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  :ها کلید واژه

 علم مطالعات ژئوتوریسم،

 همکاري هاي شبکه سنجی،

  تنادياس هم علمی،

  چکیده

از جمله مفاهیم جدیدي است که در دو دهه اخیر وارد ادبیات گردشگري شده و مورد توجه محققین  ژئوتوریسمواژه 

-ها و مقاالت منتشر شده در این زمینه، بررسی جامع و نظامرشد فزاینده پژوهش. و جامعه دانشگاهی قرار گرفته است

هدف این تحقیق به تصویر کشاندن وضعیت حاکم بر مطالعات حوزه . دنمایمند مطالعات ژئوتوریسم را ضروري می

براي این منظور، ابتدا کلید واژه  .حوزه استاین در شده  منتشر هاي انگلیسیژئوتوریسم از طریق توصیف و تحلیل مقاله

ن یا چکیده آنها هاي مرتبط با ژئوتوریسم در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس، جستجو و سپس مقاله هایی که درعنوا

تجزیه و تحلیل مقاله هاي بازیابی شده، . ازاین کلیدواژه ها استفاده شده بود، به عنوان داده هاي پژوهش بازیابی شدند

و با بکارگیري نرم  هاي اجتماعی تحلیل شبکهو همچنین، شاخصهاي خرد و کالن  علم سنجیبا استفاده از روش هاي 

نویسندگانی که  معرفی ضمندر این پژوهش، . صورت گرفت VOSviewer, UCINET, NETDRAWافزارهاي 

ها و ها روي مقولهي مرکزیت نسبتا باالیی برخوردار بودند، مشخص شد که بیشترین تاکید در این مقالهاز درجه

نتایج . تبوده اس conservation, evolution, management, diversity, ecotourismمضامینی مانند 

-، استرالیا، ایتالیا و آلمان در شبکه پژوهشی این حوزه نقش برجستهستانان داد که  کشورهاي آمریکا، انگلنشهمچنین 

هاي به شناسایی شکاف ،الوه بر کمک به درك بهتر ادبیات تخصصی ژئوتوریسماین پژوهش ع هاي یافته .اي دارند

هگشاي مسیرهاي آتی مطالعاتی و تحقیقاتی راکمک می نماید و همچنین می تواند، پژوهشی موجود در این حوزه 

    . این حوزه باشدپژوهشگران 

  

   مقدمه

اشـکال جدیـدي از   موجب ظهور  ،متفاوتهاي تجربهرشد تقاضا براي دنبال آن ه تنوع طلبی گردشگران پست مدرن و ب

نیـز  جامعه علمـی را  وجه ت گردشگري این محصول جدیدمحبوبیت روزافزون . استشده ژئوتوریسم جمله گردشگري از 

   .است نمودهخود جلب به 

شناسـی ژئوتوریسـم    شناسی و هستی به آن پرداخته شده،  مفهوم نویسندگاناین  مطالعاتدر  که یکی از مضامین اصلی

 )گـروه اول  :توان به دو گروه تقسـیم نمـود  می را اندپرداخته از این منظر ژئوتوریسمبه و محققانی که  نویسندگان .است

از ایـن  و  ورزنـد اصرار مـی شناسی ود کردن تعریف ژئوتوریسم به زمینمحد برکه  1ی مانند نیوسام و دولینگشگرانپژوه

 ارائـه تعریـف   به باور آنـان . بکاهدتاثیر این مفهوم از ژئوتوریسم  تعریف براي تراستفاده از یک رویکرد وسیع نگرانند که 

 از جملهکند که براي رسیدن به اهداف ژئوتوریسم اي کمک میکز یافتهتري از ژئوتوریسم به توسعه استراتژي تمرخاص

-بع زمـین هـا بـه منـا   حفظ تنوع جغرافیایی، آموزش بازدیدکنندگان و توانمندسازي اجتماعات محلی با آگاه کـردن آن 

                                                             
1 Newsome & Dowling 
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ن تعـاریف  تریم و دولینگ یکی از رایجا، نیوس2010در سال بر همین اساس . ضروري است هاي شغلیشناختی و فرصت

شناسـی و  ه بر زمینژئوتوریسم شکلی از گردشگري مناطق طبیعی است که به ویژ"گونه ارائه دادند  از ژئوتوریسم را این

حفظ تنوع جغرافیایی و درك علوم زمـین از   ها،ژئوسایت بازدید از را بهان این تعریف گردشگر. متمرکز است چشم انداز

-وي به اهمیت دانش درباره زمـین . )Rannveig & Tverijonaite, 2018( کندیم ترغیب آن، 1تمجیدطریق یادگیري و 

کنـد و بـه   فاق می افتد، اشاره مـی شناسی که در یک منطقه یا ناحیه خاص اتشناسی براي درك کامل فرآیندهاي زمین

ABC' 2'این دلیل ژئوتوریسم از یک رویکرد 
  . کنداستفاده می 

نـوعی  را آن  "ئوگرافی ایاالت متحـده جانجمن نشنال ". دارند تر به ژئوتوریسمرویکردي وسیع از پژوهشگران )گروه دوم

شـناختی، میـراث و   مل محیط، فرهنگ، زیبـایی بازدید شاکند که ویژگی جغرافیایی مکان مورد گردشگري تعریف میاز 

بـر کـاهش اثـرات زیسـت      نـه تنهـا  بر اساس این تعریف، ژئوتوریسـم  . بخشدکنان آن را حفظ نموده و بهبود میرفاه سا

هـاي انسـانی و طبیعـی یـک مکـان      در صدد حفظ و ارتقاء همـه ویژگـی  عالوه بر آن تاکید و تمرکز دارد بلکه  یمحیط

از ی نـوع را ، ژئوتوریسـم  "سـی اشنزمـین "تعریـف    کنـد کـه  دولینگ خاطرنشان می. )منبع همان(منحصر به فرد است 

به عنوان رویکردي بـه گردشـگري ماننـد    از آن  ، بیشتر"ائیجغرافی" که در تعریف حال آن، گیردمیگردشگري در نظر 

  .شودییاد مگردشگري پایدار 

 ،در نتیجـه . دناي در توسعه علم دارو نقش ویژه شدهتلقی  م جدیدهاي علمی سنگ بناي علمکاريات و هامروزه، ارتباط

اجتماعی، (هاي مختلف شوند، برنامههاست که مسائل و مشکالت علمی و اجتماعی شناسایی و حل میاین نوع همکاري

-تحلیل همکـاري از این رو، تجزیه و . شودمی پذیرامکانوسعه و تدانش جدید و خلق  یابندارتقاء می) سیاسی، اقتصادي

  ).Chen, 2006(هاي علمی براي درك ارتباطات علمی و انتشار دانش مهم است 

در علـوم مختلـف از    "4هاي اجتمـاعی تحلیل شبکه"و  "3مطالعات علم سنجی"ارتباطات علمی از شناخت و درك  براي

شبکه اجتماعی، فرایند بررسـی   تحلیل .استشده  استفاده... رسانی، پزشکی و جمله لجستیک شهري، کتابداري و اطالع

پژوهشـگران در پـژوهش   ).Otte & Rousseeau, 2002(ها است از تئوري گراف و شبکهساختارهاي اجتماعی با استفاده 

بـر ایـن اسـاس،    . انـد هـاي علمـی اشـاره کـرده    هاي اجتماعی در حوزههاي خود به کارآیی و اهمیت روش تحلیل شبکه

خوشـه هـاي   "، تعیـین  "5شـبکه هـاي همکـاري   "ر حوزه علمی، از نقطه نظـر تحلیـل   ضروري است تا متون و منابع ه

آشکار آن حوزه براي ذینفعان  هاي انجام شدهبررسی شود تا وضعیت پژوهش "7هاي دانشی ترسیم نقشه"و  "6موضوعی

  .شود

                                                             
1 Appreciation 

٢
ی ماننـد سـبک   عناصـر فرهنگـ   دومی با ترکیب در ، و)گیاهان و جانوران(کنند اجزاي با جان را تعیین می) هوا و آب و شناسیزمین(بی جان  اجزاي که معنی به این 

-هکند و این گونه است که به هنگام ایجاد یک مقصد ژئوتوریسم جدید، گردآوري و اشاعه دانش پیرامون میراث زمین و تاثیرات آن بر دیگر جنبمی تعریف زندگی افراد را

  . )Dowling, 2013( یابدهاي یک منطقه اهمیت می

 
3  Scientometrics 
4 Social Network Analysis 
5 Co- authorship Network 
6 Themathic Clusters 
7 Knowledge mapping  
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فر و سهلی طالعات فهیمیتوان به م میسنجی سایر علوم صورت گرفته است رابطه با علماز جمله مطالعات داخلی که در 

پژوهشـی فارسـی حـوزه علـم اطالعـات و       -نویسـندگی مجـالت علمـی   شـبکه هـم   در این مطالعه. اشاره نمود) 1393(

تـالیفی زیـاد و انسـجام    ند که روابط همگان این مقاله به این نتیجه رسیدنویسند. گرفتشناسی مورد بررسی قرار  دانش

  .شناسی وجود ندارداطالعات و دانش قابل توجهی بین نویسندگان حوزه علم

پـور و   حمدي صورت گرفته است می توان بهسنجی روش علم باحوزه گردشگري  در ایرانهایی که در پژوهشاز جمله 

هاي ایـن  یافته. اندسنجی انجام دادهعلمبا روش  تولیدات علمی حوزه گردشگري ورزشی اشاره نمود که ) 1396(زوارقی 

از  ینویسـندگان . انـد منتشر شده ستانر سه کشور چین، آمریکا و انگلها ددرصد مقاله 42بیش از دهد پژوهش نشان می

و  مدرك در حوزه گردشگري ورزشی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است) درصد 19( 223کشور چین با انتشار 

مـدرك در   7نویسندگان ایرانی با انتشار . ارندهاي دوم و سوم قرار دبه ترتیب در مرتبه لیسیو انگ ینویسندگان آمریکای

و چهـار   دادرا نشـان مـی   طبق نتایج این پژوهش انتشارات حوزه گردشگري ورزشی رونـد صـعودي   .قرار دارند 33رتبه 

  . مطالعات تشخیص داده شد حوزه موضوعی شاخص در این

-شبکه همکاري، شبکه هـم سنجی،  ررسی علمیک بدر در رابطه با تغییرات اقلیم و گردشگري ) 2017(فنگ و همکاران 

تعـداد نشـریات در ایـن زمینـه بـه      نـه تنهـا   که  دادنتایج نشان . را مورد ارزیابی قرار دادنداستنادي و روندهاي نوظهور 

هـا  یافتـه ایـن  طبـق  . تبـدیل شـده اسـت   نیـز  اي به یک موضوع تحقیقاتی میـان رشـته  بلکه  ایش یافته استسرعت افز

 . حوزه در استرالیا، ایـاالت متحـده، کانـادا، نیوزلنـد و کشـورهاي اروپـایی هسـتند       این  درو موسسات  مؤثرترین مؤلفان

بـه ایـن   هاي حـوزه گردشـگري حـامی فقـرا     سنجی از پژوهش یک بررسی علم در نیز، )2019(یو و همکاران  ،همچنین

موضـوعی   خوشهشش و بیشتر بر  ستزمینه رشد صعودي داشته اي صورت گرفته در این ها پژوهش نتیجه رسیدند که 

-سنجی نقشه دانشی مطالعات وب، با استفاده از روش علم)2018(و همکاران  1کیانها عالوه بر این. متمرکز شده است

  .  اندهاي مسافرتی را ترسیم کردهسایت

شی است که بـه  شناخت موضوعات و مضامین مطرح در حوزه ژئوتوریسم و روند توسعه آن، خود یک موضوع مهم پژوه

هـاي  تـاکنون پـژوهش   .حـوزه علمـی پیـدا کننـد     تري نسبت به توسـعه ایـن  تا بینش عمیقکند پژوهشگران کمک می

فقـدان مطالعـات    ،بنـابراین . ها و خصوصیات شبکه پژوهشی حوزه ژئوتوریسم انجام شده استمحدودي در مورد ویژگی

  . ینه مناسبی را براي انجام پژوهش حاضر فراهم ساخت، زمهاي اجتماعی در این حوزهیل شبکهسنجی و تحلعلم

هـاي معرفتـی،   پـر کـردن شـکاف    ي ایـن حـوزه،  هارك بهتري از وضعیت حاکم بر پژوهشبه د هدف این تحقیق کمک

و پژوهشـی آینـده    -هـاي آموزشـی   ها و طراحی برنامه، تدوین سیاستشناسایی محورهاي تحقیقاتی و مطالعاتی جدید

 .است علمی هاي منتشر شده این حوزه اجتماعی ژئوتوریسم از طریق ارزیابی مقاله هايتحلیل شبکه

  

  تحقیقشناسی روش

هـاي  شـبکه "و تحلیـل   "نقشه دانشی"تهیه براي  "هاي اجتماعیتحلیل شبکه"و  "علم سنجی روش"از  تحقیقدر این 

 کلیـه  شناسـایی ، تحقیق حاضر هدف .ته اسحوزه ژئوتوریسم استفاده شد "هاي موضوعیخوشه"و  "پژوهشی يهمکار

                                                             
1 Qian 
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یک مسأله مهم در اجراي این نـوع   .بودندنمایه شده  1که در پایگاه وب آو ساینسبود  ژئوتوریسم مرتبط باهاي پژوهش

بنابراین، اسـتراتژي جسـتجو   . جامع و مانع است جستجوي یکاجراي براي  مناسبهاي واژه کلید انتخابها، از پژوهش

  :هاي مرتبط در حوزه ژئوتوریسم به این صورت طراحی شد وهشراي شناسایی پژب

  

TS= geopkar* OR TS= geotourism* OR TS= geosite* OR TS= geo conservation OR TS= geoattraction  

 2019ژوئـن  اول تـا   1900سـال   تحقیق ازقلمرو زمانی . شد انجام واژه ، چکیده،کلیدعنوان بخشسه در  ستجوعمل ج

-دهدابـه عنـوان   شناختی این مقـاالت  اطالعات کتاب. ندبازیابی شدمقاله  1098تعداد و بدین ترتیب شد گرفته در نظر 

 Web ofاطالعـاتی   پایگـاه  از شـناختی کتـاب  هـاي داده ،ابتـدا در  .راي پژوهش حاضر بکار گرفتـه شـد  مورد نیاز بهاي 

Science صـورت  مـوارد تکـراري    و ي احتمـالی خطاهـا  حـذف  و شناساییها براي گري دادهسپس غربال. شدند بازیابی

و شناسـایی موضـوعات    "موضوعی هايشهخو"بندي ترسیم نقشه دانشی، دستهبراي  VOSviewer افزار نرم از .پذیرفت

بر این فرض استوار است کـه   رویکرد این. استفاده شد "2رخدادي واژگانهم" رویکرد هاي این حوزه ازدر پژوهش اصلی

شـاخص مناسـبی بـراي     ،بنـابراین  .به یکدیگر نزدیکترنـد شوند، از متون غالبا هم رخداد میبدنه  یک در که اصطالحاتی

-آن باشـد،  بیشتر متون رخدادي دو واژه درهم چه هر بیان دیگر، به. است حوزه موضوعی یک در رفته ترمینولوژي بکار

  . )Jiang et al., 2017( تري داللت دارندها به مفاهیم مشابه

جهـت   NETDRAWدر نـرم افـزار    اسـتفاده قابـل   یتـ فرم به هاداده تبدیل رايب UCINET افزار نرم ازدر این پژوهش 

بـه هنگـام    ایـن،  بـر  عـالوه . دشـ  استفاده" کشورهانقشه شبکه همکاري " و "نویسندگان همکاري شبکهنقشه "ترسیم 

از اقـدامات دیگـري   ، "اي موضـوعی هخوشه"و تعیین  "رخدادي واژگانهم تحلیل"براي  هاسازي و پاکسازي دادهآماده

  : نیز انجام گرفتجمله  اقدامات زیر 

 ها هاي مفرد و جمع کلیدواژهشکلترکیب  -

 به شکل کامل نوشتن برخی اختصارات  -

 هاي مبهم و بی معنی واژه حذف کلید -

 ها ترکیب مترادف -

کمتـر از آن   فراوانـی  کـه از هـاي   واژه کلیـد  لحاظ ننمودنو رخدادها  فراوانی آستانهبه عنوان چهار عدد در نظر گرفتن  -

  .بودند برخوردار

 پژوهشگران هم نویسندگی همکاري کشورها، شبکهشبکه  توصیف هاي اجتماعی برايپس از این اقدامات، تحلیل شبکه

-چگالی و ضـریب خوشـه  (بکه هاي کالن ششاخص"معیار ز دو ها ا در تحلیل این شبکه. هاي موضوعی اجرا شدو خوشه

  . استفاده شد "4)مرکزیت( هاي خرد شبکهشاخص"و  "3)بندي

  

  

  

                                                             
1 Web of Science 
2 Co-occurrence 
3
 Density and Clustering Coefficient 

4 Centrality 
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  هاي خرد و کالن در پژوهش حاضرتعریف شاخص. 1جدول 

  تعریف  شاخص  

  

  

  

  

  کالن

 چگالی

(Density)  

. انع گسستگی شبکه استهاي موجود در شبکه را به هم وصل می کند و ماي از روابط است که گرهمجموعه

چگالی بـه  . ها در شبکه و میزان باالي ارتباطات ممکن استارتباطات مستقیم بین موجودیت نشانگر چگالی

یک عدد نزدیک به یک به معناي این اسـت کـه ایـن شـبکه     . عنوان عددي بین صفر و یک ارزیابی می شود

وقتی که تعداد پیونـدها کمتـر از تعـداد    . دهدگره ها چگالی بیشتري را نشان می منسجم است و روابط بین

 ,Soheili & Osareh, 2014; Scott & Carrington)( ها باشـد، چگـالی شـبکه پـایین اسـت      گره

2011.  

 بنديضریب خوشه

(Clustering 

Coefficient)  

 هاي هم نویسندگی بـه ه تمایل پژوهشگران به ایجاد خوشهشاخص ضریب خوشه بندي به این معنی است ک

  .)Borgatti & Everett, 2006( چه میزان است

  

  

  خرد

  مرکزیت درجه

(Degree 

Centrality) 

در یک شبکه هم نویسـندگی، ایـن   . شودهاي مجاور حاصل میزش هر گره با شمارش تعداد گرهدر اینجا، ار

 ,Borgatti & Everett) شاخص بیانگر تعداد همکاري یک نویسنده با دیگر افراد حاضر در شـبکه اسـت  

2006). 

 بینیت مرکزیت

(Betweenness 

Centrality)  

ترین مسیر میان دو گـره دیگـر   رار گرفتن آن گره در کوتاهمرکزیت بینیت یک گره بیانگر مجموع احتمال ق

  .(Borgatti & Everett, 2006)است 

  مرکزیت نزدیکی

(Closeness 

Centrality) 

هـاي  ترین مسیرهاي موجود میان یک گـره در شـبکه بـا سـایر گـره     ن شاخص بیانگر میانگین طول کوتاهای

تـر و  تـر باشـد، آن فـرد برگزیـده    ه به دیگـران نزدیـک  هر چقدر که یک فرد در شبک. موجود در شبکه است

  .(Borgatti & Everett, 2006)مشهورتر است 

  

به صورت کل و بـا هـدف بدسـت دادن سـاختار کلـی آن شـبکه        "1توپولوژي شبکه"بر  هاي سطح کالنتمرکز شاخص

ها و وضـعیت هـر   دست آوردن ویژگیه بر ارزیابی بازیگران اصلی شبکه و با هدف ب دهاي سطح خرتمرکز شاخص. است

یعنـی چگـالی و ضـریب    (در این پژوهش، دو شاخص سطح کـالن  . )Yan, Ding, & Zhu, 2010(بازیگر در شبکه است 

. انـد بررسـی شـده  ) یعنی مرکزیت درجه، مرکزیت بینیت و مرکزیت نزدیکی(سه شاخص سطح خرد  ،و نیز) بنديخوشه

  .ها تعریف شده اند، این شاخص1در جدول 

  

  تحقیقهاي یافته

  در حوزه ژئوتوریسمها مقالهروند رشد  -

اده شـده اسـت، کـه    دشان ن هاي مختلفحوزه ژئوتوریسم در طول سالدر  مقاله هاتعداد روند رشد  ،1 شماره شکلدر 

 از خـود بـه ایـن حـوزه علمـی     عالقه بیشـتري  پژوهشگران به این سو  2006از سال . صعودي دارد طبق شکل یک رشد

کـاهش  . یابـد افـزایش مـی   2018در سال مقاله  186در آن سال به مقاله  22ها از مقاله دکه تعدا بطوري. اندنشان داده

ن سـال  آتا اول ژوئـن  منتشر شده  هايتنها مقاله به این دلیل است که) عدد 94( 2019در سال ها ظاهري تعداد مقاله

 . اندبازیابی شده

                                                             
11 Network Topology  
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  مروند رشد تولیدات علمی ژئوتوریس. 1شکل 

  
  هاي تحقیق حاضریافته: منبع

  

   شبکه هم استنادي مجالت

 :طور که مشاهده می شـود  همان. ، شبکه هم استنادي مجالت حوزه ژئوتوریسم نشان داده شده است2در شکل شماره 

 نقش حیاتی و است، داراي استنادات زیادي نمی گذرد  Geoheritageمجله که مدت زمان زیادي از انتشار  با وجود این

، 2ره جدول شـما در . ایفا نموده استتوسعه دانش ژئوتوریسم  با رابطهدر ، به عنوان یک گره مرکزي با انتشار مقاالترا 

   . آمده استحوزه ژئوتوریسم برتر  مجالتویژگی هاي کلیدي سایر 

  

  شبکه هم استنادي مجالت حوزه ژئوتوریسم .2شکل 

                                     
  هاي تحقیق حاضریافته: منبع
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  وتوریسممجالت برتر حوزه ژئ.  2جدول 

 تعداد  شماره در سال  زمینه  ضریب تأثیر  تاریخ انتشار  عنوان مجله

Tourism Management  1982 6.012  تا کنون  
مطالعات محیطی، گردشگري و 

  هتلداري
  شماره 6

Biological Conservation 

  
  4.451  تا کنون 1968

حفظ تنوع زیستی، اکولوژي، علوم 

  محیطی
  شماره 12

Journal of Biogeography  1974 شماره 12  اکولوژي، جغرافی، علوم فیزیکی  3.884  تا کنون  

Journal of Volcanology 

and Geothermal 

Research  

  شماره 20  ژئوساینس، علوم بین رشته اي  2.617  تا کنون 1976

Environmental Earth 

Sciences  
  1.871  تا کنون 2009

ژئوساینس، علوم محیطی، منابع 

  ه ايآب، بین رشت
  شماره 24

Geosciences journal  1997 شماره 4  ژئوساینس، علوم بین رشته اي  1.490  تا کنون  

  تحقیق حاضرهاي یافته: منبع

 

 کشورهانویسندگی شبکه هم -

مشـخص مـی   علمی یک کشور و ارتباط آن با دیگر کشـورها   هايخروجی حجم، نویسندگی کشورهاشبکه هماز طریق 

شـکل بزرگتـري دارنـد کـه     ) کشـورها (ها برخی دایرهست که در آن که هم نویسندگی کشورهاشب 3 شماره شکل. شود

آمریکـا،  کشـورهاي  هـاي حـوزه ژئوتوریسـم شـامل     در پـژوهش  هـاي مرکـزي  گره. نام دارندهاي مرکزي گره اًاصطالح

مرکـزي   یه بـه منزلـه گـره هـای    قابل توجه بلکـ  یعنوان گره هایه نه تنها بهستند که انگلستان، ایتالیا، فرانسه و آلمان 

) کشـور (گره 37 از شبکه هم نویسندگی کشورها. کنندعمل میکشورهاي اروپایی، آسیایی و آمریکایی هستند که میان 

 نویسـندگان  بـین  اگـر  نشان دهنده یک کشور است و گرهر ه شبکه، این در. استتشکیل شده ) همکاري(پیوند  512و

بـراي  . هم نویسندگی شده باشد، بین آن دو گره یک پیوند شـکل گرفتـه اسـت    قالهم یک حداقل کشورها آن به وابسته

  : که عبارتند از ه استبه شدمحاسشبکه دو شاخص کالن  ،این نقشه

 نشان دهنده شکل گرفتن بخش بسـیار بزرگـی از   این مقدار . دبو 920/0برابر  کشورها همکاري شبکه چگالی شاخص

 .و همچنین انسجام باالي آن است این شبکه در هاي ممکندتمام پیون

  تمایـل کشـورها بـراي    این مقدار نشان دهنـده  . شد 461/2مقدار آن برابر با  کشورها که ضریب خوشه بنديشاخص

  . هاي علمی در این حوزه استمشارکت و همکاري

ا با مرکزیت درجه آمریکدر این بین، . استمرکزیت  هايشاخص حوزه ژئوتوریسم براساس برتر کشور دهشامل  3جدول 

. قـرار دارد  اول رتبه در917/14 ، و مرکزیت بینیت نرمال شده963/42، مرکزیت نزدیکی نرمال شده 221/0نرمال شده 

 کشـور رتبـه دوم،  در . داردفعـال در حـوزه ژئوتوریسـم     کشورهاي همکاري رشبکهی دمهم قشنبنابراین، کشور آمریکا 

) 429/4(ایتالیـا   و) 324/6(چـین   ،)777/7(استرالیا ، کشورهاي پسس. ار داردقر )477/10(مرکزیت بینیت  با ستانانگل
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 جریـان  در مهمـی  نقشرو، ؛ از ایناندظاهر شده در شبکهترین مسیر بین دیگر کشورها کوتاهدر  کشورها این. قرار دارند

 ،درجـه نرمـال شـده دارنـد    کزیـت  مر بیشترین که کشورهایی. هاي حوزه ژئوتوریسم دارندپژوهش در اطالعات و دانش

) 121/0(اســترالیا  و) 129/0(آلمــان  ،)137/0(فرانسـه   ،)144/0(، ایتالیــا )168/0( سـتان انگل، )221/0( مریکــاشـامل آ 

بسـیار نزدیـک   ) کشـورها ( هـا گـره دیگر و انگلستان به  شاخص مرکزیت نزدیکی، کشورهاي آمریکااز نقطه نظر . هستند

  . اندرها در مقایسه با سایر کشورها در ایجاد همکاري با کشورهاي دیگر موفق بودهدهد این کشوکه نشان میهستند 

  

  هاشبکه هم نویسندگی کشورها برحسب تعداد مدارك آن. 3شکل 

  
  هاي تحقیق حاضریافته: منبع

  

  کشور برتر 10هاي مرکزیت شاخص. 3جدول 

  مرکزیت بینیت  کییمرکزیت نزد  مرکزیت درجه  نام کشور  ردیف

  14.917  42.963  0.221  آمریکا  1

  10.477  42.336  0.168  انگلستان  2

  4.429  40.278  0.141  ایتالیا  3

  3.881  39.726  0.137  فرانسه  4

  4.248  40.278  0.129  آلمان  5

  7.777  41.135  0.121  استرالیا  6

  6.324  39.456  0.093  چین  7

  3.376  39.456  0.082  اسپانیا  8

  4.109  38.926  0.074  کانادا  9

  1.403  37.662  0.065  اسکاتلند  10

  تحقیق حاضرهاي یافته: منبع         
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  پژوهشگران هم نویسندگی  شبکه -

. با دیگر پژوهشـگران اسـت   هاآنهاي تاثیرگذاري پژوهشگران در حوزه تخصصی خود، نحوه همکاري و مشارکت یکی از شاخص

 Truex) کسب کندنیز شود تا آن پژوهشگر نفوذ اجتماعی باالیی یق سبب میتوانایی تاثیرگذاري بر دیگر پژوهشگران از این طر

et al, 2009) .هاي خرد و کالن تحلیل شـبکه  در این پژوهش براي ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران از شاخص

هـا   ي تجزیه و تحلیل مرکزیـت گـره  برا. بودپیوند  96گره و  37نتایج نشان داد که این شبکه شامل . هاي اجتماعی استفاده شد

 درجـه مرکزیـت   ،نویسـندگی هـم  شبکه یک در. درجه، بینیت و نزدیکی استفاده شدمرکزیت از سه شاخص ) هاي خرد شاخص(

هرچـه تعـداد پیونـدهایی کـه یـک      . هاي یک پژوهشگر با دیگر پژوهشگران اسـت نویسندگیهم کل تعداددهنده نشان گره یک

-نسبت به دیگر پژوهشگران قـرار مـی   د بیشتر باشد، آن پژوهشگر از نظر مرکزیت درجه در رتبه باالترينکمیپژوهشگر برقرار 

پس از . بودداراي باالترین تعداد هم نویسندگی  055/0مارکویچ با مرکزیت درجه نرمال شده . بی. اس، )4( مطابق جدول. گیرد

ن یـک عضـو   بعنوا باال درجه مرکزیت با شبکه عضو یک. شتندقرار دا) 04/0( تیان. و ام هاس. یو ت) 054/0(واسیلجویچ . او، دي

 از یکـی دیگـر  . شـود مشـخص مـی  او با دیگر اعضـاي شـبکه    همکاريباالي  از طریق میزان کهشود فعال آن شبکه شناخته می

 تعـداد  نعنـوا  این شـاخص بـه  . بینیت است مرکزیت است، شاخص خاص گره یک اهمیت دهندههاي مرکزیت که نشانشاخص

 & ,Guns, Xian(شـود  مـی  تعریـف  شـبکه  مسـیرهاي  تـرین کوتـاه  تمـام  بر تقسیم گره یک مسیرهایی که از طریق ترینکوتاه

Dilruba, 2011( .که یک نویسنده به چـه   این ؛کندویسنده در داخل شبکه را بررسی میاین شاخص در حقیقت، موقعیت یک ن

شـده،  بـا توجـه بـه مرکزیـت بینیـت نرمـال      . گیـرد مـالك برتـري قـرار مـی     ،میزان توانایی ارتباط با سـایر نویسـندگان را دارد  

هـاي  یکی دیگر از شاخص). 629/1(یانگ . و زد) 852/1(لیو . جی، )775/2(تیان . از امگذارترین نویسندگان شبکه عبارتندتأثیر

 دیگـر  تمام اعضـاي  به متوسط طور به یک نویسنده که چگونهگفته شده است؛ در تعریف این شاخص  مرکزیت شاخص نزدیکی

 از مسـیرها  رینتـ  کوتـاه  تمام طول میانگین عبارت ازبنابراین، این شاخص . (Hanneman & Riddle, 2005) است متصل شبکه

هـم نویسـندگی حـوزه     شـبکه نویسـندگان نزدیکتـر یـا مرکـزي تـر       بازیگران یا. است شبکه در دیگر هايگره تمام به گره یک

هاي فاصلهترین کوتاهیرا مجموع هستند ز) 115/2(چن و اف وو . و زد) 116/2(یانگ . ، زد)119/2(تیان . امژئوتوریسم عبارت از

  . ستا هاترین زیگران شبکه در میان کمابا دیگر باین نویسندگان 
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  هاي خرد تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه ژئوتوریسمشاخص. 4جدول 

سنده
نام نوی
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 .
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ي
د
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وا
  

ی
ت

 .
س

ها
  

ام
 .

ن
تیا

  

ام
 .

ک
سی

جی
وا

  

ی
ت

 .
ک

لوکی
  

ی
ج

 .
گ

یان
  

ي
د

 .
ن

روب
  

ي
وا

 .
گ

پین
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 .

ن
چ

  

ي
ا

 .
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  درجه

0.055
  0.054
  0.04
  0.04
  0.038
  0.036
  0.03
  0.027
  0.024
  0.021
  0.02
  0.02
  0.018
  0.017
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  2.119
  2.116
  2.115
  2.115
  2.114
  2.114
  2.114
  2.113
  2.112
  2.112
  2.11
  2.109
  2.108
  2.104
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2.775
  1.852
  1.629
  1.587
  1.224
  1.19
  0.843
  0.843
  0.802
  0.704
  0.604
  0.546
  0.535
  0.463
  

  هاي تحقیق حاضریافته: منبع

    

  شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه ژئوتوریسم.  4شکل  

  
  هاي تحقیق حاضریافته: منبع
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 کلیـه  از 233/0تنها  و باالیی نبود الی یا تراکمچگ داراي این شبکههاي کالن مانند شاخص چگالی، از نقطه نظر شاخص

رفتـه اسـت و   درصـد از ارتباطـات ممکـن شـکل گ     23به عبارت دیگر، در این شبکه تنها  .داد نشان را ممکن هايلینک

حـوزه ژئوتوریسـم    نویسندگان همکاري شبکه از تصویري ،)4(ل شک. ها به طور کامل شکل نگرفته استروابط میان گره

ه شـکل هـم   ها را بپیوندها، یالو  هستند نویسندگان نمایندگان هاگره: پیوندهاست و هاگره از متشکل شبکه این. است

یک پیونـد  اند، ل در یک مقاله هم نویسندگی داشتهها حداقوقتی که آنبین دو گره . سازندنویسندگی به هم متصل می

پـل زدن بـین    در مهمی نقشبا بینیت باال  هايگره. است رهگ آنبینیت  مرکزیت با متناسب گره یک دازهنا. وجود دارد

کلیـدي بـا   ن کـارگزار  ژئوتوریسـم بـدون ایـن    شبکه. کنندمی ایفا شبکه در اطالعات جریان وکنترلتر فرعی هايشبکه

-شاخص ضـریب خوشـه  . شدمیهاي جداگانه بدون اتصال به مولفه) تقسیم بندي(شکستگی ، دچار مرکزیت بینیت باال

-ضـریب خوشـه  . هاي هم نویسندگی به چه میزان اسـت ه تمایل پژوهشگران به ایجاد خوشهي به این معنی است کبند

تمایـل اعضـاي شـبکه بـه تشـکیل       بود که حـاکی از  3،000ژئوتوریسم معادل هم نویسندگی پژوهشگران بندي شبکه 

اي با نویسـنده  الف و ب هر یک به طور جداگانه هاگر دو نویسند :گفتتوان می ،به عبارت دیگر. هاي مختلف استخوشه

  . با هم مقاله یا مقاالت مشترکی خواهند داشتج هم نویسندگی داشته باشند، به احتمال فراوان دو نویسنده الف و ب 

  

  هاي موضوعی در حوزه ژئوتوریسمشناسایی و ترسیم نقشه خوشه -

 از طریـق  اسـت کـه   میـان موضـوعات   شف پیوندها و ارتباطاتک براي محتوا تحلیلیک فن ، واژگانیهم تحلیل و تجزیه

 بـراي . (He, 1999; cited in Vahed et al, 2018)شـود  حاصـل مـی  رت اسـمی  دو واژه یا عبارخدادي بسامد هم تحلیل

 مجمـوع  در .چکیـده مقـاالت جسـتجو شـدند     و موجـود در عنـوان  واژگـان کلیـدي    موضوعی، ياهترسیم نقشه خوشه

واژه  98تعـداد    مشـترك،  رخـداد  هفـت  آسـتانه  اعمـال بـا   پسس. ه کلیدي از این مقاالت استخراج شدواژ 2951تعداد

بنابراین، . استفاده شد VOSviewer ها از نرم افزاریم نقشه و همچنین تحلیل کلیدواژهبراي ترس. شدند شناساییکلیدي 

تحلیل بیشـتر ایـن نقشـه    . شکل گرفتختلف هاي مخوشه به رنگ 6در  )5(حوزه ژئوتوریسم مطابق شکل دانشی نقشه 

موضـوع   15. بیشتري قـرار گرفتـه انـد   و توجه نشان داد که برخی موضوعات از سوي پژوهشگران این حوزه مورد اقبال 

حفاظـت، تنـوع،    :شـود، موضـوعاتی ماننـد   که در جدول مشاهده می همچنان. اندآمده )5(پربسامد این حوزه در جدول 

. مترین موضوعات مورد توجه پژوهشـگران ایـن حـوزه بـوده اسـت     از مهیرات آب و هوایی و الگوها مدیریت، تکامل، تغی

 1ایـن شـکل در واقـع، رونـد    . اده شده اسـت نمایش د )6( و در جدول )6(در شکل  میانگین سال انتشار این مقاالت نیز

داراي  مقـاالت . انـد بـوده  طـرح مکه در هـر سـال چـه موضـوعاتی      دهد، اینرا نشان می مختلف هايموضوعات در سال

  . هاي سبز و زرد هستندبه رنگ تر به رنگ آبی و مقاالت داراي سال انتشار جدیدترمیانگین سال انتشار قدیمی

  

  

  

  

  

                                                             
1. Trend 
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 هاي ژئوتوریسمواژه برتر در پژوهش کلید چهارده. 5جدول 

  رتبه
  کلیدواژه

تکــــرار 

 کلیدواژه

 رتبه
  کلیدواژه

ــرار  تکــــــ

  کلیدواژه

1  Conservation  205  9 Landscapes 33  

2  Diversity  116  10 Protected Areas 31  

3  Management  85  11 Ecotourism 27  

4  Evolution  68  12 Mining Heritage 27  

5  Climate Change  53  13 G.I.S. 25  

6  Patterns  52  14 Geosites 23  

7  Geotourism  39  15  Geoparks 22  

8  Models 39 -  - - 

  هاي تحقیق حاضریافته: منبع           

  

  

  نقشه شبکه هم رخدادي واژگان حوزه ژئوتوریسم. 5شکل 
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  میانگین سال انتشار موضوع مقاالت. 6شکل 

 
  

  

  

  میانگین سال انتشار موضوعات در حوزه ژئوتوریسم. 6جدول 

  میانگین سال انتشار آن  موضوع

Ecotourism, Patterns, Framework, Communities, Landscapes 2012-2013  

Diversity, Conservation, Evolution, Classification, Erosion, Behavior, 

Risk, Sustainable Development  
2014-2015  

Values, Ecosystem Services, Geological Heritage, Geosites, Geoparks, 

Geoheritage, management, Geomorphological Heritage, Challengs  
2016-  

  هاي تحقیق حاضریافته: منبع

 

 هـا و کلیـد  نـام ایـن خوشـه   اسـت کـه    موضوعی خوشه 6که گفته شد، نقشه دانشی حوزه ژئوتوریسم شامل  طورانهم

بـا رنـگ    )5(که در شـکل   خوشه بزرگترین و مهمترین. اندداده شدهنشان  )7(در جدول خوشه هاي موجود در هر  واژه

هاي با کلیدواژه  conservation, modelsخوشه، این در. است شده تشکیل واژه لیدک 7 ازاست،  شده دادهنمایش  بنفش

 diversity, climate اصـطالحات  کـه  اسـت  اصـطالح  15شـامل  ) آبی رنگ(دوم  وشهخ .هستند رخداد تعداد بیشترین

change ژه بود که در این خوشه اصطالحات کلیدوا 18شامل ) قرمزرنگ (خوشه سوم  .بودند تکرار شده ردبیشترین موا

 management, evolution, mining heritage کلیدواژه 18شامل ) رنگ سبز(خوشه چهارم . بیشترین رخداد را داشتند 

 )سبز کم رنگرنگ (خوشه پنجم . ندبود از بیشترین رخداد برخوردار landscapes, protected areasکه اصطالحات بود 

خوشـه ششـم   . بودنـد بیشترین رخداد داراي  impacts, land-useدر این خوشه اصطالحات . بود کلیدواژه 10متشکل از 

  . تشکیل شده است classification, predictionکلیدواژه  2از ) رنگ فیروزه اي(

اختصـاص داده  ها یک نام ها، به هریک از این خوشهاز آن يترروشن تصویر آوردن دسته ها و ببراي نمایش بهتر خوشه

هاي موجود در این نقشـه در اختیـار دو   ین صورت بود که نقشه علمی و خوشهها به اگذاري خوشهفرایند نام. ه استشد

 هاي تحقیق حاضریافته: منبع
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تـرین  مهـم بر اساس هاي حوزه ژئوتوریسم خوشهها، آنفکري نفر از متخصصین این حوزه قرار گرفت و با همکاري و هم

ا حـدود زیـادي   ها تالزم به ذکر است که این خوشه. نداهگذاري شدها، نامرار آنتکبیشترین و با توجه به کلمات کلیدي 

هـا و  نام ایـن خوشـه  ، )7( جدولدر . پوشانی نیز وجود داردها هستند، با این حال، در مواردي هممستقل از دیگر خوشه

  . هاي موجود در آن خوشه آمده استواژه کلید

  

  هاي حوزه ژئوتوریسمشهاي موضوعی در پژوهخوشه .7جدول 

واژه هاي موجود در خوشه کلید  نام خوشه شماره  

 مدیریت میراث طبیعی 1
Management, evolution, geoheritage, geological heritage, 

geomorphological heritage, geomorphosite, geosites, geotourism, 

mining heritage, stratigraphy, geoscience, field, geoparks, values 

2 
نگرش، دانش و تکنولوژي زیست 

 محیطی

Attitudes, challenges, ecosystem services, erosion, framework, 

geographic information system, impacts, knowledge, landscape, 

maps, national parks, perceptions, protected areas, sustainable 

development, tourism 

و سالمت اکوسیستم تنوع زیستی 3  
Climate change, areas, birds, communities, distribution, diversity, 

ecosystem, ecotourism, habitat, patterns, restoration, species richness 

 چالش هاي زیست محیطی 4
Contamination, environment, geochemistry, growth, identification, 

land use, pollution, sediments, temperature 

 Behavior, conservation, forest, models, movements, populations, risk رفتار مسئوالنه و حفاظت 5

 Classification, prediction آینده نگري 6

  هاي تحقیق حاضریافته: منبع

 

  

  ماي کلمات کلیدي در حوزه ژئوتوریسوشهنقشه چگالی خ. 7شکل 

  
  هاي تحقیق حاضریافته: منبع
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برجسـته نشـان    نماي چگـالی شـبکه بـراي   . ه استنیز ترسیم شد) 7بق شکل امط(در این پژوهش، نماي چگالی شبکه 

 در رأس وزن بـه  ابسـته نقشه داراي رنگـی اسـت کـه و    نهر گره موجود در ای .است هاي داراي چگالی خاصدادن حوزه

 محـدوده  در هـا رأس تعـداد  بیشترین ،)7( در شکل. است هاهمسایههاي رأس اهمیت و ي همسایههارأس تعداد شبکه،

 وزن و نقطـه  محـدوده  در هـا رأس کمترین مقابل، در. اند شده داده نشانزرد  رنگ با هارأس باالتر هايوزن و رأس یک

 منـاطق  درموضـوعات واقـع شـده     کـه  کـرد  استدالل توانمیبنابراین، . اندشده داده نشان آبی رنگ با هارأس از پایینی

 .هاي این حوزه هستندداراي اهمیت زیادي در پژوهش )به رنگ زرد شده داده نشان(نقشه  متراکم

اه شده بود، از پایگـ  ر این حوزه منتشرد به زبان انگلیسی در این پژوهش همچنین مقاالتی که توسط پژوهشگران ایرانی

شامل ) 8شکل ( ها موضوعات غالب در این پژوهش و مورد بود 40ها تعداد این مقاله . اطالعاتی اسکاپوس استخراج شد

ژئوتوریسم، توریسم، ژئوپارك، ژئوسایت، میراث زمین شناختی، ژئودایورسیتی، پایداري، اکوتوریسم، اجتماعـات محلـی،   

طـاهره  . مشارکت داشتند با هم پژوهشگر 80ر نگارش این مقاالت د .میراث فرهنگی نامحسوس، بیابان و حفاظت بودند

گان پرکار در این زمینه از جمله نویسند حبیبی، ندا ترابی فرسانی، مینو اصفهانی، علیرضا امیري کاظمی و حمیده بیگی

ال، انگلسـتان و  تغنی از کشورهاي روسیه، مالزي، پربا پژوهشگرابیشتر  پژوهشگران ایرانیشبکه همکاري . آیندبشمار می

 . نیوزیلند بوده است

  

  شبکه هم رخدادي واژگان حوزه ژئوتوریسم در مقاله هاي انگلیسی نویسندگان ایرانی: 8شکل 

  

  
   هاي تحقیق حاضریافته: منبع 

  

   بحث

هـاي  خوشـه بنـدي  دسـته  ،نویسـندگان و کشـورها  تحلیل شبکه همکـاري  نقشه دانشی،  با هدف ترسیمپژوهش حاضر 

تحقیـق نشـان داد کـه     هـا افتـه ی. نجام گرفـت ژئوتوریسم ا مطالعات و نهایتا شناسایی روندهاي مطالعاتی آتی ضوعیمو
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 . انـد تـري یافتـه   به بعد رشد سـریع  2011از سال  خصوصه اي داشته و برشد فزاینده شر شده در این حوزهمقاالت منت

-برمـی  دررا هـا  کل تعـداد پـژوهش  خش قابل توجهی از بچشمگیر و  در حوزه ژئوتوریسم، هم نویسندگی مقاالت سهم

-و حمـدي ) 2018(لیو و همکـارانش   ،)2017(، فنگ و همکارانش )2019(هاي یو و همکارانش یافته با نتایجاین . گیرد

  .مطابقت دارد) 1396(پور و زوارقی 

در . نمـود  -دي مجالت ایفا میمهمترین گره و نقش مهم یک مفصل ارتباطی را در شبکه هم استنا Geoheritageمجله 

به ترتیب   Tourism Management, Biological Conservattion and Journal of Biogeographyحالی که مجله هاي 

    .داشتند 2019در سال  بیشترین ضریب تاثیر را

 شـبکه ، یچگـال شـاخص  بـه لحـاظ   پژوهشـگران  شبکه هم نویسندگی که  نشان داد هاي کالن شبکه هاتحلیل شاخص

هـاي  در پـژوهش  متاسفانه .همه پیوندهاي ممکن در این شبکه شکل گرفته استاز درصد  23 نیست و  ضعیفیچندان 

محدودي که در حوزه گردشگري با استفاده از تحلیل شبکه هاي اجتماعی انجام شـده بـود، شـاخص چگـالی محاسـبه      

ي مشـابهی کـه   هـا پژوهشن حال در مقایسه با نتایج حاصله از با ای. ها مقایسه شودنشده بود تا نتایج این پژوهش با آن

)  003/0چگـالی  (فر و ساحلی فهیمیتوسط  1393در سال  شناسیعلم اطالعات و دانش مانند سایر علوم هاي حوزهدر 

ی شبکه هم نویسـندگ ، صورت گرفته است )4/0چگالی (حریري و نیکزاد توسط   1390در سال  در رشته کتابداري و یا 

  .بود ي برخورداراز انسجام بهترژئوتوریسم 

بـه طـورکلی   ت زیـ بـاالیی از مرک  هدرجـ از تعداد کمی از نویسـندگان   تنها  مشخص شد که ،همچنین ،در این پژوهش 

کـه در مـورد شـبکه هـم     ) 2015(عرفـان مـنش و حسـینی    پژوهش از جمله  قبلی مطالعاتبا ها هاین یافت. برخوردارند

در شبکه هم نویسندگی پژوهشگران . شتمطابقت دااند رسانی کار کردهدر زمینه کتابداري و اطالعنویسندگی کشورها  

. یانـگ، زد . لیو، زد. تیان، جی. هاس، ام. واسلیجویچ، تی. ديمارکویچ، . ژئوتوریسم مشخص شد، پژوهشگرانی مانند اس

اطالعـات و دانـش در شـبکه و انتقـال آن نقـش      ر این شبکه هستند که در جریان نویسندگان تأثیرگذار دوو . چن و اف

  . محوري دارند

 و اسـترالیا  آلمـان ، ، ایتالیا، فرانسـه ستانآمریکا، انگلکشورهاي  :نشان دادنویسندگی کشورها شبکه همتحلیل  ،همچنین

 بـاالترین  ،نـین همچ و همکاري روابط ترینقوي ستانآمریکا و انگل دو کشور. هستندرا دارا مرکزیت  رتبه باالترینداراي 

و ژانـگ و  ) 2017(هـاي فنـگ و همکـارانش    بـا یافتـه   ایـن نتیجـه   .دارنـد  را کشـورها  سـایر بینیت با شاخص مرکزیت 

هاي مختلـف و بهبـود   ال گرهکشورهاي با مرکزیت بینیت باال اهمیت خاصی در اتص. همخوانی دارد) 2015(همکارانش 

-نقش مهمی در جریان دانش ایفـا مـی   گاه مرکزي در شبکه هستند وداراي جای هاآن. رندشبکه داو همبستگی انسجام 

 . کنند

اي نماي تـراکم خوشـه  . رخدادي واژگان استفاده شدهاي حوزه ژئوتوریسم از روش هممحتواي پژوهشسازي براي مصور

شـش  توریسم در هاي حوزه ژئوبر اساس پربسامدترین واژگان بکار رفته در عنوان و چکیده مقاالت نشان داد که پژوهش

 هاي واژهبه  شناسایی شده پربسامدترین موضوعاتاز  درصد 50بیش از . گرفتقرار  )7( جدولبه شرح خوشه موضوعی 

conservation, diversity, management ، evolution  وclimate change تحلیـل  نتـایج   بـا این یافته ها  .بودندبوط مر

 در تحقیقـات : همسـوئی دارد ، شـده اسـت  سـایر محققـین انجـام    کـه   ریسـم رخدادي واژگان و نقشـه دانشـی ژئوتو  هم

Olafsdottir & Dowling, 2014; Hose, 2011; Migon & Pijet-Migon, 2017 " ژئوتوریسـم  حفاظـت" ،Yu et al, 



    43   مصور سازي شبکه همکاري هاي علمی در پژوهش هاي ژئوتوریسم   

 ،ژئوتوریسـم ، شـناختی میـراث زمـین   " Olafsdottir & Tverijonaite, 2018 ، "و گردشگري پایدار کوتوریسم"، ا2019

 Yu et، "گردشگري پایدار" Liu et al, 2018، "هاها و ژئومورفوسایتژئوسایت ،مدیریتپایداري ژئوتوریسم، اکوسیستم، 

al, 2019 "  حفاظـت توسعه، گردشگري پایـدار و" ،Zhang et al, 2015  "  و  "اکوسیسـتم و سیاسـتگذاريFang et al, 

جملـه پربسـامدترین   از  "پایـداري و  مـدیریت  ،اريسیاسـتگذ  حفاظت،، ، گردشگري پایدارتغییرات آب و هوایی" 2017

امـروزه  نشـان داد کـه   رونـد موضـوعات در ایـن حـوزه     نگاهی به . شناسایی شده بودندو مضامینی بودند که  وضوعاتم

 ,Values, Ecosystem Services, Geological Heritage, Geosites, Geoparks, Geoheritageموضـوعاتی از قبیـل   

management, Geomorphological Heritage, Challengs ،Geocoding  مـورد توجـه   موضـوعات  مضـامین و  اهـم  از

  .پژوهشگران هستند

 ,Geotourismهـاي  استراتژي جسـتجو شـامل کلیـدواژه    ،در این پژوهش. هایی نیز هستاین پژوهش داراي محدودیت

Geopark, Geosite, Geoconservation, Geo attraction مقـاالت به لحاظ زمانی تنها  ،همچنین. بود وان، چکیدهدر عن 

جستجو  و ساینسآدر پایگاه وب  تنها ، محدود به زبان انگلیسی،را در برمی گرفت 2019تاریخ اول ژوئن منتشر شده تا 

ایـن احتمـال   لـذا  . براي این منظور اسـتفاده شـد    VOSviewer, UCINET, NETDRAWافزارهاي از نرمصورت گرفت و 

هـاي  هـاي دیگـر، در پایگـاه   هاي دیگر، در مجالت دیگر، در سـال واژه هاي مرتبط دیگري با کلیدد دارد که پژوهشوجو

وجود داشته اند که در این تحقیق به دلیل محدودیت هاي فوق الذکر در تحقیق لحـاظ نشـده   هاي دیگر دیگر و به زبان

تـري از وضـعیت حـاکم بـر     بتوان تصـویر کامـل   شاید لیل شوند،هاي دیگر تحافزارها و روشاگر با نرم ،همچنین. باشند

-پـژوهش به این مـوارد در   که شود بنابراین، به پژوهشگران بعدي پیشنهاد می. دست دهنده هاي این حوزه را بپژوهش

  . هاي آتی توجه کنند

  

   گیرينتیجه

مجـالت عمـده،    ژئوتوریسـم،  ي حوزهاههاي اجتماعی روند پژوهشضر با استفاده از روش تحلیل شبکهدر پژوهش حا -

و پربسامد  مهم مضامیننویسندگان تاثیرگذار، و  همکار پژوهشگرانکشورهاي پرکار، هاي کشورها و همکاريي شبکه

بـه پژوهشـگران   توانـد  مـی  هـا یافتـه این  .هاي آتی این حوزه مشخص شدندگیري پژوهشاین حوزه و همچنین جهت

 ایـن حـوزه  ادبیـات  درك بهتـري از  ، صـورت گرفتـه  هـاي  وضعیت جـاري پـژوهش  نماید که آگاهی و شناخت کمک 

ایـن حـوزه علمـی بکـار     شناسـی  دایره معرفت توسعه هاي ابتکاري خود را براي کمک بهو طرحپیدا کنند  ژئوتوریسم

که پژوهشی این در شبو آلمان  ایتالیا ، استرالیا،ستانآمریکا، انگل نقش برجسته کشورهاي به نتایج این پژوهش. گیرند

با توجه به . پژوهشگران کشورهاي دیگر قابل توجه است و مشارکت باهمکاري در این کشورها نقش . دارداشاره حوزه 

اهمیت همکاري هاي علمی به نظر می رسد که پژوهشگران ایرانی حوزه  ژئوتوریسم الزم است تـالش منسـجم تـري    

مسـئولین  . وسـتن بـه شـبکه هـاي علمـی  بـین المللـی بنماینـد        پی ،براي ایجاد شبکه هاي علمی داخلی و همچنین

تبـادالت علمـی و پژوهشـی بـا      نیز مـی بایسـت تسـهیالت  الزم بـراي    وزارتخانه علوم و دانشگاه هاي کشور 

، بهـره منـدي از تجربیـات یکـدیگر،     علمـی  بـراي شـبکه سـازي    فراهم آورنـد و  هاي خارج از کشور دانشگاه

 حـوزه و پژوهشـی بـا موسسـات آمـوزش عـالی کشـورهاي موفـق در         وزشـی آم مشـترك  برگزاري دوره هاي

  . ژئوتوریسم بسترسازي نمایند
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مسـیرهاي   و بـروز  ظهـور می تواند نشـانه هـاي    ،هاي قبلیپژوهش هايوریافته مر و پژوهش این هايیافته بر اساس

تنـوع   يحفـظ و ارتقـا    :مانندایی و مقوله ه مضامین .را ردیابی نمودجدید مطالعاتی و پژوهشی در حوزه ژئوتوریسم 

ارزش، نگرش و تکنولوژي زیست محیطـی،  رفتار مسئوالنه، ،  محلی جوامعآگاهی بخشی به میراث فرهنگی، زیستی، 

می تواننـد   ژئوتوریسم مدیریت اثراتژئوپارك و شبکه جهانی ژئوپارك ها،  ،مدیریت بازدیدکنندگانمدیریت ریسک، 

  .حوزه باشند دستمایه تحقیقات جدید در این
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