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 چکیده
توربویشریزیجذبگردشوگرنامهبرایبرهاشدهتاسازمانتگردشگریموجبرقابتوسر تتغییردرصنع

ازروشنقشوهبورایاسوتفادهتالشوییبویترکیصوبغهبواویکواربردتحقیوقاینباشند.مخاطبنیازمنددرک

است.بورایبرندگردشگریمنطقهآزادکیشبهنسبتداصلیازدرکمخاطبایجادبینشجهتمفهومیبرند

دردوگروهافراددارایسابقهوفاقودسوابقهبازدیودازمنطقوهآوریدادهدویستنفردرسطحشهرتهرانجمع

بااستفادهازاسلوبروشنقشهمفهومیازدومرحلهمصاحبهپ گیریآسانانتخابشدندونمونهباآزادکیش

باآنکهمنطقهآزادکیششاملجزایرکیش،هنودورابی،فواروربوزر و.ذهنیآنانترسیمشدهایبرند،نقشه

نتوایجافوراددارایبرطبوقهانموودنداشوت.کوچماست،جزکیشهیجتدا یمرتبطباجزایردیگردرنقشه

هایافرادفاقدسابقهبازدیدد.بیشازنیمیازتدا یشتنمثبتبیشتریداوتدا یسابقهبازدیدتعدادتدا یبیشتر

 نووانتودا یمنفویدربوهیتبلیغاتیرسانهیمقرارداشتنمشابهافراددارایسابقهبازدیدبود.نکتهقابلتوجه

افرادفاقدسابقهبازدیدبود.ینقشه

 

 هایبرند،روشنقشهمفهومیبرند،برندگردشگری.منطقهآزادکیش،تدا یواژگان کلیدی:

  

                                                                                                                                                                       

 یئطباطبا عالمه دانشگاه ،یحسابدار و تیریمد دانشکده ،یبازرگان تیریمد گروه اریاستاد .1
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 مقدمه

اسوت. وواملیهایاصیربازاردچارتحووالتاساسویشودهبرایمقصدهایگردشگریدرسال

گذاریکشوورها،گذاران،سرمایهچونافزایشسفردرجهان،رشدگردشمالی،توجهسیاست

اسوتهایاجتما یافزایشرقابتدرصنعتگردشگریراموجبشدهتوسعهاینترنتورسانه

(.7،4116)هوسانی،اکینچیواوسال

لدرصونعتهوایفعوا(مقصودهاوسوازمان4172)4برطبقگزارشسازمانجهوانیگردشوگری

طورموداومنیوازگردشگریبرایانطباقبابازاردرحالتغییرجهانیورشددرشرایطرقابتیبه

ریوزیوآوریاطال ات،برنامههمیندلیلکاربردفنونبازاریابیدرجمعبهاطال اتدارندوبه

هایمرتبطبابازارالزامیاست.گیریتصمیم

قابلیتکاربرددرصونعتگردشوگریرادارد،ایجوادهویوتبرنودازجملهمفاهیمبازاریابیکه

منظورایجادهویتبرندبراییوممقصودگردشوگری،است.به9یممکانیابرندسازیمکان

هایمورتبطبواابتدابایددیدگاهافرادنسبتبهبرندآنمشخ شودتامبناییبرایانجامفعالیت

باشد.ریزیدردستگذاریوبرنامهسیاست

تووانازروشنقشوهمفهوومیبرنوداسوتفادهمویبرایدرکدیدگاهافوراددرمووردیومبرنود،

کندتادریابندافرادچهتصویری(.اینروشبهمدیرانکمممی2،4116کرد)جانوهمکاران

آیوددسوتهوایبازاریوابیبوههادارند،تاازاینطریقمبناییبورایتودویناسوتراتژیازبرندآن

(. 2،4177)برندتوهمکاران

یشروربازاریابیگردشوگریاست)منصووریمؤیودوسولیمانی،بازاریابیتصویرمقصد،نقطه

راشناسواییگردشگرییممقصدبرندهایتدا یتوانباروشنقشهمفهومیبرندمی(.7937

یرصداییگیریگردشوگراندارد)شوکرد.برندگردشگریمقصدنقشیمهمیدرفرآیندتصمیم

(.7932وهمکاران،

                                                                                                                                                                       
1.Hosany, Ekincy & Uysal 
2.World Tourism Organization(Unwto)  
3.Place Branding 
4.John et al 
5.Brandt et al 
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استدرجلبگردشگرپیشروبودهوارهدرمیانمقاصدگردشگریایران،منطقهآزادکیشهم

تاکنونفعالیتیدربوابترسویمتصوویرگردشوگرانداصلویازبرنود(.اما6،ص7939)مونسان،

است.نپذیرفتهگردشگریمنطقهآزادکیشصورت

هایبرندگردشگریمنطقهآزادکویشازمنظوریتدا یشتشبکهاینتحقیقتالشیبراینگا

اجوزایتشوکیلدهنودهشوبکه"اسوتاز:گردشگرانداصلیاست.بنابراینسؤالتحقیق بوارت

"هایبرندگردشگریمنطقهآزادکیشازمنظرگردشگرانایرانیکدامند؟تدا ی


 مبانی نظری

 برندسازی مکان

باتمرکزبراستراتژیشرکت،4وشعار7شاملنام،نشانتجاریبرندسازیطراحیهویتبصری

(.9،4112نفعان،ارتباطاتداصلیوصارجی،اصالقواهودافاسوت)آنهولتانگیزهورفتارذی

درصصوصبرندسازیبهقطعشباهتمیانمکانومحصولوجوددارد.درطولتاریخهمواره

نیازبهجذبمهاجران،بازدیدکننودگانوتجوارتورویجهاجاذبهوتصویرصودرابهدلیلمکان

(.4171اند)آنهولت،داده

هایمبتنیبربیاناتبصری،کالمویورفتواریدرذهونافورادایازتدا یبرندیممکانشبکه

(وبرندسووازیمکووانایجووادیومهویووتبرنوودبووراییووممنطقووه2،4171اسوت)زنکروبووراون

هادارایاسوموبرصوی(معتقداستچونمکان4171(.آنهولت)2،4113جغرافیاییاست)فریره

داراینمادمخت صودهستند،بسیاریبرندسازیمکانرامترادفباایجاداشوتهاربوراییوم

کنند.مکان نوانمی

کنندبرندسازیمکاندرمنوابع لمویدررابطوهبوامفواهیممکوان،(بیانمی4116)6هاناوراولی

وابعادموردبررسیبرندمکواندرموورداستفادهشدهشهروملت،ناحیه،ایالتکشور، ،1مقصد

                                                                                                                                                                       
1.Logo 
2.Slogan 
3.Anholt 
4.Zenker & Brown 
5.Fereire 
6.Hanna & Rowley 
7.Destination 
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فرهنگ)ذانقهوسالیقغوذایی،ورزش،فویلم،ادبیواتوموسویقی(،صونعت،کشواورزی، هاآن

 است.میراثتاریخیوگردشگری)ازمنظرصنعتواوقاتفراغت(بوده



 های برند تداعی

هاداراییودیونبرندوهرچیزیهستند(،تدا ی7،7336ند)آکرهاقلبوروحبرندهستتدا ی

هواتصوورات،احساسوات،(.تودا ی7337کهبهنو یدرحافظهفردبابرندارتبوا دارد)آکور،

شووندکوهبوهنوو یبوابرنوددرهاییتعریوفمویادراکات،تصاویر،تجربیات،باورهاونگرش

(.122،ص4،4116ارتبا هستند)کاتلروکلر

متفواوتهسوتند.مطلوبیوت6ویکتوایی2،قودرت2هاازنظرمطلوبیت(تدا ی7339)9 قیدهکلربه

هوابوهبرنودگرشودتاتصوالتودا یهایمثبتومنفیبرنداست،قدرتنشانگرویژگینشان

هایبرندبابرندهایرقیباست.استویکتاییمعیارتمایزتدا ی

لمب و روش4111)1لو روشسنجشتدا یهای( شامل را ساصتارها روشهای مانند نیافته

پایه بر روشیاظهاراتبیتدا یآزاد پایهساصتاریافتههاینیمهچهارچوبو اظهاراتیبر

دارایچهارچوبمعرفیمیجهتداده و روششده یابیتدا یبرندوروشهاینقشهکنند.

.برندجزءاینگروههستندمفهومینقشه


 یابی تداعی برند های نقشه تکنیک

هاییچونیمویژگیصاص،شرایطصواصاسوتفاده،یومافرادمعموالًیمبرندراباتدا ی

ایازارتباطواتصوورتشوبکهها مومواًبوهسپارند.اینتدا یمعرفویایمنمادبهصاطرمی

هابنیادتصویربرنددردا ی(.شبکهت8،7369ایحافظههستند)اندرسونهایشبکههمچونمدل

(.7336ذهنافرادهستند)آکر،

                                                                                                                                                                       
1.Aaker 
2.Kotler & Keller 
3.Keller 
4.Favourability 
5.Strength 
6.Uniqueness 
7.Low & Lamb 
8.Anderson 
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-یوابیمصورفونقشوه7یوابیتحلیلوینقشوههواییوابیتودا یبرنودشواملروشهاینقشهروش

کننودههواازمصورفهوایتحلیلوی،تودا ی(.درروش4116هستند)جانوهمکاران،4کنندگان

کننودگان،یوابیمصورفهاینقشهدرروشگردد.استخراجشدهونقشهتوسطمحققترسیممی

،9)زالوتمنوکوالترگورددهااستخراجشدهوسپ شبکهتدا یتوسوطفوردترسویممویتدا ی

کنندگاناست.یابیمصرفهاینقشه(.روشنقشهمفهومیبرندجزءروش7332


 پیشینه تحقیق

 پیشینه تحقیقات داخلی

هابهپذیرفتهاست.بررسینقشهمفهومیبرندصورتدرایرانتحقیقاتکمیبااستفادهازروش

شدهاست.کردنمواردمحدودیصتمشدکهدرجدولزیرآوردهپیدا
 

 : پیشینه تحقیقات داخلی1جدول

 نوانپژوهشمحققردیف

نگاشتشوبکهوابسوتگیبرنودبانومملوتازمنظورمشوتریانبوا(7937زرافشان)7

برنداستفادهازروشنقشهمفهومی

گوذارانبوااسوتفادهازنگاشتشبکهوابسوتگینوامتجواریبیموه(7939محمدی)4

BCMروش

ابهریوان9 اسمعیلی

(7939)

کنندگانبااسوتفادههایبرندازنظرمصرفنگاشتشبکهتدا ی

ازروشنقشهمفهومیبرند.موردمطالعاتی:ایرانسلوهمراهاول


هوایبرنودبانومملوتمفهومیبرندبورایترسویمشوبکهتودا ی(ازروشنقشه7937زرافشان)

گیوریاستفادهکرد.جامعهآماریتحقیقمشوتریانبانومدرسوطحشوهرتهورانبودنودونمونوه

هوایمورتبطبوابرنودبانومملوتازتحقیقواتپیشوینصورتدردسوترجانجوامشود.تودا یبه

وموسومروشنقشهمفهومیبرنداسوتفادهاستخراجشد،بنابرایندراینتحقیقتنهاازقسمتد

                                                                                                                                                                       
1.Analitical Mapping 
2.Consumer Mapping 
3.Zaltman & Coulter 
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یتحقیقتعدادبیستتدا یبرایبرندبانمملتشناساییشد.یترسیمشدهشد.مطابقنقشه

هایمرتبطبابرنودبیموهملوت(بااستفادهازروشنقشهمفهومیبرندابتداتدا ی7939محمدی)

هوایمنتخوبوکردنتودا یادامهبامشخ راازدیدگاهمشتریانبیمهملتاستخراجکرد.در

هوایانفورادینموود.مطوابقآورینقشوهگیریدوبارهازمشتریانبیمهملتاقودامبوهجموعنمونه

موداریهوایبرصووردصووبکارکنوان،تبلیغواتناکوافیومشوتریشودهتودا ییترسویمنقشه

ترینارتبا بابرندبیمهملتداشتند.بیش

اولهایبرنودایرانسولوهموراه(باروشنقشهمفهومیبرندشبکهتدا ی7939اسمعیلیابهریان)

راترسیمکرد.درادامهبااستفادهازسهمطلوبیت،قدرتویکتاییکهبنابرا تقادکلرسهمعیوار

هایبرنددواپراتوررقیوبنموود.تدا یسنجشارزشویژهبرندهستند،اقدامبهارزیابیشبکه

درحالیکهایرانسول،فردیهمراهاولامتیازباالتریکسبکردهایقدرتومنحصربهدرمعیار

امتیازمطلوبیتباالترینسبتبههمراهاولکسبکرد.جامعهآمواریایونتحقیوق،دانشوجویان

بودند.محققبرایترسیمهرنقشهصدمصاحبهانجامداد.طباطبانیدانشگاهالزهراو المه


 ات خارجیپیشینه تحقیق

اسوت.کواربردهشودههایمختلفبهروشنقشهمفهومیبرند،روشینوظهوراست،امادرزمینه

دهد.جدولزیرتحقیقاتپیشینبااستفادهازاینروشرانشانمی
 : پیشینه تحقیقات خارجی2جدول 

 نوانپژوهشمحققردیف

وابستگیبرنداساییشبکهنقشهمفهومیبرند:روشبرایشن(4116جانوهمکاران)7

سنجشتغییراتدرتدا یاتمرتبطبوابرنودرهبوردرطوولکمپوین(4177)7فرنچواسمیت4

4171انتخاباتیسال

بندیبازارهایمرتبط:دیدگاهجدیدبخششبکه(4177)4برندتوهمکاران9

9برنووووودتودمورتوووووانگ 2

(4177)

یبرندیمشهردانشگاهیشهری:تحلیلنقشهمفهومبرندسازی

                                                                                                                                                                       
1.French & Smith 
2.Brandt et al 
3.Brandt & de Mortanges  
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هوایکلینیوم(باارانهومعرفیروشنقشهمفهومیبرند،شوبکهتودا ی4116جانوهمکاران)

یهوایمثبوتدرنقشوهمایوراازمنظربیمارانوافراد ادیترسویمکردنود.تعودادزیوادتودا ی

یبیموارانوافورادنقشوههوایمثبوتدربیماراننشانازاستاندارد ملکردباالواشتراکتدا ی

هایبهتریندکترهوای ادینشانگرتطابقباالمیانذهنیت مومو ملکردکلینیمبود.تدا ی

هایصواصنشوانگرجایگواهاولدنیا،پیشرودرتحقیقاتپزشکیومتخص دردرمانبیماری

 کلینیمدرذهنبیمارانوافراد ادیبود.

هوایحوزبیتودا یفهوومیبرنودرابورایترسویمشوبکه(روشنقشوهم4177فرنچواسمیت)

دهندگانپیشازانتخاباتسراسریاستفادهکردنود.نتوایجازمنظرر ی2وکارگر1کارمحافظه

یکاردرقیاجباحزبکوارگربوود.درنقشوههایمثبتبیشتریحزبمحافظهحاکیازتدا ی

صوبوزمانتغییرنمودپیداکورد.پیوروزیهایدیویدکامرون،رهبرکارتدا یحزبمحافظه

کاربارهبریدیویدکامرونبرنتایجتحقیقصحهگذاشت.حزبمحافظه

بنودیبوازاراسوتفادهکردنود.(ازروشنقشهمفهومیبرندبرایبخوش4177برندتوهمکاران)

مکردهوسپ کنندگانترسییکلیتدا یچایسبزلیپتونراازمنظرمصرفهاابتداشبکهآن

کننودگانچوایسوبزبندیسلسلهمراتبیاجما ی،ششبخشمصرفبااستفادهازروشصوشه

هوانشواندادهاکردند.نقشوهلیپتونراشناساییکردند.پ ازآناقدامبهتفسیرهریمازنقشه

کنندگانچایسبزلیپتونبرحسباوقاتمصرفپو ازورزشیوادرهووایآفتوابی،مصرف

کنند.میای،کیفیتوسالمتمحصولاستفادههایمیوهیصوب،گرانی،طعمدلیلمزهبه

3(ازروشنقشهمفهومیبرندبرایترسیمشوبکهتودا یبرنودلیوژ4177برندتودمورتانگ )

کردند.آنهادریافتندکهدانشجویان،لیوژرا نوانشهریدانشگاهیازمنظردانشجویاناستفادهبه

شناسند.بورایدانشوجویانمیهاییچونزندگیشبانه،جمعیتجوانومیراثتاریخیتدا یبا

یتحصویلبوود.غیربومیدرلیژفرهنگمتکثرلیژ املیجذابدرانتخاباینشهربرایاداموه

نتایجاینتحقیقازمستوالنشهریبرایجذبدانشجومورداستفادهقرارگرفت.
 

                                                                                                                                                                       
1.Conservative Party 
2. Labour Party 
3.Liege 
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 روش تحقیق

گورباشود،کوهنشوانهایانفورادیمویآورینقشهوجمعملمصاحبهاستخراجتدا یتحقیقشا

یجوامعاسوت،کوههایآماریبرایترسیمنقشوهیکیفیاستوهمشاملکاربردروشصبغه

توانآمیختهیاترکیبیمعرفیکرد.یکمیآناست.بنابراینتحقیقحاضررامیگرصبغهنشان

ایدرکبهترنگرشودرکافرادازبرندگردشگریمنطقهآزادکیشتحقیقحاضرتالشیبر

توانتحقیقحاضرراتحقیقیکواربردیهایبرنداست.بنابراینمیازطریقترسیمشبکهتدا ی

اسوتواطال واتدرتحقیقتوصیفذهنیتافراددررابطهبایمبرندمدنظربودهمعرفیکرد.

بنوابراینتحقیوقحاضور،اسوت.دسوتآمودهدهنودگانبوهپاسخازطریقبررسیتعدادبزرگیاز

یترکیبیاست.تحقیقیتوصیفیباصبغه

یافراددارایسوابقهوافورادفاقودجامعهآماریافراددرسطحشهرتهرانهستندکهبهدوطبقه

یسابقهبازدیدازمنطقهآزادکیشتقسیمشدند.حجمنمونهدویسوتنفورشواملصودنفوردارا

.درروشنقشهمفهومیبرنودتعودادا هواینمونوهبورحسوبسابقهوصدنفرفاقدسابقهاست

(درایون4116گردد)جانوهمکواران،یتکرارمصاحبهتادستیابیبهاجمارمشخ میقا ده

تحقیقباآنکهاجمارباتعدادکمتریمصاحبهبدستآمود،ازجهوتاحتیوا تواصودمصواحبه

کننوددرروشنقشوه(بوابررسویتحقیقواتپیشوین نووانموی4171چواسومیت)انجامشد.فرن

مفهومیبرندصدمصاحبهباالترینحجممناسببرایترسیمیمنقشهاست.

اسوت.محقوقبوامراجعوهبوهدفواترصودماتگیوریبوهروشدردسوترجصوورتگرفتوهنمونه

قدامبهانجاممصاحبهبامشتریانآنهامسافربریکهآمادگیهمکاریصودراابرازکردهبودند،ا

شوناصتیاسوتخراجودارابوودنایاطال واتجمعیوتنمود.پیشازانجاممصاحبهبواپرسشونامه

یبازدیدازمنطقهآزادکیشهرفردمشخ گردید.تجربهیا دمدارابودنتجربه


 ها روش تحلیل داده

هوایآورینقشوهملاسوتخراجتودا ی،جموعایشاروشنقشهمفهومیبرندفرآیندیسهمرحله

(.هوریومازایونمراحولالزاموات4116اجما یهستند)جانوهمکوارانانفرادیوتهیهنقشه

شوند.صاصصودرادارندکهدرادامهتشریحمی
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شناصتی،بوایومسوؤالانتهوایبوازبوهآوریاطال اتجمعیتها:پ ازجمعاستخراجتدا ی

هاییمرتبطبرنودگردشوگریکنید،چهویژگیهبهمنطقهآزادکیشفکرمیهنگامیک"شرح

هووابووهتفکیووممثبووتومنفوویازتوودا ی"کنوود؟منطقووهآزادکوویشبووهذهوونشووماصطووورمووی

هوادرصودتکوراردرمصواحبهازپنجاههاییبابیششود.درانتهاتدا یگویاناستخراجمیپاسخ

شوند.دیانتخابمیهایانفرابرایاستفادهدرنقشه

هایمنتخبواردیوماپلیکیشونتحوتوبشوده،لینومتدا یهایانفرادی:آورینقشهجمع

شووود.جووانوآوریموویهووایانفوورادیجمووعاپلیکیشوونبوورای ناصوورنمونووهارسووالونقشووه

سوببانود،اموابوهیاولودومراذکرکردهبودنجامعهدرمرحله(الزامیکسان4116همکاران)

پوذیرفتگیریصوورتموی دمدسترسیبها هاینمونه،درتحقیقاتپیشیندومرحلهنمونه

هایمضعفاست.دراینتحقیقبااسوتفادهازاپلیکیشوننیوازبوهدومرحلوهیآنکهبه قیده

درصدتکورارپنجوازسیهابابیشتهیهنقشهاجما ی:ابتداتدا یاست.شدهگیریبرطرفنمونه

هاییبامیزانتکورارمورزیدرصوورتشوند.تدا ی نوانتدا یاصلیانتخابمیهابهرنقشهد

هواهایاصولیصواهنودبود.تودا یازیمتدا یاصلی،جزءتدا یدارابودنتعدادارتبا بیش

هوایدیگوردرباالیتدا یشدهوبیشترهامستقیماًبهبرندوصلدرصدنقشهازپنجاهاگردربیش

شدهوتدا یاصلیمرتبهاولنامطورمستقیمبهبرندوصلگرفتهباشند،درنقشهاجما یبهقرار

ازآن.میزانتکوراریکوهپویششوددرادامهارتباطاتبرحسبمیزانتکرارمرتبمیگیرند.می

نقشوهشوود.تنهواآنارتباطواتیدری طوفانتخوابموینقطه نوانیابد،بهارتبا هموارهکاهش

بوههواییکوههاتکرارشدهباشد.تودا یی طفدرنقشهازمیزاننقطهیابدکهبیشاجما ینمودمی

ی طفباشند،بوهترازنقطهاند،اگردارایارتباطیباتکراربزر  نوانتدا یاصلیانتخابنشده

نتکوراربیشوتردر.بورایتعیوینشودتارتباطوات،معیوارمیوزاشووند نوانتدا یفر یانتخابموی

شود.هایانفرادیاستفادهمینقشه

 های تحقیق یافته
آوریشود.درهوردوطبقوهبیشوتریننامهجموعشناصتی ناصرنمونهباپرسشاطال اتجمعیت

فراوانیمتغیرسنراافرادسویتواچهولسوال،متغیورتعودادفرزنودراافورادفاقودفرزنود،متغیور
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کلیسان ومتغیرتأهلراافرادمتأهلتشکیلدادنود.درجودولزیورتحصیالتراافرادبامدر

شدهاست.شناصتی ناصرآوردهاطال اتجمعیت
 شناختی : تجزیه و تحلیل اطالعات جمعیت3جدول 

 فراوانی متغیر فراوانی متغیر فراوانی متغیر

 سن
دارا

 سابقه

فاقووووود

 سابقه

تعووووداد

 فرزند

دارا

 سابقه

فاقوووووود

 سابقه

سوووووووووطح

 تحصیل

دارا

 سابقه

فاقوووود

 سابقه

 76 72 زیردیپلم 93 27فاقد 77 76 41<

 42 97 دیپلم 42 43 7 47 49 41-91

 91 99 لیسان  49 71 4 42 41 91-21

 41 73 ارشد 71 77 9 47 72 21-21

 7 4 دکترا 2 4 9< 72 74 21-61

>61 2 3             

 داراسابقه ÷
فاقووووود

 سابقه
 تأهل

دارا

 ابقهس

فاقوووووود

 سابقه

دفعوووووات

 بازدید
 داراسابقه

فاقوووود

 سابقه

 1 94 7 97 96 مجرد 21 22 مرد

 1 47 4 63 62 متأهل 21 26 زن

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

9 96 1 

>9 77 1 
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هایبرنودگردشوگریمنطقوهآزادکویشبوهتفکیوممثبوتومنفویباسؤالیبازتدا یسپ 

کنید.هاباحداقلپنجاهدرصدتکراررادرجداولزیرمشاهدهمیاستخراجشد.تدا ی


 طقه آزاد کیششده از افراد دارای سابقه بازدید از من های استخراج : تداعی4جدول 

هایمنفیتدا یهایمثبتتدا ی

هتلداریوش

صلیجفارج

زندگیلوک 

صرید

هتلمارینا

زندگیشبانه

فرهنگباال

 دموجودچراغقرمز

بازارمرجان

پارکساحلیمرجان

صودرویصارجی

محیطمتفاوت

هتلترنج

اسکلهتفریحی

شهرزیرزمینی

آرامش

حریره

تفریحاتدریایی

هادلفینپارک

کشتیتفریحی

جتاسکی

مردممحلی

 تمیزی

فهایسبز

کشتییونانی

هوایشرجی

رویهساصتوسازبی

مدیریتضعیف

هابسازوبفروش

دصالتسیاسی

هایباالقیمت

بابمزنجانی

دشداشه

رویهوارداتبی
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 کیش شده از افراد فاقد سابقه بازدید از منطقه آزاد های استخراج : تداعی5جدول 

هایمنفیتدا یهایمثبتتدا ی

هتلداریوش

صلیجفارج

جزیرهایرانی

غروبآفتاب

کشتییونانی

صودرویصارجی

صرید

هایآبیورزش

زندگیلوک 

هاپارکدلفین

تفریح

اولینمنطقهآزاد

نمادمناطقآزاد

تفریحاتدریایی

محیطآزاد

هوایگرم

هاآقازاده

کاالیچینی

رویهوارداتبی

یباالهاقیمت

زندگیاشرافی

بابمزنجانی

دصالتسیاسی

شبکهسوم

جشنوارهتابستانیکیش


تفکیمبورای ناصورنمونوهوب،لینمآنبه هابهاپلیکیشنتحتپ ازواردکردناینتدا ی

هایانفرادیراطراحیکنند.درجدولزیرهمکاریا هواینمونوهارسالگردید.تاافرادنقشه

کنیدهارامشاهدهمیآورینقشهرفرآیندجمعد


 های انفرادی توسط عناصر نمونه: توزیع ارسال نقشه6جدول 

فاقدسابقهبازدیددارایسابقهبازدید

4346ازدوروزارسالپ 

2362ارسالباپیگیریپ ازیمهفته

741 دمارسال

711711جمع

 

یدامبهطراحیوارسالنقشهنمودند.درشکلزیریمنمونوهنقشوهافرادبهصفحاتواردواق

کنید.تدا یبرندگردشگریمنطقهآزادکیشمشاهدهمی
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 ی انفرادی : نمونه نقشه1شکل



کنندهمثبتیوامنفویهایمشخ هاهمراهبا المتها،ابتداتمامتدا یآورینقشهازجمعپ 

هوایاجموا یپ درپونجمرحلوهمحاسوباتبورایرسومنقشوهبودنشانواردجداولشدندوس

صورتپذیرفت.

اصولی نوانتودا یپنجدرصدوتعدادارتبا باالبهوهاباتکرارباالترازسیمرحلهاول:تدا ی

هوایاصولیهاییکهبه نووانتودا یدستهازتدا یانتخابشدند.درجداولششوهفتآن

است.هایشانبهرنگقرمزدرآمدهادتدا یانتخابنشدندستونتعد

درصدبهشر بیشترقرارگورفتنبواالینسبتارتبا مستقیمباالیپنجاههابامرحلهدوم:تدا ی

ها،اصولیمرتبوهشوند.سایرتدا یاصلیمرتبهاولانتخابمی نوانتدا یهایدیگربهتدا ی

هوووایمرتبوووهاول،سوووتونقوووراریدومهسوووتند.درجوووداولشوووشوهفوووتمقابووولتووودا 
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هابهرنگهایمرتبهدوم،ستونقرارگرفتنپایینتدا یهاومقابلتدا یگرفتنباالیتدا ی

است.سبزدرآمده


 : معیارهای ترسیم نقشه اجماعی افراد دارای سابقه بازدید از منطقه آزاد کیش7جدول 

 تدا ی

 تدا یمستقیم تدا یاصلی

  ارتبا تکرار
ارتبووووووا 

 مستقیم
 نسبت

بووووووواالی

 تدا ی

پوووووایین

 تدا ی

 21 91 21،26% 92 61 62 هتلداریوش+

 79 24 69،32% 66 37 67 صلیجفارج+

 91 99 64،19% 23 22 13 صرید+

 21 47 96،23% 41 64 12 بازارمرجان+

 79 27 67،32% 23 17 14 صودرویصارجی+

 43 41 22،96% 96 12 62 کشتییونانی+

 27 6 73،12% 74 29 69 لمارینا+هت

 3 29 62،11% 27 64 61 زندگیلوک +

 27 72 43،97% 71 62 26 ساحلیمرجان+پارک

 92 44 96،76% 47 96 22 چراغقرمز+ دم

 43 79 29،72% 44 91 27 زندگیشبانه+

 92 77 46،21% 72 42 23 جتاسکی+

 41 71 29،12% 47 14 26 تفریحاتدریایی+

 43 72 96،91% 76 92 21 یتفریحی+کشت

 94 6 91،29% 72 24 26 اسکلهتفریحی+

 41 79 27،91% 73 27 26 فهایسبز+

 71 46 16،73% 94 716 24 محیطمتفاوت+
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 97 6 46،73% 77 46 24 فرهنگباال+

 1 43 64،21% 99 93 21 +هاپارکدلفین

 44،26% 1 49 97 آرامش+

 
 

46،61% 6 79 91 تمیزی+

 
 

 96،63% 1 72 76 حریره+

 
 

 47،29% 9 47 72 شهرزیرزمینی+

 
 

 67،64% 3 2 77 مردممحلی+

 
 

 61،11% 6 49 71 هتلترنج+

 
 

 74 47 61،71% 67 21 39 -یباالهاقیمت

 66 47 42،41% 49 64 37 -رویهیوسازبساصت

 77 76 62،39% 64 47 19 -هوایشرجی

 3 22 61،72% 67 66 11 -مدیریتضعیف

 27 79 91،66% 42 12 66 -هابسازوبفروش

 74 91 61،32% 27 22 69 -دصالتسیاسی

 42 79 27،66% 76 93 29 -بابمزنجانی

 71،92% 9 99 43 -وارداتبیرویه

 96،96% 2 41 77 -دشداشه  

   

 کیش: معیارهای ترسیم نقشه اجماعی افراد فاقد سابقه بازدید از منطقه آزاد 8جدول 

 تدا ی

 تدا یمستقیم تدا یاصلی

 ارتبا  تکرار
ارتبوووووا 

 مستقیم
 نسبت

بووووووواالی

 تدا ی

پوووووووایین

 تدا ی

 74 27 66،67% 13 64 37 هتلداریوش+

 6 22 39،76% 64 712 66 صلیجفارج+
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 22 47 26،46% 24 61 61 صودرویصارجی+

 62 74 44،64% 73 19 62 غروبآفتاب+

 27 43 93،43% 99 62 62 کشتییونانی+

 29 46 92،91% 43 62 64 جزیرهایرانی+

 76 24 12،62% 29 16 17 صرید+

 41 47 66،12% 22 24 62 زندگیلوک +

 91 92 21،64% 97 93 67 تفریح+

 21 72 97،19% 76 24 26 +هاپارکدلفین

    72،72% 2 99 99 یآبی+هاورزش

    91،12% 71 77 41 اولینمنطقهآزاد+

    73،12% 2 6 47 نمادمناطقآزاد+

    96،63% 1 27 76 تفریحاتدریایی+

     49،16% 9 72 79 محیطآزاد+

 3 67 31،29% 62 92 32 -قیمتباال

 62 71 46،72% 49 23 66 -بابمزنجانی

 69 3 49،71% 73 62 64 -کاالیچینی

 3 21 61،94% 64 67 17 -جشنوارهتابستانی

 92 47 26،29% 99 24 66 -هاآقازاده

 6 71 37،12% 67 92 61 -هوایگرم

 46 3 99،99% 72 99 24 -شبکهسوم

 6 94 61،11% 94 13 21 -دصالتسیاسی

    46،79% 3 43 94 -زندگیاشرافی

    43،27% 2 44 71 -وارداتبیرویه
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طاتبورحسوبفراوانویبوههاشمارششد،سپ ارتباسوم:فراوانیارتبا جفتتدا یمرحله

هایاجما یارتباطاتیدرنقشهدستآید.تنهاآنی طفبهصورتنزولیمرتبشدهتانقطه

ازاینمقدارباشد.درنقشهافراددارایسابقهبازدیدنقطوه طوفهابیشآیندکهفراوانیآنمی

آمد.دستیازدهودرنقشهافرادفاقدسابقهبازدیدنقطه طفدهبه

شود.اگورتکورارهایاصلیشمارشمینشدهباتدا یهایانتخابچهارم:ارتبا تدا یمرحله

 نووانتودا یترباشد،ارتبا بهنقشهراهپیداکردهوتدا یبوهی طفبزر ارتباطیازنقطه

رایهواشورایطالزمبویومازتودا یشودهویچکند.بابررسیمشخ راهپیدامیفر یبهنقشه

 نوانتدا یفر یراندارند.انتخاببه

هابرسهنوراست.ارتبا باشودتبواالبواسوهصوط،ارتبوا بواپنجم:ارتباطاتدرنقشهمرحله

شود.پ ازشمارششدتمتوسطبادوصطوارتبا باشدتضعیفبایمصطمشخ می

هوایبشودتارتباطواتدرنقشوههابرایانتخواترینفراوانیشدتشدتارتباطات،معیاربیش

گیرد.اجما یمورداستفادهقرارمی

هایاجما یبرنودگردشوگریمنطقوهآزادکویشازمنظورافوراددارایباطیپنجگامباالنقشه

هوارامشواهدهآیود.درشوکلدووسوهنقشوهدستمیسابقهبازدیدوافرادفاقدسابقهبازدیدبه

هایمنفیبارنگقرمزمشوخ هایمثبتبارنگسبزوتدا یتدا یهاکنید.درایننقشهمی

اند.شده
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 : نقشه اجماعی برند گردشگری منطقه آزاد کیش از منظر افراد دارای سابقه بازدید2شکل 




: نقشه اجماعی برند گردشگری منطقه آزاد کیش از منظر افراد فاقد سابقه بازدید3شکل 
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 روایی و پایایی

هوااسووتفادهتوووانازروشبازسوازینقشووهجشروایوویروشنقشوهمفهووومیبرنودمویبورایسون

میویتصوادفصوورتبهیانفرادهاینقشهانیماز(.دراینروش4116کرد)جانوهمکاران،

هواوپوشوشتودا یبوهقوادراندازهچهتانقشهنیاکهشودیمیبررسوگرددیمانتخابنقشه

درصودهفتادحداقلتابازسازیهاانتخابنقشهروند.صواهدبودیینهانقشهروابطمیانآنهادر

.دهندپوششرایینهانقشهاز

هفتوادازشیبو،شیکوازدیوبازدسوابقهیداراافرادازنقشهپانزدهتعدادیتصادفانتخابازپ 

بانتخواازپو درحوالیکوه.دشویبازسازیاجما نقشهدرموجودروابطمجمو هازدرصد

مجمو وهازدرصودهفتوادازشیبوش،یکوازدیوبازدسوابقهفاقودافرادازنقشهنهتعدادیتصادف

بااجیقدرنهوپانزدها دادکهاستذکربهالزم.شدیبازسازیاجما نقشهدرموجودروابط

کوچومنسوبتاًیا وداد،یاجموا یهنقشوهوریبوراشودهآوریجموعیانفرادهاینقشهتعداد

.دهستن

اسوتفادههوانقشوهسوازیدونیموهروشازتووانیموبرندیمفهومنقشهروشپایاییسنجشیبرا

یتصوادفصورتبهدستدریانفرادهاینقشهابتداروشنیادر(.4116همکاران،وجان)کرد

صوورتبوهیاجموا نقشوهآوردندسوتبوهندیفرآمهینهریبراادامهدروشدهمیتقسمیندوبه

.ردپذییمصورتهجداگان

نیواکوهداشتوجودیتدا وچهارستیبشیکازدیبازدسابقهیداراافراداولمهینینقشهدر

،بودیتدا پنجوستیبتعداددوممهیننقشهدرتعداد یهیوکلمشمولیاجما ینقشههمچنین

وجوداولمرتبهیاصلیتدا دهتعداداولمهینینقشهدر.استنقشهدودرموجودهاییتدا 

.داردوجوودبخوشدودراولمرتبوهیاصولهاییتدا تعداددراشتراکنهیزمنیادرکهدارد

هایانفورادیافوراددارایسوابقهبازدیودازسازینقشههایزیرنتایجحاصلازدونیمهدرشکل

است.کیشنمایشدادهشده
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 دیبازد سابقه یدارا افراد منظر از شیک آزاد منطقه یرگردشگ برند یاجماع ی نقشه اول ی مهین: 4 شکل






دیبازد سابقه یدارا افراد منظر از شیک آزاد منطقه یگردشگر برند یاجماع ی نقشه دوم ی مهین: 5ل شک
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درتعودادنیواکهارددوجودیتدا شانزدهشیکازدیبازدسابقهفاقدافراداولمهینینقشهدر

دودرموجودهاییتدا هیکلمشمولاجما یینقشه.استیتدا شانزدهزیندوممهینینقشه

دراشوتراکیداراکوهداردوجووداولمرتبوهیاصولیتدا دهاولمهینینقشهدر.استنقشه

حاصولازهاینقشهریزشکلدودر.استدوممهینینقشهبااولمرتبهیاصلهاییتدا تعداد

.دکنییممشاهدهافرادفاقدسابقهراهایسازینقشهدونیمه




 دیبازد سابقه فاقد افراد منظر از شیک آزاد منطقه یگردشگر برند یاجماع ی نقشه اول ی مهین: 6 شکل






دیبازد سابقه فاقد افراد منظر از شیک آزاد منطقه یگردشگر برند یاجماع ی نقشه دوم ی مهین: 7 شکل
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 پیشنهادهای کاربردی

هواواتصوالچهوارتودا یهادرنقشوههایهتلداریوش،هتلماریناوپارکدلفیننمودتدا ی

دهودکوهواحودهایگردشوگریبواایجوادفهوایمرتبهدومبهتدا یمحیطمتفاوتنشوانموی

متفاوتبهجایگاهیماندگاردرذهنافراددستپیداصواهندکرد.

هوایهنودورابی،فواروربوزر وفوارورهتودا یدررابطوهبواجزیورهایاجما یهیچدرنقشه

کوچموجودندارد.باتوجهبهاینکهاینجزایرجزومنطقوهآزادکویشهسوتند،توالشبورای

هابهبرندگردشگریمنطقهآزادکیشالزماست.پیوندآن

گرفرصوتغذاییوجودندارد.اینامرنشانتدا یمرتبطبازنجیرهصنعتموادهاهیچدرنقشه

گذاریبرایارتقایایونصونعت،توالشبورایتورویجفرهنوگغوذاییمحلویوایجوادرمایهس

تصویرمطلوبدرذهنافراددرمنطقهآزادکیشدارد.

هایسیاسویمشوهودومشوخ اسوت.ایونموضوورآمدهنمودمنفیچهرههایبدستدرنقشه

تاینافراددرمنطقوهآزادکویشدهندهالزامبهنظارت،ایجادمحدودیتوکنترلبرفعالینشان

هایارتبواطیمنطقوهآزادکویشدرهایترفیعیوکانالهایمرتبطبافعالیتنمودتدا یاست.

گورهودررفوتمنوابعدرجهوتضوررافرادفاقدسابقهبازدیدبه نوانتدا یمنفوینشواننقشه

دهنودهنیوازبوهشوانرساندنبهوجهبرنودگردشوگریمنطقوهآزادکویشاسوت،ایونموضوورن

هایترفیعیمنطقهآزادکیشاست.بازنگریدرسیاست


 های آتی هایی برای تحقیق پیشنهاد

تورشودناطال وواتهواموجوبغنووییاسوتخراجتوودا یاسوتفادهازتکنیومزیمووتدرمرحلوه

گردد.شدهمیاستخراج

ی،مشوارکتافوراددرهوایانفورادآورینقشوهمنظوورجموعهوایاجتموا یبوهاستفادهازرسوانه

دهد.تحقیقاتآتیراافزایشمی
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بندیبازارگردشگریدرکبهتریازبازارمنظوربخشاستفادهازتکنیمنقشهمفهومیبرندبه

آورد.گردشگریفراهممی


 های تحقیق محدودیت

طحشهرگیریغیرتصادفیدرجامعهآماریافراددرسباتوجهبهاینکهدرتحقیقازروشنمونه

است،نتایجاینتحقیققابلتعمیمبهکلایراننیست.تهراناستفادهشده

کردنتودا یجدیودیگویانامکاناضافههایانفرادیبرایپاسخآورینقشهیجمعدرمرحله

فراهمنبود.

ادیهایانفورآورینقشهبرصیافرادبهسبب دممهارتدراستفادهازکامپیوتردرمرحلهجمع

بامشکلمواجهبودند.

صوورتهوایانفورادیبوهآورینقشهیجمعهادرمرحلهامکانبرداشتمتفاوتافرادازتدا ی

یمفهومیبرندوجوددارد.بالقوهدرروشنقشه
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