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 چکیده

سیک و هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی صنعت مبلمان کال
ر ایذن ی دهذای موردبررسذارائه مدلی از وضعیت تأثیرگذاری و تأثیرپذذیری شذا  

 خصصذان وپژوهش بود. بدین منظور پس از مصاحبه با اساتید رشته صنایع چوب، مت
یذد، هذای مذدیریت تولتولیدکنندگان  بره مبلمان، به کمک تکنیذک دلیذی شذا  
هذای مذؤثر عنوان شذا  کیییت محصول، عوامذل اساذاسی، اراحذی و اقتصذاد بذه

ز اریذک هتأثیرپذذیری  -تأثیرگذاریشناسایی شد. با استیاده از تکنیک دیمتل میزان 
اقتصذاد  ها مشخ  و بر این اساس مدل ارائه گردید. ستایج سشان داد شا  شا  

هبود وضعیت ببرای ها دارد و را سابت به سایر شا   (736/9باالترین تأثیرپذیری )
ه اراحذی ( و بعذدازنن بذ45/1الزم است در درجه اول به عوامذل اساذاسی ) یاقتصاد
( که 080/19همچنین مدیریت تولید )( توجه کرد. 204/0و کیییت مبلمان ) (237/0)

ها یر شا  در رأس فرایند تولید یک محصول می باشد، دارای بیشترین تعامل با سا
 هات.

ابذل، اثذرا  متق متذل،ید کیصنعت مبلمان، تکن ،یتوسعه اقتصاد: يکلید واژگان
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 مقدمه
های صنعتی ترين شاخهصنعت مبلمان يکی از مهم

-توسعه و يکی از شاخهمولد اشتغال در كشورهای درحال

الملل بوده و منبع درآمدزايی بسیار مهم های تجارت بین

شود. اين صنعت پس از صنايع پوشاک و كفش، تلقی می

رشد اين در جايگاه اول صنايع سبک دنیا قرارگرفته است. 

صنعت و فراهم آوردن زمینه حضور هدفمند آن در 

تواند منجر به توسعه بخش عظیمی از بازارهای جهانی، می

صنايع مرتبط و وابسته مبلمان يک كشور شود و تأثیر به 

سزايی در افزايش تولید ناخالص داخلی و كسب درآمدهای 

افزايش رشد و با  .[1غیرنفتی آن كشور داشته باشد ]

 شدن آن، رقابته اقتصادی صنعت مبلمان و جهانیتوسع

ای كه ارزش گونهيافته است بهالمللی افزايشدر سطح بین

تولیدات مبلمان در جهان طبق گزارش مركز تحقیقات و 

 131به بیش از  2016( در سال 2016مطالعات ايتالیا )

رشد  2010میلیارد دالر رسیده است كه نسبت به سال 

 Csilهمچنین گزارشات  .[2]اشته است درصدی را د 23

حاكی از آن است كه چین رتبه نخست كشورهای  (2018)

اصلی تولیدكننده و صادركننده مبلمان در منطقه جنوب 

شرقی آسیا را دارا بوده و بعدازآن، ويتنام در رتبه دوم قرار 

 دارد. ازجمله داليل اصلی موفقیت و افزايش سهم رقابتی

ش تقاضای جهانی به مبلمان باقیمت افزاياين كشورها، 

تر، برخورداری از سیاست ثبات اقتصادی، دستمزد پايین

های مناسب های تولید و زيرساختپايین نیروی كار هزينه

mailto:ghofrani@srttu.edu
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[ و اين 3]اند و قرار داشتن در محیط تجاری گزارش نموده

در حالی است كه در ايران میزان واردات انواع مبلمان 

 18189688تن به ارزش  3442ر با براب 96چوبی در سال 

دالر بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

درصد  47درصد افزايش و ازنظر ارزش  44ازنظر مقداری 

دهد و میانگین ارزش اظهارشده هر افزايش نشان می

دالر هست. همچنین صادرات  2/5كیلوگرم مبلمان 

دالر  7813858تن به ارزش  4188مبلمان در اين دوره 

بوده است. متوسط ارزش اظهارشده مبلمان صادراتی كشور 

دالر به ازای هر كیلوگرم بوده است.  86/1در اين دوره 

گونه تعادلی بین دهد هیچطور كه آمار نشان میهمان

میانگین ارزش مبلمان صادراتی و وارداتی وجود ندارد و 

 97متوسط ارزش اظهارشده مبلمان صادرشده در سال 

[. 4يافته است ]به مدت مشابه سال گذشته كاهشنسبت 

های ازجمله داليل افزايش مبلمان وارداتی استفاده از روش

آالت فرسوده و تولید سنتی مبلمان و استفاده از ماشین

قديمی بوده است چراكه اين روش منجر به ضايعات بیشتر 

و كاهش كیفیت محصوالت تولید داخل و درنتیجه عدم 

. [5]گردد ا تولیدكنندگان خارجی میتوان رقابت ب

همچنین تحقیقات نشان داده است از عواملی كه بر توسعه 

صنعت مبلمان و افزايش كیفیت محصوالت چوبی مؤثر 

است، نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف اين 

نیز در خصوص  Ghofraniو  Omidi[. 6]باشد صنعت می

هندس صنايع لزوم و اهمیت توجه به تربیت تکنسین و م

هايی مانند چوب در صنعت مبلمان اشاره نمودند و آموزش

های بروز، طراحی مبلمان، آشنايی با انواع ماشین

تکنولوژی تولید مبلمان و مديريت و بازاريابی مبلمان را 

[. 7منظور رشد و توسعه اين صنعت ضروری دانستند ]به

نش در صنعت مبلمان، مبلمان كالسیک كه مبتنی بر آفري

آثار هنری با الهام از هنر باستان يونان و روم هست و 

[، از 8] قواعد هنری پیشینیان در آن رعايت شده است

جايگاه مناسبی در سطح جهانی برخوردار هست. ازجمله 

توان به منبت، طراحی زيبا و های مبل كالسیک میويژگی

باظرافت اشاره كرد كه بیشترين مواد مورد مصرف در اين 

، چوب هست. اين صنعت باوجود عدم تکنولوژی صنعت

بروز و كارگاهی بودن، همانند بخش بزرگی از صنعت 

مبلمان در ايران، حیات خود را در شرايطی هرچند 

حداقلی، حفظ نموده است و با اتکا بر توانمندی و مهارت 

كاران ايرانی موجبات تحسین های هنرمند منبتدست

[. صنعت مبلمان چوبی با 9]جهانیان را فراهم نموده است 

نفر، بیشترين تعداد  59026بنگاه اقتصادی و  2197

خود اختصاص داده  كارگاه و نفرات مشغول به كار را به

سازی كه وابسته به فنون هايی از مبلماناست و زيربخش

كاری هستند، به دلیل ارزآوری بومی مانند خاتم و منبت

[. بنابر موضوعات 10دارای تراز بازرگانی مثبت هست ]

توان سؤال نمود چرا باوجوداينکه صنعت شده میمطرح

های نسبی تولید، سهولت دسترسی به مبلمان دارای مزيت

[ و 1بازارهای بزرگ مصرف در خاورمیانه و روسیه ]

اشتغال بیش از نیمی از كل صنعت چوب به همچنین 

درصد از سهم تجارت  02/0تنها [، 6بخش مبلمان ]

؟! لذا [6]بلمان را به خود اختصاص داده است جهانی م

گذاری و توان به وجود مشکالت اساسی در سیاستمی

ريزی به جهت رشد و توسعه صنعتی مبلمان در برنامه

 .[1]كشور اشاره كرد 

در طول دهه اخیر بسیاری از محققان برای حل 

های مختلف از های پیچیده در زمینهمشکالت سیستم

[. در 11اند ]نیک ديمتل استفاده نمودهتکنیکی بنام تک

سازی روابط ايران نیز اخیراً در راستای شناسايی، مدل

هايی مانند درونی موانع و تحلیل عوامل مؤثر بر سیستم

گردشگری و يا كارآفرينی از تکنیک ديمتل استفاده 

( تکنیک ديمتل 2010) Hu و  Chen[. 12-14اند ]نموده

گیری چند معیاره كه ارهای تصمیمعنوان يکی از ابزرا به

ای چندين شاخص در دو منظور درک بهتر روابط شبکهبه

روش [. 15گروه علی و معلولی، معرفی نموده است ]

میالدی برای اولین بار توسط  1971ديمتل در اواخر سال 

ی در ژنو و برای بررسی مسائل پیچیده BMAموسسه 

های ام زمینهجهانی و استفاده ازنظرت خبرگان در تم

علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... بکار گرفته شد 

گیری چند معیاره بر های تصمیم[. اين شیوه از روش16]

گیری از قضاوت خبرگان پايه مقايسات زوجی است. با بهره

ها، ساختاری سلسله ی گرافكارگیری اصول نظريهو به

أثیر و تأثر های موجود همراه با روابط تمراتبی از شاخص

درواقع هدف اين [. 17دهد ]های مذكور ارائه میشاخص

ها و ايجاد ساختار روش مطالعه مسائل پیچیده، تحلیل آن
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آمده، است. در اين روش دستای بر اساس تحلیل بهشبکه

روابط علی و معلولی بین عوامل را مشخص كرده و اثرات 

دهد می مستقل و متقابل عوامل بر روی يکديگر را نشان

[. به كمک روش ديمتل و با ارائه مدل ساختاری 18]

فهم از عوامل مؤثر بر يک سیستم مانند صنعت قابل

وتحلیل روابط متقابل توان به تجزيهمبلمان كالسیک، می

ها و گیریمیان عوامل مؤثر پرداخت و از آن برای تصمیم

های بهبود صنعت مبلمان كمک گرفت نشان دادن زمینه

[. مزيت اين روش، روشنی و شفافیت آن در 19-21]

انعکاس ارتباطات متقابل میان اجزاء هست. به عبارتی در 

سطح، های همتواند بر شاخصاين ساختار هر شاخص می

تر از سطح خود تأثیر بگذارد و متقاباًل از باالتر و يا پايین

كه متخصصان قادرند طوریبه ها تأثیر بگیردتک آنتک

به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات )جهت و  راحتیبه

به كمک . [16]ها بپردازند شدت اثرات( میان شاخص

روش، روابط و وابستگی آمده ازايندستهای بهدياگرام

شود، های يک سیستم به تصوير كشیده میمیان شاخص

گر شدت تأثیر يک كه اعداد روی هر دياگرام، بیانطوریبه

تواند رو اين روش میگر است. ازاينشاخص بر شاخص دي

درک های میان عناصر را به يک مدل ساختاری قابلرابطه

 [.22از سیستم تبديل كند ]

شده، هدف از اين با توجه به موضوعات عنوان 

پژوهش، رسیدن به درک كلی و كشف روابط علی و 

معلولی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت 

ان كالسیک ايران كه نقوش منبت آن ازجمله صنعت مبلم

باشد، بوده برگرفته از اصالت و هنرهای اصیل ايران می

كاری است. در فرايند تولید مبلمان كالسیک بخش منبت

كاران، سهم بر بودن، باال بودن دستمزد منبتبه علت زمان

يابد، شده محصول افزايش میهزينه و نهايتًا قیمت تمام

افزوده د چنین محصوالتی دارای ارزشولی بايد عنوان نمو

باالتری نیز هستند و ارزش هنری محصول، بازار خود را 

رسد با مديريت صحیح اين بخش از دارد. لذا به نظر می

كارگیری نیروی انسانی ماهر طی يک فرايند نوين تولید، به

و باصرفه، امکان ايجاد رقابت اين محصول را با كاالهای 

م نمود. بدين ترتیب به بهبود وضعیت مشابه خارجی فراه

اقتصادی و شکوفايی اين صنعت و ارتقاء جايگاه آن در بین 

كشورهای منطقه كمک نمود. لذا در اين پژوهش سعی 

گرديد با ارائه مدلی از میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذيری 

عوامل مؤثر بر صنعت مبلمان كالسیک، در راستای رشد و 

ت و كسب جايگاه مناسب در توسعه اقتصادی اين صنع

 ای قدم برداشت.ی و منطقهلبازار رقابت بین المل

 

 هامواد و روش
هرای ازنظرر هردف در چرارچوب پرژوهش اين پژوهش

ماهیت يک تحقیرق توصریفی از نروع كاربردی و بر اساس 

مروردپژوهش  هایمنظور تعیین شاخصپیمايشی هست. به

ب و متخصصان از روش مصاحبه با اساتید رشته صنايع چو

صورت كه ابتدا برا تولیدكننده مبلمان استفاده گرديد. بدين

 نفر از متخصصان و 12و نظرات گیری از تکنیک دلفی بهره

حرداقل مردرک استادان حوزه صرنعت مبلمران كره دارای 

مرديريت، ، سرابقه كراریسرال  25حرداقل كارشناسی برا 

د، هرای مختلرف مبلمران بودنربازاريابی و فروش در زمینره

 8های مؤثر بر رشرد و توسرعه صرنعت مبلمران در شاخص

و  Qتحلیرل عامرل  سرطح تعیرین شرد. سرپس بره كمرک

 شراخص  كیفیرت محصرول، عوامرل 5، بره SPSSافزار نرم

-انسانی، طراحی، اقتصاد و مديريت تولید، تعیرین و دسرته

نفرر از  35هرا توسرط (.، پرسشرنامه1بندی شدند )شرکل 

صرران و كارشناسرران مجرررب تولیدكننرردگان خبررره، متخص

هرای سرال در زمینره 15صنعت مبلمان كشور كه حداقل 

 مختلف مرتبط با مباحث بازاريابی و تولیرد مبلمران سرابقه

های اند و در رابطه با مديريت بازاريابی و شاخصكار داشته

نظر پذيری مبلمان باتجربره و صراحبمؤثر در زمینه رقابت

ی اصرلی در بازارهرا 4ا تر 0صورت به 1طبق جدول بودند، 

گذاری ارزش 1395تولید مبلمان استان تهران در تابستان 

تروان بررسی وضعیت صنعت چروب ايرران، میگرديد. طی 

هرايی هسرت كره تهران يکری از اسرتاناظهار نمود استان 

بیشترين تعداد كارگاه و نفرات مشغول بره كرار در صرنعت 

 [.9خود اختصاص داده است ] مبلمان را به

ديمتل برای تعیین روابط علی و معلرولی از پرسشنامه 

هرای تأثیرپرذيری شراخص -و بررسی میرزان تأثیرگرذاری

در خصرروص میررزان روائرری آمده، اسررتفاده شررد. دسررتبه

 توان اذعان نمود با توجه به نروع پرسشرنامهپرسشنامه می

هرای كه بر مبنای مقايسره زوجری اسرت و تمرامی حالرت

گیررد، ش موردتوجره قررار مریممکن در ايرن نروع سرنج

[. در اين روش توسط 17نفسه از روائی برخوردار است ]فی
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دار و نشران دادن هرای جهرتافزار اكسل با ايجاد گرافنرم

روابط علرت و معلرولی، نقراو قروت و میرزان نفروذ میران 

 ها صورت پذيرفت.شاخص

درروش ديمترل ابتردا برا اسرتفاده از نظررات خبرگرران 

شود. در اين مرحله تأثیر ايجاد می مستقیم رتباوماتريس ا

مستقیم بین هر دو عامل، مقايسه زوجری شرده اسرت كره 

گررذاری شررد. زشار 4تررا  0دهنده از توسررط هررر پاسرر 

گرو معتقرد اسرت ای هست كه فرد پاسر درجه عالمت

دهرد. بررای ( را تحت تأثیر قرار مریj(، شاخص )iشاخص )

i=jفر نیرز نشران از عردم ترأثیر دارد. ، شاخص مورب به ص

دهنده، ماتريسی غیرر منفری بای هر پاس   N × Nماتريس

 kهسرت كره در آن    =كره طوریخواهد شرد، بره

 گو است. شماره پاس 

برای محاسبه مراتريس ارتبراو مسرتقیم نرمرال ابتردا 

ل آمده از جردودسرتهای بهجمع تمامی سطرها و سرتون

ترين عدد سطر و ستون شود. بزرگپرسشنامه محاسبه می

k دهد. تمامی مقادير جدول بر معکوس عدد را تشکیل می

k ال شود. شود تا ماتريس نرمضرب می 

 

 

 

آيد، برای سپس ماتريس ارتباو كامل  به دست می

 (I)محاسبه ماتريس ارتباو كامل ابتدا ماتريس همانی 

تريس همانی را منهای ماتريس شود. سپس ماتشکیل می

كنیم. درنهايت نرمال كرده و ماتريس حاصل را معکوس می

كنیم و با ماتريس نرمال را در ماتريس معکوس ضرب می

آمده جدول علی و معلولی و دستتوجه به ماتريس به

 آيد.ها به دست میجدول روابط بین شاخص

T=  

 

ت مربرروو برره چگررونگی اطالعررا Tازآنجاكرره مرراتريس 

سرازد، اثرگذاری يک عامل بر عوامرل ديگرر را فرراهم مری

جهت فیلتر كرردن آثرار جزئری، الزم اسرت ارزش آسرتانه 

ها در تنها روابطی كه مقادير آن محاسبه شود. بدين ترتیب

نمايش  NRMتر باشد در از مقدار آستانه بزرگ Tماتريس 

ای گردد. بررمی نظرداده خواهد شد و از روابط جزئی صرف

ر محاسبه مقدار آستانه روابط كافی است تا میانگین مقرادي

محاسبه شود. بعدازآنکه شردت آسرتانه تعیرین  Tماتريس 

تر از آستانه باشرد كه كوچک Tشد، تمامی مقادير ماتريس 

شرود صفر شده يعنی آن رابطره علری در نظرر گرفتره نمی

[17] . 

 

 .[21]ل گذاری تکنیک دیمتطیف ارزش -1جدول

 تأثیر خیلی زياد تأثیر زياد تأثیرگذار تأثیر كم بدون تأثیر متغیر زبانی

 4 3 2 1 0 معادل كمی

  

 
 امل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی مبلمان کالسیکعو -1شکل
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 فلوچارت اجرای روش دیمتل -2شکل                 

 

 های مؤثر بر رشد و توسعهتوضیح هر يک شاخص

 اقتصادی صنعت مبلمان به شرح ذيل هست 

 

گیری بازارهای جهانی از زمان شکل کیفیت محصول:

ترين تا به امروز كیفیت محصول همواره يکی از اصلی

 ها برای تثبیت و حفظ موقعیت در بازارهای جهانیعامل

و همکاران  Staffordبر اساس اظهارات مطرح بوده است. 

دآور برای اغلب صنايع ( يکی از استراتژی سو2009)

تولیدی، تولید محصوالت باكیفیت باال هست و اظهار 

داشتند كیفیت محصوالت تولیدی برای بقا و سودآوری 

 .[23]حیاتی هست 

 

بر اساس مطالعات صورت گرفته در  نیروی انسانی:

خصوص صنعت مبلمان كشورمان يکی از داليل عدم 

توجهی به پیشرفت و صدمات واردشده به اين صنعت بی

كه دولت و مجريان نقش نیروی انسانی است. درصورتی

هت جهای اقتصادی و صنعتی، بودجه و امکانات الزم برنامه

ند، های انسانی اختصاص دهتبديل منابع انسانی به سرمايه

بخش مهمی از استراتژی توسعه صادرات ضمن تحقق

 همگیر، يکی از مشکالت مغیرنفتی و ارزآوری به نحو چشم

 [.24كشور يعنی بیکاری نیز حل خواهد شد ]

و  بنا بر اظهارات تولیدكنندگان خبره مبلمان طراحی:

نظران اين صنعت، همواره تولید محصول متمايز با صاحب

ای كه ازنظر طراحی محصول نسبت گونهساير محصوالت به

و به ساير محصوالت مشابه برتری داشته باشد، همواره جز

 تولیدكنندگان خبره بوده و يک دغدغههای اصلی اولويت

طراحی  Gudarzi (2015)و  Tajdiniشود. محسوب می

ز اموفق كه منجر به تولید محصوالتی متمايز شود را يکی 

پذيری صنعت مبلمان معرفی نمودند عوامل مهم رقابت

[25]. 

 

های بازاريابی جهت پیشررفت و داشتن مهارت اقتصاد:

كره . ازآنجايی[26]اسرت  موفقیت اقتصراد امرری ضرروری

دهنده میررزان سررهم هررر كشررور از بررازار جهررانی نشرران

يافتگی آن كشور هسرت، امرروزه مرديران بازاريراب توسعه

ناخت كننرد ترا برا شرالملرل سرعی مریعرصه تجارت بین

بازارهای هدف و نیاز مشتری، بازارهای دقیرق و توجره بره 

خرود  فنون صادرات، سهم بیشرتری از برازار جهرانی را بره

 .[27اختصاص دهند ]

 

يکی از داليل عدم موفقیرت تولیرد و  مدیریت تولید:

متعاقب آن عدم صادرات موفق در صنعت مبلمران كشرور، 
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های نوين تولید نبود اطالعات كافی از مبانی علمی، فناوری

و نیررز ضررعف در بخررش مررديريت علمرری و عرردم اسررتفاده 

قیقرات باشرد. تحازنظرت متخصصران و مشراوران آگراه می

نشان داده است يکی از عوامل مهمی كه منجر به از دست 

ای و ای به نفع محصوالت چرین و تركیرهدادن بازار منطقه

گرديد، نبود مديران  عدم موفقیت صادرات مبلمان در ايران

 .[28محور هست ]دانش

 

 نتایج و بحث

هرای پس از طی مراحل تکنیک ديمتل بر اسراس داده

قايسات زوجی و تحلیل نظرات افرراد حاصل از پرسشنامه م

خبره و كارشناسان صنعت مبلمان، نتايج در قالرب جردول 

 .شده استنمايش داده 2و شکل شماره  6تا  2شماره 

شرود زمانی كه از ديدگاه چند كارشرناس اسرتفاده می

بايد از میانگین حسابی ساده نظرات استفاده نمرود  كره در 

 شرودتشکیل می Xيا  اين صورت ماتريس ارتباو مستقیم

 (.2)جدول 

 های اصلیشاخص (X)ماتریس ارتباط مستقیم  -2جدول 

X مديريت تولید اقتصاد طراحی كیفیت محصول عوامل انسانی 

 206/3 941/2 229/3 324/3 000/0 عوامل انسانی

 059/3 176/3 441/2 000/0 588/2 كیفیت محصول

 086/3 029/3 000/0 412/2 794/2 طراحی

 886/2 000/0 529/2 294/2 647/2 قتصادا

 000/0 114/3 771/2 914/2 912/2 مديريت تولید
 

 

برای محاسبه مراتريس ارتبراو مسرتقیم نرمرال ابتردا 

شررود. ها محاسرربه میجمررع تمررامی سررطرها و سررتون

ترين عدد سطر و سرتون بزرگ k دهرد. برر را تشرکیل می 

اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس 

است و تمرامی مقرادير  7/12ترين عدد بزرگ 2 جدول

شود تا ماتريس نرمال جدول بر معکوس اين عدد ضرب می

 [17] .(3)جدول شود 
 

 

 های اصلیشاخص (N)ماتریس نرمال شده  -3جدول

X مديريت تولید اقتصاد طراحی كیفیت محصول عوامل انسانی 

 252/0 232/0 254/0 262/0 000/0 عوامل انسانی

 241/0 250/0 192/0 000/0 204/0 كیفیت محصول

 243/0 238/0 000/0 190/0 220/0 طراحی

 227/0 000/0 199/0 181/0 208/0 اقتصاد

 000/0 245/0 218/0 229/0 229/0 مديريت تولید

 

برای محاسربه مراتريس ارتبراو كامرل ابتردا مراتريس 

س همررانی را شررود. سررپس مرراتريتشررکیل می (I)همررانی 

منهای ماتريس نرمال كرده و ماتريس حاصرل را معکروس 

كنیم. درنهايت ماتريس نرمرال را در مراتريس معکروس می

نتايج حاصل از محاسبه مراتريس ارتبراو   .كنیمضرب می

 آمده است. 4كامل در جدول 
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 های اصلیشاخص (T)ماتریس ارتباط کامل  -4جدول 

T C1 C2 C3 C4 C5 

C1 777/1 981/1 981/1 137/2 145/2 

C2 776/1 603/1 769/1 963/1 951/1 

C3 798/1 773/1 618/1 966/1 964/1 

C4 678/1 656/1 672/1 651/1 831/1 

C5 848/1 845/1 842/1 020/2 817/1 

 
بايرد ارزش   (NRM)برای تعیین نقشه روابرط شربکه 

جزئری توان از روابرط آستانه محاسبه شود. با اين روش می

نظر كرده و شبکه روابط قابل اعتنراء را ترسریم كررد. صرف

از مقدار آستانه  Tها در ماتريس تنها روابطی كه مقادير آن

نمرايش داده خواهرد شرد. بررای  NRMتر باشرد در بزرگ

محاسبه مقدار آستانه روابط كافی است تا میانگین مقرادير 

یرین محاسبه شود. بعدازآنکه شردت آسرتانه تع Tماتريس 

تر از آستانه باشرد كه كوچک Tشد، تمامی مقادير ماتريس 

در  شرود.صفر شده يعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی

آمده اسرت دسرتبه 842/1اين مطالعه ارزش آستانه برابرر 

 (. 5)جدول

 

 های اصلی مدل دار شاخصالگوی روابط معنی -5جدول

X مديريت تولید  اقتصاد طراحی كیفیت محصول عوامل انسانی 

 145/2 137/2 981/1 981/1 × عوامل انسانی

 951/1 963/1 × × × كیفیت محصول

 964/1 966/1 × × × طراحی

 × × × × × اقتصاد

 × 020/2 × 845/1 848/1 مديريت تولید 

 
آمده از الگروی روابرط دسرتبا اسرتفاده از اطالعرات به

آيرد مری دار، جردول الگروی روابرط علری بره دسرتمعنی

 (.6جدول)

  6در جرررردول (D)جمررررع عناصررررر هررررر سررررطر 

دهنده میررزان مشرراهده اسررت. ايررن رديررف نشررانقابل

هرای سیسرتم تأثیرگذاری هر شراخص برر سراير شراخص

( 022/10است. برر ايرن اسراس شراخص نیرروی انسرانی )

هرا از بیشترين تأثیرگرذاری در مقايسره برا ديگرر شراخص

(، 371/9د )مرررديريت تولیررر برخررروردار اسرررت. شررراخص

( بررره 063/9( و كیفیرررت محصرررول )119/9طراحررری )

ترتیررب جايگرراه دوم تررا چهررارم را برره خررود اختصرراص 

دادنرررد. ديررردگاه اكثريرررت تولیدكننررردگان خبرررره و 

كارشناسرران و متخصصررین امررور صررنعت مبلمرران نیررز بررا 

ايررن مطلررب يکسرران برروده و بررر همررین اسرراس شرراخص 

سررراير نیرررروی انسرررانی بیشرررترين تأثیرگرررذاری را برررر 

های موردبررسرررری در ايررررن پررررژوهش دارد. شرررراخص

Ghofrani  وRahimi (2011 ) توجرره برره منررابع انسررانی

را يکررری از عوامرررل مهرررم در توسرررعه صرررنعت مبلمررران 

 . [29]توسعه معرفی نمودند كشورهای درحال

گر میرزان برای هر عامل نشان (R)جمع عناصر ستون 

م اسرت. های سیستتأثیرپذيری آن شاخص از ساير شاخص

( از میررزان 736/9اقتصرراد ) بررر ايررن اسرراس شرراخص

 ها برخوردار اسرتتأثیرپذيری بسیار زيادی از ديگر شاخص

 (. 6)جدول 

، میزان اهمیت شاخص موردنظر در (D+R)بردار افقی 

شاخصری  D+Rديگر هر چه مقردار عبارتسیستم است. به

-بیشتر باشد، آن شاخص تعامل بیشتری با سراير شراخص

مرديريت تولیرد  یستم دارد. بر اين اسراس شراخصهای س

هررای ( بیشررترين تعامررل را بررا سرراير شرراخص080/19)

موردمطالعرره دارد و دسررتیابی برره رشررد و توسررعه صررنعت 

مبلمان ترا انردازه زيراد درگررو توجره و اهمیرت دادن بره 

 (.6شاخص مديريت تولید است )جدول 

میرررزان تأثیرگرررذاری و ، (D - R)برررردار عمرررودی 

نتايج نشران داد دهد كه ها را نشان میرپذيری شاخصتأثی
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هرا برر اسراس میرزان تأثیرگرذاری و بندی شراخصاولويت

(، 45/1اند از نیرروی انسرانی )تأثیرپذيری به ترتیب عبارت

(، مررديريت 204/0(، كیفیررت محصررول) 237/0طراحرری )

مری ( -249/1( و درنهايت شاخص اقتصاد )-327/0تولید )

 (.6)جدول باشد 
 

 

 
 های اصلی مدل الگوی روابط علی شاخص -6جدول 

x D R D+R D-R 

 145/1 898/18 877/8 022/10 عوامل انسانی

 204/0 921/17 859/8 063/9 كیفیت محصول

 237/0 000/18 882/8 119/9 طراحی

 -249/1 224/18 736/9 487/8 اقتصاد

 -337/0 19.080 9.709 9.371 مديريت تولید 

 

را ترسریم  3تروان شرکل ه به الگوی روابرط، میبا توج

شررده اسررت نشرران داده 3طور كرره در شررکل همرران كرررد.

شاخص نیروی انسرانی بیشرترين تأثیرگرذاری را در سراير 

های موردبررسری در ايرن پرژوهش، داشرته اسرت. شاخص

های شاخص كیفیت محصول و طراحی نیز ازجمله شاخص

انررد. دو بخشعلرری هسررتند و بررر روی شرراخص اقتصرراد اثر

هرای معلرول شاخص اقتصاد و مديريت تولید جزو شاخص

هرا دارد. بره باشند كره نشران از تأثیرپرذيری براالی آنمی

عبارتی نیروی انسانی، كیفیت محصول و طراحی به ترتیب 

دارای بیشترين اثر بر اقتصاد و مديريت تولید رادارند. البته 

اثرپرذيری  شاخص اقتصاد نسبت به شاخص مديريت تولید

بیشتری دارد و به ايرن معنری اسرت كره امرروزه وضرعیت 

اقتصاد صنعت مبلمان به مقدار زيادی تحت ترأثیر عوامرل 

نیروی انسانی مانند نیرروی متخصرص، طراحری و كیفیرت 

محصول می باشد. همچنین اثرر مشرابهی البتره برا شردت 

كمتر، در رابطه با مديريت تولید برقرار است. بايستی بیران 

د كه شاخص مديريت تولید با به دست آوردن باالترين نمو

هرا دارد و ( بیشترين تعامل را با ساير شاخصR+Dمیزان )

تری در جريران رشرد و توسرعه تر و بااهمیتنقش برجسته

 صنعت مبلمان كشور دارد.
 

 
 های اصلیبرای شاخص DEMATELمختصات دکارتی برونداد  -3شکل 
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براالترين میرزان تعامرل در خصوص بره دسرت آوردن 

شاخص مديريت تولید بر رشد و توسعه اقتصرادی صرنعت 

های موردبررسی در اين مبلمان در مقايسه با ساير شاخص

توان اظهار داشت ازنظر تولیدكنندگان خبره و پژوهش، می

نظران صنعت مبلمان، عامل نیروی انسانی بیشترين صاحب

به هنگام مقايسره  تأثیر را در توسعه صنعت مبلمان دارد و

زوجی با شاخص مديريت تولید اذعان نمودند برا مرديريت 

توان برا های نوين میبهینه و مبتنی بر اصول علمی و روش

تربیت و توجه بره نیرروی انسرانی شراهد رشرد مطلروب و 

هرا همچنرین عقیرده داشرتند مناسب اين صنعت شرد. آن

 كشررورمان از پیشررینه مناسررب و نیررروی مرراهر و زبررده در

صنعت مبلمان كالسیک برخوردار است  اما وجود عرواملی 

ريرزی اسرتراتژيکی مانند مديريت سنتی و نداشرتن برنامره

جهت توسعه صادرات مبلمان، عردم شرناخت از سراليق و 

نظررر مشررتريان خررارجی و داخلرری و كررم بررودن اطالعررات 

تولیدكنندگان از دانش صادرات كه همگی ريشه در نبود و 

-يت علمی و نوين دارد، باعث بروز چرالشناآگاهی از مدير

هايی برای حضور در عرصه اقتصاد و صرنعتی شرده اسرت. 

Mohebbi ( نیز طی بررسی عوامل مؤثر 2010و همکاران )

بر پیشرفت صنايع مبلمان در ايران بیان كردند كه اهمیت 

مديريت تولید در حدی است كه فدراسیون تولیدكنندگان 

، به FIRSTای تحت عنوان ی پروژهريزمبلمان اروپا با طرح

آموزشری بررای كمرک بره  –های علمریتولید و ارائه بسته

محور و آگاهانه صنعت مبلمان اروپا پرداخته مديريت دانش

هرای های تولید مبلمان را برا روشتا بتواند مديران شركت

مختلف مرديريتی در جهرت پیشررفت ايرن صرنعت آشرنا 

( نیررز طرری 2015ان )و همکررار Ghofrani. [30]نماينررد 

سراخته در های توسعه صنعت مبلمان پیشبررسی شاخص

توجره ايران بره نترايج مشرابهی در خصروص اهمیرت قابل

مديريت تولید دست يافتند و اظهار داشتند ارتقاء دانرش و 

مهررارت مررديريتی صررنعت مبلمرران در زمینرره تولیررد و 

رويکردهای نروين تولیرد و بازاريرابی محصرول از مقردمات 

سراخته كشرور هسرت لی توسعه صرنعت مبلمران پیشاص

[31] .Najafian  وAgabaabi (2014)  نیز طری مطالعره و

بررسی كمی و كیفری تولیردات مبلمران، داليرل نداشرتن 

صادرات موفق را نبرود اطالعرات مکفری تولیدكننردگان و 

صررادركنندگان متنرروع مبلمرران از مبررانی علمرری، اصررول 

ه ازنظررت متخصصرین و مديريت ضعیف و نیز عدم استفاد

 .[32]مشاورين آگاه معرفی نمودند 

 

 گیرینتیجه
هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان تأثیرپذيری و 

های مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذاری شاخص

های صنعت مبلمان بود. يافتن موانع، مشکالت و دغدغه

 تولیدكنندگان و متخصصان صنعت مبلمان در فعال نمودن

-ها و افزايش كیفیت و كمیت محصوالت، مییدكنندهتول

 ر بهتواند نقش بسزايی داشته باشد. اين امر نهايتًا منج

توسعه صادرات و يافتن جايگاه مناسب در عرصه رقابت 

های اين پژوهش ای و جهانی خواهد شد. يافتهمنطقه

نشان داد شاخص مديريت تولید، بیشترين تعامل را با 

ه وردبررسی در اين پژوهش دارد. نظر بهای مساير شاخص

اينکه شاخص مديريت تولید در رأس فرايند تولید يک 

در رشد و توسعه صنعت  بسزايیمحصول هست و نقش 

 ، اهمیت و لزوم توجه بیشتر به اين شاخصداردمبلمان 

 جهت نفوذ در عرصه رقابتی صنعت مبلمان كامالً مشهود

 ريزی صحیح بر اساسمهبرنا وتوان با مديريت است، لذا می

برداری مناسب از شرايط مختلف اقتصادی جامعه و بهره

 ومنابع انسانی و ساير عوامل، همواره محصول باكیفیت 

شده مبین اين موضوع مناسب تولید كرد. مطالعه انجام

ان بود، دو شاخص مديريت تولید و اقتصاد، باالترين میز

 . البته شاخصاندتأثیرپذيری را به خود اختصاص داده

اقتصاد دارای تأثیرپذيری بیشتری نسبت به شاخص 

 اقتصاد مديريت تولید بوده است. اين بدان معنی است كه

 . بهبه میزان بیشتری تحت تأثیر عوامل انسانی قرار دارد

ول اعبارتی برای بهبود وضعیت اقتصاد الزم است در درجه 

ر حل مسائل هتر دبريزی منظور برنامهبه عوامل انسانی به

اقتصادی و بعدازآن به طراحی و كیفیت مبلمان جهت 

توجه مشتريان توجه مندی و جلبافزايش میزان رضايت

 كرد.

همچنین به متخصصان و كارشناسان صنعت مبلمان 

شود جهت دستیابی به جايگاه مناسب در بازار پیشنهاد می

ای و سپس در سطح جهانی به تربیت مديران رقابت منطقه

محور توجه بیشتر نموده و با تبديل تجارب اه و دانشآگ

مديريتی به بیان علمی، گام مؤثرتری در اين خصوص 



 ... و عوامل مؤثر بر رشد یريرپذیو تأث یرگذاریتأث زانیم یبررس 
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كارگیری مديران آگاه و ای كه با بهگونهبردارند. به

بااستعداد طی فرايند تولید محصول و شناخت بازار، 

  محصوالت تولیدشده از رشد كیفی و كمی برخوردار گردد.
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IInnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  iimmppaacctt  ooff  ffaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ggrroowwtthh  aanndd  

eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccllaassssiiccaall  ffuurrnniittuurree  iinndduussttrryy  ((CCaassee  ssttuuddyy::  TTeehhrraann  

pprroovviinnccee))  

  

  
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the factors 

affecting the economic growth of the classical furniture 

industry and to present a model of the impact status and 

effectiveness of the Air Conditioning Index. Soon after 

interviewing wood industry professors, experts, and certified 

furniture manufacturers, Delphi techniques, production 

management indicators, Product quality, human factors, 

design, marketing, and economics were identified. Using the 

DEMATEL technique, the degree of impact-effectiveness of 

each of the indicators was determined and the model was 

presented accordingly. The results showed that the marketing 

and economics index (9.736) had the highest impact on other 

indices and in order to improve economic and marketing 

status, it is necessary to address firstly human factors (1.45) 

and then to design and quality of furniture (0.0204). Also, 

production management (19.080), which is at the top of the 

production process of a product, has the most interaction with 

other indicators. 

Keywords: Economic development, Furniture industry, 

DEAMATEL techniques mutual interaction, Production 

management. 
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