
 وجیهه فرشچی و محمد غفرانی

89 

  
 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

  1395، سوم، شماره بیست و سومجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  )مطالعه موردي استان قم( مبلمان استیل بازارتوسعه عوامل مؤثر بر ارزیابی 
  

 2محمد غفرانی و 1وجیهه فرشچی*
 ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، کارشناسی1

  شهید رجائی دبیر تربیت دانشگاه عمران، مهندسی دانشکده کاغذ، و چوب صنایع و علوم گروه دانشیار2
  10/07/1394تاریخ پذیرش: ؛ 16/01/1394تاریخ دریافت: 

  چکیده
  مبلمان استیل است. بازارتوسعه عوامل مؤثر بر هدف از این پژوهش ارزیابی  :هدف

کنندگان مبلمـان    ثر بر بازار با استفاده از نظرات تولیدؤهاي م شاخصبراي این منظور  ها: د و روشموا
طراحـی، کیفیـت، قیمـت و بازاریـابی      ؛گروه اصـلی  4استیل در قالب طراحی پرسشنامه استاندارد در 

ار پرسشنامه از و براي ارزیابی اعتب لفاي کرونباخآتعریف شدند. براي بررسی روایی پرسشنامه از روش 
بـازار مبلمـان اسـتیل بـه دو      ثر برؤهاي اصلی م بندي شاخص روش اعتبار محتوي استفاده گردید. رتبه

  روش طیف لیکرت و ضریب اهمیت هر شاخص انجام شد.
در رتبه اول قرار داشته  )701/3( دست آمده از طیف لیکرت نشان داد که شاخص کیفیت هنتایج ب ها: یافته

هاي بعـدي قـرار    در رتبه )195/3 ،269/3، 348/3( ترتیب یمت، بازاریابی و طراحی بههاي ق و شاخص
هاي  و شاخص نخستدر رتبه ) 2377/0(شاخص قیمت  ،با استفاده از ضریب اهمیت اما گرفته است.

   .هاي بعدي قرار گرفتند در رتبه )0734/0( و طراحی) 1739/0( ، کیفیت)2026/0( بازاریابی
 .شـدند  ربرخـوردا هـا   اخص کیفیت و قیمت از اهمیت باالتري نسبت به سایر شـاخص ش گیري: نتیجه

ثري در بـازار  ؤتوان گـام مـ   بندي هاي صورت گرفته می ریزي مناسب براساس اولویت بنابراین با برنامه
  مبلمان استیل برداشت.

  

  بازار مبلمانمبلمان استیل، شاخص، طیف لیکرت،  هاي کلیدي: واژه

                                                             
  farshchi.v@gmail.comمسئول مکاتبه: *



  1395) 3)، شماره (23هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش

90 

  مقدمه
ها از کرسی براي استراحت و پذیرایی  هاي ایرانی در گذشته از فرش و پشتی و در زمستان دهخانوا  

 شـد  مـی  محسوب هاي اشرافی خانه براي لوکس کاالیی مبلمان طوري که هکردند ب از مهمان استفاده می
حتـی   و شـهري  هاي  وارخان اغلب هاي ضروري کاال یکی از به مبلمان چند دهه پیش تا به حال از ولی

مبلمان استیل یکی از انواع مبلمانی است که در ایران طرفدار خاص خود را  تبدیل شده است. روستایی
از طرفـی  شـود.   یافـت مـی   از انـواع آن  ت مبلمان استیلیک دس هاي ایرانی اکثر خانهدر  دارد و تقریباً

یی برخوردار اسـت و  ارائه کار هنري در سطوح اسکلت چوب آن از ارزش باالمبلمان استیل به لحاظ 
ـ     در بعضی موارد حتی چند بار پارچه و رنگ مبل تعویض می کـار رفتـه در    هشـود و چـوب مناسـب ب

نسبت نجایی که مبلمان استیل از آباشد.  رات مییاسکلت آن داراي استحکام الزم براي پذیرش این تغی
 شناسـایی ابعـاد   ف جهتعوامل مختلبررسی  بیشتري استمشتریان داراي  محصوالت مبلمان به سایر

ـ رشد اقتصادي در این زمینه الزامی  منظور فراهم کردن آن بهمختلف   ،تـا مبلمـان اسـتیل    نظـر رسـید   هب
اي در زمینـه   کشورهاي فعـال منطقـه   گیرد.وارداتی بمبلمان  انواع ساخت ایران دست پیشی را در برابر

عنـوان بـازار    کشور مـا را بـه   ،ازار ایرانصادرات مبلمان و مصنوعات چوبی از قبیل ترکیه با توجه به ب
شـناخت کلیـه    ،هـاي داخلـی   منظور رقابت با محصـوالت وارداتـی در بـازار    . بهاند گرفتههدف در نظر 

گونه محصوالت نسبت به انـواع مشـابه تولیـد     کنندگان موجب ترجیح این عواملی که از دیدگاه مصرف
ز طریق آن نقاط ضعف موجود در این زمینه تقویت باشد تا ا دد بسیار مهم و ضروري میگر داخلی می

 از مشـتریان  انتظـارات  و یابـد  کاهش مناسب کیفیت ضمن حفظ استیل مبلمان قیمت اگر). 22( گردد
داشـت و   خواهد را وارداتی محصوالت با رقابت توان محصول این کند، آنگاه مینأت مختلف هاي جنبه
   .مین خواهد کردأرا ت یانانتظارات مشترنیز 
از بازدیدکنندگان سالن صادراتی نمایشگاه هوفکس صـورت گرفـت    2009در تحقیقی که در سال   

ارائه شـده را نسـبت بـه محصـوالت مشـابه       داخلی درصد از بازدیدکنندگان محصوالت 5/64بیش از 
بـه ایـن محصـوالت     درصد معتقد بودنـد محصـوالت مشـابه خـارجی     1/23خارجی ترجیح دادند و 

درصد اعالم کردند که این محصوالت با محصوالت مشابه خارجی تفاوتی  5/9همچنین  ارجحیت دارد
گـان بـه مبلمـان داخلـی      کنند این تحقیق نشان از عالقه مصرف لذا .پاسخی ندادند درصد 9/2و  ندارد

کننـدگان   کنندگان و صادر که توسط اتحادیه تولید دیگريدر تحقیق  .)9( نسبت به مبلمان خارجی دارد
بـه    دگان در پاسخ به ایـن سـوال کـه عالقمنـد    کنن مصرف ،صورت گرفت 2009مان ایران در سال مبل
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صد مبلمان خارجی در 7/15درصد مبلمان ایرانی و  3/40 استفاده از مبلمان داخلی یا خارجی هستید،
 درصـد  5/18و  نداشت وجود درصد تفاوتی بین مبلمان داخلی و خارجی 5/25براي  را ترجیح دادند،

 مان تمایل بـه کاالهـاي تولیـد داخـل    کنندگان مبل دهد که مصرف . این موضوع نشان میپاسخی ندادند
و بـا افـزایش    د،ناین اعتماد مردم را یک فرصت تلقی نمایباید داخل کننده  تولیدلذا کارخانجات  دارند

صادرات داشـته   به نگاهی هم در اختیار بگیرند و هاي داخلی را بازار کیفیت و کاهش قیمت تمام شده
  .)10( باشند
هاي داخلی و  ها بازار عوامل مختلفی براي تولید مبلمان استیل وجود دارد تا با تمرکز بر روي آن  

. صفرزاده و باشد می محصول یکی ار عوامل مؤثر قیمتخارجی مبلمان استیل را در دست گرفت. 
 اند دانسته تنوع گذار است را قیمت وثیرتأ کننده مصرف رفتار روي بر که معیاري ) دو2011( همکاران

د اموها و کیفیت  یا داخلی بودن چوب استفاده در تولید مبلمان استیل، وارداتی نوع چوب مورد )18(
 وارد همواره زیادي بسیار حد تا ما . کشورباشد ارذگ ثیرمبلمان تأ و کیفیت تواند بر روي قیمت می اولیه
خام که در تولید واردات چوب االت  کل جمع. گردد می سوبمح آن هاي فرآورده چوب و کننده

 بوده دالر 76224733به ارزش تن  136927مقدار  1393سال شش ماه اول در  مبلمان نقش دارد
هاي مناسب و  لذا برنامه ).2( صورت الوار وارد شده است. درصد به 96است. از این مقدار واردات 

تواند باعث ثبات در قیمت مواد  نیاز براي تولید مبلمان می ردطوالنی مدت در تأمین مطمئن چوب مو
انرژي  آالت جدید مصرف در صورت استفاده از ماشین گردد،اولیه و توسعه پایدار کارخانجات کشور 

 نهایی قیمت به کاهش مسائل این لذا شد، خواهد کار انجام یک درگیر کمتري نیروي انسانی و کمتر
 از )1993( همکاران و توان کیفیت را نام برد. بولدینگ از عوامل دیگر می ).11شود ( می منجر کاال

 )4( صحبت کردند توصیه به میل همچنین و مجدد به خرید تمایالت و کیفیت بین مثبت رابطه وجود
 چرا کند، ایفا می تولیدي صنایع در مهمی نقش مناسب، قیمت و باال کیفیت با محصوالتی ارایه و تولید

 یک همچنین بوده و حیاتی هایی سازمان چنین سودآوري و بقا براي تولیدي محصوالت کیفیت که
پدهاي  دوزي، دور نوارهاي مبلی، رو هاي پارچه جنس ).21(  است سازمان براي سودآور استراتژي
 سفتی و راحتی میزان کننده تعیین حال عین و در است متفاوت مبلمان در رفته کار هب فنرهاي و نشیمن،

). نوع پارچه مورد استفاده در تولید مبلمان استیل، وارداتی یا داخلی بودن آن، کیفیت 19( ل استمب
 ها و طرح و رنگ مطابق با سلیقه ایرانیان، نوع مواد مصرفی در نشیمنگاه و پشتی مبلمان استیل پارچه

ده سازد بنابراین نوع مواد انتظارات مشتري را  برآور تواند بر کیفیت مبلمان استیل تأثیر گذارد و می نیز
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 هاي هســاز تمام در که این به توجه با اولیه مورد استفاده براي کیفیتی مناسب حائز اهمیت است.
 چوبی سازه هر مهم و اصلی هاي بخش از یکی پس، اند شــده یکدیگر وصل به مختلف قطعات چوبی

 بار اتصــاالت .هستند سازه یک رعناص بین حســاس هاي حلقه، اتصاالت این و اســت اتصاالت آن
 چسبی کاربرد اتصاالت ).14(آورد  می  وجود هب را ســازه بنیان و کرده تحمل پیوســته طور به را وارده

 و قابل اعتماد اتصال یک تولید بنابراین باشد.می ناپذیر  چوبی اجتناب محصوالت از بسیاري ساخت در
هاي این نوع اتصال و چسب بر بنا). 20( رسدمی نظر به مهم ريام مصرف شرایط در اتصال این کنترل نیز

کیفیت محصول تولیدي خواهد  افزایش و سبب کند مین میمبلمان استیل را تأ استحکاممناسب مصرفی 
نوع طراحی اصلی مبلمان استیل است و زیبایی مبلمان به آن وابسته است.  از مشخصهکاري  . منبتشد

تواند در جذب مشتري به برند مبلمان استیل و خاص کردن آن تأثیر  میخاص و منحصر به فرد هم 
جایی که  . از آناستسازي مبلمان مؤثر  ها و نوع منبت در هزینه، زیبایی و سبک طرح داشته باشد.

و نوآوري توان نوع منبت  کنندگان داخلی از سالیق ایرانیان در این زمینه آگاه هستند بنابراین می تولید
جدا از طرح و زیبایی همچنین را گزینه مناسب براي پیشرفت در این زمینه دانست. آن  در نقوش

ابت با سایر محصوالت رق يمبلمان ارگونومی و رعایت استانداردها در این زمینه امري ضروري برا
 بر ذارتأثیرگ هاي فاکتور از یکیافراد  بدن هاي اندازه با مبلمان بودن ابعاد نامناسب). 8(وارداتی است 

 روانی و روحی اختالالت ساز زمینه تواند می آن بر  عالوه و باشد کمر می درد و ها مهره ستون شکل تغییر
هاي مناسب براي  تمامی ابعاد و اندازه ).8( ها شود رفتاري در انسان بد خلقی، کج موجب همچنین و

ر ساخت مبلمان استیل باید صورت استاندارد موجود است و د ساخت مبلمانی راحت و قابل نشستن به
 تا حد مشتري دادن سوق و رشد طریق از تقاضا مدیریت بازاریابی، از هدف امروزهکار گرفته شود.  به

 رفتار خرید و ادراك نیازها، ها، خواسته باید ). بازاریابان12( ها است سازمان به وفاداري نردبان در بلوغ
 بازار، توسعه سهم در رقابت خصوص در بتوانند آن مکک با تا دهند قرار مطالعه مورد را مشتریان

 توزیع هاي کانال و تغییر تبلیغات محصول، هاي ویژگی تغییرات قیمت، تغییرات جدید، محصول توسعه
کند که برند  ) عنوان می2006روالس (). یکی از عوامل بازاریابی برندسازي است. 18( بگیرند تصمیم

 غفرانی و همکاران. )17( یا مقدار تقاضاي کاال و خدمات مشابه شود تواند باعث تمایز در قیمت و می
 صنعت در برندسازي بر تأثیرگذار هاي شاخص بندي الویت و ارزیابی با عنوان تحقیقیدر  )2013(

ي تواند سبب رشد برندها ثر بر آن میؤهاي م برندسازي و تقویت شاخص که اند اعالم کرده مبلمان
براي خرید در جذب مشتري  ثرؤبنابراین برند امري م )7(.داخلی و خارجی شوندهاي  در بازار مبلمان



 وجیهه فرشچی و محمد غفرانی

93 

هاي  سازي را یکی از راهکار ) حمایت از برند و برند2013غفرانی و همکاران (. استمبلمان استیل 
) معتقد است که باید با حمایت از 2010( پورفالح. )7( رسیدن به برندي موفق عنوان کرداند

ها شانس صادراتی باالیی دارد، امکان تولید با کیفیت باال و  واقعی که محصوالت آنکنندگان  تولید
ثر ؤتواند در پیشبرد این هدف م مناسب براي برند می ریزي برنامهو  قیمت مناسب تر را فراهم کرد

 .)16( باشد

هدف خارجی هاي  تمامی این موارد توانایی و ظرفیت رقابت با کاالهاي وارداتی و رقابت در بازار  
 بـرد.  باال مـی  را در شناساندن مبلمان استیل ایرانی با کیفیت، قیمت مناسب، خاص و متنوع به جهانیان

بوده و نتـایج آن   قم استان مبلمان استیل بازارتوسعه  عوامل مؤثر برهدف از انجام این تحقیق ارزیابی 
 و باشد استیل و همچنین ارتقاء کیفیت آنبراي بهینه کردن استفاده از مواد اولیه، فرم و طراحی مبلمان 

 هاي مصرف و توسعه صادرات کمک خواهد کرد. استاي حفظ بازاردر ربدیهی است که 

  
  ها مواد و روش

 در جستجو با که طوري به .باشد می و پیمایشی اسنادي صورت دو به تحقیق این انجام روش  
مبلمان استیل  بازار توسعه مؤثر بر هاي اخصش ،دانشگاهی متخصصان و کارشناسان با اینترنت، مصاحبه

کیفی به  و کمی هايسؤال لحاظ کردن اي باپرسشنامه ،نظر مورد هايشاخص براساس و شناسایی ایران
 ارزیابی براي و کرونباخ آلفاي از روش پرسشنامه روایی بررسی براي .گردید تدوین صورت تخصصی

 احتمالی شاخص 28 ها تعدادپرسشنامه کلیه در .گردید فادهاست محتوي اعتبار از روش پرسشنامه اعتبار
 کیفیت قرار و ، قیمتبازاریابیگروه طراحی،  4تأثیرگذار بر جذب مشتري مبلمان استیل به تفکیک در 

 و چوب صنعت کارشناسان همچنین و استیل مبلمان تولیدکنندگان از و توسط تعدادي )1(شکل  گرفته
هاي بیانی (بسیار کم،  ماري مورد تحقیق)، براساس طیف لیکرت و با واژهه آع(جاممبلمان استان قم 

 ها شاخص از یک هر براي شده مشاهده فراوانی گذاري شد. سپس زیاد، بسیار زیاد) ارزش کم، متوسط،
. همچنین از گردید محاسبه و شمارش لیکرت مقیاس طیف آمده براساس دست  به هاي رتبه براساس

  .ها استفاده شد بندي شاخص  تبهضریب اهمیت براي ر
 اهمیـت  ترتیـب   بـه مبلمـان اسـتیل ایـران     بازاروضعیت  برمؤثر  هاي  شاخص این تحقیق براساس  

 آمار هاي روش از استفاده با ها پرسشنامه از حاصل اطالعات تحلیل تجزیه و براي گردید. بندي اولویت

  استفاده گردید.SPSS  افزار نرم از ناپارامتریک
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  .ثربر توسعه بازار مبلمان استیلؤهاي م ها و زیرشاخص شاخص -1 شکل

Figure 1. Indicators and sub-indicators affecting the development of classic furniture market. 
 

  شده است: ارائهها در زیر  ها و زیرشاخص  توضیح شاخص
کـردن مبلمـان   تمـایز  و م مشتري طراحی منحصر به فرد یک عامل اساسی در جذب شاخص طراحی:

  است:   ذیلهاي  است که خود شامل زیر شاخص نسبت به سایر محصوالت
 و کـار  محـیط ، هـا  دستگاه، ابزارها دارد سعی که است ترکیبی ارگونومی علمی شاخص ارگونومی: زیر

  ).8( ایدنم طراحی ها انسان عالیق و ها محدودیت و جسمی -فکري هاي توانایی به باتوجه را مشاغل
هـاي مـورد    سبک در تولید مبلمان استیل حائز اهمیت است. شـناخت سـبک   زیر شاخص نوع سبک:

  ثر باشد.ؤتواند در جذب مشتري م عالقه مشتریان می
عامل تمایز بین محصوالت داخلی و وارداتـی خالقیـت و تنـوع اسـت.      یت:شاخص تنوع و خالق زیر

هاي تکراري خسـته کننـده و    طرح اصوالًهستند زیرا  امروزه مردم به دنبال محصوالت جدید و خاص
در صنعت مبلمان هستند که عاملی براي جذب و وفادار  آور است و جذبه زیاد یا مضاعفی ندارد. ل مال

 ).6( کردن مشتري است
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هاي پر  ثیرگذار باشد که شامل زیر شاخصأتواند بر قیمت محصول ت منبت می زیر شاخص نوع منبت:
  .کند که به نوع طراحی کمک میاست  بتمنبت و کم من

راحتی در حرکت دادن مبلمان یکی  یک ایده نو در طراحی استسازي  : سبکسازي شاخص سبک زیر
  هاي خرید در بین مشتریان است بنابراین در طراحی باید لحاظ شود. از گزینه

. نـام تجـاري و برنـد    هاي مشتري عامل اصلی فلسفه بازاریابی است تمرکز بر نیاز :بازاریابیشاخص 
 هـاي  نـام تواند نوعی بازاریابی براي فروش محصوالت مبلمان در داخل و خـارج از کشـور باشـد.     می

شـوند   باشـند و باعـث مـی   مـی  هاي کـاال  تجاري اطالعاتی در مورد کیفیت کاال، عملکرد و سایر جنبه
بخشـد و همچنـین جـزء     ها معنا مـی  نآمشتري ریسک کمتري را متحمل شود. نام تجاري به صاحبان 

  هاي ذیل است: شامل زیر شاخص بازاریابی). 13شود ( ها محسوب می نآثروت 
هـا و   : حمایت کشور از این امـر همچـون ایجـاد کمیسـیون    از برندسازي دولتشاخص حمایت  زیر

موفقیـت  کنندگان امري مهم در جهـت   اولیه، ارائه امکانات مالی به تولید مین موادأها، ت نامه تدوین آیین
  برند خواهد بود. 

 که برند سبب فـراهم  ند) عنوان کرد2008کاتلر و ارمسترانگ ( :شاخص حمایت از حق مالکیت زیر 
 نـام  ثبت عدم صورت در که شود، محصول می یک خاص هاي ویژگی انحصار از قانونی حمایت آمدن

حمایت از حـق   آمد خواهد فراهم آن از سوءاستفاده و برداري کپی امکان محصول براي برند و تجاري
بـرداري سـبب خـاص بـودن      مالکیت طرح خاصی از مبلمان براي یک شـرکت و جلـوگیري از کپـی   

  .)12( تواند مشتري را به سمت خود جذب کند می محصوالت شده و
جذب مشتري عامل اصلی براي یک بازاریابی موفق اسـت. بـا بازاریـابی     :جذب مشتريزیر شاخص 

طور کلی جذب مشتري یکی  هب دست آورد. به خود را براي محصوالت تولیدي توان مشتري مناسب می
  یابی است. ترین اهداف بازار از اصلی

 کننـدگان مبلمـان   مصرف هاي اولویت از مناسب کیفیت عین در مناسب : قیمتشاخص قیمت مناسب
خاب برند و سبب انتبراین قیمت مناسب هاي گران قیمت است، بنا از آنجایی که مبلمان جز کاال. است

 سـبب  رقـابتی  بازارهاي در هم قیمت واقع ). در6( شود سایر محصوالت میمحصول ایرانی نسبت به 
شـد   و سبب جذب مشتري خواهـد  شود می محصوالت وارداتی به نسبت شدن محصول ایرانی متمایز

  هاي ذیل است: که شامل زیر شاخص
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مبلمـان اسـتیل بسـیار مهـم      و قیمـت  کیفیر د و درجه کیفیت آن : نوع چوبشاخص نوع چوب زیر
محکم با دانسیته متوسط باعث استحکام با رنگ و نقش و نگار زیبا و ی یها که چوب طوري هباشد ب می

 و همچنین وزن قابل قبـول شود و منبت کاري نسبتاً راحت و قابل اجرا  مناسب در اجراي اتصاالت می
  است.محصوالت 

و اتوماتیک  کاري ماشین عملیات ، کیفیت،، دقت، سرعتآالت ع ماشیننو: االت شاخص نوع ماشین زیر
   ثر باشد.قیمت مبلمان و هزینه تولید مؤکیفیت محصوالت، د برتوان ها می آن بودن

کنندگان   باشد. مصرف کیفیت محصول می ،بیشترین موفقیت در جذب مشتريشاخص کیفیت مناسب: 
 ا حاضـر شـوند مبلغـی را بـراي آن کـاال بپردازنـد. کیفیـت       به دنبال کاالیی با کیفیت مناسب هستند ت

 نیازهـاي  نمـودن  بـرآورده  در، خدمت یا محصول موفقیت موجب که است هایی ویژگی از اي مجموعه
  هاي ذیل است: کیفیت شامل زیر شاخص .)23است ( بازار گرفتن اختیار در و مشتري

  ثر است.آن مؤ و کیفیتن استیل در تولید مبلما : نوع مواد اولیههیلمواد اوشاخص  زیر
: نوع پارچه مصرفی در تولید مبلمـان اسـتیل چـه در طـرح و رنـگ و چـه در       شاخص نوع پارچه زیر

وارداتـی و   هـاي  پارچـه تولید شود. نوع پارچـه شـامل    با کیفیتکیفیت باید مناسب باشد تا محصولی 
  اهمیت است. دارايبراي مشتري  هاي داخلی رداتی و کیفیت پارچههاي وا داخلی است. کیفیت پارچه

بـراي مشـتري   آن مواد مصـرفی در نشـیمنگاه و کیفیـت    نوع : شاخص مواد مصرفی در نشیمنگاه زیر
  است.ها  و یا فنر ضایعات پنبه : اسفنج، فوم سرد، فوم گرم، شامل موادو  اهمیت دارد

یفیت آن رابطه مسـتقیم دارد.  کار رفته در مبلمان استیل با ک : نوع اتصاالت بهشاخص نوع اتصاالت زیر
هـایی کـه    نوع اتصـاالت در قسـمت   .تحکام و محکمی مبلمان حائز اهمیت استاتصاالت از لحاظ اس

  کام و زبانه، اتصال دوبل و نوع چسب مصرفی است. اتصاالتشامل مربوط به سازه مبل است 
  

  و بحث نتایج
روایی پرسشـنامه بـا    .ستان قم تکمیل شدا استیل کنندگان مبلمان توسط تولیدپرسشنامه  100تعداد   

 روش از اسـتفاده  ارزیابی شد و اعتبار پرسشنامه بـا درصد  85 میزانبا  لفاي کرونباخآاستفاده از روش 
جامعه آماري این  .قرار گرفت تأیید مورد آگاه متخصصان نظرات از گیري مبناي بهره بر و محتوي اعتبار

  .باشند استان قم میکنندگان مبلمان استیل  تحقیق تولید
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مبلمـان   کیفیـت  ظـاهري و  آید که بر وضـعیت  شمار می طراحی مبلمان از عواملی به: شاخص طراحی
آن تحولی در صنعت مبلمان اسـتیل ایجـاد    جذابیتثر است. طراحی متفاوت و ؤاستیل و فروش آن م

ا اهمیت است کـه صـنعت   طوري که تأثیر طراحی آنقدر ب هب .نماید و ارزش آن را دو چندان می کند  می
 زیـر  اهمیـت  از بررسـی  آمده دست هب نتایج نامید. مبلمان صنعت در هنرتبلور توان  مبلمان استیل را می

جـدول تنـوع و خالقیـت در    ایـن   با توجـه بـه   .است گردیده بیان 1 جدول قالب در مؤثر هاي شاخص
ترتیب در  نومی و سبک مبلمان بهسازي، نوع منبت، ارگو طراحی در رتبه اول و زیبایی، ظرافت و سبک

لویـت  ووخالقیت در طراحی باید در انابراین ایجاد تنوع در محصوالت . باند قرار گرفتهي بعدي ها رتبه
هاي الزم جهت اعمـال   اول توجه طراحان مبلمان استیل قرار گیرد سپس بر روي سایر عوامل، بررسی

  .و متفاوت ارائه شودتغییر بر روي محصوالت انجام گیرد تا کاالیی خاص 
  

  .شاخص مربوط به شاخص طراحی مقادیر عددي زیر -1جدول 
Table 1. Numerical values related to Sub-criteria the design. 

  رتبه
Rank  

انحراف 
  معیار

Standard 
deviation  

  میانگین
Average  

  بسیارکم
  )درصد(

Very 
low  

  کم
  )درصد(

Low  

  متوسط
  )درصد(

Mediocre  

  زیاد
  )درصد(

High  

 بسیارزیاد
  )درصد(

Very 
high  

  زیرشاخص
Sub-criteria  

1  0.756  4.06  0.66  4.33  20.33  37  37.66  

تنوع و خالقیت در تولید مبلمان 
  استیل

Diversity and creativity in 
the production of classic 

furniture  

2  0.77  3.98  1  5.25  23.25  35.5 35  
  تیلزیبایی مبلمان اس

The beauty of classic 
furniture  

3  1.044  3.55  7.33  7.66  26.66  38.66  19.66  
  سازي مبلمان استیل ظرافت و سبک

delicacy and weight 
lightening of classic 

furniture  
  نوع منبت در طراحی  30.66  24.66  13.33  9.33 22  3.32  0.91  4

Type of Carves in the design  

5  0.96  2.29  36.3  30  13  9.3  11.3  

ارگونومی و استانداردها در تولید 
  مبلمان

Ergonomics and standards 
in the production of 

furniture  

6  1.073  1.97  65.27  3.45  8  15.27  8  
  هاي مختلف مبلمان استیل سبک

Different styles of classic 
furniture  
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ثر ؤم جهانو  کیفیت از عواملی است که بر وضعیت مبلمان استیل در بازار ایران: شاخص کیفیت
 دست هب هاي مبلمان باشد. نتایج رکتتواند عاملی براي ایجاد رقابت بین ش است. کیفیت محصوالت می

 2 است. با توجه به جدول گردیده بیان 2 جدول قالب در مؤثر هاي شاخص زیر اهمیت از بررسی آمده
و نوع پارچه مورد استفاده، مواد مورد استفاده در نشیمنگاه و نوع اتصاالت به  ولیه در رتبه اولمواد ا

چوب استفاده  میزان شترینیکه در مبلمان استیل ب این دلیل به. اند فتهر قرار گرهاي دیگ ترتیب در رتبه
   .کیفیت مواد اولیه حائز اهمیت استبنابراین  شود می
  

  .شاخص مربوط به شاخص کیفیت زیر مقادیر عددي -2جدول 
Table 2. Numerical values related to sub-criteria the quality. 

  رتبه
Rank  

انحراف 
  معیار

Standard 
deviation  

  میانگین
Average  

  بسیارکم
  )درصد(

Very 
low  

  کم
  )درصد(

Low  

  متوسط
  )درصد(

Mediocre  

  زیاد
  )درصد(

High  

  بسیارزیاد
  )درصد(

Very 
high  

  زیرشاخص
Sub-criteria  

1  0.816  3.812  0.25  5.25  23  30.5  41  
  مواد اولیه در تولید مبلمان استیل

Raw material in the 
production of classic 

furniture  

2  0.922  3.72  6  5.2  26.4  35.6  26.8  
هاي مورد استفاده در  پارچه

  مبلمان استیل
Fabrics used in classic 

furniture  

3  0.855  3.675  8  8.5  18.5  38 27  

مواد مورد استفاده در نشیمنگاه 
  و پشتی مبلمان استیل

The materials used in 
the Seat and back of 

classic furniture  

4  1.037  3.6  16  7.5  37.5  23.5  15.5  

نوع اتصاالت مورد استفاده 
  در ساخت مبلمان استیل
Type of connectors 

used in manufacturing 
of classic furniture  

  
ها در  ثر است. بازاریابی به شرکتؤبرخی از عوامل بازاریابی بر وضعیت مبلمان استیل م: بازاریابی

کنندگان را در برابر خلق محصول خاص  از طرفی تولید کند شناساندن محصوالت به مشتري کمک می
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 بیان 3 جدول قالب در مؤثر، هايشاخص رزی اهمیت از بررسی آمده دست هب نتایج .نماید پشتیبانی می
لویت اول و برند و حفظ حق مالکیت در خلق وجذب مشتري در ا 3 است. با توجه به جدول گردیده

  .اند هاي دیگر قرار گرفته لویتوترتیب در ا  محصول به
  

  .شاخص مربوط به شاخص بازاریابی مقادیر عددي زیر -3جدول 
Table 3. Numerical values related to sub-criteria the marketing. 

  رتبه
Rank  

  انحراف معیار
Standard 
deviation  

  میانگین
Average  

  بسیارکم
  )درصد(

Very low  

  کم
  )درصد(

Low  

  متوسط
  )درصد(

Mediocre  

  زیاد
  )درصد(

High  

 بسیارزیاد
  )درصد(

Very high  

  زیرشاخص
Sub-criteria  

1 0.63  4.52 1  0.66  3.33  35  60  
ثر در جذب ؤامل معو

  مشتري
Factors affecting 

attracting customers  

2  0.785  3.003  29.66  14  25.33  23  8  

حمایت دولت از برند و 
  عرضه مبلمان استیل

Government 
supports of brand 
and the supply of 
classic furniture  

3  0.968  2.285  23.5  37  29  8.5  2  

حفظ حق مالکیت در 
  ها و سبک خلق طرح

Property rights 
preservation 

in the creation of 
designs and styles 

  

قیمت مناسب در کنار کیفیت مناسب محصول  کند.قیمت، وضعیت بازار مبلمان را تعیین می: قیمت
 رد مؤثر، هاي شاخص زیر اهمیت از بررسی آمده دست هب نتایج افزایش دهد. را تواند رقابت در بازار می

در االت  لویت اول و نوع ماشینونوع چوب در ا 4 است. با توجه به جدول گردیده بیان 4 جدول قالب
نوع  استثر ؤم محصولکه بر قیمت بیشترین عواملی  تولید مبلمان در رتبه دوم قرار گرفته است.

   .در محصول استچوب مورد استفاده 
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  .تشاخص مربوط به شاخص قیم مقادیر عددي زیر -4جدول 
Table 4. Numerical values related to sub-criteria the price. 

  رتبه
Rank  

انحراف 
  معیار

Standard 
deviation  

  میانگین
Average  

  بسیارکم
  )درصد(

Very 
low  

  کم
  )درصد(

Low  

  متوسط
  )درصد(

Mediocre  

 زیاد
  )درصد(

High  

 بسیارزیاد
  )درصد(

Very 
high  

  زیرشاخص
Sub-criteria  

1  0.53  4.077  3.71  4.28  17.49  29.71  44.85  

استفاده در  نوع چوب مورد
  تولید مبلمان استیل

Type of wood used in 
the production of classic 

furniture  

2  0.872  2.62  14  12.57  12.03  40  21.4  
  در تولید مبلمان االت نوع ماشین

The type of machinery 
in the production of 

furniture  
  
 با تحقیق از مرحله این در: صشاخ هر نسبی به اهمیت توجه با کلی هاي شاخص نهایی بندي تبهر

 صورت بندي رتبه ،اصلی هاي شاخص براي و طیف لیکرت آماري نظر از میانگین محاسبه شده به توجه
 هر اهمیت ضریب کل، اهمیت با در مقایسه شاخص هر اهمیت میزان گرفتن نظر در سپس با و گرفت

اهمیت  مقدار آمده، دست  به میانگین در ضریب اهمیت اساس بر نهایت در و گردید اخص محاسبهش
  .پذیرفت صورت نهایی بندي آن رتبه اساس بر که آمد دست به شاخص هر نهایی

  
  .بازار مبلمان استیل توسعه برثر ؤهاي م بندي شاخص نتایج رتبه -5جدول 

Table 5. The results of the ranking factors affecting the development of classic furniture market.  

  ردیف
Row  

  شاخص
Index  

  میانگین کل
Total 

average  

  رتبه اولیه
Initial 
rating  

  ضریب اهمیت
Importance 

factor  

  مقدار عددي اهمیت نهایی
The numerical value of 

final importance  

  رتبه نهایی
Final 
rating  

  احیطر  1
design  

3.195 4  0.047  0.0734  4  

 کیفیت  2
 quality  

3.701  1  0.071  0.1739  3  

 بازاریابی  3
marketing  

3.269  3  0.062  0.2026  2  

  قیمت  4
price  

3.348  2  0.023  0.2377  1  
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اول و بـا احتسـاب   ساب ضـریب اهمیـت در رتبـه    تبدون اح کیفیتشاخص  5با توجه به جدول   
شاخص قیمت بدون احتساب ضریب اهمیـت در رتبـه    سوم قرار گرفته است.ضریب اهمیت در رتبه 

دوم و با احتساب آن در رتبه اول قرار گرفته است از طرفی شاخص بازاریابی بدون احتساب ضـریب  
اهمیت در رتبه سوم و با احتساب ضریب اهمیت در رتبه دوم قرار گرفته است ولی شاخص طراحـی  

  چهارم قرار گرفته است. بندي در رتبه  در هردو رتبه
هاي  و دیدگاه بنگاه کنندگان هاي اخیر براساس نیاز روز مصرف یکی از بازارهایی که در سال 

که  توجه به اینبا  .است مان، شاهد عرضه انواع مختلف کاالهاي ارزان و گران شده، بازار مبلاقتصادي
 و به یکی از، نهادینه شده درکشور لحاظ اقتصادي و فرهنگی از هاي اخیر مبل طی سال استفاده از

بررسی وضعیت مبلمان بنابراین  است. تبدیل شده هاي بزرگ و کوچک در مقیاس بنگاه صنایع اصلی
بازار  توسعهتوانند بر  هاي نام برده شده در این تحقیق می شاخص .در بازارهاي ایران ضروري است

  .ثر باشدؤم قم مبلمان استیل
قرار گرفته ه اول یفیت در رتبکشاخص ، طیف لیکرت به وسیله کلی هاي شاخص بندي رتبهدر   

شاخص هاي  با توجه به زیر شاخص .باشد مییب اهمیت در رتبه سوم است ولی با در نظر گرفتن ضر
سازي مبلمان  ، ظرافت و سبکلمان استیل، زیباییتنوع و خالقیت در تولید مب مشخص شد کهکیفیت، 

هاي مختلف مبلمان  ارگونومی و استانداردها در تولید مبلمان و سبک استیل، نوع منبت در طراحی،
ترتیب در درجات اهمیت اول تا ششم قرار گرفته و با توجه به نزدیکی کلیه موارد به یکدیگر،  استیل به

اي  مجموعه کیفیتکند که  ) بیان می2012( طیارها اهمیت زیاد پیدا نمودند. از طرفی  تمام زیر شاخص
 در و نیازهاي مشتري نمودن برآورده خدمت، در یا محصول موجب موفقیت که است هایی یویژگ از

 در ماندگاري تنها راه کیفیت ارتقاء جهت صحیح در تصمیمات . اتخاذ)23( بازار است گرفتن اختیار
 باالیی برخوردار اهمیتتولیدکننده از  و است. کیفیت از نظر مشتري کشور از خارج و بازارهاي داخل

 سطح افزایش در عوامل مؤثر مهمترین از خدمات و کاال کیفیت پژوهشگران، نتایج . براساساست
بنابراین باال بردن کیفیت مبلمان استیل از  ).1( است آنان وفاداري نتیجه در و مشتریان رضایتمندي

ها و  کتلویت شرونشیمنگاه باید در ا لحاظ تولید، مواد اولیه، نوع پارچه، نوع مواد مصرفی در
قرار گیرد تا توانایی الزم را جهت رقابت با محصوالت وارداتی استان قم هاي مبلمان استیل  کارگاه

  بازار به دست بیاورد.
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هاي کلی به وسیله طیف لیکرت، شاخص قیمت در رتبه دوم قرار گرفت ولی  بندي شاخص در رتبه  
هاي قیمت مشخص شد  جه به زیر شاخصبا تو باشد. با در نظر گرفتن ضریب اهمیت در رتبه اول می

ترتیب در رتبـه   آالت در تولید مبلمان به که نوع چوب مورداستفاده در تولید مبلمان استیل و نوع ماشین
اند و نوع چوب از اهمیت باالیی برخوردار است. باید گفت کـه قیمـت در یـک     اول و دوم قرار گرفته

است که در کنار کیفیت مناسب داراي قیمت مناسبی راستا با کیفیت محصول است. محصولی ارزشمند 
ها، براي کاالها و خدماتی  ها و شرکت تمامی سازمان کنند که ) بیان می2007فر ( باشد. بختائی و گلچین

هـاي متفـاوت و    تراز شدن کیفیت کاالهـاي شـرکت   با هماما  کنند دارند قیمتی تعیین می که عرضه می
ثر بر حفظ و جذب مشـتریان و وفـاداري و   ؤی از مهمترین عوامل متشدید رقابت، عنصر قیمت به یک

کند که قیمت ایجاد کننـده مزیـت    ) بیان می1977). از طرفی باترز (3( ها تبدیل شده است رضایت آن
). قیمت هر محصول مبلمان با توجه به نوع چوب، نوع فنـاوري  5( رقابتی و یک مؤلفه تبلیغاتی است

چنانچـه  تواند مشتري را به خرید محصـول جـذب کنـد.     کنار کیفیت مناسب میدر  مورد استفاده و ...
 قـرار  آنـان  اختیـار  کنندگان برطرف شود و مواد اولیه با قیمـت مناسـب در   مشکل تهیه مواد اولیه تولید

  .نهایت کیفیت افزایش خواهد یافت یابد، اما در ها کاهش می گیرد، قیمت
 قرار گرفته است در رتبه سوم شاخص بازاریابی ،طیف لیکرتوسیله  هاي کلی به بندي شاخص رتبه  

 بازاریـابی هـاي   . با توجـه بـه زیـر شـاخص    باشد میولی با در نظر گرفتن ضریب اهمیت در رتبه دوم 
برند و عرضه مبلمان استیل و حفـظ  حمایت دولت از ثر در جذب مشتري، ؤعوامل م مشخص شد که

ثر در ؤاند. که عوامل مـ  ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفته ها به و سبک ها حق مالکیت در خلق طرح
 ت بیشتري برخوردار است.  یجذب مشتري از اهم

مدت و  کند در عصر جدید بازاریابی، هدف برقراري روابط بلند ) بیان می2009( و همکاران عثمان  
فظ و مشتریان کمتـري را  شود که مشتریان بیشتري را ح اي ترسیم می متقابل با مشتري است و به گونه

. )15( یابـد  هـا افـزایش مـی    آوري شرکت این ترتیب در بلند مدت سهم بازار و سود از دست داده و به
اي پیچیده است که در این تحقیق بـه برخـی از عوامـل آن اشـاره شـده بنـابراین        بازاریابی خود مقوله

اسـتیل،   مبلمـان  عرضـه  و تري، برنـد مش جذب در ثرؤم ریزي مناسب بر روي بازاریابی (عوامل برنامه
 استان قم تواند وضعیت بازار مبلمان می ها) به طرق مختلف سبک و ها طرح خلق در مالکیت حق حفظ

مشتري را به برند خـود   ،هاي مشتري و معرفی محصول زیرا بازاریابی با تمرکز بر نیازرا بهبود بخشد. 
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بزرگی در وضعیت بازار مبلمان اسـتیل ایجـاد خواهـد     نماید. بنابراین بازاریابی مناسب تغییر جذب می
  کرد.
بـا در   قرار گرفـت  و ضریب اهمیت طیف لیکرت که در رتبه چهارم با وجود این شاخص طراحی  

 در منبت استیل، مبلمان سازي سبک و ظرافت خالقیت، زیبایی، و تنوعچون  هایی زیر شاخصبرگرفتن 
در ترتیـب   کـه بـه   اسـتیل  مبلمان مختلف هاي سبک مبلمان، یدتول در استانداردها و طراحی، ارگونومی

ثیر بـر وضـعیت بـازار مبلمـان اسـتیل      أاز سهم باالیی جهت تدرجات اهمیت اول تا ششم قرار گرفته 
هـا اهمیـت زیـاد پیـدا      با توجه به نزدیکی کلیه موارد به یکدیگر، تمام زیـر شـاخص   .خوردار است بر

اسـتیل اسـتان   بازار مبلمان صورت اصولی و علمی  عوامل فوق به هر یک از. در صورت تحقق نمودند
هـاي قبلـی در صـورت     سیر صعودي خواهد داشت. البته باید در نظر داشت هـر یـک از شـاخص   قم 

  تواند بستري براي تغییر عوامل فوق در جهت پیشرفت تولید مبلمان استیل باشد. اجرایی شدن می
  

 گیري نتیجه
و  بهبـود کیفیـت مـواد اولیـه     ،هـاي نـوین در تولیـد، بازاریـابی     یجاد روشصنعت مبلمان نیازمند ا  

در بازارهاي جهانی بایـد بکوشـیم تـا     ورود و رقابتاست. براي  برندسازي در داخل و براي صادرات
تقویـت و  طور کلی  به .، کسب کنیمشود که در کشورهاي توسعه یافته رعایت می ،استاندردهاي الزم را

المللی، افزایش کیفیـت طراحـی،    کننده داخلی و توسعه صادرات و فروش بین تولیدهاي  توسعه شرکت
المللی با کشورهاي صاحب  چگونگی رقابت و زنده ماندن در شرایط سخت و دشوار، بهبود روابط بین

که باید تولیدکنندگان و مسئوالن در آینده بـه آن توجـه داشـته     است ، از ضروریاتی(حفظ برند) سبک
زدیکی بازار بزرگ مبلمان پایتخت به استان قم و هزینه کم فضاي کسـب و کـار در قـم یـک     ن باشند.

کنندگان مبلمان استیل قم است، که بـاافزایش کیفیـت تولیـدات و بازاریـابی      فرصت خوب براي تولید
توانند سهم بیشتري را از مصـرف مبلمـان کشـور از ایـن      ثر میؤهاي م مناسب و رعایت سایر شاخص

کنندگان به تولیـد محصـوالتی بـا کیفیـت و      با توجه به نتایج تحقیق تشویق تولید دست آورند. طریق به
مین مواد اولیه بـا قیمـت مناسـب و کیفیـت خـوب      أقیمت مناسب در کنار حمایت تولیدکنندگان در ت

اظ هـا از لحـ   ثر باشد، از طرفـی حمایـت آن  ؤم استان قم تواند در بهبود وضعیت بازار مبلمان استیل می
 مبلمانصنعت  باعث توسعه کمی و کیفیهاي الزم جهت برندسازي و جذب مشتري  قانونی و آموزش

استانداردسـازي محصـوالت    ،هـا  و برخورداري از تسهیالت مالی دولت و بانـک خواهد شد  استان قم
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ه تولیدي براي ورود به بازار مبلمان و ساخت مبلمان استیل براساس نیاز مشتري از عـواملی اسـت کـ   
به سمت کیفیت  با سوق دادن کارخانجات تولید پارچه مبلمانتولیدکنندگان باید آن را در نظر بگیرند. 

کننده ایرانی حمایت خواهد  بر کاهش قیمت تمام شده مبلمان استیل در عین کیفیت از تولید برتر عالوه
انحصـاري کـردن آن    هاي مبلمـان و  برداري از طرح عدم کپی شد و این صنعت را تقویت خواهد کرد.

 بنـابراین بـا   خواهـد داشـت.   هایی مناسب و جدید رشـد بـازار را در بـر    کننده و خلق طرح براي تولید
و  شناسایی را استان قم توان بازار مبلمان استیل هاي عنوان شده می ریزي مناسب بر روي شاخص برنامه

 به سطوح باالتر هدایت کرد.

  
 منابع

1. Alame, M., and Noktedan, A. 2010. The effect of service quality on customer 
loyalty (Case study of four and five star hotels). Business Management. 2(5): 
109-124. (In Persian) 

2. Association of Iran wood industries employers. 2014. Statistics of import and 
export different types of raw wood, compressed paper, wood, furniture, pulp 
and paper in first six months of 1393. Iran wood and furniture industry journal. 
91: 28-30. 

3. Bakhtai, A., and Golchinfar, SH. 2007. Pricing strategies and cost management, 
Contrivance Magazine, 187. (In Persian) 

4. Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., and Zeithaml, V.A. 1993. A Dynamic 
Process Model of Service Quality: from expectations to behavioral intentions. 
Journal of Marketing Research. 30: 7-27. 

5. Butters, G. 1977. Equilibrium distributions of sales and advertising prices. 
Review of economic studies. 44(3): 465-485. 

6. Farshchi, V. 2013. Assess and prioritizing branding factors affecting in the 
furniture industry. Master Thesis Shahid Rajaee Teacher Training University. 

7. Ghofrani, M., Farshchi, V., and Azizi, M. 2013. Assessment and prioritizing 
branding factors effective in the furniture industry. Lignocellulose. 2(2): 351-
362.  

8. Gholamiyan, H., and Taghiyari, H.R. 2009. Standardization of wooden furniture 
design, with ergonomic body, The Second International Conference on the 
World Trade Furniture, Interior Design and Decoration (Deco 2009).  

9. Iran Furniture Manufacturer and Explorer Union. 2011. Strategic Plan for 
Furniture Industry Based on Foreign Trade Approach: 20. 

10. Iran Furniture Manufacturer and Explorer Union. 2011. Strategic Plan for 
Furniture Industry Based on Foreign Trade Approach: 123-124. 



 وجیهه فرشچی و محمد غفرانی

105 

11. Khajegiri, T. 2013. Classic furniture is a golden opportunity, businesses 
newspaper, 1(117): 13. 

12. Kotler, P., and Armstrong, G. 2008. Principles of Marketing, Prentice Hall, 
USA. 

13. Nasiri pour, A. 2009. The relationship between branding and performance 
indicators. Health Management. 44: 15-20. (In Persian) 

14. Noori, H., and Ghofrani, M. 2006. Lateral holding strength of dowel, screw and 
metal corner joints constructed of particleboard and veneer particleboard. 
Pajouhesh and Sazandegi. 27: 2-14. 

15. Osman, H., Hemmington, N., and Bowie, D. 2009. A transactional approach to 
customer loyalty in the hotel industry. International Journal of Contemporary 
Hospitality Management. 21(3): 239-250. 

16. Poorfalah, A. 2010. Changes in trade policy with export development paradigm, 
newspaper money. 

17. Roulac, S.E. 2006. “Brand + beauty + utility = property value, Property 
Management. 25(5): 428-446. 

18. Safarzade, H., Kheyri, B., and Agha seyed agha, R 2011. Journal of Marketing 
Management. 10: 65-94. (In Persian) 

19. Sasaniyan, S. 2013. Warranty and after sales services of home and office 
furniture. After Sales Service International Magazine. 1(6): 43. 

20. Soltis, L., and Ritter, A.M. 1997. Mechanical connection in wood structures. 
ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice, New York, American 
Society of Particleboard. J. Wood Sci. 45: 221-226. 

21. Stafford, M.R., Thomas, F.S., and Brenda P.W. 1998. Determinants of service 
quality and Satisfaction in the auto casualty claims process. Journal of Services 
Marketing. 12(6): 426-440. 

22. Tajdini, A., Taghadosi, A., Pourmousa, Sh., Jahan Latibari, A., Safdari, V., and 
Roohnia, M. 2013. Study of the effective indices on wooden furniture imports 
in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 28(2): 205-223. 

23. Tayar, P. 2012. Supporting national production with the National Quality 
Standard National Iranian Magazine. 224: 6-21. (In Persian) 

 
 

 
 
  
  
  



  1395) 3)، شماره (23هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش

106 

  
J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 23 (3), 2016  

http://jwfst.gau.ac.ir 
 

Assessment of market development factors affecting classic furniture 
(Case Study in Qom) 

 
*V. Farshchi¹ and M. Ghofrani² 

¹M.Sc., Dept., of Wood Industry, Faculty of Civil Engineering Shahid Rajaee Teacher 
Training University, ²Associate Prof., Dept., of Wood Industry Faculty of Civil Engineering 

Shahid Rajaee Teacher Training University 
Received: 04/05/2015 ; Accepted: 10/02/2015 

  
Abstract 2 
Background and objectives: The purpose of this study was to evaluate the factors 
affecting the market development for classic furniture. 
Materials and methods: For this purpose, parameters affecting the market 
development using furniture classic manufacturers Comments In the form of a 
standard questionnaire in 4 main categories: design, quality, price and marketing 
were defined. To investigate the validity of the questionnaire the Cronbach's alpha 
method and was used to assess validity of the questionnaire the validity content 
method. Ranking the main factors affecting the classic furniture market was 
performed in two ways Likert spectrum and relative importance ratio of each 
index. 
Results: The results showed that quality criteria has the first rank (3.701) and price 
criteria, marketing and design (3.348, 3.269, and 3.195) is in order of ranking next. 
Using the importance ratio of the index of price (0.2377) the first rank and indices 
marketing (0.2026), quality (0.1739) and design (0.0734) is in order of ranking 
next. 
Results: The quality and price indicators are more important than other indicators. 
So, with proper planning can be done by prioritizing effective step in taken the 
classical furniture market.  
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