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Abstract 
The bulk of articles published in Iran, along with the close relationship between the scientific 

community and the published articles, indicates the need to review their contents. It should be 

noted that the scientific value of the articles is not the same and the publication and acceptance 

of an article does not necessarily mean that it is flawless. Therefore, the present study was 

conducted for the pathology of tourism articles in the geographical journals. The research uses 

the content analysis of documents and is applied in terms of purpose and qualitative in nature. 
The statistical population was 97 tourism articles published in geographical journals. After 

consulting experts, two thirds of the articles (68 articles) were included in the analysis. To 

analyze the content of the articles, the research indicators were first identified through the 

study of previous research and consultation with experts, and then they formed a conceptual 

model for the research with four dimensions of identity, structure, function and citation. The 

validity and the reliability of the study were confirmed based on the validity of the check list 

and the reliability of the editors. In the content analysis process of the articles, the SPSS25 

software was used, and the research results were reported in order to identify the challenges in 

those articles. Finally, certain solutions were proposed on the basis of the findings. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Considering the great relationship between the scientific community and the published it is needed to review the 

content of the articles; It should be noted that the scientific value of articles is not the same and the acceptance 

of an article does not necessarily mean that it is free of errors. 

Content analysis method is less expensive than other methods because it is based on the body of texts; Data 

collection does not require survey activity, and access to the content is easy. In addition, the ability to quantify 

the information is intangible and relates to the past, which is another benefit of content analysis. However, 

science is always expanding and tourism is no exception to this rule. It is obvious that the production of 

sciencethe field of tourism leads to the development of this industry if we look at tourism research from a 

pathological point of view. 
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 Pathology of the articles on tourism published in journals of geography through content analysis 

Geography journals are the oldest journals in a country. Given the importance of the pathology of articles, this 

study seeks to to conduct the pathology of the articles in geography journals using the content analysis method. 

The research questions are as follows:  

1. What is the identity status of tourism articles in geography journals? 

2. What is the structural status of tourism articles in geography journals? 

3. What is the functional status of tourism articles in geography journals? 

4. What is the citation status of tourism articles in geography journals? 

2. Research Methodology 
This article is applied in terms of purpose, descriptive in terms of method and qualitative in terms of nature. The 

statistical population was 97 tourism articles published in geography journals from 2008 to 2021. After 

consulting experts, two thirds of the articles (68 articles) were included in the analysis. In this research, the 

quantitative content analysis method based on documentary studies was used to evaluate the articles. The 

research indicators for analyzing the content of the articles were extracted through the study of previous research. 

Then, with the help of the obtained indicators, each article was evaluated. Finally, the SPSS software was used 

to analyze the data. The validity and the reliability of the study were confirmed based on the validity of the check 

list and the reliability of the editors. This means that all the stages of the research were performed by both 

authors, and the results were compared in each stage.  

3. Results and discussion 
Identity status: Most of the tourism articles in the geography journals (90%) were independent, and a small 

percentage of them were extracted from dissertations and theses. The study of the acceptance periods of the 

articles showed that the average period was about nine months.  

Structural status: The review of the abstracts of the articles showed that the authors did not mention the results 

in 42 articles; they only mentioned the findings. As many as 44 articles had no theoretical framework, and 17 

articles (25%) did not review the research literature. A review of the articles’ approach showed that 60 articles 

(88%) were applied and, in 45 articles, the researchers' strategy was deductive.  

Functional status: The study of the functional status of the articles showed that the topic of management and 

planning in tourism was considered in 32 articles more than other trends. The marketing trend had the lowest 

percentage . 

Citation status: A review of the citation status of tourism articles in geography journals showed that, on average, 

the authors had used 39 scientific sources in each article. The minimum citations were six and the maximum was 

87. A review of the type of citations also showed that articles and books were cited more than other sources.   

4. Conclusion 
Due to the upward trend of articles in geography journals, it is suggested that the journals publish one special 

issue in tourism each year. The results showed that women's participation was very low. So, it is suggested that, 

in quarterlies, judging and accepting women's articles be done independently. Due to the gaps observed in the 

methodology of articles, it is suggested that the judges of geography journals be keener on the elements of 

research methods. The study showed that the authors were not retrospective in any of the articles. Intangibility 

of historical events, convenience of present-based research and attraction of futuristic studies can be the reasons 

for this. It is suggested that the authors, while paying attention to the present and looking to the future, be aware 

of the experiences and events of the past. 
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 چکیده
 مقاالت  محتوای  برریس  لزوم  از   شدهچاپ  مقاالت  با   علیم  جامعه  تنگاتنگ  ارتباط  کنار   در   کشور   در   شدهچاپ   مقاالت  حجم

   مقاله  یک  پذیرش  و   چاپ  و   نبوده  یکسان  مقاالت  علیم  ارزش  که  داشت  توجه  باید   دارد؛   حکایت
 
  اشکال   از   خایل  معنای  به  لزوما

 انجام  جغرافیایی   مجالت  در   رسیده  چاپ  به  گردشگری  مقاالت  شنایسآسیب   باهدف  حاضز   پژوهش  فلذا   نیست؛   آن  بودن
د یم  بهره  اسناد   محتوای  تحلیل  از   که  رو   پیش  تحقیق  گرفت؛  . است  کیقز   تحقیق    ماهیت  حیث  از   و   کاربردی  هدف  لحاظ  به  گی 

  دوسوم   اساتید   با   مشورت  از   پس   که  بوده  جغرافیایی   مجالت  در   شدهچاپ   گردشگری  مقاله  97  تحقیق  این  آماری  جامعه
کت  تحلیل  در (  مقاله   68)  مقاالت ز   آثار   مطالعه  طریق  از   ابتدا   مقاالت،   محتوای  تحلیل  جهت.  شدند   داده  ش   نظرخوایه  و   پیشی 

 مفهویم   مدل  و   آمده  هم  گرد   اسنادی  و   عملکردی  ساختاری،   شناختاری،   کالن  بعد   چهار   ذیل  تحقیق،   هایشاخص  اساتید،   از 
  پایایی   از   نتایج  دقت  افزایش  جهت  و   رسید   حوزه  این  اساتید   تأیید   به  مورداستفاده  لیستچک  روایی   دادند؛  شکل  را   تحقیق

  شناسایی   غالب  در   تحقیق  نتایج  و   شدهاستفاده  SPSS25  افزار نرم   از   مقاالت  محتوای  تحلیل  فرایند   در   گردید؛   استفاده  مصحح
   شد؛  گزارش  جغرافیایی   مجالت  گردشگری  مقاالت  در   موجود   خالءهای  و   ها آسیب 

 
 شدهمشاهده   هایچالش   با   متناسب  نهایتا

 . گردید   ارائه الزم ها پیشنهاد 

 
 : ها کلیدواژه
 مجالت محتوا،  تحلیل ، شنایسآسیب 

 ،  گردشگری   مقاالت جغرافیایی

 مقدمه 1
دانش در هر   ش علم و  بر    یا جامعهگسی  ارزش    کهآنعالوه  را  آید یم   حساببه یک   بش  

ی
و    متأثر ، همواره جوانب زندگ ساخته 

فت تکنولوژی را به همراه داشته است؛ تعاریف نوین (،  ۱۰7:  ۱393،  رادوهمکارانگرایم)  یقتحقاز توسعه مبتنز بر علم و    شدهارائه  پیش 
ه  . امروزه هر نهاد علیم بر آن است تا متناسب با امکانات و ب پذیرد یم  ی  تأثاین مدعاست که توسعه همواره از علم   کنندهاثبات   خوی  به 

این گفته قدییم رابرت  و    کنند یمایفا   یا عمده فراخور توان خود سهیم در تولید علم داشته باشد؛ مجالت علیم در این خصوص نقش 
یات«  ، «قرن جزوه»هجدهم   که قرن   1( 2۰۱۱) برادوس  خود را از    قرن نوزدهم »قرن کتاب« و قرن بیستم »قرن نش 

ی
است، هنوز تازگ

 (. ۱۰6: ۱399عبدالحمیدوهمکاران، است )نداده   دست

،    ی ها طرح ،  ها نامه یانپا اطالعات با شعت باال تولید و از طریق رسانه، فضای مجازی، کتب،   ه    ها گزارشتحقیقای  ؛  شود یم   جا جابه و غی 
یس آسان و رایگان و توان باال در انتقال شی    ع مطالب، هموا  محققان    مورداستفاده ره  لیکن یک مقاله علیم به خاطر حجم نسبتاکم، دسی 

د یم قرار   از لزوم برریس محتوای مقاالت    شدهچاپ در کشور در کنار ارتباط تنگاتنگ جامعه علیم با مقاالت    شدهچاپ ؛ حجم مقاالت  گی 
 و چاپ و پذیرش یک مقاله   علیم مقاالت یکسان نبوده حکایت دارد؛ باید توجه داشت که ارزش 

 
ودن آن  به معنای خایل از اشکال ب  لزوما

از   این خصوص پیش  یبهنیست؛ در  ز به    کارگی  نمایان ساخته و    ها آنمقاالت نگریسی  از خالءهای موجود را  با نگاه نقادانه بسیاری 
 با توسعه آن نداشته بلکه خود تکامل علم را در یی خواهد داشت؛  تنها نه برخورد انتقادی با تولیدات علم 

 منافای 

 
 شاطری مفید : نویسنده مسئول* 
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: رویکرد تحلیل محتوا    واکاوی مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی

 که  محتوا    لیتحل محتوای مقاالت، استفاده از روش تحلیل محتواست.    شنایسیب آسرایج جهت    یها روش ییک از  
 
یک روش کیقز    اساسا

  و   2توریلدانست ) ی متون و اسناد  محتوا از    ها داده   یآور جمع برای    علیم کاوش   ک ی  توانیم   را  (۱۰:  2۰2۰،  و همکاران1زیکودا است ) 
ه را در یی داشته اهدافمحتوا،   ،معایز  محقق از  مند نظام استنباط که  (7: 2۰۱9، همکاران منجر    پژوهش  در معتی  استنتاج  و به  و غی 

  مورداستفاده مختلف    یها رشته  در  وسییع طور به منطق  که     استل محتوا رویس  یتحل خالصه    طور به (.  ۱:  2۰۱9،  3مایلسکو شود )یم
ز یا مقاله را  محورهای اسایسو    ها مشخصه   توانیم به کمک آن    و   قرارگرفته فتیح،    و ترای   داد ) ه و مورد تحلیل قرار  کرد  ی بنددسته   یک می 
ز اول  ی، برا متحدهیاالتا در  این روش    هرچند (؛  58:  ۱۴۰۰ سابقه  لیکن    شدهاستفاده   2۰در آغاز قرن    یل ی روش تحل  ک ی  عنوانبه بار    ی 
 . گردد بریم   شمال اروپا و حوزه اسکاندیناویبه قرن هجدهم در   داشته و پیشینه آن  تری طوالیز 

ی به که سابقه  محتوا    ل یتحل    یقز ک   رویس    عنوانبه (، در ابتدا  3۰:  ۱387،  فر ی محمد)  گردد بازیمشمش    5۰آن در ایران به دهه    کارگی 
لیکن  شدهیم استفاده    کیم  تدر ؛ 

 
داده که  کیم  رویس  به    یجا جهت  تغیی   توص متنز   یها داده ی  با کدگذار   سپس    آمار   به کمک  فی و 

  و به   دادهمورد تحلیل قرار    را   ها یامپ هشگر  ژو محتوا، پ   در تحلیل(.  ۱278:  2۰۰5،  5و شانون   4شیهه است )   گرفتهیم قرار   مورداستفاده
 
 
،  دهد )خود پاسخ   سؤاالت قادر خواهد بود به  با برریس متون و منابع موجود  ضفا (. این سبک از تحلیل چون مبتنز بر  ۴: ۱۴۰۰دارای 

که نیازی    است  یا گونه به در تحلیل محتوا    برریسقابل   یها داده دیگر است؛ نوع    یها روش از    تر ینه هز کم   شود یمحجیم از متون انجام  
یس آسان به مطالب از دیگر مزایای این روش به شمار    درواقعبه فعالیت پیمایش  ندارد؛    مشخص   طور به که    یساز   کیم؛  رود یم دسی 

ز ارتباط با  بخشد یم تحلیل را سهولت   شعبان،  است ) از دیگر مزایای این روش   گذشته  وانفعاالتفعل ، در کنار نامحسوس بودن و نی 
 (: 67: ۱395،  وگلشنز ی قائدکه )   کند یمعنوان  ها روش در بابت برتری این روش نسبت به دیگر  6(. رایف 3۴: ۱39۱

از آرشیو مطالعات تحلیل محتوا  ۱ انجام داد و    یها پژوهش   توانیم(   طویل 
 
آی     یها پژوهش   ساز ینه زماین تحقیقات خود    اصطالحا

 ؛ گردند یم

ز نهفته آشکار و  درروش ( 2 لقابل فراوان،   یها داده تحلیل محتوا، مضامی   ؛ شوند یم  کنی 

ایط، قابلیت استفاده در  3  مختلف را داراست.  ها رشته ( این روش به فراخور ش 

که با تحلیل مفاهیم و محتوای مقاالت    اند کرده تحلیل مبایز و مفاهیم، فعالیت دیروز و امروز نبوده و همواره محققان بسیاری تالش  
فت علم را در رشته خود مورد ارزیای  قرار   ان پیش  ز یات، می  یک روش    عنوانبه محتوا   (. تحلیل53:  ۱999،  8اسنته  و   7بلگلو دهند )نش 

ه   تحقیق معمول در حوزه علوم انسایز   و غی 
و در    شدهانجام و علوم اجتمایع، در منابع مکتوب، تصاویر، نوارهای ویدیویی و صوی 

ز   ها پژوهشاخی  در بسیاری از    یها سال وی  )  قرارگرفته  مورداستفاده و مطالعات حوزه گردشگری نی  (؛ تا  ۱3۴:  2۰۱6،  10و کرومینا   9کمیی
تقیان م وخراسایز )   ی  خیا    رود یم حوزه گردشگری به سمت استاندارد شدن پیش    مقاالت مشخص شود که آیا   (؟  332:  ۱397،  رودشیی 

ز از این قاعده مستثنز نیست؛  ش بوده و گردشگری نی 
 آنچه مشخص است آنکه مرزهای علم در همه زوایا رو به گسی 

بدان بنگریم؛    شناسانه یب آسر حوزه گردشگری در صوری  توسعه این صنعت را به همراه دارد که با نگاه  بدییه است که تولید علم د
ضمن تقویت نقاط قوت، نقاط   توانیم تحلیل محتوای مقاالت گردشگری، نقاط قوت و ضعف مقاالت را آشکار ساخته و به کمک آن 

 رای مقاالت به ارمغان آورد. ضعف مقاالت را به حداقل رسانده و نویع صالبت محتوایی ب

 مجالت کشور هستند و    ینتر باسابقه مجالت جغرافیایی از  
 
  هرچند ؛  گردد بازیم قدمت برجز مجالت این حوزه به چندین دهه پیش    بعضا

 تولید محتوای گردشگری  
 
ز د  شنایسجامعه مختص جغرافیا نبوده و مجالت متعددی چون معماری، تاری    خ، مدیریت،    ضفا ه نی  ر  و غی 

از خود به نمایش گذاشته و از حیث مقاالت داوری شده    ی تر قبول قابل ، لیکن مجالت جغرافیایی فعالیت کنند یم این خصوص فعالیت  
 . 11اندداده در حوزه گردشگری وزن محسویس نسبت به دیگر مجالت از خود نشان 

 
1. Zikuda 
2. Torelli 
3. Mihailescu 
4. Hsieh 
5. Shannon 
6. Riffe 
7. Baloglu 
8. Assante 
9. Camprubi 
10. Coromina 

یای  چوننویسنده وزن قابل قصود م. 11 یات جغرافیایی در قیاس با نش 
و   شنایسجامعهمعماری، تاری    خ، مدیریت،  قبول مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در نش 

ه یات تخصیص حوزه گردشگری چون گردشگری شهری، مطالعات مدیریت گردشگری، برنامه  غی  ه متن یز یر است. بدییه است نش  اسب با  و توسعه گردشگری و غی 
یات به خود اختصاص یم  ز نش  ان تولید محتوای مطالعات گردشگری را در بی  ز ین می 

 . دهند اهداف خود، بیشی 
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ز اهمین    ز محققان و نی  نظر به اهمیت و نقش مطالعات گردشگری بر توسعه ابعاد فضا، قدمت و محبوبیت مجالت جغرافیایی در بی 
یه   یه بر عملکرد و تولیدات آی  آن نش  حب و بغض    دوراز به ، مطالعه حاضز بر آن است تا  گذارد یم که تحلیل محتوای مقاالت یک نش 

به تحلیل محتوای مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در    یی ها شاخص مک  موشکافانه، به ک  صورتبه و    ، ز از مطالعات پیشی  برگرفته 
ین مقاالت مجاز به انتشار یط یک دوره را   دازد؛ چنانچه کمی  مقاله فرض کنیم، در این صورت تعداد مقاالت    7مجالت جغرافیایی بیی

انتشار مجالت جغرافیایی است که از وزن محسوس مقاالت گردشگری  شماره    ۱۰مقاله( معادل    68)   یقتحقگردشگری دخیل در این  
ز متفاوت است:  3از   کمدست تحقیق پیش رو    درمجموع. کند یم در این مجالت حکایت   منظر با تحقیقات پیشی 

در کشور   رغمعیل (  ۱ مطالعات گردشگری  اهمیت  به  چندایز    ازاینیش پتا    علم  پژوهش  ت  مطالعا   شنایسیب آس  باهدفتحقیق، 
 است؛ مقاالت حوزه تحلیل محتوا در کشور    نشدهانجام گردشگری  

 
 نقد کتب علیم و    عمدتا

 
کتب مدارس را مالک عمل قرار    خصوصا

 درزم  شدهانجام یها پژوهش داده و محدود  
 
یات،   ینه  تحلیل محتوای مقاالت نش 

 
 ؛ شوند یم گردشگری را شامل   جز به   یی ها حوزه  غالبا

اندک و  د  کاررفتهبه   ی ها شاخص (  2 ، بسیار  ز انجام نگرفته و تحلیل محتوا مبتنز بر    اییشه ر   صورت به   محتوا   یل تحلر مقاالت پیشی 
 محدود بوده است؛   یی ها شاخص 

3  ، ز  ( تحقیقات مشابه پیشی 
 
مقاالت گردشگری چندین    رو یشپاما تحقیق    اند داده مقاالت یک فصلنامه را مالک تحلیل خود قرار    عمدتا

یات   یات هدف در این پژوهش باید گفت که عمده نش  مجله جغرافیایی را جامعه آماری خود قرار داده است. در توجیه دلیل انتخاب نش 
  شده چاپ در این پژوهش دارای مقاالت متعدد به چاپ رسیده در حوزه گردشگری نبوده و تعداد اندک مقاالت گردشگری    موردبرریس

یات از حیث کفایت نمونه در   پاسخگوی نیازهای پژوهش باشد؛ لذا در گام اول مقاالت گردشگری به چاپ رسیده   توانستنیم این تش 
یات مرجع  یات مالک عمل قرار گرفت. شمار قبول مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در برجز نش  بود    ایگونه به   1در تعدادی از این نش 

، خود  که به تشخیص نویسندگان مقا  بسی  یک فعالیت پژوهش  مجزا باشد؛    تنهایی به   بایستیم الت گردشگری به چاپ رسیده در برجز
که    اییه رو است؛    داورییش پ  دوراز به موشکافانه و    شنایسیبآسمقاالت معیار نیست؛ معیار    ی بندگروه آنچه بدییه است آنکه نوع  

ز واقعیات در بطن تحقیقات عل   یت درنها  یات را به دنبال  با نمایان ساخی  . در این  آورد یم یم، زمینه توسعه و صالبت هر چه بیشی  نش 

 تحقیق را بدین شکل مطرح نمود:  پرسش توانیم ذیل چهار بعد اصیل،  ها شاخص صورت گرفته در   بندییم تقسراستا و ناظر بر 

 چگونه است؟  در مجالت جغرافیایی  شدهچاپ گردشگری   مقاالت و استنادی یعملکرد   شناختاری، ساختاری، وضعیت -

 مبایی نظری 2
و کیم    یستماتیکسرا تکنیک توصیف هدفمند،    آن یک سبک مستقل معرفز کرد و    عنوانبه از زمایز که برلسون تحلیل محتوا را  

،  ها ارزش به    اییشه ر   این روش امکان دستیای    کهیی ازآنجا ( و  2:  2018،  2نمارمک ) گذردیم سال    70نامید حدود    ها یانیه ب محتوای آشکار  
گردشگری    ازجملهو مفاهیم علوم مختلف و   (، در این مدت در تحلیل متون6:  2014،  همکاران  و   3دورایکند )یم فراهم    ها نگرشو    اهداف

 درزم  دهد یم( نشان  1است. چنانچه مرور پیشینه تحلیل محتوا )جدول    شدهگرفته کار  
 
یات در ایران    یمحتوا   یلتحل   ینه مقاالت نش 

 پژوهش چندایز صورت نگرفته و مقاالت این حوزه یا  
 
؛ شود یم گردشگری بوده یا محدود به مقاالت خارج     جز به مربوط به علویم    بعضا

ز ین درا  پژوهش  که    بی  از  ه  صورتبه تنها  ویز بدفمند  مقاله    ترینجزی  تا    ترین ی  برده،  بهره  مقاالت  محتوای  تحلیل  جهت  معیارها، 
تقیانم ز  1397)  خراسایز   و رودشی ی  چند، از الگوی مفهویم   یی ها شاخص ( بود؛ فلذا در تحقیق پیش رو محققان ضمن در نظر گرفی 

تقیانممقاله    .اندبرده ( بهره  1397)  وخراسایز رودشی ی 

 پیشینه پژوهش   - 1جدول  

 شده برریسمعیارهای  نویسنده

فراهایز و همکاران 
(۱۴۰۰ .) 

،  شدهبرریس، فاعلیت موضویع، موضوعات موردبحثورزیس   یهارشته، رفتهنوع مطالب بکار رفته، تصاویر بکار 
 . مورداستفاده، منابع ها مولفه

 ( ۱۴۰۰نوبخت )
، مشارکت نویسندگان، سهم  علیم در نگارش مقاالت، نویسندگان پرتالیف، سهم   یهامرتبهمجله، توزی    ع فراوایز

 ، گرایش موضویع، زبان مقاالت. ها دانشگاه

 (. ۱۴۰۰ترای  و فتیح )
یگ جهت، ها دادهدر هر دوره، صبغه پژوهش، روش تحلیل  شدهچاپتعداد مقاالت   پژوهش، تعداد نویسنده،   ی 

 دانشگایه، رشته تحصییل، موضوع. وا
ی

 بستیک

  ین  وحبیموسو 
(۱399 ) 

ه   ساختار، چینش مطالب، عناوین کالن، اهداف، محتوا و غی 

 
ه جغرافیا و آمایش شهری منطقه  توسعه،  و  جغرافیا فصلنامه دو ، یز یر برنامه  و جغرافیا فضا،  جغرافیای آمایش. 1 یات جغرافیایی پرکار از حیث   ازجملهای و غی 

نش 
یات یادشده هر یک بیش از  مقاله با مضمون گردشگری داوری و چاپ نموده و موازی با تحقیق کنویز بسی  پژوهش  دیگر   60تولید محتوای گردشگری هستند. نش 

 . اند بوده
2. Macnamara 
3. Duriau 



 
 

108 

ز و زمستان پسال دهم، شماره دوم،     ۱۴۰۱ایی 

  

: رویکرد تحلیل محتوا    واکاوی مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی

 وهمکارانیخاکسار 
(۱399 .) 

، فرضیه،  ، پایایی ، جامعه سؤالتعداد نویسنده، نام مجله، مجله، سال، تعداد صفحه، نوع و هدف پژوهش، روایی
 ، شاخص، متغی  و ... مؤلفهو نمونه، ماهیت پژوهش، 

و رامشت   پور یی آقا
(۱399 .) 

 جغرافیایی مناطق   یهامؤلفهروند چاپ مقاالت، 
ی

ان مشارکت  موردمطالعهکلیدی، روش تحقیق، پراکندگ ز ، می 
ان مشارکت  ز  . ها دانشگاهمجالت، می 

و همکاران   پور یحمد
(۱398 .) 

، دانشگاه و موسسه  یفتألسال انتشار مقاله، تعداد مقاالت، تعداد ارجاعات، زبان مقاله، نویسندگان پر 
 مقاالت، موضوع مقاله. نویسندگان، روند انتشار 

  شاهرخدهدشن  
(۱398 .) 

 ، حوزه مطالعای  مقاالت، سال انتشار کاررفتهبه یهامقوله یر ز موضوع و 

خراسایز و همکاران  
(۱398 .) 

، پایایی  های مستقل و  چارچوب نظری، مقیاس مطالعه، روایی ، ابزار گردآوری اطالعات، روند انتشار مقاالت، متغی 
ها، تعداد نویسنده.   وابسته، ابعاد و متغی 

تقیانم  رودشیی 
 (. ۱397و خراسایز ) 

دها، نوع پژوهش، ها یشنهاد پبحث،  ساختمندی چکیده؛ چکیده انگلیش، مبایز و چارچوب نظری، ادبیات، ، راهی 
، جامعه و نمونه آماری، ماهیت، نوع روش پژوهش، ، روش   سطح جغرافیایی برآورد نمونه، ابزار، پایایی و روایی

یه؛ نویسندگان؛ اطالعات افزار نرمتحلیل،  های پژوهش، یسندگاننو ، نش  ، محور موضویع، ابعاد پژوهش، متغی 
، نوع گردشگری،  گذار تأثنگرش زمایز پذیر تأث یا   ی   و بودن گردشگری، معرفز منطقه،  ی 

ی
،  شناخن   یتجمع  هاییژگ

ه   وضعیت منابع، منابع کالسیک و غی 

 (. ۱39۴غالیم )
و نهادها، نوع   ها دانشگاهسال انتشار، جنسیت نویسندگان، رشته تحصییل، تعداد نویسنده در یک مقاله، مشارکت 

 مقاله، موضوع مقاله. 

همکاران   و قاضز 
(۱39۴ .) 

 تعداد و جنسیت، مدرک تحصییل نویسنده، روش کار، موضوع مقاله، منابع پژوهش. 

بیات و همکاران  
(۱392 .) 

، رویکرد موجود در   موضوع پژوهش، مسئله پژوهش، تخصص نویسندگان، زمان تحقیق، قلمرو مکایز
 . ها داده، ابزار گردآوری داده، روش تجزیه تحلیل شنایسروش

Dumay J Et al 

(2018). 

، کشور تحقیق، نویسنده اول، روش  تحقیق،  نویسندگان، نام نویسنده، موسسه، قلمرو تحقیق، تمرکز سازمایز
 نظریه کاربردی. 

Guffey H & Harp 

N (2017). 
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 کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابایز 

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 
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Baloglu & 

Assante (1999) . 

، نوع تحقیق شدهگرفتهمحور موضویع مقاله، سال انتشار مقاله، محتوای مجله، ماهیت مقاله، نوع تحلیل به کار  
 تحلیل کیم.  هاییوهشو نمونه آماری، 

Riffe & Freitag 

(1997) . 

تحقیق، سایر  سؤاالتسال پژوهش، نویسندگان، ملیت محقق، نمونه آماری، چارچوب نظری، فرضیه و 
. مورداستفاده یهاروش ، آمار توصیقز   ، گزارش پایایی درویز

های    دهد یم است که به مخاطب این امکان را    جهتازآن اهمیت ارائه یک مدل مفهویم در تحقیق   ز متغی  را بهی     موردبرریس که ارتباط بی 
ز با نگریس  جامع به محتوای تحقیق بنگرد. در برریس پیشینه پژوهش، به تحقیقای  که    درک کرده و نی 

 
در حوزه تحلیل محتوا    مشخصا

تصویر  پژوهش ) اری، ساختاری، عملکردی و استنادی مدل مفهویم  ذیل ابعاد کالن شناخت  آمدهدست به  یها شاخص پرداخته و    شدهانجام
ویز ب این چارچوب از    شود یم که مشاهده    طور همان .  اند داده ( را شکل  ۱شماره     مقاالت   تحلیل   برایرا    ها شاخص   تریندرویز ابعاد تا    ترینی 
ز   یادشده  یها شاخص آنند تا به کمک  نگارندگان بر   و در این راستا   درگرفته ز    واپسی  و تحلیل مطالعات گردشگری  دستاورد نظری برای تبیی 

 را ارائه نمایند. 

 
 مدل مفهویم پژوهش   - 1تصویر  

 روش تحقیق 3
  کیقز کیممقاله پیش رو به لحاظ هدف تحقیق  کاربردی، از حیث روش، پژوهش  توصیقز مقطیع و از حیث ماهیت، تحقیق    

جغرافیای    یها پژوهش جغرافیای طبییع،    یها پژوهش مقاله گردشگری به چاپ رسیده در مجالت    97است؛ جامعه آماری این تحقیق  
جغرافیایی    یها کاوش جغرافیای انسایز و    یها پژوهش توسعه فضای شهری، شهر پایدار،    سیایس، جغرافیا و پایداری محیط، جغرافیا و 

ز    بی 
مقاله از مجموعه مقاالت به چاپ رسیده در    68مقاالت یعنز    دوسومبوده و بیش از    ۱399تا    ۱386  یها سالدر مناطق بیابایز

ایط   کت دادند. در ش  ز تعداد نمونه آماری ییک از خالءهای  که وجود رو   چنینز ین ا این مجالت را در تحقیق ش    یها پژوهش یس  برای تعیی 
خواهد بود؛ طبق نظر اساتیدی که سابقه انجام مطالعات تحلیل محتوا را    گشا گره حوزه تحلیل محتواست رجوع به نظر متخصصان  

مقاله( را    97معه آماری )جا به  دیه  یم تعم قابلیت    آمدهدست به بوده و نتایج    قبولقابل مقاله    97مقاله از    68داشتند، تحلیل محتوای  
 داراست. 

کیم    تحلیل محتوایاست؛    شدهاستفاده در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیم، بر پایه مطالعات اسنادی برای ارزیای  مقاالت  
 و که به کمک آن    کنند یم تکنییک تعریف  

ی
ه    هاییژگ ، پیام، سند و غی  ز  عمو عینز و    مند نظام   طور به خاص یک می 

 
  قرارگرفته مورد تحلیل    یقا

،   و احمدزاده افتد )یم اتفاق  کیم سازی و در فرایند تحلیل   بکار در پژوهش از طریق مطالعه عمیق آثار    یها شاخص (. ۱۱5: ۱399بخش 
ز     صورت ین بد فکیک برای هر مقاله مورد ارزیای  قرار گرفتند. فرایند تحلیل  و پس از تشکیل مدل مفهویم پژوهش، به ت  شدهاستخراج پیشی 

ز را که ناظر بر    یی ها قسمتکرده و    مطالعه  دقتبه بوده که نویسندگان در یک مرحله مقاالت را   برجسته  تحقیق بود  یها شاخص از می 
(Highlight  ادامه در  نمودند.  نویسندگان    ها شاخص حاوی    یستلچک (  اختیار  مقاله    قرارگرفته در  هر  توسط    صورتبه و  موازی 

نویسندگان با یکدیگر مقایسه و مواردی که مورد    یستلچک قرار گرفت؛ پس از تحلیل عمیق محتوای مقاالت،  موردبرریسنویسندگان 
 نها اختالف بود برطرف گردید.  

 
پس از کددیه به    ها شاخص شده و    SPSS  افزار نرم وارد    یستلچکدر فرمت    شدهی گردآور اطالعات    یتا

 و ...( مورد تحلیل قرار گرفتند. روایی  )  یقز توص   یها آزمون کمک  
ز ی، مد میانگی  ، درصدگی 

اساتید    یید تأبه    مورداستفاده  لیستچک فراوایز
ز جهت   نی  و  این حوزه رسیده  پایایی مصحح  یید تأمتخصص  از  پژوهش   پایایی آن  این معنز که کلیه مراحل  به    وسیله به   استفاده شد؛ 
  مشاهده قابل در پژوهش حاضز در جدول آی     شدهگرفته بکار    یها شاخص مقایسه شدند.    باهم نگارندگان انجام و در هر مرحله نتایج  

 است. 
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 در تحلیل محتوای مقاالت گردشگری   بکار گرفته   ی ها شاخص   - 2جدول  

 بعد استنادی  یهاشاخص بعد شناختاری  یهاشاخص

روند انتشار مقاالت، سبک انتشار مقاالت، ماهیت مقاله، تعداد  
صفحات مقاله و فاصله زمایز تا چاپ مقاله، تعداد نویسنده، 

جنسیت، رشته، دانشگاه، نقش در فصلنامه، مرتبه علیم، نویسنده 
 مسئول، نویسندگان پرتکرار. 

، نوع منابع  کل استنادات، استنادات داخیل، استنادات خارج 
، نوع استناد: خود  سایتوب،  نامهیانپا: کتاب، مقاله، شدهاستفاده

استنادی، فصلنامه استنادی و دگر استنادی، منابع کالسیک: منابع 
 .  کالسیک داخیل و خارج 

 بعد عملکردی  یهاشاخص بعد ساختاری  یهاشاخص

چکیده: مقدمه، روش، یافته، نتیجه، چکیده مبسوط، مبایز نظری، 
د پژوهش، ماهیت پژوهش، نوع   چارچوب نظری، پیشینه، راهی 

، نوع جامعه، حجم جامعه، روش   روش پژوهش، سطوح جغرافیایی
یگنمونه ، پایایی ی   نمونه، ابزار تحلیل، روایی ابزار، نوع روایی

ز ، تعیی 
 . ها پیشنهاد ، روش تحلیل، گزارش بحث، ر افزانرمابزار و نوع آن، 

محورها و زیرمحورهای موضویع، مستقل و وابسته بودن متغی   
، برریس وضع موجود ینگر گذشتهگردشگری، نگرش زمایز پژوهش:  

گذار بر گردشگری و نگرییندهآیا  های تاثی  پذیر تأث، متغی  از  ی 
 و گردشگری، 

ی
 و گردشگران،   شناخن  جمعیت  هاییژگ

ی
 هاییژگ

جامعه محیل، نوع گردشگری، نحوه معرفز منطقه    جمعیت شناخن  
 .  مطالعای 

 
1400پیشینه پژوهش؛    برریس :  مآخذ   

 ها و بحثیافته 4

 االت گردشگری در مجالت جغرافیایی وضعیت شناختاری مق  4.1
ز ساالنه    97تعداد  ۱399تا  ۱386که از سال   دهد یم ( نشان 3)جدول شماره  1برریس روند انتشار مقاالت   مقاله(   7مقاله )میانگی 

ین تعداد مقاله مربوط به سال    شدهارسالبا موضوع گردشگری به مجالت جغرافیایی   ین آن مربوط    ۱2با    ۱39۴است؛ بیشی  مقاله و کمی 
به چاپ رسیده است؛ چنانچه مشخص    دبرریسمور مقاله با موضوع گردشگری در مجالت    ۱بوده که در این سال تنها    ۱387به سال  

ز افت سال با   ۱۴است، ارسال مقاالت گردشگری به مجالت جغرافیایی یط این     ی صعود   ینویسسهمراه بوده و روند چاپ مقاالت   وخی 
 بوده است. 

 روند زمایی مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی   - 3جدول  

 فراوانی  سال انجام

 

1386 2 

1387 1 

1388 6 

1389 5 

1390 4 

1391 8 

1392 10 

1393 9 

1394 12 

1395 7 

1396 8 

1397 7 

1398 10 

1399 8 
 

ز تاری    خ ارسال مقاله تا چاپ آن )تعداد روز(    بی 
جهت برریس سبک انتشار مقاالت، ماهیت مقاله، تعداد صفحات مقاله و فاصله زمایز

نمونه انتخاب شدند،    عنوان بهمقاله گردشگری مجالت جغرافیایی که    68از    دهد یم قرار گرفت؛ برریس ماهیت مقاالت نشان    موردبرریس 
ی بوده  %7مقاله )  5و    ارشد   کارشنایس  نامه پایان( مستخرج از  % 3مقاله )   2( مستقل بوده،  %9۰مقاله )   6۱ ( مستخرج از رساله دکی 

 
،  جغرافیای یهاپژوهش مجالت جغرافیایی  مجالت از تحقیق منظور یهابخش تمایم در . 1 جغرافیای سیایس،   یهاپژوهشجغرافیای طبییع،  یهاپژوهش انسایز

 جغرافیایی در مناطق بیابایز است.  یهاکاوشجغرافیا و پایداری محیط، جغرافیاوتوسعه فضای شهری، شهر پایدار و  
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 کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابایز 

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

: رویکرد تحلیل محتوا  واکاوی   مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی

ز برریس مقاالت از حیث تعداد صفحات نشان   ین    دهد یم است. همچنی  ین    27صفحات )بیشی  ز    ۱2آن ) صفحه(، کمی  صفحه(، میانگی 
تکرار بوده    7صفحه با    ۱8  ازآنپس تکرار و    8صفحه با    ۱9و    ۱۴حه برای مقاالت،  صفحه( و پرتکرارترین صف  ۱9مقاالت ) صفحات  

ز زمان ارسال مقاالت تا زمان پذیرش   است.   بی 
ین   دهد یم نشان    ها آن برریس فاصله زمایز   ۱2۱7برای پذیرش یک مقاله   زمان مدت بیشی 

از  روز ) ین مدت    3بیش  ز مدت پذیرش    27سال(، کمی  میانگی  ) ر   27۱روز و  برریس    9وز  این خصوص    تر جزی  ماه( بوده است؛  در 
ز )%35مقاله )  2۴ارسال تا پذیرش   زمانمدت مشخص ساخت که   ز بوده  %65مقاله )  ۴۴( و  روز  27۱( بیش از میانگی   از میانگی 

( کمی 
 است. 

 و   - 4جدول  
 
 پژوهشگران در مقاالت گردشگری در مجالت جغرافیایی   های یژگ

 نفر  ۱ نفر  2 نفر  3 نفر  ۴ نفر  5 نفر  6
تعداد  
 نویسنده 

 

  فراوایز  (۱.5) ۱ (26.5)۱8 (35)2۴ (3۴)23 (۱.5)۱ (۱.5)۱

  جنسیت  مرد  زن

  درصد() فراوایز  (76) ۱62 (2۴) 5۰
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ش
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 یهارشته 
 تخصیص 

 

22 (۱۰) 6 (3) ۴ (2) ۴ (2) 
2 
(۱) 

 فراوایز )درصد( (78) ۱68 (3) 6
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ن  
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ه ت
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ش
دان

 

  
ی

وابستیک
 1دانشگایه 

 

  6 هرکدام
 ( 6مقاله )

  8 هرکدام
 ( 8مقاله )

  5 هرکدام
 ( 5مقاله )

7 
(۴) 

9 
(۴) 

۱۴ 
(7) 

۱۱ 
(5) 

2۱ 
(۱۰) 

69 
(33) 

 فراوایز 
 )درصد( 

 

  نقش در فصلنامه  مدیرمسئول شدبی   هیئت تحریریه بدون نقش 

  درصد() فراوایز  (۰.5) ۱ (2) 5 (2) 5 (9۴) 2۰۱

اد 
جه
س 
در
م

 

یه 
گا
ش
دان

 

ار
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س
ا

 

ار
شی
دان

 

اد 
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ی 
جو

ش
دان

 

ی 
ی 
دک

ی 
جو

ش
دان

 

 
شد
ار

 

 مرتبه علیم

 

  درصد() فراوایز  (26) 55 (۱9) ۴۰ (۱۰) 2۱ (۱9) ۴۱ (23)۴8 (3) 7

نویسنده   جنسیت  ازنظر  مرد  زن مرتبه ازنظر  دانشجو  هیات علیم
 مسئول

 

   درصد() فراوایز  (82) 56 (۱8) ۱2 فراوایز )درصد( (69) ۴7 (3۱) 2۱
 پژوهشگران برریس 

ی
،  4جدول شد )در ادامه برریس وضعیت شناختاری مقاالت، ویژگ (؛ چنانچه مشخص است، در مجالت جغرافیایی

  24نویسنده( با    3است؛ در این میان پرتکرارترین تعداد نویسندگان )  شدهنوشته تییم    صورت به مورد، کلیه مقاالت گردشگری    1  جز به 
  212( بوده است؛ برریس وضعیت جنسین  در خصوص نویسندگان نشان داد از  % 34تکرار )  23ویسنده( با  ن  4)  ازآنپس ( و  %35تکرار )

مقاله با حضور محض زنان    2آنکه، تنها    تأملقابل ؛ نکته  اند بوده( زن  %24نفر )   50( مرد و  % 76نفر )  162مقاله    68نویسنده این  
؛  اند بوده ( نویسنده مسئول  %18مقاله )  12تنها در    ها زن ان مرد و زن بوده،  و حن  در مقاالی  که حاصل همکاری پژوهشگر   شدهانجام
ز جغرافیا بوده و    168درصد )  78تحقیق در برریس رشته علیم محققان نشان داد که رشته تخصیص    هاییافته  نویسنده( از محققی 
به    ازآنپس  فراوایز مربوط  ین  توسعه کال  شنایسجامعه مدیریت،    یها رشته بیشی  ( تکرار بوده است؛ برریس  %3)  6با    هرکدامبدی  و 
ز نشان داد که    تر جزی   گردشگری به    یزیر برنامه روستایی و    یزیر برنامه شهری،    یزی ر برنامه گرایش تحصییل محققان در رشته جغرافیا نی 
 ( نویسنده را به خود اختصاص داده بودند. % 10) 22( و  %26)  56(، %30)  63ترتیب  

یات بوده است؛    چنداننه برریس سمت نویسندگان در مجالت حایک از فعالیت   ،    کهطوری بهچشمگی  اعضای این نش    مدیرمسئول شدبی 
از    رفته هم روی   موردبرریسو اعضای هیات تحریریه مجالت   ز در برریس  اند حضورداشته نویسنده    عنوانبه مقاله    5در کمی   . همچنی 

و    مدرسیت تربنفر از دانشگاه    2۱نفر از نویسندگان از دانشگاه تهران،    69تعداد    دهد یمنشان    ها یافته لیم،  دانشگاه و دیگر نهادهای ع
 . اند حضورداشته ، نویسندگان این سه دانشگاه در نییم از مقاالت درمجموعنفر از دانشگاه اصفهان بوده و    ۱۴

 
از، الزهرا، هرمزگان، چمران و  یهادانشگاه نویسندگایز از . 1 ز حسامامرازی، گیسن آلمان، کازان روسیه، شی  مازندران، علوم  یهادانشگاه مقاله،  1در  هرکدام ی 

تان و  پیام نور، سیس یهادانشگاهمقاله و   3مقاله، دانشگاه بهبهان  2در  هرکدامتحقیقات، کردستان، باهیز کرمان، محقق اردبییل، قزوین، گیالن و لرستان 
واری و سمنان  ز  . اند داده گردشگری را به خود اختصاص    شدهچاپنویسنده از مقاالت  4 هرکدامبلوچستان، حکیم سی 
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( از نویسندگان، دانشجویان مقطع  %۱9)  ۴۰( و  %26)  55، به ترتیب  نویسنده   2۱2برریس مرتبه علیم محققان حایک از آن بود که از  
ی بوده و    ارشد  ز اعضای    ۱۱7و دکی  ین فراوایز  اند بوده و جهاد دانشگایه    ها دانشگاه   علیمیئت هنفر نی  ز اعضای هیات علیم بیشی  . در بی 

ین فراوایز  ازآنپس ( بوده و %23نفر )  ۴8با  «استادیار»مربوط به مرتبه   بوده است.  « استادی»و  « دانشیاری»مربوط به  بیشی 

 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ نویسندگان پرتالیف در مقاالت گردشگری    - 5جدول  

 
ی

 ویژگ
  ، رضوایز
 محمدرضا 

افتخاری، 
 ینالدرکن

 ، فرج 
 حسنعیل 

مرشدی،  
 حسن 

موسوی،  
نجف   می 

  ، دادورخایز
 فضیله

  فراوایز تعداد حضور )
 درصد(( )

7 
(۱5 ) 

5 
(۱۱ ) 

5 
(۱۱ ) 

5 
(۱۱ ) 

۴ 
(9 ) 

3 
(7 )  

تنها    دهد یم این حوزه نشان    هاییافته (؛  5جدول  شد )پرتالیف پرداخته    یسندگاننو در آخرین بخش از ارزیای  این بخش به برریس تعداد   
از    6 در  %3)  یسندگاننو نفر  )   29  یفتأل(  نکته  اند داشته ( همکاری  %۴3مقاله  پژوهش     توجهقابل .  و  اطالعات علیم  برریس  آنکه؛ 

 دانشگایه  
ی

کرده و اطالعای  در خصوص عالیق، سهم    خودبسندهنویسندگان نشان داد در تمام مقاالت، نویسندگان به ذکر نام و وابستیک
است؛    درروند نویسنده   نشده  ارائه  ه  غی  و  تحقیق  ی به انجام  ز بداور    کارگی  از    الملیلی  چند  مقاالی   پذیرش  ز  نی  و  مقاالت  داوری  در 
، نگریس    دهد یمخارج از کشور، نشان   یها دانشگاه  ، در تولید محتوای علیم پژوهش  ز بمجالت جغرافیایی دارد؛ ذکر اطالعات و    الملیلی 

 عالیق علیم پژوهش  هر یک از نویسندگان، عامیل است که به این روند کمک خواهد کرد. 

 الت گردشگری در مجالت جغرافیایی مقا  وضعیت ساختاری 4.2
، ساختمندی چکیده، مبایز و مفاهیم مقاله، رویکرد پژوهش،   در ارزیای  وضعیت ساختاری مقاالت گردشگری مجالت جغرافیایی

و   مقاله، جامعه  آماریسطوح جغرافیایی  بحث  نمونه  و گزارش  تحلیل  لوازم  برریس ساختمندی   موردبرریس ،  در    قرار گرفت.  چکیده 
بسنده    ها یافته تحقیق نکرده و به ذکر    ها پیشنهاد به نتایج و    یا اشاره(  % 62مقاله )  ۴2نویسندگان در    دهد یم ( نشان  6مقاالت )جدول  

ت  ؛ در وهله اول دلیل این امر، عدم ارائه قالب استاندارد و اجبار نکردن نویسندگان به ارائه چکیده ساختاریافته از سوی مجال اند کرده 
  مقاله   2از مقاالت، چکیده انگلیش و تنها در    ییک در تاکید اغلب مجالت،   رغم عیل است. در ادامه برریس چکیده مقاالت، مشخص شد  

 انگلیش آورده شده است.  1چکیده مبسوط 

 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ ساختمندی چکیده در مقاالت گردشگری    - 6جدول  

 مبسوط انگلیس  چکیده انگلیس  نتیجه یافته روش  زمینه و مقدمه  ساختار چکیده

 ( 3) 2 ( 2) ۱ ( 38) 26 ( 92) 62 ( 93) 63 ( 9۰) 6۱ درصد(( ) فراوایی دارد )

  ( 97) 66 ( 98) 67 ( 62) ۴2 ( ۱3) 6 ( 7) 5 ( ۱۰) 7 درصد(( ) ندارد )فراوایی 
، تنها    شدهچاپ مقاله گردشگری    68از    دهد یم ( نشان  7جدول  مقاالت )برریس مبایز و مفاهیم    (  %35مقاله )   2۴در مجالت جغرافیایی

های %65مقاله )  ۴۴داشته و   یچارچوب نظر  ز متغی  ز برریس  اند بوده تحقیق   موردسنجش ( فاقد یک مدل مفهویم جهت تبیی  ؛ همچنی 
  چهارمیک مرور پیشینه پژوهش، لیکن حدود    علم نویسندگان به لزوم  رغم عیل مقاالت از حیث دارا بودن ادبیات پژوهش نشان داد،  

 . اند بوده ( فاقد بخش  مجزا جهت برریس ادبیات پژوهش %25مقاالت )

 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ مبایی و مفاهیم در مقاالت گردشگری    - 7جدول  

 
 

 مرور پیشینه  چارچوب نظری )مدل(  مبایی نظری  ویژگ

 ( 75) 5۱ ( 35) 2۴ ( 85) 58 درصد(( ) فراوایی دارد )

  ( 25) ۱7 ( 65) ۴۴ ( ۱5) ۱۰ درصد(( ) فراوایی ندارد )
(،  %66مقاله )   ۴5در این بخش مشخص کرد که در    ها یافته (؛ تحلیل  8جدول  گرفت ) قرار    موردبرریسدر ادامه رویکردهای پژوهش  

د قیایس به حل مسئله پژوهش پرداخته و   برریس نوع   را شکل داده است؛   ها آن زیربنای تحقیق    آزمایی یه نظر   نویعبه نویسندگان با راهی 
 درصد مقاالت کاربردی بوده و نویسندگان    88پژوهش در مقاالت حایک از آن است که  

 
رویکرد مقطیع و حل مشکل را مدنظر قرار    عمدتا

 ( را پوشش داده است. % ۱.5مورد از مقاالت ) ۱( و تحقیقات بنیادی تنها  %6مورد ) ۴ یا توسعه تحقیقات   کهطوری به ؛ اند داده 

 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ رویکردهای پژوهش در مقاالت گردشگری    - 8جدول  

د پژوهش   استقرایی  قیایس  راهبر

 ( 3۴) 23 ( 66) ۴5 درصد( ) فراوایی 

 یی گرااثبات بنیادی  یاتوسعه مروری  کاربردی  نوع پژوهش 

 ( ۱.5) ۱ ( ۱.5) ۱ ( 6) ۴ ( 3) 2 ( 88) 6۰ درصد( ) فراوایی 

 آمیخته کیقز  کیم ماهیت پژوهش 

 ( ۴3) 29 ( 7) 5 ( 5۰) 3۴ درصد( ) فراوایی 

 یاد بنداده برآوردی( -ارزشیای  ) یقز توص  تحلییل( -پیمایش  )  یقز توص  نوع روش پژوهش 
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: رویکرد تحلیل محتوا  واکاوی   مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی

  ( ۱3) 9 ( 28) ۱9 ( 59) ۴۰ درصد( ) فراوایی 
( ماهیت  %۴3مقاله ) 29( کیقز و  %7مقاله )  5( کیم،  %5۰مقاله )  3۴در ادامه، برریس مقاالت در شاخص ماهیت پژوهش نشان داد 

  27نوع روش پژوهش،  . از حیث اند برده بهره  زمانهم کیم و کیقز  و منابع   ها داده ( داشته و نویسندگان از  کیقز کیمیا   کیم کیقز ترکین  )
 است؛ فراوایز این نوع روش در مقاالت گردشگری مجالت جغرافیایی   گرفتهانجام(  ییلتحل  یمایش  پ )  یقز توص( مبتنز بر روش  %57) مقاله

کیم دارند، حایک از این واقعیت است    یها روش و    ها داده که پژوهشگران گردشگری و سایر علوم انسایز به استفاده از   یا عالقه در کنار 
یبه که    کیم ضف، بدون توجه به عمق مسئله پژوهش راهگشا نبوده و    هاییل تحل ابزار و    کارگی 

 
 هدر رفت منابع را به همراه دارد.   ضفا

با  دهد یم ( نشان  9جدول  ت ) برریس سطوح جغرافیایی مقاال  ارزیای  گردشگری در مقیاس شهر  به  ین مقاله مربوط 
بیشی  مقاله    ۱8، 

ز  %۱5مقاله )  ۱۰( بوده و  %۱6مقاله )   ۱۱( و روستا با  % 22مقاله )   ۱5(، استان با  27%)  ( نی 
 
به پژوهش حول یک جاذبه خاص    ضفا

ی  هاییافته ،  تر یش پپرداخته است؛     های یش گرا ن فراوایز در رشته تخصیص نویسندگان مربوط به جغرافیا و  پژوهش نشان داد، بیشی 
یبه روستایی و شهری بوده است؛ تعدد    یزیر برنامه  مقاالت در مقیاس شهر و روستا در مقاالت گردشگری مجالت جغرافیایی تا    کارگی 

  که حد زیادی به این دلیل است  
 
 . کنند یم به انتخاب موضوع و مقیاس تحقیق   نویسندگان متناسب با رشته تخصیص خود اقدام عمدتا

 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ پژوهش در مقاالت گردشگری    مقیاس   - 9جدول  

 فراوانی مقیاس 

 

 (16) 11 روستا 
 (4.5) 3 دهستان 
 (1.5) 1 بخش 
 (27) 18 شهر 

 (7) 5 شهرستان 
 (22) 15 استان 
 (7) 5 کشور 

 (15) 10 جاذبه یک 
 

نمونه  و نمونه آماری آن پژوهش است؛ در ادامه اطالعات تکمییل جامعه و    جامعههر تحقیق     یها بخش   ترینمهم بدون شک ییک از  
که نویسندگان    دهد یم تحقیق در این بخش نشان  های یافته (.  ۱۰جدول است )مقاالت گردشگری مجالت جغرافیایی آورده شده  آماری 
۱8   ( انجام  %27مقاله  در  انتخاب    های یتفعال(،  ه  غی  و  انجام مصاحبه، مشاهده  را جهت  یا چند گروه  دو   ازآنپس .  اند کرده خود، 

فراوایز   ین  با    شدهمشاهده بیشی  گان  خی  به  )  ۱6مربوط  بود که  % 2۴مقاله  آن  ز  مبی  مقاالت  در  برریس حجم جامعه  است.  بوده   ،)
 . اند نکرده ( حجم جامعه آماری خود را مشخص  %78مقاله )  53نویسندگان در  

یگنمونه از حیث روش   از درصد    ۴۰در    ی  انتخاب نمونه گزارش نشده و  به    ماندهباف  درصد مقاالت، روش  ین فراوایز مربوط  بیشی 
یگنمونه  ی گنمونه ( و  % ۱8مقاله )  ۱2تصادفز ساده با    ی  در بخش آخر از تحلیل وضعیت جامعه  ( بوده است.  %9مقاله )   6هدفمند با    ی 

ین فراوایز را داشته و در    ها یافته آماری مقاالت،   ز حجم نمونه به کمک فرمول کوکران بیشی  ( نویسندگان  %2۴مقاله )   ۱6نشان داد که تعیی 
ز تعداد نمونه آماری برای تحقیق  ده در حجم جامعه و روش  آنکه، خالء یادش توجهجالب ؛ نکته اند خودکرده از این روش اقدام به تعیی 

یگنمونه  ز بوده و نویسندگان در    ی  ز تعداد نمونه نی  ز تعداد  %67مقاالت )  دوسوممتوجه روش تعیی  را در تحقیق    نمونه آماری( روش تعیی 
 . اند نکرده خود گزارش 

 جامعه و نمونه آماری در مقاالت گردشگری در مجالت جغرافیایی   - 10جدول  

 نوع جامعه 

ن 
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ی
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جغ

 

 ( ۱3) 9 ( 7) 5 ( 27) ۱8 ( 2۴) ۱6 ( ۱5) ۱۰ ( ۱5) ۱۰ درصد( ) فراوایی 

 نامعلوم و نامشخص  معلوم و مشخص  حجم جامعه 

 ( 78) 53 ( 22) ۱5 درصد( ) فراوایی 

ی گنمونهروش   بر
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 ( 6۰) ۴۱ ( 3) 2 ( 3) 2 ( 9) 6 ( 7) 5 ( ۱8) ۱2 درصد( ) فراوایی 

روستا

دهستان

بخش

شهر
نشهرستا

استان

کشور

%15یک جاذبه خاص
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ی حجم نمونه  تعییر
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صد

در
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ام
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گ
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ش
ن

 

  ( 67) ۴6 ( ۱.5) ۱ ( ۱.5) ۱ ( 3) 2 ( 3) 2 ( 2۴) ۱6 درصد( ) فراوایی 
جدول  است )   مشاهدهقابل حاصل از برریس لوازم تحلیل در مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی    هاییافته در ادامه  

ین فراوایز در  ۱۱ ی به (. بیشی  شیوه آمیخته قرار دارد؛ به    ازآنپس (، بوده و  %۴۴مقاله )   3۰ابزار تحلیل ابزار پرسشنامه با فراوایز    کارگی 
، در     ها داده از دو یا چند شیوه مختلف جهت گردآوری    موردنیاز   ی ها داده( نویسندگان متناسب با اهداف و نوع  3۱ه )%مقال 2۱عباری 

 ؛ اند برده بهره  

 درصد باالیی از    یا اشاره ( نویسندگان  %65مقاله )   ۴۴برریس وضعیت پایایی و روایی ابزار پژوهش نشان داد، در  
ز به نوع روایی نکرده و نی 

ابزار پژوهش و نحوه  %59مقاالت ) پایایی  ارائه    یید تأ( گزاریس  در خصوص  ین  مورداستفاده   ی افزارها نرم از حیث   . اند نداده آن  ، بیشی 
ز در  %۱8مقاله )   ۱2با    Gis( و  %35مقاله )  2۴با    SPSSفراوایز مربوط به     نشده استفاده   یافزار نرم ز هیچ  ( ا % ۱3مقاله )  9( است؛ همچنی 

ز  %2۱مقاله )  ۱۴و در   ،  ها داده   وتحلیلتجزیه شیوه    ازنظر  نشده است.   افزار نرم  نامبه    یا اشاره آماری    ی افزارها نرماستفاده از    رغمعیل ( نی 
ین فراوایز    ازآنپس توصیقز و آمار استنبایط استفاده کرده و    هاییوه ش نویسندگان بیش از همه از   مربوط به تحلیل سوات و تحلیل  بیشی 

 فضایی است. 

 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ لوازم تحلیل در مقاالت گردشگری    - 11جدول  

جغرافیایی  داده اسناد و مدارک  مصاحبه  پرسشنامه  ابزار تحلیل   آمیخته  

درصد( ) فراوایی   3۰ (۴۴ )  ۴ (6 )  5 (7.5 )  8 (۱2 )  2۱ (3۱ )  

 ندارد  دارد روایی ابزار 

درصد( ) فراوایی   2۴ (35 )  ۴۴ (65 )  

 گزارش نشده AVE تحلیل عامیل اکتشافز  صوری  نوع روایی 

درصد( ) فراوایی   ۱7 (25 )  3 (۴.5 )  ۱ (۱.5 )  ۴7 (69 )  

 ندارد  دارد پایایی ابزار 

درصد( ) فراوایی   28 (۴۱ )  ۴۰ (59 )  

 پایایی مرکب  گزارش نشده آلفای کرونباخ  نوع پایایی 

درصد( ) فراوایی   25 (37 )  ۴2 (62 )  ۱ (۱.5 )  
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(3 )  

۱ 
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ز

ق
صی
تو

 

 
ز

ق
صی
تو

 

یط 
با
تن
س
 ا

ش
رو

ها
ی 

 

صم
ت

م
ی

ی
 
ی
گ

 

یط 
با
تن
س
 ا
ز

ق
صی
تو

 

و  
SE

M
 

وا 
حت
 م
ل
لی
ح
 ت

 
 

ن
رکی
 ت

ت
وا
س
ل 
لی
ح
 ت

 
ی

ی
ضا
 ف
ل
لی
ح
 ت

ار 
سن

ش
وی
ون
ی

 

 فراوایی 
۱ 
(۱.5 )  

29 (۴3 )  6 (9 )  
3 
(۴.5 )  

3 
(۴.5 )  

5 
(7.5 )  

۱۰ (۱5 )  
۱۰ 
(۱5 )  

۱ (۱.5 )  
 

 

ییجه نتو   در شاخص گزارش بحث گردشگری مجالت جغرافیایی وضعیت ساختاری، به ارزیای  مقاالت   در آخرین بخش از برریس و  گی 
ز  . اند داشته  ها یافته ( گزارش بحث و %6۱مقاله )  ۴۱که   دهد یم این بخش نشان  هاییافته (؛  ۱2جدول پژوهش پرداختیم ) ها پیشنهاد نی 

ز چالش  سؤالپاسخگویی به یک   باهدفکلیه مراحل انجام یک تحقیق   ازآنجاکه ، بدییه است که  شود یم یک مسئله انجام    و حل  برانگی 
؛  گردد یم ارائه    شدهمشاهده که متناسب با خالءهای    دهد یم تشکیل    هایی پیشنهاد بخش یک تحقیق را نتایج حاصل از آن و    ترین مهم 
نشده بود؛ از تعداد  پیشنهادی ارائه    گونههیچ (  %۴7مقاله )  32که در    دهد یم نشان   علم به این موضوع، برریس نتایج مقاالت   رغم عیل 
ز تنها    ماندهباف   )کاربردی( کرده و   هایی پیشنهاد اقدام به ارائه  شدهمشاهده پژوهش و خالءهای    هاییافته ( متناسب با  %37مقاله )  25نی 
ز  %۱6مقاله )   ۱۱  موضویع، عام و بروشوری ارائه داده بودند.   هایی پیشنهاد ( نی 
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 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ مقاالت گردشگری    ها پیشنهاد بحث و    - 12جدول  

 ندارد  دارد  گزارش بحث 

 ( ۱۰) 7 ( 9۰) 6۱ درصد( ) فراوایی 

 ندارد  موضویع  موضیع  ها پیشنهاد 

  ( ۴7) 32 ( ۱6) ۱۱ ( 37) 25 درصد( ) فراوایی 

 االت گردشگری در مجالت جغرافیایی وضعیت عملکردی مق 4.3
برریس وضعیت عملکردی مقاالت حوزه گردشگری در مجالت  با مرور   در   ،   23مقاالت،   موضوع و محتوای   چندباره جغرافیایی

ز    ۴زیرمحور ذیل   ان توجه نویسندگان به هر یک از زیرمحورها نشان  ۱3جدول  شد )محور اصیل تعیی  ز که گرایش    دهد یم (؛ برریس می 
ین % ۴7مقاله )   32با    یزیر برنامه مدیریت و   است؛    قرارگرفته   موردتوجه  ها یش گرا ( کمی  از سایر  %۱۱مقاله )  7و گرایش بازاریای  با   ( بیشی 

بخش مهیم از رسالت محققان را شامل شود،    بایستیمگردشگری و مدیریت مقاصد    یزیر برنامه توجه بسیار به مدیریت و    هرچند 
ز اق  حالبااین  . برریس  شود یم محسوب   ضعف نقطه مقاله( خود یک    7تصاد گردشگری )توجه اندک به بحث بازاریای  گردشگری و نی 

ین توجه نشان   مقاله    8( و  ۱3مقاله )%   9گردشگری و توسعه پایدار گردشگری به ترتیب با    یزیر برنامه ،  دهد یمزیرمحورها از حیث بیشی 
ین تکرار داشته و  %۱2) (  %۱۰مقاله )  7گوهای فضایی گردشگری هرکدام با  در کنار تحلیل ال  سنیح    یتظرف و   یای  مکان  ازآنپس ( بیشی 

 نویسندگان مقاالت گردشگری در مجالت جغرافیایی بوده است.  موردتوجه ها حوزه بیش از سایر 

محورها و زیرمحورهای موضویع مقاالت گردشگری در مجالت جغرافیایی   - 13جدول     

 زیرمحور  محور 
 فراوایی 
 )درصد( 

 مجموع 
 )درصد( 

گردشگری  یزیر برنامهمدیریت و   

بان  ز ( ۱.5) ۱ برریس حقوق گردشگر و جامعه می   

32 (۴7 )  

یک مقصد یهاتوانو  ها یتقابلشناخت   2 (3 )  

گردشگری تحلیل الگوهای فضایی    7 (۱۰ )  

در ظرفیت سنیح  و  یای  مکان ( ۱۰) 7 گردشگری   

( ۱.5) ۱ ارزیای  عملکرد مبادی ورودی   

یزیر برنامه ( ۱3) 9 گردشگری    

( 3) 2 گردشگران  رضایت ارزیای    

( ۱.5) ۱ ارزیای  امنیت گردشگران   

( 3) 2 برریس نگرش گردشگر و جامعه محیل   

 اقتصاد گردشگری 

کارآفرینز گردشگری و    ۴ (6 )  

8 (۱2 ) ( ۴.5) 3 گردشگری  اقتصادی اثرات   

اقتصادی حاصل از گردشگری هایینابرابر   ۱ (۱.5 )  

 بازاریایر گردشگری

( ۱.5) ۱ برریس سطوح عرضه و تقاضا در گردشگری  

8 (۱2 )  

برند  هایمؤلفهتبلیغات و   ۱ (۱.5 )  

( 3) 2 برریس راهکارهای جذب گردشگر   

بازار   یبندبخشگردشگری و   شنایسگونه  3 (۴.5 )  

( ۱.5) ۱ کیفیت محیط گردشگری  

 توسعه و پایداری توسعه

( 3) 2 توسعه پایدار مقصد و جامعه محیل   

2۰ (29 )  

( 3) 2 مشارکت جوامع محیل   

زیست یطمح پایداری   ۱ (۱.5 )  

( ۱2) 8 توسعه پایدار گردشگری   

( 7) 5 توسعه گردشگری   

یسم اکوتور توسعه   2 (3 )  

 

 و در ادامه روند ارزیای  مقاالت گردشگری،  
ی

(؛ برریس وضعیت  ۱۴جدول  گرفت )معیار مورد تحلیل قرار    ۴عملکردی مقاالت در    هاییژگ
  ۱3گردشگری روستایی با    ازآنپسو    ( %2۱مقاله ) ۱۴که گردشگری شهری با   دهد یم نشان    « نوع گردشگری» عملکردی مقاله در معیار  

( انواع گردشگری  % ۱9مقاله  سایر  از  بیش  است؛    موردتوجه(  بوده  )   ۱۱نویسندگان  از مجموعه  %۱6مقاله  به    68(  مربوط  مقاله 
 است.  قرارگرفته موردبرریسیک پدیده واحد   صورتبه گردشگری نبوده و خود گردشگری   یها گونهاز   کدامهیچ 

ز مسئله را برای مخاطب افزایش داده  ردمطالعهمو معرفز محدوده    کهازآنجایی  ز به این دلیل که    قدرت تبیی  جغرافیایی    یها پژوهش و نی 
ی که تحقیق در آن به انجام رسیده ملزم شمرده رسد یم صورت گرفته در یک بعد مکایز به انجام  ز به بسی  ؛ در این  شود یم ، لزوم پرداخی 
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در   دهد یم نشان    ها یافته خصوص   نویسندگان  )  ۱7  که  منابع  %25مقاله  به کمک  منطقه    اولدست و    اتکا قابل (،   
ز
معرف به  اقدام 

ز در  اند کرده   موردمطالعه  منطقه  %3۱مقاله )  2۱( هیچ گزاریس  در این خصوص ارائه نشده و در  %27مقاله )   ۱8؛ همچنی 
ز
ز معرف ( نی 

ی از حیث مستقل یا وابسته بودن آن نتایج نشان  در برریس وضعیت گردشگر  است.   گرفتهانجامدر حد اطالعات عمویم    موردمطالعه
 نه  واحد )  اییده پد   عنوانبه (، گردشگری  %59مقاله )  ۴۰در    کهداد  

 
 است؛ درصد    قرارگرفته  موردبرریساثرگذار یا اثرپذیر(    لزوما

 
  مانده باف

از   این معنز که  به  ز به متغی  گردشگری است؛ 
از وجود یک تعادل نسن  در پرداخی     مقاله  28حایک 

 
)   ۱6، در  ماندهباف (  %2۴مقاله 

ی مستقل و اثرگذار در نظر  %۱8مقاله )   ۱2گردشگری متغی  وابسته و اثرپذیر بوده و در   است.  شدهگرفته (، گردشگری متغی 

(، با نگاه به  %3۱مقاله )  2۱مقاله، نویسندگان به برریس وضع موجود پرداخته و در    ۴7داد که در    برریس نگرش زمایز مقاالت نشان
قابل توجه به حال و آینده اهمیت    ها پژوهش در انجام    هرچند ؛  اند پرداخته آینده به انجام تحقیق   دارد، لیکن باید توجه داشت    انکاریغی 
یبه که در بسیاری از موارد،   ت ذشتگان و  تجارب گ  کارگی  یگعی  ،    ی  ز ز به    یگشا  راهاز آن بیش از هر چی  مشکالت بوده است؛ لذا پرداخی 

 . شود یم به تحوالت گذشته در مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی یک خالء محسوب  توجیهی  حال و آینده و 

 و   - 14جدول  
 
 عملکردی مقاالت گردشگری در مجالت جغرافیایی   های یژگ

 انواع گردشگری 

 
ی

ی
تا
س
رو

 

وم 
ی

ی 
رد
گ

 

نه
خا

 
وم
د

 

ی
هر
ش

 

ی  ی
ابا
بی

  
 

گ
هن
فر

 

 
ر

ب
ه
مذ

ی  
گر
ش
رد
گ

 

یل
ح
سا

م  
س
ری
تو
ئو
ژ

 

ی
ار
ج
ت

 

 فراوایی 
 )درصد( 

۱3 
(۱9 ) 

۱۰ 
(۱5 ) 

2 
(3 ) 

۱۴ 
(2۱ ) 

3 
(۴.5 ) 

۴ 
(6 ) 

3 
(5 ) 

۱۱ 
(۱6 ) 

2 
(3 ) 

2 
(3 ) 

3 
(5 ) 

 منطقه 
ی
 نشدهگزارش  اطالعات آمیخته  اطالعات عمویم  اطالعات منابع  معرف

 ( 27) ۱8 ( ۱8) ۱2 ( 3۱) 2۱ ( 25) ۱7 درصد( ) فراوایی 

 کدامهیچ مستقل  وابسته متغبر گردشگری 

 ( 59) ۴۰ ( ۱8) ۱2 ( 2۴) ۱6 درصد( ) فراوایی 

 نگرآینده  وضع موجود  نگر گذشته  نگرش زمایی 

  ( 3۱) 2۱ ( 69) ۴7 ( ۰) ۰ درصد( ) فراوایی 
ابعاد   با    (2تصویر  شد )مقاالت مشخص   شدهیای  ارز در برریس  به توسعه گردشگری  ین فراوایز به ترتیب مربوط  مقاله    ۱8که بیشی 

ز رفتار جامعه  %۱2مقاله )  8(، اثرات گردشگری با  %۱5مقاله )   ۱۰با    یزیر برنامه (، رویکردهای  26%) (، ارزیای  و انتخاب مقصد و نی 
( و  %۴.5مقاله )   3با    سنیح    یلپتانسو    یای  مکان(،  %6مقاله )  ۴گردشگری با    یها جاذبه (،  % ۱۰مقاله )  7با    هرکدام  محیل و گردشگر 

ز اقلیم مقصد، برندسازی مقاصد گردشگری، ایمنز امنیت% 3مقاله )   2مقصد با   توسعه  ز    زیستیط محو   ( بوده است؛ همچنی   هرکدامنی 
های  اند داده مقاله را به خود اختصاص  ۱ پذیر تأثبر گردشگری و   مؤثر ؛ عمده متغی   . اند مشاهده قابل  2از گردشگری در تصویر  ی 

 
های    - 2تصویر   گذار تأث متغبر پذیر تأث بر گردشگری و    بر  از گردشگری   بر

 

 و در آخرین بخش از ارزیای  وضعیت عملکردی،  
ی

جدول  گرفت ) قرار    موردبرریس گردشگران و جامعه محیل    جمعیت شناخن    های یژگ
 و تحقیق در برریس    هاییافته (؛  ۱6و    ۱5

ی
ین    جمعیت شناخن    هاییژگ گردشگران نشان داد برریس جنسیت و تحصیالت گردشگران بیشی 

 و در برریس    ها یافته  کاربرد را در مقاالت داشته است؛
ی

مشابه کاربرد باالی جنسیت و سطح    طور به ساکنان،    جمعیت شناخن    هاییژگ
 تحصیالت را نشان داد. 
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 و   - 15جدول  
 
 در مقاالت گردشگری   گردشگران  جمعیت شناخب    های یژگ

 
 

  گزارش ندارد  گزارش دارد  ویژگ
 

 گزارش ندارد  گزارش دارد  ویژگ

( ۱6) ۱۱ جنس  57 (8۴ ) ( ۴.5) 3 دفعات سفر    65 (95 )  

( ۱۰) 7 سن  6۱ (9۰ ) سفر  مبدأ    5 (7 )  63 (93 )  

( 3) 2 تأهل  66 (97 ) ه سفر   ز ( 3) 2 انگی   66 (97 )  

( ۱3) 9 تحصیالت   59 (87 ) ( ۱.5) ۱ اولویت سفر    67 (98 )  

( 9) 6 شغل  62 (9۱ ) ( ۱.5) ۱ وسیله نقلیه    67 (98 )  

( ۴.5) 3 درآمد   65 (95 ) ( 6) ۴ اقامت شبانه    6۴ (9۴ )  

( 3) 2 سکونت   66 (97 ) ( ۱.5) ۱ منبع اطالعات    67 (98 )   
 

 و .  16جدول   
 
 جامعه محیل در مقاالت گردشگری   جمعیت شناخب    های یژگ

 
 

 درآمد  شغل تحصیالت  تأهل سن جنس ویژگ

 ( 3) 2 ( ۱۰) 7 ( ۱5) ۱۰ ( 6) ۴ ( ۱۰) 7 ( ۱5) ۱۰ درصد(( ) فراوایی گزارش دارد )

  ( 97) 66 ( 9۰) 6۱ ( 85) 58 ( 9۴) 6۴ ( 9۰) 6۱ ( 85) 58 درصد(( ) فراوایی گزارش ندارد )

 االت گردشگری در مجالت جغرافیایی وضعیت استنادی مق 4.4
، تعداد و زبان    شدهچاپ در برریس وضعیت استنادی مقاالت گردشگری    (، نوع منابع  ۱7جدول  استنادها )در مجالت جغرافیایی

ز در هر مقاله   طور به  دهد یم نشان    ها یافته قرار گرفتند؛   موردبرریس ( ۱9)جدول    اسناد دیه( و نوع  ۱8جدول )  شدهاستفاده    39میانگی 
 تقر و    شدهمشاهده است؛ در این خصوص یک تعادل نسن  در استفاده از منابع داخیل و خارج     قرارگرفته  مورداستفادهمنبع  

 
نیم از    یبا

نییم خارج    و  داخیل  استناد  اند بوده منابع  تعداد  ین  استناد    6؛ کمی  ان  ز می  ین 
بیشی  و زبان   است.   بوده استناد    87و  تعداد  ارزیای   در 

ین منبع داخیل    تر جزی  استنادات، برریس   ین آن    3  شدهاستفاده نشان داد که کمی  استناد در یک مقاله بوده است؛    58مورد و بیشی 
ز نتایج  ین منبع خارج   ها برریس همچنی  ز    ۱مورد بوده و در   63در مقاالت   شدهاستفاده در استنادات خارج  نشان داد که بیشی  مقاله نی 

ده نویسندگان از هیچ منبع خارج  بهره   . اند نی 

 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ زبان استنادها در مقاالت گردشگری    - 17جدول   

 
 

 استنادات خارجر  استنادات داخیل کل استنادها  ویژگ

ین استناد  منبع ۰ منبع 3 منبع 6 کمب 

ین استناد   منبع  63 منبع  58 منبع  87 بیشب 
ی   منبع  2۰ منبع  2۰ منبع  39 میانگیر

  منبع 8 منبع  ۱7 منبع  35و  27 مد 
ز    دهد یم تحقیق در این بخش نشان    هاییافته (؛  ۱7جدول  شد ) سطح انجام    5در    شدهاستفاده برریس نوع منابع     2۴مقاالت با میانگی 

ز نویسندگان داشته ین کاربرد را در بی 
ز    ازآنپس و   بار استفاده در هر پژوهش بیشی  بار استفاده در یک مقاله پرکاربردترین    ۱۱کتاب با میانگی 

ین مقاله    تر جزی  استناد بوده است؛ برریس   ین کتاب    66  شدهاستفاده در این خصوص نشان داد بیشی    5۱  شدهاستفاده مورد و بیشی 
ز مربوط   ز    هاییتسا وب مورد بوده است. بخش  از منابع نی  نن  و نی 

و جزوات بوده    ها گزارش جامع و تفصییل،    یها طرح ،  ها آمارنامه اینی 
 . دهد یم و درصد بسیار اندگ را به خود اختصاص  شدهبرریس که تحت عنوان سایر منابع  

در مجالت جغرافیایی   شده چاپ در مقاالت گردشگری    استنادات نوع    - 18جدول    

 
 

ین استناد ویژگ ین استناد  کمب  ی  بیشب   مد  میانگیر

مقاله  ۱ مقاله  مقاله  66  مقاله  2۴  مقاله  27   

کتاب  ۰ کتاب کتاب   5۱  کتاب   ۱۱  کتاب  7   

نامه یانپا نامه یانپا ۰  نامه یانپا  ۱5  نامه یانپا 3  نامه یانپا ۰   

سایت وب سایت  ۰  سایت  8  سایت  ۱.5  سایت  ۰   

  ۰ ۱.5 8 ۰ سایر منابع 
ز  ۱8جدول  )   استناددیهبرریس منابع از حیث نوع   ز نویسندگان، استناد به تالیفات خود چندان مرسوم نبوده و نی  ( نشان داد که در بی 

ز چندان    موردنظر در مجالت    شدهچاپ استناد به مقاالت   نبوده است؛ حداکیر استفاده از منابع خودی و مقاالت فصلنامه    موردتوجه نی 
ز مورد بوده و در بسیاری ا   ۴و  5در انجام پژوهش به ترتیب   خوداستنادی و فصلنامه استنادی مشاهده نشد.  گونههیچ ز مقاالت نی 

 برریس نوع استناد در مقاالت گردشگری مجالت جغرافیایی   - 19جدول   

 
 

 دگراستنادی  فصلنامه استنادی  خود استنادی ویژگ
ین استناد  منبع در یک مقاله  ۱3 منبع در یک مقاله  ۰ منبع در یک مقاله  ۰ کمب 

ین استناد    منبع در یک مقاله  ۱۱9 منبع در یک مقاله  ۴ منبع در یک مقاله  5 بیشب 
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از   بخش  آخرین  منابع کالسیک    استنادی   های برریس در  جغرافیایی  مجالت  در  رسیده  چاپ  به  مقاالت گردشگری  در  صورت گرفته 
در مقاالت مورد ارزیای  قرار گرفت؛ مطالعات ادبیات پژوهش حایک از آن بود که پیشینه مطالعات گردشگری در ایران به    شدهاستفاده 

ز منابع کالسیک، سال  (؛ فلذا جهت  ۱2:  ۱393،  وبیات رضوایز گردد ) بازیم   ۱38۰اوایل دهه   مبنای تشخیص منابع کالسیک    ۱38۰تعیی 
ز منابع کالسیک خارج  قرار گرفت )   ۱995داخیل و با اندگ تسامح سال   تقیان خراسایز مبنای تعیی   ها یافته (. برریس  3۴6:  ۱397،  ومی 

که نویسندگان    در این خصوص نشان داد   تر ی  جز برریس    . اند برده منبع کالسیک بهره    2۰۴مقاله، نویسندگان از    68  درمجموعنشان داد که  
ز در هر مقاله از    طور به    ۱تعداد منابع کالسیک داخیل بسیار اندک بوده و به کمی  از   حالبااین ؛  اند کرده منبع کالسیک استفاده    ۴میانگی 

ین منبع کالسیک  رسد یم ( در هر مقاله  %۰.7منبع )  ، بیشی  مورد بوده و در برجز    26و    6به ترتیب    مورداستفاده. در منابع داخیل و خارج 
منبع کالسییک   هیچ  ز  نی  بود؛    مورداستفادهمقاالت  نگرفته  داخیل    ترینییم قدقرار  به  شدهاستفادهمنبع کالسیک  طرح   مربوط  یک 

،    «طرح جامع گردشگری کالردشت  »با عنوان    ۱3۴6گردشگری در سال     شده فاده استمنبع    ترینییم قدبوده و در منابع کالسیک خارج 
 بوده است.  «1مسافرت و گردشگری در سواحل فرانسه »تحت عنوان   ۱963در سال   زبانی فرانسو مربوط به یک کتاب 

 در مجالت جغرافیایی   شده چاپ منابع کالسیک در مقاالت گردشگری    - 20جدول  

 
 

ی  منابع کالسیک  ویژگ ین استناد  میانگیر ین استناد بیشب   کمب 

داخیلمنابع کالسیک   ۴6 ۰.7 6 ۰ 

  ۰ 26 2.3 ۱58 منابع کالسیک خارجر 

یبندی و نتیجهجمع 5  گبر
س مردم و    هایی که به کمک آن علم تولید و در دسی 

 ییک از بسی 
 
د یمقش  فرهیخته یک جامعه قرار    خصوصا مقاالت علیم است؛    گی 

تحقیقات آی  باشد    ساز ینه زم   تواند یم و مبایز هریک    قرارگرفته صنایع    مورداستفادهمستقیم    صورتبه آز آنجایی محتوای یک مقاله علیم  
 ؛ آید یم  حساببه فلذا برریس کم و کیف مقاالت امری ملزم 

قابل   ی  تأثنظر به   ژرف،    صورتبه بر صالبت این تحقیقات دارد در این پژوهش  مقاالت حوزه گردشگری    شنایسیبآسکه    انکاری غی 
 شود یم خالءها و کمبودهایی در حوزه مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی شناسایی شد. پژوهش کنویز در حایل انجام  

مطالعات  رغم عیل که   اهمیت  به  چندایز   علم  پژوهش  تاکنون  در کشور،  مطالعات گردشگری    شنایسیبآس  باهدفگردشگری 
، بسیار اندک و تحلیل محتوا    کاررفتهبه   یها شاخص است؛ از طرفز    نشدهانجام ز انجام نگرفته و    اییشه ر   صورت بهدر مقاالت پیشی 

تقیان مادعا کرد پژوهش   توانیم محدود بوده است؛ به جرات  یی ها شاخص تحلیل محتوا مبتنز بر  ( از حیث  ۱397)  وخراسایز رودشی ی 
در حوزه تحلیل محتوای مقاالت    شدهانجام پژوهش    ینتر جامع تحقیق    ازاینپیش بکار رفته در فرایند تحلیل محتوا تا    ی ها شاخص تنوع  

یات بوده است؛   و نش 

بر    تقیان مبکار رفته در پژوهش    یها شاخص تحقیق کنویز مازاد  به برریس گرایش تحصییل ن۱397)   وخراسایز رودشی ی  ویسندگان،  ( 
،  نامه یانپا نویسنده مسئول مقاالت از حیث مرتبه علیم و جنسیت، نویسندگان پرتالیف، وضعیت استنادی مقاالت به تفکیک مقاله،  

ز    تحقیقات پیشی 
ه، تعداد خوداستنادی، فصلنامه استنادی و دگراستنادی مقاالت پرداخته است. از طرفز    شدهانجامکتاب و غی 

 
  درزمینه

 وای مجالت،  تحلیل محت
 
تحقیق پیش رو جهت افزایش دقت    آنکه حال؛  اند داده مقاالت یک فصلنامه را مالک تحلیل خود قرار    عمدتا

، مقاالت گردشگری چندین مجله معتی  جغرافیایی را جامعه آماری خود قرار داده است. در ادامه متناسب با  دیه  یمتعم و بهبود قدرت 
 : گردد یم و خالءهای موجود ارائه  ها چالش یع جهت فائق آمدن بر موض   هایی پیشنهاد پژوهش   اییافته 

ز پذیرش مقاالت حدود    زمانمدت در برریس    ها یافته  ز برریس روند    9ارسال تا پذیرش مقاالت نشان داد که میانگی  ماه بوده است؛ همچنی 
صعودی در چاپ مقاالت    روند یک سینویس بوده ویل    صورت به   هرچند که چاپ مقاالت    دهد یم چاپ مقاالت به تفکیک سال نشان  

، پیشنهاد    با توجه ؛  شود یم مشاهده    تعداد مقاالت گردشگری ارسایل به مجالت جغرافیایی
شماره    ۴موازی با    شود یمبه روند افزایش 

ز مدت ارسال تا  نامه یژه و انتشار در سال، یک  پذیرش مقاالت گردشگری کاسته  با محوریت گردشگری منتش  شود؛ این امر هم از میانگی 
 مشوق پژوهشگران برای ارسال مقاالت گردشگری خواهد بود.  نویعبه و هم  

تنها   در مقاالی  که حاصل همکاری    درمجموع و    شدهانجاممقاله با حضور ضف زنان    2برریس مشخصات نویسندگان نشان داد که 
؛ در خصوص مشارکت اندک زنان در  اند بوده ران زن نویسنده مسئول  ( پژوهشگ%۱8مقاله )   ۱2پژوهشگران مرد و زن بوده تنها در  

نگارش زنان    شود یم مقاالت گردشگری، پیشنهاد   مستقل در دستور کار مجالت جغرافیایی قرار    صورتبه که داوری و پذیرش مقاالت 
د.   بگی 

 
1. Burnet, L. (1963), villegiature et tourism sur les cotes de France 
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 کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابایز 

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

: رویکرد تحلیل محتوا  واکاوی   مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی

  2  کمدست ت جغرافیایی ماحصل کار تییم بوده و  یک مورد، کلیه مقاالت گردشگری ارسایل به مجال   جز به حایک از آن بود که    ها یافته 
ان همکاری هر نویسنده در انجام تحقیق به    شود یم؛ در این خصوص پیشنهاد  اند داشته نویسنده در تدوین هر مقاله همکاری   ز سهم و می 

 تفکیک مشخص شود. 

یبه  ز بداور  کارگی  ز پذیرش مقاالی  چند از   الملیل ی  ، نشان    یها دانشگاه در داوری مقاالت و نی  مجالت جغرافیایی دخیل در    دهد یم خارج 
ز باین پژوهش، در تولید محتوای علیم، نگریس    اطالعات علیم، نقش نویسنده در مقاله،    شود یم دارند؛ در این خصوص پیشنهاد    الملیل ی 
ه در مقاله ذکر شود.   عالیق نویسندگان و غی 

 ارائه نداده و    ها پیشنهاد در چکیده مقاله گزاریس  از نتایج و   نظر به اینکه در بیش از نییم از مقاالت، نویسندگان
 
  هاییافته به ارائه    ضفا

ی نشان داده و از محققان بخواهد    شود یم تحقیق بسنده کرده بودند، پیشنهاد   که مجالت جغرافیایی در این خصوص حساسیت بیشی 
 ارائه گردد.  ساختاریافته صورتبه که چکیده فاریس مقاالت 

ز نویسندگان از ادبیات پژوهش%25مقاالت )  چهارمیک ( چارچوب نظری مشاهده نشده و در  % ۴۴در عمده مقاالت ) گزاریس  ارائه   ( نی 
ادبیات موضوع به مقاله   به قوام تئورییک که مبایز نظری، چارچوب نظری و برریس  که    شود یم ، پیشنهاد  بخشد یمنداده بودند؛ نظر 

 و برریس پیشینه مطالعای  موضوع، مورد تاکید داوران مجالت باشد.  چارچوب نظری 

، سهم اندگ از مقاالت گردشگری مجالت جغرافیایی را به خود اختصاص
؛ نظر به اینکه در  دهد یم  مقاالت گردشگری با ماهیت کیقز

ه    گردد یمپیشنهاد    ،شود یم تحلیل   اییشه ر  صورتبه مسئله تحقیق   کیم ضف،  یها پژوهش   برخالفمقاالت کیقز   ز جهت افزایش انگی 
د.   محققان، پذیرش و برریس مقاالت کیقز گردشگری در اولویت فصلنامه قرار بگی 

( حجم جامعه آماری نامعلوم بوده؛ در بیش از نییم از  %78مقاالت )  چهارمسه مقاالت نشان داد که در بیش از    شنایسروش برریس  
یگنمونه ( به روش  %6۰مقاالت )  ز    دوسومنشده و    یا ره اشا   ی  ز حجم نمونه را مشخص نکرده بودند؛ همچنی  ز روش تعیی  مقاالت نی 
ارزیای  پایایی و روایی ابزار سنجش، گزاریس  از آن ارائه   در صورت از مقاالت یا از ابزار فاقد پایایی و روایی بهره برده و یا  توجیه قابل درصد 

ی روی    شود یمیشنهاد  پ  شدهمشاهده نکرده بودند؛ متناسب با خالءهای  مقاله داشته و داوران   یقروش تحقکه نویسندگان دقت بیشی 
ی در این مورد نشان دهند.  ز در فرایند داوری حساسیت بیشی   مجالت جغرافیایی نی 

 اییشه کلعام،    شدهمطرح   ها پیشنهاد (، نویسندگان یا پیشنهادی ارائه نداده یا  %63که در بیش از نییم از مقاالت )   دهد یم نشان    ها برریس 
که    شود یم ، پیشنهاد  دهد یم مستخرج از آن شکل    ها پیشنهاد را نتایج و   و موضویع بوده است؛ نظر به اینکه اصالت و اعتبار یک پژوهش 

ز گردد.  قرارگرفته در دستور کار مجله   1موضیع  ها اد پیشنهتاکید بر ارائه نتایج و    و لزوم این امر برای داوران فصلنامه تبیی 

سهم اندگ از محورها به برریس ابعاد  تنوع محورهای موضویع،   رغمعیل برریس محورها و زیرمحورهای موضویع مقاالت نشان داد که  
ضمن حفظ تنوع، محققان ضوابط و ابعاد اقتصادی گردشگری را   که  شود یم ؛ در این خصوص پیشنهاد  اند پرداخته اقتصاد گردشگری  

 بیشی  مورد تاکید قرار دهند. 

، شهری و   برریس ین مقاله مربوط به گردشگری روستایی
بوده است؛ در این    یگردبومگونه گردشگری در مقاالت نشان داد که بیشی 

پیشنهاد   چون گ  شود یم خصوص  انواع گردشگری  سایر  برریس  محور،  که  جامعه  ، گردشگری  بیابایز ، گردشگری  مذهن  ردشگری 
د تا مجالت جغرافیایی بتواند تروی    ج محتوای گردشگری را در طیف    در دستور کار نویسندگان قرار بگی 

ز ه نی  ده ژئوتوریسم و غی    ی تر گسی 
 دنبال کند. 

شناخت بسی  تحقیق افزایش درک و بهبود قدرت    ؛ نظر به اینکهدهد یم جغرافیایی در یک بعد مکایز رخ    یها پژوهش مشخص    طور به 
ز مخاطب از ساختار مطالعه را در یی دارد، لزوم معرفز منطقه     موردبرریس ؛ در بیش از نصف مقاالت  گردد یم مشخص    موردمطالعهتبیی 

 یا گزاریس  نداشته یا معرفز آن    موردمطالعه(، معرفز منطقه  %58)
 
محدود به اطالعات عمویم بوده است؛ فلذا بر لزوم افزایش    ضفا

 . شود یم توجه و حساسیت نویسندگان و داوران در این خصوص تاکید 

دی مقاالت نشان داد که در   د قیایس را    دوسومبرریس نگرش راهی  ، نویسندگان راهی    مدنظر مطالعات حوزه گردشگری مجالت جغرافیایی
 قرار داده و  

 
( کمک چندایز به  ها یت محدودبدون توجه به امکانات و  ضف )  آزمایی یه نظر   کهازآنجایی ؛  اند بوده   آزمایی یه نظر   به دنبال  ضفا

د استقرایی را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار    محققان حوزه گردشگری   شود یم ، پیشنهاد  کند نیم توسعه علم   تا حد امکان راهی 
 دهند. 

 و برریس مقاالت از حیث  
ی

  جمعیت شناخن  نویسندگان، خصوصیات    درمجموع نشان داد که    شدهبکار گرفته   جمعیت شناخن    ایهیژگ
د یم ؛ این موضوع از آنجایی نشات  اند داده قرار    موردبرریس  خییل کم را    و که محققان از لزوم برریس    گی 

ی
آگایه   جمعیت شناخن    هاییژگ

ز به    و نداشته و پرداخی 
ی

 و ارائه    آنکهحال؛  دانند یم به ارائه آمار توصیقز آن    را محدود   جمعیت شناخن    هاییژگ
ی

  جمعیت شناخن    هاییژگ

 
 ها کاربردی و متناسب با یافته . پیشنهاد 1

 
 ای و بدییه عام، کلیشه  ها شنهاد یپ های پژوهش، نه ضفا
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: رویکرد تحلیل محتوا    واکاوی مقاالت گردشگری به چاپ رسیده در مجالت جغرافیایی

 به عمیق شدن تحلیل کمک کرده و    تواند یم
 
ارائه خدمات گردشگری    یزی ر برنامه بازار،    یبند بخش در موضوعای  چون    بعضا مقصد، 

ه   باید توجه داشت که در بسیاری از تحقیقات، ارائه   یزانر برنامه  رسانیاری متناسب با عالیق گردشگری و غی 
ز
این عرصه باشد؛ از طرف

 و آمار توصیقز  
ی

ه نویسندگان  ک  شود یم ؛ در این خصوص پیشنهاد  کند نیم ، کمیک به حل مسئله پژوهش  تنهایی به   جمعیت شناخن    هاییژگ
 و برریس  

ی
ز    جمعیت شناخن    هاییژگ  و نی 

 میان    طور به هدفمند )  صورت به را بیشی 
ی

 و مثال برریس همبستیک
ی

  جمعیت شناخن    هاییژگ
های اصیل پژوهش( دنبال کنند.   جنسیت، سن، تحصیالت و... با متغی 

به دلیل    تواند یم ور کار نویسندگان نبوده است؛ این امر  در دست  ینگر گذشته ،  یا مقاله در هیچ  برریس نگرش زمایز مقاالت نشان داد که
به    ازحد بیش تاکید   ز  از اهمیت پرداخی  انجام مطالعات کاربردی و مقطیع، عدم آگایه محققان  به   دادهرخ   وانفعاالتفعل نویسندگان 

،درگذشته   هرچند باشد؛    نگرانهینده آسهولت انجام تحقیقات مبتنز بر وضع موجود و جذابیت مطالعات   ، ناملموس بودن تجارب تارییحز
قابل توجه به حال و آینده اهمیت    ها پژوهش در انجام   یبه دارد، لیکن باید توجه داشت که در بسیاری از موارد،    انکاری غی  تجارب    کارگی 

ت گذشتگان و   یگعی  ،    ی  ز ز به وضع   نویسندگان ضمن  شود یممشکالت بوده است؛ فلذا پیشنهاد    یگشا راهاز آن بیش از هر چی  پرداخی 
ز غافل نباشند.  موجود  و نگاه به آینده از تجارب گذشتگان نی 

  تر جزی  است، لیکن برریس    قبولقابل در مقاالت    شدهبکار گرفته منابع کالسیک    هرچند برریس وضعیت استنادی مقاالت نشان داد که  
 استفاده از منابع کالسیک    حایک از آن بود که

 
یبه محدود به منابع خارج  بوده و    عمدتا منبع در    ۱منابع کالسیک داخیل به کمی  از    کارگی 

ورت از منابع کالسیک    برحسبو    جا به نویسندگان    شود یم؛ در این خصوص پیشنهاد  رسد یم (  %۰.7مقاله ) هر   بیشی  استفاده    داخیلضز
 کنند. 

 تحقیق  ها ت یمحدود  5.1
با    ها یست لچک نظر به تعدد مقاالت دخیل در پژوهش، تکمیل   ▪ و اتمام تحلیل محتوای مقاالت به لحاظ زمایز نویسندگان را 

 محدودیت بسیاری مواجه ساخت؛ 

، انتظار  رود یم   حساببه بخش  از واقعیت علیم کشور    شدهبرریس نظر به اینکه نقد ادی  و محتوایی مقاالت و نواقص متعدد   ▪
یات تخصیص گردشگری    رفت یم قرار    کمدست متویل اصیل تولید محتوای علیم در حوزه گردشگری، در پذیرش و یا    عنوانبه نش 

ی به خرج   ؛ دادند یم دادن پژوهش کنویز و مقاالی  با این مضمون انعطاف بیشی 

در   ▪ محتوا  تحلیل  نگارش مقاالت  اما هنوز قبویلقابل اخی  شتاب    یها سال اگرچه  داشته  تا رسیدن      مقاالت  از  این دست  هم 
 این پژوهش در زمان نگارش بوده است.   های یت محدود؛ لذا ضعف مطالعات نظری خود ییک از  دارند فاصله یگاه واقیع خود  جا به 

 پیشنهاد برای تحقیقات آی   5.2
 از مقاالت گردشگری؛  توجیه قابل تحلیل محتوای یک بعد خاص از ابعاد شناختاری، ساختاری، عملکردی و استنادی در تعداد  ▪

ز تخصیص شدن هر یک از   ▪ در    توانند یمگردشگری محققان    هایزیر بخش نظر به تعدد مقاالت گردشگری به چاپ رسیده و نی 
ه  پژویهینده آ تحقیقات آی  به تحلیل محتوای مقاالت گردشگری در یک حوزه نو چون برندسازی،   ، گردشگری روستایی و غی 

دازند؛   بیی

 کشور؛   سالهپنج توسعه    یها برنامه و  انداز چشم توسعه گردشگری در اسناد باالدسن  چون سند   هاییاست ستحلیل محتوایی   ▪

▪   ، زمایز بر روند  مبتنز  پژوهشگران حوزه گردشگری  توزی    ع جنسین   شیوه  و    پژوهش  روشموضویع، کاربرد    هاییش گرا ارزیای  
ه؛   تحلیل و غی 

 حوزه گردشگری؛   یها مقاله تحلیل انتقادی جایگاه پیشنهادهای مبتنز بر یافته، تحقیقات آی  و تحقیقات اکتشافز در  ▪
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