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در بین  بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه گردشگري
 2017تا  1998هاي سال

 3، مهدي بهمنی2، علی قربی1محسن فاضلی ورزنه
 

 8/10/97تاریخ پذیرش: 25/12/96تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدف این پژوهش، شناخت وضعیت ایران به لحاظ تولیدات علمی از بعد کمی و کیفی و مقایسه آن با 

 ها در حوزهگذاريگیري در سیاستمنظور آگاهی از جایگاه ایران و کمک به تصمیمورهاي خاورمیانه بهکش
گردشگري بوده است. همچنین رابطه بین تولیدات علمی و درآمد حاصل از گردشگري بررسی شده است. 

اي هدر بین سالسنجی انجام شده است. تولیدات عملی در حوزه گردشگري پژوهش حاضر، با رویکرد علم
هاي علمی ها و ترسیم نقشهاز بانک اطلاعاتی وب آف ساینس استخراج شدند. براي تحلیل داده 2017تا  1998
افزار اکسل و اس پی اس اس ها آماري از نرممنظور تحلیل دادهو به هیست سایت، ووس ویوِرافزارهاي از نرم

مدرك نمایه شده در این پایگاه دارد. ایران از  354گردشگري  استفاده شد. نتایج نشان داد که ایران در زمینه
ام در جهان و جایگاه سوم را در خاورمیانه داراست. همچنین از  38لحاظ تعداد مدارك در این حوزه جایگاه 

هاي ایران با کشورهاي ترکیه المللی در خاورمیانه و جهان به ترتیب بیشترین همکاريهاي بینلحاظ همکاري
لزي صورت گرفته است. نتایج حاکی از روند روبه رشد مدارك ایران در این حوزه است. ایران از لحاظ و ما

المللی اي را در خاورمیانه داراست اما از لحاظ استنادات و میزان همکاري بینتعداد مدارك جایگاه شایسته
مد بین تولیدات علمی و درآ عملکرد ضعیفی داشته است که باید به این مسئله توجه شود. همچنین رابطه

 معنادار بود. 0,01حاصل از گردشگري در سطح 
 

 سنجی.تولیدات علمی، گردشگري، ایران، خاورمیانه، علمواژگان کلیدي: 

 
  

سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.ایران  کارشناسی ارشد علم .1
fazeli.mohsen@ut.ac.ir  (نویسنده مسئول) 

 لاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسنجی، گروه علم اطکارشناسی ارشد علم .2
 سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایرانکارشناسی ارشد علم .3

                                                                                                                                                                                 



 81 فاضلی ورزنه و همکاران

 

 مقدمه
آید که با توجه به غنی بودن منابع شود، این سؤال پیش میهرگاه موضوع گردشگري مطرح می

دشگري کشور ما از جایگاه مناسبی در سطح جهان تاریخی و طبیعی ایران چرا صنعت گر
 عنوان یک مقصدخصوص به این دلیل که  منطقه خاورمیانه همچنان بهبرخوردار نیست؟ به

). پاسخ این سؤال را 2006، ۱گردشگري محبوب در میان کشورهاي غربی مطرح است (داهیر
گذاري، توسعه وسعه سرمایهگانه توسعه محصول، توسعه بازار، تتوان در ضعف عوامل پنجمی

هاي ). انجام پژوهش1389ها و توسعه منابع انسانی جستجو کرد (بن و تراب احمدي، زیرساخت
تواند به پیشبرد این عوامل کمک کند؛ بنابراین براي تقویت این عوامل در هر کشور، مختلف می

 بررسی تولیدات علمی آن کشور در این زمینه حائز اهمیت است. 
دیده را به عنوان مرکزي آکادمیک، وظیفه تربیت نیروي انسانی متخصص و آموزشاه بهدانشگ

تواند در راه پیشرفت به یاري این صنعت هاي نو میها و اندیشهعهده دارد که با برخورداري از ایده
ها ها و اندیشه). این ایده2007، ۲رسان باشد (دولی و کركبیاید و در راه ترقی جامعه کمک

 شوند که در قالب یک پژوهشگیرند و به پیشرفت این علم منجر میمانی مورد توجه قرار میز
به چاپ و انتشار برسد و این امر مهم بر عهده محققان و پژوهشگران هر جامعه قرار دارد (دقیقی 

ت عیتوان وض)؛ بنابراین با بررسی میزان تولیدات علمی در یک حوزه می1396ماسوله و اللهیاري، 
 صنعت وابسته به آن را در جامعه مورد بررسی قرار داد.

ی ریزي کشورها در راستاي بالا بردن سطح کیفگذاري در علم و فناوري و برنامهمنظور سیاستبه
علمی کشور نسبت به سایر کشورها ابتدا باید  و کمی تولیدات علمی و همچنین ارتقاي رتبه

ی ارزیاب این امر ضرورت انجام تحقیقات در زمینه وضعیت و جایگاه فعلی خود را شناخت و
اران، دهد (تمیمی و همکالمللی تولید علم و مقایسه آن با سایر کشورها را نشان میوضعیت بین

خاورمیانه از جمله ترکیه، ایران و  هاي اخیر تعدادي از کشورهاي منطقه). از طرفی در سال1395
هاي علم و دانش تلاش تر در زمینهمنظور حضور فعالبه مصر و برخی دیگر از کشورهاي اسلامی

جلات ها در متوان در افزایش میزان تولیدات علمی برخی از آناند که نتایج آن را میزیادي کرده

1. Daher 
2. Dooley & Kirk 
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؛ 1386نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس مشاهده کرد (نوروزي چاکلی و همکاران، 

 ).1386؛ گزنی و بینش، 1386زاده، حسن
ی هاي مختلفوري علمی در حوزه گردشگري از جنبهتوجه به موارد ذکر شده، بررسی بهرهبا 

زمینه  هاي علمی درتوان به تصویري عینی از فعالیتحائز اهمیت است. از طریق این بررسی می
عنوان ابزاري کارآمد در زمینه توان از این بررسی بهگردشگري دست یافت. همچنین می

ریزي صحیح و شناخت وضعیت گذشته، موجود و آینده استفاده کرد و رنامهگذاري و بسیاست
 هاي پژوهشی در حوزههاي علمی و تعیین اولویتامکان بیشتري براي هدفمند کردن حرکت

دها در ها، نقاط ضعف و کمبوها، قابلیتعلاوه، زمینه شناسایی تواناییگردشگري فراهم آورد. به
 شود.زه گردشگري فراهم میتولید اطلاعات علمی در حو

)، مدیریت تغییر 1390ها از جمله مهندسی (تاکنون وضعیت تولیدات علمی بسیاري از حوزه
) و بسیاري از 2017)، تحقیقات سلامت (1393)، تعلیم و تربیت (1391)، حقوق بیماران (1391(

علمی  نکه وضعیت تولیداتاند، اما با توجه به ایهاي دیگر در ایران مورد بررسی قرار گرفتهحوزه
حال مورد بررسی قرار نگرفته است، جاي خالی این پژوهش گردشگري تابه ایران در حوزه

 احساس شد.
باوجوداینکه ایران داراي منابع تاریخی و طبیعی بسیار غنی است اما در زمینه گردشگري از جایگاه 

روي ایران قرار دارد. بر این  مناسبی در جهان برخوردار نیست؛ تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر
هایی که در این زمینه در بین ایران و کشورهاي توان به شکافاساس، با انجام چنین مطالعاتی می
یابی سوي دستهاي کلان پژوهشی کشور بهمنظور هدایت برنامهموردنظر وجود دارد پی برد و به

وص رشد تولیدات علمی اي و پشت سر گذاشتن کشورهاي منطقه در خصبه اهداف منطقه
سازي شده در حوزه گردشگري، اطلاعات ارزشمندي را در اختیار برنامه ریزان پژوهشی نمایه

عنوان المللی، همواره بههاي بینسازي شده در نمایهکشور قرار داد؛ چراکه تولیدات علمی نمایه
لی رود (نوروزي چاکیها به شمار مهاي ارزیابی تحقیق و توسعه کشورترین شاخصیکی از مهم

). با توجه به موارد ذکر شده و جاي خالی این نوع پژوهش در حوزه 1388و حسن زاده، 
گردشگري، مسئله اصلی پژوهشگر در این پژوهش کنکاش وضعیت تولیدات علمی ایران در 

 بخش گردشگري و مقایسه آن با سایر کشورهاي خاورمیانه است.
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 اند از:شود عبارتها پاسخ داده میآنهایی که در این پژوهش به پرسش

 اند؟ها در تولیدات علمی منتشرشده ایران در حوزه گردشگري کدامپرکاربردترین کلیدواژه
نویسندگان ایرانی با چه کشورهایی در نگارش تولیدات علمی در حوزه گردشگري همکاري 

 اند؟داشته
 د؟انرانی در حوزه گردشگري کدامها و مجلات هسته تولیدات علمی اینویسندگان، سازمان

هایی مورد استفاده قرار گرفته ها و زباندر نگارش مدارك ایران در حوزه گردشگري چه قالب
 است؟

 رشد علمی ایران در حوزه گردشگري، به لحاظ تعداد مدارك چگونه است؟

یا چگونه جایگاه ایران از نظر تعداد مدارك و استنادات در حوزه گردشگري، در منطقه و دن
 است؟

 ضریب هم نویسندگی هر یک از کشورهاي خاورمیانه در حوزه گردشگري چگونه است؟

 مورد مطالعه چقدر است؟ میزان تخصص هر یک از کشورهاي خاورمیانه در حوزه

اي بین تولیدات علمی (به لحاظ تعداد مدارك علمی و تعداد دفعات همکاري چه رابطه
 ز گردشگري در کشورهاي خاورمیانه وجود دارد؟المللی) و درآمد حاصل ابین

 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
طور ساختارمند و عینی، مرتبط بودن، کارایی داشتن و اثر بخش ارزیابی فرآیندي است که به

)؛ بنابراین، 2009کند (مرجانوویک و دیگران، ها را مشخص میها و طرحها، برنامهبودن سیاست
هاي پژوهشی براي تعیین ها یا طرحها، برنامهمند سیاستسنجش نظام«ارزیابی پژوهش را توان می

). در عصر حاضر در 1390تعریف کرد (جمالی مهموئی، » ها در رسیدن به اهدافشانموفقیت آن
آموزش عالی، ارتقاء و پیشرفت سطح پژوهشی استادان مستلزم ارزیابی و بهبود عملکرد پژوهشی 

رو، براي شکوفایی و اقتدارعلمی و فرهنگی جامعه، نظام آموزش دانشگاه است. ازاینها در آن
هاي مدون و دقیقی را تعریف کند تا بتواند در امور آموزشی، پژوهشی و همچنین عالی باید برنامه

هاي موجود وري و استفاده بهینه از سرمایهتربیت نیروي انسانی به نحو احسن عمل کند و به بهره
هاي راهبردي بهبود فرآیندریزيت یابد. به همین جهت و در راستاي حفظ پویایی انجام برنامهدس

اند. در این ناپذیر در دانشگاههایی اجتنابها و کنترل مداوم کیفیت و کمیت فعالیتها و روش
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روز، میهاي مداوم و دقیق از طریق دستیابی به اطلاعاتی دقیق، مرتبط و بهریزيراستا با برنامه

هایی که با رویکرد رسان باشد. به همین دلیل استفاده از پژوهشتواند در تحقیق این امر یاري
اطلاعات توانند در این مسیر راهگشا بوده و با ارائه شوند، میسنجی انجام میسنجی و کتابعلم

 هایی کارآمد به تحقق این امور بینجامد.و تحلیل
ي دانشگاهی نوپایی است که از قدمت چندانی در ایران برخوردار هاسنجی یکی از رشتهعلم

 رسانی به علومگردد که در ابتدا با هدف خدمتسنجی بازمیسنجی به کتابهاي علمنیست. ریشه
هاي آن با استقبال رسانی پا به عرصه وجود گذاشت؛ اما پس از مدتی، قابلیتکتابداري و اطلاع

ریزان پژوهشی کشورها و بسیاري از مراکز ذاران و برنامهگتري از سوي سیاستگسترده
ریزي و سیاستترین مسیر برنامهرو شد. درواقع، لزوم تعیین صحیحدانشگاهی و پژوهشی روبه

رین تالمللی، ملی، سازمانی و حتی فردي، مهمگذاري علم و فناوري حال و آینده در سطح بین
 ).1390رود (نوروزي چاکلی، دلیل توسعه این حوزه علمی به شمار می

هاي علمی و مدیریت پژوهش است. هاي ارزیابی فعالیتترین روشسنجی یکی از متداولعلم
م نقشه پژوهان و ترسیارتباطات علمی دانش گذاري علمی،سیاست بررسی کمی تولیدات علمی،

هاي تولید، اشاعه وهسنجی، ارتباطات علمی و شیاند. در علمعلم، برخی از موضوعات این حوزه
انجام  ها ارزیابیگیري از اطلاعات علمی به روش غیرمستقیم و با بررسی منابع و مآخذ آنو بهره

مهم  ۱المللی همچون آي اس آي، اسکپوس، گوگل اسکالرهاي استنادي معتبر بینشود. نمایهمی
توان به موارد زیر یسنجی مشوند. از جمله اهداف علمسنجی محسوب میترین ابزارهاي علم

 اشاره کرد:
 سنجی؛هاي علمارزیابی پژوهشگران دانشگاه با استفاده از شاخص •
 ستنادي؛هاي معتبر اهاي زمانی مختلف در پایگاهتدوین گزارش تولید علمی دانشگاه در بازه •

 هاي استنادي معتبر؛معرفی مقالات و محققان پر استناد و برتر دانشگاه در پایگاه •

کارگیري در امر تشویق، ارتقا سنجی در سطوح مختلف جهت بههاي علمج شاخصاستخرا •
 ).1388و ارزیابی عملکرد پژوهشی محققان دانشگاه (عصاره و دیگران، 

 شود:صورت زیر تعریف میشده در این پژوهش بهبرخی از اصطلاحات استفاده

1 . Google Scholar 
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ست استنادي علمی اپایگاه استنادي وب آف ساینس: پایگاه وب آف ساینس یک نمایه  •
رسی کند. همچنین دستالمللی معتبر را فراهم میکه جستجو استنادي جامع در مجلات بین

 هاي مختلف را هم فراهم آورده است.به پایگاه داده
داده  ها اختصاصهایی که از سوي نویسندگان به مقاله آنکلیدواژه: آن دسته از کلیدواژه •

 شده است.
ژوهش منظور از هم همکاري علمی، همکاري بین نویسندگان همکاري علمی: در این پ •

 هاي متفاوت براي نگراش یک مدرك علمی است.مختلف با ملیت
اتی ها و مجلها و مجلات هسته کشور: آن دسته از نویسندگان، سازماننویسندگان، سازمان •

ده رهستند که در قلمرو یک حوزه در یک کشور خاص بیشترین تعداد مدرك را منتشر ک
 باشند.

نوع مدرك: عبارت است از قالب مدرك منتشرشده مانند مقاله پژوهشی، مقاله مروري،  •
 فصل کتاب و غیره.

منظور از رشد علمی، رشد تعداد مدارك حوزه گردشگري کشورها در سال 1رشد علمی: •
 هاي مختلف است. این رشد از طریق فرمول زیر محاسبه شده است:

درصد رشد =
𝒂𝒂 − 𝒃𝒃
𝒃𝒃

× 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 
تعداد مدارك سال قبل است. اگر حاصل  bتعداد مدارك سال مورد نظر و  aکه در اینجا 
𝒂𝒂 − 𝒃𝒃  مثبت به دست آمد، میزان رشد مربوط به آن سال مقدار مثبتی است،  اگر این

مقدار منفی به دست آمد میزان رشد مربوط به آن سال منفی خواهد بود. براي هر یک از 
هاي مورد مطالعه محاسبه شده اساست (رسن گین رشد کل سالکشورهاي خاورمیانه میان

 )2010، 2و وان اینز
استناد: عبارت است از مجموع تعداد اشاراتی که دیگر مقالات به مقالات کشور مورد نظر  •

هاي هر یک از کشورها نیز در مجموع کل اند. در پژوهش حاضر خود استناديداشته
 استنادات لحاظ شده است.

1. Growth Rate for Science 

2. Larsen and Von Ins 
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مقاله از کل مقالات منتشرشده یک کشور، طی  h): اگر H-index( شاخص هرش •

بار استناد دریافت کرده باشند، آن کشور داراي  hهاي فعالیت علمی، هرکدام حداقل سال
 است. hشاخصی برابر با 

): عبارت است مقدار نسبی کل مدارك تخصصی کشور مورد RSIشاخص تخصص ( •
هاي موضوعی خود. براي بررسی ر در کل حوزهنظر بر تعداد نسبی کل مدارك آن کشو

میزان تخصص هر یک از کشورهاي منطقه در حوزه گردشگري از فرمول آن استفاده شد 
 شناسی پژوهش تشریح شده است.که در قسمت روش

نویسندگان کشورهاي مختلف دنیا در راستاي بالا بردن کیفیت ضریب هم نویسندگی:  •
صورت چند نویسندگی اقدام به یگر همکاري کرده و بههاي خود معمولاً با یکدپژوهش

شود. کنند که به این پدیده هم نویسندگی گفته میهاي خود میهاي پژوهشانتشار یافته
تر نزدیک 1است که هرچه این عدد به  1ضریب هم نویسندگی همواره عددي بین صفر تا 

باهم همکاري  مقالاتشان بیشتر باشد نشانگر این است که نویسندگان آن کشور براي انتشار
 .شناسی پژوهش تشریح شده استاند. فرمول ضریب هم نویسندگی در قسمت روشداشته

 مطالعات پیشین
حال پژوهشی در مورد تولیدات علمی حوزه گردشگري در ایران انجام نشده است؛ در ایران تابه

هاي داخلی ت که بعد از پیشینههایی در این مورد انجام شده اساما در خارج از کشور  پژوهش
 آمده است.

) در پژوهش خود به بررسی توزیع درآمد گردشگري روستایی بین 1397موسوي و دیگران (
به  1385ها با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی سال هاي کلیدي اقتصاد پرداختند. آنبخش

هاي یدند که توسعه زیر بخشتحلیل ضرایب فزاینده منتج از این ماتریس به این نتیجه رس
 هاي روستایی دارد.گردشگري روستایی اثرات مثبت بر توزیع درآمد خانوار

گذاري در حوزه گردشگري هاي سیاستچالش«) در پژوهشی با عنوان 1397واعظی و دیگران (
 ه اینبا استفاده از رویکرد کیفی درصدد پاسخ ب» سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون

گذاري و اجرا ها در عرصه قانونپرسش برآمدند که گردشگري سلامت در کشور با کدام چالش
ها نشان داد که گردشگري سلامت در کشور با اهداف هاي پژوهش آنمواجه شده است؟ یافته
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گذاري را در چهار بخش هاي سیاستانداز فاصله دارد؛ همچنین چالششده در سند چشمترسیم

ماعی، فرهنگی و اداري تفکیک کردند و خاطرنشان کردند که براي ارتقاء جایگاه اقتصادي، اجت
ها توجه بیشتري هاي سیاسی و اداري در مرحله تدوین سیاستگردشگري سلامت، باید به چالش

 کرد.
) به بررسی وضعیت تولیدات علمی در حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی در پایگاه 1396وفائیان (

مورد بررسی قرار داد و در  2014ت. او اطلاعات مورد نظر را از ابتدا تا سال اسکوپوس پرداخ
استفاده کرد. وي در پژوهش خود به مشخص کردن پرکارترین  Spssافزار ها از نرمتحلیل

ها و مشخص کردن نحوه رشد این تولیدات پرداخت. نتایج پژوهش وي نشان داد که نویسنده
ترین موسسه بودند. همچنین نیز فعال ۱ر و موسسه جوهانس کپلرترین کشوکشور آمریکا  فعال

نتایج پژوهش نشان داد که بین شاخص هرش نویسندگان و تعداد نویسندگان همکار همبستگی 
 در سطح یک صدم مثبت و معنادار است.

هاي ها و دیدگاهبررسی ویژگی«) در پژوهش خود با عنوان 1394آخوندي و دیگران (
 140با استفاده از روش پیمایش و تکمیل » چالوس -هاي جاده کرجتفرجگاهگردشگران در 

پرسشنامه به تحلیل و شناسایی رفتار و خصوصیات گردشگران و نظرسنجی نیازهاي تفرجی آنان 
ها نشان داد که اکثر گردشگران از نظر چالوس پرداختند. نتایج پژوهش آن –در محور کرج 

سعه ترین موانع تورسانی را از مهممعه هستند؛ همچنین ضعف اطلاعمیزان درآمد از قشر متوسط جا
با  به دلیل آشنایی محدود گردشگران هاي گردشگري دانستند و نیز خاطرنشان کردند کهفعالیت

هاي بیشتري با محور بررسی جاذبههاي منطقه اعم از طبیعی و تاریخی، پژوهشاغلب جذابیت
 هاي گردشگري انجام شود.

) با موضوع مقایسه تولیدات علمی ایران با 1393هش انجام شده توسط نظرزاده زارع (در پژو
ي هاي مربوط به آن از پایگاه استنادکشورهاي رقیب خاورمیانه در حوزه تعلیم و تربیت که داده

دریافتند که کل تولیدات ها استخراج شد آن 2012تا  2003وب آف ساینس در بین سال هاي 
مقاله بوده است که در این  1046حوزه تعلیم و تربیت بین سال هاي مورد مطالعه  علمی ایران در

مقاله،  28مقاله، بیشترین سهم و گرایش تکنولوژي آموزشی با  529بین، گرایش آموزش عالی با 

1. Johannes Kepler Universitat Linz 
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ولیدات دریافتند که تها کمترین سهم را در این تولیدات به خود اختصاص داده بودند. همچنین آن

 31,6ن در این حوزه از روند روبه رشدي برخوردار بوده، به طوري که ایران با رشد علمی ایرا
 درصد بعد از کشور ترکیه قرار گرفته است.

به  »مطالعات کتابسنجی در حوزه گردشگري«) در پژوهشی با عنوان 2016و دیگران ( ۱کوزیِگلو
تقادي ظور ایجاد بحث هایی انارزیابی کتابسنجی مطالعات انجام شده در زمینه گردشگري، به من

براي توسعه نظري این حوزه و نیز پژوهش هاي آینده پرداختند. آنها براي دستیابی به این هدف، 
هاي کتابشناختی آنها از مجلات مهمانداري و گردشگري را انتخاب مقاله را بهمراه داده 190

هاي پژوهش نشان داد که تعداد هکردند و سپس به گونه نقادانه به ارزیابی آنها پرداختند. یافت
، به طور قابل توجهی افزایش یافته 2008مقالات کتابسنجی منتشر شده در این مجلات، بعد از سال 

است. با این حال، مطالعات مروريِ منظم، بخش اعظم این مطالعات را تشکیل دادند و تعداد کمی 
ردشگري در زمینه گابشناسی ارتباطی از مطالعات انجام شده از روش کتابشناسی ارزیابانه و کت

اند. این پژوهش یکی از نخستین پژوهش هایی است که در این حوزه به ارائه مباحث استفاده کرده
  پردازد.می انتقادي و پیشنهادات مرتبط با توسعه نظري و پژوهش هاي آینده

تحلیل ) درتحقیقی جهت مشخص کردن روند تحقیقات این حوزه، به 2016( ۲موسینوزي
محتواي مقالات حوزه گردشگري قطر پرداخت، براي شناسایی مقالات پژوهشی در رابطه با 

مقاله پژوهشی منتشر شده  28گردشگري قطر، هفت پایگاه اطلاعاتی به کار گرفته شد. در مجموع 
نشان داد که موضوعات ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته 2015تا  2005مجله از سال  24در 

، برنامه درصد 7/35ی غالب در حوزه گردشگري قطرعبارتند از: گردشگري ورزشی پژوهش
 29. نتایج پژوهش نشان داد که درصد 10/7درصد و میراث  9/17ریزي و توسعه گردشگري 

از  درصد 57مطالعات کمی بودند. مطالعات باقیمانده  درصد 14از مطالعات کیفی و  درصد
 روشهاي متفاوتی استفاده کردند.

1. Koseoglu 

2. Musinguzi 
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با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه پژوهش هاي گردشگري، براي ) 2013( ۱بنکندورف و زهرر

 که بروي پژوهشگران بعدي تاثیر گذار بوده اند، اي آثار برجسته شناسایی پژوهشگران پیشگام و
آنها  .نویسنده مختلف در پایگاه استنادي اسکوپوس، پرداختند 2650مقاله از  2486به بررسی 

تاثیر گذار در تحقیقات گردشگري را شناسایی کرده و ارتباط  ان، مجلات و آثار برجستهمحقق
و کشورهاي رویت ناپذیر در حوزه ها بین آثار و محققان تاثیرگذار را با شبکه ها، کالج

و  Sitkisگردشگري مشخص کردند. آنها در پژوهش خود با استفاده از نرم افزار هاي 
NetDraw هم استنادي آثار انفرادي تاثیرگذار، شبکه هم استنادي نویسندگان  به ترسیم شبکه

پراستناد و کتاب هاي متنی پر استناد پرداختند و در نهایت  لیستی از این محققان، مجلات و مقالات 
 ارائه نمودند.

 ي بررسی) که به توسعه ي دانش گردشگري به وسیله 2011و همکاران ( ۲در پژوهش چنگ
نشریه مرتبط با گردشگري به ترتیب  59وزه پرداخته شده است. پس از بررسی نشریات این ح

 HTIتاریخ، روند کلی آن مشخص شده است. داده هاي مربوط به این پژوهش از پایگاه داده ي 
نوازي و گردشگري است، استخراج شده است.  که یک پایگاه کتابشناختی در زمینه ي مهمان

کند که عبارتند از: گسترش مجلات بر اساس می یث دسته بنديپژوهش مجلات را از چند ح این
کشورهاي منتشر کننده این مجلات در دوره هاي زمانی مختلف؛ گسترش حوزه هاي مرتبط و 
متمرکز بر مجلات گردشگري در دوره هاي زمانی مختلف؛ تغییرات عنوان مجلات؛ دسته بندي 

 ات، اوقات فراغت، مهمان نوازي  و غیره.مجلات در حوزه هاي تخصصی گردشگري مانند تعطیل
بررسی همکاري هاي پژوهشی در حوزه «) در پژوهش خود با عنوان 2010( ۳راچرلا و هو

به بررسی الگوهاي همکاري در جامعه پژوهشی » گردشگري از منظر بررسی شبکه هاي اجتماعی
تحلیل شبکه هاي حوزه گردشگري پرداختند. آنها در پژوهش خود با استفاده از روش هاي 

هاي همکاري میان جوامع دانشگاهی حوزه گردشگري پرداختند. در اجتماعی، به بررسی الگو
ر چگونه است؟ دها این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده شد: الگوهاي همکاري بین این گروه

1. Benckendorff & Zehrer 

2. Cheng 

3. Racherla & Hu 
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مجلات تحت بررسی، کدام گروه از پژوهشگران بیشتر با همکاران خاص خود همکاري علمی 

چطور در طول زمان تکامل یافته اند؛ همچنین اهداف این پژوهش ها اشته اند؟ و این گروهد
. 2. تحلیل شبکه هاي همکاري میان پژوهشگران در حوزه پژوهشیِ گردشگري 1عبارت اند از: 

شناساییِ پژوهشگرانِ کلیدي که به عنوان قطب هاي پژوهشی در این گروه عظیم ایفاي نقش 
دوره  2نمایش ویژگی هاي شبکه اي متنوعِ این گروه و مطالعه تکامل آن در طول . 3کرده اند و 

زمانی مختلف. این تحلیل بر روي داده هاي هاي هم نویسندگی بدست آمده از سه مجله مهم و 
خاص این حوزه که عبارتند از: سالنامه تحقیقات گردشگري، مجله تحقیقات سفر و مدیریت 

 شد که در مقالاتمی . جامعه پژوهش شامل تمام نویسندگانیگردشگري، متمرکز شده بود
 1996ساله، یعنی از شروع سال  10پژوهشی منتشر شده در سه مجله برجسته، در طول دوره زمانی 

 ، مشارکت داشتند.2005تا 

) با موضوع تحلیل کتابسنجی در ادبیات 2009در پژوهش انجام شده توسط بنکندورف (
هشگران استرالیایی و نیوزلندي روي تحقیقات گردشگري در بین سال گردشگري که توسط پژو

در پایگاه وب آف ساینس انجام شد، یک تصویر کلی از این زمینه با بررسی  2007تا  1994هاي 
و مجلات هسته و همچنین الگوهاي هم استنادي ها کلید واژه ها، نویسندگان پر استناد، سازمان

هور و تأثیرات در حال ظها ین به شناسایی موضوعات کنفرانساستنباط شد. این پژوهش همچن
پردازد. این پژوهش با ترسیم نقشه هم رخدادي واژگان و هم استنادي در این حوزه میها آن

گذارد. نتایج به دست آمده نشان داد که گردشگري در استرالیا و می را به نمایشها ارتباط آن
شناسی و انسان شناسی، جغرافیا و روانشناسی رفتاري قرار نیوزلند به شدت تحت تأثیر جامعه 

گرفته است. همچنین با بررسی کلیدواژگان پر تکرار مشخص شد که بیشترین پژوهش هاي انجام 
 شده در این دو کشور روي امنیت و سلامت گردشگران تمرکز دارد.

مجله معتبر  12را در  ) در پژوهشی، روند تحقیقات حوزه گردشگري2009و همکاران ( ۱بالانتین
اند، بررسی کردند. این تحلیل مختصر، منتشر شده 2005به بعد تا  1994این حوزه که از سال 

افزایش و سقوط موضوعات مختلف و رویکردهاي مختلف در حوزه وسیعی از گردشگري را 
ش رحوزه موضوعی در تحقیقات گردشگري را شناسایی کرده و گزا 21ها دنبال کرده است. آن

1. Ballantyne 
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کردند. موضوعاتی چون (مطالعات گردشگري / بازدیدکننده و بازاریابی) بیشترین رشد و 

د ریزي گردشگري، رشگرایش در تحقیقات را داشته و موضوعات دیگري چون مقصد و برنامه
نوازي با کاهش اند. این پژوهش نشان داد که مطالعات اقتصادي و مهمانکمتري را شاهد بوده

دهنده اند؛ همچنین نتایج نشانبازاریابی و مدیریت با افزایش رشد روبرو بوده رشد و موضوعات
هایی مانند استرالیا، نیوزیلند و فرسایش تدریجی سلطه آمریکاي شمالی و افزایش سهم کشور

کشورهاي آسیایی بود. مجله مدیریت گردشگري بیشترین میزان انتشار مقالات کشورهاي 
 اروپایی و آسیا را داشت.

هاي مختلف به انجام رسیده است، هاي بسیاري در حوزه تولیدات علمی رشتهتا به امروز پژوهش
اما پژوهشی وجود ندارد که به بررسی تولیدات علمی ایران در حوزه گردشگري با رویکرد 

هاي انجام شده کارهایی سنجی و مقایسه آن با کشورهاي خاورمیانه پرداخته باشد. در پژوهشعلم
هاي پژوهشی و ها و مجلات هسته و همچنین کشف اولویتمله کشف نویسندگان، سازماناز ج

ده در شهاي استفادهالمللی صورت گرفته است که این پژوهش از روشهاي بینمیزان همکاري
حال تحقیقات پیشین به محاسبه ضریب هم نویسندگی، میزان کند. بعلاوه، تابهها استفاده میپیشینه

رهاي مختلف در حوزه گردشگري و همچنین رابطه تولیدات علمی این حوزه با تخصص کشو
تواند دیدي ها میگونه پژوهشکه ایناند، درحالیمیزان درآمد حاصل از گردشگري نپرداخته

که گذاران در حوزه گردشگري ارائه دهد. با توجه به اینگیرندگان و سیاستجدید به تصمیم
تواند منشأ روشنگري در زمان آینده باشد، لذا بررسی آنچه تاکنون در ینگاه به گذشته همواره م

تواند جایگاه ایران را در میان کشورهاي خاورمیانه نشان حوزه گردشگري منتشر شده است می
 دهد.
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 روش پژوهش
هایی ها نیز از روشسنجی انجام شده و براي تحلیل دادهپژوهش حاضر با استفاده از رویکرد علم

اي هاي کتابشناختی موردنیاز برنند تحلیل شبکه هم رخدادي واژگان استفاده شده است. دادهما
از پایگاه استنادي وب آف ساینس گردآوري  1396ماه بهمن 23انجام پژوهش حاضر در تاریخ 

تا   1998هاي شد. اطلاعات این پژوهش، آن دسته از تولیدات علمی مورد مطالعه را که طی سال
گیرد. جامعه آماري پژوهش اند را در بر میپایگاه اطلاعاتی وب آف ساینس نمایه شده در 2017

ها از طریق بخش مدرك منتشر شده ایران در حوزه گردشگري است. بازیابی داده 354حاضر، 
انجام شد.  ANDجستجوي پیشرفته پایگاه استنادي وب آف ساینس و استفاده از عملگر بولی 

 کل زیر انجام گرفت:راهبرد جستجو به ش

TS=(Tourism) AND CU=(Iran) AND PY=(1998-2017) 
 PY (Year Published)و  TS (Topic) ،CU (Country/Region)در اینجا 

 باشند. همچنین براي دیگر کشورهاي خاورمیانه از این شیوه جستجو استفاده شد.می
جام آف ساینس استخراج گردید. براي ان ها از پایگاه استنادي وبپس از بازیابی نتایج، این داده

 ۲افزار اکسلهاي آماري از نرمو براي تحلیل ۱افزار هیست سایتهاي کتابشناختی از نرمتحلیل
افزار رمهاي علمی، نهاي کلیديِ پرکاربرد و ترسیم نقشهاستفاده شد. همچنین براي کشف واژه

ل ین تولیدات علمی و میزان درآمد حاصبه کار گرفته شد. براي آزمون همبستگی ب ۳وس ویوور
استفاده شد. اطلاعات مربوط به درآمد حاصل  SPSS 24افزار از گردشگري در کشورها از نرم

دریافت شد. این اطلاعات در  ٤از گردشگري کشورهاي خاورمیانه از سازمان جهانی گردشگري
ابطه میانگین درآمد هر ) ارائه شده بود که ر2016و  2015، 2014، 2010چهار سال مختلف (

 ها با تولیدات علمی آن کشور مورد آزمون قرار گرفت. کشور در این سال
همچنین براي بررسی میزان تخصص هر یک از کشورهاي منطقه در حوزه گردشگري از فرمول 

 ):2014زیر استفاده شد (استار و کجزار، 

1. HistCite 

2. Excel 

3. VOSviewer 

4. UNWTO 

                                                                                                                                                                                 



 93 فاضلی ورزنه و همکاران

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐴𝐴𝑅𝑅 − 1
𝐴𝐴𝑅𝑅 + 1

 
 شود:محاسبه میصورت زیر به 𝐴𝐴𝑅𝑅در این فرمول 

𝐴𝐴𝑅𝑅 =
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑛𝑛𝑖𝑖.
𝑛𝑛.𝑖𝑖/𝑛𝑛..

=
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛..

𝑛𝑛𝑖𝑖.𝑛𝑛.𝑖𝑖
 

در کل دنیا)،  i(تعداد انتشارات حوزه  .𝑛𝑛𝑖𝑖)، jدر کشور  i(تعداد انتشارات حوزه  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖در اینجا 
𝑛𝑛.𝑖𝑖  تعداد کل انتشارات کشور)j و (𝑛𝑛.. تعداد کل انتشارا).ت جهان) است 

 در فرمول داریم: 𝐴𝐴𝑅𝑅با جایگذاري 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
(𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛../𝑛𝑛𝑖𝑖.𝑛𝑛.𝑖𝑖) − 1
(𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛../𝑛𝑛𝑖𝑖.𝑛𝑛.𝑖𝑖) + 1

=
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛.. − 𝑛𝑛𝑖𝑖.𝑛𝑛.𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛.. + 𝑛𝑛𝑖𝑖.𝑛𝑛.𝑖𝑖
 

1−همواره  < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 < شد تخصص کشور مورد تر بانزدیک 1است. هرچه این مقدار به  1
تر باشد میزان تخصص آن کشور نزدیک -1نظر در آن حوزه بیشتر است، و هر چه این مقدار به 

 در حوزه مورد نظر کمتر است.

هاي جستجوي زیر استفاده از فرمول ..𝑛𝑛و   𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 ،𝑛𝑛𝑖𝑖. ،𝑛𝑛.𝑖𝑖براي به دست آوردن هر یک از مقادیر 
 شد:

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖: TS=( Tourism) AND CU=(نام کشور) AND PY=(1998-2017) 
𝑛𝑛𝑖𝑖.: TS=( Tourism) AND PY=(1998-2017) 
𝑛𝑛.𝑖𝑖: CU=(نام کشور) AND PY=(1998-2017) 
𝑛𝑛..: PY=(1998-2017) 

 
براي محاسبه ضریب همکاري بین نویسندگان این حوزه در کشورهاي منطقه خاورمیانه از فرمول 

 زیر استفاده شد:

𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1 − ���
1
𝑗𝑗
�

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

×
𝑓𝑓𝑖𝑖
𝑛𝑛
� 

(بیشترین تعداد نویسنده  𝑘𝑘نویسنده و غیره)؛  3نویسنده،  2نویسنده،  1(مقالات داراي  𝑗𝑗در اینجا 
(تعداد  𝑓𝑓𝑖𝑖نویسنده به بالا در نظر گرفته شده است)؛  10در مقاله، که در این پژوهش بیشینه نویسنده 

بین  ccمقدار  (تعداد کل مقالات منتشر شده) است. 𝑛𝑛نویسنده) و  𝑗𝑗 مقالات تألیفی داراي تعداد
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تر نزدیک 1متغیر است؛ هرچه میزان همکاري بین نویسندگان بیشتر باشد این مقدار به  1صفر تا 

 است.
 

 هاي پژوهشیافته

 هايکل مدارك نمایه شده وب آف ساینس در حوزه گردشگري مربوط به ایران در بین سال
عدد بود که انتشارات مربوط به هر سال بر روي نمودار نمایش داده شده است  354طالعه مورد م

هاي کیفی براي عنوان شاخص). همچنین از تعداد استنادات و شاخص هرش به1(نمودار شماره 
 2گزارش کیفیت مدارك منتشر شده در این پایگاه مورد استفاده قرار گرفت. نمودار شماره 

در زیر آمده  2017تا  1998ها نادات دریافتی مدارك مربوط به ایران در بین سالدهنده استنشان
 است.

 

 
تا  1998 هاي. تعداد انتشارات حوزه گردشگري مربوط به ایران به تفکیک سال در بین سال1نمودار 

2017 

 
وزه، مدرك منتشر شده ایران در این ح 354دهد از بین نشان می 1که نمودار شماره  همانطور

 2017درصد از کل مدارك، در سال  8/26دیگر عبارتیمدرك یا به 95بیشترین تعداد مدارك،

0 0 0 0 1 1 0 0 3 4
8 7

13

27 30
23 21

32

89
95

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



 95 فاضلی ورزنه و همکاران

 
ایران در این حوزه  2005تا  2004و  2001تا  1998هاي منتشرشده است. همچنین در بین سال

 هیچ مدرکی تولید نکرده است.
 

 
 2017تا  1998هاي وط به سال. پرکاربردترین کلیدواژگان ایران در حوزه گردشگري مرب1تصویر 

 
هاي مورد استفاده توسط نویسندگان بینیم پر تکرارترین کلیدواژهمی 1طور که در تصویر همان

به ترتیب  Iranو  tourismهاي مورد مطالعه بعد از ایرانی در حوزه گردشگري در بین سال
medical tourism  10(با  ،(تکرارsustainable tourism  با)ار)، تکر 10e-tourism 

 باشند.تکرار) می 8(با  satisfactionتکرار) و  8(با  ecotourismتکرار)،  9(با 
شکل نمایش داده شده است ها با یکدیگر در و ارتباط آن 5رخداد بیشتر از ها با تمام کلیدواژه

 ).1(تصویر 
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 2017تا  1998هاي بین سال المللی ایران در حوزه مورد مطالعه درهاي بین. نقشه همکاري2تصویر 

 
اً با هاي خود معمولنویسندگان کشورهاي مختلف دنیا در راستاي بالا بردن کیفیت پژوهش

کنند ها را منتشر میهاي این پژوهشصورت چند نویسندگی یافتهیکدیگر همکاري کرده و به
مکاري بارز ه شود. هم نویسندگی یکی از نمودهايکه به این پدیده هم نویسندگی گفته می

 ها یا نویسندگان است که ارتباط میان نویسندگاناي از گرهعلمی است. این فرآیند شامل شبکه
دهد. زمانی که شبکه به شکل مختلف در یک جامعه علمی یا یک حوزه علمی خاص را نشان می

نقش  رايها را دارند و درواقع داآید، نویسندگانی که بیشترین میزان همکاريیک نقشه در می
رج پهلو، دهد (سهیلی، عصاره، فتر از بقیه به ما نشان میهاي پررنگباشند با گرههسته مرکزي می

هاي سازمانی متفاوت و از کشورهاي مختلف ). زمانی که افراد همکاري کننده با وابستگی1392
ر کشورها یگالمللی ایران با دهاي بینالمللی صورت گرفته است. همکاريباشند، همکاري بین

هاي اي و میزان کل همکارياي (خاورمیانه)، فرا منطقههاي درون منطقهدر سه گروه همکاري
کشوري که  10). همچنین 1المللی با احتساب منطقه خاورمیانه بررسی شد (جدول شماره بین

) ي (جهانیااي و فرا منطقهها داشت، در دو گروه درون منطقهها را با آنایران بیشترین همکاري
ها براي اطلاعات مربوط به این همکاري 2). در تصویر شماره 2دول شماره ارائه شد (ج



 97 فاضلی ورزنه و همکاران

 
ها روي نقشه ارتباطی آن صورت شبکهبار ایران با سایر کشورها به 5هاي بالاي همکاري

 مشاهده است.قابل
 

تا  1998هاي ر بین سالالمللی ایران در حوزه مورد مطالعه دهاي بین. میزان همکاري1جدول شماره 
2017 

المللی (با میزان همکاري بین

 کل دنیا)

المللی میزان همکاري بین

 (خارج منطقه خاورمیانه)

المللی میزان همکاري بین

 (داخل منطقه خاورمیانه)

 تعداد مدارك به درصد تعداد مدارك به درصد تعداد مدارك به درصد

25,98% 92 24,85% 88 1,12% 4 

 
 2017تا  1998هاي . کشورهاي همکار ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سال2ماره جدول ش

اي)المللی (فرا منطقههاي بینهمکاري اي)المللی (درون منطقههاي بینهمکاري   

میزان همکاري به 

نسبت کل 

ها (به همکاري

 درصد)

تعداد 

هاهمکاري  
 نام کشور

میزان همکاري 

به نسبت کل 

به ها (همکاري

 درصد)

تعداد 

هاهمکاري  
 نام کشور

23,65% %3,22 مالزي 22   ترکیه 3 
 

11,82% %1,07 استرالیا 11   1 
امارات متحده 

 عربی

 

10,75%  10 
متحده ایالات

 آمریکا
1,07%  مصر 1 

 

 
ر اند (دکشور اول که داراي بیشترین همکاري با ایران بوده 3بینیم می 2طور که در جدول همان

شور اي ایران با کاند. بیشترین همکاري درون منطقهاي) آمدهاي و فرا منطقهرون منطقهدو گروه د
اي ایران با کشورهاي امارات متحده بار همکاري) و کمترین همکاري درون منطقه 3ترکیه (با 

ن اي ایران، بیشتریفرا منطقه هايبار همکاري) است. در رابطه با همکاري 1عربی و مصر (هردو با 
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اي با بار همکاري)، و کمترین میزان همکاري فرا منطقه 22همکاري با کشور مالزي (با 

بار همکاري) است که به دلیل اجتناب از  1کشورهایی نظیر اسپانیا، هند، تایوان و تاجیکستان (با 
 زیاده نویسی در جدول نیامده است.

 
کننده مدارك ایران در حوزه گردشگري منتشر ها و مجلات هسته. نویسندگان، سازمان3جدول شماره 

 2017تا  1998هاي در بین سال
هاي هستهسازمان مجلات هسته  نویسندگان هسته 

تعداد  نام مجله

 مدارك

تعداد  نام سازمان

 مدارك

تعداد  نام نویسنده

 مدارك

Turkish Online Journal 
Of Design Art And 

Communication 

17 Islamic 
Azad Univ 

711  Jalilvand Mr 6 

Anatolia International 
Journal Of Tourism And 

Hospitality Research 

10 Univ 
Tehran 

69 Arjmandi R 5 

Life Science Journal Acta 
Zhengzhou University 

Overseas Edition  

10 Univ 
Isfahan 

19 Bagheri A 5 

Procedia Social And 
Behavioral Sciences 

9 Univ 
Tehran Med 

Sci 

16 Farsani Nt 4 

International Proceedings 
Of Economics 

Development And 
Research 

8 Ferdowsi 
Univ 

Mashhad 

11 Ghaderi Z 4 

 
ها و مجلاتی ها و مجلات هسته هر حوزه، آن دسته از نویسندگان، سازماننویسندگان، سازمان

کنند. در پژوهش حاضر این حوزه هستند که بیشترین تعداد مدرك را در آن حوزه را منتشر می
است؛ بنابراین  2017تا  1998هاي محدود به مدارك کشور ایران در حوزه گردشگري بین سال

ران در هاي سازمانی مربوط به ایمنظور آن دسته از نویسندگانی هستند که با وابستگی در اینجا
المللی نمایه شده در پایگاه استنادي وب آف ساینس آثار علمی خود را منتشر مجلات بین
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عه هاي مورد مطالاند. کل نویسندگان منتشرکننده مدارك ایران در این حوزه در بین سالکرده
 5توان می 3مورد بود. در جدول شماره  243داد مجلات منتشرکننده این مدارك نفر و تع 941

اي که بیشترین مدرك مرتبط با حوزه مورد مطالعه ایران را منتشر نویسنده، سازمان و مجله
 اند، مشاهده کرد.کرده

 

 2017تا  1998هاي . نوع قالب مدارك منتشر شده ایران در حوزه گردشگري در بین سال4جدول شماره 

نوع 

 مدرك

شی
وه

 پژ
اله

مق
ت 

کرا
مذا

ح 
شر

ري 
رو

ه م
قال

م
اله 

رمق
 س

اده
م

ب 
کتا

ل 
فص

ب 
کتا

د 
نق

 

امه
ن

 

ت
شس

ده ن
کی

چ
 

 1 2 4 5 10 13 83 246 تعداد

 
به ترتیب بیشترین نوع قالب مدارك منتشر شده از ایران در این حوزه مربوط به مقاله پژوهشی، 

عنوان مدرك به 1مچنین چکیده نشست با تعداد باشند؛ هشرح مذاکرات و مقاله مروري می
). همچنین کل مدارك 4ایران در این حوزه است (جدول شماره کمترین قالب مورد استفاده 

 نمایه شده ایران در حوزه گردشگري در این پایگاه، به زبان انگلیسی است.
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 2017تا  2003هاي . رشد علمی ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سال3نمودار 

 1998هاي . میانگین رشد علمی کشورهاي خاورمیانه در حوزه مورد مطالعه در بین سال5جدول شماره 
 2017تا 

 درصد رشد نام کشور ردیف

 108,33 عراق 1

 75,47 عربستان صعودي 2

 73,80 قطر 3

 62,44 کویت 4

 56,75 ترکیه 5

 56,19 ایران 6

 53,03 مصر 7

 46,59 عمان 8

 45,56 رات متحده عربیاما 9

 40 بحرین 10

 35,49 اردن 11

 32,31 رژیم اشغالگر قدس 12

 29,44 لبنان 13

 0 سوریه 14

 - یمن 15

 51,1 میانگین رشد منطقه خاورمیانه

 16,01 میانگین رشد جهان
 

هایی که هاي مختلف متفاوت بوده است. سالرشد علمی ایران در حوزه مورد مطالعه در سال
اند؛ چراکه زمانی که تولیدات علمی صفر اند از محاسبه حذف شدهشورها تولید علم نداشتهک

ترین نشده خواهد بود. بیشباشد مخرج کسر رشد علمی صفر شده و از نظر ریاضی کسر تعریف
اتفاق افتاده  2013درصد) در سال  -23,33کمترین آن (و  2006درصد) در سال  200رشد (

درصد رشد مثبت به دست آمد (نمودار  56,19سالانه ایران در این حوزه  است. میانگین رشد
 108,33). بیشترین مقدار رشد در بین کشورهاي منطقه خاورمیانه متعلق به عراق (با 3شماره 
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درصد) است. همچنین ایران از نظر رشد در  0درصد) و کمترین مقدار آن متعلق به سوریه (با 

ام را داراست که این میزان، از میانگین رشد منطقه خاورمیانه و از  6منطقه خاورمیانه جایگاه 
 ).5میانگین رشد جهانی بیشتر است (جدول شماره 

تا  1998هاي . جایگاه کشورهاي منطقه خاورمیانه در حوزه مورد مطالعه در بین سال6جدول شماره 
2017 

میزان همکاري 

المللی بین

کل نسبت به

تولیدات این 

 صد)حوزه (در

ضریب 

هم 

نویسندگی 

)CC( 

شاخص 

تخصص 

)RSI( 

شاخص 

هرش 

)H-

index( 

 میانگین

استناد 

به هر 

 مدرك

تعداد 

 استنادات

تعداد 

 مدارك

نام 

ف کشور
ردی

 

 1 ترکیه 1056 7671 7,26 43 0,397 0,453 21,40
رژیم  359 6253 17,42 42 -0,052 0,418 31,47

اشغالگر 
 قدس

2 

 3 ایران 354 1147 3,24 17 0,444 0,547 25,98
امارات  155 1108 7,15 17 -0,205 0,484 61,93

متحده 
 عربی

4 

 5 مصر 151 944 6,25 18 0,045 0,448 47,01
 6 اردن 69 250 3,62 8 0,517 0,416 30,43
 عربستان 65 339 5,22 8 0,307 0,610 78,46

 صعودي

7 

 8 لبنان 38 370 9,74 10 0,277 0,502 55,26
 9 عمان 34 223 6,56 3 0,441 0,462 44,11
 10 قطر 34 237 6,97 5 0,398 0,477 58,82

 11 کویت 23 382 16,61 6 0,043 0,460 60,86

 12 عراق 11 9 0,82 2 0,006 0,580 72,72

 13 بحرین 8 185 23,13 2 0,276 0,670 37,5

 14 سوریه 4 1 0,25 1 0162 0,375 75
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 15 یمن 1 0 0 0 -0,563 0,500 0

مدرك  48213هاي مورد مطالعه تعداد کل مدارك منتشر شده در این حوزه در جهان در بین سال
درصد) مربوط به خاورمیانه است. ایران از نظر تعداد  4,89مورد ( 2362است که از این تعداد 

مدارك جایگاه سوم را بعد از کشورهاي ترکیه و رژیم اشغالگر قدس داراست؛ بیشترین تعداد 
تنادات و همچنین شاخص هرش در منطقه مربوط به کشور ترکیه است. همچنین در بین اس

)، و یمن RSIکشورهاي خاورمیانه به ترتیب اردن، ایران و عمان بیشترین شاخص تخصص (
) را در این حوزه دارند. بحرین براي انتشار مدارك خود بیشترین RSIکمترین شاخص تخصص (

داشته است؛ و کمترین مقدار آن مربوط به سوریه است. بیشترین  ) راCCمقدار هم نویسندگی (
لی مربوط الملهاي بینالمللی مربوط به عربستان صعودي و کمترین میزان همکاريهمکاري بین

 ).6به یمن است (جدول شماره 
، 7362متحده آمریکا، چین و انگلستان با مقادیر اي به ترتیب کشورهاي ایالاتدر سطح فرا منطقه

 ايهاي اول تا سوم را دارند. ایران نیز در سطح فرا منطقهمدرك در این حوزه رتبه 4070، 6699
 در جهان داراست.ام را در  این حوزه  38رتبه 

 
. رابطه بین تولیدات علمی حوزه گردشگري و میزان درآمد حاصل از گردشگري در 7جدول شماره 

 2017تا  1998هاي کشورهاي منطقه خاورمیانه در بین سال
 

Correlations 
 UNWTO Documents 
UNWTO Pearson 

Correlation 
1 .788** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 15 15 

Document
s 

Pearson 
Correlation 

.788** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Sig 0,000رابطه بین تولیدات علمی حوزه گردشگري و میزان درآمد حاصل از گردشگري با 

کشور منطقه خاورمیانه است. میزان همبستگی  15معنادار است. جامعه این آزمون  0,01در سطح 
). این 7به دست آمد که این مقدار همبستگی، همسو و قوي است (جدول شماره  0,788مثبت 

توصیفی بود. همچنین در رابطه بین درآمد حاصل از گردشگري و تولیدات  همبستگی از نوع
 تواند تأثیرگذار باشد.هاي دیگري نیز میعلمی متغیر

 
المللی حوزه گردشگري و میزان درآمد حاصل از . رابطه بین میزان همکاري بین8جدول شماره 

 2017 تا 1998هاي گردشگري در کشورهاي منطقه خاورمیانه در بین سال
 

Correlations 
 UNWTO Cooperation 
UNWTO Pearson 

Correlation 
1 .844** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 15 15 

Cooperation Pearson 
Correlation 

.844** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

المللی در حوزه گردشگري و میزان درآمد حاصل از بین تعداد دفعات همکاري بینرابطه 
معنادار است. میزان همبستگی  0,01در سطح  Sig 0,000گردشگري در کشورهاي خاورمیانه با 

از ). 8به دست آمد که این مقدار همبستگی، همسو و قوي است (جدول شماره  0,844مثبت 
لمللی اهاي بیننیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که همکاري )2014طرفی پیلمایر و شرل (

تواند به پیشبرد این صنعت در کشورهاي خاورمیانه کمک کند. این در زمینه گردشگري می
ان این تواند بین پژوهشگرهاي کوچک و بزرگ گردشگري، که میتنها بین شرکتهمکاري نه

 حوزه نیز صورت گیرد.
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 گیريبحث و نتیجه
در این پژوهش وضعیت تولیدات علمی خاورمیانه با تمرکز بر ایران در حوزه گردشگري در 

مورد بررسی قرار گرفت.  2017تا  1998هاي پایگاه استنادي وب آف ساینس در بین سال
 354مدرك بود که ایران با تعداد  48213هاي مورد مطالعه تولیدات علمی این حوزه در بین سال

 38درصد از کل تولیدات خاورمیانه) در منطقه جایگاه سوم و در جهان جایگاه  14,98مدرك (
ام را به لحاظ تعداد مدارك دارا بود. بیشترین مدارك این حوزه در دنیا به ترتیب متعلق به 

مدرك  4070، 6699، 7362به ترتیب با مقادیر  متحده آمریکا، چین و انگلستانایالاتکشورهاي 
رك این حوزه که مربوط به ایران بود به زبان انگلیسی منتشر شده بودند. بیشترین بود. تمام مدا

مورد) و  246نوع مدرك استفاده شده توسط ایران در این حوزه مربوط به مقاله پژوهشی (با 
مدرك بود. ایران در کل براي انتشار  1کمترین نوع قالب انتشار مربوط به چکیده نشست با تعداد 

المللی داشت که مدرك خود با دیگر کشورها همکاري بین 92ر این حوزه در مدارك خود د
ها مربوط به منطقه خاورمیانه بود. ایران بیشترین مورد همکاري 4اي و تنها مورد آن فرا منطقه 88

اي بار) داشت، و بیشترین همکاري درون منطقه 22المللی در دنیا را با کشور مالزي (همکاري بین
) سه مجله مهم در حوزه 2010در پژوهش راچرلا و هو (بار) بود.  3کشور ترکیه ( ایران با

 مقاله منتشر کرده بود. 12گردشگري شناسایی شدند که ایران در این سه مجله جمعاً 
هاي انجام شده در حوزه گردشگري ایران مشخص شد که پس از تحلیل موضوعی پژوهش

رود و ر و گردشگري الکترونیکی پیش میهاي کشور به سمت گردشگري پایداپژوهش
رو با توجه به ارزان بودن خدمات اینتر است. ازبین توجه به گردشگري پزشکی محسوسدراین

که در اغلب موارد هدف از گردشگري پزشکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها و ازآنجایی
ین حوزه  از پژوهش در ایران مندي از قیمت پایین خدمات پزشکی است اهمیت اپزشکی بهره
هاي توسعه، همواره دولت )؛ همچنین در برنامه2007و دیگران،  ۱شود (هورویتزمشخص می

هاي بهداشتی و هاي خود، بخش درخور توجهی از نیازریزيموظف شده است بر اساس برنامه
ه این د کدرمانی کشور را از طریق صدور کالا، خدمات پزشکی و گردشگري سلامت فراهم کن

1. Horowitz 
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ها در حوزه گردشگري پزشکی است (واعظی و امر نیز سندي دال بر افزایش تمرکز پژوهش

 ). 1397دیگران، 
آورند و با توجه به اینکه بسیاري از کشورها درآمد هنگفتی از طریق بوم گردشگران به دست می

ي که در جایگاه بعد گردهاي فراوان ایران در زمینه بوم گردي، اهمیت حوزه بومهمچنین قابلیت
). این بخش 1385شود (نکوئی صدري، در بین تحقیقات گردشگري کشور قرار دارد نمایان می

ها در پژوهش خود به این نتیجه ) همراستا است؛ آن1394از نتایج با پژوهش آخوندي و دیگران (
ان داراست؛ دشگراندازهاي طبیعی بالاترین جایگاه را براي انتخاب محل، نزد گررسیدند که چشم

تواند در تداوم حضور گردشگران به این محورهاي در نتیجه حفظ سیماي طبیعی منطقه می
گردشگري نقش مؤثري داشته باشد؛ از سوي دیگر گردشگران اغلب آشنایی کمی با جذابیت

ر هاي بیشتري با محوشود پژوهشرو پیشنهاد میهاي منطقه اعم از طبیعی و تاریخی دارند، ازاین
هاي مناطق گردشگري ها و جذابیتها و بررسی کاستیهاي گردشگري و معرفی آنبررسی جاذبه

خاص انجام شود. همچنین بررسی موضوعی مقالات نشان داد که حوزه گردشگري روستایی در 
که نتایج پژوهش موسوي و حالی) در1خورد (تصویر هاي پیشین کمتر به چشم میپژوهش

هاي گردشگري روستایی بر توزیع دهنده اثرات مثبت توسعه زیر بخشن) نشا1397دیگران (
هاي آتی، شود که پژوهشگران در پژوهشرو، پیشنهاد میهاي روستایی بود؛ ازایندرآمد خانوار

 هاي پژوهشی خود قرار دهند.توجه به این حوزه را در اولویت
ق (با شورهاي خاورمیانه متعلق به عرابیشترین میانگین رشد علمی سالانه در این حوزه در بین ک

درصد رشد) بود. ایران با  0درصد رشد مثبت) و کمترین آن مربوط به سوریه (با  108,33مقدار 
درصد رشد مثبت داراي جایگاه ششم در خاورمیانه بود و با توجه به میانگین رشد منطقه  56,19

 میانگین رشد منطقه بالاتر بود و جایگاه درصد رشد مثبت) رشد ایران از مقدار 51,1در این حوزه (
نسبتاً مناسبی را در منطقه داشت. همچنین در سطح جهان، میانگین رشد سالانه ایران در این حوزه 

درصد رشد مثبت) بیشتر بود. از طرفی، چون میانگین رشد سالانه علمی  16,01از میانگین جهانی (
دهنده میزان اهمیت آن حوزه در ی معین نشانهر یک از کشورها در یک حوزه و یک دوره زمان

کشور مورد نظر است و از طرفی بیشترین رشد علمی در منطقه خاورمیانه متعلق به عراق (با 
ا هتوان نتیجه گرفت که در بین کشورهاي خاورمیانه و در این سالدرصد) است می 108,33
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ه ایسه با سایر کشورهاي منطق) حوزه گردشگري براي عراق اهمیت بیشتري در مق1998-2017(

درصد رشد) از کمترین میزان اهمیت برخوردار  0داشته است. همچنین این حوزه در سوریه (با 
آمده منطقه خاورمیانه در حوزه گردشگري با دستبوده است. در این قسمت رشد مثبت به

د مقالات ) همراستا است؛ وي در پژوهش خود نشان دا2016و دیگران ( ۱پژوهش کوزِیگلو
 اي داشته است.رشد فزاینده 2008منتشرشده در مجلات مهمانداري و گردشگري از سال 

) مربوط به کشور RSIهمچنین در بین کشورهاي خاورمیانه بیشترین مقدار شاخص تخصص (
دهنده تعداد درخور توجه تولیدات علمی حوزه گردشگري نسبت به کل اردن بود، که این نشان

هاي مورد شور است؛ در واقع، اردن نسبت به دیگر کشورهاي منطقه، در بین سالتولیدات این ک
مطالعه تمرکز بیشتري روي این حوزه داشته و از شاخص تخصص بالاتري برخوردار است. ایران 

 ) رتبه دوم را در منطقه داشت.RSI )0,444با مقدار 
کلی روند رو به طوردرصد به 56,19تولیدات علمی ایران در این حوزه با متوسط رشد سالانه 

بالانتین ) و 1393نظرزاده زارع ( )،1396وفاییان (هاي رشدي داشت که این نتیجه با نتایج پژوهش
ات تدریج تولیداي به اصطلاح از مد افتاده باشد به. اگر حوزه) همراستا است2009و همکاران (

ر پی خواهد گرفت. حال رشد علمی در آن زمینه کاهش خواهد یافت و یک رشد منفی را د
 دهنده اهمیت آن تا به امروز باشد.تواند نشانعلمی مثبت در این حوزه می

همچنین بررسی رابطه بین تولیدات علمی در این حوزه با میزان درآمد حاصل از گردشگري در 
این  رد.کشورهاي خاورمیانه نشان داد که بین این دو متغیر رابطه معنادار، همسو و قوي وجود دا

اي معنادار بین تولیدات علمی حوزه گردشگري و میزان درآمد این صنعت آزمون وجود رابطه
حال هر نوع رابطه همبستگی به معناي رابطه علت دهد، باایندر کشورهاي خاورمیانه را نشان می

ریو معلولی نیست و ممکن است متغیرهایی خارج از حیطه موضوع این پژوهش در این آزمون تأث
ورد مطالعه زمان مطور همتوان بهگذار باشند. در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی

قرار داد. مطالعات نشان داده است که تنها یک رابطه از سوي صنعت گردشگري به متغیرهاي 
ري وها ممکن است در کشهاي برخی از پژوهشمثال و بر اساس یافتهعنواندیگر وجود ندارد. به

مانند کره جنوبی بیشتر رشد اقتصادي به گسترش صنعت گردشگري کمک کند تا اینکه توسعه 

1. Koseoglu 
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گردشگري به رشد اقتصادي کمک کند. همچنین جهت علیت بین گردشگري و توسعه اقتصادي 

ن مثال اندازه اقتصاد ملی، درجه باز بودعنوانممکن است توسط عوامل متفاوتی تعیین شود. به
ین هایی بتواند تفاوتعنوان عواملی فیزیکی میهاي سفر بهانند میزان محدودیت، هم1اقتصاد

بر این عوامل ممکن است درجه وابستگی به گردشگري، تایوان و کره جنوبی ایجاد کنند. علاوه 
کننده جهت و سطح توسعه اقتصادي، از دیگر عوامل تعیین 2دوره زندگی مقصد گردشگري

) نیز نشان داد که 1386). پژوهش طیبی و همکاران (2005باشد (اوه،  علیت بین این دو متغیر
ري توجهی در افزایش درآمد گردشگتواند تأثیر قابلافزایش در میزان تولید ناخالص داخلی می

داشته باشد. همچنین متغیرهاي دیگري مانند مخارج دولت در گردشگري، نام تجاري جهت 
گردشگري و سهم مخارج فناوري اطلاعات و ارتباطات  جذب گردشگر، بهنگام بودن اطلاعات
هاي خدمات رایانه، مالی، آموزشی و حمل نقل و ... در به تولید ناخالص داخلی در زیر بخش

. )1387غی، روشن، و چرازاده(پورفرج، عیسیتوانند مؤثر باشند درآمد حاصل از گردشگري می
 توان نتیجه گرفت رابطه بین این دو متغیر از نوع رابطه علت و معلولی بوده وطور حتم نمیلذا به

المللی در حوزه میزان همکاري بیناي توصیفی است. همچنین آزمون همبستگی بین صرفاً رابطه
تیجه ن گردشگري و میزان درآمد حاصل از گردشگري در کشورهاي خاورمیانه صورت گرفت؛

هاي پژوهش ها در راستاي یافتههمسو و معنادار بود. این قسمت از یافته 0,01در سطح  این آزمون
 است. )2014پیلمایر و شرل (

کلی نتایج حاکی از جایگاه متوسط ایران (از نظر تعداد مدارك و استنادات) در این حوزه طوربه
شرط کافی نیستند؛ لذا میزان استنادات  در منطقه و جهان است. تولیدات و بروندادهاي علمی

دهنده کیفیت و پذیرش مقاله از سوي جامعه علمی هر رشته دریافتی مقالات و مدارك نشان
هاي پژوهشی در این زمینه است دانشگاهی است، بنابراین، ایران نیازمند افزایش توجه به فعالیت

اید تلاش ی و کیفی نسبت به سایر کشور بو براي به دست آوردن جایگاه بهتر و بالاتر از لحاظ کم
 تري صورت گیرد.شایسته

 منابع

1. Openness 

2. Tourism Destination Life Cycle 
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). بررسی ویژگی و 1394کار، افشین؛ و شعبانعلی فمی، حسین. (آخوندي، لیلا؛ ارجمندي، رضا؛ دانه

، چالوس -هاي جاده کرجهاي گردشگران در راستاي بهبود خدمات گردشگري در تفرجگاهدیدگاه
 .55-70)، 1(2زیست،طپایداري، توسعه و محی

). مروري بر وضعیت گردشگري پزشکی در کشورهاي 1389بن، مائده و تراب احمدي، مژگان. (
 .114-103، 36، کتاب ماه علوم اجتماعیتوسعه با تأکید بر کشور ایران. درحال

اطات ). فناوري اطلاعات و ارتب1387کبري. (یوسف؛ و چراغی، روشن، زادهعلیرضا؛ عیسیپورفرج، 
 . 4، 66-46، 13، اقتصاد و تجارت نوینصنعت گردشگري رشد اقتصادي، 

). جایگاه علمی ایران در میان کشورهاي عضو سازمان 1395تمیمی، مریم معصوم؛ آبام، زویا؛ برادر، رویا. (
 .22-14)، 1(3، سنجی کاسپینمجله علمهاي اسلامی در حوزه کشاورزي و علوم زیستی. همکاري

، رهیافتها. ها و چالش). ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه1390وئی، حمیدرضا. (جمالی مهم
21)49 ،(39-51. 

، رهیافتهاي ارتقاي مشارکت مؤثر ایران در دانش جهانی. ). بررسی راه1386زاده، محمد. (حسن
17)41 ،(51-56. 

وري علمی هاي بهرهاخص). تحلیل روابط بین ش1396دقیقی ماسوله، زهرا و اللهیاري، محمدصادق. (
-93، 5، نجیسنامه علمپژوهشهاي توسعه در آسیا (با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی). و شاخص

115. 

). جایگاه ایران در تولیدات علمی مهندسی. 1390زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیا، محمد صالح. (
 .90-79، 48، رهیافت

هاي . وضعیت تولید علم در حوزه حقوق بیماران، در پایگاه)1391ستوده، هاجر؛ مروتی، مرضیه. (
مدیریت اطلاعات ». المللیبا نگاهی به سهم ایران در تحقیقات بین Thomson reutersاستنادي 

 .847-833، 28، سلامت

هاي اجتماعی ). تحلیل ساختار شبکه1392سهیلی، فرامرز، عصاره، فریده و فرج پهلو، عبدالحسین. (
 .210-191)، 1(29، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتدگی پژوهشگران علم اطلاعات. هم نویسن
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). بررسی رابطه توسعه گردشگري و رشد 1386امیر. (الله؛ و جباري، روحسیدکمیل؛ بابکی، طیبی، 

 . 110-83، 26، نامه علوم انسانی و اجتماعیپژوهش، 1383 - 1338اقتصادي در ایران 

از ). 1388العابدینی، محسن. (ه؛ حیدري، غلامرضا؛ زارع فراشبندي، فیروزه؛ حاجی زینعصاره، فرید
 . تهران، کتابدار.هاها، قواعد و شاخصسنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاهسنجی تا وبکتاب

بررسی جایگاه علمی جمهوري اسلامی ایران در بین کشورهاي ). «1386گزنی، علی و بینش، مژگان. (
 .50-41، 41، رهیافت. »اسلامی

). بررسی وضعیت تولید علم در حوزه مدیریت تغییر در 1391مروتی، مرضیه؛ حیاتی، زهیر. (
 .106-92، 8، نامه مدیریت تحولپژوهش. Thomson Reutersهاي استنادي پایگاه

). توزیع درآمد گردشگري 1397موسوي، میرحسین؛ سادات اصل، زمزم؛ سادات اصل، لاله. (
 .156-137)، 41(13، مطالعات مدیریت گردشگري». هاي کلیدي اقتصادیی بین بخشروستا

نظرزاده زارع، محسن؛ جمالی، احسان؛ آرئین، محمدعلی؛ اسکورچی، رامتین؛ نصیري فیروز، 
. »مقایسه تولیدات علمی ایران با کشورهاي رقیب خاورمیانه در حوزه تعلیم و تربیت). «1393علیرضا. (
 .31-22)، 2(1، ی کاسپینسنجمجله علم

، هايهمایش بررسی توانمندي). طبیعت رویکردي نو در گردشگري. 1385نکوئی صدري، بهرام. (
. تبریز: سازمان میراث فرهنگی و هاي توسعه گردشگري در آذربایجان شرقیموانع و مشکلات و راه

 دستی و گردشگري استان آذربایجان شرقی.صنایع

 ، تهران، سمت.سنجیآشنایی با علم). 1390ا. (نوروزي چاکلی، عبدالرض

سازي شده ایران و ). تولیدات علمی نمایه1388زاده، محمد. (نوروزي چاکلی، عبدالرضا؛ حسن
 .106-89، 6، دانش شناسی). WOS )2007 - 2003کشورهاي اسلامی منطقه خاورمیانه در 

). 1386ماعیل؛ اعتمادي فرد، علی. (نوروزي چاکلی، عبدالرضا؛ نورمحمدي، حمزه علی؛ وزیري، اس
 .75-65، 40، رهیافت». 2006و  2005هاي ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سال

گذاري در حوزه گردشگري هاي سیاست). چالش1397واعظی، رضا؛ چکین، میثم؛ اصلی پور، حسین. (
 .40-1)، 41(13دیریت گردشگري، سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون. مطالعات م
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بازیابی اطلاعات موسیقی در پایگاه «). مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه 1396وفائیان، امیر. (

 .48-30)، 1(3، سنجیپژوهشنامه علماسکوپوس. 
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