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ABSTRACT
This study adopts a pathological approach to aim at tourism research in the Rural Research Quarterly.
It is a qualitative study in terms of nature and an applied one in terms of purpose. The research was
conducted through the content analysis of 38 articles in the Quarterly Journal of Rural Studies. Initially,
previous studies were reviewed and an integrated model was developed to determine the content analysis indicators. Then, the selected sample of articles written in the field of tourism was evaluated. The
macro dimensions of the model in content analysis included identity, structure, function and citation.
The validity and the reliability of the study were confirmed based on the validity of the check list and reliability of the editors. Two different software packages, iMindMap9 and SPSS25, were used in the analysis
process. The causes of deviation and the challenges of tourism research were identified, and the results
were reported according to the dimensions of the content analysis model. Finally, certain solutions were
proposed on the basis of the findings.
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Extended Abstract

T

1. Introduction

he use of content analysis methods in
tourism studies has grown considerably
in recent year. This is owing to their diversity as well as ability to assess the
state of affairs based on standards. The
content analysis of tourism research provides insights into

the limitations, damages, and sections requiring further
attention.
This paper is important in terms of its purpose, which
is the pathology of tourism interdisciplinary research
through content analysis methods. It provides a framework for identifying the elements that must be reported
in order to make tourism studies transparent, effective
and stable. Recommendations are also made for the best
method of content analysis to be used in future tourism
research. Therefore, this article promises to be useful for
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improving interdisciplinary studies in the field of tourism.
The research questions are as follows:
a) What is the identity status of tourism articles in the
Journal of Rural Research?
b) What is the structural status of tourism articles in the
Journal of Rural Research?
c) What is the functional status of tourism articles in the
Journal of Rural Research?
d) What is the citation status of tourism articles in the
Journal of Rural Research?

2. Methodology
This research is a qualitative in terms of nature, applied
in terms of type, and descriptive and cross-sectional in
terms of method. The statistical population of the study
consisted of 38 articles in the field of tourism published
in the Journal of Rural Research in the period of 20112018. To evaluate the articles, a quantitative analysis was
performed of documentary contents. The evaluation indicators were determined according to previous pieces of
research and the authors' overview. Through the analysis
process, the evaluation indicators for each article were reviewed individually and then entered into the software.
The iMindMap9 software package was used to map the
model of content analysis indicators. Also, by the SPSS25
software, the articles were classified and analyzed. The
data analysis was done with descriptive statistical methods, such as data categorization based on distribution,
percentage frequency, mean, and plotting. The validity of
the checklist was confirmed by expert professors. Also,
in order to confirm the reliability, each part of the content
analysis was done by two researchers, and then the results
were compared together.

3. Results
Identity findings: The temporal trend in the publication
of articles in the field of tourism in the Journal of Rural
Studies is a sinusoidal process, but it can be claimed that,
on average, five papers are published every year. The period of "submission-acceptance" of these papers, almost
tends to be more balanced (6 months). Also, the discipline
of most researchers is geography.
Structural findings: As many as 71% of abstracts do
not have conclusions and suggestions (at least the most
important conclusion and suggestion). The articles are
applied research (84%), quantitative research (66%) and
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survey-analytical research (80%). As for the distribution of samples, the statistical population involves all the
tourism stakeholders in a balanced manner, and, in most
studies, the population size is specified and definite. The
most commonly used sampling methods are targeted and
convenience sampling. To estimate the sample size, the
Cochran formula is mainly used. In terms of the instrument type, questionnaire has mostly been used. In the
case of tool reliability, all the papers use Cronbach's alpha
analysis. Also, the mainly used software is SPSS, and the
mostly used method of analysis is descriptive and inferential statistics.
Functional findings: Considering the subjects studied,
four themes can be identified including "Rural Tourism
Sustainable Development", "Rural Tourism Management
and Planning", "Rural Tourism Marketing" and "Rural
Tourism Economics". In terms of "tourism types", rural
tourism (66%) has been studied the most. In terms of the
"description of the study area", more than half of the articles reported the study area in general and with non-academic and non-classified information, and 20% of the articles did not provide any information in this regard. The
highest number of reports on demographic characteristics
for local communities belongs to gender and age, but, for
tourists, it is related to gender and education.
Functional findings: In terms of "citation type", most
articles have cited the studies published from 2011 to the
third issue of 2018. Also, there seems to be a greater tendency to cite articles than books and thesis.

4. Discussion
In our review of the tourism studies published in the
Journal of Rural Research, no article was found written
merely by women researchers. As many as 86% of the
articles followed the test theory (i.e. the deductive strategy), while 50% lacked theoretical foundations. Also,
45% of the articles were without discussion. In terms of
conclusion, 55% of the articles had a typical conclusion of
applied type, and 45% of them had thematic conclusions
(as in brochures). There was even one article without a
conclusion.

5. Conclusion
Many articles (66%) have considered tourism as a dependent variable. In addition, the attitudes expressed in
90% of the articles toward tourism relate to the existing
status of the field. Also, in terms of research tendency,
60% of the articles tend to be constructive. On average,
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every article makes 64% of its citations to external sources and the remaining 36% to internal sources.
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آسیبشناسی مطالعات گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی :کاربست تحلیل محتوا
سیدمح ّمد میرتقیان رودسری* ،1مح ّمدامین خراسانی
ّ
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 -1مدرس ،گروه گردشگری ،دانشکده میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،دانشگاه مازندران ،نوشهر ،ایران.
 -2استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 26 :اسفند 1397
تاریخ پذیرش 18 :خرداد 1398

کلیدواژهها:

آسیبشناسی ،تحلیل
محتوا ،فصلنامه
پژوهشهای روستایی،
مقاالت گردشگری ،ایران

پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی پژوهشهای گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی انجام پذیرفت .روش پژوهش به لحاظ
ماهیت ،کیفی ،ازنظر هدف و نوع ،کاربردی و با رویکرد تحلیل محتوای اسناد بود .جامعهآماری پژوهش ،مقالههای حوزه گردشگری در
فصلنامه پژوهشهای روستایی به تعداد  38مورد بود که با استفاده از رویکرد تمامشماری تمامی مقاالت در تحلیل شرکت داده شدند.
برای تعیین شاخصهای تحلیل محتوا ،در ابتدا ،با مطالعه پژوهشهای پیشین ،مدلی یکپارچه ارائه و سپس بر اساس آن 38 ،مقاله موجود
در حوزه گردشگری ،ارزیابی گردید .ابعاد کالن مدل در تحلیل محتوا شامل ابعاد شناختاری ،ساختاری ،عملکردی و استنادی بود .روایی
و پایایی از طریق روایی فهرست کنترل و پایایی مصحح تأیید گردید .از دو بسته نرمافزاری  iMindMap9و  SPSS25در فرآیند تحلیل
استفاده شد .نتایج تحقیق در غالب شناسایی آسیبها و چالشهای پژوهشهای گردشگری در فصلنام ه پژوهشهای روستایی با توجه به
ابعاد مدل تحلیل محتوا گزارش شد و مبتنی بر آنها ،راهکارهای الزم پیشنهاد و ارائه گردید.

مقدمه
در دنیای امروز ،توسعه ،تا حد زیادی به پژوهش بستگی
دارد ) .(Bashiri, & Khorasani, 2017پژوهشگران در گرایشهای
مختلف علمی ،پژوهشهایی انجام داده & (Asgari, Elahi
) Poorsoltani, 2014و با هدف ارائه روزآمد به دیگران ،آنها را به
شکل مقاله در نشریات چاپ میکنند (Ghahnaviyeh, Movahedi,
) Yarmohamadian & Ajami, 2011و از این طریق به نشر علم در
سراسر جهان کمک مینمایند ).(Hatami Naghani & Abessi, 2017

) Dadgar & Motaharinia, 2015و با وسعت بینالمللیشان ،همانند
دانشگاهی هستند که در آنها یافتههای پژوهشی به بحث
گذاشته میشود ).(Azimzadeh, Shajie, Saffar & Afroozi, 2017
اهمیت و ضرورت فعالیتهای علمی پژوهشگران و نشریات و
نقش آنها در توسعه بسیاری از کشورها بهوضوح مشخص شده
است ).(Allahyari et al., 2015
همانند ابعاد دیگر توسعه ،توسعه علمی ،امری شدنی است،
البته پیچیدهتر و بلندمرتبهتر ) ،(Allahyari et al., 2015و طبیعتاً
این امر بهخودیخود حاصل نمیشود ) (Radfar, 2014بلکه با
بررسی وضعیت پژوهشی و ارزیابی فعالیتهای علمی پژوهشگران
و نشریات همراه خواهد بود ).(Mirhoseini & Jalili Baleh, 2009
چنانچه فرآیند پژوهش متناسب با شناخت واقعيت تعيين شود

نشریات علمی و مقاالت منتشرشده در آنها ،بهعنوان قلب تپنده
حیات علمی جوامع ) ،(Zeraatkar & Alishan karami, 2013باوجود
پُرهزینه و وقتگیر بودن فرآیند انتشار (MalekMohammadi,
) ، 2008نقش مهمی را جهت تولید ،انباشت و توزیع دادهها و
اطالعات علمی ) (Zaki, 2007و شکلدهی به شبکه پیچیده تبادل
اطالعات ) (Allahyari, Daghighi Masouleh & Eftekhari, 2015ایفا
مینمایند و نیز نسبت به کتب و سایر منابع براي پژوهشگران
جذابیت و کاربرد بیشتري دارند ).(Noie, 2011

)(Mohammadneghad Shurkaee, Jashni Arani & Yazdani, 2011

نشریهها از اصلیترین قالبهای انتقال و تبادل دانش در
سطح علمی تحقیق بهحساب میآیند (Mohammadi, Motaghy

در این بستر بايد توجه داشت مطالعاتی که در باب يك موضوع
مشخص صورت ميگيرند ،لزوماً از ارزش يكساني برخوردار

توسعه دستیافتنی خواهد بود .ازاینرو ،با توجه به نقش و اهمیت
مقاالت و نشریههای علمی در عرصه علم و دانش (Ghahnaviyeh
) ،et al., 2011تحلیل و بررسی روند آنها بیشازپیش اهمیت دارد
).(Azimzadeh et al., 2017
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نيستند و الزم است براي كاربست نتايج ،با سنگ محكي ارزيابي
شوند و سپس ،به كار گرفته شوند ).(Abbasi & Serajzadeh, 2015
بررسی وضعیت مقاالت علمی منتشرشده در نشریهها و توجه
به محتوای آنها ) (Azimzadeh et al., 2017میتواند شکافهای
علمی را شناسایی کند ) (Wang, Fang & Chang, 2015و به پربارتر
شدن علوم منتهی شود .درواقع با بررسی پژوهشها ،الگوي
[موضوعی و موضعی] آنها مشخص میشوند (Allahyari et al.,
).2015
ارزیابی ،نقد علمي [و آسیبشناسی] ،یکي از قویترین محرکها
و راههای اعتالی آگاهي علمي است (Mohammadneghad
) .Shurkaee et al., 2011آسیبشناسی مطالعات و مقاالت با
روشهای مختلف صورت میگیرد .یکی از روشهای رایج برای
ارزیابی مقاالت« ،تحلیل محتوا» از طریق کاربرد معیارهای از
پیش تعیین شده است ).(Ziaee, Elahi & Bakhshoodehniya, 2014
از طریق تحلیل محتوای مقاالت منتشرشده در نشریهها میتوان
به ارزیابی وضعیت موجود پژوهشها پرداخت (Tirgar & Aghalari,
).2015
ازجمله امتیازات این روش ،امکان عملی انجام آن و خصوصیت
بارز آن ،دور نگهداشتن بسیاری از اعمالنظرهای شخصی و
تعصبها از نتایج تحقیق است که احتمال میرود در سایر روشها
تا حدی دیده شود ) .(Ghahnaviyeh et al., 2011همچنین میتوان
با توجه به محدودیتهای موجود ،کارآمدترین منابع اطالعاتی را
انتخاب و تهیه نمود ).(Cook, Beckman & Bordage, 2007
در سالهای اخیر ،استفاده از روش تحلیل محتوا در مطالعات
و پژوهشهای گردشگری رشد قابلمالحظهای داشته است
) .(Camprubí & Coromina, 2016برای اینکه مشخص گردد آیا
پژوهشهای گردشگری در حال استاندارد و یا متنوعتر شدن
هستند ،از این روش استفاده شده است (Kim, Bai, Kim & Chon,
) .2018تحلیل محتوای پژوهشهای گردشگری (Xiao & Smith,
) 2006بینشهایی درزمینه محدودیتها ،آسیبها و حوزههای
نیازمند توجه بیشتر را فراهم میآورد & (Ballantyne, Packer
) .Axelsen, 2009البته باید توجه داشت که گردشگری بهعنوان
پدیده پیچیده و چندوجهی ،مستلزم دانشی بینرشتهای 1است
و سه جلوه مهم از تحقیق بینرشتهای که در موضوع گردشگری
قابلمالحظه است ،عبارتاند از )1 :موضوع گردشگری مستلزم
فضای میانجی جهت تعامل بین رشتههاست؛  )2دانش تولیدشده
در رشتههای مختلف ،ورودیهای مهم در این زمینه هستند و
 )3بینرشتهای کردن گردشگری ،فرآیند پیوند زدن از طریق
الیت است ).(Azimi Hashemi & Bostan, 2017
سی ّ
ّ
رشته گردشگری در  40سال گذشته شاهد تغییرات چشمگیری
بوده که با رشد فزاینده در نشریهها ،فرصت انتشار مقاالت و

همکاریهای پژوهشی همراه شده است (Gursoy & Sandstrom,

) .2016بهطور مثال ،در سالهای اخیر ،رشته گردشگری در پایگاه
وب.آو.ساینس 2بهعنوان یک گروه و طبقه علمی مستقل شناخته
شده که بازتابی از پیشرفتهای این رشته است (Min, Park & Kim,
) .2016یا اینکه در دایرهالمعارف گردشگری ،تعداد نشریههای
گردشگری برای قبل از سال  ،1980کمتر از  10جلد گزارش
شده و این رقم برای سال  ،2015تا  290جلد افزایش یافته که در
حدود  150جلد آن به زبان انگلیسی منتشر میشود (McKercher
) ،& Tung, 2015یعنی بینالمللی و برای افراد بسیاری قابلدرک
هستند .نشریههای گردشگری ،بهعنوان بستر اصلی تعامالت
علمی ،هم مقاالت فردی را منتشر نموده و هم منعکسکننده
دامنه و محبوبیت نسبی موضوعات پژوهشی در طول دورههای
زمانی مشخص و برای مناطق جغرافیایی خاص هستند (Shen,
) .Morrison, Wu, Park, Li & Li, 2018
در تأیید میانرشتهای بودن گردشگری باید بیان نمود که
همسو با رشد مطالعه گردشگری در قرن بیستم & (Echtner
) ،Jamal, 1997رشتههای علمی دیگر بهویژه در حیطه علوم انسانی
و اجتماعی بهطور فزایندهای مطالعه ابعاد و ویژگیهای مختلف
گردشگری را در کانون توجه قرار دادهاند & (Bayat, Badri, Rezvani
) .Faraji Sabokbar, 2013در اين ميان ،حضور موضوعات گردشگری
در مطالعات جغرافیدانان بسیار چشمگیر بوده است (Hall & Page,
معرف پديدهاي
) 2006زيرا از ديدگاه آنها ماهيت گردشگري ّ
جغرافيايي است ) .(Williams, 2009بهعالوه ،مطالعه گردشگری
نیازمند نگاهی کلنگر و نظاممند است (Ziaee & Abbaspoor,
) 2015که جغرافیا آن نگاه کلنگر و نظاممند است .آمیختگی
گردشگری در جغرافیا ،مهمترین شکل همپیوندی محیط انسانی
اجتماعی در محیط طبیعی است .این محیطها بهعنوان رکن
اصلی جریان گردشگری ایفای نقش میکنند ).(Karami, 2012
بهرغم آنکه گردشگری از موضوعات داغ دهههای اخیر بوده و

در رشتههای مختلفی [بهویژه جغرافیا] توسعه یافته (Razavizade

) ،& Saeedi, 2014ا ّما بهطور خاص ،ادبیاتی تحت عنوان جغرافیای
گردشگری چندان توسعه نیافته و بهطور عمده ،مطالعاتی پراکنده
در الگوهای فضایی-جغرافیایی (روستایی ،شهری ،دریایی و
ساحلی ،کوهستانی،جنگلی) صورت پذیرفته است .برای نمونه،
گردشگري از نيمه دوم قرن بيستم وارد ادبيات علمي مطالعات
روستايي شده است ).(Bayat et al., 2013
مطالعه حاضر بهمنظور شناسایی الگوهای رایج و آسیبهای
حوزه مطالعات میانرشتهای گردشگری با استفاده از روش
تحلیل محتوا انجام شده است .فصلنامه پژوهشهای روستایی به
دالیل (خاص) ماهیت جغرافیایی ،ماهیت و رویکرد بینرشتهای
و پذیرش مطلوب در بین متخصصان و محققان میانرشتهای

1. Interdisiplinarity
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گردشگری و دالیل (عام) نمایه شدن در پایگاههای علمی داخلی
و خارجی ،ارزیابی سرقت علمی ،دارا بودن ضریب تأثیر باال در
پایگاه  ISCو بهعنوان بستر تحلیل محتوا برای پژوهش حاضر
قرار گرفته است .بررسیهای داخلی نگارندگان از فصلنامه نشان
میدهد که موضوع گردشگری ،هم به لحاظ ارسال مقاله ،3هم
بازدید و دریافت مقاله توسط محققان و عموم 4از سایت فصلنامه
و هم میزان چاپ ،5موضوع بسیار مهم و پُرمخاطب است.
تحلیل مقاالت گردشگری منتشرشده در این نشريه اين مهم
را نيز آشكار میكند كه چه نظامي بر جريان مبادلهي اطالعات
در حوزه جغرافیای گردشگری حاكم است .عالوه بر آن ،ميتوان
برنامهريزيهاي راهبردي در انجام پژوهشها و سياستهاي
پژوهشي در اين حوزه را فراهم نمود.
مطالعه حاضر ،با توجه به اهداف الگویابی و آسیبشناسی از
طریق تحلیل محتوا در حوزه مطالعات میانرشتهای گردشگری
اهمیت داشته ،همچنین چارچوبی برای شناسایی عناصری که
باید گزارش شود تا مطالعات گردشگری شفاف ،مؤثر و پایا باشد
را ارائه و توصیههایی برای بهترین روش استفاده از تحلیل محتوا
در تحقیقات گردشگری آتی تعیین مینماید؛ بنابراین انتظار
میرود که این مقاله برای بهبود مطالعات میانرشتهای درزمینه
گردشگری مفید باشد .پرسشهای پژوهش حاضر عبارتاند از:
 -1وضعیت شناختاری مقاالت گردشگری فصلنامه پژوهشهای
روستایی چگونه است؟
 -2وضعیت ساختاری مقاالت گردشگری فصلنامه پژوهشهای
روستایی چگونه است؟
 -3وضعیت استنادی مقاالت گردشگری فصلنامه پژوهشهای
روستایی چگونه است؟
 -4وضعیت عملکردی مقاالت گردشگری فصلنامه پژوهشهای
روستایی چگونه است؟

 33تاکنون (شماره پاییز  ،)97تعداد  121مقاله با موضوع گردشگری به مجله
پژوهشهای روستایی ارسال شده است.
 44در زمان نگارش مقاله حاضر (زمستان  ،)1397در گزارش مقاالت پُربازدید
در سایت فصلنامه ،چهارمین مقاله با تقریباً  6000بازدید ،مربوط به حوزه
گردشگری (بهویژه گردشگری روستایی) است و در گزارش دریافتی از بخش
مدیریت سایت نسبت به پُردریافتترین مقاله ،چهارمین مقاله با میزان دریافت
حدود  6000مربوط به حوزه گردشگری روستایی است.
 55ارزیابیها نشان داد که از زمان شروع به انتشار فصلنامه تا پایان سال ،1397
بهطور کل  309مقاله چاپ شده است که دراینبین 36 ،مقاله یعنی در حدود
 12درصد در حوزههای موضوعی گردشگری بوده است .همچنین با توجه به
دستورالعملهای وزارت علوم برای فصلنامهها ،اگر کمترین تعداد مقاالتی که
میبایست در یک شماره چاپ شوند را  7مقاله در نظر بگیریم ،با  36مقاله،
تقریباً میتوان  5شماره از فصلنامه را منتشر ساخت.

مروری بر ادبیات موضوع
از زمانی که «برنارد برلسون »6روش تحلیل محتوا را بهعنوان
روشی مستقل نامگذاری و تعریف کرد ،بیش از نیمقرن میگذرد
) .(Mohamadifar, 2008در تعریف برلسون ،تحلیل محتوا یک شیوه
کمی محتوای آشکار
پژوهشی است که برای تشریح عینی ،منظم و ّ
پیامهای ارتباطی به کار میرود & (Zeighami, Nesami, Oskouie,
) .Nikravesh, 2008بارزترین ویژگی که تحلیل محتوا را از دیگر
روشهای پژوهش کیفی یا تفسیری تحلیل پیام متمایز میکند،
تالش این روش برای کسب معیارهای علمی است (Cooper,
) .1998بر اساس غالب تعاریف ،تحلیل محتوا در الگوی تحقیق
اجتماعی اثباتی میگنجد ).(Klee, 1997
تحلیل محتوا« ،یک روش تحقیق تجربی است که برای ارزیابی
نظاممن ِد محتوای پنهان در تمام اشکال ارتباطات ضبطشده
مورداستفاده قرار میگیرد» ) .(Kolbe & Burnett, 1991این روش
را میتوان بهعنوان بررسی نظاممند جنبه خاصی از دادهها برای
شناسایی الگوها ،مقولهها ،نگرشها و معانی در نظر گرفت و نیز
بهعنوان «مرحلهای از پردازش دادهها» محسوب میشود که در
آن محتوای ارتباطی ،از طریق استفاده عینی و منظم از قوانین
طبقهبندیشده ،به اطالعاتی که میتوان آنها را خالصه و مقایسه
کرد ،تبدیل شده ) (Paisley, 1969 Cited in Berg, 2009ازاینرو،
کمیتسنجی است
تحلیل محتوا بر اساس عینیت ،اسلوبسازی و ّ
).(Kassarjian, 1977
در ایران تقریباً از دهه  ،50از تحلیل محتوا در امر تحلیل
مطبوعات استفاده شد و در سالهای بعد ،در قالب پایاننامههای
تحصیلی و نیز پروژههای تحقیقاتی ،تعداد آنها افزایش یافت
) .(Mohamadifar, 2008درزمینه تحلیل محتوای مقاالت مجالت
علمی پژوهشی تاکنون پژوهشهای مختلفی صورت پذیرفته و
بسیاری از مجالت برای بررسی وضعیت خود دست به چنین
اقدامی زدهاند ).(Bashiri, & Khorasani, 2017
تحلیل محتوا و ارزیابی پژوهشهای [گردشگری] ،عالوه بر
اینکه درک صحیحی از رویکرد نظری ،روشها و تکنیکهای
مورداستفاده تحقیق و چگونگی پیشرفت نظری و روشی در این
حوزه فراهم میآورد ،میتواند فرضیاتی را در رابطه با تکامل دانش
گردشگری ارائه کرده و نتیجهگیری قابلاثبات و محکمی را در
مورد سیر تحول پژوهش ارائه نماید (Azimi Hashemi & Bostan,
).2017
علیرغم فرصتهایی که روش تحلیل محتوا در اختیار
پژوهشگران گردشگری قرار میدهد ) ،(Vitouladiti, 2014اما در
پژوهشهای گردشگری به میزان بسیار کمتری از آن استفاده
شده است )(Stepchenkova, Kirilenko & Morrison, 2009
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زیرا محققان گردشگری تمایلی به استفاده از تحلیل محتوا
ندارند ) .(Mehmetoglu and Dann, 2003از دیدگاه پژوهشگران
گردشگری ،کاربرد تحلیل محتوا در مطالعات گردشگری،
پیچیدهتر از سایر رشتهها است ،مخصوصاً برای پژوهشهایی که
کمی تحلیل محتوا هستند (Stepchenkova et al.,
دارای پارادایم ّ
).2009
درزمینه تحلیل محتوای مقاالت گردشگری در ایران کارهای
اندکی انجام شده است که در ادامه (جدول شماره  )1به بررسی
آنها پرداخته شده است.
همچنین بهمنظور غنای بیشتر و امکان تطبیق با یافتههای

دیگر محققان در سایر علوم که قلمرو روشی مشترک با مقاله
حاضر دارند ،در (جدول شماره  )2این موضوع بررسی شده است.
مبتنی بر بررسی ادبیات پژوهش و شناخت نسبت به معیارهای
تعیینشده برای تحلیل محتوای مقاالت در آنها ،بر اساس
هدف و سؤاالت پژوهش حاضر ،معیارهای موردبررسی در این
پژوهش بهصورت چهارچوبمند (تصویر شماره  )1ارائه شده
است .در پژوهشهای سابق ،از معیارهای محدودی استفاده
شده بود .پژوهش حاضر با ترکیب آن معیارها و اضافه نمودن
معیارهای جدید به چارچوب مشخصی برای تحلیل محتوا با
هدف آسیبشناسی پژوهشهای حوزه گردشگری در فصلنامه
پژوهشهای گردشگری رسید.

جدول  .1مطالعات پیشین داخلی و خارجی با قلمروی موضوعی مشترک (گردشگری) با تحقیق حاضر.
(پژوهشگر ،سال)

معیارهای بررسیشده در تحلیل محتوا

)(Ahn & Back, 2018

چشمانداز پژوهش ،محدوده جغرافیایی ،ابعاد موضوعی پژوهش ،روششناسی پژوهش.

& (Cheng, Edwards, Darcy
)Redfern, 2018

میزان انتشار و استناد بر اساس روند زمانی ،رشته تخصصی.

) (Shen et al., 2018
)(Kim et al., 2018
(Azimi Hashemi & Bostan,
)2017

توزیع فضایی مطالعات (کشوری و منطقهای) ،روابط همزیستی محدودههای جغرافیایی موردمطالعه ،موضوعات محبوب
موردمطالعه ،انواع گردشگری.
موضوع ،میزان استنادها ،روند زمانی انتشار ،روش تحقیق ،جمعآوری دادهها ،روش تحلیل ،روند زمانی انتشار مقاالت مروری،
نوعشناسی مرور و نویسندگان پُراستناد.
مشخصات فرمی مقاله ،مشخصات نویسندگان ،ادبیات نظری ،روششناسی ،ویژگی جمعیتشناختی گردشگران ،سنخبندی
گردشگران؛ کنشهای عینی و ذهنی گردشگر-میزبان؛ پیامدهای مثبت و منفی ،ساختارها و کارکردهای نظام گردشگری.

)(Camprubí & Coromina, 2016

مسائل موضوعی ،روش نمونهگیری ،عینیت ،اسلوببندی ،قابلیت اطمینان و نویسندگان پراستناد و تأثیرگذار.

)(Gabor, 2015

حوزه موضوعی (نشریهها و روند زمانی انتشار) ،ماهیت تحقیق ،محدوده جغرافیایی

)(Razavizade & Saeedi, 2014

بررسی متغیر گردشگری بهعنوان متغیر مستقل و وابسته در بستر جامعهشناسی گردشگری.

)(Bayat et al., 2013
)(Tsang & Hsu, 2011
)(Law, Qi & Buhalis, 2010
)(Lu & Nepal, 2009
)(Law, Ye, Chen & Leung, 2009

روند زمانی ،پراکنش جغرافیایی ،رشتههای تخصصی نویسندگان ،محورهای مطالعاتی ،اشکال گردشگری ،روششناسی ،شیوه
گردآوری و تحلیل دادهها.
روند زمانی انتشار ،ابعاد موضوعی ،رشته نویسندگان ،وابستگی سازمانی ،تعداد نویسندگان ،روش تحقیق ،ماهیت مقاله،
جمعآوری و نوع دادهها ،تحلیل دادهها.
وبسایتهای موردمطالعه ،تعیین بخشهای صنعتی ،نواحی جغرافیایی ،ابزار ارزیابی ،متغیرهای مستقل و وابسته و واحد
تحلیل و مشاهده.
شماره/سال و روند زمانی انتشار ،حوزههای مطالعاتی ،اشکال گردشگری ،مقولههای موضوعی ،چشمانداز تحقیق ،مفاهیم و
اندازهگیریها و روششناسی.
نویسندگان ،روند زمانی انتشار ،استناد ،رتبهبندی میزان استنادها ،محورهای موضوعی،

)(Xiao & Smith, 2006

نویسندگان ،عناوین و موضوعات ،ناشر ،دوره انتشار ،استناد به نشریههای گردشگری ،منابع ،روششناسی

(Jogaratnam, Chon, McCleary,
)Mena & Yoo, 2005
(Palmer, Sesé & Montano,
)2005

تخصص نویسندگان ،نویسندگان پُرکار و وابستگی سازمانی.

)(Baloglu & Assante, 1999
)(Reid & Andereck, 1989

روشهای آماری تحلیل.

میزان و روند زمانی تمرکز موضوعی نشریهها ،بخشبندی صنعت ،ماهیت کمّی و مفهومی ،واحد تحلیل یا مشاهده ،روش
نمونهگیری ،روش تحقیق ،تکنیکهای آماری
روشهای آماری تحلیل دادهها مبتنی بر روند زمانی.

)(Chon, Evans & Sutherlin, 1989

موضوعی ،روششناسی و نویسندگان.

)(Dann, Nash & Pearce, 1988

روششناسی.
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جدول  .2مطالعات پیشین داخلی و خارجی با قلمروی روشی مشترک با تحقیق حاضر.
(پژوهشگر ،سال)

معیارهای بررسیشده

)(Shafiei Sabet & Sedighi, 2018

پارادایمشناسی (اثباتگرایی ،تفسیری و انتقادی) ،معرفتشناسی ،هستیشناسی ،روششناسی و مقیاس جغرافیایی

)(Fatahi, Pourtaheri & Eftekhari, 2018

نشریهها ،روند زمانی ،پراکنش زمانی ،رشته تخصصی ،محورهای مطالعاتی ،نگرش و جهتگیری زمانی ،گرایش
پژوهش ،روششناسی ،شیوههای گردآوری و تحلیل دادهها ،استدالل و شیوه پژوهش.

)(Bashiri, & Khorasani, 2017

ویژگی نویسندگان (جنسیت ،تخصص ،وابستگی سازمانی و نویسندگان پُرکار) و ویژگی مقاالت (گرایش
موضوعی ،محدوده جغرافیایی پژوهشها ،مقاالت پُردریافت و پُربازدید)

)(Safaei Pour & Rahimi Chamkhani, 2018

تورش انتخاب نمونه در نمونهگیری احتمالی

مأخذ :واکاوی ادبیات و پیشینه پژوهش1397 ،
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تصویر  .1چارچوب تحلیل محتوا برای مقاالت گردشگری .مأخذ :مبتنی بر ادبیات و پیشینه پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

همانطور که مشاهده میشود (تصویر شماره  ،)1این چارچوب
از بیرونیترین ابعاد تا درونیترین شاخصهای تحلیل محتوا برای
مقاالت گردشگری را در برمیگیرد .اما باید گفت که یک چارچوب
جامع نیست ،زیرا نگارندگان مقاله حاضر بر این هستند که آخرین
دستاورد نظری برای تبیین پدیدهها ،نظریه سیستمی و رویکرد
منتج از آن یعنی رویکرد اقتضایي است که از ادعای نظریهپردازان
اوليه که مدعي ارائه اصول و قوانين جهانشمول بودند ،فراتر رفته
و درستي دیدگاه را به درک شرایط ،مشروط نموده است.

روششناسی تحقیق
مقاله حاضر برحسب ماهیت ،کیفی ،ازنظر نوع پژوهش،

کاربردی و بر مبنای روش پژوهش ،توصیفی و مقطعی است.
جامعه آماری پژوهش 83 ،مقاله انتشاریافته در حوزه گردشگری
در فصلنامه پژوهشهای روستایی در بین سالهای -1389
کمی 7بر پایه
 1397است (پیوست  .)1از روش تحلیل محتوای ّ
مطالعه اسنادی ،برای ارزیابی مقاالت استفاده گردید .شاخصهای
ارزیابی ،با توجه به پژوهشهای پیشین و دیدگاه تکمیلی
نگارندگان ،تعیین شد .فرآیند تحلیل به این صورت بود که
شاخصهای ارزیابی برای تمامی مقاالت بهصورت جداگانه بررسی
 77نگارندگان تالش نمودند با بهکارگیری این روش ،الگوهای ارتباطی را
بهصورت چهارچوبمند و تکرارپذیر ،تحلیل نمایند و مبتنی بر قوانین معتبر
اندازهگیری ،ارزشهای عددی به متن نسبت داده و ارزیابی نمایند.
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و سپس وارد نرمافزار میشدند .از بسته نرمافزاری iMindMap9

جهت ترسیم مدل شاخصهای تحلیل محتوا و از بسته نرمافزاری
 SPSS25برای طبقهبندی و تحلیل مقاالت استفاده شد .در تحلیل
دادهها ،روشهای آمار توصیفی نظیر دستهبندی دادهها برحسب
توزیع و درصد فراوانی ،میانگین و رسم نمودارها بهکارگیری شد.
روایی چکلیست با استفاده ازنظر استادان متخصص تأیید گردید.
همچنین بهمنظور تأیید پایایی ،پایایی مصحح استفاده گردید؛ به
این صورت که تمامی بخشهای تحلیل محتوا بهوسیله هر دو
نگارنده انجام گرفت و نتایج با یکدیگر مقایسه شد.

یافتهها
وضعیت شناختاری مقاالت گردشگری فصلنامه
پژوهشهای روستایی
بررسی روند انتشار مقاالت حوزه گردشگری در فصلنامه
پژوهشهای روستایی بر اساس سال چاپ (تصویر شماره )2
نشان میدهد که از سال  1389تا سال ( 1397پایان شماره
سوم فصلنامه) بهطور کل  38مقاله مرتبط با گردشگری به چاپ
رسیده است .کمترین تعداد مقاله مربوط به سالهای ،1389
 1392و 3( 1396مقاله) و بیشترین آن در سال  6( 1390مقاله)
است .همانگونه که مشاهده میشود ،روند چاپ مقاالت حوزه
گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی در طی این 9سال،
یک سیر سینوسی داشته و میتوان ادعا نمود که از سال 1389
تا  1397بهطور میانگین در هرسال  5مقاله به چاپ رسیده است.
این روند چاپ تقریباً برابر میتواند به این دالیل باشد که اوالً
نگرش مسئولین فصلنامه به تحقیقات حوزه گردشگری مثبت
است و به آن بهعنوان یک حوزه اولویتدار و بااهمیت مینگرند؛
ثانیاً ،این حوزه از جنبههای مختلف ازجمله راهکار توسعه پایدار،
موردتوجه مسئولین و محققان برنامهریزی و توسعه روستایی
است .در بررسی سبکهای انتشار مقاالت ،سه معیار ماهیت

مقاله ،تعداد صفحات مقاله و مدت زمان تاریخ ارسال -تاریخ
پذیرش ،8ارزیابی گردید .در ارزیابی معیار ماهیت مقاله ،یافتهها
نشان داد که از  38مقاله حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای
روستایی 32 ،مقاله ( 84درصد) بهصورت مقاله مستقل 4 ،مقاله
( 11درصد) بهصورت مستخرج از پایاننامه و  2مقاله ( 5درصد)
بهصورت مستخرج از تز هستند .همچنین در بررسی معیار تعداد
صفحات مقاله مشخص شد که بیشترین تعداد صفحات مقالهها
( 41صفحه) ،کمترین تعداد صفحات مقالهها ( 14صفحه) و
میانگین تعداد صفحات مقالهها ( 25صفحه) است .دراینبین
پُرتکرارترین ( ُمد) تعداد صفحات برای مقالهها 14 ،صفحه (5
مقاله) 22 ،صفحه ( 5مقاله) 26 ،صفحه ( 5مقاله) و  28صفحه
( 5مقاله) است.
بهعالوه ،شاخص مدت زمان تاریخ ارسال -تاریخ پذیرش
بر اساس تعداد روز اندازهگیری شد .یافتهها نشان میدهد که
بیشترین مدت زمان  517روز (حدود  17ماه) ،کمترین مدت
آن  9روز و مقدار میانگین آن  179روز (حدود  6ماه) است.
بررسیهای جزئیتر مشخص ساخت که فرآیند داوری  19مقاله
( 50درصد) بیشتر از مدت زمان میانگین (  6ماه) طول کشیده و
 19مقاله ( 50درصد) نیز کمتر و یا در حدود مدت زمان میانگین
داوری شده است .مدت زمان تاریخ ارسال -تاریخ پذیرش این
مقاالت بهطور نسبی به سمت متعادلتر شدن ( 6ماه) میل
میکند .ا ّما برای افزایش کارایی (کاهش اتالف وقت محققان)،
زمان میانگین میبایست کاهش یابد .دالیل این روند میتواند
عدم انگیزش داوران ،طوالنی شدن فرآیند بازنگری و پاسخ
نویسندگان به داوران ،عا م بودن حیطه فصلنامه و ارسال مقاالت
زیاد چه در حوزه گردشگری و چه در حوزههای دیگر باشد.
 88شایان ذکر است که این معیار ،اختالفزمانی بین «تاریخ ارسال» مقاله تا
«تاریخ پذیرش» را بررسی نموده و «تاریخ چاپ» را ارزیابی نکرده است.

تصویر  .2روند زمانی مقاالت چاپشده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،
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جغرافیا بود .مشارکت  60درصدی جغرافیدانان در پژوهشهای
گردشگری ،نشان از همپوشانی شدید این دو گرایش با یکدیگر
دارد ،همچنین میتوان ادعا نمود که چون فصلنامه پژوهشهای
روستایی دارای بنیان جغرافیایی است ،حضور پژوهشگران
جغرافیایی پُررنگتر است .بهعالوه ،در حیطه مطالعات روستایی،
یکی از بافتهای پژوهشی که به آن توجه ویژه میشود،
گردشگری روستایی و پشایندها و پسایندهای آن است .بیشترین
تعداد مقاالت مربوط به اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران بوده
و از دالیلی که اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران بیشترین
مشارکت را در چاپ مقاالت حوزه گردشگری داشتند این است
که دانشگاه تهران صاحبامتیاز و ناشر فصلنامه پژوهشهای
روستایی است .همچنین در  55درصد از مقاالت ،پژوهشگران
هیچ نقشی (سردبیر ،مدیرمسئول ،اعضای هیئت تحریریه و )...
در فصلنامه نداشتهاند.

در ادامه ،ویژگیهای پژوهشگران و نویسندگان در چهار معیار
بررسی شده است (جدول شماره  .)3همانطور که مشاهده
میشود ،بیش از  70درصد مقاالت دارای چند نویسنده بودند؛
ازاینرو نگرش پژوهشگران ،بیشتر در جهت انجام پژوهشهای
تیمی بوده است که منجر به افزایش کیفیت و صالبت علمی
و ساختاری مقاله میشود .بهعالوه ،با بررسی توزیع جنسیتی
پژوهشگران در مقالههای مربوطه ،میتوان دریافت که هیچ مقالهای
با حضور محض زنان پژوهشگر (مقاالتی که فقط پژوهشگران زن
آن را نگارش کرده باشند) وجود نداشت (♀ .)Lپیمایش میدانی
نگارندگان در تعیین علل این مورد مشخص نمود ،تسلسلی از
عوامل وجود دارد )1 :پایین بودن تعداد اعضای هیئتعلمی زن
نسبت به مرد در دانشگاههای کل کشور بهخصوص در رشتههای
جغرافیا و گردشگری؛  )2تعداد اندک زنان پذیرفتهشده در مقاطع
ارشد و دکتری بهویژه در گرایشهای جغرافیا و گردشگری؛  )3نو
تجربه بودن حضور زنان در پژوهشها یا عدم تجربه تاریخی (زمان)
کافی؛ که منجر میشود به  )4عدم خودباوری و اعتمادبهنفس در
پژوهش؛ )5جدی نگرفتن زنان پژوهشگر در انجام تحقیقها و
حل مسئله توسط جامعه عمومی و دانشگاهی و  )6عدم امنیت
برای زنان در انجام پژوهشها در بستر جامعه .البته ،شکلگیری
این آسیب دارای دالیل ریشهایتری نیز است؛ اگر سطح کالن
جامعه ایران را بررسی کنیم ،عدم حضور زنان و یا حضور کمرنگ
آنها در پُستهای مدیریتی و تصمیمگیری ،اجرایی ،قانونگذاری
در سطح خرد جامعه نفوذ کرده و آثار خود را در دانشگاهها نیز
گذاشته است.

معیار آخر از ویژگی پژوهشگران ،ارائه اطالعات علمی و
پژوهشی 9آنها بود که بررسی شد .بهغیراز خوداظهاری
پژوهشگران راجع به وابستگیشان ،هیچ اطالعات دیگری (معرفی
علمی ،عالیق ،نقششان در این مقاله) در مقاله ارائه نشده است.
در مورد ارائه اطالعات علمی و پژوهشی ( )Bioبه غیر خوداعالنی
پژوهشگران راجع به وابستگیشان ،هیچ اطالعات دیگری (معرفی
علمی ،عالیق ،نقششان در این مقاله و  )...در مقاله ارائه نشده
است .با توجه به اینکه روند کاری فصلنامه پژوهشهای روستایی
به سمت بینالمللی شدن است ،الگوبرداری و بهکارگیری این
معیار در انتشار مقاالت ،به این روند کمک خواهد نمود.

یافتهها نشان داد که رشته تخصصی بیشتر پژوهشگران،

9. Scientific Biography

جدول  .3بررسی ویژگیهای پژوهشگران در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
تعداد نویسندگان

فراوانی (درصد)

دو نفر

یک نفر

)5( 2

جنسیت

)24( 9

سه نفر

)32( 12

مرد

فراوانی (درصد)
رشتههای تخصصی

جغرافیا

فراوانی (درصد)

)60( 23

وابستگی دانشگاهی

تهران

فراوانی (درصد)

)45( 17

چهار نفر

)39( 15

ترکیبی

)50( 19
)50( 19
کارآفرینی ،اقتصاد ،شهرسازی،
گردشگری و
جامعهشناسی
کشاورزی
مدیریت و توسعه روستایی
اکوتوریسم
هرکدام  1مقاله ()3
)5( 2
)5( 2
)16( 6
رازی ،عالمه طباطبائی ،چمران ،فردوسی،
مازندران ،گیالن ،رامین
تربیت مدرس و شیراز
گرگان ،خوارزمی و پیا م نور
خوزستان و دانشگاه آزاد
هرکدام  1مقاله ()3
هرکدام  2مقاله ()5
هرکدام  3مقاله ()8

نقش در فصلنامه

مدیرمسئول

سردبیر

هیئت تحریریه

بدون نقش

فراوانی (درصد)

)5( 2

)13( 5

)26( 10

)55( 21
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وضعیت ساختاری مقاالت گردشگری فصلنامه
پژوهشهای روستایی

گردید (جدول شماره  .)5همانگونه که مشخص است 50
درصد از مقاالت فاقد مبانی نظری و یک تئوری غالب بودند.
عدم استفاده از نظریهها و مبانی نظری برای تبیین مسائل،
منجر به انحراف نتایج و شکست راهکارها و پیشنهادهای
ارائهشده در تحقیقات خواهد شد .اینکه چرا نیمی از تحقیقات
حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستای در بستر
یک نظریه ،ساختهوپرداخته نشدهاند میتواند دالیل مختلفی
داشته باشد؛ ازجمله عدم شناخت منابع کالسیک (راهبردی) و
بهروز (جامعیت) ،عدم آشنایی پژوهشگران با نظریههای مرتبط،
چگونگی بسط یک نظریه و مدل در بستر گردشگری و تأکید
ک و روشهای تحلیل.
بیشازحد پژوهشگران بر تکنی 

ارزیابی ساختمندی چکیده در ادامه گزارش شده است
(جدول شماره  .)4آنچه قابلتأمل است این است که  71درصد
از چکیدهها ،فاقد نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد (مهمترین نتیجه و
پیشنهاد) هستند .نهتنها در این فصلنامه ،بلکه در بیشتر فصلنامهها
به دلیل عدم اجبار پژوهشگران برای ساختمندی چکیده و عدم
ارائه قالب ساختمند توسط فصلنامه ،اکثر پژوهشگران همان
یافتهها را بهعنوان نتیجه ارائه مینمایند و پیشنهاد ملموسی برای
حل مسئله خود ندارند.
کاربست مبانی و مفاهیم در مقاالت مربوطه در ادامه گزارش

جدول  .4بررسی ساختمندی چکیده در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
ساختار چکیده
گزارش

زمینه و
مقدمه

نتیجهگیری و
پیشنهادات

چکیده
انگلیسی

چکیده مبسوط
انگلیسی

)71( 27

)71( 27

روش

یافتهها

دارد (فراوانی (درصد))

)97( 37

)97( 37

)92( 35

)29( 11

ندارد (فراوانی (درصد))

)3( 1

)3( 1

)8( 3

)71( 27

)29( 11

)29( 11
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جدول  .5بررسی مبانی و مفاهیم در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.

دارد (فراوانی (درصد))

مبانی نظری

)50( 19

چارچوب نظری (مدل)

مرور ادبیات

ویژگی

ندارد (فراوانی (درصد))

)50( 19

)18( 7

)5( 2

)82( 31
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همچنین در ادامه به بررسی معیارهای رویکرد پژوهش پرداخته
شده است (جدول شماره  .)6یافتهها مشخص ساخت که 86
درصد از تحقیقات حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای
روستایی به دنبال نظریهآزمایی (راهبرد قیاسی) بودند؛ البته این
موضوع نه اینکه در حوزه گردشگری و یا در فصلنامه پژوهشهای
روستایی وجود داشته باشد ،بلکه مبتالبه حوزه علوم انسانی در
ایران است که تحقیقات بیشماری تنها به دنبال نظریهآزمایی و
آزمون نظریهها ،مدلها و یا یافتههای تحقیقات خارجی هستند
و اندک تحقیقاتی وجود دارند که به سراغ نظریهپردازی (راهبرد
استقرایی) و یا مدلسازی (به معنای واقعی و نه در واژه) بروند.
ازآنجاییکه دانش میانرشتهای گردشگری هنوز در ابتدای راه
خود و در مرحله گفتمان قرار دارد ،تحقیقات مبتنی بر راهبرد
استقرایی بیشتری الزم است تا بتوان مبانی نظری گردشگری را
کامل نمود .همانطور که پیشتر گفته شد ،توسعه گردشگری
باید مبتنی بر پژوهش باشد و پژوهش مبتنی بر یک مبانی
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)95( 36

روشن و صریح ،ازاینرو توسعه نیازمند داشتن مبانی نظری و
اندیشههای پایدار است که خود پژوهشها باید سازنده آن باشند.
آزمون نظریهها ،مدلها و یافتههای تجربی خارجی بدون توجه به
بستر موجود در ایران (یعنی الگوبرداری محض) هیچ کمکی به
توسعه از هر جنبه آن نمیکند.
به لحاظ نوع پژوهش 84 ،درصد مقاالت از نوع کاربردی
بودند .کاربردی بودن نوع پژوهش به معنی این است که دیدگاه
پژوهشگران کاربست راهبرد نظریهآزمایی ،رویکرد مقطعی و حل
مسئله در حال حاضر بوده است ،بدون اینکه به پیشایندها و
پسایندهای مسئله و راهحلهای پیشنهادی آن توجهی داشته
باشند .بررسی معیار ماهیت پژوهش مشخص ساخت که 66
کمی هستند .عالقهمندی شدید پژوهشگران به
درصد تحقیقات ّ
کمی ،استفاده آسان و کاربرپسند بودن نرمافزارهای
تحلیلهای ّ
کمی ،فراگیر شدن این تحلیل و بهطور کل داشتن رویکرد
تحلیل ّ
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تجربی عامه ایرانیها ،میتواند از دالیل بهکارگیری این نوع تحلیل
در پژوهشها باشد .درحالیکه ماهیت کیفی تحقیقات منجر به
دستیابی به نتایج ارزشمند و کاربردی برای حل مسائل میشود.
گردشگری و مسائل آن از تمام جهات به انسان و اندیشه و رفتار
وی برمیگردد ،ازاینرو برای حل مسائل باید به الیههای زیرین از
کمی دریایی خواهیم
تعامالت در گردشگری رسید .با تحلیلهای ّ
بود به عمق یک وجب ،ا ّما با کاربست ماهیت کیفی در تحقیقات
گردشگری به اعماق دست خواهیم یافت .ازنظر نوع روش پژوهش،
در حدود  80درصد مقاالت مبتنی بر روش توصیفی (پیمایشی-
تحلیلی) انجام پذیرفت .همانطور که در باال نتیجهگیری شد،
کمی صورت پذیرفته است و
بسیاری از این تحقیقات بهصورت ّ
کمی عمدتاً مبتنی بر کارهای پیمایشی است ،درواقع
تحلیلهای ّ
کمی بدون کار زمینهای و پیمایش ،عم ً
ال محال است.
کارهای ّ

بهمنظور بررسی مقیاس مناطق موردمطالعه در مقاالت
گردشگری مربوطه ،سطوح جغرافیایی آنها بررسی گردید
(جدول شماره  .)7بیشتر مقاالت در سطوح جغرافیایی شهرستان
( 26درصد) ،روستا ( 21درصد) و بخش ( 21درصد) بوده
است .مطالعه و تحقیق با موضوع گردشگری در بستر روستاها
پیچیدگیهای خاص خود را دارد .هر روستا مبتنی بر رویکرد
افتراق مکانی و با توجه به ویژگیهای فرهنگی متنوع و ساختار
جغرافیایی متفاوت دارای مسائل و محدودیتهای متعددی است.
ترکیب چند روستا در یک تحقیق برای حل مسئلهای واحد
بهاحتمال بسیار با انحراف غیرعمدی در نتایج روربرو خواهد
شد .شایسته است برای حل مسائل و محدودیتهای (در اینجا
گردشگری) مربوط به یک روستا ،فقط همان روستا بررسی گردد.
و یا اینکه اگر روستاهای یک بخش و یا شهرستان مدنظر است،
برای هر یک ،تحلیلها و راهکارهای منحصر ارائه شود.

جدول  .6بررسی رویکرد پژوهش در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
راهبرد پژوهش

فراوانی (درصد)

قیاسی

)86( 33

قیاسی -استقرایی

استقرایی

)3( 1

)8( 3

استقرایی -قیاسی

)3( 1

نوع پژوهش

کاربردی

مروری

توسعهای

فراوانی (درصد)

)84( 32

)3( 1

)13( 5

ماهیت پژوهش

کمّی

فراوانی (درصد)
نوع روش پژوهش
فراوانی (درصد)

)66( 25
توصیفی
(پیمایشی-تحلیلی)
)76( 29

کیفی

آمیخته (کمّی-کیفی)

آمیخته (کیفی-کمّی)

-

)18( 7

)16( 6
توصیفی
(ارزشیابی-برآوردی)
)13( 5

دادهبنیاد
)11( 4
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .7سطوح جغرافیایی موردمطالعه در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
ویژگی
سطح جغرافیایی

فراوانی ()%

دهستان

)13( 5

بخش

)21( 8

شهر

)3( 1

شهرستان

)26( 10

استان

)10( 4

کشور

)5( 2

روستا

)21( 8

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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مشروط بر این است که از مالک  Zبرای تحلیل استفاده گردد.
ازاینرو میبایست متناسب با هر آزمون آماری ،تکنیک و روشی
که برای تحلیل دادهها استفاده میشود ،یک روش تعیین حجم
نمونه خاص را استفاده نمود .بهطور مثال برای هر آزمون آماری
(تفاوت میانگین ،همبستگی ،رگرسیون ،اکتشافی ،خوشهبندی و
 ،)...انواع تحلیلهای مدلسازی (تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر
کواریانس و حداقل مربعات جزئی) ،مقایسه زوجی ،برآورد ارزش
و نیز تحقیقات کیفی ،روشهای خاص تعیین و برآورد حجم
نمونه وجود دارد.

از مهمترین بخشهای یک مقاله ،تعیین جامعه و نمونه آماری
آن است .در این بخش ،نوع جامعه آماری ،حجم جامعه آماری،
روش نمونهگیری و روش تعیین حجم نمونه موردبررسی قرار
گرفت (جدول شماره  .)8در بحث جامعه آماری ،پراکندگی
گونههای جامعه بهطور نسبی در حالت تعادل و مبتنی بر تمام
ذینفعان گردشگری بود .حجم جامعه در اکثر تحقیقات ،معلوم و
مشخص بود .همچنین بیشتر مقاالت از رویکرد ترکیبی و آمیخته
برای انتخاب جامعه آماری استفاده کردند که میتواند به دالیل
چندبُعدی بودن مسئله و سؤاالت مقاله و نیاز به تبیین شواهد
بیشتر باشد .در پژوهشها ،معموالً فرض بر این است که حجم
جامعه یا معلوم است و یا نامعلوم؛ بهمنظور برآورد حجم جامعه
10
متحرک (نامعلوم) روشهایی مانند روش نمونهگیری مستقیم
(روش صید مجدد ،)11روش نمونهگیری معکوس ،12روش تعیین
چگالی ضربدر مساحت و روش نمونهبرداری قطعهای 13وجود
دارد

ارزیابی لوازم تحلیل (جدول شماره  )9مشخص ساخت که
در ابزار مورداستفاده ،پرسشنامه بیشترین کاربرد را داشته که
کمی باشد .در گزارش
میتواند به دلیل بهکارگیری زیاد روش ّ
پایایی ابزار ،همه مقاالت از تحلیل آلفای کرونباخ استفاده
نمودند .همچنین در استفاده از نرمافزارها ،بیشترین کاربرد را
نرمافزار  SPSSداشته و بیشترین روش تحلیل ،آمار توصیفی و
استنباطی بوده است .عمده دلیل استفاده از نرمافزار  SPSSو
کمی بودن
آمار توصیفی و استنباطی ،قیاسی (نظریه آزمایی) و ّ
بسیاری از مقاالت ،فراگیر شدن این نرمافزار ،استفاده آسان و
کاربرپسند بودن آن است .همچنین عدم آشنایی با نرمافزارهای
دیگر ،عدم فراگیر شدن روشهای پژوهش کیفی و نیز سخت
بودن و پُرهزینه بودن جمعآوری و به دست آوردن برخی دادهها
(بهویژه دادههای مربوط به الیههای جغرافیایی) مؤثر است.

ازنظر روش نمونهگیری ،بیشتر مقاالت ( 32درصد) از روش
نمونهگیری هدفمند و روش در دسترس ( 29درصد) استفاده
نمودند .به لحاظ برآورد حجم نمونه ،بیشترین روشهای
بهکارگیری شده مربوط به فرمول کوکران است .هدف اصلی
نمونهگیری ،برآورد کردن ارزشهای جمعیتی است .همچنین،
تعیین حجم مناسب و مکفی برای نمونه از شاخصهایی است که
در صحت و اعتبار نتایج بسیار اثرگذار خواهد بود .در برآورد حجم
نمونه باید به عوامل ششگانه توان آزمون ،سطح اطمینان ،ضریب
تصحیح جامعه محدود ،پراکندگی صفت ،اثر طرح و خطای برآورد
توجه نمود .شایان ذکر است بهکارگیری این عوامل ششگانه

در ادامه (جدول شماره  )10تحقیق در بررسی بحث و
نتیجهگیری و پیشنهادها گزارش شده است .آنچه مشخص شد،
 45درصد مقاالت بدون بحث بودند .ازنظر گونههای نتیجهگیری،
 55درصد مقاالت دارای نتیجهگیری موضعی (کاربردی) و 45
درصد مقاالت دارای نتیجهگیری موضوعی (بروشوری) و یک
مقاله بدون نتیجهگیری بود.

10. Direct Sampling
11. Recapture Sampling
12. Inverse Sampling
13. Segment Sampling

جدول  .8بررسی جامعه و نمونهآماری در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
نوع جامعه

ساکنان

گردشگران

فراوانی (درصد)

)26( 10

)16( 6

خبرگان
بومی

)5( 2

حجم جامعه

معلوم و مشخص

فراوانی (درصد)

)58( 22
تصادفی
در دسترس
ساده
)18( 7
)29( 11
تحلیل عاملی
مورگان
()1: 10 -20
)5( 2
)3( 1

روش نمونهگیری

تمامشماری

فراوانی (درصد)

)5( 2
فرمول
کوکران
)32( 12

روش تعیین حجم نمونه
فراوانی (درصد)

مدیریتی

)5( 2

دانشگاهی

)3( 1

ترکیبی

اسناد و مدارک -جاذبهها-
اطالعات جغرافیایی

)36( 14

هرکدام یک مقاله ()% 3

نامعلوم و نامشخص
تصادفی
طبقهبندیشده
)3( 1
ارزشگذاری
مشروط
)5( 2

)42( 16
هدفمند

ترکیبی

)32( 12

)10( 4

گلوله برفی

تمامشماری

)10( 4

)10( 4

)3( 1
گزارش
ترکیبی
نشده
)26( 10
)8( 3
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .9بررسی لوازم تحلیل در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
ابزار تحلیل

فراوانی (درصد)

پرسشنامه

مصاحبه

)63( 24

مدارک و اسناد

)3( 1

آمیخته

)5( 2

دادهها و الیههای جغرافیایی

)3( 1

)26( 10

روایی ابزار

دارد

ندارد

فراوانی (درصد)

)55( 21

)45( 17

نوع روایی

صوری

تحلیل عاملی اکتشافی

AVE

گزارش نشده

فراوانی (درصد)

)45( 17

)7( 3

)3(1

)45( 17

پایایی ابزار

دارد

ندارد

فراوانی (درصد)

)60( 24

)40( 14

نوع پایایی

مطالعه پیشاهنگ :آلفای کرونباخ

گزارش نشده

فراوانی (درصد)

)60( 24

)40( 14

بدون نرمافزار

SPSS

GIS

Lisrel

Amos

Maxqda

فراوانی (درصد)

)18( 7

Super Decision

روش تحلیل

آمار توصیفی

ISM

فراوانی (درصد)

)32( 12

)45( 17
آمار
توصیفی-
استنباطی
)42( 16

)3( 1

)5( 2

)3( 1

)3( 1

)3( 1

)3( 1

آمار توصیفی
و SEM

روشهای
تصمیمگیری

آمار توصیفی-
استنباطی و

اقتصادسنجی

تحلیل
محتوا

)3( 1

)8( 3

)3( 1

)5( 2

)13( 5

SEM

گزارش نشده

نرمافزار

)5( 2
ترکیبی
(فرآیند
تحقیق)
)8( 3

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .10بررسی بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها در مقاالت حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
گزارش بحث

دارد

فراوانی (درصد)

ندارد

)45( 17

)55( 21

گزارش نتیجهگیری و پیشنهادها

موضعی

موضوعی

ندارد

فراوانی (درصد)

)55( 21

)45( 16

)3( 1
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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هدفی که یک تحقیق به دنبال آن است ،حل یک مسئله است.
پس از تمامی تبیینها و تحلیلها در یک مقاله ،یافتههای کار
باید با آنچه تاکنون انجامشده (تحقیقات گذشته) مقایسه شده تا
شکافها و پوششها مشخص گردد .اینکه در  45درصد مقاالت
چاپشده حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی،
محتوایی تحت عنوان بحث و مقایسه وجود ندارد میتواند به
دالیلی مختلفی چون تأکید بیشازحد پژوهشگران بر روش تحلیل
و یافتهها ،عدم آشنایی کامل پژوهشگران با مبانی مرتبط با مسئله
تحقیق ،بسط ندادن نظریهها و مدلها در تبیین مسئله تحقیق و
اکتفا به یافتههای تجربی (لَختی درنگ بر جمله معروف «تبیین
مسئله مهمتر از حل مسئله است» در وصف حال شرایط مقاالت
چاپشده حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی،

سزا خواهد بود .تحقیقاتی که بدون مبانی ساختهوپرداخته شده
باشند ،قدرت الزم برای انجام تطبیق و مقایسه یعنی بحث را
ندارند ).و  ...باشد.
همانطور که بیان گردید ،هدف اصلی تحقیق ،حل مسئله
است .نتیجهگیری در یک کار پژوهشی ،بهعنوان خروجی و
محصول کار است که باید مسئله مطرحشده را حل نماید و یا
دستکم پیشنهادی برای کاهش مشکل ارائه دهد .پیشنهادها
باید مبتنی بر یافتهها و کاربردی باشند و بتوان آنها را در مسیر
حل مسئله کارسازی نمود ،نه اینکه کلیات ،کلیشهها و اهداف
کالن را فریاد بزنند (پیشنهادهای موضوعی یا بروشوری)؛ شاید
برای درک بهتر از مفهوم پیشنهاد موضوعی ،بتوان آنها را بهمثابه
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"طبل بزرگ" تشبیه نمود ،صدای مهیبی دارد (پیشنهادهای
موضوعی ،مبتنی بر کالن نگری و اغواکننده هستند) ا ّما توخالی
است (ا ّما چگونگی رسیدن به این اهداف مشخص نیست).

یک خأل و نقصان مطرح است ،البته به تأکید بر گرایشهای
موضوعی و بازاریابی و اقتصاد نیز باید بهعنوان یک نقطه قوت
نگریست.

عالوه بر سبک پیشنهادها (موضوعی و موضعی) برای حل مسئله
که مبتنی بر سطوح و قلمروی جغرافیایی است ،پیشنهادهای
دیگری میبایست برای تعیین و تشخیص شکافهای علمی و
آکادمیک و توصیه برای تحقیقات آتی و سایر پژوهشگران گزارش
شود .البته ارائه پيشنهاداتی ازایندست که مث ً
ال از مدلهای
دیگر استفاده شود و یا جامعه آماری عوض شود و یا در نمونهای
بزرگتر تکرار شود ،واقعاً درخور فضای علمی نخواهد بود .اين
قسمت میبایست دربرگيرنده پرسشهای پژوهشي مرتبط
با موضوع تحقيق باشد كه در فرآيند پژوهش براي پژوهشگر
بهعنوان پرسشها يا موضوعهای پژوهشي جديد مطر ح شدهاند.
دو رویه مشخص براي ارائه پيشنهادات تحقيقاتي آينده شامل:
 )1پيشنهادات بر مبناي محدودیتهای به وجود آمده در فرآيند
تحقيق و  )2پيشنهادات منتج از مقايسه نتايج تحقيق با ساير
تحقيقات مشابه است که باید به آن توجه شود.

در بررسی ویژگیهای عملکردی مقاالت مربوطه (جدول
شماره  ،)12معیارهای انواع گردشگری ،چگونگی معرفی
منطقه موردمطالعه ،نقش متغیر گردشگری (وابسته و مستقل)
و نگرش زمانی به تحقیقات حوزه گردشگری ارزیابی شدند.
ازنظر معیار انواع گردشگری ،گردشگری روستایی با ( 66درصد)
بیشترین کاربرد را داشته است .ازآنجاییکه حیطه اصلی فصلنامه
پژوهشهای روستایی ،مبحث روستا است ،مشخصاً بیشتر
مقاالت آنکه در حوزههای بینرشتهای مثل گردشگری قرار دارند،
با رویکرد گردشگری روستایی خواهند بود .همچنین انواع دیگر
گردشگری که در مقاالت وجود داشت حاکی از بستر جغرافیایی
و فرهنگی روستاها دارد .همچنین ازنظر چگونگی «معرفی منطقه
موردمطالعه» ،بیش از نیمی از مقالهها ،در حد اطالعات عمومی
و غیرعلمی و بدون طبقهبندی ،مطلب را گزارش نمودهاند و 20
درصد مقاالت اص ً
ال گزارشی راجع به منطقه موردمطالعه ارائه
نکردند .در یک پژوهش ،اهمیت شناخت و معرفی بستر محیطی
و انسانی-فرهنگی پژوهش بهاندازه اهمیت تبیین مسئله است؛
زیرا این مسئله که در خأل رخ نداده ،بلکه در فضایی به وجود
آمده است که انسانهای متفاوت ،در محیط و موقعیت متفاوت،
مشغول به انجام فعالیتهای متفاوت بودهاند .ازاینرو هم برای
تبیین مسئله و هم بهمنظور انتخاب روشهای بررسی و تحلیل
مناسب باید منطقه موردمطالعه بهخوبی شناسایی و اطالعات آن
در سطوح مختلف طبقهبندی گردد.

وضعیت عملکردی مقاالت گردشگری فصلنامه
پژوهشهای روستایی
در بررسی محور موضوعی  38مقاله حوزه گردشگری در فصلنامه
پژوهشهای روستایی 28 ،زیرگرایش (جدول شماره  )11تعیین
شد و کاربست فرآیند کاهش ابعاد 4 ،14گرایش موضوعی تحت
عناوین توسعه پایدار گردشگری روستایی ،مدیریت و برنامهریزی
گردشگری روستایی ،بازاریابی گردشگری روستایی و اقتصاد
گردشگری روستایی مشخص گردید (تصویر شماره  .)3گرایش
موضوعی «مدیریت و برنامهریزی گردشگری» بیشترین توجه
و گرایش توسعه پایدار گردشگری روستایی کمترین را به خود
اختصاص داده است .دالیل پیشتازی گرایش موضوعی مدیریت
و برنامهریزی گردشگری ،اوالً ،میتواند سلطه رشته و گرایش
جغرافیا و برنامهریزی روستایی باشد؛ دوما ،وجود مشکالت و
مسئلههای بیشمار گردشگری روستایی که در حیطه برنامهریزی
قرار دارند (ناشی از عدم برنامهریزی و یا عدم بهکارگیری
برنامهریزی و برنامهها) و مسیرهای حلوفصل آن نیازمند توجه
به رویکرد مدیریت و برنامهریزی مقصدهای روستایی است .از
طرفی ،با توجه به اینکه در بین تمامی رویکردهای برنامهریزی و
نیز برنامهریزی گردشگری ،رویکرد توسعه پایدار بهعنوان رویکرد
غالب مطرح است ،سؤال این است که چرا در پژوهشها توجه
کمی به آن شده و به گرایشات اقتصادی و بازاریابی توجه بیشتری
شده است؟ و آیا واقعاً تحقیقات در مسئله پایداری الزم نیست؟؛
یا بهطور جزئیتر ،آیا موضوع گردشگری روستایی ما پایدار است؟
توجه کم به مسئله پایداری در پژوهشهای گردشگری بهعنوان
14. Dimension Reduction
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در ادامه اینگونه نتیجه شد که بسیاری از مقاالت ( 66درصد)،
گردشگری را متغیر یا عامل وابسته میدانستند .بهعالوه نگرش
زمانی به تحقیقات حوزه گردشگری در  90درصد مقاالت نگرش
وضع موجود بوده و ازنظر گرایش پژوهش 60 ،درصد از مقاالت،
گرایش نتیجهگرایی داشتند .آنچه در ادبیات گردشگری در سطح
جهان مطرح است ،گردشگری بهعنوان بستر رسیدن به توسعه
پایدار ،پدیدهای بسیار تأثیرگذار (یک متغیر مستقل) است .یعنی
برای رسیدن به توسعه پایدار باید به گردشگری بهعنوان پدیده
اثرگذار نگاه نمود و چون رویکرد پایدار در توسعه مطرح شده
است ،نگرشها عمدتاً باید برای آینده باشد ،ولیکن باید از گذشته
الگوسازی نمود و با توجه به شرایط حال عمل کرد ،نه اینکه صرفاً
نگرش به وضع موجود داشت و به روی تاریخ و آینده چشم بست.
اینکه در نگرش پژوهشگران ایرانی ،گردشگری بیشتر اثرپذیر بوده،
نقش بسیار زیادی در خطمشیها و سیاستگذاریهای کالن،
اتخاذ سبکهای مدیریت و برنامهریزی مقصد ،بازاریابی مقصد
و غیره داشته و شاید برعکس؛ اینکه نگرشها به گردشگری در
خطمشیگذاریها و سیاستگذاریهای کالن بیشتر یک نگرش
اثرپذیر و وابسته بوده ،پژوهشها و اولویتهای پژوهشهای علمی
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را به سمت اثرپذیری گردشگری منحرف ساخته است .البته در
ایران ،تأثیر سیاست بر پژوهش محتملتر است ،زیرا تنها در این
صورت است که نگرش به وضع موجود و نتیجهگرا بودن رخ
میدهد که نتایج تحقیق ،این اندیشه را تأیید میکند .در حیطه
کالن ،خطمشیگذاری و سیاستگذاریای که هدفش توسعه
باشد ،باید بر اساس پژوهش پایهگذاری شود و تمام فرآیندهای

آن نیز ،جدای از پژوهش نباشد .سیاستگذاری گردشگری نیز
باید بر مبنای پژوهش باشد تا منجر به توسعه شود ،در غیر این
صورت ،یعنی زمانی که پژوهش تحت نفوذ سیاست قرار گیرد،
آنهم سیاستی که اولویتی برای گردشگری ندارد ،و چشم به
درآمد رانتی دوخته است ،شکست ،قطعی خواهد بود.

جدول  .11محورهای (زیرگرایش) موضوعی مقالههای حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی.
محورها

مدیریت و برنامهریزی گردشگری روستایی

اقتصاد گردشگری روستایی

بازاریابی گردشگری روستایی

توسعه پایدار گردشگری روستایی

زیرمحورها

 برنامهریزی راهبردی طبیعتگردی ( 3مقاله) زمینههای توسعه گردشگری ()1 برنامهریزی راهبردی گردشگری روستایی ()1 پتانسیلسنجی اکوتوریسم روستایی ()1 برنامهریزی گردشگری ()1 برنامهریزی راهبردی گردشگری فرهنگی ()1 برنامهریزی و سیستم گردشگری روستایی ()1 ارزیابی ژئوسایت گردشگری ()1 مشکالت و محدودیتهای گردشگری روستایی ()2 نگرش جامعه محلی ()3 اثرات خانههای دوم ()1 کارآفرینی در گردشگری روستایی ()2 اثرات اقتصادی گردشگری روستایی ()3 تمایل به پرداخت گردشگران برای بازدید ()2 بنگاه کوچک و متوسط گردشگری روستایی ()1 عوامل انگیزشی گردشگران رویدادها ()1 عوامل انگیزشی گردشگران کشاورزی ()1 برندسازی مقصد روستایی ()1 آمیخته بازاریابی گردشگری روستایی ()3 کیفیت تورهای روستایی ()1 کیفیت محیط گردشگری ()1 توسعه پایدار گردشگری روستایی ()3؛ معیشت پایدار روستایی ()1؛ رفتار مسئوالنه گردشگران ()1؛ -گردشگری غذا و توسعه پایدار روستایی ()1

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .3محور موضوعی مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی.
مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .12بررسی ویژگیهای عملکردی در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
انواع گردشگری

گردشگری روستایی

طبیعتگردی

گردشگری کشاورزی

فراوانی (درصد)

)66( 26

)10( 4

)5( 2

گردشگری خانه دوم ،غذا ،بیابانی ،فرهنگی،
رویدادها ،ژئوتوریسم و جامعهمحور

هر عنوان 1 ،مقاله ()3

معرفی منطقه

اطالعات آمیخته

اطالعات منابع

اطالعات عمومی

گزارش نشده

فراوانی (درصد)

)29( 11

)18( 7

)34( 13

)18( 7

متغیر گردشگری

مستقل

وابسته

فراوانی (درصد)

)34( 13

)66( 25

نگرش زمانی پژوهش

گذشتهنگر

وضع موجود

آیندهنگر

فراوانی (درصد)

)3( 1

)89( 34

)8( 3

گرایش پژوهش

نتیجهگرایی

تصمیمگرایی

فراوانی (درصد)

)60( 23

)40( 15
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

در بررسی «ابعاد» ارزیابیشده در هر یک از محورها و گرایشات
موضوعی (تصویر شماره  )4مشخص شد که به ترتیب بیشترین
کاربرد ابعاد مربوط به رویکردهای برنامهریزی  13مقاله ،اثرات
اقتصادی  8مقاله ،عوامل انتخاب مقصد  6مقاله ،رفتار گردشگر
 3مقاله ،کارآفرینی  3مقاله ،امکانسنجی گونههای گردشگری 3
مقاله و نگرش جامعه بومی  2مقاله بود.
در ادامه ،شاخص تأثیرگذاری بر گردشگری بررسی گردید
(تصویر شماره  )5و پس از خارج کردن  11مقاله از تحلیل (به
دلیل پوشش ندادن شاخص موردبررسی یعنی متغیر تأثیرگذار
بر گردشگری) و نیز دستهبندی مقاالت باقیمانده 5 ،گرایش از
متغیرهای تأثیرگذار بر گردشگری شناسایی شدند .به ترتیب
بیشترین کاربرد مربوط به رویکردهای برنامهریزی مقصد 9

مقالهکیفیت محیط ،منابع و جاذبههای گردشگری روستایی با
 7مقاله ،عوامل انگیزشی-رفتاری گردشگر با  3مقاله ،نگرش و
حمایت جامعه محلی  2مقاله و آمیخته بازاریابی با  1مقاله بود.
همچنین شاخص تأثیرپذیری از گردشگری بررسی گردید
(تصویر شماره  )6و پس از خارج کردن  14مقاله از تحلیل (به
دلیل پوشش ندادن شاخص موردبررسی یعنی متغیر تأثیرپذیری
از گردشگری) و نیز دستهبندی مقاالت باقیمانده 5 ،گرایش از
متغیرهای تأثیرپذیر از گردشگری شناسایی شدند .به ترتیب
بیشترین کاربرد مربوط به توسعه گونههای گردشگری روستایی
با  9مقاله ،توسعه اقتصادی با  8مقاله و توسعه و معیشت پایدار
با  5مقاله است.

تصویر  .4ابعاد مورد بررسی در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی.
مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،
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تصویر  .5متغیرهای تاثیرگذار بر گردشگری در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی.
مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .6متغیرهای تاثیرپذیر از گردشگری در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی.
مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

در ادامه ،ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه محلی بررسی
گردید (جدول شماره  .)13بررسی جنسیت و سن جامعه بومی
بیشترین کاربرد را در تحقیقات داشته است .بهعالوه ،مقاالت
حوزه گردشگری ازنظر ویژگیهای جمعیتشناختی گردشگران
نیز مورد رصد قرار گرفت (جدول شماره  .)14جنسیت و سطح
تحصیالت ،بیشترین تعداد گزارش را در مقاالت داشتند .مبتنی
بر نظریههای مبادله اجتماعی ،اثر نمایشی ،ذینفعان گردشگری،
توسعه پایدار و مدلهای سنجش رنجش داکسی ،چرخه عمر
مقصد باتلر و تخریب خالق میشل ،از پایههای شکلگیری پدیده
گردشگری ،جامعه محلی و گردشگران هستند .تمامی مقاالت
موردبررسی ( 38مقاله حوزه گردشگری) دارای دغدغه حل
مسئله برای یک موقعیت جغرافیایی (از روستا تا کشور) بودند ،ا ّما
هیچیک ،توجهی به ویژگیها و نقش جامعه محلی و گردشگران

نداشتند و یا توجه آنها کمرنگ و ضعیف بوده است .شایان ذکر
است عالوه بر معیارهای مشخصشده در باال ،میتوان معیار
مختلف دیگری را نیز در تحقیقات ،بهکارگیری ،ارزیابی و گزارش
نمود.
وضعیت استنادی مقاالت گردشگری فصلنامه
پژوهشهای روستایی
در این بخش با استفاده از معیارهای تعداد ،زبان و نوع
استنادها (جدول شماره  ،)15خوداستنادی (جدول شماره )16
و نشریهاستنادی وضعیت استنادی مقاالت حوزه گردشگری در
فصلنامه پژوهشهای روستایی موردبررسی قرار گرفت .بررسیهای
جزئیتر دراینباره نشان داد که بهطورکلی در استنادهای هر
مقاله 64 ،درصد از منابع خارجی و  36درصد از منابع داخلی
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استفاده میشود .همچنین ازنظر نوع استناد در مقاالت چاپشده
حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی استفاده از مقاله
بیشترین کاربرد را داشته است .یافتههای دیگر نشان داد که
مبتنی بر روند زمانی از سال  1389تا شماره سوم سال ،1397
استفاده از کتابها و پایاننامهها کاهش یافته و محققان به
سمت استفاده از مقاالت گرایش پیدا کردند .در بیش از نیمی
از پژوهشها ،نویسندگان ،خوداستنادی داشتند و در حدود 35
درصد پژوهشها به مقاالت فصلنامه پژوهشهای روستایی استناد
نمودند .همچنین ،انتقال دانش در منابع کالسیک داخلی بیشتر
مبتنی بر کتابها و برای منابع کالسیک خارجی بیشتر از طریق
انتشار مقاله بوده است.
در ادامه ،منابع کالسیک گردشگری مورداستفاده در  38مقاله
حوزه گردشگری در دو بخش داخلی و خارجی شناسایی و معرفی
شدند (پیوست  .)2بر پایه بررسیهای بهعملآمده ،پیشینه
مطالعات گردشگری و ازجمله گردشگری روستایی در ایران به

اوایل دهه  1380برمیگردد ) .(Bayat et al., 2013ازاینرو ،سال
 1380مبنای تعیین منابع کالسیک داخلی و با کمی تعدیل،
سال  1995مبنای تعیین منابع خارجی قرار گرفت .یافتهها 19
منبع کالسیک داخلی ( 11کتاب 5 ،مقاله 2 ،پایاننامه و  1طرح)
و  46منبع کالسیک خارجی ( 31مقاله و  15کتاب) را مشخص
ساخت .ازاینرو میتوان دریافت که پژوهشهای داخلی بیشتر
مبتنی بر کتابها بوده و پژوهشهای خارجی بیشتر از طریق
انتشار مقاله به انتقال دانش میپرداختند .قدیمیترین منبع
داخلی گردشگری که مورداستفاده قرار گرفته مربوط به سال
( )1358با عنوان «روش بررسی اقتصادی پارکها و تفرجگاهها»
در حوزه اقتصاد و ارزشگذاری اقتصادی گردشگری بود و در
منابع خارجی ،کالسیکترین منبع خارجی گردشگری مربوط به
سال ( )1973با عنوان «چرا محبوبیت مناطق مقصد افزایش یا
کاهش مییابد؟ »15و در حوزه بازاریابی گردشگری بود.
”?15. “Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity

جدول  .13ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه محلی در مقاالت حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی.
فراوانی (درصد)
ویژگی

گزارش دارد
فراوانی (درصد)

گزارش ندارد
فراوانی (درصد)

سن

)29( 11

)71( 27

وضعیت تأهل

)5( 2

)95( 36

سطح تحصیالت

)24( 9

)76( 29

شغل

)24( 9

)76( 29

سابقه کاری

)5( 2

)95( 36

مکان زندگی

)3( 1

)97( 37

پذیرش گردشگر

)3( 1

)97( 37

جنسیت

)71( 27

)29( 11
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مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،
جدول  .14ویژگیهای جمعیتشناختی گردشگران در مقاالت حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی.
گزارش دارد

گزارش ندارد

)24( 9

)76( 29

فراوانی (درصد)
ویژگی

فراوانی (درصد)
ویژگی

مبدأ گردشگر

سن

)18( 7

)82( 31

فاصله (مبدأ-مقصد)

)3( 1

وضعیت تأهل

)8( 3

)92( 35

همراهان سفر

)3( 1

)97( 37

تحصیالت

)21( 8

)79( 30

تعداد همراهان

)3( 1

)97( 37

شغل

)16( 6

)84( 32

تجربه سفر

)3( 1

)97( 37

درآمد ماهیانه

)8( 3

)92( 35

اقامت

)13( 5

)87( 33

اندازه خانواده

)5( 2

)95( 36

مدت اقامت

)5( 2

)95( 36

انگیزه سفر

)5( 2

)95( 36

بومی-غیربومی

)3( 1

)97( 37

منبع اطالعاتی

)5( 2

)95( 36

حملونقل

)5( 2

)95( 36

جنسیت

گزارش دارد

گزارش ندارد

)3( 1

)97( 37
)97( 37
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مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،
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جدول  .15تعداد و زبان استنادها در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهشهای روستایی.
فراوانی (درصد)
ویژگیها

کل استنادها

استناد داخلی

استناد خارجی

 16منبع در یک مقاله

-

 2منبع در یک مقاله

بیشترین

 78منبع در یک مقاله

 29منبع در یک مقاله

 54منبع در یک مقاله

میانگین

 36منبع

 13منبع

 23منبع

مُد

 25منبع با  5تکرار

 8منبع با  4تکرار

 20 ،14 ،9و  25منبع با  3تکرار

کمترین

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

جدول  .16خود استنادی نویسندگان و فصلنامه در مقاالت چاپ شده حوزه گردشگری فصلنامه پژوهشهای روستایی.
ویژگیها

دارد

خوداستنادی

ندارد

1

)% 26( 10

3

)% 8( 3
0

0

5

)% 3( 1

0

تعداد خود استنادی

2
4
6
جمع

)% 18( 7

)% 3( 1

)% 58( 22

0
0

تعداد نشریه استنادی

0

0

)% 42( 16
0

ویژگیها

)% 42( 16

0

0

1

)% 10( 4

3

)% 13( 5
0

0

5

0

0

6

)% 3( 1

0

2
4

0
جمع

دارد

فصلنامه استنادی

ندارد

)% 8( 3

)% 34( 13

)% 66( 25
0
0
0

)% 66( 25
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

بحث و نتیجهگیری
با توجه به روند کاهشی تعداد صفحات مقالهها ،پیشنهاد
صحه گذاشته و با ایجاد یک چارچوب و قالب
میشود بر این روند ّ
هدفمند مبتنی بر کاهش بیشتر متن (حفظ بدنه مقاله در عین
ایجاز) از وقتگیر بودن مطالعه مقاله که منجر به سردرگمی و
ابهام در درک هدف مقاله میشود جلوگیری نمود.
پیشنهاد میشود با توجه به ارسال متعدد مقاالت با موضوع
گردشگری ،علیرغم انتشار  4شماره در سال ،یک «ویژهنامه با
محوریت گردشگری» ،فراخوان و منتشر شود .با این اقدام ،هم
ازنظر انباشت مقاالت پذیرششده و هم ازنظر کاهش مدت زمان
ارسال -پذیرش -چاپ جلوگیری خواهد نمود.
با توجه به افزایش روند تیمی بودن تألیف مقاالت ،از نویسندگان
خواسته شود که در بخشی از مقاله (پیشنهاد میگردد در ابتدای
مقاله باشد) ،سهم و چگونگی مشارکت هر نویسنده گزارش گردد.
بهمنظور تشویق زنان به مشارکت بیشتر در پژوهش بهصورت

جداگانه (مقاالتی که فقط پژوهشگران زن آن را نگارش کرده
باشند پیشنهاد میشود که بررسی و چاپ مقاالت نگارش زنان
بهطور مستقل در دستور کار مجله قرار گیرد .همچنین در این
میان زنان پژوهشگر حوزه گردشگری باید از تجارب مفید و مؤثر
زنان موفق در این عرصه بهرهبرداری بیشتری داشته باشند.
با توجه به روند بینالمللی شدن فصلنامه پژوهشهای روستایی،
پیشنهاد میشود اطالعات پژوهشگران هر مقاله بهصورت
بیوگرافی علمی (تصویر نویسندگان ،معرفی علمی ،وابستگی
سازمانی ،عالیق ،نقششان در این مقاله و  )...گزارش گردد.
با توجه به عدم گزارش «مهمترین نتیجه و پیشنهاد» در
بسیاری از چکیدههای فارسی و تکرار مطالب مربوط به «یافتهها»
برای آن ،توصیه میگردد ،چکیده فارسی بهصورت ساختمند
قالببندی شود .یعنی دارای بخشهای مجزا شامل :زمینه و
هدف ،روش ،یافتهها ،نتیجهگیری و پیشنهادها ،ارزش و اصالت،
و محدودیتها باشد.
با توجه به اینکه نیمی از مقاالت فاقد مبانی نظری و یک
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تئوری غالب بودند ،پیشنهاد میشود که در نظر گرفتن و تأکید بر
چارچوب نظری در دستور کار مجله قرار گرفته و دیدگاه نشریه
برای اولویت دادن به قوام بنیان تئوریکی مقاالت برای داوران
مقاالت ،تشریح و تبیین گردد.
کمی بود ( 86درصد
کلیت مقاالت بهصورت ّ
با توجه به اینکه ّ
راهبرد قیاسی 84 ،درصد ،کاربردی 3 -درصد مروری و  76درصد
توصیفی (پیمایشی -تحلیلی)) پیشنهاد میشود برای دریافت
مقاالت کیفی در حوزه گردشگری اولویت ویژهای در نظر گرفته
شود .همچنین میتوان شماره ویژهای را برای مقاالت گردشگری
یا مقاالت دارای روش پژوهش کیفی هستند ،اختصاص داد.
در نزدیک به نیمی از مقاالت که برای حل مسائل مرتبط
با گردشگری مبتنی بر محیط روستایی ،در سطح جغرافیایی
شهرستان و بخش انجام شده و نتایج و پیشنهاداتی بهصورت
کلی و عام برای چندین روستا گزارش دادند؛ باید توجه شود
هر روستا ،محیط ،شرایط ،قابلیتها و منابع (طبیعی و انسانی-
فرهنگی) خاص خود را دارد ،ازاینرو مسئله هر روستا با روستای
مجاور خود تفاوت دارد و مبتنی بر محیط ،شرایط ،قابلیتها و
منابع هر روستا باید برای حل مسئله آن نسخهای پیچید .فارغ
از انتخاب هر سطح جغرافیایی برای پژوهشها ،پیشنهاد میشود
واحدهای شناسایی مسئله ،سطح تحلیل ،نتایج و نوع پیشنهادها
صرفاً برای هر روستا بهصورت واحد ،جداگانه و خاص گزارش
شود .پژوهشگران ،مسئولین فصلنامه و داوران به این مسئله توجه
نمایند.
 58درصد از جامعه آماری دارای حجم معلوم و مشخص و
 42درصد دارای حجم نامعلوم و نامشخص بودند؛  32درصد
از مقاالت از روش نمونهگیری هدفمند و  29درصد از روش در
دسترس استفاده نمودند؛ بیشترین کاربرد در ابزار ،پرسشنامه
بوده ( 63درصد)؛  55درصد مقاالت دارای روایی بوده (روایی
صوری ( 45درصد)) و  45درصد رواییشان گزارش نشده بود؛
همچنین  63درصد از مقاالت ( 24مورد) پایاییشان گزارش شده
و همه آنها از تحلیل آلفای کرونباخ استفاده کردند؛ بیشترین
کاربرد را نرمافزار  45( SPSSدرصد) داشته و بیشترین روش
تحلیل در مقاالت استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی (42
درصد) بود .ضروری است در فرایند آموزش ،پژوهش ،داوری و
انتشار مقاالت جغرافیایی حساسیت و دقت مضاعفی روی روش
تحقیق و بهخصوص روشهای نمونهگیری  -از جنبههای پایایی،
روایی و  - ...اعمال شود و درنهایت تأکید و کنترل شود که در
گزارش روش تحقیق و فرآیند نمونهگیری ،هر روشی که اعمال
شده  -اعم از احتمالی یا غیر احتمالی -عین کار انجام شده با
صراحت و شفافیت تشریح شود؛ تا حداقل در صورت احتمال
وجود سوگیری ،نتایج قطعی تلقی نشده و همچنین امکان محقق
شدن ویژگی تکرارپذیری پژوهش در راستای دستیابی به نتایج
قابلاعتماد و تعمیمپذیر ،فراهم شود (Safaei Pour & Rahimi
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).Chamkhani, 2018
با توجه به اینکه پژوهشگران در بیشتر پژوهشها بدون توجه به
عوامل ششگانه مؤثر در برآورد حجم نمونه (توان آزمون ،سطح
اطمینان ،ضریب تصحیح جامعه محدود ،پراکندگی صفت ،اثر
طرح و خطای برآورد) و نیز تکنیکهای متنوع تحلیل دادهها
(کمی و کیفی)،
(انواع آزمونها ،مدلسازی )،و نوع تحلیل ّ
از فرمول کوکران برای برآورد حجم نمونه استفاده میکنند،
بهمنظور راهنمایی و توصیه ،برای اولین بار در طی تحقیقات علوم
انسانی ،مجموعهای از روشها و فرمولهای نمونهگیری مبتنی بر
عوامل و شرایط مذکور ،تقدیم محققان شده است (جدول شماره
 .)17همچنین ،استفاده از نرمافزارهای برآورد حجم نمونه ،به
پژوهشگران پیشنهاد میشود.16
با توجه به اینکه حدود نیمی از مقاالت فاقد بحث و مقایسه
بودند پیشنهاد میشود که توجه و تأکید بر بحث و مقایسه در
دستور کار مجله قرار گرفته و دیدگاه نشریه برای اولویت دادن
به قوام تحلیلی و استنتاجی مقاالت برای داوران مقاالت ،تشریح
و تبیین گردد.
 28زیرگرایش و  4گرایش موضوعی یافت شد .پیشنهاد میشود
که سیاست مجله بر حفظ این تنوع موضوعی باشد بتوان همواره
یافتههای مرتبط با گونههای مختلف مؤثر بر فرایند گردشگری در
روستاها را رصد و پیگیری نمود.
بیشترین نوع گردشگری که در مقالهها بررسی گردید،
گردشگری روستایی بود .پیشنهاد میشود که محققان به
سایر انواع گردشگری هم بپردازند تا این مجله بتواند از طیف
گسترده مخاطبان خود برای ترویج دانش گردشگری بهصورت
گستردهتری بهرهبرداری نماید.
مبتنی بر معیار «معرفی منطقه موردمطالعه» و مشخص شدن
اینکه در بیش از  80درصد مقاالت هیچ اطالعات طبقهبندیشدهای
ارائه نشده است ،گزارش این قسمت بهصورت جدول پیشنهادی
(جدول شماره  )18و تشریح مبسوط و جداگانه هر یک از موارد
و ویژگیها ،توصیه میشود.
درزمینه اثرگذاری و اثرپذیری متغیر گردشگری ،پیشنهاد
میشود که تأکید بیشتری بر اثرگذاری گردشگری بر موضوعات
مرتبط با این حوزه در دستور کار محققان و مخاطبان نشریه
قرار گیرد .تأکید بر گردشگری در جایگاه متغیر وابسته نمیتواند
به تقویت و تحکیم جایگاه آنچه در زمینههای آکادمیک و چه
درزمینه سیاستگذاریهای کالن داشته باشد و نتیجه آن
جدی گرفته نشدن آثار و وزن گردشگری در مناسبات اقتصادی
اجتماعی و پیامدهای توسعهای آن خواهد بود.
 116برای مثال ،نرمافزار ""Power and Sample Size Calculation
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جدول  .17انواع روشهای برآورد حجم نمون ه.1
روش برآورد حجم نمونه

ردیف

شرایط

1

ل هزینهها
مبتنی بر مد 

2

برآورد نسبتی یا کل

3

برآورد میانگین صفت

4

موارد خاص

5

کارآزمایی

6

آزمونهای همبستگی

7

رگرسیون خطی ساده

8

رگرسیون چند متغیره

9

جدولهای آماده
(کاربرد در آزمونهای
مبتنی بر نسبت  pو )q

) :(CTهزینه کل تحقیق :(C0) ،هزینههای اولیه و ثابت تحقیق :(CU) ،هزینه سرانه هر واحد نمونه و
( :)nحجم نمونه.

منبع

 مطالعات مورد-شاهدی )(Case-Contorol Studies مطالعات همگروهی )(Cohort Studies -تضمین کیفیت جامعه )(Lot Quality Assurance

 قاعده تصمیمگیری برای رد یک جامعه مطالعات میزان رخ دادن یک پدیده -مطالعات بقا )(Survival Studies

نمودار نوموگرام ) (Nomogramآلتمن (تقاطع “اختالف استانداردشده” و “توان آزمون”)
( :)aسطح معنیداری :)b-1( ،توان آزمون :)ρ( ،ضریب همبستگی تخمینی.

(Saneii & Ra)himi, 2011

( :)aسطح معنیداری :)b-1( ،توان آزمون :)r( ،ضریب همبستگی تخمینی.

( :)aسطح معنیداری :)b-1( ،توان آزمون :)r( ،ضریب همبستگی تخمینی.

) :بین صفر تا :(W) ،1فاصله دربرگیرنده
) :(R2ضریب همبستگی چندگانه تخمینی( ،
) :ضریب اطمینان (برابر
ضریب رگرسیون متغیر مستقل :(P) ،تعداد متغیرهای مستقل( ،
با )1/96

جدول مورگان

-

جدول ایزرائیل

)(Israel, 1992
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

 11در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره نسبت به برآورد حجم نمونه و یا ابهام و پرسش ،از طریق ایمیل درجشده در ابتدای مقاله حاضر ،میتوانید با نویسندگان
ارتباط داشته باشید.
 .2بهمنظور مطالعه بیشتر و درک برآورد و حجم نمونه در پژوهشهای کیفی ،مراجعه شود به صفحه  159مقاله :محمدپور ،احمد .)1388( .نمونهگیری در تحقیقات
کیفی :سنخها و روشها .علوم تربیتی و روانشناسی.164-131 ،)4(5 ،
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ادامه جدول  .17انواع روشهای برآورد حجم نمونه.
روش برآورد حجم نمونه

ردیف

شرایط

10

آزمونهای مبتنی بر پارامتر
میانگین و احتماالت
( pو  :)qآزمون  tو Z

11

پژوهش کیفی

12

مدلسازی معادالت
ساختاری

13

تحلیل دادههای فضایی

نمونهگیری فضایی بهینه در  3بخش:
 -1پیشگویی در میدان تصادفی گاوسی،
 -2واریانس پیشگوی کریگینگ مینیمم و
 -3تحلیل حساسیت.

14

پیمایش در جمعیت گریزان

Pa + Pb= 1

( )Z = 1/96متغیر نرمال واحد استاندارد )p( ،نسبت صفت موجود در جامعه )q( ،نسبت فاقد صفت در
جامعه )d( ،مقدار اشتباه مجاز.
کوکران جامعه معلوم:
کوکران جامعه نامعلوم:

منبع

-

"اشباع تئوریکی" :مقدار نمونهگیری تا حدی که هیچگونه اطالعات جدید و اضافی یافت نمیشود.
عواملی که در برآورد حجم نمونه اثرگذارند :معیارهای گزینش ،جاگیری (بازنمایی یا النه کردن) یک
معیار در معیاری دیگر ،بازنمایی نمادین و ایجاد تنوع ،نمونههای چندگانه ،روش گردآوری داده ،نوع
مطالعه کیفی و بودجه و منابع در دسترس.2

& (Glaser
)Strauss, 1967

آزمون بارتلت و آماره KMO

-

نسبت (5تا 10به  )1پاسخدهندگان به تعداد پارامترها

نسبت ( 10به  )1پاسخدهندگان به تعداد پارامترها
نسبت (10تا 20به  )1پاسخدهندگان به تعداد پارامترها
نسبت ( 20به  )1پاسخدهندگان به تعداد پارامترها

جامعه با نمونه بیشتر از  200نفر باشد (مگر اینکه جامعهای که از آن نمونه برداشتهشده بهخودیخود
کوچک باشد).
حجم نمونه حداقل  50قابلقبول است.

)(CV-SEM

& (Bentler
)Chou, 1987
)(Mueller, 1996
)(Kline, 1998
(Costello & Os)borne, 2005
)(Burt, 1976
(Iacobucci,
)2010

 )1محاسبه آنالین:

)(https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89

 )2فرمول:

)(https://www.danielsoper.com/statcalc/formulas.aspx?id=89

)(Soper, 2019

 )3منبع:

)(https://www.danielsoper.com/statcalc/references.aspx?id=89

نمونهگیری "پاسخگومحور" جمعیت گریزان (نامشخص ،غیرهمگن ،کمیاب ،پراکنده ،پنهان و
دسترسی سخت):
)(Bagheri, 2018

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،
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ادامه جدول  .17انواع روشهای برآورد حجم نمونه.
ردیف

شرایط

15

مطالعات جورشده

16

مطالعات
ارزشگذاری اقتصادی
(تمایل به پرداخت و )...

منبع

روش برآورد حجم نمونه

 )1-1حجم نمونه برای دادههای زوجی فاصلهای یا نسبتی (آزمونهای پارامتری)

 )2-1حجم نمونه برای دادههای زوجی فاصلهای یا نسبتی (آزمونهای ناپارامتری)

 )2حجم نمونه برای دادههای زوجی رتبهای
(Sadat-Hashe& mi, Ghorbani
)Kavhie, 2006

 )1-3حجم نمونه برای دادههای زوجی اسمی (دوحالته)

 )2-3حجم نمونه برای دادههای زوجی اسمی (چندحالته)
 )4نسبت شاهد-مورد بزرگتر از یک

جدول میشل و کارسون بر اساس روابط زیر:
 :)SEM( )1خطای استاندارد میانگین تمایل به پرداخت؛ ( :)δانحراف معیار تمایل به پرداخت؛ (:)n
انحراف معیار:

 :)V( )2ضریب تغییرات؛ ( :)TWTPمقدار میانگین تمایل به پرداخت واقعی؛ ( :)δانحراف معیار تمایل
به پرداخت:
(Mitchell & Car)son, 1989
 :)t( )3مقدار آماره t-student؛ ( :)δانحراف معیار تمایل به پرداخت ( :)dانحراف از مقدار واقعی WTP
یا درصد اختالف  TWTPو RWTP؛ ) :(RWTPمقدار میانگین تمایل به پرداخت واقعی.

 )4رابطه چهارم:

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،
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جدول  .18پیشنهاد چگونگی معرفی منطقه موردمطالعه.
ردیف

مکان (موقعیت)

مقیاس عملکرد

نام منبع گردشگری

گونه منبع

ماهیت و
ویژگیها

تشریح

نام منطقه و مکان

بینالمللی ،ملی،
منطقهای ،محلی

نام منبع

طبیعی و
انسانی -فرهنگی

چشمانداز ،اقلیم،
تاریخ ،ارزش و...

گونههای گردشگری

ردیف

حجم تقاضا

وضعیت بهرهبرداری
و عرضه

ارتباط با سایر منابع
گردشگری

ارتباط با سایر نواحی
گردشگری

زیرساختهای
موجود

قابلیت
سرمایهگذاری

تشریح

میزان حضور
گردشگران

میزان و گونههای
حضور عرضهکنندگان

فاصله ،تأثیرپذیری و
تأثیرگذاری و حضور در
شبکههای کسبوکار

فاصله ،تأثیرپذیری و
تأثیرگذاری با سایر نواحی

انواع انرژیها،
راهها و مسیرهای
دسترسی،

وجود و یا پتانسیل
بستههای سرمایهگذاری
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

با توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه محلی
که بهطورکلی  8معیار جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،سطح
تحصیالت ،شغل ،سابقه کاری ،مکان زندگی و میزان پذیرش
گردشگری بود ،پیشنهاد میشود که بررسی و اشاره صرف
به ویژگیهای جمعیتشناختی تبدیل به بررسی هدفمند و
مسئلهمحور ویژگیهای جامعه محلی شده و از ظرفیت موجود
در این زمینه برای تعمیق دانش مرتبط با مسائل مبتنی بر جامعه
محلی در فرآیند توسعه گردشگری بهرهبرداری نمود.
با توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی گردشگران که
بهطورکلی  18معیار بود ،پیشنهاد میشود که توجه به طیف
گستردهای از ویژگیهای گردشگران ،خصوصاً در مقاالت حوزه
بازاریابی توسط پژوهشگران موردتوجه بیشتری قرار گیرد تا در
زمینههایی مانند بخشبندی بازار و سایر موضوعات مرتبط با
ویژگیهای گردشگران بتوان دیدگاههای بیشتر و گستردهتری
در رابطه با وضعیت گردشگری روستایی در ایران به دست آورد.
مبتنی بر یافتههای معیار استناد ،پیشنهاد میشود که بررسی
کتابها ،خصوصاً کتب تازه منتشرشده موردتوجه بیشتری قرار
گیرد تا بنیانهای نظری مقاالت در کنار بنیانهای تجربی که
بیشتر بر اساس یافتههای مقاالت به دست میآیند ،هموزن و
همراه بوده و درنتیجه از کاهش تدریجی قدرت تبیینی مقاالت
جلوگیری شود.
یافتهها مشخص ساخت که  34درصد از پژوهشها به مقاالت
فصلنامه پژوهشهای روستایی استناد نمودند پیشنهاد میشود
که در این زمینه بر طبق سیاست فعلی نشریه ،الزامی برای ارجاع
به مقاالت فصلنامه وجود نداشته باشد تا شایبه خوداستنادی
ایجاد نشود.

متن مقاله (ساختار و مقدار) از ابتدا تا انتها.
در گزارش منابع ،موارد ویرایشی در نگارش رعایت شود
(شمارهگذاری منابع؛ قالب و فرمت خاص).
پیشنهادها برای پژوهشهای آینده:
پژوهشگران مقالههای حوزه گردشگری
ارزیابی توزیع جنسیتی
ِ
مبتنی بر روند زمانی ،گرایشهای موضوعی ،کاربرد روششناسی
و تحلیل؛
کمیت و کیفیت کاربست مبانی نظری و
تحلیل انتقادی ّ
ش در مقالههای حوزه گردشگری؛
نظریهها مبتنی بر مسئله پژوه 
تحلیل تورش طرح نمونهگیری (روش و برآورد حجم) در
مقالههای حوزه گردشگری؛
تحلیل انتقادی جایگاه پیشنهادهای مبتنی بر یافته ،تحقیقات
آتی و تحقیقات اکتشافی در مقالههای حوزه گردشگری؛
شناسایی و اولویتبندی محتوایی محورها و گرایشهای
موضوعی در مقالههای حوزه گردشگری.
تشکر و قدردانی

نگارندگان ،از سرکار خانم دکتر لیال حبیبی (استادیار
گردشگری ،عضو هیئتعلمی دانشکده میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری ،دانشگاه مازندران) به جهت در اختیار
قرار دادن وقت ارزشمندشان در جریان یک مصاحبه تلفنی،
بهمنظور تبیین مسئله تأثیر جنسیت در پژوهشهای گردشگری،
کمال تشکر و قدردانی را دارند.

نهایتاً پیشنهاد میشود منابع کالسیک گردشگری  -البته بهجا
و برحسب ضرورت -موردتوجه بیشتری قرار گیرند.
تعیین یک چارچوب واقعاً ساختمند برای چگونگی گزارش
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