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تصویر کشور مبدأ/تمایلخرید /کیفیتادرا کشده/نگرش.
بررسی میکند .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر

چکیده

روش توصیفی -همبستگی است .جامعۀ آماری تحقیق حاضر

در دهههای اخیر ،شرکتها در جستجوی فرصتهای بیشتری

کلیۀ مردم عراق هستند که حداقل یکبار از محصوالت غذایی

در بازار جهانی هستند .بنابراین ،شرکتها نیاز به درک ارزیابی

کشور ایران استفاده کرده باشند .براساس جدول مورگان و

مصرفکنندگان از محصوالت خارجی دارند .تصویر کشور مبدأ

به روش تصادفی ساده  386نفر به عنوان نمونه انتخاب

عامل مهمی است که بر ادراک مصرفکنندگان از محصوالت

گردیدند .ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی سازه و محتوا

خارجی و گرایش آنها به خرید این محصوالت تأثیر میگذارد.

و پایایی ترکیبی آن تأیید شد .همچنین ،با استفاده از تحلیل

بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ

مسیر ،فرضیههای تحقیق آزمون شد .نتایج این تحقیق

بر تمایل مصرفکنندگان به خرید محصوالت غذایی انجام

نشان میدهند تصویر کشور مبدأ ،نگرش به محصوالت و

گرفته است .مدل مفهومی پژوهش تأثیر تصویر کشور مبدأ را

ت ادرا کشده از محصوالت بر تمایل مصرفکنندگان به
کیفی 

بر تمایل خرید با واسطۀ دو متغیر کیفیت ادرا کشده و نگرش

خرید محصوالت مؤثرند .از میان این سه متغیر ،اثر کیفیت
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ادرا کشده از سایر متغیرها بر تمایل مصرفکنندگان عراقی به

ذهنی کمی در هنگام خرید ایجاد میکنند مانند کاالهای

خرید محصوالت ایرانی بیشتر است .همچنین ،نتایج نشان

سریعالمصرف از جمله مواد غذایی که فاقد پیچیدگی هستند
ً
و خصوصا تمایز کیفیتی آنها دشوار است ،عمل کند [.]6

ت ادرا کشده
دو متغیر نگرش به محصول ایرانی و کیفی 

بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان دادهاند

از محصوالت بر تمایل مصرفکنندگان عراقی به خرید

که اثرات کشور مبدأ ناشی از یکی از سه مکانیزم وابسته به هم

محصوالت ایرانی تأثیر دارد که تأثیر غیرمستقیم آن با ضریب

به نام فرایندهای شناختی ،احساسی و هنجاری است [ ]7و []2

 0/345از تأثیر مستقیم آن قویتر است.

و [ ]8و [ .]9این مکانیزمها که از آنها به عنوان نگرشهای

داد تصویر کشور مبدأ بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق

عمومی نیز نام برده میشود ممکن است باعث اثرات متفاوتی

مقدمه

بر تمایل به خرید مشتریان نسبت به محصول کشور خاصی

در شرایط کنونی اقتصاد ایران ،توسعۀ صادرات غیرنفتی از

شود [ .]8هابل ( )1996نیز عالوه بر نگرشهای عمومی،

مهمترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید مسئوالن

ارزیابی صنعت محصول کشور مبدأ را نیز به عنوان عامل

کشور در نظر بگیرند .توسعۀ صادرات غیرنفتی نه تنها از

تأثیرگذار در تشکیل تصویر کشور مبدأ مورد بررسی قرار میدهد.

دیدگاه ارزآوری آن ،بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور

کشور عراق دومین منابع ذخایر نفتی جهان را دارا میباشد

از اولویت ویژهای برخوردار است [ .]1در بازارهای رقابتی امروز

و در حال حاضر بدلیل کمبود تولیدات داخلی اکثر کاالهای

که مشتریان گزینههای قابلتوجهی برای انتخاب دارند ،درک

مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف وارد میکند .طبق

رفتار مصرفکننده یکی از مهمترین اهداف پژوهشهای

آمار منتشر شده در سایت دینار نیوز که مختص اخبار روابط

بازاریابی است .به همین دلیل تا کنون مطالعات بسیاری در

اقتصادی ایران و عراق است ،ایران بعد از ترکیه جزو دو

این زمینه توسط محققین انجام شده است .بخشی از این

کشور اول واردکنندۀ کاال به عراق است ،همچنین داشتن مرز

مطالعات بر فهم نگرش مشتریان و شناسایی عوامل مؤثر بر

مشترک با کشور عراق ،این کشور را به عنوان یک هدف مهم

تمایل خرید متمرکز هستند .شواهد تجربی نشان میدهد که

برای صادرات کاالهای ایرانی تبدیل کرده است.

اکثریت اعمال انسان تحت تأثیر نگرششان است [.]2

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده ،ما در این پژوهش

کشور مبدأ یکی از بناهای اولیه شناختشده در تحقیقات

به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا تصویر کشور مبدأ

تجاری به عنوان یک فاکتور مهم بازاریابی محصوالت خارجی

(ایران) بر تمایل مشتریان عراقی به خرید محصوالت غذایی

در نظر گرفته میشود [ .]3کشور مبدأ یک عامل مهم در تعیین

ایرانی تأثیر دارد؟

نگرش ،تمایل خرید و رفتاری که از مشتری دیده میشود،
دارد [ .]4این تعریف شامل ادراکات ذهنی مشتری در مورد

 .1پیشینه پژوهش

محصول است که یک دید مهمی مثل یک عقیده ،ایده و

 .1-1پیشینه نظری

احساس ،قبل از تصمیم خرید ایجاد میکند .بنابراین کشور

 .1-1-1تمایل (قصد) خرید

مبدأ "ساخت کشور  "...به عنوان یک عامل مهم در برخورد با

در مرحلۀ ارزیابی گزینههای مختلف در فرآیند خرید ،پس از

محیط جهانی و رقابتی امروزه برای افزایش فروش محصوالت

درجهبندی مارکهای مختلف توسط مصرفکننده ،تمایل

استفاده میشود [ .]5به عالوه کشور مبدأ میتواند به عنوان ابزار

خرید در او ایجاد میشود [ .]10بهطور سنتی ،عبارت تمایل

مهمی در تمایز محصول ،بهخصوص محصوالتی که درگیری

یا قصد به عنوان مقدمهای که خرید محصوالت و خدمات
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ﻓﺮوش
ﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻻﺗﻲ ﻛﻪ
ﺎﻻﻫﺎي
ﺴﺘﻨﺪ و

هاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم
] [8و
ﻧﻴﺰ ﻧﺎم
ﻪ ﺧﺮﻳﺪ
 (19ﻧﻴﺰ
ﻣﺒﺪأ را
ﺪأ ﻣﻮرد

ﺷﺪ و در
ﻴﺎز ﺧﻮد
ر ﺳﺎﻳﺖ
ﺖ ،اﻳﺮان
ق اﺳﺖ،
ﻪ ﻋﻨﻮان
ﺖ.
ﻪ دﻧﺒﺎل
ﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ

مصرفکنندگان را تحریک و هدایت میکند ،تعریف میشود

 .2-1-1تصویر کشور مبدأ

[ .]11بنابراین تمایل خرید مشتری اشاره به «امکان تمایل

کشور مبدأ به معنای کشور سازنده به عنوان یک عامل بیرونی

مصرفکننده به خرید کاالیی خاص» دارد [.]4
ً
تصمیم خرید مصرفکننده بسیار پیچیده است .معموال

کیفیت محصول برای مصرفکنندگان عمل میکند .در این
مفهوم کشور مبدأ به طور مستقیم بر ادراک مصرفکنندگان از

تمایل خرید با رفتار مصرفکننده ،ادراک و نگرش آنها

کیفیت محصول ،نگرش ،رفتار و تمایل خریدشان اثر میگذارد

ارتباط دارد .قوش [ )1990( ]12بیان میکند که تمایل خرید

[ .]17ناگاشیما [ )1970( ]18تصویر کشور را به این شکل تعریف

استفاده
ادراكپیوش
ﻛﻨﻨﺪه ،برای
ﻣﺼﺮف مؤثر
رﻓﺘﺎریک ابزار
عنوان
به
ﻧﮕﺮش
ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ
ﻗﻮش
خرید دارد.
رفتارارﺗﺒﺎط
بینیآنﻫﺎ
ً
عمال
]می
اﺑﺰار قرار
ﻳﻚدیگر
عامل
تصمیم دو
ﻛﻨﺪبین
ﻣﺆﺛﺮ
ﻋﻨﻮان
قصدﻳﻞو ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎ
ولی ﻣﻲ
[.]13ﺑﻴﺎن
شود(1990
) [12
ﻗﺼﺪ
ی ﻋﻤﻼً
نشان موﻟﻲ
ﺷﻮد ].[13
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
گیرند.ﺑﻴﻨﻲ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻦاین
دهد .با
عامل را
ﺧﺮﻳﺪاین دو
رﻓﺘﺎر()1
نمودار
می
و ﺗﺼﻤﻴﻢ دو ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺷﻜﻞ ) (1اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ را
اوصاف ،رجحانها و حتی تمایل خرید ،همیشه به انتخاب و
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف ،رﺟﺤﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ
خرید واقعی نمیانجامد[.]10
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﻳﺪ واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ].[10

میکند :تصویر کشور ،یک توصیف ،شهرت یا کلیشه (نظر یا

ﻋﻘﻴﺪه دﻳﮕﺮان
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﺮﻳﺪ

ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻧﺸﺪه

ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ ] ،10ص.[219
ص.[219
نمودار  -1مراحل بین ارزیابی گزینهها و تصمیم خرید ]،10

ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
مصرفکنندگان برای ارزیابی گزینههای موجود از معیارهای
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ دﻫﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ
تواند
معیارها می
شناسایی
ﻫﺎيمیکنند.
استفاده
ﻫﺎي
وﻳﮋﮔﻲ
این در ﻣﻮرد
ﺑﺒﺮﻧﺪ و
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﻲ
مختلفی ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎ و
به
معیارها
این
زیرا
دهد،
جهت
بازاریابی
های
ت
فعالی
به
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ .اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت
مشتریانع
هایﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﺳﺖ و
ﻣﺨﺘﻠﻒبهﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺨﺘﻠﻒ و
خواسته
نیازها و
ﺑﺎزارﻫﺎيمیکند
بازاریابان کمک
ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزار و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت
پی ببرند و در مورد ویژگیهای محصول تصمیمگیری کنند.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ] .[14ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
اهمیت این معیارها در محصوالت مختلف و بازارهای مختلف
ﺣﻮزة رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪ
بازار و
محصول و
بنابرایناﻳﻦبسته
عواملﺮﻧﺪ
ﺒﻠﻴﻐﺎت ،ﺑ
ﻗﻴﻤﺖ ،ﺗ
نوعﺗﻮان ﺑﻪ
به ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ
است واز ﺟﻤﻠﺔ
متفاوتﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﺤﺼﻮل،
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
[.]14از
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ،
دیگرﺗﺠﺎري(،
)ﻧﺎم
خواهند بود
متفاوت
ﺗﺠﺮﺑﻪ،تصمیم
تأثیرگذار بر
معیارهای
ﺑﻨﺪي،
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﺷﻬﺮیت
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻓﺮوش،
ﺑﺴﺘﻪرفتار
،[15حوزۀ
مختلف] در
های
ﻣﺤﺼﻮل،بررس
مختلف طی
پژوهشگران
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ] [16اﺷﺎره ﻛﺮد.

مصرفکننده عوامل تأثیرگذار متفاوتی را بر تمایل خرید معرفی
ﻣﺒﺪأیتوان به قیمت ،تبلیغات ،برند
عوامل م
1-1-2از -جملۀ
کردهاند
ﺗﺼﻮﻳﺮاینﻛﺸﻮر

ﭘﺲ از
ﺪ در او
ﻋﻨﻮان
ﺤﺮﻳﻚ و
ﻣﺸﺘﺮي
ص« دارد

خدمات
محصول،
آشنایی با
(نام
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ
تجربه،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دسترسی ،ﺳﺎزﻧﺪه
تجاری)،ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺸﻮر
ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ
ﻣﺒﺪأ
ﻛﺸﻮر
شهرتاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم
محصول،ﻛﻨﺪ .در
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي
[،]15
تولیدکننده
ﻣﺼﺮفیهای
فروش ،ویژگ
پس از
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻧﮕﺮش،
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ
ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖکرد.
[ ]16ازاشاره
ﻣﺼﺮفمبدأ
ادراكکشور
کیفیت و
ﻃﻮربندی،
بسته
رﻓﺘﺎر و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪﺷﺎن اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد ] .[17ﻧﺎﮔﺎﺷﻴﻤﺎ ](1970) [18
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻮر ،ﻳﻚ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﺷﻬﺮت ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺸﻪ )ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ذﻫﻦ ﻓﺮد( در ﻣﻮرد 9
ﻛﺸﻮر ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪة ﻣﺤﺼﻮل ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻠﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ،

تعصب موجود در ذهن فرد) در مورد کشور خاصی است .این
تصویر حاصل چندین متغیر است که نشاندهندۀ محصول،
ویژگیهای ملی ،اقتصادی و سابقۀ سیاسی ،تاریخچه و
سنت است [ .]19روث و رومئو [ )1992( ]20نیز تصویر کشور
مبدأ را به عنوان ادراکات کلی شکلگرفتۀ مصرفکنندگان از
محصوالت یک کشور خاص بر اساس تجربیات قبلیشان از
تولید ،بازاریابی ،و نقاط قوت و ضعف ،تعریف میکنند.
یافتههای پژوهشهای اخیر پیشنهاد میدهند که تصویر
کشور مبدأ یک ساختار چندبعدی است .یافتههای بسیاری از
مطالعات اثرات کشور مبدأ نشان دادهاند که اثرات کشور مبدأ
ناشی از یکی از سه مکانیزم وابسته به هم به نام مکانیزمهای
شناختی ،احساسی و هنجاری است [ ]7و [ ]2و [ ]8و [.]21
جنبۀ شناختی اشاره به کیفیت ادرا کشده از محصول توسط
مشتری بر اساس تصویر ذهنی مشتری از کشوری خاص،
مردمش و نشانههای ملی و فرهنگی آن کشور ،دارد .جنبۀ
عاطفی شامل ارزش عاطفی ایجاد شده برای مشتری است به
ً
معنی ایجاد ارتباط بین محصول و مزایای سمبلیک که معموال
شامل نمادهای ملی است ،میباشد [ .]22اثرات هنجاری،
بیانگر اثرگذاری هنجارهای گروهی موجود (به عبارتی
اجتماعی  -کشوری) بر ترجیحها و تصمیمهای خرید محصول
خارجی توسط افراد است ،بر این اساس ،مصرفکنندگان در
خرید خود به هنجارهای اجتماعی توجه میکنند [ .]7هابل
( )1996نیز عالوه بر نگرشهای عمومی ،ارزیابی صنعت
محصول کشور مبدأ (بررسی فرآیند تولید محصول ،وضعیت
تکنولوژی ،کیفیت باالی استانداردها و کنترل و  )...را به
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عنوان ارزیابی خاص نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در تشکیل

طبق مبانی نظری موجود کیفیت ادرا کشده محصول به

تصویر کشور مبدأ مورد بررسی قرار میدهد.

طور مستقیم بر تمایل خرید مصرفکنندگان تأثیر میگذارد.
مشتریان قبل از رفتن به خرید ،برخی از ادراکات مربوط

 .2-1پیشینۀ تجربی و ارائه مدل مفهومی

به کیفیت محصول ،قیمت و  ...را دارند .پس از استفاده از

مطالعات متعددی در مورد کشور مبدأ در نقاط مختلف جهان

محصول ،تمایل خرید افزایش و همچنین کاهش مییابد،

توسط پژوهشگران برجسته انجام شده است ،که در نهایت آن

زیرا روابط مستقیم دارد که بر یکدیگر تأثیر میگذارد .اگر

را یک ابزار ضروری در حیطۀ بازاریابی بینالملل معرفی کردند

کیفیت باال باشد ،تمایل خرید مشتری نیز باال است [.]29

[ .]11همچنین در خصوص تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل

همچنین مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده و

مشتری برای خرید کاال مقاالت متعددی در سطح دنیا انجام

همگی نشان دادند که کیفیت ادرا کشده یکی از مهمترین

شده است اما در داخل کشور تعداد بسیار محدودی در چند

معیارهایی است که بر تمایل خرید محصوالت ،تأثیر میگذارد

سال اخیر انجام گرفته است .در ضمن در خصوص بررسی این

[ ]29و [ ]30و [ ]31و [ ]32و [ ]33و [ .]34بنابراین میتوان

موضوع به طور خاص در بین مصرفکنندگان عراقی نسبت به

فرضیۀ دوم را به شکل زیر نوشت:

کاالهای ایرانی تا کنون هیچ پژوهشی انجام نشده است .در
ادامه ضمن بیان نظرات و نتایج پژوهشهای مشابه به بیان

فرضیۀ دو :کیفیت درک شده از محصول بر تمایل مصرفکنندگان

فرضیات و مدل پژوهش میپردازیم:

عراقی به خرید محصوالت غذایی ایران مؤثر است.

راث و رومئو ( )1992اظهار داشتند که تصویر کشور مبدأ

مطالعات انجام شده در مورد کشور مبدأ نشان میدهد

درک کلی مصرفکننده در مورد کیفیت محصول از یک کشور

که توسعۀ برند جهانی باعث شده که «کشور مبدأ» به عنوان

خاص بر اساس نقاط قدرت و ضعف در بازاریابی است .بنابراین

عاملی باشد که توسط مصرفکننده در تصمیمگیری خرید در

ادراک از کشور محصول در هدایت ادراک مصرفکننده از

نظر گرفته میشود .مصرفکنندگان به اینکه محصول از کجا

کیفیت محصول مؤثر هستند [ .]3نتایج مطالعات بسیاری نیز

آمده است ،توجه میکنند .ا گر محصول از کشوری که دارای

تأثیر تصویر کشور مبدأ بر کیفیت ادرا کشده از محصوالت را

شهرت خوبی است ،آمده باشد ،ا کثر مصرفکنندگان نگرش

نشان دادهاند [ ]24و [ ]25و [ ]26و [ .]27بنابراین بر اساس

مثبت نسبت به محصول دارند .از سوی دیگر ،اگر محصول از

مطالب گفته شده فرضیۀ زیر شکل میگیرد:

کشور غیرمعتبر آمده باشد ،مصرفکننده نگرش منفی نسبت
به محصول خواهد داشت .بنابراین ،کشور مبدأ به عنوان

فرضیۀ یک :تصویر کشور مبدأ بر کیفیت ادرا کشدۀ

یک معیار ارزیابی محصول ،نگرش مصرفکنندگان را شکل

مصرفکنندگان عراقی از محصوالت غذایی ایران مؤثر است.

میدهد [ .]35همچنین نتایج بسیاری از مطالعات انجام

کیفیت هر محصول دو معنا دارد ،کیفیت فنی

شده در این زمینه حاکی از تأثیر تصویر کشور مبدأ بر نگرش

واقعی و کیفیت ادرا کشده .مفهوم اول به ماهیت فنی،

به محصوالت است [ ]35و [ ]36و [ ]2با توجه به نتایج این

قابلاندازهگیری و قابلتأیید محصوالت ،فرآیندها و روشهای

بررسیها فرضیۀ سوم به شکل زیر بیان میشود:

کنترل کیفیت؛ اشاره میکند [ ]28و کیفیت ادرا کشده به
قضاوت مشتری دربارۀ برتری یک محصول که مبتنی بر

فرضیۀ سه :تصویر کشور مبدأ بر نگرش مصرفکنندگان

ادراکات ذهنی وی است ،اشاره دارد []24

عراقی به محصوالت غذایی ایران مؤثر است.
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مصرفکنندگان به لحاظ ذهنی اطالعات عینی مربوط

قابلتوجهی بر تصمیم خرید مصرفکنندگان تأثیر میگذارد و از

به محصول یا خردهفروش را پردازش میکنند و ادراکشان

آن به عنوان دربرگیرندۀ ادرا کات ذهنی مصرفکننده در مورد

از منفعتی که برایشان فراهم میشود ،شکل میگیرد .آنها

محصوالت که ایجادکنندۀ یک نگاه مهم مثل باور ،ایدهها و

ترجیح یا عدمترجیح فروشگاهها ،مارکها و سایر تحرکهای

برداشت قبل از تصمیمگیری خرید است ،تعریف شده است

بازاری را با بازتاب نگرش مطلوب یا نامطلوب بیان میکنند که

[ .]5عامل کشور مبدأ زمانی که اطالعاتی در خصوص محصول

ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ادراﻛﺎت ذﻫﻨﻲ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻪ
دارد ،ازاستفاده
برعکس
ندارد و
وجود ﻗﺒﻞ
اطالعاتﺑﺮداﺷﺖ
انباشتاﻳﺪهﻫﺎ و
ﻣﺜﻞ ﺑﺎور،
ﻧﮕﺎهیاﻣﻬﻢ
وجودﻳﻚ
اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪة
اساسﻣﺒﺪأ
یک ﻛﺸﻮر
عنوانﻋﺎﻣﻞ
به ].[5
اﺳﺖ
کشور ﺷﺪه
بنابراینﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖ،
ﮔﻴﺮي
کلی برای
مبدأ را
شود.
ﺗﺼﻤﻴﻢمی
کار وم ﻳﺎ
وﺟﻮدبهﻧﺪارد
کیفیتﻣﺤﺼﻮل
موردﺧﺼﻮص
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮﻋﻜﺲاین امر
یبرند و
محصول
قضاوت در
اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ را ﺑﻪ
منجر به داوریهای سادهتر در خصوص محصول میگردد
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺎس ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﺤﺼﻮل تمایل
کشور مبدأ بر
تصویر
داوريتأثیر
موجود
تحقیقات
ﺧﺼﻮص
قویﺗﺮ در
ﻫﺎي ﺳﺎده
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
[.]3اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و
ﻛﺸﻮر
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮي
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻲﮔﺮدد ]3
ﺗﻤﺎﻳﻞو [ ]4و
ﻣﺒﺪأوﺑﺮ[]25
[]35
ﺗﺼﻮﻳﺮاند
نشان داده
کنندگان را
خرید[.مصرف
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ] [35و ] [25و ] [4و ].[39
[ .]39بنابراین میتوان فرضیه پنجم را به شکل زیر نوشت:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
ﻓﺮﺿﻴﺔ  :5ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻪ
مبدأ بر تمایل مصرفکننده عراقی
ﻏﺬاﻳﻲتصویر
ﻣﺤﺼﻮﻻتپنج:
ﺧﺮﻳﺪ فرضیۀ
کشوراﺳﺖ.
اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ
است .ﺑﻪ ﺻﻮرت
مؤثرﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
محصوالت ﺷﺪه،
خریدرواﺑﻂ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
غذاییﻣﺪلایرانی
ﺑﺎ به
زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻓﺮﺿﻴﺔ  :3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮاﻗﻲ
ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل[.]37
تأثیرﺑﻪبگذارد
ها
ن
آ
خرید
و
خرید
تمایل
ممکن است
ذﻫﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط
رویﻟﺤﺎظ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف
موافق یا
احساس
عنوان
نگرش به
گفت
ﻓﺮوش مرایتوان
بنابراین
ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻣﻨﻔﻌﺘﻲ ﻛﻪ
ادراﻛﺸﺎن از
ﻛﻨﻨﺪ و
ﭘﺮدازش ﻣﻲ
ﻳﺎ ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ،
یکﻳﺎ ﻋﺪم
ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﮔﻴﺮد .آﻧﻬﺎ
ف ﻣﻲ
ﺷﻜﻞ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ارزیابی آن
ﺗﺮﺟﻴﺢبعد از
شیء که
نسبت به
کننده
ﺷﻮد،مصر
مخالف
ﻣﺎركﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﺮكﻫﺎي ﺑﺎزاري را ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ
شیء پدیدار میشود ،تعریف میشود .بنابراین واضح است که
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﺧﺮﻳﺪ آنﻫﺎ
مطالعات
ﻋﻨﻮاناکثر
استﺑﻪ[.]35
ارزیابی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦشیء
حاصل یک
اﺣﺴﺎس
شدهﻧﮕﺮش
ﮔﻔﺖ
ﻣﻲﺗﻮان
نگرش ].[37
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
ارزﻳﺎﺑﻲ
تمایلﺑﻌﺪ از
ﺷﻲء ﻛﻪ
تأثیر ﺑﻪ ﻳﻚ
زمینهﻧﺴﺒﺖ
اینﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺼﺮف
انجامﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻳﺎ
کنندگان
مصرف
نگرش بر
شده در
واﺿﺢو اﺳﺖ
ﺷﻮد.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺷﻮد،
ﻛﻪ [.]9
[ ]38و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ[]36
یدهند
نشان م
محصوالت را
ﺷﻲءخرید
آن به
ﻧﮕﺮش ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﺷﻲء ارزﻳﺎﺑﻲﺷﺪه اﺳﺖ ] .[35اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
بنابراین میتوان فرضیۀ چهارم را به شکل زیر نوشت:
ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ] [36و ] [38و ] .[9ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان
نگرشﻧﻮﺷﺖ:
چهار:ﺷﻜﻞ زﻳﺮ
ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ
ﻓﺮﺿﻴﺔ
مصرفکنندگان عراقی به محصوالت
فرضیۀ
مؤثرﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻪ
غذایی :4
ﻓﺮﺿﻴﺔ
است.
محصوالت
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن این
ﻣﺼﺮفبه خرید
ﻧﮕﺮشتمایل
ایران بر
اﻳﺮان ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻬﻲ طور
ﻗﺎﺑﻞکه به
است
عواملی
کشور مبدأ یکی از مهمترین
ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر

با توجه به روابط تشریح شده ،مدل مفهومی پژوهش به

صورت نمودار ( )2ترسیم میگردد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ از ﻛﺸﻮر
ﻣﺒﺪأ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراكﺷﺪه از
ﻣﺤﺼﻮل

H1

H2

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻛﺸﻮر
ﻣﺒﺪأ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻨﺠﺎري از ﻛﺸﻮر
ﻣﺒﺪأ

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪ
H5

ﻧﮕﺮش ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮل

H3

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه از
ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ

H4

نمودار  -2مدل مفهومی پژوهش

ﺷﻜﻞ  .2ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ

آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮدم ﻋﺮاﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﭘﮋوﻫﺶ
مردم عراقی
شامل
ﮔﻴﺮيپژوهش
آماری
تمامی روش
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دردﺳﺘﺮس
جامعهﻧﻤﻮﻧﻪ
است .روش
مقطعی اﺳﺖ.
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻧﻤﻮﻧﻪ384 ،
محصوالتﺣﺠﻢ
ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن
حداقل اﺳﺎس
که ﺷﺪ و ﺑﺮ
اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي
کشور ایران
غذایی
یکبار از
هستند
ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺮن ] (2010) [40و ﻓﻮرﻧﻞ و ﻻرﻛﺮ ][41

پژوهش
شناسی
روشش
 .2 -2رو
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻨﺎﺳﻲ

اﻳﻦ
ﺷﺘﻪ

معادالت ساختاری است و از نظر زمانی ،در حیطه پژوهشهای

نحوهدادهﻫﺎ،
ﮔﺮدآوري
ﻛﺎرﺑﺮدي ،از ﻧﻈﺮ
ﻧﻈﺮ ازﻫﺪف،
ﭘﮋوﻫﺶ از
گردآوری
ﻧﺤﻮه نظر
کاربردی ،از
نظر هدف،
پژوهش
اﻳﻦ این

ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل
ﺳﺎﺧﺘﺎريسازی
ﻣﻌﺎدﻻتبر مدل
ﺳﺎزي مبتنی
همبستگی و
دادهها ،توصیفی و از نوع
اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ،در ﺣﻴﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ

4
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جدول  -1ویژ گیهای متغیرهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی

استفاده کرده باشند .جامعۀ پژوهش حاضر نامحدود است.
روش نمونهگیری دردسترس به عنوان روش نمونهگیری

فراوانی

درصد
فراوانی

مرد

272

70/5

زن

87

22/5

پژوهش کافی و بیشتر هم بود .به دلیل ناامنی کشور عراق و

بیپاسخ

27

7/0

کمتر از  25سال

عدم دسترسی آسان به مناطق مختلف کشور عراق ،دو بازار

90

23/3

 25تا  30سال

بزرگ عراق ،که یکی در استان بغداد و دیگری در استان بصره

106

27/5

 30تا  40سال

102

26/4

 40تا  50سال

و مشتریان از مناطق و شهرهای مختلف برای خرید به این

56

14/5

 50سال و باالتر

27

7/0

بازارها مراجعه میکنند ،برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند.

بیپاسخ

5

1/3

در مجموع  450پرسشنامه در این دو بازار توزیع گردید که از

زیر دیپلم

17

4/4

این میزان  386پرسشنامۀ کامل و قابل تحلیل بازگردانده شد.

دیپلم

51

13/2

فوقدیپلم

66

17/1

لیسانس

144

37/3

فوق لیسانس

64

16/6

کشور مبدأ و شش پرسش برای سنجش نگرش و پنج پرسش

دکتری

16

4/1

برای سنجش کیفیت ادرا کشده و سه پرسش برای سنجش

سایر

9

2/3

تمایل خرید است ،تنظیم گردید .گویهها با استفاده از طیف

بیپاسخ

19

5/0

متغیرجمعیتشناختی

انتخاب شد و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه384 ،
نفر تعیین شد .طبق نظر بایرن [ )2010( ]40و فورنل و الرکر
[ )1981( ]41الزم بود دادهها حداقل  5برابر تعداد سؤاالت

جنسیت

باشد .با توجه به پرسشنامه  30سؤالی پژوهش تعداد نمونۀ

سن

واقع است و کاالهای ایرانی به وفور در آنها عرضه میشود

ابزار این پژوهش پرسشنامه است که از مبانی نظری
مقاالت پایۀ مستخرج و در قالب سه سؤال جمعیتشناسی

سطح
تحصیالت

و  30پرسش اصلی شامل  16پرسش برای سنجش تصویر

لیکرت امتیازبندی شد که برای هر گویه  5طبقهبندی جهت
پاسخدهی مشخص گردید .برای سنجش روایی محتوای

برای آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیل دادهها ،از مدلسازی

پرسشنامه ،پرسشنامه در اختیار  12نفر از اساتید مدیریت قرار

معادالت ساختاری استفاده شد .به این منظور ،نرمافزارهای

داده شد و تأیید شد .برای سنجش روایی سازه از روش تحلیل

 AMOS22و  SPSS22بهکار گرفته شد.

عاملی تأییدی [ ]42استفاده شد؛ و برای سنجش پایایی

برای استفاده از روش حداکثر درستنمایی ،باید مطمئن

پرسشنامه نیز ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه شد که

شد دادهها دارای توزیع نرمال است ،برای آزمون نرمالبودن

برمبنای نتایج ،روایی سازه و پایایی سؤاالت تأیید شد.

چندمتغیره از دو شاخص چولگی و کشیدگی استفاده شد،
بایرن ( )2010بیان میکند چنانچه کشیدگی دادهها کمتر از

 .3یافتههای پژوهش

هفت و چولگی آنها بین  +3و  -3باشد ،دادهها نرمال است.

ویژگیهای توصیفی پاسخگویان به شرح جدول ( )1است.

طبق نتایج این پژوهش ،کشیدگی دادهها در فاصله  -0/861و
 0/961و چولگی دادهها در فاصله  -0/709و  0/987میباشد،
که نشان میدهد دادهها نرمال است .از طرفی از آنجا که
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تعداد پاسخگویان  386نفر است و تعداد سؤاالت پرسشنامه

نتایج مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر در

 30سؤال ،بنابراین ،نسبت حداقلی پنج به یک رعایت شده و

نمودار ( )3نشان داده شده است .طبق نتایج پژوهش حاضر،

میتوان از روش حداکثر درستنمایی استفاده کرد.

شاخصهای  GFI، CFI، IFIو  RMSEAبه ترتیب ،0/949

به منظور ارزیابی مدل اندازهگیری ،ابتدا مدل اندازهگیری

 0/921 ،0/917و  0/073به دست آمد که همگی قابلقبول

اعتبارسنجی شد .به این منظور ،اعتبار همگرا و تشخیصی

هستند .همچنین ضریب خیدو ،برابر  486/59به دست

بررسی شد .اعتبار همگرا با دو شاخص بررسی شد .)1 :بار

آمد .با توجه به اینکه( P>0/05 ،ضریب معناداری) است

عاملی :طبق عقیدۀ فارنل و الرکر ( )1981و هیر [ ]43و همکاران

بنابراین ،کای اسکوئر معنادار نمیباشد .اما طبق نظر بایرن

( )2006بارهای عاملی که حداقل برابر با  0/5باشند ،اعتبار را

( )2010و فارنل و الرکر ( )1981سایر شاخصها ،برازش مدل را

نشان میدهند .طبق جدول ( )2بارهای عاملی همگی در

تأیید میکنند.

محدودۀ قابلقبول قرار دارند .همچنین ،از آنجایی که در سطح

طبق نتایج ،ضریب تعیین تمایل خرید  0/515به دست

اطمینان  99درصد آمارۀ تی برای همۀ گویهها بیش از 1/96

آمد ،بنابراین میتوان گفت حدود  52درصد تغییرات متغیر

است ،در نتیجه ،بارهای عاملی معنادار است .)2 .شاخص

تمایل خرید را سه متغیر کیفیت ادرا کشده از محصول ،نگرش

 AVE:طبق عقیدۀ هیر و همکاران ( )2006در صورتی که این

مصرفکننده به محصول و تصویر کشور مبدأ تببین میکنند و

شاخص باالتر از  0/5باشد ،اعتبار سازه قابل قبول است .طبق

بقیه تغییرات این متغیر توسط متغیرهای دیگری که در این

جدول ( )2شاخص  AVEبرای متغیرهای مدل ،نشاندهندۀ

مدل مد نظر قرار نگرفته است تبیین میشود .همچنین ،با

اعتبار قابلقبول و خوب است .به دلیل این که در این مدل

توجه به اینکه ضریب تعیین کیفیت ادرا کشده از محصول

بیش از یک متغیر پنهان وجود دارد ،اعتبار تشخیصی نیز

و نگرش مصرفکننده به محصول به ترتیب برابر با ،0/474

بررسی شد .چنانچه ریشۀ دوم شاخص  AVEبرای هر متغیر از

 0/273است ،میتوان گفت تصویر کشور مبدأ  47درصد

باشد،
همبستگی بین متغیر مذکور با سایر متغیرهای مدل بیشتر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ )(3

اﺳﺖ و  27درصد نگرش
محصول
تغییرات کیفیت ادرا کشده از
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

طبقﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
باشند .ﺣﺎﺿﺮ،
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
سازهها دارای ﻧﺸﺎن
جدول ،GFI
(،)3
ﻃﺒﻖ می
تشخیصی
اعتبار

 IFI ،CFIو  RMSEAﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/921 ،0/917 ،0/949و  0/073ﺑﻪ
تأییدﻗﺎﺑﻞشد.
دﺳﺖساز
اعتبار تشخیصی
ﻗﺒﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻲدو ،ﺑﺮاﺑﺮ
هاﻫﻤﮕﻲ
آﻣﺪهﻛﻪ
 486/59ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ) P<0/05 ،ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﻨﺎداري(
شد.
پایای همگرا نیز با با استفاده از شاخص  ]44[ CRبررسی
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺮن
صورتی راکهﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻫﺎ،درﺑﺮازش ﻣﺪل
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻻرﻛﺮ )(1981
ﻓﺎرﻧﻞ و
 (2010و
طبقعقیدۀ )
این
()2006
اندرسون
بلکو
جوزف،
هیر،
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
0/7
بین0/6
است
شاخص باالتر از0/7
دﺳﺖتاآﻣﺪ،
515و 0/ﺑﻪ
خوبﺧﺮﻳﺪ
سازهﺗﻤﺎﻳﻞ
پایاییﺗﻌﻴﻴﻦ
باشد ،ﺿﺮﻳﺐ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺪود  52درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪ را
است.
خوب
پایایی
قابل قبول
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ
قبول وﻣﺼﺮف
قابل ﻧﮕﺮش
ﻣﺤﺼﻮل،
()2ﺷﺪه از
جدولادراك
طبق ﻛﻴﻔﻴﺖ
است .ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻪ
ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺗﺒﺒﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ

)0/69(P<0/10

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﻮد.فﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﻣﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖکند و سایر تغییرات
تبیین می
محصول را
کننده ﺑﺎبه
مصر

ﺗﺒﻴﻴﻦ
ادراكﺷﺪه از ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
که در این مدل مد نظر
کنند
ﺗﺼﻮﻳﺮمی
تبیین
متغیر را
ﻣﺒﺪأ 47
ﻛﺸﻮر
عواملیﮔﻔﺖ
اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان
این،0/دو0/273
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 474
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراكﺷﺪه از ﻣﺤﺼﻮل و  27درﺻﺪ ﻧﮕﺮش
ضریب تأثیر متغیرها (تأثیر
قرار نگرفتهاند .در جدول ( )4نیز
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ دو
نتایجﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺪلو ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﺗﺒﻴﻴﻦوﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﻋﻮاﻣﻠﻲ
آزموناﻧﺪ.فرضیهها نشان داده
غیرمستقیم)
مستقیم
در ﺟﺪول  4ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ )ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( و
ﺗﻤﺎﻣﻲتأیید شدند.
فرضیﻳﺞهها
تمامی
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ
نتایج اﺳﺖ.
طبقداده ﺷﺪه
است .ﻧﺸﺎن
شده ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراكﺷﺪه از
ﻣﺤﺼﻮل
)0/34(P<0/01
)0/30(P<0/05

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ

)0/52(P<0/01

ﻧﮕﺮش ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮل

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪ

)0/21(P<0/05

ﺷﻜﻞ  .3ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﮋوﻫﺶ

وﺟﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺎرﺳﻲ ﺷﺪ

نمودار  -3مدل ساختاری پژوهش

ﺟﺪول  .2ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ

ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ

0/547

9/101

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻨﺠﺎري ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ

0/519

8/840

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ

0/613

8/965

CR

AVE

0/-844مرداد و0/739
0/875
شهریور ،مهر و آبان 1396
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جدول  .2بررسی پایایی و روایی ابزار پژوهش
متغیر

بار عاملی

مقادیر تی

تصویر کشور مبدأ
ارزیابی شناختی کشور مبدأ

0/547

9/101

ارزیابی عاطفی کشور مبدأ

0/613

8/965

ارزیابی هنجاری کشور مبدأ

0/519

8/840

ارزیابی صنعت کشور مبدأ

0/661

10/251

آلفای کرونباخ
0/875

0/891

نگرش مصرفکننده به محصول
گویه 1

0/786

11/654

گویه 2

0/703

11/651

گویه 3

0/742

11/821

گویه 4

0/580

9/548

گویه 5

0/522

9/512

گویه 6

0/585

10/518

گویه 1

0/540

9/514

گویه 2

0/655

11/652

گویه 3

0/734

11/901

گویه 4

0/690

11/654

گویه 5

0/561

01/524

0/808

0/871

تمایل خرید
گویه 1

0/698

11/654

گویه 2

0/909

14/141

گویه 3

0/649

11/024

0/844

0/739

0/874

0/834

کیفیت ادرا کشده از محصول

CR

AVE

0/901

0/801

0/745

0/741

جدول  -3بررسی اعتبار تشخیصی
تصویر کشور مبدأ

سازه

نگرش به محصول

کیفیت ادرا کشده از محصول

تصویر کشور مبدأ

**0/918

نگرش به محصول

0/235

**0/934

کیفیت ادرا کشده از محصول

0/364

0/546

**0/898

تمایل خرید

0/276

0/384

0/287

**ریشه دوم AVE
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تمایل خرید

**0/949

جدول  -4نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیهها
فرضیه

اثر مستقیم

علی
مسیر ّ

اثر غیرمستقیم

اثرکل

نتیجه

←

کیفیت ادرا کشده از محصول

**0/688

**0/688

تأیید فرضیه

دوم

کیفیت ادرا کشده از محصول

←

تمایل خرید

**0/339

**0/339

تأیید فرضیه

سوم

تصویر کشور مبدأ

←

نگرش مصرفکننده به
محصول

**0/523

**0/523

تأیید فرضیه

چهارم

نگرش مصرفکننده به محصول

←

تمایل خرید

*0/215

*0/215

تأیید فرضیه

پنجم

تصویر کشور مبدأ

←

تمایل خرید

*0/304

**0/649

تأیید فرضیه

اول

تصویر کشور مبدأ

*

معناداری در سطح P>0.05

**

**0/345

معناداری در سطح P>0.01

جمعبندی و مالحظات
اگرچه در خصوص کشور مبدأ و تأثیر آن بر تمایل خرید

بسیاری از جمله یونوس و رشید ( ،)2016فنگ و یو (،)2016

مطالعات متعددی در جهان انجام شده است .اما در کشور ما

اشیدین و همکاران ( ،)2015سالم و همکاران ( ،)2015وو

به تازگی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و با توجه به

و نیوین ( )2015مشابه است .نتیجۀ فرضیۀ سوم نیز با

اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش تصویر کشور مبدأ در بازاریابی

 β=0/329تأثیر مثبت و معنادار تصویر کشور مبدأ بر نگرش

بینالمللی ،این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ

را نشان میدهد .این نتیجه با یافتههای حاصل از تحقیقات

محصول بر تمایل مصرفکنندگان به خرید محصوالت آن

ترکستانی و همکاران1394 ،؛ تولیپا و مولجانی (،)2015

کشور با مطالعۀ موردی بر محصوالت غذایی ایرانی در عراق

شکوری و همکاران ( )2013مشابه است .طبق نتیجۀ فرضیۀ

انجام گرفته است .پنج فرضیه برای بررسی این موضوع شکل

چهارم نگرش نسبت به محصوالت با  β=0/215بر تمایل

گرفت .طبق نتیجۀ فرضیۀ اول تصویر کشور مبدأ با β=0/688

خرید آن محصوالت تأثیر مثبت و معنادار دارد .این نتیجه با

بر کیفیت ادرا کشدۀ مصرفکنندگان تأثیر مثبت و معنادار

یافتههای حاصل از پژوهش ترکستانی و همکاران (،)1394

دارد .تحقیقات متعددی نیز نتایج مشابهی را نشان دادهاند

شو و همکاران ( )2017و هابل ( )1996مشابه است .طبق

از جمله عبدالقادر ( ،)2015دگوما و شتمام ( ،)2014اینچ و

نتیجۀ فرضیۀ آخر تصویر کشور مبدأ با  β=0/304بر تمایل به

مکبرید ( )2004و ورلگ و استنکامپ ( .)1999اگرچه در این

خرید تأثیر مثبت و معنادار دارد .این نتیجه با نتایج حاصل

میان برخی از پژوهشها نتیجۀ مخالفی را نشان دادند مانند

از پژوهشهای تولیپا و مولجانی ( ،)2015دیگوما و شتمام

لیستیانا ( )2015که بیان میکند عوامل متعددی از جمله

( ،)2014جاود ( )2013و خسروزاده و حیدرزاده هانزایی

نوع محصول مورد مطالعه (با درگیری باال یا پایین ذهنی)،

( )2011مشابه است .اما نظرات مخالفی نیز وجود دارد از جمله

میزان آ گاهی مشتری از محصول ،نوع کشور موردمطالعه

کالیچاران ( )2014که در پژوهش خود بیان میکند هرچند

(پیشرفته یا درحال توسعه) و شرایط بسیار دیگری میتواند بر

کشور مبدأ به عنوان عامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید است اما

معناداربودن یا نبودن این رابطه تأثیر بگذارد .نتیجۀ فرضیۀ

عوامل دیگری مانند رشد رقابت ،افزایش دردسترسبودن

دوم نیز با  β=0/399تأثیر مثبت و معنادار کیفیت ادرا کشده از

محصوالت در بازار و  ...نیز به همان اندازه مهم هستند و

محصوالت توسط مصرفکنندگان بر تمایل خریدشان به این

میتوانند تصمیمات خرید خریداران را تحت تأثیر قرار دهند.

محصوالت را نشان میدهد .این نتیجه با نتایج تحقیقات

در کل نتایج نشان دادند که تصویر کشور مبدأ ،نگرش به
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محصول غذایی ایرانی و کیفیت ادرا کشده از محصوالت

عالوه بر این با توجه به تأیید تأثیر کیفیت ادرا کشده بر تمایل

غذایی ایرانی بر تمایل مصرفکنندگان عراقی به خرید

خرید ،ا گرچه تصویر کشور مبدأ به طور غیرمستقیم با تأثیرش

محصوالت غذایی ایرانی مؤثرند .از میان این سه متغیر ،اثر

بر کیفیت ادرا کشده بر تمایل تأثیر میگذارد اما عوامل دیگری

کیفیت ادرا کشده با ضریب  0/339از سایر متغیرها بر تمایل

نیز در بهبود کیفیت ادرا کشده مؤثرند .بنابراین راهکارهای

مصرفکنندگان عراقی به خرید محصوالت ایرانی بیشتر است.

زیر پیشنهاد میشود:

همچنین ،بر اساس نتایج میتوان گفت که متغیر تصویر

•تازگی محصول عامل مؤثری در کیفیت ادرا کشده

کشور مبدأ هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم از

است .بخصوص برای کشور ایران که مرز مشترک با

ت ادرا کشده بر تمایل خرید
طریق دو متغیر نگرش و کیفی 

عراق دارد و امکان ارسال سریع محصوالت به عراق را

مصرفکنندگان تأثیر دارد که تأثیر غیرمستقیم آن با ضریب

دارد میتواند با رعایت این مورد سهم باالیی در افزایش

 0/345از تأثیر مستقیم آن قویتر است .بنابراین با بهبود

کیفیت ادرا کشده از محصول داشته باشد.

تصویر کشور مبدأ ،نگرش و کیفیت ادرا کشده و در نهایت

•در خصــوص ســازگاری محصــوالت بــا نیازهــای
ً
مصرفکننــدگان توصیــه میشــود حتمــا پژوهشــی در

کشور مبدأ با چهار بعد ارزیابی شناختی ،عاطفی ،هنجاری و

خصوصــی نــوع و ویژگیهــای محصــوالت مــورد نیــاز مــردم

صنعت سنجیده شد .اگرچه طبق نتایج وضعیت چهار بعد تا

عــراق صــورت بگیــرد و تولیــد و صــادرات آ گاهانهتــر انجــام

حدودی مطلوب ارزیابی شده بود اما میتوان وضعیت حاضر

شــود.

تمایل خرید مصرفکنندگان عراقی ،بهبود پیدا میکند .تصویر

را بهبود بخشید البته تغییر تصویر بدلیل اینکه امری ذهنی
است زمانبر است اما به مرور محقق میشود بهاین منظور

همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر نگرش به محصول

راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

بر تمایل خرید مصرفکنندگان عراقی تأثیر معنادار دارد .عالوه

•افزایش و تسهیل روابط و همکاریهای تجاری بین

بر تأثیر تصویر کشور مبدأ بر نگرش و در نهایت تمایل خرید،

ایران و عراق به مرور زمان باعث شناخت بیشتر و در

عوامل دیگری نیز در بهبود نگرش میتوانند مؤثر باشند که در

نتیجه بهبود تصویر کشور ایران میشود.

زیر به چند راهکار جهت بهبود نگرش اشاره میکنیم:

•یکی از اهداف تبلیغ ،خلق تصویر برند یا گرایش مطلوب

•یکی از عوامل تأثیرگذار بر نگرش مصرفکننده در

عاطفی به سوی کاالست .بنابراین تولیدکنندگان

دسترسبودن محصول است .باید طوری برنامهریزی

محصوالت غذایی ایران میتوانند با افزایش تبلیغات و

شود که محصوالت غذایی ایرانی در سطح شهر یکنواخت

معرفی صنعت محصوالت غذایی ،خط تولید ،نوع مواد

توزیع شود.

اولیه به کار رفته و  ،...مفاهیمی را در ذهن مشتری ایجاد

• بحث دیگر قابلاطمینانبودن محصول است .کیفیت

کنند که باعث برتری گزینههای ذهنی وی شود و ذهن

بد کاال و عدم درج کامل و دقیق اطالعات محصول در

مشتری را به سمت محصوالت ایرانی سوق دهند .این

بستهبندی بعد از مدتی اطمینان مردم عراق را نسبت

تبلیغات از طریق مشارکت در نمایشگاههای تخصصی در

به محصوالت ایرانی کاهش خواهد داد و نگرش بدی

عراق ،تبلیغ آ گهی در روزنامهها و کانالهای تلویزیونی

نسبت به محصوالت ایرانی شکل میگیرد و همانطور

عراق ،استفاده از بروشورها و تابلوهای تبلیغاتی در سطح

که بیان شده تغییر نگرش کار سختی است و پیشگیری

شهر و  ...میتواند انجام شود.

بسیار آسانتر از درمان است .بنابراین تولیدکنندگان
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ایرانی باید سعی کنند که شفافیت در اطالعات محصول
را رعایت کنند و سعی کنند محصول بیعیب و باکیفیت

Saydan, 2013, p.79.

5.

Adina, 2015, p.424.

6.

7 .7دهدشتی شاهرخ و همکاران1393 ،؛ ص . 78-79

صادرکنند.

توصیههای سیاستی

Bolliger, 2011, p.1.

8.

Häubl, G. (1996).

9.

1010کاتلر و آرمسترانگ ،1385 ،ص.219 ،218
11. Haque et al., 2015, p.2 .

با توجه به نتایج و مبانی نظری پژوهش حاضر ،برای بهبود

12. Ghosh.

تصویر کشور ایران در عراق و در نهایت افزایش تمایل خرید

13. Jaafar et al., 2012, p.75.

مصرفکنندگان عراقی به خرید محصوالت ایرانی توصیههای

1414سیدجوادین و اسفیدانی ،1393 ،ص.300

سیاستی ارائه میشود:

15. familiarity of product.

•تشویق و افزایش صادرات ،روابط و همکاریهای تجاری

16. Country of origin.

با عراق ،جهت بهبود تصویر کشور ایران .در این راستا

17. Kalicharan, 2014, p.897.
18. Nagashima.

دولت میتواند راه کارهای زیر را بهکارگیرد:

19. Listiana, 2015, p.20.

1 .1در نظرگرفتـــن معافیتهـــای قوانیـــن مالیاتـــی بـــرای

20. Ruth and Romeo.

صادرکنندگان.

21. Obermiller and Spangenberg, 1989.
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