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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.
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تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد
(مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در عراق)
محمدرضا شریفعسکری ،1یاسر سبحانیفرد ،2زینب بزاز
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 .1کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو ،ساوه ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت و مهندسی کسبوکار ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 .3کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت1317/11/15 :؛ تاریخ پذیرش)1317/01/15 :

چکیده
هدا بده رریدد مصصدو خ تد ر
تصویر کشور مبدأ عاملی مهم است که بر ادراک مصرفکنندداا ا مصصدو خ رداروی ر ادرای
میاذارد .ماتریس تصل ل اهم ت  -عملکرد ،ابزاری است که به بررسی م زا اهم ت ر عملکرد (رضع ت) تصدویر کشدور مبددأ ،بدهطدور
همزما میپردا د .بنابراین ،پژره حاضر با هدف بررسی عملکرد ر اهم ت تصویر کشور ایدرا در ههدن مصدرفکنندداا عرایدی بدا
بهکارا ری ماتریس اهم ت -عملکرد انجام ارفته است .پژره حاضر ا نظر هدف کاربردی ر ا نظر نصوه ارد رری دادههدا پ مایشدی
است .وامعه ماری تصق ق حاضر همه شهررندا عراییاند که دستکم یکبار ا مصصو خ غذایی کشور ایدرا اسدتداده کدرده باشدند.
براساس ودرل موراا ر با تووه به نامصدرد بود حجم وامعه ،به ررش دردسترس  383ندر انتخاب شدند .ابزار تصق دق پرسشدنامهبود
که ررایی مصتوا ر پایایی بررسی ر ت ی د شد .نتایج این تصق ق نشا داد چهار بعدد تصدویر کشدور مبددأ (ار یدابی شدنارتی ،عداطدی،
ار یابی صنعت ر ار یابی هنجاری) ،ا اهم ت با یی نزد مصرفکننداا عرایی برروردارند ر ا این چهار بعد در بعدد ار یدابی شدنارتی ر
هنجاری در رضع ت مناسبی یرار دارند ،اما در بعد ار یابی عاطدی ر ار یابی صنعت در رضع ت ضع دی یرار دارند.
واژگان کلیدی :ار یابی شنارتی ،ار یابی صنعت ،ار یابی عاطدی ،ار یابی هنجاری ،تصویر کشور مبدأ.

 نویسنده مسئول ،رایانامهz_bazaz1987@yahoo.com :

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 721 ...

مقدمه
بينالمللی ،پذیرش محصوالت شرکت توسط مشتریان در
بیتردید الزمه موفقيت در عرصه 
بازارهاي مقصد بوده ،زیرا تصویر ذهنی از کشور سازنده محصول از نظر بسياري از محققان،
عاملی مؤثر بر تصميم مشتریان براي خرید محصوالت است (رنجبریان و قلیزاده شغلآباد،7831 ،
صص  83و  .)83هونگ و وایر )7333( 7تأکيد کردند هنگامی که یک مصرفکننده محصول یک
کشور خارجی را ارزیابی میکند ،احتماالً تصویر ذهنی از کشور خاستگاه توليد را به عنوان
آسانترین راه براي ارزیابی مد نظر قرار میدهد (حيدرزاده و خسروزاده ،7831 ،ص .)71به عالوه،
کشور مبدأ میتواند ابزاري مهم در تمایز محصول ،بهخصوص محصوالتی که درگيري ذهنی کمی
هنگام خرید ایجاد میکنند ،عمل کند .از جلمه این محصوالت کاالهاي سریعالمصرف از جمله
مواد غذایی است که بهویژه تمایز کيفيتی آنها دشوار است ( .)Adina, 2015, p.242بنابراین ،کشور
مبدأ «ساخت کشور  »...به عنوان عاملی مهم در برخورد با محيط جهانی و رقابتی امروزه براي
افزایش فروش محصوالت خارجی بهکار گرفته میشود (.)Saydan, 2013, p.79
بسياري از مطالعات انجامگرفته در این زمينه نشان دادهاند آثار تصویر کشور مبدأ ناشی از یکی
از سه سازوکار وابسته به هم به نامهاي ارزیابیهاي شناختی ،8عاطفی و هنجاري است (دهدشتی
شاهرخ و همکاران7838 ،؛ Shakoori et al., 2013؛ Bolliger, 2011؛  .)Häubl, 1996این ارزیابیها
که نگرشهاي عمومی نيز نام برده میشوند ،ممکن است باعث آثار متفاوتی بر تمایل به خرید
مشتریان نسبت به محصول کشور خاصی شود ( .)Bolliger, 2011, p.1هابل (  )733نيز عالوه بر
نگرشهاي عمومی ،ارزیابی صنعت محصول کشور مبدأ را نيز به عنوان عامل تأثيرگذار در تشکيل
تصویر کشور مبدأ بررسی کرده است.
1. Hong & Wyer
2. Country of Origin
3. Cognitive evaluating
4. Affective evaluating
5. Normative evaluating
6. Häubl
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کشور عراق در سالهاي اخير همواره جزء مقاصد اصلی محصوالت ایران بوده است .نزدیکی
جغرافيایی و شباهتهاي فرهنگی باعث شده است توليدکنندگان ایرانی بتوانند وارد بازار این
کشور شوند و محصوالت خود را بفروشند (موسوي .)783 ،مزیت نزدیکی و داشتن مرز
مشترک ،صادرات به عراق را تسهيل میکند و این امر بهویژه در بحث تأمين مواد غذایی بازار
عراق مزیتی مهم است.
اهميت موضوع تصویر کشور مبدأ با رشد تجارت بينالمللی و مواجهه مصرفکنندگان با حجم
وسيعی از محصوالت بينالمللی براي انتخاب ،افزایش یافته است (

Insch & McBride, 2004,

 .)p.256عالوه بر این ،تحوالت و تغييرات مستمر بازارهاي جهانی منشأ بسياري از تهدیدها و
فرصتهاي اقتصادي و بازرگانی است .بنابراین ،به منظور ارتقاي وضعيت در این بازار ،دانستن
اینکه در چه نقطهاي براي مقابله با تهدیدها و بهرهگيري از فرصتها قرار داریم ،ضروري است
(ميرقربانی گنجی ،783 ،ص ) ،و سنجشنکردن آن موجب هدررفتن منابع و نيز رويگردانی
مشتریان از محصوالت شرکت خواهد شد .تحليل اهميت – عملکرد 7یکی از ابزارهاي ارتباط با
مشتریان است (بهادرينژاد و همکاران ،7838 ،ص ) .که در آسيبشناسی و مشخصکردن نقاط
ضعف و قوت سيستم و شناخت اولویتها و اتخاذ استراتژيهاي بهبود ،کاربرد دارد (اسماعيلی و
همکاران ،7838 ،ص ) .پژوهشهاي مرتبط با تصویر کشور مبدأ در سالهاي اخير بهسرعت
رشد کرده است؛ تا جایی که تصویر کشور مبدأ به یکی از زمينههاي بسيار مهم در نظریه
کسبوکار و بازرگانی بينالمللی تبدیل شده است ( .)Shahzad, 2014, p.11بيشتر مطالعاتی که تا
کنون در حيطه تصویر کشور مبدأ انجام گرفته است ،عامل تصویر کشور مبدأ را متغير وابسته یا
مستقل در نظر گرفته ،و تأثير عوامل مختلف بر آن ،یا تأثير آن بر عامل دیگر از جمله تصميم خرید
مشتریان بررسی کردهاند و براي این بررسی نيز ابعاد مختلفی بهکار گرفتهاند ،اما هيچیک از چهار
بعد تصویر کشور مبدأ که در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده ،به طور همزمان استفاده نکردهاند.
1. Importance-performance analysis

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 721 ...

بسياري از این پژوهش ها کشور مبدأ را عاملی مهم در تصميم خرید مشتریان معرفی میکنند؛ از
جمله میتوان به پژوهشهاي روسانتی و پوترا ناسوشن ،) 173( 7کاليچاران (  ،) 17جاود

8

( ،) 178دهدشتی شاهرخی و دیلمی آزودي ( ،) 178و قلندري و نوروزي (  ) 17اشاره کرد.
عالوه بر این ،پژوهشهاي اندکی نيز بعد اهميت تصویر کشور مبدأ را بررسی کردهاند
2017; Mirkiaei Tamijani et al., 2013; Schnettler et al., 2008

( & Krupka

 ،)Arežina,اما تا کنون تصویر

کشور مبدأ از دو جنبه اهميت و عملکرد ،به طور همزمان ،سنجيده نشده است ،و در این زمينه
خأل نظري وجود دارد .بنابراین ،در پژوهش حاضر با بهکارگيري ماتریس اهميت – عملکرد،
تصویر کشور ایران در ذهن مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در عراق تحليل میشود .به این
منظور ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به پرسشهاي زیر است:
 جایگاه اهميتی -عملکردي ابعاد تصویر کشور مبدأ در ذهن مصرفکنندگان محصوالتغذایی ایرانی در عراق چگونه است؟
 استراتژيهاي الزم براي بهبود وضعيت مختلف ابعاد تصویر کشور مبدأ کدامند؟مبانی نظری
تصویر کشور مبدأ

اصطالح تصویر کشور اولينبار توسط ناگاشيما ( )7311با عبارت تصویر کشور مبدأ یا تصویر
COO

بيان شد (.)Listiana, 2015, p.20

ناگاشيما ( )7311تصویر کشور را به این شرح تعریف میکند :تصویر کشور ،یک توصيف،
شهرت یا کليشه (نظر یا تعصب موجود در ذهن فرد) درباره کشور خاصی است .این تصویر
1. Rossanty & Putra Nasution
2. Kalicharan
3. Javed
4. Nagashima
5. Country-Of-Origin
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حاصل چندین متغير است که نشاندهنده محصول ،ویژگیهاي ملی ،اقتصادي و سابقه سياسی،
تاریخچه و سنت است ( .)Listiana, 2015, p.20روث و رومئو )733 ( 7نيز تصویر کشور مبدأ را
ادراک کلی مصرفکنندگان از محصوالت یک کشور خاص براساس تجربيات قبلیشان از توليد،
بازاریابی ،و نقاط قوت و ضعف تعریف میکنند.
بنابراین ،میتوان گفت تصویر کشور مبدأ بر مطالعه احساس مصرفکنندگان هنگام رویارویی
با عالمت کشور مبدأ ،شکلگيري تصویرشان از کشور مبدأ و استفاده از این تصویر در رفتار
خریدشان متمرکز است (.)Shahzad, 2014, p.11
عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری تصویر کشور مبدأ

یافتههاي پژوهشهاي اخير نشان میدهد تصویر کشور مبدأ ساختاري چندبعدي است و در مطالعة
آثار کشور مبدأ عالوه بر ارزیابی خاص مرتبط با محصول کشور مبدأ باید نگرشهاي عمومی آن
کشور نيز بررسی شود (.)Häubl, 1996, p.78
اوبرميلر و اسپنگنبرگ ( )7333چارچوبی را ارائه دادند که در آن کشور مبدأ از روشهاي
مختلف بر ارزیابیهاي مصرفکنندگان از محصول تأثير میگذارد .این چارچوب شامل
ارزیابیهاي شناختی ،عاطفی و هنجاري است (جدول .)Verlegh & Steenkamp, 1999, p.524( )7
نمونههایی از ارزیابیهای هنجاری ،عاطفی و هنجاری درباره آثار کشور مبدأ

ادامة جدول .1

انواعارزیابیها


شناختی

شرح
کشور مبدأ نشانهاي
براي کيفيت محصول

یافتههایاصلی

طبق یافتههاي پژوهش لی و ویر )733 ( 8و استينکامپ ( ،)7333کشور
مبدأ «نشانه»اي براي کيفيت کلی محصول و ویژگیهاي کيفيت مانند دوام و
قابليت اطمينان است.

1. Ruth & Romeo
2. Obermiller & Spangenberg
3. Li & Wyer
4. Steenkamp

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 737 ...
نمونههایی از ارزیابیهای هنجاری ،عاطفی و هنجاری درباره آثار کشور مبدأ

ادامة جدول .1

انواعارزیابیها


عاطفی

شرح

یافتههایاصلی


کشور مبدأ ارزش

طبق یافتههاي پژوهش اسکيگارد و گر )7333( 7و باترا و همکاران

عاطفی و نمادین براي ( ،)7333کشور مبدأ یک ویژگی ذهنی است که محصول را با منافع
مصرفکننده

احساسی و نمادین ،شامل موقعيت اجتماعی و غرور ملی ،مرتبط میکند.
طبق یافتههاي پژوهش شيمپ و شارما ،)7331( 8خرید محصوالت داخلی

هنجارهاي شخصی و ممکن است به عنوان «روش درست رفتارکردن» ،به دليل پشتيبانیاش از
هنجاري

اجتماعی

اقتصاد داخلی در نظر گرفته شود .همچنين ،طبق پژوهشهاي اسميت

مصرفکنندگان در

( )7331و کلين و همکارانش ( ،)7333در راستاي این یافتهها،

رابطه با کشور مبدأ

مصرف کنندگان ممکن است از خرید کاالهاي کشورهاي دیگر از طریق
فعاليتهاي اعتراضی و پرهيز غذایی ،خودداري کنند.

منبعVerlegh & Steenkamp, 1999 :

عالوه بر موارد یادشده در جدول  ،7برخی پژوهشگران ،عوامل دیگري را نيز در شکلگيري
تصویر یک کشور مؤثر میدانند؛ ار جمله روث و رومئو (  )733دریافتند تصویر یک کشور از
ابعادي شامل اعتبار (وضعيت برندهاي ملی ،انحصار) ،نوآوري (تکنولوژي و برتري فنی) ،و طرز
کار (کيفيت ،دوام ،قابليت اطمينان) ایجاد میشود .ابراهام ( ) 178عوامل دیگري مانند ویژگیهاي
ملی ،تاریخ و سنت ،پسزمينههاي اقتصادي و سياسی کشور مبدأ را در تشکيل تصویر کشور مبدأ
مؤثر میداند

(2014, p.13

 .)Shahzad,هابل (  )733نيز عالوه بر ارزیابی عاطفی و شناختی به

عنوان ارزیابیهاي عمومی ،دو ارزیابی خاص با عنوان ارزیابی تصویر عمومی «ساخت 1کشور »...
1. Askegaard & Ger
2. Batra
3. Shimp & Sharma
4. Smith
5. Klein
6. Abraham
7. Made in
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و ارزیابی محصوالت توليدشده در یک کشور (ارزیابی صنعت) را به عنوان عوامل تأثيرگذار در
تشکيل تصویر کشور مبدأ بررسی کردند .بين عوامل نامبرده ،در ادامه ،سازوکارهاي شناختی،
عاطفی و هنجاري و عامل ارزیابی صنعت بهتفصيل بررسی میشود.
ارزیابی شناختی اثر کشور مبدأ

در تعریفهاي مختلف دستهبنديهاي متفاوتی براي نگرشهاي عمومی وجود دارد ،تعدادي از
دانشمندان اعتقاد دارند تصویر کشور مبدأ مفهومی تکجزئی شامل عامل شناختی است .براي مثال
بيکلی و نس )733 ( 7کشور مبدأ را تنها با یک جزء شناختی ارزیابی کردند ،از این نظر ،کشور
مبدأ نشانهاي براي کيفيت محصول محسوب میشود

(et al., 2013, p.11

 .)Shakooriبنابراین،

جنبه شناختی به کيفيت ادراکشده از محصول توسط مشتري اشاره دارد (

Stoenescu, 2014,

 )p.826کيفيت ادراکشده میتواند به عنوان قضاوت مصرفکننده درباره مزیت یا برتري کلی یک
محصول ،تعریف شود ( ،)Adina et al., 2015, p.424که این قضاوت براساس تصویر ذهنی مشتري
از کشور محصول ،مردمش و نشانههاي ملی و فرهنگی آن کشور ،شکل میگيرد .در واقع ،میتوان
گفت کشور مبدأ عاملی بادوام در تداعی کيفيت محصول است ( .)Stoenescu, 2014, p.826البته
این امر صددرصدي نبوده ،و در برخی موارد قابل تغيير نيز است .براي مثال ،بهبود تصویر کيفيت
محصوالت ژاپن نشان داد این اعتقاد میتواند در طول زمان تغيير کند و میتواند ناشی از تجربه
مستقيم کيفيت کاالهاي آن کشور باشد (.)Shahzad, 2014, p.25
ارزیابی عاطفی اثر کشور مبدأ

عدهاي دیگر اعتقاد دارند نگرشهاي عمومی کشور شامل دو جنبه شناختی و عاطفی است
( .)Häubl, 1996, p.78طبق مطالعه ابرميلر و اسپنگنبرگ ( ،)7333گاهی مصرفکنندگان با وجود
باورهاي مثبت در زمينه ویژگیهاي کليدي یک محصول ،به دليل وجود احساس منفی درباره
کشور مبدأ ،رفتار خرید متفاوتی بروز میدهند .این فرایند در این مطالعه با عنوان فرایند عاطفی در
1. Bilkey & Nes

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 733 ...

نظر گرفته شده است .ونگ و همکاران (  ) 17بر این باورند که جزء شناختی نشاندهنده دیدگاه
مصرفکنندهها درباره توسعه اقتصادي ،سطح فکري ،استانداردهاي زندگی ،پيشرفت فناوري ،و
صنعتیشدن است ،در حالی که جزء عاطفی به احساس مصرفکننده شامل محبت یا نفرت و
همچنين نگرش مثبت یا منفی نسبت به کشور و شهروندان آن اشاره دارد

( Shakoori et al., 2013,

.)p.11
ارزیابی هنجاری اثر کشور مبدأ

عدهاي از صاحبنظران بيان کردهاند تصویر کشور مفهومی سهبخشی است و جزء هنجاري یا
قصد عمل را اضافه میکنند

(et al., 2013, p.11

 .)Shakooriآثار هنجاري ،بيانکننده اثرگذاري

هنجارهاي گروهی موجود (به عبارتی اجتماعی  -کشوري) بر ترجيحها و تصميمهاي خرید
محصول خارجی توسط افراد است .بر این اساس ،مصرفکنندگان در خرید خود به هنجارهاي
اجتماعی توجه میکنند (دهدشتی شاهرخی ،7838 ،صص .)13-13بنابراین ،جزء هنجاري به رأي
مصرفکنندگان درباره خرید یا عدم خرید محصوالت یک کشور خاص ،یا به عبارتی ،تحریم یا
عدم تحریم چنين محصوالتی به دليل مسائل سياسی ،اشاره میکند

(Shakoori et al., 2013, pp.11-

.)12
ارزیابی صنعت محصول کشور مبدأ

هابل (  )733ارزیابی محصوالت توليدشده در یک کشور (ارزیابی صنعت محصوالت ،به عبارتی
ارزیابی فرایند توليد) را نيز به عنوان عامل تأثيرگذار در تشکيل تصویر کشور مبدأ بررسی کرده
است .در ارزیابی صنعت ،ابعادي مانند وضعيت تکنولوژي ،ميزان آموزش نيروي کار ،وضعيت
استانداردها و ميزان کنترل و انگيزش کارگران بررسی میشود (.)Häubl, 1996
ماتریس اهمیت  -عملکرد
ماتریس اهميت – عملکرد به دنبال بررسی رضایتمندي مشتریان است و یافتههاي آن اطالعات با
ارزشی براي مدیران فراهم میکند تا متناسب با انتظارات مشتریان ،برنامههایی براي بهبود عملکرد
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فراهم کنند .این روش ابتدا توسط مارتيال جيمز 7مطرح شد .ميانگين امتيازهاي مربوط به اهميت و
عملکرد براي ترسيم ماتریس دوبعدي اهميت – عملکرد بهکار گرفته میشود ،که محور  Yمعرف
اهميت ابعاد متغير مورد بررسی ،و محور

X

معرف ميزان رضایت از عملکرد هر یک از این ابعاد

است (اسماعيلی و همکاران ،7838 ،ص ) .تحليلها براساس محل قرارگرفتن در هر یک از
مناطق این ماتریس به شرح شکل  7انجام میگيرد.
ناحيه 7

ناحيه
اهميت زیاد -عملکرد قوي

اهميت زیاد -عملکرد ضعيف

نگهداري مزایاي رقابتی

تمرکز براي بهبود

ناحيه 8

اهميت

ناحيه

اهميت کم -عملکرد ضعيف

اهميت کم -عملکرد قوي

اولویت پایين

اتالف منابع

زیاد

زیاد

عملکرد

کم

کم

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

در ناحيه  ،7اهميت فرایند بسيار باال ،ولی عملکرد فرایند ضعيف است؛ بنابراین ،فرایندهاي این
بخش آسيبپذیرند و باید در اولویت بهبود قرار گيرند .در ناحيه  ،اهميت فرایند بسيار باال و
عملکرد فرایند قوي است؛ بنابراین ،فرایندهاي این بخش به عنوان مزایاي رقابتی ،نگهداري و مورد
توجه بيشتري قرار میگيرند .در ناحيه  ،8اهميت فرایند کم و عملکرد فرایند ضعيف است؛
بنابراین ،فرایندهاي این بخش نيازمند ،هيچگونه سرمایهگذاري اضافی نيست و ناحيه

منطقهاي

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

1. Martilla & James

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 731 ...

اسراف در سازمان هستند و باید حذف شوند ،یا از آنها بهرهبرداري مناسب انجام گيرد
(بهادرينژاد و همکاران ،783 ،ص.) 7
پیشینه
درباره کشور مبدأ در نقاط مختلف جهان مطالعات متعددي توسط پژوهشگران برجسته انجام
گرفته است ،که در نهایت ،نتایج این مطالعات کشور مبدأ را ابزاري ضروري در حيطه بازاریابی
بينالملل معرفی کردند ( .)Haque et al., 2015, p.2از جمله مطالعاتی که اثر شایان توجهی را براي
کشور مبدأ در فرایند تصميم خرید قائلاند ،پژوهشهاي روسانتی و پوترا ناسوشن (،) 173
عبدالقادر (  ،) 17دگوما وشتمام (  ،) 17اینچ و مکبرید (  ،) 11ورلگ و استنکامپ ()7333
است .براساس نتایج برخی پژوهشهاي انجامگرفته ،ميزان اهميت تصویر کشور مبدأ در دستههاي
مختلف محصوالت ،متفاوت است .از جمله نتایج پژوهش احمد و همکاران (  ) 11بيان میکنند
متغير کشور مبدأ بر ارزیابی مصرفکننده با درگيري ذهنی پایين تأثير میگذارد .اما در صورت
وجود سرنخهاي بيرونی مثل قيمت و اعتبار نام تجاري ،تأثير متغير کشور مبدأ ضعيف خواهد بود.
بنابراین ،وقتیسرنخهاي درونی یا ماهوي وجود نداشته باشد ،یا بهسادگی قابل ارزیابی نباشد ،به
سرنخهاي بيرونی اتکا خواهد شد .این مسئله درباره کاالهاي با درگيري ذهنی پایين ،مانند
محصوالت غذایی صادق است ،زیرا هزینه جستوجوي سرنخهاي درونی براي ارزیابی محصول
از منافع حاصلشده خيلی بيشتر است .همچنين ،وال و همکاران ( )7337در پژوهش خود گزارش
دادهاند که آثار کشور مبدأ با پيچيدگی تکنولوژیکی محصول نيز افزایش مییابد.
با وجود پژوهشهاي بسياري که اهميت کشور مبدأ را بررسی کردهاند ،تا کنون هيچ پژوهشی
در داخل یا خارج با رویکرد تحليلی ماتریس اهميت – عملکرد ،اهميت و وضعيت متغير تصویر
کشور مبدأ را به طور همزمان بررسی نکرده است .در جدول
انجامگرفته در زمينه تصویر کشور مبدأ بيان شده است.

خالصهاي از پژوهشهاي
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جدول  .2خالصهای از پژوهشهای انجامگرفته در زمینه کشور مبدأ

نویسنده
(نویسندگان)

سال

عنوان

روش

اهميت کشور مبدأ در مصرف
اسچنتلر و همکاران

113

غذا در کشورهاي در حال

نتایج
کشور مبدأ نسبت به قيمت و بستهبندي

همبستگی عامل مهمتري در تصميم خرید گوشت
گاو و برنج است.

توسعه

اهميت نسبی کشور مبدأ
ميرکيایی تميجانی و
همکاران

178

اهميت کشور مبدأ در خرید
محصوالت صنعتی

همبستگی

درصد ،نام

تجاري  87/درصد ،هزینه  7درصد،
اعتبار از خرده  78/درصد ،و تضمين
 71درصد است.

دگوما و شتمام

17

توليپا و مولجانی

17

کروپکا و آرزینا

171

اثر تصویر کشور مبدأ بر

مدلسازي

تمایل خرید :مطالعه موردي:

معادالت

دانشگاه بهير

ساختاري

اثر کشور مبدأ و تصویر برند
بر تمایل خرید
مصرفکنندگان گوشیهاي
هوشمند در سورابایا

مدلسازي
معادالت
ساختاري

تصویر کشور مبدأ نقشی مهم در
پيشبينی اهداف خرید نسبت به کاالها
و محصوالت داخلی در داخل کشور
دارد.
این مطالعه از این ایده حمایت میکند
که اطالعات بيرونی (کشور مبدأ و
تصویر برند) بر نگرش و قصد خرید
تأثير میگذارند.

اهميت کشور مبدأ بر تصميم همبستگی نتایج نشان داد کشور مبدأ فقط براي
خرید دستهبندي محصوالت با رویکرد خرید خودرو مهم است ،نه براي خرید
مختلف

کمی

تلویزیون و

شيرینیسازي.

نتایج نشان داد تصویر کشور مبدأ تأثير
جستوجوي اطالعات و
روسانتی و پوترا
ناسوشن

173

قصد خرید :نقش تصویر مبدأ
کشور ،دانش محصول و
مشارکت محصول

مدلسازي
معادالت
ساختاري

مثبت و معناداري بر جستوجوي
اطالعات و قصد خرید دارد .عالوه بر
این ،مشارکت محصول تأثير مثبت و
معناداري بر جستوجو اطالعات و
قصد خرید

دارد.

روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي ،از نظر نحوه گردآوري دادهها توصيفی  -پيمایشی است و

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 731 ...

از نظر زمانی ،در حيطه پژوهشهاي مقطعی است .جامعه آماري پژوهش شامل همه شهروندان
عراقی هستند که حداقل یکبار از محصوالت غذایی کشور ایران استفاده کرده باشند .جامعه
پژوهش حاضر نامحدود است ،بنابراین ،به روش دردسترس و براساس جدول مورگان ،نمونهاي
متشکل از  83نفر انتخاب شد .به دليل ناامنی کشور عراق و عدم دسترسی آسان به مناطق مختلف
کشور عراق ،دو بازار بزرگ عراق ،که یکی در استان بغداد و دیگري در استان بصره واقع است و
کاالهاي ایرانی بهوفور در آنها عرضه میشود و مشتریان از مناطق و شهرهاي مختلف براي خرید
به این بازارها مراجعه میکنند ،براي توزیع پرسشنامه انتخاب شد .در مجموع1 ،

پرسشنامه در

این دو بازار توزیع شد که از این ميزان 83 ،پرسشنامه کامل و قابل تحليل بازگردانده شد .با
توجه به نتایج حدود  11درصد نمونه مورد مطالعه مردها بودند و اکثر افراد نمونه در دامنه سنی
جوان و داراي تحصيالت دانشگاهی بودند.
ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه است که در قالب سه پرسش جمعيتشناسی و  7پرسش
اصلی و شامل دو طيف ليکرت پنجگزینهاي است که یک طيف اهميت و دیگري عملکرد
(وضعيت) را بررسی میکند .براي سنجش روایی محتواي پرسشنامه ،پرسشنامه در اختيار  7نفر
از استادان مدیریت بازرگانی که در حوزه صادرات و واردات آشنایی داشتند ،قرار داده شده ،و
نظرهاي اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال شد.
براي بررسی پایایی پرسشنامه،

پرسشنامه در اختيار مشتریان قرار گرفت و ضریب آلفاي

کرونباخ براي دادههاي حاصل محاسبه شد .ضریب آلفا براي ابعاد به شرح جدول  8است.
جدول  .3اطالعات پرسشنامه مربوط به ابعاد کشور مبدأ

متغیر(بعد)

تعدادگویه آلفایکرونباخ

ارزیابی شناختی

1/377

ارزیابی عاطفی

1/1 3

ارزیابی هنجاري

8

ارزیابی صنعت
کل پرسشنامه

7

منبع
بریجز و همکاران ( ،) 177شکوري و همکاران () 178
شکوري و همکاران ( ،) 178هابل ( ،)733
الروچ و همکاران ( ) 11

1/3 3

بریجز و همکاران ( ،) 177شکوري و همکاران (،) 178

1/13

هابل (  ،)733نورالدین و همکاران () 113

1/3 7

-
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با توجه به اینکه ضریب آلفا براي ابعاد و کل پرسشنامه بيش از  1/1به دست آمد ،و طبق نظر
فارنل و الرکر )7337( 7مقادیر بيش از  1/1نشاندهنده پایایی مناسب ابزار پژوهش است .بنابراین،
پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است.
یافتهها
دادههاي بهکارگرفتهشده در پژوهش حاضر در یک دوره دوماهه خردادماه و تيرماه سال  783در
شهرهاي عراق جمعآوري شد.
براي تحليل دادهها و مشخص شدن جایگاه اهميتی و عملکردي ابعاد تصویر کشور مبدأ در
ذهن مشتریان ،ماتریس اهميت – عملکرد ترسيم شد .به این منظور ،چهار بعد براي تصویر کشور
مبدأ در نظر گرفته شد که عبارتاند از ارزیابی شناختی ،ارزیابی عاطفی ،ارزیابی هنجاري و
ارزیابی صنعت؛ که هر یک از این ابعاد با مجموعهاي از شاخصها بررسی شد .ميانگين ابعاد مورد
بررسی در جدول نشان داده شده است.
جدول  .4میانگین اهمیت و عملکرد ابعاد مورد بررسی

بعد

عملکرد
میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

8/8

1/ 7

/8

1/ 3

/

1/ 17

/

1/ 37

/

1/ 7

ارزیابی شناختی
ارزیابی عاطفی
ارزیابی هنجاري
ارزیابی صنعت

اهمیت

7

/8

8/13
/113

3

1/33
1/ 3
1/387

7

براي ماتریس اهميت -وضعيت چهار ناحيه مد نظر قرار میگيرد که به شرح زیرند :ناحيه
آسيبپذیر که در آن اهميت مؤلفهها باال و وضعيت آنها ضعيف است که باید در اولویت بهبود
قرار گيرد؛ ناحيه دادههاي خوب یا مزایاي رقابتی که در آن اهميت باال و وضعيت مناسب است و
1. Fornell & Larcker

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 731 ...

باید حفظ و نگهداري شود؛ ناحيه با عملکرد ضعيف و اهميت پایينتر از متوسط است که در
اولویت براي بهبود قرار ندارد؛ و در نهایت ،ناحيه با اهميت پایين و عملکرد باال که در حال اتالف
منابع است.
نتایج تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامهها به ترسيم ماتریس شکل منجر شد.

ارزیابی هنجاری
ارزیابی شناختی ارزیابی عاطفی

ارزیابی صنعت
3

1
3

5

اهمیت مؤلفههای تصویر کشور مبدأ

5

1

وضعیت مؤلفههای تصویر کشور مبدأ
شکل  .2ماتریس اهمیت -عملکرد مؤلفههای تصویر کشور مبدأ

مؤلفههاي تصویر کشور مبدأ در ماتریس حاصل از دادههاي پژوهش در دو ناحيه قرار گرفته
است که در ادامه تشریح میشود.
آسیبپذیر و اولویتدار برای بهبود :در این ناحيه دو مؤلفه ارزیابی عاطفی و

ناحیه 
 ارزیابی صنعت قرار دارد .این دو مؤلفه از نظر وضعيت ضعيفتر از متوسط و از نظر اهميت بيش
از متوسط قرار دارند .این دو مؤلفه باید در اولویت بهبود قرار گيرد چون از نظر پاسخگویان
بااهميت ،اما از نظر وضعيت در پایينتر از متوسط است .در این ميان ،وضعيت ارزیابی عاطفی
کمی بهتر از ارزیابی صنعت است اما هر دو مؤلفه در ناحيه آسيبپذیر قرار دارند.
 -ناحیهخوبیامزایایرقابتی :در این ناحيه دو مؤلفه ارزیابی شناختی و ارزیابی هنجاري
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قرار دارد .این دو مؤلفه از نظر وضعيت بهتر از متوسط و از نظر اهميت بيش از متوسط قرار دارند.
این دو مؤلفه براي صادرکنندگان ایرانی مزیت رقابتی محسوب میشود و باید با توجه به اهميتشان
این مؤلفهها حفظ و نگهداري شوند و جایگاه آنها تقویت و حفظ شود .در این ميان ،وضعيت
ارزیابی هنجاري کمی بهتر از وضعيت ارزیابی شناختی است ،اما هر دو مؤلفه در وضعيت مزایاي
رقابتی هستند.
نتیجهگیری
با توجه به تأثير کشور مبدأ به عنوان عامل بيرونی مهم در تصميم خرید مشتریان ،بهویژه در خرید
برخی کاالها از جمله کاالهاي سریعالمصرف مانند مواد غذایی ،که نشاندهنده اهميت این عامل
است .نتایج اکثر مطالعاتی که در زمينه پژوهش حاضر انجام گرفته است ،اهميت باالي تصویر
کشور مبدأ در تصميم خرید مشتري را نشان میدهد؛ از جمله پژوهشهاي اسچنتلر و همکاران
( ،) 113ميرکيایی تميجانی و همکاران ( ،) 178و کروپکا و آرزینا ( .) 171اما نظرهاي مخالفی
نيز وجود دارد ،از جمله کاليچران (  ) 17که در پژوهش خود بيان میکند هرچند کشور مبدأ
عامل تأثيرگذار بر تصميم خرید است ،عوامل دیگري مانند رشد رقابت ،افزایش دردسترسبودن
محصوالت در بازار و  ...نيز به همان اندازه مهم هستند و میتوانند تصميمهاي خرید خریداران را
تحت تأثير قرار دهند .قلندري و نوروزي (  ) 17نيز بيان میکنند نوع محصول در ميزان تأثير
تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید تأثيرگذار است و تأثير تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید در
محصوالت با درگيري ذهنی کمتر (مثل مواد غذایی) نسبت به محصوالت با درگيري ذهنی باالتر،
قويتر است .اما همان طور که در پژوهش حاضر بيان شد عالوه بر بررسی اهميت و تأثير تصویر
کشور مبدأ ،بررسی وضعيت یا عملکرد این عامل در شناخت نقاط ضعف و قوت و جلوگيري از
هدررفتن منابع و اتخاذ استراتژيهایی براي استفاده بهينه از منابع و شرایط نيز حائز اهميت است
که تا کنون پژوهشی تصویر کشور مبدأ را از این دو جنبه بررسی نکرده است .نتایج پژوهش
حاضر نشاندهنده اهميت باالي چهار بعد تصویر کشور مبدأ از نظر مصرفکنندگان است ،که به

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 717 ...

ترتيب ،ارزیابی صنعت با ميانگين
/

/

باالترین اهميت ،و بعد از آن ارزیابی هنجاري با ميانگين

و سپس ،ارزیابی عاطفی با ميانگين

/

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

درجه باالي اهميت برخوردارند .از نظر عملکرد نيز بعد ارزیابی هنجاري با ميانگين  8/13و بعد
ارزیابی شناختی با ميانگين  8/8که باالي  8است ،از وضعيت مطلوبی از نظر مصرفکنندگان
برخوردارند ،اما بعد ارزیابی صنعت با ميانگين  /17و بعد ارزیابی عاطفی با ميانگين  /8که زیر
 8است وضعيت ضعيفی از نظر مصرفکنندگان دارند و این نشان میدهد در این دو بعد نياز
فوري به بررسیهاي بيشتر ،برنامهریزي و اتخاذ استراتژيهاي مناسب براي بهبود این وضعيت
است .بنابراین طبق نتایج ،بعد ارزیابی شناختی و هنجاري از اهميت باال و عملکرد (وضعيت)
مناسبی برخوردار هستند اما با توجه به ميانگين وضعيت این دو بعد که زیر

است نشان میدهد

که عالوه بر حفظ و نگهداري از این مزیت بهتر است براي بهبود بيشتر عملکرد این دو بعد تالش
کرد .در این زمينه ،راهکارهاي زیر براي بهبود این دو بعد پيشنهاد میشود:
 تشویق و افزایش صادرات ،روابط و همکاريهاي تجاري با عراق .در این راستا دولتمیتواند راهکارهاي زیر را بهکار گيرد:


درنظرگرفتن معافيتهاي قوانين مالياتی براي صادرکنندگان؛



کاهش هزینههاي گمرکی و بهبود شرایط استفاده از بيمه و تضمينهاي صادراتی؛



افزایش مشوقهاي صادراتی؛



مشاوره رایگان براي صادرکنندگان.

اما دو بعد دیگر یعنی بعد ارزیابی صنعت و بعد ارزیابی عاطفی از نظر اهميت رتبه باال و از نظر
وضعيت رتبه ضعيفی دارند .یعنی در نقطه آسيبپذیر قرار دارند و باید در اولویت بهبود قرار
گيرند .براي بهبود وضعيت صنعت کشورمان راهکارهاي زیر پيشنهاد میشود:
چشمانداز و استراتژی مناسب :در این شرایط ،چشماندازي مناسب است که
 داشتن  معطوف به نياز مردم ،تقاضا ،آیندة بازار و شيوه ارتباط با دنياي خارج باشد .در این وضعيت
استراتژيهاي زیر با رعایت نکات گفتهشده پيشنهاد میشود:
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توجه به آینده ،عنایت به نيازهاي بعدي که از سوي مردم تقاضا میشود؛



ایجاد زنجيره توليد و عدم وابستگی براي توليد کاال؛



قيمتگذاري مناسب و فروش انبوه با سود کم؛



توجه به کيفيت الزم؛



سرمایهگذارينکردن در ملک و مواد اوليه؛



نداشتن مطالبات زیاد و حتیاالمکان بهرهگيري از استراتژيهاي اقيانوس آبی ،بهجاي
اقيانوس سرخ (و توليد کاالهایی بدون رقيب و جدید).

ایجادوتداومتمایزمؤثر:از موضوعات مهم در اقتصاد و صنعت امروز ،وجود تمایز است.موفق یک شرکت به شرطی است که به رقبا ،تمایز داشته باشد ،مشتري و مصرفکننده ،آن را
متفاوت از دیگران بيابد و همواره در ذهن مشتري حضوري مؤثر و متمایز داشته باشد .همچنين،
به این تمایز و تداوم در طول مسير و در طی دورانهاي مختلف از حيات سازمان و یک محصول،
استمرار

بخشد.

 حضور کارآمد در فضای مجازی :ضریب نفوذ اینترنت و استفاده از فضاي مجازي دردنياي امروزي بسيار وسعت یافته است .راهکارهاي زیر میتواند ارتباطات شرکتها را با مخاطبان
بالفعل و بالقوه تسریع و تحکيم بخشد:


دارابودن تارنماي بهروز؛



حضور روزانه و مؤثر در شبکههاي اجتماعی؛



تعامل دوطرفه با مشتریان که خوشبختانه با کمترین هزینه امکانپذیر است.

بعد ارزیابی عاطفی نيز در نقطه آسيبپذیر قرار دارد؛ یعنی با توجه به اهميت باالي این بعد
باید وضعيت این بعد بهبود یابد و نياز به توجه فوري دارد .در سطح عاطفی ،معانی ذهنی
احساسی درباره کشور مبدأ میتواند از طریق تجربههاي مستقيم مانند مسافرت ،یا مواجهات
خارجی ،یا تجربههاي غيرمستقيم از طریق ابزارهایی مانند هنر ،آموزش و پرورش ،رسانهها ،گفتار
یا کليشه (رفتارهاي قالبی) شکل بگيرد ( .)Adina et al., 2015, p.425بنابراین ،پيشنهاد میشود:

تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه :مصرفکنندگان محصوالت ایرانی در 713 ...

 توليدکنندگان محصوالت غذایی ایران با استفاده از تبليغات ذهن مشتري را به سمتمحصوالت ایرانی سوق دهند ،از جمله روشهاي تبليغی به شرح زیرند:


مشارکت در نمایشگاههاي تخصصی در عراق؛



تبليغ آگهی در روزنامهها و کانالهاي تلویزیونی عراق،



استفاده از بروشورها و تابلوهاي تبليغاتی در سطح شهر و ...
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