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بر  وبيچمصنوعات بر انتخاب  عوامل مؤثر ابتدا كه شده سعي حاضر تحقيق در
، كنندگانكارشناسان و متخصصان، مصرف نظرات و ايكتابخانه مطالعاتاساس 

 از هر یك هميتسپس ا و شناسایي چوبي مصنوعاتو مراكز فروش ها نمایندگي
 جنتایساس . بر اتحليل سلسله مراتبي تعيين گردد فرآیند كمك با مذكور عوامل

بندي ني و كيفي تقسيمهاي اصلي در سه گروه اقتصادي، ف، شاخصآمدهدستبه
سپس  باشند.مي شاخص ریزهاي اصلي داراي هفت از شاخص هركدامگردید كه 

ن ن لرستاهاي درآمدي شهر دورد استاهاي در ميان چارکبندي این شاخصرتبه
تمام  رد اقتصادي شاخص دهد كهمي نشان هاشاخص بنديانجام پذیرفت. رتبه

اخص فني از شدرآمد هاي كمهاي درآمدي تأثيرگذارترین شاخص است. در گروهگروه
 ص كيفييت شاخردرآمدترین گروه اهمدر پ كهيدرحالاهميت باالیي برخوردار است. 

 انيدر م زني راوها باالترین ارزش گير است. قيمت خود كاال نيز در همه چارکچشم
با ن درجه اهميت آ كهيطوربههاي اقتصادي به خود اختصاص داده است. زیرشاخص

ي فني، در هارشاخهیزدر خصوص پيوسته افزایش یافته است.  طوربهكاهش درآمد 
 ها طول عمر رتبه اول اهميت را دارد.چارکتمام 
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 مقدمه
چوب محصولی است از طبیعت كه از ديرباز در زندگی 

ای برخوردار از اهمیت ويژه مرورزمانبهبشر نقش داشته و 

. امروزه چوب از ديدگاه صنعتی دارای اهمیت شده است

محصول مختلف از چوب  4500. بیش از استفراوانی 

گردد های جهان عرضه میشده و به بازار وپرداختهساخته

. اين تنوع زياد محصول ضمن افزايش قدرت انتخاب [1]

، امکان گزينش محصوالت را بر اساس كنندگانمصرف

معرفی  منظوربهند. كمعیارهای مختلف فراهم می

بايست اين میچوبی، نخست مصنوعات معیارهای گزينش 

بتوان معیارهای  تيدرنهامعیارها را شناسايی نمود تا 

 ازلحاظمختلف  كنندگانرا در بین مصرف شدهنییتع

های مختلف مقايسه و تحلیل كرد. اينکه تأثیر ويژگی

وبی چگونه چمصنوعات بر خريد  كنندگاندرآمد مصرف

است نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است كه توجه به اين 

های علمی و معتبر [. روش2امر بايد در اولويت قرار گیرد ]

ريزی و راهنمای مناسبی جهت برنامه عنوانبهتواند می

قرار گیرد.  مورداستفادهگذاری در اين بخش سیاست
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 تحلیل سلسله مراتبی روشی است منعطف و فرآيند

گیری در شرايطی كه معیارهای كه برای تصمیم اعتمادقابل

ها را با مشکل گیری متضاد، انتخاب بین گزينهتصمیم

[. فرآيند 3گیرد ]قرار می مورداستفاده ،سازدمواجه می

يک روش رياضی است كه به  1تحلیل سلسله مراتبی

گیری ارزيابی و تصمیم فرآيندتعیین اهمیت معیارها در 

بر مبنای يک هدف معین و  فرآينداين در  كند.كمک می

دهی به هر يک از با استفاده از معیارهای مختلف و وزن

ها برای هدف گزينه برتر از میان تمام گزينه هاآن

-ی میبندرتبهها نیز برگزيده و ساير گزينه شدهمشخص

 شود.

ی با هدف دستیابی تولیدكنندگان داخلی امطالعهدر 

های واقعی گاه جديدی از نیازها و خواستهنئوپان به ديد

و سنجش رضايت  كنندگانمشتريان، ترجیحات مصرف

ی قرار گرفت. موردبررسمشتريان را در بازار نئوپان ايران 

 منظوربهدر اين مطالعه از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 

بندی معیارها استفاده نمودند. بر اساس مقايسه و رتبه

، به ترتیب، معیارهای ثبات، كیفیت، آمدهدستبهنتايج 

صافی سطح، سهولت دسترسی محصول در بازار، 

پذيری، قیمت، دوام ابعاد دقیق، يکنواختی تخته، انعطاف

های پیچ و میخ، مقاومت رطوبتی، توانايی نگهداری اتصال

كاری، مقاومت خمشی، چسبندگی داخلی و توانايی ماشین

از اهمیت بیشتری برخوردار بودند  آلدهیدفرم انتشار گاز 

های مؤثر بر مصرف در مطالعه ديگری نیز معیار [.4]

چوبی تخته فیبر نیمه سنگین مورد ارزيابی قرار مصنوعات 

، قابلیت روكش دسترسقابلگرفت. معیارهای حجم 

های مکانیکی، مقاومت رطوبتی، دوام، خوری، مقاومت

های تولید محصول ينهی، كاهش هزپسندیمشترقیمت، 

نهايی، وسعت دامنه مصرف، سهولت و سرعت كاربرد اين 

-و صنعت كنندگانمحصول بررسی شد. اطالعات مصرف

گذاران( تخته فیبر نیمه سنگین از طريق گران )سرمايه

ها، آمد. بر اساس يافته به دستتوزيع و تکمیل پرسشنامه 

تخته فیبر نیمه سنگین، بیشترين فاكتور مؤثر بر مقبولیت 

پسندی و مقاومت در برابر رطوبت اين های مشتریويژگی

ای به شناسايی در مطالعه [.5] محصول شناسايی گرديد

                                                           
1 - Analytical Hierarchy process (AHP) 

های چوبی در گروهمصنوعات معیارهای مؤثر بر انتخاب 

مختلف درآمدی در شهر گرگان پرداخته شد. بر اين اساس 

و مصرفی، هر يک با سه گروه شاخص اقتصادی، فنی 

، از درمجموعهشت زيرشاخص شناسايی و تفکیک شدند. 

 نيرگذارتریتأث، معیار اقتصادی، كنندگانديدگاه مصرف

چوبی محسوب گرديد؛  مصنوعاتمعیار در خريد 

های درآمدی باالتر بیشترين معیار فنی در گروه كهیدرحال

ار اهمیت را به خود اختصاص داد و با كاهش درآمد، معی

فنی از ارجحیت كمتر و در مقابل، معیار مصرفی از 

-رتبه و شناسايی در [.2ارجحیت باالتری برخوردار شد ]

 مبلمان صنعت از مشتری رضايت بر مؤثر عوامل بندی

چندمعیاره،  گیریروش تصمیم از استفاده با خانگی چوبی

بندی روش اولويت كمک با سپس و شناسايی را عوامل اين

. تعیین نمودند را مذكور لعوام از هريک میتاه ترجیحی،

 مدل مشتمل مفهومی اجزای ،آمدهدستبه نتايج براساس

 كیفیت و فرآيند محصول، و ظاهر زيبايی شاخص شش بر

پس  خدمات تحويل، سیستم توزيع و اقتصادی، محصول،

معرفی  زيرشاخص 35 و محصول گذاریارزش و از فروش

 هایزيرشاخص كه داد اننش هازيرشاخص بندیرتبه. شد

 فوم مناسب پارچه، كیفیت محیط، داخلی فضای با تناسب

 قیمت به توجه با محصول مفید عمر چوبی، قطعات و

-راست و میزان صداقت محصول،موقع به خريد، تحويل

 محصول فنی مشخصات ارائه هنگام در گويی فروشندگان

 با قیاس در چوبی خانگی مبلمان مصنوعات برتری و

 رضايت بر ترين اجزای تأثیرگذارمشابه، مهم صوالتمح

 هایزيرشاخص بودند. خانگی مبلمان مصنوعات مشتری از

 تسهیالت تعمیرپذيری، ارائه قابلیت محصول، حجم و اندازه

 قطعات، ارائه نصب نحوه شركت، سوی از خريد مختلف

 مسائل به توجه و فروش هنگام در محصول شناسه كتابچه

 هستند عواملی محصول انتخاب هنگام ری دطیمحستيز

 .[6اند ]داشته مشتری رضايت بر را تأثیر ترينكه كم

در مطالعه ديگری كه بازار محصوالت ثانويه )تخته 

 دارجهتخرده چوب، تخته فیبر نیمه سنگین، تخته تراشه 

بررسی  كنندگانو تخته اليه( در كانادا از ديدگاه مصرف

كاری كه به دلیل مشکالت ماشینگرديد، نتايج نشان داد 

تخته خرده چوب و صرف زمان و هزينه و نیز ورود 

محصوالت جايگزين همچون تخته فیبر نیمه سنگین، 
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دار، يک بازار رقابتی برای تخته اليه و تخته تراشه جهت

هايی مانند ويژگی ازنظرتخته خرده چوب ايجاد شده است. 

ها تخته، مقاومت اتصالی، ثبات كارنیماشخواص فیزيکی، 

و چسب پذيری، تخته فیبر نیمه سنگین برتر از تخته 

 خرده چوب بوده كه با بهبود خواص تخته خرده چوب

توان قابلیت آن را افزايش و سهم بیشتری از بازار را به می

ذكر نمودند كه فرآورده  هاآناين فرآورده اختصاص داد. 

به  دارجهتا تخته تراشه تخته خرده چوب در مقايسه ب

در تولید كابینت و مبلمان(،  ژهيوبهدلیل قیمت پايین )

 در[. 7دارد ] كنندگانطرفداران بیشتری در بین مصرف

 كنندگانمصرف مؤثر بر ترجیحات تحقیقی فاكتورهای

 قیمت: از اندعبارتمنزل  انتخاب مبلمان در آمريکايی

 و تحويل زمانمحصول،  سفارشی تولید قابلیت محصول،

خاص  با نیازهای مطابق محصولی تولید برای الزم زمان

كیفیت و ارزش محصوالت از ديدگاه در يک بررسی  .[8]

كنندگان برای دو گروه مصنوعات چوبی شامل مصرف

ها بررسی ی چوبی و پانلهاپوشكفاثاثیه چوبی منزل و 

خصوصیات محسوس  دودستهگرديد. كیفیت مصنوعات به 

بندی شد و خدمات جز خصوصیات سوس دستهو نامح

كیفی نامحسوسِ مصنوعات چوبی در نظر گرفته شد. بر 

شوندگان اذعان كردند درصد از مصاحبه 45ها، اساس يافته

كه در انتخاب و خريد مصنوعات چوبی، ارزش خدمات 

 22كه تنها  است یحالتر از قیمت دارد. اين در نقشی مهم

تر از خدمات ذكر ، قیمت را مهمشوندگاندرصد از مصاحبه

درصد باقیمانده نیز اهمیت قیمت و خدمات را  33كردند و 

  [.9يکسان دانستند ]

ر دهای مؤثر شناسايی شاخص منظوربهپژوهش حاضر 

های درآمدی شهر چوبی در میان گروهمصنوعات انتخاب 

 مهركدابندی و تعیین اهمیت دورود و نیز با اهداف: اولويت

مد ها و تعیین تأثیر سطح درآها و زيرشاخصشاخص از اين

 ها انجام گرفت.ها و زيرشاخصبر انتخاب اين شاخص

 

 هامواد و روش

 موردمطالعهمنطقه 

 1390در سالنامه آماری سال  منتشرشدهبر اساس آمار 

 1349استان لرستان، شهرستان دورود با مساحتی حدود 

را شامل  لرستان درصد خاک 76/4كه  لومترمربعیك

 46درجه و  48شود. در شمال شرقی استان و بین می

 17درجه و  33دقیقه شرقی و  19درجه و  49دقیقه تا 

دقیقه عرض شمالی واقع شده  35درجه و  33دقیقه تا 

از شرق  ،شهرستان بروجردبه  شمال ستان ازاست. اين شهر

و از غرب  شهرستان الیگودرز ، از جنوب بهشهرستان ازنا به

، 90بر اساس آمار سال  .محدود است آبادشهرستان خرم به

خانوار و جمعیت  42819تعداد خانوارهای اين شهرستان 

خانوار با  27273نفر است كه تعداد  162800شهرستان 

نفر ساكن شهر دورود و مابقی ساكن  100977جمعیت 

و  صدکباشند. اين شهرستان، يمی روستاهای تابعه

تان پرجمعیت كشور بوده و شامل دو بخش دهمین شهرس

روستای آن دارای سکنه  134مركزی و سیالخور است كه 

 منابع وجود به توجه . بااستو چهار روستا خالی از سکنه 

 سیمان، كارخانه بری،سنگ فراوان یهاو كارخانه سنگ

عنوان به دورود ،آهنراه و دفاع صنايع فارسیت،

 بر. استشده شناخته انلرست استان شهر ترينصنعتی

 خالص هزينه كل متوسط ايران، آمار مركز هایداده اساس

 سال در دورود شهرستان در شهری خانوار يک ساالنه

 درصد 9/73 كه است بوده ريال 144،696،066 ،1390

 هایهزينه به مربوط آن از( ريال 106،970،048)

 یه،اثاث لوازم مسکن، كفش، و پوشاک شامل یرخوراكیغ

 درصد 1/26 واست  خانوار خدمات و ملزومات

 و خوراكی هایهزينه به مربوط آن( ريال 37،726،018)

 يک ساالنه خالص درآمد متوسط همچنیناست.  دخانی

 تأمین منابع انواعبرحسب  1390 سال در شهری خانوار

 بخش عمومی، بخش بگیری،حقوق از درآمد قبیل از درآمد

 بخش آزاد، مشاغل از درآمد خصوصی، بخش تعاون،

 است. ريال 116،146،766 متفرقه درآمدهای و كشاورزی

 هاروش

، پس از ازیموردنهای تهیه اطالعات و داده منظوربه

ای و مصاحبه با كارشناسان و مطالعات كتابخانه

ها و مراكز فروش ، نمايندگیكنندگانمتخصصان، مصرف

ی مؤثر در هاها و زيرشاخصچوبی، شاخص مصنوعات

 بندیچوبی، شناسايی، تفکیک و گروهمصنوعات انتخاب 

در سه دسته  آمدهدستبههای (. شاخص1شد )جدول 

 هركداماقتصادی، فنی و كیفی مورد شناسايی قرار گرفت. 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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های اصلی به هفت زيرشاخص تقسیم شد. از شاخص

 گردد:رائه میها به شرح زير اتوضیح اين زيرشاخص

ای كه یمت كاال: هزينهق -1اخص اقتصادی: ش -الف

قیمت كاالی  -2برای خريد كاال بايد پرداخت شود. 

جانشین: هزينه خريد كااليی كه قابلیت جايگزينی با 

تواند مانند مبل استیل كه می؛ را دارد موردنظركاالی 

متی: انتظارات قی -3جايگزين مبل چوبی راحتی باشد. 

كننده از چگونگی تغییرات قیمتی در بینی مصرفپیش

كننده با المت تجاری: نامی كه شركت تولیدع -4آينده. 

ت پس از فروش: خدما -5شود. آن در بازار شناخته می

ن خدماتی كه فروشنده پس از فروش كاال نسبت به ارائه آ

شود؛ همانند: تحويل رايگان، نصب رايگان و متعهد می

روشنده: بازارگرمی ف -6تعويض كاال. ضمانت تعمیر و 

تالش فروشنده جهت ترغیب مشتری به خريد كاالی 

شرايط  -7نمايی خصوصیات مثبت كاال. با بزرگ موردنظر

 فروش: نقد يا اقساط.

استحکام: میزان مقاومت و  -1شاخص فنی:  -ب

 -2شکل در هنگام مواجهه با نیروهای وارده.  رییتغعدم

كه كاال قابلیت استفاده شدن را  یزمانمدتطول عمر: 

طرح ساخت: الگويی كه شکل ظاهری  -3كند. حفظ می

مقاومت  -4كاال بر اساس آن طراحی و ساخته شده است. 

ی كه رنگ كاال بدون تغییر زيادی زمانمدتبه تغییر رنگ: 

بودن نما و سطح  کدستصافی سطح: ي -5ماند. ثابت می

سهولت  -7ودن كاال.وزن بسبکی: كم -6بیرونی كاال. 

 استفاده: عدم نیاز به دانشی خاص جهت استفاده از كاال.

راحتی: احساس راحتی در هنگام  -1شاخص كیفی:  -ج

رنگ و نقش و نگار )زيبايی(: خصوصیات  -2استفاده. 

 روزبهمد:  -3در محصول.  كاررفتهبهظاهری رنگ و نقوش 

 -4ن. بود كنندگانبودن و مورد استقبال عموم مصرف

تناسب با ديگر لوازم منزل: هماهنگی با لوازم ديگر 

: سهولت ونقلحملآسانی  -5در منزل  مورداستفاده

در معرض  -6و ابعاد محصول.  اندازهبهجابجايی با توجه 

در دسترس بودن: عدم  -7كردن  توجهجلبديد بودن: 

 فاصله زياد مراكز فروش از بازار.

 های مؤثر بر انتخاب مصنوعات چوبیها و زیرشاخصشاخص -1جدول 

 شاخص اقتصادی شاخص فنی شاخص کیفی و مصرفی

 قیمت خود كاال  استحکام  راحتی

 قیمت كاالی جانشین طول عمر رنگ و نقش و نگار

 انتظارات قیمتی طرح ساخت بودن( روزبهمد ) 

 عالمت تجاری  مقاومت به تغییر رنگ تناسب با ديگر لوازم منزل

 خدمات پس از فروش صافی سطح ونقلحملآسانی 

 بازارگرمی فروشنده سبکی در معرض ديد بودن

 شرايط فروش سهولت استفاده در دسترس بودن

 

جامعه آماری اين تحقیق، اقشار مختلف شهروندان 

شهر دورود است كه تنها وجه تمايز اين شهروندان سطح 

ا تشدند ها به نحوی طراحی . پرسشنامهاست هاآندرآمد 

از  هركدامهای های اصلی با يکديگر و زيرشاخصشاخص

)زوجی( با هم مقايسه  دودوبه صورتبههای اصلی شاخص

ها و از شاخص هركدامی رگذاریتأثشوند تا میزان 

 ها تعیین شود.زيرشاخص

های درآمدی، از فاكتور جهت شناسايی و تفکیک گروه

ستفاده شد و در اين راستا با كمک ی سکونت امحله

در شهر  محله 29چندين مشاور امالک باسابقه، تعداد 

دورود شناسايی و تفکیک شدند. سپس با توجه به بهای 

گانه  29های امالک و ابنیه در مناطق مختلف شهر، محله

بندی شدند. چارک اول در چهار گروه يا چارک طبقه

م گروه درآمدی شامل پردرآمدترين گروه، چارک دو

بینابین چارک اول و متوسط، چارک سوم گروه درآمدی 

-بینابین متوسط و چارک چهارم و چارک چهارم شامل كم

. بر اساس حجم جامعه و با استفاده استدرآمدترين گروه 

( با انحراف 1)رابطه شماره  شدهليتعداز فرمول كوكران 

و  زمونآشیپ پرشدهپرسشنامه  30از  آمدهدستبهمعیار 

نمونه انتخاب گرديد. با در  164تعداد  1/0دقت احتمالی 
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تعداد پرسشنامه  های هر چارکنظر گرفتن تعداد محله

تصادفی يک  صورتبهمتناسب با هر چارک مشخص و 

محله از هر چارک جهت توزيع انتخاب شد. با در نظر 

، شدهانتخابهای محله ها و كوچهگرفتن تعداد خیابان

تصادفی  صورتبهها طوری وزيع پرسشنامهی تنحوه

همگن  صورتبهتمام محله  االمکانیحتانتخاب شد كه 

تحت پوشش قرار گیرد. با رعايت تمامی نکات فوق 

حضوری تکمیل شد. به  صورتبهها توزيع و پرسشنامه

كه چند خیابان و كوچه با استفاده از جدول اعداد صورتی 

ه انتخابی در هر محله، تصادفی انتخاب و در اولین كوچ

اولین خانوار  عنوانبهچهارمین ساختمان از طرف چپ آن 

و خانوارهای بعدی با فاصله پنج ساختمان از آن، برای 

انتخاب شدند. با رعايت تمامی نکات فوق  مصاحبه

 164حضوری تعداد  صورتبهتوزيع و  هاپرسشنامه

 پرسشنامه تکمیل شد.
 

(1)  

 
n ،حجم نمونه :s ،2: انحراف معیار جامعهd دقت :

 t :96/1: حجم جامعه و Nاحتمالی، 

 افزارنرمآوری وارد پس از جمع موردنظرعات اطال

Expert Choice شدند و درجه اهمیت هر يک از شاخص

ربوطه ترسیم ها تعیین و نمودارهای مها و زيرشاخص

های مؤثر بر ها و زيرشاخص، شاخصتيدرنهاگرديد. 

های مختلف درآمدی انتخاب مصنوعات چوبی در گروه

در اين مطالعه قرار گرفتند.  لیوتحلهيتجزمورد مقايسه و 

ها از بودن مقايسه نانیاطمقابلبرای قضاوت در مورد 

 تصمیم سازگاری نسبت ناسازگاری استفاده گرديد. كنترل

 .است مراتبی سلسله تحلیل فرايند روش مزايای از

 میزان توانهمواره می روش اين در گريدعبارتبه

 بد و خوب به نسبت و نمود محاسبه را تصمیم ناسازگاری

 در. كرد قضاوت آن بودن مردود وقبول قابل يا و بودن

قبول قابل میزان ناسازگاری كه گفت توانمی كلی حالت

 اما دارد؛ گیرندهتصمیم به بستگی سیستم يا ماتريس يک

می ارائهقبول قابل حدعنوان به را 1/0 پرفسور ساعتی عدد

 از بیشتر میزان ناسازگاری چنانچه است معتقد و نمايد

 [.10گردد ] دنظريتجد هاقضاوت در است بهتر باشد 1/0

 

 نتایج و بحث
در تمام موارد  1با توجه به اينکه نسبت ناسازگاری

 اعتمادقابل است، لذا نتايج مقايسات كامالً 1/0تر از كم

توسط  شدهدادههای اختصاص . با استفاده از وزناست

های ها، شکلها و زيرشاخصاز شاخص هركدامبه  افزارنرم

ها شاخص اقتصادی در تمام چارکترسیم شد.  4تا  1

های اصلی است. ترين شاخص در میان شاخصمهم

نی اين شاخص در چارک سوم و با مقدار باالترين ارزش وز

 440/0است. شاخص كیفی با ارزش وزنی  752/0عددی 

در ساير  كهیدرحالدر چارک اول در رتبه دوم است. 

ها، شاخص فنی اين رتبه را به خود اختصاص داده چارک

و در چارک دوم  176/0است كه باالترين مقدار عددی آن 

ل و شاخص كیفی در قرار دارد. شاخص فنی در چارک او

ترين میزان اهمیت برخوردار هستند ها از كمساير چارک

 (.1)شکل 

                                                           
1  - Inconsistency Ratio 
 

 ودهای درآمدی شهر دورهای اصلی در چارکمقایسه بین شاخص -1شکل 
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ترين مهم عنوانبهها قیمت خود كاال در تمام چارک

پس از  ،زير شاخص اقتصادی شناسايی شد. در چارک اول

، زيرشاخص خدمات پس از 298/0قیمت خود كاال با وزن 

در جايگاه  224/0و مارک با وزن  242/0فروش با وزن 

ها نیز خدمات پس از دوم و سوم هستند. در ساير چارک

فروش و شرايط فروش با درجه اهمیت متفاوت، ديگر 

 (.2های مهم هستند )شکل زيرشاخص

 
 رآمدی شهر دورودهای دهای اقتصادی در جارکمقایسه بین زیرشاخص -2شکل 

ر زيرشاخص طول عمر مؤثرترين زير شاخص فنی د

ها است. باالترين اهمیت وزنی آن میان همه چارک

( در چارک 270/0ترين آن )( در چارک سوم و كم354/0)

و  های اول و دوم مقاومت به تغیر رنگاول است. در چارک

دوم  تياولوهای سوم و چهارم استحکام در در چارک

اهمیت قرار دارند. در چارک سوم و چهارم سبکی از 

در تمام  كهیدرحالی برخوردار است؛ توجهقابلاهمیت 

ترين اهمیت را به خود ها سهولت استفاده كمچارک

 (.3اختصاص داده است )شکل 

های كیفی نشان داد كه راحتی در مقايسه زيرشاخص

ترين زيرشاخص كیفی است. های درآمدی، مهمتمام گروه

در چارک اول رنگ و نقش و نگار، در چارک دوم و سوم 

ديگر لوازم منزل و در چارک چهارم آسانی  تناسب با

، دومین عوامل تأثیرگذار هستند. مد و رنگ و ونقلحمل

و در  ونقلحملنقش و نگار در چارک اول و دوم و آسانی 

دسترس بودن در چارک سوم و چهارم نیز از اهمیت بااليی 

 (. 4برخوردارند )شکل 
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 های درآمدی شهر دورودی در چارکهای فنمقایسه بین زیرشاخص -3شکل 

 های درآمدی شهر دورودهای کیفی در چارکمقایسه بین زیرشاخص -4شکل 

های اصلی، شاخصمیان  در دهد كهنشان می نتايج

های درآمدی، شاخص اقتصادی در میان تمام گروه

باالترين اهمیت وزنی را به خود اختصاص داده است 

در تصمیم به خريد يا عدم قیمت باالی محصول  درواقع

-كه گروه آن است. اين موضوع حاكی از آن اهمیت دارد

های پردرآمد، خريد كاالهای با قیمت باال را متناسب با 

موقعیت اجتماعی خود و نیز قیمت باالی محصول را دلیلی 

دهنده عدم تواند نشاندانند كه میمی بر كیفیت باالی آن

واقعی محصوالت باشد  كنندگان از كیفیتآگاهی مصرف

درآمد نیز با توجه به بضاعت اندک های كم. در گروه[2]

ی بروی قدرت رگذاریتأثمالی، شاخص اقتصادی به علت 

ترين شاخص در انتخاب يک كاال خريد اين گروه مهم

. در چارک اول، شاخص كیفی از درجه اهمیت زيادی است

به سطح برخوردار است. اهمیت باالی اين شاخص با توجه 

به ازای  ترتیفیباكباالی رفاه و توقع خريد محصول 

پرداخت پولی بیشتر، در اين چارک امری بديهی است. 

های كیفی و فنی درآمد شاخصهای كمدر گروه كهیدرحال

تحت تأثیر شديد شاخص اقتصادی، اهمیت پايینی را به 
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اند. با كم شدن سطح درآمد، ارجحیت خود اختصاص داده

شود كه تر مینی نسبت به شاخص كیفی بیششاخص ف

( كه نشان 2010و همکاران ) Bahmaniاين نتیجه با نتايج 

دهد با كاهش درآمد، اهمیت شاخص كیفی و مصرفی می

يابد، در منافات است. نسبت به شاخص فنی افزايش می

های تواند ناشی از نحوه توزيع درآمد در گروهاين تفاوت می

 شهروندان در دو جامعه قهیسلالفاختدرآمدی و نیز 

 كیفیت به مشتريان اقتصادی، شاخص در .ی باشدموردبررس

قیمت  زيرشاخص و كنندمی نگاه اقتصادی منظر از محصول

اند. شدت رتبه دانسته باالترين كسب شايسته خود كاال را

های تر نسبت به چارکهای پايیناهمیت آن در چارک

-توان در محدوديتين امر را میتر است. دلیل اباالتر بیش

مطالعه  بر اساس ها دانست.های مالی اين چارک

Bahmani ( 2010و همکاران) ًاز نیمی نیز تقريبا 

 در محصول قیمت به منزل چوبی مبلمان كنندگانمصرف

تر ی پايینهاچارکدر  درواقع .اندداشته توجه اول نگاه

 به علتآن ی پول پرداختی خود كه نسبت به درازامردم 

ترند، انتظار دريافت كم بودن منابع مالی خانوار حساس

محصول با مشخصات فنی بخصوص دوام بیشتری دارند 

[2]. 

ذكر شد در نتايج پژوهش  قبالًی كه طورهمان

Toivonen (2010 اهمیت شاخص خدمات بیشتر از ،)

در مطالعه حاضر،  كهیدرحال [9]قیمت گزارش شده است 

های از فروش برای همه گروه شاخص خدمات پس

تر از شاخص قیمت دارد. يکی از درآمدی اهمیتی كم

تواند آگاهی عمومی از اهمیت داليل اين تفاوت می

كه شامل خدمات پیش از  در كشورهای ديگر خدمات

فروش، در حین فروش و پس از فروش است، باشد. 

مداری و های مشتریاين مهم يکی از شاخص كهیطوربه

در  كهیدرحالشود. ق اساسی خريدان محسوب میحقو

كنندگان به حقوق خود در اين ايران، عدم آشنايی مصرف

ها به خدمات پس زمینه و نیز نگاه ابزاری برخی از شركت

از فروش و تبلیغات سطحی باعث سلب اعتماد مشتريان و 

تر اين شاخص در انتخاب محصوالت شده است. اهمیت كم

انات شديد قیمتی و عدم ارتباط بین همچنین وجود نوس

كنندگان كیفی محصوالت، مصرف قیمت و درجه

چوبی را نسبت به افزايش قیمت بازاری مصنوعات 

محصوالت با توجیه امکان برخورداری از خدمات پس از 

ی رگذاریتأثوزن  جهیدرنت كم اعتمادتر كرده است فروش

قیمت نسبت به اين خدمات در ترجیحات مشتريان 

 .استبیشتر  مراتبهب

 دهدمی فنی نشان هایزيرشاخص بندیرتبه به توجه

طول عمر و استحکام باالترين و دو  زيرشاخص كه دو

ها ترين رتبهزيرشاخص سهولت استفاده و صافی سطح كم

 بايد را علت .انددادهها به خود اختصاص را در تمام چارک

 محصول در رفته بکار اجزای كیفیت به ويژه توجه در

 اين به چوبی،مصنوعات  كنندگانمصرف كه دانست

 استفاده قابلیت با بادوام مصرفی كاالی چشم به محصوالت

ضوع با كنند. اين مومی نگاه طوالنی نسبتاً زمانمدت در

( كه 2013و همکاران ) Maleki Glondozنتیجه تحقیق 

ت عاملی مهم بر رضاي عنوانبهرا  محصول مفید عمر

كنند، منطبق صنعت مبلمان خانگی معرفی میمشتری از 

های رنگ و نقش و نگار و . همچنین زيرشاخص[6]است 

جه ی دارند كه با نتیتوجهقابلطرح ساخت نیز اهمیت 

( كه ظاهر محصول را از 2010) Toivonen مطالعه

اه فاكتورهای تأثیرگذار بر ارزش و كیفیت محصول از ديدگ

فنالند عنوان  در كشورچوبی مصنوعات كنندگان مصرف

 تناسب شاخص راحتی و زير نموده است، مطابقت دارد. دو

یان مرا در  هارتبه باالترين ترتیب به ديگر لوازم منزل با

 موضوع اين اند.داده خود اختصاص به های كیفیزيرشاخص

 ی،چوبمصنوعات  مشتريان ازنظر كه است آن دهندهنشان

 با كهینحوبه محصول تولید و طراحی زمینه در نوآوری

 ممه بسیار باشد، داشته تناسب منزل دكوراتیو اجزای ديگر

و همکاران  Bahmaniاست. اين موضوع با نتیجه تحقیق 

( كه تناسب با فضای داخلی محیط را از عوامل 2010)

خانگی  چوبی مبلمان صنعت از مشتری مؤثر بر رضايت

 .كند، منطبق استمعرفی می

 

 گیرینتیجه
 نمود كه بیان توانمی كلی گیرینتیجه کي در

 به چوبی متنوع مصنوعات كنندگانمصرف و مشتريان

های قیمت خود كاال، راحتی، طول عمر، زيرشاخص

خدمات پس از فروش، مقاومت به تغییر رنگ، استحکام، 



  1397 تابستان، 2، شماره نهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 
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مارک )نام تجاری(، رنگ و نقش و نگار، تناسب با ديگر 

 اند؛داشته را وجهت ترينبیش و طرح ساخت لوازم منزل

انتخاب  بر تأثیرگذار ترين اجزایمهم عنوانبه بنابراين

-می تلقی چوبی در شهر دورود استان لرستان مصنوعات

بازارگرمی فروشنده،  هایشاخص زير ديگر، سوی از گردند.

سهولت استفاده، در معرض ديد بودن، صافی سطح، در 

-كه كم هستند عواملی ونقلحملدسترس بودن و آسانی 

 دارند. در اين انتخاب را تأثیر ترين

هر  بدانند اندليماچوبی  مصنوعاتگذاران بازار سیاست

كنندگان ؟ مصرفخانوار دارد بودجه دری گاهيجا چه كاال

-چوبی می مصنوعاتبر اساس چه فاكتورهايی به انتخاب 

ها با انعکاس رفتار تولیدكنندگان و پردازند؟ اين تحلیل

نندگان و تأثیر هر يک از متغیرهای اقتصادی بر كمصرف

ريزان را در گذاران و برنامهتواند سیاستمی هاآنرفتار 

اتخاذ يک برنامه دقیق اقتصادی ياری كند. تولیدكنندگان 

آوردن بازار غنی اين  به دستنیز كه برای  چوبی مصنوعات

ملزم به توجه نسبت به  محصوالت در رقابت هستند،

كنندگان در طول زمان و تغییرات آن حات مصرفترجی

بینی تغییر ساختار بازار، تقاضا را پیش هستند تا در صورت

ريزی متناسب با آن را برای آينده ارائه نمايند. و برنامه

بیان كرد كه بهترين كمک تحقیقاتی  گونهنياشايد بتوان 

 انتخاب صحیح معیارهای تولیدی با توجه به دستنيازا

سطوح درآمدی مردم و میزان جمعیت هر سطح درآمدی 

كه با توجه به حضور جمعیت زيادی از  گونهنيا؛ به است

تواند خانوارهای ايرانی در دو قشر درآمدی متوسط می

محصوالتی را با ترجیحات باالتر اين خانوارها در حجم 

تواند بنابراين نتايج اين تحقیق می بیشتری تولید نمود.

های از گروه هركداممناسبی برای نیل به اهداف  راهنمای

 فوق باشد.

نظر به اهمیت شاخص اقتصادی و بخصوص  نیهمچن

های قیمت و خدمات پس از فروش و عالمت زيرشاخص

 نيترنازلرسد كه محصوالتی با تجاری، ضروری به نظر می

قیمت و كمترين حاشیه سود و نیز باالترين كیفیت 

تحت يک برند خاص و محبوب خدمات پس از فروش و 

چوبی در بین تمامی  مصنوعاتشود تا جايگاه  ارائه

های مختلف درآمدی مستحکم گردد. نظر به اهمیت چارک

نیز  های فنی طول عمر و استحکامباالی زير شاخص

م استفاده از مواد اولیه با كیفیت باال و اتصاالت محک

ی در انکارلرقابیغابد و تأثیر يمحصوالت اهمیت زيادی می

با توجه  تيدرنهاكسب اعتبار محصوالت خواهد داشت. 

نمودن به شاخص كیفی و بخصوص زير شاخص راحتی با 

تکمیل  علوم ارگونومی، دری هاافتهي استفاده از جديدترين

 چوبی همت گمارد. مصنوعاتهای اهم ويژگی
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PPrreeffeerreennccee  ooff  ccoonnssuummeerrss  iinn  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ffiinnaall  wwooooddyy  pprroodduuccttss  iinn  ddiiffffeerreenntt  

iinnccoommee  qquuaarrtteerrss  iinn  hhoouusseehhoollddss  ooff  DDoorruudd  cciittyy  

  

  
Abstract 

In the present study we tried first, to recognize the effective 

factors on the selection of wood products, based on the 

literatures reviewed as well as the opinion of the experts, 

consumers, agencies and the selling centers of wood products. 

And then, the importance of each factor was determined using 

the AHP method, which is one of the conventional methods of 

decision making, in the environment of Expert choice 

software. According to the results, major indicators were 

categorized into three groups of economic, technical and 

qualitative. Each of these groups was composed of seven sub-

indicators. Then ranking of these indicators were done in 

quartile incomes in Dorud county in Lorestan province. In 

low-income groups, the technical indicators were higher in 

importance while in highest income group, qualitative 

indicators were significant. The price of the product itself in 

all of the quarters had the highest weight among the economic 

sub-indicators and its importance increases continuously by 

the decrease of income. In technical sub-indicators in all of 

the quarters, durability has the most importance.  

Keywords: indicator, wood products, quartile income, 

analytic hierarchy process, Dorud. 
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