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   دهیچک
مختلف  درواقع از چند بعد مؤلفه نیا .استمحصول  مبدأاثر کشور  کنندهمصرفبر رفتار  رگذاریتأثاز عوامل مهم و  یکی

که آن  است یکشور ،کننده یزبان معرف یاست. از طرف شدهلیتشک یطراح مبدأقطعات و کشور  مبدأکشور  ازجمله
 جاریتو زبان نام  مبدأاثرات ابعاد کشور  ییشناسا هدف بامطالعه حاضر  در انپژوهشگراست.  گرفته نشاتزبان از آن 

 نندهکمراجعه خانمخریداران  نیدر ب آزمایش پیمایشیبر  یپرسشنامه مبتن 280 عیدرک شده به توز متیقبر نگرش و 
 ،(GLM) یخطعمومی  سازیمدلبا استفاده از . ندتهران پرداخت و جمهوری نیام بازار یخانگلوازم یهافروشگاه به

رابطه  یطراح مبدأ قطعات و کشور مبدأکشور  با یجاروبرقمحصول نسبت به  انیگوپاسخ نگرش نتایج نشان داد
است  یاز زمان ترمثبت، نگرش باشد یکره جنوب یقطعات اصل مبدأو کشور  یطراح مبدأکه کشور  زمانیدارد.  یمیمستق

رک د متیق یبر رو یطراح مبدأکشور  نیباشد. همچن رانیا ،یقطعات جاروبرق مبدأو کشور  یطراح مبدأکه کشور 
طور به عاتقط مبدأو کشور  یطراح مبدأ کشور ریدو متغ تحلیلها نشان داد کهدارد.  میاثر مستق یشده محصول جاروبرق

گر باشد، آنگاه ا رانیا یجاروبرق یکشور طراح کهیدرصورت؛ گذارندیم میدرک شده اثر مستق متیق یزمان بر روهم
و  شوددرک می یدر کره جنوب دشدهیتول یتر از جاروبرقگران یباشد آن جاروبرق رانیا زین قطعات دیکشور محل تول

 افتی حصولم درک شده متینگرش و ق با )فارسی و انگلیسی( تجاریزبان نام  نیب ینادارارتباط مع تاًینها. لعکساب
 نشد.

 شده درک متیق نگرش، ،نام تجاری زبان ،یطراح مبدأ کشور ،قطعات مبدأکشور  :ی کلیدیهاواژه
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  دمهمق .1
 منجر یخارج و یداخل یبازارها در یالمللنیب و یمحل یهاشرکت انیم رقابت شیافزا به اقتصاد، شدنیجهان
 اگون،گون یهاروش با بتوانند که هستند آن یپ در توسعهدرحال یکشورها شتریب راستا نیا در. است شده

. کنند تیحما یداخل دکنندگانیتول از و داده سوق یبوم محصوالت مصرف سمت به را یداخل کنندگانمصرف
 وبمطل حد از یداخل یکاالها دیخر به یرانیا شهروندان لیتما کشور، داخل مطالعات اساس بر گرید یطرف از
 یبرا تنهانهرقابت  نی، اهاشرکت یبرا(. 120 ص ،1901 همکاران، و احسان) .است شدهزده نیتخم ترنییپا

 تیفیدر مورد ک کنندگانمصرف یابیوجود دارد. ارز زین یخارج محصوالتبلکه در مورد  یمحل صوالتمح
 یابیارز در هبرجست یژگیو کی عنوانبه مبدأ کشور اطالعاتباشد.  مبدأکشور  ریتصو بر اساستواند یمحصول م

 ،1محمد و نور ن،یاسی) سازدیم کیتحر را محصول به کنندهمصرف قیعال و کرده عمل محصول از کنندهمصرف
 شناخت جهت یقو ابزار کی عنوانبه نام تجاری مبدأ کشور از کنندگانمصرف ادراک تأثیر. (01 ص ،2442

 ص ،1900 ور،یکد) دارد یفراوان کاربرد سازمان، یسودآور شیافزا تیدرنها و یو تیرضا شیافزا ،یمشتر ازین
 و اید)آگوستا، مار ندینما یابیتر ارزرا جامع التمحصوکند تا یکمک م انیمحصول به مشتر منشأو  مبدأ(. 00

کشور  ،کنندمیبه آن توجه  در هنگام انتخاب محصول کنندگانمصرفکه  یاز عوامل یکی(. 2410 ،2یاستوتیدیو
ارورا، مسینتر، وو و است )قطعات  مبدأطراحی و کشور  مبدأمحصول شامل کشور  مبدأ کشور است. مبدأ

 توسعهدرحال یکنندگان کشورهادارد که مصرف تأثیر جهت نیا از معموالً مبدأکشور  ریتصو (.4112، 9همکاران
 ،تیفیک ای یطراح نظر ازرا  افتهیتوسعه یکشورها توسط دشدهیتول یکاالهادارند  لیتما افتهیتوسعهکمتر  ای

 کنندگانمصرف تا شودمی موجب که یعوامل ازجمله ؛(2418، 0چیراداکو و چیکوز چ،یشاپکنند ) یابیبهتر ارز
 با سهیمقا در یانریا یکاالها ترنییپا دوام و تیفیک یابیارز باشند نداشته یرانیا یکاالها دیخر به لیتما یرانیا

که اثر  افتندی( در2442، )1ویل و یل ،یمورف و،یلاز طرفی هم  (.1902 ،یکامران) است یخارج مشابه محصوالت
 اشته باشدد تواندیم یبه محصوالت خارج نسبت و قیمت محصوالت در نگرش ییبسزا تأثیر مبدأکشور ابعاد 

عات قط مبدأطراحی و کشور  مبدأشامل کشور  تواندیم مبدأدر نتیجه کشور  (.22، ص 2419 )هاکار و همکاران،
)ارورا،  انددادهقرار  استفاده موردرا  2یا نامتجانس 1مطالعات ترکیب متجانس یبرخ باشد. در راستای تجزیه مفهوم،

 بدأمطراحی و کشور  مبدأکشور باشد )( و معتقدند که زمانی که ترکیب متجانس 2411، مسینتر، وو و همکاران
 باشد. جانسنامتنگرش مثبت به کاالهای خارجی بیشتر از زمانی است که ترکیب  احتماالً قطعات یکی باشند(
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 .(94 ص ،1981 ،انیعباس ،یرشاهیام) است، نام تجاری ،کنندگانمصرف رفتار بر رگذاریتأث عوامل از گرید یکی
 ام تجارین کی ،زبان قیطر از اغلب کنندگانمصرف و است وابسته زبان هب شدتبه های تجاری برتر،ایجاد نام

 بر مبدأ کشور برچسب دادن قرار .(122 ص ،2412 ،1لرمن و لونا کارنوال،) دهندیم صیتشخ ای ییشناسا را
 دیرخ احتمال و شده درک ارزش د،یخرِ سکیر محصول، تیفیک از کنندگانمصرف یابیارز بر محصوالت یرو
 ،1001 ،2هسالپ و فلدیل و وال) گذاردیم اثر دارد، همراه به خود با را یاچندگانه اطالعات که یمحصول کی

 ابعاد ازلحاظ چه و یبخش زهیانگ ،یدشمن ازنظر چه دیخر رفتار بر "MADE IN" برچسب یعنی ؛(141 ص
 حصولم یابیارز یرونیب یهانشانه مجموعه از یبخش به «مبدأ کشور» عامل درواقع. گذاردیم تأثیر یفرهنگ
 (.140 ص ،2418 ،9ریسو ،پورتر) است شدهلیتبد کنندهمصرف توسط یبندبسته و نام تجاری ،متیباق همراه
 اعتقاد ن،یبنابرا ؛دهند شکل را محصوالت یکل یابیارز تا کنندیم کپارچهی ای بیترک را محصول اطالعات مردم

 در ولمحص به نسبت هاآن نگرش کنندهنییتع عوامل عنوانبه محصول یهایژگیو مورد در کنندگانمصرف
 محصول یهایژگیو نیتربرجسته از یکی به امروزه مبدأ کشور(. 198 ص ،2441 ،0جزیبر) شودمی گرفته نظر
 ص ،2442، محمد و نور ن،یاسی). است شدهلیتبد ،شوندیم آورده یخانگلوازم محصوالت برچسب یرو بر که
 شوند، وبرور مشکل با هاآن تلفظ در حتی و باشند نداشته آشنایی نام تجاری این با مشتریان است ممکن (.01
 دهند قرار مثبت تأثیر تحت محصول به نسبت را هاآن نگرش و برداشت تواندمی خارجی زبان از استفاده اما
تعددی م هاینقشدارای  تواندیمنتیجه با توجه به نوع محصول انتخابی، سطح کاربرد زبان  در (.2411 ،1اراکیا)

 باشد.
 شمارب جهان اقتصاد یعرصه در فعال عیصنا ترینمهم از یکی یخانگلوازم صنعت مختلف، عیصنا انیم در
 یاریسب عیصنا با صنعت نیا چراکه ؛استهکشور اقتصاد رونق و رکود با توأم آن رونق و رکود عمدتاً و رودیم

 ات ناچارند یخانگلوازم تولیدکنندگان از یاریبس که است ذکر انیشا .(1 ص ،1902 ،یاقوام. )است ارتباط در
 همچون یاطالعات حاضر حال در. ندینما عرضه انیمشتر به خود محصوالت مورد در یخاص یفن اطالعات
 به توجه با (.21 ص ،1982 ،یدانیاسف) گرددیم ارائه هابرچسب قیطر از محصوالت قطعات به مربوط اطالعات

 عیصنا نیرتفعال از یکی بر تمرکز با تا شده بیترغ پژوهشگر ،اشتغال جادیا در کشور عیصنا یدرصد 94 نقش
 اداقتص رونق و رکود با توأم آن رونق و رکود عمدتاً که یخانگلوازم صنعت یعنی یجهان اقتصاد عرصه در

 ،یاقوام) ستا ارتباط در دیگر عیصنا از یاریبس با صنعت نیا چراکه ؛بپردازد حاضر پژوهش انجام به کشورهاست
در داخل کشور  خانگیلوازمدر صنعت جاروبرقی یکی از اقالمی است که از طرفی هم . (1 ص ،1902

 که برخالف صنایع است معروفی هم بوده های تجارینامصاحب  نوعیبهداشته و  توجهیقابل هایپیشرفت
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 تأثیرت تح همچنین این محصولد. با کاالهای خارجی را داشته باش پذیریرقابتقدرت  توانندمیدیگر تا حدی 
مواجه  زیادی هایچالشبا در نتیجه انتخاب کاربران نهایی را  داخلی و خارجی زیادی بوده و های تجارینام

کشور کره جنوبی به علت سهم خارجی،  های تجارینامتوجه فضای غالب در کشور ایران برای با . کرده است
ت( اس کره جنوبیاصلی جاروبرقی در داخل بوده که برای کشور  تجارینام )ال جی و سامسونگ دو  باالی آن

نام  انزب ،مبدأکشور ابعاد خارجی انتخاب گردید و در کنار طراحی و قطعات  مبدأکشور  عنوانبهدر داخل کشور 
تواند بانگلیسی قرار داده شد تا ، چین و ... ژاپن مختلف از قبیل آلمان، تعدد کشورهایهم با توجه به  تجاری

علت انتخاب این دو ویژگی بر اساس نوع محصول د داخلی و خارجی را مورد پوشش قرار دهد. ارکلیه مو
های امنو همچنین دارا بودن  در داخل کشور آنطیف قیمتی گسترده  است که به دلیل شدهانتخاب)جاروبرقی( 

و باعث به ایجاد کرده  این محصولمتفاوتی را برای  هاینگرش، اخلی و خارجی در بازارهای ایرانتجاری د
 تجاری نامدر نتیجه پژوهشگر در تالش است تا از طریق مقایسه زبان  .متفاوت شده است هایگونهوجود آوردن 

را والت محصنوع و قیمت مثبت و منفی نسبت به این ، بتواند تا حدی علت اصلی ادراک مبدأر کشوابعاد  و
 هایژوهشپبر اساس  دست یابد. کنندگانمصرفادراکی  هایقیمتمطلوبی در  بندیجمعشناسایی کرده و به 

( سطح تازگی و نوع کاربرد محصول 2412) همکاراناروا و پژوهشگرانی مختلف همچون در این حوزه،  شدهانجام
مورد  کنندگانمصرف( سطوح مختلف طراحی را بر ادراک 2411) 1؛ مون و همکارانقراردادندرا مورد توجه 

 داخلی کنندگانمصرفرا در نگرش  مبدأ( نقش کشور سازنده قطعات و 2411همکاران ) اروا و؛ قراردادندبررسی 
بر ادراک  مبدأکشور ابعاد هم به بررسی تصویر  (2412 ،2کوشات فیشر و همکاران)مورد ارزیابی قرار داد؛ 

را  مبدأشور کابعاد  و نام تجاریزبان  زمانهم تأثیرپژوهشی به صورت ترکیبی  ولی؛ اندپرداخته کنندگانمصرف
الش هستند تا از طریق تجمیع پژوهشگران در تاست: در نتیجه  ررسی قرار ندادهبرای این صنعت مورد ب

. ی کننداین صنعت را شناسای کنندگانمصرفبتوانند علت اصلی قیمت و نگرش ادراکی  شدهمطرحسناریوهای 
بوده که به علت فضای متفاوت  (جاروبرقی) پژوهشنوع محصول علت اصلی انتخاب این دو متغیر بر اساس 

 ؛شودیمآن نسبت به محصوالت دیگر از سطح تازگی باالیی برخوردار بوده و نوع محصول هم کاربردی تلقی 
 در قالب موارد زیر مطرح کرد توانیماصلی پژوهش را  سؤاالتبنابراین 

  ل محصو شده درک متیق و نگرش بر (قطعات مبدأطراحی و کشور  مبدأکشور ) مبدأ کشوراثر ابعاد

 جاروبرقی( چیست؟) منتخب یخانگلوازم

  ؟ستیچ (یجاروبرق) منتخب یخانگلوازمل محصو شده درک متیق و نگرش بر نام تجاری زباناثر 

 
 

                                                                                                                                   
1. Moon at el 2 . Koscchate-Fischer 



 22ـــــــــــــــ  ... با درک شده متیبر نگرش و ق تجاریو زبان نام قطعات، طراحی کشور مبدأ  اثر

   پژوهش نهیشیپ و ینظر یمبان .2

 دهدیم نشان که است کلی ارزیابی نگرش( 2412) 1پیترس و اینز مک هویر،نگاه  از :کنندهمصرف نگرش

 2زنآ و فیشبین(. 122ص  ،2412 هویر،) منداری یا داریم دوست را عمل یا شخص مسئله، شی، یک ما چقدر که
 ول،محصموضوع ) یک مورد در فرد یک کلی قضاوت و ارزیابی از است عبارت نگرش که معتقدند نیز( 2411)

 هر نگرش لیوتحلهیتجز. باشد منفی یا مثبت و نامطلوب یا مطلوب تواندیم که...( تبلیغ، فروشنده، ،نام تجاری
 ،محمد) دننمای ینیبشیپ و داده توضیح را افراد رفتار تا دهدیم را امکان این خاص صنایع در فعاالن به فرد،

 بعد سه اساس بر را مبدأ کشور اثر ،محصول کنندگانمصرف(. 10 ص ،2410 ،9همکاران و ابیول ،یروشام
 و شدت موضوع کینسبت به  نگرش(. 20ص  ،2419 فابریز، و ترن) کنندیم درک رفتاری و عاطفی شناختی،

 یا خصش به نسبت تواندیم فرد که معنی این به ؛نیستند ثابت درونی ازنظر همیشه هانگرشو  دارد ضعف
 .(10ص  ،2411 ،0کوزکوسکا و اوو فنوبرباشد ) داشته منفی احساس هم و مثبت احساس هم ،یامسئله

 ریانمشت برای شده درک ریسک دهندهکاهش و کیفیت برای شاخصی و مقیاس را مبدأ کشور :مبدأ کشور
 فروش از پس خدمات و نام تجاری محصول، ارزش مانند ناملموسی عناصر شامل مبدأ کشور اثر که دندانمی

 ارزیابی معنای به مبدأ کشور یروتص( 2410) 2پریسیویک و دوزن کروپکا، ازنظر(. 24111 ،1باالبانیس و لوپز) است
 فرهنگی، هایدارایی مانند ابعادی گرنشان کشور تصویر .است کشور یک محصوالت کیفیت از مشتریان کلی

: شاخص دو با مبدأ کشور تصویر(. 2410 ،8یانگ و کیم لی، جانگ، جانگ) است فناوری پیشرفت و مد ارزش
 همکاران، و لی) دشومی سنجیده مبدأ کشور محصوالت به نسبت کلی نگرش و مبدأ کشور به نسبت کلی نگرش
2412). 
 ارسی،ف زبان مانند شودمی نگارش آن با نام که است خطی و الفبا نام تجاری زبان از منظور :نام تجاری زبان

 نندگانکمصرف رفتار و نگرش حافظه، بر و دارد مفهوم و معنا مشتریان ازنظر نام تجاری زبان نوع. انگلیسی
 بازار در آن از مثبتی ادراک که کشوری به مربوط بیگانه زبان از استفاده(. 2419 همکاران، و کارنوال) است مؤثر
 خارجی زبان از توانندمی محلی هایشرکت .است نام تجاری تصویر بر اثرگذاری ایبر مهم یوشر ،دارد وجود
 .(2449 ،0الواک و ثاکور) کنند استفاده مرتبط مثبت هاینگرش ایجاد برای
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 پژوهش یهاهیفرض. توسعه 3
 .است هشدپرداخته به صورت مجزا مرتبط هایپژوهشبر اساس  هاهیفرض یعلم یمبان یبخش به بررس نیا در

 کنندگانمصرفدر نگرش  ییبسزا تأثیر نام تجاری .درک شده متیق و نگرش با نام تجاریزبان  ارتباط
ارزش محصول را  کنندگانمصرف واقع در(. 119ص  ،2444 پِندِرگَست، و )فآوو ددار دیجد یخودروهانسبت به 

 نام نیاز رابطه مثبت ب هم همکاران و گروال. (22 ص ،2419 هاکار و همکاران،) دانندیممرتبط  نام تجاریبا 
 و متیگشتن به دنبال ق. (991ص  ،1008 )گِرِوآل و همکاران، ندنکیم یبانیپشت یمرجع داخل متیو ق تجاری

 .(910ص  ،2444 و همکاران، 1)بروکز است ترمتداول تیفیبه نسبت بعد ک ژیپرست یابیارز هنگام در نام تجاری
ما  .گذاردیم تأثیرروزمره  یزندگ یهاجنبهدر تمام  باًیگفت که: زبان تقر گونهنیادرباره زبان  توانیم طورنیهم

 توانیمزبان را  و کردهارتباط برقرار  یزندگ یهانهیزمتوسط زبان در همه  شدهارائه میکلمات و مفاه قیاز طر
 رسِلماد )دتوسعه  دیکشور جد ایدر نظر گرفت که با استفاده از آن درک خود را از فرهنگ  یاساس یابزار عنوانبه
 ،2414 ،9ورزیر) شودمی هیتجز ایساخته  زمانهمو زبان غالباً  تیمل نی(. ارتباط ب041ص  ،2411 ،2نگیالر و

 در و دهدیم ارائه را آن یمعنا ،نام تجاری ریتصو کی اساس و یزبان نشانه عنوانبه نام تجاری .(920ص 
 ارزش نندهجادکیا تواندیم نام تجاری درواقع. دارد یمیمستق تأثیر نام تجاری به مربوط اتیتداع و یآگاه ،گاهیجا
 ،دهندیم وندیپ مبدأ کشور نیشیپ اطالعات به را زبان ادیزاحتمالبه کنندگانمصرف(. 2412 ،0ویل) باشد یذات
 والتمحص تا سازدیم قادر را افراد و کندیم جادیا کنندهمصرف در یمنف ای مثبت هاینگرش یاطالعات نیچن
 نگرش یرو بر نام تجاری(. 2414 همکاران، و نیو ویسلس) کنند یبندطبقه خود ینسب تیماه به توجه با را
که  یتوجه به مطالب با. گذاردیم تأثیر( 2419 ،1زیفابر و ترن) شده درک متیق و( 2412 همکاران، و کارنوال)
  :گرددیم مطرح را ریز یهاهیفرضشد  انیب

 

H1 :فارسی تجارینام از نگرش به محصول در حالت  ترمثبت تجاری انگلیسینام به محصول در حالت  نگرش 

 .است

H2 :نام  حالت در محصول شده درک متیق از شتریب تجاری انگلیسینام  حالت در محصول شده درک متیق

  .است تجاری فارسی
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و  گذاردیم تأثیر یخارج نام تجاریبر نگرش محصوالت نسبت به  مبدأکشور  :بر نگرش مبدأکشور  اثرات
 هالتبروگ(. 2424 ،1وسفی و ارسلندر) محصوالت دارد دیبر قصد خر یمثبت تأثیر یخارج یتجار نامنگرش به 

دتر از ب مراتببهو ظاهر عملکرد  ت،یفیک ازنظر ینیچ یهالیاتومب که دندیرس جهینت نی( به ا2412) 2ریز و
که  است یعوامل از یکی مبدأکشور معتقدند که  (2440) دیبراو مک  نچیا. شوندیم یابیارز یآلمان یهالیاتومب

 منتشرشدهمطالعات  نیهمچن(. 101ص  ،2412 ،9تاکولیانسریو  چانگ ،)هسو محصول نقش دارد یابیدر ارز
 ،2444 ،0ندِرگَستو بِ فآوودارد )محصول وجود  یابیدر ارز هاآن تأثیرکشور و  یهاشهیکلکه  است آن از یحاک

 مبدأ کشور یدارا کنندگانمصرفکردند که  تائید( 2411همکاران )و  1، دوبرنوواموارد نیعالوه بر ا (.114ص 
 یبررس(. 102ص  ،2412 و همکاران، وهسدارند )محصول  یابیبر ادراکات و ارز یتوجهقابلاثرات  ،ترمثبت

 واندتیممحصول  کی مبدأکشور  که آن است دهندهنشان شد،انجام  یانشانهتک  صورتبه که ییهاپژوهش
هارکار و همکاران  (.114ص  ،2444 داشته باشد )فآوو، پِندِرگَست، تأثیر محصول نیاز ا کنندهمصرفنظر  یبر رو

آن توجه و  لهیوسبهکند که  جادیا «یاهالهاثر » کیممکن است  مبدأنشان دادند که کشور  2419در سال 
از  یکیتولید  مبدأکشور  .(21 ص ،2419 )هاکار و همکاران، دهدقرار  تأثیرتحت  راابعاد محصول  ریسا یابیارز
 نیهمچن(. 100 ص ،1000 ،الرود )هابول، کندیم لیرا تسه یابیارز یهایاستراتژاست که  ییهانشانه نیترجیرا

تازه  ی، به نسبت کشورهاهستند توسعهاز  یکه در سطح باالتر ییکشورها محصوالت یبرا یبهتر یهایابیارز
به شکل  ریز هیفرض نیبنابرا (.112ص  ،2444 پِندِرگَست،و  وجود دارد )فآوو توسعهدرحال یو کشورها یصنعت

 :شودمیعنوان  ریز

H3: یالتح از ترمثبتاست  یکره جنوب قطعات(طراحی و )مبدأ کشور ابعاد که  یبه محصول در حالت نگرش 

   .باشد رانیا ،قطعات(طراحی و مبدأ )کشور ابعاد است که 
 

 حصوالتم متیق و داشته محصول یابیارز در یادیز تأثیر مبدأ کشور :درک شده متیو ق مبدأکشور  اثرات
 .(4242، 6انگی نی و وتیسیجادزواست ) شده نیعج مبدأ کشور با محصول ینحو به و دهد قرار تأثیر تحت را

سازند یممحصول مرتبط  تیفیباک محصول را مبدأ کشور کنندگانمصرفکه  معتقدند( 2444) و فاوو بندرگست
وار است است نظریه نیا یامبن بر تیفیشاخص ک عنوانبه متیاستفاده از ق(. 114ص  ،2444 پِندِرگَست، و فآوو)

 ی، هرچه کاالرونیازامحصوالت است.  بخشتیرضا تیظرف ای دهیفا زانیم یبرا یاری، معتیفیکه ک
محصوالت  جهیدرنت .بود خواهد باالتر زین آن متیق پس داشت خواهد بر در را یشتریب دهیباشد، فا یترتیفیباک

 تیفیک نیهستند و ب دهیاز فا یمختلف ریمقاد یحاو ،شوندیممختلف به بازار عرضه  یهامتیباقکه  مشابه
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از  که یو تجرب یطبق شواهد نظر (.91ص  ،1002 ،1)جولندر وجود دارد یمیرابطه مستق متی( و قی)سودمند
 نشانه کی عنوانبه متیق از کنندگانمصرفاز  یاریبس کهبود  نیا( به دست آمد 2441) 9و سَتلِر 2ولکنر پژوهش

از سال  منتشرشده متیق (2442) ولکنر و هافمن .(181ص  ،2442 ،0هافمنو  ولکنرکنند )می استفاده تیفیک
 مدل. است افتهیکاهشدرک شده  تیفیبر ک متیکه اثر ق قراردادند و دریافتند موردبررسیرا  2441تا  1080
 تیفیک یرو بر را قطعات و مونتاژ ،یطراح کشور یعنی مبدأ کشور بعد سه اثر( 2448) 1گارما و یپلونسک ،وانگ
 متیق بر یمبتن طرح کی عنوانبه تیفیک و متیق رابطه کهییازآنجا. نمودند یبررس محصول شده درک

 با توانیم نیبنابرا ؛دانست مرتبط شده درک متیباق را شده درک تیفیک توانیم رونیازا است شدهشناخته
 ریبروکش) گذارندیم تأثیر متیق بر زین مبدأ کشور ابعاد از کی هر که کرد ینیبشیپ گرفتهانجام مطالعات به توجه

 تأثیری مبدأ کشور اثر که ندبود معتقد هم (2412) 2الدنکوت و انمانتوپولوسید ،شریکوشارت ف (.2412 ،1وونی و
 بیشتر آن رتأثی باشد یافتهتوسعه قطعات و یطراح مبدأ کشور که زمانی و دارد پرداخت به تمایل روی بر مثبت
 :شودمی عنوان زیر شکل به فرضیه بنابراین .است

H4 :از  رشتیاست ب طراحی و قطعات()جنوبی کره  ،مبدأ کشورابعاد که  یدرک شده محصول در حالت متیق

  باشد. رانیا ،مبدأکشور ابعاد است که  یحالت
 

 پژوهش شناسیروش .4

 لحاظاز و یشیمایپ – یفیتوص روش منظر از ،یکاربرد هدف منظر از پژوهش نوع پژوهش، موضوع به توجه با
 خانگیلوازم دیخر قصد که بودند ییهاخانم پژوهش یآمار جامعه. است یدانیم شیآزما پژوهش، طیمح

 ابانتخ علت .داشتند (شدهمشخص یزمان خیتار در) را تهران یجمهور ابانیخ و نیام منطقه دو در( یجاروبرق)
 ،اشتغال جادیا در کشور عیصنا یدرصد 94 نقش به توجه با که است نیا هدف جامعه عنوانبه خانگیلوازم

 خانگیلوازم نعتص یعنی یجهان اقتصاد عرصه در عیصنا تریناز فعال یکی بر تمرکز با تا شده بیترغ پژوهشگر
 نیا چراکه ؛بپردازد حاضر پژوهش انجام به کشورهاست اقتصاد رونق و رکود با توأم آن رونق و رکود عمدتاً که

 هاآن یدیکل نقش زین هاخانم انتخاب علت (.1 ص ،1902 ،یاقوام) است ارتباط در عیصنا از یاریبس با صنعت
ی محصول جارو برقی به دلیل سطح پیچیدگ .است خانواده رخرید جاروبرقی دبه عنوان تصمیم گیرنده اصلی در 

بی به جنو همچنین قیمتی و وجود مشابه تولید داخل مد نظر قرار گرفت. کشور کره در حد متوسط فناورانه و
 ایران انتخاب شد. به دلیل تشابه شکلی زبان خانگیلوازماین کشور در بازار  دلیل سهم بازار باالی نام تجاری

و احتمال ناتوانی پاسخگویان در تشخیص این زبانها با  چینی و ژاپنی ر زبانهای شرق دور مانندیای با ساکره
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روش بنیادی این پژوهش، آزمایش پیمایشی است که ترکیبی از زبان انگلیسی مد نظر قرار گرفت. یکدیگر، 
 ویسنار بر یمبتن حاضر پژوهشهر یک از حاالت متغیر مستقل را سناریو می نامیم. پیمایش و آزمایش است. 

 درباره شدهنوشته اطالعات انتقال یبرا یفیتوص عکس کی از یمختلف هاینسخه آن در که تصویری است
 ،2411 همکاران، و 1رانگتوساناثان) شودمی داده افراد به( مستقل یرهایمتغ) موردنظر عوامل از یخاص سطوح

 آنچه هب قیدق اشارات شامل که یاجتماع تیوضع کی ای شخص از کوتاه هایتوصیف عنوانبهو یسنار. (0 ص
 شوندمی فیتعر ،هادهندهپاسخ قضاوت جادیا ندیفرا ای گیریتصمیم در عوامل ترینمهم از شودمی تصور که

 زا قضاوت ای اقدام به و دهندمی ارائه را یفرض هایموقعیت که ی استداستانسناریو . (198 ص ،1002 ،2وبر)
 در هاداده آوریجمع روش کی عنوانبه وهایسنار از محققان از یادیز تعداد .دارند ازین دهندگانپاسخ یسو

داستانهایی که موقعیتهای فرضی را ارائه (. 192 ص، 1002 وبر،) اندکرده استفاده خود یتجرب هایپژوهش
وتاهی توصیفهای ک "عنوانبهدر مقابل، عکسها "دهند و به اقدام یا قضاوت از سوی پاسخ دهندگان نیاز دارند می

 از شود کهاز یک شخص یا اوضاع اجتماعی تعریف شده است که حاوی اشارات دقیقی در مورد آنچه تصور می

 ،2442 ،9هایمنو  پولونسکی ،واسون) باشنددر قضاوت پاسخ دهندگان می گیری یامهمترین عوامل در تصمیم

 محصول یطراحمبدا  کشور ،)انگلیسی، فارسی(نام تجاری زبان  یرهایمتغ به توجه با حاضر پژوهش در .(01 ص
که  شد یطراح ریتصو قالب در ویسنار 8 اًمجموع کره جنوبی، ایران() قطعاتمبدا  کشور و کره جنوبی، ایران()

در نظر  نمونه 94 ویسنار هر یازا به ،1 جدول در شدهمطرح ویسنار 8 به توجه ابآورده شده است.  1در جدول 
 و میمستق مراجعه وهیش به پرسشنامه 944 تعداد. است پاسخگو 204 پژوهش نمونه حجمگرفته شد و در نتیجه 

ها حذف پرسشنامه به دلیل وجود نقص فراوان در پاسخ 11تعداد . شد آوریجمع کاغذ-قلم و یگزارش خود روش
روش انجام کار به این شکل بود که به ازای هر  مدنظر قرار گرفت. استفاده قابل پرسشنامه 280 تینها درو 

نمونه  94سناریو مشخص شده، افراد گزینش شده یک سناریو را پاسخ داده و نهایتا برای هر سناریو حداقل 
در صورتی که  ( 1081) و جوهنحسب نظر پردو . مورد ارزیابی قرار گرفتندبر اساس تصاویر گزینشی متفاوت 

ین امر صادق اکه در این مطالعه  کاری نیستمتغیر مستقل عینی و دقیق باشد نیازی به گزارش کنترل دست
 شده درک قیمت یبرا و 041/4 برابر با سؤال 0 با محصول به نسبت نگرش یبرا کرونباخ یآلفا بیضراست. 

 و نیشبیف پژوهش از محصول به نسبت نگرش یهاسؤال. شد محاسبه 848/4 معادل سؤال چهار با محصول
   .شد استفاده 1008 ،1چاو از شده درکقیمت  یبرا و 2411 ،0زنآ

 
 

                                                                                                                                   
1.  Rungtusanathan 

2. Weber 
3 . Wason, Polonsky & Hyman 

4 . Fishbein&Ajzen 

5 . Chao 
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 پژوهش گانه 2 یوهایسنارتصاویر . 1 جدول
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 2سناریو 

 
 

 سناریو 

2 

 

 0سناریو 

 
 
 

  سناریو

2 

 

 
 

 هاداده لیتحل .5

 یهایگژیو انتخاب شدند، هاخانم که پژوهش یآمار جامعه به توجه با :یشناخت تیجمع یرهایمتغ فیتوص
 اساس بر، سال 91 یباال درصد %0/92 و سال 91 تا 21  %0/09 سال، 21 از کمتر %2/29 سن اساس بر هاآن

 مدرک یدارا %2/20 و یکارشناس مدرک یدارا %1/01 ،یکارشناس از کمتر مدرک یدارا %9/90 هم التیتحص
 .بودند تومان ونیلیم 0 تا 2 ماهانه مدآدر یدارا افراد اکثر مدآدر اساس بر. بودند باالتر و ارشد یکارشناس
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 ،ی)فارس نام تجاریزبان  ریگر سه متغ لیو تعد میمستق راتیتأث یابیارز یبرا :پژوهش یهاهیفرض آزمون

 یعموم سازیمدل ( ازیکره جنوب ران،یقطعات )امبدا ( و کشور یکره جنوب ران،ی)ا یطراح مبدا (، کشوریسیانگل
 است. شدهارائه ریز آزمون در جدول نیا جیاستفاده شد. نتا 1یخط

 

 نگرش وابسته ریمتغ یبرا( Between-Subjects) یمورد نیاثرات ب آزمون .2جدول 

 مجموع سوم نوع منبع
 مربعات

 اات بیضر یمعنادار سطح فیشر بعمر نیانگیم یآزاد درجه

 212/4 444/4 181/144 149/222 1 149/222 اثر

 441/4 121/4 298/4 122/4 1 122/4 نام تجاری زبان

 410/4 401/4 410/0 444/0 1 444/0 مبدا قطعات کشور

 411/4 499/4 189/0 111/14 1 111/14 یطراحمبدا  کشور

 کشور × مبدا قطعات کشور
 یطراح مبدا

202/4 1 202/4 140/4 202/4 444/4 

نام  زبان × یطراحمبدا  کشور
 تجاری

291/1 1 291/1 111/4 012/4 42/4 

 نامزبان  ×مبدا قطعات  کشور
 تجاری

012/4 1 012/4 090/4 111/4 42/4 

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

 

ست. ا مؤثربر نگرش نسبت به محصول  میمستق صورتبهکه تنها دو اثر  دهدیمنشان  2جدول  آزمون جینتا
بر نگرش  %01از  شیب نانیمحصول با اطم یطراح مبدأو کشور  %01از  شیب نانیبا اطمقطعات  مبدأکشور 

و نگرش  مبدأور کش ابعاد بر معنادار بودن یمبن هیفرض توانیم نیهستند. با توجه به ا اثرگذارنسبت به محصول 
 بیاست که ضر ریاتا قابل تفس بیاساس ضر براندازه اثرات ابعاد کشور بر نگرش  زانیم نییتع یبرا کرد. دیتائرا 
که  دهدیماِتا نشان  بیضرهستند.  ادیاثر ز یدارا 10/4اندازه متوسط و  یدارا 41/4اثر کم،  یدارا 41/4اتا 

 مبدأ کشور و( ادیز)اندازه  درصد 0/1بر نگرش نسبت به محصول حدود  یجاروبرق مبدا قطعاتکشور  تأثیر زانیم
 نیانگیبا توجه به م حال .دارد اثر( ادیز اندازهدرصد ) 1/1حدود  محصول به نسبت نگرش بر محصول یطراح

 است شده آورده 1 نگاره در که برد یپ هاآنبه تفاوت  توانیم ،کشورها

 

                                                                                                                                   
1. GLM 
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 دیتول کشور محصول به نگرش نیانگیم ینمودار سهیمقا .1نگاره 

 

 نسبت نگرش نیانگیم از( 41/1) یدر کره جنوب دشدهیتول ینگرش نسبت به جاروبرق نیانگیم ،1 هنگار اساس بر
 سهیهم از مقا یطراح مبدأکشور  نیانگیم سهیمقا یبرا .است باالتر (2/4) رانیدر ا دشدهیتول یجاروبرق به
   :است شدهاستفاده هانیانگیم

 

یطراح کشور محصول به نگرش نیانگیم ینمودار سهیمقا. 2 هنگار  
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 یجنوبدر کره شدهیطراح یوبرقنگرش نسبت به جار نیانگیم ،شودمی مشاهده 2نگاره  درکه  گونههمان
 رانیدر ا دهدشیتول یجاروبرق به نسبت نگرش نیانگیم از قطعات مبدأ کشور و نام تجاری زبان از فارغ( 410/1)
 است. ( باالتر180/4)

 میتقمس راتیتأث یابیارز یبرا :شده درک متیق بر قطعات و یطراح کشور ،تجاری نام زبان اثر آزمون
 مبدأور ( و کشینوبجهکر ران،ی)ا یطراح مبدأ(، کشور یسیانگل ،ی)فارس نام تجاریزبان  ریگر سه متغلیو تعد

 نیا جینتا. شد استفاده یخط یعموم سازیمدل درک شده محصول از متی( بر قیکره جنوب ران،یقطعات )ا
  :است شدهارائه 9 جدول در آزمون

 

مبالغ به )شده  درک متیق وابسته ریمتغ یبرا( Between-Subjects) یمورد نیاثرات ب آزمون .2جدول 

 تومان(

 منبع
 مجموع سوم نوع

 مربعات
 فیشر مربع نیانگیم

 سطح

 یمعنادار

 بیضر

 اتا

 208/4 444/4 084/811 44/222402119408109 44/222402119408109 اثر

 410/4 102/4 112/4 191129122821691 191129122821691 نام تجاریزبان 

 442/4 821/4 421/4 22942220120684 22942220120684 مبدا قطعاتکشور 

 420/4 444/4 011/12 44/11102989480240 44/1110298948040 یطراح مبدا کشور

 مبدأکشور 

 مبدأ کشور×طراحی

 قطعات

90/2119212212201 90/2119212212201 011/2 481/4 441/4 

 ×یطراح مبدأ کشور

 نام تجاری زبان
01 /80048020984 80048020984601 144/4 212/4 442/4 

 × قطعات مبدأکشور 

 نام تجاری زبان
08/00121008412 08/00121008412 141/4 201/4 442/4 

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

 
 ؤثرمدرک شده نسبت به محصول  متیبر ق میمستق صورتبهکه تنها دو اثر  دهدیمنشان  9جدول  آزمون جینتا

با  قطعات مبدأکشور  ×طراحی  مبدأکشور  یتعاملو ارتباط  %00از  شیب نانیاطم با یطراح مبدأاست. کشور 
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 انتویم عوامل، نیهستند. با توجه به ا اثرگذاردرک شده نسبت به محصول  متیبر ق %04از  شیب نانیاطم
 کرد. دیتائدرک شده را  متیق و مبدأکشور  ابعاد بر معنادار بودن یمبن هیفرض

کشور  أثیرت زانیم .شودمی استناداتا  بیدرک شده به ضر متیاندازه اثرات ابعاد کشور بر ق زانیم نییتع یبرا
( و ارتباط ادیز یلیخ اندازهبهدرصد ) 0/2درک شده نسبت به محصول حدود  متیبر ق یجاروبرق یمحل طراح

درصد  1درک شده نسبت به محصول حدود  متیمحصول بر ق یطراح مبدأکشور  × قطعات مبدأکشور  یتعامل
نسبت  دهدرک ش متیبر ق کیکداممشخص شود اثر  یلیتکم نیانگیبا مراجعه به م حالکم( اثر دارد.  اندازهبه)

   آورده شده است: 9که در نگاره  است شتریب یجاروبرقبه 
 
 

 
مبالغ به تومان() یطراح کشور دو در شده درک قیمت نیانگیم. 2نگاره   

 
 

 168046911) یجنوب کره یطراح مبدأکشور  با یرقدرک شده نسبت به جاروب متیق نیانگیم ،9بر اساس نگاره 
 باالتر است. (تومان 160906112) رانیدر ا شدهیطراح یرقدرک شده نسبت به جاروب متیق نیانگیاز م (تومان

 شده است: قرارگرفته موردبررسی قطعات مبدأکشور و  یطراح مبدأکشور  زمانهمدر ادامه اثر 
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  ه تومان(مبالغ ب)قطعات و  یطراح مبدأکشور  یدرک شده با توجه به اثر تعامل متیق نیانگیم تیوضع .0جدول 

 خطا سطح نیانگیم قطعات مبدأکشور  یطراح مبدأ کشور
 %01 نانیاطم فاصله

 باال کران نییپا کران

 رانیا
 101/1210210 212/119081 202/111121 000/1100000 رانیا

 211/1110121 411/1111401 202/111121 111/1990811 یجنوب کره

 یجنوب کره
 219/1021012 212/1190819 111/114011 414/1219199 رانیا

 410/2102000 290/1242101 182/111249 900/1022124 یجنوب کره

 

 مبدأر وو کش یطراح مبدأکشور  یبا اثر تعامل یدرک شده نسبت به جاروبرق متیق نیانگیم، 0بر اساس نگاره 
درک  متیق نیانگی( از متومان 160226124باشد ) یکره جنوب دیو کشور تول یکه کشور طراح یزمان ،قطعات

 اساس بر نیهمچن .است التربا( تومان 161006000باشد ) رانیا دیکشور تول و یکه کشور طراح یشده در حالت
 ای یفارس) نام تجاریفارغ از زبان  آنگاهباشد،  یکره جنوب یجاروبرق یکشور طراح کهیدرصورت 0 جدول

درک  رانیا در دشدهیتول یجاروبرقاز  ترگران یباشد آن جاروبرق یکره جنوب قطعات مبدأ(، اگر کشور یسیانگل
 یرابطهدرک شده  متیق بر نام تجاریزبان  دهدیمنشان  9جدول  آزمون حاضر جینتا نیهمچن .شودمی

 یهاهیفرضتوجه به مطالب فوق درباره  با .نمود نییتع اثر زانیم آن یبرا توانینم نیبنابرا؛ ندارد یمعنادار
 دیتائ دهش درک متیق و مبدأ کشور ابعاد نیب معنادار رابطه وجود بر یمبن چهارم هیفرض: گفت توانیم پژوهش

 .نشد دیتائ شده درک متیق و نام تجاری زبان نیب معنادار رابطه وجود بر یمبن دوم هیفرض اما ؛شد
 

  شنهادهایپ و یریگجهینت. 6
 یجنوب کره و رانیا کشور دو گرفتن نظر در با نام تجاری زبان و مبدأ کشور ابعاد تأثیر یبررس به حاضر پژوهش

 و نیکه به بازار ام ییهاخانم نیب در و تهران منطقه دو در جاروبرقی محصول یبرا یسیانگل و یفارس زبان و
 انیگوپاسخ نگرش داد کهپژوهش نشان  نیا یهاافتهیشد.  عیتوز داشتند یحضور مراجعه یجمهور نباایخ

ه کشور ک یدر حالتدارد. نگرش  یمیرابطه مستق یکشور قطعات و کشور طراح با یجاروبرقمحصول نسبت به 
و  یاحطرمبدا است که کشور  یاز زمان ترمثبتباشد  یآن کره جنوب یقطعات اصلمبدا و کشور  یطراحمبدا 

 میاثر مستق یدرک شده محصول جاروبرق متیق یبر رو یکشور طراح نیهمچن باشد. رانیا یقطعات جاروبرق
باالتر  متیباشد، ق رانیا یطراحمبدا که کشور  یباشد نسبت به زمان یکره جنوب یطراحمبدا کشور  یدارد. وقت

 درک متیق یبر رو زمانهم طوربه مبدا قطعاتو کشور  یطراحمبدا کشور  ریدو متغ طورنیهم. شودمی درک
گر کشور ا آنگاهباشد،  رانیا یجاروبرق یطراحمبدا کشور  کهیدرصورت معنا، نیبد. گذارندیم میشده اثر مستق

 قاًیدق .شودمیدرک  یکره جنوب تولید شده در یجاروبرقاز  ترگران یباشد آن جاروبرق رانیا زین مبدا قطعات
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 زین ا قطعاتمبداگر کشور  آنگاهباشد،  یکره جنوب یجاروبرق یطراحمبدا کشور  کهیدرصورتبالعکس  صورتبه
 نیب ارمعنادهمچین رابطه . شودمیدرک  رانیدر ا دشدهیتول یجاروبرقاز  ترگران یباشد آن جاروبرق یجنوب کره
 وجود نداشت. شده درک متیق و نام تجاری زبان

( 2440ن )چ همانند محققانی نتایج با پژوهش این یهاافتهی ،هاهیفرض یبر مبنا شدهانجام هایپژوهشاساس  بر
 یهافتهای حاضر با پژوهش طورهمین دارد، چشمگیری تأثیر ،نگرش روی بر مبدأ کشورابعاد  که داد نشان که

 اساس بر هاآن شدهادراک قیمت روی مبدأ کشور عوامل داد نشان که( 1009) لی و و تس( 2412) ریبروکش
 ؛(2412) یمگن (؛2418سوپر ) و پورترهم  نام تجاریزبان  تأثیردر بخش . گذاردیم تأثیر شده درک ارزش

 دهدرک ش یمترا بر نگرش و ق نام تجاریزبان  تأثیربودند که  هاییپژوهش ازجمله (1089) لیکاوسگ و کاینگ
قرار  تائیددرک شده مورد  یمتق بر نام تجاریزبان  تأثیرهم  (2411) ،همکاران و توپولونسکیبودند.  یرفتهپذ
 .داد

نگرش  یقطعات رومبدا و کشور  یطراحمبدا همچون کشور  یابعاد کهازآنجایی :یکاربرد یشنهادهایپ
 ی،که با توجه به ظرفیت های باالی تولید محصوالت جاروبرق شودمی شنهادیپ ،داشت میمستق تأثیر گویانپاسخ

و  یصادبا سطح توسعه اقت ییکشورهاقطعات(  یدکنندهیتولو  طراح) نیمتخصصاز  گان جاروبرقیدکنندیتول
 یرانیکار متخصص ا یرویبهبود ن به هاآناز دانش و تجربه  یریگبهرهدعوت به عمل آورد و با  یاکره فنّاورانه

مر باید در . البته این اابدی لیتعد یرانیا یکاال به نسبت انینگرش مشتر گونهنیازمان کمک سازد تا  یدر ط
کنند  یکار دیبا هادکنندهیتول ،حاضر پژوهشتوجه به  با بر روی برچسبمحصوالت درج شود.تبلیغات و همچنین 

ا باال ررا نسبت به محصول  هاآن دیخر حیبه نظر برسد تا ترج ترنییپا کنندهمصرف یدرک شده برا متیتا ق
 یکره جنوب دشدهیتول قطعات ازداد که اگر  شنهادیپ توانیم دیو تول یکشور طراح یتوجه به اثر تعامل با .ببرد

ب بین . ایجاد تناسشود درک ترنییپادرک شده  متیاستفاده شود تا ق رانیکشور ا یاز طراح ،شودمی استفاده
ها از گذار بوده و می تواند بستری مناسبی برای ادراک آن تأثیرنهایی  کنندگانمصرفقیمت و کیفیت در نگرش 

یدی از طریق قطعات تولداخلی جاروبرقی باید باشد. تولیدکنندگان  خانگیلوازمنهایی محصوالت  هایقیمت
 نندگانکمصرفداخلی تا حدی زیادی نگرش  ی و پیشرفته در ساخت محصوالت با نام تجاریکشورهای صنعت

محصوالت حارجی همسان شوند. از طرفی دیگر  هایقیمتآنها تغییر داده و تا حدی با  هایقیمترا نسبت به 
جه مایل بیشتری به محصوالت خارجی داشته و در نتیت کنندگانمصرفدر شرایط برابر کیفیت و قیمت معموال 

برای تولیدکنندگان جاروبرقی در ایران بهتر است از طریق خرید قطعات، استفاده از حق امیتاز، قراردادهای 
یادگیری تکنولوژیهای پیشرفته را در فضای کسب و کارهای این محصول مدیریتی، تولید مشترک و... زمینه های 

 اریهای تجنامراهم ساخته و مبنای مناسبی برای ایجاد مزیت رقابتی برای محصوالتی با در سطح داخلی ف
( نشان دادند ممکن است نگرش مثبت نسبت 1089) لیوکاوسگ انگیکه کا طورهمان داخلی فراهم سازد.
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 یرابرسطح ب در متیو ق تیفیکه ک یطیدر شرا کنندهمصرف حالنیباا ؛باشد شتهوجود دا یمحصوالت داخل
رتر ب های تجاریبا نامتا محصوالت  درواقع .دارد یخارج تمحصوال دیبه خر یشتریب لیتما رندیقرار بگ باهم
اده از لزوم استف رونیازا. شودمیتناب جا یداخل نییپا تیفیباکمحصوالت  دیود داشته باشد از خرجو یخارج

 میتصم یممکن است رو یرانیاز کارگر ا تیو حما یرانیا یکاال دیخر یهانیکمپ نیگسترده و همچن غاتیتبل
 بگذارد. تأثیر کنندهمصرف دیخر

 هشیر تنها از: اندعبارتپژوهش  نیا یهاتیمحدود ازجملهپژوهش  جیتوجه به نتا با :پژوهش یهاتیمحدود
 ز،ی)تم یرانیا شهیبارمطرح شد. اگر نام  یسیو انگل یبه دو زبان فارس نام تجاری( Vacuum Cleaner) یسیانگل

 حاتیزبانِ توض کنترل اثرات عدم متفاوت باشد. جینوشته شود ممکن است نتا یسیانگل ای ی...( با زبان فارسبا،یز
 ،نام تجاریزبان  جزبه چراکه ؛برشمرد پژوهش حاضر یهاتیمحدوداز  گرید یکی توانیمکاتالوگ را  یرو

 هاپاسخ یباشد، بر رو شدهنوشته ... ساختِ ای …Made in مثالًکه  ثیح نیکاتالوگ از ا یرو حاتیزبان توض
 جه بهعدم تو هاتیمحدود از یکی اثرات مورد کنترل قرار نگرفته است. نیا کهیدرحالداشته است  یراتیتأث

 یوبرقتجربه استفاده از جار ایآ نکهیا مثالً ،استمشابه  یخارج ای یرانیا یخانگلوازماز  کنندگانمصرف تجربه
 صرفاً سشنامهپر نیهمچنبوده است.  رگذاریتأث هاپاسخ یتجربه بر رو نیا چراکه ریخ ای اندداشته یاکره ای یرانیا
اره درب هاآنبه دانش و اطالعات  کهیدرحال دیگرد عیتوز یخانگلوازم یهافروشگاهحاضر در  یهاخانم همه نیب

د و ناشی از قیمت دالر انجام ش افسارگسیختهاین پژوهش قبل از تورم  درنهایت توجه نشد. یمحصول جاروبرق
 برابر شده است. 1تا  0حداقل  احتماالًارقام جدید برای قیمت درک شده  طبیعتاً

 شودیمتوصیه  یآت هایپژوهش در جیو نتا هاتیمحدودتوجه به  با :ندهیآ هایپژوهش یبرا ییهاشنهادیپ
 هاآندر  یفارس یهاشهیرکه  هاییناممثال از  یدارد استفاده نشود. برا یسیانگل شهیر صرفاًکه نام تجاری از 

نام بان اثر ز نهیدرزم ترقیدق جینتا افتیجهت در شودمی شنهادیپ .گردد استفاده بایز ،زیتموجود دارد مانند 
 یآت هایپژوهشدر  شودمی شنهادیپ .ردیگ قرار یابیارز و کنترل مورد کاتالوگ یرو حاتیتوض زبان ،تجاری
 ترقیقد جیجهت کسب نتا .ردیقرار گ یابیو ارز یموردبررس یو خارج یاز محصوالت داخل کنندهمصرفتجربه 

 ردیجام گان زین اصفهان ،رازیش مشهد، ازجملهبزرگ کشور  یبازارها ریمشابه در سا پژوهشکه  شودمی شنهادیپ
 سؤاالتبه  ییگوپاسخ یبرا انیاکثر مشتر کهییازآنجا گردد. سهیمقا پژوهش نیا جیبا نتا هاآنحاصل از  جیو نتا

 یمونه آمارن ان،یمشتر یجابهبهتر باشد  دیشا دندیپرسیم سؤال هافروشندهاز  یاطالعیبپرسشنامه به علت 
 یریگمیمتصدر  رگذاریتأثافراد  عنوانبه هافروشنده نیشوند و پرسشنامه ب انتخاب هافروشنده نیپژوهش از ب

 .گردد عیتوز انیمشتر
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