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نگاشت نقشه ذهنی افراد نسبت به برند گردشگری مذهبی مشهد با
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تاریخ دریافت – 97/7/9 :تاریخ پذیرش97/91/99 :

چکیده
گردشگری مذهبی ،یکی از قدیمیترین و پررونقترین گونههای گردشگری در سراسر جهان بوده و شهر مقدس
مشهد به دلیل بارگاه حضرت رضا (ع) مهمترین قطب گردشگری مذهبی ایران است .از اینن رو بنا هندر در
عمیق از برند گردشگری مذهبی مشهد ،از طریق رویکرد شناختی و مصاحبه محور تکنیک زیمنت ،بنه بررسنی و
تحلیل ساختارهای شناختی گردشگران شهر مشهد پرداخته شد تا نقشه ذهنی گردشنگران نبنبت بنه شنهر مشنهد
استخراج شود .بدین منظور ،با  99نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی که به شهر مشنهد مبنافرت کنرده و
درگیری ذهنی باالیی با این شهر داشتند مصاحبه صورت گرفت 33 .سازه وارد نقشه اجماعی شد کنه سنازههنای
''حرم امام رضا'''' ،شهر توریبتی'''' ،شهر مذهبی'''' ،مراکز خرید'''' ،مراکز تفریحی'' و ''هتل'' سازههای اصلی
و پایه بودند،پرتکرارترین سازه پایه که بیشترین ارتباط را نیز با برند مشهد داشت ،سازه حنرم امنام رضنا بنود کنه
تداعیکننده ''احباس آرامش'' در افراد بود ،از جمله سازههای منفی در مورد برند مشهد ''عدم وجنود درینا'' و
''گرانفروشی و فروش اجناس تقلبی'' است که به ترتینب بنه سنازه پاینه شنهر توریبنتی و مراکنز خریند مربنوط
میشود.
واژگان کلیدی :گردشگری مذهبی،برند مشهد،تکنیک زیمت،نقشه اجماعی.

 .1عضو هیدت علمی ،گروه مديريت بازرگانی ،دانشكدة مديريت و حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران( .نويسنده مسئول):
bakhshizadeh@atu.ac.ir
 . 2کارشناسی ارشد ،مديريت بازرگانی  ،دانشكده مديريت و حسابداري  ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
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مقدمه
انبان از دیرباز میل و اشتیاق زیادی به سفر داشته است و سفر یکی از اجنزای ضنروری زنندگی

امروزی است .به طوری که امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته و در سنال-
های اخیر به درآمدزاترین صنعت دنیا تبدیل شنده اسنت و ببنیاری از کشنورها از اینن رهیافنت
توانبتهاند وضعیت خویش را تنا حند درخنور تنوجهی بهبنود بخشنند و بنر مشنکالت اقتصنادی
خویش ،از قبیل پایین بودن سطح درآمد سرانه ،فراوانی بیکاری و کمبود درآمدهای ارزی فناقق
آیند ،به طوری که طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری در سال  3197منیالدی بنیش از 9/9
میلیارد نفر سفر کردهاند و مجمنوع درآمند اینن صننعت بنه  9/39تریلینون دالر رسنیده اسنت.9
همچنین این توسعه باعث شکلگیری گونههای جدیدی از گردشگری شنده اسنت کنه یکنی از
این گونهها ،گردشگری مذهبی است.
گردشگری مذهبی شکلی از اشکال گردشگری است که بر موانع آب و هوایی غلبه مینمایند و
با تغییرات فصلی و تحوالت آب و هوایی ،تعداد گردشگران و بازدید از شهرها و مراکز مذهبی
دچار تغییر نمیشود .گردشگری مذهبی نقش عمدهای در زندگی اجتماعی کشنورهای اسنالمی
ایفا میکند .گردشگری مذهبی ،عالوه بر جنبههای اقتصادی و مالی ،باعث ارتباط بیشتر بنا سنایر
جوامع اسالمیشده و تعامل بینالملل و فرهنگهایی را که نقاط مشترکی دارند ،سبب منیشنود.
(فیضآبادی و وزیری محبوب)3:9991 ،

درواقع گردشگران مذهبی ،گردشگرانی فرهنگی هبتند که برای زیارت اماکن ،آثنار ،یادمنان-

های مذهبی ،انجام اعمال مذهبی و دینی ،ترویج ،آموزش و گذراندن اوقات فراغت به مکانهنا
و مراکز مذهبی جهان سفر میکنند .با این وجنود امنروزه گردشنگری منذهبی بنا همنه اجنزا و
گونههای مختلف آن ،به سبب ویژگیهای ساختاری و کارکردی خاص توانبنته اسنت خنود را
در متن گردشگران جهانی جای دهد ،به طوری کنه حنوزه نفنوذ آن سراسنر جهنان را فراگرفتنه
است( .مؤمنی و همکاران)97:9971 ،
تخمین زده شده است که بین  911تا  991میلیون گردشگر هر ساله از سایتهای کلیدی مذهبی
جهان بازدید میکنند .عالوه بر این ،تقریباً  3/7درصد از تولید ناخالص داخلی عرببتان سعودی
1. http://www2.unwto.org
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مربوط به گردشگری است( .توکینبکی وآرلی)3191،9
در ایران از میان تمام زیرمجموعههنای بخنش خندمات ،صننعت گردشنگری از فرفینت بنالقوه
واالیی برخوردار است .دلیل این جایگاه جدای از مبناحیی چنون فرفینت بناالی اینن بخنش در
زمینننه اشننتغالزایننی و ارزآوری بننه تنننوع و فراوانننی جاذبننههننای تنناریخی و فرهنگننی کشننور
بازمیگردد .همچنین ایران کشوری اسالمی است و تمام جنبههای مربوط بنه گردشنگری در آن
بر طبق موازین اسالمی بنا شده است و دارای اماکن مذهبی متعددی است به طوری که بر اساس
آمارهای موجود از مجموع نزدیک به  9111مکان مذهبی در نقاط مختلف کشنور 7111 ،بقعنه
متبرکه به عنوان آرامگاههای امامزادگان ثبتشنده 9311 ،بقعنه در فهرسنت آثنار ملنی بنه ثبنت
رسیده و بیش از  9111مکان مذهبی مقدس شناسایی شده اسنت کنه بنرای جنذب گردشنگر از
اهمیت باالیی برخوردارند( .سلطان مرادی. )94:9991،براین اسناس اینران یکنی از کشنورهایی
اسنت کنه فرفینت جنذب گردشنگر زینارتی و منذهبی را داراسنت .بنه همنین دلینل شنناخت
فرفیتهای استانهای کشور یکی از مهمترین عوامل اثرگذار است که در این میان شهر مقدس
مشهد به دلیل وجود بارگاه حضرت رضا(ع) دارای موقعیت ویژهای از نظر گردشگری و جنذب
گردشگران مذهبی است و هرساله در مراسم مذهبی (اعیاد وسوگواریها) شاهد خیل عظیمی از
گردشگران مذهبی هبتیم که از سرتاسر کشور و جهان به این شهر سفر میکنند.
ایجاد و شکلدهی یک هویت در ذهنن مخاطنب از مقاصند گردشنگری و در

نگنرش افنراد

نببت به این مقاصد ،امری الزم و ضنروری اسنت .بنه طنوری کنه اینن اطالعنات مبننایی بنرای
فعالیت های مرتبط با ایجاد برند در یک مقصد گردشگری خواهد بود .اساساً نگرش یک فرد را
میتوان بیانگر شیوه تفکر ،احباس و واکنشهایی تعریف کرد که وی نببت به محنیط اطنرار
خود دارد؛ بنابراین ،بدون کبب بینش نببت به نگرش افنراد ،مندیران قنادر بنه بنرآوردن نیناز و
خواستههای گردشگران و ایجاد جایگاهی مانندگار در ذهنن مخاطبنان و گردشنگران نخواهنند
بود .بر این اساس استفاده از روشی که بتوان بهوسیله آن بنه ناخودآگناه افنراد و چراینی انتخناب
مشهد برای سفر توسط گردشگران و همچنین دست یافتن به اینکه چه مفناهیمی در هنگنام سنفر
به این شهر برایشان ارجحیت دارد ضرورت مییابد.
1. Tokinsky and Arlly
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تکنیک استخراج استعاره زالتمن ینا زیمنت 9ینک تکنینک مصناحبه عمینق اسنت کنه تفکنرات
گفتاری و ضمنی و احباسات مصررکننده را طوری استخراج میکند که سنایر روشهنا قنادر
به انجام آن نیبتند .این تکنیک نه تنها فرایند جمنعآوری داده را بهبنود منیبخشند بلکنه از نظنر
تفبیر دادهها و میزان اعتماد به نتایج از سایر روشها بهتر عمل میکند( .چن)3112،3
به همین دلیل در این پژوهش تالش شده است تا با بررسی ادرا

گردشنگران شنهر مشنهد ،بنا

استفاده از روش زیمت به ترسیم نقشه ذهنی 9این افراد از برنند گردشنگری منذهبی شنهر مشنهد
که سبب انتخاب این شهر برای سفر میگردد ،پرداخته شود.
آنچننه از پننی مننیآینند ابتنندا مننروری بننر مفنناهیم مننرتبط بننا تحقیننق و پیشننینه تجربننی آن ،سن
روششناسی تکنیک زیمت ،یافتههای حاصل از پژوهش و در نهایت جمعبندی و اراقه نتایج بنه
دست آمده از پژوهش خواهد بود .آنچه در این مبنیر اسنتخراج شنده اسنت در عمنل بنه نقشنه
جامعی از ادرا

گردشگران شهر مشهد انجامیده است که در مطالعات پیشین سنابقهای نداشنته

و ابعاد گوناگون شناختی در این حوزه را مشخص میکند.

مبانی نظری پژوهش
برند
برند سازی در اواخر قرن نوزدهم و با توسعه محصوالت مصرفی دارای برند به وجود آمد (لنو و
رونالد.)9994 ،4
برند احباس ادراکی در ذهن مشنتری از ینک کناال و ینا خندمت اسنت و مجمنوعی از عناصنر
ملمننوس و ننناملموس را شننامل مننیشننود کننه انتخننابی را منحصننربهفننرد مننیکننند (مننویالنن و
راینیبتو.)2 :3119،7
بر اساس نظر انجمن بازاریابی آمریکا ،یک برنند ،ننام ،نشنان ،اصنطالر ،طنرر و ینا ترکیبنی از

1. ZMET
2. Chen
3. Mental Map
4. Le and Ronald
5. Moilannen&Rainisto
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آنهاست که سعی در هویت بخشی به کاالها و خدمات عرضهشده توسط فروشنده و یا گروهنی
از فروشندگان به منظور تمایز آنها از دیگر رقبا دارد (کاتلر.)91 :3199،9
برند تنها نشانها ی نیبت که تولیدات را از یکندیگر جندا کنند بلکنه ذهنیتنی اسنت کنه بنر ذهنن
مصررکننده در هنگام تفکر بر برند میآید( .مویالنن و راینیبتو )2 :3119،فیلیپ کاتلر برنند را
تصویر ،احباس ،عقیدهها ،دیدهها ،شنیدهها و خواندههنا در منورد کاالهنا و خندمات منیدانند،
یک برند تعهد داقمی فروشنده برای اراقه مجموعهای از ویژگیهنا ،مزاینا و خندماتی خناص بنه
خریداران است (صنوبر و خاتمی.)93:9991 ،
برند نقش مهمی در پیش و پ

از تجربنه دارد .نقنش برنند در پنیش از تجربنه در فنراهم آوری

شناسایی ،تمایز ،انتظنار و اطمیننان اسنت .بنهوسنیله شناسنایی شنناخت و ارتبناط ،توسنط تمنایز،
یگانگی و با انتظار منفعت تصویر شده و در نهایت با اطمینان چیزهنای میبتنی کنه روی خواهنند
داد میشناسیم .نقش برند در پن

از تجربنه در اسنتحکام ،پیوننددهی خناطرات و تقوینت آن و

ایجاد یک خاطره منبجم است (کوقین الن.)99 :3111،3

برندسازی مکان
در زمینه برندسازی ،سنایمون آنهولنت ) 3191( 9معتقند اسنت کنه بنه قطنع تشنابه مینان مکنان و
محصول از گذشته وجود داشته است .وی معتقد است در طول تاریخ همواره مکنانهنا جاذبنه و
تصننویر خننود را تننرویج دادهاننند کننه بننه دلیننل نینناز ایننن مکننانهننا بننه جننذب مهنناجر ،مشننتری،
بازدیدکنندگان ،تجار ،سرمایهگذاران و افراد تأثیرگذار بوده است.
برند یک مکان شبکهای از تداعیها مبتنی بر بیانات بصری ،کالمی و رفتاری مرتبط با آن مکنان
در ذهن افراد اسنت (زنکنر و بنراون .)3191 ،برنند سنازی مکنان ،علمنی بنین رشنتهای اسنت و
حوزهای از مباحث گبترده را در بر میگیرد.
سایمون آنهولت و کیت دنی برند سازی مکان را پیچیدهتر از برند یک کاال یا خدمات میدانند
و بیان میدارند که برند مکان تعدادی سؤال مشکل فلبفی که میتواند شنامل ماهینت تصنویر و
1. Keller
2. Quinlan
3. Simon Anhult
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واقعیت ،رابطهی بین اشیا و وانمود آنهنا ،پدیندههنای روانشناسنی کنالن ،رمنوز هوینت ملنی،
فرهنگ و پیوستگی اجتماعی و دیگر سؤاالت میشود (دنی.)3199،9
پیشفرض اصلی برندسازی مکان این است که وقتی مکانی ،نامگذاری میشود ،مفاهیم مختلفی
که در ارتباط با هم هبتند را ذهن انبان فرا میخواند و این مفاهیم به هم پیوسته میتوانند منورد
دستکاری قرار بگیرند تا تصویر بهتری از برند را اراقه دهند؛ بنابراین برندسازی مکان بر ایجناد
سیبتم مدیریت برند متکی بر هویت ،ویژگیهای ممتاز و قابل تعریف مکانی مشخص است کنه
تعریفی جامع از برند کامل را اراقه میدهد و در این مورد که برند را شبکهای از مفناهیم بنه هنم
پیوسته در ذهن مصررکننده میداند که مبتنی بر بیان ذهنی ،زبانی و رفتاری ینک مکنان اسنت
که از طرینق اهندار ،ارتباطنات ،ارزش هنا و فرهننگ عمنومی مکنان و طراحنی مکنان مجبنم
میشود( .سوین)3194،۲
بر اساس نظر کالدول و فریری ،مردم ،شهرها ،مناطق و کشورها را به طرق مختلف در ذهن خود
به تصویر میکشند .کشورها ازلحاظ عملکردی ببیار متنوع هبنتندکه بنه عننوان بخنش نمنایش
هویت برند خود ادرا

میشوند درحالی که شهرها و مناطق که در مقیاس کوچکتری هبتند

بیشتر از حینث عملکنردی ادرا
شهری که چگونه شهر دیده و در

منیشنوند (هرسنتین .(3194،۳مشنکل اساسنی در برندسنازی
شود ،بنه اینن دلینل کنه تقریبناً تمنام شنهرها ویژگنیهنای

مشابهی برای عرضه دارند ،استراتژی برندسازی شهری بر اراقهیک ارزش یگانه متکی است کنه
شهر مورد نظر را از شهرهای دیگر متمایز کند (ژانگ و ژاقو.)3194،٤

برند گردشگری مذهبی
گردشگری مذهبی در زمره قدیمیترین و پررونقترین گونههای گردشگری در گذشته و حنال
سراسر جهان بوده است که قدمت آن به قدمت خود فرهنگ دینی منیرسند ،بنه طنوری کنه در
حال حاضر گردشگری مذهبی توانبته است در متن گردشگری جهنانی جنای گینرد کنه حنوزه
1. Dinnie
2. Sevin
3. Herstein
4. Zhang and Zhao
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نفوذ آن بر اساس برآورد سازمان جهانی  32درصد کنل جرینانهنای گردشنگری جهنان اسنت
(عناببتانی و محمودی.)97 :9997،

گردشگری مذهبی همه کبانی را که برای اهدار مذهبی خاص به مقصدهای مذهبی سفر منی-

کنند در برمیگیرد (ضرغام بروجنی و توحید لو ،)9991 ،گردشگری مذهبی امروزه در راسنتای
کبننب درآمنند و همچنننین جهننت حفننه میننرار فرهنگننی ،مننورد توجننه کشننورهای مختلننف
قرارگرفته است.
گردشگر مذهبی عبارت است از بازدیند گردشنگران (بنا تعرینف وینژه جهنانگردی) از امناکن
مقدس نظیر زیارتگاههنا ،مقنابر امنامزادههنا و نظنایر آنهنا .گردشنگرهای منذهبی ،گردشنگران
فرهنگی هبتند که برای زیارت اماکن ،آثار ،یادمانهای مذهبی ،انجنام اعمنال دیننی ،تنرویج و
آموزش و گذراندن اوقات فراغت در مکانها و مراکز مذهبی جهنان سنفر منیکننند (آقاجنانی
وفراهانیفر .)49 :9994،گردشگری مذهبی تمامی ادیان و مذاهب را شامل میشود .گردشگران
مذهبی ممکن است بارها به زیارت اماکن مقدس بروند و یکبار رفتن به این اماکن ،آنهنا را از
مراجعه مکرر منصرر نمیکند (فیضآبادی و وزیری محبوب.)3 :9991 ،
گردشگران مذهبی را میتوان به دو دسته تقبیم کرد -9 :زاقران یا کبنانی کنه انگینزه آنهنا از
مبافرت ،فقط انجام امور مذهبی است و زمان و مدت اقامتشان ،تنابع اوقنات فراغنت نیبنت-3،
گردشگران مذهبی که ضنمن انجنام زینارت و شنرکت در مراسنم منذهبی از مکنانهنای دیگنر
گردشگری اعم از مذهبی و غیرمذهبی نیز دیدن میکنند و یا به عبارتی اهندار مبنافرت آنهنا
چند منظوره با اولویت زیارت است( .مؤمنی و همکاران)9917 ،

منطقه موردمطالعه
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی با  931کیلومترمربع مباحت ،در شمال شرق اینران و در
طول جغرافیایی  79درجه و  97دقیقه تا  21درجه و  92دقیقه و عرض جغرافیایی  97درجه و 49
دقیقه تا  97درجه و  1دقیقه و در حوضه آبریز کشف رود ،بنین رشنتهکنوههنای بیننالود و هنزار
مبجد قرارگرفته است .ارتفاع این شهر از سطح درینا حندود  9171متنر (حنداکیر  9971متنر و
حداقل  971متر) و فاصلهی آن از تهنران  197کیلنومتر اسنت .اینن شنهر از شنمال بنه شهرسنتان
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کالت ،از شمال غربی به درگز ،از غرب به چناران و نیشابور و از شرق به سنرخ

و تربنتجنام

میرسد .این شهر در انتهای جنوبی دشت توس واقع گردیده و رشتهکوه هزار مبنجد در شنمال
شرقی و رشتهکوه بینالود در غرب و جنوب غربی آن دیده میشوند.

9

این شهر به واسطه فعالیتهای خدماتی ،صننعتی و کشناورزی یکنی از قطنبهنای اقتصنادی در
کشور محبوب میشود ،همچنین به واسطه وجنود بارگناه و حنرم امنام رضنا (ع) و مکنانهنای
مذهبی و سیاحتی دیگر همه ساله میلیونها گردشنگر را بنه خنود راه منیدهند و بنه اینن منظنور
فعالیتهای خدماتی ،گردشگری و هتلداری رونق خاصی دارد.
تکنیک استخراج استعارهای زالتمن( 2زیمت)
زیمت ،روش مدرنی برای تحقیقات بنازار بنا هندر تجزینهوتحلینل آنچنه مشنتری منیخواهند،
تعریف شده است (کچینگ کبتلو .)3111 ،9بر اساس مطالعنات زالنتمن ( ،)9992روش زیمنت
مبتنی بر تحقینق اسنت و نظرین آن زمیننههنا و زیرشناخههنایی همچنون علنوم عصنبشنناختی،
بیولننوژی ،اعصنناب ،نقنند هنننری ،نقنند ادبینناتی ،انبننانشناس نی بصننری ،جامعننهشناس نی بصننری،
نمادشناسننی ،فلبننفهی ذهننن ،هنننر درمننانی و روانشناسننی زبننان را در برم نیگی نرد و هنندر آن
«استخراج استعارهها و سازهها و ایجاد رابطه میان سنازههنا بنا اسنتفاده از محنر هنای کالمنی و
غیرکالمی است »(کچینگ  -کبتلو.)3111 ،
نتیجه پژوهشها نشان داده است  7درصد پیامها از طریق کلمهها و واژههنا 91 ،درصند از طرینق
نحوه ادای کلمه و تُن صدا و  77درصد از طریق رفتارهای غیرکالمی و زبان بدن انتقال مییابد؛
بنابراین ،بیش از  11درصد کلیهی ارتباطهای انبانی غیرکالمی است (رضناقیان .)399:9912،از
این رو ،شناخت آنچه افراد برای انتقال افکنار خنود در شنرایط غیرکالمنی بنه کنار منیبرنند بنه
پژوهشگران کمک خواهد کرد که به ساختار عمیق تری در خصوص مطالعه افکار و احباسنات
انبان در مورد پدیدهها و رویدادهای پیرامون دست پیدا کنند.
استعارهها از جمله ابزارهایی هبتند که دست ماین بینان افکنار و عقایند قنرار منیگیرنند .روش
استخراج استعاره زالتمن بر چنین مبنایی استوار شده و دو پیشفرض کلی دارد:
1. https://fa.wikipedia.org
2. Zaltman
3. Catching-Castello
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 .1اغلب محتوای ساختار ذهنی افراد ناخودآگاه یا ضمنی است ،به گوننه ای کنه زالنتمن و کنالتر
( )9997ادعا کردهاند  97درصد تصمیمگیریها در قبمت ناخودآگاه مغنز رخ منیدهند .بندین
سبب ،دستیابی مبتقیم به این معانی دشوار است و یافتن روشهنایی کنه بنه کمنک آنهنا بتنوان
چنین اطالعاتی را استخراج کرد و بنه سنطحی بنرای تفبنیر و اراقنه در قالنب طنررواره رسناند،
ضرورت دارد (کریبتین و اولبون.)7:3113 ،1
 .2چنین تصور میشود که ببیاری از تفکرات علوم شنناختی همبنو بنا اینن دیندگاه اسنت کنه
افکار ،تصویر محورند و زبان ابزاری است که انبانها برای انتقال تصاویر ذهنی خود به دیگنران
از آن استفاده میکنند (داماسیو9994 ،؛ پینکر ،11:9997 ،9994 ،زالتمن.( 4 :9997 ،
زنجیرههای وسیله – هدف
زنجیرههای وسیله ن هدر ،3یک نظریه روانشناسی رفتاری و یکنی از راینجتننرین رویکردهننای
شناسایی و تحلیل ساختارهای ذهنی مصرر کنندگان است (کریبتنبنن و اولبنون )3113 ،کننه
بیان می کند انتخاب و مصرر محصوالت و مواجهه با ویژگی های 9هنر ینک بنه وقنوع نتنایجی
منجر میشود که میتواند برای مصررکنننده خوشنایند ینا ناخوشنایند باشند .هنگنامیکنه فنرد
متوجه این نتایج شود ،رفتار مصرر خود را بهگونهای انتخاب خواهد کرد کنه نتنایج خوشننایند
را کبنب کنرده و از پیامندهای ناخوشنایند دوری کنند (گناتمن .)9913 ،4اینن زنجینره سلبنله
مراتبنی ،در پایین ترین سطح خنود مطنرر منی کنند کنه هنر محصنولی ویژگنیهنایی دارد کننه
مخنتص آن محصنول اسنت و فنرد مصرر کنننده هنگنام مصنرر محصنول بنا اینن ویژگنی هنا
مواجه می شود .اینن ویژگنی هنا بننه ادرا

پیامندها 7منیانجامند کنه پیامندها ،دلینل خودآگناه

شنخص بنرای اسنتفاده از آن محصنول اسننت .درنهاینت پیامندها بنه اهندار 2اصنلی بنه عننوان
ارزش ختم خواهند شد و این اهدار غایی ،در بناالترین سطح زنجیره قرار میگیرنند کنه حتنی
ممکن است شخص در لحظه مصرر متوجنه آن هنا نباشند ،امننا در ناخودآگناه خنویش بنا اینن
1. Christensen & Olson
)2. Means–End Chains (MEC
3. Attributes
4. Gottman
5. Consequences
6. Goals
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اهدار اصلی به مصرر یک محصول روی آورده است .به طور مبنلم منطق زنجیره به گونه ای
تشریح شده که سطور باالیی امکنان تأثیرگننذاری بننر سننطور پننایین را ندارنند .بنرای مینال،
اهدار نمی توانند بر ویژگیها تأثیرگذار باشنند؛ بلکنه اینن ویژگنیهنای محصننول هبنتند کنه
برداشت فرد را از پیامدها و اهدار به دست آمده تحت تأثیر قنرار میدهند (گناتمن.)9997،

پیشینه تجربی پژوهش
مطالعاتی که در راستای برند گردشگری مذهبی در ایران صورت گرفته بیشتر بهصورت کمی و
با استفاده از متغیرهای مبتقل ،واببته و قیاسی بوده که از آن جمله میتوان به منوارد زینر اشناره
کرد:
سنعیدی و چینتسناز ( ،)9994بنه شناسنایی عوامنل تشنکیلدهنندهی تصنویر ذهننی کلنی برننند
مقصدهای گردشگری مذهبی ایران با استفاده از تصاویر ذهنی مذهبی ،عمومی و منحصنربهفنرد
و نیز اراقه ی مندلی بنرای برندسنازی مقصندهای گردشنگری منذهبی اینران پرداختنهانند .نتنایج
پژوهش نشان داد که تصویر ذهننی گردشنگری منذهبی بنا تصنویر ذهننی کلنی از برنند مقصند
گردشگری مرتبط است .همچنین گویای این واقعیت بود کنه تصنویر ذهننی کلنی برنند مقصند
گردشگری باکیفیت ادرا

شدهی گردشگران از برند مقصد گردشگری پیوند داشته و کیفیت

نیز خود با وفاداری گردشگران به برند مقصد گردشگری ارتباط دارد.
آهنگران و همکاران ( ،)9997به بررسی برند سازی مقصند گردشنگری گردشنگران در ورودی
شهر مشهد پرداختهاند و هدر از برندسازی مقصد را افزایش آگناهی ،ایجناد نگنرش میبنت بنه
مقصد و تغییر رفتار مخاطب در جهت بازدید از آن دانبتهاند .در این مطالعه بنا اسنتفاده از روش
نمونهگیری تصادفی در دسترس از میان گردشگران مذهبی ورودی به شهر مشنهد کنه در سنطح
مکانهای زیارتی ،تفریحی ،سیاحتی چون حرم مطهنر امنام رضنا (ع) ،آرامگناه فردوسنی ،کنوه
سنگی ،طرقبه ،شاندیز و همچنین فرودگاه ،راهآهن و پایانه شنهر مشنهد بنودهانند بنه برندسنازی
مقصد گردشگری گردشگران شهر مشهد پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه رسیدهانند
که شناسایی مجموعه عواملی که باعنث منیشنود ارزش آن برنند مقصند گردشنگری از طرینق
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ادراکات گردشگران باالرود میتواند در فرآیند برندسازی و بازاریابی بلندمدت آن مقصد مفید
واقع شود.
عربشاهی و همکاران ( ،)9997در تحقیقی تحت عننوان شناسنایی و رتبنهبنندی عوامنل منؤثر در
گردشگری مذهبی شهر مشهد با اسنتفاده از تکنینک تصنمیمگینری چنندمعیاره ( )AHPبنه اینن
نتیجه رسیدند که عوامل محیطی (اسکان ،حملونقل و تغذیه) ،عوامل فرهنگی (اطنالعرسنانی و
تبلیغات ،آموزش ،اوقات فراغنت و برگنزاری تورهنای ارزانقیمنت) و عوامنل اجتمناعی (بیمنه
حننوادر و درمننان ،امنیننت ،راهنمننای زاقننر و مشننارکت بخننش خصوصننی) از عوامننل مننؤثر در
گردشگری مذهبی میباشند و در بخش اولویتبندی عوامنل منؤثر بنر گردشنگری منذهبی ،بنه
ترتیب عامل محیطی ،فرهنگی و اجتماعی میباشند.
بهرغم تحقیقات متعددی که در خارج از کشور با استفاده از روشهای کیفنی در رابطنه بنا برنند
گردشگری صورت میگیرد ،در ایران با توجنه بنه بررسنیهنای صنورت گرفتنه توسنط محقنق
تحقیقات با استفاده از روشهای کیفی از جمله زیمت ببیار محندود هبنتند ،بنه طنوری کنه در
رابطه با برند گردشگری تنها یک تحقیق بنا اسنتفاده از روش کیفنی بنی سنی ام صنورت گرفتنه
است که جاهدی ( )9997در تحقیقی به استفاده از روش نقشه مفهومی برنند بنرای ایجناد بیننش
نببت به شناخت مخاطبان داخلی و تفاوتهای شناختی این مخاطبان از برند گردشنگری منطقنه
آزاد کیش از طریق نگاشت شبکه تداعیهای برند گردشگری منطقه آزاد کنیش پرداخنت و در
نهایت نتایج حاصل از نقشه ها نشنانگر اینن موضنوع بنود کنه افنراد دارای سنابقه بازدیند ،تعنداد
تداعیهای بیشتر و مطلوبتری نببت به افراد فاقد سابقه بازدید داشتند و عمق نقشه افنراد دارای
سابقه بازدید به طور محبوسی بیشتر بود ،همچنین بیش از نیمی از تداعیهنای موجنود در نقشنه
افراد فاقد سابقه بازدید مشابه نقشه افراد دارای سابقه بازدیند بنود .از نتنایج جالنب نقشنههنا قنرار
گرفتن رسانههای تبلیغاتی مورداستفاده به عنوان یک تداعی منفی بود.
در راستای برند گردشگری مذهبی تاکنون هیچگونه تحقیقی با استفاده از روش زیمت در اینران
صورت نگرفته است که این خود ضرورت و اهمیت این پژوهش را آشکار میسازد .در ادامه به
بیان پژوهشهایی که در ایران با استفاده از روش زیمت در مباحث دیگر صورت گرفته پرداخته
شده است:
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معزی ( ،)9999برای اولین بار در ایران از تکنیک زیمت بنرای اسنتخراج مندل ذهننی مصنرر-
کنندگان پوشا
طور جداگانه و س

در شهر تهران پرداخت که در آن نقشه ذهنی مصنررکننندگان منرد و زن بنه
به صورت اجماعی استخراج گردید.

شنناکری و خننانلری ( ،)9994در تحقیقننی بننه بررسننی در

تصننویر برننند بننا اسننتفاده از روش

استخراج استعاره های زالتمن (زیمنت) پرداختنند و نقشنه اجمناعی تصنویر برنند باننک پارسنیان
استخراج گردید.
داور زننی ( ،)9997در تحقیقنی بننا بهنرهگیننری از روش اسنتخراج اسنتعاره زالننتمن (زیمنت) بننه
استخراج نقشه اجماعی کاالی ایرانی که نشاندهنده سازههای ذهنی افراد در مورد کاالی ایرانی
بود پرداخت تا ذهنیت مصررکنندگان نببت به کاالهای تولیدشده در اینران را آشنکار سنازد.
در نهایت نقشه اجماعی شنامل  97سنازه ذهننی بنود کنه در انتهنا روابنط بنین سنازههنا تحلینل و
پیشنهادهایی بر اساس نقشه اراقه گردیده است.
تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور در حوزه گردشگري به شرح زير میباشند:
وانننگ و همکنناران ( ،)3193در پژوهشننی تحننت عنننوان عوامننل مننؤثر در طننول منندت اقامننت
گردشگران در دالیان 9در شمال شرقی چین ،تکرار سفر و مبافت بیشتر بین مبند و مقصند را بنر
مدت اقامت طوالنیتر مؤثر دانبتند و پیشننهاد کردنند کنه دولنت بنرای تنرویج گردشنگری بنا
کیفیت بناال بایبنتی بنرای جنذب گردشنگران بنا درآمند بناال تنالش نمایند و همچننین صننعت
حملونقل گردشگر و هتلها را گبترش و ارتقا دهد.
کارتننال 3و همکنناران ( ،)3197بننه بررسننی پتانبننیلهننای گردشننگری مننذهبی مانیبننا ،ترکیننه بننا
چشم انداز بازاریابی پرداختند و با استفاده از مصاحبههای عمینق از  97نفنر کارشنناس فرهنگنی،
گردشگر مذهبی و بررسی  97سایت برتر گردشگری بنه اینن نتیجنه رسنیدند کنه بنرای تنرویج
گردشگری مذهبی باید محصوالت و خدماتی را که گردشگرانی که از این مکنانهنای منذهبی
بازدید میکنند ،درخواست مینمایند ،فراهم کرد ،همچنین همراه با اراقه خدمات و محصنوالت
گردشگری مذهبی میتوان فعالیتهایی از جمله تأسی

اردوگاه ،کنوهپیمنایی و  ...را نینز اراقنه

نمود.
1. Dalian
2. Kartal
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در خارج از کشور از تکنیک زیمت در تحقیقات متعددی در رابطه با گردشگری اسنتفاده شنده
است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پوجی چن ،)3191( 9در تحقیق خود تفاوت بین گردشگران رویداد های ورزشی زن و مرد را با
اسننتفاده از روش زیمننت موردبررسننی قننرار داد و ویژگننیهننا ،ارزشهننا و پیامنندهایی از جملننه:
وفاداری ،اجتماعی شدن ،خودکفایی ،داوطلب شدن ،برابری از طریق ورزش را بنه دسنت آورد
و بر اساس آن نقشه ذهنی آنان را ترسیم نمود و در نهایت به این نتیجه رسید که افراد بنا اسنتفاده
از اجتماعی شدن ،مبنافرت ،داوطلنب شندن و تنرویج برابنری جنبنیتی و سنایر مبن ولیتهنای
اجتماعی از طریق ورزش میتوانند به زندگی سالم برسند.
هانگ لی 3و همکاران ( ،)3192در تحقیقی تحت عنوان میرار فرهنگی غنذاهای هاکنا از منظنر
تجربیات گردشگران از تکنینک زیمنت بنرای تجزینهوتحلینل عکن هنای گرفتنهشنده توسنط
شرکتکنندگان و ارزیابی میرار فرهنگی غذاهای سنتی از دیدگاه گردشگران استفاده کردنند؛
و با مصاحبه از  91نفر شرکتکننده به این نتیجه رسیدند که فاکتورهای دخیل در تجربه مینرار
فرهنگی غذاهای هاکا عبارت انند از :تصناویر فرهنگنی ،تاریخچنه غنذایی ،تبلیغنات و تجنارب،
همچنین بخش مهمی از تجارب گردشگری اراقه جاذبههای بومی بود.

روششناسی پژوهش
روش زیمت به دنبال فهم معننای پدیندههنا از دیندگاه مشنارکتکننندگان و از طرینق واکناوی
سازههای ذهنی آنها است و بنر همنین اسناس ،تحقینق حاضنر از مبنانی فلبنفی سناختگراینی
اجتماعی بهره میبرد .پژوهش حاضر از لحاظ جهتگیری جز تحقیقنات کناربردی اسنت و از
لحنناظ هنندر ،منناهیتی اکتشننافی و توصننیفی دارد و از نننوع تحقیقننات مینندانی اسننت .همچنننین
استراتژی پژوهش حاضر ،پدیدارشناسی است و بنا توجنه بنه اینن موضنوع کنه روش اسنتخراج
استعاره زالتمن مبتنی بر انجام مصاحبههای نیمه ساختاریافته است ،پژوهش حاضر جنز تحقیقنات
با صبغه کیفی به حباب میآید.
1. Po-Ju Chen
2. Hung Lee
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جامعه هدر این پژوهش ،افرادی است که به شهر مشهد مبافرت کنرده و از اینن شنهر بازدیند
نمودهاند .بر همین اساس  99نفنر از دانشنجویان دانشنگاه عالمنه طباطبناقی بنه عننوان نموننه ،بنه
صورت قضاوتی برای انجام مصاحبه انتخناب شندند .مبننای انتخناب اینن افنراد نمنره حاصنل از
پرسشنامه سنجه درگیری شخصی با محصنول ،طراحنی شنده توسنط زایکوفبنکی ( )9917بنود
(جنندول  .)9بننا اسننتفاده از ایننن سنننجه مننیتننوان میننزان درگیننری مشننارکتکننننده بننا موضننوع
موردمطالعننه را اننندازهگیننری کننرد .ایننن پرسشنننامه دارای  31سننؤال اسننت کننه بننر روی طیننف
هفتتایی (افتراق معنایی) قرار میگیرد و میزان درگیری ذهنی افراد با کاال یا خدمت مورد نظنر
را میسنجد ،حداکیر نمره  941است و افرادی که نمره بناالتر از  991کبنب نماینند ،نبنبت بنه
موضوع درگیری
ذهنی دارند .در نبخه استفادهشده در پژوهش حاضر که دارای  91سؤال اسنت و حنداکیر نمنره
آن  71است ،با توجه به نببت  991به  ،941حداقل نمره الزم برای ورود به مصناحبه  77در نظنر
گرفته شد همچنین اشباع نظری تعیینکننده حجم نمونه بود.
جدول  .1سنجه درگیری شخصی

برای مبافرت ،مشهد نببت به سنایر  1 2 3 4 5 6 7برای مبافرت ،انتخاب مشنهد نبنبت بنه
شهرها برای من بااهمیتتر است

سایر شهرها برای من اهمیتی ندارد

شهر مشهد نببنت بنه سنایر شنهرها،

شهر مشهد نببت به سنایر شنهرها بنرایم

برایم باارزشتر است

ارزشی ندارد

در انتخنناب شننهر مننوردنظرم بننرای

در انتخاب شنهر منوردنظرم بنرای سنفر،

سفر ،مشهد انتخاب اصلی من است

مشهد انتخاب فرعی من است

سننفر کننردن بننه شننهر مشننهد بننرایم

سفر کردن بنه شنهر مشنهد بنرایم خبنته

جالب است

کننده است

رفتن به شهر مشهد برایم مهیج است

رفتن به شهر مشهد برایم غیر مهیج است

انتخاب شهر مشنهد بنرای مبنافرت

انتخاب شهر مشهد برای مبنافرت بنرایم

برایم مطلوب است

نامطلوب است

مننن بننه سننفر رفننتن بننه شننهر مشننهد

من به سفر رفتن به شهر مشهد بنیعالقنه

عالقهمند هبتم

هبتم
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برایم مهم است شهری را کنه بنرای

برایم مهم نیبت شهری را که برای سنفر

سفر انتخاب میکنم ،مشهد باشد

انتخاب میکنم ،مشهد باشد

مبننافرت کننردن بننه مشننهد بننرایم

مبننافرت کننردن بننه مشننهد بننرایم غیننر

جذاب است

جذاب است

من نببت به شهر مشنهد بنرای سنفر

من نببت به شهر مشهد برای سنفر رفنتن

رفتن توجه زیادی دارم

بیتفاوت هبتم

به افراد منتخب دستورالعمل توضیح داده شند و از آننان خواسنته شند تنا  91تنا  93عکبنی کنه
نگرش ،افکار و احباسات آنها را نببت به شهر مقدس مشهد نشان میدهد ،بنرای مصناحبه در
طی یک هفته جمعآوری کنند .مشارکتکنندگان میتوانبتند تصناویر را از اینترننت ،مجلنه ینا
کتاب و سایر منابع انتخاب کنند .مصاحبات در دانشکده مدیریت و حبنابداری دانشنگاه عالمنه
طباطبایی انجام گرفت و مدت هر مصاحبه بین یک و نیم تا دو ساعت طنول کشنید .صنوت هنر
مصاحبه با کبب اجازه از پاسخگو برای بررسیهای بعدی ضبط شد.
مصاحبه نیمه ساختاریافته تکنیک زیمِت به طور معمول از گامهای زیر پیروی میکند (زالتمن و
کالتر:)9997،
چند روز قبل از مصاحبه از مصاحبهشونده درخواست میشود که  1تا  93تصنویر کنه بینانکنننده
عقاید و احباسات وی در مورد موضوع پژوهش است را گردآوری کند.
داستانسرایی :مصاحبه با مرحلنه داسنتانسنرایی آغناز منیشنود .بندین صنورت کنه هنر تصنویر
به صورت جداگانه انتخاب شده و از مصاحبهشونده سؤال میشود که تصویر موردنظر چگوننه بنا
احباسات و افکار وی در مورد موضوع پژوهش مرتبط است.
تصاویر فراموششده :در این مرحله از مصاحبهشونده درخواست میشود اگر تصنویری در ذهنن
وی بوده اما نتوانبته مشابه آن را بیابد ،آن تصویر را توصیف کند.
دستهبندی :از مصاحبه شونده خواسته میشود بهمنظور برقراری ارتباط با مضمون اصلی ،عک ها
را در قالب دستههایی معنادار مرتّب کرده و هر دسته را با یک برچبب توصیفی نامگذاری کنند.
الزم به ذکر است ،هیچ محدودیتی در مورد تعداد عک

و یا عک هایی کنه در هنر دسنته قنرار
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میگیرند وجود ندارد .برای میال ،ممکن است در یک دسته ،تنها یک عک
تعداد زیادی عک

و در دسنته دیگنر،

قرار داده شود.

استخراج سازه :در این مرحله با استفاده از دستهبندی سهتایی و روش نردبانی ،سنازههنا و روابنط
آنها استخراج میگردد.
معرّرترین عک  :از مصاحبهشونده درخواست میشود از بنین عکن هنا ،عکبنی کنه بیشنتر از
همننه احباسننات وی در مننورد موضننوع پننژوهش را نشننان مننیدهنند ،انتخنناب کننند (کننالتر و
زالتمن)3119،
عک

مخالف :از مصاحبهشونده درخواسنت منی شنود تصنویری را توصنیف کنند کنه مخنالف

موضوع موردپژوهش است.
تصاویر حبّی :در این مرحله ،مصاحبهشونده از حواس خود (بویایی ،چشنایی ،شننوایی ،بیننایی و
المبه) برای توصیف موضوع پژوهش استفاده میکند .در اینجا از مصناحبهشنونده هنم سنؤاالت
میبت و هم سؤاالت منفی پرسیده میشود .برای میال :شهر مشهد چنه بنویی دارد و شنهر مشنهد
چه بویی ندارد
نقشه ذهنی :در مرحلهی بعدی ،مصاحبهکننده پ

از بازبینیِ سازههای استخراجشده ،از مصاحبه-

شونده درخواست میکند روابط بین سازهها را مشخص کند و نقشه انفرادی خود را ترسیم کنند.
(اولین مرحله تحلیل محتوا برای هر فرد مصاحبهشونده)
شرر داستانی مختصر :در مرحلهی بعد ،از مصاحبهشونده درخواست میشنود داسنتانی کوتناه در
مورد موضوع پژوهش خلق کند.
کالژ (تصویر خالصهشده) :در مرحلهی آخر ،از مصاحبهشنونده درخواسنت منیشنود تصنویری
خالصه یا مونتاژی از تصاویر خود را ببازد که نشاندهنده مباقل و موضوعات مهنم در رابطنه بنا
پدیده موردمطالعه باشد (بخشیزاده برج.)9997 ،
در فرآیند تحلیل دادهها ،برای هر مصاحبه عملیات تقلینل و کدگنذاری انجنام منیگینرد (بنرای
ترسیم نقشه ذهنی انفرادی هر مشارکتکننده) .ابتدا سازهها و مفاهیم مهنم ذکرشنده توسنط هنر
مصاحبهشونده استخراج و س

مفاهیم ذکرشده توسط تمام افراد که از نظر معنایی بناهم مشنابه
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هبتند در یک دسته قرار میگیرند و یک برچبب بنرای آنهنا در نظنر گرفتنه منیشنود (بنرای
ترسیم نقشه اجماعی).
خروجی اصلی زیمت یک نقشنه اجمناعی اسنت کنه بنهطنور معمنول  31تنا  91سنازه را در بنر
میگیرد .نقشه اجماعی معموالً  11درصد تمام سازههایی که توسط ینک شنرکتکنننده مطنرر
میشود را در بر میگیرد .سازه ،انتزاعی است که پژوهشنگر بنرای مفناهیم و مضنامین ابرازشنده
توسط شرکتکنندهها به کار میگیرد ،جملههایی که توسط فرد مصاحبهشونده مطرر میشنوند
در تعیین سازه ببیار مهم هبتند.
در روش زیمت دو معیار برای ورود سازهها و رابطه میان آنها بنه نقشنه اجمناعی مطنرر اسنت:
یکی تعداد تکرار سازه و دیگری دفعات تکرار رابطه بین دو سازه .برای ورود یک سازه به نقشه
اجماعی باید حداقل یکسوم افراد شرکتکننده به سنازه اشناره کنرده باشنند و همچننین بنرای
ورود رابطه بین دو سازه ،الزم است حداقل یکچهنارم شنرکتکننندههنا رابطنه را ذکنر کنرده
باشند.
فرمول زیر نحوه استخراج نقشه اجماعی را نشان میدهد:
رابطه  :9نقشه اجماعی= سازههای پرتکرار ( 9/9مشارکتکنندگان)  +بیشترین روابط بین
سازهای ( 9/4مشارکتکنندگان)

پایایی و روایی
برای تعیین پایایی در روش زیمت ،همانند سایر پژوهشهای کیفی ،روشهنای متعنددی وجنود
دارد .یک راه برای تعیین پایایی در روش زیمت ،اسنتفاده از پروتکنل مصناحبه اسنت تنا از اینن
طریق بتوان ثبات و سازگاری در روینه ثبنت داده هنا را حفنه کنرد .بعنالوه ،اسنتفاده از ننوار بنا
کیفیت برای ضبط صدا در حین مصاحبه و دستنوی

کردن متن مصناحبه بنر اسناس آن ،اینن

امکان را فراهم میآورد تا یادداشتهای میدانی تفصیلی بنه دسنت آیند و پاینایی روش تقوینت
شود .نوار ضبطشده را باید طوری پیادهسازی کرد که امکان ثبت مکثهنا و تنداخالت کالمنی
که غالباً تعیینکننده هبتند وجود داشته باشد (کرسنول .)372:9999 ،در پنژوهش حاضنر از هنر
دو روش برای تعیین پایایی استفاده شد.
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یکی از راههای ایجاد روایی در پژوهشهای کیفی ،روش کنتنرل اعضنا اسنت .در روش کنتنرل
اعضا پژوهشگر از دیدگاههای مشارکتکنندگان برای حصول اطمینان نببت به یافتهها و تفاسیر
استفاده میکند .روش کنترل اعضا که در اکیر مطالعات کیفی برجبته و مشنهود اسنت ،مبنتلزم
اراقه مجدد دادهها ،تحلیلها ،تفاسیر و نتیجهگیریها به مشارکتکننندگان اسنت بنه طنوری کنه
آنهننا بتوانننند در مننورد صننحت و اطمینننانپننذیری شننرر اراقننهشننده افهننارنظر کنننند (کرسننول،
 .)374:9999در روش زیمت ،این نوع از اعتباریابی در مرحله هشتم و زمنانی کنه سنازههنای بنه
دست آمده از متن مصاحبه برای ترسم طررواره ذهنی به مشارکتکننده ارجناع داده منیشنود،
بهکار گرفته میشود.
یکی دیگر از روشهای ایجاد روایی ،همهجانبه نگری است که پژوهشگران متعددی سنودمندی
آن را ذکننر کننردهاننند (الکن

خننیم کیننان .)3197،۱مراحننل مختلننف روش زیمننت گونننهای از

همهجانبه نگری را فراهم میآورد که در ایجاد روایی ببیار مؤثر است (ماری .)3194،۲این ننوع
از روایی با طی کردن مراحل روش زیمت اعمال میشود.

یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر برای استخراج نقشه اجماعی برند گردشگری مذهبی شهر مشهد  99مصناحبه
انجام گرفت .جدول  3اطالعات جمعیت شناختی افراد مصاحبهشونده را نمایش میدهند .سنتون
آخر جدول ،نشاندهنده نمره کببشده افراد از پرسشنامه درگیری شخصی است.
جدول  .2اطالعات جمعیت شناختی افراد مصاحبهشونده

ردیف جنسیت سن رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نمره درگیری ذهنی

1

زن

03

حقوق کیفری

کارشناسی ارشد 66

4

زن

42

حسابداری

کارشناسی ارشد 66

0

مرد

43

مدیریت صنعتی

کارشناسی

66

1. Alex Khim Kian
2. Marie

94
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2

زن

46

مدیریت بازاریابی

کارشناسی ارشد 66

6

مرد

46

حقوق کیفری

کارشناسی ارشد 66

6

زن

46

مدیریت بازاریابی

کارشناسی ارشد 62

6

زن

46

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد 66

6

مرد

43

مدیریت بازرگانی

66

6

زن

42

مدیریت کارآفرینی کارشناسی ارشد 60

13

مرد

04

علوم تربیتی

66

11

مرد

06

مدیریت کارآفرینی کارشناسی ارشد 63

کارشناسی

کارشناسی

در پژوهشهای کیفی ،نقطه اشباع یکی از عوامل تعیینکننده اندازه نمونه پاسخگویان اسنت .در
زیمت نیز رسیدن به نقطه اشباع زمانی است که با ادامه نمونهگیری و انجام مصاحبههنا هنیچ داده
جدیدی از مشارکتکنندگان بعدی به دست نمیآید و دادههای قبلی تکرار منیشنوند .در اینن
پژوهش اشباع نظری در پایان مصاحبه هشتم به دست آمند امنا بنرای حصنول اطمیننان از اشنباع
نظری ،مصاحبهها تا  99شرکتکننده ادامه یافت .در فراینند تحلینل دادههنا ،بنرای هنر مصناحبه
عملیات تقلیل و کدگذاری انجام گرفت .اینن عملینات بندین صنورت انجنام گرفنت کنه ابتندا
سازهها و مفاهیم مهم ذکرشده توسط هر مصاحبهشونده استخراج شد و سن

مفناهیم ذکرشنده

توسط تمام افراد که از نظر معنایی با هم مشابه و مرتبط بودند در یک دسته قنرار گرفتنه و ینک
برچبب برای آنها در نظر گرفته شد ،الزم به ذکر است که برچببهای انتخابی از سنازههنایی
انتخاب شدند که افراد در مصاحبهها مبتقیماً به آن اشاره کرده بودند؛ که درمجمنوع  971سنازه
استخراج گردید که در جدول  4و  2به بیان این سازهها پرداختنه شنده اسنت .بنرای رسنم نقشنه
اجماعی نمیتوان تمام سازههای استخراج شده را بکار برد بلکه فقط تعدادی از سازهها بنه نقشنه
اجماعی راه مییابند که از دو فیلتر عبور کنند .فیلتر اول میزان تکرار سازه است ،بندین معننا کنه
هر سازه باید حداقل توسط یکسوم از افراد شنرکتکنننده ذکنر شنود تنا در نقشنه نهنایی وارد
شود ،در پژوهش حاضر تعداد افراد مصاحبهشونده  99نفر بودند که با توجه بنه معینار فنوق ،هنر
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سازهای که حداقل  4مرتبه تکرار شود وارد نقشه میشود ،مطابق با جندول  4از مینان سنازههنای
مورد نظر ،دو سازه «وجود فقر » و «کود

ربایی» تنها یکبار تکنرار شنده و نتوانبنتند از فیلتنر

اول عبور کنند باقی سازه ها چون معیار اول را اغنا کردند وارد مرحله بعد یعنی فیلتر دوم شندند،
مطابق با این فیلتر هر سازهای که از فیلتر اول عبور کرده برای ورود به نقشه نهنایی ،بایند حنداقل
به میزان یکچهارم تعداد شرکتکنندهها ،با سایر سازههنا رابطنه داشنته باشند ،بننابراین در اینن
پژوهش هر سازهای که  9مرتبه یا بیشنتر بنا سنایر سنازههنا رابطنه داشنته باشند وارد نقشنه نهنایی
میشود ،به این منظور متن مصاحبههنا و همچننین نقشنههنای ذهننی رسنم شنده توسنط افنراد در
مرحله  1موردبررسی قرار گرفتند تا روابط بین سازهها و میزان تکرار این روابط مشنخص شنود.
س

سازههای هر فرد توسط نرمافزار  Excelرسم گردید و بر اساس این مناتری هنا،

ماتری

ماتری

اجماعی ترسیم شدکه مبنای اصلی رسم نقشه اجماعی گردید .شکل  9اینن نقشنه را بنه

تصویر کشیده است .برای رسم نقشه از سازههایی استفاده شنده اسنت کنه سنازههنای بنینادین و
آغازکننده بودند و در روند رسم نقشه ،هیچ سازهای مقدم بر این سازهها قرار نگرفته اسنت .اینن
سازه ها برند گردشگری مذهبی شهر مشهد را احاطه کرده و با آن ارتباط مبنتقیم دارنند و سنایر
سازهها ریشه در این سازهها داشته و از طریق این سازهها با برند گردشگری منذهبی شنهر مشنهد
ارتباط برقرار کردهاند.
باید توجه داشت که اعداد مرتبط با فلنشهنای متصنلکنننده مشنهد بنه اینن سنازههنای ابتندایی
نشاندهنده تعداد دفعات ارتباط مبتقیم این سازهها با برند مشنهد اسنت کنه در جندول  9آورده
شده است.
جدول  .3سازههای پایه و تعداد تکرار و ارتباط مستقیم آن با برند مشهد
سازههای پایه

تعداد تکرار

تعداد ارتباط مبتقیم با مشهد

حرم امام رضا

99

99

شهر توریبتی

9

7

مراکز خرید

9

4

مراکز تفریحی

1

7

شهر مذهبی

2

7

هتل

2

9

نگاشت نقشه ذهنی افراد نببت به برند گردشگری مذهبی مشهد...

19

همچنین اعداد مرتبط با سایر فلشها نشاندهنده میزان ارتباط میان دو سازه است .نقشه اجمناعی

را میتوان بر اساس نظریه وسیله – هدر نیز تفبیر نمود بنه اینن صنورت کنه سنازههنای پاینه و
اصلی نقش ویژگیها را ایفا می کنند که صفاتی هبتند کنه معرفنی کنننده محصنول منیباشنند،
سازههای فرعی نقش پیامندها را ایفنا منی کننند کنه دالینل خودآگناه شنخص بنرای اسنتفاده از
محصول هبتند و در نهایت ارزشها به عنوان زنجیره پاینانی اینن سلبنله ،اهندار ناخودآگناه و
غایی استفاده از محصول میباشند ،این تقبیمبندی در جدول  2بهتفصیل بیان شده است.
جدول  . 4سازههای استخراجشده از مصاحبهها

زیرمجموعهها

برچسب

تعداد تکرار

حرم امام رضا

46

(-)4سقاخانه ( -)1مسجد گوهرشاد ( -)1دستههای مذهبی (-)4نذورات ()0

شهر توریستی

43

اعراب ( -)4حملونقل ( -)1طبیعت ( -)1آرامگاه فردوسی ( -)0صیغه کردن (-)0طرقبه ()1

سوغاتی

16

مهر و تسبیح ( -)1نبات ( -)0انگشتر ( -)4عناب (-)4زرشک ()4

مراکز خرید

16

بازار رضا ( -)4خیابان امام رضا ( -)0بستنی طالب ( -)1بازار سرشور ()1

مراکز تفریحی

10

کوه سنگی ( -)1پارک ملت ( -)4باغوحش وکیلآباد ()4

شهر مذهبی

10

شهر سنتی ( -)1افراد افراطی (- )4کشاورزی ( -)1جذب ثروت ( -)1افراد مذهبی ()4

هتل

14

هتل درویش ( -)0هتل ثامن (-)1هتل الغدیر ( -)1هتل قصر ()1

کالنشهر

6

سازههای بزرگ ( -)1صنعتی بودن ( -)4تاریخی ( -)1میدان شهدا ( -)4ترافیک ()1

عطر حرم

6

صدای نقاره

6

زعفران

6

شاندیز

6

تنوع فرهنگی

6

زیارت

6

عدم وجود دریا

6

فضاهای آبی

6

گنبد طال

6

زیرزمین حرم ( -)1صحن قدس ( -)1غذای حرم ( -)4پنجره فوالد ( -)1فرش (-)1ازدواج

موجهای آبی ( -)4چالی دره ( -)1هفتحوض ( -)1ساحل آفتاب ()1
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نورپردازی

4

الماس شرق

4

گرررررا فروشررر و
اجناس تقلب

4

وجود فقر

1

کودک ربای

1

مجموع

512

شکل  .1نقشه اجماعی برند گردشگری مذهبی شهر مشهد

19
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جدول  . 5راهنمای نقشه اجماعی

عالقم

مفهوم

شکل بیضی

سازههای پایه و بنیادین

شکل مبتطیل

سازههای واببته

اعداد فارسی

تعداد رابطه بین سازهها

اعداد انگلیبی

تعداد رابطه مبتقیم با برند مشهد
جدول  .6دستهبندی سازهها بر اساس نظریه وسیله  -هدف

سازههای پایه (ویژگیها) سازههای واببته (پیامدها)
سازه

حرم امام رضا

شهر توریبتی

مراکز تفریحی

ارزشها

تعداد رابطه آرامش ()99
ح

خوب ()1

زیارت

1

صدای نقاره

7

گنبد طال

2

کبوتر حرم

4

پاکی و صداقت ()4

عطر حرم

4

احباس سبکی ()4

نورپردازی

9

سازه

تعداد رابطه برخورد افراد ()7

امیدواری ()7
گره گشایی ()7
امنیت ()2

تمیزی ()4

عدم وجود دریا

2

شاندیز

7

تنوع فرهنگی

4

الماس شرق

9

سوغاتی

9

سازه

تعداد رابطه سرگرمی ()2

فضای سبز ()9
آب و هوا ()9

شاندیز

9

هیجان ()9

عدم وجود دریا

9

شادی و نشاط ()9

فضاهای آبی

9

رفع خبتگی ()9
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سازه
شهر مذهبی

تعداد رابطه امنیت ()9

پوشش باحجاب 4

محدودیت ()9
سادگی ()9

سازه

مراکز خرید

تعداد رابطه قیمت مناسب ()7

سوغاتی

7

نزدیکی به حرم و محل اقامت ()4

زعفران

7

شلوغی ()4

الماس شرق

4

گرانفروشی

4

عطر حرم

4

نورپردازی

9

کیفیت ()9
تنوع کاالیی ()9
ح

سرزندگی و نشاط ()9

تمیزی ()4
قیمت مناسب ()4
نزدیکی به حرم ()4
سروی دهی خوب ()9

هتل

غذای خوب ()9
طراحی زیبا ()9
برخورد کارکنان ()9
شلوغ نبودن ()9

از آنجا که چهار منبع مهم استخراج سازه در روش زیمنت ،تصناویر معنرر ،تصناویر مخنالف،
داستانهای مختصر و استعارههای حبی میباشند در جدول  7به بررسی مفاهیم بنه دسنت آمنده
از این تصاویر میپردازیم.
جدول  .7تصاویر معرف ،مخالف و استعارههای حسی

تصاویر

سازه استخراجشده

تعداد تکرار

تصاویر معرر

حرم امام رضا

91

تصاویر مخالف

بیحجابی

7

15
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استعارههای حبی

بویایی

عطر حرم

1

رنگ

طالیی

7

چه صدایی میده

صدای نقاره

7

چه صدایی نمیده

دریا

2

نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پژوهش ،تالش شد تا با مطالعه رفتار افنرادی کنه تجربنه سنفر بنه شنهر مقندس مشنهد را
داشتهاند ،به بررسی عمیقتر در

آن ها از برند گردشگری مذهبی شنهر مشنهد پرداختنه شنود.

مزیت زیمت ،روشمند بودن و عمیق شدن در موضنوع بنه حندی اسنت کنه اغلنب سناختارهای
موجود قابل استخراج هبتند؛ اما با این حال به دلیل رویکرد کیفنی مقالنه ،تعمنیم نتنایج بنه همنه
موارد امکانپذیر نیبت و هدر اصلی ما ،در

صحیح این موضوع کنه برنند مشنهد در اذهنان

عمومی بیشتر جنبه گردشگری دارد یا جنبه مذهبی آن ارجحیت یافته است و همچنین اسنتخراج
عواملی که در راستای توسعه گردشگری این شهر مفید و مؤثر خواهند بود است.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که به دلیل محدودیت در دسترسنی ،پاسنخگویان از سراسنر
کشور و گروههای جمعیتی متفاوت به شکل بهیننه انتخناب نشندهانند کنه تعمنیم نتنایج بنه کنل
گردشگران شهر مشهد را دشوار میکند.
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش موارد زیر حاقز اهمیت میباشند:
پرتکرارترین سازه و معرورترین تصویر که بیشنترین ارتبناط را بنا مفهنوم برنند مشنهد داشنت،
«حرم امام رضا» بود که تمام ی افراد نموننه بنه آن اشناره کنرده و آن را مبنتقیم ًا بنه برنند مشنهد
ارتباط داده بودند همچنین از  99نفنر  91نفنر بنه عننوان معنرورتنرین تصنویر ،تصنویر حنرم را
انتخاب کردند ،بر این اساس میتوان این طور برداشت کرد که آنچه بیشنترین پیونند را بنا شنهر
مشهد در اذهان افراد دارد مفهوم حرم امام رضا (ع) اسنت ،همچننین بنر اسناس افهنارات خنود
افراد ،شهر مشهد را با نام امام رضا شناخته و هدر اصلی از مبنافرت بنه مشنهد را در وهلنه اول
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زیارت میدانند که باعث ایجاد «آرامش روانی»« ،امیدواری»« ،احباس امنیت» و «گنرهگشنایی»
میشود.
در رابطه با حرم امام رضا آنچه که برجبتهتر و شاخصتر بود و همچنین در اسنتعارههنای حبنی
بیشترین میزان فراوانی و تکرار را داشت بوی عطری که در فضای حرم همواره به مشام میرسند
که با عنوان «عطر حرم» شناخته میشود« ،صندای نقناره»« ،رننگ طالینی حنرم» و «ننورپردازی»
صحنهای حرم بود.
آنچه که به عنوان یک «شهر مذهبی» در رابطه با مشهد در ذهن افراد برجبتهتنر بنود و همچننین
در تصاویر مخالف بیشترین میزان تکرار را داشت ،وجود افرادی بنا «پوشنش باحجناب» در اینن
شهر بود و نگرش افراد این بود که در این شهر به دلینل وجنود بارگناه حضنرت رضنا (ع) افنراد
بیحجاب کمتر به چشم میخورنند و اکیرینت افنراد بخصنوص بنانوان دارای حجناب اسنالمی
هبننتند کننه ایننن نگننرش باعننث ایجنناد ارزشهننایی همچننون «امنیننت»« ،سننادگی» و همچنننین
«محدودیت» در ذهن افراد شده است.
در رابطه با این مفهوم که افراد با دید یک «شهر توریبتی» به مشهد مینگرند ،مهمترین مفهوم و
سازهای که استخراج شد «عدم وجود دریا و دریاچه» در شهر مشنهد بنود کنه خیلنی از افنراد در
استعارههای حبی به آن اشاره کردند و بیان داشتند که مشهد صدای آب نمنیدهند زینرا در آن
دریا وجود ندارد و کویری است و آب و هوای گرم و خشکی دارد و به این نکته اشاره کردنند
که صندای آب و درینا حن

آرامنش را در آنهنا تنداعی منیکنند .همچننین «برخنورد افنراد»

بخصوص فروشندگان و رانندگان وسایل نقلیه عمومی مانند تاکبیها نیز بنرای افنراد مهنم بنود.
یکی از موارد دیگر در رابطه با سازه شهر توریبتی« ،تمیزی خیابانها» و «فضاهای سنبز» شنهری
بود که افراد به آن اشاره نمودند.
در رابطننه بننا مفهننوم پایننه «مراکننز خرینند» ،مهننمتننرین چیننزی کننه افننراد بننه آن اشنناره نمودننند
«گرانفروشی ،بیانصافی و فروش اجناس تقلبی» توسط فروشندگان شنهر مشنهد بنود ،همچننین
در رابطه با مراکز خرید« ،نزدیکی به حرم و محل اقنامتی» نینز جنز سنازههنای پرتکنرار بنود .در
رابطه با فضای مراکز خرید چیزی که برای افراد مهم بود «نورپردازی»های اینن مراکنز بنود کنه
قابل توجه است.
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از جمله مراکز خریدی که به طور موردی زیاد به آن اشاره شند ،مرکنز تجناری «المناس شنرق»
است که در رابطه با آن مفاهیمی همچون« :قیمت مناسب»« ،نمای زیبا»« ،فواره جذاب»« ،کیفیت
خوب اجناس» بیان گردید.
در رابطه با مفهوم «سوغاتی» ،مهمترین و بیشترین سوغات مشهد که به آن اشاره شند« ،زعفنران»
مشهد بود که مهمترین مفهومی را که در ذهن افراد تنداعی منیکنرد «کیفینت» و «مرغوبینت» و
همچنین «قیمت مناسب» آن بود.
در رابطه با مفهوم «مراکز تفریحی» موردی که زیاد به آن اشاره شد« ،پدینده شناندیز» اسنت کنه
ببیاری از افراد به این نکتنه توجنه کردنند «مخصنوص منرفهین و قشنر پولندار» جامعنه اسنت و
«امکانات خوب»« ،غذاهای باکیفیت» با «قیمت باال» دارد اما نکتهای که جالب توجه بود این بنود
که بیشتر افراد بیان کردند «تبلیغات تلویزیونی» در مورد آن زیاد بوده است.
در رابطه با مفهوم «هتل» آنچه برای افراد بیش از بقیه مهم بود« ،تمیزی»« ،قیمت مناسب»« ،نزدیکنی بنه
حرم»« ،سروی دهی خوب»« ،طراحی زیبا»« ،غذای خوب» و «برخورد کارکنان» است.
در نهایت برای پژوهشهای آتی موارد زیر پیشنهاد میشود:
پژوهش حاضر از میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطباقی تهران که به مشهد مبنافرت کنرده و
درگیری ذهنی باالیی با این شهر داشتند انجام گرفت .برای در

و شناخت بیشتر نقشه اجماعی

برند گردشگری مذهبی مشهد ،میتوان پژوهشهای مشابهی را در سنایر اسنتانهنای کشنور نینز
انجام داد.
با توجه به اینکه شهر مشهد پایتخت مذهبی جهان اسالم نام گرفته است و عالوه بنر گردشنگران
داخلی همواره شاهد خیل عظیمی از گردشگران خارجی نیز هبتیم ،ترسیم نقشنه اجمناعی برنند
مشهد از دیدگاه گردشگران خارجی و مقایبه با نقشه اجماعی گردشنگران داخلنی نینز پیشننهاد
میشود.
سازههای به دست آمده در پژوهش حاضنر را منیتنوان بنا اسنتفاده از تکنینکهنایی مینل نقشنه
مفهومی برند 9و در نمونه بزرگتری که قابلیت تعمیمپذیری بیشتری دارد آزمون کرد.

)1. BCM (Brand Conceptual Map
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