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بررسی شاخصهای مؤثر بر انتخاب مشتری در خرید مبلمان چوبی منزل

چکیده
در دنیای رقابتی امروز برای صاحبان صننايع بنا بناف ر نتم ا مینی ر نايی
مشتری و گسترش آن ،مفهوم مشتریمداری و رابطه مستقیم آن بنا كیفینی
محصوفت تولید شده يک رورت اسی .بديمترتیب نه تنها تعداد مشنتريان
علی حفظ بلکه ا زايش خوا نند يا نیه ندز از اينم مطالعنه ،شناسنايی و
رتبهبندی شاخص ای مؤثر و تأثیرگذار بر انتخاب مشتری در خريند مبلمنان
چوبی منزل بود كه در قالب شنش شناخص اصنلی شنامیف كیفینی ،زيبنايی،
طراحی ،خدمات پس از روش ،شرايط روش و تبلیغات تحنی بررسنی قنرار
گر تنده جامعه آماری ايم مطالعه ،خريداران مبلمان از سه نقطه مهم تجناری
شهر تهران شامی دفوران ،حسمآباد و يا یآباد بودنده حجم نمونه ای منورد
بررسی 111نفر تعییم شده ابزار گردآوری داده ا در ايم مطالعه پرسنشنامنه
بوده و مبستگی سؤافت پرسشنامه ا با ريب آلفای كرونباخ  1/121تأيید
شده برای بررسی تأثیر شاخص ای مورد مطالعنه بنر خريند مبلمنان از روش
كیدو ( )x2استفاده شد و رتبهبنندی نهنايی شناخص نای منؤثر بنر انتخناب
مشتری با آزمون ريدمم انجام پذير یه نتايج حاصنی از رتبنهبنندی صنورت
گر ته نشان داد كه مهمتريم شاخص منؤثر در انتخناب مشنتری معینار نای
مربوط به زير مجموعه زيبايی محصول اسیه در ايم زمینه عامی ظرا ی نقش
بسزايی را در خريد مبلمان از نقطه نظر مشتريان دارده مچنیم پس از عامی
ظرا ی با توجه به عوامی زيرمجموعه ر يک از شاخص ای موردبررسنی بنه
ترتینب عوامنی اسننتفاده از منواد اولینه مناسننب در سناخی مبلمنان ،قیمننی
محصوفت چوبی ،ارگونومی ،ر ايی مشتری از خريند قبلنی خنود و تحوينی
وری و بهموقع محصوفت از مهمتنريم عوامنی تأثیرگنذار در خريند مبلمنان
توسط مشتريان میباشنده
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مقدمه
يننا تم موانننع و مشننکات ننراروی صنننعی مبلمننان و
علی عقبمانندگی آن در مقنام مقايسنه بنا سناير كشنور ا
می توانند را کنار نای منؤثرتری را در عنال نمنودن اينم
صنننعی و در نهايننی توسننعه صننادرات آن در پننی داشننته
باشنننده يکنننی از مسننناللی كنننه تولیدكننننندگان صننننايع
مبلمننان باينند میشننه بننه آن ببردازننند بننرآورده نمننودن
نیاز ننای مصننرزكنننندگان (مشننتريان) اسننیه در صننورت
تحقنننق نقطنننه نظنننرات مصنننرزكننننندگان ،واحننند ای
تولینندی رونننق چشننمگیری يا تننه و درنتیجننه عنناوه بننر
جننذب نیننروی كننار فزم ،سننبب ا ننزايش عالیننی ننای
ساير صنايع وابسته ماننند چنوببنری ،تختنهخنردهچنوب،
تولید چسنب ،تختنه یبنر ،نرآورده نای فينهای و غینره
مننیشننود ][1ه بننه عبننارت سننادهتننر توسننعه تولینند و
صننادرات مبلمننان و مصنننوعات چننوبی مننیتواننند موتننور
توسننعه بخننش عظیمننی از صنننايع كشننور باشننده امننروزه
بننا ا ننزايش تعننداد واحنند ننای تولینندی صنننايع چننوب و
ا ننزايش میننزان عر ننه ،رقابننی در میننان روشننندگان و
تولیدكننننندگان اينننم محصنننوفت بسنننیار جننندیتنننر از
گذشننته دنبننال مننیشننوده از آنجننايیكننه سننلیقه ننای
مصننرزكنننندگان از پیننر و جننوان ،زن و مننرد نسننبی بننه
تولیننندات مختلن ن متفننناوت اسنننی لنننذا آن دسنننته از
تولیننندكننننندگان مو نننق خوا نننند بنننود كنننه بتواننننند
معیار ننای ننروری و مننورد نینناز مشننتريان را بننرآورده
نماينننده سفارشننیكننردن تولینند مبلمننان بننا توجننه بننه
سننلیقه مشننتريان كننه در آن مشننتريان انتظننار دارننند
محصننوفت و خنندمات ارالننهشننده بننا نیاز ننا و انتظننارات
آن ا مخوانی داشنته باشنند ،منی توانند بنهعننوان يکنی
از را کار ننای مناسننب بننرای رونننق صنننايع ننراورده ننای
چنوبی و در نتیجنه ا نزايش سنودآوری آننان باشند ]2-1
[ه از طننرز ديگننر نناكتور ننای مختلفننی ازنقطننهنظننر
مشنتريان در ارزش محصنوفت چننوبی دخالنی دارنند كننه
مننیتوانننند در خرينند آنننان تأثیرگننذار باشنننده برخننی از
ايننم نناكتور ننا شننامی عملکننرد محصننول ،طراحننی،
كیفیننی ،نننام تجنناری ،خنندمات پننس از ننروش و عوامننی
متعندد ديگنر اسنیه در صنورت عندم وجنود اطاعننات در
مننورد سننايق مشننتريان ارالننه خنندمات مناسننب توسننط
تولیدكنندگان به مشتريان غیرممکم اسی ][5ه
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در سال ای اخیر تحقیقنات متعنددی در بخنش نای
مختل صنعی مبلمان مبنی بر بهبود و عیی ايم صننعی
صورت گر ته اسیه  Lihraو مکاران ( )2112اولويی ای
مشتری در نگام خريد مبلمان سفارشنی مننزل را منورد
بررسننی قراردادنننده نتننايج مطالعننه آن ننا نشننان داد كننه
بیشتريم عامی تأثیرگذار بر خريد مبلمان ،قیمی محصنول
اسی بهطوریكه  51درصد مشتريان ايم عامی را مهمتريم
اصی در خريد مبلمان بیان كردهبودنده بعد از عامیِ قیمنی
محصننول ،سفارشننیسننازیِ محصننول ( 21درصنند) ،زمننان
تحويی محصول خريداریشده ( 21درصد) و زمان موردنیاز
برای سفارشیكنردن محصنول ( 11درصند) از مهنم تنريم
عوامی تأثیرگذار بر خريد مبلمنان مننزل از ديند مشنتری
بودنننده مچنننیم در بننیم مشننتريان مؤن ن و مننذكر نیننز
مشتريان مؤن تأكید بیشتری بر سفارشنیسنازی مبلمنان
داشتند ][6ه
 Järvinenو مکننناران ( )2111در مطالعنننه عوامنننی
تأثیرگذار بر كیفیی محصول ازنقطنه نظنر مشنتريان بینان
نمودند كه مسالی مربوط بنه ايمننی و بهداشنی محصنول
تولیدی بهعنوان يک عامی مهم در كیفیی محصول اسی و
ايم در توسعه و بازاريابی محصوفت تولیدی نقش بسنزايی
دارد ][7ه مچنننیم در مننیم زمینننه  Kellyو مکنناران
( )2111مطالعه ای درخصوص استفاده از مواد اولیه سازگار
با محیط زيسی در ساخی محصوفت چنوبی انجنام دادننده
نتايج مطالعه آن ا نشان داد كه مشتريان تقا ای بیشتری
برای خريد ايم محصوفت داشته و حتی حا ر به پرداخی
زينه ای ا ا ی آن میباشند ][8ه
 Nemliو مکاران ( )2117با بررسی صنعی مبلمان و
كابینننی آشننبزخانه در تركیننه ،عننواملی چننون اسننتفاده از
م آوری ای پیشر ته ،كیفیی بافی محصوفت تولیندی و
طراحی خاقانه و عاوه بر آن ا شناخی كا ی و مناسب از
خواسته ای مشتريان را در توسنعه صننعی مبلمنان مهنم
دانستند ][1ه
 )2111( Fathollahzadehطی مطالعهای ارتقای سنط
كیفیی محصوفت چنوبی (مبلمنان) و احتنرام بنه حقنو
مشتريان را در بهبود ضای رقنابتی مبلمنان تولیند داخنی
مهننم دانسننیه او راه رسننیدن بننه نندز مطننر شننده را
استانداردسازی و بومی سازی استاندارد مبلمان كشور بینان
كرد ][11ه
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 Ngو  2111( Kanagasundaramو  )2112طنننننننی
مطالعاتی عوامنی تأثیرگنذار در ايجناد ننوآوری و پیشنر ی
صنعی مبلمان كشور مالزی را منورد بررسنی قنرار دادننده
آن ا بیان نمودند كه توجه به مشتريان و سايق و نظنرات
آن نا منیتوانند يکنی از مهنمتنريم عوامنی در پیشنبرد و
پیشر ی صنعی مبلمان كشور مالزی باشد ] 11و [12ه
مننانطننور كننه از مطالعننات صننورت گر تننه نیننز
مشننخص اسننی مشننتريان يکننی از مهننمتننريم عوامننی
پیشننر ی صنننعی مبلمننان در ننر كشننور سننتنده بننر
اسننا بررسننی ننای بننهعمننیآمننده تنناكنون در مننورد
عوامی مؤثر و شناخص نای تأثیرگنذار بنر مشنتری بنرای
خريند مبلمنان مننزل در ايننران تحقیقنی صنورت نگر تننه
اسیه به منیم منظنور ندز از مطالعنه حا نر ،بررسنی
و شناسننايی شنناخص ننای مننؤثر بننر انتخنناب مشننتری در
خريند مبلمننان چنوبی منننزل و رتبنهبننندی شناخص ننای
بننهدسننیآمننده اسننیه در ايننم خصننوص سننؤافت اساسننی
ايم تحقیق به شر ذيی میباشندف
 -1در بیم شاخص نای كیفینی ،زيبنايی ،طراحنی،
خدمات پس از روش ،شرايط روش و تبلیغنات
كداميک ازنقطه نظر مشتريان در خريند مبلمنان
مؤثر اسی؟
 -2تفاوت ديدگاه مشتريان مؤن و منذكر در خريند
مبلمان چوبی با توجه به گروه ای مورد مطالعنه
چگونه اسی؟
 -3در بیم زيرمجموعه شناخص نای موردمطالعنه،
كدام عوامی بیشتريم تأثیر را در خريند مبلمنان
چوبی دارند؟

مواد و روشها
شناسایی شاخصهای تأثیرگذار
شاخص ای تأثیرگذار بر انتخناب مشنتری بنر اسنا
مطالعات كتابخانه ای و مشورت با صاحبنظران مبلمنان در
عرصه صنعی و دانشگاه انتخاب شندنده پنس از شناسنايی
شاخص ا ،پرسشننامه نايی كنه دربرگیرننده  21پرسنش
بودند ،آماده شدنده بنهطنوركلی عوامنی شناسنايیشنده در
شش گروه اصلی (شاخص) شامی كیفیی ،زيبايی ،طراحی،
خنندمات پننس از ننروش ،شننرايط ننروش و تبلیغننات
دسته بندی گرديدند كه در جدول  1آورده شده اننده بنرای
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نشننان دادن تننأثیر شنناخص ننای بیننانشننده روی انتخنناب
مشتری در خريد مبلمان ،مدل پژو شی تحقیق حا نر در
شننکی  1بننر اسننا منندل  Tuو مکنناران ( )2111آورده
شدهاسی ][13ه
جامعه آماری
جامعه مورد بررسی در ايم تحقیق ،خريداران مبلمنان
در شهر تهران بودنند و بنرای اينم منظنور بررسنی فزم از
 111نفر از شهروندان تهران صورت گر ی بهطوریكنه51
درصد ايم تعداد مؤن بوده و  51درصد آن ا از بیم ا نراد
مذكر انتخاب شدنده روش نمونه گیری به صورت تصاد ی از
سه نقطه مهم تجاری صنايع مبلمان شنامی منطقنه شنر
(خیابان دفوران – منطقه  ،)1مركز (حسنم آبناد -منطقنه
 11و  )12و جنوب غرب (يا یآباد – منطقه  )17بوده
تجزیه تحلیل و رتبهبندی شاخصها
روايننی محتننوای پرسننشنامننه ننای تهیننهشننده ،بننا
كسننب نظننرات اسنناتید و صنناحبنظننران رشننته صنننايع
چننوب مننورد بررس نی قرارگر تننه و تأيینند شننده بننرای بننه
دسیآوردن پاينايی پرسنشنامنه نای تهینه شنده از روش
آلفنننای كرونبننناخ اسنننتفاده گردينننده آلفنننای كرونبننناخ
محاسننبهشننده بننرای پايننايی پرسننشنامننه ننای موجننود،
 1/121بهدسی آمد كنه بینانگنر اينم بنود كنه پرسنش-
نامننه ننای تهیننه شننده دارای پايننايی مطلننوبی بننوده و
سنننؤافت پرسنننشنامنننه از مبسنننتگی دروننننی خنننوبی
برخنوردار بننودهانننده بننرای بررسننی معننناداری (تننأثیر) ننر
يننک از شنناخص ننای موردمطالعننه ،نتننايج بننا اسننتفاده از
آزمننون كننی دو ( )x2مننورد تجزيننه و تحلیننی آمنناری قننرار
گر تنننده شنناخص ننايی كننه تننأثیر آن ننا روی انتخنناب
مشننتری در خرينند مبلمننان تأيینند شنند بننا اسننتفاده از
آزمننون رينندمم بننا م مقايسننه گرديننده و بننر اسننا
درجننه تننأثیر آن ننا روی انتخنناب مشننتری رتبننهبننندی
گرديدنننده مچنننیم بننرای شناسننايی مهننمتننريم عوامننی
تأثیرگ نذار زيرمجموعننه ننر يننک از شنناخص ننای مننورد
مطالعه از آزمنون ريندمم اسنتفاده گرديند و رتبنهبنندی
عوامننی ننر يننک از شنناخص ننا صننورت گر ننیه تجزيننه
تحلیننی آمنناری نتننايج بننهدسننیآمننده در ايننم تحقیننق بننا
اسننتفاده از نننرما ننزار آمنناری  SPSSنسننخه )2113( 22
صورت گر یه
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جدول  -1شاخصها و عوامل موثر بر خرید مبلمان چوبی بررسی شده در این مطالعه
شاخص ا

ردي

كیفیی

زيبايی

طراحی

خدمات پس از
روش

شرايط روش

سوال

بی تاثیر

كم

زياد

خیلی زياد

2

11

36

51

7

13

15

13

33

52

33

12
36

1

استحکام

2

دوام و عمر مفید

5

3

مواد اولیه مناسب

2

1

دارا بودن استاندارد ای مربوطه

6

11

5

نداشتم آفينده ای محیطی(چسب ا و مواد رنگی سرطان زا)

11

21

33

6

شکی و مارک يرا آفت

15

22

31

33

7

مد روز بودن

1

11

38

12

8

متمايز بودن

1

11

11

36

1

ظرا ی

3

6

36

55

11

رنگ

2

11

36

51

11

تركیب رنگ

5

7

37

51

12

تنوع محصول

1

11

12

13

13

ارگونومی (سازگاری طراحی مبی با ابعاد بدن)

5

1

36

51

11

مدوفر بودن (قابلیی چیدمان به دلخواه)

1

21

11

32

15

كارايی باف

7

11

11

38

16

تنوع طر

1

6

15

18

17

اراله خدمات پس از روش

7

31

31

23

18

نحوه اراله خدمات

1

21

37

31

11

تحويی وری و به موقع محصول

5

7

11

18

21

تعويض محصوفت روخته شده قبلی با مد ای جديد

7

22

12

21

21

بستهبندی و قابلیی دمونتاژ

5

21

13

28

22

قیمی محصول

5

11

35

51

23

پرداخی اقساطی

12

11

31

17

11

13

17

31

25

برند محصول (نام و نشان تجاری محصول)

11

21

37

28

26

تقديرنامه و رتبهبندی كارخانه ازنظر سازمان ا

11

33

36

17

27

توصیه آشنايان

8

11

53

21

28

ر ايی مشتری از خريد قبلی خود

3

11

37

11

21

قرعهكشی و جايزه

36

28

22

11

21

تبلیغات

درصد راوانی در ر گزينه

تخفی

كیفیی
زيبايی
انتخاب مشتری در خريد مبلمان

طراحی
خدمات پس از روش
شرايط روش
تبلیغات

شکل -1مدل مفهومی ترسیم شده براساس تاثیر شاخصهای مورد بررسی روی انتخاب مشتری در خرید مبلمان
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مناسننب ،دارا بننودن اسننتاندارد ای مربوطننه ،نداشننتم
آفينده ای محیطنی و شنکی و منارک ينرا آفت) عامنی
استفاده از مواد اولیه مناسب با توجه به آزمون ريندمم در
اولويننی اول قننرار دارد و بیشننتريم تننأثیر را بننر كیفیننی
محصول داشته اسیه وجود انواع مبلمنان بنیكیفینی كنه
عمدتاً به علی عدم استفاده از مواد اولینه مناسنب در بنازار
می باشد سبب سنلب اطمیننان مشنتريان شنده اسنیه بنا
بررسی ای به عمیآمده تولیند مبنی بنهصنورت سنری در
بعضی از نقاط كشور بنا اسنتفاده از اننواع چنوب نايی كنه
مناسب برای كاربرد نای سنازه ای مبنی نمنیباشنند و ينا
اسننتفاده از سنناير مننواد اولیننه نننامرغوب مچننون پارچننه،
پركننده ا ،رننگ و غینره سنبب كنا ش كیفینی مبلمنان
تولیدی گرديده اسیه

نتایج
نتايج بهدسیآمده از نظنرات مشنتريان در نر ينک از
شاخص ای موردبررسی به شر ذيی اسیه
کیفیت
مانطور كه در جدول  2مشنا ده منیشنود كیفینی
يکی از عوامی معنادار در خريند مبلمنان چنوبی اسنیه در
گروه كیفیی ،مشتريان مذكر تأكید بیشتری را بنر كیفینی
محصول در مقايسه با مشتريان مؤن داشتنده بهطوریكنه
بر اسا نتايج بهدسیآمده ازنظر مشتريان منذكر كیفینی
تأثیر خیلی زيادی را بر انتخاب مبلمان داشته درحنالیكنه
ازنظر مشتريان مؤن كیفیی تأثیر زيادی را داشنته اسنی
(شکی )2ه مچنیم در بیم عوامی مؤثر بر كیفیی محصول
از ديدگاه مشتريان (استحکام ،دوام و عمر مفید ،مواد اولیه

جدول  -2مشخصات آزمون کی دو ( )x2مربوط به شاخصهای مورد بررسی

x2

ريب
درجه آزادی
سط معنیداری

كیفیی

زيبايی

طراحی

خدمات پس از روش

شرايط روش

تبلیغات

13/21
15
**1/111

32/12
15
*1/138

21/28
1
*1/116

28/21
12
**1/115

18/28
6
*1/135

112/38
12
**1/111

* معنیداری در سط اطمینان  15درصد ** ،معنیداری در سط اطمینان  11درصد

شکل  –2تاثیر کیفیت محصول بر انتخاب مبلمان توسط مشتریان مونث و مذکر

زیبایی
تجزيه وتحلیی اطاعات به روش كنیدو نشنان داد كنه
زيبايی مبلمان سناختهشنده تنأثیر معنناداری بنر انتخناب

مشتری دارد (جدول )2ه نتايج حاصنی از تنأثیر زيبنايی در
خريد مبلمنان چنوبی از نقطنهنظنر مشنتريان در شنکی 3
آورده شده اسیه
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مانطور كه ماحظنه منیشنود از ديندگاه مشنتريان
مؤن ن شنناخص زيبننايی ا میننی بیشننتری در مقايسننه بننا
مشتريان مذكر در خريد مبلمان مننزل دارده بنا توجنه بنه
رتبه بندی عوامی زيرمجموعه زيبايی (مد روز بودن ،متمايز
بودن ،ظرا ی ،رنگ ،تركیب رنگ و تننوع محصنول) عامنی

ظرا ی با دارا بودن بافتريم میانگیم رتبه نسبی بنه ديگنر
عوامی بیان شده ،بیشتريم تأثیر را بر خريد مبلمنان ازنظنر
مشتريان دارد (جدول )3ه بديهی اسی ظرا نی در سناخی
انواع محصوفت چوبی سنبب ا نزايش جلنوه و زيبنايی آن
محصوفت میگردده

شکل  –3تأثیر زیبایی محصول بر انتخاب مبلمان توسط مشتریان مونث و مذکر

جدول  -3رتبهبندی عوامل زیرمجموعه شاخص زیبایی با آزمون فریدمن
شاخص ا

میانگیم رتبه

حداقی

حداكثر

اولويی

مد روز بودن
متمايز بودن
ظرا ی
رنگ
تركیب رنگ
تنوع محصول

3/11
3/21
3/71
3/65
3/61
3/31

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
6
1
2
3
5

طراحی
نتنننايج جننندول  2بینننانگر تنننأثیر معننننادار شننناخص
طراحننی بننر انتخنناب مبلمننان توسننط مشننتری مننیباشننده
نقننش طراحننی در انتخنناب مبلمننان منننزل از دينندگاه
مشننتريان مؤن ن و مننذكر عکننس شنناخص زيبننايی بننوده
اسننیه بننديم معنننی كننه مشننتريان مننذكر ،شنناخص
طراحنننی را مهنننمتنننر از مشنننتريان مؤنن ن در انتخننناب
محصننول مننیدانسننتند (شننکی )1ه عوامننی تأثیرگننذار بننر
طراحی مبلمنان كنه منورد بررسنی قنرار گر تنند شنامیف
ارگونننومی (تناسننب و سننازگاری طراحننی مبننی بننا ابعنناد

بنندن) ،منندوفر بننودن (قابلیننی چینندمان بننهدلخننواه)،
كننارايی بنناف و تنننوع محصننول بودنننده بننر طبننق نظننرات
بننهدسننیآمننده و رتبننهبننندی صننورت گر تننه بیشننتريم
تأثیر در بیم عوامنی ذكرشنده مربنوط بنه ارگوننومی بنود
(جننندول )1ه مچننننیم عامنننی تننننوع طنننر نینننز در
رتبننهبننندی صننورت گر تننه اخننتاز كمننی بننا ارگونننومی
داشننته و مننیتننوان ايننم عامننی را در كنننار ارگونننومی از
مهننمتننريم عوامننی تأثیرگننذار شناخص طراحننی در خرينند
مبلمان دانسیه
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شکل  –4تأثیر طراحی محصول بر انتخاب مبلمان مشتریان مونث و مذکر

جدول  -4رتبهبندی عوامل زیرمجموعه شاخص طراحی با آزمون فریدمن
شاخص ا

میانگیم رتبه

حداقی

حداكثر

اولويی

ارگونومی
مدوفر بودن
كارايی باف
تنوع طر

2/68
2/31
2/38
2/65

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
3
2

خدمات پس از فروش
مان طور كه در جدول  2نیز مشا ده میشنود نتنايج
تحلیی آماری بیانگر ا میی معنادار خدمات پس از روش
در انتخاب محصنول منیباشنده شنکی  5نتنايج حاصنی از
تفاوت ديدگاه مشتريان مذكر و مؤن را در خصوص تنأثیر
خدمات پس از روش بر خريد مبلمان را نشنان منید نده
ايم تفاوت ،بیانگر ايم بود كنه خندمات پنس از نروش از
نقطه نظر مشنتريان منذكر ا مینی بیشنتری دارده عوامنی
تأثیرگذار بر خدمات پس از روش كه از مشتريان در مورد
آن ا نظرخوا ی شد عبارت بودند ازف اراله خندمات پنس از
روش ،نحوه اراله خدمات ،تحويی وری و بهموقع ،تعويض
محصوفت روختهشده قبلی با مد ای جديد ،بستهبندی و
قابلیی دمونتاژه مانطور كه در جدول  5مشخص اسنی در
بیم اكتور ای بیانشده ،بیشتريم میانگیم رتبه در عامنی
تحويی وری و به موقع محصول بوده و نشاند ننده تنأثیر
بیشتر ايم عامنی روی انتخناب مشنتری نسنبی بنه ديگنر
عوامی زيرمجموعه خدمات پس از روش اسیه

شرایط فروش
بننر طبننق نتننايج جنندول  ،2شننرايط ننروش از عوامننی
تأثیرگذار بر انتخاب مشتری اسیه ديدگاه مشتريان منذكر
و مؤن در مورد شاخص شرايط روش مشابه خدمات پس
از ننروش محصننول بننوده و نتننايج حنناكی از آن بننود كننه
مشتريان مذكر توجه بیشتری به شرايط نروش در خريند
محصوفت چنوبی دارنند (شنکی )6ه از آنجنايیكنه عمندتاً
مسئولیی زينه ای زندگی با آقايان منی باشند لنذا توجنه
آنان به امر قیمی محصول بیشتر از خانم نا اسنیه عوامنی
مؤثر بر شرايط روش در نظنر گر تنهشنده شنامی قیمنی
محصننول ،پرداخننی اقسنناطی و تخفی ن بننود كننه قیمننی
محصول با توجه به رتبه بندی صورت گر تنه تنأثیر خیلنی
زيادی در مقايسه با دو عامی ديگر در خريد مبلمان داشیه
شايانذكر اسی كه از ديدگاه مشنتريان پرداخنی اقسناطی
نیز تأثیر قابی تنوجهی در انتخناب محصنوفت چنوبی دارد
(جدول )6ه
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شکل  –5تاثیر خدمات پس از فروش بر انتخاب مبلمان توسط مشتریان مونث و مذکر

جدول  -5رتبهبندی عوامل زیرمجموعه شاخص خدمات پس از فروش با آزمون فریدمن
شاخص ا

میانگیم رتبه

حداقی

حداكثر

اولويی

اراله خدمات پس از روش
نحوه اراله خدمات
تحويی وری و به موقع محصول
تعويض محصوفت روخته شده قبلی با مد ای جديد
بستهبندی و قابلیی دمونتاژ

2/67
2/18
3/13
2/16
2/17

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
2
1
1
3

شکل  –6تاثیر شرایط فروش بر انتخاب مبلمان توسط مشتریان مونث و مذکر

جدول  -6رتبهبندی عوامل زیرمجموعه شاخص شرایط فروش با آزمون فریدمن
شاخص ا

میانگیم رتبه

حداقی

حداكثر

اولويی

برند محصول
تقديرنامه و رتبهبندی كارخانه از نظر سازمان ا
توصیه آشنايان
ر ايی مشتری از خريد قبلی خود
قرعهكشی و جايزه

3/21
2/81
2/11
3/75
2/22

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1
3
1
5
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تبلیغات
از ديدگاه پرسش شوندگان ،تبلیغات از عوامی تأثیرگذار
روی انتخاب محصول اسی (جدول )2ه نتايج حاصی از ايم
بررسی از ديدگاه مشتريان مذكر و مؤن در شکی  7نشان
دادهشده اسنیه منانطور كنه مشنا ده منیشنود ديندگاه
مشتريان مذكر و مؤن در مورد نقش شاخص تبلیغات بنر
خريد مبلمان يکسان بوده و ر دو گروه معتقد بودنند كنه
تبلیغنات نقننش زينادی در انتخنناب محصنول دارده عوامننی
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انتخابشده در شاخص تبلیغات شامیف برند محصول (نام و
نشان تجاری محصول) ،تقديرنامنه و رتبنه بنندی كارخاننه
ازنظر سازمان ا ،توصیه آشنايان ،ر ايی مشتری از خريند
قبلی خود و قرعنه كشنی و جنايزه بودننده در بنیم عوامنی
انتخابشده بیشتريم عامی تأثیرگذار بر انتخناب محصنول
توسط خريدار مربوط به ر نايی مشنتری از خريند قبلنی
خود بود (جدول )7ه

شکل  –7تاثیر تبلیغات بر انتخاب مبلمان توسط مشتریان مونث و مذکر

جدول  -7رتبهبندی عوامل زیرمجموعه شاخص تبلیغات با آزمون فریدمن
شاخص ا

میانگیم رتبه

حداقی

حداكثر

اولويی

كیفیی
زيبايی
طراحی
خدمات پس از روش
شرايط روش
تبلیغات

3/65
3/17
3/66
3/31
3/15
3/11

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
1
2
1
5
6

رتبهبندی شاخصها
برای شناسنايی تأثیرگنذارتريم شناخص روی انتخناب
مشتری در خريد مبلمان و رتبه بندی شاخص ا از آزمنون
ريدمم استفاده شد كه نتايج آن در جدول  8آورده شنده
اسیه با توجه به میانگیم رتبه نا مشنخص منیگنردد كنه
شاخص زيبايی محصنول دارای بیشنتريم تاثیرگنذاری بنر
انتخاب مشتری (مؤن و منذكر) در خريند مبلمنان مننزل
بوده و پس از آن به ترتیب شاخص ای طراحنی ،كیفینی،

شرايط روش ،خدمات پس از روش و تبلیغات قرار دارنده
البته شاخص طراحنی و كیفینی دارای اخنتاز كمنی در
میانگیم رتبه بوده و میتنوان تنأثیر آن نا را در ينک حند
دانسیه در بیم شاخص ا ،شاخص تبلیغات دارای كمتريم
تأثیر بر خريد مبلمان منزل میباشد و به عبنارتی انتخناب
مشتری خیلی كم تحی تأثیر شاخص تبلیغات قرار گر تنه
اسیه

بررسی شاخص ای مؤثر بر انتخاب مشتری در خريد مبلمان چوبی ههه

162

جدول  -8رتبهبندی شاخصهای تاثیرگذار در انتخاب مشتری در خرید مبلمان با آزمون فریدمن
شاخص ا

میانگیم رتبه

حداقی

حداكثر

اولويی

كیفیی
زيبايی
طراحی
خدمات پس از روش
شرايط روش
تبلیغات

3/65
3/17
3/66
3/31
3/15
3/11

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
1
2
1
5
6

بحث و نتیجهگیری
نتننايج حاصننی از ايننم تحقیننق نشننان داد كننه تمننامی
شاخص ای مورد مطالعه (كیفینی ،زيبنايی ،طراحنی ،خندمات
پس از روش ،شرايط روش و تبلیغنات) تنأثیر معننی داری بنر
انتخاب مشتری (مؤن و مذكر) در خريد مبلمان چنوبی مننزل
دارنده در میان شش شاخص مهم بررسیشده شناخص زيبنايی
محصول مهمتريم عامی تأثیرگنذار بنوده از آنجنايیكنه منواره
زيبايی با تحسیم بشنر منراه بنوده و زيباشناسنی در طبیعنی
انسان جنا گر تنه اسنی آن را بنهسنادگی نمنیتنوان از حینات
پیچیده ذ ننی انسنان جندا كنرد ] 11و [15ه بننابرايم زيبنايی
مبلمان م يکی از شاخص ای مهم در جذب مشتری و خريند
مبلمننان منننزل اسننیه از طننرز ديگننر بننا توجننه بننه اظهننارات
روشندگان مبلمان ،يکنی از عنواملی كنه مشنتريان تماينی بنه
خريد مبلمان وارداتی (محصوفت خارجی) دارند وجنود زيبنايی
بیشتر در ايم تین مبلمنان اسنی لنذا در تحقینق حا نر نینز
مصرزكنندگان تأكیند زينادی بنر ا نزايش زيبنايی محصنوفت
تولید داخی مراه با ظرا نی مناسنب را داشنتنده مچننیم در
بیم عوامی مؤثر در شاخص ای منورد مطالعنه در اينم تحقینق
بعد از ظرا ی ،عوامی استفاده از مواد اولینه مناسنب در سناخی
مبلمان ،قیمی محصوفت چوبی ،ارگونومی (تناسب و سنازگاری
طراحی مبی با ابعاد بدن) ،ر ايی مشتری از خريد قبلی خنود و
تحويی وری و بهموقع محصوفت به ترتیب از مهمتريم عوامنی
تأثیرگذار بر انتخناب مشنتری منیباشننده  Hajati Modaraeeو
 )2116( Jalalzadehنینننز در بررسنننی تعینننیم ارزش نننای
زيبايیشناختی در طراحی مبلمان چوبی منزل بنرای زو نای
جوان بیان نمودند كه با نقد ارزش ای زيبنايیشناسنی در كننار
ساير اطاعات فزم از قبینی اسنتاندارد نای ارگوننومی ،منواد و
روش ای ساخی و نشانهشناسی ،زمینهسناز طراحنی محصنول
جديد مناسب با سلیقه مشتريان (زو ای جنوان) خوا ند شند
] [16ه مچنننیم  Lihraو مکناران ( )2112قیمننی و تحويننی

بهموقع محصول خريداریشده را از مهمتريم عوامنی تأثیرگنذار
بننر خرينند مبلمننان سفارشننی بیننان نمودننند كننه يا تننه ننای
بهدسیآمده در تحقیق حا ر با نتنايج آننان مطابقنی دارد ] [6ه
بنابرايم میتوان نتیجه گر ی كنه بنا در نظنر گنر تم زيبنايی و
ظرا ی فزم و درعیمحال تناسب اندازه ای مبلمان ساختهشنده
با ابعاد بدنی مصرزكنندگان و استفاده از مواد اولینه مناسنب در
ساخی محصوفت چوبی میتوان نیاز نا و سنايق مشنتريان را
پوشش داده در ايم زمینه كنا ش قیمنی تمنامشنده محصنول
سنناختهشننده و ر ننايی مشننتری از خريند ننای قبلننی خننود و
مچنیم تحويی بهموقع محصوفت طبق سفارش انجامشنده در
جلننب ر ننايی مشننتريان سننهم بسننزايی دارده رعايننی عوامننی
بیانشده در تولید مبلمان مننزل ننه تنهنا سنبب جلنب توجنه
مشتری به تولیدات داخلی منیشنود بلکنه عناوه بنر آن باعن
كننا ش واردات مبلمننان از ديگننر كشننور ا شنده و در نتیجننه از
خننننرو ارز از كشننننور جلننننوگیری مننننیشننننوده  Ngو
 2111( Kanagasundaramو  )2112نیز بر ا مینی توجنه بنه
سايق مشتری در پیشبرد صنعی مبلمان كشور منالزی تأكیند
كردننند ] 11و [12ه مچنننیم مننیتننوان بننا شننناخی سننايق
مشتريان خارجی و با شناسايی بازار ای ندز و از بنیم بنردن
موانع موجود در رابطه با ايم مو وع مانند شاخص ای داننش و
مديريی ،حمايی ای دولی از تولیدكنندگان داخلنی و ننوآوری
در زمینه ای مختلن نمآوری تولیند ،بسنتهبنندی ،طراحنی
محصول زمینه فزم برای حضور محصوفت داخلی در بازار نای
جهانی را م كرده و در توسعه صنعی مبلمان كشنور گنام نای
مؤثری برداشیه چنانچنه كشنوری بتوانند تولیندات خنود را بنا
بازار ای بزرگ جهانی پیوند زند ،تحولی بزرگ در صنعی چنوب
خود به وجود آورده و منبنع عظیمنی از درآمند نا را بنه دور از
حساسیی ای كاف ای استراتژيک عايد خود كرده اسیه عناوه
بر آن باع ارزآوری مناسب در كشور شنده و نقنش مهمنی در
خرو كشور از اقتصاد تکمحور وابسته به نفی ايفا میشوده
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سپاسگزاری
ايم پژو ش با حمايی مالی دانشگاه تربیی دبیر شهید
 انجام گردينده اسنی و11787 رجايی طبق قرارداد شماره
بديموسیله از مسئولیم مربوطه تشکر و قدردانی میگردده

برای ارزيابی بهتر عوامی تأثیرگذار بر انتخناب مبلمنان
چوبی ازنقطه نظر مشتريان می توان بررسی ای ديگری در
نقاط مختل كشور انجام داد تا از ديدگاه ا و نظرات مردم
در تمام كشور نیز آگاه شده و اقدامات مؤثرتری در پیشبرد
صنعی مبلمان كشور انجام داده
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Investigating the Effective Index on Customers Choice in Buying Furniture

Abstract
The competitive world today, with increasing customers
satisfaction and expanding the definition of hosting and its
direct connection with quality of products is essential. Thus not
only the current customers stay fixed but also it increases. The
purpose of this study was to investigate and ranking the crucial
indicators that influence the choice of furniture by customers.
Because of this, the studied indexes are classified in 6 group:
quality, beauty, design, creating a suitable atmosphere for
selling the goods, selling conditions and advertising. Population
consisted of three major commercial areas in Tehran
(Delawaran, Hassan Abad and Yaftabad). Statistical sample
consisted a number of 100 people. A questionnaire was
developed to gather data. Reliability of the questionnaires has
been approved through Cronbach's Alpha coefficient (0.921).
Investigation of effective indexes was done by chi-square
method and in order to final ranking the indexes, friedman
analyses have been used. The results obtained of ranking
showed the chief factor in customers choice is under category
of beauty due to this elegancy role in customers point of view.
After elegancy, according to the classified elements studied in
this research, raw material in making furniture, wood
production’s price, ergonomy, customers satisfaction for his
last purchase and immediate delivery, respectively, are the
most important effective index in buying furniture by
consumer.
Keywords: Household wooden furniture, Friedman analyses,
Index, Buying, Consumers
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