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 مشتريان جانب از اداري چوبی مبلمان انتخاب بر ثرؤم عوامل بررسی
 

  2شگريل امیر و 2دینی تاج آژنگ* ،1نیاورانی کامل
 کرج، واحد اسالمی آزاد دانشگاه کاغذ، و چوب صنایع و علوم ارشد کارشناسی دانشجوی1

 کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه کاغذ، و چوب صنایع و علوم گروه دانشیار2

 11/73/1931 پذیرش: تاریخ ؛70/70/1931 دریافت: تاریخ

 1چکيده

 از موضوعاتی خصوص در گیری تصمیم منظور به بازاریابی مدیران رقابتی، مزیت کسب ایتراس در :هدف و سابقه

 و تبلیغات محصول، های ویژگی تغییرات قیمت، تغییرات جدید، محصول توسعه بازار، سهم توسعه در رقابت قبیل

 پژوهش دهنداین قرار مطالعه مورد را مشتریان خرید رفتار و ادراك نیازها، ها، خواسته بایستی توزیع های کانال تغییر

 مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با مشتریان جانب از اداری چوبی مبلمان انتخاب بر مؤثر عوامل بررسی هدف با

 .است شده انجام

 ترکیبی الگوی اساس بر آن مفهومی مدل و شناسایی ،اصلی های لفهؤم و عوامل تحقیق ادبیات مرور با :ها روش و مواد

 خریداران از نفر 217 کمك به و فرعی عامل 50 و اصلی عامل 0 بر مشتمل ای پرسشنامه تدوین با .شد دهی شكل

 اهمیت درجه .شد آوری  جمع موردنیاز اطالعات ،تهران شهر در شده گذاری نشانه مناطق در اداری چوبی مبلمان

 پایایی شد. تعیین مراتبی سلسله تحلیل فرآیند کارگیری هب با کارشناسان آرای اخذ از پس هازیرشاخص و هاشاخص

  شد. گیری اندازه کرونباخ آلفای آزمون توسط پرسشنامه

 "فروش از پس خدمات و اقتصادی" های ویژگی آن از پس و "طراحی و کیفیتی فرایندی،" های ویژگی :ها یافته

 کیفیت های زیرشاخص همچنین است، داشته مشتریان جانب از اداری چوبی مبلمان انتخاب بر را ثیرأت بیشترین

 تناسب محصول، موقع به تحویل خرید، قیمت به توجه با محصول مفید عمر چوبی، قطعات و فوم اولیه، مواد مناسب

 مبلمان محصوالت برتری و محصول فنی مشخصات ارائه هنگام در محصول حجم و اندازه محیط، داخلی فضای با

  اند. داشته را امتیاز بیشترین مشابه محصوالت با قیاس در اداری چوبی

 و کیفیتی عوامل ،باشد می عامل ترین مهم ظرافت که منزل مبلمان خالف بر اداری چوبی مبلمان در :گیری نتیجه

 ارزش با فروش قیمت تناسب و شده تمام قیمت به توجه همچنین دارند. مشتریان انتخاب در بسزایی نقش طراحی

 تولیدکنندگان .باشد می اداری چوبی مبلمان انتخاب در مشتریان های  خواسته ترین مهم از محصول یك از انتظار مورد

 به کنندگان مصرف سوی از انتخاب و جدید صادراتی بازارهای به دستیابی جهت بایستی محصوالت گونه این

 روز مد زیبایی، های شاخص کم نسبتا اهمیت دارند. مبذول ای ویژه توجه آن تعویض قابلیت و محصول سازی ضمانت
 و محصول کیفیت و استحكام ویژه نقش نمایانگر تواند می اداری چوبی مبلمان متنوع محصوالت سازی برند و بودن
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 از هنوز مشتریان از بسیاری دیگر ازسوی باشد. کنندگان مصرف دیدگاه از محصوالت گونه این داخلی سازندگان ضعف
 افزایش سبب چوبی، مبلمان صنعت در موفق برندسازی نیستند. آگاه چوب گوناگون صنایع در برند نقش اهمیت

 نتایج به توجه که رسد می نظر به .گرددمی مشابه محصوالت با قیاس در تولیدی محصوالت پذیریرقابت قدرت

 به دستیابی و مشتریان نیازهای و ها خواسته به نیل جهت خوبی بسیار راهنمای تواند می پژوهش این از حاصل
   .باشد می محصوالت گونه این صادرات برای نوین بازارهای

 

 معیاره چند گیری تصمیم مراتبی، سلسله تحلیل اداری، چوبی مبلمان انتخاب، :کلیدی های واژه

 
 مقدمه

 جهانی، موفق یها شرکت یها ویژگی مهمترین از
 هدف، بازار از مناسب تعریف مشتریان، دقیق شناخت

 اهمیت و کیفیت ارتقای برای کارکنان ترغیب توانایی

 محصوالتی ارایه و تولید (.13) است مشتریان به دادن

 صنایع در مهمی نقش مناسب، قیمت و باال کیفیت با
 تولیدی محصوالت کیفیت که چرا کند، می ایفا تولیدی

 و بوده حیاتی هایی سازمان چنین سودآوری و بقا برای
 در .است سازمان برای یسودآور استراتژی نوعی به

 محصوالت کیفیت و مشتری رضایت امروزه واقع

 به تولیدی صنایع اغلب در حیاتی مسائل عنوان به
 پدیده به توجه با دیگر، سوی از (.21) روند می شمار

 آتی های سال در ایران پیوستن و اقتصاد شدن جهانی
 و مبلمان صنایع نصاحبا جهانی، تجارت سازمان به

 و داخلی مشتریان نیازهای مینأت در چوبی مصنوعات
 بایستی خویش محصوالت صادراتی بازارهای توسعه

 و ای منطقه تولیدکنندگان با رقابتی فضای یك در

 گوناگون صنایع امروزه برخیزند. رقابت به جهانی

 گوناگون یها فعالیت از وسیعی حیطه چوبی، مبلمان

 و گیرند برمی در را فروش و بازاریابی تا تولیدی

 مشغول ها زمینه این در متعددی یها شرکت بنابراین
 کنندگان مصرف و مشتریان از وسیعی گستره با و بوده

 دهد می نشان آمارها .هستند روبرو نهایی و واسط حد

 از بیش به 2719 سال در مبلمان جهانی تجارت که
 مبلمان جهانی تولید .یافت افزایش دالر میلیارد 197

 با دالر میلیارد 507 حدود به 2712 سال در نیز

 سال 17 طی در درصد 1 سالیانه رشد نرخ متوسط

 البته یافت، افزایش (2773 سال استثنای )به گذشته

 در پرقدرت نوظهور اقتصادهای در نرخ این میزان
 یها اقتصاد در که حالی در بوده درصد 11 حدود

 در بنابراین (.25) باشد می درصد 1 فقط پیشرفته

 و نیازها کشف امروز، رقابتی و پرتالطم محیط
 از قبل ها آن ساختن برآورده و مشتریان های خواسته

 است تولیدکنندگان برای موفقیت اساسی شرط رقبا،

(19.)  

 بازار برروی تحلیلی در (2719) رفیقی و مرادی

 از یكی عنوان به سنگین نیمه فیبر تخته مصرف

 یها مبلمان تولید در استفاده مورد اولیه مواد ترین مهم
 از که دریافتند آن مقبولیت معیارهای ارزیابی و چوبی

 مقاومت و پسندی مشتری ایرانی، کنندگان مصرف نظر
 بسیار تأثیر سنگین نیمه فیبر تخته رطوبت برابر در

 این باالتر قیمت و دارد آن مصرف بازار بر زیادی
 استفاده هنگام در تولید یها هزینه کاهش و محصول

 .دارد آن مصرف افزایش بر تری کم تأثیر آن از

 سایر از سنگین نیمه فیبر تخته قیمت چند هر یعبارت به
 تر بیش قیمت این اما است تر بیش چوبی یها تخته

 و ندارد فرآورده این مصرف کنترل بر زیادی تأثیر

 از شدن کاسته به زیادی اعتقاد ایرانی کنندگان مصرف
 همكاران و غفرانی .(10) ندارند آن تولید یها هزینه

 مبلمان بازار توسعه بر ثرؤم عوامل بررسی در (2715)

 از قیمت و کیفیت شاخص که نمودند بیان استیل

 های پژوهش است. برخوردار زیادی بسیار اهمیت
 انتخاب بر مبلمان قیمت که بود ینا بیانگر یگرد

 قیمت مشتری که صورتی در .است ثرؤم کننده مصرف
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 آن بداند، آن خدمات و کیفیت با مناسب را مبلمان

 همكاران و لیهرا .(1) کند می انتخاب را مبلمان

 ترجیحات مورد در تحقیقی در (2712)

 سفارشی مبلمان انتخاب در آمریكایی کنندگان مصرف

 ثرؤم فاکتورهای که رسیدند گیری  نتیجه این به منزل

 سفارشی تولید قابلیت محصول، قیمت از: عبارتند

 تولید برای الزم زمان و تحویل زمان محصول،
 و نگی .(12) خاص هاینیازمندی با مطابق محصولی

 عوامل مطالعاتی طی (2712 و 2711) کاناگاسوندارما
 مبلمان صنعت پیشرفت و نوآوری ایجاد در تأثیرگذار

 بیان ها آن دادند. قرار بررسی مورد را مالزی کشور

 ها آن نظرات و سالیق و مشتریان به توجه که نمودند
 پیشرفت و پیشبرد در عوامل ترین مهم از یكی تواند می

 تویونن .(11 و 10) باشد مالزی کشور مبلمان صنعت
 و آلمان فنالند، کشور سه در خود پژوهش در (2711)

 زیست کیفیت که رسید گیری نتیجه این به انگلستان

 نظر از چوبی محصوالت صنعت در  ظاهر و محیطی

 .(29) است برخوردار بیشتری اهمیت از کننده مصرف
 و مبلمان صنعت بررسی با (2770) همكاران و نملی

 از استفاده چون عواملی ترکیه، در آشپزخانه کابینت
 محصوالت باالی کیفیت پیشرفته، های آوری فن

 شناخت ها آن بر عالوه و خالقانه طراحی و تولیدی
 توسعه در را مشتریان های خواسته از مناسب و کافی

 همكاران و دینی تاج .(11) دانستند مهم مبلمان صنعت
 یها شاخص ریز که دریافتند پژوهشی در (2715)

 پارچه، مناسب تیفیک ط،یمح یداخل یفضا با تناسب

 به توجه با محصول دیمف عمر ،یچوب قطعات و فوم

 صداقت زانیم محصول، موقع به لیتحو د،یخر متیق
 هیارا هنگام در فروش کارکنان ییراستگو و

 مبلمان محصوالت یبرتر و محصول یفن مشخصات

 نیتر مهم همشاب محصوالت با اسیق در یچوب یخانگ

 محصوالت از یمشتر تیرضا بر گذارریثأت یاجزا

 و آور رنگ .(19) باشند می یخانگ مبلمان
 شاخص ترین مهم که بردند پی (2715) خسرو خجسته

 منزل، چوبی مبلمان خرید در مشتری انتخاب بر موثر

 محصول زیبایی زیرمجموعه به مربوط معیارهای

 در را بسزایی نقش ظرافت عامل زمینه این در است.

 همچنین دارد. مشتریان نظر نقطه زا مبلمان خرید

 مبلمان، ساخت در مناسب اولیه مواد از استفاده عوامل

 از مشتری رضایت ارگونومی، محصوالت، قیمت

 محصوالت موقع به و فوری تحویل و خود قبلی خرید
 چوبی مبلمان خرید در ثیرگذارأت عوامل ترین مهم از

 مورد تحقیقاتی منابع رد .(27) باشد می مشتریان توسط
 شناختی جمعیت یها ویژگی که رسد می نظر به مطالعه

 عوامل تعیین در پرسشنامه سواالت به دهندگان پاسخ

 مثال عنوان به گیرد. قرار توجه مورد بایستی ثر،ؤم
 کنندگان مصرف که دریافتند (2717) کای و آگوئیالر

 انتخاب هنگام در آمریكا متحده ایاالت در تر جوان
 حساس قیمتی تغییرات به بیشتر چوبی محصوالت

 به تر مسن کنندگان مصرف که صورتی در هستند

 در هستند، متمایل ییدأت مورد و استاندارد محصوالتی

 تغییرات به بریتانیا در تر جوان کنندگان مصرف مقایسه،
 همچنین دارند. کمتری حساسیت قیمتی

 کنندگان مصرف با قیاس در اروپایی کنندگان مصرف
 پرداخت برای بیشتری تمایل شمالی آمریكای

 متنوع محصوالت برای ضمانت و بیمه یها هزینه
 محقق دو این دیگر، تحقیقی در .(2) دارند صنایع

 درآمدی سطوح بین داری معنی همبستگی که دریافتند
 مورد محصوالت برای کنندگان مصرف ترجیحات و

 .(1) ندارد وجود چوبی ییدأت

 نتری معروف از یكی 1یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا

 توسط بار نیاول که است 2معیارهچند یرگی میتصم فنون
 یالدیم 17 دهه در االصل یعراق یساعت ال توماس

 از یكی مراتبی سلسله تحلیل فرایند .دیگرد ابداع

 گیری تصمیم برای دهش طراحی یها سیستم ترین جامع

 امكان روش این زیرا است، دگانهچن معیارهای با

                                                           
1- Analytical Hierarchy Process 

2- Multiple Attribute Decision Making 

(MADM) 
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 فراهم مراتبی سلسله صورت به را مسئله کردن فرموله
 نظر در امكان یمراتب سلسله لیتحل ندفرای .کند می

 آورده فراهم مسئله در را کیفی و کمی معیارهای گرفتن

 دهد  می دخالت گیری تصمیم در را مختلف یها گزینه و
 را زیرمعیارها و معیارها روی حساسیت تحلیل مكانا و

 شده نهاده بنا زوجی مقایسه برمبنای این، بر عالوه دارد؛

 .کند می مشخص را محاسبات و ها قضاوت که

 نشان را تصمیم ناسازگاری و سازگاری میزان همچنین،

 گیری تصمیم در روش این ممتاز مزایای از که دهد می

 .(9) است
 بندی رتبه هدف با پژوهش این راستا، این در

 محصوالت خرید در مشتری انتخاب بر مؤثر عوامل

 سعی آن در و پذیرفت صورت اداری مبلمان متنوع
 و موجود مقاالت و منابع مطالعه پایه بر است شده

 عوامل ابتدا در آگاه، و خبره کارشناسان با مصاحبه
 سلسله تحلیل روش کمك به سپس و شناسایی ثرؤم

 گیری تصمیم های روش ترین مهم از یكی که مراتبی
 از هرکدام اهمیت باشد، می چندگانه  های شاخص با

 خرید هنگام در کننده مصرف رفتار بر عوامل این
 مناسبی مدل که گردد می تالش نهایت در و مشخص

 مبلمان انتخاب هنگام در خریدار رفتار تعیین برای
 که گردد حاصل میدانی های پژوهش طریق از اداری

 در مشابه محصوالت مورد در اندکی تغییرات با بتواند
  رود. کار هب دیگر صنایع

 

 ها روش و مواد

 هدف، نظر حاضراز پژوهش در تحقیق روش

 نوع از نتایج نظر از پیمایشی، -توصیفی پژوهش
 یك آن اجرای فرایند نظر از و کاربردی تحقیق

 یها داده که معنی بدین باشد، می ترکیبی پژوهش

 در هستند. کمی و کیفی یها  داده نوع دو هر از تحقیق

 طریق از تحقیق های لفهؤم و اصلی عوامل اول  مرحله

 بر آن مفهومی مدل و شده شناسایی ادبیات، مرور
 و (2715) همكاران و تاجدینی ترکیبی الگوی اساس

 19) گیرد می شكل (2715) خسرو  خجسته و آور رنگ

 در تحقیق های فرضیه و ها سؤال اهداف، همه .(27 و
 گیرد. می قرار بررسی مورد چهارچوب این قالب

 انتخاب بر تأثیرگذار  های شاخص تعیین منظور به

 منابع مطالعه ضمن کننده، مصرف جانب از محصول
 متخصصان، و کارشناسان از زیادی تعداد با موجود،

 این در گیرد. می صورت تلفنی و حضوری مصاحبه

 انتخاب بر مؤثر عوامل (1 جدول و 1 )شكل مدل

 0 قالب در مشتریان جانب از اداری چوبی مبلمان

 های ویژگی زیبایی؛ و ظاهری های ویژگی شاخص

 اقتصادی، های ویژگی طراحی؛ و کیفیتی فرایندی،
 است. آمده تبلیغات و فروش از پس خدمات

 کارشناسان و مشتریان تحقیق، این آماری جامعه

 از نیاز مورد اطالعات باشند می بازاریابی و فروش
 توزیعی و تولیدی های شرکت و کنندگان مصرف

 و دالوران آباد، یافت منطقه 9 در چوبی اداری مبلمان
 دراین گردد. می آوری جمع تهران شهر در آباد حسن

 تصادفی گیری نمونه روش از گیری نمونه جهت تحقیق
 تحقیق در که جایی آن از است. شده استفاده بندی طبقه

 نوع از ها  داده مقیاس و نامشخص آماری جامعه حاضر
 حجم تعیین برای کوکران فرمول از هستند، کیفی

 آماری  جامعه افراد کل تعداد .گردد می استفاده نمونه
 فرمول این اساس بر و شد گرفته نظر در نفر 177

 نیز مورگان جدول باشد. می 217 با برابر نمونه حجم
 217 را نمونه حجم ،177 حجم به ای جامعه برای

 977 تعداد بیشتر اطمینان برای .(1) دارد می اعالم

 ایمیلی و دستی صورت به و تصادفی طور به پرسشنامه
 فروش عوامل ، کنندگان( )مصرف معمولی مشتریان بین

 از و شد، توزیع اداری مبلمان  زمینه در فروشی خرده و

 پرسشنامه(، 217) شد داده برگشت که هایی پرسشنامه

 موضوع شد. محاسبه درصد 11/11 بازگشت نرخ

 از وسیعی دامنه پرسشنامه یك نتایج کیفیت کنترل

 را  پرسشنامه اگر گیرد. می دربر را مختلف موضوعات

 توان می کلی طور به کنیم، فرض آزمون یك مانند
 مطلوبی های ویژگی از باید خوب آزمون یك گفت
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 تعبیر سهولت بودن، عملی اجرا، سهولت عینیت، مانند

 نتایج به تا باشد برخوردار پایایی و روایی تفسیر، و

 و روائی ها ویژگی این بین در شود. منجر درستی

 سنجش برای برخوردارند. بیشتری اهمیت از پایایی

 آلفای روش از پرسشنامه، پایایی یا تحقیق ابزار

 جهت محتوا روایی روش از شود. می استفاده باخ کرون

 اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی تأیید
 توصیف برای و گرفته  بهره فن، خبرگان و دانشگاه

 گردد. می استفاده فروانی توزیع جداول از ها یافته

 استفاده موجود های مدل از ها معیار شناسایی منظور به

 هایی کاربرگ اطالعات، آوری جمع منظور به و شود می

 از و طراحی ساعتی زوجی مقایسات اساس بر

 مقایسات تا است شده درخواست گیرندگان تصمیم

 از استفاده با نهایت در و دهند انجام را خود زوجی

 Expert Choice افزارنرم محیط ودر AHP روش

 مورد زیرمعیارهای و معیارها و شده دهی وزن ها معیار
 .شدند بندی  رتبه مطالعه

 

 
 و (4112) همكاران و تاجدینی ترکیبی الگوی اساس )بر اداری چوبی مبلمان انتخاب بر ثرؤم یها شاخص زیر و ها شاخص -1 شكل

 .((4112) خسرو  خجسته و آور رنگ
Figure 1. Indices and sub-indices affecting the choice of wooden office furniture (Based on the combination pattern 

of Tajdini et al. (2014) and Rangavar and Khojasteh Khosro (2014)). 
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 برای تحقیق، این در :مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 ارزش تعیین و پژوهش مفهومی مدل هایداده تحلیل

 مراتبی سلسله تحلیل روش از ثرؤم هایشاخص وزنی

 کههنگامی در مراتبی سلسله تحلیل فرایند .شد استفاده

 معیار و رقیب گزینه چند با گیری تصمیم عمل

 گردد. استفاده تواند می ستا روبرو گیریتصمیم

 مراتبی سلسله درخت آوردن همافر با گیرنده تصمیم

 تصمیم، مراتب سلسله درخت کند. می آغاز تصمیم

 ارزیابی مورد رقیب های گزینه و مقایسه مورد عوامل

 فرآیند منطق نهایت در دهد. می نشان را تصمیم در

 از حاصل هایماتریس ای گونهبه مراتبی سلسله تحلیل

 که سازد می تلفیق یكدیگر با را زوجی مقایسات

 و سازگاری میزان همچنین ،دیآ حاصل بهینه تصمیم

 ممتاز مزایای از که دهدمی نشان را تصمیم ناسازگاری

 (.15) است گیریتصمیم در روش این

 این ابزار اعتبار سنجش برای :باخکرون آلفای روش

 از یكی که باخکرون آلفای روش از تحقیق

 است، اعتبار گیری اندازه یها روش ترین متداول

 نامهپرسش پایایی یا اعتبار از منظور گردد.می استفاده

 همان با سنجش مورد هایشاخص اگر که است این

 مختلف هایزمان در و مشابه شرایط تحت و وسیله

 حاصل یكسان        تقریبا  نتایج شوند، گیریاندازه       مجددا 

 باید ابتدا باخکرون آلفای ضریب محاسبه برای شود.

 هایسوال زیرمجموعه هر هاینمره واریانس

 با سپس کرد. محاسبه را کل واریانس و نامه پرسش

 محاسبه را آلفا ضریب مقدار زیر فرمول از استفاده

 نمود:

 

 
 

 آن: در که

 یا پرسشنامه های سوال های زیرمجموعه تعداد  =

  ؛Jآزمون=

 

  
  ام؛ j زیرآزمون واریانس = 

 آزمون. یا پرسشنامه کل واریانس =  

 مساوی یا تربزرگ آلفا مقدار اگر آزمون این در

 سئواالت که گرفت نتیجه توانمی باشد 0/7

  (5) برخوردارند الزم اعتبار از نامه پرسش

 جهت محتوا روایی روش از :1محتوا روایی روش

 یا گیری اندازه ابزار محتوای هماهنگی میزان تأیید

 اساتید نظرات از استفاده با تحقیق هدف با پرسشنامه

 روایی شود.می گرفته بهره فن، خبرگان و دانشگاه

 اجزای بررسی برای   ال معمو که است روشی محتوا

 شود.می برده کار به گیریاندازه ابزار یك دهندهتشكیل

 هایسوال به گیری اندازه ابزار یك محتوایی روایی

 ابزار هایسوال اگر دارد. بستگی آن دهندهتشكیل

 محقق که باشد ایویژه هایمهارت و هاویژگی معرف

 دارای آزمون باشد داشته را هاآن گیریاندازه قصد

 (.3) است محتوا روایی

 نرخ :(2ناسازگاری )نرخ ها داده اعتبار محاسبه

 پاسخ اعتبار آن وسیلهبه که است مكانیزمی سازگاری،

 سنجش مورد زوجی مقایسات به شوندگانپرسش

 سلسله تحلیل محاسبات تمامی        تقریبا  گیرد. می قرار

 در که گیرندهتصمیم اولیه قضاوت براساس مراتبی

 صورت شود،می ظاهر زوجی مقایسات ماتریس قالب

 باید باشند، ثبات با هاقضاوت کهاین برای پذیرد.می

 در بنابراین، باشند. ≤1/7 ها ماتریس ناسازگاری نرخ

 زوجی، مقایسة هایماتریس از بعضی در کهصورتی

 کارشناس است الزم بود، 1/7 از تربیش نرخ این

 میانگین سپس و کند تكرار را خود قضاوت مربوطه

 محاسبه زوجی مقایسة هایماتریس های سلول هندسی

 تعیین و مقایسه در ناسازگاری و خطا هرگونه شود.

 از آمده دستبه نهایی نتیجه ها، گزینه بین اهمیت

 (.0 و 9) سازدمی مخدوش را محاسبات

                                                           
1- Content Validity 

2- Inconsistency ratio  

𝑟𝛼 =
𝐽

1 − 𝐽
 1 −

 𝑆𝑗
 𝑛

𝑗=1

𝑆 
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 .پرسشنامه پایایی و روایی ضرایب -1 جدول

Table 1. Validity and Reliability of the Questionnaire. 

 پایایی کرونباخ آلفای

Cronbach's Alpha 
Reliability 

 گزینه هر فراوانی درصد

% frequency of each option زیرشاخص 

Sub-indices 

 شاخص
Indices زیاد خیلی 

V.much 

 زیاد
Much 

 متوسط

Average 

 کم

Little 

 کم خیلی
V. little 

 (Beauty) زیبایی .1 5 13 55 85 102 0.729

ی
هر
ظا

 و 
یی
یبا
ز

 
 

(A
p

p
ea

ra
n

ce
)

 

 (Elegance) ظرافت .2 15 52 58 60 75 0.713

 (.Sewing cond) دوخت وضعیت .9 7 30 52 75 96 0.802

0.851 98 53 41 56 12 
 رنگ ترکیب و نوع .5

Color T. and C.) 

0.744 80 78 56 28 18 
 محصوالت تنوع .0

(V. of prod) 

0.738 88 71 54 32 15 
 حجم و سبكی .1

(Light. And Vol.) 

0.812 93 65 55 26 21 
 محیط داخلی فضای با تناسب .0

(F.to the I.) 

 (.L. A) بودن پذیر چیدمان .1 13 34 46 70 97 0.744

 (.B. Fash) بودن روز مد .3 15 37 50 85 73 0.833

 (Distinguish) بودن متمایز .17 40 55 45 68 52 0.855

0.749 85 68 35 25 47 
 اجزا طراحی تناسب .11

(F. Com. Des.) 

ی،
ند
رای
ف

 
تی
یفی
ک

 و 
حی

طرا
 

 
(P

r.
Q

u
a.

 a
n
d

 D
es

.)
 

 (Reliability) اطمینان قابلیت .12 34 27 32 72 95 0.766

 (.T. of R.M) اولیه  ماده نوع .19 10 28 36 75 111 0.755

 (.Ref) ریتعمیرپذی قابلیت .15 11 32 41 74 102 0.735

0.792 105 78 40 26 11 
 مشتری نظر مد مشخصات با انطباق .10

(A.to C. S.) 

 (.Eas. Of Ass) مونتاژ سهولت .11 14 36 42 79 89 0.785

0.775 92 81 45 31 11 
 اولیه مواد مناسب کیفیت .10

(P.Q. of R. M.) 

 (Ergonomics) ارگونومی .11 11 34 44 75 96 0.748

 (.High Eff) باال کارایی .13 6 25 48 86 95 0.718

  (.P. Div) طرح تنوع .27 10 34 32 87 97 0.755

 (.Stab) استحكام .21 9 31 35 89 96 0.735

 (.Dur) مفید عمر و دوام .22 5 17 53 91 94 0.747

0.719 90 78 56 29 7 
 مربوطه استانداردهای داشتن .29

(Stan.) 

0.725 92 78 58 32 0 
 محیطی های آالینده نداشتن .25

(L. of En. Po.) 

0.727 101 74 41 25 19 
 آالت یراق مارك و شكل .20

(S. and M. Fi.) 

 (Sales price) فروش قیمت .21 4 27 54 75 100 0.788

ی
صاد

اقت
 

 
(E

co
n
o

m
ic

s)
 

 (.Price Va) قیمت تنوع .20 9 28 52 75 104 0.783

0.748 106 65 47 25 17 
 انتظار مورد ارزش با قیمت تناسب .21

(P.M.E. V.) 

 (.P. S. T) فروش تسهیالت ارائه .23 13 32 44 64 107 0.743

0.717 108 68 41 30 13 
 مشابه محصول با قیمت رقابتی قابلیت

(C.P.S.P.) 
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 (.H.S.Ex) فروشندگان صداقت .97 23 29 42 69 97 0.725

ت
دما

خ
 

س
پ

 از 
ش
رو
ف

 

(S
er

. 
A

ft
er

 s
al

es
)

 

 (.ID.B) محصول کتابچه ارائه .91 34 28 38 64 96 0.777

0.707 93 77 22 30 38 
 جایگزین پیشنهادهای مینأت .92

(P.A.Of.) 

 (Guarantee) ضمانت .99 19 21 58 57 105 0.724

 (.Te. Sup) فنی پشتیبانی .95 11 29 66 46 108 0.723

 (.Ti.Del) موقع به و فوری تحویل .90 5 25 42 85 103 0.822

0.740 92 78 54 24 12 
 جدید های مدل با تعویض .91

(A.R.N.P.) 

0.738 64 82 79 18 17 
 مناسب محل در قطعات نصب .90

I.P.R.P.) 

 (Packaging) بندی بسته .91 15 24 36 75 110 0.713

 (Dis. Cap) دمونتاژ قابلیت .93 20 20 103 64 53 0.799

 (Brand) محصول برند .57 20 39 41 82 78 0.781

ت
یغا
تبل

 
 

(A
d

v
er

ti
si

n
g

)
 

0.745 25 45 90 75 25 
 صنایع بندی رتبه و تقدیرنامه داشتن .51

(L.A. I.R.) 

 (.A.to Ac) آشنایان توصیه .52 10 15 42 73 120 0.722

0.709 115 70 45 16 14 
 خود قبلی خرید از مشتری رضایت .59

(C.S.P.P.) 

0.723 100 75 55 22 8 
 جوایز و کشی قرعه .55

(L. and Prize) 

0.729 181.65 
142.7

8 
 (Mean) میانگین 30.13 68.78 95.96

 

 نتايج

 کمك به نامهپرسش پایایی پژوهش، این در

 آلفای روش از استفاده با SPSS آماری افزار نرم

 13/7 عدد نامهپرسش سؤاالت کل برای باخکرون

 روش از استفاده با پرسشنامه روایی سنجش و ارزیابی

 نظرات از گیری بهره مبنای بر و محتوایی روایی

 قرار ییدأت مورد آگاه نظرانصاحب و متخصصین

 زیر محاسبه برای تحقیق، ادبیات به باتوجه گرفت.

 سلسله تحلیل روش عموما ها، شاخص و ها شاخص

 که روش این اجرای مراحل شود؛ می پیشنهاد مراتبی

 اصلی های شاخص اوزان محاسبه برای تحقیق این در

 شد استفاده آن از اداری چوبی مبلمان انتخاب بر ثرؤم

 است: آمده ذیل شرح به

 مقیاس از مقایسات انجام برای :زوجی مقایسات

 تا عنصر دو یكسان اهمیت نشانه به (1.1.1) فازی

 دو زیاد بسیار اهمیت نشانه به (0.3.3) فازی مقیاس

 زوجی، مقایسات انجام برای شد. استفاده عنصر

 از نفر 977 اختیار در زوجی مقایسه های پرسشنامه

 یها شرکت بازاریابی و فروش کارشناسان و مشتریان

 در اداری چوبی مبلمان صنعت محصوالت کننده تولید

 جدول ها آن از نفر 217 که گرفت قرار تهران شهر

 مرحله در فرایند، این طی کردند. تكمیل را مقایسات

 بر ثرؤم اصلی های شاخص از کدام هر اهمیت اول

 مرحله در و هدف بر اداری چوبی مبلمان انتخاب

 یكدیگر بر اصلی های شاخص ای مقایسه اثرات دوم،

 مرحله در و دیگر اصلی های شاخص کنترل تحت

 فرعی های شاخص از یك هر اهمیت سوم

 چوبی مبلمان انتخاب بر ثرؤم اصلی های شاخص

 قرار بررسی مورد ها، آن اصلی بعد به مربوط اداری

 گرفت.
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 خبرگان، نظرات اخذ از پس :1سازگاری نرخ  محاسبه

 حاصل اطمینان زوجی مقایسات سازگاری از باید

 مقایسات ماتریس 02 سازگاری منظور این به شود.

 CR که ماتریس 59 و قرارگرفت بررسی مورد زوجی

 بوده نظر مورد سازگاری دارای و داشتند 1/7 از کمتر

 نظرات تجمیعی ماتریس و شدند تلفیق هم با و

 سازگاری از اطمینان از پس شد. حاصل خبرگان

 از یك هر اولویت بردار محاسبه به مقایسات

  شود. می پرداخته زوجی مقایسه تجمیعی های ماتریس

 مقایسات یها ماتریس اوزان بردارهای  محاسبه

 یك هر برای و اصلی عامل 0 پژوهش این در :زوجی

 فرعی های شاخص تعدادی اصلی های عامل از

 ثیرگذارأت های شاخص و عوامل بندی اولویت منظور به

 اساس بر مشتریان نظر از چوبی مبلمان انتخاب بر

 است شده شناسایی مراتبی سلسله تحلیل فرایند روش

 217 از شده ادغام زوجی مقایسات ماتریس که

 نتایج باشد. می 2 جدول صورت به گیرنده تصمیم

 ماتریس در موجود عناصر اهمیت درجه محاسبه

 حداقل لگاریتم روش از استفاده با زوجی، مقایسات

 شد. داده نشان ذیل جداول در مربعات

 و Expert Choice برنامه در مدل ساخت از پس

 و معیارها وزن زوجی، مقایسات ماتریس ورود

 است، شده داده نشان زیر در که ای گونه به زیرمعیارها

 شود، می دیده نیز 2 شكل در که چنان هم آمد. دست هب

 نسبی وزن با "طراحی و فرایندی کیفیتی،" شاخص

 های شاخص ،دارد را اهمیت بیشترین 952/7

 با ترتیب به "فروش از پس خدمات" و "اقتصادی"

 در مشترك طور به 297/7 و 251/7 نسبی اوزان

 و ظاهری" شاخص همچنین داشتند. قرار دوم اولویت

 قرار سوم اولویت در 110/7 نسبی وزن با "زیبایی

 آخر رتبه در 710/7 با نیز "تبلیغات" شاخص دارد.

 70/7 زوجی مقایسات ناسازگاری نرخ دارد. قرار

 این است، 17/7 از کمتر چون که است آمده دست هب

  باشد. می قبول قابل مقایسات

 

 
 .Expert Choice افزار نرم از استفاده با اصلی عوامل بندی        اولوی ت -4 شكل

Figure 2. Prioritizing the main factors using Expert Choice software. 
 

 و ظاهری عامل یها شاخص نسبی وزن محاسبه

 در زوجی مقایسات ماتریس نتایج اساس بر :زیبایی

 زیبایی، ،"زیبایی و ظاهری" شاخص فرعی عوامل بین

 نسبی اوزان با ترتیب به بودن روز مد و حجم و سبكی

 اوزان بیشترین ترتیب به 107/7 و 100/7 ،131/7

 به مربوط نسبی اوزان کمترین و اند داشته را نسبی

 1 بود. (712/7) بودن متمایز

                                                           
1- Consistency Ratio 

0.342 

0.248 

0.23 

0.115 

0.065 

0 0.1 0.2 0.3 0.4

 Product.Quality. and Designفرایندی، کیفیتی و طراحی 

 (Economic)اقتصادی 

 (After Sales Service)خدمات پس از فروش 

 (Appearance)ظاهری و زیبایی 

 (Advertising)تبلیغات 
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 فرایندی، عوامل یها شاخص نسبی وزن محاسبه

 مقایسات ماتریس نتایج اساس بر :طراحی و کیفیتی

 فرایندی،" عوامل فرعی های شاخص بین در زوجی

 و دوام اولیه، مواد مناسب کیفیت ،"طراحی و کیفیتی

 نسبی اوزان با ترتیب به اولیه  ماده نوع و مفید عمر

 اوزان بیشترین ترتیب به 115/7 و 110/7 ،213/7

 به مربوط نسبی اوزان کمترین و اند داشته را نسبی

 با ترتیب به محیطی های آالینده نداشتن و باال کارایی

  بود. 717/7 و 711/7 اوزان

 بر :اقتصادی عوامل یها شاخص نسبی وزن محاسبه

 بین در زوجی مقایسات ماتریس نتایج اساس

 و فروش قیمت ،"اقتصادی" عامل فرعی های شاخص

 اوزان با ترتیب به انتظار مورد ارزش با قیمت تناسب

 نسبی اوزان بیشترین ترتیب به 231/7 و 555/7 نسبی

 کمترین و اند داشته اداری چوبی مبلمان انتخاب در را

 محصول با قیمت رقابتی قابلیت به مربوط نسبی اوزان

 710/7 و 701/7 اوزان با ترتیب به قیمت تنوع و مشابه

  است. بوده

 پس خدمات عوامل یها شاخص نسبی وزن محاسبه

 بین در زوجی مقایسات ماتریس :فروش از

 "فروش از پس خدمات" عامل فرعی های شاخص

 با تعویض قابلیت محصول، ضمانت که دهد می نشان

 اوزان با ترتیب به دمونتاژ قابلیت و جدید های مدل

 بیشترین ترتیب به 170/7 و 100/7 ،279/7 نسبی

 فروش از پس خدمات عوامل بین در را نسبی اوزان

 اوزان کمترین و اند داشته اداری چوبی مبلمان انتخاب

 فوری تحویل و محصول  کتابچه  ارائه به مربوط نسبی

 بوده 711/7 و 707/7 اوزان با ترتیب به موقع به و

  است.

 با :تبلیغات عامل یها شاخص نسبی وزن محاسبه

 های شاخص بین در زوجی مقایسات ماتریس به توجه

 رضایت و محصول برند ،"تبلیغات" عامل فرعی

 217/7 و 571/7 نسبی اوزان با ترتیب به مشتری

 عوامل بین در را نسبی اوزان بیشترین ترتیب به

 و اند داشته اداری چوبی مبلمان انتخاب بر تبلیغات

 و تقدیرنامه داشتن به مربوط نسبی اوزان کمترین

 بوده 191/7 و 100/7 اوزان با ترتیب به آشنایان  توصیه

 است.

 های شاخص و فرعی های شاخص اوزان محاسبه

 نتایج :اداری چوبی مبلمان انتخاب بر ثرؤم اصلی

 ثرؤم فرعی های شاخص از یك هر وزن بردار محاسبه

 9 جدول شرح به اداری چوبی مبلمان انتخاب بر

 بر فرعی شاخص هر وزن جدول این در باشد. می

 فرعی های شاخص کل در و اصلی شاخص اساس

 همراه به اصلی شاخص هر وزن همچنین است. آمده

 است. شده داده نشان نیز شاخص بندی رتبه

 217 نظرات اخذ از پس :خبرگان نظرات یبند جمع

  زمینه در متخصص کارشناسان و ازمشتریان نفر

 شهر اداری چوبی مبلمان صنایع فروش و بازاریابی

 فرعی، عامل 50 و اصلی عامل 0 اساس بر ،تهران

 وزن) شاخص هر برای خبرگان امتیاز یوزن جمع

 حاصل امتیاز اساس بر و محاسبه (لیكرت مقیاس

 اصل طبق شدند. مرتب ینزول صورت  به فرعی عوامل

 را تأثیر و اهمیت درصد 17 که عواملی آنالیز ،پارتو

 مبلمان انتخاب در ثرؤم های شاخص عنوان به ،دارند

 اساس بر بنابراین .شود یم انتخاب اداری چوبی

 امتیاز جمع از فرعی عامل هر امتیاز نسبت محاسبه

 نسبت و گانه 0 ابعاد از یك هر در عوامل سایر

 درصد هشتاد که عواملی ،درصد صورت به یتجمع

 شدند. انتخاب نمودند کسب را ی(تجمع) کل امتیاز

 و ینسب امتیاز درصدهای شامل ذیل پارتوی نمودار

 درصد 17 حدود یتجمع امتیاز نقطه و عوامل تجمعی

 دید از اهمیت بیشترین دارای که عواملی تعیین برای

 شده ارائه بازاریابی و فروش کارشناسان و مشتریان
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 فرعی، عامل 50 از 9 شكل نتایج اساس بر است.

 11 حدود فرعی عامل 10 امتیازهای تجمعی درصد

 شوند. می شامل را ها وزن کل از درصد

  

 
 .ها شاخص زیر تجمعی و ینسب امتیاز درصدهای -3 شكل

Figure 3. Relative and aggregate scores of Sub-indices. 
 

 

 گيري نتيجه و بحث

 بندی رتبه و شناسایی برای پژوهش، این در

 خرید در مشتری انتخاب برروی ها شاخص ثرترینؤم

 تحلیل ازروش تهران شهر در در اداری چوبی مبلمان

 یها رهیافت ترین مهم از یكی که مراتبی سلسله

 توجه با شد. استفاده باشد می معیاره چند گیری تصمیم

 و کیفیتی فرایندی، عوامل" تحقیق، های یافته به

 چوبی مبلمان انتخاب بر را ثیرأت بیشترین "طراحی

 نیز دیگر محققان است. داشته مشتریان جانب از اداری

 اند. داشته اشاراتی ها شاخص این از هریك اهمیت به

 عمده مشكالت از یكی (2715) همكاران و دینی تاج

 عدم در را مشتریان یها خواسته و نیازها ارضای عدم

 مناسب طراحی و کیفیت با مبلمانی عرضه و تولید

 غفرانی .(19) دندان می جهانی استانداردهای با مطابق

 کنندگانمصرف که نمودند بیان (2715) همكاران و

 محصوالت از و هستند متنوع محصوالت دنبالبه

 و محصول تنوع بنابراین هستند. گریزان تكراری

 هاآن رضایت و مشتری جذب سبب آن طراحی

 تنوع ایجاد ظرفیت امروز مبلمان صنعت شد. خواهد

 توسعه کل طوربه دارد. را مشتری نیاز رفع و محصول

 راهكارهای و هافعالیت مجموعه جدید، محصول

 تولید مختلف مراحل در که است رشد ایجاد

 کلی یا جزئی اصالحات و تغییر به منجر محصول،

 دینی تاج همچنین، .(1) شد خواهد فعلی بازار در کاال

 روی بر ای،پرسشنامه تحقیقی در (2711) همكاران و

 چوبی، مبلمان متنوع محصوالت صادرات موانع

 طراحی در نوآوری شاخص به توجه عدم که دریافتند

 بازارهای ایران که شده سبب محصول تولید و
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 سال چند طی میانه آسیای در را خویش صادراتی

 به توجه عدم دهنده نشان که بدهد دست از اخیر

 چنین کنندگان مصرف یها خواسته و نیازها

 باشد می صادراتی هدف بازارهای در محصوالتی

 ایرانی صادرکنندگان از برخی گذشته در همچنین

 کیفیت با محصوالت صدور جهت تالش جای به

 با کیفیتبی محصوالت از بازار، قبضه قصد به مناسب

 کسب و بازار در سریع نفوذ حربه عنوان به نازل قیمت

 کاهش در مهمی عامل که کردند استفاده تربیش سود

 رقیب محصوالت نفع به ای منطقه بازارهای سهم

 که رسد می نظر به بنابراین .(22) شد چینی و ایترکیه

 منزل چوبی مبلمان خالف بر اداری چوبی مبلمان در

 ظرافت رو،خس خجسته و آور رنگ نتایج اساس بر که

 نقش طراحی و کیفیتی عوامل بود، عامل ترین مهم

 معیارهای همچنین .دارند مشتریان انتخاب در بسزایی

 لحاظ به "فروش از پس خدمات و اقتصادی"

 جانب از اداری چوبی مبلمان انتخاب بر ثیرگذاریأت

 چنین اند. داشته قرار سوم و دوم یها  رتبه در مشتریان

 روخس خجسته و آور رنگ یها یافته با مطابقت نتایجی

 محصوالت فروش قیمت بردند، پی که دارند (2715)

 از خود قبلی خرید از مشتری رضایت و چوبی

 متنوع محصوالت خرید بر ثیرگذارأت عوامل ترین مهم

 از .(27) دارد مشتریان جانب از خانگی چوبی مبلمان

 بزرگ هایشرکت که رسدمی نظربه دیگر سوی

 و شده تمام قیمت کاهش برای صنعت، این در موجود

 زمینه در بایستی خویش پذیریرقابت قدرت حفظ

 مبذول را ویژه اهتمام قیمت ارزان مالی منابع مینأت

 روابط برقراری هدف، بازاریابی، جدید عصر در دارند.

 ترسیم ایگونهبه و است مشتری با متقابل و بلندمدت

 مشتریان و حفظ را تریبیش مشتریان که شودمی

 بلندمدت در ترتیببدین و داده دست از را تری کم

 یابدمی افزایش هاشرکت سودآوری و بازار سهم

 در گرفتن قرار با "زیبایی و ظاهری" معیار (.13)

 ترتیب به پنجم رتبه در "تبلیغات" معیار و جهارم  رتبه

 چوبی مبلمان انتخاب بر را کمی نسبتا ثیرگذاریأت

 خصوص در اند. داشته مشتریان جانب از اداری

 مبلمان انتخاب در زیبایی و ظاهری عامل اهمیت

 تحقیقی تاکنون مشتریان جانب از اداری چوبی

 زاده جالل و مدارایی حاجتی اما است، نپذیرفته صورت

 شناختی زیبایی یها ارزش تعیین و بررسی در (2771)

 جوان، یها زوج برای منزل چوبی مبلمان طراحی در

 بیان ذیل شرح به را کنندگان استفاده یها خواسته

 کاربردی، تزیینات فحذ گرایی، عملكرد نمودند:

 سنتی عناصر از استفاده تقارن، و نظم ،تناسب سادگی،

 از پرهیز و استاتیكی بادوام قواعد از استفاده ایرانی،

 اولویت نهایی، محصول طراحی در مد بر مبتنی عناصر

 امكانات از استفاده حداکثر و عملی کارکردهای داشتن

 ایرانی خانوارهای نشستن زمین فرهنگ یها قابلیت و

 اهمیت به توجه تبلیغات، عامل خصوص در .(17)

 انتخاب در اداری چوبی مبلمان صنایع در برند نقش

 ایرانی مبلمان برندسازی باشد. می مهم بسیار مشتریان

 معماری در ایپایه عناصر از الهام با که معناست این به

 در ایرانی فرش از استفاده یا و باستان ایران     مثال  ایرانی

 سبك نامبه و ابداع را مبلمان از جدیدی سبك مبلمان،

 در ایده این کرد. عرضه جهانی بازارهای به ایرانی مبل

 مثبت شاخص یك به تواندمی موفقیت صورت

 کسب موفقیت، از منظور (.11) شود تبدیل اقتصادی

 برند از مبلمان خرید از مشتری در رضایت نوعی

 مجدد خرید برای گرددمی سبب که باشدمی موردنظر

 وفادار برند به نتیجه در و کرده مراجعه برند همان به

 ایجاد در مهمی نقش برند، به وفاداری شد. خواهد

 مشتریان زیرا دارد، سازمان برای بلندمدت منافع

 ندارند. گسترده ترفیعی هایتالش به نیازی وفادار

 برای را تریبیش مبلغ هستند حاضر میل کمال با ها آن

 بپردازند خود عالقه مورد برند کیفیت و مزایا کسب

 سبب چوبی، مبلمان صنعت در موفق برندسازی (.0)
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 در تولیدی محصوالت پذیریرقابت قدرت افزایش

 نظر به همچنین گردد.می مشابه محصوالت با قیاس

 خرید از مشتری رضایت شاخص زیر که رسد می

 خجسته و آور رنگ تحقیق اساس بر که خود قبلی

 چوبی مبلمان از مشتری انتخاب در (2715) روخس

 اداری چوبی مبلمان مورد در ،دباش می مهم بسیار منزل

 برخوردار اهمیت کمترین از کنندگان مصرف سوی از

 .(27) باشد می

 که نمود بیان توان می کلی گیری نتیجه یك در

 مبلمان متنوع محصوالت کنندگان مصرف و مشتریان

 مواد مناسب کیفیت های شاخص زیر به اداری چوبی

 با محصول مفید عمر چوبی، قطعات و فوم ،اولیه

 محصول، موقع به تحویل خرید، قیمت به توجه

 حجم و اندازه محیط، داخلی فضای با تناسب

 و محصول فنی مشخصات ارائه هنگام در محصول

 با قیاس در اداری چوبی مبلمان محصوالت برتری

 به بنابراین داشته، را توجه بیشترین مشابه محصوالت

 از مشتری رضایت بر تأثیرگذار اجزای مهمترین عنوان

 از گردند. می تلقی اداری چوبی مبلمان محصوالت

 تعمیرپذیری، قابلیت های، شاخص زیر دیگر، سوی

 نحوه شرکت، سوی از خرید مختلف تسهیالت ارائه

 هنگام در محصول شناسه کتابچه ارائه قطعات، نصب

 هنگام در محیطی زیست مسائل به توجه و فروش

 بر را تأثیر کمترین که هستند عواملی محصول انتخاب

 و مبلمان صنعت تولیدکنندگان دارند. مشتری رضایت

 رفع دنبال هب همواره صنفی، یها انجمن و ها اتحادیه

 موجود غنی بازارهای به یافتن دست و صادراتی موانع

 باشند. می صادرکننده کشورهای با رقابت و منطقه در

 بی نقش که مهمی بسیار اهداف چنین به نیل برای

 جامعه فرهنگی و درآمدی اقتصادی، توسعه در بدیلی

 یها فاکتور و کنندگان مصرف احتیاجات به باید دارد

 این متنوع محصوالت خرید در آنان نظر از مهم

 که رسد می نظر به بنابراین نمود، بسیار توجه صنعت

 تواند می پژوهش این از حاصل نتایج به توجه

 و صنعتی اهداف به نیل جهت خوبی بسیار راهنمای

 باشد. مبلمان اقتصاد رونق و کشور اقتصادی
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Abstract 1 

Background and objectives: In order to gain competitive advantage, marketing managers to 

make a decision on topics such as compete in developing market share, developing new 

products, changing prices, changing product features, and change advertise channels of 

distribution, have to study the needs, perceptions and behavior of customers. This research was 

carried out with the aim of investigating the factors affecting the choice of the wooden office 

furniture from customers using hierarchical analysis method. 

Materials and Methods: By reviewing the research literature, the main factors and components 

were identified and its conceptual model was based on a combination pattern. By designing the 

questionnaire including the 5 main- indicators and 45 sub-indicators, Information gathered from 

260 buyers of wooden office furniture in the designated areas of Tehran. The importance degree 

of criteria and alternatives after getting expert’s opinions and applying analytical hierarchy 

process are determined. The questionnaire reliability was measured by Cronbach’s alpha test. 

Results: The characteristics of "process, quality and design" followed by "economic and after-

sales" features had the most impact on the choice of office furniture  from customers, as well as 

the sub-items such as quality of raw materials, foam and wood components, life The product 

benefits from the purchase price, Delivery time of the product, the internal environment of the 

product, the size and volume of the product at the time of presentation of technical 

specifications of the product and the superiority of the wooden office furniture products in 

comparison with similar products have the highest score. 

Conclusion: In the wooden office furniture, the quality and design factors play a significant role 

in choosing customers unlike the home furniture, in which the most important element is 

elegance. Also, paying attention to the price and the proportion of sales price with the expected 

value of a product is one of the most important demands of customers in choosing wooden 

office furniture. Producers of such products must pay special attention to guarantee the product 

and its ability to be replaced for obtaining new export markets and consumer choice. From the 

consumer's point of view, the relatively low importance of the beauty, fashion, and branding of 

the wooden office furniture can be a sign of the particular role of the strength and quality of the 

product and the weakness of the domestic manufacturers. On the other hand, many consumers 

are still not aware of the importance of the brand role in the various wood industries. Successful 

branding in the wooden furniture industry will increase the competitiveness of manufactured 

products in comparison to similar products. It seems that attention to the results of this research 

can be a very good guide to meet needs of customers and achieving new markets for the export 

of such products. 
 

Keywords: Selection, Office wooden Furniture, Analytical Hierarchy, Multi-Attribute Decision 

Making 
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