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 چکیده
 رداختهپگيری برای خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی تصميمدر فرایند  كنندگانمصرفبررسی رفتار به  يقتحقاین در 

از  نفر 413دادند كه می تشکيل آبادیافت. جامعه آماری را در این تحقيق كليه مشتریان مبلمان چوبی خانگی در بازار مبل شدده است 
ا های اوليه ببررسیپس از انجام تحقيقات و  گيری تصدادفی انتااب شددند.  نمونهروش و به مورگان -كرجسدی  جدول آنها بر اسدا  

 یزیبایعوامل فرهنگی، ترجيحی، فروش، كيفيتی و  نهفته متغير 3 ،اهداف پژوهش يينو تعت موضوع توجه به مسائل مطرح شده و اهمي
د. مطرح گردی مبلمان چوبی خانگی و انتااب محصول وارداتی در قيا  با توليدات داخلی كشور یددر خر مؤثرهای شاخص عنوانبه

ها و مقاالت نامهاز مطالعه منابع، پایان یاكتاباانههای دادههای اسددتنبا ی از پرسددشددنامه محقق سدداخته و برای  داده یآورجمعبرای 
 تعيين منرورو به SPSSافزار نرم توسط آمدهدستبه هایداده توصيفی، آمار باش در. شدد پژوهشدی مورد نرر در این رابطه اسدتفاده   

 مدل كه داد نشددان نتایج. گرفتند قرار وتحليلیهتجز مورد سدداختاری معادالت انجام برای  Lisrelافزار نرم توسددط متغيرها، ميان رابطه
 هایشدداخص گيریاندازه مدل در. اسددت داشددته مناسددبی برازش سدداختاری مدل و اول مرتبه گيریاندازه هایمدل در موردپژوهش

 هایسددنجه و شددده تعيين نرری ادبيات از یدرسددتبه مدل كه دهدیم نشددان موضددوع این كرد، ایجاد معناداری عاملی بار گيریاندازه
 نهفتهای متغيرهكليه همچنين . گردید تحقيق گيریاندازه ابزار باالی روایی موجب این و است شدهییشدناسا  یدرسدت به آن يریگاندازه

 وبیچ مبلمان خرید گيریتصميم یندافر درمشتریان  يحاتبر ترج های مدل سداختاری پيشدنهادی  سدازه  عنوانبهمورد ذكر و ابعاد آن 
 .است يرگذارتأث( خریداران) یخارج و داخلی خانگی
 

 .مبلمان چوبی خانگی، معادالت ساختاریانتااب، كننده، مصرفترجيحات،  :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 فيزیکی، هایيتفعال از استعبارت  كنندهمصدرف  رفتار

 اسددتفاده، خرید، انتااب، افراد هنگام كه ذهنی و احسدداسددی

 و نيازها ارضدددای برای و خددمدات   كداال  اندداختن  دور
 & Ahmadvand)د دهنددیمانجددام  خود یهدداخواسدددتدده

Sardari, 2014) . شدددامل كنندهمصدددرف رفتدار  درواقع 

 زمان خرید، از قبل كنندهمصددرف یک كه رفتارهایی اسددت

. دهدیم بروز خود از محصددول یک خرید پس از و خرید
مصددرف كننده را مورد تحليل قرار  رفتارها شددركت بيشددتر

تعيين  ،كنندهمصددرفاصددلی از تحليل رفتار  هدف .دهندیم
در شددرایط خاصددی مانند  كنندگانمصددرفعواملی اسددت كه 

 مددی كددننددد شدددرایدط مدادتدلدی اقدتصددددادی رفددتددار      
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 )2005 ,et al.Ayanwale .( باواهند هاسددازمان چنانچه 

با  توانندنمی نمایند مدیریت مشددتریانشددان  با را خود روابط
 و نموده برقرار را یکسانی و مشابه روابط خود مشتریان كليه

 يازهاو ن مشتریان رفتار دقيق مطالعه با باید بلکه ،ادامه دهند

 را ایجاد خاصی روابط مشتریان از هریک با آنها انترارات و

 باید مشتریان ا العات آوریجمع از پس هاسدازمان . نمایند

 مشددتریان از دسددته كدام با را روابط خود كه بگيرند تصددميم

قطع  مشددتریان از گروه كدام با و نمایند تريقعم روزروزبه
داشدتن در  صحي  از   . et al.(Niraj, (2008د نماین رابطه

برهای متعددی را درمزیتو فرایند مصرف،  كنندگانمصدرف 
تصددميمشددامل كمک به مدیران در جهت  هایتمزدارد، این 

كنندگان، مصرفگيری، تهيه مبنای شدناختی از  ریق تحليل  
برای وضدددع قوانين  كنندگانيمتنرگذاران و قانونكمدک بده   
كمک به  یتدرنهاكاال و خدمات و  یدوفروشخرمربوط بده  
، هعالوهب بهتر اسددت. گيریتصددميمكنندگان در جهت مصددرف

در فهم عوامل مربوط به  تواندیمكننده مصددرفمطالعه رفتار 
 به ،دهدیمقرار  تأثيرعلوم اجتماعی كه رفتار انسان را تحت 

  Minor, 2017 &.(Mowen)ما كمک نماید 

 كليدی یهاواژه از یکی كنندهرفتار مصددرف ياتدر ادب

 ارزش و است قرارگرفته بيشتری توجه مورد يراًاخ كهاسدت  

 كه آنچه ميان تقابل از ارزش .باشدددیم مشددتری دریافتی

 و مندیسددود مزایا، كيفيت، یعنیدارد )میدریافت  مشددتری
 از دسددت مذكور مزایای كسددب برای كه آنچه و تسددهيالت(

 ناشدددی (هارفتهازدسدددت و هاینههز قيمت، یعنیدهد )می

 قضاوت صورتبه مشتری ارزش ادراكی عبارتیبه .شدود یم

 هارفتهازدسدددت و دریافتی مزایای مورد در مشدددتری كلی
 كه است منفعتی معنی به شده ادرا  ارزش .شدود یم تعریی

 یا ،آوردمیدسددت به شدددهپرداخت هزینه قبال در مشددتری

 یک از حاصدددل یسدددودمند كل معنی به دیگر عبارتبه

 مشدددتری از جددانددب اینکدده بر مبنی اسددددت محصدددول
 اسدددت شدددده پرداخت چيزی چه و دریافت چيزی چده  
 )2008 Kristensena, &.(Eskildsena  مهمی نقش ارزش 

دوباره  خرید قصددد و انتااب در مشددتری رفتار بينیيشپ در
 شددکل را كنندهمصددرف ترجي  و كندیم ایفا آینده در وی

و  et al.  .(Lee Callarisa Fiol (2001), 2009( دهدیم
 ارزش كه اندرسدديده نتيجه این به تحقيقات خود همکاران در

 مشتری وفاداری و رضدایت مشتری  با مشدتری  شدده  ادرا 

  et al.  Fiol.(Callarisa, 2009(د دار معنادار و مثبت ارتباط
 كه مشتری برای شده ادرا  ارزش ایجاد كه فرایند این در 

 موضوع یک گردد،می وفاداری مشتری به منجر خود نوبه به

 عملکرد ميان زیرا اسددت. معاصددر بازاریابی در اسدداسددی 

 كند.می برقرار ارتباط شدددركت مالی و عملکرد بدازاریابی 

 مورد اخير دو دهه  ی مشتری دریافتی ارزش مقوله روینازا

 تاسدددگرفته قرار بازاریابی محققددان و مشددداوران توجده 
 2007) Roderick, &Cretu .) رسيدن برای كنندگانمصرف 

انجام  شددامل ،اهداف این گيرند.می تصددميماتی اهدافشددان به
 از كاسدددتن جایگزین، هایفعاليت ميان از انتااب بهترین

 هيجانات رسدداندن حداقلبه  گيری،تصددميم در تالش ميزان

ت اسدد تصددميم توجيه توانایی رسدداندن حداكثر به و منفی
(Nazari, 2006) .كنندهمصددرف خرید گيریتصددميم فرایند 

 آن از انجام پس و شددودیم آغاز خرید خود تحقق از پيش

 از خرید گيریتصميم فرایند در كنندهمصدرف ، دارد ادامه نيز

 جسددتجوی مسددئله، تشددايص :كندیم عبور مرحله پنج

 رفتار درنهایت و خرید تصددميم ،هاینهگز ارزیابی ا العات،

مصرف ذهن در ترجيحات ,Prakash). (2002 خرید از پس
اقتصددادی  عوامل تأثير تحت معموالً خرید ایجاد برای كننده
 در اقتصددادی عوامل نقش .گيردمی قرار روانی و ایی(بودجه)

در بعضی اما  .اسدت  ایكنندهتعيينو  مسدلم  بسديار  امر ،خرید
آن در مواجه با عوامل روانی بسيار ناچيز  تأثيرگذاریمواقع، 
 یا و محصددول قيمت افزایش با حتی كه وریبه .باشدددمی

 آن از خود تقاضددای كنندهمصددرف فرد درآمد سددط  كاهش

 هم بدهد. این افزایش اسددت ممکن بلکه نداده كاهش را كاال

 توضي  كنندهمصرف عادت عنوان تحت توانمی را وضدعيت 

در  هدف مشدددتریان ازآنجداكده  . Martineau, 19)71(د دا
 رقبای بازاریابی هایيتفعال و كاالها به بازارها، سددراسددر 

 فهم عوامل برای روزافزونی عالقه اند،كرده عادت خارجی

 به نسدددبت مشدددتریان ترجيحات و هاارزیابی به وابسدددته

 دوجود دار خددارجی كدداالهددای بددا مرتبط هددایویدژگدی  



 961    2، شماره 43تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد  نشریه علمی

., 2009)et al(Wood . 
تجارت جهانی مبلمان چوبی در  ی سدداليان اخير رشددد 

ميليارد  32از جایی كه  تا، دادهرا از خود نشددان  یتوجهقابل
سدددال دالر در  يلياردم 17از به بيش  9117دالر در سدددال 

رسدديده  2096ميليارد دالر در سددال  943حدود  و 2007
( به دليل وقوع 6209-7209اسددت. در  ی دو سددال اخير )

های سددياسددت خروج انگليس از اتحادیه اروپا( و )برگزیت 
 ندهواردكن ینتربزرگ عنوانبه متحدهیاالتااخير  محدودكننده

جدید بر  یهاتعرفهمبلمدان چوبی در جهان از قبيل وضدددع  
ميزان  یباًتقرارداتی از چين و اتحدادیه اروپا،  محصدددوالت و

از  یاعمدهتجارت جهانی مبلمان ثابت مانده اسدددت. باش 
از  2090-2096 یهاسدددالمبلمان بين  المللیينبتجدارت  
لهسدددتان و ویتنام  ایتاليا، آلمان، از قبيل چين، ییكشدددورها

 انگليس، آلمان، ،متحدهیاالتاكشددورهایی از قبيل  یسددوبه
مصرف  ،2007 . در سالبوده استفرانسه و كانادا در جریان 

 463به  2001ميليارد دالر، در سددال  433جهانی مبلمان به 
ميليارد دالر افزایش  416 به 2096سددال  و تاميليارد دالر 

كه مصرف جهانی مبلمان با  دهدیمنشدان   هابينیيشپ یافت.
د شدددبامیدرصدددد در حال افزایش  7/2حدود رونددی در  

)7, 201urniture& F anelsP  2013; ,.et al(Tracogona . 
 مورددر  و قابل استنادی يقآمار دق متأسفانه ،ایرانمورد در 

ميزان واردات و صدددادرات انواع مبلمان چوبی وجود ندارد. 
و  گذارانياستساز سوی  انجام شدههای مصداحبه برخی از 

و  يدكنندگانتولهدای تاصدددصدددی از قبيل اتحادیه  نهداد یدا  
مبلمان و یا انجمن صددنفی مبلمان نشددان از   صددادركنندگان

ميليون دالر  300افزایش واردات مبلمدان بده حدود تقریبی   
ها سالكه در همان . در حالیدارد 10تا  11 یهاسالدر  ی 
شدده از سوی انجمن صنفی كارفرمایان صنایع   ارائهآمارهای 

برای واردات نشان  ميليون دالر را 10چوب عددی در حدود 
 رفتددار بر مؤثر ای بر روی عوامددلمطددالعددهدر  دهددد.می

 برندهای به خارجی ترجي  برندهای در كنندگانمصدددرف

 ميان در كه دارد آن از حکایت تحقيق هاییدافته داخلی، 

                                                 
1- Corporate Social responsibility 

 گرایش با بودن فردمنحصددربه به نياز ایرانی، كنندگانمصدرف 

 بين در همچنين. دارد مستقيم ارتباط خارجی محصدوالت  به

 خارجی محصددوالت خرید قصددد بر اثرگذار عوامل ماتلی

 بيشترین ارزش اجتماعی و احسداسی  ارزش بعد دو ترتيببه

 ارتباط ولی دارند، خارجی محصوالت خرید قصد بر را تأثير

 خارجی محصددوالت خرید قصددد با ارزش كاركردی ميان

 . et al., (Ghafari Ashtiani(2010د نگردی أیيدت
صددنعت مبلمان خانگی دارای اشددکاالت سدداختاری در  
سدديسددتم بازاریابی توزیع و فروش اسددت و متغيرهای كيفيت 

دریدافدت محصدددولی مطدابق با انترارات    برای قدابدل قبول   
 ازجملهو فروشدددندگان  توليدكنندگانخریدداران، اعتمداد به   

ترین عواملی هسددتند كه سددبب رضددایت مشددتری از    مهم
 . et al.(Tajdini(2014 ,د گردمیمحصوالت مبلمان خانگی 

 پذیری اجتماعیمسدددئوليت تأثيراتدربداره   یدر تحقيق
نوع مواد اوليه داخلی در مقابل مواد اوليه وارداتی  و 9شركت
 متحدهایاالتچوبی در  هایفراوردهروی ترجيحات خرید  بر

   :دهندگانپاسخو چين، محققان دریافتند كه 
ارند هایی دشركتحصول از تمایل بيشتر به انتااب م -9
 ؛پذیری اجتماعی بيشتری دارندمسئوليتكه 
چوبی سدداخت محصددوالت تمایل بيشددتر به انتااب  -2

 ؛انواع مشابه وارداتی دارند داخل در قيا  با
 شدهساختههای چوبی فراوردهمندی بيشتری به عالقه -4

از  شددددهسددداختهماسددديو در قيا  انواع مشدددابه  از چوب
   .چوبی دارند هایكامپوزیت

 ،شناختی جامعه مورد تحقيقهای جمعيتویژگیبرحسب 
، ی با باالترین سط  تحصيالتدهندگانپاسخكه  متوجه شدیم

 شددددهسددداختههای دارای ترجيحدات باالتری برای فراورده 
اجتماعی  پذیریيتمسددئول ینبا باالترهای توسددط شددركت 

 و Aguilar, 2013) &(Cai . Dasmohapatraهسدددتنددد 
Smith (2001)  ابعدداد ماتلی ارزش  یبر رودر تحقيقی

در  (OSB) دارتاته تراشددده جهتمشدددتری در صدددنعدت  
دریافتند كه قيمت نقش مهمی در ارزش ادراكی  متحدهیاالتا



 كنندگان در ...بررسی رفتار مصرف  970

دارد. هرچند قيمت پایين  OSB یهاورقهخریدداران عمدده   
 موقعبه، تحویل شدهارائهاین محصدول در قبال نحوه خدمات  

 كنندهعرضددهتوليد و  یهاشددركتمحصددول و روابط كاری با 
ویژگی،  4این محصدددول اهميت چندانی ندارد. عالوه بر این 

 یهاتاتهبرای  ماصدوصاً ) محصدول بندی بسدته  هاییژگیو
 مدورد اسدددتدفدداده در سدددقدی و دیددواره( و برنددد بودن    

  ازجددملددهمددحصددددول  كددنددندددهعددرضددددهشددددركددت 
 باشددددمی OSBهدای مورد انتردار خریدداران عمده    ارزش

 Smith,2008) &(Dasmohapatra  . در تحقيقی دربدداره
و پایداری  محيطییسددتز یهاجنبهانترارات مشددتریان از 

های چوبی در بازار فنالند، محققان دریافتند فراوردهاجتماعی 
تمایل خود اعالمی برای خرید محصوالت  كنندگانمصرفكه 

انترارات از  برحسددبوبی دارند، همچنين مشددتریان پایدار چ
زیسدددتی و پددایددداری اجتمدداعی سدددطوح گوندداگون محيط

. ندشددویماز یکدیگر تفکيک  يدشدددهتولمحصددوالت چوبی 
ری و پایدا محيطییسددتز یهاجنبهبيشددترین گروهی كه به 
 سدددن ) زنان(، جنس :از اندعبارت ،اجتماعی آگاه هسدددتند

 یتابسددتانی در منا ق جنگل یهابهكلمالکان ( و ترهامسددن)
2015) ,et al.(Toppinen,  .خسرو، پی آور و خجسدته رنگ

بر انتااب مشتری در خرید  مؤثربردند كه مهمترین شاخص 
مبلمان چوبی منزل، معيارهای مربوط به زیرمجموعه زیبایی 

عامل ظرافت نقش بسزایی را  ،محصدول اسدت. در این زمينه  
در خریدد مبلمدان از نرر مشدددتریدان دارد. همچنين عوامل    
اسدددتفاده از مواد اوليه مناسدددب در سددداخت مبلمان، قيمت 
محصوالت، ارگونومی، رضایت مشتری از خرید قبلی خود و 

موقع محصدددوالت از مهمترین عوامددل تحویدل فوری و بدده 
اشد بشددتریان میدر خرید مبلمان چوبی توسددط م رگذاريتأث

(Rangavar & Khojasteh Khosro, 2014). Gokay  و
ه ای دربار(  ی تحقيقی با  راحی پرسشنامه2007همکاران )
مبل و كابينت در كشددور تركيه بيان  يدكنندگانتولوضددعيت 

های اصلی این صنایع، هزینه گزاف نمودند كه یکی از دغدغه
، ی مواد با كيفيتخریدد مواد اوليده با كيفيت، موجودی ناكاف  

هدای بداالی توليد محصدددوالت و در نتيجه معضدددل   هزینده 
ر گردد دبازاریابی چنين محصدوالت گران است كه سبب می 

پذیری خود را مقابل محصوالت مشابه خارجی قدرت رقابت
 . et al(Gokay(2007 ,. از دست دهند

با توجه به پدیده جهانی شددددن  كهاین در حالی اسدددت 
به سازمان تجارت آینده های اقتصاد و پيوستن ایران در سال

 نتأمي درجهانی، صاحبان صنایع مبلمان و مصنوعات چوبی 
نيازهای مشدددتریان داخلی و توسدددعه بازارهای صدددادراتی 

 انتوليدكنندگدر یک فضای رقابتی با خود باید محصدوالت  
. رقابت بين محصددوالت بپردازندت ای و جهانی به رقابمنطقه

رو به  سدددرعتبهداخلی و خدارجی در بدازارهدای جهدانی     
 های با كيفيتافزایش اسدت. گرایش به سمت كاالها و نشان 

جهانی در كشددورهای در حال توسددعه یک واقعيت اسددت و 
بنابراین محصددوالت ؛ نيسددت مسددتثناایران نيز از این قاعده 

مانند ایران باید قادر  داخلی در كشددورهای در حال توسددعه 
با محصوالت وارداتی رقابت كنند. در   مؤثرباشدند به  ور  

رار ق تأثيررا تحت  كنندگانمصرفعواملی كه تصدميم خرید  
هایی كه در بازارهای شدركت ویژه به ،هادهد برای شدركت می

بسدديار مهم و حياتی اسددت. در حال   كنندیمجهانی رقابت 
 ازصوالت خارجی در بسياری حاضر شاهد آن هستيم كه مح

موارد در ارتبداط بدا جلدب مشدددتری، گوی سدددبقدت را از     
در انتااب دو كاالی  كنندهمصرفمحصوالت داخلی ربوده و 

مشابه داخلی و خارجی، اولویت خرید را به خرید مصوالت 
عددم خرید محصدددوالت داخلی موجب   .دهدد میخدارجی  

توليدی داخلی و  مؤسددسدداتورشددکسددته شدددن و تعطيلی 
بيکاری در كشددور خواهد شد كه این ميزان افزایش  يجهدرنت

خود مشکالت اجتماعی و فرهنگی زیادی  نوبهبهموضوع نيز 
كه  شددودیمخواهد آورد. وجود این شددرایط باع   به وجود

و انگيزه خود را برای  نفساعتمدادبه توليددكننددگدان داخلی    
از دسددت بدهند و توان تالش در راه بهبود كيفيت و نوآوری 
 رقابتی آنها هرچه بيشتر كاهش یابد.

ز گيری ابهرهبا  گرددمیاین تحقيق سدددعی  بندابراین در 
و نتایج حاصددل از تکميل متاصددصددان  ، نررات اسددتادان

 ثرمؤپرسدشنامه توسط مشتریان مبلمان چوبی منزل، عوامل  
 های ماتلی در شهر تهراناز جنبه كنندگانمصدرف  رفتار بر
محصول داخلی و یا خارجی با  خرید گيریتصميم یندفرادر 
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 شناسایی و معادالت ساختاری یسازمدلروش اسدتفاده از  
 روش یک سدداختاری معادالت یسددازمدل بررسددی گردد.

 متغيرهای بين روابط تحليل به كه اسددت منسددجمی آماری
 معادالت یسازمدل. پردازدمی نهفته يرهایو متغ شدهمشاهده
 كه است قوی بسيار ابزاری یشناختروش جنبه از ساختاری
 هاییدهپد تحليل امکان بال، دقت از برخورداری ضدددمن
 تحليل امکان روش، این. سدددازدمی ميسدددر را ایپيچيده
 فراهم را باهم مرتبط و متغيره چند صدددورتبه ا العات

 تحليل رگرسدديون، تحليل از باالتری جایگاه و در آوردمی
 یسدداز مدل اگرچه. گيردمی قرار عاملی تحليل و مسددير
 اما باشدددیم هاتحليل این از تركيبی سدداختاری معادالت
 ریساختا معادالت مدل. نيست آنها از یکهيچ به يلتقلقابل
 قسيمت مسير تحليل و تأیيدی عاملی تحليل كلی مرحله دو به
 همان یا هانشددانگر ارتباط گيریاندازه قسددمت در. شددودمی
 و گيردمی قرار بررسی مورد هاسازه با پرسشنامهاالت سدئو 
 با بررسددی مورد هایعامل ارتباط سدداختاری قسددمت در

 تدااب در .هستند توجه مورد فرضديات  آزمون بریای یکدیگر
 راًاخي اما بود، اكتشددافی آماری روش یک فقط عاملی تحليل
 املیع تحليل از استفاده با بتوان كه آمده وجود به امکان این

 هایروش از یکی عاملی داد. تحليل انجدام  فرض آزمون
 و نمکنو متغيرهای بين ارتباط بررسی برای كه اسدت  آماری

 مدل بيانگر و رودمی كاربه شدددده مشددداهدده  متغيرهدای 
  9تددأیيدددی عددامددل تدحدلديددل    و اسددددت گديدری  اندددازه
 دشدددومی تقسددديم دوم مرتبدده و اول مرتبدده بدده مدعموالً 

 (2005 Hooman & Asghari,.) 

 

 هاروشمواد و 
 شيوه نرر از و كاربردی ،هدف نرر از پژوهشاین  روش
 ،نوع نرر ازميدانی و  -یاكتدابادانه   ،ا العدات  آوریجمع

 وتحليلیهتجزبرای  .باشدیم (یابیينهزم) پيمایشی -توصيفی
سدددازی معددادالت مدددلاز روش  یبندددو رتبدده ا العدات 
و برای سنجش  1نساه شماره  4ليزرل افزارنرم و 2ساختاری

                                                 
1- Confirmatory Factor Analysis 

2- Structural Equations Model(SEM) 

الزم از  و ا العاتها داده یآورجمعمتغيرهای تحقيق و نيز 
. جامعه آماری این تحقيق، گرددمیابزار پرسدشدنامه استفاده   

ه كه تمایل ب باشددندیمكليه مشددتریان مبلمان چوبی خانگی 
های معروف داخلی و خارجی دارند. برندخریدد مبلمدان بدا    
، 9معتبر در بازار مبل شماره  یهافروشگاهمشتریان از  ریق 

تهران شددناسددایی و  آبادیافت منطقهواقع در  فار يجخلو  2
در صورت تمایل به همکاری، پرسشنامه در اختيار آنان قرار 

ی از تمامی جامعه آماری جنررسدددن كهییازآنجدا گرفدت.  می
بده انتاداب نمونه به روش    روازاینذكرشدددده مقددور نبود،  

. چون فرض بر این گردیدسدداده از جامعه مبادرت تصددادفی 
 ارهابازبه این  كنندهمراجعهتفاوتی بين مشددتریان  اسددت كه

های فروشدددگاهافراد بدا مراجعده به    معموالً و وجود نددارد 
ماتلی و كسددب ا العات الزم و رسدديدن به تصددميم نهایی 

 هددف یکپارچه فرض  جدامعده   روازایننمدایندد،   میخریدد  
 كرجسی جدول از نمونه حجم تعداد محاسدبه  برای گردد.می
 در ما آماری جامعه تعداد ازآنجاكه. شددد اسددتفاده مورگان و
 با اسدت، ( باال به هزار نفر 900 حدود) ینامتناه پژوهش این
 تعداد مورگان، و كرجسددی نمونه حجم تعيين جدول به توجه
 پرسشنامه .شد برآورد نفر 413 پژوهش این برای نمونه حجم
 اول قسددمت در. باشدددمی قسددمت دو شددامل اسددتفاده مورد
 دوم قسدددمت در و دهنددگان پداسدددخ  فردی هدای ویژگی
 .استشدده   راحی تحقيق هایمتغير به مربوط هایپرسدش 

 فرایند در كنندگانرفتار مصدددرفبررسدددی  پرسدددشدددنامه
 و داخلی خانگی چوبی مبلمان خرید برای گيریتصدددميم
كه از نوع بسته  اسدت  الیسدئو  40 پرسدشدنامه   یک یخارج
 يا و مقای هستند گزینه 3 يی دارای  االتئوسد باشدد.  می
باشد كه بر اسا  آن از میگيری از نوع مقيا  ليکرت اندازه
 ینابزار ا اعتبار سددنجشبرای شددود. میدرجه داده  3تا  9

 ترینمتداول از یکی كده  كرونبدا   آلفدای  روش از تحقيق
 منرور. گرددمی استفاده اسدت،  اعتبار گيریاندازه هایروش
 ایهشاخص اگر كه است این ،پرسدشنامه  پایایی یا اعتبار از

 در و مشددابه شددرایط تحت و وسدديله همان با سددنجش مورد

3- Lisrel 
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 یباًتقر نتایج شدددوند، گيریاندازه دوباره ماتلی یهازمان
 آلفا مقدار اگر ،آزمون این در. شددودمی حاصددل یکسددان
 كه گرفت نتيجه توانمی باشددد 7/0 مسدداوی یا تربزرگ
ل، نتایج حاص .برخوردارند الزم اعتبار از پرسشنامه االتئوس

كه  باشددد یم 16/0دهد كه مقدار آلفای كرونبا  مینشددان 
 توامح روایی روش ازباشد. میپایایی پرسدشدنامه    كنندهيانب

 ادانتاسدد نررات از اسددتفاده با پرسددشددنامه روایی أیيدت برای
با اسددتفاده از  .شددودیم گرفته بهره فن خبرگان و دانشددگاه

رار قأیيد تنفر از خبرگان، روایی پرسشنامه مورد  40نررات 
 گرفت.

 تدوین برای همچنين و پژوهش ادبيات بده  توجده  بدا 
 ستا نيازمند مفهومی مدلی به هر پژوهشگر تحقيق، فرضيات

 بين روابط ،تحقيق متغيرهای شناسایی ضمن آن، براسدا   تا
؛ مایدن تبيين آنها را عملياتی و مفهومی تعاریی و متغيرها این

 دهشدد  راحی ذیل شددکل  بق تحقيق مفهومی مدل بنابراین
 .است

 

 
 مفهومی پژوهشمدل  -1شکل 

 

ترجيحات  یهامؤلفه و ابعادبر اسدددا  مددل مفهومی،  
 هاییژگیو بعد، 3 شامل پژوهش ادبيات اسا  بر مشدتریان 
 مدل .دباشددیم زیبایی و كيفيتی ،فروش ،ترجيحی ،فرهنگی
 از سوی انجام شدده تحقيقات  اسدا   بر تحقيق این مفهومی

 Rangavar  et al.,(Tajdini ;2014ل برخی محققان از قبي

& khojasteh Khosro, 2014) .راحی گردید  
 

 ساختاری معادالت سازیمدل
 ارائه مفهومی مدل آزمون و بررسی برای پژوهش این در
 نساه Lisrel افزارنرم و ساختاری معادالت روش از شدده، 
 برای آماری، تحليل افزارنرم این. شددد اسددتفاده 1 شددماره

 استفاده سداختاری  معادالت مدل و عامل تحليل محاسدبات 
  به سدداختاری افزار معادلهنرم ليزرل، یسددازمدل .شددودمی
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 اجزای از كه را نرری الگویی تا رسدداندمی یاری پژوهشددگر
 یاونهگبه هم و ی وركلبه هم ،شده تشکيل متنوعی و ماتلی
 . دهد قرار بررسی و آزمون مورد یجزئ

 

 نتایج
ا مينان از  برایو  يداز موردنبدا توجده بده حجم نمونده     

پرسشنامه بين  413های برگشدتی، تعداد  پرسدشدنامه  خالص 

مشدددتریدان مبلمان چوبی خانگی در بازارهای مبل واقع در  
پرسدددشدددنامه برای  400 یتدرنهاتوزیع و  آبادیافتمنطقه 
، 9 شماره جدول درقرار گرفت.  مورداسدتفاده  وتحليلیهتجز

 شده داده نشان دهندگانپاسدخ  شدناختی جمعيت هایویژگی
 هریک برای های آمار توصيفیداده ،2 شدماره  جدول .اسدت 
 و مركز به تمایل معيارهای اسددا  بر را تحقيق متغيرهای از

 .دهدمی نشان پراكندگی معيارهای
 

 دهندگانپاسخ یشناختتیجمع یهایژگیو -1 دولج

 متغیر فراوانی درصد متغیر فراوانی درصد

7/90       زیر دیپلم 42 

 دیپلم 60 20

ميزان 

 تحصيالت

 مرد 933 31
 جنسيت

4/23 پلمیدفوق 76   زن 936 32 

 23زیر  31 96 كارشناسی 11 

 سن
 43تا  23 72 23 ارشد و باالتر 33 

   

 

 33تا  43 11 4/21

 33 تا 33 33 7/93   

 33باالی  31 96   

 

 مدل پیشنهادی  یهاسازهآمار توصیفی برای  یهاشاخص -2 جدول

 خطای استاندارد انحراف معیار واریانس میانگین تعداد هامؤلفه

 29/0 66/4 411/94 2/3 400 عوامل فرهنگی

 916/0 24/4 313/90 92/4 400 عوامل ترجيحی

 276/0 71/3 111/22 99/3 400 عوامل فروش

 21/0 06/3 312/23 39/4 400 عوامل كيفيتی

 94/0 24/2 11/3 12/4 400 عوامل زیبایی

 
 االتئوسددد برای ليکرت  يی انتادداب بدده توجدده بددا
 زا حاصل مقادیر باید بررسی، مورد متغيرهای دهندهتشدکيل 
 موضوع این تا قرارداد بررسدی  مورد را پاسداگویان  نررات
 اب متوسط  ور به آنان هایپاسخ ميانگين آیا كه شود روشن
. خير یا دارد تفاوت( ليکرت  يی وسدددط عدد) 4 مقدار

 ربيشددت متغيرها همه ميانگين گردد،می مشداهده  كه گونههمان
 شانن و اندشده ارزیابی متوسط حد از باالتركه  باشدمی 4 از
 ینترمطلوب. دارد متغيرها این مورد در نسددبی رضددایت از

 ابیارزی ترینيیضع وفرهنگی  هایویژگی را ارزیابی سدط  
 .داشته است های ترجيحیویژگی را
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 هایداده بودن نرمال فرضيشپ بررسدددی در همچنين
 هاییعتوز توانمی آن با كه استانداردی معيار بهترین تحقيق،
 دهاستفا ،قرارداد مقایسده مورد  نرمال توزیع یک با را ماتلی

 اسا ، این بر. باشدمی كشديدگی او چولگی هایشداخص  از
مقدار این  كه بود خواهد نرمال هنگامی آماری توزیع یک

 بر هم آزمون، این .( قرار گيرد-2_+2ها در بازه )شدداخص

 هایسددازه هم و االتئوسدد یعنی آشددکار هایمتغير روی
 اهچولگی كليه كه دهدمی نشان نتایج .دشومی انجام پژوهش

 هم و (4شددماره جدول ها )گویه باش در هم هاكشدديدگی و
 شددده اعالم مرز عنوانبه كه مقادیری بين هاسددازه باش در
 هایداده عتوزی بر مبنی صفر فرض بنابراین؛ است گرفته قرار
 .است برقرار نرمال

 

 و کشیدگی برای نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پنهان چولگی آزمون -3 جدول

 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه متغیرها

 -493/0 -100/0 00/22 00/1 عوامل فرهنگی

 -903/0 -933/0 00/22 00/1 عوامل ترجيحی

 -930/0 -947/0 00/30 00/91 عوامل فروش

 -160/0 -641/0 00/30 00/93 عوامل كيفيتی

 61/0 -912/0 00/96 00/3 عوامل زیبایی

 

 های برازش مدلشاخص -4 جدول

 حد مجاز مقدار بدست آمده نام شاخص

 4كمتر از  09/2 دو بر درجه آزادیكای

RMSEA )9/0كمتر از  012/0 )ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد 

PNFI )3/0باالتر از  64/0 )شاخص برازش مقتصد هنجار شده 

GFI )1/0از باالتر  14/0 )نيکویی برازش 

AGFI )1/0از باالتر  170/0 )نيکویی برازش تعدیل شده 

NFI )1/0از باالتر  19/0 )برازندگی نرم شده 

RFI )1/0از باالتر  17/0 )شاخص برازش نسبی 

CFI )1/0از باالتر  12/0 )شاخص برازش تطبيقی 

IFI )1/0از باالتر  14/0 )شاخص افزایشی 

 

 ایبر الزم شرایط وجود بررسدی  منروربه ،تحقيق این در
 استفاده 9بردارینمونه كفایت شداخص  از عاملی تحليل انجام
 آمد دستبه 673/0 افزارنرم از نرر مورد مقدار. است شدده 
 با .بود 6آزادی  درجه و 224/42 آن در دوكای مقدار كه

                                                 
1- Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 آزمون نتيجه و 6/0 از تربزرگ KMOمقدار  اینکه به توجه
 اسدددت، معنادار %11 ا مينان سدددط  در بارتلت كرویت

 انجام روازاین ،تحليل بوده برای نمونه كفایت دهندهنشددان 
 .باشدمی مجاز عاملی تحليل



 973    2، شماره 43تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد  نشریه علمی

 گيریاندازه هایمدل برازش هایشدداخصمرحله بعد  در
 الزم اصددالحات لزوم صددورت در و قرارگرفته ارزیابی مورد
 ازشبر نيکویی و تناسب بهبود برای گيریاندازه هایمدل در

مشاهده  6شماره  جدول اسدا   بر یت،درنها. دشدو می انجام
ز برازش ا تبيين و برایكده الگوی مفهومی پژوهش   گرددمی

  .استوضعيت مناسبی برخوردار 

 هاآزمون فرضیه

نوبت  ،يریگاندازهاز حصددول ا مينان از اعتبار مدل  سپ
پنهان در یک مدل  يرهایمتغبه تامين ضددرایب مسددير بين  

اجرا  Lisrelافزار نرم. مدل ساختاری را با رسدیمساختاری 
 كنيم.میو فرضيات پژوهش را آزمون 

 

 های پژوهش براساس مدل ساختاریفرضیهنتایج حاصل از آزمون  -5 جدول

 یریگاندازه شده متغیر مشاهده
 

 داریمعنیسطح  نسبت بحرانی خطای استاندارد برآورد متغیر مکنون

 00/0 21/2 01/9 60/0 عوامل فرهنگی ---> )خریداران(

 00/0 31/9 31/9 23/0 عوامل ترجيحی ---> )خریداران(

 00/0 11/0 17/0 94/0 عوامل فروش ---> )خریداران(

 00/0 34/9 69/0 30/0 عوامل كيفيتی ---> )خریداران(

 00/0 63/9 24/9 41/0 عوامل زیبایی ---> )خریداران(

 
 

 
 

 

مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد -2شکل 
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 مکنون هایرتمام متغيكه  دهدمینشان  7شدماره  جدول 
ان سط  ا مين با درنررگرفتن مقدار آماره نسدبت بحرانی در 

محصددول انتااب  كنندگان درتمایل مصددرف بردرصددد  13
حال با توجه به نتایج آزمون  .معنادار دارد تأثيرخریداران( )

 در حالتدر مدل ساختاری را  آمدهدستبهفرضيات، نمودار 
 هآمددستبهتناسب مدل ساختاری  بعداسدتاندارد مالحره و  

 گيرد.مورد ارزیابی قرار می
 

های خروجیهای ساختاری رسم شده و مدلجه به با تو
، ضدددرایب مسدددير را در جدول زیر برای هریک از افزارنرم

 كنيم.میمسيرهای رگرسيونی مشاهده 

 
 از مدل معادالت ساختاری آمدهدستبهضرایب مسیر  -6جدول 

 

 بحث 
 بررسی برای است تالشدی  پژوهشاین  از حاصدل  نتایج
 ریدخ برای گيریتصددميم فرایند در كنندگانمصددرفرفتار 
 مدلی بر اسددا  كه یو خارج داخلی خانگی چوبی مبلمان
 داده اننش فرضيات تحليل نتيجه. است گرفته شدکل  مفهومی
 و اول مرتبه يریگاندازه مدل در هم پژوهشگر مدل كه اسدت 
 مدل در. است داشته مناسدبی  برازش سداختاری  مدلدر  هم

 معناداری عاملی بار يریگاندازه هایشددداخص گيریاندازه
 از تربزرگ هاشدداخص همه عاملی بار مقدار و كرده ایجاد
 حذف مدل از هاشدداخص از یکهيچ بنابراین ،اسددت 3/0
 از یدرستبه مدل كه دهدمی نشدان  موضدوع  این و شدود ینم

 آن گيریاندازه هایسدددنجه و شدددده تعيين نرری ادبيات
 بزارا باالی روایی موجب این و است شده شناسایی درستیبه

 .گردید تحقيق گيریاندازه
تعيين برازندگی  و متعددهای ماتلی از ميدان شددداخص 
، (Hooman, 2002سدددداختدداری )یددک مدددل معددادالت 

از بدهدترین و    NFI و RMSEA ،GFIهددای شدددداخدص 
توانند در حد كفایت، برازندگی كه می بودند ترینشددانمعروف

 RMSEA ≤ 0.10 .یک مدل معادله ساختاری را تعيين كنند
این اسدددت كه این مدل برازش قابل قبولی با  دهندده نشدددان
 در جدددولنتددایج این تحقيق  واقعی دارد. هدای دنيدای  داده

  = 92RMSEA = 0.0 ،0.830GFIنشددان داد كه  3شددماره 
0.870AGFI =   ،مددل تحقيق دارای برازندگی  رو ازاینبود

 الزم بوده و كليت آن تأیيد شد.
معادالت و بررسی روابط ميان متغيرهای  يریگاندازهاز پس 
 پژوهشفرضيات ، های موجود معادله ساختاریمؤلفهمکنون با 

 .  شرح زیر استبررسی گردید كه نتایج آن به
با توجه به مقدار نسددبت بحرانی و سددط    ،فرضدديده اول 

 درصد بر 11معناداری، متغير عوامل فرهنگی در سدط  ا مينان  
رید خ گيریتصددميمفرایند در  كنندگانمصددرفبررسددی رفتار 
مثبت و معناداری  يرتأث خانگی داخلی و خارجی مبلمان چوبی

و  ابعاد تمدامی  گردد.میأیيدد  تد درنتيجده فرضدديده اول   . دارد
 موجود عاملی بار به توجه با فرهنگی عوامل متغير یهامؤلفه
 داشددته نقش فرهنگی عوامل متغير يریگدر اندازه توانندد می

 اخلید كاالی مصرف به اخالقی تعهد باشند، بدین نحو كه مؤلفه
 بار با یلداخ كاالی مصددرف به تعصددب و 49/0 یبار عامل با

 ضریب مسیر متغیرها

 33/0 فرهنگیعوامل  -> )خریداران(

 97/0 عوامل ترجيحی -> )خریداران(

 93/0 عوامل فروش -> )خریداران(

 63/0 عوامل كيفيتی -> )خریداران(

 21/0 عوامل زیبایی -> )خریداران(



 977    2، شماره 43تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد  نشریه علمی

 گيریدازهان در را نقش كمترین و بيشترین ترتيببه 90/0 عاملی
عوامل ترجيحی و ابعاد ، فرضيه دوم .دارند فرهنگی عوامل متغير

 نكنندگامصرف رفتار بررسیدرصد بر  11آن در سط  ا مينان 
انگی داخلی و خخرید مبلمان چوبی  گيریتصددميمفرایندد  در 

درنتيجه فرضدديه دوم نيز ، مثبت و معناداری دارد تأثير خارجی
 خرید به تمایل موجود، هدای مؤلفده  بين از .گرددیمأیيدد  تد 

 خرید يمو تصددم 21/0 عاملی بدار  بدا  داخلی محصددوالت
 و بيشددترین ترتيببه 92/0 عاملی بار با داخلی محصددوالت

 .دارند ترجيحی عوامل متغير گيریاندازه در را سددهم كمترین
با توجه به مقدار نسبت بحرانی و سط  معناداری،  ،فرضديه سوم 

مثبت و  تأثير ،درصد 11متغير عوامل فروش در سدط  ا مينان  
 توجه اب .گرددمی تأیيددرنتيجه فرضديه سوم نيز  ، معناداری دارد

بار  و محصددول فروش شددرایط مؤلفه یبرا 24/0 عاملی بار به
 توانیممحصول،  به دسدترسدی   قابليت مؤلفه برای 91/0 یعامل
 را نقش نكمتری و بيشددترین ترتيببه هامؤلفه این از هریک گفت
 عوامل، فرضيه چهارم .دارند فروش عوامل متغير گيریاندازه در

 رفتار بررسددیدرصددد بر  11در سددط  ا مينان ، كيفيتی و ابعاد
خرید مبلمان چوبی  گيریتصددميمفرایند در  كنندگانمصددرف

ه درنتيج، مثبت و معناداری دارد تأثيرخدانگی داخلی و خارجی  
موجود  هایمؤلفه بين از .گرددمی تأیيدفرضدديده چهدارم نيز   

 یبار عامل با بودن روز مد و مدرن  راحی مؤلفه عوامل كيفيتی،
 بيشددترین ترتيببه 99/0 عاملی بار با مفيد عمر و دوام و 21/0

 تیكيفي عوامل مکنون متغير گيریانددازه  در را نقش و كمترین
برخورداری از  راحی مدرن و اهميت  توجهقدابل نقش  .دارندد 
آن از دیدگاه مشددتریان از دید دیگر محققان نيز مورد  توجهقابل

 بيان( 2093) همکاران و Ghofrani .توجه قرار گرفته اسددت
 از و دهستن متنوع محصوالت به دنبال كنندگانمصدرف  كه كردند

 احی ر و محصول تنوع بنابراین؛ ندگریزان تکراری محصدوالت 
 صددنعت. شددد خواهد هاآن رضددایت و مشددتری جذب سدبب  آن

 را مشتری نياز رفع و محصدول  تنوع ایجاد ظرفيت امروز مبلمان
( با بررسددی صددنعت مبلمان و 2007و همکاران ) Nemli .دارد

و  ، كيفيت باالی محصددوالت توليدیيهدر ترككابينت آشدپزخانه  
های مشتریان در توسعه خواسددتهترین مهم راحی خالقانه را از 

ت با توجه به مقدار نسب ،فرضديه پنجم  صدنعت مبلمان دانسدتند.  

مينان ا بحرانی و سط  معناداری، متغير عوامل زیبایی در سط  
فرایند در  كننددگان مصددرف رفتدار  بررسددی درصددد بر 11

 یخارجخریدد مبلمدان چوبی خانگی داخلی و    گيریتصددميم
 درنتيجه فرضدديه پنجم، مثبت و معناداری دارد تأثيرخریداران( )
 ؤلفهم موجود عوامل زیبایی، هایمؤلفه بين از .گرددمی تأیيدنيز 

 بار عاملی با بودن متمایز و 44/0 یعاملبار  با و حجم سددبکی
 متغير ریگياندازه در را نقش كمترین و بيشددترین ترتيببه 92/0

 Khosro Khojastehو  Rangavar .دارنددد زیبدایی  عوامدل 
 ریمشت انتااب در مؤثر شداخص  ترینمهم كه دریافتند( 2093)

 این در .اسدت  محصدول  زیبایی زیرمجموعه به مربوط معيارهای
 در را سددزاییبه نقش  راحی، در ظرافت عامل به توجه زمينه
  .دارد مشتریان نرر از منزل چوبی مبلمان خرید

این اعتقادند كه مشددتریان مبلمان چوبی، تمایل  بسددياری بر
بيشددتری بده خرید محصددوالت وارداتی در قيا  با توليدات   

عامل كليدی، قيمت و كيفيت  2از  نررصددرفداخلی دارند، اما 
های چوبی مورد مقایسدده، نتایج حاصددل از این تحقيق  مبلمان
صنعت مبلمان  متنوع كه حداقل برای محصوالتكند یمآشدکار  
كه در  ی سدداليان اخير نقش مهمی در سددبد   خدانگی  چوبی

رفتار  بر مؤثر یهامؤلفه، مصددرفی خانوارهای ایرانی داشددته 
در انتااب مبلمان چوبی خانگی با توجه به  كننددگدان  مصددرف

عوامل فرهنگی، ترجيحی، فروش،  تأثيرتحدت   ،ادبيدات تحقيق 
نمود آشکار  گریبار د. نتایج این تحقيق باشدیمكيفيتی و زیبایی 

داخلی این قبيل محصددوالت در یک بازار  توليددكننددگان  كده  
املی از وبه عباید چوبی خانگی وارداتی  رقدابتی با انواع مبلمان 

روز داشددتن، قبيل شددرایط فروش محصددول،  راحی مدرن و به
ند این باور باش بر سبکی و حجم محصول توجه خاصی داشته و

Aguilar(2004 )و  Caiكه خریداران ایرانی، مشددابه تحقيقات 
در مورد مقایسده خریداران آمریکایی و چينی انواع محصوالت  

 خرید مبلمان چوبیتعهدد اخالقی و تمایل بيشددتری به  چوبی، 
 عنوانبهتواند میتوجده به همين عوامل  خدانگی داخلی دارندد.   
و صاحبان این صنعت قرار  گذارانياستسنقشه راهی در اختيار 

برای كشددوری كه سددودای گسددترش صددادرات و بنابراین گيرد. 
ورود بده بدازارهدای جهدانی را دارد شددنداسددایی ترجيحات       

 باشد.میبسيار مهم و حائز اهميت  كنندگانمصرف
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Abstract 
    In the present study, we have evaluated the behavior of consumers in the decision-making 

process to purchase domestic and foreign household furniture. In this study, the statistical 

population was the total number of household wooden furniture customers, among which 385 

were selected based on the table of Krugis-Morgan and by random sampling method.  

After conducting initial research and studies, considering the issues raised and the importance of 

the subject and determination of the research objectives, the 5 latent variables have been identified 

as cultural, preferential, sales, quality and beauty factors as the effective indicators for purchase 

of wooden household furniture and selection of imported products in comparison with domestic 

products were designed. To collect inferential data, a researcher made questionnaire and for 

library data, the study of resources, theses and research articles in this regard were used. Data 

were analyzed, by SPSS software in the descriptive statistics and by Lisrel software to determine 

the relationship between variables for structural equations. The results showed that the research 

model has been fitted in the first-grade and in the structural model. In measurement model, the 

measurement indices have created some meaningful factor loadings. This issue shows that this 

model has correctly been determined from theoretical literature and the criteria of this 

measurement have been recognized correctly. This caused a high validity of the measurements 

‘tools. Also, all the mentioned latent variables and its dimensions as the structures of the proposed 

structural model effect on customer preferences in the decision-making process of foreign and 

domestic household wooden furniture purchase.   

 

Keywords: Preferences, customer, choice, household wooden furniture, structural equations. 
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