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برند یبا استفاده از روش نقشه مفهوم شناسایی تداعیات ذهنی برند گردشگري اردبیل

سید علیرضا حسینی  1سید محمدرضا حسینی

  ی، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبائ ،يو حسابدار تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریارشد مد یکارشناس -1

ی، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبائ ،يو حسابدار تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریارشد مد یکارشناس -2

خالصه

آگاهی از ادراکات و تداعیات افراد . میان مقصدهاي گردشگري در جهت جذب گردشگر، رقابت شدیدي حاکم استامروزه 

هاي بازاریابی مقصد کمک  سازي فعالیت تر و بهینه هاي دقیق ریزي با یک مقصد خاص، به مدیران در جهت برنامهدر رابطه 

به  این پژوهش. است ترکیبیصبغه  از نوع و یفیاز منظر هدف توص ،يکاربرد يریگ جهت به لحاظپژوهش  نیا. نماید می

نمونه . است بودهبرند  یاز روش نقشه مفهومبا استفاده  اردبیلگردشگري برند  اتیشبکه تداع میدنبال استخراج و ترس

سفر به بار  کیکه حداقل تجربه  يرا صد نفر از افراد يانفراد يها نقشه میو ترس اتیپژوهش در هر دو بخش استخراج تداع

 برند یکه شبکه تداع دهد ینشان م جینتا. بوده است در دسترس يریگ روش نمونه. داده است لیاند، تشک را داشته اردبیل

به عنوان  الدین، سرعین، دریاچه شورابیل، رود ارس، سبالن و سوغاتی آرامگاه شیخ صفی اتیشامل تداع گردشگري اردبیل

به  موزه چینی، آب گرم، دشت مغان، عسل، گلیم، باقلوا و حلوا سیاه اتیتداع نیو همچن ی مرتبه اولمطلوب اصل اتیتداع

  .باشد یم ی مرتبه دوممطلوب اصل اتیعنوان تداع

تداعی برند، ارزش ویژه برند، نقشه مفهومی برند، شبکه تداعی برند: کلمات کلیدي

مقدمه.1

 

شناخته  دیصنعت جد کیبه عنوان  ی داردشغل يها فرصتتوسعه اقتصادي و ایجاد در  بزرگی کهسهم  لیبه دل يگردشگر

 يها تیفعالتوسعه و  ها يگذار هیسرماافزایش  و سبب است يعوامل رشد اقتصاد نیتر از مهم یکی يگردشگر.شود می

  .شود می ي در مقاصدتجار

و ایجاد تمایز رقابتی نسبت به سایر مقصدها رقابت  به منظور خدمات ارائه شده توسط مقصد،بهبود مستمر 

مطالعات نشان  .است گردشگري ياز عوامل مهم در انتخاب مقصدها یکیگردشگران  يرفتار و نیات ها نگرش .ضروري است

گردشگران  تصمیم مقصد بر کیدر هنگام انتخاب  يمقصد گردشگر يوفادارموثر بر و عوامل  تیرضا زه،یکه انگ دهند می

  .]1[ گذارد یاثر م
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 يبرندساز ایمکان  کیبرند  تیهو جادیرا دارد، ا يکاربرد در صنعت گردشگر تیکه قابل یابیبازار میاز جمله مفاه

افراد نسبت به برند آن مشخص شود تا  دگاهید دیابتدا با ،يمقصد گردشگر کی يبرند برا تیهو جادیبه منظور ا. مکان است

  .]2[ در دست باشد يزیر و برنامه يگذار استیمرتبط با س يها تیانجام فعال يبرا ییمبنا

نماید،  ها کسب می کند و جایگاهی که در ذهن آن شرکت در ذهن مشتریان ایجاد میکیکه برند  يریامروزه تصو

، شود سبب تمایز و برتري یک برند نسبت به سایر برندها میآنچه که . زند موفقیت محصوالت و خدمات شرکت را رقم می

از  2شناسایی تداعیات برند. ]3[کند  ي است که برند در ذهن مشتریان ایجاد میو منحصر به فرد مندقدرت ،مطلوبتداعیات 

 یبرند نقش مهم يها یتداع.کند سازي و بهبود عملکردهاي بازاریابی کمک می ها در جهت بهینه منظر مشتري به شرکت

از  يا مجموعهسبب توسعه  رایز ؛دارند تصمیمات خرید مشتريو  توسط مشتري خدمت ای )مکان(محصول یابیدر ارز

 جادیو ا ن برندشد زیو امکان متما شوند توسط مشتري میبرند  کیدر مورد  ی مطلوب یا نامطلوبذهن يرهایتصو

  . ]4[ کنند یرا فراهم م ت و خدمات ارائه شده از سوي شرکتمحصوال همثبت نسبت ب يها نگرش

برند، استفاده  کیافراد در مورد  شناسایی تداعیاتها و  نگرشدرك  يراب 3برند یتوان از روش نقشه مفهوم می

شود و مبنایی براي تدوین  سبب آگاهی مدیران از تصویري که افراد نسبت به برند آنها دارند، می روش نیا؛ کرد

.]5[آورد  هاي بازاریابی فراهم می استراتژي

گردشگران بوده است ولی تاکنون  در میان مقاصد گردشگري ایران، اردبیل جزء مناطق پربازدید و جذاب براي

این پژوهش به دنبال شناسایی . براي شناسایی و ترسیم شبکه تداعیات برند این منطقه، پژوهشی صورت نگرفته است

تداعیات ذهنی بازدیدکنندگان برند گردشگري اردبیل و ترسیم نقشه ذهنی آنها با استفاده از روش نقشه مفهومی برند 

هاي داخلی و  تدا مبانی نظري پژوهش، بررسی و ارائه شده است، سپس به بررسی پیشینه پژوهشدر ادامه اب. باشد می

ها بیان شده و در نهایت  وتحلیل داده خارجی پرداخته شده است؛ پس از بررسی پیشینه، روش پژوهش و شیوه تجزیه

.گیري آورده شده است نتیجه

مبانی نظري. 2

  

  مقصد

، هدف بازدید و تجربه مقصد فرهنگی زمینه، مسیر سفربه  بازدیدکنندگان مقصد با توجه به که توسط مفهومی استمقصد 

عنوان  به که توسط گردشگران شود تعریف میمقصد به عنوان یک منطقه جغرافیایی . ،شود میبه صورت ذهنی تفسیر  قبلی

مخصوص به خود است سی و قانونی یک چارچوب سیاهر مقصد داراي . شود در نظر گرفته میمنحصر به فرد  مکانیک 

]6[ .

                                                            
2 Brand Associations
3 Brand Concept Map (BCM)
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  برند

یک برند سبب  .کند که منحصر به فرد است اي تعریف می ثبت شده يعالمت تجارو  نام، نماد، آرم، رنگیک  را آکر برند

برند، توانند با کمک  ها می شرکت. ]6[کند  ایجاد می  ارزش شود و براي شرکت و مشتریان ها می تمایز شرکت از دیگر شرکت

، از خود محافظت عرضه کنند یبازار رقابت کیرا در  آنها مشابه و خدمات کنند محصوالت که تالش مییی رقبا در برابر

در نظر از محصوالت و خدمات شرکت  گانکنند مصرف یابیارز يبرای استاندارد واقع کیتواند به عنوان  یم برندکی .نمایند

  .]7[متمایز سازد خود  يرا از رقبا شرکت خدمات ای تمحصوال گرفته شود و

تاریخ، گذشته  برند مقصد شامل کیعناصر خاص هایی است؛  داراي تفاوت یا خدمت محصول برند بامقصد  برند

امروزه خدماتی که مقصد ارائه . است) محلی ها و مردم رساختیوهوا، منابع، ز مکان، آب( یی مقصدایجغرافمقصد و مختصات 

  . ]8[دهد به عنوان متمایزکننده مقصدها شناخته می شوند و ارزش ویژه برند مقصد را افزایش می دهند  می

  برندسازي مکان

 تشخیص و تمایزکه باعث  دارد یکیطرح گراف اینام، سمبل، لوگو و  کی یعنیبرند  کیاستفاده از  اشاره بهمکان  يبرندساز

کشور به عنوان نام  ایمکان، منطقه و  کینام  لباغ. کند یمکان کمک م ییاسم برند در کل به شناسا. شود یان ممک کی

از  یبیمکان ترک يبرندساز. که آن مکان در کجا واقع شده است ابندیکند که در یرود و به افراد کمک م یبرند به کار م

   .]9[ به کار رود يمثبت برندساز ریواسطه تصوه مکان ب کی صیشناخت و تشخ ياکند تا بر یعناصر برند را انتخاب م

  تداعی برند

 يشتریب تداعیاتهر چه ماندگار شدن یک برند در ذهن افراد و به یادآوري برند توسط آنها از اهمیت زیادي برخوردار است؛ 

  .]10[بود تر خواهد  آسان افراد يبرایادآوري آن برند داشته باشند، وجود  کننده مشتري و مصرفدر ذهن  برند کیاز 

ی در ذهناین تداعیات تصورات . ي مثبت و منفی مرتبط با برند که در ذهن افراد وجود دارد، تداعی برند نام دارندها یژگیو

سبب تمایز برند از دیگر که اند  شده فیتعر برنداتصال منحصر به فرد به  کیند و به عنوان نک یم ایجادرا  رابطه با برند

   . ]7[شوند  برندها می

 افراداست که در ذهن  مفهومی مرتبط با برندبرند  تداعی .کند یم فایبرند ا تیریمدر د ینقش مهم ،تداعی برند

کنند و یا  زمانی که افراد در رابطه با برند صحبت می است که برند یی ازها یژگیو تداعی،. به صورت عمیق جاي گرفته است

برند را  ي بهو وفادار دیخرات میتصم يبرا مبنایی تداعیات، .]11[شوند  در ذهن افراد به یاد آورده می کنند، به آن فکر می

 .]12[کنند  ایجاد می

  

تصویر مقصد

 کی و به عنوان فیمقصد خاص تعر کیگروه نسبت به  ایفرد  کیها و تصورات  دهی، اباورها مقصد به عنوان مجموع ریتصو

شکل گرفته از  یذهن ریتصو رایز ؛شود یو رفتار سفر گردشگران در نظر گرفته م يریگ میتصم ندآیدر فر یاتیعنصر ح

دارد و ممکن  گردشگران تیبر رضا یقابل توجه ریتأثو گذارد یم ریثأکننده تدیبه شدت بر رفتار بازد ي مقصد،ها یژگیو
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 يکه گردشگران دارا یهنگام .بگذارد ریمانند محل اقامت تأث د،یعوامل مرتبط با بازد ریسا ای مقصداست بر انتخاب 

 .]1[نمایند انتخاب مجددا مقصد را آن احتمال دارد که  شتریمقصد هستند، ب کاز یمثبت  ، ادراکات و خاطراتتصورات

  

  ارزش ویژه برند

ابعاد . ]13[کند  ارائه شده توسط یک برند را تعیین میخدمات  ات یمحصوال که ارزش مفهومی است ،٤ویژه برندارزش 

کیفیت  -2. برند است ریو تصو یآگاه تابعی ازدانش برند که  - 1: عبارتند ازبرند محصول  ویژه ارزش يریگ اندازه یاصل

  تداعیات برند - 4. شدهوفاداري برند به عنوان یک نتیجه از ارزش درك -3.درك شده برند

  :است ریبه شرح ز کنند ایجاد میبرند هر مقصد را  ویژهکه ارزش  عوامل و عناصرياز  يا مجموعه

.سازد و متمایز میکه مقصد را مشخص  يگرید هر چیز اینام، اصطالح، نماد، لوگو  -1

.خاطرات منحصر به فرد از تجربه سفر -2

    .]8[ مقصد با يمشتر یارتباط احساس -3

  هویت برند

. داشته باشد ینقش مهم برند آمیز مدیریت موفقتواند در  بالقوه موثر است که می یکانال ارتباط کی ٥برند تیهو

کارآمد  یابیابزار بازار کیتواند  می سازد، یم زیتمام ها شرکت ریرا از سا شرکت که عالوه بر اینکه برند تیهوي ریگ شکل

یک روش استراتژیک براي  برند،بنابراین ایجاد هویت . دهد ارائه مینسبت به رقبا  شرکتي از زیمتما ریباشد که تصو

.]7[ است يقوبرند  یک نساخت

  نقشه مفهومی برند

بر که آزاد  یمانند روش تداع افتهیساختار ن يها روش -1: توان از دو روش مختلف استفاده کرد براي سنجش تداعیات می

همانند روش نقشه  افتهیساختار مهین يها روشاز طریق  -2. پردازد به شناسایی تداعیات می چهارچوب دوناظهارات ب ي هیپا

   .]14[شوند  باشند، تداعیات شناسایی می مشخص میچهارچوب  يدارامفهومی برند که 

از . ]15[شود  میان آنها حاصل می و ارتباطات اي از تداعیات مرتبط با برند مجموعهاز  ،ی برندقشه مفهومن

و  یعلم میبه منظور استخراج دانش افراد در مورد مفاه کیزیسال است که در علوم ف ستیاز ب شیب یمفهوم يها نقشه

یات ایجاد شده مدل شبکه تداع مبنايتکنیک نقشه مفهومی برند بر .]4[آنها استفاده شده است  انیارتباط م یچگونگ

که از نوع  برند یروش نقشه مفهومدر . سنجد میرا  د از منظر افرادتصویر برن ،برند تداعی اساس ساختار شبک و براست 

است، ابتدا تداعیات ذهنی افراد در رابطه با برند استخراج و سپس شبکه تداعیات طی یک فرآیند  ٦کننده یابی مصرف نقشه

.]15[شود  هاي ترسیمی توسط افراد حاصل می اي از نقشه پنج مرحله

                                                            
4 Brand Equity
5 Brand Identity
6 Consumer Mapping
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پژوهشپیشینه . 3

  

  هاي داخلی پیشینه پژوهش

هاي معدودي از این روش  استفاده از روش نقشه مفهومی برند در میان پژوهشگران ایرانی سابقه طوالنی ندارد، و پژوهش

به صورت خالصه پیشینه  1جدول . اند کنندگان بهره گرفته براي نگاشت شبکه تداعیات برند از منظر مشتریان و مصرف

  .دهد را نشان می هاي داخلی پژوهش

هاي داخلی پیشینه پژوهش -1جدول 

  

گزاران با استفاده از روش  مهیب ينام تجار یوابستگ ي نگاشت شبکه"تحت عنوان  پژوهشی، در )1393( يمحمد

سپس نقشه گزاران را استخراج و  ي از دیدگاه بیمهنام تجار تداعیات ")ملت مهیب: يمطالعه مورد(نقشه مفهومی برند 

در شرکت ملت نشان دهنده عملکرد مطلوب  مهیگزاران ب مهیب یذهن يها یشبکه وابستگ. ه استم نمودیترس رای آن مفهوم

و  لیاتومب مهیپوشش ب نهیخوب کارکنان، ارائه خدمات مناسب در زم يبرخورد خوب کارکنان، همکار: مانند يموارد

  .ستها بوده ا یندگیمناسب نما طینو و مح يها پوشش

نقشه پژوهشی، شبکه تداعیات برند بانک ملت از منظر مشتریان را با استفاده از روش ، در )1393(زرافشان   

با توجه به نتایج و نقشه اجماعی مشخص شده است که تصویري مطلوب از برند بانک  .ه استنمود میترسی برند مفهوم

  .ذهن مشتریان وجود داردملت در 

هاي برند نزد مراجعه کنندگان با استفاده از  نگاشت شبکه تداعی"، در پژوهشی تحت عنوان )1396(کاظمی   

، شبکه تداعیات برند را براي پژوهشگاه "پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران: مورد مطالعه) BCM(نقشه مفهومی برند 

 افتیدر ياست که برا يافراد  هیپژوهش شامل کل نیا يآمار جامعه. ترسیم نموده استعلوم و فناوري اطالعات ایران 

و نمونه مورد  ندینما مراجعه می رانیاطالعات ا ياطالعات پژوهشگاه علوم و فناور يبه تاالر جستجو ،یخدمات پژوهش

مراجعان  یذهنیات تداع يدهد که شبکه  نشان می جینتا. در دسترس انتخاب شده است يریگ به روش نمونه یبررس

  .باشد می "ارائه مناسب خدمات"و  "داخلى يها نامه انیپا یاطالعات گاهیپا"و مطلوب مانند  يمحور یاتشامل تداع رانداكیا

  عنوان پژوهش  پژوهشگر، سال  ردیف

  1393محمدي،   1
نقشه مفهومی برند گزاران با استفاده از روش  مهیب ينام تجار یوابستگ  نگاشت شبکه

  )ملت مهیب: يمطالعه مورد(

  1391زرافشان،   2
برند،  یمفهوم يبا استفاده از روش نقشه  انیبرند نزد مشتر يها یوابستگ  نگاشت شبکه

  بانک ملت: مورد مطالعه

  1396کاظمی،   3
هاي برند نزد مراجعه کنندگان با استفاده از نقشه مفهومی برند مورد  نگاشت شبکه تداعی

  پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران: مطالعه

4  
اسماعیلی 

  1393ابهریان،

 یمفهوم يوش نقشه مصرف کنندگان با استفاده از راز نظر برند  يها ینگاشت شبکه تداع

  رانسلیهمراه اول و ا: ، مورد مطالعاتیبرند
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هاي همراه اول و ایرانسل از برندیات نگاشت شبکه تداعاز نقشه مفهومی برند براي ، )1393( انیابهری لیاسماع

و  تیقدرت، مطلوب اریسه مع زبرندها را با استفاده ا نیا انیمشتر یذهن ریتصوفاده کرده است و است کنندگان مصرف منظر

اعتبار و "همراه اول شامل  انیمشتر یاتداعت که شبکه دهد نتایج نشان می. بودن استخراج نموده است منحصر به فرد

 "تنوع خدمات"و  "ارزان کارت میس"شامل  رانسلیا انیمشتر یذهن یاتو شبکه تداع "با قدمت اپراتور نیاول"و  "ژیپرست

  .شته استقرار دا رانسلیبه ا تنسب يبهتر گاهیمذکور در جا اریاز همراه اول در سه مع یذهن ریتصو نیهمچن. باشد می

  پیشینه خارجی

استفاده هاي خارجی که از روش نقشه مفهومی برند براي نگاشت شبکه تداعیات برند  به صورت خالصه پژوهش 2جدول 

  .دهد اند را نشان می کرده

  هاي خارجی پیشینه پژوهش -2جدول 

  عنوان پژوهش  پژوهشگر  ردیف

1  
، ٧جان، لوکن، مونگا و کیم

2006  

استفاده از روش نقشه مفهومی برند براي شناسایی شبکه وابستگی برند، مورد 

  کلینیک مایو: مطالعاتی

2  
، ٨مارکسینی، هاسیمو و کاناواري

2012  

  ترسیم شبکه تداعی برند مشتریان چینی از غذاهاي ارگانیک

  تحلیل نقشه مفهومی برند یک شهر دانشگاهی   2011، ٩برندت و دمورتانگس  3

  2011شین ، ١٠  4
 Old Navy, GAP, Banana Republic هاي برندهاي ترسیم شبکه تداعی

  در صنعت مد

  

، از روش نقشه مفهومی برند براي ترسیم شبکه تداعیات برند کلینیک مایو از )2006(جان، لوکن، مونگا و کیم 

نشان از  ،مارانیمثبت در نقشه ب یاتتداع ادیتعداد زطبق نتایج، وجود . اند منظر بیماران و افراد غیربیمار استفاده کرده

غیربیمار، اشتراکات زیادي در تداعیات و افراد  مارانیب ي اجماعیها در نقشهمناسب این کلینیک دارد؛ همچنین عملکرد 

  .مثبت دیده شده است

ترسیم شبکه تداعی برند مشتریان چینی از "، در پژوهشی تحت عنوان )2012(مارکسینی، هاسیمو و کاناواري 

. اند ها را ترسیم نموده تداعیات آن کنندگان چینی از غذاهاي ارگانیک را استخراج و شبکه ادراکات مصرف "غذاهاي ارگانیک

  .اند ترین تداعیات استخراج شده بوده دهد تداعیات سالم، بی خطر و گران مهم نتایج نشان می

                                                            
7 John, Loken, Monga, Kim
8 Marchesini, Hasimu, Canavari
9 Brandt, De Mortanges
10 Shin
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از  ١١، از روش نقشه مفهومی برند براي ترسیم شبکه تداعیات شهر دانشگاهی لیژ)2011(برندت و دمورتانگس   

دهد که شبکه تداعیات شهر لیژ شامل زندگی شبانه، جمعیت جوان و  شان مینتایج ن. اند منظر دانشجویان استفاده کرده

  .باشد میراث تاریخی شهر می

را با استفاده از نقشه  Old Navy, GAP, Banana Republic، شبکه تداعیات برندهاي )2011(شین 

اند ولی تداعیات  ر صنعت مد بودهدهد هرچند هر سه برند مورد مطالعه د نتایج نشان می. مفهومی برند ترسیم نموده است

.اند داري بوده هاي معنی ترسیم شده از منظر مشتریان داراي تفاوت

روش پژوهش. 4

  

 ذهنی اتیها و تداع و درك بهتر نگرش ییبه دنبال شناساگیري از نوع کاربردي است؛ چرا که  این پژوهش به لحاظ جهت

 ای یمسأله خاص علم ایاست که به منظور حل مشکل  پژوهش کاربردي، پژوهشی .بوده است بازدیدکنندگان اردبیل

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع توصیفی است؛ پژوهش توصیفی به تشریح یا توصیف  .]16[ ردیگ یانجام م یاجتماع

رابطه با برند گردشگري در این پژوهش توصیف ذهنیت افراد در . ]17[پردازد  هاي مورد بررسی می هاي خاص پدیده جنبه

به لحاظ صبغه این پژوهش از نوع آمیخته متوالی است؛ چرا که براي استخراج تداعیات از مصاحبه . اردبیل مدنظر بوده است

باشد، استفاده شده است و در مرحله بعد براي دستیابی به نقشه اجماعی از  آوري داده می کیفی جمع  که یک روش

  .گرفته شده استهاي کمی آماري بهره  روش

در روش نقشه مفهومی برند، حجم نمونه را . اند جامعه آماري پژوهش را افراد حاضر در شهر تهران تشکیل داده

ترین حجم نمونه  برند مناسب سازد؛ ولی براي احتیاط و با توجه به اینکه در روش نقشه مفهومی  اشباع نظري مشخص می

ترسیم (و هم براي بخش دوم ) استخراج تداعیات(د است، هم براي بخش اول هاي ذهنی ص براي مصاحبه و ترسیم نقشه

گیري در دسترس استفاده  گیري از روش نمونه براي نمونه. ، حجم نمونه صد نفر در نظر گفته شده است)هاي انفرادي نقشه

ه حداقل تجربه یک بار شده است و به منظور استخراج تداعیات در مرحله اول پژوهش، مصاحبه با کسانی صورت گرفت ک

هاي مسافرتی، با این افراد اقدام به مصاحبه  بدین منظور پژوهشگران با مراجعه به آژانس. سفر به منطقه اردبیل را دارا بودند

. هاي مفهومی برند، توسط همان نمونه بخش اول صورت پذیرفته است بخش دوم پژوهش یعنی ترسیم نقشه. کردند

اند؛ این سوال عبارت  هش با انجام مصاحبه با نمونه و با ارائه یک سوال با پایان باز جمع آوري شدههاي مرحله اول پژو داده

در  "شود؟ هایی در رابطه با برند گردشگري اردبیل در ذهن شما تداعی می با فکر کردن به اردبیل، چه ویژگی": است از

ه از مرحله قبل، نقشه مفهومی مد نظر خود را ترسیم نموده یابی است، هر فرد با تداعیات استخراج شد مرحله دوم که نقشه

.است

                                                            
11 Liege
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  ها وتحلیل داده روش تجزیه. 5

آوري  یابی یا جمع نقشه - 2استخراج تداعیات  -1: شود ها طی سه مرحله انجام می در روش نقشه مفهومی برند تحلیل داده

.]18[تهیه و ترسیم نقشه اجماعی  -3هاي فردي  نقشه

  

  استخراج تداعیات - 1

گیرند، انجام  هاي انفرادي مورد استفاده قرار می این مرحله به منظور شناسایی و استخراج تداعیاتی که براي ترسیم نقشه

با فکر کردن به اردبیل، چه  "سؤال در این مرحله هر فرد که حداقل تجربه یک بار سفر به اردبیل را داشت، به . گیرد می

همچنین از هر فرد خواسته . پاسخ داده است " شود با برند گردشگري اردبیل در ذهن شما تداعی می هایی در رابطه ویژگی

پس از استخراج تداعیات مد نظر . مشخص نماید -و + هاي مطلوب و نامطلوب مدنظرش را به ترتیب با عالئم  شد که تداعی

از پنجاه درصد در  شیبشدند که داراي فراوانی خاب انت يانفراد يها استفاده در نقشه يبرایاتی تداعکل نمونه، تنها 

مشخص است تمامی  3همان طور که در جدول  .قابل مشاهده هستند 3بودند که این تداعیات در جدول  ها مصاحبه

ها توسط افراد در مرحله  سپس به منظور ترسیم نقشه. اند تداعیات مرتبط با برند گردشگري اردبیل مثبت و مطلوب بوده

.متر نوشته شدند سانتی 4*4هاي سبز رنگ به اندازه  بعدي پژوهش، این تداعیات مطلوب روي کارت

  

  رند گردشگري اردبیلتداعیات مطلوب ب - 3جدول 

  

  

  

  هاي فردي آوري نقشه یابی یا جمع نقشه -2

گردشگري اردبیل را  برنددر رابطه با آنها  نگرش و ادراكکه  ییها خواسته شد تا هر کدام از کارت در این مرحله از هر فرد

با نشان دادن یک نمونه نقشه مفهومی برند و ارائه توضیحاتی در رابطه با نوع نشان  سپس دهد، انتخاب نمایند و انعکاس می

که تعداد ) یک خطی، دو خطی و سه خطی(گانه ارتباطی  دادن ارتباطات میان تداعیات و بیان تفاوت میان خطوط سه

قرار در مرکز آن  اردبیلبرد که نام  تیتخته وا ها خواسته شد روي ، از آندارد میمستق  ارتباط رابطه دتخطوط با قدرت و ش

.نقشه مفهومی برند مد نظرشان را ترسیم نمایند ،داشت

  

  تداعی

  + سبالن  + الدین آرامگاه شیخ صفی

  + عسل  + موزه چینی

  + سوغاتی  + سرعین

  + حلوا سیاه  + آب گرم

  + باقلوا  + دریاچه شورابیل

  + گلیم  + رود ارس

    + دشت مغان



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٩

www.tourism2019.ir    

  تهیه نقشه اجماعی - 3 

  :آید اي بدست می یک فرآیند پنج مرحله نقشه اجماعی و نهایی طی

و پنج درصد به یبا تکرار باالتر از س یاتتداعهاي ترسیمی  اولین مرحله تعیین تداعیات اصلی است؛ در نقشه: مرحله اول

  .اند قابل مشاهده است، تمامی تداعیات، از نوع اصلی بوده 4ول در جدهمان طور که . انتخاب شدند یاصل یعنوان تداع

در این مرحله، مرتبه تداعیات اصلی که در مرحله قبل انتخاب شدند، جهت مشخص شدن ارتباط مستقیم و یا : مرحله دوم

به  بوده پنجاه درصد يباال ها آن مینسبت ارتباط مستق یاتی کهتداعشود؛  غیرمستقیم با برند در نقشه اجماعی، مشخص می

 ی، تداعیاتاصل یاتتداع ریسا. اند شدهمرتبه اول انتخاب  یاصل یبه عنوان تداع گریدیات تداع يقرار گرفتن باال شتریشرط ب

قرار گرفتن "براي تداعیات اصلی مرتبه اول و ستون  "گرفتن باالي تداعیات قرار"ستون  4ول در جد. تبه دوم هستندر

.براي تداعیات اصلی مرتبه دوم به رنگ سبز درآمده است "تپایین تداعیا

  معیارهاي ترسیم نقشه اجماعی -4جدول 

اعیتد

  مستقیم اتتداعی  اصلی اتتداعی

دفعات 

  تکرار

تعداد 

  ارتباطات

دفعات ارتباط 

  مستقیم

نسبت ارتباط 

  مستقیم

قرار گرفتن باالي 

  اتتداعی

قرار گرفتن پایین 

  اتتداعی

آرامگاه شیخ 

  الدین صفی
85  7370 %35/823824

00/462227% 4923  50موزه چینی

66/562925% 7934  60سرعین

00/251929% 5918  72آب گرم

09/594117% 6039  66دریاچه شورابیل

81/281935% 3717  59حلوا سیاه

64/574223% 3949  85رود ارس

54/401631% 5330  74دشت مغان

75/535024% 4843  80 سبالن

53/272341% 2919  69عسل

12/704117% 6554  77سوغاتی

17/372651% 4329  78باقلوا

82/291927% 3117  57گلیم
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براي بدست آوردن نقطه عطف، فراوانی  سپس ،ه استشمارش شد یاتارتباط جفت تداع یفراواندر این مرحله : مرحله سوم

که  اند ی آمدهدر نقشه اجماع یتنها ارتباطات .استقابل مشاهده  5اند، که در جدول  مرتب شده یارتباطات به صورت نزول

 تداعیاتاست که از آن به بعد، تعداد جفت  يتکرار زانیم نقطه عطف،. نقطه عطف بوده است از مقدار شیآنها ب یفراوان

ر نقشه د یاتیتنها آن دسته از جفت تداع یعنی. به بعد است 12، نقطه عطف، تکرار 1 با توجه به نمودار. ابدی یم یفزون

  .نقشه تکرار شده باشند 12که حداقل در  کنند یم داینمود پ یاجماع

  

  

  

    

  

  

  

تداعیات  .پذیرد ارتباط تداعیات فرعی در نقشه اجماعی صورت میاین مرحله به منظور تعیین : مرحله چهارم

. شوند چین نشان داده می کنند و با نقطه می دایراه پ نهایی ، به نقشهباشدتر  از نقطه عطف بزرگ آنها ارتباطفرعی، که تعداد 

هاي ترسیمی  ر در نقشهطور که در مرحله اول تهیه نقشه اجماعی مشخص شد، تمامی تداعیات حاض در این پژوهش همان

  .اند و هیچ تداعی، به عنوان تداعی فرعی شناخته نشد انفرادي از نوع تداعی اصلی بوده

ها  در نقشه میان تداعیات با برند و همچنین با یکدیگر ارتباطاتتر اشاره شد،  همان طور که پیش: مرحله پنجم  

دهنده  که نشان، ارتباط با دو خط دهنده ارتباط قوي که نشان ارتباط با سه خط. ه سه صورت نشان داده شوندبتوانند  می
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بدین منظور از میانگین شدت ارتباط در . دهنده ارتبط ضعیف هستند که نشان خط کیارتباط با در نهایت و ارتباط متوسط 

  .استهاي انفرادي براي هر ارتباط میان برند و تداعیات و همچنین میان جفت تداعیات استفاده شده  نقشه

را مشاهده  اجماعی نقشه 1 لدر شک. گردشگري اردبیل بدست آمده استبرند  یاجماع پنج گام باال نقشه یبا ط

  .اند مشخص شده با رنگ سبز یات مطلوبتداع نقشه نیدر ا. دیکن می

  

نقشه اجماعی برند گردشگري اردبیل -1شکل 
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روایی و پایایی پژوهش. 6

  

در این . ]18[باشد  ها می ها بازآفرینی نقشه یکی از این روش. توان از دو روش استفاده کرد به منظور سنجش روایی می

ها تا چه حد  شود که این نقشه شوند و سپس بررسی می هاي انفرادي ترسیم شده، تعدادي انتخاب می روش از میان نقشه

نقشه از  20در این پژوهش تعداد . دهند اجماعی و نهایی را پوشش میتداعیات و روابط موجود میان تداعیات در نقشه 

ها انتخاب شد و پس از بررسی مشخص شد که بیش از هفتاد درصد تداعیات و ارتباطات میان آنها در نقشه  مجوع نقشه

  .اجماعی بازآفرین شد که در این روش نشان از قابلیت اعتماد یا روایی دارد

در این . ]18[ ي انفرادي را بکار گرفتها توان روش دونیم سازي نقشه میر یا پایایی نیز به منظور سنجش اعتبا    

ي ترسیم شده توسط افراد نمونه به صورت تصادفی به دو قسمت تقسیم شوند که با توجه به تعداد ها روش باید نقشه

اي دستیابی  حلهفرآیند پنج مر ها، نقشه پس از دونیم سازي. شود میصدتایی نمونه، هر قسمت داراي  پنجاه نقشه انفرادي 

در نقشه نیمه . نقشه اجماعی هر قسمت قابل مشاهده است 3و  2براي هر قسمت اجرا شد که در شکل  به نقشه اجماعی،

 اتتداعی وجود دارد که نقشه اجماعی تمامی این تداعی 11، تعداد نیز دوم نیمهتداعی وجود دارد و در نقشه  11اول، تعداد 

تداعی اصلی مرتبه اول وجود دارد که از این منظر هر سه نقشه  ششهمچنین در هر سه نقشه، تعداد . دهد میپوشش را 

  .اشتراك کامل دارند که نشان دهنده پایایی نتایج پژوهش است
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  هاي انفرادي نقشه اجماعی براي نیمه اول نقشه -2شکل   
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  افراديهاي  نقشه اجماعی براي نیمه دوم نقشه -3شکل 

  نتیجه گیري. 7

در این پژوهش تداعیات بازدیدکنندگان اردبیل با استفاده از روش نقشه مهومی برند شناسایی شدند و شبکه تداعیات برند 

شبکه تداعیات برند به مقصد در جهت شناسایی عوامل موثر بر تصویر و ادراکات ذهنی افراد . گردشگري اردبیل ترسیم شد

  .کند و روابط موجود میان آنها و میزان قدرت اثرگذاري هر یک از تداعیات کمک می در رابطه با برندشان

 سایی شده، تمامی تداعیات مطلوبتداعی اصلی شنا 13مشخص است، از میان  6همان طور که در جدول     

داعی اصلی مرتبه اول و ت اند تداعی مستقیم به برند وصل شده 6 در نقشه اجماعی ،اتهمچنین از میان این تداعی. اند بوده

در نقشه  اردبیلکه به طور غیر مستقیم در اطراف برند  اند تداعی از نوع تداعی اصلی مرتبه دوم بوده 7و تعداد  اند بوده

شوند، اهمیت و قدرت اثرگذاري  تصل میاصلی مرتبه اول که به طور مستقیم به برند م اتتداعی. اند اجماعی نمود پیدا کرده

  .ندده میرا نشان  برند در ذهن افراد تصویرها بر آن
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  انواع تداعیات در نقشه مفهومی برند گردشگري اردبیل -6جدول 

تداعیات اصلی مرتبه 

  اول

  تداعیات مطلوب
 - سبالن  –رود ارس  –دریاچه شورابیل  –سرعین  –الدین  آرامگاه شیخ صفی

   سوغاتی

تداعیات 

  نامطلوب

-  

تداعیات اصلی مرتبه 

  دوم

  حلوا سیاه –باقلوا  –گلیم  –عسل  –دشت مغان  –آب گرم  –موزه چینی   تداعیات مطلوب

تداعیات 

  نامطلوب

-  

  

پیشنهادهاي کاربردي. 8

  

الدین به عنوان یک جاذبه فرهنگی نشان از توسعه گردشگري فرهنگی و افزایش تعداد  وجود تداعی آرامگاه شیخ صفی

هاي فرهنگی  مدیران منطقه گردشگري اردبیل باید با اهمیت دادن بیش از پیش به جاذبهبنابراین . گردشگران فرهنگی دارد

هاي فرهنگی خود به گردشگران بالقوه زمینه توسعه این نوع از گردشگري را فراهم  هایی براي معرفی جاذبه و تدوین برنامه

  .آورند و براي این مقصد نسبت به دیگر مقصدها مزیت رقابتی ایجاد نمایند

دهد که گردشگران براي ثبت خاطرات از مقصد، از صنایع دستی  نمود تداعی سوغاتی در نقشه اجماعی نشان می

توانند با توسعه  مدیران گردشگري منطقه اردبیل می. نمایند یا مواد خوراکی به عنوان سوغاتی و یادگاري استفاده می

این منطقه را فراهم آورند و سبب افزایش شناخت دیگران از این هاي محلی  ها زمینه انتقال فرهنگ، تاریخ و سنت سوغاتی

  .منطقه شوند و در نهایت جذب گردشگران جدید را فراهم آورند

. ها دارد وجود تداعی سرعین و آب گرم در  نقشه اجماعی، نشان از اهمیت گردشگري سالمت براي درمان بیماري

ابع طبیعی زیادي از چشمه هاي آب گرم که خاصیت درمانی دارند و کارآمد بنابراین منطقه اردبیل با در اختیار داشتن من

تواند نسبت به بسیاري از مقصدهاي هدف گردشگران به مزیت رقابتی دست یابد و زمینه  کردن مدیریت این منابع، می

  .توسعه این نوع گردشگري را فراهم آورد

  

  

پیشنهاد به پژوهشگران آینده. 9

  

  :شود قصد دارند در زمینه نگاشت شبکه تداعیات برند کار کنند، پیشنهاد میبه پژوهشگرانی که 

  .هاي عمیق تر مانند روش زیمت استفاده نمایند در مرحله استخراج تداعیات از روش-
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اند، از روش نقشه مفهومی برند براي نگاشت  عالوه بر کسانی که حداقل تجربه یک بار سفر به منطقه اردبیل را داشته -

  .اند، استفاده نمایند ه تداعی برند گردشگري اردبیل از منظر کسانی که تا به حال تجربه سفر به اردبیل را نداشتهشبک

  

  

  هاي پژوهش محدودیت. 10

  

هاي این پژوهش که ناشی از روش نقشه مفهومی برند است، عدم امکان افزودن تداعی در مرحله ترسیم  یکی از محدودیت -

  .استها توسط افراد  نقشه

توان به ناآشنا بودن نمونه پژوهش با روش نقشه مفهومی برند و آنچه که پژوهشگران به  هاي پژوهش می از دیگر محدویت -

شونده ادراك درستی از مفهوم تداعی نداشته باشد و آنچه را  به عنوان مثال شاید فرد مصاحبه. اند، اشاره کرد دنبال آن بوده

  .ی در رابطه با برند باشد نه تداعی ذهنی در رابطه با برندکند صرفا نظر شخص که بیان می
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