
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ؛با مصاحبه پژوهشي

 دکتر ناصر رضايي، سرپرست گروه گردشگري پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري آقاي  

 پژوهشکده علمي هيات و عضو  گردشگري ريزي برنامه و مديريت مديرگروه  توانگر، خانم دکتر معصومه

  مشهد فردوسي دانشگاه گردشگري

 (54)  اسالمي انقالب سالگرد چهلمين مناسبت به

  حوزه گردشگري در پژوهش اهميت و جايگاه

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 مریم عابدیپژوهشگر:  
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 نکات برجسته        
 .دوستان یا مصاحبت نهایتا و ادب تحصیل دانش، تحصیل معیشت، اکتساب دلتنگی، رفع و تفریح دارد: انسان برای فایده پنج کردن سفرـ 

رسیدن  توانمی معنااست، جستجوی در همواره که انسان فطرت به توجه با و است گردشگر انگیزه و هدف سفر، شروع برای مسئلهترین  مهمـ  

 دانست. گردشگری از بخشی را مقصد در معنایی هایجلوه به

ترین فرهنگی بین کشورها و به عنوان گستردهمروزه صنعت توریسم در دنیا، یکی از منابع درآمدی و در عین حال از عوامل موثر در تبادالت اـ 

 صنعت خدمات جهان دارای جایگاه ویژه ای است.

بین المللی  )گردشگری(بسیاری از کشورها در حال رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید از خود برای این فعالیتـ 

 .هستند

 های اقتصادی و تجاری است.ریزی توسعه ملی کشورها و به خصوص در بخشمهم در برنامه موضوع گردشگری و مسافرت یکی از مباحثـ 

 

 مقدمه 

تواند هاي اقتصادي و تجاري که ميريزي توسعه ملي کشورها و به خصوص در بخشيکي از مباحث مهم در برنامه

گردشگري است. در واقع اين دو بخش الزم و ملزوم يکديگرند. در جهان امروز، بسياري موضوع  اي داشته باشد،جايگاه ويژه

آمدهاي حاصل از گردشگري را به عنوان يکي از منابع مهم وديت منابع ارزي مواجه هستند، درکه با محداز کشورهاي دنيا 

طبيعي، فرهنگي، باستاني، مذهبي و... از توانمندي  هاي گردشگري به لحاظ منابعجاذبهاند. کسب درآمد ارزي خود قرار داده

  . بسزايي در جذب گردشگران برخوردارند

 بدین منظور در مصاحبه .تواند مفيد باشدميدر اين ميان نقش پژوهش در سرو سامان دادن به وضعيت گردشگري  

سازمان  گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه گردشگری گروه سرپرست رضایی، ناصر پژوهشی؛ با دکتر

 میراث فرهنگی؛ جایگاه پژوهش در عرصه گردشگری را مورد واکاوی قرار دادیم. 

  اهميت پژوهش در حوزه گردشگري مذهبي  

گردشگري همانند يک علم و فعاليت اقتصادي براي رشد و پيشرفت خود نياز به پژوهش دارد و نخستين گام براي ارتقاي 

بررسي و معرفي شوند.  الزم است شهرهايي که از پتانسيل کافي برخوردارند .گردشگري استهاي گردشگري شناخت جاذبه

هاي شهرهايي مثل مشهد، شيراز و قم از مهمترين شهرها به لحاظ گردشگري از نوع مذهبي هستند. بنابراين شناخت جاذبه

  1 است.گردشگري و عوامل دخيل در جذب و ماندگاري از نظر کمي و کيفي حايز اهميت 

 دستي صنايع سازمان پژوهشگاهدکتر ناصر رضایی، سرپرست گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری: 

است که هم اکنون تاسيس شده  1385در قبل از انقالب وجود خارجي نداشته است. اين پژوهشکده در سال  گردشگري و

 اي از اين طرح در پژوهشکده موجود است.نسخه

گذاري توانيم پيش برويم و چگونه و در کجا بايد سرمايهگردشگري چقدر است و تا کجا مي وقتي که ندانيم توانما تا  

بنابراين پژوهش به عنوان  کنيم و در چه قسمتي بايد بازاريابي و تبليغات کنيم؛ بطور قطع به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد.

 ژه در حوزه گردشگري به عنوان يک رکن اساسي بايد به آن توجه کرد.ها بوييک پايه اساسي براي توسعه در همه قسمت

هاي گردشگري همدان انجام نداده به عنوان مثال من خودم متولد همدان هستم و تا زماني که خودم تحقيقي درباره مکان

                                                           
فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري سال نهم ـ  ؛هاي گردشگريهاي کشور بر حسب جاذبهبندي استانردهو ديگران.  زهرا ،نصراللهي.  1
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گردشگري مذهبي اطالع هاي بندي حوزهقسيمچرا که از ت دانستم گردشگري مذهبي در اين استان وجود داردبودم نمي

هايي دارند؛ ولي وقتي تحقيقي درباره استان همدان انجام دادم پس از دانستم کدام مناطق چه پتانسيلنداشتم و نمي

تواند به عنوان استان برتر کشور در حوزه کردشگري بطور عام است و مي 5انتشار نتايج متوجه شدم استان همدان جزء 

مذهبي قلمداد شود. اين نتيجه يک کار تحقيقي پژوهشي بود که در پژوهشکده گردشگري هاي گردشگري يکي از قطب

دهد که شايسته است جايگاه رفيع پژوهش را در حوزه گردشگري نشان ميانجام شد و به نتايج خوبي رسيديم. اين مسئله 

  د.نبه اين مسئله توجه ويژه داشت

 اهميت پژوهش در حوزه گردشگري سالمت 

صنعت گردشگري يکي  :مشهد فردوسی گردشگری دانشگاه ریزی برنامه مدیرگروه  توانگر، معصومه دکتر خانم

هاي فعاليت اقتصادي و فرهنگي است و تغيير و تحوالت جهاني اثرات قابل توجهي بر آن صنعت دارد. از پويا ترين زمينه

تواند ديپلماسي کشورها را در برنامه اجتماعي و فرهنگي ميبررسي و مطالعه اين تحوالت، در عرصه هاي گوناگون سياسي، 

ريزي و بهربرداري بهينه از شرايط حاکم، فراهم سازد. گردشگري سالمت از دو بعد حايز اهميت است. اول اينکه به عنوان 

مجدد گردشگر يکي از انواع گردشگري نيازمند تامين زنجيره اي از خدمات گردشگري است که از مبداء سفر تا بازگشت 

به مبداء را شامل مي شود. از سوي ديگر، موضوع درمان يا دريافت خدمات درماني، پزشکي و تندرستي و خدمات تخصصي 

مرتبط با آن است که گردشگر، انتظار دارد در مقصد گردشگري خود به طور کامل خدمات مورد نيازش را دريافت کند. 

دشگران سالمت( و اعتمادسازي براي وفاداري گردشگر، به سطح کيفي خدمات کيفيت ارايه خدمات به بيماران خارجي)گر

ارايه شده در مقصد بستگي دارد و اين مهم، جز با مطالعه عناصر عرضه و تقاضاي گردشگر و تامين زيرساختها، رفع خالء 

  هاي موجود و پيش بيني آسيب هاي احتمالي، امکانپذير نخواهد بود.

 سازمان صنايع دستي و گردشگري گردشگري پژوهشکده ميراث فرهنگي و در پژوهش روند 

 صنايع معموال سازمان: دکتر ناصر رضایی، سرپرست گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری-

کنند و در برخي که نياز به کار پژوهشي داشته باشد به ما اعالم مي کند و موضوعاتينياز سنجي مي گردشگري و دستي

شرايط بررسي شود و نتايج را به سازمان اعالم و  دبايد براي فالن موضوع تحقيق کن ددهتشخيص مي خود پژوهشگر موارد

م کارهاي تحقيقي کند. بطور کلي به دليل باال بودن پتانسيل کشور ما در موضوع گردشگري مذهبي هر چقدر بتواني

ابتدا هاي گردشگري مذهبي را مديريت کرد. گذاري کرد و برنامهريزي و سرمايهتوان برنامهبيشتري انجام دهيم بهتر مي

ها وضعيت موجود را شناسايي کرد و توانمندي و پتانسيل محيط و مکان مورد پژوهش ارزيابي شود. بايد در پژوهش

بايد ؛ رويمبها مورد بررسي قرار بگيرد تا ببينيم چقدر نياز به ارتقاء دارد و پس از آن سراغ تبليغات و بازاريابي زيرساخت

  در کدام قسمت به منظور جذب گردشگر)چه داخلي و چه خارجي( و در کجا انجام شود. جستجو کنيم تبليغات و بازاريابي

هاي مذکور با پژوهش مشهد: فردوسی گردشگری دانشگاه ریزی برنامه مدیرگروه  توانگر، معصومه دکتر خانم-

هاي مديريتي گردشگري سالمت، امکان سنجي و پتانسيل سنجي محورهاي بررسي چون؛ نقاط قوت و ضعف و چالش

ريزي راهبردي گردشگري سالمت، در قالب توسعه گردشگري سالمت، بازاريابي و اطالع رساني گردشگري سالمت و برنامه

اي و ملي، تهيه و اجرا شده است. در پژوهشي که با کارفرمايي دفتر مرکزي هاي پژوهشي، در مقياس منطقهطرح

، در پژوهشکده گردشگري اين سازمان اجرا شد، واحدهاي داراي ظرفيت ايجاد و توسعه 1396جهاددانشگاهي در سال 

تدوين "بندي شدند. در حال حاضر نيز طرح گردشگري پزشکي در جهاددانشگاهي، در سطح کشور شناسايي و اولويت 

در گروه مديريت و برنامه ريزي گردشگري پژوهشکده  "برنامه مديريت و بازاريابي گردشگري سالمت استان خراسان رضوي
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کند. با توجه به تاکيد اين پژوهش بر شناسايي موانع توسعه و گردشگري در حال اجراست و مراحل پاياني خود را طي مي

رسد، نتايج اين طرح به مسئولين استاني و بخش گذاري در اين حوزه در استان خراسان رضوي، به نظر ميه سرمايهبه ويژ

 هاي آتي کمک کند.خصوصي در زمينه برنامه ريزي

 گردشگري حوزه در شده انجام هايپژوهش تاثير  

به نظر مي رسد استفاده : دکتر ناصر رضایی، سرپرست گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری-

مثال تواند تا اندازه زيادي روند جذب گردشگر را تسريع بخشد.  ار نتايج پژوهش هاي انجام شده در حوزه گردشگري  مي

گيري مديران ذيربط اثر ريزي و تصميمچه اندازه بر برنامهاست تا تحقيقي که درباره فالن موضوع گردشگري انجام شده

ام را در اختيار مديران استان قرار دهم؛ تا خود من تصميم دارم پژوهشي که درباره استان همدان انجام داده داشته است.

اما درواقع ما  .ر گيردريزي و تصميماتي که قرار است براي گردشگري در اين استان انجام شود مورد استفاده قرادر برنامه

ايم بازاريابي و تبليغ کنيم؛ شايسته است مديران توانيم هم کار تحقيقي را انجام دهيم و هم براي کاري انجام دادهنمي

را در مجموع چون گردشگري در کشور ما اولويت نبوده بازخورد آن  گردشگري و ذينفعان خودشان خواستار طرح باشند.

بينيم؛ به طور قطع بايد جديت در کار باشد. موضوع گردشگري بطور عام و گردشگري جدي نمي در سطح جامعه به صورت

  ها استفاده کنند.نفعان و گردشگران بتوانند از اين طرحمذهبي بطور خاص مورد توجه قرار گيرد تا مديران و ذي

-پژوهش زمينه تصميم مشهد: فردوسی گردشگری دانشگاه ریزی برنامه مدیرگروه توانگر، معصومه دکتر خانم-

هايي که در حال حاضر در سطح کند. مسلما فعاليتهاي منطبق بر واقعيات موجود را فراهم ميگيري و سياستگذاري

ها کشور در زمينه گردشگري سالمت در حال اجراست، وابسته به نتايج تحقيقاتي است که توسط نهادهاي دولتي، دانشگاه

ها، ها و کتابهاي تحقيقاتي، پايان نامهها و پروژهن پزشکي و گردشگري در قالب اجراي طرحو موسسات پژوهشي، متخصصي

است. بسياري از فعالين گردشگري سالمت، از متخصصين دانشگاهي هاي تخصصي به دست آمدهها و کارگروهفعاليت انجمن

اند و اين صنعت در اختيار جامعه قرار داده باشند که نتايج تحقيقات علمي و تجربيات خود را در جهت توسعهکشور مي

 نتيجه آن نيز کامال مشهود است. 

هاي اجرايي ها با دستگاهها به ميزان ارتباط بين مراکز توليد علم از جمله موسسات پژوهشي و دانشگاهتاثير نتايج پژوهش

که مبتني بر شناخت اصولي بازارهاي هاي گردشگري سالمت و نيز بخش خصوصي بستگي دارد. با توجه به ماهيت فعاليت

تري هدف و چگونگي جذب بيماران خارجي از ساير کشورهاست، در حال حاضر در ايران، بخش خصوصي به صورت فعال

هاي گذاري و ايجاد کسب و کار هاي جديد در اين حوزه از مشاورهکنند و به منظور سرمايهبرداري ميها بهرهاز نتايج پژوهش

تر هستند که سطح تر و پربازدهکنند. مسلما کسب و کارهايي موفقين پزشکي و گردشگري استفاده ميعلمي متخصص

ي مطالعات پيوسته، و همچنين ها در سايهاطالعات آنها نسبت به تغييرات محيط کسب و کار، بهنگام بوده و اين موفقيت

 آيد.  ست ميريزي سيال واحدهاي فعال گردشگري سالمت به دبازنگري و برنامه

 ؟آيا تا کنون براي افزايش جذب گردشگران سالمت به شهرهاي مختلف تدابيري در اين زمينه انديشيده شده 

ها، که استان ريزي متمرکز در کشور و تجمع امکانات و خدمات پزشکي در مراکز استانبا توجه به حاکميت سيستم برنامه

اند و شهر مشهد کند، ساير شهرها فعاليت چشمگيري در اين حوزه نداشتهخراسان رضوي نيز از اين شرايط تبعيت مي

پذيراي باالترين تعداد بيماران خارجي بوده است. اما با عنايت به رويکرد توسعه پايدار و ايجاد تعادل و توازن در توسعه 

ساير شهرها در زمينه ساير هاي موجود مناطق جغرافيايي کشور در اسناد فرادستي، به نظر مي رسد چنانچه پتانسيل

توان به توسعه هاي مبتني بر آن ميفعاليتهاي حوزه گردشگري سالمت شناسايي شوند، عالوه بر خدمات پزشکي و درمان
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دهي هاي بخش دولتي و خصوصي را جهتطبيعي و گردشگري تندرستي نيز ادامه داد و سرمايه گذاري گردشگري درماني

  کرد. 

  ؟شودشوند حمايت مالي ميهايي که در حوزه گردشگري سالمت نگاشته مينامهاز پايان آيا   

پژوهشکده گردشگري جهاددانشگاهي با برخورداري از ظرفيت علمي قابل توجه در سه دپارتمان تخصصي مديريت و 

ه دانشجويان و ريزي گردشگري، اقتصاد گردشگري و جامعه شناسي گردشگري، آماده ارايه خدمات مشاوره اي ببرنامه

متقاضيان ايجاد کسب و کارهاي جديد در اين حوزه است. اعضاي هيات علمي اين مجموعه با توجه به تخصص خود 

هاي دانشجويي را دارند و توليدات علمي که با مشارکت اعضاء و دانشجويان تهيه و نامهآمادگي راهنمايي و مشاوره پايان

 خوردار خواهد شد.چاپ شود، از حمايت مالي پژوهشکده بر

 سخن آخر 

هاي اماکن متبرکه متعددي در گوشه و کنار اين مرز و بوم پديد آمده است و اين امر به نحوي قابليت ايجاد مراکز و قطب

تواند زمينه ساز تقويت وحدت و يکپارچگي بيشتر کشورهاي گردشگري مذهبي را در ايران فراهم نموده است که مي

توان به دستاوردهاي مهم انقالب اسالمي و همچنين کشورهاي شيعي مذهب شود و در قبل آن ميمسلمان و بخصوص 

ميليون زائر به 15معرفي اسالم ناب و بيداري اسالمي اشاره داشت. آمارهاي موجود حاکي از آن است که ساالنه بيش از 

ترين شهرهاي مذهبي شيعيان از مهم شتابند و به همين سبب اين شهر يکيزيارت امام رضا)ع( در مشهد مقدس مي

ا بتواند کنند و مياين شهر سفر ميشود و همه ساله عالوه بر ايرانيان، مسافران زيادي از کشورهاي منطقه به محسوب مي

ريزي دقيق به عنوان کانون اصلي وحدت و همگرايي دول شيعي و نيز کانوني براي ايجاد روحيه عشق و توسل و در برنامه

کنار آن تقويت روحيه انقالبي و بيداري اسالمي در جهان قلمداد شود چنانکه تا حدودي به اين وظيفه نيز نائل آمده است. 

از هر چيز بيانگر راهبرد توسعه گردشگري زيارتي است که در اين س بيش افزايش شمار زائرين خارجي در مشهد مقد

هاي جذب گردشگر در کشور مورد توجه قرار گرفته است و آثار مثبت بيشتري نيز ها به عنوان يکي از مهمترين شاخهسال

توانند با تشريک مساعي اي است که کشورهاي اسالمي ميتواند از خود برجاي بگذارد؛ چرا که حوزه گردشگري، حوزهمي

  1.ينداافزبيافزوده براي خود ايجاد کنند و به رشد بيداري جامعه خويش يکديگر، در آن ارزش

 

 

                                                           
 و مديريت مطالعات فصلنامه مسلمان، دول بين اسالمي بيداري توسعه در راهکاري اسالمي-شيعي گردشگري ،1395 نظري، محمد و . اکبري، پيمان 1

  کارآفريني


