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Extended Abstract
Introduction
The rapid growth of tourism as an industry has led many countries to view tourism as an
important element in the development of national economy and so from the perspective of
development, tourism is the biggest industry in the world, and many countries are considering
this dynamic industry as the main source of income, employment, private sector growth and
infrastructure development. In this regard, historical-cultural tourism is one of the forms of
tourism that has long been considered important. In the short term, this type of tourism has led
to the unity and connection of more different ethnicities, religions and cultures. One important
issue is how to attract more people to a particular destination and what factors influence their
behavioral responses that ultimately lead to revisit and positive recommendation advertising to
attract new tourists, so it is one of the new advertising and marketing solutions in tourism and
also is especially important in introducing and advertising cultural attractions and capabilities
due to its dynamic nature. The importance and necessity of conducting research in the field of
tourism industry is highlighted by the fact that this industry, as one of the most advanced
industries in the world and as a strong driving force in social, cultural and economic fields, has
the ability to form and transform various organs. In the meantime, Gilan province, with its
valuable and precious ancient buildings and sites, including the Paleolithic, Neolithic, Bronze
Age, Iron Age and Islamic period, as well as the historical sites of Gilan, including ancient hills
such as Clores in Rostamabad and the cemeteries of Marian, Agh-e Uler, Deilman, the famous
Marlik Hill each have the treasures of the heritage of our past and the value of human heritage
with many cultural capabilities. However, due to weak marketing and word-of-mouth
advertising, it has not been able to take advantage of these capabilities. Therefore, it is necessary
to use its capabilities in the development of tourism, and one of the things that can provide the
ground is the use of effective marketing tools and parameters of marketing and advertising.
Thus, the present study was conducted to investigate the marketing of cultural-historical
capabilities of Gilan tourism. Also, in this regard, it tries to give a logical answer to the
following question:
What are the effective variables and factors on the marketing of cultural-historical capabilities
in Gilan province?
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Methodology
In the qualitative part, the data theory of the foundation has been used, which has been
implemented based on the steps proposed by Glaser and Strauss. The statistical population
includes all senior managers of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of
Gilan Province, as well as experts in the fields of business and tourism management and senior
managers of municipal and governorate organizations, from which 15 people were selected. For
the validity of the interview, the validation method was used by the members during the
interview. To evaluate the reliability using the percentage of agreement method was done
between the two coders (researchers) that the figure of 75% agreement showed the reliability of
the qualitative part. MAXQDA software was exerted in order to analysis interviews.
Results and discussion
In this section, with the aim of identifying the effective variables on the marketing
segmentation of cultural-historical tourism, an in-depth and detailed review of the content of 15
domestic studies in the period 1391 to 1398 and 17 top foreign articles in the period 2012 to
2018, have been discussed and the main variables in these studies were extracted. The
enumerated variables were provided to the participants so that the most important of these
variables could be categorized in the main categories. At the end of the interviews and receiving
the interviewers' point of view, the main components were identified with sub-categories and
marker codes. These components are the historical branding of the destination (with subcategories of historical characteristics of the destination and reflecting the historical aspect of
the destination), cultural branding of the destination (with sub-categories of cultural
characteristics of the destination and reflecting the cultural aspect of the destination), destination
branding (with sub-categories of stakeholder management, participation in branding, destination
brand image), tourism industry (with sub-categories of tourism infrastructure and tourism
industry employees), environmental conditions of the country (with sub-categories of economic,
political, cultural, social, legal, International factors), economic development (with subcategories of economic prosperity), cultural development (with sub-categories of cultural
prosperity), marketing of cultural capabilities (with sub-categories of cultural marketing),
marketing of historical capabilities (with sub-categories of historical marketing). Each of these
categories also has codes (indicators).
Conclusion
The research findings have identified nine main categories in the form of " destination
historical branding", "destination cultural branding", "destination branding", "factors related to
the tourism industry", "environmental conditions of the country", "marketing of historical
capabilities", "cultural development", " marketing of cultural capabilities, " economic
development" and this means that the marketing model of cultural-historical capabilities,
tourism of Gilan are realized through these main categories, so that the historical and cultural
characteristics of the destination are in the category of causal conditions. Marketing of cultural
and historical capabilities are in the category of strategic conditions, among which the factors
related to the tourism industry are the prevailing conditions and the environmental conditions of
the country play a moderating role. Gilan cultural and economic development is one of the
marketing consequences of cultural-historical capabilities of Gilan tourism.
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چکیده
در دنیای کنونی یکی از مهمترین فعالیتهایی که در جوامع مختلف در جریان است ،گردشگری است و پیامدهای
آن اثرات مستقیم و غیرمستقیم به ارکان جامعه ازجمله اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست ،هنر دارد .در ایـن میـان اسـتان
گیالن نتوانسته آنگونه که باید به نرخ مناسبی از ورود و خروج گردشگران دست یابد .ایـن نقصـان و مشـکل را
میتوان در فعالیتهای نامناسب بازاریابی در سطح استان و شهرستانهای محدوده موردمطالعه بیان کرد .درواقع،
بهواسطه روشهای بازاریابی ،میتوان گردشگران بالقوه را جذب مقاصد موردنظر کـرد .ازایـنرو پـژوهش حاضـر
باهدف ارائه مدل بازاریابی قابلیتهای فرهنگی-تاریخی ،گردشگری گیالن صورت پذیرفته است .روش پـژوهش
حاضر بهصورت کیفی و با بهرهگیری ازنظریه داده بنیاد و بر اساس گامهای پیشنهادی گلیزر و استراوس بـه اجـرا
درآمده است .جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان
گیالن و نیز خبرگان رشتههای مدیریت بازرگانی و گردشگری و مدیران ارشد سازمانهای شهرداری ،استانداری و
فرمانداری است که در این میان  15نفر از آنان به روش گلوله برفی بهعنوان روشی هدفمند در قالب نمونه آماری
جهت مصاحبه از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته بهره گرفتهشده است .بـهمنظور تجزیـهوتحلیل مصـاحبهها از
نرمافزار مکس کیو دی ای ،و سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری استفادهشده اسـت.
یافتههای تحقیق نشان داد که بازاریابی قابلیتهای فرهنگی و بازاریـابی قابلیتهـای تـاریخی در دسـته شـرای
راهبردی قرار دارد که دراینبین عوامل مربوط به صنعت گردشگری شرای زمینه حاکم است و شـرای محیطـی
کشور نقش تعدیلکننده را ایفا میکند .توسعه فرهنگـی و اقتصـادی گـیالن از پیامـدهای بازاریـابی قابلیتهـای
فرهنگی-تاریخی ،گردشگری گیالن میباشد.
واژگان کلیدی :بازاریابی ،قابلیتهای فرهنگی-تاریخی ،گردشگری گیالن.

*  .این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای عادل روستایی حسینآبادی در رشته مدیریت بازرگانی به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم و چهـارم
در دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
Email: gholipourbahman@yahoo.com
 .1نویسنده مسئول

22

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،4زمستان 1399

مقدمه
رشد سریع گردشگری به مثابه صـنعت ،موجـب شـده تـا بسـیاری از کشورها گردشـگری را مؤلفـه مهمــر در رشــد و
توسـعه اقتصـاد ملـر بنگرند و به همین دلیل از منظر توسعه ،امـروزه گردشـگری بـر اسـاس درآمـد ناخـالص داخلــر،
صـادرات و اشــتغال ،مســافرت و جهــانگردی ،بزرگتـرین صـنعت در جهـان اسـت ( .)Seraphin et al,2018:23و
بسیاری از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساختها میداننـد
(نساجی و همکاران .)98 :1396،بر اساس اولین آمار و ارقام منتشرشده توس سـازمان جهـانی گردشـگری ،گردشـگری
بینالمللی در سال  2019با ثبت  1.5میلیارد سفر نسبت به سال  2018میالدی با رشد  4درصـدی همـراه بـوده اسـت و
صنعت گردشگری جهانی نیز برای دهمین سال پیـاپی رشـد مثبتـی را پشـت سـر میگـذارد (.)UNWTO,2019:123
جاذبههای گردشگری از سوی سازمان جهانی جهانگردی به سه دسته عمده (جاذبههای طبیعی ،جاذبـههای فرهنگـی-
تاریخی و جاذبـههای ویـژه) تقسـیم میگردنـد ( .)Seraphin et al,2018:34بـا توجـه بـه مطالعـات تیمـوتی و بویـد1
گردشگری تاریخی (توجه به جنبههای تاریخی) که معموالً تحت پوشش گردشگری فرهنگی قرار دارد (و بالعکس) یکـی
از مهمترین و گستردهترین نـوع گردشـگری اسـت و یکـی از قـدیمیترین انـواع سـفر اسـت ( Collison & Spears,
 .)2010:156گیلمور و جوزف ،)2002(2در پژوهشی اثبات کردند که حف شواهد فیزیکی جاذبههای گردشگری (حفـ ،
نگهداری ،مرمت و تأکید بر استفاده از معماری سنتی در سـاخت امـاکن گردشـگری) و ایجـاد زیرسـاختهای مناسـب
میتواند به افزایش ورود گردشگران و توسعه صنعت گردشگری منجر شود .در کشور ما نیز از مدتها پـیش ،ایـن مهـم
موردتوجه قرارگرفته است .این نوع گردشگری در کوتاهمدت موجب اتحاد و پیوند بیشـتر اقـوام ،مـذاهب و فرهنگهـای
مختلف شده است (نیکبین و کرمی .)138 :1390،به همین دلیل روزبـهروز بـر اهمیـت قابلیتهـای فرهنگـی در جـذب
گردشگر افزوده میشود .چرا که قابلیتهای فرهنگی هر جامعه معرف فرهنگ خاص منـاطق اسـت و دارای ویژگیهـا و
ارزشهای درخور توجه همان مناطق و مرز و بو است (سـاعی و همکـاران .)70 :1389،ایـن نـوع گردشـگری ،صـنعتی
خدماتی است که ماهیت محصوالت آن غیرملموس و مبتنی بر تجربه گردشگر در خصوص مقصد است .به دلیل ماهیت
غیرملموس و تجربه محـور بـودن گردشـگری ،برداشـتها و ادراك گردشـگران از ویژگیهـای یـک مقصـد ،عـاملی
تعیینکننده در انتخاب آن است (شیر خدایی و همکاران .)65 :1395،ازاینرو یکی از موضوعهای قابلتوجه ،آن است که
چگونه میتوان افراد بیشتری را به یک مقصد خاص جذب کرد و چه عواملی بر واکنشهای رفتاری آنها مؤثر است که
درنهایت به بازگشت مجدد و تبلیغات توصیهای مثبت برای جذب گردشگران جدید منجر شود (.)Ryu et al,2016: 87
شدت و ضعف فعالیتهای گردشگری بهطور نسبی متأثر از کارکردها و امکانات و توانمندیهای موجود در هریک از ایـن
زمینههاست (سید علیپور و اقبالی ).43 :1390،و در این راستا یکی از راهحلهای نوین تبلیغات و بازاریابی در گردشـگری
است این امر بهویژه در راستای معرفی و تبلیغات جاذبهها و قابلیتهای فرهنگی با توجـه بـه ماهیـت پویـای آن اهمیـت
درخور توجه دارد .اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در حوزه صنعت گردشگری ازآنجا برجسته میشـود کـه توجـه داشـته
باشیم این صنعت بهعنوان یکی از پیشروترین صنایع جهان و بهعنوان یک نیروی محرك قوی در زمینـههای اجتمـاعی،
فرهنگی و اقتصادی ،توانایی شکلدهی و دگرگـونی ارگانهـای متعـددی را داراسـت (.)Shen & Jiang, 2013:97
ازاینرو میزان نیاز به تحقیق درباره بازاریابی گردشگری بیشازپیش مطرح میگردد.
بازاریابی در صنعت گردشگری یکروند مدیریتی ،شامل پیشبینی نیازها و جلب رضایت گردشـگران فعلـی و آتـی اسـت
(صالح و زارع .)54 :1395،بازاریابر گردشگری بهعنوان شناسـایر و پیشبینـی نیازهـای گردشـگران و فــراهم کــردن
امکانـات بـرای تـأمین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدیـد در آنهاسـت .ضـعف بازاریـابر گردشـگری در
سازمان میـراث فـرهنگـر ،صنایعدستی و گردشگری عمدهترین عامل عقبماندگی ایران از روند روبه رشد ایـن صـنعت
در جهـان اسـت (نساجی و همکاران .)98 :1396 ،درواقع ،بهواسطه روشهای بازاریابی ،میتـوان گردشـگران بـالقوه را
1
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جذب مقاصد موردنظر کرد .بنابراین تدوین برنامههای راهبردی بازاریابی میتواند به نحوی مؤثر در رسیدن بـه اهـداف
موردنظر کمک نماید .بهعبارتدیگر درصورتیکه گردشگران از مقصد گردشگری رضـایتمندی مطلـوبی داشـته باشـند،
موجب ایجاد انگیزه بازدید دوباره آنان از همـان مقصـد شـده و همچنـین بهواسـطه تعریـف و تمجیـد آنـان از مقصـد
گردشگری ،ترغیب افراد دیگـر بـرای سـفر بـه آن منطقـه را در پـی خواهـد داشـت (مطیعـی و همکـاران.)43 :1396،
ویلیامز( )20101در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که وضعیت توسعه گردشگری در یک منطقه ،ارتباط مستقیمی بـا
راهبردهای بازاریابی به کار گرفتهشده در آن دارد که میتواند باع رشد یا افول یک منطقه گردد .همچنین انتخـاب و
ترکیب مناسبی از عوامل آمیخته بازاریابی میتواند نتایج مثبتی را برای مقاصد گردشگری به همراه داشته باشد.
در این راستا بازاریابر گردشگری بهعنوان شناسـایر و پیشبینی نیازهای گردشگران و فـراهم کـردن امکانــات بــرای
تـأمین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست .ضـعف بازاریـابر گردشـگری در سـازمان میــراث
فـرهنگـر ،صنایعدستی و گردشگری عمدهترین عامل عقبماندگی ایران از روند روبه رشد این صنعت در جهـان اسـت.
با توجه بـه ویژگی های خـاص محصول گردشگری ،نقش بازاریابر در این صـنعت نسـبت بـه دیگـر صـنایع از اهمیـت
ویژهای برخوردار است و بهکارگیری مؤثر ابزارهای بازاریابر گردشگری برای یک کشور یا یـک منطقـه امـری ضـروری
است ،زیرا با بازاریـابر میتوان بـه گردشگران بالقوه اطالعاتر درباره آنچه منطقه مشخص میتواند ارائـه دهـد ،عرضـه
نمود و آنها را بـه بازدیـد از آن ترغیب کرد .در بازار رقابتر توریسم ،مکانها و مقاصـد از تکنیـکهـای شـناخته شـدن
بهره میبرند تا هویتر کسب کنند که بیـانگر ویژگــر منحصربهفرد تولیــد آنها باشــد .بازاریــابر ایـــن مکانهـای
مسافرتر مثل بازاریابر دیگر محصوالت مصرفر باید شناختهشده بودن برای تشخیص تولیداتشان و رساندن پیـام مثبـت
جهت جلب مشتری استفاده کننـد.
در بازارهای بهشدت رقابتی جهانی ،نیاز مقصدها برای ایجاد یک هویت منحصـربهفرد و بینظیـر یعنـی متمـایز سـاختن
خودشان از رقبا بیشازپیش اهمیت حیاتی پیداکرده است ( .)Chhabra,2017:113ازاینرو در چند دهه گذشته ،موضـوع
برند سازی و بازاریابی گردشگری در برنامهریزی گردشگری توجه بسیاری را به خود جلب نموده است.
گردشگری در قلمرو جغرافیایی ایران یکی از این ظرفیتهای بالقوه است که با توجه بـه اکولـوژی طبیعـی ،فرهنگـی-
تاریخی مناطق مختلف ایران ،توان تحقـق چشـمانداز توسـعه منطقـهای را دوچنـدان نمـوده اسـت .امـا بحـ توسـعه
گردشگری و بهویژه گردشگری فرهنگی حکایت از دشواریها و تنگناهای دارد که مهمترین آن ،ضعف صـنعت تبلیغـات
در جذب گردشگر به ایران است (ساعی و همکاران )71 :1389،کـه بـاوجود جاذبـهها و قابلیتهـای فـراوان و تنوعهـای
فرهنگی هنوز نتوانسته است به جایگاه شایستهای دست یابد.
در این میان استان گیالن ،با دارا بودن بناها و محوطههای باستانی ارزشمند و گرانبهایی که شـامل دوران پارینهسـنگی،
نوسنگی ،عصر مفرغ ،عصر آهن و دوران اسالمی همچنین محوطههای تاریخی گـیالن اعـم از تپـههای باسـتانی ماننـد
کلورز در رستمآباد و گورستانهای مریان ،آق اولر ،دیلمان ،تپه معروف مارلیک هر کدام گنجینه میـراث گذشـتگان مـا و
ارزش میراث بشری از قابلیتهای فرهنگی بسیاری برخوردار است .همچنـین اسـتان گـیالن ازنظـر بافتهـای ارزشـمند
معماری نظیر ماسوله ،روستای انبوه در شهرستان رودبار باقابلیت ثبت جهانی را دارا میباشند ،ایـن معمـاری ویـژه یـادآور
نگاه زیباییشناختی با تکیهبر عناصر بوم آورد و منطبق بر اقلیم و شرای زیستی ساکنان این منطقـه اسـت کـه ریشـه و
پیشینه تاریخی دارد .این استان به دلیل تاریخ غنی و فرهنگ متنوع قابلیتهای ارزشمندی در زمینـه جـذب گردشـگران
داخلی و خارجی دارا میباشد تاریخ استان گیالن به حدود  150،000هزار سال پیش بازمیگردد .قومهای متعددی در این
منطقه وجود داشته که از قومهای گیل و دیلم بهعنوان بزرگترین آنها یاد میشود .ازاینرو گیالن سابقه کهن تـاریخی
و فرهنگ دیرینهای دارد که شناخت و شناساندن فرهنگ ،آئین و تاریخ آن برای آحاد مردم بهویژه گردشگران از جذابیتی
خاص برخوردار است .اما به دلیل ضعف بازاریابی و تبلیغات شفاهی نتوانسته است از این قابلیتهـا مغتـنم شـود .ازایـنرو
ضروری است از قابلیتهای خود در توسعه گردشگری استفاده کند و از عوام که میتواند زمینه این مهم را فـراهم سـازد
1
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بهکارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی و تبلیغات است .ازاینرو پژوهش حاضر باهدف بررسی بازاریابی قابلیتهای
فرهنگی -تاریخی ،گردشگری گیالن صورت پذیرفته است .و در این راستا تالش دارد تا به سـؤال زیـر پاسـخی منطقـی
دهد .متغیرها و عوامل مؤثر بر بازاریابی قابلیتهای فرهنگی  -تاریخی در استان گیالن کداماند؟
در رابطه با گردشگری و بهویژه مدل بازاریابی قومیتی  -تاریخی تاکنون مطالعات کمی صورت گرفته است که مهمتـرین
آنها به شرح زیر آورده شده است.
سرافین )2018(1در مقاله خود با عنوان استراتژی بازاریابی میراثی در سـازمانهای گردشـگری :مطالعـه پـیش از مقابلـه،
پیش از جنگ و پس از جنگ باهدف بررسی رابطه بین تاریخ (میراث) و بازاریابی گردشگری (نام تجاری مقصد) بـه ایـن
مهم پرداخته است .بهطور خاص ،مقاله بر این نکته تمرکز دارد که چگونه میراث توس سازمانهای گردشگری خصوصی
و عمومی از اهداف پیش از جنگ ،پس از جنگ و پس از حادثه ( )PCCDدر استراتژی نام تجاری خـود اسـتفاده نمـوده
است .بهطور خاص ،مقاله بررسی میکند که چگونه این سازمانها در اسـتفاده از نـام تجـاری و طراحـی لوگـو از میـراث
تاریخی خود استفاده میکنند .یافتههای این مقاله نشان میدهد که گرفتن جوهر مقصد برای هر شناسایی بصری (یعنـی
لوگو) حیاتی است و شناسایی بصری میتواند نشاندهنده رویدادهای گذشته در زمان (میراث) یا حرکت از گذشـته باشـد
بهسوی انتظارات روشن برای آینده .یافتههای این تحقیق در استراتژیهای بازاریابی جدید بهکاررفته است .چارپـا)2017(2
در پژوهشی به برند میراث هند :دیدگاه گردشگری گاندی پرداخته است .یافتههای ایـن پـژوهش نشـان داده اسـت کـه
حضور نمادین گاندی در هند شبیه حضور تاریخ نلسون ماندال در آفریقای جنوبی است .همچنین نمـاد تصـویر گانـدی از
تجربیات شناختی و عاطفی در بازارهای داخلی و بینالمللـی اسـتفاده میکنـد .محبوبیـت در حـال تکامـل آن تصـویری
پیشبینیشدهای مثبت را نشان میدهد .دیدار شخصی و روایت شفاهی از شواهد حس غرور نشـان میدهـد .تماشـاچیان
گاندی را بهعنوان نمادی ملی معرفی میکنند و در جذب گردشگر مفیـد واقـع میشـود .حقیقـی و همکـاران ( )1396در
پژوهشی به ارائه الگوی کاربردی برای بازاریابی چند حسی در برنـد سـازی مقصـد گردشـگری پرداختهانـد .هـدف ایـن
پژوهش ،ارائه نـوعی الگـوی کـاربردی بـرای بازاریـابی چند حسی در برند سازی مقصد گردشـگری و روش پــژوهش،
پیمایشـی ـ تحلیلـی بوده است .جامعه آماری آن را تمام گردشگران (ایرانی ـ خـارجی) تهـران بـه تعــداد  10000نفــر
شـکل داده است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه تدوینشده بر اساس مدل مفهومی و متغیرهای تحقیـق اسـت .نتـایج
بهدست آمده از تأثیر بازاریابی چند حسی بر برند سازی مقصد گردشگری بـا ضـریب تأثیر  0/813حکایت دارد که با توجه
به نمره تی در سطح  0/05معنادار است .همچنـین مقـدار  Rبرابر با  0/661به دست آمـد؛ بــه ایــن معنــا کــه 66/1
درصـد از تغییـرات برند سازی مقصـد گردشگری مربوط به بازاریابی چند حسی بـوده و باقیمانـده تغییــرات بــه ســایر
متغیرهـا مربـوط میشود .به نظر میرسد گردشگری و بازاریابی گردشگری به خلـق تجربـه دلپـذیری بـرای مشـتری از
مقصد ارتباط دارد و ساختن این تجربه از طریق بازاریابی چند حسـی امکانپـذیر اسـت .مطیعـی و همکـاران ( )1396در
مقالهای به تبیین اثرات رضایتمندی گردشـگران در بازاریـابی گردشـگری دریـایی (موردمطالعـه :نـواحی سـاحلی اسـتان
گلستان) پرداختهاند .این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و باهـدف گروهبنـدی و اولویتبنـدی میـزان رضـایتمندی
گردشگران از زیرساختها و کارکردهای گردشگری دریایی در سواحل استان گلسـتان تدوینشـده اسـت .نتـایج نشـان
میدهد که در گروه الزامات اساسی ،بیشترین میزان رضایت مربوط بـه شـاخص امنیـت بـا ضـریب رضـایت  0.712و
بیشترین میزان عدم رضایت مربوط به شاخص اماکن اقامتی با ضریب عدم رضایت  -0/721میباشد .همچنین در گروه
الزامات عملکردی ،بیشترین میزان رضایت مربوط به شاخص آرامش و آسایش گردشگران با ضـریب رضـایت  0/512و
بیشترین میزان عدم رضایت مربوط به شاخص رستوران ،غذاخوری و کافه با ضریب عدم رضـایت  0/518میباشـد .در
گروه الزامات انگیزشی نیز ،بیشترین میزان رضایت مربوط به شاخص حف شرای طبیعی سـاحل در پیونـد بـا دریـا بـا
ضریب رضایت  0/612و بیشترین میزان عدم رضایت مربوط به شاخص تنوع فعالیتهـا در فضـا و امکـان گـزینش بـا
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ضریب عدم رضایت  -0/864میباشد .شیخی و پـازکی ( )1396بـه ارزیـابی و اولویتبنـدی عوامـل مـؤثر بـر بازاریـابی
گردشگری روستایی با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی  7pپرداختهاند .روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنـی بـر
روشهای کمی و مدل آمیخته بازاریابی  7pاست .در این پژوهش ،آمیخته بازاریابی شامل هفت مؤلفه مکان ،برنامهریزی
و مدیریت ،شواهد و امکانات فیزیکی ،ترویج ،مردم ،قیمت و محصـول اسـت .جامعـه آمـاری ،کارکنـان سـازمان میـراث
فرهنگی و گردشگری شهرستان مالیر ،گردشگران و دهیاران روستاهای دهستان بودند که از بین آنها  93نفـر بـهعنوان
حجم نمونه انتخاب شدند که چهار نفر کارشناس ،هفت نفر دهیار و  82نفر گردشگر آزموده شدند .بـر اسـاس پرسشـنامه
محقق ساخت به گـردآوری دادههـا پرداختـه شـد و نتـایج بهدسـتآمده از بررسـی و اولویتبنـدی عاملهـای بازاریـابی
گردشگری دهستان حاکی از اهمیت زیاد دو عامل مردم و مکان است .نتایج مدل تحلیل عاملی نشان داد که از بین ایـن
هفت عامل ،دو عامل مکان و برنامهریزی بیشترین درصد از واریانس مجموعه گویهها را دارند .حسام و همکاران ()1396
در پژوهشی به ارزیابی و اولویتبندی مؤلفههای آمیختـه بازاریـابی تأثیرگـذار در توسـعه گردشـگری روسـتایی (مطالعـه
موردی :روستاهای شهرستان فومن پرداختهاند .در این تحقیـق وضـعیت آمیختـه بازاریـابی شـامل هفـت مؤلفـه مکـان،
برنامهریزی و مدیریت ،شواهد و امکانات فیزیکی ،تبلیغات ،مردم و کارکنان ،قیمت و محصـول در روسـتاهای شهرسـتان
فومن بررسی شد .با پیمایش میدانی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی دادهها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته  46سؤالی
گردآوری و موضوع از دیدگاه  40تن از کارشناسان سازمان میراث فرهنگـی ،صنایعدسـتی و گردشـگری اسـتان گـیالن
بررسی شد .نتایج حاصل نشاندهنده وضعیت نامطلوب بیشتر شاخصها ،بهویژه در مؤلفههای تبلیغات و مردم و کارکنـان
در عین اهمیت زیاد آنها در بازاریابی گردشگری روستایی منطقه است .صالحی و زارع ( )1395به بررسی تأثیر بازاریـابی
گردشگری باغ فین در توسعه اقتصادی شهر کاشان پرداختهاند .هدف پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی گردشگری باغ فـین
در توسعه اقتصادی شهر کاشان بوده است این تحقیق ،از لحـاظ هـدف کـاربردی ،از حیـ ماهیـت و روش توصـیفی –
تحلیلی از نوع موردی – زمینهای میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه گردشگران مراجعهکننده به بـاغ فـین
شهرستان کاشان است .در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است .درنهایـت مشـخص شـد ،بازاریـابی
گردشگری باغ فین در توسعه اقتصادی شهر کاشان تأثیر معناداری دارد .همچنـین مؤلفـههای آمیختـه بازاریـابی شـامل
محصول ،تبلیغات ،شواهد فیزیکی ،برنامهریزی در توسعه اقتصادی شهر کاشان تأثیر معناداری دارد .عامل شواهد فیزیکی
مهمترین عنصر آمیخته بازاریابی گردشگری باغ فین در توسعه اقتصادی شهر کاشـان میباشـد .شـیرخدایی و همکـاران
( )1395به بررسی تأثیر ارزیابی و نگرش به محصول بر تصویر برند کشور مبد و تمایل به سفر پرداختهاند .ایـن پـژوهش
به بررسی تأثیر ارزیابی محصول بر تمایل به سفر از طریق متغیرهای نگرش محصول و تصویر برند کشور مبـد پرداختـه
است .جامعه آماری شامل  450نفر از مصرفکنندگان محصوالت برندهای کشور آلمان در اسـتان مازنـدران اسـت .روش
پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی -همبستگی است .برای جمعآوری دادهها پرسشنامه به کار رفت و برای بررسـی روابـ
علی میان متغیرها از الگوی -سازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد کـه ارزیـابی محصـول تـأثیر
مثبتی بر نگرش محصول (باور کشور ،تعامل مطلوب و احساسات افراد) دارد؛ همچنین نگرش محصول بـر ابعـاد تصـویر
کشور مبد (باور کشور ،تعامل مطلوب و احساسات افراد) تأثیر مثبت و معناداری داشت .درنهایـت ،تعامـل مطلـوب تـأثیر
مثبت و معناداری بر تمایل به سفر میگذارد .آچاك و همکاران ( )1393به بررسی توسعه اقتصـاد گردشـگری مبتنـی بـر
الگوی آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی :شهرستان قزوین) پرداختهاند .در این تحقیق ،سعی بـر ایـن بـوده اسـت تـا بـا
شناسایی توانمندیهای گردشگری شهرستان قزوین از طریق ماتریس سوات ،شناخت جامعی از داراییهـای موجـود در
این زمینه به دست آید و با بررسی تطبیقی این توانمندیها با الگوی آمیخته بازاریابی گردشگری ،ماتریسی از هماهنگی
و همپوشانی این دو رویکرد ،حاصلشده سپس با تکنیک تاپسیس فازی ،اولویتبندی عناصـر آمیختـه ،بررسـی گـردد.
روش تحقیق نیز بهصورت توصیفی -اکتشافی و ابزار جمعآوری اطالعات بهصورت میدانی و پرسشنامه بود .نتایج نشان
داد که عناصر بهدستآمده به ترتیب اولویت شامل :فرایندها و برنامهها ،مردم/کارمندان ،مشارکت /شخصیسازی ،مکان
و توزیعات ،شواهد فیزیکی /بستهبندی ،ترفیعات /تشویقات ،محصول و قیمت بوده و در نتیجه میتوان با استفاده از این
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عناصر و با بهکارگیری رویکردی نظاممند ،اقتصاد گردشگری شهرستان قزوین را توسعه داد.
مطالعه و بررسی در زمینه سوابق پژوهش نشان میدهد که تاکنون در راستای بازاریابی قابلیتهای فرهنگی – تاریخی و
نقش عوامل مؤثر بر آن تاکنون مطالعهای منسجم و جامع صورت نگرفته است .در این راستا این مطالعـه بـا بررسـی بـر
روی استان گیالن بازاریابی قابلیتهای فرهنگی – تاریخی را موردمطالعه قرار داده است.
مبانی نظری
از نیمه دوم قرن بیستم به بعد عواملی مانند جهانیشـدن ،توسـعه سـرمایهداری ،پیشـرفت وسـایل حملونقـل و توسـعه
ارتباطات فنی و تکنولوژی به توسعه صنعت گردشگری منجر شـده اسـت (.)World Tourism Organization, 2004
در این زمان گردشگری بهعنوان سومین صنعت اقتصادی در جهان ( )Oila et al,2012:359به فعالیتی اقتصـادی کـه ظرفیـت
گستردهای دارد ،تبدیلشده است ( .)Garcia – Melon et al,2012:46ازجمله اشـکال گردشـگری میتـوان بـه گردشـگری
تاریخی – فرهنگی اشاره کرد .گردشگری تاریخی نوعی گردشگری فرهنگی است که گردشگری میراث هم نامیـده میشـود ایـن
نوع گردشگری ،به بازدید از موزهها ،مکانها و ابنیه تاریخی میپردازد و امروزه بخش عمدهای از گردشگری را به خـود اختصـاص
داده است (پاشازاده و همکاران .)112 :1398 ،توسعه صنعت گردشگری یک کشور مستلزم توسـعه زیربناهـای گردشـگری و

فراهم کردن شرای جذب گردشگر میباشد .یکی از اجزای چهارچوب توسعه گردشـگری ،بازاریـابی اسـت ،بـا توجـه بـه
رقابت موجود میان مقاصد گردشگری ،موضوع بازاریابی اهمیت فراوانی دارد (رضوانی .)102 :1394 ،بازاریابی گردشـگری
به دلیل خدماتی بودن حساسیت ویژهای دارد .ناملموس بودن ،ناپایداری ،ناهمگونی ،تفکیکناپذیری و غیر تملکـی بـودن
از ویژگیهای این صنعت خدماتی هستند که در فرایند برنامهریزی برای بازاریابی ،لـزوم اسـتفاده از یـک مـدل ترکیبـی
بازاریابی را آشکار میکند (حیدری .)78 :1393،بهطورکلی بازاریابی فراینـد مسـئوالنه بـرای شـناخت ،پیشبینـی و تـأمین
نیازهای مشتریان به شکل سودآور تعریفشده است که جهـتگیری و گرایشهـای مشـتریان را در عمـل اجـرا میکنـد
( .)Cook,2001:108بازاریابی گردشگری یکروند مدیریت فنی شامل پیشبینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلـی
و آتی است ،بهطوریکه شرکتهای مسافرتی و عرضـهکنندگان را در رقابـت بـا یکـدیگر قـرار داده اسـت ( Kotler et
 .)al,2005:214بازاریابی وظیفه هدایت جریان تولید ،تبدیل ،ایجاد فایده و جلب رضایت مصـرفکننده و انتقـال کـاال در
واحد زمان یا مکان را بر عهده دارد (زمانیان .)145 :1384،مک کارتی در سال  1960برای نخستین بار چهارعنصر اصـلی
آمیخته بازاریابی را تعریف و به محصول ،قیمت ،مکان و پیشبرد اشاره کرد (شیخی و پازکی .)492 :1396،مهمترین هدف
از بازار یابی در صنعت گردشگری جلب هرچه بیشتر گردشگران برای دیدن کشور ،منطقه یا محلی خـاص اسـت .بااینکـه
شناساندن امکانات گردشگری ازنظر جاذبهها ،چگونگی دسترسی به آنها و استفاده از امکانات پذیرایی و اقامتی از وظایف
اصلی سازمانهای گردشگری هر کشور است اما بنگاههای مسافرتی نیز سهمی عمده در بازاریـابی و تبلیغـات بـر عهـده
دارند (حسینی و حبیبی .)215 :1389،شرای محوری و مقوله اصلی در راستای موفقیت بازاریابی که در این پـژوهش نیـز
بر آن تأکید شده است ،دارا بودن برنـد گردشـگری اسـت .در چنـد دهـه گذشـته ،موضـوع برنـد سـازی در برنامـهریزی
گردشگری توجه بسیاری را به خود جلب نموده است .در بازارهای بهشدت رقابتی جهانی ،نیاز مقصدها بـرای ایجـاد یـک
هویت منحصـربهفرد و بینظیـر یعنـی متمـایز سـاختن خودشـان از رقبـا بیشازپـیش اهمیـت حیـاتی پیـداکرده اسـت
( .)Chhabra,2017:102برند را میتوان یکی از مهمترین مسائل برای جـذب گردشـگر دانسـت ،چـرا کـه در صـنعت
گردشگری ،از برند شرکتها در راستای ارتباط تجاری با بازار گردشگری بهعنوان داراییهـای نامشـهودی کـه میتوانـد
تأثیر قابل توجهی بر عملکرد یک مقصد داشته باشد ،بهره گرفته میشود ( .)Seraphin et al,2018:26ریچی و ریچی 2
( )1998بر ند مقصد را یک نام ،سـمبل ،لوگـو ،عالمـت تجـاری و یـا هـر نـوع گرافیـک دیگــری میداننـد کــه هــم
مقصـد را تعریـف میکند و هم آن را متمایز میسازد ،بهعالوه وعـده تجربه کردن یک سفر بهیادمانـدنی (کـه منحصـراً
ناشـی از ویژگیهای مقصد اسـت) را بـه گردشـگر میدهد (مطیعی و همکـاران .)46:1396،در ایـن راسـتا برنـد سـازی
فرآینـد ایجـاد یـک شعار از یک پیام و سپس طراحر یک نماد یا آرم که با هم بهصورت شـــعار بـــا بازدیدکننـــدگان
بــالقوه ارتبــاط برقــرار کــرده و تصــویری از ویژگیهای ،مزایـا و ارزشهای آن را ارائـه مینماید .برند سازی موفق
برای مقصدهای گردشگری بر اساس پتانسیلها و استعدادهای بالقوه آنها صورت میگیرد؛ بهطوریکه امکان جایگزینی

روستایی حسینآبادی و همکاران /بازاریابی قابلیتهای فرهنگی ـ تاریخی ،گردشگری شهری ...

27

آن با یک مقصد دیگر باقی نخواهد مانـد ( .)Burghausen & Balmer,2015:2315در راسـتای برنـد سـازی مقصـد
گردشگری توجه به جنبههای تاریخی و طبیعی مقصد حائز اهمیـت اسـت .بازاریـابر گردشـگری بـهعنوان شناســایر و
پیش بینی نیازهای گردشگران و فـراهم کـردن امکانـات بـرای تـأمین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدیـد
در آنهاست .ضعف بازاریابر گردشگری در سازمان میــراث فـرهنگــر ،صنایعدسـتی و گردشـگری عمـدهترین عامـل
عقبماندگی ایران از روند روبه رشد این صنعت در جهـان اسـت .با توجه بـه ویژگیهای خــاص محصـول گردشـگری،
نقش بازاریابر در این صنعت نسبت به دیگر صنایع از اهمیت ویژهای برخوردار است و بهکارگیری مؤثر ابزارهای بازاریابر
گردشگری برای یک کشور یا یـک منطقه امری ضروری است ،زیرا با بازاریـابر میتوان بـه گردشگران بالقوه اطالعاتر
درباره آنچه منطقه مشخص میتواند ارائه دهد ،عرضه نمود و آنها را بــه بازدیــد از آن ترغیـب کـرد .در بـازار رقـابتر
توریسم ،مکانها و مقاصـد از تکنیکهای شـناخته شـدن بهـره میبرنـد تـا هـویتر کسـب کننـد کـه بیــانگر ویژگـر
منحصربهفرد تولید آنها باشد.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر در بخش کیفی ازنظریه داده بنیاد بهره گرفتهشده است کـه بـر اسـاس گامهـای پیشـنهادی گلیـزر و
استراوس به اجرا درآمده است .جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدسـتی
استان گیالن و نیز خبرگان رشتههای مدیریت بازرگانی و گردشگری و مدیران ارشد سازمانهای شهرداری ،اسـتانداری و
فرمانداری است که در این میان  15نفر از آنان با در نظر گرفتن شروط دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی ارشد و سـابقه
کار حداقل  15سال در صنعت گردشگری و به روش گلوله برفی بهعنوان روشی هدفمند در نمونهگیری تحقیقـات کیفـی
بهعنوان نمونه آماری جهت مصاحبه انتخاب گردیدند و از آنان جهت مصاحبه تخصصی بهره گرفتهشده است .مصاحبه از
طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است ،بهطوریکه سؤاالت بهصورت مشـابهی از خبرگـان پرسـیده شـده
است ،اما آنها آزاد بودهاند که پاسخ خود را به هر طریقی که مایلاند ارائه دهند .برای روایی مصاحبه ،از روش اعتبار یابی
توس اعضا در حین مصاحبه ،محققان صـحت برداشـت خـود از گفتـههای مصاحبهشـوندگان را کنتـرل میکردنـد و از
مشارکتکنندگان درخواست میشد تا بر این برداشت ،صحه بگذارند و بر این اساس بازبینی نهایی صورت گرفتـه اسـت.
برای بررسی پایایی با بهرهمندی از روش درصد توافق بین دو کدگذار (محققان) انجام گرفت که رقـم  75درصـد توافـق،
نشاندهنده پایایی بخش کیفی بود .در گام آخر ،پس از تنظیم و سازماندهی مصاحبهها ،به تحلیل آنها پرداخته و فرایند
بیرون کشیدن معنا از داده به روش کدگذاری آغاز شد .برای کدگذاری مصاحبهها ،ابتدا فایلهای صوتی را به متن درآمده
و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی به شناسایی کدها بهصورت باز و بدون محدودیت پرداختهشده است.
از طریق نمونهگیری هدفمند ،پس از  15مصاحبه عمیق بـا مشـارکتکنندگان ،مصـاحبهها بـه اشـباع نظـری رسـیدهاند.
بهمنظور تجزیهوتحلیل مصاحبهها از نرمافزار مکس کیو دی ای 1،بهره گرفتهشده است ،بدینصورت که ابتدا اقدام بـه »
کدگذاری باز «هر مصاحبه گردیـده و سـپس کـدهای استخراجشـده ذیـل طبقـههای» مفـاهیم «کـه معـانر کلیتـر و
انتزاعیتری نسبت به کدهای باز دارند ،دستهبندی گردیـده اسـت .هـر کـدام از ایـن مفـاهیم ذیـل گروههـای بزرگتـر
(انتزاعیتر) به نام »مقولهها«جـای داده شـده اسـت .بنـابراین پـس از مفهومسـازی کـدهای بـاز ،مقولهبنـدی مفـاهیم
استخراج شده صورت گرفته است .الزم به ذکر است که با توجه به رویه اتخاذشده در روش تحقیق داده بنیـاد ،طبقـههای
مذکور مفاهیم و مقولهها بهمرور و با افـزایش تعـداد مصـاحبهها و مقایسـه و سـنجش مسـتمر یافتـههای قبلـر ،شـکل
منسجمتر و کاملتری به خود گرفته است و درنهایت در سومین مرحله از کدگذاری ،کدگذاری گزینشی صـورت پذیرفتـه
است .در این مرحله ،پژوهشگر بهتکوین نظریهای در میان مقولههای بهدستآمده در الگوی کدگذاری محوری پرداخته است.

1. Maxqda
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محدوده موردمطالعه
استان گیالن یکی از استانهای شمالی ایران به مرکزیت کالنشهر رشت است .این استان ،از شمال به دریای کاسپین و
کشور آذربایجان ،که از طریق آستارا با آن دارای مرز بینالمللی است ،از غرب بـه اسـتان اردبیـل ،از جنـوب بـه اسـتان
زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران محدود میشود .مساحت گیالن  14044کیلومترمربـع و جمعیـت آن طبـق
سرشماری  1395برابر با  696 ،2530نفر است .گیالن دهمین استان پرجمعیت و دومین استان پرجمعیـت شـمال ایـران
پس از استان مازندران است .تراکم جمعیت در این استان با  177نفر در هر کیلومترمربع جایگـاه سـوم را در ایـران دارد.
این استان دارای هویت قومی و قابلیتهای فرهنگی و تاریخی مشخص اسـت .بـر اسـاس شـاخصهای  T.E.Sاسـتان
گیالن در تقسیمبندی گروههای جاذبههای گردشگری بینالمللی واجد شرای جاذبههای گردشگری در سطح بینالمللـی،
ملی -محلی  -منطقهای است و بهصراحت میتوان بیان داشت که جایجای آن واجد شرایطی است که هر نوع مسافر با
گرایشهای مختلفی را بهسوی خود جذب مینماید (گودرزوند چگینی و موالئی هشجین.)184 :1388،

شکل شماره  .1نقشه موقعیت جغرافیایی استان گیالن در کشور

بحث و یافتهها
در این بخش باهدف شناسایی متغیرهای اثرگذار بر بخشبندی بازاریابی گردشگری فرهنگی  -تاریخی به بررسی عمیـق
و دقیق محتوای  15مطالعه داخلی در بازه زمانی  1391تا  1398و  17مقاله برتر خارجی در بـازه زمـانی  2012تـا 2018
پرداختهشده است و متغیرهای اصلی که در این مطالعات انجامشده است استخراج گردید و در قالـب جـدول  1تعـداد 29
متغیر شناسایی شد.
جدول شماره  .1متغیرهای اثرگذار بر بخشبندی بازار گردشگری خارجی
ارزش ویژه برند مقصد

سرافین2018 ،

وفاداری به برند مقصد

چاهابرا2017 ،

بیان برند مقصد
تجربه برند مقصد
معماری برند مقصد
جنبههای پایداری برند مقصد
برنامهریزی و استراتژی مقصد
تصویر برند مقصد
ذی مدخالن مقصد
هویت برند مقصد
کیفیت ادراکی گردشگر از مقصد

بوس و همکاران2051،
فلورك2015 ،
چکالینا2015 ،
سیبیروا2014 ،
کالدیو و کهاگیاس2014 ،
بورگاسون و بالمر2014 ،
پایک و همکاران2010 ،
رزقی و شهابیان1398 ،
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آگاهی از برند مقصد
نگرش نسبت به برند مقصد
فرهنگ مقصد

یزدان پناه و همکاران1398 ،
زارعی و زارعی1397 ،
اکبریپور1397 ،

شهرت برند مقصد

حسام و همکاران1396 ،

کیفیت خدمات در مقصد

فیض و همکاران1396 ،

هزینههای مالی و اقتصادی سفر به مقصد

شفیعی و آتشی1396 ،

هزینههای غیرمالی سفر به مقصد (زمان)

نساجی و همکاران1396 ،

معنای برند مقصد برای گردشگر

محمدپور و همکاران1395 ،

تعهد برند مقصد
ارتباطات برند مقصد
زیرساختهای حملونقل در برد مقصد
جاذبههای فرهنگی مقصد
امنیت مقصد
شخصیت برند مقصد
موقعیتیابی برند مقصد
اصالت برند
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حیدری و سعدلونیا1395 ،
پرچکانی1395 ،
اسعدی و اردکانی1394 ،
مرادآیت1394 ،
بروجنی و بارزانی1392 ،
بیات ،فضلی و مرندی1392 ،
ایمانی و ایوبی1390 ،

زیرساختهای فناوری
هویت تاریخی برند

خروجی این جدول مبنای طراحی متن مصاحبه نیمـه سـاختاریافته قرارگرفتـه اسـت .متغیرهـای احصـاء شـده در اختیـار
مشارکتکنندگان گذاشته شد تا مهمترین ایـن متغیرهـا در راسـتای مقولـههای اصـلی دسـتهبندی شـوند .بعـد از اتمـام
مصاحبهها و دریافت نقطه نظرات مصاحبهکنندگان نتایج مربوط به مرحلـه «کدگـذاری محـوری» یـا همـان «پـارادایم
کدگذاری محوری» کـه در آن  9مقوله ظهور یافته در جریان تحقیق (جدول  )2در قالب دستهها یا طبقههای تعریفشده
و توصیهشده روش داده بنیاد ،حول یک «مقوله محوری» یا همـان «بازاریابی قابلیتهای فرهنگی-تاریخی ،گردشـگری
گیالن» سـامان مییابند .این مؤلفههای اصلی نیز با مقوالت فرعی و کـدهای نشـانگر مشـخص شـدند .ایـن مؤلفـهها
عبارتاند از برند سازی تاریخی مقصد (با مقوالت فرعی ویژگیهای تاریخی مقصد و انعکاس جنبه تاریخی مقصد) ،برنـد
سازی فرهنگی مقصد (با مقوالت فرعی ویژگیهای فرهنگی مقصد و انعکاس جنبه فرهنگی مقصد) ،برند سـازی مقصـد
(با مقوالت فرعی مدیریت ذینفعان ،مشارکت در برند سازی ،تصویر برند مقصد) ،عوامل مربوط به صنعت گردشگری (با
مقوالت فرعی زیرساخت گردشگری و شاغلین صنعت گردشگری) ،شرای محیطـی کشـور (بـا مقـوالت فرعـی عوامـل
اقتصادی ،عوامل سیاسی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،عوامـل قـانونی ،عوامـل بینالمللـی) ،توسـعه اقتصـادی (بـا
مقوالت فرعی رونق اقتصادی) ،توسعه فرهنگی (با مقوالت فرعی رونـق فرهنگـی) ،بازاریـابی قابلیتهـای فرهنگـی (بـا
مقوالت فرعی بازاریابی فرهنگی) ،بازاریابی قابلیتهای تاریخی (با مقوالت فرعی بازاریـابی تـاریخی) .هـر کـدام از ایـن
مقوله نیز دارای کدهای (شاخصهای) میباشند .این نکـات در قالـب مفـاهیم انتزاعـی ،مفهومسـازی شـدهاند .تبیـین و
برقراری ارتباط میان مفاهیم ،آنان را به قالب مقوالت شکل داده است .حاصل تحلیل مصـاحبهها (مراحـل  5و  6نظریـه
داده بنیاد) در جدول  2نشان داده شده است.
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مقوالت اصلی
(کدگذاری گزینشی)
برندسازی تاریخی
مقصد

برند سازی فرهنگی
مقصد

برند سازی مقصد

عوامل مربوط به صنعت
گردشگری

شرای محیطی کشور

توسعه اقتصادی
توسعه فرهنگی
بازاریابی قابلیتهای
فرهنگی
بازاریابی قابلیتهای
تاریخی

جدول شماره  .2تجمیع مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی
مقوالت فرعی
کدهای باز (کدگذاری باز)
(کدگذاری محوری)
پیشینه تاریخی ،هویت تاریخی ،معماری خاص ،تشابهات تـاریخی ،معمـاری برنـد مقصـد ،تـاریخ
ویژگیهای تاریخی
منطقه ،توسعه و نفوذ تاریخی ،میراث تاریخی ،سایتها ،بناها و المانهای تاریخی و ارزشمند
مقصد
نحوه انعکاس تاریخ کشور ،نحوه انعکاس هویت تاریخی کشور ،مقرونبهصرفه بودن هزینه سفر به
انعکاس جنبه تاریخی
مکان تاریخی ،انعکاس زیرساختهای ارتباطات و حملونقل مناسب در مقاصد تاریخی
مقصد
خصوصیات مشترك (زبان ،گویش و فرهنگ) ،وجوهات و شاخصههای فرهنگـی ،شـیوه زنـدگی و
ویژگیهای فرهنگی
معیشت ،هماهنگی و همزیستی با طبیعت ،فرهنگ منطقه ،هویت ،سـنتهای عمـومی ،سـنتهای
مقصد
خاص ،میراث فرهنگی،
انعکاس جنبه فرهنگی رویدادهای فرهنگی مقصد جشنوارهها و مراسمهای محلی ،نحوه انعکـاس فرهنـگ کشـور ،نحـوه
انعکاس هویت فرهنگی کشور ،انعکاس صنایعدستی و هنرهای سنتی
مقصد
رفتار با ذینفعان ،شناسایی ذینفعان و عالئق آنها ،انتقال هدف از ایجاد برنـد بـرای ذینفعـان،
انتقال ارزش ایجادشده از برنـد بـه ذینفعـان ،شناسـایی ذینفعـان دولتـی ،شناسـایی ذینفعـان
خصوصی ،آگاهی کامل ذینفعان کلیدی از جریان ایجاد و توسعه برند؛ ارائه اطالعات به زبانی ساده
مدیریت ذینفعان
و قابلفهم برای کلیه ذینفعان؛ اطمینان از اطالعرسانی کامل جریـان امـورات بـه کلیـه ذینفعـان؛
داشتن ارتباط با همه ذینفعان
مشارکت در برند سازی فرآیند پویا و تعاملی ،مشارکت ،ارتباطات رسانهای
معنای برند مقصد برای گردشگر ،تجربه برند مقصد ،ارزش ویژه برند مقصد ،شهرت برنـد مقصـد،
تصویر برند مقصد
کیفیت خدمات در مقصد ،هویت برند مقصد ،آگاهی از برند مقصد ،نگرش نسبت به برند مقصد
امکانات رفاهی ،زیرساختها ،پاکیزگی ،امنیت شخصی ،کیفیت خدمات در صنعت
گردشگری ،کیفیت ادراکی گردشگر از مقصد ،خدمات بهداشتی و درمـانی (درمانگـاه ،امـداد و ،)...
زیرساخت گردشگری
خدمات ارتباطی (اینترنت ،تلفن و  ،)...قابلیت دسترسی به مکان گردشگری
مهماننوازی شاغلین صنعت ،تنوع فعالیتها در فضا و امکان گـزینش ،ارتباطـات و تعامـل جامعـه
شاغلین صنعت
میزبان
گردشگری
محی اقتصادی/مسائل اقتصادی/تورم/رکود اقتصادی
عوامل اقتصادی
محــی سیاسی/مســائل سیاسی/سیاســتهای دولت/مالیاتها/سیاســتهای خــارجی دولــت،
عوامل سیاسی
سیاستهای داخلی دولت ،سیاست مذهبی،
موفقیتهای علمی و هنری جهانی،
عوامل فرهنگی
محی اجتماعی/مسائل اجتماعی
عوامل اجتماعی
مسائل حقوقی و قانونگذاری کشور
عوامل قانونی
پیمانهای فرا منطقهای ،نهادهای بینالمللی مانند یونسکو،
عوامل بینالمللی
رونق کسبوکار ،بهرهبرداری از گردشگری برپایه جوامع محلی ،مکمل معیشـت و افـزایش سـطح
رونق اقتصادی
درآمد
احیای آدابورسوم محلی
رونق فرهنگی
فعالیتهای بازاریابی و ترویج سیمای گیالن بهعنوان مقصد تاریخی ،پیادهسازی گردشگری تجربه
محور یا سفر تجربهگرا ،تحلیل بخشهای فرهنگی بازار گردشگری گیالن ،شناسـایی بخشهـای
بازاریابی فرهنگی
فرهنگی کلیدی بازار ،تحلیل رقبای کشوری در قابلیتهـای فرهنگـی ،تحلیـل رقبـای جهـانی در
قابلیتهای فرهنگی،
فعالیتهای بازاریابی و ترویج سیمای گیالن بهعنوان مقصد فرهنگی ،تحلیل بخشهای تـاریخی،
شناسایی بخشهای تاریخی کلیدی بازار ،تحلیل رقبای کشوری در قابلیتهـای تـاریخی ،تحلیـل
بازاریابی تاریخی
رقبای جهانی در قابلیتهای تاریخی،

بعد از بررسی و استخراج مؤلفههای اصلی و فرعی مجدداً از مصاحبهکننده درخواست شد تا این مقولهها در راستای تعیین
شرای حاکم بر بازاریابی قابلیتهای فرهنگی  -تاریخی استان گیالن مشخص کنند .در این راستا دو مقولـه ویژگیهـای
تاریخی و فرهنگی بهعنوان شرای علی ،مقولههای مربوط به برند سازی مقصد بـهعنوان شـرای محـوری و مقولـههای
بازاریابی قابلیتهای تاریخی بهعنوان شرای راهبردی و شرای محیطی کشور بهعنوان شرای مداخلهگر انتخاب شدند.
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شرایط زمینه حاکم
عوامل مربوط به صنعت
گردشگری

شرایط علی
ویژگیهای تاریخی
مقصد
ویژگیهای فرهنگی
مقصد

شرایط

شرایط راهبردی

شرایط و نتایج

محوری

بازاریابی قابلیتهای

توسعه اقتصادی

برندسازی مقصد

فرهنگی -تاریخی

گیالن
توسعه فرهنگی گیالن

شرایط مداخلهگر
شرایط محیطی کشور
شکل شماره  .2عوامل و شرایط مؤثر بر بازاریابی قابلیتهای فرهنگی – هنری استان گیالن

نتیجهگیری
یافتههای تحقیق  9مقوله اصلی را در قالب «برند سازی تاریخی مقصد»« ،برند سازی فرهنگـی مقصـد»« ،برنـد سـازی
مقصد»« ،عوامل مربوط به صنعت گردشگری» «شرای محیطـی کشـور» «بازاریـابی قابلیتهـای تـاریخی»« ،توسـعه
فرهنگی»« ،بازاریابی قابلیتهای فرهنگی»« ،توسعه اقتصادی» شناسایی نمودهاند و این بدان معناست که مدل بازاریابی
قابلیتهای فرهنگی-تاریخی ،گردشگری گـیالن از طریـق ایـن مقولـههای اصـلی تحقـق مییابنـد ،بدینصـورت کـه
ویژگیهای تاریخی مقصد و ویژگیهای فرهنگی مقصد در دسته شرای علی قرار داد .بازاریـابی قابلیتهـای فرهنگـی و
بازاریابی قابلیتهای تاریخی در دسته شرای راهبردی قرار دارد که دراینبین عوامل مربوط به صنعت گردشگری شـرای
زمینه حاکم است و شرای محیطی کشـور نقـش تعدیلکننـده را ایفـا میکنـد .توسـعه فرهنگـی و اقتصـادی گـیالن از
پیامدهای بازاریابی قابلیتهای فرهنگی-تاریخی ،گردشگری گیالن میباشد.
در تبیین یافتههای تحقیق میتوان بیان داشت که آنچه که امروزه بـهعنوان برنـد در دنیـای بازاریـابی موردتوجـه ویـژه
بازاریابان ،شرکتها و سازمانهای مختلفی در دنیا قرارگرفته ،برندهای تجاری یا همان برنـدهای خـدمات  /محصـوالت
گوناگونی می باشند .با توجه به رشد روزافزون صنعت گردشگری در تمام نقاط دنیا ،توجه مدیران این صـنعت و بازاریابـان
بخش خدمات بهسوی برند سازی برای مقاصد گردشگری جلب شده اسـت .واقعیـات فیزیکـی شـهرهای تـاریخی مثـل
ساختمانها به استراتژیهای برند سازی برای مقاصد اعتبار میدهند .در این راستا استفاده مجدد از ساختمانهای تاریخی
دارای پتانسیل پویا تا مناطق حاشیه شهر پیشنهاد میشود ،چرا که میتواند آنها را به مناطقی جـذاب بـرای گردشـگران
تبدیل نماید .و همچنین ایجاد معنایی واقعی برای سایتهای تاریخی بجای جذابیتهای بصری برای جـذب گردشـگران
بسیار ضروری میباشد ،لذا خلق هویت برند برای برجسته و نمایان شدن شهرهای تاریخی حیـاتی بـه نظـر میرسـد .در
حقیقت توسعه مقاصد گردشگری با توجه به فازها و مراحلی که مقصد در آن قرار دارد حاصل میشود .در مرحله " قبل از
گردشگری" دو زیر مرحله وجود دارد .در زیر مرحله اول ،مقصد مورد بازدید و تجربه قرار میگیرد باهدف دیدار آشنایان و
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وابستگان و یا برای کسبوکار .در زیر مرحله دوم ،توسعهدهندگان مقصد و ساکنین بهطور فعاالنـه شـروع بـه مطالعـه در
خصوص رفتار گردشگر برای جذب گردشگران به تکرار تجربه بازدید نهفق به خاطر دیدار دوستان و آشنایان و یـا بـرای
کسبوکار بلکه برای جذابیت مکان مینمایند .لباسهای محلی ،وابستگیهای اجتماعی ،الگوهای کار ،سبک غذا خـوردن
و اقامت تغییر میکنند تا بتوانند سبب ایجاد یا افزایش میزان جذابیت مقصد مـوردنظر شـوند .در همـین رابطـه پیشـنهاد
می شود ،متولیان امر در حوزه ثبت ملی و جهانی میراث تاریخی و میـراث نـاملموس فرهنگـی در اسـتان گـیالن؛ ماننـد
رویدادها ،جشنها ،آداب و سنن برنامهریزی نمایند و در رابطه با موارد به ثبت رسیده تولید و بازاریابی محتوای تخصصـی
گردشگری برای آنان را در اولویت قرار دهند .و با توجه به ثبت رشت بـهعنوان شـهر خـالق خوراكشناسـی در یونسـکو
میتوانند از این برند در راستای برندسازی فرهنگ خوراك در گیالن اقدام نمایند .در این راستا به سایر محققین پیشـنهاد
میگردد تا محدوده جغرافیایی را در سطح کش ور گسترده نمایند و مطالعه تطبیقی انجام شود .همچنـین در میـان عوامـل
مؤثر شناساییشده ،رتبهبندی عوامل جای پژوهش دارد.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
منابع
 )1آچاك ،آرمین؛ حمیدی ،ناصر؛ بابایی همتی ،روشن ( )1393توسعه اقتصاد گردشگری مبتنی بر الگوی آمیخته بازاریابی (مطالعه
موردی :شهرستان قزوین) ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ،دوره ،2شماره  ،6صص.37-53.
 )2پاشازاده ،مهدی؛ نظمفر ،حسین؛ عزتپناه ،بختیار ( )1398مدلسازی معادالت ساختاری موانع و چالشهای توسعه گردشگری
تاریخی – فرهنگی از دیدگاه جامعه محلی مطالعه موردی :آرامگاه شمی تبریزی در خوی ،گردشگری شهری ،دوره  ،6شـماره
 ،3صص.107-124 .
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