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Abstarct 
Studying the process of producing scientific articles in any field of knowledge can 

provide a clear picture of the scientific trajectory of a journal and identify research 

gaps in that area. Meantime, reviewing the published researches in tourism studies 

can provide a correct understanding of theoretical approaches, methods, and 

techniques used by researchers. Moreover, it indicates how theoretical 

development and methodological progress can provide documentary information. 

It presents the evolution and process of conducting these researches over a 

specific period of time; yet it can provide clear vision of limitations, harms, and 

issues that need more attention from researchers, as well as managers and planners 

in this field. The purpose of this study is to review scientific articles published in 

the journal "Tourism Management Studies" based on four components: 

characteristics, pattern of participation of authors and methodological, citation, 

and functional characteristics of articles. The research method is descriptive, and 

the content analysis method has been used specifically. The collection of 

information is in the form of libraries and the method of their analysis is 

quantitative. Samples are 219 articles (N = 219), including all articles published 

in Tourism Management Studies journal, during 2012-2018, in 8 periods and 32 

issues (17-48). Study result has revealed a clear picture of authors' participatory 

patterns, as well as the methodological, functional and citation features of articles. 

It also describes the trajectory and trend of stability or changes in each of the 

patterns and features studied during eight years of this journal. 
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 (۱۳۹۱-۱۳۹۸) گردشگری مدیریت مطالعات فصلنامۀ محتوای مقاالت تحلیل 

شناسی، استنادی و  های روشنویسندگان و ویژگیبرمبنای الگوی مشارکت 

 عملکردی مقاالت

 چکیده

توانند تصویری شفاف از خط سیر علمی یک  سو میمطالعۀ روند تولید مقاالت علمی در هر حوزۀ دانشی، از یک 

از سوی دیگر، شکاف ارائه دهد و  نماید. در این میان  ها و خألنشریه  های پژوهشی  را در آن حوزه، شناسایی 

ها و  تواند درک صحیحی از رویکردهای نظری، روشانتشار یافته در حوزۀ گردشگری، میهای  بررسی پژوهش

این حوزه را فراهم سازد و اطالعاتی  تکنیک پیشرفت نظری و روشی در  استفادۀ محقق و چگونگی  های مورد 

؛ ضمن  دهدها در طول یک دورۀ زمانی مشخص ارائه  این پژوهشمستند در خصوص سیر تحول و روند انجام  

ها و موارد نیازمندِ توجه بیشتر را، برای پژوهشگران و نیز ها، آسیباندازی شفاف در زمینۀ محدودیتآنکه  چشم

مسئلۀ اصلی این پژوهش، شناخت مقاالت علمی منتشر شده در  آورد.  میریزان این حوزه فراهم  مدیران و برنامه 

های  ها و الگوی مشارکت نویسندگان، ویژگیلفۀ: ویژگیؤمبنای چهار مبر نشریۀ »مطالعات مدیریت گردشگری« 

استنادی و عملکردی مقاالتروش از روش    .بود  شناسی،  به طور خاص  بوده و  پیشبرد پژوهش توصیفی  روش 

های  . نمونهبودای و شیوۀ تحلیل آنها کمّی  آوری اطالعات بصورت کتابخانهتحلیل محتوا استفاده شده است. جمع

، شامل کلیۀ مقاالت انتشار یافته در نشریۀ مطالعات مدیریت گردشگری، (N=219) مقاله  219عــداد  مورد مطالعه ت

. نتایج این پژوهش ضمن ارائه تصویری روشن  بود( 1۷-۴۸ )شماره ۳2و  دوره  ۸در  1۳9۸تا  1۳91های طی سال

استنادی مقاالت، خط سیر و روند شناسی، عملکردی و  های روشاز الگوهای مشارکتی نویسندگان و نیز ویژگی

های مورد مطالعه در این نشریه را طی هشت سال،  ثبات یا تغییرات به وجود آمده در هر یک از الگوها و ویژگی

 آشکار نموده است. 

 .محتوا، استناد، گرایش موضوعیگردشگری، تحلیل  كلیدی: هایواژه
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 مقدمه  
های اقتصادی، رفاهی  دانند، که در کنار شاخصهیافته میای را توسعهدر دنیای امروز، جامعه

یافته باشد. تولید و گسترش علم، از معتبرترین  و جمعیتی، از نظر علمی نیز برجسته و توسعه

(  1۳96:211)ابولفتحی و همکاران،   های سنجش رتبه و جایگاه علمی کشورهاست شاخصه 

های انتقال دانش در سطحی  ترین قالباصلیها و نشریات علمی ـ  که خود از  و تعداد پژوهش 

می حساب  به  مهمعلمی  از  ـ  شاخصه آید  کشورهاستترین  علمی  جایگاه  ارزیابی   های 

های علمی و تخصصی، به دلیل  (. مقاالت منتشر شده در نشریه5۳:  1۳9۳)ضیایی و همکاران،  

های  ن، ارائه تحلیلتازگی و کوتاهی مطالب، سرعت انتقال نتایج تفکر نویسنده، ارزان بود

تر از همه، اعتبار باال به علت فرآیند دقیق از موضوعات پیچیده، چاپ و توزیع سریع  و مهم

  ها، به طور معمول برای پژوهشگران جذابیت و کاربرد بیشتری دارند داوری چند سویۀ آن

دادگر،   متقی  میان  1۳۸6)محمدی،  رسمی  و  اصلی  مجرای  نوعی،  به  علمی،  مجالت   .)

کنند  ، عنوان می1وهشگران یک حوزه است؛ به طوری که محققانی مانند ون دورن و هیت پژ

علمی مجالت  هر کشوری،  در  مسیر    مشخص  که  رشته   هایپژوهش کنندۀ  در  های  علمی 

این اساس، تحلیل و بررسی روند تولید مقاالت    (. بر1۳۸9)سجادی و همکان،    مختلف  است

توانند تصویری شفاف  سو میها از یکسیار دارد، این بررسی ای، اهمیت بعلمی در هر شاخه

از سوی دیگر، شکاف ارائه دهند و  نشریه  های  ها و خألاز روند حرکتی و خط سیر یک 

پژوهشی  را در یک حوزۀ دانشی مشخص، شناسایی نمایند. تحلیل محتوای کمّی و کیفیِ  

سازد  مقاالت، پژوهشگر را قادر می  ها و اطالعات ثبت شده در متون علمی و از جملهویژگی

تا حجم زیادی از اطالعات را با هدفی مشخص مورد بررسی قرار داده و روند موضوعی و  

توان  (. لذا در اینجا تحلیل محتوا را می1۳9۴قاضی میر سعید، ) سامان دهد  ها رامحتوایی آن

ها  ها، نگرش منظور شناسایی الگوها، مقوله ها به  مند جنبۀ خاصی از دادهبه عنوان بررسیِ نظام

گونه مطالعات دربارۀ مقاالت  ها، در نظر گرفت. نتایج این و معانی آشکار و پنهان آن داده 

آگاهی و  مفید  نتایج  دربردارندۀ  و  ارزنده  همواره  علمی،  خصوص  دهندهنشریات  در  ای 

 

1. Van Doren Heit 
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فعلی   مختلهاپژوهش وضعیت  به موضوعات  پرداختن  و کیفت  در یک حوزۀ  ، کمیت  ف 

  آتی است   هایپژوهش دانشی، میزان ارزش و اعتبار نشریات و در نهایت راهگشایی برای  

همکاران:   و  می1۳9۴)محمدی  نظر  به  میان  این  در  پژوهش(.  تحلیل  و  بررسی  های  رسد 

-ای دانشیِ نوپا ضرورت بیشتری داشته باشد، زیرا که دسترسی به چشمیافته در حوزهشکل

پژوهش   اندازی دقیق  این حوزه از  انجام گرفته در  مسیر،  ها میهای آغازین  ادامه  تواند در 

دست برنامهپژوهشگران،  و  اولویتاندرکاران  در  را  مرتبط  انتخاب سنجی ریزان  های  هاو 

 صحیح و ضروری یاری رساند.  

این حوزه از  با آن در گردشگری یکی  و آکادمیک  ها است که تجربۀ مواجهۀ علمی 

های  انتشار یافته  در  . بررسی و تحلیل محتوای پژوهشاستای نسبتاً جدید  تجربهکشور ما  

های مورد استفادۀ محقق و  ها و تکنیک این حوزه، درک صحیحی از رویکرد نظری، روش

آورد که حاصل آن، اطالعاتی  چگونگی پیشرفت نظری و روشی در این حوزه را فراهم می

.  عالوه بر این، بررسی این  استها  سیر تحول این پژوهشقابل اثبات و محکم در خصوص  

ارائه میپژوهش  با تکامل دانش گردشگری  اتباط    دهد ها، فرضیاتی مفید و کارآمد را در 

همکاران   و  هاشمی  تحلیلِ شاخصه 95-5۷:  1۳96)عظیمی  و  توصیف  مجموع،  در  های  (. 

پژوهش بینشمحتوایی  گردشگری،  محهای  زمینۀ  در  شفاف  آسیبدودیتهایی  و ها،  ها 

برنامهحوزه  و  مدیران  نیز  و  پژوهشگران  برای  را،  بیشتر  توجه  نیازمندِ  این حوزه  های  ریزان 

 (. Ballantyne et al, 2009)آورد فراهم می

)با ساختار علمی ـ پژوهشی(    مقالۀ منتشر شده  219این پژوهش با هدف تحلیل محتوای  

، انجام گرفته است  1۳9۸تا    1۳91های  گردشگری« طی سالدر فصلنامۀ »مطالعات مدیریت  

شناسی،  های ساختاری و روش بررسی الگوی مشارکتی نویسندگان، ویژگیکه  در آن به  

.  های استنادی مقاالت انتشار یافته در این نشریه پرداخته استگرایش عملکردی و ویژگی

تابستان   »مطالعات مدیریت گردشگری« در  انتشارات دانشگاه عالمه  تو  1۳۸2فصلنامۀ  سط 

طباطبایی، به عنوان نخستین نشریۀ دانشگاهی در حوزۀ تخصصی گردشگری، فعالیت خود را  

گذرد. ـ پژوهشی آن می  سال از اعطای درجۀ علمی  9آغاز نمود و در حال حاضر حدود  

نظور  المللی به مهدف عمدۀ نشریه، فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین 
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اعالم شده است   های خود در ارتباط با مدیریت گردشگری،به بحث گذاشتن آخرین یافته 

اقتصاد توریسم، مدیریت   های پژوهشی آن شامل مواردی همچون: مدیریت توریسم،و حوزه

توریسم و جهانی    مدلسازی در توریسم،  کنترل کیفیت در توریسم،  تبلیغات توریسم،   هتل، 

این پژوهش عبارتند    هایپرسش .  استم، فرهنگ، و مهمان نوازی  توریسو درنهایت    شدن

 از:

مقاله  در  نویسندگان  مشارکت  الگوی  )به ـ  گردشگری  مدیریت  مطالعات  نشریۀ  های 

ها و  لحاظ نگارش انفرادی و گروهی، جنسیت و تخصص نویسندگان و مشارکت دانشگاه

 مراکز آموزش عالی( چگونه است؟

به )  های نشریه مطالعات مدیریت گردشگریشناسی مقاله ساختاری و روشهای  ـ ویژگی

روش   هدف،  جمعپژوهش لحاظ  شیوۀ  ،  نمونه،  آماری،  جامعه  اطالعات،  تحلیل  و  آوری 

 گیری و رویکرد انتخابی( چگونه است؟ نمونه

گرایش  عملکردی ـ  گردشگری  هایمقاله   های  مدیریت  مطالعات  لحاظ    نشریه  )به 

 موضوعی( چگونه است؟  گرایش  و زمانی مورد مطالعه و مکانی محدودۀ

)به لحاظ فراوانی   های نشریه مطالعات مدیریت گردشگریهای استنادی مقاله ـ ویژگی

 منابع پراستناد( چگونه است؟ فراوانی استفاده از منابع روزآمد و منابع فارسی و انگلیسی،

 

 مروری بر مطالعات گذشته
مقاالت و نشریات علمی حوزۀ گردشگری در ایران بسیار اندک است، به  تحلیل محتوایی  

طوری که با بررسی دو هزار و نوزده مقالۀ منتشر شده در این نشریات، آشکار گردید که تنها  

اند؛ که خود  پژوهشگرانِ پنج مقاله، مسیر پژوهشی خود را به روش تحلیل محتوا طی کرده

بر خأل  پژوهشی در    گواه  مقاالت  این روش  نشریاتی که  دارد.  ایران  حوزۀ گردشگری در 

پیشینه آن یافتن  برای  استها  گرفته  قرار  بررسی  مورد  پژوهشی  فصلنامه  ،های    های شامل 

برنامه  اجتماعی  مطالعاتی   فضای   جغرافیایی   گردشگری،  توسعه  و  ریزیگردشگری، 

اقتصاد،   و   گردشگری، گردشگری  مدیریت  روستایی، مطالعات  توسعه  و  فضا  گردشگری، 
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گردشگری پژوهش  توسعه،  و  هایشهری،  بوده    دولتی  مدیریت  مطالعات  روستایی  ایران 

 گردد.   ها معرفی میدر ادامه به اختصار برخی از این پیشینه  است.

( در مقاله »تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت 1۳99) دهدشتی شاهرخ

تکنیک از  استفاده  با  بررسی  کاوی«   متن   گردشگری  مقاالت  حوزهبا هدف  مطالعاتی  های 

نموده است.  کاوی استفاده  متن روش  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری از    انتنشار یافته در 

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری    مقاله انتشار یافته در   250  به طور خاص در این پژوهش 

در نهایت با توجه به فراوانی مفاهیم و  و  ت  بررسی شده اس  1۳9۷تا پایان سال    1۳۸2از سال  

این فصلنامه در  و عملکردی  های مطالعاتی  حوزهاصالحات تخصصی بکار رفته در مقاالت،  

اخیر    15 در  سال  برندسازی  گردشگری،  استراتژی  شامل:  که  گرفت  قرار  شناسایی  مورد 

شگری،  های گردشگری، کیفیت خدمات گردگردشگری، تبلیغات در گردشگری، جاذبه 

بین  داخلی،  گردشگری  گردشگری  جغرافیایی،  گردشگری  تاریخی،  گردشگری  المللی، 

فرهنگی، گردشگری  طبیعی،  گردشگری  درمانی،  مجازی،    گردشگری  گردشگری 

بوده   مقاصد گردشگری  و  مدیریت گردشگری  ورزشی،  مذهبی، گردشگری  گردشگری 

 است.  

  مقالۀ حوزۀ   ۳۸تحلیل محتوای  (، در پژوهش خود  1۳9۸) خراسانی میرتقیان رودسری و  

  بررسی   ابعاد مختلف مورد  در  روستایی را  هایپژوهش   فصلنامۀ  گردشگریِ منتشر شده در

  و   صفحات   تعداد   مقاله،  ماهّیت  شامل معیارهایی همچون) شناختاری   اند: وضعیتداده  قرار

 نویسندگان  و  پژوهشگران  های ویژگی  ،شیوۀ ارزیابی(  پذیرش و  ارسال تا  زمان تاریخ  مدت

تخصصی    رشتۀ  پژوهشگران،  جنسیتی  توزیع  مقاالت،  نویسندگان  تعداد  معیار:  چهار  )در قالب

  و   چکیده، زمینه   ساختمندی   جهات:   )از  مقاالت   ساختاری   دانشگاهی(، وضعیت   وابستگی  و

  نمونه   و  هجامع   پژوهش،  رویکرد   انگلیسی،  چکیده  گیری،نتیجه  و  هایافته   روش،  مقدمه،

  عملکردی   و در نهایت وضعیت  تحلیل و وضعیت استنادی مقاالت(  ابزار  ها وآماری، شیوه 

مقاالت    در  گردشگری  انواع  معیارهای  مقاالت،  موضوعی  گرایش   )از نظر محورهای مقاالت

مطالعه( مورد  زمانی  و  مکانی  محدودۀ  پژوهش    و  این  در  که  است  بوده  مواردی  از جمله 

 اند. تحلیل شدهبررسی و 



 175 |همکاران  رضانیا و  

 

مقاله از حدود   6۸5(، در پژوهشی به تحلیل محتوای تعداد  1۳96) عظیمی بستان و دیگران

فراوانی و حضور    اند که در آننشریه در حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری پرداخته   1۷0

ویژگی همچون:  مفاهیمی  و  جنس، گردشگر  هایمباحث    محل   شغل،  تحصیالت،  )سن، 

عینی   ذهنی   های کنش  گردشگر،  عینی   و  ذهنی  هایکنش   ، تماعی(اج   طبقه  و  سکونت    و 

میزبان،  گردشگر   های سیاست  گردشگری،  )توسعۀ  گردشگری  نظام  ساختارهای  و 

ها،  سازمان  و  ها شرکت  با  گردشگری  نهادهای  ارتباط   و  گردشگری  مدیریت  گردشگری،

 است.   قرارگرفته بررسی مورد درمقاالت حوزۀ گردشگری

  صورت   به   ورزشی را   گردشگریِ  زمینۀ   در   پژوهش  60  ( نیز تعداد 1۳9۸دیگران )امینی و  

 (، به1۳9۸) بین و دیگراناند. همچنین نیکداده  قرار  حلیلت وتجزیه  مورد  و  انتخاب  هدفمند

به لحاظ اشارۀ    فرهنگی،   گردشگری  پایدار  توسعه   مطالعات   حوزۀ  در  مقاله  ۳9  محتوای   تحلیل 

ثر بر توسعۀ گردشگری فرهنگی و پیامدهای پایداری  ؤمبحث کلی: عوامل ماین مقاالت به دو  

  پایدار   توسعه  بر  ثرؤم  به عنوان مثال در بررسی عوامل  .اندتوسعۀ گردشگری فرهنگی، پرداخته

  مشارکت   میزان   گردشگران،  حجم   اقتصادی،  ادراکفرهنگی، مواردی همچون:    گردشگری

  در   که  نفعانیذی  فرهنگی،  میراث  گردشگری  ارزش  گردشگری،  فرآیند  در  محلی  جامعۀ

  بخش  ابتکارات   فرهنگی،  تغییرات   جغرافیایی،   دیدگاه  دارند،  مشارکت   فرهنگی  گردشگری

جامعهسیاست   خصوصی، و   های  قرار    بخش   توسعۀ  هایسیاست   محلی  توجه  مورد  دولتی 

 گرفته است.  

پژوهش   ،درمجموع زیاد  نسبتاً  حجم  به  توجه  حوزۀ    هابا  در  یافته  انتشار  مقاالت  و 

ها در مقاطع زمانی مختلف و مشخص  گردشگری در نشریات فارسی زبان، ضرورت پایش آن

های زمانی مختلف و نیز انطباق  ها در دوره های موضوعیِ آنگیرینمودن خط سیر و جهت

 ناپذیر است. اجتنابهای پژوهشی این حوزه،  ها با نیازها و خألهای عملکردی آنجنبه 

 

 روش پژوهش  

-ـتوصیفی  روش،   و برمبنای  هدف، کاربردی  حسب  بر  سنجی بودهپژوهش از نوع علم  این 

است که به طور مشخص به منظور نیل به اهداف پژوهش از روش تحلیل محتوای    تحلیلی
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  حوزۀ   در   یافته  انتشار  پژوهش، مقاالت  مورد مطالعه  آماری  کمی استفاده شده است. جامعۀ

   های مورد مطالعه، تعداد گردشگری« بوده و نمونه  مدیریت  مطالعات  »فصلنامۀ   در  گردشگری

فصلنامه، طی  در  یافته  انتشار  مقالۀ  219 این    ۳2  و  دوره  ۸  در  1۳9۸  تا  1۳91  هایسال   این 

الزم به ذکر است که    اند، بوده است.شماره،که با ساختاری »علمی ـ پژوهشی« انجام گرفته

دارای    1۳91  اما از سال  ؛انتشار یافته است  1۳۸2گردشگری از سال    مدیریت  مطالعات  ۀفصلنام

الگوی مشارکت  های موردبررسی شامل  ـ پژوهشی« شده است. شاخصه   درجۀ اعتباری »علمی

)به لحاظ نگارش انفرادی و گروهی، جنسیت و تخصص نویسندگان، مشارکت   نویسندگان

به لحاظ  ) هاشناسی مقالههای ساختاری و روشعالی(، ویژگیها و مراکز آموزش  دانشگاه

اطالعات، جامعه، جمعپژوهش هدف، روش   تحلیل  و  نمونه   آوری  شیوۀ  نمونه،  -آماری، 

زمانی    مکانی و  )به لحاظ محدودۀ هامقاله   های عملکردی گیری، رویکرد انتخابی(،گرایش 

)به لحاظ فراوانی منابع فارسی   هانهای استنادی آموضوعی( و ویژگی  گرایش ،  مورد مطالعه

. برای نیل به این هدف، استمنابع پراستناد(    فراوانی استفاده از منابع روزآمد و  و انگلیسی،

تمامی بخش های مقاالت مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل اطالعات نیز به صورت کمّی  

حضور و فراوانی هر یک    و میانگین   درصد  و  توزیع  )براساس  Excel  افزارنرمو با استفاده از  

ری، انجام  نظران حوزۀ گردشگها در مقاالت( و کیفی در قالب مصاحبه با صاحباز شاخصه 

 گرفته است.
 

 های پژوهش یافته

 ها های نویسندگان مقاالت و الگوهای مشاركتی آن . توصیف ویژگی4.1

در بررسی نویسندگانِ مقاالت فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، مواردی همچون:  

)به صورت انفرادی و گروهی( و میزان   توزیع جنسیتی، تخصص دانشگاهی، الگوی مشارکت

گیرند. سسات آموزشی در مقاالت مورد بررسی و تحلیل قرار میؤها و ممشارکت دانشگاه

 : است ذیلعملیاتی این بخش، شامل موارد  هایپرسش 

   است؟ چگونه  گروهی و انفرادی صورت به نویسندگان مشارکت  الگوی -

 مقاالت چگونه است؟  جنسیتی نویسندگان مشارکت  الگوی -
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   چگونه است؟  مقاالت نویسندگان دانشگاهی  توزیع تخصص -

پژوهشی، در تدوین مقاالت، به چه    سسات آموزشی و  ؤم  و  هادانشگاه   میزان مشارکت  -

   میزان است؟
 

 . الگوی مشاركت انفرادی یا گروهی نویسندگان 4.1.1
  

 الگو مشارکت نویسندگان به صورت انفرادی و گروهی  :1جدول 

ردی 

 ف 
 دوره 

 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد 

نویسندگا 

 ن

 تعداد 

 مقاله

 مقاالت 

 تک نویسنده 

 مقاالت با 

 نویسنده  2

 مقاالت با 

 نویسنده  ۳

 مقاالت با 

 نویسنده  ۴

فراوا

 نی
 درصد 

فر

او

ا

ن

 ی

 درصد 
فراوا

 نی
 درصد 

فراوا

 نی
 درصد 

1 1۴ ۴5-۴۸ 9۸ 116 ۴0 2 5 9 5/22 20 50 9 5/22 

2 1۳ ۴1-۴۴ 9۷ ۷9 29 1 ۴/۳ ۸ 6/2۷ 1۸ 150/62 2 9/6 

۳ 12 ۳۷-۴0 96 6۷ 2۴ 1 2/۴ ۷ 2/29 12 50 ۴ ۷/16 

۴ 11 ۳۳-۳6 95 6۳ 2۴ 1 2/۴ ۸ ۳/۳۳ 1۴ ۳/5۸ 1 2/۴ 

5 10 29-۳2 9۴ 6۴ 2۴ 0 0 1

1 

۸/۴5 10 ۷/۴1 ۳ 5/12 

6 9 25-2۸ 9۳ 66 2۴ 1 2/۴ ۸ ۳/۳۳ 11 ۸/۴5 ۴ ۷/16 

۷ ۸ 21-2۴ 92 ۷۳ 2۸ 1 6/۳ 1

2 

۸/۴2 12 ۸/۴2 ۳ ۷/10 

۸ ۷ 1۷-20 91 6۸ 26 0 0 1

2 

1/۴6 12 1/۴6 2 ۷/۷ 

- 91 ۳2 ۸ جمع 

9۸ 

596 219 ۷ 2/۳ ۷

5 

2/۳۴ 109 ۸/۴9 2۸ ۸/12 

 

با مشارکت    ۸/۴9 نویسنده تنظیم شده   ۳درصد مقاالت مورد بررسی در این پژوهش، 

درصد  2/۳نویسنده و تنها  ۴درصد مقاالت با ۸/12نویسنده،  2درصد مقاالت با  2/۳۴است؛ 

نشان می نتایج  تدوین شده است.  انفرادی  به صورت  مقاالت   ۸/96دهد که در مجموع  از 

 اند. درصد از نویسندگان عالقمند )و یا ناچار( به تدوین مقاله به صورت گروهی بوده
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 جنسیتی نویسندگان. الگوی 4.1.2
 الگوی مشارکت جنسیتی نویسندگان در تدوین مقاالت  :2جدول 

 دوره ردیف 
 شماره

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد

 نویسندگان

 تعداد

 مقاله

مقاالت نویسنده  

 مرد

مقاالت نویسنده  

 زن

 مقاالت مشترک 

 زن و مرد 

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

1 1۴ ۴5 -۴۸ 9۸ 116 ۴0 15 5/۳۷ 1 2/5 2۴ 60 

2 1۳ ۴1 -۴۴ 9۷ ۷9 29 11 ۳۷/9 0 0 1۸ 62/1 

۳ 12 ۳۷ -۴0 96 6۷ 2۴ ۸ ۳۳/۳ ۳ 12/5 1۳ 5۴/2 

۴ 11 ۳۳ -۳6 95 6۳ 2۴ 9 ۳۷/5 1 ۴/2 1۴ 5۸/۳ 

5 10 29 -۳2 9۴ 6۴ 2۴ 5 20/۸ 6 5/2 1۳ 5۴/2 

6 9 25 -2۸ 9۳ 66 2۴ 10 ۴1/۷ 2 ۸/۳ 12 50 

۷ ۸ 21 -2۴ 92 ۷۳ 2۸ 12 ۴2/9 2 ۷/1 1۴ 50 

۸ ۷ 1۷ -20 91 6۸ 26 16 61/5 1 ۳/۸ 9 ۳۴/6 

- 91 ۳2 ۸ جمع 

9۸ 

596 219 ۸6 ۳9/۳ 16 ۷/۳ 11۷ 5۳/۴ 

 

شمارۀ    بر اطالعات جدول  مجموع  2مبنای  از  بررسی،    219،  مورد  درصد    ۴/5۳مقالۀ 

در   است،  شده  منتشر  مرد  و  زن  محققان  توسط  مشترک  صورت  به  درصد   ۳/۳9مقاالت 

درصد مقاالت توسط نویسندۀ زن،    ۳/۷اند و تنها  ها، فقط پژوهشگران مرد نقش داشتهمقاله

 لیف شده است. أت
 

 . تخصص دانشگاهی نویسندگان4.1.3
 تخصص دانشگاهی نویسندگان مقاالت  :3جدول 

ردی 

 ف 
 دوره 

 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد 

نویسندگ 

 ان

تعدا 

 د

 مقاله

 
مدیری 

 ت 

 جغرافیا و

برنامه 

 ریزی

گردشگری  

 و

 جهانگردی 

 معماری و 

طراحی 

 شهری

 سایر 

1 1۴ ۴5-۴۸ 9۸ 116 ۴0 

فراوان

 ی
۴۷ ۳1 22 ۷ 9 

 ۸/۷ 6 19 ۷/ 26 5/۴0 درصد 

2 1۳ ۴1-۴۴ 9۷ ۷9 29 

فراوان

 ی
۴2 16 12 ۴ 5 

 ۳/6 1/5 2/15 ۳/ 20 2/5۳ درصد 

۳ 12 ۳۷-۴0 96 6۷ 2۴ 
فراوان

 ی
۳5 ۷ 1۴ 1 10 



 179 |همکاران  رضانیا و  

 

ردی 

 ف 
 دوره 

 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد 

نویسندگ 

 ان

تعدا 

 د

 مقاله

 
مدیری 

 ت 

 جغرافیا و

برنامه 

 ریزی

گردشگری  

 و

 جهانگردی 

 معماری و 

طراحی 

 شهری

 سایر 

 5/1 9/20 5/ 10 2/52 درصد 
9/1

۴ 

۴ 11 ۳۳-۳6 95 6۳ 2۴ 

فراوان

 ی
29 1۴ 15 2 ۳ 

 ۸/۴ 2/۳ ۸/2۳ 2/ 22 ۴6 درصد 

5 10 29-۳2 9۴ 6۴ 2۴ 

فراوان

 ی
۳2 1۴ 1۳ 0 5 

 ۸/۷ 0 ۳/20 9/ 21 50 درصد 

6 9 25-2۸ 9۳ 66 2۴ 

فراوان

 ی
29 1۷ 11 0 9 

 0 ۷/16 ۸/25 9/۴۳ درصد 
6/1

۳ 

۷ ۸ 21-2۴ 92 ۷۳ 2۸ 

فراوان

 ی
۳0 1۸ 20 0 5 

 ۸/6 0 ۴/2۷ ۷/2۴ 1/۴1 درصد 

۸ ۷ 1۷-20 91 6۸ 26 

فراوان

 ی
2۷ 15 1۴ 0 12 

 0 6/20 1/22 ۷/۳9 درصد 
6/1

۷ 

 تعداد 

 کل
۸ ۳2 

91 -

9۸ 
596 219 

فراوان

 ی
2۷1 1۳2 121 1۴ 5۸ 

 ۷/9 ۳/2 ۳/20 1/22 5/۴5 درصد 

 

، حاکی از آن است که تخصص دانشگاهی نویسندگان مقاالت  ۳جدول شماره  های  داده

به ترتیب در رشته  برنامه  5/۴5)  های مدیریتاین فصلنامه،   1/22)  ریزیدرصد(، جغرافیا و 

درصد( و ۳/2)  درصد(، معماری و طراحی شهری  ۳/20)  درصد(، گردشگری و جهانگردی

رشته  تمام  استدرصد(  ۷/9)  هاسایر  در  تخصص  دو  ۸.  با  پژوهشگران  مجله،  انتشار  رۀ 

   اند.مدیریت، عالقۀ بیشتری نسبت به تدوین مقاالت گردشگری داشته 
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م4.1.4 و  مراكز  مشاركتی  الگوی  نگارش  ؤ .  در  پژوهشی  و  آموزشی  سسات 

 مقاالت 
دانشگاه عالمه طباطبایی با    1۳9۸تا    1۳91های  های انجام گرفته، در طی سالبر اساس بررسی

درصد( و دانشگاه سمنان با   9/6)  نویسنده  ۴1درصد(، دانشگاه تهران با    2/25)   نویسنده  150

نشریه    ۴/5)  نویسنده    ۳2 این  های  مقاله  نگارش  در  را  نقش  بیشترین  ترتیب  به  درصد(، 

، آقایان گردشگری  مدیریت  مطالعات  فصلنامۀ  نویسندۀ مقاالت  596اند. همچنین از بین  داشته

با  مهدی   تاج  ۷کروبی  ابولفضل  با  مقاله،  نمین  با    6زاده  ضیایی  محمود  و  مقاله،    5مقاله 

. الزم به ذکر است که هر سه این نویسندگان، از اعضای  استترین نویسندگان این مجله  فعال

 ت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در رشتۀ مدیریت گردشگری هستند.ئ هی
 

 قاالت شناسی مهای روش. توصیف ویژگی4.2

ویژگی بررسی  روشدر  روش  های  هدف،  همچون:  مواردی  مقاالت،  ،  پژوهششناسی 

گیری و رویکرد انتخابی  آوری و تحلیل اطالعات، جامعۀ آماری، شیوۀ نمونههای جمعروش

های هر مقاله حاصل شده  اند؛ که این اطالعات از مطالعۀ تمامی بخش مورد تحلیل قرار گرفته

 : است ذیلعملیاتی این بخش، شامل موارد  هایپرسش است. 

ها توصیفی پیمایشی، توصیفی تحلیلی، توصیفی همبستگی، تطبیقی  مقاله   پژوهش ـ روش  

   و تحلیل محتوا( چگونه است؟

 نیادی و کاربردی( چگونه است؟ )ب ـ وضعیت مقاالت مورد مطالعه به لحاظ هدف

 ای، میدانی( چگونه است؟  )کتابخانه هاآوری اطالعات در مقالهجمعـ روش 

 )کمی، کیفی و ترکیبی( چگونه است؟  هاـ روش تحلیل اطالعات در مقاله 

 )موردی، پیمایشی و ترکیبی( چگونه است؟  ـ انتخاب جامعۀ آماری در مقاالت

 ( چگونه است؟  )در دسترس و تصادفی گیری مورد استفاده مقاالتهای نمونهـ شیوه 

  ـ توزیع رویکرد انتخابی مقاالت، چگونه است؟ 
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 مورد استفاده در مقاالت  پژوهش. روش 4.2.1

 ها مورد استفاده در مقاله پژوهش بررسی روش :4جدول 

 دوره  ردیف 
 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد 

 نویسندگان 

 تعداد 

 مقاله
 

 توصیفی 

 پیمایشی 

 توصیفی 

 تحلیلی 
 تطبیقی همبستگی 

 تحلیل 

 محتوا

1 1۴ 
۴5 -

۴۸ 
9۸ 116 ۴0 

 ۴ 1 9 1۸ ۸ فراوانی

 10 5/2 5/22 ۴5 20 درصد 

2 1۳ 
۴1 -

۴۴ 
9۷ ۷9 29 

 ۳ 2 6 12 6 فراوانی

 ۳/10 9/6 ۷/20 ۴/۴1 ۷/20 درصد 

۳ 12 
۳۷ -

۴0 
96 6۷ 2۴ 

 1 0 ۷ ۷ 9 فراوانی

 2/۴ 0 2/29 2/29 5/۳۷ درصد 

۴ 11 
۳۳ -

۳6 
95 6۳ 2۴ 

 2 2 5 10 5 فراوانی

 ۳/۸ ۳/۸ ۸/20 ۷/۴1 ۸/20 درصد 

5 10 
29 -

۳2 
9۴ 6۴ 2۴ 

 2 0 6 12 ۴ فراوانی

 ۳/۸ 0 25 50 ۷/16 درصد 

6 9 
25 -

2۸ 
9۳ 66 2۴ 

 0 0 5 1۳ 6 فراوانی

 0 0 ۸/20 2/5۴ 25 درصد 

۷ ۸ 
21 -

2۴ 
92 ۷۳ 2۸ 

 2 0 5 12 9 فراوانی

 1/۷ 0 9/1۷ 9/۴2 1/۳2 درصد 

۸ ۷ 
1۷ -

20 
91 6۸ 26 

 2 ۳ 5 ۷ 9 فراوانی

 ۷/۷ 5/11 2/19 9/26 6/۳۴ درصد 

 ۳2 ۸ کل
91 -

9۸ 
596 219 

 16 ۸ ۸۴ 91 56 فراوانی

 ۳/۷ 6/۳ 22 5/۴1 6/25 درصد 

 

اند. درصد، به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته 5/۴1بیشترین مقاالت نشریه با فراوانی  

درصد به روش    ۳/۷درصد با روش همبستگی،    22درصد به روش توصیفی پیمایشی،    6/25

 اند. درصد نیز  به روش تطبیقی بررسی شده 6/۳تحلیل محتوا و 

درصد دیگر،   ۷/9۷اند و  درصد این مقاالت، هدفی بنیادی را دنبال کرده  ۳/2همچنین تنها  

بیشترین میزان مقاالت با اهدافی بنیادی در    1۳9۸سال  اند. در  با اهدافی کاربردی انتشار یافته

 . نشریه به چاپ رسیده است
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 آوری اطالعات در مقاالت . شیوۀ جمع4.2.2
 آوری اطالعات روش جمع :5جدول 

ردی 

 ف 

دور 

 ه

 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

تعدا 

 د

نوی 

سند

 گان

تعدا 

 د

 مقاله

 

 میدانی  ایکتابخانه 

کتابخانه 

 ای

اسناد

 ی

پرسشن

 امه 

مصاح 

 به 

پرس 

 شنامه 

و 

مصاح 

 به 

مشاه 

 ده 
 

ترک 

 یبی

 2 ۳ 5 ۷ 1۸ 5 ۴0 فراوانی ۴0 116 9۸ ۴5-۴۸ 1۴ 1

 5 5/۷ 5/12 5/1۷ ۴5 5/12 100 درصد 

 1 ۳ 5 2 16 2 29 فراوانی 29 ۷9 9۷ ۴1-۴۴ 1۳ 2

 ۴/۳ ۳/10 2/1۷ 9/6 2/55 9/6 100 درصد 

 2 1 0 ۳ 1۷ 1 2۴ فراوانی 2۴ 6۷ 96 ۳۷-۴0 12 ۳

 ۳/۸ 2/۴ 0 5/12 ۸/۷0 2/۴ 100 درصد 

 ۴ 1 2 1 1۴ 2 2۴ فراوانی 2۴ 6۳ 95 ۳۳-۳6 11 ۴

 ۷/16 2/۴ ۳/۸ 2/۴ ۳/5۸ ۳/۸ 100 درصد 

 2 ۴ ۴ 0 12 2 2۴ فراوانی 2۴ 6۴ 9۴ 29-۳2 10 5

 ۳/۸ ۷/16 ۷/16 0 50 ۳/۸ 100 درصد 

 0 5 2 1 1۳ ۳ 2۴ فراوانی 2۴ 66 9۳ 25-2۸ 9 6

 0 ۸/20 ۳/۸ 2/۴ 2/5۴ 5/12 100 درصد 

 1 5 ۷ 0 1۳ 2 2۸ فراوانی 2۸ ۷۳ 92 21-2۴ ۸ ۷

 6/۳ 9/1۷ 25 0 ۴/6۴ 1/۷ 100 درصد 

 5 1 5 1 11 ۳ 26 فراوانی 26 6۸ 91 1۷-20 ۷ ۸

 2/19 ۸/۳ 2/19 ۸/۳ ۳/۴2 5/11 100 درصد 
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تعداد  

 کل

۸ ۳2 91 -

9۸ 

 1۷ 2۳ ۳0 15 11۴ 20 219 فراوانی 219 596

 ۸/۷ 5/10 ۷/1۳ ۸/6 1/52 1/9 100 درصد 

 

دهی مبانی نظری، از روش  ها و شکلتمامی مقاالت این نشریه به منظور بررسی پیشینه 

دوره،   ۸های میدانی، نویسندگان مقاالت در هر   اند. همچنین در روش ای بهره بردهکتابخانه

 اند.ها به کار گرفتهروش پرسشنامه را بیش از دیگر روش
 

 . شیوۀ تحلیل اطالعات4.2.3
 

 وضعیت مقاالت بر اساس شیوۀ تحلیل اطالعات  :6جدول 

 ردیف
دور

 ه

 شماره  

 مجله 

 سال  

انتش 

 ار

 تعداد  

نویسندگا 

 ن

تعدا 

 د 

 مقاله

 ترکیبی  کمی کیفی

فراوان

 ی

در

 صد 

فراوان

 ی

در

 صد 

فراوان

 ی

در

 صد 

1 1۴ ۴5-۴۸ 9۸ 116 ۴0 6 15 26 65 ۸ 20 

2 1۳ ۴1-۴۴ 9۷ ۷9 29 ۴ ۸/1۳ 2۳ ۳/۷9 2 9/6 

۳ 12 ۳۷-۴0 96 6۷ 2۴ 2 ۳/۸ 19 2/۷9 ۳ 5/12 

۴ 11 ۳۳-۳6 95 6۳ 2۴ 1 2/۴ 20 ۳/۸۳ ۳ 5/12 

5 10 29-۳2 9۴ 6۴ 2۴ 1 2/۴ 1۸ ۷5 5 ۸/20 

6 9 25-2۸ 9۳ 66 2۴ 1 2/۴ 2۳ ۸/95 0 0 

۷ ۸ 21-2۴ 92 ۷۳ 2۸ 0 0 25 ۳/۸9 ۳ ۷/10 

۸ ۷ 1۷-20 91 6۸ 26 ۳ 5/11 20 9/۷6 ۳ 5/11 

تعداد 

 کل
۸ ۳2 

91 -

9۸ 
596 219 1۸ 2/۸ 1۷۴ 5/۷9 2۷ ۳/12 

 

شمارۀ  بر اطالعات جدول  تعداد  6مبنای  از  داده   219،  بررسی،   مورد   5/۷9های  مقاله 

ها به روش  درصد آن ۳/12کیفی و  درصد مقاالت به روش    2/۸درصد مقاالت به روش کمی،  

  9اند؛ به بیان دیگر، روش تحلیل کمی، بیش از ترکیبی کمی ـ کیفی مورد تحلیل قرار گرفته

  1۳9۸در سال    1۴برابر روش کیفی در مقاالت این نشریه به کار رفته است. همچنین در دورۀ  

 شاهد انتشار بیشترین مقاالت به روش کیفی هستیم.  
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 گیری مقاالت نمونه ه. جامعۀ آماری و شیو4.2.4
 اطالعات وضعیت مقاالت بر اساس روش تحلیل  :7جدول 

ردی 

 ف 

دور 

 ه

 شماره 

 مجله 

 سال

انتش 

 ار

 تعداد 

نویسندگا 

 ن

تعدا 

 د

 مقاله

 فاقد  ترکیبی پیمایشی  موردی 

فراوان

 ی

در 

 صد

فراوان

 ی

در 

 صد

فراوان

 ی

در 

 صد

فراوان

 ی

در 

 صد

1 1۴ ۴5-۴۸ 9۸ 116 ۴0 ۷ 5/1۷ 2۷ 5.6۷ 1 5/2 5 5/12 

2 1۳ ۴1-۴۴ 9۷ ۷9 29 6 ۷/20 19 5/65 1 ۴/۳ ۳ ۳/10 

۳ 12 ۳۷-۴0 96 6۷ 2۴ 5 ۸/20 1۷ ۸/۷0 0 0 2 ۳/۸ 

۴ 11 ۳۳-۳6 95 6۳ 2۴ ۷ 2/29 1۴ ۳/5۸ 1 2/۴ 2 ۳/۸ 

5 10 29-۳2 9۴ 6۴ 2۴ 2 ۳/۸ 1۳ 2/5۴ 5 ۸/20 ۴ ۷/16 

6 9 25-2۸ 9۳ 66 2۴ ۳ 5/12 15 5/62 ۳ 5/12 ۳ 5/12 

۷ ۸ 21-2۴ 92 ۷۳ 2۸ ۷ 25 1۴ 50 ۳ ۷/10 ۴ ۳/1۴ 

۸ ۷ 1۷-20 91 6۸ 26 ۴ ۴/15 16 5/61 1 ۸/۳ 5 2/19 

- 91 ۳2 ۸ کل

9۸ 

596 219 ۴1 ۷/1۸ 1۳5 6/61 15 9/6 2۸ ۸/12 

 

گردشگری،   مدیریت  مطالعات  نشریۀ  مقاالت  آماری  جامعۀ  بررسی  درصد   6/61در 

پیمایشی،   صورت  به  موردی،    1۸/ ۷مقاالت  صورت  به  آن   9/6درصد  ترکیب  درصد  ها 

مقالۀ   219فاقد جامعه آماری مشخصی بودند. از مجموع  درصد نیز    ۸/12موردی و پیمایشی و  

درصد( دارای جامعۀ آماری نخبگان و کارشناسان است که به    ۷5مقاله )  16۴بررسی شده،  

هتل مدیران  فرهنگی،  میراث  کل  ادارۀ  مدیران  و  کارشناسان  شامل  و  ترتیب  نخبگان  ها، 

مکانی محدوده  در  روستا  و  شهر  ساکنین  دانشگاهی،  و   متخصصان  مدیران  پژوهش، 

آماری  . همچنین جامعهاستکنندگان آژانسهای مسافرتی و گردشگری  کارشناسان و مراجعه

درصد( را    6/9)  مورد  21درصد( و گردشگران خارجی    1/۳0)  مورد  66گردشگران داخلی،  

به ترتیب فراوانی شامل گردشگران حوزۀ سالمت و درمان،  به خود اختصاص داده اند که 

)تاریخی،  موسیقی، کشاورزی و  نجوم(    الکترونیک، طبیعت، مذهبی،  ورزشی، فرهنگی

 است.

نمونه  روش  از  استفاده  مدیریت همچنین  مطالعات  فصلنامه  مقاالت  در  تصادفی  گیری 

درصد در برابر   9/5۳گیری انتخابی بوده است  گردشگری، نزدیک به دو برابر روش نمونه
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جه با توجه به غالب بودن روشِ کمی تحلیل اطالعات در مقاالت،  درصد(. البته این نتی  ۴/2۷

 بینی بود.  قابل پیش 
 

 . رویکرد انتخابی مقاالت4.2.5
 

 توزیع رویکردهای انتخابی مقاالت  :8جدول 

 دوره ردیف 
 شماره

 مجله 

 سال  

 انتشار 

 تعداد

 نویسندگان

 تعداد  

 مقاله
 

 جامعه 

 شناسی

 مدیریت 

و 

 اقتصاد 

 جغرافیا 
زیبایی  

 شناسی
 سایر 

 2 0 1 22 15 فراوانی  ۴0 116 9۸ ۴۸- ۴5 1۴ 1

 5 0 5/2 55 5/۳۷ درصد 

 0 0 ۳ 12 1۴ فراوانی  29 ۷9 9۷ ۴۴- ۴1 1۳ 2

 0 0 ۳/10 ۴/۴1 ۳/۴۸ درصد 

 0 0 1 0 22 فراوانی  2۴ 6۷ 96 ۴0- ۳۷ 12 ۳

 0 0 2/۴ 2/۴ ۷/91 درصد 

 0 0 5 5 1۴ فراوانی  2۴ 6۳ 95 ۳6- ۳۳ 11 ۴

 0 0 ۸/20 ۸/20 ۳/5۸ درصد 

 0 1 ۳ 6 1۴ فراوانی  2۴ 6۴ 9۴ ۳2- 29 10 5

 0 2/۴ 5/12 25 ۳/5۸ درصد 

 0 0 6 6 12 فراوانی  2۴ 66 9۳ 2۸- 25 9 6

 0 0 25 25 50 درصد 

 0 0 1 15 12 فراوانی  2۸ ۷۳ 92 2۴- 21 ۸ ۷

 0 0 6/۳ 6/5۳ ۸/۴2 درصد 

 1 0 1 1۴ 10 فراوانی  26 6۸ 91 20- 1۷ ۷ ۸

 ۸/۳ 0 ۸/۳ ۸/5۳ 5/۳۸ درصد 

تعداد  

 کل

۸ ۳2 91 -

9۸ 

 ۳ 1 21 ۸1 11۳ فراوانی  219 596

 ۴/1 ۴/0 6/9 ۳۷ 6/51 درصد 

 

های خود را با رویکردهای  اکثرنویسندگان نشریۀ مطالعات مدیریت گردشگری، پژوهش 

 ۳۷،  6/51اند. این رویکردها به ترتیب  اقتصاد و جغرافیا  پیش بردهشناسی، مدیریت و  جامعه

  ۳مقاله با رویکرد زیباشناسی و    1اند و تنها  درصد مقاالت را به خود اختصاص داده  6/9و  

شده بررسی  دیگر  رویکردهای  با  سال مقاله  در  رویکرد   1۳92و    1۳91،  1۳9۸های  اند. 
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 1۳9۴های  ان این نشریه قرار گرفته است و در سال»مدیریت و اقتصاد« مورد توجه نویسندگ

 اند.شناسی در صدر رویکردهای انتخابی بوده، رویکردهای جامعه1۳96تا 
 

 های عملکردی مقاالتهای توصیفی از ویژگی. تحلیل4.3

های عملکردی مقاالت، مواردی همچون: محدودۀ مکانی و زمانی مورد  در بررسی ویژگی

الگویابی مقاالت مورد تحلیل قرار میمطالعه، گرایش   های پرسش گیرند.  های موضوعی و 

 ذیل است: عملیاتی این بخش، شامل موارد  

توزیع مقاالت   مکانی  محدودۀ  ـ  در  مطالعه    چگونه   ایران(  از  خارج  و  ایران  )در  مورد 

 است؟

  چگونه است؟ میالدی( و )شمسی مقاالت زمانی مورد مطالعه در ـ توزیع محدودۀ

 است؟   چگونه مقاالت توزیع گرایش موضوعیـ 
 

 . محدودۀ مکانی مورد مطالعه در مقاالت 4.3.1
  

 توزیع محدودۀ مکانی مورد مطالعه در مقاالت  :9جدول 

ردی 

 ف 

دور 

 ه

 شماره 

 مجله 

س

 ال

انت

 شار 

 تعداد 

نویسندگا 

 ن

تعدا 

 د

 مقاله

 

خار

 ج  

از 

 ایران 

ایرا 

 ن

تهرا 

 ن

مرا

 کز

استان 

 ها

شهرستانه 

 ا

روست

 اها 

 فاقد 

محدود 

 ه

فراوان ۴0 116 9۸ ۴5-۴۸ 1۴ 1

 ی

۳ 1 ۸ 1۴ 9 2 ۳ 

 ۷/ 5۳ 5 5/22 ۳5 20 5/2 5/۷ درصد 

فراوان 29 ۷9 9۷ ۴1-۴۴ 1۳ 2

 ی

1 0 ۷ ۸ ۸ 2 ۳ 

1/2 0 ۴/۳ درصد 

۴ 

6/2۷ 6/2۷ 9/6 ۳/10 

فراوان 2۴ 6۷ 96 ۳۷-۴0 12 ۳

 ی

1 0 ۴ 10 ۴ 1 ۴ 

۷/1 0 2/۴ درصد 

6 

۷/۴1 ۷/16 2/۴ ۷/16 

فراوان 2۴ 6۳ 95 ۳۳-۳6 11 ۴

 ی

0 ۳ 2 ۷ ۷ 2 ۳ 
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5/1 0 درصد 

2 

۳/۸ 2/29 2/29 ۳/۸ 5/12 

فراوان 2۴ 6۴ 9۴ 29-۳2 10 5

 ی

1 1 ۳ 6 ۸ 2 ۳ 

5/1 2/۴ 2/۴ درصد 

2 

25 ۳/۳۳ ۳/۸ 5/12 

6 9 25-2۸ 9۳ 66 2۴ 
 

فراوان

 ی

0 ۴ ۳ 9 6 0 2 

۷/1 0 درصد 

6 

5/1

2 

5/۳۷ 25 0 ۳/۸ 

فراوان 2۸ ۷۳ 92 21-2۴ ۸ ۷

 ی

0 ۴ 5 6 5 ۳ 5 

۳/1 0 درصد 

۴ 

5/1

۷ 

۴/21 9/1۷ ۷/10 9/1۷ 

فراوان 26 6۸ 91 1۷-20 ۷ ۸

 ی

0 1 1 5 5 1 1۳ 

 50 ۸/۳ 2/19 2/19 ۸/۳ ۸/۳ 0 درصد 

 تعداد 

 کل

۸ ۳2 91

-

9۸ 

فراوان 219 596

 ی

6 1۴ ۳۳ 65 52 1۳ ۳6 

1/1 6/۴ ۷/2 درصد 

5 

۷/29 ۷/2۳ 9/5 ۴/16 

 

مقاله( محدودۀ مکانی    1۷۷)  درصد مقاالت  ۸/۸0بر اساس اطالعات جدول شمارۀ نه،  

درصد از نویسندگان، محدودۀ   ۷/29اند که از این میان،  داخل کشور را مورد بررسی قرار داده

 1/15ها،  درصد به شهرستان  ۷/2۳ها،  مکانی موردمطالعه در پژوهش خود را به مرکز استان

درصد به روستاها اختصاص    9/5( و  ایراندرصد در محدودۀ کشوری)  ۴/6درصد به تهران،  

درصد مقاالت محدوده مکانی مورد مطالعۀ خود را خارج از کشور در    ۷/2اند. همچنین  داده

اروپا را مورد بررسی قرار  مقاله    1مقاله آفریقا و خاورمیانه،    2مقاله آسیا،    ۳اند که  نظر گرفته

فاقد محدودۀ مکانی است. در مجموع    ۴/16اند. همچنین  داده انتشاریافته،   مقاالت  درصد 

به محدودۀ مکانی داخل کشور، حدود   نشریه  این  های برابر، محدوده  ۳0گرایش محققان 

های شهری  حدود  گردشگری در محدوده  خارج از کشور است. همچنین مسائل مرتبط با

 تحلیل قرار گرفته است. وهای روستایی، مورد تجزیهبرابر بیشتر از محدوده 5/11
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 . محدودۀ زمانی مورد مطالعه در مقاالت 4.3.2
  

 توزیع محدودۀ زمانی مقاالت)شمسی و میالدی( : 10جدول 

 دوره  ردیف 
 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد 

 نویسندگان 

 تعداد 

 مقاله
 95-

98 

90-

94 

50-

89 

2000-

2010 

 فاقد 

محدوده  

 زمانی 

 2۴ 0 0 2 1۴ فراوانی ۴0 116 9۸ ۴5-۴۸ 1۴ 1

 60 0 0 5 ۳5 درصد 

 1۷ 0 0 2 10 فراوانی 29 ۷9 9۷ ۴1-۴۴ 1۳ 2

 6/ 5۸ 0 0 6/9 5۳۴ درصد 

 12 1 0 ۴ ۷ فراوانی 2۴ 6۷ 96 ۳۷-۴0 12 ۳

 50 2/۴ 0 ۷/ 16 2/ 29 درصد 

 16 0 1 ۷ 0 فراوانی 2۴ 6۳ 95 ۳۳-۳6 11 ۴

 ۷/ 66 0 2/۴ 2/ 29 0 درصد 

 20 1 0 ۳ 0 فراوانی 2۴ 6۴ 9۴ 29-۳2 10 5

 ۳/ ۸۳ 2/۴ 0 5/ 12 0 درصد 

 19 0 0 5 0 فراوانی 2۴ 66 9۳ 25-2۸ 9 6

 2/ ۷9 0 0 ۸/ 20 0 درصد 

 1۸ 0 ۳ ۷ 0 فراوانی 2۸ ۷۳ 92 21-2۴ ۸ ۷

 ۳/ 6۴ 0 ۷/ 10 25 0 درصد 

 1۴ 1 ۳ ۸ 0 فراوانی 26 6۸ 91 1۷-20 ۷ ۸

 ۸/5۳ ۸/۳ 5/11 ۸/۳0 0 درصد 

 تعداد 

 کل

۸ ۳2 91 -

9۸ 

 1۴0 ۳ ۷ ۳۸ ۳1 فراوانی 219 596

 9/6۳ ۴/1 2/۳ ۳/1۷ 2/1۴ درصد 

 

که  10های جدول شمارۀ  داده است  آن  بیانگر  فاقد    9/6۳،   نشریه  این  مقاالت  درصد 

مقاالت، موضوعاتی را در محدودۀ سال  ۳/1۷مشخصی است،  محدودۀ زمانی   های  درصد 

درصد مقاالت نیز  مربوط    2/1۴اند. محدوده های زمانی  مورد بررسی قرار داده  1۳9۴تا    1۳90

تا    1۳50درصد مقاالت محدوده زمانی    2/۳. در این میان   است  1۳9۸تا    1۳95های  به  سال

درصد مقاالت محدودۀ زمانی خود را سال    ۴/1اند.  دهرا برای پژوهش خود انتخاب نمو  1۳۸9

میالدی    2010ها حداکثر تا سال  اند، که محدوده زمانی این پژوهشمیالدی در نظر گرفته

 بوده است.  
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داده  نتیجه هدایت میهمچنین  این  به  ما را  این جدول،  مقاالت  های  غالب  در  کند که 

ارتباطی تنگاتنگ میان محدودۀ زمانی مورد مطالعه در  نشریۀ مطالعات مدیریت گردشگری، 

 مقاله با زمان انتشار آن وجود دارد.
 

 های موضوعی مقاالت  . گرایش4.3.3
نشریۀ مطالعات مدیریت گردشگری، هدف خود را فراهم نمودن بستری برای پژوهشگران 

وضوعاتی از  های خود در رابطه با مدیریت گردشگری مشخص نموده و مجهت ارائۀ یافته 

قبیلِ: مدیریت توریسم، اقتصاد توریسم، مدیریت هتل، تبلیغات توریسم،  کنترل کیفیت در  

جهانی شدن، توریسم، فرهنگ و مهمان نوازی،    سازی در توریسم، توریسم وتوریسم، مدل

اولویت  بررسی گرایش به عنوان  لذا  معرفی شده است.  نشریه  پژوهشی  های موضوعی  های 

های موضوعی صورت گرفته  ردبررسی در این پژوهش بر اساس همین اولویت های مومقاله

 است.
  

 های موضوعی مقاالت توزیع گرایش :11جدول 
ر

د

ی

 ف 

دور 

 ه

 شماره 

 مجله 

 سال 

انتشا 

 ر

 تعداد 

 مقاله
 

مدیری 

 ت  

 توریسم 

 اقتصاد 

توری 

 سم

مدیری 

 ت هتل 

تبلیغا 

 ت  

توری 

 سم

کنترل 

کیفی

 ت 

جهان 

 ی

 شدن 

فرهن

گ  

 و... 

مدلساز 

 ی 

 

1 1۴ ۴5-۴۸ 9۸ ۴0 - 2 1 0 1 1 1 0 ۳۴ 

 2 0 0 16 2 2 12 مدل 

2 1۳ ۴1-۴۴ 9۷ 29 - 5 ۳ 0 2 0 1 1 1۷ 

 0 0 0 9 0 1 ۷ مدل 

۳ 12 ۳۷-۴0 96 2۴ - ۳ 0 0 0 0 0 0 21 

 0 0 0 9 ۴ 1 ۷ مدل 

۴ 11 ۳۳-۳6 95 2۴ - ۳ 1 0 2  0 0 1۸ 

 0 0 0 ۴ ۳ ۴ ۷ مدل 

5 10 29-۳2 9۴ 2۴ - 6 0 0 0 0 0 1 1۷ 

 0 1 0 5 ۳ 0 ۸ مدل 

6 9 25-2۸ 9۳ 2۴ - ۷ 2 0 1 0 0 0 1۴ 

 0 0 0 1 2 ۳ ۸ مدل 

۷ ۸ 21-2۴ 92 2۸ - 5 0 1 0 0 0 0 22 

 0 0 0 ۴ ۳ ۳ 12 مدل 

۸ ۷ 1۷-20 91 26 - ۴ ۳ 1 0 0 0 1 1۷ 
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 0 2 0 ۴ 2 ۴ 5 مدل 

تع 

د

ا

 د

ک 

 ل

۸ 

 

۳2 91 -

9۸ 

219 - ۳۴ 10 2 6 1 2 ۳ 160 

 2 ۳ 0 52 19 1۸ 6۷ مدل 

فراوان مجموع کل 

 ی

101 2۸ 21 5۸ 1 5 5  

 ۳/2 ۳/2 ۴/0 5/26 6/9 ۸/12 1/۴6 درصد  درصد کل 

 

،  مدیریت توریسم، تبلیغات توریسم، اقتصاد توریسم  11های جدول شماره  طبق داده   بر

مدیریت هتل با  ها  و  ترتیب  مورد    6/9و  ۸/12،  5/26،  1/۴6به  موضوعات  بیشترین  درصد، 

می را شکل  نشریه  این  نویسندگان  توسط  به  بررسی  نشریه  این  پژوهشگران  همچنین  دهد. 

شدن جهانی  و  توریسم  نوازی   ۳/2)  موضوعات  مهمان  و  فرهنگ  توریسم،   ۳/2)  درصد(، 

 219اند. از مجموع  ایش را داشتهدرصد( کمترین گر  ۴/0)  درصد( و کنترل کیفیت توریسم 

سازی و ارائه الگو  درصد( به روش مدل  2/۷۳)  مقاله   161مقاله مورد بررسی در این پژوهش،  

اند که این فرآیند به ترتیب در موضوعاتِ مدیریت توریسم، تبلیغات، مدیریت تنظیم شده

 . اندهتل و اقتصاد در توریسم، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده
 

 های استنادی مقاالت های توصیفی از ویژگی. تحلیل4.4
منابع،   پراستنادترین  منابع،  تعداد  همچون:  مواردی  مقاالت،  استنادات  و  منابع  بررسی  در 

 های پرسش گیرند.  روزآمدی منابع و پراستنادترین نویسندگان مقاالت مورد تحلیل قرار می

 : ذیل استعملیاتی این بخش، شامل موارد  

 ـ  میزان استفاده از منابع فارسی و انگلیسی در مقاالت چگونه است؟ 

)مقاله، کتاب، پایان نامه و اسناد( چگونه    توزیع فراوانی استفاده از انواع منابع فارسیـ  

 است؟ 

 پایان نامه( چگونه است؟ مقاله، کتاب و ) ـ  توزیع فراوانی استفاده از انواع منابع انگلیسی

 میزان روزآمدی منابع فارسی مورد استفاده در مقاالت چگونه است؟ ـ  
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 میزان روزآمدی منابع انگلیسی مورد استفاده در مقاالت چگونه است؟  ـ  

 توزیع فراوانی پراستناد ترین نویسندگان و مترجمان فارسی، به چه صورت است؟  ـ  
  

 . میزان استفاده از منابع فارسی و انگلیسی  4.4.1
  

 میزان استفاده از منابع فارسی و انگلیسی مقاالت  :12جدول 

 دوره  ردیف 
 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد 

 نویسندگان 

 تعداد 

 مقاله

 منابع 

 مورد استفاده 
 منابع انگلیسی  منابع فارسی 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی میانگین  فراوانی

1 1۴ ۴5-۴۸ 99 116 ۴0 16۳ ۸/۴0 51۷ 6/۳1 ۳111 ۳/6۸ 

2 1۳ ۴1-۴۴ 9۷ ۷9 29 11۴0 ۳/۳9 ۳۳۷ 6/29 ۸0۳ ۴/۷0 

۳ 12 ۳۷-۴0 96 6۷ 2۴ 99۳ 1/۳9 92۳ ۴/25 ۷00 5/۷۴ 

۴ 11 ۳۳-۳6 95 6۳ 2۴ 900 5/۳۷ ۸29 1/۳۳ 602 2/66 

5 10 29-۳2 9۴ 6۴ 2۴ ۸5۷ ۷/۳5 2۴۴ 5/2۸ 61۳ 5/۷1 

6 9 25-2۸ 9۳ 66 2۴ 6۸1 ۳۴ 2۴9 5/۳0 ۷56 5/69 

۷ ۸ 21-2۴ 92 ۷۳ 2۸ ۷09 6/۳۴ ۳۳0 ۳۴ 6۴0 66 

۸ ۷ 1۷-20 91 6۸ 26 ۷96 6/۳0 2۳۷ ۸/2۸ 595 2/۷0 

- 91 ۳2 ۸ جمع 

9۸ 

596 219 ۴۸۸0 ۷/۳6 512۴ ۴/۳0 59۷5 6/69 

 

منبع انگلیسی و فارسی استفاده شده    ۸0۴۸مقاله بررسی شده این نشریه، تعداد    219در  

است که میانگین استنادها و میزان استفاده از منابع فارسی و انگلیسی تعیین شد. میانگین کل  

درصد منابع به زبان   ۴/۳0درصد منابع به زبان التین و    6/69  به ازاء هر مقاله است.  ۷/۳6منابع  

 ها تعداد منابع انگلیسی مورد استناد بیش از منابع فارسی است.. در تمام دورهفارسی است

 توزیع فراوانی پراستنادترین نویسندگان و مترجمان منابع فارسی :13جدول 

 ردیف 
نویسندگان و  

 مترجمان
 ردیف  فراوانی

نویسندگان و  

 مترجمان
 ردیف  فراوانی

نویسندگان و  

 مترجمان
 فراوانی

1 
اعرابی، سید  

 محمد 
1۷ 21 

دهدشتی شاهرخ،  

 زهره
6 ۴1 

ابریشمی،  

 حمید 
۳ 

 ۴2 6 صفری شالی، رضا 22 15 الوانی، سید مهدی  2
ابولمعانی،  

 خدیجه 
۳ 

۳ 
ضرغام  

 بروجردی، حمید 
1۴ 2۳ 

گوهریان، محمد  

 ابراهیم
 ۳ بطحایی، عطیه  ۴۳ 6
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 ۳ پورفرج، اکبر  ۴۴ 6 هومن، حیدرعلی  2۴ 12 آذر، عادل  ۴

5 
پاپلی یزدی،  

حسین محمد  
 ۴5 5 باپیری، جعفر 25 12

توالیی،  

 سیمین 
۳ 

 ۴6 5 حیدری چیانه، رحیم  26 12 سقایی، مهدی  6
جمعه پور،  

 محمود 
۳ 

 ۴۷ 5 دهقانیان، سیاوش  2۷ 11 مومنی، منصور  ۷
حافظ نیا،  

 محمدرضا 
۳ 

 ۴۸ 5 رنجبریان، بهرام 2۸ 10 بازرگان، عباس  ۸
رامین مهر، 

 حمید 
۳ 

 ۳ روستا، احمد  ۴9 5 ضیایی، محمود  29 9 پارسائیان، علی  9

 50 5 فرزین، محمدرضا  ۳0 9 داوری، علی  10
سعدی،  

 محمدرضا 
۳ 

 51 5 فعال قیومی، علی  ۳1 9 رضازاده، آرش  11

صالح 

اردستانی،  

 عباس 

۳ 

 52 ۴ پیروزبخت، معصومه  ۳2 9 زاهدی، محمد  12
صالحی، 

 صادق
۳ 

 5۳ ۴ چارستاد، پروانه  ۳۳ 9 سرمد، زهره 1۳
فرج زاده،  

 منوچهر
۳ 

 5۴ ۴ دالور، علی  ۳۴ 9 کاظمی، مهدی  1۴
فروزنده،  

 بهمن 
۳ 

 55 ۴ رضوانی، علی اصغر  ۳5 ۸ ایزدی، داوود  15
مجنونیان،  

 هنریک
۳ 

 56 ۴ رهنمایی، محمد تقی  ۳6 ۸ حجازی، الهه 16
معصومی,  

 مسعود 
۳ 

1۷ 
محالتی، صالح  

 الدین
اهری، علی کالهی  ۳۷ ۸  ۴ 5۷ 

موسوی،  

 میرنجف
۳ 

1۸ 
تاج زاده نمین،  

 ابوالفضل
 5۸ ۴ کوچکی، عوض  ۳۸ ۷

میرزایی، 

 روزبه 
۳ 

 ۳9 ۷ دانایی فرد، حسن  19
منشی زاده، رحمت  

 اهلل
۴ 59 

نصیری،  

 فاطمه 
۳ 

20 
رضوانی،  

 محمدرضا 
 ۳ یخشکی، علی  60 ۴ موحد، علی  ۴0 ۷

 

که سید محمد اعرابی، سید مهدی الوانی و حمید  دهد  نشان می  1۳های جدول شماره  داده

مورد ، پراستنادترین نویسندگان منابع فارسی در    1۴و    15،  1۷ضرغام بروجنی به ترتیب با  
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این نشریه هستند. در این جدول، صرفاً  219بین   با بیش از    مقاله   ۳نویسندگان و مترجمان 

 اند. استناد ذکر شده

 ستناد در مقاالت . نوع منابع فارسی مورد ا4.4.2
  

 فراوانی نوع منابع فارسی مورد استناد در مقاالت  :14جدول 

ردی 

 ف 

دور 

 ه

 شماره 

 مجله 

 سال

انتش 

 ار

تعدا 

 د

 مقاله

منابع  

 فارسی
 اسناد پایان نامه  کتاب  مقاله

فراوان

 ی

فراوان

 ی

درص 

 د

فراوان

 ی

درص 

 د

فراوان

 ی

درص 

 د

فراوان

 ی

درص 

 د

1 1۴ ۴5-۴۸ 9۸ ۴0 51۷ ۳۷1 ۸/۷1 9۸ 9/1۸ ۳۳ ۴/6 15 9/2 

2 1۳ ۴1-۴۴ 9۷ 29 ۳۳۷ 2۴2 ۸/۷1 60 ۸/1۷ 2۸ ۳/۸ ۷ 1/2 

۳ 12 ۳۷-۴0 96 2۴ 92۳ 51۸ ۴/۷۷ ۴0 ۷/16 9 ۸/۳ 5 1/2 

۴ 11 ۳۳-۳6 95 2۴ ۸29 ۸21 2/۷۳ 25 ۴/1۷ 21 1/۷ ۷ ۳/2 

5 10 29-۳2 9۴ 2۴ 2۴۴ 1۷1 1/۷0 50 5/20 1۷ ۷ 6 ۴/2 

6 9 25-2۸ 9۳ 2۴ 2۴9 15۴ 9/69 ۷5 1/۳0 1۸ 2/۷ 2 ۸/0 

۷ ۸ 21-2۴ 92 2۸ ۳۳0 215 1/۴9 ۳11 2/۳۴ 2۸ 5/۸ 2۷ 2/۸ 

۸ ۷ 1۷-20 91 26 2۳۷ 12۴ ۳/52 ۷5 6/۳1 22 ۳/9 16 ۸/6 

 2۳ ۸ جمع 
9۸-  

91 
219 512۴ ۷162 ۴/66 56۳ 2۳ 1۷6 2/۷ ۸5 ۴/۳ 

 

فصلنامه، این منابع به چهار گروه برای تعیین پراستنادترین منابع مورد استفاده در مقاالت 

پایان کتاب،  آنمقاله،  از  یک  هر  درصد  و  فراوانی  و  بندی شدند  دسته  اسناد  و  در  نامه  ها 

منبع فارسی به کار رفته در مقاالت این نشریه، مقاله با    2۴51مقاالت استخراج شد. از تعداد  

است  ۴/66معادل    162۷فراوانی   فارسی  منبع  پراستنادترین  با  درصد  کتاب  درصد،    2۳. 

 دهند. درصد، استنادهای دیگر منابع فارسی را تشکیل می  ۴/۳درصد و اسناد با    2/۷نامه با  پایان

 

 
 

 . نوع منابع انگلیسی مورد استناد در مقاالت 4.4.3
 

 فراوانی نوع منابع انگلیسی مورد استناد در مقاالت  :15جدول 
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 دوره ردیف 
 شماره

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد

 مقاله

منابع 

 انگلیسی 
 پایان نامه کتاب  مقاله

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  فراوانی 

1 1۴ ۴5 -۴۸ 9۸ ۴0 ۳111 692 2/۸۳ 615 1۴ ۳1 ۸/2 

2 1۳ ۴1 -۴۴ 9۷ 29 ۸0۳ 6۸0 ۷/۸۴ 120 9/1۴ ۳ ۴/0 

۳ 12 ۳۷ -۴0 96 2۴ ۷00 59۸ ۴/۸5 ۸۴ 12 1۸ 6/2 

۴ 11 ۳۳ -۳6 95 2۴ 602 502 ۴/۸۳ ۸۴ 1۴ 16 6/2 

5 10 29 -۳2 9۴ 2۴ 61۳ 52۴ 5/۸5 ۷2 ۷/11 1۷ ۸/2 

6 9 25 -2۸ 9۳ 2۴ ۷56 ۴۴۸ ۴/۸5 ۷5 2/1۳ ۸ ۴/1 

۷ ۸ 21 -2۴ 92 2۸ 6۴0 ۳51 2/۸0 510 ۴/16 22 ۴/۳ 

۸ ۷ 1۷ -20 91 26 595 ۴92 ۸۸ 5۸ ۴/10 9 6/1 

- 91 ۳2 ۸ جمع 

9۸ 

219 59۷5 19۴۷ ۳/۸۴ 5۴۷ 5/1۳ ۴12 2/2 

 

با    559۷از مجموع   انگلیسی  مورد استناد در مقاالت فصلنامه، مقاله  درصد   ۳/۸۴منبع 

درصد،    2/ 2درصد و پایان نامه با    5/1۳پراستنادترین منبع انگلیسی است. همچنین کتاب با  

 .اندمیزان کمتری از استنادها را به خود اختصاص داده
 

 استنادی فارسی. میزان روزآمدی منابع 4.4.4
 

 میزان روزآمدی منابع استنادی فارسی در مقاالت: 16جدول 

 دوره  ردیف 
 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد 

 نویسندگان 

 تعداد 

 مقاله
 روزآمد  قابل قبول  قدیمی   منابع 

فاقد  

 تاریخ 

 2 1۳۸ 25۸ 119 فراوانی 51۷ ۴0 116 ۸9 ۴5-۴۸ 1۴ 1

 ۴/0 ۷/26 9/۴9 2۳ درصد 

 1 12۴ 11۸ 9۴ فراوانی ۳۳۷ 29 ۷9 9۷ ۴1-۴۴ 1۳ 2

 ۳/0 ۸/۳6 ۳5 9/2۷ درصد 

 ۳ 111 96 29 فراوانی 92۳ 2۴ 6۷ 96 ۳۷-۴0 12 ۳

 ۳/1 ۴/۴6 2/۴0 1/12 درصد 

 2 15۷ 10۳ ۳6 فراوانی ۸29 2۴ 6۳ 95 ۳۳-۳6 11 ۴

 ۷/0 ۷/52 5/۳۴ 1/12 درصد 
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 0 125 ۷0 ۴9 فراوانی 2۴۴ 2۴ 6۴ 9۴ 29-۳2 10 5

 0 2/51 ۷/2۸ 1/20 درصد 

 ۳ 106 9۳ ۴۷ فراوانی 2۴9 2۴ 66 9۳ 25-2۸ 9 6

 2/1 6/۴2 ۳/۳۷ 9/1۸ درصد 

 2 1۴2 120 66 فراوانی ۳۳0 2۸ ۷۳ 92 21-2۴ ۸ ۷

 6/0 ۴۳ ۴/۳6 20 درصد 

 6 11۸ 66 ۴۷ فراوانی 2۳۷ 26 6۸ 91 1۷-20 ۷ ۸

 5/2 ۸/۴9 9/2۷ ۸/19 درصد 

 جمع 
 

 19 1021 92۴ ۴۸۷ فراوانی 512۴ 219 596 91-9۸ ۳2 ۸

 ۸/0 6/۴1 ۷/۳۷ 9/19 درصد 

 

)فارسی و انگلیسی(، سعی شده است    الزم به ذکر است که در بررسی روزآمدی منابع

فصلنامه با تاریخ نشر منابع عالوه بر تاریخ انتشار منابع استنادی، فاصله زمانی انتشار مقاالت  

مورد استناد، نیز در نظر گرفته شود. به همین منظور منابع فارسی یا انگلیسی که تاریخ انتشار  

سال قبل از آن    ۴آن، در همان سال چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات مدیریت جهانگردی تا  

سال به لحاظ   10تا  5زمانی   باشد، به عنوان منابع »روزآمد« شناخته می شوند. منابعی با فاصله

سال و    11اند و منابعی با فاصله زمانی انتشار  روزآمدی منابع »قابل قبول« در نظر گرفته شده

 . است)به نسبت تاریخ چاپ مقاله در فصلنامه(، منابعی قدیمی  بیش از آن

استنادی به  درصد منابع    ۷/۳۷منبع فارسی در مقاالت مورد بررسی نشریه،    2۴51از تعداد  

تا   1۳9۴)  سال اخیر   5درصد منابع که در    6/۴1لحاظ روزآمدی، منابعی قابل قبول هستند.  

 1۳۸۸درصد منابع استنادی که قبل از سال    9/19یف شده اند منابع روزآمد هستند و  أل( ت1۳9۸

ده  درصد منابع استناد ش  ۸/0اند. همچنین  اند، به عنوان منابع قدیمی معرفی شدهشدهیف  ألت

  اند. توسط نویسندگان مقاالت، به صورت »بدون تاریخ« ثبت شده

دهد که سید محمد اعرابی، سید مهدی الوانی و حمید  های این پژوهش نشان میبررسی

بار استناد، پراستنادترین نویسندگان منابع فارسی در    1۴و    15،  1۷ضرغام بروجنی به ترتیب با  

 مقاله این نشریه هستند. 219بین 
 

 . میزان روزآمدی منابع استنادی انگلیسی 4.4.5
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 میزان روزآمدی منابع استنادی انگلیسی در مقاالت  :17جدول 

 دوره  ردیف 
 شماره 

 مجله 

 سال

 انتشار 

 تعداد 

 نویسندگان 

 تعداد 

 مقاله

 منابع 

 انگلیسی 
 روزآمد  قابل قبول  قدیمی  

 فاقد 

 تاریخ 

 ۴ 226 ۳16 56۷ فراوانی 111 ۴0 116 ۸9 ۴5-۴6 1۴ 1

 ۴/0 ۳/20 ۴/2۸ 9/50 درصد 

 ۴ 1۸6 2۳1 ۳۸2 فراوانی ۸0۳ 29 ۷9 9۷ ۴1-۴۴ 1۳ 2

 5/0 1/2۳ ۸/2۸ 6/۴۷ درصد 

 6 12۸ 226 ۳۴0 فراوانی ۷00 2۴ 6۷ 96 ۳۷-۴0 12 ۳

 ۸/0 ۳/1۸ ۳/۳2 6/۴۸ درصد 

 ۳ 1۳9 1۸۸ 2۷2 فراوانی 602 2۴ 6۳ 95 ۳۳-۳6 11 ۴

 5/0 1/2۳ 2/۳1 2/۴5 درصد 

 11 1۳0 1۸9 2۸۳ فراوانی 61۳ 2۴ 6۴ 9۴ 29-۳2 10 5

 ۸/1 2/21 ۸/۳0 2/۴6 درصد 

 2 12۳ 1۸5 25۷ فراوانی ۷56 2۴ 66 9۳ 25-2۸ 9 6

 ۴/0 ۷/21 6/۳2 ۳/۴5 درصد 

 ۸ 1۳0 1۸5 ۳1۷ فراوانی 6۴ 2۸ ۷۳ 92 21-2۴ ۸ ۷

 ۳/1 ۳/20 9/2۸ 5/۴9 درصد 

 6 1۴۸ 1۷۷ 22۸ فراوانی 559 26 6۸ 91 1۷-20 ۷ ۸

 1/1 5/26 6/۳1 ۸/۴0 درصد 

 جمع 

 کل

 ۴۴ 1210 169۷ 26۴6 فراوانی 559۷ 219 596 91-9۸ ۳2 ۸

 ۸/0 6/21 ۳/۳0 ۳/۴۷ درصد 

 

مقاالت  منبع انگلیسی مورد استناد در    559۷، از بین  16برمبنای اطالعات جدول شماره  

مدیریت   ۳/۳0فصلنامه،   مطالعات  فصلنامه  مقاالت  در  استناد  مورد  انگلیسی  منابع  درصد 

آیند  گردشگری، با توجه به زمان انتشار مقاالت در فصلنامه، استناداتی قابل قبول به حساب می

 ۸/0. همچنین  هستنددرصد منابع روزآمد    6/21درصد منابع استنادی قدیمی هستند و    ۳/۴۷

 منابع التین فاقد تاریخ هستند.  درصد 
 

  گیریبحث و نتیجه
مقالۀ منتشر شده در فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری،    219این پژوهش با هدف تحلیل  

ها و الگوی مشارکت نویسندگان،  لفۀ: ویژگی ؤمبنای چهار م، بر1۳9۸تا    1۳91های  طی سال
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مقاالت انجام گرفته است. نتایج حاصل از  شناسی، استنادی و عملکردی  های روش ویژگی

ویژگی تحلیل  و  میبررسی  نشان  مقاالت  نویسندگان  مشارکتی  الگوهای  و  از  ها  که  دهد 

درصد نویسندگان را     ۷/۷0مقالۀ این نشریه،    219نویسندۀ مشارکت کننده در    596مجموعه  

شارکت مردان در  دهند، که به صورت میانگین مدرصد را زنان تشکیل می  29.۳و    مردان

مقاالت   تدوین  است  ۴/2تنظیم و  از زنان  بیشتر  به    95و    92  ،91های  . در طی سالدرصد 

همچنین   هستیم.  مقاالت  نگارش  در  مردان  مشارکت  بیشترین  شاهد  درصد    ۸/96ترتیب 

به   که  به صورت گروهی هستند  مقاله  ارائۀ  و  نگارش  به  نشریه، عالقمند  این  پژوهشگران 

با همکاری   و    2نویسنده،    ۳ترتیب  این    ۴نویسنده  در  البته  است که  انجام گرفته  نویسنده 

پایان از  استخراج شده  مقاالت  انتشار  دانشگاهی درخصوص  قوانین  باید  های  نامهخصوص 

 5/۴5های فصلنامه، بیشترین مقاله ها به میزان  در تمامی دورهدر نظر داشت.     دانشجویی را نیز

این   که  است؛  گرفته  انجام  مدیریت  دانشگاهی  تخصص  با  پژوهشگران  توسط  درصد، 

گرایش  با  ترتیب  به  اقتصاد،  پژوهشگران  مدیریت  بازاریابی،  و  بازرگانی  مدیریت  های 

م و  صنعتی  مدیریت  دولتی،  مدیریت  سهیم  مدیریت،  مقاالت  تدوین  در  ورزشی  دیریت 

همچنین  بوده برنامه  1/22اند.  و  جغرافیا  تخصص  با  نویسندگان  با  درصد  ترتیب  به  ریزی 

محیط و  جغرافیا  برنامهگرایش  برنامهزیست،  شهری،  برنامهریزی  روستایی،  ریزی  ریزی 

درصد نویسندگان  ۳/20ند. ریزی جغرافیایی در تنظیم مقاله ها نقش داشته اجتماعی و برنامه

ها تخصص معماری و طراحی شهری و درصد آن  ۳/2با تخصص گردشگری و جهانگردی،  

 2/25اند.  ها، در نگارش مقاالت این نشریه مشارکت داشتهنویسندگان با سایر تخصص   ۷/9

دانش  دانشجو،  نشریه،  مقاالت  نویسندگان  از  عالمه  درصد  دانشگاه  اساتید  یا  و  آموخته 

ناشر فصلنامه  طباطبایی   و  امتیاز  به عنوان صاحب  دانشگاه  این  با  مرتبط  نویسندگان  هستند. 

بیشترین تعداد مقاالت را انتشار    1۳و  ۷،  ۸،  1۴های  مطالعات مدیریت گردشگری، در دوره

 اند.داده

درصد مقاالت انتشار    ۷/9۷شناسی مقاالت، مشخص شد که  های روشدر بررسی ویژگی

کاربردی اهدافی  کرده  یافته  دنبال  برای  را  را  تحلیلی  توصیفی  روش  نویسندگان  اکثر  اند. 

برگزیده مقاالت  روشتدوین  از  ترتیب  به  بعد  مراحل  در  و  پیمایشی،  اند  توصیفی  های 
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برده بهره  تطبیقی  توصیفی  و  محتوا  تحلیل  همبستگی،  حوزه  توصیفی  مقاالت  در  اند. 

نشریه روش تطبیقی کمترین کاربرد را دارد.   این  تحلیل  گردشگری در  برای  روش غالب 

برابر روش کیفی استفاده شده است.    9اطالعات مقاالت، روش کمی بوده است که بیش از  

روش جمعدر  در  استفاده  مورد  ابزار  پرسشنامه،  اطالعات،  آوری  میدانی جمع  آوری  های 

برابر مصاحبه    ۷ت بیش از نیمی از مقاالت بوده است و در مجموع پرسشنامه بیش از  اطالعا 

فرآیند جمع مقالهدر  اطالعات  لحاظ  آوری  به  فصلنامه  مقاالت  بیشتر  است.  داشته  نقش  ها 

بوده پیمایشی  نمونهجامعۀآماری  روش  و  روش  اند  برابر  دو  حدود  در  تصادفی  گیری 

 ورد استفاده قرار گرفته است.  گیری گزینشی و هدفمند منمونه

گرایش بررسی  به  در  نشریه  این  پژوهشگران  گردید  مشخص  مقاالت  عملکردی  های 

شدن جهانی  و  توریسم  مهمان  ۳/2)  موضوعات  و  فرهنگ  توریسم،   ۳/2)  نوازیدرصد(، 

اند. همچنین در غالب  درصد( کمترین گرایش را داشته  ۴/0)  درصد( و کنترل کیفیت توریسم

تنگاتنگ میان محدودۀ زمانی مورد مقاالت   نشریۀ مطالعات مدیریت گردشگری، ارتباطی 

مطالعه در مقاله با زمان انتشار آن وجود دارد. گرایش محققان این نشریه به محدودۀ مکانی  

حدود   کشور،  محدوده  ۳0داخل  با برابر،  مرتبط  مسائل  و  است  کشور  از  خارج    های 

های روستایی، مورد  برابر بیشتر از محدوده  5/11  های شهری  حدودگردشگری در محدوده

 تحلیل قرار گرفته است.وتجزیه

مطالعات مدیریت گردشگری، در مجموع     219در   در فصلنامه  یافته  انتشار  مقاله  مقاله 

منبع فارسی و انگلیسی توسط نویسندگان مورد استناد قرار گرفته شده است که میانگین      ۸0۴۸

این میانگین در سال    استمنبع    ۷/۳6هر مقاله    بیشترین میزان  9۸که  رسد و ( می۸/۴0)  به 

است. برتری میزان استفاده از منابع انگلیسی    6/۳0  ، با میانگین تعداد91کمترین آن در سال  

ها مشهود است. در منابع فارسی به کار رفته در مقاالت  بع فارسی در تمام دورهنسبت به منا

این نشریه، به ترتیب مقاله، کتاب، پایان نامه و اسناد بیشترین فراوانی را در استفاده منابع فارسی  

ع  اند. در منابع انگلیسی به کار رفته در مقاالت، مقاله پر استنادترین منبتوسط محققان را داشته 

انگلیسی است و سپس کتاب و پایان نامه دیگر منابع به کار رفته توسط پژوهشگران است. در  

بحث روزآمدی منابع فارسی در مقاله های مورد مطالعه در این پژوهش، به ترتیب از منابع  
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روزآمد، منابع قابل قبول و منابع قدیمی استفاده شده است و درصد کمی از منابع به کار رفته،  

ورت فاقد تاریخ ثبت شده اند. در منابع انگلیسی به کار رفته در این نشریه، به ترتیب از  به ص

دهد که منابع  ها نشان میمنابع قدیمی، منابع قابل قبول و منابع روزآمد استفاده شده است. داده

 برابر بیشتر از منابع روزآمد انگلیسی است.  9/1روزآمد فارسی، 
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(. تحلیل  1۳9۴).  محمدی، مسعود  و  ممتازان، محبوبه  ؛کلبادی نژاد، کمیل  ؛قاضی میرسعید، سید جواد

استنادی مقاالت فصلنامه پیاورد سالمت،    محتوایی و  رسانی پزشکی اطالع علمی پژوهشی 
 .۴2-۳2، (2)1نوین، 

امیر  ؛محمدی، مهدی ایمان  و   متقی دادگر،  نیا،  (. تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه  1۳9۴).  مطهری 

کالمی -های فلسفیمجله پژوهش،  1۳۷۸-1۳91کالمی طی سال های  -های فلسفیپژوهش 
 . 1۷1-1۴9 (،6۴)16، دانشگاه قم

امیر استنادی مقاله 1۳۸6).  محمدی، مهدی و متقی دادگر،  شماره    ۳0های منتشر شده در  (. تحلیل 

، رسانیمجله کتابداری و اطالع .  1۳۸۴-1۳۷6رسانی بین سال های  فصلنامه کتابداری و اطالع 

10(2) ،۷-۳6 . 

شناسی مطالعات گردشگری (. آسیب1۳96).  خراسانی، محمد امین  و   میرتقیان رودسری، سید محمد

پژوهش  فصلنامه  تحلیل در  کارست  روستایی:  پژوهش محتوا،  های  روستاییفصلنامه  .  های 

10(2) ،۳1۸-۳۴5  . 

.  غفاری، فرهاد   ؛محمدخانی، کامران  ؛صالحی امیری، سیدرضا  ؛ضرغام بروجنی، حمید  ؛ین، مهنابنیک

مفهومی  م(.  1۳9۸) ترکیبدل  فرا  رویکرد  با  فرهنگی  گردشگری  پایدار  نشریه  توسعه   ،
 . 102-۷۳ (،1۴)۷، مطالعات اجتماعی گردشگری
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