تأثیر کیفیت وبسایتهای مقصد در نگرش کاربران
و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات همآفرینی آنالین
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چکیده

گردشــگری تحــت تأثیــر نگرانــی دربــارۀ محیطهــای طبیعــی و اجتماعــی
قــرار گرفتــه اســت .بهمنظــور برطرفکــردن ایــن نگرانــی ،گردشــگری پایــدار بــه
رویکــردی غالــب در توســعۀ گردشــگری تبدیــل شــده اســت .بــا ایــن حــال بحــث
دربــارۀ ایــن حــوزه و در برخــی مــوارد انتقــاد از آن همچنــان ادامــه دارد .گردشــگری
مســئوالنه راهــکار دیگــری اســت کــه بـرای تعامــل محیــط و گردشــگر مطــرح شــده
اســت .ایــن مقالــه بهمنظــور بررســی محتــوای پژوهشهــای صورتگرفتــه دربــارۀ
گردشــگری پایــدار و مســئوالنه و ارتبــاط بیــن آنهــا نگاشــته شــده اســت تــا بتــوان
ش ـرایط موجــود را درک و جهتگیــری پژوهشهــای آینــده در ایــن حــوزه را تعییــن
کــرد .از ایــن رو مقــاالت ایــن حــوزه در بــازۀ زمانــی 1990تــا 2019 بــا رویکــرد
ً
علمســنجی مــرور شــده اســت .مجموعــا  1518مقالــۀ بازیابیشــده از پایــگاهدادۀ
ـاینس ،بــا اســتفاده از تحلیــل شــبکۀ همــکاری و شــبکۀ هماســتنادی و شــبکۀ
ِوبآوسـ ِ
همواژگانــی ،تحلیــل شــدهاند .یافتههــا نشــان میدهــد کــه تمرکــز موضوعــات
از مفهومســازی گردشــگری پایــدار بــه ســمت موضوعــات حکمرانــی و مســئولیت
اجتماعــی تغییــر یافتــه اســت و در ســایۀ گردشــگری پایــدار ،مفهــوم جدیدتــری در
حــال شــکلگیری اســت کــه بــه موضــوع مســئولیتپذیری در حــوزۀ گردشــگری
میپــردازد .بــر مبنــای نتایــج پژوهــش موضوعــات داغ پژوهشــی و رونــد تحــول
پژوهشهــای آینــده در ایــن حــوزه تبییــن شــده اســت.

مقدمه
بــا وجــود عالقــه بــه گردشــگری از اوایــل دهــۀ 1970
ایــن موضــوع تحــت تأثیــر نگرانیهایــی در مــورد محیطهــای
طبیعــی و اجتماعــی قــرار گرفــت .توســعۀ بیــش از انــدازۀ
گردشــگری تأثیراتــی منفــی در محیــط زیســت ،منابــع،
پذیــری منطقــهای گذاشــته
فرهنــگ اجتماعــی و انعطاف
ِ
ِ
«پایــداری
بحــث
.)Graymore
et
al.,
(2010
اس��ت
ِ
گردشــگری» بــا گزارشــی بــا عنــوان «آینــدۀ مشــترک مــا» از
محیطزیســت و توســعه و بهدنبــال کار
کمیســیون جهانــی
ِ
اینســکیپ ( )1991آغــاز شــد .پــس از آن ایــن مفهــوم کانــون
توجـ�ه ادبیـ�ات علمـ�ی گردشـ�گری قـ�رار گرفـ�ت (Goodwin,
 .)2011مفهــوم پایــداری ب ـرای برخــی پژوهشــگران اب ـزاری

جادویــی محســوب میشــود و معتقدنــد الگوهــای آن منجــر
بــه توســعهای پایدارتــر در حــوزۀ گردشــگری شــده اســت
()Ritchie & Crouch, 2003؛ ولــی پژوهشــگران دیگــر
هم��واره گردش��گری پای��دار را نق��د کردهان��د (Higgins-
& Desbiolles, 2010; Mihalic, 2016; Kušcer
 .)Mihalic, 2019انتقــادات تــا آنجــا پیــش رفتــه اســت کــه
پژوهشــگران همنظرنــد کــه دربــارۀ کارآمــدی گردشــگری
پایـ�دار اغـ�راق شـ�ده (Chettiparamb & Kokkranikal,
 ،)2012ایــن مفهــوم در حــد نظریــه باقــی مانــده و اج ـرای
آن در عم��ل دش��وار اس��ت (;Higgins-Desbiolles, 2010
.)Mihalic, 2016; Kušcer & Mihalic, 2019
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سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

�پژوهشــگران و کشــورهایی کــه بــه بررســی گردشــگری
پایــدار و گردشــگری مســئوالنه میپردازنــد کدامانــد
و چــه کســانی در انجــام ایــن پژوهشهــا مشــارکت
داشــتهاند؟
�مســائل مربــوط بــه موضوعــات اصلــی و پرتک ـرار در
ِ
بحثهــای حــوزۀ تحقیــق کدامانــد و موضوعــات داغ
ایــن حــوزه چیســت؟
نتایــج ایــن مطالعــه بــه محققــان کمــک میکنــد تــا
در زمانــی انــدک بــه درک درســتی از ایــن دو موضــوع دســت
یابنــد .1 :وضعیــت پژوهشهــا در زمینــۀ گردشــگری پایــدار
و گردشــگری مســئوالنه؛  .2رونــد تحــول پژوهشهــا در
کردن
آینــده .ایــن موضوعــات ســهم زیــادی در بهتــر ترســیم ِ
نقشــۀ ر ِاه حــوزۀ تحقیــق گردشــگری پایــدار و گردشــگری
مســئوالنه دارنــد .همچنیــن اطــاع از ایــن موضوعــات یافتــن
ِ
همــکار ِان مناســب بــرای پژوهــش را تســهیل میکنــد.

رابطــۀ گردشــگریـمحیط عالوهبــر ایجــاد مفهــوم
گردشــگری پایــدار مفاهیــم دیگــری را نیــز شــکل داده اســت.
ً
بهگونــهای کــه اخیــرا مفهــوم جدیــدی در گردشــگری بــا
عنــوان «گردشــگری مســئوالنه» توجــه پژوهشــگران را بــه
خ��ود جل��ب ک��رده اس��ت ( .)Mihalic, 2016گردشــگری
مســئوالنه ابتــکاری در گردشــگری اســت کــه بــر اســاس
ـت زندگــی ســاکنان محلــی،
آن در مقصــد گردشــگری کیفیـ ِ
منافــع اجتماعــی و اقتصــادی و نیــز حفاظــت از منابــع
طبیعــی مدنظــر ق ـرار میگیــرد .در گردشــگری مســئوالنه بــه
رفتــار افــراد و ســازمانها در حــوزۀ گردشــگری میپردازنــد
و در واقـ�ع پایـ�داری در عمـ�ل اسـ�ت (.)Mihalic, 2016
ازایــنرو در رابطــۀ گردشــگریـمحیط حداقــل دو
مفهــوم گردشــگری پایــدار و گردشــگری مســئوالنه شــکل
گرفتــه اســت .گرچــه ایــن دو مفهــوم متــرادف یکدیگــر
نیســتند ،گردشــگری مســئوالنه باعــث پیادهســازی و رســیدن
بــه اهــداف یادشــده در بحــث گردشــگری پایــدار میشــود
مرور ادبیات پژوهش
( .)Mihalic, 2016الگــوی گردشــگری پایــدار در نظریــه
چارچــوب ایــن پژوهــش از دو موضــوع گردشــگری
قــوی اســت و الگــوی گردشــگری مســئوالنه در اقــدام و
اج ـرا موفــق بــوده اســت .میهالیــچ ( )2016بــا ترکیــب ایــن پایــدار و گردشــگری مســئوالنه تشــکیل شــده اســت .در ادامه
دو الگــو تحــت عنــوان «گردشــگری پایدار ـ مســئوالنه» هــر یــک از ایــن موضوعــات شــرح داده میشــود و ســپس
الگویــی جدیــد پیشــنهاد داده اســت کــه هــم در نظریــه مطالعــات مــروری در ایــن دو حــوزه بحــث خواهنــد شــد.
موفــق باشــد ( گردشــگری پایــدار) و هــم در اقــدام و اجــرا
گردشگری پایدار
قابلیتهــای الزم را داشــته باشــد (گردشــگری مســئوالنه).
انگیــزۀ گردشــگری پایــدار بــر اثــر نگرانیهایــی
پژوهــش پیــش رو بــا رویکــرد علمســنجی انجــام
محیطزیســت شــکل گرفتــه
شــده اســت و هــدف از آن ردگیــری نحــوۀ شــکلگیری دربــارۀ رابطــۀ گردشگری ـ
ِ
«گردشــگری پایــدار» و «گردشــگری مســئوالنه» و رابطــۀ اســت .معیــار گردشــگری پایــدار محافظــت از مقاصــد
آنهاســت در ادبیــات پژوهــش اســت .در چنــد دهــۀ اخیــر گردش��گری و ت��وان راضیک��ردن گردش��گران اس��ت (Cheng
پژوهشــگران متعــددی بــه بررســی و دســتهبندی مســائل ایــن  .)et al., 2014امــا توســعۀ گردشــگری پایــدار ،کــه
حــوزۀ تحقیــق در قالــب مقــاالت مــروری پرداختهانــد کــه از گردشــگری در آن مفهومــی کلــی اســت ،در مقصــدی خــاص
جمل��ۀ آنه��ا میت��وان ب��ه باکل��ی ( ،)2012هاشــمخوانی و بــا چنیــن معیارهایــی دشــوار اســت ،زی ـرا ب ـرای دســتیابی
َ
زلفانــی و همــکاران ( ،)2015روح ِن��ن و هم��کاران ( ،)2015بــه آن پیشزمینههایــی الزم اســت .برخــی پژوهشــگران در
تولک��س ( ،)2018مفتوح��ه و ویرجودیرج��و ( )2018و ایــن زمینــه بــه پایــداری اقتصــادی ،اجتماعی ـ فرهنگــی و
نی��ز َپ��ن و هم��کاران ( )2018اشــاره کــرد؛ امــا هیچکــدام محیط��ی اش��اره میکنن��د (.)Ritchie & Crouch, 2003
مفهــوم ســهوجهی الهامبخــش بیشــتر پژوهشهــای
ترکیبــی گردشــگری پایــدار ایــن
از ایــن پژوهشهــا بــه موضــوع
ِ
ِ
و مســئوالنه توجــه نکردهانــد .همچنیــن هیچکــدام از ایــن پایــداری اســت و در راهبردهــای متعــدد و اســناد سیاســی
مطالعــات بــا اســتفاده از روشهــای علمســنجی و در مقیــاس در حــوزۀ گردشــگری نفــوذ کــرده اســت .بحــث پایــداری
بــزرگ و روی کلیــۀ مقــاالت ایــن حــوزه انجــام نشــده اســت .گردشــگری بــر ســطوح کالن متمرکــز اســت تــا ســطوح
ازایــنرو مطالعــۀ حاضــر بهمنظــور تکمیــل پژوهشهــای خــرد .شــواهد تجربــی نشــان دادهانــد کــه عملکــرد اقتصــادی
ـی مســئلۀ گردشــگری بیشــترین اولویــت را دارد ،درحالیکــه عملکــرد محیطــی
پیشــین و بــا هــدف تبییــن نقشــۀ دانشـ ِ
پایــدار و گردشــگری مســئوالنه انجــام شــده اســت .بــا توجــه کمتری��ن اولوی��ت را دارد (.)Mihalic, 2016
هیگینز ـ ِدزبی��ول ( )2010مدعــی اســت کــه مفهــوم
بــه موضــوع ایــن پژوهــش در مقالــۀ حاضــر بــه موضوعــات
پایــداری بهتنهایــی کافــی نیســت و بــه کاربــرد انــدک اصــول
زیــر پرداختــه میشــود:

ترسیمنقشهدانشگردشگریپایدار ـ مسئوالنه:
تحلیلشبکههمکاریوهمتألیفیبارویکردعلمسنجی

مطالعــات مــروری در حــوزۀ گردشــگری
پایــدار و گردشــگری مســئوالنه
تاکنــون پژوهشــگران متعــددی در قالــب مقــاالت
مــروری بــه بررســی مســائل حــوزۀ گردشــگری پایــدار و
گردشـ�گری مسـ�ئوالنه پرداختهانـ�د .باکلـ�ی ( )2012در
پژوهشــی تأثیــرات اجتماعــی و زیســتمحیطی ،پاســخها و
شــاخصهای موجــود در پژوهشهــای اصلــی گردشــگری
در ایــن حــوزه را مــرور کــرد .وی پژوهــش خــود را در پنــج
دســتۀ جمعیــت ،صلــح ،رفــاه ،آلودگــی و حفاظــت انجــام داد
و نتیجــه گرفــت کــه ایــن صنعــت هنــوز بــه پایــداری نزدیــک
نیســت .هاش ـمخوانی زلفانــی و همــکاران ( )2015پیشــرفت
پژوهشهــا را در حــوزۀ گردشــگری پایــدار بررســی کردنــد.
آنهــا بــرای ایــن بررســی موضوعــات ،مجــات ،مقالههــا و
پژوهشــگران را تحلیــل کردنــد .ایــن بررســی دربردارنــدۀ 132
مقالــۀ علمــی در  14حــوزه میشــد کــه از میــان  47مجلــۀ
منتشرشــده در بــازۀ  1993تــا  2013انتخــاب شــده بــود.
نتایــج نشــان داد کــه رشــد پژوهشهــای گردشــگری پایــدار
چشــمگیر بــوده اســت .بیشــترین تعــداد مقــاالت منتشرشــده
دربــارۀ گردشــگری پایــدار از نــوع مطالعــات مــوردی،
ِ
مطالعــات تجربــی و بررس ـیهایانتقــادی بــوده اســت .ایــن
مطالعــه نشــان داد درحالیکــه بهنظــر میرســد رویکردهــای
نظــری و روششــناختی بــا گذشــت زمــان کاملتــر شــده

1. Asmelash

2. broken windows theory
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گردشگری مسئوالنه
عبــارت گردشــگری مســئوالنه نخســتینبار در دهــۀ
 1990و بــا گــزارش اســمیت ،در ارتبــاط بــا هماندیشــی
جهانــی گردشــگری ،در ادبیــات موضوعــی گردشــگری
بـ�هکار بـ�رده شـ�د ( .)Lee et al., 2017ایــن هماندیشــی
در الجزایــر برگــزار شــد و در زمینــۀ گردشــگری جایگزیــن
بــود .گردشــگری مســئوالنه  ،رویکــردی پایــدار بــه رویــۀ
گردشـ�گری اسـ�ت ( .)Mihalic, 2016در گردشــگری
مســئوالنه بایــد گردشــگران ،دولتهــا و همــۀ ذینفعــان
مســئولیت بــر عهــده بگیرنــد .بــا وجــود ایــن ،شــکاف نگــرش
و رفتـ�ار در گردشـ�گری مسـ�ئوالنه گسـ�ترده اسـ�ت (Zhang et
 .)al., 2020بهطورکلــی گردشــگری مســئوالنه رویکــردی
شــناخته میشــود کــهتأثیــرات مخــرب گردشــگری را بــه
حداقــلمیرســاند و بــه جنبههــای فرهنگــی ،اقتصــادی و
زیســتمحیطی مقصدهــای گردشــگری کمــک میکنــد
(.)Gao et al., 2017
براســاس مطالعــۀ فرانســوا ـ لکامپت و پریــم ـ آالز
( ،)2019رفتــار متعهدانــۀ گردشــگر در زمینــۀ گردشــگری
چنیــن تعریــف میشــود :اســتفاده از خدمــات بهگونــهای
محیطزیســت بگــذارد و اســتفاده از
کــه تأثیــری مثبــت در
ِ
قــدرت خریــد ،بهمثابــۀ ابــزاری کــه نگرانیهــای اجتماعــی
و زیس��تمحیطی را مرتف��ع کن��د .ت��ای و هم��کاران ()2016
بــه ترویــج شــیوههای گردشــگری مســئوالنه از طریــق مفاهیــم
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پایــداری در صنعــت گردشــگری اشــاره میکنــد .مالیــک
و به��ات ( )2015نشــان دادنــد کــه گردشــگری پایــدار،
نبــود سیاســت گردشــگری ،در مکانهــای اندکــی
بهعلــت
ِ
توس��عه یافت��ه اس��ت .همچنی��ن هان��گ ل��ی و هس��یه ()2016
نکــردن همــۀ
تحققنیافتــن گردشــگری پایــدار را بــه همکاری
ِ
ِ
ذینفع��ان مرتب��ط میدانن��د .ان ج��ی و هم��کاران ()2017
نیــز مطــرح میکننــد کــه چنانچــه هــر ذینفــع ســهم مثبتــی
در ابعــاد اجتماعــی ،محیطــی و اقتصــادی نداشــته باشــد،
پایــداری حاصــل نخواهــد شــد .تــورس دلــگادو و پالومــک
( )2014مشــکالت اساســی پیــش روی گردشــگری پایــدار را
ـود محدودیــت مشــخص دربــارۀ پایــداری و نیــز دشــواری
نبـ ِ
اندازهگی��ری پای��داری میدانن��د .پ��ن و هم��کاران ()2018
دربــارۀ چالشهــا و موانــع موجــود در پایــداری گردشــگری
و ســپس عناصــر مهــم در گردشــگری پایــدار بحــث کردهانــد.
اســملش 1و کوم��ار ( )2019بــه آزمایــش و توســعۀ مجموعهای
جامــع از شــاخصهایی پرداختهانــد کــه بــه ارزیابــی معنــادار
یــک پیشــرفت در راســتای توســعۀ پایــدار گردشــگری کمــک
میکنــد.

پایــداری پرداختنــد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رفتارهــای
مســئوالنه حــول اصــول پایــداری میچرخــدَ .
حنفیــه و
همــکاران ( )2016مطــرح میکننــد کــه اقدامــات مربــوط
بــه گردشــگری مســئوالنه تبدیــل بــه محبوبتریــن مفهــوم
و اصــل ب ـرای توســعۀ گردشــگری مــدرن شــده اســت و ایــن
اقدامــات حفاظــت از محیــط طبیعــی و فرهنگهــای محلــی
بهترشــدن کیفیــت زندگــی جوامــع
را ترویــج میکنــد و بــه
ِ
ش��یریجش ( )2017تأثیــر
محل��ی کم��ک میکن��د .متی��و و
ِ
گردشــگری مســئوالنه را در پایــداری مقصــد و کیفیــت زندگــی
ـد گردشــگری بررســی کردنــد .زیگولــی و زعیــم
جامعــۀ مقصـ ِ
()2018تأثیــر تعامــل اجتماعــی ،توجــه گردشــگر بــه مســئلۀ
گردشــگری پایــدار و نیــز نقــش قــدرت عمومــی جامعــه را در
رفتــار مســئولیتپذیر گردشــگر بررســی کردنــد و ســپس بــه
بررســیتأثیــر رفتــار مســئولیتپذیر گردشــگر در انتخــاب
مقص��د گردش��گری پرداختن��د .لئ��و و هم��کاران ( )2019بــه
اهمیــت تشــویق رفتارهــای مســئوالنۀ محیطــی بـرای مدیریــت
گردشــگری مقصــد پرداختنــد و بــرای بررســی ســاختار
رفتارهــای مســئوالنۀ محیطــی از دیــدگاه نظریــۀ پنجــره شکســته
2اســتفاده کردنــد.
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ّاول اینکــه گردشــگری تحــتتأثیــر نگرانی دربــارۀ محیطهای
طبیعــی و اجتماعــی قـرار گرفتــه و ایــن موجــب شــده اســت
موضــوع تحقیقــی دربــارۀ رابطــۀ گردشــگری ـ محیط شــکل
بگیــرد .گردشــگری پایــدار مهمتریــن محــور اینگونــه
پژوهشهــا بــوده اســت .امــا کاربردیبــودن گردشــگری
پایــدار بــا ابهــام روبهروســت .ازطرفــی نــوع دیگــری از
گردشــگری تحــت عنــوان گردشــگری مســئوالنه شــکل
گرفتــه اســت کــه برخــاف گردشــگری پایــدار بیشــتر بــه
اقدامـ�ات فـ�ردی و رفتـ�اری برمیگـ�ردد .میهالیـ�چ ()2016
ترکیــب گردشــگری پایــدار و مســئوالنه را بــرای بهرهگیــری
از ظرفیتهــای هــر دو رویکــرد پیشــنهاد داد کــه البتــه بــا
انتقاداتــی هــم روبــهرو شــده اســت .بررســی همزمــان
گردشــگری پایــدار و گردشــگری مســئوالنه راهــی اســت کــه
بتــوان نــگاه متفاوتــی بــه مســئلۀ رابطــۀ محیط ـ گردشــگری
داشــت تــا موضــوع را هــم در ســطح نظــری و کالن
(گردشــگری پایــدار) و هــم در ســطح عملیاتــی و خــرد
(گردشــگری مســئوالنه) پوشــش دهــد  .
نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه بــا وجــود مطالعــات
مــروری مجـزا در حــوزۀ گردشــگری پایــدار و مســئوالنه ،کــه
بهطــور بالقــوه دو بخــش مهــم از یــک الگــوی گردشــگری
هســتند ،تاکنــون پژوهشــی بــا رویکــرد علمســنجی بــرای
یافتــن نحــوۀ شــکلگیری ایــن دو مفهــوم کنــار هــم صــورت
نگرفتــه اســت.

باشــند ،موضوعــات پژوهشهــای گردشــگری پایــدار ،بــا
برخـ�ی اسـ�تثنائات ،ثابـ�ت ماندهانـ�د .تولکـ�س ( )2018در
مطالعــهای نظاممنــد کــه متمرکــز بــر موضوعــات مرتبــط
بــا پایــداری در گردشــگری بــود ،نشــان داد پژوهشهــای
گســتردهای دربــارۀ بازاریابــی هتلهــای ســبز و پایــداری
محیطزیســت شــده اســت .مفتوحــه و ویرجودیرجــو
ِ
( )2018در مطالعــهای مــروری بــر پنــج ســتون اصلــی
توســعۀ پایــدار گردشــگری ،یعنــی جاذبــۀ گردشــگری،
دسترســی ،آســایش ،حوزههــای فرعــی و درگیــری جامعــه،
متمرکـ�ز شـ�دند .پـ�ن و همـ�کاران ( )2018در مطالعــۀ مروری
خــود بــر روابــط متقابــل بیــن گردشــگری و پایــداری از منظــر
میانرشــتهای پرداختنــد.
در حــوزۀ گردشــگری مســئوالنه نیــز چنــد مطالعــۀ
م��روری انج��ام ش��ده اس��ت .زانفردین��ی و هم��کاران ()2016
در بررســی تحــول پژوهشهــا در بــازۀ  1992تــا  2012در
ـی شــرکتی در گردشــگری از عبارت
حــوزۀ مســئولیت اجتماعـ ِ
گردش��گری مس��ئوالنه اس��تفاده کردن��د .کالی��و (130 )2018
مقالــۀ انتشــاریافته در مجــات و  2فصــل کتــاب را دربــارۀ
مســئولیتپذیری بررســی کــرد و دریافــت کــه گفتمــان
جداگانــهای دربــارۀ مســئولیت در پژوهشهــای گردشــگری
ایجــاد شــده اســت و همــۀ ذینفعــان گردشــگری ،بهویــژه
مصرفکننــدگان ،را دربــر میگیــرد .در پژوهــش کولــز
و همـ�کاران ( )2013پیشــرفتهایی کــه تــا آن زمــان در
اجتماعــی شــرکتی
پژوهشهایــی بــا موضــوع مســئولیت
ِ
ِ
روش تحقیق
در مدیریــت گردشــگری صــورت گرفتــه نقــد شــده اســت.
ایــن پژوهــش مــروری اســت و بــا رویکــرد علمســنجی
همچنیــن در ایــن مطالعــه جهتگیریهــای ممکــن بــرای
پژوهشهــای آینــده بحــث شــده اســت ،کــه البتــه بیشــتر انجــام شــده اســت .در ایــن مقالــه موضــوع گردشــگری
ـی شــرکتی در گردشــگری پایــدار و گردشــگری مســئوالنه حــوزۀ اصلــی پژوهــش در
تعییــن جایــگاه مســئولیت اجتماعـ ِ
نظــر گرفتــه شــده و کلیــۀ مقــاالت منتشــر شــده در ســه دهــۀ
اســت.
پژوهشهایــی بــا رویکــرد علمســنجی نیــز در اخیــر در ایــن زمینــه مــرور شــدهاند .ویژگیهــای مهـ ِـم ایــن
نینیــروال و پژوهــش کــه آن را از پژوهشهــای مــروری دیگــر در ایــن
ایــن حــوزه انجــام شــده اســت .بــرای نمونــه ِ
همـ�کاران ( )2019نشــریات ،پژوهشــگران ،مؤسســات و حــوزه متمایــز میکنــد بــه شــرح زیــر اســت:
 .1در ایــن مطالعــه بــر مقــاالت انتشــاریافته از
واژههــای کلیــدی برجســته را در حــوزۀ گردشــگری پایــدار
در بــازۀ  1987تــا  2018تجزیهوتحلیــل کردنــد و نتیجــه ابتــدای ســال  1990تــا انتهــای  2019در پایــگاه دادۀ
ـاینس تمرکــز شــده اســت .بســیاری از پژوهشــگران
گرفتنــد پژوهشهــا دربــارۀ پایــداری در گردشــگری بهطــور ِوبآوسـ ِ
ســاینس را در مقایســه بــا اســکوپوس پیشــنهاد
چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت و پایــداری درحــال ِوبآو ِ
تبدیلشــدن بــه رویکــردی راهبــردی بــرای شــرکتها و میدهن��د (Abdulhayoglu & Thijs, 2018; Harzing
مورنو ـ ِمندوثــا و همــکاران  ،)& Alakangas, 2016چــون زودتــر آغــاز بــه کار کــرده
مقاصــد گردشــگری اســتِ .
1
( )2019نیــز ،بــا اســتفاده از نرمافــزار یوســینت ،اس��ت ( )Zhu & Liu, 2020و در بیــن دانشــگاهیان اعتبــار
شــبکههای ذینفعــان و تأثیــر آنهــا در گردشــگری مســئوالنه بیش��تری دارد ()Hu et al., 2018; Liu, 2020؛ ازایــنرو
ایــن پایــگاهداده انتخــاب شــده اســت.
در زمینــۀ میــراث فرهنگــی را تجزیهوتحلیــل کردنــد.
 .2در ایــن مطالعــه شــبکههای همــکاری و
مــرور پیشــینه را میتــوان در دو نکتــه جمعبنــدی کــرد.
همواژگانــی ب ـرای مســائل مربــوط بــه گردشــگری پایــدار و
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گردشــگری مســئوالنه تحلیــل شــدهاند کــه امــکان تحلیلــی
جامــع را  در ترســیم نقشــۀ علمــی فراهــم میکنــد.
 .3پرکارتریــن کشــورها و پژوهشــگران در حــوزۀ مســائل
نتایج و یافتهها
گردشــگری پایــدار و گردشــگری مســئوالنه کاوش شــده و
بــرونداد محتــوای انتشــاریافتۀ ده کشــور برتــر
محتــوای همــکاری آنهــا کشــف شــده اســت؛
 .4تحلیــل تکـر ِار واژگان کلیــدی و تحلیــل همرخــدادی تولیدکننــدۀ مقــاالت
بــا توجــهبــه تعــداد مقــاالت استخراجشــده از پایــگاه
بــرای کشــف عناویــن موضوعــات داغ حــوزۀ تحقیــق
ِ
برتــر
ســاینس مشــخص میشــود کــه ده کشــور
بهصــورت کلــی و بــه تفکیــک بازههــای زمانــی انجــام شــده دادۀ ِوبآو ِ
ِ
تحــول پژوهشهــای تولیدکننــده 4مقــاالت (از نظــر تعــداد مقــاالت منتشــر شــده)
اســت و بــر اســاس آن جهتگیــری
ِ
ً
تحقیــق بررسیشــده مجموعــا  1087مقالــه را در
حــوزۀ
در
آینــده پیشبینــی شــده اســت.
ِ
ش رو به پنج مرحلۀ اصلی تقسیم میشود :ســی ســال اخیــر منتشــر کردهانــد .دو کشــور پــرکار برتــر
فرایند پژوهش پی 
ِ
 .1ابتــدا براســاس عبارتهــای مــورد پرســش در پایــگاه اســترالیا و ایــاالت متحــدۀ امریــکا هســتند کــه بــه ترتیــب 169
ـاینس جس ـتوجو شــد و نتایــج ذخیــره شــدند .و  160مقالــه منتشــر کردهانــد.
دادۀ ِوبآوسـ ِ
پــس از آنهــا اســپانیا بــا  157مقالــه در رتبــۀ ســوم
 .2پاالیــش دادههــا در دو مرحله انجام شــد .ابتــدا واژگان
مترادفــی کــه یــک معنــا را میرســاندند ،ادغــام شــدند .ســپس قــرار دارد کــه از ســال  2006حضــوری فعــال در انتشــار
واژگان بیمعنــی ،ماننــد واژگان ربــط یــا اســامی بیمعنــی ،مقــاالت در ایــن حــوزۀ تحقیــق داشــته اســت .عالوهبرایــن،
براســاس شــکل  1مشــاهده میشــود از ســال  2015تعــداد
کنــار گذاشــته شــدند.
 .3نتایــج بهدســتآمده در قالــب نمــودار و جــدول مقاالتــی کــه اســپانیا منتشــر کــرده بهســرعت افزایــش یافتــه
اســت .بنابرایــن ،براســاس رونــد رشــد تولیــد مقــاالت در ایــن
تصویرســازی و تحلیــل شــد.
1
 .4شــبکۀ همــکاری بــا نرمافـزار ســایت اســپیس تحلیل شــکل ،پیشبینــی میشــود در چنــد ســال آینــده اســپانیا بــه
شــد .روابــط بــا نرمافــزار گفــی 2بــه تصویــر درآورده شــد و برتریــن کشــور از نظــر تعــداد مقــاالت تبدیــل شــود .علــت
رخــدادی واژگان کلیــدی بــا ایــن موضــوع را میتــوان ادامــۀ پیشــرفت اســپانیا در توســعۀ
شــبکههای همواژگانــی و هم
ِ
گردشــگری دانســت کــه موجــب افزایــش گردشــگران (و ایجــاد
نــرم افــزار ویواسویــور 3تحلیــل شــدند.
موضــوع اصلــی ایــن مقالــه گردشــگری پایــدار و پدیــدۀ گردشــگری انبــوه) شــده و توجــه پژوهشــگران را بــه
ـاالت موضــوع گردشــگری پایــدار جلــب کــرده اســت.
گردشــگری مســئوالنه اســت و ب ـرای مــرور نظاممنـ ِ
ـد مقـ ِ
ایــن حــوزۀ پژوهــش جســتوجوی زیــر انجــام شــد کــه در
نتیجــۀ آن  1518مقالــه اســتخراج و تحلیــل شــد.
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در بیــن ده کشــوری کــه بیشــترین مقــاالت را
تولیــد کردهانــد ،هشــت کشــور اول جــزو کشــورهای
توســعهیافتهاند .ایــن نشــان میدهــد کــه در کشــورهای
توســعهیافته بــه موضــوع پایــداری در گردشــگری بیشــتر از
کشــورهای کمترتوســعهیافته توجــه شــده اســت .همچنیــن
ً
میتــوان مشــاهده کــرد کــه ایــن کشــورها عمدتــا در صــدر
کشــورهای گردشــگرپذیر نیــز هســتند .البتــه میتــوان
مثالهــای نقــض هــم یافــت ،ماننــد کشــور فرانســه کــه بــا
وجــود جــذب زیــاد گردشــگران در انتشــار مقــاالت در ایــن
حــوزه ســهم زیــادی نــدارد.
جدول  :1همکاری بینالمللی ده کشور برتر
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کشورها

تعداد کل
مقاالت

تعداد
همکاریها

نرخ همکاری
بینالمللی

استرالیا

169

51

0/3

ایاالت متحدۀ امریکا

160

40

0/25

اسپانیا

157

18

0/11

انگلستان

154

44

0/29

چین

106

38

0/36

ایتالیا

87

13

0/15

کانادا

76

21

0/28

نیوزلند

63

22

0/35

رومانی

62

4

0/06

ترکیه

53

5

0/09

کت ده کشـور پـرکار
تحلیـل نحـوۀ مشـار ِ
تولیدکننـدۀ مقـاالت
بــا تحلیــل روابــط همــکاری میتــوان دریافــت کــه
اســترالیا و انگلســتان بیشــترین تعــداد همــکاری ،و چیــن و
نیوزلنــد بیشــترین نــرخ همــکاری بینالمللــی را در بیــن ده
کشــور پــرکار ایــن حــوزۀ تحقیــق دارنــد (جــدول  .)1ایــن
نشــان میدهــد کــه ایــن کشــورها در ایــن حــوزۀ تحقیــق
بــه ارتباطــات بینالمللــی بیشــتر توجــه میکننــد .چیــن
بــا 36 درصــد باالتریــن نــرخ همــکاری را دارد .ایــن آمــار
نشــان میدهــد کــه  38مقالــه از  106مقالــۀ ایــن کشــور بــا
همکاریهــای بینالمللــی صــورت گرفتــه اســت .رومانــی و
ترکیــه بــا  6و  9درصــد کمتریــن نــرخ همــکاری بینالمللــی
را داشــتهاند .بهطورکلــی ،میانگیــن نــرخ همــکاری هشــت
کشــور توســعهیافته  26درصــد و میانگیــن نــرخ همــکاری
درحالتوســعه  7٫5درصــد اســت .ایــن موضــوع
ـور
ِ
دو کشـ ِ
نشــان میدهــد کــه کشــورهای توســعهیافته بیشــتر از
کشــورهای کمترتوســعهیافته بــه تعامــات بینالمللــی
توجــه نشــان میدهنــد .از دالیــل دیگــر آن میتــوان بــه
المللــی بیشــتر در ایــن
وجــود اســتادان و دانشــجویان بین
ِ
کشــورها اشــاره کــرد .تعامــات بینالمللــی از ایــن لحــاظ
اهمیــت دارد کــه موجــب رونــق و توســعۀ گردشــگری و
همچنیــن ارتقــای کیفیــت پژوهشهــا میشــود.
تعامــات بیــن ده کشــور پــرکار ایــن حــوزۀ تحقیــق را
میتــوان در شــکل  2مشــاهده کــرد .ایــن شــکل بــا نرمافـزار
سایتاســپیس ترســیم شــده اســت.

شکل  :2شبکۀ تعامالت ده کشور برتر در موضوع گردشگری پایدار
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بــرای ترســیم دقیقتــر تعامــات از نرمافــزار گفــی
اســتفاده شــده اســت .در شــکل  3شــبکۀ همــکاری بینالمللــی
اســترالیا و چیــن آمــده اســت کــه بهترتیــب بیشــترین تعــداد

همــکاری و بیشــترین نــرخ همــکاری را در بیــن کشــورهای
ـرکار برتــر در ایــن حــوزۀ تحقیــق دارنــد .خطــوط ضخیمتــر
پـ ِ
نشــاندهندۀ همــکاری قویتــر بیــن کشــورها اســت.
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شکل  :3همکاران کشور استرالیا و چین در پژوهش با موضوع گردشگری پایدار و مسئوالنه

موضوعات همکاری استرالیا با کشورهای همکارش در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  :2موضوعات و دفعات همکاری پژوهشی استرالیا با سایر کشورها

کشور

کشور همکار

انگلستان

عناوین پژوهشی

تعداد همکاری

نسبت همکاری در موضوعی خاص به کل همکاریها

توسعۀ پایدار گردشگری

6

0/55

درک عمومی از گردشگری پایدار

2

0/18

گردشگری حیات وحش

1

0/09

گردشگری پایدار رویداد

1

0/09

گردشگری پایدار
جنبۀ اجتماعی
ِ

1

0/09

3

0/21

گردشگری پایدار گشتوگذار

3

0/21

اهداف گردشگری پایدار

3

0/21

گردشگری حیات وحش

2

0/14

حاکمیت و گردشگری پایدار

1

0/07

چالش گردشگری پایدار

1

0/07

گردشگری پایدار
جنبۀ اجتماعی
ِ

1

0/07

توسعۀ پایدار گردشگری

استرالیا
ایاالت متحدۀ
امریکا
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

پــرکار بیشــتری دیــده میشــود .همینطــور شــکل  4نشــان
پژوهشــگران پــرکار برتــر و تجزیهوتحلیــل
ِ
میدهــد کــه پژوهشهــای ســه نفــر از ایــن پژوهشــگران
همــکاری آنهــا
پژوهشــگران هــر کشــور در پژوهشهــای علمــی ســهم بعــد از  2004متوقــف شــده اســت.
بزرگــی دارنــد ،بهنحویکــه ّ
کمیــت و کیفیــت مقاالتــی کــه
جدول  :3پژوهشگران برتر ازنظر تعداد مقاالت
منتشــر میکننــد ســطح پژوهشهــای علمــی آن کشــور را
ِ
مشــخص میکنــد .بنابرایــن پــرورش پژوهشــگر ِان توانمنــد
کشورها
مؤسسات
انتشارات
پژوهشگران
ـرد مهمــی ب ـرای ترویــج و توســعۀ علــم و ّفنــاوری ملــی
راهبـ ِ
انگلستان
دانشگاه شفیلد هاالم
22
بیل برامول
اســت کــه غیرمســتقیم و همهجانبــه توانایــی ملــی را افزایــش
میدهــد .درعینحــال بررســی دقیــق تأثیــر پژوهشــگران در
انگلستان
دانشگاه شفیلد هاالم
16
برنارد لین
ِ
ـی یــک حــوزۀ تحقیــق بــه پژوهشــگران
نیوزلند
دانشگاه کانتربری
12
مایکل هال
فعالیتهــای پژوهشـ ِ
دیگــر در آن حــوزه کمــک میکنــد تــا از مشــارکت و همــکاری
اسپانیا
دانشگاه ساری
12
خاویر فونت
ایــن پژوهشــگران در پژوهشهــای بعــدی خــود اســتفاده
کانادا
دانشگاه واترلو
14
جفری وال
پــرکار برتــر از نظــر تعــداد
کننــد .در جــدول  3ده نویســندۀ
ِ
استرالیا
دانشگاه گریفیت
8
باکلی
مقــاالت پژوهشــی انتشــاریافته آورده شــده اســت .مالحظــه
میشــود کــه در بیــن آنهــا چهــار نفــر از اســپانیا هســتند و
افریقای
دانشگاه ژوهانسبورگ
8
جارکو سارین
جنوبی
انگلســتان و اســترالیا در مرتبــۀ بعــدی ق ـرار دارنــد .ازاین ِبیــن
درحالتوســعهاند.
فقــط دو کشــور جــزو کشــورهای
ِ
اسلوونی
دانشگاه لیوبلیانا
5
تانژا میهایلیچ
ایــن موضــوع شــکاف گســتردۀ پژوهــش را در ایــن حــوزۀ
دانشگاه پابلو دو
درحالتوســعه و توســعهیافته نشــان
تحقیــق بیــن کشــورهای
اسپانیا
9
ماکارنا لوزانویوال
ِ
اوالوید
میدهــد .بهنظــر دغدغــۀ پایــداری هنــوز در کشــورهای
کرۀ جنوبی
دانشگاه سجونگ2
4
هساپ هان 1
درحالتوســعه شــکل نگرفتــه اســت .همچنیــن از کشــورهایی
ِ
بــا تعــداد گردشــگر و درآمــد گردشــگری بیشــتر پژوهشــگر ِان

شکل  :4نویسندگان برتر ازنظر تعداد مقاالت انتشاریافته در طول زمان
ِ

ـرکار
بــا تحلیــل رابطــۀ همــکاری بیــن پژوهشــگران پـ ِ
برتــر ،مطابــق بــا شــکل  ،5اولیــن نکت ـهای کــه جلبتوجــه
میکنــد همــکاری نهچنــدان زیــاد بیــن ایــن نویســندگان
اســت .بیشــترین ارتبــاط بیــن برامــول و برنــارد لیــن بــا دوازده
همــکاری اســت .در جــدول  4موضوعــات همــکاری آنهــا
مشــاهده میشــود .در ایــن همــکاری بیشــترین موضوعــات

تحقیــق نقدهایــی اســت کــه بــر گردشــگری پایــدار
داشــتهاند .گــروه دونفــرۀ گوســلینگ و مایــکل هــال و گــروه
پنجنفــرۀ بالنــکاس ،لوزانویــوال ،تورســدالندو ،ســارین و
فونــت نیــز در شــکل مشــخص اســت .همچنیــن میتــوان
دیــد کــه چنــد پژوهشــگر هیچگونــه خــط ارتباطــی بــا
برتــر دیگــر ندارنــد.
پژوهشــگران پــرکار ِ

ترسیمنقشهدانشگردشگریپایدار ـ مسئوالنه:
تحلیلشبکههمکاریوهمتألیفیبارویکردعلمسنجی
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جدول  :4همکاری دو پژوهشگر برتر در موضوع گردشگری پایدار

برامول

لین

12

4

0/33

اندازهگیری پایداری گردشگری

3

0/25

  حاکمیت گردشگری و پایداری

3

0/25

  تغییر و گردشگری پایدار

2

0/17

موضوع تحقیق
بحرانهای گردشگری پایدار و نقدهای
وارد بر آن

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پژوهشگر

همکار

تعداد کل همکاری

تعداد همکاری در
موضوع تحقیق

میزان همکاری

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :5شبکۀ همکاری بین پژوهشگران برتر

ده کشــور برتــر از نظــر تعــداد اســتنادها و
تحلیــل مقایســهای آنهــا
ً
فراوانــی اســتناد بــه مقــاالت یــک کشــور معمــوال
دانشــگاهی آن کشــور در ســطح
نشــاندهندۀ تأثیــر
ِ
بینالمللــی اســت .در جــدول  5میتــوان دیــد کــه اســترالیا
بیشــترین تعــداد مقــاالت منتشرشــده را دارد ،ولــی ایــاالت
متحــدۀ امریــکا از نظــر اســتناد بــه مقــاالت برتریــن کشــور
اســت .متوســط تعــداد اســتنادها بــه یــک مقالــه بـرای ایــاالت
متحدۀامریــکا از ســال  1990تــا  2019برابــر  9٫7اســت و
کل تعــداد اســتنادها بــه مقــاالت ایــن کشــور بــا انتشــار 160
مقالــه برابــر بــا  1548اســت .چیــن ،اســترالیا و اســپانیا در
رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد .ایــن بــدان معنــی اســت کــه
آنهــا در حــوزۀ گردشــگری پایــدارتأثیرگــذاری زیــادی دارنــد.
مقایســۀ  10کشــور پــرکار برتــر بــا  10کشــور برتــر از نظــر

تعــداد اســتنادها مشــخص میکنــد کــه کشــورهای ایــن دو
فهرســت یکســان هســتند .موضــوع دیگــری کــه جلــب توجــه
میکنــد تعــداد مقــاالت و اســتنادها بــرای کشــور تایــوان
اســت .ایــن کشــور بــا تولیــد  33مقالــه و داشــتن  343اســتناد
متوســط  10٫4اســتناد بــهازای هــر مقالــه را دارد کــه  بعــد
از چیــن رتبــۀ دوم اســت .از جنبــۀ دیگــر مالحظــه میشــود
کــه در بیــن  12کشــور برتــر از نظــر تعــداد اســتنادها فقــط 3
درحالتوســعه وجــود دارد .ایــن نشــان میدهــد کــه
کشــور
ِ
درحالتوســعه و کشــورهای توســعهیافته
کشــورهای
بیــن
ِ
از جنبــۀ اثرگــذاری ملیتهــا بــر توســعۀ ایــن حــوزۀ علــم
شــکاف وجــود دارد .نکتــۀ دیگــر کــه میتــوان در ایــن
فهرســت دیــد ایــن اســت کــه کشــورهایی کــه از نظــر تعــداد
ورودی گردشــگر و درآمــد گردشــگری در ردۀ باالتــری هســتند
در فهرســت کشــورهای پــرکار و پراســتناد قــرار دارنــد  .
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جدول  :5کشورهای برتر ازنظر تعداد مقاالت و تعداد استنادها در موضوع گردشگری پایدار
ِ
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کشورهای با استناد زیاد

کشورهای پرکار

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

کشور

تعداد انتشار

تعداد استناد

میانگین استناد

کشور

تعداد استناد

تعداد انتشار

میانگین استناد

استرالیا

169

1290

7/6

ایاالت متحدۀ
امریکا

1548

160

9/7

ایاالت متحدۀ امریکا  

160

1548

9/7

چین

1350

106

12/7

اسپانیا

157

1090

6/9

استرالیا

1290

169

7/6

انگلستان

154

1076

7/0

اسپانیا

1090

157

6/9

چین

106

1350

12/7

انگلستان

1076

154

7/0

ایتالیا

87

575

6/6

ایتالیا

575

87

6/6

کانادا

76

557

7/3

کانادا

557

76

7/3

نیوزلند

63

424

6/7

نیوزلند

424

63

6/7

رومانی

62

233

3/8

تایوان

343

33

10/4

ترکیه

53

300

5/7

افریقای
جنوبی

333

43

7/7

افریقای جنوبی

43

333

7/7

ترکیه

300

53

5/7

تایوان

33

343

10/4

رومانی

233

62

3/8

نویســندگان برتــر از نظــر میــزان اســتناد و

تحلیــل مقایس ـهای آنهــا
ً
فراوانــی اســتناد بــه یــک مقالــه معمــوال راهبــردی مؤثــر
بـرای ســنجشتأثیرگــذاری آن مقالــه در نظــر گرفتــه میشــود.
بهطورکلــی اگــر بــه مقالـهای در مقــاالت دیگــر زیــاد اســتناد
شــود ،ایــن مقالــهتأثیــر بیشــتری در ایــن حــوزۀ تحقیــق دارد.
از جــدول   6مشــخص میشــود کــه مایــکل هــال نهتنهــا
ســومین نفــر از فهرســت ده نویســندۀ پــرکار برتــر اســت ،بلکه
از پژوهشــگرانی اســت کــه بیشــترین فراوانــی اســتناد را دارد،
ازای ـنرو ایــن پژوهشــگرتأثیــر مهمــی در حــوزۀ گردشــگری
پایــدار دارد .گفتنــی اســت ایــن پژوهشــگر مطالعــات مروری
متعــددی نیــز در ایــن زمینــه انجــام داده اســت .همچنیــن
ایشــان دانشــگاه کاتنبــری را در کشــور نیوزلنــد بــه یکــی از
مؤثرتریــن مؤسســات در ایــن موضــوع تحقیــق تبدیــل کــرده

اســت .بیــل برامــول هــم از پژوهشــگران مهــم در فهرســت
برتــر دارای فراوانــی اســتناد اســت کــه بــه
نویســندگان
ِ
مقاالتــش  296بــار اســتناد شــده اســت .باکلــی ،همــکار
اصلــی بیــل برامــول ،نیــز از پژوهشــگرانتأثیرگــذار اســت.
البتــه پدیــدۀ پژوهشــگران باتــر اســت کــه فقــط بــا  2مقالــه و
 351بــار اســتناد (متوســط  175٫5اســتناد بـرای هــر مقالــه)
در حــوزۀ گردشــگری پایــدار تأثیــر زیــادی گذاشــته اســت.
در جــدول  6مالحظــه میشــود کــه فقــط یــک پژوهشــگر از
درحالتوســعه اســت .ایــن
پانــزده پژوهشــگر از کشــورهای
ِ
موضــوع پیــام معنــیداری دارد :تعــداد پژوهشــگران مؤثــر
درحالتوســعه ناکافــی اســت و بــه همیــن
در کشــورهای
ِ
ســبب شــکاف بزرگــی در ســطح پژوهشــگران در کشــورهای
درحالتوســعه وجــود دارد.
توســعهیافته و کشــورهای
ِ
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جدول  :6پژوهشگران برتر از نظر تعداد استناد به مقاالت

باتلر

351

2

175/5

یونیو داالس متدیست جنوبی

ایاالت متحدۀ امریکا

بیل برامول

296

22

13/5

دانشگاه شفیلد هاالم

انگلستان

گوسلینگ

234

11

21/3

دانشگاه لوند

سوئد

شارپلی

207

2

103/5

دانشگاه لنکاوی

انگلستان

باکلی

192

8

24/0

دانشگاه گریفیت

استرالیا

کولین هانتر

152

6

25/3

دانشگاه مارشال

ایاالت متحدۀ امریکا

میلر

149

9

16/6

دانشگاه ساری

انگلستان

چویی

129

2

64/5

دانشگاه گلف

کانادا

جارکو سارینن1

128

8

16/0

دانشگاه ژوهانسبورگ2

افریقای جنوبی

موضوعات داغ
موضوعــات داغ فرصتهــای پژوهشــی موجــود و
رونــد تحــول حــوزۀ تحقیــق در آینــده را نشــان میدهنــد .ایــن
کار میتوانــد از طریــق بررســی فراوانــی واژگان کلیــدی و
تحلیــل همرخــدادی (همواژگانــی) انجــام شــود .ایــن روش
شــامل تحلیــل همرخــدادی واژگان کلیــدی یــا اصطالحــات
متــون انتخابشــده از ادبیــات
معنــیداری اســت کــه از
ِ
موضـ�وع اسـ�تخراج شـ�دهاند (Cheng et al., 2014; Lee
 .)& Jeong, 2008هــدف از ایــن تحلیــل درک پویایــی علــم
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مایکل هال

389

12

32/4

دانشگاه کانتربری

نیوزلند

اســت کــه از طریــق بــه تصویرکشــیدن الگوهــای همبســتگی
میــان زوج واژگان کلیــدی ،کــه نشــان از موضوعــات مختلف در
یش��ود (  .)Cheng et al., 2014
ی��ک رش��ته دارن��د ،انج��ام م 
در ادامــه اطالعــات شــبکۀ همرخــدادی بــا اســتفاده
از نرمافــزار ویــواس ویــور پــردازش شــده و ارتباطــات
واژگان و نیــز خوشــهبندیهای مربــوط بــه آنهــا بهصــورت
نمودارهــای نقشــۀ همرخــدادی و نقشــۀ چگالــی ترســیم شــده
اســت .برایناســاس واژگان کلیــدی برتــری کــه بیشــترین
فراوانــی را دارنــد در ســه بــازۀ زمانــی در جــدول  7آمده اســت.

جدول  :7واژگان پرتکرار در سه بازۀ زمانی
 1990ـ 2000

 2001ـ 2010

 1990ـ 2000

 2011ـ 2019

 2011ـ 2019

 2001ـ 2010

واژۀ کلیدی

تعداد

واژۀ کلیدی

تعداد

واژۀ کلیدی

تعداد

واژۀ کلیدی

تعداد

واژۀ کلیدی

تعداد

واژۀ کلیدی

تعداد

گردشگری

9

گردشگری
پایدار

32

گردشگری
پایدار

338

آشفتگی
انسان

2

شاخصها

14

نگرشها

83

گردشگری
پایدار

9

توسعۀ پایدار

27

پایداری

234

توسعۀ
پایدار

5

گردشگری

22

مدیریت

221

موفقیت
تحریکآمیز

2

تأثیرات

9

حکمرانی

79

اکوتوریسم

3

مدیریت

17

توسعۀ پایدار

159

بازاریابی

3

پایداری

15

تأثیرات

151

محیط

2

اکوتوریسم

14

اکوتوریسم

92

پایداری

2

مناطق
حفاظتشده

8

گردشگری
روستایی

78

تنوع

2

خط مشی

7

مسئولیت
اجتماعی
شرکت

75

1 . C MICHAEL HALL, BUTLER R W, BILL BRAMWELL, GOSSLING S, SHARPLEY R, R BUCKLEY, COLIN HUNTER,
MILLER G, CHOI HC, JARKKO SAARINEN
2 . University of Canterbury, Southern Methodist Univ Dallas, Sheffield Hallam University, Lund University, University of Lancashire ,
Griffith University, Marshall University, University of Surrey, University of Guelph, University of Johannesburg
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پژوهشگر

تعداد استناد

تعداد انتشارت

میانگین استناد
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کشورها
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همانگونــه کــه در جــدول  7مشــخص اســت ،در بــازۀ
زمانــی  1990ـ  2000هنــوز پژوهشهــا بهطــور جــدی
شــکل نگرفتهانــد و عمــدۀ پژوهشهــا دربــارۀ گردشــگری
پایــدار و توســعۀ پایــدار اســت .در بــازۀ  2001ـ 2010
موضوعــی کــه جلــب توجــه میکنــد توجــه بــه شــاخصها،
تأثیــرات و سیاســتگذاری اســت .ایــن موضــوع ممکــن
اســت ایــن پیــام را داشــته باشــد کــه در ایــن بــازۀ زمانــی
احــی شــاخصهای گردشــگری پایــدار
دغدغــۀ اصلــی طر ِ
بــوده اســت و همزمــان دربــارۀتأثیــرات گردشــگری بــر
جوامــع بحــث میشــده اســت و راهحــل را در تدویــن
سیاســت میدیدهانــد .مهمتریــن واژگان کلیــدی کــه در
جلبتوجــه میکنــد حکمرانــی و
بــازۀ  2011ـ 2019
ِ
اجتماعــی شــرکتی
نگرشهــا و  مهمتــر از آنهــا مســئولیت
ِ
اســت .در ایــن بــازه اســت کــه موضــوع مســئولیتپذیری در
کنــار موضــوع پایــداری مطــرح میشــود .واژگان مهــم دیگری
کــه در ایــن بــازه بســیار تک ـرار شــدهاند ،ولــی جــزو واژگان
دهــم تــا بیســتم بودنــد ،عبارتانــد از رفتــار بــا   62بــار

تکـرار ،ذینفعــان بــا  52بــار تکـرار و رضایــت و گردشــگری
مســئوالنه هرکــدام بــا  51بــار تکــرار .ایــن موضــوع نشــان
میدهــد کــه در ســایۀ گردشــگری پایــدار مفهــوم جدیدتــری
دربــارۀ مســئولیتپذیری در حــوزۀ گردشــگری در حــال
شــکلگیری اســت.
بــرای تحلیــل دقیقتــر میتــوان بــه نقشــههای
همرخــدادی و چگالــی توجــه کــرد .در شــکل  6و  7نقشــۀ
ارتباطــات واژگان کلیــدی نشــان داده شــده اســت .در شــکل
ـدادی واژگان کلیــدی و زمینههــای پژوهشــی
 6نقشــۀ همرخـ ِ
فعــال و در شــکل  7نقشــۀ چگالــی واژگان کلیدی آورده شــده
اســت . .رنگهــای مختلــف در نقشــۀ همرخــدادی (شــکل
 )6بــه معنــی خوشــههای مختلــف اســت .رنگهــای
مختلــف در نقشــۀ چگالــی نشــاندهندۀ میــزان تکــرار و
عمــقتأثیرگــذاری اســت .هرچــه از رنــگ قرمــز بــه ســمت
رنگهــای زرد و ســبز و آبــی پیــش میرویــمتأثیرگــذاری در
خوشــه کمتــر میشــود.

شکل  :6نقشۀ همرخدادی واژگان کلیدی

شکل  :7نقشۀ چگالی واژگان کلیدی
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بحث و جمعبندی
هــدف از نــگارش ایــن مقالــه مــرور نظاممنــد مســائل
مرتبــط بــا حــوزۀ گردشــگری پایــدار و گردشــگری مســئوالنه
بــوده اســت .بــرای ایــن منظــور ،پژوهشهــای پیشــین ایــن
حــوزه بــا شــیوۀ علمســنجی بررســی شــدهاند .در همیــن
ـور شناســایی حــوزۀ تحقیــق و موضوعــات
چارچــوب و بهمنظـ ِ
داغ پژوهشــی و نیــز تبییــن رونــد پژوهشهــای آینــده تحلیــل
شــبکۀ همــکاری ،تحلیــل محتــوای اشــتراکی ،تحلیــل
همرخــدادی (همواژگانــی) و تحلیــل مرکزیــت انجــام شــده
ـول مســائل ایــن حــوزۀ تحقیــق
ـیر تحـ ِ
اســت .بــا تعمــق در سـ ِ
میتــوان بــه ایــن جمعبنــدی رســید کــه مســائل همچنــان در
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نتایــج نشــان میدهــد کــه تجمــع خوشــهها حــول
محــور گردشــگری پایــدار عمیقتــر شــده اســت .آنچــه از
ایــن نقشــهها نیــز مشــخص اســت ،شــروع شــکلگیری
مفاهیــم مرتبــط بــا گردشــگری مســئوالنه اســت .ســه خوشــه
بــا محوریــت موضوعــات مرتبــط بــا گردشــگری مســئوالنه
شــکل گرفتــه اســت .در یــک خوشــه (خوشــه رنــگ قرمــز)
ـی شــرکتی مرکــز توجــه اســت و بــا واژگانــی
مســئولیت اجتماعـ ِ
ماننــد «ســبز» و «رفتــار» در یــک خوشــه اســت .البتــه در
ایــن خوشــه واژگان قدرتمنــدی ماننــد «گردشــگری پایــدار» و
«توســعۀ پایــدار» نیــز وجــود دارنــد .در خوشــۀ کناری (خوشــه
رنــگ بنفــش) موضوعــات حــول محــور مســئولیتپذیری
اســت .در ایــن خوشــه واژگانــی ماننــد «اخــاق« ،ارزش» و
«مســئولیت اجتماعــی» قـرار دارنــد .در خوشــۀ ســوم (خوشــه
رنــگ ســبز کمرنــگ) گردشــگری مســئوالنه ،و واژگانــی
ماننــد «رضایــت»« ،تمایــات رفتــاری» و «مشــارکت»
محــور اساســی اســت .مهمتریــن نکتــهای کــه میتــوان
دریافــت ایــن اســت کــه گردشــگری مســئوالنه مرتبــط بــا
رفتــار گردشــگران اســت ،در آن بــه موضوعــات اخالقــی در
گردشــگری اهمیــت داده میشــود ،مشــارکت ذینفعــان مهــم
اســت و نیــز در آن بهدنبــال رضایــت گردشــگران و جامعــۀ
محلــی هســتند .از طــرف دیگــر میتــوان اینگونــه برداشــت
کــرد کــه در کنــار گردشــگری پایــدار و ب ـرای رفــع انتقاداتــی
کــه بــه آن هــا وارد اســت موضوعــات مشــابه و مرتبــط بــا
ً
مســئولیتپذیری مســتقال مطــرح شــده اســت .یعنــی ســه
موضــوع مســئولیتپذیری ،گردشــگری مســئوالنه و مســئولیت
ـی شــرکتی در ســه جهــت مختلــف شــکل گرفتهانــد.
اجتماعـ ِ
ایــن موضــوع از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه برخــی معتقدنــد
ـی
گردشــگری مســئوالنه در ادامــۀ موضــوع مســئولیت اجتماعـ ِ
شــرکتی در حــوزۀ گردشــگری شــکل گرفتــه اســت.
همانگونــه کــه مالحظــه شــد ،گردشــگری مســئوالنه در
ســایۀ گردشــگری پایــدار در حــال شــکلگیری اســت.

حــال پیشــرفت و تکاملانــد.
مطالعــات مــروری گذشــته یــا بــر گردشــگری پایــدار
(Buckley, 2012; Hashemkhani Zolfani   et al.,
2015; Maftuhah & Wirjodirdjo, 2018; Pan et
 )al., 2018متمرکــز بودهانــد یــا بــر گردشــگری مســئوالنه
( .)Kallio, 2018; Zanfardini et al., 2016همچنیــن
تعــداد اندکــی از آنهــا بــا رویکــرد علمســنجی صــورت
گرفتهانــد .مهمتریــن پژوهشــی کــه از ایــن رویکــرد بهــره
نینی��روال و هم��کاران ( )2019اســت کــه
ب��رده اس��ت مطالع��ۀ ِ
ـاف ایــن پژوهــش فقــط بــر گردشــگری پایــدار متمرکــز
برخـ ِ
بــوده اســت .ایــن پژوهــش نخســتین پژوهشــی اســت کــه در
آن ترکیــب گردشــگری پایــدار و گردشــگری مســئوالنه بــرای
یافتــن نشــانههایی از ارتبــاط آنهــا بــه کار رفتــه اســت.
نتایــج تحلیلهــای انجامگرفتــه در ایــن پژوهــش بــه
شــرح زیــر اســت:
ـرکار
ـور پـ ِ
از کل مقــاالت حــوزۀ پژوهــش کــه در ده کشـ ِ
برتــر در بــازۀ  1990تــا  2019منتشــر شــده اســت ،بیشــتر
مقــاالت در اســترالیا و امریــکا منتشــر شــدهاند .در پژوهــش
نینیــروال و همــکاران ( )2019امریــکا و انگلســتان کشــورهای
ِ
پــرکار در حــوزۀ گردشــگری پایــدار معرفــی شــدهاند و اســترالیا
َ
در رتبــۀ ســوم قــرار دارد .در پژوهــش روح ِنــن و همــکاران
( )2012نیــز انگلســتان ،امریــکا و اســترالیا رتبههــای ّاول تــا
ســوم هســتند.
همچنیــن بــا توجــه رونــد انتشــار مقــاالت پیشبینــی
میشــود در آینــده پژوهشــگران بیشــتری از کشــورهای
اســترالیا و آمریــکا بــه ایــن موضــوع گرایــش پیــدا کننــد.
همینطــور پیشبینــی میشــود در چنــد ســال آینــده اســپانیا
بــه برتریــن کشــور تولیدکننــدۀ مقــاالت در ایــن حــوزۀ تحقیــق
تبدیــل شــود .علــت ایــن امــر شــاید پیشــرفت اســپانیا در
توســعۀ گردشــگری و مواجهشــدن ایــن کشــور بــا پدیــدۀ
گردشــگری انبــوه باشــد کــه توجــه پژوهشــگران را بــه موضــوع
گردشــگری پایــدار جلــب کــرده اســت .البتــه در پژوهــش
نینی��روال و هم��کاران ( )2019اســپانیا در رتبــۀ ششــم قــرار
ِ
دارد و رشــد آن پیشبینــی نشــده اســت ،ولــی در پژوهــش
َ
گریگوس ـ سـ�یمون و همـ�کاران ( )2018اســپانیا در رتبــۀ
ســوم قــرار دارد و پژوهشــگران تأکیــد زیــادی بــر رشــد ایــن
کشــور در آینــده دارنــد.
بــا تحلیــل شــبکۀ همــکاری ده کشــور پــرکار برتــر
مشــخص شــد کــه اســترالیا و انگلســتان بیشــترین تعــداد
همــکاری و نیوزلنــد و چیــن بیشــترین میــزان همــکاری
بینالمللــی را در بیــن ده کشــور پــرکار حــوزۀ گردشــگری
پایــدار دارنــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه ایــن چهــار
کشــور دارای گســترۀ وســیعی از همکاریهــای بینالمللــی
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هســتند .مطابــق ایــن مطالعــه ،بــرای انتخــاب همــکاران
پژوهشــی ،کشــورهای توســعهیافته همــکاران بهتــری
محســوب میشــوند ،زیــرا تجربیــات بیشــتری دارنــد و در
مدیریــت گردشــگری ،گردشــگری پایــدار و گردشــگری
مســئوالنه از ّفناوریهــای پیشــرفته برخوردارنــد.
در حــوزۀ گردشــگری مســئوالنه ،دو کشــور پــرکار برتــر
انگلســتان و امریــکا هســتند .نکتــۀ جالبتوجــه دربــارۀ
کشــور چیــن اســت کــه بــا وجــود اینکــه از ســال 2013
بــه ایــن حــوزه روی آورده ،در همیــن چنــد ســال بــه یکــی
از کشــورهای برتــر تبدیــل شــده اســت .بــا تحلیــل روابــط
همــکاری میتــوان دریافــت کــه در بیــن ده کشــور پــرکار
ایــن حــوزه انگلســتان و ایــاالت متحــدۀ امریــکا بیشــترین
تعــداد همــکاری را دارنــد و اســترالیا بیشــترین میــزان
همــکاری بینالمللــی را دارد .مقایســۀ ده کشــور برتــر در
حــوزۀ گردشــگری مســئوالنه بــا ده کشــور برتــر در حــوزۀ
ُ
گردشــگری پایــدار نشــان میدهــد کــه نــه کشــور در هــر دو
حــوزه مشــترکاند.
تحلیلهــا نشــان میدهــد کــه بیــن پژوهشــگران
حــوزۀ گردشــگری مســئوالنه و پژوهشــگران حــوزۀ
گردشــگری پایــدار اشــتراک چندانــی نمیتــوان یافــت.
فقــط دو پژوهشــگر در هــر دو زمینــه فعالیــت میکننــد
(فونــت و میهالیــچ) .نیــاز اســت پژوهشــگران بــرای
بررســی امــکان ترکیــب گردشــگری پایــدار و مســئوالنه در
هــر دو زمینــه متخصــص باشــند .شــاید علــت کمبــودن
موضوعــات ترکیبــی همیــن باشــد .البتــه میهالیــچ ()2016
در یــک پژوهــش ارزشــمند بــه موضــوع ترکیبــی گردشــگری
پایدار ـ مســئوالنه توجــه کــرده اســت کــه جــزو مقــاالت
ُپراســتناد هــم هســت.
از جنبــۀ دیگــر مالحظــه میشــود کشــورهای
درحالتوســعه در حــوزۀ گردشــگری مســئوالنه در مقایســه
ِ
بــا گردشــگری پایــدار ســهم بزرگتــری دارنــد .درواقــع
هنگامــی کــه گردشــگری بینالمللــی بــه قلــب جوامــع
حالتوســعه راه یافــت ،گردشــگری مســئوالنه بهمثابــۀ
در ِ
واکنشــی بــه اقدامــات مخــرب و اســتثمارگرانه در ایــن
کشـ�ورها مطـ�رح شـ�د (Caruana et al., 2014; Goodwin
.)& Francis, 2003; Stanford, 2008
بــا توجــه بــه تحلیلهــا میتــوان دریافــت در
پژوهشهایــی کــه در ســه بــازۀ زمانــی (از  1990تــا )2019
صــورت گرفتهانــد ،بــه موضوعــات متفاوتــی توجــه شــده
َ
اســت .ایــن یافتــه متفــاوت اســت بــا نتیج ـهای کــه روح ِنــن
و هم��کاران ( )2015گرفتــه بودنــد .آنهــا مدعــی بودنــد
موضوعــات و مضامیــن در تحقیقــات گردشــگری پایــدار
ثابــت مانــده اســت .در بــازۀ  1990تــا  ،2000پژوهشــگران

ً
عمدتــا روی خــود مفهــوم گردشــگری پایــدار متمرکــز بودنــد،
درحالیکــه در بــازۀ  2001تــا  2010تمرکــز پژوهشهــا
بــر تدویــن شــاخصها ،بررســی تأثیــرات و تدویــن
سیاســتهای گردشــگری پایــدار بــود ،و در ده ســال اخیــر
تمرکــز بــر موضوعــات حکمرانــی و مســئولیت اجتماعــی
در حــوزۀ گردشــگری پایــدار بــوده اســت .بااینحــال ،از
مقایســۀ فراوانــی واژگان کلیــدی در ایــن ســه بــازۀ زمانــی
نیــز میتــوان دریافــت کــه پژوهشــگران ایــن حــوزه هنــوز بــه
مســائلی ماننــد اکوتوریســم توجــه میکننــد .جهتگیــری
مطالعــات ایــن حــوزۀ پژوهــش در طــول ایــن ســه بــازۀ زمانی
بهتدریــج از بررســی ِصــرف مســائل محیطــی بــه بررســی
تأثیــرات آن در حوزههــای اجتماعــی تغییــر یافتــه اســت.
نینی��روال و هم��کاران ( )2019نیــز اکوتورســیم
در پژوه��ش ِ
بیشــترین تکــرار را داشــت ،ولــی در چهــل کلیــدواژۀ ّاول
اثــری از حکمرانــی و مســئولیت اجتماعــی دیــده نمیشــد.
همنشــینی گردشــگری مســئوالنه بــا واژگانــی ماننــد
رفتــار ،اجتمــاع ،ذینفعــان و رضایــت بیانگــر ایــن اســت
کــه ایــن موضوعــات دره ـ م تنیدهانــد .گردشــگری مســئوالنه
چیــزی نیســت جــز رفتــار مســئوالنۀ گردشــگران و جامعــۀ
محلــی و همــۀ ذینفعــان بــرای فراهمکــردن فضایــی کــه
هــم موجــب رضایــت گردشــگران و هــم موجــب رضایــت
جامعـ�ۀ محلـ�ی بشـ�ود .گودویـ�ن ( )2011بهوضــوح
گردشــگری مســئوالنه را بــه اقــدام در جهــت هرچــه پایدارتــر
کــردن گردشــگری مرتبــط میســازد .درک وی از مفهــوم
مســئولیت ســه جنبــه را متصــور میشــود :پاســخگویی،
ظرفیــت اقــدام و ظرفیــت واکنــش .در جنبــۀ ســوم اســت
ً
(توانایــی واکنــش) کــه مســتقیما رفتــار گردشــگری بررســی
میشــود و ورود بــه یــک گفتوگــو ،ایجــاد راهکارهــا
و اقــدام در جهــت پایدارتــر ســاختن گردشــگری مطــرح
ن��گاه مبتن��ی ب��ر رفت��ار را لزل��ی ()2012
میش��ود .ای��ن
ِ
هــم پشــتیبانی میکنــد .تصــور چتیپارامــب و کوکرانیــکال
( )2012از گردشــگری مســئوالنه نیــز رفتارمحــور اســت.
آنهــا بیــان میکننــد کــه مفهــوم گردشــگری مســئوالنه بــا
اقدامــات پایــداری کــه مفهومــی ملموستــر اســت ارتبــاط
دارد .کاروان��ا و هم��کاران ( )2014معتقدنــد تحقیقاتــی کــه
تاکنــون بـرای درک گردشــگری مســئوالنه انجــام شــده اســت
رویکــرد باالبهپاییــن داشــته و باعــث شــده اســت صــدای
گردشــگر بــه حاشــیه بــرود .آنهــا تأثیــر گردشــگر را در
کســب تجربــۀ گردشــگری مســئوالنه مهــم میداننــد و نشــان
میدهنــد همــکاری گردشــگران در ایــن نــوع از گردشــگری
اهــداف ایــن نــوع
وابســته اســت بــه میــز ِان آگاهیشــان از
ِ
از گردشــگری و اینکــه چــه انــدازه مشــارکت خــود را هویتــی
فرهنگـ�ی بداننـ�د  .لئـ�و و همـ�کاران ( )2019نیــز بــه بررســی

ترسیمنقشهدانشگردشگریپایدار ـ مسئوالنه:
تحلیلشبکههمکاریوهمتألیفیبارویکردعلمسنجی

& Cheng, B., Wang, M., Mørch, A. I., Chen, N. S.,
Spector, J. M. (2014). Research on e-learning
in the workplace 2000–2012: A bibliometric
analysis of the literature. Educational research
review, 11, 56-72. https://doi.org/10.1016/j.
edurev.2014.01.001.
Chettiparamb, A., & Kokkranikal, J. (2012).
Responsible tourism and sustainability: The case
of Kumarakom in Kerala, India. Journal of Policy
Research in Tourism, Leisure and Events, 4(3),
302-326. https://doi.org/10.1080/19407963.2
012.711088.
Coles, T., Fenclova, E., & Dinan, C. (2013).
Tourism and corporate social responsibility: A
critical review and research agenda. Tourism
Management Perspectives, 6, 122-141.
Font, X. (2002). Critical review of certification
and accreditation in sustainable tourism
governance. Leeds Metropolitan University, UK.
François-Lecompte, A., & Prim-Allaz, I. (2019).
Les Français et le tourisme durable: Étude des
représentations.Décisions marketing, (64), 47.

Abdulhayoglu, M. A., & Thijs, B. (2018). Use of
locality sensitive hashing (LSH)  algorithm
to match Web of Science and Scopus.
Scientometrics, 116(2), 1229-1245. https://doi.
org/10.1007/s11192-017-2569-6.

'Gao, J., Huang, Z., & Zhang, C. (2017). Tourists
perceptions of responsibility: An application of
norm-activation theory. Journal of Sustainable
Tourism, 25(2), 276-291. https://doi.org/10.10
80/09669582.2016.1202954.

Asmelash, A. G., & Kumar, S. (2019). Assessing
progress of tourism sustainability: Developing
and validating sustainability indicators.
Tourism Management, 71, 67-83. https://doi.
org/10.1016/j.tourman.2019.02.007.

Garrigos-Simon, F. J., Narangajavana-Kaosiri, Y.,
& Lengua-Lengua, I. (2018). Tourism and
sustainability: A bibliometric and visualization
analysis. Sustainability, 10(6), 1976. https://doi.
org/10.3390/su10061976.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منابع

Caruana, R., Glozer, S., Crane, A., & McCabe, S.
(2014). Tourists’ accounts of responsible tourism.
Annals of Tourism Research, 46, 115-129.
https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.03.006.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تأثیرگــذاری رضایــت ذینفعــان بــر رفتارهــای مســئوالنۀ
محیطــی پرداختهانــد.
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