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چکیده
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رفتار مصرفکننده اثر کشور مبدأ محصول است .این مؤلفه درواقع از چند بعد مختلف
ازجمله کشور مبدأ قطعات و کشور مبدأ طراحی تشکیلشده است .از طرفی زبان معرفی کننده ،کشوری است که آن
زبان از آن نشات گرفته است .پژوهشگران در مطالعه حاضر با هدف شناسایی اثرات ابعاد کشور مبدأ و زبان نام تجاری
بر نگرش و قیمت درک شده به توزیع  280پرسشنامه مبتنی بر آزمایش پیمایشی در بین خریداران خانم مراجعهکننده
به فروشگاههای لوازمخانگی بازار امین و جمهوری تهران پرداختند .با استفاده از مدلسازی عمومی خطی (،)GLM
نتایج نشان داد نگرش پاسخگویان نسبت به محصول جاروبرقی با کشور مبدأ قطعات و کشور مبدأ طراحی رابطه
مستقیمی دارد .زمانی که کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات اصلی کره جنوبی باشد ،نگرش مثبتتر از زمانی است
که کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات جاروبرقی ،ایران باشد .همچنین کشور مبدأ طراحی بر روی قیمت درک
شده محصول جاروبرقی اثر مستقیم دارد .تحلیلها نشان داد که دو متغیر کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات بهطور
همزمان بر روی قیمت درک شده اثر مستقیم میگذارند؛ درصورتیکه کشور طراحی جاروبرقی ایران باشد ،آنگاه اگر
کشور محل تولید قطعات نیز ایران باشد آن جاروبرقی گرانتر از جاروبرقی تولیدشده در کره جنوبی درک میشود و
بالعکس .نهایتاً ارتباط معناداری بین زبان نام تجاری (فارسی و انگلیسی) با نگرش و قیمت درک شده محصول یافت
نشد.
واژههای کلیدی :کشور مبدأ قطعات ،کشور مبدأ طراحی ،زبان نام تجاری ،نگرش ،قیمت درک شده
طبقه بندی D29 ،M3 ،F29 :JEL

 .1دانشیار مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)azizi.sbu@gmail.com :
 .2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-سیاست گذاری بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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 .1مقدمه
جهانیشدن اقتصاد ،به افزایش رقابت میان شرکتهای محلی و بینالمللی در بازارهای داخلی و خارجی منجر
شده است .در این راستا بیشتر کشورهای درحالتوسعه در پی آن هستند که بتوانند با روشهای گوناگون،
مصرفکنندگان داخلی را به سمت مصرف محصوالت بومی سوق داده و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند.
از طرفی دیگر بر اساس مطالعات داخل کشور ،تمایل شهروندان ایرانی به خرید کاالهای داخلی از حد مطلوب
پایینتر تخمین زدهشده است( .احسان و همکاران ،1901 ،ص  .)120برای شرکتها ،این رقابت نهتنها برای
محصوالت محلی بلکه در مورد محصوالت خارجی نیز وجود دارد .ارزیابی مصرفکنندگان در مورد کیفیت
محصول میتواند بر اساس تصویر کشور مبدأ باشد .اطالعات کشور مبدأ بهعنوان یک ویژگی برجسته در ارزیابی
مصرفکننده از محصول عمل کرده و عالیق مصرفکننده به محصول را تحریک میسازد (یاسین ،نور و محمد،1
 ،2442ص  .)01تأثیر ادراک مصرفکنندگان از کشور مبدأ نام تجاری بهعنوان یک ابزار قوی جهت شناخت
نیاز مشتری ،افزایش رضایت وی و درنهایت افزایش سودآوری سازمان ،کاربرد فراوانی دارد (کدیور ،1900 ،ص
 .)00مبدأ و منشأ محصول به مشتریان کمک میکند تا محصوالت را جامعتر ارزیابی نمایند (آگوستا ،ماردیا و
ویدیاستوتی .)2410 ،2یکی از عواملی که مصرفکنندگان در هنگام انتخاب محصول به آن توجه میکنند ،کشور
مبدأ است .کشور مبدأ محصول شامل کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات است (ارورا ،مسینتر ،وو و
همکاران .)2411 ،9تصویر کشور مبدأ معموالً از این جهت تأثیر دارد که مصرفکنندگان کشورهای درحالتوسعه
یا کمتر توسعهیافته تمایل دارند کاالهای تولیدشده توسط کشورهای توسعهیافته را از نظر طراحی یا کیفیت،
بهتر ارزیابی کنند (شاپیچ ،کوزیچ و راداکویچ)2418 ،0؛ ازجمله عواملی که موجب میشود تا مصرفکنندگان
ایرانی تمایل به خرید کاالهای ایرانی نداشته باشند ارزیابی کیفیت و دوام پایینتر کاالهای ایرانی در مقایسه با
محصوالت مشابه خارجی است (کامرانی .)1902 ،از طرفی هم لیو ،مورفی ،لی و لیو )2442( ،1دریافتند که اثر
ابعاد کشور مبدأ تأثیر بسزایی در نگرش و قیمت محصوالت نسبت به محصوالت خارجی میتواند داشته باشد
(هاکار و همکاران ،2419 ،ص  .)22در نتیجه کشور مبدأ میتواند شامل کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات
باشد .در راستای تجزیه مفهوم ،برخی مطالعات ترکیب متجانس 1یا نامتجانس 2را مورد استفاده قرار دادهاند (ارورا،
مسینتر ،وو و همکاران )2411 ،و معتقدند که زمانی که ترکیب متجانس باشد (کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ
قطعات یکی باشند) احتماالً نگرش مثبت به کاالهای خارجی بیشتر از زمانی است که ترکیب نامتجانس باشد.
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یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفکنندگان ،نام تجاری است( ،امیرشاهی ،عباسیان ،1981 ،ص .)94
ایجاد نامهای تجاری برتر ،بهشدت به زبان وابسته است و مصرفکنندگان اغلب از طریق زبان ،یک نام تجاری
را شناسایی یا تشخیص میدهند (کارنوال ،لونا و لرمن ،2412 ،1ص  .)122قرار دادن برچسب کشور مبدأ بر
روی محصوالت بر ارزیابی مصرفکنندگان از کیفیت محصول ،ریسک ِخرید ،ارزش درک شده و احتمال خرید
یک محصولی که اطالعات چندگانهای را با خود به همراه دارد ،اثر میگذارد (وال و لیفلد و هسالپ،1001 ،2
ص )141؛ یعنی برچسب " "MADE INبر رفتار خرید چه ازنظر دشمنی ،انگیزه بخشی و چه ازلحاظ ابعاد
فرهنگی تأثیر میگذارد .درواقع عامل «کشور مبدأ» به بخشی از مجموعه نشانههای بیرونی ارزیابی محصول
همراه باقیمت ،نام تجاری و بستهبندی توسط مصرفکننده تبدیلشده است (پورتر ،سویر ،2418 ،9ص .)140
مردم اطالعات محصول را ترکیب یا یکپارچه میکنند تا ارزیابی کلی محصوالت را شکل دهند؛ بنابراین ،اعتقاد
مصرفکنندگان در مورد ویژگیهای محصول بهعنوان عوامل تعیینکننده نگرش آنها نسبت به محصول در
نظر گرفته میشود (بریجز ،2441 ،0ص  .)198کشور مبدأ امروزه به یکی از برجستهترین ویژگیهای محصول
که بر روی برچسب محصوالت لوازمخانگی آورده میشوند ،تبدیلشده است( .یاسین ،نور و محمد ،2442 ،ص
 .)01ممکن است مشتریان با این نام تجاری آشنایی نداشته باشند و حتی در تلفظ آنها با مشکل روبرو شوند،
اما استفاده از زبان خارجی میتواند برداشت و نگرش آنها را نسبت به محصول تحت تأثیر مثبت قرار دهند
(اراکیا .)2411 ،1در نتیجه با توجه به نوع محصول انتخابی ،سطح کاربرد زبان میتواند دارای نقشهای متعددی
باشد.
در میان صنایع مختلف ،صنعت لوازمخانگی یکی از مهمترین صنایع فعال در عرصهی اقتصاد جهان بشمار
میرود و عمدتاً رکود و رونق آن توأم با رکود و رونق اقتصاد کشورهاست؛ چراکه این صنعت با صنایع بسیاری
در ارتباط است( .اقوامی ،1902 ،ص  .)1شایان ذکر است که بسیاری از تولیدکنندگان لوازمخانگی ناچارند تا
اطالعات فنی خاصی در مورد محصوالت خود به مشتریان عرضه نمایند .در حال حاضر اطالعاتی همچون
اطالعات مربوط به قطعات محصوالت از طریق برچسبها ارائه میگردد (اسفیدانی ،1982 ،ص  .)21با توجه به
نقش  94درصدی صنایع کشور در ایجاد اشتغال ،پژوهشگر ترغیب شده تا با تمرکز بر یکی از فعالترین صنایع
در عرصه اقتصاد جهانی یعنی صنعت لوازمخانگی که عمدتاً رکود و رونق آن توأم با رکود و رونق اقتصاد
کشورهاست به انجام پژوهش حاضر بپردازد؛ چراکه این صنعت با بسیاری از صنایع دیگر در ارتباط است (اقوامی،
 ،1902ص  .)1از طرفی هم جاروبرقی یکی از اقالمی است که در صنعت لوازمخانگی در داخل کشور
پیشرفتهای قابلتوجهی داشته و بهنوعی صاحب نامهای تجاری معروفی هم بوده است که برخالف صنایع
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دیگر تا حدی میتوانند قدرت رقابتپذیری با کاالهای خارجی را داشته باشد .همچنین این محصول تحت تأثیر
نامهای تجاری داخلی و خارجی زیادی بوده و در نتیجه انتخاب کاربران نهایی را با چالشهای زیادی مواجه
کرده است .با توجه فضای غالب در کشور ایران برای نامهای تجاری خارجی ،کشور کره جنوبی به علت سهم
باالی آن (ال جی و سامسونگ دو نام تجاری اصلی جاروبرقی در داخل بوده که برای کشور کره جنوبی است)
در داخل کشور بهعنوان کشور مبدأ طراحی و قطعات خارجی انتخاب گردید و در کنار ابعاد کشور مبدأ ،زبان نام
تجاری هم با توجه به تعدد کشورهای مختلف از قبیل آلمان ،ژاپن ،چین و  ...انگلیسی قرار داده شد تا بتواند
کلیه موارد داخلی و خارجی را مورد پوشش قرار دهد .علت انتخاب این دو ویژگی بر اساس نوع محصول
(جاروبرقی) انتخابشده است که به دلیل طیف قیمتی گسترده آن در داخل کشور و همچنین دارا بودن نامهای
تجاری داخلی و خارجی در بازارهای ایران ،نگرشهای متفاوتی را برای این محصول ایجاد کرده و باعث به
وجود آوردن گونههای متفاوت شده است .در نتیجه پژوهشگر در تالش است تا از طریق مقایسه زبان نام تجاری
و ابعاد کشور مبدأ ،بتواند تا حدی علت اصلی ادراک مثبت و منفی نسبت به این نوع و قیمت محصوالت را
شناسایی کرده و به جمعبندی مطلوبی در قیمتهای ادراکی مصرفکنندگان دست یابد .بر اساس پژوهشهای
انجامشده در این حوزه ،پژوهشگرانی مختلف همچون اروا و همکاران ( )2412سطح تازگی و نوع کاربرد محصول
را مورد توجه قراردادند؛ مون و همکاران )2411( 1سطوح مختلف طراحی را بر ادراک مصرفکنندگان مورد
بررسی قراردادند؛ اروا و همکاران ( )2411نقش کشور سازنده قطعات و مبدأ را در نگرش مصرفکنندگان داخلی
مورد ارزیابی قرار داد؛ (کوشات فیشر و همکاران )2412 ،2هم به بررسی تصویر ابعاد کشور مبدأ بر ادراک
مصرفکنندگان پرداختهاند؛ ولی پژوهشی به صورت ترکیبی تأثیر همزمان زبان نام تجاری و ابعاد کشور مبدأ را
برای این صنعت مورد بررسی قرار نداده است :در نتیجه پژوهشگران در تالش هستند تا از طریق تجمیع
سناریوهای مطرحشده بتوانند علت اصلی قیمت و نگرش ادراکی مصرفکنندگان این صنعت را شناسایی کنند.
علت اصلی انتخاب این دو متغیر بر اساس نوع محصول پژوهش (جاروبرقی) بوده که به علت فضای متفاوت
آن نسبت به محصوالت دیگر از سطح تازگی باالیی برخوردار بوده و نوع محصول هم کاربردی تلقی میشود؛
بنابراین سؤاالت اصلی پژوهش را میتوان در قالب موارد زیر مطرح کرد
 اثر ابعاد کشور مبدأ (کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات) بر نگرش و قیمت درک شده محصول
لوازمخانگی منتخب (جاروبرقی) چیست؟
 اثر زبان نام تجاری بر نگرش و قیمت درک شده محصول لوازمخانگی منتخب (جاروبرقی) چیست؟
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نگرش مصرفکننده :از نگاه هویر ،مک اینز و پیترس )2412( 1نگرش ارزیابی کلی است که نشان میدهد
که چقدر ما یک شی ،مسئله ،شخص یا عمل را دوست داریم یا نداریم (هویر ،2412 ،ص  .)122فیشبین و آزن2
( )2411نیز معتقدند که نگرش عبارت است از ارزیابی و قضاوت کلی یک فرد در مورد یک موضوع (محصول،
نام تجاری ،فروشنده ،تبلیغ )...،که میتواند مطلوب یا نامطلوب و مثبت یا منفی باشد .تجزیهوتحلیل نگرش هر
فرد ،به فعاالن در صنایع خاص این امکان را میدهد تا رفتار افراد را توضیح داده و پیشبینی نمایند (محمد،
روشامی ،ابیول و همکاران ،2410 ،9ص  .)10مصرفکنندگان محصول ،اثر کشور مبدأ را بر اساس سه بعد
شناختی ،عاطفی و رفتاری درک میکنند (ترن و فابریز ،2419 ،ص  .)20نگرش نسبت به یک موضوع شدت و
ضعف دارد و نگرشها همیشه ازنظر درونی ثابت نیستند؛ به این معنی که فرد میتواند نسبت به شخص یا
مسئلهای ،هم احساس مثبت و هم احساس منفی داشته باشد (فنوبر ووا و کوزکوسکا ،2411 ،0ص .)10
کشور مبدأ :کشور مبدأ را مقیاس و شاخصی برای کیفیت و کاهشدهنده ریسک درک شده برای مشتریان
میدانند که اثر کشور مبدأ شامل عناصر ناملموسی مانند ارزش محصول ،نام تجاری و خدمات پس از فروش
است (لوپز و باالبانیس .)12411 ،1ازنظر کروپکا ،دوزن و پریسیویک )2410( 2تصویر کشور مبدأ به معنای ارزیابی
کلی مشتریان از کیفیت محصوالت یک کشور است .تصویر کشور نشانگر ابعادی مانند داراییهای فرهنگی،
ارزش مد و پیشرفت فناوری است (جانگ جانگ ،لی ،کیم و یانگ .)2410 ،8تصویر کشور مبدأ با دو شاخص:
نگرش کلی نسبت به کشور مبدأ و نگرش کلی نسبت به محصوالت کشور مبدأ سنجیده میشود (لی و همکاران،
.)2412
زبان نام تجاری :منظور از زبان نام تجاری الفبا و خطی است که نام با آن نگارش میشود مانند زبان فارسی،
انگلیسی .نوع زبان نام تجاری ازنظر مشتریان معنا و مفهوم دارد و بر حافظه ،نگرش و رفتار مصرفکنندگان
مؤثر است (کارنوال و همکاران .)2419 ،استفاده از زبان بیگانه مربوط به کشوری که ادراک مثبتی از آن در بازار
وجود دارد ،روشی مهم برای اثرگذاری بر تصویر نام تجاری است .شرکتهای محلی میتوانند از زبان خارجی
برای ایجاد نگرشهای مثبت مرتبط استفاده کنند (ثاکور و الواک.)2449 ،0

6. Lopez & Balabanis
7. Krupka, Ozretic-Dosen & Previsic
8. Jung Jung, Lee, Kim & Yang
9. Thakor & Lavack

1. Hoyer, MacInnis & Pieters
2. Fishbein & Ajzen
3. Mohammad, Rushami,abiul at el
4. Fanoberova & Kuczkowska
5. Lopez & Balabanis
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 .3توسعه فرضیههای پژوهش
در این بخش به بررسی مبانی علمی فرضیهها بر اساس پژوهشهای مرتبط به صورت مجزا پرداختهشده است.
ارتباط زبان نام تجاری با نگرش و قیمت درک شده .نام تجاری تأثیر بسزایی در نگرش مصرفکنندگان
نسبت به خودروهای جدید دارد (فآوو و پِندِرگَست ،2444 ،ص  .)119در واقع مصرفکنندگان ارزش محصول را
با نام تجاری مرتبط میدانند (هاکار و همکاران ،2419 ،ص  .)22گروال و همکاران هم از رابطه مثبت بین نام
تجاری و قیمت مرجع داخلی پشتیبانی میکنند (گِرِوآل و همکاران ،1008 ،ص  .)991گشتن به دنبال قیمت و
نام تجاری در هنگام ارزیابی پرستیژ به نسبت بعد کیفیت متداولتر است (بروکز 1و همکاران ،2444 ،ص .)910
همینطور میتوان درباره زبان اینگونه گفت که :زبان تقریباً در تمام جنبههای زندگی روزمره تأثیر میگذارد .ما
از طریق کلمات و مفاهیم ارائهشده توسط زبان در همه زمینههای زندگی ارتباط برقرار کرده و زبان را میتوان
بهعنوان ابزاری اساسی در نظر گرفت که با استفاده از آن درک خود را از فرهنگ یا کشور جدید توسعه داد (سِلمر
و الرینگ ،2411 ،2ص  .)041ارتباط بین ملیت و زبان غالباً همزمان ساخته یا تجزیه میشود (ریورز،2414 ،9
ص  .)920نام تجاری بهعنوان نشانه زبانی و اساس یک تصویر نام تجاری ،معنای آن را ارائه میدهد و در
جایگاه ،آگاهی و تداعیات مربوط به نام تجاری تأثیر مستقیمی دارد .درواقع نام تجاری میتواند ایجادکننده ارزش
ذاتی باشد (لیو .)2412 ،0مصرفکنندگان بهاحتمالزیاد زبان را به اطالعات پیشین کشور مبدأ پیوند میدهند،
چنین اطالعاتی نگرشهای مثبت یا منفی در مصرفکننده ایجاد میکند و افراد را قادر میسازد تا محصوالت
را با توجه به ماهیت نسبی خود طبقهبندی کنند (سلسیو وین و همکاران .)2414 ،نام تجاری بر روی نگرش
(کارنوال و همکاران )2412 ،و قیمت درک شده (ترن و فابریز )2419 ،1تأثیر میگذارد .با توجه به مطالبی که
بیان شد فرضیههای زیر را مطرح میگردد:
 :H1نگرش به محصول در حالت نام تجاری انگلیسی مثبتتر از نگرش به محصول در حالت نام تجاری فارسی
است.
 :H2قیمت درک شده محصول در حالت نام تجاری انگلیسی بیشتر از قیمت درک شده محصول در حالت نام
تجاری فارسی است.

4. Liu
5. Tran& Fabriz

1. Brucks
2. Selmer & Lauring
3. Rivers

اثر کشور مبدأ قطعات ،طراحی و زبان نام تجاری بر نگرش و قیمت درک شده با  ...ـــــــــــــــ 22

اثرات کشور مبدأ بر نگرش :کشور مبدأ بر نگرش محصوالت نسبت به نام تجاری خارجی تأثیر میگذارد و
نگرش به نام تجاری خارجی تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصوالت دارد (ارسلندر و یوسف .)2424 ،1هالتبروگ
و زیر )2412( 2به این نتیجه رسیدند که اتومبیلهای چینی ازنظر کیفیت ،عملکرد و ظاهر بهمراتب بدتر از
اتومبیلهای آلمانی ارزیابی میشوند .اینچ و مک براید ( )2440معتقدند که کشور مبدأ یکی از عواملی است که
در ارزیابی محصول نقش دارد (هسو ،چانگ و یانسریتاکول ،2412 ،9ص  .)101همچنین مطالعات منتشرشده
حاکی از آن است که کلیشههای کشور و تأثیر آنها در ارزیابی محصول وجود دارد (فآوو و بِندِرگَست،2444 ،0
ص  .)114عالوه بر این موارد ،دوبرنووا 1و همکاران ( )2411تائید کردند که مصرفکنندگان دارای کشور مبدأ
مثبتتر ،اثرات قابلتوجهی بر ادراکات و ارزیابی محصول دارند (هسو و همکاران ،2412 ،ص  .)102بررسی
پژوهشهایی که بهصورت تک نشانهای انجام شد ،نشاندهنده آن است که کشور مبدأ یک محصول میتواند
بر روی نظر مصرفکننده از این محصول تأثیر داشته باشد (فآوو ،پِندِرگَست ،2444 ،ص  .)114هارکار و همکاران
در سال  2419نشان دادند که کشور مبدأ ممکن است یک «اثر هالهای» ایجاد کند که بهوسیله آن توجه و
ارزیابی سایر ابعاد محصول را تحت تأثیر قرار دهد (هاکار و همکاران ،2419 ،ص  .)21کشور مبدأ تولید یکی از
رایجترین نشانههایی است که استراتژیهای ارزیابی را تسهیل میکند (هابول ،الرود ،1000 ،ص  .)100همچنین
ارزیابیهای بهتری برای محصوالت کشورهایی که در سطح باالتری از توسعه هستند ،به نسبت کشورهای تازه
صنعتی و کشورهای درحالتوسعه وجود دارد (فآوو و پِندِرگَست ،2444 ،ص  .)112بنابراین فرضیه زیر به شکل
زیر عنوان میشود:
 :H3نگرش به محصول در حالتی که ابعاد کشور مبدأ (طراحی و قطعات) کره جنوبی است مثبتتر از حالتی
است که ابعاد کشور مبدأ (طراحی و قطعات) ،ایران باشد.

اثرات کشور مبدأ و قیمت درک شده :کشور مبدأ تأثیر زیادی در ارزیابی محصول داشته و قیمت محصوالت
را تحت تأثیر قرار دهد و به نحوی محصول با کشور مبدأ عجین شده است (جادزویسیوت و ین یانگ.)2424 ،6
بندرگست و فاوو ( )2444معتقدند که مصرفکنندگان کشور مبدأ محصول را باکیفیت محصول مرتبط میسازند
(فآوو و پِندِرگَست ،2444 ،ص  .)114استفاده از قیمت بهعنوان شاخص کیفیت بر مبنای این نظریه استوار است
که کیفیت ،معیاری برای میزان فایده یا ظرفیت رضایتبخش محصوالت است .ازاینرو ،هرچه کاالی
باکیفیتتری باشد ،فایده بیشتری را در بر خواهد داشت پس قیمت آن نیز باالتر خواهد بود .درنتیجه محصوالت
مشابه که باقیمتهای مختلف به بازار عرضه میشوند ،حاوی مقادیر مختلفی از فایده هستند و بین کیفیت
4. Phau & Pendergast
5. Dobrenova
6. Jadzevičiūtė & Yen Yang

1. Arslandere & Yusuf
2. Holtbrügge & Zeier
3. Hsu, Chang & Yansritakul.
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(سودمندی) و قیمت رابطه مستقیمی وجود دارد (جولندر ،1002 ،1ص  .)91طبق شواهد نظری و تجربی که از
پژوهش ولکنر 2و سَتلِر )2441( 9به دست آمد این بود که بسیاری از مصرفکنندگان از قیمت بهعنوان یک نشانه
کیفیت استفاده میکنند (ولکنر و هافمن ،2442 ،0ص  .)181ولکنر و هافمن ( )2442قیمت منتشرشده از سال
 1080تا  2441را موردبررسی قراردادند و دریافتند که اثر قیمت بر کیفیت درک شده کاهشیافته است .مدل
وانگ ،پلونسکی و گارما )2448( 1اثر سه بعد کشور مبدأ یعنی کشور طراحی ،مونتاژ و قطعات را بر روی کیفیت
درک شده محصول بررسی نمودند .ازآنجاییکه رابطه قیمت و کیفیت بهعنوان یک طرح مبتنی بر قیمت
شناختهشده است ازاینرو میتوان کیفیت درک شده را باقیمت درک شده مرتبط دانست؛ بنابراین میتوان با
توجه به مطالعات انجامگرفته پیشبینی کرد که هر یک از ابعاد کشور مبدأ نیز بر قیمت تأثیر میگذارند (بروکشیر
و یوون .)2412 ،1کوشارت فیشر ،دیانمانتوپولوس و الدنکوت )2412( 2هم معتقد بودند که اثر کشور مبدأ تأثیری
مثبت بر روی تمایل به پرداخت دارد و زمانی که کشور مبدأ طراحی و قطعات توسعهیافته باشد تأثیر آن بیشتر
است .بنابراین فرضیه به شکل زیر عنوان میشود:
 :H4قیمت درک شده محصول در حالتی که ابعاد کشور مبدأ ،کره جنوبی (طراحی و قطعات) است بیشتر از
حالتی است که ابعاد کشور مبدأ ،ایران باشد.

 .4روششناسی پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش ،نوع پژوهش از منظر هدف کاربردی ،از منظر روش توصیفی – پیمایشی و ازلحاظ
محیط پژوهش ،آزمایش میدانی است .جامعه آماری پژوهش خانمهایی بودند که قصد خرید لوازمخانگی
(جاروبرقی) در دو منطقه امین و خیابان جمهوری تهران را (در تاریخ زمانی مشخصشده) داشتند .علت انتخاب
لوازمخانگی بهعنوان جامعه هدف این است که با توجه به نقش  94درصدی صنایع کشور در ایجاد اشتغال،
پژوهشگر ترغیب شده تا با تمرکز بر یکی از فعالترین صنایع در عرصه اقتصاد جهانی یعنی صنعت لوازمخانگی
که عمدتاً رکود و رونق آن توأم با رکود و رونق اقتصاد کشورهاست به انجام پژوهش حاضر بپردازد؛ چراکه این
صنعت با بسیاری از صنایع در ارتباط است (اقوامی ،1902 ،ص  .)1علت انتخاب خانمها نیز نقش کلیدی آنها
به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در خرید جاروبرقی در خانواده است .محصول جارو برقی به دلیل سطح پیچیدگی
در حد متوسط فناورانه و همچنین قیمتی و وجود مشابه تولید داخل مد نظر قرار گرفت .کشور کره جنوبی به
دلیل سهم بازار باالی نام تجاری این کشور در بازار لوازمخانگی ایران انتخاب شد .به دلیل تشابه شکلی زبان
کرهای با سایر زبانهای شرق دور مانند چینی و ژاپنی و احتمال ناتوانی پاسخگویان در تشخیص این زبانها با
5. Wong,Polonsky & Garma
6. Brookshire & Yoon
& 7. Koscchate-Fischer, Diamantopoulos
Oldenkotte

1. Sjolander
2. Völckner
3. Sattler
4. Völckner & Hofmann
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یکدیگر ،زبان انگلیسی مد نظر قرار گرفت .روش بنیادی این پژوهش ،آزمایش پیمایشی است که ترکیبی از
پیمایش و آزمایش است .هر یک از حاالت متغیر مستقل را سناریو می نامیم .پژوهش حاضر مبتنی بر سناریو
تصویری است که در آن نسخههای مختلفی از یک عکس توصیفی برای انتقال اطالعات نوشتهشده درباره
سطوح خاصی از عوامل موردنظر (متغیرهای مستقل) به افراد داده میشود (رانگتوساناثان 1و همکاران،2411 ،
ص  .)0سناریو بهعنوان توصیفهای کوتاه از شخص یا یک وضعیت اجتماعی که شامل اشارات دقیق به آنچه
که تصور میشود از مهمترین عوامل در تصمیمگیری یا فرایند ایجاد قضاوت پاسخدهندهها ،تعریف میشوند
(وبر ،1002 ،2ص  .)198سناریو داستانی است که موقعیتهای فرضی را ارائه میدهند و به اقدام یا قضاوت از
سوی پاسخدهندگان نیاز دارند .تعداد زیادی از محققان از سناریوها بهعنوان یک روش جمعآوری دادهها در
پژوهشهای تجربی خود استفاده کردهاند (وبر ،1002 ،ص  .)192داستانهایی که موقعیتهای فرضی را ارائه
میدهند و به اقدام یا قضاوت از سوی پاسخ دهندگان نیاز دارند "در مقابل ،عکسها بهعنوان" توصیفهای کوتاهی
از یک شخص یا اوضاع اجتماعی تعریف شده است که حاوی اشارات دقیقی در مورد آنچه تصور میشود که از
مهمترین عوامل در تصمیمگیری یا در قضاوت پاسخ دهندگان میباشند (واسون ،پولونسکی و هایمن،2442 ،9
ص  .)01در پژوهش حاضر با توجه به متغیرهای زبان نام تجاری (انگلیسی ،فارسی) ،کشور مبدا طراحی محصول
(کره جنوبی ،ایران) و کشور مبدا قطعات (کره جنوبی ،ایران) مجموعاً  8سناریو در قالب تصویر طراحی شد که
در جدول  1آورده شده است .با توجه به  8سناریو مطرحشده در جدول  ،1به ازای هر سناریو  94نمونه در نظر
گرفته شد و در نتیجه حجم نمونه پژوهش  204پاسخگو است .تعداد  944پرسشنامه به شیوه مراجعه مستقیم و
روش خود گزارشی و قلم-کاغذ جمعآوری شد .تعداد  11پرسشنامه به دلیل وجود نقص فراوان در پاسخها حذف
و در نهایت  280پرسشنامه قابل استفاده مدنظر قرار گرفت .روش انجام کار به این شکل بود که به ازای هر
سناریو مشخص شده ،افراد گزینش شده یک سناریو را پاسخ داده و نهایتا برای هر سناریو حداقل  94نمونه
متفاوت بر اساس تصاویر گزینشی مورد ارزیابی قرار گرفتند .حسب نظر پردو و جوهن ( )1081در صورتی که
متغیر مستقل عینی و دقیق باشد نیازی به گزارش کنترل دستکاری نیست که در این مطالعه این امر صادق
است .ضریب آلفای کرونباخ برای نگرش نسبت به محصول با  0سؤال برابر با  4/041و برای قیمت درک شده
محصول با چهار سؤال معادل  4/848محاسبه شد .سؤالهای نگرش نسبت به محصول از پژوهش فیشبین و
آزن 2411 ،0و برای قیمت درک شده از چاو 1008 ،1استفاده شد.

4 . Fishbein&Ajzen
5 . Chao

1. Rungtusanathan
2. Weber
3 . Wason, Polonsky & Hyman
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جدول  .1تصاویر سناریوهای  2گانه پژوهش
سناریو

Designed by Iran - main
parts from Iran

سناریو
2

Designed by Iran - main
parts from South Korea

سناریو
2

قطعات اصلی :کرهجنوبی

سناریو 2

سناریو

طراحی  :ایران قطعات :ایران

سناریو 1

تصویر

تصویر
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Designed by South Korea,
- main parts from Iran
Designed by South Korea,
main parts from South
-Korea,

سناریو
2

طراحی :کره جنوبی – قطعات اصلی کره جنوبی

سناریو 0

2

طراحی  :کرهجنوبی قطعات اصلی :ایران

سناریو 2

سناریو

 .5تحلیل دادهها
توصیف متغیرهای جمعیت شناختی :با توجه به جامعه آماری پژوهش که خانمها انتخاب شدند ،ویژگیهای
آنها بر اساس سن  %29/2کمتر از  21سال 21 %09/0 ،تا  91سال و  %92/0درصد باالی  91سال ،بر اساس
تحصیالت هم  %90/9دارای مدرک کمتر از کارشناسی %01/1 ،دارای مدرک کارشناسی و  %20/2دارای مدرک
کارشناسی ارشد و باالتر بودند .بر اساس درآمد اکثر افراد دارای درآمد ماهانه  2تا  0میلیون تومان بودند.

 22ــــــــــــــــــ مدیریت کسبوکارهای بینالمللی ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار 1044

آزمون فرضیههای پژوهش :برای ارزیابی تأثیرات مستقیم و تعدیل گر سه متغیر زبان نام تجاری (فارسی،
انگلیسی) ،کشور مبدا طراحی (ایران ،کره جنوبی) و کشور مبدا قطعات (ایران ،کره جنوبی) از مدلسازی عمومی
خطی 1استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول زیر ارائهشده است.
جدول  .2آزمون اثرات بین موردی ( )Between-Subjectsبرای متغیر وابسته نگرش
منبع

نوع سوم مجموع
مربعات

اثر

درجه آزادی میانگین مربع

فیشر

سطح معناداری ضریب اتا

222/149

1

222/149

144/181

4/444

4/212

زبان نام تجاری

4/122

1

4/122

4/298

4/121

4/441

کشور مبدا قطعات

0/444

1

0/444

0/410

4/401

4/410

کشور مبدا طراحی

14/111

1

14/111

0/189

4/499

4/411

4/202

1

4/202

4/140

4/202

4/444

1/291

1

1/291

4/111

4/012

4/42

4/012

1

4/012

4/090

4/111

4/42

کشور مبدا قطعات × کشور
مبدا طراحی
کشور مبدا طراحی × زبان نام
تجاری
کشور مبدا قطعات × زبان نام
تجاری

)a. R Squared = 4/490 (Adjusted R Squared = 4/410

نتایج آزمون جدول  2نشان میدهد که تنها دو اثر بهصورت مستقیم بر نگرش نسبت به محصول مؤثر است.
کشور مبدأ قطعات با اطمینان بیش از  %01و کشور مبدأ طراحی محصول با اطمینان بیش از  %01بر نگرش
نسبت به محصول اثرگذار هستند .با توجه به این میتوان فرضیه مبنی بر معنادار بودن ابعاد کشور مبدأ و نگرش
را تائید کرد .برای تعیین میزان اندازه اثرات ابعاد کشور بر نگرش بر اساس ضریب اتا قابل تفسیر است که ضریب
اتا  4/41دارای اثر کم 4/41 ،دارای اندازه متوسط و  4/10دارای اثر زیاد هستند .ضریب اِتا نشان میدهد که
میزان تأثیر کشور مبدا قطعات جاروبرقی بر نگرش نسبت به محصول حدود  1/0درصد (اندازه زیاد) و کشور مبدأ
طراحی محصول بر نگرش نسبت به محصول حدود  1/1درصد (اندازه زیاد) اثر دارد .حال با توجه به میانگین
کشورها ،میتوان به تفاوت آنها پی برد که در نگاره  1آورده شده است

1. GLM
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نگاره  .1مقایسه نموداری میانگین نگرش به محصول کشور تولید

بر اساس نگاره  ،1میانگین نگرش نسبت به جاروبرقی تولیدشده در کره جنوبی ( )1/41از میانگین نگرش نسبت
به جاروبرقی تولیدشده در ایران ( )4/2باالتر است .برای مقایسه میانگین کشور مبدأ طراحی هم از مقایسه
میانگینها استفادهشده است:

نگاره  .2مقایسه نموداری میانگین نگرش به محصول کشور طراحی
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همانگونه که در نگاره  2مشاهده میشود ،میانگین نگرش نسبت به جاروبرقی طراحیشده در کرهجنوبی
( )1/410فارغ از زبان نام تجاری و کشور مبدأ قطعات از میانگین نگرش نسبت به جاروبرقی تولیدشده در ایران
( )4/180باالتر است.
آزمون اثر زبان نام تجاری ،کشور طراحی و قطعات بر قیمت درک شده :برای ارزیابی تأثیرات مستقیم
و تعدیلگر سه متغیر زبان نام تجاری (فارسی ،انگلیسی) ،کشور مبدأ طراحی (ایران ،کرهجنوبی) و کشور مبدأ
قطعات (ایران ،کره جنوبی) بر قیمت درک شده محصول از مدلسازی عمومی خطی استفاده شد .نتایج این
آزمون در جدول  9ارائهشده است:
جدول  .2آزمون اثرات بین موردی ( )Between-Subjectsبرای متغیر وابسته قیمت درک شده (مبالغ به
تومان)

منبع

نوع سوم مجموع

سطح

ضریب

معناداری

اتا
4/208

میانگین مربع

فیشر

اثر

222402119408109/44

222402119408109/44

811/084

4/444

زبان نام تجاری

191129122821691

191129122821691

4/112

4/102

4/410

کشور مبدا قطعات

22942220120684

22942220120684

4/421

4/821

4/442

کشور مبدا طراحی

1110298948040/44

11102989480240/44

12/011

4/444

4/420

مربعات

کشور مبدأ
طراحی×کشور مبدأ

2119212212201/90

2119212212201/90

2/011

4/481

4/441

قطعات
کشور مبدأ طراحی×
زبان نام تجاری
کشور مبدأ قطعات ×
زبان نام تجاری

80048020984 /01

80048020984601

4/144

4/212

4/442

00121008412/08

00121008412/08

4/141

4/201

4/442

)a. R Squared = 4/411 (Adjusted R Squared =.4/491

نتایج آزمون جدول  9نشان میدهد که تنها دو اثر بهصورت مستقیم بر قیمت درک شده نسبت به محصول مؤثر
است .کشور مبدأ طراحی با اطمینان بیش از  %00و ارتباط تعاملی کشور مبدأ طراحی × کشور مبدأ قطعات با
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اطمینان بیش از  %04بر قیمت درک شده نسبت به محصول اثرگذار هستند .با توجه به این عوامل ،میتوان
فرضیه مبنی بر معنادار بودن ابعاد کشور مبدأ و قیمت درک شده را تائید کرد.
برای تعیین میزان اندازه اثرات ابعاد کشور بر قیمت درک شده به ضریب اتا استناد میشود .میزان تأثیر کشور
محل طراحی جاروبرقی بر قیمت درک شده نسبت به محصول حدود  2/0درصد (بهاندازه خیلی زیاد) و ارتباط
تعاملی کشور مبدأ قطعات × کشور مبدأ طراحی محصول بر قیمت درک شده نسبت به محصول حدود  1درصد
(بهاندازه کم) اثر دارد .حال با مراجعه به میانگین تکمیلی مشخص شود اثر کدامیک بر قیمت درک شده نسبت
به جاروبرقی بیشتر است که در نگاره  9آورده شده است:

نگاره  .2میانگین قیمت درک شده در دو کشور طراحی (مبالغ به تومان)

بر اساس نگاره  ،9میانگین قیمت درک شده نسبت به جاروبرقی با کشور مبدأ طراحی کره جنوبی (168046911
تومان) از میانگین قیمت درک شده نسبت به جاروبرقی طراحیشده در ایران ( 160906112تومان) باالتر است.
در ادامه اثر همزمان کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات موردبررسی قرارگرفته شده است:
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جدول  .0وضعیت میانگین قیمت درک شده با توجه به اثر تعاملی کشور مبدأ طراحی و قطعات (مبالغ به تومان)

کشور مبدأ طراحی
ایران
کره جنوبی

فاصله اطمینان %01

کشور مبدأ قطعات

میانگین

سطح خطا

ایران

1100000/000

111121/202

119081/212

کره جنوبی

1990811/111

111121/202

1111401/411

1110121/211

ایران

1219199/414

114011/111

1190819/212

1021012/219

کره جنوبی

1022124/900

111249/182

1242101/290

2102000/410

کران پایین

کران باال
1210210/101

بر اساس نگاره  ،0میانگین قیمت درک شده نسبت به جاروبرقی با اثر تعاملی کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ
قطعات ،زمانی که کشور طراحی و کشور تولید کره جنوبی باشد ( 160226124تومان) از میانگین قیمت درک
شده در حالتی که کشور طراحی و کشور تولید ایران باشد ( 161006000تومان) باالتر است .همچنین بر اساس
جدول  0درصورتیکه کشور طراحی جاروبرقی کره جنوبی باشد ،آنگاه فارغ از زبان نام تجاری (فارسی یا
انگلیسی) ،اگر کشور مبدأ قطعات کره جنوبی باشد آن جاروبرقی گرانتر از جاروبرقی تولیدشده در ایران درک
میشود .همچنین نتایج آزمون حاضر جدول  9نشان میدهد زبان نام تجاری بر قیمت درک شده رابطهی
معناداری ندارد؛ بنابراین نمیتوان برای آن میزان اثر تعیین نمود .با توجه به مطالب فوق درباره فرضیههای
پژوهش میتوان گفت :فرضیه چهارم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین ابعاد کشور مبدأ و قیمت درک شده تائید
شد؛ اما فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین زبان نام تجاری و قیمت درک شده تائید نشد.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد کشور مبدأ و زبان نام تجاری با در نظر گرفتن دو کشور ایران و کره جنوبی
و زبان فارسی و انگلیسی برای محصول جاروبرقی در دو منطقه تهران و در بین خانمهایی که به بازار امین و
خیابان جمهوری مراجعه حضوری داشتند توزیع شد .یافتههای این پژوهش نشان داد که نگرش پاسخگویان
نسبت به محصول جاروبرقی با کشور قطعات و کشور طراحی رابطه مستقیمی دارد .نگرش در حالتی که کشور
مبدا طراحی و کشور مبدا قطعات اصلی آن کره جنوبی باشد مثبتتر از زمانی است که کشور مبدا طراحی و
قطعات جاروبرقی ایران باشد .همچنین کشور طراحی بر روی قیمت درک شده محصول جاروبرقی اثر مستقیم
دارد .وقتی کشور مبدا طراحی کره جنوبی باشد نسبت به زمانی که کشور مبدا طراحی ایران باشد ،قیمت باالتر
درک میشود .همینطور دو متغیر کشور مبدا طراحی و کشور مبدا قطعات بهطور همزمان بر روی قیمت درک
شده اثر مستقیم میگذارند .بدین معنا ،درصورتیکه کشور مبدا طراحی جاروبرقی ایران باشد ،آنگاه اگر کشور
مبدا قطعات نیز ایران باشد آن جاروبرقی گرانتر از جاروبرقی تولید شده در کره جنوبی درک میشود .دقیقاً

اثر کشور مبدأ قطعات ،طراحی و زبان نام تجاری بر نگرش و قیمت درک شده با  ...ـــــــــــــــ 22

بهصورت بالعکس درصورتیکه کشور مبدا طراحی جاروبرقی کره جنوبی باشد ،آنگاه اگر کشور مبدا قطعات نیز
کره جنوبی باشد آن جاروبرقی گرانتر از جاروبرقی تولیدشده در ایران درک میشود .همچین رابطه معنادار بین
زبان نام تجاری و قیمت درک شده وجود نداشت.
بر اساس پژوهشهای انجامشده بر مبنای فرضیهها ،یافتههای این پژوهش با نتایج محققانی همانند چن ()2440
که نشان داد که ابعاد کشور مبدأ بر روی نگرش ،تأثیر چشمگیری دارد ،همینطور پژوهش حاضر با یافتههای
بروکشیر ( )2412و تس و لی ( )1009که نشان داد عوامل کشور مبدأ روی قیمت ادراکشده آنها بر اساس
ارزش درک شده تأثیر میگذارد .در بخش تأثیر زبان نام تجاری هم پورتر و سوپر ()2418؛ مگنی ()2412؛
کاینگ و کاوسگیل ( )1089ازجمله پژوهشهایی بودند که تأثیر زبان نام تجاری را بر نگرش و قیمت درک شده
پذیرفته بودند .توپولونسکی و همکاران )2411( ،هم تأثیر زبان نام تجاری بر قیمت درک شده مورد تائید قرار
داد.
پیشنهادهای کاربردی :ازآنجاییکه ابعادی همچون کشور مبدا طراحی و کشور مبدا قطعات روی نگرش
پاسخگویان تأثیر مستقیم داشت ،پیشنهاد میشود که با توجه به ظرفیت های باالی تولید محصوالت جاروبرقی،
تولیدکنندگان جاروبرقی از متخصصین (طراح و تولیدکنندهی قطعات) کشورهایی با سطح توسعه اقتصادی و
فنّاورانه کرهای دعوت به عمل آورد و با بهرهگیری از دانش و تجربه آنها به بهبود نیروی کار متخصص ایرانی
در طی زمان کمک سازد تا اینگونه نگرش مشتریان نسبت به کاالی ایرانی تعدیل یابد .البته این امر باید در
تبلیغات و همچنین بر روی برچسبمحصوالت درج شود .با توجه به پژوهش حاضر ،تولیدکنندهها باید کاری کنند
تا قیمت درک شده برای مصرفکننده پایینتر به نظر برسد تا ترجیح خرید آنها را نسبت به محصول را باال
ببرد .با توجه به اثر تعاملی کشور طراحی و تولید میتوان پیشنهاد داد که اگر از قطعات تولیدشده کره جنوبی
استفاده میشود ،از طراحی کشور ایران استفاده شود تا قیمت درک شده پایینتر درک شود .ایجاد تناسب بین
قیمت و کیفیت در نگرش مصرفکنندگان نهایی تأثیر گذار بوده و می تواند بستری مناسبی برای ادراک آنها از
قیمتهای نهایی محصوالت لوازمخانگی باشد .تولیدکنندگان داخلی جاروبرقی باید از طریق قطعات تولیدی
کشورهای صنعتی و پیشرفته در ساخت محصوالت با نام تجاری داخلی تا حدی زیادی نگرش مصرفکنندگان
را نسبت به قیمتهای آنها تغییر داده و تا حدی با قیمتهای محصوالت حارجی همسان شوند .از طرفی دیگر
در شرایط برابر کیفیت و قیمت معموال مصرفکنندگان تمایل بیشتری به محصوالت خارجی داشته و در نتیجه
برای تولیدکنندگان جاروبرقی در ایران بهتر است از طریق خرید قطعات ،استفاده از حق امیتاز ،قراردادهای
مدیریتی ،تولید مشترک و ...زمینه های یادگیری تکنولوژیهای پیشرفته را در فضای کسب و کارهای این محصول
در سطح داخلی فراهم ساخته و مبنای مناسبی برای ایجاد مزیت رقابتی برای محصوالتی با نامهای تجاری
داخلی فراهم سازد .همانطور که کایانگ وکاوسگیل ( )1089نشان دادند ممکن است نگرش مثبت نسبت
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محصوالت داخلی وجود داشته باشد؛ بااینحال مصرفکننده در شرایطی که کیفیت و قیمت در سطح برابری
باهم قرار بگیرند تمایل بیشتری به خرید محصوالت خارجی دارد .درواقع تا محصوالت با نامهای تجاری برتر
خارجی وجود داشته باشد از خرید محصوالت باکیفیت پایین داخلی اجتناب میشود .ازاینرو لزوم استفاده از
تبلیغات گسترده و همچنین کمپینهای خرید کاالی ایرانی و حمایت از کارگر ایرانی ممکن است روی تصمیم
خرید مصرفکننده تأثیر بگذارد.
محدودیتهای پژوهش :با توجه به نتایج پژوهش ازجمله محدودیتهای این پژوهش عبارتاند از :تنها ریشه
انگلیسی ( )Vacuum Cleanerنام تجاری به دو زبان فارسی و انگلیسی مطرح شد .اگر نام باریشه ایرانی (تمیز،
زیبا )...،با زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود ممکن است نتایج متفاوت باشد .عدم کنترل اثرات زبانِ توضیحات
روی کاتالوگ را میتوان یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر برشمرد؛ چراکه بهجز زبان نام تجاری،
زبان توضیحات روی کاتالوگ از این حیث که مثالً … Made inیا ساختِ  ...نوشتهشده باشد ،بر روی پاسخها
تأثیراتی داشته است درحالیکه این اثرات مورد کنترل قرار نگرفته است .یکی از محدودیتها عدم توجه به
تجربه مصرفکنندگان از لوازمخانگی ایرانی یا خارجی مشابه است ،مثالً اینکه آیا تجربه استفاده از جاروبرقی
ایرانی یا کرهای داشتهاند یا خیر چراکه این تجربه بر روی پاسخها تأثیرگذار بوده است .همچنین پرسشنامه صرفاً
بین همه خانمهای حاضر در فروشگاههای لوازمخانگی توزیع گردید درحالیکه به دانش و اطالعات آنها درباره
محصول جاروبرقی توجه نشد .درنهایت این پژوهش قبل از تورم افسارگسیخته ناشی از قیمت دالر انجام شد و
طبیعتاً ارقام جدید برای قیمت درک شده احتماالً حداقل  0تا  1برابر شده است.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده :با توجه به محدودیتها و نتایج در پژوهشهای آتی توصیه میشود
از نام تجاری که صرفاً ریشه انگلیسی دارد استفاده نشود .برای مثال از نامهایی که ریشههای فارسی در آنها
وجود دارد مانند تمیز ،زیبا استفاده گردد .پیشنهاد میشود جهت دریافت نتایج دقیقتر درزمینه اثر زبان نام
تجاری ،زبان توضیحات روی کاتالوگ مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
تجربه مصرفکننده از محصوالت داخلی و خارجی موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد .جهت کسب نتایج دقیقتر
پیشنهاد میشود که پژوهش مشابه در سایر بازارهای بزرگ کشور ازجمله مشهد ،شیراز ،اصفهان نیز انجام گیرد
و نتایج حاصل از آنها با نتایج این پژوهش مقایسه گردد .ازآنجاییکه اکثر مشتریان برای پاسخگویی به سؤاالت
پرسشنامه به علت بیاطالعی از فروشندهها سؤال میپرسیدند شاید بهتر باشد بهجای مشتریان ،نمونه آماری
پژوهش از بین فروشندهها انتخاب شوند و پرسشنامه بین فروشندهها بهعنوان افراد تأثیرگذار در تصمیمگیری
مشتریان توزیع گردد.
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