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تأثیر تصویر کشور سازنده، کیفیت ادراک شده 
و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش 
دستباف ایرانی
)مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-  شهر توکیو(

بیــن  موانــع تجــارت  برداشــته شــدن  بــا  امــروزه 
کشــورها، شــاهد ظهــور پدیــدة جهانــى شــدن در ســطح 
تجــارت بین الملــل و رویارویــى مصرف کننــدگان بــا 
ــن  ــن بی محصــوالت کشــورهاى مختلــف هســتیم. در ای
بررســى رفتــار مصرف کننــدگان و شناســایى عوامــل مؤثر 
ــتریان  ــوص مش ــتریان، على الخص ــد مش ــد خری ــر قص ب
خارجــى کــه الگوهــاى رفتــارى متفاوتــى دارنــد، بــراى 
بازاریابــان اهمیــت ویــژه اى پیــدا مى کنــد. در ایــن 
مقالــه تــالش شــده اســت تــا تأثیــر ســه عامــل تصویــر 
کشــور ســازنده، کیفیــت ادراك شــده و آشــنایى بــا برنــد 
ــى در  ــتباف ایران ــرش دس ــتریان ف ــد مش ــر قصــد خری ب
ــق  ــن تحقی ــرد. ای ــرار گی ــورد بررســى ق ــن م کشــور ژاپ
از نظــر هــدف کاربــردى، بــه جهــت شــیوة جمــع آورى 
اطالعــات پیمایشــى از نــوع مقطعــى و بــه لحاظ بررســى 

روابــط بیــن متغیرهــا از نــوع همبســتگى اســت. جامعــۀ 
ــرش  ــگاه هاى ف ــتریان فروش ــق مش ــن تحقی ــارى ای آم
دســتباف ایرانــى در کشــور ژاپــن- شــهر توکیــو هســتند. 
نمونــۀ آمــارى پژوهــش بــا بهره گیــرى از فرمــول 
کوکــران و روش نمونه گیــرى تصادفــى در دســترس 
385 نفــر تعییــن شــده اســت. نتیجــۀ آزمــون فرضیه هــا 
بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS حاکــى از تأثیــر هــر ســه 
متغیــر بــه ترتیــب آشــنایى بــا برنــد، کیفیــت ادراك شــده 
ــتریان  ــد مش ــد خری ــر قص ــازنده ب ــور س ــر کش و تصوی

ــى اســت.  ژاپن

کیفیــت  ســازنده،  تصویــر کشــور  کلیدی:  واژه های 
ــد ــد خری ــد، قص ــا برن ــنایى ب ــده، آش ادراك ش
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ংمقدمه
آنچــه در دهه هــاى اخیــر بیــش از پیــش نمــود 
ــارت و روى  ــدن تج ــى ش ــت بین الملل ــرده اس ــدا ک پی
ــرکت ها  ــت. ش ــى اس ــازار جهان ــه ب ــرکت ها ب آوردن ش
و تولیدکننــدگان مى کوشــند تــا کاال هــا و خدمــات خــود 
را در سرتاســر دنیــا بــه فــروش برســانند و ســود خــود را 
ــا صــادرات  حداکثــر ســازند. در ایــن میــان شــرکت ها ب
فعالیت هــاى  در  درگیــرى  کمتریــن  بــا  مى تواننــد 
محلــى، محصــول خــود را بــه بازارهــاى جهانــى عرضــه 

ــم1 2014: 136). ــن ابراهی ــالم ب ــد (س کنن
یــک  مصــرف  فرآینــد  در  درگیــر  فــرد  هــر 
ــتند  ــرادى هس ــدگان اف ــت. مصرف کنن ــده اس مصرف کنن
ــن نیازهــاى خــود چــه در مصــارف  ــال تأمی ــه دنب کــه ب
شــخصى و چــه جمعــى هســتند. موضــوع رفتــار 
ــده اســت. درك  ــده موضوعــى وســیع و پیچی مصرف کنن
رفتــار مصرف کننــده و «شــناخت مشــتریان» ســاده نیســت 
ــدگان  ــه مصرف کنن ــن موضــوع ک ــى ای ــى پیش بین و گاه
در شــرایط مختلــف چگونــه تصمیــم مى گیرنــد و رفتــار 
ــى2 2014:  ــد کارى دشــوار اســت (جى ســانا تى ک مى کنن
34). از آن جایــى کــه مصرف کننــدگان نقطــۀ عطــف 
ــن الزم  ــتند، بنابرای ــى هس ــاى بازاریاب ــى فعالیت ه تمام
ــى  ــى و چگونگ ــا درك چرای ــق ب ــى موف ــت بازاریاب اس
ــه و بررســى  ــاز شــود. مطالع ــدگان آغ ــار مصرف کنن رفت
عواملــى کــه روى رفتــار مصرف کننــده تأثیرگذارنــد 
و بررســى و تأثیــر هــر یــک از ایــن عوامــل روى 
ــار  ــه شــناخت و درکــى از رفت ــار باعــث دســتیابى ب رفت
مصرف کننــده مى شــود کــه بازاریابــان تنهــا در ایــن 
صــورت قــادر خواهنــد بــود محصولــى را ارائــه کننــد که 
ــترى  ــاق بیش ــتریان انطب ــت هاى مش ــا و خواس ــا نیازه ب
ــا توجــه  داشــته باشــد (خیــرى و فتحعلــى 31394: 3). ب
بــه ایــن مســئله صاحب نظــران بازاریابــى نیــز تحقیقــات 
خــود را در ایــن زمینــه افزایــش داده انــد، در نتیجــه ایــن 
تحقیقــات عوامــل تأثیرگــذار مختلفــى تــا کنون شناســایى 
از  مصرف کننــدگان  رفتــار  کــه  شــده اند  معرفــى  و 
ــورد  ــات م ــى از موضوع ــد. یک ــر مى پذیرن ــا تأثی آن ه
ــازار از کشــور  ــر ذهنــى ب توجــه ایــن دانشــمندان تصوی
ســازنده اســت. کشــور ســازنده محرکــى بســیار اساســى 
ــوالت  ــه محص ــبت ب ــده نس ــاى مصرف کنن در ارزیابى ه
1. Salem Ben Ebrahim
2. Jisana T.K.
3. Kheiri & Fathali

اســت (کاتارینــا4 2015: 28). از آن جــا کــه شــهرت 
کشــور ســازنده گاهــى بنــا بــه دالیــل مختلــف سیاســى، 
ــاى  ــا قضاوت ه ــا ســوگیرى و ی ــى ب فرهنگــى و اجتماع
ــل  ــذا از عوام ــراه مى شــود ل ــدى هم ــه و تک بع یک جانب
ــراى شناســایى قصــد و  ــل ب ــن عام ــار ای دیگــرى در کن
ــى، درك  ــر بررس ــارت بهت ــه  عب ــداران و ب ــار خری رفت
به خصــوص  مصرف کننــدگان  رفتــار  پیش بینــى  و 
ــد، ابعــاد  ــد تبلیغــات، برن ــدگان خارجــى مانن مصرف کنن
آن، شــهرت آن و آشــنایى خریــدار بــا آن، ابعــاد مختلــف 
محصــول، ارزش و کیفیــت ادراك شــده از محصــول، 
بازاریابى هــاى  فــروش،  و  بازاریابــى  اســتراتژى هاى 
نویــن و شــبکه هاى اجتماعــى و بســیارى از عوامــل 
ــل و  ــل تأم ــده قاب ــار مصرف کنن دیگــر در شناســایى رفت

ــارانادیا5 2016: 344). ــور س ــتند (ن ــى هس بررس
از  یکــى  و  دســتى  هنــر  کهن تریــن  فــرش 
مشــخصه هاى فرهنگــى هنــرى ایــران اســت کــه از 
گذشــتۀ دور از جملــه کاالهــاى عمــده در صــادرات 
ــد  ــه تولی ــرا ک ــود. چ ــوب مى ش ــران محس ــى ای غیرنفت
فــرش نســبت بــه صنایــع دیگــر، على رغــم ارزش افــزوده 
ــد و  ــعۀ تولی ــد و توس ــرى مى طلب ــرمایۀ کمت ــش س باالی
ــد  ــز مى توان ــتغال نی ــاد اش ــر ایج ــرش از نظ ــارت ف تج
ــورد توجــه باشــد (منشــادى و  ــالم عمــدة م یکــى از اق
ســاالرزهى 1395: 41). ایــن عوامــل اهمیــت و ضــرورت 
بازاریابــى و صــادرات ایــن  محصــول  را مشــخص تر 
ــران  ــده ای ــاى ارائه ش ــن گزارش ه ــق آخری ــازد. طب مى س
ــادرات  ــۀ ص ــان در زمین ــر جه ــدة برت ــن صادرکنن اولی
ــرش  ــدگان ف ــام تولیدکنن ــن تم ــتباف در بی ــرش دس ف
ــه  ــوع ب ــن موض ــه ای ــایت OEC6 2017) ک ــت (س اس
ــراى  ــى ب ــادرات غیرنفت ــت در امرص ــک مزی ــوان ی عن
ــر  ــل مؤث ــا شناســایى عوام ــه ب ــى مى شــود ک کشــور تلق
ــم از  ــى آن (اع ــداران خارج ــاى خری ــش تقاض ــر افزای ب
ــج  ــه نتای ــوان ب ــخصى) مى ت ــا ش ــده و ی ــداران عم خری
چشــمگیرى در ایــن خصــوص دســت یافــت. از ســویى 
دیگــر فــرش دســتباف ایرانــى چــه در داخــل و چــه در 
ــوان  ــه عن ــى ب ــورهاى خارج ــدگان کش ــن مصرف کنن بی
ــالف  ــر خ ــت. ب ــده اس ــناخته ش ــس ش ــک کاالى لوک ی
ــاى  ــازار کااله ــر ب ــال هاى اخی ــادى در س ــود اقتص رک
ــى  ــل توجه ــد قاب ــروش رش ــد ف ــر درآم ــس از نظ لوک

4. Katharina Roth
5. Norsara Nadia
6. The Observatory Of Economic Complexity
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داشــته اســت. طبــق گــزارش شــرکت (بیــن و کمپانــى)1 
ــال 2014  ــى در س ــس جهان ــازار لوک ــال 2015، ب در س
ــبت  ــه نس ــته ک ــارد دالر داش ــادل 224 میلی ــى مع فروش
ــت و  ــد اس ــش از 4 درص ــد آن بی ــال 2013 رش ــه س ب
ــز  ــس نی ــاى لوک ــدگان کااله ــداد مصرف کنن ــًا تع طبیعت
ــازار کاالهــاى لوکــس  افزایــش داشــته اســت. اگرچــه ب
در حــال گســترش اســت امــا تحقیقــات نســبتًا کمــى در 
خصــوص رفتــار مصرف کننــدگان در ایــن زمینــه انجــام 

ــگ 22016: 2). ــم و جون ــت (کی ــده اس ش
ــد  ــۀ قص ــه مقول ــى ب ــان بازاریاب ــش متخصص گرای
ــود  ــى مى ش ــد ناش ــار خری ــا رفت ــاط آن ب ــد از ارتب خری
(خیــرى و فتحعلــى 1394: 3 ). فیشــبین و آیــزن3 (1975: 
بهتریــن پیش بینــى در مــورد  ادعــا کردنــد کــه   (5
رفتــار فــردى، یــک ارزیابــى از قصــد فــرد بــراى انجــام 
ــار اســت. قصــد و نیــت یــک عامــل مهــم در  یــک رفت
ســاختار نگــرش افــراد اســت و مى توانــد رفتــار واقعــى 
ــد بیشــتر باشــد،  ــى قصــد خری ــد. وقت ــى نمای را پیش بین
ــد  ــن قص ــت، بنابرای ــر اس ــز زیادت ــد نی ــال خری احتم
ــد  ــار خری ــراى رفت ــى ب ــل پیش بین ــن عام ــد مهم تری خری
ــا  ــان4 1988: 25). ب ــى مین ه ــت (س ــده اس مصرف کنن
ــک  ــوان ی ــه عن ــتباف ب ــرش دس ــگاه ف ــه جای ــه ب توج
مزیــت رقابتــى صادراتــى کشــور و نیــز بنــا بــر گــزارش 
مرکــز ملــى فــرش ایــران (ارائه شــده در جــدول شــمارة 
ــى  ــن یک ــور ژاپ ــواره کش ــال ها هم ــى س ــه در ط 1)، ک
ــوده  ــول ب ــن محص ــادرات ای ــى ص ــد اصل ــج مقص از پن
ــدگان فــرش  ــراى صادرکنن اســت، چالــش مهمــى کــه ب
دســتباف ایــران وجــود دارد ایــن اســت کــه عوامــل مؤثر 
ــار مصرف کننــدگان را شناســایى  ــر قصــد خریــد و رفت ب
ــه  ــت ب ــن صنع ــت در ای ــش رقاب ــه افزای ــه ب ــا توج و ب
ــن در  ــد. بنابرای ــظ مشــتریان خــود بپردازن جــذب و حف
ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم 
متغیرهــاى تصویــر کشــور ســازنده، کیفیــت  کــه  
ادراك شــده و آشــنایى بــا برنــد چگونــه و بــه چــه میــزان 
ــد؟  ــر مى گذارن ــى تأثی ــتریان ژاپن ــد مش ــد خری ــر قص ب

ــرکت هاى  ــن ش ــى از بزرگ تری ــرکت Bain & Company  یک 1. ش
ایالــت  مشــاورة کســب  و کار در جهــان،  در شــهر بوســتون 

ــت. ــت اس ماساچوس
2. Kim & Jung
3. Fishben& Ajzen
4. C.Min Han

 منبع: مرکز ملی فرش ایران و اتاق بازرگانی5

5. آمارهــاى ارائه شــده تــا ســال 1393 از مرکــز ملــى فــرش 
اســتخراج گشــته و ســال هاى بعــد برگرفتــه از آمــار اتــاق بازرگانــى 

ــت. ــران اس ــاجى ای ــع نس ــن صنای و انجم

جدول شمارۀ 1- صادرات فرش دستباف ایران طی سال های 1393-1385

ارزش صادراتسال
(میلیون دالر)

میزان صادرات
(هزار تن)

پنج کشور اول مقصد 
صادرات فرش 
دستباف ایران

138540517
آمریکا- آلمان- 

ایتالیا-امارات متحدة 
عربى- ژاپن

138639810,7
آمریکا- آلمان- 

ایتالیا-امارات متحدة 
عربى- ژاپن

13874227,8
آمریکا- آلمان- 

ایتالیا-امارات متحدة 
عربى- ژاپن

13884938
آمریکا- آلمان- 

ایتالیا-امارات متحدة 
عربى- ژاپن

13895558,2
آلمان- امارات متحدة 
عربى-آمریکا- لبنان- 

ایتالیا

13905607
آلمان- ایتالیا- امارات 
متحدة عربى- ژاپن- 

لبنان

لبنان- پاکستان- 13914276
چین- ژاپن- قطر

13923145,1
آلمان- امارات متحدة 
عربى-ژاپن- لبنان- 

ایتالیا

13933305,2
امارات متحدة عربى-
پاکستان- آلمان- 
ژاپن-ترکمنستان

1394314,85,1
آلمان- امارات 

متحدة عربى- ژاپن- 
پاکستان- آمریکا

13953565,7
آمریکا- آلمان- 

امارات متحدة عربى- 
لبنان- پاکستان
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ংادبیات و پیشینۀ تحقیق
درك عواملــى کــه تصمیــم خریــد مصرف کننــدگان را 
ــراى شــرکت ها مخصوصــًا  ــرار می دهــد ب ــر ق تحــت تأثی
ــد  ــت می کنن ــى رقاب شــرکت هایى کــه در بازارهــاى جهان
بســیار مهــم و حیاتــى اســت. یــک عقیــده متعــارف ایــن 
ــر  ــى را ب ــدگان، محصــوالت واردات ــه مصرف کنن اســت ک
مبنــاى کیفیــت آن هــا خریــدارى مى  کننــد، امــا در بعضــى 
ــى  ــت داخل ــدگان محصــوالت بى کیفی ــوارد مصرف  کنن م
ــد  ــح می دهن ــت خارجــى ترجی ــه محصــوالت باکیفی را ب
ــت  ــوالت بى کیفی ــر، محص ــوارد دیگ ــس در م و برعک
ــح  ــى ترجی ــت داخل ــوالت باکیفی ــه محص ــى را ب خارج
مى دهنــد. بنابرایــن، عوامــل دیگــرى وجــود دارنــد 
ــن  ــازند (انگوی ــن مى س ــده را روش ــن پدی ــل ای ــه دلی ک
و دیگــران 12008: 28). مشــتریان ارزش  یــک  کاال 
ــارى  ــام تج ــد. ن ــوط مى  دانن ــارى آن مرب ــام تج ــه ن را ب
ــترى  ــن مش ــه ذه ــى را ب ــا منف ــت ی ــام مثب ــد پی مى توان
ــه تبلیغــات و برنامه  هــاى  انتقــال دهــد و ایــن بســتگى ب
ــول،  ــاى محص ــهرت کاال، ویژگى ه ــروش، ش ــبرد ف پیش
کشــور تولیدکننــده یــا کشــور دارنــدة برنــد، ارزیابــى و 
تجــارب اســتفاده از کاال در گذشــته و ... دارد. بــه طــور 
خالصــه عوامــل متعــددى هســتند کــه باعــث مى  شــوند 
ــدگان نقــش   تصــور خاصــى از کاال در ذهــن مصرف کنن

ــان و فورســیت 22012: 1444).  ــدد (بی بن

قصد خرید •
ــارى، بیانگــر شــدت نیــت و ارادة فــردى  قصــد رفت
بــراى انجــام رفتــار هــدف اســت. رابطــۀ قصــد رفتــارى 
بــا رفتــار نشــان مى دهــد، افــراد تمایــل دارنــد در 
رفتارهایــى درگیــر شــوند کــه قصد انجــام آن هــا را دارند 
(خرمــى 1395: 37). آیــزن و فیشــبن قصــد را تعیین کنندة 
عمــل در یــک مســیر معیــن مى داننــد. آن هــا قصــد رفتــار 
ــار  ــک رفت ــکل دهى ی ــى ش ــال ذهن ــوان احتم ــه عن را ب
ــک  ــد ی ــد خری ــًال، قص ــد. مث ــف کرده ان ــاص تعری خ
ــوب  ــدة خ ــوان پیش بینى کنن ــه عن ــاص ب ــول خ محص
رفتــار واقعــى در خریــد محصــول تشــخیص داده شــده 
اســت. بنابرایــن نیــات رفتــارى بــه عنــوان نزدیک  تریــن 
ــه  ــر گرفت ــدگان در نظ ــار مصرف کنن ــدة رفت پیش بینى کنن

ــران 3 2010: 1421).  ــا و دیگ ــوند (رامایاه مى ش

1. Nguyen & others
2. Bian& Forsythe
3.  Ramayaha et al.

تصویر کشور سازنده )کشور مبدأ( •
بــه موضــوع کشــور ســازنده از ابتــداى ســال 
ــدأ  ــام کشــور مب ــه شــده اســت. افشــاى ن 1960 پرداخت
از  قانونــى اســت.  الــزام  در سرتاســر جهــان یــک 
ــوان  ــه عن ــات ب ــه اطالع ــن گون ــتریان از ای ــن رو مش ای
نشــانه هاى  ســایر  همــراه  بــه  بیرونــى،  نشــانه هاى 
درونــى و بیرونــى  بــراى ارزیابــى کاال اســتفاده مى کننــد 
ــى  ــدى جهان ــى برن ــا 2016: 345). وقت ــارا نادی (نورس
ــا  ــى ایف ــى حیات ــد نقش ــدأ مى توان ــور مب ــود، کش مى ش
ــر  ــه ب ــت ک ــى اس ــدأ محرک ــور مب ــع کش ــد. در واق کن
ادراك مصرف کننــدگان و قصــد خریــد آن هــا تأثیــر 
ــف  ــگ و همــکاران4 2014: 188). تعاری ــذارد (جان مى گ
ــت؛  ــده اس ــه ش ــازنده ارائ ــور س ــراى کش ــددى ب متع
ناگاشــیما در ســال 1970 تأثیر کشــور ســازنده را تصویر، 
ــه  ــدگان ب ــار و مصرف کنن ــه تج ــه اى ک ــار و کلیش اعتب
محصــوالت یــک کشــور خــاص نســبت مى دهنــد، 
تعریــف کــرد. نایــت و کاالنتــون5 (1999: 152) عواملــى 
ــدگان در  ــى مصرف کنن ــدة ادراك کل ــه منعکس کنن را ک
ــور  ــک کش ــده در ی ــوالت تولیدش ــت محص ــورد کیفی م
ــتند،  ــور هس ــردم آن کش ــورد م ــرش در م ــاص و نگ خ
موضــوع کشــور ســازنده مى داننــد. اهمیــت کشــور 
ــار  ــن ب ــراى اولی ــول ب ــک محص ــه ی ــى ک ــدأ را زمان مب
ــوان  ــود، مى ت ــى مى ش ــى معرف ــور خارج ــک کش در ی
درك کــرد. اثــر کشــور مبــدأ بــه دلیــل ســاختار هالــه اى 
اســت. بــه ایــن معنــا کــه، تصویــر مثبــت از یــک کشــور 
ــه خاطــر تصویــر مثبــت از محصولــى باشــد  ــد ب مى توان
کــه مصرف کننــده بــا آن آشــنایى دارد. ســپس ایــن 
ــایر  ــادرات س ــعۀ ص ــه توس ــود ب ــۀ خ ــه نوب ــر ب تصوی
تولیدکننــدگان داخلــى نیــز کمــک مى کنــد. کشــور مبــدأ 
ــدون  ــوالت ب ــت محص ــى کیفی ــراى ارزیاب ــى را ب مبنای
ــم  ــى فراه ــاى اطالعات ــایر ویژگى ه ــن س ــر گرفت در نظ
مــى آورد. همچنیــن کشــور مبــدأ ممکــن اســت مفاهیــم و 
دانشــى را ایجــاد کنــد کــه بــر تفســیر ســایر ویژگى هــاى 
اطالعاتــى در دســترس محصــول تأثیــر دارنــد (احمــد و 
ــد  ــدأ مى توان ــور مب ــى کش ــران 62004: 104). گاه دیگ
تأثیــر منفــى بــر ارزیابــى محصــول داشــته باشــد. 
در اینگونــه مــوارد تولیدکننــدگان معمــوالً ســعى در 
ــام کشــور مبــدأ بــه دلیــل تــرس از تأثیــر  پنهان ســازى ن

4. Jung & others
5.  Knight & Calantone,
6. Ahmed & Others
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ــرد 1395: 2). ــى ف ــى و کرامت ــد (پهلوان ــى آن دارن منف
ــد  ــر قص ــازنده ب ــور س ــر کش ــۀ اول: تصوی «فرضی
ــر  ــى تأثی ــى فــرش دســتباف ایران ــداران ژاپن ــد خری خری

دارد.»

کیفیت ادراک شده •
ــى  دارد.  ــذرا و نامعلوم ــاى گ ــروزه معن ــت ام کیفی
امــروزه مصرف کننــدگان انتظــارى بیشــتر از قبــل نســبت 
بــه کیفیــت دارنــد. بــه عبــارت دیگــر امــروزه کیفیــت بــه 
ــت ادراك شــده  ــى اســت. کیفی ــک ســالح رقابت ــۀ ی منزل
ــام  ــورد تم ــده در م ــاى مصرف کنن ــوان قضاوت ه ــه عن ب
مزیت هــا، ارزش و یــا برتــرى برنــد در مقایســه بــا 
ــده  ــت ادراك ش ــود. کیفی ــف مى ش ــا تعری ــایر برند ه س
مصرف کننــده از یــک محصــول بــه دلیــل فرآینــد 
فرآینــد تصمیم گیــرى  در  کــه  اســت  ادراك شــده اى 
درگیــر اســت. وقتــى کیفیــت قــوى تشــخیص داده 
مى شــود کــه مصرف کننــدگان تفــاوت و برتــرى برنــد را 
نســبت بــه برندهــاى رقیــب ترجیــح دهنــد. ایــن موضوع 
بــر تصمیــم خریــد آن هــا تأثیــر خواهــد گذاشــت و آن ها 
ــاى  ــل برند ه ــد را در مقاب ــن برن ــا ای ــزد ت را برمى انگی
ــر  ــه اگ ــد ک ــان مى ده ــن نش ــد. ای ــاب کنن ــر انتخ دیگ
دهنــد،  تشــخیص  بــاال  را  کیفیــت  مصرف کننــدگان 
ــین و  ــد یاس ــذارد (مح ــر مى گ ــا تأثی ــاب آن ه ــر انتخ ب

همــکاران1 2007: 39و40).
ــا کیفیــت  ــا هــدف ی کیفیــت درك شــدة محصــول ب
ــاى  ــا ویژگى ه ــورد تنه ــن م ــت. ای ــاوت اس ــى متف واقع
خــاص محصــول بــه لحــاظ فیزیکــى نیســت، بلکــه امرى 
انتزاعــى در ســطحى باالتــر و بــرآوردى کلــى اســت کــه 
ــاوت در  ــرش و قض ــى نگ ــبیه نوع ــوارد ش ــى م در برخ
ــن  ــت. ای ــدگان اس ــتریان و مصرف کنن ــروه مش ــان گ می
اصطــالح اشــاره بــه بــرآورده شــدن انتظــارات مشــتریان 
ــه ویژگى هــاى فیزیکــى  ــا توجــه ب از خریــد محصــول ب
محصــول از قبیــل جنس،انــدازه و ابعــاد، رنــگ، طــرح و 
ــوند)  ــوب مى ش ــول محس ــاى محص ــز الیه ه ــه ج ... (ک
ــه طــور ذهنــى منجــر  و همچنیــن ســایر مــواردى کــه ب
ــد  ــد خری ــر قص ــت ب ــر مثب ــت و تأثی ــاد رضای ــه ایج ب

ــوز2 2008: 2). ــرز  گونکال ــکاردو پی ــود دارد (ری مى ش
«فرضیــۀ دوم: کیفیــت ادراك شــده از فــرش دســتباف 
ایرانــى توســط خریــداران ژاپنــى بــر قصــد خریــد آن هــا 

تأثیــر دارد.»
1. Mohd Yasin& Others
2. Ricardo Pires Goncalves

آشنایی با برند •
ــاد  ــى ایج ــت رقابت ــى مزی ــد نوع ــا برن ــنایى ب آش
ــود  ــه وج ــا ب ــر راه رقب ــر س ــى ب ــب مانع ــد و اغل مى کن
ــل  ــن عام ــا اولی ــر شــرکت ها، برنده ــراى اکث ــى آورد. ب م
رقابتــى و ارزشــمندترین دارایــى اســتراتژیک آن هــا 
بــدون   .(12  :1393 (آســترکى  مى شــوند  محســوب 
برند هــا محصــوالت تنهــا طبــق قانــون عرضــه و تقاضــا 
ــد  ــر اســاس قیمتشــان عرضــه مى شــوند. ایجــاد برن و ب
ــر  ــه ب ــه فعاالن ــد ک ــه شــرکت ها مى ده ــکان را ب ــن ام ای
بعــد تقاضــاى فعالیت هایشــان تأثیــر بگذارنــد و مشــتریان 
ــا تصمیــم خــود را براســاس عوامــل  را ترغیــب کننــد ت
ــر3  ــد (آک ــاذ کنن ــت اتخ ــل قیم ــز عام ــه ج ــرى ب دیگ
ــراى  ــل ب ــن عام ــروزى مهم  تری ــان ام 1999: 2). در جه
پیــروزى در هــر کســب و کارى و بــراى بقــا و مانــدگارى 
یــک شــرکت، ســازمان و حتــى محصــول متفــاوت بــودن 
آن اســت. چــرا کــه دنیــاى امــروز دنیــاى خــاص بــودن 
ــن  ــن بی ــت. در ای ــراى انسان هاس ــودن ب ــاوت ب و متف
راهکارهــاى مختلفــى وجــود دارد تــا بازاریابــان بتواننــد 
ــتریان و  ــه مش ــودن را ب ــاوت ب ــاص و متف ــنى خ چاش
مخاطبــان خــود القــا کننــد و اصلى  تریــن ایــن راهکارهــا 
ســاخت یــک برنــد خــاص در زمینــه اى مشــخص بــراى 
ــرى4 2017: 32).  ــیبر چاوده ــدگان اســت (س مصرف کنن
ــه  ــى ک ــطح آگاه ــا س ــدازه اى ب ــا ان ــد ت ــک برن ارزش ی
ــا برنــد  برمى انگیــزد ســنجیده مى شــود. نقــش آشــنایى ب
در ارزش برنــد بــه ســطح آگاهــى کــه بــه دســت آمــده 
ــتر  ــى بیش ــطح آگاه ــه س ــر چ ــتگى دارد. ه ــت، بس اس
ــه  ــال این ک ــت؛ و احتم ــر اس ــد غالب  ت ــد، برن ــد برن باش
ــر  ــد در نظ ــاى خری ــیارى از موقعیت ه ــد در بس آن برن
گرفتــه شــود بــاال مــى رود (نورســارا نادیــا 2016: 348).
الزم بــه ذکــر اســت کــه در محصوالتــى ماننــد فــرش 
ــواع  ــامل ان ــد ش ــوم برن ــتى مفه ــع دس ــتباف و صنای دس
مختلفــى از قبیــل برندهــاى منطقــه اى (جغرافیایــى)، 
برندهــاى  و  (مکتبــى)  عاملیتــى  ســبکى،  برندهــاى 
ــور از  ــر منظ ــش حاض ــت. در پژوه ــدگان اس تولیدکنن
ــامل  ــى (ش ــاى جغرافیای ــاص برنده ــور خ ــه ط ــد ب برن

ــت. ــیراز) اس ــان و ش ــز، اصفه ــم، تبری ــاى ق فرش ه
آشــنایى مصرف کننــده بــا یــک برنــد توجــه زیــادى 
از طــرف محققــان بازاریابــى بــه خــود اختصــاص 
ــى در  ــش مهم ــد نق ــنایى مى توان ــرا آش ــت، زی داده اس
3. Aker
4. Subir Chowdhury
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32
پاییز و زمستان1396

ــا و  ــد (رامایاه ــته باش ــتریان داش ــاى مش تصمیم گیرى ه
دیگــران 2010: 1423).

«فرضیــۀ ســوم: آشــنایى بــا برندهــاى مختلــف فــرش 
دســتباف ایرانــى بــر قصــد خریــد خریــدارن ژاپنــى تأثیــر 

دارد.»

ংمدل مفهومی تحقیق
ــد  ــد خری ــر روى قص ــادى ب ــذار زی ــل تأثیرگ عوام
کاالهــاى لوکــس تأثیرگــذار هســتند. از آن جــا کــه امــکان 
بررســى تمامــى عوامــل مؤثــر بــراى محقــق امکان پذیــر 
نیســت، بــه منظــور تعییــن عوامــل تأثیرگــذار بــر قصــد 
خریــد فــرش دســتباف، مصاحبه هــاى اکتشــافى بــا 
تعــدادى از اعضــاى اتحادیــۀ فــرش دســتباف ایــران کــه 
جــز خبــرگان صــادرات فــرش بــه کشــور ژاپــن هســتند 
ــا  ــترین تناســب را ب ــه بیش ــى ک ــت و مدل صــورت گرف
ــورد نظــر داشــت  ــت محصــول م ــرگان و ماهی نظــر خب
ــى  ــراى بررس ــق ب ــى تحقی ــدل مفهوم ــد. م ــاب ش انتخ
ــرش  ــتریان ف ــد مش ــد خری ــر قص ــذار ب ــل تأثیرگ عوام
ــوان  ــت عن ــه تح ــۀ پای ــه از مقال ــه برگرفت ــتباف ک دس
ــارا  ــگارش نورس ــه ن ــازنده» ب ــر کشــور س «بررســى تأثی
نادیــا و رشــید یونــس در ســال 2016 اســت، بــه صــورت 

ــود. ــه مى ش ــمارة 1 ارائ ــکل ش ش

شکل1- مدل مفهومی تحقیق

ংپیشینۀ تحقیق
در ســال 1394 میرســامان سیاپوشــى در تحقیقــى بــا 
عنــوان «بررســى تأثیــر تصویــر از کشــور مبــدأ و دانــش 
ــوه»  ــتریان بالق ــاى مش ــا و رفتاره ــر نگرش ه ــى ب ذهن
ارتبــاط بیــن تصویــر از کشــور مبــدأ و نگــرش خریداران 
ــور  ــق مذک ــه در تحقی ــران را (ک ــتباف ای ــرش دس ــه ف ب
ــا- آلمــان- انگلیــس- قطــر-  ــردم هفــت  کشــور ایتالی م
امــارات- لبنــان و کانــادا حاضــر بودنــد) مــورد بررســى 
قــرار داد و نهایتــًا ارتبــاط بیــن نگــرش خریــداران ناشــى 
ــد  ــا تأیی ــد آن ه ــد خری ــدأ و قص ــور مب ــر کش از تصوی

گشــت.
ــایى  ــوان «شناس ــت عن ــق تح ــال 1393 تحقی در س
عوامــل مؤثــر بــر قصــد خریــد کاالهــا بــا برنــد خارجــى 
در ایــران» توســط دهدشــتى، حقیقــت و عطوفــى انجــام 
ــه  ــن داشــت ک ــا نشــان از ای ــل داده ه ــج تحلی شــد. نتای
ــد،  ــا برن ــنایى ب ــى آش ــول یعن ــا محص ــط ب ــل مرتب عوام
اعتمــاد بــه برنــد، ارزش ادراك شــده از محصــول و 
ریســک ادراك شــده از محصــول بــر قصــد خریــد 
ــاد  ــان ابع ــت. در می ــته اس ــر داش ــدگان تأثی مصرف کنن
ــز تنهــا بعــد شــناختى داراى  ــدأ نی ــا کشــور مب ــط ب مرتب
ــود. ــدگان ب ــد مصرف کنن ــر قصــد خری ــادار ب ــر معن تأثی
نورســارا نادیــا در ســال 2016 تحقیقــى تحــت 
ــد  ــد خری ــر روى قص ــازنده ب ــور س ــر کش ــوان تأثی عن
مصرف کننــدگان در مــورد خریــد گوشــى هاى تلفــن 
همــراه ســاخت کشــور چیــن بــا ســایر کشــورها انجــام 
داد. نتایــج تحقیــق نشــان دهندة ایــن بــود کــه هــر 
ــدأ،  ــور مب ــر کش ــده تصوی ــش تعیین ش ــل از پی ــه عام س
آشــنایى بــا برنــد و کیفیــت ادراك شــده توســط مشــترى 
ــر  ــدگان تأثی ــد مصرف کنن ــد خری ــر قص ــوده و ب ــم ب مه

ــت. ــته اش داش
ــق  ــواز تحقی ــان ف ــرح و رای ــا ف ــال 2016 مای در س
دیگــرى بــا عنــوان «مقایســۀ عوامــل تأثیرگــذار فرهنگــى 
ــاى لوکــس» انجــام  ــد کااله ــار خری ــر رفت و شــخصى ب
شــد. ایــن تحقیــق کــه در مــورد خریــد کاالهــاى لوکــس 
ــان داد  ــود نش ــارس ب ــج ف ــیۀ خلی ــورهاى حاش در کش
ــه  ــل ب ــت درك شــده، تمای ــه کیفی ــوط ب ــل مرب ــه عوام ک
خودنمایــى و ارزش و آشــنایى بــا برنــد  بــر روى قصــد 

ــته اند. ــتقیم داش ــت و مس ــرى مثب ــراد تأثی ــد اف خری
پژوهشــى   2009 ســال  در  همکارانــش  و  چــى 
ــد  ــد خری ــر قص ــد ب ــى برن ــر آگاه ــوع «تأثی ــا موض ب
پژوهــش  هــدف  دادنــد.  انجــام  مصرف کننــدگان» 
ــت ادراك شــده،  ــد، کیفی ــن آگاهــى برن ــاط بی ــن ارتب تبیی
ــن  ــود. در ای ــترى ب ــد مش ــد و قصــد خری ــادارى برن وف
تحقیــق کیفیــت ادراك شــده و وفــادارى برنــد بــه عنــوان 
ــق  ــا محق ــدند ت ــه ش ــر گرفت ــى در نظ ــاى میانج متغیره
ــد  ــد و قص ــى از برن ــر آگاه ــا را ب ــرات آن ه ــد اث بتوان
خریــد مشــتریان بررســى نمایــد. نتایــج پژوهــش نشــان 
ــى  ــط مثبت ــه رواب ــاى مفروض ــى متغیره ــن تمام داد بی
برقــرار بــوده و ایــن عناصــر اثــرات مثبتــى بــر یکدیگــر 

ــد. دارن
در  پیــرس گونکالــوز  ریــکاردو  در ســال 2008 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
96

.1
3.

32
.6

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             6 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1396.13.32.6.6
https://goljaam.icsa.ir/article-1-293-en.html


89

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32

پاییز و زمستان 1396

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش )جدول شمارۀ 2(
منبعشاخصمتغیر

تصویر

کشور

 سازنده

Nagashima, 1970کشور سازنده شاخص مناسبى براى مشخص کردن کیفیت فرش است.
به دنبال اطالعات کشور سازنده آن هستند.

Lin & Chen, 2006

هنگام خرید یک کاالى لوکس مثل فرش دستباف برایم مهم است که در چه کشورى 
ساخته شده است.

کشور سازنده فرش دستباف نشان قابلیت فنى و استادى آن است.

در هنگام خرید اولین فاکتورى که در نظر مى گیرم کشور سازنده است.

اگر تجربۀ کمى در خرید فرش داشته باشم، براى اتخاذ تصمیم آگاهانه راجع به کشور 
Chung et al, 2009سازندة آن اطالعات جمع آورى مى کنم.

من باید نام کشور سازنده را بدانم.
هنگام خرید فرش دستباف به شهرت جهانى کشور سازندة آن در همۀ زمینه ها توجه 

مى کنم.
Jung et al, 2014

کشور سازندة فرش مورد نظر بر تمایل من به پرداخت هزینه بیشتر تأثیر مى گذارد.

 کیفیت

 ادراك شده

جنس مواد به کار رفته در فرش (مثل ابریشم، پشم و ...) بسیار مهم است.

Ricardo
 Pires Goncalves

2008

رنگ هاى به کار رفته در فرش هاى ایرانى در انتخاب اثرگذار هستند.
شکل فرش به لحاظ هندسى حائز اهمیت است.

اندازه و ابعاد مختلف فرش از عوامل مهم خرید آن است.
قیمت پایین  تر فرش خریدارى شده روى کیفیت احساس شده تأثیرگذار است.

قابلیت تعمیر و ترمیم فرش عاملى تعیین کننده است.

Aker 1991 دسترسى به فروشگاه هاى معتبر یک فرش از اهمیت باالیى برخوردار است.
قابلیت فروش مجدد فرش بر روى تصمیم خرید آن اثر زیادى دارد.

آشنایى

با برند

از بین برندهاى موجود انتخاب برند خاص برایم خوشایند  تر است.

Lin 2012

از مفهوم نام تجارى آگاهى دارم.  
برندهاى خاص مورد نظر اولین گزینۀ انتخاب من هستند.

دیدگاه به خصوصى راجع به برندهاى مورد نظر دارم.
با برندهاى مختلف فرش ایران هستم.

براى خرید برند خاص از کارشناسان کمک مى گیرم.
به دنبال تجربۀ برندهاى مختلف جز برندهاى مورد نظرم نیستم.

مى توانم برند هاى خاص مورد نظر را از سایر برندها تشخیص دهم.

قصد خرید

در صورت تمایل به خرید فرش دستباف، برند مورد نظر ساخت کشور ایران گزینۀ اول 
,Bian & Moutinho من براى خرید است.

2011
خرید فرش دستباف ایران را به دیگران توصیه مى کنم.

Lin & Chen, 2006در بین سایر محصوالت مشابه، فرش دستباف ایران براى من جذابیت دارد.
من قبًال فرش دستباف ایرانى خریدارى کرده ام.

Lim et al, 2010
من در آینده براى خرید برند خاص از فرش دستباف ایرانى اقدام خواهم کرد.
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تحقیــق خــود تحــت عنــوان رفتــار مصرف کننــده، 
نشــان  کیفــت درك شــده،  و  ویژگى هــاى محصــول 
بــه  مطالعــه محصــول  مــورد  ویژگى هــاى  کــه  داد 
ــب  ــده از جان ــت درك ش ــر روى کیفی ــرى ب ــاظ ظاه لح
ــن  ــت و مســتقیم داشــته و ای ــر مثب ــدگان تأثی مصرف کنن
کیفیــت ادراك شــده نیــز تأثیــرى قــوى و مثبــت بــر روى 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــتریان ایج ــد مش ــد خری قص

روش تحقیق •
ــت  ــه جه ــردى، ب ــق از نظــر هــدف کارب ــن تحقی ای
شــیوة جمــع آورى اطالعــات پیمایشــى از نــوع مقطعــى 
ــوع  ــا از ن ــن متغیره ــط بی ــى رواب ــاظ بررس ــه لح و ب

ــت. ــتگى اس همبس

جامعۀ آماری •
کلیــۀ  را  پژوهــش  ایــن  آمــارى  جامعــۀ 
ــى  ــتباف ایران ــرش دس ــداران ف ــدگان و خری مراجعه کنن
بــه 8 فروشــگاه عضــو اتحادیــۀ فــرش دســتباف ایــران در 
ژاپــن (شــهر توکیــو) تشــکیل مى دهنــد. از آن جــا کــه در 
گزینــش گــروه نمونــۀ پژوهــش جــز قوانیــن احتمــاالت 
ــه  ــت نداشــته اســت و دسترســى ب عامــل دیگــرى دخال
ــق  ــراى محق ــورد بررســى ب تمــام مشــتریان محصــول م
امــکان نداشــته از روش نمونه گیــرى در دســترس در 
ایــن تحقیــق اســتفاده شــد. بــا توجــه بــه این کــه تعــداد 
ــا  ــه ب ــم نمون ــود، حج ــدود ب ــر نامح ــورد نظ ــه م جامع
اســتفاده از فرمــول کوکــران تعــداد 385 نفــر بــه دســت 

ــد.  آم

ابزار گردآوری اطالعات •
روش  از  اطالعــات  جمــع آورى  و  تهیــه  بــراي 
کتابخانــه اى و بــه منظور جمــع آورى داده ها از پرسشــنامۀ 
اســتاندارد بین المللــى بــا 30 ســؤال تخصصــى، کــه 
گویه هــاى آن در جــدول تعریــف عملیاتــى متغیرهــا 

ــد. ــتفاده ش ــت، اس ــده اس ــه ش ارائ

روایی و پایایی •
پرسشــنامۀ بــه کاربــرده شــده در ایــن تحقیــق 
پرسشــنامه اى اســتاندارد اســت کــه بــراى ســنجش 
روایــى آن از روش روایــى صــورى اســتفاده شــده اســت. 
ــنامه از  ــى پرسش ــنجش پایای ــراى س ــش ب ــن پژوه در ای
 (SPSS ــزار ــک نرم اف ــه کم ــاخ (ب ــاى کرونب روش آلف
اســتفاده شــده اســت. ضریــب آلفــاى محاسبه شــده 

ســؤاالت پرسشــنامۀ مــورد اســتفاده 0/815 محاســبه شــد 
کــه بــا توجــه بــه این کــه مقــدار آن بیــش از 0/7 اســت، 
ــوان نتیجــه گرفــت کــه قابلیــت اعتمــاد پرسشــنامۀ  مى ت

ــى اســت. ــل قبول ــش در حــد قاب پژوه

ংتجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
در ایــن تحقیــق از روش هــاى آمــارى در دو ســطح 
ــت. در  ــده اس ــتفاده ش ــتنباطى اس ــى و اس ــار توصیف آم
ــاده از  ــت آم ــه دس ــاى ب ــى داده ه ــار توصیف ــطح آم س
ــن  ــا و میانگی ــى، درصد ه ــع فراوان ــداول توزی ــق ج طری
ــار  ــه اســت و در آم ــرار گرفت ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
رگرســیون  و  همبســتگى  آزمون هــاى  از  اســتنباطى 

ــد.  ــتفاده ش اس

ــده  ــاى جمع آورى ش ــع داده ه ــى توزی ــراى بررس  ب
شــده  اســتفاده  کولموگروف-اســمیرنوف  آزمــون  از 
ــه  ــمارة 4 مالحظ ــدول ش ــه در ج ــور ک ــت. همان ط اس
ــادارى تمامــى متغیرهــاى ذکرشــده  مى شــود، ســطح معن
ــودن  ــال ب ــه نشــان دهندة غیرنرم ــر از 0/05 اســت ک کمت
توزیــع داده هاســت. لــذا بــراى آزمــون فرضیــات بــا آمــار 
ناپارامتریــک و ضریــب همبســتگى اســپیرمن بــه بررســى 
ــه  ــش پرداخت ــاى پژوه ــدن فرضیه ه ــدم رد ش ــا ع رد ی

شــده اســت.                                   

جدول شمارۀ 3: اطالعات جمعیت شناختی خریداران فرش دستباف ایرانی 
در ژاپن

سنجنسیت

کمتر از مردزن
40

41 تا 
61 تا 51 تا 5060

70
باالتر از 

70

%55/2%44/815.1%48.9%26.3%6.8%2.9%

وضعیت تأهلتحصیالت
متأهلمجردغیر دانشگاهىدانشگاهى

%81.5%18.5%13%87

درآمد
کمتر از 500 

باالتر از 1 میلیون 500 هزار تا 1 میلیون ینهزار ین
ین

%2.6%62%35.4
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جدول شمارۀ 4: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
Sigشاخص ها

0/000تصویر کشور سازنده
0/000کیفیت ادراك شده

0/003آشنایى با برند
0/001قصد خرید

آزمون فرضیۀ اول
کــه بــا توجــه بــه نتیجــۀ بــه دســت آمــده از آزمــون 
 (R = 0.301 , Pvalue < ضریــب همبســتگى اســپیرمن
ــور  ــر کش ــه تصوی ــت ک ــن اس ــان دهندة ای (0.000 نش
ــى  ــدگان خارج ــد مصرف کنن ــد خری ــر قص ــازنده ب س

ــت. ــذار اس ــى تأثیرگ ــتباف ایران ــرش دس ف

 جدول شماره 5:  ضریب همبستگی
تصویر کشور 

قصد خریدسازنده

تصویر 
کشور 
سازنده

10,301ضریب همبستگى اسپیرمن
.000نتیجۀ آزمون
385385حجم نمونه

قصد 
خرید

0,3011ضریب همبستگى اسپیرمن
.000نتیجۀ آزمون
385385حجم نمونه

ــر  ــاى متغی ــذارى فاکتوره ــت تأثیرگ ــى اولوی بررس
ــد: ــد خری ــر قص ــازنده ب ــور س ــر کش تصوی

جدول شماره 6: جدول آنالیز رگرسیون 

Model
 Unstandardized

Coefficients
 Standardized
CoefficientsT.Sig

BStd. ErrorBeta

(Constant)11,2321,1369,889.000

Q1. کشور سازنده شاخص مناسبى براى مشخص کردن 6
2,101.036-182.-587.279.-کیفیت فرش است.

Q2.876.346.2172,531.012. به دنبال اطالعات کشور سازنده آن هستم.2

Q3. هنگام خرید یک فرش دستباف برایم مهم است که 7
584.224.1572,604.010.در چه کشورى ساخته شده است.

Q4. کشور سازنده فرش دستباف نشان قابلیت فنى و 4
818.2371903,452.001.استادى آن است.

Q5هنگام خرید اولین فاکتورى که در نظر مى گیرم کشور 1
1,200.205.3295,855.000سازنده است.

8
Q6. اگر تجربۀ کمى در خرید یک فرش داشته باشم 
براى اتخاذ تصمیم آگاهانه راجع به کشور سازندة آن 

اطالعات جمع آورى مى کنم.
.411.192.1182,141.033

Q7.840.215.2053,911.000. من باید نام کشور سازنده را بدانم.3

Q8. در هنگام خرید یک فرش دستباف به شهرت 9
837..039.189.011205.جهانى کشور سازندة آن در همۀ زمینه ها توجه مى کنم.

Q9. کشور سازنده فرش مورد نظر بر تمایل من به 5
3,728.000-200.-759.203.-پرداخت هزینه بیشتر تأثیر مى گذارد.
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آزمون فرضیۀ دوم
کــه بــا توجــه بــه نتیجــۀ بــه دســت آمــده از 
 (R = 0.311 , آزمــون ضریــب همبســتگى اســپیرمن
ــت  ــه کیفی ــت ک ــن اس ــان دهندة ای (Pvalue < 0.000 نش
ادراك شــده از فــرش دســتباف ایرانــى بــر قصــد خریــد 
ایرانــى  دســتباف  فــرش  خارجــى  مصرف کننــدگان 

ــت: ــذار اس تأثیرگ
جدول شماره 7: ضریب همبستگی

کیفیت 
قصد خریدادراك شده

کیفیت 
ادراك شده

ضریب همبستگى 
10,311اسپیرمن

000.نتیجۀ آزمون
385385حجم نمونه

قصد 
خرید

ضریب همبستگى 
0,3111اسپیرمن

000.نتیجۀ آزمون
385385حجم نمونه

 جدول شماره 9: ضریب همبستگى
قصد خریدبرند

برند

ضریب همبستگى 
10,486اسپیرمن

000.نتیجۀ آزمون
385385حجم نمونه

قصد خرید

ضریب همبستگى 
0,4861اسپیرمن

000.نتیجۀ آزمون

385385حجم نمونه

ــر  ــاى متغی ــذارى فاکتوره ــت تأثیرگ ــى اولوی بررس
ــد: ــد خری ــر قص ــده ب ــت ادراك ش کیفی

جدول شماره 8:  آنالیز رگرسیون

Model
 Unstandardized

Coefficients
 Standardized
CoefficientsT.Sig

BStd. ErrorBeta

(Constant)14,622.57925,249.000

Q1. جنس مواد به کار رفته در فرش (مثل ابریشم، پشم و 1
1,519.177.5438,557.000...) بسیار مهم است.

Q2. رنگ هاى به کار رفته در فرش هاى ایرانى در انتخاب 8
156.229.054.681.496.اثرگذار هستند.

Q3.168.218.052.771.441 شکل فرش به لحاظ هندسى برایم مهم است..7

Q4. اندازه و ابعاد مختلف فرش از عوامل مهم خرید آن 6
277.202.1021,371.171.است.

Q5. قیمت پایین  تر فرش خریدارى شده بر روى کیفیت 3
3,075.002-159.-451.147.-احساس شده تأثیرگذار است.

Q6.328.119.1602,756.006. قابلیت تعمیر و ترمیم فرش عاملى تعیین کننده است.5

Q7. دسترسى به فروشگاه هاى معتبر یک فرش از اهمیت 4
2,465.014-132.-346.140.-باالیى برخوردار است.

Q8. قابلیت فروش مجدد فرش بر روى تصمیم خرید آن 2
3,672.000-220.-581.158.-اثر زیادى دارد.
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آزمون فرضیۀ سوم:
ــون  ــده از آزم ــت آم ــه دس ــۀ ب ــه نتیج ــه ب ــا توج ب
 (R = 0.486 , Pvalue < ضریــب همبســتگى اســپیرمن
(0.000 آشــنایى بــا برندهــاى مــورد نظــر فــرش دســتباف 
ایرانــى (کــه در قســمت ادبیــات در مــورد آن هــا توضیــح 
ــى  ــدگان خارج ــد مصرف کنن ــد خری ــر قص ــد) ب داده ش

ــى تأثیرگــذار اســت. فــرش دســتباف ایران
ــر  ــاى متغی ــذارى فاکتوره ــت تأثیرگ ــى اولوی بررس

ــد: ــد خری ــر قص ــد ب ــا برن ــنایى ب آش
بــراى تعییــن اولویــت تأثیــر 3 متغیــر مســتقل تصویر 
کشــور ســازنده، کیفیــت ادراك شــده و آشــنایى بــا برنــد 
ــاى  ــب متغیر ه ــى ضرای ــه بررس ــیون ب ــز رگرس ــا آنالی ب
مســتقل بــه روى متغیــر وابســته پرداختیــم کــه در جــدول 

شــماره 11 قابــل مشــاهده اســت.
ــز رگرســیون  ــه نتیجــۀ حاصــل از آنالی ــا توجــه ب  ب
هــر ســه متغیــر بــه صــورت مســتقیم و مثبــت بــر روى 
ــا  ــنایى ب ــر آش ــد. متغی ــد تأثیرگذارن ــد خری ــور قص فاکت

ــد بیشــترین تأثیــر را روى قصــد خریــد دارد، متغیــر  برن
ــر  ــاى دارد و متغی ــۀ دوم ج ــده در رتب ــت ادراك ش کیفی
تصویــر کشــور ســازنده هــم نســبت بــه دو متغیــر دیگــر 
کمتریــن تأثیــر را بــر روى قصــد خریــد خریــداران 

ــى دارد. ــتبافت ایران ــرش دس ــى ف ژاپن

جدول شماره 10:  آنالیز رگرسیون

Model

 Unstandardized
Coefficients

 Standardized
Coefficients

T.Sig

B Std.
ErrorBeta

(Constant)10,147.71914,123.000

Q1.از بین برندهاى موجود انتخاب برند خاص برایم 6
2,316.021-089.-269.116.-خوشایند  تر است.

Q21,521.150.48710,107.000. از مفهوم نام تجارى آگاهى دارم.  1
Q3-.083.163-.025-.511.610.برندهاى خاص مورد نظر اولین گزینۀ انتخاب من هستند.8

Q4. داراى دیدگاه به خصوصى راجع به برندهاى مورد نظر 7
084.146.024.574.566.هستم.

Q5.638.170.1853,750.000. نسبت به برندهاى مختلف فرش ایران آشنایى دارم.4
Q6.830.137.2876,076.000. براى خرید برند خاص از کارشناسان کمک مى گیرم.3

Q7. به دنبال تجربه برندهاى مختلف جز برندهاى مورد نظر 2
6,557.000-264.-853.130.-نیستم

Q8. مى توانم برند هاى خاص مورد نظر را از سایر برندها 5
333.111.1182,999.003.تشخیص دهم.

جدول شماره 11:  آنالیز رگرسیون

Model

 Unstandardized
Coefficients

 Standardized
Coefficients

T.Sig
B Std.

ErrorBeta

(Constant)1,805.07025,915.000
تصویر کشور 

007.001.1954,989.000.سازنده

کیفیت 
011.001.3779,819.000.ادراك شده

آشنایى با 
020.002.49412,656.000.برند
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ং نتیجه گیری و پیشنهادات
بــا توجــه بــه مطالعاتــی کــه صــورت گرفــت و نیــز 
بــا توجــه بــه تحلیــل گویه هــاى مربــوط بــه هــر متغیــر،  
پیشــنهاداتى بــه منظــور بــه کارگیــرى در زمینــۀ صــادرات 

فــرش بــه شــرح زیــر ارائــه مى شــود:
ــر  ــب تأثی ــن ضری ــودن کمتری ــه دارا ب ــه ب ــا توج ب
ــود  ــان از وج ــه نش ــازنده، ک ــور س ــر کش ــر تصوی متغی
ــورد کشــور ســازنده اســت،  ــى در م ــى نســبتًا منف ذهنیت
بــه صادرکننــدگان فعــال در ژاپــن توصیــه مى شــود کــه 
بیشــترین میــزان توجــه و تــالش خــود را در خصــوص 
ایــن متغیــر بــه کار بندنــد. پیشــنهاد محقــق در ایــن مــورد  

بــه شــرح زیــر اســت:

پیشنهادات مربوط به فرضیۀ اول: •
افزایــش برپایــى نمایشــگاه هاى فــرش دســتباف 
ایــران در ژاپــن تــا عــالوه بــر نمایــش فرش هــاى 
ــرق  ــه ط ــگاه ها ب ــن نمایش ــزارى ای ــگام برگ ــد هن جدی
مختلــف (از قبیــل چــاپ بروشــور، هدایــاى فرهنگــى و 
نمادیــن ایرانــى، رفتــار صمیمانــه و جذب کننــده توســط 
برگــزاران و ...)، تصویــر بهتــرى از فرهنــگ غنــى ایــران 
ــور در  ــت کش ــت صنع ــوص وضعی ــان و به خص و ایرانی

ــرد. ــرار گی ــى ق ــدگان ژاپن ــه کنن ــار مراجع اختی
ارائــۀ مجموعــه اى کامــل در خصــوص ایــن صنعــت 
بافنــدگان و طراحــان، قدمــت  دیرینــه و فرهنگــى، 
ــرفت هاى  ــایر پیش ــت و س ــن صنع ــران در ای ــت ای فعالی
فرهنگــى و اقتصــادى و حتــى گردشــگرى در قالــب یــک 
ــه  ــه ب ــه مشــتریان (صــد البت ــد ب مجموعــه موجــز و مفی
ــان) ــات آن ــا فرهنــگ و ادبی ــى و هماهنــگ ب ــان ژاپن زب

راه انــدازى یــک پایانــه یــا ســایت یکپارچــه اینترنتــى 
کــه امــکان بررســى و پیگیــرى توســط مشــتریان در هــر 
زمــان و هــر مــکان در آن وجــود داشــته باشــد تــا از ایــن 
ــدارى  ــودن فــرش خری طریــق هــم مشــتریان از اصــل ب
مطمئــن شــوند و هــم امــکان فــروش فرش هــاى تقلبــى 

حــذف گــردد.

پیشنهادات مربوط به فرضیۀ دوم: •
بــا توجــه بــه این کــه فاکتــور کیفیــت ادراك شــده در 
جایــگاه دوم تأثیــر بــر قصــد خریــد مشــتریان قــرار گرفته 
اســت، توجــه بیشــتر صادرکننــدگان بــه ایــن متغیــر الزم 
اســت. پیشــنهاد مى شــود فرش هایــى بــا جنــس ابریشــم 
کــه بــر اســاس تحلیــل گویه هــاى متغیــر مــورد نظــر از 

محبوبیــت بیشــترى در بیــن خریــداران ژاپنــى برخــوردار 
ــه هاى  ــا و نقش ــن طرح ه ــظ و همچنی ــت حف ــوده اس ب
ــه  ــوند ب ــه مى ش ــرى بافت ــواد دیگ ــا م ــه ب ــرى ک دیگ
ســبد محصــوالت حاضــر ایــن جنــس (ابریشــم) اضافــه 

شــوند.
رعایــت  مــواردى از قبیــل قابلیــت فــروش مجــدد، 
ــًال  ــرش. مث ــم ف ــت ترمی ــرش و قابلی ــى ف ــکل هندس ش
ــد  ــى جدی ــکال هندس ــا در اش ــت فرش ه ــد و باف تولی
ــتقل در  ــز مس ــاد مراک ــن. ایج ــندتر در ژاپ ــورد پس و م
ــده  ــاى خریدارى ش ــوى فرش ه ــم و رف ــوص ترمی خص
بــه عنــوان یکــى از مهم  تریــن عوامــل موجــود در بحــث 
خدمــات پــس از فــروش اســت. بــه طــور خــاص 
ــکیل  ــیار تش ــوى س ــاى رف ــه تیم ه ــود ک ــنهاد مى ش پیش
ــه  ــول ب ــتقیم محص ــاع مس ــاى ارج ــه ج ــا ب ــوند ت ش
نمایشــگاه توســط مشــترى، تیــم رفــوکار ســیار بــه محــل 

ــد. ــه کن مشــترى مراجع
ــه  ــن ب ــت پایی ــوس قیم ــر معک ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
ــده،  ــت ادراك ش ــزان کیفی ــر در می ــى مؤث ــوان عامل عن
توصیــه بــه صادرکننــدگان و فروشــندگان ایــن محصــول 
ــا در  ــش قیمت ه ــت کاه ــى  در جه ــه اقدام ــت ک آن اس
ایــن کشــور ننماینــد بلکــه بــا حفــظ و بــاال بــردن ســایر 
ــر ذهنیــت مشــترى، رضایــت وى را  مــوارد تأثیرگــذار ب

ــد. ــش دهن افزای

پیشنهادات مربوط به فرضیۀ سوم: •
ــارى  ــاى آم ــش و تحلیل ه ــن پژوه ــاس ای ــر اس ب
ــد  ــا برن ــنایى ب ــتقل آش ــر مس ــه در آن متغی صورت گرفت
ــد  ــر قص ــر را ب ــترین تأثی ــى بیش ــتباف ایران ــرش دس ف
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــته اس ــى داش ــتریان ژاپن ــد مش خری
بــه شــهرت جهانــى ایــن محصــول امــرى قابــل انتظــار 
بــراى محقــق و صادرکننــدگان همــراه در ایــن پژوهــش 
بــوده اســت. لــذا گرچــه ایــن فاکتــور اهمیــت و فعالیــت 
ــر روى  ــى ب ــى هاى جزئ ــا بررس ــد ام ــرى را مى طلب کمت
اجــزاى تشــکیل دهندة آن حــاوى نکاتــى اســت کــه بــه 

ــر اســت: شــرح زی
از آن جــا کــه اولیــن گزینــۀ خریــد فــرش دســتباف 
ــم  ــرش ابریش ــامل ف ــاص ش ــاى خ ــه طرح ه ــى ب ایران
قــم، ماهــى تبریــز، اصفهــان و گبــۀ شــیراز بــوده اســت، 
ــن  ــار ای ــت و اعتب ــذا پیشــنهاد مى شــود در حفــظ اصال ل
ــاى  ــش و طرح ه ــى نق ــت جهان ــق ثب ــا از طری طرح ه
مالکیــت فکــرى جهانــى  ایرانــى در مرکــز  فــرش 
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(WIPO) اقــدام شــود تــا بــا ثبــت جهانى و برخــوردارى 
از حــق قانــون کپــى رایــت، نقش هــا و طرح هــاى 
فــرش ایرانــى توســط بافنــدگان ســایر کشــورها اســتفاده 

نشــود.
ــرش  ــر ف ــروش ه ــگام ف ــه هن ــود ک ــنهاد مى ش پیش
توضیحــات تاریخــى راجــع بــه نقشــۀ فــرش و همچنیــن 
توضیحاتــى در خصــوص بافنــدة فــرش و محــل بافــت 
ــیراز از  ــۀ ش ــد گب ــگام خری ــیراز در هن ــًال ش ــرش (مث ف
جانــب مشــترى) در اختیــار فــرد قــرار گیــرد. ایــن امــر 
ــترى  ــى مش ــى و ذهن ــهم عاطف ــر س ــر ب ــر تأثی ــالوه ب ع
ــه  ــبت ب ــت نس ــرش مثب ــاس و نگ ــه احس ــر ب ــه منج ک
ــز در  ــى نی ــار مثبت ــود، آث ــران) مى ش ــازنده (ای ــور س کش
خصــوص مســائل مرتبــط بــا گردشــگرى و ایجــاد تمایل 
ــا در  ــدة فرش ه ــروف بافن ــهرهاى مع ــد از ش ــه بازدی ب

ــد. ــاد مى کن ــى ایج ــترى ژاپن مش
ــۀ  ــه تجرب ــدگان ب ــل مصرف کنن ــه تمای ــه ب ــا توج ب
ــاى  ــوش و طرح ه ــایر نق ــى س ــد، معرف ــاى جدی برنده
فــرش ایرانــى بــه مشــتریان نیــز پیشــنهاد مى شــود 
ــاى  ــف، نیمکت ه ــرش، کی ــرش، تابلوف ــب ف چــه در قال

رویه فــرش و ســایر محصــوالت.

ংپیشنهادات برای تحقیقات آتی
انجــام دادن تحقیــق مشــابه در خصــوص ســایر 
ــاجى و  ــع نس ــه صنای ــته ب ــى وابس ــاى محصول گروه ه
ــا  ــا، گلیم ه ــا، گبه ه ــد تابلوفرش ه ــى (مانن ــر بافندگ هن

ــرد. ــام گی ــز انج و ...) نی
پیشــنهاد مى شــود ایــن پژوهــش در ســایر کشــورها 
ــا  ــرد ت ــورت گی ــه اى ص ــان و مقایس ــور همزم ــه ط ب
ــر و  ــاى بهت ــراى برنامه ریزى ه ــد ب ــدگان بتوانن صادرکنن
ــور هاى  ــدگان کش ــارات مصرف کنن ــر انتظ ــناخت بهت ش
ــه ذکــر اســت کــه  ــد. الزم ب مختلــف از آن اســتفاده کنن
ــل  ــتباف و عوام ــرش دس ــد ف ــد خری ــوص قص در خص
ــن پژوهــش،  ــان انجــام دادن ای ــا زم ــر آن ت ــذار ب تأثیرگ
تحقیــق در کشــورهاى آمریــکا و اســترالیا کــه هــر دو از 
بازارهــاى بــزرگ و رو بــه رشــد فــرش دســتباف ایــران 

ــه اســت. هســتند تحقیقــى صــورت نگرفت
ایــن تحقیــق تنهــا در بیــن تعــدادى از فروشــگاه هاى 
معتبــر و عضــو اتحادیــۀ فــرش ایــران در ژاپــن در شــهر 
ــود در  ــنهاد مى ش ــت. پیش ــه اس ــورت گرفت ــو ص توکی
ــن  ــروش ای ــمى ف ــر رس ــز غی ــا مراک ــهر ها ی ــایر ش س
محصــول در کشــور مذکــور نیــز تحقیــق صــورت گیــرد.
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