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مختلفدارایاهمیتاست.بررسیروندعلمیموجوددرحوزهگردشگریمیتواندشناختهر

ازجنبههای 

یکازگروههایمذکورراازاینحوزهبیشترکندودرنهایتباعثآگاهیپژوهشگراناینحوزهشدهو

تصمیمگیریدرستصاحبانمشاغلومناصبرابههمراهداشتهباشد.هدفپژوهشحاضربررسیروندعلمی

میباشدکهبااستفادهازالگوریتممتنکاویاکتشافتوالی
حوزهگردشگریدرتمامیکشورهایخاورمیانه  

کند.بدینمنظورپایگاهدادهیWeb of Science

باشدکهبهشناختحوزههایدرحالظهورکمک 
می


می
بهعنوانمعتبرترینپایگاهدادهیعلمیجهان،برایبررسیمقاالتانتخابشد.مجموعا7737مقالهباجستجوی

لغت ” “Tourismبا در نظر گرفتن کشورهای خاورمیانه بر روی پایگاه داده مذکور استخراج شد .از میان
روشهای مختلفی که روندهای علمی را استخراج و تحلیل میکنند ،روش معتبر متن کاوی با استفاده از

الگوریتماکتشافتوالی()Burst Detectionانتخابوازاینروشبرایتحلیلوارزیابیمقاالتاستخراج
شده استفاده شده است که نتایج قابل توجهی را نیز در بر داشته است .نتایج حاصل از تحلیل مقاالت نشان
میدهدکه برخی از حوزههای علمی ،تکرار بیشتری در عنوان ،کلمات کلیدی و چکیده مقاالت بین المللی

دارندکهحاکیازاهمیتبیشتراینحوزههایعلمینسبتبهدیگرحوزهونیازبهتوجهبیشتربهآنهادرحوزه

گردشگریاست .
سنجی؛کتابسنجی 


الگوریتماکتشافتوالی؛علم
کلیدواژهها :گردشگری؛

*
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مقدمه
میشود.هر چند
به طور کلی سیاحت یا گردشگری به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته  
میشود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا
که در سالهای اخیر شامل هرگونه مسافرتی  
زندگیخودخارجشود.اصطالحات«گردشگری»و«گردشگر»اولینباردرسال7341توسط
جامعهمللمورداستفادهقرارگرفتند.گردشگریبهسفربهخارجازکشوروبامدتزمانبیش
از۴3ساعتاطالقمیشود(ویوروجین.)۴172،ازآنجاییکهصنعتگردشگرینقشبسیار
مهمیرادررفاهاجتماعیواقتصادیجوامعمیزبانبازیمیکند،امروزهتوجهبهگردشگری

بهدلیلآثارمثبتآنافزایشیافتهاست(واکروواکر،۴177،هالولو.)۴113،بر اساس اعالم
شورای جهانی گردشگری وسفر ،)۴172( 7گردشگری در حالتبدیلشدن بهبزرگ ترین
آقاسیزاده.)7411،درسال۴173مسافرتوگردشگریدر

ابراهیمزادهو

صنعتجهانیاست (
تولید ناخالص داخلی حدود  ۴42331میلیارد دالر ( ٪437از کل تولید ناخالص داخلی دنیا)
درآمدزاییداشتهاست(شورایجهانیگردشگریوسفر .)۴172،براساسآمارارائهشدهاز
شورای جهانی گردشگری و سفر در سال  ،۴112درآمد اسپانیا بیشتر از کل درآمد مناطق
خاورمیانهوآفریقابودهاستامادرسالهایاخیرآسیاعملکردبهتریدرورودجهانگردداشته
وتوانستهدرجذبگردشگرازآمریکاپیشیبگیردوبعدازاروپادرجایگاهدومقرارگیردکه
اینجایگاهبهدل یلرشدگردشگریدرکشورهاییمانندچین،کره،تایلندوهنداست.درآمد
کشورهایآفریقاییدرسال ۴112حدود ۴3میلیاردبودهاستکهپایینتریندرآمدراداشته
اما این رقم در سال  ۴174به مبلغی بالغ بر  2231میلیون دالر رسیده است .این آمار نشان
هابهاینصنعتمیباشد.خاورمیانهنیزعلیرغمبرخورداری


ردولت
دهندهیتوجههرچهبیشت

ازجاذبهها یگردشگریبهعلتمسائلسیاسیواجتماعیخاصموفقیتچندانیدرجذب
گردشگر نداشته است .آمارها نشان میدهد در بین کشورهای در حال توسعه تنها ترکیه و
مکزیکدرسال ۴173دربین 71کشوربرتردنیادرصنعتگردشگریقراردارند(شورای
جهانیگردشگریوسفر .)۴172،

1- WTTC
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اینمقالهبهدنبالبررسیروندتغییراتدرحوزهیگردشگریبااستفادهازاستخراجکلمات

پرتکراردرعنوان،کلماتکلیدیوچکیدهاست.بدینمنظورسعیشدتمامیمقاالتحوزه
گردشگری در پایگاه دادهی  Web of Scienceمورد استفاده قرار گیرد تا تحلیلی جامع
ارائهشوداماباتوجهبهاینکهتعدادمقاالتبسیارزیادوخارجازتواناستخراجوتحلیلدر
رایانههای مورد استفاده بود ،لذا تصمیم گرفته شد که کشورهای مورد بررسی به خاورمیانه

محدودگرددوسیرمقاالتمنتشرشدهازسویپژوهشگرانخاورمیانهدرحوزهگردشگریدر
تمامی سالها مورد بررسی قرار گیرد .دلیل انتخاب   Web of Scienceبه عنوان مرجع
استخراجمقاالت ،اعتبارمقاالتموجوددرآنوجایگاهخاصاینپایگاهدادهدرمیانمحققان
میباشد.برایتجزیهوتحلیلروندموردنظرازروشالگوریتماکتشافتوالیاستفادهشده

استوداده هابراساسکلماتکلیدی،عناوینوچکیدهتفکیکشدهوبیشترینوکمترین

آنهاموردبحثقرارگرفتهاست.برایانجاماینتحقیقازنرمافزار(VOSViewerوناکو
والتمن)۴113،و(Sci2تیم)۴113،استفادهشدهاست .
مسال هاصلیاینپژوهش،نیازبهبررسیگستردهوکاملمقاالتمعتبردرحوزهگردشگریبه
منظورشناساییوتحلیلحوزههایعلمینوظهورویامرجعدرسطحخاورمیانهبودهاستتا

امکانایجادبینشتحلیلینسبتبهروندهایفعلیوآتیاینحوزهرابرایمحققانآتیفراهم
آورد.ازس ویدیگر،باتوجهبهحجموپیچیدگیباالیمتونمختلفعلمی،امکانبررسی
مقاالتباروشمطالعهوخالصهسازیمتونعمالوجودندارد.بهمینجهتازرویکردمتن
کاویواکتشافتوالیبهعنوانیکیاززیرمجموعههایروشمتنکاوی،برایبررسیدادهها
واستخراجوتحلیلیافتههابهرهگرفتهشدهاست .
دراینپژوهشبهچندسواالتاساسیدرزمینهحوزههایعلمیجدیدونوظهوردرصنعت
گردشگریخاورمیانه،توانمندیهایروشمتنکاویاکتشافتوالیوپیشنهاداتکاربردی

برایتحقیقاتآتیحوزهگردشگریخواهیمپرداخت.درادامهتوضیحاتتجزیهوتحلیلو
نتیجهگیریارائهخواهدشد .
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مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
میدهند و یا به
گردشگری شامل کلیه فعالیتهایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام  
آنها مربوط میشود شامل برنامه ریزی برای سفر ،جابه جایی بین مبداً و مقصد ،اقامت و نظایر
آن (رنجبران و زاهدی .)7412 ،شورای جهانی گردشگری با توجه به تمامی تعاریف
گردشگری که تا قبل از سال  7333ارائه شده بودند در سال  7332یک تعریف نهایی منتشر
کرد«:مجموعهفعالیتهایفردیاافرادیکهبهمکانیغیرازمکانعادیزندگیخودمسافرتو
میکنند و هدف از مسافرت آنان نیز
حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت  
نمیشود».
گذراندن اوقات فراغت است .البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن  
کنندهی موقت)کسی
تعریف سازمان ملل از گردشگر به شرح زیر است«:گردشگر (بازدید  
است که به منظور تفریح ،استراحت ،گذراندن تعطیالت ،بازدید از نقاط دیدنی ،انجام امور
پزشکی ،درمانی و معالجه ،تجارت ،ورزش ،زیارت ،دیدار از خانواده ،ماموریت و شرکت در
میشود؛ مشروط بر اینکه اقامت او کمتر از
میکند اطالق  
کنفرانسها در کشوری دیگر سفر  
 ۴3ساعت و بیشتر از  4ماه نباشد» (رضوانی.)7413 ،از دیدگاه جعفری ()7331گردشگری
دارای معانی متفاوتی برای افراد مختلف است.گردشگری برای دولت از این جهت که منبع
فعالیتهای اقتصادی ،سرانه مخارج و اثر ضریب تکاثری است دارای اهمیت است در

اشتغال ،
حالی که برای صنعت به معنی تبلیغ و درآمد است.گردشگری برای دستههای مذهبی یادآور
معنویت است و برای انسان شناسان فرصتی برای تعامل و تغییر فرهنگ است و در نهایت برای
خود گردشگر فراغت از امور روزمره ،استراحت ،آسودگی و آموزش است (جعفری.)7331،
هزینههایی را در آن کشور بپردازند مثل
میشوند الزاماً باید  
وقتی گردشگران به کشوری وارد  
هزینه خوراک و محل اقامت ،هتل ،مهمانخانه ،هزینه تفریحات ،هزینه حمل و نقل ،هزینه
میپردازند
گشتها ،تورها،و همچنینپولی کهبابت خریدسوغاتیوکاالیبومیکشورمیزبان 
هزینههاازطریقارزیکهواردکشورمیزبانمیکنند
وهزینهورودبهموزهیامکاندیدنیاین 
میشوند .از طرف دیگر ،با توسعه فعالیتهای گردشگری
باعث رونق اقتصادی کشور میزبان  
میشود و این امر برای کشورهایی که با جمعیت جوان و
زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم  
میشود
متقاضی روبه رو هستند بسیار مفید است از هر ده نفر گردشگر که وارد کشور میزبان  
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میگردد (لیپر .)۴113 ،صنعت گردشگری از طریق به کارگیری
یک فرصت شغلی ایجاد  
همزمانمنابعداخلیوخارجی،منافعاجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطیوفرهنگیرابهدنبال
آقاسیزاده.)7411 ،در برخی از کشورها گردشگری نیروی اصلی برای

دارد (ابراهیمزاده و 
رشد اقتصادی است (بیدختی .)7411 ،اهمیت گردشگری به قدری باالست که بسیاری از
مینامند(زارعی،زرگرونظری .)7411،
اقتصاددانانآنراصادراتنامرئی 
برمبنایتاثیرعظیموکارکردگستردهصنعتگردشگریدرکشورهایمختلف،استفادهاز
فناوری اطالعات به منظور تحلیل سریع و دقیق اطالعات مسافرتها و عالئق و رویکردهای
پژوهشی این حوزه نیز گسترش فراوانی یافته است .با گسترش امکانات حاصل از فناوری
اطالعاتوشبکهها یاجتماعی،عالقهبیشترینیزبهسمتیافتنرویکردهاینوینپژوهشیبا
استفادهازالگوریتمها یریاضیتوانمندوهوشمندایجادشدهاست(بورکوکاپیننریسانن،

 ،۴172اسمیت و همکاران ،۴172 ،ژیانگ ،مگنینی و فسنمایر .)۴172 ،در ادامه ،به بررسی
میپردازیم .
الگوریتماکتشافتوالی 

روش اکتشاف توالی
الگوریتماکتشافتوالینخستینبارتوسطکلینبرگدرسال۴114بکارگرفتهشد(کلینبرگ،
حوزههایدرحالظهوردررشتههایعلمیمختلفاستفادهگردید
)۴114وبهمنظورتشخیص 
یانهای
(گو،وینگارتوبورنر،۴177،سواروخان .)۴173،این الگوریتم ،بهمنظورآنالیز جر 
یتهای یک جریان در یک دوره
یمیلها یا مقاالت علمی)  ،برای بررسی فعال 
متنی (نظیر ا 
زمانی ،مفید است .دراینالگوریتم،متونعلمیاعمازعنوان،چکیده،کلیدواژگانودیگر
بخشها یمقاالتبهالگوریتمارائهشدهوسپس،روندعلمیحاصلازمقاالتدرطیسالیان
می گیرد.همچنیناینامکاننیزوجودداردکههمروندیعناوین
مختلفموردتحلیلقرار  
مقاالت با محتوای آنها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و ارتباط بین حوزههای کلیدی
علمیبینرشتهاینیزارزیابیشوند.لغاتکلیدیوعناوینهرمقالهعلمی،ازمهمتریناجزای
یتواند موضوعوروندکلی مقالهرابیان نماید(پوالکوادلر،
یباشند کهم 
یک مقالهعلمی م 
 .)۴173اینالگوریتم،رون دارائهمفاهیمونکاتکلیدیمقاالتعلمیدرتعدادزیادوحجیم
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ودرطیدورهها یزمانیمختلفرابصورتمنظمومدونارائهنمودهومهمترینالگوهارادر
میدهد .
اختیارمحققینقرار 
همچنین در تحقیقات نوین ،شناسایی روندها و رویدادهای نوظهور از طریق الگوریتمهای
مخت لفموردتوجهقرارگرفتهاند.براینمونه،برخیدانشمندان(آگاروال،رمامریتاموبیده،
 )۴17۴اقدام به نمودارسازی و مصورسازی یافتههای حاصل از گرافهای طراحی شده از
روندهایروبهرشدعلمیکردهاند.همچنین،سیستمهایینیزبرایشناساییمستمرموضوعات

نوظهوردرقالبنرمافزارارائهشدهاند(الونکی،سباستین،رمامریتاموویکام.)۴177،درادامه،
میپردازیم .
بهبررسیپیشینهپژوهش 


پیشینه پژوهش
اینمقالهسعیکردهاستباتوجهبهرویکردتجزیهوتحلیلروندوبااستفادهازالگوریتم
اکتشافتوالیبهبررسیجایگاهگردشگریبپردازد.تحقیقاتنهچندانزیادیدربهکارگیری
اینروشدرصنعتگردشگریصورتگرفتهاست.شائوجیجانگ،پنگهویلیوویانیان
موردبررسیقراردادهوروندتحقیقاتحوزهی

(71374)۴172مقالهراازسال7311تا۴172
گردشگریبااستفادهازتجزیهوتحلیلعلمسنجیاستخراجنمودهاندودرنهایتنتایجنشان

میباشد و پژوهشگران کشورهای
داد که زبان انگلیسی محبوبترین زبان برای انتشار مقاله  
ایاالتمتحده،انگلستانواسترالیا بیشترینتمایلبراینوشتنمقاله،کشورهاینیوزلند،چین،
انگلستانواسترالیادارایبیشترینهمکاریگروهیدراینزمینهمیباشند.آلفونسوال پالمر،

آلبرتسسهسکووخوانخوزهمونتانو()۴112سالهایبین7331تا۴11۴رابرایکارخوددر
نظرگرفتند.درمجموعتعداد  7131مقالهبااستفادهازروشکتابشناسیموردتجزیهوتحلیل
قرارگرفتند.روهاننوهمکاران( )۴172بهمنظوربررسیروندوالگویگردشگریپایدار،
مقاالت یک بازده زمانی  ۴2ساله را با استفاده از روش کتابسنجی مورد بررسی قرار دادند.
ساواش اورن و نظمی کوزاک( )۴173روندگردشگریرادرکشورترکیهبااستفادهازهمین
اند.اردوغانبوکوهاکانبوز()۴173مطالعهکتابسنجی خودرامحدودبه


روشبررسیکرده
یحوزهی گردشگریکردندوسالهایبین ۴114تا ۴17۴رادراینمحدودهمورد


سهنشریه

ارزیابی تحلیلی حوزههای علمی در حال ظهور در صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه...
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کنکاشقراردادند.چنگ هوآ وانگو شو -چون چن( )۴174تجزیهوتحلیلکتابسنجیو
شبکه اجتماعی را در  7122۴رفرنس موجود در  373مقاله در بین سالهای  7322تا ۴17۴
مطالعهنمودند.این مطالعه نشان داد که تحقیقات مقصد گردشگری به چهارموردبرمیگردد:
تصویر مقصد ،تجربههای گردشگری و مشارکت ذینفعان ،مدلسازی معادالت ساختاری و
مدیریتارتباطبامشتری.کیویانوهمکاران()۴173گردشگریچینرادربینسالهای7313
تا  ۴17۴بااستفادهازکتابسنجیموردبررسیقراردادند.لیووهمکاران( )۴173رشدنوآوری
درگردشگریراازطریقروشکتابسنجیموردواکاویقراردادندکهمرجعآنهابرایجمع
آوریمقاالتپایگاهدادهیSSCIدرنظرگرفتهشدهبود .

گردشگریجهانی،رشدیمستمررادرششدههگذشتهتجربهکردهوبهیکیازبخشهای

اساسیاقتصادجهانیباسهمی بیشاز 73۴تریلیوندالرتبدیلشدهاستوتعدادگردشگران
جهانیبطورمستمرتاسال ۴173درحدود 331درصدافزایشیافتهاست.اینافزایشازسال
 ۴113بهبعدروبهافزایشبودهاست(سازمانتجارتجهانی.)۴172،7موفقیتطوالنیمدت
گردشگریبهبازارهاوفرصتهایجدیددرکشورهایدرحالتوسعهوابستهاست.درادبیات

میشوندکهمنجر
گردشگری،اینبازارهایجدیدبهعنوانمقاصدجدیدگردشگریشناخته  
بهبیشترینرشددرچشماندازگردشگریبینالمللیخواهندشد(الوانچی.)۴171،پیشبینی
شودکهورودبهاینمقاصدجدیدگردشگریطیسالهای  ۴171الی،۴141ساالنهبطور


می
متوسط   333درصد افزایش را تجربه نماید که این میزان افزایش ،بیش از دو برابر افزایش
درکشورهای پیشرفته خواهد بود (سازمان تجارت جهانی ،۴172 ،۴172 ،۴173 ،الوانچی،
 .)۴171
برمبنایتحلیلارائهشدهوبررسیمطالعاتپیشین،میتواندریافتکهبازاریبسیارمستعددر
کشورهایدرحالتوسعهوجودداردحالآنکهتاکنونپژوهشمناسبوکاملیدربارهکشف
حوزههای نوظهور گردشگری در کشورهای خاورمیانه بر مبنای متون و مقاالت علمی معتبر
انجامنشدهاستکهاینمهمبااستفادهازالگوریتمهایمتنکاویدراینتحقیق ارائهشده
است .همچنین پژوهشهای قبلی به بررسی الگوریتم اکتشاف توالی که از قابل اعتماد ترین
1- UNWTO
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میکردکه
میباشدنپرداختهاند.بنابراینضرورتایجاب  
روشهایکشفحوزههاینوظهور  

پژوهشیبررویکشفحوزههاینوظهوردرکشورهایدرحالتوسعهمنطقهخاورمیانهانجام

گردد.درادامهروشکارپژوهشحاضربههمراهپیادهسازیآنموردبررسیخواهدگرفت .

روششناسی پژوهش
میباشدکهازپایگاهبسیارمعتبر Web of
اولینمرحلهدراینتحقیق،گردآوریدادهها  

 Scienceیابهاختصار( WOSمعتبرترینپایگاهدادهعلمیمحققاندرسرتاسردنیا)بدست
آمده است .لغت ” “tourismکه به معنی گردشگری میباشد با در نظر گرفتن تمامی
کشورهایخاورمیانهکهشاملایران،ترکیه،سوریه،عراق،عربستان،عمان،اردن،قطر،کویت،

لبنان ،فلسطین ،بحرین و افغانستان از آسیا و مصر  ،الجزایر  ،لیبی  ،تونس و مراکش از
کشورهایقارهآفریقاهستندبررویموتورجستجویاینوبگاهبدوندرنظرگرفتنبازهزمانی

بهمنظورجلوگیریازحذفناخواستهمستنداتمهم،موردبررسیقرارگرفتودرمجموع
7737رکوردمقالهبدستآمدکهدرزمانگردآوریدادههایاینپزوهشعلمیدرتاریخ۴2
دسامبر،۴172تمامیمقاالتسال۴172پایگاهعلمیWOSضمیمهشدهبودند .

سواالتاساسیپژوهشکهازطریقمتنکاویوتحلیلیافتههابهدنبالپاسخبهآنهاهستیم،به
میباشند :
شرحزیر 
 کدامحوزههایعلمیجدیددرصنعتگردشگریخاورمیانهدرحالظهورهستند؟
 آیاروشمتنکاویاکتشافتوالی،قادربهشناساییواستخراجیافتههایتحلیلیاز
میباشد؟
مقاالتمعتبربینالمللیحوزهگردشگری 
میتوان
برمبنایحوزهها ینوظهورگردشگری،چهپیشنهاداتیرابرایتحقیقاتآتی 


ارائهنمود؟ 

میشود،
میباشد.همانگونهکهدیده  
جدول 7نشاندهندهتعداد مقاالتبهتفکیککشورها  
کشورترکیهبااختالفنسبتازیادی(حدود 21درصد)نسبتبهبقیهکشورهایمنطقهبعنوان

ارزیابی تحلیلی حوزههای علمی در حال ظهور در صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه...

78

پیشتازترینکشورازلحظتعدادسندعلمیدرزمینهگردشگریشناختهمیشود.بعدازترکیه،
بهترتیبکشورهایایرانومصربادرصدهای 74و 71درصداز 7737سندعلمیاستخراج
میگیرند .
شدهدررتبههایدوموسومقرار 

جدول  . 1کشورهای منطقه خاورمیانه به تفکیک تعداد مقاالت

درصداختصاصدادهشدهاز

نامکشور 

تعدادمقاالت

ترکیه

356

5.75

ایران

141

1571

مصر

114

171

قبرس

11

.71

اردن

6.

675

عربستانسعودی

5.

576

لبنان

55

171

کویت

15

176

قطر

14

175

عمان

16

171

اماراتمتحدهعربی

11

971

پاکستان

4

976

بحرین

4

976

7737سندعلمی

همانگونهکهبیانگردید،دراینتحقیقازروشاکتشافتوالیبهمنظوراستخراجوتحلیل
یافتهها و از نرم افزارهای   VOSViewerو  Sci2برای پیاده سازی این الگوریتم و
بهرهگرفتهشدهاست.همچنین،چارچوبنظریپژوهشوگامهایتحقیق

مصورسازییافتهها

نیزدرادامهارائهشدهاند.دراینتحقیقتالششدهاستتامهمترینعباراتورویکردهای
پژوهشی در قالب تحلیل عنا وین و کلمات کلیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و روند
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رویکردهاینوظهورپژوهشیدرگردشگریخاورمیانهمشخصگردند.گامهایطیشدهدر

اینتحقیقبهشرحزیرهستند :

دسترسی به پایگاه
دادهی WOS
یافتن تمامی مقاالت
مرتبط با پژوهش
تحلیل کلمات
کلیدی و عناوین
اعمال الگوریتم متن
کاوی اکتشاف توالی
بحث و نتیجه گیری

شکل  .1مراحل انجام کار در پژوهش


همانطور که از شکل باال استنباط میگردد این پژوهش پس از مشخص شدن پایگاه داده و
گردآوری مقاالت مرتبط با حوزهی گردشگری با اعمال کلیدواژه مناسب جهت جستجوی
مقاالت،تمامیمقاالتاستخراجشدهراموردبررسیقراردادهاستتاروندتکرارکلمات
کلیدیوعناویندرآنهامشخصگردد.برایاینمنظور،عناوینمقاالت،چکیدهمقاالتو
کلیدواژگان استخراج و مورد پاالیش و پیش پردازش قرار گرفتند و لغات غیرضروری و
تکرارشوندهازمتونحذفشدند.پسازآمادهسازیدادهها،متنکاویواکتشافتوالیبر

روی ورودیها انجام پذیرفت و نهایتا یافتهها تحلیل شده و روندهای نوظهور ارائه شدند.
چارچوبنظریپژوهشازسمتراستبهچپدرشکل۴ارائهشدهاست :

ارزیابی تحلیلی حوزههای علمی در حال ظهور در صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه...
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پیش پردازش

تحلیل یافتهها

و متن کاوی

و ارائه پیشنهادات

عناوین مقاالت
استخراج و پاالیش متون
علمی

چکیده مقاالت

کلیدواژگان

تحلیل یافتهها و ارائه روندهای
نوظهور گردشگری

متن کاوی و
اکتشاف توالی
شکل  .5چارچوب نظری پژوهش


درادامهازروشاکتشافتوالیبررویشبکه ایازکلماتکلیدیوعناویناستفادهشده
میشود.دراینپژوهش،بهواکاویعناوینوکلماتکلیدی
استودرنهایتجمعبندیارائه 

مقاالتبهدستآمده،پرداختهشدهاستتامیزانتکرارکلماتبراساسالگوریتماکتشاف
توالیاستخرا جگردد.نتایجاعمالشدهازاینالگوریتمبررویپایگاهدادهاعمالشد.شبکه
ایازعناوینوکلماتکلیدیحوزهگردشگریراتشکیلدادهوموضوعاتبرتراینحوزه
را بر روی شبکه عناوین و کلمات کلیدی  به ترتیب در جداول  ۴و  4ارائه شده است .در
جدول،۴الگوریتممذکوربررویشبکهایازلغاتکلیدیپایگاهدادهمقاالتاعمالونتایج
حاصلازآنتبیینشدهاست .
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جدول .5موضوعات برتر بدست آمده از الگوریتم الگوریتم اکتشاف توالی بر روی شبکه ای از لغات
کلیدی 

شماره ردیف

کلمه

وزن

طول دوره

شروع

پایان

7

impact

 231

۴

۴17۴

۴174

۴

heritage

 333

7

۴174

۴174

4

water

 331

2

۴112

۴113

3

model

 334

۴

۴173

۴172

2

culture

 431

7

۴113

۴113

2

value

 432

۴

۴173

۴172

1

Iran

 43۴

۴

۴17۴

۴174

1

Survey

 43۴

7

۴17۴

۴17۴

3

Islam

 ۴33

7

۴171

۴171

71

Education

 ۴31

۴

۴173

۴173

77

Conservation

 ۴32

4

۴111

۴113


جدول،۴لیستتمام  ۴1موضوعبرتردرحالظهورحوزهگردشگریرابادرنظرگرفتن
کلماتکلیدیوعناوینهریکازمقالترانشانمیدهدکهاینمقادیربراساسوزنداده

شده توسط الگوریتم اکتشاف توالی مرتب شدهاند .همانطور که مشخص است ،کلمهی
 impactدارای بیشترین تکرار و متعاقباً بیشترین وزن در میان کلمات کلیدی بوده است.
همچنینبررسیکلماتکلیدینشاندادهاستکهمباحثجدیدمانندmodelوValueنیز
دراینحوزهدرحالشکوفاییاستشکلزیرنماییگرافیکیازطولزمانی(طولهریکاز
کلماتدرشکل زیر) و نعدادلغات (ضخامت بازده زیر) بدست آمده از الگوریتم اکتشاف
توالی بر روی کلمات  کلیدیرابهشکلنمودارنشاندادهاستکهجزییاتآندرجدول4
ذکرشد .
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شکل  .6نمودار  59لغت کلیدی استخراج شده با استفاده از الگوریتم اکتشاف توالی

شکل باال خروجی کلمات کلیدی پرتکرار در بین مقاالت به دست آمده در حوزهی
گردشگری را نشان داد و شکل و جدول زیر بیان کنندهی عناوین مقاالتی است که دارای
بیشترین تکرار در بین مقاالت مرجع بودهاند .همچنین در جدول زیر ،تحلیلی از الگوریتم
اکتشافتوالیبررویشبکهایازعناوینمقاالتانجامشدکهدرجدول 4وهمچنینشکل

،4عناوینبرترآنارائهشدهاست .
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جدول .6موضوعات برتر بدست آمده از الگوریتم الگوریتم اکتشاف توالی بر روی شبکه عناوین 

شماره ردیف

کلمه

وزن

طول دوره

شروع

پایان

7

water

 331

3

۴112

۴111

۴

countries

 334

4

۴173

۴172

4

hospital

 337

۴

۴172

۴172

3

heritage

 337

۴

۴113

۴171

2

Impact

 433

۴

۴17۴

۴174

2

Turkey

 431

۴

۴112

۴112

1

Public

 431

۴

۴113

۴171

1

Model

 432

۴

۴174

۴173

3

Consumption

 43۴

4

۴174

۴172

71

Iran

 43۴

۴

۴17۴

۴174

77

Influence

 43۴

۴

۴174

۴173

 7۴

Economic

437

7

۴177

۴177

 74

Trade

4314

7

۴171

۴171

 73

Service

۴33

7

۴173

۴173

می باشدکه،دربینشبکهایازعناوینکلیدی،کلمهWater
جدولباالنشانگراینحقیقت 
میباشد .همچنین لغات
از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و دارای بیشترین وزن  
میباشند که همچنان
 hospital ، countryو  consumptionنمایانگر موضوعاتی  
میباشد.شکلزیرنمودارحاصلازجدول4
محققانبررویآنهاکارکردهوموردتوجهآنها 
را نشان داده و نتایج اعمالالگوریتماکتشاف توالی بر رویعناویندر شکل 3نمود یافته
است .
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شکل  .4نمودار  59عناوین استخراج شده با استفاده از الگوریتم اکتشاف توالی

سالهدارایتسلطبرحوزهی

دریکدورهی 4

شکلباالنشانمیدهدکلماتیمانند water

گردشگری بودهاند و بعد از سال  ۴111دیگر موضوعات مطرحی در این زمینه محسوب
نمیشدند .


یافتههای پژوهش
باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازتحقیق،مشخصگردیدکهکشورترکیه،بافاصلهزیادیاز
کشورهایدیگرخاورمیانه،اقدامبهانتشارمقاالتمتعدددرنشریاتمعتبربینالمللیدرحوزه
گردشگری نموده است که بطور عمده ،ناشی از تمرکز این کشور بر صنعت گردشگری و
میباشد.برمبنایاطالعاتبهدستآمدهاز
دستیبایبهرشددرآمدیفرآیندهازاینحوزه  
جدول ۴ونمودارهایاکتشافتوالی،یافتههایحاصلازپژوهشدرچهاربخشعمدهقابل
جمعبندیهستند .
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 بخشعمدهتمرکزمقاالتمنتشرشده،ناظربرتاثیرعواملزیرساختیوتاریخیاست
(لغات  Impactو  .)Heritageمقصود از عوامل زیرساختی و تاریخی،
یهستندکهطیسدههایگذشتهبهمنظورشهرسازیوایجادتمدندر

زیرساختها
کشورهایدرحالتوسعهخاورمیانهایجادشدهاند.اینعواملدرسطحخاورمیانهبه
شوند.ازسویدیگر،بهدلیلکمبودعواملفناوریمحوروجاذبههای

وفوریافت 
می
مبتنی بر فناوریهای پیشرفته ،عوامل تاریخی و سنتی از اهمیت بیشتری برای
گردشگراندراینکشورهابرخوردارهستند .
 درمقامدوماهمیت،تاکیدبسیاریبرموضوعدسترسیبهآبهایآزاد()water
شامل دریاها واقیانوسهایمتصل به کشورهای خاورمیانهشده است .اینتاکید به
دلیلارتباطبسیاری از کشورهایخاورمیانه با آبهایآزادواحداثتسهیالتو
میباشد .البته ارتباط با
امکانات فراوان در کنار این مناطق جهت جذب گردشگر  
میباشدکه
آبهای آزاد ،در نقطه مقابل کمبودمنابع آبشیرین دراینکشورها  

محدودیتهاییراایجادکردهاست،بااینوجودیکیازمزایایاصلیکشورهای

خاورمیانهکهدرآیندهدرمطالعاتجدیدمحوریتخواهدداشت،سواحلبسیارو
ایجادتسهیالتفراوانوبررسیاثراتآندراینمناطقخواهدبود .
سومینبعددارایاهمیتدرتحقیقاتبینالمللی،تاکیدبرارزشها،فرهنگ،اسالم


( )Values, Culture, Islamو تاثیر آنها بر غنای گردشگری منطقه خاورمیانه
میباشد .قدمت طوالنی کشورهای منطقه ،گسترش مذهب اسالم و دیدگاههای

فرهنگیمختلفدراینکشورها،منجربهایجادفضاییآکندهازدیدگاههایارزشی

گوناگون شده است که آثار خود را در ساخت و ساز ،آداب ،رسوم ،اخالقیات،
میدهد .از این رو ،تحقیقات بسیاری بر این ابعاد
تغذیه و پوشش هر کشور نشان  
تمرکزکردهاندومزایاوفرصتهایمتصورراموردبحثوبررسیقراردادهاند .

 بعدچهارمنیزآموزشوارتقایسطحعلمیدراینکشورهامیباشد.سطحوکیفیت
آموزش()Education Qualityازعواملبسیارمهمواثرگذاردررشدعلمیو
بهبودفضایکسبوکاردراینکشورهابودهاستورابطهمستقیمیرامیانسطح
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پیشرفت صنعت گردشگری در این کشورها با میزان سطح آگاهی و تحصیالت به
وجودآوردهاست .
موضوع مهمی که در روند چاپ مقاالت قابل تاکید است ،توجه ویژه به کشور ایران در
مقاالتمنتشرشده درچندسالگذشتهبودهاست.باتوجهبهبهبودارتباطاتبینالمللی،بهنظر
میرسد که توجه محققین کشورهای مختلف ،به تدریج به سمت قابلیتها و پتانسیل

میگردد .
گردشگریایرانمعطوف 
براساستحلیلذکرشده،چهاربعدمهمپژوهشهایحوزهگردشگریدرسطحکشورهای
خاورمیانهرامیتوانبهصورتزیرتقسیمبندینمود :
 .7عواملزیرساختیوتاریخیوآثارباقیماندهازنسلهایپیشین
 .۴ارتباطباآبهایآزادوارائهامکاناتوتسهیالتدرکناردریا
 .4اسالم،ارزشها،فرهنگ،آدابورسومکشورهایمنطقه
 .3کیفیتوکمیتآموزشوپژوهش 
مقاالتباتاکیدبرچهارحوزهپژوهشیمذکور،بهارائهمدلهاییبرمبنایتحلیلاطالعات

اغلب
میدهد که تاکید
کسب شده از پرسشنامهها پرداخته اند .روند چاپ مقاالت در شکل  ۴نشان  
،زیرساختهایتاریخیوآموزشبودهاست .

مقاالتدرسالهایاخیر،عمدتابرارزشها
می توانبهایننکتهدستیافتکهکشورهایمختلف،
درادامه،برمبنایارزیابیجدول  ،4
تاکید ویژه ای بر امکانات عمومی همانند دسترسی به هتلها ،بیمارستانها ،خرده فروشیها،
تسهیالتمعامالتی،خدماتشهریوشرایطاقتصادیمطلوبجهتجذبگردشگردارند.در
اینجدولنیزتاکیدمجدد یبرکشورهایایرانوترکیهودسترسیآنهابهآبهایآزادشده
است.مهمترینموضوعاتیکهدرسالهایاخیربرمبنایجدول4موردپژوهشقرارگرفتهاند

شامل خدمات شهری ،بیمارستانها و خدمات بهداشتی ،کیفیت محصوالت مصرفی توسط
گردشگران و اثرگذاری نظر گردشگران بر ورود گردشگران جدید به کشورهای خاورمیانه
بودهاست .
برمبنایتحلیلارائهشدهدربخشقبل،شبکهعناوینکلیدیمورداستفادهدرتحقیقاتبین
المللیحوزهگردشگریدرشکل2ارائهشدهاست :
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شکل  .5لغات کلیدی مطرح شده در تحقیقات بین المللی گردشگری در حوزه خاورمیانه


همچنیندرشکل،2مهمترینلغاتکلیدیمورداستفادهدرتحقیقاتبهتفکیکارائهشدهاند .
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