
159
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
تأثیر کیفیت وب سایت های مقصد در نگرش کاربران

 و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات هم آفرینی آنالین
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چکیده
ــی ــیواجتماع ــایطبیع ــارۀمحیطه ــیدرب ــرنگران ــتتأثی ــگریتح گردش
ــه ــدارب ــگریپای ــی،گردش ــننگران ــردنای ــوربرطرفک ــت.بهمنظ ــهاس ــرارگرفت ق
رویکــردیغالــبدرتوســعۀگردشــگریتبدیــلشــدهاســت.بــاایــنحــالبحــث
دربــارۀایــنحــوزهودربرخــیمــواردانتقــادازآنهمچنــانادامــهدارد.گردشــگری
مســئوالنهراهــکاردیگــریاســتکــهبــرایتعامــلمحیــطوگردشــگرمطــرحشــده
ــارۀ ــهدرب ــوایپژوهشهــایصورتگرفت ــهبهمنظــوربررســیمحت ــنمقال اســت.ای
گردشــگریپایــدارومســئوالنهوارتبــاطبیــنآنهــانگاشــتهشــدهاســتتــابتــوان
ــن ــنحــوزهراتعیی ــدهدرای ــریپژوهشهــایآین شــرایطموجــودرادرکوجهتگی
ــارویکــرد ــا2019ب ــی1990ت ــازۀزمان ــنحــوزهدرب ــاالتای ــنرومق ــرد.ازای ک
ــگاهدادۀ ــۀبازیابیشــدهازپای 1518مقال

ً
ــا ــرورشــدهاســت.مجموع علمســنجیم

ِوبآوســاِینس،بــااســتفادهازتحلیــلشــبکۀهمــکاریوشــبکۀهماســتنادیوشــبکۀ
ــات ــزموضوع ــهتمرک ــدک ــانمیده ــانش ــدهاند.یافتهه ــلش ــی،تحلی همواژگان
ــیومســئولیت ــهســمتموضوعــاتحکمران ــدارب ازمفهومســازیگردشــگریپای
اجتماعــیتغییــریافتــهاســتودرســایۀگردشــگریپایــدار،مفهــومجدیدتــریدر
ــگری ــوزۀگردش ــئولیتپذیریدرح ــهموضــوعمس ــهب ــتک ــکلگیریاس ــالش ح
ــول ــدتح ــیورون ــاتداغپژوهش ــشموضوع ــجپژوه ــاینتای ــرمبن ــردازد.ب میپ

ــنشــدهاســت. ــنحــوزهتبیی ــدهدرای پژوهشهــایآین
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واژه های کلیدی:
ــگری ــدار،گردش ــگریپای گردش
شــبکۀ تحلیــل مســئوالنه،
همتألیفــی، تحلیــل همــکاری،

ســنجی علم

مقدمه
ــهگردشــگریازاوایــلدهــۀ1970  ــاوجــودعالقــهب ب
ایــنموضــوعتحــتتأثیــرنگرانیهایــیدرمــوردمحیطهــای
ــدازۀ ــشازان ــعۀبی ــت.توس ــرارگرف ــیق ــیواجتماع طبیع
گردشــگریتأثیراتــیمنفــیدرمحیــطزیســت،منابــع،
منطقــهایگذاشــته انعطافپذیــرِی و اجتماعــی فرهنــِگ
»پایــدارِی بحــث Graymore(. et al., 2010( اســت
ــدۀمشــترکمــا«از ــوان»آین ــاعن ــاگزارشــیب گردشــگری«ب
کمیســیونجهانــیمحیِطزیســتوتوســعهوبهدنبــالکار
اینســکیپ)1991(آغــازشــد.پــسازآنایــنمفهــومکانــون
 Goodwin,(توجــهادبیــاتعلمــیگردشــگریقــرارگرفــت
2011(.مفهــومپایــداریبــرایبرخــیپژوهشــگرانابــزاری

جادویــیمحســوبمیشــودومعتقدنــدالگوهــایآنمنجــر
ــت ــدهاس ــگریش ــوزۀگردش ــردرح ــعهایپایدارت ــهتوس ب
)2003,Crouch&Ritchie(؛ولــیپژوهشــگراندیگــر
Higgins-(همــوارهگردشــگریپایــداررانقــدکردهانــد
 Desbiolles, ;2010 Mihalic, ;2016 Kušcer &
2019,Mihalic(.انتقــاداتتــاآنجــاپیــشرفتــهاســتکــه
ــگری ــدیگردش ــارۀکارآم ــهدرب ــدک ــگرانهمنظرن پژوهش
 Chettiparamb&Kokkranikal,(پایــداراغــراقشــده
ــدهواجــرای ــیمان ــهباق ــنمفهــومدرحــدنظری 2012(،ای
 Higgins-Desbiolles,آندرعمــلدشــواراســت);2010

.)Mihalic, ,Mihalic&Kušcer;2016 2019
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ـ مسئوالنه: 160 ترسیم نقشه دانش گردشگری پایدار 
تحلیل شبکه همکاری و هم تألیفی با رویکرد علم سنجی

محمدی  و همکاران 160
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رابطــۀگردشــگریـمحیطعالوهبــرایجــادمفهــوم
گردشــگریپایــدارمفاهیــمدیگــریرانیــزشــکلدادهاســت.
ــا ــگریب ــدیدرگردش ــومجدی مفه

ً
ــرا ــهاخی ــهایک بهگون

ــه ــگرانراب ــهپژوهش ــئوالنه«توج ــگریمس ــوان»گردش عن
ــردهاســت)2016,Mihalic(.گردشــگری ــبک خــودجل
ــاس ــراس ــهب ــتک ــگریاس ــکاریدرگردش ــئوالنهابت مس
ــِتزندگــیســاکنانمحلــی، آندرمقصــدگردشــگریکیفی
منافــعاجتماعــیواقتصــادیونیــزحفاظــتازمنابــع
طبیعــیمدنظــرقــرارمیگیــرد.درگردشــگریمســئوالنهبــه
ــد ــوزۀگردشــگریمیپردازن ــازمانهادرح ــرادوس ــاراف رفت
ــت)2016,Mihalic(. ــلاس ــداریدرعم ــعپای ودرواق
ازایــنرودررابطــۀگردشــگریـمحیطحداقــلدو
ــکل ــئوالنهش ــگریمس ــداروگردش ــگریپای ــومگردش مفه
گرفتــهاســت.گرچــهایــندومفهــوممتــرادفیکدیگــر
نیســتند،گردشــگریمســئوالنهباعــثپیادهســازیورســیدن
ــدارمیشــود ــدافیادشــدهدربحــثگردشــگریپای ــهاه ب
ــه ــداردرنظری ــگریپای ــویگردش )2016,Mihalic(.الگ
قــویاســتوالگــویگردشــگریمســئوالنهدراقــدامو
اجــراموفــقبــودهاســت.میهالیــچ)2016(بــاترکیــبایــن
دوالگــوتحــتعنــوان»گردشــگریپایدارـمســئوالنه«
الگویــیجدیــدپیشــنهاددادهاســتکــههــمدرنظریــه
ــدامواجــرا ــمدراق ــدار(وه ــقباشــد)گردشــگریپای موف
ــئوالنه(. ــگریمس ــد)گردش ــتهباش ــایالزمراداش قابلیته
پژوهــشپیــشروبــارویکــردعلمســنجیانجــام
شــدهاســتوهــدفازآنردگیــرینحــوۀشــکلگیری
ــۀ ــئوالنه«ورابط ــگریمس ــدار«و»گردش ــگریپای »گردش
ــر ــددهــۀاخی ــاتپژوهــشاســت.درچن آنهاســتدرادبی
پژوهشــگرانمتعــددیبــهبررســیودســتهبندیمســائلایــن
حــوزۀتحقیــقدرقالــبمقــاالتمــروریپرداختهانــدکــهاز
ــمخوانی ــی)2012(،هاش ــهباکل ــوانب ــامیت ــۀآنه جمل
زلفانــیوهمــکاران)2015(،روَحِنــنوهمــکاران)2015(،
و )2018( ویرجودیرجــو و مفتوحــه )2018(، تولکــس
ــدام ــاهیچک ــرد؛ام ــارهک ــکاران)2018(اش ــنوهم ــزَپ نی
ــدار ــِیگردشــگریپای ــهموضــوعترکیب ــاب ــنپژوهشه ازای
ــن ــدامازای ــنهیچک ــد.همچنی ــهنکردهان ــئوالنهتوج ومس
مطالعــاتبــااســتفادهازروشهــایعلمســنجیودرمقیــاس
بــزرگورویکلیــۀمقــاالتایــنحــوزهانجــامنشــدهاســت.
ــای ــلپژوهشه ــورتکمی ــربهمنظ ــۀحاض ــنرومطالع ازای
پیشــینوبــاهــدفتبییــننقشــۀدانشــِیمســئلۀگردشــگری
پایــداروگردشــگریمســئوالنهانجــامشــدهاســت.بــاتوجــه
بــهموضــوعایــنپژوهــشدرمقالــۀحاضــربــهموضوعــات

ــود: ــهمیش ــرپرداخت زی

�پژوهشــگرانوکشــورهاییکــهبــهبررســیگردشــگری
ــد ــدکدامان ــئوالنهمیپردازن ــگریمس ــداروگردش پای
ــارکت ــامش ــنپژوهشه ــامای ــانیدرانج ــهکس وچ

داشــتهاند؟
ــیوپرتکــراردر ــهموضوعــاتاصل ــوطب �مســائِلمرب
ــاتداغ ــدوموضوع ــقکدامان ــوزۀتحقی ــایح بحثه

ایــنحــوزهچیســت؟
ــا ــدت ــکمیکن ــانکم ــهمحقق ــهب ــنمطالع ــجای نتای
درزمانــیانــدکبــهدرکدرســتیازایــندوموضــوعدســت
یابنــد:1.وضعیــتپژوهشهــادرزمینــۀگردشــگریپایــدار
وگردشــگریمســئوالنه؛2.رونــدتحــولپژوهشهــادر
ــرترســیمکردِن ــادیدربهت آینــده.ایــنموضوعــاتســهمزی
ــگری ــداروگردش ــگریپای ــقگردش ــوزۀتحقی ــۀراِهح نقش
مســئوالنهدارنــد.همچنیــناطــالعازایــنموضوعــاتیافتــِن

ــد. ــهیلمیکن ــشراتس ــرایپژوه ــکاراِنمناســبب هم

مرور ادبیات پژوهش
ــگری ــوعگردش ــشازدوموض ــنپژوه ــوبای چارچ
پایــداروگردشــگریمســئوالنهتشــکیلشــدهاســت.درادامه
ــپس ــودوس ــرحدادهمیش ــاتش ــنموضوع ــکازای ــری ه
ــدشــد. ــندوحــوزهبحــثخواهن ــروریدرای ــاتم مطالع

گردشگری پایدار
نگرانیهایــی اثــر بــر پایــدار گردشــگری انگیــزۀ
گرفتــه شــکل گردشگریـمحیِطزیســت رابطــۀ دربــارۀ
اســت.معیــارگردشــگریپایــدارمحافظــتازمقاصــد
 Cheng(گردشــگریوتــوانراضیکــردنگردشــگراناســت
کــه پایــدار، گردشــگری توســعۀ امــا et(. al., 2014
گردشــگریدرآنمفهومــیکلــیاســت،درمقصــدیخــاص
ــاچنیــنمعیارهایــیدشــواراســت،زیــرابــرایدســتیابی وب
ــگراندر ــیپژوهش ــت.برخ ــیالزماس ــهآنپیشزمینههای ب
ــیو ــادی،اجتماعیـفرهنگ ــداریاقتص ــهپای ــهب ــنزمین ای
ــد)2003,Crouch&Ritchie(. ــارهمیکنن ــیاش محیط
ایــنمفهــوِمســهوجهیالهامبخــشبیشــترپژوهشهــای
ــی ــنادسیاس ــددواس ــایمتع ــتودرراهبرده ــداریاس پای
ــداری ــثپای ــت.بح ــردهاس ــوذک ــگرینف ــوزۀگردش درح
ــطوح ــاس ــتت ــزاس ــطوحکالنمتمرک ــرس ــگریب گردش
خــرد.شــواهدتجربــینشــاندادهانــدکــهعملکــرداقتصــادی
بیشــتریناولویــترادارد،درحالیکــهعملکــردمحیطــی

کمتریــناولویــترادارد)2016,Mihalic(.
ــوم ــهمفه ــیاســتک ــول)2010(مدع هیگینزـِدزبی
پایــداریبهتنهایــیکافــینیســتوبــهکاربــردانــدکاصــول



161
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
ـ مسئوالنه:  ترسیم نقشه دانش گردشگری پایدار 

تحلیل شبکه همکاری و هم تألیفی با رویکرد علم سنجی
161محمدی  و همکاران

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

پایــداریدرصنعــتگردشــگریاشــارهمیکنــد.مالیــک
وبهــات)2015(نشــاندادنــدکــهگردشــگریپایــدار،
ــی ــایاندک ــگری،درمکانه ــتگردش ــوِدسیاس ــتنب بهعل
توســعهیافتــهاســت.همچنیــنهانــگلــیوهســیه)2016( 
ــۀ ــردِنهم ــههمکارینک ــدارراب ــِنگردشــگریپای تحققنیافت
ذینفعــانمرتبــطمیداننــد.انجــیوهمــکاران)2017(
ــی ــدکــهچنانچــههــرذینفــعســهممثبت ــزمطــرحمیکنن نی
ــد، ــتهباش ــادینداش ــیواقتص ــی،محیط ــاداجتماع درابع
ــک ــگادووپالوم ــورسدل ــدشــد.ت ــداریحاصــلنخواه پای
)2014(مشــکالتاساســیپیــشرویگردشــگریپایــداررا
ــزدشــواری ــداریونی ــارۀپای ــتمشــخصدرب ــوِدمحدودی نب
اندازهگیــریپایــداریمیداننــد.پــنوهمــکاران)2018(
ــگری ــداریگردش ــوددرپای ــعموج ــاوموان ــارۀچالشه درب
وســپسعناصــرمهــمدرگردشــگریپایــداربحــثکردهانــد.
اســملش1وکومــار)2019(بــهآزمایــشوتوســعۀمجموعهای
جامــعازشــاخصهاییپرداختهانــدکــهبــهارزیابــیمعنــادار
ــدارگردشــگریکمــک یــکپیشــرفتدرراســتایتوســعۀپای

میکنــد.

گردشگری مسئوالنه
عبــارتگردشــگریمســئوالنهنخســتینباردردهــۀ
1990وبــاگــزارشاســمیت،درارتبــاطبــاهماندیشــی
گردشــگری موضوعــی ادبیــات در گردشــگری، جهانــی
بــهکاربــردهشــد)2017,.aletLee(.ایــنهماندیشــی
ــن ــگریجایگزی ــۀگردش ــدودرزمین ــزارش ــربرگ درالجزای
ــۀ ــهروی ــدارب ــردیپای ــئوالنه،رویک ــگریمس ــود.گردش ب
گردشــگری در ,Mihalic(. 2016( اســت گردشــگری
مســئوالنهبایــدگردشــگران،دولتهــاوهمــۀذینفعــان
مســئولیتبــرعهــدهبگیرنــد.بــاوجــودایــن،شــکافنگــرش
 Zhang et(ــاردرگردشــگریمســئوالنهگســتردهاســت ورفت
2020,.al(.بهطورکلــیگردشــگریمســئوالنهرویکــردی
شــناختهمیشــودکــهتأثیــراتمخــربگردشــگریرابــه
حداقــلمیرســاندوبــهجنبههــایفرهنگــی،اقتصــادیو
میکنــد کمــک گردشــگری مقصدهــای زیســتمحیطی

Gao(. et al., 2017(
پریــمـآالز و فرانســواـلکامپت مطالعــۀ براســاس
ــگری ــۀگردش ــگردرزمین ــۀگردش ــارمتعهدان )2019(،رفت
چنیــنتعریــفمیشــود:اســتفادهازخدمــاتبهگونــهای
ــتفادهاز ــذاردواس ــتبگ ــتدرمحیِطزیس ــریمثب ــهتأثی ک
ــی ــایاجتماع ــهنگرانیه ــزاریک ــۀاب ــد،بهمثاب ــدرتخری ق
ــکاران)2016( ــایوهم ــد.ت ــعکن وزیســتمحیطیرامرتف
بــهترویــجشــیوههایگردشــگریمســئوالنهازطریــقمفاهیــم

Asmelash.1

پایــداریپرداختنــد.نتایــجحاکــیازآناســتکــهرفتارهــای
و حنفَیــه میچرخــد. پایــداری اصــول حــول مســئوالنه
ــوط ــاتمرب ــهاقدام ــدک ــرحمیکنن ــکاران)2016(مط هم
ــوم ــنمفه ــهمحبوبتری ــلب ــئوالنهتبدی ــگریمس ــهگردش ب
ــن ــرایتوســعۀگردشــگریمــدرنشــدهاســتوای واصــلب
ــی ــططبیعــیوفرهنگهــایمحل ــاتحفاظــتازمحی اقدام
ــع ــیجوام ــتزندگ ــدِنکیفی ــهبهترش ــدوب ــجمیکن راتروی
ــر ــیریِجش)2017(تأثی ــووش ــد.متی ــکمیکن ــیکم محل
گردشــگریمســئوالنهرادرپایــداریمقصــدوکیفیــتزندگــی
جامعــۀمقصــِدگردشــگریبررســیکردنــد.زیگولــیوزعیــم
)2018(تأثیــرتعامــلاجتماعــی،توجــهگردشــگربــهمســئلۀ
گردشــگریپایــدارونیــزنقــشقــدرتعمومــیجامعــهرادر
ــه ــپسب ــدوس ــیکردن ــگربررس ــئولیتپذیرگردش ــارمس رفت
ــاب ــگردرانتخ ــئولیتپذیرگردش ــارمس ــررفت ــیتأثی بررس
ــه ــووهمــکاران)2019(ب ــد.لئ مقصــدگردشــگریپرداختن
اهمیــتتشــویقرفتارهــایمســئوالنۀمحیطــیبــرایمدیریــت
بررســیســاختار بــرای و پرداختنــد گردشــگریمقصــد
رفتارهــایمســئوالنۀمحیطــیازدیــدگاهنظریــۀپنجــرهشکســته

ــد. ــتفادهکردن 2اس

مطالعــات مــروری در حــوزۀ گردشــگری 
مســئوالنه  گردشــگری  و  پایــدار 

مقــاالت قالــب در متعــددی پژوهشــگران تاکنــون
مــروریبــهبررســیمســائلحــوزۀگردشــگریپایــدارو
در )2012( باکلــی پرداختهانــد. مســئوالنه گردشــگری
ــخهاو ــتمحیطی،پاس ــیوزیس ــراتاجتماع ــیتأثی پژوهش
شــاخصهایموجــوددرپژوهشهــایاصلــیگردشــگری
ــج ــودرادرپن ــشخ ــرد.ویپژوه ــرورک ــوزهرام ــنح درای
دســتۀجمعیــت،صلــح،رفــاه،آلودگــیوحفاظــتانجــامداد
ونتیجــهگرفــتکــهایــنصنعــتهنــوزبــهپایــدارینزدیــک
ــیوهمــکاران)2015(پیشــرفت نیســت.هاشــمخوانیزلفان
ــد. ــیکردن ــداربررس ــگریپای ــوزۀگردش ــارادرح پژوهشه
ــاو ــات،مجــالت،مقالهه ــنبررســیموضوع ــرایای ــاب آنه
پژوهشــگرانراتحلیــلکردنــد.ایــنبررســیدربردارنــدۀ132 
ــۀ ــان47مجل ــهازمی ــدک ــوزهمیش ــیدر14ح ــۀعلم مقال
منتشرشــدهدربــازۀ1993تــا2013انتخــابشــدهبــود.
ــدار ــایگردشــگریپای ــدپژوهشه ــهرش ــاندادک ــجنش نتای
ــودهاســت.بیشــترینتعــدادمقــاالتمنتشرشــده چشــمگیرب
مــوردی، مطالعــات 

ِ
نــوع از پایــدار گردشــگری دربــارۀ

ــن ــودهاســت.ای ــیوبررســیهایانتقــادیب مطالعــاتتجرب
ــای ــدرویکرده ــرمیرس ــهبهنظ ــانداددرحالیک ــهنش مطالع
نظــریوروششــناختیبــاگذشــتزمــانکاملتــرشــده

theorywindowsbroken.2
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ــا ــدار،ب ــگریپای ــایگردش ــاتپژوهشه ــند،موضوع باش
ــس)2018(در ــد.تولک ــتماندهان ــتثنائات،ثاب ــیاس برخ
ــط ــاتمرتب ــرموضوع ــزب ــهمتمرک ــدک ــهاینظاممن مطالع
ــای ــاندادپژوهشه ــود،نش ــگریب ــداریدرگردش ــاپای ب
گســتردهایدربــارۀبازاریابــیهتلهــایســبزوپایــداری
ویرجودیرجــو و مفتوحــه اســت. شــده محیِطزیســت
)2018(درمطالعــهایمــروریبــرپنــجســتوناصلــی
پایــدارگردشــگری،یعنــیجاذبــۀگردشــگری، توســعۀ
ــه، ــریجامع ــیودرگی ــایفرع ــایش،حوزهه ــی،آس دسترس
متمرکــزشــدند.پــنوهمــکاران)2018(درمطالعــۀمروری
خــودبــرروابــطمتقابــلبیــنگردشــگریوپایــداریازمنظــر

پرداختنــد. میانرشــتهای
ــۀ ــدمطالع ــزچن ــئوالنهنی ــگریمس ــوزۀگردش درح
مــروریانجــامشــدهاســت.زانفردینــیوهمــکاران)2016(
ــا2012در ــازۀ1992ت ــادرب ــولپژوهشه ــیتح دربررس
حــوزۀمســئولیتاجتماعــِیشــرکتیدرگردشــگریازعبارت
گردشــگریمســئوالنهاســتفادهکردنــد.کالیــو)2018( 130 
ــارۀ ــابرادرب ــاریافتهدرمجــالتو2فصــلکت ــۀانتش مقال
مســئولیتپذیریبررســیکــردودریافــتکــهگفتمــان
ــایگردشــگری ــارۀمســئولیتدرپژوهشه ــهایدرب جداگان
ــژه ــگری،بهوی ــانگردش ــۀذینفع ــتوهم ــدهاس ــادش ایج
کولــز پژوهــش در میگیــرد. دربــر را مصرفکننــدگان،
وهمــکاران)2013(پیشــرفتهاییکــهتــاآنزمــاندر
مســئولیتاجتماعــِیشــرکتی

ِ
پژوهشهایــیبــاموضــوع

ــدشــدهاســت. ــهنق ــتگردشــگریصــورتگرفت درمدیری
ــرای ــنب ــایممک ــهجهتگیریه ــنمطالع ــندرای همچنی
ــتر ــهبیش ــهالبت ــت،ک ــدهاس ــثش ــدهبح ــایآین پژوهشه
تعییــنجایــگاهمســئولیتاجتماعــِیشــرکتیدرگردشــگری

اســت.
در نیــز علمســنجی رویکــرد بــا پژوهشهایــی
ــروالو ــهنینِی ــراینمون ــت.ب ــدهاس ــامش ــوزهانج ــنح ای
همــکاران)2019(نشــریات،پژوهشــگران،مؤسســاتو
ــدار ــگریپای ــوزۀگردش ــتهرادرح ــدیبرجس ــایکلی واژهه
دربــازۀ1987تــا2018تجزیهوتحلیــلکردنــدونتیجــه
ــداریدرگردشــگریبهطــور ــارۀپای ــادرب ــدپژوهشه گرفتن
درحــال پایــداری و اســت یافتــه افزایــش چشــمگیری
تبدیلشــدنبــهرویکــردیراهبــردیبــرایشــرکتهاو
مقاصــدگردشــگریاســت.موِرنوـِمندوثــاوهمــکاران
یوســینت،1  نرمافــزار از اســتفاده بــا نیــز، )2019(
شــبکههایذینفعــانوتأثیــرآنهــادرگردشــگریمســئوالنه

درزمینــۀمیــراثفرهنگــیراتجزیهوتحلیــلکردنــد.
مــرورپیشــینهرامیتــواندردونکتــهجمعبنــدیکــرد.

UCINET.1

اّولاینکــهگردشــگریتحــتتأثیــرنگرانیدربــارۀمحیطهای
طبیعــیواجتماعــیقــرارگرفتــهوایــنموجــبشــدهاســت
ــارۀرابطــۀگردشــگریـمحیطشــکل موضــوعتحقیقــیدرب
اینگونــه محــور مهمتریــن پایــدار گردشــگری بگیــرد.
پژوهشهــابــودهاســت.امــاکاربردیبــودنگردشــگری
پایــداربــاابهــامروبهروســت.ازطرفــینــوعدیگــریاز
گردشــگریتحــتعنــوانگردشــگریمســئوالنهشــکل
ــه ــترب ــداربیش ــگریپای ــالفگردش ــهبرخ ــتک ــهاس گرفت
ــچ)2016( ــردد.میهالی ــاریبرمیگ ــردیورفت ــاتف اقدام
ــری ــرایبهرهگی ــئوالنهراب ــدارومس ــگریپای ــبگردش ترکی
ــا ــهب ــهالبت ــنهاددادک ــردپیش ــردورویک ــایه ازظرفیته
انتقاداتــیهــمروبــهروشــدهاســت.بررســیهمزمــان
گردشــگریپایــداروگردشــگریمســئوالنهراهــیاســتکــه
ــهمســئلۀرابطــۀمحیطـگردشــگری ــیب ــگاهمتفاوت ــوانن بت
کالن و نظــری ســطح در هــم را موضــوع تــا داشــت
)گردشــگریپایــدار(وهــمدرســطحعملیاتــیوخــرد

ــد. ــشده ــئوالنه(پوش ــگریمس )گردش
ــات ــودمطالع ــاوج ــهب ــتک ــناس ــرای ــۀدیگ نکت
مــروریمجــزادرحــوزۀگردشــگریپایــدارومســئوالنه،کــه
ــویگردشــگری ــکالگ ــمازی ــوهدوبخــشمه ــوربالق بهط
ــرای ــنجیب ــردعلمس ــارویک ــیب ــونپژوهش ــتند،تاکن هس
یافتــننحــوۀشــکلگیریایــندومفهــومکنــارهــمصــورت

ــهاســت. نگرفت

روش تحقیق
ایــنپژوهــشمــروریاســتوبــارویکــردعلمســنجی
ــگری ــوعگردش ــهموض ــنمقال ــت.درای ــدهاس ــامش انج
ــشدر ــیپژوه ــوزۀاصل ــئوالنهح ــگریمس ــداروگردش پای
نظــرگرفتــهشــدهوکلیــۀمقــاالتمنتشــرشــدهدرســهدهــۀ
اخیــردرایــنزمینــهمــرورشــدهاند.ویژگیهــایمهــِمایــن
ــن ــردرای ــروریدیگ ــایم ــهآنراازپژوهشه ــشک پژوه

ــراســت: ــهشــرحزی ــدب ــزمیکن حــوزهمتمای
از انتشــاریافته مقــاالت بــر مطالعــه ایــن در 1.
دادۀ پایــگاه در 2019 انتهــای تــا 1990 ســال ابتــدای
ِوبآوســاِینستمرکــزشــدهاســت.بســیاریازپژوهشــگران
پیشــنهاد اســکوپوس بــا مقایســه در را ِوبآوســاِینس
 Abdulhayoglu&Thijs,;2018Harzing(میدهنــد
ــهکارکــرده 2016,Alakangas&(،چــونزودتــرآغــازب
اســت)2020,Liu&Zhu(ودربیــندانشــگاهیاناعتبــار
بیشــتریدارد)2020,Liu;2018,.aletHu(؛ازایــنرو

ــت. ــدهاس ــابش ــگاهدادهانتخ ــنپای ای
و همــکاری شــبکههای مطالعــه ایــن در 2.
ــدارو ــهگردشــگریپای ــوطب ــرایمســائلمرب ــیب همواژگان
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ــی ــکانتحلیل ــهام ــدهاندک ــلش ــئوالنهتحلی ــگریمس گردش
جامــعرادرترســیمنقشــۀعلمــیفراهــممیکنــد.

3.پرکارتریــنکشــورهاوپژوهشــگراندرحــوزۀمســائل
گردشــگریپایــداروگردشــگریمســئوالنهکاوششــدهو

ــاکشــفشــدهاســت؛ ــکاریآنه ــوایهم محت
4.تحلیــلتکــراِرواژگانکلیــدیوتحلیــلهمرخــدادی
تحقیــق حــوزۀ 

ِ
داغ موضوعــات عناویــن کشــف بــرای

ــیانجــامشــده ــکبازههــایزمان ــهتفکی ــیوب بهصــورتکل
اســتوبــراســاسآنجهتگیــریتحــوِلپژوهشهــای

ــت. ــدهاس ــیش ــدهپیشبین آین
فرایندپژوهِشپیشروبهپنجمرحلۀاصلیتقسیممیشود:
1.ابتــدابراســاسعبارتهــایمــوردپرســشدرپایــگاه
دادۀِوبآوســاِینسجســتوجوشــدونتایــجذخیــرهشــدند.
2.پاالیــشدادههــادردومرحلهانجامشــد.ابتــداواژگان
مترادفــیکــهیــکمعنــارامیرســاندند،ادغــامشــدند.ســپس
ــی، ــامیبیمعن ــااس ــطی ــدواژگانرب ــی،مانن واژگانبیمعن

کنــارگذاشــتهشــدند.
3.نتایــجبهدســتآمدهدرقالــبنمــوداروجــدول

ــد. ــلش ــازیوتحلی تصویرس
4.شــبکۀهمــکاریبــانرمافــزارســایتاســپیس1تحلیل
ــدو ــردرآوردهش ــهتصوی ــی2ب ــزارگف ــانرماف ــطب ــد.رواب ش
شــبکههایهمواژگانــیوهمرخــدادِیواژگانکلیــدیبــا

ــدند. ــلش ــور3 تحلی ــزارویواسوی ــرماف ن
و پایــدار گردشــگری مقالــه ایــن اصلــی موضــوع
گردشــگریمســئوالنهاســتوبــرایمــرورنظاممنــِدمقــاالِت
ــهدر ــدک ــرانجــامش ــنحــوزۀپژوهــشجســتوجویزی ای

ــد. ــلش ــتخراجوتحلی ــهاس ــۀآن1518مقال نتیج

TITLE:))tourism(AND)sustain*(( 
)*OR))tourism(AND)Responsib

نتایج و یافته ها
برتــر  کشــور  ده  یافتۀ  انتشــار محتــوای  بــرون داد 

مقــاالت  تولیدکننــدۀ 
ــگاه ــدهازپای ــاالتاستخراجش ــدادمق ــهتع ــهب ــاتوج ب
دادۀِوبآوســاِینسمشــخصمیشــودکــهدهکشــوربرتــِر
تولیدکننــده4مقــاالت)ازنظــرتعــدادمقــاالتمنتشــرشــده(
ــهرادر 1087مقال

ً
ــا ــدهمجموع ــِقبررسیش ــوزۀتحقی درح

ــر ــرکاربرت ــورپ ــد.دوکش ــرکردهان ــرمنتش ــالاخی ــیس س
اســترالیاوایــاالتمتحــدۀامریــکاهســتندکــهبــهترتیــب169 

ــد. ــرکردهان ــهمنتش و160مقال
پــسازآنهــااســپانیابــا157مقالــهدررتبــۀســوم
قــرارداردکــهازســال2006حضــوریفعــالدرانتشــار
ــن، ــت.عالوهبرای ــتهاس ــقداش ــوزۀتحقی ــنح ــاالتدرای مق
ــداد ــال2015تع ــودازس ــاهدهمیش ــکل1مش ــاسش براس
ــه ــشیافت ــردهبهســرعتافزای ــرک ــپانیامنتش ــهاس ــیک مقاالت
اســت.بنابرایــن،براســاسرونــدرشــدتولیــدمقــاالتدرایــن
ــه ــپانیاب ــدهاس ــالآین ــدس ــوددرچن ــیمیش شــکل،پیشبین
ــت ــلشــود.عل ــاالتتبدی ــدادمق ــرتع ــنکشــورازنظ برتری
ــعۀ ــپانیادرتوس ــرفتاس ــۀپیش ــوانادام ــنموضــوعرامیت ای
گردشــگریدانســتکــهموجــبافزایــشگردشــگران)وایجــاد
ــه ــگرانراب ــهپژوهش ــدهوتوج ــوه(ش ــگریانب ــدۀگردش پدی

ــردهاســت. ــبک ــدارجل موضــوعگردشــگریپای

CiteSpace.1
Gephi.2
countriesproductive10VOSviewer4.Top.3

شکل 1: تعداد مقاالت منتشرشدۀ ایران در مقایسه با ده کشور برتر در سی سال اخیر 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

ـ مسئوالنه: 164 ترسیم نقشه دانش گردشگری پایدار 
تحلیل شبکه همکاری و هم تألیفی با رویکرد علم سنجی

محمدی  و همکاران 164

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

را مقــاالت بیشــترین کــه کشــوری ده بیــن در
کشــورهای جــزو اول کشــور هشــت کردهانــد، تولیــد
توســعهیافتهاند.ایــننشــانمیدهــدکــهدرکشــورهای
ــتراز ــگریبیش ــداریدرگردش ــوعپای ــهموض ــعهیافتهب توس
ــن ــت.همچنی ــدهاس ــهش ــعهیافتهتوج ــورهایکمترتوس کش
درصــدر

ً
ــا ــنکشــورهاعمدت ــوانمشــاهدهکــردکــهای میت

میتــوان البتــه هســتند. نیــز گردشــگرپذیر کشــورهای
ــا ــهب ــدکشــورفرانســهک ــت،مانن مثالهــاینقــضهــمیاف
وجــودجــذبزیــادگردشــگراندرانتشــارمقــاالتدرایــن

ــدارد. ــادین ــهمزی ــوزهس ح

جدول 1: همکاری بین المللی ده کشور برتر

کشورها
تعدادکل
مقاالت

تعداد
همکاریها

نرخهمکاری
بینالمللی

169510/3استرالیا

160400/25ایاالتمتحدۀامریکا

157180/11اسپانیا

154440/29انگلستان

106380/36چین

87130/15ایتالیا

76210/28کانادا

63220/35نیوزلند

6240/06رومانی

5350/09ترکیه

پـرکار  کشـور  ده  مشـارکِت  نحـوۀ  تحلیـل 
مقـاالت تولیدکننـدۀ 

ــه ــتک ــواندریاف ــکاریمیت ــطهم ــلرواب ــاتحلی ب
ــنو ــکاری،وچی ــدادهم ــترالیاوانگلســتانبیشــترینتع اس
ــنده ــیرادربی ــکاریبینالملل ــرخهم ــترینن ــدبیش نیوزلن
ــن ــد)جــدول1(.ای ــقدارن ــوزۀتحقی ــنح ــرکارای ــورپ کش
ــق ــوزۀتحقی ــنح ــورهادرای ــنکش ــهای ــدک ــانمیده نش
بــهارتباطــاتبینالمللــیبیشــترتوجــهمیکننــد.چیــن
ــار ــنآم ــکاریرادارد.ای ــرخهم ــنن ــا36درصــدباالتری ب
نشــانمیدهــدکــه38مقالــهاز106مقالــۀایــنکشــوربــا
همکاریهــایبینالمللــیصــورتگرفتــهاســت.رومانــیو
ترکیــهبــا6و9درصــدکمتریــننــرخهمــکاریبینالمللــی
ــت ــکاریهش ــرخهم ــنن ــی،میانگی ــتهاند.بهطورکل راداش
ــکاری ــرخهم ــنن ــدومیانگی ــعهیافته26درص ــورتوس کش
ــنموضــوع دوکشــوِردرحاِلتوســعه7٫5درصــداســت.ای
از بیشــتر توســعهیافته کشــورهای کــه میدهــد نشــان
بینالمللــی تعامــالت بــه کمترتوســعهیافته کشــورهای
توجــهنشــانمیدهنــد.ازدالیــلدیگــرآنمیتــوانبــه
ــن ــتردرای ــِیبیش ــجویانبینالملل ــتادانودانش ــوداس وج
ــنلحــاظ ــیازای ــرد.تعامــالتبینالملل کشــورهااشــارهک
اهمیــتداردکــهموجــبرونــقوتوســعۀگردشــگریو

همچنیــنارتقــایکیفیــتپژوهشهــامیشــود.
تعامــالتبیــندهکشــورپــرکارایــنحــوزۀتحقیــقرا
میتــواندرشــکل2مشــاهدهکــرد.ایــنشــکلبــانرمافــزار

سایتاســپیسترســیمشــدهاســت.
CANADA

NEW ZEALAND

شکل 2: شبکۀ تعامالت ده کشور برتر در موضوع گردشگری پایدار
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بــرایترســیمدقیقتــرتعامــالتازنرمافــزارگفــی
اســتفادهشــدهاســت.درشــکل3شــبکۀهمــکاریبینالمللــی
ــداد ــترینتع ــببیش ــهبهترتی ــدهاســتک ــنآم ــترالیاوچی اس

ــورهای ــنکش ــکاریرادربی ــرخهم ــترینن ــکاریوبیش هم
ــردرایــنحــوزۀتحقیــقدارنــد.خطــوطضخیمتــر پــرکاِربرت

ــت. ــورهااس ــنکش ــربی ــکاریقویت ــاندهندۀهم نش

شکل 3: همکاران کشور استرالیا و چین در پژوهش  با موضوع گردشگری پایدار و مسئوالنه

موضوعاتهمکاریاسترالیاباکشورهایهمکارشدرجدول2نشاندادهشدهاست.
جدول 2: موضوعات و دفعات همکاری پژوهشی استرالیا با سایر کشورها 

نسبتهمکاریدرموضوعیخاصبهکلهمکاریها تعدادهمکاری عناوینپژوهشی کشورهمکار کشور

0/55 6 توسعۀپایدارگردشگری

انگلستان

استرالیا

0/18 2 درکعمومیازگردشگریپایدار

0/09 1 گردشگریحیاتوحش

0/09 1 گردشگریپایداررویداد

0/09 1 جنبۀاجتماعیگردشگرِیپایدار

0/21 3 توسعۀپایدارگردشگری

ایاالتمتحدۀ
امریکا

0/21 3 گردشگریپایدارگشتوگذار

0/21 3 اهدافگردشگریپایدار

0/14 2 گردشگریحیاتوحش

0/07 1 حاکمیتوگردشگریپایدار

0/07 1 چالشگردشگریپایدار

0/07 1 جنبۀاجتماعیگردشگرِیپایدار
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ــل  ــر و تجزیه وتحلی ــرکار برت ــگران پ پژوهش
همــکاری آن هــا 

پژوهشــگرانهــرکشــوردرپژوهشهــایعلمــیســهم
ــه ــیک ــتمقاالت ــتوکیفی ــهکّمی ــد،بهنحویک ــیدارن بزرگ
ــوررا ــیآنکش ــایعلم ــطحپژوهشه ــدس ــرمیکنن منتش
ــد ــگراِنتوانمن ــرورشپژوهش ــنپ ــد.بنابرای ــخصمیکن مش
ــاوریملــی راهبــرِدمهمــیبــرایترویــجوتوســعۀعلــموفّن
اســتکــهغیرمســتقیموهمهجانبــهتوانایــیملــیراافزایــش
ــگراندر ــرپژوهش ــقتأثی ــیدقی ــالبررس ــد.درعیِنح میده
ــهپژوهشــگران ــقب فعالیتهــایپژوهشــِییــکحــوزۀتحقی
دیگــردرآنحــوزهکمــکمیکنــدتــاازمشــارکتوهمــکاری
ایــنپژوهشــگراندرپژوهشهــایبعــدیخــوداســتفاده
ــداد ــرتع ــرازنظ ــرکاِربرت ــندۀپ ــد.درجــدول3دهنویس کنن
ــاالتپژوهشــیانتشــاریافتهآوردهشــدهاســت.مالحظــه مق
ــپانیاهســتندو ــرازاس ــارنف ــاچه ــنآنه ــهدربی میشــودک
انگلســتانواســترالیادرمرتبــۀبعــدیقــراردارنــد.ازاینِبیــن
درحاِلتوســعهاند. کشــورهای جــزو کشــور دو فقــط
ــوزۀ ــنح ــشرادرای ــتردۀپژوه ــکافگس ــوعش ــنموض ای
ــان ــعهیافتهنش ــعهوتوس ــورهایدرحاِلتوس ــنکش ــقبی تحقی
میدهــد.بهنظــردغدغــۀپایــداریهنــوزدرکشــورهای
درحاِلتوســعهشــکلنگرفتــهاســت.همچنیــنازکشــورهایی
بــاتعــدادگردشــگرودرآمــدگردشــگریبیشــترپژوهشــگراِن

ــان ــکل4نش ــورش ــود.همینط ــدهمیش ــتریدی ــرکاِربیش پ
ــگران ــنپژوهش ــرازای ــهنف ــایس ــهپژوهشه ــدک میده

ــفشــدهاســت. ــداز2004متوق بع

جدول 3: پژوهشگران برتر ازنظِر تعداد مقاالت

کشورهامؤسساتانتشاراتپژوهشگران

انگلستاندانشگاهشفیلدهاالم22بیلبرامول

انگلستاندانشگاهشفیلدهاالم16برناردلین

نیوزلنددانشگاهکانتربری12مایکلهال

اسپانیادانشگاهساری12خاویرفونت

کانادادانشگاهواترلو14جفریوال

استرالیادانشگاهگریفیت8باکلی

دانشگاهژوهانسبورگ8جارکوسارین
افریقای
جنوبی

اسلوونیدانشگاهلیوبلیانا5تانژامیهایلیچ

9ماکارنالوزانویوال
دانشگاهپابلودو

اوالوید
اسپانیا

کرۀجنوبیدانشگاهسجونگ42هساپهان1

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

ــرکاِر ــنپژوهشــگرانپ ــلرابطــۀهمــکاریبی ــاتحلی ب
ــهایکــهجلبتوجــه ــننکت ــاشــکل5،اولی ــقب ــر،مطاب برت
ــندگان ــننویس ــنای ــادبی ــدانزی ــکارینهچن ــدهم میکن
اســت.بیشــترینارتبــاطبیــنبرامــولوبرنــاردلیــنبــادوازده
همــکاریاســت.درجــدول4موضوعــاتهمــکاریآنهــا
ــنهمــکاریبیشــترینموضوعــات مشــاهدهمیشــود.درای

پایــدار گردشــگری بــر کــه اســت نقدهایــی تحقیــق
ــکلهــالوگــروه ــرۀگوســلینگومای داشــتهاند.گــروهدونف
پنجنفــرۀبالنــکاس،لوزانویــوال،تورســدالندو،ســارینو
ــوان ــنمیت ــت.همچنی ــکلمشــخصاس ــزدرش ــتنی فون
دیــدکــهچنــدپژوهشــگرهیچگونــهخــطارتباطــیبــا

ــد. ــرندارن ــِردیگ ــرکاربرت ــگرانپ پژوهش
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جدول 4: همکاری دو پژوهشگر برتر در موضوع گردشگری پایدار

میزانهمکاری
تعدادهمکاریدر
موضوعتحقیق

موضوعتحقیق تعدادکلهمکاری همکار پژوهشگر

0/33 4
بحرانهایگردشگریپایدارونقدهای

واردبرآن
12 لین برامول

0/25 3 اندازهگیریپایداریگردشگری

0/25 3 حاکمیتگردشگریوپایداری

0/17 2 تغییروگردشگریپایدار

شکل 5: شبکۀ همکاری بین پژوهشگران برتر

ــتنادها و  ــداد اس ــر تع ــر از نظ ــور برت ده کش
ــا  ــه ای آن ه ــل مقایس تحلی


ً
فراوانــیاســتنادبــهمقــاالتیــککشــورمعمــوال
ســطح در کشــور آن دانشــگاهِی تأثیــر نشــاندهندۀ
ــترالیا ــهاس ــدک ــواندی ــدول5میت ــیاســت.درج بینالملل
ــاالت ــیای ــدهرادارد،ول ــاالتمنتشرش ــدادمق ــترینتع بیش
ــنکشــور ــاالتبرتری ــهمق ــتنادب ــراس ــکاازنظ متحــدۀامری
اســت.متوســطتعــداداســتنادهابــهیــکمقالــهبــرایایــاالت
ــتو ــر9٫7اس ــا2019براب ــال1990ت ــکاازس متحدۀامری
کلتعــداداســتنادهابــهمقــاالتایــنکشــوربــاانتشــار160 
ــپانیادر ــترالیاواس ــن،اس ــت.چی ــا1548اس ــرب ــهبراب مقال
ــه ــتک ــیاس ــدانمعن ــنب ــد.ای ــراردارن ــدیق ــایبع رتبهه
آنهــادرحــوزۀگردشــگریپایــدارتأثیرگــذاریزیــادیدارنــد.
ــر ــرازنظ ــوربرت ــا10کش ــرب ــرکاربرت ــورپ ــۀ10کش مقایس

ــندو ــورهایای ــهکش ــدک ــخصمیکن ــتنادهامش ــداداس تع
فهرســتیکســانهســتند.موضــوعدیگــریکــهجلــبتوجــه
میکنــدتعــدادمقــاالتواســتنادهابــرایکشــورتایــوان
اســت.ایــنکشــوربــاتولیــد33مقالــهوداشــتن343اســتناد
ــد ــهبع ــهراداردک ــرمقال ــهازایه ــتنادب ــط10٫4اس متوس
ــود ــهمیش ــرمالحظ ــۀدیگ ــۀدوماســت.ازجنب ــنرتب ازچی
کــهدربیــن12کشــوربرتــرازنظــرتعــداداســتنادهافقــط3 
ــه ــدک ــانمیده ــننش ــوددارد.ای ــعهوج ــوردرحاِلتوس کش
توســعهیافته کشــورهای و درحاِلتوســعه کشــورهای بیــن
ــم ــوزۀعل ــنح ــعۀای ــرتوس ــاب ــذاریملیته ــۀاثرگ ازجنب
شــکافوجــوددارد.نکتــۀدیگــرکــهمیتــواندرایــن
فهرســتدیــدایــناســتکــهکشــورهاییکــهازنظــرتعــداد
ورودیگردشــگرودرآمــدگردشــگریدرردۀباالتــریهســتند

ــد. ــراردارن ــتنادق ــرکاروپراس ــورهایپ ــتکش درفهرس
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جدول 5: کشورهای برتر ازنظِر تعداد مقاالت و تعداد استنادها در موضوع گردشگری پایدار

کشورهایبااستنادزیادکشورهایپرکار

میانگیناستنادتعدادانتشارتعداداستنادکشورمیانگیناستنادتعداداستنادتعدادانتشارکشور

16912907/6استرالیا
ایاالتمتحدۀ

امریکا
15481609/7

135010612/7چین16015489/7ایاالتمتحدۀامریکا

12901697/6استرالیا15710906/9اسپانیا

10901576/9اسپانیا15410767/0انگلستان

10761547/0انگلستان106135012/7چین

575876/6ایتالیا875756/6ایتالیا

557767/3کانادا765577/3کانادا

424636/7نیوزلند634246/7نیوزلند

3433310/4تایوان622333/8رومانی

533005/7ترکیه
افریقای
جنوبی

333437/7

300535/7ترکیه433337/7افریقایجنوبی

233623/8رومانی3334310/4تایوان

نویســندگان برتــر از نظــر میــزان اســتناد و 
تحلیــل مقایســه ای آن هــا 

راهبــردیمؤثــر
ً
فراوانــیاســتنادبــهیــکمقالــهمعمــوال

بــرایســنجشتأثیرگــذاریآنمقالــهدرنظــرگرفتــهمیشــود.
بهطورکلــیاگــربــهمقالــهایدرمقــاالتدیگــرزیــاداســتناد
شــود،ایــنمقالــهتأثیــربیشــتریدرایــنحــوزۀتحقیــقدارد.
ــا ــالنهتنه ــکله ــهمای ــودک ــخصمیش ــدول6مش ازج
ســومیننفــرازفهرســتدهنویســندۀپــرکاربرتــراســت،بلکه
ازپژوهشــگرانیاســتکــهبیشــترینفراوانــیاســتنادرادارد،
ازایــنروایــنپژوهشــگرتأثیــرمهمــیدرحــوزۀگردشــگری
پایــداردارد.گفتنــیاســتایــنپژوهشــگرمطالعــاتمروری
ــن ــت.همچنی ــامدادهاس ــهانج ــنزمین ــزدرای ــددینی متع
ــهیکــیاز ــدب ــریرادرکشــورنیوزلن ایشــاندانشــگاهکاتنب
مؤثرتریــنمؤسســاتدرایــنموضــوعتحقیــقتبدیــلکــرده

ــمدرفهرســت ــمازپژوهشــگرانمه ــوله ــلبرام اســت.بی
نویســندگانبرتــِردارایفراوانــیاســتناداســتکــهبــه
ــکار ــی،هم ــت.باکل ــدهاس ــتنادش ــاراس ــش296ب مقاالت
ــذاراســت. ــزازپژوهشــگرانتأثیرگ ــول،نی ــلبرام ــیبی اصل
البتــهپدیــدۀپژوهشــگرانباتــراســتکــهفقــطبــا2مقالــهو
351بــاراســتناد)متوســط175٫5اســتنادبــرایهــرمقالــه(
ــادیگذاشــتهاســت. ــرزی ــدارتأثی درحــوزۀگردشــگریپای
درجــدول6مالحظــهمیشــودکــهفقــطیــکپژوهشــگراز
ــن ــزدهپژوهشــگرازکشــورهایدرحاِلتوســعهاســت.ای پان
ــر ــگرانمؤث ــدادپژوهش ــیداریدارد:تع ــاممعن ــوعپی موض
درکشــورهایدرحاِلتوســعهناکافــیاســتوبــههمیــن
ســببشــکافبزرگــیدرســطحپژوهشــگراندرکشــورهای

توســعهیافتهوکشــورهایدرحاِلتوســعهوجــوددارد.
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جدول 6: پژوهشگران برتر از نظر تعداد استناد به مقاالت

کشورهادانشگاهیامؤسسۀمیانگیناستنادتعدادانتشارتتعداداستنادپژوهشگر

نیوزلنددانشگاهکانتربری3891232/4مایکلهال

ایاالتمتحدۀامریکایونیوداالسمتدیستجنوبی3512175/5باتلر

انگلستاندانشگاهشفیلدهاالم2962213/5بیلبرامول

سوئددانشگاهلوند2341121/3گوسلینگ

انگلستاندانشگاهلنکاوی2072103/5شارپلی

استرالیادانشگاهگریفیت192824/0باکلی

ایاالتمتحدۀامریکادانشگاهمارشال152625/3کولینهانتر

انگلستاندانشگاهساری149916/6میلر

کانادادانشگاهگلف129264/5چویی

افریقایجنوبیدانشگاهژوهانسبورگ128816/02جارکوسارینن1

موضوعات داغ  
و موجــود پژوهشــی فرصتهــای داغ موضوعــات
رونــدتحــولحــوزۀتحقیــقدرآینــدهرانشــانمیدهنــد.ایــن
کارمیتوانــدازطریــقبررســیفراوانــیواژگانکلیــدیو
ــنروش ــود.ای ــی(انجــامش ــلهمرخــدادی)همواژگان تحلی
ــااصطالحــات ــدیی ــلهمرخــدادیواژگانکلی شــاملتحلی
معنــیداریاســتکــهازمتــوِنانتخابشــدهازادبیــات
 Chengetal.,;2014Lee(موضــوعاســتخراجشــدهاند
2008,Jeong&(.هــدفازایــنتحلیــلدرکپویایــیعلــم

ــهتصویرکشــیدنالگوهــایهمبســتگی ــقب اســتکــهازطری
میــانزوجواژگانکلیــدی،کــهنشــانازموضوعــاتمختلفدر
ــد،انجــاممیشــود)2014,.aletCheng(. ــتهدارن ــکرش ی
ــتفاده ــااس ــدادیب ــبکۀهمرخ ــاتش ــهاطالع درادام
ارتباطــات و پــردازششــده ویــور ویــواس نرمافــزار از
ــورت ــابهص ــهآنه ــوطب ــهبندیهایمرب ــزخوش واژگانونی
نمودارهــاینقشــۀهمرخــدادیونقشــۀچگالــیترســیمشــده
اســت.برایناســاسواژگانکلیــدیبرتــریکــهبیشــترین
فراوانــیرادارنــددرســهبــازۀزمانــیدرجــدول7آمدهاســت.

,HUNTERCOLIN,BUCKLEYR,RSHARPLEY,SGOSSLING,BRAMWELLBILL,WRBUTLER,HALLMICHAELC.1
MILLERG,CHOIHC,JARKKOSAARINEN
,LancashireofUniversity,UniversityLund,UniversityHallamSheffield,DallasUnivMethodistSouthern,CanterburyofUniversity.2
GriffithUniversity,MarshallUniversity,UniversityofSurrey,UniversityofGuelph,UniversityofJohannesburg

جدول 7: واژگان پرتکرار در سه بازۀ زمانی
2011ـ20012019ـ19902010ـ2000

تعدادواژۀکلیدیتعدادواژۀکلیدیتعدادواژۀکلیدی

9گردشگری
گردشگری
پایدار

32
گردشگری
پایدار

338

گردشگری
پایدار

234پایداری27توسعۀپایدار9

توسعۀ
پایدار

221مدیریت22گردشگری5

159توسعۀپایدار17مدیریت3اکوتوریسم

151تأثیرات15پایداری3بازاریابی

92اکوتوریسم14اکوتوریسم2محیط

2011ـ20012019ـ19902010ـ2000

تعدادواژۀکلیدیتعدادواژۀکلیدیتعدادواژۀکلیدی

آشفتگی
انسان

83نگرشها14شاخصها2

موفقیت
تحریکآمیز

79حکمرانی9تأثیرات2

2پایداری
مناطق

حفاظتشده
8

گردشگری
روستایی

78

7خطمشی2تنوع
مسئولیت
اجتماعی
شرکت

75
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همانگونــهکــهدرجــدول7مشــخصاســت،دربــازۀ
زمانــی1990ـ2000هنــوزپژوهشهــابهطــورجــدی
ــگری ــارۀگردش ــادرب ــدۀپژوهشه ــدوعم ــکلنگرفتهان ش
پایــداروتوســعۀپایــداراســت.دربــازۀ2001ـ2010 
موضوعــیکــهجلــبتوجــهمیکنــدتوجــهبــهشــاخصها،
تأثیــراتوسیاســتگذاریاســت.ایــنموضــوعممکــن
ــی ــازۀزمان ــنب ــهدرای ــدک ــتهباش ــامراداش ــنپی ــتای اس
ــدار ــگریپای ــاخصهایگردش ــِیش ــیطراح ــۀاصل دغدغ
بــودهاســتوهمزمــاندربــارۀتأثیــراتگردشــگریبــر
جوامــعبحــثمیشــدهاســتوراهحــلرادرتدویــن
سیاســتمیدیدهانــد.مهمتریــنواژگانکلیــدیکــهدر
و حکمرانــی میکنــد جلِبتوجــه 2011ـ2019 بــازۀ
ــرکتی ــِیش ــئولیتاجتماع ــامس ــرازآنه ــاومهمت نگرشه
اســت.درایــنبــازهاســتکــهموضــوعمســئولیتپذیریدر
کنــارموضــوعپایــداریمطــرحمیشــود.واژگانمهــمدیگری
ــیجــزوواژگان ــازهبســیارتکــرارشــدهاند،ول ــنب کــهدرای
ــار ــا62ب ــارب ــدازرفت ــد،عبارتان ــتمبودن ــابیس ــمت ده

تکــرار،ذینفعــانبــا52بــارتکــرارورضایــتوگردشــگری
ــان ــنموضــوعنش ــرار.ای ــارتک ــا51ب ــدامب ــئوالنههرک مس
میدهــدکــهدرســایۀگردشــگریپایــدارمفهــومجدیدتــری
دربــارۀمســئولیتپذیریدرحــوزۀگردشــگریدرحــال

شــکلگیریاســت.
نقشــههای بــه میتــوان دقیقتــر تحلیــل بــرای
ــرد.درشــکل6و7نقشــۀ ــیتوجــهک همرخــدادیوچگال
ارتباطــاتواژگانکلیــدینشــاندادهشــدهاســت.درشــکل
6نقشــۀهمرخــدادِیواژگانکلیــدیوزمینههــایپژوهشــی
فعــالودرشــکل7نقشــۀچگالــیواژگانکلیدیآوردهشــده
اســت..رنگهــایمختلــفدرنقشــۀهمرخــدادی)شــکل
رنگهــای اســت. مختلــف خوشــههای معنــی بــه 6(
مختلــفدرنقشــۀچگالــینشــاندهندۀمیــزانتکــرارو
ــهســمت عمــقتأثیرگــذاریاســت.هرچــهازرنــگقرمــزب
رنگهــایزردوســبزوآبــیپیــشمیرویــمتأثیرگــذاریدر

ــود. ــرمیش ــهکمت خوش

شکل 6: نقشۀ هم رخدادی واژگان کلیدی

شکل 7: نقشۀ چگالی واژگان کلیدی
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نتایــجنشــانمیدهــدکــهتجمــعخوشــههاحــول
ــهاز ــت.آنچ ــدهاس ــرش ــدارعمیقت ــگریپای ــورگردش مح
ایــننقشــههانیــزمشــخصاســت،شــروعشــکلگیری
مفاهیــممرتبــطبــاگردشــگریمســئوالنهاســت.ســهخوشــه
ــئوالنه ــگریمس ــاگردش ــطب ــاتمرتب ــتموضوع ــامحوری ب
ــز( ــگقرم ــهرن ــه)خوش ــکخوش ــهاســت.دری شــکلگرفت
مســئولیتاجتماعــِیشــرکتیمرکــزتوجــهاســتوبــاواژگانــی
ــهدر ــت.البت ــهاس ــکخوش ــار«دری ــبز«و»رفت ــد»س مانن
ایــنخوشــهواژگانقدرتمنــدیماننــد»گردشــگریپایــدار«و
»توســعۀپایــدار«نیــزوجــوددارنــد.درخوشــۀکناری)خوشــه
رنــگبنفــش(موضوعــاتحــولمحــورمســئولیتپذیری
ــد»اخــالق،»ارزش«و ــیمانن ــنخوشــهواژگان اســت.درای
»مســئولیتاجتماعــی«قــراردارنــد.درخوشــۀســوم)خوشــه
رنــگســبزکمرنــگ(گردشــگریمســئوالنه،وواژگانــی
»مشــارکت« و رفتــاری« »تمایــالت »رضایــت«، ماننــد
محــوراساســیاســت.مهمتریــننکتــهایکــهمیتــوان
ــا ــطب ــئوالنهمرتب ــگریمس ــهگردش ــتک ــناس ــتای دریاف
ــیدر ــاتاخالق ــهموضوع ــت،درآنب ــگراناس ــارگردش رفت
گردشــگریاهمیــتدادهمیشــود،مشــارکتذینفعــانمهــم
ــۀ ــگرانوجامع ــتگردش ــالرضای ــزدرآنبهدنب ــتونی اس
ــهبرداشــت ــواناینگون ــیهســتند.ازطــرفدیگــرمیت محل
ــی ــعانتقادات ــرایرف ــداروب ــارگردشــگریپای ــهدرکن کــردک
ــا ــطب ــابهومرتب ــاتمش ــتموضوع ــاوارداس ــهآنه ــهب ک
ــه ــیس ــت.یعن ــدهاس ــرحش مط

ً
ــتقال ــئولیتپذیریمس مس

موضــوعمســئولیتپذیری،گردشــگریمســئوالنهومســئولیت
ــد. اجتماعــِیشــرکتیدرســهجهــتمختلــفشــکلگرفتهان
ایــنموضــوعازایــنجهــتاهمیــتداردکــهبرخــیمعتقدنــد
گردشــگریمســئوالنهدرادامــۀموضــوعمســئولیتاجتماعــِی

ــهاســت. ــرکتیدرحــوزۀگردشــگریشــکلگرفت ش
همانگونــهکــهمالحظــهشــد،گردشــگریمســئوالنهدر

ســایۀگردشــگریپایــداردرحــالشــکلگیریاســت.

بحث و جمع بندی
ــدمســائل ــرورنظاممن ــهم ــنمقال ــگارشای هــدفازن
ــداروگردشــگریمســئوالنه ــاحــوزۀگردشــگریپای ــطب مرتب
ــن ــینای ــایپیش ــور،پژوهشه ــنمنظ ــرایای ــت.ب ــودهاس ب
حــوزهبــاشــیوۀعلمســنجیبررســیشــدهاند.درهمیــن
چارچــوبوبهمنظــوِرشناســاییحــوزۀتحقیــقوموضوعــات
ــدهتحلیــل ــدپژوهشهــایآین ــنرون ــزتبیی داغپژوهشــیونی
تحلیــل اشــتراکی، محتــوای تحلیــل همــکاری، شــبکۀ
ــده ــامش ــتانج ــلمرکزی ــی(وتحلی همرخــدادی)همواژگان
اســت.بــاتعمــقدرســیِرتحــوِلمســائلایــنحــوزۀتحقیــق
ــاندر ــهایــنجمعبنــدیرســیدکــهمســائلهمچن ــوانب میت

ــد. ــرفتوتکاملان ــالپیش ح
ــدار ــگریپای ــرگردش ــاب ــتهی ــروریگذش ــاتم مطالع
 Buckley, ;2012 Hashemkhani Zolfani  et al.,(
;2015  Maftuhah & Wirjodirdjo, ;2018 Pan et
ــئوالنه ــگریمس ــرگردش ــاب ــدی ــزبودهان 2018,.al(متمرک
همچنیــن Zanfardini;2018,Kallio(. et al.,2016(
تعــداداندکــیازآنهــابــارویکــردعلمســنجیصــورت
گرفتهانــد.مهمتریــنپژوهشــیکــهازایــنرویکــردبهــره
بــردهاســتمطالعــۀنینِیــروالوهمــکاران)2019(اســتکــه
برخــالِفایــنپژوهــشفقــطبــرگردشــگریپایــدارمتمرکــز
بــودهاســت.ایــنپژوهــشنخســتینپژوهشــیاســتکــهدر
ــرای ــئوالنهب ــگریمس ــداروگردش ــگریپای ــبگردش آنترکی
ــت. ــهاس ــهکاررفت ــاب ــاطآنه ــانههاییازارتب ــننش یافت

ــه ــشب ــنپژوه ــهدرای ــایانجامگرفت ــجتحلیله نتای
ــراســت: شــرحزی

ــرکاِر ازکلمقــاالتحــوزۀپژوهــشکــهدردهکشــوِرپ
ــتر ــت،بیش ــدهاس ــرش ــا2019منتش ــازۀ1990ت ــردرب برت
ــش ــدهاند.درپژوه ــرش ــکامنتش ــترالیاوامری ــاالتدراس مق
نینِیــروالوهمــکاران)2019(امریــکاوانگلســتانکشــورهای
پــرکاردرحــوزۀگردشــگریپایــدارمعرفــیشــدهاندواســترالیا
دررتبــۀســومقــراردارد.درپژوهــشروَحِنــنوهمــکاران
ــا ــکاواســترالیارتبههــایاّولت ــزانگلســتان،امری )2012(نی

ســومهســتند.
ــی ــاالتپیشبین ــارمق ــدانتش ــهرون ــاتوج ــنب همچنی
کشــورهای از بیشــتری پژوهشــگران آینــده در میشــود
اســترالیاوآمریــکابــهایــنموضــوعگرایــشپیــداکننــد.
ــپانیا ــدهاس ــالآین ــدس ــوددرچن ــیمیش ــورپیشبین همینط
بــهبرتریــنکشــورتولیدکننــدۀمقــاالتدرایــنحــوزۀتحقیــق
ــپانیادر ــرفتاس ــایدپیش ــرش ــنام ــتای ــود.عل ــلش تبدی
توســعۀگردشــگریومواجهشــدنایــنکشــوربــاپدیــدۀ
گردشــگریانبــوهباشــدکــهتوجــهپژوهشــگرانرابــهموضــوع
ــش ــهدرپژوه ــت.البت ــردهاس ــبک ــدارجل ــگریپای گردش
ــرار ــمق ــۀشش ــپانیادررتب ــکاران)2019(اس ــروالوهم نینِی
ــش ــیدرپژوه ــت،ول ــدهاس ــینش ــدآنپیشبین داردورش
ریگوسـســیمونوهمــکاران)2018(اســپانیادررتبــۀ

َ
گ

ــن ــررشــدای ــادیب ــدزی کی ــرارداردوپژوهشــگرانتأ ســومق
ــد. ــدهدارن ــوردرآین کش

بــاتحلیــلشــبکۀهمــکاریدهکشــورپــرکاربرتــر
مشــخصشــدکــهاســترالیاوانگلســتانبیشــترینتعــداد
همــکاریونیوزلنــدوچیــنبیشــترینمیــزانهمــکاری
بینالمللــیرادربیــندهکشــورپــرکارحــوزۀگردشــگری
ــار ــنچه ــهای ــنموضــوعنشــانمیدهــدک ــد.ای ــداردارن پای
کشــوردارایگســترۀوســیعیازهمکاریهــایبینالمللــی
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ــکاران ــابهم ــرایانتخ ــه،ب ــنمطالع ــقای ــتند.مطاب هس
بهتــری همــکاران توســعهیافته کشــورهای پژوهشــی،
ــدودر ــتریدارن ــاتبیش ــراتجربی ــوند،زی ــوبمیش محس
مدیریــتگردشــگری،گردشــگریپایــداروگردشــگری

برخوردارنــد. پیشــرفته فّناوریهــای از مســئوالنه
درحــوزۀگردشــگریمســئوالنه،دوکشــورپــرکاربرتــر
انگلســتانوامریــکاهســتند.نکتــۀجالبتوجــهدربــارۀ
ــال2013  ــهازس ــوداینک ــاوج ــهب ــتک ــناس ــورچی کش
ــی ــهیک ــالب ــدس ــنچن ــنحــوزهرویآورده،درهمی ــهای ب
ــط ــلرواب ــاتحلی ــلشــدهاســت.ب ــرتبدی ازکشــورهایبرت
ــرکار ــورپ ــندهکش ــهدربی ــتک ــواندریاف ــکاریمیت هم
ــترین ــکابیش ــدۀامری ــاالتمتح ــتانوای ــوزهانگلس ــنح ای
میــزان بیشــترین اســترالیا و دارنــد را همــکاری تعــداد
همــکاریبینالمللــیرادارد.مقایســۀدهکشــوربرتــردر
ــوزۀ ــردرح ــوربرت ــادهکش ــئوالنهب ــگریمس ــوزۀگردش ح
ــهکشــوردرهــردو گردشــگریپایــدارنشــانمیدهــدکــهُن

مشــترکاند. حــوزه
پژوهشــگران بیــن کــه میدهــد نشــان تحلیلهــا
حــوزۀ پژوهشــگران و مســئوالنه گردشــگری حــوزۀ
گردشــگریپایــداراشــتراکچندانــینمیتــوانیافــت.
فقــطدوپژوهشــگردرهــردوزمینــهفعالیــتمیکننــد
بــرای پژوهشــگران اســت نیــاز میهالیــچ(. و )فونــت
ــئوالنهدر ــدارومس ــگریپای ــبگردش ــکانترکی ــیام بررس
ــودن ــتکمب ــایدعل ــند.ش ــصباش ــهمتخص ــردوزمین ه
ــچ)2016( ــهمیهالی ــنباشــد.البت ــیهمی ــاتترکیب موضوع
دریــکپژوهــشارزشــمندبــهموضــوعترکیبــیگردشــگری
ــاالت ــزومق ــهج ــتک ــردهاس ــهک ــئوالنهتوج پایدارـمس

ــت. ــمهس ــتناده ُپراس
کشــورهای میشــود مالحظــه دیگــر جنبــۀ از
ــه ــئوالنهدرمقایس ــگریمس ــوزۀگردش ــعهدرح درحاِلتوس
بــاگردشــگریپایــدارســهمبزرگتــریدارنــد.درواقــع
هنگامــیکــهگردشــگریبینالمللــیبــهقلــبجوامــع
بهمثابــۀ یافــت،گردشــگریمســئوالنه درحاِلتوســعهراه
واکنشــیبــهاقدامــاتمخــربواســتثمارگرانهدرایــن
 Caruanaetal.,;2014Goodwin(کشــورهامطــرحشــد

&(. Francis, ;2003 Stanford, 2008
در دریافــت میتــوان تحلیلهــا بــه توجــه بــا
پژوهشهایــیکــهدرســهبــازۀزمانــی)از1990تــا2019(
ــده ــهش ــیتوج ــاتمتفاوت ــهموضوع ــد،ب ــورتگرفتهان ص
اســت.ایــنیافتــهمتفــاوتاســتبــانتیجــهایکــهروَحِنــن
ــد ــیبودن ــامدع ــد.آنه ــهبودن ــکاران)2015(گرفت وهم
موضوعــاتومضامیــندرتحقیقــاتگردشــگریپایــدار
ثابــتمانــدهاســت.دربــازۀ1990تــا2000،پژوهشــگران

رویخــودمفهــومگردشــگریپایــدارمتمرکــزبودنــد،
ً
عمدتــا

درحالیکــهدربــازۀ2001تــا2010تمرکــزپژوهشهــا
تدویــن و تأثیــرات بررســی شــاخصها، تدویــن بــر
ــر ــالاخی ــود،ودردهس ــدارب ــگریپای ــتهایگردش سیاس
ــی ــئولیتاجتماع ــیومس ــاتحکمران ــرموضوع ــزب تمرک
درحــوزۀگردشــگریپایــداربــودهاســت.بااینحــال،از
ــی ــازۀزمان ــهب ــنس ــدیدرای ــیواژگانکلی ــۀفراوان مقایس
نیــزمیتــواندریافــتکــهپژوهشــگرانایــنحــوزههنــوزبــه
ــری ــد.جهتگی ــهمیکنن ــمتوج ــداکوتوریس ــائلیمانن مس
مطالعــاتایــنحــوزۀپژوهــشدرطــولایــنســهبــازۀزمانی
ــی ــهبررس ــیب ــائلمحیط ــرفمس ــیِص ــجازبررس بهتدری
ــت. ــهاس ــریافت ــیتغیی ــایاجتماع ــراتآندرحوزهه تأثی
ــزاکوتورســیم ــکاران)2019(نی ــروالوهم درپژوهــشنینِی
ــدواژۀاّول ــلکلی ــیدرچه ــت،ول ــرارراداش ــترینتک بیش
ــدهنمیشــد. ــیدی ــیومســئولیتاجتماع ــریازحکمران اث
ــد ــیمانن ــاواژگان ــئوالنهب ــگریمس ــینیگردش همنش
ــت ــناس ــرای ــتبیانگ ــانورضای ــاع،ذینفع ــار،اجتم رفت
کــهایــنموضوعــاتدرهــمتنیدهانــد.گردشــگریمســئوالنه
ــۀ ــگرانوجامع ــئوالنۀگردش ــارمس ــزرفت ــزینیســتج چی
ــه ــیک ــردنفضای ــرایفراهمک ــانب ــۀذینفع ــیوهم محل
ــت ــمموجــبرضای ــتگردشــگرانوه ــمموجــبرضای ه
بهوضــوح )2011( گودویــن بشــود. محلــی جامعــۀ
گردشــگریمســئوالنهرابــهاقــدامدرجهــتهرچــهپایدارتــر
کــردنگردشــگریمرتبــطمیســازد.درکویازمفهــوم
مســئولیتســهجنبــهرامتصــورمیشــود:پاســخگویی،
ــت ــوماس ــۀس ــش.درجنب ــتواکن ــداموظرفی ــتاق ظرفی
ــارگردشــگریبررســی رفت

ً
ــیواکنــش(کــهمســتقیما )توانای

راهکارهــا ایجــاد یــکگفتوگــو، بــه ورود و میشــود
واقــدامدرجهــتپایدارتــرســاختنگردشــگریمطــرح
ــی)2012( ــاررالزل ــررفت ــیب ــگاِهمبتن ــنن ــود.ای میش
ــکال ــبوکوکرانی ــورچتیپارام ــد.تص ــتیبانیمیکن ــمپش ه
ــت. ــوراس ــزرفتارمح ــئوالنهنی ــگریمس )2012(ازگردش
ــا ــئوالنهب ــگریمس ــومگردش ــهمفه ــدک ــانمیکنن ــابی آنه
ــاط ــراســتارتب ــیملموست ــهمفهوم ــداریک ــاتپای اقدام
دارد.کاروانــاوهمــکاران)2014(معتقدنــدتحقیقاتــیکــه
تاکنــونبــرایدرکگردشــگریمســئوالنهانجــامشــدهاســت
ــدای ــتص ــدهاس ــثش ــتهوباع ــنداش ــردباالبهپایی رویک
گردشــگربــهحاشــیهبــرود.آنهــاتأثیــرگردشــگررادر
کســبتجربــۀگردشــگریمســئوالنهمهــممیداننــدونشــان
ــوعازگردشــگری ــنن ــدهمــکاریگردشــگراندرای میدهن
ــوع ــنن ــداِفای ــانازاه گاهیش ــزاِنآ ــهمی ــتب ــتهاس وابس
ازگردشــگریواینکــهچــهانــدازهمشــارکتخــودراهویتــی
فرهنگــیبداننــد.لئــووهمــکاران)2019(نیــزبــهبررســی
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تأثیرگــذاریرضایــتذینفعــانبــررفتارهــایمســئوالنۀ
محیطــیپرداختهانــد.

ــگری ــئولیتپذیری،گردش ــهموضــوعمس ــکلگیریس ش
مســئوالنهومســئولیتاجتماعــِیشــرکتیدرســهخوشــۀ
اســت فرضیــه ایــن تأییدکننــدۀ گردشــگری در متفــاوت
ــِی ــئولیتاجتماع ــتقلازمس ــئوالنهمس ــگریمس ــهگردش ک
ــه ــت.گرچ ــهاس ــکلگرفت ــگریش ــوزۀگردش ــرکتیدرح ش
شــواهدیوجــودداردکــهدرآنمنشــأمفهــومگردشــگری
مســئوالنهالگوهــایمســئولیتاجتماعــِیشــرکتیدراقدامــات
میتــوانگفــتمفهــوم

ً
گردشــگریمعرفــیشــدهاســت،قطعــا

گردشــگریمســئوالنهبهطــورمجــزاتکامــلیافتــهاســت
ــون ــکلهایگوناگ ــهش ــومب ــنمفه )2016,Mihalic(.ای
ــتو ــدهاس ــرحش ــۀ1980مط ــلده ــگریازاوای درگردش
ــهمشــکالتمحیطــیدر ــوطب ــاتمرب ــابســیاریازمطالع ب
 Chettiparamb&Kokkranikal,(گردشــگریارتباطدارد

;2012(. Goodwin, ;2011 Leslie, 2012
حــوزۀ در پژوهــش پایــدار، گردشــگری برخــالف
اســت)2016,Mihalic(. انــدک گردشــگریمســئوالنه
ــازی ــرایمفهومس ــودوب ــوبمیش ــدمحس ــوزهجدی ــنح ای
نیازمنــدتحقیقــاتبیشــتریدرحــوزۀنظــریاســت.مطالعــۀ
ارتبــاطگردشــگریمســئوالنهوگردشــگریپایــداروطراحــی
الگویــیکــهبــاآنبتــوانازمزایــایهــرکــدامبهــرهبــردنیــز
ــدانباشــد. ــرایعالقهمن ــیب ــقجالب ــدموضــوعتحقی میتوان
ــر ــلتقدی ــهقاب ــنزمین ــچ)2016(درای ــایمیهالی تالشه

ــنحــوزهبســیارجــایتوســعهدارد. ــیای اســت،ول
محدودیــتاصلــیایــنپژوهــشایــناســتکــهفقــط
ازدادههــایِوبآوســاِینساســتفادهشــدهاســت.میتــوان
همیــنپژوهــشرادرپایــگاهدادۀاســکوپوسنیــزانجــامداد.

ِ
بــرایاســتخراج را بــازۀطوالنیتــری همچنیــنمیتــوان
ــریاز ــهدرکبهت ــدفک ــنه ــاای ــرد؛ب ــابک ــاالتانتخ مق
تحــولادبیــاتگردشــگریمســئوالنهوپایــدارحاصــلشــود.
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