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چکیده
شناسندمیصنعت مبلمان ایران را به رسمیت توانمندیهايامروزه کارشناسان معتبرترین بخش از صنعت مبلمان جهان، موجودیت و 

یدکنندگان داخلی مبلمان تحقیق بررسی دیدگاه تولهدف از اینقائل هستند.بسیار زیادي براي آن شانس رشد و توسعه اینکهمهمترو 
هايروشآگاه دانشگاهی و متخصصان نظرازبا کسب اطالع . در این راستاباشدمیتولید و فروش این محصوالت زمینه درنشیمن 

طراحی شد. استاندارد ايپرسشنامهقالب در شاخص مؤثر بر تولید و فروش محصوالت مبلمان منزل، پنج تحقیق اسنادي و پیمایشی،
بنديرتبهباخ و براي ارزیابی اعتبار آن از روش اعتبار محتوي استفاده گردید.بررسی روایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونبراي

مشتري مداري، همکاري با هايشاخصترتیب بهداخلی، تولیدکنندگاناصلی با روش طیف لیکرت نشان داد که از منظر هايشاخص
د داراي بیشترین تا کمترین درجه اهمیت در تولی،دولتی و اصنافهايحمایتاز منديرضایتاحی و دانشگاهیان، مبلمان وارداتی، طر

ند.و فروش محصوالت مبلمان منزل هست

فروش.، تولید،داخلیتولیدکنندگان، نشیمنشاخص، مبلمان :کلیديهايواژه

مقدمه
اخیر مبلمان به یکی از صنایع پربـازده و بـا   هايسالدر 

تـوان نمـی ارزش افزوده باال در دنیا بدل شده است که دیگر 
را مدیریت کرد. از طرفی تغییر سـلیقه  سنتی آنهايروشبا 

بـه صـنعتی بـا قابلیـت     آن رامردم در اسـتفاده از مبلمـان،   
از باال تبدیل کرده که تمامی اقشار جامعه اعم گذاريسرمایه

,Ebrahimi(کننـد میرا خریداري جوانان و افراد مسن آن

ــرین بخــش از صــنعت  .)2013 امــروزه کارشناســان معتبرت
صنعت مبلمان ایـران  توانمندیهايمبلمان جهان، موجودیت و 

براي آن شانس رشد اینکهمهمترو شناسندمیرا به رسمیت 
,Ziyaei(و توسعه قائل هستند 2013(.

اخیـر هـاي سالدرمبلمانصنعتدرتجاريمراودات
تجـارت بامقایسهدرآنتوسعهوداشتهچشمگیريرشد

ایرانکشور.استبودههمراهباالتريرشدباجهانکلی در
ایـن درواردتـازه کشـورهاي ازبسـیاري بـا مقایسهدر

اینتجاريعرصهدرطوالنیقدمتوسابقهصنعت، داراي
تغییـر وهجري شمسی70دههاوایلاست که ازمحصول

محصوالتتقاضا برايجامعه،درمصرفوزندگیالگوي
شـرایط جدیـد  وگذاشـت فزونیروبهصنعتاینتولیدي
وهـا گـذاري سـرمایه ازايتـازه مراحـل تـا شـد سـبب 
هايکارگاهویافتهرونقصنعتایندرتولیديهايفعالیت
بـه شـروع بزرگشهرهايدردیگري،پس ازیکیتولیدي
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& Afra(کننــــدفعالیــــت Barimani, 2012(.
کشوردرزیاديگستردگیازچوبیمبلمانتولیدواحدهاي

ادامـه خودفعالیتبهسنتیروشبهاغلبکهبرخوردارند،
,Najafiyan & Aghababaei(دهنـد می حـال در.)2014

واحـد 226حـدود ایـران آمـار گزارش مرکزطبقحاضر
کشوردرنفرهزار10حدود اشتغالبامبلمانصنعتیتولید

اتحادیـه  هـاي گـزارش اسـاس بـر همچنـین .داردوجـود 
صـنایع زمینـه دررسـمی واحـد 46700تعداددرودگران

آندرنفـر هـزار 117تعدادکهبودهمشغول فعالیتچوب
درکاربهمشغولکارکناننیانگیمازآنجاکهو هستند شاغل
واحـد هريازابهنفر61/2ران یامبلمان دردیتولصنعت

از تولیدکننـدگان ايعمـده بخـش درنتیجـه ،استيدیتول
ودارنـد کوچک قـرار صنایعمحدودهدرکشوردرمبلمان

صـنعتی انجـام  صـورت بـه مبلمـان تولیـد یندافراصلدر
عمـده صـنعت  هاينارساییازیکیموضوعاین.شودنمی

صـورت بـه تولیـدي  واحدهايزیرا،استکشوردرمبلمان
انبوهتوان تولیداین صورتدرکهکنندمیفعالیتايجزیره

و ایـن در  برخوردارنـد کمـی پـذیري رقابتازونداشتهرا
محـدود  بسیارواحدهاایندرنیزتولیدتنوعحالی است که

هـاي سیاسـت مشکالتی چنـد از قبیـل نبـود    . بنابرایناست
پایدار در امر تولید، نقدینگی ناکافی و عدم ارائـه تسـهیالت   

، نبـود نیـروي   تولیدکنندگانبه هابانکمالی مناسب از سوي 
,Fatolahzade(انسانی متخصص کافی از و بسیاري )2006

مشکالت دیگر گریبان رشـد ایـن صـنعت در کشـورمان را     
نسـبی تولیـد در کشـور،    هـاي مزیـت وجود رغمبهگرفته و 

شـدت بـه در سیسـتم تولیـد،   ویـژه بـه اشکاالت سـاختاري  
ايگونـه بـه در سـالیان اخیـر   اینوجودبا.کندمیخودنمایی 

ویـژه بـه مشهود، گرایش به استفاده از این محصوالت (کامالً
افزایش داشته شدتبه) در داخل کشور اداريومبلمان منزل 

درهـاي بـاز اقتصـادي    هاياستسیهمراه با و این امر است
از انـواع محصـوالت   ايگسـترده منجر به ورود حجم بسیار 

و بـا کیفیـت از کشـورهاي    قیمتارزانمتنوع مبلمان چوبی 
Tajdini(دیگر شده است et al.,2013(.در سال کهطوريبه

ــه ارزش  2302مقــدار 2014 ــواع مبلمــان چــوبی ب ــن ان ت

دالر وارد کشور شده است که در مقایسه بـا  480/475/10
نظـر ازو٪117مقـداري  نظـر ازمشابه سال گذشـته  مدت

ــزایش٪192ارزش ــاناف ــینش ــدم ــن(ده ــنفیانجم ص
از این حجم واردات.)2015، ایرانچوبصنایعکارفرمایان

بـازار درمحصـول مناسـب يتقاضاوجودنمایانگرسویی
یداخلتولیدکنندگانضعفانگریب،رگیديسوازویداخل

یخـارج دکنندگانیتولبهآنيواگذاروازیننیاتأمیندر
ـ تولواحدهايازاريیبسآنطیکه،باشدمی مبلمـان ديی

کارگراناخراجوخودهايکارگاهلییتعطبهکشور مجبور
خـارجی محصـوالت فروشـگاه بـه کارگاه خودلیتبدای

.اندشده
Afra وBarimani)2012(،وتولیدیکی از مشکالت
چوبی را عدم آمـوزش کـافی   مصنوعاتومبلمانصادرات

وجـود  رغمبهو اعتقاد دارند که ندندامیه صکارگران این عر
وآگـاهی سطحعمومیطوربهماهر، استادکارانازتعدادي
آنـان  .باشـد مینزمینه کافیایندرشاغلکارگرانآموزش

وصنعتگرانبهازپیشبیشتوجهند که شتهمچنین اظهار دا
ایـن نیازفناوري موردوتولیداولیهموادملزومات،تأمین

خصوصی، نخستینبخشودولتگستردهتعاملوصنعت
مبلمـان  صـنعت ازحمایـت برايصنعتبخشمتولیانگام

بامسئوالنبیشترارتباطراستاایندرکهشودمیمحسوب
صـنفی، هاياتحادیهوهاانجمنمانندغیردولتیهايتشکل
.کندمیایفا راچشمگیرينقش

Najafiyan وAghababaei)2014 ( ــه ــاره بـ ــا اشـ بـ
بایدکشورداخلکه درشدند متذکر ،کشورهاي مدعی تولید

هـاي تعرفـه سلیقه مشـتري، بهتوجهمشکالت طراحی،به
ایرانی،مبلمانبرندسازيوبنديدرجهواردات،وصادرات

کلیــهومبلمــانتولیــديآالتماشــیناولیــه،مــواد
درآنـان  . شـود اساسـی مبلمان، توجهتولیدهايزیرساخت

بخـش نیـافتگی توسـعه عوامل اصـلی ازدیگر یکیجایی
نیـروي یـافتگی توسـعه عـدم مبلمان در کشـور را، صنعت
وو اذعان دارند متأسفانه تولیدکننـدگان دانندمیآن انسانی

اطالعنظرازمبلمان چوبیمتنوعمحصوالتصادرکنندگان
اصولحالدرعینونوین تولیدهايفناوريعلمی،مبانیاز
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دلیلبهرواز این،بردهسربهضعف مفرطدرعلمیمدیریت
آگاهنامشاورونامتخصصاز نظراتاستفاده وآگاهیعدم
.باشندداشتهنیزموفقند صادراتیتواننمی

Veisi آمـوزش نیـروي انسـانی را    ) 2007(و همکاران
خـود بـه ایـن نتیجـه     پژوهشبسیار مهم ارزیابی کرده و در 

، يمشـتر بـه خـدمت بهبـود کیفیـت، بـردن رسیدند که باال
و کاهشپیشرفتهيفنّاورازمنديبهره،ينوآوروخالقیت

محصـوالت یرقـابت هـاي مزیـت تـرین یاساسکههاینههز
ـ يهاعرصهدرمبلمان طریـق تنهـا از هسـتند، المللـی ینب
اسـت و یرپـذ امکـان کارآمـد وهوشـمند یانسـان ينیـرو 

یمهمبخشتواندیممبلمانصنعتدرآموزش،ترتیبینابه
بـه راارزآوريوکندرا محقق یغیرنفتصادراتتوسعهاز

دهد.فزایشاينحو چشمگیر
Ghofraniهـاي شاخصبررسی با)،2011(و همکاران

،توسـعه درحـال يکشـورها مبلمانعیصناشرفتیپدرمؤثر
ـ نآمـوزش ارهاىینتیجه گرفتند که مع ـ حماکـار، روىی تی

درنـوآورى ابى،یبازارراهبردهاي محصول،دیتولازدولت
راازهـا یامتنیبـاالتر بیترتبهارزان،کارروىینومحصول

وداردتوسـعه درحالدر پیشرفت صنایع مبلمان کشورهاي 
انسـانى، منـابع شـاخص وانسـانى منابعتوسعههايینهگز
است.شاخصینترحساسوراهکارینترمناسببیترتبه

Alizadeh) ــاران ــعیت  2014و همک ــی وض )، در بررس
ــین و ا    ــان و تعی ــارجی مبلم ــانی خ ــتوبازرگ ــدي لوی بن

بر توسعه صادرات، همکـاري کامـل   یرگذارتأثهايشاخص
دولت با صنعت مبلمان را براي حفظ توان تولید و رقابت این 

بادولتیهمراهگویندیمم ارزیابی کرده و صنعت بسیار مه
یماتیتصـم اتخاذوهایاستسنیتدوبادیبامبلمانصنعت

ـ بازارتـوان توسعهبریمبتن ـ تولویابی ـ ادریرقـابت دی نی
،یفنيهامهارتارتقاءصورتنیادر.شودمحققصنعت

صـنعت اصحابانیمدریابیبازارمهمترهمهازويدیتول
خواهدیکافشرطعنوانبهکهاستیضرورترانیامبلمان

رایصادراتيبازارهادرصنعتنیاموفقحضورتوانست
.دسازیعمل

Mohebi)2008( را کننـدگان مصرفدانشگاه، صنعت و
ـ از سه ضلع مهم  در صـورت برقـراري   کـه دانـد مـی یمثلث

ارتباطی صحیح و اصولی بین آنها شاهد پیشـرفت و ارتقـاي   
.هرچه بیشتر این صنعت در کشور خواهیم بود

Azar ) تحـت عنـوان   )، در پژوهشـی  2013و همکـاران
صـنعت مبلمـان و   تـأمین یـره زنجارزیابی پراکنش عوامـل  

جینتـا بر رشد ایـن صـنعت، از  مؤثرهايشاخصشناسایی 
ياقتصـاد رشـد رگـذار بـر  یتأثعواملییشناسابهمربوط
نتیجه گرفتند کهآبادیافتمبلمانصنعتيدیتوليهاکارگاه
يهـا شـرکت توسـعه ،يو فنّـاور آمـوزش استخدام،بهبود

رقابـت  وينـوآور جادیا،یعمومهايزیرساختوکوچک
ـ موفقيبــرايهمکـار در عـین  الزم و هـا خوشـه تی

.ضروریست
Deros) در بررسی اثـرات آمـوزش   2012و همکاران ،(

بر بهبود کیفیت و میزان تولیـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       
آموزشی از طریق افزایش فضـاي رقـابتی، رشـد    يهابرنامه
، افزایش سهم بازار و نیز افزایش فـروش و سـود   وکارکسب

.گذارندیمسالیانه، اثرات مثبتی بر کیفیت و تولید 
Tuan Hassan در بررســـی  2013ن (و همکـــارا ،(

چـوبی در  يهافراوردهیدکنندهتولیاسمقکوچکيهاشرکت
که روش ییهاشرکتآن دسته از نتیجه گرفتندکشور مالزي، 
همسو با خواسـت مشـتري باشـد (ماننـد     آنهاکار و فعالیت

مناسب و منطقی، هايگذاريیمتقتولیدات با کیفیت، عرضه
در توزیـع  یرتـأخ مطلوب بـه مشـتري، عـدم    یرسانخدمت

بـا  خصـوص بهمحصوالت و برقراري ارتباط اینترنتی خوب 
ینتــرموفــق)، دولتــیهــايتشــکل، حامیــان و هــاخـانواده 

.باشندیمتولیدکنندگان 
Jahangirniya)2009 ( ــدگان ــی از تولیدکنن ــقیک موف

بسیار حائز اهمیت مبلماند تولیدکشور، طراحی را در پیشبر
لحـاظ بـه کمبـودي هـیچ کهیهنگامو معتقد استداندمی

وجـود بـازار درمشتریانموردپسندومقبوليهافراورده
کنندمیعملمبناي طراحیبرکهییهاشرکت،باشدنداشته
داشـته و خـود رقبـاي ازگرفتنپیشیدربیشتريشانس



...بررسی رویکرد تولیدکنندگان داخلی584

راخـود محصوالتيبنددستهیاصنعتساختارتوانندیم
.دهندتغییر

کـه  شـود میاین پرسش مطرح ،با توجه به مطالب مذکور
هـا شـاخص تولیدکنندگان داخلی مبلمان تا چه اندازه به ایـن  

ــی   ــدات و فــروش خــود آنهــا را عمل اهمیــت داده و در تولی
شناخت رویکرد یجهدرنتبررسی و باهدف. این تحقیق کنندمی

تولیدکنندگان داخلی مبلمان در تولیـد و فـروش محصـوالت    
آنـان از اصـناف مربوطـه    منـدي رضایتو میزان مبلمان منزل 

منظـور بهمهمهايشاخصتعدادي از . در این رابطهپردازدیم
و نظـران صـاحب بر اسـاس نظـرات   ،آنهایرگذاريتأثارزیابی 

بـه  .گرفتقرار یموردبررستولیدکنندگان داخلی مبلمان منزل 
را راهکارهاي مناسـبی  این پژوهشامید آنکه نتایج حاصل از 

ــالحاتی در     ــاد اص ــد و ایج ــرد تولی ــود عملک ــت بهب در جه
و یانمتصـد تولید مبلمان در اختیار یرهزنجمختلف يهابخش

قرار دهد.تولیدکنندگان این صنعت 

هاروشمواد و 
روش انجام این تحقیق به دو صورت اسنادي و پیمایشی 

و شدهانجامهايپژوهشبا جستجو در کهطوريبه. باشدمی
هـاي شاخصدانشگاهی،ن امتخصصاینترنت و نظرخواهی از 

بر تولید و فروش محصوالت مبلمان منزل شناسـایی و  مؤثر
بـر  تـدوین و  سـئوال 35حـاوي  ايپرسشنامهبر این اساس 

، کـم بسیاربیانی (هايواژهو با گانهپنجطیف لیکرت اساس
شـد. بـراي   گـذاري ارزش) زیـاد بسیارکم، متوسط، زیاد و 

بررسی روایی پرسشنامه از روش آلفاي کـرون بـاخ توسـط    
و براي ارزیابی اعتبـار پرسشـنامه   20نسخه SPSSافزارنرم

ــد.    ــتفاده گردی ــوي اس ــار محت ــهاز روش اعتب ــورکلیب ط
مذکور در پـنج گـروه اصـلی شـامل طراحـی،      هايشاخص

مشتري مداري، اسـتفاده از مبلمـان وارداتـی، همکـاري بـا      
از منـدي رضـایت ن ایـن حرفـه و   ادانشگاهیان و متخصصـ 

در زیر شـاخص 14گردید که بنديدستهو اصناف هاتشکل
.قرار گرفتنداین پنج گروه 

تولیدکننـدگان  پرسشـنامه تهیـه و بـین    60سپس تعـداد  
منزل که در دو نمایشگاه تخصصـی مبلمـان و   نشیمنمبلمان

55میـان دکوراسیون تهران حضور داشتند، توزیـع و از ایـن   
،بودنـد شـده دادهپاسـخ صحیح و کامـل  طوربهپرسشنامه که 

، 20نسـخه  SPSSافـزار نـرم شد. با اسـتفاده از  آوريجمع
ــی  ــادادهفراوان ــبه و ه ــاخصمحاس ــاش ــطه ــون توس آزم
در ایـن قسـمت   .شـدند بنـدي اولویـت فریـدمن  ناپارامتري

.شودمیارائه هاشاخصتوضیحی از 

مشتري مداري
رقابت در عرصه خلق ارزش و تالش براي دسـتیابی بـه   
مزیت رقابتی پایدار و برتري نسبت بـه رقبـا موجـب شـده     
است تا توجه به مشـتري و کسـب رضـایت وي از اهمیـت     

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

متفـاوتی  هـاي نگـرش با سالیق و کنندگانصرفموسیعی از 
Maleki(روبرو هستند، از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت  

Gholandoz et al., 2014(.
یکی از مسائلی کـه تولیدکننـدگان صـنایع مبلمـان بایـد      

نیازهـــاي کـــردنهمـــواره بـــه آن بپردازنـــد، بـــرآورده 
(مشتریان) است و در صورت تحقق نظـرات  کنندگانمصرف
، واحدهاي تولیدي رونق چشمگیري خواهند کنندگانمصرف
براي این شـاخص  شدهگرفتهدر نظر هايشاخصزیر یافت. 
از:اندعبارت

گراییسنتالف) طراحی بر اساس خواست مشتري، ب) 
کـاري منبتمشتریان، د) موردپسندکاريرنگمشتریان، ج) 

و ه) کیفیت ساخت

مبلمان وارداتی
دهـه دردنیامبلمانصنعتدرساختاريتغییرمهمترین

کـه باشـد مـی آنالمللـی بـین تجـارت میزانافزایش،اخیر
تـوان میودارددنیادرصنعتاینبازارباز بودنازحکایت

.کـرد مشاهدهمصرفکلووارداتبیننسبترويازراآن
اینمبلمان،المللیبینتجارتافزایشوصنعتباز بودن این 

استفادهبهمشتریانوبازارتمایلکهدهدمینشانراحقیقت
پیشـرفت ورشـد حـال درسرعتبهوارداتیهايمبلماناز
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,Riyahei(باشدمی روز به روز شـاهد  آن،درنتیجه.)2009
وصـنایع تولیـدي واحدهاي کوچکصاحبانرویکردتغییر

وتجـارت سـمت بـه از تولیـد چـوب، بـا مـرتبط حـرف 
بـه تولیـدي هايکارگاهشدنتبدیلو استحالهدیگرعبارتبه

محصوالتنمایندگیوفروشعاملیتیاتجاري وهايبنگاه
مـالزي،  ترکیـه، هماننـد ايبیگانهکشورهايمبلمانچوبی و
& Najafiyan(هسـتیم ویتنـام حتـی وانـدونزي چـین، 

Aghababaei, زیـر  هـاي زیرشـاخه بر این اسـاس  .)2014
مدنظر قرار گرفتند:

الف) استفاده از مبلمان وارداتی در جهـت ارتقـاء سـطح    
از برداريکپیمهندسی معکوس و فقطو ب) طراحیوتولید 

مبلمان وارداتی  

ن و دانشگاهیاناهمکاري با متخصص
امـروزه .استآموزشانسانی،منابعتوسعهاصلیعامل

کـه اسـت به حـدي انسانیمنابعتوسعهدرآموزشاهمیت
مهمتـرین رادیـده آمـوزش انسانی منابعنظرانصاحباغلب
دانـش چنانچه.کنندمیمحسوبهاسازمانداراییوثروت

خواهدوريبهرهاشنتیجهشود،صنعتی افزودههايفعالیتبه
را آنشـود، افزودهتازههايفعالیتتمامیبهاگر دانشوبود

دوبه ایـن رامادتوانمیدانشوعلمتنها.نامندمینوآوري
& Najafiyan(برسـاند نـوآوري ووريبهـره یعنـی هدف

Aghababaei, شـده گرفتهدر نظر هايشاخصزیر .)2014
از:اندعبارتبراي این شاخص 

ــارآموز و ب) اســتخدام   ــذیرش دانشــجوي ک ــف) پ ال
ــارغ ــیالنف ــا   التحص ــاري ب ــعه همک ــگاهی و توس دانش

.دانشگاهیان

طراحی
ومحصـول یکتولیدوکردنتصورکلیفرایندطراحی،

اسـت ،گیردقرارمورداستفادهتولیددرکه بایدمواديتعیین
پرداخـت ورنـگ مـواد، ساخت، شکل،روشآنکهضمن.

بـه این.شودمیگرفته نظردرطراحیدرنیزمحصولسطح

جـذابیت در وایمنـی مشـتري، نیازهايکهاستآنمعناي
زیـر  .گیـرد مـی قـرار مـورد توجـه   طراحـی درنیـز بـازار 

انـد عبارتبراي این شاخص شدهگرفتهدر نظر هايشاخص
از:

از طراح در تولیدات و محصوالتی گیريبهرهمیزان الف) 
خالقیـت و نـوآوري در   کـارگیري بـه ، ب) شـود میکه ارائه 
و ج) رعایت استاندارد (ارگونومی)هاطراحی

دولتی و اصنافهايحمایتاز منديرضایت
سـاختاري برخـورداري از دلیـل بـه مبلمـان صـنعت 
صـنفی  تشـکیالت وجـود بـه نیازمنـد شـدت به،غیرمتمرکز

ـ نهادهـاي بـا مؤثرتعاملزمینهایجادبرايقدرتمند ،یدولت
باشدمیفروشوعرضهشبکهواولیهعرضه موادهايشبکه

)Jahangirniya, هـاي زیرشاخهاین شاخص داراي .)2009
:باشدمیزیر 

تولیدکننـدگان از طراحـان و   منـدي رضـایت الف) میزان 
منــديرضــایتب) میــزان ،اهمیــت دولــت بــه ایــن بخــش

.و اصنافدولتیتولیدکنندگان از خدمات

نتایج
بررســی و شــناخت رویکــرد باهــدفپــژوهش ایــن 

تولیدکنندگان داخلی مبلمان در تولید و فروش محصوالت 
بـین  شـده تهیـه هـاي پرسشنامهانجام شد. نشیمنمبلمان 

تولیدکنندگان این صـنف کـه در دو نمایشـگاه تخصصـی     
توزیع و تکمیل ،مبلمان و دکوراسیون منزل حضور داشتند

جمعیتی پاسـخگویان را نشـان   هايویژگی،1شد. جدول 
.دهدمی

روایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرون باخ بـه  
پایـایی خـوب   دهنـده نشـان ارزیابی شد کـه  782/0مقدار 

مطـرح  سئواالتبین قبولقابلپرسشنامه و وجود همبستگی 
شده در آن است. اعتبار پرسشنامه نیـز بـا اسـتفاده از روش    

ن امتخصصـ نظـرات ازگیـري بهـره اعتبار محتوي و برمبناي 
قرار گرفت.تأییدآگاه مورد 
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شناختی پاسخگویانجمعیتهايویژگی- 1ولجد
درصد بنديطبقه ویژگی ردیف

9/10
1/89

زن
مرد

جنس 1

4/76
4/16
6/3
6/3

سال35تا 25
سال45تا 36
سال55تا 46
سال و بیشتر56

سن
2

4/36
8/21
2/38
8/1
8/1

دیپلم
دیپلمفوق

لیسانس
و باالترلیسانسفوق

پاسخ نداده

تحصیالت
3

مقادیر عددي مربوط به شاخص مشتري مداري-2جدول 

زیر شاخص
کمبسیار

)٪(
کم

)٪(
متوسط

)٪(
زیاد

)٪(
زیادبسیار
)٪(

رتبهانحراف معیارمیانگین

63/347/84/198/2123/4497/3879/01کاريرنگ

065/1375/328/218/31715/361/02کیفیت ساخت

9/035/655/4435/3610495/378/03کاريمنبت

1/92075/328/259/101/3092/14طراحی

36/2044/2518/261/1744/9694/2041/15گراییسنت

395/3میانگین کل

این حرفهمتخصصان شاخص همکاري با دانشگاهیان و 
بهآموزشطریقازکهانسانینیرويامروزه

زیربنايسنگشده،تبدیلکشورهرسرمایهارزشمندترین
درآننقشودهدمیتشکیلراجوامعجانبههمهتوسعه

سایرازبیشصنعتی،فعالیتهربیشتروبهترپیشرفت هرچه
درآموزشاهمیتاست. سرمایهوطبیعیمنابعتولیدعوامل
تولید بهیندافرزیادوابستگیدلیلبهمبلمانصنعتتوسعه
محصوالتزیادتنوعواستانکارغیرقابلانسانی،نیروي
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نیز،کنندگانمصرفمختلفهايسلیقهواین صنعتتولیدي
زیر شاخص2مورددر این است.امرایندهندهنشانخود

گوپاسخدر نظر گرفته شد و با بررسی نظرات تولیدکنندگان 
به پذیرش دانشجوي کارآموز درمجموعمالحظه شد که آنان 

این التحصیالنفارغاز دانش گیريبهرهدر مقایسه با جذب و 
میانگین کل این شاخص . دهندمیبیشتري نشان رغبتحرفه 

نتایج حاصل از این بررسی در . باشدمی164/3برابر با 
شده است.ارائه3جدول شماره 

این حوزهن امتخصصمقادیر عددي مربوط به شاخص همکاري با دانشگاهیان و -3جدول 
بسیار کمر شاخصزی

)٪(
کم

)٪(
متوسط

)٪(
زیاد

)٪(
بسیار زیاد

)٪(
رتبهانحراف معیارمیانگین

25/1775/12202030325/344/11پذیرش دانشجوي کارآموز

التحصیالنفارغاستخدام
دانشگاهی

43/2593/1377/1596/1623/24003/3494/12

164/3میانگین کل

شاخص مبلمان وارداتی
براي بررسی چگونگی دیدگاه تولیدکنندگان داخلی 

اصلی در زیر شاخصکشورمان نسبت به مبلمان وارداتی دو 
، مشاهده شد که شدهدادههايپاسخ. بر مبناي نظر گرفته شد

اول استفاده از مبلمان وهلهنظر بیشتر تولیدکنندگان در 
وارداتی در جهت ارتقاي سطح تولیدي و طراحی محصوالت 

و مهندسی معکوس برداريکپیبه فقطدوم درجهاست و در 
فروش و سود باال بردناز مبلمان پرطرفدار وارداتی براي 

. میانگین کل این شاخص برابر با پردازندمیشرکت خود 
4این بررسی در جدول نتایج حاصل ازو باشدمی102/3

آورده شده است.

مقادیر عددي مربوط به شاخص استفاده از مبلمان وارداتی-4جدول 

زیر شاخص
بسیار کم

)٪(
کم

)٪(
متوسط

)٪(
زیاد

)٪(
بسیار زیاد

)٪(
رتبهانحراف معیارمیانگین

7/125/55/257/128/4167/3414/11ارتقاء سطح طراحیمنظوربه

25/379/101/1975/129/13535/2453/12برداريکپیفقط

102/3میانگین کل

شاخص طراحی
آشنایی و پی بردن به دیدگاه تولیدکنندگان منظوربه

شد. با اقدامزیر شاخصداخلی مبلمان نسبت به طراحی سه 

مشاهده شد که تولیدکنندگان در وهله اول هاپاسخبررسی 
کارگیريبهو در درجه دوم دهندمیبه داشتن طراح اهمیت 

خالقیت و نوآوري، این در حالی بود که استاندارد بودن 
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میت در بین محصوالت و رعایت ارگونومی با کمترین اه
میانگین گو در جایگاه سوم قرار گرفت.تولیدکنندگان پاسخ

نتایج حاصل از آن و باشدمی94/2کل این شاخص برابر با 
آورده شده است.5در جدول 

مقادیر عددي مربوط به شاخص طراحی-5جدول 

زیر شاخص
بسیار کم

)٪(
کم

)٪(
متوسط

)٪(
زیاد

)٪(
بسیار زیاد

)٪(
رتبهانحراف معیارمیانگین

از طراح در گیريبهرهمیزان 
تولیدات

35/268/1145/155/143011/359/11

خالقیت و نوآوري کارگیريبه
هاطراحیدر 

2/287/128/113/1725/2702/3448/12

7/2215/1885/3175/129/10695/2252/13رعایت استاندارد    (ارگونومی)

94/2میانگین کل

دولتی و اصنافهايحمایتاز منديرضایتشاخص 
کل براي آگاهی از میزان رضایت تولیدکنندگان در

یی که در این حوزه توسط طراحان هاطراحیداخلی از 
و نیز میزان رضایت آنان از شودمیانجامداخلی کشورمان 

دولتی به این صنف، دو زیر شاخص در هايکمکخدمات و 
مشاهده شد که هاپاسخنظر گرفته شد که با بررسی 

از صنف طراحان و توانایی آنان در درمجموعتولیدکنندگان 
، رضایت شدهانجاماین حوزه در مقایسه با خدمات دولتی 

میانگین کل این شاخص برابر با بیشتري نشان دادند.
قابل 6نتایج حاصل از آن در جدول ریزوباشدمی732/2

مشاهده است.

دولتی و اصنافهايحمایتاز منديرضایتمقادیر عددي مربوط به شاخص -6جدول 

زیر شاخص
بسیار کم

)٪(
کم

)٪(
متوسط

)٪(
زیاد

)٪(
بسیار زیاد

)٪(
میانگین

انحراف 
معیار

رتبه

منديرضایتمیزان 
تولیدکنندگان از توانایی 

طراحان و حمایت دولت از 
این حرفه

13/2237/1636/2645/1516/1892/2178/11

منديرضایتمیزان 
تولیدکنندگان از خدمات 

دولتی
55/3415/189/2065/137/12515/2355/12

732/2میانگین کل
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طیف لیکرتوسیلهبهکلی هايشاخصبنديرتبه
کلی در پنج رتبه هايشاخصبا انجام طیف لیکرت، 

قرار گرفتند که طبق آن مشتري مداري در رتبه نخست، 
رتبهاین حرفه در متخصصان وهمکاري با دانشگاهیان 

چهارم رتبهدوم، مبلمان وارداتی در جایگاه سوم، طراحی 
دولتی و هايحمایتو در آخر رضایت تولیدکنندگان از 

).7پنجم را به خود اختصاص دادند (جدول رتبهاصناف

هاي کلی با طیف لیکرتبندي شاخصرتبه-7جدول 
رتبه پنجمرتبه چهارمرتبه سومرتبه دومرتبه اولشاخص

395/3مشتري مداري
164/3ن این حوزهاهمکاري با دانشگاهیان و متخصص

102/3استفاده از مبلمان وارداتی
940/2طراحی
732/2دولتی و اصنافهايحمایتاز منديرضایت

بحث
شاخص مشتري مداري

که موارديازیکینوین،بازاریابیمدیریتفلسفهدر
و مداريمشتريکند،تضمینراهاشرکتبقايدتوانمی

رضایتمندي سطحارتقاي.استمشتريرضایتبهتوجه
سهم افزایشوسودآوريمیزانارتقايباعثمشتري،
Kotler(شدخواهدرقابتبازاردرهاشرکت et al.,

بنابراین یکی از مسائلی که تولیدکنندگان صنایع .)2009
نیازهاي کردنمبلمان باید همواره به آن بپردازند، برآورده 

است که در این صورت، (مشتریان)کنندگانمصرف
واحدهاي تولیدي رونق چشمگیري خواهند یافت. 

از پیر و جوان، زن و مرد کنندگانمصرفسالیق کهازآنجایی
آن دسته رواز ایننسبت به تولیدات مختلف متفاوت است، 

از تولیدکنندگانی موفق خواهند بود که بتوانند معیارهاي 
. سفارشی کنندضروري و مورد نیاز مشتریان را برآورده 

کردن تولید مبلمان با توجه به سلیقه مشتریان که در آن 
با شدهارائهوالت و خدمات مشتریان انتظار دارند محص

د توانمینیازها و انتظارات آنها همخوانی داشته باشد، 
یکی از راهکارهاي مناسب براي رونق صنایع عنوانبه

سودآوري آنها باشددرنتیجهچوبی و هايفراوردهمبلمان و 

)Kotler et al., آمده در این طبق نتایج بدست.)2009
پژوهش، تولیدکنندگان داخلی مبلمان، جلب رضایت مشتري 

مناسب، سپس کیفیت ساخت و دادن کاريرنگاز طریق 
مهمترینرا کاريمنبتاز طریق ونگارنقشخوشجلوه

دانندمیدر باال بردن حجم تولید و فروش تأثیرگذارفاکتور 
متري در که طراحی مناسب محصول اهمیت ککنندمیبیانو 

استحالی)، این در 2(جدول دجلب رضایت خریداران دار
کنندهمصرفبامستقیمدر تماسکهافراديجانبازکه 

،دهدمیانجامرامشتريرضایتهايسنجشوبودهایرانی
دیگرباکاالتناسبوطرحنوآوري درکهدهدمینشان
هايشاخصزیرازبودن)،و دکوراتیو(طراحیمنزللوازم
سويازفراوانو جزئیاتدقتباکههستندمهمیبسیار

& Rangavar(گیرندمیقرار موردتوجهکنندهمصرف

Khojasteh, پژوهش هايیافتههمچنین طبق.)2014
Gholandozتناسب هايزیرشاخه)، 2013(و همکاران

کیفیتمحصول مبلمان چوبی خانگی با فضاي داخلی محیط،
، عمر مفید محصول با توجه به قیمت خرید، تحویل قبولقابل

فروشندگان گوییراستمحصول و میزان صداقت و موقعبه
ازمشتريسبب رضایتکههستندعواملیینمهمترازجمله

و Rangavar. گرددمیخانگیمبلمانمحصوالت
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Khojasteh)2014 مؤثر بر هايشاخص) نیز با بررسی
انتخاب مشتري در خرید مبلمان چوبی منزل چنین نتیجه 

عامل مؤثر در انتخاب مشتري معیارهاي مهمترینگرفتند که 
مربوط به زیبایی محصول است که در این زمینه ظرافت 

ترتیب عوامل استفاده از مواد بهازآنپسنقش بسزایی دارد و 
والت، اولیه مناسب در ساخت مبلمان، قیمت این محص

رعایت ارگونومی، رضایت مشتري از خرید قبلی خود و 
در تأثیرگذارعوامل مهمترینمحصوالت از موقعبهتحویل 

.باشدمیخرید مبلمان توسط مشتریان 

ن این حرفهاشاخص همکاري با دانشگاهیان و متخصص
صنعت وضعیتبررسیزمینهدرشدهانجامتحقیقات

داردآنازحکایتآن،يفرارومشکالتوکشورمبلمان
کارنیروينبوداین صنعت،اصلیتنگناهايازیکیکه

کاهشکهبودهکاربرديآموزشعدمومتخصصوماهر
ازمحدودیت استفادهخدمات،ومحصوالتکیفیسطح
به همراهراهاینههزافزایشوتولیددرپیشرفتهيفنّاور
که در جدول باال قابل مشاهده است، طورهمان.دارد

که در تولید و فروش محصوالت، بیان کردندتولیدکنندگان 
این کهطوريبه،دهندمین امتخصصاهمیت زیادي به نظرات 

این .شاخص دومین جایگاه اهمیت را از آن خود کرده است
) در Aghababaei)2014و Najafiyanدر حالی است که 

تولیدکنندگانمتأسفانهکهکنندمیبیان گونهاینپژوهش خود 
نظرازچوبیمبلمانمتنوعصادرکنندگان محصوالتو

حالدرعینوتولیدنوینهايفناوريعلمی،از مبانیاطالع
رواز این،بردهسربهمفرطضعفدرمدیریتعلمیاصول

ن وامتخصصنظراتازاستفادهوآگاهیعدمدلیلبه
.داشته باشندنیزموفقصادراتیندتواننمیآگاهنامشاور

کارنیروهايتوان تخصصیمیانزیاديشکافمتأسفانه
عملیاتیوواقعینیازهايبادانشگاه،ازالتحصیلفارغ

دالیل آن را ازجملهتوانمیدارد، که وجودمبلمانصنعت
و هادانشگاهعدم همکاري صنعت مبلمان کشور با 

ناهماهنگ بودن برنامه درسی رشته صنایع چوب کشور با 
باعثمسئلهنیازهاي نیروي انسانی متخصص برشمرد. این

صرفبهناگزیرهموارهیکسوازتولیديکه واحدهايشده
ازالتحصیلفارغنیروهايبازآموزيزیاد برايهايهزینه
باهموارهدیگرسويازوو غیره شونددانشگاهیمراکز
مواجهخوددیدهآموزشکارکنانجابجایی وکوچخطر
,Jahangirniya(باشند کنونی،شرایطدرگرچه.)2009
مبلمانوصنایع چوبرشتهدانشجوي1000تقریباًساالنه

ودولتیآموزش عالیمراکزتحصیلی درمختلفمقاطعدر
نارضایتی صنعتگراندلیلبهاما،شوندمیپذیرشغیردولتی

و پژوهشیآموزشیهايخروجیتخصصیوکیفیسطحاز
حال.شوندمینکاربازارجذبآنهاهمهدانشگاهی،بخش

ایجاد دانشگاهیوصنعتیهايبخشبینمنطقیارتباطیاگر
و پژوهشیآموزشیامکاناتودانشازاستفادهزمینهشود،

صنعتدر بخشموجودامکاناتوتجربیاتوهادانشگاه
تربیتبامبلمانتوسعه صنعتوارتقاءترتیب،بدینوفراهم
شودمیتضمیننیازو موردمتخصصانسانینیروي

)Rahimi & Ghofrani, صنعت باید .)2011
التحصیالنفارغرا براي تقویت عملی ذاریهاییگسرمایه

آنان در شدهگرفتهفراهايآموزشکاربردي کردن منظوربه
زمان دانشگاه انجام بدهد. چون ترکیب دانش و تجربه کسب 

التحصیالنفارغشده در مدت آموزش بخش صنعت، به 
قدرت زیادي در پیشبرد چرخ صنعت خواهد داد و سبب 

بیشتري به صنعت خواهد شد. صنایع باید از دهیبهره
دانشگاه استقبال کنند و به هاينوآوريجدید و هايایده
براي پیشرفت خود باشند و هانوآوريال حمایت از این دنب

شوندمندبهرهجدید هاينوآوريبراي حل مشکالت خود از 
)Mohebi, 2009(.

شاخص مبلمان وارداتی
آمده، سومین شاخص با اهمیت بر اساس نتایج بدست

تولید و فروش را استفاده از زمینهبراي تولیدکنندگان در 
)، 2006و همکاران (Fatolahzade.مبلمان وارداتی داشت

عرصهدر پژوهش خود ضمن برشمردن مشکالت موجود در 
کشور هايسرمایهکه اغلب کنندمیتولید مبلمان داخلی بیان 

از تولید دور شده و تولیدکنندگان به سمت کارهاي کم 
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مثل شودمین مالیات پرداخت نو کارهایی که در آدردسرتر
مذکور سبب شده که مسائل. شوندمیو ... جذب گريواسطه

از ايکنندهنگرانطوربه، ایران ازآنپسو 2001در سال 
استفاده از سرمایه در جايبهچین و ترکیه مبلمان وارد کند و 

گريواسطهجهت تولید، آن را در زمینه واردات که نوعی 
ارتقاي سطح باهدفبیندازد. البته واردات است، به جریان

کیفی تولید داخل بسیار پسندیده است و باید با دقت نظر و 
.محاسبات دقیق همراه باشد

Tajdiniسالیانطیکهدالیلیاز)2013(همکارانو
وارداتیمبلمانبهایرانیکنندگانمصرفگرایشسبباخیر
قبیلازمحصولبامرتبطهايشاخصزیر دررااستشده

مناسبترکیبظرافت،،)...وطرح، نقش(در رنگ،زیبایی
مبلماندرغیرچوبیاجزايتناسب ،مبلمان وارداتیاجزاي

عدم)،...پارچه و،شیشهمناسب،آالتیراق(وارداتی
طراحی،مبلمان داخلیکیفیتمقولهبهکنندهمصرفاطمینان
وارداتیمبلماناستحکامومکانیکیهايمقاومتومناسب
.دانندمیداخلیمبلمانبهنسبت

شاخص طراحی
تولیدکنندگانسويشاخص طراحی از اقبال کمی از 

لویت وا94/2با میانگین کل کهطوريبه،برخوردار بوده
گرچهمحصولطراحیوصنعتیطراحیچهارم را دارد. 

صنعتدرمجهولکاربرديماست، ولیبرايآشنانامی
ازبسیاريدرزیرادارد، داخلیدکوراسیونوچوب

محصولاز طراحیشماییفقطکوچکوبزرگواحدهاي
واین بخشارتباطوهابرنامهواهدافوداشتهوجود

امروز بازاردررواز این،شدهگرفتهنادیدهکلیبهآنجایگاه
رعایتعدمقبیلازآنآثارروشنیبهچوبیمحصوالت

وخارجیمحصوالتبارقابتتوانارگونومی، زیباشناختی،
با.شودمیمشاهدهبرداريکپیامکان صحیحعدمحتی

روبرواقبالبامابازاردرکهوارداتیمحصوالتبررسی
در بخصوص(محصوالتاینپرواضح است که،اندشده

در خاصاولیهموادوفنّاوريبانه)ايصفحهمبلمانحیطه
که آنهاستخلقدرشدهانجامطراحیباتولیدشان، بلکه

کهشودمیباعثامراینوکندمیجلبرامخاطبنظر
طرفیاز.دهدترجیحراوارداتیمخاطب محصوالت

هماهنگیباموجودامکاناتبهتوجهبادتوانمیکهتخصصی
مواد تولیدکنندگانتوانمنديازاستفادهومبلمانخوشهبا

محصوالتیدانشوخالقیتچاشنیباکشوردراولیه
درالزماستحکامباکاراییوزیباییاز لحاظرقابتقابل

مبلمانحیطهدرطراحیکند، طراحی است.خلقصنعت
گستردگیهمینکهگیردبرمیدرراايگستردهبسیارعرصه
طراحیهايشاخهتریناساسیازیکیکهشدهباعثبسیار

، از دید باشدمیمحصول طراحیکهزمینهدر این 
آنچه.بماندو طراحان مهجورکنندگانمصرفتولیدکنندگان، 

صنعت درکارآمدچنیناینطراحیواحدهايماشدهباعث
شاملراشماريبیدالیلکنیمیافتندرتبهمبلمان

دوآگاهیعدمآنمهمترینگفتبتوان، که شایدشودمی
همان بهاست.یکدیگراز نیازهاي)طراحوصنعت(طرف 

چگونگیوهاتوانمنديازمدیرانآگاهیداشتناندازه که
هايتوانمنديدانستنمتقابالً،دارداهمیتطراحیکعملکرد
و)دستگاهشناختوتولیدوساختمسائل(صنعت 

واتصاالتشناختوفنیدانشآن (داشتنانجامچگونگی
یک طراحبسیار ضروریست.طراحانبراي)آالتیراق

کندخود دریافتمجموعهازکافیاطالعاتکهدرصورتی
طراحی بهودرآمیزدخوددانشبارااطالعاتآندتوانمی

صنعتگرانمساعدتباجزمهماینویابددستکارآمد
نخواهدانجامصنعتایندرشاغلطراحانمبلمان وعرصه

& Tehraniseresht(شد Masuri, درطراحینحوه.)2009
خارجیهاياساس مجلهبرکشورهايکارگاهازبسیاري

کهزیبا،هايطرحبا خلقهنرمندانازتعدادياست ولی
راجهانیانتحسین،باشدمیایرانیان زیبايهنردهندهنشان
,Najafiyan & Aghababaei(انگیزندبرمی البته .)2014

برايوروبروستبسیاريهايچالشبامبلمانصنعت
.استنوآوريوتغییرنیازمندعرصه رقابتدرماندن

بایدوارداتیمبلمانهايطرحدر کهمهمینکاتازیکی
تولیدکنندهکهاستو خالقیتنوآوريکرد،وجوجست
ازبیشتروگرفتهبهرهامتیاز کمتراینازکشوردرداخلی
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کهدرحالی.کنندمیوارداتی استفادههايطرحبرداريکپی
رقابتی،وجهانیدر بازارهايموفقحضورشرایطازیکی
ایندرنوآوريوپایه خالقیتبرجدیدهايطرحارائه

,Rangavar & Khojasteh(استصنعت نظراز.)2014
زمینه درنوآوريخانگی،مبلمانمحصوالتمشتریان
اجزاي دکوراتیودیگرباکهنحويبهمحصولتولیدوطراحی

Maleki(استمهمبسیارباشد،داشتهتناسبمنزل

Gholandoz et al., 2014(.Tajdiniهمکارانو)2011 ،(
محصوالتصادراتموانعبر رويايپرسشنامهتحقیقیدر

شاخص بهتوجهعدمکهدریافتندچوبیمبلمانمتنوع
ایران کهشدهمحصول، سببتولیدوطراحیدرنوآوري

سال چندطیدرمیانهآسیايدرراخودصادراتیبازارهاي
محصولمناسبدیگر طراحیسوياز .بدهددستازاخیر

امروزهکهايپیچیدهمسائلوفصلحلبهقادرتنهاییبه
طریق ازاستقادرامانیست،شودمیمواجهآنباصنعت
تجاريهايفعالیت،فنّاورانهوفنیبازاریابی،تجاربترکیب

تصویرهايبرتمرکزطریقازطراحی.بخشدارتقافعلی را
یکنیازها،وظاهريجذابیتمشتریان،هايایدهوذهنی
طراحی.کندمیفراهمبراي صنعتراقويبازاریابیابزار

نیازهاي وفنّاورانهمواردکردنمرتبططریقازخالقانه
دررابینیپیشغیرقابلوبدیعهايحلراهدتوانمیبازار،

,Miller & Crumtion(دهدصنعت قراراختیار 2012(.

دولتی و اصنافهايحمایتاز منديرضایتشاخص 
صادرکنندگان محصوالتوتولیدکنندگانمتأسفانه

علمی،از مبانیاطالعنظرازچوبیمبلمانمتنوع
علمیاصولحالدرعینوتولیدنوینهايفناوري

آشکارموضوعاینو بردهسربهمفرطضعفدرمدیریت،
نقشموجودصنفیيهاانجمنو اتحادیهکهسازدمی

هايدورهبرگزاريزمینهدرراخودواقعی وظیفهواصلی
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Abstract
Nowadays, the leading experts of the world’s furniture industry aknowledge the presence and

potentials of Iran furniture industry and more importantly, they believe i Iran furniture industry
can advance and grow much more in the future. So, the purpose of this paper is to investigate
the domestic living furniture producer’s point of view on manufacturing and selling of these
products. In this regard, information from competent academic specialists was collected. Then
five indices affecting the production and sell of furniture was determined and used in the form
of a standard questionnaire. In order to check the validity and reliability of the survey,
Cronbach’s alpha coefficient and content validity methods were used respectedly. Ultimately,
rating the indices by Leikert method showed that customer focus, collaboration with the
academics, imported furniture, design and finally producer’s satisfaction of government and
business support respectedly had the most to least degree of importance for domestic living
furniture producers' to the way they manufacture and sell the furniture products.

Key words: Index, living furniture, domestic producers, manufacturing and selling.


