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چکیده
در بازار یريپذرقابتحفظ بقاء و براي تولید پایدار و افزایش سطح کمی و کیفی محصوالت، ، امروزدنیاي ناپایدار اقتصاديدر

وجود نخواهد المللیینباي و پذیري در بازارهاي منطقهکه در صورت عدم توجه، امکان رقابتياگونهبه.ستیالزامداخلی و خارجی 
و شناساییبه )مبلمان(و تولیدکنندگان خبره این صنعتن امتخصصنظرات مندي از با بهرهاین پژوهش درجهتینبدداشت.

شاخص 5در این پژوهش شامل یموردبررسهاي شاخصپرداخته شد.پذیري مبلمان کالسیکبر رقابتمؤثرعوامل بنديیتاولو
ها تعیین زیر شاخصها واهمیت شاخصدرجه بندي و اولویتاي تحلیل شبکهفرایند یريکارگبهکه بابودند شاخصیرز17اصلی و 

هايشاخصکه نشان داد انجام شدههاي حاصل از بررسیها بررسی شد. نتایج دیمتل روابط علی و معلولی شاخصروش و با کمک 
ترتیب داراي باالترین وزن نرمال بودند و زیر شاخص بروز بهیتقو خالطراحی و سبک تضمین کیفیت ،اصلی مدیریت تولید و فروش

پذیري مبلمان کالسیک بر رقابتیرگذاريتأثترتیب اولویت اول تا سوم ، قیمت مناسب و ماندگاري برند بهفناوريو آالتینماشبودن 
آوردند.دستبهرا 

، تضمین کیفیت، مدیریت تولید و فروش.روزفناوري، قیمت مناسب، یريپذرقابت، ياشبکهدیمتل، تحلیل روش: کلیديهايواژه

مقدمه
بیـان  توانیممبلمان در ایران صنعتپیشینهبهنگاهیبا

که در آن اصول و قواعد معمول قـدیم  کالسیک، مبلمانکرد
هنري رعایت شده است و از آثار هنرمندان دوران باسـتان و  

,.Moinکنـد ( قرن هفدهم فرانسه تقلید و پیروي می 1999،(
ــاهاز ــبیجایگ ــیندرمناس ــورهايب ــهکش ــانومنطق جه

دسـتان هنـوز نامالیمـات برخـی بـاوجود وبودهبرخوردار
.انگیزدبرمیراجهانیانتحسینایرانی،صنعتگرانتوانمند

از بازارهاي جهـانی را  یتوجهقابلصنعت مبلمان بخش 
,World furniture outlook(به خود اختصاص داده اسـت 

،داشتهالمللیینب) و رشد چشمگیري در سطح تجارت 2009
گـزارش مرکـز تحقیقـات و مطالعـات     بر اساسکهيطوربه

ارزش تولیدات مبلمان در جهان بـه بـیش از   )2016(ایتالیا 
23رشـد  2010نسبت به سال کهدالر رسیده میلیارد131

ایـن  شـدن یجهـان با توجه به رو از ایندرصدي داشته است.
ـ پذیري در سطح رقابتمسئله صنعت،  از اهمیـت  المللـی ینب

بـودن بـه معنـاي    پـذیر  رقابـت . گرددبیشتري برخوردار می
ســتت پایــدار در بازارهــاي جهانیآوردن موقعیــدســتبــه

)Shurchuluu, حکایت )2016(Csil1يهاگزارش. )2002
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اصــلی کشــورهاي ازجملــهکشــور چــینداشــت کــه از آن 
باشـد کـه   مـی تولیدکننده و صـادرکننده در صـنعت مبلمـان   

دالیل اصـلی  ازپایدار در بازار جهانی دارد ونسبتاًموقعیت 
هزینـه  ، صنعت مبلمـان چـین  یرقابتافزایش سهم موفقیت و 

هـاي دولـت،   پایین نیروي انسانی، بازاریابی قـوي، حمایـت  
هاي صنعتی مبلمـان، تنـوع و نـوآوري در طراحـی و     خوشه

این در حالی .شده استدسترسی آسان به مواد خام گزارش 
ــزل و   ــه صــادرکنندگان مبلمــان من ــه اتحادی ياداراســت ک

سـهم  درصـد از  02/0ایـران تنهـا   گزارش نمـوده  )2009(
کـه  تجارت جهانی مبلمان را به خود اختصـاص داده اسـت   

ــکالت ا  ــود مش ــانگر وج ــتبی ــی در سیاس ــذاري و ساس گ
آن یجـه درنتپـذیري و  افـزایش رقابـت  دلیل ریزي به برنامه

,Azizi(تتوسعه صنعتی کشور اس et al., همچنـین  .)2016
ازجمله)2009(يادارواتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل 

باال را دالیل کاهش قدرت رقابت ایران در بازارهاي جهانی 
صنعت مبلمـان بیـان   یازموردنبودن تعرفه وارداتی مواد اولیه 

آن قیمـت محصـوالت تولیـدي داخـل     یجـه درنتنموده کـه  
کننـدگان مصرفو منجر به کاهش قدرت خرید یافتهیشافزا

ازو قدرت رقابـت در بازارهـاي جهـانی را    گردیدهداخلی 
) در 2006(و همکــاران Fathollahzade. اســتدادهدســت

نبود سیاست پایدار در امر تولید، عدم ارائـه  ،دیگرژوهشیپ
تسهیالت مالی مناسـب از سـوي بانـک بـه تولیدکننـدگان،      

آالت و نبود نیروي انسانی متخصص کـافی  فرسودگی ماشین
معرفـی  را عمده مشکالت بخش تولید صنعت مبلمان کشـور 

.  اندکرده
Sonmez وArslan)2007(اي اظهـــارطـــی مطالعـــه

اقتصاد هر کشوري صادرات از اهمیت زیادي درکه اند داشته
از منابع تولیـدي  هزیرا صادرات یعنی استفاد،برخوردار است

ویجادشـده ابا افزایش صادرات مزیـت رقـابتی   وهر کشور
نجر به توسعه اقتصادي میجهدرنت؛یابدمیدرآمد ملی افزایش 

) Pacaman)2010بـر اسـاس مطالعـات    .شودمیکشور آن 
صادرات و حمایت از بخش صـادرات، توسـعه و پیشـرفت    

دنبـال اي را بهمنطقهبازارها به پیشرفتو انتقال این فناوري 
ــالدارد،  ــهیدرح ــان  ک ــادرات و واردات مبلم ــعیت ص وض

کـه در  دارد از آن حکایـت  هاي اخیر سالکشورمان در طی 
میزان صـادرات از میـزان واردات  1392و 1391هاي سال
بـه نسبت صادرات مبلمان 1392در سال وفراتر رفته نسبتاً

نسـبت  94و 93در سال برابر بوده است و6یباًتقرواردات 
ــال  ــه س ــزایش و صــادرات 92ب ــاهشواردات اف ــهک ،یافت

و میـزان یکبه یباًتقرکه میزان واردات و صادرات ياگونهبه
ایـن صـنعت طـی    صـادرات کاهش قـدرت  دهندهنشاناین 
Association of Iran Wood(بـوده اسـت  هاي اخیر سال

industries employers(.
1Tajdini) هاي ) در پژوهشی شاخص2011و همکاران
دانش مـدیریت محصوالت چوبی راصادراتبر توسعه مؤثر

هـاي  دولت از تولیدکنندگان داخلی در زمینـه هايیتحماو
توجه بیشتر بـه  دو اذعان نمودندانستهمختلف فناوري تولید

وهاي کـاربردي ، ارائه آموزشمحوردانشاستفاده از مدیران 
ولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلیحمایت جدي دولت از ت

.ستبسیار ضروری
Farshchi وGhofrani)2016( بر توسـعه  مؤثرعوامل

بیـان  کیفیـت و قیمـت   هـاي شـاخص رابازار مبلمان استیل 
) 2014و همکـاران( Ghofraniدر پژوهشی دیگر ونمودند

کننـده مصرفانتخاببرمبلمانقیمتشاخصاظهار داشتند 
،ناسـب تمرامبلمانقیمتکهیدرصورتمشتريو است مؤثر

.کندمیانتخابرامبلمانبداند،آنخدماتویفیتباک
Julie وZheng Zhou)2010 (   دو یرتـأث طـی بررسـی

بـه مزیـت   یدنرسـ ردعامل مدیریت سازمانی و بازاریـابی  
بـه ایـن نتیجـه    ،خارجی در کشور چـین يهاشرکترقابتی 

ـ و مدیریت سازمانی یابیبازاردست یافتند که  در تواننـد یم
ترتیب مـدیریت  بدین؛باشندمؤثربهبود عملکرد هر سازمانی 

رد بهتـر  دنبال آن عملکـ سازمانی منجر به سود اقتصادي و به
بیان کردنـد کـه  )2016و همکاران (Azizi. شودیمسازمان 

ــازار جهــانی   توســعه و حضــور هدفمنــد ایــن صــنعت در ب
. بـه  اسـت جایگزین مناسبی در بخش صنایع وابسته کشـور  

زایی، نقـش بسـزایی در   عالوه بر اشتغالتواندیماي که گونه

صنفی صنایع چوب ایرانانجمن-1
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اصالح و بهبود تولید ناخالص داخلـی و کسـب درآمـدهاي    
غیرنفتی ایفا نماید.

ایجاد مزیت رقابتی در ،شدهاشارهموضوعات با توجه به 
مبلمان کالسـیک کـه در   ازجملهصنعتی مانند صنعت مبلمان 

خوبی در بین نسبتاً، از جایگاه منبتهنر صنعتدلیل بهایران 
اهمیـت بسـیار زیـادي    وکشورهاي منطقه برخوردار اسـت 

و شکوفایی این صنعتتواند منجر به میو توجه بیشترداشته
رو از ایـن .شودآن باعث توسعه و پیشرفت کشورمان پی در 

بنـدي  یـت وشناسایی و اولدر این پژوهش سعی شده است با
نقشـی  مبلمـان کالسـیک   یريپذرقابتبر مؤثرهاي شاخص

.ایفا نموددر رشد این صنعت مؤثر

هامواد و روش
بـر  هدف یک تحقیق کـاربردي و  نظرز ااین پژوهش 

. استماهیت یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی اساس
گردآوري اطالعات مربـوط بـه ادبیـات موضـوع و     براي 

رشـته  استادان نظراي و کتابخانهپیشینه پژوهش از روش
منظــوربـه اســت. شـده اســتفادهمهندسـی صــنایع چـوب   

ابـزار  هاي پـژوهش از روش مصـاحبه و   آوري دادهجمع
بـه کمـک   که ابتداصورتینبد.استفاده گردیدپرسشنامه

متخصصان نفر از 12نظرات گیري از بهرهبا 1تکنیک دلفی
که داراي حـداقل مـدرك   و استادان حوزه صنعت مبلمان

مـدیریت تولیـد و فـروش    سـابقه سـال 15کارشناسی و 
یريپذرقابتبر مؤثرهاي شاخص، بودندمبلمان کالسیک

بندي دستهتعیین و شاخصیرز34و اصلیشاخص7در 
تکنیـک  بـه کمـک  آمـده دستبههاي شاخصسپس.شد
یرشـاخص ز17شـاخص اصـلی و   5به ،Qعامل لیتحل

تکنیک درییایپاوییاورمورد همچنین در . کاهش یافت
ـ انکـه یابـه توجـه بـا ،Qعامل لیتحل ارتبـاط  روشنی
یموردبررسهاشاخصبا راپرسشنامه) سؤاالت(هاهیگو

قـدرت رابطـه   ها ودادهگیري درستی اندازهدهد،یقرار م
ـ بـه مشاهدهقابلریپنهان) و متغریشاخص (متغنیب یلهوس

1-Delphi

صـفر و  نیبيمقداری. بار عاملشدنشان داده یبار عامل
فیباشد رابطه ضع3/0کمتر از یاست. اگر بار عاملکی

و 2(فوسـتر شـود ینظر مو از آن صرفشدهگرفتهدر نظر 
بــار .)1388ی؛ بــه نقــل از بحرانــ82: 2006همکــاران، 

از تربزرگاست و اگر قبولقابل6/0تا 3/0نیبیعامل
پژوهش نیدر ایمطلوب است. بار عاملیلیباشد خ6/0

يرابطـه قـو  دهندهنشانآمد که دستبه6/0ازتربزرگ
پرسشنامه از.باشدیمشدهگرفتهدر نظري هاشاخصنیب

اي درجه9طیف صورتبهمبتنی بر مقایسات زوجی خبره
تلدیمپرسشنامه ازوتعیین ارزش وزنی منظوربهلیکرت 

یگردعبارتبههاي اصلی تعیین روابط میان شاخصبراي 
بــر مــؤثرهــاي شــاخصکشــف روابــط علــی و معلــولی 

در این پژوهش استفاده شد. مبلمان کالسیک یريپذرقابت
يتربزرگسیستم ازسیستمیزیرعنوانبهدیمتلتکنیک
عوامـل بـه است و کـارکرد آن سـاختاردهی  ANPمانند 

Habibi(معلولی استوعلتهايگروهقالبدرپیچیده

et al., از نفـــر20توســـطهـــاپرسشـــنامه).2014
ـ ،آبـاد یافت(تهراناستانخبره دکنندگانیتول سـنگ، هایس

ونامتخصصنفر از 15و) چهاردانگهودالورانجاجرود،
.شـد يگـذار ارزشکشورمبلمانصنعتآگاهکارشناسان

از،رههاي پرسشنامه خباعتبار دادهبررسی میزان منظوربه
هـا در هریک از شـاخص که نرخ ناسازگاري استفاده شد

بـودن  اعتمـاد قابلاز حکایت وآمددستبه1/0کمتر از 
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن نـوع     . داشتآمدهدستبهنتایج 

زوجـی  همقایسـ با توجه به اینکه بر مبنـاي ها پرسشنامه
مورد توجـه قـرار   آنهاهاي ممکن در تمامی حالتو بوده
هسـتند برخـوردار  روایـی از کلـی  صـورت بـه گیرد،می

)Ghodsipour, ــهتجز.)2002 ــلیـ ــاي دادهوتحلیـ هـ
SUPERياتحلیـل شـبکه  افـزار نـرم در آمـده دسـت به

DECISION 3اکسل و کد نویسی به زبـان افزارنرموVB

.استشدهانجام

2- Foster Jeremy, E. Bakus & Ch. Yavorsky
3-Visual Basic
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مبلمان کالسیکيریپذرقابتبر مؤثرهاي ها و زیرشاخصبندي شاخصدسته-1شکل

)ANP(ايشبکهفرایند تحلیل روش 
فراینـد تحلیـل   یافتهتوسعهو تریشکل کلANPتکنیک 

چندگانه هايگیريیمتصمکه در است) AHP(یمراتبسلسله 
هــاي ســاختار سلســله مراتبــی بــراي غلبــه بــر محــدودیت

ـ چیروابـط پ یجهدرنت،استشدهاستفاده ـ  دهی سـطوح  نیتـر ب
ـ  ياشـبکه صـورت بـه را میمختلف تصـم  و دهـد ینشـان م

را هـا رشاخصیزو هاشاخصانیميتعامالت و بازخوردها
یزوجـ يهـا سهیمقابرANPندی. اساس فراردیگیدر نظر م

ـ دبر اسـاس  ,Saaty(اسـت اسـتوار خبرگـان دگاهی 2002 .(
Saaty)2001 مزیت استفاده از این روش را نسبت به سایر (
عالوه بـر  ANPروش :کندبیان میگونهیناهاي دیگر روش

روابط خارجی، روابط درونی بـین معیارهـا را نیـز در نظـر     
گردد.گیرد که البته باعث بهبود نتایج پژوهش نیز میمی

)DEAMATEL(دیمتلکیتکن
شناسایی الگـوي روابـط   منظوربهتکنیک دیمتل تکنیکی 

. مزیـت ایـن روش   سـت هاشاخصاي از علی میان مجموعه
متقابـل میـان یـک مجموعـه     سادگی و شفافیت ارتباطـات  

تسـلط بـا قادرنـد متخصصـان کهيطوربه.باشدمیشاخص
و(جهـت اثـرات بـا رابطـه درخودنظراتبیانبهبیشتري

کـه استذکربهالزم. بپردازندهاشاخصمیاناثرات)شدت
ارتباطــاتدیمتــل (مــاتریستکنیــکازحاصــلمــاتریس
؛اسـت سوپرماتریسازبخشیدهندهیلتشکدرواقعداخلی)،

ـ عملمستقلطوربهدیمتلتکنیکعبارتیبه بلکـه کنـد ینم
است ANPماننديتربزرگسیستمازسیستمیزیرعنوانبه

قالـب درپیچیـده عوامـل بـه ساختاردهیو کارکرد دوم آن
ازیکـی مـورد ایـن باشـد و  مـی معلـولی وعلتهايگروه
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درآنفـراوان کـاربرد دالیـل ینمهمتروکارکردهاینمهمتر
بنـدي یمتقسـ باکهصورتینبد. استمسئلهحلفرایندهاي

و علتهايگروهقالبدرپیچیدهعواملازوسیعیمجموعه
دركازتـري مناسـب شـرایط درراگیرنـده یمتصممعلولی،

ازبیشـتري شـناخت سببموضوعاین. دهدمیقرارروابط
متقابـل یرگذاريتأثجریاندرکهنقشیوهاشاخصجایگاه
Habibi)(شودمیدارند، et al., 2014.

ها و توضیح مربوط به هریک از شاخص
ي:پذیررقابتبر مؤثرهاي زیرشاخص

تضمین کیفیتشاخص 
تـوان چنـین بیـان    میانجام شدههاي با توجه به بررسی

بازارها،درمبلمانفروشرقابتافزایشباهمزمانکه نمود
وباشدهاي مهم در رقابت مییکی از اولویتکیفیتبهتوجه

ــده ــههــاییتولیدکنن تمــامیمحــوررامشــتريرضــایتک
اصـل یکعنوانبههمکیفیتبهدادند،قرارخودهايفعالیت
عنـوان به. این شاخص اندهداشتمبذولايویژهتوجهاساسی

قرار یموردبررسذیل ايهتوسط زیرشاخصشاخص اصلی 
:گرفت

نوع چوب
با دانسیته متوسط ییهاچوباز کالسیکساخت مبلمان

هـاي  افزایش دانسـیته چـوب  کهیدرصورت.استیرپذامکان
ـ کرده سنگین را مبلمان ،مورداستفاده ل وزن و اتصاالت تحم

.سازه مبلمان را نخواهد کرد

اتصال مناسب
، خبـره صـنعت مبلمـان   هايیدکنندهتولاظهارات طبق

ترین قسمت مبلمان بوده و اغلـب  همیشه ضعیفاتصاالت 
ان ناشی از ضـعف اتصـاالت بـوده    موارد شکست در مبلم

استحکام یشافزابربا انتخاب اتصال مناسب عالوه است. 
از ظرافـت  توان مبلمـانی تولیـد کـرد کـه     میو مقاومت، 

بیشتري برخوردار باشد.

ارگونومی و استاندارد
همـان ارگونـومیکی یعنـی    توجه به فاکتورهاي انسـانی یـا  

رعایت مسائل ایمنی فیزیکی مربوط به روابـط انسـان و اشـیاء    
، گـاه یمننش(مانند زاویه پشتی مبل با کف آن، ارتفاع مبل، زاویه 

باشد که عدم رعایـت  ) می...ساعد و گاهیهتکزاویه پشتی مبل و 
در کننـده اسـتفاده هاي جسمی را براي تواند آسیباین نکات می

,Gholamiyan & Taghiyari(پی داشته باشد 2009(.

مواد اولیهتأمینتضمین 
تـوان اظهـار   میانجام شدههاي با توجه به نتایج پژوهش

و صـادرات  باصرفهبر تولید مؤثریکی از پارامترهاي داشت 
اولیـه  مـواد ینتـأم موفق در صنعت مبلمان کشـور تضـمین   

.استیفیتباک

انسانیشاخص عوامل فنی و
ینمهمتـر توجه به منابع انسانی و آموزش نیروي کـار از  

ــل  ــؤثرعوام ــورهاي    م ــان کش ــنعت مبلم ــعه ص ــر توس ب
,Ghofrani & Rahimi(باشـد مـی توسـعه درحـال  2011 .(

هاي این شاخص شامل:زیرشاخص

هارت کارگرانم
پایـه و محـور توسـعه    ،انسانی ماهر و کـارآزموده نیروي

عنـوان بـه تـوان  مـی ،بهینـه از آن يوربهرهبا پایدار است و 
ابزاري براي ساختن آینده و رسیدن به توسعه پایدار استفاده 

مبلمان کالسیک وجود نیروي ازجملهکرد و در تولید مبلمان 
برخـوردار  زیـادي بـاال از اهمیـت   فنـی مهارتباکار ماهر 

هاي فنی کـار را در است. کارگر ماهر کسی است که مهارت
توانـد مهـارتش را در کـار و در    و مـی داردجیره کار کل زن

فنی با دقت و صـحت بیشـتري بـروز دهـد    دانشباارتباط 
)Sammadyar, 2007(.

تمایز در کارکنان
در اثـربخش حضور یک مـدیر  یرتأثاین شاخص میزان 

ادب در برخورد با سایر کارکنان و یـا  نظرازتربیت کارکنان 
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اعتماد، میزان مهـارت گـوش دادن و   مشتریان، میزان قابلیت 
گویی کارکنان و برقراري مهـارت ارتبـاط بـا سـایرین     پاسخ

يهـا و سـبک هـا یژگیوکند. مشتریان را بررسی میازجمله
شکست ایتیکارکنان و موفقيوراثربخش در بهرهتیریمد

ـ . دارنـد کنندهیینتعنقش  ـ باریمـد کی ت،یهـدا ییتوانـا دی
در امـور و  لی، تسـه یالقاء کردن، همـاهنگ ق،ینظارت، تشو

ـ یرا داشته باشد و ورییبودن در تغشرویپ يرهبـر يهـا یژگ
ـ رگران را بسط دهد و از برنامهیخود و د يهـا ، مهـارت يزی

يها در رهبرگونه مهارتنیا.دیبهره جویو سازمانیارتباط
-درسـت ماننـد ییهـا یژگیواز آن شتریبیباشند ولیمهم م

، اراده، اقیتعهد، صـداقت، اشـت  جرأت،،يوجدان کار، يکار
.آیدمیحساببهاست که مهمتر تیشفقت و حساس

آالتماشینبودن بروز
يبـردار بهرهزمان عدم توجه به استهالك تجهیزات در

شـدن فرسودهبروز و مدرن باعث آالتینماشتهیه عدمو
خـود منجـر بـه    نوبـه بـه تجهیزات در این صنعت شده که 

مواد اولیه و کاهش کیفـی کـالف مبلمـان    یزدوررافزایش 
ترتیب در نظر گرفتن شاخص بروز بدین. شودکالسیک می

در ایجـاد  مـؤثر عاملی عنوانبهآالتینماشبودن ابزار و 
با پیشینه و مستندات تحقیق همخوانی کامل یريپذرقابت
دارد.

و خالقیتطراحیسبکشاخص 
مبلمـان،  امـور صـنعت  ن ااظهـارات متخصصـ  بر اسـاس  
تولیـد  منظـور بـه هاي موجود در جهـان  سبکشناخت انواع 

مبلمان کالسیک در بازار رقابت جهـانی بسـیار مهـم اسـت.     
که منجر به اسـتفاده  مبلداشتن خالقیت در طراحی همچنین

)، افـزایش مقاومـت مبـل و    یـز دورراز چوب کمتر (کـاهش  
ـ مصـرف یقهسـل بـا متناسب  زیـادي در  یرتـأث ، باشـد دهکنن

Zare(نمودن مبلمان کالسیک داردیرپذرقابت ایـن  .)2015
ـ زیر یرشاخصزشاخص با توجه به  و مقایسـه  یموردبررس

.قرار گرفت

سبک و طراحی کالف
ـ بر اساس رشـته صـنایع   تاداناظهارات متخصصان و اس

توجه به سبک و طراحی در کالف مبلمان کالسیک، مبلمان، 
است.مؤثردر بازار بسیار یريپذرقابتدر ایجاد 

مستمرصورتبهمواد اولیه تأمین
روـکشناـبخش تولید صنعت مبلمتمشکالهدـعماز

باشـــدعـــدم وجـــود سیاســـت تولیـــد پایـــدار مـــی 
)Fathollahzade et al,. بـا توجـه بـه تصـویب     ).2006

هاي شمال کشور کـه منبـع اصـلی    قانون استراحت جنگل
ـ چوب مبلمان کالسـیک  ینتأم کـه یدرصـورت ،باشـد یم

در در ساخت مبلمانیازموردنچوب ینتأمبراي ايبرنامه
ثبات قیمت و پایداري در تولیدات داخل نظر گرفته نشود،
ضـرورت دارد اصـناف بـا    رو از ایـن . شدبرقرار نخواهد 

چـوب  واردکـردن بـراي  هماهنگی عوامل مرتبط دولتـی،  
ـ مستمر و بدون تنش در افـزایش  طوربه قیمـت  رویـه یب

اي تدوین نمایند.وارداتی برنامهيهاچوب

ماندگاري برند
شناسایی عـواملی کـه منجـر بـه مانـدگاري برنـد یـک        
محصول در عرصه رقابتی شود داراي اهمیت بسـیار بـاالیی   

آوردن جایگاه مناسب دستبهاست و یريپذرقابتدر ایجاد 
که وي وفادار به محصـوالت  ياگونهبهکنندهمصرفدر ذهن 

آن ماندگاري و توسعه بیشـتر  یجهدرنتو بماند آن تولیدکننده 
از اهمیـت  ،اي و جهـانی شـود  آن برند در بازارهـاي منطقـه  

,Aakerاست (بسزایی برخوردار  يبرنـدها ازجملـه ).1991
اسـناقی  توان بـه یمجهان طحسدرکیکالسمبلمانمعروف 
اشاره کرد.از کشور ایتالیا 2گولومبو موبیل،1اینتریس

شاخص بازاریابی و اقتصاد
به لزوم بررسی دائـم  وکارکسبتوجه صاحبان بازاریابی 

ینپرسودترو ینتررقابتوضعیت بازار و اقتصاد و یافتن کم 
اسـت شدهیفتعردر بازار متناسب با توان شرکت هایتموقع

1- Asnaghi interiors
2 -Golombo mobili
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)Alizadeh et al,. ایــــن شــــاخص داراي ).2014
:باشدیمزیرهاي زیرشاخص

مبلمانرویهبیواردات 
Taghadosi)2011 (وضعیت واردات مبلمـان  مطالعهبا

حجـم واردات انـواع مبلمـان    کـه  در بازار داخلی بیان نمود 
میلیـون  500چوبی به کشور در طی سالیان اخیر به بیش از 

در نظـر گـرفتن ایـن    رواز ایـن . دالر در سال رسیده اسـت 
مبلمـان  یريپـذ رقابـت در مـؤثر شـاخص  عنوانبهشاخص 

.داردکالسیک در بازار داخلی و خارجی اهمیت 

قیمت مناسب
و قیمـت مناسـب   یفیتباکعرضه محصوالت کهییازآنجا

، هـا شـرکت مستمر باعث ایجاد مزیت رقـابتی بـراي   طوربه
کاهش ویزافزایش وفاداري مشتریان، تولید محصوالتی متما

& Venus(شـود هزینه بازاریابی مـی  Safaeeyan, 2004( ،
توان به اهمیت این شاخص در ایجـاد رقابـت در فضـاي    می

گـذاري یمـت ق) Chioveanu)2005رقابت جهانی پی بـرد.  
در یرگـذار تأثمؤلفـه عنـوان بـه مناسب را در کنار تبلیغـات  
وفاداري مشتري عنوان کرد.

تمایز در تبلیغات
در شناسـاندن یـک   بخشیآگاهتبلیغات نیرومندترین ابزار 

تواند یک تصـویر در  شرکت، کاال، خدمات یا اندیشه است و می
منـد عالقـه او را بـه موضـوع   ياتااندازهمخاطب ایجاد نماید و 

سازد. از کاربردهاي مهـم آن، آگـاهی، یـادآوري و تـداعی در     
,Kotler & Armstrong(اسـت کنندهمصرف بنـابراین  ؛ )2008

ــی ــاتی   م ــیوه تبلیغ ــاب ش ــایز و انتخ ــت تم ــار داش ــوان اظه ت
.استمؤثرنمودن مبلمان کالسیک پذیررقابتتولیدکنندگان در 

شاخص مدیریت تولید و فروش
صـورت بـه بیشـتر  کشورصنعت مبلمان با توجه به اینکه

ــی بنگــاه ــاي کوچــک و متوســط اداره م یجــهدرنت،شــوده
نیـاز بـه مـدیریت،    .شـود تحمیل میهایی به آنهامحدودیت

راهبـرد و انتخـاب  هـاي صـنفی  از طرف تشکلیزيربرنامه

حضور و باقی مانـدن  برايمناسب در فرایند تولید و فروش 
آشکار استازپیشیشباي در عرصه رقابت بازارهاي منطقه

)Taghavi Nejad & Sfandyari, ایـن شــاخص  .)2007
:باشدهاي ذیل میشامل زیرشاخص

ايملی و منطقههايسیاست
ــور  ــهمنظ ــارگب ــتیريک ــت سیاس ــا و حمای ــاي ه ه

در چـارچوب وظـایف خـود از    هـا اتحادیهشدهیزيربرنامه
مشـکالت  رفـع  کـه يطـور بهتولیدکنندگان مبلمان کالسیک 

گمرکی و پیگیري اجراي قوانین حمایتی و رفع موانع تولید و
امکـان  وهاي بـومی ظرفیتامکانات و صادرات، استفاده از 

در حمایـت از افـزایش تولیـد    بهـره کمهاي فراهم کردن وام
Mohebbi(باشد مبلمان میيهاکارخانه et al., 2010(.

ظرافت و سبکی کالف
باهـدف بیشتر بازار به سمت مبلمان سبک یراًاخکهییازآنجا

و جابجایی آسان و مصرف انرژي کمتر گرایش پیـدا  ونقلحمل
در مـؤثر شـاخص  عنـوان بـه توجه به این شاخص ،کرده است

ي مبلمان کالسیک دور از ذهن نیست.پذیررقابت

تمایز در محصول
ایـن  نظرانصاحببنا بر اظهارات تولیدکنندگان مبلمان و 

صنعت، همواره تولید محصول متمـایز بـا سـایر محصـوالت     
که از نظر کیفیت و طراحی محصول نسبت به سایر ياگونهبه

ــزء    ــواره ج ــد، هم ــته باش ــري داش ــابه برت محصــوالت مش
اصلی تولیدکنندگان خبره بوده است.هايیتاولو

دستباکاريمنبت
شـده منبتمبلماندیتولازجملهيهنرمحصوالتدیتول
بـا یمحصـول دیتوللیدلبهبودنبرزمانباوجود) کی(کالس
حـال درنکهیابهنظروکندیمدایپتیاهمباالافزودهارزش

رايکــارمنبــتنــدیفرايدیــتوليواحــدهابیشــترحاضــر
ـ انجـام یدسـت صـورت بـه  & Taghavi Nejad(دهنـد یم

Sfandyari, شـاخص  عنـوان بهاهمیت این شاخص ، )2007
است.توجهقابلي مبلمان کالسیک پذیررقابتبر مؤثر



پذیري ...بر رقابتبندي عوامل مؤثر اولویت186

نتایج
وخبـره افرادنفر12ینظرسنجتکنیک دلفی و یجهدرنت

34ویاصـل شـاخص 7،مبلمـان صـنعت آگـاه کارشناسان
شناسـایی  کیکالسمبلمانيریپذرقابتبرمؤثریرشاخصز

خبـره  افـراد نفر از 12یازدهیامتوQبا تحلیل عامل شد و
و 5هاي اصـلی بـه   شاخصتعدادمبلمان کالسیک دیتولدر 

.کاهش یافت17به هاشاخصزیرتعداد 
ــاخص  ــل از ش ــایج حاص ــاخص نت ــر ش ــا و زی ــاي ه ه

:باشندیمبه شرح ذیل در این پژوهشیموردبررس

بر اساس هدف پژوهشهاي اصلی تعیین اولویت شاخص
هاي اصلیزوجی شاخصهايهنتایج حاصل از مقایس

صنعت مبلمان و متخصصاناز دیدگاه تولیدکنندگان خبره
بـردار ازآمـده دستبهاست. نتایج شدهارائه1در جدول 

تیریمـد شاخصکه نشان داد 2شکلدر شدهارائهژهیو
ـ اولونیشتریاز ب260/0با وزن نرمال فروشودیتول تی

ـ فیکنیتضـم شاخصبرخوردار است. بـا وزن نرمـال   تی
ـ و شاخص دوم تیدر اولو240/0 یو انسـان یعوامل فن

الزم بـه  . داردقرارآخرتیاولودر148/0نرمالوزنبا
ــه  ــر اســت ک ــزان ذک ــهناســازگاري می ــدهدســتب در آم

بر اساس هدف پـژوهش یاصليهاشاخصبنديیتاولو
اسـت کـه   آمـده دستبه016/0شدهانجامهاي از مقایسه

هاي توان به مقایسهبنابراین می،باشدمی1/0از ترکوچک
انجام شده اعتماد کرد.

هاي اصلیحاصل از مقایسات زوجی شاخصهندسی میانگین-1جدول 

سبک و تضمین کیفیتعوامل فنی و انسانی
خالقیت

بازاریابی و 
اقتصاد

ومدیریت تولید 
میانگین هندسیفروش

1846/0871/0853/0395/0757/0یو انسانعوامل فنی 
182/11506/1431/1100/1229/1تضمین کیفیت

147/1664/01993/0891/0924/0سبک و خالقیت
172/1699/0007/11615/0873/0بازاریابی و اقتصاد

و دیتولتیریمد
533/2909/0122/1625/11332/1فروش

اصلی با توجه به بردار ویژهيهاشاخصارزش وزنی حاصل از مقایسات زوجی -2شکل

٠/١٧

٠/١٨

٠/٢۴

٠/١۵

٠/٢۶

٠٫١٢ ٠٫١۴ ٠٫١۶ ٠٫١٨ ٠٫٢٠ ٠٫٢٢ ٠٫٢۴ ٠٫٢۶ ٠٫٢٨

بازاریابی و اقتصاد

سبک و خالقیت

تضمین کیفیت

عوامل فنی و انسانی

مدیریت تولیدو فروش

0/280/260/240/220/200/180/160/140/12
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هاشناسایی روابط درونی میان شاخص
هـاي اصـلی از   شاخصمیانروابط درونیانعکاسبراي 

متخصصـان کـه يطـور بـه . اسـت شدهاستفادهتکنیک دیمتل 
بـا رابطـه درخـود نظـرات بیانبهبیشتريتسلطباقادرند

بـه الزم. بپردازنـد عواملمیاناثرات)شدتواثرات (جهت
دیمتـل (مـاتریس  تکنیـک ازحاصـل ماتریسکهاستذکر

رابطه علی و معلولی بین عوامل را نشـان  داخلی)،ارتباطات
که 2جدولتکنیک دیمتل درحاصل از نهایی نتایج دهد.می

.دگردیارائهاست الگوي روابط علی و معلولیمربوط به
آن عامل بر سایر یرگذاريتأثگر میزان ، نشانDستون -
این اساس عوامل فنـی و انسـانی   هاي سیستم است. برعامل

و شـاخص مـدیریت   نـد  برخورداریرگـذاري تأثاز بیشترین 
قرار دارد.یرگذاريتأثدر اولویت دوم و فروشتولید 
آن شـاخص از  یرپـذیري تأثگر میـزان  نشان،Rستون -

بنابراین با توجه بـه  ؛ باشدمییموردبررسهاي سایر شاخص

ــدول  ــایج ج ــزان  2نت ــاد از می ــابی و اقتص ــاخص بازاری ش
بسیار زیادي برخوردار است.یرپذیريتأث

در سیسـتم  موردنظر، میزان تعامل شاخص D+Rستون- 
شاخصی بیشتر باشـد، آن  D+Rعبارتی هر چه مقدار است. به

هاي سیسـتم دارد. بـر  شاخص تعامل بیشتري با سایر شاخص
بیشترین تعامـل را  فروشودیتولتیریمداین اساس شاخص

ـ فیکنیتضمدارد. شاخصموردمطالعههاي با سایر شاخص تی
ها برخوردار است.نیز از کمترین تعامل با سایر شاخص

Dستون - - R هـا و یـا   ، روابط علی و معلولی شـاخص
دهــد. هــر شــاخص را نشــان مــییرگــذاريتأثعبــارتی بــه
Dاگر یطورکلبه - R مثبت باشد، شاخص یک شاخص علی

شود. شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب میمحسوب می
عوامـل  و ، تضـمین کیفیـت  عوامل فنی و انسانیترتیبینابه

ـ سبک و خالق ـ بازارهـاي علـی بـوده و    شـاخص تی و یابی
معلول هستند.هايشاخصو فروشدیتولتیریمدو اقتصاد 

هاي اصلی مدلالگوي روابط علی شاخص-2جدول
DRD+RD-R

022/10877/8898/18145/1عوامل فنی و انسانی
063/9859/8921/17204/0تضمین کیفیت

119/9882/8000/18237/0عوامل سبک و خالقیت
249/1-487/8736/9224/18بازاریابی و اقتصاد

337/0-371/9709/9080/19و فروشمدیریت تولید 

هاي هر شاخصمقایسه و تعیین اولویت زیرشاخص
هاي مربـوط  زیرشاخص، ANPدر این مرحله از تکنیک 

شدند.زوجی مقایسهصورتبهبه هر شاخص 

هاي عوامل فنی و انسانیتعیین اولویت زیرشاخص
شـده انجـام محاسبات و دیدگاه خبرگان حاصل از نتایج

در هاي عوامل فنی و انسـانی براي تعیین اولویت زیرشاخص
آمدهدستبهژهیبردار وبر اساسه گردیده است. ئارا3شکل 

بـودن  روزبـه  در شاخص تیاولونیشتریبدر این شاخص، 
مهـارت  يهـا اسـت. شـاخص  522/0بـا وزن  آالتینماش

کارکنـان درزیتماو دومتیاولودر308/0وزنباکارگران 
دسـت بهو آخرین جایگاه راسومتیاولودر170/0وزنبا
يهـا سـه یمقايناسـازگار میـزان نرخنیهمچن. استوردهآ

کـه اسـت آمـده دسـت بـه 001/0شـاخص  ایـن  شدهانجام
يهـا سـه یمقابهتوانیمنیبنابرا،باشدیم1/0ازترکوچک

.کرداعتمادشدهانجام
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عوامل فنی و انسانی حاصل از بردار ویژههايبندي زیرشاخصاولویت-3شکل

هاي تضمین کیفیتتعیین اولویت زیرشاخص
زیرشـاخص  ،از بـردار ویـژه  شدهحاصلنتایجبر اساس

در333/0مـواد اولیـه بـا وزن بـردار ویـژه      ینتـأم تضمین 
ــت اول ــا وزن و اولوی ــومی و اســتاندارد ب در 274/0ارگون
نوع چوب با وزن یرشاخصزواستقرارگرفتهاولویت دوم 

اختصاص داده است. الزم به خودآخرین اولویت را 171/0
در ایـن  شـده انجامهاي به ذکر است نرخ ناسازگاري مقایسه

1/0از تـر کوچـک اسـت کـه   آمدهدستبه013/0شاخص 
انجـام  هـاي  بودن مقایسـه اعتمادقابلدهنده نشانو باشدمی

.)4شکل (است شده

بندي زیرشاخص تضمین کیفیت حاصل از بردار ویژهاولویت-4شکل

سبک و خالقیتهاي تعیین اولویت زیرشاخص
بـردار  توجه به با تیسبک و خالقشاخصبنديوزن

کـه يطوربه.استشدهارائه5در شکل شدهمحاسبهویژه
اسـت زیرشـاخص مانـدگاري    مشاهدهقابلدر این شکل

بـردار ویـژه   تولید پایدار بـا  و391/0ویژهبا برداربرند
ترتیب در اولویت اول و دوم و سبک و طراحی به347/0

قرار گرفتند. با توجه به در اولویت آخر263/0باکالف 
شـده انجامهاي نرخ ناسازگاري مقایسهانجام شدهبررسی 

٠/٣١

٠/١٧

٠/۵٢

٠٫١۵ ٠٫٢٠ ٠٫٢۵ ٠٫٣٠ ٠٫٣۵ ٠٫۴٠ ٠٫۴۵ ٠٫۵٠ ٠٫۵۵ ٠٫۶٠

مهارت کارگران

تمایز در کارکنان

بروز بودن ماشین آالت

٠/۶٠٠/۵۵٠/۵٠٠/۴۵٠/۴٠٠/٣۵٠/٣٠٠/٢۵٠/٢٠٠/١۵

٠/١٧

٠/٢٢

٠/٢٧

٠/٣٣

٠٫١٢ ٠٫١٧ ٠٫٢٢ ٠٫٢٧ ٠٫٣٢ ٠٫٣٧

نوع چوب

انتخاب اتصال مناسب

ارگونومی و استاندارد

تضمین تامین مواد اولیه

٠/٣٧٠/٣٢٠/٢٧٠/٢٢٠/١٧٠/١٢
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ــت    ــبک و خالقی ــل س ــاخص عوام ــورد ش 001/0در م
بودن این مقـدار از  ترکوچکاست که بیانگر آمدهدستبه

در ایـن  انجـام شـده  هاي بودن مقایسهاعتمادقابلو 1/0
شاخص است.

هاي سبک طراحی و خالقیت حاصل از بردار ویژهشاخصبندي زیراولویت-5شکل

هاي بازاریابی و اقتصادتعیین اولویت زیرشاخص
زیرشـاخص قیمـت   ،شـده انجـام بر اساس محاسـبات  

در اولویت اول، تمـایز  541/0مناسب با وزن بردار ویژه 
ــا وزن  ــات ب ــت دوم و واردات 309/0در تبلیغ در اولوی

در جایگاه سوم و آخـرین  150/0مبلمان با وزن رویهیب

پـذیري در بـازار   در ایجـاد رقابـت  یرگـذاري تأثجایگاه 
آوردنـد. ضـریب سـازگاري    دستبهداخلی و خارجی را 

است کـه  آمدهدستبه008/0برابر شدهانجامهاي مقایسه
.)6شکل (باشدمیترکوچک1/0از 

و اقتصاد حاصل از بردار ویژههاي بازاریابیزیرشاخصبندي اولویت-6شکل

فروشومدیریت تولید هاي زیرشاخصتعیین اولویت 
یدتولیریتمدهايیرشاخصزیتاولونتایج حاصل از 

بیــانگر ایــن بــود کــه7شــکل بــا توجــه بــهفــروشو
بیشـترین  263/0با وزن با دست کاري منبتزیرشاخص 

٠/٢۶

٠/٣۵

٠/٣٩

٠٫٢۵ ٠٫٢٧ ٠٫٢٩ ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٣۵ ٠٫٣٧ ٠٫٣٩ ٠٫۴١

سبک و طراحی کالف

تولید پایدار

ماندگاري برند

٠/۴١٠/٣٩٠/٣٧٠/٣۵٠/٣٣٠/٣١٠/٢٩٠/٢٧٠/٢۵

٠/١۵

٠/۵۴

٠/٣١

٠٫١۴ ٠٫١٩ ٠٫٢۴ ٠٫٢٩ ٠٫٣۴ ٠٫٣٩ ٠٫۴۴ ٠٫۴٩ ٠٫۵۴ ٠٫۵٩

واردات بی رویه مبلمان

قیمت مناسب

تمایز در تبلیغات

٠/۵٩٠/۵۴٠/۴٩٠/۴۴٠/٣٩٠/٣٢٠/٢٩٠/٢۴٠/١٩٠/١۴
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از آن خـود  را در ایجاد فضاي رقابتی یرگذاريتأثمیزان 
ي دومین دارا253/0با وزن ظرافت و سبکی کالفو کرد

مورد پژوهش ایـن مطالعـه   در هدف یرگذاريتأثجایگاه 
بـا  ايهاي ملی و منطقهسیاستهمچنین زیرشاخص .بود

آورد. دسـت بـه آخرین رتبه را در این مورد 231/0وزن 
065/0برابـر  شـده انجـام هـاي  ضریب سازگاري مقایسه

بوده است.ترکوچک1/0است که از آمدهدستبه

ویژهمدیریت تولید و فروش حاصل از برداريهارشاخصیزبندي اولویت-7شکل

ANPتکنیک اساسبرها شاخصی ینهاتعیین وزن 

هاي ، خروجی مقایسه شاخصنهاییبراي تعیین وزن 
ها در هدف و روابط درونی میان شاخصبر اساساصلی 

، یسسـوپر مـاتر  . بـه ایـن   شدارائه یسسوپر ماتریک 
شـود. بـراي   ن گفتـه مـی  واولیه یا نـاموز یسسوپر ماتر

یراتتـأث در یـک سیسـتم بـا    نهایی دستیابی به اولویت 
هاي هاي داخلی در ستونمتقابل، باید بردارهاي اولویت

اسـتفاده از مفهـوم   شوند. بـا  مناسب یک ماتریس وارد 
یسسـوپر مـاتر  ناموزون به یسسوپر ماترنرمال کردن، 

سـوپر  گام بعدي محاسبه شود. موزون (نرمال) تبدیل می
ـ حـد  یسماتر ,Saaty(باشـد یم سـوپر  . نتـایج  )2001
افـزار سوپردسـیژن در   بـا نـرم  شدهمحاسبهحد یسماتر

آمده است.3جدول 
بـراي تعیـین   انجـام شـده  محاسبات نهایی بر اساس

، شاخص موردمطالعههاي بندي تمامی زیرشاخصاولویت
از بیشـترین  0567/0کلیبا وزن آالتینماشبروز بودن 

برخـوردار  هـا یرشاخصزاولویت و اهمیت در بین تمامی 
این زیرشـاخص  یرگذاريتأثبیشترین دهندهنشانبوده که 
و ي مبلمان کالسیک در بازار داخلـی پذیررقابتبر ایجاد 

کلـی خارجی است. زیرشاخص قیمت مناسب نیز با وزن
هـا  از اولویت دوم در بـین تمـامی زیرشـاخص   0500/0

- واردات بیهايیرشاخصزدیگر سوي برخوردار بود. از 

برخـوردار از اولویت آخـر 0139/0با وزن رویه مبلمان
.استبوده

٠/٢٣

٠/٢۵

٠/٢۵

٠/٢۶

٠٫٢٢ ٠٫٢٣ ٠٫٢۴ ٠٫٢۵ ٠٫٢۶ ٠٫٢٧

سیاست هاي ملی و منطقه اي

ظرافت و سبکی کالف

تمایز در محصول

منبت کاري بادست

٠/٢٧٠/٢۶٠/٢۵٠/٢۴٠/٢٣٠/٢٢



2191، شماره 33فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 

ها با تکنیک فرایند تحلیل شبکهشاخصی ینهااولویت -3جدول
نهاییيهاشاخص وزن کلی وزن نرمال الهدیاوزن  رتبه

مهارت کارگران 0334/0 0669/0 5900/0 5
تمایز در کارکنان 0185/0 0369/0 3257/0 15

آالتینماشبروز بودن  0567/0 1133/0 0000/1 1
نوع چوب 0168/0 0336/0 2963/0 16

اتصال مناسبانتخاب  0219/0 0438/0 3865/0 14
ارگونومی و استاندارد 0269/0 0538/0 4748/0 8

مواد اولیهینتأمتضمین  0327/0 0654/0 5771/0 6
سبک و طراحی کالف 0260/0 0520/0 4587/0 10

تولید پایدار 0343/0 0686/0 6053/0 4
ماندگاري برند 0386/0 0773/0 6820/0 3

مبلمانرویهیبواردات  0139/0 0277/0 2446/0 17
قیمت مناسب 0500/0 1000/0 8821/0 2

تمایز در تبلیغات 0285/0 0571/0 5038/0 7
يامنطقهملی و هايیاستس 0235/0 0471/0 4155/0 13

ظرافت و سبکی کالف 0258/0 0516/0 4550/0 11
تمایز در محصول 0257/0 0514/0 4532/0 12

با دستيکارمنبت 0268/0 0536/0 4730/0 9

بحث
هـاي اصـلی بـر    بنـدي شـاخص  نتایج حاصل از اولویت

هـاي  در میان شـاخص زوجی اولیه نشان داد هاساس مقایس
شاخص مدیریت تولیـد و فـروش بـا بیشـترین وزن     اصلی، 

باالترین اولویت را به خـود اختصـاص داده اسـت و    ،نرمال
ي پـذیر رقابـت در مـؤثر شـاخص اصـلی   ینمهمترعنوانبه

شـاخص تضـمین   . همچنـین مبلمان کالسیک شـناخته شـد  
هـاي اصـلی   دومین اولویت را در بین سـایر شـاخص  کیفیت

فروش شاخص مدیریت تولید وبرتريموردکسب نمود. در 
امـروزه تجـارت   کـه  بیان کـرد توان می،هابر سایر شاخص
است کـه حضـور یـک مـدیریت     يانهگوبهمبلمان کالسیک 

کارآمد در بخش تولید و فروش، دغدغه تولیدکنندگان خبـره  

. بـر اسـاس اظهـارات و    اسـت و متخصصان صنعت مبلمـان  
ــل داده ــق تحلی ــاي تحقی ــژوهشیموردبررســه ــن پ ،در ای

دانـش فنـی و   موردهاي مدیریتی در ضعف در ردهمتأسفانه
مثبـت  یرتـأث هـاي مـدیریت سـنتی و عـدم بـاور بـه       شیوه
ــتفاده از   روش ــدم اس ــدیریت و ع ــی م ــوین و علم ــاي ن ه

ایـن  کارشناسان مجرب در این بخش، منجر به عقب مانـدن  
و Tajdiniدر دنیــاي رقــابتی امــروز شــده اســت. صــنعت 

ــه )2016(همکــارانو Omidi) و 2011(همکــاران ــز ب نی
، مـدیریت تولیـد و   توجهقابلاهمیت موردنتایج مشابهی در 

دست یافتند.ر صنعت مبلمان دفروش 
هـاي  مبلمان در سطح کشور در کارگاهبیشتر کهییازآنجا

تـوان بـا اعمـال روش    گردد، میکوچک و متوسط تولید می
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هـاي  مدیریتی کارآمد، تعامل و ارتباط مناسبی بـین کارگـاه  
بـه  . آوردوجـود بـه بزرگ، کوچک و متوسط در این صنعت 

که در هریـک از ایـن   هاییشکلی که مشکالت و محدودیت
ها به علت شرایطشان وجود دارد، برطرف شده و یک کارگاه

آن یجـه درنتنوع همکاري و یکپـارچگی در خـط تولیـد و    
ترتیـب امکـان حضـور    بـدین .آیدبه وجودصادرات مبلمان 

تر در عرصه رقابت داخلی و خارجی ایجاد کرد.پررنگ
زیرشـاخص  باالترین اولویت در،بندي نهاییپس از رتبه

قیمت مناسب ازآنپسمشاهده شد و آالتینماشبروز بودن 
ترتیب اولویـت دوم و سـوم را بـه خـود     و ماندگاري برند به

ها شاخصزیراختصاص دادند که بیانگر اهمیت توجه به این 
اهمیـت اسـتفاده از   باشـد. در صنعت مبلمـان کالسـیک مـی   

است که بـر  يااندازهبهپیشرفته و فناوري جدید آالتینماش
) در 2007و همکـاران ( Nemliاساس مطالعات و تحقیقات 

صنعت مبلمان ترکیه، یکی از علل مهم موفقیت مبلمـان  مورد 
منـدي از فنـاوري و تکنولـوژي پیشـرفته و     این کشور بهـره 

و این در حالی است باشد مییفیتباکتولید محصول یجهدرنت
متخصصان مبلمـان،  انجام پژوهش و مصاحبه با زمان که در 

هاي اصلی تولیدکنندگان داخلی، نبود ابـزار و  یکی از دغدغه
وFathollahzade.باشـد ها میبروز در کارگاهآالتینماش

یکـی از مشـکالت   بیـان نمودنـد کـه    ) نیز 2006(همکاران
فرسودگی و مسـتهلک بـودن   ،فراسوي صنعت مبلمان کشور

ـ  تکنولــوژي روز و عــدم توجــه بـه اســتفاده از  آالتینماش
نادیـده گـرفتن موضـوع    کـه  نددارو اظهار میشدهییشناسا

بـرداري، منجـر بـه    استهالك تجهیزات در طـی زمـان بهـره   
هاي نگهداري تجهیزات و کاهش کمی و کیفـی  افزایش هزینه

Zolghadrگردد. بر اساس مطالعات در تولید محصوالت می

کشـور در  ) نیز عدم توانـایی تولیدکننـدگان مبلمـان   2007(
ــأم رضــایت مشــتریان از کیفیــت محصــوالت داخلــی،  ینت

ـ و تکنولوژي آالتینماشفرسودگی و عدم استفاده از  روزهب
Dusilتحقیقـات  بـر اسـاس  در این صنعت بیان شده است. 

) در دنیاي امروز تولید و توسـعه مبلمـان بـه شـدت     2013(
شرایط اقتصادي جهان قرارگرفته و تولیدکنندگان یرتأثتحت 

هـاي مختلـف قیمتـی    دامنـه ناگزیر به تولید محصـوالت در  

زیرشاخص قیمت که نتایج این پژوهش نیز نشان داد .هستند
ي پـذیر رقابـت بـر  یرگـذار تأثاولویت دوم عوامل از مناسب

) 2012و همکـاران ( Lihraتحقیقات . استمبلمان کالسیک 
را بـر خریـد مبلمـان    یرگـذار تأثعوامل ینمهمترز یکی انیز 

Farshchiهمچنـین .دادنشان شدهیداريخرقیمت محصول 

بر بازار مؤثربه هنگام بررسی عوامل ) Ghofrani)2016و
هـاي  ، با در نظر گرفتن ضریب اهمیت شاخصمبلمان استیل

تبهشاخص قیمت مناسب در رکه ابراز نمودند ، یبررسمورد
SafaeeyanوVenusتحقیقات .داردبندي قرار نخست رتبه

عرضـه محصـوالت بـا کیفیـت و قیمـت      نشان داد)2004(
مستمر باعـث عرضـه محصـوالت متمـایز و     طوربهمناسب 

شود.ها میکاهش هزینه بازاریابی سازمان و شرکت
با توجـه بـه اظهـارات تولیدکننـدگان     نگارندگان نظراز

برندسازي در صنعت مبلمان داخلی بسیار خبره، جاي برند و
ست و برندسازي شاخصی است که در این صنعت بـه  اخالی

منظـور بههمواره که است ی درحالآن توجه کمی شده و این 
اي که بتوان معرفی و تبلیغ یک محصول داشتن نام و مشخصه

باشد. به کمک آن محصولی را در بازار معرفی نماییم نیاز می
ــات  ــاران (و Alizadehمطالع ــان داد، 2014همک ــز نش ) نی
هـا در  عوامل ماندگاري شـرکت ینمهمترازجملهبرندسازي 

بنابراین بـه  ؛ امروز و افزایش سهم بازار استپررقابتدنیاي 
حضـور  منظوربهرسد الزم است تولیدکنندگان داخل نظر می
اي و جهانی با اسـتفاده از  تر در بازارهاي منطقهقويبیشتر و

داخل را که نمایانگر فرهنگ تولیدیفیتباکبرند، محصوالت 
اصیل ایرانیان و ذوق و سلیقه آنان است، بـه دنیـاي رقـابتی    

معرفی نمایند.
توان بیان نمود میانجام شدهمطالعه بر اساسکلی طور به

و پیشـرفته  توسـعه درحالعوامل موفقیت کشورهاي ازجمله
و تجهیزات مـدرن،  آالتینماشعت مبلمان استفاده از در صن

همگام با اسـتانداردهاي جهـانی و   یفیتباکتولید محصوالت 
صنعت مبلمان کشورمان بتواند با اگر .باشدقیمت مناسب می

ي مبلمـان،  پـذیر رقابتبر مؤثرعوامل یريکارگبهشناخت و 
پیونـد بزنـد و   بازار جهانیبهبا برند ایرانیتولیدات خود را

اي جایگاه مناسبی در عرصه رقابتی مبلمان جهانی و منطقـه 
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بـه وجـود  کسب نماید، تحول بزرگی در صنعت مبلمان خود 
ــهآورده و منبــع عظیمــی از درآمــدها را  حساســیت دورازب

عاید خود خواهد کرد.راهبردي کاالهاي 

سپاسگزاري
صـنعت  الزم است از متخصصان و تولیدکننـدگان خبـره   

و گذاشتن وقـت بسـیار،   دقت ،باحوصلهمبلمان کالسیک که 
، تشـکر نمـایم.   دهاي این پژوهش را تکمیل نمودنپرسشنامه

در ایـن پـژوهش   آمـده دستبهامید آنکه با استفاده از نتایج 
در افزایش سهم تولیدات مبلمان کالسـیک  مؤثربتوان گامی 
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Abstract
Due to the unstable world economy, in order to survive and create competitiveness in

domestic and overseas furniture market, sustainable production and increased  quality and
quantity of products is needed, However, if attention is not paid on this issue, the possibility of
competitiveness in regional and international markets will d eteriorate. Therefore, in this study,
with cooperation of experts and industry manufacturers’ expertise the determental ination and
ranking of factors affecting classic furniture was determined using Analytical Network Process
(ANP) and DEAMATEL techniques. Five main and 17 sub-ind parameters are examined in this
study and by using analytical network process, the importance of prioritizing criteria was
determined and cause and effect relationships between indicators was evaluated by
DEAMATEL techniques. The results showed that, the main indicators of production and sales
management, quality assurance, design style and creativity have the highest normal weight and
the sub-indices of the modernity of machines and technology, reasonable price and Brand
longevity respectively, are the three top priorities which impact the competitiveness of classic
furniture.

Keywords: DEAMATEL technique, analysis network process, competitiveness, reasonable
price, technology, quality assurance, production and sales management.


