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ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب کاالی نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر
دورود

چکیده

مسعود اسفندیاري

در تحقيق حاضر سعي شده كه ابتدا عوامل مؤثر بر انتخاب مصنوعات چوبي بر
اساس مطالعات كتابخانهاي و نظرات كارشناسان و متخصصان ،مصرفكنندگان،
نمایندگيها و مراكز فروش مصنوعات چوبي شناسایي و سپس اهميت هر یك از
عوامل مذكور با كمك فرآیند تحليل سلسله مراتبي تعيين گردد .بر اساس نتایج
بهدستآمده ،شاخصهاي اصلي در سه گروه اقتصادي ،فني و كيفي تقسيمبندي
گردید كه هركدام از شاخصهاي اصلي داراي هفت زیر شاخص ميباشند .سپس
رتبهبندي این شاخصهاي در ميان چارکهاي درآمدي شهر دورد استان لرستان
انجام پذیرفت .رتبهبندي شاخصها نشان ميدهد كه شاخص اقتصادي در تمام
گروههاي درآمدي تأثيرگذارترین شاخص است .در گروههاي كمدرآمد شاخص فني از
اهميت باالیي برخوردار است .درحاليكه در پردرآمدترین گروه اهميت شاخص كيفي
چشمگير است .قيمت خود كاال نيز در همه چارکها باالترین ارزش وزني را در ميان
زیرشاخصهاي اقتصادي به خود اختصاص داده است .بهطوريكه درجه اهميت آن با
كاهش درآمد بهطور پيوسته افزایش یافته است .در خصوص زیرشاخههاي فني ،در
تمام چارکها طول عمر رتبه اول اهميت را دارد.
واژگان کلیدي :شاخص ،مصنوعات چوبي ،چارک درآمدي ،تحليل سلسله مراتب ي،
دورود.

مقدمه
چوب محصولی است از طبیعت كه از ديرباز در زندگی
بشر نقش داشته و بهمرورزمان از اهمیت ويژهای برخوردار
شده است .امروزه چوب از ديدگاه صنعتی دارای اهمیت
فراوانی است .بیش از  4500محصول مختلف از چوب
ساختهوپرداخته شده و به بازارهای جهان عرضه میگردد
[ . ]1اين تنوع زياد محصول ضمن افزايش قدرت انتخاب
مصرفكنندگان ،امکان گزينش محصوالت را بر اساس
معیارهای مختلف فراهم میكند .بهمنظور معرفی
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تاریخ دریافت1396/04/31 :
تاریخ پذیرش1396/08/30 :

معیارهای گزينش مصنوعات چوبی ،نخست میبايست اين
معیارها را شناسايی نمود تا درنهايت بتوان معیارهای
تعیینشده را در بین مصرفكنندگان مختلف ازلحاظ
ويژگیهای مختلف مقايسه و تحلیل كرد .اينکه تأثیر
درآمد مصرفكنندگان بر خريد مصنوعات چوبی چگونه
است نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است كه توجه به اين
امر بايد در اولويت قرار گیرد [ .]2روشهای علمی و معتبر
میتواند بهعنوان راهنمای مناسبی جهت برنامهريزی و
سیاستگذاری در اين بخش مورداستفاده قرار گیرد.
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فرآيند تحلیل سلسله مراتبی روشی است منعطف و
قابلاعتماد كه برای تصمیمگیری در شرايطی كه معیارهای
تصمیمگیری متضاد ،انتخاب بین گزينهها را با مشکل
مواجه میسازد ،مورداستفاده قرار میگیرد [ .]3فرآيند
تحلیل سلسله مراتبی 1يک روش رياضی است كه به
تعیین اهمیت معیارها در فرآيند ارزيابی و تصمیمگیری
كمک میكند .در اين فرآيند بر مبنای يک هدف معین و
با استفاده از معیارهای مختلف و وزندهی به هر يک از
آنها گزينه برتر از میان تمام گزينهها برای هدف
مشخصشده برگزيده و ساير گزينهها نیز رتبهبندی می-
شود.
در مطالعهای با هدف دستیابی تولیدكنندگان داخلی
نئوپان به ديدگاه جديدی از نیازها و خواستههای واقعی
مشتريان ،ترجیحات مصرفكنندگان و سنجش رضايت
مشتريان را در بازار نئوپان ايران موردبررسی قرار گرفت.
در اين مطالعه از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی بهمنظور
مقايسه و رتبهبندی معیارها استفاده نمودند .بر اساس
نتايج بهدستآمده ،به ترتیب ،معیارهای ثبات ،كیفیت،
صافی سطح ،سهولت دسترسی محصول در بازار،
يکنواختی تخته ،انعطافپذيری ،قیمت ،دوام ابعاد دقیق،
توانايی نگهداری اتصالهای پیچ و میخ ،مقاومت رطوبتی،
توانايی ماشینكاری ،مقاومت خمشی ،چسبندگی داخلی و
انتشار گاز فرم آلدهید از اهمیت بیشتری برخوردار بودند
[ .]4در مطالعه ديگری نیز معیارهای مؤثر بر مصرف
مصنوعات چوبی تخته فیبر نیمه سنگین مورد ارزيابی قرار
گرفت .معیارهای حجم قابلدسترس ،قابلیت روكش
خوری ،مقاومتهای مکانیکی ،مقاومت رطوبتی ،دوام،
قیمت ،مشتریپسندی ،كاهش هزينههای تولید محصول
نهايی ،وسعت دامنه مصرف ،سهولت و سرعت كاربرد اين
محصول بررسی شد .اطالعات مصرفكنندگان و صنعت-
گران (سرمايهگذاران) تخته فیبر نیمه سنگین از طريق
توزيع و تکمیل پرسشنامه به دست آمد .بر اساس يافتهها،
بیشترين فاكتور مؤثر بر مقبولیت تخته فیبر نیمه سنگین،
ويژگیهای مشتریپسندی و مقاومت در برابر رطوبت اين
محصول شناسايی گرديد [ .]5در مطالعهای به شناسايی

)- Analytical Hierarchy process (AHP

1

معیارهای مؤثر بر انتخاب مصنوعات چوبی در گروههای
مختلف درآمدی در شهر گرگان پرداخته شد .بر اين اساس
سه گروه شاخص اقتصادی ،فنی و مصرفی ،هر يک با
هشت زيرشاخص شناسايی و تفکیک شدند .درمجموع ،از
ديدگاه مصرفكنندگان ،معیار اقتصادی ،تأثیرگذارترين
معیار در خريد مصنوعات چوبی محسوب گرديد؛
درحالیكه معیار فنی در گروههای درآمدی باالتر بیشترين
اهمیت را به خود اختصاص داد و با كاهش درآمد ،معیار
فنی از ارجحیت كمتر و در مقابل ،معیار مصرفی از
ارجحیت باالتری برخوردار شد [ .]2در شناسايی و رتبه-
بندی عوامل مؤثر بر رضايت مشتری از صنعت مبلمان
چوبی خانگی با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره،
اين عوامل را شناسايی و سپس با كمک روش اولويتبندی
ترجیحی ،اهمیت هريک از عوامل مذكور را تعیین نمودند.
براساس نتايج بهدستآمده ،اجزای مفهومی مدل مشتمل
بر شش شاخص زيبايی و ظاهر محصول ،فرآيند و كیفیت
محصول ،اقتصادی ،سیستم توزيع و تحويل ،خدمات پس
از فروش و ارزشگذاری محصول و  35زيرشاخص معرفی
شد .رتبهبندی زيرشاخصها نشان داد كه زيرشاخصهای
تناسب با فضای داخلی محیط ،كیفیت مناسب پارچه ،فوم
و قطعات چوبی ،عمر مفید محصول با توجه به قیمت
خريد ،تحويل بهموقع محصول ،میزان صداقت و راست-
گويی فروشندگان در هنگام ارائه مشخصات فنی محصول
و برتری مصنوعات مبلمان خانگی چوبی در قیاس با
محصوالت مشابه ،مهمترين اجزای تأثیرگذار بر رضايت
مشتری از مصنوعات مبلمان خانگی بودند .زيرشاخصهای
اندازه و حجم محصول ،قابلیت تعمیرپذيری ،ارائه تسهیالت
مختلف خريد از سوی شركت ،نحوه نصب قطعات ،ارائه
كتابچه شناسه محصول در هنگام فروش و توجه به مسائل
زيستمحیطی در هنگام انتخاب محصول عواملی هستند
كه كمترين تأثیر را بر رضايت مشتری داشتهاند [.]6
در مطالعه ديگری كه بازار محصوالت ثانويه (تخته
خرده چوب ،تخته فیبر نیمه سنگین ،تخته تراشه جهتدار
و تخته اليه) در كانادا از ديدگاه مصرفكنندگان بررسی
گرديد ،نتايج نشان داد كه به دلیل مشکالت ماشینكاری
تخته خرده چوب و صرف زمان و هزينه و نیز ورود
محصوالت جايگزين همچون تخته فیبر نیمه سنگین،
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تخته اليه و تخته تراشه جهتدار ،يک بازار رقابتی برای
تخته خرده چوب ايجاد شده است .ازنظر ويژگیهايی مانند
خواص فیزيکی ،ماشینكاری ،ثبات تخته ،مقاومت اتصالها
و چسب پذيری ،تخته فیبر نیمه سنگین برتر از تخته
خرده چوب بوده كه با بهبود خواص تخته خرده چوب
می توان قابلیت آن را افزايش و سهم بیشتری از بازار را به
اين فرآورده اختصاص داد .آنها ذكر نمودند كه فرآورده
تخته خرده چوب در مقايسه با تخته تراشه جهتدار به
دلیل قیمت پايین (بهويژه در تولید كابینت و مبلمان)،
طرفداران بیشتری در بین مصرفكنندگان دارد [ .]7در
تحقیقی فاكتورهای مؤثر بر ترجیحات مصرفكنندگان
آمريکايی در انتخاب مبلمان منزل عبارتاند از :قیمت
محصول ،قابلیت تولید سفارشی محصول ،زمان تحويل و
زمان الزم برای تولید محصولی مطابق با نیازهای خاص
[ .]8در يک بررسی كیفیت و ارزش محصوالت از ديدگاه
مصرفكنندگان برای دو گروه مصنوعات چوبی شامل
اثاثیه چوبی منزل و كفپوشهای چوبی و پانلها بررسی
گرديد .كیفیت مصنوعات به دودسته خصوصیات محسوس
و نامحسوس دستهبندی شد و خدمات جز خصوصیات
كیفی نامحسوسِ مصنوعات چوبی در نظر گرفته شد .بر
اساس يافتهها 45 ،درصد از مصاحبهشوندگان اذعان كردند
كه در انتخاب و خريد مصنوعات چوبی ،ارزش خدمات
نقشی مهمتر از قیمت دارد .اين در حالی است كه تنها 22
درصد از مصاحبهشوندگان ،قیمت را مهمتر از خدمات ذكر
كردند و  33درصد باقیمانده نیز اهمیت قیمت و خدمات را
يکسان دانستند [.]9
پژوهش حاضر بهمنظور شناسايی شاخصهای مؤثر در
انتخاب مصنوعات چوبی در میان گروههای درآمدی شهر
دورود و نیز با اهداف :اولويتبندی و تعیین اهمیت هركدام
از اين شاخصها و زيرشاخصها و تعیین تأثیر سطح درآمد
بر انتخاب اين شاخصها و زيرشاخصها انجام گرفت.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
بر اساس آمار منتشرشده در سالنامه آماری سال 1390
استان لرستان ،شهرستان دورود با مساحتی حدود 1349
كیلومترمربع كه  4/76درصد خاک لرستان را شامل
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میشود .در شمال شرقی استان و بین  48درجه و 46
دقیقه تا  49درجه و  19دقیقه شرقی و  33درجه و 17
دقیقه تا  33درجه و  35دقیقه عرض شمالی واقع شده
است .اين شهرستان از شمال به شهرستان بروجرد ،از شرق
به شهرستان ازنا ،از جنوب به شهرستان الیگودرز و از غرب
به شهرستان خرمآباد محدود است .بر اساس آمار سال ،90
تعداد خانوارهای اين شهرستان  42819خانوار و جمعیت
شهرستان  162800نفر است كه تعداد  27273خانوار با
جمعیت  100977نفر ساكن شهر دورود و مابقی ساكن
روستاهای تابعه میباشند .اين شهرستان ،يکصد و
دهمین شهرستان پرجمعیت كشور بوده و شامل دو بخش
مركزی و سیالخور است كه  134روستای آن دارای سکنه
و چهار روستا خالی از سکنه است .با توجه به وجود منابع
سنگ و كارخانههای فراوان سنگبری ،كارخانه سیمان،
فارسیت ،صنايع دفاع و راهآهن ،دورود بهعنوان
صنعتیترين شهر استان لرستان شناختهشده است .بر
اساس دادههای مركز آمار ايران ،متوسط كل هزينه خالص
ساالنه يک خانوار شهری در شهرستان دورود در سال
 144،696،066 ،1390ريال بوده است كه  73/9درصد
( 106،970،048ريال) از آن مربوط به هزينههای
غیرخوراكی شامل پوشاک و كفش ،مسکن ،لوازم اثاثیه،
ملزومات و خدمات خانوار است و  26/1درصد
( 37،726،018ريال) آن مربوط به هزينههای خوراكی و
دخانی است .همچنین متوسط درآمد خالص ساالنه يک
خانوار شهری در سال  1390برحسب انواع منابع تأمین
درآمد از قبیل درآمد از حقوقبگیری ،بخش عمومی ،بخش
تعاون ،بخش خصوصی ،درآمد از مشاغل آزاد ،بخش
كشاورزی و درآمدهای متفرقه  116،146،766ريال است.
روشها
بهمنظور تهیه اطالعات و دادههای موردنیاز ،پس از
مطالعات كتابخانهای و مصاحبه با كارشناسان و
متخصصان ،مصرفكنندگان ،نمايندگیها و مراكز فروش
مصنوعات چوبی ،شاخصها و زيرشاخصهای مؤثر در
انتخاب مصنوعات چوبی ،شناسايی ،تفکیک و گروهبندی
شد (جدول  .)1شاخصهای بهدستآمده در سه دسته
اقتصادی ،فنی و كیفی مورد شناسايی قرار گرفت .هركدام
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طول عمر :مدتزمانی كه كاال قابلیت استفاده شدن را
حفظ میكند -3 .طرح ساخت :الگويی كه شکل ظاهری
كاال بر اساس آن طراحی و ساخته شده است -4 .مقاومت
به تغییر رنگ :مدتزمانی كه رنگ كاال بدون تغییر زيادی
ثابت میماند -5 .صافی سطح :يکدست بودن نما و سطح
بیرونی كاال -6 .سبکی :كموزن بودن كاال -7.سهولت
استفاده :عدم نیاز به دانشی خاص جهت استفاده از كاال.
ج -شاخص كیفی -1 :راحتی :احساس راحتی در هنگام
استفاده -2 .رنگ و نقش و نگار (زيبايی) :خصوصیات
ظاهری رنگ و نقوش بهكاررفته در محصول -3 .مد :بهروز
بودن و مورد استقبال عموم مصرفكنندگان بودن-4 .
تناسب با ديگر لوازم منزل :هماهنگی با لوازم ديگر
مورداستفاده در منزل  -5آسانی حملونقل :سهولت
جابجايی با توجه بهاندازه و ابعاد محصول -6 .در معرض
ديد بودن :جلبتوجه كردن  -7در دسترس بودن :عدم
فاصله زياد مراكز فروش از بازار.

از شاخصهای اصلی به هفت زيرشاخص تقسیم شد.
توضیح اين زيرشاخصها به شرح زير ارائه میگردد:
الف -شاخص اقتصادی -1 :قیمت كاال :هزينهای كه
برای خريد كاال بايد پرداخت شود -2 .قیمت كاالی
جانشین :هزينه خريد كااليی كه قابلیت جايگزينی با
كاالی موردنظر را دارد؛ مانند مبل استیل كه میتواند
جايگزين مبل چوبی راحتی باشد -3 .انتظارات قیمتی:
پیشبینی مصرفكننده از چگونگی تغییرات قیمتی در
آينده -4 .عالمت تجاری :نامی كه شركت تولیدكننده با
آن در بازار شناخته میشود -5 .خدمات پس از فروش:
خدماتی كه فروشنده پس از فروش كاال نسبت به ارائه آن
متعهد میشود؛ همانند :تحويل رايگان ،نصب رايگان و
ضمانت تعمیر و تعويض كاال -6 .بازارگرمی فروشنده:
تالش فروشنده جهت ترغیب مشتری به خريد كاالی
موردنظر با بزرگنمايی خصوصیات مثبت كاال -7 .شرايط
فروش :نقد يا اقساط.
ب -شاخص فنی -1 :استحکام :میزان مقاومت و
عدمتغییر شکل در هنگام مواجهه با نیروهای وارده-2 .

جدول  -1شاخصها و زیرشاخصهای مؤثر بر انتخاب مصنوعات چوبی
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

مد (بهروز بودن)

عالمت تجاری

مقاومت به تغییر رنگ

تناسب با ديگر لوازم منزل

خدمات پس از فروش

صافی سطح

آسانی حملونقل

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
درآمد آنها است .پرسشنامهها به نحوی طراحی شدند تا
شاخصهای اصلی با يکديگر و زيرشاخصهای هركدام از
شاخصهای اصلی بهصورت دوبهدو (زوجی) با هم مقايسه
شوند تا میزان تأثیرگذاری هركدام از شاخصها و
زيرشاخصها تعیین شود.
جهت شناسايی و تفکیک گروههای درآمدی ،از فاكتور
محلهی سکونت استفاده شد و در اين راستا با كمک
چندين مشاور امالک باسابقه ،تعداد  29محله در شهر

دورود شناسايی و تفکیک شدند .سپس با توجه به بهای
امالک و ابنیه در مناطق مختلف شهر ،محلههای  29گانه
در چهار گروه يا چارک طبقهبندی شدند .چارک اول
شامل پردرآمدترين گروه ،چارک دوم گروه درآمدی
بینابین چارک اول و متوسط ،چارک سوم گروه درآمدی
بینابین متوسط و چارک چهارم و چارک چهارم شامل كم-
درآمدترين گروه است .بر اساس حجم جامعه و با استفاده
از فرمول كوكران تعديلشده (رابطه شماره  )1با انحراف
معیار بهدستآمده از  30پرسشنامه پرشده پیشآزمون و
دقت احتمالی  0/1تعداد  164نمونه انتخاب گرديد .با در
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نظر گرفتن تعداد محلههای هر چارک تعداد پرسشنامه
متناسب با هر چارک مشخص و بهصورت تصادفی يک
محله از هر چارک جهت توزيع انتخاب شد .با در نظر
گرفتن تعداد خیابانها و كوچههای محله انتخابشده،
نحوهی توزيع پرسشنامهها طوری بهصورت تصادفی
انتخاب شد كه حتیاالمکان تمام محله بهصورت همگن
تحت پوشش قرار گیرد .با رعايت تمامی نکات فوق
پرسشنامهها توزيع و بهصورت حضوری تکمیل شد .به
صورتی كه چند خیابان و كوچه با استفاده از جدول اعداد
تصادفی انتخاب و در اولین كوچه انتخابی در هر محله،
چهارمین ساختمان از طرف چپ آن بهعنوان اولین خانوار
و خانوارهای بعدی با فاصله پنج ساختمان از آن ،برای
مصاحبه انتخاب شدند .با رعايت تمامی نکات فوق
پرسشنامهها توزيع و بهصورت حضوری تعداد 164
پرسشنامه تکمیل شد.
()1

 :nحجم نمونه :s ،انحراف معیار جامعه :d2 ،دقت
احتمالی :N ،حجم جامعه و 1/96 :t
اطالعات موردنظر پس از جمعآوری وارد نرمافزار
 Expert Choiceشدند و درجه اهمیت هر يک از شاخص
ها و زيرشاخصها تعیین و نمودارهای مربوطه ترسیم
گرديد .درنهايت ،شاخصها و زيرشاخصهای مؤثر بر
انتخاب مصنوعات چوبی در گروههای مختلف درآمدی
مورد مقايسه و تجزيهوتحلیل قرار گرفتند .در اين مطالعه
برای قضاوت در مورد قابلاطمینان بودن مقايسهها از
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نسبت ناسازگاری استفاده گرديد .كنترل سازگاری تصمیم
از مزايای روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی است.
بهعبارتديگر در اين روش همواره میتوان میزان
ناسازگاری تصمیم را محاسبه نمود و نسبت به خوب و بد
بودن و يا قابلقبول و مردود بودن آن قضاوت كرد .در
حالت كلی میتوان گفت كه میزان ناسازگاری قابلقبول
يک ماتريس يا سیستم بستگی به تصمیمگیرنده دارد؛ اما
پرفسور ساعتی عدد  0/1را بهعنوان حد قابلقبول ارائه می
نمايد و معتقد است چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از
 0/1باشد بهتر است در قضاوتها تجديدنظر گردد [.]10

نتایج و بحث
با توجه به اينکه نسبت ناسازگاری 1در تمام موارد
كمتر از  0/1است ،لذا نتايج مقايسات كامالً قابلاعتماد
است .با استفاده از وزنهای اختصاص دادهشده توسط
نرمافزار به هركدام از شاخصها و زيرشاخصها ،شکلهای
 1تا  4ترسیم شد .در تمام چارکها شاخص اقتصادی
مهمترين شاخص در میان شاخصهای اصلی است.
باالترين ارزش وزنی اين شاخص در چارک سوم و با مقدار
عددی  0/752است .شاخص كیفی با ارزش وزنی 0/440
در چارک اول در رتبه دوم است .درحالیكه در ساير
چارکها ،شاخص فنی اين رتبه را به خود اختصاص داده
است كه باالترين مقدار عددی آن  0/176و در چارک دوم
قرار دارد .شاخص فنی در چارک اول و شاخص كیفی در
ساير چارکها از كمترين میزان اهمیت برخوردار هستند
(شکل .)1

- Inconsistency Ratio

شکل  -1مقایسه بین شاخصهای اصلی در چارکهای درآمدی شهر دورود

1
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قیمت خود كاال در تمام چارکها بهعنوان مهمترين
زير شاخص اقتصادی شناسايی شد .در چارک اول ،پس از
قیمت خود كاال با وزن  ،0/298زيرشاخص خدمات پس از
فروش با وزن  0/242و مارک با وزن  0/224در جايگاه

دوم و سوم هستند .در ساير چارکها نیز خدمات پس از
فروش و شرايط فروش با درجه اهمیت متفاوت ،ديگر
زيرشاخصهای مهم هستند (شکل .)2

شکل  -2مقایسه بین زیرشاخصهای اقتصادی در جارکهای درآمدی شهر دورود

زيرشاخص طول عمر مؤثرترين زير شاخص فنی در
میان همه چارکها است .باالترين اهمیت وزنی آن
( )0/354در چارک سوم و كمترين آن ( )0/270در چارک
اول است .در چارکهای اول و دوم مقاومت به تغیر رنگ و
در چارکهای سوم و چهارم استحکام در اولويت دوم
اهمیت قرار دارند .در چارک سوم و چهارم سبکی از
اهمیت قابلتوجهی برخوردار است؛ درحالیكه در تمام
چارکها سهولت استفاده كمترين اهمیت را به خود
اختصاص داده است (شکل .)3

مقايسه زيرشاخصهای كیفی نشان داد كه راحتی در
تمام گروههای درآمدی ،مهمترين زيرشاخص كیفی است.
در چارک اول رنگ و نقش و نگار ،در چارک دوم و سوم
تناسب با ديگر لوازم منزل و در چارک چهارم آسانی
حملونقل ،دومین عوامل تأثیرگذار هستند .مد و رنگ و
نقش و نگار در چارک اول و دوم و آسانی حملونقل و در
دسترس بودن در چارک سوم و چهارم نیز از اهمیت بااليی
برخوردارند (شکل .)4
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شکل  -3مقایسه بین زیرشاخصهای فنی در چارکهای درآمدی شهر دورود

شکل  -4مقایسه بین زیرشاخصهای کیفی در چارکهای درآمدی شهر دورود

نتايج نشان میدهد كه در میان شاخصهای اصلی،
شاخص اقتصادی در میان تمام گروههای درآمدی،
باالترين اهمیت وزنی را به خود اختصاص داده است
درواقع قیمت باالی محصول در تصمیم به خريد يا عدم
آن اهمیت دارد .اين موضوع حاكی از آن است كه گروه-
های پردرآمد ،خريد كاالهای با قیمت باال را متناسب با
موقعیت اجتماعی خود و نیز قیمت باالی محصول را دلیلی
بر كیفیت باالی آن میدانند كه میتواند نشاندهنده عدم
آگاهی مصرفكنندگان از كیفیت واقعی محصوالت باشد

[ .]2در گروههای كمدرآمد نیز با توجه به بضاعت اندک
مالی ،شاخص اقتصادی به علت تأثیرگذاری بروی قدرت
خريد اين گروه مهمترين شاخص در انتخاب يک كاال
است .در چارک اول ،شاخص كیفی از درجه اهمیت زيادی
برخوردار است .اهمیت باالی اين شاخص با توجه به سطح
باالی رفاه و توقع خريد محصول باكیفیتتر به ازای
پرداخت پولی بیشتر ،در اين چارک امری بديهی است.
درحالیكه در گروههای كمدرآمد شاخصهای كیفی و فنی
تحت تأثیر شديد شاخص اقتصادی ،اهمیت پايینی را به
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خود اختصاص دادهاند .با كم شدن سطح درآمد ،ارجحیت
شاخص فنی نسبت به شاخص كیفی بیشتر میشود كه
اين نتیجه با نتايج  Bahmaniو همکاران ( )2010كه نشان
میدهد با كاهش درآمد ،اهمیت شاخص كیفی و مصرفی
نسبت به شاخص فنی افزايش میيابد ،در منافات است.
اين تفاوت میتواند ناشی از نحوه توزيع درآمد در گروههای
درآمدی و نیز اختالفسلیقه شهروندان در دو جامعه
موردبررسی باشد .در شاخص اقتصادی ،مشتريان به كیفیت
محصول از منظر اقتصادی نگاه میكنند و زيرشاخص قیمت
خود كاال را شايسته كسب باالترين رتبه دانستهاند .شدت
اهمیت آن در چارکهای پايینتر نسبت به چارکهای
باالتر بیشتر است .دلیل اين امر را میتوان در محدوديت-
های مالی اين چارکها دانست .بر اساس مطالعه
 Bahmaniو همکاران ( )2010نیز تقريباً نیمی از
مصرفكنندگان مبلمان چوبی منزل به قیمت محصول در
نگاه اول توجه داشتهاند .درواقع در چارکهای پايینتر
مردم درازای پول پرداختی خود كه نسبت به آن به علت
كم بودن منابع مالی خانوار حساسترند ،انتظار دريافت
محصول با مشخصات فنی بخصوص دوام بیشتری دارند
[.]2
همانطوری كه قبالً ذكر شد در نتايج پژوهش
 ،)2010( Toivonenاهمیت شاخص خدمات بیشتر از
قیمت گزارش شده است [ ]9درحالیكه در مطالعه حاضر،
شاخص خدمات پس از فروش برای همه گروههای
درآمدی اهمیتی كمتر از شاخص قیمت دارد .يکی از
داليل اين تفاوت میتواند آگاهی عمومی از اهمیت
خدمات در كشورهای ديگر كه شامل خدمات پیش از
فروش ،در حین فروش و پس از فروش است ،باشد.
بهطوریكه اين مهم يکی از شاخصهای مشتریمداری و
حقوق اساسی خريدان محسوب میشود .درحالیكه در
ايران ،عدم آشنايی مصرفكنندگان به حقوق خود در اين
زمینه و نیز نگاه ابزاری برخی از شركتها به خدمات پس
از فروش و تبلیغات سطحی باعث سلب اعتماد مشتريان و
اهمیت كمتر اين شاخص در انتخاب محصوالت شده است.
همچنین وجود نوسانات شديد قیمتی و عدم ارتباط بین
قیمت و درجه كیفی محصوالت ،مصرفكنندگان
مصنوعات چوبی را نسبت به افزايش قیمت بازاری

محصوالت با توجیه امکان برخورداری از خدمات پس از
فروش كم اعتمادتر كرده است درنتیجه وزن تأثیرگذاری
قیمت نسبت به اين خدمات در ترجیحات مشتريان
بهمراتب بیشتر است.
توجه به رتبهبندی زيرشاخصهای فنی نشان میدهد
كه دو زيرشاخص طول عمر و استحکام باالترين و دو
زيرشاخص سهولت استفاده و صافی سطح كمترين رتبهها
را در تمام چارکها به خود اختصاص دادهاند .علت را بايد
در توجه ويژه به كیفیت اجزای بکار رفته در محصول
دانست كه مصرفكنندگان مصنوعات چوبی ،به اين
محصوالت به چشم كاالی مصرفی بادوام با قابلیت استفاده
در مدتزمان نسبتاً طوالنی نگاه میكنند .اين موضوع با
نتیجه تحقیق  Maleki Glondozو همکاران ( )2013كه
عمر مفید محصول را بهعنوان عاملی مهم بر رضايت
مشتری از صنعت مبلمان خانگی معرفی میكنند ،منطبق
است [ .]6همچنین زيرشاخصهای رنگ و نقش و نگار و
طرح ساخت نیز اهمیت قابلتوجهی دارند كه با نتیجه
مطالعه  )2010( Toivonenكه ظاهر محصول را از
فاكتورهای تأثیرگذار بر ارزش و كیفیت محصول از ديدگاه
مصرفكنندگان مصنوعات چوبی در كشور فنالند عنوان
نموده است ،مطابقت دارد .دو زير شاخص راحتی و تناسب
با ديگر لوازم منزل به ترتیب باالترين رتبهها را در میان
زيرشاخصهای كیفی به خود اختصاص دادهاند .اين موضوع
نشاندهنده آن است كه ازنظر مشتريان مصنوعات چوبی،
نوآوری در زمینه طراحی و تولید محصول بهنحویكه با
ديگر اجزای دكوراتیو منزل تناسب داشته باشد ،بسیار مهم
است .اين موضوع با نتیجه تحقیق  Bahmaniو همکاران
( )2010كه تناسب با فضای داخلی محیط را از عوامل
مؤثر بر رضايت مشتری از صنعت مبلمان چوبی خانگی
معرفی میكند ،منطبق است.

نتیجهگیری
در يک نتیجهگیری كلی میتوان بیان نمود كه
مشتريان و مصرفكنندگان مصنوعات متنوع چوبی به
زيرشاخصهای قیمت خود كاال ،راحتی ،طول عمر،
خدمات پس از فروش ،مقاومت به تغییر رنگ ،استحکام،
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مارک (نام تجاری) ،رنگ و نقش و نگار ،تناسب با ديگر
لوازم منزل و طرح ساخت بیشترين توجه را داشتهاند؛
بنابراين بهعنوان مهمترين اجزای تأثیرگذار بر انتخاب
مصنوعات چوبی در شهر دورود استان لرستان تلقی می-
گردند .از سوی ديگر ،زير شاخصهای بازارگرمی فروشنده،
سهولت استفاده ،در معرض ديد بودن ،صافی سطح ،در
دسترس بودن و آسانی حملونقل عواملی هستند كه كم-
ترين تأثیر را در اين انتخاب دارند.
سیاستگذاران بازار مصنوعات چوبی مايلاند بدانند هر
كاال چه جايگاهی در بودجه خانوار دارد؟ مصرفكنندگان
بر اساس چه فاكتورهايی به انتخاب مصنوعات چوبی می-
پردازند؟ اين تحلیلها با انعکاس رفتار تولیدكنندگان و
مصرفكنندگان و تأثیر هر يک از متغیرهای اقتصادی بر
رفتار آنها میتواند سیاستگذاران و برنامهريزان را در
اتخاذ يک برنامه دقیق اقتصادی ياری كند .تولیدكنندگان
مصنوعات چوبی نیز كه برای به دست آوردن بازار غنی اين
محصوالت در رقابت هستند ،ملزم به توجه نسبت به
ترجیحات مصرفكنندگان در طول زمان و تغییرات آن
هستند تا در صورت تغییر ساختار بازار ،تقاضا را پیشبینی
و برنامهريزی متناسب با آن را برای آينده ارائه نمايند.
شايد بتوان اينگونه بیان كرد كه بهترين كمک تحقیقاتی
ازايندست انتخاب صحیح معیارهای تولیدی با توجه به
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سطوح درآمدی مردم و میزان جمعیت هر سطح درآمدی
است؛ به اينگونه كه با توجه به حضور جمعیت زيادی از
خانوارهای ايرانی در دو قشر درآمدی متوسط میتواند
محصوالتی را با ترجیحات باالتر اين خانوارها در حجم
بیشتری تولید نمود .بنابراين نتايج اين تحقیق میتواند
راهنمای مناسبی برای نیل به اهداف هركدام از گروههای
فوق باشد.
همچنین نظر به اهمیت شاخص اقتصادی و بخصوص
زيرشاخصهای قیمت و خدمات پس از فروش و عالمت
تجاری ،ضروری به نظر میرسد كه محصوالتی با نازلترين
قیمت و كمترين حاشیه سود و نیز باالترين كیفیت
خدمات پس از فروش و تحت يک برند خاص و محبوب
ارائه شود تا جايگاه مصنوعات چوبی در بین تمامی
چارکهای مختلف درآمدی مستحکم گردد .نظر به اهمیت
باالی زير شاخصهای فنی طول عمر و استحکام نیز
استفاده از مواد اولیه با كیفیت باال و اتصاالت محکم
محصوالت اهمیت زيادی میيابد و تأثیر غیرقابلانکاری در
كسب اعتبار محصوالت خواهد داشت .درنهايت با توجه
نمودن به شاخص كیفی و بخصوص زير شاخص راحتی با
استفاده از جديدترين يافتههای علوم ارگونومی ،در تکمیل
اهم ويژگیهای مصنوعات چوبی همت گمارد.
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Preference of consumers in the selection of final woody products in different
income quarters in households of Dorud city

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 subindicators. 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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