
  و همکارانمحبی... ا نعمت 
 

  105

 
  هاي علوم و فناوري چوب و جنگل پژوهشمجله 

1389، اول، شماره هفدهمجلد    
www.gau.ac.ir/journals 

 

  ثر بر توسعه صنعت مبلمان ایرانمؤ هاي شاخصتعیین 
  )AHP( تحلیل سلسله مراتبیروش  با

 

  4گرگري رحیم محبی و 3زادهاهللا علی فتح،2 مجید عزیزي،1 محبی...ا نعمت*
 ،دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ2،  دانشگاه تهران،ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ  کارشناسیهآموخت دانش1

  ، دانشگاه تهران،صنایع چوب و کاغذعلوم و دانشجوي دکتري 3، دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران ،ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشجوي کارشناسی4

  4/3/89:  پذیرش؛ تاریخ 16/9/88: تاریخ دریافت
  1چکیده

خود را با این مبلمان بتواند تولیدات که کشوري  هر .صنعت تولید مبلمان در جهان در حال رشد است
هدف از  .وجود خواهد آورد هپیوند بزند تحول بزرگی در بخش صنعت چوب خود بالمللی  بینبازار بزرگ 

. دباش میگیري گروهی   به روش تصمیمشور کصنعت مبلمانثر بر توسعه ؤ مهاي شاخصتعیین عه این مطال
،  صنایع مبلمان و کارشناسان مرتبط صاحبان تعدادي از و مصاحبه بابراي این منظور پس از مطالعات اولیه

و ها  درجه اهمیت شاخص .تقسیم شدند زیرشاخص 29گروه اصلی و  6به  ثیرگذارأهاي ت شاخص
 دهد نتایج نشان می .یند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شدبا فرآپس از اخذ نظرات کارشناسان ها  زیرشاخص

 از همچنین. باشند هاي اقتصادي و قوانین و مقررات در سطح اصلی داراي باالترین ارزش وزنی می شاخص
 تعرفهتنظیم ، کشورافزایش ثبات اقتصادي در  ، بر توسعه صنعت مبلمان کشورثیرگذارأت زیرشاخص 29بین 

،  در صنعتایجاد فضاي رقابتی، هاي صنعتی مبلمان توسعه خوشه ،عات چوبی مبلمان و مصنوواردات
، 092/0، 160/0ترتیب با ارزش وزنی  ه بآالت توسعه صنایع جانبی و تنظیم تعرفه واردات مواد اولیه و ماشین

  .باشند میها   داراي باالترین اهمیت055/0 و 055/0، 067/0 ،087/0
  

  ، صنعت مبلمان ارزش وزنی،)AHP(ی سلسله مراتبگیري گروهی، فرآیند تصمیم  شاخص،: کلیديهاي هواژ

                                                             
  mohebbi.nemat@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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 مقدمه
هاي صنعتی ترین شاخه به یکی از مهمصنعت تولید مبلمان و مصنوعات چوبی در حال حاضر 

هاي مهم تجارت  در حال توسعه و نیز یکی از شاخهمولد اشتغال و ثروت در درون کشورهاي
 عنوان موتور توسعه بخش عظیمی از هتواند ب میصنعت این   توسعه ورشد. ه استالملل تبدیل شد بین

ناخالص داخلی سزایی در افزایش تولید  هثیر بأعمل کند و ت  یک کشوروابسته مبلمانمرتبط و  صنایع
عبارت دیگر به  باشد، به  درصد می02/0سهم ایران از تجارت جهانی مبلمان فقط  .کشور داشته باشدآن 

اتحادیه ( مبل ایرانی وجود دارد 2شود فقط  بلمانی که در سطح دنیا صادر می م10000ازاي هر 
هاي باال هنوز به  صنعت مبلمان کشور با وجود پتانسیل). 2009 صادرکنندگان مبلمان منزل و اداري،

دلیل مشکالت مختلف جایگاه واقعی خود را در بازارهاي جهانی  اي شایسته و کافی نرسیده و بهتوسعه
 مناسب  تسهیالت بانکی و مالیاتی نشدنبود نقدینگی کافی در این صنعت، ارائهن. نکرده استپیدا 

حجم باالي واردات و  به ماده اولیه مرغوب و ارزان قیمت،نداشتن ، دسترسی براي تولیدکنندگان
اتحادیه ( محصول و قوانین نادرست نیروي کار قیمت تمام شده باالي ،عرضه مستقیم آن در بازار

شده صنعت مبلمان  سببکه از جمله مشکالتی است ) 2009 ادرکنندگان مبلمان منزل و اداري،ص
و زاده  اهللا فتح .بازارهاي جهانی پیدا کند کشور نتواند جایگاه واقعی خود را در منطقه و همچنین در

بال تولید، ، نبود سیاست پایدار در قیت بازرگانی خارجی مبلمان ایرانبا بررسی وضع) 2006(همکاران 
آالت و نبود   به تولیدکنندگان، فرسودگی ماشینها تسهیالت مالی مناسب از سوي بانک نشدنارائه

 .ندنیروي انسانی متخصص کافی را عمده مشکالت بخش تولید صنعت مبلمان کشور معرفی کرد
  نکردنتبا بررسی صنعت چوب و مبلمان کشور، دالیل تنزل صادرات مبلمان را رعای) 2008(امیري 

 یا آگاهی نبودکنترل کیفیت در محصوالت صادراتی، رقابت منفی صادرکنندگان در کاهش قیمت، 
معتقد ) 2007(آرین  .اندد تخصص در زمینه صادرات و وجود رقباي قدرتمند در بازارهاي هدف می

هاي شد با ایفاي نقنتواخصصی قوي در زمینه مبلمان میهاي تها و اتحادیهاست که وجود تشکل
هاي سازي، البی با دولت و مسئولیتترویج، تحقیق و توسعه، استانداردمختلف از جمله آموزش و 

راتنازینگام و لوراس  . داشته باشد کشورسزایی در توسعه و رشد صنعت مبلمان هاجتماعی نقش ب
سازي دهاي آزا که فاکتوربه این نتیجه رسیدندبا بررسی پایداري صنعت مبلمان چوبی در آسیا ) 2003(
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مین نیروي کار متخصص أتهاي صنعتی،  توسعه خوشههاي تحقیق و توسعه، ، افزایش فعالیتاقتصادي
 از جمله عواملی هستند که باعث ،الت از طریق بازاریابی و طراحیافزایش ارزش افزوده محصو و

) 2005(تنازینگام  دیگري راپژوهشهمچنین در  .بیشتر این صنعت در آینده خواهند شد هر چه توسعه
علل وجود اختالف فاحش میان ارزش افزوده مبلمان تولید شده در کشورهاي توسعه یافته و با بررسی 

پیشتازي مانند ایتالیا، ایاالت متحده، آلمان در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه و تازه واردي مانند 
، در کنار فاکتورهایی "یافته و قدرتمندصنایع جانبی توسعه "دهد که  چین، مالزي، برزیل و نشان می

نظیر قدرت طراحی، مهارت فنی نیروي کار و قدرت بازاریابی از دالیل عمده باالتر بودن ارزش افزوده 
موفقیت صنعت دالیل عمده ) 2005(گازو . شوند یافته محسوب می مبلمان تولیدي در کشورهاي توسعه

 هاي صنعتی هاي دولتی، خوشهنی، بازاریابی قوي، حمایتوي انساهاي پایین نیرمبلمان چین را هزینه
آیس مؤسسه  .، تنوع و نوآوري در طراحی و دسترسی آسان به مواد خام بیان می کندمبلمان

ثر در رشد و موفقیت صنعت مبلمان مالزي به از فاکتورهاي مؤ، پژوهشیدر ) 2008( 1ورکواالالمپ
 پژوهشهاي گذاري بر روي فعالیت، سرمایه خام فراوانمادهدسترسی به  مدیریت صحیح منابع طبیعی،

 .کند اشاره میدر زمینه تولید هاي انگیزشی دولت ه فنون و تکنولوژي تولید و سیاستو توسعه در زمین
 توانند از هاي صنعتی مبلمان، اعضاي آن می  که با توسعه خوشه معتقدند)2008(گوپتا و سابرامانیان 

 قدرت جذب مشتري، کاهش سرانه هزینه تبلیغات، استفاده از پشتیبانی و ییافزاهممزایایی همچون 
 فراهم آمدن زمینه تشکیل ه ممکن همراه با سرانه هزینه کمتر وقترین منط خدمات مستقر در نزدیک

کنند این  ند شوند و بیان میمبهرههاي صنفی براي سازماندهی و ارتقاء سطح همکاري در آینده اتحادیه
تحلیل سلسله گیري از روش در خصوص بهره .سزایی در توسعه صنعت مبلمان دارند ه نقش بهاخوشه
 هايمنظور تعیین شاخص روش به  ایناز) 2008 (عزیزي گیري، در فرآیندهاي تصمیم2)AHP( مراتبی

یند تحلیل فرآ .ده کرد مبلمان استفاکارخانه انتخاب مدیر تولید گیري براي  خصوص تصمیمثر درمؤ
 توسط توماس ال 1970که اولین بار در سال گیري گروهی است  یک روش تصمیم،سله مراتبیسل

باشند مورد استفاده  هاي کیفی و کمی میهایی که داراي شاخصگیريو در تصمیمساعتی ابداع گردید 

                                                             
1. Ice Kualalampur 
2. Analytical Hierarchy Process  
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با هم هاي تمام اعضاي گروه را اي تصمیماز مزایاي مهم این روش این است که به گونه. گیرد قرار می
  ).1995 ،آذر و معماریانی( کند که تصمیم بهینه، در بر گیرنده آراء همه اعضا باشد ترکیب می

 توسعه صنعت برثر هاي مؤ شاخصترین مهم شده این پرسش مطرح است که یادبا توجه به مطالب 
جاد ایافزایش ثبات اقتصادي در کشور،  : از عبارت استپژوهشاین فرضیه  مبلمان کشور کدامند؟

ثر بر توسعه صنعت مبلمان هاي مؤترین شاخص جزو مهمهاي صنعتی و اصالح تعرفه واردات خوشه
  .باشد هاي مؤثر بر توسعه صنعت مبلمان کشور می هدف از این مطالعه تعیین شاخص.باشند کشور می

  
  ها مواد و روش

منظور تعیین   بهترتیب که ینه اب. انجام شد میدانیصورت مطالعه  ه بپژوهشحله اول این مر: مواد
با تعداد زیادي از   موجود، منابع مطالعهضمن ، کشورمبلمان صنعت گذار بر توسعههاي تاًثیرشاخص

  و تلفنی مصاحبه حضوريي مبلمانهاو اعضاي اتحادیهبزرگ ، تولیدکنندگان  و متخصصانکارشناسان
  اصلیثرهاي مؤشاخص مصاحبه، از طریق آوري شدهجمعبا توجه به اطالعات   سپس.صورت گرفت

اجتماعی، اقتصادي، مواد و محصول و  - گروه کلی فنی، انسانی، فرهنگی6به  صنعت مبلمانبر توسعه 
  .)1شکل  ( گروه قرار گرفتند6 زیر شاخص نیز در این 29قوانین و مقررات تقسیم شدند و 

  

 
  .عه صنعت مبلمان کشورثیرگذار بر توسأهاي ت ها و زیرشاخص  سلسله مراتب شاخص-1 شکل
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  :گردد ها در این قسمت ارائه می توضیح بعضی از شاخص
باري  با گسترش استفاده از استانداردهاي ساخت و تولید مبلمان و اج:توسعه استانداردهاي مبلمان
 توان از عرضه مبلمان بدون کیفیت در داخل و خارج جلوگیري کرد ها میکردن برخی از این استاندارد

  .)2007 ،آرین(
 منظور تالش در جهت حفظ آرامش در فضاي اقتصادي و :افزایش ثبات اقتصادي در کشور

در این  .باشد  در این صنعت میذاريگهت آماده کردن شرایط براي سرمایهتصمیمات اتخاذ شده ج
 کشور 53 از شرکت 26000 در کار و کسب مانع ترینمهم جهانی، بانک نظرسنجی براساسخصوص 
 ،میدري( ثبات اقتصادي عنوان شده است نبوداري و در نتیجه ذگ ثباتی در سیاستتوسعه بیدر حال 

2006(.  
اي از جغرافیایی مجموعه وشه صنعتی تمرکزخ از منظور :هاي صنعتی مبلمان در کشور  خوشهوسعهت

 .شدبا  می در یک مکان یک رشته صنعتی خاصمربوط بههاي خدماتی ها و بنگاهصنایع کوچک، تشکل
واسطه تقسیم کار تخصصی، همکاري بین صنایع، یادگیري تعاملی و سایر اموري  هاي صنعتی بهخوشه

توانند الگوي مناسبی براي توسعه صنعتی محسوب  مند شدن صنایع الزم است میکه براي رقابت
  .)2004 ،مهرپویا و مجیدي(گردند 

اي در  ین معناست که با الهام از عناصر پایهاه سازي مبلمان ایرانی ب برند:سازي مبلمان ایرانیبرند
یا استفاده از فرش ایرانی در مبلمان سبک جدیدي از مبلمان را   ایران باستان ومعماري ایرانی مثالً

تواند  این ایده در صورت موفقیت می. ابداع و به نام سبک مبل ایرانی به بازارهاي جهانی عرضه کرد
  ).2008 اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداري، ( شودبه یک شاخص مثبت اقتصادي تبدیل

برداري مادي از قانون شامل مقرراتی است که حق بهره این :توجه جدي به قانون مالکیت معنوي
اجراي واقعی این . دهد کند و آن را مورد حمایت قرار می نو و مبتکرانه را ایجاد می یک فعالیت

طراحی محصول و حفاظت از برندسازي تجاري  جدید بومی درهاي  قانون باعث حمایت از ایده
  .شود مبلمان می

یند صادرات کاال و آتقلیل تشریفات موجود در فرمنظور از این شاخص  :کاهش بوروکراسی گمرك
  .باشد  می کشورمبلمانتعیین متولی خاص براي بهبود صادرات همچنین 



 1389) 1(، شماره )17(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  مجله پژوهش
 

 110

 بر ثیرگذارأهاي تگان مبلمان و شناسایی شاخصیدکننداز مصاحبه با کارشناسان و تولپس : ها روش
یک از  هر) ارزش وزنی( درجه اهمیتو تعیین بندي منظور اولویت هب کشور، توسعه صنعت مبلمان

  از نفر20  و بین با یکدیگر طرح و زیرمعیارهامعیارهااي جهت مقایسه زوجی این نامهپرسش، آنها
 مدیران با  اداري و همچنینو منزل  مبلمانکنندگانصادر اتحادیه  اعضايکارشناسان دانشگاهی،

 20001 اکسپرت چویسافزار   و نظرات اخذ شده در محیط نرم توزیع گردیدتجربه در صنعت چوب
ها  دست آمده در خصوص اهمیت شاخص ه پس از پردازش اطالعات، نتایج ب.پردازش شدند

 کارشناسانی که  درصد50(ز کارشناسان  در اختیار تعدادي ادوباره، اعتبار آنهامنظور سنجش  هب
  درصد90و در این خصوص قرار گرفت )  کارشناسان جدید درصد50نامه پر کردند و  پرسش

  . موافق و هم نظر بودنددست آمده هب  نتایجدست آمده در مورد هکارشناسان با نتایج ب
  
  ایجنت

که عه صنعت مبلمان کشور ثیرگذار بر توسأمعیارهاي تها و زیرمعیار ارزش وزنی هر یک از
ه ارائاین قسمت در باشد  میبا این صنعت گیري گروهی توسط کارشناسان مرتبط  تصمیمحاصل 

  .)3 و 2 شکل (گردد می
  

  
  

  .هاي اصلی نسبت به هدف مطالعه اي براي شاخص هاي مقایسه میانگین هندسی ماتریس -2شکل 
  

                                                             
1. Expert Choice 

  انسانی
   اجتماعی-فرهنگی 

  مواد و محصول
  فنی

  قوانین و مقررات
 اقتصادي

038/0  
084/0  
120/0  
135/0  
227/0  
396/0 
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  .ر بر توسعه صنعت مبلمان ایرانثؤهاي م شاخصوزن زیر  نتیجه نهایی-3 شکل
  

  گیري بحث و نتیجه
 کند مشخص میشد که با می  01/0 دست آمده ها توجه به نتایج ببها  کلی ماتریس1نرخ ناسازگاري

، اصلیهاي دهد که در میان شاخصایج نشان می نت.باالیی برخوردار هستندو سازگاري  نتایج از ثبات
 دیگر از میان سوياز . باشند ها می اولویتنررات داراي باالتریهاي اقتصادي و قوانین و مق شاخص

ها   زیرشاخص افزایش ثبات اقتصادي در کشور نسبت به سایر زیرشاخصرگذار، تاًثیهايزیرشاخص
.  دارد کشورسزایی بر توسعه صنعت مبلمان هثیر بأدهد ت  که نشان میاستگیري  برتري چشمداراي 

                                                             
1. Inconsistency Ratio 

  صاديافزایش ثبات اقت
  ...اصالح تعرفه واردات مبلمان و

  خوشه صنعتی
  ایجاد فضاي رقابتی

  توسعه صنایع جانبی
  ...اصالح تعرفه واردات مواد اولیه

  توسعه استانداردهاي مبلمان
  ارائه مشوق صادرات

  تسهیالت مالیاتی
  ها ها و اتحادیه تشکل

  طراحی
  بازرایابی

  تزریق نقدینگی
  تکنولوژي پیشرفته

  سی گمركکاهش بوروکرا
  برند سازي

  ها مدیریت پایدار جنگل
  عرضه پایدار مواد اولیه

  تنوع در مواد اولیه
  مالکیت معنوي

  تحقیق و توسعه
  وري ارتقاء مهارت و بهره

  نیروي انسانی متخصص
  مداري مشتري

  فرآوري مناسب
  ایجاد انگیزه در نیروي کار

  کنترل کیفیت
  پرداخت محصول نهایی
  ارتباط دانشگاه و صنعت

 نرخ ناسازگاري کل= 

160/0  
092/0  
087/0  
067/0  
055/0  
055/0  
054/0  
052/0  
050/0  
034/0  
032/0  
028/0  
027/0  
023/0  
020/0  
018/0  
017/0  
016/0  
015/0  
015/0  
015/0  
014/0  
012/0  
007/0  
007/0  
005/0  
004/0  
003/0  
001/0 
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  وهاي صنعتی مبلمانلمان و مصنوعات چوبی، توسعه خوشهاردات مبهاي اصالح تعرفه وشاخصزیر
 آالت ، توسعه صنایع جانبی و تنظیم تعرفه واردات مواد اولیه و ماشینایجاد فضاي رقابتی در صنعت

علل اهمیت باالي هر کدام از  .پس از شاخص افزایش ثبات اقتصادي داراي باالترین اولویت هستند
  .باشد شرح زیر می هب شده یادهاي  خصزیرشا

 نیازمند امنیت مالی براي گذاري در بخش صنعتسرمایه :)160/0 (افزایش ثبات اقتصادي
ی در حال حاضر به دالیل کارشناسان و تولیدکنندگان مبلمان،مطابق نظرات  .باشد میگذار  سرمایه
صادرات و واردات و  گمرکی، وضعیت نامشخص و ناپایدار حقوق مواد اولیه و قیمت یثبات بی همانند

هاي دیگر و یا در در کشوردهند  یح میترج گذارانسرمایه ،در نتیجه نبود امنیت مالی و برگشت سرمایه
 ماننددر یک کشور در حال توسعه  .گذاري کنندگري که ریسک کمتري دارد سرمایهواسطههاي فعالیت

اري گذ بنابراین سرمایه،باشد پذیر نمی نایران ایجاد ثبات اقتصادي دائمی و یا براي مدت طوالنی امکا
 گذارندگی مردم هم نیست از نظر سرمایهاز ضروریات ز محصول نهایی آن  مبلمان کهماننددر صنعتی 

ها و پشتیبانی تولید با وامکارهایی مثل  تواند با اجراي راهجا دولت می  در این.ریسک باالیی دارد
 کنترل ،هاي مالیاتی، رعایت عدالت مالیاتی یا معافیتگذارانمدت براي سرمایه ي مفید و طوالنیها بیمه

گذاران گذاري توسط سرمایهموجبات تمایل سرمایه ها و کنترل قیمتدقیق صادرات و واردات مبلمان
ثباتی اقتصادي یکی از  مطابق بررسی بانک جهانی نیز بی .داخلی و خارجی را در این صنعت مهیا کند

  .)2006میدري،  ( صنایع مختلف شناخته شده است نیافتنل مهم بر توسعهعوام
رویه واردات  در حال حاظر افزایش بی: )092/0 (تنظیم تعرفه واردات مبلمان و مصنوعات چوبی

بازار تولیدکنندگان مبلمان داخل را  خصوص از کشور چین بهکیفیت   بیدر واقعقیمت و  مبلمان ارزان
که با ادامه این  طوري هب، )2009 اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداري، (ده استبه رکود کشی

ي در این صنعت خواهیم روند در آینده نه چندان دور شاهد تعطیلی تعداد واحدهاي تولیدي بیشتر
کند به هیچ وجه با ساختار تولید  هایی که گمرك ایران براي واردات مبلمان دریافت می تعرفه. بود

ن کاال و بدون ازگاري ندارد، چرا که حق ورودي گمرکی تخصیص یافته مبلمان بر اساس وزداخل س
، مجله چوب و کاغذ (باشد  مبلمان می واقعیکننده ارزش هاي کیفی و هنري تعییندر نظر گرفتن جنبه

کنندگان اي باشد که عالوه بر ایجاد حس رقابت بیشتر براي تولیدتنظیم این تعرفه باید به گونه. )2009
  .داخل منجر به از دست رفتن بازار از دست آنها نگردد
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 در هعمدطور  بههاي مبلمانی که  توان به خوشه در این میان می :)087/0 (هاي صنعتی مبلمانخوشه
 و قم قرار ، مشهد)منطقه دالوران، منطقه جاجرود آباد، منطقه یافت(نقاط مختلفی از شهرهاي تهران 

ها سطح رقابت میان اعضا در سطحی باال و میزان  چه در این گروه از خوشهگرا. دارند اشاره کرد
 قدرت افزاییهمگیري از  اما بهرههمکاري و تشریک مساعی میان آنها در سطحی پایین قرار دارد 
در آینده از جمله منافعی است که جذب مشتري، کاهش سرانه هزینه تبلیغات و ارتقاء سطح همکاري 

تردید با انجام سازماندهی بر روي  بی .مند شوند توانند از آن بهره ها می ر این خوشهاعضاي موجود د
ها و تجربیات آزموده شده در کشورهاي صاحب سبک در  هاي سنتی موجود بر اساس مدل خوشه

هاي مدرن مبلمان در مناطق  هاي مبلمان نظیر ایتالیا و نیز طراحی و ایجاد خوشه ایجاد و بسط خوشه
یابی به مزیت مقیاس  کشور، این امکان فراهم خواهد شد تا واحدهاي کوچک تولیدي با دستمستعد 

نیز  و) ملی و جهانی(هاي خرید مواد اولیه، تیراژ تولید، توان حضور در بازارهاي بزرگ  در بخش
هاي پر هزینه، بازاریابی و ریسک  ساخت گیري از تکنولوژي و زیر هاي بهره کاهش هزینه در زمینه

نیز ) 2004( مهرپویا و مجیدي .گذاري تداوم حیات و رشد و توسعه خود را تضمین نمایند سرمایه
 راتنازینگام و .تواند الگوي مناسبی براي توسعه صنعتی محسوب گردد هاي صنعتی می معتقدند خوشه

 موقعیت هاي تولید،رغم افزایش هزینه بهمعتقدند که صنعت مبلمان تایوان قادر است ) 2004( لوراس
را در ساختار متفاوت تولید  عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ در دنیا حفظ کند که علت آن هخود را ب

هاي   نیز خوشه)2008 (گوپتا و سابرامانیان .دانند هاي صنعتی مبلمان میمبلمان در تایوان یعنی خوشه
  .کنند صنعتی را الگوي مناسبی براي توسعه صنعت مبلمان معرفی می

کنندگان نوعی مکانیزم ایجاد جو رقابتی در بین تولید :)067/0 (جاد فضاي رقابتی در صنعت مبلمانای
در صورت وجود  .شودي میوري بیشتر در واحدهاي تولیداقتصادي است که در درازمدت باعث بهره

منظور کاهش  ه ب افزایش تولید در باال بردن کیفیت،، تولیدکنندگان واقعی براي بقاء خودرقابت در بازار
کننده و هم در توسعه واهند کرد که این هم به نفع مصرفها و در نهایت کاهش قیمت تالش خهزینه

توان به تدوین و  هاي ایجاد فضاي رقابتی در صنعت مبلمان میاز سیاست .ثر استصنعت مبلمان مؤ
گذاري و جذب سرمایهمان، تشویق در طراحی مبل) کپی رایت( معنوي مالکیتاعمال قانون انحصار 

 و لحاظ کردن تعرفه  واردات مبلمان با کیفیتهاي صنعتی، توسعه خوشه،در این صنعتخارجی 
  .کننده اشاره کرد  و اعمال قوانین حمایت از مصرف، حمایت از برندسازي،مناسب
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  پلیمري،آالت فلزي و اقطورکلی صنایع جانبی مانند صنایع تولید یر هب): 055/0(توسعه صنایع جانبی 
از جمله صنایعی ) طبیعی و مصنوعی( سازي، واحدهاي تولید چرم رنگ و رزین، نساجی، شیشه

هاي افزایش ظرفیت طراحی،  مین مواد اولیه چوبی، در زمینهأشوند که در کنار صنایع ت محسوب می
ی از محصول در ترکیب مناسب ارتقاء ارزش افزوده، افزایش دامنه تنوع محصول و باالخره ارائه آمیزه یا

در این زمینه باید توجه داشت که از . کنند صنایع تولید مبلمان چوبی نقش بسیار موثري بازي می
دیدگاه علوم بازاریابی توان مدیریتی یک واحد تولیدي در زمینه طراحی و تدوین آمیزه محصول از 

ابی به بازدهی بیشتر را ی جمله فاکتورهاي کلیدي است که موفقیت شرکت در یک بازار رقابتی و دست
و در زمینه صنایع تولید مبلمان توان مدیریت در زمینه طراحی و ) 2009کاتلر و کلر، (زند  رقم می

 .ثیر کمیت و کیفیت محصوالت صنایع جانبی قرار داردأت تدوین آمیزه محصول تا حد زیادي تحت
ش کمی و کیفی این گروه از صنایع گیري نمود که وجود صنایع جانبی و گستر توان نتیجه براین میبنا

 .شوند ثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان یک کشور محسوب میأکننده و ت به درستی از فاکتورهاي تعیین
نیز صنایع جانبی قدرتمند مرتبط با صنعت مبلمان را یکی از فاکتورهاي مؤثر در ) 2005(راتنازینگام 

  .داند رشد و توسعه این صنعت می
اولین گام براي رسیدن به تولید با کیفیت و : )055/0(آالت اولیه و ماشین اردات مواداصالح تعرفه و

. باشد صرفه می به در نتیجه توسعه صادرات مبلمان دسترسی کافی به مواد اولیه مرغوب و مقرون
ور و  با توجه به کمبود مواد اولیه مناسب و ارزان قیمت مورد نیاز صنعت مبلمان کشسو از یک بنابراین

 دیگر باال بودن قیمت تمام شده محصول نهایی مبلمان داخلی که یکی از دالیل آن قیمت سوياز 
، سیاست کاهش تعرفه )2009 اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداري، (باشد باالي مواد اولیه می

عث افزایش توان اولیه منجر به کاهش قیمت تمام شده مبلمان خواهد شد که این امر با واردات مواد
آالت همچنین با کاهش تعرفه واردات ماشین. رقابت مبلمان تولید داخل با مبلمان وارداتی خواهد شد

  .وري تولید برداشتآ ثر در نوسازي فنؤتوان گامی م می
 هاي  شاخص،در این پژوهشAHP روش با توجه به نتایج حاصل از کاربرد توان گفت  در نهایت می

هاي  بی، توسعه خوشه اصالح تعرفه واردات مبلمان و مصنوعات چو،ادي در کشورافزایش ثبات اقتص
 آالت ، توسعه صنایع جانبی و تنظیم تعرفه واردات مواد اولیه و ماشینایجاد فضاي رقابتی ،صنعتی مبلمان

ثیر بیشتري بر توسعه صنعت مبلمان أها ت هاي وزنی نسبت به سایر شاخص با باالترین ارزشترتیب  هب
 .شود رفته می پذیه در مقدمه مطرح شده بود کپژوهش فرضیه این همچنین. کشور دارند
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Abstract1 

Furniture production industry is fast growing throughout the world. Each 
country which can join to this international huge market, can make great evolution 
in its wood industry sector. The aim of this study is determination of the effective 
criteria on development of Iran furniture industry using Group Decision Making 
method. For this purpose, after preliminary investigation and interview with some 
of the furniture producers and relevant experts, effective criteria were divided into 
six major groups as well as 29 sub-criteria. After getting experts' opinions via 
questionnaire, the priority rates of obtained criteria and sub-criteria were 
determined by Analytical Hierarchy Process (AHP). The results show that 
economical and regulations criteria have the highest weighting values at the first 
level. In addition, among 29 effective sub-criteria, improvement of economical 
stability, reformation of furniture import tariff, development of industrial clusters, 
creation a competitive opportunity, development of lateral industries and 
reformation of materials and machines import tarrif have highest priorities as 
0.160, 0.092, 0.087, 0.067, 0.055, 0.055 weighting values, respectively. 
 
Keywords: Criteria, Group Decision Making, Analytical Hierarchy Process (AHP), 
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