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چکیده
آنچه كه در ايران و در شرايط كنونيِ كشور به يک چالش تبديل شده ،ديدگاه
مصرفكننده در مورد برتري محصوالت خارجي است .مطالعات داخلي نشان
ميدهد ،تمايل مصرفكنندگان ايراني به خريد كاالهاي ايراني از حد مطلوب كمتر
است .همین مسئله به يکي از دغدغههاي دولتمردان و تولیدكنندگان ايراني تبديل
شده است .هر مصرفكننده پیشفرضهايي براي انتخاب محصوالت مورد نظر
خود داشته و هر فرد براي خود سیستمي از سازههاي شخصي را شکل ميدهد و
از آن براي معنا دادن به دنیاي اطرافش بهره ميبرد .به عبارتي رفتار اشخاص
توسط همین سازههاي شناختي هدايت ميشود كه اگر به طور صحیح احصاء شوند
به درک عمیقتر و منسجمتر و همچنین ايجاد بینشهاي جديد نسبت به موضوع
مورد مطالعه براي پژوهشگران منجر ميشود.
در اين راستا ،با پانزده نفر از مصرفكنندگاني كه نسبت به كشور مبدأ درگیري
ذهني بااليي داشتند ،مصاحبه نیمه ساختار يافته با استفاده از تکنیک زيمت انجام
گرفت و نقشه اجماعي كاالي ايراني استخراج گرديد .اين نقشه شامل  73سازه
ذهني مثبت و منفي است كه در بین آنها سازههايي مثل "دور ريختن پول"" ،عدم
اطمینان"" ،حس فريب خوردن"" ،عدم نوآوري"" ،عدم اعتماد"" ،دوري كردن
از كاالي ايراني" " ،طراحي نامناسب"" ،جذابیت كم" و "عدم زيبايي" ديده مي-
شود .در انتها بر اساس روابط بین سازهها ،سازههاي مركزي و تأثیرگذار كه كنترل
ساير سازهها را در دست دارند استخراج گرديد .اين سازهها عبارتند از" :دوام كم"،
"كم كاري و تقلب در تولید "و "كیفیت پايین" كه هر سه داراي بار منفي هستند
و لذا براي باز تعريف اين سازههاي شخصي كه منجر به تولید تصوير ذهني مشتريان
در مورد كاالي ايراني ميشود ،پیشنهادهاي كاربردي ارائه شده است.
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 .1مقدمه
با توجه به اهداف سنند چشم انداز  0717كشور مبني بر كاهش و قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي نیاز است تا
صنادرات غیرنفتي كشور توسعه يابد .اين امر جز با بهبود نگرش ذهني نسبت به محصوالت ايراني و كیفیت آن،
قابل تحقق نبوده و تالشهايي در جهت بهبود آن بیش از پیش ضننرورت دارد .ميتوان گفت ،تاثیري كه نام
كشنور سنازنده كاال در اذهان مخاطبان بر جاي گذاشنته بر هويت رقابتي محصنوالت كشور اثرگذار است؛ زيرا
مشتريان اغلب تمايل داشته تا به واسطه تجارب و شنیدههاي خود در مورد كاالها وكشورها به صورت كلیشهاي
برخورد كنند .آنها در مورد بعضني كشنورها و گروه كاالهاي خاص به شدت چنین قضاوتي داشته و براي نمونه
ميگويند چاي انگلیس ،عطر فرانسننه ،ابريشننم چین ،چرم ايتالیا ،صنننعت الکترونیک ژاپن و ...به بیاني ديگر،
تصنويرذهني از كشنور مبدأ ممکن است به عنوان قسمتي از فرآيند طبقهبندي محصول ،هنگامي كه اطالعاتي
در خصنوص محصنول وجود ندارد و يا برعکس انباشت اطالعات وجود دارد ،محسوب شود ( Bozorgkhou et
.)al, 2019
تقويت برند ملي عالوه بر جذب گردشنگران ،تشويق سرمايهگذاري خارجي و تقويت صادرات ،به ثبات ارز،
تجديد اعتبار بینالمللي ،افزايش نفوذ سنیاسي در سطح بینالملل و اعتماد به نفس ،غرور و جاه طلبي در سطح
داخلي كمک ميكند ) .(Temporal, 2011موضننوع خريد كاالي ايراني نه به تازگي بلکه سننالهاسننت ذهن
سننیاسننتگذاران ،تولیدكنندگان و بسننیاري از كارشننناسننان را به خود جلب كرده اسننت .براسنناس گزارش گروه
مشناوران بلوم در رتبه بندي برند كشنورها ايران داراي رتبه  22جهاني است و در بین  81كشور آسیايي با يک
رتبه كاهش نسننبت به سننال قبل در رتبه  01قرار گرفته اسننت ( )Brand Finance, 2019در حالي كه نتايج
بررسنني رتبه برند ملي  011كشننور اول جهان نشننان ميدهد ايران در سننال  ،5101رتبه  88جهان را به خود
اختصاص داده است و ارزش برند ملي ايران با  3درصد كاهش نسبت به سال قبل معادل  578میلیارد دالر بوده
است (.)Brand Finance, 2018
آنچه كه در ايران و در شرايط كنونيِ كشور به يک چالش تبديل شده ،ديدگاه مصرفكننده در مورد برتري
محصوالت خارجي است .محصوالت ايراني در نظر بسیاري از مردم به مفهوم كیفیت پايین است ،در حالیکه
همان كاال با يک برند خارجي به عنوان يک نمونه با كیفیت مطرح ميشود .بسیاري از تولیدكنندگان ايراني با
نصب برندهاي خارجي بر محصوالت خود ،سعي در فروش بیشتر و بهتر محصوالت خود دارند و فرهنگ استفاده
از كاالي خارجي نه تنها مذموم شمرده نميشود ،بلکه نشانه انتخاب صحیح است .بعد از برگشت مجدد تحريمها،
بسیاري از فعاالن اقتصادي عقیده دارند كه با بهرهبرداري از ظرفیتهاي تولید داخلي ميتوان جان تازهاي به
اقتصاد مبتني بر تولید داخلي بخشید .مطالعات نشان داده است كه مصرفكنندگان نوعي تفکر كلیشهاي ملي را
در رفتار خريد از خود بروز ميدهند و اين روش تفکر ،به عقايد آنان جهت ميدهد (Ghaffari Ashtiani,
).Mozaffari, Al Mojtaba ,2013

هر مصرفكننده پیشفرضهايي براي انتخاب محصوالت مورد نظر خود داشته و هر فرد براي خود سیستمي
از سازههاي شخصي را شکل ميدهد و از آن براي معنا دادن به دنیاي اطرافش بهره ميبرد .به عبارتي رفتار
اشخاص توسط همین سازههاي شناختي هدايت ميشود .حال سوال اين است كه چه ساختارهايي مصرفكننده
را به سمت برندي خاص سوق ميدهد؟ در رويکرد شناختي دانش در حافظه بلند مدت درون يک شبکه مبتني
بر همکاري كه گاه به آن شبکه معنايي ميگويند ذخیره ميشود .اين شبکه معنايي ،شبکهاي از مسیرهاي ذهني
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است كه تمام دانش را درون حافظه به يکديگر پیوند ميدهد .اين شبکهها مشابه شجره نامههاي خانوادگي
هستند ،چرا كه بعضي از اعضاي خانواده به طور مستقیم و واضح با يکديگر در ارتباط هستند؛ ولي برخي ديگر با
چند واسطه به هم ديگر متصل ميشوند ( .)Babib & Harris, 2015اين شبکههاي معنايي شامل گرهها،
مسیرها و طرح وارهها ميشوند كه گرهها همان مفاهیمي هستند كه در يک شبکه معنايي يافت ميشوند .مسیرها
نمايش ارتباط بین گرهها در يک شبکه معنايي است و طرح وارهها بخشي از يک شبکه معنايي هستند كه
نشاندهنده يک موجوديت خاص بوده و لذا به آن معني ميدهند .اجزاء شناختي شبکه معنايي مصرفكنندگان
ممکن است همیشه درست نباشد؛ ولي مصرفكنندگان بر اساس باورهايي عمل ميكنند كه اين شبکه نشان
دهنده آن است و هر بار كه مصرفكننده نمونهاي تأيید كننده از دانش گزارهاي را پیدا كند ،آن دانش قويتر
ميشود .هريک از اين سازههاي شناختي ،از طريق اثرگذاري بر نگرش شناختي و عاطفي مصرفكنندگان ،بر
رفتار انتخابي اثر گذارند .براي دعوت مردم به مصرف كاالي ايراني ،ابتدا بايد نسبت به شبکه معنايي موجود در
ذهن مشتريان نسبت به كاالي ايراني مطلع شد و سپس استراتژيها و اقدامات مناسب را براي تقويت ديدگاههاي
مثبت و زدودن ديدگاههاي منفي بکار برد .بعالوه ،ماداميكه از ديدگاه مصرفكنندگان درباره كاالي ايراني
اطالعي نداشته باشیم ،نميتوانیم پیامها و تبلیغات مؤثري را در جهت ترغیب آنان به مصرف كاالي داخلي
طراحي كنیم و بدين ترتیب تالشها در اين حوزه هم بدون نتیجه خواهد ماند .در زمینه برند ملي پژوهشهايي
با موضوعات توسعه برند ملي با ديدگاه توسعه صادرات كاالهاي ايراني (مصرفكننده خارجي) و نیز مدلهايي
براي ترغیب شهروندان تهراني براي خريد كاالي ايراني (مصرف كننده داخلي) انجام گرفته است كه به علتها
و يا راهکارهايي براي حل اين مسئله ميپردازند؛ ولي موضوع ترسیم نقشه شناختي كاالي ايراني همچنان مغفول
مانده است .بنابراين ضرورت دارد براي درک واقعي رفتار مصرفكننده ،تجربه زيسته آنها تفسیر و توصیف شود.
يکي از تکنیکهايي كه در انجام روشهاي كیفي در حوزه بازاريابي مورد استقبال واقع شده ،رويکرد زيمت است
كه به عنوان روشي نسبتا جديد در اوايل  0331توسعه يافت .روش استخراج استعاره زالتمن (زيمِت )0تلفیقي از
روشهاي فرافکني ،مقايسه شبکه خزانه جرج كلي ،كالژ ،تکنیک نردباني ،داستان كوتاه و مصاحبه عمیق است
و با استفاده از اين تکنیک ميتوان فهم عمیقي در مورد ضمیر ناخودآگاه مصاحبهشوندگان بدست آورد .لذا مسئله
پژوهش حاضر ،استخراج نقشه ذهني مصرفكنندگان ايراني در مورد كاالهاي تولید داخل از طريق تکنیک زيمِت
ميباشد كه براي اين منظور در گام اول بايد سازههاي (شناختي) ذهني مصرفكنندگان نسبت به كاالي ايراني
(گرهها) و در گام دوم روابط میان اين سازههاي ذهني (مسیرها) به عنوان اجزاء نقشه ذهني استخراج گردند.

 .2مبانی نظری و پیشنیه پژوهش
ادبیات مرتبط با سازه هاي شناختي مصرف كننده ،هم جنبه هاي تداعي كاال و هم جنبه هاي مربوط به
نگرش مصرف كنندگان نسبت به محصوالت يک كشور را پوشش ميدهد .به تعبیري ميتوان گفت كه با فهم
تداعيها و كلیشه هاي مصرف كنندگان كه با توجه به برندهاي مختلف گسترش پیدا ميكند ،بازاريابان خوانش
بهتري از نگرش آنها پیدا ميكنند .محیط و يا مکاني كه انسان تعبیر ميكند ،ميتواند شامل افراد ،رويدادها ،اشیا
و يا تركیبي از اينها باشد و در مجموع همین سازهها و ساختارهاست كه مشخص ميكند ،افراد چگونه برندها را
)1 Zaltman metaphor elicitation technique(Zmet
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ادراک كرده و چه نگرشي نسبت به مبدا مکاني آنها دارند .اگر بتوان به شناخت دقیق تري از سیستم سازه هاي
يک فرد رسید ،ميتوان در موقعیت هاي معیني همچون خريد كردن ،رفتار او را پیش بیني نموده و تصمیمات
مناسبي را اتخاذ كرد (  .)Bozorgkhou et al,2019بر طبق برخي مطالعات ،مشخص كردن سازه هاي شناختي
مصرف كنندگان يکي از موثرترين روشها در پیشبرد راهبردهاي بازاريابي كارامد است .پژوهشگران پیچیدگي
سازه هاي شناختي را عاملي كلیدي در فرايند تصمیم گیري خريد معرفي كرده اند .همچنین پژوهشها نشان
ميدهد شبکه سازه هاي شخصي در میان بافتي از تعامالت اجتماعي گسترش مييابد و ابزاري معتبر و پايا براي
اندازه گیري پیچیدگي شناختي در حیطه رفتار مصرف كننده است و رويکرد شناختي بر فرايند پردازش اطالعات
مصرف كنندگان در ارتباط با محصوالت ،برندها و پیام هاي تبلیغاتي اثرگذار است ( & Zinkhan
 .)Braunsberger, 2004بنابراين در ادامه برند ملي و ملي گرايي ،نقش كشور مبدأ (سازنده) به عنوان كلیشه،
نقشه هاي شناختي و پیشینه داخلي و خارجي مرتبط مرور ميگردد.

 .1-2برند ملی و ملی گرایی
برندملي نشاندهنده تعامل بین ادراک مردم و شايستگيهاي ملي است ( .)Lee, 2009يکي از عاملهاي
مورد توجه شركتهاي فعال در عرصه تجارت بینالملل ،تاثیري است كه نام كشور سازنده كاال در اذهان به
جاي گذاشته و هويت رقابتي ويژهاي است كه به آنها ميبخشد .متمايزسازي يک كشور يا ملت از ديگر كشورها
و ملتها در ذهن مخاطب به منظور بهرهبرداري از فرصتهاي اقتصادي ،فرهنگي و سیاسي حاصل از اين
موضوع را برندسازي ملي مينامند ( .)Bozorgkhou et al, 2019برندسازي ملي به عنوان قدرت نرم كشورها
در عصر حاضر به شمار آمده و هويت رقابتي ويژهاي به كشورها ميبخشد .از لحاظ تاريخي ميتوان گفت كه
مفهوم برند ملي ريشه در معادالت مربوط به هويت ملي كشورها دارد .درواقع برند ملي نشاندهنده هويت يک
ملت از ابعاد گوناگون است و مفهومي فراگیر و گسترده است كه ميتواند تمامي برندهاي يک كشور را در برگیرد
( .)Anholt, 2013همچنین مفهوم برند ملي ،مجموعهاي از هويت و تصوير برند است كه شامل مليگرايي و
ادراک ذينفعان ميشود.
از طرفي مليگرايي در مصرف ،شکل اقتصادي از مليگرايي است كه باورهاي مصرفكنندگان را در خصوص
مناسب بودن يا در واقع اخالقي بودن خريد كاالهاي خارجي شکل ميدهد .در نظريهي مليگرايي مصرفي ،دو
دستهبندي عمده براي شرايط و اقدامات ملي گرايانه وجود دارد؛ دستهبندي اول از لحاظ نوع كاالست و دستهبندي
ديگر از لحاظ طبقات فرهنگي و درآمدي مصرفكنندگان كاالها است ( .)Ehsan, 2017ايدهآلترين حالت در
مصرفگرايي ملي زماني است كه مصرفكنندگان معتقدند محصوالت كشور خودشان از محصوالت مشابه
خارجي بهتر است و خريد كاالهاي داخلي را ترجیح دهند .ريشهي اين اعتقاد ممکن است در برتري واقعي
محصوالت داخلي يا نشأت گرفته از تطابق بیشتر محصوالت داخلي با ارزشها و فرهنگ مصرفكنندگان باشد.
چنانچه مصرفكنندگان مليگرا به برتري كاالهاي داخلي معتقد نباشند ،تعهد اخالقي به مصرف كاالهاي داخلي
براي حمايت از اشتغال و تولید ملي ،آنها را به ترجیح خريد محصوالت داخلي حتي با كیفیت كمتر ،هدايت
ميكند (.)Wang & Charles, 1983
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 .2-2اثر کلیشهای کشور مبدأ
زماني كه ارنست ديچر 0در سال  0395براي اولین بار اصطالح كشور مبدأ را به كار برد هرگز فکر نميكرد اين
واژه به يکي از اصطالحات تخصصي بازاريابي بینالملل تبديل شود ( Diamantopoulosa, Maja,
 .)Moschikc,2018در دهههاي گذشته اين طور قلمداد ميشد كه بازارهاي داخلي متکي به خود هستند و نبايد
نگران رقباي خارجي باشند .با اين وجود ،رشد جهانيشدن بازارها ،رقباي جديد خارجي را وارد صحنه رقابت كرده
است كه دامنه وسیعتري از محصوالت خارجي را در اختیار مصرفكنندگان قرار داده و انتخابهاي آنان را وسیعتر
ميسازند .درنتیجه كشور تولیدكننده محصول ،بعنوان متغیري جديد براي تعیین كیفیت محصوالت ،وارد ادبیات
بازاريابي شد ( .)Mohamud Hussein & Iain Fraser,2018آگاهي و درک مصرفكنندگان از كشور مبدأ از
زماني افزايش يافت كه درج برچسب كشور مبدأ به طور قانوني الزامي شد .مصرفكنندگان به مبدأ يک برند يا
كاال ،بعنوان قسمتي از ارزيابي و فرآيند تصمیم خريد خود توجه نشان ميدهند ( .)Kalicharan,2014مطالعات
نشان ميدهد كه كشورِ مبدأ بعنوان يک نشانه خارجي ،به افراد در قضاوتشان كمک ميكند .اين مطلب از آنجا
ناشي ميشود كه ارزيابي نشانههايي خارجي راحتتر از ويژگيهاي ضمني است و مهمترين چیزي كه بايد مدنظر
قرار گیرد اين است كه اثر كشور مبدأ بر ارزيابي افراد ،بدون اختیار است ( .)Dagger & Raciti, 2011كشور
مبدأ كاال بر طبق ادبیات ،به طور مستقیم بر ادراک مصرفكنندگان از كیفیت ،نگرشها ،رفتارها و قصد خريد
تأثیر ميگذارد ( .)Baker & Ballington,2002درنتیجه ،براي بسیاري از كاالها ،مديران بازاريابي ،كشور مبدأ
را بعنوان ابزاري براي افزايش كیفیت ادراک شدهي محصوالت پیشنهادي و همچنین بعنوان متغیري استراتژيک
در جايگاهيابي براي كسب مزيت رقابتي در بازار ،ترويج ميكنند .به كشور مبدأ بعنوان يک ويژگي كاال از نظر
مصرفكننده نگريسته ميشود ،كه بهموجب آن ،ادراک از كیفیت محصول تحت تأثیر قرار ميگیرد .زماني كه
افراد كیفیت محصوالت تولید شده در كشورهاي توسعه يافته را مقايسه و ارزيابي ميكنند اطالعات مربوط به
كشور مبدأ براي مصرفكنندگان ،مهمتر از مواردي مثل برند و قیمت ميباشد (.)Kalicharan,2014
كشور مبدأ به عنوان يک كلیشه براي دستهبندي و طبقهبندي اطالعات مربوط به ويژگيهاي يک محصول
در ذهن مشتريان مورد استفاده قرار ميگیرد و در نهايت روي ارزيابي و تمايل به خريد اثر ميگذارد ( Fischer,
 .)Usunier& Cestre,2007( )Tseng& Balabanis,2011( )Roth & Mark Lett,2017همانطور كه
لیپمَن )0335( 5بیانكرده است ،انسانها نميتوانند پیچیدگي محیط خود را تحمل كنند ،بنابراين آن را در يک
مدل سادهتر بازسازي ميكنند .آلپورت )0328( 7در كتاب خود ،با پرداختن به جزئیات نظريه لیپمَن ،رويکردي
شناختي را در مورد كلیشهها معرفي ميكند .آلپورت ( )0328معتقد است كه طبقهبندي موضوعات و اشیا براي
عملکرد مؤثر افراد ضروري است .او اضافه ميكند" :يک تجربه جديد بايد درون طبقهبنديهاي قديمي قرارگیرد.
ما نميتوانیم با هر رويداد تازهاي در حوزه خودش روبرو شويم" .طبقهبندي به افراد اجازه ميدهد تا معنا را از
موضوعات و اشیاي محیطي ،بوسیله تعداد كمي از نشانهها استخراج كنند .اين فرآيند ،از ادراک تمام ويژگيهاي
همهي اشیا (كاري پُرزحمت و زمانبر) جلوگیري ميكند .بررسي دقیق مطالعات صورتگرفته نشان ميدهد كه

1 Ernest dichter
2 Lippmann
3 Allport
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كلیشهها و طرحوارهها ،ساختار شناختي يکساني هستند .اين ساختارها اغلب توسط جاذبههاي عاطفي انگیخته
ميشوند ،بر رفتار اثرگذارند ،در پردازش اطالعات سوگیري ايجادكرده و تغییر آنها دشوار است.

 .3-2نقشههای شناختی
نقشههاي شناختي بر پايه آگاهي از كاركرد ابتدايي مغز كه همانا تفسیر اطالعات ورودي براي معنابخشي به
آنها است و همچنین با تکیه بر اين واقعیت كه ارائۀ اين اطالعات در قالبهاي بصري ،عمل معنابخشي را براي
مغز تسهیل ميكند ،به قالببندي بصري اطالعات در شکل نقشههاي نگارهاي ميپردازد .نقشهپردازيهاي دقیق
مسائل چنداليه و پیچیده در قالب نگارههاي نسبتا ساده شدهاي از واقعیت ،امکان درک عمیقتر پديدههاي پیچیده
و نحوه عملکرد آنها را براي افراد فراهم ميآورند و از ديگر سو ،با بازنمايي ذهن پنهان افراد ،امکان به اشتراک-
گذاري محتواي ذهني و سیال انديشه آنها را با يکديگر فراهم ميكنند .از اين طريق ،افزون بر ياري رساني به
پژوهشگران جهت اغناي فهم آنها از رويدادها و پديدهها ،در راستاي كشف و نشر دانش نیز گام برميدارند
( .)Mortazavi et al,2017نقشه شناختي ،نمايش نگارهاي ادراک فرد نسبت به يک موضوع ،حوزه يا مسئله
خاص است كه اگر به طور صحیح احصاء شود به درک عمیقتر و منسجمتر و همچنین ايجاد بینشهاي جديد
نسبت به موضوع مورد مطالعه براي پژوهشگران منجر ميشود ( .)Ahmad & Azman, 2003نقشه شناختي
داراي دو مشخصه اصلي است كه شامل مفاهیم و پیوندها ميشود .در نقشه شناختي ،مفاهیم در قالب گرهها و
پیوندها در قالب پیکانها ترسیم ميشوند .گرهها يا مفاهیم ،معموال ،بازنماي ويژگيها ،صفات ،متغیرها و حالت-
هاي يک سیستم هستند .به طوري كه هر مفهوم ،يکي از عوامل كلیدي سیستم مدلسازي شده را نشان ميدهد
( .)Papageorgiou et all,2008مدلهاي ذهني نوعي از نقشههاي شناختي هستند .زالتمن ( ،)0712مدل ذهني
را به نقشه جاده تشبیه ميكند كه جوامع مختلف و مسیرهاي ارتباطي بین آنها را مشخص ميكند .مدلهاي
ايجاد شده از هر مصاحبه ،نمايانگر محتوا ،ساختار و معناهاي ذهني فرد مصاحبه شونده است .اين مدلهاي ذهني
درنهايت تركیب و اصالح مي شوند تا نقشه اجماعي ايجاد گردد .يک نقشه اجماعي مدل ذهني مشتركي است
كه گروهي از افراد آن را نشان ميدهند ( .)Christensen & Olson,2002يک نقشه اجماعي در تحقیقات
پديدارشناسي كه در آن فهم معنا ،ساختار و ماهیت پديده از اهمیت برخوردار است ،كاربرد دارد .در اين پژوهش
نیز فهم معنا ،ساختار و ماهیت تجربه كاالي ايراني ميتواند از طريق يک نقشه اجماعي نشان داده شود .تکنیک
زيمِت با ايجاد نقشه اجماعي به فهم بهتر انديشهي مصرفكنندگان كمک ميكند و با استفاده از استعارههاي
افراد ،توسعه برنامههاي قابل اجرا را تسهیل ميكند .بنا به گفته زالتمن و كالتر ،)0332( 0نقشه اجماعي شامل
سازههاي برجسته و غالبي (عوامل و متغیرها) است كه افکار و اقدامات مصرفكنندگان را هدايت ميكنند و
استعارهها ،پنجرهها يا مکانیزمهايي هستند كه از طريق آنها ميتوان افکار ،احساسات و رفتار مصرفكنندگان را
درک كرد .مشابه با ساخت نقشه سلسلهمراتبي ارزشها ،ميتوان از روش نردباني نیز براي ايجاد مدلهاي ذهني
و نقشه اجماعي در مطالعات زيمِت استفاده كرد .نقشه اجماعي از سازههاي پرتکراري تشکیل شده كه داراي
بیشترين میزان رابطه با يکديگر هستند .فرمول رابطه  0نحوه استخراج نقشه اجماعي را نشان ميدهد.

1 Zaltman & Coulter
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رابطه  :0نقشه اجماعي= سازه هاي پرتکرار ( 0/7مشاركت كنندگان)  +بیشترين روابط بین سازهاي ( 0/8مشاركت
كنندگان)

مروري بر پژوهشها نشان ميدهد بین تصوير ذهني كشور مبدأ با تصوير برند ،ارزش ويژه برند و قصد خريد
همبستگي زيادي وجود دارد ()Sarmast & Ghofrollahi ,2018( )Asghari & Behboodi, 2018
(Chu, ( )Yasin, Noor & Mohamad, 2007( )Darzian azizi et al, 2016( )Taghipour et al, 2017
 .)Ozretic, Skare & Krupka,2007( )Chang, Chen, &Wang , 2010از طرفي بین عرقملي مشتري با
قصد خريد محصوالت داخلي همبستگي مثبتي وجود دارد ()Lohano,Ahmed,Qureshi & Siddiqei,2014
( )Mortazavi,2012و مليگرايي مصرفكننده بر نگرش نسبت به واردات تاثیر معناداري داشته و مقدار اين
تأثیر منفي (معکوس) مي باشد .ولي زماني كه كاالي خاصي از نظر فرد براي زندگي روزمره ضروري باشد ،اين
ضرورت باعث ميشود تأثیر منفي مليگرايي بر نگرش نسبت به واردات آن كاال كاهش پیدا كند ،يعني علیرغم
اينکه آن فرد ملي گراست و كاالهاي داخلي را بیشتر ترجیح ميدهد اما به دلیل ضرورت كاال ،او كاالي وارداتي
را ترجیح خواهد داد ( .)Dehdashti shahrokh, Ghasemi & Seyfi ,2010پژوهشها نشان ميدهد عوامل
فرهنگي شامل ديد منفي به تولیدات داخلي و كیفیت محصوالت داخلي از علل اصلي عدم گرايش نسبت به خريد
كاالي ايراني است ( )Ehsan et al,2017و همین ديد منفي اثر مثبت ملي گرايي بر خريد كاالي ايراني را تا
حدود زيادي از بین ميبرد .پژوهشگران متعددي كه روي ارزش برند ملي پژوهش كردهاند به مواردي مثل
فرهنگ ( ،)Zhao et al, 2014( )McClory, 2017نیروي انساني ( ،)Finance1, 2016خدمات بعد از فروش
( ،)Arai et al, 2017( )Lee & Chon, 2017نوآوري ( ،)Anholt, 2013( )Lee & Chon, 2017طراحي
مناسب ( ،)Kinra, 2006كاالي لوكس ( ،)McClory, 2017تکنولوژي و فنآوري ()Maksymenko, 2015
( ،)Walsh & Wiedmann, 2015( )McClory, 2017وجهه عمومي ( )Kinra, 2006و كیفیت كاال و خدمات
()Kinra, 2006( )Lee et al , 2017( )Anholt, 2013( )Cage & Rouzet, 2015( )Lee & Chon, 2017
اشاره كردهاند .در ذهن هر مصرفكننده مجموعهاي از سازههاي شخصي نسبت به كاالي ايراني وجود دارد كه
در انتخاب محصوالت مورد نیاز و برندها از آن بهره ميگیرد و به عبارتي رفتار مصرفكننده ايراني توسط همین
سازههاي شناختي هدايت ميشود كه اگر به طور صحیح احصاء شود به درک عمیقتر و منسجم تر و بینش هاي
جديدي نسبت به كاالي ايراني منجر ميشود.

 .3روش شناسی پژوهش
از آنجاييكه اين پژوهش به نگاشنت نفشه ذهني مصرفكنندگان نسبت به كاالي ايراني ميپردازد ،از نظر
هدف كاربردي اسنت .چون به توصنیف نقشنه ذهني مصرفكنندگان ميپردازد و با توجه به رويکرد تفسیري و
ساختگراي تکنیک استخراج استعاره زالتمن ممکن است ابعاد جديدي از نقشه ذهني مصرفكنندگان نسبت به
كاالي ايراني اسنتخراج شود لذا ،در زمره پژوهشهاي توصیفي و اكتشافي قرار ميگیرد .از طرف ديگر با توجه
به عدم دسننتکاري و مداخله در متغیر و محیط پژوهشنني در زمره پژوهشهاي میداني قرار ميگیرد .پژوهش با
توجه به نوع دادهها كیفي و ابزار جمعآوري دادهها از نوع مصناحبه عمیق نیمه سناختاريافته ميباشد .استراتژي
پژوهش نیز بر مبناي روششنناسني اسنتخراج اسنتعاره زالتمن ميباشند .در اين پژوهش از مصاحبههاي نیمه
1 Finance - Brand Finance Nation Brands
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سناختاريافتهي روش زيمِت به همراه پرسنشننامه حاوي مشخصات جمعیتشناختي و پرسشنامه درگیري ذهني
(شنخصني) اسنتفاده شنده اسنت و منابع ثانويه براي گردآوري دادهها شامل :منابع كتابخانهاي از جمله كتب و
مجالت ،منابع اينترنتي ،پاياننامهها و مقاالت معتبر است .نمونهگیري از نوع غیر احتمالي قضاوتي است و معیار
انتخاب مشناركتكنندگان درگیري ذهني باال با موضنوع پژوهش است .لذا براي رسیدن به اين منظور فراخوان
شنركت در مصناحبه در تمام دانشنکدههاي دانشگاه عالمهطباطبايي توزيع شد و افراد عالقمند ،آمادگي خود را
براي شنركت در مصاحبه اعالم كردند و بعد از پر كردن سنجه درگیري شخصي و مشروط به كسب حد نصاب
معین براي مصاحبه دعوت شدند .اندازهگیري میزان درگیري ذهني با استفاده از ابزاري به نام سنجهي درگیري
شننخصنني ( )Zaichkowsky, 1994انجام گرفت (جدول پیوسننت) .با اسننتفاده از اين سنننجه ميتوان میزان
درگیري مشننناركتكننده با موضنننوع مورد مطالعه را اندازهگیري كرد و افرادي را به عنوان نمونه برگزيد كه از
سنطح درگیري شخصي بااليي با موضوع مورد نظر برخوردار هستند .بعالوه ،مانند ساير روشهاي كیفي ،اشباع
نظري تعیین كننده حجم نمونه است.
جدول ( .)2اطالعات جمعیتشناختی افراد مصاحبه شونده
ردیف
0
5
7
8
2
9
3
1
3
01
00
05
07
08
02

جنسیت
مرد
زن
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن
مرد
مرد

سن
58
57
50
51
58
58
52
51
50
58
58
77
50
51
57

رشته تحصیلی
مديريت مالي
مديريت تکنولوژي
مديريت بازرگاني
مديريت صنعتي
بازرگاني بین الملل
مديريت تکنولوژي
مديريت مالي
علم اطالعات و دانش شناسي
روابط عمومي
بازرگاني بین الملل
بازاريابي
بازاريابي
روانشناسي
روانشناسي
حسابداري

زن%81 :
مرد%91 :

میانگین سني:
5730

-

مقطع تحصیلی
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي ارشد:
%27
كارشناسي%83 :

نمره درگیری ذهنی
81
89
25
81
83
89
25
83
89
21
89
81
25
81
21
میانگین نمره8139 :

در پايان هر مصنناحبه ،فايل صننوتي به منظور اسننتخراج سننازهها مورد بررسنني قرار گرفت .بررسنني تعداد
سازههاي جديد در هر مصاحبه ،میزان اشباع نظري را مشخص ميكند .در پژوهش حاضر اشباع نظري در پايان
مصاحبه سیزدهم به دست آمد ،اما براي حصول اطمینان از اشباع نظري ،مصاحبهها تا پانزده شركت كننده ادامه
يافت .جدول  7میزان ارايه سازه جديد توسط هر مصاحبه شونده را نشان ميدهد.
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جدول ( .)3میزان ارایه سازه جدید توسط هر مصاحبه شونده
مصاحبه
مصاحبه اول
مصاحبه دوم
مصاحبه سوم
مصاحبه چهارم
مصاحبه پنجم
مصاحبه ششم
مصاحبه هفتم

تعداد سازه جدید
92
59
50
03
02
53
00

مصاحبه
مصاحبه هشتم
مصاحبه نهم
مصاحبه دهم
مصاحبه يازدهم
مصاحبه دوازدهم
مصاحبه سیزدهم
مصاحبه چهاردهم و پانزدهم

تعداد سازه جدید
05
7
03
2
9
1
1

مصاحبه نیمه ساختار يافته تکنیک زيمِت به طور معمول از  01گام شامل :داستان سرايي ،تصاوير
فراموش شده ،دستهبندي ،مقايسه دوقطبي ،معرفترين عکس ،عکس مخالف ،تصاوير حسي ،داستان كوتاه،
نقشه ذهني و كالژ پیروي ميكند ( .)Bakhshizadeh, 2018( )Coulter&Zaltman, 1995در فرآيند تحلیل
دادهها ،براي هر مصاحبه عملیات تقلیل و كدگذاري انجام ميگیرد (براي ترسیم نقشه ذهني انفرادي هر
مشاركت كننده) .براي ترسیم نقشه اجماعي ابتدا سازهها و مفاهیم مهم ذكر شده توسط هر مصاحبه شونده
استخراج ،سپس مفاهیمي كه از نظر معنايي باهم مشابه هستند ،در يک دسته قرار ميگیرند و يک برچسب
براي آنها درنظر گرفته ميشود .براي تعیین پايايي در روش زيمِت ،همانند ساير پژوهشهاي كیفي ،روش
هاي متعددي وجود دارد .يک راه براي تعیین پايايي در روش زيمِت ،استفاده از پروتکل مصاحبه است بعالوه،
استفاده از نوار با كیفیت براي ضبط صدا در حین مصاحبه و دستنويس كردن متن مصاحبه بر پايه آن ،اين امکان
را فراهم ميآورد كه يادداشتهاي میداني تفصیلي بدست آيد و پايايي روش تقويت شود ( .)Creswell, 2007در
پژوهش حاضر از هر دو روش براي تعیین پايايي استفاده شد.
يک روش مناسننب براي ايجاد روايي در پژهشهاي كیفي ،روش كنترل اعضننا ميباشنند .در روش كنترل
اعضا پژوهشگر از ديدگاههاي مشاركتكنندگان براي حصول اطمینان نسبت به يافتهها و تفاسیر استفاده ميكند.
روش كنترل اعضننا كه در اكثر مطالعات كیفي برجسننته و مشننهود اسننت ،مسننتلزم ارائه مجدد دادهها ،تحلیلها،
تفاسنیر و نتیجهگیريها به مشناركتكنندگان است به طوري كه آنها بتوانند در مورد صحّت و اطمینانپذيري
شنرح ارائه شنده اظهار نظر كنند ( .)Creswell, 2007در روش زيمِت ،اين نوع از اعتباريابي در مرحله هشتم و
زماني كه سنازههاي بدست آمده از متن مصاحبه براي ترسیم نقشه ذهني به مشاركت كننده ارجاع داده ميشود،
بکنار گرفته ميشنننود .مراحل مختلف روش زيمِت ،گونهاي از همهجانبه نگري را فراهم ميآورد كه در ايجاد
روايي بسیار مؤثر است ( .)Marie, 2014اين نوع از روايي با طي كردن مراحل روش زيمِت ،اعمال ميشود.

.4یافته ها
استتررا نقشته اجماعی در فرآيند تحلیل دادهها ،ابتدا سنازهها و مفاهیم مهم ذكر شنده توسط هر
مصناحبه شنونده اسنتخراج ميشنود و سنپس سازههايي كه از نظر معنايي باهم مشابه بودند در يک دسته قرار
گرفته و يک برچسب براي آنها درنظر گرفته ميشود .در اين مرحله  030سازه استخراج شد  .سازههاي بدست
آمده براي ورود به نقشنه نهايي ،بايد از دو فیلتر عبور كنند .فیلتر اول میزان تکرار سنازه ميباشد؛ بدين معنا كه
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هر سنازه بايد حداقل توسنط يک سنوم از افراد شنركت كننده در مصاحبه ذكر شده باشد تا در نقشه نهايي وارد
شنود .در پژوهش حاضر ،تعداد افراد مصاحبهشونده  02نفر بوده است كه با توجه به معیار يکسوم ،هر سازهاي
كه  2مرتبه و يا بیشنتر تکرار شده باشد ،وارد نقشه نهايي ميشود كه با اين روش تعداد سازهها به  27سازه (از
مجموع  030سنازه استخراج شده) تقلیل يافت (جدول . )8با اين حال ،سازهها براي ورود به نقشه نهايي بايد از
فیلتر دوم يعني روابط بین سننازهها نیز عبور كنند .هر سننازهاي كه از فیلتر اول عبور كرده اسننت ،براي ورود به
نقشننه نهايي ،بايد حداقل به میزان يکچهارم تعداد افراد شننركتكننده ،با سنناير سننازههاي واجد شننرايط رابطه
داشنته باشند ( .)Coulter & Zaltman, 1995بنابراين ،در پژوهش حاضنر هر سازهاي كه  8مرتبه يا بیشتر با
سنازههاي ديگر رابطه داشنته باشند ،وارد نقشنه نهايي ميشود .بعد از اينکه  27سازهي ابتدايي استخراج شدند
نقشنه ذهني رسنم شده توسط افراد مشاركت كننده در مرحله  1مورد بررسي قرار گرفت تا روابط بین سازهها و
میزان تکرار اين روابط مشنخص شنوند .بر اين اسناس  09سنازه ديگر نیز حذف و در نهايت با  73سازه نهايي
نقشه اجماعي (شکل  )0ترسیم شد.

سازه
ديد نامناسب ديگران
عدم زيبايي

عدم اطمینان
كیفیت پايین
عدم خريد
طراحي نادرست
دور ريختن پول
حس فريب خوردن
عدم نوآوري
تکنولوژي ضعیف
عدم توجه به مشتري
دوام كم
عصبانیت
سودگرا بودن تولید
كننده
عدم برآورده كردن
انتظار

جدول ( .)4سازههای استررا شده با فراوانی بیشتر از چهار
سازه
فراوانی
سازه
فراوانی
تکرار
تکرار
خريد در صورت اجبار قیمتي
3
عدم اعتماد
08
دم دستي (ديد مردم مهم نباشد-
عدم تنوع
كااليي با هزينه كم و حداقل كار
1
07
برد  -مهم نبودن  -مصرف
سريع)
خريد
كم كاري و تقلب در
1
07
تولید
قیمت اضافي براي خدمت عادي
عدم جستجوي نیاز
1
05
مشتري
به روز نبودن
عدم تطابق كاالي
1
05
ادعايي و كاالي دريافتي
شیک نبودن
1
برداشت از كیفیت پايین
05
عِرق ملي
1
عدم هارموني و توازن
01
عدم حس خوب
تعمیم ضعف به ساير
1
01
كاالها
عدم طراوت و تازگي
1
عدم آرامش
01
سادگي
1
نارضايتي
01
رشد اقتصاد
عدم ثبات در حجم و
1
01
كیفیت كاال
عدم تطابق قیمت و كیفیت
3
بيكالس و عدم پرستیژ
01
عدم كارايي و كاركرد ضعیف
3
عدم ايمني
01
اذيت شدن
ذهنیت منفي غالب
3
01
3

لوكس نبودن

3

تجربه كاالي نامناسب و ضعیف
قبلي

فراوانی
تکرار
9
9

9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
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فراوانی
تکرار

سازه
جذابیت كم

3

بسته بندي نامناسب

فراوانی
تکرار

سازه
خدمات پس از فروش
نامناسب
بي احترامي و توهین

3
كپي برداري نامناسب
عدم مديريت صحیح

3
3

3
دلزدگي
دوري كردن از كاالي
ايراني

ردیف
9

3

57

3
3
3
3
9

58

كپي برداري نامناسب – دلزدگي
عدم نوآوري – عدم تنوع
دوام كم – عصبانیت
دوام كم – عدم خريد
كم كاري و تقلب در تولید – بي احترامي و
توهین
كم كاري و تقلب در تولید – عدم اعتماد
عدم مديريت صحیح – كیفیت پايین
عدم مديريت صحیح – عدم توجه به مشتري
عدم برآورده كردن انتظار – حس فريب خوردن
خدمات پس از فروش نامناسب – عدم اعتماد
خدمات پس از فروش نامناسب – عدم توجه به
مشتري
لوكس نبودن – ديد نامناسب ديگران

8
8
8
8
8

بي كالس و عدم پرستیژ – ديد نامناسب
ديگران
كیفیت پايین – عدم خريد
كیفیت پايین – ذهنیت منفي غالب
كیفیت پايین – نارضايتي
حس فريب خوردن – عدم خريد
حس فريب خوردن  -تعمیم ضعف به ساير
كاالها
تعمیم ضعف به ساير كاالها – عدم خريد
عدم ثبات در حجم و كیفیت كاال – عدم
اطمینان
501

52
59
53
51

78

2

72

2

79

2
2
2
2
2

73

51

كیفیت پايین – تعمیم ضعف به ساير كاالها
كیفیت پايین – دوري كردن از كاالي ايراني

2
2

55

ذهنیت منفي غالب – عدم خريد

2

3
00
05
07
08
02
09
03
01
03

50

9

ديد نامناسب ديگران  -عدم خريد

عدم اعنماد – دوري كردن از كاالي ايراني
شیک نبودن – ديد نامناسب ديگران
كیفیت پايین – عدم اطمینان
عدم زيبايي – جذابیت كم
كم كاري و تقلب در تولید – كیفیت پايین
كم كاري و تقلب در تولید – حس فريب
خوردن
عدم ثبات در حجم و كیفیت كاال – حس
فريب خوردن
تجربه كاالي نامناسب و ضعیف قبلي – عدم
اطمینان
خريد – رشد اقتصاد
عدم نوآوري – كپي برداري نامناسب
طراحي نامناسب – عدم هارموني و توازن
طراحي نامناسب – عدم زيبايي
بسته بندي نامناسب – جذابیت كم

01

9

2

9
9
9
9
2
2

1

9

تکرار

2

9

ردیف

3

8

3

دم دستي (ديد مردم مهم نباشد-
كااليي با هزينه كم و حداقل كار
برد  -مهم نبودن  -مصرف
سريع)
خريد
قیمت اضافي براي خدمت عادي

فراوانی
تکرار

53
71
70
75
77

71
73
81
80
85
87
جمع
كل

تکرار

0

7

3

خريد در صورت اجبار قیمتي

جدول ( .)5تعداد کل روابط بین سازهای در نقشه اجماعی
زو سازه
زو سازه
بسته بندي نامناسب – برداشت از كیفیت
پايین
تکنولوژي ضعیف – كیفیت پايین
كیفیت پايین – دور ريختن پول
عدم زيبايي – ديد نامناسب ديگران
عدم اطمینان – عدم خريد
دوام كم – دور ريختن پول

5

3

سازه

111

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
%011
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در اينجا براي رسم نقشه اجماعي ،از سازههايي استفاده شد كه سازههاي آغاز كننده بودند؛ بدين معنا كه در
روند رسنم نقشنه ،هیچ سنازهاي مقدم بر اين سنازهها قرار نگرفته است .اين كار با رسم نقشه در روش نردباني
مطابقت دارد كه سننازههاي ابتدايي يعني ويژگيها ،در ابتداي نقشننه قرار ميگیرند .اين سننازههاي پانزدهگانه
مفهوم كاالي ايراني را احاطه كرده و سناير سنازهها ،ريشنه در اين سازههاي ابتدايي دارند .بايد توجه داشت كه
اعداد مرتبط با فلشهاي متصننلكننده كاالي ايراني به اين سننازههاي ابتدايي ،نشننان دهنده تعداد تکرار اين
سازهها هستند ،اما اعداد مرتبط با ساير فلشها بیانگر میزان روابط دو سازه ميباشد .بعنوان مثال ،عدد  2كه بر
روي فلش متصنل كنندهي سنازه خريد و سازه پیشرفت اقتصادي است ،نشان ميدهد كه اين دو سازه  2مرتبه
باهم رابطه برقرار كردهاند ،اما عدد  05كه بر روي فلش متصننل كننده كاالي ايراني و سننازه طراحي نامناسننب
قرار دارد ،بیانگر اين است كه سازه طراحي نامناسب  05مرتبه در كل مصاحبهها تکرار شده است.
جدول ( .)6برشی از ماتریس اجماعی
(ماتريس اجماعي اصلي يک ماتريس  73*73است كه امکان ارائه در حجم محدود مقاله نیست)
0

5

7

8

ديد نامناسب ديگران

عدم زيبايي

كیفیت پايین

عدم اطمینان

طراحي نادرست

دور ريختن پول

حس فريب خوردن

عدم نوآوري

عدم توجه به مشتري

دوام كم

عدم براوردن انتظار

جذابیت كم

بسته بندي نامناسب

عصبانیت

عدم تنوع

كم كاري وتقلب در تولید

عدم خريد

2

9

3

1

3

01

00

05

07

08

02

09

03

01

03

عدم مديريت صحیح

عدم جستجوي نیاز مشتري

كپي برداري نامناسب

51

50

55

برداشت از كیفیت پايین

عدم هارموني و توازن

تعمیم ضعف به ساير كاالها

عدم تطابق كاالي ادعايي و كاالي دريافتي

57

58

52

عدم ارامش

.0ديد
نامناسب
ديگران
.5عدم
زيبايي
.7كیفیت
پايین
.8عدم
خريد
.2عدم
اطمینان
.9طراحي
نادرست
.3دور
ريختن
پول
.1حس
فريب
خوردن
.3عدم
نوآوري
.01تکنو
لوژي
ضعیف

2
3

0 5

0

7

9 8

0 3

0

9
7 0

3
0

0 0 2 7
5

0 0

5

2

0

0

0 7

0

0

2
5

0

8

8
0

3

0

0

0
5

8

2

5

 02سازه آغاز كننده شامل شیک نبودن ،بي كالس بودن و عدم پرستیژ ،لوكس نبودن ،بستهبندي نامناسب،
طراحي نامناسنب ،عدم نوآوري ،خريد ،خدمات پس از فروش نامناسب ،عدم برآورده كردن انتظار ،تجربه كاالي
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ضننعیف قبلي ،عدم ثبات در حجم و كیفیت كاال ،عدم مديريت صننحیح ،كم كاري و تقلب در تولید ،دوام كم و
تکنولوژي ضعیف سازههايي هستند كه كاالي ايراني را مستقیما احاطه كرده و در واقع مفاهیمي در مورد كاالي
ايراني هسننتند كه در اليه اول ذهن افراد قرار دارند و توجه به اين سننازهها توسننط مديران از اهمیت بسننزايي
برخوردار اسنت .نگرشهاي شنناختي ،عاطفي و رفتاري ،عموماً در میان ساير سازهها كه سازههاي سطح باالتر
هسنتند ،قرار دارند كه اين سنازهها ،ريشنه در سنازههاي اولیه دارند .بنابراين ،در صورت مثبت بودن پیامدهاي
ناشني از سنازههاي اولیه ،ميتوان با تقويت اين سازهها در ذهن مصرفكنندگان ،ذهنیت مثبت در مورد كاال يا
محصول را قوّت بخشید و در صورت منفي بودن ،بايد در جهت حذف اين سازهها تالش كرد .براي تحلیل نقشه
اجماعي ميتوان ابتدا سازههايي را مورد بررسي قرار داد كه در بین تعداد ديگري از سازهها محوريت دارند ،يعني
به تنهايي آغاز كنندهي يک سنري ارتباطات بین سنازه اي هستند و به طور همزمان سازه هاي زيادي به آنها
وارد ميشننود (گرههايي كه بیشننترين ورودي و خروجي را دارند) .براي مثال ،در نقشننه اجماعي كاالي ايراني
(شنکل ،)0سنازههاي "دوام كم"" ،كمكاري و تقلب در تولید" و "كیفیت پايین" ،سازه مركزي بشمار ميروند.
اين سازهها از آنجا اهمیت دارند كه به تنهايي تعدادي از سازهها را كنترل ميكنند و باعث برانگیختگي آنها در
ذهن افراد ميشوند .اين سازههاي مركزي ،زيرمجموعههاي مهمي از نقشه اجماعي به حساب ميآيند .در ادامه
هركدام از اين سازها مورد بررسي قرار ميگیرند.
بعضني از سنازههاي اسنتخراج شده مختص اين پژوهش بوده و نوآوري آن محسوب ميشوند كه در ساير
پژوهشها به طور مسننتقیم به آنها اشننارهاي نشننده ،مانند :سننازههاي " كم كاري و تقلب"" ،عدم مديريت
صنحیح"" ،عدم ثبات كیفیت"" ،تجربه قبلي ضعیف"" ،عدم برآورده كردن انتظارات"" ،بستهبندي نامناسب"،
"بي كالسي و عدم پرستیژ" " ،شیک نبودن"و "عدم زيبايي" .سازه "خدمات بعد از فروش نامناسب" با نتايج
پژوهشهناي لي و چون ( )5103و آراي و همکناران ( )5108مطنابقنت دارد  .سنننازه "عدم نوآوري " با نتايج
پژوهشهناي آنهولت ( )5107و لي و چون ( )5103مطابقت دارد " .طراحي نامناسنننب" با يافته هاي پژوهش
كنیرا ( " ،)5119لوكس نبودن" با يافتههاي پژوهش مک كلوري ( )5103و سنازه "تکنولوژي ضعیف" با نتايج
پژوهشهاي ماكسمینکو ( ،)5102مک كلوري ( )5103و والش و ويدمن ( )5111همخواني دارد .سازه "كیفیت
پنايین" هم بنا نتنايج پژوهشهناي لي و چون ( )5103كیج و روزت ( )5102آنهولنت ( ،)5107لي و همکاران
( )5103و كنیرا ( )5119مطابقت دارد.0
دوام کم :يکي از سنازههاي مركزي" ،دوام كم" ميباشند كه  01مرتبه تکرار شده است .اين سازه با سه
سنازه ديگر يعني "عدم خريد"" ،عصنبانیت" و "دور ريختن پول" ،بصنورت مسنتقیم ارتباط دارد .سازه "دوام
كم" ،از بین اين سه سازه با "دور ريختن پول" ارتباط قويتري ( 9مرتبه) برقرار كرده است .سازه "دور ريختن
پول" ميتواند يک سازه خطرناک براي هر شركت يا برندي باشد.

0الزم به ذكر است بعد منفي مختص اين پژوهش بوده و در ساير پژوهشها اين سازهها خنثي هستند ،مثل كیفیت ،نوآوري و . .....
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شکل ( .)1نقشه اجماعی کاالی ایرانی
جدول ( .)7راهنمای نقشه اجماعی
عالئم
اعداد انگلیسي
اعداد فارسي

مفهوم
تعداد رابطه بین سازهها
تعداد تکرار سازههاي اولیه (ويژگيها)

 هر دو نوع فلش نشاندهنده رابطه بین سازهها مي-
باشند.
 طرح متفاوت فلشها مفهوم خاصي ندارد.

پول براي هر مصرفكنندهاي ارزشمند است و اگر در ذهن وي ،يک كاال يا خدمت مترادف با از بین رفتن
پول باشد ،احتماالً واكنش مثبتي نسبت به آن كاال يا خدمت نخواهد داشت .سازه دوام كم با يک سازه رفتاري
يعني "عدم خريد" نیز  8مرتبه ارتباط برقرار كرده است .در واقع كم دوام بودن كاال منجر به عدم خريد خواهد
شد؛ زيرا زنجیرهي "كاالي ايراني" – "دوام كم" – "عدم خريد" در ذهن مصرفكننده وجود دارد .آخرين
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سازهاي كه با دوام كم مرتبط است" ،عصبانیت" است كه سازهاي منفي در مورد كاالي ايراني ميباشد و در
صورت بروز اين حالت در مصرفكننده ،ميتواند نگرش به كاال را تحتالشعاع قرار دهد كه با پژوهشهاي احسان
و همکاران ( ،)0732نظري و همکاران ( )0738و لي و چون ( ،)5103هماهنگي دارد.
کم کاری و تقلب در تولید :يکي ديگر از سازههاي مركزي" ،كمكاري و تقلب در تولید" ميباشد كه در
میان سازههاي اولیه قرار داشته و بیش از نیمي از افراد مصاحبهشونده يعني  1نفر به آن اشاره كردهاند .اين سازه
با  8سازه ديگر ارتباط برقرار كرده است .اولین سازه" ،كیفیت پايین" ميباشد كه خود از سازههاي مركزي به
شمار ميرود و  05مرتبه تکرار شده است .بر اساس نقشه اجماعي ،مصرفكنندگان احساس ميكنند كه در فرآيند
تولید كاالهاي ايراني كمكاري شده و تقلب انجام ميگیرد و يکي از داليل كیفیت پايین كاالهاي ايراني از ديدگاه
مصرفكنندگان ،همین كمكاري و تقلب است.
يکي ديگر از سنازههاي مرتبط با سنازه كمكاري و تقلب در تولید ،سنازه "بي احترامي و توهین" ميباشد.
مصننرفكنندگان عالوه براينکه كیفیت پايین را ناشنني از كمكاري و تقلب در تولید ميدانند ،اين كار را بهمنزله
توهین و بي احترامي بنه خود قلمنداد ميكنند .از آنجا كه توهین و بي احترامي ،ميتواند نگرش فرد را به منبع
بياحترامي تحنت تناثیر قرار دهند ،بنابراين اگر افراد احسننناس كنند از طرف تولیدكننده مورد بياحترامي قرار
ميگیرند ،نسبت به كااليِ تولیدي توسط آنها واكنش مثبتي نخواهند داشت .سازه ديگري كه با سازه كمكاري
و تقلب مرتبط است" ،حس فريب خوردن" است كه  01مرتبه توسط افراد مصاحبه شونده تکرار شده است .بعد
از اينکه افراد احسناس ميكنند در فرايند تولید كاالي خريداري شده ،تقلب و كمكاري انجام شده ،اينگونه فکر
ميكننند كنه توسنننط تولیندكننده فريب خوردهاند .اگر اين زنجیره را در نقشنننه اجماعي دنبال كنیم ،يکي از
پیامدهاي حس فريب خوردن" ،عدم خريد" مجدد كاال ميباشننند .كه با پژوهش احسنننان و همکاران ()0732
تطابق دارد.
کیفیت پایین :آخرين سنازه مركزي" ،كیفیت پايین" اسنت .اين سازه درمیان سازههاي سطح باالتر قرار
دارد و  05مرتبه در كل مصناحبهها تکرار شده است .اين سازه همچنین با فراواني  ،9پرتکرارترين سازه در بین
سنازههاي حاصنل از تصناوير معرف و مخالف بحسنناب ميآيد .بعالوه 8 ،درصند از كل سنازههاي حاصننل از
داسننتانهاي مختصننر را تشننکیل ميدهد .بهطور كلي يکي از ويژگيهاي مهم هر كااليي كیفیت آن اسننت.
كیفیت ،نحوه توصیف مصرفكننده از ارزشي است كه در مورد ويژگيها و شاخصههاي ذاتي يک كاال يا خدمت
درک ميكند ( .)Kenyon & Sen, 2015اين سازه با  3سازه ديگر مرتبط است (شکل  . )0يکي از اين سازهها
"نارضنايتي" است كه  1مرتبه تکرار شده و  8مرتبه بعنوان پیامد كیفیت پايین قلمداد شده است .سازه ديگري
كه بعنوان پیامد رفتاري كیفیت پايین معرفي شننده اسننت" ،عدم خريد" اسننت .سننازه بعدي كه با كیفیت پايین
مرتبط است ،يک سازه مهم يعني" ،تعمیم ضعف به ساير كاالها" ميباشد كه  1مرتبه تکرار شده است .درواقع
مصننرفكننده ممکن اسننت با ديدن كیفیت پايین در يک كاال ،آن را به سنناير كاالها تعمیم داده و اين قضننیه
مي تواند حتي بر روي كاالهاي با كیفیت ايراني هم تأثیر منفي بگذارد .سنننازه بعدي كه با كیفیت پايین ارتباط
دارد" ،ذهنیت منفي غالب" اسنت .بعضني از مشاركتكنندگان اينطور اظهار ميكردند كه ذهنیت منفيِ غالبي
در مورد كاالي ايراني وجود دارد و ريشنه اين موضنوع را در كیفیت پايین كاالهاي ايراني ميدانند .سازه بعدي
كه بعنوان پیامد "كیفیت پايین" معرفي ميشود" ،دور ريختن پول" است كه سازه بسیار مهمي بشمار ميرود و
يک ريشنه آن "دوام كم" اسننت كه در بخش قبل مورد بررسني قرار گرفت و ريشننه ديگر آن "كیفیت پايین"
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اسنت .سنازه ديگري كه با "كیفیت پايین" مرتبط اسنت" ،عدم اطمینان" است كه  07مرتبه تکرار شده است.
عدم اطمینان به يک كاال ميتواند مانعي در برابر خريد آن محسنننوب شنننود و در مورد كاالي ايراني ،يکي از
داليل ايجاد حس عدم اطمینان ،كیفیت پايین كاال ميباشند .آخرين سازهاي كه با "كیفیت پايین" ارتباط دارد،
"دوري كردن از كاالي ايراني" ميباشد .مشاركتكنندگان اظهار ميكردند روبرو شدن با كیفیت پايین كاالهاي
ايراني ،منا را مجناب ميكنند كنه از كناالي ايراني دوري كنیم كه با نتايج پژوهشنننهاي بزرو خو و همکاران
( ،)0733احسان و همکاران ( ،)0732لي و چون ( ،)5103لي و همکاران ( )5119و كنیرا ( )5119تطابق دارد.

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
از آنجايي كه برند ملي مفهومي فراگیر و گسننترده اسننت كه ميتواند تمامي برندهاي يک كشننور را در بر
بگیرد ( )Anholt, 2013و به عنوان نهادي پوياسنت كه واقعیت ملي يک كشنور را از كشورهاي ديگر متفاوت
ميكند ( ،)Lee, 2009تحلیل نقشنه اجماعي كاالي ايراني ميتواند فهم مناسبي در مورد پديده مورد مطالعهي
پژوهش حاضننر يعني كاالي ايراني فراهم آورد .بحث در مورد نقشننه اجماعي ميتواند ماهیت كاالي ايراني را
همانگونه كه توسنط مشاركتكنندگان در اين پژوهش درک شده ،نمايان سازد .مديران و تولیدكنندگان ايراني
ميتوانند سننازههاي موجود در نقشننه اجماعي و روابط بین آنها را كه اكثراً منفي بوده و بهمنزله تهديدي براي
همه محصوالت ايراني بهشمار مي روند را با توجه به محصوالت شركت خود مورد بررسي قرار داده و در مرحله
بعد با اسنتفاده از روش زيمِت ،احسناسنات و افکار مصنرفكنندگان را نسبت به محصولي كه تولید ميكنند ،به
صورت خاص استخراج نمايند.
نقشننههاي اجماعي در واقع زمینه انجام اقدامات اسننتراتژيک توسننط مديران را فراهم ميكنند .يک نقشننه
اجماعي در برگیرنده ساختارهاي مشترک و به هم پیوستهاي است كه در ذهن اعضاي بخشي از بازار كه به يک
موضوع خاص ارتباط دارد ،حالتي برجسته و بارز دارند .اگر به اين شکل به نقشه اجماعي نگريسته شود ،ميتوان
گفت كه نقشنننه ذهني اين پژوهش در واقع آناتومي " ضنننمیر بازار كاالي ايراني " اسنننت  .از طرفي مديران
ميتوانند از طريق تغییرات به مهندسني مجدد ضنمیر بازار بپردازند ( )Zaltman, 2003و سازههاي منفي را به
سازههاي مثبت تبديل كنند .با توجه به حضور پر رنگ سازه كیفیت در نقشه اجماعي كاالي ايراني ،مديران بايد
توجه زيادي به اين مسننئله مبذول دارند .مصننرفكنندگان ،كیفیت پايین را ناشنني از عدم مديريت صننحیح ،كم
كاري و تقلب در تولید و تکنولوژي ضعیف ميدانند .عالوه بر اين ،كیفیت پايین منجر به ايجاد سازههايي منفي
در مورد كاالي ايراني ميشنود .حذف اين سنازه منفي با استفاده از روشهاي مختلف كنترل كیفیت ،استفاده از
مواد اولیه مرغوب ،بکارگیري نیروي انسناني متخصص و ...ميتواند تعداد زيادي از نگرشهاي منفي به كاالي
ايراني را از بین ببرد .همانطور كه مشننناركتكنندگان اظهار كردند ،نگاه كوتاه مدت مديران ميتواند پیامدهايي
منفي داشته باشد .مديران نبايد براي كسب سود كوتاه مدت ،كیفیت كاالي خود را كاهش دهند ،زيرا با توجه به
نقشننه اجماعي كاالي ايراني ،كیفیت پايین ميتواند تاثیري بسننیار منفي بر كاالهاي ايراني بگذارد .براي موفق
شدن كاالي ايراني در بازار ،مصرفكنندگان نبايد آن را مترادف با دور ريختن يکي از مهمترين داشتههاي خود
يعني پول قلمداد كنند و اين مطلب میسنّر نخواهد شد مگر با افزايش كیفیت كاالي ايراني .بعالوه ،مواجهه پي
در پي با كیفیت باالي كاالي ايراني ،ميتواند ذهنیت منفي غالب و عدم اطمینان نسنننبت به كاالي ايراني را از
بین برده و مصرفكننده را عالقمند كند تا به كاالي ايراني بیش از گذشته رغبت نشان دهد.
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در كنار كیفیت ،دوام و ماندگاري كاال بايد مورد توجه قرار گیرد .مصنننرفكنندگان بايد مطمئن باشنننند كه
ميتوانند در بازه زماني مورد انتطار ،از يک كاال اسننتفاده كنند .سننازه دوام كم ،عالوه بر سننازه دور ريختن پول،
منجر به يک واكنش رواني شنديد در مصرفكننده يعني عصبانیت ميشود و اين واكنش رواني ،به ضرر كاالي
ايراني اسننت .همانطور كه توسننط مشنناركتكنندگان مطرح شنند ،تکنولوژي پیشننرفته ميتواند كیفیت كاالهاي
ايراني را افزايش دهد .بنابراين با توجه به ركود اقتصننادي و كمبود نقدينگيِ شننركتها ،دولت بايد براي واردات
تکنولوژي پیشنرفتهي تولید ،به شنركتها كمک كند .تعمیم دادن ضنعف يک كاال به ساير كاالها كه ناشي از
كیفیت پايین و حس فريب خوردن است ،سازهاي است كه خريد همه كاالي ايراني را تهديد ميكند .باتوجه به
اين مطلب ،لزوم وضنع اسنتانداردهاي يکپارچه در طبقات مختلف كااليي احسناس ميشود تا از اين راه ،برخي
شننركتها با عملکرد منفي خود ،نگرشنني منفي در مورد كاالي ايراني ايجاد نکنند .مصننرفكنندگان احسنناس
ميكنند كه در روند تولید كاالي ايراني كم كاري و تقلب وجود دارد .از میان  8پیامد حاصل از اين سازه ،كیفیت
سازهاي ملموس و بقیه ذهني هستند .ميتوان اينطور استنباط كرد كه مصرفكننده بعد از روبرو شدن با كاالي
بي كیفیت ،احساس ميكند يکي از داليل آن كم كاري و تقلب در تولید است و در نتیجه ،اين مطلب را توهین
به خود قلمداد كرده ،حس فريب خوردن به وي دسننت ميدهد و اعتمادش به كاالي ايراني سننلب ميشننود.
بننابراين ،افزايش كیفیت ميتواند اين نوع از نگرش منفي را نیز از بین ببرد .يکي از سنننازههاي منفي در مورد
كاالي ايراني ،ديد نامناسنب ديگران نسبت به دارنده آن است .ريشه هاي اين سازه ،عدم زيبايي ،شیک نبودن،
لوكس نبودن و عدم پرسنتیژ اسنت .در مورد سنه سازه اخیر ،نحوه ارائه ،عرضه و تبلیغ كاالها از اهمیت زيادي
برخوردارند .شنركتهايي كه محصنوالت آنها كاالهاي مصنرفي بادوام هسنتند ،بايد اسننتراتژيهاي عرضه و
تبلیغات خود را بهگونهاي تدوين كنند كه محصنوالتشان از ديدگاه مصرفكنندگان ،شخصیتي باپرستیژ و شیک
داشنته باشد تا آنها حس كنند مي توانند با كاالي ايراني شخصیتي مثبت از خود ارائه دهند .بعالوه ،در طراحي
محصنوالت نیز بايد دقت صورت گیرد تا از زيبايي الزم برخوردار باشند و از اين راه به مصرفكننده اين امکان
داده شننود كه خود را با كاالي ايراني معرفي كند و از ديد نامناسننب ديگران نگراني نداشننته باشنند .هدف نبايد
رسننیدن به سننطح كیفیت مطلوب باشنند ،بلکه شننركتها بايد دائم كیفیت كاال را بهبود داده و يا حداقل سننطح
كیفیت قبلي را با اسنننتفاده از تکنیکهاي مختلف مديريت كیفیت حفظ كنند؛ زيرا مصنننرفكنندگان باتوجه به
سننطح كیفیت قبلي خريد ميكنند و اگر با كیفیتي نازلتر از قبل مواجه شننوند ،حس ميكنند فريب خوردهاند و
نسنبت به كاال حس عدم اطمینان پیدا ميكنند .شركتها بايد نسبت به نوآوري در محصوالت خود اقدام كنند.
نوآوري باعث ميشننود مصننرفكننده ،در فواصننل زماني كوتاه چیزهاي جديدي تجربه كند .اين نوآوري ،تنوع
ايجاد كرده و كپي برداري محض را كاهش ميدهد كه ميتواند از دلزدگي مشننتريان نسننبت به كاالي ايراني
جلوگیري كند .مصنرفكننده عالقه دارد مورد توجه عرضهكننده كاال قرار بگیرد .خدمات پس از فروش مناسب
مي تواند عالوه بر ارضناء نیاز مورد توجه قرار گرفتن از طرف شركت ،باعث كاهش عدم اعتماد به كاالي ايراني
شنود .موارد مطرح شنده به عنوان پیشننهادهاي ضنروري بايد در سطح شركتها رعايت شود؛ ولي با توجه به
اينکه تصوير برند ملي هر كشور برآيند ذهنیت مشتريان نسبت به تک تک محصوالت آن كشور است و تصوير
ذهني منفي نسنبت به كاالي ايراني به كل صننعت كشنور آسیب وارد ميكند پیشنهاد ميشود وزارت صمت با
ورود به اين مسئله و تبیین استانداردهاي محکم در زمینه كیفیت و دوام به عنوان سازههاي اصلي ،اين موضوع
را مديريت كند و از طريق سنازمان حمايت از حقوق مصرف كننده سیاستهاي تشويقي و تنبیهي به كار گرفته
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 از طرفي حمايت و.شود تا شركتهايي كه اين استانداردها را رعايت نميكنند نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند
 دولت.تشننويق شننركتهاي با كیفیت و مشنناورههاي تبلیغاتي درسننت باعث ترمیم ذهنیت مشننتريان ميشننود
ميبايسننت براي آموزش از روشهاي مدرن در برند سننازي و نگاه بلند مدت به جاي اهداف سننودجويانه كوتاه
 حمايت مالي و سیاستهاي دولت بايد در جهتي هدايت.مدت به عنوان يک وظیفه اصنلي سنرمايه گذاري كند
 در شرايط تشديد تحريمها.شنود كه اطمینان حاصل شود شركتها ميتوانند با كیفیت قابل قبولي فعالیت كنند
و كاهش قیمت محصننوالت ايراني (در نتیجه كاهش ارزش پول ملي) فرصننت خوبي به منظور تقويت ذهنیت
مثبت براي شركتهاي داخلي ايجاد ميشود كه به نفع محصوالت ايراني است و با برنامهريزي درست ميتوان
.از اين فرصننت اسننتفاده نمود كه البته سننودجويي تولیدكنندگان هم ميتواند آن را به يک تهديد بدل سننازد
محدوديت اصننلي اين پژوهش نمونه آماري دانشننجويان آن اسننت و لذا با توجه به احتیاط الزم در مورد تعمیم
پذيري نتايج در پايان پیشنهاد ميشود؛ اين پژوهش در مورد صنايع مختلف و طبقههاي مختلف كاالهاي ايراني
تکرار شود تا نقاط قوت و ضعف هر كدام با دقت بیشتر احصاء شود و همچنین استفاده از نمونه هاي جامع ديگر
.نیز ميتواند نقشه اجماعي كاربردي تري را در اختیار تولید كنندگان قرار دهد
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نویسندگان این مقاله:
دکتر کبریبرشیزادهبر استاديار گروه مديريت بازرگاني دانشکده مديريت و
حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائي داراي دكتري مديريت بازرگاني (بازاريابي) از دانشگاه
عالمه طباطبايي ميباشند ،تألیفات ايشان عبارتند از :ترجمه كتاب بازاريابي محتواي جهاني
اثر پم ديدنر كه توسط انتشارات مهربان نشر چاپ شده است ،ترجمه كتاب نظريه مبنايي
اثر كارن ديالک كه توسط انشتارات مهربان نشر چاپ شده است ،چاپ بیش از ده مقاله
علمي و پژوهشي با رويکرد كیفي ،برگزاري كرسي علمي ترويجي با عنوان "نگاهي
راهبردي و پويا به اليههاي كااليي پنج سطحي با معرفي اليههاي انگیزشي -بهداشتي".
ناصر داورزني فارغ التحصیل مقطع كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي) از دانشگاه
عالمه طباطبايي ميباشند .تألیفات ايشان عبارتند از :ترجمه كتاب حس مشتري (ناصر
داورزني ،مجید رمضان ،پیمان ديلمي) اثر آرادنا كريشنا كه توسط نشر آرمانديس چاپ شده
است ،استخراج نقشه ارزشهاي كاربران پیامرسانهاي موبايلي با استفاده از تکنیک نردباني
بر اساس تئوري وسیله-هدف (كبري بخشيزادهبرج ،ناصر داورزني ،پیمان ديلميمعزي) كه
در نشريه مديريت برند به چاپ رسیده است.

