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مبلمان مبلمان   ععییدر صنادر صنا  ییکارکارپوشش و روش رنگپوشش و روش رنگ  ییرنگرنگ  ففییعوامل مؤثر بر انتخاب نوع و طعوامل مؤثر بر انتخاب نوع و ط  ییبررسبررس

 : استان تهران(: استان تهران(یی)مطالعه مورد)مطالعه مورد  ییخانگخانگ

  
 چکیده

ی تأثیرگذار بر انتخاب نوع و هاشاخص یبندتیو اولو نییتع قیتحق نیهدف از ا
 نیا ی. براکاری در صنعت مبلمان خانگی استطیف رنگی پوشش و روش رنگ

متخصصان، عوامل مؤثر بر انتخاب  باو مصاحبه  شدهانجاممطالعات  یمنظور با بررس
 میزیرشاخه تقس 24و  یگروه اصل 7به  کارینوع و طیف رنگی پوشش و روش رنگ

ها بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید. جامعه آماری در این پرسشنامه شدند.
در مناطق مختلف سطح استان  کاری مبلمانپژوهش واحدهای صنعتی تولید و رنگ

های کوچک پرسشنامه به تصادف و تناسب در بین کارگاه 53تهران بودند، که تعداد 
ها پس از اخذ ها و زیرشاخهشاخص تیدرجه اهمهای بزرگ توزیع شد. و کارخانه
نشان  جی. نتاگردید نییتع SPSSافزار وسیله نرمآزمون فریدمن و بهها با پرسشنامه

کنندگان، کاربری مبلمان و سلیقه و اقلیم فرهنگی مصرف یهاکه شاخص دهدیم
در انتخاب نوع و  ییباال تیاهم از 53/4و  12/5، 38/5های اقتصاد به ترتیب با رتبه

شاخص برخوردارند. کاری مبلمان خانگی طیف رنگی پوشش و شیوه رنگ
دارای  78/2، 98/1های زیست و ایمنی و شاخص فرآیند تولید به ترتیب با رتبهمحیط

های سلیقه و اقلیم فرهنگی باشند. در بین زیرشاخصکمترین اهمیت می
های زیبایی، هارمونی رنگ ترین شاخص(، زیرشاخصعنوان مهمکنندگان )بهمصرف

و  03/6، 43/6های مبلمان با محیط سرویس و رضایت مشتری به ترتیب با رتبه
همچنین پژوهش  نیحاصل از ا جینتاه شدند. شناخت اولویت نیترباال یدارا 02/6

محیطی و کاری توجهی به مسائل زیستعموم واحدهای رنگ کهنشانگر این است 
دار های دوستکاری و رنگهای نوین رنگسالمت پرسنل نداشته و استفاده از شیوه

 محیط زیست کمتر مورد استقبال است.

پوشنش،  یرنگن فینط ننوع پوشنش، ،یصننعت مبلمنان خنانگ: يکلیدد واژگان

 .کرتیل فیمبلمان، ط یکاررنگ
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 مقدمه

هـا پـیش بـراي اي طبیعي است كه از قـرنچوب ماده

 و...ســـا ت  اهـــه، دكوراســیون دا لــي منــزل، مبلمــان 

چوب يک مصالح سا تماهي گیـرد. مورداستفاده قـرار مـي

ختلـ  هـاي مهیست، لذا براي استفاده از آن بايد بـه رو 

ــد   ــايي آن ش ــن زيب ــب یف ــاد و مو  ــر ابع ــاهع از تییی م

هــا م ســوب یلهاي ســی ي چــوب يزــي از راهپوشــش

در  ييبـاا لیپتاهس يدارا يچوب يهاپوشش[. 1شوهد ]مي

در  يو هقش مهم ي بودهسیوح مبلمان چوب ييبايز شيافزا

[. ت قیقـا  2] يندهمايم فايدوام و یفاظت چوب ا شيافزا

طور متوسـ  از كنندگان مبلمـان بـهمصرف دهد،هشان مي

كنند، سال استفاده مي 10تا  6مبلمان منزل  ود به مد  

mailto:seppahvand.s@ut.ac.ir
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قبل از فرسوده شدن آن را  ايگزين هزرده و هنگام در هظر 

شناسـي هـاي زيباييگرفتن  ايگزيني براي آن، بـه ويگگي

[. عالوه بر زيبايي، 3دهند ]بیش از ساير عوامل اهمیت مي

مو ـب  به برهـد يوفادار و م صول تیفیكار در كن متیق

[  در 4است ]تأثیر مثبت در هگر  مشتريان، هنگام  ريد 

 ( هشـان داد2021و همزاران ) Jiهمین  صوص ت قیقا  

عوامل  ت،یفیبه عوامل ك مبلمان چوبي كنندگانكه مصرف

دارهـد  يشتریتو ه ب يمبلمان چوب يو عوامل ظاهر متیق

بازاريابي هوين، يزي از مواردي كـه در فلسفه مديريت  [.5]

و  ها را تضمین كند، مشـتري مـداريتواهد بقاي شركتمي

 يهاتو ـه شـركت[. 6] تو ه بـه راـايت مشـتري اسـت

و عوامـل  يمشـتر تي، بازارهـا، راـاانيمبلمان بـه مشـتر

د  بـه گـذارتـأثیر مي يابيبر عملزرد بازار يمشتر مرتب  با

 يهاشـركت در يمشاركت مشتر با يابيبازار يالگوعبارتي 

[. 7مهم است ] اریبس ايپو يرواب  تجار جاديا يمبلمان برا

و  ديـهاي  دتواهـد فرصـتمي نیهمچنـ يمشـتر تيراا

[. 8] یاوردصنعت مبلمان به ارمیان ب يرا برا يرقابت يايمزا

اهد تـا فروشان مبلمان هنوز در تال كنندگان و  ردهیدتول

 نییتع يهاي مشتربا  واسته قیتیب يها را براراه نيبهتر

مبلمــان اطالعــا  مشــتريان   ــا یدرک تر لــذا  ،نــدكن

بـاور  .[9دهد ]صنعت مبلمان قرار مي اریرا در ا ت يدیمف

هسـبت بـه رهـگ  ي ـاتیاست كه مردم تر  نيبر ا يعموم

ـــ ـــ  یم  ـــد ] يدا ل ـــه .[10 ودداره ـــايط میالع ي هت

Ciritcioglu ( ــا مواــوع2017و همزــاران   ــا یتر  (، ب

در كشور تركیه،  سیوح مبلمان يكنندگان رورهگ مصرف

 يرهـگ و هـوع پردا ـت بـر رو  ـا یتر دهـد، هشان مي

 تيشـنا  تیـهـاي  معيگگيسیوح مبلمان با تو ه به و

سـیوح  يمـا  رو يزیآمرهگ ن،يعالوه بر ا متفاو  است.

. شـوديداده م حیتر  رهگاهواع  ريبا سا سهيمبلمان در مقا

كنندگان بـه توان استنباط كرد كه مصرفياساس م نيبر ا

سیوح مبلمان هستند و قیعاً  يبر رو يچوب يدهبال ظاهر

مبلمان اسـتاهدارد موردتو ـه  دی واسته را در تول نيا ديبا

كنندگان مـورد رهـگ مصـرف  ا یكه تر  يزماه قرارداد.

 حیآن تـر  يهـاو تن ياقهوه رد،یگيوت لیل قرار متجزيه

( هیز دريافتند 2021و همزاران ) Wan[. 11شود ]يمداده 

 اي نبه چوب بارهگ روش يطور ذهنبه رهیتبارهگ كه چوب 

مـا  و بارهـگ و هر دو چوب  ودشيداده م حتر یمتوس  

[. 12]شوهد ميداده  حیبراق تر  مهیهبارهگ براق به چوب 

شده بر روي تر ی ا  رهگـي كودكـان هیـز ت قیقا  اهجام

هو ــوان بــر  و كودكــان يرهگــ  ــا یتر دهــد، يهشــان م

و تـر یح كودكـان بـا  اهتخاب مبلمان آهها تأثیرگذار اسـت

 .[13مبلمان متفاو  اسـت ] ي و كاربريبنددستهتو ه به 

هسـتند كـه  ييهـاتیفیها وا ـد كرهگتوان گفت، لذا مي

 هـايتیـفیك گريبر اساس د يریكارگو به دهیسنج يهگاه

ازهظــر  [.14طلبنـد ]را مي يیـیم ي هـايگگيو و ييفضـا

مشتريان م صوا  مبلمان  ـاهگي، هــوآوري در زمینــه 

كـه بــا ديگــر ا ــزاي ه ويطرایي و تولید م صـول به

دكوراتیـو منـزل تناســب داشــته باشــد، بســیار مهــم 

هظر از ســـاير عوامـــل م ییـــي و صـــرف[. 15اســــت ]

  رهگـي  صوصیا  فضايي، دو فضـاي يزسـان بـا تركیبـا

ــأثیرا   ــ ، ت ــامالًمختل ــان  ك ــر ادراک اهس ــاوتي را ب متف

 najafgholipourو  roshanfekr jorshari [.16گذارهد ]مي

kalantari (2015در پگوهش )رهگ  يبا مواوع رواهشناس ي

به اين هتیجه رسـیدهد كـه  ي،آموزش يو تأثیر آن بر فضاها

ــگ  ــهاز مهم يزــيره  يدا لــ يهاي طرایــتــرين مؤلف

 يكالبـد هايمؤلفـه  ديـآمي یساببه يآموزش يهاسالك

 يرومنــدیابــزار ه يآموزشــ  یم ــ کيــاز ملــه رهــگ در 

ــه م ــتند ك ــتيهس ــتفاده درس ــا اس ــد ب ــأثیرا   ،تواهن ت

آمـوزان و تأثیرگـذار بـر رفتـار داهش اریاما بس میمستقغیر

هـاي [ لـذا، میـان رهـگ و طرح17معلمان داشـته باشـد ]

هــاي عــاطفي افــراد كنشدكــوري م صــوا  چــوبي و وا

ــاداري و ــود رابیــه ــت و معن اســتفاده [. 18دارد ]ي مثب

 ياي در طرایـتواهـد كـاربرد ويـگهيمناسب از هر رهـگ م

 لوه هـر  داشته باشد. شزوه و يدا ل ونیو دكوراس يدا ل

دهـد و ي ود را هشان م ياثر واقع گريرهگ در كنار رهگ د

آن  يروشـن ايـ يرگیت زانیم گريهر رهگ هسبت به رهگ د

 ،يعــیطب بیــترت نيــدادن ا رییـشــود. تیيم انيــبهتـر هما

ــه دهبــال دارد و اســتفاده از ارهگ يهاهمــاهنگ ــهــا را ب  ني

 ونیدر دكوراسـ ياديـز را ییـتواهد تیيهاسازگار م بیترك

 1(VOCsفـرار ) يآلـ بـا یترك .[19به و ـود آورد ] يدا ل

  یم ـ کيـ يهـوا يكلـ تیفیتأثیرگذار بر ك يمنبع اصل

 يشده است كـه وایـدهاشنا ته تیواقع کي نيا هستند.

كــه  ،كننــدمنتشــر مييي هــا VOCمبلمــان،  يكــاررهگ

                                                           
1 Volatile organic compound 
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ــفیك ــاهش  تی ــوا را ك ــدميه ــزال و م ده ــت ش  يبهداش

و  Yiqingت قیقـا   .[20را بـه همـراه دارد ] يتو هقابل

اهتشـار  يهـايگگيها و وگوهـه(، با عنـوان 2019همزاران )

VOCs كـه، بیـاهگر ايـن اسـت ش مبلمـانپوش نديدر فرآ 

اسـت.  VOCs ياز منـابع مهـم آلـودگ يزـيمبلمان  دیتول

و  ستيز یبر م  ياثرا  هامیلوب VOCs يباا يهاغلظت

 طيهتـا. همچنین مبلمان دارد يهارفاه كارگران در كار اهه

ــه عوامــل  VOCsكــه غلظــت ايــن پــگوهش هشــان داد،  ب

 شيافـزا بـا VOCsدارد. غلظـت  يو ارتفاع بسـتگ يییم 

با دما، رطوبت، فشار هوا و مقدار رهگ و  يافتهارتفاع كاهش

هاي مختلـ  [. در پگوهش21كند ]يم رییتی ي شده،اسپر

 " ییيم تو ه به مسائل زيست"در زمینه صنعت مبلمان 

مبلمـان [. 15اسـت ]ترين رتبـه را بـه دسـت آورده پايین

 آا شـینهـاي سـنتي و ماچوبي در ايران عمدتاً بـا رو 

ــر و هزينــه معمــواًقــديمي كــه  برتر، كــاربرتر، اهــرري برت

همچنــین همــراه بــا ايجــاد اــايعا  فــراوان اســت تولیــد 

هر  يبه ازا ييباا زيستيم ی بار  يدارا نيبنابرا شود،مي

 يســنت يفنــاور[. در 22باشــد ]مبلمــان مي دیــوایــد تول

طور بـه یسـتولهپوسـیله ن بهكـارگرادر آن كـه كاري رهگ

پاشـش،  نیدر یـ ،كننـدمي يقیعه كار را اسـپر میمستق

تنها شـود، كـه هـهاطـراف پخـش مي  یغبار رهگ در م ـ

و  يسـالمت  سـمكند، بلزـه بهيرا آلوده م ستيز  یم 

یـل مشـزال   يرساهد. بـرامي بیآس زیكارگران ه يروی

ــنت يهاشــ ــتمی، سياز پاشــش س ــار س هاي پاشــش  ودك

دارد،  ياریبسـ يايـاشـش مزاربـا  پ کياست.  ايجادشده

يـابي  وب اخامت پوشش، دقت موقعیت يزنوا تيماهند 

یـال، باا، كاربرد گسـترده و راهـدمان بـاا. درعین يتزرار

كـار   یم ـ کيـتواهنـد كـارگران را از ها ميربا  ياسپر

و  Wang[. 23آزاد كننـد ] ي، قابل اشتعال و اهفجـاريسم

بـا یـان كردهـد كـه ( در ت قیقا   ـود ب2020همزاران )

، پاشـش تیـفیالزاما  ك ي وآوري پاشش و اسپربهبود فن

 يتوسـعه صـنعت يازهـایه ،تواهـديهم گـريد يسـنت يدست

 قــا یت ق شــتریتــاكنون ب [.24مــدرن را بــرآورده كنــد ]

 يزيزیشده در یوزه رهگ مبلمان معیوف به  واص فاهجام

 نــديها بــوده و كمتــر در  صــوص فرآپوشــش يزیو مزــاه

  یـط و مبلمان و عوامل مؤثر بـر اهتخـاب هـوع يكاررهگ

بـه میالعـا  هظـر شده است. اهجام يپگوهشرهگي پوشش 

بـر اهتخـاب هـوع،  تواهند،يم يصور  گرفته، عوامل مختلف

مبلمـان  عيدر صـنا كـاريرو  رهگو  رهگي پوشش  یط

 د،یـتولنديفرآ ،همچون: اقتصـاد يمؤثر باشند  عوامل اهگي 

ــرف ــرا  مص ــاربركنهظ ــ يندگان، ك ــان، رواهشناس  يمبلم

 يمیالعـه، بررسـ نيـو... . هـدف از ا ستيز یها، م رهگ

رو  و رهگـي پوشـش   یـط و عوامل مؤثر بر اهتخاب هوع

پـگوهش  نياست. در ا  اهگي مبلمان عيدر صنا كاريرهگ

 آههـا و يبنـدعوامـل، رتبه نياز ا کيهر  تیاهم يبه بررس

اعمال رهگ  نديدر فرآ يمشخص همودن هقاط اع  ایتمال

 نيـدر  هت بهبـود ا ييمبلمان و ارائه راهزارها عيدر صنا

هـاي ايـن پـگوهش، از مله چالش .ميپردازهقاط اع  مي

پراكندگي وایدهاي تولید مبلمان در سیح اسـتان تهـران 

هاي صـنعتي و منـاطق بايست، كلیه شـهرکاست، كه مي

عنوان ان بـهكاري مبلمان در سیح اسـتعمده تولید و رهگ

 امعـــه آمـــاري موردمیالعـــه قـــرار گیـــرد. همچنـــین 

ــ  ــنامهپاس ــه پرسش ــرل دهندگان ب ــین كنت ها را مهندس

كــاري مبلمــان و هاي رهگكیفیــت، سرپرســتان وایــد

دهند  لذا با تو ه بـه كاران مبلمان  اهگي تشزیل ميرهگ

دهندگان فاقـد ت صـیال  تو هي از پاس اينزه بخش قابل

اشـند، دقـت بـاا در اهتخـاب رو  مناسـب بآكادمیک مي

اي كـه گوهـهآوري اطالعـا  و طرایـي پرسشـنامه به مع

درک باشـد و بتواهنـد بـه دهندگان قابلسؤاا  براي پاس 

 رسد.رایتي به آن پاس  دهند، الزامي به هظر مي

 

 هامواد و روش

 ( به شرح ذيل است:1فرآيند كلي ت قیق یاار )شزل 
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 د کلی تحقیقفرآین– 1شکل 

 

 مواد

با تو ه به سوابق ت قیق موردمیالعه و میابق با هظر 

علمي رشته هظران )شامل: دو تن از اعضاي هیئتصایب

ها و صنايع چوب و دو تن از اهالي صنعت مبلمان( شا ص

هاي مؤثر بر اهتخاب هوع و طی  رهگي پوشش و زيرشا ص

 رديد:( تعیین گ2 اهگي )شزلكاري مبلمان رو  رهگ
 

 
 شدههای تعیینها و زیرشاخصشاخص – 2شکل 

 

 شاخص اقتصاد

مؤثر در اهتخاب هوع  ياز عوامل اقتصاد ايمجموعه

 عيدر صنا يكارآن و رو  رهگ يرهگ  یپوشش، ط

از مله برهد رهگ، مقدار دورريز رهگ و هزينه  مبلمان

ها، افزودهي هاي رهگ مصرفي،شده )شامل هزينهتمام

 يت ت عنوان شا ص اقتصاد بررس پوشش و...(اعمال 

 .گردديم
 

 شاخص فرآیند تولید

از عوامل  يامجموعه د،یتول نديمنظور از شا ص فرآ

 ماهند تجهیزا  و مبلمان يكارتأثیرگذار در مریله رهگ

 است. تزنولوري در دسترس

 کنندگانمصرف یفرهنگ میو اقل قهیشاخص سل

از  يادگان مجموعهكننمصرف يفرهنگ میو اقل قهیسل

 ، برگرفتهكنندگان مبلمان  اهگيمصرف قيها و عالدگاهيد

 تواهدكه مي ،است از شراي  فرهنگي، ا تماعي، مذهبي و...

 يكارآن و رو  رهگ يرهگ  یهوع پوشش، طب در اهتخا

 .یردگكار موردتو ه قرار توس  رهگ

 

 خواص فیزیکی و مکانیکی رنگ مصرفیشاخص 

دوام و  شيدر افزا يهقش مهم يچوب يهاپوشش

. دوام و یفاظت چوب [2] نديهمامي فايیفاظت چوب ا

تأثیر  نیب نياست كه در ا يهاي گوهاگوهوابسته به مقاومت
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موردبررسي قرار  پوششترين آهها در اهتخاب هوع مهم

 .ردیگيم

 

 سیسرو طیمح طیمبلمان و شرا یشاخص کاربر

رهگ  و طی  پوشش شا ص تناسب هوع نياز ا منظور

 يوهوايآب  يشرا ايمبلمان  اهگي با م ل مورداستفاده 

 يشهرها يوهوايآب تفاو  شهر مورداستفاده از آن است.

پوشش  يرا ازل اظ هوازدگ يمختل  تأثیرا  متفاوت

مان هواي شهر م ل استفاده از مبل و مبلمان دارد  لذا آب

مبلمان  شپوشاز عوامل مؤثر بر اهتخاب هوع  يزيتواهد مي

ي هاياهواع و كاربر مبلمان  اهگيهمچنین  باشد. اهگي 

و  پوشش هوع متفاو  يهايكاربر كه مختلفي دارد

 طلبند.يرا م يمتفاوت يرهگ يها یط

 

 رنگ یشاخص روانشناس

ها در میالعا  بر ایساسا  و رفتار اهسانرهگ تأثیر

د از طرایان بره ياریشده و در یال یاار بسمختل  اثبا 

بري بهبود رهگ ياز رواهشناس ونیو طرایان دكوراس

رهگ  ي. لذا اصول رواهشناسكننديعملزردشان استفاده م

 مبلمان  اهگي مؤثر باشد. يرهگ  یتواهد در اهتخاب طيم

اين شا ص فاقد زيرشا ه بوده و صرفًا در مقايسه بین 

 گردد.هاي اصلي ل اظ ميشا ص

 

 یمنیو ا ستیز طیشاخص مح

 يستيز  یتأثیرا  م  يشا ص بررس نياز ا منظور

 نیو همچن VOCs ي دارايهاها از مله تأثیرا  رهگرهگ

و  پوششو اعمال  يدر  صوص ه وه هگهدار يمنيهزا  ا

اعمال آن  وهیو ش پوششعوامل در اهتخاب هوع  نيتأثیر ا

 باشد.يم

 

 های اجرایی تحقیقروش

باشد. ابزار اين پگوهش پرسشنامه م قق سا ته مي 

هاي توان از رو براي تهیه پرسشنامه و ت لیل آن مي

متفاوتي از مله پرسشنامه  بره و ت لیل سلسله مراتبي 

(AHP)1  يا پرسشنامه بر مبناي طی  لیزر  استفاده

است و  ازیها هگوهه ياديبه تعداد زلیزر  طی   همود. در
                                                           
1 Analytical Hierarchy process 

 از دقت، ،یاصل طيهتا یالدرعین ،هه به قضاو  داوران

  یط نيتري بر وردار است. لذا اتو هو قابل شتریاعتبار ب

كاربرد دارد و  عیوس يداهیم قا یاز ت ق ياریبس يبرا

با تو ه  .[25] دیرا سنج مسائل وسیله آن اهواعبه توانيم

ي هدف دهنده  امعهبه اينزه عموم افراد تشزیل

كاري وایدهاي تولید گان( را سرپرستان رهگدهند)پاس 

دهند و اكثريت اين قشر فاقد مبلمان  اهگي تشزیل مي

ت صیال  آكادمیک هستند،  هت سهولت پاسخگويي، 

درک استفاده هاي قابلازم بود از سؤاا  مشخص با پاس 

گذاري و شود و هه از قضاو  پاسخگويان )ماهند ارز 

 5(، لذا طرایي پرسشنامه بر مبناي طی  AHPقضاو  در 

) یلي كم، كم، متوس ، زياد،  یلي زياد(  اي لیزر گزينه

[. پرسشنامه مذكور بر اساس 26شد ]مناسب ارزيابي 

هظران ها و میابق با هظر صایبها و زيرشا هشا ص

علمي در رشته صنايع چوب )شامل: دو تن از اعضاي هیئت

و دو تن از اهالي صنعت( تدوين گرديد. روايي پرسشنامه 

هظران و خصصان و صایباز طريق دريافت هظرا  مت

 يبراسپس اهجام اصالیا  ازم مورد تائید قرار گرفت. 

پرسشنامه در  يپرسشنامه تعداد يياياعتبار و پا نییتع

 امعه هدف قرار گرفت و با استفاده  تعدادي از افراد اریا ت

پرسشنامه )با در هظر  ييايپا، كروهباخ يآلفا اسیاز مق

اريب  شد. دهی( سنجرییعنوان متها بهگرفتن زيرشا ه

گیري هاي اهدازهترين رو آماري كروهباخ يزي از متداول

 بي. ار[26] هاستاعتمادپذيري و يا پايايي پرسشنامه

 هك(، 1) دول  به دست آمد 864/0 آلفاي كروهباخ

 .استپرسشنامه  يي  وبايدهنده پاهشان
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 آمده برای متغیرهادستضریب آلفای کرونباخ به – 1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد متغیرها

25 864/0 

 

ها و در اين پگوهش  امعه آماري شامل كارگاه

كاري مبلمان استان هاي تولید مبلمان و رهگكار اهه

صور  پرسشنامه قابل استناد به 53تهران است. تعداد 

كاري و تعداد م دودي تصادفي، بین سرپرستان واید رهگ

هاي ها و كار اههكارگاهبین مهندسین كنترل كیفیت 

تناسب آوري شد. هموهه آماري بههموهه آماري توزيع و  مع

هاي بزرگ هاي كوچک، متوس  و كار اههشامل كارگاه

هاي صنعتي تولید مبل استان تهران شامل مراكز و شهرک

مناطق: شهرک صنعتي ایمدآباد مستوفي، شهرک صنعتي 

راه آدران، منیقه و سهآباد، چهارداهگه  اوران، منیقه يافت

اطالعا  یاصل از آباد بود.  ا رود، ايواهزي و عباس

یاصل با  ليوارد و فا EXCEL افزارابتدا در هرم پرسشنامه

وت لیل مورد تجزيه 26وررن  SPSSافزار استفاده از هرم

-كولموگراف  يهااز آزمون يباطتنقرار گرفت. در سیح اس

استفاده ها داده عين توزسنجش هرمال بود يبرا ره یاسم

–كولموگروفدار بودن آزمون با تو ه به معني. شد

توان هتیجه گرفت كه براي اكثر متییرها مي رهوفاسمی

 ياستنباط يبررس يبرالذا . ها هرمال هیستتوزيع داده

 يبندرتبه يدو و برا ياز آزمون ها پارامتريک كاها متییر

یاصل از  طيهتا .يدگرداستفاده  منيدفرآزمون از  هاآن

 p-value( sigبا تو ه به مقدار ) (،2كاي دو ) دول آزمون 

است  05/0 يداريتر از سیح معنكه كوچکدست آمده، به

دهندگان در دار هظر پاس [، هشان از تفاو  معني27]

 .داردهاي مورد پرسش  صوص اهمیت شا ص

 
 کای دوآزمون  یینها نتیجهجدول  –2جدول 

Sig Df Chi-Square 
000/0 6 076/105 

 

 نتایج و بحث

 یهای اصلشاخص یبندو رتبه سهیمقا

 میو اقل قهیشا ص سل(، 3دهد )شزل هتايط هشان مي 

 نيبااتر 38/5رتبه  نیاهگیبا م كنندگانمصرف يفرهنگ

به دست آورده موردمیالعه  يهاشا ص نیرتبه را در ب

 تیر اهمب زی( ه2012) Kanagasundaram و Ng .است

صنعت مبلمان كشور  شبردیدر پ يمشتر قيتو ه به سال

سلیقه و اقلیم فرهنگي  [.28تأكید كردهد ] يمالز

تواهد هاشي از فرهنگ قومي، مذهبي و كننده ميمصرف

صور  به دكنندگانیتول طلبديملذا  ا تماعي باشد.

 قيو سال قيو بروز هسبت به شنا ت بازار، عال وستهیپ

بر اساس سفار   دا یاكثر تول ند يام همااقد انيمشتر

 داران شگاهيكه هما. ازآهجاييگردديم هیته داران شگاهيهما

 میصنعت در ارتباط مستق نيعنوان بدهه اصنعت مبلمان به

بتواهند تا یدود  رسديقرار دارهد، به هظر م انيبا مشتر

را در  ييكنندگان ههامصرف قيهظرا  و سال ياديز

مبلمان با  ي. شا ص كاربرنديد اعمال هماسفارشا   و

چناهزه در است.  اي رتبه دومراد 12/5رتبه  نیاهگیم

و  Jiangبررسي تر ی ا  رهگي كودكان و هو واهان توس  

ها با تو ه ( هیز مشخص شد، تر یح آن2020همزاران )

[. 13مبلمان متفاو  است ] ي و كاربريبنددستهبه 

رتبه  نیاهگیبا م ستيز  یو م  يمنيا شا ص نیهمچن

رتبه را به دست آورد. در تائید  نیاهگیم نيآ ر 98/1

و همزاران  Maleki Gholandozآمده، دستبه جهیهت

بندي با مواوع شناسايي و رتبه يقی( در ت ق2014)

چوبي  بلمانعوامل مؤثر بر راايت مشتري از صنعت م

ل تو ه به مسائ"كه شا ص  ،دهدیرس جهیهت ني اهگي به ا

رتبه را به دست آورده است  نيترنيیپا " ییيم ستيز

هاي رواهشناسي رهگ با [. هتايط هشان داد، شا ص15]

هاي هسبتاً رتبه 78/2و فرآيند تولید با رتبه  83/3رتبه 

هاي چشمگیر رغم پیشرفتپايیني را به دست آوردهد. علي

هاي سا ت سازه و مواد اولیه و تجهیزا  در یوزه

كاري تنها بخشي كوبي مبلمان، فرآيند رهگرويههمچنین 

ها هه ازهظر در فرآيند سا ت مبلمان است كه سال
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تزنولوري در دسترس و هه ازهظر مواد اولیه پیشرفتي 

تواهد دلیلي براي رتبه پايین هداشته است  كه اين مي

شا ص فرآيند تولید باشد. چناهزه، بر اساس آمار توصیفي 

درصد  90ن پگوهش، بیش از آمده از ايدستبه

كاري تنها از رو  سنتي كار  هت رهگهاي رهگتزنسین

تنها شامل كنند. اين مواوع ههميپیستوله استفاده 

شود، بلزه شامل ميهاي كوچک و متوس  كارگاه

ها و برهدهاي میرح تولید مبلمان  اهگي كشور هیز كار اهه

 باشد.مي

 

 
 های اصلیبندی شاخصرتبه –3شکل 

 

 کنندگانمصرف یفرهنگ میو اقل قهیشاخص سل

كه  ،دهدهشان مي (3) دول  آمدهدستبه طيهتا

رتبه را در  نيبااتر 43/6رتبه  نیاهگیبا م ييبايزيرشا ه ز

 يفرهنگ میو اقل قهیهاي سلرشا صيز نیب

 يهااستقبال از رهگ نیكنندگان دارد و همچنمصرف

 نیرتبه را در ب نيكمتر 47/1رتبه  نیاهگیبا م دي د

در تائید هتیجه  .دموردبررسي دار يهارشا صيز

( به اين هتیجه رسید كه 2020) Guzel آمده،دستبه

شناسي بیش از هاي زيباييمشتريان مبلمان به ويگگي

دهد هشان مي طيهتا [.3دهند ]ساير عوامل اهمیت مي

دهند رهگ مبلمان يم حیتر  انياز مشتر يعیوس  یط

 Maleki Gholandozمصرف هماهنگ باشد.   یآهها با م 

كردهد كـه ازهظر  انیب يقیدر ت ق زی( ه2014و همزاران )

مشتريان م صوا  مبلمان  اهگي، هـوآوري در زمینـه 

 ايكه بـا ديگـر ا ـزه ويطرایي و تولید م صول به

، بسـیار مهـم دكوراتیـو منـزل تناسـب داشـته باشـد

اغلب  يهماهنگ نيا دكنندگانیتول دگاهي. از د[15اسـت ]

 ايرهگ مبلمان  اهگي بارهگ پرده و  يدر قالب هارموه

پس از عوامل  شود.يمنزل  ستجو م يچوب ليوسا ريسا

 يشتریب تیاهم انيمشتر تيرهگ، راا يو هارموه ييبايز

رابیه در همین  ها داشته است.زيرشا ه ريبا سا اسیدر ق

Ali  عملزرد ( در پگوهش  ود با عنوان 2021همزاران )و

تو ه كنند، كه ي بیان ميبر مشتر يمبتن يابيبازار

و  يمشتر تي، بازارها، رااانيهاي مبلمان به مشترشركت

تأثیر  يابيبر عملزرد بازار يمشتر مرتب  باعوامل 

 يبا مشاركت مشتر يابيبازار يالگود  به عبارتي گذارمي

 اریبس ايپو يرواب  تجار جاديا يهاي مبلمان براشركت در

 47/1هاي  ديد با رتبه [. استقبال از رهگ7مهم است ]

هاي اين شا ص به ترين رتبه را در میان زيرشا صپايین

هاي  ديد رهگ اریبس يهاتيباو ود مزدست آورده است. 

 ي)برهدها شده يفرآور ياهیهاي گروغن چوب ماهند

Rubio Monocoat ،Osmo ،Auro  و ...( از مله بدون بو

پذيري ترمیم ،ايهيکبودن، اعمال رایت، اعمال تنها در 

باا، دوام باا،  يرهگ  ی، تنوع و طگريز بودنآبرایت، 

بودن  يعار ،يسالمت يیفن بافت چوب، مناسب بودن برا

بااي اعمال و  شک شدن و... متأسفاهه سرعت ،VOCsاز 
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در صنعت مبلمان  يمناسب گاهي ا ي  ديداههوع رهگ نيا

و  Vuongاست كه  . اين دریالي اهگي كشور هدارهد

 يهوآور( در ت قیقا   ود دريافتند كه 2022همزاران )

 ارز  شيو افزا دي د ي ذب مشتر لیم صول پتاهسدر 

هتايط  .[8داشت ]  واهد در پي مو ود را انيمشتر  ريد

به زيرشا ه عاليق توصیفي یاصل از سؤاا  مربوط 

كاري مبلمان، مشتريان هشان داد، عالقه مشتريان به پتینه

همچنین  هاي شفاف و پوششي كمتر است.هسبت به رهگ

مبلمان  يهاي روشن را برامبلمان  اهگي، رهگ انيمشتر

كه اين  دهنديم حیتر  رهیهاي تمنزل  ود به رهگ

( است كه بیان 2021و همزاران ) Wanبر الف هتايط 

به چوب بارهگ  يطور ذهنبه رهیتبارهگ چوب كردهد، 

 .[12شود ]داده مي حتر یمتوس   اي نروش

 بندیرتبه –3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یفرهنگ میو اقل قهیسلهای زیرشاخص

 کنندگانمصرف

 سیسرو طیمح طیمبلمان و شرا یشاخص کاربر

، كه (4) دول  دهديآمده هشان مدستبه طيهتا 

 نيبااتر 59/2رتبه  نیاهگیمبلمان با م يزيرشا ه كاربر

  يمبلمان و شرا يكاربر يهارشا صيز نیرتبه را در ب

وهواي شهر م ل آب نیدارد و همچن سيسرو  یم 

 نیرتبه را در ب نيكمتر 41/1رتبه  نیاهگیاستفاده با م

. لذا است وردهموردبررسي به دست آ هايرشا صيز

 يههستند كه هگا ييهاتیفیها وا د كرهگتوان گفت، مي

و  ييفضا هايتیفیك گريبر اساس د يریكارگو به دهیسنج

[. همچنین در 14طلبند ]را مي يییم ي هايگگيو

كار اظهار هاي رهگشده عموم تزنسینهاي اهجاممصایبه

هاي شمالي كشور وهوايي شهركردهد به دلیل شراي  آب

هاي سفارشي از كنند، در  صوص مبلمانميسعي 

كوبي و هاي زيرين رويهور، بخششهرهاي شمالي كش

پاشي كنند، هاي زيرين مبل را سیلرپاشي و شاپانقسمت

تا سازه مبلمان )كالف مبل( در برابر رطوبت و مورياهه 

توان ميمقاومت بیشتري داشته باشد. در اين  صوص 

گفت  اصیت پركنندگي سیلر مو ب مسدود شدن منافذ 

شود. ميبت چوب و درهتیجه مقاومت در برابر رطو

و ود تولیدكنندگان اين یوزه، اظهار داشتند، شزايت بااين

مشتريان در  صوص اعو اج، لقي و از بین رفتن پوشش 

هاي سفار  مناطق شمالي كشور بااست.در مبلمان

 
 سیسرو طیمح طیمبلمان و شرا یکاربر یهاشاخصریز بندیرتبه –4جدول 

 

 

 

 

 اولویت رتبه زیرشاخه

 3 02/6 مشتري راايت

 2 03/6 سرويس م ی  با مبلمان رهگ هارموهي

 6 56/3  ريداران عالقه

 8 47/1  ديدهاي رهگ از استقبال

 7 87/2 فرهنگي اقلیم

 1 43/6 زيبايي

 4 88/5 چوب هقو 

 5 75/3 مبلمان كاريمنبت

 اولویت رتبه زیرشاخه

 2 41/1 دهوهواي شهر م ل استفاآب

 1 59/2 كاربري مبلمان
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 اقتصادشاخص 

 ري، ز(5) دول  شا ص نيا يهارشا صيز نیدر ب

با ا تالف  75/2رهگ با رتبه  دكنندهیشا ص برهد تول

 اول را به دست آورد. تيها اولوزيرشا ه ريهسبت به سا

 نهيرهگ و رتبه دوم هز دكنندهیاول زيرشا ه برهد تول رتبه

ها و شده )شامل هزينه رهگ مصرفي، افزودهيامتم

هشان  يداهیم يهامصایبه نیو همچن كاري و...(رهگ

مواد  تیفیك يكننده رهگ و به عبارتدیدهد، برهد توليم

مناسب ازهظر عموم  متیرهگ( در كنار ق نجاي)در ا هیاول

 ييباا تیرهگ از اهم ديكار هنگام  ررهگ يهانیتزنس

ه اين با ديدگاه مشتريان مبلمان  اهگي كاست. اربر ورد

( 2021و همزاران ) Jiهماهنگي دارد چراكه ت قیقا  

 ت،یفیبه عوامل ك مبلمان چوبي كنندگانمصرفهشان داد، 

 يشتریتو ه ب يمبلمان چوب يو عوامل ظاهر متیعوامل ق

 .[5دارهد ]

 
 اقتصاد یهارشاخصیز بندیرتبه –5جدول 

 

 

 

 

 

 یرنگ مصرف یکیو مکان یکیزیشاخص خواص ف

هشان  (6 دولشا ص ) نيآمده در ادستبه طيهتا

كه زيرشا ه مقاومت در برابر  را  و    و  ،دهديم

 نیرتبه را در ب نيبااتر 57/2رتبه  نیاهگی ش با م

 يرهگ مصرف يزیو مزاه يزيزیهاي  واص فا صرشيز

 نيكمتر 68/1رتبه  نیاهگیبا م يچسبندگ نیدارد و همچن

موردبررسي به دست آورده  يهارشا صيز نیرتبه را در ب

مقاومت در برابر  را  و "بهتر زيرشا ه  ياست. رتبه

و  يبا دو زيرشا ه چسبندگ سهيدر مقا "   و  ش 

رغم تو ه كم يدهد، علشان ميمقاومت در برابر رطوبت ه

رهگ  يزیو مزاه يزيزیبه عامل  واص ف دكنندگانیتول

مد  زودتر  ود را هشان كه در كوتاه يهايمقاومت ،يمصرف

 يو    و  ش برا ا دهند، همچون  ريم

كه در بلندمد   ود را  يهايتولیدكنندگان از مقاومت

دهند همچون مقاومت در برابر رطوبت و يهشان م

 كه. اين در یالي است دارد يشتریب تیاهم يسبندگچ

دهد، ( هشان مي2020و همزاران ) Guzelت قیقا  

طور متوس  از مبلمان منزل كنندگان مبلمان بهمصرف

كنند و قبل از سال استفاده مي 10تا  6 ود به مد  

طلبد، [. لذا مي3كنند ]فرسوده شدن آن را  ايگزين همي

یشتري را معیوف به  واص فیزيزي تولیدكنندگان تو ه ب

و مزاهیزي رهگ مصرفي از مله چسبندگي، مقاومت در 

 همايند.برابر  ش و رطوبت

 
 یرنگ مصرف یکیو مکان یکیزیخواص ف یهارشاخصیز بندیرتبه –6جدول 

 

 

 

 

 

 فرآیند تولیدشاخص 

كه  (7) دول  دهدآمده هشان ميدستبه طيهتا

 نيااترب 08/5رتبه  نیاهگیزيرشا ه كنترل كیفیت با م

رغم يعل. دارد دیتول نديفرآ يهارشا صيز نیرتبه را در ب

داشتن كنترل  تیآمده در  صوص اهمدستبه طيهتا

و  taghavinejadكار، رهگ يهانیتزنس ديكیفیت از د

 اولویت رتبه زیرشاخه

 2 09/2 شدهزينه تمامه

 3 16/1 مقدار دورريز

 1 75/2 برهد تولیدكننده رهگ

 اولویت رتبه زیرشاخه

 3 68/1 چسبندگي

 1 57/2  ش و    و  را  برابر در مقاومت

 2 75/1 رطوبت برابر در مقاومت
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esfandiari (2007در پگوهش  ود به ا )جهیهت ني 

كه عدم تو ه به مسائل استاهدارد و كیفیت  دهد،یرس

م صول از سوي تولیدكنندگان مبـل سـبب گرديـده كـه 

المنافع را به هفـع رقبـايي ايـران بـازار كشورهاي مشترک

[. 29د ]از قبیـل تركیـه، چین و لهستان از دست بدهن

هاي اين شا ص، ترين رتبه را در بین زيرشا صپايین

 08/1عامل تجهیزا  و تزنولوري اعمال رهگ با رتبه 

و  Mohebiآمده، دستكسب هموده است. در تائید هتايط به

مبلمان چوبي در ايران  كهكنند ( بیان مي2009همزاران )

 اً معموقديمي كه  آا هاي سنتي و ماشینعمدتًا با رو 

برتر، كاربرتر، اهرري برتر و همچنین همراه با ايجاد هزينه 

[. در همین راستا 22شود ]اايعا  فراوان است تولید مي

Wang  با ( به اين هتیجه رسیدهدكه 2020همزاران )و

 ي، پاشش دستتیفیالزاما  كو  پاشش يآوربهبود فن

مدرن را  يتوسعه صنعت يازهایتواهد هيهم گريد يسنت

دارد،  ياریبس يايربا  پاشش مزا ک[  ي24رده كند ]برآو

يابي  وب اخامت پوشش، دقت موقعیت يزنوا تيماهند 

یال، باا، كاربرد گسترده و راهدمان باا. درعین يتزرار

كار   یم  کيتواهند كارگران را از ها ميربا  ياسپر

 [.23آزاد كنند ] ي، قابل اشتعال و اهفجاريسم

 
 دیتول ندیفرآ یهارشاخصیز بندیرتبه –7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمنیو ا ستیز طیشاخص مح

دهد، كه ( هشان مي8آمده ) دول دستبه هتايط

بااترين  80/1زيرشا ه ايمني و سالمتي با میاهگین رتبه 

ايمني دارد  و زيست هاي م ی رتبه را در بین زيرشا ص

كمترين  20/1با میاهگین رتبه  و همچنین م ی  زيست

هاي موردبررسي به دست آورده رتبه را در بین زيرشا ص

( هیز در ت قیقي با 2014) Maleki Gholandozاست. 

بندي عوامل مؤثر بر راايت شناسايي و رتبهمواوع 

به اين هتیجه  مشتري از صنعت مبلمان چوبي  اهگي

 " ییيم تو ه به مسائل زيست"رسیدهد كه شا ص 

 [.15است ]ترين رتبه را به دست آورده پايین

 
 یمنیو ا ستیز طیمح یهارشاخصیز بندیرتبه –8جدول 

 

 

 

 

 گیرینتیجه
تـــرين شـــا ص تأثیرگـــذار در اهتخـــاب هـــوع و مهم

كـــاري در صـــنايع طیـــ  رهگـــي پوشـــش و رو  رهگ

مبلمــــان  ـــــاهگي، ســــلیقه و اقلـــــیم فرهنگـــــي 

ــايط بهمصــرف ــر اســاس هت آمده، دســتكنندگان اســت  ب

ــارموهي ــايي و ه ــل زيب ــی   عوام ــا م  ــان ب ــگ مبلم ره

ــه(، مهم ــؤثر در ســلیقه مصــرف ) اه ــرين فاكتورهــاي م ت

كنندگان و درهتیجــه تأثیرگــذارترين عوامــل در مصــرف

اهتخــــاب هــــوع پوشــــش، طیــــ  رهگــــي آن و رو  

كــاري در صــنايع مبلمــان  ــاهگي هســتند  امــا رهگ

 اولویت رتبه زیرشاخه

 5 08/3 م صول تولید میزان

 4 61/3 كاررهگهاي تزنسین شنا ت و مهار 

 3 96/3 ا را سهولت

 6 08/1 رهگ اعمال تزنولوري و تجهیزا 

 2 19/4 شدن  شک زمانمد 

 1 08/5 كیفیت كنترل

 اولویت رتبه زیرشاخه

 2 20/1 م ی  زيست

 1 80/1 متيايمني و سال
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 ــواص فیزيزــي و مزــاهیزي رهــگ مصــرفي، عوامــل 

ناسـي رهـگ، عوامـل مـؤثر مرتب  با فرآينـد تولیـد، رواهش

داري بــر م ــی  زيســت، ايمنــي و ســالمتي تــأثیر معنــي

بــر الف كشــورهاي پیشــرفته  در ايــن  صــوص هدارهــد.

ــي ــا و عل ــد رغم پیشــرفت در یوزهدهی ــ  تولی هــاي مختل

ـــه ـــاهگي، مریل ـــان   ـــنايع ي رهگمبلم ـــاري در ص ك

مبلمـــان كشـــور، سالهاســـت تـــدابیر ازم را، در زمینـــه 

ــوين منــدي از رو ي و بهرهم ییمســائل زيســت هــاي ه

كــاري هداشــته اســت. لــذا هیــاز بــه اســتفاده از رهگ

تجهیزاتــي ماهنــد آبشــار رهــگ، ســاهترفیورهاي پیشــرفته 

ــزا   ــتفاده از تجهی ــار اس ــفیه در كن ــه و تص ــت تهوي  ه

ـــاظتي و فرهنگ ـــت یف ـــت بهداش ـــت رعاي ـــازي  ه س

هـــاي هـــوين فـــردي و همچنـــین اســـتفاده از رو 

ــواع رهگ كــاري مبلمــانرهگ ــد دوســتو اه دار هــاي  دي

شـــود. اعمـــال م ـــی  زيســـت، بشـــد  ایســـاس مي

م ییي در  صــوص اهتشــار مقــررا  ســختگیراهه زيســت

VOCs عنوان گشــا باشــد. بــهتواهــد، در ايــن زمینــه راهمي

ـــنهاد مي ـــي پیش ـــاري عمل ـــردد، كارگاهراهز ـــاي گ ه

و  Airlessهاي كوچــــــک و متوســــــ  از پیســــــتوله

ـــه ـــزرگكار اه ـــان از ربا  هاي ب ـــاي رهگمبلم ـــار ه ك

ــگ  ــز ره اســتفاده كننــد، كــه هــم مو ــب كــاهش دورري

مصرفي و یفـن سـالمت پرسـنل و م ـی  زيسـت شـده 

دهنــد. همچنــین و هــم كیفیــت ســیح بهتــري ارائــه مي

منابع اهساهي غیر مـاهر از هقـاط اـع  ايـن یـوزه اسـت 

كـاري مبلمـان توسـ  هـاي رهگكه آمـوز  بـروز مهار 

ــي و ــازمان فن ــه س ــدیرف ــق و  R&Dهاي اي، وای )ت قی

ها و اصـناف مــرتب  بـا صـنعت مبلمــان توسـعه( كار اهـه

هـاي پیشـرفت در ايـن یـوزه تواهـد يزـي از راهكشور مي

 باشد.

 

 پیشنهادات پژوهشی

 ياریدر بس نر،ییالل ت هيپا يهارهگ كهنيبا تو ه به ا

در یال منسوخ شدن هستند،  ایده يصنعت ياز كشورها

 يهانهیزم نديهما ي، سعزیه، م ققان گردديم شنهادیپ

مبلمان  عيدر صنا نيهو يهارا به سمت رهگ يقاتیت ق

عنوان به ليمواوعا  ذ نهیزم نیسوق دهند. در هم

 واص  يبررس :گردديم يمعرف ندهيآ يپگوهش شنهادا یپ

 واص  يبررس، آب هيپا يهااهواع رهگ يزیو مزاه يزيزیف

عنوان موهوكو  به ياهیگ يهاوغنر يزیو مزاه يزيزیف

 ،ایشده در ده يفرآور ياهیبرهد رهگ گ نيترمعروف

 ،در یوزه رهگ مبلمان  اهگي انيمشتر قهیسنجش سل

 لهیوسمبلمان به يكاررهگ نديم ییي فرآزيست يبررس

 يرهگ  یط يبررس ،(LCA) یا چر ه ی يابيارز کیتزن

يسدا ل از منظر رواهشنا دیمبلمان  اهگي تول
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TThhee  ssttuuddyy  ooff  EEffffeeccttiivvee  FFaaccttoorrss  oonn  SSeelleeccttiinngg  FFiinniisshh  TTyyppee  aanndd  CCoolloorr  SSppeeccttrruumm  aanndd  

FFiinniisshhiinngg  MMeetthhoodd  iinn  tthhee  IInndduussttrryy  ooff  HHoommee  FFuurrnniittuurree  ((CCaassee  SSttuuddyy::  TTeehhrraann  

PPrroovviinnccee))    

  

  
Abstract 

The purpose of this study is to determine and categorize 

indicators which are effective on selecting finish color type 

and spectrum and finishing method in the industry of home 

furniture. To achieve this purpose, by investigating conducted 

studies and interviewing with experts, factors which are 

effective on selecting the finish type and color spectrum and 

finishing method were divided to seven main indicators and 

24 sub-indicators. The questionnaire was designed based on 

the Likert scale. In this study, the statistical population was 

the industrial units of production and furniture finishing in the 

different districts of Tehran province, and 53 questionnaires 

were randomly distributed among small workshops and large 

factories in proportion. The importance rate of the indicators 

and sub-indicators were determined by Friedman test and the 

software of SPSS after the questionnaires were received. The 

results indicate that the indicators of taste and the cultural 

climate of consumers, furniture use and economy, 

respectively, with the ranks of 5/38, 5/12 and 4/53 were 

highly important in selecting finish type and color spectrum 

as well as the method of home furniture finishing. The 

indicator of environment and safety and the indicator of 

production process with ranks of 1/98 and 2/78 had the least 

significance, respectively. Among the sub-indicators of taste 

and the cultural climate of consumers (as the most important 

indicator), the sub-indicators of beauty and the harmony of 

furniture color with service environment and customer 

satisfaction, respectively with ranks of 6/43, 6/03 and 6/02 

were the most significant. The results gained from this study 

also indicate that most of finishing units do not pay attention 

to the issues of environment and personnel health, and the use 

of the new methods of finishing and eco-friendly finishes. 

Keywords: Home furniture industry, Finish type, Finish color 

spectrum, Furniture finishing, Likert scale. 
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