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Abstract: One of the key components of brand equity is associations
that consumers have about the brand and these associations will guide
them to choose the brand. These associations usually considered as
organized network involves models of gathering the networks in minds
and determine the brand value for consumers as a brand image. The aim
of doing this research is eliciting and mapping the network of IranDoc
(Iranian Research Institute for Information Science and Technology)
from the perspective of its consumers. To reach this aim, at this research
a new method named Brand Concept Mapping (BCM) has been used
in order to eliciting brand associations concept map from consumers
mind, aggregating individuals map and mapping a consensus brand
map that has been obtained with one by one interviews with clients and
finally has been led to identify the clients perception of the IranDoc. The
statistical society of this research include all of the peoples that recourse
to IranDoc’s search information forum for receiving research services
and the sample for surveying has been chosen with convenience
sampling method. It is found that IranDoc client’s mental associations
network involves central and desired associations such as “thesis
internal database” and “suitable service offering”. Considering the
limitation of marketing research that has been done about the brand
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of institute offering research services, understanding and managing the IranDoc associations
and key and latent factors that affect formation of these associations in order to improve the
service quality according to them cause improvement of IranDoc image.
Keywords: Brand Association, Brand Image, Brand Maps, Brand Concept Map, Brand
Association Network
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چكيــده :یکــی از اجــزای اصلــی ارزش ویــژة برنــد تداعیهایــی اســت کــه
مصرفکننــدگان در مــورد برنــد دارنــد و همیــن تداعیهــا ،آنهــا را بــه
انتخــاب آن برنــد هدایــت میکنــد .ایــن تداعیهــا معمــوالً بهعنــوان شــبکهای
سازماندهیشــده و دربردارنــدة مدلهایــی از اجتمــاع شــبکهها در ذهــن
در نظــر گرفتــه میشــوند و بهمنزلــة یــک تصویــر برنــد ،ارزش برنــد بــرای
مصرفکننــدگان را تعییــن میکننــد .هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ،اســتخراج
و نگاشــت شــبکة تداعیهــای برنــد «ایرانــداک (پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری
اطالعــات ایــران)» از منظــر مراجعهکننــدگان آن اســت .بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف ،در ایــن پژوهــش از روشــی بــهنــام نقشــة مفهومــی برنــد ()BCM
بهمنظــور اســتخراج نقشــة مفهومــی تداعیهــای برنــد از ذهــن مصرفکننــدگان،
یکپارچهســازی نقش ـههای فــردی و نگاشــت نقشــة اجماعــی برنــد اســتفاده شــده
اســت کــه بــا مصاحبههــای تکبهتــک بــا نمونــة مــورد بررســی بهدســت آمــده
اســت و در نهایــت ،بــه شناســایی ادراک مراجعــان از برنــد «ایرانــداک» منجــر
شــده اســت .جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــة افــرادی اســت کــه بــرای
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دریافــت خدمــات پژوهشــی ،بــه تــاالر جسـتوجوی اطالعــات «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات
ایــران» مراجعــه مینماینــد و نمونــة مــورد بررســی بــهروش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــده
اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه شــبکة تداعیهــای ذهنــی مراجعــان «ایرانــداک» شــامل تداعیهــای
محــوری و مطلــوب ماننــد «پایــگاه اطالعاتــی پایاننامههــای داخلــی» و «ارائــة مناســب خدمــات» اســت.
بــا توجــه بــه محــدود بــودن تحقیقــات بازاریابــی صورتگرفتــه در مــورد برنــد مؤسســات ارائهدهنــدة
خدمــات پژوهشــی ،درک و مدیریــت تداعیهــای وابســته بــه برنــد «ایرانــداک» و عوامــل اصلــی و
پنهانــی کــه در شــکلگیری ایــن تداعیهــا مؤثــر هســتند ،بهمنظــور بهبــود کیفیــت خدمــات بــا توجــه
بــه آن ،موجــب بهبــود تصویــر ذهنــی برنــد ایرانــداک خواهــد بــود.
كليدواژههــا :تداعیهــای برنــد ،تصویــر ذهنــی از برنــد ،نقش ـههای ذهنــی برنــد ،نقشــة مفهومــی برنــد،
نگاشــت شــبکة تداعیهــای برنــد
 .1مقدمه

موفقیــت یــک محصــول در یــک بــازار خــاص بــه ایــن مســئله بســتگی دارد کــه برنــد آن

محصــول بــهچــه خوبــی در بــازار هــدف جــا بیفتــد و یــا بهعبارتــی ،چــه مــکان و جایگاهــی را در

بــازار هــدف بــه خــود اختصــاص دهــد .در دنیــای رقابتــی امــروز ،تنهــا برندهایــی دوام میآورنــد

کــه بتواننــد خــود را بــه تکنیکآوریهــا و نوآوریهــای انحصــاری مجهــز کننــد (پارســائیان

.)336 ،1384

برندهــای قدرتمنــد ،تداعیهــای قدرتمنــد ،1مطلــوب 2و منحصربهفــردی از خــود در

ذهــن مشــتریان ایجــاد میکننــد (بطحایــی  .)106 ،1389تمامــی ایــن تداعیهــا ،درون شــبکهای

ســازمانیافته در ذهــن مشــتری قــرار میگیرنــد ( .)Anderson 1983نکتــة اصلــی ایــن اســت کــه

چگونــه شــرکتها و ســازمانها قــادر هســتند تــا ایــن شــبکة تداعیهــا را بهدســت بیاورنــد و از
ن طریــق قــادر بــه مدیریــت هرچــه کارآمدتــر فعالیتهــای بازاریابــی خــود باشــند.
ایــ 

بــه ايــن منظــور ،بازاريابــان از چنــد روش متفــاوت بــراي بررســی شــبکة تداعیهــاي برنــد

اســتفاده ميكننــد .بســياري از ايــن روشهــا تداعیهــاي برنــد را از ذهــن مصرفكننــدگان

اســتخراج مينماينــد كــه محــدودة ايــن روشهــا هــم روشهــاي كمــي و هــم روشهــاي كيفــي

را دربرميگيــرد« .جــان» و همكارانــش در مقالــهاي در ســال  ،2006روش نقشــة مفهومــي برنــد

3

را ارائــه نمودنــد كــه يــك نقشــة جامــع بــراي برنــد ارائــه ميدهــد ( .)John et al. 2006ايــن روش
3. brand concept maps
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نگاشت شبکة تداعیهای برند نزد مراجعهکنندگان با استفاده از نقشة مفهومی برند ( | )BCMکاظمی و دیگران

ميتوانــد يــك شــبکة تصويــري را نشــان دهــد كــه منجــر بــه درك بهتــر تصويــر برنــد در ذهــن
مصرفكننــدگان ميشــود ( .)Celine & Charles 2006در واقــع ،نقشــة مفهومــي برنــد روشــی

اســت کــه شــبکة تداعیهــای برنــد (نقشــهها) را از ذهــن مصرفکننــدگان اســتخراج میکنــد و

نقشــههای فــردی آنــان را در قالــب یــک نقشــة اجماعــی از برنــد ترکیــب میکنــد (John et al.

.)2006

«پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» نیــز بهعنــوان یکــی از مؤسســات ارائهدهنــدة
خدمــات پژوهشــی و آموزشــی کــه مشــتریان هـ ِ
ـدف آن دانشــجویان و پژوهشــگران هســتند ،نیازمنــد
حفــظ و توســعة برنــد خــود بهعنــوان یــک ســازمان زیرمجموعــة «وزارت علــوم ،تحقیقــات و

فنــاوری» اســت.

متأســفانه تاکنــون در ســازمانهایی بــا ایــن ویژگیهــا بهدلیــل عــدم توجــه بــه ســودآوری

و رقابــت ،توجــه زیــادی بــه بازاریابــی خدمــات قابــل ارائــه نمیشــد ،ولــی امــروزه همــگان
پذیرفتهانــد کــه تمــام مؤسســات و ســازمانهای خدماتــی بــا فــروش خدمــت ،موجودیــت و رشــد

مییابنــد و بــدون آن جــز نابــودی بــرای آنهــا سرنوشــتي قابــل تصــور نیســت .همچنیــن« ،لنــدرام،

توریســی و هارلــس» در مــورد تصویــر ذهنــی برنــد یــک دانشــگاه بیــان نمودهانــد کــه مطالعــه بــر

روی چنیــن برندهایــی موجــب افزایــش توجــه بــه متمایزســازی و ارتقــای کیفیــت خدمــات و بهبــود

نگــرش جامعــه در ارتبــاط بــا ســازمان میشــود و ايــن مطالعــات حتــی در رابطــه بــا ســطح بودجــة
تخصیصیافتــه توســط دولــت یــا کمکهــای بخــش خصوصــی نیــز مؤثــر خواهــد بــود (Landrum,

 .)Turrisi and Harless 1998همیــن عوامــل در مــورد برنــد مؤسســات پژوهشــی ،مخصوصــاً

مؤسســاتی کــه مربــوط بــه بخــش دولتــی هســتند نیــز قابــل توجــه اســت .بــه ایــن دلیــل اســت کــه

نتایــج بهدس ـتآمده ،بــه تعییــن اســتراتژیها و برنامههــای باالدســتی و تخصیــص منابــع و بودجــة
کافــی بــرای آنهــا کمــک شــایانی مینمایــد و بهمنظــور باقیمانــدن در عرصــة رقابــت بــرای

جــذب دانشــجویان ،اســاتید و نیروهــای پژوهشــی و دســتیابی بــه نیروهــای خارجــی جدیــد بــرای
ســرمایهگذاری در دانشــگاه ( )Palacio, Meneses, & Perez Perez 2002و مؤسســات ارائهدهنــدة

خدمــات پژوهشــی ضــروری بــه نظــر میرســد.

بــا توجــه بــه محــدود بــودن پژوهشهــای صورتگرفتــه در داخــل کشــور در حــوزة نگاشــت

نقشــة مفهومــی برنــد و لــزوم توجــه بیشــتر بــه تحقیقــات بازاریابــی در حــوزة خدمــات ،مخصوصـاً

خدمــات پژوهشــی در کشــور ،ایــن پژوهــش در نظــر دارد ،نقشــة ذهنــی مراجعهکننــدگان بــه
«پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» را از طریــق روش نقشــة مفهومــی برنــد ترســیم و
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بررســی نمایــد .دســتیابی بــه نقشــة ذهنــی مصرفکننــدگان منجــر بــه شناســایی شــبکة تداعیهــای

برنــد میگــردد و امــکان شــناخت و درک بهتــر آنچــه کــه در ذهــن مراجعــان وجــود دارد ،فراهــم
میآیــد.

در ادامــه ،ابتــدا مبانــی نظــری پژوهــش بهصــورت خالصــه توضیــح داده میشــود .ســپس،

پیشــینة پژوهشهــای صورتگرفتــه در ایــن حــوزه عنــوان میگــردد .در بخــش بعــد ،روش

ی و روش تجزیــه و تحلیــل دادههــا ارائــه شــده و پــس از آن بحــث
تحقیــق شــامل فراینــد گــردآور 
و نتیجهگیــری بیــان میشــوند.
 .2مبانی نظری و پیشینة پژوهش
 .1-2تداعیهای ذهنی برند

بهصــورت کلــی تداعیهــای برنــد شــامل هــر آن چیــزی اســت کــه یــک برنــد را بــا ذهــن

مصرفکننــده مرتبــط میکنــد (.)Aaker 1991, 109

بــا اســتفاده از مــدل حافظــة شــبکهای تداعیــات ذهنــی میتوانیــم دانــش برنــد را در ذهــن

مصرفکننــده بهعنــوان مجموع ـهای از گرههــا و رشــتههای ارتباطــی در حافظــه در نظــر بگیریــم

کــه بــا انبوهــی از تداعیــات ذهنــی مرتبــط هســتند (.)Anderson 1983; French & Smith 2013

تداعیهــای برنــد نقــش مهمــی در ارزیابــی محصــول یــا خدمــت و انتخــاب مشــتری دارنــد؛

زیــرا بــه مشــتری بــرای توســعة مجموعــهای از تصویرهــای ذهنــی در مــورد یــک برنــد بهطــور
مثبــت یــا منفــی کمــک میکننــد و امــکان متمایزشــدن و ایجــاد نگرشهــای مثبــت نســبت بــه

محصــول را فراهــم میآورنــد (.)Simms & Trott 2006
 .2-2تصویر ذهنی برند

تصویــر ذهنــی دربردارنــدة مجموع ـهای از تداعیهــای برنــد اســت ( .)Aaker 1991در ایــن

پژوهــش بهدنبــال یافتــن تصویــر ذهنــی برنــد هســتیم کــه در قالــب نقشــة مفهومــی برنــد بهدســت
میآیــد.

در زمینــة تصویــر ذهنــی تعــداد قابــل توجهــی از مطالعـ ِ
ـات انجامشــده نشــان دادهانــد کــه ایــن

پدیــده تأثیــر قابــل توجهــی بــر جــذب مشــتریان فعلــی و بالقــوه ،افزایــش تمایــل خریــد مشــتریان و

رضایتمنــدی آنهــا ،ایجــاد وفــاداری ،و افزایــش فــروش دارد (.)Sung & Yang 2008
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در واقــع ،چالــش اساســی پیــش روی بازاریابــان در ایجــاد برنــد قدرتمنــد ،کســب اطمینــان از

ایــن نکتــه اســت کــه مشــتریها تجربههــای مناســبی را از محصــوالت ،خدمــات و ســایر برنامههــای

بازاریابــی بهدســتآورنــد؛ بــهنحــوی کــه در ذهــن آنهــا افــکار ،احساســات ،تصــورات ،باورهــا،
نگرشهــا و اعتقــادات مطلوبــی از برنــد ایجــادشــود (بطحایــی .)75 ،1389

 .3-2نقشهیابی مفهومی برند

نقشــة مفهومــی ،یــک نمایــش گرافیکــی از یــک مفهــوم و ارتباطــات آن اســت .از نقشـههای

مفهومــی بیــش از  20ســال اســت کــه در علــوم فیزیــک بهمنظــور اســتخراج دانــش افــراد در مــورد

مفاهیــم علمــی و چگونگــی ارتبــاط میــان آنهــا اســتفاده شــده اســت (.)Novak & Gowin 1984

دو دســته از تکنیکهــا در روش بهدســت آوردن نقشــههای برنــد وجــود دارنــد .در اولیــن

گــروه تکنیکهــا کــه بهعنــوان «نقشــهیابی تحلیلــی» 1شــناخته میشــوند ،تداعیهــای برنــد از
مصرفکننــدگان بهدســت میآیــد .امــا بــرای تعییــن شــبکة تداعیهــای برنــد از روشهــای

تحلیلــی (تحلیــل شــبکه و الگوریتمهــای شــبکه) اســتفاده میشــود (Henderson, Iacobucci and

 .)Calder 1998گــروه دوم ،شــامل تکنیکهــای «نقشــهیابی» از طریــق مصرفکننــدگان هســتند.

ایــن روش بــر اســاس تکنیــک اســتخراج اســتعارة «زالتمــن» توســعهیافته کــه از تکنیــک تحقیــق

کیفــی بــرای اســتخراج تداعیهــای برنــد (بهصــورت مســتقیم از مصرفکننــدگان) اســتفاده
میکنــد و ســپس ،یــک مصاحبــة عمیــق بــا پاســخدهندگان انجــام میدهــد تــا ارتبــاط میــان
ایــن تداعیهــای برنــد را بهدســت آورد ( .)Zaltman & Coulter 1995در ســال « ،2006جــان» و

همکارانــش روش دیگــری را بهعنــوان زیرمجموعــة روشهــای «نقشــهیابی» مصرفکننــدگان و

در راســتای تکمیــل روش «زالتمــن» معرفــی کردنــد ( )John et al. 2006کــه نســبت بــه آن روش

ســاختاریافتهتر و دارای اســتانداردهایی اســت کــه موجــب میشــود پاســخدهندگان فراینــد

«نقش ـهیابی» را در زمــان کوتاهتــری انجــام دهنــد و نیــاز نیســت کــه مصاحبهکننــده ،آموزشهــای

خاصــی دریافــت نمــوده باشــد.

در زمینــة «نقشــهیابی» مفهومــی برنــد پژوهشهــای خارجــی و داخلــی نســبتاً محــدودی

صــورت گرفتــه کــه در ادامــه بهصــورت مختصــر شــرح داده شــدهاند .بررســی پژوهشهــای

خارجــی صورتگرفتــه در ایــن حــوزه حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بــا وجــود تالشهــای

1. Analytical mapping
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انجامگرفتــه بــرای افزایــش دامنــة اســتفاده از روش «نقشــهیابی» مفهومــی برنــد در میــان
مصرفکننــدگان کاالهــا و خدمــات گوناگــون ،هنــوز مطالع ـهای بــه بررســی برندهــای مؤسســات
ارائهدهنــدة خدمــات پژوهشــی نپرداختــه اســت.

 .4-2پژوهشهای خارجی

«چمیــوا» و همکارانــش روشــی جدیــد بهمنظــور بخشبنــدی مشــتریان بــر مبنــای شــبکة

تداعیهــای برنــد معرفــی کردنــد .آنهــا بــرای انجــام ایــن کار بــه بخشبنــدی هــواداران لیــگ

قهرمانــان اروپــا بــر اســاس محتــوا و ســاختا ِر شــناختی آنهــا در مواجهــه بــا برنــد لیــگ قهرمانــان
اروپــا -کــه از تجزیــه و تحلیــل شــبکههای تداعیهــای برنــد استخراجشــده از افــراد بهدســت

آمــده -پرداختنــد .در ایــن مطالعــه چهــار بخــش شناســایی شــدند :عاشــقان نمایــش و ســرگرمی،

طرفــداران مشــتاق ،تحســینکنندگان افــراد مشــهور و بــازی عادالنــه ،و دنبالکننــدگان رویدادهــا

(.)Chameeva et al. 2014

«اشــنیتکا ،ســاتلر و فارســکی» در تحقیقــی بــا هــدف ارزیابــی تأثیــر اطالعــات مثبــت یــا منفــی

حمایــت مالــی (اسپانســر) بــر مطلوبیــت و ســاختار شــبکة تداعیهــای برنــد اسپانســر ،روش نقشــة

مفهومــی برنــد را بـهکار بردهانــد و نشــان دادهانــد کــه چگونــه ترکیــب شــبکة تداعیهــای برنــد در
اثــر اطالعــات مثبــت یــا منفــی در خصــوص اسپانس ـربودن ،تغییــر کــرده اســت (Schnittka, Sattler

.)and Farsky 2013

«مارکســینی ،هاســیمو و کانــاواری» نحــوة ادراک مصرفکننــدگان چینــی از غذاهــای

ارگانیــک را بــا اســتفاده از روش نقشــة مفهومــی برنــد مــورد بررســی قــرار دادنــد و نقشــة اجماعــی
مصرفکننــدگان را بــا اســتفاده از روش تجزیــه و تحلیــل شــبکهای تحلیــل کردنــد .نتایــج نشــان
میدهــد کــه غذاهــای ارگانیــک ســالم و بیخطــر و گــران ادراک شــدهاند (Marchesini, Hasimu

.)and Canavari 2012

«هــو» و همکارانــش بهمنظــور درک مفهومســازی مســئولیت اجتماعــی 1در ســازمانهای

ورزشــی از دیــدگاه طرفــداران ،روش نقشــة مفهومــی برنــد را بــهکار گرفتنــد و دو تیــم مطــرح
بیســبال را بــرای ایــن هــدف انتخــاب نمودنــد .یافتههــا روابــط متقابــل و پیچیــدة میــان تداعیهــا را
در ایــن دو تیــم نشــان داده اســت (.)Hu et al. 2012

1. social responsibility
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«هــو و ونــگ» روش نقشــة مفهومــی برنــد را بهمنظــور درک مفهومســازی کمکهــای

مردمــی بــه ســازمانهای مذهبــی محلــی از چشــمانداز بازاریابــی غیرتجــاری 1اســتفاده نمودنــد.

نتایــج ،تداعیهایــی ماننــد «شایســتگی»« ،دعــا بــرای صلــح»« ،برگشــت از طریــق جامعــه (بازخــورد)»
را نشــان داد (.)Hu and Wong 2011

«ســلین و چارلــز» روش نقشــة مفهومــی برنــد را در بازاریابــی شــهری 2در مــورد برنــد یــک

شــهر دانشــگاهی (لیــژ) 3بـهکار بردنــد .هــدف از ایــن پژوهــش تعییــن معیارهــای دانشــجویان بــرای
انتخــاب شــهر دانشــگاهی و همچنیــن ،افزایــش دامنــة اســتفاده از روش نقشــة مفهومــی برنــد بــوده

اســت (.)Céline & Charles 2011

«فرنــچ و اســمیت» نقشــة مفهومــی برنــد را در حــوزة برندهــای سیاســی ب ـهکار گرفتنــد و بــه

بررســی ادراک رأیدهنــدگان از احــزاب سیاســی (حــزب کارگــر 4و محافظــهکار 5انگلیــس)
پرداختنــد .در ایــن پژوهــش از ســنجههای تجزیــه و تحلیــل شــبکهای نیــز بــرای ارزیابــی نقشــة
نهایــی اســتفاده شــده اســت (.)French and Smith 2010

«ســلین و چارلــز» روش نقشــة مفهومــی برنــد را در مــورد «چــای ســبز لیپتــون» 6بـهکار بردنــد

و بــازار مصرفکننــدگان ایــن محصــول را بــر اســاس تصویــر ذهنیشــان بخشبنــدی کردنــد.
در ایــن پژوهــش از روش «زیمــت» 7بــرای اســتخراج تداعیهــا و از روش نقشــة مفهومــی برنــد در

ســایر مراحــل اســتفاده شــده اســت (Charles 2006

& .)Céline

«جــان» و همــکاران بــرای اولیــن بــار روش نقشــة مفهومــی برنــد را معرفــی نمودنــد و از آن

بــرای شناســایی شــبکة تداعیهــای یــک مرکــز خدمــات درمانــی (مایــو) 8از دیــدگاه بیمــاران و

غیربیمــاران اســتفاده نمودنــد .در نقشــة اجماعــی بیمــاران ،تداعیهــای اصلــی بیشــتر ،تداعیهــای
مرتبــه اول بیشــتر ،ارتباطــات بیشــتر و ارتباطــات قویتــری بیــن تداعیهــا بــه چشــم میخــورد.

تداعیهایــی ماننــد «رهبــر در تحقیقــات پزشــکی» و «شناختهشــده در ســطح جهانــی» در هــر دو

نقشــه وجــود دارد (al. 2006

.)John et

 .5-2پژوهشهای داخلی

نکتــة جالــب توجهــی کــه از بررســی پژوهشهــای داخلــی در ایــن حــوزه بهدســت میآیــد
3. Liege

2. city marketing

)1. not for profit (NPO

6. Lipton® tea

5. The Conservative Party

4. The Labour Party

8. Mayo

7. ZMET
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ایــن اســت کــه اســتفاده از روش نقشــة مفهومــی برنــد در پژوهشهــای داخلــی بیشــتر در حــوزة

خدمــات صــورت گرفتــه ،ولــی در مــورد ادراک مراجعــان از برنــد یــک مؤسســة ارائهدهنــدة
خدمــات پژوهشــی کــه مصرفکننــدگان آن عمدت ـاً محققــان و پژوهشــگران دانشــگاهی هســتند،

تاکنــون تحقیقــی مشــابه بــا مطالعــة حاضــر انجــام نگرفتــه اســت.

«بلورپارســا» در پایاننامــة خــود بــا عنــوان «ترســیم شــبکة تداعیهــای برنــد «بانــک

کشــاورزی» و «بانــک تجــارت» بــا اســتفاده از فــن نقشــة مفهومــی برنــد» بــه ترســیم شــبکهای از
تداعیهــای برنــد ایــن دو بانــک بهمنظــور شــناخت تداعیهــای برنــد و ارتبــاط میــانآنهــا

در ذهــن مشــتریان در میــان دانشــجویان «دانشــگاه تهــران» پرداختــه اســت .در ایــن مطالعــه11 ،
تداعــی اصلــی از جملــه خوشــة گنــدم ،کشــاورز و باغبــان ،ســنتی و قدیمــی ،بانــک تخصصــی در

حــوزة کشــاورزی ،و رنــگ ســبز بــرای «بانــک کشــاورزی» و  8تداعــی اصلــی شــامل دانشــگاه،
وام دانشــجویی ،ســابقه و قدمــت و بانــک دولتــی بــرای «بانــک تجــارت» ترســیم شــدهاند (.)1395
«محمــدی» در پایاننامــة خــود تحــت عنــوان «نگاشــت شــبکة وابســتگی نــام تجــاری

بیمهگــزاران بــا اســتفاده از روش ( BCMمطالعــة مــوردی :بیمــة ملــت)» وابســتگیهای نــام تجــاری

را از ذهــن مشــتریان (بیمهگــزاران) اســتخراج و ســپس ،نقشــة مفهومــی بیمهگــزاران شــرکت را
ترســیم نمــود .شــبکة ترسیمشــدة وابســتگیهای ذهنــی بیمهگــزاران «بیمــة ملــت» نشــاندهندة

عملکــرد مطلــوب نــام تجــاری شــرکت در مــواردی ماننــد برخــورد خــوب کارکنــان ،همــکاری

خــوب کارکنــان ،ارائــة خدمــات مناســب در زمینــة پوشــش بیمــة اتومبیــل و پوشــشهای نــو و
محیــط مناســب نمایندگیهــا بــوده اســت (.)1393

«زرافشــان» در پایاننامــة خــود تحــت عنــوان «نگاشــت شــبکة وابســتگیهای برنــد نــزد

مشــتریان بــا اســتفاده از روش نقشــة مفهومــی برنــد ( ،)BCMمــورد مطالعــه :بانــک ملــت» ارتبــاط

میــان وابســتگیهای موجــود در ذهــن مشــتریان در مــورد برنــد «بانــک ملــت» را بررســی و نقشــة
مفهومــی آن را ترســیم نمــود (.)1393

«رســتمپور» در پایاننامــة خــود تحــت عنــوان «نگاشــت شــبکة تداعیهــای برنــد بــا اســتفاده

از  »BCMشــبکة تداعیهــای «دانشــگاه عالمــه طباطبایــی» را از منظــر دانشــجویان اســتخراج نمــوده

اســت (.)1393

«اســماعیلی ابهریــان» در پایاننامــة خــود بــا عنــوان «نگاشــت شــبکة تداعیهــای برنــد نــزد

مصرفکننــدگان بــا اســتفاده از روش نقشــة مفهومــی برنــد ( ،»)BCMبــه مطالعــة برندهــای «همــراه

اول» و «ایرانســل» پرداختــه و تصویــر ذهنــی مشــتریان ایــن برندهــا را بــا اســتفاده از ســه معیــار قدرت،
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مطلوبیــت و منحصربهفــردی مشــخص نمــوده اســت .یافتههــای ایــن بررســی نشــان داد کــه شــبکة

تداعیهــای مشــتریان «همــراه اول» شــامل «اعتبــار و پرســتیژ» و «اولیــن اپراتــور بــا قدمــت» و شــبکة
تداعیهــای ذهنــی مشــتریان «ایرانســل» شــامل «ســیمکارت ارزان» و «تنــوع خدمــات» اســت.

همچنیــن ،نشــان داده شــد کــه تصویــر ذهنــی از اپراتــور «همــراه اول» در مــورد ســه معیــار مذکــور

در جایــگاه بهتــری نســبت بــه «ایرانســل» قــرار دارد (.)1393
 .3روش پژوهش و تجزیه و تحلیل یافتهها

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،از نــوع تحقیقــات کاربــردی اســت .هــدف در ايــن نــوع

تحقيقــات ،کشــف دانــش تــازهاي اســت کــه کاربــرد مشــخصي را دربــارة فــرآورده يــا فراينــدي

در واقعيــت دنبــال ميکنــد (خاکــي  .)1387بــر حســب نحــوة گــردآوری دادههــا ،تحقیــق کنونــی
را میتــوان مربــوط بــه دســتة تحقیقــات توصیفی-پیمایشــی دانســت .توصیفــی ب ـه ایــن دلیــل کــه

هــدف آن شناســایی وضــع موجــود اســت (همــان) ،و پیمایشــی ب ـ ه ایــن دلیــل کــه پژوهشــگر بــا
انتخــاب نمون ـهای کــه معــرف جامعــه اســت ،بــه بررســی وضعیــت آن جامعــه میپــردازد (ســرمد،

بــازرگان و حجــازي .)1381

هــدف ایــن پژوهــش ،نگاشــت نقشــة شــبکة تداعیهــای برنــد «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری

اطالعــات ایــران» از منظــر مراجعــان آن بــا اســتفاده از روش نقشــة مفهومــی برنــد اســت .پژوهــش

حاضــر از طریــق پرسشــنامه بــا پایــان بــاز و مصاحبههــای انفــرادی بــه ترســیم تداعیهــای برنــد
مــورد نظــر پرداختــه و فراینــد جمــعآوری نقشــههای مفهومــی از پاســخدهندگان انجــام گرفتــه

اســت .بنابرایــن ،مبنــای روش تحقیــق ،کیفــی بــه حســاب میآیــد .ولــی بــا توجــه بــه اینکــه

در فراینــد بهدســت آوردن نقشــة یکپارچــه بــرای برنــد از برخــی تکنیکهــای آمــاری اســتفاده

شــده و همچنیــن ،بهمنظــور دســتیابی بــه عوامــل پنهــان مؤثــر بــر شــکلگیری تداعیهــای ذهنــی،

ســنجش تحلیــل عاملــی بــرای تداعیهــا صــورت گرفتــه ،الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پژوهــش از
روشهــای تحقیــق کمــی نیــز بهــره بــرده اســت .در واقــع ،میتــوان گفــت کــه روش تحقیــق ایــن

مطالعــه در زمــرة روشهــای تحقیــق ترکیبــی قــرار دارد.

جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش افــراد و پژوهشــگران مراجعهکننــده بــه تــاالر جســتوجوی

«پژوهشــگاه ایرانــداک» اســت کــه بهصــورت فیزیکــی از خدمــات آن اســتفاده مینماینــد .حجــم

نمونــة ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه حجــم نمونــة اکثــر تحقیقــات پیشــین کــه روش نقشــة مفهومــي
برنــد را بــهکار بردهانــد 100 ،نفــر بــرای هــر دو مرحلــه نمونهگیــری (اســتخراج تداعیهــا و
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«نقشــهیابی» بــههمــراه تکمیــل پرسشــنامة کمــی) ،انتخــاب شــده اســت و روش نمونهگیــری

بهصــورت نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــده اســت.
 .1-3فرایند گردآوری دادهها
 .1-1-3مرحلة استخراج تداعیها

هــدف از انجــام مرحلــة اســتخراج ،شناســایی تداعیهــای بااهمیــت بــرای اســتفاده در

مرحلــة بعــد بهمنظــور ترســیم نقشــة مفهومــی برنــد «ایرانــداک» اســت .در ایــن مرحلــه 100 ،نفــر

شــرکتکننده از طریــق نمونهگیــری در دســترس در محــل «پژوهشــگاه» بــا توجــه بــه عالقــه و
توانایــی اختصــاص زمــان خــود بــه مشــارکت ،مــورد پرســش قــرار گرفتنــد .شــرکتکنندگان بــه
پرسشــنامهای حــاوی ایــن ســؤال کــه «وقتــی بــه برنــد «ایرانــداک» فکــر میکنیــد ،چــه خصوصیاتــی

از ایــن برنــد بــه ذهنتــان میآیــد؟» پاســخ دادنــد .همچنیــن ،بــه شــرکتکنندگان گفتــه شــد کــه

نظرشــان را نســبت بــه هــر عبــارت ،بــا عالمــت مثبــت یــا منفــی در روبــهروی آن نشــان دهنــد.

ســپس ،تداعیهایــی کــه حداقــل  10درصــد از پاســخدهندگان بــه آنهــا اشــاره کــرده بودنــد،
بــرای انجــام مرحلــة «نقشــهیابی» انتخــاب شــدند کــه در جــدول ،1قابــل مشــاهده هســتند.
جدول  .1تداعیهای مطلوب و نامطلوب برند «ایرانداک»
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تداعیهای مطلوب

تداعیهای نامطلوب

کارکنان خوش برخورد

هزینة استفاده از خدمات

ایدهیابی برای موضوع و تکرارینبودن

پایاننامههای بدونPDF

مرجع پژوهش

عدم ارائة فایل یا پرینت

برخورد خوب نگهبانی

ممنوعیت عکسبرداری

سرعت باالی اینترنت

عدم پوشش پایاننامههای کشور

سکوت و آرامش فضا

هزینة باالی خدمات حضوری

دسترسی آسان به پژوهشها

اتالف وقت برای نوشتن

امکانات مناسب

دسترسی نداشتن به متن کامل در منزل /اینترنتی

پایگاه اطالعاتی پایاننامههای داخلی

فضای کوچک و مناسب

دسترسی مکانی آسان

انتظار استفاده در ساعات شلوغی
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تداعیهای مطلوب

تداعیهای نامطلوب

ارائة مناسب خدمات

بهروز نبودن پایاننامهها

تجمیع پایاننامهها در یک مکان

اختصاص متن کامل به دانشگاههای تحت قرارداد

فضای خوب و علمی
ساعت کاری مناسب
کارکنان پاسخگو

بهمنظــور اســتفاده از ایــن تداعیهــا در مرحلــة «نقشـهیابی» ،هــر تداعــی بــر روی کارتهایــی

کوچــک (تداعیهــای مطلــوب ،کارتهــای ســبزرنگ و تداعیهــای نامطلــوب ،کارتهــای
قرمزرنــگ) نوشــته شــد.

 .2-1-3مرحلة نقشهیابی

بــرای شــروع مرحلــة «نقشــهیابی» ،از پاســخدهندگان خواســته شــد کــه هــر کــدام از

کارتهایــی را کــه منعکسکننــدة احســاس آنهــا در مــورد برنــد اســت ،انتخــاب کننــد .ســپس،

تختــة وایتبــردی کــه حــاوی نــام برنــد «ایرانــداک» در مرکــز آن بــود ،در اختیــار پاسـخدهندگان

قــرار داده شــد و از آنــان خواســته شــد از میــان تداعیهایــی کــه انتخــاب کردهانــد ،آنهایــی
را کــه برایشــان اهمیــت و اولویــت بیشــتری داشــته ،در الیــة اول و تداعیهایــی را کــه اهمیــت

کمتــری دارنــد ،در الیههــای دوم و ســوم قــرار دهنــد .همچنیــن ،از آنــان خواســته شــد کــه ارتبــاط
میــان تداعیهــا بــا یکدیگــر و بــا برنــد را بــا خطــوط (یکخطــی ،دوخطــی و س ـهخطی) مشــخص
نماینــد و بــه آنــان توضیــح داده شــد کــه تعــداد خطــوط بــا قــدرت و شــدت ارتبــاط ،رابطــة مســتقیم

دارد .در نهایــت ،پرسشــنامهای بهمنظــور ک ّمینمــودن نظــر مصاحبهشــوندگان در مــورد تداعیهــا

بــا طیــف «لیکــرت» پنجگزین ـهای بهعنــوان ابــزار اجــرای تحلیــل عاملــی نیــز در اختیــار آنــان قــرار

گرفــت و در آخــر از مصاحبهشــوندگان خواســته شــد کــه بــه چنــد ســؤال حــاوی اطالعــات پایـهای
جمعیتشــناختی و نحــوة آشــنایی بــا «پژوهشــگاه» پاســخ دهنــد.
 .2-3تجزیه و تحلیل دادهها در اجرای روش نقشة مفهومي برند

 .1-2-3مرحلة اجماع نقشهها

بــرای رســیدن بــه نقشــة واحــد اجماعــی برنــد از یــک فراینــد پنجمرحلــهای اســتفاده
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میکنیــم .ابتــدا بــا توجــه بــه دو شــاخص دفعــات تکــرار تداعیهــا و تعــداد ارتباطــات میــان
تداعیهــا ،تداعیهــای اصلــی مشــخص میشــوند .ایــن تداعیهــا شــامل تداعیهایــی هســتند

کــه در حداقــل  50درصــد از نقشـهها ( 50مرتبــه) ذکــر شــده بودنــد ( .)John et al. 2006در جــدول

 ،2تداعیهایــی کــه کمتــر از  50درصــد در کل نقش ـههای انفــرادی تکــرار شــدهاند بــا رنــگ زرد

مشــخص شــدهاند و ممکــن اســت بهعنــوان تداعیهــای فرعــی برنــد در نقشــة اجماعــی حضــور

داشــته باشــند.

همچنیــن ،تداعیهایــی بــا دفعــات تکــرار مــرزی ( 45درصــد 49 -درصــد) نیــز در صورتــی

کــه تعــداد ارتباطــات آنهــا برابــر یــا بیشــتر از حداقــل یکــی از تداعیهــای اصلــی بــود ،شــامل
تداعیهــای اصلــی میشــود .در ایــن گام  14تداعــی مطلــوب و  7تداعــی نامطلــوب بهعنــوان
تداعیهــای اصلــی بــرای برنــد «ایرانــداک» بهدســت آمــد.

جدول  .2فراوانی و ویژگیهای ارتباطات  27تداعی مرحلة «نقشهیابی»
تداعیها

دفعات
تکرار

تعداد
ارتباطات

دفعات ارتباط نسبت ارتباط مستقیم باالی تداعی
قرارگرفتن
(درصد)
مستقیم

پایین تداعی
قرارگرفتن

دسترسی آسان به پژوهشها 64

65

46

71/88

20

19

سکوت و آرامش فضا

75

72

40

53/33

19

34

کارکنان پاسخگو

66

75

40

60/61

17

26

دسترسی مکانی آسان

67

41

38

56/72

5

28

سرعت باالی اینترنت

55

35

37

67/27

9

18

کارکنان خوش برخورد

65

81

36

55/38

18

29

ساعت کاری مناسب

55

38

34

61/82

11

21

مرجع پژوهش

47

41

34

72/34

10

13

ایدهیابی برای موضوع و
تکرارینبودن

50

31

32

64/00

4

18

70

69

27

8/57

6

41

46

117

30

65/21

28

16

45

53

23

51/11

13

22

برخورد خوب نگهبانی
ارائة مناسب خدمات

فضای خوب و علمی

تجمیع پایاننامهها در یک
مکان
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تداعیهای اصلی

تداعیهای مستقیم

73

108

59

80/82

41

14
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تداعیها

تداعیهای اصلی
دفعات
تکرار

پایگاه اطالعاتی پایاننامههای 68
داخلی

تعداد
ارتباطات

تداعیهای مستقیم
دفعات ارتباط نسبت ارتباط مستقیم باالی تداعی
قرارگرفتن
(درصد)
مستقیم

پایین تداعی
قرارگرفتن

64

52

76/47

23

16

امکانات مناسب

34

72

16

47/06

20

17

پایاننامههای بدون PDF

35
74

23
40

21
53

60/00
71/62

3
9

0
21

هزینة باالی خدمات حضوری 43
41
اختصاص متن کامل به
دانشگاههای تحت قرارداد

42
35

21
23

48/84
56/10

7
5

بهروز نبودن پایاننامهها

13

15

ممنوعیت عکسبرداری

116

66

77/64

22

19

دسترسی نداشتن به متن کامل 80
در منزل /اینترنتی

70

59

73/75

23

20

انتظار استفاده در ساعات
شلوغی

31

33

12

38/71

3

19

هزینة استفاده از خدمات

48

52

21

43/75

7

27

عدم پوشش همة پایاننامههای 74
کشور

58

54

72.97

21

20

فضای کوچک و نامناسب

43

53

14

32/56

11

29

عدم ارائة فایل یا پرینت

78

99

58

36/74

21

20

اتالف وقت برای نوشتن

66

85

84

51

77/27

22
18

در گام دوم ،از میــان تداعیهــای اصلــی ،تداعیهایــی کــه بایــد مســتقیماً بــه برنــد متصــل

شــوند ،مشــخص میشــوند .ایــن تداعیهــا شــامل تداعیهایــی هســتند کــه نســبت ارتبــاط مســتقیم
آنهــا حداقــل  50درصــد ،و دفعــات قرارگرفتــن آنهــا در بــاالی دیگــر تداعیهــا بیشــتر از دفعــات

قرارگرفتــن آنهــا در پاییــن دیگــر تداعیهــا باشــد .تداعیهــای بهدســتآمده شــامل  4تداعــی

مطلــوب و  4تداعــی نامطلــوب هســتند و در جــدول  ،2بــا رنــگ بنفــش مشــخص شــدهاند .ســایر
تداعیهــا نیــز کــه بــا رنــگ ســبز مشــخص شــدهاند ،تداعیهــای اصلــی غیرمســتقیم هســتند.

در گام ســوم و چهــارم ،بایــد ارتباطــات میــان  21تداعــی اصلــی برنــد و ارتباطــات مهــم

میــان تداعیهــای اصلــی و تداعیهــای فرعــی و ارتباطــات میــان تداعیهــای فرعــی بــا یکدیگــر
مشــخص شــود .بدینمنظــور ،تعــداد ارتباطــات میــان همــة جفــت تداعیهــا در نقش ـههای فــردی

بررســی شــد .همانگونــه کــه در نمــودار  ،1نشــان داده شــده 67 ،جفــت تداعــی تنهــا در یــک
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ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﺪول  ،2ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﺎﻳﺪ 1ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن  21ﺗﺪاﻋﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺎن
در ﮔﺎم ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم،

ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺔ ﺟﻔﺖ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ

نقشــه وجــود داشــتند 39 ،جفــت تداعــی در دو نقشــه و  . ...بــا توجــه بــه نمــودار زیــر بایــد نقطـهای
ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  ،1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 67 ،ﺟﻔﺖ ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ 39 ،ﺟﻔﺖ

انتخــاب شــود کــه رشــد نمــودار بهصــورت ناگهانــی شــدت میگیــرد (.)John et al. 2006
ﺗﺪاﻋﻲ در دو ﻧﻘﺸﻪ و  . ...ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪﺻﻮرت

نقطــة عطــف نمــودار مربــوط بــه نقط ـهای اســت کــه در آن جفــت تداعیهــا  7مرتبــه در نقش ـهها
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪت ﻣﻲﮔﻴﺮد ) .(John et al. 2006ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻄﻒ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن

تکــرار شــدهاند و بنابرایــن ،ارتباطاتــی انتخــاب میشــوند کــه حداقــل  7مرتبــه در نقش ـهها تکــرار
ﺟﻔﺖ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎ  7ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ

شــدهاند 33 .جفــت تداعــی دارای ایــن شــرط هســتند.

 7ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ 33 .ﺟﻔﺖ ﺗﺪاﻋﻲ داراي اﻳﻦ ﺷﺮط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎ

67
8 7 4 5 2 3 2 3 3 1 0 2 2
0 0 1 1 1 1 1 1
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39

80
60
40
20
0

ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎﻃﺎت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27
31
33
35
48
ﻧﻘﺸﺔاجماعی
نقشة
رسیدن
برای
تداعیها
ارتباطات
نمودار .1
اﺟﻤﺎﻋﻲ
به ﺑﻪ
رﺳﻴﺪن
ﺑﺮاي
ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎ
جفتﺟﻔﺖ
میان ﻣﻴﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
تعداد ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮدار .1

در گام پنجــم نيــز كــه گام نهایــی اســت ،بــرای نشــاندادن شــدت و قــدرت ارتبــاط میــان

تداعیهــا بــا اســتفاده از خطــوط ارتباطــی (یکخطــی ،دوخطــی یــا ســهخطی) بایــد میانگیــن

خطــوط استفادهشــده توســط پاســخدهندگان محاســبه و ُرنــد شــود.
 .2-2-3نقشة مفهومی برند «ایرانداک»

نقشــة مفهومــی برنــد «ایرانــداک» پــس از طــی مراحــل شــرح دادهشــده ترســیم و در شــکل

 ،1نشــان داده شــد .تداعیهــای مطلــوب بــا رنــگ ســبز ،تداعیهــای نامطلــوب بــا رنــگ قرمــز و

تداعیهــای فرعــی بــا نقطهچیــن مشــخص شــدهاند و تداعیهایــی کــه بهصــورت مســتقیم بــه

برنــد متصــل شــدهاند ،تداعیهــای اصلــی مســتقیم هســتند.
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ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي
ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي

ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﺣﻀﻮري

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ

ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از

ﻋﻜﺲﺑﺮداري

اﻣﻜﺎﻧﺎت

ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻪروز ﻧﺒﻮدن

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮش

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﺮﺧﻮرد

ﻋﺪم اراﺋﺔ ﻓﺎﻳﻞ

اﺗﻼف وﻗﺖ

ﻳﺎ ﭘﺮﻳﻨﺖ

ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ
دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﻪ

اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻜﺎﻧﻲ آﺳﺎن

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي

ﺧﺪﻣﺎت

ﻛﺸﻮر

اﻳﺮاﻧﺪاك

ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي

ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺰل/

داﺧﻠﻲ

ﺳﻜﻮت و

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن

آراﻣﺶ ﻓﻀﺎ

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن

ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﺑﺪون PDF

ﻓﻀﺎي ﻛﻮﭼﻚ

ﻣﺮﺟﻊ

و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﮋوﻫﺶ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺘﻦ

ﻓﻀﺎي ﺧﻮب و
ﻋﻠﻤﻲ

اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده
در ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻠﻮﻏﻲ

اﻳﺪهﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي

ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻜﺮاري
ﻧﺒﻮدن

ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﺖ
ﻗﺮارداد

شکل  .1نقشة مفهومی برند «ایرانداک»

 .3-3بررســی روایــی و پایایــی فراینــد اجــرای نقشــة مفهومــي برنــد بهمنظــور رســیدن بــه نقشــة

اجماعــی

 .1-3-3سنجش روایی

دو روش بــرای بررســی روایــی فراینــد وجــود دارد .در روش اول ،الزم اســت بررســی

شــود کــه آیــا تعــداد اندکــی از نقشــههای مشــتریان انتخابشــده بهصــورت تصادفــی میتوانــد

حداقــل 70درصــد از نقشــة نهایــی تهیهشــده (و بــه بیانــی دیگــر همــة تداعیهــای اصلــی مرتبــط
بــا برنــد کــه در نقشــة اجماعــی وجــود دارنــد) را پوشــش دهــد ()Zaltman & Coulter 1995؟ پــس

از انتخــاب تصادفــی  12نقشــة مفهومــی 70 ،درصــد از ارتباطــات موجــود در نقشــة نهایــی بازتولیــد
گردیــد کــه بیانگــر ســهم کوچکــی از نقش ـههای انفــرادی اســت ( 12درصــد).

بــرای اجــرای روش دوم روایــی ،بــرای بررســی اینکــه نقشــة نهایــی بهچــه میــزان
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توانســته اســت تداعیهــای اصلــی را در خــود جــای دهــد ،نقشــههای انفــرادی کسبشــده از
پاسـخدهندگان بــا نقشــة نهایــی مــورد مقایســه قــرار گرفــت .بهعنــوان مثــال ،در ایــن روش بررســی

میشــود کــه اگــر نقشــة پاســخدهنده دارای  16تداعــی در خــود باشــد ،چــه تعــدادی از آنهــا

جــزو تداعیهــای اصلــی هســتند و در نقشــة برنــد یافــت میشــوند؟ پــس از بررســی انجامشــده
مشــخص شــد کــه  50درصــد از تداعیهــای ذکرشــده در نقشــة پاسـخدهندگان جــزو تداعیهــای

اصلــی بودهانــد کــه در نقشــههای نهایــی نیــز قابــل مشــاهده اســت.
 .2-3-3سنجش پایایی

بهمنظــور بررســی پایایــی یــا اعتبــار نقشــة مفهومــي برنــد از روش دو نیمســازی بهــره گرفتــه

میشــود .بدینصــورت کــه ابتــدا نقشــههای فــردی پاســخدهندگان بهصــورت تصادفــی بــه دو

قســمت تقســیم شــده و ســپس ،فراینــد اجمــاع بهصــورت مســتقل بــرای هــر دو گــروه نقشــه انجــام
داده میشــود .بــا توجــه بــه نقشــههای بهدســتآمده بــرای هــر دو نیمــه کــه در شــکلهای  2و

 3نشــان داده شــده ،روشــن اســت کــه در مجمــوع ،از نظــر مــکان قرارگیــری و ارتباطــات میــان
تداعیهــا یکپارچگــی زیــادی میــان هــر دو نقشــه وجــود دارد.
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ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي
ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي

ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﺣﻀﻮري

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ

ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از

ﻋﻜﺲﺑﺮداري

اﻣﻜﺎﻧﺎت

ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺧﻮشﺑﺮﺧﻮرد

ﻋﺪم اراﺋﺔ ﻓﺎﻳﻞ

اﺗﻼف وﻗﺖ

ﻳﺎ ﭘﺮﻳﻨﺖ

ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ
دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﻪ

اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺎن

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي

ﺧﺪﻣﺎت

ﻛﺸﻮر

اﻳﺮاﻧﺪاك

ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي

ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺰل/

داﺧﻠﻲ

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ

ﺳﻜﻮت و

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

آراﻣﺶ ﻓﻀﺎ

در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﺑﺪون PDF

ﻓﻀﺎي ﺧﻮب و
ﻋﻠﻤﻲ

ﻓﻀﺎي ﻛﻮﭼﻚ

ﻣﺮﺟﻊ

و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﮋوﻫﺶ

اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده
در ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻠﻮﻏﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
اﻳﺪه ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي

ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻜﺮاري
ﻧﺒﻮدن

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺘﻦ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي

ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد

شکل  .2نقشة مفهومی برند «ایرانداک» حاصل از دو نیمسازی (الف :نیمة اول)
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ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي

ﻛﺎرﻛﻨﺎن

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ

ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ

ﻋﻜﺲﺑﺮداري

اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮش
ﺑﺮﺧﻮرد

ﻋﺪم اراﺋﺔ ﻓﺎﻳﻞ

اﺗﻼف وﻗﺖ

ﻳﺎ ﭘﺮﻳﻨﺖ

ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ
دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﻪ

اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺎن

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي

ﺧﺪﻣﺎت

ﻛﺸﻮر

اﻳﺮاﻧﺪاك

ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي

ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺰل/

داﺧﻠﻲ

ﺳﻜﻮت و

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن

آراﻣﺶ ﻓﻀﺎ

ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ

ﻓﻀﺎي ﻛﻮﭼﻚ

ﻣﺮﺟﻊ

و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﮋوﻫﺶ

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺘﻦ
ﻓﻀﺎي ﺧﻮب
و ﻋﻠﻤﻲ

اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده
در ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻠﻮﻏﻲ

اﻳﺪهﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي

ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻜﺮاري
ﻧﺒﻮدن

ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي

ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد

شکل  .3نقشة مفهومی برند «ایرانداک» حاصل از دو نیمسازی (ب :نیمة دوم)

بــرای رســیدن بــه یــک ســنجش کمــی از پایایــی دو نیمســازی ،هــر یــک از نقش ـههای دو

نیمــه ب ـه همــراه نقشــة اصلــی اجماعــی از نظــر وجــود یــا عــدم وجــود  )1هــر کــدام از  27تداعــی

بهعنــوان تداعــی اصلــی )2 ،هــر کــدام از  27تداعــی برنــد بهعنــوان تداعــی اصلــی مســتقیم ،و )3

هــر کــدام از  351ارتبــاط ممکــن میــان  27تداعــی برنــد کدبنــدی شــدند .بــه ایــن صــورت کــه

در صــورت وجــود تداعــی یــا ارتبــاط ،عــدد یــک و در غیــر ایــن صــورت ،عــدد صفــر بــه آنهــا

تعلــق گرفــت .ســپس ،همبســتگی میــان نیمههــا بــا یکدیگــر و هــر کــدام بــا نقشــة اجماعــی محاســبه
گردیــد کــه در جدولهــای  ،4 ،3و  5قابــل مشــاهده اســت.
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جدول .3بررسی وجود یا عدم وجود تداعیها بهعنوان تداعی اصلی
همبستگی میان نیمة اول و نیمة دوم
()ф=.42, p<.05; N=27

همبستگی میان نیمة اول و نقشة اجتماعی
()ф=.66, p<.01; N=27

همبستگی میان نیمة دوم و نقشة اجتماعی
()ф=.69, p<.01; N=27

جدول  .4بررسی وجود یا عدم وجود تداعیها بهعنوان تداعی اصلی مستقیم
همبستگی میان نیمة اول و نیمة دوم
()ф=.91, p<.01; N=27

همبستگی میان نیمة اول و نقشة اجتماعی
()ф=.91, p<.01; N=27

همبستگی میان نیمة دوم و نقشة اجتماعی
()ф=.100, p<.01; N=27

جدول  .5بررسی وجود یا عدم وجود ارتباطات ممکن میان تداعیها
همبستگی میان نیمة اول و نیمة دوم
()ф=.66, p<.01; N=27

همبستگی میان نیمة اول و نقشة اجتماعی
()ф=.83, p<.01; N=27

همبستگی میان نیمة دوم و نقشة اجتماعی
()ф=.78, p<.01; N=27

دادههــای حاصــل نشــان میدهــد کــه همبســتگی میــان دو نیمــه و میــان نیمههــا بــا نقشــة
اجماعــی در همــة مــوارد نســبتاً بــاال ( 66درصــد 78-درصــد) و کامــ ً
ا بــاال ( 83درصــد100-

درصــد) اســت و تنهــا در مــورد همبســتگی میــان دو نیمــه در مــورد وجــود یــا عــدم وجــود تداعــی

بهعنــوان تداعیهــای اصلــی ،میــزان همبســتگی در ســطح  42درصــد اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
بررســی ایــن تداعیهــا نشــان داد کــه تداعیهــای مــورد اختــاف در ایــن گــروه معمــوالً جــزو
تداعیهایــی هســتند کــه در نقشــة اجماعــی از نظــر دفعــات تکــرار و تعــداد ارتباطــات ،جــزو
تداعیهــای فرعــی یــا اصلــی مــرزی قــرار گرفتهانــد ،و نرســیدن آنهــا بــه حــد نصــاب در فراوانــی

نصفشــده قابــل انتظــار بــود ،همبســتگی میــان دو نیمــه در مــورد تداعیهــای اصلــی نیــز تأییــد

گردیــد و پایایــی فراینــد مشــخص شــد.

 .4-3طبقهبندی تداعیهای مرحلة نقشهیابی با استفاده از روش تحلیل عاملی

کامـ ً
ا روشــن اســت کــه نقشــة اجماعــی نیــاز بــه تحلیلهــای عمیــق و فراتــر از وجــود یــا عــدم

وجــود چنــد تداعــی خــاص دارد .بنابرایــن ،بهمنظــور کاهــش حجــم تداعیهــا در مرحلــة تحلیــل
و تعییــن عوامــل اصلــی پنهانــی کــه بــا تأثیــر بــر روی تداعیهــای ذهنــی مراجعــان ،نقشــة مفهومــی
برنــد «ایرانــداک» را شــکل میدهنــد ،روش تحلیــل عاملــی بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSبــر
روی  27تداعــی موجــود اجــرا شــد .انجــام ایــن فراینــد پــس از مشخصشــدن تداعیهــای مرحلــة
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«نقشــهیابی» و همزمــان بــا مصاحبههــای تکبهتــک  -بــا اســتفاده از پرسشــنامهای حــاوی

تداعیهــای مرحلــة «نقشــهیابی» بــه همــراه طیــف «لیکــرت» -صــورت گرفــت .ســپس ،روش

تحلیــل عاملــی بهشــرح ذیــل اجــرا شــد.
 .1-4-3آزمون کفایت اندازة نمونه

بهمنظــور بررســی وجــود شــرايط الزم بــراي انجــام تحلیــل عاملــی از شــاخص كفايــت

نمونهبــرداري  )KMO(1اســتفاده شــده اســت .وقتــي كــه مقــدار  KMOبزرگتــر از  0/6باشــد،

نشــاندهندة کفایــت نمونــه بــرای تحلیــل عاملــی اســت (هومــن .)1380

بــا توجــه بــه اينکــه در جــدول  ،6شــاخص( )KMOبزرگتــر از  0/6و نتيجــة آزمــون

کرويــت «بارتلــت» در ســطح اطمينــان  95درصــد معنــادار اســت ،انجــام تحليــل عاملــي مجــاز اســت.
جدول  .6بررسي کفايت نمونه
شاخص كفايت نمونهبرداري ()KMO

کای دو

درجة آزادی

سطح معناداری

0/852

2245/346

351

0

 .2-4-3عدد اشتراکات مربوط به شاخصها

جــدول اشــتراكات کــه در پیوســت الــف ارائهشــده ،نشــاندهندة مناســببودن تمامــی

ن علــت كــه عــدد اشــتراكات ایــن شــاخصها بیشــتر از  0/5اســت.
شاخصهاســت؛ بــه ایــ 
 .3-4-3واريانس تبيينشده بعد از چرخش واریماکس

بعــد از انجــام چرخــش واريماكــس بــا روش نرمالكــردن «كايــزر» نوبــت بــه تحلیــل مؤلفــة

اصلــی میرســد .در جــدول واریانــس تبیینشــده کــه در پیوســت الــف قابــل مشــاهده اســت،
میــزان واريانــس تبيينشــده نشــان میدهــد كــه تمامــی شــاخصها جمعــاً  4عامــل اصلــی را

تشــكيل میدهنــد و ايــن  4عامــل در حــدود  70/8درصــد واريانــس کل عوامــل را تبييــن میکننــد
و آن را پوشــش ميدهنــد.

 .4-4-3بارهــای عاملــی ،نحــوة دســتهبندی تداعیهــا در عوامــل اصلــی و نامگــذاری عوامــل
اصلــی

بــرای دســتهبندی شــاخصها در عوامــل اصلــی میتــوان از بارهــای عاملــی اســتفاده کــرد.
1. Kaiser-Meyer-OlkinMeasure
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نگاشت شبکة تداعیهای برند نزد مراجعهکنندگان با استفاده از نقشة مفهومی برند ( | )BCMکاظمی و دیگران

ایــن نتایــج در جــدول  ،7نشــان داده شــده اســت.
جدول  .7بارهای عاملی و نحوة دستهبندی در عوامل اصلی
مولفههای اصلی
تداعیهای مربوط به تداعیهای مربوط تداعیهای مربوط تداعیهای مربوط به
محصول مورد انتظار به محصول اضافی به محصول اصلی منافع اصلی محصول

دسترسی آسان به پژوهشها

0/739

مرجع پژوهش

0/715

ایدهیابی برای موضوع و
تکرارینبودن

0/658

تجمیع پایاننامهها در یک مکان

0/793

پایگاه اطالعاتی پایاننامههای
داخلی

0/75

سکوت و آرامش فضا

0/752

کارکنان پاسخگو

0/809

دسترسی مکانی آسان

0/807

سرعت باالی اینترنت

0/793

کارکنان خوشبرخورد

0/761

ساعت کاری مناسب

0/848

برخورد خوب نگهبانی

0/753

ارائة مناسب خدمات

0/691

فضای خوب و علمی

0/739

امکانات مناسب

0/809

انتظار استفاده در ساعات شلوغی 0/788
فضای کوچک و نامناسب

0/684

بهروز نبودن پایاننامهها

0/865

پایاننامههای بدونPDF

0/863

اختصاص متن کامل به دانشگاههای
تحت قرارداد

0/849
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مولفههای اصلی
تداعیهای مربوط به تداعیهای مربوط تداعیهای مربوط تداعیهای مربوط به
محصول مورد انتظار به محصول اضافی به محصول اصلی منافع اصلی محصول

دسترسی نداشتن به متن کامل در
منزل /اینترنتی

0/877

عدم پوشش همة پایاننامههای
کشور

0/835

ممنوعیت عکسبرداری

0/869

عدم ارائة فایل یا پرینت

0/856

اتالف وقت برای نوشتن

0/897

هزینة باالی خدمات حضوری

0/891

هزینة استفاده از خدمات

0/841

بهمنظــور نامگــذاری عوامــل اصلــی از مــدل «کاتلــر» )2005( 1در مــورد ســطوح مربــوط بــه

ویژگیهــای محصــول اســتفاده شــده اســت .مطابــق بــا ایــن مــدل کــه در شــکل  ،4قابــل مشــاهده
اســت ،ویژگیهــای محصــول در پنــج ســطح قــرار دارنــد .اولیــن و مهمتریــن ســطح ،منافــع اصلــی

محصــول 2اســت کــه عایــد مشــتری خواهــد شــد؛ یعنــی خدمــات اصولــی یــا منافعــی کــه مشــتری

در ســایة خریــد محصــول بهدســت خواهــد آورد .ســطح دوم ،شــامل ویژگیهــا و منافعــی اســت

کــه در محصــول اصلــی 3قــرار دارد کــه بــرای تحقــق عملکــرد محصــول ضــروری هســتند .در
ســطح ســوم ،ویژگیهــای مربــوط بــه محصــول مــورد انتظــار 4قــرار دارد کــه شــامل مجموع ـهای

از ویژگیهــا و شــرایطی اســت کــه خریــدار بهصــورت طبیعــی و حداقــل انتظــار دارد هنــگام

خریــد محصــول بهدســت آورد .در ایــن ســطح در شــرایط برابــر میــان ارائهدهنــدگان مختلــف،

عواملــی ماننــد کیفیــت و هزینــه ،مــد نظــر مشــتری قــرار خواهــد گرفــت .در ســطح چهــارم ،ارائــة
محصــول اضافــی 5قــرار دارد کــه از حــد انتظــار مشــتری بیشــتر باشــد .اصــوالً رقابــت کنونــی بــر
ســر خدمــات اضافــی اســت کــه بــه مشــتری ارائــه میشــود و موجــب تمایــز میشــود .در ســطح

پنجــم ،محصــول بالقــوه 6قــرار میگیــرد و شــامل همــة تحوالتــی میشــود کــه امــکان دارد در
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3. generic product

2. core benefit of the product

1. Kotler

6. potential product

5. augumented product

4. expected product

اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﻄﺢ

ﭼﻬﺎرم ،اراﺋﺔ ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻲ 6ﻗﺮار دارد ﻛﻪ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻮﻻً رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮ

نگاشت شبکة تداعیهای برند نزد مراجعهکنندگان با استفاده از نقشة مفهومی برند ( | )BCMکاظمی و دیگران
ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ،
ﺳﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮد .در

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻟﻘﻮه 7ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺔ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد در آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي
ﻣﺤﺼﻮل روي دﻫﺪ )ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﺔ ذﻫﻨﻲ »اﻳﺮاﻧﺪاك« ،ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ

آینــده بــرای محصــول روی دهــد (کــه در مــورد تداعیهــای موجــود در نقشــة ذهنــی «ایرانــداک»،
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ(.

چنیــن ویژگیهایــی یافــت نشــد).

شکل  .4سطوح محصول از نظر «کاتلر»
ﺷﻜﻞ  .4ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ »ﻛﺎﺗﻠﺮ«

ـروه بــا
بــا توجــه بــه ایــن مــدل ،عوامــل اصلــی شــامل تداعیهــای بهدس ـتآمده بــرای هــر گـ 1

. Kotler
2. core benefit
theـof
product
ـدند.
ـذاری ش
توجــه بــه بارهــای عاملــی بهصــورت جــدول  ،7طبقهبنــدی و نامگـ
4. generic product
5. expected product
 .5-4-3شاخص برازش مدل
6. augumented product
potentialـی7.ایــن
productـاختار کلـ
ص نیکویــی بــرازش مــدل بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد کــه آیــا سـ
شــاخ 

دادههــا میتوانــد یــک مــدل خــوب را بــرازش کنــد یــا خیــر؟ بــا توجــه بــه مقــدار ســطح معنــاداری

(کمتــر از  )0/05در جــدول  ،8نتیجــه گرفتــه میشــود کــه مــدل تحلیــل عاملــی مناســب بــوده و
مــورد تأییــد اســت.

جدول  .8شاخصهای برازش مدل
نتیجه

Chi-Square

Df

.Sig

تأیید مدل

429/209

249

0/001

پیــش از پرداختــن بــه تحلیلهــای مربــوط بــه نتیجهگیــری ،فراینــد کلــی کــه در پژوهــش

حاضــر اجــرا گردیــده ،در شــکل  ،5قابــل مــرور اســت.
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ﻧﺘﻴﺠﻪ

Chi‐Square

Df

Sig.

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪل

429/209

249

0/001
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ﭘﻴﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺟﺮا
ﮔﺮدﻳﺪه ،در ﺷﻜﻞ  ،5ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮور اﺳﺖ.

اﺳﺘﺨﺮاج
ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺎ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪي
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎز

ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ

•ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي
ﺗﻚﺑﻪﺗﻚ
•ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪي
ﻛﻤﻲ

اﺟﻤﺎع

•ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﭘﻨﺞﻣﺮﺣﻠﻪاي
•ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ
اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

پژوهش
ﻛﻠﻲکلی
فرایند
شکل .5
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺷﻜﻞ .5

 .4ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

 .4بحث و نتیجهگیری

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد

اســتفاده از
برنــد بــا
آوردنازتداعی
پژوهــش کــه ب
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنبــه
در ذﻫﻦبــا توجــه
دادهﻫﺎي
هــایﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و
دســتﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺮرﺳﻲه ﻧﺘﺎﻳﺞ
ایــن اﺳﺖ ،ﺑﺎ
هــدف ﺑﺮﻧﺪ
در ﻣﻮرد
حاصــل از
اﻧﻮاع نتایــج
بررســی
اﻧﺠﺎم بــا
ﻫﺎياســت،
برنــد
مــورد
مشــتریان در
ﭘﺎﺳﺦذهــن
موجــود در
ﺑﻪنقشــة
ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي
ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
دﻫﻨﺪﮔﺎن و
مفهومــیﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ
دﺳﺖآﻣﺪه از

ﺷﺪهههــای
مصاحب
دهندگان و
پرسشــنامة پاســخ
دســ«تﺑﺮآمده
هــای به
تحلیــل داده
تجزیــه و
همچنیــن،داده
ﺟﺪول  ،9ﻧﺸﺎن
اﺛﺮﮔﺬاري در
ﺣﺴﺐاز اﻫﻤﻴﺖ و
اﻳﺮاﻧﺪاك
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ »
در ﻧﻘﺸﺔ
ﻣﻮﺟﻮد

اهمیــت و
«ایرانــداک»
نقشــة
موجــود در
هــای
اﺻﻠﻲتداعی
انــواع
انجا
حســبﺟﺎي
بــردﻫﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺎﺳﺦ
مفهومــی ﻻﻳﺔ ذﻫﻨﻲ
ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎﻳﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
گرفتــه،ﻫﺎي
اﺳﺖ.م ﺗﺪاﻋﻲ

اﺳﺖهســتند
هایــی
ﻼً تداعی
ـتقیم،
اصلـ
دﻫﻨﺪﮔﺎنـای
ﭘﺎﺳﺦتداعیهـ
اســت.
درـده
دادهرا شـ
اﻫﻤﻴﺖــان
ـدول  ،9نش
ـذاری در جـ
اثرگ
ﻣﺸﺨﺺ
مس.ـ ﻛﺎﻣ
ـیدﻫﺪ
ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن
ذﻫﻦ
آنﻫﺎ
اﺛﺮﮔﺬاري و
ﮔﺮﻓﺘﻪـاﻧﺪ و

هــا را در
اهمیــت آ
اثرگــذاری
جــایاﻳﻦگرفته
ذهنــیﻳﻦپاســخ
اولیــن الیــة
کــه در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪنﻫﺎي
ﻗﺮار ودﻫﻨﺪ.
انــد وﺗﺪاﻋﻲﻫﺎ
دﺳﺘﻪ از
دهندگانروي
ﺗﻤﺮﻛﺰ را ﺑﺮ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲ
ﻛﻪ
کامــ ً
بیشــترین
بایســت
مدیــران م
مشــخص اســت
دهندگان نشــان م
اﺟﺮاﻳﻲ،پاســخ
ذهــن
ﺑﺎﻳﺪ در
ﻣﻲیﺷﻮد،
کــه ﻃﺮاﺣﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﻧﺪ
اﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
دهــد.ﻛﻪ در
راﻫﺒﺮدﻫﺎيیﻋﻤﻠﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ و

اســتراتژیها و
اجرایــی،
اﺻﻼحبرنامههــای
قــرارودهنــد.
یهــا
ﻫﺎياز تداع
دســته
ﺣﻔﻆبــرو روی
تمرکــز را
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ایــنﺗﺪاﻋﻲ
ارﺗﻘﺎي
راﺳﺘﺎي
راهبردهــای عملــی کــه در جهــت بهبــود جایــگاه برنــد طراحــی میشــود ،بایــد در راســتای حفــظ

و ارتقــای تداعیهــای مســتقیم مطلــوب و اصــاح فرایندهایــی کــه موجــب ایجــاد تداعیهــای
مســتقیم نامطلــوب شــده اســت ،قــرار گیــرد .ســپس ،تداعیهــای مرتبــة دوم هســتند کــه بهصــورت

غیرمســتقیم و از طریــق تداعیهــای مســتقیم ،بــه برنــد «ایرانــداک» متصــل شــدهاند و پــس از آنهــا
تداعیهــای فرعــی قــرار دارنــد کــه از نظــر اهمیــت در مرتبــة ســوم قــرار دارنــد .ایــن تداعیهــا در

فراینــد اجمــاع نقش ـهها ،بیــش از ســایر تداعیهــای فرعــی بــه تداعیهــای اصلــی متصــل بودهانــد
و اهمیــت آنهــا از ایــن جهــت اســت کــه الزم اســت مدیــران دالیــل ایجــاد برخــی تداعیهــای

اصلــی را پیــدا کننــد.
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جدول  .9انواع تداعیهای ذهنی در نقشة مفهومی ایرانداک
تداعیهای
اصلی

تداعیهای اصلی
مستقیم (مرتبة اول)

تداعیهای اصلی
غیرمستقیم (مرتبة
دوم)

تداعیهای
فرعی

تداعیهای
مطلوب

تجمیع پایاننامهها در یک مکان ،پایگاه اطالعاتی پایاننامههای
داخلی ،دسترسی آسان به پژوهشها ،ارائه مناسب خدمات

تداعیهای
نامطلوب

اتالف وقت برای نوشتن ،عدم ارائة فایل یا پرینت ،دسترسی
نداشتن به متن کامل در منزل /اینترنتی ،عدم پوشش همة
پایاننامههای کشور

تداعیهای
مطلوب

مرجع پژوهش ،ایدهیابی برای موضوع و تکرارینبودن ،سرعت
باالی اینترنت ،کارکنان پاسخگو ،کارکنان خوش برخورد،
برخورد خوب نگهبانی ،دسترسی مکانی آسان ،ساعت کاری
مناسب ،سکوت و آرامش فضا ،فضای خوب و علمی

تداعیهای
نامطلوب

ممنوعیت عکسبرداری ،هزینة استفاده از خدمات،
پایاننامههای بدون PDF

تداعیهای مطلوب

امکانات مناسب

تداعیهای نامطلوب

بهروز نبودن پایاننامهها ،هزینة باالی خدمات حضوری،
اختصاص متن کامل به دانشگاههای تحت قرارداد ،فضای
کوچک و نامناسب ،انتظار استفاده در ساعات شلوغی
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ـدند کــه
تقســیم ش
ﮔﺮوهـروه
ﭼﻬﺎرــار گـ
ﺗﺪاﻋﻲیهﻫﺎــا بﺑﻪــه چه
ـی تداع
ـل عاملـ
روشتحلیـ
اﺳﺘﻔﺎده ازاز روش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦب،ــاﺑﺎاســتفاده
همچنیــن،
ﺗﺤﻠﻴﻞ و
ﺷﺪﻧﺪـ ﻛﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ

اﺳﺖ .ذیــل اســت.
ذﻳﻞهشــرح
ـورد ب
ـن مـ
ـتر در
ﺑﺮرﺳﻲبررسـ
تحلیــل و
ﺷﺮح
ﻣﻮردایـﺑﻪ
ـیدربیشـاﻳﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ

مجموعــه بــا
ﻛﻪ دردرنقشــة
ﺷﻜﻞ ،6،6کــه
ﻫﺎيشــکل
هــای
تداعی
یکدیگــرﺑﺎ وﺑﺮﻧﺪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و
یــکﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ
صــورتﻳﻚ
اجماعــی ،بﺑﻪهﺻﻮرت
ﻧﻘﺸﺔ اﺟﻤﺎﻋﻲ،
ﺗﺪاﻋﻲ
ﻳﻚ نیــز
عاملــی
آمده از
نتیجــة به
هســتند،
ارﺗﺒﺎطارتبــاط
«ایرانــداک» در
برنــد
یــکدارﻧﺪ
ﮔﺮوهدرﻗﺮار
تحلیــل در
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ
دســازتﺗﺤﻠﻴﻞ
آﻣﺪه
ﻧﺘﻴﺠﺔدرﺑﻪدﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
اﻳﺮاﻧﺪاك« در
بــا »
ـدل ارائ
ﺗﻮﺳﻂ بــه مـ
ﺷﺪه توجــه
اراﺋﻪو بــا
ـترک
ـایﺑﻪمشـ
ویژگیهـ
ﺎيگرفتــن
وﻳﮋﮔﻲنظﻫــر
ﮔﺮﻓﺘﻦ بــا در
ﻧﻈﺮــد کــه
در دارن
ﻛﻪ قـﺑﺎـرار
گــروه
2005ه(شـدرـدهﻣﻮرد
ﻛﺎﺗﻠﺮ )
ﻣﺪل
ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺎ
اﺻﻠﻲیهــای
ـوان «تداع
محصــول،
ویژگیهـ
ـوط بــه
ﻫﺎيــطوح مربـ
ـورد س
( )2005در مـ
توســط
ﻣﺤﺼﻮل«
ﻣﺮﺑﻮط بــاﺑﻪعنـﻣﻨﺎﻓﻊ
ـایﻫﺎي
ﺗﺪاﻋﻲ
ﻋﻨﻮان »
ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺎ
وﻳﮋﮔﻲ
کاتلــرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻄﻮح
اصلــی محصــول» نامگــذاری شــدند.
منافــع
ـوط بــه
ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺬاري
مربـ ﻧﺎم
ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
داﺧﻠﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ

ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
ﻳﻚ ﻣﻜﺎن

ﻣﺮﺟﻊ ﭘﮋوﻫﺶ

اﻳﺪهﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي
ﻣﻮﺿﻮع و
ﺗﻜﺮاريﻧﺒﻮدن

شکل  .6تداعیهای مربوط به منافع اصلی محصول
ﺷﻜﻞ  .6ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل

هــاﻳﻚ
نامهدر
ﻧﺎﻣﻪنﻫﺎ
ﺗﺠﻤﻴﻊ
داﺧﻠﻲ«» ،
ﻫﺎي
ﻧﺎﻣﻪ
اطالعاتــیﭘﺎﻳﺎن
«پایــگاهاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
تداعــی»ﭘﺎﻳﮕﺎه
ســه ﺗﺪاﻋﻲ
گرفتــن ﺳﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺎﻳﺎنپایا
«تجمیــع
داخلــی»،
هــای
نامه
پایان
قــرار

ﻣﻜﺎن« ،و »دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ،
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ »اﻳﺮاﻧﺪاك« در ذﻫﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ
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در یــک مــکان» ،و «دسترســی آســان بــه پژوهشهــا» بهعنــوان تداعیهــای اصلــی مســتقیم و

مرتبــط بــا هــم ،نشــاندهندة اهمیــت ایــن ویژگــی «ایرانــداک» در ذهــن مراجعــان اســت .روشــن

اســت کــه پژوهشــگرانی کــه بــه ایــن پژوهشــگاه مراجعــه میکننــد ،آن را محیطــی یافتهانــد کــه
میتواننــد بــا صــرف کمتریــن زمــان و بــدون محدودیتهــای رایــج در برخــی دانشــگاهها از
نظــر پذیــرش دانشــجویان بهعنــوان میهمــان ،بــه مطالعــة محتــوای تحقیقــات انجامشــده در حــوزة

مطلــوب خــود بپردازنــد.

از طــرف دیگــر ،ارتبــاط ایــن تداعیهــا بــا تداعیهــای مطلــوب دیگــر ماننــد «مرجــع

پژوهــش» و «ایدهیابــی بــرای موضــوع و تکــراری نبــودن» ،بــه اهمیــت جامعبــودن اطالعــات

موجــود و تــوان ارائــة یــک بانــك اطالعاتــي از پژوهشهــای دانشــگاهی انجامشــده بهعنــوان

ابــزاری بــرای گرفتــن ایــده از موضوعــات موجــود و کســب اطمینــان از منحصربهفــرد بــودن

عناویــن پژوهشهــای آینــده نیــز تأکیــد دارد .در مــورد اهمیــت تداعیهــای مربــوط بــه منافــع

اصلــی در «ایرانــداک» بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه بــه عقیــدة «لویــت» 1مــا در دورهای

زندگــی میکنیــم کــه بایــد تفکــر امروزمــان در مــورد یــک محصــول یــا خدمــات ،از تفکــر
کامــ ً
اساســی محصــول را بــه
هســتة
متفــاوت
دیروزمــان
اصلــی وودﻳﮕﺮان
 | (BCMﻛﺎﻇﻤﻲ
کــهﺑﺮﻧﺪ )
اســتﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ایــن از ﻧﻘﺸﻪي
مهــمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
باشــد.ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ا ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي
ﺷﺒﻜﻪي
ﻧﮕﺎﺷﺖ
نحــوی ارائــه دهیــم کــه مــورد رضایــت عمومــی مشــتریان باشــد .از ایــن رو ،امــروزه ســازمانها

توجــه
ﺗﻮﺟﻪــود
ـتریان خ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنمشـ
ـکایتهای
ﺷﻜﺎﻳﺖشـ
ـنهادات و
اﻧﺘﻘﺎدات،ــادات ،پیشـ
ﻧﻈﺮات،ــرات ،انتق
ﻣﻮﻗﻊموقـﺑﻪـع بــه نظ
ﻫﺮهــر
ـش از
بایــد بیـ
ﺗﺎجزادة
ﻛﻨﻨﺪ )
ﺧﻮد
ﻫﺎي
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و
ﺑﻴﺶ از
زادة نمیــن .)1382
ﻧﻤﻴﻦ(تــاج
کننــد
.(1382

ـی»دردر شـ
ـول اصلـ
ـوط بـﺑﻪـه محصـ
ـای مربـ
ﻋﻨﻮان »«تداعی
ﻛﻪبــاﺑﺎعنــوان
ﺗﺪاﻋﻲـاﻫﺎکــه
دومتداعیهـ
ﮔﺮوهدوم
گــروه
ـکل ،7،7ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻜﻞ
اﺻﻠﻲ«
ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮﺑﻮط
ﺗﺪاﻋﻲهـﻫﺎي
مراجعــان بــه
ذﻫﻨﻲـای ذهنـ
تداعیهـ
ـل کــه بـ
اﻳﻦـه ایـ
دارد؛ بـ
ﺑﺴﻴﺎريـیاری
اهمیــت بسـ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ـتند،
ـاهده هسـ
ـل مشـ
اﻳﺮاﻧﺪاك« در
ـی ﺑﻪ »
ﻣﺮاﺟﻌﺎن
ﺗﺪاﻋﻲـهﻫﺎي
دلیـﺑﻪ
ـنﻛﻪ
دﻟﻴﻞ
دارد؛ ﺑﻪ
اﻫﻤﻴﺖ
ﺸﺎﻫﺪه
قابـ ﻣ
کننــد ،اشــاره دارد.
ـت می
دریافـ
ﻣﻲ آن
درﻳﺎﻓﺖـه از
ـتآناصلــی کـ
ﺧﺪﻣﺖمــورد
ـداک» در
«ایرانـ
دارد.
اﺷﺎره
ﻛﻨﻨﺪ،
خدمـاز
اﺻﻠﻲ ﻛﻪ
ﻣﻮرد
ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ
ﻫﻤﻪ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﻛﺸﻮر

دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺰل/
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﺑﺪون PDF

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺘﻦ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي
ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد

ﺑﻪروز ﻧﺒﻮدن
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

شکل  .7تداعیهای مربوط به محصول اصلی
ﺷﻜﻞ  .7ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﻲ

وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻘﺸﺔ اﺟﻤﺎﻋﻲ »اﻳﺮاﻧﺪاك« ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن از
1. Levittﻛﺸﻮر
ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺻﻠﻲ »اﻳﺮاﻧﺪاك« ،ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮدآوري و اراﺋﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي
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رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ،وﻟﻲ ﭼﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺗﺠﺮﺑﺔ آﻧﺎن در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »اﻳﺮاﻧﺪاك« در ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﺔ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده و ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ

نگاشت شبکة تداعیهای برند نزد مراجعهکنندگان با استفاده از نقشة مفهومی برند ( | )BCMکاظمی و دیگران

وجــود چنیــن تداعیهایــی در نقشــة اجماعــی «ایرانــداک» نشــان میدهــد کــه اگرچــه

مراجعــان از منفعــت اصلــی «ایرانــداک» ،یعنــی گــردآوری و ارائــة کلیــة پایاننامههــای موجــود در

دانشــگاههای کشــور رضایــت دارنــد ،ولــی چنــد ویژگــی موجــب ایجــاد تداعیهــای نامطلــوب

در تجربــة آنــان در زمــان اســتفاده از محصــول اصلــی شــده اســت .ایــن ویژگیهــا ناشــی از ایــن
اســت کــه «ایرانــداک» در پوشــش همــة پایاننامههــای موجــود موفــق عمــل نکــرده و بســیاری از

پایاننامههــای مربــوط بــه دانشــگاهها و مراکــز علمــی خــاص در برخــی ســالها را گــردآوری
ننمــوده اســت .نکتــة مهــم دیگــر کــه در صحبتهــای پاســخدهندگان کامــ ً
ا مشــهود بــود،

نارضایتــی آنــان از دسترســی بــه برخــی پایاننامههــا صرفــاً بهعنــوان و مشــخصات و چکیــده

محــدود بــود .یعنــی ،مراجعــان مطلــب مــورد نظــر خــود را جســتوجو کــرده و بــهعنوانهــای
موجــود دســت مییابنــد ولــی ،در مــواردی کــه تعــداد آن قابــل توجــه اســت ،فایــل  PDFحــاوی
متــن پایاننامــه بهدالیــل نامشــخص موجــود نیســت.

همچنیــن ،بــا پیشــرفت تکنولــوژی و گرایــش افــراد بــه اســتفاده از خدمــات الکترونیکــی و
آنالیــن دیگــر نمیتــوان بــا ارائــة خدمــات صرفــاً فیزیکــی ،رضایــت مشــتریان را جلــب نمــود.

آنــان انتظــار دارنــد کــه خدمــات مــورد انتظــار خــود را بــدون اتــاف زمــان بــرای رفتوآمــد،

در منــزل و از طریــق اینترنــت دریافــت نمایــد .بــا توجــه بــه فراهمبــودن زیرســاختهای الزم و

وجــود ســازوکار ارائــة خدمــات اینترنتــی در حــوزة کتــاب و فایلهــای آموزشــی و پژوهشــی ،و

دشــواری مراجعــة حضــوری بــه «پژوهشــگاه ایرانــداک» بــرای دانشــجویان ســاکن در شــهرهایی
دور از تهــران ،بــرآوردن چنیــن انتظاراتــی تأثیــر بســیاری در بهبــود تصویــر «ایرانــداک» در ذهــن

مراجعــان بالقــوه و بالفعــل آن خواهــد داشــت.

در مــورد ســایر تداعیهــای موجــود در عامــل «محصــول اصلــی» ،یــک مــورد شــامل

تداعــی «اختصــاص متــن کامــل بــه دانشــگاههای تحــت قــرارداد» اســت؛ قانونــی کــه در اواســط
زمــان اجــرای ایــن پژوهــش از طریــق ســایت «ایرانــداک» اعــام گردیــد ،ولــی تــا پایــان فراینــد
مصاحبههــا اجرایــی نشــده بــود .مطابــق بــا ایــن قانــون دانشــجویان دانشــگاههایی کــه قــرارداد

خاصــی را بــا «ایرانــداک» توافــق کــرده بودنــد ،مجــاز بودنــد از طریــق  IPدانشــگاه بــه متــن کامــل

پایاننامههــا دسترســی داشــته باشــند ،ولــی بهدلیــل انحصاریبــودن اختصــاص آن بــه دانشــگاه،

و نــه خــود دانشــجو ،مــورد نقــد تعــداد محــدودی از مراجعهکنندگانــی کــه از آن اطــاع یافتــه

بودنــد ،قــرار گرفــت.

زمانــی کــه ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــم کــه بــرای هــر برنــد مــورد نظــر ،تداعیهای آن هســتة
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ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺎ »اﻳﺮاﻧﺪاك« ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  IPداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ
پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

اﻧﺤﺼﺎريﺑﻮدن اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،و ﻧﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از
ﻣﺮاﺟﻌﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آن اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي آن ﻫﺴﺘﺔ

تصمیمگیــری هســتند ( ،)Alba, Hutchinson and Lynch 1991ب ـه ایــن دلیــل کــه مصرفکننــدگان

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ،(Alba, Hutchinson and Lynch 1991ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آنﻫﺎ

از آنهــا بــرای «کمــک بــه فراینــد ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات در ذهــن و بــرای کمــک بــه

ﺑﺮاي »ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ذﻫﻦ و ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

تصمیمگیــری خریدشــان» اســتفاده میکننــد ( ،)Low & Lamb 2000, 351میتــوان بــه ایــن نتیجــه

ﺧﺮﻳﺪﺷﺎن« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ) ،(Low & Lamb 2000, 351ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي

ﺗﻮاﻧﺪدارد و منفــی
ـازمان
اهمیتـ
دارد وچــه
اصلــی،
ﭘﻴﺸﺒﺮدـول
در محصـ
اﻫﻤﻴﺘﻲبــه
ـایﭼﻪمربــوط
ﻣﺤﺼﻮلیهـ
ـیدﺑﻪکــه تداع
رسـ
ﺑﻮدن
ﻣﻨﻔﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن
اﺻﻠﻲ،
ﻣﺮﺑﻮط
ـبردﺣﺪسـﻣﻲ
پیشـﭼﻪ
ـیآندرﻫﺎ ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.توانــد نتایــج زیانبــاری بهدنبــال داشــته باشــد.
داﺷﺘﻪـد می
دﻧﺒﺎلـه حـ
ﺑﺎري تـﺑﻪـا چـ
زﻳﺎننهــا
ـودن آ
بـ
ﻧﺘﺎﻳﺞ

هــای مربــوط بــه
نــام «تداع
اصلــی بــا
عامــل
ﻋﺎﻣﻞ کــه
گــروهدرســوم
ﺗﺪاﻋﻲتداع
همچنیــن،
ی ﻣﻮرد
ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي
در ﻧﺎم »
اﺻﻠﻲ ﺑﺎ
هــایﺳﻮم ﻛﻪ
ﻫﺎيیﮔﺮوه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،

ﻫﺴﺘﻨﺪ.شــکل  ،8قابــل مشــاهده هســتند.
اند ،در
ﻗﺎﺑﻞشــده
تجمیــع
انتظــار»
محصــول
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﻜﻞ ،8
مــورداﻧﺪ ،در
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه
اﻧﺘﻈﺎر«
اراﺋﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﺪﻣﺎت

ﻛﺎرﻛﻨﺎ
ن
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

ﻛﺎرﻛﻨﺎ
ن
ﺧﻮش
ﺑﺮﺧﻮرد

ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻي
ﺧﻮب
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻲ
آﺳﺎن

ﺳﺎﻋﺖ
ﻛﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺳﻜﻮت و
آراﻣﺶ
ﻓﻀﺎ

ﻓﻀﺎي
ﺧﻮب و
ﻋﻠﻤﻲ

ﻓﻀﺎي
ﻛﻮﭼﻚ
و
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻧﺘﻈﺎر
اﺳﺘﻔﺎده
در ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻠﻮﻏﻲ
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ﺷﻜﻞ  .8ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﺤﺘﻮاي
ـیآنازﻫﺎ ﺑﻪ
دادن
ﺣﺎﻛﻲ
ـایﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي
اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶــاﻫﺎ بــه محتــوای
دادن آنه
اهمیــت
اﻫﻤﻴﺖحاکـ
ـان ازبیشــتر
مراجعـ
مصاحبههـ
ـودﻛﻪاینکــه
وﺟﻮدوجـ
ﺑﺎ بــا

ﻣﻮرد
ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺤﺼﻮل
ـوةﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﻲـرﺑﻪنحـﭘﺎﻳﺎن
پژوهﻛﻴﺪ
و ﺗﺄ
ﻣﺎﻧﻨﺪـود ،خدمــات
اﻧﺘﻈﺎرــی بـ
ـول اصل
محصـ
ﺑﻮد،ــوان
اﺻﻠﻲبهعن
نامههــا
ﻋﻨﻮانـه پایان
دسترسﺑﻪــی بـ
ﻧﺤﻮةتأکیــد بـ
شهﺑﺮــا و

زﻣﺎنـاراراﺋﺔ
ﻣﻲـهﺷﻮد
تسـﻗﺮار
ﻣﺮاﺟﻌﺎن
خدمـﻛﻪ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ
اﻣﻜﺎﻧﺎت
ـورداراﺋﺔ
ﻣﺤﻴﻂ
مراجعــان قــرار
در،اختیـ
داده کـ
ـهیالتی
اﺧﺘﻴﺎرـات و
در امکانـ
ـات،
ـطوارائــة
ﺧﺪﻣﺎت،ـد محیـ
انتظــار ماننـ
مـ

ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﺤﻮة ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻫﻤﻜﺎري و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن-ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺎرﻛﻨﺎن

داده میشــود ،زمــان ارائــة خدمــات و نحــوة برخــورد کارکنــان در همــکاری و پاســخگویی بــه

ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را از ﻧﻈﺮ دﻓﻌﺎت و ﻋﻤﻖ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ -اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري در

مراجعان-حتــی برخــورد کارکنــان نگهبانــی و حفاظــت کــه کمتریــن ارتبــاط را از نظــر دفعــات و

ذﻫﻦ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن داﺷﺖ.

عمــق رابطــه دارنــد -اهمیــت بســیاری در ذهــن پاس ـخدهندگان داشــت.

در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ

در مجمــوع ،نتایــج ،نشــاندهندة موفقیــت مجموعــة کارکنــان در برقــراری ارتباطــی مطلــوب

ﻣﺮاﺟﻌﺎن و اراﺋﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ .وﺟﻮد دو ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﻮرد دارا

بــا مراجعــان و ارائــة مناســب خدمــات مــورد انتظــار بــه آنــان اســت .وجــود دو تداعــی مطلــوب
در مــورد دارا بــودن «ایرانــداک» از فضایــی آرام و علمــی نیــز نشــان از موفقیــت «ایرانــداک» در
فراهـمآوردن چنیــن فضــای مطلوبــی دارد ،ولــی از طــرف دیگــر کوچکبــودن فضــای اختصــاص

دادهشــده در مقایســه بــا ارائهدهنــدگان خدمــات مشــابه ،ماننــد «ســازمان اســناد و کتابخانــة ملــی
ایــران» ،قابــل توجــه اســت.

همچنیــن ،وجــود تداعیهایــی ماننــد «امکانــات مناســب» و «ســرعت بــاالی اینترنــت» نشــان

میدهــد کــه «پژوهشــگاه ایرانــداک» در فراهـمآوردن تســهیالت و امکانــات رفاهــی ماننــد فضایــی
کــه از نظــر سیســتمهای کامپیوتــری و میــز و صندلیهــا و حتــی تهویــه و ســرمایش و گرمایــش،

ســطح انتظــارات مراجعــان را تأمیــن نمایــد ،موفــق نبــوده و تنهــا تداعــی مطلــوب کــه از منظــر
234

نگاشت شبکة تداعیهای برند نزد مراجعهکنندگان با استفاده از نقشة مفهومی برند ( | )BCMکاظمی و دیگران

پژوهشــگران درک شــده ،ســرعت بــاالی دسترســی بــه پایاننامههــا از طریــق اینترنــت اســت.

در تحلیــل تداعیهــای موجــود در ایــن عامــل بایــد توجــه داشــت کــه همانگونــه کــه

«هادلســتون و کار» در پژوهــش خــود در مــورد تصویــر ذهنــی از برنــد دانشــگاه تأکیــد کردنــد
( )Huddleston & Karr 1982کــه تکتــک دانشــجویان بــا توجــه بــه انتظاراتشــان ،تصاویــر ذهنــی
متفاوتــی دارنــد ،در مــورد برنــد یــک مؤسســة ارائهدهنــدة خدمــات پژوهشــی نیــز توجــه بــه

انتظــارات حداکثــر مراجعــان اهمیــت بســیاری دارد .همانگونــه کــه در تعریــف «ویژگیهــای
مربــوط بــه محصــول مــورد انتظــار» در مــدل «کاتلــر» ذکــر شــد ،کامــ ً
ا مشــخص اســت کــه
تداعیهــای ایــن گــروه بهصــورت معمــول ،مــورد انتظــار مراجعهکننــدگان هســتند و عــدم توجــه

بــه همیــن تفاوتهــای ب ـ ه ظاهــر کماهمیــت در خدمــات مــورد انتظــار اســت کــه میتوانــد ســبب

نارضایتــی مراجعــان و جابهجایــی آنــان بــه ســمت مراکــز جایگزیــن شــود .همچنیــن ،در صــورت

ورود هــر نــوع رقیــب جدیــد بــرای «ایرانــداک» در حــوزة ارائــة خدمــات پژوهشــی و مخصوص ـاً

پایاننامههــای دانشــگاهی ،توجــه بــه ایــن عامــل بیشــتر مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت.

در آخریــن گــروه تداعیهــای بهدســتآمده ،کــه در عامــل اصلــی «تداعیهــای مربــوط

بــه محصــول اضافــی» طبقهبنــدی شــد ه و در شــکل  ،9قابــل مشــاهده هســتند ،دو تداعــی «اتــاف

وقــت بــرای نوشــتن» و «عــدم ارائــة فایــل یــا پرینــت» بهعنــوان تداعیهــای اصلــی و مســتقیم

نامطلــوب در نقشــة اجماعــی قــرار گرفتهانــد .ارتبــاط آنهــا بــا تداعــی «ممنوعیــت عکسبــرداری»

| 13X xxدورة  |xxﺷﻤﺎرة x

حاکــی از نارضایتــی بــاالی مراجعهکننــدگان از عــدم قــراردادن قســمتهایی از متــن پایاننامههــا
بهصــورت فایــل یــا پرینــت یــا عکــس در اختیــار درخواس ـتکنندگان اســت.
ﻋﺪم اراﺋﺔ ﻓﺎﻳﻞ
ﻳﺎ ﭘﺮﻳﻨﺖ



اﺗﻼف وﻗﺖ
ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
ﻋﻜﺲﺑﺮداري

ﻫﺰﻳﻨﺔ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧﺪﻣﺎت

ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻻي
ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻀﻮري
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اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺤﺚ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﺣﺘﻲ
البتــه ،بحــث دریافــت متــن کامــل فایلهــای پژوهشــی و پایاننامههــا ،موافقــان و مخالفــان
در ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ »اﻳﺮاﻧﺪاك« دارد و در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺛﺒﺎت درﺳﺖ ﻳﺎ
بســیاری حتــی در میــان مراجعــان بــه «ایرانــداک» دارد و در ایــن پژوهــش نیــز پژوهشــگر بهدنبــال
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻮدن ﻫﻴﭻ وﻳﮋﮔﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﻲﭘﺮدازد و
اثبــات درســت یــا اشــتباهبودن هیــچ ویژگــی یــا نظــری نیســت ،بلکــه تنهــا بــه بررســی تداعیهــای
دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي در ﺳﻄﺢ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ذهنــی مراجعــان میپــردازد و دقیقـاً بــههمیــن دلیــل نیــز تداعیهــای موجــود در ایــن گــروه قابلیــت
ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻲ را دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎت
اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و راﻳﺞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اراﺋﻪدﻫﻨﺪة
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼً رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺴﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ
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طبقهبنــدی در ســطح ویژگیهــای محصــول اضافــی را دارنــد؛ زیــرا روشــن اســت کــه چنیــن

ویژگیهایــی در صورتــی کــه جــزو خدمــات ارائهشــده بــه مراجعــان باشــد ،بهدلیــل اینکــه
از ســطح خدمــات مــورد انتظــار و رایــج مؤسســات ارائهدهنــدةخدمــات پژوهشــی باالتــر اســت،
عاملــی کامــ ً
ا رقابتــی محســوب میشــود و موجــب کســب تمایــز قابــل توجهــی در مقایســه بــا

رقبــا خواهــد گردیــد .همانگونــه کــه «هورویتــز» 1در بررســی عوامــل مؤثــر بــر شــناخت مشــتریان
خدمــات اشــاره میکنــد کــه مشــتریان عــاوه بــر نیازهــای آشــکار ،نیازهــای نهــان نیــز دارنــد کــه
فراتــر از ویژگیهــای اصلــی محصــول اســت و موجــب رضایــت مشــتری میشــود؛ در حالــی کــه

ویژگیهــای آشــکار فقــط از ناراضیبــودن مشــتریان جلوگیــری میکنــد (رضایینــژاد .)1388

همچنیــن ،ارتباطــی کــه میــان تداعــی «عــدم ارائــة فایــل یــا پرینــت» بــا تداعیهــای «هزینــة

اســتفاده از خدمــات» و «هزینــة بــاالی خدمــات حضــوری» وجــود دارد ،نشــاندهندة نامطلوببــودن

دریافــت هزینــه بــهازای زمــان اســتفاده و بــا وجــود اجبــار بــه صــرف زمــان بــرای نوشــتن متــون

مــورد نیــاز توســط افــراد بــود .عــاوه بــر آن ،برخــی از پاس ـخدهندگان از اولویــت بیشــتر کســب

درآمــد در مقایســه بــا اشــتراک دانــش و بهبــود منابــع پژوهشــی در دســترس همــگان ناراضــی بودنــد
کــه بــا توجــه بــه وابســتگی «ایرانــداک» بــه «وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری» میتوانــد موجــب
تأثیــر منفــی بــر تصویــر ذهنــی مراجعــان گــردد.

همچنیــن ،الزم بــه ذکــر اســت کــه مطابــق بــا اظهــارات «کلــر» ،ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت از

برنــد نیازمنــد برنامههــای بازاریابــی اســت کــه بتــوان تداعیهــای نیرومنــد ،مطلــوب و منحصربهفــرد

را بــا برنــد در حافظــه پیونــد بزننــد ( .)Keller 1993بنابرایــن ،بــرای ســاخت و یــا حفــظ تصویــر برنــد

در ذهــن مصرفکننــدگان آن ،ضــروری اســت کــه مدیریــت ،خطمشــیها و اســتراتژیهایی
را بــهکار گیــرد کــه اهمیــت و جایــگاه تداعیهــای مطلــوب در ذهــن مصرفکننــدگان شــدت

یابــد .بهعنــوان مثــال ،بهمنظــور حفــظ ادراک مراجعــان از تداعــی «تجمیــع پایاننامههــا در
یــک مــکان» یــا «پایــگاه اطالعاتــی پایاننامههــای داخلــی» و تداعیهــای مطلــوب وابســته بــه
آنهــا ،میبایســت برنامههــای بازاریابــی بهمنظــور اطالعرســانی و تبلیغــات بــه مراجعــان بالقــوه

طراحــی و اجــرا گــردد ،و الزم اســت کــه تعهــد بــه حفــظ ایــن ویژگــی در همــة بخشهــای

ســازمان نمــود داشــته باشــد .بــرای مثــال ،در بررســی توزیــع شــیوة آشــنایی مراجعــان بــا «پژوهشــگاه
ایرانــداک» مشــاهده میشــود کــه درصــد بســیاری از مراجعــان از طریــق «دوســتان» بــا «ایرانــداک»
1. Jacob Horowitz
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آشــنا شــدهاند و تبلیغــات و فعالیتهــای بازاریابــی تقریب ـاً جایــی در ایــن توزیــع نــدارد .ایــن امــر
لــزوم ســرمایهگذاری بیشــتر بــر تبلیغــات دهانبهدهــان و ضــرورت توجــه بــه فعالیتهــا و حتــی
اســتراتژیهای بازاریابــی را نشــان میدهــد.

همچنیــن ،مدیــران اجرایــی بایــد توجــه ویــژهای بــه تداعیهــای نامطلــوب مســتقیم و دیگــر

تداعیهــای وابســته بــه آنهــا داشــته باشــند .بــه ایــن دلیــل کــه نتیجــة عــدم رســیدگی بــه ایــن
تداعیهــا هماننــد عــدم رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان در شــرکت خواهــد بــود .ایــن تداعیهــای

نامطلــوب در آینــدهای نزدیــک دارای شــاخههای جانبــی بیشــتری خواهنــد شــد و موجــب تهدیــد
تصویــر مطلــوب برنــد در ذهــن مشــتریان میگــردد .همچنیــن ،عــدم اصــاح ایــن تداعیهــا
میتوانــد بــه ســایر تداعیهــای مطلــوب نیــز لطمــه وارد کنــد.

طبــق نظــر «کلــر» ،یکــی از اساس ـیترین وظایــف مدیــران برنــد درک و مدیریــت مجموعــة

تداعیهــای وابســته بــه برندشــان اســت ( .)Keller 2001بنابرایــن ،مدیــران بازاریابــی میبایســت

مجموع ـهای از تداعیــات اصلــی برنــد خــود را شناســایی و حتــی تداعیهایــی را بــرای برنــد خــود

تعریــف نماینــد (تداعیســازی) .ســپس ،بــا ابزارهــای بازاریابــی و اطالعرســانی ،قــدرت آنهــا را

در ذهــن مشــتریان ارتقــا دهنــد تــا جایــی کــه ایــن تداعیهــا موجــب ارتقــای تصویــر برنــد در ذهــن
مشــتریان و در نهایــت ،بهبــود ارزش ویــژة برنــد گــردد؛ بــه ایــندلیــل کــه مصرفکننــده ممکــن
اســت نســبت بــه نــام برنــد آگاهــی داشــته باشــد ،امــا اینکــه چقــدر او بــا یــک برنــد احســاس

آشــنایی دارد ،بــا آگاهــی از برنــد متفــاوت اســت (.)Dow & Kwon 2010

از نــکات دیگــری کــه میتــوان بــه آنهــا اشــاره نمــود ،یکــی ذکــر نکــردن تداعیهــای

مربــوط بــه خدمــات ارائهشــده توســط «ایرانــداک» ماننــد ســامانة پیشــینة پژوهــش یــا حتــی شــعار

«ایرانــداک» تحــتعنــوان «گنجینــة علمــی ایرانیــان» ،حتــی در مرحلــة اســتخراج تداعیهاســت کــه

کمبــود اطالعرســانی توســط «ایرانــداک» را نشــان میدهـ د و دومــی لــزوم بررســی دالیــل مربــوط
بــه نبــود تداعیهایــی اســت کــه بتــوان آنهــا را در ســطح پنجــم مــدل پنــج ســطحی «کاتلــر»

( )2005یعنــی «محصــول بالقــوه» طبقهبنــدی نمــود ،کــه لــزوم اهمیــت مدیــران «ایرانــداک» بــه

تحقیــق و توســعه را روشــن میســازد.

همچنیــن ،الزم بــه ذکــر اســت کــه ابــزار بهکاررفتــه در پژوهــش حاضــر بــههیـچ وجــه ابــزاری

ایســتا و بــرای یــک تحلیــل کوتاهمــدت نیســت و بهدلیــل قابلیــت بصــری مناســب و قابلیــت نمایــش

ارتباطــات در ذهــن مشــتریان ،بایــد در فواصــل زمانــی مشــخص و تعیینشــده بــرای بهرهگیــری
از توانایــی مقایســهای آن ،مــورد اســتفادة مجــدد قــرار گیــرد ،تغییــرات در نگــرش مشــتریان را
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مــورد بررســی قــرار دهــد ،و حتــی علــل آن را مشــاهده کنــد .در همیــن زمینــه «ســاترلند» 1نیــز بیــان

مـیدارد« ،زمانــی کــه ســازمان در مــورد تصویــری کــه میخواهــد از خــود منتقــل کنــد بــه تصویــر

مشــخص میرســد و تأییــد میکنــد کــه بــر پایــة ایــن تصویــر میتوانــد خــود را عرضــه کنــد ،بایــد
در پــی آن ،ادراکات عمومــی را ردیابــی کنــد» (قربانلــو .)256-257 ،1383

در آخــر ،بــه محققــان و پژوهشــگران پیشــنهاد میشــود کــه در راســتای شناســایی و نگاشــت

نقشــة مفهومــی برنــد از تلفیــق روشهــای موجــود در ایــن زمینــه ماننــد «زالتمــن» یــا روشهــای

تحلیلــی نیــز اســتفاده نماینــد یــا بهجــای مصاحبههــای تکبهتــک ،از نمایــش تداعیهــای

استخراجشــده بــر روی صفحــة نمایــش دارای پروژکتــور بــرای نمونههــای بزرگتــر یــا از

روشهــای آنالیــن و کامپیوتــر اســتفاده گــردد.

همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینکــه تداعیهایــی کــه در ذهــن مشــتریان قــرار دارنــد ،بــا توجــه

بــه کاربــرد و انتظــارات افــراد از برنــد ،متفــاوت هســتند ،یعنــی برخــی تداعیهــا ویژگیمحــور،

برخــی محصولمحــور و برخــی نیــز تجربهمحــور هســتند ( ،)John et al. 2006میتــوان بــا اســتفاده
از روش نمونهگیــری خوشــهای ،نقشــة مفهومــی برنــد «ایرانــداک» را از منظــر دیگــر ذینفعــان

ایــن ســازمان ،هماننــد اســاتید و دیگــر پژوهشــگران (غیردانشــجو) نیــز بهدســت آورد تــا شــبکة

تداعیهــای متنوعتــری ترســیم گــردد.

پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه ســازمانهایی کــه خدمــات مشــابه بــا «پژوهشــگاه ایرانــداک»

بــه پژوهشــگران ارائــه میدهنــد ،شناســایی شــده و نقش ـههای مفهومــی آنهــا بــا یکدیگــر مقایســه

شــوند.
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عدد اشتراکات مربوط به شاخصها
متغیرهای تحقیق

عدد اشتراکات

نتیجه

دسترسی آسان به پژوهشها

0/671

مجاز

مرجع پژوهش

0/604

مجاز

ایدهیابی برای موضوع و تکرارینبودن

0/66

مجاز

تجمیع پایاننامهها در یک مکان

0/764

مجاز

پایگاه اطالعاتی پایاننامههای داخلی

0/653

مجاز

سکوت و آرامش فضا

0/655

مجاز

کارکنان پاسخگو

0/729

مجاز

دسترسی مکانی آسان

0/682

مجاز

سرعت باالی اینترنت

0/661

مجاز

کارکنان خوش برخورد

0/627

مجاز

ساعت کاری مناسب

0/76

مجاز

برخورد خوب نگهبانی

0/65

مجاز

ارائة مناسب خدمات

0/536

مجاز

فضای خوب و علمی

0/623

مجاز

امکانات مناسب

0/689

مجاز

انتظار استفاده در ساعات شلوغی

0/667

مجاز

فضای کوچک و نامناسب

0/526

مجاز

بهروز نبودن پایاننامهها

0/812

مجاز

پایاننامههای بدون PDF

0/782

مجاز

اختصاص متن کامل به دانشگاههای تحت قرارداد

0/75

مجاز

دسترسی نداشتن به متن کامل در منزل /اینترنتی

0/78

مجاز

عدم پوشش همهی پایاننامههای کشور

0/831

مجاز

ممنوعیت عکسبرداری

0/802

مجاز

عدم ارائة فایل یا پرینت

0/765

مجاز

اتالف وقت برای نوشتن

0/848

مجاز

هزینهی باالی خدمات حضوری

0/824

مجاز

هزینهی استفاده از خدمات

0/781

مجاز
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مجموع مجذور بارهاي چرخشيافته

مقادير ويژه
كل

درصد واريانس

درصد تجمعی

مقادیر

درصد واريانس

درصد تجمعی

1

9/507

35/212

35/212

7/773

28/788

28/788

2

5/616

20/801

56/014

4/137

15/322

44/11

3

2/379

8/81

64/823

3/973

14/714

58/824

4

1/631

6/04

70/864

3/251

12/039

70/864

5

0/919

3/404

74/268

6

0/801

2/967

77/235

7

0/7

2/594

79/828

8

0/622

2/302

82/131

9

0/577

2/137

84/268

10

0/499

1/848

86/116

11

0/446

1/653

87/769

12

0/377

1/396

89/165

13

0/351

1/299

90/464

14

0/339

1/255

91/719

15

0/297

1/102

92/82

16

0/271

1/005

93/825

17

0/256

0/947

94/772

18

0/236

0/875

95/647

19

0/203

0/753

96/4

20

0/194

0/719

97/12

21

0/158

0/587

97/706

22

0/136

0/504

98/21

23

0/131

0/483

98/694

24

0/113

0/418

99/112

25

0/093

0/343

99/455

26

0/082

0/302

99/757

27

0/066

0/243
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ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  1347اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻢِ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
حميد كاظمي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر و داراي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ .ﺗﻔﻜﺮ
ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  1347اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻢِ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻫﺎيعلمــي
زﻣﻴﻨﻪـت
ـاتازسياسـ
تحقيقـ
ﻣﺪلمرك
ـم
ـروه واقتصــاد
متولــد  ١٣٤٧اســتاديار گـ
ﻃﺮاﺣﻲعلـ ِ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ
وﻛﺎر
ﻫﺎيــزﻛﺴﺐ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ .ﺗﻔﻜﺮ
داراي
و
ﻛﺸﻮر
ﻋﻠﻤﻲ
كشــور و داراي ﺳﻴﺎﺳﺖ
دكتــري مديريــت بازاريابــي اســت.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
مــوردﻋﻼﻗﺔ
ﻫﺎي ﻣﻮرد
زﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺴﺐ
ﻣﺪلﻫﺎي
ﻃﺮاﺣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و
هــاي
وﻛﺎراز اززمينه
وكار
كســب
هــاي
طراحــي مدل
تفكــر سيســتماتيك و

اســت.
عالقــة پژوهشــي وی
اﺳﺖ.
وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﺻﺎﻧﻠﻮ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1361داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي
ﺑﻬﺎره

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖﻣﺪرس اﺳﺖ
بهاره اصانلو

ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣ

متولــد ســال  1361دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة مدیریــت

رﻓﺘﺎررﺷﺘﺔ
دﻛﺘﺮي در
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﺑﻬﺎره اﺻﺎﻧﻠﻮ،
ﻣﺼﺮف
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ،
داراي ﺧﺎص
1361ﺑﻪﻃﻮر
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و

ایشــان ه
مــدرس ازاســت.
دانشــگاه
بازاریابــی بینالملــل از
اکنــون اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
ﺗﺮﺑﻴﺖمﻣﺪرس
داﻧﺸﮕﺎه
تربیتﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
در .رﺷﺘﺔ
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
1361
ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ
،
اﺻﺎﻧﻠﻮ
ﺑﻬﺎره
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
دانشــگاهﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ از
اســتادیار گــروه مدیریــتﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﻋﻼﻳﻖاســت.
خوارزمــی
بازرگانــی
ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖﻣﺪرس اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
مدیریــت بازاریابــی و بهطــور خــاص مدیریــت برنــد ،رفتــار مصرفکننــده و
ﻛﻨﻨﺪه .و
ﻣﺼﺮف
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ،
ﮔﺮوهﻃﻮر ﺧﺎص
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
رﻓﺘﺎرﺧﻮارزﻣﻲ اﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
بازاریابــی بینالملــلﻫﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاســت.
ـق پژوهشــی وی
اﻛﻨﻮنـه عالیـ
از جملـ
ﺑﺮﻧﺪ،اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖوي
ﺧﺎصﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻃﻮر ﻋﻼﻳﻖ
اﻟﻤﻠﻞ واز ﺑﻪﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه و
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
نسرین ابوئی

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﻧﺴﺮﻳﻦ اﺑﻮﺋﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1367داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ

متولــد ســال  1367دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــتة MBA

ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ اﺳﺖ .ﻣ
درـگاهرﺷﺘﺔ
MBAاســت.
خوارزمــی
گرایــش بازاریابــی از دانشـ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﻣﺪرك
هــایداراي
مدل1367
دیجیتــال وﺳﺎل
اﺑﻮﺋﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ
مدیریــت برنــد ،ﻧﺴﺮﻳﻦ
ﻛﺴﺐه
وکار از زمین
کســ
بازاریابــی
ﻫﺎي ﻣﻮر
هــایاز زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲوﻛﺎر
بﻫﺎي
ﻣﺪل
دﻳﺠﻴﺘﺎل و
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺮﻧﺪ،

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺧﻮارزﻣﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
MBA
رﺷﺘﺔ
ـت.
اﺑﻮﺋﻲ،ـ
وی اس
درــی
مــورد عالقــة پژوهش
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
داﻧﺸﮕﺎهﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
دارايازﻣﺪرك
ﮔﺮاﻳﺶ1367
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﻧﺴﺮﻳﻦ

ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﻋﻼﻗﺔ
اﺳﺖ.ﻣﻮرد
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي
وﻛﺎر از
ﻫﺎيازﻛﺴﺐ
ﮔﺮاﻳﺶ و ﻣﺪل
MBAدﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺧﻮارزﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺮﻧﺪ،رﺷﺘﺔ
در
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲاﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺮﻧﺪ،
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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