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خالصه 

گردگشگري یکی از بزرگترین بدیلی دارند توسعه وزه نقش بیي صنعت گردشگري امر هاي نوین در مدیریت توسعه رسانه

باتوجه به . نمایند نقش اساسی ایفا میهاي نوین  آید که در آن رسانه بحساب می هاي مختلف یک جامعه ها دربخش فعالیت

ي گردشگر و آمار منتشره از سازمان تجارت جهانی درآمد حاصل ازصنعت هاي جهانی عملکرد کشورها در حوزهآمار

هاي  گردشگري و فعالیت. شود ناخالص جهانی را شامل می کل درآمدتریلیون دالر از  6/5ازي در حدود بیش گردشگر

هاي منفی نیز براي جوامع به همراه دارد؛ تاثیرات  هاي مثبت، حاشیه جنبی مربوط به آن عالوه بر رونق اقتصادي و جنبه

  . قابل توجه در تغییرات همه جانبه فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادي و دیدگاه سیاسی را به دنبال دارد

هاي گردشگري و اقدامات مدیریت اجتماعی حاصل از آن عوامل، در  تغییر و تحوالت فرهنگی ایجاد شده ناشی از فعالیت

ها بعنوان حامالن و انتقال دهندگان پیام و  که از آن رسانه هاي نوینجامعه بسیار چشمگیر واغماض ناپذیر است و نقش 

تمام سطوح سیاسی، اقتصادي،  د که به کمک فناوري نوین پیشرفتهباش میشود در این تغییرات خیلی مهم  اطالعات یاد می

  .اند فرهنگی و اجتماعی جوامع بشري را در سراسر جهان تحت تسلط در آورده

) میلیون نفر 20(المللی از گردشگران بین% 1/5با جذب ) میالدي 2025( 1404سهم کشور ایران براساس سند چشم انداز 

براساس گزارش شوراي . خواهد بود) میلیارد دالر در سال 25معادل (درآمد جهانی گردشگري را از % 2در سال حدود 

هزار نفر و به طور  413به طور مستقیم براي  2014صنعت گردشگري ایران در سال ) WTTC(جهانی سفر و گردشگري 

ستقیم گردشگري و سفر بر اقتصاد ایران در این سال تأثیر م. میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است 31/22غیرمستقیم براي 

  .بوده است)  GDPدرصد کل  3/2(میلیارد ریال  237و  121

در این راستا تجاري سازي خدمات گردشگري در راستاي منویات مقام معظم رهبري و توجه ایشان به اقتصاد مقاومتی و 

هاي زوم هماهنگی و همکاري بیش از بیش بخششود ودر آن به لنیز توجه ویژه دولت در برنامه ششم توسعه برگزار می

آبان  25گزاري تسنیم خبر] (  1. [طلبدها را میهاي ویژه در توسعه زیر ساختها و کمکشوقمئه خدمات و دولتی و ارا
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ها،  ها، جاذبه هاي تاثیرگذار، ویژگی در ایجاد تصویر ذهنی گردشگري و معرفی و شناسایی مولفه نوینهاي  کارکرد رسانه

وقایع اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی یک جامعه درکنش و تبادالت اطالعات فرهنگی وگردشگري باسایر جوامع جهانی 

هاي کم توجه  ي در معرفی و شناساندن جاذبها اي مثبت و موفق سود آور، تاثیرات قابل مالحظه تولیدات رسانه. باشد می

توانند شاهد  مناطق گردشگري می. تواند داشته باشد شده درمناطق کمتر توسعه یافته، داراي استعداد گردشگري می

مانندتلویزیون،  هاي نوین ري را نشان دهند تبلیغات رسانههاي گردشگ تاثیرمستقیم اثر تبلیغات رسانه اي در توسعه فعالیت

ي  درمورد یک منطقه... هاي اینترنتی، نرم افزارهاي کاربردي معرفی مناطق وهاي اجتماعی، وب سایتشبکههاي  یام رسانپ

توانند سبب توسعه و  هاي زیر ساختی الزم و مجهز به امکانات رفاهی گردشگران و مسافرین می مستعد وداراي بسته

افزایش میزان گردش که  ن باره همان گردشگران قبلی شدهپیشرفت آن منطقه گردشگري وباعث افزیش حضور چندی

] 2[.داردهاي کالن را در پی  سرمایه نقدي و تمرکز براي تثبیت سرمایه

روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی و توصیفی ومحدوده تهیه مطالب پژوهشی، استفاده از منابع کتابخانه اي و جمع 

.باشدهاي نگارش شده علمی و پژوهشی مرتبط می صصی و پایان نامهآوري اطالعات از نشریات علمی، کتب تخ

، تبلیغات اینترنتیهاي اجتماعی شبکه هايپیام رسان، ایران، هاي نوینگردشگري، رسانه: کلمات کلیدي

مقدمه.1

  

 هاي گسترش شهرنشینی و ایجاد شهرهاي بزرگ، تحوالت بعد از جنگ جهانی دوم که عصر اطالعات نامیده شده در زمینه

باعث افزایش اوقات فراغت و پیدا شدن پدیدة گردشگري بشکل امروزي شده، به مشابه ابزاري براي توسعه جوامع که 

شاهد بروز و ظهور و پیدا شدن منابع اطالعات و توسعه و گسترش انواع با آغاز قرن بیست و یکم  و. گرددتعریف می

اساساً گردشگري یکی از پدیده هاي اجتماعی در هر جامعه . هاي تبلیغاتی درحال حاضر هستیم سانه و تکنولوژيگوناگون ر

اي است که  باشد که داراي صور مختلف مثبت و یا منفی در مواجهه با آن جامعه از تشکل دهکده جهانی امروز می

  . خواهیم گردشگر و گردشگري را نسبت به آن تعریف کنیم می

توان با دهد که میهاي کمتر توسعه یافته قرار میردشگري روستایی و شهري فرصتی براي توسعه در اختیار کشورگ

اي در فرآیند توسعه و شکوفایی اقتصادي کشورمان بخصوص استان اردبیل نقش بسزایی داشته و تسریع تبلیغات رسانه

  . کوتاه ایجاد کندرشد و تحقق درآمد باال و ایجاد اشتغال را در مدت زمان 

هایی که در برقراري ارتباط ذهنی و تصویري مخاطب با منطقه گردشگري دارند با ورود و رسوخ  با توانایی ي نوینها رسانه

تواند  کنند اما اینکار می ها، نیاز به مسافرت، گشت و گذار در ذهن آدمی را نهادینه میها و ترغیب درونی آن ذهنی به انسان
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اي را خوب جلوه دهد و یا با  تواند آثار مسافرت به یک منطقه و یا منفی داشته باشد یعنی اینکه رسانه میي مثبت  جنبه

اي  ها را راجع به دیدار از منطقه تبلیغات منفی و مخرب غیرسازنده نقش بدبینی را در ذهن گردشگران تداعی کنند و آن

و کاهش شکوفایی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی آن منطقه خواهد  منصرف نمایند که در نهایت به ضرر ساکنین، عدم ارتقاء

 -هاي تبلیغاتی یک منطقه خیلی خوب از لحاظ ساختار طبیعی نظر از اینکه منطقه مورد سوء ظّن رسانه شد صرف

هایی که  ها با توانمندي گذاران حاکم بر آن اما رسانه، مدیران و سیاست. توریستی، مردمی، اقتصادي، سیاسی و غیره باشد

هاي ساختاري را نسبت به  سازي براي گسترش یا رکود فعالیت تواند نقش بسیار مهم درتحول آفرینی و زمینه دارند می

هاي دقیق حساب شده، اندیشه و تفکر مردمی  ریزي و قادرند با برنامه. مناطق گردشگري و کشورهاي معرف ایفا نمایند

ها را به سمت دلخواه هدایت نموه با اهداف همسوي نیات خویش گسترش دهند  جامعه را شکل داده، رفتار و عملکرد آن

هاي پیشرفته و استفاده ابزاري براي ایجاد و اعمال  ها امروزه به کمک فناوري که براي رسیدن به این مقوله مدیران رسانه

اهداف خود از مسئله گردشگر و  هاي الزم در تمام سطوح سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی در راستاي نیل به کنترل

به هر کشور هاي مهم راجع ها و موقعیت نمایند که از آثار آن خلق ثروت گردشگري با نام توریسم استفادة بهینۀ زیادي می

  . باشد می

  

  : هاي تحقیق طرح مسئله، علل و ضرورت. 2

  

اي مخاطب پسند موثرترین ابزارهاي تولید ه المللی به اشکال و شیوه هاي جمعی شنیداري و بصري کشوري و بین رسانه

هاي داخلی و خارجی،  رسان ها، پیام ماهواره. تناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه را دارند  مفاهیم در حوزه

رادیو، تلویزیون، اینترنت وسایل ارتباطی غیرمستقیم موثر و اثربخش هستندکه قدرت اعمال سلیقه در رفتار، کردار، 

  . اي دارند تفکرات، تصویرسازي و ایجاد نیاز به گردشگري و غیره را در هر جامعه

و رفتن به  يهاي جامعه مدرن امروز هاي سخت کاري و گرفتاري ایجاد احساس نیاز به رفت و آمد و دورشدن از مشغله

هاي طبیعی و  هاي اجتماعی براي تجدید قواي جسمی و ذهنی و آشنا شدن با محیط هاي آرام و دور از جنجال محیط

  باشد  هاي  خدادادي از نیازهاي اساسی بشري می مندي از منابع و نعمت بهره

ورداري این استان از مواهب خدادادي گردشگري در ایران و مخصوصاً استان اردبیل داراي سوابق طوالنی بوده که بعلت برخ

الخصوص فصل بهار و تابستان  یکی از اهداف گردشگران در فصول مختلف سال علی قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم،  و

هاي فرهنگی دولتی و برنامۀ اردوهاي  ها، برنامه هاي توریستی، همایش ها در جمع باشد که ما شاهد حضور خانواده می

  . ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی هستیم حتی دانشگاهسیا -فرهنگی

هاي  هاي ورزشی و اسکی هاي بسیار زیادي نیز در زمینه توریسم ورزشی در قالب کارناوال گذاري هاي اخیر سرمایه در سال

انی از المللی از قبیل مسابقات کشتی و والیبال جه هاي مختلف زمستانی، اردوي مسابقات ورزشی بین زمستانی، ورزش

المللی در شهرهاي مختلف استان مخصوصاً مرکز استان شهرستان اردبیل را شاهد  کشورهاي همسایه و سایر کشورهاي بین
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المللی و امکان سنجی سایر استعدادها را در این استان  هاي بین هاي اثربخشی جذب سرمایه گذاري که ضرورت. بودیم

  . نماید ایجاب می

ي راهبردي در جهت جذب سرمایه،  هاي توسعه ، یکی از میراث تاریخی، فرهنگی و ضرورتگردشگري در استان اردبیل

باشد  گذاري در مدت کوتاه میدسترس با کمترین میزان سرمایهدرآمدزایی و اشتغال دائم و رسیدن به اشتغال زودرس، قابل

  . ري پیگیري شودریز با شدت و جدیدیت بیشت که حتماً باید این موضوع از طرف مدیران برنامه

هاي زیاد از استان اردبیل در اذهان مردمی جهان و سایر کشورهاي  تصور و شناخت ايبا استفاده از ابزارهاي رسانه اما باید

هاي مدون و مداوم  همسایه، ایجاد نمائیم و با ایجاد سازمان مدیریتی توانمند، پیگیر، عالقمند و روشنفکر که داراي برنامه

  . ی بصورت اردوهاي بزرگ با اقامت طوالنی مدت در استان اردبیل تالش نمایندجهاي خار ردشگران و توریستبراي آوردن گ

  ي گردشگري استان اردبیل  ها و اهداف این مقاله در مورد توسعه ضرورت. 3

  

هاي  استعدادها و پتانسیلي گردشگري بنام استان اردبیل این است که این استان داراي  هاي نام بردن توسعه یکی از علت

هاي زیادي دارد که عدم  هاي مختلف دارد که هنوز ناشناخته طبیعی، انسانی و توان باال از حیث برخورداري از جاذبه

ها وتبلیغات سوء بیگانگان علیه کشورمان ومغفول ماندن  ریزي صحیح و کافی موجب معرفی نشدن این توانمندي برنامه

  .دشگري این استان نزد دیگران بوده استهاي توریستی و گر جاذبه

هدف شناساندن ابا  نوینهاي  رسانه توسط تبلیغات ها را براي ن استان بایستی بخشی از هزینهمدیران و سیاست گذارا

ها، استعدادها، اماکن تفریحی، سیاحتی، آبدرمانی و منابع طبیعی، جنگل و کوهستان، اماکن مذهبی و باستانی و  ظرفیت

و بصورت جدي بر آن تاکید نمایند چون  قرار دهند کارجدید تفریحی ایجاد شده دولتی و غیردولتی را در دستور  امکانات

  . تبلیغات نقش بسزایی در جذب گردشگران دارد

هاي زندگی، آداب و  با کلیه ویژگی ها عالوه بر شناسایی محیطگردشگران بر اساس تبلیغات ارایه شده از طریق این رسانه

هاي گردشگري،  از مشوقگون ارائه شده هاي گونا ل آشنا شده و با برنامهم و الگوهاي فرهنگی مردمی استان اردبیرسو

  . در استان اردبیل خواهد بود اني گردشگر موجب توسعه

ها و گردشگران داخلی و  در دو دهۀ حاضر شاهد ارتقاء سطح زندگی مردمی داخلی و به تبع آن افزایش تعداد توریست

ایم در همین راستا با توجه به گرایش مدیران استانی  ها از مناطق مختلف جغرافیایی طبیعی استان اردبیل بوده ستفاده آنا

گذاران خارجی جهت حضور در ایران و این استان باعث حضور انواع گردشگران خارجی  ها به سرمایه و ایجاد عالقمندي آن

ي علمی، فرهنگی و صنعتی،  هاي دانش بنیان و همکار در توسعه ار، شرکتگذ تحت عناوین مختلف صرفاً گردش، سرمایه

ایم که در برخی مواد موجب سرازیرشدن  توریسم درمانی که باعث رشد و شکوفایی جزیی اما قابل توجه در این استان شده

ي  هبود درآمد سرانهگذاري شده و زیادشدن قدرت اقتصادي و ب هاي اقتصادي خوبی در مناطق مستعد و سرمایه سرمایه
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اما این رشد بصورت دائمی و پایدار نبوده است که نیازمند بررسی و تحقیق بیشتري را . استانی مردمی گردیده است

  .طلبد می

اي نوین را  ي گردشگري و گسترش صنعت توریسم و استفاده ابزاري از قدرت و توانایی رسانه اما اهدافی که ما در توسعه

گیري و اجرایی براي رسیدن و تحقق اهداف و راهبردهاي طراحی  هاي مستقل داراي اختیارات تصمیم ریتباید با ایجاد مدی

هاي  انداز دولت و نظام و همچنین برنامه شده پیگیري مداوم داشته باشیم که در کوتاه مدت و بلند مدت طبق برنامه چشم

ي شناخت را  توسعه امروز مدیون ارتباطات که زمینه عامل اصلی پیشرفت و. رشد و توسعه استان بتوانیم تحقق بخشیم

ها به ارمغان آورده و سبب تغییر و تحول مبنی بر متمدن شدن، شکوفا شدن و موجب انتقال عناصر فرهنگی از  براي انسان

کامل ها و در کل آسایش و رفاه بیشتر در جهت سیر ت یک سیستم به سیستم دیگر و پراکنش فرهنگ و تعالی یافتن انسان

عامل اصلی انتقال فرهنگ بوده و تاثیر شگرفی در  هی نوینرسانهتوان گفت  بطوریکه می. ي انسانی پدیدار شده است جامعه

  . ها داشته است زوایاي زندگی انسان

ي وسیعی از  ي ارتباطات چهره به چهره یا نداي جارچیان در ایام قدیم به حوزه در حال حاضر روابط انسانی از محدوده

هاي اطالعاتی هدایت و گسترش یافته  راه ارتباطات جمعی در سطح استانی، ملی و جهانی از طریق امواج ماهواره و بزرگ

و برنامه سازي به سمت اطالع رسانی همگانی و  هاي نویناست که بخشی از آن تابع مدیریت مدیران توانمند رسانه

هاي اجتماعی، حوادث و  آموزشی، بهداشتی، هواشناسی و پدیده گسترش عدالت در دسترسی به انواع اطالعات اجتماعی،

  . بالیا و غیره بوده است

هاي اجتماعی دیداري و شنیداري و سهل شدن تصویربرداري به میزان زیاد و  ي اخیر و دیجیتالی شدن رسانه در دو دهه

ها و افراد از  هاي گیگا و ترابایت توانایی استفاده آدم ها در حجم ها و مموري ها و فلش DVDو  CDذخیره سازي آن در 

  . مواهب تکنولوژیکی زیاد کرده است

ها به رفت و آمد و گردشگري در  هاي زیاد باعث عالقمندي انسان ها و ثبت و نگهداري خاطرات در حجم همین پیشرفت

بنابراین مهندسین، نوآوران، . ی، مناطق توریستی و سیاحتی دنیا شده استمناطق مختلف داخل کشور و کشورهاي خارج

ها در عرصه سینما و  هاي مختلف، شاعران و بقول امروزي سلبریتی ها، هنرمندان رشته نقاشان و طراحان، مینیاتوریست

وانان کارهاي مطالعاتی کافی هاي خاطره ساز و خاطره انگیز شاد و مفرح براي خانواده ها وج تلویزیون بایستی روي مقوله

هاي  ها به اشخاص بیرون از مرزها و سایر کشورها و مردم سایر استان هاي گردشگري را از طریق رسانه انجام داده مشوق

  . کشورمان معرفی نمایند

  : باشد ها از مناطق و مناظر توریستی که شامل مراحل ذیل می با توجه به مراحل تصویرسازي ذهنی گردشگران و انسان

گیري تصویر ارگانیک  انباشته شدن تصاویر ذهنی از مقصد موردنظر در نتیجه شکل-1

گیري القاء تصویر تجزیه و تحلیل و اصالح تصویر اولیه پس از کسب اطالعات بیشتر در اثر شکل-2

سازي براي انجام سفر به مقصد  ایجاد انگیزه و تصمیم-3

بازدید، سیر و سیاحت و گردش در مقصد-4
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ك با سایر گردش گران در مقصد با هدفمندي مشترك با اقوام مختلف و متفاوت اشترا-5

بازگشت به مبدأ و منزل و بازبینی تصاویر - 6

انجام اصالح تصویر با توجه به تجربیات مقصد -7

هاي دیجیتال ویرایش تصاویر و تدوین ذهنی و عینی از تصاویر برداشت شده مقصد گردشگري در فایل-8

ذاریکلیپ هاي زیبا و خاطره انگیز از مناطق و اشتراك گ فروش-9

هاي فولکوریک مردمیتهیه گزارش از آموزه-10

ترین ابزار ترویج و گسترش و همگانی شدن فرهنگ  ترین و مهم هاي نوین اصلی بنابراین با توجه به موارد یاد شده باال، رسانه

گردشگر از سایر کشورها اطالع رسانی درخصوص ترین عوامل جذب  یکی از مهم. در تمام جوامع مدرن کنونی شده است

  . هاي گردشگري منطقه است که ساالنه درآمدهاي مالی زیادي از این صنعت دارند امکانات و جاذبه

وب  هاي مستند هاي تلویزیونی، فیلم برنامهماهواره، : مانند ها هاي اخذ شده از مخاطبان رسانه از نتایج تحقیقات و نظرسنجی

اي، تعامالت اقتصادي بیشترین  داراي محتواهاي آموزشی و فرهنگی، پزشکی، بهداشتی، تغذیه ... وترنتی هاي اینسایت

ها را کسب اطالعات بیشتر و ارتباط با جهان اطراف ذکر  شان در استفاده از این نوع رسانه مخاطبان را داشته است و هدف

هاي  ها و جاذبه هاي دیگر دانسته، فیلم طبان موثرتر از سایر رسانههاي بصري را در ایجاد ذهنیت براي مخا اند و رسانه کرده

. اند ي سفر و کسب اطالعات مهم راجع به مقصد موردنظرشان را موثر دانسته مقصد گردشگري را باعث ایجاد انگیزه

رفی دوستان، ها و یا معطریق رسانهدهند بخش قابل توجهی از اطالعات موردنیاز خود را  گردشگران اغلب ترجیح می

  . کنند دریافت می... آشنایان و

فناوري اطالعات و ارتباطات با ایجاد امکانات وسیع جستجوي اطالعات که بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیري خرید 

ها را نیز باال برده  آید بعنوان دستاورد اینترنت، نه تنها خطرات شک و تردید را کاهش داده بلکه کیفیت مسافرت بحساب می

ها  سایت وب هاي دیجیتالی اینترنتی از طریق نولوژيدر همین راستا، بازاریابی الکترونیکی به معناي استفاده از تک. است

 ي نوینها توان به انواع رسانه در شرایط کنونی میمعمول  بطور. گري بوجودآمده است براي فروش کاال وخدمات گردش

، )اسالید و پوستر: مانند(دیداري )1هاي  طبقه رسانه چهاربه نوین هاي  رسانه:باشد اشاره نمود که مورد توجه همگانی می

ها، اشکال  ها، شبیه سازي مدل(ها چندحسی  رسانه) 3، )رادیو، تلویزیون، نوار صوتی، رایانه(هاي شنیداري  رسانه)2

هاي شبکه پیام رسان) 4، )هاي نمایشی و شبیه سازها اوریگامی، هندسه فضایی و ترسیمات فنی در نمایش اپلیکیشن

  . شوند تقسیم بندي می ...)تلگرام، اینستاگرام، سروش، گپ و(اجتماعی

  : ریزي سفرهاي خود استفاده کنند گردشگران اغلب تمایل دارند از چهار منبع اطالعات بیرونی هنگام برنامه

بستگان، دوستان و آشنایان )1

آشنایی با ادبیات گفتاري و شنیداري و لهجه گفتمان مردمی مقصد )2

نوینهاي  رسانه)3



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

  )محوریت استان اردبیلمطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با (

٧

www.tourism2019.ir  

هاي گردشگري، که هرچه اشراف و استفاده از اطالعات منابع براي گردشگران بیشتر  مشاوران، مدیران و کاروان)4

. ها نیز موثر خواهد بود باشد بر تصمیمات خرید و مصرف آن
  

  تبلیغات الکترونیکی. 4

  

هاي تبلیغاتی، تبلیغات الکترونیکی بعلت توانایی برقراري روابط دو طرفه نقش موثري درتعامل بین گردشگر و  انواع رسانه از

تبلیغات در حقیقت ارتباط با معرفی محصول یا خدمات از طریق  ] 3.[دارد هاي توریستی گردشگري ها و شرکت سازمان

  . استموسسه و نهاد دولتی و غیردولتی جه از سازمان، شرکت، هاي توزیع گوناگون در مقابل دریافت و کانال

تر از داشتن فروش  برخالف گذشته داشتن مشتري دائم و مستمر و قابل اعتماد و داراي تعامل و معتبر متمکن خیلی مهم

برد اهداف ملی و باشد که براي پیش گذاري می در دنیاي امروز تبلیغات هزینه نبوده بلکه بخشی از سرمایه. باشد زیاد می

  . باشد هاي فکر می ریز اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی در اتاق سازمانی و غیره مورد استفاده مدیران برنامه

اینترنت بعنوان یک رسانه بر خط داراي قابلیت و امکان ایجاد تعامالت دوطرفه در یک فضاي الکترونیکی هایی مانند  رسانه

  .اتی در اینترنت بسیار وسیع هستندکند، بنابراین ابزارهاي تبلیغ ت نفر به نفر را هم فراهم میباشد و امکان تبلیغا می

هاي راهبردي و اصیل و تضمین شده براي  توانند اهداف ذیل را بعنوان هدف هاي اجتماعی می ها و شبکه مدیران رسانه

هاي نزدیک مردمی براي کشورمان  با فرهنگ گذران در این حوزه از کشورهاي همسایه الخصوص سرمایه گردشگران علی

هاي توریسم و  هاي دولتی، قانونی، حقوقی، قضایی و امنیتی را بعنوان پشتوانه هدف ها، حمایت مدنظر قرار داده، مشوق

  . ها براي نیل به اهداف توسعه استان خواهد بود گردشگري معرفی نمایند که بسیار موثر در اقدامات آن

  

  : بر توسعه صنعت توریسم و گردشگريعوامل موثر . 5

  

.ايایجاد امکانات رفاهی و اقامتی مناسب شهري و بین شهري جاده-1

. روزيامنیت عمومی و خصوصی جانی و مالی براي گردشگران به صورت شبانه -2

. هاي ایمن داراي عالئم راهنمایی کافی و استاندارد وجود جاده-3

. اي هاي بین جاده فراهم نمودن خدمات بهداشتی در مراکز اقامتی و ایستگاه-4

ها سازي آن محلهاي اقامتی و استانداردها و پاركرستوران –ها بررسی چک لیست وضعیت عمومی غذاخوري-5

. هاي خدماتی و رفاهیطبق اساسنامه داشتن امکانات الزم و شرایط عمومی و خصوصی براي تأسیس مکان

ها  و داشتن لباس و پوشش مناسب براي مجریان و کارکنانخصوصاً نمازخانهم
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سامانه پاسخگویی آنالین مختص هر استان در جهت تعریف و توصیف و راهنمایی گردشگران- 6

سازي قوانین براي ورود و خروج گردشگران البته با حفظ صیانت از منابع اطالعات اجتماعی،  تسهیل و مناسب-7

. بصورت غیرمستقیم سیاسی و نظامی

رسانی اخبار و اطالعات گردشگري مخصوص استان اردبیل و شماره افزایش نظارت نرم افزاري، ایجاد سامانه اطالع-8

پیامک اختصاصی مربوط به نظارت مدیران و معرفی آن گردشگران  

اشخاص و کسبه  گسترش فرهنگ برخورد و رفتار مناسب فرهنگی مردمی و افزایش اطالعات فرهنگی اجتماعی -9

. و بازاریان ساکن در مناطق گردشگري توریستی

.ها و اماکن غذاخوري به صورت سرزده و مالحظه وضعیت برخوردها، قیمت اقالم غذاییبازدید مدیران از رستوران-10

خصوص هاي اجتماعی در شبکه هايرسانو استفاده از پیامهاي مختلف به زبانتهیه نرم افزارهاي موبایل محور -11

هاي توریستی براي گردشگرانمعرفی مکان

هاي گردشگريهاي اینترنتی براي معرفی مکانسایتایجاد وب -12

ها در نتاط مختلف شهرهاي گردشگري و نمایش و توزیع آنتهیه فیلم و بروشورهاي آموزشی از مکان -13
  

  المللی هاي کشورهاي همسایه در سطح بین اطالع رسانی تبلیغات از طریق رسانه. 6

  

هاي متنوع توریستی،  ارائه تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر کشاندن امکانات و استعدادهاي طبیعی و جاذبه

در . استان اردبیل موثر خواهد بود گردشگري ، تمدن، تاریخ، حیات اجتماعی، اقتصادي در توسعه صنعتشناخت فرهنگ

باشند عامل هاي توریستی میزیادیبه صنعت گردشگري و ایجاد مکانگذاران که داراي عالیق  این راستا دعوت از سرمایه

  .باشدمهم و اساسی در جذب گردشگر می

  

  گیرينتیجه.7

  

از تري و از این طریق اطالعات موثقگیرند،  ادي میزی منديبهرههاي نوینتوسط رسانهشده  ارایهتبلیغاتگردشگران اغلب از 

هاي نویندر  استفاده از رسانه و در صنعت گردشگري هاي مدیریتی نقشلذا . آورندهاي گردشگري بدست میمحل

ي  تواند بر توسعه می ايرسانه در این راستا تجهیز ابزار موثر تبلیغات. تواند موثر تر باشدگردشگران میدهی و هدایت  جهت

البته بخش خصوصی باید نقش اصلی .کمک فراوانی کندصنعت آسان و راحت گردشگري وجذب سرمایۀ ارزي و اقتصادي، 

گذاري کم در مدت زمان کوتاه  چون تعداد مشاغلی که بصورت آسان و با سرمایه. را در توسعه و گسترش این هدف بپذیرد
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که در صورت راهنمایی . باشد هاي صنعتی، پزشکی و علمی و کشاورزي و غیره می یر بخشگردد خیلی بیشتر از سا ایجاد می

  .مدیران و  متفکران دولتی از بخش خصوصی رشد سریع و روزافزون در این زمینه را خواهیم دید

  پیشنهادات. 8

  

ه و راهبردي هاي دولتی با نظارت عالی خارج از حوزه و مدیریت NGOایجاد یک موسسه یا نهاد مردمی )1

. هامنطبق با اهداف نظام در مرکز استان اردبیل و هماهنگی با مراکز نمایندگی شهرستان

هاي روشن براي استفاده کنندگان از خدمات و متخصصان گردشگري و مشخصات مقصدهاي  ارائه دستورالعمل)2

مناطق فرهنگی،  -اقتصادي آزادمناطق سرمایه گذاري  -گردشگري داخل استان اردبیل شامل نقاط جغرافیایی

. بیدار  تاریخی، مناطق طبیعت گردي در فصول سرد و گرم بهار و تابستان و زمستان

هاي مالیاتی اي و معافیت هاي مالی و تضمین سرمایه بیمه حمایت)3

ها، امکان بازدیدهاي رایگان از مناطق میراث فرهنگی  و رزرو هتل  تسهیل درحمل ونقل)4

انین و مقررات و صدور ویزا و مسائل قانونی بصورت الکترونیک تسهیالت در قو)5

هاي فرهنگی رایگان عمومی براي تمامی گردشگران خارجی بطوریکه غیر از  تهیه ومعرفی هدایا وبسته)6

. خریدهاي گردشگران باشد

هاي  وري کاروانها براي گردآ هاي ارتباطی مناسب براي ایرانیان مقیم خارج و ارائه مشوق فراهم نمودن کانال)7

گردشگر توریستی

هاي ساالنه نوروزي رایگان براي مردم کشورهاي همسایه  هاي مشترك مردمی و مشارکت در جشن ارائه برنامه)8

.ها خواهد بود ساز حضور بعدي آن استان که زمینه
  

  مراجع.9

."خارجیمقاصد گردشگران ایرانی و ها در شناسایی بررسی نقش رسانه"، 1384.حیدري، اصغر-1

."سی تأثیرات تبلیغاتدر جذب گردشگربرر"، 1384.ابراهیمی، عبدالحمید و دیگران-2

."ارتباطات و توسعه "،1388.زارعیان،داوود-3
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