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چکیده	
در سیاســتگذاری و تصمیمگیــری مدیــران کنونــی چالشهــای مهمتریــن از

ــتر ــاتبیش ــهتصمیم ــهاینک ــهب ــاتوج ــیگذاری،ب ــوزۀخطمش ــاتاســت.ح ــۀتبلیغ زمین

ــن، ــت.بنابرای ــتاس ــزاهمی ــیارحائ ــد،بس ــرارمیده ــرق ــتتأثی ــیگذارانراتح خطمش

ــد کی ــاتأ ــگریب ــاتگردش ــیگذاریتبلیغ ــیازخطمش ــۀمدل ــشحاضــرارائ ــدفپژوه ه

بــرنقــشســازمانهایدولتــیاســت.مــوردمطالعــۀایــنپژوهــشوزارتمیــراثفرهنگــی،

گردشــگریوصنایــعدســتیجمهــوریاســالمیایــرانورویکــردپژوهــشآمیختــهاســت.

ــی،ازرویکــرد ــاداســتفادهشــدهاســت.دربخــشکّم ــرددادهبنی ــی،ازراهب دربخــشکیف

مدلســازیمعــادالتســاختاریبهوســیلۀنرمافــزارSmart–PLSبــرایتجزیهوتحلیــل

دادههــااســتفادهشــدهاســت.درنهایــت،خطمشــیگذاریتبلیغــات،درســطحکالن،

ــل ــا،عوام ــعوابزاره ــذاری،مناب ــِدهدفگ ــتُبع ــتآمدهدرهف ــمبهدس ــاسمفاهی براس

ــانومهارتهــای اداری،بازیگــراناجــرایخطمشــی،شــرایطمحیطــی،شــخصیتمجری

ــون ــیلۀآزم ــشبهوس ــیپژوه ــشکّم ــلازبخ ــایحاص ــد.یافتهه ــتهبندیش ــاندس مجری

ــد. ــدمیکن ــتخراجیراتأیی ــدلاس ــهم ــدک ــتآم GOFبهدس
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مقدمه
زندگــیامــروز،درجوامــعمــدرن،سرشــارازپیامهــای
ــدد، ــوعومتع ــکالمتن ــا،دراش ــنپیامه ــیاســت.ای تبلیغات
ــر ــتتأثی ــرادراتح ــیکاریاف ــازندگ ــرهت ــیروزم اززندگ
ــی ــایمعمول ــرفکااله ــریمص ــد.ازهدفگی ــرارمیده ق
در پیچیدهتــر تبلیغــات تــا گرفتــه بانکــی خدمــات و
زمینههــایفرهنگــی،بهمنظــورارائــۀتولیــداتوخــوراك
مــدرن زندگــی جداناشــدنی اجــزای همگــی فکــری،
معمولــی مصرفکننــدۀ میرونــد. بهشــمار انســانها
ــغتجــاریاســت.براســاس هــرروزدرمعــرضصدهــاتبلی
بــرآوردی،تــاپایــانزندگــی،حــدودیــكســالونیــمازعمــر
ــه ــود.اگرچ ــیمیش ــاتتلویزیون ــدنتبلیغ ــرفدی ــاص م
تحقیقــات مرکزیــت بهمنزلــۀ تبلیغــات، اســت ممکــن
ــب ــرفعق ــتردۀمص ــوزۀگس ــدودیازح ــاح ــی،ت اجتماع
مانــدهباشــد)جعفــریهفتخوانــیوچابکــی،1388(،
بخــشجداییناپذیــرمصــرفوشــکلمهــمنمایــشیــاارائــه
.)Hackley&Hackley,2017(درجهــانمعاصــراســت
امــروزه،درمحیــطرقابتــیجدیــد،توســعۀروابــطنزدیك
وپایــداربــامشــتریانبهمنزلــۀابــزارراهبــردیبــرایمحــدود
کــردنرقابــتدربازارهــاوحفــظســودآوریبلندمــدت

توصیــهمیشــود)روشــندلاربطانــیومحمــودزاده،1396(.
تبلیغــاتازمهمتریــنابزارهــایبازاریابــیاســتکــهمدیــران
میتواننــدازآناســتفادهکننــدتــامشــتریانخــودرابــه
خریــدمحصــولجدیــدترغیــبکننــد.هــدفکلــیتبلیغــات
ــد ــارۀمحصــولجدی ــوهدرب ــهمشــتریانبالق گاهیرســانیب آ
ــت. ــردآناس ــایمنحصربهف ــاازمزای ــردنآنه ــدک ومتقاع
ــوالت ــدازیمحص ــرایراهان ــرکتها،ب ــدش ــرمیرس بهنظ
اتخــاذ را ارزشــمندی بســیار تبلیغاتــی راهبــرد جدیــد،

.)Krishnan& Jain, 2006( میکننــد
ــدشــرکتهاومؤسســات ــیایجــابمیکن شــرایطکنون
تجــاریتبلیغــاترابهمثابــۀمهمتریــنابــزارموفقیــتدر
ــدشــاخهایعلمــی،اجتماعــی،فرهنگــی ــرادمانن زندگــیاف
ــهو ــارۀآنمطالع ــتدرب ــدوبهدق ــربگیرن ــیدرنظ وارتباط
ــریوکارشناســانهوتخصصــیازآن ــانگاهــیعلمــی،هن ب
ــهاهدافشــاندســت ــاموفقیــتب ــدب ــابتوانن ــدت اســتفادهکنن
یابنــد.امــروزه،درصنعــتگردشــگریبایــدازتبلیغــات
ــات ــتتبلیغ ــراموفقی ــرد؛زی ــتفادهک ــهایاس ــکلیحرف بهش
ــر ــارۀارزشهــایفرهنگــیوگردشــگریکشــورمبتنــیب درب
ــت. ــایآناس ــاتوارزشه ــهایتبلیغ ــحوحرف دركصحی
تبلیغــاتکارشناســانهوحرفــهایمیتوانــدابــزاریمهــم
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طراحی مدلی برای خط مشی گذاری تبلیغات گردشگری
 در سطح کالن: رویکردی آمیخته )وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع  دستی جمهوری اسالمی ایران( 

محمدی مقدم و همکاران 18

ــور ــارجکش ــلوخ ــیدرداخ ــداففرهنگ ــرفتاه پیش
ــرمایه ــت،س ــدردادنوق ــورت،ه ــنص ــرای ــد.درغی باش
ــت ــیدرصنع ــایتبلیغات ــرایفعالیته ــت.ب ــرژیاس وان
ــان ــاورواطمین ــنب ــاای ــدب ــایامــروزبای گردشــگریدردنی
ــر ــاتهزینهب ــاتبلیغ ــهنهتنه ــاتنگریســتهشــودک ــهتبلیغ ب
نیســت،بلکــهنوعــیســرمایهگذاریبنیــادیواصولــیبــرای
پیشــبرداهــدافســازمانیوملــیاســتودرصــورتاجرای
صحیــحواصولــیمیتوانــددســتاوردهایارزشــمندیرا
ــۀ ــنخصــوص،هــدفووظیف بههمــراهداشــتهباشــد.درای
تبلیغــاتافزایــشچشــمگیر»بازاریابــیوبازارافزایــی«اســت
وهرگونــهبیتوجهــیوعدمبهرهبــرداریصحیــحازایــن
ــاتعقــب ــیدارد،موجب ــترادرپ ــاعدمموفقی ــزار،نهتنه اب
بازاریابــی عرصــۀ در بینالمللــی رقابتهــای از مانــدن
ــای جهانگــردیودرنهایــتشکســتوورشکســتگیدردنی
ــرد. ــدک ــمخواه ــزفراه ــیرانی ــحواصول ــیصحی بازاریاب
اکنــون،ارتباطــاتبازاریابــی،بهطــورکلــیوتبلیغــات،
منبــعاصلــیمزیــت

ً
بهطــورخــاص،منبــعاصلــیواحتمــاال

Hackley(ــود ــیمیش ــرفتلق ــایمص ــیدربازاره رقابت
کــه چالشهایــی مهمتریــن از .)& Hackley, 2017
تصمیمگیــری هســتند روبــهرو آن بــا مدیــران امــروزه
حــوزۀ اســت. تبلیغــات زمینــۀ در سیاســتگذاری و
بیشــتر تصمیمــات اینکــه بهدلیــل خطمشــیگذاری،
خطمشــیگذارانراتحــتتأثیــرقــرارمیدهــد،بســیار
حائــزاهمیــتاســت.تصمیمگیــریمدیــراندرســطح
ــود ــیمیش ــهتلق ــیگذاریدرجامع ــرۀخطمش کالندرزم
)منتظــرعطایــیوهمــکاران،1398(.ضــرورتنظاممنــدی
کــههدفهــایموردنظــر ایجــابمیکنــد آیندهنگــری
ــاینتیجــۀ بررســیوبرمبن

ً
ــا ــادقیق ــقآنه وچگونگــیتحق

ایــن طریــق از و اصولــی خطمشــیگذاری بررســیها،
ــود. ــهش ــیارائ ــزیرهنمودهای ــرایبرنامهری ــیهاب خطمش
بایــدبــرایخطمشــیگذاریوبرنامهریــزیدر

ً
ضرورتــا

ــاتدرکشــورهایدرحالتوســعه ــزتبلیغ ــاونی ــۀزمینهه هم
تــالششــودتــاشــرایطمناســببــرایاســتفادهازامکانــات
ــادی ــایاقتص ــاعقبماندگیه ــهب ــورمقابل ــودبهمنظ موج

ــود. ــمش ــیفراه واجتماع
واحدهــای در گردشــگری، متولیــان تــالش بیشــتر
سیاســیموجــودجهــان،رفــعموانــعومحدودیتهــای
ــش ــنبخ ــعۀای ــرایتوس ــهیالتالزمب ــۀتس ــودوارائ موج
ــگری، ــوزۀگردش ــزانح ــیگذارانوبرنامهری ــتخطمش اس
و قانونــی موجودیتهــای و موانــع رفــع بــا همزمــان
آییننامــهایوارائــۀتســهیالت،اقــدامبــهبازاریابــیمیکننــد
وعملیــاتمعرفــیوتبلیغــاتخــودبــرایجــذبگردشــگر
ــداومســرمایهگذاری ــیوت ــاهــدفنتیجهده ــهکشــورراب ب

توســعهمیدهنــد)خلیلونــدوپاشــایی،1394(.

تبلیغــاتتدویــنشــده مقــرراتگســتردهایبــرای
ارتباطــات در یــاکلــی اســت.ممنوعیتهایــیجزئــی
Goldfarb(بازاریابــیدربســیاریازصنایــعوجــوددارد
Tucker,2011&(.عدمتوســعۀبینالمللــیگردشــگری
میتوانــدبــهدالیــلبســیاریازجملــهزیرســاختهای
ــرای ــیگذاریواج ــد.خطمش ــیباش ــاعدمایمن ــیی ناکاف
خطمشــیهایگردشــگریفراینــدیپیچیــدهاســتوتوســط
ــتخطمشــیگردشــگری، ــهماهی ــفازجمل ــلمختل عوام
مشــارکتبخشهــایمختلــف،منابــعوخطمشــیمحــدود
ــا ــشب ــنپژوه ــن،ای ــود)Sharma,2017(.بنابرای میش
ــاتانجــامشــده ــدلخطمشــیگذاریتبلیغ ــۀم هــدفارائ

ــراســت: ــهســؤاالتزی ــیپاســخب اســتودرپ

تبلیغــات خطمشــیگذاری فراینــد در مؤثــر عوامــل
کدامانــد؟ کشــور در گردشــگری

ــگری ــاتگردش ــیگذاریتبلیغ ــدخطمش ــایفراین راهبرده
ــد؟ ــورکدامان درکش

شــرایطمداخلهگــردرفراینــدخطمشــیگذاریتبلیغــات
ــد؟ ــورکدامان ــگریدرکش گردش

تبلیغــات خطمشــیگذاری فراینــد در زمینــهای شــرایط
کدامانــد؟ کشــور در گردشــگری

پیامدهــایخطمشــیگذاریتبلیغــاتگردشــگریدرکشــور
کدامانــد؟

مــدلاعتبارسنجیشــدۀخطمشــیگذاریتبلیغــاتگردشــگری
چگونــهاســت؟

مرور	ادبیات
انواع	خط	مشی	گذاری	تبلیغات	سازمان	های	دولتی

خط	مشی	گذاری	عمومی
را آن میتــوان کــه عمومــی، خطمشــیگذاری
تــالشدولــتبــرایحاکمیــتاثربخــشتلقــیکــرد،
دولتــی مدیریــت و سیاســی علــوم مهــم ازحوزههــای
اســت.خطمشــیگذاریدرمدیریــتدولتــیبــهانــدازۀ
Abbasi &( اســت مهــم مدیریــت در تصمیمگیــری

ً
صرفــا خطمشــیگذاری .)Shiraz Pazarani, 2011
ــام ــهتم ــتک ــدیاس ــهفراین ــت،بلک ــمنیس ــاذتصمی اتخ
ارزیابــی تــا وهدفگــذاری ازدرکمشــکل اقدامــات،
وشــریفزاده،1390(. )الوانــی دربرمیگیــرد را نتایــج،
شــامل ســاده، فراینــدی در عمومــی، خطمشــیگذاری
اســت ارزیابــی و اجــرا تدویــن، اصلــی مرحلــۀ ســه
عمومــی خطمشــیگذاری .)1396 همدانــی، )قنبــری
یافتههــاوتحلیلهــایرشــتههایمهــمعلــوماجتماعــی
جامعهشناســی، سیاســی، علــوم اقتصــاد، ماننــد
ــتهای ــیچندرش ــبرهیافت ــفهرادرقال ــیوفلس روانشناس
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بــرایتدویــنواجــرایبهتریــنتصمیمــاتبــاکمتریــن
هزینــهبــهکارمیگیــرد.فلیــپبــرود1)1998(میگویــد:
حکومــت ارادۀ تجلــی عمومــی »خطمشــیگذاریهای
ــارا ــلاســتوآنه ــاخــودداریازعم ــلی ــهعم ــدامب دراق
مرتبــط، و ســاختاری مجموعههایــی بهمنزلــۀ میتــوان،
ــتو ــرگرف ــالدرنظ ــاتواعم ــد،تصمیم ــکلازمقاص متش
ــی ــیوبینالملل ــی،مل ــطوحمحل ــیدرس ــدارعموم ــهاقت ب

)محمــدی،1387(. دانســت« وابســته

تدوین	خط	مشی
سیاســتگذاریعمومــی،بهمثابــۀپدیــدهایکــهدرقالــب
برنامــۀعمــلدولتــی،دربخــشیــافضایــیجغرافیایــینمــود
مییابــد،فراینــدیاســتکــهســعیداردسیاســتهاییمؤثــرو
مرتبــطبــااهــدافازپیشتعیینشــدهودارایصرفــۀاقتصــادی
ــتو ــاینادرس ــدوکارکرده ــاذکن ــهروندانرااتخ ــرایش ب
ــابخــش ــانیــكبخــشب نامناســبیراکــهممکــناســتمی
دیگــریــامیــانیــكبخــشوکلنظــامبهوجــودآیــدفهرســت
،1392(.ســایمون وبررســیکنــد)رحمانــیوهمــکاران
)1979(معتقــداســتکارکــردمحــوریواصلــیدولــتو
حکومــتاتخــاذتصمیمــاتعمومــی،درســطوحودرجــات
ــه ــتک ــیاس ــاتجمع ــارۀاقدام ــی،درب ــونحکمران گوناگ
ــكکل ــۀی ــهرابهمثاب ــیجامع ــیوخصوص ــایدولت حوزهه
ــاذ ــاراتخ ــتاختی ــیدول ــد؛یعن ــرارمیده ــرق ــتتأثی تح
ــراد ــراف ــاتب ــنتصمیم ــلای ــیوتحمی ــاتعموم تصمیم

ــیوش،1395(. ــایوزارع ــهرادارد)آهوپ جامع

اجرای	خط	مشی
اجــرایخطمشــیبهمنزلــۀیکــیازمراحــلاصلــی
بعــد، بــه 1970 ســال از عمومــی، خطمشــیگذاری
اندیشــمندانوپژوهشــگرانحــوزۀ مــوردتوجــه

ً
شــدیدا

ــنبرداشــت ای
ً
ــهاســت.معمــوال ــرارگرفت خطمشــیگذاریق

ــر ــد،تقصی ــرانش ــیاج ــرقانون ــهاگ ــودداردک ــیوج وتلق
سرزنشــی هــر از خطمشــیگذاران و اســت مجریــان
ــیاریاز ــهبس ــت،بلک ــننیس ــعچنی ــادرواق ــد.ام درامانان
مســائلمربــوطبــهاجــرایخطمشــیدرزمــانتدویــن
خطمشــیاســت.بنابرایــن،خطمشــیگذاربایــدبدانــد،
هنــگاموضــعخطمشــی،تمهیــداتاجــرایآنرانیــزدرنظــر
بگیــرد)حاجــیمالمیرزایــی،1395(.ازمســائلیکــهامــروزه
ــت، ــرایخطمشیهاس ــتنداج ــهروهس ــاآنروب ــورهاب کش
زیــراتوانمنــدیدولــتدراجــرایمقاصــدشبــهســاماندهی
ــن ــهتدوی ــتک ــتهاس ــیهاییوابس ــقخطمش ــرایموف واج
کــردهاســت)قلیپــوروهمــکاران،1390(.دولتهــادر
اجــرایبســیاریازخطمشــیهایعمومــیموفــقعمــل
نمیکننــد.چالشهــا،موانــعومحدودیتهــایبســیاری

ممکــناســتاجــرایخطمشــیهارابــااخــاللمواجــه
مرحلــۀ در خطمشــی هنگامیکــه ،

ً
معمــوال امــا کنــد.

اجــرادچــارشکســتمیشــود،فقــطمجریــانســرزنش
میشــوند،درحالیکــهتدوینکننــدگانخطمشــیهــمدر
)موفقیــتو(شکســتخطمشــیهابســیاراثرگذارنــد.وقتــی
ــت ــهعقالنی ــیب ــنخطمش ــۀتدوی ــدگاندرمرحل تدوینکنن
بــا نباشــند،ممکــناســتاجــرایخطمشــیها ملتــزم

ــریفزاده،1390(. ــیوش ــود)الوان ــهش ــتمواج شکس

ارزیابی	خط	مشی
بــابررســیادبیــاتارزیابــیخطمشــیگذاری،مشــخص
میشــودکــهارزیابــیدرتمــاممراحــلخطمشــیگذاری
ــات ــزخدم ــناســاس،مرک ــرهمی ــد.ب ــروزمییاب ــوروب ظه
ــا ــزاسفراینــدخطمشــیگذاریراب ــگاهتگ آموزشــیدانش
ــری ــالحوبازنگ ــهاص ــژهب ــهوی ــرورتتوج ــرض ــدب کی تأ
خطمشــیمبتنــیبــرنتایــجارزیابــیدرهــرمرحلــهبازتعریف
میکنــد)واعظــیوهمــکاران،1395(.برخــیارزیابــی
ــی ــرایبررس ــیب ــشاجتماع ــایپژوه ــتفادهازرویهه رااس
ــب ــزاناثربخشــیمداخــالتاجتماعــی،درقال ــدمی نظاممن
برنامــهیــاخطمشــی،بهمنظــورارتقــایشــرایطموجــود
ــی ــرارزیاب ــیدیگ ــتهاند)Rossietal.,2004(وبرخ دانس
تقویــت و مشــترک درک شــکلگیری بــرای وســیلهای را
احســاسمعنــاداریمداخــالتاجتماعــیدراذهــانمــردماز
طریــقجمــعآوریوتشــریکنظاممنــداطالعــاتمیداننــد.

خط	مشی	گذاری	تبلیغات
یــا دولتهــا گردشــگری تصمیمگیریهــای
خطمشــیهای جامعــه، کالن ســطح در حکومتهــا،
از اســت عبــارت گردشــگری گردشــگریاند.خطمشــی
مجموعــهایازقواعــد،مقــررات،رهنمودها،اهدافپیشــبردی
ــرای ــیب ــدۀچهارچوب وتوســعهایوراهبردهایــیکــهارائهکنن
اتخــاذتصمیمــاتفــردیوگروهــیهســتند؛تصمیماتــیکــه
ــذاراســت ــدتگردشــگریتأثیرگ درتوســعۀبلندم

ً
مســتقیما

ــام ــطۀآنانج ــدیبهواس ــرمقص ــرۀه ــایروزم وفعالیته
ســه از گردشــگری خطمشــی کلــی، بهطــور میشــود.
مرحلــۀتدویــن،اجــراوارزیابــیتشــکیلشــدهاســت.پــس
ــرح ــتورکاروط ــیدردس ــئلهایعموم ــدنمس ــرحش ازمط
گزینــشتصمیــممناســببــرایحــلآنتوســطدولــت،آنچــه
ــهاز ــنمرحل ــت.ای ــماس ــرایآنتصمی ــداج ــیمیمان باق
ــوان ــهمیت ــتک ــیاس ــرایخطمش ــیاج ــۀخطمش چرخ
آنرا»فراینــدیدرنظــرگرفــتکــهطــیآن،برنامههــایــا
و بروجنــی )ضرغــام میشــوند« عملیاتــی خطمشــیها

بذرافشــان،1393(.

1.PhilipeBraud
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رونــدخطمشــیگذاریتبلیغــاتبــادرنظــرگرفتــن
ــداف ــرکتیاه ــرش ــود.ه ــروعمیش ــاتش ــدافتبلیغ اه
تبلیغاتــیمتفاوتــیدارد،امــابیشــترآنهــااهــدافارتباطــی
ــبو ــانی،ترغی ــالاطالعرس ــاتبهدنب ــترتبلیغ ــد؛بیش دارن
ــانهــدفخــوددرخصــوصمحصــوالت ــادآوریمخاطب ی
.)Ammani,2009(وخدمــاتارائهشــدۀســازماناســت
اساســیتریناصــلدرتدویــنواجــرایخطمشــی
ــتو ــۀعل ــراریرابط ــیوبرق ــریوعلم ــاینظ ــتنمبن داش
معلولــیدرآناســت.درواقــع،آنچــهبــهاجــرایخطمشــی
ــیو ــیعلم ــهمبان ــتنادب ــکاواس ــدات ــروعیتمیبخش مش
ــر، ــرفدیگ ــت.ازط ــویاس ــاتوق ــهایباثب ــتننظری داش
ــد ــیاریدارن ــادیبس ــیواقتص ــدافسیاس ــااه حکومته
اجــرایآنراتحــت

ً
کــهماهیــتخطمشــیهاومتعاقبــا

صنعــت در خطمشــیگذاری میدهــد. قــرار تأثیــر
ــاختارهایسیاســی،اقتصــادی ــاس گردشــگری،متناســبب
وفرهنگــیهــرکشــوری،تنــوعوگســتردگیمییابــدو
ــد ــتدرفراین ــتدول ــزاندخال ــدۀمی ــرتعیینکنن ــنام همی
و )حیــدریچیانــه اســت کشــور آن خطمشــیگذاری

.)1392 همــکاران،

خط	مشی	گذاری	و	تأثیر	آن	در	توسعۀ	صنعت	
گردشگری

ــذار ــدهایتأثیرگ ــهپدی ــگریب ــتگردش ــروزه،صنع ام
Tsiotsou&Ratten,(ــده ــلش ــیتبدی ــادجهان دراقتص
ــع ــنصنای ــایارزی،ازبزرگتری ــلدرآمده 2010(وبهدلی
بهطــوری ،)Magatef, 2015( میشــود محســوب
ــکیل ــانراتش ــیجه ــصداخل ــدناخال ــدتولی ــه9درص ک
ــارفرهنگــی، ــرمزیتهــایاقتصــادی،آث میدهــد.عــالوهب
اجتماعــی،سیاســیوامنیتــیگردشــگریباعــثشــدهاســت
تمامــیحکومتهــایجهــانبهدنبــالبهرهگیــری

ً
تقریبــا

ــده ــیش ــند.پیشبین ــودباش ــورخ ــتدرکش ــنصنع ازای
ــد ــگری3/3درص ــتگردش ــال2030،صنع ــت،درس اس
ــشاز18 ــهبی ــلازآنب ــدحاص ــدودرآم ــتهباش ــدداش رش

.)Ibid(ــد ــارددالربرس میلی
ــت ــراس ــالتغیی ــگریدرح ــتگردش ــادرصنع تقاض
)GarciaHenche,2018(ودرایــنمیــان،کشــورپهنــاور
ــی،اســتعداد ــوعفرهنگــیوطبیع ــایمتن ــاجاذبهه ــران،ب ای
دارد. گردشــگری صنعــت توســعۀ بــرای فوقالعــادهای
ایــران،درمنطقــۀخاورمیانــهوجهــانشــرق،جــزءنخســتین
کشــورهاییاســتکــهبهدنبــالبهرهبــرداریوتوســعۀصنعــت
خطمشــیگذاری، بدینمنظــور و اســت گردشــگری
اســت. کــرده برنامهریــزی و نهادســازی قانونگــذاری،
مختلفــی حوزههــای در دولــت خطمشــیگذاریهای
ازجملــهحــوزۀســالمت،محیــطزیســت،گردشــگری
.)Guoetal.,2019(واقتصــاداثرگــذاربــودهاســت

ــر ــز،متأث ــرچی ــشازه ــران،بی ــگریدرای ــتگردش صنع
ــی ــوالتسیاس ــاتح ــبب ــودهومتناس ــیب ــادخطمش ازنه
اســت. گذاشــته پشتســر را بســیاری فرازونشــیبهای
ایــنمســئله،دردورۀپــسازانقــالباســالمیایــران،نمــود
بیشــتریداشــتهاســت)ویســی،1396(.اگــرسیاســتهای
توســعۀجهانگــردیبهخوبــیبرنامهریــزیوســاماندهی
ــا ــورب ــردمکش ــناییم ــرایآش ــیب ــدراه ــوند،میتوانن ش
ــد،آداب،عــادات،ســننو ــل،عقای نحــوۀزندگــیســایرمل
فرهنگهــاوخردهفرهنگهــایدیگــرکشــورهاباشــند.از
حوزههــایمهــمخطمشــیگذاریتبلیغــاتاســتکــه
Jalilvand(ــد ــامیکن ــنصنعــتایف نقــشمهمــیرادرای
Samiei,2012&(.اســتفادهازتبلیغــات،بــاانتشــارو
ــم ــاتارزشــمندیرافراه ــراد،اطالع ــایاف پخــشدیدگاهه
ــرایپیشــبرد ــاتگردشــگری،ب ــانخدم ــابازاریاب ــدت میکن
ــتریان ــوند.مش ــدش ــایمحصــولخــود،ازآنبهرهمن وارتق
اطالعــات ســایرین، تجربههــای از اســتفاده بــا نیــز،
ــود ــایخ ــاوتجربهه ــانظره ــبوی ــودراکس ــازخ موردنی
ــردر ــنام ــهای ــد)Albarq,2014(ک ــرمیکنن رامنتش
ــۀ ــدووظیف ــهکمــکگردشــگرانمیآی انتخــابمقاصــدب

.)Jenkin,2010(مهمــیرانیــزبرعهــدهدارد

پیشینۀ		پژوهش
خطمشــیگذاری )1398( همــکاران و ملکــی
ــدگان ــایبازدیدکنن ــایتجربهه ــدادرابرمبن ــگریروی گردش
ــال ــد.درح ــیکردن ــیبررس ــذایایران ــنوارههایغ ازجش
رویدادهــا سیاســتگذاریهای بیــن شــکاف حاضــر،
ــادی ــعاقتص ــبمناف ــیوکس ــگمحل ــرورشفرهن ــرایپ ب
ازمشــکالترویدادهــاوجشــنوارههادرکشــوراســت.
هــدفپژوهــشحاضــرتبییــنوطبقهبنــدیتجربههــای
اســت. ایرانــی غــذای جشــنوارههای بازدیدکننــدگان
ــد ــتبازدی ــیوعل ــرچرای ــزب ــاتمرک ــاس،ب ــناس ــرای ب
ــای ــۀدیدگاهه ــسازمطالع ــذا،پ ــنوارههایغ ــرادازجش اف
مرتبــطوتحقیقــاتپیشــینوبــابهرهگیــریازتحلیــل
ــن ــرایتبیی ــیب ــدینوین ــی،طبقهبن ــایکانون ــیگروهه کیف
تجربههــایایــنافــرادطراحــیشــد.بنــابــریافتههــایایــن
ــذا ــدگانازجشــنوارههایغ ــایبازدیدکنن پژوهــش،تجربهه
ــریو ــرد:یادگی ــزتقســیمک ــهســهدســتۀمتمای ــوانب رامیت

ــرگرمی. ــیوس ــۀفرهنگ ــوآوری،تجرب ن
خــود، پژوهــش در ،)1397( همــکاران و واعظــی
چالشهــایسیاســتگذاریدرحــوزۀگردشــگریســالمت
ایــرانرابراســاسرویکــردتحلیــلمضمــونبررســیکردنــد.
نیــروی ازکشــورها، بســیاری در گردشــگریســالمت،
ــیرود. ــمارم ــوربهش ــادیکش ــداقتص ــودورش ــیبهب اصل
اخیــر، ســالهای در انجامشــده تالشهــای بهرغــم
ــادی ــاختارنه ــتهدرس ــوزنتوانس ــالمتهن ــگریس گردش



طراحی مدلی برای خط مشی گذاری تبلیغات گردشگری
 در سطح کالن: رویکردی آمیخته )وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع  دستی جمهوری اسالمی ایران( 
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کشــورومقــرراتموجــودجایــگاهمناســبیبیابــدوهنــوزبــا
هــدفتبیینشــدهدرســندچشــمانداز،کــهجایــگاهنخســت
گردشــگریســالمتایراندرمیانکشــورهایمنطقهراترســیم
کــردهاســت،فاصلــهدارد.پژوهــشحاضــرتــالشمیکنــد،
بــااتخــاذرویکــردکیفــی،بــهایــنپرســشهاپاســخدهــدکــه
گردشــگریســالمتدرکشــوربــاکــدامچالشهــادرعرصــۀ
قانونگــذاریواجــرامواجــهشــدهاســتونهادهــایمســئول
بــرایپیشــبردوتوســعۀایــنبخــشازاقتصــادچــهتمهیداتــی
اندیشــیدهاند.یافتههــایتحقیــقمبتنــیبــرروشتحلیــل
مضمــونبیــانمیکنــدکــهچالشهــایسیاســتگذاری
ــاربخــشاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــی،سیاســی درچه
ارتقــایجایــگاه بــرای کــه اســت تفکیکپذیــر اداری و
گردشــگریســالمت،توجــهبــهچالشهــایسیاســیو
اداری،درمرحلــۀتدویــنسیاســتها،اهمیــتبیشــتریدارد.
بــرای را مدلــی )1396( همــکاران و جهاندیــده
خطمشــیگذاریشــبکهایدرحــوزۀگردشــگریکشــور
طراحــیکردنــد.ازآنجاکــهبهبــودفراینــدخطمشــیگذاریدر
حــوزۀگردشــگریازعوامــلمهــمتوســعۀصنعــتگردشــگری
ــی ــنجیمدل ــیواعتبارس ــالطراح ــهبهدنب ــنمقال ــت،ای اس
حــوزۀ در شــبکهای خطمشــیگذاری بــرای مناســب
ــردی ــرکارب ــقحاض ــور،تحقی ــت.بدینمنظ ــگریاس گردش
ــش ــق،دربخ ــزارتحقی ــت.اب ــهاس ــردآمیخت ودارایرویک
بــود. کیفــی،مصاحبــهودربخــشکّمــی،پرســشنامه
تحلیــلدادههــا،دربخــشکیفــی،ازطریــقتحلیــلموضــوعو
دربخــشکّمــی،ازطریــقمدلســازیمعــادالتســاختاری
انجــامشــد.پــسازترســیممــدلاولیــه،پرســشنامۀتحقیــق،
بههمــراهابعــادمشخصشــده،بیــن245نفــرازکارشناســان
ومدیــرانســازمانوزارتمیــراثفرهنگــی،گردشــگریو
ــااســتفاده ــیپرســشنامهب ــعشــد.پایای ــعدســتیتوزی صنای
ازروشهــایمحاســبۀآلفــایکرونبــاخوضریــبپایایــیمرکب1
)CR(ورواییآننیزباروشهایرواییمحتواورواییهمگرا2،
3 شــده اســتخراج نــس یا ر وا نگیــن میا ر معیــا
)AVE(تأییــدشــد.درنهایــت،54مؤلفــهدرســهشــاخۀ

ســاختاری،رفتــاریوزمینــهایشناســاییشــد.
ــگری ــتگردش ــیگذاریصنع ــی)1396(خطمش ویس
ــی ــرانرابررس ــالمیای ــوریاس ــتیجمه ــنباالدس درقوانی
ــهروشاســنادی،دادههــای ــه،ب ــنمطالع ــردهاســت.درای ک
موردنیــازتحقیــقازمحتــوایقوانیــنوبرنامههــایباالدســتی
ــق ــجتحقی ــد.نتای ــعآوریش ــرانجم ــالمیای ــوریاس جمه
توجــه مــورد کمتــر گردشــگری مقولــۀ کــه داد نشــان
خطمشــیگذارانوبرنامهریــزانکالنجمهــوریاســالمی

ــهوکنترلشــده ــاننگاهــیتقلیلگرایان ــودهاســت؛آن ــرانب ای
بــهایــنحــوزهداشــتهاندوفقــطبــهُبعــدکوچکــیاز

ــد. ــهکردهان ــیتوج ــرشفرهنگ ــانگ ــگریب گردش
عنــوان بــا مطالعــهای )1395( ازغنــدی و مقتدایــی
جمهــوری فرهنگــی سیاســتگذاری »آسیبشناســی
ــن ــهتبیی ــنمطالع ــدفای ــد.ه ــامدادن ــران«انج ــالمیای اس
مهمتریــن بررســی و سیاســتگذاری و فرهنــگ رابطــۀ
آســیبهایسیاســتگذاریفرهنگــیدرجمهــوریاســالمی
ــیاز ــاحاک ــود.یافتهه ــیب ــاروشتوصیفیـتحلیل ــرانب ای
ــتگذاری ــوزۀسیاس ــیاریدرح ــکالتبس ــهمش ــودک آنب
فرهنگــیازجملــهدربخشهــایمربــوطبــهمطالعــات

نظــریوشــکلگیری،اجــراوارزیابــیوجــوددارد.
بــا مطالعــهای در ،)1394( پاشــایی و خلیلونــد
در برنامهریــزی و خطمشــیگذاری »نقــش عنــوان
توســعۀگردشــگری«،نقــشخطمشــیگذاریدرتوســعۀ
ــه ــاندادک ــاننش ــۀآن ــد.مطالع ــیکردن ــگریرابررس گردش
بــرای ایــران جهانگــردی صنعــت در خطمشــیگذاری
ــادی ــعۀاقتص ــیتوس ــیوعموم ــایکل ــههدفه ــیدنب رس
ــی، ــزیکل ــنرو،برنامهری ــت.ازای ــروریاس ــیض واجتماع
ــرای ــدتب ــدتوکوتاهم ــدت،میانم ــطوحبلندم ــهدرس ک
ــای ــرفعالیته ــادیگ ــدب ــود،بای ــاممیش ــتانج ــنصنع ای
خدمــات و کشــاورزی صنعــت، جملــه از اقتصــادی

هماهنگــیالزمراداشــتهباشــد.
ــی، ــویلی4)2020(،درپژوهش ــیتادزهوناتسویلیش کاتس
صنعــت توســعۀ در خطمشــیگذاری و دولتــی قوانیــن
کردنــد. بررســی را گرجســتان کشــور در گردشــگری
عالقــۀ میرونــد بهشــمار توســعهیافته کــه کشــورهایی
ــرنقــش ــنام ــهای ــدک ــهصنعــتگردشــگریدارن ــیب فراوان
ــلگردشــگریدراقتصــادواهمیــتتعییــنخطمشــی بیبدی
ــه رانشــانمیدهــد.کشــورگرجســتان،پــسازواردشــدنب
ــرعت ــنتی،بهس ــادس ــناقتص ــترفت ــازاروازدس ــادب اقتص
ــواع ــرایان ــهاج ــناختوبالفاصل ــگریراش ــتگردش اهمی
ــال2012، ــرد.درس ــازک ــیرراآغ ــنمس ــیهادرای خطمش
گرجســتانگردشــگریرابخــشاولویــتداردرپیشــرفت
قانونــیورونــق تغییــرات اعــالمکــرد.ســپس، کشــور
ســرمایهگذاریهایخارجــیدرســاختهتلهــارخداد.
ــیرهای ــعۀمس ــرایتوس ــتالزمب ــتفرص ــایباکیفی هتله
ــدکــهوابســتگیکمتــری جدیــدگردشــگریرافراهــممیکنن
ــا ــتان،ب ــتگرجس ــون،دول ــد.اکن ــودندارن ــیب ــهفصل ب
مــردم میــان در را گردشــگری تدویــنخطمشــیهایی،

1.CompositeReliability)CR(
2.ConvergentValidity)CV(
3.AverageVarianceExtracted)AVE(

4.Katsitadze&Natsvlishvili



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

یز 
پای

م، 
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

طراحی مدلی برای خط مشی گذاری تبلیغات گردشگری
 در سطح کالن: رویکردی آمیخته )وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع  دستی جمهوری اسالمی ایران( 

محمدی مقدم و همکاران 22

محلــیارتقــاداده،امــابــامشــکالتاســتفادۀنادرســت
ازابزارهــاینظارتــیگردشــگریروبــهرواســت.گردشــگری

ً
ــتقیما ــهمس ــدک ــرفمیکن ــیرامص ــوالتوخدمات محص
بخشــیازگردشــگرینیســتند،امــاتأثیــرفراوانــیدرتوســعۀ
ــگری ــتگردش ــعۀصنع ــن،توس ــد.بنابرای ــگریدارن گردش
اســت. دولــت سیاســتهای متمرکــز اجــرای مســتلزم
ــدار ــعۀپای ــولتوس ــراص ــیب ــدمبتن ــتبای ــیدول خطمش
باشــدتــاهمــۀطرفهــایعالقهمنــدبــهگردشــگری-
ــع ــی-ازمناف ــعمحل ــاوجوام گردشــگران،تجــار،ایالته

آنبهرهمنــدشــوند.
نهادهــای نقــش پژوهشــی، در ،)2020( ســاپکوتا
ــالرا ــتگردشــگریدرکشــورنپ ــعۀصنع ــیدرتوس تبلیغات
ــن ــریرادرذه ــگریتصوی ــاتگردش ــرد.تبلیغ ــیک بررس
گردشــگرانترســیممیکنــدوآنهــاراترغیــبمیکنــد
ــای ــد.آژانسه ــدنکنن ــالدی ــفنپ ــایمختل ــاازمکانه ت
تبلیغــات بایــد تبلیغاتــی خطمشــیهای و تبلیغاتــی
ــد. ــهکنن ــالتهی ــگریدرنپ ــیرادرخصــوصگردش مختلف
نپــالدربخــشگردشــگریرونــقچشــمگیریداردوتــالش
ــگری ــف،گردش ــیهایمختل ــنخطمش ــاتعیی ــد،ب میکن
خــودراارتقــابخشــد.حضــورپررنــگآژانسهــایتبلیغاتــی
کیفــی ارتقــای بــه تبلیغــات حــوزۀ خطمشــیهای و
منابــعانســانیمیانجامــد.تبلیغــاتبخــشگردشــگری
ــالبســیار ــایبخــشگردشــگریدرنپ ــرایارتق ومقاصــدب
ــگران ــادیازگردش ــدادزی ــهتع ــت.اگرچ ــتاس ــزاهمی حائ
ــالبازدیــد ــوادۀخــودازنپ پــسازمشــاورهازدوســتانوخان
ــتبخــش ــرایتقوی ــزب ــنفرصــتموفقیتآمی ــد،ای میکنن
گردشــگریبــاایجــادخطمشــیهایتبلیغــاتمؤثــردر

مقاصــدگردشــگریبهدســتمیآیــد.
ندریــز)2019(،درپژوهــشخــود،دربــارۀ

َ
کیــزوا

ــیهای ــنخطمش ــلبی ــیتعام ــایتحقیقات ــائلونیازه مس
عمومــیوتبلیغــاتگردشــگریمطالعــهکردنــد.بــاتوجــهبــه
ــات ــیازتبلیغ ــهآنبخــشمهم ــلب ــشوعم ــهپژوه اینک
خطمشــیهای و تبلیغــات بیــن قــوی رابطــۀ اســت،
مصرفکننــدگان، بــرای مهمــی پیامدهــای عمومــی
و قوانیــن دارد. ایالتــی و فــدرال آژانسهــای و مشــاغل
ــر ــارتتأثی ــیوههایتج ــددرش ــیمیتوانن ــرراتتبلیغات مق
ــددر ــیمیتوانن ــاتتبلیغات ــهتحقیق ــد،همانطــورک بگذارن
ــند. ــذارباش ــیاثرگ ــوزۀخطمش ــیدرح ــاتنظارت تصمیم
ــش ــی،نق ــروریوتوصیف ــردیم ــارویک ــش،ب ــنپژوه ای
تبلیغــاتوخطمشــیهایعمومــیرابررســیکــردهاســت.
بــاب در را مطالعــهای )2015( َبِکــن و ِشــکیال
خطمشــیگذاریدرحــوزۀگردشــگریانجــامدادنــد.در
ایــنمطالعــه،بهمنظــورجمــعآوریدادههــاازمصاحبــۀ
نتایــجپژوهــشنشــان نیمهســاختاریافتهاســتفادهشــد.
دادکــهنبــودخطمشــیگذاریدرحــوزۀگردشــگریبــه

ــن ــهای ــدهک ــودآورمنجــرش ــرمایهگذاریهایس کاهــشس
ــهامــرگردشــگریدر ــدتخصیــصبودجــهب موضــوعنیازمن

اســت. دولتــی خطمشــیگذاریهای
ــیگذاریدر ــارۀخطمش ــگ)2010(درب ــریوچان آی
ــگری ــتگردش ــه:صنع ــوردمطالع ــگری)م ــتگردش صنع
ــه ــقخــود،ب ــان،درتحقی ــد.آن ــن(مطالعــهکردن کشــورچی
نقــشخطمشــیگذاریهایحــوزۀگردشــگریدرتغییــر
ــقمشــتریاناشــاره ــا،اوضــاعســازمانیوعالی ایدئولوژیه
کردنــدوبــهایــننتیجــهرســیدندکــهرویکردهــاودیدگاههای
ــتهای ــرایسیاس ــیدراج ــیاساس ــیگذاراننقش خطمش

دارد. تدوینشــده
استیونســونوهمــکاران)2008(،درمقالــهایبــاعنــوان
نظریــههــــای و گــــردشگری »خطمشیگــــذاری
ــل ــسرابهدلی ــهرهایانگلی ــیازش ــیگذاری«،یک خطمش
وجــودجاذبههــایگردشــگری،بــرایمطالعــهوتحقیــق
انتخــابکردنــد.نتایــجپژوهــشنشــاندادکــهبهدلیــل
نبــودناطمینــان،وضــوح،یکپارچگــیوهماهنگــیدر
ــن ــیگذاریدرای ــگری،خطمش ــتگردش ــایصنع برنامهه
ــن ــراوانبی ــاطف ــدایجــادارتب ــهونیازمن ــتیافت حــوزهاهمی

ــت. ــتاس ــردمودول م
آن بــا مدیــران امــروزه کــه مســائلی مهمتریــن از
ــۀ ــتگذاریدرزمین ــریوسیاس ــتندتصمیمگی ــهروهس روب
تبلیغــاتاســت.صنعــتگردشــگری،بهمثابــۀیکــیاز
ســبب همــواره جامعــه، هــر در صنایــع باارزشتریــن
توســعهورشــدروزافــزوناقتصــادیشــدهاســت.ازایــنرو،
ــیدارد. ــتدوچندان ــوزهاهمی ــنح ــیگذاریدرای خطمش
ــده ــامش ــوزهانج ــنح ــیدرای ــاتاندک ــال،مطالع بااینح
بــهعبــارتدقیقتــر،میتــوانگفــتدرهیــچ اســت.
مــدلسیاســتگذاری

ً
مطالعــۀداخلــییــاخارجی،مســتقیما

ــه:ســازمان ــوردمطالع ــی)م ــاتدرســازمانهایدولت تبلیغ
وزارتمیــراثفرهنگــی،گردشــگریوصنایــعدســتی(

ــت. ــدهاس ــهنش ــیوارائ بررس

روش	شناسی	پژوهش
پژوهــشحاضــر،ازلحــاظرویکــردپژوهشــی،پژوهش
ــا ــی،ب ــهدربخــشکیف ــافیاســتک ــوعاکتش ــهازن آمیخت
اســتفادهازرویکــردنظریــۀدادهبنیــاد1،مدلخطمشــیگذاری
تبلیغــاتگردشــگریشناســاییومــدلمفهومــیارائــهشــده
اســت.ایــنرویکــرد،ازنظــراســتقرایی،سلســلهرویههــای
دربــارۀ نظریــهای تــا میگیــرد بــهکار را نظاممنــدی
ــن، ربی

ُ
ــتراوسوک ــد)اس ــهکن ــهارائ ــوردمطالع ــدۀم پدی

مصاحبههــای حاصــل بخــش ایــن دادههــای  .)1393
ــگری ــوزۀگردش ــرگانح ــرازخب ــا۱۵نف ــاختاریافتهب نیمهس

1.GroundedTheoryApproach
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ــد ــریهدفمن ــاروشنمونهگی ــهب ــودک ــیگذاریب وخطمش
انتخــابشــدند.نمونهگیــریتــامرحلــۀاشــباعنظــری
دراطالعــاتگردآوریشــدهادامــهیافــت.درتحلیــلدادههــا،
ربیــناســتفادهشــد،

ُ
روشمرحلــهایوتحلیلــیاســتراوسوک

ــلدرســطوح ــۀواحــدتحلی ــمبهمنزل ــهمفاهی بهنحــویکــهب
متــنکلمصاحبــه،پاراگــراف،عبــاراتوجمــالتتوجــهشــد
وبــاتفکیــکمتــنمصاحبــهبــهعناصــردارایپیــامدرداخــل
عبــاراتیــاپاراگرافهــا،تــالششــدرمزهــایبــازاســتخراج
ــز ــهنی ــماولی ــه،ســعیشــدمفاهی ــنمرحل شــوند.بعــدازای
درقالــبدســتههایبــزرگمفهومــیطبقهبنــدیشــوند.
طــیایــنفراینــدرمزگــذاری،105رمــزاولیــه،46مفهــومو
ــدی ــذاریومقولهبن ــسازرمزگ ــهاســتخراجشــد.پ 16مقول

ونیــزتدویــنمــدلنظریــۀدادهبنیــاد،پرســشنامهایبــر
بهمنظــور و شــد طراحــی بهدســتآمده مــدل حســب
نهاییســازیمــدلمفهومــیوتعییــنضرایــبهریــکاز
آنهــا،ازرویکــردمدلســازیمعــادالتســاختاریبهــره
گرفتــهشــد.دربخــشکّمــی،پرســشنامهایطراحــیو
اطالعاتــیازنمونــۀمتشــکلاز89نفــرازمدیــرانوزارت
میــراثفرهنگــی،گردشــگریوصنایــعدســتیگــردآوری
شــد.پــسازاســتخراجمــدلمفهومــی،پرســشنامهای
ــاتگردشــگری ــدلخطمشــیگذاریتبلیغ ــیم ــرایارزیاب ب
طراحــیشــد.بهمنظــورآزمــودنمــدل،ازتحلیــلمعــادالت

ــم. ــرهبردی ــرsmart–PLSبه ــیب ــاختاریمبتن س
مراحلاجرایاینتحقیقعبارتانداز:

مفهومپــردازی پژوهــش: مســئلۀ - اول مرحلــۀ
ایــن مؤلفههــای شناســایی و تبلیغــات خطمشــیگذاری

مؤلفههاســت. ایــن بیــن روابــط و مفهــوم
ــی ــش:بررس ــریپژوه ــاتنظ ــرورادبی ــۀدوم-م مرحل
ــوع ــهدرموض ــاندادک ــشنش ــریپژوه ــینظ ــرورمبان وم
ــد ــومباش ــنمفه ــدۀای ــهتبیینکنن ــیک ــش،مدل ــنپژوه ای

ــدارد. ــودن وج
ــن ــاریای ــۀآم ــا:جامع ــردآوریدادهه ــوم-گ ــۀس مرحل
پژوهــشمتشــکلازمدیــراناجرایــیدرگیــردرموضــوع
ــت. ــگریاس ــتگردش ــاتدرصنع ــیگذاریتبلیغ خطمش
ــهشــد ــرگانامــرمصاحب ــا15نفــرازخب ــنپژوهــش،ب درای
ــد ــراریبودن ــاتک ــد،دادهه ــهبع ــمب ــۀدوازده ــهازمصاحب ک
ــش،از ــنپژوه ــید.درای ــریرس ــتنظ ــهکفای ــهب ومصاحب
ــه ــد.مصاحب ــتفادهش ــداس ــریهدفمن ــرینظ روشنمونهگی
ــانههایی ــلونش ــل،عوام ــۀدالی ــؤاالتیدرزمین ــرحس ــاط ب
اثرگــذاردرخطمشــیگذاریتبلیغــاتآغــازوبــاتوجــه
بــهپاســخهایمصاحبهشــوندگان،ســایرپرســشهانیــز

ــد. ــرحش ــیومط طراح
مرحلــۀچهــارم-تجزیهوتحلیــلدادههــاوطراحــیمــدل:

ــاداســتو ــۀدادهبنی ــبروشنظری ــاقل ــلدادهه تجزیهوتحلی
ــیونکتهســنجیپژوهشــگر ــر،تیزبین ــدخالقیــت،صب نیازمن
اســت.تجزیهوتحلیــلدادههــادرروشنظریــۀدادهبنیــاد
ــوری ــذاریمح ــاز،رمزگ ــذاریب ــیدارد:رمزگ ــهگاماصل س
ورمزگــذاریانتخابــی.اولیــنمرحلــهدرتجزیهوتحلیــل
دادههــاورمزگــذاریرمزگــذاریبــازاســت.رمزگــذاریبــاز
ــا ــذاریمقولهه ــهنامگ ــازب ــریب ــاتفک ــگرب ــیپژوهش یعن
میپــردازدومحدودیتــیبــرایتعــدادرمزهــاومقولههــا
ــز ــذاری،105رم ــدرمزگ ــنفراین ــیای ــود.ط ــلنمیش قائ
اولیــه،46مفهــومو16مقولــهاســتخراجشــد.دررمزگــذاری
محــوری،رمزهــاودســتههایاولیــهایکــهدررمزگــذاریبــاز
ــم ــابهدره ــایمش ــهورمزه ــممقایس ــاه ــدهاندب ــادش ایج
ادغــاممیشــوند.درایــنمرحلــه،پارادایــمرمزگــذاریشــکل
ــوری، ــۀمح ــی،مقول

ّ
ــرایطعل ــتۀش ــشدس ــردودرش میگی

ــرار ــدق ــردوپیام ــهای،راهب ــلزمین ــر،عوام شــرایطمداخلهگ
ــاد ــاسابع ــش،براس ــنپژوه ــت،درای ــیاس ــرد.گفتن میگی
ــه ــایحاصــلازمصاحب ــلدادهه ــذاری،تحلی ــمرمزگ پارادای
تعییــنشــد.شــکلذیــلمــدلپارادایمــیرمزگــذاریمحــوری

.)Creswell,2007(رانشــانمیدهــد

شکل1:	مراحل	انجام	پژوهش	به	روش	نظریۀ	داده	بنیاد
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ــن ربی
ُ
ــزیپژوهــش:اســتراوسوک ــۀپنجــم-ممی مرحل

)2008(،بهمنظــورارزشیابــیپژوهشهــایانجامشــده
بــاروشدادهبنیــاد،معیــارمقبولیــتراپیشــنهادکردنــد.
ــزاندر ــاچــهمی ــات ــهیافتهه ــنمعناســتک ــهای ــتب مقبولی
انعــکاستجربههــایمشــارکتکنندگان،محقــقوخواننــده،
درخصــوصپدیــدۀمذکــور،موثــقوباورپذیــراســت.
راهبردهــایممیــزینیــزشــاملحساســیتپژوهشــگر،

انســجامروششناســی،متناســببــودننمونــه،تکراریافتگــی
Strauss&Corbin,(گاهبــود وبهکارگیــریبازخــوردافــرادآ
2008(.درایــنپژوهــش،بــرایافزایــشاعتبــاروقابلیــت،
ازراهبــردبررســیعضــوبــهمفهــوماطمینــانازتطابــق
ــدهواز ــرگانمصاحبهش ــایخب ــادیدگاهه ــدهب ــدلارائهش م
راهبــردتکثرگرایــی1بــهمعنــایمصاحبــهبــامدیــرانآنحــوزه

اســتفادهشــد.

شکل	شماره	2:	مدل	داده	بنیاد	)رمزگذاری	باز	و	محوری(	)دانایی	فرد	و	همکاران	1386(

1. Triangulation

جدول	1:	ترکیب	مصاحبه	شوندگان

سابقۀفعالیتتحصیالتسمتردیفسابقۀفعالیتتحصیالتسمتردیف

5سالدکتریمعاونگردشگری79سالدکتریخطمشیگذاریهیئتعلمی1

7سالکارشناسیارشدمعاونگردشگری1610سالدکتریخطمشیگذاریهیئتعلمی2

10سالکارشناسیخبرگان1211سالدکتریبازاریابیهیئتعلمی3

14سالکارشناسیخبرگان812سالدکتریبازاریابیهیئتعلمی4

15سالدکتریخبرگان1813سالدکتریبازاریابیهیئتعلمی5

12سالکارشناسیارشدخبرگان914سالدکتریمدیرگردشگری6

17سالکارشناسیارشدخبرگان1115سالکارشناسارشدمدیرگردشگری7

16سالدکتریمدیرگردشگری8

ــلتعــدادزیادشــان، ــه،بهدلی ــۀبعــد،رمزهــایاولی درمرحل
بــهرمزهــایثانویــهتبدیــلشــدند.درایــنمرحلــه،محقــق
چنــدرمــزثانویــهرابــهرمــزمفهومــیتبدیــلکــردهاســت.
ــی، ــازبراســاسرمزهــایمفهوم ــجرمزگذاریب درجدول،نتای

مقولههــاوابعــادپژوهــشارائهشــدهاســت.پـــسازتعییــن
مقولههــا،مرحلــۀســاختابعــادکلــینظریــهاســتکــهدر

ــود. ــاهدهمیش ــدول2مش ج
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جدول	2:	مربوط	به	ابعاد،	مقوله	ها	و	مفاهیم

مفهوممقوله

هدفگذاری

-اهدافعلمیوفنی

-اهدافجامعدرصنعتتبلیغاتگردشگری

-مشارکتبازیگراندرتنظیماهداف

اهدافعملیاتیتبلیغاتگردشگری

-تدویناهدافتبلیغاتگردشگریبهدوراززدوبندهایسیاسی

-اهدافجامعهمحور

منابعوابزارها

آموزشمنافعتبلیغاتگردشگریبهخانوادههاوجامعه

-بهکارگیریسازوکاربازاربرایاجرایسیاستهایتبلیغات

-ارائۀاطالعاتومشاورههایکارآمدبهمنظوراجرایسیاستها

-ارائۀتسهیالتوامکاناتبهمنظورسرمایهگذاریدرتبلیغات

-بهکارگیریقوانینومقرراتکارآمدبهمنظورسرمایهگذاری

-دخالتمستقیمدولتدرسرمایهگذاریدرصنعتتبلیغاتگردشگری

عواملاداری

-کاهشرسمیتوایجادساختاراداریمنعطفبرایاجرایسیاستها

-کاهشتمرکزدرسازمانهایمجریسیاستها

-کاهشپیچیدگیدرسازمانهایمجریسیاستها

-کاهشاندازۀسازمانمربوطه

-استفادهازفّناوریاطالعاتبهمنظوراجرایسیاستها

-ایجادفرهنگقویسازمانیدرسازمانهایمجری

بازیگراناجرای

خطمشی

-ایجادنظامکارآمداجرایسیاستهایتبلیغاتگردشگریدرسازمانوزارتمیراثفرهنگی،صنایعدستی

وتبلیغاتگردشگری

-ایجادنظامکارآمداجرایسیاستهایتبلیغاتگردشگریدرقوۀمقننه

-ایجاداعتمادعمومیمردمبهسرمایهگذاریدرصنعتتبلیغاتگردشگری

-ایجادنظامکارآمداجرایسیاستهایتبلیغاتگردشگریدرمجلسشورایاسالمی

-ایجادنظامکارآمدحقوقیتبلیغاتگردشگریدرنهادهایقضایی

-ایجادنظامکارآمداجرایسیاستهایتبلیغاتگردشگریدرتأسیساتوتسهیالتتبلیغاتگردشگری

شرایطمحیطی

-ایجادثباتدرگردشگری

-تعاملسازندهباجامعۀجهانی

-تصویبقوانینمناسببرایتسهیلوحذفصدورروادید

-تصویبقوانینسهلبرایسرمایهگذاریدرصنعتتبلیغاتگردشگری

-تصویبدستورالعملهاوقوانینهماهنگکنندۀمقرراتسازمانهایمؤثردرتوسعۀتبلیغاتگردشگری

-تصویبدستورالعملهاوقوانینبرایاجرایاصل44قانوناساسیدرصنعتتبلیغاتگردشگری

شخصیتمجریان

گاهیودركصحیحدستوراتازسویمجریان -ایجادآ

-طراحیسیستمپاداشبهمجریانبراساساجرایسیاستهایتبلیغاتگردشگریتوسطمجریان

-ایجاداحساسمسئولیتدرمجریان

-ایجادنظامانگیزشیکارآمددرساختاراجرایمربوطه

مهارتمجریان

-بهکارگماردنافرادداریتجربۀمناسبوالزمدراجرایسیاستهایتبلیغاتگردشگری

-بهکارگماردنافراددارایتخصصمرتبطدرسازمانمجری

-آموزشمدیرانوکارشناسانآموزشمجریانبهمنظوراجرایسیاستهایتبلیغاتگردشگری

-طراحیسیستمارزیابیعملکردسیاستهایتبلیغاتگردشگری
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روش	شناسی	تحقیق
ــت ــههــدفوماهی ــاتوجــهب ــی:ب ــقبخــشکّم روشتحقی
بــرای کّمــی، فــاز در روش مناســبترین تحقیــق، موضــوع
اســت. توصیفیـپیمایشــی تحقیــق روش حاضــر، تحقیــق
بنابرایــن،بــرایبهدســتآوردناطالعــاتدربــارۀدیدگاههــاو
ــی، ــراثفرهنگ ــرانوزارتمی ــق)مدی ــۀتحقی ــایجامع دیدگاهه
گردشــگریوصنایــعدســتی(درخصــوصخطمشــیگذاری
توصیفیـپیمایشــی تحقیــق روش از گردشــگری، تبلیغــات
ــۀمناســب، ــرآوردحجــمنمون ــورب ــدهاســت.بهمنظ ــتفادهش اس
ازنمونهگیــریدردســترساســتفادهشــدکــهبــراســاسآن،
تعــداد89نفــربهدســتآمــدوازابــزارپرســشنامۀمحقــق

ــن ــهشــدهاســت.ای ــرهگرفت ــیبه ــایکّم ــردآوریدادهه ــرایگ ب
پرســشنامهبراســاسنتایــجبخــشکیفــیپژوهــشومؤلفههــای
ــدا، ــت.درابت ــدهاس ــیش ــشطراح ــنبخ ــدهدرای شناساییش
بــرازشبخــشاندازهگیــریمــدلیعنــیآلفــایکرونبــاخ،پایایــی
ترکیبــی،ضریــببارهــایعاملــی،روایــیهمگــراوواگراســنجیده

ــدهاســت. ش
آزمــوننرمــالبــودن:بــرایبررســینرمــالبــودنمتغیرهــای
ــد.در ــتفادهش ــمیرنوف1اس ــونکولموگروفـاس ــش،ازآزم پژوه
ــاداریاز5درصــدبیشــترباشــد،متغیــر صورتــیکــهســطحمعن
ــراز5درصــد ــاداریکمت ــعنرمــالاســتواگــرســطحمعن توزی

باشــد،متغیرهــاتوزیــعنرمــالندارنــد.

شکل	3:	مدل	حاصل	از	نظریۀ	داده	بنیاد

جدول	3:	آزمون	نرمال	بودن	متغیرهای	پژوهش

عملکرد مهارتمجریان شخصیتمجریان شرایطمحیطی منابعوابزارها
بازیگراناجرای

خطمشی
عواملاداری هدفگذاری

متغیرها

1/842 2/024 1/145 1/125 2/06 1/376 1/811 1/915 کولموگروفـاسمیرنوف 1

0/002 0/001 0/001 0/001 0/002 0/001 0/001 0/001 سطحمعناداری 2

1.Kolmogrof-Smirmof
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ــر ــعمتغیرهــاکمت ــاداریتوزی ــهاینکــهســطحمعن ــاتوجــهب ب

Smart-PLSاز5درصــد)غیرنرمــال(اســت،بایــدازنرمافــزار

.)Ringleetal.,2012:41(بــرایتحلیــلاســتفادهکــرد
ــای ــمنمونهه ــدادک ــنروشتع ــریای ــرایبرت ــلب ــندلی مهمتری

ــه ــتک ــالاس ــایغیرنرم ــدیدادهه ــلبع ــت.دلی ــدهاس ذکرش

محققــاندرپژوهشهــابــاآنروبــهرومیشــوند،درحالیکــه

ــی ــانرمافزارهای ــهب ــادالتســاختاری،ک نســلاولمدلســازیمع

ــهتعــداد ــزرل1،ایکــیاس2وایمــوس3اجــرامیشــدند،ب ــللی مث

Henseleretal.,2009:(نمونههــایبیشــترینیــازداشــتند
ــار ــونب ــا،ازآزم ــیمعرفه ــیپایای ــرایبررس ــی،ب 291(برخ
ــی ــارعامل ــنآزمــون،ب ــداســتکــهدرای ــیاســتفادهکردهان عامل

معرفهــابایــدباالتــراز0/4باشــد.آلفــایکرونبــاخنیــزمعیــاری

کالســیکبــرایســنجشپایایــیوســنجهایمناســببــرای

ــیرود. ــمارم ــی(بهش ــازگاریدرون ــی)س ــداریدرون ــیپای ارزیاب

را قابلقبولــی پایایــی 0/7 از باالتــر کرونبــاخ آلفــای مقــدار

ــادالت ــازیمع ــیدرمدلس ــیترکیب ــارپایای ــد.معی ــانمیده نش

ــیرود؛ ــمارم ــاخبهش ــایکرونب ــریازآلف ــاربهت ــاختاریمعی س

ــی ــارعامل ــهب ــی،شــاخصهاییک ــیترکیب ــرادرمحاســبۀپایای زی

Vinzietal.,2010:(بیشــتریدارنــداهمیــتبیشــتریدارنــد

ــدول3، ــهج ــهب ــاتوج ــدهوب ــواردیادش ــهم ــتب ــاعنای 141(ب
ــری ــایاندازهگی ــبمدله ــرازشمناس ــازههاوب ــیس ــدارتمام مق

ــسبهاشــتراک ــنواریان ــیهمگــرامیانگی ــدمیشــود.روای تأیی
ــاشــاخصهایخــودرانشــان گذاشتهشــدهبیــنهــرســازهب

میدهــد.

1.Lisrel
2.EQS
3.Amos

شکل	4:	ضریب	بارهای	عاملی	معرف	های	پژوهش
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جدول	4:	آلفای	کرونباخ،	ضریب	پایایی	و	میانگین	واریانس	استخراج	شده

متغیر پایاییترکیبی آلفایکرونباخ میانگینواریانساستخراجشده

بزرگتراز0/7 بزرگتراز0/7 بزرگتراز0/5

هدفگذاری 0/946227 0/930971 0/746634

عواملاداری 0/95919 0/94891 0/7967

بازیگراناجرایخطمشی 0/873316 0/848782 0/539837

منابعوابزارها 0/887111 0/847172 0/567811

شرایطمحیطی 0/946862 0/929427 0/781294

مهارتمجریان 0/864433 0/795332 0/615205

عملکرد 0/874639 0/829571 0/539738

شخصیتمجریان 0/837748 0/732484 0/588322

جدول	5:	روایی	واگرا

سازه
مهارتمجریانعملکرد

شخصیت
مجریان

شرایط
محیطی

منابعوابزارها
بازیگران
اجرای
خطمشی

هدفگذاریعواملاداری

0/86408هدفگذاری

0/4023840/892581عواملاداری

بازیگراناجرای
خطمشی

0/3095360/0570640/734736

0/4871550/5501440/4430560/753532منابعوابزارها

0/5938980/4154040/0340190/6103830/883908شرایطمحیطی

0/4629370/3039350/4666640/4010760/3165090/78435مهارتمجریان

0/4646330/4862860/4203890/4916210/4814570/4221720/734669عملکرد

شخصیت
مجریان

0/6218420/4667390/3390870/594120/607020/456850/680/7670

ــک ــۀی ــزانرابط ــر:می ــلوالرک ــرا-1روشفورن ــیواگ روای
ــازهها ــایرس ــاس ــازهب ــۀآنس ــارابط ــاخصهایشب ــاش ــازهب س
ــک ــولی ــیقابلقب ــیواگرای ــهروای مقایســهمیشــود؛بهطــوریک

مــدلحاکــیازآناســتکــهیــکســازهدرمــدلتعامــلبیشــتری
ــاشــاخصهایســازهایدیگــر. ــاب ــاشــاخصهایخــودداردت ب

1.DivergentValidity
2.GoodnessOfFit

ــردو ــامله ــدلش ــیم ــرازشکل ــدل:ب ــیم ــرازشکل ب
ــد ــاتأیی ــودوب ــاختاریمیش ــریوس ــدلاندازهگی ــشم بخ
ــود. ــلمیش ــدلکام ــکم ــرازشدری ــیب ــرازشآنبررس ب
بــرایبررســیبــرازشمــدلکلــی،ازمعیــاریبــهنــامبــرازش
ــۀ ــقرابط ــارازطری ــنمعی ــود.ای ــتفادهمیش ــدل2اس ــیم کل

زیــربهدســتمیآیــد:
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جدول	6:	مفروضات	برازش	کلی	مدل

مقادیراشتراکیسازه

0/7466340/584835هدفگذاری

0/79670/470988عواملاداری

-0/539837بازیگراناجرایخطمشی

0/5678110/302658منابعوابزارها

0/7812940/838029شرایطمحیطی

0/6152050/492178مهارتمجریان

-0/539738عملکرد

0/7466340/64089شخصیتمجریان

0/64690/5549میانگین

ــازه ــرس ــتراکیه ــراش ــنمقادی ــانۀمیانگی ــهنش ــوریک بهط

اســتونیــزمقــدارمیانگیــنمقادیــرRSquaresســازههای

درونزایمــدلاســت.

بوتزلــس1وهمــکاران)2009(ســهمقــدار0/25،0/01و
ــرای ــویب ــطوق ــف،متوس ــرضعی ــبمقادی 0/36رابهترتی
ــدن ــن،بهدســتآم ــرد.بنابرای ــیک ــدلمعرف ــیم ــرازشکل ب
مقــدار0/5991بــرایبــرازشکلــیمــدلنشــانۀبــرازشکلــی

قــویمــدلاســت.

بحث	و	نتیجه	گیری
خطمشــیگذاری مــدل ارائــۀ حاضــر پژوهــش هــدف

ــت. ــودهاس ــیب ــازمانهایدولت ــشس ــرنق ــدب کی ــاتأ ــاتب تبلیغ

ــراثفرهنگــی،گردشــگری ــنپژوهــشوزارتمی مــوردمطالعــۀای

ــه ــت.همانگون ــراناس ــالمیای ــوریاس ــتیجمه ــعدس وصنای

ــرحــوزۀخطمشــیگذاری ــنپژوهــشب ــزای ــهشــد،تمرک کــهگفت

تبلیغــاتبــودهاســتکــهبــهجهتدهــیفرایندهــایتصمیمگیــری

منجــرخواهــدشــد. درکشــور تبلیغاتــی درسراســرشــبکۀ

همانگونــهکــهدربخــشتحلیــلنتایــجبهدســتآمدهنشــان

دادهشــد،مقولههــاومفاهیــمپژوهــشدرقالــبهفــتُبعــد

ــرای ــراناج ــلاداری،بازیگ ــا،عوام ــعوابزاره ــذاری،مناب هدفگ

ــای ــانومهارته ــرایطمحیطــی،شــخصیتمجری خطمشــی،ش

پیچیدگــی بهدلیــل بنابرایــن، شــد. دســتهبندی مجریــان

بــودن مخاطبمحــور و تبلیغــات حــوزۀ در خطمشــیگذاری

ــن،دربخــش ــژهشــود.همچنی ــواردتوجــهوی ــنم ــهای ــدب آن،بای

1. Wetzels

ــی ــونوبررس ــتآمدهآزم ــیبهدس ــدلکیف ــجم ــلنتای دوم،تحلی

ــدل ــویم ــرازشق ــشازب ــنبخ ــتآمدهدرای ــجبهدس ــد.نتای ش

ــه ــررابط ــایکدیگ ــادب ــنابع ــن،ای ــتدارد.بنابرای ــشحکای پژوه

دارنــدوالزماســت،بــرایتحکیــمخطمشــیگذاریتبلیغــات

کشــور،بــهنقــشویــژۀســازمانهایدولتــیتوجــهشــود.بنابرایــن،

میتــوانگفــتکــهاگــریکــیازاجــزاینظــامبهدســتآمده

شــبکۀ کنــد، عمــل ضعیــف خطمشــیگذاری شــبکۀ در

ــود. ــهرومیش ــکلروب ــامش ــاتب ــوزۀتبلیغ ــیگذاریح خطمش

درحــوزۀهدفگــذاریتبلیغــات،الزماســتبــهابعــادیهمچــون

ــانو ــهذینفع ــی،نگاهــیجامعنگــر،توجــهب هدفگــذاریمنطق

ــتیابی ــرایدس ــرد.ب ــهک ــیتوج ــایعملیات ــنهدفه ــرگرفت درنظ

ــهمــواردیهمچــون ــدب ــرایخطمشــیگذاریبای ــعالزمب ــهمناب ب

اهمیــتآمــوزشمنافــعتبلیغــاتجامعــه،درنظــرگرفتــنســازوکار

بــازار،ارائــۀمشــاورههاوتســهیالت،درنظــرگرفتــنقوانیــنو

گاهــیدخالــتمســتقیمدولــتدرســرمایهگذاریایــنحــوزهنیــز

ــری،کاهــشتمرکــزدر توجــهکــرد.عواملــیهمچــونانعطافپذی

تصمیمگیریهــا،کاهــشپیچیدگــیواســتفادهازفّناوریهــای
نویــناطالعاتــیوارتباطــیازجملــهعوامــلاداریمؤثــردر

تبلیغاتانــد. خطمشــیگذاری
خطمشــیهای اجــرای بازیگــران بخــش در همچنیــن،


ً
کامــال حــوزه ایــن ذینفعــان اســت الزم نیــز تدوینشــده

شناســاییشــوندوبــرایبرقــرارینظامــیکارآمــدبهمنظــور
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و بازیگــران ایــن میــان در تبلیغــات خطمشــیهای اجــرای

ــده ــژهورزی ــاموی ــردم،اهتم ــانم ــیدرمی ــادعموم ــاداعتم ایج
شــود.البتــه،الزمــۀموفقیــتدرایــنحــوزهتوجــهبــه
ایــنحــوزه ذینفعــانوشــبکههایقــدرتموجــوددر
بهمنظــوربهرهگیــریمناســبدربهثمــرنشــاندنشــبکۀ
در اســت. تبلیغــات خطمشــیگذاری تصمیمگیــری
در بهخصــوص گردشــگری، خطمشــیگذاری الگــوی
تبلیغــات،الزماســتشــرایط حــوزۀپیچیــدهایماننــد
ــود ــهش ــرگرفت ــادرنظ ــنمؤلفهه ــیازمهمتری ــییک محیط
ــاختهو ــردهس ــوک ــاآنهمس ــودراب ــبکۀگردشــگریخ وش
منعطــفعمــلکنــد.ازطــرفدیگــر،مجریــانتحــتتأثیــر
ــن ــههمی ــد.ب ــرارمیگیرن ــخصیق ــرایطش ــاوش ویژگیه
گاهــیایــنافــرادرا دلیــل،الزماســتاحســاسمســئولیتوآ
ازطریــقطراحــیسیســتمپــاداشونظــامانگیزشــیکارآمــد
ــرای ــژهایب ــرایطوی ــتش ــن،الزماس ــشداد.همچنی افزای
ــت ــرایفعالی ــاز،ب ــایموردنی ــبمهارته ــان،درقال مجری
درایــنحــوزهدرنظــرگرفتــهشــود.اســتفادهازافــرادباتجربه،
برقــرارینظــامآموزشــیوطراحــیسیســتمارزیابــیعملکرد

ــد. ــنمواردن ــهای ازجمل
ــشحاضــرطراحــی ــدفپژوه ــهه ــهاینک ــهب ــاتوج ب
بــه اســت، بــوده تبلیغــات خطمشــیگذاری مــدل
ــات ــود،درتحقیق ــنهادمیش ــوزهپیش ــنح ــدانای عالقهمن
ــرای ــرایاج ــبب ــدلمناس ــۀم ــنجیارائ ــهامکانس ــی،ب آت
بپردازنــد. تبلیغــات حــوزۀ تدوینشــدۀ خطمشــیهای
همچنیــن،درنظــرگرفتــنلــزومتوجــهبــهمطالعــاتتطبیقــی
بــرایمقایســۀچارچــوببهدســتآمدۀکشــوربــاســایر
کشــورهاییکــهازنظــرتوســعۀتبلیغــاتدروضعیتمناســبی
نیــزمیتوانــدموضوعــیپیشــروبــرای بهســرمیبرنــد
انجــامتحقیــقباشــد.ازطرفــی،ازعوامــلبهدســتآمدهدر
مــدلپژوهــشحاضــرعوامــلمحیطــیاســت.بــاتوجــهبــه
ــدان ــده،عالقهمن ــرایطپیچی ــیدرش ــلمحیط ــتعوام اهمی
ــدل ــدم ــود،مانن ــایموج ــتفادهازمدله ــااس ــدب میتوانن
ــبکۀ ــهدرش ــورتجداگان ــلرابهص ــنعوام PESTEL،ای

خطمشــیگذاریتبلیغــاتشناســاییکننــد.
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طراحی مدلی برای خط مشی گذاری تبلیغات گردشگری
 در سطح کالن: رویکردی آمیخته )وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع  دستی جمهوری اسالمی ایران( 
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