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و   آوری در گردشگریتاب پژوهش  های مروری بر

 کتابسنجی  تحلیلیک : روندهای پژوهشی آن

iمصطفی اسماعیلی مهیاری *i 1حمیدرضا ایرانی iوحید نورمندی پور ،i i i 

کا اه  -1 یاارابی دان کاهدگاا  ساابداری دان مادیریت و ح کاهده  کاار، دان استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و کسب و 

 تهراا، قم، ایراا

هاراا،  -2 کا اه ت یاارابی دان دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانکهده مدیریت و حسابداری، دانکهدگاا 

 قم ایراا

ساابداری،  -3 مادیریت و ح کاهده  یان، دان جاارک اوهترون گارایش ت گاانی  مادیریت بازر دانکجوی کارشناسی ارشد 

 اادانکهدگاا یارابی دانک اه تهراا، قم ایر

 چهیده
نااد،که کسب و کارها و مقاصد گردش ری مختلفی  دویل شوک هایبه  ماای ک یااد   را تهد

ساا ه اهمیت تاب آوری روز به روز بیکتر می شود عاا  تو نااد با ماای توا تاااب آوری  یاارا  ، ز

پژوهش ها با توجه به رشد کمی و کیفی  .مقاصد گردش ری باشدپایدار کسب و کارها و 

این تالش ها به صورک کلی مورد  های چند سال گذشته در این زمینه، نیاز است تا روند

ساانجی و  بررسی قرار گیرد. سااتفاده از روش کتاب بااا ا تااا  ساات  تااالش ا پژوهش حاضر در 

هااایباار  مصورسازی، مروری کمی شاا ر پااژوهش  هااد یتاااب آوری در گرد جاااد د . در ان

قاارار  یاال  مااورد ترل سااهوپو   شااده از پای اااه داده ا راستای این هدف، اطالعاک بازیابی 

شااده  پژوهش هایایته ها نکاا داد که ت داد  .گریت سااال و استناد های انجاد   2021در 

، پژوهک راا، دانک اه ها، مجالک مقاالکبه باالترین ت داد رسیده است. به عالوه برترین 

و ارتباط میاا ککورها  همهاری ،همچنین ترلیل هم تاویفینیز م ریی شدند.  ککورهاو 

کاااا داد هاام. در این زمینه را ن یاال  ناادی آ ترل یاازی کاااا داد ن یاادیکااه  ن گاااا کل در  واژ

وری مقصد ظرییت انطباق و آسیب پذیری به سوی تاب آ ،های گذشته از تاب آوریسال

 .ترول یایته است
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Review on Researches in tourism resilience 

and its’ trends: A bibliometric analysis 
 

Abstract 

Due to various shocks threatening tourism businesses and destinations 

the importance of resilience is getting more and more, because 

resilience can create sustainability for tourism businesses and 

destinations. As a result of qualitative and quantitative growth in 

researches in this field there is a need to investigate the general trend 

of these efforts in recent years.  The present study tries to exploit 

bibliometric and visualization method in order to conduct quantitative 

review on researches of resilience in tourism. Align with this goal, 

retrieved data from Scopus database were investigated. Findings 

present that the number of researches and citations reached the highest 

point in 2021. In addition, top articles, authors, universities, journals 

and countries were introduced.  Also co-authorship analysis showed 

the relationship and cooperation among countries in this field. 

Moreover Co occurrence analysis reveals that keywords in recent 

years, evolved from resilience, adaptive capacity and vulnerability 

towards destination resilience  

keywords: Resilience, Tourism, Vulnerability, Adaptive capacity 

 

 مقدمه
سااتم تاب یاار در سی یااای تری نااد پو باارای درک یرآی آوری یهی از مفاهیم کلیدی است که 

ناا شااود. اکوووژیهی استفاده می-های اجتماعی تاااب1973) 1هووی نااواا (  بااه ع آوری را 

های طبی ی یا اقتصادی و ادامه عملهرد م یاری از توانایی ین سیستم برای جذب شوک

کاارد یاا   شااوک ت ر پاایش  هاارد  سااطوع عمل چاااترجیدر  نااا و  یااای  )22020) بابهیو . دن

سااب تااابک باااک وکار،  باارای   رااراا  ماادیریت ب سااتراتژی  یاان ابزارتا نااواا  بااه ع آوری را 

 
1 Holling 
2 Barbhuiya and Chatterjee  
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یااای طکسب طااراک، در هن اااد بال ضااطراری وکار و سازگاری با انواع خ شاارایط ا بی اای و 

ماادک -آوری، ین سیستم اجتماعیتاب. شناسدمی اکوووژیهی را قادر می سازد تا در بلند

راایط و آوری کسبعالوه بر این، تاب. پایدار باشد وکار با توانایی سازماا برای انطباق با م

ر و ؛ اسپین1،2021) شارما و همهارااشرایط جدید برای کاهش ا راک حاد ه مرتبط است

 ( 2017، 2همهاراا

یاادی -گردش ری نقش مهمی در حوزه سیاسی اقتصادی جهانی دارد. این ین مررک کل

ساات شاا ری ا صااد گرد باارای مقا شااترال  نااده ا یااراهم کن صاان ت . برای رشد اقتصادی و 

مااانی و به طور خاص، گردش ری  قاااطا ز ساات در م ین مقصد گردش ری خاص ممهن ا

یااای طبی اای  ،قرار گیرددر م رض انواع مختلفی از شوک های ناگهانی  مختل  مانند بال

یااره نظیر سیل و زوزوه، یا اختالالک ساخته انساا مانند جن  ها و حمالک تروریستی و غ

ناای، درک  .(2013، 4؛ پابلو رومرو و مووینا2018، 3) وا استیرا اینچنین شوک های بیرو

ساات  و در نتیجه دهدین مقصد خاص ترییر می گردش راا را در مورد جذابیت هاان ا مم

کااه منجر به ترییراک منفی در تقاضا شود، زیرا گردش راا ترجیح می صاادی  دهند از مقا

ساات در  .وجود دارد بازدید کنند در آنجاایمنی بیکتری  هاان ا ترییر در تصویر مقصد مم

چاااتر)نهایت منجر به رکود و ایول مقصد گردش ری شود یااوین و  2020جی، بابهیونا و  ؛ن

باااالیی (2017، 5ایمامورا یاات  . بنابراین تاب آوری، به ویژه برای مقاصد گردش ری از اهم

تااا . در نتیجهبرخوردار است. زیرا که برای ادامه حیاک آناا ضروری است ساات   ضروری ا

بااود تا بتواا استراتژیها را مورد بررسی قرار داد، تا یر انواع شوک باارای به های مناسبی 

یااا  در واقا، .( 2020)بابهیونا و چاترجی،  آوری تدوین کردتاب تااه پرا ( 2018)6بااه گف

 آوری حرکت کنیم. نیاز است از دیدگاه مدیریت برراا به دیدگاه تاب

ساایاری گرچه این مفهود پیش از این در ار تباط با نروه برخورد با برراا ها، مورد توجه ب

اما هر کداد این موضوع را از منظرهای مختل  ن ریسته اند.  و از پژوهک راا قرار داشت

شااد، ، بر ت داد این 19با همه گیری بیماری کووید  یاازوده  هااا ا یاات آن هااا و اهم پااژوهش 

یاان به بررسی روند پژ ،بنابراین نیاز است تا پژوهکی مروری تااه در ا وهش های انجاد گری

 
1 Sharma, Thomas et al. 
2 Espiner, Orchiston et al. 
3  van Strien 
4 Pablo-Romero & Molina 
5 Nguyen and Imamura 
6 Prayag 
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کاای  تصویری کلی از این موضوع دی ر، و به عبارتی پرداخته زمینه هااای پژوه یاااا  و جر

 ارائه دهد.  راشهل گریته 

هااای  جاای  ترلیل  کتابسنجی عالوه بر اینهه ابزار قدرتمندی برای بررسی و ارزیابی خرو

تواند ساختار مفهومی و روند علمی پژوهک راا، مجالک، دانک اهها و ککورها است. می 

پااژوهش 2021، 1تهامل ین موضوع را نیز نکاا دهد) سین  و شارما هاادف  نااابراین  (. ب

 حاضر، پاسخ به سواالک زیر است:

ماااا  پژوهش هاروند انتکار کمّی  .1 طااول ز در زمینه تاب آوری در گردش ری در 

 چ ونه بوده است؟

کااداد های این موضوع چ ونه استناد به پژوهش .2 قاااالک  بوده و پر استنادترین م

 اند؟بوده

هااا، ها از نظر ت داد کداد مجالک، پژوهک راا، ککورها و دانک اه .3 تاار پژوهش  بر

 اند؟بوده

 همهاری میاا ککورها در این زمینه چ ونه بوده است؟  .4

گاااا بوده  .5 کااداد واژ نااه  یاان زمی گاااا در ا ضااوعی پرتهرارترین واژ نااد مو نااد و رو ا

 ینه چ ونه بوده است؟ پژوهش در این زم

 ادبیات پژوهش

قااب"،  به م نای resilireآوری که از واژه التین تاب کاامه می "جهش به ع یاارد، سرچ گ

نااامطلوب درک می یاادادهای  کاات از رو شااود. م موالً به عنواا توانایی ایجاد ظرییت بازگ

شااهی، رواااین مفهود که ریکه مااوزش دارد در هایی عمیق در پز ساای و آ ساای، مهند شنا

یاان بود سااط  ناااد ابتدا تو بااه  ناا  شاانا   ضاایح 1973)هووی باارای تو یاات و  ساا ه یا ( تو

سااتمهدههای غیرخطی مکاپویایی یاااک بودشااده در سی بااه ادب وااوژیهی  ساای های اکو شنا

نااد _م ریی شد. نظریه تاب آوری از هماا زماا به سیستم های اجتماعی وااوژیهی پیو اکو

کااخی  می تاااب آوری را ت ساااا در  کاانش ان هااای خورده است که نقش  نااه  هااد و زمی د

هاااراااجتماعی مانند جام ه را توضیح می دهد هاااراا؛ آدا2016، 2) بن و هم ، 3مااز و هم

تاااب. گرچه با توجه به خاست اه(2021 آوری های دانک اهی متنوع، ت اری  مت ااددی از 

 
1 Singh and Sharma 
2 Bec, et al. 
3 Adams et al. 
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یااراک وجود دارد، اما همه آنها، دارای دیدگاهی بر اسا  سیستم های پویا و سازگار با تری

 :شوداین ونه ت ری  می  آوریبه طور خالصه، تاب (.2006، 1) ماستن و ابرادوویچرا دارند

یاار  ظرییت ین سیستم برای جذب اختالل و سازماندهی مجدد“ حااال تری در شرایط در 

نااد است، فاا  ک هااا را ح یاات و بازخورد ) ”به طوری که اساساً هماا عملهرد، ساختار، هو

صااد  .(2004، 2واکر و همهاراا یااژه مقا بااه و رسیدا به این هدف برای هر کسب و کار و 

نااد یهای تاب آوری،وجود استراتژعالوه بر نیاز به  گردش ری، جاارا نیازم ماااهن ی در  ا ، ه

شاابهه مختل  مدیریت برراا، روابط خوب  هایتهنین یاان  جااود  بین همه ذینف اااا، و

 . (2020، 3) آووز و همهارااها، و مداخله به موقا استها و یرصتجاما، شناخت ریسن

مااورد  گوناگوا اب ادهود تالش داشته اند تا از منظرها و پژوهک راا این مف تاب آوری را 

نااد نااد، مان قاارار ده ساای  صااادیتاااب برر وااوآوری اقت نااد  آوری تاااب (،2004، 4) مان

شااریفیاجتماعی تاااب ، (2016، 5) هاااراا)آوری سازمانیو  سااتوا و هم  (،2016، 6اُرچی

سااتم، (2016، 7) بن و همهاراامدکخطراک و بالیای کوتاه ساایبسی ساایار آ ) پذیرهای ب

شاااخ  (2011، 8الرسن و همهاراا تااا  . بنابراین هر کداد از پژوهش ها تالش داشته اند 

کاانهاد  هایی را برای اندازه گیری تاب آوری یااا پی باار بال شاااخ در برا نااد.  ئااه ده های ارا

هااادیها شامل ظرییتاین شاخ  اند کهمختلفی برای شده صااادی، ن ، های اجتماعی، اقت

شااوک باار  ماات در برا باارای مقاو شاا ری  هااانی زیرساختی و اجتماعی مقاصد گرد های ناگ

  (.2010، 9) کاتر و همهارااشودمی

 روش پژوهش

ئااه  این پژوهش از نوع توصیفی ترلیلی است و از روش کتابسنجی و مصور سازی برای ارا

تاااب آوری در  ضااوع  کاای در مو نااد پژوه سااایی رو تااه و شنا مروری بر مطاو اک انجاد گری

 
1 Masten and Obradović 
2 Walker, et al 
3 Alves, et al. 
4 Lew 
5 Sharifi 
6  Orchiston, et al.  
7 Bec et al., 
8 Larsen et al 
9 Cutter, et al. 
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واژگاا . بنابراین برای استخراج داده های مرتبط و ترلیل گردش ری، استفاده کرده است

 زیر جستجو شدند:

 
"Resiliency “AND "Tourism" OR "Resilience" AND "Tourism" 

OR "Tourism Resiliency" OR "Tourism Resilience" 

باارای  شااد.  یااین  هااا ت  پیش از استخراج داده ها، م یارهای ورودی و خروجی برای داده 

یاان پای اااه  ،داده م یار ورودی، پای اه اسهوپو  برای استخراج داده ها برگزیده شد زیرا ا

یاات  قاارار گر دارای پوشش گسترده ای است. همچنین برای قلمرو جستجو مورد استفاده 

  .تا در عین جاما بودا، از ورود مقاالک خارج از این موضوع جلوگیری شود

جاای  209 ،پس از مرحله اول بازیابی یااار خرو مااال م  پااس از اع کااه  رکورد به دست آمد 

تااا رکو 203ی نی زباا ان لیسی، به ت داد  شااد  رد کاهش یایت. زباا به ان لیسی مردود 

اومللی باشد. همچنین هیچ گونه مردودیت زمانی و های مورد بررسی، بینسطح پژوهش

مااامی پژوهش ،نوع مقاوه اعمال نکد یاااا، تااا ت شااوند. در پا ساای  تااه برر جاااد گری هااای ان

تاااب 203اطالعاک  نااه  طااورپژوهش انجاد گریته در زمی بااه  شاا ری  ماال  آوری در گرد کا

 ذخیره و برای ترلیل مورد استفاده قرار گریت.

شااد. انجاد   1ترلیل مصورسازی در پژوهش حاضر با استفاده از نرد ایزار وی او ا  ویوئر

هااا این نرد ایزار می تواند با استفاده از گره ها و پیوندهایی، اطالعاک کتابسنجی پژوهش

هااا را به نمایش ب ذارد. بزرگتر بودا گره ها نکان  ر ت داد دی اک تهرار و پیوند میاا گره 

 (. 2016، 2ها است) واا اِک و واوتمننکان ر ارتباط میاا این پژوهش

ساات. در این پژوهش از دو ترلیل هم تأویفی و ترلیل هم شااده ا سااتفاده  آیندی واژگاا ا

وااهترلیل هم یاان مقا کااترک در  رااور م سااا  ح  تأویفی، ایجاد رابطه میاا مووفاا را بر ا

های همهاری درپژوهش در کند. هم تأویفی به درک ساختار اجتماعی و شبههبررسی می

هااارااای خاص کمن میزمینه نااد )گری ااو  و هم تاار، 20193ک یاان و کی (. 2015؛ زوپ

نااد را ترلیل هم شااده ا هاارار  آیندی واژگاا، ت داد دی اتی که واژگانی خاص در کنار هم ت

کاااا . به عبارک دی اار، رای بررسی می کند سااناد را ن سااتفاده در ا مااورد ا گاااا  تاارین واژ

 
1 VOS viewer 
2 Van Eck and Waltman 
3 Garrigos, et al. 
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یاانبا استفاده از این ترلیل می در نتیجه .دهدمی حااوزه  تواا روندها و موضوعاک را در 

 (.2015)زوپین و کیتر، یا موضوع پژوهکی نکاا داد

 های پژوهشیافته

نااد. ی مورد بررسی قرار میهای توصیف، دادهحاضر برای پاسخ به اووین سوال پژوهش گیر

سااال اسهوپو  نکاا میداده  های استخراج شده از پای اهداده هااا  2003دهند که در  تن

ساات. در هیچ مقاوه 2008ین مقاوه در این حوزه منتکر شده و تا سال  ای انتکار نیایته ا

کاای روند ایزای 2010، هر سال ین مقاوه منتکر شده و از سال 2009و  2008های سال

سااالمقاوه آغاز شده 3انتکار مقاالک این حوزه با انتکار   2019و  2017های است و بجز 

کااار  کاای انت نااد ایزای شااته، رو که ت داد مقاالک منتکر شده نسبت به سال قبلکاا ایت دا

کاار  57 نیز ، 2021مقاالک تاکنوا ادامه داشته است. در سال  حااوزه منت یاان  وااه در ا مقا

حااوزهشده است که باالترین آ یاان  قاااالک ا سااال ،مار انتکاراک م بااوده و طاای  یاار  های اخ

روند انتکار را در  1دهنده حف  روند ص ودی انتکار مقاالک است. شهل  همچنین نکاا

  دهد.های گذشته را نکاا میآمار انتکار مقاالک در سال 1قاوب نمودار و جدول 

 

 : روند انتشارات مقاالت1شکل 

سااال در پاسخ به دومین سوال پژوهش،  حااوزه از  یاان  2009استنادهای مقاالک این  بااا 

بااه  1358بااا  2021 یزایکی ادامه پیدا کرده و درسالاستناد آغاز شده و با روند ا سااناد  ا
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جاادول  ساات.  ساایده ا نااد  2باالترین میزاا خود ر سااتنادها و رو مااوع ت ااداد ا سااال و مج

 دهد.گذشته نکاا می هایاستنادهای این حوزه را طی سال

( پر استنادترین 2012ی بی ز، هال و استوکل )های استخراج شده، مقاوهبا توجه به داده

پااس از  1استناد است که در مجله گردش ری پایدار 172مقاوه با مجموع  ساات و  منتکر ا

وااه 164( با مجموع 2010ی استریهلندمونرو، اویسوا و مور )مقاوه آا  استناد دومین مقا

شاا ریپراستناد این حوزه به شمار می قاااک گرد شااده  2رود که در ساونامه ترقی کاار  منت

 است.یهرستی از ده مقاوه برتر از نظر استناددهی نکاا داده شده  3است. در جدول 

 آوری گردشگری: آمار انتشار مقاالت در حوزه پژوهش تاب 1جدول 

سال 

 انتشار
 تعداد

درصد 

 از کل

سال 

 انتشار
 تعداد

درصد 

 از کل

سال 

 انتشار
 تعداد

درصد 

 از کل

سال 

 انتشار
 تعداد

درصد 

 از کل

2021 57 28.07 2016 22 10.83 2011 4 1.97 2006 0 0 

2020 32 15.76 2015 8 3.94 2010 3 1.47 2005 0 0 

2019 21 10.34 2014 8 3.94 2009 1 0.49 2004 0 0 

2018 28 13.79 2013 5 2.46 2008 1 0.49 2003 1 0.49 

2017 7 3.44 2012 5 2.46 2007 0 0    

 

 آوری گردشگری: آمار تعداد استناد مقاالت در حوزه پژوهش تاب 2جدول 

سال 

 انتشار

تعداد 

 استناد

سال 

 انتشار

تعداد 

 استناد

سال 

 انتشار

تعداد 

 استناد

سال 

 انتشار

تعداد 

 استناد

2021  2016 206 2011 18 2006 0 

2020 732 2015 95 2010 3 2005 0 

2019 427 2014 108 2009 1 2004 0 

 
1 Journal of Sustainable Tourism 
2 Annals of Tourism Research 
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2018 441 2013 60 2008 0 2003 0 

2017 195 2012 57 2007 0   

 

 آوری گردشگریپژوهش تاب: پر استنادترین مقاالت در حوزه 3جدول 

 عنوان مقاله
نویسندگان و سال 

 انتشار
 نشریه

مجموع 

 استنادها

متوسط 

 هر سال

The resilience of 

formal and informal 

tourism enterprises to 

disasters: Reef tourism 

in Phuket, Thailand 

Biggs D., Hall 

C.M., Stoeckl N . 
(2012) 

Journal of 

Sustainable 

Tourism 
172 19.11 

Using resilience 

concepts to investigate 

the impacts of 

protected area tourism 

on communities 

Strickland-Munro 

J.K., Allison H.E., 

Moore S.A. 
(2010) 

Annals of 

Tourism 

Research 
164 14.90 

Scale, change and 

resilience in 

community tourism 

planning 

Lew A.A. 
(2014) 

Tourism 

Geographie

s 
147 21 

Social-ecological 

resilience and 

community-based 

tourism. An approach 

from Agua Blanca, 

Ecuador . 

Ruiz-Ballesteros 

E. 
(2011) 

Tourism 

Manageme

nt 
144 14.4 

Tourism's 

vulnerability and 

resilience to terrorism 

Liu A., Pratt S. 
(2017) 

Tourism 

Manageme

nt 
123 30.75 

Developing a 

framework for 

assessing resilience of 

tourism sub-systems 

to climatic factors 

Becken S. 
(2013) 

Annals of 

Tourism 

Research 
107 13.37 

From vulnerability to 

transformation: a 

framework for 

Calgaro E., Lloyd 

K., Dominey-

Howes D. 

Journal of 

Sustainable 

Tourism 
106 15.14 
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assessing the 

vulnerability and 

resilience of tourism 

destinations 

(2014) 

A review of the IPCC 

Fifth Assessment and 

implications for 

tourism sector climate 

resilience and 

decarbonization 

Scott D., Hall 

C.M., Gossling S. 
(2016) 

Journal of 

Sustainable 

Tourism 
95 19 

The sphere of tourism 

resilience 
Cochrane J. 

(2010) 

Tourism 

Recreation 

Research 
80 7.27 

Governing resilience 

building in Thailand's 

tourism-dependent 

coastal communities: 

Conceptualising 

stakeholder agency in 

social-ecological 

systems 

Larsen R.K., 

Calgaro E., 

Thomalla F. 
(2011) 

Global 

Environme

ntal 

Change 

79 7.9 

 

 برترین مجالت

شااده میهای پژوهش نکاا یایته کاار  قاااالک منت دهد که از نظر منابا، بیکترین ت ااداد م

یاادارتاب شاا ری پا وااه ) 18بااا ت ااداد  1آوری در گردش ری مت لق به مجله گرد  8.86مقا

پااس از آا درصد( است که پر استنادترین مقاوه نیز در همین مجله منتکر شده ساات و  ا

شاا ری درصد( و مجله 6.89مقاوه ) 14با  2مجله پایداری سوئیس  13بااا  3جرراییای گرد

جاادول  درصد( رتبه دود و سود انتکار مقاالک را دارند. 6.40مقاوه ) تاار  4در  جااالک بر م

 اند.این حوزه نمایش داده شده

 آوری گردشگری: برترین مجالت در حوزه پژوهش تاب4جدول

 
1 Journal Of Sustainable Tourism 
2 Sustainability Switzerland 
3 Tourism Geographies 
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 درصد از کل تعداد مقاله مجله رتبه

1 Journal Of Sustainable Tourism 18 8.86 

2 Sustainability Switzerland 14 6.89 

3 Tourism Geographies 13 6.40 

4 Current Issues In Tourism 10 4.92 

5 Annals Of Tourism Research 7 3.44 

6 Tourism Management Perspectives 7 3.44 

7 Tourism Management 5 2.46 

8 Tourism Planning And Development 5 2.46 

9 Asia Pacific Journal Of Tourism Research 4 1.97 

10 International Journal Of Tourism Cities 4 1.97 

 

 برترین نویسندگان

حااداقل  13، دهدنکاا می پژوهشنتای   تاااکنوا  کاار  3مؤو   حااوزه منت یاان  وااه در ا مقا

هااال 1پرایا اند. در رده اول کرده بااا  2و  کااداد  وااه ) 6هاار  صااد(، در رده دود  2.95مقا در

بااا  5و ویس 4، ارکیستوا3ووث کااداد  وااه ) 5هاار  سااود بی ااز2.46مقا صااد( و در رده  ، 6در

یاان  1.97مقاوه ) 4هر کداد با  8و مندل 7هاالدی درصد( قرار دارند. یهرست مووفاا برتر ا

 است.نمایش داده شده 5حوزه در جدول

 آوری گردشگری: برترین نویسندگان در حوزه پژوهش تاب5ولجد

 درصد ت داد ا ر مؤو  درصد ت داد ا ر مؤو 

Hall, C.M. 6 2.95 Mandal, S. 4 1.97 

Prayag, G. 6 2.95 Calgaro, E. 3 1.47 

 
1 Prayag, G. 
2 Hall, C.M. 
3 Luthe, T. 
4 Orchiston, C. 
5 Wyss, R. 
6 Biggs, D. 
7 Holladay, P.J. 
8 Mandal, S. 



 
 
 
 
 

 

آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین |  357  

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

Luthe, T. 5 2.46 Jang, S. 3 1.47 

Orchiston, C. 5 2.46 Kato, K. 3 1.47 

Wyss, R. 5 2.46 Kim, J. 3 1.47 

Biggs, D. 4 1.97 Powell, R.B. 3 1.47 

Holladay, P.J. 4 1.97    

 

 های برتردانشگاه

که  1کانتربری دانک اه ،آوری گردش ریهای برتر در زمینه پژوهش تابدانک اهدر میاا 

صااد(  3.44ا ر ) 7با  2درصد( در رتبه اول و پس از آا دانک اه اوتاگو 5.41ا ر ) 11با  در

نااد.  2.95ا ر ) 6با  3و دانک اه گریفیت قاارار دار کاا اه  10درصد( در رتبه دود و سود  دان

 اند.یهرست شده 6برتر پژوهش این حوزه در جدول

 وری گردشگریآها در حوزه پژوهش تاب: برترین دانشگاه6جدول

 درصد از کل تعداد اثر دانشگاه

University of Canterbury 11 5.41 

University of Otago 7 3.44 

Griffith University 6 2.95 

James Cook University 5 2.46 

University of Johannesburg 4 1.97 

Hong Kong Polytechnic University 4 1.97 

University of Florida 4 1.97 

Texas A&M University 4 1.97 

Wakayama University 4 1.97 

 
1 University of Canterbury 
2 University of Otago 
3 Griffith University 
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The University of Queensland 4 1.97 

 

 برترین کشورها

قاااالک براسا  داده ظاار ت ااداد م یااز از ن نااه ن های بازیابی شده،ککورهای برتر در این زمی

بااا شناسایی شدند. بیکترین انتکار  هااا  وااه  37مقاالک این حوزه را ایاالک مترده آمری مقا

بااا  18.22) سااتراویا  کااورهای ا پااس از آا ک وااه ) 27درصد( دارد و  صااد( ،  13.30مقا در

بااا  9.85مقاوه ) 20درصد(، نیوزیلند با  12.31مقاوه ) 25بریتانیا با  چااین  صااد( و   15در

 .های دود تا چهارد قرار دارنددرصد( در رده 7.38مقاوه )

 آوری گردشگری: برترین کشورها در حوزه پژوهش تاب7جدول

 درصد از کل تعداد اثر کشور رتبه

 18.22 37 ایاالک مترده آمریها 1

 13.30 27 استراویا 2

 12.31 25 بریتانیا 3

 9.85 20 نیوزیلند 4

 7.38 15 چین 5

 5.91 12 اسپانیا 6

 4.92 10 ایتاویا 7

 4.43 9 کانادا 8

 4.43 9 ژاپن 9

 3.94 8 آوماا 10

 

 تحلیل هم تألیفی

بااا   رااده  یاااالک مت هااد. ا سااتراویا 38ترلیل هم تأویفی چهار خوشه را نکاا می د ، 27، ا

شااته  15و چین با  21، نیوزوند 26بریتانیا  مقاوه، بیکترین همهاری را با دی ر ککورها دا
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کااور  هااار ک قاارار دارد، چ سااتراویا  شااه ا اند. الزد به ذکر است که به جز نیوزوند که در خو

 ای پیکرو در خوشه خود هستند.دی ر ذکر شده، ککوره

 
 : هم تأویفی ککورها1شهل 

 

تاااب آوری) نااداز:   بااارک ا (، 82پرتهرار ترین واژگاا در زمینه تاب آوری در گردش ری ع

یااداری )42گردش ری)  یااد 16(، پا تاااب آوری جام ااه)15)19(، کوی شاا ری 14(،  (، گرد

 مفهومی آناا به یهدی ر است.(. رن  یهساا خوشه ها نکان ر نزدیهی 14پایدار)
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 : ترلیل هم آیندی واژگاا2شهل 

 : ترلیل هم آیندی واژگاا بر اسا  روند تاریخی3شهل 
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پااژوهش را در  ،ترلیل هم آیندی واژگاا بر اسا  روند تاریخی مااورد  ضااوعاک  ترول مو

تاااب ضااوع  شاا ری، طی ساوهای گذشته نکاا می دهد. بر این اسا ، در مو آوری در گرد

ساای  بااود شنا در پژوهش های اوویه در ساوهای گذشته، پژوهش ها بیکتر بر ویژگی های 

ساای ( ویژگی های بود 2004)1اجتماعی تمرکز داشته اند. برای مثال واکر و همهاراا شنا

شااناخت  باارای  نااد  ین سیستم را مورد بررسی قرار دادند. شناخت این ویژگی ها می توا

ساااند یاااری ر یاان  .مسائل سطح کالا، به پژوهک راا  کااه  کاارد  تااواا درک  ماای  ناای  ی 

ناااآرامی  یاان  سیستم چه میزاا ناآرامی را می تواند ترمل کند. در ین سیستم تاب آور، ا

نااوآور شااود)آگرها نیز حتی می تواند باع   هااا از 2006، 2ی  سااتم  پااذیری سی ساایب  (. آ

نااد  ساات) مان بااوده ا جمله موضوعاک پژوهکی در مطاو اک اوویه در این زمینه بوده است 

سااته 3،2008و جومسن شیونز ماادی ر واب (، زیرا آسیب پذیری و تاب آوری به شدک به ه

سااتم هستند. در مقابل، موضوع دی ر، ظرییت انطباق پذیری است که به ظرییت  ین سی

هااد ساات بد صاالی اش را از د هاارد ا ) برای ترمل ناآرامی های اشاره دارد، بدوا اینهه عمل

کاا راا را  .(2020، 4بوی و همهاراا در ادامه موضوع تاب آوری جام ه بیکتر توجه پژوه

مااه 2016جلب کرده است) مانند؛ شریفی  ( در نهایت نیز، در دو سال گذشته به دویل ه

تاااب 19گیری ویرو  کووید  یااژه  ، تمرکز پژوهش های تاب آوری بر این موضوع  و به و

 بوده است. (2018، 5و همهاراا آموره مانند)آوری مقصد 

 بحث و نتیجه گیری

شااده در هدف از انجاد این پژوهش ارائه تصویری کلی از روند جهانی پژوهش  های انجاد 

سااال های پژوهش نکاا میگردش ری است. یایته در آوریتابزمینه در  هااد از   2010د

سااال  کار مقاالک این حوزه آغاز شده،مقاوه روند ایزایکی انت 3با انتکار  که در نهایت در 

صاالیمقاوه این روند به اوج خود رسیده است.  57جاری تاکنوا با انتکار   یهی از دالیل ا

تاااب آوری در  19را می تواا، همه گیری کووید  این ایزایش و در نتیجه ن ارش مقاالک 

سااتنادها  203. از ت داد کل این باره دانست کاال ا کاااریایته، ت ااداد  وااه انت  3746عدد مقا

مااه  2009بوده است. استناددهی در این حوزه از سال  کاای ادا آغاز و تاکنوا با روند ایزای
 

1 Walker, et al. 
2 Adger 
3 Scheyvens  and Jomsen 
4 Bui, et al. 
5 Amore, et al. 
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یاان استناد،  1358با  ،2021یایته است که در نتیجه این روند، سال سااال ا پراستنادترین 

سااتوکل )مقاوهباشد. پر استنادترین مقاوه، می حوزه هااال و ا کااه 2012ی بی ااز،  ساات  ( ا

بااه  تااابمی 172مجموع استنادهای آا  سااد و  شاارکتر شاا ری آوری  مااورد های گرد را 

بااق بررسی قرار داده است.  ساات و ط شااده ا کاار  این مقاوه در مجله گردش ری پایدار منت

صااد 8.86مقاوه )  18آوری گردش ری شامل ها بیکترین ت داد مقاالک حوزه تابیایته در

یاان  13اند. از کل( نیز در همین مجله منتکر شده وااه در ا نااواا مقا سااه ع حااداقل  موو  

شااته بااا حااوزه دا کااداد  هاار  هااال  یااا  و  کااه پرا وااه ) 6اند  صااد( در رده اول 2.95مقا در

بااا آوری گردش ری قرار نویسندگاا تاب  37دارند. در بین ککورها، ایاالک مترده آمریها 

بااا  18.22مقاوه ) یااز  درصد( بیکترین ت داد مقاالک این حوزه را دارد. دانک اه کانتربری ن

پژوهش آوری گردش ری از نظر ت داد درصد( مو رترین دانک اه حوزه تاب 5.41ا ر ) 11

چااوا ها  بااوده بوده است که این به دویل حرور پژوهک رانی هم کاا اه  یاان دان هااال در ا

 است. 

بااا 38تأویفی، چهار خوشه مکخ  شدند که آمریها با با انجاد ترلیل هم سااتراویا  ، 27، ا

 مقاوه ککورهای پیکرو در هر خوشه هستند. 15و چین با  26بریتانیا با 

گاااا میآمده از ترلیل همدستهمچنین با استفاده از نتای  به بااه آیندی واژ نااد تااواا  رو

ماال تاب ضوعاک مورد پژوهش درمو ساایر تها سااا ،  یاان ا باار ا باارد.  پاای  آوری گرش ری 

سااتمشناسی اجتماعی و آسیبموضوع از موضوعاتی شامل بود ها در مطاو اااک پذیری سی

جااه آوری جام ااهاوویه به سمت موضوعاتی مانند تاب کاات تاااب و در نتی صااد حر آوری مق

یااداز همهتواا ناشی است که این ترییر جهت را میکرده یاار  19گیری کو سااال اخ در دو 

 دانست.
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