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  ایرانایران  دردر  نصبنصب  آمادهآماده  مبلمانمبلمان  صنعتصنعت  توسعهتوسعه  بربر  تأثیرگذارتأثیرگذار  عواملعوامل  بندیبندیرتبهرتبه  وو  شناساییشناسایی

 

 
 چکیده

 موردتوجته  استت،  مطرح دنیا سطح در که یا گونه به کنون،تا نصب آماده مبلمان صنعت
 و رشتد  بتا  که یدرحال. است نگرفته قرار کشور مبلمان صنعت گذارانسرمایه و یانمتصد
 ایتن  بته  عنایتت  بتا . یافت دست رقابتی فراوان هایمزیت به توانمی صنعت این توسعه
 همچنتین  و ستاتته پیش مبلمان صنعت بالقوه بازار معرفی تحقیق، این از هدف مسئله،
 ایتن  بترای . استت  کشتور  در صنعت این توسعه بر مؤثر هایشاتص بندیرتبه و تعیین
 صتنای   صتاحبان  از چنتد  تنتی  بتا  مصتاحبه  و اولیته  مطالعات و هابررسی از پس منظور
 اقتصتادی،  کلی گروه 5 در و شناسایی کلیدی شاتص 24 مرتبط، کارشناسان و مبلمان

 ایتن  مراتتب  سلستله  ستسس . شتدند  تقسیم زیربنایی و فنی فروش، و بازاریابی مدیریتی،
 سلستله  تحلیت   فراینتد  اصتو   طبتق  هتا  آن از یک هر اهمیت درجه و طرح هاشاتص
 هتای شتاتص  دهدمی نشان نتایج. گردید تعیین چویس اکسسرت رافزانرم توسط مراتبی
 در نتوآوری  هتای زیرشتاتص  همچنتین  و اصلی سطح در فروش و بازاریابی و مدیریتی
 اولیه مواد در نوآوری لجستیک، مدیریت عملیات، مدیریت طراحی، در نوآوری بازاریابی،

 برای هااولویت باالترین ایدار ترتیببه ،مراتب سلسله بعدی سطوح در محصو  ارتقاء و
 .شوندمی محسوب کشور در ساتتهپیش مبلمان صنعت توسعه

 ،(AHP)مراتبتی   سلسله تحلی  فرآیند توسعه، نصب، آماده مبلمان: يکلید واژگان

 .بندیرتبه زیرشاتص، و شاتص
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 مقدمه
 ،جملبه  از مختلفب   داليب   ببه  اغلب   كشور در مبلمان

 صبرهه  از برخبورداری  و انببوه  تولیبد  دمع پايین، وریبهره

 اولیبه،  مبواد  هبای هاينبه  اهبااي   ،1تولید مقیاس از ناش 

 طببر  اجببرای اثببر در ونقبب  حمبب  هببایهاينببه اهببااي 

 حبد  از باالتر قیمت  با اغل  غیره، و هايارانه هدهمندسازی

 ايبن  و شبود مب   عرضه و تولید كنندگانمصرف عمده توان

                                                                 
1  Economy of scale 

 از مبلمببان تولیدكننببدگان یبرخببوردار عببدم باعبب  عامبب 

-مب   صادرات  و داخل  بازارهای در مناس ، قیمت  مايت

 طببر  اجببرای بببه توجببه بببا ،Sadegh (1111)[. 1]شببود 

 از ناش  هایتن  و یراتتأث و كشور در هايارانه هدهمندی

 مبلمبان  كننبدگان تولید كهاين منظوربه كند،م  عنوان آن

 بايبد  بیاورنبد،  دوام وجبود م رقابت  هضای در بتوانند كشور

 موجبود  هبای هاينبه  در كه باشند كارهاي راه اعمال دنبال

 هبا  آن شبده  تمبام  هاينبه  كبه  یطبور  ببه  كنند، جوي صرهه

 ايبن . باشبد  كشبورها  ساير مبلمان محصوالت با رقابت قاب 
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 تولیبد  ماننبد  تولید هرآيند در دنیا روز یها هن اعمال مهم،

 [.1]طلببد  م  را شدن پذيرترقاب برای نص  آماده مبلمان

 هعبال  هبای بنگاه و شوندم  تررقابت  روز هر وكارها  كس 

 سباير  از را خبود  بنگباه  مايت ، كس  با بايد بازارها اين در

 سبود  و ادامه خود هعالیت به بتوانند تا كنند متمايا هابنگاه

 معتقبد اسبت كبه    Porter . (1111)نمايند كس  را بیشتری

 در رهببری " طريب   از توانبد مب   صبنعت   وكار  كس  يک

1تمبايا  مايت" و "1هاهاينه
 3رقبابت   مايبت  خبود  ببرای  "

. [3] بخشبد  بهببود  را خبود  رقبابت   موقعیت و كرده ايجاد

 از كه كشور در كمتر تولید هاينه با مبلمان  تولید بنابراين

 سباخته پی  مبلمان مانند باشد، برخوردار نیا تمايا مايت

(DIY
4،KDF

5،RTA
6
 كببه اسببت كارهبباي راه ازجملببه ،( 

 و حفب   ضبمن  آن از اسبتفاده  ببا  توانندم  تولیدكنندگان

 نظیبر  كشبورهاي   ببازار  به داخ  بازار از خود سهم توسعه

 هبباآن از كببه تركمنسببتان گرجسببتان، ارمنسببتان، عببرا ،

. نماينبد  نفبو   نیبا  شبود، مب   يباد  صادرات  هدف عنوان به

 از شباخه  ايبن  كبه  باورنبد  يبن ا ببر  كارشناسبان  از بسیاری

 ببازار  در سبريع  رشبد  ببا  هایبخ  از يک  مبلمان صنعت

 ببر  موجود موانع از بسیاری توانسته كه است جهان مبلمان

 مبلمببان[. 4] كنببد برطببرف را جهببان  تجببارت راه سببر

 و معمبول   مبلمان به نسبت ترارزان محصول  ساخته پی 

 1151سبال   رد ببار  اولبین  كبه  اسبت  قبول قاب  كیفیت با

 در بعبدها  و طراحب   Erie J.Sauder نبام به شخص  توسط

 طبقبه  نیباز  به پاسخ جهت 7ايکا شركت توسط 1156 سال

 و تولیبد  ،ياهته توسعه كشورهای در جامعه پايین به متوسط

 ساختهپی  مبلمان تولید هرآيند تفاوت[. 5] گرديد عرضه

 صورت ينبد. است تولید نهاي  مرحله در معمول  مبلمان با

 شبود،  مونتبا   محصبول  اينکبه  یجا به پايان  مرحله در كه

 همبراه  ببه  آالتيبرا   و آن دهنبده تشبکی   اصبل   قطعات

                                                                 
1 Low cost leadership 
2 Differentiation Advantage 
3 Competitive Advantage 
4 Do-it-yourself  Furniture 
5 Knock down Furniture 
6
 Ready-To-Assemble 

7 IKEA 

 و طراح  كه است خانگ  محصوالت چندملیت  و سوئدی شركت

 شركت اين حاضر حال در. دارد برعهده را نص  آماده مبلمان هروش

 كه شودم  محسوب جهان سطح در مبلمان هروش خرده ترين بارگ

 .دارد شعبه جهان كشور 15 در

 گوشت ،پیچ و آچار مانند ساده اباارآالت  و مونتا  راهنمای

 در خريبدار  توسط آن مونتا  و قرارگرهته بندیبسته داخ 

 صبنعت  در نبوآوری  ايبن . گیبرد مب   صبورت  مصرف مح 

 ببرای  هبم  زيبر  ببه شبر    را  توجه قاب  هایمايت مبلمان

 اسبت  داشته همراه به كنندهمصرف برای هم و كنندهتولید

[6]. 

 تولیدکنندگان برای یجادشدها هایمزیت

 جابجبا  ونقب   حمب   هبر  در بیشبتری  مبلمبان  تعداد -

 .شود م 

 .است یازموردن محصول انبار برای كمتری هضای -

 .يابدم  كاه  انسان  نیروی هایهاينه و تعداد -

 ونقبب  حمبب  حببین در محصببول پببذيریآسببی  از -

 شود.م  جلوگیری

 کنندگانمصرف برای یجادشدها هایمزیت

 . شودم  خريداری تریارزان قیمت با محصول -

 توسبط  موارد اكثر در مصرف مح  به محصول حم  -

 عبووه  ببه  اسبت،  انجبام  قاب  كنندهمصرف شخص  اتومبی 

 موجبود  باريک یها پله راه و راهروها از محصول عبور کهاين

 .گیردم  صورت  آسان به نیا هاآپارتمان در

 در محصبول  مجبدد  مونتبا   سبس   و دمونتبا   امکان -

 يبا  و ونقب   در حمب   تسبهی   جهبت  جديبد  مصبرف  مح 

 .دارد وجود مقطع  هایاستفاده
 در آن گبرهتن  قرار و كارخانه در محصول نشدن مونتا 

 ديگبر  سبوی  از و یدشبده تول هایهاينه كاه  باع  بهجع

 در يبهه و به) ونق  حم  هایهاينه ،شده حاص  حجم كاه 

 هاهروشگاه در عرضه و توزيع انبارداری، ،(كون هایتجارت

 در اولیه گذاریسرمايه طره  از. رساند خواهد حداق  به را

  انسان نیروی و تولید هایهاينه كاه  طري  از تجهیاات

 گرهته، صورت هایبررس  ط [. 7]آيد م  به دست دوباره

 ،(یمتبر  11) ونقب   حمب   معمبول   كبانتینر  يک گنجاي 

 اگبر  كبه درحبال   اسبت،  شبده  مونتبا   صندل  411 حدود

 گنجباي   گردند، بندیبسته نشده مونتا  هاصندل  همین

 صنعت[. 1]ياهت  خواهد اهااي  صندل  1611 به كانتینر

 پیبدا  ظهور اروپاي  كشورهای در ابتدا ختهساپی  مبلمان

 برخبب  و آمريکببا متحببده يبباالتا در مرورزمببان  بببه و كببرد

شبد   مواجبه  خبوب   استقبال با نیا توسعه درحال كشورهای
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 در ایگسبترده  تحوالت 1113 -1116 زمان  دوره در[. 1]

. اهتاد اتفا  اروپا نص  آماده مبلمان بخ  صنعت  ساختار

 میلیبون  1173 مبادله به منجر تحوالت و تغییر اين نتیجه

 در  طبوركل  ببه . گشت 1111 سال در محصول اين يوروي 

 سباخته پبی   مبلمان مصرف و تولید میاان اخیر هایسال

 ببوده  مبلمبان  مصبرف  و تولیبد  كب   میاان از بهتر اروپا در

 و تولیبد  1111 تبا  1116 هبای سال بین كه یطور به است،

 امبا  كباه ، درصبد   1/7 و 13 یب  ببه ترت  مبلمان مصرف

 اهااي  درصد 5/7 و 4 ساختهپی  مبلمان مصرف و تولید

 [.11] (1جدول )است  ياهته

 (2112 -2133)اروپا  در نصب آماده مبلمان و مبلمان المللبین تجارت و مصرف تولید، تغییرات درصد -2جدول 

(1111-1116)  
 تغییرات درصد

 تولید مصرف صادرات واردات

 -13 -7.1 -4 +5.1 انك  مبلم

 +4 +5/7 -5/1 +6/4 مبلمان آماده نص 

 

 سباخته پبی   مبلمان تولید ك  از 11% حدود كشور 6

 تولیبد  مجمبو   از 35% با آلمان كه كنندم  ینتأم را اروپا

 سبوئد،  هرانسبه،  از اعبم  اروپباي   كشورهای ساير بین اروپا،

 7% ببا  لیبا ايتا و اسبت  پیشبرو  ايتالیبا  و انگلستان دانمارک،

 ششبم  رده در یدكننبده تول برتر كشورهای بین اروپا، تولید

 .دارد قرار

 

 
 (2112-2133)اروپا  در ساختهپیش مبلمان یدکنندهتول مهم کشورهای سهم درصد -3شکل 

 

 از را اروپباي   مختلب   كشورهای مصرف سهم 1 شک 

 كشبور  ببین   يبن ا در كبه  دهدم  نشان نص  آماده مبلمان

 كشورهای ساير بین در درصدی 14 مصرف سهم با هرانسه

 در ايتالیبا  و اسسانیا هلند، آلمان، انگلستان، قبی  از اروپاي 

 قبرار  ششم رده در درصدی 3 سهم با ايتالیا و نخست رتبه

 [.11]دارد 

 نبوآوری  ی دل به گذشته دهه در مبلمان جهان  تجارت

 محصبول  ونقب   حمب   و بنبدی بسبته  تولیبد،  در يجادشدها

 كه یطور به داشته، چشمگیری رشد مجاا قطعات صورت به

 حتب   صنعت اين مختل  محصوالت الملل بین ستد و داد

[. 11]اسبت   داشبته  هبا آن تولیبد  از باالتر مرات  به رشدی

 ببه  ساخته،پی  مبلمان ورود و ظهور با مبلمان انبوه تولید

 باعب   محصبول  نبوآوری  و هشبد  ي تببد  بادوام راهبرد يک

 حمب   و تولیبد  طراح ، جهت هاشركت برای روش  ايجاد

اسبت   شبده  تبر پبايین  قیمبت  با و زياد مقدار به محصوالت

[11،13.] (2009) Cohenهببایهاينببه اهببااي  یرتببأث 
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-پبی   مبلمبان  انبوا   ايجباد  عام  را جهان در ونق  حم 

 طب   محصبول  اين بازار داشته اظهار و كرده عنوان ساخته

 نقب   و  حمب   روش در وریبهره علت به گذشته سال چند

 Fathollahzadeh[. 14]اسببت  داشببته چشببمگیری رشبد 

 ونق  حم  انبارداری، بندی،بسته كمتر هایهاينه( 1113)

 حبین  يجباد شبده  ا خسبارات  میاان در توجه قاب  كاه  و

 مصبرف  محب   در كبه  مصبنوعات   ماايای جمله از را حم 

 همکباران  و Vlosky[. 1]كنبد  مب   عنوان شوند،م  مونتا 

 در سباخته  ی پب  مبلمبان  صبنعت  بازار تحلی  با ،(1111)

 ببازار  كبم  اشببا   ،اظهبار داشبتند   آمريکبا  لوئیايانای ايالت

 نوآورانبه،  تولید آوریهن  رقابت ، بسیار گذاریقیمت هعل ،

 هبای خانبه  شبک   و توزيع هایكانال تکام  مدرن، طراح 

-پی  مبلمان برای تقاضا اهااي  عوام  لهجم از  را جديد

 و Bramorsky[. 15]هسببتند  متحببده  يبباالتا در سبباخته

 در رقاببببت بهببببود مطالعبببه ببببا ،(1111)همکببباران 

 یوراهن ب  طريب   از سباخته پبی   محصوالت تولیدكنندگان

 محصبوالت  ايبن  كنندگانتولید كه داشتند اطوعات، اظهار

 شبام   كیفیبت  از جامع  تعري  امروز رقابت  بازار در بايد

 و باشبند  داشبته  عملکبرد  و جامعبه  نیاز با انطبا  طراح ،

 و آنبالیا  را نظبر  مبورد  صبنعت  رقبابت   هبای شاخص مدام

 ارزياب  هاشاخص اين با مطاب  را خود وكار  كس  وضعیت

 در نوآوری بررس  با ،(1115) همکاران و Cao[. 16]كنند 

 چینب ،  كننبدگان تولید كبه  درياهتند چین مبلمان صنعت

 و طراحب   شبام  ) محصبول  بخب   سه هر در را هانوآوری

 ،یهن باور  جديبد،  مواد شام ) تولید هرآيند ،(كیفیت بهبود

 شبام  ) تجباری  هبای سیسبتم  و( هرآيندسبازی  و پردازش

 توجه با ها،نوآوری اين كه كرده دنبال( بازارياب  و مديريت

 تغییبر  دراتصبا  زمینه در عملکردشان و هاشركت اندازه به

 رقبابت   هایراهبرد بررس  باGazo (5002 ) [.17]كند م 

آسببیاي ،  مختلبب  كشببورهای در مبلمببان تولیدكننببدگان

 هبای هاينبه  را چبین  مبلمان صنعت موهقیت عمده دالي 

 در نبوآوری  و تنبو   قبوی،  بازاريباب   انسبان ،  نیروی پايین

 [.11]كنبد  م  بیان خام مواد به آسان دسترس  و طراح 

Nemli و موهقیبت  عوامب   تبرين مهبم ( 1117) همکاران و 

 منبدی بهبره  هاكتورهای را، تركیه در مبلمان صنعت توسعه

 بباال،  كیفیبت  ببا  محصبوالت   تولیبد  پیشبرهته،  آوریهن از

 خريبداران  هایخواسته از كاه  شناخت و خوقانه طراح 

 [.  11]اند برشمرده هدف هایربازا در
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Ratnasingham (5002) اخبتوف  وجود عل  بررس  با 

 كشبورهای  در یدشبده تول مبلمان اهاوده ارزش میان هاح 

 آلمبان  و متحدهاياالت ايتالیا، مانند پیشتازی و ياهته توسعه

 ماننبد  یوارد تبازه  و توسبعه  درحال رهایكشو با مقايسه در

 جببانب  صببنايع كببه داد نشببان برزيبب  و مببالای چببین،

 نظیببر هاكتورهبباي  كنببار در قدرتمنببد، و ياهتببه توسببعه

 مهبارت  طراحب ،  قدرت قوی، ینتأم زنجیره از برخورداری

 بازاريباب   قدرت و هازمینه همه در نوآوری كار، نیروی هن 

 در تولیبدی  مبلمان اهاوده ارزش بودن باالتر عمده دالي  از

 Tajdini[. 11] شبوند مب   محسوب ياهته توسعه كشورهای

 هایشاخص مطالعه" عنوان تحت خود مطالعه در( 1111)

 بیبان  "كشور در چوب  مبلمان محصوالت صادرات بر مؤثر

 هایشاخص محققین، از بسیاری هایياهته رغمعل  كردند،

 كننبدگان تولیبد  از دولبت  هبای حمايبت  مبديريت،  و دان 

 تولیبد،  آوریهبن  مختلب   هبای زمینبه  در نوآوری و داخل 

 اهمیبت  اولويبت  در ترتی  به محصول طراح  بندی،بسته

 در توهیب   عبدم  عمبده  داليب   همچنین ايشان. دارند قرار

 ایمنطقبه  بازارهای دادن دست از و چوب  مبلمان صادرات

 غیر عوامل  در ريشه را ایتركیه و چین  محصوالت نفع به

 عنبوان  و دانسبته  تولیبد  ساختارهای و اولیه مواد كمبود از

 ،محبور  دانب   مبديران  از اسبتفاده  به بیشتر توجه كه كرده

 از دولببت جببدی حمايببت كبباربردی، هببایآمببوزش ارائببه

 نبوآوری  ضبرورت  و داخل  تولیدكنندگان و صادركنندگان

[. 11] اسببت ضببروری بسببیار مختلبب ، هببایزمینببه در

Bahmani هببای هببراروی چببال  نیببا (1111)و همکبباران

ضببع  اسببتفاده از بببه  را صببنايع چببوب و كاغببذ كشببور 

مد در مراكبا صبنعت ، مبديريت سبنت  و     آكارشناسان كار

-نسبت مب   های علم  و نوين مديريت ضع  باور به روش

 در اقتصبادی  ثببات  اهااي  Mohebbi (1111) .[11]دهند

 تعرهبه  تنظبیم  مبلمبان،  صبنعت   هایخوشه توسعه كشور،

 بازارهببای شناسبباي  چببوب ، مصببنوعات و مبلمببان واردات

 رقبابت   محیط ايجاد و تخصص  هایاتحاديه تقويت هدف،

 توسبعه  ببه  رسبیدن  هایشاخص باالترين ترينمهم جاو را

 بررسب  [. 13] كنندم  معره  چوب  مبلمان صنعت پايدار

 مختلب   ابعباد  روی ببر  گرهتبه  صبورت  تحقیقبات  پیشینه

 طبور  ببه  و مبلمبان  صبنعت  متنبو   هبای شاخه و يت مدير

 مبلمبان  صبنعت  پیرامبون  شبده  انجبام  تحقیقبات  مشخص

 در تحقیقبات  ايبن  عمبده  كبه  دهبد مب   نشان ساختهپی 

 در صبنعت  ايبن  كه گرهته صورت ای ياهته توسعه كشورهای

 ايبن  در. اسبت  ببوده  همبراه  مناسب  توسعه و رشد با ها آن

 ايبن  هبای ويهگب   و شخصاتم روی بر مطالعه هقدان میان

 كباموا  ايبران  نظیبر  كشورهاي  در مبلمان صنعت از بخ 

 در تحقیب   و مطالعه حیطه به ورود ضرورت و بوده مشهود

 ايبن  در كه است بديه . رسدم  نظر به ضروری بخ  اين

 انجبام  ببرای  مناس  یها هن از گیریبهره و انتخاب زمینه،

 مبديريت   يکردهایرو ارزياب  جهت در راهبردی تحقیقات

 شبر   كشبور،  در سباخته پی  مبلمان صنعت توسعه برای

 ببه  توجبه  ببا  محقب ،  ترتی ، بدين. شودم  محسوب الزم

 گیبری تصبمیم  هبای هرآيند در AHP هن شده اثبات كاراي 

 شناسبباي  مبلمببان  و چببوب صببنعت حببوزه در مببديريت 

 در سباخته پی  مبلمان صنعت توسعه بر مؤثر هایشاخص

 نگباه  از هبا شاخص اين بندیاولويت و ده وزن نیا و ايران

 داده قبرار  خبود  كبار  دسبتور  در را صنعت اين متخصصین

 .است

 

 هامواد و روش

 مواد

 و كباربردی  هبدف،  اساس بر پهوه  اين تحقی  روش

 اول مرحلبه . است تحلیل  -توصیف  نو  از روش، بر اساس

 دينبب . شبد  انجبام  میبدان   مطالعبه  صبورت  به پهوه  اين

 توسعه بر یرگذارتأث هایشاخص تعیین منظور به كه ترتی 

 منبابع  مطالعبه  ضمن ايران، در ساختهپی  مبلمان صنعت

 ببا  توسبعه،  موضبو   ببا  مبرتبط  خبارج   و داخلب   موجود

 و چبوب  صبنعت  مختلب   هبای اتحاديبه  اعضای از تعدادی

 و مبلمبان  صبنعت  ببا  مبرتبط  دانشبگاه   اسباتید  مبلمان،

 حضبوری  مصاحبه صنايع، وزارت خصصانمت و كارشناسان

 زمینبه  در اولیبه  اطوعات آوریجمع از پ . گرهت صورت

 اتحاديبه  محب   در ایجلسبه  طب   ،یرگبذار تأث هایشاخص

 ببا  و اداری و منبال  مبلمان صادركنندگان و تولیدكنندگان

 شبده  ي شناسا هایشاخص اتحاديه، اين برتر اعضای حضور

 يبن ازا پ  يتدرنها و قرارگرهته اولیه غربال و ارزياب  مورد

 مبلمببان صببنعت توسببعه بببر مببؤثر شبباخص 41مرحلببه، 

 اصبل   گبروه  5 در دو شک  مطاب  و شناساي  ساخته پی 

 زيربنباي   و هنب   هبروش،  و بازاريباب   مبديريت ،  اقتصادی،
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 (.گیریتصمیم خوشه) شدند تقسیم

 هاروش

 منظبور به گیری،تصمیم خوشه ترسیم و طراح  از پ 

 از هريک( وزن  ارزش) اهمیت درجه تعیین و بندیيتاولو

 ،(AHP) مراتبب   سلسبله  تحلیب   روش مطباب   هاشاخص

 و معیارهببا ايببن زوجبب  مقايسببه جهببت اینامببهپرسبب 

 درصبد  11) نفبر  31 ببین  و طبر   يکبديگر  ببا  زيرمعیارها

 اتحاديبببه اعضبببای درصببد  51 دانشبببگاه ، كارشناسببان 

 مبديران  درصد 11 ،مبلمان صادركنندگان و تولیدكنندگان

 وزارت كارشناسبان  درصبد  11 چبوب،  صبنعت  در باتجربه

 اهبراد  اين از پرسشنامه 16 تعداد يتدرنها و توزيع( صنايع

 (.1 یمهضم)گرديد  درياهت نتايج آنالیا جهت

 جهبببت نامبببهپرسببب  طريببب  از اخذشبببده نظبببرات

 ي چبو  اكسسرت اهاارنرم محیط در هاشاخص بندی اولويت

 .ندشد پردازش 1111

 

 

 ساختهپیش مبلمان صنعت بر یرگذارتأث هایزیرشاخص و هاشاخص گیریتصمیم درختواره -2شکل 

 

 مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 كبه  اسبت  گیبری تصمیم های روش كارآمدترين از يک 

 1111 سبال  درTomas al saaty توسبط  بار اولین برای

 شده نهاده بنا زوج  مقايسات اساس بر هن اين. شد مطر 

. است دارا را مختل  سناريوهای مقايسه و سنج  امکان و

 را كیفب   و كم  معیارهای گرهتن نظر در امکان همچنین

 گیبری  تصبمیم  در را مختلب   هبای  گاينه و دارد مسئله در

 و معیارهببا روی  حساسببیت تحلیبب  امکببان و داده دخالببت

 صبورت  هبای قضباوت  كبه  نجبا آ از. است دارا را زيرمعیارها

 همچنین و ها آن به شده ارائه اطوعات اهراد، درک به گرهته

 هبا قضباوت  در معمبوالا  دارد بسبتگ   هبا  آن روحب   حاالت

 و سبازگاری  میباان  روش ايبن  كبه  دارد وجبود  ناسازگاری

 آن ممتباز  ماايای از كه دهد م  نشان را تصمیم ناسازگاری

 زوجب   هبای يسبه مقا در كبه  اعبدادی . شبود مب   محسوب
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 صبورت  به كه باشند م  1 تا 1 از گیرد م  قرار مورداستفاده

 محاسببه  ببرای [. 14] اسبت  درآمده استاندارد مقیاس يک

 میبانگین  ابتبدا  هبا  شباخص زير و ها شاخص از يک هر وزن

 ماتري  های سلول از هريک برای ها اهمیت درجه هندس 

 :شود م  محاسبه زير هرمول مطاب  زوج  مقايسه
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 هببای سبلول  تمببام هندسب   میببانگین محاسببه  از پب   

 و گرهته صورت نتايج كردن نرمالیاه زوج ، مقايسه ماتري 

 بباال  سبطو   عناصر با پايین عناصر سطو  های وزن تلفی  با

 دسبت  ببه  هبا  يرشباخص ز و ها شاخص وزن ،مرات  سلسله در

 هبا، پرسشبنامه  از حاصب   نتبايج  آنالیا جهت معموالا. آيدم 

 [.15] گیردم  قرار مورداستفاده چوي  اكسسرت اهاار نرم

 

 و بحث نتایج
 از يبک  هبر  بنبدی اولويبت  و ده ارزش از حاص  نتايج

 مبلمان صنعت توسعه بر یرگذارتأث معیارهای زير و معیارها

 گروهب   گیبری میمتصب  حاصب   كبه  كشور در ساخته ی پ

 ارائببه قسببمت ايببن در اسببت مببرتبط كارشناسببان توسببط

 .(4 و 3 شک ) گردد م 

 كارشناسان نگاه از كه دهدم  نشانآمده  دست به نتايج

 اصبل   هبای شباخص  ترينمهم مبلمان، صنعت يانمتصد و

 به ايران در ساختهپی  مبلمان صنعت توسعه بر یرگذارتأث

 و بازاريباب   و مبديريت   امب  عو از اندعبارت اهمیت ترتی 

 يبت درنها و هنب   زيرساختار، و باال اهمیت و وزن با هروش

 همچنبین  نتايج. كمتر اهمیت و وزن با اقتصادی هایعام 

 دو یرگببذار،تأث هببایزيرشبباخص میببان از دهببدمبب  نشببان

 ببه  طراحب   در نبوآوری  و بازاريباب   در نوآوری زيرشاخص

. هسببتند ورداربرخبب اهمیببت و وزن بیشببترين از ترتیبب 

 مببديريت عملیببات، مببديريت هببایزيرشبباخص همچنببین

 به نسبت محصول، ارتقاء و اولیه مواد در نوآوری لجستیک،

 اختصبا   خبود  ببه  را رتببه  بباالترين  هبا زيرشاخص ساير

 نسبببت ،AHP روش اصببول پايببه بببر همچنببین. انببد داده

 نتبايج  ببه  توجبه  با .باشد 1/1 از كمتر بايد كل  ناسازگاری

اسبت   14/1ها ماتري  كل  ناسازگاری نسبتآمده  ستد به

 است. نتايج باالی سازگاری و ثبات دهنده نشان كه

 

 مطالعه هدف به نسبت گیریتصمیم درختواره نخست سطح هایشاخص بندیاولویت – 1شکل 
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 هاآن بندیاولویت و هااخصشزیر نهایی وزنی ارزش -1 شکل

 

 نادرست  يا درست  بر دال اثبات  دالي  قسمت اين در

 هبا شاخص اين اهمیت درجه بودن باال و هااولويت گاين 

 :نمود تشريح زير ترتی  به توانم  را ها يرشاخصز و

 (111/1)مدیریتی  شاخص

 در مبديريت   معیبار  اولويبت  ببودن  بباالتر  در خصو 

-رده در ضع  وجود كه گفت بايد معیارها، رديگ با مقايسه

 هنب   دانب   خصبو   در مبلمبان  صبنعت  مبديريت   های

[. 1] اسبت  ببوده  صبنعت  اين ناكام  دالي  ازجمله همواره

 كارآمببد، كارشناسببان از اسببتفاده ضببع  ،(1111) بهمنبب 

 نبوين  و علمب   هبای  روش ببه  باور ضع  و سنت  مديريت

 كاغذ و چوب صنايع هراروی هایچال  ازجمله را مديريت

 و كننبببدگانتولیبببد[. 11] كنبببدمببب  معرهببب  كشبببور

 اطو  ازنظر چوب  مبلمان متنو  محصوالت صادركنندگان

 اصول حال یندرع و تولید نوين هایهناوری علم ، مبان  از

 لبذا  و ببوده  نسبب   ضع  در محور مديريت علم  مديريت

 و متخصصبین  نظبرات  از اسبتفاده  و آگباه   عبدم  یب  دل به

 نیا موه  صادرات  متعاقباا و تولید وانندتنم  آگاه شاورينم

 وجبود  ببه  توجبه  ببا  مبلمان صنعت در[. 11] باشند داشته

 نظبر  در و سبو  يبک  از مختلب   هبای هرآورده تولید در تنو 



  1315بهار ، 1، شماره هفتممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
 23 

 سبوی  از هبا آن كنندگانمصرف مختل  هایسلیقه گرهتن

 دانب   و مهبارت  ماننبد  مختلفب   معیارهای به توجه ديگر،

 در غیبره  و نبوآوری  و خوقیت انسان ، نیروی آموزش ،هن 

 و موهقیت در مهم  بسیار نق  صنعت، اين تولید مديران

 سبردمداران  یراااخ راستا همین در[. 16] دارد آن پیشرهت

 ارزيباب   ضبمن  تبا  برآمدنبد  درصبدد  اروپبا  مبلمان صنعت

 و رقبابت   تبوان  كباراي ،  ببر  یرگبذار تأث مختلب   هایجنبه

 ريبای طبر   ببا  مبلمان، تولیدكننده هایركتش سودآوری

 هایبسته ارائه و تولید به ،"FIRST" عنوان تحت ایپرو ه

 و محبور  دانب   مبديريت  ببه  كمبک  ببرای  آموزش  -علم 

 محصبول . ورزند مبادرت كرده اروپا مبلمان صنعت آگاهانه

 ببرای  مبديريت   آمبوزش  مختلب   هبای بسبته  پبرو ه،  اين

 سببوی از كببه اسببت بلمببانم تولیببد هببایشببركت مببديران

 اختیبببار در اروپبببا مبلمبببان تولیدكننبببدگان هدراسبببیون

 اينکبه  ببه  توجبه  ببا [. 13] است گرهته قرار تولیدكنندگان

 بسبیار  صبنعت  مبا  كشبور  در نصب   آمباده  مبلمان صنعت

 ببا  مصبرف  و تولید جامعه آشناي  آن، تبع به و بوده نوپاي 

 ببه  توجبه  ببا  همچنین و است پايین  بسیار حد در نیا آن

 را هبا زمینبه  كبه  كشور مبلمان صنعت در قبل  هایناكام 

 كرده هراهم مبلمان صادرات كاه  و واردات اهااي  برای

 مبديريت   وجبود  كبه  كرد استنبا  طور ينا توانم  است،

 موجبات تواندم  صنعت اين توسعه و تأسی  بدو در قوی

 .آورد هراهم را توسعه مسیر در صنعت صحیح حركت

 (211/1) فروش و بازاریابی صشاخ

 و كشبور  صنايع همه بر كه جدی مشکوت از ديگر يک 

سیسبتم   ببودن  هشاری اهکنده، سايه مبلمان صنعت ازجمله

 ببدون  تولیدكننبدگان  عموماا كه معن  اين به است، بازارياب 

 ببه  اقبدام  ديگر متعدد پارامترهای و هرهنگ سوي ، به توجه

. نماينبد مب   محل  سلیقه و شخص  نظر طب  مبلمان تولید

 از هبا شركت بودن موه نا دالي  از يک  داده نشان تحقیقات

 گرهتبه  نشبأت  بازاريباب   هنبون  از گیریبهره در ها آن ناتوان 

 تغییبرات  و بازار تحوالت هدف، بازارهای هاشركت اين. است

 منظبور  ببه [. 17]گیرند م  ناديده را مشتريان مصرف الگوی

 بینب   پی  و جهان بازارهای وضعیت از ق دقی درک داشتن

 رضبايت  جلب   و خدمات و كاال ارائه منظور به ها آن آت  روند

 رقبا، مشتريان، بازار، وضعیت از كاه  شناخت بايد مشتريان،

 محیطب   كننبده  تعیبین  عوامب   همچنبین  و كنندگان تأمین

 ديگبری  عوامب   و هرهنگ  سیاس ، اقتصادی، عوام  ازجمله

 ايجباد  لباوم  یجبه درنت كبه  باشبد  داشبته  وجود قبی  اين از

 يعنب   مبرتبط،  حبوزه  در ای حرهبه  اهرادی تربیت و تخصص

 [.11] سازد م  ناپذير اجتناب را بازارياب  حوزه

 هازیرشاخص تحلیل

 (111/1) بازاریابی در نوآوری

 نقبدينگ   جريان تجاری، سازمان يک حیات  نیروی اگر

 ببا  تا است سازمان وایيدقتجد جهت راهکاری نوآوری باشد،

 اقتصباد  در[. 11]كند  رقابت تقاضا بازار در بیشتری موهقیت

 بقاء برای توش حال در مختل  هایشركت كه امروز جهان 

 جديبد  هنون از استفاده هستند، بازار از رقی  كردن بیرون و

 مايبت  كسب   جهبت  بازاريباب   در نوآوری همان يا بازارياب 

 امبروزه [. 31] رسبد   مب  نظبر  به یضرور بسیار امری رقابت 

 خبود  به ترایحرهه و ترعمی  بسیار مفهوم  بازار، در رقابت

 ببا  همگبام   در انگباری سبه   كمترين كه یا گونه به گرهته،

. شبد  خواهبد  سازمان مرگ به منجر بازار نیازهای و تغییرات

 تببدي   پويبا  حالت  به ثابت حالت از بايد بازارياب  عبارت  به

 و مشبتری  رضبايت  روی بر كه مهم  مسئله دو[. 31]شود 

 بازاريباب   ببه  شركت توجه است، اثرگذار او وهاداری يتدرنها

 دانبب  شببام  بازاريبباب  در نببوآوری[. 31] اسببت نببوآوری و

 و محصببول گببذاری،قیمببت توزيببع، هببای كانببال در جديببد

 و نیازهبا  هبا، ارزش خلب   انتظارات، ینتأم برای كاربردهاي 

 بهببود  آن اصبل   هدف و است مشتريان ديدج های خواسته

 اسبت ( ترهیبع  و توزيبع  قیمبت،  محصول،) بازارياب  آمیخته

 كببه سباخته پببی  مبلمبان  ماننببد جديبدی  محصبول [. 33]

 از خبود،  خبا   توزيبع  و تولید شرايط از برخورداری ی دل به

 ببازار  همچنبین  و شبود م  ياد مجاا صنعت يک عنوان به آن

 ورود و تولیبد  از قب  ندارد، آن با چندان  آشناي  نیا مصرف

 صبورت  آن بازاريباب   هنگبام  به زيادی دقت بايد بازار، به آن

 حبدودی  تبا  بتوانبد  كننبده تولیبد  يک بودن برند شايد. گیرد

 باشببد، مببؤثر كننببدگانمصببرف نبباد محصببول پببذيرش روی

 از. كبرد  پوش چشم بازارياب  مهم امر از تواننم  وجود ينباا

آمباده   مبلمبان  ماننبد  اینوآورانبه  و دانش  محصوالت طره 

 نبوآوری  اهبراد  از متشبک   اولیبه  بازار از گذشتن برای ،نص 

 به ،1ثانويه و اولیه اكثريت مستحکم بازار به رسیدن و 1طل 

                                                                 
1 Innovators 
2 Early and Secondary Majority 
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 موضبو   اين. دارند نیاز ایخوقانه و ويهه بازارياب  هایتوش

 ببه  زيباد  نوآوری داشتن برنده، هرمول يک كه دهدم  نشان

 نقب   بازارياببان  مسبیر،  ايبن  در. است وسیع بازارياب  همراه

 هبا، آن ببالقوه  ظرهیبت  تخمبین  هبا، نبوآوری  بروز در حیات 

 عرضبه  هبای برنامبه  و هاآن هایويهگ  يا تركیبات شناساي 

 راتنازينبام  .كننبد مب   ايفبا  آن انبداختن  جبا  و جديبد  كاالی

 عمبده  اليب  د از را بازاريباب   در خوقیبت  و نوآوری( 1115)

 كشببورهای در تولیببدی مبلمببان اهبباوده ارزش بببودن ببباالتر

 دانبد مب   توسبعه  درحال كشورهای با مقايسه در ياهته توسعه

[11 .]Gazo (1115 )مبلمان صنعت موهقیت دالي  از نیا 

 [.11] كندم  بیان قوی بازارياب  هایهعالیت را چین

 (111/1) طراحی در نوآوری

 و محصببوالت طراحبب  در خوقیببت و نببوآوری نبببود

 صبنعت  روی پبی   مشبکوت  ازجملبه  محب،،  برداری كس 

 در اجرايب   ضمانت وجود عدم طره  از. است كشور مبلمان

 هباي  شبركت  تبا  شده باع  برداریكس  منع قانون خصو 

 از نیبا،  دادنبد مب   انجبام  را محصوالتشبان  طراحب   خود كه

 نکبات  از يکب   .كننبد  نظبر صرف زمینه اين در كردن هاينه

 نظر در بايد كشور به واردات  مبلمان هایطر  در كه مهم 

 كببه اسببت طراحبب  در خوقیببت و نببوآوری شببود گرهتببه

 از بیشتر و گرهته بهره كمتر امتیاز اين از داخل  تولیدكننده

 كبه   درحبال  كنبد، م  استفاده واردات  هایطر  برداریكس 

 قبابت ، ر و جهبان   بازارهبای  در موه  حضور شرايط از يک 

 ايبن  در نبوآوری  و خوقیبت  پايبه  ببر  جديبد  هایطر  ارائه

 هبای جنببه  ببه  تنهبا  طراح  در نوآوری[. 11] است صنعت

 هباكتوری  هبر  بلکبه  كند،نم  توجه محصول شناخت زيباي 

 هبای هاينبه  كباه   اولیبه،  ماده از استفاده كاه  سب  كه

 و عملکببرد اهببااي  و دمونتببا  و مونتببا  در سببهولت تولیببد،

( مختلب   یهبا  حالبت  به ییرشک تغ قابلیت) محصول كاراي 

 در تنو  باع  طراح  در نوآوری. شودم  شام  نیا را گردد

 سالم رقابت اهااي  مشتری، هایانتخاب اهااي  محصوالت،

 مبلمببان صببنعت توسببعه يببتدرنها و تولیدكننببدگان بببین

 هایطر  با محصوالت  تولید. شودم  كشور در ساخته پی 

 ارگونبوم   اصبول  و كیفب   استانداردهای كه بديع و اریابتک

 خواسبت  ببا  مطباب   حیب ،  هبر  از و شبده  رعايبت  هاآن در

 كشبور  مبلمان صنعت توسعه بر ي بساا تأثیر باشد، مشتری

 وGazo (1115 ). [34] دارد جهان  بازارهای به دستیاب  و

Ratnasingam (1115)، هبای طبر   ببودن  هردمنحصربه 

 داليب   جملبه  از را طراحب   در نبوآوری  و و تن و محصوالت

 معرهب   مختل  كشورهای در مبلمان صنعت موهقیت اصل 

 بررسبب  بببا( 1114) همکبباران و دينبب تببا . كننببدمبب 

 ديببد از چببوب  مبلمببان واردات بببر یرگببذارتأث هببای شبباخص

 قبیب   از محصبول  با مرتبط هایزيرشاخص كنندگان،مصرف

 را وارداتب   مبلمان ناس م طراح  و تناس  ظراهت، زيباي ،

 ايببن بببه داخلبب  مشببتريان توجببه اصببل  داليبب  ازجملببه

 .[11] كندم  معره  محصوالت

 (111/1) عملیات مدیریت

 بر مديريت اعمال و ريایبرنامه انجام عملیات، مديريت

 هراينبد  عببارت ،  ببه . اسبت  ها سازمان در كارها بهینه انجام

 حبداكثر  ببا  را منبابع  كبه  اسبت  هاسیستم وربهره مديريت

 شبده  كامب   محصبوالت  ببه  منبابع  اتوف حداق  و بازده 

 كبه  است اهمیت حائا موضو  اين یجهدرنت .كندم  تبدي 

 گرهتبه  آگاهانبه  كباموا  و علمب   اصبول  بر مبتن  هاتصمیم

-م  كلیدی هایتصمیم عملیات مديريت متخصصان. شود

 عملیبات  مبديريت . سازدم  متأثر را سازمان ك  كه گیرند

 كنتبرل  ببرای  مناسب   یهبا  هبن  و هبا   مشب  خبط  نیازمند

 منبابع  نگهبداری  و كیفیت كنترل هاينه، كنترل موجودی،

 در اخیبر  هبای سبال  تحبوالت . [35]است انسان  و هیايک 

 در عملیبات  كیفب   و كمب   توسعه در يههو به جهان سراسر

 از كبه  سباخته  الاامب   را جديبدی  امبور  به توجه هاشركت

 در علمب   هبای روش یریكبارگ  ببه  مبوارد  هبا  آن ينتر مهم

 خصببو ، ايببن در. اسببت تولیببد خطببو  اداره مببديريت

 ایويبهه  جايگباه  از تولیبد  عملیبات  كنتبرل  و ريبای  برنامه

 .[36] است برخوردار

 (121/1) 3آمادگاری مدیریت

 زنجیبره  مبديريت  بحب   كبه  اسبت  دهبه  سه به ناديک

 و آمبار  اساس رب و گرديده مطر  آمادگاری مديريت و ینتأم

 كبار  به را دان  اين كه هاي سازمان و كشورها موجود، ارقام

 مربوطبه  هبای حبوزه  در چشبمگیری  هایپیشرهت اندگرهته

 ايبن  از مبال   كبون  هایجوي صرهه و سرشار سود و داشته

 جهببان  هببای رقاببت  در[. 37]اسببت  شبده  یبشبباننص باببت 

 را خود متنو  محصوالت بايد هابنگاه حاضر، عصر در موجود

                                                                 
1 Logistics Management 
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 قیمبت  بباال،  كیفیبت  بر مبن  مشتری درخواست به توجه با

. دهنبد  قبرار  وی دسترس در سريع، رسان خدمت و مناس 

 عهبده  از ي تنهبا  به توانند نم  اين از بی  ها شركت یجهدرنت

 صنعت  هایهعالیت گسترش به توجه با. برآيند كارها تمام 

 كشورها مختل  سطو  در جدی عام همچنین و بازرگان  و

 ،ینتبأم  ابعباد  تمام  در دقت لاوم توسعه، و تعال  زمینه در

 جهب   برای محصول، كیفیت و نو  از هراتر را توزيع و تولید

 در جهبان   تجربیبات  مطالعبات . نمايدم  ايجاب پیشرهت در

 بسبیار  را( لجسبتیک ) آمادگباری  مبديريت  نقب   زمینه اين

 هرآينبد  از است بارتع آمادگاری مديريت. نمايد  م برجسته

 خبام،  مبواد  انببارش  و جريبان  كنتبرل  و اجبرا  ريبای، برنامه

 اطوعبات  و نهباي   كاالهبای  و سباخته نیم قطعات موجودی

 دسبتیاب   جهت مصرف نقطه تا مبدأ نقطه از ها آن به مربو 

 ببا  مشبتريان  ببه  رسبان  خدمات و كیفیت مطلوب سطو  به

 مشبتری  رضبايت  و هانیاز ینتأم برای ممکن هاينه كمترين

 بهبره  با نص  آماده مبلمان صنعت[. 37]كارآمد  ایشیوه به

 برخبورداری  ضمن آمادگاری مديريت های سیستم از گرهتن

 چبابک   و وری بهبره  كمتر، های موجودی همچون مااياي  از

 بیشبتر  رعايبت  بباالتر،  سود تر،كوتاه تحوي  موعدهای باالتر،

 در تنهبا  نبه  غیبره،  و ت رقاب هایمايت ايجاد مشتری، حقو 

 صبادرات  در بلکبه  داخب   در خبود  محصوالت بازار گسترش

 دست چشمگیری های موهقیت به نیا الملل  بین و ای منطقه

 نبوين  هبای  شبیوه  از اسبتفاده  و توسبعه  عبدم . ياهبت  خواهد

 در و مبوردنظر  كیفیت با محصوالت شود م  باع  لجستیک 

 ببا  نیبا  تولیبد  از پب   و نگردد تولید مشتری موردنظر زمان

 [.31]گیرد  قرار كنندگان مصرف اختیار در هراوان مشکوت

 (123/1اولیه ) مواد در نوآوری

 مقابب   در چبوب   مبلمبان  محصوالت كردن پذيررقابت

 و كیفیبت  بعبد  دو از تركیبه  و چین نظیر ایمنطقه رقبای

 مبواد  انبوا   مناسب   و موقع به ینتأم نیا و شده تمام قیمت

 در كیفب   مناس  پارامترهای حف  با جديد و  متنو اولیه

 موردتوجبه  بايسبت   كه هستند هاي شاخص ازجمله كشور

 اولیبه  مبواد  كباه   ببه  توجه با حاضر حال در. گیرند قرار

 كشببور، در آن هببایهببرآورده قیمببت اهببااي  و چببوب 

 صنايع در چوب  اولیه مواد تأمین زمینه در هاي محدوديت

 شبود   مب  احسباس  مبلمان تصنع مخصوصاا چوب مختل 

 كبه  اسبت  راهکارهاي  ازجمله اولیه مواد در نوآوری[. 31]

 بازار در رقابت  مايت كس  ضمن آن از استفاده با توانم 

 آن بباالی  قیمبت  و اولیه مواد كمبود مشک  بر حدودی تا

 هبای پان  از استفاده زمینه، اين در. آمد هائ  نیا كشور در

 در كبه  اسبت  ابتکبارات   ازجملبه  ،1یزنببور  النبه  وزن سبک

 ببه  نسببت  هبا پانب   ايبن . است اهتاده اتفا  مبلمان صنعت

 حقیقبت  در. ترنبد سببک  درصبد  51 موجود هایپان  ساير

 قابلیبت  اضباه ،  وزن ببه  نیباز  ببدون  یزنببور  النه هایپان 

 نیبا  خبوب   مقباومت   خبوا   از و داشبته  را سبريع  مونتا 

 پب   در را زيادی ماايای هاپان  اين  وزن سبک. برخوردارند

 اولیبه  مباده  مصرف كاه  به توانم  جملهآن از كه دارند

 هببایهاينببه كبباه  خريببد، قیمببت بببودن پببايین چببوب ،

 مبلمبان  تعبداد  ي اهباا  ،ونق  حم  در سهولت ،ونق  حم 

 كباه   طره  از. كرد اشاره غیره و نوبت هر در شده حم 

 منجر هاپان  ينا تولید در اولیه ماده عنوانبه چوب مصرف

 خواهد كشور هایجنگ  و طبیع  منابع بر هشار كاه  به

 جانبب  از توجببه، بیشببترين حاضببر حببال در[. 41] شببد

 كوچبک  هبای شركت و ساختهپی  مبلمان كنندگانتولید

. اسبت  شبده  جبذب  محصبول  ايبن  به سمت مبلمان تولید

 بیشبتر  چبه  هبر  شبدن  شبکوها  باعب   كبه  مواردی ازجمله

 كشببورهای و متحببده يبباالتا در محصببول نايبب از اسببتفاده

 بهبای  روزاهباون  اهبااي   ببه  تبوان مب   است شده اروپاي 

 گران  و كمبود تر مهم همه از و هارزين و انر ی هایحام 

 عنبوان  ببه [. 41] كبرد  اشاره چوب  هشرده صفحات و چوب

 مبلمبان،  صنعت اولیه مواد در نوآوری زمینه ديگر اینمونه

 عبووه  كه كرد اشاره شده رنگ هایور  یهن اور به توانم 

 دارنبد،  را مومینبه  هایور  یجا به استفاده امکان اينکه بر

 مشبک   و بوده زيست یطمح دوستدار ترند،ارزان درصد 11

 [.41] ندارند نیا زاي سرطان

 (112/1محصول ) ارتقاء

 تولیبد  هایشاخه تمام ایگسترده صورت به رقابت امروزه

 ببر  در را مصبرف  ببازار  به ورود تا طراح  همرحل از محصول

 عوام  ياهتن برای جستجو در هاشركت بیشتر و است گرهته

 توسبعه  و ارتقباء  شبک  ببدون . هسبتند  رقبابت   مايت ايجاد

                                                                 
1  Honeycomb Panels  

( ته  میان)باز  هایسلول شدن چیده از كه شودم  گفته ایسازه به زنبوری هالن  -

 از هاسلول اين. آيدم  بوجود غیره و ایدايره مستطیل ، ضلع ، ش  شک  به

 د.شو م  تشکی  يکديگر به خا  ایماده از نازک بسیار هایور  اتصال
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 يک. است مرحله اين به ورود برای ایمقدمه جديد محصول

 را ببازار  به جديد محصول عرضه آمادگ  همواره بايد شركت

 مراحب   شبده،  متولبد  روزی محصبول   هر رازي باشد، داشته

 يبت درنها و اشبا  يا بلوغ رشد، معره ،) حیات دوره مختل 

 ببین  از سبرانجام  و گذاشته سر پشت را خود( محصول اهول

 به باتوجه[. 11]شود م  آن جايگاين جديدی كاالی و رهته

 كبه  محصبوالت   شبويم مب   متوجبه  محصبول  حیات چرخه

 دور از يا اهتاده مد از زمان  شوند،م  ارائه شركت  هر توسط

 آن سبهم  و هبروش  حجبم  كباه   موج  و گردندم  خار 

. شبوند م  شركت برای ضرر باع  يتدرنها و بازار در شركت

 در خبود  سبودآوری  حفب   ببه  مايب   هبا سازمان و هاشركت

 همبواره  هبا شبركت  ببرای  كبه  آنچه اما هستند، بلوغ مرحله

 توسبعه . اسبت  وضبعیت  ايبن  در بقاء نحوه بوده یابرانگ سؤال

 ايبن  در هبا شبركت  بقباء  برای اساس  راهکار جديد محصول

 كبه  صبورت  ينببد . است رقابت  بازار در هاآن دوام و وضعیت

 از محصبول  ببا  رابطبه  در را اطوعات  مشتری رضايت بخ 

 محصبول  مديريت اختیار در و كرده درياهت كنندگانمصرف

 محصبول  در اصبوحات  امانجب  با نیا بخ  اين. دهدم  قرار

 هبراهم  را هبا مشتری رضايت موجبات و شده آن ارتقاء باع 

 رقبابت   مايت يک كه جديد محصوالت تولید[. 41]كند م 

 هراينبد  يبک  شبود، مب   محسبوب  تولیدی هایسازمان برای

 ببا  تعامب   نظیبر  تلفب  مخ هبای جنببه  كبه  است چندجانبه

 توسبعه  و  تحقی هایواحد بین همکاری نوآوری، های شبکه

 و كبارا  ینتبأم  هبای زنجیبره  وجبود  بازاريباب ،  هبای واحبد  با

 ببر  در را چنبدمنظوره  یها گروه مهارت و دان  از گیری بهره

 [.43] گیردم 

 

  گیرینتیجه
 هبای شباخص  بنبدی اولويت و شناساي  تحقی  اين در

 ببا  ايران در ساختهپی  مبلمان صنعت توسعه بر تأثیرگذار

 نشان نتايج. گرهت قرار  موردبررس AHP روش از استفاده

 ببین  در هبروش  و بازارياب  و مديريت  هایشاخص كه داد

 مقايسبه . دارنبد  قرار باالتری اولويت در اصل ، هایشاخص

 از منبتج  رويکردهبای  و نتبايج  ببا  تحقیب   ايبن  هبای ياهته

 همکببباران و Bramorsky نظیبببر محققینببب  تحقیقبببات

(1111)، Kolinsky (1113) همکببباران و، Sun (1111)، 

 ناصباحب  و متخصصین رويکرد كه است واقعیت اين مبین

 سبباخته پببی  مبلمببان صببنعت بببه ايببران مبلمببان صببنايع

 رويکبرد  كبه   درحبال  اسبت،  نگبر كبون  و ناببال   رويکردی

 و ياهتببه توسببعه كشببورهای در صبباحبان و متخصصببین

 نتبايج . اسبت  نگرجائ  و تخصص  ،ياهته بلوغ توسعه درحال

 كبه  دهبد مب   نشان الذكرهو  محققین تحقیقات از حاص 

 تولیبد،  هبای حبوزه  در هنب   هبای نوآوری نظیر هاي متغیر

 ببه  دسبتیاب   و هبا هاينبه  كاه  ،ونق  حم  و بندیبسته

 توسبعه  هاكتورهبای  ترينمهم از تررقابت  هرچه هایقیمت

 ياهتبه  توسبعه  كشبورهای  در سباخته پبی   مبلمان صنعت

 اصل  شاخص دو بالطبع كه هاي غیرمت. گرددم  محسوب

. دهنبد م  قرار توجه مركا در را اقتصادی و تکنولو ی-هن 

 عمبده  كبه  دهبد مب   نشبان  تحقیب   ايبن  نتايج كه  درحال

 در سباخته پی  مبلمان صنعت توسعه در مؤثر هاكتورهای

 و مبديريت  اصبل   شاخص دو كه هستند هاكتورهاي  ايران

 و متخصصببین اصببل  هببایدغدغببه عنببوان بببه را بازاريبباب 

 ارتقباء  كبه  است بديه  لذا. كندم  معره  صنعت اصحاب

 بازاريباب   تولید، بخ  دو در مديريت  هایمهارت و دان 

 اسبت  گام  ترينمهم و اولین نص  آماده مبلمان هروش و

 برداشبته  كشبور  در صبنعت  اين توسعه برای بايستم  كه

 و ولمسببئ صببنعت  هببایسببازمان میببان ايببن در. شببود

 را مسبئولیت  بیشترين مبلمان صنعت تخصص  های تشک 

 زيرشباخص  قرار گرهتن اولويت در همچنین. دارند عهده بر

 هبای شباخص -زيبر  سباير  ببا  قیاس در ياب در بازار نوآوری

 متخصصبین  و اصبحاب  دغدغبه  دهنبده نشان ارزياب ، مورد

 در موجببود هببایتفبباوت بببه نسبببت مبلمببان صببنعت

 ساختهپی  مبلمان هروش و عرضه ب ،بازاريا های مکانیسم

 متبداول  هروش و بازارياب  سنت  هایمکانیسم با قیاس در

 مبلمبان  ماهیبت  زمینه اين در. است ايران مبلمان بازار در

 مايبت  تبرين مهم عنوانبه را رقابت  قیمت كه ساختهپی 

 ناكارآمبدی  ،قبرار داده  مبلمبان  انبوا   ساير با قیاس در آن

 و مبلمبان  عرضبه  یمتق گران و پرهاينه سنت ، هایشبکه

 ارزان و مدرن هروش و عرضه یها شبکه از استفاده اهمیت

 متضبمن  كبه  كباال  عرضبه  ایزنجیبره  هبای هروشبگاه  نظیر

 مبلمببان صببنعت در انبببوه تولیببد رويکببرد بببه پاسببخگوي 

 نتیجبه  ترتیب   بدين. كندم  يادآوری را باشد ساخته پی 

 كه  نمود ارائه شر  بدين توانم  را تحقی  اين بارز و كل 

 مبلمبان  صنعت هعاالن مديريت  هایمهارت و دان  ارتقاء
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 و طراح  هرآيندهای توسعه كنار در مختل  هایزمینه در

 تولیبد،  نبوين  رويکردهبای  نیا و ساختهپی  مبلمان تولید

 توسبعه  اصبل   مقبدمات  از محصول انبوه هروش و بازارياب 

 .شوند م محسوب كشور در صنعت اين
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 ضمیمه

هاشاخص زیر و هاشاخص دویی به دو مقایسه نحوه

 يبا  ترجیهب   مقبدار  دادن نشان برای ابااری زير جدول

 كه است ديگر شاخص به نسبت شاخص يک تاهمی درجه

 .شودم  امتیازده  زير صورتبه 

 

 
 مقدار عددی اهمیت درجه

 1 (مطل  اهمیت يا مهمتر كاموا يا تر مطلوب )كاموا
 7 (بیشتر خیل  اهمیت يا قوی خیل  مطلوبیت يا همیت)ا
 5 (بیشتر اهمیت يا قوی مطلوبیت يا همیت)ا
 3 (بیشتر اندك  اهمیت يا لوبترمط كم  يا ترمهم كم )
 1 (مساوی اهمیت يا يکسان مطلوبیت يا اهمیت)

 1 6٬ 4٬ 1٬ (هو  هواص  بین اهمیت يا مطلوبیت) دارد وجود میانه هایحالت كه هنگام 

  

 ببه  توجبه  ببا  اول سطح هایشاخص ابتدا كار اين برای

 و شبوند مب   سبنجیده  هم به نسبت ها آن هایشاخص زير

 تبر پبايین  سطو  برای زوج  مقايسات ترتی به آن از  پ

 شبرايط  در كبه اين توضیح. گیردم  صورت( هاشاخصزير)

 اسبت،  شبده  اشاره هم هو  جدول در كه گونههمان عادی

 و شده سنجیده دوم شاخص به نسبت اول شاخص اهمیت

 شبما  تشبخیص  اگبر  مثال برای. گیردم  صورت ده نمره

 شباخص  با مقايسه در اقتصادی شاخص اهمیت كه بود اين

( مطلب   اهمیبت  يبا  ترمطلوب كاموا) بیشتر بسیار بازارياب 

 اقتصبادی  شباخص  ببه  جدول مطاب  صورت اين در است،

 حبال  دهیبد، م  بازارياب  شاخص با مقايسه در را 1 امتیاز

 را 1/1 عبدد  بايد باشد، حالت اين عک  شما تشخیص اگر

 شباخص  اهمیبت  يعنب   ،دهب   اختصبا   مقايسبه  اين به

 مبوارد  كلیبه  در) اسبت  اقتصبادی  شاخص برابر 1 بازارياب 

 معکبوس  اول شباخص  ببه  نسبت دوم شاخص اهمیت هو 

 (.شد خواهد

 

 :هدف به نسبت هازیرشاخص و هاشاخص مقایسه

 ایران در( RTA) ساخته پیش مبلمان صنعت توسعه بر موثر هایشاخص ارزیابی: هدف

 (اول سطح هایشاخص)ها شاخص اول حسط به نسبت مقایسه

 

 

شاخص 

 اول

 زيربناي 

 زيربناي  تکنولو يک –هن   بازارياب  هروش مديريت  اقتصادی 

      اقتصادی

      مديريت 

      هروش بازارياب 

      تکنولو يک - هن 

      زيربناي 
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 اقتصادی هایزیرشاخص به نسبت مقایسه

شاخص 

 اول

 ومشاخص د

 ساختمان صنعت رشد تولید از دولت های حمايت نقدينگ  

    نقدينگ 

    تولید از دولت های حمايت

    ساختمان صنعت رشد

 مدیریتی هایشاخص به نسبت مقایسه

شاخص 

 اول

 شاخص دوم

لجستیک مديريت  عملیات مديريت  محصول مديريت   

    لجستیک مديريت

    عملیات مديريت

    محصول يريتمد

 محصول مدیریت هایزیرشاخص به نسبت مقایسه

شاخص 

 اول

 شاخص دوم

 نوآوری محصول ارتقاء گذاری قیمت 

    گذاری قیمت

    محصول ارتقاء

    نوآوری

 نوآوری هایشاخص زیر به نسبت مقایسه

شاخص 

 اول

 شاخص دوم

 بازارياب  بندی بسته تولید هرآيند و تکنولو ی اولیه مواد طراح  

      طراح 

      اولیه مواد

      تولید هرآيند و تکنولو ی

      بندی بسته

      بازارياب 
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 فروش بازاریابی هایزیرشاخص به نسبت مقایسه

شاخص 

 اول

 شاخص دوم

 
 راهبردهای

 بازارياب 

 سیستم

 هروش

 خدمات

 هروش

 رضايت

 مشتری

 عرضه شبکه

هروش و  
تبلی  و ترويج برندسازی  

        بازارياب  راهبردهای

        هروش سیستم

        هروش خدمات

        مشتری رضايت

        هروش و عرضه شبکه

        برندسازی

        تبلی  و ترويج

 تکنولوژیک -فنی هایزیرشاخص به نسبت مقایسه

 شاخص اول

 شاخص دوم

تولید هرآيند طراح   حصولم   

    طراح 

    تولید هرآيند

    محصول

 طراحی هایشاخص زیر به نسبت مقایسه

شاخص 

 اول

 شاخص دوم

 
 و زيباي 

 جذابیت

 سهولت

 مونتا 

 مواد تنو 

 اولیه
 CAD_CAM ارگونوم  پذيریانعطاف

 حداق 

 دورريا

        جذابیت و زيباي 

        مونتا  در سهولت

        اولیه مواد تنو 

        پذيری انعطاف

        ارگونوم 

CAD_CAM        

        دورريا حداق 
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 مقایسه نسبت به زیر شاخص فرآیند تولید

شاخص 

 اول

 شاخص دوم

 
تکنولو ی 

 روز

راندمان 

 تولید
 نیروی انسان  استانداردسازی

چیدمان 

ماشین 

 آالت

 كنترل كیفیت

 

تولید 

 انبوه

        روز تکنولو ی

        تولید راندمان

        قطعات سازی استاندارد

        ماهر كار نیروی

        آالت ماشین چیدمان

        كمیت و كیفیت كنترل

        انبوه تولید

 های محصولمقایسه نسبت به زیر شاخص

شاخص 

 اول

 شاخص دوم

 محصول استاندارد مونتا  اضحو دستورالعم  محصول تنو  محصول كیفیت 

     محصول كیفیت

     محصول تنو 

     مونتا  واضح دستورالعم 

     محصول استاندارد

 های زیربناییمقایسه نسبت به زیرشاخص

شاخص 

 اول

 شاخص دوم

باالدست  صنايع  جانب  صنايع   
 به كارخانه ناديک 

اولیه مواد  

 تأمین زنجیره

اولیه مواد  

 جامعه هرهنگ تغییر

 مصرف

      باالدست  صنايع

      جانب  صنايع

      اولیه مواد به كارخانه ناديک 

      اولیه مواد تأمین زنجیره

      مصرف جامعه هرهنگ تغییر
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DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  eeffffeeccttiivvee  ccrriitteerriiaa  oonn  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  RRTTAA  

ffuurrnniittuurree  iinndduussttrryy  iinn  IIrraann  

  

  

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, Technical-

Technological and Infrastructure and as well as 42 sub-

criteria. 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 sub-

criteria. 
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