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گردشگری علمی؛ فهم پدیدارشناسانۀ تجربه زیسته گردشگران
خارجی دانشگاههای ایران
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تاریخ دریافت -8938/80/33 :تاریخ پذیرش8938/83/5 :

چکیده
پژوهش حاضر ،سعی در فهم تجربه گردشگری علمی دارد و این امر در بین دانشپژوهان خارجی که
گردشگری علمی را در ایران تجربه کردهاند ،بررسی شده است .در این پژوهش ،بنا بر نیاز به استفاده از
تجربیات افراد درگیر در موضوع تحقیق ،از روش تحقیق کیفی و از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده
شد .به دلیل نظاممند بودن روش کوالیزی برای تحلیل دادهها ،از این روش استفاده شد .با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند تا رسیدن به اشباع با  13نفر ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته انجام شد .اعتبار نتایج
بهدستآمده با استفاده از مراجعه مجدد به شرکتکنندگان در تحقیق و جلب توافق ایشان حاصل شد .در
انتها چهار دسته تم حاصل شد که عبارتاند از؛ جنبه علمی ،جنبه مذهبی ،جنبه فرهنگی و جنبه اقتصادی و
اوقات فراغت .یافتههای این تحقیق در شناخت و درک بهتر رفتار گردشگران علمی و پیشبینیهای آینده
مؤثر است .بهکارگیری صحیح یافتهها نیز توسعه گردشگری علمی و متعاقباً ،افزایش رضایت گردشگران را
در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی :تجربۀ زیسته ،گردشگری علمی ،پدیدارشناسی.

 .1عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان.
 .2عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت جهانگردی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
 . 3دانشجوی دکتری ،مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی ،دانشگاه تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
soltani.91@ut.ac.ir
 .۰دانشجوی دکتری ،مدیریت استراتژیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
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مقدمه
آمار ارائهشده توسط سازمان جهانی گردشگری ،همچنان از پویایی و رشد پرشتاب صنعت
گردشگری حکایت دارد (ضيایی ،سعيدی و تراب احمدی .)8938 ،گردشگری ،پدیدهای است
که از گذشتههای دور موردتوجه جوامع انسانی بوده و برحسب نيازهای متفاوت اجتماعی و
اقتصادی به پویایی خود ادامه داده است (منصوری مؤید ،مرادی و مالیی .)8936 ،بسياری از
کشورهای دنيا ،این صنعت پویا را بهعنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش
خصوصی و توسعه زیرساختهای خود در حد بسيار گسترده به کار میگيرند (زارع ميرک
آباد .)8935 ،در طول چند دهه گذشته ،گسترش قابلتوجهی در گردشگری ،بهویژه
گردشگری بينالمللی وجود داشته است (لی و همکاران .)3088 ،8بر طبق گزارش سازمان
جهانی گردشگری ،)3088( 3امروزه حجم کسبوکار گردشگری برابر و یا حتی بيشتر از
صادرات نفت ،مواد غذایی و خودرو است .گردشگری یکی از نقشآفرینان عمده در تجارت
جهانی است و یکی از منابع اصلی کسب درآمد برای بسياری از کشورهای درحالتوسعه است.
این گسترش جهانی گردشگری در کشورهای توسعهیافته و صنعتی ،مزایای اقتصادی و
فرصتهای اشتغال را در بسياری از بخشها ایجاد کرده است .تعداد گردشگران بينالمللی
ورودی در جهان در سال  3089رشد  9درصدی داشته و به ميزان  8٫939ميليون بوده است .به
همين ترتيب ،گردشگری خارجی در سال  3089درآمد  8٫6تریليون دالری در برداشته است.
این سازمان ،همچنين افزایش  4الی  5درصدی گردشگران ورودی در سال  3088را پيشبينی
کرده است.
از طرف دیگر ،رابطه بين علم و گردشگری یک رابطه ذاتی است و علم نيز یک ماهيت انتقالی
دارد که می تواند به گردشگر منتقل شود و به تجربه و افزایش آگاهی او کمک کند؛ بنابراین،
توسعه گردشگری علمی در یک منطقه میتواند اثرات مثبت بالقوهای بر فرهنگ ،اقتصاد و
محيطزیست آن منطقه داشته باشد (کمپس و سرا .)3089 ،9گردشگری علمی ،یکی از انواع
گردشگری پایدار است که اهداف اصلی آن بازدید از مراکز علمی ،آزمایشگاهها ،موزهها،
1. Li et al.
2. UNWTO
3. Campos & Serra
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دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی برای شرکت در مراسمهای علمی ،کنفرانسها ،انجام تحقيقات و
آزمایشها است؛ بنابراین ،هدف اصلی آن فعاليتهای علمی در مقصد گردشگری است .در
سالهای اخير عالقه به گردشگری علمی با توجه به توسعه و پيشرفت علم و نوآوریهای علمی
رو به افزایش بوده است (توماسيان و توماسيان.)3088 ،8
تجربه گردشگری ،بر پيشبينی ها و انتظارات گردشگر قبل از سفر تا حد زیادی تأثير میگذارد.
عالوه بر این ،افراد پس از سفر نيز تجارب خاصی را به یاد میآورند (پارک و سنتوس،3
 .)3089ازاینرو ،برای دستيابی به مزیت رقابتی در مقصد گردشگری ،مقصد گردشگری باید
نشان دهد که همه جذابيتها و تجربههای گردشگری که تاکنون ارائهشده با مقاصد دیگری که
گردشگر مدنظر دارد ،تفاوت دارد (دیر و کيم)3009 ،3؛ بنابراین ،کيفيت تجربه گردشگری
یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی مقصد گردشگری است .برخی نویسندگان بيان میکنند
کيفيت تجربه گردشگر باید بهعنوان یک عامل مؤثر در درک آنها از رقابتپذیری مقصد
گردشگری مدنظر تلقی گردد و درنتيجه بر تصميمگيری ،تصور و نيات رفتاری آینده آنها
نسبت به مقصد گردشگری تأثير خواهد گذاشت .تجربه گردشگری ازاینرو حائز اهميت است
که امروزه مقاصد گردشگری برای جذب گردشگران با تأکيد بر تجربهای که به آنها ارائه
میکنند ،با یکدیگر به رقابت میپردازند (منگ.)3006 ،4
از دیگر سو ،با توجه به جایگاه علمی دوم ایران در منطقه و بيست و دوم در جهان 5و همچنين
ازآنجاییکه دانشگاههای ایران دارای ظرفيتهای علمی-پژوهشی بسياری میباشند میتوانند
ساالنه پذیرای تعداد زیادی از اردوهای علمی ،دانشجویی و دانشآموزی از نواحی مختلف
جهان باشند .با مهيا نمودن زیرساختهای الزم و ضروری جهت این نوع گردشگری در این
مناطق و با توجه به تعداد قابلتوجه مراکز آموزش عالی و مراکز آموزشوپرورش ،این نوع
گردشگری میتواند در درآمدزایی و توسعه علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور نقش

1. Tovmasyan & Tovmasyan
2. Park & Santos
3. Dwyer & Kim
4. Meng
5. www.scimagojr.com/countryrank.php
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بسزایی داشته باشد .به گزارش تابناک 8و به نقل از معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقيقات و
فنآوری ،هماکنون  35هزار دانشجوی خارجی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران
تحصيل میکنند .این تعداد دانشجو از  85کشور خارجی برای تحصيل در مقاطع مختلف در
ایران اقامت دارند و پنج درصد از جمعيت دانشجویی کشور را تشکيل میدهند .دانشجویان
خارجی ایران عمدتاً در دانشگاههای شهر تهران شامل دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه تهران،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه شهيد بهشتی و دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) قزوین
مشغول به تحصيل و پژوهش میباشند .همچنين ،در عصر جدید نيز کشور ایران میتواند با
سرمایهگذاری بر روی قوتهای علمی در رشتههای جدید در سطح منطقهای و بينالمللی
بهعنوان یکی از بازیگران آموزش عالی در سطح منطقه مطرحشده و زمينه جذب محققان و
اندیشمندان مختلف به کشور را به بهانههای مختلف فراهم سازد که ارزآوری و جذب سرمایه
خارجی را نيز در پی خواهد داشت .بر این اساس در این تحقيق سعی بر آن شده تا تجربه زیسته
گردشگران علمی موردبررسی و مطالعه قرار گيرد .علیرغم اهميت این موضوع تحقيقات
داخلی تاکنون به موضوع گردشگری علمی نپرداختهاند و در این زمينه در کشور ،خأل تئوریک
احساس میشود که انجام این تحقيق میتواند زمينه گردشگری علمی موفق را فراهم کند.
مباني نظری و پیشینه پژوهش

گردشگری علمي
امروزه ،گردشگری علمی بهعنوان یک استراتژی توسعه جایگزین ظهور کرده است که
میتواند در زمينه رشد اقتصادی و اجتماعی به جوامع محلی کمک کند .علم ،مسافرت و
گردشگری از لحاظ تاریخی به یکدیگر وابسته هستند اما هنوز تعریف گردشگری علمی در
صنعت گردشگری نامعلوم و مبهم است .نویسندگان مختلفی ،گردشگری علمی را بخشی از
گردشگری ماجراجویانه و طبيعتگردی محسوب میکنند (برولون و تورس .)3086 ،3الرمن و
پردو )8383( 9و حال و سارینن )3080( 8گردشگری علمی را بهعنوان یک جایگزین برای سایر
1. www.tabnak.ir/fa/news/633706
2. Bourlon & Torres
3. Laarman & Perdue
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گونههای گردشگری میبينند .بعضی از نویسندگان نيز گردشگری علمی را به یک سفر علمی
(مورس )8339 ،3و گردشگری تجربی (اسميت )3005 ،9مرتبط میدانند .وست 4و همکاران
( )3008گردشگر علمی را بهعنوان گردشگرانی که به تحقيقات علمی در مقصد گردشگری
میپردازند ،تعریف میکند .ایليينا و ميگيروفسکی )8333( 5از اصطالح گردشگری دانشمحور
برای توصيف گردشگری علمی استفاده میکنند .از دیدگاه بورلون و تورس ( )3086در
گردشگری علمی مسافر بهعنوان یک بازیگر در تجربه گردشگری خود حضور و واکنش فعال
دارد و صرفاً یک مصرفکننده محض نيست .او تجربهاش را با تشخيص خود از مکانهای
بازدید شده ترکيب میکند و بنابراین درخواستهای خاصی را برای برآورده کردن انتظارات
خود نيز خواهد داشت (برولون و تورس.)3086 ،
از دیدگاه فيليپوا 6و همکاران ( ،)3089گردشگری علمی و آموزشی نوع جدیدی از
گردشگری بينالمللی است که شامل سفر باهدف انجام تحقيقات علمی ،مطالعه و یا ارتقاء
مهارتهای حرفهای است .مشارکت در پژوهشهای علمی و کنفرانسها نيز بخشهای دیگری
از گردشگری علمی است .گردشگری کنگرهها و اجرای فعاليتهای علمی برونمرزی نيز در
حوزه گردشگری علمی قرار میگيرند .یکی از عوامل کليدی مهم در گردشگری علمی،
همکاری مؤسسات علمی مختلف و کارکنان آنها است .مائو و بورلون ،)3088( 9به بررسی
انواع گردشگری علمی در شيلی پرداختهاند و در مقاله خود گردشگری علمی را اینگونه
تعریف میکنند که گردشگری علمی نوع ویژهای از گردشگری است که دانش و اطالعاتی را
به دست میدهد .آنها گردشگری علمی را به چهار دسته تقسيم میکنند :اکتشاف و
گردشگری ماجراجویانه با ابعاد علمی؛ گردشگری فرهنگی بر پایه دانش علمی؛ گردشگری
زیستمحيطی داوطلبانه و گردشگری علمی پژوهشی.

1. Hall & Saarinen
2. Morse
3. Smith
4. West
5. Ilyina & Mieczkowski
6. Filippova
7. Mao & Bourlon
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شکل  .1انواع گردشگری علمی (مائو و بورلون)2011،

از دیدگاه رولو و فارید 8نيز ( )3089گردشگری علمی به معنای فعاليتهای علمی و پژوهشی با
مشارکت دانشجویان ،گردشگران یا حتی غيرمتخصصان است .گردشگری علمی ،مشارکت
بازدیدکنندگان را در تحقيقات علمی و تحقيقاتی تسهيل میکند و تجربه منحصربهفرد و غنی را
به گردشگری میافزاید .گردشگری علمی شامل اشکال زیر است:
اکتشاف :اردوهای علمی به رهبری محققان (ملی و بينالمللی) باهدف ارزیابی پتانسيل
تحقيقاتی یک منطقه است که یک مسئله علمی در یک منطقه جغرافيایی خاص ارائه میشود.
بازدیدکنندگان همراه نيز بهعنوان کاوشگر ،به نظرسنجی و مشاهدات میپردازند.
زمينه تحقيقاتی :جایی که بازدیدکننده بهعنوان یک عضو فعال یک گروه علمی تحقيقی را
انجام میدهد.
پروژههای علمی داوطلبانه :ابتکاراتی که بازدیدکنندگان ،دانشجویان یا حتی غيرمتخصصان
بهعنوان کمککننده یا عضو تحقيق ،برنامههایی همچون حفاظت از یک منطقهای را تحت
عنوان پروژهای مطالعه میکنند.
1. Revelo & Farydde
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برنامههای فرهنگی :بازدید از سایتهای موردعالقه که توسط دانشمندان برای دستياران
پژوهشی هدایت میشوند و ابعاد جدیدی از اطالعات و مفاهيم را به تجربه گردشگری اضافه
میکنند.
امروزه گردشگری علمی در حال رشد روزافزونی است و بهعنوان یکی از ابعاد رو به رشد
گردشگری شناخته شده است .از بين مقاصد شناختهشده علمی ،ویژگیهایی نظير باالترین
درجه ،پرسرعتترین ،پایينترین و بيشترین ،در زمينههای مختلف و بهعنوان عامل برتری این
مقاصد گردشگری برای محققان مطرح است و تقاضا برای این مقاصد بسيار زیاد است.
بهعنوانمثال ،سازمان اروپایی تحقيقات هستهای در ژنو که بزرگترین آزمایشگاه فيزیک ذره
در دنياست بهعنوان از این مقاصد گردشگری علمی پر تقاضا مطرح است (موالکاکوا و
دوماراکا.)3088،8
گردشگری علمی دارای سه فاز است :اکتشاف ،تحقيق و یادگيری .در مرحله اکتشاف،
گردشگران ،دانش خود را در مورد منطقه گسترش میدهند .در مرحله تحقيق و بررسی ،تحقيق
علمی برای یادگيری بيشتر در مورد افراد و محيط گردشگری انجام میشود .در طول مرحله
یادگيری ،دانش حاصل از مراحل قبلی برای اطالعرسانی و تبدیل آن به محصوالت گردشگری
یعنی مقاالت و دستاوردهای علمی ،مورداستفاده قرار میگيرد (سلکوم و کالین.)3085 ،3
گردشگران علمی ممکن است به دنبال یک ماجراجویی آموزشی باشند که دستاوردها و نتایج
سفر علمی آنها از طریق انتشار در مجالت معروف میتواند به سرمایه اقتصادی تبدیل شود.
مسائل مهمی که در رابطه با گردشگری علمی وجود دارند عبارتاند از (وست :)3008 ،با
توجه به اثر منفی و بعضاً مخربی که اکو توریسم بر منطقه دارد گردشگری علمی میتواند
جایگزین خوبی برای انواع گردشگری باشد ،دالیل سفر در گردشگری علمی از اهميت زیادی
برخوردار است و بيش از سایر گونههای گردشگری مسئله ترجمه و زبان تخصصی در آن مهم
است و در نهایت ،جوامع محلی مزایای مربوط به اکو توریسم را میخواهند ،گردشگری علمی
میتواند برخی از این مزایا را بدون برخی از تأثيرات منفی سایر گردشگریها ،فراهم کند.
1. Molokacova & Domaracka
2. Slocum & Kline
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گردشگری علمی ،به لحاظ مکانی در سطوح مختلفی قرار دارد .گاهی این نوع گردشگری
درون مرزهای محلی (سطح خرد) صورت میگيرد و گاهی در سطوح کالن فراتر از مرزهای
منطقهای و ملی قرار میگيرد که در حيطه گردشگری بينالمللی جای میگيرد .گردشگری
علمی در سطح بينالمللی افزون بر آثار علمی ،آثار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری
بينالمللی را نيز به همراه دارد .گسترش گردشگری علمی در هر کشوری نيازمند اتخاذ
سياستها و استراتژیهایی برای توسعه زیرساختها و تجهيزات علمی آموزشی و افزایش
قدرت رقابت مقصد گردشگری علمی در مقایسه با سایر مقاصد گردشگری علمی است
(وست.)3008 ،
ساختارها یا عوامل مؤثر در اینکه مکانی بهعنوان مقصد گردشگری مورد تقاضای گردشگران
واقع شود را میتوان در حوزههای زیر طبقهبندی کرد (صادقلو و سجادی قيداری:)8939 ،
الف) وجود زیرساختها ،تجهيزات با تکنيکهایی که وجه مميزه یک مقصد از دیگر مقاصد
و سبب مزیتهای رقابتی آن باشد .بهعنوان نمونه ،وجود یک آزمایشگاه پيشرفته و
منحصربهفرد ،میتواند سبب افزایش تقاضای گردشگری علمی برای کشور ،شهر ،دانشگاه یا
مجموعهای شود و بدینوسيله تقاضای گردشگران علمی را در سطوح بينالمللی توسعه دهد.
ب) وجود شخصيتها یا اماکن کاریزماتيک :نباید از یاد برد که گاه مقصدی بهعنوان مهد
علومی خاص به شمار میآید و وجود فضاهای علمی -تاریخی و یا شخصيتهای محبوب و
کاریزمای علمی به توسعه تقاضا و استقبال از آن میگردد .بهعنوانمثال ،وجود دانشمندی که
پایهگذار یک علم و یا قوانين گسترده در حوزه آن است میتواند باید به محدودیت یک مکان
و با تقاضای افزون برای استفاده از دانش موجود در این مکان بهواسطه حضور این فرد شود.
ج) وجود پدیدهای علمی منحصربهفرد :ماه تقاضا برای یک مکان برای اکتشاف ،مطالعه و
تحقيق بر روی پدیدهای اجتماعی ،جغرافيایی و یا تاریخی سبب شکلگيری جریانات
گردشگری علمی در حوزههای آموزشی فرامرزها میگردد .بهعنوان نمونه مطالعه بر روی انواع
خاصی از گردبادهای منطقهای ،جریانات اقليمی مشخص ،آتشفشان ،زندگی خاص قبایل یک
منطقه و نظایر پدیدههای علمی -اجتماعی ،تاریخی ،جغرافيایی میباشند که جریاناتی از
مسافرتهای اکتشافی و علمی را در سطوح مختلف آموزشی شکل میدهند.
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د) سياستها و تصميمات :الزم به ذکر است که پدیدههای سياسی ،جریانات و یا تصميمات
بسياری نيز میتواند با مطرح کردن برخی رویکردها ،شعارها و اتخاذ برندهای مختلفی از
وجههای سياسی در دیدگاه جهانی ،سبب شکلگيری جریانات علمی  -آموزشی و ابزار آن
گردد .بهعنوانمثال ،شعار صلحطلبی و تالش کشوری برای اتخاذ وجهه صلحطلبی در برابر
دیدگاه سایر کشورهای جهان ،این ضرورت را ایجاد میکنند که کشور مذکور مجموعه
تالشهایی را برای پژوهش ،برگزاری سمينارها و کنفرانسهای علمی و تبليغاتی و نظایر آن به
عمل آورد تا بتواند این برند را به نام خود ثبت و در اذهان جهانی تائيد نماید .همچنين بر اساس
برخی تصميمات آموزشی ،بسياری از المپيادها ،مسابقات و نظایر آن زمينه را برای توسعه
جایگاه گردشگری علمی در برخی مقاصد گردشگری علمی مهيا میسازد.
ه) استفاده از فرصتها ،قوتها و تفاوتهای فرهنگی موجود :تقریباً تمامی کشورها را میتوان
دارای ویژگیها و مشخصههای فرهنگی و بومی منحصر به آن کشور دانست که میتواند
زمينهساز تعریف رشتههای تخصصی آموزشی در آن گردد .بهعنوانمثال ،آموزش زبان فارسی،
داروهای گياهی ،طب سنتی و  ...برخی از این فرصتها هستند که میتواند در حوزه آموزشی-
علمی بهعنوان پتانسيل جاذب گردشگر علمی مدنظر قرار گيرد.

تجربه گردشگری
درواقع محصول اساسی در گردشگری ،تجربه مقصد گردشگری است .در مقایسه با سفر
تجاری یک مسافر ،انتخاب مقصد گردشگری بستگی به خوشی و لذت مسافر دارد؛ زیرا تجربه
سفر وی مرتبط با خود مقصد نيز است .درنتيجه رقابتیتر شدن بازارها ،شرکتها تالش میکنند
با متمایزسازی محصوالت خود را از رقبا متمایز کنند .صنعت گردشگری هم از این امر مستثنا
نيست و مقاصد گردشگری باید به دنبال تأکيد بر داشتههای منحصربهفرد خود باشند و یا با
ایجاد تجربه بهیادماندنی برای گردشگران خود را از سایر مقاصد گردشگری متمایز کنند
(جعفری و همکاران .)8939 ،در صنعت گردشگری ،گردشگران تجربه را خریداری میکنند و
به دست میآورند؛ یعنی مجموعه وسيعی از فرآیندهای تعاملی بين افراد که از برقراری
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تماسهای مختلف بين گردشگران و ارائهدهندگان در طول مدت اقامت آنان ناشی میشود
(کروچ و ریچی.)3000 ،8
فعاليت اصلی صنعت گردشگری ،فروش تجارب است؛ بنابراین درآمد کسبوکارهای
گردشگری تنها با ارائهی تجارب خوشایند و هيجانانگيز تضمين میشود؛ زیرا تجارب
مصرفکنندگان بر رضایت آنها و همچنين ارزیابی آنان از یک خدمت خاص ،اثر زیادی
دارد؛ عالوه بر این ،افراد پس از تجربهی فعاليتهای درباره شرکت ارائهدهندهی آن فعاليتها،
برند محصول و یا خدمت شناخت به دست میآورند (ضرغام بروجنی و بهمنش )8933 ،در
ادبيات گردشگری محققين بر اهميت ارائه تجارب خاطرهانگيز برای گردشگران تأکيد
کردهاند؛ زیرا تجارب گردشگران ،مهمترین منبع اطالعاتی آنان برای تصميمگيری در
خصوص بازدیدهای دوباره آنها از مقصد هستند (کزاک .)3008 ،3اوتو و ریچی)8336( 9
تجربه گردشگری را بهعنوان حالت ذهنی و روحی گردشگران در طول سفر که خدماتی را نيز
دریافت میکنند ،توصيف میکنند.
تجربه گردشگری درک مصرفکنندگان از تصویر برند مقصد است ،یعنی اینکه چگونه یک
مقصد در ذهن مصرفکنندگان یادآوری میشود (گاردینر و اسکات .)3088 ،4تونگ و
ریچی )3088( 5تجربه گردشگری را بهعنوان ارزیابی ذهنی فرد (فعال ،شناختی و رفتاری) از
رویدادهای مربوط به فعاليتهای گردشگری خود که قبل از شروع (برنامهریزی و تهيه) ،در
طول فعاليت (در مقصد) و پس از سفر (یادآوری) انجام میشود ،تعریف میکنند .از دیدگاه
استمبوليز و اسکينز )3009( 6تجربه گردشگری شامل سه قلمرو آموزش ،زیباییشناسی و
سرگرمی است .برخی مطالعات نيز نشان دادهاند که تجربه گردشگری شامل ابعاد احساسی،
اجتماعی ،شناختی و روانشناسی است (چن و راهمن .)3088 ،9تجربه گردشگری بهعنوان

1. Crouch & Ritchie
2. Kozak
3. Otto & Ritchie
4. Gardiner & Scott
5. Tung & Ritchie
6. Stamboulis & Skayannis
7. Chen & Rahman
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تجربهای از گردشگر تعریف میشود که پس از اتمام سفر در ذهن او یادآوری میشود و او به
یاد میآورد (کيم .)3080 ،8اهميت تجربه گردشگری از قدرت نفوذ حافظه او و تأثير آن در
تصميمگيری مصرفکننده حاصل میشود .در حقيقت ،زمانی که یک گردشگر تصميمی برای
بازبينی یک مقصد خاص اتخاذ میکند تجربه گردشگر بهعنوان ارزشمندترین منبع اطالعات او
برای تصميمگيری محسوب میشود (چاندراالل و ونزوئال)3089 ،3؛ بنابراین ،کيفيت تجربه
گردشگری یکی از مهمترین و اساسیترین مزیتهای رقابتی مقصد گردشگری است .کيفيت
تجربه گردشگر به تعامالت بين گردشگر و جوامع ميزبان و ساکنان آنها ،ارائهدهندگان
خدمات و نهادهای دولتی اشاره دارد (جنينگز و نيکرسون.)3006 ،9

روششناسي پژوهش
پدیدارشناسی معنای تجربيات زنده گروهی از افراد از یک مفهوم یا پدیده را توصيف مـیکنـد
(خليلی مقدم و همکاران .)8939 ،محققان دیدگاه های هوسرل و پـس از وی هایـدگر را مبنـای
دو گونه اصلی پدیدارشناسی میدانند (آشورث و چانگ .)3006 ،4بـر ایـن اسـاس مجموعـاً دو
رهيافت به پدیدارشناسی وجود دارد :پدیدارشناسی هرمنوتيک 5منسوب بـه هایـدگر (ون مـنن،6
 )8330و پدیدارشناسی تجربـی ،اسـتعالیی یـا روانشـناختی 9متعلـق بـه هوسـرل (موسـتاکاس،8
 )8334که مبنای پژوهش حاضر است.
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شيوه پـژوهش توصـيفی -پيمایشـی مـیباشـد .بـرای
گردآوری دادهها از روش مصاحبه نيمـه سـاختاریافته اسـتفاده شـده اسـت .بـا توجـه بـه اهـداف
پژوهش ،روش پدیدارشناسی بهعنوان روش تحقيق انتخاب شده است .در این پژوهش نيز سـعی
بر آن داریم که تجربه زیسته افراد را در زمينه گردشگری علمی بررسی کنيم .در تحقيـق حاضـر
1. Kim
2. Chandralal and Valenzuela
3. Jennings & Nickerson
4. Ashworth & Chung
5. Hermeneutic Phenomenology
6. Van Manen
7. Empirical, Transcendental Or Psychological Phenomenology
8. Moustakas
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نمونهگيری با حداکثر تنوع از نوع نمونهگ يری تئوریـک یـا مبتنـی بـر هـدف انجـام شـده اسـت.
پژوهشگر سعی بر آن داشته بهصورت هدفدار و بر مبنای موردنياز بودن اطالعات ،نمونـههـا را
انتخاب کند .مصاحبهشوندگان از بين افرادی انتخاب میشدند که تجربـه گردشـگری علمـی را
در ایران داشتهاند .حجم نمونه در این پژوهش نيز بـا رسـيدن بـه حـد اشـباع دادههـا تعيـين شـده
است .نمونه آماری در پژوهش حاضر  89نفر از دانشپژوهان خارجی دانشگاه تهـران مـیباشـد.
مصاحبهها بهصورت نيمه ساختاریافته انجام شدند و مدتزمان هرکدام از مصاحبهها از  90دقيقه
تا  30دقيقه متغير بود.
در راستای تجزیـهوتحليـل دادههـا نيـز از روش هفـت مرحلـهای کـوالیزی اسـتفاده شـده اسـت
(ساندرز3009 ،8؛ شوشا3083 ،3؛ اسپزیل و کارپنتر )3009 ،9که خالصه این مراحـل در شـکل 3
نشان داده شده است.

1. Sanders
2. Shosha
3. Speziale & Carpenter
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گام اول:

تهیه رونوشت از مصاحبهها و مطالعه
چندباره آن

گام دوم:

شناسایی جمالت و عبارات معنیدار

گام سوم:

استخراج معانی فرموله شده

گام چهارم:

ادغام معانی فرموله شده و استخراج

جهت معتبر سازی

دستهها ،خوشهها و تمها
گام پنجم:

ارجاع به روایتهای اولیه

ترکیب نتایج در قالب یک توصیف جامع از

رد دادهها یا تمهای
نامربوط و نامنطبق

پدیده مورد مطالعه
گام ششم:

گام هفتم:

تقلیل توصیفات جامع جهت دستیابی به ساختار بنیادی

رجوع به مشارکتکنندگان جهت اعتبار سنجی توصیفات جامع و
ساختار بنیادی آن

شکل  .2روند تجزیهوتحلیل دادههای پدیدارشناسی توصیفی با روش کوالیزی1978 ،

تجزيهوتحلیل دادهها
گام  :8پس از انجام هر مصاحبه ،گفتههای مصاحبهشوندگان بهصورت متن در فایل ورد وارد
شدند .فایل صوتی ضبطشده نيز بهدفعات گوشداده شده و هرکدام از متون بارها و بارها
خوانده شدند .در حين انجام این کار نيز هرگونه ایدهای که پژوهشگر بنا به مطالعات قبلی
داشته ،یادداشت شدند .این امر به کشف پدیده گردشگری علمی بهعنوان تجربهای که
گردشگران خودشان تجربه کرده بودند کمک نمود.
گام  :3در این مرحله جمالت و عبارات معنی دار مربوط به تجربه زیسته گردشگران علمی از هر
متن مصاحبه استخراج شدند .این عبارات در فایل جداگانهای ثبت و بر اساس شماره مصاحبه و
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شماره پاراگراف کدگذاری شدند .جدول  8چند نمونه از عبارات معنیدار شناساییشده و
استخراجشده توسط گردشگران را ارائه میکند.
گام  : 9معانی عبارات معنادار استخراج و فرموله شدند .هرکدام از معانی به یک دسته
کدگذاری شدند .همهی عبارات و معانی آنها برای ایجاد اطمينان از صحيح بودن فرایند و
سازگار بودن معانی بارها بررسی گردیدند .جدول  3نمونههایی از چگونگی تبدیل عبارات
معنیدار به معانی فرموله شده را نشان میدهد.
 .نمونههایی از عبارات معنیدار1جدول

عبارات معنیدار

شماره مصاحبه

" مسلمان و شیعه هستم و ایران هم کشوری مسلمان و شیعه است .به کشور آذربایجان

1

نزدیک است .فرهنگمان شبیه است .از بچگی دوست داشتم بیایم ایران".
" هزینه تحصیل در کشورهای دیگر باالتر است .در زبان مشکالت کمتر است و به همان

۰

دالیل اشتراکات مذهبی ،فرهنگی ،تاریخی ایران را توصیه میکنم".
" جاذبه فرهنگی ایران برایم جالب بود .پدرم و رسانهها خیلی میگفتند ایران مردم

13

مقاومی دارد و کشور متحدی هستند و دوست داشتم ببینم".
" در سطح خاورمیانه و در علوم انسانی سطح ایران خیلی باالتر است".

۶

" در رشته من در دنیا هیچ جای دیگر بهتر از ایران نیست .در آمریکا فلسفه اسالمی

۴

تدریس نمیشود .در اروپا فلسفه اسالمی تدریس میشود .در مونیخ هست .مثالً روش
جدید تحقیق را دارند ولی حرف اول را ندارند".
" در پاکستان محیط کالسی و جامعه غیررسمی است اما اینجا رسمی هست و انتظارش

۰

رو نداشتم".

گام  :4معانی فرموله شده دستهبندی و گروهبندی شدند .این دستهها بيانگر ساختار
منحصربهفردی از خوشه ها هستند .هر خوشه به صورتی کدگذاری شد که تمامی معانی فرموله
شده مربوط به گروه معانی را شامل شود .سپس گروههای خوشهها که منعکسکننده دید
خاصی میباشند ،با یک دیگر ادغام شدند تا ساختار متمایزی از تم را شکل دهند .درواقع ،همه
این تم ها ازنظر درونی همگرا و ازنظر بيرونی واگرا هستند؛ به این معنی که هر یک از "معانی
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فرموله شده " تنها در یک خوشه تمی که ازنظر معنی متمایز از ساختارهای دیگر است قرار
میگيرد (ماسون .)3003 ،8جدول  9فرایند ساخت اولين تم "کسب اعتبار علمی " از ادغام
خوشهها را نشان میدهد .نقشه نهایی نيز در جدول  4نمایش داده شده است.
 .نمونههایی از فرایند ایجاد معانی فرموله شده از عبارات معنیدار2جدول

عبارات معنيدار

معاني فرموله شده

نسبت به دانشگاههای قویتر مثل اروپا و امریکا قطعاً تفاوت جایگاه علمی برتر ایران در آسیا
هست؛ اما ایران هم ضعیف نیست درسته به آنها نمیرسد اما بد
هم نیست .در آسیا به نظرم اولین یا دومین هست .ایران ازنظر
علمی در آسیا خیلی پیشرفت کرده است .سطح علمی ایران از
افغانستان خیلی باالتر است از پاکستان هم قدری باالتر است .در
سطح خاورمیانه و در علوم انسانی سطح ایران خیلی باالتر است اما
در مقایسه با کشورهای غربی جایگاه پایینی دارد [م ،1م ،۰م،1۱
م]۶
من قبل از اینکه بیایم ایران کتابهای نویسندگان و اساتید ایرانی قوت علمی اساتید دانشگاههای ایران
حقوق را خوانده بودم و خالیالذهن نبودم و در تصورم بود در
ایران در علوم انسانی خوب کارشده .و فقط میخواستم دانشگاه
تهران ،عالمه ،بهشتی و دانشگاههای برتر باشم .وقتی آمدیم ایران
اساتیدی را دیدیم که خیلی از پیشبینی ما باالتر بود .یک تعدادی
در حد تصور ما بودند و یک تعداد کمی هم از تصور ما پایینتر
بودند .بیشترشان باالتر از تصور ما بودند و اساتید خیلی خوبی
بودند[ .م ،11م]2
در کل میشود گفت ازلحاظ علوم انسانی ایران کار قابلتوجهی برآورده سازی نیازهای علمی افراد
کرده است .آنچه ازلحاظ تحصیلی توقع داشتم خواستههای من خارجی
برآورده شد .ازلحاظ علمی ایران خیلی خوب بود[ .م ،0م]۳
ایران کشور پیشرفتهای است .من قبل از اینکه بیایم ایران فکر ایران ازنظر علمی کشوری پیشرفته
میکردم دارم میآیم جایی که اصالً هیچ پیشرفتی ندارد و به علت است
تحریم عقبمانده است اما وقتی آمدیم ایران دیدیم نه .ایران خیلی
پیشرفت است و خیلی فراتر از تصور ماست [م]3
1. mason
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در ایران منابع علمی خیلی خوبی معرفی میشود[ .م ،2پ ]0

استفاده از منابع علمی معتبر در

روابط اساتید خیلی خوب است و برایمان وقت میگذارند و در تدریس
ارشد و دکتری خیلی نقش استاد و زمان گذاشتنش مهم است [م]3

صرف وقت برای دانشجو

در علوم انسانی ایران برای درس خواندن خیلی خوب است و من جایگاه شاخص ایران درزمینهٔ علوم
توصیه میکنم چون تحقیقات گستردهای در ایران انجام شده است انسانی در کل دنیا
و جایگاه اول را دارد .و درزمینهٔ تفسیر فقه و فلسفه اسالمی هم
جایگاه نخست را دارد .در رشته من در دنیا هیچ جای دیگر بهتر از
ایران نیست[ .م ،۳م]12
کشوری که بیشترین پیشرفتهای علمی ،بیشترین مقاالت و سابقه پیشرفتهای علمی ایران
بیشترین کتابهای چاپشده و بیشترین فارغالتحصیالن در رشته درزمینهٔ فلسفه اسالمی
فلسفه اسالمی از ایران است به همین جهت ایران را انتخاب کردم.
[م]۳
مدرک تهران خیلی مهم است و خارجیها میان ایران مدرک اعتبار بینالمللی دانشگاهها تهران و
میگیرند و میروند اروپا چون مدرک دانشگاه تهران خیلی مهم برتری دانشگاه عالمه طباطبایی و
است .در خارج ایران مدرک دانشگاه تهران خیلی معتبر است در شهید بهشتی
این حد که حتی داخل تالویو هم معتبر است .عراقیها و سوریها
مدرک شما رو میگیرند و اپالی میکنند .دانشگاه عالمه ،بهشتی
برتر هستند [م ،3م]13

وجود واحدهای درسی زیاد

پدرم استرالیا هست و دوستانم هم آنجا هستند میگویند ما خیلی از
درسهای ما عملی هست و حجم درسیشان کم است اما اینجا
واحدهای درسیمان هم خیلی زیاد است [م]۰
من فکر نمیکردم همهچیز در ایران آنقدر رسمی باشه .مثالً در وجود رسمیت باال در دانشگاه
پاکستان با شلوارک یا دمپایی میشود اومد بیرون ولی ایران اینطور
نیست .در پاکستان محیط کالسی و جامعه غیررسمی است اما اینجا
رسمی هست و انتظارش رو نداشتم[ .م]۰

گام  :5در این مرحله از تجزیهوتحليل ،همه تمها بهصورت توصيف جامعی تعریف شدند .پس
از ادغام همه تم های مطالعه ،ساختار کلی پدیده استخراج شد .توضيحات بيشتر در بخش
نتيجهگيری ذکر میگردد.
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گام  : 6این مرحله تا حدودی شبيه مرحله پيش است اما به دنبال معانی جامع نبودیم .در این
مرحله تقليل یافته ها انجام شد .توصيفات زائد و اشتباه از ساختار کلی حذف شدند .برخی
اصالحات بهمنظور ایجاد ارتباط شفاف بين خوشهها و تمهای استخراجشده انجام شد و برخی
از عبارات مبهمی که توصيف کلی را ضعيف میکردند حذف شدند .نمونههایی از مطالب
حذفشده در جدول  5نمایش داده شده است.
 .نمونهای از پدید آمدن اولین تم "کسب اعتبار علمی " با استفاده از معانی فرموله شده و 3جدول
خوشهها

نمونههايي از معاني فرموله شده

تم پديد آمده

خوشهها



استفاده از منابع علمی معتبر در تدریس



قوت علمی اساتید دانشگاههای ایران

کسب دانش

برآورده سازی نیازهای علمی افراد خارجی

علمی موردنیاز




صرف وقت برای دانشجو



ایران ازنظر علمی کشوری پیشرفته است



جایگاه شاخص ایران درزمینهٔ علوم انسانی در کل دنیا

اعتبار علمی

سابقه پیشرفتهای علمی ایران درزمینهٔ فلسفه اسالمی

کشور ایران



برتری دانشگاه عالمه طباطبایی و شهید بهشتی







کسب اعتبار
علمی

اعتبار بینالمللی دانشگاه تهران
وجود رسمیت باال در دانشگاهها
وجود واحدهای درسی زیاد

اعتبار دانشگاه-
های ایران

گام  :9این مرحله سعی بر آن داشتيم که یافتههای پژوهش را اعتبار سنجی کنيم.
امانتداری در تحقيق ،روایی و اعتبار یافتهها جزء مبانی اوليه تحقيق کيفی میباشند.
اعتبار و روایی درروش تحقيق پدیدارشناسی نيز دارای اهميت فراوانی است .بااینحال ،در بين
پدیدارشناسان تفاهم نظری چندانی بر سر مسائل مرتبط با این دو معيار وجود ندارد .کوالیزی از
اعتبار پایانی یا نهایی 8که با مراجعه به هر یک از مطلعين صورت میگيرد صحبت میکند .وی
1. Final Validity
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اعتبار یابی توصيفهای جامع از پدیدهی موردمطالعه را از سوی خود مشارکتکنندگان
مهمترین معيار ارزیابی یافتههای تحقيق پدیدار شناختی تلقی میکند (کرسول3009 ،8؛ مارشال
و راسمن3006 ،3؛ اسپزیل و کارپنتر .)3009 ،بنابراین با استفاده از تکنيک "چک کردن
شرکتکنندگان "9با رجوع مجدد به مصاحبهشوندگان ،نشان دادن یافتههای نتایج و مباحثه با
آنها این اعتبارسنجی انجام شد .درنهایت همه شرکتکنندگان رضایت خود را نسبت به این نتایجی
که نشاندهنده تجارب ایشان بود ،اعالم کردند .پژوهشگر نيز بهمنظور امانتداری در تحقيق ،کليه
مفروضات قبلی خود در زمينه پدیده گردشگری علمی را از قبل یادداشت کرده و در طی فرایند
پژوهش نيز سعی بر در پرانتزگذاری (گيرینگ )3004 ،4کليه مفروضات قبلی نمود.
جدول  .4نقشه تماتیک نهایی

تم اول:

تم دوم:

جنبه علمي

جنبه مذهبي

کسب اعتبار علمی


اسالمی بودن کشور ایران

کسب دانش علمی موردنیاز
o



تشابه عقاید مذهبی
o

استفاده از منابع علمی معتبر در
تدریس

o

دلیل مسلمان نبودن
o

قوت علمی اساتید دانشگاههای
ایران

o


مفید بودن ایران از منظر
مذهبی

برآورده سازی نیازهای علمی

o

مسائل دینی و مذهبی مشابه

افراد خارجی

o

احساس راحتی ازنظر مذهبی

اعتبار علمی کشور ایران
o

جایگاه پیشرفته علمی ایران

o

جایگاه شاخص ایران درزمینه

o

عدم انتخاب سایر کشورها به



سبک زندگی اسالمی
o

مشابه بودن سبک زندگی
اسالمی

علوم انسانی در کل دنیا

o

تشابه وعدههای غذایی حالل

سابقه پیشرفتهای علمی ایران

o

عدم وجود زمینه و فرصت

در زمینه فلسفه اسالمی

گناه
1. Creswell
2. Marshall & Rossman
3. Member checking
4. Gearing
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اعتبار دانشگاههای ایران
o



عدم تبعیض
o

برتری دانشگاه عالمه طباطبایی
و شهید بهشتی

o

اعتبار بینالمللی دانشگاه تهران

o

وجود رسمیت باال در دانشگاه-

o

وجود واحدهای درسی زیاد

o

وجود امنیت در ایران

به نسبت سایر کشورها

o

تشابه نظام حقوقی

تم سوم:

تم چهارم:

جنبه فرهنگی

جنبه اقتصادی و اوقات فراغت
عایدات اقتصادی



روابط بین افراد


o

اشتراکات زبانی



o

یادگیری زبان ایرانی



o
o







در سایر کشورها

ها





o

وجود تبعیض بین دانشجویان

o

زبان



داخلی و خارجی

عدم وجود تبعیض نژادی

عایدات فرهنگی



عدم تبعیض بین دانشجویان



صرفه اقتصادی برای افراد خارجی
ارزان بودن ایران به نسبت سایر کشورها
شرایط اقتصادی خوب و ارزان
هزینه پایین تحصیل در ایران

وجود اتحاد در بین مردم ایران عایدات اوقات فراغت
در برابر تحریمها



وجود برخوردهای مؤدبانه



تشابه فرهنگی با کشور خودم
مشابهت شوخیهای رفتاری

ضعف دانشگاه در برنامههای گردشگری
و تفریحی



یادگیری فرهنگ جدید در ایران
قوت فرهنگی ایران



انتقال فرهنگ ایرانی به کشور خودم



سوابق تاریخی مشترک با کشورهای



همسایه



وجود فرهنگ غنی



تمدن ایرانی

وجود طبیعت بکر

ضعف ایران در گردشگری برای افراد
خارجی
عدم وجود شناخت نسبت بهکل ایران
جاذبههای طبیعی فراوان
جاذبههای تاریخی
جاذبههای فرهنگی فراوان
جاذبههای مذهبی
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور فهم تجربه زیسته گردشگران علمی انجام شده است .بهمنظور پيشبرد
پژوهش از پدیدارشناسی توصيفی و از روش کوالیزی استفاده شد .پس از انجام مصاحبه با
شرکتکنندگان ،عبارتهای مهم و معنادار شناساییشده و معانی فرموله شده از آنها استخراج
شدند .پس از ادغام معانی فرموله شده و دستهبندی آنها ،خوشهها و سپس تمها حاصل شدند
که درنهایت دستههای خوشهها و تمهای بهدستآمده ساختار تماتيک نهایی را تشکيل دادند.
اعتبار یافتههای تحقيق نيز با استفاده از مراجعه مجدد به شرکتکنندگان حاصل شد .با استفاده
از روش کوالیزی در پدیدارشناسی توصيفی ،از پدیده مورد مطالعه ،توصيف جامع و کاملی به
دست آمد که میتواند پایهای برای تحقيقات آینده باشد.
چهار تم کلی در این پژوهش حاصل شدند که عبارتاند از :جنبه علمی ،جنبه مذهبی ،جنبه
فرهنگی و جنبه اقتصادی و اوقات فراغت ،با توجه به اینکه تاکنون پژوهش جامعی در زمينه
گردشگری علمی انجام نشده است امکان مقایسه یافتههای تحقيق با تحقيقات پيشين وجود
ندارد.
یک گردشگر علمی در ابتدا و بيش از هر چيز به جنبه علمی مقصد گردشگری خود توجه
دارد .هرچه کشور مقصد گردشگری به لحاظ علمی از جایگاه بهتری برخوردار باشد و
دستاوردهای علمی پژوهشی ،دانشمندان و محققان صاحبنام بيشتری در آن حوزه علمی داشته
باشد ،ميزان احتمال انتخاب آن مقصد افزایش خواهد یافت .دانشگاههای معتبر ،قوت علمی
اساتيد ،استفاده از منابع معتبر و ارزشمند از مواردی هستند که میتوانند به نيازهای علمی یک
گردشگر علمی پاسخ دهند .همچنين یک کشور از طریق پيشرفتها و جهشهای علمی خود
میتواند موجب شناسایی گردشگران علمی شود تا آنها را به خود جذب کند.
یکی دیگر از تم های تحقيق جنبه مذهبی کشور مقصد گردشگری است .مذهب بر سبک
زندگی افراد تأثير مستقيمی دارد و ازآنجاکه فرد گردشگر علمی برای دستيابی به مسئله علمی
خود مدت زمان نسبتاً طوالنی را در کشور مقصد سپری خواهد کرد تمایل دارد تا سبک زندگی
و عقاید دینی مشابهی با آن کشور داشته باشد و جنبه مذهبی کشور مقصد نيز برای انتخاب
مقصد گردشگری علمی تأثيرگذار خواهد بود .بنابراین یک گردشگر علمی هنگام انتخاب
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مقصد گردشگری علمی خود وقتی با دو مقصد که از جنبه علمی شرایط یکسانی دارند مواجه
میشود ،مقصدی را انتخاب میکند که تشابهات مذهبی و عقيدتی بيشتری با عقاید خود داشته
باشد.
سومين جنبه تأثيرگذار بر تجربه گردشگران علمی جنبه فرهنگی است .یکی از عناصر مهم
فرهنگ ،برقراری ارتباطات است که اشتراکات زبانی تأثير مستقيمی بر افزایش توان برقراری
ارتباطات خواهد داشت .یک گردشگر علمی بدن ارتباطات مؤثر و سازنده نمیتواند به مقاصد
و اهداف علمی خود دست یابد ازاینرو زبان مشترک یا یادگيری زبان کشور مقصد عاملی مهم
در تجربه گردشگری علمی خواهد بود .همچنين بسياری از گردشگران علمی مایلاند تا در
کنار تجارب علمی و مطالعاتی خود تجارب فرهنگی جدیدی را کسب کنند و با اقوام و
فرهنگهای مختلف و غنی آشنا شوند .همچنين مشابهتهای فرهنگی و روابط گرم و مناسب
مردم کشور مقصد میتواند به بهبود تجربه گردشگران علمی منجر شود.
آخرین جنبه تجربه گردشگران علمی ،جنبه اقتصادی و اوقات فراغت است .مسائل اقتصادی و
توانایی زندگی با رفاه مناسب یکی از دغدغههای جدی گردشگران علمی است .هزینه تحصيل
و تحقيقات علمی نيز یکی دیگر از عوامل مهم در جنبه اقتصادی گردشگری علمی است که
تأثير شگرفی در تجربه گردشگران علمی خواهد داشت .همانطور که گفته شد گردشگری
علمی زمان بيشتری نسبت به سایر انواع گردشگری دارد ازاینرو یک گردشگری علمی در
کشور مقصد نياز به اوقات فراغت و برنامههای تفریحی نيز خواهد داشت تا باروحيه مناسب به
ادامه فعاليت علمی خود بپردازد .بنابراین وجود جاذبههای طبيعی و تاریخی در کشور مقصد
میتواند گزینه مناسبی برای اوقات فراغت گردشگر علمی باشد.
برای دولتها و مراکز علمی پيشنهادهایی به شرح ذیل مطرح میشود:
 به سازمان ميراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری پيشنهاد میشود تا شرایط
ویژه ای برای محققان و دانشجویان کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان فراهم
آورند تا با توجه به تشابهات فرهنگی و مذهبی این کشورها با کشورمان زمينه جذب
گردشگران علمی از این کشورها فراهم شود.
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 به دانشگاههای معتبر کشور نيز پيشنهاد میشود جهت افزایش در بينالمللی شدن
دانشگاههای کشور بورسيه های تحصيلی برای نخبگان و دانشجویان ممتاز کشورهای
دیگر ارائه کنند تا با جذب آنها به کشور شاهد دستاوردهای علمی بينالمللی برای
کشورمان باشيم.
 به دانشگاهها پيشنهاد میشود تفاهمنامههای همکاری جهت مبادله دانشجویان و اساتيد
با دانشگاههای معتبر خارجی منعقد کنند تا از تجربيات علمی بينالمللی دیگر
دانشگاهها بهرهمند شویم.
 به مراکز تحقيقاتی و دانشگاهها پيشنهاد میشود زمينههای تفریحی را برای گردشگران
علمی فراهم کنند تا عالوه بر تجارب علمی ،تجارب خاطرهانگيز دیگری برای
گردشگران علمی رقم بزنند که این امر باعث تبليغات دهانبهدهان مثبت این افراد
میشود تا زمانی که به کشور خود بازگشتند با تعریف از تجارب گردشگری
خاطرهانگيز خود کشورمان را بهعنوان مقصد گردشگری علمی به دیگران نيز توصيه
کنند.
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