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بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه گردشگری در بین
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تاریخ دریافت 16/54/41 :تاریخ پذیرش19/53/8:

چکیده
هدف این پژوهش ،شناخت وضعیت ایران به لحاظ تولیدات علمی از بعد کمی و کیفی و مقایسه آن با
کشورهای خاورمیانه بهمنظور آگاهی از جایگاه ایران و کمک به تصمیمگیری در سیاستگذاریها در حوزه
گردشگری بوده است .همچنین رابطه بین تولیدات علمی و درآمد حاصل از گردشگری بررسی شده است.
پژوهش حاضر ،با رویکرد علمسنجی انجام شده است .تولیدات عملی در حوزه گردشگری در بین سالهای
 1008تا  2017از بانک اطالعاتی وب آف ساینس استخراج شدند .برای تحلیل دادهها و ترسیم نقشههای
علمی از نرمافزارهای هیست سایت ،ووس ویوِر و بهمنظور تحلیل دادهها آماری از نرمافزار اکسل و اس پی
اس اس استفاده شد .نتایج نشان داد که ایران در زمینه گردشگری  345مدرک نمایه شده در این پایگاه دارد.
ایران از لحاظ تعداد مدارک در این حوزه جایگاه  38ام در جهان و جایگاه سوم را در خاورمیانه داراست.
همچنین از لحاظ همکاریهای بینالمللی در خاورمیانه و جهان به ترتیب بیشترین همکاریهای ایران با
کشورهای ترکیه و مالزی صورت گرفته است .نتایج حاکی از روند روبه رشد مدارک ایران در این حوزه
است .ایران از لحاظ تعداد مدارک جایگاه شایستهای را در خاورمیانه داراست اما از لحاظ استنادات و میزان
همکاری بینالمللی عملکرد ضعیفی داشته است که باید به این مسئله توجه شود .همچنین رابطه بین
تولیدات علمی و درآمد حاصل از گردشگری در سطح  0001معنادار بود.
واژگان کلیدی :تولیدات علمی ،گردشگری ،ایران ،خاورمیانه ،علمسنجی.

 .1کارشناسی ارشد علم سنجی ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران.ایران
( fazeli.mohsen@ut.ac.irنویسنده مسئول)
 .2کارشناسی ارشد علمسنجی ،گروه ع لم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3کارشناسی ارشد علم سنجی ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
هرگاه موضوع گردشگری مطرح میشود ،این سؤال پیش میآید که با توجه به غنی بودن
منابع تاریخی و طبیعی ایران چرا صنعت گردشگری کشور ما از جایگاه مناسبی در سطح جهان
برخوردار نیست؟ به خصوص به این دلیل که منطقه خاورمیانه همچنان بهعنوان یك مقصد

گردشگری محبوب در میان کشورهای غربی مطرح است (داهیر .)4336 ،۱پاسخ این سؤال را
میتوان در ضعف عوامل پنجگانه توسعه محصول ،توسعه بازار ،توسعه سرمایهگذاری ،توسعه
زیرساختها و توسعه منابع انسانی جستجو کرد (بن و تراب احمدی .)5981 ،انجام پژوهشهای
مختلف میتواند به پی شبرد این عوامل کمك کند؛ بنابراین برای تقویت این عوامل در هر
کشور ،بررسی تولیدات علمی آن کشور در این زمینه حائز اهمیت است.

دانشگاه به عنوان مرکزی آکادمیك ،وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده را به
عهده دارد که با برخورداری از ایدهها و اندیشههای نو میتواند در راه پیشرفت به یاری این

صنعت بیاید و در راه ترقی جامعه کمكرسان باشد (دولی و کرک .)4339 ،۲این ایدهها و

اندیشهها زمانی مورد توجه قرار میگیرند و به پیشرفت این علم منجر میشوند که در قالب یك
پژوهش به چاپ و انتشار برسد و این امر مهم بر عهده محققان و پژوهشگران هر جامعه قرار
دارد (دقیقی ماسوله و اللهیاری)5916 ،؛ بنابراین با بررسی میزان تولیدات علمی در یك حوزه
میتوان وضعیت صنعت وابسته به آن را در جامعه مورد بررسی قرار داد.
بهمنظور سیاستگذاری در علم و فناوری و برنامهریزی کشورها در راستای باال بردن سطح
کیفی و کمی تولیدات علمی و همچنین ارتقای رتبه علمی کشور نسبت به سایر کشورها ابتدا
باید وضعیت و جایگاه فعلی خود را شناخت و این امر ضرورت انجام تحقیقات در زمینه
ارزیابی وضعیت بینالمللی تولید علم و مقایسه آن با سایر کشورها را نشان میدهد (تمیمی و
همکاران .)5911 ،از طرفی در سالهای اخیر تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله
ترکیه ،ایران و مصر و برخی دیگر از کشورهای اسالمی بهمنظور حضور فعالتر در زمینه علم و
دانش تالشهای زیادی کردهاند که نتایج آن را میتوان در افزایش میزان تولیدات علمی برخی
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از آنها در مجالت نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس مشاهده کرد (نوروزی چاکلی و
همکاران5986 ،؛ حسنزاده5986 ،؛ گزنی و بینش.)5986 ،
با توجه به موارد ذکر شده ،بررسی بهرهوری علمی در حوزه گردشگری از جنبههای مختلفی
حائز اهمیت است .از طریق این بررسی میتوان به تصویری عینی از فعالیتهای علمی در زمینه
گردشگری دست یافت .همچنین میتوان از این بررسی بهعنوان ابزاری کارآمد در زمینه
سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح و شناخت وضعیت گذشته ،موجود و آینده استفاده کرد و
امکان بیشتری برای هدفمند کردن حرکتهای علمی و تعیین اولویتهای پژوهشی در حوزه
گردشگری فراهم آورد .بهعالوه ،زمینه شناسایی تواناییها ،قابلیتها ،نقاط ضعف و کمبودها
در تولید اطالعات علمی در حوزه گردشگری فراهم میشود.
تاکنون وضعیت تولیدات علمی بسیاری از حوزهها از جمله مهندسی ( ،)5913مدیریت تغییر
( ،)5915حقوق بیماران ( ،)5915تعلیم و تربیت ( ،)5919تحقیقات سالمت ( )4359و بسیاری از
حوزههای دیگر در ایران مورد بررسی قرار گرفتهاند ،اما با توجه به اینکه وضعیت تولیدات
علمی ایران در حوزه گردشگری تابه حال مورد بررسی قرار نگرفته است ،جای خالی این
پژوهش احساس شد.
باوجوداینکه ایرا ن دارای منابع تاریخی و طبیعی بسیار غنی است اما در زمینه گردشگری از
جایگاه مناسبی در جهان برخوردار نیست؛ تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر روی ایران قرار دارد.
بر این اساس ،با انجام چنین مطالعاتی میتوان به شکافهایی که در این زمینه در بین ایران و
کشورهای موردنظر وجود دارد پی برد و بهمنظور هدایت برنامههای کالن پژوهشی کشور
بهسوی دستیابی به اهداف منطقهای و پشت سر گذاشتن کشورهای منطقه در خصوص رشد
تولیدات علمی نمایهسازی شده در حوزه گردشگری ،اطالعات ارزشمندی را در اختیار برنامه
ریزان پژوهشی کشور قرار داد؛ چراکه تولیدات علمی نمایهسازی شده در نمایههای بینالمللی،
همواره بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی تحقیق و توسعه کشورها به شمار میرود
(نوروزی چاکلی و حسن زاده .)5988 ،با توجه به موارد ذکر شده و جای خالی این نوع
پژوهش در حوزه گردشگری ،مسئله اصلی پژوهشگر در این پژوهش کنکاش وضعیت تولیدات
علمی ایران در بخش گردشگری و مقایسه آن با سایر کشورهای خاورمیانه است.
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پرسشهایی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده میشود عبارتاند از:
پرکاربردترین کلیدواژهها در تولیدات علمی منتشرشده ایران در حوزه گردشگری کداماند؟
نویسندگان ایرانی با چه کشورهایی در نگارش تولیدات علمی در حوزه گردشگری همکاری
داشتهاند؟
نویسندگان ،سازمانها و مجالت هسته تولیدات علمی ایرانی در حوزه گردشگری کداماند؟
در نگارش مدارک ایران در حوزه گردشگری چه قالبها و زبانهایی مورد استفاده قرار گرفته
است؟
رشد علمی ایران در حوزه گردشگری ،به لحاظ تعداد مدارک چگونه است؟
جایگاه ایران از نظر تعداد مدارک و استنادات در حوزه گردشگری ،در منطقه و دنیا چگونه
است؟
ضریب هم نویسندگی هر یك از کشورهای خاورمیانه در حوزه گردشگری چگونه است؟
میزان تخصص هر یك از کشورهای خاورمیانه در حوزه مورد مطالعه چقدر است؟
چه رابطهای بین تولیدات علمی (به لحاظ تعداد مدارک علمی و تعداد دفعات همکاری
بینالمللی) و درآمد حاصل از گردشگری در کشورهای خاورمیانه وجود دارد؟
مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
ارزیابی فرآیندی است که بهطور ساختارمند و عینی ،مرتبط بودن ،کارایی داشتن و اثر بخش
بودن سیاستها ،برنامهها و طرحها را مشخص میکند (مرجانوویك و دیگران)4331 ،؛
بنابراین ،میتوان ارزیابی پژوهش را «سنجش نظاممند سیاستها ،برنامهها یا طرحهای پژوهشی
برای تعیین موفقیت آنها در رسیدن به اهدافشان» تعریف کرد (جمالی مهموئی .)5913 ،در
عصر حاضر در آموزش عالی ،ارتقاء و پیشرفت سطح پژوهشی استادان مستلزم ارزیابی و بهبود
عملکرد پژوهشی آنها در دانشگاه است .ازاینرو ،برای شکوفایی و اقتدارعلمی و فرهنگی
جامعه ،نظام آموزش عالی باید برنامههای مدون و دقیقی را تعریف کند تا بتواند در امور
آموزشی ،پژوهشی و همچنین تربیت نیروی انسانی به نحو احسن عمل کند و به بهرهوری و
استفاده بهینه از سرمایههای موجود دست یابد .به همین جهت و در راستای حفظ پویایی انجام
برنامهریزیهای راهبردی بهبود فرآیندها و روشها و کنترل مداوم کیفیت و کمیت فعالیتهایی
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اجتنابناپذیر در دانشگاهاند .در این راستا با برنامهریزیهای مداوم و دقیق از طریق دستیابی به
اطالعاتی دقیق ،مرتبط و بهروز ،میتواند در تحقیق این امر یاریرسان باشد .به همین دلیل
استفاده از پژوهشهایی که با رویکرد علمسنجی و کتابسنجی انجام میشوند ،میتوانند در
این مسیر راهگشا بوده و با ارائه اطالعات و تحلیلهایی کارآمد به تحقق این امور بینجامد.
علمسنجی یکی از رشته های دانشگاهی نوپایی است که از قدمت چندانی در ایران برخوردار
نیست .ریشههای علمسنجی به کتابسنجی بازمیگردد که در ابتدا با هدف خدمترسانی به
علوم کتابداری و اطالع رسانی پا به عرصه وجود گذاشت؛ اما پس از مدتی ،قابلیتهای آن با
استقبال گستردهتری از سوی سیاستگذاران و برنامهریزان پژوهشی کشورها و بسیاری از مراکز
دانشگاهی و پژوهشی روبهرو شد .درواقع ،لزوم تعیین صحیحترین مسیر برنامهریزی و سیاست
گذاری علم و فناوری حال و آینده در سطح بینالمللی ،ملی ،سازمانی و حتی فردی ،مهمترین
دلیل توسعه این حوزه علمی به شمار میرود (نوروزی چاکلی.)5913 ،
علمسنجی یکی از متداولترین روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی و مدیریت پژوهش است.
بررسی کمی تولیدات علمی ،سیاستگذاری علمی ،ارتباطات علمی دانشپژوهان و ترسیم
نقشه علم ،برخی از موضوعات این حوزهاند .در علمسنجی ،ارتباطات علمی و شیوههای تولید،
اشاعه و بهره گیری از اطالعات علمی به روش غیرمستقیم و با بررسی منابع و مآخذ آنها
ارزیابی انجام میشود .نمایههای استنادی معتبر بینالمللی همچون آی اس آی ،اسکپوس،

گوگل اسکالر ۱مهمترین ابزارهای علمسنجی محسوب میشوند .از جمله اهداف علمسنجی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارزیابی پژوهشگران دانشگاه با استفاده از شاخصهای علمسنجی؛
• تدوین گزارش تولید علمی دانشگاه در بازههای زمانی مختلف در پایگاههای معتبر
استنادی؛
• معرفی مقاالت و محققان پر استناد و برتر دانشگاه در پایگاههای استنادی معتبر؛
• استخراج شاخصهای علمسنجی در سطوح مختلف جهت بهکارگیری در امر تشویق،
ارتقا و ارزیابی عملکرد پژوهشی محققان دانشگاه (عصاره و دیگران.)5988 ،

1 .Google Scholar
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برخی از اصطالحات استفادهشده در این پژوهش بهصورت زیر تعریف میشود:
• پایگاه استنادی وب آف ساینس :پایگاه وب آف ساینس یك نمایه استنادی علمی است
که جستجو استنادی جامع در مجالت بینالمللی معتبر را فراهم میکند .همچنین دسترسی
به پایگاه دادههای مختلف را هم فراهم آورده است.
• کلیدواژه :آن دسته از کلیدواژههایی که از سوی نویسندگان به مقاله آنها اختصاص داده
شده است.
• همکاری علمی :در این پژوهش منظور از هم همکاری علمی ،همکاری بین نویسندگان
مختلف با ملیتهای متفاوت برای نگراش یك مدرک علمی است.
• نویسندگان ،سازمانها و مجالت هسته کشور :آن دسته از نویسندگان ،سازمانها و
مجالتی هستند که در قلمرو یك حوزه در یك کشور خاص بیشترین تعداد مدرک را
منتشر کرده باشند.
• نوع مدرک :عبارت است از قالب مدرک منتشرشده مانند مقاله پژوهشی ،مقاله مروری،
فصل کتاب و غیره.
• رشد علمی 5:منظور از رشد علمی ،رشد تعداد مدارک حوزه گردشگری کشورها در
سالهای مختلف است .این رشد از طریق فرمول زیر محاسبه شده است:
درصد رشد
که در اینجا  aتعداد مدارک سال مورد نظر و  bتعداد مدارک سال قبل است .اگر
حاصل

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 .برای هر
یك از کشورهای خاورمیانه میانگین رشد کل سالهای مورد مطالعه محاسبه شده اساست
(رسن و وان اینز)4353 ،4

1. Growth Rate for Science
2. Larsen and Von Ins
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• استناد :عبارت است از مجموع تعداد اشاراتی که دیگر مقاالت به مقاالت کشور مورد
نظر داشتهاند .در پژوهش حاضر خود استنادیهای هر یك از کشورها نیز در مجموع کل
استنادات لحاظ شده است.
• شاخص هرش ( :)H-indexاگر  hمقاله از کل مقاالت منتشرشده یك کشور ،طی
سالهای فعالیت علمی ،هرکدام حداقل  hبار استناد دریافت کرده باشند ،آن کشور
دارای شاخصی برابر با  hاست.
• شاخص تخصص ( :) RSIعبارت است مقدار نسبی کل مدارک تخصصی کشور مورد
نظر بر تعداد نسبی کل مدارک آن کشور در کل حوزههای موضوعی خود .برای بررسی
میزان تخصص هر یك از کشورهای منطقه در حوزه گردشگری از فرمول آن استفاده
شد که در قسمت روششناسی پژوهش تشریح شده است.
• ضریب هم نویسندگی :نویسندگان کشورهای مختلف دنیا در راستای باال بردن کیفیت
پژوهشهای خود معموالً با یکدیگر همکاری کرده و بهصورت چند نویسندگی اقدام به
انتشار یافتههای پژوهشهای خود می کنند که به این پدیده هم نویسندگی گفته میشود.
ضریب هم نویسندگی همواره عددی بین صفر تا  5است که هرچه این عدد به 5
نزدیك تر باشد نشانگر این است که نویسندگان آن کشور برای انتشار مقاالتشان بیشتر
باهم همکاری داشتهاند .فرمول ضریب هم نویسندگی در قسمت روششناسی پژوهش
تشریح شده است.
مطالعات پیشین
در ایران تابهح ال پژوهشی در مورد تولیدات علمی حوزه گردشگری در ایران انجام نشده است؛
اما در خارج از کشور پژوهشهایی در این مورد انجام شده است که بعد از پیشینههای داخلی
آمده است.
موسوی و دیگران ( ) 5919در پژوهش خود به بررسی توزیع درآمد گردشگری روستایی بین
بخشهای کلیدی اقتصاد پرداختند .آنها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 5981
به تحلیل ضرایب فزاینده منتج از این ماتریس به این نتیجه رسیدند که توسعه زیر بخشهای
گردشگری روستایی اثرات مثبت بر توزیع درآمد خانوارهای روستایی دارد.
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واعظی و دیگران ( )5919در پژوهشی با عنوان «چالشهای سیاستگذاری در حوزه
گردشگری سالمت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون» با استفاده از رویکرد کیفی درصدد
پاسخ به این پرسش برآمدند که گردشگری سالمت در کشور با کدام چالشها در عرصه قانون
گذاری و اجرا مواجه شده است؟ یافتههای پژوهش آنها نشان داد که گردشگری سالمت در
کشور با اهداف ترسیمشده در سند چشمانداز فاصله دارد؛ همچنین چالشهای سیاستگذاری
را در چهار بخش اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اداری تفکیك کردند و خاطرنشان کردند که
برای ارتقاء جایگاه گردشگری سالمت ،باید به چالشهای سیاسی و اداری در مرحله تدوین
سیاستها توجه بیشتری کرد.
وفائیان ( )5916به بررسی وضعیت تولیدات علمی در حوزه بازیابی اطالعات موسیقی در پایگاه
اسکوپوس پرداخت .او اطالعات مورد نظر را از ابتدا تا سال  4352مورد بررسی قرار داد و در
تحلیلها از نرمافزار  Spssاستفاده کرد .وی در پژوهش خود به مشخص کردن پرکارترین
نویسنده ها و مشخص کردن نحوه رشد این تولیدات پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که

کشور آمریکا فعالترین کشور و موسسه جوهانس کپلر ۱نیز فعالترین موسسه بودند .همچنین
نتایج پژوهش نشان داد که بین شاخص هرش نویسندگان و تعداد نویسندگان همکار همبستگی
در سطح یك صدم مثبت و معنادار است.
آخوندی و دیگران ( )5912در پژوهش خود با عنوان «بررسی ویژگیها و دیدگاههای
گردشگران در تفرجگاههای جاده کرج -چالوس» با استفاده از روش پیمایش و تکمیل 523
پرسشنامه به تحلیل و شناسایی رفتار و خصوصیات گردشگران و نظرسنجی نیازهای تفرجی

آنان در محور کرج – چالوس پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که اکثر گردشگران از

نظر میزان درآمد از قشر متوسط جامعه هستند؛ همچنین ضعف اطالعرسانی را از مهمترین موانع
توسعه فعالیتهای گردشگری دانستند و نیز خاطرنشان کردند که به دلیل آشنایی محدود
گردشگران با اغلب جذابیتهای منطقه اعم از طبیعی و تاریخی ،پژوهشهای بیشتری با محور
بررسی جاذبههای گردشگری انجام شود.

1. Johannes Kepler Universitat Linz
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در پژوهش انجام شده توسط نظرزاده زارع ( )5919با موضوع مقایسه تولیدات علمی ایران با
کشورهای رقیب خاورمیانه در حوزه تعلیم و تربیت که دادههای مربوط به آن از پایگاه استنادی
وب آف ساینس در بین سال های  4339تا  4354استخراج شد آنها دریافتند که کل تولیدات
علمی ایران در حوزه تعلیم و تربیت بین سال های مورد مطالعه  5326مقاله بوده است که در این
بین ،گرایش آموزش عالی با  141مقاله ،بیشترین سهم و گرایش تکنولوژی آموزشی با 48
مقاله ،کمترین سهم را در این تولیدات به خود اختصاص داده بودند .همچنین آنها دریافتند که
تولیدات علمی ایران در این حوزه از روند روبه رشدی برخوردار بوده ،به طوری که ایران با
رشد  95.6درصد بعد از کشور ترکیه قرار گرفته است.

کوزیِگلو ۱و دیگران ( )4356در پژوهشی با عنوان «مطالعات کتابسنجی در حوزه گردشگری»
به ارزیابی کتابسنجی مطالعات انجام شده در زمینه گردشگری ،به منظور ایجاد بحث هایی
انتقادی برای توسعه نظری این حوزه و نیز پژوهش های آینده پرداختند .آنها برای دستیابی به
این هدف 513 ،مقاله را بهمراه دادههای کتابشناختی آنها از مجالت مهمانداری و گردشگری
را انتخاب کردند و سپس به گونه نقادانه به ارزیابی آنها پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد
که تعداد مقاالت کتابسنجی منتشر شده در این مجالت ،بعد از سال  ،4338به طور قابل توجهی
افزایش یافته است .با این حال ،مطالعات مروریِ منظم ،بخش اعظم این مطالعات را تشکیل
دادند و تعداد کمی از مطالعات انجام شده از روش کتابشناسی ارزیابانه و کتابشناسی ارتباطی
در زمینه گردشگری استفاده کردهاند .این پژوهش یکی از نخستین پژوهش هایی است که در این
حوزه به ارائه مباحث انتقادی و پیشنهادات مرتبط با توسعه نظری و پژوهش های آینده میپردازد.

موسینوزی )4356( ۲درتحقیقی جهت مشخص کردن روند تحقیقات این حوزه ،به تحلیل
محتوای مقاالت حوزه گردشگری قطر پرداخت ،برای شناسایی مقاالت پژوهشی در رابطه با
گردشگری قطر ،هفت پایگاه اطالعاتی به کار گرفته شد .در مجموع  48مقاله پژوهشی منتشر

شده در  42مجله از سال  4331تا  4351مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان داد که
موضوعات پژوهشی غالب در حوزه گردشگری قطرعبارتند از :گردشگری ورزشی 91/9
درصد ،برنامه ریزی و توسعه گردشگری  59/1درصد و میراث  9/53درصد .نتایج پژوهش
1. Koseoglu
2. Musinguzi
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نشان داد که  41درصد از مطالعات کیفی و  52درصد مطالعات کمی بودند .مطالعات باقیمانده
 19درصد از روشهای متفاوتی استفاده کردند.

بنکندورف و زهرر )4359( ۱با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه پژوهش های گردشگری ،برای

شناسایی پژوهشگران پیشگام و آثار برجسته ای که بروی پژوهشگران بعدی تاثیر گذار بوده
اند ،به بررسی  4286مقاله از  4613نویسنده مختلف در پایگاه استنادی اسکوپوس ،پرداختند.
آنها محققان ،مجالت و آثار برجسته تاثیر گذار در تحقیقات گردشگری را شناسایی کرده و
ارتباط بین آثار و محققان تاثیرگذار را با شبکه ها ،کالجها و کشورهای رویت ناپذیر در حوزه
گردشگری مشخص کردند .آنها در پژوهش خود با استفاده از نرم افزار های  Sitkisو
 NetDrawبه ترسیم شبکه هم استنادی آثار انفرادی تاثیرگذار ،شبکه هم استنادی نویسندگان
پراستناد و کتاب های متنی پر استناد پرداختند و در نهایت لیستی از این محققان ،مجالت و
مقاالت ارائه نمودند.

در پژوهش چنگ ۲و همکاران ( )4355که به توسعه ی دانش گردشگری به وسیله ی بررسی
نشریات این حوزه پرداخته شده است .پس از بررسی  11نشریه مرتبط با گردشگری به ترتیب
تاریخ ،روند کلی آن مشخص شده است .داده های مربوط به این پژوهش از پایگاه داده ی
 HTIکه یك پایگاه کتابشناختی در زمینه ی مهمان نوازی و گردشگری است ،استخراج شده
است .این پژوهش مجالت را از چند حیث دسته بندی میکند که عبارتند از :گسترش مجالت
بر اساس کشورهای منتشر کننده این مجالت در دوره های زمانی مختلف؛ گسترش حوزه های
مرتبط و متمرکز بر مجالت گردشگری در دوره های زمانی مختلف؛ تغییرات عنوان مجالت؛
دسته بندی مجالت در حوزه های تخصصی گردشگری مانند تعطیالت ،اوقات فراغت ،مهمان
نوازی و غیره.

راچرال و هو )4353( ۳در پژوهش خود با عنوان «بررسی همکاری های پژوهشی در حوزه
گردشگری از منظر بررسی شبکه های اجتماعی» به بررسی الگوهای همکاری در جامعه
پژوهشی حوزه گردشگری پرداختند .آنها در پژوهش خود با استفاده از روش های تحلیل شبکه
1. Benckendorff & Zehrer
2. Cheng
3. Racherla & Hu
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های اجتماعی ،به بررسی الگوهای همکاری میان جوامع دانشگاهی حوزه گردشگری پرداختند.
در این پژوهش به سواالت زیر پاسخ داده شد :الگوهای همکاری بین این گروهها چگونه
است؟ در مجالت تحت بررسی ،کدام گروه از پژوهشگران بیشتر با همکاران خاص خود
همکاری علمی داشته اند؟ و این گروهها چطور در طول زمان تکامل یافته اند؛ همچنین اهداف
این پژوهش عبارت اند از .5 :تحلیل شبکه های همکاری میان پژوهشگران در حوزه پژوهشیِ
گردشگری  .4شناساییِ پژوهشگرانِ کلیدی که به عنوان قطب های پژوهشی در این گروه عظیم
ایفای نقش کرده اند و  .9نمایش ویژگی های شبکه ای متنوعِ این گروه و مطالعه تکامل آن در
طول  4دوره زمانی مختلف .این تحلیل بر روی داده های های هم نویسندگی بدست آمده از
سه مجله مهم و خاص این حوزه که عبارتند از :سالنامه تحقیقات گردشگری ،مجله تحقیقات
سفر و مدیریت گردشگری ،متمرکز شده بود .جامعه پژوهش شامل تمام نویسندگانی میشد که
در مقاالت پژوهشی منتشر شده در سه مجله برجسته ،در طول دوره زمانی  53ساله ،یعنی از
شروع سال  5116تا  ،4331مشارکت داشتند.
در پژوهش انجام شده توسط بنکندورف ( )4331با موضوع تحلیل کتابسنجی در ادبیات
گردشگری که توسط پژوهشگران استرالیایی و نیوزلندی روی تحقیقات گردشگری در بین
سال های  5112تا  4339در پایگاه وب آف ساینس انجام شد ،یك تصویر کلی از این زمینه با
بررسی کلید واژه ها ،نویسندگان پر استناد ،سازمانها و مجالت هسته و همچنین الگوهای هم
استنادی استنباط شد .این پژوهش همچنین به شناسایی موضوعات کنفرانسها و تأثیرات در
حال ظهور آنها می پردازد .این پژوهش با ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان و هم استنادی در
این حوزه ارتباط آنها را به نمایش میگذارد .نتایج به دست آمده نشان داد که گردشگری در
استرالیا و نیوزلند به شدت تحت تأثیر جامعه شناسی و انسان شناسی ،جغرافیا و روانشناسی
رفتاری قرار گرفته است .همچنین با بررسی کلیدواژگان پر تکرار مشخص شد که بیشترین
پژوهش های انجام شده در این دو کشور روی امنیت و سالمت گردشگران تمرکز دارد.

باالنتین ۱و همکاران ( )4331در پژوهشی ،روند تحقیقات حوزه گردشگری را در  54مجله
معتبر این حوزه که از سال  5112به بعد تا  4331منتشر شدهاند ،بررسی کردند .این تحلیل
1. Ballantyne
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مختصر ،افزایش و سقوط موضوعات مختلف و رویکردهای مختلف در حوزه وسیعی از
گردشگری را دنبال کرده است .آنها  45حوزه موضوعی در تحقیقات گردشگری را شناسایی
کرده و گزارش کردند .موضوعاتی چون (مطالعات گردشگری  /بازدیدکننده و بازاریابی)
بیشترین رشد و گرایش در تحقیقات را داشته و موضوعات دیگری چون مقصد و برنامهریزی
گردشگری ،رشد کمتری را شاهد بودهاند .این پژوهش نشان داد که مطالعات اقتصادی و
مهمان نوازی با کاهش رشد و موضوعات بازاریابی و مدیریت با افزایش رشد روبرو بودهاند؛
همچنین نتایج نشاندهنده فرسایش تدریجی سلطه آمریکای شمالی و افزایش سهم کشورهایی
م انند استرالیا ،نیوزیلند و کشورهای آسیایی بود .مجله مدیریت گردشگری بیشترین میزان انتشار
مقاالت کشورهای اروپایی و آسیا را داشت.
تا به امروز پژوهشهای بسیاری در حوزه تولیدات علمی رشتههای مختلف به انجام رسیده
است ،اما پژوهشی وجود ندارد که به بررسی تولیدات علمی ایران در حوزه گردشگری با
رویکرد علمسنجی و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه پرداخته باشد .در پژوهشهای انجام
شده کارهایی از جمله کشف نویسندگان ،سازمانها و مجالت هسته و همچنین کشف
اولویتهای پژوهشی و میزان همکاریهای بینالمللی صورت گرفته است که این پژوهش از
روشهای استفادهشده در پیشینهها استفاده میکند .بعالوه ،تابه حال تحقیقات پیشین به محاسبه
ضریب هم نویسندگی ،میزان تخصص کشورهای مختلف در حوزه گردشگری و همچنین
رابطه تولیدات علمی این حوزه با میزان درآمد حاصل از گردشگری نپرداختهاند ،درحالیکه
اینگونه پژوهشها میتواند دیدی جدید به تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران در حوزه
گردشگری ارائه دهد .با توجه به اینکه نگاه به گذشته همواره میتواند منشأ روشنگری در
زمان آینده باشد ،لذا بررسی آنچه تاکنون در حوزه گردشگری منتشر شده است میتواند
جایگاه ایران را در میان کشورهای خاورمیانه نشان دهد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد علمسنجی انجام شده و برای تحلیل دادهها نیز از
روشهایی مانند تحلیل شبکه هم رخدادی واژگان استفاده شده است .دادههای کتابشناختی
موردنیاز برای انجام پژوهش حاضر در تاریخ  49بهمنماه  5916از پایگاه استنادی وب آف
ساینس گردآوری شد .اطالعات این پژوهش ،آن دسته از تولیدات علمی مورد مطالعه را که
طی سالهای  5118تا  4359در پایگاه اطالعاتی وب آف ساینس نمایه شدهاند را در بر
میگیرد .جامعه آماری پژوهش حاضر 912 ،مدرک منتشر شده ایران در حوزه گردشگری
است .بازیابی دادهها از طریق بخش جستجوی پیشرفته پایگاه استنادی وب آف ساینس و
استفاده از عملگر بولی  ANDانجام شد .راهبرد جستجو به شکل زیر انجام گرفت:
)TS=(Tourism) AND CU=(Iran) AND PY=(1998-2017
در اینجا ) CU (Country/Region) ،TS (Topicو )PY (Year Published
میباشند .همچنین برای دیگر کشورهای خاورمیانه از این شیوه جستجو استفاده شد.
پس از بازیابی نتایج ،این دادهها از پایگاه استنادی وب آف ساینس استخراج گردید .برای انجام

تحلیلهای کتابشناختی از نرمافزار هیست سایت ۱و برای تحلیلهای آماری از نرمافزار اکسل

۲

استفاده شد .همچنین برای کشف واژههای کلیدیِ پرکاربرد و ترسیم نقشههای علمی ،نرمافزار

وس ویوور ۳به کار گرفته شد .برای آزمون همبستگی بین تولیدات علمی و میزان درآمد
حاصل از گردشگری در کشورها از نرمافزار  SPSS 24استفاده شد .اطالعات مربوط به درآمد

حاصل از گردشگری کشورهای خاورمیانه از سازمان جهانی گردشگری ٤دریافت شد .این
اطالعات در چهار سال مختلف ( 4351 ،4352 ،4353و  )4356ارائه شده بود که رابطه میانگین
درآمد هر کشور در این سالها با تولیدات علمی آن کشور مورد آزمون قرار گرفت.
همچنین برای بررسی میزان تخصص هر یك از کشورهای منطقه در حوزه گردشگری از
فرمول زیر استفاده شد (استار و کجزار:)4352 ،

1. HistCite
2. Excel
3. VOSviewer
4. UNWTO
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در این فرمول

در اینجا

بهصورت زیر محاسبه میشود:

(تعداد انتشارات حوزه  iدر کشور ،)j

(تعداد کل انتشارات کشور  )jو
با جایگذاری

(تعداد انتشارات حوزه  iدر کل دنیا)،

(تعداد کل انتشارات جهان) است.

در فرمول داریم:

است .هرچه این مقدار به  5نزدیكتر باشد تخصص کشور مورد

همواره

نظر در آن حوزه بیشتر است ،و هر چه این مقدار به  -5نزدیكتر باشد میزان تخصص آن کشور
در حوزه مورد نظر کمتر است.
برای به دست آوردن هر یك از مقادیر

،

،

و

از فرمولهای جستجوی زیر

استفاده شد:
)) AND PY=(1998-2017نام کشور(=: TS=( Tourism) AND CU
): TS=( Tourism) AND PY=(1998-2017
)) AND PY=(1998-2017نام کشور(=: CU
): PY=(1998-2017
برای محاسبه ضریب همکاری بین نویسندگان این حوزه در کشورهای منطقه خاورمیانه از
فرمول زیر استفاده شد:
]

) ( ∑[

در اینجا (مقاالت دارای  5نویسنده 4 ،نویسنده 9 ،نویسنده و غیره)؛ (بیشترین تعداد نویسنده
در مقاله ،که در این پژوهش بیشینه نویسنده  53نویسنده به باال در نظر گرفته شده است)؛
(تعداد مقاالت تألیفی دارای تعداد نویسنده) و

(تعداد کل مقاالت منتشر شده) است .مقدار
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 ccبین صفر تا  5متغیر است؛ هرچه میزان همکاری بین نویسندگان بیشتر باشد این مقدار به 5
نزدیكتر است.
یافتههای پژوهش
کل مدارک نمایه شده وب آف ساینس در حوزه گردشگری مربوط به ایران در بین سالهای
مورد مطالعه  912عدد بود که انتشارات مربوط به هر سال بر روی نمودار نمایش داده شده است
(نمودار شماره  .)5همچنین از تعداد استنادات و شاخص هرش بهعنوان شاخصهای کیفی برای
گزارش کیفیت مدارک منتشر شده در این پایگاه مورد استفاده قرار گرفت .نمودار شماره 4
نشاندهنده استنادات دریافتی مدارک مربوط به ایران در بین سالها  5118تا  4359در زیر آمده
است.
100
95

90

89

80
70
60
50
40

32

30
23 21

30

27

20
13
7

8

10
4

3

0

0

1

1

0

0

0

0

0

نمودار  .1تعداد انتشارات حوزه گردشگری مربوط به ایران به تفکیک سال در بین سالهای  1331تا
2117

همانطور که نمودار شماره  5نشان میدهد از بین  912مدرک منتشر شده ایران در این حوزه،
بیشترین تعداد مدارک 11،مدرک یا بهعبارتیدیگر  46/8درصد از کل مدارک ،در سال 4359
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منتشرشده است .همچنین در بین سالهای  5118تا  4335و  4332تا  4331ایران در این حوزه
هیچ مدرکی تولید نکرده است.

تصویر  .1پرکاربردترین کلیدواژگان ایران در حوزه گردشگری مربوط به سالهای  1331تا 2117

همانطور که در تصویر  5میبینیم پر تکرارترین کلیدواژههای مورد استفاده توسط نویسندگان
ایرانی در حوزه گردشگری در بین سالهای مورد مطالعه بعد از  tourismو  Iranبه ترتیب
( medical tourismبا  53تکرار)( sustainable tourism ،با  53تکرار)e-tourism ،
(با  1تکرار)( ecotourism ،با  8تکرار) و ( satisfactionبا  8تکرار) میباشند.
تمام کلیدواژهها با رخداد بیشتر از  1و ارتباط آنها با یکدیگر در شکل نمایش داده شده است
(تصویر .)5

بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه گردشگری در...

11

تصویر  .2نقشه همکاریهای بینالمللی ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سالهای  1331تا 2117

نویسندگان کشورهای مختلف دنیا در راستای باال بردن کیفیت پژوهشهای خود معموالً با
یکدیگر همکاری کرده و بهصورت چند نویسندگی یافتههای این پژوهشها را منتشر میکنند
که به این پدیده هم نویسندگی گفته میشود .هم نویسندگی یکی از نمودهای بارز همکاری
علمی است .این فرآیند شامل شبکهای از گرهها یا نویسندگان است که ارتباط میان نویسندگان
مختلف در یك جامعه علمی یا یك حوزه علمی خاص را نشان میدهد .زمانی که شبکه به
شکل یك نقشه در میآید ،نویسندگانی که بیشترین میزان همکاریها را دارند و درواقع دارای
نقش هسته مرکزی میباشند با گرههای پررنگتر از بقیه به ما نشان میدهد (سهیلی ،عصاره،
فرج پهلو .)5914 ،زمانی که افراد همکاری کننده با وابستگیهای سازمانی متفاوت و از
کشورهای مختلف باشند ،همکاری بینالمللی صورت گرفته است .همکاریهای بینالمللی
ایران با دیگر کشورها در سه گروه همکاریهای درون منطقهای (خاورمیانه) ،فرا منطقهای و
میزان کل همکاریهای بینالمللی با احتساب منطقه خاورمیانه بررسی شد (جدول شماره .)5
همچنین  53کشوری که ایران بیشترین همکاریها را با آنها داشت ،در دو گروه درون
منطقهای و فرا منطقهای (جهانی) ارائه شد (جدول شماره  .)4در تصویر شماره  4اطالعات
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مربوط به این همکاریها برای همکاریهای باالی  1بار ایران با سایر کشورها بهصورت شبکه
ارتباطی آنها روی نقشه قابلمشاهده است.
جدول شماره  .1میزان همکاریهای بینالمللی ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سالهای  1331تا
2117

میزان همکاری بینالمللی

میزان همکاری بینالمللی (خارج

میزان همکاری بینالمللی (با

(داخل منطقه خاورمیانه)

منطقه خاورمیانه)

کل دنیا)

تعداد مدارک

به درصد

تعداد مدارک

به درصد

تعداد مدارک

به درصد

5

%1012

88

%25084

02

%24008

جدول شماره  .2کشورهای همکار ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سالهای  1331تا 2117

همکاریهای بینالمللی (درون منطقهای)

همکاریهای بینالمللی (فرا منطقهای)

میزان همکاری به
نام کشور

تعداد

نسبت کل

همکاریها

همکاریها (به

میزان همکاری به
نام کشور

تعداد

نسبت کل

همکاریها

همکاریها (به

درصد)
ترکیه

3

%3022

درصد)
مالزی

22

%23064

امارات متحده
عربی
مصر

1

%1007

1

%1007

استرالیا
ایاالتمتحده
آمریکا

11

%11082

10

%10074

همانطور که در جدول  4میبینیم  9کشور اول که دارای بیشترین همکاری با ایران بودهاند (در
دو گروه درون منطقهای و فرا منطقهای) آمدهاند .بیشترین همکاری درون منطقهای ایران با
کشور ترکیه (با  9بار همکاری) و کمترین همکاری درون منطقهای ایران با کشورهای امارات
متحده عربی و مصر (هردو با  5بار همکاری) است .در رابطه با همکاریهای فرا منطقهای ایران،

بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه گردشگری در...

17

بیشترین همکاری با کشور مالزی (با  44بار همکاری) ،و کمترین میزان همکاری فرا منطقهای با
کشورهایی نظیر اسپانیا ،هند ،تایوان و تاجیکستان (با  5بار همکاری) است که به دلیل اجتناب از
زیاده نویسی در جدول نیامده است.
جدول شماره  .8نویسندگان ،سازمانها و مجالت هسته منتشرکننده مدارک ایران در حوزه گردشگری
در بین سالهای  1331تا 2117

نویسندگان هسته

تعداد

نام نویسنده

مدارک

سازمانهای هسته

تعداد

نام سازمان

مدارک

مجالت هسته

تعداد

نام مجله

مدارک

6

Jalilvand Mr

117

Islamic
Azad Univ

17

4

Arjmandi R

60

Univ Tehran

10

4

Bagheri A

10

Univ Isfahan

10

5

Farsani Nt

16

5

Ghaderi Z

11

Univ Tehran
Med Sci
Ferdowsi
Univ
Mashhad

0
8

Turkish Online Journal Of
Design Art And
Communication
Anatolia International
Journal Of Tourism And
Hospitality Research
Life Science Journal Acta
Zhengzhou University
Overseas Edition
Procedia Social And
Behavioral Sciences
International Proceedings
Of Economics
Development And
Research

نویسندگان ،سازمانها و مجالت هسته هر حوزه ،آن دسته از نویسندگان ،سازمانها و مجالتی
هستند که بیشترین تعداد مدرک را در آن حوزه را منتشر میکنند .در پژوهش حاضر این حوزه
محدود به مدارک کشور ایران در حوزه گردشگری بین سالهای  5118تا  4359است؛ بنابراین
در اینجا منظور آن دسته از نویسندگانی هستند که با وابستگیهای سازمانی مربوط به ایران در
مجالت بین المللی نمایه شده در پایگاه استنادی وب آف ساینس آثار علمی خود را منتشر
کردهاند .کل نویسندگان منتشرکننده مدارک ایران در این حوزه در بین سالهای مورد مطالعه
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 125نفر و تعداد مجالت منتشرکننده این مدارک  429مورد بود .در جدول شماره  9میتوان 1
نویسنده ،سازمان و مجله ای که بیشترین مدرک مرتبط با حوزه مورد مطالعه ایران را منتشر
کردهاند ،مشاهده کرد.
جدول شماره  .4نوع قالب مدارک منتشر شده ایران در حوزه گردشگری در بین سالهای  1331تا 2117

مدرک

مقاله پژوهشی

شرح مذاکرات

مقاله مروری

ماده سرمقاله

فصل کتاب

نقد کتاب

نامه

چکیده نشست

تعداد

256

83

13

10

4

5

2

1

نوع

به ترتیب بیشترین نوع قالب مدارک منتشر شده از ایران در این حوزه مربوط به مقاله پژوهشی،
شرح مذاکرات و مقاله مروری میباشند؛ همچنین چکیده نشست با تعداد  5مدرک بهعنوان
کمترین قالب مورد استفاده ایران در این حوزه است (جدول شماره  .)2همچنین کل مدارک
نمایه شده ایران در حوزه گردشگری در این پایگاه ،به زبان انگلیسی است.
250%

200%

150%

100%

50%

0%
2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-50%

نمودار  .8رشد علمی ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سالهای  2118تا 2117
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جدول شماره  .1میانگین رشد علمی کشورهای خاورمیانه در حوزه مورد مطالعه در بین سالهای 1331
تا 2117

ردیف

نام کشور

درصد رشد

1

عراق

108033

2

عربستان صعودی

74057

3

قطر

73080

4

کویت

62055

9

ترکیه

46074

6

ایران

46010

7

مصر

43003

8

عمان

56040

5

امارات متحده عربی

54046

11

بحرین

50

11

اردن

34050

12

رژیم اشغالگر قدس

32031

13

لبنان

20055

14

سوریه

0

19

یمن

-

میانگین رشد منطقه خاورمیانه

9111

میانگین رشد جهان

16111

رشد علمی ایران در حوزه مورد مطالعه در سالهای مختلف متفاوت بوده است .سالهایی که
کشورها تولید علم نداشتهاند از محاسبه حذف شدهاند؛ چراکه زمانی که تولیدات علمی صفر
باشد مخرج کسر رشد علمی صفر شده و از نظر ریاضی کسر تعریفنشده خواهد بود .بیشترین
رشد ( 433درصد) در سال  4336و کمترین آن ( -49.99درصد) در سال  4359اتفاق افتاده
است .میانگین رشد ساالنه ایران در این حوزه  16.51درصد رشد مثبت به دست آمد (نمودار
شماره  .) 9بیشترین مقدار رشد در بین کشورهای منطقه خاورمیانه متعلق به عراق (با 538.99
درصد) و کمترین مقدار آن متعلق به سوریه (با  3درصد) است .همچنین ایران از نظر رشد در
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منطقه خاورمیانه جایگاه  6ام را داراست که این میزان ،از میانگین رشد منطقه خاورمیانه و از
میانگین رشد جهانی بیشتر است (جدول شماره .)1
جدول شماره  .6جایگاه کشورهای منطقه خاورمیانه در حوزه مورد مطالعه در بین سالهای  1331تا
2117

ردیف

نام

تعداد

تعداد

میانگین

شاخص

شاخص

ضریب

میزان همکاری

کشور

مدارک

استنادات

استناد

هرش

تخصص

هم

بینالمللی نسبت

به هر

(H-

()RSI

نویسندگی

بهکل تولیدات

مدرک

)index

()CC

این حوزه
(درصد)

1

ترکیه

1046

7671

7026

53

00307

00543

21050

2

رژیم

340

6243

17052

52

-00042

00518

31057

اشغالگر
قدس
3

ایران

345

1157

3025

17

00555

00457

24008

5

امارات

144

1108

7014

17

-00204

00585

61003

متحده
عربی
4

مصر

141

055

6024

18

00054

00558

57001

6

اردن

60

240

3062

8

00417

00516

30053

7

عربستان

64

330

4022

8

00307

00610

78056

صعودی
8

لبنان

38

370

0075

10

00277

00402

44026

0

عمان

35

223

6046

3

00551

00562

55011

10

قطر

35

237

6007

4

00308

00577

48082

11

کویت

23

382

16061

6

00053

00560

60086

12

عراق

11

0

0082

2

00006

00480

72072

13

بحرین

8

184

23013

2

00276

00670

3704

15

سوریه

5

1

0024

1

0162

00374

74

14

یمن

1

0

0

0

-00463

00400

0
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تعداد کل مدارک منتشر شده در این حوزه در جهان در بین سالهای مورد مطالعه 28459
مدرک است که از این تعداد  4964مورد ( 2.81درصد) مربوط به خاورمیانه است .ایران از نظر
تعداد مدارک جایگاه سوم را بعد از کشورهای ترکیه و رژیم اشغالگر قدس داراست؛ بیشترین
تعداد استنادات و همچنین شاخص هرش در منطقه مربوط به کشور ترکیه است .همچنین در بین
کشورهای خاورمیانه به ترتیب اردن ،ایران و عمان بیشترین شاخص تخصص ( ،)RSIو یمن
کمترین شاخص تخصص ( )RSIرا در این حوزه دارند .بحرین برای انتشار مدارک خود
بیشترین مقدار هم نویسندگی ( )CCرا داشته است؛ و کمترین مقدار آن مربوط به سوریه است.
بیشترین همکاری بین المللی مربوط به عربستان صعودی و کمترین میزان همکاریهای
بینالمللی مربوط به یمن است (جدول شماره .)6
در سطح فرا منطقهای به ترتیب کشورهای ایاالتمتحده آمریکا ،چین و انگلستان با مقادیر
 2393 ،6611 ،9964مدرک در این حوزه رتبههای اول تا سوم را دارند .ایران نیز در سطح فرا
منطقهای رتبه  98ام را در این حوزه در جهان داراست.
جدول شماره  .7رابطه بین تولیدات علمی حوزه گردشگری و میزان درآمد حاصل از گردشگری در
کشورهای منطقه خاورمیانه در بین سالهای  1331تا 2117

Correlations
UNWTO Documents
UNWTO
Pearson
1
**.788
Correlation
)Sig. (2-tailed
.000
N
15
15
**
Document Pearson
.788
1
s
Correlation
)Sig. (2-tailed
.000
N
15
15
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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رابطه بین تولیدات علمی حوزه گردشگری و میزان درآمد حاصل از گردشگری با 3.333 Sig
در سطح  3.35معنادار است .جامعه این آزمون  51کشور منطقه خاورمیانه است .میزان
همبستگی مثبت  3.988به دست آمد که این مقدار همبستگی ،همسو و قوی است (جدول
شماره  .)9این همبستگی از نوع توصیفی بود .همچنین در رابطه بین درآمد حاصل از
گردشگری و تولیدات علمی متغیرهای دیگری نیز میتواند تأثیرگذار باشد.
جدول شماره  .1رابطه بین میزان همکاری بینالمللی حوزه گردشگری و میزان درآمد حاصل از
گردشگری در کشورهای منطقه خاورمیانه در بین سالهای  1331تا 2117

Correlations
UNWTO Cooperation
UNWTO
Pearson
1
**.844
Correlation
)Sig. (2-tailed
.000
N
15
15
Cooperation Pearson
**.844
1
Correlation
)Sig. (2-tailed
.000
N
15
15
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

رابطه بین تعداد دفعات همکاری بینالمللی در حوزه گردشگری و میزان درآمد حاصل از
گردشگری در کشورهای خاورمیانه با  3.333 Sigدر سطح  3.35معنادار است .میزان همبستگی
مثبت  3.822به دست آمد که این مقدار همبستگی ،همسو و قوی است (جدول شماره  .)8از
طرفی پیلمایر و شرل ( )4352نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که همکاریهای
بینالمللی در زمینه گردشگری میتواند به پیشبرد این صنعت در کشورهای خاورمیانه کمك
کند .این همکاری نهتنها بین شرکتهای کوچك و بزرگ گردشگری ،که میتواند بین
پژوهشگران این حوزه نیز صورت گیرد.
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش وضعیت تولیدات علمی خاورمیانه با تمرکز بر ایران در حوزه گردشگری در
پایگاه استنادی وب آف ساینس در بین سالهای  5118تا  4359مورد بررسی قرار گرفت.
تولیدات علمی این حوزه در بین سالهای مورد مطالعه  28459مدرک بود که ایران با تعداد
 912مدرک ( 52.18درصد از کل تولیدات خاورمیانه) در منطقه جایگاه سوم و در جهان
جایگاه  98ام را به لحاظ تعداد مدارک دارا بود .بیشترین مدارک این حوزه در دنیا به ترتیب
متعلق به کشورهای ایاالتمتحده آمریکا ،چین و انگلستان به ترتیب با مقادیر ،6611 ،9964
 2393مدرک بود .تمام مدارک این حوزه که مربوط به ایران بود به زبان انگلیسی منتشر شده
بودند .بیشترین نوع مدرک استفاده شده توسط ایران در این حوزه مربوط به مقاله پژوهشی (با
 426مورد) و کمترین نوع قالب انتشار مربوط به چکیده نشست با تعداد  5مدرک بود .ایران در
کل برای انتشار مدارک خود در این حوزه در  14مدرک خود با دیگر کشورها همکاری
بینالمللی داشت که  88مورد آن فرا منطقهای و تنها  2مورد همکاریها مربوط به منطقه
خاورمیانه بود .ایران بیشترین همکاری بینالمللی در دنیا را با کشور مالزی ( 44بار) داشت ،و
بیشترین همکاری درون منطقهای ایران با کشور ترکیه ( 9بار) بود .در پژوهش راچرال و هو
( ) 4353سه مجله مهم در حوزه گردشگری شناسایی شدند که ایران در این سه مجله جمعاً 54
مقاله منتشر کرده بود.
پس از تحلیل موضوعی پژوهشهای انجام شده در حوزه گردشگری ایران مشخص شد که
پژوهشهای کشور به سمت گردشگری پایدار و گردشگری الکترونیکی پیش میرود و
دراینبین توجه به گردشگری پزشکی محسوستر است .ازاینرو با توجه به ارزان بودن خدمات
پزشکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها و ازآنجاییکه در اغلب موارد هدف از گردشگری
پزشکی بهرهمندی از قیمت پایین خدمات پزشکی است اهمیت این حوزه از پژوهش در ایران
مشخص میشود (هورویتز ۱و دیگران)4339 ،؛ همچنین در برنامههای توسعه ،همواره دولت
موظف شده است بر اساس برنامهریزیهای خود ،بخش درخور توجهی از نیازهای بهداشتی و
درمانی کشور را از طریق صدور کاال ،خدمات پزشکی و گردشگری سالمت فراهم کند که
1. Horowitz
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این امر نیز سندی دال بر افزایش تمرکز پژوهشها در حوزه گردشگری پزشکی است (واعظی
و دیگران.)5919 ،
با توجه به اینکه بسیاری از کشورها درآمد هنگفتی از طریق بوم گردشگران به دست میآورند
و همچنین قابلیتهای فراوان ایران در زمینه بوم گردی ،اهمیت حوزه بومگردی که در جایگاه
بعد در بین تحقیقات گردشگری کشور قرار دارد نمایان میشود (نکوئی صدری .)5981 ،این
بخش از نتایج با پژوهش آخوندی و دیگران ( )5912همراستا است؛ آنها در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که چشماندازهای طبیعی باالترین جایگاه را برای انتخاب محل ،نزد
گردشگران داراست؛ در نتیجه حفظ سیمای طبیعی منطقه میتواند در تداوم حضور گردشگران
به این محورهای گردشگری نقش مؤثری داشته باشد؛ از سوی دیگر گردشگران اغلب آشنایی
کمی با جذابیتهای منطقه اعم از طبیعی و تاریخی دارند ،ازاینرو پیشنهاد میشود پژوهشهای
بیشتری با محور بررسی جاذبههای گردشگری و معرفی آنها و بررسی کاستیها و جذابیتهای
مناطق گردشگری خاص انجام شود .همچنین بررسی موضوعی مقاالت نشان داد که حوزه
گردشگری روستایی در پژوهشهای پیشین کمتر به چشم میخورد (تصویر  )5درحالیکه
نتایج پژوهش موسوی و دیگران ( )5919نشاندهنده اثرات مثبت توسعه زیر بخشهای
گردشگری روستایی بر توزیع درآمد خانوارهای روستایی بود؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود که
پژوهشگران در پژوهشهای آتی ،توجه به این حوزه را در اولویتهای پژوهشی خود قرار
دهند.
بیشترین میانگین رشد علمی ساالنه در این حوزه در بین کشورهای خاورمیانه متعلق به عراق (با
مقدار  538.99درصد رشد مثبت) و کمترین آن مربوط به سوریه (با  3درصد رشد) بود .ایران
با  16.51درصد رشد مثبت دارای جایگاه ششم در خاورمیانه بود و با توجه به میانگین رشد
منطقه در این حوزه ( 15.5درصد رشد مثبت) رشد ایران از مقدار میانگین رشد منطقه باالتر بود
و جایگاه نسبتاً مناسبی را در منطقه داشت .همچنین در سطح جهان ،میانگین رشد ساالنه ایران
در این حوزه از میانگین جهانی ( 56.35درصد رشد مثبت) بیشتر بود .از طرفی ،چون میانگین
رشد ساالنه علمی هر یك از کشورها در یك حوزه و یك دوره زمانی معین نشاندهنده میزان
اهمیت آن حوزه در کشور مورد نظر است و از طرفی بیشترین رشد علمی در منطقه خاورمیانه
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متعلق به عراق (با  538.99درصد) است میتوان نتیجه گرفت که در بین کشورهای خاورمیانه و
در این سالها ( )4359-5118حوزه گردشگری برای عراق اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر
کشورهای منطقه داشته است .همچنین این حوزه در سوریه (با  3درصد رشد) از کمترین میزان
اهمیت برخوردار بوده است .در این قسمت رشد مثبت بهدستآمده منطقه خاورمیانه در حوزه

گردشگری با پژوهش کوزیِگلو ۱و دیگران ( )4356همراستا است؛ وی در پژوهش خود نشان
داد مقاالت منتشرشده در مجالت مهمانداری و گردشگری از سال  4338رشد فزایندهای داشته
است.
همچنین در بین کشورهای خاورمیانه بیشترین مقدار شاخص تخصص ( )RSIمربوط به کشور

اردن بود ،که این نشاندهنده تعداد درخور توجه تولیدات علمی حوزه گردشگری نسبت به کل
تولیدات این کشور است؛ در واقع ،اردن نسبت به دیگر کشورهای منطقه ،در بین سالهای مورد
مطالعه تمرکز بیشتری روی این حوزه داشته و از شاخص تخصص باالتری برخوردار است.
ایران با مقدار  )3.222( RSIرتبه دوم را در منطقه داشت.
تولیدات علمی ایران در این حوزه با متوسط رشد ساالنه  16.51درصد بهطورکلی روند رو به
رشدی داشت که این نتیجه با نتایج پژوهشهای وفاییان ( ،)5916نظرزاده زارع ( )5919و
باالنتین و همکاران ( )4331همراستا است .اگر حوزهای به اصطالح از مد افتاده باشد بهتدریج
تولیدات علمی در آن زمینه کاهش خواهد یافت و یك رشد منفی را در پی خواهد گرفت.
حال رشد علمی مثبت در این حوزه میتواند نشاندهنده اهمیت آن تا به امروز باشد.
همچنین بررسی رابطه بین تولیدات علمی در این حوزه با میزان درآمد حاصل از گردشگری در
کشورهای خاورمیانه نشان داد که بین این دو متغیر رابطه معنادار ،همسو و قوی وجود دارد .این
آزمون وجود رابطه ای معنادار بین تولیدات علمی حوزه گردشگری و میزان درآمد این صنعت
در کشورهای خاورمیانه را نشان میدهد ،بااین حال هر نوع رابطه همبستگی به معنای رابطه علت
و معلولی نیست و ممکن است متغیرهایی خارج از حیطه موضوع این پژوهش در این آزمون
تأثیر گذار باشند .در یك تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمیتوان بهطور همزمان مورد
مطالعه قرار داد .مطالعات نشان داده است که تنها یك رابطه از سوی صنعت گردشگری به
1. Koseoglu
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متغیرهای دیگر وجود ندارد .بهعنوانمثال و بر اساس یافتههای برخی از پژوهشها ممکن است
در کش وری مانند کره جنوبی بیشتر رشد اقتصادی به گسترش صنعت گردشگری کمك کند تا
اینکه توسعه گردشگری به رشد اقتصادی کمك کند .همچنین جهت علیت بین گردشگری و
توسعه اقتصادی ممکن است توسط عوامل متفاوتی تعیین شود .بهعنوانمثال اندازه اقتصاد ملی،
درجه باز بودن اقتصاد ،5همانند میزان محدودیتهای سفر بهعنوان عواملی فیزیکی میتواند
تفاوتهایی بین تایوان و کره جنوبی ایجاد کنند .عالوه بر این عوامل ممکن است درجه
وابستگی به گردشگری ،دوره زندگی مقصد گردشگری 4و سطح توسعه اقتصادی ،از دیگر
عوامل تعیینکننده جهت علیت بین این دو متغیر باشد (اوه .)4331 ،پژوهش طیبی و همکاران
( )5986نیز نشان داد که افزایش در میزان تولید ناخالص داخلی میتواند تأثیر قابلتوجهی در
افزایش درآمد گردشگری داشته باشد .همچنین متغیرهای دیگری مانند مخارج دولت در
گردشگری ،نام تجاری جهت جذب گردشگر ،بهنگام بودن اطالعات گردشگری و سهم
مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی در زیر بخشهای خدمات رایانه،
مالی ،آموزشی و حمل نقل و  ...در درآمد حاصل از گردشگری میتوانند مؤثر باشند (پورفرج،
عیسیزادهروشن ،و چراغی .)5989 ،لذا بهطور حتم نمیتوان نتیجه گرفت رابطه بین این دو
متغیر از نوع رابطه علت و معلولی بوده و صرفاً رابطهای توصیفی است .همچنین آزمون
همبستگی بین میزان همکاری بینالمللی در حوزه گردشگری و میزان درآمد حاصل از
گردشگری در کشورهای خاورمیانه صورت گرفت؛ نتیجه این آزمون در سطح  3.35همسو و
معنادار بود .این قسمت از یافتهها در راستای یافتههای پژوهش پیلمایر و شرل ( )4352است.
بهطور کلی نتایج حاکی از جایگاه متوسط ایران (از نظر تعداد مدارک و استنادات) در این
حوزه در منطقه و جهان است .تولیدات و بروندادهای علمی شرط کافی نیستند؛ لذا میزان
استنادات دریافتی مقاالت و مدارک نشاندهنده کیفیت و پذیرش مقاله از سوی جامعه علمی
هر رشته دانشگاهی است ،بنابراین ،ایران نیازمند افزایش توجه به فعالیتهای پژوهشی در این
زمینه است و برای به دست آوردن جایگاه بهتر و باالتر از لحاظ کمی و کیفی نسبت به سایر
کشور باید تالش شایستهتری صورت گیرد.
1. Openness
2. Tourism Destination Life Cycle
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