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 چکيده
بتواند منجر به تکرار خرید  تینها درو ایجاد رابطه مستمر یا به عبارتی ایجاد وفاداری در مشتری که  حفظ ،جذبامروزه 

مراتب موجود به انیمشتر حفظ رای؛ زشودیمقلمداد  هاسازماناصلی و محوری موفقیت و بقاء در  عامل محصوالت شود،

منجر به از دست دادن مشتری و عدم تمایل به  تواندیمبا توجه به عواملی که  .است دیجد انیاز جذب مشتر ترنهیهزکم

تحقیق حاضر  .میپردازیمپژوهش حاضر به بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل به خرید مجدد  در رار خرید شود،تک

نتایج نشان داد  تحلیلی است. -یفیتوص روش تحقیق، لحاظ ازی و کاربرد ی،موردبررست مسئله هدف و ماهی لحاظ از

بت تصاویر ذهنی مث. شود مشتری تمایلی برای تکرار خرید نداشته باشد باعث تواندیمتصویر ذهنی نامطلوب از کشور مبدأ 

 .ندینمایمو قدرتمند میزان خرید و تکرار خرید مشتریان قبلی را افزایش داده و مشتریان جدیدی را جذب 

 .به خرید مجدد لیتما، رضایت مشتری ،کشور مبدأ :يديکل واژگان
 

  

 کشور مبدأ بر رغبت به خرید مجدد ریتصو بررسی اثرگذاري

 

 *2 مسعود شيري ،1 مسعود قدسی
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 مقدمه

درک  لذا .دارند راکالم ایجاد وفاداری در مشتریان ایجاد رابطه مستمر و در یک ها عالوه برجذب مشتری دغدغه حفظ،سازمان

ازجمله پیامدهای وفاداری مشتری تمایل به تکرار خرید از محصوالت شرکت . کننده از اهمیت زیادی برخوردار استرفتار مصرف

 دهان و قیمت درک شده است. بهتبلیغات دهان بوده که تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله تصویر کشور مبدأ،

کالم ایجاد وفاداری در مشتریان رابطه مستمر و در یک جادیا حفظ، دغدغه ها عالوه برجذب مشتری،سازمانعصر حاضر  در

 .]1[ کننده از اهمیت زیادی برخوردار استدرک رفتار مصرف لذا .دارند را

یغ برای وسیله تبل بیترتنیابهکنند و ی که از سازمان رضایت دارند تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل میانیمشتر

 .]2[دهند سازمان شده و درنتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می

 

 مسئله  انيب
عنوان محرک اصلی در قصد خرید مجدد است. قصد خرید مجدد وکار مهم بوده و بهمشتری برای موفقیت کسب تیرضا

خرید مجدد از  قصد .دهدشده است که تمایل به تکرار خرید یک محصول یا خدمت را نشان میعنوان مفهوم رفتاری توصیفبه

مشتریان وفادار طرفداری همیشگی از یک برند و روی برگرداندن از های مهم ی از ویژگیکی پیامدهای اصلی وفاداری برند است.

مر از برند طور مستشود مشتری بهگردد و باعث میی برند از طریق استفاده از برند ایجاد میوفادار دیگر،عبارتیسایر برندهاست. به

امل مؤثر بر تصمیم خرید و مصرف یک محصول، شمار عو بین بی در.       ]3[کند خریداری کند و در برابر تغییر برند مقاومت 

ادراک کلی مشتری در  دهندهانعکاس، زیرا تصویر ذهنی کشور سازنده محصول، باشدیم توجهقابلتأثیر متغیر تصویر کشور مبدأ 

یک  وانعنبهاز کشور مبدأ محصول،  کنندگانمصرف. تأثیر ادراک باشدیممورد کیفیت آن محصول و کم و کیف ملت آن کشور 

فراوانی دارد. اطالعات کشور  کاربرد افزایش سودآوری سازمان، تیدرنهاابزار قوی جهت شناخت نیاز مشتری، افزایش رضایت او و 

به محصول را  کنندهمصرفو عالیق  کندیماز محصول عمل  کنندهمصرفی برجسته در ارزیابی هایژگیویکی از  عنوانبهمبدأ 

از محصوالت آن کشور را تحت تأثیر قرار  هاآنیک کشور مبدأ خاص، ارزیابی  کنندگانمصرفادراک  که ازآنجا. کندیمتحریک 

 .]4[دهد یم، قصد خرید و انتخاب برند را تحت تأثیر قرار هاآن، این مورد ترجیحات دهدیم

خرید  احتمال ،دانندیممنطقی  ی که مشتریان قیمت کاال یا خدمتی رازمان قیمتی بر رضایت مشتری اثر مستقیم دارد. ادراک

بودن قیمت بر رضایت قیمت، رضایت قیمتی بر رضایت مشتری و رضایت مشتری بر وفاداری  منصفانه وجود دارد. هاآنمجدد 

 .]5[دارد مشتری اثر مستقیم و مثبتی 

به  کشور مبدأ بر تمایل تصویر درصدد پاسخ این سؤال هستیم که اثرگذاریاین پژوهش ما در  شده،در راستای مطالب گفته

 به چه میزان است؟خرید مجدد 

 

 مبانی نظري
 1کشور مبدأ -

کننده شرکت عرضه یاست که سازمان مرکز یکه کشور داردیم انیب نیمحصول چن 3کشور مبدأ فی( در تعر1991) 2اوزسامر

از کشور مبدأ، کشور  یگری. مفهوم دشودیمحسوب م یکشور خانگ ینوعشرکت به یدر آن مستقر است و برا ینام تجار ایمحصول 

 .]6[ باشدیمونتاژ کننده محصول م ای دکنندهیتول

در  برند ایمحصول  کی ندهیعنوان نماکشور خاص را به کیکننده است که در آن مصرف یاشهیکشور مبدأ درواقع درک کل

 .]7[ ردیگینظر م

                                                           
 است. قرارگرفتهی موردبررساقامت نیز  محل مبدأ برند، کشور تحت عنوان کشور خاستگاه تولید، هاپژوهشکشور مبدأ در برخی 1 

2 Ozsomer 
3 Country of Origin = COO 
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 باشدیمبا آن در ارتباط  دکنندهیتولیا نام و نشان تجاری یک  که محصول باشدیمبه معنای کشوری  4کشور خاستگاه تولید

 .]8[شود یمنامیده  5سنتی این کشور، کشور محل اقامت طوربه

کاال  نکهیامبدأ بدون توجه به  عنوانبهیا مارکی را  هر کاالکشوری که مشتریان  عنوانبهکشور خاستگاه تولید  قتیدر حق 

را آمریکایی  "6جی.ای"مارک  ،کنندگانمصرفی مثال، بسیاری از برا .شودیم، تعریف دهندیمبه آن نسبت  دشدهیتولدر کجا  واقعاً

  .شودیمدر خارج از آمریکا ساخته  " یاجی." داتیتولبعضی از  کهیدرحال دانندیم

کننده به مصرف قیو عال کندیکننده از محصول عمل ممصرف یابیبرجسته در ارز یژگیو کیعنوان اطالعات کشور مبدأ به

ها از محصوالت آن کشور را تحت آن یابیکشور مبدأ خاص، ارز کیکنندگان که ادراک مصرف آنجا . ازکندیم کیمحصول را تحر

 .]4[ دهدیقرار م ریبرند خاص را تحت تأث کیو انتخاب  دیها، قصد خرآن حاتیمورد ترج نیا دهدیقرار م ریتأث

 

 : مبدأتصویر کشور  -

 فیتعر صکشور خا کیکننده از محصوالت مصرف یعنوان درک کلبه توانیمحصول را م دکنندهیاز کشور تول یذهن ریتصو

 .]9[ باشدیآن کشور م یابیاز محصوالت آن کشور و نقاط قوت و ضعف بازار نیشیدرک پ یکرد که بر مبنا

ی میمفاه )نام و نشان تجاری(، 7که دو مفهوم اساسی، تصویر ذهنی از کشور و تصویر ذهنی از مارک تجاری رسدیمنظر  به

در برداشت و تلقی از  8از کشور سازنده اصلی مارک تجاری کنندگانمصرفی آگاه هستند. باهمو در ارتباط  وستهیپهمبه کامالً 

اطالعی  کنندگانمصرف کهیدرصورت ی، بسیار حیاتی است.تجار یر ذهنی مارکتصو عنوانبهتصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید، 

را به مارک  10تصویر ذهنی درک شده از کشور خاستگاه تولید توانندیم ندرتبهنداشته باشند،  9از کشور خاستگاه مارک تجاری

 .]10[کنند تجاری منتسب 

 .]11[ استدرباره کشور محصول  کنندگانمصرفعقاید و احساسات  کنندهمنعکستصویر کشور مبدأ در حقیقت 

محصول یا نام تجاری در آن مستقر است و برای  کنندهعرضهمبدأ محصول، کشوری است که سازمان مرکزی شرکت  کشور

 باشدیمحصول تولیدکننده یا مونتاژ کننده م کشور . مفهوم دیگری از کشور مبدأ،شودیمی کشور خانگی محسوب نوعبهشرکت 

]12[. 

 

 : قصد خرید مجدد -

 .دهدیخدمت را نشان م ایمحصول  کی دیبه تکرار خر لیاست که تما شدهفیتوص یعنوان مفهوم رفتارمجدد به دیقصد خر

 .]2 [شود یم فیتعر یتوسط مشتر دیمجدد مرکز خر دنیعنوان احتمال دمجدد، به دیقصد خر

ارزش درک شده از برند محصول  امدیعنوان پاست که به دیجهت تکرار رفتار خر انیمشتر یزشیمجدد حالت انگ دیقصد خر

 .]13[شود یخدمت شناخته م ای

 دیدارد. قصد خر یمشتر دیدفعات خربه یو اساساً بستگ.  ]14[است  یمشتر یروفادا یمجدد شاخص رفتار دیقصد خر

 .]15[گذارد یم ریها تأثآن تیشرکت و موفق یسوددهو سازمان،  یمشتر ندهیارتباط آ یاست که بر رو یمجدد عامل

 یکنندگانمصرف در پی خرید دوباره یک محصول خاص است. قصد خرید رابطه قوی با قصد خرید مجدد دارد. همصرف کنند

و  هاکاالخرید تکراری  ندیفرآ عبارتی قصد خرید مجدد، به .که تمایل مثبت به خرید دارند در آینده بیشتر خرید خواهند کرد

 .]16[خدمات خاص از یک فروشگاه است 

 

 

                                                           
4 COO 
5 Home Country=HC 
6 GE 
7 Brand Image 
8 Brand Country 
9Brand’s COO 
10 Perceived COO Image 
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 :شدهادراکقيمت  -

قیمت درک شده محصول در  کهیدرصورتو  باشدیماز ارزش محصول بر اساس قیمت درک شده آن  کنندهمصرفارزیابی 

و یا چیزی که  شدهپرداخت متیق هزینه، دهندهنشانوجود دارد. قیمت درک شده  هاآننظر مشتری مناسب باشد، احتمال خرید 

 .]18و  17[ ، نیستشودیمتوسط مشتری داده 

 

 يتمندیرضا -

که  یانیمشتر رضایت عبارت است از ارزیابی خرید در نقطه فروش از محصوالت یا خدمات با در نظر گرفتن انتظارات است.

 جهیدرنتبرای سازمان شده و  غیتبلوسیله  بیترتنیابهو  کنندیماز سازمان رضایت دارند تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل 

محرک اصلی  عنوانبهبوده و  مهم اریبس وکارکسبمشتری برای موفقیت  تیرضا .دهندیمهزینه جذب مشتریان جدید را کاهش 

ل خاص در طو زمانکیدر قصد خرید مجدد است. رضایت معانی مختلفی دارد: پاسخ احساسی یا شناختی مشتری. پاسخی که در 

. پاسخ مربوط به استفاده خاص از یک تجربه که شامل افتدیماز مصرف بر اساس تجربه اتفاق  پس اییک فرایند  عنوانبهمصرف 

 انتظارات، عملکرد و تجربه است. رضایت به معنای ارزیابی تجربه خرید یا مصرف یک کاال یا خدمت توسط مشتری است.

اقدام به  کنندهمصرف یزمان .باشدیمتکرار رفتار  ژهیوبه ،کنندهمصرفرفتار  ینیبشیپای رضایت یکی از عوامل حیاتی بر

رضایت مشتری یکی از عوامل  نی؛ بنابراکه انتظاراتش در طول انجام معامله یا مصرف خدمت برآورده شود کندیمتکرار رفتار 

 .]19[باشد یمکلیدی در جهت کسب مشتری وفادار 

 

 يوفادار

: حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول  کندیممفهوم وفاداری را به این شکل تعریف  11اولیورریچارد 

باعث تغییر در  تواندیمبالقوه  صورتبهی بازاریابی، هاتالشاینکه تأثیرات موقعیتی و  رغمبهمستمر در آینده،  طوربهیا خدمت، 

 .شودرفتار مشتری 

 اظهار داشت وفاداری با سه عنصر زیر همراه است: توانیمف از وفاداری مشتری، ارائه این تعری با 

 عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است. -1

 عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است. -2

 است.ی زیاد برای انتخاب و انجام عمل خرید همراه هانهیگزعنصر در دسترس بودن که با  -3

 : شودیمرویکرد نگرشی به سه قسمت مجزا تقسیم 

 ؛شودیموفاداری شناختی: به رفتار مشتری منجر شده و به باور مشتری مربوط  

 .گرددیموفاداری احساسی : به تعهد و اعتماد مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط  

 .شودیممربوط مشتری برای انجام عمل خرید در آینده  قصدبهوفاداری کنشی:  

 بر طبق .شودینمی وفاداری منجر رفتارهابه  ضرورتاًراضی هستند، اما دامنه رضایت  عموماً اگرچه مشتریان وفادار 

بر روابط  توانندیمی وفاداری است اما دیگر عوامل هم ریگشکل(، رضایت، اولین مرحله ضروری در 1999الیور ) لیوتحلهیتجز

 کنندیمی که احساس انیمشتر بگذارند. ریتأثی )یا قطعیت( شخصی و پیوند اجتماعی ریگمیتصمهمچون  هاسازمانمشتریان با 

یمی را پرورش احافظه، به عبارتی وفاداری، دهندیمرا گسترش  شانیوفادار، کنندیماز یک محصول یا خدمت، ارزش کسب 

 .]20[ .باشدیمکه به منافع مشترک ناشی از خرید محصول باالتر  دهد

 بیشتر، توانایی افزایش قیمت، حفظ مشتری. فروشاهمیت وفاداری به برند عبارت است از: افزایش حجم 

 

 

 

                                                           
11 Oliver 
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 داخل کشور يشينه پژوهشپ

 بخش در مشتری وفاداری بر رضایت و تعهد اعتماد، تأثیر بررسی» ( پژوهشی با عنوان 1397شیما خسروی و همکاران )

یافته ها نشان داد که بین اعتماد مشتری، تعهد مشتری و رضایت مشتری بر ؛ انجام دادند.  « بوشهر  اقتصادی شهرک توزیع

ثیر معنی داری وجود دارد. همچنین اعتماد مشتری بر رضایت أوفاداری مشتری در بخش توزیع در شهرک اقتصادی بوشهر ت

معنی داری وجود دارد. مدیران شرکتهای بخش توزیع ثیر أمشتری و تعهد مشتری در بخش توزیع در شهرک اقتصادی بوشهر ت

باید با ارایه خدمات به شکلی با کیفیت و برآورده نمودن انتظارات مشتری موجبات رضایت خاطر مشتری را فراهم آورند. همچنین 

متعهد  هند که در قبال ویبا اتخاذ استراتژی هایی به پیگیری انجام امور مشتریان تا مرحله نهایی پرداخته تا به مشتریان نشان د

 .]21[ منجر شکل گیری یک تعهد متقابل بین مشتری و شرکت می گردد هستند که این امر نهایتاً

 هشد ادراک قیمت بر بندی بسته و برند ویژه ارزش تأثیر» ( در پژوهشی تحت عنوان 1396حسین حسینی اصل و همکاران )

قدان دانش برند و مدیریت صحیح برند در ؛ بیان می نمایند که ف« خارجی  معتبر های برند ورزشی های کفش کنندگان مصرف

 .ایران نتیجه ای جز فروش روز افزون برندهای خارجی در میان مصرف کنندگان و انزوای محصوالت داخلی به همراه نخواهد داشت

خدمات پس از فروش محصوالت،  همچنین در کشور ما عواملی همچون قیمت، کیفیت، طراحی، بسته بندی، قابلیت دسترسی و

باعث شده است تا بسیاری از صنایع نتوانند به راحتی در مقابل محصوالت مشابه خارجی رقابت کنند. بنابراین مصرف کنندگان 

 .]22[ داخلی ارزیابی بهتری از کاال های داخلی نداشته باشند
درک شده و  تیفیک ،یکیخدمات الکترون تیفیک نیب یرابطه یبررس "با عنوان  یدر پژوهش (1395) ،یعیاخوان فر و رض

شت عوامل مؤثر بر بازگ یبه بررس "شعب بانک ملت شهرستان گرگان( انیمشتر هی: کلیمجدد )مطالعه مورد دیاعتماد با قصد خر

-یمایشیهدف کاربردی است و به لحاظ روش توصیفی از نوع پ ازنظراین پژوهش مجدد پرداختند.  دیبه خر انیمشتر لیو تما

 تیفیبر ک یکیخدمات الکترون تیفیک دهد؛یکه صورت گرفت نشان م ییهالیپژوهش پس از تحل یهاافتهی. باشدیم همبستگی

طور به زیدرک شده ن تیفیمؤثر است. ک میرمستقیو غ میطور مستقبانک ملت، به انیمجدد مشتر دیدرک شده، اعتماد و قصد خر

مجدد  دیو قصد خر انیاعتماد مشتر نیب نیو همچن گذاردیم ریمجدد تأث دیاعتماد و قصد خر یرهایبر متغ میرمستقیو غ میمستق

 .]23[وجود دارد و معنادار  میرابطه مستق کیها وجود آن

 

 از کشور خارجدر  گرفتهانجام هايپژوهش

را باهدف  "مجدد در محصوالت سبز  دیشده و قصد خرادراک تیفیعوامل مؤثر بر ک"پژوهش  (2016) ،12و همکاران نیفیآر

بز مجدد محصوالت س دیکننده و قصد خردرک شده مصرف تیفیک ،یطیمح یآگاه ،یارزش سبز، ارزش احساس نیرابطه ب یبررس

مجد دارد، ارزش  دیدرک شده و قصد خر تیفیباک یدارینشان داد که ارزش سبز رابطه معن قیتحق جیاند. نتاانجام داده یدر مالز

که در برابر  یزمان یاست ول زیمجدد ناچ دیارتباط آن با قصد خر کهیشده دارد درحالادراک تیفیک با یداریرابطه معن یاساحس

با هر دو  یداریگرفت که ارزش سبز رابطه معن جهینت توانیم تیتوجه است. درنهارابطه قابل رد،یگیقرار م ددمج دیقصد خر

 .]24[ مجدد دارد دیدرک شده و قصد خر تیفیک ریمتغ

 یامجدد با نقش واسطه دیبه خر لیارزش درک شده بر تما ریتأث" یبه بررس یادر مقاله (2015) ،13هوانگ نیل نگیچ 

 یریگنمونه قیاز طر وانیفروشان در تامختلف خرده یهااز کارکنان شاخه ینظرسنج قیها از طرپرداخته است. داده " تیرضا

شده استفاده یبا مدل ساختار یتناسب مدل کل یریگاندازه یبرا یساختار التمعاد یسازشده است. مدلانجام یاطبقه یتصادف

 یمشتر تیمجدد دارد. رضا دیبر قصد خر میمعنادار و مستق راتیکه ارزش درک شده تأث دهدینشان م قیتحق یهاافتهیاست. 

 .است رگذاریتأث یاواسطه ریعنوان متغبه یمشخص زانیبه م زین

ه ب "کننده در بازار شراب ژاپن برند و رفتار مصرف یکشور مبدأ، وفادار "با عنوان  یدر پژوهش( 2014) ،14بروور و همکاران 

 جیپرداختند نتا دهند،یقرار م ریرا تحت تأث دیچگونه رفتار خر نکهیکنندگان به کشور مبدأ و برند شراب و امصرف یوفادار یبررس

                                                           
12 Ariffin et al 
13 Ching-Lin Huang 
14 Bruwer et al 
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 ت،یضااز ر ییکشور مبدأ، سطح باال یبه نام تجار یاز وفادار یبا سطح متوسط یکنندگان شراب ژاپناد که مصرفپژوهش نشان د

دارند.  د،یرتعهد و قصد خ ،یاحساس یبستگدل ،یکالم غاتیو سطح متوسط تبل متیق تیو حساس ینرسیسطح متوسط به باال از ا

که  دهدینشان م نیهمچن جیکشور مبدأ را نشان دادند. نتا یبه نام تجار یواقع یدهندگان، وفاداردرصد از پاسخ 46 ن،یا رعالوه ب

 .]25[ کننده استمصرف یهایژگیو و یشناخت تیعوامل جمع ریبه برند شراب تحت تأث یکشور مبدأ و وفادار

 

 بحث و نتيجه گيري 
این  شده است اغلبکنندگان بررسیعوامل زیادی بر قصد خرید مجدد توسط مصرف تا به امروز در تحقیقات بازاریابی تأثیر

ی خرید مشتریان متأثر ریگمیتصمفرآیند  کهیدرحال اندپرداختهتحقیقات به بررسی تأثیر یک یا چند عامل بر قصد خرید مشتریان 

 .استاز عوامل مختلف 
یمد مشتریان قبلی را افزایش داده و مشتریان جدیدی را جذب تصاویر ذهنی مثبت و قدرتمند میزان خرید و تکرار خری

قصد خرید مجدد( وجود دارد و رضایت بر ترجیحات ) یمشترکه ارتباط مثبتی بین رضایت و نیت رفتاری ازآنجایی عالوهبه. ندینما

ارزش  زیرا مشتریاناست )ی است و قیمت نیز عنصر مهمی در رضایت مشتر رگذاریتأثمشتریان و توصیه مثبت آنان به دیگران 

قیمت نیز از حساسیت باالیی برخوردار  جهی( درنتکنندیمکاال یا خدمات را با توجه به قیمت پرداختی آن ارزیابی  آمدهدستبه

 سنجدیم رودیمو انتظار  شودیمقیمت یک محصول را در کنار کیفیتی که از آن محصول دیده  کنندهمصرف کهیطوربه است.

 

 ي تحقيقهاافتهپيشنهادات مبتنی بر ی

 الخصوصیعلفروشندگان ضمن موجود کردن تنوع بیشتری از محصوالت تولیدات داخل و خارج  شودیمپیشنهاد  -1

ین را به مشتریان پیشنهاد دهند. همچن هاآن ،اندقرارگرفتهکمتری  موردتوجهمحصوالتی که دارای کیفیت و دوام باالیی هستند ولی 

 از عوامل آمیخته بازاریابی برای افزایش قصد خرید مجدد مشتریان بهره گیرند. توانندیم هافروشگاه

 هافروشگاهکار  سرلوحهفاکتور کیفیت  شودیمبر تمایل به خرید مجدد پیشنهاد  شدهادراکقیمت  ریتأثبا توجه به عدم  -2

ی وفاداری مشتریان و در پی آن تمایل دکنندهیتهد تیفیکیبحصول ی شود زیرا منظرسنجقرار گیرد و نسبت به آن از مشتریان 

 .باشدیم هاآنبه خرید مجدد 

 کنند و با در نظر گرفتن تریرقابتی دیگر هافروشگاهی خود را در مقایسه با هامتیقی هافروشگاه شودیمپیشنهاد  -3

 ی تخفیف از قیمت کل کاال بکاهند.هابنو  هاکارت
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