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Abstract  
Social media plays an important role in tourism, especially in 
information retrieval, decision making, tourism promotion, and 
customer interaction. Due to the growing number of published 
researches in social media and tourism, this research aims to analyze 
the publication trend and conduct a bibliometric analysis of the study 
published in this field. This study shows that the use of social media in 
various sectors of tourism has increased in recent years. The researchers 
and practitioners can benefit from these results to identify popular and 
new research areas. 

Introduction 
social media is one of the most effective communication processes 
whose origins can be traced back to different sciences. One of the most 
important industries directly affected by social media is the hospitality 
industry and its subsidiaries, because, in the service industry, especially 
the hospitality sector, humans as customers or users are the most 
important factor in determining the success of a business. For this 
reason, research variety has been conducted on the role of the 
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hospitality and tourism industry's social media megatrend; It is shown 
that social media's impact on the tourism industry is very broad. 
Therefore, the importance of a comprehensive and integrated review of 
past research is increased. Much research has been done to review the 
related literature at different periods, focusing on social media, the 
Internet, and its role in the hospitality and tourism industry. Although 
qualitative literature reviews increase our understanding of the research 
process, they have common limitations. For example, these reviews 
have limited coverage. They are highly dependent on the mental 
judgments and prejudices of the researcher, they are time-consuming, 
and they cannot analyze the relationships of authors, regions, 
institutions, and keywords. However, structured quantitative methods 
can overcome these limitations and provide a comprehensive and 
objective picture of the body of knowledge. Therefore, this study will 
use bibliometric analysis to review published social media research in 
tourism between 2009 and 2020. 

Materials and Methods 
In this research, a bibliometric analysis is used to investigate research 
trends in the role of social media in tourism. The information of 1054 
articles published in the Web of Science from 2009 to 2020 is analyzed. 
VOSViewer software is used to analyze and illustrate the results: First, 
the publication trend and the impact of authors, journals, and articles 
are examined; Then, the structure of the co-occurrence network of 
keywords and the co-authorship network of authors, institutions, and 
countries are analyzed; Finally, the content of the research is analyzed 
using an LDA topic modeling algorithm. 

Discussion and Results 
Research shows that research on the role of social media in tourism has 
grown significantly in recent years, with most articles published in 
2019. It is predicted that this growth will continue in the future. 
According to the results, keywords such as word-of-mouth, behavior, 
models, impacts, and information have been widely used in this area. 
However, keywords such as classification, posts, tourism experiences, 
social media analysis, and evolution have been used more recently. 
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Among the authors, Law, Buhalis, and Gretzel are the top three 
productive authors. Also, Xiang, Gretzel, and Buhalis are the top three 
most well-known authors. According to the results, Tourism 
Management, International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, and Sustainability are the most productive journals. Also, 
Tourism Management, Journal of Travel & Tourism Marketing, and 
International Journal of Contemporary Hospitality Management have 
the highest number of citations. (Xiang & Gretzel, 2010), (Leung, Law, 
Van Hoof, & Buhalis, 2013), and (Munar & Jacobsen, 2014) are the top 
three influential documents in this field. Among the authors, Law, 
Chung, and Li are the top three collaborative authors. The Hong Kong 
Polytechnic University is the most collaborative institute, followed by 
Deakin University and Malaga University. England is the most 
collaborative country, followed by the USA and the People's Republic 
of China. 

Conclusions 
This study presents a descriptive review of the research on the role of 
social media in tourism. Given that, many articles have been published 
in recent years, each of which has addressed this issue from different 
angles. This research can help researchers and practitioners identify 
existing trends, understand the research structure, identify new topics, 
analyze the relationship between thematic areas, and analyze the 
structure of collaboration between researchers. 

Keywords: bibliometric analysis, social media, tourism, co-occurrence 
network, co-authorship network. 
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 رد شده منتشر هايپژوهش مصورسازي و سنجیکتاب تحلیل
 گردشگري و اجتماعی هايرسانه زمینه

 
 ، ایران، دانشگاه تهران، تهرانرشته مدیریت بازاریابی ارشد یکارشناس سارا ایلچی 

  

 دانشگاه تهران، تهران، ایران دکتري رشته مدیریت بازرگانی،دانشجوي  امیرسالار ونکی 
  

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران مصباح سیوندیان

 چکیده
 ،يریگمیاطلاعات، تصم يجووخصوصا در جست يگردشگر يهااز جنبه ياریدر بسـ یاجتماع يهارسـانه

ــگر يارتقا ــتر يگردش ــد به توجه با. کنندیم فایا ینقش مهم انیو تعامل با مش هاي هشپژو روزافزون رش
ست که ا ییهاپژوهش یسنجعلم لیتحل و انتشارات روند لیتحلپژوهش  نیهدف ا نه،یزم نیدر ا شدهمنتشر

ــانه ــر گ و یاجتماع يهادر زمینۀ رس ــگري منش ــدهردش  ةمقاله که در باز 1054اطلاعات  ،منظور نیاند. بدش
. در دگرفتنقرار  لیمورد تحل ند واستخراج شد نسیسـاآووب ياداده گاهیمنتشـر شـدند از پا 2020تا  2009

و  سندگانیمقالات، نو ریو تأث قاتیروند تحق ،. در سطح اولشـودیپرداخته م لیبه دو سـطح تحل قیتحق نیا
 يرخدادهم ۀساختار شبک ،. در سـطح دومردیگیقرار م یمورد بررسـ با اسـتفاده از تحلیل اسـتنادي مجلات

دهد ن مینتایج این پژوهش نشا. شودیم لیمؤسسات و کشورها تحل سندگان،ینو تالیفیهم ۀکلمات و شـبک
ــتفاده که ــانهر از اس ــگر يهابخشدر  یاجتماع يهاس ــال يمختلف گردش ــد ریاخ يهادر س  ندهیفزا يرش

 .استداشته

ــنجی،کتاب تحلیل: هاکلیدواژه ــانه س ــگري، اجتماعی، هايرس ــبکه گردش ــبکه رخدادي،هم ش  ش
 .تالیفیهم

  

  :نویسنده مسئولMesbah.sivandian@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 یمتفاوت هايشکل یخطول تار دراست که  یانسان یازهاين یناز مهمتر یکیارتباط  برقراري

 يهاانهیرا و تبلت همراه، تلفن مانند تعاملی ابزارهاي بودن دسترس در به خود گرفته است.
 ,Nesi de Mello, Trintin-Rodrigues)اجتماعی  يهارسانه زیاد تنوع کنار در شخصی

& Andretta, 2019) رد کاربران اطلاعات و تجربه ،زمان کمترین در تا است شده موجب 
جهان  یتدرصد از جمع 56,8حدود ، 2019آمار سال  ینطبق آخر .گیرد قرار سایرین اختیار

 یاجتماع يهارسانهاز  ینترنتدرصد کاربران ا 46که  ،هستند ینترنتدر حال استفاده از ا
 اینترنت اجتماعی يهارسانه عصر در گفت توانیم. (Clement, 2020) کنندیماستفاده 

 بنابراین .استشده تبدیل مشارکت براي مناسب بستریک  به خبري و يارسانه بستر یک از
 استگاهخ توانیم که هستند حاضر حال ارتباطی فرآیندهاي موثرترین از اجتماعی يهارسانه

 کرد. وجوجست مختلف علوم در را هاآن
 يهاامیپ و فایل تبادل براي ابزارهایی یا هاستمیس صورتبه ابتدا در اجتماعی يهارسانه

 يهاهگرو ساختن یابی،دوست نظیر دیگري يهاتیقابل زمان مرور به. شدند طراحی ساده
 لفمخت بسترهاي به دیگر يهایژگیو و ارسال نظر عکس، گذاريمندي، اشتراكعلاقه
 رد را محتوا و هاداده مختلف انواع قادرند کاربران امروز و ندشد افزوده اجتماعی يهارسانه
 ,Agichtein)بگذارند  اشتراك به اجتماعی يهارسانه طریق از گوناگون يهاقالب

Castillo, Donato, Gionis, & Mishne, 2008). اجتماعی يهارسانه کاربرد و قابلیت 
 Correa, Hinsley, & De( کند تغییر نیز هاانسان ارتباط نوع تا شد باعث مرور به

Zuniga, 2010(در انهداوطلب صورتبه خود را وقت بیشتر دارند تمایل افراد کهطوري. به 
 به توجه با .بگذرانند اینستاگرام و توئیتر فیسبوك، جمله از مختلف اجتماعی يهارسانه

 ریتأث ابعاد بررسی ضرورت و اهمیت اجتماعی يهارسانه مختلف انواع از کاربران استقبال
 .شودیم احساس گذشته از بیشتر علوم مختلف يهاجنبه در آن

 عاریفت اجتماعی يهارسانه خصوص در شدهانجام تحقیقات يهانهیزم تنوع به توجه با
 آن ۀوسیلبه که آنچه هر است معتقد گراهام .استشده ارائه مفهوم این از نیز گوناگونی

 اتشاناطلاع گذاري اشتراك و خلق مشارکت، به هستند که مکان هر در بتوانند کاربران
 ،)Berthon, Pitt, Plangger, & Shapiro, 2012( است اجتماعی ۀرسان یک بپردازند

 تعریف یک در .استنشده اشاره مجازي فضاي و اینترنت ۀلئمس به لزوما تعریف این در که
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 اطاتارتب ةدهندشکل که دانندمی هاییسرویس و هاسایتوب را اجتماعی هايرسانه ،ترجامع
 قالب در هک هستند کاربرانخود  توسط شده تولید محتواي انواع قالب در کاربران اجتماعی

 & Marwick( هستند خود محتواي گذارياشتراك به حال در کلان و خرد هايگروه
Boyd, 2014(، که دانندمی هاداده از يامجموعه را اجتماعی يهارسانه بستر همچنین 

 يوژاز تکنول یآن را نوع یاو  سازدمی فراهم اجتماعی هايگروه در را اطلاعات تبادل فرصت
 ياك گذاربه اشتر یقاز طر یارتباطات انسان ۀکه باعث توسع دانندیم يکاربرد يهابرنامهو 

 ,McCreary, Seekamp( شوندیمو متن  یلممختلف از جمله عکس، ف يمحتوا
Davenport, & Smith, 2020( .يهارسانه کارکردي ۀجنب به نیز محققان از دیگر برخی 

 ادندد قرار يدیگر يهارسانه سایر ردیف در را اجتماعی يهارسانه و داشتند نگاه اجتماعی
 وجود با. )Van Dijck, 2013(است  انسانی يهاگروه سایر با ارتباط تسهیل هاآن هدف که

 جمله از هاویژگی برخی در هاآن ۀاجتماعی، هم يهارسانه خصوص در مختلف تعاریف
 اتیشتراکا ارتباط جهت آنلاین بستر انسانی و يهاشبکه وجود محتوا، تولید در انسان نقش

 .)Stieglitz & Dang-Xuan, 2013(دارند 
 از موضوع این بررسی و گوناگون علوم در شدهانجام تحقیقات گستردگی به نگاهی با
 مختلفِ  صنایع در اجتماعی يهارسانه نقش و اهمیت که دهدیم نشان مختلف ابعاد

 طور به بستر . زیرا این(Garant, 2017)نیست  انکار قابل محورخدمات و محورمحصول
 Schivinski(ت اس مؤثر هاآن گیريتصمیم ةنحو یا و کاربران رفتار بر غیرمستقیم و مستقیم

& Dabrowski, 2016(. ریأثت ،دارند انسان با مستقیم ارتباط که ،خدماتی صنایع در اما 
 است. صنایع سایر از تررنگ پر اجتماعی يهارسانه

 صنعترد دا قرار یاجتماع يهارسانه یممستق ریتأثکه تحت  یعیصنا ینتراز مهم یکی
 یخدمات یعدر صنا یرا. ز(Van Dijck, 2013)است  آن يهامجموعهزیر و یريپذیهمانم
 عیینت در عامل ترینمهمکاربر  یا مشتريعنوان انسان به ،یريپذیهمانخصوص بخش مهب

 و . کاربران)Punjaisri & Wilson, 2017( شودیممحسوب  وکارکسب یک موفقیت
 ,Xiang)هستند  اینترنت و اجتماعی يهارسانه ریتأث تحت جدید عصر در مشتریان

Magnini, & Fesenmaier, 2015)يهارسانه در اطلاعاتی يهاانیجر ،دیگر عبارت . به 
 ریزي،رنامهب ةنحو بسترها این بنابراین. شوندیم انجام کاربران ۀآگاهان مشارکت با اجتماعی

 & Munar( دهندیم تغییر را گردشگري خدمات ارزیابی و سفر ةدربار گیريتصمیم
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Jacobsen, 2014(نیتراز مهم یکیعنوان به یاجتماع يهارسانهاز  توانیمعلت  ینهمه. ب 
 ,McKercher, Shoval, Ng, & Birenboim) ابزارها جهت شناخت رفتار گردشگران

 یهپا تواندیم یانشناخت مشتر استفاده کرد. يگردشگر ةیندآ يروندها ینیب یشو پ (2012
 بازاریابی براي یمناسب يهاياستراتژباشد تا بتوانند  يگردشگر یرانمد يبرا یو اساس مناسب

برندسازي  ،(Houston et al., 2015) محصولات یجهت معرف یقدق یزيرو برنامه
(Hudson, Huang, Roth, & Madden, 2016) ،سازيتجاري و مقصد تصویر بهبود 

 .باشند داشته (Fuchs, 2017)گردشگري  محصولات
 روند اَبَر کی عنوان به اجتماعی يهارسانه با ارتباط در گوناگونی تحقیقات علت همینبه

 Leung, Law, Van) است شده انجام گردشگري وپذیري میهمان صنعت بر تاثیرگذار
Hoof, & Buhalis, 2013) ، اندتهپرداخ بستر این مختلف يهاجنبه بررسی به هرکدامکه. 

 ه بررسیب توانیم گردشگري و اجتماعی يهارسانه با ارتباط در شده انجام تحقیقات نمونه از
 نقش بررسی، )Hudson et al., 2016(شده توسط گردشگران یدتول يمحتوا نوع

 ,Mok, Sparks, & Kadampully( گردشگران اجتماعی هویت در اجتماعی يهارسانه
 ,Buhalis(گردشگري  اطلاعاتی جریان در اجتماعی يهارسانه اهمیت و ، نقش)2013
1998( )Hu, Li, Yang, & Jiang, 2019(يهايتکنولوژ از استراتژیک ة، استفاد 

 اجتماعی يهارسانه از استفاده، )Nezakati et al., 2015( گردشگري صنعت در اطلاعاتی
 ,L. Su( مشتري با ارتباط يهابحران و مشتریان به پاسخگویی يهاستمیس در

Stepchenkova, & Kirilenko, 2019(  ،تعامل و حرکت روند گراف شناسایی 
سفر  بسته رزرو و سفر ریزيبرنامه ،)Hu et al., 2019(اجتماعی  يهارسانه در گردشگر

)Parra-López, Bulchand-Gidumal, Gutiérrez-Taño, & Díaz-Armas, 
 ,Kim, Lee( گردشگري مقصدهاي تصویر در مجازي يهاداده جریان ریتأث ،)2011

Shin, & Yang, 2017( ،مقصد  تصویر در اجتماعی يهارسانه يهاياستراتژ ۀتوسع
)Kiráľová & Pavlíčeka, 2015(، در نظردهی و مشتریان شکایات روند بررسی 

 ,Dolan, Seo, & Kemper( افزاییهم رویکرد با گردشگري در فعال اجتماعی يهارسانه
 يهارسانه،  )Fatanti & Suyadnya, 2015(اینستاگرام   در مقصد برند تصویر،  )2019

 & ,Barcelos, Dantas(گردشگري  مقصدهاي برندینگ صداي عنوانبه اجتماعی
Sénécal, 2019( بازاریابی الکترونیکی  ۀاجتماعی در توسع يهارسانه، نقش(Delavar, 
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Gaderi, & Majdi, 2016) مدیریت روابط با  ةاجتماعی در حوز يهارسانه، استفاده از
 (Akhavan Kharazyan & Rikhtegaran, 2016)مشتري در دفاتر خدمات مسافرتی 

 یابیازاردر ب یاجتماع يهارسانهمقصد به نقش  يکنندگان خدمات گردشگرنگرش عرضهو 
 اشاره کرد. (Mohammadi, 2017)ي مقصد گردشگر

 سیارب يگردشگر صنعتدر  یاجتماع يهارسانه ریتأثکه  دهدیمنشان  یبررس این 
نفوذ و  یزانم یمختلف به بررس يهاجنبهاز  توانندیممحققان  کهيطورگسترده است؛ به

 يگرو گردشپذیري میهمان صنعتدر  یاجتماع يهارسانهو  ینترنتبستر ا یرگذاريتاث
 احساس بیش از بیش گذشته تحقیقات از یکپارچه و جامع بررسی ضرورت بنابراین. بپردازند

 و ردشگريگ ریزانبرنامه و بازاریابان محققان، راه ۀنقش بتواند تحقیقات خروجی تا شودیم
 یقاتاز روند تحق یکل یديدبتوان  که بگیرد قرار صنعت این با مرتبط يهاحوزه سایر
 یا هدف بررسب یاريبس یقاتتحق ،یازن ینپاسخ به ا يارائه داد. برا یدشده به محققان جدانجام

 یتها با محورآن یشتراست که بشده یمختلف بررس یزمان يهابازهدر  یموضوع یاتادب
 .دهستن يو گردشگرپذیري میهمانو نقش آن در صنعت  ینترنتا ی،اجتماع يهارسانه

 وعیموض ادبیات بررسی به فراوانی تحقیقاتپذیري میهمان و گردشگري ۀزمین در
. با وجود اینکه مرور ادبیات کیفی )Ćurlin, Jaković, & Miloloža, 2019( اندپرداخته

 عنوانمشترکی دارند. به يهاتیمحدود، اما دهندیمدرك ما از روند تحقیقات را افزایش 
، (Wuni, Shen, & Osei-Kyei, 2019)این مرورها فاقد پوشش گسترده هستند  ،نمونه

، (Hammersley, 2001)ند ذهنی و تعصبات محقق وابسته هست يهاقضاوتبه  ادیشد
 ۀشبک توانندینمو  (Markoulli, Lee, Byington, & Felps, 2017)بر هستند زمان

ل کنند وتحلیو کلمات کلیدي را تجزیه مؤسساتی محققان، مناطق جغرافیایی، تالیفهم
(Olawumi & Chan, 2018)بر این  توانندیمی ساختارمند کمّ  يهاروشکه . درحالی

ئه دهند و یک تصویر جامع و عینی از وضعیت پژوهشی ارا کنندغلبه  هاتیمحدود
(Hosseini et al., 2018) به  توانیمی مرور ادبیات موضوعی کمّ  يهاروش. از جمله

 سنجی اشاره کرد.تحلیل کتاب
سنجی نوعی از تحلیل انتشارات علمی است که تحولات دانشی یک موضوع تحلیل کتاب

تحلیل  .کندیمآثار و منابع را ارزیابی  ریتأثو کیفیت علمی و  کندیمخاص را ارزیابی 
که  ،هددیمی مورد بررسی قرار و کمّ شناختی را از منظر عینیمطالب کتابسنجی کتاب
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-Merigó, Gil)براي سازماندهی اطلاعات در یک زمینه موضوعی خاص مفید است 
Lafuente, & Yager, 2015) ي مهم براي ارزیابی و ابزارسنجی کتاب. همچنین تحلیل

 نتایج تحقیقات دانشگاهی است.وتحلیل تجزیه
 لیحلپژوهش ت نیا هدفتحقیقات گذشته،  ۀبا توجه به لزوم بررسی جامع و یکپارچ

 .اندشده منتشر يو گردشگر یاجتماع يهارسانه نهیزم در که است ییهاپژوهش یسنجکتاب
ابتدا اطلاعات مربوط به مقالات منتشرشده در منابع علمی معتبر از  ،رو در این تحقیقازاین

. سپس این اطلاعات در دو سطح تحلیل شودیماستخراج  1وب آو ساینس ةپایگاه داد
روند انتشار مقالات و همچنین اثرات مقالات، نویسندگان و مجلات  ،. در سطح اولشوندیم

 ساختار علمی ،. در سطح دومردیگیمقرار با استفاده از تحلیل استنادي مورد بررسی 
 ۀاجتماعی و گردشگري از طریق تحلیل شبک يهارسانه ۀمنتشرشده در زمین يهاپژوهش

. شودیمو کشورها بررسی  مؤسساتتالیفی نویسندگان، رخدادي کلمات و شبکه همهم
دي داشته وکه تحقیقات منتشرشده در این حوزه روندي صع دهندیمآمده نشان نتایج بدست

از  یکل دید کیشده  یسع ،پژوهش نیا دراست. داشته ياندهیفزااخیر رشد  يهاسالو در 
 و یاجتماع يهارسانه ۀنیزم رد منتشرشده يهاپژوهش یعلم ۀنقشو  قاتیروند تحق
 هشگرانپژو و محققان به تواندیم پژوهش نیا در آمدهدست به جینتا .شود ارائه يگردشگر

معتبر و  مقالات) 2حوزه،  نیدر ا دیجد وضوعاتو م یقاتیتحق ي) روندها1 ییشناسا در
 صورتاثرگذار که به و سرشناس سندگانینو) 3 ،اندبوده یپررنگ نقش يکه دارا گذارریتاث

 حوزه نیبه ا یصورت تخصصکه به شروی) مجلات پ4 د،فعال هستن نهیزم نیدر ا یتخصص
را  یلالمل نیب يهايهمکار نیشتریکه ب یسندگانیو نو همکاري يهاگروه) 5 ،پردازندیم

 که ییکشورها) 7و  انددادهحوزه  نیرا به ا تیاولو نیشتریبکه  ی) موسسات6داشته و دارند، 
 .کند کمک کنندیم تیفعال و دارند دغدغه نهیزم نیا در اکنونهم

روش پژوهش مورد  ،2این مقاله به صورت زیر ساختار یافته است. در بخش  ،ادامه در
آمده از تحلیل دستهنتایج ب ،3ش. در بخشودیماستفاده در این تحقیق شرح داده 

. شودیماجتماعی و گردشگري ارائه  يهارسانهمنتشرشده در زمینه  يهاپژوهشسنجی کتاب
 .شودیمگیري حاصل از تحقیق ارائه نتیجه ،4در بخش 

 

1 Web of Science 
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 روش
ن و درك شده توسط محققاسنجی معیارهاي عینی براي ارزیابی تحقیقات ارائهتحلیل کتاب

 ,Fazeli varzaneh, Ghorbi, & Bahmani) دهدیمارتباطات علمی ارائه 
2020)(Ziaei, 2020) عنوان ابزاري براي سنجش کیفیت و بهره وري ي بهاندهیفزاطور و به

 ریأثتهاي مختلفی بر پیشرفت علم سنجی از راه. کتابردیگیمعلمی مورد ارزیابی قرار 
: امکان (Martínez, Cobo, Herrera, & Herrera-Viedma, 2015) گذاردیم

ي انجام شده، شناسایی معتبرترین منابع انتشارات علمی، ایجاد پایۀ علمی هاشرفتیپارزیابی 
ي هاشاخصتدوین  براي ارزیابی تحولات جدید، شناسایی بازیگران اصلی علمی،

شناختی براي ارزیابی خروجی دانشگاهی و غیره. در تحلیل کتاب سنجی، دو روش کتاب
 تحلیل اثرات و نقشه برداريواصلی براي کاوش در یک زمینه تحقیق وجود دارد: تجزیه

لمی استناد به تالیفات ع ریثاتوتحلیل اثرات با هدف ارزیابی که تجزیهعلمی. درحالی
، نقشه برداري علمی با هدف نمایش ساختار مفهومی، شودیممختلف علمی انجام  بازیگران

 .شودیمي تکامل و پویایی آن انجام هاجنبهاجتماعی یا فکري تحقیقات علمی و 
 و مؤسسات، مجلات، هاسندهینومقالات،  ، به بررسی اثراتاثراتوتحلیل تجزیهدر 

ه به از تعداد استنادهایی ک ،اثرگذاري مقالات . براي بررسی میزانشودیمکشورها پرداخته 
. براي بررسی اثرات نویسندگان و مجلات، علاوه بر شودیمیک مقاله شده است استفاده 

تعداد مقالات منتشر شده و استنادها، از دیگر معیارها همچون شاخص هرچ نیز استفاده 
رات استناد انتشاتولید و  ریتأث. شاخص هرچ یک شاخص سنجش علمی است که شودیم

. این شاخص (Bornmann & Daniel, 2007) کندیمیک محقق یا مجله را ارزیابی 
ریات ها در سایر نشبراساس مجموعه مقالات پر استناد محقق و تعداد استنادهایی است که آن

 .اندکردهدریافت 
مقالات، نویسندگان و مجلات مورد بررسی قرار  روابط میان ۀشبک در تحلیل ساختار،

علمی و تحقیقاتی مشخص شود. هر شبکه از تعدادي گره و یال  ۀتا ساختار جامع ردیگیم
مات، کل توانندیم هاگرهاست.  هاگرهروابط میان  ةکه یال بیان کنند شودیمتشکیل 

 ۀدادي کلمات و شبکرخشبکه هم ،نویسندگان، مقالات یا کشورها باشند. در این بخش
 .ردیگیمو کشورها مورد بررسی قرار  مؤسساتتالیفی نویسندگان، مجلات، هم
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، Web of Science )WOS ،(Scopusمختلفی همچون  ياداده يهاگاهیپا
MEDLINE  وPubMed شده در انجام يهاپژوهشمنظور استخراج اطلاعات مربوط به به

سنجی ابکتکه در تحقیقات  ییهاگاهیپاترین متدوال. شوندیممختلف استفاده  يهاحوزه
دارند.  ییهاتیمحدودو  هایژگیوهستند که هر کدام  WOSو  Scopus روندیمبه کار 

ي سازفرآیند نمایه ردیگیماز انتشارات را در بر  يترعیوسطیف  Scopusدر حالی که 
 WOS، (Meho & Yang, 2007) شودیمدارد و انتشارات جدیدتري را شامل  يترعیسر

عنوان از مقالات علمی سطح بالا دارد و به ياگستردهعمق بیشتري دارد، پوشش 
 van) شودیمناخته شسنجی کتابترین و پرکاربردترین پایگاه داده براي تحلیل شدهپذیرفته

Nunen, Li, Reniers, & Ponnet, 2018)گاه از پای ،. از همین رو، در این پژوهش
 .شودیماستفاده سنجی کتابعنوان ابزاري براي تحلیل به WOS ياداده

ر اجتماعی د يهارسانهگردشگري و  ةمنظور بررسی مقالات در حوزبه ،در این تحقیق
همراه با اندیکاتور » social media«و » *touris«وب آو ساینس عبارات  يادادهپایگاه 

»AND «انی در بخش موضوع پایگاه داده بین عبارات بدون محدودیت زمWOS  ،که عنوان
جوي انجام شده، وجو شدند. بر اساس جستوجست شودیمرا شامل  هادواژهیکلچکیده، 

با . اندشدهمنتشر  2020مارس  1و تا تاریخ  2020تا  2009مقاله در بازه زمانی  1222تعداد 
 ة، ارزش افزوداین و با وجود شوندیمکه مقالات کنفرانسی به تعداد زیادي منتشر توجه به این

 Butler)نوع سند به مقالات منتشر شده در مجلات محدود شد  ،ی دارند، در این مرحلهکمّ
& Visser, 2006) همچنین زبان اسناد منتشرشده به انگلیسی محدود شد. با توجه به .

قرار وتحلیل تجزیهمقاله استخراج شدند و مورد  1054اعمال شده، تعداد  يهاتیمحدود
 گرفتند.
اخیر  يهاسالدر سنجی کتابمختلفی براي مرور مقالات ادبیات و تحلیل  يافزارهانرم 

. بسته به اینکه کدام ابزار بیشترین تناسب را با هدف تحقیق دارد براي تحلیل اندشدهارائه 
 ,VOSViewer )van Eck & Waltmanاز نرم افزار  ،. در این مقالهرودیمنتایج به کار 

 يهایژگیوه با توجه ب زیرا این ابزار ،نتایج استفاده شده استوتحلیل تجزیهبه منظور  )2010
ق فهم بیشتري را براي محقسنجی کتابدر ساخت و مصورسازي  تواندیم اشیکیگراف

 فراهم سازد.
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 تحقیق يهاافتهی
 اثراتوتحلیل تجزیه 

 روند انتشار مقالات و استنادها
گونه است. همانمختلف نمایش داده شده يهاسالروند انتشار مقالات در طی  ،1در شکل 

اجتماعی در  يهارسانه ةروند انتشار مقالات در حوز شودیممشاهده  1در شکل که
انتشار مقالات با جهش  2015اما از سال  ،استرشد چندانی نداشته 2015گردشگري تا سال 

مقاله منتشر شده و  88تعداد  2014تا  2009زمانی سال  ةکه در بازطورياست. بهروبرو بوده
عودي ص ادیاکاست. همچنین انتشار مقالات روندي مقاله منتشر شده 100تعداد  2015در سال 

) منتشر %28,46مقاله،  300(تعداد  2019است و بیشترین تعداد مقالات در سال داشته
مقاله منتشر شده  587تعداد  2020تا  2018است. همچنین در طی سه سال اخیر از سال شده

 این است که ةشده است. این مسئله نشان دهندکل مقالات منتشر %55,7که این مقدار برابر 
نتظار داشت ا توانیماست و تحقیقاتی بیشتر شده ةاخیر توجه محققان به این حوز يهاسالدر 

ه د. قابل ذکر است که با توجه بآتی نیز ادامه داشته باش يهاسالرشد در که این روند روبه
ي از و یا بسیار اندنشدهشده تا زمان انجام این پژوهش منتشر اینکه همه مقالات پذیرفته

تحقیقات هنوز در حال ویرایش توسط نویسندگان هستند تعداد مقالات منتشر شده در سال 
 است.قبل بوده يهاسالکمتر از  2020

 وند انتشار مقالات در طی زمان. ر1 شکل
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موع مج ،است. بر این اساسنیز روند تعداد استنادها بر حسب سال ارائه شده 2در شکل 
گونه است. هماناستناد بوده 11,6استناد و میانگین استناد هر مقاله برابر  12226کل استنادها 
ت و اسنمایی رشد داشته صورتاخیر به يهاسال، استناد مقالات در طی شودیمکه مشاهده 

د استنادها و رشاست. با توجه به روند روبهاستناد بیشترین استناد را داشته 4849با  2019سال 
 بعدي نیز ادامه یابد. يهاسالانتظار داشت که این روند صعودي در طی  توانیم ،مقالات

 . روند استناد به مقالات در طی زمان2شکل 

 

 نویسندگان برتر 
. رندیگیمنویسندگان برتر از نظر تعداد تولیدات و استنادها مورد بررسی قرار  ،در این قسمت

 ةمولد بر اساس تعداد مقالات (ستون سمت راست) و ده نویسند ة) ده نویسند1در جدول (
 .اندشدهنمایش داده  سرشناس بر اساس تعداد استناد (ستون سمت چپ)
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 . ده نویسنده برتر بر اساس تعداد مقالات منتشر شده2جدول 

 
 نیمولدترمقاله،  12و  13، 22به ترتیب با  3و گرتزل 2، بوهالیس1از میان نویسندگان لاو

استناد،  1078و  1100، 1182، گرتزل و بوهالیس به ترتیب با 4نویسندگان و ژیانگ
رتزل و لاو، بوهالیس، گ ،. همچنین از میان این نویسندگاناندبودهنویسندگان  نیترسرشناس

که هم از نظر تعداد مقالات و هم از نظر استناد جزو نویسندگان  اندبودهنویسندگانی  5مونار
 ةدر پیشبرد تحقیقات در حوز هاآناهمیت و سهم زیاد  ةدهندکه این نشان اندبودهبرتر 

نکه وجود ایاجتماعی است. همچنین قابل توجه است که ژیانگ با  يهارسانهو  يگردشگر
تناد، اما با بیشترین تعداد اس ،منتشرشده جزو نویسندگان برتر نبوده ۀاز نظر تعداد مقال

 است.نویسنده بوده نیترسرشناس

 تاثیرگذارترین مجلات
اجتماعی مورد  يهارسانهو  يگردشگر ةتاثیرگذارترین مجلات در حوز ،در این بخش
بیان  2. اطلاعات مربوط به مجلات برتر در این حوزه در جدول رندیگیمبررسی قرار 

 است.شده

1 Law 
2 Buhalis 
3 Gretzel 
4 Xiang 
5Munar 

 تعداد استناد نویسنده تعداد مقاله نویسنده
Law, Rob 22 Xiang, Zheng 1182 

Buhalis, Dimitrios 13 Gretzel, Ulrike 1100 
Grtzel, Ulrike 12 Buhalis, Dimitrios 1078 

Chung, Namho 10 Law, Rob 830 
Huertas, Assumpcio 10 Munar, Ana Maria 433 

Pennington-gray, Lori 9 Leung, Daniel 391 
Marine-roig, Estela 8 Van hoof, Hubert 391 

Morrison, Alastair m. 8 Jacobsen, Jens Kr Steen 354 
Munar, Ana Maria 8 Wood, Spencer A. 311 
Sigala, Marianna 8 Hays, Stephanie 244 
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 . تاثیرگذارترین مجلات3جدول 

 مجله
تعداد 
 مقالات

تعداد 
 استنادها

درصد از 
 کل مقالات

شاخص 
 هرچ

Tourism Management 58 3006 5,5 28 
International Journal of Contemporary 

Hospitality Management 40 626 3,8 15 

Sustainability 36 83 3,42 8 
Journal of Travel and Tourism 

Marketing 35 1051 3,32 18 

Journal of Travel Research 31 339 2,94 12 

Current Issues in Tourism 30 436 2,85 10 

Information Technology and Tourism 24 104 2,28 7 
Journal of Destination Marketing and 

Management 23 551 2,18 12 

Annals of Tourism Research 20 453 1,9 13 
Journal of Hospitality and Tourism 

Technology 17 86 1,61 8 

 Tourism Management ،Internationalبا توجه به نتایج به دست آمده، مجلات 
Journal of Contemporary Hospitality Management  وSustainability  به

د . بر اساس تعدااندبودهترین مجلات در این حوزه مقاله تولید کننده 36و  40، 58ترتیب با 
 Tourism Management ،Journal of Travel and Tourismمجلات  ،استنادها

Marketing  وInternational Journal of Contemporary Hospitality 
Management  بیشترین استنادها را به خود اختصاص  626و  1051، 3006به ترتیب با

هم از نظر تعداد  Tourism Management ۀمجل ،شودیم. همان گونه که مشاهده اندداده
که نشان  ،تاساول قرار گرفته ۀمقالات و هم از نظر استنادها با اختلاف با دیگر مجلات در رتب

دهنده پیشرو بودن این مجله در این حوزه تحقیقاتی است. علاوه بر تعداد انتشارات و استنادها، 
مجله  ،عنوان ارزیابی عملکرد مجلات استفاده کرد. بر این اساسبه توانیماز شاخص هرچ 

Tourism Management  است. پس برترین مجله بر اساس شاخص هرچ بوده 28با امتیاز
 Internationalو  Journal of Travel and Tourism Marketingمجلات  ،ناز آ

Journal of Contemporary Hospitality Management  15و  18به ترتیب با امتیاز 
 اند.بهترین عملکرد را داشته
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 برترین مقالات
در  ر. اطلاعات مربوط به مقالات برتشوندیمتاثیرگذارترین مجلات بررسی  ،در این قسمت

 .اندبودهآورده شده است. این مقالات مواردي هستند که داراي بیشترین استناد  3جدول 

 . تاثیرگذارترین مقالات4جدول 

استناد  990با  (Xiang & Gretzel, 2010)، مقالۀ شودیم گونه که مشاهدههمان
است. هدف از این ي اجتماعی بودههارسانهدترین مقاله در زمینۀ گردشگري و پراستنا

نۀ در زمی وجوجستي اجتماعی در نتایج موتورهاي هارسانهمطالعه بررسی میزان حضور 
است. این مطالعه اهمیت روزافزون وجوهاي مرتبط با سفر و گردشگري بودهجست
ر . مقالۀ پر استناد دیگکندیمن را تأیید ي اجتماعی در حوزة گردشگري آنلایهارسانه

(Leung et al., 2013)  ت وتحلیل کلیۀ مقالااستناد است، که به بررسی و تجزیه 391با
، عمدتا 2011تا  2007ي هاسال، که طی پردازدیمي اجتماعی هارسانهپژوهشی مرتبط با 

ه بر . با تکیاندشدهلات دانشگاهی منتشر ي گردشگري و میهمان نوازي در مجهانهیزمدر 
که  کندیمکنندگان، این مقاله بیان  نیتأمتحلیل محتواي مقالات از دیدگاه مشتریان و 

ي اجتماعی بر فرآیند هارسانه ریتأثمحور بر روي استفاده و ي مشتريهاپژوهش
 Munar)ریزي براي سفرتمرکز دارند. همچنین ي گردشگران در مرحله برنامهوجوجست

& Jacobsen, 2014)  ذاري گي افراد براي به اشتراكهازهیانگاستناد به بررسی  271با
که  دهندیماست. نتایج نشان ي اجتماعی پرداختههارسانهتجربیات گردشگري از طریق 

 تعداد استناد مقاله
(Xiang & Gretzel, 2010) 990 

(Leung et al., 2013) 391 

(Munar & Jacobsen, 2014) 271 
(Hays, Page, & Buhalis, 2013) 244 

(Liu & Park, 2015) 205 

(Law, Buhalis, & Cobanoglu, 2014) 204 
(Wood, Guerry, Silver, & Lacayo, 2013) 199 

(Parra-López et al., 2011) 163 
(Xiang et al., 2015) 155 

(Sotiriadis & Van Zyl, 2013) 150 
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ذاري به اشتراك گدوستانه و مرتبط با جامعه بیشترین اهمیت را براي ي نوعهازهیانگ
 ي اجتماعیهارسانهاطلاعات دارند. همچنین عوامل انگیزشی بسته به نوع محتوا و نوع 

 متفاوت است.

 ساختاروتحلیل تجزیه
 ي کلماترخدادهمتحلیل 

کنندة محتواي اصلی تحقیقات منتشرشده باشند و طیف بیان توانندیمکلمات کلیدي 
. (Hosseini et al., 2018) رندیگیموسیعی از موضوعات تحقیقاتی یک حوزه را در بر 

یک شبکه از کلمات کلیدي مرتبط، تصویري از تولید دانش علمی در قالب الگوها، روابط 
در  .(H.-N. Su & Lee, 2010) کندیممورد بحث فراهم و ساختار فکري موضوعات 

منظور ترسیم است. بهکلمه ترسیم شده 1545کلمه از میان  219رخدادي ، شبکه هم3شکل 
 رخدادي کلماتشبکۀ هم رخداد براي کلمات در نظر گرفته شد. 5ق، حد آستانۀ شبکۀ فو

نوان پیوند عرخدادي کلمات بهعنوان گره و همکلیدي با در نظر گرفتن کلمات کلیدي به
رخدادي یک جفت کلمه به منزلۀ وزن پیوند . تعداد دفعات همشودیمایجاد  هاگرهمیان 

ادة رخدادي به استفطورکلی، هم. بهشودیمنظر گرفته اتصال این دو کلمۀ کلیدي در 
ۀ عنوان مثال، در صورتی که دو کلم. بهشودیمزمان دو کلمۀ کلیدي در یک سند گفته هم
A  وB وقوع به "رخداديهم"صورت هم زمان در یک مقاله به کار روند، یک به

 است.پیوسته
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 رخدادي کلمات کلیديهم. شبکه 3شکل 

 

تعداد دفعاتی است که آن کلمه در مقالات  ةکنندهر یک از کلمات کلیدي بیان ةانداز
اجتماعی، گردشگري و تبلیغات  يهارسانهعنوان نمونه کلمات است. بهکار رفتهبه

 نسبت به دیگر کلمات دارند و این امر يتربزرگ يهاگرهصورت متمایزي دهان بهبهدهان
 ةدر ادبیات است. همچنین نزدیکی کلمات کلیدي، بیان کنند هاآنکاربرد بیشتر ة دهندنشان

کلماتی  ،3صورت همزمان در مقالات است. همچنین در شکل بیشتر این کلمات به ةاستفاد
ا و ب اندشدهبندي متمایز تقسیم ۀخوش 8به  اندشدهزمان استفاده صورت همطور مکرر بهکه به
بوك، آنلاین، هویت و کلمات فیس ،عنوان مثال. بهاندشدهمتمایزي نشان داده  يهارنگ

لیدي . اطلاعات تکمیلی مربوط به کلمات کاندگرفتهتصویر در یک خوشه با رنگ آبی قرار 
  است.) آورده شده4) در جدول (3شده در شکل (تصویرکشیدهبه
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 مربوط به شبکۀ کلمات کلیدي . اطلاعات تکمیلی5جدول 

 
آن  مجموع پیوندهاي ةکنندپیوندها براي یک گره بیان، تعداد هاگرهدر یک شبکه از 

 واندتینم لزوماموجود در شبکه است. تعداد پیوندهاي یک گره  يهاگرهگره با دیگر 
اهمیت آن گره در یک شبکه باشد و براي تعیین میزان اهمیت یک گره باید  ةدهندنشان

 از شاخص قدرت پیوند ،مین رومیزان قدرت و اهمیت پیوندها نیز در نظر گرفته شود. از ه
مجموع قدرت و اهمیت پیوندهاي یک گره با دیگر  ةکه بیان کنند ،شودیمکل استفاده 

هرچه قدرت پیوند کل یک گره در شبکه  ،موجود در شبکه است. بر این اساس يهاگره
 ۀکبیشتر باشد، اهمیت آن گره در شبکه و میزان مرکزیت آن بیشتر است. بر این اساس در شب

دهان به بهي کلمات کلیدي، کلمات رسانه اجتماعی، گردشگري و تبلیغات دهانرخدادهم
 .اندداشتهبیشترین قدرت پیوند کل را  1200و  1320، 1726ترتیب با 

که حاوي  تعداد استنادها به مقالاتی است ةکنندکلیدي بیان ۀمتوسط استناد براي یک کلم
میزان  ةنندبیان ک تواندیمتقسیم بر تعداد آن مقالات. این شاخص  اندبودهکلیدي  ۀآن کلم

پژوهش مربوط باشد. هرچه تعداد متوسط انتشار بیشتر  ةکلیدي در حوز ۀاهمیت یک کلم
مات کلیدي کل ،کلیدي است. بر این اساس ۀمیزان توجه فزاینده به آن کلم ةباشد، نشان دهند

کلمات  14,96و  15,71، 16,44لاعات به ترتیب با مقادیر و اط ،دهان، تاثیراتبهتبلیغات دهان
 .اندبودهبا بیشترین متوسط استناد  کلیديِ

حلیل شبکه ت يهاشاخصمنظور استخراج اطلاعات تکمیلی از یک شبکه نیاز است تا از به
و قابل اطمینان ترین روش براي اندازه گیري میزان مرکزیت یک  نیترسادهاستفاده شود. 

 تعداد تکرار کلمه کلیدي
قدرت پیوند 

 کل
متوسط 
 استناد

 نزدیکی بینابینی درجه

social media 341 1726 8,01 208 1969,21 0,956 
tourism 270 1320 9,12 193 1552,56 0,897 

word-of-mouth 185 1200 16,44 170 850,11 0,82 
impacts 152 859 15,71 176 1126,87 0,838 

hospitality 148 920 12,05 165 758,42 0,804 
information 89 470 14,96 143 574,05 0,744 
management 89 490 14,81 144 626,88 0,747 

behaviors 87 482 10,99 145 636,58 0,749 
models 87 471 13,99 131 445,66 0,715 
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ی نقاط در درجه وزن ۀدرجه، نزدیکی و بینابینی آن است. محاسب ۀر یک شبکه، محاسبگره د
عیار نزدیکی . مکندیمدر یک شبکه را مشخص  هاگرهشبکه، نقاط کانونی یا سطح مشارکت 

 توانایی یک نقطه در دسترسی به دیگر نقاط در شبکه است ةکنندیک نقطه در شبکه بیان
(Freeman, 1978) هرچه نزدیکی یک نقطه بیشتر باشد، تاثیرگذارتر است، مرکزیت .

 تعداد دفعاتی . بینابینیْ(Sedighi, 2016)بیشتري دارد و دسترسی بیشتري به نقاط دیگر دارد 
 کندیماست را اندازه گیري مسیر بین نقاط شبکه قرار داشته نیترکوتاهکه یک گره در 

(Casey & McMillan, 2008)د کلماتی که بینابینی بیشتري در شبکه دارن ،. بر این اساس
 يارشتهعنوان موضوعات میانو به کنندیمطلاعات در شبکه بازي در انتقال ا يترمهمنقش 

کلمات تاثیرات، تبلیغات  ،. بر این اساس(Sedighi, 2016) شوندیمدر نظر گرفته 
 اجتماعی و گردشگري يهارسانهبدون در نظر گرفتن عبارات  همان پذیريْیدهان و مبهدهان

ص بیشترین مقدار را در هر سه شاخ اندبوده وجوجستکاررفته در استراتژي که کلمات به
 .اندداشته

کلمات کلیدي با در نظر گرفتن متوسط سال انتشار کلمات کلیدي  ۀشبک ،4در شکل 
تعداد دفعات  ةدهندهر گره نشان ةانداز 3همانند شکل  ،است. در این شکلترسیم شده

متوسط  ةنشان دهند هاگرهرنگ هر کدام از  ،. در این شکلاستکلیدي  ۀکلم ةشدکاررفتهبه
هر چه رنگ یک گره به سمت آبی متمایل باشد، نشان  ،. بر این اساساستسال انتشار آن 

بیشتري در ادبیات مورد استفاده قرار  يهاسالکلیدي  ۀآن است که این کلم ةدهند
هر چه رنگ یک گره به سمت قرمز متمایل  ،است و قدمت بیشتري دارد. در مقابلگرفته

است و در تازگی وارد ادبیات موضوع شدهکلیدي به ۀست که این کلماین ا ةدهندباشد نشان
 است.بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته ،اخیر يهاسال
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 ي کلمات کلیدي با در نظر گرفتن زمانرخدادهم ۀشبک .4شکل 

 

 ،است. در این جدولارائه شده 5در جدول  4شده در شکل ترسیم ۀاطلاعات تکمیلی شبک
 شودیمطور که مشاهده . هماناندشدهکلمات کلیدي بر اساس میانگین سال انتشار مرتب 

 ةیات حوزوارد ادب تازگیبهکه  اندبودهست کلماتی بندي و پُکلمات مدیریت برند، طبقه
 4و نسبت به کلمات موجود در جدول  اندشدهاجتماعی در گردشگري  يهارسانهنقش 
ند موضوعات جدیدي باش ةنشان دهند توانندیم. این کلمات اندداشتهتکرار کمتري  تعداد

 .اندگرفتهقرار  پژوهشگرانمورد توجه  تازگیبهکه 
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 . اطلاعات تکمیلی شبکۀ کلمات کلیدي بر اساس میانگین سال انتشار6جدول 

 تالیفیتحلیل شبکه هم
ه، دسترسی به بودج تحقیقاتیْ  ۀتالیفی علمی موجود در هر زمینهم يهاشبکهآگاهی از 

و  بخشدیم، افزایش بهره وري و تولید را بهبود کندیمو متخصصین را تسهیل  هاتخصص
گفت  توانیم. (Ding, 2011) بخشدیمو ارتباطات علمی را بهبود  هايهمکاردر نهایت، 

تالیفی قابل بکه همشوتحلیل تجزیهعلمی با استفاده از تالیفی هم ۀتمام ابعاد شبک بایتقرکه 
تالیفی شبکه هم ،. در این قسمت(Glänzel & Schubert, 2004) استبررسی و ردیابی 
 .شودیموتحلیل تجزیهبرتر و کشورهاي تاثیرگذار  يهاسازمانمحققان برجسته، 

تماعی در گردشگري در شکل اج يهارسانهنقش  ةتالیفی نویسندگان حوزهم ۀشبک 
و  5منظور ترسیم این شبکه حداقل تعداد مقالات نویسندگان برابر است. بهترسیم شده5

نویسنده  29نویسنده،  2391حداقل تعداد استناد نویسندگان صفر در نظر گرفته شد. از میان 
 شرایط مرزي را برآورده کردند.

خوشه جداگانه  15در  داشتندتالیفی بیشتري با یکدیگر نویسندگانی که هم ،5 در شکل
 ةددهنگفت که هر خوشه نشان توانیم. در واقع اندشدهمتفاوتی نشان داده  يهارنگبا 

 است.آورده شده 6در جدول  5. اطلاعات تکمیلی شکل استپژوهشی  يهامیت
 

  

 متوسط استناد تعداد رخداد میانگین سال انتشار کلمه کلیدي
brand engagement 2019,00 5 1,20 

classification 2019,00 10 4,70 
posts 2019,00 5 1,40 

social media analytics 2018,80 5 1,80 
values 2018,78 9 6,00 

revisit intention 2018,67 6 6,83 
tourism experiences 2018,67 9 2,56 

photographs 2018,63 9 2,89 
evolution 2018,60 6 5,50 
strategies 2018,53 21 3,95 
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 لیفی نویسندگانتا. شبکه هم5شکل 

 

 تالیفی نویسندگان. اطلاعات تکمیلی شبکه هم7جدول 

 متوسط سال انتشار تعداد استنادها تعداد مقالات قدرت پیوند کل نویسنده
Law, Rob 16 22 830 2017,32 

Chung, Namho 10 10 177 2016,5 
Li, Gang 9 7 30 2018,67 

Han, Heejeong 8 5 61 2016,4 
Huy Quan Vu 8 5 30 2018,6 
Koo, Chulmo 8 6 153 2016,83 

Pennington-Gray, Lori 6 9 91 2015,44 
Schroeder, Ashley 6 6 82 2015,17 

Xiang, Zheng 6 6 1182 2015 
Buhalis, Dimitrios 5 13 1078 2016,23 
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آکادمیک، شناسایی شبکه  يهاتیفعالاز بررسی میزان همکاري افراد در  جداي
و  اجتماعی يهاشبکه ةگذاري در حوزبا بیشترین علاقه و سرمایه هاسازمانتالیفی هم

. (Ding, 2011)آتی براي همکاري بسیار مفید است  يهايگذارگردشگري در سیاست 
) به تصویر کشیده 6تحقیق در شکل ( ةدر حوز هاسازمانتالیفی هم ۀشبک ،از همین رو

اقل تعداد استنادها برابر دو ح 5حداقل تعداد مقالات برابر  ،است. براي تشکیل این شبکهشده
 موسسه شرایط مرزي را برآورده کردند. 73 ۀموسسه، شبک 1084ز میان صفر تنظیم شد. ا

 مؤسساتتالیفی . شبکه هم6شکل 

 

کننده بر اساس میزان همکاري يهاسازمان ،6، در شکل شودیمگونه که مشاهده همان
 .اندشدهمتفاوتی نشان داده  يهارنگکه با  ،اندشدهبندي خوشه دسته 23تالیفی به هم
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. در استعضو  9موجود در شکل با رنگ قرمز نشان داده شده که داراي  ۀخوش نیتربزرگ
 .استتعداد مقالات منتشرشده توسط آن موسسه  ةدهندهر گره نشان ةانداز ،این شکل

 آورده شد است. 7درجدول  6ت تکمیلی شکل ااطلاع

 مؤسساتتالیفی . اطلاعات تکمیلی شبکۀ هم8جدول 

، 34دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ با قدرت پیوند کل  شودیمگونه که مشاهده همان
و مالاگا به  دیکین يهادانشگاهداشته و پس از آن  مؤسساتدیگر  تالیفی را بابیشترین هم

 بعدي جاي دارند.ي هارتبهدر  13و  17ترتیب با قدرت پیوند 
ماعی در اجت يهارسانهبیشتري در تحقیقات حوزه ( ، برخی کشورها سهمبر اساس منطقه

که این به عوامل بسیاري وابسته است. آگاهی از کشورهاي فعال گردشگري) دارند. درحالی
آتی بین کشورها  يهايهمکاراجتماعی و گردشگري) باعث بهبود  يهارسانهدر زمینه (

هیل و موجب تس بخشدیمرتقا . این امر سطح تبادل دانش، تکنولوژي و نوآوري را اشودیم
. در (Wuni et al., 2019) شودیمپژوهشی مشترك بین کشورها  ۀهزینکمک يهابرنامه

داد . براي تشکیل این شبکه حداقل تعاستتالیفی کشورها ترسیم شدههم ۀشبک ،7شکل 
و حداقل تعداد استنادها برابر صفر در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن این  5مقالات برابر 

 کشور ترسیم شد. 86کشور از میان  44تالیفی هم ۀمحدودیت، شبک

 موسسه
قدرت پیوند  

 کل
 تعداد استنادها تعداد مقالات

متوسط سال 
 انتشار

The Hong Kong 
Polytech University 

 34 46 967 2017,3 

Deakin University  17 9 41 2018,67 
University of Malaga  13 15 57 2017,67 

City University of 
Macau 

 12 6 36 2018 

Peking University  12 10 96 2017,1 
Victoria University  12 9 106 2017,33 

Bournemouth 
University 

 11 20 1205 2016,25 

Central Queensland 
University 

 11 8 27 2018,25 

Purdue University  9 10 102 2015,78 
Beijing Forestry 

University 
 8 5 22 2017,2 
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 کشورهاتالیفی . شبکۀ هم7شکل 

 

ان تالیفی میهم ةنشان دهند هاآنو روابط میان  کشورها ةنشان دهند هاگره ،در این شکل
. در ستاتعداد مقالات منتشرشده توسط آن کشور  ةهر گره بیان کنندة . اندازاستکشوره
 يهارنگکه با  اندشدهبندي  هخوشه دست 7تالیفی به بر اساس میزان هم کشورها ،7شکل 

که کشورهاي استرالیا،  است،عضو  12خوشه داراي  نیتربزرگ. اندشدهنشان داده متفاوت 
در  7هند، اندونزي و ایران از اعضاي این خوشه هستند. اطلاعات تکمیلی مربوط به شکل 

 است.آورده شده 8جدول 
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 تالیفی کشورها. اطلاعات تکمیلی شبکۀ هم9جدول 

بیشترین  121، کشور انگلستان با قدرت پیوند کل شودیمگونه که مشاهده همان
آمریکا و  ةکشورهاي ایالات متحد ،است. پس از آنهمکاري را با دیگر کشورها داشته

 دوم و سوم قرار دارند. يهاگاهیجادر  94و  116جمهوري خلق چین به ترتیب با پیوند لینک 

 نتیجه گیري
هاي وکارینه ارتباط بین صاحبان کسباجتماعی عصر جدیدي را در زم يهارسانه

قرار  ریأثترا تحت  مقصدهابازاریابی  يهاياستراتژو  اندکردهگردشگري و کاربران ایجاده 
 ةاجتماعی در صنعت گردشگري استفاد يهارسانهترین کاربردهاي . از جمله مهماندداده

، قصدهامدرباره  گیريتصمیمسفر براي  ةگردشگران از وبسایت ها و منابع اطلاعاتی حوز
گذاري تجربیات از یک محصول گردشگري مانند هتل، رستوران و سفر آگاهانه، اشتراك

فراوانی با رویکردهاي مختلفی سعی در  يهاپژوهش ،ند. از همین روونقل هستخطوط حمل
مع و منظور بررسی جا. لذا بهاندداشتهاجتماعی در صنعت گردشگري  يهارسانهاستفاده از 

اجتماعی و گردشگري با  يهارسانه ۀمنتشرشده در زمین يهاپژوهشادبیات،  ۀیکپارچ
مقاله  1054قرار گرفت. بدین منظور اطلاعات  سنجی مورد بررسیاستفاده از رویکرد کتاب

وب آو ساینس استخراج شدند.  يادادهاز پایگاه  2020تا  2009زمانی  ةمنتشر شده در باز
 مورد تحلیل قرار گرفتند. VOSViewerسپس این اطلاعات با استفاده از نرم افزار 

 تعداد استنادها تعداد مقالات پیوند کلقدرت  کشور
متوسط سال 

 انتشار
England 121 110 2216 2017,21 

USA 116 230 4719 2016,87 
People's Republic of 

China 94 144 2062 2017,57 

Australia 73 113 1284 2017,26 
Spain 53 123 1086 2017,5 
Italy 48 69 658 2017,22 

Portugal 33 36 313 2017,85 
Finland 31 18 219 2017,33 

Netherlands 28 25 457 2017,27 
France 26 15 182 2016,2 
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مجلات  ات، نویسندگان ودر این تحقیق ابتدا روند انتشار مقالات و همچنین تاثیرات مقال
برتر با استفاده از تحلیل استنادي مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که پژوهش در 

مقاله معادل  587که تنها در سه سال اخیر طوريبه ،گیري داشته استاین زمینه رشد چشم
هشی پژو ۀزمیناست. این امر نشان از توجه روز افزون به این کل مقالات منتشر شده 55,7%

لاو،  ،این روند افزایشی ادامه داشته باشد. از میان این نویسندگان شودیمبینی دارد و پیش
 که هم از نظر تعداد مقالات و هم از نظر استناد هستندبوهالیس، گرتزل و مونار نویسندگانی 

. از انداشتهدو سهم زیادي در پیشبرد تحقیقات در این زمینه  اندبودهجزو نویسندگان برتر 
 Tourism Management ،International Journal of ،میان مجلات

Contemporary Hospitality Management  وSustainability  به ترتیب
 & Xiang) نیز ترین مجلات در این زمینه شناخته شدند. از میان مقالاتتولیدکننده

Gretzel, 2010) ،(Leung et al., 2013)  و(Munar & Jacobsen, 2014)  سه
 .اندداشتهپیشبرد تحقیقات  را بر ریتأثکه بیشترین  بودند يامقاله

تالیفی هم ۀي کلمات کلیدي و شبکرخدادهم ۀبه بررسی ساختار شبک ،بعد ۀدر مرحل
و کشورها پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده، کلماتی همچون  مؤسساتنویسندگان 

به  دبیاتدر ا، فراوان هامدلات، مدیریت، رفتارها و دهان، تاثیرات، اطلاعبهبازاریابی دهان
که  اندودهببندي و پست کلماتی . همچنین کلماتی همانند مدیریت برند، طبقهاندرفتهکار 

قرار  تازگی مورد توجهو نشان از موضوعاتی دارند که به اندشدهتازگی وارد ادبیات حوزه به
به ترتیب نویسندگانی  3و گانگ لی 2، نامهو چانگ1از میان نویسندگان روب لاو. اندگرفته

لی تکنیک . دانشگاه پاندداشتهتمایل به همکاري با سایر پژوهشگران  که بیشترین اندبوده
ترین همکاري فعال با بیش ۀترتیب سه موسسهنگ کنگ، دانشگاه دیکین و دانشگاه مالاگا به

 آمریکا و، انگلستان، ایالات متحده هادر میان کشور و .اندبودهپژوهشی  ۀدر این زمین
 .اندبودهبین المللی  يهايهمکارجمهوري خلق چین سه کشور با بیشترین 

 يهاهرسان ۀمنتشرشده در زمین يهاپژوهشدر این پژوهش سعی شد تا دورنمایی کلی از 
اجتماعی و گردشگري ارائه شود تا محققین و پژهشگران بتوانند موضوعات جدید و 

1 Law, Rob 
2 Chung, Namho 
3 Li, Gang 
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ورهاي فعال و کش مؤسساتپیشرو، نویسندگان اثرگذار و ، مجلات مؤثریافته، مقالات توسعه
 و گردشگري را شناسایی کنند. اجتماعی يهارسانه ۀدر زمین

 ۀشده در زمینمنتشر يهاپژوهشبه بررسی تاثیرات و ساختار علمی  ،در این پژوهش
ده در شاجتماعی و گردشگري پرداخته شد. با این حال محتواي تحقیقات انجام يهارسانه

لاوه بر ع شودیماین زمینه مورد بررسی قرار نگرفت. از این رو در تحقیقات آتی پیشنهاد 
قرار ل وتحلیتجزیهبررسی اثرات و ساختار علمی، محتواي تحقیقات انجام شده نیز مورد 

سنجی کتابمورد استفاده در تحلیل  يهاشاخصبگیرد. همچنین در این پژوهش از برخی از 
ند بسیاري موجود هست يهاشاخص وجود این،اجتماعی استفاده شد. با  يهاشبکهو تحلیل 

 شودیمعلمی ارائه دهند. لذا پیشنهاد  ةتحلیل حوز ۀکاربردي در زمین يهانشیب توانندیمکه 
ات موجود در ادبی يهاشاخصکار رفته از دیگر به يهاشاخصدر تحقیقات آتی علاوه بر 

 نیز استفاده شود.
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