( )1113هاينههای كمتر بستهبندی ،انبارداری ،حم ونق
و كاه قاب توجه در میاان خسبارات ايجباد شبده حبین
حم را از جمله ماايای مصبنوعات كبه در محب مصبرف
مونتا م شوند ،عنوان مب كنبد [ Vlosky .]1و همکباران
( ،)1111با تحلی بازار صبنعت مبلمبان پبی سباخته در
ايالت لوئیايانای آمريکبا اظهبار داشبتند ،اشببا كبم ببازار
هعل  ،قیمتگذاری بسیار رقابت  ،هنآوری تولید نوآورانبه،
طراح مدرن ،تکام كانالهای توزيع و شبک خانبههبای
جديد را از جمله عوام اهااي تقاضا برای مبلمان پی -
سبباخته در ايبباالت متحببده هسببتند [ Bramorsky .]15و
همکببباران ( ،)1111ببببا مطالعبببه بهببببود رقاببببت در
تولیدكنندگان محصوالت پبی سباخته از طريب هنباوری
اطوعات ،اظهار داشتند كه تولیدكنندگان ايبن محصبوالت
بايد در بازار رقابت امروز تعري جامع از كیفیبت شبام
طراح  ،انطبا با نیاز جامعبه و عملکبرد داشبته باشبند و

مدام شاخصهبای رقبابت صبنعت مبورد نظبر را آنبالیا و
وضعیت كس وكار خود را مطاب با اين شاخصها ارزياب
كنند [ Cao .]16و همکاران ( ،)1115با بررس نوآوری در
صنعت مبلمان چین درياهتند كبه تولیدكننبدگان چینب ،
نوآوریها را در هر سه بخب محصبول (شبام طراحب و
بهبود كیفیت) ،هرآيند تولید (شام مواد جديبد ،هنباوری،
پردازش و هرآيندسبازی) و سیسبتمهبای تجباری (شبام
مديريت و بازارياب ) دنبال كرده كه اين نوآوریها ،با توجه
به اندازه شركتها و عملکردشان در زمینه صبادرات تغییبر
م كند [ )5002( Gazo .]17با بررس راهبردهای رقبابت
تولیدكننببدگان مبلمببان در كشببورهای مختل ب آسببیاي ،
دالي عمده موهقیت صنعت مبلمان چبین را هاينبههبای
پايین نیروی انسبان  ،بازاريباب قبوی ،تنبو و نبوآوری در
طراح و دسترس آسان به مواد خام بیان م كنبد [.]11
 Nemliو همکاران ( )1117مهبمتبرين عوامب موهقیبت و
توسعه صنعت مبلمان در تركیه را ،هاكتورهای بهبرهمنبدی
از هنآوری پیشبرهته ،تولیبد محصبوالت ببا كیفیبت بباال،
طراح خوقانه و شناخت كاه از خواستههای خريبداران
در بازارهای هدف برشمردهاند [.]11

شکل  -3سهم کشورهای اروپایی از مصرف مبلمان آماده نصب در سال )2132 ،CSIL( 2133
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 )5002( Ratnasinghamبا بررس عل وجود اخبتوف
هاح میان ارزش اهاوده مبلمان تولیدشبده در كشبورهای
توسعهياهته و پیشتازی مانند ايتالیا ،اياالتمتحده و آلمبان
در مقايسه با كشورهای درحال توسبعه و تبازه واردی ماننبد
چببین ،مببالای و برزيبب نشببان داد كببه صببنايع جببانب
توسببعهياهتببه و قدرتمنببد ،در كنببار هاكتورهبباي نظیببر
برخورداری از زنجیره تأمین قوی ،قدرت طراحب  ،مهبارت
هن نیروی كار ،نوآوری در همه زمینهها و قدرت بازاريباب
از دالي عمده باالتر بودن ارزش اهاوده مبلمان تولیبدی در
كشورهای توسعهياهته محسوب مب شبوند [Tajdini .]11
( )1111در مطالعه خود تحت عنوان "مطالعه شاخصهای
مؤثر بر صادرات محصوالت مبلمان چوب در كشور" بیبان
كردند ،عل رغم ياهتههای بسیاری از محققین ،شاخصهای
دان و مبديريت ،حمايبتهبای دولبت از تولیبدكننبدگان
داخل و نوآوری در زمینبههبای مختلب هبنآوری تولیبد،
بستهبندی ،طراح محصول به ترتی در اولويبت اهمیبت
قرار دارند .ايشان همچنین داليب عمبده عبدم توهیب در
صادرات مبلمان چوب و از دست دادن بازارهای منطقبهای
به نفع محصوالت چین و تركیهای را ريشه در عوامل غیر
از كمبود مواد اولیه و ساختارهای تولیبد دانسبته و عنبوان
كرده كه توجه بیشتر به اسبتفاده از مبديران دانب محبور،
ارائببه آمببوزشهببای كبباربردی ،حمايببت جببدی دولببت از
صادركنندگان و تولیدكنندگان داخل و ضبرورت نبوآوری
در زمینببههببای مختلبب  ،بسببیار ضببروری اسببت [.]11
 Bahmaniو همکبباران( )1111نیببا چببال هببای هببراروی
صببنايع چببوب و كاغببذ كشببور را بببه ضببع اسببتفاده از
كارشناسان كارآمد در مراكبا صبنعت  ،مبديريت سبنت و
ضع باور به روشهای علم و نوين مديريت نسبت مب -
دهند[ )1111( Mohebbi .]11اهااي ثببات اقتصبادی در
كشور ،توسعه خوشههای صبنعت مبلمبان ،تنظبیم تعرهبه
واردات مبلمببان و مصببنوعات چببوب  ،شناسبباي بازارهببای
هدف ،تقويت اتحاديههای تخصص و ايجاد محیط رقبابت
را جاو مهمترين باالترين شاخصهای رسبیدن ببه توسبعه
پايدار صنعت مبلمان چوب معره م كنند [ .]13بررسب
پیشینه تحقیقبات صبورت گرهتبه ببر روی ابعباد مختلب
مديريت و شاخههبای متنبو صبنعت مبلمبان و ببه طبور
مشخص تحقیقبات انجبام شبده پیرامبون صبنعت مبلمبان
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پی ساخته نشان مب دهبد كبه عمبده ايبن تحقیقبات در
كشورهای توسعهياهتهای صورت گرهته كه ايبن صبنعت در
آن ها با رشد و توسعه مناسب همبراه ببوده اسبت .در ايبن
میان هقدان مطالعه بر روی مشخصات و ويهگب هبای ايبن
بخ از صنعت مبلمان در كشورهاي نظیبر ايبران كباموا
مشهود بوده و ضرورت ورود به حیطه مطالعه و تحقیب در
اين بخ ضروری به نظر م رسد .بديه است كه در ايبن
زمینه ،انتخاب و بهرهگیری از هن های مناس ببرای انجبام
تحقیقات راهبردی در جهت ارزياب رويکردهای مبديريت
برای توسعه صنعت مبلمان پی سباخته در كشبور ،شبر
الزم محسوب م شود .بدين ترتی  ،محقب  ،ببا توجبه ببه
كاراي اثبات شده هن  AHPدر هرآيندهبای تصبمیمگیبری
مببديريت در حببوزه صببنعت چببوب و مبلمببان شناسبباي
شاخصهای مؤثر بر توسعه صنعت مبلمان پی سباخته در
ايران و نیا وزنده و اولويتبندی اين شاخصهبا از نگباه
متخصصین اين صنعت را در دسبتور كبار خبود قبرار داده
است.

مواد و روشها
مواد
روش تحقی اين پهوه بر اساس هبدف ،كباربردی و
بر اساس روش ،از نو توصیف  -تحلیل است .مرحلبه اول
اين پهوه به صبورت مطالعبه میبدان انجبام شبد .ببدين
ترتی كه به منظور تعیین شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه
صنعت مبلمان پی ساخته در ايران ،ضمن مطالعبه منبابع
موجود داخلب و خبارج مبرتبط ببا موضبو توسبعه ،ببا
تعدادی از اعضای اتحاديبههبای مختلب صبنعت چبوب و
مبلمان ،اسباتید دانشبگاه مبرتبط ببا صبنعت مبلمبان و
كارشناسان و متخصصان وزارت صنايع ،مصاحبه حضبوری
صورت گرهت .پ از جمعآوری اطوعات اولیبه در زمینبه
شاخصهای تأثیرگبذار ،طب جلسبهای در محب اتحاديبه
تولیدكنندگان و صادركنندگان مبلمان منبال و اداری و ببا
حضور اعضای برتر اين اتحاديه ،شاخصهای شناساي شبده
مورد ارزياب و غربال اولیه قرارگرهته و درنهايت پ ازايبن
مرحلببه 41 ،شبباخص مببؤثر بببر توسببعه صببنعت مبلمببان
پی ساخته شناساي و مطاب شک دو در  5گبروه اصبل
اقتصادی ،مبديريت  ،بازاريباب و هبروش ،هنب و زيربنباي

شناساي و رتبهبندی عوام تأثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان...

31

تقسیم شدند (خوشه تصمیمگیری).
روشها
پ از طراح و ترسیم خوشه تصمیمگیری ،بهمنظبور
اولويتبندی و تعیین درجه اهمیت (ارزش وزن ) هريک از
شاخصها مطباب روش تحلیب سلسبله مراتبب (،)AHP
پرسبب نامببهای جهببت مقايسببه زوجبب ايببن معیارهببا و
زيرمعیارها ببا يکبديگر طبر و ببین  31نفبر ( 11درصبد
كارشناسببان دانشبببگاه  51 ،درصببد اعضبببای اتحاديبببه

تولیدكنندگان و صادركنندگان مبلمان 11 ،درصد مبديران
باتجربه در صبنعت چبوب 11 ،درصبد كارشناسبان وزارت
صنايع) توزيع و درنهايت تعداد  16پرسشنامه از اين اهبراد
جهت آنالیا نتايج درياهت گرديد (ضمیمه .)1
نظبببرات اخذشبببده از طريبب پرسبب نامبببه جهبببت
اولويتبندی شاخصها در محیط نرماهاار اكسسرت چبوي
 1111پردازش شدند.

شکل  -2درختواره تصمیمگیری شاخصها و زیرشاخصهای تأثیرگذار بر صنعت مبلمان پیشساخته

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
يک از كارآمدترين روشهای تصمیمگیبری اسبت كبه
برای اولین بار توسبط Tomas al saatyدر سبال 1111
مطر شد .اين هن بر اساس مقايسات زوج بنا نهاده شده
و امکان سنج و مقايسه سناريوهای مختل را دارا است.
همچنین امکان در نظر گرهتن معیارهای كم و كیفب را
در مسئله دارد و گاينه هبای مختلب را در تصبمیم گیبری

دخالببت داده و امکببان تحلی ب حساسببیت روی معیارهببا و
زيرمعیارها را دارا است .از آنجبا كبه قضباوتهبای صبورت
گرهته به درک اهراد ،اطوعات ارائه شده به آنها و همچنین
حاالت روحب آن هبا بسبتگ دارد معمبوالا در قضباوتهبا
ناسازگاری وجبود دارد كبه ايبن روش میباان سبازگاری و
ناسازگاری تصمیم را نشان م دهد كه از ماايای ممتباز آن
محسوب مب شبود .اعبدادی كبه در مقايسبههبای زوجب
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مورداستفاده قرار م گیرد از  1تا  1م باشند كه بهصبورت
يک مقیاس استاندارد درآمده اسبت [ .]14ببرای محاسببه
وزن هر يک از شاخص ها و زيرشباخص هبا ابتبدا میبانگین
هندس درجه اهمیت ها برای هريک از سلول های ماتري
مقايسه زوج مطاب هرمول زير محاسبه م شود:
1
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پب از محاسببه میببانگین هندسب تمببام سبلولهببای
ماتري مقايسه زوج  ،نرمالیاه كردن نتايج صورت گرهته و
با تلفی وزن های عناصر سطو پايین با عناصر سبطو بباال
در سلسلهمرات  ،وزن شاخصها و زيرشباخصهبا ببه دسبت
م آيد .معموالا جهت آنالیا نتبايج حاصب از پرسشبنامههبا،
نرماهاار اكسسرت چوي مورداستفاده قرار م گیرد [.]15
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نتایج و بحث
نتايج حاص از ارزشده و اولويبتبنبدی هبر يبک از
معیارها و زير معیارهای تأثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان
پی ساخته در كشور كبه حاصب تصبمیمگیبری گروهب
توسببط كارشناسببان مببرتبط اسببت در ايببن قسببمت ارائببه
م گردد (شک  3و .)4
نتايج به دست آمده نشان م دهد كه از نگاه كارشناسان
و متصديان صنعت مبلمان ،مهمترين شباخصهبای اصبل
تأثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان پی ساخته در ايران به
ترتی اهمیت عبارتاند از عوامب مبديريت و بازاريباب و
هروش با وزن و اهمیت باال و زيرساختار ،هنب و درنهايبت
عام های اقتصادی با وزن و اهمیت كمتر .نتايج همچنبین
نشببان م ب دهببد از میببان زيرشبباخصهببای تأثیرگببذار ،دو
زيرشاخص نوآوری در بازاريباب و نبوآوری در طراحب ببه
ترتیبب از بیشببترين وزن و اهمیببت برخببوردار هسببتند.
همچنببین زيرشبباخصهببای مببديريت عملیببات ،مببديريت
لجستیک ،نوآوری در مواد اولیه و ارتقاء محصول ،نسبت به
ساير زيرشاخصهبا بباالترين رتببه را ببه خبود اختصبا
دادهانببد .همچنببین بببر پايببه اصببول روش  ،AHPنسبببت
ناسازگاری كل بايد كمتر از  1/1باشد .با توجبه ببه نتبايج
بهدست آمده نسبت ناسازگاری كل ماتري ها  1/14اسبت
كه نشاندهنده ثبات و سازگاری باالی نتايج است.

شکل  – 1اولویتبندی شاخصهای سطح نخست درختواره تصمیمگیری نسبت به هدف مطالعه
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شکل  -1ارزش وزنی نهایی زیرشاخصها و اولویتبندی آنها

در اين قسمت دالي اثبات دال بر درست يا نادرست
گاين اولويتها و باال بودن درجه اهمیت اين شاخصهبا
و زيرشاخصها را م توان به ترتی زير تشريح نمود:
شاخص مدیریتی ()1/111
در خصو بباالتر ببودن اولويبت معیبار مبديريت در
مقايسه با ديگر معیارها ،بايد گفت كه وجود ضع در رده-
های مبديريت صبنعت مبلمبان در خصبو دانب هنب
همواره ازجمله دالي ناكام اين صبنعت ببوده اسبت [.]1
بهمنب ( ،)1111ضببع اسببتفاده از كارشناسببان كارآمببد،

مديريت سنت و ضع باور ببه روش هبای علمب و نبوين
مديريت را ازجمله چال های هراروی صنايع چوب و كاغذ
كشبببور معرهببب مببب كنبببد [ .]11تولیبببدكننبببدگان و
صادركنندگان محصوالت متنو مبلمان چوب ازنظر اطو
از مبان علم  ،هناوریهای نوين تولید و درعین حال اصول
مديريت علم مديريت محور در ضع نسبب ببوده و لبذا
بهدلیب عبدم آگباه و اسبتفاده از نظبرات متخصصبین و
مشاورين آگاه نم توانند تولید و متعاقباا صادرات موه نیا
داشته باشند [ .]11در صنعت مبلمان ببا توجبه ببه وجبود
تنو در تولید هرآوردههبای مختلب از يبکسبو و در نظبر
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گرهتن سلیقههای مختل مصرفكنندگان آنهبا از سبوی
ديگر ،توجه به معیارهای مختلفب ماننبد مهبارت و دانب
هن  ،آموزش نیروی انسان  ،خوقیت و نبوآوری و غیبره در
مديران تولید اين صنعت ،نق بسیار مهم در موهقیت و
پیشرهت آن دارد [ .]16در همین راستا اخیراا سبردمداران
صنعت مبلمان اروپبا درصبدد برآمدنبد تبا ضبمن ارزيباب
جنبههای مختلب تأثیرگبذار ببر كباراي  ،تبوان رقبابت و
سودآوری شركتهای تولیدكننده مبلمان ،ببا طبر ريبای
پرو های تحت عنوان " ،"FIRSTبه تولید و ارائه بستههای
علم  -آموزش ببرای كمبک ببه مبديريت دانب محبور و
آگاهانه صنعت مبلمان اروپا كرده مبادرت ورزند .محصبول
اين پبرو ه ،بسبتههبای مختلب آمبوزش مبديريت ببرای
مببديران شببركتهببای تولیببد مبلمببان اسببت كببه از سببوی
هدراسبببیون تولیدكننبببدگان مبلمبببان اروپبببا در اختیبببار
تولیدكنندگان قرار گرهته است [ .]13ببا توجبه ببه اينکبه
صنعت مبلمان آمباده نصب در كشبور مبا صبنعت بسبیار
نوپاي بوده و به تبع آن ،آشناي جامعه تولید و مصبرف ببا
آن نیا در حد بسیار پايین است و همچنین ببا توجبه ببه
ناكام های قبل در صنعت مبلمان كشور كبه زمینبههبا را
برای اهااي واردات و كاه صادرات مبلمان هراهم كرده
است ،م توان اين طور استنبا كرد كبه وجبود مبديريت
قوی در بدو تأسی و توسعه اين صنعت م تواند موجبات
حركت صحیح صنعت در مسیر توسعه را هراهم آورد.
شاخص بازاریابی و فروش ()1/211
يک ديگر از مشکوت جدی كه بر همه صنايع كشبور و
ازجمله صنعت مبلمان سايه اهکنده ،هشاری ببودن سیسبتم
بازارياب است ،به اين معن كه عموماا تولیدكننبدگان ببدون
توجه به سوي  ،هرهنگ و پارامترهای متعدد ديگر اقبدام ببه
تولید مبلمان طب نظر شخص و سلیقه محل مب نماينبد.
تحقیقات نشان داده يک از دالي ناموه بودن شركتهبا از
ناتوان آن ها در بهرهگیری از هنبون بازاريباب نشبأت گرهتبه
است .اين شركتها بازارهای هدف ،تحوالت بازار و تغییبرات
الگوی مصرف مشتريان را ناديده م گیرند [ .]17ببه منظبور
داشتن درک دقیق از وضعیت بازارهای جهان و پی بینب
روند آت آنها بهمنظور ارائه كاال و خدمات و جلب رضبايت
مشتريان ،بايد شناخت كاه از وضعیت بازار ،مشتريان ،رقبا،
تأمین كنندگان و همچنبین عوامب تعیبین كننبده محیطب
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ازجمله عوام اقتصادی ،سیاس  ،هرهنگ و عوامب ديگبری
از اين قبی وجود داشبته باشبد كبه درنتیجبه لباوم ايجباد
تخصص و تربیت اهرادی حرهبه ای در حبوزه مبرتبط ،يعنب
حوزه بازارياب را اجتنابناپذير م سازد [.]11
تحلیل زیرشاخصها
نوآوری در بازاریابی ()1/111
اگر نیروی حیات يک سازمان تجاری ،جريان نقبدينگ
باشد ،نوآوری راهکاری جهت تجديدقوای سازمان است تا ببا
موهقیت بیشتری در بازار تقاضا رقابت كند [ .]11در اقتصباد
جهان امروز كه شركتهای مختل در حال توش برای بقاء
و بیرون كردن رقی از بازار هستند ،استفاده از هنون جديبد
بازارياب يا همان نوآوری در بازاريباب جهبت كسب مايبت
رقابت امری بسیار ضروری به نظبر مب رسبد [ .]31امبروزه
رقابت در بازار ،مفهوم بسیار عمی تر و حرههایتر به خبود
گرهته ،به گونه ای كه كمترين سبه انگباری در همگبام ببا
تغییرات و نیازهای بازار منجر به مرگ سازمان خواهبد شبد.
به عبارت بازارياب بايد از حالت ثابت به حالت پويبا تببدي
شود [ .]31دو مسئله مهم كه بر روی رضبايت مشبتری و
درنهايت وهاداری او اثرگذار است ،توجه شركت ببه بازاريباب
و نببوآوری اسببت [ .]31نببوآوری در بازاريبباب شببام دانب
جديببد در كانببالهببای توزيببع ،قیمببتگببذاری ،محصببول و
كاربردهاي برای تأمین انتظارات ،خلب ارزشهبا ،نیازهبا و
خواسته های جديد مشتريان است و هدف اصبل آن بهببود
آمیخته بازارياب (محصول ،قیمبت ،توزيبع و ترهیبع) اسبت
[ .]33محصبول جديبدی ماننببد مبلمبان پببی سباخته كببه
به دلی برخورداری از شرايط تولید و توزيبع خبا خبود ،از
آن به عنوان يک صنعت مجاا ياد م شبود و همچنبین ببازار
مصرف نیا آشناي چندان با آن ندارد ،قب از تولیبد و ورود
آن به بازار ،بايد دقت زيادی به هنگبام بازاريباب آن صبورت
گیرد .شايد برند بودن يک تولیبدكننبده بتوانبد تبا حبدودی
روی پببذيرش محصببول نبباد مصببرفكننببدگان مببؤثر باشببد،
بااين وجود نم توان از امر مهم بازارياب چشمپوش كبرد .از
طره محصوالت دانش و نوآورانبهای ماننبد مبلمبان آمباده
نص  ،برای گذشتن از بازار اولیبه متشبک از اهبراد نبوآوری
طل  1و رسیدن به بازار مستحکم اكثريت اولیه و ثانويه ،1به
Innovators
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توشهای بازارياب ويهه و خوقانهای نیاز دارند .اين موضبو
نشان م دهد كه يک هرمول برنده ،داشتن نوآوری زيباد ببه
همراه بازارياب وسیع است .در ايبن مسبیر ،بازارياببان نقب
حیات در بروز نبوآوریهبا ،تخمبین ظرهیبت ببالقوه آنهبا،
شناساي تركیبات يا ويهگ های آنها و برنامبههبای عرضبه
كاالی جديبد و جبا انبداختن آن ايفبا مب كننبد .راتنازينبام
( )1115نوآوری و خوقیبت در بازاريباب را از داليب عمبده
ببباالتر بببودن ارزشاهبباوده مبلمببان تولیببدی در كشببورهای
توسعهياهته در مقايسه با كشورهای درحال توسبعه مب دانبد
[ )1115( Gazo .]11نیا از دالي موهقیت صنعت مبلمان
چین را هعالیتهای بازارياب قوی بیان م كند [.]11
نوآوری در طراحی ()1/111
نبببود نببوآوری و خوقیببت در طراحبب محصببوالت و
كس برداری محب ،،ازجملبه مشبکوت پبی روی صبنعت
مبلمان كشور است .از طره عدم وجود ضمانت اجرايب در
خصو قانون منع كس برداری باع شده تبا شبركتهباي
كه خود طراحب محصوالتشبان را انجبام مب دادنبد نیبا ،از
هاينه كردن در اين زمینه صرفنظبر كننبد .يکب از نکبات
مهم كه در طر های مبلمان واردات به كشور بايد در نظر
گرهتببه شببود نببوآوری و خوقیببت در طراحبب اسببت كببه
تولیدكننده داخل از اين امتیاز كمتر بهره گرهته و بیشتر از
كس برداری طر های واردات استفاده م كنبد ،درحبال كبه
يک از شرايط حضور موه در بازارهبای جهبان و رقبابت ،
ارائه طر های جديبد ببر پايبه خوقیبت و نبوآوری در ايبن
صنعت است [ .]11نوآوری در طراح تنهبا ببه جنببههبای
زيباي شناخت محصول توجه نم كند ،بلکبه هبر هباكتوری
كه سب كاه استفاده از ماده اولیبه ،كباه هاينبههبای
تولیببد ،سببهولت در مونتببا و دمونتببا و اهببااي عملکببرد و
كاراي محصول (قابلیت تغییرشک به حالبتهبای مختلب )
گردد را نیا شام م شود .نوآوری در طراح باع تنو در
محصوالت ،اهااي انتخابهای مشتری ،اهااي رقابت سالم
بببین تولیدكننببدگان و درنهايببت توسببعه صببنعت مبلمببان
پی ساخته در كشور م شود .تولید محصوالت با طر های
ابتکاری و بديع كه استانداردهای كیفب و اصبول ارگونبوم
در آنها رعايبت شبده و از هبر حیب  ،مطباب ببا خواسبت
مشتری باشد ،تأثیر بسااي بر توسعه صنعت مبلمان كشبور
و دستیاب به بازارهای جهان دارد [ )1115( Gazo .]34و

 ،)1115( Ratnasingamمنحصربههرد ببودن طبر هبای
محصوالت و تنو و نبوآوری در طراحب را از جملبه داليب
اصل موهقیت صنعت مبلمان در كشورهای مختل معرهب
مبب كننببد .تببا دينبب و همکبباران ( )1114بببا بررسبب
شبباخصهببای تأثیرگببذار بببر واردات مبلمببان چببوب از ديببد
مصرفكنندگان ،زيرشاخصهای مرتبط با محصبول از قبیب
زيباي  ،ظراهت ،تناس و طراح مناس مبلمان وارداتب را
ازجملببه داليبب اصببل توجببه مشببتريان داخل ب بببه ايببن
محصوالت معره م كند [.]11
مدیریت عملیات ()1/111
مديريت عملیات ،انجام برنامهريای و اعمال مديريت بر
انجام بهینه كارها در سازمانها اسبت .ببه عببارت  ،هراينبد
مديريت بهرهور سیستمها اسبت كبه منبابع را ببا حبداكثر
بازده و حداق اتوف منبابع ببه محصبوالت كامب شبده
تبدي م كند .درنتیجه اين موضو حائا اهمیت است كبه
تصمیمها مبتن بر اصبول علمب و كباموا آگاهانبه گرهتبه
شود .متخصصان مديريت عملیات تصمیمهای كلیدی م -
گیرند كه ك سازمان را متأثر م سازد .مبديريت عملیبات
نیازمند خبط مشب هبا و هبن هبای مناسب ببرای كنتبرل
موجودی ،كنترل هاينه ،كنترل كیفیت و نگهبداری منبابع
هیايک و انسان است[ .]35تحبوالت سبالهبای اخیبر در
سراسر جهان بهويهه در توسعه كمب و كیفب عملیبات در
شركتها توجه به امبور جديبدی را الاامب سباخته كبه از
مهم ترين آن هبا مبوارد ببه كبارگیری روشهبای علمب در
مببديريت اداره خطببو تولیببد اسببت .در ايببن خصببو ،
برنامهريبای و كنتبرل عملیبات تولیبد از جايگباه ويبههای
برخوردار است [.]36
مدیریت آمادگاری)1/121( 3
ناديک به سه دهبه اسبت كبه بحب مبديريت زنجیبره
تأمین و مديريت آمادگاری مطر گرديده و بر اساس آمبار و
ارقام موجود ،كشورها و سازمانهاي كه اين دان را به كبار
گرهتهاند پیشرهتهای چشبمگیری در حبوزههبای مربوطبه
داشته و سود سرشار و صرههجوي های كبون مبال از ايبن
باببت نصیبشببان شبده اسببت [ .]37در رقاببتهببای جهببان
موجود در عصر حاضر ،بنگاهها بايد محصوالت متنو خود را
Logistics Management
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با توجه به درخواست مشتری مبن بر كیفیبت بباال ،قیمبت
مناس و خدمترسان سريع ،در دسترس وی قبرار دهنبد.
درنتیجه شركتها بی از اين نم توانند بهتنهباي از عهبده
تمام كارها برآيند .با توجه به گسترش هعالیتهای صنعت
و بازرگان و همچنین عام جدی در سطو مختل كشورها
در زمینه تعال و توسعه ،لاوم دقت در تمام ابعباد تبأمین،
تولید و توزيع را هراتر از نو و كیفیت محصول ،برای جهب
در پیشرهت ايجاب م نمايد .مطالعبات تجربیبات جهبان در
اين زمینه نقب مبديريت آمادگباری (لجسبتیک) را بسبیار
برجسته م نمايد .مديريت آمادگاری عبارت است از هرآينبد
برنامهريبای ،اجبرا و كنتبرل جريبان و انببارش مبواد خبام،
موجودی قطعات نیمسباخته و كاالهبای نهباي و اطوعبات
مربو به آن ها از نقطه مبدأ تا نقطه مصرف جهت دسبتیاب
به سطو مطلوب كیفیت و خدماترسبان ببه مشبتريان ببا
كمترين هاينه ممکن برای تأمین نیازها و رضبايت مشبتری
به شیوهای كارآمد [ .]37صنعت مبلمان آماده نص با بهبره
گرهتن از سیستم های مديريت آمادگاری ضمن برخبورداری
از مااياي همچون موجودی های كمتر ،بهبره وری و چبابک
باالتر ،موعدهای تحوي كوتاهتر ،سود بباالتر ،رعايبت بیشبتر
حقو مشتری ،ايجاد مايتهای رقابت و غیبره ،نبه تنهبا در
گسترش بازار محصوالت خبود در داخب بلکبه در صبادرات
منطقه ای و بین الملل نیا به موهقیت های چشمگیری دست
خواهد ياهبت .عبدم توسبعه و اسبتفاده از شبیوه هبای نبوين
لجستیک باع م شود محصوالت با كیفیت مبوردنظر و در
زمان موردنظر مشتری تولید نگردد و پب از تولیبد نیبا ببا
مشکوت هراوان در اختیار مصرفكنندگان قرار گیرد [.]31
نوآوری در مواد اولیه ()1/123
رقابتپذير كردن محصوالت مبلمبان چبوب در مقابب
رقبای منطقهای نظیر چین و تركیبه از دو بعبد كیفیبت و
قیمت تمام شده و نیا تأمین به موقع و مناسب انبوا مبواد
اولیه متنو و جديد با حف پارامترهای مناس كیفب در
كشور ازجمله شاخصهاي هستند كه بايسبت موردتوجبه
قرار گیرند .در حال حاضر با توجه ببه كباه مبواد اولیبه
چببوب و اهببااي قیمببت هببرآوردههببای آن در كشببور،
محدوديتهاي در زمینه تأمین مواد اولیه چوب در صنايع
مختل چوب مخصوصاا صنعت مبلمان احسباس مب شبود
[ .]31نوآوری در مواد اولیه ازجمله راهکارهاي اسبت كبه
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م توان با استفاده از آن ضمن كس مايت رقابت در بازار
تا حدودی بر مشک كمبود مواد اولیه و قیمبت بباالی آن
در كشور نیا هائ آمد .در اين زمینه ،استفاده از پان هبای
سبکوزن النبهزنببوری ،1ازجملبه ابتکبارات اسبت كبه در
صنعت مبلمان اتفا اهتاده است .ايبن پانب هبا نسببت ببه
ساير پان های موجود  51درصبد سببکترنبد .در حقیقبت
پان های النهزنببوری ببدون نیباز ببه وزن اضباه  ،قابلیبت
مونتا سبريع را داشبته و از خبوا مقباومت خبوب نیبا
برخوردارند .سبک وزن اين پان ها ماايای زيادی را در پب
دارند كه از آنجمله م توان به كاه مصرف مباده اولیبه
چببوب  ،پببايین بببودن قیمببت خريببد ،كبباه هاينببههببای
حم ونق  ،سهولت در حم ونق  ،اهبااي تعبداد مبلمبان
حم شده در هر نوبت و غیره اشاره كرد .از طره كباه
مصرف چوب بهعنوان ماده اولیه در تولید اين پان ها منجر
به كاه هشار بر منابع طبیع و جنگ های كشور خواهد
شببد [ .]41در حببال حاضببر بیشببترين توجببه ،از جانبب
تولیدكنندگان مبلمان پی ساخته و شركتهبای كوچبک
تولید مبلمان به سمت ايبن محصبول جبذب شبده اسبت.
ازجمله مواردی كبه باعب شبکوها شبدن هبر چبه بیشبتر
اسببتفاده از ايبن محصببول در ايبباالتمتحببده و كشببورهای
اروپاي شده است مب تبوان ببه اهبااي روزاهباون بهبای
حام های انر ی و رزينها و از همه مهم تر كمبود و گران
چوب و صفحات هشرده چوب اشاره كبرد [ .]41ببه عنبوان
نمونهای ديگر زمینه نوآوری در مواد اولیه صنعت مبلمبان،
م توان به هناوری ور های رنگ شده اشاره كرد كه عبووه
بر اينکه امکان استفاده به جای ور های مومینبه را دارنبد،
 11درصد ارزانترند ،دوستدار محیط زيست بوده و مشبک
سرطانزاي نیا ندارند [.]41
ارتقاء محصول ()1/112
امروزه رقابت به صورت گستردهای تمام شاخههای تولیبد
محصول از مرحله طراح تا ورود به ببازار مصبرف را در ببر
گرهته است و بیشتر شركتها در جستجو برای ياهتن عوام
ايجاد مايت رقبابت هسبتند .ببدون شبک ارتقباء و توسبعه
1

Honeycomb Panels
 النه زنبوری به سازهای گفته م شود كه از چیده شدن سلولهای باز (میانته )به شک ش ضلع  ،مستطیل  ،دايرهای و غیره بوجود م آيد .اين سلولها از
اتصال ور های بسیار نازک از مادهای خا به يکديگر تشکی م شود.
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محصول جديد مقدمهای برای ورود به اين مرحله است .يک
شركت بايد همواره آمادگ عرضه محصول جديد به ببازار را
داشته باشد ،زيرا هر محصبول روزی متولبد شبده ،مراحب
مختل دوره حیات (معره  ،رشد ،بلوغ يا اشبا و درنهايبت
اهول محصول) خود را پشت سر گذاشته و سبرانجام از ببین
رهته و كاالی جديدی جايگاين آن م شود [ .]11باتوجه به
چرخه حیات محصبول متوجبه مب شبويم محصبوالت كبه
توسط هر شركت ارائه م شوند ،زمان از مد اهتاده يا از دور
خار م گردند و موج كباه حجبم هبروش و سبهم آن
شركت در بازار و درنهايت باع ضرر برای شركت م شبوند.
شركتها و سازمانهبا مايب ببه حفب سبودآوری خبود در
مرحله بلوغ هستند ،اما آنچه كبه ببرای شبركتهبا همبواره
سؤال برانگیا بوده نحوه بقاء در ايبن وضبعیت اسبت .توسبعه
محصول جديد راهکار اساس برای بقباء شبركتهبا در ايبن
وضعیت و دوام آنها در بازار رقابت است .ببدينصبورت كبه
بخ رضايت مشتری اطوعات را در رابطبه ببا محصبول از
مصرفكنندگان درياهت كرده و در اختیار مديريت محصبول
قرار م دهد .اين بخ نیا با انجبام اصبوحات در محصبول
باع ارتقاء آن شده و موجبات رضايت مشتریهبا را هبراهم
م كند [ .]41تولید محصوالت جديد كه يک مايت رقبابت
برای سازمانهای تولیدی محسبوب مب شبود ،يبک هراينبد
چندجانبه است كبه جنببههبای مختلفب نظیبر تعامب ببا
شبکههای نوآوری ،همکاری بین واحدهای تحقی و توسبعه
با واحبدهبای بازاريباب  ،وجبود زنجیبرههبای تبأمین كبارا و
بهرهگیری از دان و مهارت گروههای چنبدمنظوره را در ببر
م گیرد [.]43

نتیجهگیری
در اين تحقی شناساي و اولويتبنبدی شباخصهبای
تأثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان پی ساخته در ايران ببا
استفاده از روش  AHPموردبررس قرار گرهت .نتايج نشان
داد كه شاخصهای مديريت و بازارياب و هبروش در ببین
شاخصهای اصل  ،در اولويت باالتری قرار دارنبد .مقايسبه
ياهتههبای ايبن تحقیب ببا نتبايج و رويکردهبای منبتج از
تحقیقبببات محققینببب نظیبببر  Bramorskyو همکببباران
( Kolinsky ،)1111و همکببباران (،)1111( Sun ،)1113
مبین اين واقعیت است كه رويکرد متخصصین و صباحبان
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صببنايع مبلمببان ايببران بببه صببنعت مبلمببان پببی سبباخته
رويکردی ناببال و كبوننگبر اسبت ،درحبال كبه رويکبرد
متخصصببین و صبباحبان در كشببورهای توسببعهياهتببه و
درحال توسعه بلوغياهته ،تخصص و جائ نگر اسبت .نتبايج
حاص از تحقیقات محققین هو الذكر نشان مب دهبد كبه
متغیرهاي نظیر نوآوریهبای هنب در حبوزههبای تولیبد،
بستهبندی و حم ونق  ،كاه هاينبههبا و دسبتیاب ببه
قیمتهای هرچه رقابت تر از مهمترين هاكتورهبای توسبعه
صنعت مبلمان پبی سباخته در كشبورهای توسبعهياهتبه
محسوب م گردد .متغیرهاي كه بالطبع دو شاخص اصل
هن -تکنولو ی و اقتصادی را در مركا توجه قرار م دهنبد.
درحال كه نتايج ايبن تحقیب نشبان مب دهبد كبه عمبده
هاكتورهای مؤثر در توسعه صنعت مبلمان پی سباخته در
ايران هاكتورهاي هستند كه دو شاخص اصبل مبديريت و
بازاريبباب را بببهعنببوان دغدغببههببای اصببل متخصصببین و
اصحاب صنعت معره م كند .لذا بديه است كبه ارتقباء
دان و مهارتهای مديريت در دو بخ تولید ،بازاريباب
و هروش مبلمان آماده نص اولین و مهمترين گام اسبت
كه م بايست برای توسعه اين صبنعت در كشبور برداشبته
شببود .در ايببن میببان سببازمانهببای صببنعت مسببئول و
تشک های تخصص صنعت مبلمان بیشترين مسبئولیت را
بر عهده دارند .همچنین در اولويت قرار گرهتن زيرشباخص
نوآوری در بازارياب در قیاس ببا سباير زيبر-شباخصهبای
مورد ارزياب  ،نشاندهنبده دغدغبه اصبحاب و متخصصبین
صببنعت مبلمببان نسبببت بببه تفبباوتهببای موجببود در
مکانیسمهای بازارياب  ،عرضه و هروش مبلمان پی ساخته
در قیاس با مکانیسمهای سنت بازارياب و هروش متبداول
در بازار مبلمان ايران است .در اين زمینه ماهیبت مبلمبان
پی ساخته كه قیمت رقابت را بهعنوان مهمتبرين مايبت
آن در قیاس با ساير انبوا مبلمبان قبرار داده ،ناكارآمبدی
شبکههای سنت  ،پرهاينه و گران قیمت عرضبه مبلمبان و
اهمیت استفاده از شبکه های عرضه و هروش مدرن و ارزان
نظیر هروشبگاههبای زنجیبرهای عرضبه كباال كبه متضبمن
پاسببخگوي بببه رويکببرد تولیببد انبببوه در صببنعت مبلمببان
پی ساخته باشد را يادآوری م كند .بدين ترتیب نتیجبه
كل و بارز اين تحقی را م توان بدين شر ارائه نمود كه
ارتقاء دان و مهارتهای مديريت هعاالن صنعت مبلمبان
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در زمینههای مختل در كنار توسعه هرآيندهای طراح و
،تولید مبلمان پی ساخته و نیا رويکردهبای نبوين تولیبد
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ضمیمه
نحوه مقایسه دو به دویی شاخصها و زیر شاخصها
جدول زير ابااری برای نشان دادن مقبدار ترجیهب يبا
درجه اهمیت يک شاخص نسبت به شاخص ديگر است كه

به صورت زير امتیازده م شود.

مقدار عددی

درجه اهمیت
(كاموا مطلوب تر يا كاموا مهمتر يا اهمیت مطل )

1

(اهمیت يا مطلوبیت خیل قوی يا اهمیت خیل بیشتر)

7

(اهمیت يا مطلوبیت قوی يا اهمیت بیشتر)

5

(كم مهمتر يا كم مطلوبتر يا اهمیت اندك بیشتر)

3

(اهمیت يا مطلوبیت يکسان يا اهمیت مساوی)

1
1 ٬6 ٬4 ٬1

هنگام كه حالتهای میانه وجود دارد (مطلوبیت يا اهمیت بین هواص هو )

برای اين كار ابتدا شاخصهای سطح اول ببا توجبه ببه
زير شاخصهای آن ها نسبت به هم سبنجیده مب شبوند و
پ از آن بهترتی مقايسات زوج برای سطو پبايینتبر
(زيرشاخصها) صورت م گیرد .توضیح اينكبه در شبرايط
عادی همانگونه كه در جدول هو هم اشاره شبده اسبت،
اهمیت شاخص اول نسبت به شاخص دوم سنجیده شده و
نمرهده صورت م گیرد .برای مثال اگبر تشبخیص شبما
اين بود كه اهمیت شاخص اقتصادی در مقايسه با شباخص

بازارياب بسیار بیشتر (كاموا مطلوبتر يبا اهمیبت مطلب )
است ،در اين صورت مطاب جدول ببه شباخص اقتصبادی
امتیاز  1را در مقايسه با شاخص بازارياب م دهیبد ،حبال
اگر تشخیص شما عک اين حالت باشد ،بايد عبدد  1/1را
به اين مقايسبه اختصبا دهب  ،يعنب اهمیبت شباخص
بازارياب  1برابر شاخص اقتصبادی اسبت (در كلیبه مبوارد
هو اهمیت شاخص دوم نسبت ببه شباخص اول معکبوس
خواهد شد).

مقایسه شاخصها و زیرشاخصها نسبت به هدف:
هدف :ارزیابی شاخصهای موثر بر توسعه صنعت مبلمان پیش ساخته ( )RTAدر ایران

مقایسه نسبت به سطح اول شاخصها (شاخصهای سطح اول)
زيربناي
اقتصادی
اقتصادی
شاخص
اول

مديريت
بازارياب هروش
هن  -تکنولو يک
زيربناي

مديريت

بازارياب هروش

هن – تکنولو يک

زيربناي
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مقایسه نسبت به زیرشاخصهای اقتصادی
شاخص دوم

شاخص
اول

نقدينگ

حمايت های دولت از تولید

رشد صنعت ساختمان

نقدينگ
حمايت های دولت از تولید
رشد صنعت ساختمان

مقایسه نسبت به شاخصهای مدیریتی
شاخص دوم

شاخص
اول

مديريت عملیات

مديريت لجستیک

مديريت محصول

مديريت لجستیک
مديريت عملیات
مديريت محصول

مقایسه نسبت به زیرشاخصهای مدیریت محصول
شاخص دوم

شاخص
اول

قیمت گذاری

نوآوری

ارتقاء محصول

قیمت گذاری
ارتقاء محصول
نوآوری

مقایسه نسبت به زیر شاخصهای نوآوری
شاخص دوم

طراح
شاخص
اول

طراح
مواد اولیه
تکنولو ی و هرآيند تولید
بسته بندی
بازارياب

مواد اولیه

تکنولو ی و هرآيند تولید

بسته بندی

بازارياب
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مقایسه نسبت به زیرشاخصهای بازاریابی فروش
شاخص دوم

راهبردهای
بازارياب

سیستم
هروش

خدمات
هروش

رضايت
مشتری

شبکه عرضه
و هروش

برندسازی

ترويج و تبلی

راهبردهای بازارياب
شاخص
اول

سیستم هروش
خدمات هروش
رضايت مشتری
شبکه عرضه و هروش
برندسازی
ترويج و تبلی

مقایسه نسبت به زیرشاخصهای فنی -تکنولوژیک
شاخص دوم

هرآيند تولید

طراح

محصول

طراح

شاخص اول

هرآيند تولید
محصول

مقایسه نسبت به زیر شاخصهای طراحی
شاخص دوم

زيباي و
جذابیت
زيباي و جذابیت
شاخص
اول

سهولت در مونتا
تنو مواد اولیه
انعطاف پذيری
ارگونوم
CAD_CAM
حداق دورريا

سهولت
مونتا

تنو مواد
اولیه

انعطافپذيری

ارگونوم

CAD_CAM

حداق
دورريا

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1315

13

مقایسه نسبت به زیر شاخص فرآیند تولید
شاخص دوم

تکنولو ی
روز
شاخص
اول

راندمان
تولید

استانداردسازی

نیروی انسان

چیدمان
ماشین
آالت

كنترل كیفیت

تولید
انبوه

تکنولو ی روز
راندمان تولید
استاندارد سازی قطعات
نیروی كار ماهر
چیدمان ماشین آالت
كنترل كیفیت و كمیت
تولید انبوه

مقایسه نسبت به زیر شاخصهای محصول
شاخص دوم

كیفیت محصول
شاخص
اول

تنو محصول

دستورالعم واضح مونتا

استاندارد محصول

كیفیت محصول
تنو محصول
دستورالعم واضح مونتا
استاندارد محصول

مقایسه نسبت به زیرشاخصهای زیربنایی
شاخص دوم

صنايع باالدست
شاخص
اول

صنايع باالدست
صنايع جانب
ناديک كارخانه به مواد اولیه
زنجیره تأمین مواد اولیه
تغییر هرهنگ جامعه مصرف

صنايع جانب

ناديک كارخانه به
مواد اولیه

زنجیره تأمین
مواد اولیه

تغییر هرهنگ جامعه
مصرف
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Determination of effective criteria on development of RTA
furniture industry in Iran

Abstract
Ready to assemble furniture industry in Iran has not been
considered by practitioners and investors as it is known in the
other countries. While, it is possible to achive the many
competitive advantage, if this industry develop in Iran. With
regard to this issue, the goal of this study is to introduce the
potential market for ready to assemble furniture and
determination and prioritize of the effective criteria on
development of Iran ready to assemble furniture industry. For
this purpose, after preliminary investigation and interview
with some of the furniture producers and relevant experts, the
identified criteria were divided into five major groups as
Economic, Management, Marketing & Sales, TechnicalTechnological and Infrastructure and as well as 42 subcriteria. The hierarchy of these criteria was designed and then
the weighting values of criteria and sub-criteria were
determined using Analytical Hierarchy Process (AHP) by
expert choice software. The results indicated that the
management and marketing & sales criteria have the highest
weighting values at the first level. In addition, among the
effective sub-criteria, the criteria as marketing innovation,
design innovation, operations management, logistics
management, raw materials innovation and product
promotion, have the highest priorities for development of
ready to assemble furniture industry in Iran.
Keywords: ready to assemble furniture, development,
analytic hierarchy process (AHP), priority, criteria and subcriteria.
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