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 چکیده
 

دیده را مهمترین ثروت و دارایی امروزه اهمیت آموزش در توسعه منابع انسانی به حدي است که اغلب صاحب نظران منابع انسانی آموزش
رود، در این مجموعه مولدین علم و کنند. نیروي انسانی متخصص، پیشنیاز اساسی توسعۀ همه جانبۀ جوامع به شمار میها قلمداد مینسازما

هاي ایران به نیروهایی که تغییرات ساختاري مورد نیاز براي ورود به آوري، سهمی مهمتر دارند. امروزه بیش از هر وقت دیگر کارخانهفن
-خوش نامالیمتانی را درك و عملی سازند نیازمند است. صنایع مبلمان کشور مانند بسیاري دیگر از صنایع تولیدي کشور دستبازارهاي جه
هاي که با مشاهده بسیاري از شرکتطوريهاي اشتباه در خصوص بی توجهی به علم و فن آوري نوین دانشگاهی شده است. بهها و سیاست

هایی دید واحدهاي تحقیقات و توسعه در این صنعت هستیم. امروزه بازارهاي جهانی مبلمان در سلطه شرکتتولیدي مبلمان شاهد فقدان ش
هاي بدیع و نو دارند، خیلی خوب از تکنولوژي و ها دیدگاهاند. مدیران آناست که داراي مدیران الیق و با فکر و ایده باز و تفکر جهانی

اند. بنابراین وقتی بخش مبلمان موفق به تربیت و تأمین هاي دنیا تحصیل کردهدر بهترین دانشگاه توسعه در بازارهاي جهانی آشنا بوده و
خوبی دنبال داشته باشند. از تکنولوژي پیشرفته بهتوانند حداکثر سود و فایده را بهنیروي انسانی در دانشگاه شود، منابع بکار رفته در تولید می

رسد و وقتی بخش مبلمان پویا، پرتحرك و دینامیک شود، کیفیت و مرغوبیت الزم به دست مصرف کننده میشود و کاال با برداري میبهره
 سهم بیشتري از اقتصاد کشور را از آن خود خواهد کرد.

 آموزش، نیروي انسانی، تحقیقات و توسعه، اقتصاد، مبلمان هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
 

و جهت  .هایی است که قصد حضور فعال در بازارهاي داخلی و خارجی را دارندبراي تمام سازمان بخش تحقیق و توسعه ارگانی الزم و حیاتی

توجه به اینکه نیازهاي جدید و لزوم اعمال تغییرات همواره ت غیر قابل انکاري برخوردار است. بارقابت در سطح داخلی و بین المللی از اهمی

هاي بسته عملیاتی در جریان امور مختلف طراحی و سازماندهی ري براي باز کردن سیکلوجود دارند بخش تحقیق و توسعه به عنوان ابزا

هاي ارتقاي کیفیت و تنوع محصول و رقابت از ضرورتدر کل پیکره سازمان برخوردار است.  شده است و از توان تزریق فرهنگ توسعه

، راهبردي تحقیقاتی در زمینه بازار، فرآیند، محصولیت جامعه و پذیري در سطح واحدهاي تولیدي تحقیق و پژوهش است تا اقدامات و فعال

. مدنظر و ارزیابی دقیق قرار گیرد هاي گوناگون صنعتاي مدیران و کارکنان بخشهاي تخصصی و حرفهافزایش دانایی تولید و حتی مهارت

 ،گیردهاي تکنولوژیکی صورت میپایه کسب توانایی، در کاالهاي صنعتی اساساً بر کسب توان رقابتی در عرصه جهانی  توجه به اینکهبا

هاي نسبی در هاي تکنولوژیکی جدید مزیت. در واقع با کسب تواناییدهداندن در صحنه رقابت را افزایش میتکنولوژي برتر امکان م

سمت تولید و ر مواد اولیه محلی به بازارهاي جهانی دست خوش تغییر شده و به تدریج کشور را از تولید و صدور کاالهاي کاربر یا مبتنی ب

واحدهاي تولیدي به ارائه تولیداتی با کیفیتی  دهد. در عصر نوین عرضه تولیدات، تالشولوژي بر حرکت میبر و تکنصدور کاالهاي سرمایه

ها در زمینه تحقیقات را آن هاي قبلی در رقابت با سایر تولید کنندگان  فعالیت بیشترباالتر براي بدست آوردن مشتري جدید و حفظ مشتري

و انعطاف را در مواجهه با دانش  وريبهرهتوانند با موفقیت بیشتري ت سریع و رشد فناوري در جهان میبا حرک دنبال دارد. صنایع همگامهب

 .روز از خود نشان دهند

کشور ایران فاصله زیادي دارد. وضعیت  توان فهمید که وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و شایستهبا نگاهی به بخش مبلمان کشور می

ها از تولید، استحصال، نگهداري، تبدیل و مدیریت مواد اولیه گرفته تا تولید و عرضه مبلمان دچار مشکل صنعت مبلمان کشور در کلیه زمینه

چه در خارج از کشور داشته  باشد. یعنی صنعت مبلمان هنوز به دلیل سنتی بودن سیستم کشور نتوانسته جایگاه خوبی چه در داخل ومی

ها به صورت سنتی انجام گرفته و در ادامه تبدیل و آماده سازي طوري که هنوز در داخل کشور برداشت مواد اولیه و چوب از جنگلباشد. به

هاي اساس طرحهاي تولیدي واحدهاي تولیدي مبلمان بر گیرد. عالوه بر این بیشتر طرحها و سیستم قدیمی انجام میچوب با دستگاه

توان نتیجه گرفت که سیستم تولید مبل باشد. به طور خالصه میهاي خارجی میتولیدي دیگر کشورها و بر اساس کپی برداري از ژورنال

هاي قدیمی و نیمه پیشرفته کشور بدون واحدهاي تحقیقات و توسعه شکل گرفته و تقریباً به صورت سنتی یا نیمه پیشرفته و با دستگاه

 گیرد.ام میانج

شود راندمان پایین آمده، ضایعات باال رفته، قیمت فروش بنابراین در سیستم موجود تولید به صورت نامتناسب انجام گرفته که موجب می

توان نتیجه گرفت با استقرار واحدهاي گردد. باتوجه به دالیل ذکر شده میافزایش یافته و در نتیجه موجب کاهش رقابت پذیري می

 توان شاهد پیشرفت در صنعت بزرگ مبلمان باشیم.هاي نوین میات و توسعه و بکارگیري فناوريتحقیق
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 تحقیق و توسعه بستر خالقیت و نوآوري کشورها
 

مسلماً عالوه بر قیمت  ها دارد.به نحوه واکنش مشتري در قبال خدمات آنهاي تولیدي و شرکتها ، بقاي سازماندر دنیاي پر رقابت امروزي

اید هنگام با حرکت رقیب ب . براي ایجاد یک کیفیت مورد انتظار مشتري در بازار پرسی را در جذب مشتري بر عهده داردکیفیت نیز نقش اسا

. تخصصی شدن جهه با دانش روز از خود نشان دادوري و انعطاف را در مواجهان حرکت برداشت و بیشترین بهرهآوري در سریع و رشد فن

ید را گیري از خالقیت و نوآوري صنعتی و تحقیقات کاربردي است که تنوع بخشیدن به خدمات و کسب بازارهاي جدلزم بهرهها مستفعالیت

 به دنبال خواهد داشت.

علم گیرد. ما از ارتباطات و دانش سرچشمه می، بلکه در عصر منابع طبیعی یا کار فیزیکی نیست برخالف گذشته منبع اصلی ثروت دیگر

خود رسیده و اقتصادها جهانی  راه جود دارد، همراه با یک روش علمی. عصر صنعتی به پایانت که در آن خالقیت و نوآوري ودانشی اس

براي وارد شدن به فاز دانایی محوري به طور . دهد که این سرمایه را تولید کنندسرمایه فکري و انسانهایی ارزش می. اقتصاد نوین به اندشده

صادیق ناپایداري و دستیابی به توسعه پایدار به طور خاص باید اوال به طور پیوسته وسعت و شدت دانایی را در حوزه هاي عام و براي رفع م

ش است که فعالیتهاي تولید دانش اساس سازمان دانایی محور بخش دان مختلف افزایش داد . ثانیا از آن به طور مؤثر بهره برداري کرد .

. این فعالیت یابدهاي علمی) در آن سازمان میانتشارات و سخنرانیعه)، توزیع دانش (آموزش) و ترویج دانش (دیل دانش (توس، تب(تحقیق)

. این بخش شودمدرسه یا یک مرکز تحقیق و توسعه) نامیده می مانند یک دانشگاه یکشود که بنگاه دانش (هایی انجام میتوسط سازمان

-برداري از دانش به عهده سایر بخشدهد. اما وظیفه بهرهدانش را در کشور توسعه و بسط می ،ر داردهاي دانشی که در اختیابه واسطه بنگاه

 .هاي جامعه است

عات ابزار دانایی در ابعاد تولید، انتشار و مصرف آن است. آنچه موجب نوآوري سرمایه انسانی عامل ایجاد دانایی و فناوري ارتباطات و اطال

هاي لیت پژوهشی است که در عمل داناییشود فعاگر فعالیتی که منجر به نوآوري میعبارت دیق و توسعه است. بهود بدون تردید تحقیشمی

توسعه نه تنها سطح  . تحقیق وکندجریان تولید کاالها و خدمات می ، سطح آنرا ارتقا بخشیده و نتیجه را واردهانسانی و سازمانی را بکار گرفت

اده و رفاه کلی جامعه بلکه کیفیت کاالها و خدمات را نیز افزایش د دهد،ا و در مجموع صنایع را افزایش میهسازمان ها و، بنگاهدانایی افراد

 ).1386(صمدیار، بردرا باال می
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 هاي کشوروضعیت تدریس رشته مبلمان در دانشگاه

 
ی در توسعه صنعت، اقتصاد و پیشرفت کشور دارد. بدیهی است عنوان مبدأ تولید علم، و تربیت نیروي انسانی متخصص، نقش مهمدانشگاه به

دیده و هدایت شده گزاري علمی و بر پایه یک تفکر خالق، آموزشاي نشأت یافته از یک نگاه و سیاستکه هر نوع پیشرفت و توسعه
هاي انسانی علمی و منطقی پتانسیل باشد. دستیابی به این دیدگاه علمی خالق و پیشرو مقدور نیست مگر با آموزش اصولی و هدایتمی

خصوص در زمینه گیري از آن در کشور، بههاي تجاري علم و بهرهداراي فکر و اندیشه. در زمینه فن آوري و اثر بخشی علم و توجه به جنبه
 گرددمبلمان مشاهده می طور آشکار، فاصله بسیاري بین دانشگاه با جوامع صنعتی و واحدهاي تولیديمبلمان، وضعیت مطلوب نبوده و به

 .)1382و ارزیابی علمی و فرهنگی، هیئت نظارت (
 گیري از تعدادي مدرس تعدادي از موسسات غیر انتفاعی و همچنین دانشگاه آزاد تهران با بهره در دانشگاه تهران، اخیراً تدریس رشته مبلمان

شود، عالوه بر چند واحد هاي چوبی در آن تدریس میه رشته سازههاي فنی کشور کهمچنین در دانشکده. خارجی آغاز شده استداخلی و 
شود. اما سؤالی که در خصوص این موضوع صورت کارگاه مبلمان، اتصاالت، قالب هاي چوبی و رنگ ارائه میتئوري، چند واحد عملی نیز به

کارشناس ساخت توانند به عنوان یک طراح مبل و ، میالتحصیلی از رشته صنایع چوبشود این است که آیا دانشجویان بعد از فارغمطرح می
عنوان یک مهندس، جهت رفع توانند از این دانشجویان بهسازان سنتی کشور، میاي مطابق با علم روز دنیا ظاهر شوند؟ آیا مبلحرفه مبل

 هاي نو کمک بگیرند؟ي ایدهمشکالت خود و همچنین ارائه
اي، به دلیل آموزش ناکافی و توانند به عنوان یک مهندس حرفهکه قطعاً این فارغ التحصیالن نمی در جواب این سوال باید اظهار کرد

ضعیف در صنعت ظاهر شوند، در نتیجه باید شاهد روند کنونی کشور در خصوص مبلمان باشیم که باید هر سال با افزایش حجم انبوه واردات 
ها افزایش سطح بیکاري تولیدکنندگان مبل و تبدیل توجهیروبرو باشیم. نتیجه این بی مبلمان به کشور و حجم اندك صادرات مبل از کشور

 باشد.... میمثل چین، ترکیه و هاي مبل کشورهاي بیگانهشدن واحدهاي تولیدي مبلمان به فروشگاه

ور، عدم وجود اساتید تخصصی این یکی از مهمترین دالیل این مسأله به علت نبود رشته مبلمان و دکوراسیون به صورت اختصاصی در کش
باشد. همچنین به دلیل سنتی بودن  بخش تولید مبلمان، ها براي راه اندازي این رشته میرشته، کمبود امکانات و تجهیزات دانشگاه

ند در مدت زمان کم توانواحدهاي تولیدي مبلمان و بازار کشور نیازي به فارغ التحصیالن رشته مبلمان ندارند، یعنی فارغ التحصیالن نمی
ساخت مبلمان به عرصه عمل برسانند (آقابابایی طاقانکی و و علم خود را در زمینه  مبلمان باشندواحدهاي تولیدي  جوابگو و ناجی مشکالت

 .)1392نجفیان اشرفی، 
 
 

 ضرورت ایجاد رشته مبلمان در دانشگاه
 
ازمان و کشور است، چرا که اساس حرکت به سوي توسعه انسان است. مهمترین زیرساخت هر مجموعه یا س آموزش دیده نیروي انسانی 

 عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند.تواند بهتواند توسعه را به ارمغان بیاورد و هم میعنوان عنصر اصلی ساختار و مدیریت که میانسان به
ها اند. مدیران آنق و با فکر و ایده باز و تفکر جهانیهایی است که داراي مدیران الیبازارهاي جهانی مبلمان در سلطه شرکتامروزه 
اند و هاي دنیا تحصیل کردههاي بدیع و نو دارند، خیلی خوب از تکنولوژي و توسعه در بازارهاي جهانی آشنا بوده و در بهترین دانشگاهدیدگاه
(پور موسی  اندرهاي محکوم به دور ماندن از بازارهاي جهانیهاي با مدیران فاقد این معیاکنند. شرکتهاي خارجی به خوبی تکلم میبه زبان

هاي ایران به نیروهایی که تغییرات ساختاري مورد نیاز براي ورود به بازارهاي . امروزه بیش از هر وقت دیگر کارخانه)1390و حاجی مهدي، 
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نیروي انسانی در کشور در زمینه مبلمان و  جهانی را درك و عملی سازند نیازمند است. پس اگر بتوان بر تأسیس مؤسسات آموزش
 .)1390(آقابابایی طاقانکی و نجفیان اشرفی،  توان شاهد همکاري بین دانشگاه و صنعت در این زمینه باشیمدکوراسیون اقدام کرد می

که اغلب صاحب نظران منابع  عامل اصلی توسعه منابع انسانی، آموزش است. امروزه اهمیت آموزش در توسعه منابع انسانی به حدي است    
اش هاي صنعتی امروزه افزوده شود، نتیجهکنند. چنانچه دانش به فعالیتها قلمداد میدیده را مهمترین ثروت و دارایی سازمانانسانی آموزش

تواند ما را به تنها علم و دانش مینامند. هاي تازه و بی سابقه افزوده شود، آن را نوآوري میوري خواهد بود و اگر دانش به تمامی فعالیتبهره
 وري و نوآوري برساند.این دو هدف یعنی بهره

 
 

 فاصله علم و فناوري با صنعت در کشور
 

هاي نوین و آوريتوان فهمید علت اصلی عقب ماندگی کشور نبود فنعلم دانشگاهی با صنعت در کشور می مقایسههم اکنون با مشاهده و 
ها به صورت سنتی انجام طوري که هنوز در داخل کشور برداشت مواد اولیه و چوب از جنگلبهباشد. مدیریت صحیح در تولید محصوالت می

راحل عنوان مثال در تصاویر زیر قسمتی از مبه گیرد.ها و سیستم قدیمی انجام میگرفته و در ادامه نیز تبدیل و آماده سازي چوب با دستگاه
 ).3تا  1تبدیل مواد اولیه جهت تولید مبلمان به صورت سنتی و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده است (تصاویر شماره

 
 

 
 برداري مواد اولیه در کشورهاي پیشرفته (سمت چپ)برداري مواد اولیه در کشور (سمت راست) وبهرهمقایسه نحوه بهره -1تصویر شماره 
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 سمت راست) و خارج از کشور (سمت چپ)یسه نمونه دستگاه تولید مبل در کشور (مقا -2تصویر شماره 
 
 

 
 مقایسه کوره چوب خشک کنی سنتی مورد استفاده در کشور (تصویر سمت راست) و کوره صنعتی (تصویر سمت چپ) -3تصویر شماره 

 
 

هاي خارجی است و در بعضی مواقع تقلید ها و ژورنالطرحهاي مبلمان بر اساس هاي تولید مبلمان کشور، اکثر طراحیدر کارگاههمچنین 
 آموختگان طراحشود. ولی با وجود نبود دانشهاي خارجی، باعث اشاعه فرهنگ غلط برخی کشورهاي خارجی در داخل کشور میغلط از طرح

 .انگیزدند که تحسین جهانیان را برمیکناي در ایران، هنوز برخی از هنرمندان و تولیدکنندگان، مبلمانی را طراحی و خلق میحرفه
 
 

 صادرات و واردات مبلمان چوبی کشورآمار  نتایج
 

تولید طبق سلیقه عدم سال اخیر به دلیل عدم مدیریت صحیح و فاصله گرفتن از علم جهت تولید مبلمان با کیفیت و  و دو متأسفانه در بیست
طبق آمار گمرك، واردات ایم. زایش بیش از حد واردات مبلمان در کشور روبرو بودهمشتري و تقلب در تعرفه واردات، با کاهش صادرات و اف

برابر بوده در صورتی که  362افزایش یافته، یعنی  1390تن در سال  20883به  1371تن در سال  7/57ساله از  20مبلمان طی یک دوره 
برابر رشد منفی و نزولی  25/2تقلیل یافته و  1390تن در سال  583به  1371تن در سال  1310ساله از  20صادرات مبلمان طی همان دوره 

که به ترتیب بیشترین مقدار صادرات و واردات را در کشور صورت  86تا  76هاي است حال اگر میزان صادرات و واردات را طی سالداشته
است و  برابر شده 4585یعنی ، افزایش یافته 86سال  رتن د 34759به  76سال  تن در 5/7گرفته است با هم مقایسه شود، واردات مبلمان از 

٦ 

 



 

 91اما در سال  .است برابر رشد منفی داشته 2/14یعنی کاهش یافته  86تن در سال  989به  76تن در سال  14055صادرات مبلمان از 
شود. از برابر می 8مین سال تقریباً نسبت صادرات مبلمان به میزان واردات در ه 92یابد و خوشبختانه در سال صادرات مبلمان افزایش می

 گردد.مقدار صادرات نسبت به واردات پیشی گرفته و از لحاظ اماري نسبت صادرات بیشتر از واردات می 94تا  92سال 
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 و گرم)(برحسب کیل 1394تا  1371هاي میزان صادرات و واردات مبلمان نشیمن چوبی، طی سال -1نمودار 

 

 

 هاي ایران با سایر کشورها از لحاظ کارایی صنعتیتفاوت دانشگاه

 

-طورياند. بهشود بهترین نیروهاي کارآمد در دانشگاه با سیستم مدیریتی عالی رشد یافتهبا نگاهی به صنعت کشورهاي پیشرفته مشاهده می

نیاز را در اختیار دانشگاه قرار داده و دانشگاه نیز با سیستم مدیریتی عالی که دولت این کشورها با توجه به نیاز صنعت، بهترین امکانات مورد 

پردازد. بنابراین صنعت این کشورها به بهترین شیوه پیشرفت کرده و در مجموع با بهترین کارایی و به تربیت بهترین نیروهاي کاري می

ات پایین و سود باال، سالمت و امنیت صنعتی و کارایی کشور خود را راندمان، سرعت عمل و دقت باال، رقابتی سالم و سازنده، سرانه ضایع

کنند. به عبارتی کاربردي شدن دانشگاه (توسط نیروي ماهر در دانشگاه)، موجب کارآفرینی و برطرف شدن مشکالت صنعتی تضمین می

التحصیالن در دانشگاه پس از کسب مدرك باشد. شوربختانه سیستم آموزشی کشور در ایران موجب گردیده بیشتر فارغ بخش تولید می

گردد، پس از طی مشکالت بسیار جذب صنعت شده و با ها نیز میهاي آندانشگاهی که معموالً موجب باال رفتن انتظارات خود و خانواده

باشد نه گاه آموزشی میهاي دانشتوانند جوابگو و حالل مشکالت صنعت تولید باشند. یعنی در ایران بیشترین فعالیتکارایی اندك نمی

ها هاي سیاستی، معموالً شرایط جذب نیرو  نیز  بر اساس رابطهپژوهشی و عملی. در ایران بیشتر به دلیل انتخاب مدیران بر اساس جناح

۷ 

 



 

ب ماندگی، ها، این موارد زنگ خطر جدي در کشور را به صدا درآورده که نتیجه آن نابودي منابع کشور، عقباشد نه کارایی و ضابطهمی

هاي داخلی در رده بندي جهانی و بروز بسیاري مشکالت دیگر افزایش میل به مهاجرت به کشورهاي پیشرفته، افت چشم گیر رتبه دانشگاه

هاي نسل سوم یعنی هاي پژوهشی به دانشگاهرا به دنبال خواهد داشت. امید است با اصالح سیستم نظام آموزشی کشور و تبدیل دانشگاه

عمل آید. باید به این نکته هم اشاره شود که دنیا به سرعت در حال هاي کاربردي پژوهشی، از مشکالت به وجود آمده پیشگیري بههدانشگا

). نیروي انسانی آموزش دیده 1394پیشرفت است و معطل درك و برطرف شدن مشکالت کشور ما نخواهد بود (آقابابایی طاقانکی، 

عنوان عنصر اصلی ا سازمان و کشور است، چرا که اساس حرکت به سوي توسعه انسان است. انسان بهمهمترین زیرساخت هر مجموعه ی

عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند. امروزه بازارهاي جهانی مبلمان تواند بهتواند توسعه را به ارمغان بیاورد و هم میساختار و مدیریت که می

هاي بدیع و نو دارند، خیلی ها دیدگاهاند. مدیران آنالیق و با فکر و ایده باز و تفکر جهانیهایی است که داراي مدیران در سلطه شرکت

هاي خارجی به خوبی اند و به زبانهاي دنیا تحصیل کردهخوب از تکنولوژي و توسعه در بازارهاي جهانی آشنا بوده و در بهترین دانشگاه

 ).1390اند (پور موسی و حاجی مهدي، عیارهاي محکوم به دور ماندن از بازارهاي جهانیهاي با مدیران فاقد این مکنند. شرکتتکلم می

عامل اصلی توسعه منابع انسانی، آموزش است. امروزه اهمیت آموزش در توسعه منابع انسانی به حدي است که اغلب صاحب نظران منابع 

اش هاي صنعتی امروزه افزوده شود، نتیجهکنند. چنانچه دانش به فعالیتمی ها قلمداددیده را مهمترین ثروت و دارایی سازمانانسانی آموزش

تواند ما را به نامند. تنها علم و دانش میهاي تازه و بی سابقه افزوده شود، آن را نوآوري میوري خواهد بود و اگر دانش به تمامی فعالیتبهره

 ).1391وري و نوآوري برساند (مشام، این دو هدف یعنی بهره

 
 

 گیرينتیجه
 

توسعه همه رود. مت اقتصادي مبتنی بر دانش پیش میامروزه علوم و فناوري نقش و اهمیت روزافزونی در توسعه جوامع داشته و جهان به س
و دستیابی  گیردوسعه  فناوري نیز بر پایه خالقیت، نوآوري و توسعه علمی صورت میجانبه و پایدار عمدتا مبتنی بر توسعه  فناوري است و ت

به امر پژوهش و تحقیق  لذا جوامعی که منابع و امکانات بیشتري را ز طریق مطالعه، پژوهش و تحقیق میسر است.به توسعه علمی نیز ا
هاي اقتصادي و صنعتی از نتایج مطالعات و گیري و فعالیت، تصمیمریزيسیاست گذاري، برنامه دهند و در امور مختلف اعم ازاختصاص می

است و بقا و پیشرفت صنایع به  عصر کنونی، عصر مشتري مداري .آورند از موفقیت بیشتري برخوردارندعمل میهقیقات استفاده بیشتري بتح
 د.ها بستگی دارنحوه واکنش مشتري در قبال محصوالت آن

پس از آگاهی از یت محصول را در نظر داشت. باید کیفدر دنیاي کنونی دیگر کمیت تنها مؤلفه تعیین کننده شرایط بازار نیست و به ناچار 
آگاهی از نحوه رضایت مشتري نیاز به انتظارات به مرحله عمل درآورد.  برد تا بتوان اینري باید دانش فنی الزم را به کارنحوه انتظارات مشت

. وجود تحقیقات علمی و صنعتی است مقوله دست آوردن دانش فنی نیازمند داشتن عزم راسخ درق در این زمینه دارد و همچنین بهتحقی
واحدهاي تولیدي کهنه با دستگاههاي فرسوده و قدیمی سبب شده است که بخش قابل توجهی از صنعت کشور در فضاي رقابتی رشد 

کیفی  اگر عملیات بازسازي واحدهاي قدیمی با هدف تولیداتبخش رقابت پذیري را ندارد.  نکرده و در نتیجه ظرفیت و توان و قدرت اثر
هاي عملی و توسعه ، قطعاً با افزایش مهارتچارچوب استراتژي خالق تدوین شود براي صادرات گسترده به نتیجه برسد و راهکاري بر اساس

۸ 

 



 

آید و در یک کالم مبادالت محصوالت کیفی صنعتی در آینده ده مزیت کاالهاي صادراتی پدید میتکنولوژي روز در واحدهاي بازسازي ش
 ها اهمیتی در خور و ویژه دارد.. در این زمینه شناسایی عوامل مؤثر و نحوه تاثیر آنواهد گرفتت کاالهاي مواد اولیه را خجاي مبادال

محصوالت تولیدي است. در ، عدم نوآوري و نبود تنوع الزم در رقابتی بودن صنایع کشور سطح کیفیت در حال حاضر یکی از شواهد غیر
دات و فرآورده هاي گوناگون با هاي صنعتی ظرفیت تولید بیش از نیاز بازار داخلی است. اما از آنجا که این تولیحالیکه در تعدادي از رشته

ي تنوع و نوآوري است آوري نوین و تکنولوژي روز جهان تطبیق ندارد حتی بخشی از تقاضاي داخلی نیز به سوي تولیدات خارجی که دارافن
 جذب می شود.

کیفیت و تنوع محصول و رقابت پذیري در سطح واحدهاي تولیدي تحقیق و پژوهش است تا اقدامات و فعالیت جامعه  هاي ارتقاياز ضرورت
هاي تخصصی و حرفه اي مدیران و کارکنان ، افزایش دانایی تولید و حتی مهارتراهبردي تحقیقاتی در زمینه بازار، فرآیند، محصولو 

دقیق قرار گیرد تا هر ریال سرمایه گذاري در بازسازي صنایع کهنه و فرسوده جوابی در خور هاي گوناگون صنعت مدنظر و ارزیابی بخش
 توجه داشته باشد.

جهان جدید دنیاي تکنولوژي است و تکنولوژي به عنوان عامل ارتقا مداوم فرآیندها، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
یعنی مهمترین رکن پایداري در بازارهاي پیچیده امروز است. توسعه از جنس تکنولوژي و توسعه عامل در رقابت پذیري  تریناساسیتولیدي، 

هاي برتر و جدید رفت. واحدهاي است و براي رسیدن به توسعه باید به سراغ تکنولوژي تنها راه توسعه تکنولوژي ابزار توسعه و تکنولوژي
، گذاري و استراتژي خالق و ابتکاري مدرنکنولوژي و تدوین راهکارهاي سیاستو تتوان با تکیه بر علم تولیدي کهنه و فرسوده را می

ژي نخست باید تکنولوژي و براي تدوین استراتژي مورد نیاز بر اساس علم و تکنولودر فضاي مشهود رقابتی قرار داد. ساخت و مسیر آتی آنرا 
هاي سیاست عمومی ارزشیابی فن آوري یین راه حلاین اوصاف به منظور تع بابا دقت مورد ارزشیابی قرار داد  هاي مورد نیاز رافن آوري

 کند.لوژیک به اهداف ملی کمک میمورد نیاز براي بازسازي صنایع کهنه و فرسوده به انطباق توسعه تکنو
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