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  چکیده
 مبلمان صنعت شود.می محسوب کشور اقتصادي بنیه تقویت ارکان از یکی نفتیغیر صادرات توسعه هدف: و سابقه
 ثیرأت تواندمی صنعت این پایدار توسعه و رشد لذا است، برخوردار جهانی تجارت در توجهی قابل سهم از اکنون

 دلیل به باشد. داشته کشور براي نفتیغیر درآمدهاي کسب و داخلی ناخالص تولید افزایش زایی،اشتغال در بسزایی
 صنعت این در پایدار توسعه سمت هب حرکت لزوم چوبی، مبلمان صنعت محیطیزیست و اجتماعی اقتصادي، اهمیت

 مبلمان صنعت پایدار توسعه بر اثرگذار هايشاخص وزنی ارزیابی و شناسایی هدف با کنونی مطالعه د.شومی احساس
 ،پیاچاي مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه غیرپارامتریک رویکرد از استفاده با مناسب، راهکارهاي ارائه و ایران چوبی
  .است شده انجام
 هايشاخص ،مربوطه خبرگان با مصاحبه انجام همچنین و تطبیقی اتمطالع با ابتدا ،راستا این در ها:روش و مواد

 زیرمعیارها معیارها، هدف، شامل گیريتصمیم درخت مراتبی سلسله سطوح ترسیم از پس گردید. شناسایی ثیرگذارأت
 يهاپرسشنامه طراحی قالب در هاآن از یک هر بندياولویت و وزنی ارزش تعیین جهت موردنیاز هايداده ،هاگزینه و

 مربوطه هاينهاد و صنعت دانشگاه، نظرانصاحب و خبرگان نظرات از استفاده با و زوجی مقایسات مبناي بر استاندارد
 به دهیوزن ینح در همچنین پذیرفت. انجام چویساکسپرت افزارنرم در آن محاسباتی مراحل نهایت در و تهیه

  شد. انجام ،باشد 1/0 زیر بایستمی که هاقضاوت سازگارينا نرخ به مربوط تحلیل و تجزیه ها،مجموعه
 وزنی ارزش با ترتیب هب اول سطح در "زیستیمحیط" و "اقتصادي" هايشاخص ،حاصل نتایج اساس بر ها:یافته
 ثبات افزایش يهازیرشاخص نیز، دوم سطح در این بر عالوه اند.کرده کسب را وزنی ارزش بیشترین 212/0 و 358/0

 ارتباط ،)121/0( تولید پروسه در آلی فرار مواد کاهش ،)149/0( مبلمان صنعتی هايخوشه توسعه ،)168/0( اقتصادي
 و داخلی سپاريبرون استراتژي توسعه ،)074/0( مبلمان بازیافت ،)093/0( مبلمان صنعت و دانشگاه منسجم و مستمر
 در اند.داده اختصاص خود به را هااولویت باالترین ترتیبهب )060/0( خارجی سپاريبرون از حاصل منافع جذب
 ،گزینه بهترین عنوان به 340/0 وزن با نیز، "یافته توسعه کشورهاي در پایدار توسعه هايمدل از يالگوبردار" نهایت،
  .گردید خابانت ایران چوبی مبلمان صنعت در پایدار توسعه به دستیابی جهت

                                                             
  mohebbi.nemat@ut.ac.ir مسئول مکاتبه:*



  1396) 1)، شماره (24هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

118 

 راهکارهاي پایدار، توسعه صحیح مسیر در حرکت راه نقشه عنوان به تواندمی تحقیق این از حاصل نتایج گیري:نتیجه
 چوبی مبلمان صنعت مختلف هايبخش در ساختاري اصالحات ایجاد و تولیدکنندگان عملکرد بهبود جهت را مناسبی
 و اندرکاراندست مسئولین، روي پیش پایداري، بر مبتنی توسعه و المللیبین بازارهاي به دستیابی هدف با کشور

  .دهد قرار مربوطه گذارانسیاست
  

  زیرمعیار و معیار ،مراتبی سلسله تحلیل فرایند پایدار، توسعه ،مبلمان صنعت کلیدي: هاي هواژ
  

  مقدمه
 و رشد در کلیدي عوامل از یکی صادرات توسعه

 تجارب شود.می محسوب پایدار اقتصادي توسعه
 اقتصادي، هايعرصه در پیشرو کشورهاي موفق

 و صادرات توسعه به هاآن توجه و تالش حاصل
 بسیاري باشد.می جهانی تجارب در شانسهم افزایش

 زمینه در متنوعی هايبرنامه و هامشی خط ها،دولت از
 صادرات افزایش یا آغاز براي تولیدکنندگان به کمک
 رغمعلی گذشته دهه چند طی .کنندمی اجرا و تدوین

 از ناشی ایران اقتصادي رشد از بخشی که واقعیت این
 صنعتی محصوالت تولید و نفتیغیر صادرات افزایش

 مسلط کشور اقتصاد بر گاز و نفت هنوز ولی بوده،
 تأمین را ارزي هايدرآمد از ايعمده قسمت و است

 به منجر ،نفت به حد از بیش وابستگی .کنندمی
 و هامتحری برابر در داخلی اقتصاد پذیريآسیب
 .)27( گرددمی جهانی بازارهاي در آن نرخ اتنوسان

 اقتصادي برپایی و کشور تولیدي بنیه تقویت بنابراین
 الزامات پاسخگوي سو یک از بتواند که پویا و توانمند

 و شغل ایجاد جمله از جمعیتی هاينیاز مینأت از ناشی
 دیگر سوي از و باشد جامعه جوان نسل براي درآمد

 المللیبین شدید رقابت و پایدار صادرات عرصه در
 تجاري بازارهاي به کشور نفوذ امکانات و هاقابلیت بر
 به وابستگی قطع گریزناپذیر ضرورت و بیافزاید تنوعم

 تعمیق و گسترش مستلزم بپوشاند، عمل جامه را نفت
 ،ياقتصاد رشد دیگر عبارت به و شدن صنعتی فرآیند

 نهایت در و تکنولوژیک تحول ساختار، دگرگونی

 صنایع مخصوصاً کشور صنایع همه در 1پایدار توسعه
 .3باشدمی 2متوسط و کوچک هايبنگاه بر مبتنی

 :متوسط و کوچک هايبنگاه بر مبتنی صنایع اهمیت
 داشتن نگه فعال و برپایی پیش دهه چند تا

 تلقی اقتصادي امتیاز کی عنوان به بزرگ هاي شرکت
 این چه هر که شدمی استدالل چنین و شدمی

 ترمندتقدر و پویاتر اقتصاد باشند، تربزرگ ها شرکت
 بر و گرفت رونق دهه چندین طی تفکر این گردد.می
 داشتن جهت به یبزرگ هايشرکت نیز، آن پایه

 تولید، دامنه اثر ،4انبوه مقیاس اثر از ناشی هاي مزیت
 تحوالت ولی .مدآ وجودبه یسازمانده اثر و تجربه اثر

 فشارهاي جهانی، رقابت یافتن شدت ویژههب اخیر
 ،متنوع محصوالت براي فزاینده تقاضاي جمعیتی،
 یندهايآفر شدن ترپیچیده و مستمر هاينوآوري

 و ضروري را آنی هايگیريتصمیم به نیاز مدیریتی،
 هايبنگاه هايفعالیت از حاصل تجارب ،متعاقبا

 نمایان را ها آن اهمیت زمینه، این در متوسط و کوچک
 هايبنگاه یا مقایسه در هابنگاه این .)4( است ساخته
 و بوده برخوردار بیشتري پذیريانعطاف از بزرگ
 اقتصادي، عوامل همچون محیطی هايلفهؤم به نسبت

 ترسریع ،قانونی و سیاسی ،تکنولوژیکی اجتماعی،

                                                             
1- Sustainable Development  
2- Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)  

 خدماتی و صنعتی واحدهاي متوسط، و کوچک هاي   بنگاه - 3

  نیروي کار دارند.  نفر 50 از که کمتر هستند
4- Economy of Scale  
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 که است آن از حاکی ها بررسی .دهندمی نشان واکنش
 به کهآن رغمعلی اقتصادي هايبنگاه این

 کانالِ چهار طریق از دارند، نیاز کمتري گذاري سرمایه
 و مولد اشتغال ایجاد نوآوري، و خالقیت کارآفرینی،

 هايمزیت کسب بر ،صادرات افزایش نهایت در
 نظام به نگاهی .)9( ثیرگذارندأت کشورها رقابتی
 پیشرفته کشورهاي از بسیاري در اجتماعی و ياقتصاد

 از حمایت و ایجاد که دهدمی نشان یافته، توسعه نو و
 عنوان به متوسط و کوچک هايبنگاه بر مبتنی صنایع

 اهداف به دستیابی جهت اساسی هاياولویت از یکی
 توسعه هايبرنامه در ،تجاري و صنعتی پایدار توسعه

 کشور در که است حالی در این .دارد قرار هاکشو این
 تولیدي واحدهاي درصد 90 از یشب کهآن رغمعلی ما
 هب گیرند،می ارقر متوسط و کوچک صنایع گروه در
 مبتنی توسعه استراتژي نداشتن قبیل از مختلفی یلدال
 به ها آن کردن رها و صنعتی موجود ساختارهاي بر

 و کار و کسب رشد مناسب هايمحیط نبود ،خود حال
 ارتباط فقدان تشکیالتی، و افزارينرم هايساخت زیر

 و دانشگاهی و مالی ،بانکی هايشبکه با منسجم
 سهم اندنتوانسته ،هدف بازارهاي شناخت در ضعف

 و ملی ناخالص تولید صادرات، رشد در توجهی قابل
 مبلمان صنعت .)40( باشند داشته افزوده شارز ایجاد

 متوسط و کوچک واحدهاي از متشکل صنایع جمله از
 لحاظ به اضرح حال در که شودمی محسوب جهان در

 بر مبتنی صنایع نخست رتبه سالیانه، تولید ارزش
   .)26( است داده اختصاص خود به را سبک تکنولوژي

 ارزش ایجاد توان :پایدار توسعه و مبلمان صنعت
 ایجاد مناسب بسیار ضریب از برخورداري باال، افزوده

 سادگی باالخره و پایین بريسرمایه ضریب اشتغال،
 از موردنیاز اولیه مواد و تکنولوژي مهارت، کسب
 یکی به را مبلمان صنعت که است فاکتورهایی جمله

 در گذاريسرمایه براي توجه مورد صنایع از
 اندونزي، مالزي، قبیل از توسعه حال در کشورهاي

 صنعت اهمیت .است کرده بدل غیره و ترکیه تایوان،
 چوب صنایع هايبخش سایر از بیش ،ایران در مبلمان
 تولیدي، مراکز کل درصد 80 تنهایی به که چرا است،

 کل افزوده ارزش درصد 72 و کار نیروي درصد 4
 است داده اختصاص خود به را کشور چوب صنایع

 توسعه اهمیت به توجه با حاضر حال در .)47(
 گستردگی همچنین و سویک از نفتیغیر صادرات

 توسعه و رشد دیگر، سوي از لمانمب مینأت زنجیره
 ناخالص تولید افزایش رغمعلی صنعت این پایدار
 عنوانهب تواندمی ارزي، درآمدهاي کسب و 1داخلی
 مبلمان وابسته صنایع از عظیمی بخش توسعه موتور
 هايروش با عمدتاً ایران در چوبی مبلمان کند. عمل
 پایین وريبهره بر عالوه که قدیمی آالتماشین و سنتی

-برکار ،تربرهزینه معموالً آلودگی، و ضایعات ایجاد و

 حاضر حال در .شودمی تولید ،هستند تربريژانر و تر
 تکنولوژي با کشور در مبلمان کنندگان تولید از برخی

 روي بر را وششیپ مواد و رنگ اسپري عمل قدیمی
 هاسیستم این کارآیی که دهندمی انجام چوب سطح
 کهحالی در باشد،می فراوان ضایعات با همراه و پایین

 (مانند پیشرفته تکنولوژي از کارخانجات مینه اگر
 که این رغمعلی کنند، استفاده خالً) اسپري سیستم
 باعث یافت، خواهد افزایش زیادي حد تا ها آن کارایی
 همچنین و کار انجام زمان انرژي، مصرف کاهش
 خواهد نیز کار نیروي سالمت براي خطرات کاهش

 قابل حجم چوبی مبلمان تولید پروسه در .)26( شد
 مواد ها،رنگ ها،چسب قبیل از شیمیایی مواد توجهی

 منبع مواد، این که شودمی استفاده غیره و پرداختی
 .)15( باشندمی فضا در آلی فرار مواد انتشار عمده
 بر عالوه مواد این آمریکا، سالمت انجمن گزارش طبق

 قبیل از کار نیروي براي سالمتی مشکالت ایجاد
 سردرد، تنفسی، دستگاه نقص پوست، و چشم سوزش

                                                             
1- Gross Domestic Production 
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 به ،کبد و روده به آسیب و هاماهیچه ضعف
 .)12( کنندمی وارد فراوانی آسیب نیز زیست محیط

 و سنتی طبیعت جمله از مختلفی دالیل به متاسفانه
 کمبود کشور، در مبلمان تولید قدیمی تکنولوژي

 درك ،1پایدار توسعه به مربوط موضوعات از آگاهی
 اجراي عدم ،2تولیدکنندگان توسط هاهزینه از نادرست

 از و 3ذیربط هايارگان توسط قوانین صریح و قاطع
 با منطبق مبلمان براي تقاضا وجود عدم ترمهم همه

 توسعه زیستی محیط بعد ،زیستیمحیط فاکتورهاي
 و کنندگانتولید توجه مورد مبلمان صنعت پایدار
 بنابراین است. نگرفته قرار مربوطه اندرکاراندست
 باالیی زیستیمحیط بار داراي ایران، در مبلمان تولید

 از براي .)26( باشدمی حصولم تولید واحد هر ازاء هب
 تدابیري باید منابع حفظ و توسعه بین تضاد بردن بین
 از ،توسعه حال عین در و موجود منابع تا بست کار به

 توسعه مفاهیم همان تدابیر این ،نشوند خارج نظم
 نوآوري و تحقیق موسسه تعریف به بنا است. پایدار

 ادامه و وقوع ،پایدار توسعه )2008( پایداري در
 آسیب بدون اجتماعی و اقتصادي توسعه هاي مدل

                                                             
نداشتن تحصیالت دلیل اکثر تولیدکنندگان مبلمان به - 1

دانشگاهی با موضوعات و مفاهیم توسعه پایدار آشنا نیستند و 
عنوان یک تئوري پیچیده که ارتباط کمی با توسعه پایدار را به

  کنند.صنعت مبلمان دارد، تصور می
هاي طبق دستورالعمل دولت در برنامه پنج ساله سوم، هزینه - 2

ها قابل مالیات اقدامات براي کاهش آلودگی کامالّ از محل
  باشد.پرداخت می

الزم به ذکر است که در برنامه پنج ساله سوم، یک فصل  - 3
هاي زیست محیطی اختصاص داده شده و کامل به سیاست

تصریح شده که کلیه واحدهاي صنعتی کوچک و بزرگ موظفند 
هاي فنی خود با مقررات اقدامات الزم جهت تطبیق ویژگی

ت و بر اساس استانداردهاي زیست محیطی که توسط دول
سازمان بهداشت جهانی تدوین شده را، انجام دهند. همچنین 

زیست بر واحدهاي  جرایم اعمالی از سوي دفاتر محلی محیط
  ).40( دلیل عدم رعایت استانداردها مشخص شده استصنعتی به

 .)3( است طبیعیمنابع و زیستمحیط به رساندن
 یافته توسعه کمتر هايکشور در صنعتی پایدار توسعه

 الزامات از یکی امروزه ایران، مانند توسعه حال در و
  .باشدمی انکارناپذیر و منطقی

 طی ایران در مبلمان صنعت توسعه و رشد روند
 وجود رغم علی که است مساله این مبین اخیر دهه سه

 و بزرگ بازار داشتن اختیار در تولید، نسبی هايمزیت
 بازارهاي به دسترسی سهولت نیز و ملی رشد به رو

 از گاههیچ صنعت این خاورمیانه، مصرف بزرگ
 بازارهاي در حضور براي معنادار و هدفمند تحرکی
 روند این تردید بی است. نبوده خوردار بر خارجی
 در کور نقاط و اساسی اشکاالت وجود از حکایت
 صنعتی توسعه هايریزيبرنامه و هاگذاريسیاست
 از متشکل دستی پایین صنایع درحوزه ویژهبه کشور،

 آن آثار که دارد متوسط و کوچک تولیدي واحدهاي
 ینیالدتاج است. گردیده نیز مبلمان صنعت گیرگریبان

 در توفیق عدم عمده دالیل )،2012( همکاران و
 غیر عواملی در ریشه را ایران چوبی مبلمان صادرات

 و دانسته تولید ساختارهاي و اولیه مواد کمبود از
 از استفاده و تربیت به بیشتر توجه که کندمی عنوان

 در کاربردي هايآموزش ارایه و محوردانش مدیران
 الریجانی .)42( باشدمی ترضروري بسیار زمینه این

 توسعه عدم در تأثیرگذار عوامل از یکی )2011(
 یافتگی توسعه عدم را، کشور مبلمان صنعت پایدار
 مختلف سطوح در صنعت این در شاغل انسانی منابع

 کاهش باعث عامل این معتقدند ایشان کند.می معرفی
 صنعت این در 6وريهبهر و 5اثربخشی ،4کارایی نرخ
 افزایش به منجر خود عامل این که است، شده

 توسعه عدم نتیجه در و ضایعات تولید، زمان ها، هزینه

                                                             
4- Efficiency: انجام دادن درست کارها  
5- Effectiveness: انجام دادن کارهاي درست     

6- Productivity: تحقق همزمان اثربخشی و کارایی  
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 .)20( است شده کشور صنعت از بخش این یافتگی
 حمایتی هايسیاست فقدان )،2005( شفیعی و شقاقی
 و ایران هايدانشگاه منديعالقه عدم همچنین و دولت
 و صنعت با مناسب ارتباط به تحقیقاتی مراکز سایر

 را متوسط و کوچک کارهاي و کسب به مربوط مسائل
 در هابنگاه این پایدار توسعه به نرسیدن اصلی دالیل از

 لوراس و راتنازینگام .)40( کنندمی معرفی کشور
 و ثبات فاکتورهاي که کنندمی عنوان 1)2003(

 و تحقیق هايفعالیت افزایش اقتصادي، آزادسازي
 کار نیروي تامین صنعتی، هايخوشه توسعه توسعه،

 طریق از محصوالت افزوده ارزش افزایش و متخصص
 باعث که هستند عواملی جمله از طراحی، و بازاریابی

 آینده در صنعت این بیشتر چه هر پایداري و توسعه
 دیگري تحقیق در همچنین .)32( شد خواهند

 افزوده ارزش بودن باال دالیل از )2005( راتنازینگام
 با مقایسه در یافته توسعه کشورهاي يتولید مبلمان

 فاکتورهایی به ،وارد تازه و توسعه حال در کشورهاي
 طراحی، قدرتمند، و یافته توسعه جانبی صنایع نظیر

 اشاره بازاریابی قدرت و کار نیروي فنی مهارت
 هايشاخص )،2007( 2همکاران و نملی .)33( کند می

 پیشرفته، آوريفن از منديبهره صنعتی، هايخوشه
 و خالقانه طراحی باال، کیفیت با محصوالت تولید

 بازاهاي در خریداران هايخواسته از کافی شناخت
 توسعه و موفقیت عوامل ترینمهم جزو را هدف

 و کااو .)28( برشمردند ترکیه در مبلمان صنعت
 صنعت در نوآوري بررسی با )،2005( 3همکاران

 نوآوري چینی، تولیدکنندگان که دریافتند چین مبلمان
 بهبود و طراحی (شامل محصول بخش سه هر در را

 تکنولوژي، جدید، مواد (شامل تولید فرآیند کیفیت)،
 (شامل تجاري هايسیستم و فرآیندسازي) و پردازش

                                                             
1- Ratnasingam and Lorass 
2- Nemli and et al. 
3- Cao 

 تحقیق در .)5( کنندمی دنبال بازاریابی) و مدیریت
 صنعت بررسی با )،2012( 4همکاران و یانگ دیگري

 صنعتی هايخوشه توسعه از چین، در مبلمان تولید
 تولید صادراتی گیريجهت همچنین و مبلمان

 به حرکت فاکتورهاي ترینمهم عنوان به کنندگان،
 .)43( کنندمی یاد صنعت این در پایدار توسعه تسم

 صنعت مطالعه با )،2012( 5همکاران و اوگانوسی
 بودن کوچک و پراکنده نیجریه، جنگل و چوب
 کار) نیروي نفر 5-3 (بین مبلمان تولیدي هايکارگاه

 فرآیند در خام و قدیمی مفاهیم از استفاده همچنین و
 در صنعت این هايویژگی بارزترین از یکی را تولید

 ساختار این که دریافتند ها آن کنند.می معرفی نیجریه
 ضایعات، افزایش متعاقبا و کارایی کاهش به منجر

 حاشیه کاهش نهایت در و محصوالت کیفیت کاهش
 هاکارگاه این کردن ايخوشه با بنابراین گردد،می سود
 را محصوالت کیفیت و خالقیت تولید، کارایی توانمی

 ایجاد ،که کندمی بیان )1388( ریاحی .)29( داد ارتقاء
 پیوند برقراري جهت مناسب راهی صنعتی، هايخوشه

 ایجاد با تا است مبلمان صنعت در درگیر اجزاي بین
 و فنی توان افزایش جهت در تولید، مناسب زنجیره
  کمک آنان به ،توانمندسازي و اقتصادي رشد تجاري،

 کهاین بیان با )1381( مخبر و زندباف .)36( نماید
 صنعت بخش هاشرکت و مؤسسات درصد 93 از بیش
 با و دهندمی تشکیل کوچک هايشرکت را، ایران
 کوچک و پراکنده واحدهاي از حمایت کهاین به توجه

 بر عالوه صنعت، مسئوالن و دولت براي صنعتی
 دارد، بر در نیز سنگینی بسیار هزینه بودن، مشکل
 و هاخوشه در تجمیع به هاآن ترغیب و تشویق
 و موفق راهکار یک عنوانبه را صنعتی هاي شبکه
 در حرکت جهت کشورها از بسیاري در شده تجربه
 حالی در این .)38( کندمی معرفی پایدار توسعه مسیر

                                                             
4- Yang and et.al 
5- Ogunwusi and Olife  
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 پذیريرقابت جهانی شاخص بنديرتبه در که است
 توسعه میزان لحاظ از ایران اقتصاد، جهانی مجمع
 دارد قرار 91 رتبه در مختلف صنایع در هاخوشه

 مبلمان صنعت است، معتقد )1391( ضیائی .)16(
 در شدید ضعف قبیل از مشکالتی با کشور چوبی

 بازار، خلق و بازاریابی مد،کارآ طراحی  هايمهارت
 نیازهاي و سالیق تنوع به روزآمد و دقیق پاسخگویی

 مواجه وريبهره در ضعف باالخره و بازار متنوع
 در امروزي متنوع هايچالش این، بر عالوه .باشد می

 تنوع اقتصاد جایگزینی قبیل از مبلمان تولید محیط
 گسترش محصول، تیراژ اقتصاد جاي به محصول
 سربار هايهزینه افزایش المللی،بین رقابت فزاینده
 محصوالت، عمر طول کاهش داري،کارخانه و ساخت

 باالخره و کامپیوتر تکنولوژي انتظار از دور گسترش
 به منجر سفارشی، محصوالت تولید به نیاز افزایش

 شده جدید تجاري القاب با متنوع محصوالت ظهور
 بیشتر چه هر کاهش براي شدیدي رقابت که است
 بازار در رقابتی هايمزیت تحصیل و تولید هايهزینه

 فضایی چنین در ،ایشان گفته طبق است. نهاده بنا را
 بیشتر تمرکز هدف با 1سپاريبرون استراتژي به توجه

 شرکت که تولیدي هايفعالیت از هاییبخش روي بر
 براي ارزشمندي و خاص منابع و هامهارت ها،قابلیت
 2ژانگ .)45( باشدمی موثري گام دارد، ها آن انجام

 به چوبی مبلمان صنعت حرکت" بررسی با )2008(
 جدي مشارکت هايشاخص ،"پایدار توسعه سمت

 از استفاده ها،جنگل از حفاظت غیردولتی، هايسازمان
 هايسیاست اصالح ناب، و پاك تولید هايروش
 و دانشگاه ثرؤم ارتباط صنعت، بخش در دولتی

 اجراي ماهر، انسانی نیروي مینأت جهت در صنعت
 و سبز مینأت زنجیره ،ضایعات مدیریت هايسیستم

 هايشاخص ترینمهم جزو را هوشمندانه بنديبسته

                                                             
1- Outsourcing  
2- Zhang  

 3ماسون .)44( کندمی معرفی پایدار توسعه به رسیدن
 مبلمان صنعت پایدار توسعه بررسی با )2005(

 اعمال پایدار، طراحی نظیر هاییشاخص انگلیس
 سمت به حرکت ت،واردا کاهش جهت هاییسیاست

 مدیریت ضایعات، مدیریت ساخته، پیش مبلمان تولید
 کنترل اولیه، ماده و محصول بهینه نقل و حمل

 آموزش و هاپوشش و هارنگ از ناشی هايآلودگی
 هايشاخص مهمترین عنوان به را کار نیروي مستمر

 .)21( کندمی معرفی صنعت این پایدار توسعه بر مؤثر
 صنعت پایدار توسعه مورد در که دیگري تحقیق در

 گرفته صورت 2003 سال در کانادا اداري مبلمان
 مدیریت ،4آلی فرار ترکیبات کنترل معیارهاي ،است

 نوسانات کنترل انرژي، کارایی مدیریت ،مواد بازیافت
 و سخت فرایند تسهیل ،آمریکا دالر با کاال مبادله نرخ

 مداوم آموزش و مالیاتی تسهیالت ،گمرك مشکل
 مهمترین نعنوا هب سطوح همه در کار نیروي

  .)35( شدند معرفی تاثیرگذار فاکتورهاي
 صنعت اهمیت دلیل به مذکور، مطالب به توجه با

 درآمدهاي (کسب اقتصادي ابعاد از چوبی مبلمان
 زیستیمحیط و زایی)(اشتغال اجتماعی ،ارزي)

 به ایران پیوستن ضرورت همچنین و (آلودگی)
 توسعه سمتبه حرکت لزوم ،5جهانی تجارت سازمان
 راستا این در .شودمی احساس صنعت این در پایدار
 توسعه رب ثیرگذارأت هايشاخص شناسایی ،گام اولین
 انتخاب زمینه، این در که است بدیهی باشد.می پایدار

 انجام براي مناسب هايتکنیک از گیريبهره و
 شود.می محسوب الزم شرط ،راهبردي تحقیقات
 ،که است شده سعی تحقیق، این در بنابراین
 مبلمان صنعت پایدار توسعه بر ثیرگذارأت هاي شاخص

 از نظرسنجی و میدانی هايبررسی از پس ایران چوبی
 کمک با صنعت این مدیران و متخصصان

                                                             
3- Moson  
4- Volatile Organic Components  
5- WTO (World Trade Organization)  
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 تحلیل روش اصول طبق ،هدفمند هاي  پرسشنامه
 نهایت در و بندياولویت ،شناسایی ،1مراتبی سلسله
 تحلیل روش فنی، نگاه از گردد. ارائه مناسب راهکار
 طراحی هايسیستم ترینجامع از یکی مراتبی، سلسله

 گانهچند معیارهاي با گیريتصمیم شاخه براي شده
 سلسله شیوه به را مساله کردن فرموله امکان که است

 آن سادگی روش، این امتیازات از یکی دهد.می مراتبی
 آن از توانندمی اولیه آموزش یک با افراد کلیه که است

 چارچوبی و ساختار ارائه آن دیگر امتیاز کنند. استفاده
 در نخبگان گروهی مشارکت و همکاري براي

   باشد.می مشکالت حل یا هاگیري تصمیم
  

  هاروش و مواد
 کلی طوربه ارزیابی: هايگزینه و هاشاخص تعیین -
 و تعیین بندي،اولویت و گیريتصمیم فرایند هر در

 مراحل از یکی ارزیابی هايمعیار و هاشاخص تعریف
 اثربخشی و کارایی زیرا شود.می تلقی ناپذیراجتناب

 قابل میزان به نتایج پذیرش و صحت و مراحل سایر
 ارزیابی هايمعیار و هاشاخص ثیرأت تحت توجهی

 کلیه اهمیت و جایگاه حفظ ضمن رو این از دارد. قرار
 هاشاخص تعریف و تعیین بندي،اولویت مراحل

 شود.می محسوب اولیه و زیرین بناي سنگ عنوان به
 و ابعاد تمام جامع نگرشی با باید خصوص این در لذا

 از یکی دیگر عبارت به  گیرد. قرار مدنظر مالحظات
 شود ایجاد مرحله این در است ممکن که مشکالتی

 و مالحظات و ابعاد از بخشی به جانبه یک توجه
 این از پرهیز منظور به است. ابعاد سایر انگاشتن نادیده
 از هاشاخص و هامعیار تعریف در اوالً باید مشکل

 گیريتصمیم مسئله به آگاه و کارشناس خیره، افراد
 و هاشاخص کردن نهایی از قبل ثانی در و کرد استفاده

 جهت داد. قرار بازبینی مورد را ها آن هازیرشاخص
 استفاده مختلف هايشیوه از توانمی هامعیار شناسایی

 مطالعات انجام از عبارتند ها آن ترینعمده که نمود

                                                             
1- Analytic Hierarchy Proccess  

 و خبرگان با تخصصی کارگاه برگزاري و 2تطبیقی
 انجام با اول مرحله در مطالعه این در نظران.صاحب

 از اولیه، فهرستی تطبیقی، و ايکتابخانه مطالعات
 و خبرگان از نجینظرس با نهایت در و تهیه هاشاخص

 هايشاخص ساسا این بر شد. سازينهایی کارشناسان
 -فرهنگی انسانی، فنی، کلی گروه 7 به ثیرگذارأت

 و قوانین محصول، و مواد اقتصادي، اجتماعی،
 40 و شدند تقسیم زیستی محیط و مقررات

 از پس .گرفتند قرار هاگروه این در نیز شاخص زیر
 گیريتصمیم مراتبی سلسله درخت مرحله، این
 نیز، بعد مرحله در گردید. ترسیم یک شکل صورت به

 گزینه سه کارشناسان، و خبرگان از سنجی نظر از پس
 شد. مطرح یک) جدول (مطابق

 هازیرمعیار و هامعیار اهمیت ضریب تعیین -
 اهمیت ضریب تعیین براي :بندي اولویت منظور به

 که دارد وجود روش چند هازیرمعیار و هامعیار (وزن)
 این در است. دویی دوبه مقایسه ها آن ترینمعمول
 هازیرمعیار و معیارها و طراحی ايپرسشنامه روش
 اهمیت درجه و شوندمی مقایسه یکدیگر با دو دوبه
 .)24( دشومی مشخص دیگري به نسبت معیار هر

 شده ارائه استاندارد روش از توانمی کار این براي
 هر به روش این در کرد. استفاده 3ساعتی توسط
 داده نسبت عدد یک نه تا یک از زوجی مقایسه

 شده آورده دو جدول در عدد هر (معنی شود می
 کرد نرمالیزه را هاوزن باید دهیوزن از پس است).

 هايروش از توانمی کردن نرمالیزه منظور به .)37(
 وزن هر تقسیم از مدل این در که کرد استفاده مختلفی

   است. شده استفاده ستون همان هايوزن مجموع بر

                                                             
از سایر  دست آمده منظور مطالعه و بررسی تجارب و نتایج به -2

 باشد.هاي مورد بررسی میها و معیارها در زمینه شاخص کشور

3- Tomas Al Saaty  



  1396) 1)، شماره (24هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

124 

 
 .تحقیق مفهومی مدل -1 شکل

Figure 1. The conceptual model of research. 
 

  .پژوهش در استفاده مورد هايگزینه -1 جدول
Table 1. Alternatives of research. 

 اول گزینه
1sd alternative 

 یافته توسعه کشورهاي تجارب مطابق پایدار توسعه الگوبرداري
Modeling sustainable development according to the experiences of developed countries  

  دوم گزینه
nd alternative 2 

 صنعت و دانشگاه دولت، منسجم ارتباط
Coherent communication between government, academia and industry  

 سوم گزینه
3rd alternative  

 پایدار توسعه در خصوصی بخش و غیردولتی هايسازمان مشارکت
Participation of NGOs and the private sector in sustainable development  

 
 .معیارها وزنی ارزش تعیین -2 جدول

Table 2. Determining of criteria weighting values. 
  عددي ارزش  معیار دو بین مقایسه مبناي بر نظري ارزش  ردیف

 Equal Preference 1 برابر و یکسان ارزش داراي  1

 Weak Preference 3 بیشتر کمی دیگري به نسبت یکی ارزش  2

 Strong Preference 5 است بیشتر دیگري به نسبت یکی ارزش  3

 Demonstrated Preference 7 است بیشتر مسلماً دیگري به نسبت یکی ارزش  4

 Absolute Preference 9 است بیشتر مطلقاً دیگري به نسبت یکی ارزش  5

 Intermediate Preference 2,4,6,8  بینابینی هاي ارزش  6
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 به توجه با :مراتبی سلسله تحلیل تکنیک اجراي -
 برگزیده اولیه معیار 50 از معیار 40 نهایت در که این
 13( زوجی مقایسه جدول 14 با ايپرسشنامه شد،

 هايزیرگروه در هامعیارزیر مقایسه براي جدول
 زوجی مقایسه براي نیز جدول یک و مربوطه

 فعال اعضاي از نفر 30 بین و تهیه اصلی) هاي گروه
 و خبرگان درصد)، 40( مبلمان تخصصی هاياتحادیه

 وزارت کارشناسان ،درصد) 20( دانشگاهی کارشناسان
 در تجربه با مدیران و درصد) 30( معادن و صنایع
 26 نهایت در و توزیع درصد) 10( چوب صنعت

 .شد آوريجمع ارسالی پرسشنامه 30 از پرسشنامه
 قسمت در آنچه با مطابق هاپرسشنامه تکمیل از پس
 1چویس اکسپرت افزار نرم از استفاده با ،شد ذکر قبل

 این گردید. تلفیق یکدیگر با گوپاسخ افراد نظرات
 اخذ جهت ايگسترده امکانات داراي افزارنرم

 تلفیق سپس و افراد زوجی مقایسات هايماتریس
 یک به ها آن تبدیل و گوناگون افراد هايماتریس
 تک هندسی میانگین طریق از که است واحد ماتریس

 طریقه آید.می دست به ،افراد هايماتریس عناصر تک
 از پس ،که بود صورت بدین تحقیق این در کار

 هايماتریس دهندگان،پاسخ توسط هاپرسشنامه تکمیل
 افزارنرم درون پرسشنامه، هر زوجی مقایسات

 از اطمینان کسب منظور  به شد. وارد انفرادي صورت به
 2ناسازگاري نرخ بود الزم ،آمده دست به نتایج صحت
 از پس کنیم. محاسبه را افراد از یک هر نظرات

 1/0 باالي ناسازگاري نرخ داراي که جداولی محاسبه،
 در تا شد داده برگشت دهندهپاسخ افراد به بودند

 آخرین کهآن از پس کنند. نظر تجدید خود قضاوت
 بررسی آن ناسازگاري و شد افزارنرم وارد پرسشنامه

 یک ماتریس، جداول از کدام هر براي افزارنرم گردید،
 صورتبه افراد تمام امتیازات که تلفیقی ماتریس
 در و کرد ایجاد داشت قرار آن در هندسی میانگین

                                                             
1- Expert Choice  
2- Inconsistency Ratio 

 در را زیرمعیارها و معیارها نهایی بنديرتبه نهایت
   داد. قرار ما اختیار

 تعیین از بعد :هاگزینه اهمیت ضریب تعیین -
 اهمیت ضریب زیرمعیارها، و معیارها اهمیت ضرایب

 هر ارجحیت مرحله این در کرد. تعیین باید را هاگزینه
 و معیارها از یک هر با ارتباط در هاگزینه از یک

 باشد نداشته زیرمعیار معیاري، اگر و زیرمعیارها
 قرار داوري و قضاوت مورد معیار آن خود با مستقیماً

 هر به نسبت هاگزینه وزن آوردن دست به گیرد.می
 به نسبت معیارها وزن عیینت شبیه هامعیار از یک

 بر هاقضاوت حالت دو هر در باشد.می مطالعه هدف
 کمیتی نه مقیاس اساس بر و دویی به دو مقایسه مبناي

 مقایسه که تفاورت این با پذیرد.می صورت ساعتی
 صورت زیرمعیارها و معیاها به نسبت ،هاگزینه

 نسبت یکدیگر با معیارها مقایسه کهحالی در پذیرد، می
 در بنابراین گیرد.می صورت مطالعه هدف به

 i معیار شود سوال کهاین جايبه دوم، نوع پرسشنامه
 است؟ ترمهم j معیار از چقدر هدف به دستیابی در

 در I گزینه ،که شودمی مطرح ترتیب بدین سوال
 .دارد ارجحیت J گزینه بر چقدر X زیرمعیار با ارتباط

 مقایسه جهت دوم نوع پرسشنامه ،مرحله این در
 طراحی ،هازیرشاخص با ارتباط در پژوهش هايگزینه

 نفر 10 و اول مرحله دهندگانپاسخ از نفر 20 بین و
 دریافت از پس گردید. توزیع جدید دهندهپاسخ

 و آنالیز چویساکسپرت افزارنرم در نتایج ها،پرسشنامه
   گردید. بندياولویت ،هاگزینه

  

  بحث و نتایج
 و معیارهازیر ،هامعیار از یک هر وزنی ارزش

 مبلمان صنعت پایدار توسعه بر ثیرگذارأت هايگزینه
 توسط گروهی گیريتصمیم حاصل که کشور چوبی

 هارائ قسمت این در باشدمی نخبگان و کارشناسان
   گردد.می

  



  1396) 1)، شماره (24هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

120 

  
  .هاشاخص زیر بندياولویت نهایی نتیجه -2 شکل

Figure 2. Final result of criteria prioritizing. 

 
 .هاشاخص زیر بندياولویت نهایی نتیجه -3 شکل

Figure 3. Final result of sub-criteria prioritizing. 
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   .هاگزینه بندياولویت نهایی نتیجه -4 شکل

Figure 4. Final result of alternatives prioritizing. 
 

  بحث
 ناسازگاري نرخ آمده، دست هب نتایج به توجه با
 درخت میانی سطح و اول سطح يهاماتریس کلی

 از نتایج دهدمی نشان که است 1/0 زیر گیري،تصمیم
 نشان ایجنت هستند. برخوردار باالیی سازگاري و ثبات

 در زیستی محیط و اقتصادي هايشاخص دهدمی
 سایر به نسبت باالتري اولویت از اول سطح

 هاي اخصزیرش همچنین برخوردارند. ها شاخص
 هايخوشه توسعه کشور، در اقتصادي ثبات افزایش
 در آلی فرار مواد کنترل و کاهش مبلمان، صنعتی
 و دانشگاه منسجم و مستمر ارتباط تولید، پروسه

 استراتژي توسعه و مبلمان بازیافت صنعت،
 سپاريبرون از حاصل منافع جذب( سپاري  برون

 کسب را وزنی ارزش باالترین ترتیببه ،)خارجی
 توسعه هايمدل از الگوبرداري نهایت، در اند.کرده

 نیز، یافته توسعه کشورهاي تجارب مطابق پایدار
 پایدار توسعه به دستیابی جهت گزینه بهترین عنوان به

 کدام هر باالي اهمیت علل ادامه در که گردید انتخاب
  ؛گرددمی ارائه هاآن از
 ثبات چه راگ :)168/0( اقتصادي ثبات افزایش -

 را صنایع پایدار توسعه تواندنمی تنهایی به اقتصادي
 صدمه اقتصاد به شدت به ثباتیبی ولی سازد ممکن

 ئهارا به قادر دولت تنها نه شرایط این در زند.می
 توانندنمی نیز هابنگاه ،بلکه باشدنمی ثرؤم خدمات

 شاخص نظر از ایران .باشند داشته ناسبیم لکردعم
 که دارد قرار جهان 45 رتبه در اقتصادي ثباتیبی

 نشان را شاخص این نظر از کشور وخیم وضعیت
 کشورهاي که، است حالی در این .)1( دهدمی

 اقتصادي ثبات توانندمی ایران قبیل از نفت صادرکننده
 از حاصل درآمدهاي مثال براي باشند. داشته یشتريب

 راهمف را ارزي هايصندوق ایجاد امکان نفت صادرات
 واندتمی نیز ملی اندازپس نرخ طریق این از و آورده

 و زیاد نوسان و باتیثبی حال این با یابد. افزایش
 نرخ مانند اقتصادي کالن متغیرهاي بینیپیش غیرقابل

 کسري و ارز نرخ تورم، داخلی، ناخالص لیدتو رشد
 براي را آینده افق ،ایران در دولت بودجه
 نامعلوم و مبهم اقتصادي عاالنف و گذاران سرمایه

 و کارشناسان نظرات مطابق .)14( کند می
 همانند یدالیل به حاضر حال در مبلمان، تولیدکنندگان

 وضعیت گمرکی، حقوق و اولیه مواد قیمت ثبات عدم
 نتیجه در و واردات و صادرات ناپایدار و نامشخص

 گذاران سرمایه ،سرمایه برگشت و مالی امنیت نبود
 در یا و دیگر هايکشور در دهندمی یحترج

 دارد کمتري ریسک که گريواسطه هاي فعالیت
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 توسعه حال در کشور یک در کنند. گذاري سرمایه
 مدت براي یا و دائمی اقتصادي ثبات ایجاد ایران مانند

 در اريگذسرمایه بنابراین ،باشدنمی پذیر امکان طوالنی
 از آن نهایی محصول که مبلمان مانند صنعتی

 گذارسرمایه نظر از نیست هم مردم ندگیز ضروریات
 با تواندمی دولت اینجا در .)26( دارد باالیی ریسک
 پشتیبانی ها،زیرساخت توسعه مثل راهکارهایی اجراي
 براي مدت طوالنی و مفید يهابیمه و هاوام با تولید

 هايمعافیت یا مالیاتی عدالت رعایت ،گذارانسرمایه
 و مبلمان واردات و صادرات دقیق کنترل ،مالیاتی
 و داخلی گذاريسرمایه موجبات ،هاقیمت کنترل

 مطابق کند. مهیا صنعت این در را خارجی باالخص
 املعو از یکی اقتصادي ثباتیبی جهانی، بانک بررسی
 شده شناخته مختلف صنایع پایدار توسعه عدم اصلی
  .)25( است

 هايخوشه :)149/0( مبلمان صنعتی هايخوشه -
 طی که است صنعتی سازماندهی الگوي نوعی صنعتی

 توسعه نوین راهبردهاي از یکی عنوان  به اخیر هايدهه
 .)17( تاس شده وارد صنعتی توسعه ادبیات در پایدار
 کسب واحدهاي از اي مجموعه به صنعتی هاي خوشه

 و 1جغرافیایی منطقه یک در که شود می اطالق کار و
 و همکاري با و شده متمرکز صنعتی گرایش یک

 و کاال عرضه و تولید به یکدیگر ايهفعالیت تکمیل
 واحدهاي کنار در خوشه، یک .پردازند می خدمات

 و اولیه مواد کنندگانمینأت ،کاال کنندهتولید
 ها،دانشگاه صادرکنندگان، خریداران، ،آالت ماشین

 و فنی آموزش مراکز ،استاندارد تعیین هاينسآژا
 ،نقل و حمل سیستم به مربوط واحدهاي اي،حرفه

 در تولید که یکنندگانمینأت سایر و بانکی سیستم

                                                             
ها از یک معتقد است، دامنه جغرافیایی خوشهتر ورمایکل پ - 1

ایالت، یا حتی یک شهر به کشورهاي همسایه و  یکمنطقه، 
  .تواند توسعه یابد نزدیک می

 تسهیل مستقیمغیر و مستقیم صورت به را خوشه
 تجربیات .)23( دگیرمی بر در نیز را کنند می

 هند، ایتالیا، کانادا، متحده، ایاالت مانند یی کشورها
 این موفقیت بیانگر غیره، و انگلستان استرالیا، ژاپن،

 همچنین .باشدمی صنعتی پایدار توسعه در رویکرد
 توسعه هايبرنامه ،2یونیدو مانند جهانی هايسازمان
 صنعتی هايخوشه و هاشبکه رویکرد بر مبتنی پایدار

 در پورتر .)13( اندداده قرار فراوان تأکید مورد را
 )1998( "3جدید اقتصادي رقابت و هاخوشه" کتاب

 افزایش طریق از صنعتی هايخوشه که دهد می توضیح
 فضاي و مسیر هدایت و تحریک ،هاشرکت وريبهره

 بر جدید کارهاي و کسب تشکیل تحریک و نوآوري
 .)31( دگذار می تاثیر تولیدي واحدهاي پذیريرقابت

 مبلمان صنعت پایدار توسعه در صنعتی خوشه ساختار
 اکثر که چرا ،شود واقع مؤثر بسیار تواندمی ایران
 صورتهب کشور در مبلمان تولیدي هايواحد

 در قابلیتی از نتیجه در باشند،می کوچک هاي کارگاه
 المللیبین هايعرصه در رقابت براي توجه خور

 این کردن ايخوشه با بنابراین نیستند. برخوردار
 بیشتر چه هر کردن تخصصی با توانمی واحدها،

 توسعه و کیفیت ارتقاء جهت در مؤثر گامی کارها
 هايخوشه تمایز وجه .برداشت مبلمان صادرات
 این در منفرد و نیافته سازمان کوچک صنایع با صنعتی

 هايخوشه در پراکنده صنایع ساماندهی با که است
 این توانمی محلی، و فنی دانش بر تکیه با و صنعتی
 صادرکننده و گرابرون اقتصادهاي به تبدیل را صنایع

 اصلی تفاوت دیگر طرف از کرد. انبوه هايمقیاس در
 هاآن که است آن در انبوه تولید نظام با هاخوشه

 رعایت بر عالوه انبوه، مقیاس با تولیدکنندگان برعکس
 در محصوالت تعدد و تنوع از باال، کیفی استانداردهاي

                                                             
2- United Nation Industrial Development 
Orgenasation   
3- Clusters and the new economics of 
competition  
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 مدل آن، به که هستند مندبهره نیز باال مقیاس کنار
 که این به نظر .)17( گویندمی منعطف یابیتخصص

 توسعه خصوص در تجربیات و مطالعات میزان
 مدت به مسبوق ایران در مبلمان صنعتی هايخوشه
 کوتاه هايبرنامه در گرددمی توصیه است، کمی بسیار
 یخاص توجه ،تخصصی هاياتحادیه و هاتشکل مدت

 و تئوري دانش نشر و سازيفرهنگ سازي،زمینه به
 پویامهر گردد. وفمعط زمینه این در ملل سایر تجربه

 صنایع دهیجهت )1388( زیرك و )2004( مجیدي و
 از یکی را، شدن ايخوشه سمت به متوسط و کوچک

 23( کنندمی معرفی پایدار توسعه به رسیدن ملزومات
 و یانگ و )2004( لوراس و راتنازینگام .)46 و

 صنعتی هايخوشه توسعه ،نیز )2012( همکاران
 پایدار توسعه و رشد مهم فاکتورهاي از یکی را مبلمان

 ریاحی .)43 و 32( کنندمی معرفی صنعت این در
 کشور در مبلمان صنعتی هايخوشه گسترش )،2010(
 در و جامعه در کارآفرینی پایدار، اشتغال بسترساز را

  .)36( داندمی پایدار توسعه ساززمینه نهایت
 ترینمهم از یکی ):121/0( آلی فرار مواد کاهش -

 افزایش حاضر، حال در زیستیمحیط هاينگرانی
 ناشی مشکالت و محیط در ايگلخانه گازهاي انتشار

 انتشار باعث سالیانه مبلمان صنعت باشد.می آن از
 ها،چسب انواع از ناشی آلی فرار مواد زیاد حجم
 نقل و حمل مبلمان، ضایعات ،پوششی مواد ،هارنگ
 ،شودمی محیط در غیره و نهایی محصول و اولیه مواد

 سالمت براي ،محیط روي بر منفی ثیرأت بر عالوه که
 باید مبلمان واقع در .)44( دنباشمی مضر نیز انسان
 از بهینه استفاده زیست،محیط به رساندن آسیب بدون
 هانیاز گرفتن نظر در همچنین و طبیعیمنابع و انرژي

 هاياقتصاد در شود. تولید مشتریان هايخواسته و
 مهمی سرفصل زسیتمحیط حفظ پیشرفته، خیلی
 حالی در ،است شده متوسط و کوچک هايبنگاه براي

 حفظ اولویت معاشامرار جاري مخارج که

 توسعه حال در کشورهاي در را زیست محیط
 در مبلمان تولیدکنندگان .است داده قرار الشعاع تحت

 آگاهی سطح که انددریافته یافته توسعه کشورهاي
 صوالتمح زیستیمحیط مسائل به نسبت شانمشتریان
 تغییر به منجر خود این و است یافته افزایش تولیدي

 گشته ها آن خرید رفتارهاي و انتظارات گرایشات، در
 که شده باعث خرید رفتار در تغییر این است.

 برآورده به نسبت ابتکاراتی با مبلمان تولیدکنندگان
 بنابراین .)32( کنند اقدام خود مشتریان انتظارات کردن

 بازارهاي در حضور خواهان که مبلمانی تولیدکنندگان
 آن الزامات و زیستمحیط مسئله باید ،هستند جهانی

 کنندهتعیین عامل عنوانبه ايفزاینده صورتبه که را
 مورد ،شده یلتبد المللیبین اقتصادي هاي فعالیت در

 بازآموزي نیازمند تنها نه امر این .دهند قرار توجه
 هاياتحادیه و غیردولتی هايسازمان توسط فرهنگی

 هايگذاريسرمایه مستلزم بلکه ،است تخصصی
 زمینه این در .باشدمی نیز پاك هايفناوري در موقع به

 جدید هايرزین و هاچسب از استفاده به توانمی
 پرداخت هايتکنولوژي آلی، فرار ترکیبات از يعار

 پوششی مواد ،فرار بخارات بازیافت قابلیت با پیشرفته
 آبی هايمحلول پایه بر غیره) و کیلر و سیلر ها،(رنگ

 پرداخت و پوششی مواد کمتر، فرار مواد سطح با یا و
 رجیس ،)2005( ماسون .کرد اشاره غیره و پودري

 فرار مواد کاهش و کنترل )،2008( ژانگ و )2007(
 از یکی عنوان به را مبلمان تولید پروسه در آلی
 صنعت پایدار توسعه بر ثرؤم هايشاخص ترین مهم

   .)44 و 35 و 21( اندکرده معرفی چوبی مبلمان
 در :)093/0( صنعت و دانشگاه مستمر ارتباط -

 در مراکز ثیرگذارترینأت از یکی دانشگاه مدرن دنیاي
 تحقیقات هايگیريجهت است. جدید نظریات

 صنعت بخش هاينیازمندي جهت در دانشگاهی
 توسعه و عملکرد بر ايکنندهتعیین اثرات تواند می

 توسعه تاریخی روند باشد. داشته صنایع پایدار
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 دهدمی نشان پیشرفته کشورهاي صنعتی و اقتصادي
 و علم بین عمیق پیوند و آموزشی نظام پویایی که

 فایی شکو و ترقی مهم عوامل از یکی تکنولوژي
 بررسی اما .)20( است بوده ها آن فرهنگی و اقتصادي

 نشان ایران، جمله از کشورها سایر تجربیات مطالعه و
 دانشگاهی سنتی و آکادمیک هايآموزش که دهدمی
 نیز و غیرضروري واحدهاي و دروس ارائه دلیل به

 واقع مؤثر چندان ،خاص حرفه با کافی آشنایی عدم
 صنایع نیاز مورد اتموضوع نبودن مطرح است. نشده

 ارایه هايآموزش تا شده موجب هادانشگاه در مبلمان
 همین به باشند. صنعت با ارتباط روحیه از دور به شده
 کاغذ و چوب صنایع رشته آموختگان دانش دلیل،
 در .)2( نیستند موفق خیلی صنعت بخش در کشور
 در کاربردي آموزش دانش، بر مبتنی اقتصاد عصر

 صنعت پایدار توسعه بر مؤثري نقش تواندمی دانشگاه
 افراد آموزش به ویژه توجه با باشد. داشته مبلمان
 و تجاري هايزمینه ایجاد و صنعت این شرایط واجد
 رفع ضمن تولیدکنندگان، نبوغ و خالقیت از گیريبهره

 نیز المللیبین عرصه در حضور امکان داخلی، نیازهاي
 را صنعتی رشد تا نیست بنا البته .آمد خواهد وجود به

 تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه پشتیبانی به منحصر ،ًالزاما
 عوامل زیرا بدانیم، صنعت و دانشگاه مطلق ارتباط و
 اتکاییخود اما اند،دخیل زمینه این در دیگري رشماپر
 ارتباط و همکاري معلول پایدار، صنعتی توسعه و

 .است صنعت با تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه مستمر
 درام" عنوان تحت خود ارزشمند کتاب در میردال
 و ژاپن منهاي( آسیا مختلف مناطق بررسی با "آسیایی

 منابع آسیایی کشورهاي ،که کندمی بیان جنوبی)، کره
 در که مشکالتی دلیل  به اما دارند، اختیار در غنی بسیار
 دانش، پایین سطح نظیر( دخو انسانی منابع حوزه

 موجود منابع از توانندنمی دارند، وري)بهره و مهارت
 معتقد وي .کنند برداريبهره ممکن شکل بهترین به

 مناسب ارتباط عدم از ناشی مشکل این که است

 صورت هر در .)19( باشدمی صنعت و دانشگاه
 بین نهادینه و منسجم جانبه چند ارتباط برقراري
 و هادستگاه با تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه

 صورتی به کشور صنعتی و اجرایی هاي سسهؤم
 که موضوعی .است ناپذیرپرهیز ضرورتی مند نظام

 با و ابزار کاربرد با یافته توسعه کشورهاي بیشتر
 هايپله مدت دراز و راهبردي هايبرنامه از استفاده

 گرددمی پیشنهاد بنابراین .اندکرده طی را رفاه و ترقی
 در کاغذ و چوب صنایع و علوم هايگروه

 هايآموزش از استفاده سمت به ،کشور هاي دانشگاه
 و ماهر انسانی نیروي مینأت (جهت کاربردي -علمی

 اجراي همچنین و سطوح) همه در متخصص
 مبلمان صنعت بخش با مشترك تحقیقاتی هاي طرح

 مختلف هايبخش در هاآن مشکالت حل (جهت
 همکاران و بهمنی .کنند حرکت عرضه) و تولید

 صنعتی مراکز و هادانشگاه بین زیاد فاصله نیز )1391(
 يرو پیش هايچالش ترینمهم از یکی عنوان به ،را

   .)2( دنکنمی معرفی ایران کاغد و چوب صنایع
 مدیریت :)074/0( بازیافت و ضایعات مدیریت -

 سمت به حرکت اصلی کلیدهاي از یکی ضایعات
 .شودمی محسوب صنعت بخش در پایدار توسعه
 ضایعات رساندن حداقل به اصطالح این از منظور
 هاآن از مجدد استفاده و بازیافت طریق از شده ایجاد

 پایان در بودن حجیم خاطر هب چوبی مبلمان باشد.می
 وجودبه را ضایعات از زیادي حجم خود مفید عمر
 بر الوهع لندفیل در ضایعات این تخلیه و آوردمی

 نیز مختلفی زیستیمحیط مشکالت هزینه، داشتن
 انواع از استفاده حاضر حال در .)21( دارد همراه  به

 ساخت در مختلف هايچسب و فلزي اتصاالت
 با را مفید عمر پایان در را آن بازیافت کشور، مبلمان
 عملیات تسهیل نظورمهب .کندمی روبرو مشکل

 که باشد ايگونهبه باید مبلمان طراحی بازیافت،
 بازیافت هنگام در آن دهنده تشکیل قطعات سازي جدا
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 این براي .باشد پذیرامکان مخربغیر هايروش به
 فلزي اتصاالت و هاچسب انواع استفاده از باید منظور

 تولید زمینه، این در شود. پرهیز تولید فرآیند در
 تفاوت باشد. ثرؤم گامی دتوانمی 1نصبآماده مبلمان
 در معمولی مبلمان با ساختهپیش مبلمان تولید فرآیند
 مرحله در که صورت بدین است. تولید نهایی مرحله
 یا چسب از استفاده با محصول که این جاي به پایانی

 اصلی قطعات شود، مونتاژ کارخانه در فلزي اتصاالت
 مونتاژ راهنماي و آالتیراق همراه به آن دهندهتشکیل
 خریدار توسط آن مونتاژ و گرفته قرار بنديبسته داخل

 هايپین و انگشتی اتصاالت از استفاده با عمدتاً و
 بنابراین گیرد.می صورت مصرف محل در چوبی،
 یافتباز امکان ،مبلمان نوع این دمونتاژ و مونتاژ امکان

  .)30( کندمی تسهیل خود مفید عمر پایان در را آن
 منافع جذب داخلی، سپاريبرون استراتژي توسعه -

 نتایج ):060/0( خارجی سپاريبرون از حاصل
 و رشد گیري،شکل روند زمینه در مختلف مطالعات

 داده نشان امروز دنیاي در مختلف صنایع پایدار توسعه
 بر حاکم رقابتی و تالطم پر فضاي به توجه با ،که

 و تدوین بدون صنایع توسعه و رشد جهانی، اقتصاد
 این در .نیست ممکن مناسب هاياستراتژي اجراي
 این بر  مبتنی استراتژیک رویکردهاي از یکی زمینه

 براي يامروز اقتصادي واحدهاي ،که است واقعیت
 يهاتهدید از ماندن امان در و هافرصت از منديبهره

 منعطف ساختاري ایجاد به گزیرنا کار، و کسب محیط
 امکاناتو هاقابلیت ازمنابع، بیشتر چه هر گیريبهره و

 .2)11( هستند خود سازمان از بیرون در موجود متنوع
 در اخیر دهه دو طی که موفقی هاياستراتژي از یکی

 یافته توسعه کشورهاي از بسیاري در و مختلف صنایع
 استراتژي شده، گرفته کار به توسعه حال در و

                                                             
1- Ready To Assemble 
2- Greaver 

 3عمودي تجزیه به سپاريرونب است. سپاري برون
 از بعضی انتقال جهت مینأت زنجیره طول در هافعالیت
 حق واگذاري و سازمان یک داخلی هايفعالیت
 گفته سازمان، از بیرون کنندهعرضه به گیريتصمیم

 در )2008( سپاريبرون مؤسسه .)39 و 34( 4شودمی
 ،شرکت 1200 از بیش بررسی با خود مطالعات

 فعالیت یک بر شرکت تمرکز افزایش هايمزیت
 دسترس در ،جهانی سطح در یدسترس قابلیت ،خاص

 مزایاي کسب در تسریع ،سرمایه وجوه گرفتن قرار
 و کاهش ،ریسک تقسیم ،ساختار تجدید از ناشی
 وري بهره و تولید توان افزایش و عملیات هزینه کنترل

 این در سپاريبرون دالیل ترینمهم عنوان به را
 حاضر حال در .)16( است کرده معرفی هاشرکت
 واحدهاي از بسیاري در خالی هايظرفیت وجود
 سنگین هايگذاريسرمایه با عمدتاً که مبلمان تولید
 معضالت از یکی مانده، استفاده بال ولی شده ایجاد

 محسوب ایران مبلمان تولید بخش در گذارانسرمایه
 واحدهاي از بسیاري ،که ستحالی در این شود.می

 مناسب طراحی و بازاریابی توان از برخوردار تولیدي
 دکوراسیون و مبلمان تولید سیسأت تازه واحدهاي یا و

 ،ساختزیر هايبخش در گذاريسرمایه توان فاقد که
 باالیی پتانسیل هستند، تولید تجهیزات و آالتماشین

 تولیدي واحدهاي خالی هايظرفیت از برداريبهره در
 رویکرد اتخاذ ترتیب بدین دارند. اول گروه
 مختلف واحدهاي منديبهره براي داخلی سپاري برون
 و حفظ همزمان و یکدیگر هايمزیت از مبلمان تولید

                                                             
3- Vertical Disintegration 

تفکیک عمودي به سازماندهی خاصی از تولید صنعتی اشاره  - 4
که تمام یا بخش  4 دارد که بر خالف یکپارچگی عمودي

مین در داخل و أهاي تولیدي در طول زنجیره ت اي از فعالیت عمده
مین أها در طول زنجیره تگیرد، فعالیتبنگاه صورت میبا مالکیت 

گیرد شده و هر یک توسط یک بنگاه مستقل صورت میشکسته 
  ).1387 (رزمی،
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 کلیدي راهبردي خود، رقابتی هايمزیت توسعه
 طی با سپاريبرون استراتژي امروزه .شودمی محسوب

 رویکرد یعنی خود سطح ترینعالی به تکامل مراحل
 کار دستور در و یافته ارتقاء 1کارخانه بدون تولید

 توسعه کشورهاي در مبلمان تولید پیشتاز هايشرکت
   .است گرفته قرار یافته

 در کشورهاي از بسیاري اکنون ،دیگر سویی از
 ملی هايمزیت و هاقابلیت بر تکیه با توسعه حال

 در موجود صنعتی واحدهاي سپاريبرون جذب خود،
 ارزش تولید براي فرصتی به را یافته توسعه کشورهاي

 آمدروز آوريفن و دانش انتقال نیز و ملی افزوده
 هايفرصت ایجاد .اندنموده بدل خود کشور به تولید

 صادرات، افزایش امکان مغزها، فرار عدم زیاد، شغلی
 هايسرمایه جذب جدید، هايفناوري آوردن دستبه

 هاآن نظایر و داخلی ناخالص تولید افزایش خارجی،
 خارجی سپاريبرون جذب متعدد مزایاي جمله از

 میان در سپاريبرون استراتژي وجود، این با .)7( است
 واگذاري عنوان هب صرفاً ما کشور اقتصادي فعاالن

 واجد کشورهاي طرف از تولید پرهزینه یندهايفرآ
 واجد کشورهاي به قیمتگران تولید هاينهاده
 سایر و نچی عمدتاً( قیمت ارزان تولید هاي نهاده

 در شود،می شناخته )آسیا شرقی جنوب کشورهاي
 محققین توسط گرفته صورت مطالعات طبق که حالی

 توسعه هايکشور براي خارجی سپاريبرون مختلف،
 به اندك، صنعتی صادرات و باال بیکاري نرخ با نیافته
 عیب یک داخل در شغلی هايفرصت کاهش دلیل

   شود. می محسوب
 تجارب مطابق پایدار توسعه الگوسازي گزینه -

 تجارب از یادگیري ):340/0( دنیا موفق کشورهاي
 کاهش براي بخش اثر هايراه از یکی دیگر جوامع

 مانند راهبردي و اصالحی هايطرح اجراي زمان

                                                             
1- Factoryless Production  

 الگوبرداري، است. مبلمان صنعت پایدار توسعه
 اثر ابزاري است، شده مشاهده ایران در که گونه آن

 ریزان برنامه بر حاکم ذهنی هايمدل تغییر براي بخش
 گیريبهره با است. گذارانسیاست و اقتصادي توسعه

 توسعه زمینه در هاکشور سایر موفق هاينمونه از
 صنعت جمله از متوسط و کوچک هايبنگاه پایدار

 امکان مورد در را گذارانسیاست ،توانمی مبلمان
 این در کرد. متقاعدتر پیشنهادي هاي یستمس موفقیت

 رجیخا کارشناسان اطالعات و تجربیات ،زمینه
 هايطرح اجراي در یونیدو مثل المللیبین هايسازمان

 ،متوسط و کوچک هايبنگاه پایدار توسعه راهبردي
 توسعه به دستیابی جهت در بزرگی کمک تواندمی

 مهم نکته باشد. کشور چوبی مبلمان صنعت در پایدار
 است این جوامع سایر تجربیات انتقال در توجه قابل و

 جوامع بین اقتصادي و اجتماعی غالب اختالفات که،
   گرفت. نظر در امکان حد تا را مقصد و مبداً

  
  کلی گیرينتیجه

 تحلیل روش کاربرد از حاصل نتایج به توجه با
 توانمی پژوهش، این در پی اچ اي مراتبی سلسله
 در اقتصادي ثبات افزایش هايشاخص که گفت

 مواد کاهش مبلمان، صنعتی هايخوشه توسعه کشور،
 بازیافت صنعت، و دانشگاه منسجم ارتباط ،آلی فرار

 و داخلی سپاريبرون استراتژي توسعه و مبلمان
 ترینمهم خارجی سپاريبرون از حاصل منافع جذب

 صنعت پایدار توسعه به رسیدن براي ثرؤم فاکتورهاي
 ،راستا این در شوند.می محسوب کشور مبلمان در

 تجارب مطابق مبلمان صنعت پایدار توسعه الگوسازي
 انتخاب گزینه بهترین عنوان هب نیز، پیشرفته کشورهاي

 عنوان به تواندمی تحقیق این از حاصل نتایج .گردید
 پایدار، توسعه صحیح مسیر در حرکت راه نقشه

 عملکرد بهبود جهت را مناسبی راهکارهاي
 در ساختاري اصالحات ایجاد و تولیدکنندگان
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 با کشور چوبی مبلمان صنعت مختلف هاي بخش
 بر مبتنی توسعه و المللیبین بازارهاي به دستیابی هدف

 و اندرکاراندست مسئولین، روي پیش پایداري،
  .دهد قرار مربوطه گذارانسیاست
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Abstract 1 
Background and objectives: Development of non-oil exports is one of the pillars of strengthening the 
country's economic growth. Today furniture industry has a significant share in global trade, so the 
sustainable development and growth of this industry can have a significant impact on employment, GDP 
growth and non-oil revenues. Because of the economic, social, and environmental importance of the 
wooden furniture industry, the need to move toward sustainable development in the industry is felt. The 
aim of this study was to identifying and assessing the weight of effective criteria on the sustainable 
development of Iran wood furniture industry and suggesting appropriate solutions using a non-parametric 
approach of the analytic hierarchy process. 
Materials and Methods: In this regard, first by comparative studies as well as interviewing relevant 
experts, the effective criteria were identified. After plotting the hierarchical levels on the decision tree 
(including goals, criteria, sub-criteria and alternatives), the data needed to determine the weighting value 
and prioritize each of them were prepared in the form of designing standard questionnaires based on 
paired comparisons and using the opinions of the industry & university experts of and the relevant 
institutions and finally, its computational steps were carried out with ExpertChoice software. 
Results: Base on the obtained results, economical and environmental criteria have the highest weighting 
values at first level as 0.358 and 0.212 weighting values, respectively. At the other hand, an improvement 
on economical stability (0.168), development of industrial clusters (0.149), reduction and control of 
volatile organic components (0.121), continuous relationship between university and furniture industry 
(0.093), Furniture recovery (0.074) and development of outsourcing strategy (0.060), have the highest 
priorities at the secondary level. Finally, the "Modeling of sustainable development models in developed 
Countries," with a weight of 0.340 as the best alternative, was selected to achieve sustainable 
development in the Iranian furniture industry. 
Conclusions: Results of this research can be used as a road map for movement to the sustainable 
development, and appropriate solutions to improve the performance of producers and to introduce 
structural reforms in various sectors of the Iran's furniture industry with the aim of achieving international 
markets and sustainable development will be addressed to authorities, practitioners and policy makers. 
 
Keywords: Furniture Industry, Sustainable Development, Analytic Hierarchy Process, Criteria and Sub-Criteria 
 
 

                                                             
*Corresponding author: mohebbi.nemat@ut.ac.ir 


