توزیع فضایی و رتبهبندی كارايی نسبی زيرساختهای گردشگری
استان زنجان با رويكرد تحليل پوششی دادهها
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برندســازی ،حــس تعلــق بــه
برندمــکان ،مقصــد گردشــگری،
جزیــره کیــش ،نظریــه دادهبنیــاد

و ایجاد تمایز بین مکانهای مشابه در بازارهای رقابتی گردشگری بهشمار
میرود .در بین مکانها ،جزایر اغلب تجربههای منحصربهفردی در مقایسه با
سرزمین اصلی گردشگران فراهم میکنند .برای رقابت جزیره کیش با دیگر جزایر
گردشگری جنوب غربی آسیا برندسازی الزم است تا بتوان از پتانسیل ویژه آن
برایتبدیلشدنبهبرترینمقصدگردشگریبهرهمندشد.
هدف از این تحقیق طراحی مدلی مبتنی بر حس تعلق برای برندسازی جزیره
کیش است .ازآنجاکه درباره برندسازی جزایر گردشگری مطالعات اندکی انجام
گرفته است ،برای نظریهپردازی و شناسایی ابعاد مدل از تئوری زمینهای مبنی
بر رهیافت نظاممند استراوس و کوربین استفاده شده است .دادههای این تحقیق
از طریق مصاحبههای عمیق نیمهساختارمند با استفاده از نمونهگیری نظری از
متخصصان و خبرگان حوزههای بازاریابی ،برند و گردشگری گردآوری شده است.
پس از استخراج مفاهیم اولیه و کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،مفاهیم با نسخه
 18نرمافزار مکس کیودا استخراج و تجزیهو تحلیل شد.
نتایج تحقیق نشان میدهد که فرایند برندسازی مبتنی بر حس تعلق به برند
جزیرهکیشتحتتأثیرشرایطع ّلیکهمدیریتراهبردی(استراتژیک)برندنامیده
میشوند شکل میگیرد .سپس ،با استفاده از راهبردهای بازاریابی مکانمحور،
اقتصادی و حس تعلق به مکان به پیامدهای مطلوب آن ،دلبستگی به مکان،
ارزش مکان و توسعه اقتصادی ـ فرهنگی میانجامد .این فرایند در شرایط
زمینهایعواملمحیطی ـ قانونیوفرهنگی ـ اجتماعیتقویتشدهوباچالشهای
برندسازی روبهرو است5.

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

مقدمه

توسعه اقتصادی نامتوازن ناشی از توزیع نامساعد منابع
و داراییهایی راهبردی به افزایش رقابت میان شهرها و
کشورها منجر شده است .برندسازی مکان که شهرها و
کشورها را در متمایزشدن از رقبا یاری میکند ،به بخش
توسعه اقتصادی تبدیل شده است .ازآنجاکه

مهمی از
مردم و سرمایه و دانش به مکان خاصی محدود نیستند،
توسعه اماکن بهعنوان نامهای تجاری به پیشرفت یک
محیط در جذب فعالیتهای جدید و گروههای مهم کمک
میکند (پوالدوند و بزرگزاده .)۱۳۹۶ ،بسیاری از مکانها

در جهان ،با هدف متمایزکردن خود از دیگران ،بهدنبال
داشتن راهبردهای ساخت برندند و بر منحصربهفرد بودن
محصوالت خود تأکید میکنند (.)Zenker et al., 2017
استفاده از برند گردشگری برای جذب گردشگران چند
مزیت دارد:استفاده از حق مؤلف برند در انحصار آن مکان
میماند ،ممکن است برند به سمبل کیفیت تبدیل شود و
در نهایت با استفاده طوالنیمدت ،یادآور تمامی منافع به
گردشگران بالقوه شود (کروبی.)1398،
در بین مکانها ،جزایر گردشگری 6عاملی تأثیرگذا ر در
اقتصاد محلی و توسعه آن مکان بهشمار میروند .جزایر

 .2استاد گروه مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)؛ moshabak@modares.ac.ir

 .3استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران؛
 .4استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران؛
 .5این مقاله برگرفته از رساله دکتری خدیجه قائممقامی تبریزی با عنوان «طراحی مدل برند مکان مبتنی بر حس تعلق به برند ،مطالعه موردی جزیره
کیش» به راهنمایی آقای دکتر مشبکی و مشاوه آقایان دکتر نعامی و دکتر آزاد است.
 .6در یک دستهبندی دیگر جزایر به مسکونی و غیرمسکونی تقسیمبندی میشوند
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اطمینان را میدهد که محصول (مکان) موردنظر کیفیت
الزم را دارد و به همین خاطر گردشگر (مشتری) حاضر است
مبلغ بیشتری بپردازد (.)Zenker et al., 2017
امروزه با توجهبه هزینههای سنگین سفرهای خارجی و
کاهش قدرت خرید مردم ،بازار گردشگری داخلی رونق
بسیاری یافته است .جزیره کیش ،با توجه به داشتن
پتانسیل ویژه ،برای بهرهگیری از این فرصت و تبدیلشدن
به برترین مقصد گردشگری نیازمند سرمایهگذاری و
توسعه منابع مالی درخصوص کاوش بناهای تاریخی
بیشتر ،همچنین ساختوساز امکانات تفریحی و اقامتی
و گردشگری است .ویژگیهای خاص جزیره کیش و
برندسازی این مکان انگیزه خوبی برای ترغیب گردشگران
و سرمایهگذاران ایرانی و خارجی فراهم میکند .درحال
حاضر ،جزیره کیش از سوی سازمان گردشگری چهارمین
مقصد گردشگری در جنوب غرب آسیا اعالم شده است
(شاخصهای بررسیشده شامل منابع فرهنگی و سفرهای
تجاری،منابعطبیعی،زیرساختارهایخدماتگردشگری،
زیرساختهای حملونقل هوایی ،قیمتهای رقابتی،
مهمانپذیری ،خطوط مخابراتی ،منابع انسانی ،سالمت
و بهداشت ،امنیت و محیط تجاری است(& Ghazi
 .))Goede, 2017وجود جاذبههای گردشگری و فضاهای
زیبا و دیدنی ،همچنین الزمنبودن ویزای ورود برای کلیه
اتباع خارجی امکان پذیرایی بیش از یکمیلیون گردشگر
خارجی و داخلی را فراهم کرده است.
با توجهبه پیچیدگی برندسازی مکان و عوامل تأثیرگذار در
آن ،سؤال اصلی تحقیق این است که عوامل تأثیرگذار در
شکلگیری برند مکان جزیره کیش بر اساس حس تعلق
کداماند و چگونه این جزیره را به برترین جزیره گردشگری
تبدیل میکنند .در این راستا ،با شناسایی و تعیین عوامل
تشکیلدهندهبرندجزیرهکیشبراساسحستعلق بهبرند
اینمکانوشناساییروابطبینمتغیرهایمؤثرومداخلهگر
بهاینمسئلهمیپردازیم.

ی در شهرها و مکانهای دیگر،
،در مقایسه با گردشگر 
اغلب تجربههای متفاوت و منحصربهفردی دارند و
بهنوعی فریبنده و اغواکننده ادراک میشوند .عالوهبراین،
گردشگری در جزایر متفاوت با گردشگری در سرزمین
اصلی است .بهطور کلی جزایر با مواردی خاص مانند
اقامتگاهها و غذاها و حملونقل که از مقاصد سرزمین
اصلی بسیار گرانترند متمایز میشوند .جزایر گردشگری
به دلیل جاذبههایی مانند تغییر فصل ،آبوهوا ،مناظر و
چشماندازهایی زیبا تفاوتهای چشمگیر و جذابی برای
گردشگران دارند .بر اساس اسناد تاریخی ،ساکنان جزایر
از طریق ماهیگیری ،صنایعدستی یا کشاورزی امرارمعاش
میکنند ( .)Tiago et al., 2020یکی از بزرگترین چالشها
در بازاریابی مکانها ،امکان جایگزینی مکان بازاریابی شده
است .بسیاری از مکانها در صدد استفاده از روشهای
برندسازی برای متمایز ساختن تصویر و هویت مکان
و تأکید بر منحصربهفرد بودن داراییهای مکان خود
هستند .این تمایزبخشی یکی از کلیدیترین راهبردهای
موضعیابی رقابتی است .برندها در رفتار مشتریان تأثیر
قدرتمند تجارت،
میگذارند ،به این ترتیب که برندهای
ْ
جذابیت سرمایهگذاری ،نیروی کار ماهر و گردشگران را به
مکان موردنظر جلب میکنند ،اهداف صنعت گردشگری را
ارتقا میدهند و سبب تقویت هویت شهروندان و افزایش
عزتنفس آنها میشوند (میوالنن و رینشیو .)1394 ،1از
همینرو برندسازی برای مکانهای گردشگری از اهمیت
بسیاری برخوردار است .همچنین برندها ابزار مختصر و
د در اختیار
مفیدی برای سادهسازی فرایند انتخاب و خری 
مشتریان قرار میدهند .اگر مصرفکنندگان برندی را
شناسایی کنند و درباره آن دانشی هم داشته باشند ،دیگر
مجبور نخواهند بود خود را با اطالعات آن درگیر و آنها را
بهطور مداوم پردازش کنند (کلر.)1389،
حس تعلق قوی به یک برند اشاره به روابط خصوصی بین
مشتریانوبرندهاداردوممکناستحتیبهتعهداتبیشتر
بینجامد.دراینمیان،میتوانباایجادحستعلقوتثبیت
آن ،ایجاد تجربه باکیفیت از تأثیرات مستقیم برندسازی
مکان و ایجاد تأثیرات مستقیم در انتخاب مشتری نقش
داشت .چالش برندسازی مکان به پیچیدگی فرایند
تصمیمگیری گردشگر بستگی دارد ،زیرا خرید آمیخته از
مکان برای افراد با عدم اطمینان و هزینه زیاد همراه است.
برخالف کاالهای فیزیکی ،قبل از رفتن به مکان ،امکان
امتحان آن وجود ندارد و این تصمیم با ریسک زیادی همراه
است .ایجاد برند نوعی ایجاد اطمینان است که هم پیش
و هم پس از سفر ایجاد میشود .برند قوی به مخاطب این

پیشینهپژوهش
موضوع برندسازی نخستینبار پنجاه سال پیش در ادبیات
بازاریابی با عنوان «برند مکان» از سوی سیمون آنهولت2
مطرح شد .نخستین کنفرانس درباره برند مکان در سال
 ،1996نخستین مجله در این زمینه در اواخر سال 1990
و نخستین کتاب برند مکان در سال  2002منتشر شد
(میوالنن و رینیشو .)1394 ،با افزایش جابهجایی مردم در
جوامع امروزی و رشد صنعت گردشگری ،بحث بازاریابی
مکانها و شهرها و کشورها مورد توجه قرار گرفت .امروزه

1. Moilanen & Rainisto

2. Simon Anholt

طراحی مدل برندسازی جزیره کیش مبتنی بر حس تعلق
با رویکرد نظریه دادهبنیاد

مطالعات پیشتر هازن و زیفمن ( )1999نشان داده است که
هرچ ه حس تعلق به یک شیء بیشتر شود احتمال نگهداری
آن نیز بیشتر میشود .افراد در محیطهای خارجی در زمان
احساس استرس به دنبال حمایتهای فیزیکی و درونی
برای ایجاد حس تعلقاند و این امر سبب ایجاد آرامش در
آنها میشود .افراد میتوانند تعلقات احساسی به مکانها
( )Rubinstein & Parmelee, 1992داشته باشند .مطالعات
بازاریابی مشابه ( )Mehta & Belk, 1991بیان میکنند
که مصرفکنندگان میتوانند حس تعلق خود را به مکان
1. John Bowlby

2. Relph
3. Almeida-Santana & Moreno Gil
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.)2010

(& Schouten
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شهرها و کشورها و مناطق جغرافیایی درگیر فعالیتهای
تبلیغاتی و شیوههای ارتباطی مدرناند تا نام خود را
ت برندی قدرتمند در ذهن مخاطبان حک کنند.
بهصور 
ت در اذهان
هدف این فعالیت ایجاد آگاهی و تصویری مثب 
است تا بهتبع آن مخاطبان به بازدید از منطقه ترغیب
شوند (کلر .)1389 ،بیکر برند مکان را مجموعهای از افکار و
احساسات و انتظاراتی تعریف میکند که مردم از یک محل
متصورند ( .)Baker, 2007برندسازی مکان،یافتن ایده یا
ن مکانی از
خلق مواردی منحصربهفرد است که بهواسطه آ 
مکانهای دیگر متمایز میشود و از این رهگذر امکان رقابت
با سایر مکانها را پیدا میکند (.)Ashworth, 2009
امروزه مصرفکنندگان در تعامل با هزاران محصول و برند
زندگی میکنند و همواره حس تعلق خود را به اشیا بهبود
میبخشند .تعلق حس قدرتمندی است که ممکن است
مصرفکنندگان در ارتباط با برندها پیدا کنند و اولینبار
آن را جان بالبی 1در سال  1979از طریق تئوری تعلق
پیشنهاد کرد .وی بیان نمود که میزان تعلق احساسی به
یک شیء ماهیت تعامالت افراد با آن شیء را ایجاد میکند.
طبق نظریه جان بالبی ،تعلق حسی نهادینه بین افراد یا
موضوعی خاص است و ممکن است در ارتباط با احساسات،
عشق ،هیجان و ...بهشدت و متناوب تغییر یابد .برای
مثال ،افرادی که حس تعلق قوی بهفردی دارند احتمال
سرمایهگذاری مشترک و حتی جانفشانی برای آن فرد در
آنهابیشتراست.بههمینترتیب،حستعلقمصرفکننده
به برند ممکن است سبب تعهد (وفاداری) به برند و تمایل به
پرداختهای بیشتر برای بهدستآوردن آن شود (Thomson
 .)et al., 2005مورگان ب ر اساس تئوری تعلق بیان میکند:
الگویی از تجربیات احساسی در برابر مکان توسعه مییابد که
سبب میشود در طول زمانُ ،انس به مکان تبدیل به عالقه
به مکان شود .تحقیقات رفتار مصرفکننده نیز از این ایده
حمایت میکند که احساسات در مدتزمان فرایند مصرف
اصالح و به ارزیابی رفتار پس از خرید میپردازد و این
احساسات تحتتأثیر تعلق به برند قرار میگیرد (Morgan,

زندگی ( ،)Hill & Stamey, 1990برندها
 )McAlexander, 1995یاهرگونهشیءدلخواه افزایشدهند.
مفهوم این قبیل تعلقات بازتاب عواطف احساسی در رفتار
مصرفکننده توسط ( )Shimp & Madden, 1998بررسی
شده است ( .)Thomson et al., 2005از نگاه پدیدارشناسانی
مانند رلف 2حس مکان به معنای مرتبطشدن با مکان
بهواسطه درک نمادها و فعالیتهای روزمره است .این حس
ممکن است در مکان زندگی فرد بهوجود آید و با گذر زمان
عمق و گسترش یابد .حس مکان نهفقط باعث هماهنگی
و کارکرد مناسب فضای مکان و انسان است ،بلکه عاملی
برای احساس امنیت ،لذت و ادراک عاطفی افراد نیز هست
و به هویتمندی افراد و احساس تعلق آنها به مکان کمک
میکند ،بهطوریکه به فرد نوعی احساس وصفنشدنی القا
میکند و او را سرزنده شاداب و عالقهمند به بازگشت به مکان
میسازد (.)Tuan, 2001
چن و هان ( )2016در تحقیقات خود درباره تأثیر ابعاد
مختلف تعلق به برند بر رفتار شهروندی برند در چین نشان
دادند که هویت برند ،انس و الفتهای اجتماعی ،حس تعلق
عاطفی و انتظارات از برند در رفتار شرکتکنندگان برند تأثیر
دارد .همچنین وابستگی به برند و انتظارات از برند در حفظ
مشتریتأثیرگذاراست.
کوتسی و همکاران ( )2018با بررسی نقش دیداری و
شنیداری اثر برند در شکلگیری تعلقات (وابستگیهای)
درونگروههایذینفعان،شهروندان،مهاجرانوگردشگران
دریافتند که سازمانها میتوانند از نقشههای ادراکی برای
ساختسکویارتباطیمکانیمتمایزاستفادهکنند.
لوکارلی ( )2017بیان کرد که بازاریابی مکان ،فرایندی
سیاسی است که به مداخالت سیاسی و شکلگیری فضاهای
جدیدمنجرمیشود.بهمنظورتحققاینامر،بازاریابیمکان
بهعنوان جزء جداییناپذیر سیاستها و راهبردهای شهری
مطرحمیشود.همچنیندرکبهترمقیاسبرندسازیمکان
نیازمند سیاستها و پشتیبانیهای مدیریتی گستردهتر و
تخصصبیشتردرخصوصبازاریابیمکاناست.
المدیا سانتانا و مورنو گیل )2018( 3در تحلیل راهبردهای
رقابتی جزایر از طریق مدیریت معماری برند و تأثیرات
دیدگاههای گردشگران دریافتند که اغلب مدیران
گردشگری جزایر بدون توجه به رقبای خود ،سرزمین اصلی
گردشگران و ارتباط آنها با برندهای جزایر دیگر (معماری
برند) به تدوین راهبردهای خود میپردازند .درحالیکه
برای طراحی کارآمد معماری برند جزایر گردشگری باید به
جزایری که در بازاری خاص با هم رقابت میکنند نیز توجه
داشت.
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گومز و همکاران ( )2018در بررسی برندسازی شهری پنج
پایتخت بزرگ اروپایی لندن ،پاریس ،برلین ،رم و مادرید
دریافتند که هویت برند این شهرها از آگاهی ،کیفیت
ادراکشده از شهر ،تأثیر دیدگاه بر روی برند و تصویر برند
تشکیل شده است .همچنین شاخص برند شهری نشان
داد که بین ابعاد این شهرها تفاوتهایی وجود دارد.
مدیرانشهریبرایارزیابیجایگاهشهردربینرقباوطراحی
راهبردهایپایتختهاازاینشاخصبرندشهریبهرهمیبرند.
زلنسکایا و الکانوا )2020(1در بررسی مشکالت معماری
برند مکان دریافتند که معماری برند مکان به طراحی
زیرمجموعههای برند با گرایش مشتری و انعکاس
پیچیدگیهای مکان کمک میکند .همچنین به مزایای
انعطافپذیری راهبردهای زیرمجموعههای برند (مانند
اجازه اصالح برند مادر بدون از دستدادن ویژگیهای
زیرمجموعه برند ،سرمایهگذاری در زیرمجموعههای برند
برای جذب بازار دنج ،توسعه جاذبههای شهر برای بازار
گستردهتروگردشگریمتنوعترواعتبارافزایشیافتهبرند)و
چالشهای تحقق راهبرد (از قبیل هزینههای ترویج فروش
و ریسک ارتباطات و عدم اتحاد سرمایهگذاران) میپردازند.
ژانگ و همکاران ( )2020به بررسی برندسازی شهر نینگبو2
و تأثیر دیپلماسی عمومی بر برندسازی شهری و جهانی
پرداختند .نتایج تحقیقات آنان نشان داد که سهامداران بر
اساس عالیق ،توجهات و دغدغههای خود ادراک متفاوتی
از تصویر برند شهری دارند .همچنین دیپلماسی عمومی بر
گ تمرکز دارد
توانمندسازی افراد ،توسعه اقتصادی و فرهن 
و این موارد بر برندسازی شهری تأثیر مستقیم میگذارد .به

اینترتیبکههدفمشترکدیپلماسیعمومیوبرندسازی
شهری ارتقای تصویری مثبت از شهر است.
ازتحقیقاتداخلیانجامشدهدرزمینهموضوعاینپژوهش
میتوان به تحقیقات زیر اشاره نمود:
قشقایی و همکاران ( )1395به ارزیابی حس تعلق به
ساحل بوشهرباتأکیدبرعواملکالبدیومحیطیپرداختند.
بررسیهانشاندادکهعواملمحیطیطبیعی،موقعیتمکان
ودسترسی،تنوعفضایی،ایمنیونفوذپذیریرابطةمعناداری
درارتقایحستعلقبهمکاندرساحلشهربوشهردارد.
قاضی و خوده )2017( 3در ارزیابی اقتصاد خالق کیش
دریافتند که بازار حوزههای هنری و آموزشوپرورش رشد
زیادی دارند و بخشهای دیگر مانند گردشگری ،ورزش،
ف ّناوری ارتباطات و خدمات مالی بینالمللی ،با اینکه
ل رشدند ،نتوانستهاند بازار بزرگی ایجاد
بهسرعت درحا 
کنند.عواملیمانندفقدانتابآوری،توسعهناکافیصنعت
گردشگری ،توزیع نامناسب درآمد و نبود شایستهساالری
در بخشهای خالق اقتصاد مانع جلب طبقه خالق و توسعه
صنایع خالق در این جزیره شده است.
نتایج تحقیقات شهابی و همکاران ( )2018برای توسعه
مدل هویت برند جزیره گردشگری کیش به شناسایی
پنج ُبعد آشنایی ،تصویر ،ارزش ،کیفیت و وفاداری منجر
شد .در خارج از مدل ،داراییهای طبیعی و فرهنگی
بیشترین تأثیر را داشتند .همچنین دیدگاههای مدیران
و سیاستگذاران مقاصد گردشگری بیشترین تأثیر را در
راهبردهایبرندسازیدارند.

جدول  :1خالصه مطالعات انجامشده در زمینه برندسازی مکان
نام پژوهشگر/پژوهشگران

سال تحقیق

موضوع

قشقایی و همکاران

1395

بررسی ارزیابی حس تعلق به ساحل بوشهر با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی

چن و هان

2016

تأثیر ابعاد مختلف تعلق به برند در رفتار شهروندی برند در چین

کوتسی و همکاران

2018

نقش دیداری و شنیداری اثر برند در شکلگیری تعلقات (وابستگیهای) آن در چهار
گروه ذینفعان ،شهروندان ،مهاجران ،گردشگر

لوکارلی

2017

)برند مکان بهعنوان یک سیاست مدنی :برند مکان سیاسی (غیرسیاسی

قاضی و خوده

2017

ارزیابی اقتصاد خ ّ
الق کیش و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قدرت ،فرصتها و تهدیدها

المدیا سانتانا و مورنو گیل

2018

تحلیل راهبرد رقابتی جزایر از طریق معماری برند

گومز و همکاران

2018

بررسی برندسازی شهری در پنج پایتخت بزرگ اروپایی لندن ،پاریس ،برلین ،رم و
مادرید و مقایسه هویت برند و جایگاه رقابتی آنها

شهابی و همکاران

2018

توسعه مدل هویت برند گردشگری کیش

زلنسکایا و الکانوا

2020

بررسی مشکالت معماری برند مکان و راهبردهای زیرمجموعههای برند و چالشهای تحقق آن

ژانگ و همکاران

2020

بررسی برندسازی شهری و تأثیر دیپلماسی عمومی بر آن در جهت ارتقای تصویر مثبت از شهر

1. Zelenskaya&Elkanova
2. Ningbo

3. Ghazi & Goede
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طراحی مدل برندسازی جزیره کیش مبتنی بر حس تعلق
با رویکرد نظریه دادهبنیاد

جدول  :2مشخصات نمونه
سن

جنس

حوزه کاری

تخصص جانبی

تحصیالت /مرتبه
علمی

 70سال

مرد

استاد دانشگاه و عضو
هیئت علمی

مشاور بازاریابی
برندسازی گردشگری
رسانه

استاد

 60-50سال

مرد

استاد و عضو هیئت
علمی دانشگاه

مشاور سازمان منطقه
آزاد کیش ،بازاریابی،
برندسازی شهری
گردشگری

/استاد
دانشیار

کتاب ،مقاله ،طرح
پژوهشی ،پروژه
کاری مرتبط

 25سال

 50سال

زن

استاد و عضو هیئت
علمی دانشگاه

مشاور بازاریابی
برندسازی گردشگری

دانشیار

کتاب ،مقاله ،طرح
پژوهشی

 15سال

 1نفر

50-30

مرد

معاون گردشگری

مشاور گردشگری
هتلداری

دکتری تخصصی ،مقاله ،طرح پژوهشی
کارشناسی ارشد

 11سال

 3نفر

50-30

مرد

مدیریت هتل و
گردشگری

دکتری تخصصی مقاله ،طرح پژوهشی

 10سال

 1نفر

مشاوره

تجربه کاری

تعداد

تولیدات دانشی

کتاب ،مقاله ،طرح بیشتر از 40
سال
پژوهشی

 1نفر

 5نفر

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روششناسیپژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات کیفــی اســت و بــا روش
نظریــه دادهبنیــاد انجــام شــده اســت .ایــن روش رویکــردی
اســتقرایی دارد و بــر اســاس آن نظریــه ،از مفاهیــم حاصــل
از دادههــا شــکل میگیــرد (داناییفــر و الوانــی.)1398 ،
بــرای انجــام پژوهشهــای ایجــاد و توســعه ســه طــرح
وجــود دارد :رهیافــت نظاممنــد کــه بــا نــام اســتراوس و
کوربیــن ( )1998شــناخته میشــود ،رهیافــت پیدایشــی
یــا ظهــوری کــه مربــوط بــه گالســر ( )1992اســت و رهیافــت
ســاخت کــه از ســوی چارمــز ( )2000ارائــه شــده اســت
(روســتا و همــکاران .)1396 ،ایــن پژوهــش بــا رهیافــت
ش شــناخت
نظاممنــد انجــامگرفتــه اســت .هــدف ایــن رو 
و درک تجــارب افــراد از رویدادهــا و وقایــع در بســتری خاص
اســت .جامعــه آمــاری ایــن مقالــه را اســتادان و خبــرگان
حوزههــای برندســازی شــهری ،گردشــگری و بازاریابــی
تشــکیل میدهنــد .از شــرایط احــراز خبــرگان ،داشــتن
تحصیــات حداقــل فوقلیســانس ،ده ســال تجربــه مرتبط
بــا موضــوع ،داشــتن تولیــدات دانشــی (کتــاب یــا مقــاالت
مرتبــط بــا موضــوع) و و تمایــل بــه همــکاری بــود .جزئیــات
دقیقتــر در جــدول  2آمــده اســت.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

بهطــور کلــی ،پژوهشــگران متعــددی برندســازی شــهری
و حــس تعلــق بــه شــهرها را در حوزههــای معمــاری و
شهرســازی بررســی کردهانــد ،امــا تــا کنــون درخصــوص
برندســازی مــکان بــا رویکــرد حــس تعلــق بــه مکانهــا،
بهویــژه جزایــر ،چارچــوب و الگویــی ارائــه نشــده اســت؛
ازایــنرو ایــن پژوهــش بهمنظــور پرکــردن ایــن خــأ
و کاســتی انجــام شــده اســت .مقالــه پیــشرو حاصــل
تحقیقــات میدانــی و مصاحبــه بــا صاحبنظــران و
متخصصــان در حــوزه برندسازی،گردشــگری و بازاریابــی
اســت .علــت بررســی برنــد مکانــی بهجــای برنــد شــهری یــا
کشــوری ایــن اســت کــه برنــد مکانــی ،برندســازی منطقــه
جغرافیایــی خاصــی همچــون یــک محلــه ،شــهر ،جزیــره یا
کشــور اســت کــه برندســازی مقصــد را نیــز دربــر میگیــرد.
برخــاف برندســازی مقصــد کــه فقــط در پــی جــذب
گردشــگران اســت ،برنــد مــکان عالوهبــر جــذب گردشــگر
بــه دنبــال جــذب ســرمایهگذار و کســبوکارهای جدیــد
نیــز هســت .هــدف اصلــی از ایــن تحقیــق ،شناســایی
عوامــل تأثیرگــذار در برندســازی جزیــره کیــش بــا ایجــاد
حــس تعلق برنــد از طریــق راهبردهــای بازاریابی متنــوع در
راســتای کســب مزایــای برندســازی بــرای ذینفعــان در این
مــکان اســت.
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ابزار جمعآوری دادهها سه مورد مشاهده ،یادداشتهای
شخصی و مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته است .روش
نمونهگیری مبتنی بر هدف (هدفمند) است و در روند
تجزیهوتحلیل از روش نمونهگیری نظری برای گردآوری
دادهها استفاده شده است .در این روش ،نظریهپردازان را
براساسمنافعتحقیقاتیخاصیانتخابمیکنندتادادهها
و اطالعات حائز اهمیتی درباره موضوع (برندسازی جزیره
کیش) در اختیار محقق قرار داده شود .مصاحبهها تا جایی
ادامه مییابد که به اشباع برسد و دیگر مورد جدیدی برای
ارائه نباشد (بازرگان .)1378 ،پس از جمعآوری دادهها
به تحلیل محتوای متون مصاحبههای مکتوبشده،
نامگذاری ،مفهومسازی و مقولهبندی پدیده موردمطالعه
(برندسازی جزیره کیش مبتنی بر حس تعلق) پرداخته
شده است .در ضمن کدگذاری باز ،دادهها به بخشهای
مجزا خرد میشوند .منظور از خردکردن و مفهومپردازی
این است که به هرکدام از رخدادها و ایدههای که در دادهها
وجود دارد نامی اختصاص داده میشود .سپس مفاهیم
بر اساس مشابهتهایی که دارند طبقهبندی میشوند
(مقولهپردازی) .عنوانی که برای مقوالت درنظر گرفته
ی داشته باشد که
میشود باید بیشترین ارتباط را با دادههای 
مقولهنمایانگرآناست.
جدول  :3نمونهای از مفاهیم و مقوله استخراجشده
از مصاحبه با خبرگان
مفاهیم

مقوله

استفاده از تحقیقات بازاریابی برای شناسایی
طبقات مشتریان ،مطالعه ،آمایش ،بخشبندی
بازار ،تعیین بازار هدف ،شناسایی مزیتهادر
رقابتی مکان
مقایسه با رقبا ،مزیت مطلق کیش ،ایجاد
تمایز در مکان
جایگاهیابی

ی محوری است .در این مرحله ،بر
مرحله بعدی کدگذار 
اساس الگوی کلی که به نام پارادایم شناخته شده است،
بین مقوالت بهدستآمده ارتباط برقرار میشود .بر این
اساس ،مقوله محوری تعیین و سایر مقوالت بهعنوان
مقوله فرعی با عناوین مختلف مدل پارادایم به آن ارتباط
داده میشود .پس از تعریف مقولهمحوری ،انواع شرایط
تأثیرگذار بر مقوله محوری (بستر و شرایط مداخلهگر)،
کنشها و برهمکنشهایی که برای اداره ،کنترل یا پاسخ به
مقولهه محوری بهوجود میآیند (راهبردها) و پیامدهای
ناشی از آنها نیز تعریف میشوند .نمودار  1حاصل
تجزیهوتحلیل دادهها براساس ساختار مدل پارادایم است
و نتایج تحقیق را نشان میدهد .همانطور که در نمودار 1
مشاهده میشود ،شرایط ع ّلی ،مداخلهگر ،بستر (زمینه)،
راهبردها و پیامدها برای مقولهمحوری تعریف شده است.
مرحله بعد ،کدگذاری انتخابی ،مرحله اصلی نظریهپردازی
است که بر اساس نتایج دو مرحله قبل به تولید تئوری
میپردازدوبهاینترتیبمقولهمحوریرابهشکلینظاممند
به دیگر مقولهها ربط میدهد و آن روابط را در چارچوب یک
روایت روشن میکند .در ادامه ،پس از بررسی روشهای
اعتبارسنجی تحقیق به شرح تفضیلی مدل پرداخته
میشود.
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شهای اعتبارسنجی
جدول  :4رو 

پایایی
(اطمینانپذیری)

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

ﺮﺷح ﻣﺸﺨﺼﺎت مصاحبهشوندگان :انتخاب
نمونه براساس تخصص در زمینه مربوطه و
ارائه مشخصات آ ها از نظر تحصیالت و تجربه
شغلی مرتبط و بیان مشخصات منابع مکتوب

روایی درونی
(باورپذیری)

 .1بیان ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و نحوه ﮐﺪﮔﺬاری و
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ مقولهها و ﻃﺒﻘﺎت و کدگذاری
محوری و انتخابی
 .2قراردادن ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر استادان
راﻫﻨﺎﻤ و ﻣﺸﺎور بهمنظور تأیید درستی نحوه
انجام پژوهش

روایی بیرونی
(انتقادپذیری)

ابعاد

توضیحات

اعتبار سازه
(تأییدپذیری)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روشهای اعتبارسنجی در تحقیقات کیفی
روایی پایایی مالکهایی هستند که برای ارزیابی کیفیت
پژوهش بهکار میروند .در پژوهش حاضر ،پژوهشگر
بهمنظور سنجش کیفیت اقدام به اعتبارسنجی،
تأییدپذیری ،انتقادپذیری ،باورپذیری و اطمینانپذیری
نتایج ﭘﺎراداﯾﻢ ﮐﺪﮔﺬاری پژوهش پرداخته است .نتایج مذکور
در جدول  3آورده شده است:

 .1ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان یک عضو فعال سالها
اﺳﺖ ﺑﺎ حوزه موردپژوهش آﺷﻨﺎیی و تماس
طوالنی دارد
 .2ﻣﺜﻠﺚﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهها :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ خبرگان،
مدیران و مشاوران مربوطه
 .3ﻣﺜﻠﺚﺳﺎزی روش جمعآوری اﻃﻼﻋﺎت :روش
ﻣﺼﺎﺣﺒه نیمهساختاریافته و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﮑﺘﻮب
 .4تطبیق توسط مشارکتکنندگان :چهار
ﻧﻔﺮ از مشارکتکنندگان (دو هیئتعلمی و دو
مدیر) گزارش نهایی مرحله نخست فرایند
تحلیل و مقوله های به دست آمده
را بازبینی کردند.

برای تعیین معیار قابلیت اطمینان نیز فرایند
انجام مطالعه در اختیار استادان راهنما و
مشاور با سابقه در زمینه پژوهش های کیفی
قرار گرفت .آن هاپس از بازنگری فرایند
مطالعه ،نتایج پژوهش را تایید کردند

بهمنظور محاسبه پایایی با روش توافق درونموضوعی دو
کدگذار( ،عباسزاده ،)1390 ،از یکی از همکاران در حوزه
مربوطهدرخواستشدتابهعنوانهمکارپژوهشیمشارکت
کند .درصد توافق درونموضوعی که بهعنوان شاخص
پایایی مورد استفاده قرار میگیرد بهصورت زیر محاسبه
میشود (خواستار:)1388،
 × %100تعداد کل دادهها  /تعداد توافقات ×  = 2درصد پایایی

جدول  :5درصد پایایی دو کدگذار
مصاحبه

تعداد کل
کدها

تعداد
توافقات

تعداد عدم
توافقات

درصد
پایایی دو
کدگذار

مصاحبه 1

53

15

3

%56

مصاحبه 3

108

35

4

%64

مصاحبه 6

156

56

10

%71

کل

317

106

17

%63

درصورتیکه درصد پایایی بیشتر از  60باشد پذیرفته
میشود .با استناد به نتایج جدول  5و با توجه به اینکه
درصد پایایی دو کدگذار بیش از  60بهدست آمده است،
پایاییآزمونپذیرفتهمیشود.
شناسایی و غربالگری شاخصهای پژوهش
در این مرحله ،مقولههای حاصل از تحلیل کیفی
مصاحبههای تخصصی اعتبارسنجی شده است .برای
غربال و شناسایی شاخصهای نهایی ( 38شاخص تحقیق)
از تحلیل دلفی یازده نفر از خبرگان 1با استفاده از اعداد فازی
مثلثی بهره گرفته شده است .مقادیر فازیزدایی بزرگتر از
 0/7پذیرفته و کمتر از آن رد میشود.
مقدار
قطعی

نتیجه

هویت برند مکان )(0.568,0.818,0.932

0/773

پذیرش

تصویر برند مکان )(0.545,0.795,0.968

0/769

پذیرش

شخصیت برند
مکان

)(0.591,0.832,0.977

0/800

پذیرش

معماری برند
مکان

)(0.523,0.773,0.945

0/747

پذیرش

تداعیات برند
مکان

)(0.568,0.809,0.955

0/777

پذیرش

حس تعلق به
جزیره کیش

)(0.477,0.727,0.923

0/709

پذیرش

شهرت مکان

)(0.568,0.809,0.977

0/785

پذیرش

خرسندی
گردشگران

)(0.568,0.818,0.991

0/792

پذیرش

تعامالت با مکان )(0.591,0.832,0.977

0/800

پذیرش

جذابیت مکان

)(0.636,0.877,0.955

0/823

پذیرش

تجارب فرد از
مکان

)(0.523,0.764,0.955

0/747

پذیرش

شاخصها

میانگین فازی

 .1مشخصات آنها در جدول  2ذکر شده است.
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ایجاد وفاداری در
گردشگران

)(0.505,0.75,0.932

0/729

پذیرش

رعایت قوانین و
مقررات بینالمللی )(0.568,0.809,0.977
مناطق آزاد

مدیریت
سرمایهگذاری

)(0.545,0.786,0.977

0/769

0/785

پذیرش

0/793

دسترسی به
تسهیالت مکانی

)(0.5,0.75,0.968

0/739

پذیرش

گسترش تنوع
گردشگری (علمی(0.591,0.832,0.955) /
)ورزشی/درمانی

هتلینگ
(مهماننوازی)
یکپارچه در جزیره

)(0.55,0.795,0.955

0/767

پذیرش

فرصتهای
اقتصادی (اشتغال
و درآمدزایی و
)ارزآوری

)(0.591,0.832,1

0/808

پذیرش

ایجاد زیرساختهای
مناسب

)(0.482,0.727,0.955

0/721

پذیرش

سطح آگاهی جامعه
میزبان

جذب
سرمایهگذاران

)(0.568,0.809,0.977

0/785

پذیرش

)(0.545,0.786,0.955

0/762

پذیرش

فرهنگسازی
رفتارها (ساختارهای
فرهنگی،
)خردهفرهنگها

)(0.505,0.75,0.932

0/729

پذیرش

بررسی
خواهرخواندگی
جزایر

)(0.568,0.818,0.968

0/785

پذیرش

کسبوکار دیجیتال

)(0.614,0.864,0.991

0/823

پذیرش

هابهای صادراتی

)(0.505,0.75,0.932

0/729

پذیرش

حمایت بخش دولتی
و خصوصی در ایجاد
زیرساختها

)(0.568,0.818,0.991

0/792

پذیرش

بازاریابی تجربی

)(0.482,0.727,0.909

0/706

پذیرش

ارتباطات یکپارچه
بازاریابی داخلی و
بینالمللی

)(0.545,0.795,0.945

0/762

پذیرش

بازاریابی رابطهمند

)(0.545,0.795,0.945

0/762

پذیرش

آمیخته مکان محور

)(0.595,0.841,0.955

0/797

پذیرش

عقالنیت راهبردی
(آنالیز و چشمانداز
)راهبردی

)(0.5,0.75,0.968

0/739

پذیرش

جایگاهیابی رقابتی
مکان

)(0.568,0.818,0.968

0/785

پذیرش

تحریم

)(0.55,0.795,0.932

0/759

پذیرش

چالشهای
سرمایهگذار خارجی

)(0.545,0.786,0.977

0/769

پذیرش

سیاستهای
قیمتگذاری

)(0.573,0.818,0.977

0/789

پذیرش

نیاز به مشاوره
برای سرمایهگذاری
داخلی و بینالمللی

)(0.659,0.9,1

0/853

پذیرش

پذیرش
پذیرش

در این دور از مراحل دلفی فازی ،هیچ شاخصی حذف یا
اضافه نشده است که این خود نشانهای برای پایان دور دلفی
است (Cheng et al., 2009؛ لطیفی و همکاران.)1397 ،
یافتههایپژوهش
در پایان مراحل کدگذاری 11 ،مقوله اصلی و  38مقوله فرعی
بهدست آمد .در ادامه به بررسی هریک عوامل میپردازیم:
■ مؤلفه اصلی یا پدیدهمحوری
مقوله محوری صورتی ذهنی از پدیدهای است که اساس
فرایندبهشمارمیرود .پدیدهاصلییامحوریدراینپژوهش
«برندسازی مبتنی بر حس تعلق به برند جزیره کیش« است.
با توجهبه نتایج مصاحبه با خبرگان و مطالعه ادبیات موجود،
ت و معماری
این پدیده از هویت ،تصویر ،شخصیت ،تداعیا 
«برند مکان» تشکیل شده است.
هویت برند مکان ُبعد مرکزی فرایند برندسازی است که
مشخص میکند ذینفعان به دنبال چه هستند .هویت برند
مکانبرمبنایهویتیشکلمیگیردکهمکانرامنحصربهفرد
میسازد.
تصویربرندمکانباابزارهایتبلیغاتیگوناگونایجادوباتجربه
مستقیم استفادهکنندگان مکان تأیید میشود .در «تصویر
مکان کیش» در پی آنیم که بدانیم ادراک گردشگران از کیش
با تجربهای که از ابزارهای تبلیغاتی پیش از سفر در ذهن آنها
ایجاد شده منطبق است یا حتی فراتر از انتظار آنهاست.
شخصیت مکان؛ هر مکان دارای شخصیتی کالبدی و
اجتماعی است که به آن هویت میبخشد .اگر شهر را انسان
تصور کنیم ،این انسان در ذهن دیگرانشخصیتی اجتماعی
دارد که ویژگیهای اخالقی خاصی برای آن قائلاند.
تداعیات از برند ،ارتباط ذهنی بین یک برند و مفهوم است .در
واقع تصویر ذهنی از برند ادراکات و احساسات مصرفکننده
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عشق به برند

)(0.55,0.795,0.977

0/774

پذیرش

تفاوتهای مذهبی
گردشگران

)(0.545,0.795,0.968

0/769

پذیرش

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شاخصها

میانگین فازی

مقدار
قطعی

نتیجه

شاخصها

میانگین فازی

مقدار
قطعی

نتیجه
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درباره برند است که از طریق تداعیات ذهنی ذخیرهشده
در حافظه انعکاس مییابد .تداعیات ذهنی افراد از جزیره
ی مکانی لوکس و پر از آرامش ،و انتخاب
کیش از مؤلفهها 
هوشمندانهنامکیشتشکیلشدهاست.
معماری برند یک مکان ارتباط مکان موردنظر با مکانهای
مشابه و در ارتباط با آن است .معماری برند مکان کیش
روابط درونی و بیرونی بین ساختار و پیوندهای موجود بین
این مکان با سایر مکانهای جغرافیایی نزدیک مانند جزایر
اطراف آن است.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

■ شرایط ع ّلی
شرایط ع ّلی رویدادهایی است که موقعیتها ،مباحث
و مسائل مرتبط با پدیده را خلق و تا حدودی تشریح
میکنند که چرا و چگونه افراد و گروهها به این پدیده
مبادرتمیورزند.براساسیافتههایتحقیق،شرایطع ّلی
برندسازی مکان شامل عقالنیت راهبردی، 1جایگاهیابی
رقابتی و آمیخته بازاریابی مکان محور است.
برای برندسازی مکان ،باید مدیران و مسئوالن مربوطه نگاه
راهبردی داشت ه و ضرورت ایجاد برندسازی را درک کرده
باشند .جایگاهسازی برای برند به مفهوم طراحی تصویر و
گزینهای است که از موقعیت ارزشمند و متمایزی در ذهن
مشتریان برخوردار باشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد
برند مشتریها را درباره مزیته ا یا نقاط
جایگاهسازی ْ
ی آنها را از احتمال
تمایز آن با رقبا متقاعد میسازد و نگران 
بروز مشکل و زیان در رابطهبا این برند برطرف میکند.
شناسایی درست آمیخته بازاریابی سبب ایجاد هماهنگی
بین بخشهای مختلف و کمک به طراحی راهبرد کاملی
برای برندسازی مکان میشود .در طراحی برند مکان باید
توجه داشت که موجودیت مکان در هسته و محور فرایند
قرار گرفته است و دیگر عناصر بازاریابی باید ب ر اساس آن
منطبقوتعریفشوند.
■ شرایط زمینهای
شرایط زمینهای شرایطی است که راهبردها و اقدامات
ن به اداره پدیده میپردازند .براساس نتایج تحقیق
تحت آ 
این شرایط عبارتاند از :عوامل محیطی ـ قانونی و عوامل
فرهنگی ـ اقتصادی.
عوامل محیطی  -قانونی از مؤلفههایی همچون رعایت
قوانین و مقررات بینالمللی مناطق آزاد ،ایجاد
زیرساختهای مناسب ،تسهیالت مکانی در دسترس ،و
هتلینگ (مهماننوازی) یکپارچه تشکیل شده است .با
توجهبه اینکه در سراسر جهان قوانین و مقررات مشخصی
برایمناطقآزاددرنظرگرفتهشدهاست،رعایتاینقوانین
 .1معادل برای آنالیز و چشمانداز راهبردی است.

بینالمللی به برندسازیمکان ازلحاظ اقتصادی (تجاری) و
رونق گردشگری در مکان میانجامد.
زیرساختها از عوامل مهم زمینهای برای برندسازی مکان
بهشمار میروند و شامل زیرساختهای فنی مهندسی
سازی و پلسازی ،ساختارهای حملونقل

مانند راه
(زمینی ،دریایی ،هوایی) ،ساختارهای امنیتی و ایمنی،
زیرساختهای بهداشت و درمان و زیرساختهای
اقامتگاهیتشکیلشدهاست.وجوداینزیرساختهازمینه
برندسازی مکان را به بهترین نحو هموار میکند .با توجهبه
ویژگی جزیرهایبودن مکان ،متداولترین روش ورود و
خروج راه دریایی و هوایی است و راه هوایی سریعترین و
راحتترین روش دسترسی به مکان است .برقراری پرواز
از شهرهای مهم و پرجمعیت کشور و ترغیب خطوط هوایی
دیگر به قراردادن هواپیما در مسیر خطوط هوایی به مقصد
کیشازجملهمفاهیمتشکیلدهندهاینمقولهاست.ایجاد
نظام یکپارچه هتلینگ (مهماننوازی) بهمنظور افزایش
کیفیت خدمات و ارائه پکیج کامل مسافرتی و تفریحات و
گشتهای جزیره ،بهمنزلهگامی مؤث ر در رونق گردشگری،
به برندسازی مکانی جزیره کمک خواهد کرد.
عوامل فرهنگی  -اجتماعی نیز دربردارنده مؤلفههایی
همچونسطحآگاهیجامعهمیزبان،فرهنگسازیرفتارها
(فرهنگ ،خردهفرهنگ ،ساختارهای فرهنگی) و بررسی
خواهرخواندگیجزایراست.
سطح آگاهی جامعه میزبان از نحوه تعامل و رویارویی
بومیان و ساکنان با گردشگران ،و خودآگاهی ساکنان که
نقش مهمی در نشاندادن هویت مکان دارد تشکیل شده
است .ساکنان را سفیران مکان میدانند.
فرهنگسازی رفتارها (فرهنگُ ،خرده فرهنگ،
ساختارهای فرهنگی) از اهمیت فرهنگسازی،
فرهنگسازی بومیان برای تعامل و رویارویی با گردشگران
و ایجاد فرهنگ گردشگری برای جزیره کیش تشکیل شده
است .فرهنگ عاملی مهم و تأثیرگذار در هویت مکان و
برندسازی مکانی است .خواهرخواندگی قراردادی است
بین سران مملکتی یا مسئوالن اجرایی دو شهر که برای
ایجاد همبستگی یا اتحاد فرهنگی بیشتر بسته میشود.
قرارداد خواهرخواندگیبین شهرهایی منعقد میشود که
منافع و وجوه مشترک مانند پیشینه تاریخی ،گردشگری و
دانشگاهیداردتابهاینترتیبازظرفیتهاییکدیگربرای
پیشبرداهدافخاصبهرهمندشوند.
■ شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر به عوامل تسهیلگر یا محدودکننده
راهبردها گفته میشود .این شرایط اجرای راهبردها
ع میکند یا مانعی است که آن را
را تسهیل و تسری 
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■ راهبردها و کنشها
کنشها یا برهمکنشهای خاصی که از پدیدهمحوری منتج
میشود ،راهبردها ،اقدامات ،طرحها و کنشهاییاند که به
طراحی مدل برند مکان مبتنی بر حس تعلق به برند کمک
میکنند .براساس نتایج راهبردهای بازاریابی مکانمحور،
راهبردهای اقتصادی و راهبردهای حس تعلق به برند
مکان مطرح شدند .راهبردهای بازاریابی مکانمحور شامل
بازاریابی تجربی ،ارتباطات یکپارچه داخلی و خارجی و
بازاریابیرابطهمنداست.
بازاریابی تجربی نوعی تبلیغات است که در اصل روی کمک
به تجربه مصرفکنندگان تمرکز دارد تا ارتباط بهیادماندنی و
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به تأخیر میاندازد .بر اساس یافتههای تحقیق ،این
عوامل شامل شرایط تحریم ،چالشهای سرمایهگذاری
خارجی ،سیاستهای قیمتگذاری ،نیاز به مشاوره برای
سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی ،تفاوتهای مذهبی
گردشگران و فقدان مدیریت سرمایهگذاری است .باتوجه
به تحریم ایران ،عالوهبر اینکه قطعات یا محصوالت مرغوب
خارجی وارد ایران نمیشود ،بازارهای ایران تبدیل به سطل
ی شده است.
زباله برای کاالهای بنجل و دستهچندم چین 
قوانین ضعیف ،نبود تسهیالت حمایت از سرمایهگذاران
خارجی و خأل ضمانتهای بانکی سبب شده است که «تعداد
سرمایهگذاران» از مفاهیم مهم تشکیلدهنده مشکالت
سرمایهگذاریخارجیبهشماررود.
ل انطباقنداشتن قیمتها
سیاستهای قیمتگذاری شام 
با انتظارات گردشگران ،بیتوجهی به تغییر فصول در
قیمتگذاری ،توجه به قیمت تمامشده برای مسافرت و
بیتوجهیبهقیمتگذاریبراساسفصولپرتقاضاوکمتقاضا
است .نداشتن مشاوران داخلی و خارجی متخصص در
ی از بزرگترین موانع در برندسازی مکان
زمینه سرمایهگذار 
کیشبهشمارمیرود.انجامتحقیقاتدربارهسرمایهگذاری،
مشاورهدادن به گردشگران سرمایهگذار و مشاوره به
سرمایهگذاران خارجی از مهمترین مفاهیم مقوله «نیاز به
مشاوره برای سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی» است.
عامل مذهب مداخلهگری است که نقش حساسی را ایفا
تتأثیر
میکند،زیرابرندسازیمکانیراازنظربینالمللیتح 
قرار میدهد .توجه به مذهب در برندسازی مکانی سبب
ایجاد بازارهای هدفی همچون بازار گردشگرهای مسلمان
و گردشگرهای غیرمسلمان شده است .بیتوجهی به
اولویتهای سرمایهگذاری در کیش ،نیمهکاره ماندن برخی
پروژهها،نازیباییفضاهابراثروجودساختمانهاینیمهکاره
و توجه به درصد مالکیت و مدیریت در سرمایهگذاری از
مؤلفههایی است که به ضرورت مدیریت سرمایهگذاریها
اشاره دارد.

احساسیبینمصرفکنندهوبرندایجادکند.ایجادخاطرات
خوش و ماندگار از جزیره کیش ،برقراری رابطه احساسی با
برند جزیره کیش و استفاده از تبلیغات احساسی از مفاهیم
تشکیلدهندهاینمقولهاست.
ارتباطات یکپارچه داخلی و خارجی از مفاهیم دیگر
ط عمومی ،ترویج فروش با استفاده
مانند تبلیغات ،رواب 
از ف ّناوریهای پیشرفته و بازاریابی آنالین و شبکههای
اجتماعی تشکیل شده است که به آگاهی مشتریان از برند
کمک میکند .نقش بازاریاب مکان تسهیل درک مشتری
از مقصد و ارزشهای آن ،هویت برند و منافع محصوالت
و خدمات است .بازاریابی رابطهمند ،راهبرد طراحیشده
برای افزایش وفاداری مشتری و تعامل بلندمدت با آن
است .اعتماد ،ارتباطات و همدلی ،استفاده از پایگاه داده
برای جمعآوری دادههای مشتریان و بازاریابی رابطهمند
الکترونیکازمؤلفههایتشکیلدهندهاینمقولهاست.
راهبردهای اقتصادی شامل کسبوکار دیجیتال ،هاب
صادراتی و حمایت بخش خصوصی و دولتی در ایجاد
زیرساختهااست.
از مفاهیم تشکیلدهنده کسبوکار دیجیتال ،استفاده از
ف ّناوریهای جدید ارتباطی برای خرید مشتریان ،سهولت
در خرید در هر ساعتی از زمان بدون استفاده از پول نقد،
افزایشقدرترقابتیکسبوکارهاواستفادهمداوممشتریان
از نرمافزارهای پرداختی بر روی موبایلها است .هاب
ن مبادالت
صادراتی مسیرهای ترانزیت است که از طریق آ 
و صادرات کاال و خدمات انجام میشود .ترانزیت شامل
حملونقل مسافر و کاال است .این راهبرد کمکی است به
ی که به علت هزینههای کم
گردشگری سالمت و گردشگران 
عملهای جراحی و زیبایی و دسترسی به پزشکان حاذق
سفر میکنند .بیتردید حمایت بخشهای خصوصی و
دولتی در انجام پروژههای مهم ساختاری سبب تقویت
اقتصاد صنایع و توسعه اقتصادی جزیره کیش خواهد شد.
راهبردهای ایجاد حس تعلق شامل تجارب فرد از محیط،
عشق به برند و ایجاد وفاداری در گردشگران است.
تجربه مکان ،تجربهای فردی و ذهنی است که انسان در آن
با افراد زیادی هماحساس میشود و این احساسی است ک ه با
حضور فیزیکی شخص در مکان بهوجود میآید و تجربهای
ناخودآگاه است .عشق انگیزهای نهفته در فرد در رابطهبا
ویژگیهای یک فرد یا شیء است .یافتههای تحقیق نشان
میدهد که ممکن است بین گردشگران و مکانها عشق،
عالقه و وابستگی بهوجود آید .از مؤلفههای وابستگی و
هیجان برای برند ،شوق مثبت به برند و نفوذ به ذهن و دل
گردشگراست.
ایجاد وفاداری در گردشگران :وفاداری به برند نشان میدهد
که احتمال رویآوردن یک مشتری به برند دیگر چقدر است،
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بهخصوص هنگامیکه آن برند تغییری در قیمت یا سایر
جنبههای کاال یا خدمات ایجاد میکند .وفاداری به انواع
مختلفی چون وفاداری متعهد ،وفاداری به دلیل اجتناب
از هزینهها ،وفاداری برحسب عادت ،وفاداری تشویقی
و وفاداری انحصاری تقسیمبندی میشود .عملکرد،
ارتباطات و مشوقها به وفاداری منجر میشوند .عملکرد
مثبت و افزایش اعتماد به برند ،ایجاد رابطه احساسی
با گردشگر و مشوقهای اقتصادی مانند برنامههای
ایجاد وفاداری سبب حفظ گردشگران و موجب وفاداری
اقتصادی یا رفتاری آنها میشود .از جمله مفاهیم مهم
تشکیلدهنده این مقوله مراجعه مجدد به مکان و توصیه
آن به سایر افراد و کاهش توجه به تبلیغات رقباست.
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■ پیامدها
پیامدهاشاملخروجیهایتأثیرگذارمشهودونامشهودی
است که در اثر اجرای برندسازی مکان مبتنی بر حس
تعلق به برند در جامعه ایجاد میشود وحاصل بهکارگیری
راهبردها است .بر اساس نتایج ،دلبستگی به مکان،
ارزش مکان و توسعه فرهنگی ـ اقتصادی سه دسته کالن
از پیامدهای برندسازی مکان مبتنی بر حس تعلق به برند
جزیره کیش بهشمار میروند .دلبستگی به مکان از حس
تعلق به جزیره کیش ،تداوم تعامالت با مکان و خرسندی
گردشگرانتشکیلشدهاست.
احساس تعلق و دلبستگی به مکان ،سطح باالتری از حس
مكان است كه در هر موقعیت بهمنظور بهرهمندی و تداوم
حضور انسان در مکان نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
این حس بهگونهای به پیوند فرد با مکان منجر میشود که
انسان خود را جزئی از مکان میداند و براساس تجربههای
خود از نشانهها ،معانی ،عملکردها شخصیت و نقشی برای
مکان در ذهن خود میسازد .تداوم تعامالت با مکان از
مفاهیمی همچون تعدد و تکرار سفر ،خرید و تفریح در
جزیره کیش تشکیل شده است.
خرسندی گردشگران مفاهیمی همچون حس باالتر از
رضایت در گردشگران ،همچنین حسی فراتر از انتظار از
جملهمهمترینمفاهیماینمقولهااست.
ارزش مکانی نیز از شهرت و جذابیت مکان تشکیل شده
است :شهرت مقصد نقش مهمی در صنعت گردشگری
ت شده
دارد .مقاصد مشهورتر،بیشتر از مقاصد کمتر شناخ 
قابلاعتماد و معتبرند .شهرت زیاد تأثیر مثبتی در تصویر
مقصد ،ارزش ادراکشده ،وفاداری به مقصد و درنهایت،
رضایت میگذارد .جذابیت مکان از پیامدهای مهم
برندسازی است که سبب میشود مکان موردنظر انتخاب
اول گردشگران شود.
توسعه فرهنگی ـ اقتصادی نیز از مؤلفههای گسترش

تنوع گردشگری (گردشگری علمی /ورزشی /درمانی)،
فرصتهای اقتصادی (اشتغال و درآمدزایی و ارزآوری) و
جذبسرمایهگذارانتشکیلشدهاست.
گسترش تنوع گردشگری :مفاهیمی همچون گردشگری
سالمت ،گردشگری ورزشی و گردشگری تحصیلی و
دانشگاهیتشکیلدهندهاینمقولهاند.
فرصتهای اقتصادی :از پیامدهای برندسازی مکان
میتوان به افزایش فرصتهای شغلی به علت افزایش و
رونق گردشگری اشاره کرد .ارزآوری از سوی گردشگران
خارجی برای کشور ،رونق گردشگری در کیش و جلوگیری
از خروج ارز از کشور با گسترش مسافرتهای داخلی از
مهمترینمفاهیمتشکیلدهندهاینپیامدبهشمارمیرود.
جذب گردشگران سرمایهگذار داخلی و خارجی ،افزایش
سرمایهگذاری در جزیره ،توجه به ویژگی مناطق آزاد برای
سرمایهگذاری ،استفاده از روشهای صادرات مجدد و
سرمایهگذاری مشترک برای سرمایهگذاری از مهمترین
مفاهیماینمقولهاست.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل برندسازی مبتنی
بر حس تعلق به برند در جزیره کیش است .بنابر نتایج
تحقیق ،برای شروع ساخت برند مکان ،ابتدا باید ضرورت
برندسازی جزیره کیش از سوی مسئوالن و مدیران
احساس شود .سپس آنالیز (تجزیهوتحلیل) راهبردی
مکان که شامل مأموریتها ،اهداف و مشاهدات به همراه
طراحی مرکزیت خوشه هویت مکان و موقعیت آن است
صورت میگیرد .اهداف مکان باید مشخص شده باشد تا
توسعه مکان در جهت آن انجام شود .در این مسیر باید
پتانسیلهایمکانشناختهشود.مدیریتسازمانمنطقه
آزاد کیش ،بهعنوان متولی این امر ،نقش مهمی در انجام
این فرایند دارد .با تغییرات پیدرپی مسئوالن ذیربط
اولویتها و چشماندازهای مکان دائم ًا تغییر مییابد.
در سالهای ابتدایی ( )1349توسعه جزیره کیش بر پایه
اولویت گردشگری ـ تجاری پایهریزی شد؛ اما پس از مدتی،
اساس توسعه صرف ًا بازرگانی و سپس صرف ًا نفتی شد.
برای رونق جزیره کیش باید با همان سیاستهای درست
پایهگذاریشده ،یعنی جزیره جذاب برای گردشگری
پیش رفت و در کنار آن ،با توجه به منطقه آزاد بودن
ی درنظر گرفتهشود.
جزیره ،یکسری فرصتهای تجار 
همچنین باید توجه داشت که اهداف و ارزشها با تمامی
ی پدیده محوری یا اصلی همراستا باشد و همخوانی
اجزا 
داشته باشد .مدیریت مکان بایدبا توجهبه هویت جزیره،
تصویری از مکان ارائه دهد که مطابق با رفتار و ارزشها و
برایند انتظارات گردشگران باشد .در این صورت ،تصویر
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د شخصیتی منحصربهفرد از مکان ارائه دهد.
مکان میتوان 
در این میان« ،معماری برند» مناسب پیوندها و روابطی را
که در راستای تداعیات برندسازی مکان است (مانند آرم،
لوگو ،المان) در حافظه ذینفعان منعکس میسازد .هر
مکان برای موفقیت در برندسازی باید مشتریان و رقبایش
را بشناسد .مرحله بعدی در طراحی مکان جایگاهسازی
برای مکان است .جایگاهسازی روشنکننده تداعیات
ذهنی اصلی مصرفکنندگان از برندهاست و فلسفه برند را
مینمایاند .جوهره جایگاهسازی برند ارائه مزیت رقابتی
پایدار است .این مزیت دلیل جذابی را پیشروی گردشگران
و سرمایهگذاران قرار میدهد و آنها را به سفر به این مکان
ترغیب میکند .با توجهبه اینکه برندسازی مکان ،فرایند
پیچیدهای است که باید تمامی عناصر آمیخته بازاریابی را
با هم در یک راستاو همخوان داشته باشد ،محوریت عنصر
مکان در طراحی آمیخته بازاریابی بسیار ضروری بهنظر
میرسد؛ زیرا سبب میشود راهبردهای بازاریابی مکان
موردنظراثربخشیبیشتریداشتهباشند.بازاریابیتجربیو
ایجادارتباطاحساسیبامکان،استفادهازتبلیغاتهدفمند
ی یا ابزاری با ف ّناوری پیشرفته مانند
دهانبهدهان مجاز 
عینکهای واقعیتمجازی ،با ایجاد آگاهی از ویژگیهای
مکان ،به گردشگر کمک کند تا پیشزمینهای از سفر به
جزیره کیش بهدست آورد ،از طریق آژانسهای مجازی
که به کسبوکار اینترنتی مشغولاند ،تمامی خدمات از
ورود تا خروج از جزیره را بهآسانی کسب کند ،محصوالت
و سوغاتیها و یادگاریهایی را خریداری و تجربه کند  ،با
برقراریارتباطقویباجزیرهکیشمانندخاطرهسازیعشق
به برند جزیره کیش را لحساس کند و هنگام انتخاب مقصد
برای سفر نام جزیره کیش برایش تداعی شود و به آن وفادار
باشد .برای اثربخشی راهبردهای برندسازی باید عوامل
محیطی ـ قانونی و عوامل فرهنگی ـ اقتصادی تأثیرگذار
در این زمینه را تقویت کرد .برندسازی مکان در راستای
پیشبرد راهبردهای بازاریابی ،با زیرساختهایی چون
بهداشت ،ایمنی ،حملونقل و سیستم یکپارچه هتلینگ
(مهماننوازی) ،باید سهولت دسترسی به امکانات را داشته
باشدتاکیفیتادراکشدهگردشگرانراازخدماتعرضهشده
افزایش دهد .یکی از ویژگیهای بارز و مثبت جزیره کیش
«منطقه آزاد» بودن آن است .عمل به قوانین بینالمللی
منطقه آزاد در این جزیره در رونق صادرات و سرمایهگذاری
در این مکان بسیار مؤثر خواهد بود .الزمنبودن ویزا برای
گردشگران خارجی و معافیتهای مالیاتی ترغیبکننده
سرمایهگذاران برای توسعه کیش است .در این میان،
میزان آگاهی جامعه میزبان و فرهنگسازی رفتار بومیان
با گردشگران زمینه مناسبی برای برندسازی جزیره کیش
خواهد بود .توجه به خواهرخواندگی جزایر ،عالوهبر توسعه

فرهنگی جزیره ،سبب توسعه اقتصادی آن نیز میشود .از
مهمترین چالشهای پیشروی برندسازی ،تحریمهای
کشور ،چالشهای سرمایهگذاری ،نیاز به مشاوره برای
سرمایهگذاری و توجه به سیاستهای قیمتگذاری و عامل
مذهب است .درصورت عبور از این چالشها ،راهبردهای
برندسازی مکان به پیامدهای موردنظر ما خواهد انجامید.
برای حل این چالشها و جلوگیری از تخریب برندسازی
مکانی،ائتالفباکشورهایعضواکو،ایجادضمانتنامههای
بانکیوبیمهایبرایسرمایهگذاران،اعطایامتیازاتیمانند
واگذاری زمین یا افزایش درصد مالکیت برای سرمایهگذاران
خارجی ،توجه به قیمت تمامشده مسافرت برای گردشگران
نو
و قیمتگذاری فصلی برای تعدیل تقاضای گردشگرا 
استفاده از شوراهای فقهی 1برای ایجاد تسهیالتی برای
گردشگران خارجی پیشنهاد میشود .در صورت موفقیت
در برندسازی مکانی جزیره کیش ،عالوهبر ایجاد منافع برای
ساکنان و بومیان جزیره ،برای سرزمین مبدأ نیز منافعی
ایجاد میشود .از پیامدهای برندسازی مکان با رویکرد حس
تعلق ،دلبستگی به مکان است که بهعنوان یکی از سطوح
حس مکان اشاره به پیوندی عاطفی میان مردم و مکانهایی
دارد که در فرایند تعامل با آن ،بدان معنای ویژهای بخشیده
است .درواقعدلبستگیمکانی،رابطهنمادینیاستکهافراد
بامکانبرقرارمیکنندومعانیاحساسیوعاطفیوفرهنگی
مشترکی به یک فضای خاص میدهد .حس تعلق به جزیره
کیش ،به علت دریافت آرامش و انرژی مثبت از جزیره کیش
بهواسطه زندهبودن خاک جزیره (مرجانیبودن) ،خرسندی
گردشگران (یا احساس فراتر از رضایت آنها از جزیره)
و تمایل به تداوم تعامالت (سفر ،گردش و خرید بیشتر)
به رونق هرچه بیشتر گردشگری در جزیره کمک شایانی
میکند .شهرت و جذابیت مکان به افزایش ارزش برند مکان
در فرایند برندسازی منجر میشود .شهرت و جذابیت هرچه
بیشتر مکان به گسترش هرچه بیشتر صنعت گردشگری و
تبدیلشدن جزیره به برترین مقصد گردشگری مسافران
میانجامد .تنوع گردشگری مانند گردشگری علمی یا
تحصیلی،گردشگریسالمت،گردشگریورزشیودرمانی،
فرصت اشتغال ،ارزآوری گردشگران خارجی ،جذب

ایجاد
سرمایهگذار(منابعمالی)برایتوسعهجزیرهنیزازپیامدهای
مهم اقتصادی تأثیرگذار در برندسازی جزیره کیش است.
مقایسه بین یافتههای این تحقیق و مطالعات موجود
نشان میدهد که عوامل تشکیلدهنده برندسازی مکان
مانند هویت برند در تحقیقات برگکویست و بچ-الرنس2
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( ،)2010چن و هان ( ،)2016گومز و همکاران ( )2018و
شهابی و همکاران ( ،)2018تصویر برند در تحقیقات ژانگ
و همکاران ( )2020و شهابی و همکاران ( ،)2018شخصیت
برند در تحقیق شهابی و همکاران ( ،)2019معماری برند در
تحقیقات المدیا سانتانا و مورنو گیل ( )2018و زلنسکایا و
الکانوا ( )2020و تداعیات برند در تحقیق اورث و همکاران
( )2012تأییدکننده یافتههای این تحقیق است .عشق به
برند در تحقیقات برگکویست و همکاران ( ،)2010تعلق
به برند در مطالعات اورث و همکاران ( ،)2012چن و هان
( ،)2016کوتسی و همکاران ( )2018و قشقایی و همکاران
( )1395تأییدکننده یافتههای تحقیق موجود است .تجربه
مکان در تحقیق برگکویست و همکاران ( )2010و اورث و
همکاران ( )2012و قشقایی و همکاران ( ،)1395تعامالت
با مکان در تحقیق برگکویست و همکاران ( ،)2010رفتار
ساکنان در تحقیق چن و همکاران ( )2016و فرهنگ در
تحقیقشهابیوهمکاران()2018تأکیدبریافتههایتحقیق
حاضر دارد .عوامل اقتصادی در تحقیق کوتسی و همکاران
( )2016و قاضی و خوده ( ،)2017حمایت بخش خصوصی و
دولتی و جذب سرمایهگذاران در تحقیق کوتسی و همکاران
( ،)2016موقعیت رقابتی در تحقیق المدیا سانتانا و مورنو
گیل ( )2018و گومز و همکاران ( )2018و بازاریابی مکان
در تحقیق لوکارلی ( )2017با تحقیق حاضر مطابقت دارد.
سایر مؤلفهها مانند خرسندی گردشگران ،رعایت قوانین
مناطقآزاد،خواهرخواندگیجزایر،بهکارگیریراهبردهای
بازاریابی تجربی و بازاریابی رابطهمند ،هابهای صادراتی و
کسبوکاردیجیتال،دسترسیبهتسهیالتمکانی،سیستم
مهماننوازی یکپارچه ،چالشهایی مانند تحریمها،
مشکالت سرمایهگذاری خارجی ،بهکارگیری مشاوره برای
سرمایهگذاری و اولویتبندی زیرساختهای الزم ،توجه به
تفاوتهای مذهبی گردشگران و مدیریت سرمایهگذاری از
یافتههای کام ً
ال برجسته و نوآور این تحقیق است.
تاکنونبیشترتحقیقاتدرحوزهبرندسازیجزایربهصورت
نظری و در حوزه تجاری بوده است .در این تحقیق تالش
شده است ،عالوهبر متغیرهای جدید ،دیگر جنبه نوآورانه
موضوع تحقیق نیز لحاظ شود( .در زمینه برندسازی با
رویکرد حس تعلق به برند برای جزایر گردشگری تحقیقاتی
انجام نشده است ).در واقع رویکرد روش تحقیق «تئوری
زمینهای» اقدامی نو در این عرصه و در سطح برندسازی
جزایر است که تحقیق پیشرو از آن وام گرفته است .نتایج
اینتحقیقبرایمدیرانسازمانمنطقهآزادکیش،مدیران
و معاونان گردشگری ،مرکز مطالعات گردشگری ،مدیران
هتلداری و شرکتهای وابسته به آن ،مراکز تبلیغات
گردشگری ،آژانسهای مسافرتی بهمنظور برنامهریزی
برای فعالیتهای گردشگران و برنامههای تفریحی قابل

تأمل است .پژوهشهای کیفی در زمینههایی که پیشینه
اندکی دارند با تأکید بر خبرگان آگاه به موضوع تحقیق
صورت میگیرد .یافتن این افراد و برقراری ارتباط با آنها
بسیار حساس و درعینحال دشوار است .یافتن خبرگانی
که تمام ویژگیهای مدنظر در پروتکل تحقیق را داشته
باشند بسیار سخت و درعینحالمهم و حیاتی برای انجام
این تحقیق بوده است .مانند اغلب پژوهشهای کیفی،
یافتههای این پژوهش با اتکا بر دیدگاهها و تجربیات افراد
معدودی بهدست آمده است که این مسئله تعمیمپذیری
نظری یافتههای پژوهش را با محدودیتهایی همراه
میکند.اجرایفرایندبرندسازیجزایردرمقایسهباشهرها
بلوغ کافی ندارد و پیچیدهتر است و متغیرهای بیشتری را
دربر میگیرد؛ از همینرو پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی به بررسی ساختاری ابعاد مدل براساس روش تحلیل
اکتشافی و تأییدی و مدل معادالت ساختاری با نرمافزار
آموس پرداخته شود.
منابع
بازرگان ،عباس ( .)1378مقدمهای بر روشهای تحقیق
کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری .نشر
دیدار
پوالدوند ،پویا و بزرگزاده ،علیرضا (« .)۱۳۹۶برندسازی
مکانی؛ هویت مکان و نقش عناصر برندسازی در بیان
هویت».دومینکنفرانسبینالمللیمدیریتوحسابداری،
تهران ،مؤسسه آموزش عالی صالحان .ص17-1
خواستار ،حمزه (« .)1388ارائه روشی برای محاسبه پایایی
مرحله کدگذاری در مصاحبههای پژوهشی» .فصلنامه
روششناسی علومانسانی ،شماره  ،58ص .174-161
داناییفرد ،حسن ،الوانی ،مهدی و آذر ،عادل (.)1398
روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت ،رویکردی جامع.
تهران:انتشاراتصفار-اشراقی
روستا ،احمد ،غرهچه ،منیژه ،حمیدیزاده ،محمدرضا و
محمدیفر،یوسف(«.)1396مدلیبرایبرندسازیشهری
در ایران بر اساس نظریه دادهبنیاد» .مدیریت برند ،دوره ،3
شماره  ،5ص.68-41
عباسزاده ،محمد (« .)1390تأملی بر اعتبار و پایایی در
تحقیقات کیفی» .جامعهشناسی کاربردی ،سال 23شماره
 ،45ص .34-19
قشقایی ،رضا ،موحد ،خسرو و محمدزاده ،حجت (.)1395
«ارزیابی حس تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی
و محیطی در سواحل شهری (مطالعه موردی :ساحل
بوشهر)».پژوهشهایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دوره
 ،4شماره  ،2ص .282-261
کلر،کوینلین(.)1389مدیریتاستراتژیکبرند،جلداول.
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