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بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع و طیف رنگی پوشش و روش رنگکاری در صنایع مبلمان
خانگی (مطالعه موردی :استان تهران)

چکیده
هدف از این تحقیق تعیین و اولویتبندی شاخصهای تأثیرگذار بر انتخاب نوع و
طیف رنگی پوشش و روش رنگکاری در صنعت مبلمان خانگی است .برای این
منظور با بررسی مطالعات انجامشده و مصاحبه با متخصصان ،عوامل مؤثر بر انتخاب
نوع و طیف رنگی پوشش و روش رنگکاری به  7گروه اصلی و  24زیرشاخه تقسیم
شدند .پرسشنامهها بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید .جامعه آماری در این
پژوهش واحدهای صنعتی تولید و رنگکاری مبلمان در مناطق مختلف سطح استان
تهران بودند ،که تعداد  53پرسشنامه به تصادف و تناسب در بین کارگاههای کوچک
و کارخانههای بزرگ توزیع شد .درجه اهمیت شاخصها و زیرشاخهها پس از اخذ
پرسشنامهها با آزمون فریدمن و بهوسیله نرمافزار  SPSSتعیین گردید .نتایج نشان
میدهد که شاخصهای سلیقه و اقلیم فرهنگی مصرفکنندگان ،کاربری مبلمان و
اقتصاد به ترتیب با رتبههای  5/12 ،5/38و  4/53از اهمیت باالیی در انتخاب نوع و
طیف رنگی پوشش و شیوه رنگکاری مبلمان خانگی برخوردارند .شاخص
محیطزیست و ایمنی و شاخص فرآیند تولید به ترتیب با رتبههای  2/78 ،1/98دارای
کمترین اهمیت میباشند .در بین زیرشاخصهای سلیقه و اقلیم فرهنگی
مصرفکنندگان (بهعنوان مهمترین شاخص) ،زیرشاخصهای زیبایی ،هارمونی رنگ
مبلمان با محیط سرویس و رضایت مشتری به ترتیب با رتبههای  6/03 ،6/43و
 6/02دارای باالترین اولویت شناخته شدند .نتایج حاصل از این پژوهش همچنین
نشانگر این است که عموم واحدهای رنگکاری توجهی به مسائل زیستمحیطی و
سالمت پرسنل نداشته و استفاده از شیوههای نوین رنگکاری و رنگهای دوستدار
محیط زیست کمتر مورد استقبال است.
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مقدمه
چوب مادهاي طبیعي است كه از قـرنهـا پـیش بـراي
ســـا ت اهـــه ،دكوراســیون دا لــي منــزل ،مبلمــان و...
مورداستفاده قـرار مـيگیـرد .چوب يک مصالح سا تماهي
هیست ،لذا براي استفاده از آن بايد بـه رو هـاي مختلـ
مــاهع از تیییــر ابعــاد و مو ــب یفــن زيبــايي آن شــد

پوشــشهاي ســی ي چــوب يزــي از راهیلهــا م ســوب
ميشوهد [ .]1پوششهاي چوبي داراي پتاهسیل بـاايي در
افزايش زيبايي سیوح مبلمان چوبي بوده و هقش مهمي در
افزايش دوام و یفاظت چوب ايفا ميهمايند [ .]2ت قیقـا
هشان ميدهد ،مصرفكنندگان مبلمـان بـهطور متوسـ از
مبلمان منزل ود به مد  6تا  10سال استفاده ميكنند،
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قبل از فرسوده شدن آن را ايگزين هزرده و هنگام در هظر
گرفتن ايگزيني براي آن ،بـه ويگگيهـاي زيباييشناسـي
بیش از ساير عوامل اهمیت ميدهند [ .]3عالوه بر زيبايي،
قیمت در كنار كیفیت م صول و وفاداري به برهـد مو ـب
تأثیر مثبت در هگر مشتريان ،هنگام ريد است [ ]4در
همین صوص ت قیقا  Jiو همزاران ( )2021هشـان داد
كه مصرفكنندگان مبلمان چوبي به عوامل كیفیت ،عوامل
قیمت و عوامل ظاهري مبلمان چوبي تو ه بیشتري دارهـد
[ .]5در فلسفه مديريت بازاريابي هوين ،يزي از مواردي كـه
ميتواهد بقاي شركتها را تضمین كند ،مشـتري مـداري و
تو ه بـه راـايت مشـتري اسـت [ .]6تو ـه شـركتهاي
مبلمان بـه مشـتريان ،بازارهـا ،راـايت مشـتري و عوامـل
مرتب با مشتري بر عملزرد بازاريابي تـأثیر ميگـذارد بـه
عبارتي الگوي بازاريابي با مشاركت مشتري در شـركتهاي
مبلمان براي ايجاد رواب تجاري پويا بسیار مهم است [.]7
راايت مشـتري همچنـین ميتواهـد فرصـتهاي ديـد و
مزاياي رقابتي را براي صنعت مبلمان به ارمیان بیاورد [.]8
تولیدكنندگان و ردهفروشان مبلمان هنوز در تال اهد تـا
بهترين راهها را براي تیبیق با واستههاي مشتري تعیین
كننــد ،لــذا درک تر ی ــا مشــتريان مبلمــان اطالعــا
مفیدي را در ا تیار صنعت مبلمان قرار ميدهد [ .]9بـاور
عمومي بر اين است كه مردم تر ی ـاتي هسـبت بـه رهـگ
م ـــی دا لـــي وددارهـــد [ .]10هتـــايط میالعـــهي
 Ciritciogluو همزــاران ( ،)2017بــا مواــوع تر ی ــا
رهگ مصرفكنندگان روي سیوح مبلمان در كشور تركیه،
هشان ميدهـد ،تر ی ـا رهـگ و هـوع پردا ـت بـر روي
سیوح مبلمان با تو ه به ويگگيهـاي معیـت شـنا تي
متفاو است .عالوه بر اين ،رهگآمیزي مـا روي سـیوح
مبلمان در مقايسه با ساير اهواع رهگ تر یح داده ميشـود.
بر اين اساس ميتوان استنباط كرد كه مصرفكنندگان بـه
دهبال ظاهري چوبي بر روي سیوح مبلمان هستند و قیعاً
بايد اين واسته را در تولید مبلمان اسـتاهدارد موردتو ـه
قرارداد .زماهي كه تر ی ا رهـگ مصـرفكنندگان مـورد
تجزيهوت لیل قرار ميگیرد ،قهوهاي و تنهـاي آن تـر یح
داده ميشود [ Wan .]11و همزاران ( )2021هیز دريافتند
كه چوب بارهگ تیره بهطور ذهني به چوب بارهگ روشن يا
متوس تر یح داده ميشود و هر دو چوب بارهـگ مـا و

رهگكاري...

براق به چوب بارهگ هیمه براق تر یح داده ميشوهد [.]12
ت قیقا اهجامشده بر روي تر ی ا رهگـي كودكـان هیـز
هشــان ميدهــد ،تر ی ــا رهگـي كودكــان و هو ــوان بــر
اهتخاب مبلمان آهها تأثیرگذار اسـت و تـر یح كودكـان بـا
تو ه به دستهبندي و كاربري مبلمان متفاو اسـت [.]13
لذا ميتوان گفت ،رهگها وا ـد كیفیتهـايي هسـتند كـه
هگاهي سنجیده و بهكارگیري بر اساس ديگر كیفیـتهـاي
فضـايي و ويگگيهـاي م ییـي را ميطلبنـد [ .]14ازهظــر
مشتريان م صوا مبلمان ـاهگي ،هــوآوري در زمینــه
طرایي و تولید م صـول بهه ويكـه بــا ديگــر ا ــزاي
دكوراتیـو منـزل تناســب داشــته باشــد ،بســیار مهــم
اســــت [ .]15صـــرفهظر از ســـاير عوامـــل م ییـــي و
صوصیا فضايي ،دو فضـاي يزسـان بـا تركیبـا رهگـي
مختلــ  ،تــأثیرا كــامالً متفــاوتي را بــر ادراک اهســان
ميگذارهد [ roshanfekr jorshari .]16و najafgholipour
 )2015( kalantariدر پگوهشي با مواوع رواهشناسي رهگ
و تأثیر آن بر فضاهاي آموزشي ،به اين هتیجه رسـیدهد كـه
رهــگ يزــي از مهمتــرين مؤلفــههاي طرایــي دا لــي
كالسهاي آموزشي بهیساب ميآيـد مؤلفـههاي كالبـدي
از ملــه رهــگ در يـک م ـی آموزشـي ابــزار هیرومنــدي
هســتند كــه ميتواهنــد بــا اســتفاده درســت ،تــأثیرا
غیرمستقیم اما بسیار تأثیرگـذار بـر رفتـار داهشآمـوزان و
معلمان داشـته باشـد [ ]17لـذا ،میـان رهـگ و طرحهـاي
دكــوري م صــوا چــوبي و واكنشهــاي عــاطفي افــراد
رابیــهي مثبــت و معنــاداري و ــود دارد [ .]18اســتفاده
مناسب از هر رهـگ ميتواهـد كـاربرد ويـگهاي در طرایـي
دا لي و دكوراسیون دا لي داشته باشد .شزوه و لوه هـر
رهگ در كنار رهگ ديگر اثر واقعي ود را هشان ميدهـد و
هر رهگ هسبت به رهگ ديگر میزان تیرگي يـا روشـني آن
بهتـر همايـان ميشــود .تیییـر دادن ايـن ترتیـب طبیعـي،
هاهمــاهنگي رهگهــا را بــه دهبــال دارد و اســتفاده از اي ـن
تركیب هاسازگار ميتواهد تیییـرا زيـادي در دكوراسـیون
دا لي به و ـود آورد [ .]19تركیبـا آلـي فـرار (1)VOCs
منبع اصلي تأثیرگذار بر كیفیت كلـي هـواي يـک م ـی
هستند .اين يک واقعیت شنا تهشده است كـه وایـدهاي
رهگكــاري مبلمــان VOC ،هــايي منتشــر ميكننــد ،كــه
Volatile organic compound
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كیفیــت هــوا را كــاهش ميدهــد و مشــزال بهداشــتي
قابلتو هي را بـه همـراه دارد [ .]20ت قیقـا  Yiqingو
همزاران ( ،)2019با عنـوان گوهـهها و ويگگيهـاي اهتشـار
 VOCsدر فرآيند پوشش مبلمـان ،بیـاهگر ايـن اسـت كـه
تولید مبلمان يزـي از منـابع مهـم آلـودگي  VOCsاسـت.
غلظتهاي بااي  VOCsاثرا هامیلوبي بر م ی زيست و
رفاه كارگران در كار اهههاي مبلمان دارد .همچنین هتـايط
ايــن پــگوهش هشــان داد ،كــه غلظــت  VOCsبــه عوامــل
م ییي و ارتفاع بسـتگي دارد .غلظـت  VOCsبـا افـزايش
ارتفاع كاهشيافته و با دما ،رطوبت ،فشار هوا و مقدار رهگ
اسپري شده ،تیییر ميكند [ .]21در پگوهشهاي مختلـ
در زمینه صنعت مبلمان "تو ه به مسائل زيستم ییي "
پايینترين رتبـه را بـه دسـت آورده اسـت [ .]15مبلمـان
چوبي در ايران عمدتاً بـا رو هـاي سـنتي و ماشـینآا
قــديمي كــه معمــواً هزينــهبرتر ،كــاربرتر ،اهــرري برتــر و
همچنــین همــراه بــا ايجــاد اــايعا فــراوان اســت تولیــد
ميشود ،بنابراين داراي بار م ی زيستي باايي به ازاي هر
وایــد تولی ـد مبلمــان ميباشــد [ .]22در فنــاوري ســنتي
رهگكاري كـه در آن كـارگران بهوسـیله پیسـتوله بـهطور
مستقیم قیعه كار را اسـپري ميكننـد ،در یـین پاشـش،
غبار رهگ در م ـی اطـراف پخـش ميشـود ،كـه هـهتنها
م ی زيست را آلوده ميكند ،بلزـه بهسـالمت سـمي و
رویي كارگران هیز آسیب ميرساهد .بـراي یـل مشـزال
هاشــي از پاشــش ســنتي ،سیســتمهاي پاشــش ودكــار
ايجادشده است .يک ربـا پاشـش مزايـاي بسـیاري دارد،
ماهند يزنوا تي وب اخامت پوشش ،دقت موقعیتيـابي
تزراري باا ،كاربرد گسـترده و راهـدمان بـاا .درعینیـال،
اسپري ربا ها ميتواهنـد كـارگران را از يـک م ـی كـار
سمي ،قابل اشتعال و اهفجـاري آزاد كننـد [ Wang .]23و
همزاران ( )2020در ت قیقا ـود بیـان كردهـد كـه بـا
بهبود فنآوري پاشش و اسپري و الزاما كیفیـت ،پاشـش
دستي سـنتي ديگـر هميتواهـد ،هیازهـاي توسـعه صـنعتي
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مــدرن را بــرآورده كنــد [ .]24تــاكنون بیشــتر ت قیقــا
اهجامشده در یوزه رهگ مبلمان معیوف به واص فیزيزي
و مزــاهیزي پوشــشها بــوده و كمتــر در صــوص فرآينــد
رهگكاري مبلمان و عوامل مؤثر بـر اهتخـاب هـوع و طیـ
رهگي پوشش پگوهشي اهجامشده است .هظـر بـه میالعـا
صور گرفته ،عوامل مختلفي ميتواهند ،بـر اهتخـاب هـوع،
طی رهگي پوشش و رو رهگكـاري در صـنايع مبلمـان
اهگي مؤثر باشند عواملي همچون :اقتصـاد ،فرآيندتولیـد،
هظــرا مصــرفكنندگان ،كــاربري مبلمــان ،رواهشناســي
رهگها ،م ی زيست و . ...هـدف از ايـن میالعـه ،بررسـي
عوامل مؤثر بر اهتخاب هوع و طیـ رهگـي پوشـش و رو
رهگكاري در صنايع مبلمان اهگي است .در اين پـگوهش
به بررسي اهمیت هر يک از اين عوامـل ،رتبهبنـدي آههـا و
مشخص همودن هقاط اع ایتمالي در فرآيند اعمال رهگ
در صنايع مبلمان و ارائه راهزارهايي در هت بهبـود ايـن
هقاط اع ميپردازيم .از مله چالشهـاي ايـن پـگوهش،
پراكندگي وایدهاي تولید مبلمان در سیح اسـتان تهـران
است ،كه ميبايست ،كلیه شـهرکهاي صـنعتي و منـاطق
عمده تولید و رهگكاري مبلمان در سیح اسـتان بـهعنوان
امعـــه آمـــاري موردمیالعـــه قـــرار گیـــرد .همچنـــین
پاســ دهندگان بــه پرسشــنامهها را مهندســین كنتــرل
كیفیــت ،سرپرســتان وایــدهاي رهگكــاري مبلمــان و
رهگكاران مبلمان اهگي تشزیل ميدهند لذا با تو ه بـه
اينزه بخش قابلتو هي از پاس دهندگان فاقـد ت صـیال
آكادمیک ميباشـند ،دقـت بـاا در اهتخـاب رو مناسـب
معآوري اطالعـا و طرایـي پرسشـنامه بهگوهـهاي كـه
سؤاا براي پاس دهندگان قابلدرک باشـد و بتواهنـد بـه
رایتي به آن پاس دهند ،الزامي به هظر ميرسد.
مواد و روشها
فرآيند كلي ت قیق یاار (شزل  )1به شرح ذيل است:
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شکل – 1فرآیند کلی تحقیق

مواد
با تو ه به سوابق ت قیق موردمیالعه و میابق با هظر
صایبهظران (شامل :دو تن از اعضاي هیئتعلمي رشته

صنايع چوب و دو تن از اهالي صنعت مبلمان) شا صها و
زيرشا صهاي مؤثر بر اهتخاب هوع و طی رهگي پوشش و
رو رهگكاري مبلمان اهگي (شزل )2تعیین گرديد:

شکل  – 2شاخصها و زیرشاخصهای تعیینشده

شاخص اقتصاد
مجموعهاي از عوامل اقتصادي مؤثر در اهتخاب هوع
پوشش ،طی رهگي آن و رو رهگكاري در صنايع
مبلمان از مله برهد رهگ ،مقدار دورريز رهگ و هزينه
تمامشده (شامل هزينههاي رهگ مصرفي ،افزودهيها،
اعمال پوشش و )...ت ت عنوان شا ص اقتصاد بررسي
ميگردد.
شاخص فرآیند تولید
منظور از شا ص فرآيند تولید ،مجموعهاي از عوامل
تأثیرگذار در مریله رهگكاري مبلمان ماهند تجهیزا و
تزنولوري در دسترس است.

شاخص سلیقه و اقلیم فرهنگی مصرفکنندگان
سلیقه و اقلیم فرهنگي مصرفكنندگان مجموعهاي از
ديدگاهها و عاليق مصرفكنندگان مبلمان اهگي ،برگرفته
از شراي فرهنگي ،ا تماعي ،مذهبي و ...است ،كه ميتواهد
در اهتخاب هوع پوشش ،طی رهگي آن و رو رهگكاري
توس رهگكار موردتو ه قرار گیرد.
شاخص خواص فیزیکی و مکانیکی رنگ مصرفی
پوششهاي چوبي هقش مهمي در افزايش دوام و
یفاظت چوب ايفا ميهمايند [ .]2دوام و یفاظت چوب
وابسته به مقاومتهاي گوهاگوهي است كه در اين بین تأثیر
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مهمترين آهها در اهتخاب هوع پوشش موردبررسي قرار
ميگیرد.
شاخص کاربری مبلمان و شرایط محیط سرویس
منظور از اين شا ص تناسب هوع پوشش و طی رهگ
مبلمان اهگي با م ل مورداستفاده يا شراي آبوهوايي
شهر مورداستفاده از آن است .تفاو آبوهوايي شهرهاي
مختل تأثیرا متفاوتي را ازل اظ هوازدگي پوشش
مبلمان دارد لذا آب و هواي شهر م ل استفاده از مبلمان
ميتواهد يزي از عوامل مؤثر بر اهتخاب هوع پوشش مبلمان
اهگي باشد .همچنین مبلمان اهگي اهواع و كاربريهاي
مختلفي دارد كه كاربريهاي متفاو هوع پوشش و
طی هاي رهگي متفاوتي را ميطلبند.
شاخص روانشناسی رنگ
تأثیر رهگبر ایساسا و رفتار اهسانها در میالعا
مختل اثبا شده و در یال یاار بسیاري از طرایان برهد
و طرایان دكوراسیون از رواهشناسي رهگبري بهبود
عملزردشان استفاده ميكنند .لذا اصول رواهشناسي رهگ
ميتواهد در اهتخاب طی رهگي مبلمان اهگي مؤثر باشد.
اين شا ص فاقد زيرشا ه بوده و صرف ًا در مقايسه بین
شا صهاي اصلي ل اظ ميگردد.
شاخص محیط زیست و ایمنی
منظور از اين شا ص بررسي تأثیرا م ی زيستي
رهگها از مله تأثیرا رهگهاي داراي  VOCsو همچنین
هزا ايمني در صوص ه وه هگهداري و اعمال پوشش و
تأثیر اين عوامل در اهتخاب هوع پوشش و شیوه اعمال آن
ميباشد.
روشهای اجرایی تحقیق
ابزار اين پگوهش پرسشنامه م قق سا ته ميباشد.
براي تهیه پرسشنامه و ت لیل آن ميتوان از رو هاي
متفاوتي از مله پرسشنامه بره و ت لیل سلسله مراتبي
( 1)AHPيا پرسشنامه بر مبناي طی لیزر استفاده
همود .در طی لیزر به تعداد زيادي گوههها هیاز است و
Analytical Hierarchy process

1
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هه به قضاو داوران ،درعینیال هتايط یاصل ،از دقت،
اعتبار بیشتر و قابلتو هتري بر وردار است .لذا اين طی
براي بسیاري از ت قیقا میداهي وسیع كاربرد دارد و
ميتوان بهوسیله آن اهواع مسائل را سنجید [ .]25با تو ه
به اينزه عموم افراد تشزیلدهنده امعهي هدف
(پاس دهندگان) را سرپرستان رهگكاري وایدهاي تولید
مبلمان اهگي تشزیل ميدهند و اكثريت اين قشر فاقد
ت صیال آكادمیک هستند ،هت سهولت پاسخگويي،
ازم بود از سؤاا مشخص با پاس هاي قابلدرک استفاده
شود و هه از قضاو پاسخگويان (ماهند ارز گذاري و
قضاو در  ،)AHPلذا طرایي پرسشنامه بر مبناي طی 5
گزينهاي لیزر ( یلي كم ،كم ،متوس  ،زياد ،یلي زياد)
مناسب ارزيابي شد [ .]26پرسشنامه مذكور بر اساس
شا صها و زيرشا هها و میابق با هظر صایبهظران
(شامل :دو تن از اعضاي هیئتعلمي در رشته صنايع چوب
و دو تن از اهالي صنعت) تدوين گرديد .روايي پرسشنامه
از طريق دريافت هظرا متخصصان و صایبهظران و
سپس اهجام اصالیا ازم مورد تائید قرار گرفت .براي
تعیین اعتبار و پايايي پرسشنامه تعدادي پرسشنامه در
ا تیار تعدادي از افراد امعه هدف قرار گرفت و با استفاده
از مقیاس آلفاي كروهباخ ،پايايي پرسشنامه (با در هظر
گرفتن زيرشا هها بهعنوان متییر) سنجیده شد .اريب
آماري كروهباخ يزي از متداولترين رو هاي اهدازهگیري
اعتمادپذيري و يا پايايي پرسشنامههاست [ .]26اريب
آلفاي كروهباخ  0/864به دست آمد ( دول  ،)1كه
هشاندهنده پايايي وب پرسشنامه است.
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جدول  – 1ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده برای متغیرها
تعداد متغیرها

آلفای کرونباخ

25

0/864

استفاده از هرمافزار  SPSSوررن  26مورد تجزيهوت لیل
قرار گرفت .در سیح استنباطي از آزمونهاي كولموگراف -
اسمیره براي سنجش هرمال بودن توزيع دادهها استفاده
شد .با تو ه به معنيدار بودن آزمون كولموگروف–
اسمیرهوف براي اكثر متییرها ميتوان هتیجه گرفت كه
توزيع دادهها هرمال هیست .لذا براي بررسي استنباطي
متییرها از آزمون ها پارامتريک كاي دو و براي رتبهبندي
آنها از آزمون فريدمن استفاده گرديد .هتايط یاصل از
آزمون كاي دو ( دول  ،)2با تو ه به مقدار (p-value )sig
بهدست آمده ،كه كوچکتر از سیح معنيداري  0/05است
[ ،]27هشان از تفاو معنيدار هظر پاس دهندگان در
صوص اهمیت شا صهاي مورد پرسش دارد.

در اين پگوهش امعه آماري شامل كارگاهها و
كار اهههاي تولید مبلمان و رهگكاري مبلمان استان
تهران است .تعداد  53پرسشنامه قابل استناد بهصور
تصادفي ،بین سرپرستان واید رهگكاري و تعداد م دودي
بین مهندسین كنترل كیفیت كارگاهها و كار اهههاي
هموهه آماري توزيع و معآوري شد .هموهه آماري بهتناسب
شامل كارگاههاي كوچک ،متوس و كار اهههاي بزرگ
مراكز و شهرکهاي صنعتي تولید مبل استان تهران شامل
مناطق :شهرک صنعتي ایمدآباد مستوفي ،شهرک صنعتي
اوران ،منیقه يافتآباد ،چهارداهگه و سهراه آدران ،منیقه
ا رود ،ايواهزي و عباسآباد بود .اطالعا یاصل از
پرسشنامه ابتدا در هرمافزار  EXCELوارد و فايل یاصل با

جدول  –2جدول نتیجه نهایی آزمون کای دو
Sig

Df

Chi-Square

0/000

6

105/076

نتایج و بحث
مقایسه و رتبهبندی شاخصهای اصلی
هتايط هشان ميدهد (شزل  ،)3شا ص سلیقه و اقلیم
فرهنگي مصرفكنندگان با میاهگین رتبه  5/38بااترين
رتبه را در بین شا صهاي موردمیالعه به دست آورده
است Ng .و  )2012( Kanagasundaramهیز بر اهمیت
تو ه به ساليق مشتري در پیشبرد صنعت مبلمان كشور
مالزي تأكید كردهد [ .]28سلیقه و اقلیم فرهنگي
مصرفكننده ميتواهد هاشي از فرهنگ قومي ،مذهبي و
ا تماعي باشد .لذا ميطلبد تولیدكنندگان بهصور
پیوسته و بروز هسبت به شنا ت بازار ،عاليق و ساليق
مشتريان اقدام همايند اكثر تولیدا بر اساس سفار
همايشگاه داران تهیه ميگردد .ازآهجاييكه همايشگاه داران
صنعت مبلمان بهعنوان بدهه اين صنعت در ارتباط مستقیم
با مشتريان قرار دارهد ،به هظر ميرسد بتواهند تا یدود
زيادي هظرا و ساليق مصرفكنندگان ههايي را در
ود اعمال همايند .شا ص كاربري مبلمان با
سفارشا

میاهگین رتبه  5/12داراي رتبه دوم است .چناهزه در
بررسي تر ی ا رهگي كودكان و هو واهان توس  Jiangو
همزاران ( )2020هیز مشخص شد ،تر یح آنها با تو ه
به دستهبندي و كاربري مبلمان متفاو است [.]13
همچنین شا ص ايمني و م ی زيست با میاهگین رتبه
 1/98آ رين میاهگین رتبه را به دست آورد .در تائید
هتیجه بهدستآمده Maleki Gholandoz ،و همزاران
( )2014در ت قیقي با مواوع شناسايي و رتبهبندي
عوامل مؤثر بر راايت مشتري از صنعت مبلمان چوبي
اهگي به اين هتیجه رسیدهد ،كه شا ص "تو ه به مسائل
زيستم ییي " پايینترين رتبه را به دست آورده است
[ .]15هتايط هشان داد ،شا صهاي رواهشناسي رهگ با
رتبه  3/83و فرآيند تولید با رتبه  2/78رتبههاي هسبتاً
پايیني را به دست آوردهد .عليرغم پیشرفتهاي چشمگیر
مواد اولیه و تجهیزا در یوزههاي سا ت سازه و
همچنین رويهكوبي مبلمان ،فرآيند رهگكاري تنها بخشي
در فرآيند سا ت مبلمان است كه سالها هه ازهظر

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال سیزدهم ،شماره  ،2تابستان 1401

تزنولوري در دسترس و هه ازهظر مواد اولیه پیشرفتي
هداشته است كه اين ميتواهد دلیلي براي رتبه پايین
شا ص فرآيند تولید باشد .چناهزه ،بر اساس آمار توصیفي
بهدستآمده از اين پگوهش ،بیش از  90درصد
تزنسینهاي رهگكار هت رهگكاري تنها از رو سنتي
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پیستوله استفاده ميكنند .اين مواوع ههتنها شامل
كارگاههاي كوچک و متوس ميشود ،بلزه شامل
كار اههها و برهدهاي میرح تولید مبلمان اهگي كشور هیز
ميباشد.

شکل  –3رتبهبندی شاخصهای اصلی

شاخص سلیقه و اقلیم فرهنگی مصرفکنندگان
هتايط بهدستآمده ( دول  )3هشان ميدهد ،كه
زيرشا ه زيبايي با میاهگین رتبه  6/43بااترين رتبه را در
بین زيرشا صهاي سلیقه و اقلیم فرهنگي
مصرفكنندگان دارد و همچنین استقبال از رهگهاي
ديد با میاهگین رتبه  1/47كمترين رتبه را در بین
زيرشا صهاي موردبررسي دارد .در تائید هتیجه
بهدستآمده )2020( Guzel ،به اين هتیجه رسید كه
مشتريان مبلمان به ويگگيهاي زيباييشناسي بیش از
ساير عوامل اهمیت ميدهند [ .]3هتايط هشان ميدهد
طی وسیعي از مشتريان تر یح ميدهند رهگ مبلمان
آهها با م ی مصرف هماهنگ باشدMaleki Gholandoz .
و همزاران ( )2014هیز در ت قیقي بیان كردهد كـه ازهظر
مشتريان م صوا مبلمان اهگي ،هـوآوري در زمینـه
طرایي و تولید م صول بهه ويكه بـا ديگـر ا ـزاي
دكوراتیـو منـزل تناسـب داشـته باشـد ،بسـیار مهـم
اسـت [ .]15از ديدگاه تولیدكنندگان اين هماهنگي اغلب
در قالب هارموهي رهگ مبلمان اهگي بارهگ پرده و يا

ساير وسايل چوبي منزل ستجو ميشود .پس از عوامل
زيبايي و هارموهي رهگ ،راايت مشتريان اهمیت بیشتري
در قیاس با ساير زيرشا هها داشته است .در همین رابیه
 Aliو همزاران ( )2021در پگوهش ود با عنوان عملزرد
بازاريابي مبتني بر مشتري بیان ميكنند ،كه تو ه
شركتهاي مبلمان به مشتريان ،بازارها ،راايت مشتري و
عوامل مرتب با مشتري بر عملزرد بازاريابي تأثیر
ميگذارد به عبارتي الگوي بازاريابي با مشاركت مشتري
در شركتهاي مبلمان براي ايجاد رواب تجاري پويا بسیار
مهم است [ .]7استقبال از رهگهاي ديد با رتبه 1/47
پايینترين رتبه را در میان زيرشا صهاي اين شا ص به
دست آورده است .باو ود مزيتهاي بسیار رهگهاي ديد
چوب ماهند روغنهاي گیاهي فرآوري شده (برهدهاي
 Auro ،Osmo ،Rubio Monocoatو  )...از مله بدون بو
بودن ،اعمال رایت ،اعمال تنها در يکايه ،ترمیمپذيري
رایت ،آبگريز بودن ،تنوع و طی رهگي باا ،دوام باا،
یفن بافت چوب ،مناسب بودن براي سالمتي ،عاري بودن
از  ،VOCsسرعتبااي اعمال و شک شدن و ...متأسفاهه

بررسي عوامل مؤثر بر اهتخاب هوع و طی رهگي پوشش و رو

154

اين هوع رهگهاي ديد ايگاه مناسبي در صنعت مبلمان
اهگي كشور هدارهد .اين دریالي است كه  Vuongو
ود دريافتند كه هوآوري
همزاران ( )2022در ت قیقا
در م صول پتاهسیل ذب مشتري ديد و افزايش ارز
ريد مشتريان مو ود را در پي واهد داشت [ .]8هتايط
توصیفي یاصل از سؤاا مربوط به زيرشا ه عاليق
مشتريان هشان داد ،عالقه مشتريان به پتینهكاري مبلمان،

رهگكاري...

هسبت به رهگهاي شفاف و پوششي كمتر است .همچنین
مشتريان مبلمان اهگي ،رهگهاي روشن را براي مبلمان
منزل ود به رهگهاي تیره تر یح ميدهند كه اين
بر الف هتايط  Wanو همزاران ( )2021است كه بیان
كردهد ،چوب بارهگ تیره بهطور ذهني به چوب بارهگ
روشن يا متوس تر یح داده ميشود [.]12

جدول  –3رتبهبندی
زیرشاخه

رتبه

اولویت

راايت مشتري

6/02

3

هارموهي رهگ مبلمان با م ی سرويس

6/03

2

عالقه ريداران

3/56

6

استقبال از رهگهاي ديد

1/47

8

اقلیم فرهنگي

2/87

7

زيبايي

6/43

1

چوب

5/88

4

منبتكاري مبلمان

3/75

5

هقو

زیرشاخصهای

سلیقه

و

اقلیم

فرهنگی

مصرفکنندگان
شاخص کاربری مبلمان و شرایط محیط سرویس
هتايط بهدستآمده هشان ميدهد ( دول  ،)4كه
زيرشا ه كاربري مبلمان با میاهگین رتبه  2/59بااترين
رتبه را در بین زيرشا صهاي كاربري مبلمان و شراي
م ی سرويس دارد و همچنین آبوهواي شهر م ل
استفاده با میاهگین رتبه  1/41كمترين رتبه را در بین
زيرشا صهاي موردبررسي به دست آورده است .لذا
ميتوان گفت ،رهگها وا د كیفیتهايي هستند كه هگاهي
سنجیده و بهكارگیري بر اساس ديگر كیفیتهاي فضايي و
ويگگيهاي م ییي را ميطلبند [ .]14همچنین در

مصایبههاي اهجامشده عموم تزنسینهاي رهگكار اظهار
كردهد به دلیل شراي آبوهوايي شهرهاي شمالي كشور
سعي ميكنند ،در صوص مبلمانهاي سفارشي از
شهرهاي شمالي كشور ،بخشهاي زيرين رويهكوبي و
قسمتهاي زيرين مبل را سیلرپاشي و شاپانپاشي كنند،
تا سازه مبلمان (كالف مبل) در برابر رطوبت و مورياهه
مقاومت بیشتري داشته باشد .در اين صوص ميتوان
گفت اصیت پركنندگي سیلر مو ب مسدود شدن منافذ
چوب و درهتیجه مقاومت در برابر رطوبت ميشود.
بااينو ود تولیدكنندگان اين یوزه ،اظهار داشتند ،شزايت
مشتريان در صوص اعو اج ،لقي و از بین رفتن پوشش
در مبلمانهاي سفار مناطق شمالي كشور بااست.

جدول  –4رتبهبندی زیرشاخصهای کاربری مبلمان و شرایط محیط سرویس
زیرشاخه

رتبه

اولویت

آبوهواي شهر م ل استفاده

1/41

2

كاربري مبلمان

2/59

1
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شاخص اقتصاد
در بین زيرشا صهاي اين شا ص ( دول  ،)5زير
شا ص برهد تولیدكننده رهگ با رتبه  2/75با ا تالف
هسبت به ساير زيرشا هها اولويت اول را به دست آورد.
رتبه اول زيرشا ه برهد تولیدكننده رهگ و رتبه دوم هزينه
تمامشده (شامل هزينه رهگ مصرفي ،افزودهيها و
رهگكاري و )...و همچنین مصایبههاي میداهي هشان
ميدهد ،برهد تولیدكننده رهگ و به عبارتي كیفیت مواد
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اولیه (در اينجا رهگ) در كنار قیمت مناسب ازهظر عموم
تزنسینهاي رهگكار هنگام ريد رهگ از اهمیت باايي
بر وردار است.كه اين با ديدگاه مشتريان مبلمان اهگي
هماهنگي دارد چراكه ت قیقا  Jiو همزاران ()2021
هشان داد ،مصرفكنندگان مبلمان چوبي به عوامل كیفیت،
عوامل قیمت و عوامل ظاهري مبلمان چوبي تو ه بیشتري
دارهد [.]5

جدول  –5رتبهبندی زیرشاخصهای اقتصاد
زیرشاخه

رتبه

اولویت

هزينه تمامشده

2/09

2

مقدار دورريز

1/16

3

برهد تولیدكننده رهگ

2/75

1

شاخص خواص فیزیکی و مکانیکی رنگ مصرفی
هتايط بهدستآمده در اين شا ص ( دول )6هشان
و
ميدهد ،كه زيرشا ه مقاومت در برابر را و
ش با میاهگین رتبه  2/57بااترين رتبه را در بین
زيرشا صهاي واص فیزيزي و مزاهیزي رهگ مصرفي
دارد و همچنین چسبندگي با میاهگین رتبه  1/68كمترين
رتبه را در بین زيرشا صهاي موردبررسي به دست آورده
است .رتبهي بهتر زيرشا ه "مقاومت در برابر را و
و ش " در مقايسه با دو زيرشا ه چسبندگي و
مقاومت در برابر رطوبت هشان ميدهد ،عليرغم تو ه كم
تولیدكنندگان به عامل واص فیزيزي و مزاهیزي رهگ
مصرفي ،مقاومتهايي كه در كوتاهمد زودتر ود را هشان

و ش براي
و
ميدهند ،همچون را
ود را
تولیدكنندگان از مقاومتهايي كه در بلندمد
هشان ميدهند همچون مقاومت در برابر رطوبت و
چسبندگي اهمیت بیشتري دارد .اين در یالي است كه
ت قیقا  Guzelو همزاران ( )2020هشان ميدهد،
مصرفكنندگان مبلمان بهطور متوس از مبلمان منزل
ود به مد  6تا  10سال استفاده ميكنند و قبل از
فرسوده شدن آن را ايگزين هميكنند [ .]3لذا ميطلبد،
تولیدكنندگان تو ه بیشتري را معیوف به واص فیزيزي
و مزاهیزي رهگ مصرفي از مله چسبندگي ،مقاومت در
برابر ش و رطوبتهمايند.

جدول  –6رتبهبندی زیرشاخصهای خواص فیزیکی و مکانیکی رنگ مصرفی
زیرشاخه

رتبه

اولویت

چسبندگي

1/68

3

2/57

1

1/75

2

مقاومت در برابر را

و

و ش

مقاومت در برابر رطوبت

شاخص فرآیند تولید
هتايط بهدستآمده هشان ميدهد ( دول  )7كه
زيرشا ه كنترل كیفیت با میاهگین رتبه  5/08بااترين

رتبه را در بین زيرشا صهاي فرآيند تولید دارد .عليرغم
هتايط بهدستآمده در صوص اهمیت داشتن كنترل
كیفیت از ديد تزنسینهاي رهگكار taghavinejad ،و
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 )2007( esfandiariدر پگوهش ود به اين هتیجه
رسیدهد ،كه عدم تو ه به مسائل استاهدارد و كیفیت
م صول از سوي تولیدكنندگان مبـل سـبب گرديـده كـه
ايـران بـازار كشورهاي مشترکالمنافع را به هفـع رقبـايي
از قبیـل تركیـه ،چین و لهستان از دست بدهند [.]29
پايینترين رتبه را در بین زيرشا صهاي اين شا ص،
عامل تجهیزا و تزنولوري اعمال رهگ با رتبه 1/08
كسب هموده است .در تائید هتايط بهدستآمده Mohebi ،و
همزاران ( )2009بیان ميكنند كه مبلمان چوبي در ايران
عمدت ًا با رو هاي سنتي و ماشینآا قديمي كه معمو ًا

رهگكاري...

هزينه برتر ،كاربرتر ،اهرري برتر و همچنین همراه با ايجاد
اايعا فراوان است تولید ميشود [ .]22در همین راستا
 Wangو همزاران ( )2020به اين هتیجه رسیدهدكه با
بهبود فنآوري پاشش و الزاما كیفیت ،پاشش دستي
سنتي ديگر هميتواهد هیازهاي توسعه صنعتي مدرن را
برآورده كند [ ]24يک ربا پاشش مزاياي بسیاري دارد،
ماهند يزنوا تي وب اخامت پوشش ،دقت موقعیتيابي
تزراري باا ،كاربرد گسترده و راهدمان باا .درعینیال،
اسپري ربا ها ميتواهند كارگران را از يک م ی كار
سمي ،قابل اشتعال و اهفجاري آزاد كنند [.]23

جدول  –7رتبهبندی زیرشاخصهای فرآیند تولید
زیرشاخه

رتبه

اولویت

میزان تولید م صول

3/08

5

مهار و شنا ت تزنسینهاي رهگكار

3/61

4

سهولت ا را

3/96

3

تجهیزا و تزنولوري اعمال رهگ

1/08

6

مد زمان شک شدن

4/19

2

كنترل كیفیت

5/08

1

شاخص محیط زیست و ایمنی
هتايط بهدستآمده ( دول  )8هشان ميدهد ،كه
زيرشا ه ايمني و سالمتي با میاهگین رتبه  1/80بااترين
رتبه را در بین زيرشا صهاي م ی زيست و ايمني دارد
و همچنین م ی زيست با میاهگین رتبه  1/20كمترين
رتبه را در بین زيرشا صهاي موردبررسي به دست آورده

است )2014( Maleki Gholandoz .هیز در ت قیقي با
مواوع شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر راايت
مشتري از صنعت مبلمان چوبي اهگي به اين هتیجه
رسیدهد كه شا ص "تو ه به مسائل زيستم ییي "
پايینترين رتبه را به دست آورده است [.]15

جدول  –8رتبهبندی زیرشاخصهای محیط زیست و ایمنی
زیرشاخه

رتبه

اولویت

م ی زيست

1/20

2

ايمني و سالمتي

1/80

1

نتیجهگیری
مهمتـــرين شـــا ص تأثیرگـــذار در اهتخـــاب هـــوع و
طیـــ رهگـــي پوشـــش و رو رهگكـــاري در صـــنايع
مبلمــــان ـــــاهگي ،ســــلیقه و اقلـــــیم فرهنگـــــي
مصــرفكنندگان اســت بــر اســاس هتــايط بهدســتآمده،

عوامــل زيبــايي و هــارموهي رهــگ مبلمــان بــا م ــی
مصــرف ( اهــه) ،مهمتــرين فاكتورهــاي مــؤثر در ســلیقه
مصــرفكنندگان و درهتیجــه تأثیرگــذارترين عوامــل در
اهتخــــاب هــــوع پوشــــش ،طیــــ رهگــــي آن و رو
رهگكــاري در صــنايع مبلمــان ــاهگي هســتند امــا
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ــواص فیزيزــي و مزــاهیزي رهــگ مصــرفي ،عوامــل
مرتب با فرآينـد تولیـد ،رواهشناسـي رهـگ ،عوامـل مـؤثر
بــر م ــی زيســت ،ايمنــي و ســالمتي تــأثیر معنــيداري
در ايــن صــوص هدارهــد .بــر الف كشــورهاي پیشــرفته
دهیــا و علــيرغم پیشــرفت در یوزههــاي مختل ـ تولیــد
مبلمـــان ـــاهگي ،مریلـــهي رهگكـــاري در صـــنايع
مبلمـــان كشـــور ،سالهاســـت تـــدابیر ازم را ،در زمینـــه
مســائل زيســتم ییي و بهرهمنــدي از رو هــاي هــوين
رهگكــاري هداشــته اســت .لــذا هیــاز بــه اســتفاده از
تجهیزاتــي ماهنــد آبشــار رهــگ ،ســاهترفیورهاي پیشــرفته
هــت تهويــه و تصــفیه در كنــار اســتفاده از تجهیــزا
یفـــاظتي و فرهنگســـازي هـــت رعايـــت بهداشـــت
فـــردي و همچنـــین اســـتفاده از رو هـــاي هـــوين
رهگكــاري مبلمــان و اهــواع رهگهــاي ديــد دوســتدار
م ـــی زيســـت ،بشـــد ایســـاس ميشـــود .اعمـــال
مقــررا ســختگیراهه زيســتم ییي در صــوص اهتشــار
 VOCsميتواهــد ،در ايــن زمینــه راهگشــا باشــد .بــهعنوان
راهزـــاري عملـــي پیشـــنهاد ميگـــردد ،كارگاههـــاي
كوچــــــک و متوســــــ از پیســــــتولههاي  Airlessو
كار اهـــههاي بـــزرگ مبلمـــان از ربا هـــاي رهگكـــار
اســتفاده كننــد ،كــه هــم مو ــب كــاهش دورريــز رهــگ
مصرفي و یفـن سـالمت پرسـنل و م ـی زيسـت شـده
و هــم كیفیــت ســیح بهتــري ارائــه ميدهنــد .همچنــین
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منابع اهساهي غیر مـاهر از هقـاط اـع ايـن یـوزه اسـت
كه آمـوز بـروز مهار هـاي رهگكـاري مبلمـان توسـ
ســازمان فنــي و یرفــهاي ،وایــدهاي ( R&Dت قیــق و
توسـعه) كار اهـهها و اصـناف مــرتب بـا صـنعت مبلمــان
كشور ميتواهـد يزـي از راههـاي پیشـرفت در ايـن یـوزه
باشد.
پیشنهادات پژوهشی
با تو ه به اينكه رهگهاي پايه یالل تینر ،در بسیاري
از كشورهاي صنعتي دهیا در یال منسوخ شدن هستند،
پیشنهاد ميگردد ،م ققان هیز ،سعي همايند زمینههاي
ت قیقاتي را به سمت رهگهاي هوين در صنايع مبلمان
سوق دهند .در همین زمینه مواوعا ذيل بهعنوان
پیشنهادا پگوهشي آينده معرفي ميگردد :بررسي واص
فیزيزي و مزاهیزي اهواع رهگهاي پايه آب ،بررسي واص
فیزيزي و مزاهیزي روغنهاي گیاهي موهوكو بهعنوان
معروفترين برهد رهگ گیاهي فرآوري شده در دهیا،
سنجش سلیقه مشتريان در یوزه رهگ مبلمان اهگي،
بررسي زيستم ییي فرآيند رهگكاري مبلمان بهوسیله
تزنیک ارزيابي چر ه ییا ( ،)LCAبررسي طی رهگي
مبلمان اهگي تولید دا ل از منظر رواهشناسي
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The study of Effective Factors on Selecting Finish Type and Color Spectrum and
Finishing Method in the Industry of Home Furniture (Case Study: Tehran
Province)

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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