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 :چکیده

های  رود، داده های متنی به کار می ها است که برای تحلیل داده های نوین تحلیل داده تکنیک کاوی یکی از متن

ارزش تلقی شدن و یا نبود ابزار مناسب برای  های طوالنی به علل مختلفی چون حجم زیاد و بی متنی برای سال

ت مناسبی را از روندهای موجود ارائه توانند اطالعا ها می که این داده اند، درحالی مانده استفاده باقی تحلیل، بی

کاوی استفاده  دهند. در این تحقیق باهدف بررسی ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری از متن

 9312تا پایان سال  9392پژوهشی را از ابتدای سال  –شده در این فصلنامه علمی  ایم و مقاالت چاپ کرده

اصطالح  33955شدند و تعداد  مقاله می 205مجلد از فصلنامه که شامل  25ک به ایم. نزدی موردبررسی قرار داده

های  هزار بار تکرار داشتند را در خود گنجانده بودند، مورد تحلیل قرار گرفتند و حوزه 955555که بیش از 

در  غاتیبلت ی،در گردشگر یبرندساز ی،ردشگرگ یاستراتژسال اخیر شامل موارد  90مطالعاتی این فصلنامه در 

 ی،خیتار یگردشگر، المللی بین یگردشگر ی،خدمات گردشگر تیفیک ی،گردشگر های جاذبه ی،گردشگر

 ی،فرهنگ یگردشگر ی،عیطب یگردشگر ی،درمان یگردشگر ی،داخل یگردشگر یی،ایجغراف یگردشگر

ی گردشگر اصدی و مقگردشگر تیریمد ی،ورزش یگردشگر ی،مذهب یگردشگر ی،مجاز یگردشگر

 .دندش می

های گردشگری، تحقیقات  کاوی، مدیریت گردشگری، مقاله : فصلنامه مطالعات گردشگری، متنکلیدواژگان

 گردشگری.
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 مقدمه

های نو در جهت بهبود  توسعه فناوری در سراسر جهان مردم را متمایل به استفاده از فناوری

هت تسریع فرآیند زندگی خودکرده است، بسیاری از مردم در سراسر جهان از فناوری در ج

برند و فناوری با ارائه کاربردهای متنوع و تسهیل نمودن استفاده از  ها بهره می رسیدن به خواسته

محصوالت نقش مؤثری در ایجاد رضایتمندی از محصوالت در بین مشتریان داشته است. 

و به شود  ( از سوی دیگر فناوری باعث رشد فزاینده انتظارات می9،2592)ارولس و فاکوئا

وکارها فرصت ساز باشد، این  تواند برای بسیاری از کسب گونه که فناوری می عبارتی همان

توان به استفاده از  ی مثال میبرا امکان در آن وجود دارد که ایجادکننده تهدید نیز باشد.

دهد و امکان  های هوشمند اشاره کرد، استفاده از این فناوری تعامالت را افزایش می تلفن

که استفاده  کند. درحالی اطات با مشتری و کسب مزیت رقابتی را بیشتر از گذشته فراهم میارتب

های هوشمند باعث افزایش آگاهی اجتماعی، رشد انتظارات و افزایش رقابت و سختی  از تلفن

( یکی از روندهای ایجادشده 2،2593فعالیت در بازارهای مختلف شده است. )تیرونیالی و تلیس

عنوان بازاریابی داده محور بوده  های گذشته مفهومی به ر و بازاریابی طی سالوکا در کسب

ترین اهداف بازاریابی داده محور بهبود کیفیت شناخت از رفتار  است، یکی از مهم

شده از فعالیت افراد در فضای مجازی  آوری های جمع کنندگان با استفاده از تحلیل داده مصرف

های گوناگونی وجود دارد که تحت  ها روش رای تحلیل این داده( ب3،2590فان و الئو) .است

ها و ابزار مختلفی چون درخت  کاوی شامل الگوریتم شوند، داده کاوی شناخته می عنوان داده

های  ( هرکدام از الگوریتم3،2592، )ژو فرانیکاستتصمیم، شبکه عصبی، قواعد انجمنی و ... 

ها عددی  وانند کاربرد متفاوتی داشته باشند، برخی از دادهت کاوی با توجه به نوع داده می داده

هستند مانند سابقه خرید، برخی جنس ریالی دارند مانند میزان خرید و برخی نیز از جنس تاریخ 
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بندی  کاوی وجود دارند در سه دسته طبقه هایی که در داده ( چالش2599چیانگ،) باشند. می

به داده کافی و مناسب، دسته دوم د عدم آشنایی با  شوند دسته اول مشکالت عدم دسترسی می

های موجود و  های تحلیل داده و دسته سوم حجم فراوان و بیش از انتظار داده روش

( 2599دوکانج و پکاری،) .استها  های فناورانه و زمانی در جهت تحلیل این داده محدودیت

دارد ولی توجه زیادی به آن  هایی که دسترسی زیادی نیز به آن وجود یکی از انواع داده

توانند منابع مختلفی داشته باشند. مجالت  های متنی می باشند، داده های متنی می شود داده نمی

های اطالعاتی متنی  ها، صفحات اینستاگرام، صفحات توییتر و پایگاه سایت الکترونیک، وب

کاوی با  ( داده2595اشند)دان،ب کننده متن برای تحلیل می های فراهم هایی از پایگاه همگی مثال

شود، در این روش با استفاده از  کاوی شناخته می های متنی تحت عنوان متن استفاده از داده

ها  شود و از این تحلیل های تحقیقاتی واقع می ابزارهای دیجیتال متون استخراجی مورد تحلیل

های  یکی از انواع پایگاه (9،2593ن و استیونسور) آید. های کاربردی به عمل می گیری نتیجه

توان به روند تحقیقاتی موجود  کاوی مجالت می باشند، با استفاده از متن داده مجالت علمی می

نفعان آن  مفهومی هر فصلنامه برای ذی-ها پی برد و اطالعات خوبی را از ساختار علمی در آن

 (2،2552چرچیل و لوباچی) فراهم کرد.

پژوهشی زیرمجموعه -های علمی گری یکی از فصلنامهفصلنامه مطالعات مدیریت گردش

مجلد از  3شروع به فعالیت نموده و ساالنه  9392دانشگاه عالمه طباطبائی است که از سال 

کند، در این تحقیق هدف بررسی ساختار  تحقیقات حوزه مدیریت گردشگری را منتشر می

ات مدیریت گردشگری علمی مطالب و روندهای تحقیقات منتشرشده در فصلنامه مطالع

دانشگاه عالمه طباطبائی بوده است، با توجه به اینکه فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری یکی 

وکار و گردشگری است و تحت نظارت یکی از بهترین  از مجالت معتبر حوزه کسب

شود و اساتید به نامی در هیئت تحریریه و داوران آن حضور  های کشور مدیریت می دانشگاه
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روز بوده  موضوعی به ازنظرشده در این فصلنامه  توان نتیجه گرفت که تحقیقات چاپ ند میدار

روز گردشگری در  و از ارزش علمی باالیی برخوردار هستند و تا حد ممکن بازتابی از مسائل به

رو سؤال اساسی در این تحقیق این بوده است که چه ساختار  باشند، ازاین سطح ملی و جهانی می

سال اخیر وجود  90ی در تحقیقات موجود در فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری طی مفهوم

سال از چه ساختار معنایی و روند موضوعی  90داشته است و مطالب علمی منتشرشده طی این 

کاوی بهره برده شده است، نتایج  اند، برای این پاسخ به این سؤال از تکنیک متن شده تشکیل

خواهند از روندهای  از افراد کاربردی خواهد بود، دسته اول افرادی که میتحقیق برای سه دسته 

های اخیر اطالعات داشته باشند، دسته دوم محققانی که قصد  تحقیقاتی گردشگری طی سال

های مناسب مطالعات در مدیریت گردشگری را دارند و دسته سوم عوامل و  انتخاب حوزه

های اخیر  ها طی سال شده آن گزارش از مطالب چاپ نفعان فصلنامه که این مقاله نوعی ذی

 .است

 ادبیات و پیشینه پژوهش

 بازاریابی داده محور

و اجرایی  لیتحل آوری، توان تعریف کرد که فرایند جمع گونه می بازاریابی داده محور را این

یت کالن داده( برای هدا) یساختارهای ساختاریافته و چند  ها بر پایه داده سازی دیدگاه

مثابه موتوری  نامند. درواقع بازاریابی داده محور به تعامالت با مشتریان را بازاریابی داده محور می

ی داده محور باعث ایجاد ابیبازار شود. وکار شناخته می های کسب قدرتمند پشت سر موفقیت

را و اثبات ریزی، اج توانند در برنامه شود و مدیران بازاریابی می های مشخص داخلی می مسئولیت

تر  ها و اطالعات برای هدایت مشتریان مهم استفاده از داده ارزش کاری خود مؤثرتر عمل کنند.

، بازاریابی داده محور به دنبال تسخیر مشتریان جدید است، استاز تعامل با مشتریان فعلی 

توسط مؤسسات بازاریابی خدمات فناوری محور صورت گرفت و  2599تحقیقاتی در سال 

اند  هایی که استفاده آگاهانه از اطالعات داشته درصد شرکت 92دهنده این بودند که  یج نشاننتا
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اند و این موضوع تائید کننده این است که بازاریابی داده  سهم بازار بیشتری را نیز گزارش کرده

با همین مضمون بر  2593، تحقیقات دیگری در سال استتر  گیری دقیق محور به معنای هدف

درصد از  09دهنده این بود که  نفر از مدیران بازاریابی صورت گرفت و نتایج نشان 9555 روی

کند که تصمیمات بهتری  ها کمک می این مدیران اعتقاد داشتند که بازاریابی داده محور به آن

های مختلف و مؤسسات مشاوره بازاریابی  ( کامالً شفاف است که شرکت2593ارتور،) بگیرند.

کنند که بیشتر از گذشته داده محور شوند، همچنین بسیاری از  دنیا امروزه تالش میدر سراسر 

اند و برای  های دریافتی از مشتریان کرده مدیران ارشد بازاریابی شروع به توجه کردن به واقعیت

های خود در جهت بازاریابی داده محور را  ها نیازمند این هستند که توانمندی این منظور آن

نند، بهترین کار در دنیای بازاریابی داده محور این است که رهبران درون شرکت تقویت ک

سازی درونی و بیرونی داشته باشند و اطمینان پیدا کنند که همه اعضای  تالش برای یکپارچه

ها نیاز دارند که با استفاده از این  آن گروه از اصطالحات، اهداف و فرآیندها اطالع کافی دارند.

مشترکی را در بین اعضا ایجاد کنند و از این طریق از هرگونه سو تفاهم احتمالی کار زبان 

( بازاریابی مبتنی بر کالن داده معموالً تحت عنوان بازاریابی 2592ورکوف،) پیشگیری کنند.

آوری، تحلیل، اکتساب  شود، بازاریابی مبتنی بر کالن داده به فرآیند جمع داده محور شناخته می

شود، اهداف بازاریابی داده محور شامل بهبود  های حاصل اطالق می ای نگرشبینش و اجر

پذیری  گیری میزان مسئولیت های بازاریابی و اندازه تعامالت به مشتریان، بهبود نتایج فعالیت

های  های ساختاریافته و بدون ساختاری است که از کانال . کالن داده شامل دادهاستداخلی 

های اطالعاتی  های موجود در بانک ها باید با داده شوند، این داده می سنتی و غیر سنتی جذب

شرکت ترکیب شوند، در این صورت واحد بازاریابی و کل شرکت قادر خواهند بود از این 

 (2593ها استفاده اثربخشی داشته باشند. )ارتور، داده
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 کاوی متن

هایی که به ما  ه مجموعه روش. باستشده از داده، اطالعات، دانش و خرد  هرم دانش تشکیل

کند که بدون تحلیل اضافی و مستقیماً از داده به دانش دست پیدا کنیم تحت عنوان  کمک می

کاوی در دنیای امروز از کاربری فراوانی  ( داده2592آالست،) شود. کاوی شناخته می داده

بی بر مبانی کالن که مباحثی چون خودکارسازی بازاریابی و بازاریا طوری برخوردار است، به

کاوی بر روی انواع مختلفی از  برند، داده کاوی بهره می های داده ای از تکنیک گونه داده نیز به

های  ها که تحلیل ترین نوع داده ترین و حساس تواند صورت بگیرد که یکی از مهم ها می داده

کاوی روشی  ( متن2551گیدوچی،) باشند، های متنی یا اسنادی می طلبد داده دقیقی را نیز می

استفاده است،  وکار قابل است که هم در تحقیقات دانشگاهی و هم در تحقیقات بازار و کسب

گیرد، هدف اول افزایش دقت و  کاوی با دو هدف صورت می در تحقیقات دانشگاهی متن

 ها معموالً مصاحبه ابزار های تحلیل محتوا و تحلیل مضمون است، در این روش جامعیت به روش

توانند با این  که این تحقیقات مبتنی بر اسناد نیز می ، درحالیاستآوری اطالعات  جمع

های  شده در سایت تواند نظرات گذاشته رویکردها مورد تحلیل قرار بگیرند، برای مثال فرد می

های مقاالت و مجالت  پرمخاطب گردشگری را تحلیل مضمون کند یا عناوین و کلیدواژه

ا تحلیل محتوا کند، در همه این موارد فرد ممکن است برای کدگذاری با معتبر گردشگری ر

کاوی  خستگی ناشی از تکرار زیاد برخی از کدها و اشتباهات ناشی از خستگی روبرو شود، متن

افزارهای کاربردی از تمام  کند که با استفاده از نرم این فرصت را برای مخاطبان فراهم می

تری به نتیجه برسانند، از سوی  زمان کوتاه یق خود را در مدتشماری خودداری کنند و تحق

زمانی  دهد که حجم بیشتری از مقاالت و اسناد در مدت افزار این اجازه را می دیگر وجود نرم

تر ارائه کنند.  پذیرتر و جامع تر قرارگرفته و نتایجی تعمیم کمتر مورد تحلیل دقیق

، استتحلیل فرا ترکیب و  های تحقیقاتی مانند فرا سازی روش ( هدف دوم بهینه2592)آالست،

های  شده در پایگاه وجوی کلیدواژگان شناسایی با شناخت کلیدواژگان و جست ها روشاین 
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ها این است که در حین  های اساسی در این روش علمی معتبر همراه هستند، یکی از چالش

ناچار این  اند و به ابتدا در نظر نگرفته شوند برخی از کلیدواژگان را از تحلیل محققان متوجه می

توجهی در  کنند که این کار باعث افزایش قابل وجو می کلیدواژگان را مجدداً در منابع جست

گیرند که این کار نیز باعث کاهش دقت  شده و یا اینکه واژگان مفقود را نادیده می زمان تحقیق

کند که با تحلیل درستی از  قان کمک میکاوی به این محق گردد، روش متن پذیری می و تعمیم

درستی شناسایی کنند و کار تحقیقاتی خود را به شکل  مقاالت اولیه و جامع کلیدواژگان را به

 (9،2551ورسیلیس) تری انجام دهند. کامل

گیرد روش اول شیوه منبع محور است که در  کاوی روشی است که با دو شیوه صورت می متن

جانبه بر اساس ادبیات پژوهشی یک  طالعاتی مورد تحلیل جامع و همهاین شیوه یک پایگاه ا

گیرد فصلنامه جهانی بازاریابی را مورد  گیرد، مثالً محقق تصمیم می موضوع خاص صورت می

( شیوه دوم شیوه مفهوم 2551بوز،) وکار و بازاریابی قرار دهد. تحلیل بر اساس ادبیات کسب

های شامل مفاهیم موردنظر  هومی کلیدی را در تمام پایگاه، در این شیوه فرد به مفاستمحور 

گیرد که  پردازد، برای مثال فرد تصمیم می کند و پس از یافتن منابع به تحلیل می وجو می جست

وجو کرده و تمامی مقاالتی با  جست web of scienceاصطالح کالن داده را در پایگاه 

ای، نموداری برای  های نقشه تحلیل خود را قالب و؛ مفهوم کالن داده را استخراج و تحلیل کند

 (2592روند تغییرات صورت گرفته در تحقیقات بر روی این موضوع نشان دهد. )آالست،

 

 پیشینه تجربی

این روش کم است، اما باوجود  کاوی با توجه به نو بودن سابقه تحقیقات با استفاده از روش متن

 های مشابه فراهم آورده شده است. یقاتی با روشمحدودیت در تعداد تحقیقات پیشین تحق

                                                                                                                                                                                 

1. Vercellis 
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 پیشینه تحقیقات داخلی

در حال ظهور  یعلم یها حوزه یلیتحل یابیارز( در تحقیق خود با عنوان 9312) یجاللرئیسی و 

کاوی استفاده کردند، الگوریتم مورداستفاده در  از متن انهیمنطقه خاورم یدر صنعت گردشگر

دهنده این بودند که برخی از مفاهیم  بوده است نتایج تحقیق نشان این تحقیق الگوریتم توالی

های پرتکرار در مقاالت  مانند منابع طبیعی و آب، گردشگری در ایران و خدمات حوزه

( در تحقیق 9312ی فر و صبا )تیهدا ی،گرج المللی در منطقه خاورمیانه بودند. شده بین چاپ

های غذایی ایران را با  ها را در شرکت اهداف شرکتخود میزان تطابق شعارهای تبلیغاتی با 

ها گویای این مطلب بود که در تبلیغات  کاوی بررسی نمودند، نتایج تحقیق آن استفاده از متن

گویی غالب است. شفیعی و  های غذایی ایرانی اصطالحات محصول گرایی و کلی شرکت

های  انداز و مأموریت شرکت شم( در تحقیق خود با موضوع ارزیابی تطبیقی چ9312) یکرباس

دهنده  کاوی برای تحقیقات خود بهره بردند و نتایج تحقیقات آن نشان غذایی در ایران از متن

های  های شرکت این بود که ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب برای مشتریان ازجمله اولویت

ای تجارت ه سایت ( در تحقیقی نظرات کاربران وب9310. سهرابی و رئیسی )استغذایی 

کاوی این نظرات گویای این مسئله بودند که بیشترین  اجتماعی را مورد تحلیل قراردادند، متن

( با استفاده از 9319زاده )ی و تقی اله ها و مراکز تفریحی بوده است. نظرات حول موضوع هتل

اوری های غالب در حوزه نوآوری را بررسی کردند و درنهایت نقشه توسعه فن کاوی جریان متن

( با استفاده از 9319های اثربخش را ارائه کردند. ناصری و طباطبائیان ) در جهت اتخاذ سیاست

ها  کاوی نقشه دانش مدیریت فناوری اطالعات را استخراج کردند و بر اساس تحقیقات آن متن

پرکاربردترین مفاهیم مورداستفاده در این حوزه  تحقیق و توسعه، نوآوری، مدیریت دانش

( در مقاله خود ساختار فصلنامه سیاست علم و فناوری 9313د. قاضی نوری و روشنی )هستن

-9392های  دانشگاه تربیت مدرس را موردبررسی قراردادند و ساختار مفاهیم فصلنامه طی سال

کاوی مدلی در جهت بهبود چابکی  ( با استفاده از متن9392را ارائه کردند. کرمی ) 9312
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دهنده این بود که  نتایج تحقیق وی نشان ؛ وهای بهداشتی ارائه کرد نسازمان در بین سازما

 .استکاوی ابزار مناسبی در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان  متن

 پیشینه خارجی

کاوی روندهای مطالعاتی درباره کالن داده را موردمطالعه  ( با استفاده از متن2599) مایرآمادو 

دهنده این موضوع بود که کالن داده در جهت  ها نشان آنقراردادند و نتایج تحقیقات 

تواند مورداستفاده قرارگرفته و روندهای  خودکارسازی فرآیندها مدیریت بازاریابی می

( با استفاده از 2591همکارانش )اند. ماهر و  دهنده همین موضوع بوده تحقیقاتی نیز نشان

ی کارآمد در جهت تحلیل بازخوردهای کاوی ابزار کاوی توانستند نشان دهند که متن متن

های خوبی  تواند دیدگاه کاوی نظرات مشتریان و مخاطبان می و نتایج متن استآنالین مشتریان 

کاوی اطالعات  ( با استفاده از متن2591را برای مدیران شرکت ایجاد کند. هونگ و پارک )

رات مشتریان با استفاده از مشتریان یک شرکت هواپیمایی به این نتیجه رسیدند که تحلیل نظ

تری را نیز از مشتریان در زمان  تر بوده و همچنین اطالعات جامع صرفه کاوی ازنظر زمانی به متن

ریزی و پاسخگویی به  کند و سرعت در تحلیل باعث چابکی در برنامه کمتر به مدیران ارائه می

 تواند مزیت ساز باشد. محیط شده و درنهایت می

 قشناسی تحقی روش

آوری  ، ابزار جمعاستتحلیلی -تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی

شده در فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه  اطالعات در این روش مقاالت چاپ

 کاوی با رویکرد منبع محور بوده است. ها متن عالمه طباطبائی بوده است، روش تحلیل داده

شده است و برای ارائه  استفاده Rapid minerافزار  کاوی از نرم و متنها  برای تحلیل داده

گونه بوده که در  افزار اکسل بهره برده شده است. فرایند کار به این های تصویری از نرم گزارش

گاه فصلنامه  کنند وب کاوی زبان فارسی را پشتیبانی نمی افزارهای متن ابتدا با توجه به اینکه نرم

ازآن عنوان، چکیده  شده است و پس ریت گردشگری در حالت انگلیسی قرار دادهمطالعات مدی
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های اسنادی مربوط به هر مجلد باهم  اند، فایل شده و کلیدواژگان هر مقاله در فایل اسنادی ذخیره

اند، سطح اول مربوط به سال  شده و بر اساس تاریخ چاپ در دو سطح پوشه بندی شده ترکیب

شده  ازاین مرحله اسناد آماده ح دوم مربوط به فصل چاپ بوده است. پسچاپ بوده است و سط

کاوی و شمارش واژگان را انجام  فرآیند متن 9شکل  افزار مطابق شده است و نرم افزار داده به نرم

 داده است.

 
 افزار رپیدماینر کاوی در نرم فرایند متن -1شکل 

 شوند. کلمات از یکدیگر تفکیک می: در این مرحله 1مرحله  .9

شده اگر شرایط را داشته باشند ترکیب  : در این مرحله کلمات تفکیک2مرحله  .2

اضافه باشند بر اساس دیکشنری موجود در  فعل و حرف 2و  9شوند مثالً اگر کلمه  می

 شود. دهد ایجاد می شده و فعل ترکیبی که معنای اصلی می افزار ترکیب نرم

 شوند. این مرحله کلمات غیر انگلیسی، ویرگول و ... حذف می: در 3مرحله  .3

شود که کلمات را تا بخش شمارش  افزار دستور داده می : در این مرحله به نرم3مرحله  .3

بخشی  اصطالحی سه  Customer Lifetime Valueکند برای مثال اصطالح 

شناسایی افزار روی شمارش تکی تنظیم باشد اصطالح اصلی  است که چنانچه نرم

 شده است. تنظیم 3تا  9رو تعداد تکرار بین  شود ازاین نمی

شده را  اصطالحات شناسایی  شود که افزار خواسته می در این مرحله از نرم 0مرحله  .0

 را حذف کند. 0های بیشتر از  فیلتر کرده اصطالحات با بخش
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که شامل اصطالحات صورت جدولی خواهد بود  افزار به بعد از انجام این مراحل خروجی نرم

باشند و تعداد  شده، تعداد تکرار هر اصطالح، تعداد مقاالتی که شامل این اصطالح می شناسایی

در این مرحله ) اند. شده ارائه 2تکرار در مقاالت هرسال به تفکیک در هر ستون مشابه شکل 

 بار تکرار یافت شدند( 955555لغت با بیش از  33555

 
 سال(-متن مقاله -شمارش افزار ) بخش از خروجی اولیه نرم-8شکل 

دهد که هر  دهنده اصطالحات یافت شده است، ستون دوم نشان می نشان 2ستون اول در شکل 

دهنده این است که  لغت یافت شده درمجموع چند بار تکرار شده است و ستون سوم نیز نشان

های چهارم تا  شده آورده شده است. ستون جلد چاپاین لغت در بازه زمانی مذکور در چند م

دهنده این هستند که لغت مذکور در  ها مشخص است نشان طور که از سرستون آن آخر نیز همان

رو جمع اعداد ستون چهارم تا آخر هر کلمه با  آن سال خاص چند بار تکرار شده است. ازاین

 عدد ستون دوم برابر خواهد بود.

شده  ای اصطالحات است و در این مرحله بیان قق اقدام به کدگذاری مقولهازاین مرحله مح پس

باشند. پس از اتمام  تری می است که هرکدام از این اصطالحات زیرمجموعه چه مفهوم بزرگ

های هر مقوله  افزار اکسل زیرمجموعه در نرم PIVOT TABLEاین مرحله با استفاده از 
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فهوم و تکرار در مجلدها صورت گرفته است و نتایج آن شناسایی و شمارش ازنظر تکرار خود م

 اند. های تحقیق آورده شده در بخش یافته

 های تحقیق یافته

 های مفهومی آن را بررسی کرد شده و زیرمجموعه های شناسایی توان مقوله می 9طبق جدول 

 ارهاعالوه تکر ای یافت شده به کدهای باز و مقوله -1جدول 

 تکرار کدهای باز-ها زیرمجموعه مقوله تکرار کدهای باز-ها زیرمجموعه مقوله

استراتژی 

 گردشگری

 172 استراتژی گردشگری پایدار

های  جاذبه

 گردشگری

های کشاورزی گردشگر  زمین

 53 پذیر
 42 های گردشگری جاذبه 167 عوامل اقتصادی گردشگری

 27 به دریاییجاذ 165 عوامل محیط زیستی گردشگری
 27 مناطق روستایی گردشگر پذیر 145 عوامل اجتماعی گردشگری
 27 کننده گردشگر مناطق جذب 132 عوامل فرهنگی گردشگری

 26 ها پارک 92 استراتژی گردشگری
 24 مناطق مسکونی گردشگر پذیر 89 عوامل اجتماعی گردشگری

 80 ریزی گردشگری برنامه

نی گردشگر های باستا جاذبه

 23 پذیر
 16 های احساسی گردشگری جاذبه 71 بازاریابی گردشگری

 15 های فرهنگی گردشگری جاذبه 49 های گردشگری سیاست
 14 وهوای مقصد گردشگری آب 48 مزیت رقابتی در گردشگری

 43 استراتژی گردشگری اقتصادی

های پرمخاطب  جاذبه

 14 گردشگری

 41 یی در گردشگریاستراتژی بازار گرا

های تاریخی گردشگر  جاذبه

 13 پذیر
 13 دستی صنایع 39 راهبردهای مدیریتی گردشگری

 13 ماجراجویی و گردشگری 38 گردشگری استراتژیک

 36 های گردشگری فرصت

روستایی -مناطق شهری

 12 گردشگر پذیر
 10 های روستایی جاذبه 32 نقاط ضعف گردشگری
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 9 آبشار 22 ها تماعی شرکتمسئولیت اج
 9 صحرا 20 های استراتژیک گردشگری قابلیت

 8 غذاهای محلی 20 استراتژی منابع انسانی گردشگری
 8 های ملی موزه 16 مزایای استراتژیک گردشگری
توسعه اقتصادی و راهبردی 

 6 های سنتی گردشگری جاذبه 13 گردشگری
 6 های جغرافیایی جاذبه 13 استراتژی گردشگری بازار محور

منافع اقتصادی و راهبردی 

 6 منابع آبی 12 گردشگری
 5 های محلی خوراکی و نوشیدنی 12 نقاط قوت گردشگری

بندی بازار  استراتژی بخش

 5 ساحل دریا 11 گردشگری
 5 ساز مصنوعات دست 10 ای گردشگری توسعه منطقه

 4 اسکی 10 فرهنگی گردشگری-عوامل اجتماعی
 4 بازار 8 های توسعه گردشگری استراتژی

 4 پل 7 تهدیدات گردشگری
 4 های شهری گردشگری جاذبه 6 مدل سوات

 4 تفریحات گردشگری 5 ریزی استراتژیک گردشگری برنامه
 4 مراکز خرید 5 استراتژی رشد گردشگری

 4 روستاهای گردشگر پذیر 5 صنعت گردشگری
راهبردی  –اجتماعی  منافع

 4 ساحل زیبا 5 گردشگری
 4 های گردشگر پذیر زمین 4 اکو توریسم

 4 غار 4 راهبردهای اقتصادی گردشگری
 3 دریا 3 برنامه استراتژیک گردشگری

برندسازی 

در 

 گردشگری

 3 دریاچه 173 برندسازی در گردشگری
 3 مردمی گردشگری های جاذبه 168 وفاداری گردشگران به برند مقصد
 3 های کوهی قارچ 147 ارزش ویژه برند در گردشگری

 3 کوه 141 شده برند گردشگری ارزش ادراک
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 3 های اجتماعی گردشگری جاذبه 137 تصویر برند مقصد گردشگری
 3 های طبیعی گردشگری جاذبه 137 مدیریت برند گردشگری
 3 مصنوعات نساجی 63 برند مقصد گردشگری

شده برند توسط  کیفیت ادراک
 61 گردشگر

کیفیت 

خدمات 

 گردشگری

رضایتمندی گردشگران از 

 359 خدمات
 274 خدمات گردشگری 43 بهبود تصویر برند گردشگری
 244 کیفیت خدمات گردشگری 27 هویت برندهای گردشگری

 18 رضایتمندی از برند گردشگری

ارزش پیشنهادی خدمات 

 147 گردشگری
سازی گردشگران از برند  آگاه

 125 ارزیابی خدمات گردشگری 16 گردشگری
 124 خدمات هتلداری گردشگری 15 تداعی برند جاذبه گردشگری
 111 اثربخشی خدمات گردشگری 14 ارزش برند مقصد گردشگری

 103 کیفیت رفتار با گردشگران 9 ارزش ویژه گردشگر
 84 کیفیت هتل 9 تداعی برند مقصد گردشگری

 81 ظرفیت پذیرش گردشگر 8 های اجتماعی گردشگری سرمایه
 63 تسهیالت گردشگری 7 گردشگران وفادار به برند

 6 برند کشور ایران در گردشگری

اعتماد به خدمات توسط 

 57 گردشگران
 51 خدمات درمانی گردشگری 6 اعتبار برندهای گردشگری

 41 امنیت در اماکن گردشگری 4 ردشگریارزش اجتماعی برند گ
 37 اخالق در گردشگری 4 ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری

 35 گردشگران بالقوه 3 ارزش اقتصادی برند گردشگری
 34 کیفیت خدمات هتل 3 اعتماد به برند گردشگران

تبلیغات 

در 

 گردشگری

 29 احساسات گردشگران 47 تبلیغات ترغیبی در گردشگری

 46 تبلیغات جذاب در گردشگری

های  کیفیت خدمات آژانس

 29 مسافرتی
های  ترویج تبلیغاتی جاذبه

 29 های گردشگران نگرش 31 گردشگری
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 22 تبلیغات توصیه شفاهی گردشگری

کیفیت خدمات صنعت 

 23 هتلداری
 22 بهای خدمات گردشگری 19 های تبلیغاتی گردشگری رسانه

 21 تجربه گردشگران از خدمات 17 انه در گردشگریتبلیغات خالق
های اجتماعی  تبلیغات شبکه

 10 گردشگری

ظرفیت ارائه خدمات 

 18 گردشگری
 14 تأمین خدمات گردشگری 8 تبلیغات گردشگری

تبلیغات گردشگری در فضای 

 12 های بالقوه گردشگری ظرفیت 3 مجازی

مقاصد 

 گردشگری

 9 ضایتمندی مشتریانر 365 مقاصد گردشگری
 9 کیفیت هتل 252 مقاصد گردشگری در ایران

 7 ونقل کیفیت حمل 152 تهران
 7 مدل سروکوال 150 مقاصد گردشگری روستایی

 6 های مسافرتیکیفیت ایرالین 80 یزد
 5 کیفیت خدمات ایران ایر 66 مقاصد گردشگری تاریخی

 5 مندی از مسافرترضایت 63 مقاصد گردشگری پرمخاطب
 4 انتظارات گردشگران از خدمات 59 مقاصد مذهبی گردشگری
 3 آگاهی از برند جاذبه گردشگری 58 مقاصد فرهنگی گردشگری

 3 بهای خدمات گردشگری 46 اصفهان
 3 بهداشت مقاصد گردشگری 36 کشورهای مقصد گردشگری

 27 شیراز

رضایتمندی از خدمات 

 3 گردشگری
گردشگری  25 مشهد

 ورزشی

 51 گردشگری ورزشی
 8 گردشگری با اهداف ورزشی 24 مازندران
 8 گردشگران ورزشکار 22 کاشان

 9 گردشگری شهرهای مذهبی گردشگری مذهبی 21 دریای خزر

مدیریت  18 کیش

 گردشگری

 مدیریت گردشگری
126

8 
 838 های گردشگری مدیریت فعالیت 14 تبریز

 191 مدیران صنعت گردشگری 14 گردشگر پذیرمقاصد 
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 149 مدیریت توسعه گردشگری 13 گرگان
 111 مدیریت صنعت گردشگری 12 اردبیل
 92 ریزی گردشگری برنامه 12 سرعین

 77 بینی درآمدهای گردشگری پیش 12 مقاصد مشهور گردشگری

 11 مقاصد جذاب برای گردشگران

مدیریت منابع انسانی 

 72 ردشگریگ
 48 مدیریت تصمیمات گردشگری 11 کرمانشاه

 10 ایالم

مدیریت منابع طبیعی 

 42 گردشگری

 10 چابهار

وکارهای  ریزی کسب برنامه

 41 گردشگری
 29 مدیریت ریسک گردشگری 9 چالوس

 9 سرعین

ریزی جلوگیری از  برنامه

 28 بیکاری

 9 نوشهر

مدیریت فروشندگان مناطق 

 28 شگریگرد

 8 گلستان

های  مدیریت زیرساخت

 27 گردشگری

 7 البرز

گذاری  مدیریت سیاست

 26 گردشگری
 24 آموزش رفتار با گردشگران 7 بابلسر
 22 مدیریت گردشگران 7 رامسر

 7 ساری

مدیریت منافع اقتصادی 

 22 گردشگری

 7 قشم

مدیریت ظرفیت تقاضای 

 21 گردشگری
 21 ریت منافع مالی گردشگریمدی 6 اهواز

 6 ترکیه

های  مدیریت اثربخش فعالیت
 18 گردشگری



 999 تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری با استفاده از ...
 

 18 های گردشگری مدیریت هزینه 6 خراسان
 15 وکار گردشگری مدیریت کسب 6 رودبار

 6 سمنان

ریزی مواجهه با موانع  برنامه

 15 گردشگری
 14 ریزی آموزش گردشگری برنامه 5 شمشک

 13 مدیریت نیروی کار 4 آذربایجان

 4 فارس

ای  مدیریت توسعه منطقه

 12 گردشگری
 11 مدیریت دانش گردشگری 4 کرمان
 10 مدیریت اخالق در گردشگری 4 گیالن

 3 قم

های  ریزی توسعه ظرفیت برنامه
 8 گردشگری

گردشگری 

 درمانی

 8 مدیریت ارتباطات با گردشگران 33 کیفیت خدمات بهداشتی

 15 شگری و سالمتیگرد

مدیریت هتلداری در 

 8 گردشگری

 12 گردشگری درمانی

ریزی جذب گردشگران  برنامه

 7 بالقوه

گردشگری 

 طبیعی
 13 محور گردشگری طبیعت

ریزی توسعه مناطق  برنامه

 6 ساحلی
 6 مدیری تجربه گردشگران 8 گردشگری طبیعی

گردشگری 

 فرهنگی

 12 گردشگری فرهنگی

وسعه مناطق گردشگر مدیریت ت

 6 پذیر
 5 مدیریت ارتباطات گردشگری 6 گردشگری با رویکرد توسعه فرهنگ

 4 ریزی توسعه گردشگری برنامه 4 گردشگری مناطق فرهنگی

گردشگری 

 مجازی

 4 مدیریت خدمات گردشگری 38 گردشگری الکترونیک

 21 گردشگری در فضای مجازی

گذاری در  مدیریت سرمایه

 4 ریگردشگ

 20 فناوری اطالعات گردشگری

مدیریت گردشگری داخلی و 

 4 خارجی
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 9 تجارت الکترونیک و گردشگری

مدیریت زنجیره تأمین 

 4 گردشگری
 4 مدیریت گردشگری روستایی 5 اعتماد مجازی

 3 ای گردشگری ریزی منطقه برنامه 4 های گردشگری سایت وب

گردشگری 

 تاریخی

 37 گردشگری تاریخی

پذیری  مدیریت تطبیق

 3 گردشگری
 3 ریزی گردشگری دپارتمان برنامه 9 های کهن جاذبه

 3 مدیریت مراکز گردشگری 6 مناطق باستانی
 3 مدیریت وظایف مدیریتی 5 گردشگری باستانی

 4 مناطق تاریخی

گردشگری 

 المللی بین

 74 گردشگر خارجی
گردشگری 

 جغرافیایی

 59 المللی گردشگری بین 22 یگردشگری جغرافیای
 37 گردشگری جهانی 4 ریزی گردشگری جغرافیایی برنامه

گردشگری 

 داخلی

 14 کشور مهمان 102 گردشگری در ایران
 14 گردشگران اروپایی 56 گردشگری داخلی
 12 گردشگران ورودی 40 گردشگری ملی

 9 ارتباطات با گردشگران خارجی 38 گردشگری روستایی
 6 المللی گردشگران بین 11 گردی ایران

 

اصطالح کلیدی  222شود که مجموعاً  شده در جدول یک مشخص می های ارائه بر اساس یافته

کاررفته است، این اصطالحات تحت  به 9312-9392های  در مقاالت این فصلنامه طی سال

ی که دارند قابلیت تحلیل شوند، کدهای باز به علت تعداد زیاد عنوان کدهای بازشناخته می

بندی شود و اصطالحاً کدگذاری  شده و سپس دسته مستقیم نداشته و الزم است که ابتدا غربال

بار  3گری کدهای باز با تکرار حداقل  ها صورت بگیرد. برای غربال ای درباره آن مقوله

ری اولیه اقدام به گ از غربال پس ها صورت گرفته است. ها بر روی آن اند و تحلیل شده برگزیده

های یافت شده در این  بندی مفهومی کدهای بازشده است. مقوله ای یا دسته کدگذاری مقوله

 ی،در گردشگر یبرندساز ی،ردشگرگ یاستراتژ: اند از مورد هستند که عبارت 92تحقیق شامل 

 یگردشگر ی،خدمات گردشگر تیفیک ی،گردشگر های جاذبه ی،در گردشگر غاتیتبل
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 یگردشگر ی،داخل یگردشگر یی،ایجغراف یگردشگر ی،خیتار یگردشگر، لیالمل بین

 ی،مذهب یگردشگر ی،مجاز یگردشگر ی،فرهنگ یگردشگر ی،عیطب یگردشگر ی،درمان

 ی.گردشگر اصدی و مقگردشگر تیریمد ی،ورزش یگردشگر

 ها برای هر مقوله شده توسط محقق است این شاخص های محاسبه دهنده شاخص ارائه 2جدول 

ها و تعداد اجماعی تعداد  ها، تعداد اجماعی تکرار زیرمجموعه دهنده تعداد زیرمجموعه نشان

توان  اند را می ها اشاره نموده سال به این مقوله 90مجلدهایی از فصلنامه است که طی مدت 

 برداشت کرد.

 ای کاوی برای کدهای مقوله های تجمیعی متن شاخص-8جدول 

 ها تعداد زیرمجموعه تکرار تجمیعی تعداد مقاالت کل تکرار ها مقوله

 49 653 3396 مدیریت گردشگری

 38 544 2231 کیفیت خدمات گردشگری

 47 480 1707 مقاصد گردشگری

 38 579 1650 استراتژی گردشگری

 24 303 1219 برندسازی در گردشگری

 45 233 500 جاذبه گردشگری

 5 120 245 گردشگری داخلی

 8 81 225 المللی گردشگری بین

 8 70 203 تبلیغات در گردشگری

 6 30 97 گردشگری مجازی

 3 8 67 گردشگری ورزشی

 5 29 61 گردشگری تاریخی

 3 13 60 گردشگری درمانی

 2 9 26 گردشگری جغرافیایی

 3 14 22 گردشگری فرهنگی

 2 8 21 گردشگری طبیعی

 1 5 9 گردشگری مذهبی
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اند،  های اصلی چه میزان تکرار و اشاره داشته شود که هرکدام از مقوله ر این اساس مشخص میب

توان گفت از اغنای  اصطالح کلیدی بوده و می 31برای مثال مدیریت گردشگری شامل 

مجلد از  203زیرمجموعه نهایتاً در  31پژوهشی طی سالیان اخیر برخوردار بوده است، این 

برخی از اصطالحات در چندین مجلد از فصلنامه و چند بار تکرار اند ) هفصلنامه تکرار شد

بار تکرار  3312اند( از سوی دیگر مفاهیم زیرمجموعه مدیریت گردشگری مجموعاً  شده

ترین حوزه تحقیقاتی در گردشگری در طی  اند که این بدان معناست که پرمخاطب شده

گردشگری مذهبی تنها یک زیرمجموعه  های اخیر مدیریت گردشگری بوده است، اما سال

دهنده  این آمار نشان ؛ کهبار تکرار داشته است 1مجلد از فصلنامه آمده و مجموعاً  0داشته و در 

اند. در ادامه  این است که محققین این فصلنامه کمترین عنایت را به این حوزه تحقیقاتی داشته

اند.  شده سال ارائه 90ی فصلنامه طی های مربوط به ساختار مفهوم صورت تصویری خروجی به

 .استدهنده ساختار موضوعی مقاالت بر اساس تکرار واژگان  نشان 3برای مثال شکل 

 

 
 ساختار موضوعی مطالب فصلنامه بر اساس تکرار واژگان -6شکل 
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ت که با یک نگاه روند اس صورت یک پرتکرار و کم تکرار به یها مقولهدهنده  این شکل نشان

اند و  های تخصصی گردشگری کمتر مورد استقبال قرارگرفته توان درک کرد که حوزه کلی می

تر  های عمومی که حوزه بار برخوردار هستند درحالی 955ها از تکرارهای کمتر از  همگی آن

های تخصصی  تنهایی چندین برابر حوزه مانند مدیریت گردشگری یا استراتژی گردشگری به

 استهای مطالعاتی تخصصی گردشگری  اند، نکته مثبت در این جدول تنوع حوزه تکرار داشته

های تخصصی  تمامی حوزه غیراز گردشگری جنگ، تقریباً به طور که مشخص است به و همان

ها صورت گرفته است، اما نکته  شده است و این بدان معناست که تحقیقات در این زمینه اشاره

تری  هایی مانند برندسازی گردشگری را بررسی عمیق که وقتی حوزه منفی در این است

کنیم، تعدد برخی از اصطالحات در آن بیش از سایرین است و توزیع متوازنی را شاهد  می

اند و این تعدد  های آن بیشتر موردعنایت بوده نیستیم مثالً ارزش ویژه برند و زیرمجموعه

اما ؛ ن حوزه و سهولت در دسترسی به منابع اطالعاتی باشدتواند ناشی از وفور ادبیات در ای می

 در مجموعه ساختار موضوعی مناسبی در این فصلنامه وجود داشته است.

 است:ها  دهنده ساختار موضوعی مقاالت بر اساس تکرار در فصلنامه نشان 3شکل 

 
 اد تکرار مقاالتساختار موضوعی مطالب فصلنامه بر اساس تعد -4شکل 
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شود که روند تکرار خود کلمات در تعداد  مشخص می 3بر اساس اطالعات موجود در شکل 

های  شود برای مثال کیفیت خدمات و مقاصد گردشگری که در خروجی مقاالت تکرار نمی

ای کمتری نسبت به استراتژی گردشگری  ای بیشتری داشتند اینجا تکرار مقاله قبلی تکرار کلمه

توان نتیجه گرفت که علیرغم تکرار کمتر اصطالح استراتژی گردشگری از  رو می ند، ازایندار

ای باالیی برخوردار بوده و کیفیت مطالعاتی بیشتری داشته است چراکه توسط  تکرار مقاله

در این خروجی نیز تمرکز کم روی  مجدداً محققان بیشتری موردعنایت قرارگرفته است.

های تخصصی  ای حوزه گری محسوس است اما در تکرار مقالههای تخصصی گردش حوزه

 تر کمتر است. های عمومی ها با حوزه وضعیت بهتری دارند و اختالف آن

 .استها  دهنده ساختار موضوعی مقاالت بر اساس تعداد زیرمجموعه نشان 0شکل 

 
 ها زیرمجموعه ساختار موضوعی مطالب فصلنامه بر اساس تعداد-5شکل 

 

شود که مدیریت گردشگری بیشترین تعداد زیرمجموعه  بر اساس این خروجی مشخص می

خدمات و  تیفیک های گردشگری، جاذبه ازآن مقاصد گردشگری، مفهومی را داشته و پس
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توان نتیجه گرفت که تولید ادبیات تخصصی خوبی  رو می باشند، ازاین استراتژی گردشگری می

 های تخصصی گردشگری صورت گرفته است. یر در این حوزه و حتی حوزههای اخ طی سال

سال اخیر  90یافت شده طی  های مقولهدهنده روند تکرار و تغییرات  نشان 2و شکل  3جدول 

ها  ای منتشر نکرده است، در برخی از سال باشند، به علت اینکه در برخی از سال فصلنامه مقاله می

 ها خالی بوده است. ن سالنمودار در بخش مربوط به ای

 1632-1628های  فصلنامه در سال های مقولهروند تغییرات  -6 جدول

 
 

توان تحلیلی از روندهای مطالعاتی بر اساس موضوع و سال ارائه کرد،  می 3با توجه به جدول 

مطالعاتی  وارد مباحث 9391برای مثال گردشگری مذهبی و گردشگری ورزشی از سال 

تاکنون روند رو به رشدی را داشته است و در سه  9391اند، یا گردشگری داخلی از سال  شده

 را داشته است. 35سال اخیر میانگین اشاره 

1382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397مقوله

9112375350001086613617621390205148184استراتژی گردشگری 

766515000954288467712395302258برندسازی در گردشگری

244300065224146172267تبلیغات در گردشگری

14464313000113696481831496629جاذبه گردشگری

1001143313000123102191128272130343475207کیفیت خدمات گردشگری

181465000161234919472952گردشگری بین المللی

2420000127182120110گردشگری تاریخی

02000000002041260گردشگری جغرافیایی

71011200081132133510274635گردشگری داخلی

0001200000111701487گردشگری درمانی

0200000000400960گردشگری طبیعی

4610000100140320گردشگری فرهنگی 

004000000453144081گردشگری مجازی

0000000001012410گردشگری مذهبی 

00000001601300024014گردشگری ورزشی

219219182106000184151344292260143412475409مدیریت گردشگری

349668640001018921811311594168270277مقاصد گردشگری
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 2صورت نمودارهای قیاسی ارائه نمود، شکل  را به 2شده در جدول  توان آمار ارائه می

بندی بر اساس  رتبهاست )ها بر اساس سال  ها و روند تغییرات آن دهنده قیاس بین مقوله نشان

 (است و بر اساس تکرارهای کلی و تکرار مجلدها نیست 2ترتیب جدول 

 

 2831-2831های  های یافت شده در سال بررسی قیاسی مقوله -6 شکل
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تخصصی در های  شود که گردشگری در حوزه مشخص می ها مقولهبر اساس روند قیاسی این 

های اخیر با تحقیقات بیشتری همراه بوده است، همچنین هرچقدر که از عمر فصلنامه  سال

ها  تقریباً به همه زیرمجموعه 12شود چنانکه در سال  گذرد توازن مطالب بیشتر می می

های  جانبه و توازن مفهومی نشانه خوبی از جامعیت فعالیت شده است و پوشش همه پرداخته

سال نیز بهبود روند جامعیت و  به ، از سوی دیگر مقایسه سالاستمه طی سالیان اخیر علمی فصلنا

 دهد. پوشش حدالمقدور مطالب را نشان می

 

 ها گیری و پیشنهاد نتیجه

گیری را در چند محور ارائه نمود، محور اول توسعه  توان نتیجه های تحقیق می بر اساس یافته

شود که  های تحقیق مشخص می ، بر اساس یافتهاستاخیر سال  90تئوریک و علمی فصلنامه در 

ای مواجه بوده است، ازنظر  شده در فصلنامه با رشد فزاینده شده و چاپ کمیت تحقیقات ارائه

اند،  تری مواجه بوده ای متوازن سال با توزیع مفهومی و مقوله به شده سال کیفیت نیز تحقیقات ارائه

 سال تجربه کرده است. 90اسبی را در طی رو فصلنامه توسعه علمی من ازاین
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ها  شده در بخش یافته ، بر اساس نتایج ارائهاستبندی موضوعات  محور دوم بر اساس دسته

گیرند،  های کارشده در مجالت در دو دسته کلی قرار می طورکلی مقوله شود که به مشخص می

از سوی دیگر  خی هستند والمللی و یا گردشگری تاری های تخصصی مانند گردشگری بین مقوله

 ها مانند مدیریت گردشگری و استراتژی گردشگری بیشتر جنبه عمومی دارند، برخی مقوله

های تحقیقاتی عمومی گردشگری بیشتر بوده است ولی با توجه به  تعداد تحقیقات و زمینه گرچه

ا امکان های گردشگری در ایران این موضوع تا حدودی طبیعی است ام فضای موجود و ظرفیت

های  های تخصصی با توجه به قابلیت تقویت موضوعی و گرایش به سمت حوزه ازنظربهبود 

بندی مواردی مانند  فصلنامه مذکور وجود دارد. تحقیقات صورت گرفته عمدتاً در دسته

اند و بازاریابی گردشگری  مدیریت عمومی گردشگری و بازاریابی گردشگری صورت پذیرفته

اند، در بخش استراتژی  ها، تبلیغات و برندینگ گردشگری بوده ی استراتژیها عمدتاً در بخش

عمده تحقیقات بر مبنای رویکرد سازمان صنعتی بوده و از رویکرد منبع محور تقریباً صحبتی 

اند، تبلیغات  نشده است، در بخش برندسازی نیز عمده تحقیقات در ارزش ویژه برند مقصد بوده

های نوین و دیجیتال این ظرفیت را  اند اما رسانه های متعدد نامبرده شده نیز علیرغم اینکه رسانه

 اند که بیشتر در تحقیقات گردشگری موردمطالعه قرار بگیرند. داشته

های گردشگری تخصصی در تحقیقات گذشته این فصلنامه کمتر موردعنایت  حوزه

شود که  گردشگری مشخص میاند، البته با بررسی عناوین تحقیقات در سایر مجالت  شده واقع

این موضوع بیشتر در حوزه کلی تحقیقات گردشگری بوده است و کالً محققان در این زمینه 

های  توان با توجه به ظرفیت شود که می اند، با توجه به این موضوع مشخص می کار بوده کم

گردشگری  موجود در ایران تحقیقات این حوزه را افزایش داد، از سمت دیگر باوجود منابع

مانند اماکن مذهبی فراوان در ایران تحقیقات زیادی در این حوزه صورت نگرفته است و 

که هیچ تحقیقی در  همچنین منابع زیادی برای گردشگری جنگ در ایران فراهم است درحالی
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های تشویقی برای  شود که فصلنامه سیاست رو پیشنهاد می این حوزه صورت نگرفته است، ازاین

 ها را در اولویت پذیرش و داوری قرار دهد. ی تخصصی در نظر بگیرد مثالً این حوزهها حوزه

حوزه مهم دیگری که قابل اشاره است این است که محدوده جغرافیایی موردمطالعه اکثراً 

های غرب کشور  های جنوبی، شرقی و تا حدودی استان اند و استان های شمالی کشور بوده استان

های نامبرده مانند استان فارس از  اند، باید دقت داشت که اکثر این استان هکمتر موردتوجه بود

های گردشگری  های فراوانی برای گردشگری برخوردار هستند و مطالعه این جاذبه ظرفیت

 تواند فرصت مناسبی برای محققان باشند. می

گری و مقاصد های گردش شده تحت عنوان جاذبه محور بعدی تأکید بر موارد مطالعاتی بررسی

مقاصد تنها  اند، اما درزمینه شده های گردشگری توسط مقاالت اشاره ، تقریباً تمامی جاذبهاست

توان نتیجه گرفت که  رو می اند، ازاین برخی از شهرها و مقاصد توریستی موردبررسی قرارگرفته

و برخی از  توازن مطالعاتی ایده آلی نیز ازنظر حوزه جغرافیایی مطالعه وجود نداشته است

اند و  های باالی گردشگری کمتر موردمطالعه قرارگرفته های جغرافیایی علیرغم ظرفیت حوزه

 اند. های تهران و شهرهای بخش شمالی کشور بیشتر از سایرین موردعنایت بوده استان

ترین محدودیت موجود عدم ارائه  های زیادی در تحقیق وجود نداشتند، مهم موانع و محدودیت

های مربوط به  صورت دستی تحلیل ها بود که محقق به انگلیسی در برخی از سال چکیده

روزتر  افزارهای به های مذکور را تکمیل است، محدودیت دیگر در زمینه دسترسی به نرم سال

های علمی در اختیار نبودند، نکته دیگر این است که با توجه به  بود که به علت برخی تحریم

رو برای  شود ازاین های مطالعاتی صحبت نمی تماماً از نتایج و حوزه اینکه در متن مقاالت

ها  واژگان کلیدی برای ارائه تحلیل دهیچک افزایش دقت تحقیق و تمرکز موضوعی از عنوان،

شده است، محدودیت نهایی نیز کمبود مقاالت مشابه و عدم امکان مقایسه با تحقیقات  استفاده

 ه است.گیری بود پیشین در بخش نتیجه
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