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Abstract
The competitive position of the destination brand is the provision of a framework by the destinations
through which they can show their distinction from other destinations. Various aspects of tourism brands
have been addressed in various studies, but the issue of competitive positioning of tourism brands has not
been addressed. Competitive positioning of a brand not only creates a positive image in the audience's
minds towards competitors but also turns relative advantages into competitive advantages, leading to
development in various dimensions and identification. The purpose of this study was to present a model
of the influential factors and consequences of the competitive position of the tourism brand in Gilān
province. It was a mixed-methods study in which the systematic model of data-based theory has been
used in its qualitative part. In terms of the data collection method, it is field research. The research
population included professors of management and geography and managers of tourism in Gilān
province. In the qualitative part, theoretical sampling was used as one of the types of purposeful
sampling, and the number of samples due to theoretical saturation was 11 individuals. The results of semistructured interviews to develop a model of the competitive position of the tourism brand of Gilān
province by coding method showed that 321 open codes were identified and classified in 26 concepts
based on Strauss and Corbin's (1998) approach in seven main categories, including competitive sources,
the competitive position of Gilān brand, contextual factors, destination management, and positioning and
destination branding operations, intervening factors and consequences. Also, to measure the model
designed in the quantitative part, the opinions of 169 managers, master experts, and experts in the field of
tourism in Gilān province were used. The results of this section also showed a good fit of the designed
model with the obtained data. Other results showed that the key factor in positioning the destination brand
in customers' minds is the operations related to positioning, branding, and advertising of that destination,
and all other factors will be more noticeable with the correct implementation of this factor

Keywords: Destination Positioning, Tourism Brand, Destination Competitiveness, Destination Brand
Competitive Position.

Highlight

- The competitive positioning indices of the destination brand were identified using the foundation data theory.
- Factors affecting the competitive positioning of the destination brand and the relationship between them were identified.
- The role of destination brand competitive positioning on the environmental, social and economic consequences of the
destination was analyzed.

Extended Abstract
Introduction
Tourism branding means to form a special image of a destination in the eyes of target audience, hoping this
special image will help solve the problems of tourism and lead to attract investment. Accordingly, the goal of
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branding a place is much more than marketing and advertising for destination, it aims to make the given
destination competitive (Wei et al., 2020, p. 2). In order to make the brand of tourism destinations competitive, it
is necessary to use various tools and strategies, one of which is the concept of brand positioning. Brand
positioning is a set of brand activities that leads to gain a specific position in the minds of target market audience
for that brand (Donnelly et al, 2020, p. 7). Kotler et al. (2018) in the book entitled as ‘fourth generation
marketing’ emphasize effective brand positioning needs brand identity in its various layers (including roots,
essence and outer shell) and brand codes. Positioning tool should also be changed accordingly and redefined
from customer’s point of view. This is where 4P, i.e. product, price, place, promotion, change into 4C, i.e.
customer value, convenience, cost, and communication. Positioning in fourth age marketing does not consider
the customer as a goal but as the main ruler who must solve his/her problem (Kotler et al., 2018). In this regard,
since the limited study in the field of brand competitive position to investigate the role and importance of
tourism brand and determining its position, this study aims to address the causes and consequences of tourism
brand competitive position in Guilan through a paradigm approach. By accurate identification of each individual
component affecting the brand competitive positioning, tourism brand modeling will help not only to identify the
relationship and role of each component, but also to explain its consequences. Therefore, the main purpose of
this study is to design and explain a model for tourism brand position in Guilan.

Methodology
The method used in this study is a mixed one (qualitative and quantitative). In qualitative part, it uses ‘grounded
theory’ strategy. The instrument used for data collection in qualitative part, was a semi-structured interview with
pre-designed questions. Theoretical sampling method was used to select the sample for interview, so that 11
subjects including university professors, officials and policy makers in Guilan tourism field were the sample
members of this part of the study. Qualitative data analysis in the present study is based on the systematic
approach of Strauss and Corbin (1998). According to Strauss and Corbin, qualitative data analysis for
theorization requires the use of open coding, axial coding, and selective coding. In this study, coding operations
were performed after interviewing and writing them, through MAXQDA. In quantitative data analysis, after
performing confirmatory factor analysis test in LISREL 8.8 to measure the validity of the data obtained from the
questionnaire, designed model was tested using structural equation modeling of partial least squares method in
Smart PLS3.

Results and discussion
The results of data analysis obtained from semi-structured interviews by coding method showed that 321 open
codes were identified and categorized into 26 concepts and 7 categories including competitive resources, Guilan
brand competitive position, contextual factors, destination management and its positioning and branding
operations, intervening factors and consequences. The study of relationship between categories revealed that
destination management, competitive resources, contextual factors and positioning and branding operations plays
an effective role in Guilan brand competitive position, which in turn will bring about economic, social and
environmental consequences.

Conclusion
Given to the results and in order to improve the competitive position of Guilan brand, it is suggested first to
focus on branding and advertising issues. It can be consisted of three steps. To create a destination brand, first of
all one should find the main characteristics and values of destination and travelers’ perception from that given
destination. Next, appropriate communication skills should be improved in order to increase brand awareness.
After implementing destination branding, undertaking organizations should also monitor and evaluate the
effectiveness of destination brand through investigation and measurement of communications effectiveness.
Therefore, they can determine the success and failure factors of destination brand for proper compatibility.

Keywords: Destination Positioning, Tourism Brand, Destination Competitiveness, Destination Brand
Competitive Position.
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چکیده
جایگاه رقابتی برند مقصد ،ارائة چارچوبی از جانب مقصدهاست که از طریق آن میتوانند متمایز بودن خود را از مقاصد دیگر نشاان دهناد .در
تحقیقات مختلف به جنبههای متنوعی از برندهای گردشگری پرداخته شد ،اما به موضوع جایگاهیابی رقابتی برند گردشگری پرداختاه نشاده
است .جایگاهیابی رقابتی برند نهتنها یک تصویر مثبت در ذهن مخاطب نسبت به رقبا ایجاد میکند بلکاه باا تبادی مزیتهاای نسابی باه
مزیتهای رقابتی باعث توسعه در ابعاد مختلف و هویتبخشی به آن میگردد .هدف این پژوهش ارائه مدل از عواما تأثیرگااار و پیامادهای
جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیالن است .این پژوهش از نوع ترکیبی است کاه در بخاش کیفای آن از الگاوی ن اممناد ن ریاه
دادهبنیاد استفاده شده است .همچنین بر حسب روش گردآوری دادهها از نوع تحقیقات میدانی محسوب میشود .جامعاه آمااری پاژوهش
اساتید رشته مدیریت و جغرافیای دانشگاهها و مدیران حوزه گردشگری در استان گیالن هستند .در بخش کیفی از نمونهگیری ن اری یکای
از انواع نمونهگیری هدفمند استفاده گردید و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع ن ری  11نفر بوده است .نتاای تحلیا دادههاای حاصا از
مصاحبههای نیمهساختاریافته جهت تدوین الگوی جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیالن به روش کدگااری نشاان داد کاه  121کادباز
شناسایی و در قالب  26مفهوم طبقهبندی و بر اساس رهیافت استراوس و کوربین  )1998( 1در هفت مقوله اصلی شام منابع رقابتی ،جایگااه
2

رقابتی برند گیالن ،عوام زمینهای ،مدیریت مقصد و عملیات جایگاهیابی و برندساازی مقصاد ،عواما مداخلاهگر و پیامادها تقسایمبندی
شدند .همچنین بهمن ور سنجش مدل طراحی شده در بخش کمی پژوهش از ن رات  169نفر از مادیران ،کارشناساان ارشاد و کارشناساان
حوزه گردشگری در استان گیالن استفاده شد .نتای این بخش نیز نشان از برازش مناسب مدل طراحی شده باا دادههاای باه دسات آماده
داشت .سایر نتای نیز نشان دادند که کلیدیترین عام ِ جایگاهیابی برند مقصد در ذهن مشتریان ،عملیات مربوط به جایگاهیاابی ،برندساازی
و تبلیغات آن مقصد بوده و تمامی عوام دیگر با اجرای صحیح این عام نمود بارزتری خواهند داشت.
واژگان کلیدی :جایگاهیابی مقصد ،4برند گردشگری ،رقابتپایری مقصد ،جایگاه رقابتی برند مقصد.

نکات برجسته:


شاخصهای جایگاهیابی رقابتی برند مقصد با استفاده از نظریه داده بنیاد شناسایی شدند.



عوامل تاثیرگذار بر جایگاه یابی رقابتی برند مقصد و ارتباط بین آنها شناسایی شدند.



نقش جایگاهیابی رقابتی برند مقصد بر پیامدهای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی مقصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 این مقاله مستخرج از رساله دکترای تخصصی نویسنده اول در واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران میباشد.
* نویسنده مسئولshabgoomonsef@iaurasht.ac :
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 .1مقدمه
امروزه بیشتر شهرهای مهم در دنیا در حال برندسازی نمادهای سازهای و مکانی خود هستند تا بدینوسیله برند شهرشاان را در
ارتباط با کلیه مکانها ،ساختمانها و سایر جاذبههای آن شهر در ذهن مخاطبان ایجاد کرده و ارتقاء دهناد کاه از آن باه برناد
گردشگری 1یاد میکنند ( .)Kubickova & Martin, 2020: 5برندسازی مکان یکی از مفاهیم اخیر در گردشگری اسات کاه
این امکان را فراهم میسازد تا در ذهن گردشگران ادراک تأثیرگذار و منحصربهفردی از صافات و ویژگایهاای مکاان ماوردنظر
ایجاد شود .برندسازی گردشگری به معنای شکل دادن به تصویری ویژه از یک مقصد در چشم مخاطبان هدف است؛ با این امید
که این تصویر ویژه به حل مشکالت گردشگری کمک کند و به جذب سرمایهگذاری منجر شاود .موقعیات تااریخی ،توریساتی،
صانعتی ،ارتبااطی یاا تجااری یاک مقصااد را تقویات کناد و موقعیات فعلای یاک مکااان را تارویج دهاد یاا روزآماد کناد یاا
سرمایهگذاریهای انجام شده برای رسیدن به موقعیتی مطلوب در گردشاگری را جاماه عمال بشوشااند .بار ایان اساا هادف
برندسازی یک مکان ،بسیار فراتر از بازاریابی و تبلیغات برای مقصد است ( .)Wei et al, 2020: 2درواقع برند گردشگری اشاره
به استفاده از استراتژیهای بازاریابی مناسب بهمنظور افتراق شهرها ،مناطق و کشورها ،با توجه به شرایط اقتصاادی ،اجتمااعی،
سیاسی و جنبههای فرهنگی آنها دارد ( .)Bose et al, 2016: 7مهمترین این دالیل ،ایجاد تمایز و موقعیت خاص برای مقصاد
بهمنظور ترغیب گردشگر به هزینه بیشتر و باال بردن استانداردهای زندگی ساکنان اسات .افازایش رفااه اقتصاادی سااکنان باه
کمک توسعه گردشگری ،مدیریت سیمای مقصد و جذب گردشگر ،از طریق خلق یک تصویر مطلوب میسر مایشاود (قنباری و
احمدیان.)1931 ،
استان گیالن بهعنوان یکی از استانها ی دارای پتانسیل باالی گردشگری در ایران ،نتوانسته تاکنون جایگاه مناسبی را بارای
خود بهویژه در بحث رقابتپذیری مقصد پیدا کند .استان گیالن یکی از سرسبزترین و زیباترین نواحی کشور محسوب میگاردد
و دارای اقلیمی خوش آبوهوا ،مکانهای طبیعی بکر و مناطق تاریخی فراوان است ،توجه به ایان نکتاه کاه نسابت باه اساتان
مجاور (استان مازندران) که از لحاظ فرهنگی و گردشگری تقریباً با یکدیگر برابر میباشند ،دارای رشادی کمتاری باوده اسات،
شناخت موقعیت رقابتی و شیوههای بهباود مادیریت و ارتقاای تأثیرگاذاری آنهاا در توساعه صانعت گردشاگری و نیاز میازان
تأثیرگذاری این عوامل در جذب گردشگری به استان گیالن به همراه تنگناهای توسعه صنعت گردشگری در ناحیه مورد مطالعه
از دالیل و ضرورت اساسی تحقیق حاضر به شمار میروند .واقعیت آن است که توسعه اقتصاادی موفاق و پایادار اساتان کاامالً
وابسته به ساخت یک برند مستحکم و متمایز با استفاده از ویژگیهای مطرح استان است .متأسفانه چه در استان گایالن و چاه
در سطح کشورمان تصویر مناسب و مثبتی از برند گردشگری تداعی نگردیده است؛ بنابراین ،با توجه به پتانسیلهای گردشگری
مختلف در کشور بهخصوص استان گیالن لزوم توجه به آنها و برندسازی بیش از پیش دیده میشود.
در این راستا با توجه به محدود بودن تحقیقات در حوزة جایگاه رقابتی برند بهمنظور بررسی نقش و اهمیت برند گردشگری
و تعیین جایگاه آن ،این پژوهش بنا دارد از طریق رویکرد پارادایمی به علل و پیامدهای جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان
گیالن بشردازد .مدلسازی برند گردشگری کمک خواهد نمود تا با شناسایی دقیق تکتک اجرای مؤثر بر جایگاهیابی رقابتی برند،
نهتنها ارتباط و نقش هر یک از آن اجزاء مشخص شوند بلکه پیامدهای حاصل از آن نیز تبیاین گردناد .از ایانرو هادف اصالی
تحقیق حاضر طراحی و تبیین مدلی برای جایگاه برند گردشگری در استان گیالن میباشد.

 .2مبانی ن ری
رقابتپذیری یک مقصد به توانایی آن ،برای رقابت مؤثر و سودآور در بازار گردشاگری اطاالق شاده و اشااره باه میازان جاذب
گردشگران بهمنظور افزایش رونق و شکوفایی مقصد دارد .به عبارتی رقابتپذیری مقصد 2بهعنوان مفهومی اقتصادی مطرح است
که بر توسعه پایدار صنعت سفر و گردشگری تأثیرگذار است .همانند رقابت در کاالهای مصرفی ،مقصدهای گردشگری نیاز بایاد
بتوانند گردشگران را متقاعد کنند که قادر به عرضه ترکیبی از منافع و جذابیتها میباشند که مقصدهای دیگر قادر باه عرضاه

1. tourism brand
2. competitiveness
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آنها نیستند و همین عامل توانسته موفقیت بسیار زیادی بارای آنهاا ایجااد نمایاد ( .)Maxwell-Smith et al, 2020: 462از
اینرو ،رقابتپذیری مقصد گردشگری ،توانایی یک مقصد در افزایش درآمد گردشگری و بهطور روزافزونای جاذب بازدیدکنناده
است .درحالیکه تجربیات راضیکننده و بهیادماندنی را برایشان ایجاد میکند و آن را به یک روش سودمندانه انجاام مایدهاد،
رفاه ساکنان مقصد را افزایش و سرمایه طبیعی مقصد را برای نسلهای آینده حفظ میکند (افصح حسینی و همکااران:1938 ،
.)126
بهمنظور رقابتپذیر نمودن برند مقاصد گردشگری میبایست از ابزارها و استراتژیهای مختلفی اساتفاده نماود کاه یکای از
آنها مفهوم جایگاهیابی برند است .جایگاهیابی برند به مجموعهای از فعالیتهای برند گفته میشود که منجر به کساب جایگااهی
مشخص در ذهن مخاطبین بازار هدف برای برند شود .بهعبارتیدیگر جایگاه برند یا موقعیت برند (موضع برند) مشخص میکناد
که چگونه یک برند از سایر رقباایش متفااوت اسات و چگوناه و یاا در چاه جایگااهی در ذهان مخاطاب قارار خواهاد گرفات.
( .)Donnelly et al, 2020: 7بنابراین جایگاهیابی رقابتی مقصد گردشگری 1توانایی ایجاد ،یکشارچاه کاردن و اراهاه تجربیاات
گردشگری ،شامل کاالها و خدمات ارزشافزودهای است که از نظر گردشگران مهم است .این تجربیات منابع مقصاد را تقویات و
به آن کمک میکند تا یک موقعیت بازار خوب را نسبت به دیگر مقاصد به دست آورد ).)Wondirad et al, 2020: 6
کاتلر و همکاران ( )1931در کتاب بازاریابی نسل چهارم تأکید میکنند کاه در زمیناة جایگااهیاابی هام تغییراتای رخ داده
است .در گذشته جایگاهیابی با ایجاد یک تصویر در ذهن و قلب مشتری از طریق اراهه تعهداتی از طرف برند انجاام مایگرفات و
با استفاده از تبلیغات و کمشینهای تخصصی در قلب و ذهن مخاطب جا داده میشد.
در حال حاضر هم اینگونه است اما باتوجه به شفافیت باال در فضاای دیجیتاال ،آن تصاویر ،اگار در قلاب و ذهان مشاتری
پذیرفته نشود تنها تظاهر برند به نظر میآید .به عقیدة آنها در دنیای کنونی که تنها تغییر ،وجه ثابت آن است ،تنها چیازی کاه
ثابت بودن آن الزمه جایگاهیابی مؤثر برند است ،هویت برند در الیههای مختلف آن (شامل ریشاه ،جاوهره و پوساته بیرونای) و
کدهای برند است .ابزار جایگاهیابی نیز باید به تناسب تغییر کنناد و از دیاد مشاتری باازتعریف شاود .اینجاسات کاه چهاار P2
(محصول ،قیمت ،محل عرضه ،برنامه فروش) به چهار ( C9ارزش مشتری ،راحتی و آسایش مشتری ،هزینه ،و ارتباطاات) تغییار
میکند .جایگاهیابی در بازاریابی عصر چهارم ،مشتری را بهعنوان هدف در نظر نمیگیرد بلکه او را بهعنوان حاکم اصلی مایداناد
که باید مشکلش را حل کند (کاتلر و همکاران.)81 :1931 ،
در ایران بهدلیل سیاستگذاریهای باال به پایین ،نبود اعتماد ،مشارکت ذینفعان محلای در فعالیات گردشاگری بهصاورت
نامولد شده است ،زیرا بهبود وضعیت گردشگری یک منطقه بر اسا رویکرد حکومتمحور و کمتوجهی به روشهاای متناساب
برای توانمندسازی ذینفعان برای غلبه بر مشکالت اقتصادی ناشی از بیکاری ،سبب بروز چالشهاای مختلاف در ابعااد توساعه
پایدار و گردشگری شده است (شفیعی ثابت و هراتی فرد .)19 :1938 ،مطالعات نشان میدهد برای ایجاد جایگاهرقابتی برناد در
صنعت گردشگری مؤلفههایی مانند رهبری ،عضویت در مجامع ،سازوکار ارتباطی محیطای ،راهبارد ،هادف و مقصاود ،تفکیاک
وظایف ،ساختارها و دستگاهها میبایست در نظر گرفته شود .در این راستا ،عدم نظارت کافی و کمبود تساهیالت الزم در زمیناة
نگهداری و حفاظت از اماکن باستانی و تاریخی و عادم همکااری و همااهنگی ساازمانهای دولتای دخیال در بهباود وضاعیت
گردشگری مانند استانداریها ،فرمانداریها ،شهرداریها ،راهوترابری ،نیروی انتظامی ،سازمانهای تبلیغاتی ،هواپیمایی ،گمرکات
سبب شده است صنعت گردشگری کشور جایگاه رقابتی مناسبی نداشته باشد (عزیزپاور و فتحای زاده .)11 :1936 ،بار اساا
مطالعات انجمن جهانی مسافرت و گردشگری نیز ،کمبود زیرساختهای مناسب برای توسعه گردشگری در کشور و ناابرابری در
توزیع قدرت و تفویض اختیار ،عامل اساسی در عدم ایجاد جایگاه رقابتی مناسب شده است (شفیعی ثابت و هراتی فارد:1938 ،
.)16

1. destination brand competitive positioning
)2. 4P (Product, Price, Place, Promotion
)3. 4C (Customer Value, Convenience, Cost, Communication
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 .1پیشینه پژوهش
مرور ادبیات پژوهش نشان میدهد که هر چند برند و کاربردهاای آن در زمیناه محصاوالت فیزیکای باهدفعات بررسای شاده و
ادبیات پژوهش در این زمینه غنی است ،اما برندسازی مقاصد گردشگری از حوزههای جالبی اسات کاه متأسافانه پژوهشهاای
کمتری درباره آن انجام شده است .علت این امار را میتاوان در ایان واقعیات جساتجو کارد کاه مقصاد گردشاگری محصاول
پیچیدهای است که از کاالها و خدمات گوناگونی تشکیل شده است ( .)Novais et al, 2018: 325به هماین دلیال اسات کاه
نویسندگان توجه کمتری به این محصول پیچیده و رقابت در آن از خاود نشاان دادهاناد ( .)Hultman et al, 2017: 1074در
این زمینه محققان گردشگری در تالش بودهاند راهی بیابند که با اساتفاده از مادلهای مختلاف بتاوان رقابتپاذیری مقصاد را
مفهومسازی کرد .تلئوبردینووا و همکاران )2422( 1در تحقیقی به عوامل مؤثر بر رقابتپذیری مقصد گردشگری پرداختند .آنهاا
عواملی چون منابع طبیعی ،اراهة خدمات گردشگری ،نیروی انسانی ماهر در امر گردشگری ،و عوامل قیمتی را ازجمله مهمتارین
عوامل بیان نمودند .ویو و اسالبرت )2421( 2نیز در تحقیق خود جذابیت طبیعی ،جذابیت فرهنگی و منابع انساانی را باهعنوان
ابعاد مهمی که در رقابتپذیری مقصد نقش دارند ،ارزیابی کردند .دو آنجو و داروسا )2421( 9نیز در تحقیقاات خاود پانج
عامل شامل جاذبههای فرهنگی ،زیرساختها و عوامل حمایتی ،مدیریت مقصد ،پایداری و کیفیات زنادگی سااکنان را از جملاه
عوامل حیاتی رقابتپذیری مقصد گردشگری بیان نمودند .رسینگر و همکاران )2413( 0نیز در تحقیق خاود کاه باه شناساایی
عوامل مؤثر بر رقابتپذیری گردشگری کشور امارات متحدة عربی از دیدگاه گردشگران پرداختند عاواملی چاون زیرسااختهای
مقصد و خدمات پشتیبانی و پس از آنها منابع مقصد را دارای بیشترین تأثیر در ادراک گردشاگران از رقابتپاذیری گردشاگری
بیان داشتند .خانزاده و همکاران ( )1044در تحقیق خاود نقاش مادیریت مقصاد را دارای بیشاترین تاأثیر بار رقابتپاذیری
گردشگری شهرهای توریستی ایران دانستند .مطابق نتایج یافتههای آنها سایر عوامال تأثیرگاذار باه ترتیاب عباارت از خادمات
گردشگری ،عوامل و شرایط حمایتی ،شرایط تقاضا ،مناابع و جاذباههای اصالی و زیرسااختها مایباشاند .برومناد و همکااران
( )1931نیز در تحقیق خود  3شاخص شامل امنیت ،زیرساختها ،خدمات مقصد و امکانات اقامتی ،رقابتپذیری قیمتای و جاوّ
مقصد ،عوامل انسانی ،محیط مقصد ،جذابیتهای تفریحی و واقعهای ،مدیریت مقصد و در نهایات اطالعرساانی و برناماهریزی را
بهعنوان شاخصهای رقابتپذیری مقصد معرفی نمودند .محمدیان و همکاران ( )1931در تحقیق خود متغیرهای «هسته اصلی
محصول»« ،خدمات تسهیلکننده» و «خدمات فزاینده» را بهعنوان عوامل تعیینکنناده جایگااه برناد هتلهاای ایاران معرفای
نمودند.
هر چند برخی نویسندگان تحقیقات خود را بر اسا شاخص کل رقابتپاذیری کشاورها یاا مادلهای جدیادتر در مجماع
جهانی اقتصاد انجام دادهاند ،اما در این بین دو مدل مفهومی از کاربرد بیشتری دارند .این مدلها به دلیل جامعیات و شناساایی
و اراهه طیف وسیع و اثرگذار از متغیرها از محبوبیت بیشتری برخوردارند( :الف) مدل مفهومی رقابتپذیری مقصاد ( 1)CMکاه
توسط ریچی و کراوچ بین سالهای  1339تا  1333توسعهیافته و در سال  2449مجادداً طراحای شاد؛ و (ب) مادل یکشارچاه
رقابتپذیری مقصد ( 6)IMکه توسط دوایر و کیم 1توسعهیافته و در سال  2449توسط دوایر ،لیواهیک و ملور 8به کار گرفته شد.
مدل مفهومی رقابتپذیری مقصد ( )CMرایجترین مدل رقابتپذیری مقصد است .این مدل  96ویژگی رقابتپاذیری را در پانج
گروه اصلی قرار میدهد( :الف) عوامل و مناابع حماایتی؛ (ب) مناابع و جاذباههای اصالی؛ (ج) مادیریت مقصاد؛ (د) سیاسات،
برنامهریزی و توسعه مقصد؛ و (ه) شناسایی و تقویت عوامل تعیینکننده .همچنین ،نویسندگان بر اهمیت محیط خارجی مقصاد
مانند محیط کالن جهانی و محیط خرد رقابتی تأکید میکنند .مدل یکشارچه رقابتپذیری مقصد ( ،)IMاِلمانهای رقابتپذیری
کشورها و شرکتها و رقابتپذیری مقصد را بهصورت یاک مادل کلای ترکیاب میکناد .مادل یکشارچاه ،عوامال تعیینکنناده
1. Tleuberdinova et al.
2. Woyo & Slabbert
3. Dos Anjos & Da Rosa
4. Reisinger et al.
)5. Conceptual Model of Destination Competitiveness (CM
)6. Integrated Model of Destination Competitiveness (IM
7. Dwyer and Kim
8. Dwyer, Livaic and Mello
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3

رقابتپذیری مقصد را طبق شش گروه زیر طبقهبندی میکند( :الف) منابع موروثی1؛ (ب) منابع ایجاد شده2؛ (ج) عوامل و منابع
حمایتی9؛ (د) شرایط ماوقعیتی0؛ (ه) مادیریت مقصاد1؛ و (و) شارایط تقاضاا .)Lustický and Stumpf, 2021: 6( 6مطالعاة
پیشینة پژوهش نشان میدهد مهمترین مدلهای رقابتپذیری مقصد و عوامل مؤثر بر رقابتپذیری مقاصاد گردشاگری از ایان
قرارند (جدول :)1
جدول  .1مهمترین مدلهای رقابتپایری مقصد گردشگری
نویسندگان

عوام تعیینکننده رقابتپایری مقصد گردشگری

تمرکز مطالعه

Knezevic Cvelbar
et al., 2016

محیط کالن ،زیرساخت عمومی ،محیط کسبوکار ،عوامال مبتنای بار
گردشگری ،منابع موهبتی ،زیرساخت گردشگری ،مدیریت مقصد

یک مقیا مرتبط با بهرهوری شامل
مجمااوع مشااارکت گردشااگری بااه
 GDPدر صنعت گردشگری

Sanchez and
)Lopez (2015

منابع طبیعی موروثی ،منابع فرهنگی موروثی ،منابع ایجاد شده ،مانناد
فعالیتهااای اوقااات فراغاات ،فروشااگاهها ،زیرساااختهای تفریحاای و
گردشگری( DMO ،سازمان مدیریت مقصد) ،بازاریابی و منابع انساانی،
منااابع حمااایتی باارای زیرساااخت عمااومی ،شاااخصهای بااازار ،آمااار
بازدیدکنندگان و شرایط موقعیتی مانند رقابتپذیری قیمات و عوامال
تقاضا از سوی منابع ایجاد شده ،سرگرمی و ویژگیهای طبیعی

اثر کمّی رقابتپذیری مقصد

Webster
and
)Ivanov (2014

میانگین کمک گردشگری باه رشاد اقتصاادی سارانه واقعای،TTCI ،
اندازه اقتصاد GDP ،گردشگری و سهم گردشگری در  GDPکشور

تبااادیل رقابتپاااذیری باااه مناااافع
اقتصادی

Croes
and
)Kubickova (2013

عملکرد فعلی در بازار گردشگری جهانی؛ پویایی عملکرد به مرور زمان؛
اندازه پایگاه صنعتی در ساختار اقتصادی؛ کیفیت زندگی

عملکااارد گردشاااگری بااار اساااا
رقابتپذیری

اقتصاد ،زیرساخت ،محیطزیست و عملکرد

رقابتپااذیری مقصااد بااا اسااتفاده از
حداقل مربعات جزهی

Assaf
and
)Josiassen (2011

گردشگری و زیرساخت مارتبط ،شارایط اقتصاادی ،امنیات ،ایمنای و
سالمت ،رقابتپذیری قیمت گردشگری ،سیاستهای دولتای ،پایاداری
محیطی ،مهارتهای کار و آموزش

شناساااایی و رتبهبنااادی عوامااال
تعیینکننده عملکرد گردشگری

Dwyer
)(2011

هزینه سفر ،هزینه زمینهای و رقابتپذیری قیمت (یعنی ،قیمت غاذا و
نوشاایدنی ،محاال اقاماات ،خریااد ،ساارگرمی ،بلیات هواپیمااا ،تاکساای،
حملونقل عمومی و غیره)

مقصااد گردشااگری و رقابتپااذیری
قیمت

Gomezelj and
)Mihalic (2008

منابع موروثی ،منابع ایجااد شاده ،عوامال حماایتی ،مادیریت مقصاد،
شرایط موقعیتی و شرایط تقاضا

مدیریت محیطی مقصد گردشگر

World Economic
Forum*,
W.
)(2007

سیاستها و مقررات عمومی ،قوانین زیستمحیطی ،ایمنای ،ساالمت و
بهداشت ،اولویات باا بخاش گردشاگری اسات ،زیرسااخت حملونقال
هوایی ،زیرساخت حملونقل زمینی ،زیرساخت گردشگری ،زیرسااخت
ارتباطی ،قیمتها در بخش گردشاگری ،مناابع انساانی ،درک و تصاور
ملی از گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی

سیاستهای مرتبط با دولت ،محایط
کسااابوکار ،و زیرسااااخت و مناااابع
وقفی (انسانی ،فرهنگی و طبیعی)

Dwyer and Kim
)(2003

منابع ،مدیریت مقصد ،شرایط ماوقعیتی ،شارایط تقاضاا ،رقابتپاذیری
مقصد ،و رفاه اجتماعی -اقتصادی

 IMرقابتپذیری مقصد

al.

al.

et

et

Assaker
)(2013

منبعLustický and Stumpf, 2021 :

1. inherited resources
2. created resources
3. supporting factors and resources
4. situational conditions
5. destination management
6. demand conditions
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 .4روش پژوهش
روش مورد استفاده در این تحقیق ،روش ترکیبی 1است .از سوی دیگر ،استراتژی به کار گرفته شده برای اجرای روش
ترکیبی در این تحقیق استفاده از استراتژی متوالی تبدیلی 2است .در این شیوه ،تحقیق با شیوه ی کیفی بنا به اهداف
اکتشافی آغاز و سشس تداوم تحقیق با شیوه ی ک مّی در مورد یک نمونه ی بزرگ 9است؛ به طور یکه تح ق ی قگار بتواناد
نتایج را به جامعه تعمیم دهد .در بخش کیفی ،ازآنجاکه پژوهش حاضر به دنبال تبیین یک مدل جامع از جایگاه یاابی
رقابتی برند گردشگری است که تحقیقات اندکی در این زمینه موجود بوده و یا به صورت تک بعدی به آن نگریسته اند و
بر شکل دهی چارچوب مفهومی یا تدوی ن تئور ی تأک ید و ن یاز به آشکارساز ی دانش ضمنی خبرگان در ای ن حوزه دارد،
از استراتژ ی «نظری ه داده بن یاد » بهره میبرد .این روش زمانی استفاده می شود که ادبیات پژوهش پیرامون موضوع از
غنای الزم برخوردار نباشد .همچنین هدف اراهه یک نظریه جدید است که تاکنون در جواماع پژوهشای مطارح نشاده
است .به عبارت دیگر ،نظریه داده بنیاد روشای اسات کاه نظریاه ،مفااهیم ،فرضا ی ه ها و قضاایا را باه جا ی اساتنتاج از
پ یش فرض ها ی قبلی ،سایر پژوهش ها یا چارچوب ها ی نظری موجود ،به طور مستقیم از داده ها کشف میکند .زمانی که
گردآوری و تحلیل داده ها متوقف شد ،نظریه حاصل ،درک عمیقی در ارتباط باا موجودی ت هاا ی ماورد مطالعاه فاراهم
میکند.
6
1
0
سه عنصر مفاهیم  ،مقوله ها و قضیه ها ارکان اصلی این استراتژی هستند .در پی جماع آوری و تحلیال داده هاا،
مفاهیم و از کنار هم قرار گرفتن چند مفهوم ،مقوله شکل گرفته و در نهایت با بیان روابط تعم یمیافته بین یک مقوله و
مفاهیم آن و بین مقوله های معین و سشس طبقه بندی روابط این عناصر در بستر و فرای ند آن پدیاده ،مادل مفهاومی
تب یی ن کننده پدیده آشکار می شود (داناهی فرد.)11 :1980 ،
نمونه گیر ی و ابزار گردآوری داده ها :ابزار جمع آور ی اطالعات در بخش کیفی پژوهش ،مصاحبه ن ی مه ساختاریافته با
سؤاالت از قبل طراحی شده بود .جهت انتخاب نمونه برای مصاحبه از روش نمونه گیری نظری استفاده گردید .ازآنجاکه
نمونه گ ی ر ی تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد ،تعداد اعضای نموناه در پایاان جماع آور ی اطالعاات کیفای
مشخص گردید به طور یکه  11نفر شامل اساتید دانشگاه ،مسئولین و سیاستگذاران حوزه گردشگری در استان گیالن
اعضای نمونه این بخش از تحقیق را تشکیل دادند 8 .نفر از این شرکت کنندگان مرد و مابقی زن بودند 2 .نفر از آنهاا
مدیر سازمان و  3تن از اساتید دانشگاه (که بعضاً دارای فعالیت اجرایی در حوزه گردشاگری نیاز مای باشاند) بو دناد.
تمامی مصاحبه شوندگان دارای مدرک دکتری بودند .جامعه آماری تحقیق در بخش کمی مدیران ،کارشناسان ارشد و
کارشناسان حوزة گردشگری در استان گیالن در حدود  944نفر میباشاد کاه باا اساتفاده از جادول مورگاان و روش
نمونه گیر ی قضاوتی ،تعداد  163نفر از آنها انتخاب شدند .ابزار جمع آور ی داده در این بخش پرسش نامه میباشد که از
 108گویه بر اسا نتایج بخش کیفی (جدول  ) 0استخراج شده بودند .طیف پاسخگویی به سؤاالت بار اساا طیاف
لیکرت پنج گزینه ای از  ) 1کامالً مخالفم تا  ) 1کامالً موافقم میباشد.
سنجش اعتبار دادهها :در پژوهش حاضر عالوه بر اینکه فرای ندها ی ساختیافته برای ثبت ،نوشتن و تفسیر داده هاا
سازمانده ی شده است ،از یک کمیته راهنما نیز برای ارزیابی و اجرای برنامه مصاحبه استفاده و از آزمون دبلیو کندال1
استفاده شده است .همچنین به منظور سنج ش روایی ابزار تحقیق در بخش کمی عالوه بر بررسی روایی صوری آن کاه
توسط اساتید و صاحب نظران حوزه مدیریت صورت پذیرفت؛ از روش تحلیل عاملی تأیید ی 8نیز استفاده شد.

1. Mixed Method
2. Sequential Transformative Strategy
3. Large Sample
4. Concepts
5. Categories
6. Propositions
7. Kendall’s w
)8. Confirmatory Factor Analysis (CFA

جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیالن :...
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کاوربین1

روش تحلیل داده ها :تحلیل داده های کیفی در پژوهش حاضر بر اساا رهیافات نظام مناد اساتراو و
(  ) 1338انجام شده است .بنا بر نظر استراو و کوربین ،تحلیل داده های کیفی برای نظریه پردازی ،مستلزم استفاده از
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است .در ایان پاژوهش ،عملیاات کدگاذاری ،پاس از مصااحبه و
مکتوب نمودن آنها ،توسط نرم افزار  MAXQDAصاورت گرفات .در کدگاذاری بااز ،مفهوم ساازی داده هاا و تحلیال
اطالعات انجام می شود تا با استفاده از آن بتاوان داده هاا را در مقولاه های مشاخص دساته بندی کارد .در کدگاذاری
محوری ،پژوهشگر ،مفهومی از مجموعة مفاهیم مرحلة کدگذاری باز را به عنوان مقوله ،انتخاب می کند و طی فرای ند ی،
سایر مفاهیم هم معنا را به آن مرتبط می سازد و کدگذاری انتخابی ،مرحله اصلی نظریه پردازی است که بر اسا نتایج
دو مرحله پیشین ،به تولید نظریه و اراهه مدل می پردازد (  .)Strauss & Corbin, 1998: 49تحلیل داده ها ی بخاش
کمی نیز ،پس از اجرای آزمون تحلیل عاملی تأیید ی در نرم افزار  LISREL 8.8که به منظور سنجش روایی دادههاای
حاصل از پرسش نامه اجرا گردید ،با استفاده از روش مدل ساز ی معادالت ساختاری 2شیوه حداقل مربعاات جزهای 9در
نرم افزار  Smart PLS3مدل طراحی شده مورد آزمایش قرار گرفت.

 . 5ی افته ها ی پژوهش و بحث
یافته ها ی پژوهش حاضر در دو بخش زیر اراهه شده است:
یافته ها ی بخش کیفی :همان گونه که ذکر شد ،تحلیل داده ها در پژوهش حاضر بر اسا روش کدگذاری اساتراو و
کوربین (  )1338و در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذار ی انتخابی انجام شد .در جدول  2خالصاه
مراحل کدگذاری و حرکت از داده به نظریه آورده شده و در ادامه نتایج حاصل از هر بخش آورده شده است.
جدول  .2خالصه مراح کدگااری و حرکت از داده به ن ریه
مرحله

نوع کدگااری

خروجی

فعالیت

1

کدگذاری باز

کدگذاری اولیة مصاحبهها

ثبت  921کد باز

2

کدگذاری محوری

شناسایی و تعیین مقوله اصلی
برقراری ارتباط با مفاهیم و مقوله اصلی

توسعه  26مفهوم فرعی
توسعه  1مقوله اصلی

9

کدگذاری انتخابی

تکامل و تفسیر نظریه

پیشنهاد مدل

منبع :یافتههای محقق1044 ،

کدگذاری باز :کدگذاری باز فرای ند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم ،مشخص و خواص و ابعاد آن ها در داده ها
کشف می شود .به طورکل ی ،در طول کدگذاری باز ،داده ها به قطعات مجزا شکسته شده ،از نزدیک ماورد بررسای قارار
گرفته و نسبت به شباهت ها و تفاوت ها مقایسه می شوند (  .) Strauss & Corbin, 1998: 60ای ن مرحله به این دلیل
باز نامیده می شود که پژوهشگر با ذهنی باز و بدون هیچ محدودیتی در تعداد کدها و مقوله ها اقدام به استخراج کدها
و ساخت مقوله ها میکند (  .) Goulding, 2002: 141در پژوهش حاضر از مجموع  921کدباز اولیه استخراج شده (با
لحاظ تکرارها) در  26مفهوم دسته بندی گردیدند .در جدول شماره  9نمونه ا ی از فرای ند کدگذاری باز نشان داده شده
است.

1. Strauss & Corbin
)2. Structural Equation Model (SEM
)3. Partial Least Squares (PLS
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صادق منعم و...

جدول  .1نمونه ا ی از مرحله کدگااری باز
مفهوم

نمونه متن مصاحبه

کد باز

به نظرم این و ی ژگ ی ها یی که برای گردشگر خارجی جا ل به آن و ی ژگ ی ها یی نیست کاه
استفاده از مز ی ت هاا ی
گیالن برای رفع نیااز
گردشاااااااااگران در
بخش ها ی مختلف
جایگاه سازی

برای گردشگر داخلی جا ل به  ،گردشگر اروپایی یاا بایاد دنباال میارا

ب ی ا یا د یاا باره

ماسوله را ببیند چیزی که اروپا یی ها ندارند چون تفاوت ها باعث م ی شود کاه کشاش
پیدا بکند وگرنه مثل هم باشد که گردشگر خارجی کاویر را دوسات دارد مخصوصاا ً
اروپایی  .شمال را کی دوست دارد گردشگرمان عرب ها باشند ناه عارب مثال کشاور
عراق که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی خوب نیستند  .ش ی خ نش ی ن ها بیایند  .چون آنهاا
دریا و جنگل ندارند و لو آن تفاوت ها خیلی مهم است .

برندسااااااااااازی در
حوزه هاااا ی مختلاااف
گردشگری

در ه ی چ کدام از انواع گردشگری برندساز ی نشده و این روند باعث عدم ایجااد مزیات
رقابتی در کل گردشگری شده است
به نظر من اولین چیز این است که ما آن چیزهایی کاه داریام اساتخراج ما ی کنا ی م

تعیااین لگااو نماااد و

تولید محتوا انجام بدهیم و ما باتوجه به تولید محتوا به نماادپردازی و نشاانه گذار ی

شعار برای برند

بشردازیم  .این نمادگرایی را ما نداریم نماد استان گیالن چیست؟ کوه اسات  .جنگال
است میراثش است ما نماد نداریم
دوباره تأک ی د م ی کنم برند ما برای اعراب ،اروپا و حتی کشورها ی شرقی ما یعنی مثال ً
پاکستان و افغانستان متفاوت است  .این بخش بند ی بزرگ را ما بایاد خیلای رعایات

تفکیک گردشگران

بکنیم .
ا ی ن که اص ال ً چه کشاورها یی را بخاواهیم جاذب کنایم برناد را شاکل بادهیم بارای
بخش بناااااد ی
بازار

کشورهای اروپا است بیشتر یا مث ال ً برای کشورهای آمریکای جنوبی اسات  ،یاا بارای
شناساااایی نیازهاااای
گردشگران

کشورهای عربی است اینها همه برند را م ی سازد بر ساختن برند طبیعتا ً بایاد تاأث ی ر
داشته باشند مث ال ً گردشگر اروپایی چرا باید به ایران بیاید طبیعت مشاابه گایالن را
آنجا دارد برای گردشگر عرب برند عمومی گیالن م ی تواند بیاید حاال چه چیازی ماا
م ی توان ی م به گردشگر اروپایی بدهیم که در گردشگری دیده که در طبیعت سبز آنجا
وجود ندارد.

منبع :یافته های محقق1044 ،

کدگذاری محوری :رویه کدگذاری محوری ،عملی مربوط به دسته بندی مفاهیم به زی رشاخه ها در امتاداد خطاوط
ویژگی ها و ابعاد آن است .هدف از کدگذاری محوری ،آغاز فرای ند مونتاژ مجدد داده هایی کاه در طاول کدگاذاری بااز
شکسته شدند ،می باشد  .با انجام این کار ،تحلیلگر شروع به تمرکز بر ساخت یک بافات متاراکم از رواباط ،در اطاراف
مقوله « محوری » می کند (  .) Strauss & Corbin, 1998: 94در جدول شماره  ، 0نتایج مرحله کد گذاری محوری بار
اسا

رهیاف ت نظام مند استراو

اصلی تقس یم بند ی شدند.

و کوربین آورده شده است 26 .مفهوم شناسایی شده در مرحله قبل در قالب  1مقوله
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جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیالن :...

جدول  .4نتای مرحله کدگااری محوری
مقوله
منابع رقابتی

مفهوم
جاذبههای طبیعی و آبوهاوایی
استان
جاذبههای فرهنگی

جاذبههای تاریخی
جاذبههای کشاورزی و صیادی

منابع ایجادی
جایگااااااااه
رقااابتی برنااد
گردشاااگری
گیالن

تصویر برند
هویت برند
تداعی برند

ماااااادیریت
مقصد

خطمشیگذاری ،برناماهریزی و
توسعه

کنترل و نظارت
توسعه منابع انسانی

عملیااااااات
جایگاهیاابی و
برندسااااازی
مقصد

بخشبندی بازار
انتخاب بازار هدف
جایگاه سازی

بازاریابی و تبلیغات

کد ]فراوانی[
اثاار جنگلهااای هیرکااانی
طبیعت بکر و ناشناخته []14
[]1
دریای کاسشین []1
ارتفاعات []0
فرهنااااگ شبنشااااینی و
آدابورسوم خاص []0
تنوع غذایی []3
طااارز پوشاااش متناااوع و شبگردی []1
برند شهر خالق خوراک []1
برند شبهای روشن []1
جذاب []0
صنایعدستی منحصربهفرد []6
بازارهای سنتی []1
برند جهاانی قاسامآباد و چادرشاب تنوع زبان و قومیت []0
مفاخر گیالنی []1
فرهنگ مهماننوازی []9
بافی []9
باز باودن از نظار فرهنگای
حصیر روستای فشتکه []2
[]2
آثار عتیقه تاریخی []2
برند قلعهرودخان []9
برند ماسوله []0
آبزیان دریا []1
فندق رودسر []1
کشت برنج []9
بادامزمینی آستانه []1
باغات مرکبات []1
کشت چای []9
کشت زیتون []1
صید و صیادی []1
دمنوشهای گیاهی []1
بناادر و منطقااه آزاد انزلاای منطقه مرزی آستارا []1
خانههای بومگردی []1
[]2
تصااویر منحصااربهفرد از برنااد گاایالن در ذهاان تصااویر منحصااربهفرد از گاایالن در ذهاان
سرمایهگذاران []1
گردشگران []9
هویت و شخصیت منحصربهفرد از برناد گایالن در هویاات منحصااربهفرد از گاایالن در ذهاان
سرمایهگذاران []1
ذهن گردشگران []2
تداعی نقاط قوت برند گیالن در اذهان گردشاگران تاااداعی نقااااط قاااوت گااایالن در ذهااان
سرمایهگذاران []1
[]2
برنامااااهریزی باااارای توسااااعه توسعه رابطه با ساازمانهای تالش در جهت ثبات ملای
بینالمللی از طریاق دولات یا جهانی آثار []1
زیرساختهای استان []6
پیوستن به مجماع اوراسایا
جذب سرمایه بخاش خصوصای در []1
برنامااهریزی باارای توسااعه []1
صنعت گردشگری []0
برنامهریزی برای رفع ضعف
برنامهریزی هدفمند و اجرای مدون سیمای شهری []1
همکاااری بااا اسااتانهای ساختاری نهادهاای متاولی
برنامهها []9
[]1
تغییر رویکرد به حاوزه گردشاگری موفق []1
حمایاااات از کانونهااااای اصاالح قااانون و اسااتفاده از
در بخش کالن []2
رفع تضااد و اهاداف مختلاف باین مطالعاتی و گیالن شناسای ظرفیتهای قانونی []1
ارتباااط بااا گیالنیااان مقاایم
بخشهای سازمانهای متولی []1[ ]2
انجااام فعالیتهااای مقصااد حااول ایجاااد پایگاااه اطالعرسااانی اروپا جهات سارمایهگذاری
[]1
محور برند در نظر گرفته شده [ ]1گردشگری []1
استقرار سیساتمهای ناوین تبدیل بافت روساتا مطاابق
توریستپذیری []1
مدیریت []1
شناسااایی ضااعفهای خاادماتی بااا نظارت بر کار دفاتر خدمات همااااهنگی باااا نهادهاااای
امنیتی و نظارتی []1
مسافرتی []1
استفاده از نظرات گردشگران []2
تقویت عزم و تعهاد مادیران عاالی کاراسازی جوانان در زمیناه عااادم باااهکارگیری افاااراد
متخصص در ساطوح عاالی
صنایعدستی []1
[]1
[]2
آمااوزش فرهنااگ گردشااگرپذیری آموزش گردشگران []2
عاادم بااهکارگیری ماادیران
[]9
عالی بومی []1
رشد نیروهای متخصص گردشگری
[]1
شناسایی نیازهای گردشگران در بخشهای
تفکیک گردشگران داخلی ،خارجی []0
مختلف بازار []9
تشااخیص جااذابیتهای مااورد نیاااز باارای انااواع اولویتبندی بخشهاای هادف گردشاگری
[]2
گردشگران []9
اسااتفاده از مزیتهااای گاایالن باارای رفااع نیاااز تعیین لگو نماد و شعار برای برند []2
تثبیت نقاط افتراق و اشتراک بارای جایگااه
گردشگران در بخشهای مختلف []9
سازی []1
برندسازی در حوزههای مختلف گردشگری []2
برنامااهریزی جهاات ایجاااد تور خوراک []9
برنامهریزی عملیاتی بازاریابی

چشمههای آبگرم []2
آبشارهای جذاب []1

19
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مقوله

عوامااااااال
زمینهای

مفهوم
برنامهریزی جهت رفع نقااط ضاعف
در تبلیغات و بازاریابی []6
برنامااااهریزی جهاااات هاااادایت
گردشگران بهویژه خارجی []2
برنامااااهریزی باااارای تبلیغااااات
دهانبهدهان در فضای مجازی []2
برگاازاری جشاانواره نمایشااگاه و ...
[]2
برنامهریزی برای زیباسازی و تبلیا
برند در ورودی شهرها []1
برندسازی باا کماک نوساتالژیهاا
[]1

موزههای تخصصی []1
توسعه گردشگری خالق
گردشگری سالمت []0
تور ترکیبی رخدادی []9
گردشگری دریا []1
گردشگری حالل []2
گردشگری تاریخی ماذهبی
[]1
تور اکوتوریسم []2
تور خالق فرهنگی []2
تور هنر و صنایعدستی []1
توسااعه مکانهااایی شاابیه
موزه میرا روستایی []1
برنامااهریزی جهاات اجاارای
انواع تئاتر خیابانی []1

کیفیت خدمات گردشگری

تعداد محدود هتلهای لوکس []9
کیفیت پاایین خادمات اقامتگاههاا
[]9
ضاااااعف در سیاساااااتگذاری و
برنامهریزی نهادهای متولی []1
ضعف در تبادیل مناابع باه جاذباه
[]9
ضعف در درآمادزایی از جاذباههای
توریستی []2

مزیت اسکان ارزان []2
فقدان مراکز خرید متنوع و
بزرگ []2
تضاااااعیف کاااااارآفرینی
گردشگری توسط سیساتم
اداری استان []9
عااادم تخصااایص بودجاااه
ناکااافی باارای گردشااگری
[]1

روابط بازار
زیرساخت

ضعف نقل و انتقاالت مالی با دنیا []1
ضعف در جذب سرمایه بخش خصوصی []2
حملونقل ریلی هوایی دریایی [ ]9رشد شابکههای اجتمااعی زیرساخت آب مناسب []1
[]1
زیرساخت راه و جاده []9
زیرساخت بهداشتی درمانی
[]1
عدم مسافرت گردشگران با تاور باه ضعف در تعاداد جاذباههای عدم مطالبهگری مردم []1
تاریخی استان []2
استان []9
وجود رقبای قدرتمند همجوار دریاای خازر
رقبای درون کشور (رقابت استانها) []2
[]1
نفت محور بودن کشور []1
آسیب اقتصادی بیماری کرونا [ ]2تورم []1
ضااعف ساارمایهگذاری دولتاای در حل روابط با سایر کشاورها برقااراری ثبااات اقتصااادی
توسط دولت []1
بهویژه اعراب []1
بخش گردشگری []2
ضعف قوانین حوزه گردشگری [ ]1تحریمهای بینالمللی []1
آسیب به محیطزیست []1
تغییر کاربری و ساختوساز بیرویه []1
بهبااود شاارایط روحاای و
تقویت وجهه گیالن []1
ترجیح برند گیالن []2
روانی مردم منطقه []1
افزایش وفاداری گردشگران []1
افااازایش انگیااازه بااارای افاازایش بااازار گردشااگری
رونق تولید و اشتغال []9
[]1
سرمایهگذاری []2
بهبود درآمد مردم منطقه []9
افزایش تعداد گردشگر []1

نهادهای متولی

عواماااااااال
مداخلهگر

فرهنگ
رقابت بازار
اقتصاد
سیاست

پیامدها

کد ]فراوانی[

زیستمحیطی
اجتماعی
اقتصادی

تور مردمشناسی []1
تور جاده ابریشم []1
گردشگری کشاورزی []1
تور چای []2
تور برنج []2
تبلیغات
تولیااد محتااوی و تبلیاا
مزیتهااااای گاااایالن در
رسانهها []1
معرفاای نقاااط متنااوع بااه
گردشااگران در قالبهااای
متنوع []1
تغییر تفکر ماردم جهاان از
ایران و گایالن باا تبلیغاات
درست []1
برنامااهریزی جهاات توسااعه
برندسازی شهری []1
توسااعه جایگاااه موساایقی
استان و شناسااندن آن باه
گردش []1
ضعف مادیریت پساماند در
حوزه گردشگری []1
تعداد مناسب اقامتگاه []1
فساد اداری []2
ضااعف در نیااروی انسااانی
ساااازمانهای مااارتبط باااا
گردشگری []2
ضعف در جمعآوری دیتاای
گردشگری []1

منبع :یافتههای محقق1044 ،

همانگونه که ذکر شد ،پس از این مرحله و بهمنظور سانجش همااهنگی نظارات مصاحبهشاوندگان از ضاریب همبساتگی
کندال استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول زیر آورده شده است:
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جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیالن :...

11

جدول  .5نتای ضریب همبستگی کندال جهت سنجش هماهنگی ن رات مصاحبهشوندگان
آماره w

آماره خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

آیتم
منابع رقابتی

4/921

98/621

23

4/440

جایگاه رقابتی برند گردشگری گیالن

4/012

11/401

1

4/444

مدیریت مقصد

4/916

04/369

21

4/442

عملیات جایگاهیابی و برندسازی مقصد

4/281

23/812

99

4/446

عوامل زمینهای

4/931

01/043

24

4/441

عوامل مداخلهگر

4/049

00/111

12

4/444

پیامدها

4/919

91/113

14

4/441

مقولههای اصلی

4/010

14/121

6

4/444

منبع :یافتههای محقق1044 ،

با توجه به مقدار سطح معناداری به دست آمده در تمامی آزمونها ( ،)p<0/05فرض صفر (عدم تطابق بین نظرات)
رد و فرض مقابل پذیرفته میشود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین نظرات پاسخدهندگان در خصوص کدهای بااز ،مفااهیم و
مقولههای شناسایی شده هماهنگی وجود دارد.
کدگذاری انتخابی :مرحله اصلی نظریهپردازی است که بر اسا نتایج دو مرحله پیشین ،به تولید نظریه میپاردازد .در ایان
مرحله مقولهها در قالب مضمونها استخراج میشوند .از ارتباط بین آنها باه دنباال پاساخ باه ساؤاالت تحقیاق خاواهیم باود.
کدگذاری انتخابی ،یکشارچه کردن و پاالیش نظریه است .اولین گام یکشارچهسازی تعیین مقوله مرکزی یا مقوله هسته است کاه
نمایانگر مضمون اصلی تحقیق است .اگرچه مقوله مرکزی از درون تحقیق بیرون میآید ،باز یک مفهوم انتزاعی است .باا قادری
اغراق ،مقوله مرکزی حاصل همه تحلیل ما در قالب چند کلمه میریزد (.)Strauss & Corbin, 1998: 111
در این مرحله ،پژوهشگر بر حسب فهم خود از متن پدیده مورد مطالعه و مرور مطالعات پیشین ،یا چارچوب مدل پاارادایم
را بهصورت روایت عرضه میکند یا مدل پارادایم را به هم میریزد و بهصورت ترسیمی نظریه نهایی را نشاان مایدهاد (ناورانی
کوتنایی و همکاران .)1044 ،بر این اسا در جدول شماره  6تحقیقاتی که هر یک از رواباط متغیرهاای مادل نهاایی تحقیاق
(شکل  )1را مورد بررسی قرار دادهاند و روابط آنها تأیید شده ،آورده شده است:
جدول  .6تحقیقات مرتبط صورت گرفته با مدل نهایی
ردیف

محققان

روابط متغیرها

1

مدیریت مقصد

عملیات جایگاهیابی و برندسازی

2

مدیریت مقصد

منابع رقابتی مقصد

9

مدیریت مقصد

بهبود و توسعه عوامل زمینهای

0

مدیریت مقصد

جایگاه رقابتی برند گردشگری

1

منابع رقابتی

عملیات جایگاهیابی و برندسازی

6

منابع رقابتی

جایگاه رقابتی برند گردشگری

1

عوامل زمینهای

عملیات جایگاهیابی و برندسازی

8

عوامل زمینهای

جایگاه رقابتی برند گردشگری

3

عملیات جایگاهیابی و برندساازی مقصاد
گردشگری مقصد

14

جایگاه رقابتی برند مقصد

11

عوامل مداخلهگر

منبع :یافتههای محقق1044 ،

جایگااه رقاابتی برناد

پیامدها
جایگاه رقابتی برند گردشگری مقصد

Lustický and Stumpf, 2021
Lustický and Stumpf, 2021; Dwyer & Kim,
2003
Lustický and Stumpf, 2021; Dwyer & Kim,
2003
Gupta, et al., 2020; Manhas et al., 2016; Dwyer
& Kim, 2003
Lustický and Stumpf, 2021; Dwyer & Kim,
2003
Lustický and Stumpf, 2021; Shafiee et al.,
2019; Dwyer & Kim, 2003
;Lustický and Stumpf, 2021; Shafieeet al., 2019
Dwyer & Kim, 2003
Salinas Fernández et al., 2020; Kotsi & Pike,
2020; Manhas et al., 2016; Dwyer & Kim, 2003
;Lustický and Stumpf, 2021; Gupta, et al., 2020
Manhas et al., 2016; Milicevic et al., 2016
Shafiee et al., 2019; Dwyer & Kim, 2003
Lustický and Stumpf, 2021; Shafiee et al., 2019
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بر اسا توضیحات ذکر شده در باال ،قضایای زیر در مرحله کدگذاری انتخابی استخراج شدند:
 .1مدیریت مقصد بر تقویت عملیات جایگاهیابی و برندسازی مقصد تأثیر دارد.
 .2مدیریت مقصد بر ایجاد و ساماندهی منابع رقابتی مقصد گردشگری تأثیر دارد.
 .9مدیریت مقصد بر بهبود و توسعه عوامل زمینهای مقصد گردشگری تأثیر دارد.
 .0مدیریت مقصد بر جایگاه رقابتی برند مقصد تأثیر دارد.
 .1منابع رقابتی در مقصد بر عملیات جایگاهیابی و برندسازی مقصد تأثیر دارند.
 .6منابع رقابتی بر جایگاه رقابتی برند مقصد تأثیر دارند.
 .1عوامل زمینهای بر عملیات جایگاهیابی و برندسازی مقصد تأثیر دارند.
 .8عوامل زمینهای بر جایگاه رقابتی برند مقصد تأثیر دارند.
 .3عملیات جایگاهیابی و برندسازی مقصد بر جایگاه رقابتی برند مقصد تأثیر دارد.
 .14عوامل مداخلهگر (سیاست ،اقتصاد ،رقابت بازار ،و فرهنگ) بر جایگاه رقابتی برند مقصد تأثیر دارند.
 .11جایگاه رقابتی برند مقصد بر پیامدهای (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) مقصد تأثیر دارد.

شک  .1مدل مفهومی نهایی جایگاه رقابتی برند گردشگری (منبع :یافتههای محقق)1400 ،

یافتههای بخش کمی :پیش از شروع تحلیل مدل مفهومی (شکل  ،)1با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییادی ،پرساشنامه
طراحی شده در این بخش که متشکل از  108گویه (کد) میباشد در نرمافزار لیزرل انجام شد .بر این اسا در جادول شاماره
 ،0کدهای شماره " 24مفاخر گیالنی" از بخش مفهوم جاذبههای فرهنگی ،گویاه شاماره " 26دمنوشهاای گیااهی" از بخاش
مفهوم جاذبههای کشاورزی و صیادی ،گویه شماره " 19استقرار سیستمهای نوین مدیریت" از بخش مفهوم خطمشایگاذاری،
برنامهریزی و توسعه و گویه شماره " 82برنامهریزی برای زیباسازی و تبلی برند در ورودی شهرها" از بخش مفهوم بازاریاابی و
تبلیغات بهدلیل سطح اطمینان کمتر از  )t>1/36( %31از ادامه روند تحلیل حذف شدند .سشس هر یک از مفااهیم ،بار اساا
کدهای مرتبط باقی مانده خود مطابق مدل اراهه شده در شکل  ،1ساخته شدند .در ادامه نیاز جهات سانجش مادل ماذکور از
تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزهی در نرمافزار  SmartPLS3استفاده شد .این روش متشکل از
دو مرحله میباشد:

جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیالن :...
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 )1مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) که روابط مفاهیم (متغیرهای آشکار) با مقولهها (متغیرهای پنهان) را نشان میدهاد .در
این مرحله عالوه بر نمایش بارهای عاملی ( )λو آماره ( tجهت آزمون معنااداری) از آزمونهاای پایاایی ترکیبای 1و ضاریب
آلفای کرونباخ 2جهت سنجش سازگاری درونی متغیرها ،و میانگین واریانس استخراج شده 9جهت سانجش روایای همگارای
متغیرها استفاده شد.
آلفای کرونباخ شاخصی کالسیک برای تحلیل پایایی و نشاندهنده یک سنت قوی در معاادالت سااختاری میباشاد کاه
برآوردی را برای پایایی بر اسا همبستگی درونی گویهها اراهه می دهد و مقدار مناسب برای آن بزرگتر از  4/1میباشاد .در
پایایی ترکیبی ،پایایی سازهها نه بهصورت مطلق ،بلکه با توجه باه همبساتگی سازه هایشاان باا یکادیگر محاسابه میگاردد.
همچنین برای محاسبه آن ،شاخصهای با بار عامل ی بیشتر اهمیت زیادتری دارناد .بارای پایاایی مرکاب میازان بااالی 4/1
مناسب گزارش شده است ( .) Hair et al., 2017سنجه رایج برای ایجاد روایی همگارا در ساطح ساازه ،میاانگین واریاانس
استخراج شده 0است .این معیار بهعنوان مق دار میانگین کل توان دوم بارهای معارف متنااظر باا هار ساازه تعریاف میشاود
(مجموع توان دوم بارها تقسیم بر تعداد معرفها) .بنابراین ، AVEمعادل اشتراک یک سازه است .مقادار میاانگین واریاانس
استخراجی برابر  4/1یا باالتر نشان میدهد که ،بهطور متوسط ،سازه بیش از نیمی از واریانس معرفهای متنااظر را تشاریح
میکند .بهطور معکو  ،زمانیکه میانگین واریانس استخراج شده کمتر از  4/1باشد ،نشاان دهناده ایان اسات کاه باهطور
میانگین ،خطای بیشتری در آیتمها نسبت به واریانس تشریح شده بهوسیله سازهها باقی میماند (.)Hair et al., 2017: 62
 )2مد ل ساختاری (مدل درونی) که نشانگر ارتباط بین متغیرهای پنهان (مقولهها) است و برای آزمون فرضیهها از طریق
ارزیابی ضرایب مسیر ( )βو مقاادیر آمااره  tاساتفاده مایشاود  .در ایان مرحلاه از ضاریب تعیاین تعادیل ( ، 1)R2شااخص
بالیندفولدینگ ( 6)Q2و شاخص  GOF1جهت آزمون برازش مدل استفاده شد.
الزم به توضیح است ،یکی از مواردی که احتمال دارد در اعتبار ساختاری ماادل در تحقیقات رفتاری خدشه ایجاد کند،
پدیدهای به نام واریانس یا پراکندگی ناشی از روش مشترک 8است .ازآنجاییکه این تحقیق مبتنی بر روش مقطعی میباشد،
ممکن است واریانس روش مشترک ایجاد مشکل کند .بدین منظور برای کنترل این خطا ،آزمون تک عاملی هارمن 3که یکی
از پرکاربردترین تکنیکهای مورد استفاده است ،به کار گرفته شده است .طبق این روش تمام متغیرهاای مشااهده شاده در
پژوهش را وارد تحلیل عاملی اکتشافی کرده و جواب تحلیل عاملی بدون چرخش14را به تعداد عاملهای مورد نیاز باهمنظور
محاسبه تعداد واریانس همه متغیرها مشخص میکنند .مفروضه اساسی این تکنیک آن است که زماانی میتاوان گفات کاه
مقدار قابلتوجهی واریانس یا خطای روش مشترک وجود دارد که فقط یک عامل از تحلیل عاملی به دست آید یا یک عامال
در میان چند عامل استخراج شده میزان خیلی زیادی (بیش از  )% 14از واریانس کل متغیرها را تبیین کند .در این پژوهش
پس از اجرای روش مذکور در نرمافزار  ،SPSS19نخستین عامل به دست آمده میزان  91درصد (کمتر از  )%14کل واریانس
را تبیین میکند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت خطای روش مشترک نمیتواند مشکلی در این پژوهش ایجاد کند.
ارزیابی مدل اندازهگیری  :در این مرحله بهمنظور بررسی اعتبار مدل ،بارهای عاملی مدل بیرونی آن مورد سانجش قارار
گرفتند .در صورتی که مقادیر  tبزرگتر از  1936باشد ،سطح معنیداری آن  %31می باشد .همچنین برای مقادیر  tبزرگتر از
 29116و  9923سطح معناداری به ترتیب معادل با  %33و  % 33/3میباشد (  .)Hair et al., 2017: 94در جدول شاماره 1
آمارهای فوق به همراه شاخصها ی سنجش پایایی و روایی مقوله های استخراج شده پژوهش نشان داده شدهاند.

)1. Composite Reliability (C.R.
)2. Cronbach's alpha (α
)3. Average variance extracted (AVE
)4. Average variance extracted (AVE
5. R Square Adjusted
6. Blindfolding
7. Goodness of fit
8. Common Method Variance
9. Harman single-factor
10. Un-rotated factor analysis
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جدول  .7نتای حاص از ارزیابی مدل اندازهگیری
مفهوم

بار عاملی ()λ

آماره t

جاذبههای طبیعی و آب و هوایی استان
جاذبههای فرهنگی
جاذبههای تاریخی
جاذبههای کشاورزی و صیادی
منابع ایجادی

***4/186
***4/633
***4/026
***4/031
***4/843

8/140
13/111
0/684
1/843
92/116

تصویر برند
هویت برند
تداعی برند

***4/114
***4/811
***4/814

11/340
11/691
16/918

خطمشی گذاری ،برنامهریزی و توسعه
کنترل و نظارت
توسعه منابع انسانی

***4/803
***4/131
***4/889

61/028
12/211
34/104

بخشبندی بازار
انتخاب بازار هدف
جایگاه سازی
بازاریابی و تبلیغات

***4/836
***4/846
***4/180
***4/813

34/611
91/138
04/819
11/140

کیفیت خدمات گردشگری
نهادهای متولی
روابط بازار
زیرساخت

***4/603
***4/163
***4/136
***4/130

19/190
23/961
10/118
91/621

زیستمحیطی
اجتماعی
اقتصادی

***4/816
***4/898
***4/163

60/681
19/091
11/131

مقوله

منابع رقابتی

α
4/631

4/103
جایگاه رقابتی برند
گردشگری گیالن

4/113
مدیریت مقصد

4/811
عملیات جایگاهیابی و
برندسازی مقصد

4/149
عوامل زمینهای

4/113
پیامدها

C.R.

AVE

4/106

4/142

4/811

4/820

4/340

4/131

4/862

4/660

4/616

4/141

4/133

4/616

*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05

منبع :یافتههای محقق1044 ،

با توجه به نتایج جدول باال و مقادیر  tبهدست آمده ،میتوان نتیجه گرفات مفااهیم مرباوط باه مقولاهها دارای باار عااملی
مناسب بوده ( معنیدار هستند) و نیاز به حذف هیچیک نیست .همچنین مقاادیر آلفاای کرونبااخ ،پایاایی ترکیبای و میاانگین
واریانس استخراج شده مقولههای مدل در محدوده مناسبی قرار دارند.
ارزیابی مدل ساختاری :در شکل  2مقادیر استاندارد مدل ساختاری تحقیق حاصل از تحلیل مادل در نرمافازار پای ال ا
نشان داده شده است.
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جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیالن :...

13

شک  .2مقادیر استاندار مدل ساختاری تحقیق (منبع :یافتههای محقق)1400 ،

نتایج تحلیل فرضیهها نشان میدهند که مدیریت مقصد بر عملیات جایگاهیابی و برندساازی مقصاد ()t=2/631 ، β=4/113
در سطح اطمینان  ،%33منابع رقاابتی ( )t=28/319 ، β=4/668در ساطح اطمیناان  ،% 33/3و عوامال زمیناهای (، β=4/188
 )t=02/109در سطح اطمینان  % 33/3مؤثر بوده اما تأثیر مستقیم آن بر جایگاه رقابتی برناد گایالن تأییاد نشاد (، β=4/462
 .)t=1/221از طرفی منابع رقابتی بر عملیات جایگاهیابی و برندسازی مقصد ( )t=6/483 ، β=4/201در سطح اطمیناان ،% 33/3
و جایگاه رقابتی برند گیالن ( )t=2/198 ، β=4/163در ساطح اطمیناان  ،%31ماؤثر اسات .عوامال زمیناهای نیاز بار عملیاات
جایگاهیابی و برندسازی مقصد ( )t=11/980 ، β=4/161در سطح اطمینان  ،% 33/3و جایگاه رقابتی برناد گایالن (، β=4/262
 )t=9/329در سطح اطمینان  %33/3مؤثرند .عملیات جایگاهیابی و برندسازی مقصد نیز در سطح اطمیناان  % 33/3بار جایگااه
رقابتی برند گیالن مؤثر است ( )t=21/191 ، β=4/114و این جایگااه بهنوباه خاود در ساطح اطمیناان  % 33/3بار پیامادهای
(زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی) استان مؤثر میباشد ( .)t=23/261 ، β=4/118بررسی اثار عوامال مداخلاهگر نیاز نشاان
میدهااد کااه عواماال سیاساای ( ،)t=1/142 ، β=4/248اقتصااادی ( ،)t=9/391 ، β=4/161رقااابتی ( )t=0/190 ، β=4/141و
فرهنگی ( )t=6/434 ، β=4/226در سطح اطمینان  % 33/3بر جایگاه رقابتی برند گیالن مؤثرند.
همچنین شاخصهای برازش مدل همانگونه که در جدول شماره  8نشان داده شادهاند .روش بااارآورد نتاایج در نرمافازار
 PLSبر اسا رویکرد ناپارامتری است .این شااخصهاا ،عاددی باین  4تاا  1میباشاند ،بهگوناهای کاه اعاداد نزدیاک باه 1
نشاندهنده بارازش بهتر مدل میباشد.
جدول  .8شاخصهای برازش مدل ساختاری تحقیق
مقوله

Q2

R2

تعدیلشده

منابع رقابتی

4/112

4/001

عوامل زمینهای

4/231

4/624

عملیات جایگاهیابی و برندسازی مقصد

4/016

4/144

جایگاه رقابتی برند گیالن

4/081

4/841

پیامدها

4/961

4/119
GOF=4/626

منبع :یافتههای محقق1044 ،
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با توجه به نتایج جدول باال ،شاخص ها ی برازش مدل در محدوده مناسبی قرار داشته و ک یفیت مناسب برازش را نشان
می دهند .به عبارت دیگر شاخص ها ی برازش مدل ،نشان می دهند که داده های به دست آماده دارای بارازش مناسابی باا
مدل طراحی شده هستند.

 .6نتیجه گیری
نتایج تحلیل داده ها ی حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به روش کدگذاری نشان داد که  921کدباز شناسایی و در
قالب  26مفهوم طبقه بندی و بر اسا

رهیافت استراو

و کوربین ( ) 1338در هفت مقوله اصلی شاامل مناابع رقاابتی،

جایگاه رقابتی برند گیالن ،عوامل زمینه ای ،مدیریت مقصد و عملیات جایگاهیاب ی و برندسازی مقصد ،عوامل مداخلاه گر و
پیامدها تقسیم بندی شدند.
همان گونه که در مدل مفهومی طراحی شده می توان مشاهده نمود ،یکی از کلیدی ترین مقوله ها ی اساتخراج شاده از
مصاحبه ها موضوع مدیریت مقصد است که از سه مفهوم خط مشی گذاری ،برنامه ریزی و توسعه ،کنترل و نظارت و توسعه
منابع انسانی تشکیل شده است .به عقیده کراوچ و ریچی )1333( 1عوامل مدیریت مقصد آنهایی هساتند کاه مایتوانناد
جذابیت منابع اصالی و جاذباههاا را تقویات کارده ،کیفیات و اثربخشای عوامال و مناابع حماایتی را افازایش داده و باا
محدودیتهای ناشی از [ شرایط موقعیتی] به بهترین شکلِ ممکن سازگار شوند  .ادارات کل در هر استانی به عنوان متولی
امر گردشگری در کشور می بایست یک برنامه جامع و مدون در امر گردشگری را بر اسا

شاناخت نقااط قاوت و ضاعف

استان تهیه ،با به کارگیر ی نیروی انسانی متخصص اجرا و در دوره ها ی متناوب کنترل و نظارت نمایند.
همچنان که نتایج نیز نشان میدهند  ،مدیریت مقصد هم بر عملیات جایگاهیابی و برندساز ی ،حتی ایجاد و ساماندهی
منابع رقابتی و هم بر توسع ه عوامل زمینه ای اثرگذار در گردشگری همچون توسعه زی رساخت ها ی گردشگری مؤثر باشند،
هر چند که اثر مستقیم این عامل بر جایگاه رقابتی برند گردشگری نااچیز و غیرمعناادار اسات .ایان نتاایج همراساتا باا
تحقیقات الستیکی و استامشف ) 2421( 2و داهور و کیم )2449( 9است.
مقوله دیگ ر مدل طراحی شده ،منابع رقابتی هستند .منابع رقابتی به ویژگی های مختلف یک مقصاد کاه آن را بارای
بازدید جذاب می کند ،اشاره دارد .منابع رقابتی میتوانند موهبتی (مانناد :کاوه و دریاا) ،میراثای فرهنگای (مانناد اناواع
مکان ها ،وسایل یا سنت های به جا مانده از گذشتگان) و حتی منابع ایجاد شده توسط دولت باشند .همان گونه که تحقیق
حاضر نشان می دهد ،منابع رقابتی هم بر جایگاه رقابتی برند گردشگری و هم بر عملیات جایگاه یابی و برندساازی مقصاد
مؤثرند  .به عبارت دیگر منابع رقابتی می توانند تصویر مثبتی از مقصد در گردش گران یاا سارمایه گذاران باه وجاود آورده،
هویت منحصربه فرد ی از مقصد در ذهن آنان متبادر ساخته و تداعیکننده ویژگی های خوب آن مقصد برای ایشان باشند.
این نتایج همراستا با تحقیقات الستیکی و استامشف ( ،) 2421شفیعی و همکاران ) 2413( 0داهور و کیم ( )2449است.
از دیگر مقوله های مهم مدل تحقیق ،عوامل زمینه ای هستند که نقش مهمی هم در مبحث جایگاه رقابتی برند مقصد
و هم در عملیات جایگاهیاب ی و برندسازی مقصد دارند .قوت یا ضعف عوامل زمینه ای می تواند محرک یا مانع اصالی بارای
رقابت پذیر ی در گردشگری مقصد باشد .این عوامل در تحقیق حاضار باه مفااهیمی چاون زیرسااخت ،کیفیات خادمات،
نهادهای متولی گردشگری و روابط بازار تفکیک شد .مو و همکاران )1339( 1ا ستدالل کرده اند کاه زیرسااخت و کیفیات
خدمات مقصد ،پس از «محیط مقصد» ،مهم ترین عامل در تجربه گردشگر بین المللی از محصول مقصاد اسات .ماورفی و
همکاران )2444( 6دریافتند که ساطح زیرسااخت یاا عادم وجاود زیرسااخت بار تجربیاات گردشاگر تاأثیر می گاذارد و
1. Crouch & Ritchie
2. Lustický and Stumpf
3. Dwyer & Kim
4. Shafiee et al.
5. Mo et al.
6. Murphy et al.
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«زیرساخت گردشگری» عامل پیش بینیکننده مهم «کیفیت» مقصد و «ارزش» درک شده سفر است .نهادهای متولی نیز
درصورتیکه در اراهه خدمات گردشگری موفق تر عمل نمایند یک تصویر مثبت در بازدیدکنندگان از مقصد در ذهن آناان
شکل گیرد .همچنین روابط بازار ( شامل روابط قاومی نهفتاه در رواباط کساب وکار سافر و پیونادهای تجااری نهفتاه در
گردشگری کسب وکار ،روابط اقتصادی و اجتماعی شامل روابط تجاری مستمر ،عضاویت انجمن هاای حرفاه ای و تجااری،
جریان مهاجرت تاریخی و جدید ،فرهنگ ،زبان و دین مشترک) توسعهیافته تر جایگاه بهتری از رقابت پذیر ی مقصاد را در
اذهان گردشگران پدید خواهد آورد .این نتایج همراستا با تحقیقات الساتیکی و اساتامشف ( ، )2421ساالینا
همکاران ،) 2424( 1کوستی و پیکه ،)2424( 2شفیعی و همکاران ( ،)2413منها

فرنانادز و

و همکااران )2416( 9و داهاور و کایم

( )2449است.
از سوی دیگر ،یکی از مهم ترین راهبردها جهت رسیدن به یک جایگاه رقابتی مناسب برند مقصد ،عملیات جایگاهیابی
و برند سازی است که در خالل مصاحبه ها به آن اشاره و در مدل تحقیق اراهه شد .وظیفاة خطیار مادیران مقصاد ،خلاق
تصویر ی از مقصد است که «مجموعه ای از باورها ،ایده ها و برداشت های ماردم از یاک محال» می باشاد .بار ایان اساا
عملیات جایگاهیاب ی و برندسازی در تحقیق حاضر متشکل از چهار مرحله پیش بینا ی گردیاد .در مرحلاه اول مایبایسات
متولیان امر به بخش بند ی بازار بشردازند .بخش بند ی بازار شامل تفکیک گردشگران داخلی و خارجی و شناسایی نیازهای
بخش های مختلف است .در مرحله دوم بازار هدف برای گردشگری انتخاب و اولویت بندی میگردد  .در مرحلاه ساوم نیاز
عملیات جایگاه سازی با کمک برندسازی انجام میشود  .در این مرحله ساخت نماد ،شعار و لوگاو و برندسااز ی علمای آن
کمک شایانی برای جایگاه سازی مقصد در اذهان گردشگران میکند  .در مرحله چهارم و برای تثبیت هرچه بهتر جایگااه
مقصد گردشگری در اذهان گردشگران نیز عملیات بازاریابی و تبلیغات از جمله مهم ترین اقدامات ضروری میباشند که در
صورت اجرای صحیح و دقیق این مرحله میتوان امیدوار بود تا مقصد مد نظر از جایگاه مناسبی در اذهاان گردشاگران و
سرمایه گذاران نسبت به سایر رقبا برخوردار باشد .این نتایج همراستا با تحقیقات گوپتا و همکااران ،)2424( 0منهاا

و

همکاران ( )2416و ملسیویچ و همکاران )2416( 1است.
عوامل مداخله گر نیز از عوامل مهم اثرگذار بر جایگاه رقابتی برند گردشگری هستند .این عوامل خارج از کنترل باوده
اما می توانند بر رقابت پذیر ی مقصد گردشگری تأثیرات زیادی داشته باشند .در این تحقیق این عوامل به مفاهیمی چاون
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و شدت رقابت در بازار تقسیم شدند .این نتایج همراستا باا تحقیقاات الساتیکی و اساتامشف
( )2421و شفیعی و همکاران ( ،)2413است.
نتایج قضیه  11نیز نشان میدهند که جایگاه رقاابتی برناد گردشاگری پیامادهایی همچاون اقتصاادی ،اجتمااعی و
زیست محیط ی را به دنبال خواهد داشت .نتیجه این تأثیر میتواند بسیاری از پیامدهای مثبت برای مقصد گردشگری باه
همراه داشته باشد .مانند وفاداری مشتریان به مقصد ،تقویت وجهه و اعتبار مقصد ،رونق تولید و اشتغال در مقصد ،بهبود
درآمد مردم منطقه ،افزایش انگیزه های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران محلی و کشوری و بین المللی ،و افاز ایش باازار
گردشگری .اما میبایست به این امر توجه نمود که در نتیجه افزایش تعداد گردشگران به مقصد در نتیجه ساخت جایگااه
رقابتی مناسب همچنین میتوان انتظار برخی پیامدهای منفی را نیز مانند آسایب باه محیط زیسات منطقاه و یاا تغییار
کاربری زمین ها ی باغی و کشاورزی را داشت که در این مورد نیز میبایست یک برنامه مادون و اجرایای تنظایم و تهیاه
گردد .این نتایج همراستا با تحقیقات شفیعی و همکاران ( )2413و داهور و کیم ( )2449است.
پیشنهاد میگردد با توجه به نتایج حاصله و به منظور ارتقاء جایگاه رقابتی برند گیالن در ابتدا بر روی موضوعات مرتبط با
برندسازی و تبلیغات متمرکز شد .این خود میتواند مشتمل بر سه مرحله باشد :برای ایجاد برند مقصد ،قبل از هار چیاز
1. Salinas Fernández et al.
2. Kotsi & Pike
3. Manhas et al.,
4. Gupta, et al.,
5. Milicevic et al.
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باید ویژگی ها و ارزش های اصلی مقصد و درک مسافران از مقصد را بیابید .این مرحلاه اساسای مساتلزم ایان اسات کاه
سازمان های متولی در تحقیق و تجزیه وتحلیل بازارها ،رقبا و گروه های بالقوه مشتری برای شناسایی مزیت رقابتی مقصد و
بخش مشتری سرمایه گذاری کنند .بر اسا

این نتایج ،سازمان های متولی می توانند برند مقصد و داساتان برناد را بارای

برجسته کردن ارزش های مقصد و استفاده از آن ها را به عنوان مبنایی بارای فعالیت هاای بازاریاابی در آیناده بساازند .در
مرحله بعد ،از برند ایجادشده مقصد به بازار از طریق ارتقاء مهارت های ارتباطی مناسب برای افزایش آگاهی استفاده شود.
تصویر مقصد را برای اراهه به مسافران هدف در زمان مناسب و با محتوای مناسب و نام تجاری مقصاد در ذهان بساازید.
پس از فرایند پیاده سازی برندسازی مقصد ،سازمان ها ی متولی نیز نیاز به نظارت و ارزیابی اثربخشی برند مقصد از طریق
تحقیق ،سنجش اثربخشی ارتباطات و پیاده سازی نام تجاری دارند .بدین ترتیب ،آنها می توانند عوامل موفقیت و شکست
برند مقصد را برای انجام سازگاری مناسب تعیین کنند .از این رو پیشانهاد می شاود ایان سااازمان ،باا آگااهی از ادراک
گردشاگران از شاخصیت گیالن ،هویتای منحصربه فرد به این اساتان ببخشاد و برای بهبااود جذابیاات و رقابت پاذیری
مقصد ،کمشیان بازاریابای را درباارۀ هویات آن طراحای کند .به ایان منظاور و باا هادف ایجاد شاخصیت مقصاد متمایز
بارای گیالن بایاد هماکاری باا آژانس هاای تبلیغاتای و برگزارکنناادگان تورهااای گردشااگری در دسااتور کاار قاارار
گیارد .همچنین توصیه می شاود با فراهام آوردن سافرهای رساانه ای و دعاوت از رساانه ها جهت آشنایی با خصوصیاات
و ویژگیها ی ناشناخته و بکر گیالن زمین از نزدیاک ،بساتری فراهام آورد تاا آنهاا محتوایای عمیاق و واقعای از گیالن
در ساطح ملای و فراملای تولیاد و ترویاج شود .بارای دساتیابی باه ایان مهاام ،بازاریابااان حااوزۀ گردشااگری بایااد
شاخصیت مقاصاد گردشاگری را باه طارز متفاوتای در ذهان گردشاگران جایگاه یابای کنناد.
این پژوهش از بعد نظری به عوامل تأثیرگذار و پیامدهای ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گایالن محادود
بوده که محدودیت عمده پژوهش عدم دسترسی به سایر استان های گردشگرخیز کشور مانناد اصافهان و فاار

و غیاره

می باشد ،در این راستا به پژوهشگران آتی توصیه می شود ،در سایر مناطق کشور نیز پژوهش هایی انجام داده و نتیجه آن
را با نتایج پژوهش حاضر تطبیق دهند .از سوی دیگر ،در بخش کمی تحقیق با توجه به کمبود زمان از داده های مقطعای
است شد .استفاده از داده های طولی می تواند بر غنای یافته های به دست آماده بیفزایاد و وضاعیت متغیرهاای ماؤثر بار
جایگاه رقابتی برند گردشگری را به طور دقیق تری اندازه گیری نماید.
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