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و جذابیت ظاهری مبلمان می باشد. و  طراحیگیرد، توجه به هایی که به هنگام خرید یک دست مبل استیل مورد توجه قرار میاز جمله ویژگی

سته سایر رقبا، توجه به نیاز و خوا سبت به  سب برتری ن ضایاز طرفی امروزه به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار و ک سب ر شتریان و ک ت های م

سیعی صوص مبلمان که دارای دامنه و سئله به ویژه در خ شد و این م سیار زیادی برخوردار می با صرف وی از اهمیت ب سلیقه و از م کنندگان با 

ضایتهای متفاوت روبهنگرش سی ر ضر، برر ست. هدف از پژوهش حا ستند، بیش از پیش حائز اهمیت ا صرفرو ه سلیقه م کنندگان از مندی و 

 مبلمان استیل و در نهایت کسب آگاهی بیشتر و کمک به شناخت بهتر و رونق صنعت مبلمان استیل می باشد. طراحی

ها در نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده 51های مورد بررسی کنندگان مبلمان استیل در تهران و حجم نمونهی این پژوهش، مصرفجامعه آمار

شامل پارچه، منبت، رنگ و کالف مبلمان بود که این مطالعه پرسش ستیل  صلی مربوط به ظاهر و معماری مبل ا شاخص ا نامه و در قالب چهار 

صورت طیف لیکرت ساس مطالعات کتابخانه به  سایی شدند.و بر ا شنا صنایع چوب  ساتید رشته  های مربوط به بندی شاخصرتبه ای و نظرات ا

شاو ظاهر مبلمان استیل با استفاده از آزمون فریدمن انجام پذیرفت. نتایج حاصل از رتبهطراحی مندی از میزان رضایت ن بندی صورت گرفته ن

صرف ضایت م ستیل با میانگین کنندگداد میزان ر ضایت 87/2ان از کالف مبلمان ا صد ر ضایتباالترین در شاخص ر شته و  مندی از مندی را دا

در  02/2و منبت با میانگین  29/2در اولویت دوم و شتتتاخص های نون رنگ با میانگین   82/2پارچه بکار رفته در مبلمان استتتتیل با میانگین 

درصد در مقیاس  8/25درصد مصرف کنندگان مبلمان استیل در مقیاس بسیار زیاد و 5/35نشان داد  اولویت بعدی قرار گرفتند. همچنین نتایج

درصتتد مصتترف کنندگان در مقیاس زیاد به هنگام خرید مبلمان  4/48بودند و نیز آرایه زیاد، تمایل به استتتفاده از مبلمان استتتیل با منبت کم 

در مقیاس  درصتتد 7/38درجه اهمیت زیاد برخوردار بود. در  ایشتتان نظراز توجه نموده و  استتتیل به ظرافت طره های منبت بکار رفته در مبل

صد  29و  خیلی زیاد ستیلی که از رنگ و زیبایی طبیعی چوب در مقیاس زیاد در ستفاده از مبلمان ا ستیل عالقه به ا صرف کنندگان مبلمان ا م

 در آنها بکار رفته است، می باشند.

 

 طراحی مبلمان، منبت،  نوع رنگ، کالف کلید واژه:
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 مقدمه 

صنعت مبلمان در واقع آمیزه ای از هنر ، صنعت، ذوق، سلیقه و خالقیت آدمی می باشد که در طی قرون و اعصار به شکل امروزی 

هدف به عنوان یکی از امروزه تمرکز بر ویژگی محصوالت مبلمان بر اساس نیاز، خواست و ذائقه مشتری در بازارهای . در آمده است

 [1]راهبردهای مهم رقابتی شرکت ها برای حفظ و توسعه بازار این محصوالت محسوب می شود

یافتن موانع و مشکالت فرا روی صنعت مبلمان و علل عقب ماندگی آن در مقام مقایسه با سایر کشورها می تواند راهکار موثرتری را 

صادرات آن در پی داشته باشد. یکی از مسائلی که تولیدکنندگان صنایع مبلمان باید  در فعال نمودن این صنعت و درنهایت توسعه

شتریان واحد تولیدی رونق  صورت تحقق نقطه نظرات م ست در صرف کنندگان ا شه به آن بپردازند برآورده نمودن نیازهای م همی

شمگیری می یابد. صرف کنندگان از پیر وجوان زن وم چ سلیقه های م ست لذا از انجایی که  سبت به تولیدات مختلف متفاوت ا رد ن

از طریق  [2] آن دستتت از تولید کنندگان موفق خواهند بود که بتوانند معیارهای ضتتروری و مورد نیاز مشتتتریان را برآورده نمایند.

تمرکز بر تصتتتویرهای ذهنی و ایده های مشتتتتریان، جذابیت ظاهری و نیاز ها، یک ابزار بازاریابی قوی را برای صتتتنعت فراهم می 

سفارشی کردن تولید مبلمان با توجه به سلیقه مشتریان که در آن مشتریان انتظار دارند محصوالت و خدمات ارائه شده با  .[3]کند

صنایع مبلمان و درنتیجه نیازها وانتظارات آ سب برای رونق  شند، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای منا شته با ن ها همخوانی دا

شند سودآوری آنان با شتریان ارائه خدمات  ( 1995و همکاران ) Hart.[2]افزایش  سالیق م صورت عدم وجود اطالعات در مورد  در

ست شتریان غیرممکن ا سب توسط تولیدکنندگان به م صور عموم . [4]منا سب جایگاه ویژه در ت خصوصیات و ویژگی محصول به ک

شود کاالیی برای خرید مورد توجه قرار گیرد سبب می  ست که  صول  .کمک می کند. جذابیت ظاهری ویژگی ا جذابیت ظاهری مح

طی مطالعاتی (  2012و همکاران ) Kanagasundaram. [3]به دلیل ایجاد ارزش، همیشتته از اهمیت زیادی برخوردار بوده استتت

سی قرار دادند . آنها بیان نمودند که توجه به  شور مالزی را مورد برر صنعت مبلمان ک شرفت  عوامل تاثیر گذار در ایجاد نوآوری و پی

. [5]مشتتتریان و ستتالیق و نظرات آنها می تواند یکی از مهمترین عوامل پیشتترفت و پیشتتبرد صتتنعت مبلمان کشتتور مالزی باشتتد

Fathollahzadeh(2009  ) طی مطالعه ای ارتقای ستتطک کیفیت محصتتوالت چوبی ) مبلمان( و احترام به حقوق مشتتتریان را در

بهبود فضای رقابتی مبلمان تولید داخل مهم دانست. او راه رسیدن به هدف مطره شده را استانداردسازی و بومی سازی استاندارد 

 .[6]مبلمان کشور بیان کرد

Newl با بررسی صنعت مبلمان و کابینت آشپزخانه در ترکیه، عواملی چون استفاده از فن آوری های پیشرفته، ( 2007 )و همکاران

سعه  شتریان را درتو سته های م سب از خوا شناخت کافی و منا صوالت تولیدی و طراحی خالقانه و عالوه بر آن ها  کیفیت باالی مح

ستند ساس اظهارات بولتن [7]صنعت مبلمان مهم دان صادرکنندگان مبلمان منزل). بر ا صوالت بی ( 1388خبری اتحادیه  تولید مح

کیفیت و بی توجهی به سلیقه بازار از جمله عواملی هستند که مشتریان را از صنعت مبلمان ایرانی جدا کرده و باعث افزایش واردات 

ست شی دیگر  .[8]شده ا صرف کنندگان موجب شناخت عواملی ک( بیان نمودند 1392و همکاران) Tajdiniدر پژوه ه از دیدگاه م

ضروری و مهم  سیار  صوالت وارداتی ب شابه تولید داخلی می گردد به منظور ایجاد رقابت با مح صوالت خارجی به انوان م ترجیک مح

شخیص دادند شتند 2011و همکاران) Safarzade.  [9]ت ست یافتند و اذعان دا شابهی د برای اینکه بتوانند در بازاریان ( به نتایج م

ار ادراک و رفت ،نیازها ،خواسته هاخصوص مواردی مانند رقابت در توسعه سهم بازار، توسعه محصول جدید تصمیم بگیرند الزم است 

 .[10]خرید مشتریان را مورد مطالعه قرار دهند

ل و تعیین موادی که باید در تولید مورد فرایند کلی تصتتتور کردن و تولید یک محصتتتواز نظر نگارنندگان پژوهش، معماری مبلمان 

یز نرویه کوبی مبلمان فرم و  منبتمواد، رنگ و نون ، مبل کالفو ، شکلو اتصاالت استفاده قرارگیرد است ضمن اینکه روش ساخت

  .جذابیت در بازار نیز مد نظر قرار می گیرده معنای آن است که نیازهای مشتری و این بو در نظر گرفته می شود. 

شخیص نیاز مردم  ست. ت شده ا صلی اثاثیه منزل تبدیل  صر مهم و ا مبلمان از دیدگاه مردم جامعه، از کاالیی لوکس به یکی از عنا

مختلف در خرید مبلمان و میزان تفاوت ستتتلیقه ی آنها و ستتتبک فرمی که در خرید مبلمان ترجیک می دهند، برای تولیدکنندگان 
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ست. زیرا آنها می توا شعب فروش خود حائز اهمیت ا شایی نمایندگی و  سبی برای بازگ شهر و محل منا ساس این فاکتورها نند بر ا

  .[11]انتخاب کنند

.Azizi (طی بررسی مدل استراتژیک برای مکان یابی کارخانه های مبلمان ایران اظهار داشتند استان تهران یکی 2014و همکاران )

صلی برای سرمایه گذاری آتی و ت و بر این اساس می توان بیان  [12]اسیس واحدهای تولید مبلمان تعیین شده انداز اولویت های ا

رای مهمترین گام بکه رضایت مشتری نمود توجه به سلیقه و میزان رضایتمندی مصرف کنندگان مبلمان در تهران می تواند موجب 

شد شتری می با ست آوردن وفاداری م شدهبد سودآوری و افزای ،  شرکت های مبلمان در بازار رقابت و باعث ارتقای میزان  سهم  ش 

همان طور که از مطالعه صورت گرفته نیز مشخص است مشتریان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت صنعت مبلمان هر  خواهد شد.

حقیقات کمی در خصوص سلیقه و میزان رضایتمندی مصرف کنندگان مبلمان کشور هستند. براساس بررسی های به عمل آمده ت

ستیل د ستیل ازنون سلیقه میزان رضایتمندی و در این پژوهش به بررسی  ر تهران صورت گرفته است.ا  مصرف کنندگان مبلمان ا

 .پرداخته شده است ،فعال در زمینه تولید و فروش مبلمان هست هایشهر که یکی از تهران معماری و ظاهر مبلمان در

 

 سئواالت اساسی تحقیق
بین شاخص های مربوط به ظاهر و معماری مبلمان استیل شامل نون رنگ، پارچه، نون نظر و سلیقه مصرف کنندگان در  -1

 منبت و کالف مبلمان چگونه است و میزان رضایتمندی مصرف کنندگان چقدر است؟!

 ؟!بین شاخص های مورد مطالعه، کدام یک بیشترین رتبه از رضایتمندی مصرف کنندگان را دارا می باشند در -2

 

 مواد و روش

باشد. برای این منظور با جستجو در اینترنت، مصاحبه با کارشناسان میای هو کتابخانروش انجام این تحقیق به دو صورت اسنادی 

شاخص سب نظرات آنها  صین و با ک ص ستیل های و متخ شاخص های مربوط به معماری و ظاهری مبلمان ا ساس  سایی و بر ا شنا

ستفاده از طیف لیکرت پنجگانه سئوال  12شامل ای محقق ساخته مذکور، پرسشنامه دوین گردید. بدین ترتیب شاخص ها ی تبا ا

سیارکم سط -کم -مورد مطالعه در این تحقیق به کمک واژه های بیانی)ب سنجش قرار گرفتند. میزان  -زیاد -متو سیار زیاد( مورد  ب

ستفاده ازپایایی و همبستگی درونی سئواالت پرسشنامه  تگی بیانگر پایایی مطلوب و همبسن باخ بدست آمد و روش آلفای کرو با ا

میزان اعتبار و روایی پرسشنامه تهیه شده بر اساس نظرات اساتید و کارشناسان رشته صنایع درونی نسبتا خوب پرسشنامه بود. و 

ستان تهران بودندجامعه آماری این پژوهش چوب مورد تایید قرار گرفت.  ستیل در ا صرف کنندگان مبلمان ا و حجم نمونه آماری  م

ستان تهران بودند. 51 ستیل ا صرف کنندگان مبلمان ا شنامه های تحقیق، داده های خام  نفر از م س پس از توزیع و جمع آوری پر

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور ابتدا بر اساس سئواالت اساسی مورد پژوهش،  spssبدست آمده با نرم افزار آماری 

شنامههاگویه س ستهی پر شدها د شنامهبندی  س شده بود و فرم های . پر صحیک پر شامل فرم های کامل و  های قابل تجزیه تحلیل 

صورت  صیفی به  شنامه از آمار تو س صل از گویه های پر سیر داده های حا ناقص حذف گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل و تف

شد ستفاده  صد و میانگین ا شاخصو به منظور رتبه.جدول توزیع فراوانی، در ضایتبندی  مندی از طراحی و های مربوط به میزان ر

 .ظاهر مبلمان استیل با استفاده از آزمون فریدمن انجام پذیرفت
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 نتایج 

آمده استتت.  1مشتتخصتتات و نتایج بدستتت آمد از آزمون فریدمن مربوط به شتتاخص های مورد بررستتی در این پژوهش در جدول 

 عوامل مورد بررسی با رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجود دارد.بین همانطورکه نتایج نشان می دهد 

 مربوط به شاخص های مورد بررسیمشخصات بدست آمده از آزمون فریدمن  –1جدول 

 منبت رنگ پارچه کیفیت کالف اصلی شاخص

 31 31 31 31 تعداد

 301/50 074/17 074/17 8001/9 مجذور خی دو

 4 2 2 2 درجه آزادی

 **000/0 **000/0 *007/0 *006/0 سطک معنی داری

 درصد99اطمینانمعنی داری در سطک ** درصد،  95معنی داری در سطک اطمینان *

 

 هارتبه بندی شاخص

 با توجه به شاخص هایبدست آمده در خصوص میزان رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان از معماری مبلمان استیل کلی نتایج 

 آورده شده است. 2در جدول مورد مطالعه در این پژوهش 

دارا بیشترین مقدار را  74/3با میانگین  مبلمان استیل هماهنطور که مالحظه می شود میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت کالف

در  87/2همچنین در بین عوامل مورد بررستی در این پژوهش، کیفیت کالف  با توجه به آزمون فریدمن با میانگین رتبه  می باشتد.

به ی پارچه با میانگین رتو شاخص ها اولویت اول قرار دارد و بیشترین رضایتمندی مصرف کنندگان مبلمان استیل را داشته است.

دارای کمترین میزان  02/2و شتتتاخص منبت با میانگین رتبه در اولویت های بعدی  29/2،شتتتاخص رنگ با میانگین رتبه 82/2

 .رضایتمندی و مطابقت با سلیقه مصرف کنندگان مبلمان استیل را  دارا بود

 

 ریدمنبا آزمون ف زان رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان مبلمان استیلرتبه بندی و میانگین به دست آمده از نتایج بررسی می –2جدول 

 اولویت حداکثر حداقل میانگین رتبه میانگین اصلی شاخص

 1 5 2 87/2 74/3 کیفیت کالف

 2 67/4 33/1 82/2 50/3 پارچه

 3 33/4 2 29/2 33/3 رنگ

 4 20/4 80/1 02/2 12/3 منبت

 

شاخص ها و زیرشاخص های مربوط به آن که در بررسی رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان از نتایج بدست آمده در خصوص 

 :است این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت به شره ذیل
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 شاخص پارچه

شامل رنگ، جنس و طره پارچه های بکار رفته در مبلمان  شاخص پارچه  شتریان در  ضایتمندی م سی در میزان ر عوامل مورد برر

 آمده است. 4و  3اطالعات بدست آمده از پرسشنامه های تکمیل شده در مورد شاخص پارچه در جدول  دند.استیل بو

 4/48، باالترین درصتتد فراوانی بدستتت آمده در گزینه خیلی زیاد مربوط به زیرشتتاخص جنس پارچه با مقدار 3طبق نتایج جدول 

 بکار رفته در مبلمان استیل رضایت داشتند.درصد بود و اکثریت جامعه مورد بررسی از جنس پارچه های 

 

 زیرشاخص پارچهاز فراوانی و درصد فراوانی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان  -3جدول 

 شاخصزیر 
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 5/6 2 7/38 12 3/32 10 1/16 5 5/6 2 رنگ

 4/48 15 1/16 5 8/25 8 5/6 2 2/3 1 جنس

 5/6 2 4/48 15 6/22 7 9/12 4 7/9 3 طره

 

صورت گرفته) جدول ست آمده و رتبه بندی  شده مربوط به 4همچنین طبق نظرات بد ضایتمندی در بین عوامل ذکر  شترین ر (  بی

. و رضتتایتمندی از رنگ و طره پارچه های مورد استتتفاده در مبلمان استتتیل با بود 39/2و میانگین رتبه  4با میانگین جنس پارچه 

 در اولویت های بعدی قرار دارند. 76/1و  85/1میانگین رتبه 

 

 میانگین و اولویت بندی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان مبلمان استیل از زیرشاخص های پارچه –4جدول

 اولویت حداکثر حداقل میانگین میانگین رتبه شاخصزیر 

 1 5 1 4 39/2 جنس

 2 5 1 29/3 85/1 رنگ

 3 5 1 23/3 76/1 طره

 

 شاخص رنگ

شاخص رنگ به بررسی نظرات و سلیقه مصرف کنندگان مبلمان استیل در خصوص رنگ طبیعی چوب، رنگ های غیر شفاف بکار 

 . پرداخته استرفته در مبلمان و نیز تنون رنگ موجود در مبلمان استیل 

 نشان داده شده است.5براساس یافته های این پژوهش میانگین کلی و رتبه میانگین بدست آمده برای شاخص رنگ در جدول 

 

 رنگمیانگین و اولویت بندی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان مبلمان استیل از زیرشاخص های  –5جدول

 اولویت حداکثر حداقل میانگین میانگین رتبه شاخصزیر 

 1 5 2 94/3 50/2 رنگ طبیعی چوب 

 3 5 1 77/2 60/1 رنگ غیر شفاف

 2 5 1 29/3 90/1 تنون رنگ
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نشان داده شده است اکثریت افراد جامعه مورد بررسی تمایل به استفاده از مبلمان استیل با رنگ طبیعی  5 همانطور که در جدول

بیشترین میزان رضایتمندی برخوردار است. همچنین  از 50/2درصد و میانگین رتبه  94/3چوب می باشند و این عامل با میانگین 

در اولویت دوم این درصتتد  29/3با میانگین  موجود در بازار مبلمان استتتیل تمندی از تنون رنگنتایج نشتتان می دهد میزان رضتتای

 .قرار دارد شاخص

 رنگزیرشاخص از فراوانی و درصد فراوانی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان   -6جدول 

 شاخصزیر 
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی فراوانیدرصد  فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 7/38 12 29 9 4/19 6 9/12 4 - - رنگ طبیعی چوب 

 7/9 3 4/19 6 3/32 10 1/16 5 6/22 7 رنگ غیر شفاف

 2/3 1 7/38 12 2/45 14 7/9 3 2/3 1 تنون رنگ

 

نشان می دهد باالترین درصد فراوانی بدست آمده در گزینه خیلی زیاد مربوط به زیرشاخص استفاده از رنگ  6نتایج حاصل از جدول

ستیل با مقدار  ستفاده از  7/38طبیعی چوب در مبلمان ا ستیل در تهران تمایل به ا صرف کنندگان مبلمان ا صد بود و اکثریت م در

خیلی درصد در مقیاس  7/9درصد در مقیاس زیاد و  4/19 فقط شان می دهدو نیز نتایج ن مبلمان با رنگ طبیعی چوب می باشند.

 زیاد عالقمند به استفاده از مبلمان با رنگ غیر شفاف هستند.

 

 منبت

ت بکار از منبتجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده درخصوص میزان رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان مبلمان استیل در تهران 

 آمده است. 7در جدول رفته در مبلمان 

ظرافت، نون منبت، کم آرایه درجه اهمیت زیرشاخص: با توجه به مورد پژوهش، آماری  نمونهاین شاخص به بررسی نظرات و سلیقه 

 .ه استو پر آرایه بودن منبت و تنون منبت موجود در مبلمان استیل در تهران پرداخت

 

 منبتزیرشاخص از فراوانی و درصد فراوانی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان   -7جدول

 شاخصزیر 
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 5/35 11 4/48 15 1/16 5 - - - - ظرافت 

 9/12 4 9/41 13 1/16 5 4/19 6 7/9 3 نون منبت

 5/35 11 8/25 8 6/22 7 9/12 4 2/3 1 کم آرایه

 - - 1/16 5 - - 7/38 12 2/45 14 پرآرایه

 - - 4/19 6 8/25 8 9/41 13 9/12 4 تنون منبت

 

درصد در مقیاس بسیار زیاد به هنگام خرید مبلمان به  5/35درصد در مقیاس زیاد و  4/48نشان داده است  7همانطور که در جدول

 اس زیاد به نون منبت توجه دارند.یدرصد مصرف کنندگان در مق 9/41ظرافت منبت بکار رفته اهمیت می دهند. و 
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ستیل در ت صرف کنندگان مبلمان ا شان می دهد اکثریت م ستیل با آرایه کم تمایل دارند و همچنین نتایج ن هران به خرید مبلمان ا

صد در مقیاس  1/16 ستقبال از مبلمان پرآرایه در تهران متمایل به  زیاد در شان دهنده عدم ا شند که ن خرید مبلمان پرآرایه می با

 است.

 رنگمیانگین و اولویت بندی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان مبلمان استیل از زیرشاخص های  –8جدول

 اولویت حداکثر حداقل میانگین میانگین رتبه شاخصزیر 

 1 5 3 19/4 05/4 ظرافت

 2 5 1 29/3 15/3 نون منبت

 3 5 1 14/3 02/3 یا پرآرایه  کم آرایه

 4 4 1 87/1 76/1 تنون منبت

 

شاخص منبت در این پژوهش  8طبق جدول  سی در  صرف با توجه به عوامل مورد برر ضایتمندی از ظرافت مبلمان ازنظر م میزان ر

و ستتایر عوامل نون  در اولویت اول قرار دارد. 19/4بیشتتترین و با میانگین رتبه  05/4کنندگان مبلمان استتتیل در تهران با میانگین 

ن و تنون منبت به ترتیب در درجات بعدی اولویت قرار دارند. همچنین نتایج نشان می دهد با توجه به منبت، کم آرایه یا پرآرایه بود

( دلیل اینکه میزان رضتتایتمندی مصتترف 7اینکه بیشتتتر مردم تهران تمایل به استتتفاد از مبلمان استتتیل کم آرایه هستتتند) جدول

همچنین نتایج نشتتتان داد تنون منبت مبلمان موجود در بازار دارای . را فهمید ،در رتبه ستتتوم قرار داردکه کنندگان از این عامل 

 .کمترین میزان رضایت مصرف کنندگان می باشد

 

 کالفکیفیت 

ساس  ستیل در تهران از کیفیت کالف مبلمان می پردازد. بر ا صرف کنندگان مبلمان ا ضایتمندی م سی میزان ر شاخص به برر این 

 (9)جدول.درصد در مقیاس زیاد از کیفیت کالف مبلمان رضایت داشتند 3/32بسیار زیاد و  درصد در مقیاس29نتایج بدست آمده  

 

 کیفیت کالفشاخص از فراوانی و درصد فراوانی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان   -9جدول

 شاخص
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 میانگین
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 74/3 29 9 3/32 10 6/22 7 1/16 5 1/16 5 کیفیت کالف
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 بحث و نتیجه گیری

کالف، رنگ، پارچه و منبت( تاثیر معنی داری کیفیت که تمامی شاخص های مورد بررسی)  ان دادشنتایج حاصل از این پژوهش ن

شخص کیفیت کالف  شده  سی  شاخص مهم برر ستیل در تهران دارند. در میان چهار  صرف کنندگان مبلمان ا ضایتمندی م بر ر

قسمت کالف و رویه تشکیل شده است اصوال قسمت اصلی  یک مبلمان از دوباالترین میزان رضایتمندی را به خود اختصاص داد. 

بنابراین وقتی صحبت از کیفیت مبلمان در میان باشد کالف قسمت مهمی را تشکیل می مان همان قسمت کالف آن می باشد مبل

اظهار داشتتتند مبلمان ارزیابی عوامل موثر بر توستتعه بازار مبلمان استتتیل، در خصتتوص  1394همچنین غفرانی و همکاران دهد. 

سکل سطوه ا ستیل به لحاظ ارائه کار هنری در  سب و اا ست و با بکار بردن چوب منا  فزایشت چوب آن از ارزش باالیی برخوردار ا

طی  1393عزیزی  .، می توان باتعویض چند بار پارچه و رنگ مبل، مجددا از آن استتتتفاده کردکیفیت کالف و استتتتحکام الزم

 محصول به واسطه تاثیر زیاد بر ایجادکیفیت و استحکام  نمودند، اظهار ندلمان داشتبمطالعاتی که در خصوص نگاهی بر صنعت م

شود. صوالت ارزان قیمت  سبت به مح صول گران قیمت ن شتری میتواند عاملی برای ترجیک و انتخاب یک مح ضایت در م سن ر  ح

ستراتژی قیمت ارزان تر را به عنوان  شی از تولیدکنندگان مبلمان که تا پیش از این ا سال های اخیر بخ شده در  همین امر باعث 

راتژی رقابتی برگزیده بودند، برای دوری از فشتتارهای شتتدید رقابتی، تثبیت موقعیت و ستتهم خود در بازار به موضتتون کیفیت استتت

بنابراین کیفیت کالف مبلمان که در واقع استتکلت یک مبل به شتتمار می رود یکی از . بیشتتتر محصتتول بپردازند و اهمیت دهند

  ندگان و در نتیجه خرید بیشتر است.شاخص های مهم در جذب و رضایتمندی مصرف کن

شاخص پارچه، رنگ و منبت به ترتیب در اولویت های  سی در این پژوهش،  شاخص های دیگر مورد برر شان داد  همچنین نتایج ن

ضایتمندی قرار دارند. شاخص های موثر در رقابت  1393سال  گودرزی و تاج دینی بعدی ر سایی و اولویت بندی  شنا ضمن  نیز 

صن شتند پذیری  سب طراحی عت مبلمان چوبی ایران چنین اظهار دا صول از قبیل زیبایی، ظرافت و تنا شاخص های مرتبط با مح

نتایج  .مناسب و مقاومت های مکانیکی و استحکام مبلمان وارداتی از جمله دالیل اصلی توجه مشتریان به این محصوالت می باشد

شان داد جنس پارچه های مو شته است. حاصل از این پژوهش ن ستیل بیشترین رضایتمندی در بر دا ستفاده در بازار مبلمان ا رد ا

نون پارچه مورد استتتفاده در تولید مبلمان استتتیل، کیفیت پارچه ها و در پژوهشتتی دیگر بیان نمودند ( 2006)غفرانی و همکاران 

 ارد و انتظارات مشتری را برآورده سازد.طره و رنگ مطابق با سلیقه ایرانیان، می تواند بر کیفیت مبلمان استیل تاثیر گذ

صرف کنندگان تهرانی از  ضایتمندی م سی در این پژوهش میزان ر شاخص های مورد برر صوص  ست آمده در خ ساس نتایج بد برا

سی  ست اکثریت جامعه مورد برر شان داده ا ست. همچنین نتایج ن شته ا ستیل پایین ترین اولویت را دا منبت بکار رفته در مبلمان ا

شتر ت شت بی ضایتمندی می توان اظهار دا شند و با توجه به کم بودن میزان ر ستیل با آرایه کم می با ستفاده از مبلمان ا مایل به ا

هران مبلمان پرآرایه می باشتتد، لذا تولید کنندگان مبلمان استتتیل به منظور افزایش رضتتایتمندی مصتترف مبلمان تولید شتتده در ت

نیها در ذائقه ایرا ضمن بررسی فروغ رحمانی مبلمان استیل ساده تر و کم آرایه تر تولید نمایند.کنندگان در این خصوص الزم است 

سیک صفهان و تبریز،  خرید مبلمان کال شهر تهران، ا سه  شتر تمایل  1392در  خرید مبلمان با به نیز بیان نمودند مردم تهران بی

همچنین نتایج نشتتان داد که توجه به ظرافت و میزان اهمیت آن به هنگام خرید مبلمان دارای  جزئیات کمتر و ستتاده تر هستتتند.

شاخص منبت باالترین رتبه  سته و همکاران در  ست. خج شتری در طی نیز  1392بوده ا شاخص ها ی موثر بر انتخاب م سی  برر

رین شاخص موثر در انتخاب مشتری معیارهای مربوط مهمت و بیان نمودنددست یافتند مشابهی یج اخرید مبلمان چوبی منزل به نت

 به زیر مجموعه زیبای محصول است و در این زمینه ظرافت نقش بسزایی در خرید مبلمان از نقطه نظر مشتریان دارد.

شت ستفاده بی شتر به نون منبت و ا از منبت  ربنابراین می توان نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن ظرافت الزم و در عین حال توجه بی

 ر پوشش داد.تهای کم آرایه در مبلمان استیل، می توان نیازها و سالیق مصرف کنندگان مبلمان استیل در تهران را بیش
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Attention to architecture & superficial attraction of the furniture are some of features which are considered during 

buying steel furniture. Also, nowadays, paying attention to needs & wants of consumers & acquiring their satisfaction 

is very important for creating stable competitive advantage & acquiring the excellence to competitors. This is very 

important especially in the field of furniture which has a wide variety of consumers with different tastes & intentions. 

The aim of this research is investigating consumers’ satisfaction & taste from architecture status of Steel furniture as 

well as eventually, acquiring more awareness & help to better recognition & improvement of steel furniture industry. 

The population of this research includes consumers of steel furniture in Tehran & the investigated sample size includes 

51. The tool for collecting data has been questionnaire which has been provided in the form of 4 main related indicators 

to appearance and architecture of the steel furniture such as cloth, carving, paint and coil which have been identified 

through Likert Scale & by library studies as well as viewpoints of this field experts. Ranking of the related indicators 

to satisfaction level from steel furniture appearance and architecture has been done by Friedman test. The results have 

indicated that the consumers’ satisfaction level from furniture carcase has been the most satisfaction with 2.87 mean; 

satisfaction from cloths has been in second place with 2.82 mean; color & carving have been the next with 2.29 & 

2.02 means, respectively. Also, the results have indicated that 35.5% of steel furniture consumers in Tehran have 

intention to use steel furniture with low carving in high scale & 25.8% of them have intention to use steel furniture 

with low carving in low scale as well as 41.9% of them pay attention to the delicacy of the used carving designs in the 

furniture & it is very important for them. Also, 38.7 % & 29 % of them have intention to use steel furniture that paint 

and natural beauty of the wood is used in 
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