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گردشگری در سه خوشه و با تعداد  275تألیف مشترك ترسیم شده است .واژههای کلیدی نی از
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مقدمه
نالمللیگسترشچشمگیریداشتهاست (Li et
بهویژهگردشگریبی 
درطیچنددهةاخیر،گردشگری 

کسبوکار
) .al., 2018برطبق گ ارش سازمان جهانی گردشگری 1در سال  ،2018امروزه حجم  
اساسشاخصهای


ت.همچنین،بر
گردشگریبرابرباصادراتنفت،موادغذاییوخودرویاحتیبیشتراس
آخرین گ ارش رقابتپذیری سفر و گردشگری 2در سال  ،2017ایران از منظر رقابتپذیریِ صنعت
نقشآفرینان
گردشگریدرمیان136کشوررتبة93رابهدستآوردهاست.بنابراین،گردشگرییکیاز 
درحالتوسعهاست.

عمدهدرتجارتجهانیویکیازمنابعاصلیکسبدرآمدبرایبسیاریازکشورهای
توسعهیافتهوصنعتیم ایایاقتصادیوفرصتهایاشتغالرا

گسترشجهانیگردشگریدرکشورهای
نالمللیورودیدرجهاندرسال2017
دربسیاریازبخشهاایجادکردهاست.تعدادگردشگرانبی 

رشد7درصدیداشتهویکمیلیونو323ه ارنفربودهاست.بههمینترتیب،گردشگریخارجیدر
سال  2017درآمد 1/6تریلیون دالری داشته است .این سازمان اف ایش  4تا  5درصدی گردشگران
هاوگامهاییبرای


بینیکردهاست.بنابراینمقاصدگردشگریبهروش

راپیش
ورودیدرسال 2018
دستیابیبهم یت رقابتی پایدارنیاز دارند .وظیفةمهم در دستیابیبهاینموقعیترقابتیبرعهدة

بازاریابی است که یکی از عوامل مهم هر فعالیت اقتصادی بهشمار میرود .فعالیت بازاریابی ازطریق
اب ارهای بازاریابی صورت میگیرد که از آنها با نام عناصر آمیختة بازاریابی (محصول ،قیمت ،توزیع،
ترفیع)یادمیشود ).(Cirikovic, 2014نکتةشایانتوجه دربیشترتحقیقاتبازاریابیِگردشگریاین

هایمرتبطباآنپرداختهاندواز


استکههمگیبهبحثکلیدربارةبازاریابیبرایگردشگریوفعالیت
پرداختنبهعناصرمختلفبازاریابیسرباززدهاند) .(Koseoglu et al., 2016

با وجود اینکه رویکردهای بسیاری برای فهم معرفتشناسی و ساختار دانشی یک حوزه وجود
دارد،تج یهوتحلیلمحققانومحتواینشریاترویکردرایجاست).(Hall, 2011درطیدودهةاخیر،
تالشهاییبرایشناساییپربارترینوتأثیرگذارترینمحققان،مؤسساتونشریاتدرحوزةگردشگری

انجام شده است ،ازجمله تالش برای رتبهبندی مجالت گردشگری ،محققان و مؤسسات برمبنای
بهرهوریوتعداداستناد 2008; Jogaratnam et al., 2005b; McKercher, 2008;  (Jamal et al.,

) .McKercher et al., 2006; Ryan, 2005
گونهای که برخی از
به 
بهصورت کلی پرداختهاند  ،
تمامی این تحقیقات به موضو گردشگری  
محققان بیان کردهاند که در زمینههای فرعی تحقیقات گردشگری پیشرفتی وجود نداشته است
بررسیروندتولیداتعلمیدرزمینههایفرعیگردشگری

).(Koseoglu et al., 2016بنابراینخأل 
زمینههای فرعی گردشگری ،یعنی تصمیمات توزیع
مهمترین  
نرو یکی از  
احساس میشود .ازای 
گردشگری)،(Buhalis, 2000انتخابشدهکهبانام عنصرخاموشنی یادمیشود) .(Kucuk, 2017
3
کتابسنجی(بیبلیومتریک) 
دركدامنةدانشیتحقیقاتگردشگری،استفادهازشیوههای  

بهمنظور 

1. UNWTO
2. The Travel and Tourism Competitiveness Report
3. Bibliometric
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بتحلیلکتابسنجیایناست

مفیدخواهدبود).(Benckendorff and Zehrer, 2013ضرورتانتخا
هایسنتیمرورادبیاتاندوعینیتایننو مطالعاترااف ایشمیدهند

کهتحلیلهاتکمیلکنندةروش

) (Zupic and Cater, 2015وبرایارزیابیعملکردتحقیقاتوانتشاراتافرادیامؤسسات و/یانقشة
کارمیروند).(Cobo et al., 2011بنابرایندرپژوهشحاضرادبیاتوروند

ساختاریوپویاییعلمبه
گرفتهدرسالهایاخیردرموضو کانالتوزیعگردشگریبررسی


هایصورت

تولیداتعلمیوپژوهش
میشودکهنقشةراهیبرایآیندهفراهمخواهدکرد.ترسیمساختارعلمیواجتماعیپژوهشگراندرهر

ةجایگاهآنهادربدنةعلمیارا همیکند.می انتولیداتعلمی

حوزةعلمیاطالعاتارزشمندیدرزمین
نمایهشدهدرپایگاهاطالعاتی،ISIمعروفبهتامسونرویترز،معیارمهمیبرایارزیابیوتعیینرتبة
شمارمیرود(درویشوهمکاران .)1397،

علمیکشورها،پژوهشگرانودانشگاه 
هابه

ایبهدستنیامدکهبهتحلیلکتابسنجی
ابععلمیحوزةگردشگری،مطالعه 

باجستوجودرمن

تولیداتعلمیدرموضو «کانالتوزیع گردشگری»بپردازد.بنابراینمطالعةحاضرباهدفتحلیل
کتابسنجی تولیدات علمی منتشرشده در پایگاه  Web of Scienceدر موضو کانالهای توزیع

گردشگریوترسیمنقشةعلمیجهانانجاممیگیردوبهاینسؤاالت پاسخمیدهد.1:پژوهشگران،
مجالت ،کشورها و مؤسسات برتر جهان در حوزة کانالهای توزیع گردشگری کداماند؟ .2
دواژهها در
پراستنادترین مقاالت درزمینة کانالهای توزیع گردشگری کداماند؟  .3پرتکرارترین کلی 
گردشگریچیستووضعیتهمتألیفیچگونهاست؟ 

حوزةکانالتوزیع
گذشتهنگر و با توجه به آمار و دادههای کمّی میتوان فعالیتهای آتی را

با مطالعة دادههای 
پیشبینی کرد (داورپناه .)1384 ،بنابراین ،با آگاهی از وضعیت تولیدات علمی و پیشرفتهای

تواندركجامعیازوضعیتفعالیتهاوتولیدات


ی،می
درحوزةکانالهایتوزیعگردشگر

انجامشده 

نرو داشتن بینش کافی از نشریات معتبر و مرتبط،
علمی محققان در این حوزه را نشان داد .ازای 
هایتوزیعگردشگریبرایعالقهمندانو


هایبرجستهوپیشرودرحوزةکانال

متخصصانوسازمان
محققاناینحوزهامریضروریاستت اتحقیقاتحوزةگردشگریکشورراازپرداختنبهکلیات
نکه صنعت گردشگری در ایران از
گردشگری بهسوی حوزههای کاربردی هدایت کنند .با وجود ای 
ظرفیت بسیار زیادی برای رشد و توسعه برخوردار است که شامل قابلیتهای گردشگری تاریخی،
مذهبی،سالمت،سیاهو ...میشود،ایراندرگردشگریجهانیفقط 0/5درصدسهمدارد(بهبودیو
همکاران )1397 ،و همچنان اقتصاد آن متکی به نفت است .این مسئله را میتوان ناشی از ضعف
بهتنهایی مفهومی انت اعی است ،اما دربردارندة اب ارهای
بازاریابی گردشگری ایران دانست .بازاریابی  
مهمترینایناب ارهابرایحوزةگردشگریکانالهایتوزیعاست).(Buhalis, 2000
عملیاتیاستکه 
در این مطالعه تالش شده بینشی به محققان ایرانی داده شود تا تحقیقات خود را بهسمت حوزة
هایتوزیعگردشگریکهدرحال حاضربحثروزدرحوزةگردشگریاستسوقدهندوزمینة


کانال
بهبودتوزیعگردشگریدرایرانرانی فراهمکنند .
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ادبیات و پیشینة پژوهش
تحلیل کتابسنجی چیست؟

اولینبار تحلیل کتابسنجی در سال  1969مطرح شد و بعدها بهمن لة تحلیل کمّی ویژگیهای

یمجموعهایازادبیات،برایشناساییالگوهاییمانند پرثمرتریننویسندگان ،کشورها،

کتابشناخت

شبکههای همکاری ،تاریخچه و تغییرپارادایم و مصورسازی تولیدات علمی با
مؤسسات ،مجالت  ،
کتابشناختی شناخته شد ).(Vonser et al., 2016; Khasseh et al., 2016
نقشههای متنو  

1
سازماندهی ،دستهبندی و ارزیابی کمّی

سنگوپتا ( )1988اشاره میکند که کتابسنجی همچون 

الگوهایانتشاریافتة ارتباطات  خردوکالنهمراهبانویسندگانشانازراهمحاسباتریاضیاتیوآماری
است .کتابسنجی اب اری برای تج یهوتحلیل این است که چگونه رشتهها براساس ساختار فکری،
افتهاند ) .(Zupic and Cater, 2015این روش خروجیهای تحقیقات
اجتماعی و مفهومی تکامل ی 
بابهرهگیریاز

هایبهکاررفتهرا ) (Ye et al., 2012


هاونمونه

ویموضوعات،روش
شاملجستوج

مانندکتب،کنفرانسهاومجالتمدنظر

روشهایآماریپیشرفتهبرایگردآوریمطالعاتمنتشرشده

قرارمیدهد().McBurney and Novak, 2002; Cobo et al., 2011زوپیکوکاتر(،)2015ازطریق
ترکیب دستورالعمل  81مطالعة کتاب سنجی در مدیریت و سازمان ،مرجعی واحد را برای محققان
هایکتابسنجیارا هکردند.آناندستورالعملیبرایاجرایمطالعاتکتابسنجی


مندبهروش
عالقه
3
2
بندیمیشود.1:مطالعاتمروری.2 ،شیوةارزیابی ،


)کهبهسهگروهطبقه
پیشنهادکردند(شکل1
.3شیوةارتباطی 4.

تکنیکهای ارتباطی

مطالعات مروری
-فراتحلیل

-تحلیلاستناد

-رویکردهایکیفی

-تحلیلبیبلیوگرافیک

-مرورسیستماتیک

تحلیلهمآیندیواژگانتحلیلهمتالیفیتکنیکهای ارزیابی
مقیاسبهرهوریشاخصضریبتاثیر-شاخصآمیخته

شکل  :1روشهای کتابسنجی
1. Sengupta
2. review studies
3. evaluative Techniques
4. relational Techniques
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کتابسنجی در تحقیقات گردشگری

تحقیقات گردشگری در دهههای  1980و  1990در مجالت و رسالههای دکتری رشد چشمگیری
داشته ) (CHeng et al., 2010; Meyer-Arendt and Justice, 2002و کتابسنجی در مطالعات
گردشگریاهمیتف ایندهاییافتهاست.عللمتعددیبرایاینامروجوددارد ،ازجملهبازتابرشد
مطالعات گردشگری بهمن لة حوزهای از دانش ،مشارکت محققان ،انتشار مجالت برای ادبیات
کهمطالعاتکتابسنجیبرای


.باتوجهبهاین
گردشگریوارزیابیعملکردتحقیقات)(Hall, 2011
توسعة رتبهبندی رهبری علمی ،مجالت و کیفیت تحقیقات به کار میرود ،به یکی از مهمترین
موضوعاتموردبحث در گردشگریهمانندسایرآکادمیهاتبدیلشدهاست  (Jogaratnam et al.,
) .2005a; MCKercher et al., 2006; Page, 2005
نقد پیشینة پژوهش
مطالعاتکتابسنجیدرگردشگری»،بهبررسی

کوزاوغلو1وهمکاران(،)2016درپژوهشیباعنوان«
مهماننوازی2پرداختند.بازةزمانیموردبررسیآنانتاسال2014

مقاالتمجلههایبرترگردشگریو

بودوپنجمجلةبرترحوزةگردشگری(سالنامةتحقیقاتگردشگری،مجلةگردشگریپایدار،مدیریت
نالمللی تحقیقات گردشگری) و چهار مجلة برتر حوزة
گردشگری ،مجلة تحقیقات سفر و مجلة بی 
نالمللی
مهماننوازی ،فصلنامة مهماننوازی کرنل ،مجلة بی 

نالمللی مدیریت ،
اوقات فراغت (مجلة بی 
مجلةتحقیقاتگردشگریومهماننوازی)برایبررسیانتخابشدند .

مدیریتمهماننوازیمعاصرو

یشده،محققانپیشنهاد
نقد:با توجهبهمحدودیتاینپژوهش،کهفقطنُهمجلةپیشروبررس 
کرده اندکهپژوهشگراندرآیندهمجالتبیشتریرابررسیکنند.همچنیندراینپژوهشفقطبه

هاورسالههایدکتریغفلت


وازمقاالتکنفرانسی،کتاب
بررسیمقاالتپژوهشیاصیلپرداختهشده
شده است که در پژوهشهای آتی باید بررسی شود .عالوهبراین محققان پیشنهاد کردهاند که
پژوهشگران در آینده به بررسی همتألیفی بین نویسندگان ،مؤسسات و کشورها و نی به بررسی
شاخههای گردشگری بپردازند .در این پژوهش به خألهای تحقیقاتی پژوهش کوزاوغلو و همکاران

دهمیشودکهشاخةموردبررسیکانالتوزیعگردشگریاست .

پاسخدا
3
بنکندورفوزِهرِر (،)2013درپژوهشیباعنوان«تج یهوتحلیل شبکةتحقیقاتگردشگری»،با
استفاده از تج یهوتحلیل شبکه به شناسایی محققان و فعالیتهای پژوهشی پیشرو پرداختند .در
کتابسنجیاستفادهشدهاست .
پژوهشآنانازشیوة 

نقد:دراینمطالعه فقط بهبررسی کتابسنجیمقاالتپژوهشیاصیلمجالتتحقیقات سفر،
سالنامة تحقیقات گردشگری و مدیریت گردشگری پرداخته شده و سایر مجلههای گردشگری و
،نامهها 1و
هایکتابها 


ها،فصل

یادداشت
ها،سرمقالهها 4،

همچنینمقاالتمروری،کنفرانسی،گ ارش
1.Koseoglu
2. Hospitality
3.Benckendorff and Zehrer
4. editorials
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بودهاست.در
نامهها بررسینشده است.همچنینبازةزمانیموردبررسیازسال 1996تا  2010
غلط 

شنهادها برایمحققانآتیپیشنهادشدهکهبهبررسیجدیدترین مقاالتبپردازندوپایگاه

قسمتپی
تریازمقاالترابرایبررسیانتخابکنندوشبکةهمتألیفیبیننویسندگانومؤسسات را


جامع
بررسیکنند.دراینپژوهشسعیشدهبهخألهایپژوهشبنکندورفوزهرهپاسخدادهشود .
کتابسنجی ،رتبهبندی مجالت و ارزیابی
هال ( ،)2011در پژوهشی با عنوان «تج یهوتحلیل  
3
،مقاالتپایگاههایاسکوپوسوسایمگو رابررسیکردهاست.در

کیفیتتحقیقاتدرگردشگری»
پژوهشویفقطبرخیازموضوعاتکتاب سنجیمتناظرباارزیابیکیفیتتحقیقاتدرگردشگریو

رتبهبندیمجالتبررسیشدهاست .

2

نقد :اینپژوهشدرسال 2011انجامشده،ازاینروالزماستمحققانآتیآنرابهروزرسانیکنند.
همچنیندر اینمطالعه فقط رتبهبندیمجالتوارزیابی کیفیتتحقیقاتانجامشدهاست وازسایر
سنجیمانندهمتالیفی،تحلیلاستنادیومشارکتمؤسساتوکشورهاغفلتشدهاست .

خصیصههایکتاب


مواد و روشها
میرود ،از فنون کتابسنجی و مصورسازی
بهشمار  
در این پژوهش که از نو توصیفی ـ تحلیلی  
استفادهشدها ست.جامعةآماریپژوهشراکلیةتولیداتعلمیپژوهشگرانجهاندر،ISIدرحوزة
کانال های توزیع گردشگری ،تشکیل داده که در پایگاه تامسون رویترز نمایه شدهاند .برای بازیابی

بهاختصار
نپس  
رکوردهایاینپژوهش،دربخش Core Collectionپایگاه Web of Scienceکهازای 
جستوجوشدهاست .

نامیدهمیشود،درتاریخ20مارس2019

WOS


راهبرد جستوجو

راهبردجستوجودرپایگاهWOSارا هشدهاست .

درجدول1

جدول  :1راهبرد جستوجو در پایگاه WOS

میدان انتشار

واژگان

نمایهها

فاصلة زمانی

4

کانالتوزیعگردشگری 
کانالتوزیعگردشگری 6
توزیعگردشگری 7

5

 1983-2018

عنوان 

زنجیرةتأمینگردشگری 8

SCI-EXPANDED,
SSCI, CPCI-S, CPCI SSH, ESCI


1. letters
2. errata
3. SCImago
4 Tourism Distribution Channel
5 Topic
6 Distribution Channel of Tourism
7 Tourism Distribution
8 Tourism Supply Chain
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بهآنهااشارهشدصورتگرفتهاست.
وجوبراساسواژههایکلیدیکهدرجدول  1


راهبردجست
1
درآمیختةبازاریابی،ازاصطالح«مکان» نی برایتوزیعاستفادهمیشودکهازنظرمفهومیبااصطالح
«توزیع»  2تفاوتدارد.مکانشاملنماوطرح،موقعیتوساختارمحیطیاستکهگردشگرانباآن
مواجه میشوند (طهماسبی و روشنیان .)1396 ،اما توزیع بهمعنای مجموعهای از واسطههاست که
ستقیممیگذارندوحلقةواسط

باهم درفروشمحصول/خدمتبهگردشگرانتأثیرمستقیمیاغیرم
.ازآنجاکهواژةمکانباهدفاینتحقیقهمخوانی

بینتولیدکننده وگردشگرند)(Jorgensen, 2017
ندارد،درراهبردجستوجوازآناستفاده نشده است.همچنینبرخیازمحققاننظامتوزیعرابهدو

4
3
تقسیممیکنند که بخشباالدستیبا

فعالیتهایپاییندستی» 

فعالیتهایباالدستی» و«

بخش«
نرو،
ندستی مربوط به توزیع محصول /خدمت است .ازای 
زنجیرة تأمین مرتبط است و بخش پایی 
وجو،درراهبردجستوجوکلیدواژةزنجیرةتأمیننی مدنظرقرارگرفتهاست.


جامعیتجست
بهمنظور

5
فایلهایاکسلوتج یهوتحلیلمتنی 
بهصورت  
بارگیریوذخیرةاطالعاترکوردهایبازیابیشده 

کتابشناختی مقاالت بازیابیشده برای
انجام شده است .با توجه به سؤاالت پژوهش ،تج یهوتحلیل  
ساختهشده درپایگاهWOS

یافتنانوا متون،برترینمقاالت،پژوهشگرانوکشورهاازویژگیهای
هاست.برایخوشهسازی،مصورسازیوبررسیفراوانیرخداد

استفادهشدهو پاالیشوتحلیلشد
واژهها ،ترسیم شبکههای همتألیف ی و تحلیل استنادی ،اطالعات گ ارش کامل مقاالت مانند عنوان،

بهصورت  CSVاز WOSدر
دواژهها،منابع،تعدادصفحات،نویسندگانواطالعاتمجله ،
چکیده،کلی 
نرماف ارVOS viewerنسخة1.6.5.0تحلیلشدهاست.
فایلاکسلوفایلهایمتنیذخیرهشدهوبا 

هایمختلفادبیاتتولیدیمصورمیسازد؛


برجنبه
هایکتابسنجیرابرایتأکید 

نرماف ار  
نقشه
این 
اساسماتریسهمرخدادیاصطالحات


بندیبر

همچنینازرویکردمتحدیبرایترسیمنقشهوخوشه
هاکهمحاسبهگرقدرتارتباطبیناصطالحاتاستاستفاده


گیریشباهت

واندازه
نرمالسازی شده 

میکند.اصطالحاتبسیارن دیکبههمرادریکخوشهقرارمیدهدوهرخوشهرابارنگمشابه

ایکهدرآنرخمیدهدتفسیر


هایزمینه

ایازشباهت

دهد.مجاورتاصطالحاتنشانه

نمایشمی
رنگآمی یتفکیکمیکندوقادربه
دواژهها راازنظرسالبا 
د.عالوهبراین VOS viewer،کلی 

میشو

نمایش با اندازة فونت و مستطیلهای محصورشده است .فونتها و مستطیلهای ب رگتر نمایانگر
دواژهها ،کشورها ،مؤسسات ،همتألیفی
شبکههای کلی 
نرماف ار  
اصطالحات پرتکرارند .همچنین این  
واستنادهاراترسیممیکند(درویشوهمکاران .)1397،

نویسندگان
هاییبررسیشدهکهحداقلپنجبارتکرارشدهاندوکشورهایبرتر

دراینمطالعههمرخدادیواژه

ازمیانکشورهاییتعیینشدهکهحداقلپنجمقالهمنتشرکردهاند.هدفاصلیازاینمطالعهگ ارش

ةکانالهایتوزیعگردشگریوترسیمنقشةعلمی

روندانتشاراتواستنادهاازابتداتاکنوندرزمین
1 Place
2 Distribution
3. Upstream
4. Downstream
5.Analysis.txt
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مقالهها،
است.دراینراستادرصددیافتنپویاییوروندتولیدادبیاتپژوهشاینحوزه،پراستنادترین 
پرثمرترین مجالت ،کشورها ،نویسندگان ،مؤسسات و الگوی همکاری بین مؤسسات و کشورها و
پرتکرارترینواژههاوروندتحولکلماتپرتکراردرطیزمانهستیم .



یافتههای پژوهش
نتایجمطالعه،بابررسیتولیداتعلمیحوزةکانالهایتوزیعگردشگریدرطی35سالاخیر،تعداد

دهد.تحلیلکتابسنجیتولیداتعلمی

شدهدرجستوجویِموضوعیرا 142نشانمی


منابعبازیابی
شدهاند .
نشانمیدهدکه95/77درصدازمقاالتبهزبانانگلیسیمنتشر 

بازیابیشدهدرجدول2


جدول  :2تحلیل کتابسنجی زبان انتشار تولیدات علمی
زبان

تعداد

درصد

انگلیسی 
چینی 
اسپانیایی 
ژاپنی 

 136
3
2
1

 95/95.775775
 2/113
 1/408
 0/704

پویایی و روند انتشار مقاالت

پویاییانتشارمقاالتاینحوزهطیسالهای1983تا2018باکمترینمقالهدرسال1997بهتعدادیک

مقاله(0/70درصد)وبیشترینمقالهدرسال2018بهتعداد26مقاله(18/31درصد)است .
اولینمقالةISIدرزمینةکانالتوزیعگردشگریراالتونوپیج1درسال1997درمجلةمدیریت
ارزیابیآژانسهایمسافرتی؛ارا ةتوصیههایسالمتیبه

گردشگری منتشرکردند.عنوانآنمقاله«
مسافران»2است .
30

26

25

21
18

20
13
9

9

9
6
3

7

تعداد

14

15
10
3

3

1

5
0

سالانتشار

شکل  :2مصورسازی تعداد انتشار مقاالت بهازای سال



1. Lawton and Page
”2. “Evaluating travel agents' provision of health advice to travelers
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جدول  :3آمار انتشار مقاالت
سال انتشار

تعداد

درصد

 2018

 26

 18/310

 2017

 21

 14/789

 2016

 18

 12/676

 2015

9

 6/338

 2014

 13

 9/155

 2013

6

 4/225

 2012

9

 6/338

 2011

3

2/113

 2010

9

 6/338

 2009

 14

 9/859

 2008

7

 4/930

 2007

3

 2/113

 2005

3

 2/113

 1997

1

 0/704

مجمو تعداداستنادبهمقاالتبه 1087موردرسیدهکهشیبصعودیرادردهةاخیرنشان
میدهد(شکل .)3


250
212
181

200
164
134

100

81
62

تعداداستناد

150

69
48

32

50
21

18

9

5

1
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

سال

شکل  :3مصورسازی تعداد استنادهای دریافتی مقاالت بهازای سال
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جدول  :4آمار تعداد استناد مقاالت
سال انتشار

تعداد

 2018

 212

 2017

 181

 2016

 164

 2015

 134

 2014

 81

 2013

 62

 2012

 69

 2011

 48

 2010

 32

 2009

 21

 2008

 18

 2007

9

 2006

5

 2005

1


دهدکهتولیداتعلمیبازیابیشدهشاملپنج


،نتایجنشانمی
درخصوصانوا متونمنتشرشده
نو متن است (جدول  )5که بیشترین آنها مقالة پژوهشی اصیل است ( 55/63درصد) .مقاالت
درکنفرانسهابا40/14درصد دررتبةدومومقاالتمروریبا3/52درصددررتبةسوم

منتشرشده
قراردارند.کمتریننو متونمربوطبهغلطنامهوسرمقالهبا0/71درصداست .

جدول  :5انواع متون منتشرشده
نوع متون

تعداد

درصد

مقالهپژوهشیاصیل 

 79

 55/634

مقالهفراهمایی 

 57

 40/141

مقالةمروری 

5

 3/521

غلطنامه 


1

 0/704

سرمقاله 

1

 0/704

پراستنادترین مقالهها
حوزةکانالهایتوزیعگردشگریدرطی 35سالگذشته

درجدول 6مشخصاتپنجمقالةپراستناد 
درجشدهاست .
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186  با،»The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandora's box?« مقالة
Biodiversity  نگاشتهودرمجلة2005پراستنادترین مقالهاستکهکروگرآنرادرسال،استناد
 منتشرشدهاستand Conservation

 مشخصات پراستنادترین مقاالت حوزة کانالهای توزیع گردشگری:6 جدول
متوسط در

مجموع

سال

هرسال

استنادها

انتشار

12/4

186

 14/18

 156

 6/6
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نام نشریه

نویسندگان

2005

Biodiversity
and
Conservation

Kruger

 2009

Tourism
Management

Zhang, Xinyan;
Song, Haiyan;
Huang, George

 2010

International
Journal of
Contemporary
Hospitality
Management

Kracht, John;
Wang,
Youcheng

Examining the tourism
distribution channel:
evolution and
transformation
How ICT shifts the power
balance of tourism
distribution channels
A needs-functions model
of tourism distribution

 6/38

 51

 2012

Tourism
Management

Berne, Carmen;
GarciaGonzalez,
Margarita;
Mugica, Jose

 3/5

 42

 2008

Annals of
Tourism
Research

Pearce, Douglas
Rodriguez-Diaz,
Manuel; EspinoRodriguez,
Tomas F.

 3/42

 41

 2008

Journal of
Travel
Research

 1/52

 35

 1997

Tourism
Management

Lawton, Page

 1/52

 35

 2015

Tourism
Management

Lee, Hwee
Khei; Fernando,
Yudi

 3/5

 28

 2012

Tourism
Economics

Guo, Xiaolong;
He, Lina

 2012

Annals of
Tourism
Research

Ford, Robert,
Wang,
Youcheng;
Vestal, Alex

 3/5

 28

 69

عنوان مقاله
The role of ecotourism in
conservation: panacea or
Pandora's box?
Tourism supply chain
management: A new
research agenda

A Model of Strategic
Evaluation of a Tourism
Destination Based on
Internal and Relational
Capabilities
Evaluating travel agents'
provision of health advice
to travelers
The antecedents and
outcomes of the medical
tourism supply chain
Tourism supply-chain
coordination: the
cooperation between
tourism hotel and tour
operator
Power Asymmetries in
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پرثمرترین مجالت
دهدکهتولیداتعلمیبازیابیشدهدرمنابعبسیاریمنتشر

نتایجنشانمی،ازمنظرمنابعومجالت
،یعنیمجالتیکهبیشترینمقالهرامنتشرکردهاند،مجلهازپربارترینمجالت

 20اینمیان
 از.اند
 شده

 .شدهاند
 فهرست

7درجدول

 پرثمرترین مجالت:7 جدول
درصد

تعداد

عنوان مجله

 8/451
 4/930
 3/521
 3/521
 2/113
 2/113
 2/113
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408

 12
7
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2

 Tourism Management

 1/408

2

 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408

2
2
2
2
2
2
2

Tourism Economics
Journal of Travel Research
Journal of Travel Tourism Marketing

 Annals of Tourism Research
International Journal of Contemporary Hospitality Management
Service Industries Journal
Advances in Intelligent Systems Research
Advances in Social Science Education and Humanities Research
Anatolia International Journal of Tourism and Hospitality Research
Chinese Control and Decision Conference
European Journal of Tourism Research
Icmecg 2009 International Conference on Management of E
Commerce and E Government Proceedings
International Journal of Tourism Research
Journal of Sustainable Tourism
Lecture Notes in Management Science
Mathematical Problems in Engineering
Springer Proceedings in Business And Economics
Sustainability
Tourism Review


شبکة هماستنادی منابع
 منبعدارای24،منبعاستنادشدهدرمقاالتحوزةکانالهایتوزیعگردشگری

 2128ازمیانتعداد
 که هر خوشه دارای رنگهای، شبکة هماستنادی مجالت در چهار خوشه. استناد است30 حداقل
 درخصوص شبکة. نشان داده شده است4 هماستنادی در شکل
  275  و با تعداد،متفاوتی است
Journal of  وAnnals Tourism Research،Tourism Managementمجالت،هماستنادیمنابع

 .بیشترینمشارکترادرهماستنادیدارند

Travel Research
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شکل  :4شبکة هماستنادی منابع

برترین نویسندگان ،کشورها ،دانشگاهها
زةکانالهایتوزیعگردشگرینشانمیدهدکه 25نویسندهحداقل2

بررسینویسندگانمقاالتحو
نویسندةبرتردنیابراساستعدادانتشاردرجدول8فهرستشدهاست .

مقالهمنتشرکردهاند25.


جدول  :8برترین نویسندگان
نویسندگان

تعداد اثر

درصد

5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3

 3/521
 3/521
 3/521
 3/521
 3/521
 2/817
 2/817
 2/113
 2/113
 2/113
 2/113
 2/113

Guo Xl
Huang Gq
Pearce Dg
Song Hy
Zhang Xy
Shi Y
Yang L
Anderson Ck
Bai H
Chen Dh
Dong Jf
Garcia-Gonzalez M
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3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Guo Q
Schott C
Wang Yc
Bakowska-Morawska U
Berne C
Chen Wy
Garcia-Uceda Me
Hatamifar P
Huang Y
Huynh Vn

 Ji Jn
Jorgensen Mt
Lee C

 2/113
 2/113
 2/113
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408
 1/408


مجمو تولیدات علمی بازیابیشده بنابر تحلیل کتابسنجی از  35کشور منتشر شده است.
مشاهدهمیشود.بیشترین

ازاینمیان21،کشوربرترازمیانکشورهایباحداقل2انتشاردرجدول6

تعدادمنابعدراینحوزهازعلمبا42/95درصد(61مقاله)درکشورچینمنتشرشدهاست.ایرانبا
1/4درصد(2مقاله)دررتبةدهمقراردارد .
نتایج درزمینة برترین کشورها براساس تولیدات علمی نشان میدهد که کشور چین با 42/95
درصد در رتبة اول و اسپانیا ( 8/45درصد) ،امریکا ( 6/33درصد) ،نیوزلند ( 5/63درصد) و تایوان
هایدومتاپنجمقرارگرفتهاند .

درصد)بهترتیبدررتبه

(4/93

جدول  :9برترین کشورها
کشور /منطقه

تعداد اثر

درصد

رتبه

 61
 12
9
8
7
6
7
7
8
8
9

 42/958
 8/451
 6/338
 5/634
 4/930
 4/225
3/521
3/521
2/817
2/817
2/113

1
2
3
4
5
6
5
5
4
4
3

Peoples R China
Spain
Usa
New Zealand
Taiwan
Australia
England
Malaysia
India
Japan
Indonesia
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3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

2/113
2/113
1/408
1/408
1/408
1/408
1/408
1/408
1/408
1/408
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9
9
10
10
10
10
10
10
10
10

 Poland
Thailand
Canada
France
Germany
Iran
Italy
Romania
Slovenia
Switzerland


 تولیدعلمیدرجایگاهنخستو12هنگکنگ با
 دانشگاهپلیتکنیک،هایبرتر


درمیاندانشگاه
 اثر2  دانشگاه تهران نی. تولی د علمی در جایگاه دوم قرار دارد6 دانشگاه علم و فناوری چین با
 .منتشرشدهدارد

 دانشگاههای برتر دنیا براساس انتشار بیشترین منابع:10 جدول
درصد

تعداد اثر

8/451
4/225
4/225
3/521
2/817
2/113
2/113
2/113
2/113
2/113
2/113
2/113
1/408
1/408
1/408
1/408
1/408
1/408

 12
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

دانشگاه
Hong Kong Polytech Univ
Univ Sci Technol China
Victoria Univ Wellington
Univ Hong Kong
Univ Cent Florida
Hainan Univ
Jinan Univ
Nanjing Univ Aeronaut Astronaut
Shenyang Inst Aeronaut Engn
Sichuan Univ
Univ Publ Navarra
Univ Zaragoza
Changchun Normal Univ
Cornell Univ
Hefei Univ Technol
Henan Univ Technol
Japan Adv Inst Sci Technol
Macau Univ Sci Technol
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Ming Chuan Univ
Mudanjiang Teachers Coll
Thammasat Univ
Univ Int Rioja
Univ Las Palmas Gran Canaria
Univ Maribor
Univ Tehran

2
2
2
2
2
2
2

1/408
1/408
1/408
1/408
1/408
1/408
1/408


همتألیفیدر 2خوشه
دربررسیهمتألیفیپرکارترینمؤسسات مشخصشدهکه 4مؤسسهبا  6

مؤسسةبرتربابیشترینهمتألیفیتحتپوشش

بایکدیگررادارند.بهترتیب4

بیشترینمشارکتتألیف
هایپلیتکنیکهنگکنگ،علموفناوریچین،ویکتوریایولینگتونوهنگکنگقراردارند .


دانشگاه


شکل  :5ترسیم شبکة همتألیفی مشترک  4مؤسسة برتر با بیشترین مشارکت




دربررسیهمتألیفیپراستنادترینکشورها،نتایجنشانمیدهدکهازمیان 35کشورکهتولیدات

همتألیفیبیشترینمشارکتدرتألیفرادارندودر
علمیبازیابیشدهرابرعهدهدارند8،کشوربا 28
دوخوشهقرارگرفتهاند .

اسپانیا،امریکا،انگلستان،استرالیاونیوزلنددرخوشةاولبارنگقرم قرارگرفتهاند.چین،تایوان
همانطورکهدرنقشهمشخصاست،بیشترینمشارکت
ومال یدرخوشةدومبارنگسب قراردارند .
همتألیفیکشورهادرزمینةموضو کانالتوزیعگردشگریباکشورچیناست .
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شکل  :6ترسیم شبکة همتألیفی کشورها با بیشترین مشارکت



پرتکرارترین واژهها و روند تحول زمانی
واژههایکلیدیبسیاراهمیتدارند،زیرامفاهیمیاصلیهستندکهنویسندهبرایارتباطبامخاطبان

بهکار برده است .نویسندگان تولیدات علمی بازیابیشده در این مطالعه  674واژة کلیدی را بهکار

بارتکرارشدهاست.واژههایپرتکراربادایرهنشاندادهمیشوند.دایرة

واژهدستکم5

بردهاندکه35

کوچکتر

هاییاستکهبیشترتکرارشدهاندودایرة


نمایانگرواژه
ب رگتر وفونت ب رگتر درشکل 7
عبارتاند از زنجیرة

استفادهشده 

تکرارشدن واژههاست .بیشترین واژههای کلیدی 
نشاندهندة کم  

تأمینگردشگری،مدیریتتوزیعگردشگری،مدلتوزیعگردشگریوکیفیتتوزیعگردشگری .
رنگهایقرم ،سب وآبیمشخصشده
هابراساسهمرخدادیدر 3خوشهبا  


ترینواژه
پرتکرار
میشود :
اشاره 
است.درادامهبهکلیدواژههایهرخوشه 

خوشةقرم گردشگری،کیفیتتوزیعگردشگری،مدلتوزیعگردشگری،همکاریبینکانالها،

زنجیرةتأمین
ها،تئوریبازی،اپراتورها،مدیریتزنجیرةتأمین گردشگری،

هماهنگیبینکانالها،رقابتبین 
کانال

کسبوکارگردشگریوم یترقابتی .

خوشةسب کمساعی بین کانالها ،گردشگری
مدیریت توزیع گردشگری ،عملکرد توزیع گردشگری ،تشری 
پایدار،چارچوبتوزیعگردشگری،مقصدگردشگریوآیندةتوزیعگردشگری ،
خوشةآبی  75
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هایمسافرتی،رضایتمشتری،تکنولوژیاطالعات،هتلهایگردشگری


صنعتگردشگری،آژانس
وکانالهایتوزیعگردشگری .





شکل  :7شبکة همرخدادی واژههای کلیدی پرتکرار


ترینها با
تحلیل کتابسنجی نشان میدهد که واژههای کلیدی پرتکرار در دهة اخیر از قدیمی 
هابارنگزردتحولیافتهاند .


هجدیدترین
رنگآبیب

جدول  :11روند تحول پرتکرارترین واژهها براساس دورة زمانی
زرد

سبز

آبی

رضایتمشتری چارچوبتوزیعگردشگری آیندةتوزیعگردشگری مقصدگردشگری هتلگردشگری -اثراتگردشگری 

مدیریتگردشگری م یترقابتی گردشگریپایدار هماهنگی/همکاری تئوریبازی -تکنولوژیاطالعاتی 

زنجیرةتأمین گردشگری کسبوکارگردشگری 
 اپراتورها آژانسهایمسافرتی 

مدلتوزیعگردشگری صنعتگردشگری -مدیریتزنجیرةتأمین گردشگری 
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شکل  :8توزیع واژههای کلیدی پرتکرار بهازای دورة زمانی



رویکرد تقاضای
گردشگری

گردشگری
رویکرد سیستمی
گردشگری

201
7

2015

201
3

دورة زمانی 2018-1983
شکل  :9نقشة راه تحقیقات کانال توزیع گردشگری
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بحث و نتیجهگیری
دراینپژوهشسعیشدهتصویریکلیازوضعیتجهاندرحوزةکانالهایتوزیعگردشگریارا ه

شود.نتایجحاکیازآناستکهپژوهشگراناز 35سالقبلشرو بهانتشارمقالة ISIدربارةاین
موضو کردندوتعد ادمقاالتاینحوزههمچنانروبهف ونیاست.درچندسالاخیرتعدادمقاالت
انجامشده درحوزة
منتشرشده  دراینحوزهاف ایشچشمگیریداشتهاست.امابابررسیتحقیقات 
گردشگری در داخل کشور مشخص شده که زمینههای فرعی و کاربردی صنعت گردشگری مانند
ترینزمینههای


ةتحقیقوتفحصنشدهاست.توزیعگردشگرییکیازمهم
به انداز
توزیعگردشگری 
فرعی صنعت گردشگری است که نقش مهمی در توسعة گردشگری دارد ) .(Buhalis, 2000این
مطالعهبهمحققاناینحوزهازگردشگریایراندرآگاهییافتنودركکافیازنقشةجامعاینحوزه

و درنتیجه شناسایی صحیح و کارآمد نویسندگان ،مجالت ،مؤسسات و کشورهای تأثیرگذار کمک
کندتاازمسیراصلیپژوهشمنحرفنشوندوازدوبارهکاریدرآثارعلمیآنانجلوگیریشودو


می
زمینةتوزیعمناسبگردشگریایراندرکلجهانفراهمشود .
در خصوص روند تولید علمی ،تعداد مقاالت تا پیش از سال  2005کمتر از پنج مقاله بوده و

بهتدریج رشدصعودیداشتهاست.بیشتریناف ایشدر
مالحظهمیشود 

همانطور کهدر شکل 1

تعداد مقاالت از سال   2016به بعد بوده است .تعداد استناد به مقاالت بهازای سال تا  2013روند
صعودیباشیبمتوسطداشته،اماپسازسال2013وتا2018شیببیشتریمالحظهمیشود .
بیشتریننو متوندراینمطالعهمقالههایپژوهشیاصیلاستکهبانتایجمطالعةهال()2011
همخوانی دارد .پرثمرترین مجالت در این مطالعه بهترتیب مدیریت گردشگری ،اقتصاد گردشگری،
مجلة تحقیقات سفر ،مجلة بازاریابی گردشگری سفر ،و سالنامة تحقیقات سفر است .سه نویسندة
پربارتر گا و ،هوانگ و پیرز هستند .ازطرفی ،در مطالعة بنکندورف و زهره ( )2013سالنامة سفر
پربارترینمجلهوکوهن پربارتریننویسندهشناختهشدهکهبانتیجةپژوهشحاضرمغایرتدارد.در
مطالعةحاضرِ،پنجکشوربرترفعالدرزمینةتولیدعلمی موضو موردبررسیکشورهایچین،اسپانیا،
امریکا،نیوزلندوتایوانشناختهشدهاست.تاکنوندرهیچپژوهشیتولیدعلمیگردشگریکشورها
بررسینشدهاست .
،اگرواژههایکلیدیطیفآبیدریک

خصوصروندتوسعةواژههایکلیدیپرتکراردرجدول9


در
قرارگیرندوواژههایکلیدیطیفسب درموضو 

دستهبندیدرموضو «رویکردعرضةگردشگری»

نظاممندبهگردشگری» وطیفزرددرموضو «رویکردتقاضایگردشگری»درنظرگرفته
«رویکرد 
نگونه نتیجهگرفتکهروندتوسعةعلمیدرموضو کانالهایتوزیعگردشگریدر
شوند،میتوانای 

کسبوکار گردشگری ،اپراتورها و مدل توزیع گردشگری
ابتدا متمرک بر زنجیرة تأمین گردشگری  ،
بودهاست؛بنابرایناینعصرراعصرعرضةصنعتگردشگریمینامیم،زیراتمرک فقطبرخودِصنعت

گردشگریبودهاستودیدگاهیزیربناییوزیرساختیبهاینصنعتوجودداشتهاست.بُعدعرضه
هاییمی شودکهبرایارا هبهبازدیدکنندگانیکمقصدطراحیوآماده

شاملهمةعناصروبر 
نامه
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شده است .برخی بر این نظرند که محصول عرضهشدنی گردشگری شامل کاالها ،خدمات غذایی،

حملونقل  ،دفاتر سیاحتی ،امکانات سرگرمی و تفریحی و سایر خدمات مسافرتی میشود
امکانات  
). (Blank, 1989; Jafari, 1982درعصردومتمرک برهماهنگیوهمکاریاج ایتوزیع،گردشگری
یاطالعاتومدیریتگردشگریبودوبیشتربهجنبةفرایندیفعالیتهایگردشگری

پایدار،فنّاور
نظاممند گردشگری نامیدیم .اگر نظام،
نگریسته می شد؛ به همین علت این عصر را عصر رویکرد  
مجموعهای از عناص ر مرتبط و پیوسته دانسته شود که یک واحد کل را تشکیل میدهند و هدف

بهمثابة نظامیبارویکردیجامعبرایشناختاین
کنند،آنگاهدركگردشگری 


خاصیرادنبالمی
پدیده خواهد بود؛ پدیدهای که متشکل از اج ای متفاوتی ازجمله مؤسسات ،گردشگران ،جامعه و
محیط است (رضوانی و مرادی .)1391 ،در عصر سوم ،تولیدات علمی حوزة کانالهای توزیع
گردشگریبهسمترضایتمشتری،تأثیراتگردشگریوآیندهنگاریگردشگریسوقیافتهاستو

کسبوکار
کسبوکارهای حوزة گردشگری باشد ،بر محیط خارج از  
بهجای اینکه متمرک بر  

همانطور کههر
گردشگریتمرک دارد؛ازاینرواینعصرراعصرتقاضایصنعتگردشگرینامیدیم .
دکنندهای می داند ،محصولی بهترین است که رضایت یا ترجیحات بازار را برآورده سازد .نظام

تولی
ایمناسبعرضهکند.برایاینکه

گردشگرینی زمانیبهنیازهایبازارپاسخخواهدگفتکهبازداده
ود(بافرضوجودجاذبههایالزمدرمقصد)،بایدبرایمقصدبازاریابیکرد؛

گردشگریتابعتقاضاش
اینصورت که در ابتدا نیازها و خواستههای بازار مدنظر قرار گیرد ،سپس فعالیتهای گردشگری
به 

متناسبباآنتنظیمشودتادرنهایت رضایتمشتری(گردشگران)فراهمآید.درصورتیکه درعصر

نخست این دیدگاه وجود نداشت و تمرک فقط بر جنبههای داخلی صنعت گردشگری بود؛ سپس
محصوالت/خدماتتولیدیروانهبازارمیشد .

همانطور که در شکل 9
موضو موردبررسی در این مطالعه کانالهای توزیع گردشگری است  .
الگویتحقیقاتحوزةکانالهایتوزیعگردشگری مربوطبهرویکردتقاضای

نشاندادهشده،آخرین 
گردشگری است؛ بنابراین تحقیقات آتی درزمینة کانالهای توزیع گردشگری در ایران باید با این
همراستاباتحقیقاتروزجهانباشد.ازآنجاکهمطالعةحاضرفقطدرپایگاه Web
رویکردانجامشودتا 
بهتحلیلکتابسنجیمنابعمنتشرشدهمیپردازد،دارایمحدودیتاست.بنابراینتوصیه

of Science
میشود در مطالعات آینده منابع منتشرشده در پایگاههای پامبد و اسکوپوس نی بررسی شوند.

محدودیت دیگر این مطالعه بررسی عنصر توزیع گردشگری است .بنابراین پیشنهاد میشود جایگاه
علمی سایر عناصر بازاریابی گردشگری مانند قیمت ،محصول /خدمت و ترفیع نی جداگانه بررسی
هایآتیاینحوزههانی مشخصشود .


شوندونقشةراهپژوهش
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منابع
 «طراحی الگوی معیارهای.)1397(  گلنار، عظیم و شجاعی باغینی، زارعی، مرتضی، رجوعی، امید،بهبودی
ص،4شمارة،7دورة،فصلنامةگردشگریوتوسعه
 ،»ارزیابیعملکردبازاریابیدرصنعتگردشگریایران
.82-61
.دبی ش:تهران.اطالعاتوجامعه.)1384(محمدرضا،داورپناه
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