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Abstract 

The country of origin imagine is an affecting factor on consumers’ perception on foreign 
goods and intention to purchase. Importance – performance matrix is a tool to investigate 
the importance and performance (status) of country of origin imagine simultaneously. 
Therefore, present study aims at investigating the performance and importance of Iran in 
Iraqi consumers’ minds by using importance – performance matrix. In terms of purpose, 
this is an applied study while it is a survey in terms of data collection method. Its 
population consists of all Iraqi citizens who have consumed Iranian foodstuffs at least one 
time. According to Morgan Table and due to unlimited population, 384 subjects were 
selected by availability technique. Research instrument was a questionnaire that its content 
validity and reliability was examined and confirmed. Research findings indicate that four 
aspects of country of origin image (cognitive, emotional, industrial and normative 
evaluation) are highly important among Iraqi consumers. Of these four aspects, cognitive 
and normative evaluations are in proper situation while emotional and industrial 
evaluations are weak.  

Keywords: Cognitive evaluation, Country of origin imagine, Emotional evaluation, 
Industrial evaluation, Normative evaluation.  

 

 

                                                           
 Corresponding Author, Email:  z_bazaz1987@yahoo.com 



 

 121ـ  164، صفحات 1931ستان بهار و تاب، 1، شماره 1 دوره، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده

 
  عملکرد –ماتریس اهمیت بر اساس  تحلیل تصویر کشور مبدأ

 (کنندگان محصوالت ایرانی در عراق مصرف: عهمورد مطال)

  3زینب بزاز، 2فرد ، یاسر سبحانی1عسکری  محمدرضا شریف

 ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران کارشناسی. 1

 وکار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران استادیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب. 2

 ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران کارشناسی. 3

 (15/01/1317: ؛ تاریخ پذیرش15/11/1317: تاریخ دریافت)

 چکیده

هدا بده رریدد مصصدو خ تد   ر       کنندداا  ا  مصصدو خ رداروی ر ادرای         عاملی مهم است که بر ادراک مصرف تصویر کشور مبدأ
طدور   تصدویر کشدور مبددأ، بده    ( رضع ت)عملکرد، ابزاری است که به بررسی م زا  اهم ت ر عملکرد  -ل اهم ت ماتریس تصل . اذارد می

کنندداا  عرایدی بدا     بنابراین، پژره  حاضر با هدف بررسی عملکرد ر اهم ت تصویر کشور ایدرا  در ههدن مصدرف   . پردا د همزما  می
هدا پ مایشدی     پژره  حاضر ا  نظر هدف کاربردی ر ا  نظر نصوه ارد رری داده. عملکرد انجام ارفته است -کارا ری ماتریس اهم ت به

. بار ا  مصصو خ غذایی کشور ایدرا  اسدتداده کدرده باشدند     کم یک اند که دست وامعه  ماری تصق ق حاضر همه شهررندا  عرایی. است
ابزار تصق دق پرسشدنامهبود   . ندر انتخاب شدند 383براساس ودرل موراا  ر با تووه به نامصدرد بود  حجم وامعه، به ررش دردسترس 

ار یدابی شدنارتی، عداطدی،    )نتایج این تصق ق نشا  داد چهار بعدد تصدویر کشدور مبددأ     . که ررایی مصتوا ر پایایی    بررسی ر ت ی د شد
هار بعد در بعدد ار یدابی شدنارتی ر    کننداا  عرایی برروردارند ر ا  این چ ، ا  اهم ت با یی نزد مصرف(ار یابی صنعت ر ار یابی هنجاری

 . هنجاری در رضع ت مناسبی یرار دارند، اما در بعد ار یابی عاطدی ر ار یابی صنعت در رضع ت ضع دی یرار دارند

 .ار یابی شنارتی، ار یابی صنعت، ار یابی عاطدی، ار یابی هنجاری، تصویر کشور مبدأ :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شرکت توسط مشتریان در المللی، پذیرش محصوالتبين هدر عرص موفقيت هتردید الزم یب

محصول از نظر بسياري از محققان،  هذهنی از کشور سازند تصویر بوده، زیرابازارهاي مقصد 

، 7831آباد،  زاده شغل رنجبریان و قلی) استتصميم مشتریان براي خرید محصوالت  ثر برؤعاملی م

کننده محصول یک  مصرف که یک تأکيد کردند هنگامی( 7333) 7هونگ و وایر(. 83و  83 صص

احتماالً تصویر ذهنی از کشور خاستگاه توليد را به عنوان  کند، میکشور خارجی را ارزیابی 

، عالوه به(. 71، ص7831حيدرزاده و خسروزاده، )دهد  نظر قرار می ترین راه براي ارزیابی مد آسان

خصوص محصوالتی که درگيري ذهنی کمی  همایز محصول، بمهم در ت يتواند ابزار می  کشور مبدأ

المصرف از جمله  جلمه این محصوالت کاالهاي سریعاز . ، عمل کندکنند هنگام خرید ایجاد می

بنابراین، کشور (. Adina, 2015, p.242)ها دشوار است  ویژه تمایز کيفيتی آن مواد غذایی است که به

لی مهم در برخورد با محيط جهانی و رقابتی امروزه براي به عنوان عام« ...ساخت کشور »مبدأ 

  (.Saydan, 2013, p.79)شود   کار گرفته می افزایش فروش محصوالت خارجی به

تصویر کشور مبدأ ناشی از یکی  د آثاران در این زمينه نشان داده گرفته بسياري از مطالعات انجام

دهدشتی )است   و هنجاري  ، عاطفی8هاي شناختی یهاي ارزیاب به ناموابسته به هم  سازوکار از سه

 ها این ارزیابی(. Häubl, 1996؛ Bolliger, 2011؛ Shakoori et al., 2013؛ 7838شاهرخ و همکاران، 

متفاوتی بر تمایل به خرید  آثارممکن است باعث  ،دنشو هاي عمومی نيز نام برده می نگرش که

عالوه بر  نيز(  733)  هابل(. Bolliger, 2011, p.1)مشتریان نسبت به محصول کشور خاصی شود 

هاي عمومی، ارزیابی صنعت محصول کشور مبدأ را نيز به عنوان عامل تأثيرگذار در تشکيل  نگرش

 .بررسی کرده استتصویر کشور مبدأ 
                                                           
1. Hong & Wyer  
2. Country of Origin 

3. Cognitive evaluating 

4. Affective evaluating 

5. Normative evaluating 
6. Häubl 
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نزدیکی . هاي اخير همواره جزء مقاصد اصلی محصوالت ایران بوده است کشور عراق در سال

است توليدکنندگان ایرانی بتوانند وارد بازار این   فرهنگی باعث شده هاي شباهتجغرافيایی و 

مزیت نزدیکی و داشتن مرز  .( 783موسوي، ) بفروشندکشور شوند و محصوالت خود را 

مين مواد غذایی بازار أبحث ت در ویژه به امرو این  کند مشترک، صادرات به عراق را تسهيل می

 .استمهم  یمزیتعراق 

کنندگان با حجم  المللی و مواجهه مصرف موضوع تصویر کشور مبدأ با رشد تجارت بينميت اه

 ,Insch & McBride, 2004)المللی براي انتخاب، افزایش یافته است  وسيعی از محصوالت بين

p.256 .) بسياري از تهدیدها و  أ، تحوالت و تغييرات مستمر بازارهاي جهانی منشبر این عالوه

بنابراین، به منظور ارتقاي وضعيت در این بازار، دانستن . اقتصادي و بازرگانی استهاي  فرصت

ضروري است ، ها قرار داریم گيري از فرصت اي براي مقابله با تهدیدها و بهره اینکه در چه نقطه

گردانی  آن موجب هدررفتن منابع و نيز روي نکردن سنجش ، و(  ، ص 783ميرقربانی گنجی، )

یکی از ابزارهاي ارتباط با  7عملکرد –تحليل اهميت . خواهد شد محصوالت شرکت مشتریان از

نقاط  کردن شناسی و مشخص که در آسيب(.   ، ص7838نژاد و همکاران،  بهادري)مشتریان است 

اسماعيلی و )هاي بهبود، کاربرد دارد  ها و اتخاذ استراتژي ضعف و قوت سيستم و شناخت اولویت

سرعت  هاي اخير به هاي مرتبط با تصویر کشور مبدأ در سال پژوهش(.   ، ص7838همکاران، 

 نظریههاي بسيار مهم در  تا جایی که تصویر کشور مبدأ به یکی از زمينه ؛رشد کرده است

که تا  بيشتر مطالعاتی(. Shahzad, 2014, p.11)است المللی تبدیل شده  وکار و بازرگانی بين کسب

عامل تصویر کشور مبدأ را متغير وابسته یا  گرفته است، مبدأ انجام کنون در حيطه تصویر کشور

یا تأثير آن بر عامل دیگر از جمله تصميم خرید  ،تأثير عوامل مختلف بر آن ، ومستقل در نظر گرفته

از چهار  یک هيچاند، اما  کار گرفته ی بهاند و براي این بررسی نيز ابعاد مختلف مشتریان بررسی کرده

. اند به طور همزمان استفاده نکرده حاضر در نظر گرفته شده، که در پژوهشر کشور مبدأ بعد تصوی

                                                           
1. Importance-performance analysis   
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از  ؛کنند ها کشور مبدأ را عاملی مهم در تصميم خرید مشتریان معرفی می بسياري از این پژوهش

 8، جاود( 17 )  کاليچاران، (173 ) 7روسانتی و پوترا ناسوشنهاي  توان به پژوهش جمله می

. کرداشاره  ( 17 )قلندري و نوروزي  و ،(178 )دهدشتی شاهرخی و دیلمی آزودي  ،(178 )

 & Krupka) اند هاي اندکی نيز بعد اهميت تصویر کشور مبدأ را بررسی کرده پژوهش ،عالوه بر این

Arežina, 2017; Mirkiaei Tamijani et al., 2013; Schnettler et al., 2008) اما تا کنون تصویر ،

در این زمينه  ، وسنجيده نشده است ن،به طور همزما عملکرد،اهميت و  مبدأ از دو جنبه کشور

 ،عملکرد –ماتریس اهميت  کارگيري حاضر با بهدر پژوهش  بنابراین،. وجود دارد نظري خأل

به این  .شود تحليل میکنندگان محصوالت ایرانی در عراق  تصویر کشور ایران در ذهن مصرف

 :استهاي زیر  در پی پاسخگویی به پرسشاضر منظور، پژوهش ح

کنندگان محصوالت  ابعاد تصویر کشور مبدأ در ذهن مصرف عملکردي -جایگاه اهميتی -

 غذایی ایرانی در عراق چگونه است؟

 هاي الزم براي بهبود وضعيت مختلف ابعاد تصویر کشور مبدأ کدامند؟ استراتژي -

 نظری مبانی

 تصویر کشور مبدأ

با عبارت تصویر کشور مبدأ یا تصویر  (7311)  بار توسط ناگاشيما ویر کشور اوليناصطالح تص
 
COO  شد بيان(Listiana, 2015, p.20.)  

تصویر کشور، یک توصيف، : کند تعریف می شرحتصویر کشور را به این ( 7311)ناگاشيما 

این تصویر  .کشور خاصی است بارهدر( نظر یا تعصب موجود در ذهن فرد)شهرت یا کليشه 

                                                           
1. Rossanty & Putra Nasution  

2. Kalicharan  

3. Javed 

4. Nagashima 

5. Country-Of-Origin  



731                                                         1931، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره ، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده 


 

سياسی،  ههاي ملی، اقتصادي و سابق محصول، ویژگی هدهند حاصل چندین متغير است که نشان

نيز تصویر کشور مبدأ را (  733) 7روث و رومئو (.Listiana, 2015, p.20)سنت است تاریخچه و 

شان از توليد،  کنندگان از محصوالت یک کشور خاص براساس تجربيات قبلی کلی مصرف کادرا

 . کنند بازاریابی، و نقاط قوت و ضعف تعریف می

کنندگان هنگام رویارویی  احساس مصرف هتوان گفت تصویر کشور مبدأ بر مطالع می ،بنابراین

گيري تصویرشان از کشور مبدأ و استفاده از این تصویر در رفتار  مبدأ، شکلبا عالمت کشور 

 (.Shahzad, 2014, p.11)خریدشان متمرکز است 

 گیری تصویر کشور مبدأ تأثیرگذار بر شکل عوامل

چندبعدي است و در مطالعة  يدهد تصویر کشور مبدأ ساختار می نشانهاي اخير  هاي پژوهش یافته

هاي عمومی آن  کشور مبدأ عالوه بر ارزیابی خاص مرتبط با محصول کشور مبدأ باید نگرش آثار

 (. Häubl, 1996, p.78)بررسی شود کشور نيز 

هاي  چارچوبی را ارائه دادند که در آن کشور مبدأ از روش( 7333)  ر و اسپنگنبرگاوبرميل

این چارچوب شامل . گذارد میکنندگان از محصول تأثير  هاي مصرف مختلف بر ارزیابی

 (.Verlegh & Steenkamp, 1999, p.524( )7جدول )است هاي شناختی، عاطفی و هنجاري  ارزیابی

 

 کشور مبدأ  باره آثارهای هنجاری، عاطفی و هنجاری در هایی از ارزیابینمونه. 1جدول ادامة 

 هایاصلییافتهشرحهاانواعارزیابی

 شناختی
اي  کشور مبدأ نشانه

 براي کيفيت محصول

، کشور (7333)  و استينکامپ(  733) 8هاي پژوهش لی و ویر طبق یافته

اي کيفيت مانند دوام و ه براي کيفيت کلی محصول و ویژگی اي «نشانه»مبدأ 

 .ستقابليت اطمينان ا

                                                           
1. Ruth & Romeo 

2. Obermiller & Spangenberg  
3. Li & Wyer  

4. Steenkamp  
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 کشور مبدأ  باره آثارهای هنجاری، عاطفی و هنجاری در هایی از ارزیابینمونه. 1جدول ادامة 

 هایاصلییافتهشرحهاانواعارزیابی

 عاطفی

کشور مبدأ ارزش 

عاطفی و نمادین براي 

 کننده مصرف

 و همکاران  و باترا( 7333) 7هاي پژوهش اسکيگارد و گر طبق یافته

، کشور مبدأ یک ویژگی ذهنی است که محصول را با منافع (7333)

 .کند ملی، مرتبط می احساسی و نمادین، شامل موقعيت اجتماعی و غرور

 هنجاري

هنجارهاي شخصی و 

اجتماعی 

کنندگان در  مصرف

 رابطه با کشور مبدأ

خرید محصوالت داخلی ، (7331) 8هاي پژوهش شيمپ و شارما طبق یافته

 اش از ، به دليل پشتيبانی«کردندرست رفتار روش»ممکن است به عنوان 

  هاي اسميت وهشطبق پژ ،همچنين. شوددر نظر گرفته  اقتصاد داخلی

ها،  ، در راستاي این یافته(7333)  و کلين و همکارانش( 7331)

کنندگان ممکن است از خرید کاالهاي کشورهاي دیگر از طریق  مصرف

 . هاي اعتراضی و پرهيز غذایی، خودداري کنند فعاليت

 Verlegh & Steenkamp, 1999: منبع

گيري  شگران، عوامل دیگري را نيز در شکلپژوه ، برخی7یادشده در جدول  عالوه بر موارد

دریافتند تصویر یک کشور از (  733)روث و رومئو  ؛ ار جملهدانند تصویر یک کشور مؤثر می

و طرز  ،(تکنولوژي و برتري فنی)نوآوري ، (وضعيت برندهاي ملی، انحصار)ابعادي شامل اعتبار 

هاي  ویژگیعوامل دیگري مانند ( 178 )  اهامابر. شود ایجاد می( کيفيت، دوام، قابليت اطمينان)کار 

کشور مبدأ را در تشکيل تصویر کشور مبدأ  هاي اقتصادي و سياسی زمينه و سنت، پسملی، تاریخ 

نيز عالوه بر ارزیابی عاطفی و شناختی به (  733)هابل  (.Shahzad, 2014, p.13)داند  مؤثر می

« ...کشور  1ساخت»عنوان ارزیابی تصویر عمومی هاي عمومی، دو ارزیابی خاص با  عنوان ارزیابی

                                                           
1. Askegaard & Ger 

2. Batra  

3. Shimp & Sharma 

4. Smith  

5. Klein  

6. Abraham 

7. Made in 
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را به عنوان عوامل تأثيرگذار در ( ارزیابی صنعت)و ارزیابی محصوالت توليدشده در یک کشور 

 ، شناختی  سازوکارهاي  ،ادامه  در  ،نامبرده  عوامل  بين . کردندتشکيل تصویر کشور مبدأ بررسی 

 .شود تفصيل بررسی می به  تصنع ارزیابی  عامل  و  هنجاري  و  عاطفی

 شناختی اثر کشور مبدأارزیابی 

هاي عمومی وجود دارد، تعدادي از  هاي متفاوتی براي نگرش بندي مختلف دسته هاي ریفدر تع

مثال راي ب. جزئی شامل عامل شناختی است تک یدانشمندان اعتقاد دارند تصویر کشور مبدأ مفهوم

کشور  از این نظر، ،تنها با یک جزء شناختی ارزیابی کردندکشور مبدأ را (  733) 7بيکلی و نس

بنابراین، (. Shakoori et al., 2013, p.11)شود  میمحسوب  کيفيت محصولاي براي  نشانه مبدأ

 ,Stoenescu, 2014)شده از محصول توسط مشتري اشاره دارد  جنبه شناختی به کيفيت ادراک

p.826 )کننده درباره مزیت یا برتري کلی یک  وان قضاوت مصرفتواند به عن شده می کيفيت ادراک

، که این قضاوت براساس تصویر ذهنی مشتري (Adina et al., 2015, p.424)محصول، تعریف شود 

توان  در واقع، می. گيرد هاي ملی و فرهنگی آن کشور، شکل می از کشور محصول، مردمش و نشانه

البته (. Stoenescu, 2014, p.826)يت محصول است گفت کشور مبدأ عاملی بادوام در تداعی کيف

براي مثال، بهبود تصویر کيفيت . این امر صددرصدي نبوده، و در برخی موارد قابل تغيير نيز است

تواند ناشی از تجربه  تواند در طول زمان تغيير کند و می محصوالت ژاپن نشان داد این اعتقاد می

 (. Shahzad, 2014, p.25)مستقيم کيفيت کاالهاي آن کشور باشد 

 ارزیابی عاطفی اثر کشور مبدأ

هاي عمومی کشور شامل دو جنبه شناختی و عاطفی است  دارند نگرشاي دیگر اعتقاد  عده

(Häubl, 1996, p.78 .)کنندگان با وجود  مصرف گاهی ،(7333)ابرميلر و اسپنگنبرگ  هطالعطبق م

 دربارهبه دليل وجود احساس منفی  ،محصولهاي کليدي یک  ویژگی زمينه باورهاي مثبت در

عنوان فرایند عاطفی در  بااین فرایند در این مطالعه . دهند می بروزکشور مبدأ، رفتار خرید متفاوتی 
                                                           
1. Bilkey & Nes   
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دیدگاه  هدهند بر این باورند که جزء شناختی نشان(  17 )ونگ و همکاران . نظر گرفته شده است

 و وري،ازندگی، پيشرفت فني ح فکري، استانداردهااقتصادي، سط هتوسع بارهدر ها کننده مصرف

شامل محبت یا نفرت و  کننده عاطفی به احساس مصرف جزءدر حالی که  ،است شدن صنعتی

 ,Shakoori et al., 2013)دارد  اشاره مثبت یا منفی نسبت به کشور و شهروندان آننگرش همچنين 

p.11 .) 

 ارزیابی هنجاری اثر کشور مبدأ

بخشی است و جزء هنجاري یا  سه یتصویر کشور مفهوم اند نظران بيان کرده  احباز صاي  عده

اثرگذاري  کننده هنجاري، بيان آثار(. Shakoori et al., 2013, p.11)کنند  قصد عمل را اضافه می

هاي خرید  ها و تصميم بر ترجيح( کشوري -ی اجتماع یبه عبارت)موجود  یهنجارهاي گروه

کنندگان در خرید خود به هنجارهاي  بر این اساس، مصرف. فراد استتوسط ا یمحصول خارج

بنابراین، جزء هنجاري به رأي (. 13-13ص، ص7838دهدشتی شاهرخی، ) کنند یتوجه می اجتماع

تحریم یا  ،یا به عبارتی خرید یا عدم خرید محصوالت یک کشور خاص، بارهکنندگان در مصرف

-Shakoori et al., 2013, pp.11)کند  ائل سياسی، اشاره میعدم تحریم چنين محصوالتی به دليل مس

12.) 

 ارزیابی صنعت محصول کشور مبدأ 

به عبارتی ، ارزیابی صنعت محصوالت)ارزیابی محصوالت توليدشده در یک کشور (  733)هابل 

ده کررا نيز به عنوان عامل تأثيرگذار در تشکيل تصویر کشور مبدأ بررسی ( ارزیابی فرایند توليد

در ارزیابی صنعت، ابعادي مانند وضعيت تکنولوژي، ميزان آموزش نيروي کار، وضعيت . است

 (.Häubl, 1996)شود  میبررسی  کارگراناستانداردها و ميزان کنترل و انگيزش 

 عملکرد - اهمیت ماتریس

ت با هاي آن اطالعا و یافته استعملکرد به دنبال بررسی رضایتمندي مشتریان  –اهميت  ماتریس

هایی براي بهبود عملکرد  برنامه ،کند تا متناسب با انتظارات مشتریان ارزشی براي مدیران فراهم می
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ميانگين امتيازهاي مربوط به اهميت و . مطرح شد 7این روش ابتدا توسط مارتيال جيمز. کنندفراهم 

معرف  Yمحور  که شود، کار گرفته می به عملکرد –عملکرد براي ترسيم ماتریس دوبعدي اهميت 

معرف ميزان رضایت از عملکرد هر یک از این ابعاد  Xو محور  ،اهميت ابعاد متغير مورد بررسی

ها براساس محل قرارگرفتن در هر یک از  تحليل(.   ، ص7838اسماعيلی و همکاران، )است 

 .گيرد انجام می 7شکل مناطق این ماتریس به شرح 

 

  ناحيه 

 عملکرد قوي -اهميت زیاد

 هداري مزایاي رقابتینگ

 7ناحيه 

 عملکرد ضعيف -اهميت زیاد

 تمرکز براي بهبود

 زیاد

 
 

 اهميت

 
 

 کم

 8ناحيه 

 عملکرد ضعيف -اهميت کم

 اولویت پایين

  ناحيه 

 عملکرد قوي -اهميت کم

 اتالف منابع

 کم      زیاد                                     عملکرد                                   

 (Kitcharoen, 2004) عملکرد -ماتریس اهمیتنواحی تحلیلی . 1شکل 

فرایندهاي این  ،بنابراین ؛، اهميت فرایند بسيار باال، ولی عملکرد فرایند ضعيف است7در ناحيه 

، اهميت فرایند بسيار باال و  در ناحيه . پذیرند و باید در اولویت بهبود قرار گيرند بخش آسيب

فرایندهاي این بخش به عنوان مزایاي رقابتی، نگهداري و مورد  ،بنابراین ؛فرایند قوي استعملکرد 

 ؛، اهميت فرایند کم و عملکرد فرایند ضعيف است8در ناحيه . گيرند توجه بيشتري قرار می

اي  منطقه  گذاري اضافی نيست و ناحيه  گونه سرمایه فرایندهاي این بخش نيازمند، هيچ ،اینربناب

یندهاي این بخش موجب افر ،بنابراین است؛ولی عملکرد بسيار قوي  ،که در آن اهميت کم است

                                                           
1. Martilla & James  
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برداري مناسب انجام گيرد  ها بهره یا از آن ،ذف شوندحاسراف در سازمان هستند و باید 

 .(7 ، ص 783نژاد و همکاران،  بهادري)

 پیشینه 

سط پژوهشگران برجسته انجام کشور مبدأ در نقاط مختلف جهان مطالعات متعددي تو بارهدر

بازاریابی  هضروري در حيط ينتایج این مطالعات کشور مبدأ را ابزار نهایت،است، که در  گرفته

از جمله مطالعاتی که اثر شایان توجهی را براي (. Haque et al., 2015, p.2)کردند الملل معرفی  بين

، (173 )روسانتی و پوترا ناسوشن هاي  اند، پژوهش کشور مبدأ در فرایند تصميم خرید قائل

 (7333) ورلگ و استنکامپ، ( 11 )برید  ، اینچ و مک( 17 )، دگوما وشتمام ( 17 )عبدالقادر 

هاي  ، ميزان اهميت تصویر کشور مبدأ در دستهگرفته هاي انجام برخی پژوهش براساس نتایج .است

 کنند بيان می(  11 )همکاران از جمله نتایج پژوهش احمد و . مختلف محصوالت، متفاوت است

 صورت در اما .گذارد می ثيرتأ پایين ذهنی درگيري با کنندهمصرف ارزیابی بر أمبد کشور متغير

 .بود خواهد ضعيفأ مبد کشور متغير ثيرتأ ،تجاري نام اعتبار و قيمت مثل بيرونی هاي سرنخ وجود

 به ،نباشد ارزیابی قابل سادگی به یا ،باشد نداشته وجود ماهوي یا درونی هاي وقتیسرنخ ،بنابراین

مانند  ،پایين ذهنی درگيري با کاالهايباره در مسئله این. شد خواهد اتکا بيرونی سرنخهاي

هاي درونی براي ارزیابی محصول  سرنخ وجوي جست هزینه زیرا ،است صادق محصوالت غذایی

گزارش در پژوهش خود  (7337) وال و همکاران ،همچنين. خيلی بيشتر است شده حاصلاز منافع 

 .یابد افزایش مینيز با پيچيدگی تکنولوژیکی محصول کشور مبدأ آثار  که اند داده

تا کنون هيچ پژوهشی اند،  را بررسی کردههاي بسياري که اهميت کشور مبدأ  با وجود پژوهش

تصویر اهميت و وضعيت متغير  ،عملکرد –با رویکرد تحليلی ماتریس اهميت خارج  یادر داخل 

هاي  اي از پژوهش خالصه  در جدول . استبررسی نکرده  به طور همزمانرا کشور مبدأ 

 . در زمينه تصویر کشور مبدأ بيان شده است گرفته انجام
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 کشور مبدأ زمینهدر  گرفته  مهای انجا ای از پژوهش خالصه. 2جدول 

نویسنده

(نویسندگان)
نتایجروشعنوانسال

 113  اسچنتلر و همکاران

در مصرف  أاهميت کشور مبد

غذا در کشورهاي در حال 

 توسعه

 یتگسهمب

بندي  کشور مبدأ نسبت به قيمت و بسته

تري در تصميم خرید گوشت  عامل مهم

 .استگاو و برنج 

ميرکيایی تميجانی و 

 همکاران
 178 

اهميت کشور مبدأ در خرید 

 محصوالت صنعتی
 همبستگی

، نام درصد   هميت نسبی کشور مبدأ ا

درصد،  7 درصد، هزینه  87/ تجاري 

درصد، و تضمين  78/ اعتبار از خرده 

 .درصد است 71

  17  دگوما و شتمام

کشور مبدأ بر  تصویر اثر

: مطالعه موردي: خرید تمایل

 دانشگاه بهير

سازي  مدل

معادالت 

 ساختاري

مهم در  یتصویر کشور مبدأ نقش

بينی اهداف خرید نسبت به کاالها  پيش

محصوالت داخلی در داخل کشور  و

 .دارد

  17  توليپا و مولجانی

کشور مبدأ و تصویر برند  اثر

خرید  تمایلبر 

هاي  کنندگان گوشی مصرف

 هوشمند در سورابایا

سازي  مدل

معادالت 

 ساختاري

کند  این مطالعه از این ایده حمایت می

کشور مبدأ و )که اطالعات بيرونی 

خرید  بر نگرش و قصد( تصویر برند

 .دنگذار ثير میأت

 171  کروپکا و آرزینا

تصميم اهميت کشور مبدأ بر 

ندي محصوالت ب دستهخرید 

 مختلف

 یتگسهمب

با رویکرد 

 کمی

براي  فقطتایج نشان داد کشور مبدأ ن

خرید خرید خودرو مهم است، نه براي 

 .سازي تلویزیون و شيرینی

روسانتی و پوترا 

 ناسوشن
 173 

ت و اطالعا يجوو جست

 أمبد یرنقش تصو: یدقصد خر

کشور، دانش محصول و 

 مشارکت محصول

سازي  مدل

معادالت 

 ساختاري

 مبدأ تأثير کشورنتایج نشان داد تصویر 

 جويو جست بر معناداري و مثبت

 بر عالوه .دارد خرید قصد و اطالعات

 و مثبت تأثير محصول مشارکت این،

 و اطالعات جوو جست بر معناداري

 .اردد خرید قصد
 

 شناسی  روش

است و  پيمایشی -ها توصيفی  نحوه گردآوري داده نظر ازهدف، کاربردي،  نظر از پژوهش حاضر
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شهروندان  همهآماري پژوهش شامل  هجامع. هاي مقطعی است زمانی، در حيطه پژوهش نظر از

 هجامع. بار از محصوالت غذایی کشور ایران استفاده کرده باشند عراقی هستند که حداقل یک

اي  ، نمونهروش دردسترس و براساس جدول مورگان ، بنابراین، بهپژوهش حاضر نامحدود است

به دليل ناامنی کشور عراق و عدم دسترسی آسان به مناطق مختلف . انتخاب شدنفر   83متشکل از 

و کشور عراق، دو بازار بزرگ عراق، که یکی در استان بغداد و دیگري در استان بصره واقع است 

شود و مشتریان از مناطق و شهرهاي مختلف براي خرید  ها عرضه می وفور در آن کاالهاي ایرانی به

در پرسشنامه  1   ،مجموعدر . کنند، براي توزیع پرسشنامه انتخاب شد به این بازارها مراجعه می

با . ده شدبازگردان کامل و قابل تحليل هپرسشنام  83 ،د که از این ميزانشتوزیع این دو بازار 

سنی  دامنهمورد مطالعه مردها بودند و اکثر افراد نمونه در  هدرصد نمون 11توجه به نتایج حدود 

 .بودند دانشگاهیجوان و داراي تحصيالت 

 پرسش  7 شناسی و پرسشنامه است که در قالب سه پرسش جمعيتپژوهش حاضر ابزار 

يف اهميت و دیگري عملکرد اي است که یک ط گزینه شامل دو طيف ليکرت پنجو  اصلی

نفر   7، پرسشنامه در اختيار پرسشنامهمحتواي  براي سنجش روایی. کند را بررسی می( وضعيت)

و  ه،قرار داده شدبازرگانی که در حوزه صادرات و واردات آشنایی داشتند،  مدیریت تاداناز اس

 .اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال شد هاينظر

ضریب آلفاي  قرار گرفت و مشتریانپرسشنامه در اختيار    شنامه، براي بررسی پایایی پرس

 .است 8 ضریب آلفا براي ابعاد به شرح جدول. هاي حاصل محاسبه شد کرونباخ براي داده
 

 اطالعات پرسشنامه مربوط به ابعاد کشور مبدأ. 3جدول 

منبعآلفایکرونباختعدادگویه(بعد)متغیر

 (178 )، شکوري و همکاران (177 )ریجز و همکاران ب 377/1   ارزیابی شناختی

 3/1 1   ارزیابی عاطفی
 ، ( 733)، هابل (178 )شکوري و همکاران 

 ( 11 )الروچ و همکاران 

 ،(178 )، شکوري و همکاران (177 )بریجز و همکاران  3/1 3 8 ارزیابی هنجاري

 (113 )، نورالدین و همکاران ( 733)هابل  1/ 13   ارزیابی صنعت

 - 7/1 3  7 کل پرسشنامه
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به دست آمد، و طبق نظر  1/1با توجه به اینکه ضریب آلفا براي ابعاد و کل پرسشنامه بيش از 

 ،بنابراین .پایایی مناسب ابزار پژوهش است هدهند نشان 1/1مقادیر بيش از ( 7337) 7فارنل و الرکر

 .پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است

 ها یافته

در   783در یک دوره دوماهه خردادماه و تيرماه سال حاضر شده در پژوهش  کارگرفته هاي به داده

 . آوري شد شهرهاي عراق جمع

شدن جایگاه اهميتی و عملکردي ابعاد تصویر کشور مبدأ در  ها و مشخص براي تحليل داده

بعد براي تصویر کشور چهار  ،به این منظور. عملکرد ترسيم شد –ذهن مشتریان، ماتریس اهميت 

اند از ارزیابی شناختی، ارزیابی عاطفی، ارزیابی هنجاري و  مبدأ در نظر گرفته شد که عبارت

ميانگين ابعاد مورد . ها بررسی شد اي از شاخص ارزیابی صنعت؛ که هر یک از این ابعاد با مجموعه

 . نشان داده شده است  بررسی در جدول 
 

  ملکرد ابعاد مورد بررسی میانگین اهمیت و ع. 4جدول 

بعد
اهمیتعملکرد

انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

 1/ 3   /3 8 7/1   8/  8 ارزیابی شناختی

 17/1   /    1/ 33  /7 8 ارزیابی عاطفی

 37/1   /7   3/1   8/ 13 ارزیابی هنجاري

 7/1    /    387/1  /113 ارزیابی صنعت

ناحيه : گيرد که به شرح زیرند وضعيت چهار ناحيه مد نظر قرار می -اهميتبراي ماتریس 

ها ضعيف است که باید در اولویت بهبود  ها باال و وضعيت آن پذیر که در آن اهميت مؤلفه آسيب

هاي خوب یا مزایاي رقابتی که در آن اهميت باال و وضعيت مناسب است و  قرار گيرد؛ ناحيه داده

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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تر از متوسط است که در  ري شود؛ ناحيه با عملکرد ضعيف و اهميت پایينباید حفظ و نگهدا

اولویت براي بهبود قرار ندارد؛ و در نهایت، ناحيه با اهميت پایين و عملکرد باال که در حال اتالف 

 . منابع است

 .منجر شد  شکل ها به ترسيم ماتریس  هاي حاصل از پرسشنامه نتایج تحليل داده

 
 های تصویر کشور مبدأ عملکرد مؤلفه -س اهمیتماتری. 2شکل 

هاي پژوهش در دو ناحيه قرار گرفته  هاي تصویر کشور مبدأ در ماتریس حاصل از داده مؤلفه

 .شود است که در ادامه تشریح می

اولویتآسیبناحیه- و بهبودپذیر برای در این ناحيه دو مؤلفه ارزیابی عاطفی و  :دار

تر از متوسط و از نظر اهميت بيش  این دو مؤلفه از نظر وضعيت ضعيف. ردارزیابی صنعت قرار دا

این دو مؤلفه باید در اولویت بهبود قرار گيرد چون از نظر پاسخگویان . از متوسط قرار دارند

در این ميان، وضعيت ارزیابی عاطفی . تر از متوسط است بااهميت، اما از نظر وضعيت در پایين

 .پذیر قرار دارند صنعت است اما هر دو مؤلفه در ناحيه آسيب کمی بهتر از ارزیابی

در این ناحيه دو مؤلفه ارزیابی شناختی و ارزیابی هنجاري  :ناحیهخوبیامزایایرقابتی-

 ارزیابی عاطفی ارزیابی شناختی

 ارزیابی هنجاری

 ارزیابی صنعت
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 وضعیت مؤلفه های تصویر کشور مبدأ



711                                                         1931، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره ، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده 


 

. این دو مؤلفه از نظر وضعيت بهتر از متوسط و از نظر اهميت بيش از متوسط قرار دارند. قرار دارد

شود و باید با توجه به اهميتشان  ندگان ایرانی مزیت رقابتی محسوب میاین دو مؤلفه براي صادرکن

در این ميان، وضعيت . ها تقویت و حفظ شود ها حفظ و نگهداري شوند و جایگاه آن این مؤلفه

ارزیابی هنجاري کمی بهتر از وضعيت ارزیابی شناختی است، اما هر دو مؤلفه در وضعيت مزایاي 

 .رقابتی هستند

 ی گیر نتیجه

در خرید  ویژه هب ،با توجه به تأثير کشور مبدأ به عنوان عامل بيرونی مهم در تصميم خرید مشتریان

اهميت این عامل  هدهند که نشان ،المصرف مانند مواد غذایی برخی کاالها از جمله کاالهاي سریع

ي تصویر اهميت باال نتایج اکثر مطالعاتی که در زمينه پژوهش حاضر انجام گرفته است،. است

اسچنتلر و همکاران  هاي دهد؛ از جمله پژوهش را نشان میکشور مبدأ در تصميم خرید مشتري 

مخالفی  هاياما نظر(. 171 )و کروپکا و آرزینا  ،(178 )ميرکيایی تميجانی و همکاران  ،(113 )

بدأ کند هرچند کشور م که در پژوهش خود بيان می(  17 )از جمله کاليچران  ،نيز وجود دارد

بودن  رشد رقابت، افزایش دردسترس ي مانندعوامل دیگر ،عامل تأثيرگذار بر تصميم خرید است

خرید خریداران را  هاي توانند تصميم نيز به همان اندازه مهم هستند و می... و  محصوالت در بازار

ن تأثير کنند نوع محصول در ميزا نيز بيان می(  17 )قلندري و نوروزي . تحت تأثير قرار دهند

تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید تأثيرگذار است و تأثير تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید در 

نسبت به محصوالت با درگيري ذهنی باالتر، ( مثل مواد غذایی)محصوالت با درگيري ذهنی کمتر 

تصویر طور که در پژوهش حاضر بيان شد عالوه بر بررسی اهميت و تأثير  اما همان .تر است قوي

کشور مبدأ، بررسی وضعيت یا عملکرد این عامل در شناخت نقاط ضعف و قوت و جلوگيري از 

هایی براي استفاده بهينه از منابع و شرایط نيز حائز اهميت است  هدررفتن منابع و اتخاذ استراتژي

 پژوهش نتایج. جنبه بررسی نکرده است که تا کنون پژوهشی تصویر کشور مبدأ را از این دو

که به  است،کنندگان  اهميت باالي چهار بعد تصویر کشور مبدأ از نظر مصرف دهنده حاضر نشان
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و بعد از آن ارزیابی هنجاري با ميانگين  ،باالترین اهميت  /  ارزیابی صنعت با ميانگين  ،ترتيب

از   / 8ارزیابی شناختی با ميانگين ، و در نهایت،  /  ارزیابی عاطفی با ميانگين  ،و سپس  /  

و بعد  13/8از نظر عملکرد نيز بعد ارزیابی هنجاري با ميانگين . نددرجه باالي اهميت برخوردار

کنندگان  از وضعيت مطلوبی از نظر مصرف ،است 8که باالي  8/ 8ارزیابی شناختی با ميانگين 

که زیر   / 8ين و بعد ارزیابی عاطفی با ميانگ  /17اما بعد ارزیابی صنعت با ميانگين  ند،برخوردار

دهد در این دو بعد نياز  کنندگان دارند و این نشان می است وضعيت ضعيفی از نظر مصرف 8

هاي مناسب براي بهبود این وضعيت  و اتخاذ استراتژي  ریزي هاي بيشتر، برنامه فوري به بررسی

( وضعيت)د بنابراین طبق نتایج، بعد ارزیابی شناختی و هنجاري از اهميت باال و عملکر. است

دهد  است نشان می  مناسبی برخوردار هستند اما با توجه به ميانگين وضعيت این دو بعد که زیر 

که عالوه بر حفظ و نگهداري از این مزیت بهتر است براي بهبود بيشتر عملکرد این دو بعد تالش 

 :شود راهکارهاي زیر براي بهبود این دو بعد پيشنهاد می زمينه،در این . کرد

در این راستا دولت . هاي تجاري با عراق شویق و افزایش صادرات، روابط و همکاريت -

 :گيرد کار هتواند راهکارهاي زیر را ب می

 ؛هاي قوانين مالياتی براي صادرکنندگان درنظرگرفتن معافيت 

 ؛هاي صادراتی هاي گمرکی و بهبود شرایط استفاده از بيمه و تضمين اهش هزینهک 

 ؛صادراتیهاي  افزایش مشوق 

  رایگان براي صادرکنندگان همشاور.  

اما دو بعد دیگر یعنی بعد ارزیابی صنعت و بعد ارزیابی عاطفی از نظر اهميت رتبه باال و از نظر 

پذیر قرار دارند و باید در اولویت بهبود قرار  آسيب هیعنی در نقط .دارندوضعيت رتبه ضعيفی 

 :شود راهکارهاي زیر پيشنهاد میبراي بهبود وضعيت صنعت کشورمان . گيرند

اندازي مناسب است که  در این شرایط، چشم:مناسباستراتژیواندازچشمداشتن-

 در این وضعيت. بازار و شيوه ارتباط با دنياي خارج باشد ةمعطوف به نياز مردم، تقاضا، آیند

 :شود شده پيشنهاد می زیر با رعایت نکات گفتههاي  استراتژي
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 ؛شود زهاي بعدي که از سوي مردم تقاضا مینده، عنایت به نياتوجه به آی  

 ؛توليد و عدم وابستگی براي توليد کاال هایجاد زنجير  

 ؛گذاري مناسب و فروش انبوه با سود کم قيمت  

 ؛توجه به کيفيت الزم  

 ؛و مواد اوليه نکردن در ملک گذاري سرمایه  

 جاي  به ،هاي اقيانوس آبی از استراتژيگيري  االمکان بهره مطالبات زیاد و حتی نداشتن

 .(و توليد کاالهایی بدون رقيب و جدید)اقيانوس سرخ 

. از موضوعات مهم در اقتصاد و صنعت امروز، وجود تمایز است:ثرؤمتمایزتداوموجادای-

را  آنکننده،  ، مشتري و مصرفد، تمایز داشته باشرقبابه  یک شرکت به شرطی است کهموفق 

 همچنين،. دثر و متمایز داشته باشؤاز دیگران بيابد و همواره در ذهن مشتري حضوري ممتفاوت 

هاي مختلف از حيات سازمان و یک محصول،  در طول مسير و در طی دورانبه این تمایز و تداوم 

 .استمرار بخشد

ضریب نفوذ اینترنت و استفاده از فضاي مجازي در :مجازیفضایدرکارآمدضورح-

ن ابا مخاطب ها را شرکتتواند ارتباطات  میراهکارهاي زیر . امروزي بسيار وسعت یافته استدنياي 

 :تسریع و تحکيم بخشد  بالفعل و بالقوه

  ؛روز به تارنمايدارابودن  

 ؛هاي اجتماعی ثر در شبکهؤحضور روزانه و م  

 پذیر است امکان تعامل دوطرفه با مشتریان که خوشبختانه با کمترین هزینه.  

یعنی با توجه به اهميت باالي این بعد  ؛پذیر قرار دارد بعد ارزیابی عاطفی نيز در نقطه آسيب

در سطح عاطفی، معانی ذهنی . و نياز به توجه فوري دارد یابدباید وضعيت این بعد بهبود 

یا مواجهات  ،هاي مستقيم مانند مسافرت تواند از طریق تجربه کشور مبدأ می بارهاحساسی در

، گفتار ها مانند هنر، آموزش و پرورش، رسانه یز طریق ابزارهایهاي غيرمستقيم ا یا تجربه ،یخارج

 :شود پيشنهاد می ،بنابراین(. Adina et al., 2015, p.425)شکل بگيرد ( رفتارهاي قالبی)یا کليشه 
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تبليغات ذهن مشتري را به سمت از با استفاده توليدکنندگان محصوالت غذایی ایران  -

 :هاي تبليغی به شرح زیرند ، از جمله روشصوالت ایرانی سوق دهندمح

 ؛هاي تخصصی در عراق مشارکت در نمایشگاه  

 هاي تلویزیونی عراق،  ها و کانال تبليغ آگهی در روزنامه 

  و تابلوهاي تبليغاتی در سطح شهر و  بروشورهااستفاده از ... 
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