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  هچکید

با توجه به سهم بسیار اندک کشور ایران از بازار جهانی مبل و ضرورت بهبود این وضعیت تحقیق حاضرر برا فردع تعیرین     

توسعه و ارائه رافکارفای مناسب جهت ارتقای آن در ایران،  فای مؤثر در پیشرفت صنعت مبلمان کشورفای درحالشاخص
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 مقدمه
درصرد   2سهم صنعت مبلمان از بازارفای جهانی حدود 

یابرد. ایرن    میلیارد دالر( است و فرساله افزایش می 350)

درحالی است که سهم ایران از تجرارت جهرانی مبلمران    

. براسرا   [1] میلیرون دالر( اسرت   6درصد ) 02/0فقط 

فزار واحد تولیدی فعرال   50از آمار، صنعت مبلمان بیش 

خود اختصاص داد  که بیشتر آنهرا از  در کشور ایران را به

. [2] انرد  نوع صنهی و تعداد معدودی فم از نوع صرنعتی 

سهم اشتغال صنعت مبلمان از کل اشتغال صنعتی کشرور  

 8/7ترتیرب   ایران و سرانۀ اشتغال فر واحد تولیدی آن، به

یرت از کوکرک برودن    نهر است کره حکا  5/18درصد و 

ی تولیدکنندۀ مبلمان و از سویی، کراربر برودن   فا هکارخان

جمعیرت  فای شرغلی بررای    آنها دارد و در ایجاد فرصت

کندمیلیونی جوان و توانمند ایرانی بسریار حرائز افمیرت    

 .  [1] است

فرای   فدع این تحقیق، نخست، شناسرایی شراخص  

حال  مؤثر بر پیشرفت صنای  مبلمان کوبی کشورفای در

توسعه و تعیین درجۀ افمیت فر یک از آنها و در ادامره،  

بیان رافکارفای مناسب برای مشکالت توسرعۀ صرنعت   

گرفتره   مبلمان ایران است. از جمله مطالعات مشابه انجرام 

غهرانری و فمکراران   توان به این مروارد اشرار  کررد:     می

فای مؤثر بر وفراداری مشرتری    ( به تعیین شاخص2014)

در صرنعت مبلمران برا اسرتهاد  از رور فراینرد       به برنرد 

مراتبرری پرداختنررد. نتررایج نشرران داد کرره  تحلیررل سلسررله

رضایت مشتری و بازاریرابی در سرطا اصرلی، بیشرترین     

. براسا  نتایج تحقیق محبری و  [3ارزر وزنی را دارند ]

فرای اقتصرادی و قروانین در     (، شاخص2010فمکاران )

ا در توسرعۀ صرنعت   سطا اصلی بیشترین ارزر وزنی ر

[. علیررزاد  و فمکرراران 4مبلمرران کشررور ایررران دارنررد ] 

( به بررسی وضرعیت بازرگرانی خرارجی مبلمران     2014)

فای مرواد و محصرول،    پرداختند. براسا  نتایج، شاخص

اقتصراد و برازار در سرطا اصرلی دارای بیشررترین ارزر     

(، استهادۀ بهینره از  2009مین )کینگ[. الی5وزنی بودند ]

فرای   تر بومی برا روکرش   فای ارزان ب، ترکیب کوبکو

باارزر وارداتری، آگرافی از نیراز مشرتری در بازارفرای      

فای خرارجی و حمایرت    فدع صادراتی، جذب سرمایه

دولرت را از عوامررل مرؤثر در پیشرررفت صرنعت مبلمرران    

(، دلیل اصلی تولیرد و  2009[. کوکالر )6داند ]مالزی می

ترکیه را به حذع یرا کرافش   صادرات روزافزون مبلمان 

فای گمرکی مرواد اولیره و تسرهیل واردات کروب      تعرفه

 [.  7نسبت داد  است ]

 ها  مواد و روش
در این مطالعره، ابتردا منراب  داخلری و خرارجی موجرود       

بررسی شد و سرسس بررای دریافرت نظرر کارشناسران و      

نظران با آنان مکاتبۀ اینترنتی صرورت گرفرت. در    صاحب

شناسررایی، بررسرری و تعیررین روایرری   مرحلررۀ بعررد برره 

فای مؤثر و تدوین پرسشنامۀ مرحلرۀ اول بررای    شاخص

فا پرداختره شرد. دیگرر اقردامات      مقایسۀ زوجی شاخص

نررد از: تحلیررل نتررایج حاصررل از  ا گرفترره عبررارت انجررام

پرسشنامۀ مرحلۀ اول با اسرتهاد  از رور فراینرد تحلیرل    

تردوین   فرا،  مراتبی و تعیین ارزر وزنی شراخص  سلسله

پرسشنامۀ مرحلۀ دوم، تحلیرل نترایج ایرن پرسشرنامه برا      

بنردی رافکارفرا و    گهتره، اولویرت   استهاد  از رور پریش 

 تحلیل حساسیت.

 تنظیم پرسشنامه

 ها( ها و زیرشاخص پرسشنامۀ اول )مقایسۀ زوجی شاخص

نظرران  پس از مکاتبات اینترنتی با کارشناسران و صراحب  

مرالزی، ترکیره و    صنعت مبلمران در سره کشرور کرین،    



 های مؤثر در پیشرفت صنايع مبلمان كشورهای در حال توسعه بررسي شاخص 
553 

فای مؤثر برر توسرعۀ صرنعت مبلمران      شناسایی شاخص

دوی منظرور مقایسرۀ دوبره   کشورفای در حال توسعه، بره 

این عوامل با یکدیگر و تعیین درجۀ افمیت فرر یرک از   

 12نهرر )  50ای تردوین شرد و در اختیرار     آنها، پرسشنامه

درصرد   20نظران خرارجی،   درصد کارشناسان و صاحب

درصررد اعیررای اتحادیررۀ   27دانشررگافی،  کارشناسرران

درصرد مردیران    41صادرکنندگان مبلمان منرزل و اداری،  

 باتجربه در صنعت مبلمان( قرار گرفت.

 (بندی راهکارها پرسشنامۀ دوم )اولویت

فرا   منظور تعیرین ارزر وزنری شراخص    این پرسشنامه به

بنردی نهرایی رافکارفرای     برای فر گزینه و نیز، اولویرت 

بررای توسرعۀ صرنعت مبلمران کشرور ایرران،       پیشنهادی 

درصرد کارشناسران    40نهرر )  25تدوین شد و در اختیار 

نظران در صرنعت مبلمران(    درصد صاحب 60دانشگافی، 

 قرار گرفت.

هییا و  تعییییا ارزش وز ییی هییر یییص از شییاخص 

 ها زیرشاخص

 پرسشرنامه اول، فرای   در این مرحله، با استهاد  از داد 

فررا و  زوجرری برررای شرراخصفررای مقایسررۀ  مرراتریس

فا تشکیل و وزن فرر یرک از آنهرا تعیرین      زیرشاخص

 Expert Choiceافررزار  شررد. ایررن عمررل، توسررط نرررم

 مراتبی( انجام گرفت. رور فرایند تحلیل سلسله)

 بندی راهکارها اولویت

پرررس از مقایسرررۀ زوجررری و محاسررربۀ وزن نسررربی   

پرسشنامۀ فای فا، با استهاد  از داد فا و گزینه زیرشاخص

بندی آنهرا مشرخص    وزن نهایی رافکارفا و اولویت دوم،

 Expert Choiceافرزار   شد. برای این منظرور نیرز، از نررم   

 مراتبی( استهاد  شد. رور فرایند تحلیل سلسله)

طرور معمرول    نظر بره اینکره بره    تحلیل حساسیت:

فای افمیت فای مختلهی دربارۀ مقایسۀ درجهقیاوت

گیررد،   فای آنها صرورت مری   فا یا زیرشاخص شاخص

فا نسبت به تغییرات  بندی گزینه بررسی حساسیت رتبه

 وزن معیارفا، ضروری است.

 بحث و جی تا
معیار و زیرمعیرار مرؤثر برر توسرعۀ صرنعت مبلمران        29

توسعه تحرت شرش شراخص کلری:      کشورفای در حال

مناب  انسانی، اجتمراعی ر فرفنگری، اقتصرادی، سیاسری،      

 هیر ترک وی مرالز  و نیکر  کشرور  سره  درفنی و محیطری  

شناسایی و ارزر وزنی و درجۀ افمیت فر یرک از آنهرا   

 فرای مقایسرۀ زوجری تعیرین شرد     از را  تشکیل ماتریس

 (.1)شکل 

OEM : برا   مؤسسهاستهاد  از محصول تولیدی یک

  دیگر مؤسسۀبرند 

ODM : با  مؤسسهاستهاد  از محصول تولیدی یک

 دیگر مؤسسۀطراحی و برند 

OBM:  که فرم   مؤسسهتولیدشد  در یک محصول

 باشد محل تولید و فم برند متعلق به خودر

معیارفرا و زیرمعیارفرا و     فمچنین، پس از بررسی 

نظرران صرنعت   بندی نظر کارشناسران و صراحب  جم 

مبلمان در ایران، شش رافکرار بررای توسرعۀ صرنعت     

مبلمان کشور پیشنهاد شرد کره ارزر وزنری و درجرۀ     

از آنهررا نیررز از طریررق تشررکیل    افمیررت فررر یررک  

 فای مقایسه زوجی تعیین شد. ماتریس

آمد ، شاخص مناب  انسرانی برا    دست براسا  نتایج به

ترین عامرل در توسرعۀ صرنعت    ، مهم334/0ارزر وزنی 

مبلمرران کشررورفای در حررال توسررعه، شررناخته شررد و   

-، رتبرۀ دوم را بره  179/0شاخص سیاسی با ارزر وزنی 
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ایان ذکرر اسرت کره ارجحیرت     خرود اختصراص داد. شر   

شاخص مناب  انسرانی در مقایسره برا شراخص سیاسری،      

دفندۀ  اختالع زیادی داشت )در حدود دوبرابر( که نشان

افمیت زیاد معیارفرای منراب  انسرانی مرؤثر برر توسرعۀ       

صررنعت مبلمرران کشررورفای مررذکور اسررت. فمچنررین،  

فرای اقتصرادی، فنری، اجتمراعی ر فرفنگری و        شراخص 

، 150/0، 152/0تیررب، بررا ارزر وزنرری  تر محیطرری، برره

فررای سرروم تررا ششررم قرررار در اولویررت 061/0و  123/0

بنرردی نهررایی  اولویررت 2در نمررودار شررکل  انررد.گرفترره

فای مؤثر بر پیشرفت صنعت مبلمان کشرورفای   شاخص

 در حال توسعه نشان داد  شد  است.

 
 

 

 های مؤثر بر توسعۀ صنعت مبلمان چوبی کشورهای در حال توسعه . شاخص1شکل 

 :منابع انسانی

 آموزش نیروی کار -

 نیروی کار ارزان -

 :فنی

 :تکنولوژی

 اطالعات -

 مواد -

 مدیریت -

 فرایند تولید -

 اتوماسیون

 :نوآوری

 محصول -

 فرایند تولید -

سیستم های   -
 تجاری

 :فرایند تولید

چیدمان سالن   -
 های تولید

بهره گیری از  -
 ماشین آالت مدرن

 :استراتژیهای تولید

OEM - 

ODM - 

OBM - 

 :سیاسی

حمایت دولت از   -
 تولید محصول

حمایت دولت از   -
 صادرات محصول  

 :فرهنگی -اجتماعی 

 کیفیت زندگی -

 اشتغالزایی -

رشد توریسم و  -
 گردشگری

 روابط عمومی -

 :روابط عمومی

شبکه اطالع   -
 رسانی

 تبلیغات -

 مشتری مداری -

 :اقتصادی

افزایش بهره   -
 وری

استراتژی های  -
 بازاریابی

به کار گرفتن   -
سرمایه های 

 خارجی

درآمد حاصل از   -
 صادرات غیر نفتی

 رشد خانه سازی -

 :محیطی

توسعه جنگل  -
 کاری

بهره برداری   -
 اصولی از جنگل ها
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 راهکارها به مربوط جی تا
در  شراخص  29فا در این بخرش، شرامل   ماتریس داد 

رافکررار در سررطر اسررت. ایررن رافکارفررا   6سررتون و 

گرفتره در خصروص تعیرین     فای انجام براسا  بررسی

فای مؤثر بر توسعۀ صنعت مبلمان کشورفای  شاخص

توسعه، در پرسشنامۀ دوم انتخاب شد  اسرت.   در حال

فرا، اطالعرات    در ماتریس مذکور، برای وزن شراخص 

شرخص مربرو    فای م پرسشنامۀ نوع اول، و برای داد 

به فر یک از رافکارفا، اطالعات پرسشرنامۀ نروع دوم   

 257/0استهاد  شد. گزینۀ توسعۀ مناب  انسانی برا وزن  

فای ساماندفی واحردفای  در باالترین اولویت و گزینه

، اصالح ساختار قوانین 181/0کوکک تولیدی با وزن 

، بهسرازی فراینرد تولیرد برا     161/0و مقررات برا وزن  

ش ترروان رقررابتی از طریررق رعایررت    فرردع افررزای 

، اسرتهاد  از  155/0المللری برا وزن   استانداردفای برین 

و عرضرۀ   142/0مناب  مالی داخلی و خارجی برا وزن  

، برا اخرتالع فاحشری    104/0پایدار مادۀ اولیه با وزن 

فرای دوم  ترتیرب، در اولویرت   نسبت به رافکار اول به

 تا ششم قرار گرفتند.

 تیحساس لیتحل به مربوط جی تا
فای مرؤثر   با افزایش یا کافش وزن فر یک از شاخص

بر توسعۀ صنعت مبلمان کشورفای در حرال توسرعه،   

بنرردی  شررود کرره تغییررری در اولویررت   مشررافد  مرری

دفد و نسبت بین آنها ثابت  فای دیگر رخ نمی شاخص

یابرد و   بندی رافکارفرا تغییرر مری    ماند، اما اولویت می

عبرارت دیگرر،    دفرد. بره   مری نتایج را تحت تأثیر قرار 

فرای منراب  انسرانی،     زمانی که وزن یکری از شراخص  

اجتماعی ر فرفنگی، اقتصادی، سیاسی، فنی و محیطی  

یابرد،   کند، گرکه موقعیت رافکارفا تغییر مری تغییر می

دفرد و   فای دیگر رخ نمی تغییری در موقعیت شاخص

 توان وزن آنها را در شرایط جدید محاسبه کرد. می

 ها شاخص لیو تحل بحث
بنردی کلری عوامرل مرؤثر برر توسرعۀ       با توجه به رتبه

توسررعه کرره در صررنعت مبلمرران کشررورفای در حررال 

معیرار   29نشان داد  شد  است، از بین  2نمودار شکل 

نهایی، معیارفای آموزر نیروی کار، حمایت دولت از 

تولید محصول، رافبردفای بازاریابی، محصول، نیروی 

تررین   زایی مهم توسعۀ جنگلکاری و اشتغالکار ارزان، 

فای اول ترتیب، در اولویت و به اند شد  عوامل شناخته 

 اند.تا فهتم قرار گرفته

 شاخص های منابع ا سا ی، سیاسی و اقتصادی

دلیل وابستگی زیاد فرایند تولید به   صنعت مبلمان بهدر 

وری  دستیابی به موفقیت در ایجاد بهرر   نیروی انسانی،

فای مناسب و متناسب  گیری از سیستم زیاد بدون بهر 

توسعۀ منراب  انسرانی، برا مشرکالت و موانر  فرراوان       

( سرهم منراب    2005مواجه است. گرازو و فمکراران )  

انسررانی و مجمرروع منرراب  طبیعرری و سرررمایه را در    

یافته و در حال توسرعه   آفرینی کشورفای توسعه ثروت

[. در پردازر 8اند ]درصد برشمرد  23و  77ترتیب  به

نهررایی شرراخص منرراب  انسررانی زیرشرراخص آمرروزر 

، برترین معیرار اسرت و   826/0نیروی کار با ارجحیت 

در پی آن، زیرشاخص نیروی کار ارزان برا ارجحیرت   

   قرار دارد.  174/0
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 های مؤثر  بندی نهایی شاخص . نمودار اولویت2شکل 

نظرران  کارشناسران و صراحب   به عقیدۀ بسیاری از

زاد  اهللشرروند  در ایررن بررسرری و نیررز فررتا مصرراحبه

[، نبود نیروی انسرانی  10، 9]( 1386و ویسی)( 1385)

آگررا  و توانمنررد و عرردم آمرروزر کرراربردی یکرری از  

تنگنافای اصلی صنعت مبلمان است که کافش سرطا  

کیهی محصروالت و خردمات، محردودیت اسرتهاد  از     

فرا را نتیجره   در تولید و افزایش فزینه فناوری پیشرفته

دفد. گزینۀ ساماندفی واحدفای کوکرک تولیردی    می

دفد. با توجره بره    خود اختصاص میاولویت دوم را به

پردازر کلی عوامل مؤثر برر توسرعۀ صرنعت مبلمران     

0/002 
0/006 
0/007 
0/008 
0/009 
0/010 
0/011 
0/012 
0/013 
0/014 
0/014 
0/018 
0/018 
0/019 
0/02 
0/022 
0/022 
0/025 

0/033 
0/035 

0/041 
0/042 
0/042 
0/045 

0/052 
0/053 

0/06 
0/129 

0/219 

 چیدمان سالن های تولید
 تولید مبتنی بر قرارداد

 تبلیغات
 مشتری مداری

 بهره گیری از ماشین آالت مدرن
 تولید مبتنی برطراحی اورجینال

 شبکه اطالع رسانی
 اطالعات

 رشد توریسم و گردشگری
 مواد

 درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی
 تولید مبتنی بر نشان تجاری اورجینال

 اتوماسیون
 سیستم های تجاری

 فرآیند تولید
 مدیریت

 رشد خانه سازی
 به کار گرفتن سرمایه خارجی

 کیفیت زندگی
 افزایش بهره وری

 حمایت دولت از صادرات محصول
 بهره برداری اصولی از جنگل ها

 اشتغالزایی
 توسعه جنگلکاری

 نیروی کار ارزان
 محصول

 استراتژی های بازاریابی
 حمایت دولت از تولید محصول

 آموزش نیروی کار

0/02= ناسازگاری کلی  نرخ  
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کشورفای در حال توسعه و مشخص شدن معیارفرای  

فایی نظیر آموزر نیروی کرار، حمایرت    برتر، شاخص

فررای ولررت از تولیررد و صررادرات محصررول، رافبررردد

زایری برا عملری    بازاریابی، نیروی کار ارزان و اشرتغال 

 یافتنی خوافند بود.شدن این گزینه دست

در پردازر نهایی این شاخص سیاسی، زیرشراخص  

در  746/0حمایت دولت از تولید محصول برا ارجحیرت   

اولویت باالتری نسبت به زیرشاخص حمایرت دولرت از   

قررار دارد. ایرن    254/0صادرات محصول برا ارجحیرت   

فای مرؤثر برر    یافته با نتیجۀ تحقیق در خصوص شاخص

 یافتره و درحرال   توسعۀ صنعت مبلمان کشورفای توسرعه 

کین، مالزی و ترکیره دارای تشرابه اسرت،    ویژ   توسعه به

حمایت دولت از صنعت مبلمان، به پیشررفت آن،  کنانکه 

که در زمینه صادرات، بسیار کمرک  که در زمینۀ تولید و 

توان بره   فا می دولتترین اقدامات این . از مهمکرد  است

 واردات لیتسره فای گمرکی مرواد اولیره و   کافش تعرفه

حمایرت از آمروزر و    [،7] یکوبی فاورد افر و کوب

ۀ ارائر [، 11،  8]پرورر نیرروی کرار مرافر و متخصرص     

 جراد یا، [6] دکننردگان یتول بره ی رمرال یغ وی مرال  امکانات

[ 8 ،6] یخرارج ی فرا هیسرما جذببرای  مناسب طیشرا

ی ابیرربازاربرررای  مناسرربزمینررۀ  و ابررزار آوردن فرررافمو 

ی فرا یاستگذاریس وی المللنیب سطا دری داخل داتیتول

 اشار  کرد. [8] صادراتزمینۀ  دری قو

نررام در امررروز ، بسرریاری از کشررورفای صرراحب 

صنعت مبلمان، ادغام واحردفای کوکرک تولیردی برا     

عنوان یک رافکار اساسی لحاظ کررد  و  بهیکدیگر را 

نهوذ و ماندگاری خرود را در بازارفرای    بدین ترتیب،

تروان بره   اند که از جملۀ آنهرا مری  جهانی تیمین کرد 

بیان( کین )مجموعۀ فنگرون(، مالزی )مجموعۀ الپا 

 صری( اشار  کرد.و ترکیه )مجموعۀ قی

رافکار اصالح ساختار قوانین و مقررات که شامل 

قوانین مربو  به عرضۀ پایردار مرواد اولیرۀ ضرروری،     

قوانین مربو  به نیروی کار، قرانون مالکیرت معنروی،    

قرروانین بررانکی، قرروانین بازرگررانی کشررور )واردات و 

صادرات( است، نیز تأثیر بسزایی برر توسرعۀ صرنعت    

فرای آمروزر نیرروی کرار،      د. شاخصگذار مبلمان می

حمایررت دولررت از تولیررد و صررادرات محصررول،     

رافبردفای بازاریابی، نوآوری در محصرول، و توسرعۀ   

عنوان معیارفای برتر در ایرن تحقیرق، از    جنگلکاری به

طریررق اصررالح سرراختار قرروانین و مقررررات محقررق   

 شوند. می

تحقیقات در زمینه بررسی وضرعیت صرنعت مبلمران    

فرای پریش روی آن، حکایرت از     ران و کرالش کشور ایر 

[. از دیگرر  12نقایصی در قوانین و مقررات صنعتی دارد ]

رافکارفای پیشنهادی، گزینرۀ بهسرازی فراینرد تولیرد برا      

فدع افزایش توان رقابتی از طریق رعایت استانداردفای 

المللرری اسررت کرره در اولویررت کهررارم قرررار دارد.   بررین

حمایت دولت از تولید و فایی از قبیل  ارجحیت شاخص

فرای بازاریرابی و نروآوری برر     صادرات محصول، رافبرد

دیگررر معیارفررا، تأییدکننرردۀ گزینرره یادشررد  اسررت. در   

حقیقررت، اسررتهاد  از اسررتانداردفای متررداول سرراخت  و 

تولید مبلمان و اجباری کردن برخری از ایرن اسرتانداردفا    

بره   شرد ،  بر افزایش کیهیت و کرافش قیمرت تمرام     عالو 

ارتقای سطا کیهی تولید داخل و پیشررفت ایرن صرنعت    

 [.13شود ] در بازار فدع خارج از کشور منجر می

در اولویت  152/0شاخص اقتصادی با ارزر وزنی  

سرروم قرررار گرفترره اسررت. از بررین عوامررل اقتصررادی،    

کرار گررفتن   فرای رافبردفرای بازاریرابی، بره     زیرشاخص

سرازی   ی، رشد خانهورفای خارجی، افزایش بهر سرمایه

ترتیررب، بررا  و درآمررد حاصررل از صررادرات غیرنهترری، برره
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 085/0و  133/0، 147/0، 206/0، 428/0فررای ارجحیررت

 فای اول تا پنجم قرار دارند.در اولویت

فا، رافکار استهاد  از بندی نهایی گزینهدنبال رتبهبه

بهرر    فای کرم  مناب  مالی داخلی و خارجی، اعطای وام

[، ارائۀ 14مدت به تولیدکنندگان ] بهر  طوالنییا بدون 

فای  گذاری کار گرفتن سرمایه فای صادراتی و به مشوق

خارجی، تأثیر انکارناپذیری در توسعۀ صنعت مبلمران  

کشور ایران دارد و شاخص حمایت دولت از تولیرد و  

فرا یرک معیرار    صادرات محصول نیز که براسا  داد 

 این ادعاست. کنندۀ شود، اثبات برتر محسوب می

 فرهنگی و محیطی –فنی، اجتماعی   های شاخص

معیارفای فنی عوامل مهمی در پیشرفت صرنعت مبلمران   

کرین،  ویرژ    یافته و در حال توسرعه بره  کشورفای توسعه

منردی از آنهرا،    بهرر  آیرد و   شرمار مری  مالزی و ترکیه، به

فرکنررد برره صرررع فزینررۀ زیررادی نیرراز دارد، کررافش   

انبی، افرزایش کیهیرت تولیرد و در نهایرت،     فای جر  فزینه

دفرد کره در    شد  محصول را نتیجه می کافش فزینۀ تمام

دست آوردن و حهظ بازارفای فردع، بسریار افمیرت    به

منردی از فنراوری   (، بهرر  2007دارند. نملیو و فمکاران )

پیشرفته و تولید محصوالتی با کیهیت مطلوب و طراحری  

مبلمرران ترکیرره  را از علررل اصررلی موفقیررت صررنعت    

[. نظررر برره اینکرره در حررال حاضررر،   15انررد ] برشررمرد 

توجهی بره   آالت و بیفرسودگی و مستهلک بودن ماشین

ترین مشکالت فراروی صنعت مبلمان در نوآوری از مهم

فررای مررذکور  گیررری از شرراخص[، بهررر 9ایررران اسررت ]

تواند سبب اعتال و توسعۀ فرکه بیشرتر ایرن صرنعت     می

فرای   نهایی شاخص فنی، زیرشراخص  شود. در پردازر

فرای تجراری،   محصول، مدیریت، فرایند تولیرد، سیسرتم  

اتوماسیون، تولید مبتنی بر نشان تجاری، مواد، اطالعرات،  

آالت مردرن،  گیری از ماشرین تولید مبتنی بر طراحی، بهر 

فرای تولیرد،   تولید مبتنری برر قررارداد و کیردمان سرالن     

 تا دوازدفم قرار دارند.فای اول ترتیب، در اولویت به

در پررردازر نهررایی شرراخص اجتمرراعی ر فرفنگرری   

زایری، کیهیرت زنردگی، رشرد     فرای اشرتغال   زیرشراخص 

مداری  رسانی، مشتریتوریسم و گردشگری، شبکۀ اطالع

، 289/0، 366/0فرای  ترتیب، برا ارجحیرت   و تبلیغات، به

فرای اول ترا   در اولویت 064/0و  073/0، 097/0، 111/0

 ر دارند.ششم قرا

اند که در فر  معیارفای اجتماعی ر فرفنگی عواملی 

توسعه وجرود   یافته و که درحالای، که توسعهجامعه

صرنعت  ویرژ   دارند و بر توسعۀ فر نروع صرنعتی، بره   

کننردگان،  دلیل تغییر الگوی مصرع مصررع مبلمان، به

 [.11 ،6گذارند ]تأثیرات نامحسو  اما مؤثر می

، آخررین  061/0وزنری   شاخص محیطی برا ارزر 

خود اختصاص داد  اسرت. برا توجره بره     اولویت را به

ترین مادۀ اولیه مصرفی در صنعت مبلمران،  اینکه عمد 

فررای کرروب اسررت، ترررویج و توسررعۀ جنگلکرراری  

فرای  مصنوعی و زراعت کوب از طریق کاشت گونره 

تندرشد بومی و غیربومی، از رافکارفای اساسی تأمین 

ورد نیاز صنعت مذکور محسوب درازمدت مادۀ خام م

شود. زیرشاخص توسعۀ جنگلکاری برا ارجحیرت   می

، برترین معیار است و در پری آن، زیرشراخص   564/0

 436/0فرا برا ارجحیرت    برداری اصولی از جنگرل  بهر 

 قرار دارد.

گزینۀ عرضه پایدار مرادۀ اولیره، تررویج و توسرعۀ     

فای مصنوعی و زراعرت کروب از طریرق    جنگلکاری

فای تندرشد بومی و غیربومی و حمایرت   گونهکاشت 

[ از 16فای کروبی در کشرور ]   از تولید مداوم فراورد 

 جمله رافکارفای مطرح شد  می باشد.
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 یریگجهی ت
بنرردی  فرردع تحقیررق حاضررر، شناسررایی و اولویررت  

فای مؤثر بر توسعۀ صنعت مبلمان کشورفای  شاخص

اتبری،  مر در حال توسعه بود  و از فرایند تحلیل سلسله

برای این منظور اسرتهاد  شرد  اسرت. نترایج حاصرل      

 شرح زیر است: به

فای مرورد بررسری، از    بندی شاخص در اولویت -

فای آموزر نیروی کرار،   معیار نهایی، شاخص 29بین 

فررای حمایررت دولررت از تولیررد محصررول، رافبرررد   

بازاریابی، نوآوری در محصرول و نیرروی کرار ارزان،    

 تیازفا را از آن خود کردند.ترتیب، بیشترین ام به

بندی رافکارفا نیز مشرافد  شرد کره از     در اولویت -

بین شش گزینۀ پیشنهادی، رافکار توسعۀ منراب  انسرانی،   

ترین رافکار برای توسعۀ صرنعت مبلمران کشرور     مناسب

خرود  بود و برا براالترین امتیراز، اولویرت نخسرت را بره      

فی داد؛ پرررس از آن، رافکارفرررای سرررامانداختصررراص 

واحدفای کوکک تولیدی و اصرالح سراختار قروانین و    

 .قرار گرفتندفای بعدی  اولویتترتیب، در  مقررات، به

نتایج آنالیز حساسریت نشران داد کره دو شراخص      -

نیررروی انسررانی و عوامررل محیطرری، در مقایسرره بررا      

فای اجتماعی ر فرفنگری، اقتصرادی، سیاسری و      شاخص

فرا   ترین شاخص حسا فنی، با بیشترین تعداد تغییرات، 

 شوند. محسوب می
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