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  گردشگریی علمی در حال ظهور در صنعت ها ارزیابی تحلیلی حوزه

 ی متن کاویها منطقه خاورمیانه با استفاده از الگوریتم
 

**7،سیدمحمدجعفرجاللی*ایمانرئیسیوانانی
5/۲/۵5تاریخ دریافت:  

۲2/2۲/۵9تاریخ پذیرش:   

 چکیده

یمذهبی،انسانشناسانوگردشگرانهاصنعتگردشگرییکیازصنایعیاستکهبرایدولت،صنعت،گروه

بررسیروندعلمیموجوددرحوزهگردشگریمیهایازجنبه تواندشناختهرمختلفدارایاهمیتاست.

وهایکازگروه شده نهایتباعثآگاهیپژوهشگراناینحوزه بیشترکندودر اینحوزه از را یمذکور

وندعلمیگیریدرستصاحبانمشاغلومناصبرابههمراهداشتهباشد.هدفپژوهشحاضربررسیرتصمیم

باشدکهبااستفادهازالگوریتممتنکاویاکتشافتوالیمییخاورمیانههاحوزهگردشگریدرتمامیکشور

Web of Scienceیکند.بدینمنظورپایگاهدادهمییدرحالظهورکمکهاباشدکهبهشناختحوزهمی

مقالهباجستجوی7737انتخابشد.مجموعایعلمیجهان،برایبررسیمقاالتبهعنوانمعتبرترینپایگاهداده

گرفتنکشورهایخاورمیانه”Tourism“لغت نظر در میانبا از استخراجشد. مذکور داده رویپایگاه بر

میروش تحلیل و استخراج را علمی روندهای که مختلفی روهای ازکنند، استفاده با کاوی متن معتبر ش

(انتخابوازاینروشبرایتحلیلوارزیابیمقاالتاستخراجBurst Detectionالگوریتماکتشافتوالی)

تحلیلمقاالتنشان نتایجحاصلاز است. داشته بر در نیز نتایجقابلتوجهیرا استکه شده استفاده شده

حوزهمی برخیاز هادهدکه مقاالتبینالمللییعلمی، کلماتکلیدیوچکیده عنوان، بیشتریدر تکرار

یعلمینسبتبهدیگرحوزهونیازبهتوجهبیشتربهآنهادرحوزههادارندکهحاکیازاهمیتبیشتراینحوزه

گردشگریاست.

سنجیسنجی؛کتابالگوریتماکتشافتوالی؛علمگردشگری؛ :ها کلیدواژه
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 مقدمه

چندهر.شودمیگرفتهنظردرتفریحیمسافرتعنوانبهگردشگرییاسیاحتکلیطوربه

یاکارمحیطازآنواسطهبهشخصکهشودمیمسافرتیهرگونهشاملاخیرهایسالدرکه

توسط7341سالدرباراولین«گردشگر»و«گردشگری»اصطالحات.شودخارجخودزندگی

بیشزمانمدتباوکشورازخارجبهسفربهگردشگری.گرفتندقراراستفادهموردمللجامعه

ازآنجاییکهصنعتگردشگرینقشبسیار.(۴172شود)ویوروجین،میاطالقساعت۴3از

کند،امروزهتوجهبهگردشگریمهمیرادررفاهاجتماعیواقتصادیجوامعمیزبانبازیمی

اعالم اساس بر(.۴113لولو،ها،۴177ست)واکروواکر،بهدلیلآثارمثبتآنافزایشیافتها

بزرگ گردشگریدر ،(۴172)7گردشگریوسفر شورایجهانی ترین حالتبدیلشدنبه

درگردشگریومسافرت۴173سال.در(7411زاده،آقاسیوزادهابراهیم)  صنعتجهانیاست

۴42331داخلیحدودناخالصتولید دالر (داخلیدنیاناخالصکلتولیداز٪437)میلیارد

براساسآمارارائهشدهاز.(۴172درآمدزاییداشتهاست)شورایجهانیگردشگریوسفر،

 شورایجهانی سال در سفر مناطق۴112گردشگریو کلدرآمد از بیشتر اسپانیا درآمد ،

خاورمیانهوآفریقابودهاستامادرسالهایاخیرآسیاعملکردبهتریدرورودجهانگردداشته

وتوانستهدرجذبگردشگرازآمریکاپیشیبگیردوبعدازاروپادرجایگاهدومقرارگیردکه

یلرشدگردشگریدرکشورهاییمانندچین،کره،تایلندوهنداست.درآمداینجایگاهبهدل

میلیاردبودهاستکهپایینتریندرآمدراداشته۴3حدود۴112کشورهایآفریقاییدرسال

 سال در رقم این ۴174اما بر بالغ مبلغی نشان2231به آمار این است. رسیده دالر میلیون

باشد.خاورمیانهنیزعلیرغمبرخورداریهابهاینصنعتمیردولتیتوجههرچهبیشتدهنده

یگردشگریبهعلتمسائلسیاسیواجتماعیخاصموفقیتچندانیدرجذبهاازجاذبه

می نشان آمارها است. نداشته وگردشگر ترکیه تنها توسعه حال بینکشورهایدر در دهد

نیادرصنعتگردشگریقراردارند)شورایکشوربرترد71دربین۴173مکزیکدرسال

(.۴172جهانیگردشگریوسفر،
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یگردشگریبااستفادهازاستخراجکلماتاینمقالهبهدنبالبررسیروندتغییراتدرحوزه

پرتکراردرعنوان،کلماتکلیدیوچکیدهاست.بدینمنظورسعیشدتمامیمقاالتحوزه

داده پایگاه تحلیلیجامعWeb of Scienceیگردشگریدر تا گیرد قرار استفاده مورد

ارائهشوداماباتوجهبهاینکهتعدادمقاالتبسیارزیادوخارجازتواناستخراجوتحلیلدر

خاورمیانهرایانه بررسیبه کشورهایمورد شدکه گرفته تصمیم لذا بود، استفاده هایمورد

ازسویپژوهشگرانخاورمیانهدرحوزهگردشگریدرمحدودگرددوسیرمقاالتمنتشرشده

 گیرد. قرار بررسی مورد سالها تمامی انتخاب مرجعبه Web of Scienceدلیل عنوان

اعتبارمقاالتموجوددرآنوجایگاهخاصاینپایگاهدادهدرمیانمحققاناستخراجمقاالت،

می باشد. نظراز وتحلیلروندمورد شدهبرایتجزیه روشالگوریتماکتشافتوالیاستفاده

براساسکلماتکلیدی،عناوینوچکیدهتفکیکشدهوبیشترینوکمتریناستوداده ها

)وناکوVOSViewerافزارآنهاموردبحثقرارگرفتهاست.برایانجاماینتحقیقازنرم

(استفادهشدهاست.۴113)تیم،Sci2(و۴113والتمن،

هاصلیاینپژوهش،نیازبهبررسیگستردهوکاملمقاالتمعتبردرحوزهگردشگریبهمسال

یعلمینوظهورویامرجعدرسطحخاورمیانهبودهاستتاهامنظورشناساییوتحلیلحوزه

امکانایجادبینشتحلیلینسبتبهروندهایفعلیوآتیاینحوزهرابرایمحققانآتیفراهم

ویدیگر،باتوجهبهحجموپیچیدگیباالیمتونمختلفعلمی،امکانبررسیآورد.ازس

بهمینجهتازرویکردمتن مقاالتباروشمطالعهوخالصهسازیمتونعمالوجودندارد.

هایروشمتنکاوی،برایبررسیدادههاکاویواکتشافتوالیبهعنوانیکیاززیرمجموعه

بهرهگرفتهشدهاست.هاواستخراجوتحلیلیافته

یعلمیجدیدونوظهوردرصنعتهادراینپژوهشبهچندسواالتاساسیدرزمینهحوزه

توانمندی پیشنهاداتکاربردیهاگردشگریخاورمیانه، یروشمتنکاویاکتشافتوالیو

برایتحقیقاتآتیحوزهگردشگریخواهیمپرداخت.درادامهتوضیحاتتجزیهوتحلیلو

گیریارائهخواهدشد.نتیجه
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 و مروری بر مطالعات گذشته نظری مبانی

بهیاودهندمیانجامسفرهنگامدرگردشگرانکهاستییهافعالیتکلیهشاملگردشگری

نظایرواقامتمقصد،ومبداًبینجاییجابهسفر،برایریزیبرنامهشاملشودمیمربوطآنها

7412زاهدی،ورنجبران)آن تعاریفتمامیبهتوجهباگردشگریجهانیشورای(.

منتشرنهاییتعریفیک7332سالدربودندشدهارائه7333سالازقبلتاکهگردشگری

ومسافرتخودزندگیعادیمکانازغیرمکانیبهکهافرادییافردفعالیتهایمجموعه:»کرد

نیزآنانمسافرتازهدفوکنندمیاقامتآنجادرسالیکحداکثروشبیکحداقل

استفراغتاوقاتگذراندن .«شودنمیآنشاملدرآمدکسبواشتغالنظیراهدافیالبته.

»استزیرشرحبهگردشگرازمللسازمانتعریف کسی(موقتیکنندهبازدید)گردشگر:

امورانجامدیدنی،نقاطازبازدیدتعطیالت،گذراندناستراحت،تفریح،منظوربهکهاست

درشرکتوماموریتخانواده،ازدیدارزیارت،ورزش،تجارت،معالجه،ودرمانیپزشکی،

ازکمتراواقامتاینکهبرمشروطشود؛میاطالقکندمیسفردیگرکشوریدرهاکنفرانس

7413رضوانی،)«نباشدماه4ازبیشتروساعت۴3 7331)جعفریدیدگاهاز(. گردشگری(

استمختلفافرادبرایمتفاوتیمعانیدارای منبعکهجهتاینازدولتبرایگردشگری.

دراستاهمیتدارایاستتکاثریضریباثرومخارجسرانهاقتصادی،یهافعالیتاشتغال،

یادآورمذهبییهادستهبرایگردشگری.استدرآمدوتبلیغمعنیبهصنعتبرایکهحالی

براینهایتدرواستفرهنگتغییروتعاملبرایفرصتیشناسانانسانبرایواستمعنویت

.(7331)جعفری،استآموزشوآسودگیاستراحت،روزمره،امورازفراغتگردشگرخود

مثلبپردازندکشورآندرراهاییهزینهبایدالزاماًشوندمیواردکشوریبهگردشگرانوقتی

هزینهنقل،وحملهزینهتفریحات،هزینهمهمانخانه،هتل،اقامت،محلوخوراکهزینه

پردازندمیمیزبانکشوربومیکاالیوسوغاتیخریدبابتکهپولیهمچنینوتورها،گشتها،

کنندمیمیزبانکشورواردکهارزیطریقازهاهزینهایندیدنیمکانیاموزهبهورودهزینهو

شوندمیمیزبانکشوراقتصادیرونقباعث گردشگریفعالیتهایتوسعهبادیگر،طرفاز.

وجوانجمعیتباکهکشورهاییبرایامراینوشودمیفراهماشتغالایجادبرایزمینه

شودمیمیزبانکشورواردکهگردشگرنفردههرازاستمفیدبسیارهستندروروبهمتقاضی
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میایجادشغلیفرصتیک )لیپر، صنعتگردشگری۴113گردد کارگیریبهطریقاز(.

دنبالبهرافرهنگیومحیطیزیستاقتصادی،اجتماعی،منافعخارجی،وداخلیمنابعهمزمان

7411زاده،آقاسیوزادهابراهیم)دارد برایاصلینیرویگردشگریکشورهاازبرخیدر(.

7411بیدختی،)استاقتصادیرشد ازبسیاریکهباالستقدریبهگردشگریاهمیت(.

(.7411نظری،وزرگرزارعی،)نامندمینامرئیصادراتراآنداناناقتصاد

از استفاده برمبنایتاثیرعظیموکارکردگستردهصنعتگردشگریدرکشورهایمختلف،

دقیقاطالعاتمسافرت و تحلیلسریع منظور رویکردهایهافناوریاطالعاتبه عالئقو و

فناوریپژو از گسترشامکاناتحاصل با است. یافته گسترشفراوانی نیز حوزه این هشی

یاجتماعی،عالقهبیشترینیزبهسمتیافتنرویکردهاینوینپژوهشیباهااطالعاتوشبکه

یریاضیتوانمندوهوشمندایجادشدهاست)بورکوکاپیننریسانن،هااستفادهازالگوریتم

ه۴172 اسمیتو ، ۴172مکاران، فسنمایر، و مگنینی ژیانگ، بررسی۴172، به ادامه، در .)

پردازیم.میالگوریتماکتشافتوالی

 

 توالی روش اکتشاف

)کلینبرگ،بکارگرفتهشد۴114درسالینبرگبارتوسطکلیننخستیاکتشافتوالالگوریتم

یدمختلفاستفادهگردیعلمیهادرحالظهوردررشتهیهاحوزهیصوبهمنظورتشخ(۴114

هاییانجریزبهمنظورآنالیتم،الگورینا(.۴173،سواروخان،۴177)گو،وینگارتوبورنر،

برایمقاالتعلمیاهایمیلایر)نظیمتن ، یانجریکهاییتفعالیبررسی( دورهیکدر

کلیدواژگانودیگراست.یدمفی،زمان متونعلمیاعمازعنوان،چکیده، دراینالگوریتم،

یمقاالتبهالگوریتمارائهشدهوسپس،روندعلمیحاصلازمقاالتدرطیسالیانهابخش

همچنیناینامکاننیزوجودداردکههمروندیعناوینمیمختلفموردتحلیلقرار گیرد.

 نیز محتوایآنها ارتباطبینحوزهمقاالتبا و گیرد تحلیلقرار بررسیو یکلیدیهامورد

یاجزاینترازمهمی،هرمقالهعلمینوعناویدیلغاتکلعلمیبینرشتهاینیزارزیابیشوند.

ید)پوالکوادلر،نمایانمقالهرابیموضوعوروندکلتواندیکهمباشندیمیمقالهعلمیک

دارائهمفاهیمونکاتکلیدیمقاالتعلمیدرتعدادزیادوحجیماینالگوریتم،رون.(۴173
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یزمانیمختلفرابصورتمنظمومدونارائهنمودهومهمترینالگوهارادرهاودرطیدوره

دهد.میاختیارمحققینقرار

الگوریتم طریق از نوظهور رویدادهای و روندها شناسایی نوین، تحقیقات در یهاهمچنین

براینمونه،برخیدانشمندان)آگاروال،رمامریتاموبیده،مخت لفموردتوجهقرارگرفتهاند.

یافته۴17۴ مصورسازی و نمودارسازی به اقدام گرافها( از حاصل ازهای شده طراحی ی

یینیزبرایشناساییمستمرموضوعاتهاروندهایروبهرشدعلمیکردهاند.همچنین،سیستم

(.درادامه،۴177لبنرمافزارارائهشدهاند)الونکی،سباستین،رمامریتاموویکام،نوظهوردرقا

پردازیم.میبهبررسیپیشینهپژوهش



 پژوهش پیشینه

الگوریتم از استفاده با تحلیلروندو و بهرویکردتجزیه توجه استبا اینمقالهسعیکرده

بپردازد.تحقیقاتنهچندانزیادیدربهکارگیریاکتشافتوالیبهبررسیجایگاهگردشگری

یانیانلیووهویپنگجانگ،اینروشدرصنعتگردشگریصورتگرفتهاست.شائوجی

یموردبررسیقراردادهوروندتحقیقاتحوزه۴172تا7311مقالهراازسال71374(۴172)

اندودرنهایتنتایجنشانگردشگریبااستفادهازتجزیهوتحلیلعلمسنجیاستخراجنموده

انگلیسیمحبوب زبان که مقالهداد انتشار برای زبان کشورهایمیترین پژوهشگران و باشد

بیشترینتمایلبراینوشتنمقاله،کشورهاینیوزلند،چین،ایاالتمتحده،انگلستانواسترالیا

آلفونسوالانگلستانواسترالیادارایبیشترینهمکاریگروهیدراینزمینهمی پالمر،باشند.

رابرایکارخوددر۴11۴تا7331سالهایبین(۴112)خوزهمونتانوسکووخوانسسهآلبرت

مقالهبااستفادهازروشکتابشناسیموردتجزیهوتحلیل7131نظرگرفتند.درمجموعتعداد

روهاننوهمکاران بررسیروندوالگویگردشگریپایدار،(۴172)قرارگرفتند. بهمنظور

زمانی ۴2مقاالتیکبازده روشکتابسنجیمورد از استفاده با را دادند.ساله بررسیقرار

روندگردشگریرادرکشورترکیهبااستفادهازهمین(۴173)کوزاکنظمیواورنساواش

خودرامحدودبهکتابسنجیمطالعه(۴173)کانبوزهااند.اردوغانبوکوروشبررسیکرده

رادراینمحدودهمورد۴17۴تا۴114گردشگریکردندوسالهایبینییحوزهسهنشریه
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تجزیهوتحلیلکتابسنجیو(۴174)چنچون-شووانگوهوآکنکاشقراردادند.چنگ

 در اجتماعیرا 7122۴شبکه در بینسال373رفرنسموجود در 7322یهامقاله ۴17۴تا

ای چهارموردبرمیگردد:بهگردشگریمقصدتحقیقاتکهدادنشانمطالعهنمطالعهنمودند.

وساختاریمعادالتمدلسازیذینفعان،مشارکتوگردشگرییهاتجربهمقصد،تصویر

7313گردشگریچینرادربینسالهای(۴173)مشتری.کیویانوهمکارانباارتباطمدیریت

رشدنوآوری(۴173)بااستفادهازکتابسنجیموردبررسیقراردادند.لیووهمکاران۴17۴تا

درگردشگریراازطریقروشکتابسنجیموردواکاویقراردادندکهمرجعآنهابرایجمع

درنظرگرفتهشدهبود.SSCIیآوریمقاالتپایگاهداده

یهاگردشگریجهانی،رشدیمستمررادرششدههگذشتهتجربهکردهوبهیکیازبخش

تریلیوندالرتبدیلشدهاستوتعدادگردشگران73۴بیشازاساسیاقتصادجهانیباسهمی

درصدافزایشیافتهاست.اینافزایشازسال331درحدود۴173جهانیبطورمستمرتاسال

(.موفقیتطوالنیمدت7،۴172بهبعدروبهافزایشبودهاست)سازمانتجارتجهانی۴113

کشورهایدرحالتوسعهوابستهاست.درادبیاتیجدیددرهاگردشگریبهبازارهاوفرصت

شوندکهمنجرمیگردشگری،اینبازارهایجدیدبهعنوانمقاصدجدیدگردشگریشناخته

(.پیشبینی۴171بهبیشترینرشددرچشماندازگردشگریبینالمللیخواهندشد)الوانچی،

،ساالنهبطور۴141الی۴171یهاشودکهورودبهاینمقاصدجدیدگردشگریطیسالمی

 افزایش333متوسط برابر دو بیشاز افزایش، میزان این که نماید تجربه افزایشرا درصد

 جهانی، تجارت )سازمان بود خواهد پیشرفته ۴173درکشورهای ،۴172 الوانچی،۴172، ،

۴171.)

کهبازاریبسیارمستعددرتواندریافتمیبرمبنایتحلیلارائهشدهوبررسیمطالعاتپیشین،

کشورهایدرحالتوسعهوجودداردحالآنکهتاکنونپژوهشمناسبوکاملیدربارهکشف

مقاالتعلمیمعتبرهاحوزه و مبنایمتون بر کشورهایخاورمیانه گردشگریدر ینوظهور

الگوریتم از استفاده اینمهمبا استکه اینتحقیقهاانجامنشده ارائهشدهیمتنکاویدر

همچنینپژوهش ترینهااست. قابلاعتماد از بررسیالگوریتماکتشافتوالیکه یقبلیبه

                                                                                                                                                                                 

1- UNWTO 
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کردکهمیباشدنپرداختهاند.بنابراینضرورتایجابمیینوظهورهایکشفحوزههاروش

ینوظهوردرکشورهایدرحالتوسعهمنطقهخاورمیانهانجامهاپژوهشیبررویکشفحوزه

د.درادامهروشکارپژوهشحاضربههمراهپیادهسازیآنموردبررسیخواهدگرفت.گرد

 

 پژوهش شناسیروش

میهااولینمرحلهدراینتحقیق،گردآوریداده ازپایگاهبسیارمعتبر  Web ofباشدکه

ScienceیابهاختصارWOSمعتبرترینپایگاهدادهعلمیمحققاندرسرتاسردنیا(بدست(

است.  آمده گردشگری”tourism“لغت معنی به تمامیمیکه گرفتن نظر در با باشد

ایران،ترکیه،سوریه،عراق،عربستان،عمان،اردن،قطر،کویت،یخاورمیانهکهشاملهاکشور

افغانستان و بحرین فلسطین، آسیالبنان، از تونسو ، لیبی ، الجزایر ، ازومصر مراکش

بررویموتورجستجویاینوبگاهبدوندرنظرگرفتنبازهزمانییقارهآفریقاهستندهاکشور

بهمنظورجلوگیریازحذفناخواستهمستنداتمهم،موردبررسیقرارگرفتودرمجموع

۴2یاینپزوهشعلمیدرتاریخهارکوردمقالهبدستآمدکهدرزمانگردآوریداده7737

ضمیمهشدهبودند.WOSپایگاهعلمی۴172،تمامیمقاالتسال۴172دسامبر



بهدنبالپاسخبهآنهاهستیم،بههاسواالتاساسیپژوهشکهازطریقمتنکاویوتحلیلیافته

باشند:میشرحزیر

 هدرحالظهورهستند؟یعلمیجدیددرصنعتگردشگریخاورمیانهاکدامحوزه 

 یتحلیلیازهاآیاروشمتنکاویاکتشافتوالی،قادربهشناساییواستخراجیافته

 باشد؟میمقاالتمعتبربینالمللیحوزهگردشگری

 توانمیینوظهورگردشگری،چهپیشنهاداتیرابرایتحقیقاتآتیهابرمبنایحوزه

ارائهنمود؟



تعداد7جدول همانگونهکهدیدهمیمقاالتبهتفکیککشورهانشاندهنده شود،میباشد.

زیادی)حدود اختالفنسبتا نسبتبهبقیهکشور21کشورترکیهبا یمنطقهبعنوانهادرصد(
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شود.بعدازترکیه،میپیشتازترینکشورازلحظتعدادسندعلمیدرزمینهگردشگریشناخته

سندعلمیاستخراج7737درصداز71و74درصدهایبهترتیبکشورهایایرانومصربا

گیرند.مییدوموسومقرارهاشدهدررتبه
 ی منطقه خاورمیانه به تفکیک تعداد مقاالتها کشور.  1جدول 

 تعدادمقاالتنامکشور
درصداختصاصدادهشدهاز

 سندعلمی7737

 5.75 356 ترکیه

 1571 141 ایران

 171 114 مصر

 71. 11 قبرس

 675 .6 اردن

 576 .5 عربستانسعودی

 171 55 لبنان

 176 15 کویت

 175 14 قطر

 171 16 عمان

 971 11 اماراتمتحدهعربی

 976 4 پاکستان

 976 4 بحرین

 

دراینتحقیقازروشاکتشافتوالیبهمنظوراستخراجوتحلیل همانگونهکهبیانگردید،

هایافته افزارهای نرم از VOSViewerو وSci2و الگوریتم این سازی پیاده برای

یتحقیقهابهرهگرفتهشدهاست.همچنین،چارچوبنظریپژوهشوگامهامصورسازییافته

دراینتحقیقتالششدهاستتامهمترینعباراتورویکردهای نیزدرادامهارائهشدهاند.

قالبتحلیلعنا روندپژوهشیدر و گرفته بررسیقرار بحثو کلماتکلیدیمورد وینو
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یطیشدهدرهارویکردهاینوظهورپژوهشیدرگردشگریخاورمیانهمشخصگردند.گام

اینتحقیقبهشرحزیرهستند:



 
 مراحل انجام کار در پژوهش. 1شکل 



شکلباالاستنباطمی از که وهمانطور داده پایگاه مشخصشدن اینپژوهشپساز گردد

حوزه کلیدواگردآوریمقاالتمرتبطبا اعمال مناسبجهتجستجوییگردشگریبا ژه

روندتکرارکلمات استتا بررسیقرارداده مورد را تمامیمقاالتاستخراجشده مقاالت،

عناوینمقاالت،چکیدهمقاالتو برایاینمنظور، کلیدیوعناویندرآنهامشخصگردد.

و لغاتغیرضروری و گرفتند پیشپردازشقرار پاالیشو مورد و استخراج کلیدواژگان

،متنکاویواکتشافتوالیبرهاتکرارشوندهازمتونحذفشدند.پسازآمادهسازیداده

ورودی یافتههاروی نهایتا و پذیرفت شدند.هاانجام ارائه نوظهور روندهای و شده تحلیل

ارائهشدهاست:۴چارچوبنظریپژوهشازسمتراستبهچپدرشکل

دسترسی به پایگاه 

  WOS یداده

یافتن تمامی مقاالت 

 مرتبط با پژوهش

کلمات  تحلیل

کلیدی و عناوین 

اعمال الگوریتم متن 

 کاوی اکتشاف توالی

 بحث و نتیجه گیری
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 نظری پژوهش چارچوب. 5شکل 



شده ایازکلماتکلیدیوعناویناستفاده ازروشاکتشافتوالیبررویشبکه ادامه در

شود.دراینپژوهش،بهواکاویعناوینوکلماتکلیدیمیبندیارائهاستودرنهایتجمع

مقاالتبهدستآمده،پرداختهشدهاستتامیزانتکرارکلماتبراساسالگوریتماکتشاف

نتایجاعمالشدهازاینالگوریتمبررویپایگاهدادهاعمالشد.شبکهتوالیاستخرا جگردد.

ایازعناوینوکلماتکلیدیحوزهگردشگریراتشکیلدادهوموضوعاتبرتراینحوزه

جداول ترتیبدر به کلماتکلیدی عناوینو رویشبکه بر 4و۴را در است. شده ارائه

بررویشبکهایازلغاتکلیدیپایگاهدادهمقاالتاعمالونتایج،الگوریتممذکور۴جدول

حاصلازآنتبیینشدهاست.
  

 استخراج متون علمی
 پیش پردازش 

 و متن کاوی

 تحلیل یافته ها 

 و ارائه پیشنهادات

تحلیل یافته ها و ارائه روندهای 
 نوظهور گردشگری

استخراج و پاالیش متون 
 علمی

 عناوین مقاالت

 چکیده مقاالت

 متن کاوی و

اکتشاف توالی   
 کلیدواژگان
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 لغات از ای شبکه روی بر توالی اکتشاف الگوریتم الگوریتم از آمده بدست  برتر موضوعات .5جدول

کلیدی

 پایان شروع طول دوره وزن کلمه شماره ردیف

7 impact 231۴ ۴17۴ ۴174 

۴ heritage 3337 ۴174 ۴174 

4 water 3312 ۴112 ۴113 

3 model 334۴ ۴173 ۴172 

2 culture 4317 ۴113 ۴113 

2 value 432۴ ۴173 ۴172 

1 Iran 43۴۴ ۴17۴ ۴174 

1 Survey 43۴7 ۴17۴ ۴17۴ 

3 Islam ۴337 ۴171 ۴171 

71 Education ۴31۴ ۴173 ۴173 

77 Conservation ۴324 ۴111 ۴113 



لیستتمام۴جدول  بادرنظرگرفتن۴1، را موضوعبرتردرحالظهورحوزهگردشگری

دهدکهاینمقادیربراساسوزندادهکلماتکلیدیوعناوینهریکازمقالترانشانمی

شده مرتب توالی اکتشاف الگوریتم توسط کلمهشده است، مشخص که همانطور یاند.

impactاستبیشترینمتعاقباًوتکراربیشتریندارای بوده کلماتکلیدی میان در .وزن

نیزValueوmodelهمچنینبررسیکلماتکلیدینشاندادهاستکهمباحثجدیدمانند

دراینحوزهدرحالشکوفاییاستشکلزیرنماییگرافیکیازطولزمانی)طولهریکاز

ل نعداد و زیر(کلماتدرشکلزیر( اکتشافالگوریتمازآمدهبدستغات)ضخامتبازده

4کلیدیرابهشکلنمودارنشاندادهاستکهجزییاتآندرجدولکلماترویبرتوالی

ذکرشد.
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 اکتشاف توالی الگوریتم از استفاده با شده لغت کلیدی استخراج 59 نمودار . 6شکل 

 

 در پرتکرار کلیدی کلمات خروجی باال حوزهشکل در آمده دست به مقاالت یبین

کننده بیان زیر جدول شکلو و داد نشان دارایگردشگریرا یعناوینمقاالتیاستکه

بوده مقاالتمرجع بین در تکرار الگوریتمبیشترین از تحلیلی زیر، جدول در همچنین اند.

وهمچنینشکل4لایازعناوینمقاالتانجامشدکهدرجدواکتشافتوالیبررویشبکه

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

 پایان شروع طول دوره وزن کلمه شماره ردیف

7 water 3313 ۴112 ۴111 

۴ countries 3344 ۴173 ۴172 

4 hospital 337۴ ۴172 ۴172 

3 heritage 337۴ ۴113 ۴171 

2 Impact 433۴ ۴17۴ ۴174 

2 Turkey 431۴ ۴112 ۴112 

1 Public 431۴ ۴113 ۴171 

1 Model 432۴ ۴174 ۴173 

3 Consumption 43۴4 ۴174 ۴172 

71 Iran 43۴۴ ۴17۴ ۴174 

77 Influence 43۴۴ ۴174 ۴173 

7۴Economic 437 7 ۴177 ۴177 

74Trade 4314 7۴171 ۴171 

73Service ۴33 7۴173 ۴173 

 

Waterباشدکه،دربینشبکهایازعناوینکلیدی،کلمهمیجدولباالنشانگراینحقیقت

وزن بیشترین دارای و است برخوردار توجهی قابل جایگاه لغاتمیاز همچنین باشد.

country ،hospital موضوعاتیconsumptionو همچنانمینمایانگر که باشند

4باشد.شکلزیرنمودارحاصلازجدولمیمحققانبررویآنهاکارکردهوموردتوجهآنها

نتایجاعمالالگوریتماکتشافتوالی  و نشانداده شکلبررا یافته3رویعناویندر نمود

است.
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 اکتشاف توالی الگوریتم از فادهاست با شده استخراج عناوین 59 نمودار . 4شکل 

 

یسالهدارایتسلطبرحوزه4یدریکدورهwaterدهدکلماتیمانندشکلباالنشانمی

بوده گردشگری سال از بعد و محسوب۴111اند زمینه این در مطرحی موضوعات دیگر

شدند.نمی

 

 پژوهش یها یافته

گردیدکهکشورترکیه،بافاصلهزیادیازباتوجهبهنتایجبهدستآمدهازتحقیق،مشخص

کشورهایدیگرخاورمیانه،اقدامبهانتشارمقاالتمتعدددرنشریاتمعتبربینالمللیدرحوزه

صنعتگردشگریو بر اینکشور تمرکز ناشیاز عمده، بطور استکه گردشگرینموده

اینحوزه از برمبمیدستیبایبهرشددرآمدیفرآینده ازباشد. نایاطالعاتبهدستآمده

یحاصلازپژوهشدرچهاربخشعمدهقابلهاونمودارهایاکتشافتوالی،یافته۴جدول

جمعبندیهستند.
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 بخشعمدهتمرکزمقاالتمنتشرشده،ناظربرتاثیرعواملزیرساختیوتاریخیاست

 Impact)لغات تاریخی،Heritageو و زیرساختی عوامل از مقصود .)

یگذشتهبهمنظورشهرسازیوایجادتمدندرهایهستندکهطیسدههازیرساخت

کشورهایدرحالتوسعهخاورمیانهایجادشدهاند.اینعواملدرسطحخاورمیانهبه

یهاشوند.ازسویدیگر،بهدلیلکمبودعواملفناوریمحوروجاذبهمیوفوریافت

فناوری بر عواهامبتنی پیشرفته، برایی بیشتری اهمیت از سنتی و تاریخی مل

گردشگراندراینکشورهابرخوردارهستند.

 تاکیدبسیاریبرموضوعدسترسیبهآب اهمیت، (waterیآزاد)هادرمقامدوم

اقیانوس و اینتاکیدبههاشاملدریاها است. یمتصلبهکشورهایخاورمیانهشده

کشورهایخاو آبدلیلارتباطبسیاریاز با احداثتسهیالتوهارمیانه و یآزاد

جهتجذبگردشگر مناطق این کنار در بامیامکاناتفراوان ارتباط البته باشد.

اینکشورهاهاآب منابعآبشیریندر مقابلکمبود نقطه در باشدکهمییآزاد،

اینوجودیکیازمزایایاصلیکشورهایهامحدودیت با است، ایجادکرده ییرا

خاورمیانهکهدرآیندهدرمطالعاتجدیدمحوریتخواهدداشت،سواحلبسیارو

ایجادتسهیالتفراوانوبررسیاثراتآندراینمناطقخواهدبود.

 فرهنگ،اسالمهاسومینبعددارایاهمیتدرتحقیقاتبینالمللی،تاکیدبرارزش،

(Values, Culture, Islamغنای بر آنها تاثیر و خاورمیانه( گردشگریمنطقه

دیدگاهمی و اسالم مذهب گسترش منطقه، کشورهای طوالنی قدمت یهاباشد.

یارزشیهافرهنگیمختلفدراینکشورها،منجربهایجادفضاییآکندهازدیدگاه

اخالقیات، رسوم، آداب، ساز، ساختو در را خود آثار استکه شده گوناگون

نشا کشور پوششهر و ابعادمینتغذیه این بر تحقیقاتبسیاری رو، این از دهد.

یمتصورراموردبحثوبررسیقراردادهاند.هاتمرکزکردهاندومزایاوفرصت

 باشد.سطحوکیفیتمیبعدچهارمنیزآموزشوارتقایسطحعلمیدراینکشورها

شدعلمیو(ازعواملبسیارمهمواثرگذاردررEducation Qualityآموزش)

بهبودفضایکسبوکاردراینکشورهابودهاستورابطهمستقیمیرامیانسطح
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تحصیالتبه میزانسطحآگاهیو با اینکشورها پیشرفتصنعتگردشگریدر

وجودآوردهاست.

در ایران کشور به ویژه توجه است، تاکید قابل مقاالت چاپ روند در که مهمی موضوع

درچندسالگذشتهبودهاست.باتوجهبهبهبودارتباطاتبینالمللی،بهنظرمقاالتمنتشرشده

قابلیتمی سمت به تدریج به مختلف، کشورهای محققین توجه که پتانسیلهارسد و

گردد.میگردشگریایرانمعطوف

یحوزهگردشگریدرسطحکشورهایهابراساستحلیلذکرشده،چهاربعدمهمپژوهش

توانبهصورتزیرتقسیمبندینمود:میخاورمیانهرا

 یپیشینهاعواملزیرساختیوتاریخیوآثارباقیماندهازنسل .7

 یآزادوارائهامکاناتوتسهیالتدرکناردریاهاارتباطباآب .۴

 ،فرهنگ،آدابورسومکشورهایمنطقههااسالم،ارزش .4

کیفیتوکمیتآموزشوپژوهش .3

ییبرمبنایتحلیلاطالعاتهامقاالتباتاکیدبرچهارحوزهپژوهشیمذکور،بهارائهمدلاغلب

پرسشنامه از شکلهاکسبشده چاپمقاالتدر روند اند. تاکیدمینشان۴پرداخته که دهد

یتاریخیوآموزشبودهاست.ها،زیرساختهایاخیر،عمدتابرارزشهامقاالتدرسال

توانبهایننکتهدستیافتکهکشورهایمختلف،می،4برمبنایارزیابیجدولدرادامه،

هتل دسترسیبه امکاناتعمومیهمانند ایبر ویژه بیمارستانهاتاکید فروشیها، خرده ،ها،

تسهیالتمعامالتی،خدماتشهریوشرایطاقتصادیمطلوبجهتجذبگردشگردارند.در

یبرکشورهایایرانوترکیهودسترسیآنهابهآبهایآزادشدهاینجدولنیزتاکیدمجدد

موردپژوهشقرارگرفتهاند4یاخیربرمبنایجدولهااست.مهمترینموضوعاتیکهدرسال

بیمارستان شهری، خدمات توسطهاشامل مصرفی کیفیتمحصوالت بهداشتی، خدمات و

گ ورود بر گردشگران اثرگذارینظر و کشورهایخاورمیانهگردشگران به ردشگرانجدید

بودهاست.

برمبنایتحلیلارائهشدهدربخشقبل،شبکهعناوینکلیدیمورداستفادهدرتحقیقاتبین

ارائهشدهاست:2المللیحوزهگردشگریدرشکل
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 لغات کلیدی مطرح شده در تحقیقات بین المللی گردشگری در حوزه خاورمیانه .5شکل 



،مهمترینلغاتکلیدیمورداستفادهدرتحقیقاتبهتفکیکارائهشدهاند.2همچنیندرشکل

 
 لغات کلیدی مطرح شده در تحقیقات بین المللی گردشگری در حوزه خاورمیانه. 3شکل 
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 گیرینتیجه

(باجستجویWeb of Scienceمقالهازمعتبرترینپایگاهعلمیجهان)7737دراینپژوهش،

ودرنظرگرفتنتمامیکشورهایخاورمیانهاستخراجگردیدومحتوای”tourism“کلمهکلیدی

اعمالهامقاالتبرمبناییکیازروش با یمعتبرمتنکاویموردبررسیوتحلیلقرارگرفت.

یمقاالت،اهالگوریتممتنکاویازنوعاکتشافتوالیبررویشبکهایازعناوینوکلیدواژه

شناساییاینموضوعات، موضوعاتنوظهوروموردتاکیددرحوزهگردشگریشناساییشدند.

کندتاباتاکیدبرعواملزیرساختی،تاریخیومیکمکشایانیبهپژوهشگرانحوزهگردشگری

سهیالتدریآزادوارائهامکاناتوتهایپیشین،سواحلوارتباطباآبهاآثارباقیماندهازنسل

،فرهنگ،آدابورسومکشورهایمنطقههاکناردریاهایبزرگ،اسالمواعتقاداتمذهبی،ارزش

ییباکیفیتوبراساسنیازهایروزهاوکیفیتوکمیتآموزشوپژوهش،نسبتبهارائهپژوهش

ینوظهورهاییکهحاصلازترکیباینحوزههایبینالمللیاقدامکنند.ارائهپژوهشهاپژوهش

بودهوحاصلتمرکزبرنیازهایروزگردشگریایرانومنطقهخاورمیانهباشند،بطورقطعدرتوسعه

صنعتگردشگریکشورماناثرگذارخواهندبود.

محدودیت زمینه بینالمللیدریهادر مقاالتمعتبر تحقیقحاضرشاملبخشیاز پژوهش،

اشدوامکاندسترسیبهتمامیمقاالتبهدلیلحجموبمیینوظهورگردشگریهازمینهحوزه

ازاینروهاتعدادباالوهمچنینپراکندگیمقاالتدرپایگاه یدادهمختلفوجودنداشت.

بایافته یتحقیقهانیازاستکهبهدیگرمقاالتنیزتوجهشدهونتایجحاصلازبررسیآنها

بخشهایمرتبطباادبیاتپژوهشوبحثونتیجهحاضرمقایسهگردد.همچنین،امکانتحلیل

یالگوریتمونرمافزاروحجممتونعلمیامکانپذیرهاگیریمقاالتنیزبهدلیلمحدودیت

ازاینروپیشنهاد یفعلیوهاگرددکهدرتحقیقاتآتی،درجهترفعمحدودیتمینبود.

تحلیلحجمبیشتریازمتونمقاالتبااستفادهازنرمافزارهایتوانمندتراقدامگردد.

یمتولیگردشگریدرکشور،نسبتهاگرددکهسازمانمییتحقیق،پیشنهادهابرمبناییافته

ازنسل باقیمانده عواملزیرساختیتاریخیوآثار بهطوروهابهتوجهموکدبه یژهیپیشین،

اهتمامورزندچراکهاینآثار،بخشمهمیازپایداریوکسبدرآمدحاصلازگردشگریرا

سال آبهادر با ارتباط دیگر، سوی از داد. خواهند تشکیل آتی مزیتهای از آزاد یهای
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محسوب کشور صنعتمیبزرگ توفیق در دریایی، تسهیالت و امکانات ایجاد و گردد

،اثربهسزاییداردودرصورتیکهاینتوسعهورشد،همگامگردشگریوجذبگردشگر

ارزش جذبهابا امکان شود، گرفته نظر در منطقه کشورهای رسوم و آداب فرهنگ، ،

امکانات آنکه بهویژه دنبالخواهدداشت، به ازکشورهایخاورمیانه گردشگرانبسیاریرا

متفاوتبااغلبکشورهایخاورمیانهدریاییدربخششمالیکشورکهدارایآبوهوایی

درهمینراستا،الزماستکهآموزش یمتعددومتنوعینیزبهمنظورهااست،فراهمگردد.

وکیفیتوکمیتاینآموزش نظرگرفتهشود گردشگراندر مدیریتروابطبا برهابهبود

.مبناینیازگردشگرانتوسعهیافتهوبصورتخاصطراحیواجراگردد

یآتینیزبهپژوهشگرانیکهقصدادامهمسیراینپژوهشرادارند،توصیههادرحوزهپژوهش

شودکهبااستفادهازروششناسیشرحدادهشدهدرمقاله،کلیدواژهگردشگریولغاتمی

اعمالکنندونتایجحاصلراباScopusیعلمیدیگرنظیرهامرتبطباآنرابررویپایگاه

 Webیعلمیهاپژوهشمقایسهکنند.پیشنهاددیگر،یکپارچگیمجموعهمقاالتپایگاهاین

of ScienceوScopusمتمرکزجهتتحلیل داده باشدکهتحلیلآن،میدریکپایگاه

درپایانپیشنهاد ارائهخواهندنمود. نتایججالبتوجهیرا شودکهتحلیلجامعیبامیقطعا

یبررویمتنچکیدهمقاالتانجامشودوقواعدوابستگیمیانمتونعلمیاستفادهازمتنکاو

شودکهبابکارگیریروششناسیمیحوزهگردشگریموردبررسیقرارگیرند.همچنینپیشنهاد

زیرا بهکشفروندموضوعاتنوظهوردرکشورهایاروپاییپرداختهشود، حاضرازاینمقاله،

مقاله،تاکنونچنینپژوهشیانجامنگردیدهاست.پیشنهاددیگربررسیطبقدانشنویسندگاناین

درنظرگرفتنچکیدهمقاالتبرمبنایالگوریتم یخوشهبندیوطبقههاموضوعگردشگریبا

باشدمیباشد،زیراچکیدهبخشمهمیازمقالهدرکنارعنوانوکلمهکلیدیمیبندیمتنکاوی

یآتیهابررسیسریعوتفکیکمحتوایغنیمقاالتبرایبررسیکهمحتوایمناسبیراجهت

یعلمینظیرمدیریتهانماید.ازسویدیگر،روششناسیاینپژوهش،دردیگرحوزهمیفراهم

کسبوکار،مدیریتفناوریاطالعات،مدیریتبازاریابیوتحلیلروندپیشرفتصنایعگوناگون

توانندمییآتیهاینمباحثنیزکاربردعملیداردوپژوهشینوظهوراهابهمنظورکشفحوزه

اینمنظوربهرهگیرند.ازروششناسیپژوهشحاضربه
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