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مقدمه

چکیده
از مهمتریــن چالشهــای کنونــی مدیــران تصمیمگیــری و سیاســتگذاری در
زمینــۀ تبلیغــات اســت .حــوزۀ خطمشــیگذاری ،بــا توجــه بــه اینکــه تصمیمــات بیشــتر
خطمشــیگذاران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .بنابرایــن،
هــدف پژوهــش حاضــر ارائــۀ مدلــی از خطمشــیگذاری تبلیغــات گردشــگری بــا تأکیــد
بــر نقــش ســازمانهای دولتــی اســت .مــورد مطالعــۀ ایــن پژوهــش وزارت میـراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنای ـع دســتی جمهــوری اســامی ای ـران و رویکــرد پژوهــش آمیختــه اســت.
در بخــش کیفــی ،از راهبــرد دادهبنیــاد اســتفادهشــده اســت .در بخــش ّ
کمــی ،از رویکــرد
مدلســازی معــادالت ســاختاری بهوســیلۀ نرمافــزار  Smart–PLSبــرای تجزیهوتحلیــل
دادههــا اســتفادهشــده اســت .درنهایــت ،خطمشــیگذاری تبلیغــات ،در ســطح کالن،
ُ
عــد هدفگــذاری ،منابــع و ابزارهــا ،عوامــل
براســاس مفاهیــم بهدســتآمده در هفــت ب ِ
اداری ،بازیگ ـران اج ـرای خطمشــی ،ش ـرایط محیطــی ،شــخصیت مجریــان و مهارتهــای
مجریــان دســتهبندی شــد .یافتههــای حاصــل از بخــش ّ
کمــی پژوهــش بهوســیلۀ آزمــون
 GOFبهدســت آمــد کــه مــدل اســتخراجی را تأییــد میکنــد.

زندگــی امــروز ،در جوامــع مــدرن ،سرشــار از پیامهــای
تبلیغاتــی اســت .ایــن پیامهــا ،در اشــکال متنــوع و متعــدد،
از زندگــی روزمــره تــا زندگــی كاری افــراد را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .از هدفگیــری مصــرف كاالهــای معمولــی
و خدمــات بانكــی گرفتــه تــا تبلیغــات پیچیدهتــر در
زمینههــای فرهنگــی ،بهمنظــور ارائــۀ تولیــدات و خــوراك
فكــری ،همگــی اجــزای جداناشــدنی زندگــی مــدرن
انســانها بهشــمار میرونــد .مصرفکننــدۀ معمولــی
هــر روز در معــرض صدهــا تبلیــغ تجــاری اســت .براســاس
بــرآوردی ،تــا پایــان زندگــی ،حــدود یــك ســال و نیــم از عمــر
مــا صــرف دیــدن تبلیغــات تلویزیونــی میشــود .اگرچــه
ممکــن اســت تبلیغــات ،بهمنزلــۀ مرکزیــت تحقیقــات
اجتماعــی ،تــا حــدودی از حــوزۀ گســتردۀ مصــرف عقــب
مانـ�ده باشـ�د (جعفـ�ری هفتخوانـ�ی و چابکـ�ی،)1388 ،
بخــش جداییناپذیــر مصــرف و شــکل مهــم نمایــش یــا ارائــه
در جهــان معاصــر اســت (.)Hackley & Hackley, 2017
امــروزه ،در محیــط رقابتــی جدیــد ،توســعۀ روابــط نزدیك
و پایــدار بــا مشــتریان بهمنزلــۀ اب ـزار راهبــردی ب ـرای محــدود
کــردن رقابــت در بازارهــا و حفــظ ســودآوری بلندمــدت

توصیـ�ه میشـ�ود (روشـ�ندل اربطانـ�ی و محمـ�ودزاده.)1396 ،
تبلیغــات از مهمتریــن ابزارهــای بازاریابــی اســت کــه مدیـران
میتواننــد از آن اســتفاده کننــد تــا مشــتریان خــود را بــه
خریــد محصــول جدیــد ترغیــب کننــد .هــدف کلــی تبلیغــات
آگاهیرســانی بــه مشــتریان بالقــوه دربــارۀ محصــول جدیــد
و متقاعــد کــردن آنهــا از مزایــای منحصربهفــرد آن اســت.
بهنظــر میرســد شــرکتها ،بــرای راهانــدازی محصــوالت
جدیــد ،راهبــرد تبلیغاتــی بســیار ارزشــمندی را اتخــاذ
میکننــد (.)Krishnan & Jain, 2006
ش ـرایط کنونــی ایجــاب میکنــد شــرکتها و مؤسســات
تجــاری تبلیغــات را بهمثابــۀ مهمتریــن ابــزار موفقیــت در
زندگــی اف ـراد ماننــد شــاخهای علمــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و ارتباطــی درنظــر بگیرنــد و بهدقــت دربــارۀ آن مطالعــه و
بــا نگاهــی علمــی ،هنــری و کارشناســان ه و تخصصــی از آن
اســتفاده کننــد تــا بتواننــد بــا موفقیــت بــه اهدافشــان دســت
یابنــد .امــروزه ،در صنعــت گردشــگری بایــد از تبلیغــات
بهشــکلی حرفــهای اســتفاده كــرد؛ زیــرا موفقیــت تبلیغــات
دربــارۀ ارزشهــای فرهنگــی و گردشــگری كشــور مبتنــی بــر
درك صحیــح و حرفــهای تبلیغــات و ارزشهــای آن اســت.
تبلیغــات کارشناســانه و حرفــهای میتوانــد ابــزاری مهــم

 .1کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ  دانشگاه پیام نور البرز ،واحد کرج پیامنور واحد البرز(نویسندۀ مسئول)؛ m.mohamadimoghaddam2020@gmail.com

 .2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 . 3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ مدیریت و علوم مالی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
 . 4استاد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 . 5دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،گرایش تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

خطمشــیگذاری ،تبلیغــات
گردشــگری ،ســطح کالن ،رویکــرد
آمیختــه ،وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــعدســتی
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پیشــرفت اهــداف فرهنگــی در داخــل و خــارج کشــور
باشــد .در غیــر ایــن صــورت ،هــدر دادن وقــت ،ســرمایه
و انــرژی اســت .بــرای فعالیتهــای تبلیغاتــی در صنعــت
گردشــگری در دنیــای امــروز بایــد بــا ایــن بــاور و اطمینــان
بــه تبلیغــات نگریســته شــود كــه نهتنهــا تبلیغــات هزینهبــر
نیســت ،بلکــه نوعــی ســرمایهگذاری بنیــادی و اصولــی بـرای
پیشــبرد اهــداف ســازمانی و ملــی اســت و در صــورت اجرای
صحیــح و اصولــی میتوانــد دســتاوردهای ارزشــمندی را
بههم ـراه داشــته باشــد .در ایــن خصــوص ،هــدف و وظیفــۀ
تبلیغــات افزایــش چشــمگیر «بازاریابــی و بازارافزایــی» اســت
و هرگونــه بیتوجهــی و عدمبهرهبــرداری صحیــح از ایــن
اب ـزار ،نهتنهــا عدمموفقیــت را در پــی دارد ،موجبــات عقــب
مانــدن از رقابتهــای بینالمللــی در عرصــۀ بازاریابــی
جهانگــردی و درنهایــت شكســت و ورشكســتگی در دنیــای
بازاریابــی صحیــح و اصولــی را نیــز فراهــم خواهــد کــرد.
اکنــون ،ارتباطــات بازاریابــی ،بهطــور کلــی و تبلیغــات،
ً
بهطــور خــاص ،منبــع اصلــی و احتمــاال منبــع اصلــی مزیــت
رقابتــی در بازارهــای مصــرف تلقــی میشــود (Hackley
 .)& Hackley, 2017از مهمتریــن چالشهایــی كــه
امــروزه مدیــران بــا آن روبــهرو هســتند تصمیمگیــری
و سیاســتگذاری در زمینــۀ تبلیغــات اســت .حــوزۀ
خطمشــیگذاری ،بهدلیــل اینکــه تصمیمــات بیشــتر
خطمشــیگذاران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،بســیار
حائــز اهمیــت اســت .تصمیمگیــری مدیــران در ســطح
کالن در زمــرۀ خطمشــیگذاری در جامعــه تلقــی میشــود
(منتظـ�ر عطایـ�ی و همـ�کاران .)1398 ،ضــرورت نظاممنــدی
آیندهنگــری ایجــاب میکنــد کــه هدفهــای موردنظــر
ً
و چگونگــی تحقــق آنهــا دقیقــا بررســی و برمبنــای نتیجــۀ
بررســیها ،خطمشــیگذاری اصولــی و از طریــق ایــن
خطمشــیها بــرای برنامهریــزی رهنمودهایــی ارائــه شــود.
ً
ضرورتــا بایــد بــرای خطمشــیگذاری و برنامهریــزی در
همــۀ زمینههــا و نیــز تبلیغــات در کشــورهای درحالتوســعه
تــاش شــود تــا ش ـرایط مناســب ب ـرای اســتفاده از امکانــات
موجــود بهمنظــور مقابلــه بــا عقبماندگیهــای اقتصــادی
و اجتماعــی فراهــم شــود.
بیشــتر تــاش متولیــان گردشــگری ،در واحدهــای
سیاســی موجــود جهــان ،رفــع موانــع و محدودیتهــای
موجــود و ارائــۀ تســهیالت الزم بــرای توســعۀ ایــن بخــش
اســت خطمشــیگذاران و برنامهریــزان حــوزۀ گردشــگری،
همزمــان بــا رفــع موانــع و موجودیتهــای قانونــی و
آییننامـهای و ارائــۀ تســهیالت ،اقــدام بــه بازاریابــی میکننــد
و عملیــات معرفــی و تبلیغــات خــود بـرای جــذب گردشــگر
بــه کشــور را بــا هــدف نتیجهدهــی و تــداوم ســرمایهگذاری
توسـ�عه میدهنـ�د (خلیلونـ�د و پاشـ�ایی.)1394 ،

مقــررات گســتردهای بــرای تبلیغــات تدویــن شــده
اســت .ممنوعیتهایــی جزئــی یــا کلــی در ارتباطــات
بازاریابــی در بســیاری از صنایــع وجــود دارد (Goldfarb
 .)& Tucker, 2011عدمتوســعۀ بینالمللــی گردشــگری
میتوانــد بــه دالیــل بســیاری از جملــه زیرســاختهای
ناکافــی یــا عدمایمنــی باشــد .خطمشــیگذاری و اجــرای
خطمشـیهای گردشــگری فراینــدی پیچیــده اســت و توســط
عوامــل مختلــف از جملــه ماهیــت خطمشــی گردشــگری،
مشــارکت بخشهــای مختلــف ،منابــع و خطمشــی محــدود
میشــود ( .)Sharma, 2017بنابرایــن ،ایــن پژوهــش بــا
هــدف ارائــۀ مــدل خطمش ـیگذاری تبلیغــات انجــامشــده
اســت و در پــی پاســخ بــه ســؤاالت زیــر اســت:
عوامــل مؤثــر در فراینــد خطمشــیگذاری تبلیغــات
گردشــگری در کشــور کدامانــد؟
راهبردهــای فراینــد خطمشــیگذاری تبلیغــات گردشــگری
در کشــور کدامانــد؟
شــرایط مداخلهگــر در فراینــد خطمشــیگذاری تبلیغــات
گردشــگری در کشــور کدامانــد؟
شــرایط زمینــهای در فراینــد خطمشــیگذاری تبلیغــات
گردشــگری در کشــور کدامانــد؟
پیامدهــای خطمش ـیگذاری تبلیغــات گردشــگری در کشــور
کدامانــد؟
مــدل اعتبارسنجیشــدۀ خطمش ـیگذاری تبلیغــات گردشــگری
چگونــه اســت؟
مرور ادبیات
انواعخطمشیگذاریتبلیغاتسازمانهایدولتی
خطمشیگذاری عمومی

خطمشــیگذاری عمومــی ،کــه میتــوان آن را
تــاش دولــت بــرای حاکمیــت اثربخــش تلقــی کــرد،
از حوزههــای مهــم علــوم سیاســی و مدیریــت دولتــی
اســت .خطمشــیگذاری در مدیریــت دولتــی بــهانــدازۀ
تصمیمگیــری در مدیریــت مهــم اســت (& Abbasi
ً
 .)Shiraz Pazarani, 2011خطمشــیگذاری صرفــا
اتخــاذ تصمیــم نیســت ،بلکــه فراینــدی اســت کــه تمــام
اقدامــات ،از درک مشــکل و هدفگــذاری تــا ارزیابــی
نتای��ج ،را دربرمیگی��رد (الوان��ی و ش��ریفزاده.)1390 ،
خطمشــیگذاری عمومــی ،در فراینــدی ســاده ،شــامل
ســه مرحلــۀ اصلــی تدویــن ،اجــرا و ارزیابــی اســت
(قنبــری همدانــی .)1396 ،خطمشــیگذاری عمومــی
یافتههــا و تحلیلهــای رشــتههای مهــم علــوم اجتماعــی
ماننــد اقتصــاد ،علــوم سیاســی ،جامعهشناســی،
روانشناســی و فلســفه را در قالــب رهیافتــی چندرشــتهای

طراحیمدلیبرایخطمشیگذاریتبلیغاتگردشگری
در سطح کالن :رویکردی آمیخته (وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسالمی ایران)

تدوین خطمشی

اجرای خطمشی

اجــرای خطمشــی بهمنزلــۀ یکــی از مراحــل اصلــی
خطمشـ�یگذاری عمومـ�ی ،از سـ�ال  1970بــه بعــد،
ً
شــدیدا مــورد توجــه اندیشــمندان و پژوهشــگران حــوزۀ
ً
خطمش ـیگذاری ق ـرار گرفتــه اســت .معمــوال ایــن برداشــت
و تلقــی وجــود دارد کــه اگــر قانونــی اجــرا نشــد ،تقصیــر
مجریــان اســت و خطمشــیگذاران از هــر سرزنشــی
درامانانــد .امــا درواقــع چنیــن نیســت ،بلکــه بســیاری از
مســائل مربــوط بــه اجــرای خطمشــی در زمــان تدویــن
خطمشــی اســت .بنابرایــن ،خطمشــیگذار بایــد بدانــد،
هنــگام وضــع خطمشــی ،تمهیــدات اج ـرای آن را نیــز درنظــر
بگیــرد (حاجــی مالمیرزایــی .)1395 ،از مســائلی کــه امــروزه
کشــورها بــا آن روبــهرو هســتند اجــرای خطمشیهاســت،
زیـرا توانمنــدی دولــت در اجـرای مقاصــدش بــه ســاماندهی
و اجــرای موفــق خطمشــیهایی وابســته اســت کــه تدویــن
کــرده اســت (قلیپــور و همــکاران .)1390 ،دولتهــا در
اجــرای بســیاری از خطمشــیهای عمومــی موفــق عمــل
نمیکننــد .چالشهــا ،موانــع و محدودیتهــای بســیاری
1. Philipe Braud

بــا بررســی ادبیــات ارزیابــی خطمشـیگذاری ،مشــخص
میشــود کــه ارزیابــی در تمــام مراحــل خطمشــیگذاری
ظهــور و بــروز مییابــد .بــر همیــن اســاس ،مرکــز خدمــات
آموزشــی دانشــگاه تگــزاس فراینــد خطمشــیگذاری را بــا
تأکیــد بــر ضــرورت توجــه ویــژه بــه اصــاح و بازنگــری
خطمشــی مبتنــی بــر نتایــج ارزیابــی در هــر مرحلــه بازتعریف
میکنــد (واعظــی و همــکاران .)1395 ،برخــی ارزیابــی
را اســتفاده از رویههــای پژوهــش اجتماعــی بــرای بررســی
نظاممنــد می ـزان اثربخشــی مداخــات اجتماعــی ،در قالــب
برنامــه یــا خطمشــی ،بهمنظــور ارتقــای شــرایط موجــود
دانســتهاند ( )Rossi et al., 2004و برخــی دیگــر ارزیابــی
را وســیلهای بــرای شــکلگیری درک مشــترک و تقویــت
احســاس معنــاداری مداخــات اجتماعــی در اذهــان مــردم از
طریــق جم ـعآوری و تشــریک نظاممنــد اطالعــات میداننــد.
خطمشیگذاری تبلیغات

تصمیمگیریهــای گردشــگری دولتهــا یــا
حکومتهــا ،در ســطح كالن جامعــه ،خطمشــیهای
گردشــگریاند .خطمشــی گردشــگری عبــارت اســت از
مجموعـهای از قواعــد ،مقــررات ،رهنمودها ،اهداف پیشــبردی
و توســعهای و راهبردهایــی كــه ارائهکننــدۀ چهارچوبــی ب ـرای
اتخــاذ تصمیمــات فــردی و گروهــی هســتند؛ تصمیماتــی كــه
ً
مســتقیما در توســعۀ بلندمــدت گردشــگری تأثیرگــذار اســت
و فعالیتهــای روزمــرۀ هــر مقصــدی بهواســطۀ آن انجــام
میشــود .بهطــور كلــی ،خطمشــی گردشــگری از ســه
مرحلــۀ تدویــن ،اج ـرا و ارزیابــی تشــکیلشــده اســت .پــس
از مطــرح شــدن مســئلهای عمومــی در دســتور كار و طــرح
گزینــش تصمیــم مناســب بـرای حــل آن توســط دولــت ،آنچــه
باقــی میمانــد اجــرای آن تصمیــم اســت .ایــن مرحلــه از
چرخــۀ خطمشــی اجــرای خطمشــی اســت كــه میتــوان
آن را «فراینــدی درنظــر گرفــت كــه طــی آن ،برنامههــا یــا
خطمشــیها عملیاتــی میشــوند» (ضرغــام بروجنــی و
بذرافشــان.)1393 ،
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سیاسـتگذاری عمومــی ،بهمثابــۀ پدیــدهای كــه در قالــب
برنامــۀ عمــل دولتــی ،در بخــش یــا فضایــی جغرافیایــی نمــود
مییابــد ،فراینــدی اســت کــه ســعی دارد سیاسـتهایی مؤثــر و
مرتبــط بــا اهــداف ازپیشتعیینشــده و دارای صرفــۀ اقتصــادی
بــرای شــهروندان را اتخــاذ كنــد و كاركردهــای نادرســت و
نامناســبی را كــه ممكــن اســت میــان یــك بخــش بــا بخــش
دیگــر یــا میــان یــك بخــش و كل نظــام بهوجــود آیــد فهرســت
و بررس��ی كن��د (رحمان��ی و هم��کاران .)1392،ســایمون
( )1979معتقــد اســت كاركــرد محــوری و اصلــی دولــت و
حكومــت اتخــاذ تصمیمــات عمومــی ،در ســطوح و درجــات
گوناگــون حكمرانــی ،دربــارۀ اقدامــات جمعــی اســت كــه
حوزههــای دولتــی و خصوصــی جامعــه را بهمثابــۀ یــك كل
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؛ یعنــی دولــت اختیــار اتخــاذ
تصمیمــات عمومــی و تحمیــل ایــن تصمیمــات بــر افــراد
جامعـ�ه را دارد (آهوپـ�ای و زارعـ�یوش.)1395 ،

ارزیابی خطمشی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــرای تدویــن و اجــرای بهتریــن تصمیمــات بــا کمتریــن
هزینــه بــهکار میگیــرد .فلیــپ بــرود )1998(1میگویــد:
«خطمشــیگذاریهای عمومــی تجلــی ارادۀ حکومــت
در اقــدام بــه عمــل یــا خــودداری از عمــل اســت و آنهــا را
میتــوان ،بهمنزلــۀ مجموعههایــی ســاختاری و مرتبــط،
متشــکل از مقاصــد ،تصمیمــات و اعمــال درنظــر گرفــت و
بــه اقتــدار عمومــی در ســطوح محلــی ،ملــی و بینالمللــی
وابسـ�ته دانسـ�ت» (محمـ�دی.)1387 ،

ممکــن اســت اجــرای خطمشــیها را بــا اخــال مواجــه
ً
کنــد .امــا معمــوال ،هنگامیکــه خطمشــی در مرحلــۀ
اجــرا دچــار شکســت میشــود ،فقــط مجریــان ســرزنش
میشــوند ،درحالیکــه تدوینکننــدگان خطمشــی هــم در
(موفقیــت و) شکســت خطمش ـیها بســیار اثرگذارنــد .وقتــی
تدوینکننــدگان در مرحلــۀ تدویــن خطمشــی بــه عقالنیــت
ملتــزم نباشــند ،ممکــن اســت اجــرای خطمشــیها بــا
شکســت مواجــه شــود (الوانــی و شــریفزاده.)1390 ،
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رونــد خطمشــیگذاری تبلیغــات بــا درنظــر گرفتــن
اهــداف تبلیغــات شــروع میشــود .هــر شــرکتی اهــداف
تبلیغاتــی متفاوتــی دارد ،امــا بیشــتر آنهــا اهــداف ارتباطــی
دارنــد؛ بیشــتر تبلیغــات بهدنبــال اطالعرســانی ،ترغیــب و
یــادآوری مخاطبــان هــدف خــود در خصــوص محصــوالت
و خدمــات ارائهشــدۀ ســازمان اســت (.)Ammani, 2009
اساســیترین اصــل در تدویــن و اجــرای خطمشــی
داشــتن مبنــای نظــری و علمــی و برقــراری رابطــۀ علــت و
معلولــی در آن اســت .درواقــع ،آنچــه بــه اج ـرای خطمشــی
مشــروعیت میبخشــد اتــكا و اســتناد بــه مبانــی علمــی و
داشــتن نظریــهای باثبــات و قــوی اســت .از طــرف دیگــر،
حکومتهــا اهــداف سیاســی و اقتصــادی بســیاری دارنــد
ً
كــه ماهیــت خطمشــیها و متعاقبــا اجــرای آن را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .خطمشــیگذاری در صنعــت
گردشــگری ،متناســب بــا ســاختارهای سیاســی ،اقتصــادی
و فرهنگــی هــر كشــوری ،تنــوع و گســتردگی مییابــد و
همیــن امــر تعیینکننــدۀ میــزان دخالــت دولــت در فراینــد
خطمشــیگذاری آن كشــور اســت (حیــدری چیانــه و
همـ�کاران.)1392 ،
خطمشیگذاریوتأثیرآندرتوسعۀصنعت
گردشگری

امــروزه ،صنعــت گردشــگری بــه پدیــدهای تأثیرگــذار
در اقتص��اد جهان��ی تبدی��لش��ده (Tsiotsou & Ratten,
 )2010و بهدلیــل درآمدهــای ارزی ،از بزرگتریــن صنایــع
محســوب میشــود ( ،)Magatef, 2015بهطــوری
کــه  9درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را تشــکیل
میدهــد .عــاوه بــر مزیتهــای اقتصــادی ،آثــار فرهنگــی،
اجتماعــی ،سیاســی و امنیتــی گردشــگری باعــث شــده اســت
ً
تقریبــا تمامــی حکومتهــای جهــان بهدنبــالبهرهگیــری
از ایــن صنعــت در کشــور خــود باشــند .پیشبینــیشــده
اســت ،در ســال  ،2030صنعـ�ت گردشـ�گری  3/3درصــد
رشــد داشــته باشــد و درآمــد حاصــل از آن بــه بیــش از 18
میلیــارد دالر برســد (.)Ibid
تقاضــا در صنعــت گردشــگری در حــال تغییــر اســت
( )Garcia Henche, 2018و در ایــن میــان ،کشــور پهنــاور
ایــران ،بــا جاذبههــای متنــوع فرهنگــی و طبیعــی ،اســتعداد
فوقالعــادهای بــرای توســعۀ صنعــت گردشــگری دارد.
ایـران ،در منطقــۀ خاورمیانــه و جهــان شــرق ،جــزء نخســتین
کشــورهایی اســت کــه بهدنبــال بهرهبــرداری و توســعۀ صنعــت
گردشــگری اســت و بدینمنظــور خطمشــیگذاری،
قانونگــذاری ،نهادســازی و برنامهریــزی کــرده اســت.
خطمشــیگذاریهای دولــت در حوزههــای مختلفــی
از جملــه حــوزۀ ســامت ،محیــطزیســت ،گردشــگری
و اقتص��اد اثرگ��ذار ب��وده اس��ت (.)Guo et al., 2019

صنعــت گردشــگری در ایــران ،بیــش از هــر چیــز ،متأثــر
از نهــاد خطمشــی بــوده و متناســب بــا تحــوالت سیاســی
فرازونشــیبهای بســیاری را پشتســر گذاشــته اســت.
ایــن مســئله ،در دورۀ پــس از انقــاب اســامی ایـران ،نمــود
بیشـ�تری داشـ�ته اسـ�ت (ویسـ�ی .)1396 ،اگــر سیاس ـتهای
توســعۀ جهانگــردی بهخوبــی برنامهریــزی و ســاماندهی
شــوند ،میتواننــد راهــی بــرای آشــنایی مــردم کشــور بــا
نحــوۀ زندگــی ســایر ملــل ،عقایــد ،آداب ،عــادات ،ســنن و
فرهنگهــا و خردهفرهنگهــای دیگــر کشــورها باشــند .از
حوزههــای مهــم خطمشــیگذاری تبلیغــات اســت کــه
نقــش مهمــی را در ایــن صنعــت ایفــا میکنــد (Jalilvand
 .)& Samiei, 2012اســتفاده از تبلیغــات ،بــا انتشــار و
پخــش دیدگاههــای اف ـراد ،اطالعــات ارزشــمندی را فراهــم
میکنــد تــا بازاریابــان خدمــات گردشــگری ،ب ـرای پیشــبرد
و ارتقــای محصــول خــود ،از آن بهرهمنــد شــوند .مشــتریان
نیــز ،بــا اســتفاده از تجربههــای ســایرین ،اطالعــات
موردنیــاز خــود را کســب و یــا نظرهــا و تجربههــای خــود
را منتشــر میکننــد ( )Albarq, 2014کــه ایــن امــر در
انتخــاب مقاصــد بــه کمــک گردشــگران میآیــد و وظیفــۀ
مهمــی را نیــز برعهــده دارد (.)Jenkin, 2010
پیشینۀ  پژوهش

ملک��ی و هم��کاران ( )1398خطمشــیگذاری
گردشــگری رویــداد را برمبنــای تجربههــای بازدیدکننــدگان
از جشــنوارههای غــذای ایرانــی بررســی کردنــد .در حــال
حاضــر ،شــکاف بیــن سیاســتگذاریهای رویدادهــا
بــرای پــرورش فرهنــگ محلــی و کســب منافــع اقتصــادی
از مشــکالت رویدادهــا و جشــنوارهها در کشــور اســت.
هــدف پژوهــش حاضــر تبییــن و طبقهبنــدی تجربههــای
بازدیدکننــدگان جشــنوارههای غــذای ایرانــی اســت.
بــر ایــن اســاس ،بــا تمرکــز بــر چرایــی و علــت بازدیــد
افــراد از جشــنوارههای غــذا ،پــس از مطالعــۀ دیدگاههــای
مرتبــط و تحقیقــات پیشــین و بــا بهرهگیــری از تحلیــل
کیفــی گروههــای کانونــی ،طبقهبنــدی نوینــی بــرای تبییــن
تجربههــای ایــن اف ـراد طراحــی شــد .بنــا بــر یافتههــای ایــن
پژوهــش ،تجربههــای بازدیدکننــدگان از جشــنوارههای غــذا
را میتــوان بــه ســه دســتۀ متمایــز تقســیم کــرد :یادگیــری و
نــوآوری ،تجربــۀ فرهنگــی و ســرگرمی.
واعظــی و همــکاران ( ،)1397در پژوهــش خــود،
چالشهــای سیاس ـتگذاری در حــوزۀ گردشــگری ســامت
ایـران را براســاس رویکــرد تحلیــل مضمــون بررســی کردنــد.
گردشــگری ســامت ،در بســیاری از کشــورها ،نیــروی
اصلــی بهبــود و رشــد اقتصــادی کشــور بهشــمار مــیرود.
بهرغــم تالشهــای انجامشــده در ســالهای اخیــر،
گردشــگری ســامت هنــوز نتوانســته در ســاختار نهــادی

طراحیمدلیبرایخطمشیگذاریتبلیغاتگردشگری
در سطح کالن :رویکردی آمیخته (وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسالمی ایران)
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)1. Composite Reliability (CR
)2 . Convergent Validity (CV
)3 . Average Variance Extracted (AVE
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کشــور و مقــررات موجــود جایــگاه مناســبی بیابــد و هنــوز بــا
هــدف تبیینشــده در ســند چش ـمانداز ،کــه جایــگاه نخســت
گردشــگری ســامت ایران در میان کشــورهای منطقه را ترســیم
کــرده اســت ،فاصلــه دارد .پژوهــش حاضــر تــاش میکنــد،
بــا اتخــاذ رویکــرد کیفــی ،بــه ایــن پرسـشها پاســخ دهــد کــه
گردشــگری ســامت در کشــور بــا کــدام چالشهــا در عرصــۀ
قانونگــذاری و اج ـرا مواجــه شــده اســت و نهادهــای مســئول
بـرای پیشــبرد و توســعۀ ایــن بخــش از اقتصــاد چــه تمهیداتــی
اندیشــیدهاند .یافتههــای تحقیــق مبتنــی بــر روش تحلیــل
مضمــون بیــان میکنــد کــه چالشهــای سیاســتگذاری
در چهــار بخــش اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،سیاســی
و اداری تفکیکپذیــر اســت کــه بــرای ارتقــای جایــگاه
گردشــگری ســامت ،توجــه بــه چالشهــای سیاســی و
اداری ،در مرحلــۀ تدویــن سیاسـتها ،اهمیــت بیشــتری دارد.
جهاندیــده و همــکاران ( )1396مدلــی را بــرای
خطمشــیگذاری شــبکهای در حــوزۀ گردشــگری کشــور
طراحــی کردنــد .ازآنجاکــه بهبــود فراینــد خطمشـیگذاری در
حــوزۀ گردشــگری از عوامــل مهــم توســعۀ صنعــت گردشــگری
اســت ،ایــن مقالــه بهدنبــال طراحــی و اعتبارســنجی مدلــی
مناســب بــرای خطمشــیگذاری شــبکهای در حــوزۀ
گردشــگری اســت .بدینمنظــور ،تحقیــق حاضــر کاربــردی
و دارای رویکــرد آمیختــه اســت .ابــزار تحقیــق ،در بخــش
کیفــی ،مصاحبــه و در بخــش ّ
کمــی ،پرســشنامه بــود.
تحلیــل دادههــا ،در بخــش کیفــی ،از طریــق تحلیــل موضــوع و
در بخــش ّ
کمــی ،از طریــق مدلســازی معــادالت ســاختاری
انجــام شــد .پــس از ترســیم مــدل اولیــه ،پرسـشنامۀ تحقیــق،
بههمـ�راه ابعـ�اد مشخصشـ�ده ،بیـ�ن  245نفــر از کارشناســان
و مدیــران ســازمان وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــعدســتی توزیــع شــد .پایایــی پرس ـشنامه بــا اســتفاده
از روشهــای محاســبۀ آلفــای کرونبــاخ و ضریــب پایایــی مرکب1
(   )CRو  روایی آن نیز با روشهای روایی محتوا و روایی همگرا،2
اســتخراج شــده 3
معیــار میانگیــن واریانــس
(   )AVEتأیی��د ش��د .درنهای��ت 54 ،مؤلفــه در ســهشــاخۀ
ســاختاری ،رفتــاری و زمینــهای شناســایی شــد.
ویسـ�ی ( )1396خطمشــیگذاری صنعــت گردشــگری
در قوانیــن باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران را بررســی
کــرده اســت .در ایــن مطالعــه ،بــه روش اســنادی ،دادههــای
موردنیــاز تحقیــق از محتــوای قوانیــن و برنامههــای باالدســتی
جمهــوری اســامی ایــران جمــعآوریشــد .نتایــج تحقیــق
نشــان داد کــه مقولــۀ گردشــگری کمتــر مــورد توجــه
خطمشــیگذاران و برنامهریــزان کالن جمهــوری اســامی

ای ـران بــوده اســت؛ آنــان نگاهــی تقلیلگرایانــه و کنترلشــده
بــه ایــن حــوزه داشــتهاند و فقــط بــه ُبعــد کوچکــی از
گردشــگری بــا نگــرش فرهنگــی توجــه کردهانــد.
مقتدای��ی و ازغن��دی ( )1395مطالعــهای بــا عنــوان
«آسیبشناســی سیاســتگذاری فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران» انجــام دادنــد .هــدف ایــن مطالعــه تبییــن
رابطــۀ فرهنــگ و سیاســتگذاری و بررســی مهمتریــن
آســیبهای سیاس ـتگذاری فرهنگــی در جمهــوری اســامی
ایــران بــا روش توصیفی ـ تحلیلــی بــود .یافتههــا حاكــی از
آن بــود کــه مشــكالت بســیاری در حــوزۀ سیاســتگذاری
فرهنگــی از جملــه در بخشهــای مربــوط بــه مطالعــات
نظــری و شــكلگیری ،اجــرا و ارزیابــی وجــود دارد.
خلیلون��د و پاش��ایی ( ،)1394در مطالعــهای بــا
عنــوان «نقــش خطمشــیگذاری و برنامهریــزی در
توســعۀ گردشــگری» ،نقــش خطمشــیگذاری در توســعۀ
گردشــگری را بررســی کردنــد .مطالعــۀ آنــان نشــان داد کــه
خطمشــیگذاری در صنعــت جهانگــردی ایــران بــرای
رســیدن بــه هدفهــای کلــی و عمومــی توســعۀ اقتصــادی
و اجتماعــی ضــروری اســت .ازایــنرو ،برنامهریــزی کلــی،
کــه در ســطوح بلندمــدت ،میانمــدت و کوتاهمــدت بــرای
ایــن صنعــت انجــام میشــود ،بایــد بــا دیگــر فعالیتهــای
اقتصــادی از جملــه صنعــت ،کشــاورزی و خدمــات
هماهنگــی الزم را داشــته باشــد.
4
کاتســیتادزه و ناتسویلیشــویلی ( ،)2020در پژوهشــی،
قوانیــن دولتــی و خطمشــیگذاری در توســعۀ صنعــت
گردشــگری در کشــور گرجســتان را بررســی کردنــد.
کشــورهایی کــه توســعهیافته بهشــمار میرونــد عالقــۀ
فراوانــی بــه صنعــت گردشــگری دارنــد کــه ایــن امــر نقــش
بیبدیــل گردشــگری در اقتصــاد و اهمیــت تعییــن خطمش ـی
را نشــان میدهــد .کشــور گرجســتان ،پــس از وارد شــدن بــه
اقتصــاد بــازار و ازدســت رفتــن اقتصــاد ســنتی ،بهســرعت
اهمیــت گردشــگری را شــناخت و بالفاصلــه اجــرای انــواع
خطمشـ�یها در ایـ�ن مسـ�یر را آغـ�از کـ�رد .در سـ�ال ،2012
گرجســتان گردشــگری را بخــش اولویــتدار در پیشــرفت
کشــور اعــام کــرد .ســپس ،تغییــرات قانونــی و رونــق
ســرمایهگذاریهای خارجــی در ســاخت هتلهــا رخ داد.
هتلهــای باکیفیــت فرصــت الزم بــرای توســعۀ مســیرهای
جدیــد گردشــگری را فراهــم میکننــد کــه وابســتگی کمتــری
بــه فصلــی بــودن دارنــد .اکنــون ،دولــت گرجســتان ،بــا
تدویــن خطمشــیهایی ،گردشــگری را در میــان مــردم
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کاهــش ســرمایهگذاریهای ســودآور منجــر شــده کــه ایــن
موضــوع نیازمنــد تخصیــص بودجــه بــه امــر گردشــگری در
خطمشــیگذاریهای دولتــی اســت.
آیــری و چانــگ ( )2010دربــارۀ خطمشــیگذاری در
صنعــت گردشــگری (مــورد مطالعــه :صنعــت گردشــگری
کشــور چیــن) مطالعــه کردنــد .آنــان ،در تحقیــق خــود ،بــه
نقــش خطمشــیگذاریهای حــوزۀ گردشــگری در تغییــر
ایدئولوژیهــا ،اوضــاع ســازمانی و عالیــق مشــتریان اشــاره
کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رویکردهــا و دیدگاههای
خطمشــیگذاران نقشــی اساســی در اجــرای سیاســتهای
تدوینشــده دارد.
استیونســون و همــکاران ( ،)2008در مقالــهای بــا عنــوان
«خطمشیگــــذاری گــــردشگری و نظریــههــــای
خطمشــیگذاری» ،یکــی از شــهرهای انگلیــس را بهدلیــل
وجــود جاذبههــای گردشــگری ،بــرای مطالعــه و تحقیــق
انتخــاب کردنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بهدلیــل
نبــودن اطمینــان ،وضــوح ،یکپارچگــی و هماهنگــی در
برنامههــای صنعــت گردشــگری ،خطمشــیگذاری در ایــن
حــوزه اهمیــت یافتــه و نیازمنــد ایجــاد ارتبــاط ف ـراوان بیــن
مــردم و دولــت اســت.
از مهمتریــن مســائلی كــه امــروزه مدیــران بــا آن
روبــهرو هســتند تصمیمگیــری و سیاســتگذاری در زمینــۀ
تبلیغــات اســت .صنعــت گردشــگری ،بهمثابــۀ یكــی از
باارزشتریــن صنایــع در هــر جامعــه ،همــواره ســبب
توســعه و رشــد روزافــزون اقتصــادی شــده اســت .ازای ـنرو،
خطمشــیگذاری در ایــن حــوزه اهمیــت دوچندانــی دارد.
بااینحــال ،مطالعــات اندکــی در ایــن حــوزه انجــامشــده
اســت .بــه عبــارت دقیقتــر ،میتــوان گفــت در هیــچ
ً
مطالعــۀ داخلــی یــا خارجی ،مســتقیما مــدل سیاسـتگذاری
تبلیغــات در ســازمانهای دولتــی (مــورد مطالعــه :ســازمان
وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی)
بررســی و ارائــه نشــده اســت.

محلــی ارتقــا داده ،امــا بــا مشــکالت اســتفادۀ نادرســت
از ابزارهــای نظارتــی گردشــگری روبـهرو اســت .گردشــگری
ً
محصــوالت و خدماتــی را مصــرف میکنــد کــه مســتقیما
بخشــی از گردشــگری نیســتند ،امــا تأثیــر فراوانــی در توســعۀ
گردشــگری دارنــد .بنابرایــن ،توســعۀ صنعــت گردشــگری
مســتلزم اجــرای متمرکــز سیاســتهای دولــت اســت.
خطمشــی دولــت بایــد مبتنــی بــر اصــول توســعۀ پایــدار
باشــد تــا همــۀ طرفهــای عالقهمنــد بــه گردشــگری -
گردشــگران ،تجــار ،ایالتهــا و جوامــع محلــی  -از منافــع
آن بهرهمنــد شــوند.
ســاپکوتا ( ،)2020در پژوهشــی ،نقــش نهادهــای
تبلیغاتــی در توســعۀ صنعــت گردشــگری در کشــور نپــال را
بررســی کــرد .تبلیغــات گردشــگری تصویــری را در ذهــن
گردشــگران ترســیم میکنــد و آنهــا را ترغیــب میکنــد
تــا از مکانهــای مختلــف نپــال دیــدن کننــد .آژانسهــای
تبلیغاتــی و خطمشــیهای تبلیغاتــی بایــد تبلیغــات
مختلفــی را در خصــوص گردشــگری در نپــال تهیــه کننــد.
نپــال در بخــش گردشــگری رونــق چشــمگیری دارد و تــاش
میکنــد ،بــا تعییــن خطمشــیهای مختلــف ،گردشــگری
خــود را ارتقــا بخشــد .حضــور پررنــگ آژانسهــای تبلیغاتــی
و خطمشــیهای حــوزۀ تبلیغــات بــه ارتقــای کیفــی
منابــع انســانی میانجامــد .تبلیغــات بخــش گردشــگری
و مقاصــد ب ـرای ارتقــای بخــش گردشــگری در نپــال بســیار
حائــز اهمیــت اســت .اگرچــه تعــداد زیــادی از گردشــگران
پــس از مشــاوره از دوســتان و خانــوادۀ خــود از نپــال بازدیــد
میکننــد ،ایــن فرصــت موفقیتآمیــز بــرای تقویــت بخــش
گردشــگری بــا ایجــاد خطمشــیهای تبلیغــات مؤثــر در
مقاصــد گردشــگری بهدســت میآیــد.
َ
کیــز و اندریــز ( ،)2019در پژوهــش خــود ،دربــارۀ
مســائل و نیازهــای تحقیقاتــی تعامــل بیــن خطمشــیهای
عمومــی و تبلیغــات گردشــگری مطالعــه کردنــد .بــا توجــه بــه
اینکــه پژوهــش و عمــل بــه آن بخــش مهمــی از تبلیغــات
اســت ،رابطــۀ قــوی بیــن تبلیغــات و خطمشــیهای
عمومــی پیامدهــای مهمــی بــرای مصرفکننــدگان،
روششناسیپژوهش
مشــاغل و آژانسهــای فــدرال و ایالتــی دارد .قوانیــن و
پژوهــش حاضــر ،از لحــاظ رویکــرد پژوهشــی ،پژوهش
مقــررات تبلیغاتــی میتواننــد در شــیوههای تجــارت تأثیــر آمیختــه از نــوع اکتشــافی اســت کــه در بخــش کیفــی ،بــا
بگذارنــد ،همانطــور کــه تحقیقــات تبلیغاتــی میتواننــد در اســتفاده از رویکــرد نظریــۀ دادهبنیــاد ،1مدل خطمشـیگذاری
تصمیمــات نظارتــی در حــوزۀ خطمشــی اثرگــذار باشــند .تبلیغــات گردشــگری شناســایی و مــدل مفهومــی ارائــهشــده
ایــن پژوهــش ،بــا رویکــردی مــروری و توصیفــی ،نقــش اســت .ایــن رویکــرد ،از نظــر اســتقرایی ،سلســله رویههــای
تبلیغــات و خطمش ـیهای عمومــی را بررســی کــرده اســت .نظاممنــدی را بــهکار میگیــرد تــا نظریــهای دربــارۀ
ُ
ِشــکیال و َب ِکــن ( )2015مطالعــهای را در بــاب پدیــدۀ مــورد مطالعــه ارائــه کنــد (اســتراوس و کربیــن،
خطمشــیگذاری در حــوزۀ گردشــگری انجــام دادنــد .در   .)1393دادههــای ایــن بخــش حاصــل مصاحبههــای
ایــن مطالعــه ،بهمنظــور جمــعآوری دادههــا از مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته بــا  ۱۵نفــر از خبــرگان حــوزۀ گردشــگری
نیمهســاختاریافته اســتفاده شــد .نتایــج پژوهــش نشــان
1. Grounded Theory Approach
داد کــه نبــود خطمشــیگذاری در حــوزۀ گردشــگری بــه

طراحیمدلیبرایخطمشیگذاریتبلیغاتگردشگری
در سطح کالن :رویکردی آمیخته (وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسالمی ایران)
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و خطمشــیگذاری بــود کــه بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد

نظــری
انتخــاب شــدند .نمونهگیــری تــا مرحلــۀ اشــباع
در اطالعــات گردآوریشــده ادامــه یافــت .در تحلیــل دادههــا،
ُ
روش مرحلـهای و تحلیلــی اســتراوس و کربیــن اســتفاده شــد،
بهنحــوی کــه بــه مفاهیــم بهمنزلــۀ واحــد تحلیــل در ســطوح
متــن كل مصاحبــه ،پاراگـراف ،عبــارات و جمــات توجــه شــد
و بــا تفکیــک متــن مصاحبــه بــه عناصــر دارای پیــام در داخــل
عبــارات یــا پاراگرافهــا ،تــاش شــد رمزهــای بــاز اســتخراج
شــوند .بعــد از ایــن مرحلــه ،ســعی شــد مفاهیــم اولیــه نیــز
در قالــب دســتههای بــزرگ مفهومــی طبقهبنــدی شــوند.
طـ�ی ایـ�ن فراینـ�د رمزگـ�ذاری 105 ،رمــز اولیــه 46 ،مفهــوم و
 16مقولــه اســتخراج شــد .پــس از رمزگــذاری و مقولهبنــدی

و نیــز تدویــن مــدل نظریــۀ دادهبنیــاد ،پرســشنامهای بــر
حســب مــدل بهدســتآمده طراحــی شــد و بهمنظــور
نهاییســازی مــدل مفهومــی و تعییــن ضرایــب هریــک از
آنهــا ،از رویکــرد مدلســازی معــادالت ســاختاری بهــره
گرفتــه شــد .در بخــش ّ
کمــی ،پرســشنامهای طراحــی و
اطالعاتـ�ی از نمونـ�ۀ متشـ�کل از  89نفــر از مدیــران وزارت
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــعدســتی گــردآوری
شــد .پــس از اســتخراج مــدل مفهومــی ،پرســشنامهای
بــرای ارزیابــی مــدل خطمشــیگذاری تبلیغــات گردشــگری
طراحــی شــد .بهمنظــور آزمــودن مــدل ،از تحلیــل معــادالت
ســاختاری مبتنــی بــر  smart–PLSبهــره بردیــم.
مراحل اجرای این تحقیق عبارتاند از:
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شکل :1مراحل انجام پژوهش به روش نظریۀ دادهبنیاد

مرحلــۀ اول  -مســئلۀ پژوهــش :مفهومپــردازی
خطمشــیگذاری تبلیغــات و شناســایی مؤلفههــای ایــن
مفهــوم و روابــط بیــن ایــن مؤلفههاســت.
مرحلــۀ دوم  -مــرور ادبیــات نظــری پژوهــش :بررســی
و مــرور مبانــی نظــری پژوهــش نشــان داد کــه در موضــوع
ایــن پژوهــش ،مدلــی کــه تبیینکننــدۀ ایــن مفهــوم باشــد
وجــود نــدارد.
مرحلــۀ ســوم  -گــردآوری دادههــا :جامعــۀ آمــاری ایــن
پژوهــش متشــکل از مدیــران اجرایــی درگیــر در موضــوع
خطمشــیگذاری تبلیغــات در صنعــت گردشــگری اســت.
در ایــن پژوهــش ،بــا  15نفــر از خبــرگان امــر مصاحبــه شــد
کــه از مصاحبــۀ دوازدهــم بــه بعــد ،دادههــا تکــراری بودنــد
و مصاحبــه بــهکفایــت نظــری رســید .در ایــن پژوهــش ،از
روش نمونهگیــری نظــری هدفمنــد اســتفاده شــد .مصاحبــه
بــا طــرح ســؤاالتی در زمینــۀ دالیــل ،عوامــل و نشــانههایی
اثرگــذار در خطمشــیگذاری تبلیغــات آغــاز و بــا توجــه
بــه پاســخهای مصاحبهشــوندگان ،ســایر پرســشها نیــز
طراحــی و مطــرح شــد.
مرحلــۀ چهــارم  -تجزیهوتحلیــل دادههــا و طراحــی مــدل:

تجزیهوتحلیــل دادههــا قلــب روش نظریــۀ دادهبنیــاد اســت و
نیازمنــد خالقیــت ،صبــر ،تیزبینــی و نکتهســنجی پژوهشــگر
اســت .تجزیهوتحلیــل دادههــا در روش نظریــۀ دادهبنیــاد
ســه گام اصلــی دارد :رمزگــذاری بــاز ،رمزگــذاری محــوری
و رمزگــذاری انتخابــی .اولیــن مرحلــه در تجزیهوتحلیــل
دادههــا و رمزگــذاری رمزگــذاری بــاز اســت .رمزگــذاری بــاز
یعنــی پژوهشــگر بــا تفکــری بــاز بــه نامگــذاری مقولههــا
میپــردازد و محدودیتــی بــرای تعــداد رمزهــا و مقولههــا
قائــل نمیشــود .طــی ایــن فراینــد رمزگــذاری 105 ،رمــز
اولیــه 46 ،مفهــوم و  16مقولــه اســتخراج شــد .در رمزگــذاری
محــوری ،رمزهــا و دســتههای اولیـهای کــه در رمزگــذاری بــاز
ایجــاد شــدهاند بــا هــم مقایســه و رمزهــای مشــابه در هــم
ادغــام میشــوند .در ایــن مرحلــه ،پارادایــم رمزگــذاری شــکل
ّ
میگیــرد و در شــش دســتۀ شــرایط علــی ،مقولــۀ محــوری،
ش ـرایط مداخلهگــر ،عوامــل زمین ـهای ،راهبــرد و پیامــد ق ـرار
میگیــرد .گفتنــی اســت ،در ایــن پژوهــش ،براســاس ابعــاد
پارادایــم رمزگــذاری ،تحلیــل دادههــای حاصــل از مصاحبــه
تعییــن شــد .شــکل ذیــل مــدل پارادایمــی رمزگــذاری محــوری
را نشــان میدهــد (.)Creswell, 2007
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شکل شماره  :2مدل دادهبنیاد (رمزگذاری باز و محوری) (داناییفرد و همکاران )1386

ُ
مرحل��ۀ پنج��م  -ممی��زی پژوهشــ :اســتراوس و کربیــن
( ،)2008بهمنظــور ارزشیابــی پژوهشهــای انجامشــده
بــا روش دادهبنیــاد ،معیــار مقبولیــت را پیشــنهاد کردنــد.
مقبولیــت بــه ایــن معناســت کــه یافتههــا تــا چــه می ـزان در
انعــکاس تجربههــای مشــارکتکنندگان ،محقــق و خواننــده،
در خصــوص پدیــدۀ مذکــور ،موثــق و باورپذیــر اســت.
راهبردهــای ممیــزی نیــز شــامل حساســیت پژوهشــگر،

انســجام روششناســی ،متناســب بــودن نمونــه ،تکراریافتگــی
و بهکارگی��ری بازخ��ورد اف��راد آگاه ب��ود (Strauss & Corbin,
 .)2008در ایــن پژوهــش ،ب ـرای افزایــش اعتبــار و قابلیــت،
از راهبــرد بررســی عضــو بــه مفهــوم اطمینــان از تطابــق
مــدل ارائهشــده بــا دیدگاههــای خبــرگان مصاحبهشــده و از
راهبــرد تکثرگرایــی 1بــه معنــای مصاحبــه بــا مدیـران آن حــوزه
اســتفاده شــد.

جدول  :1ترکیب مصاحبهشوندگان
ردیف

سمت

تحصیالت

سابقۀ فعالیت

ردیف

سمت

تحصیالت

سابقۀ فعالیت

1

هیئت علمی

دکتری خطمشیگذاری

 7سال

9

معاون گردشگری

دکتری

 5سال

2

هیئت علمی

دکتری خطمشیگذاری

 16سال

10

معاون گردشگری

کارشناسی ارشد

 7سال

3

هیئت علمی

دکتری بازاریابی

 12سال

11

خبرگان

کارشناسی

 10سال

4

هیئت علمی

دکتری بازاریابی

 8سال

12

خبرگان

کارشناسی

 14سال

5

هیئت علمی

دکتری بازاریابی

 18سال

13

خبرگان

دکتری

 15سال

6

مدیر گردشگری

دکتری

 9سال

14

خبرگان

کارشناسی ارشد

 12سال

7

مدیر گردشگری

کارشناس ارشد

 11سال

15

خبرگان

کارشناسی ارشد

 17سال

8

مدیر گردشگری

دکتری

 16سال

در مرحلــۀ بعــد ،رمزهــای اولیــه ،بهدلیــل تعــداد زیادشــان،
بــه رمزهــای ثانویــه تبدیــل شــدند .در ایــن مرحلــه ،محقــق
چنــد رمــز ثانویــه را بــه رمــز مفهومــی تبدیــل كــرده اســت.
در جدول،نتایــج رمزگذاریبــاز براســاس رمزهــای مفهومــی،

مقولههــا و ابعــاد پژوهــش ارائهشــده اســت .پـــس از تعییــن
مقولههــا ،مرحلــۀ ســاخت ابعــاد كلــی نظریــه اســت كــه در
جــدول  2مشــاهده میشــود.
1. Triangulation
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جدول  :2مربوط به ابعاد ،مقولهها و مفاهیم

هدفگذاری

منابع و ابزارها

بازیگران اجرای
خطمشی

شرایط محیطی

شخصیت مجریان

مهارت مجریان

آموزش منافع تبلیغات گردشگری به خانوادهها و جامعه
 بهکارگیری سازوکار بازار برای اجرای سیاستهای تبلیغات ارائۀ اطالعات و مشاورههای کارآمد بهمنظور اجرای سیاستها ارائۀ تسهیالت و امکانات بهمنظور سرمایهگذاری در تبلیغات بهکارگیری قوانین و مقررات کارآمد بهمنظور سرمایهگذاری دخالت مستقیم دولت در سرمایهگذاری در صنعت تبلیغات گردشگری کاهش رسمیت و ایجاد ساختار اداری منعطف برای اجرای سیاستها کاهش تمرکز در سازمانهای مجری سیاستها کاهش پیچیدگی در سازمانهای مجری سیاستها کاهش اندازۀ سازمان مربوطه استفاده از ّفناوری اطالعات بهمنظور اجرای سیاستها ایجاد فرهنگ قوی سازمانی در سازمانهای مجری ایجاد نظام کارآمد اجرای سیاستهای تبلیغات گردشگری در سازمانوزارت میراث فرهنگی ،صنایعدستیو تبلیغات گردشگری
 ایجاد نظام کارآمد اجرای سیاستهای تبلیغات گردشگری در قوۀ مقننه ایجاد اعتماد عمومی مردم به سرمایهگذاری در صنعت تبلیغات گردشگری ایجاد نظام کارآمد اجرای سیاستهای تبلیغات گردشگری در مجلس شورای اسالمی ایجاد نظام کارآمد حقوقی تبلیغات گردشگری در نهادهای قضایی ایجاد نظام کارآمد اجرای سیاستهای تبلیغات گردشگری در تأسیسات و تسهیالت تبلیغات گردشگری ایجاد ثبات در گردشگری تعامل سازنده با جامعۀ جهانی تصویب قوانین مناسب برای تسهیل و حذف صدور روادید تصویب قوانین سهل برای سرمایهگذاری در صنعت تبلیغات گردشگری تصویب دستورالعملها و قوانین هماهنگکنندۀ مقررات سازمانهای مؤثر در توسعۀ تبلیغات گردشگری تصویب دستورالعملها و قوانین برای اجرای اصل  44قانون اساسی در صنعت تبلیغات گردشگری ایجاد آگاهی و درك صحیح دستورات از سوی مجریان طراحی سیستم پاداش به مجریان براساس اجرای سیاستهای تبلیغات گردشگری توسط مجریان ایجاد احساس مسئولیت در مجریان ایجاد نظام انگیزشی كارآمد در ساختار اجرای مربوطه بهکار گماردن افراد داری تجربۀ مناسب و الزم در اجرای سیاستهای تبلیغات گردشگری بهكار گماردن افراد دارای تخصص مرتبط در سازمان مجری آموزش مدیران و کارشناسان آموزش مجریان بهمنظور اجرای سیاستهای تبلیغات گردشگری -طراحی سیستم ارزیابی عملکرد سیاستهای تبلیغات گردشگری

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

عوامل اداری

 اهداف علمی و فنی اهداف جامع در صنعت تبلیغات گردشگری مشاركت بازیگران در تنظیم اهدافاهداف عملیاتی تبلیغات گردشگری
 تدوین اهداف تبلیغات گردشگری به دور از زدوبندهای سیاسی -اهداف جامعهمحور
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مقوله

مفهوم
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شکل  :3مدل حاصل از نظریۀ دادهبنیاد

روششناسی تحقیق
روش تحقیــق بخــش ّ
کمــی :بــا توجــه بــه هــدف و ماهیــت
ّ
موضــوع تحقیــق ،مناســبترین روش در فــاز کمــی ،بــرای
تحقیــق حاضــر ،روش تحقیــق توصیفی ـ پیمایشــی اســت.
بنابرایــن ،بــرای بهدســت آوردن اطالعــات دربــارۀ دیدگاههــا و
دیدگاههــای جامعــۀ تحقیــق (مدیــران وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــعدســتی) در خصــوص خطمشــیگذاری
تبلیغــات گردشــگری ،از روش تحقیــق توصیفی ـ پیمایشــی
اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور بــرآورد حجــم نمونــۀ مناســب،
از نمونهگیــری در دســترس اســتفاده شــد کــه بــر اســاس آن،
تعــداد  89نفــر بهدســت آمــد و از ابــزار پرســشنامۀ محقــق

بــرای گــردآوری دادههــای ّ
کمــی بهــره گرفتــه شــده اســت .ایــن
پرس ـشنامه براســاس نتایــج بخــش کیفــی پژوهــش و مؤلفههــای
شناساییشــده در ایــن بخــش طراحــیشــده اســت .در ابتــدا،
ب ـرازش بخــش اندازهگیــری مــدل یعنــی آلفــای کرونبــاخ ،پایایــی
ترکیبــی ،ضریــب بارهــای عاملــی ،روایــی همگـرا و واگرا ســنجیده
شــده اســت.
آزمــون نرمــال بــودن :ب ـرای بررســی نرمــال بــودن متغیرهــای
پژوهــش ،از آزمــون کولموگروف ـ اســمیرنوف 1اســتفاده شــد .در
صورتـ�یکـ�ه سـ�طح معنـ�اداری از  5درصــد بیشــتر باشــد ،متغیــر
توزیــع نرمــال اســت و اگــر ســطح معنــاداری کمتــر از  5درصــد
باشــد ،متغیرهــا توزیــع نرمــال ندارنــد.

جدول  :3آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
هدفگذاری

عوامل اداری

بازیگران اجرای
خطمشی

منابع و ابزارها

شرایط محیطی

شخصیت مجریان

مهارت مجریان

عملکرد

1

کولموگروف ـ اسمیرنوف

1/915

1/811

1/376

2/06

1/125

1/145

2/024

1/842

2

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

0/002

0/001

0/001

0/001

0/002

متغیرها

1. Kolmogrof-Smirmof
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بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری توزیــع متغیرهــا کمتــر
از  5درصــد (غیرنرمــال) اســت ،بایــد از نرمافــزار Smart-PLS
بــرای تحلیــل اســتفاده کــرد(.)Ringle et al., 2012: 41
مهمتریــن دلیــل بــرای برتــری ایــن روش تعــداد کــم نمونههــای
ذکرشــده اســت .دلیــل بعــدی دادههــای غیرنرمــال اســت کــه
محققــان در پژوهشهــا بــا آن روبــهرو میشــوند ،درحالیکــه
نســل اول مدلســازی معــادالت ســاختاری ،کــه بــا نرمافزارهایــی
مثــل لیــزرل ،1ایک ـیاس 2و ایمــوس 3اج ـرا میشــدند ،بــه تعــداد
نمونههــای بیشــتری نیــاز داشــتند(Henseler et al., 2009:
 )291برخــی ،بــرای بررســی پایایــی معرفهــا ،از آزمــون بــار
عاملــی اســتفاده کردهانــد اســت کــه در ایــن آزمــون ،بــار عاملــی
معرفهـ�ا بایـ�د باالتـ�ر از  0/4باشــد .آلفــای کرونبــاخ نیــز معیــاری

کالســیک بــرای ســنجش پایایــی و ســنجهای مناســب بــرای
ارزیابــی پایــداری درونــی (ســازگاری درونــی) بهشــمار مــیرود.
مقـ�دار آلفـ�ای کرونبـ�اخ باالتـ�ر از  0/7پایایــی قابلقبولــی را
نشــان میدهــد .معیــار پایایــی ترکیبــی در مدلســازی معــادالت
ســاختاری معیــار بهتــری از آلفــای کرونبــاخ بهشــمار مــیرود؛
زی ـرا در محاســبۀ پایایــی ترکیبــی ،شــاخصهایی کــه بــار عاملــی
بیشــتری دارنــد اهمیــت بیشــتری دارنــد (Vinzi et al., 2010:
 )141بــا عنایــت بــه مــوارد یادشــده و بــا توجــه بــه جــدول ،3
مقــدار تمامــی ســازهها و بــرازش مناســب مدلهــای اندازهگیــری
تأییــد میشــود .روایــی همگ ـرا میانگیــن واریانــس بهاشــتراک

گذاشتهشــده بیــن هــر ســازه بــا شــاخصهای خــود را نشــان
میدهــد.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

شکل  :4ضریب بارهای عاملی معرفهای پژوهش

1. Lisrel
2. EQS
3. Amos
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جدول  :4آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی و میانگین واریانس استخراجشده
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

میانگین واریانس استخراجشده

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

بزرگتر از 0/5

بزرگتر از 0/7

بزرگتر از 0/7

0/746634

0/930971

0/946227

هدفگذاری

0/7967

0/94891

0/95919

عوامل اداری

0/539837

0/848782

0/873316

بازیگران اجرای خطمشی

0/567811

0/847172

0/887111

منابع و ابزارها

0/781294

0/929427

0/946862

شرایط محیطی

0/615205

0/795332

0/864433

مهارت مجریان

0/539738

0/829571

0/874639

عملکرد

0/588322

0/732484

0/837748

شخصیت مجریان

روایــی واگــرا 1-روش فورنــل و الرکــر :میــزان رابطــۀ یــک
ســازه بــا شــاخصهایش بــا رابطــۀ آن ســازه بــا ســایر ســازهها
مقایســه میشــود؛ بهطــوریکــه روایــی واگرایــی قابلقبــول یــک

متغیر

مــدل حاکــی از آن اســت کــه یــک ســازه در مــدل تعامــل بیشــتری
بــا شــاخصهای خــود دارد تــا بــا شــاخصهای ســازهای دیگــر.

جدول  :5روایی واگرا

سازه

عملکرد

مهارت مجریان

شخصیت
مجریان

شرایط
محیطی

بازیگران
اجرای
خطمشی

منابع و ابزارها

عوامل اداری

هدفگذاری

0/86408

عوامل اداری

0/402384

0/892581

بازیگران اجرای
خطمشی

0/309536

0/057064

0/734736

منابع و ابزارها

0/487155

0/550144

0/443056

0/753532

شرایط محیطی

0/593898

0/415404

0/034019

0/610383

0/883908

مهارت مجریان

0/462937

0/303935

0/466664

0/401076

0/316509

0/78435

عملکرد

0/464633

0/486286

0/420389

0/491621

0/481457

0/422172

0/734669

شخصیت
مجریان

0/621842

0/466739

0/339087

0/59412

0/60702

0/45685

0/68

هدفگذاری

0/7670

بــرازش کلــی مــدل :بــرازش کلــی مــدل شــامل هــر دو زیــر بهدســت میآیــد:
بخــش مــدل اندازهگیــری و ســاختاری میشــود و بــا تأییــد
بــرازش آن بررســی بــرازش در یــک مــدل کامــل میشــود.
ب ـرای بررســی ب ـرازش مــدل کلــی ،از معیــاری بــه نــام ب ـرازش
کلــی مــدل  2اســتفاده میشــود .ایــن معیــار از طریــق رابطــۀ
1. Divergent Validity
2. Goodness Of Fit

طراحیمدلیبرایخطمشیگذاریتبلیغاتگردشگری
در سطح کالن :رویکردی آمیخته (وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسالمی ایران)

بهطــوری کــه  نشــانۀ میانگیــن مقادیــر اشــتراکی هــر ســازه
اســت و نیــز مقــدار میانگیــن مقادیــر  R Squaresســازههای

درونزای مــدل اســت.

هدفگذاری

0/746634

0/584835

عوامل اداری

0/7967

0/470988

بازیگران اجرای خطمشی

0/539837

-

منابع و ابزارها

0/567811

0/302658

شرایط محیطی

0/781294

0/838029

مهارت مجریان

0/615205

0/492178

عملکرد

0/539738

-

شخصیت مجریان

0/746634

0/64089

میانگین

0/6469

0/5549

بحث و نتیجهگیری
هــدف پژوهــش حاضــر ارائــۀ مــدل خطمشــیگذاری
تبلیغــات بــا تأکیــد بــر نقــش ســازمانهای دولتــی بــوده اســت.
مــورد مطالعــۀ ایــن پژوهــش وزارت می ـراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی جمهــوری اســامی ایــران اســت .همانگونــه
کــه گفتــه شــد ،تمرکــز ایــن پژوهــش بــر حــوزۀ خطمش ـیگذاری
تبلیغــات بــوده اســت کــه بــه جهتدهــی فرایندهــای تصمیمگیــری
در سراســر شــبکۀ تبلیغاتــی در کشــور منجــر خواهــد شــد.
همانگونــه کــه در بخــش تحلیــل نتایــج بهدســتآمده نشــان
داده شــد ،مقولههــا و مفاهیــم پژوهــش در قالــب هفــت ُبعــد
هدفگــذاری ،منابــع و ابزارهــا ،عوامــل اداری ،بازیگــران اجــرای
خطمشــی ،شــرایط محیطــی ،شــخصیت مجریــان و مهارتهــای
مجریــان دســتهبندی شــد .بنابرایــن ،بهدلیــل پیچیدگــی
خطمشــیگذاری در حــوزۀ تبلیغــات و مخاطبمحــور بــودن
آن ،بایــد بــه ایــن مــوارد توجــه ویــژه شــود .همچنیــن ،در بخــش

1. Wetzels

دوم ،تحلیــل نتایــج مــدل کیفــی بهدســتآمده آزمــون و بررســی
شــد .نتایــج بهدســتآمده در ایــن بخــش از بــرازش قــوی مــدل
پژوهــش حکایــت دارد .بنابرایــن ،ایــن ابعــاد بــا یکدیگــر رابطــه
دارنــد و الزم اســت ،بــرای تحکیــم خطمشــیگذاری تبلیغــات
کشــور ،بــه نقــش ویــژۀ ســازمانهای دولتــی توجــه شــود .بنابرایــن،
میتــوان گفــت کــه اگــر یکــی از اجــزای نظــام بهدســتآمده
در شــبکۀ خطمشــیگذاری ضعیــف عمــل کنــد ،شــبکۀ
خطمشــیگذاری حــوزۀ تبلیغــات بــا مشــکل روبــهرو میشــود.
در حــوزۀ هدفگــذاری تبلیغــات ،الزم اســت بــه ابعــادی همچــون
هدفگــذاری منطقــی ،نگاهــی جامعنگــر ،توجــه بــه ذینفعــان و
درنظــر گرفتــن هدفهــای عملیاتــی توجــه کــرد .بــرای دســتیابی
بــه منابــع الزم ب ـرای خطمش ـیگذاری بایــد بــه مــواردی همچــون
اهمیــت آمــوزش منافــع تبلیغــات جامعــه ،درنظــر گرفتــن ســازوکار
بــازار ،ارائــۀ مشــاورهها و تســهیالت ،درنظــر گرفتــن قوانیــن و
گاهــی دخالــت مســتقیم دولــت در ســرمایهگذاری ایــن حــوزه نیــز
توجــه کــرد .عواملــی همچــون انعطافپذیــری ،کاهــش تمرکــز در
تصمیمگیریهــا ،کاهــش پیچیدگــی و اســتفاده از ّفناوریهــای

نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی از جملــه عوامــل اداری مؤثــر در
خطمشــیگذاری تبلیغاتانــد.

همچنیــن ،در بخــش بازیگــران اجــرای خطمشــیهای
ً
تدوینشــده نیــز الزم اســت ذینفعــان ایــن حــوزه کامــا
شناســایی شــوند و بــرای برقــراری نظامــی کارآمــد بهمنظــور

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

سازه

مقادیر اشتراکی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :6مفروضات برازش کلی مدل

بوتزلــس 1و هم��کاران ( )2009ســه مقــدار  0/25 ،0/01و
 0/36را بهترتیــب مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی بــرای
بــرازش کلــی مــدل معرفــی کــرد .بنابرایــن ،بهدســت آمــدن
مقــدار  0/5991بـرای بـرازش کلــی مــدل نشــانۀ بـرازش کلــی
قــوی مــدل اســت.
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اجــرای خطمشــیهای تبلیغــات در میــان ایــن بازیگــران و
ایجــاد اعتمــاد عمومــی در میــان مــردم ،اهتمــام ویــژه ورزیــده

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

شــود .البتــه ،الزمــۀ موفقیــت در ایــن حــوزه توجــه بــه
ذینفعــان و شــبکههای قــدرت موجــود در ایــن حــوزه
بهمنظــور بهرهگیــری مناســب در بهثمــر نشــاندن شــبکۀ
تصمیمگیــری خطمشــیگذاری تبلیغــات اســت .در
الگــوی خطمشــیگذاری گردشــگری ،بهخصــوص در
حــوزۀ پیچیــدهای ماننــد تبلیغــات ،الزم اســت شــرایط
محیطــی یکــی از مهمتریــن مؤلفههــا در نظــر گرفتــه شــود
و شــبکۀ گردش��گری خـ�ود را بــا آن همس�وـ ک��رده ســاخته و
منعطــف عمــل کنــد .از طــرف دیگــر ،مجریــان تحــت تأثیــر
ویژگیهــا و شــرایط شــخصی قــرار میگیرنــد .بــه همیــن
دلیــل ،الزم اســت احســاس مســئولیت و آگاهــی ایــن افـراد را
از طریــق طراحــی سیســتم پــاداش و نظــام انگیزشــی کارآمــد
افزایــش داد .همچنیــن ،الزم اســت شــرایط ویــژهای بــرای
مجریــان ،در قالــب مهارتهــای موردنیــاز ،بــرای فعالیــت
در ایــن حــوزه درنظــر گرفتــه شــود .اســتفاده از افـراد باتجربه،
برقـراری نظــام آموزشــی و طراحــی سیســتم ارزیابــی عملکرد
از جملــه ایــن مواردنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف پژوهــش حاضــر طراحــی
مــدل خطمشــیگذاری تبلیغــات بــوده اســت ،بــه
عالقهمنــدان ایــن حــوزه پیشــنهاد میشــود ،در تحقیقــات
آتــی ،بــه امکانســنجی ارائــۀ مــدل مناســب بــرای اجــرای
خطمشــیهای تدوینشــدۀ حــوزۀ تبلیغــات بپردازنــد.
همچنیــن ،درنظــر گرفتــن لــزوم توجــه بــه مطالعــات تطبیقــی
بــرای مقایســۀ چارچــوب بهدســتآمدۀ کشــور بــا ســایر
کشــورهایی کــه از نظــر توســعۀ تبلیغــات در وضعیت مناســبی
بهســر میبرنــد نیــز میتوانــد موضوعــی پیشــرو بــرای
انجــام تحقیــق باشــد .از طرفــی ،از عوامــل بهدس ـتآمده در
مــدل پژوهــش حاضــر عوامــل محیطــی اســت .بــا توجــه بــه
اهمیــت عوامــل محیطــی در شــرایط پیچیــده ،عالقهمنــدان
میتواننــد بــا اســتفاده از مدلهــای موجــود ،ماننــد مــدل
 ،PESTELایــن عوامــل را بهصــورت جداگانــه در شــبکۀ
خطمشــیگذاری تبلیغــات شناســایی کننــد.
منابع

آهوپــای ،مریــم و زارع ـیوش ،فاطمــه (« .)1395مــدل
تدویــن خطمشــی» .چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی
پژوهشهــای کاربــردی در مدیریــت و حســابداری تهــران.
اســتراوس ،انســلم و کربیــن ،جولیــت ( .)1393مبانــی
پژوهــش کیفــی (فنــون و مراحــل تولیــد نظریــۀ زمینــهای).
ترجمــۀ ابراهیــم افشــار .ته ـران :نشــر نــی.
الوانــی ،ســیدمهدی و شــریفزاده ،فتــاح (.)1390
فراینــد خطمشــیگذاری عمومــی .تهــران :انتشــارات
دانشــگاه عالمــه طباطبائــی.

جعفــری هفتخانــی ،نــادر و چابکــی ،رامیــن (.)1388
«خطمش ـیگذاری تبلیغــات تجــاری در جمهــوری اســامی
ایــران (چالشهــا و فرصتهــای تبلیغــات بانكــی)».
فرهنــگ و ارتباطــات ،شــمارۀ  ،1ص .30-5
جهاندیــده ،ســامان ،رحمتــی ،محمدحســین و
زارعــیمتیــن ،حســن (« .)1396طراحــی مدلــی بــرای
خطمشــیگذاری شــبکهای در حــوزۀ گردشــگری کشــور».
مجلــۀ علمــی مدیریــت فرهنــگ ســازمانی ،دورۀ  ،15شــمارۀ
 ،3ص .502-483
حاجــی مالمیــرزای ،حمیــد (« .)1395ارائــۀ الگــوی
اســامی ایرانــی اج ـرای خطمش ـیهای فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران» .فصلنامــۀ مدیریــت اســامی ،دورۀ ،24
شــمارۀ  ،3ص .92-73
حیــدری چیانــه ،رحیــم ،رضاطبــع ازگمــی ،ســیده
خدیجــه ،ســلطانی ،ناصــر و معتمدیمهــر ،اكبــر (.)1392
«تحلیلــی بــر سیاس ـتگذاری گردشــگری در ای ـران» .مجلــۀ
برنامهریــزی و توســعۀ گردشــگری ،دورۀ  ،2شــمارۀ  ،5ص
.31-11
خلیلونــد ،کلثــوم و پاشــایی ،ســتار (« .)1394نقــش
خطمشــیگذاری و برنامهریــزی در توســعۀ گردشــگری».
دومیــن همایــش ملــی گردشــگری ،ســرمایههای ملــی و
چشــمانداز آینــده.
داناییفــرد ،حســن و امامــی ،ســیدمجتبی (.)1386
«اســتراتژیهای پژوهــش کیفــی ،تأملــی بــر نظریهپــردازی
داده بنیــاد» .اندیشــۀ مدیریــت راهبــردی ،دورۀ  ،1شــمارۀ ،2
ص .97-69
داناییفــرد ،حســن ،الوانــی ،ســیدمهدی و عــادل،
آذر ( .)1383روششناســی پژوهــش کیفــی در مدیریــت
رویکــردی جامــع .تهــران :انتشــارات صفــار.
رحمانــی ،زینالعابدیــن ،پرهیــزگار ،محمدمهــدی،
امینــی ،محمدتقــی و شــیرمحمدی ،یــزدان (.)1392
«عوامــل مؤثــر بــر اجــرای خطمشــیهای گردشــگری
جمهــوری اســامی ایـران» .فصلنامــۀ مدیریــت گردشــگری،
دورۀ  ،8شــمارۀ  ،24ص .207-183
روشــندل اربطانــی ،طاهر و محمــودزاده ،احــد (.)1396
«طراحــی مــدل تبلیغــات از طریــق رســانههای اجتماعــی
بهمنظــور تأثیــر بــر تمایــل مشــتریان» .مدیریــت بازرگانــی،
دانشــکدۀ مدیریــت دانشــگاه ته ـران ،دورۀ  ،9شــمارۀ  ،4ص
.786-763
ضرغام بروجنی ،حمید و بذرافشان ،مرتضی (« .)1393بررسی
عوامل مؤثر بر اجرای خطمشیهای گردشگری جمهوری اسالمی
ایران (از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی)» .مجلۀ برنامهریزی و
توسعۀ گردشگری ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،9ص .51-31
قلیپور ،رحمتالله ،حسنقلیپور ،طهمورث ،همتی،
عبدالناصر و شریفی ،كیومرث (« .)1391ارائۀ مدل سیاستگذاری

طراحیمدلیبرایخطمشیگذاریتبلیغاتگردشگری
در سطح کالن :رویکردی آمیخته (وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسالمی ایران)
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ابراهیمــی ،عبدالحمیــد ،قــادری ،اســماعیل ،قائــد رحمتــی،
صفــر و اکبــری ،رضــا (« .)1389بررســی تأثیــر تبلیغــات برجــذب
گردشــگران نمونــه :گردشــگران بینالمللــی شــهر اصفهــان».
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تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویكرد نقشهشناختی» .مدیریت
بازرگانی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،3ص .136-121
قلیپور ،رحمتالله ،داناییفرد ،حسن ،زارعی متین ،حسن،
جندقی ،غالمرضا و فالح ،محمدرضا (« .)1390ارائۀ مدلی برای
اجرای خطمشیهای صنعتی :مطالعۀ موردی استان قم» .مدیریت
فرهنگ سازمانی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،2ص .130-103
قنبـ�ریهمدانـ�ی ،سـ�وده ( « .)1396خطمشــی از تدویــن
تــا اجــرا بــا رویکــرد بررســی موانــع دســتیابی بــه اجــرای کامــل
خطمشــیهای عمومــی از دیــدگاه صاحبنظــران» .ســومین
همایــش ملــی پژوهشهــای نویــن در حــوزۀ علــوم انســانی و
مطالعــات اجتماعــی ایــران.
محمـ�دی ،حمیـ�د (« .)1387خطمشــیگذاری رســانه».
پژوهــش و ســنجش ،دورۀ  ،15شــمارۀ  ،53ص .92-69
مقتدایـ�ی ،رضـ�ا و ازغنـ�دی ،علیرضـ�ا (« .)1395آسیبشناســی
سیاســتگذاری فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران» .فصلنامــۀ
تخصصــی علــوم سیاســی ،دورۀ  ،12شـ�مارۀ  ،34ص .26-7
ملکــی ،بهــاره،؛ ضرغــام بروجنــی ،حمیــد،؛ بامــداد
صوف��ی ،جهانی��ار و؛ کاظمی��ان ،غالمرض��ا (« .)1398بررســی
خطمشــیگذاری گردشــگری رویــداد بــر مبنــای تجربیــات
بازدیدکننــدگان از جشــنواره هــای غــذای ایرانــی» .فصلنامــۀ
سیاســت-گذاری عمومــی ،دورۀ  ،5شــمارۀه  ،1ص .116-99
منتظر عطایی ،محبوبه ،اکبری ،احمد ،چرابین ،مسلم و کریمی،
محمد (« .)1398ارائۀ مدل عقالنیت در خطمشیگذاری نظام
آموزش دانشگاه آزاد اسالمی» .فصلنامۀ خطمشیگذاری عمومی در
مدیریت ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،35ص .10-1
واعظــی ،رضــا ،شــریفزاده ،فتــاح و محمــدی ،محســن
(« .)1395شناســایی و اولویتبنــدی الگوهــای ارزیابــی
خطمشــی عمومــی» .فصلنامــۀ علــوم مدیریــت ایــران ،دورۀ ،10
شــمارۀ  ،40ص .21-1
واعظــی ،رضــا،؛ چکیــن ،میثــم و؛ اصلــی پــور ،حســین
(« .)1397چالشهــای سیاســتگذاری در حــوزۀ گردشــگری
ســامت ای ـران را براســاس رویکــرد تحلیــل مضمــون» .مطالعــات
مدیریــت گردشــگری ،دورۀ  ،13شــمارۀه  ،41ص .40-1
فزاده ،فتـاح ( .)1390فراینـد
الوانـی ،سـیدمهدی و شـری 
خطمشـیگذاری عمومی .تهران :انتشـارات دانشـگاه عالمه طباطبایی.
ویســی ،هــادی (« .)1396بررســی خطمشــیگذاری
صنعــت گردشــگری در قوانیــن باالدســتی جمهــوری اســامی
ایــران» .مطالعــات راهبــردی خطمشــیگذاری عمومــی ،دورۀ ،7
شــمارۀ  ،25ص .112-93

جغرافیــا و توســعه ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،17ص .156-139
فزاده ،فتـاح ( .)1390فراینـد
الوانـی ،سـیدمهدی و شـری 
خطمشـیگذاری عمومی .تهران :انتشـارات دانشـگاه عالمه طباطبایی.
جعفــری هفتخانــی ،نــادر و چابکــی ،رامیــن (.)1388
«خطمشــیگذاری تبلیغــات تجــاری در جمهــوری اســامی
ایــران (چالشهــا و فرصتهــای تبلیغــات بانكــی)» .فرهنــگ و
ارتباطــات ،شــمارۀ  ،1ص .30-5
حاجی مالمیرزای ،حمید (« .)1395ارائۀ الگوی اسالمی ایرانی
اجرای خطمشیهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران»   .فصلنامۀ
مدیریت اسالمی ،دورۀ  ،24شمارۀ  ،3ص .92-73
حیــدری چیانــه ،رحیــم ،رضاطبــع ازگمــی ،ســیده خدیجــه،
ســلطانی ،ناصــر و معتمدیمهــر ،اكبــر (« .)1392تحلیلــی بــر
سیاســتگذاری گردشــگری در ایــران» .مجلــۀ برنامهریــزی و
توســعۀ گردشــگری ،دورۀ  ،2شــمارۀ  ،5ص .31-11
خلیلونــد ،کلثــوم و پاشــایی ،ســتار (« .)1394نقــش
خطمشــیگذاری و برنامهریــزی در توســعۀ گردشــگری» .دومیــن
همایــش ملــی گردشــگری ،ســرمایههای ملــی و چش ـمانداز آینــده.
داناییفــرد ،حســن ،الوانــی ،ســید مهــدی و عــادل ،آذر
( .)1383روششناســی پژوهــش کیفــی در مدیریــت رویکــردی
جامــع .تهــران :انتشــارات صفــار.
داناییفــرد ،حســن ،ثقفــی ،عمادالدیــن و مشــبكی اصفهانــی،
اصغــر (« .)1389اجــرای خطمشــی عمومــی :بررســی نقــش
عقالنیــت در مرحلــۀ تدویــن خطمشــی» .پژوهشهــای مدیریــت
در ایــران ،دورۀ  ،14شــمارۀ  ،4ص .106-79
دالور ،علــی ،قــادری ،اســماعیل و مجــدی ،نیمــا (.)1393
«جایــگاه رســانههای اجتماعــی در توســعۀ بازاریابــی گردشــگری
الکترونیکــی ایــران» .مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،دورۀ ،9
شــمارۀ  ،28ص .16-1
رحمانی ،زی نالعابدین ،پرهیزگار ،محمدمهدی ،امینی ،محمدتقی
و شیرمحمدی ،یزدان (« .)1392عوامل مؤثر بر اجرای خطمشیهای
گردشگری جمهوری اسالمی ایران» .فصلنامۀ مدیریت گردشگری،
دورۀ  ،8شمارۀ  ،24ص .207-183
روشندل اربطانی ،طاهر و محمودزاده ،احد (« .)1396طراحی
مدل تبلیغات از طریق رسانههای اجتماعی بهمنظور تأثیر بر تمایل
مشتریان» .مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران ،دورۀ ،9
شمارۀ  ،4ص .786-763
ضرغام بروجنی ،حمید و بذرافشان ،مرتضی ( « .)1393بررسی
عوامل مؤثر بر اجرای خطمشیهای گردشگری جمهوری اسالمی
ایران (از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی)» .مجلۀ برنامهریزی و
توسعۀ گردشگری ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،9ص .51-31
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قلیپــور ،رحمتاللــه ،داناییفــرد ،حســن ،زارعــی متیــن،
حســن ،جندقــی ،غالمرضــا و فــاح ،محمدرضــا (« .)1390ارائــۀ
مدلــی بــرای اجــرای خطمشــیهای صنعتــی :مطالعــۀ مــوردی
گ ســازمانی ،دورۀ  ،9شــمارۀ  ،2ص
اســتان قــم» .مدیریــت فرهن ـ 
.130-103
قلیپــور ،رحمتاللــه ،حســنقلیپور ،طهمــورث،
همتــی ،عبدالناصــر و شــریفی ،كیومــرث (« .)1391ارائــۀ مــدل
سیاس ـتگذاری تبلیغــات اثربخــش در صنعــت بیمــه بــا رویكــرد
نقشهشــناختی» .مدیریــت بازرگانــی ،دورۀ  ،4شــمارۀ  ،3ص
.136-121
قنبــریهمدانــی ،ســوده ( « .)1396خطمشــی از تدویــن
تــا اج ـرا بــا رویکــرد بررســی موانــع دســتیابی بــه اج ـرای کامــل
خطمشــیهای عمومــی از دیــدگاه صاحبنظــران» .ســومین
همایــش ملــی پژوهشهــای نویــن در حــوزۀ علــوم انســانی و
مطالعــات اجتماعــی ایــران.
قوچانــی ،فرخ،هاشــمنیا ،شــهرام و اقبــال ،رؤیــا (.)1392
«بررســی تأثیــر انــواع تبلیغــات رســانهای بهعنــوان یكــی از
اســتراتژیهای بازاریابــی در رفتــار خریــداران خــودروی ســواری».
مدیریــت بازاریابــی ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،20ص .120-103
محمــدی ،حمیــد (« .)1387خطمشــیگذاری رســانه».
پژوهــش و ســنجش ،دورۀ  ،15شــمارۀ  ،53ص .92-69
مشــبکی ،علیاصغــر و ملــک اخــاق ،اســماعیل (.)1382
« طراحــی الگــوی خطمشــیگذاری در بازاریابــی صنعــت
گردشــگری» .دوماهنامــۀ علمــی پژوهشــی دانشــگاه شــاهد ،دورۀ ،10
شــمارۀ  ،2ص .74-65
مقتدایــی ،رضــا و ازغنــدی ،علیرضــا (.)1395
«آسیبشناســی سیاســتگذاری فرهنگــی جمهــوری اســامی
ایـران» .فصلنامــۀ تخصصــی علــوم سیاســی ،دورۀ  ،12شــمارۀ ،34
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