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چکیده
از ،کردرهشاادر قیاس با رقباآنها یريپذرقابتمعدبهتوانیم،المللیینبيهازارباي درتولیدهايکتشرناکامیمهمل الیداز

تحلیل فرایند با استفاده از ایران چوبی پذیري صنعت مبلمانرقابتبر مؤثرهاي شاخصبندي رتبهاین مطالعه تعیین و هدف ازرو این
و مصاحبه با تعدادي از کارشناسان متخصص،انجام شدههاي و بررسی پژوهشبا مطالعات براي این منظورباشد. میسلسله مراتبی 

درجه اهمیت تقسیم شدند.شاخصیرز19گروه اصلی و 4به پذیري صنعت مبلمان چوبی ایران بر رقابتمؤثرهاي شاخص
که در نتایج نشان داد .تعیین شدتحلیل سلسله مراتبی فرایند یريبکارگبا پس از اخذ آراي کارشناسانهازیر شاخصها و شاخص

.باشندمیباالترین ارزش وزنیراي دایبترتبهانسانی اقتصادي، فنی، مواد و مصالحهاي شاخص،اصلیسطح هايشاخصمیان 
مواد اولیه، يهازیر شاخصآنازبعدوباالترین اولویت بودهداراي هازیر شاخصطراحی موفق نسبت به سایر شاخصیرزهمچنین 

اختصاص خودبه را هاباالترین اولویتیبترتبهبرندسازي ونیروي انسانی متخصص، توسعه استاندارد، عرضه پایدارمدیریت پایدار،
.اندداده

صنعت مبلمان چوبی.،شاخصیرز،شاخصپذیري،رقابتتحلیل سلسله مراتبی، فرایند هاي کلیدي:واژه

مقدمه
معنـاي بـه بـودن پـذیر رقابتشده،اقتصادي جهانیدر
بازارهـاي درپایدارومناسبموقعیتآوردندستبهامکان

ايگستردهطوربهجهانی شدنکهعصريدرت.اسالمللیبین
بـین درمهـم موضـوعی پـذیري رقابتاست،افزایشبهرو

شـرکت) در وصنعت،(کشورمختلفسطوحگذارانسیاست
,Shurchuluu(شودمیدنیا تلقیمختلفهايبخش 2002(.
تـوان صـورت بـه تـوان میراشرکتسطحدرپذیريرقابت
مقابـل درکهمحصوالتییا ارائهوتولیدطراحی،درشرکت

دربـاالتر کیفیتـی یـا ترپایینقیمتیدارايرقبا،محصوالت
D’Cruz)کــرد تعریــفباشــد،برابــرايهزینــهمقابــل  &

Rugman, هـاي موفـق   هاي شـرکت یکی از ویژگی.(1992
پذیري است که بـیش از  امروز، برخورداري از قدرت رقابت

هـاي جدیـد در مـورد آن نشـأت     هر چیز، از داشتن دیدگاه
,Ambashta & Momaya(گیرد می 2002(.

اینکـه یـک   یـل بـه دل این میان صنعت مبلمان چـوبی  در 
هـاي  کارگاهوسیعی از تولید ازگستره صنعت کاربر بوده و در

درنمایـد، مـی کوچک تا واحـدهاي صـنعتی بـزرگ فعالیـت     
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رشـد  ردییبسـزا نقـش  تواند می،صورت داشتن شرایط الزم
زایـی و توسـعه بازارهـاي صـادراتی داشـته      اشتغالاقتصادي،

محصـوالت متنـوع مبلمـان    یدکننـده تولصنایع بنابراین باشد.
چوبی در ایران از قدمت و گستردگی بسیار زیادي برخـوردار  

226مرکز آمار ایران حدود که بر طبق گزارشطوريهاست، ب
هـزار نفـر در   10واحد تولید صنعتی مبلمان با اشتغال حـدود 

درواحـد رسـمی   46700همچنین، تعـداد  کشور وجود دارد.
توان بالقوه باالي باشند.میصنایع چوب مشغول فعالیت ینهزم

این تعداد واحد تولیدي در جذب نیروي کار، افزایش تولیـد و  
بـراي  تواند محرك بسیار خـوبی  میتوسعه صادرات یتدرنها

بري، تولید تخته خرده چوبصنایع وابسته و مرتبط با آن نظیر 
تـه الیـه،   سازي، تولید تخته فیبر، روکـش و تخ چسبچوب، 

اینکه این محصـوالت  یلبه دلاما ؛ آالت سازي و ... باشدیراق
شـوند  میتوسط واحدهاي صنفی کوچک مقیاس تولید عمدتاً

از ؛حضـور دارنـد  عرصه صنعتی در این واحدتعداد کمتري و 
بازار فروش، نقدینگی ناکافی،:مشکالتی چند از قبیلبا رو این

عـدم وجـود نیـروي    مواد اولیـه، تحقیقـات بازاریـابی،   تأمین
,Zolghadr)انسانی ماهر و متخصص برخوردارند در . (2007

یـل بـه دال جهانی، تجارت جهانی صـنعت مبلمـان بنـا    سطح
ونقـل حمـل بندي و بستههاي نهزمیدرچندي از قبیل نوآوري 

صـورت قطعـات مجـزا و کـاهش موانـع      همحصوالت نهایی ب
،هاي گذشته رشد چشمگیري داشته اسـت دههتجاري در طی 

المللی در رابطه با محصوالت مختلـف  بیندادوستدکه طوريهب
از تولیـد آنهـا داشـته    مراتب بارزتربهاین صنعت حتی رشدي 

,.Tracogona,et al)است دهـد کـه   میآمارها نشان .(2009
بـه  1997میلیارد دالر در سـال  42تجارت جهانی مبلمان از 

Han(رسیده است 2007میلیارد دالر در سال 97بیش از  et

al., 95بـه حـدود   2009این مقدار در سـال  گرچه .)2009
درصـد  19نسبت به سـال قبـل از آن،  اما میلیارد دالر رسید 

2013سـال  تـا  2009از سـال  ولی ،دهدمیکاهش را نشان
بـه  2013که در سال طوريهب.به رشدي داشته استروند رو

تولید جهانی مبلمـان  .میلیارد دالر افزایش یافت130از بیش 
بـا متوسـط   میلیـارد دالر 450بـه حـدود   2012در سال نیز

ياسـتثنا بـه سـال گذشـته (  10در طی%8رشد سالیانه میزان 

ــزایش یافــت،2009ســال  ــن ) اف ــزان ای ــه می در درصــد البت
،درصــد بــوده18پرقــدرت در حــدود اقتصــادهاي نوظهــور

ــال ــهیدرح ــط  ک ــرفته فق ــادهاي پیش ــی% 1در اقتص ــدم باش
(Tracogona, et al., در انجـام شـده  هـاي  بررسـی .)2009

در میلیـون نفـر  5دهد که بـیش از  میهاي مختلف نشان سال
بـوده و ارزش  کـار بـه این صـنعت در کشـور چـین مشـغول     

میلیـارد دالر در سـال   26/55بیش از آنمحصوالت تولیدي
درصد از کل تولیدات جهـانی را شـامل   18باشد که حدود می
و یمـت قارزانماهرنیروي کارعالوه بر آن ترکیبی از.شودمی

کـه محصـوالت   گـردد مـی کم تولیـد سـبب   هاي نسبتاًهزینه
هاي مناسـب و رقـابتی در بازارهـاي    قیمتدر چینی تولیدي 

Tracogona,et)شـود ارائـه المللـی  بـین  al., 2009).Han و
در بررسی خـود بـر روي صـنایع مبلمـان     ،)2009(همکاران

اگرچـه در  ،به این نتیجه رسـیدند جهانی در سطحچوبی چین 
دو دهه گذشته این صنعت بـاالترین میـزان رشـد را داشـته و     

است، امـا  کردهچین را تبدیل به یک صادرکننده عمده مبلمان 
کیفیت و قیمت واحد محصول هنوز از کشورهاي تـراز  نظراز

تـر اسـت و در   عقـب این زمینه مانند آلمـان و ایتالیـا   اول در
کشـورهاي کـم   صـادراتی محصـوالت خـویش بـا     هايبازار

اي گسـترده هـاي  چالشدرآمدي مانند لهستان و ویتنام داراي 
ــی ــدم ــاي )Quesada)2005وGazo.باش ــابتیراهبرده رق

بررسـی راآسیاییمختلفکشورهايدرمبلمانیدکنندگانتول
هايهزینهراچینمبلمانصنعتموفقیتدالیل اصلیوکرده

دولتـی، هـاي حمایـت قـوي، بازاریـابی انسانی،پایین نیروي
وطراحـی درنـوآوري وتنـوع مبلمـان، صـنعتی هايخوشه

و Gokay.انـد کـرده گـزارش  خـام مـواد بـه آساندسترسی
اي دربـاره  با طراحی پرسشنامهتحقیقی طی )2007(همکاران 
بیـان ترکیـه کشـور درکابینـت ومبـل تولیدکنندگانوضعیت 

گـزاف هزینـه ، صنایعایناصلیهايدغدغهازیکیکهکردند 
،یفیـت کبـا مـواد ناکـافی موجودي،یفیتکبااولیهخرید مواد

معضل بازاریـابی یجهدرنتومحصوالتتولیدبااليهايهزینه
مقابـل گـردد در مـی سـبب کـه استگرانمحصوالتچنین

ازراخـود پـذیري رقابـت قـدرت خارجیمشابهمحصوالت
ايمطالعــهدر) 2010(و همکــارانMohebbi.دســت دهنــد



بندي ...رتبهکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در580

صـنعت پایدارتوسعهدرمؤثرهايبندي شاخصرتبهمنظوربه
وواردات مبلمـان تعرفـه تنظـیم شـاخص یرز،چوبیمبلمان

مشـابه محصوالتکردن پذیررقابتهدفباچوبیمصنوعات
هـا  شاخصبرترین ازیکیعنوان بهراخارجیانواعباداخلی

منزلمبلمانصادرکنندگاناتحادیه گزارشبنابر.معرفی کردند
صـنعت  اولیـه  مـواد وارداتتعرفه بودنباال)2009(اداريو

شده تولیـدات  تمامقیمتافزایشموجبدکوراسیونومبلمان
خریـد کـاهش قـدرت  بـر عـالوه وشـده اسـت   صنعتاین

درنیـز  رارقابت صادرکنندگانقدرتداخلی،کنندگانمصرف
ورشـد بـراي بنـابراین، .داده اسـت کـاهش جهانیبازارهاي

تولیدکننـدگان  گران،صنعتموفقحضوروصنعتاینپویایی
خـارجی بایـد  وداخلـی مختلـف سطوحدرصادرکنندگانو

یفیـت کبـا ومواد ارزانویافتهکاهشاولیهموادوارداتتعرفه 
Home and Office)گیـرد قـرار آنـان  اختیـار درمناسـب 

Furniture Exporters Union,2009).Ratnasingamو
Loras چـوبی در مبلمـان صـادرات مطالعهبا2005در سال

کـه نتیجـه رسـیدند  اینبهايکتابخانهومیدانیروشبهآسیا
افـزایش فضـاي رقـابتی،  اقتصـادي، آزادسازيهاي شاخص
ومتخصـص کـار تأمین نیـروي توسعه،وتحقیقهايفعالیت

ــزایش ــزوده ارزشاف ــوالتاف ــقازمحص ــابیطری وبازاری
چـه هرپایداريوتوسعهباعثکههستند عواملیاز،طراحی

همچنـین محققـان این.شدخواهندآیندهصنعت دراینبیشتر
صـادرات  توسـعه  دراصـلی عواملازیکیکه گزارش کردند

هـاي مـواد  هزینـه روزافـزون افزایشبا وجود تایوان،مبلمان
یعنـی وجـود  تولیـد، متفـاوت سـاختار کـار، نیـروي واولیه

یـق از تحقنتـایج حاصـل   .اسـت مبلمـان صنعتیهايخوشه
Asgari)2009 (پـذیري  رقابتبندي قدرت رتبهخصوص در

صــنایع کوچــک و متوســط در ایــران بــا اســتفاده از آمــار و 
وISIC1اطالعات بخش صنعت کشـور بـه تفکیـک کـدهاي     

ــتغال  ــی دوره 1- 149اشـ ــاي 1379- 83در طـ و الگوهـ
دهـد کـه در شـرایط    مـی نشان هاي تلفیقی،دادهاقتصادسنجی 

صنایع ساخت محصـوالت از چـوب (کـد    ،ايمقایسهایستاي 

1- International Standard Industrial Classification of All
Economic Activities

داراي )210و محصوالت کاغـذي (کـد  ساخت کاغذ) و202
صـنعت مـورد   38در بـین  پـذیري رقابت37و 33هاي رتبه

،2006و همکاران در سال Fatollahzadeh.باشندمیبررسی 
مـالی تسـهیالت ارائـه عدمتولید،امردرپایدارسیاستنبود

ــکســويازمناســب ــابان ــهه ــدگان،ب فرســودگیتولیدکنن
عمـده ازراکـافی متخصصانسانینیروينبودوآالتماشین

و کـرده  معرفـی کشـور مبلمـان صنعتتولیدبخشمشکالت
افزایشوصادراتکاهشکلیروندبهتوجهباکنند میعنوان 
بـا  ؛اخیرهايسالدرچوبیمبلمانمتنوعمحصوالتواردات
سـاختاري اشـکاالت کشور،درتولیدنسبیهايمزیتوجود

مبلمـان محصـوالت صـادرات وبازاریـابی تولید،سیستمدر
یـافتن موانـع و مشـکالت    بنـابراین  .داردوجودایرانیچوبی

ن در مقام مقایسه آیماندگعقبفراروي صنعت مبلمان و علل 
بیشـتر  را دريمـؤثرتر تواند راهکارهاي میبا سایر کشورها، 

توسـعه  یـت درنهادر داخـل کشـور و   این صنایع فعال نمودن
بنابراین افزایش صادرات مبلمان چـوبی  ؛ کندصادرات، معرفی 

ن آعنوان محرك بخش عظیمی از صنایع وابسته بـه  بهتواند می
با توسعه آن، در افزایش تولید ناخـالص  در کشور عمل کند و

و Tajdini.داشـت ییبسزاتأثیرداخلی کشور و درآمد ارزي 
بـر  مـؤثر هاي شاخصبندي رتبهبا )2011(در سال همکاران 

توسعه صادرات محصوالت مبلمان چوبی به این نتیجه رسیدند 
هـاي دولـت از   حمایـت ، هـاي دانـش و مـدیریت   شاخصکه 

فنـاوري  مختلف هايزمینهدرتولیدکنندگان داخلی و نوآوري 
ـ ترتبـه بندي، طراحی محصول و ... بستهتولید، لویـت  وادربی

توجه بیشتر کهگیري کردندگونه نتیجهاینواهمیت قرار دارند
،هاي کـاربردي آموزشارائه،محوردانشبه استفاده از مدیران 

داخلـی  دکنندگانیتولدرکنندگان و صاحمایت جدي دولت از 
هـاي مختلـف بسـیار ضـروري     زمینـه درو ضرورت نوآوري 

طــی 2014نیــز در ســال و همکــاران Alizadeh.باشــدمـی 
بر توسعه صادرات صـنعت  مؤثرهاي شاخصروي بریتحقیق

با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به ایـن  مبلمان چوبی
واقتصـاد ومحصـول ومـواد هـاي شاخصنتیجه رسیدند که

از.باشـند میوزنیارزشباالترینداراياصلیسطحدربازار
مـواد پایدارعرضه يهازیر شاخص،نیزشاخصیرز48بین
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قیمـت ارزانپولیمنابعتأمین،راهبرديبازاریابیتوسعه اولیه،
بـه توجـه بـا د.داشـتن رااولویتباالترینیبترتبه،بهرهکمو

اولیـه  موادهايحوزهدردولتهايتصمیموهاگذاريسیاست
، بازاریــابیهــايزیرســاختوبــانکیوپــولینظــامچــوبی،
وتولیـد توانحفظبرايمبلمانصنعتبادولتکاملهمراهی
توانمندي بهدستیابیواولگامدرایرانمبلمانصنعترقابت
بـراي الزمشروطدوم،گامدرصادراتیبازارهايدرحضور
در.شـوند میمحسوبجهانیبازارهايدرصنعتاینحضور

صنایع تولیدکننده محصوالت متنوع مبلمان چوبی حال حاضر،
توسـعه بازارهـاي   زمینهدراي گستردههاي با چالشدر ایران 
المللـی روبـرو  بـین اي ومنطقـه هـاي عرصهورود به هدف و

دريتولیدهــاي شــرکتمهم ناکامیالیلداز.دنباشــمــی
ـ ،المللـی ینبيهازاربا در آنهـا  يپذیرقابترمعدبهتـوان یم

ــا  ــاس ب ــایر قی ــاس ــردرهشاارقب ــن.ک انبتوچنانچهرو از ای
برمؤثروههنددتشکیلملاعوويقابتپذیررمعدهـاي یشهر
انمیتو،کـــردشناساییراهـــا شـــرکتینايقابتپذیرر
ینابنابر. کـرد دپیشنهاهاآنرتقدیشافزابراي راهاییرهکارا

ــا درك عواکهستایناحاضرمطالعهدر صلیامســئله ــل ب م
و مدلی جامع بـراي بررسـی   ،پذیري این صنعترقابتبر مؤثر
بـا روش ،در آنیرگـذار تأثانتخاب و عوامـل  گیري آن اندازه

فرایند تحلیل سلسله بندي گردد.اولویتتحلیل سلسله مراتبی 
گیـري چنـدمنظوره   ترین فنون تصمیممراتبی یکی از معروف

است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی عراقی االصل در 
فراینــد تحلیــل سلــسله   میالدي ابـداع گردیـد.   80دهه 

شــده  هـاي طراحـیتـرین سیـستممراتبـی یکـی از جامع
گیـري بـا معیارهاي چنـدگانـه اسـت، زیــرا  بـراي تصمیم

صورت سلسـله کردن مسئله را بهلهایـن روش امکـان فرمو
امکـان  فرایند تحلیل سلسله مراتبـی کند. مراتبـی فـراهم می

فـراهم  گرفتن معیارهاي کمی و کیفی را در مـــسئله نظردر
گیــري هـــاي مختلـــف را در تــصمیمگزینـــهوآورده

دهــد و امکــان تحلیــل حساسـیت روي  دخالــت مــی
معیارهــا را دارد؛ عــالوه بـر ایـن، برمبنـاي      معیارها و زیر

همچنــین، میـزان   ؛اسـت زوجـی بنـا نهـاده شــد همقایـس

دهـــد ســـازگاري و ناســـازگاري تصـــمیم را نشـــان مـــی
گیــري اســـتتصــمیمایــن روش در کــه از مزایــاي ممتــاز

(Alizadeh, et al., ــابراین .(2014 ،تحقیقینامنجاابابن
صـــنعت مبلمـــان يقابتپذیربرمؤثروههنددتشکیلملاعو

ــران   ــوبی ای ــرازچ انمدیرودمشخص میشون امتخصصنظ
نندامیتوبطذیرلتیدوهايگذاران سازمانسیاستوها شرکت

کـه کننـد  عملويیزربرنامهياگونهبه،ملاین عوابهتوجهبا
ویافتهتوسعهصـنعت مبلمـان چــوبی  يقابتپذیرریـت درنها

.داهم شوفرجهانیيهازاربادرآنها فقومرحضومینهز

هاروشمواد و
روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظـر نتـایج، از نـوع    

فراینـد  تحقیق کاربردي است، همچنین این پـژوهش از نظـر   
هـاي تحقیـق از   دادهو است آن یک پژوهش ترکیبی اجراي 

پژوهش حاضر از نظر .باشدمیکمی و کیفی هر دو نوع داده
بـدین  .باشـد میپیمایشی -یک پژوهش توصیفیهدف نیز 

اي مجموعهها به دادهبراي انجام پژوهش و گردآوري منظور 
ـ     از تولید ایـن  .دکنندگان صـنعت مبلمـان چـوبی مراجعـه ش

-میهاي مقطعی قرار پژوهشزمره پژوهش از نظر زمانی در

قلمرو.باشدیم1392گیرد و دامنه زمانی آن مربوط به سال 
فعـال در  هـاي شـرکت تعـدادي از این پـژوهش نیـز   مکانی

باشد. میصنعت مبلمان چوبی

مواد
نیـاز از  برحسبدر این تحقیق براي گردآوري اطالعات 

مقـاالت، ،هابا(مراجعه به کتايکتابخانه-هاي میدانیروش
اسـتادان  با صاحبان صـنایع،  مصاحبه،...)اینترنت وآرشیو،
مـؤثر هـاي  شاخصاستفاده شد وخبرگان مبلمان و مربوطه

گـروه کلـی   4به پذیري صنعت مبلمان چوبی ایرانرقابتدر 
از: مـواد و مصـالح، عوامـل انسـانی،     عبارتندتقسیم شد که 

در ایـن  شـاخص یـر ز19عوامل فنی و عوامل اقتصادي که 
). 1(شکل شماره قرار گرفتندچهار گروه



بندي ...رتبهکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در582

پذیري صنعت مبلمان چوبی در ایرانرقابتبر مؤثرهاي شاخصزیرها و شاخص-1شکل 

گردد:در این قسمت ارائه میمؤثري هاشاخصتوضیح 

مواد و مصالح
بر تولید باصرفه و صـادرات موفـق   مؤثرعواملیکی از 

مـواد  مربوط بـه  شاخص در صنعت مبلمان چوبی در کشور
اي کـه برخـی از   گونـه بـه ، باشـد و محصول نهایی مـی یهاول

مواد ، مهمترین چالش صنعت مبلمان چوبی را کمبود محققان
,.et al(داننـد  مـی کیفیتبااولیه 2011Tajdini.(  شـاخص

مـواد  -1باشد: هاي زیر میمواد و مصالح داراي زیرشاخص
،یـه مـواد اول عرضـه پایـدار  -3،پایـدار یریتمد-2،اولیه

توسعه محصول جدید.-5،طراحی موفق-4

عوامل انسانی
تولید مبلمان و زمینهدربرخی استادکاران ماهر با وجود

طور عمومی سـطح آگـاهی و آمـوزش    مصنوعات چوبی، به
کارگران شاغل در این زمینه کـافی نبـوده و بعضـاً مشـاهده     

گردد افـرادي کـه بـه لحـاظ مهـارتی از توانـایی کـافی        می
عــدم شــناخت کــافی در خصــوص یــلبــه دلبرخوردارنــد 

ضمن ایجـاد ضـایعات   ،هاي تولیدهاي چوب و روشویژگی

کـه از  کننـد  مـی تولید، محصوالتی را تولید هنگام ان در فراو
کیفیت الزم برخـوردار نیسـتند و یـا اینکـه پـس از مـدت       

میـزان  رو، از ایـن دهنـد.  کوتاهی ارزش خود را از دست می
ـ  نیاز نیروي انسانی در هر صنعت به آمـوزش و   یدانـش فن

ــر  ــل انســانی داراي زی ــراد بســتگی دارد. شــاخص عوام اف
نیـروي  -2،مهـارت ءارتقـا -1باشـد:  یر میهاي زشاخص

.ایجاد انگیزه-3،انسانی متخصص

تکنولوژیکیوفنیشاخص
صنعت مبلمان چوبی ایران در نگاه اول داراي مشـکالت  

باشـد.  مـی عوامـل فنـی و تکنولـوژیکی    لحـاظ  از بسیاري 
هـاي  عدم استفاده از فنـاوري قدیمی و فرسوده،آالت ماشین

-بـین جدید تولید، فقدان توسعه و بروزرسانی استانداردهاي 

ورود بـراي  هاي مختلف کیفـی  جنبهالمللی تولید محصول از 
به بازارهاي جهانی و عدم توجه جدي بـه مقولـه تحقیـق و   

نظـر از  که صـرف شده توسعه در واحدهاي این صنعت سبب 
-ابترقهاي تولیدکننده توان شرکتبسیاري از عوامل دیگر،
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فنیشاخصپذیري با تولیدکنندگان خارجی را نداشته باشد.
ــوژي دارايو ــرهــايزیرشــاخصتکنول :باشــدمــیزی
توسـعه و  -3،تحقیق و توسـعه -2،تکنولوژي پیشرفته-1

.تجهیزات-4،استاندارد

عوامل اقتصادي
بـه  صنعت مبلمان چـوبی ایـران در تـالش بـراي ورود    

خود باید اي و افزایش توان رقابتی منطقهبازارهاي جهانی و 
ــه  ــل –اقتصــادي اي از عوامــل مجموعــهب ــالی از قبی -1م

،نقـدینگی -4،ثبات اقتصادي-3،بازاریابی-2،برندسازي
کاهش -7ورضایت مشتري-6راهبردي، ریزي برنامه-5

عنوان مثال، برندسازي و کسب به. کندتوجه قیمت تمام شده
هایی هستند زیرشاخصترین مهمازجملهرضایت در مشتري 

هـا و  شـرکت که در دنیاي پررقابت کنونی، سبب مانـدگاري  
مشـتریانی کـه از   کـه  طـوري بـه .شوندمیافزایش سهم بازار 

مبلمان یک برند رضایت دارند براي خرید مجدد مبلمان بـه  
مانـد  و به برنـد وفـادار خواهنـد    کنند میهمان برند مراجعه 

(Alizadeh, et al., 2014).

تحقیقهايروش
فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پـژوهش هاي مدل مفهومیدادهبراي تحلیل ،در این تحقیق
روش تحلیل سلسـله  ازمؤثرهاي شاخصو تعیین ارزش وزنی 

که عمل . فرایند تحلیل سلسله مراتبی هنگامیاستفاده شدمراتبی
گیـري روبـرو  تصـمیم گیري با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم

کـردن هم ابـا فـر  گیرنـده یمتصـم تواند استفاده گـردد.  ست میا
کنـد. درخـت سلسـله    درخت سلسله مراتبی تصمیم آغـاز مـی  

هـاي رقیـب مـورد    مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه
ینـد  افرمنطـق  یـت درنهادهـد. ارزیابی در تصمیم را نشان مـی 

ـ گونـه مراتبـی بـه  تحلیل سلسـله  هـاي حاصـل از   اتریساي م
کـه تصـمیم بهینـه    کنـد میمقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق 

همچنین میزان سـازگاري و ناسـازگاري تصـمیم را    ؛ دیآبدست
گیـري  دهد که از مزایاي ممتـاز ایـن روش در تصـمیم   نشان می

,Mehregan(است  2013(.

باخنوروش آلفاي کر
آلفـاي روشازتحقیـق ایـن ابـزار اعتبارسنجشبراي

گیـري انـدازه يهـا روشتـرین متـداول ازیکیکهباخکرون
یـا پایـایی   منظـور از اعتبـار  .گرددمیاست، استفاده اعتبار

بـا  موردسـنجش هـاي  شاخصنامه این است که اگر پرسش
هـاي مختلـف   زماندرهمان وسیله و تحت شرایط مشابه و

.خواهـد بـود  یکسـان  گیري شوند، نتایج تقریباًاندازهمجدداً
بـاخ ابتـدا بایـد واریـانس     براي محاسبه ضریب آلفاي کرون

نامه و واریـانس  پرسشي هاالئوسهاي هر زیرمجموعه نمره
کل را محاسبه کرد. سپس با اسـتفاده از فرمـول زیـر مقـدار     

ضریب آلفا را محاسبه نمود:
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که در آن:
Jپرسشنامه یا آزمون=يهاالئوسهايیرمجموعهزتعداد 

2ام=jواریانس زیرآزمون
jS

2Sواریانس کل پرسشنامه یا آزمون=

7/0تر یـا مسـاوي   در این آزمون اگر مقدار آلفا بزرگ
نامه از اعتبـار  پرسشاالتئوستوان نتیجه گرفت که میباشد 

الزم برخوردارند.  

روش روایی محتوا
بـا نامـه پرسـش رواییتأییدبرايمحتوارواییروشزا

گرفته بهرهفن،خبرگانودانشگاهتاداناسنظراتازاستفاده
بـراي بررسـی   الًمعمواست که روشیروایی محتوا شود.می

گیـري بـه کـار بـرده     انـدازه دهنده یک ابـزار  تشکیلاجزاي 
به باشد که میگیري اندازهروایی محتوایی یک ابزار شود.می

ـ اگـر  دهنده آن بستگی دارد.تشکیلهايالسئو هـاي الئوس
اي باشد کـه محقـق   ویژههاي مهارتها و ویژگیابزار معرف 

گیري آنها را داشـته باشـد آزمـون داراي روایـی     اندازهقصد 
,Gudarzi)محتواست 2014).
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نامه تهیه پرسش
شـده بنـدي طبقـه گیـري،  نمونـه جامعه آماري این روش 

ــی) ــد.  (گروه ــه ش ــر گرفت ــاري در نظ ــه آم ــقجامع ،تحقی
که در صـنعت مبلمـان چـوبی فعـال     ههاي ایرانی بودشرکت

تولیدکننـدگان مبـل   انجمـن صـنفی   به نظربا توجه بودند که 
با توجه به فرمول ونفر در نظر گرفته شد135استان تهران، 

ها نامهپرسشبعد و نفر محاسبه شد100حجم نمونهرانککو
در دو میان جامعـه مـذکور   ، ذکر شدههاي شاخصبر اساس

شـده يآورجمـع اطالعـات  مرحله اول نوبت تدوین گردید.
قـرار گرفـت کـه    وتحلیـل یهتجزتوسط تحلیل عاملی مورد 

ــا هــدف ــود کاســتن متغیره ــه دوموب ــدر مرحل منظــور هب
ــت ــا،  اولوی ــک از آنه ــت هری ــه اهمی ــین درج ــدي و تعی بن

مقایسه زوجی ایـن معیارهـا و   براي اي استاندارد نامهپرسش
زیرمعیارها با یکدیگر طـرح و بـین جامعـه مـذکور توزیـع      

روش تحلیـل سلسـله   بـا نامهتحلیل نتایج پرسشکه گردید
.شـد انجـام  Expert choiceافـزار نـرم محـیط درمراتبـی 

شـاخص یـر ز19هـا تعـداد  نامهپرسشدر کلیه که طوريبه
در رقابـت مبلمـان چـوبی در کشـور بـه      یرگذارتأثاحتمالی 

اقتصـادي  وانسانی، فنـی گروه مواد و مصالح،4تفکیک در 
ــود.شــدهیــانب ــب شــاخصب هــاي شناســایی شــده در قال

گانه توسـط صـاحبان   طیف لیکرت پنجبر اساسنامه پرسش
مربوطـه، خبرگـان و کارشناسـان مربوطـه     اسـتادان  صنایع، 

شـاخص یـر زمیزان اهمیت هر یتدرنهاگذاري شد و ارزش
با روش تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفت.

)2ناسازگاريمیزان (هادادهمحاسبه اعتبار 
اعتبـار آنوسـیله بهکهاستمکانیزمی،سازگاريمیزان 

سـنجش مـورد زوجـی مقایسـات بهشوندگانپرسشپاسخ
تحلیل سلسله مراتبـی محاسباتتمامیتقریباً گیرد.میقرار

مـاتریس قالـب درکـه گیرندهتصمیماولیهقضاوت براساس
اینکـه بـراي .شودانجام می،گرددمیظاهرزوجیمقایسات
هـا یسمـاتر ناسـازگاري میزان بایدباشد،باثباتهاقضاوت

2- Inconsistency ratio

ازبعضـــیدرکـــهدرصـــورتیبنـــابراین،. باشـــد≥1/0
از بود،1/0ازبیشترمیزان اینزوجی،یسهمقاهاي ماتریس

تکـرار راخـود قضاوتمربوطهالزم است کارشناسرو این
یسـه مقاهـاي ماتریسهايسلولهندسیمیانگینبعد وکند

ناسـازگاري وخطاهرگونهکه طوريبه.زوجی محاسبه شود
نتیجـه ،هـا شاخصوهاگزینهبیناهمیتتعیینومقایسهدر

سـازد مـی مخـدوش رامحاسـبات ازآمـده دسـت بـه نهایی
)Alizadeh et al., 2014; Ghodsipoor, 2013(.

نتایج
متخصصـان  کارشناسان،از نفر100ها توسط نامهپرسش

برجسته صنایع تولیدکننده مبلمانافراد،دانشگاهیاستادان و 
هاي ایرانی که در صـنعت  شرکتمدیران تولیدي و تجاري و

بـه  نامـه  پرسشپایایی .شدتکمیل،بودندمبلمان چوبی فعال 
روش آلفـاي  اسـتفاده از  بـا  SPSSافـزار آمـاري   نرمکمک 
ارزیـابی  85/0نامه عدد پرسشاالت ئوسباخ براي کل کرون

روایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش روایــی و ســنجش 
و متخصصـان  گیـري از نظـرات   بهـره ی و بـر مبنـاي   ایمحتو

قرار گرفت.أیید تظران آگاه مورد نصاحب
هاي شاخصها و زیرشاخصارزش وزنی هریک از البته 

کـه پذیري صنعت مبلمـان چـوبی ایـران   رقابتبر یرگذارتأث
ارائه3و 2هاي شکلدر باشدمیحاصل نظرات کارشناسان

گردد.می

اي براي هاي مقایسهمیانگین هندسی ماتریس-2شکل 
هاي اصلی نسبت به هدف مطالعه شاخص

)01/0(میزان ناسازگاري 
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)01/0پذیري صنعت مبلمان (میزان ناسازگاري رقابتبر مؤثرهاي شاخصزیروزن نتیجه نهایی -3شکل

در مــورد وزن ،2شــکل شــماره  از تــایج حاصــل ن
مبلمان چـوبی در  پذیري صنعت رقابتدر مؤثرهاي شاخص

،رین شــاخصتــمهمســطح اصــلی،کــه دردادایــران نشــان
مواد و ،هاي فنیشاخصیبترتبهآن اقتصادي بوده و بعد از

ـ .انسـانی قـرار دارنـد   شـاخص  یتدرنهاو مصالح  ، ینهمچن
هاي طراحـی  کند که زیرشاخصمشخص می3شکل شماره 

داراي بـاالترین  یـب ترتبهموفق، مواد اولیه و مدیریت پایدار 
ریـزي  هاي ایجاد انگیـزه، برنامـه  اولویت بوده و زیرشاخص

داراي کمتـرین  یـب ترتبهو کاهش قیمت تمام شده، راهبردي 
باشند. اولویت می

بحث
باشـد کـه   مـی 01/0هـا  ناسازگاري کلی ماتریسمیزان

علـل اهمیـت   .داردنشان از ثبات و سازگاري باالي نتـایج  
باشد:زیر میبشرح هاي اصلی از شاخصیک هر

عوامل اقتصادي
در اولویت اول قرار گرفته 442/0این شاخص با ارزش 

پذیري صنعت مبلمان چوبی دهد در رقابتاست که نشان می
ایران عوامل اقتصادي از اهمیـت بسـیار زیـادي برخـوردار     

منظور افزایش تـوان رقـابتی   در شرایط فعلی بههستند، زیرا
حضـور در بازارهـاي   بـراي  تولیدکنندگان داخلـی حـداقل   

حمایتی از سوي -هاي تشویقیبستهارائهاي، ضرورت منطقه
هاي مختلف و برقـراري  دولت از قبیل اعطاي یارانه به روش

قیمـت  کـردن  پـذیر  سیستم قیمت تبعیضی در جهـت رقابـت  
رجی، بـازنگري در  محصوالت داخلی با کاالهاي مشابه خـا 

کاهش قیمت تمام شـده  براي تعرفه واردات مواد اولیه میزان 
سـازي قـوانین و   ت از طریـق روان او تسهیل در امـر صـادر  

Tajdini)باشـد  مقررات موجود، بسیار ضروري می et al.,

هـاي بـزرگ   رسـد کـه شـرکت   مـی به نظرهمچنین. (2011
شده و حفـظ  موجود در این صنعت، براي کاهش قیمت تمام 

منـابع مـالی   تـأمین زمینهدرخود باید پذیري قدرت رقابت
. برندسازي موفـق در  بعمل آورندقیمت اهتمام ویژه را ارزان

پـذیري  صنعت مبلمان چوبی، سبب افـزایش قـدرت رقابـت   
گـردد.  محصوالت تولیدي در قیاس با محصوالت مشابه مـی 

دمـدت و  در عصر جدید بازاریابی، هدف برقراري روابـط بلن 
شـود کـه   اي ترسـیم مـی  گونـه متقابل با مشتري اسـت و بـه  

مشتریان بیشتري را حفظ و مشتریان کمتري را از دست داده 
ها در بلندمدت سهم بازار و سودآوري شرکتبدین ترتیبو 

,Osman)یابد افزایش می et al.,2009).



بندي ...رتبهکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در586

عوامل فنی
-در جایگـاه دوم اولویـت  237/0این شاخص با ارزش 

دهنــده توجــه جــدي قــرار گرفتــه اســت کــه نشــانبنــدي
گذاران و صاحبان صنایع مختلف مبلمان چوبی ایران سیاست

روز هـاي نـوین و بـه   اسـتفاده از فنـاوري  همانند به عواملی 
آالت جدید و مدرن، پشـتیبانی از  گیري از ماشینتولید، بهره

منظور رفع مشکالت تولید، بازاریابی و هاي تحقیقی بهفعالیت
غناي مبانی نظري ایـن شـاخه   طورکلیبهفروش محصول و 

درنهایتصنایع دیگر از قبیل کاغذ و خمیر و همانند صنعتی 
بسـترهاي  ازجملهدوین و اعمال استانداردهاي محصول که ت

اصلی توسعه مفهوم کیفیت محصـول و کنتـرل و تضـمین آن    
ایـن در حالیسـت کـه جایگـاه و     شـود، اسـت.   محسوب می

اهمیت راهبردي موضوع کیفیـت در صـنعت مبلمـان، بـراي     
حضور موفق و البته سودآور در بازارهاي رقابتی جهانی نیـز  

مسـتقیم و  تـأثیر قـرار گرفتـه اسـت و    محققان مورد توجه 
هاي تولیدکننـده مبلمـان در   آن بر موفقیت شرکتکنندهتعیین

)aya & Carpenter,Mاست ید تأیبازارهاي صادراتی مورد 

1992)

عوامل مواد و مصالح
در اولویـت سـوم عوامـل    197/0این شاخص با ارزش 

پذیري صنعت مبلمان چوبی قرار گرفته اسـت.  بر رقابتمؤثر
مشـکالت جـدي ایـن    بازگوکنندهاهمیت کمتر این شاخص 

مالی و سـاختارهاي تولیـد   -صنعت در موضوعات اقتصادي
) نیـز دریافتنـد کـه    2014و همکاران (Alizadeh. باشدمی

هـاي گمرکـی و   هاي کنترل کیفیت، اصالح تعرفهزیرشاخص
ارزش وزنی، بیشترین اولویت را ترتیببهبازاریابی راهبردي 

پـذیري  رقابـت درنتیجـه واداري در توسعه صادرات مبلمان 
دارند.

عوامل انسانی
را ، جایگـاه چهـارم   124/0این شاخص با ارزش وزنی 

دهد. ایـن  میاختصاص به خودمؤثربندي عوامل در اولویت
دهـد کـه گرچـه اسـتفاده از نیـروي کـار       موضوع نشان می

هاي شغلی پرسنل تولید از طریـق  متخصص و ارتقاي مهارت
هــاي آموزشــی کوتــاه و بلندمــدت و همچنــین ایجــاد دوره

در بـین مـدیران و کـارگران از اهمیـت     هاي شـغلی انگیزش
پذیري محصوالت یک صـنعت برخـوردار   خاصی در رقابت

مـورد اسـتناد در ایـن    متخصصـان  است، اما کارشناسـان و  
نگرانـی کمتـري در قیـاس بـا دیگـر      جهـت  تحقیق، از این 

تواند نویدبخش تغییر ها دارند که میها و زیرشاخصشاخص
بخش خصوصی به اهمیـت  ویژه در نگرش صاحبان صنایع به

خـود  عامل انسانی در تولید، بازاریابی و فروش محصـوالت  
باشد. 

هـاي مـورد   شـاخص ، علل اهمیت هریک از زیرهمچنین
باشد:میزیر بشرحتحقیق 

موفقطراحیشاخصزیر
یکی از عوامـل  که کنیم دست آمده مشاهده میاز نتایج به

مبلمان، طراحـی  پذیري صنعت آمیز و مهم در رقابتموفقیت
موفق است. طراحی موفـق، منجـر بـه ایجـاد محصـوالت و      

توانـد بـه کـاهش    مـی یـت درنهاشود که خدماتی متمایز می
هاي عملیاتی، کاهش زمان تولیـد و ارائـه محصـول و    هزینه

Tajdiniحتی توسعه محصول و رسوخ در بازار منجر گردد.

ي موانـع  اي، بر رو) در تحقیقی پرسشنامه2011و همکاران (
صادرات محصوالت متنوع مبلمان چوبی، دریافتند کـه عـدم   
توجه به شاخص نوآوري در طراحی و تولید محصول سـبب  

را در آسـیاي میانـه   خـود  شده که ایران بازارهاي صادراتی 
Tajdini)طی چند سال اخیر از دست بدهد et al., 2011).

اولیهموادشاخصزیر
یـه مـواد اول انواعمناسبوموقعبهتأمیناز سوي دیگر،

مـواد از اسـتفاده امکانوچوبیمبلمانصنعتدرنیازمورد
باعـث کیفی،مناسبپارامترهايحفظباجدیدومتنوعیهاول

درنهایتوشدهنهاییمحصولدر واحدیفیتکباتولیدتداوم
تولیـد مناسـب وريبهـره بهضایعاتانواعکاهشبهتوجهبا

درمحصـول برايپذیررقابتقیمتیایجادباعثکهانجامدمی
Tajdini)گـردد مـی خـارجی مشـابه بـا کاالهـاي  مقایسه
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etal.,2011) .مناسـب در  یمتقبامواد اولیه باید که طوريبه
شود تا آنان بتواننـد  گذاشتهاختیار تولیدکنندگان این صنعت 

نیـاز داخلـی بـا    تـأمین در بازار رقابتی جهـانی عـالوه بـر    
صادرات کاالهـاي مناسـب تـوان رقابـت بـا تولیدکننـدگان       

ایـن در حالیسـت کـه صـنعت     خارجی را هم داشته باشـند. 
مبلمان چوبی در ایران با مشکالتی از قبیل پراکندگی، رقابت 

Azar et)(باشـد ... روبـرو مـی  ناسالم، کمبود مواد اولیه و

al.,2014.نعت مبلمـان چـوبی   ، مهمترین چالش صـ بنابراین
اولین گام بـراي  رو از اینباشد، کیفیت میاد اولیه باکمبود مو

توسعه صادرات مبلمان، درنتیجهو یفیتکبارسیدن به تولید 
صـرفه  دسترسی کافی به مـواد اولیـه مرغـوب و مقـرون بـه     

گـردد. بـراي ایـن    تـأمین از طریق واردات باید باشد که می
منظور سیاست کاهش تعرفه واردات مـواد اولیـه منجـر بـه     

سـبب  درنتیجـه کاهش قیمت تمام شده مبلمان خواهد شد و 
افزایش توان رقابت مبلمان تولید داخل بـا مبلمـان وارداتـی    

Mohebbi)خواهد شد  et al., 2010).

پایدارمدیریتزیر شاخص
پـذیري خـویش،   رقابـت صنعت مبلمان چوبی در قابلیت 

نیازمند نوعی مدیریت پایدار اسـت. مـدیریت پایـدار، یـک     
بـا نگـاهی جهـانی و مبتنـی بـر      محوردانشمدیریت جامع، 

,Gudarzi)باشـد میراهبردي ریزي برنامه 2014).Tajdini

ـ دالیـل عمـده   ازجمله)2011(و همکاران  دم توفیـق در  ع
اي بازارهـاي منطقـه  صادرات مبلمان چوبی و از دست دادن 

اي را ریشه در عواملی غیـر  به نفع محصوالت چینی و ترکیه
و عـدم  مـدت کوتاههاي از کمبود مواد اولیه از قبیل مدیریت

وجـود  کـه  طـوري ؛ بهدانندمیمحوردانشاستفاده از مدیران 
هاي گوناگون گردد که مدیران واحدچنین مشکالتی سبب می

ــوبی از باز  ــان چ ــنایع مبلم ــه ص ــانی و منطق ــاي جه اي اره
محصوالت خـویش، سـالیق و نظـرات مشـتریان خـارجی      

ــه  ــی و ب ــات واقع ــته و اطالع ــهروز نداش ــد درنتیج نتوانن
منظور ورود در بازارهاي مورد اشاره بهراهبردي ریزي برنامه

هاي خارجی داشته باشند.پذیري با شرکتو رقابت

:متخصصانسانینیرويزیر شاخص
موقـع  انسانی متخصص، با تصمیمات صحیح و بـه نیروي 

کند. لـذا،  تأمینزودي جبران و هاي مادي را بهتواند زیانمی
هاي مبلمان چوبی در کسب و حفظ مزیت اولویت در شرکت

پذیري، باید جذب و حفظ این دسته از کارکنان باشد.رقابت
Tajdini در بررسـی شـاخص انسـانی    )2011(و همکاران

یک عامل مهم در توسعه صـادرات صـنعت مبلمـان    عنوان به
در نظر گرفتـه  زیر شاخص3چوبی در ایران دریافتند که در 

شده شامل امکان تربیت نیـروي متخصـص مطـابق بـا نیـاز      
صنعت مبلمان، امکان ارتباط مناسـب دانشـگاه و صـنعت و    

هـاي  هـاي مـرتبط بـا صـنعت در قالـب دوره     آموزشارائه
نی وجـود داشـته و ایـن امـر لـزوم      بازآموزي، وضعیت بحرا

گــذاري مناســب و هدفمنــد را در راســتاي ارتقــاي ســرمایه
پذیري منظور افزایش قدرت رقابتهاي فنی پرسنل بهمهارت

ــنعت را  ــص ــیشیشب ــی ازپ ــکار م ــازدآش ــین س . همچن
Fatollahzadeh) نبـود نیـروي انسـانی    ،)2006و همکاران

مشـکالت بخـش   تـرین  متخصص و آموزش دیده را از مهـم 
.داندتولید صنعت مبلمان کشور می

توسعه استاندارد:زیر شاخص
بسترهاي ازجملهتدوین و اعمال استانداردهاي محصول 

اصلی توسعه مفهوم کیفیت محصـول و کنتـرل و تضـمین آن    
. مطابق تعریف استانداردها، استانداردسازي شودمیمحسوب 

اسـتانداردهاي  اجزاي محصول و تطبیق روزآمد محصول بـا  
تـرین مقـدماتی   مهـم ازجملهالمللی تعریف شده در سطح بین

بایسـت آن  هاي فعال در عرصه صادرات میاست که شرکت
. در حال حاضـر رعایـت   (Mesdag,2000)را فراهم آورند 

اسـتانداردهاي واردات مبلمــان بــه اتحادیـه اروپــا، ژاپــن و   
ف مبلمان در المللی مصرترین بازارهاي بینآمریکا که بزرگ

شوند، شرط اصلی ورود به ایـن بازارهـا   جهان محسوب می
شود. این در حالی اسـت کـه فراینـد تـدوین و     محسوب می

اعمال استانداردها براي واردات مبلمان به سـایر کشـورهاي   
توسعه یافته نیز از روندي روبـه گسـترش برخـوردار اسـت     

(Ziaie,2010). دهاي ضعف اسـتاندار این در حالی است که
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مبلمـان چـوبی و نقـش    باکیفیتداخل در تولید محصوالت 
ــه      ــبت ب ــربط نس ــارتی ذی ــاي نظ ــعیف نهاده ــارتی ض نظ

المللی یکی از عوامل عدم رشـد در  روز بیناستانداردهاي به
باشد که بـا توجـه   عرصه رقابت در صنعت مبلمان چوبی می

توسعه زیر شاخصیتاهمدست آمده در نتایج،به اولویت به
دهد.استاندارد را نشان می

پایدارعرضهزیر شاخص
هـاي فعالیـت دامنـه ارتقاءباهمزماناخیريهادر دهه

جهـانی بـازار گیـري شـکل المللی،بازارهاي بینبهتولیدي
عنـوان بـه رقابـت دامنـه وعمـق فراگیرشـدن ومحصوالت

عرضهاهمیتوجایگاهتولیدي،هايویژگی فعالیتترینمهم
تولیدي،فعالیتیکحیاتتضمینازفراترمواد اولیهپایدار

درپیروزمندانـه حضـور بـراي رقابتیهايمزیتیکی ازبه
,Farahani).اسـت  شـده بـدل  المللـی بازارهاي بین et al.,

ماننـد صـنعتی دراولیـه مـواد پایدارعرضهبنابراین(2011
تمامبهاياز%70ازبیشاولیهمادهارزشکهصنعت مبلمان

Ratnasingam)دهـد  مـی را شـکل  آنشـده محصـوالت  

&Lim, وداخلیبازارهايحفظشرطترینبنیادي.(2008
یحـال درشود. اینمیمحسوبالمللیبینبازارهايورود به

يینـه درزمفقیـر کشـورهاي ازیکیعنوانبهکه ایراناست
ـ ) ینتـر مهـم (ترینمحوريعنوانچوبی (بهمنابع اولیـه ادهم

هرازبیشروزهاو اینهموارهمبلمان)صنعتمورد استفاده
عنـوان بـه چـوبی یـه مـواد اول کمبودبحرانبادیگريزمان
,Ziaie).است مواجهخودفعالیتمعضلترینمهم 2010)

سازيبرندزیر شاخص
برندسازي مبلمان ایرانی به این معناست کـه بـا الهـام از    

اي در معماري ایرانـی مـثالً ایـران باسـتان و یـا      عناصر پایه
استفاده از فرش ایرانی در مبلمان، سبک جدیدي از مبلمـان  

سبک مبل ایرانی به بازارهاي جهـانی عرضـه   بنامرا ابداع و 
تواند به یـک شـاخص   کرد. این ایده در صورت موفقیت می

Home and Office Furniture)مثبت اقتصادي تبدیل شود

Exporters Union,2009)  منظور از موفقیت، کسب نـوعی .

باشد رضایت در مشتري از خرید مبلمان از برند موردنظر می
گردد براي خرید مجدد به همـان برنـد مراجعـه    که سبب می

به برند وفادار خواهد شد. وفاداري به برنـد،  درنتیجهکرده و 
نقش مهمی در ایجاد منافع بلندمدت براي سازمان دارد، زیرا 

هاي ترفیعی گسترده ندارنـد.  مشتریان وفادار نیازي به تالش
تري را براي کسب میل حاضر هستند مبلغ بیشباکمالها آن

,Clottey)مزایا و کیفیت برند مورد عالقه خود بپردازنـد   et

al., . برندسازي موفق در صنعت مبلمان چوبی، سبب (2008
پذیري محصوالت تولیدي در قیاس بـا  افزایش قدرت رقابت
گردد.محصوالت مشابه می

:نقدینگیزیر شاخص
هدف نهایی کشورها براي رسیدن ،کنترل حجم نقدینگی

کنتـرل  به اهداف کالن اقتصادي مثل ایجاد رشد در تولیدات،
هاي خارجی و ایجاد اشـتغال  ایجاد موازنه در پرداخت،تورم

اي در نظـر  گونـه حجم نقـدینگی بـه  بایداست. بدین منظور
گرفته شود که با حمایت از رشـد تولیـدات داخلـی در حـد     

مقامـات  .هاي تولیدي از بروز تورم جلوگیري نمایدظرفیت
رشـد  بایـد  هـاي پـولی   پولی کشورها با استفاده از سیاسـت 

,Gudarzi(گی را تحـت کنتـرل قـرار دهنـد    نقـدین  2014( .
Alizadeh) در تحقیــــق خــــویش ) 2014و همکــــاران
وجود منابع مالی ارزان قیمـت و نیـز   ساختند که خاطرنشان

ثبات در نرخ برابري پول ملی با ارزهاي خارجی همـواره از  
هاي صنعتی در عوامل اصلی در رشد و توسعه فعالیت شرکت

ویـژه در  محسوب شده است. این مسـئله بـه  المللی ابعاد بین
طوالنی مـدت  با رکودمورد صنایعی مانند صنعت مبلمان، که 

صـورت مـواد   به(سرمایه در گردش) سرمایه در فرایند تولید
ساخت و موجودي انبار زمان اولیه خام، محصوالت در حین 

.اي داردویژهمحصوالت نهایی مواجه است، اهمیت 

صولمحتوسعهزیر شاخص
محصوالت متنـوع هسـتند و از   به دنبالکنندگان مصرف

بنابراین تنوع محصـول و  ؛ محصوالت تکراري گریزان هستند
خواهد شـد.  آنان سبب جذب مشتري و رضایت آن طراحی 
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صنعت مبلمان امروز ظرفیت ایجاد تنوع محصول و رفع نیـاز  
,.Ghofrani,et al)مشتري را دارد توسـعه  یطور کل. به(2014

ها و راهکارهاي ایجاد رشد محصول جدید، مجموعه فعالیت
است که در مراحل مختلف تولید محصول، منجر بـه تغییـر و   
اصالحات جزئی یا کلی کاال در بـازار فعلـی خواهـد شـد.     

Alizadehخود بیان در نتایج پژوهشی ) 2014(همکارانو
هـاي  هاي متنوع و جدیـد بـراي سـلیقه   طرحارائهکه کردند

رعایت استانداردهاي کیفیتی و ارگونومیکی به همراهمختلف 
در توسعه صنعت مبلمان کشـور و دسـتیابی بـه    يمؤثرنقش 

.بازارهاي جهانی مبلمان دارد

پیشرفتهتکنولوژيزیر شاخص
در صـنعت  هاي جدیـد تولیـد   عدم استفاده از فناوري

دالیلی است که موجب شـده ایـران   ازجملهمبلمان کشور 
در مقایسه با رقباي خود در بازارهاي جهـانی بـه لحـاظ    
تنوع و سرعت در تولید، حرف زیادي براي گفتن نداشـته  

ویژه در مقیاس امروزه یکی از ارکان اصلی تولید، بهباشد.
پیشـرفته و همگـام بـا فنـاوري روز     آالتینماشصنعتی، 
,Zolghadr)دنیاست  منظـور گشـودن دروازه   بـه .(2007

محصوالت متنوع صنعت مبلمـان  روي بازارهاي منطقه به 
پذیري بـا محصـوالت مشـابه از    چوبی و ضرورت رقابت

- دیگر کشورهاي منطقه از قبیل ترکیه، توسعه و پیشـرفت 

بـاال  بهبود کیفیت محصـول و  هايدر زمینههاي فناوري 
مهـم  سرعت تولید در واحد زمان، موضوعی بسـیار  بردن

باشد. می

مهارتارتقاءزیر شاخص
آینـده  هاي موردنیـاز کـار   فراهم آوردن دانش و مهارت

توانـد  هایی است که میترین راهترین و بدیهییکی از مستقیم
بــه توســعه اقتصــادي در رقابــت ایــن صــنعت کمــک کنــد

(Gudarzi, 2014).Tajdini خاطرنشـان  ) 2011(و همکاران
هـاي کـاربردي بـراي    آموزشارائهکه توجه بیشتر به کردند 

توسـعه بازارهـاي صـادراتی صـنعت     بـراي  نیروي انسـانی، 
.باشدمیمبلمان چوبی ایران ضروري 

بازاریابیزیر شاخص
ــت    ــد و موفقی ــراي رش ــدي ب ــاي کلی ــی از فاکتوره یک

هاي مبلمان در یک بازار رقابتی و دستیابی به بازدهی شرکت
امـروزه متصـدیان عرصـه تجـارت     .ی اسـت بیشتر بازاریـاب 

کننـد تـا بـا بازاریـابی دقیـق، شـناخت       سعی مـی المللینب
هـاي  بازارهاي هدف، شناخت نیاز مشتري و توجـه بـه فـن   

بـه خـود  صادرات، سـهم بیشـتري از بازارهـاي جهـانی را     
اختصاص دهند. با شناسـایی و انتخـاب صـحیح بازارهـاي     

ها و انتظـارات خریـداران   خواستهتأمینامکان تنهانههدف، 
کاالهاي مناسـب و مطـابق بـا    ارائهکند بلکه وسعت پیدا می

خـارجی نیـز شـکل پویـا و     کنندگانمصرفنیازها و عالیق 
و et al.,(Rousta .Gokay ,(2007کنـد  مناسبی پیـدا مـی  

در تحقیقی در کشور ترکیه، به این نتیجـه  ، )2007همکاران (
گزاف تولید و بازاریابی ضـعیف  هاي رسیدند که وجود هزینه

هاي چوبی ساخت داخل در مقابـل  گردد که مبلمانسبب می
پـذیري خـود را از   محصوالت مشابه خارجی، قدرت رقابت

ــد  ــت دهن ــزایش Loras)2005و Ratnasingam.دس ) اف
ارزش افزوده محصوالت از طریق بازاریابی و طراحـی را از  

ي در صـنعت مبلمـان   فاکتورهاي مهم براي رسیدن به پایدار
) Quesada)2005وGazo. کننـد چوبی آسـیا معرفـی مـی   

ــل عمــده موفقیــت صــنعت مبلمــان چــین را   یکــی از دالی
ـ دانمیهاي بازاریابی قوي فعالیت و Ghofraniهمچنـین  د. ن

طــی تحقیقــی ابــراز داشــتند کــه 2014همکــاران در ســال 
هــاي اصــلی بازاریــابی و رضــایت مشــتري داراي شــاخص

باالترین ارزش وزنی در وفاداري مشتریان به برند در صنعت 
.باشدمبلمان می

توسعهوتحقیقزیر شاخص
نبود نوآوري و خالقیت در طراحی و ساختارهاي تولیـد  

مشکالت ازجملهبرداري از کارهاي داخلی و خارجی و کپی
Alizadeh(روي صنعت مبلمـان کشـور اسـت    پیش et al.,

هـاي  یکی از دالیل عمده آن عدم توجه شـرکت که ،)2014
تحقیـق و  حاضر در صنعت مبلمان چوبی بـه ایجـاد بخـش   

منظور بـاال بـردن تـوان    بهخود در واحدهاي صنعتی توسعه
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اي و جهـانی  رقابتی محصوالت تولیدي در بازارهاي منطقـه 
,Gudarzi)باشدمی در تحقیقـی از میـان فاکتورهـاي    .(2014

فقیت صنعت مبلمان مالزي، بـه مـدیریت   در رشد و مومؤثر
ــه مــاده خــام فــراوان،   صــحیح منــابع طبیعــی، دسترســی ب

زمینـه درهاي تحقیق و توسعه فعالیتروي گذاري برسرمایه
درهـاي انگیزشـی دولـت    سیاسـت فنون و فناوري تولید و 

,Ice Kualalampur)تولید اشاره شد زمینه 2008).

امکاناتوتجهیزاتزیر شاخص
آالت در بخــش فرسـودگی و پایـان عمـر مفیـد ماشـین     

اي از صنعت چوب کشـور از یکسـو و افـزایش بهـاي     عمده
آالت جدید از سوي دیگر موجـب شـده تـا اکثریـت     ماشین

آالت فرسوده و مسـتهلک بـه ادامـه    مراکز تولیدي با ماشین
فعالیت بپردازند و قادر به نوسازي تجهیزات خود نباشند کـه  

منفی بر کمیت و کیفیت تولیدات، هزینه تعمیر یر تأثعالوه بر 
شـود  و نگهداري آنها نیز باعث افزایش قیمت تمام شده مـی 

(Zolghadr,2007). واردات بنابراین سیاست کاهش تعرفـه
تسـهیالت و اعتبـارات بـانکی،    ارائهآالت و همچنین ماشین

باعــث افــزایش تــوان رقــابتی تولیدکننــدگان داخلــی      
,Alizadeh)شودمی et al.,2014).

اقتصاديثباتزیر شاخص
تالش در جهت حفظ ثبات اقتصادي و ایجاد آرامـش در  

آماده کردن شرایط براي و اتخاذ تصمیمات وکارکسبفضاي 
گـذاري در صـنعت مبلمـان بسـیار ضـروري      بـراي سـرمایه  

ــی ــد م Mohebbi)باش et al., ــرات  .(2010 ــابق نظ مط
یلیبه دالکارشناسان و تولیدکنندگان مبلمان، در حال حاضر 

ثباتی قیمت مواد اولیه و حقوق گمرکـی، وضـعیت   همانند بی
نبـود  درنتیجـه نامشخص و ناپایـدار صـادرات و واردات و   

تــرجیح گــذارانیهســرماامنیــت مــالی و برگشــت ســرمایه، 
گـري  هاي واسطهدر کشورهاي دیگر و یا در فعالیتدهندیم

Mohebbi)کنند گذاريیهسرماکمتري دارد خطر که  et al.,

2010) .Tajdini) معتقدند که در شرایط )2011و همکاران
براي منظور افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی فعلی به

ــه  ــاي حــداقل منطق ــهاي، ضــرورت حضــور در بازاره ارائ
از قبیـل اعطـاي   حمایتی از سوي دولـت  -هاي تشویقیبسته

هاي مختلف و برقراري سیستم قیمت تبعیضی یارانه به روش
قیمـت محصـوالت داخلـی بـا     کـردن  پـذیر  در جهت رقابت

تعرفـه واردات  قیمـت  کاالهاي مشابه خارجی، بازنگري در 
کاهش قیمت تمـام شـده و تسـهیل در امـر     براي مواد اولیه 

ود، سـازي قـوانین و مقـررات موجـ    ت از طریق رواناصادر
باشد.بسیار ضروري می

مشتريرضایتزیر شاخص
Alizadehتـر  رقـابتی ) معتقدند که بـا  2014همکاران (و

شـدن بازارهــاي جهــانی، رویکــرد بهبــود کیفیــت از ســطح  
تـأمین اسـتاندارد فراتـر رفتـه و بـر اسـاس      مانند مفاهیمی 

شـود. مـی تعریـف  کنندگانمصرفرضایت و حتی خشنودي 
رقابت در عرصه خلـق ارزش و تـالش بـراي دسـتیابی بـه     

مزیت رقابتی پایدار و برتري راهبردي نسبت به رقبا موجب 
شده است تا توجه به مشتري و کسب رضایت وي از اهمیت 

ویژه در مـورد صـنعت   بهباالیی برخوردار باشد. این موضوع 
بسیار گسترده مبلمان و مصنوعات چوبی که با دامنـه بسـیار   

هاي متفـاوتی  ها و نگرشسلیقهبا کنندگانمصرفسیعی از و
ــادي برخــوردار   ـــرو هســـتند، از اهمیـــت بســـیار زی روب

,Malaki Gholandoz)باشدمی et al., 2014).

انگیزهایجادزیر شاخص
بین پرسنل یـک واحـد صـنعتی    ایجاد انگیزش شغلی در

افـزایش  درنهایـت وري نیروي انسانی و بهرهموجب ارتقاي 
ــتتــوان  ــه رقاب و Bahadoriگــردد.مــیپــذیري آن کارخان

تواند از طریق میسازمانی ) دریافتند که هر2013همکاران (
امنیت شغلی و توجه به مشـکالت اقتصـادي و   آوردن مفراه

بستر عملکرد،بر معیشتی کارکنان و همچنین پرداخت مبتنی 
تـر کارکنـان   تحقق اهداف سازمان و عملکرد بهبراي امنی را 

دربایـد  را زیـر شـاخص  اهمیت کمتر ایـن  البته .فراهم کند
درنتیجـه واحدهاي کوچک و متوسط مقیاس این صـنعت و  

نـوع سیسـتم تولیـدي    همچنـین تعداد کم پرسنل موجـود و  
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رو از ایـن صنایع مبلمان دانست که نیروي کار محـور اسـت،  
هاي گوناگون امنیـت  جنبهتوجه به رفع نیازهاي کارگران از 
بـراي  هـاي بیمـه   پرداخـت شغلی، حقوق و دستمزد مناسب، 

از اهمیـت  موقعیـت شـغلی   ودریافت مستمري بازنشستگی
,Gudarzi)باشد میبسیار زیادي برخوردار  2014).

راهبرديریزي برنامهزیر شاخص
هايشرکتبیشترکهاستفراینديراهبرديریزيبرنامه

پیشبردوهدایتبرايآنازدنیانامصاحبوموفق
در وبلندمـدت دیـد افـق باخودهايفعالیتوهابرنامه

اسـتفاده  سازمانییتمأمورتحققواهدافبهدستیابیجهت
اسـتفاده مورداغلبتاکنونکهریزيبرنامهنوعاین. کنندمی

تـدوین درسـتی بـه اگـر است،شدهواقعبزرگهايسازمان
در صـورت کـه شـود میمنجرراهبردهاییانتخاببهشود،

بـه راسـازمان پیشـتازي وتعـالی موقع،بهوصحیحاجراي
,Simerson)آوردمـی ارمغان 2011) .Tajdiniهمکـاران  و

هاي صنعت مبلمان دریافتند که عدم موفقیت شرکت)2011(
و رقابــت بــا خـود  چـوبی ایــران در صـادرات محصــوالت   

عـدم توجـه جـدي بـه مقولـه      در باید هاي رقیب را شرکت
.دانستخود در واحدهاي راهبردي ریزي برنامه

قیمت تمام شدهزیر شاخص
عنــوان کــم در بیـان زیرشــاحص قیمــت تمــام شـده بــه  

پـذیري محصـوالت   بر رقابتمؤثرزیر شاخصترین اهمیت
دالیلی از قبیل لوکس بـودن  توان بهصنعت مبلمان چوبی، می

کـرد  حاشیه سود نسبتاً باالي آن اشاره درنتیجهاین کاالها و 
گردد تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش که سبب می

درهمچنـین  ؛ برخوردار باشـد یتوجهقابلمحصول از فاصله 
بـراي  جـاي تـالش   برخی از صادرکنندگان ایرانی بهگذشته

از ، قبضـه بـازار  قصـد بهمناسب کیفیتباصدور محصوالت 
عنوان حربه نفوذ سـریع  با قیمت نازل بهکیفیت محصوالت بی

کردند که عامل مهمی در در بازار و کسب سود بیشتر استفاده 
اي بـه نفـع محصـوالت رقیـب     کاهش سهم بازارهاي منطقـه 

Tajdini)شداي و چینیترکیه etal.,2011)

صنایع تولیدکننده محصوالت متنوع در طی سالیان اخیر،
مبلمان چوبی در قالب واحدهاي کوچک و متوسـط مقیـاس   

طـور  بـه کـه  بودنـد  برخـوردار  تـوجهی قابلصنعتی از رشد 
ملموسی در بازارهاي عمده مبل در تهران و دیگر شـهرهاي  

هـاي  انجمـن هـا و  اتحادیـه همچنـین،  اند.شدهکشور متبلور 
ـ سـازمان باهـدف صنفی  هاي موجـود و اتخـاذ   واحـد یده
باهـدف ، خـود یکسان در بـین اعضـاي   هاي گذاريسیاست

صادرات محصوالت ایـن صـنعت و   براي سازي شرایط آماده
اي منطقـه افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با رقبـاي  

رسد کـه صـنعت مبلمـان    میبه نظراند. بنابراین گرفتهشکل 
زا و کـارآفرین کـه از   عنوان یکی از صنایع اشـتغال بهچوبی 

توانـد نقـش   میبوده و ارزش افزوده بسیار خوبی برخوردار
در حـال  باشـد، توسعه صنعتی کشور داشـته  بسیار مهمی در

باشـد مـی اي منطقـه بـه بازارهـاي   ریزي بـراي ورود برنامه
(Gudarzi, ـ هنتایج ب.(2014 عنـوان راهنمـایی   هدست آمده ب

ــراي  ــدههــاي شــرکتب ، تجــار و صــادرکنندگان و تولیدکنن
هاي توسعه صادرات ایران، داراي اهمیـت  سازمانبازرگانان، 

مــورددرخــود هــاي مقالــهدرمحققــانازبســیارياســت.
عـدم علـل بیـان ودر ایرانچوبیمبلمانصنعتمشکالت
مواد اولیهکمبودصنعت،اینصادرات محصوالتدرموفقیت

ازعـدم اسـتفاده  ،راهبرديتوسعه بازاریابی ،مرغوبچوبی
کنترل کیفیـت و  ،بهرهکممنابع پولی تأمیننوین،هايفناوري

,Alizadeh(دانندمیاصلی دالیلزاراسیستم بانکی توانمند

et al., 2014; Tajdini, et al., دقـت در کهدرحالی.)2011
دهـد مینشاناین تحقیقتوسطدست آمدههبارزشمندنتایج

بر کمبود مواد اولیه و نبود نیروي انسانی متخصـص  الوه عکه 
-با حساسیتدیگريهايشاخصنیروي کار،و عدم مهارت

بـوده  مؤثرتررقابتمقولهدرطراحی موفقمثل بیشتر،هاي
کـه بایـد بیشـترین کوشـش در     د دارخـاص توجهبهنیازو

و بهبودي طراحی موفق در عرصه مبلمان انجام ءجهت ارتقا
، رقابـت ارتقايمقولهدرهانابسامانیازاعظمیبخشگیرد.
بیشترتوجهوبازنگريضرورتوبودهتولیدبحثازجداي

کـاربردي هـاي ، آمـوزش محوردانشمدیرانازگیريبهرهبا
جـدي حمایـت ،افزایش تخصص و مهارت نیروي کاربراي 
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ضـرورت  داخلـی، تولیدکننـدگان واز صـادرکنندگان دولت
زمینهدرراتوسعه استاندارد مدیریت پایدار و،طراحی موفق
بـه رسـیدن برايسازد.میآشکار ازپیشبیشرقابت مبلمان

دسترسـی مبلمـان صادراتتوسعهدرنتیجهوکیفیتباتولید
. باشـد مـی صـرفه بـه مقـرون ومرغـوب اولیهموادبهکافی

منجر بـه اولیهموادتعرفه وارداتکاهشسیاستکه طوريبه
باعـث امراینکهشدواهدخمبلمانشدهتمامقیمتکاهش
وارداتـی مبلمـان بـا داخلتولیدمبلمانتوان رقابتافزایش
راهکارهـایی اجـراي باتواندمیدولتهمچنین،شدخواهد

مـدت طوالنیومفیدهايبیمهوهاوامباتولیدپشتیبانیمثل
هـاي معافیـت یامالیاتیعدالترعایتگذاران،سرمایهبراي

کنتـرل ومبلمـان وارداتوصـادرات کنترل دقیـق مالیاتی،
گـذاران  سرمایهتوسطگذاريسرمایهتمایلموجباتهاقیمت

عـدم بنـابراین  .کنـد مهیاصنعتایندرراخارجیوداخلی
کـه باعث شدکیفیت محصوالتواستانداردمسائلبهتوجه
نسـبت منفیواکنش نیزهاي هدفبازاراندك زمانیازپس

عـواملی کنـار درعاملاینوکنندپیداایرانیبه محصوالت
دیدعدمیکدیگر،ایرانی باصادرکنندگانمنفیرقابتهمانند 

حضـور وکیفیـت بـی محصـوالت صدورآینده،ازآنهاکافی
باعـث لهسـتان، وچـین ایتالیا،ترکیه،مانند رقبایی قدرتمند

.استشدهکشورهااینبهایرانصادراتکاهش حجم
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Abstract
One of major causes of the failure of production companies in the international markets is

referred to the lack of their competitiveness with competitors. Therefore, the purpose of this
study was to determine and ranking of the effective indices on competitiveness of Iran’s
furniture industry by analytical hierarchy process. Fّor this purpose, reviewing  and investigating
of researches carried out by others and interviewing with a numbers of specialists, the effective
indices on competitiveness of Iran’s wooden furniture industry were divided into 4 main groups
and 19 sub-indices. Importance degree of the indices and sub-indices were determined after
collecting expert’s opinion by AHP method. The results showed that main indices such as
economic, technical, materials, human being indices have highest weight values respectively.
Successful designing sub-indices were dramatically higher than the other sub-indices and after
that the sub-indices of raw materials, sustainable management, professional human resources,
standard development, sustainable supply, branding have allocated highest priority in AHP
method respectively.

Keywords: Analytical hierarchy process, competitiveness Index, sub-indices, wood furniture
industry.


