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 چکیده

پژوهش و علمی تولیدات روند صورتبررسی های کانالنیدرزمگرفته درة گردشگری توزیع های

هایگذشتهنقشةراهیبرایآیندهسال فراهمخواهدآورد. هدفرونیازاایبهتر با پژوهشحاضر

پژوهشتحلیلکتاب توزیعهایدرموضو کانالWeb of Scienceدرپایگاهمنتشرشدههایسنجیِ

 ابتدا علمیجهان)طیتاکنونگردشگریاز نقشة ترسیم این35و است. شده انجام اخیر( سال

ایکتابپژوهشمطالعه پایگاه142سنجیاستو موضو کانالتوزیعگردشگریاز منبععلمیبا

Web of Science،هاسنجیقرارگرفتهاست.دادهوجویموضوعی،موردتحلیلکتابجستصورتبه

 و پایگاه این امکانات از استفاده اف ارنرمبا منابعVOS viewerمصورسازی است. شده تحلیل

ةدهندنشاندهد.نتایجاینپژوهشراپوششمی2018تا1983هایشدهتولیداتعلمیسالبازیابی

ترینمقالههایتوزیعگردشگریدردهسالاخیراست.بیشروندصعودیانتشارمقاالتحوزةکانال

استنادبوده212بهتعداد2018مقالهوبیشترینمی اناستناددرسال26بهتعداد2018درسال

درصد(وازکشورهایچین63/55مقالةپژوهشیِاصیل)صورتبهاست.بیشترینانتشاراتاینحوزه

هایتوزیعالتدرحوزةکانالتألیفیمجوسپساسپانیا،امریکا،نیوزلندوتایوانبودهاست.شبکةهم

 تعداد با و سهخوشه واژهفیتأل275گردشگریدر است. ازمشتركترسیمشده هایکلیدینی 

گردشگری» عرضة رویکرد نظام«به« گردشگریرویکرد به مند » تقاضای»تیدرنهاو رویکرد

است.افتهیتحول«گردشگری



سنجی،مصورسازی.کتاب:گردشگری،کانالتوزیع،های کلیدی واژه

                                                           

 یراندانشگاهتهران،قم،ایفارابیسپردی،وحسابداریریتدانشکدهمدی،دکتریدانشجو.1
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 مقدمه

 Li et)یگسترشچشمگیریداشتهاستالمللنیبگردشگریژهیوبهدرطیچنددهةاخیر،گردشگری

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

هایاساسشاخصت.همچنین،برگردشگریبرابرباصادراتنفت،موادغذاییوخودرویاحتیبیشتراس

گ ارشرقابت گردشگریآخرین و سفر 2پذیری سال رقابت2017در منظر از ایران صنعت، پذیریِ

نانیآفرنقشدستآوردهاست.بنابراین،گردشگرییکیازرابه93کشوررتبة136گردشگریدرمیان

است.توسعهدرحالیبسیاریازکشورهایعمدهدرتجارتجهانیویکیازمنابعاصلیکسبدرآمدبرا

هایاشتغالراوصنعتیم ایایاقتصادیوفرصتافتهیتوسعهگسترشجهانیگردشگریدرکشورهای

دربسیاریازبخش ایجادکردهاست. 2017اندرسالورودیدرجهیالمللنیتعدادگردشگرانبها

گردشگریخارجیدربههمینترتیب،بودهاست.ه ارنفر323درصدیداشتهویکمیلیونو7رشد

 2017سال اف ایش6/1درآمد سازمان این است. دالریداشته 4تریلیون درصدیگردشگران5تا

پیش2018ورودیدرسال بنابراینمقاصدگردشگریبهروشرا هاییبرایهاوگامبینیکردهاست.

دارند.دست نیاز دستمهموظیفةیابیبهم یترقابتیپایدار یابیبهاینموقعیترقابتیبرعهدةدر

به فعالیتاقتصادی هر عواملمهم از یکی میبازاریابیاستکه ازطریقشمار فعالیتبازاریابی رود.

آنکهگیرداب ارهایبازاریابیصورتمی توزیع،از قیمت، بازاریابی)محصول، آمیختة عناصر نام با ها

گردشگریاین.نکتةشایانتوجه(Cirikovic, 2014)شودترفیع(یادمی دربیشترتحقیقاتبازاریابیِ

اندوازهایمرتبطباآنپرداختهاستکههمگیبهبحثکلیدربارةبازاریابیبرایگردشگریوفعالیت

.(Koseoglu et al., 2016)اندپرداختنبهعناصرمختلفبازاریابیسرباززده

این وجود معرفتکهبا وجودرویکردهایبسیاریبرایفهم دانشییکحوزه ساختار شناسیو

.درطیدودهةاخیر،(Hall, 2011)محققانومحتواینشریاترویکردرایجاستلیوتحلهیتج دارد،

ونشریاتدرحوزةگردشگریمؤسساتمحققان،نیرگذارتریتأثهاییبرایشناساییپربارترینوتالش

هشدانجام رتبهازجملهاست، برای تالش و محققان گردشگری، مجالت برمبنایمؤسساتبندی

 ;Jamal et al.,  2008; Jogaratnam et al., 2005b; McKercher, 2008)وریوتعداداستنادبهره

McKercher et al., 2006; Ryan, 2005).

گردشگری موضو  به تحقیقات این پرداختهصورتبهتمامی اکلی ازاگونهبهند، برخی که ی

کرده بیان زمینهمحققان در که استاند نداشته وجود پیشرفتی گردشگری تحقیقات فرعی های

(Koseoglu et al., 2016)بنابراین هایفرعیگردشگریبررسیروندتولیداتعلمیدرزمینهخأل.

می احساس رونیازاشود. از گردشگرزمینهنیترمهمیکی فرعی توزیعهای تصمیمات یعنی ی،

.(Kucuk, 2017)شودعنصرخاموشنی یادمی نام ،انتخابشدهکهبا(Buhalis, 2000)گردشگری

3سنجی)بیبلیومتریک(کتابهایدركدامنةدانشیتحقیقاتگردشگری،استفادهازشیوهمنظوربه

                                                           
1. UNWTO 

2. The Travel and Tourism Competitiveness Report 
3. Bibliometric 
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سنجیایناستبتحلیلکتاب.ضرورتانتخا(Benckendorff and Zehrer, 2013)مفیدخواهدبود

دهنداندوعینیتایننو مطالعاترااف ایشمیهایسنتیمرورادبیاتةروشکنندلیتکمهاکهتحلیل

(Zupic and Cater, 2015) نقشةمؤسساتوبرایارزیابیعملکردتحقیقاتوانتشاراتافرادیا یا و/

بنابرایندرپژوهشحاضرادبیاتوروند(Cobo et al., 2011)روندکارمیساختاریوپویاییعلمبه .

هایاخیردرموضو کانالتوزیعگردشگریبررسیگرفتهدرسالهایصورتتولیداتعلمیوپژوهش

شودکهنقشةراهیبرایآیندهفراهمخواهدکرد.ترسیمساختارعلمیواجتماعیپژوهشگراندرهرمی

کند.می انتولیداتعلمیهادربدنةعلمیارا همیةجایگاهآننیدرزمیحوزةعلمیاطالعاتارزشمند

پایگاهاطالعاتینمایه در تعیینرتبةISIشده معیارمهمیبرایارزیابیو معروفبهتامسونرویترز، ،

(.1397رود)درویشوهمکاران،شمارمیهابهعلمیکشورها،پژوهشگرانودانشگاه

سنجیدستنیامدکهبهتحلیلکتابایبهابععلمیحوزةگردشگری،مطالعهوجودرمنباجست

موضو  هدفتحلیل«کانالتوزیعگردشگری»تولیداتعلمیدر با بنابراینمطالعةحاضر بپردازد.

کتاب علمی تولیدات منتشرشدهسنجی پایگاه کانالWeb of Scienceدر موضو  توزیعدر های

.پژوهشگران،1دهد:پاسخمیسؤاالتگیردوبهاینةعلمیجهانانجاممیگردشگریوترسیمنقش

 و کشورها کانالمؤسساتمجالت، حوزة در جهان کدامبرتر گردشگری توزیع های .2اند؟

نیپراستنادتر کانالنیدرزممقاالت ة گردشگری توزیع اندماکدهای 3؟ پرتکرارترین درهادواژهیکل.

تألیفیچگونهاست؟گردشگریچیستووضعیتهمحوزةکانالتوزیع

داده مطالعة با دادهنگرگذشتههای و آمار به توجه با میو کمّی فعالیتهای راتوان آتی های

پیش )داورپناه، کرد پیشرفت1384بینی و علمی تولیدات وضعیت از آگاهی با بنابراین، های(.

هاوتولیداتتواندركجامعیازوضعیتفعالیتی،میهایتوزیعگردشگردرحوزةکانالشدهانجام

 داد. نشان را اینحوزه در مرتبط،رونیازاعلمیمحققان و نشریاتمعتبر از بینشکافی داشتن

مندانوهایتوزیعگردشگریبرایعالقههایبرجستهوپیشرودرحوزةکانالمتخصصانوسازمان

امریضروریاستت پرداختنبهکلیاتمحققاناینحوزه از را گردشگریکشور تحقیقاتحوزة ا

به سویحوزهگردشگری ازکهنیاوجودباهایکاربردیهدایتکنند. ایران در صنعتگردشگری

قابلیت شامل استکه برخوردار توسعه و برایرشد زیادی تاریخی،ظرفیتبسیار هایگردشگری

درصدسهمدارد)بهبودیو5/0درگردشگریجهانیفقطشود،ایرانمی...مذهبی،سالمت،سیاهو

 می1397همکاران، را اینمسئله نفتاست. آنمتکیبه همچناناقتصاد و ضعف( توانناشیاز

بازاریابی دانست. اب ارهایتنهابهبازاریابیگردشگریایران دربردارندة اما انت اعیاست، ییمفهومی

.(Buhalis, 2000)هایتوزیعاستاب ارهابرایحوزةگردشگریکانالایننیترمهمعملیاتیاستکه

به را تحقیقاتخود تا شود ایرانیداده محققان به بینشی تالششده اینمطالعه سمتحوزةدر

حاضربحثروزدرحوزةگردشگریاستسوقدهندوزمینةهایتوزیعگردشگریکهدرحالکانال

رانرانی فراهمکنند.بهبودتوزیعگردشگریدرای
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 ادبیات و پیشینة پژوهش

 سنجی چیست؟ تحلیل کتاب

کتاباولین تحلیل بار سال در به1969سنجی بعدها و شد ویژگیمطرح کمّی تحلیل هایمن لة

برایشناساییالگوهایییمجموعهشناختکتاب ادبیات، کشورها،مانندایاز پرثمرتریننویسندگان،

مجالت،مؤسسات باشبکه، علمی تولیدات مصورسازی و تغییرپارادایم و تاریخچه همکاری، های

نقشه متنو  شناختکتابهای شد شناخته .(Vonser et al., 2016; Khasseh et al., 2016)ی

می1988)1گوپتاسن اشاره کتاب( که کند دستهدهسازمانسنجیهمچون ارزیابیکمّیی، بندیو

خردوکالنهمراهبانویسندگانشانازراهمحاسباتریاضیاتیوآماریارتباطاتةافتیانتشارالگوهای

کتاب برایاست. اب اری رشتهاستنیالیوتحلهیتج سنجی چگونه فکری،که براساسساختار ها

 مفهومی و روشخروجی(Zupic and Cater, 2015)اندافتهیتکاملاجتماعی این تحقیقات. های

روشوجشاملجست نمونهویموضوعات، و هایبهها بهره(Ye et al., 2012)کاررفتهرا گیریازبا

مدنظرهاومجالتمانندکتب،کنفرانسمنتشرشدههایآماریپیشرفتهبرایگردآوریمطالعاتروش

(،ازطریق2015.زوپیکوکاتر)(McBurney and Novak, 2002; Cobo et al., 2011دهد)قرارمی

کتاب81کیبدستورالعملتر برایمحققانمطالعة را مرجعیواحد سازمان، مدیریتو سنجیدر

سنجیسنجیارا هکردند.آناندستورالعملیبرایاجرایمطالعاتکتابهایکتابمندبهروش عالقه

3ابی،.شیوةارزی22.مطالعاتمروری،1شود:بندیمی(کهبهسهگروهطبقه1پیشنهادکردند)شکل

4.شیوةارتباطی.3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سنجی های کتاب : روش1شکل 

                                                           
1. Sengupta 

2. review studies 
3. evaluative Techniques 
4. relational Techniques 

 فراتحلیل-

 رویکردهایکیفی-

 مرورسیستماتیک-

های ارتباطیتکنیک مطالعات مروری  

 تحلیلاستناد-

 تحلیلبیبلیوگرافیک-

 آیندیواژگانتحلیلهم-

 تالیفیتحلیلهم-

های ارزیابیتکنیک  

 وریمقیاسبهره-

 شاخصضریبتاثیر-

 شاخصآمیخته-



 98 زمستان ،چهارم شمارة م،هشت سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة

 

63

 در تحقیقات گردشگری سنجی کتاب

دهه رسالهدر1990و1980هایتحقیقاتگردشگریدر هایدکتریرشدچشمگیریمجالتو

 کتاب(CHeng et al., 2010; Meyer-Arendt and Justice, 2002)داشته مطالعاتو در سنجی

ازجملهبازتابرشداییافتهاست.عللمتعددیبرایاینامروجوددارد،هندیف ادشگریاهمیتگر

به گردشگری حوزهمطالعات ادبیاتمن لة برای مجالت انتشار محققان، مشارکت دانش، از ای

ارزیابیعملکردتحقیقات توجهبهاین(Hall, 2011)گردشگریو با سنجیبرایکهمطالعاتکتاب.

رتبه توسعة به تحقیقات کیفیت و مجالت علمی، رهبری میبندی مهمکار از یکی به ترینرود،

آکادمیموردبحثموضوعات گردشگریهمانندسایر استدر تبدیلشده  ,.Jogaratnam et al)ها

2005a; MCKercher et al., 2006; Page, 2005).
 

 نقد پیشینة پژوهش

،بهبررسی«سنجیدرگردشگریمطالعاتکتاب»پژوهشیباعنواندر(،2016وهمکاران)1کوزاوغلو

2014یآنانتاسالموردبررس.بازةزمانیپرداختند2نوازیمهمانهایبرترگردشگریومقاالتمجله

مدیریت،مجلةگردشگریپایدار،سالنامةتحقیقاتگردشگریبودوپنجمجلةبرترحوزةگردشگری)
گردشگری ، تحقیقاتسفرمجلة و تحقیقاتگردشگریالمللنیبمجلة حوزةی برتر مجلة چهار و )

اوقاتفراغت) مهمان،نوازیمهمان،یمدیریتالمللنیبمجلة نوازیکرنلفصلنامة ، یالمللنیبمجلة
(برایبررسیانتخابشدند.نوازیمجلةتحقیقاتگردشگریومهمانونوازیمعاصرمدیریتمهمان

بانقد کهفقطنُهمجلةپیشرو: محققانپیشنهادشدهیبررستوجهبهمحدودیتاینپژوهش، ،

بررسیکنند.همچنیندراینپژوهشفقطبهکرده اندکهپژوهشگراندرآیندهمجالتبیشتریرا

هایدکتریغفلتهاورسالهوازمقاالتکنفرانسی،کتابشدهپرداختهبررسیمقاالتپژوهشیاصیل

پژوهششده در که عالوهاست شود. بررسی باید آتی کردههای پیشنهاد محققان کهبراین اند

هم بررسی به آینده در فیتألپژوهشگران نویسندگان، بین ومؤسساتی کشورها بررسیو به نی 

شاخه اینپژوهشبه در بپردازند. همکارانخألهاهایگردشگری و پژوهشکوزاوغلو یتحقیقاتی

شودکهشاخةموردبررسیکانالتوزیعگردشگریاست.دهمیپاسخدا

،با«شبکةتحقیقاتگردشگریلیوتحلهیتج »(،درپژوهشیباعنوان2013)3بنکندورفوزِهرِر

 از فعالیتلیوتحلهیتج استفاده و محققان شناسایی به درشبکه پرداختند. پیشرو پژوهشی های

تفادهشدهاست.سنجیاسکتابپژوهشآنانازشیوة

اینمطالعهفقطنقد در ،تحقیقاتسفرسنجیمقاالتپژوهشیاصیلمجالتبهبررسیکتاب:
 گردشگری تحقیقات سالنامة گردشگریو مجلهمدیریت سایر و شده وپرداخته گردشگری های

و1ها،نامههاهایکتابها،فصلیادداشت4ها،ها،سرمقالههمچنینمقاالتمروری،کنفرانسی،گ ارش

                                                           
1.Koseoglu 

2. Hospitality 
3.Benckendorff and Zehrer 

4. editorials 
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است.دربوده2010تا1996.همچنینبازةزمانیموردبررسیازسالاستبررسینشده2هانامهغلط

مقاالتبپردازندوپایگاهنیدتریجدبرایمحققانآتیپیشنهادشدهکهبهبررسیهاشنهادیپقسمت

شبکةهمجامع برایبررسیانتخابکنندو مقاالترا رامؤسساتیننویسندگانویبفیتألتریاز

یپژوهشبنکندورفوزهرهپاسخدادهشود.خألهابررسیکنند.دراینپژوهشسعیشدهبه

( 2011هال عنوان با پژوهشی در رتبهکتابلیوتحلهیتج »(، ارزیابیسنجی، و مجالت بندی

گردشگری مقاالتپایگاه«کیفیتتحقیقاتدر بر3هایاسکوپوسوسایمگو، دررسرا است. یکرده

سنجیمتناظرباارزیابیکیفیتتحقیقاتدرگردشگریوپژوهشویفقطبرخیازموضوعاتکتاب

بندیمجالتبررسیشدهاست.رتبه

یکنند.روزرسانبهروالزماستمحققانآتیآنراانجامشده،ازاین2011اینپژوهشدرسالنقد:

فقطرتبه اینمطالعه سایربندهمچنیندر از استو ارزیابیکیفیتتحقیقاتانجامشده یمجالتو

کشورهاغفلتشدهاست.ومؤسساتمشارکتاستنادیوتالیفی،تحلیلسنجیمانندهمهایکتابخصیصه



 ها مواد و روش

توصیفی نو  از پژوهشکه این  ـ در کتابمیشماربهتحلیلی فنون از مصورسازیرود، و سنجی

،درحوزةISIست.جامعةآماریپژوهشراکلیةتولیداتعلمیپژوهشگرانجهاندراستفادهشدها

شدهکانال نمایه رویترز تامسون پایگاه در که داده تشکیل گردشگری، توزیع بازیابیهای برای اند.

اختصاربهپسنیازاکهWeb of ScienceپایگاهCore Collectionرکوردهایاینپژوهش،دربخش

WOSوجوشدهاست.جست2019مارس20شود،درتاریخنامیدهمی


 وجو راهبرد جست

است.شدهارا هWOSوجودرپایگاهراهبردجست1درجدول


 WOS وجو در پایگاه  : راهبرد جست1جدول 

 ها نمایه فاصلة زمانی میدان انتشار واژگان

4کانالتوزیعگردشگری

1983-52018عنوان
SCI-EXPANDED, 

SSCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI

6کانالتوزیعگردشگری

7توزیعگردشگری

8گردشگرینیتأمزنجیرة


                                                                                                                                                              
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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هااشارهشدصورتگرفتهاست.بهآن1هایکلیدیکهدرجدولوجوبراساسواژهراهبردجست

مفهومیبااصطالحازنظرکهشودنی برایتوزیعاستفادهمی1«مکان»ةبازاریابی،ازاصطالحختیآمدر

تفاوتدارد.مکانشاملنماوطرح،موقعیتوساختارمحیطیاستکهگردشگرانباآن2«توزیع»

می مواجه روشنیان، )طهماسبیو توزیع1396شوند اما واسطهمعنایمجموعهبه(. هاستکهایاز

گذارندوحلقةواسطستقیممیدرفروشمحصول/خدمتبهگردشگرانتأثیرمستقیمیاغیرمباهم

خوانی.ازآنجاکهواژةمکانباهدفاینتحقیقهم(Jorgensen, 2017)وگردشگرنددکنندهیتولبین

است.همچنینبرخیازمحققاننظامتوزیعرابهدونشدهاستفادهوجوازآنندارد،درراهبردجست

یباباالدستبخشکهکنندتقسیممی4«دستیهایپایینفعالیت»و3«هایباالدستیفعالیت»بخش

 بخشنیتأمزنجیرة و است دستنییپامرتبط است. خدمت محصول/ توزیع به مربوط ،رونیازای

 نی مدنظرقرارگرفتهاست.نیتأمةزنجیرةدواژیکلوجووجو،درراهبردجستجامعیتجستمنظوربه

5تحلیلمتنیوهایاکسلوتج یهفایلصورتبهدهشبارگیریوذخیرةاطالعاترکوردهایبازیابی

 به توجه با است. سؤاالتانجامشده یمقاالتبازیابیشناختکتابلیوتحلهیتج پژوهش، رایبشده

ازویژگی کشورها پژوهشگرانو برترینمقاالت، پایگاهشدهساختههاییافتنانوا متون، WOSدر

و تحلیلشداستفادهشده برایخوشهپاالیشو است. بررسیفراوانیرخداده مصورسازیو سازی،

ترسیمشبکهواژه عنوان،فیتألهایهمها، اطالعاتگ ارشکاملمقاالتمانند تحلیلاستنادی، یو

درWOSازCSVصورتبه،منابع،تعدادصفحات،نویسندگانواطالعاتمجله،هادواژهیکلچکیده،

تحلیلشدهاست.1.6.5.0نسخةVOS viewerاف ارنرمیذخیرهشدهوباهایمتنفایلاکسلوفایل

؛سازدهایمختلفادبیاتتولیدیمصورمیبرجنبهدیتأکسنجیرابرایهایکتابنقشهاف ارنرماین

رخدادیاصطالحاتاساسماتریسهمبندیبرهمچنینازرویکردمتحدیبرایترسیمنقشهوخوشه

کهمحاسبهگیریشباهتواندازهشدهیسازنرمال گرقدرتارتباطبیناصطالحاتاستاستفادهها

دریکخوشهقرارمیمی اصطالحاتبسیارن دیکبههمرا بارنگمشابهکند. دهدوهرخوشهرا

مجاورتاصطالحاتنشانهنمایشمی شباهتدهد. آنرخمیهایزمینهایاز دهدتفسیرایکهدر

د.عالوهشومی ازنظرسالباهادواژهیکلVOS viewerبراین، کندوقادربهیتفکیکمی یآمرنگرا

مستطیل فونتو اندازة نمایشبا های فونتمحصورشده مستطیلاست. و ها نمایانگرترب رگهای

 پرتکراراصطالحات این همچنین شبکهاف ارنرمند. هادواژهیکلهای کشورها، هممؤسسات، یفیتأل،

(.1397کند)درویشوهمکاران،واستنادهاراترسیممینویسندگان

اندوکشورهایبرترهاییبررسیشدهکهحداقلپنجبارتکرارشدهرخدادیواژهدراینمطالعههم

اند.هدفاصلیازاینمطالعهگ ارشازمیانکشورهاییتعیینشدهکهحداقلپنجمقالهمنتشرکرده

تاکنونروندا ابتدا از استنادها ترسیمنقشةعلمیةکانالنیدرزمنتشاراتو هایتوزیعگردشگریو

                                                           
1 Place 

2 Distribution 

3. Upstream 

4. Downstream 

5.Analysis.txt 
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ها،مقالهنیپراستنادتراست.دراینراستادرصددیافتنپویاییوروندتولیدادبیاتپژوهشاینحوزه،

نیپرثمرتر نویسندگان، کشورها، مؤسساتمجالت، بین همکاری الگوی کشورمؤسساتو وهاو

.میهستهاوروندتحولکلماتپرتکراردرطیزمانپرتکرارترینواژه


 های پژوهش یافته

سالاخیر،تعداد35هایتوزیعگردشگریدرطینتایجمطالعه،بابررسیتولیداتعلمیحوزةکانال

تعلمیسنجیتولیدادهد.تحلیلکتابنشانمی142وجویِموضوعیراشدهدرجستمنابعبازیابی

.اندشدهمنتشردرصدازمقاالتبهزبانانگلیسی77/95دهدکهنشانمی2شدهدرجدولبازیابی


 سنجی زبان انتشار تولیدات علمی : تحلیل کتاب2جدول 

 درصد تعداد زبان
13695.775775/95انگلیسی
3113/2چینی

2408/1اسپانیایی
1704/0ژاپنی

 

 ار مقاالتپویایی و روند انتش

بهتعدادیک1997باکمترینمقالهدرسال2018تا1983هایپویاییانتشارمقاالتاینحوزهطیسال

درصد(است.31/18مقاله)26بهتعداد2018درصد(وبیشترینمقالهدرسال70/0مقاله)

درمجلةمدیریت1997درسال1ةکانالتوزیعگردشگریراالتونوپیجنیدرزمISIاولینمقالة

عنوانآنمقالهگردشگری ارا ةتوصیهارزیابیآژانس»منتشرکردند. هایسالمتیبههایمسافرتی؛

است.2«مسافران


 ازای سال : مصورسازی تعداد انتشار مقاالت به2شکل 

                                                           
1. Lawton and Page 

2. “Evaluating travel agents' provision of health advice to travelers” 
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 : آمار انتشار مقاالت3جدول 

 درصد تعداد سال انتشار

201826310/18

201721789/14

201618676/12

20159338/6

201413155/9

20136225/4

20129338/6

20113113/2 

20109338/6

200914859/9

20087930/4

20073113/2

20053113/2

19971704/0

 

دهةاخیرنشان1087مجمو تعداداستنادبهمقاالتبه در موردرسیدهکهشیبصعودیرا

(.3هد)شکلدمی




 ازای سال : مصورسازی تعداد استنادهای دریافتی مقاالت به3شکل 
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 : آمار تعداد استناد مقاالت4جدول 
 تعداد سال انتشار

2018212

2017181

2016164

2015134

201481

201362

201269

201148

201032

200921

200818

20079

20065

20051



نتایجنشانمیمنتشرشدهخصوصانوا متونرد شدهشاملپنجدهدکهتولیداتعلمیبازیابی،

 است)جدول متن آن5نو  بیشترین که اصیل( پژوهشی مقالة )ها مقاالت63/55است درصد(.

درصددررتبةسوم52/3دررتبةدومومقاالتمروریبادرصد14/40هابادرکنفرانسمنتشرشده

درصداست.71/0نامهوسرمقالهبااردارند.کمتریننو متونمربوطبهغلطقر


 منتشرشده: انواع متون 5جدول 

 درصد تعداد نوع متون

79634/55مقالهپژوهشیاصیل

57141/40ییفراهمامقاله

5521/3مقالةمروری

1704/0نامهغلط

1704/0سرمقاله

 

 ها پراستنادترین مقاله

سالگذشته35هایتوزیعگردشگریدرطیحوزةکانالپراستنادمشخصاتپنجمقالة6درجدول

است.شدهدرج
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 «?The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandora's box»مقالة با ،186

 درسالنیپراستنادتراستناد،  Biodiversityنگاشتهودرمجلة2005مقالهاستکهکروگرآنرا

and Conservationمنتشرشدهاست


 های توزیع گردشگری مقاالت حوزة کانال نیپراستنادتر: مشخصات 6جدول 

 نام نشریه نویسندگان عنوان مقاله
سال 

 انتشار

مجموع 

 استنادها

متوسط در 

 هرسال
The role of ecotourism in 

conservation: panacea or 

Pandora's box? 
Kruger 

Biodiversity 

and 

Conservation 
2005 186 4/12 

Tourism supply chain 

management: A new 

research agenda 

Zhang, Xinyan; 

Song, Haiyan; 

Huang, George 

Tourism 

Management 
200915618/14

Examining the tourism 

distribution channel: 

evolution and 

transformation 

Kracht, John; 

Wang, 

Youcheng 

International 

Journal of 

Contemporary 

Hospitality 

Management 

2010666/6

How ICT shifts the power 

balance of tourism 

distribution channels 

Berne, Carmen; 

Garcia-

Gonzalez, 

Margarita; 

Mugica, Jose 

Tourism 

Management 
20125138/6

A needs-functions model 

of tourism distribution 
Pearce, Douglas 

Annals of 

Tourism 

Research 
2008425/3

A Model of Strategic 

Evaluation of a Tourism 

Destination Based on 

Internal and Relational 

Capabilities 

Rodriguez-Diaz, 

Manuel; Espino-

Rodriguez, 

Tomas F. 

Journal of 

Travel 

Research 
20084142/3

Evaluating travel agents' 

provision of health advice 

to travelers 
Lawton, Page 

Tourism 

Management 
19973552/1

The antecedents and 

outcomes of the medical 

tourism supply chain 

Lee, Hwee 

Khei; Fernando, 

Yudi 

Tourism 

Management 
20153552/1

Tourism supply-chain 

coordination: the 

cooperation between 

tourism hotel and tour 

operator 

Guo, Xiaolong; 

He, Lina 
Tourism 

Economics 
2012285/3

Power Asymmetries in 

Tourism Distribution 

Networks 

Ford, Robert, 

Wang, 

Youcheng; 

Vestal, Alex 

Annals of 

Tourism 

Research 
2012285/3
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 پرثمرترین مجالت

شدهدرمنابعبسیاریمنتشردهدکهتولیداتعلمیبازیابیازمنظرمنابعومجالت،نتایجنشانمی

اند،مجلهازپربارترینمجالت،یعنیمجالتیکهبیشترینمقالهرامنتشرکرده20میانایناند.ازشده

.اندشدهفهرست7جدولدر


 : پرثمرترین مجالت7جدول 

 درصد تعداد عنوان مجله

Tourism Management12451/8

Tourism Economics 7930/4

Journal of Travel Research 5521/3

Journal of Travel Tourism Marketing 5521/3

Annals of Tourism Research3113/2

International Journal of Contemporary Hospitality Management 3113/2

Service Industries Journal 3113/2

Advances in Intelligent Systems Research 2408/1

Advances in Social Science Education and Humanities Research 2408/1

Anatolia International Journal of Tourism and Hospitality Research 2408/1

Chinese Control and Decision Conference 2408/1

European Journal of Tourism Research 2408/1
Icmecg 2009 International Conference on Management of E 

Commerce and E Government Proceedings 
2408/1

International Journal of Tourism Research 2408/1

Journal of Sustainable Tourism 2408/1

Lecture Notes in Management Science 2408/1

Mathematical Problems in Engineering 2408/1

Springer Proceedings in Business And Economics 2408/1

Sustainability 2408/1

Tourism Review 2408/1



 استنادی منابع شبکة هم

منبعدارای24هایتوزیعگردشگری،شدهدرمقاالتحوزةکانالمنبعاستناد2128ازمیانتعداد

هم30حداقل شبکة است. دارایرنگاستناد خوشه هر که خوشه، چهار هایاستنادیمجالتدر

 تعداد با و است، هم275متفاوتی شکل در دا4استنادی درنشان است. شده خصوصشبکةده

Tourism Managementاستنادیمنابع،مجالتهم ،Annals Tourism Research  Journal of و

Travel Researchاستنادیدارند.بیشترینمشارکترادرهم
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 استنادی منابع : شبکة هم4شکل 

 

 ها برترین نویسندگان، کشورها، دانشگاه

2نویسندهحداقل25دهدکههایتوزیعگردشگرینشانمیزةکانالبررسینویسندگانمقاالتحو

فهرستشدهاست.8اساستعدادانتشاردرجدولنویسندةبرتردنیابر25اند.مقالهمنتشرکرده


 : برترین نویسندگان8جدول 

 درصد تعداد اثر نویسندگان

Guo Xl 5521/3

Huang Gq 5521/3

Pearce Dg 5521/3

Song Hy 5521/3

Zhang Xy 5521/3

Shi Y 4817/2

Yang L 4817/2

Anderson Ck 3113/2

Bai H 3113/2

Chen Dh 3113/2

Dong Jf 3113/2

Garcia-Gonzalez M 3113/2
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Guo Q 3113/2

Schott C 3113/2

Wang Yc 3113/2

Bakowska-Morawska U 2408/1

Berne C 2408/1

Chen Wy 2408/1

Garcia-Uceda Me 2408/1

Hatamifar P 2408/1

Huang Y 2408/1

Huynh Vn 2408/1

Ji Jn2408/1

Jorgensen Mt 2408/1

Lee C 2408/1



بازیابی علمی تولیدات کتابمجمو  تحلیل بنابر شده از 35سنجی است.شدهمنتشرکشور

شود.بیشترینمشاهدهمی6انتشاردرجدول2ازمیانکشورهایباحداقلکشوربرتر21میان،ازاین

است.ایرانباشدهمنتشرمقاله(درکشورچین61درصد)95/42تعدادمنابعدراینحوزهازعلمبا

مقاله(دررتبةدهمقراردارد.2درصد)4/1

م براساستولیداتعلمینشان برترینکشورها چینینتایجدرزمینة کشور که دهد 95/42با

( اسپانیا و اول رتبة در )45/8درصد امریکا )33/6درصد(، نیوزلند تایوان63/5درصد(، و درصد(

اند.هایدومتاپنجمقرارگرفتهترتیبدررتبهدرصد(به93/4)


 : برترین کشورها9جدول 

 رتبه درصد تعداد اثر کشور/ منطقه

Peoples R China 61958/421

Spain 12451/82

Usa 9338/63

New Zealand 8634/54

Taiwan 7930/45

Australia 6225/46

England 7 521/3 5 

Malaysia 7 521/3 5 

India 8 817/2 4 

Japan 8 817/2 4 

Indonesia 9 113/2 3 
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Poland9 113/2 3 

Thailand 9 113/2 3 

Canada 10 408/1 2 

France 10 408/1 2 

Germany 10 408/1 2 

Iran 10 408/1 2 

Italy 10 408/1 2 

Romania 10 408/1 2 

Slovenia 10 408/1 2 

Switzerland 10 408/1 2 



تولیدعلمیدرجایگاهنخستو12باکنگهنگتکنیکهایبرتر،دانشگاهپلیدرمیاندانشگاه

 با فناوریچین و علم تولی6دانشگاه نی  تهران دانشگاه دارد. قرار دوم جایگاه در علمی اثر2د

دارد.منتشرشده



 های برتر دنیا براساس انتشار بیشترین منابع : دانشگاه10جدول 
 درصد تعداد اثر دانشگاه

Hong Kong Polytech Univ 12451/8 

Univ Sci Technol China 6 225/4 

Victoria Univ Wellington 6 225/4 

Univ Hong Kong 5 521/3 

Univ Cent Florida 4 817/2 

Hainan Univ 3 113/2 

Jinan Univ 3 113/2 

Nanjing Univ Aeronaut Astronaut 3 113/2 

Shenyang Inst Aeronaut Engn 3 113/2 

Sichuan Univ 3 113/2 

Univ Publ Navarra 3 113/2 

Univ Zaragoza 3 113/2 

Changchun Normal Univ 2 408/1 

Cornell Univ 2 408/1 

Hefei Univ Technol 2 408/1 

Henan Univ Technol 2 408/1 

Japan Adv Inst Sci Technol 2 408/1 

Macau Univ Sci Technol 2 408/1 
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Ming Chuan Univ 2 408/1 

Mudanjiang Teachers Coll 2 408/1 

Thammasat Univ 2 408/1 

Univ Int Rioja 2 408/1 

Univ Las Palmas Gran Canaria 2 408/1 

Univ Maribor 2 408/1 

Univ Tehran 2 408/1 



4مشخصشدهکهمؤسساتیپرکارترینفیتألدربررسیهم خوشه2تألیفیدرهم6مؤسسهبا

یتحتپوششفیتألمؤسسةبرتربابیشترینهم4ترتیببایکدیگررادارند.بهفیتألبیشترینمشارکت

قراردارند.کنگهنگ،علموفناوریچین،ویکتوریایولینگتونوکنگهنگتکنیکهایپلیدانشگاه




 مؤسسة برتر با بیشترین مشارکت 4ی مشترک فیتأل : ترسیم شبکة هم5شکل 



داتکشورکهتولی35دهدکهازمیانکشورها،نتایجنشانمینیپراستنادتریفیتألدربررسیهم

رادارندودرفیتألتألیفیبیشترینمشارکتدرهم28کشوربا8شدهرابرعهدهدارند،علمیبازیابی

اند.دوخوشهقرارگرفته

اند.چین،تایواناسپانیا،امریکا،انگلستان،استرالیاونیوزلنددرخوشةاولبارنگقرم قرارگرفته

کهدرنقشهمشخصاست،بیشترینمشارکتطورهماندارند.ومال یدرخوشةدومبارنگسب قرار

ةموضو کانالتوزیعگردشگریباکشورچیناست.نیدرزمیکشورهافیتألهم
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 ی کشورها با بیشترین مشارکتفیتأل : ترسیم شبکة هم6شکل 

 

 ها و روند تحول زمانی پرتکرارترین واژه

اهیمیاصلیهستندکهنویسندهبرایارتباطبامخاطبانهایکلیدیبسیاراهمیتدارند،زیرامفواژه

بازیابیبه تولیداتعلمی نویسندگان است. برده کار مطالعه این در به674شده را کلیدی کارواژة

شوند.دایرةهایپرتکراربادایرهنشاندادهمیبارتکرارشدهاست.واژه5کمواژهدست35اندکهبرده

ترکوچکاندودایرةهاییاستکهبیشترتکرارشدهنمایانگرواژه7درشکلترب رگوفونتترب رگ

کمدهندنشان واژهتکرارة واژهشدن بیشترین هاست. کلیدی زنجیرةعبارتشدهاستفادههای از اند

گردشگری،مدیریتتوزیعگردشگری،مدلتوزیعگردشگریوکیفیتتوزیعگردشگری.نیتأم

براساسهمترینواژهپرتکرار ها سب وآبیمشخصشدههارنگباخوشه3رخدادیدر یقرم ،

شود:میاشارههایهرخوشهاست.درادامهبهکلیدواژه

خوشةقرم -

ها،گردشگری،کیفیتتوزیعگردشگری،مدلتوزیعگردشگری،همکاریبینکانال نیتأمزنجیرة

گردشگری،نیتأمبازی،اپراتورها،مدیریتزنجیرةها،تئوریکانالها،رقابتبینهماهنگیبینکانال

گردشگریوم یترقابتی.وکارکسب

خوشةسب -

 گردشگری، توزیع عملکرد گردشگری، توزیع کانال یمساعکیتشرمدیریت گردشگریبین ها،

پایدار،چارچوبتوزیعگردشگری،مقصدگردشگریوآیندةتوزیعگردشگری،

آبیخوشة-
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هایگردشگریهایمسافرتی،رضایتمشتری،تکنولوژیاطالعات،هتلصنعتگردشگری،آژانس

هایتوزیعگردشگری.وکانال




 های کلیدی پرتکرار رخدادی واژه : شبکة هم7شکل 



واژهسنجینشانمیتحلیلکتاب قدیمیدهدکه از اخیر دهة در باترینهایکلیدیپرتکرار ها

اند.هابارنگزردتحولیافتههجدیدترینرنگآبیب


 ها براساس دورة زمانی : روند تحول پرتکرارترین واژه11جدول 

 آبی سبز زرد

رضایتمشتری-

چارچوبتوزیعگردشگری-

آیندةتوزیعگردشگری-

مقصدگردشگری-

هتلگردشگری-

اثراتگردشگری-

مدیریتگردشگری-

م یترقابتی-

پایدارگردشگری-

هماهنگی/همکاری-

تئوریبازی-

تکنولوژیاطالعاتی-

گردشگری نیتأمزنجیرة-

گردشگریوکارکسب-

اپراتورها-

هایمسافرتیآژانس-

مدلتوزیعگردشگری-

صنعتگردشگری-

گردشگری نیتأممدیریتزنجیرة-
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 ازای دورة زمانی های کلیدی پرتکرار به : توزیع واژه8شکل 

 
 

 
 نقشة راه تحقیقات کانال توزیع گردشگری :9شکل 

 

رویکرد سیستمی 

 گردشگری

 ةعرض رویکرد

 گردشگری 

رویکرد تقاضای 

 گردشگری

 2018-1983زمانی  ةدور

201

3 
2015 201

7 

 

حق
د ت

رون
ات

یق
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 گیری بحث و نتیجه

هایتوزیعگردشگریارا هدراینپژوهشسعیشدهتصویریکلیازوضعیتجهاندرحوزةکانال

نتایجحاکیازآناستکهپژوهشگراناز دربارةاینISIسالقبلشرو بهانتشارمقالة35شود.

ادمقاالتاینحوزههمچنانروبهف ونیاست.درچندسالاخیرتعدادمقاالتموضو کردندوتعد

بررسیتحقیقاتمنتشرشده با اما درحوزةشدهانجامدراینحوزهاف ایشچشمگیریداشتهاست.

زمینه که مشخصشده داخلکشور کاربردیصنعتگردشگریمانندگردشگریدر و فرعی های

هایترینزمینهةتحقیقوتفحصنشدهاست.توزیعگردشگرییکیازمهمازاندبهتوزیعگردشگری

 دارد گردشگری توسعة در نقشمهمی که است گردشگری صنعت این(Buhalis, 2000)فرعی .

یافتنودركکافیازنقشةجامعاینحوزهمطالعهبهمحققاناینحوزهازگردشگریایراندرآگاهی

 شناساییصحیجهیدرنتو مجالت، نویسندگان، کارآمد و مؤسساتح کشورهای کمکرگذاریتأثو

کاریدرآثارعلمیآنانجلوگیریشودوکندتاازمسیراصلیپژوهشمنحرفنشوندوازدوبارهمی

زمینةتوزیعمناسبگردشگریایراندرکلجهانفراهمشود.

در سال پیشاز تا مقاالت تعداد علمی، تولید و2005خصوصروند بوده مقاله پنج از کمتر

شکلطورهمان بیشتریناف ایشدرجیتدربهشودمالحظهمی1کهدر رشدصعودیداشتهاست.

سال مقاالتاز مقاالتبه2016تعداد به استناد تعداد است. بعدبوده به روند2013ازایسالتا

شود.شیببیشتریمالحظهمی2018وتا2013صعودیباشیبمتوسطداشته،اماپسازسال

(2011هایپژوهشیاصیلاستکهبانتایجمطالعةهال)بیشتریننو متوندراینمطالعهمقاله

 بهنیپرثمرترهمخوانیدارد. اینمطالعه مدیریتگردشگریترتیبمجالتدر گردشگری، ،اقتصاد

تحقیقاتسفر مجلة گردشگریسفر، بازاریابی مجلة و ، سالنامة نویسندةتحقیقاتسفر سه است.

زهره و بنکندورف مطالعة در ازطرفی، هستند. پیرز و هوانگ گا و، 2013)پربارتر سفر( سالنامة

پربارتریننویسندهشناختهشدهکهبانتیجةپژوهشحاضرمغایرتدارد.درپربارترینمجلهوکوهن

یکشورهایچین،اسپانیا،موردبررسموضو ةتولیدعلمینیدرزممطالعةحاضرِ،پنجکشوربرترفعال

امریکا،نیوزلندوتایوانشناختهشدهاست.تاکنوندرهیچپژوهشیتولیدعلمیگردشگریکشورها

بررسینشدهاست.

هایکلیدیطیفآبیدریک،اگرواژه9هایکلیدیپرتکراردرجدولخصوصروندتوسعةواژهدر

هایکلیدیطیفسب درموضو قرارگیرندوواژه«عرضةگردشگریرویکرد»بندیدرموضو دسته

درنظرگرفته«رویکردتقاضایگردشگری»وطیفزرددرموضو «مندبهگردشگرینظامرویکرد»

هایتوزیعگردشگریدرنتیجهگرفتکهروندتوسعةعلمیدرموضو کانالگونهنیاتوانشوند،می

 زنجیرة بر متمرک  نیأمتابتدا مدلتوزیعگردشگریوکارکسبگردشگری، و اپراتورها گردشگری،

نامیم،زیراتمرک فقطبرخودِصنعتبودهاست؛بنابرایناینعصرراعصرعرضةصنعتگردشگریمی

بُعدعرضه گردشگریبودهاستودیدگاهیزیربناییوزیرساختیبهاینصنعتوجودداشتهاست.

شودکهبرایارا هبهبازدیدکنندگانیکمقصدطراحیوآمادههاییمینامهشاملهمةعناصروبر
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عرضهشده محصول که نظرند این بر برخی خدماتغذایی،است. کاالها، گردشگریشامل شدنی

میونقلحملامکانات خدماتمسافرتی سایر و تفریحی و امکاناتسرگرمی سیاحتی، دفاتر شود،

(Blank, 1989; Jafari, 1982)درعصردومتمرک برهماهنگیوهمکاریاج ایتوزیع،گردشگری.

 بیشتربهجنبةفرایندیفعالیتفنّاورپایدار، هایگردشگرییاطالعاتومدیریتگردشگریبودو

می نگریسته رویکرد عصر را عصر این علت همین به نظام،نظامشد؛ اگر نامیدیم. گردشگری مند

عناصمجموعه تشکیلمیایاز کلرا یکواحد که شود دانسته پیوسته مرتبطو هدفر و دهند

نظامیبارویکردیجامعبرایشناختاینةمثاببهگاهدركگردشگریکنند،آنخاصیرادنبالمی

پدیده بود؛ خواهد پدیده متفاوتی اج ای از متشکل که ومؤسساتازجملهای جامعه گردشگران، ،

و )رضوانی است محیط کانال1391مرادی، حوزة علمی تولیدات سوم، عصر در توزیع(. های

نگاریگردشگریسوقیافتهاستوگردشگریبهسمترضایتمشتری،تأثیراتگردشگریوآینده

اینجابه ی بر متمرک  وکارهاکسبکه از خارج محیط بر باشد، گردشگری حوزة وکارکسبی

کههرطورهمانعصرراعصرتقاضایصنعتگردشگرینامیدیم.رواینگردشگریتمرک دارد؛ازاین

نظامیمیادکنندهیتول سازد. برآورده را بازار ترجیحات رضایتیا استکه بهترین محصولی داند،

کهایمناسبعرضهکند.برایاینگردشگرینی زمانیبهنیازهایبازارپاسخخواهدگفتکهبازداده

هایالزمدرمقصد(،بایدبرایمقصدبازاریابیکرد؛ود)بافرضوجودجاذبهگردشگریتابعتقاضاش

خواستهاینبه و نیازها ابتدا در صورتکه قرار مدنظر سپسفعالیتهایبازار هایگردشگریگیرد،

متناسبباآنتنظیم درعصرکهیدرصورترضایتمشتری)گردشگران(فراهمآید.تیدرنهاشودتا

جنبهنخستای فقطبر تمرک  نداشتو وجود سپسندیدگاه هایداخلیصنعتگردشگریبود؛

شد.محصوالت/خدماتتولیدیروانهبازارمی

 کانالموردبررسموضو  اینمطالعه یدر شکلطورهمانهایتوزیعگردشگریاست. در 9که

مربوطبهرویکردتقاضایهایتوزیعگردشگریالگویتحقیقاتحوزةکانالنشاندادهشده،آخرین

 آتی تحقیقات بنابراین است؛ کانالنیدرزمگردشگری اینة با باید ایران در گردشگری توزیع های

 Webباتحقیقاتروزجهانباشد.ازآنجاکهمطالعةحاضرفقطدرپایگاهراستاهمرویکردانجامشودتا

of Scienceازد،دارایمحدودیتاست.بنابراینتوصیهپردسنجیمنابعمنتشرشدهمیبهتحلیلکتاب

پایگاهمی در منتشرشده منابع آینده مطالعات در شوند.شود بررسی نی  اسکوپوس و پامبد های

می بنابراینپیشنهاد توزیعگردشگریاست. بررسیعنصر اینمطالعه جایگاهمحدودیتدیگر شود

م قیمت، بازاریابیگردشگریمانند عناصر بررسیعلمیسایر جداگانه نی  ترفیع خدمتو حصول/

هانی مشخصشود.هایآتیاینحوزهشوندونقشةراهپژوهش
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