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 چکیده
و  یاجتماع یساختارها یبررس یبرا یو مصورساز یسنجکتاب یهااستفاده از روش پیش روپژوهش  از هدف
 ۲۰۰۴ یهادر سال شدهانجام پژوهش 771 یها، دادهمنظوربدینهوشمند است.  یگردشگر یهاپژوهش یمفهوم

نشان  یفیتوص یهاشدند. داده یابیباز Web of Science داده گاهیاز پا ی،و مصورساز لیتحل یبرا، ۲۰۲1تا 
به  ،مقاله ۲۰1با انتشار ، ۲۰۲۰در سال  ،است و یافته چشمگیری شیافزا ۲۰17مقاالت از سال  یدادند که روند کم  

است. عالوه  شدهثبت  استناد تعداد نیشتریب ،استناد ۴۳77با ، ۲۰۲1در سال  همچنین،است.  دهیتعداد رس بیشترین
با  یمصورساز لیشدند. دو تحل یمعرف زیها و کشورها ندانشگاه سندگان،یمقاالت، مجالت، نو نیتردپراستنا ن،یبر ا

 یفیتألهم لیتحل یهاافتهیواژگان.  یندیآهم لیو تحل یفیتألهم لیانجام شد: تحل VOS viewerافزار استفاده از نرم
واژگان  نیپرکاربردتر زیواژگان ن یندیآهم لیاست. تحل تهکشورها داش گریرا با د یهمکار نیشتریب نینشان داد که چ

 یهوشمند، شهر هوشمند، مقصد گردشگر یگردشگر جه،یرا نشان داد. درنت نهیزم نیدر ا یپژوهش روندهایو 
اوریهوشمند و   یهاسال رواژگان د نیپرکاربردتر ءها جزدادهو کالن ایاش نترنتیهوشمند همچون ا یگردشگر یهافن 
در  نفعانیذ یهمه تأثیرهوشمند،  یدر گردشگر دیجد دگاهیبراساس د ،که افتیدر توانیمعالوه، اند. بهگذشته بوده

 یگردشگر ستمیاکوس به جهیشده است و درنت رفتهیگردشگران پذتأثیر  ژهیوبه ،ینیآفرمنابع و هم یسازکپارچهی
 .شده استهوشمند توجه 

 سنجیگردشگری هوشمند، شهر هوشمند، مقصد گردشگری هوشمند، هتل هوشمند، تحلیل کتاب ی:دیکل گانواژ

                                                   
 ،یو حسبببابدار تیریمد ۀدانشببکدبخش مدیریت بازرگانی و کسبببک وکار ،  ،یابیبازار شیگرا یبازرگان تیریمد یدکتر. 1

 رانیا ،دانشگاه تهران، قم یفاراب دانشکدگان
 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب دانشکدگان ،یو حسابدار تیریمد ۀدانشکد وکار،کسک و یبازرگان تیریمدبخش ار،یاستاد. 2

  hamidrezairani@ut.ac.ir؛(مسئول یسندۀنو) 
شجو. 3 س یدان شنا شد یکار سک ک،یالکترون تجارت شیگرا یبازرگان تیریمد ار شکد وکار،بخش مدیریت بازرگانی و ک  ۀدان

 .رانیا ،دانشگاه تهران، قم یفاراب دانشکدگان ،یو حسابدار تیریمد
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 مقدمه

اورانه هایپیشرفت فیتوص یبرا ای پرآوازهواژه «هوشمند» ، فن 
اوریبهکه است  یو اجتماع یاقتصاد به  های متکیوسیله فن 

اتصال و  دیجد هایشیوهباز،  یهاه، دادهادادهکالنحسگرها، 
و RFID1، ایاش نترنتیمثال، اعنوان تبادل اطالعات )به

NFC2 )و همکاران  سونیهر .در حال شدت گرفتن است
 یهااز داده یبرداربهره منزلۀرا به یهوشمندمفهوم ( 2010)

 یگذاراشتراکو به یسازکپارچهی، یواقع و بهنگام یاتیعمل
، یساز، مدلدهیچیپ یهالیوتحلهیو استفاده از تجز هاآن
بهتر  یاتیعمل یریگمیتصم یبرا تصویرسازیو  یسازنهیبه

زمان با رشد صنعت گردشگری، همکنند. سازی میمفهوم
اوری هستیم که امکان شاهد دوره ای از تحول بنیادین در فن 

های مربوط به گردشگران را فراهم دسترسی به انبوهی از داده
های ها ممکن است شامل اطالعات مکاناین داده .کندمی

های فرهنگی موردعالقه و غیره ، غذا و نوشیدنی، مکاناقامتی
بندی و پیشنهادهای گردشگری باشد همراه با بررسی، رتبه

(Figueredo et al., 2018) با چنین حجم عظیمی از .
دارای  که گردشگران مدرنو همچنین  ها و اطالعاتداده

گاهی، تحصیالت و درنتیجه خواسته ویژه و به های بیشترآ
درک نیازها و رفتار  ،هستند شدهسازیخدمات شخصی

و  استیافته گذشته اهمیت بیشتری  در مقایسه باگردشگران 
اوری فقط کسک وکارها و مقصدهایی که دانش کاملی از فن 

ها دارند های استفاده از آناطالعات و ارتباطات جدید و روش
کنند کافی برآورده  ۀاندازتوانند نیازهای گردشگران مدرن را بهمی
خدمات مناسک به کاربر مناسک و در زمان مناسک،  ۀبا ارائو، 

 ;Jovicic, 2019)بخشند  گردشگری را بهبود ۀتجرب

Kontogianni & Alepis, 2020)شده یادهای . واقعیت
است که  منجر شده «گردشگری هوشمند»به ایجاد مفهوم 

پیشرفت تلقی شود.  ،تیگردشگری سن در مقایسه با ،تواندمی
گونه ( گردشگری هوشمند را این2015aو همکاران ) گرتزل

سازی هدف آن یکپارچهکه گردشگری، » کنند:تعریف می
آمده دستبه یهاداده مدیریتو های مرتبط با گردآوری تالش

                                                   
1. Radio Frequency Identification 
2. Near Field Communication 

 و ی، منابع دولتی، ارتباطات اجتماعیکیزیف یهارساختیاز ز
اوری با همراه افراد ی وسازمان ها است، این داده شرفتهیپ هایفن 

هایی در حین سفر وکار و تجربههای ارزش کسکرا به گزاره
گردشگری  .(Gretzel et al., 2015a)« تبدیل کرده است

که در کرد  فیتعر ی نیزاطالعات یتوان خدماتیهوشمند را م
 یگردشگران در ط دهی بهو برای خدمات جا حاضر هستندهمه

گردشگری (.  ,.2015Xiang et alاند )سفر آماده شده
اوری ،هوشمند اطالعات مانند رایانش ابری،  با استفاده از فن 

اوری ارتباطات سریع، فعالشبکه  یگردشگر یهاتیسازی و فن 
و،  دهدیتأثیر قرار متحتآن  نیدر حسفر و را قبل و بعد از 

 بخشد، بلکهها کیفیت خدمات گردشگری را بهبود مینتنه
ی آنان های معمول گردشگران و تجربهباعث تغییر در نقش

 Bastidas-Manzano et al., 2021; Li etشود )می

al., 2017 .)ی در کمتر تیمحدود برای مثال، گردشگران
خواهند داشت.  سفراز  ی پیشزیربرنامه و مقدمات صوصخ
 برنامۀ سفر خود دمانیچ که بخواهند، هر زمان ،توانندیها مآن

 نیآخرهستند،  التیتعط که دریهنگام ،ایدهند  رییرا تغ
. به عبارت دیگر، گردشگری ندرا کسک کناطالعات مقصد 

ایجاد بستری  و اطالعات بهنگام ۀتوانایی ارائدلیل به هوشمند،
و همچنین امکان تبدیل  نفعان گردشگریبرای ارتباط میان ذی

 ی وبرای مقاصد گردشگر های ارزش،ها به گزارهدادهاین کالن
 دارند.اهمیت خاصی  ،محققان و متخصصان این صنعت

 یبانیپشت ستمیس»توان را میهوشمند  درواقع، گردشگری
 & Johnsonنامید )« گردشگریخدمات اطالعات 

Samakovlis, 2019; Ye et al., 2020 ،بر این اساس .)
استفاده از منابع گردشگری را « گردشگری هوشمند»تنها نه
رساند، بلکه مقاصد گردشگری را نیز مدیریت، از حداکثر میبه

های گردشگری محافظت و تعامل بین گردشگران و جاذبه
 .کندساکنان محلی را تقویت می
مرتبط با استفاده از  هایبه تالشمفهوم شهر هوشمند 

اوری سازی منابع، مدیریت های نوآورانه برای دستیابی به بهینهفن 
منصفانه و اثربخش، پایداری و کیفیت زندگی اشاره دارد 
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(2015Gretzel et al., )بر سرمایۀ انسانی و  . این مفهوم
کید زیرساخت ها با مدیریت اطالعات در هستۀ اصلی آن تأ

دادن الگوی در اصل، اصطالح شهر هوشمند برای نشاندارد. 
شود؛ زیرا با چگونگی تحقق وکار یک شهر استفاده میکسک

ها و فرایندهای نوآورانه با اهداف خاص با استفاده از سیستم
 .(Bakıcı et al., 2013) نفعان ارتباط داردمحوریت ذی

های خاصی هستند که این شهرهای هوشمند دارای ویژگی
اوری اطالعات و ارتباطات کارآمد،  خصوصیات شامل فن 

نفعان و استفادۀ آفرینی برای جذب و درگیرکردن ذیبسترهای هم
 یکردیرومنزلۀ هوشمند به یشهرها. استها دادهمؤثر از کالن

 دیجد یهاالگو یازهایبه ن یتوانند پاسخ واقعیکه م ،دیجد
مورد توجه  یالمللنیب در سطح سرعتبدهند، به یشهر ۀتوسع

 ;Buonincontri & Micera, 2016)اندقرار گرفته

Berrone et al., 2016) . مفهوم مقصد هوشمند گردشگری
در  ،که شودیشناخته م یو شهربرگرفته از شهر هوشمند است 

اوری امکان هماهنگ ۀاستفاد ،آن  ها،تیفعال ۀهم یگسترده از فن 
 یمحل یهاسازمان ۀاتصال هم ،یااطالعات و خدمات لحظه

 & Buhalis) کندیرا فراهم م یشهر یورو بهبود بهره

Amaranggana, 2013) کید شهر . تفاوت این دو تأ
هوشمند بر ارائۀ خدمات به ساکنان شهر و بهبود کیفیت زندگی 

شهر هوشمند  ۀتوسع. (Khan et al., 2017) آنان است
د و هوشمند شو یمقاصد گردشگر یریگباعث شکل تواندیم

مقاصد گردشگری را نیز با هدف بهبود تجربۀ گردشگران 
اوریسمت بهرهبه هایی نظیر هوش مصنوعی، گیری از فن 

مقصد  ابانیبازار. دهداینترنت اشیا و رایانش ابری سوق 
اوری در محتوانند، می های و گردآوری داده مقصد طیبا ادغام فن 

طراحی و ارائه کنند و تری را خدمات متناسک گردشگران،
 یریپذو رقابت سازندی غن ی راگردشگرهای جربهتدرنتیجه 

  .(Jeong & Shin, 2019) دهند شیافزا را مقصد
 ;2015aو همکاران ) گرتزل پژوهشگرانی همچون

2015b( و بوهالیس و آمرانگانا )هایی ( پژوهش2013
ای مفهومی دربارۀ گردشگری هوشمند انجام داده و مفاهیم پایه

 اند. اما، با توجه به نوپابودن این مفهومو اساسی آن را بیان کرده
(Mehraliyev et al., 2020 ،) نیاز به تبیین دقیق این مفهوم

های ها و دادهه سرعت گسترش پژوهشو همچنین، با توجه ب

هایی مروری ها در زمینۀ گردشگری هوشمند، نیاز به پژوهشآن
ازپیش روزرسانی کنند بیشهای این حوزه را بهکه دانش و داده

های مروری کیفی در تر، برخی پژوهششود. پیشاحساس می
است. برای مثال، گلتر و همکاران این خصوص انجام شده 

فراروایتی، مفهوم مقصدهای هوشمند  مروریبا  (،2021)
گردشگری را بررسی کردند. آنان، در این پژوهش، جمالت 

ها در ساخت مورداستفاده و نحوۀ بیان تعاریف و نقش آن
های مفهومی در این زمینه را شناسایی کردند. در پژوهش پایه

(، با استفاده از مروری 2019دیگری، شفیعی و همکاران )
بنیاد، الگویی برای مقصدهای هوشمند ای دادهند و نظریهمنظام

( نیز، در 2019گردشگری ارائه کردند. دورسیک و همکاران )
اوریپژوهشی مروری، جایگاه  های همراه را در گردشگری فن 

هوشمند بررسی کردند و آن را براساس سه دیدگاه ب 
اورانه و ارائهمصرف ند. در بندی کرددهنده ب دستهکننده، فن 
( مروری 2020های داخلی نیز، شفیعی و همکاران )پژوهش

مند بر مفهوم مقاصد گردشگری هوشمند با استفاده از نظام
ها نشان داد که بیشتر رویکرد قیف پارادایم انجام دادند. یافته

اند. با های خاص بودهشده در زمینۀ نظریههای انجامپژوهش
های مفیدی که با وجود بینش شده ووجود مرورهای کیفی انجام

گرا هستند. ها ذهنیتدهند، این پژوهشها ارائه میاین پژوهش
دهند و غالبًا به ها تصویری کلی از موضوع ارائه نمیعالوه، آنبه

ی مزیت رویۀ کنند. اما پژوهشدانش خاصی توجه می های کم 
 توانند مکمل مرورهایتکرارپذیر و عینی دارند و بنابراین می

(. همچنین، این Ruiz-Real et al., 2020سنتی شوند )
ای توانند تصویری جامع و کلی از وضعیت حوزهها میپژوهش

ی سنجی رویکردیکتاب. پژوهشی را نمایش دهند برای  کم 
با علمی مشخص است که  یک حوزۀارزیابی و پایش پیشرفت 

 توانآن می ۀوسیلد و بهشوها انجام میبخشی به دادهنظم کمک
 ،از نظر ساختارهای فکری را تکامل یک رشتهچگونگی 

 ,Zupic & Čaterشناسایی کرد ) اجتماعی و مفهومی

2016Koseoglu et al., ; 2015.)  ،با توجه به این امر
های از پژوهشکند تصویری کلی پژوهش حاضر تالش می

در این زمینه و روند پژوهشی آن ارائه دهد. بر این  شدهانجام
های زیر برای این مطالعه مدنظر قرار داده شده اساس، پرسش

 است:
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ی و میزان استنادها به پژوهش -1 های روند انتشار کم 
 گردشگری هوشمند در سالیان گذشته چگونه بوده است؟

ت، پژوهشگران، کشورها و پراستنادترین مقاالت، مجال -2
 اند؟ها کدام بودهدانشگاه

 همکاری میان کشورها در این زمینه چگونه بوده است؟  -3

اند و چه کدام واژگان در این زمینه پرتکرارترین بوده -4
 اند؟ای وجود داشتهروندهای پژوهشی

 شناسی پژوهشروش

است. در این پژوهش،  یلیتحل ب یفیتوص نوعاین پژوهش از 
 سنجیکتابسنجی استفاده شده است. از روش کتاب

در  را عینی و آماری الگوها ،یصورت کم  رویکردی است که به
) ,.Kraus et alدکنبررسی می یک رشته یا موضوع ادبیات

 تصویرسازی از استفاده با کند،می تالش رویکرد این .2020 (
 دهد نمایش را خاص علمی زمینۀ یک گوناگون هایجنبه

)2017Vošner et al., (. از دو روش  پژوهش، این در
و  تألیفیهم تحلیل اند ازعبارت شده که استفاده مصورسازی
میان اری همک تألیفی. تحلیل همواژگان یندیآتحلیل هم

د کنبررسی میهای علمی را اندیشمندان و کشورها در پژوهش
(2016Koseoglu et al., .) یندی واژگان آتحلیل هم

شناسایی تکرار واژگان  هدف با تحلیل محتواییبرای  روشی
ها، درک موضوعات پژوهشی موردتوجه آن کلیدی، ارتباط میان

پژوهشگران و درنتیجه روندهای پژوهشی در یک زمینۀ خاص 
 .(Pestana et al., 2020)است 

درنظر ورودی و خروجی  ایمعیاره ،هابازیابی دادهبرای 
و  web of science هایداده پایگاهنخست،  گرفته شدند.
برای بازیابی ، معیارهای ورودیمنزلۀ به ،های آنزیرمجموعه

دلیل انتخاب این پایگاه برای مطالعه این  .ها انتخاب شدداده
استفاده  سنجیهای گوناگون کتاببود که این پایگاه در پژوهش

) Sahaقبول هستند مطمئن و قابل های آنپژوهششده است و 

et al., 2020). 

چکیده و واژگان کلیدی  ،عنوانها برای بازیابی داده
 هابرای پژوهش آغازنقطۀ شدند. بررسی  ، انتخاب ومقاالت

، پایان نیزدربرگیرد و، برای نقطۀ ها را پژوهش ۀشد تا همنتعیین 
شامل  تا یک سال کامل رامحدود شد  ۲۰۲1سال  بازیابی به

 واژگان کلیدی ،با توجه به ادبیات پژوهش ،همچنین شود.
 Web of Science هایدر پایگاه داده شدهمناسک انتخاب

 اند(.)که در چکیدۀ انگلیسی این مقاله آمده جو شدندوجست
تولید علمی استخراج شد و سپس فیلترها و  1579ابتدا، در 

اولین معیار خروجی نوع  معیارهای خروجی اعمال شدند.
 محدود شدند؛های پژوهشی و مروری مقالهمقاالت بود که به 

ا ر ترییندهای داوری و بررسی دقیقافرها گونه پژوهشاینزیرا 
 دیگر بود و معیار خروجی ،زبان. مقاله( 824کنند )طی می
 با مطابق ند تابه زبان انگلیسی محدود شد فقطها پژوهش

های پژوهش یجهان ریس یبررس یعنی پژوهش، هدف
تحلیل  وارد مقاله 771ت درنهایو  باشد گردشگری هوشمند

اطالعات برای مرحلۀ بعد، یعنی مرحلۀ تحلیل،  شدند. سپس،
 ،چکیده ،ها مانند عنوانسنجی پژوهشکامل کتاب

 VOSرافزانرم و وارد منابع ذخیره و سازمانیوابستگی

 viewer دادن افزار ابزاری قدرتمند برای نشاننرم این. شد
است تا گرافیکی و  مصور صورتبه روابط الگوها، ساختارها و

و الگوهای پدیدارشده، به درکی  براساس شبکه درنهایت بتوان،
 ,.Kraus et alای علمی دست یافت )از ماهیت زمینه

2013Van Eck & Waltman ; 2020.) 
 .نشان داده شده است 1 شده در شکلپژوهش انجام مراحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Danvila-del-Valle et al., 2019، برگرفته از: پژوهش مراحل: 1 شکل

 یورود یارهایمع
 داده گاهیپا :web of science هارمجموعهیز و 

 ۲۰۲1 سال انیپا تا ابتدا از: یزمان بازه 

 اعمال فیلترها و معیارهای خروجی
 نوع: محدود به مقاالت پژوهشی و مروری 

 زبان: محدود به زبان انگلیسی 
 

 تفسیر نتایجها و بیان یافته

 سنجی و مصورسازیهای کتاباجرای تحلیل
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 های پژوهشیافته

های کردن روند انتشار مقاالت، دادهدر ابتدا، برای مشخص
 شده از پایگاههای بازیابیشوند. دادهتوصیفی بررسی می

تشار مقاالت دهند که اننشان می Web of Scienceهای داده
مقاله،  70، با انتشار 2017حوزۀ گردشگری هوشمند از سال 

مقاله، این  201، با انتشار 2020روند افزایشی داشته و تا سال 
 36، این روند با افت 2021روند ادامه یافته است. اما، در سال 

مقاله رسیده است. درمجموع، تا پایان  165عددی به انتشار 
مقاله در حوزۀ گردشگری هوشمند  771، تعداد 2021سال 

استناد به مقاالت این حوزه نیز، در سال منتشر شده است. 
، با حفظ ۲۰۲1استناد، شدت گرفته و، در سال  96۴، با ۲۰18

استناد، به باالترین میزان خود  ۴۳77این روند صعودی، با 
روند انتشار و استناد به مقاالت  2شکل  رسیده است.

  دهد.در قالک نمودار نشان می گردشگری هوشمند را
 

 
 : روند انتشار و استناد به مقاالت گردشگری هوشمند2شکل 

 

 دهد.شده در هر سال را نشان میمنتشرشده و تعداد استنادهای انجام مقاالتنیز تعداد  1جدول 
 

 ی هوشمندمقاالت حوزۀ پژوهش گردشگر  و استناد به : آمار انتشار1 جدول

  سال
 تعداد

 انتشار

 تعداد
 استناد

  سال
 تعداد

 انتشار
 تعداد
 استناد

  سال
 تعداد
 انتشار

 تعداد
 استناد

۲۰۲1 165 ۴۳77 ۲۰15 ۳5 169 ۲۰۰9 ۰ 9 
۲۰۲۰ ۲۰1 ۲9۴9 ۲۰1۴ 15 7۴ ۲۰۰8 ۳ ۴ 
۲۰19 1۳9 ۲۰۲5 ۲۰1۳ 11 51 ۲۰۰7 ۰ 5 
۲۰18 7۳ 96۴ ۲۰1۲ 9 ۳5 ۲۰۰6 1 ۲ 
۲۰17 7۰ 666 ۲۰11 5 ۲5 ۲۰۰5 ۰ 1 
۲۰16 ۴۲ ۳1۴ ۲۰1۰ 1 17 ۲۰۰۴ 1 ۰ 

 
 شده، پراستنادترین مقالۀهای استخراجبا توجه به داده

 حوزۀ پژوهش گردشگری هوشمند مقالۀ گرتزل و همکاران
(2015b )های گردشگری و پیشرفت هابنیان» عنوان با

 یبازارهااستناد است که در مجلۀ  ۴58و با مجموع « هوشمند
مقالۀ سان و  منتشر شده است و، پس از آن، 1کیالکترون

                                                   
1. Electronic Markets 

 لیتحلوتجزیهو  ایاش نترنتیا»(، با موضوع 2016همکاران )
 ۳81و با مجموع « جوامع هوشمند و متصل یبرا هادادهکالن

رود که در شمار میمقالۀ پراستناد این حوزه به استناد، دومین
منتشر شده است. سومین مقالۀ  2ای َاکسسایایمجلۀ آی

نقش » ( با موضوع2012پراستناد نیز مقالۀ َونگ و همکاران )

2. IEEE Access 
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و با « یگردشگر ۀتجرب منزلۀ میانجیبههوشمند  یهایگوش
، فهرستی از ده ۲استناد بوده است. در جدول  ۳۳۰مجموع 

مقالۀ برتر حوزۀ گردشگری هوشمند از نظر استناددهی نشان 
 است. پیوندها به معنای ارتباط با دیگر مقاالت است.داده شده 

 
ین مقاالت در حوزۀ پژوهش گردشگری هوشمند2جدول   : پراستنادتر

 عنوان مقاله
نویسندگان و سال 

 انتشار
یه  نشر

مجموع 
 استنادها

متوسط هر 
 سال

 پیوندها

Smart tourism: 

foundations and 

developments  
Gretzel et al. 

(2015b) 
Electronic 

Markets  
۴85 6۳/6۰ 19۴ 

Internet of things and 

big data analytics for 

smart and connected 

communities  

Sun et al. 

(2016) IEEE Access  ۳81 ۴۳/5۴ 7 

The role of 

smartphones in 

mediating the 

touristic experience  

Wang et al. 

(2012) 
Journal of Travel 

Research  
۳۳۰ ۳۰ 5۴ 

Conceptual 

foundations for 

understanding smart 

tourism ecosystems  

Gretzel et al. 

(2015a) 
Computers in 

Human Behavior  
۲۳8 75/۲9 1۰۳ 

Intelligent tourism 
recommender 

systems: a survey  
Borras et al. 

(2014) 
Expert Systems 

with 

Applications  
۲1۴ 78/۲۳ 16 

Smart tourism 

destinations: 

ecosystems for 

tourism destination 

competitiveness  

Boes et al. 

(2016) 
International 

Journal of 

Tourism Cities  
19۲ ۴۳/۲7 1۰1 

SoCoMo marketing 

for travel and 

tourism: empowering 

co-creation of value  

Buhalis & 

Foerste (2015) 

Journal of 

Destination 

Marketing & 

Management  

191 88/۲۳ ۳6 

COVID-19: Potential 

effects on chinese 

citizens' lifestyle and 
travel  

Wen et al. 

(2021) Tourism Review  187 ۳۳/6۲ 5 

Smart technologies 

for personalized 

experiences: a case 

study in the 

hospitality domain  

Neuhofer et al. 

(2015) 
Electronic 

Markets  
177 1۳/۲۲ 5۰ 

Tourists' intention to 

visit a destination: 

the role of augmented 

reality (ar) 

application for a 

heritage site  

Chung et al. 

(2015) 
Computers in 

Human Behavior  
175 88/۲1 17 
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ین مجالت  پراستنادتر

ها نشان شده از پایگاه دادههای بازیابیتفسیر و تحلیل داده
دهد که پراستنادترین مجلۀ حوزۀ گردشگری هوشمند، مجلۀ می

 و مقصد یابیبازاراستناد است. مجلۀ  811با تعداد  1یداریپا
استناد در رتبۀ دوم قرار دارد و، پس از آن،  788با  2تیریمد

استناد در رتبۀ سوم مجالت  6۳۰با  3یگردشگر تیریمدمجلۀ 

، ده مجلۀ پراستناد این حوزه ۳پراستناد قرار دارد. در جدول 
 کی یوندهایپ تعداد وندهایپ یکل قدرتاند. نمایش داده شده

 گرید با تمیآ کی یوندهایپ یتمام قدرت و هاتمیآ گرید با تمیآ
 تکرار و ارتباط باالتر، ارزش مقدار نیا. دهدیم نشان را هاتمیآ
 (.Niñerola et al., 2019) دهدیم نشان زین را شتریب

 

ین مجالت در حوزۀ پژوهش گردشگری هوشمند3جدول   : پراستنادتر
 قدرت کلی پیوند تعداد اثر تعداد استناد مجله رتبه
1 Sustainability 811 97 ۲6۰ 
۲ Journal of Destination Marketing & Management 788 1۲ 161 

۳ Tourism Management 630 1۰ 1۰۲ 
۴ Tourism Review 543 17 1۰7 
5 IEEE Access 465 7 11 
6 Journal of Travel Research 464 5 6۰ 
7 International Journal of Tourism Cities 330 1۳ 11۰ 
8 Technological Forecasting And Social Change 306 1۰ ۳۰ 
9 Current Issues In Tourism 301 1۲ 1۰6 

1۰ Asia Pacific Journal of Tourism Research 205 17 1۲۴ 
 

ین پژوهشگران  پراستنادتر

پژوهشگران برتر گردشگری هوشمند از نظر تعداد استنادهایی 
شده مشخص های استخراجکه به آنان شده نیز با بررسی داده

شدند. در ردۀ اول، پژوهشگران پراستناد حوزۀ گردشگری 

استناد قرار دارد. دومین پژوهشگر  1۲7۲با  4هوشمند کو
ردۀ سوم، استناد و، در  1۰۴6پراستناد این حوزه بوهالیس با 

پژوهشگر برتر این  1۰استناد قرار دارند. فهرست  89۲گرتزل با 
 است.نمایش داده شده  ۴حوزه در جدول 

ین نویسندگان در حوزۀ پژوهش گردشگری هوشمند4جدول   : پراستنادتر
 قدرت کلی پیوند تعداد اثر تعداد استناد مؤلف رتبه

1 Koo, Chulmo 1272 15 134 
2 Buhalis, Dimitrios 1046 9 66 
3 Gretzel, Ulrike 892 9 114 
4 Chung, Namho 822 23 91 
5 Han, Heejeong 340 7 15 
6 Nam, Kichan 289 6 57 
7 Ivars-baidal, Josep A. 237 5 80 
8 Law, Rob 196 9 78 
9 Lee, Hyunae 185 5 36 
10 Femenia-Serra, Francisco 168 5 77 

                                                   
1. Sustainability 
2. Journal of Destination Marketing & Management 

3. Tourism Management 
4. Koo C. 
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ین کشورها  پراستنادتر

شده برای شناسایی کشورهای برتر در های بازیابیبررسی داده
زمینۀ گردشگری هوشمند از نظر تعداد استناد مقاالت نشان 

دهد که بیشترین استناد مقاالت این حوزه را ایاالت متحدۀ می

است. پس از آن، کشورهای کرۀ استناد، داشته  ۲71۲امریکا، با 
استناد، انگلستان با  19۰1استناد، چین با  ۲۳۰9جنوبی با 

های بعدی قرار استناد در رده 17۰6استناد و اسپانیا با  1859
ده کشور برتر از نظر تعداد استنادها در این حوزه  5دارند. جدول 

 دهد.را همراه با قدرت کلی پیوند نشان می
 

ین کشورها در حوزۀ پژوهش گردشگری هوشمند5جدول   : پراستنادتر
 قدرت کلی پیوند تعداد اثر تعداد استناد کشور رتبه
 1۰9۰ 78 ۲71۲ ایاالت متحدۀ امریکا 1
 976 6۴ ۲۳۰9 کرۀ جنوبی ۲
 1۲۰5 1۴8 19۰1 چین ۳
 7۴5 ۴9 1859 انگلستان ۴
 1۰۰5 89 17۰6 اسپانیا 5
 59۴ ۴7 15۰۳ استرالیا 6
 57۲ 8۴ 1۳18 ایتالیا 7
 ۳5۲ ۳5 66۰ تایوان 8
 ۴7 11 5۰۲ سوئیس 9

 ۳86 ۲۰ ۴58 اتریش 1۰

 

ین دانشگاه  هاپراستنادتر

های برتر در زمینۀ پژوهش گردشگری هوشمند از نظر دانشگاه
 1797که با  1از دانشگاه کیونگ هیاند تعداد استنادها عبارت

 1۰8۲، با 2استناد در رتبۀ اول قرار دارد، دانشگاه بورنموث
استناد، در  866، با 3استناد، در رتبۀ دوم و دانشگاه کوئینزلند

رتبۀ سوم قرار دارند. ده دانشگاه برتر پژوهش در حوزۀ گردشگری 
 اند.فهرست شده 6هوشمند، از نظر تعداد استناد، در جدول 

ین دانشگاه6جدول   ها در حوزۀ پژوهش گردشگری هوشمند: پراستنادتر
 قدرت کلی پیوند تعداد اثر تعداد استناد دانشگاه

Kyung Hee University 1797 ۳8 ۲۲1 
Bournemouth University 1۰8۲ 11 116 
University of Queensland 866 5 1۴5 

Hong Kong Polytech University ۴۴۰ ۲۴ 1۴8 
University of Rovira & Virgili ۳85 5 ۲8 

Amer University of Sharjah ۲9۳ 7 6۲ 
University of Sains Malaysia ۲6۲ 7 8 

University of Sassari 19۴ 5 ۳6 
University of Alicante 191 1۰ 9۲ 
University of Cagliari 17۰ 7 8 

                                                   
1. Kyung Hee University 
2. Bournemouth University 

3. University of Queensland 
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 تألیفی کشورهاتحلیل هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تألیفی کشورها: تصویر تحلیل هم3شکل 

 

 دانش گسترش روند درک به هایهمکار لیتحل
 کرده کمک هادانشگاه و مؤسسات کشورها، انیم در یدانشگاه

 مؤلفان و مؤسسات و کشورها لهیوسنیبد توانیم و است
 لیتحل. کرد ییشناسا را خاص ۀرشت کی در مؤثر و رگذاریتأث

 هستند یضرور دانش گسترش و ارتباط درک یبرا هایهمکار
(Zhang et al., 2020; Wang et al., 2020 .)براساس 
 هوشمند یگردشگر پژوهش در که ،کشور ۴7 ،لیتحل نیا

 یهارنگ. شدند ییشناسا خوشه 8 در داشتند، ییافزادانش
را نشان  آنان یپژوهش موضوعات یکینزد و ارتباط هاخوشه

 19۰1 و مقاله 1۴8 با ،نیچ ،کشورها نیا انیم در. دهدمی
. دارد قرار نخست ۀرتبدر  ،81 وندیپ یکل قدرت و استناد

 ۴۰ با ایتالیا ،پیوند ۴5 با ایاسپان ،پیوند 77 با کایامر یکشورها
 کشورها گرید با را ارتباط نیشتریب پیوند ۳7 با انگلستان وپیوند 

 ،ۀ امریکامتحد االتیا همراه به نیچ. دارند نهیزم نیا در
 مجموع و وندیپ 96 با ،وانیتا و یمالز ،یاندونز ه،یترک ا،یاسترال
. اندداده لیتشک را خوشه نیتریقو وندها،یپ یکل قدرت 262

 قرار ۴ ۀخوش در ،8 وندیپ یکل قدرت و مقاله 1۳ با ،زین رانیا

 و سنگاپور ا،یتالیا کانادا، آلمان، با را یهمکار نیشتریب و دارد
 .است داشته هیروس

 آیندی واژگانتحلیل هم

بررسی واژگان  راییندی واژگان بآحلیل همدر این پژوهش، از ت
 درهای پژوهشی روندو  مفهومیساختار  کلیدی و درنتیجه

. در است استفاده شده هوشمند های گردشگریپژوهش
دو  VOS viewerافزار آیندی واژگان، نرمخصوص هم

تعداد تکرار واژگان و اند از دهد که عبارتشاخص را نشان می
تکرار  دفعات تعداد ،. تکرار واژگان1هاددیگری قدرت کلی پیون

 د و ارتباط هرنقدرت کلی پیوندها پیو ود دهواژه را نشان می هر
 ,.Donthu et al)دهد را نشان میبا دیگر واژگان ا واژه

 و واژگانترین پرتکرار ها،بنابراین، با بررسی داده .(2020
ها مشخص برای هرکدام از واژه )در پرانتز( قدرت کلی پیوند

(، شهر 202)157گردشگری هوشمند  ند ازاعبارت اند کهشده
فهرست ده واژۀ  (.77)74( و گردشگری 120)81هوشمند 

ها در پرتکرار گردشگری هوشمند همراه با قدرت کلی پیوند آن
 ست.ا نشان داده شده 7جدول 

                                                   
1. Total link strength 
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 واژگان یندیآهم لیبراساس تحل وندهایپ یواژگان پرتکرار و قدرت کل: 7 جدول
 

 قدرت کلی پیوند تکرار واژه رتبه

1 Smart Tourism 157 202 

2 Smart City 81 120 

3 Tourism 74 77 

4 Smart Tourism Destination 64 108 

5 Internet Of Things 27 41 

6 Big Data 26 41 

7 Sustainability 26 49 

8 Innovation 23 38 

9 Tourist Experience 22 45 

10 Social Media 21 24 

 

براساس تراکم و شدت، تکرار  آیندی واژگان،تحلیل هم
آیندی واژگان براساس سیر دهد. تحلیل همواژگان را نشان می

های پژوهشی و موضوعات موردبررسی را در زمانی نیز، روند

تحول واژگان را از  ۴دهد. شکل طی سالیان گذشته نشان می
 دهد.گذشته )بنفش( به جدید )زرد( نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ین واژگان: نقشۀ هم4 شکل  آیندی واژگان براساس پرتکرارتر
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 ریاخ یهاسال یخیواژگان براساس روند تار  یندیآهم ۀنقش: 5 شکل
 

 گیریبحث و نتیجه

گردشگری هوشمند، در طی سالیان گذشته، رشد سریعی داشته 
است. بنابراین، ادبیات گردشگری هوشمند نیازمند 

ها در این هایی است تا تصویری کلی از روند پژوهشپژوهش
موضوع را ارائه دهند. هدف پژوهش حاضر توجه به این نیاز بوده 

سنجی انجام شده است. منظور، پژوهش کتاباست. بدین
دهد که روند انتشار مقاالت، از سال های پژوهش نشان مییافته

، ۲۰۲۰تری داشته است و، در سال ، روند افزایشی سریع۲۰17
افت  ۲۰۲1به باالترین تعداد رسیده است. اما این روند در سال 

گیری کرونا و درنتیجه داشته است که شاید بتوان دلیل آن را همه
، ۲۰18استنادها نیز، از سال  رکود گردشگری دانست. از نظر

ایم که درنهایت، در شاهد شتاب فزاینده در تعداد استنادها بوده
استناد رسیده است.  ۴۳77، به بیشترین تعداد یعنی ۲۰۲1سال 

و همکاران  گرتزل راپراستنادترین مقاله در این زمینه 
(2015b ،)های گردشگری ها و پیشرفتبنیان» عنوان با

دست آورده است. موضوع استناد به ۴85اند که نوشته« هوشمند

این مقاله ارائۀ تعاریف و بیان مفهوم گردشگری هوشمند بوده 
استناد، پراستنادترین مجله در  811، با یداریپااست. مجلۀ 

زمینۀ گردشگری هوشمند بوده است. پراستنادترین مؤلف در 
دانشگاه،  استناد بوده است. پراستنادترین 1۲7۲این زمینه کو با 

استناد بوده است و  1797با  در این زمینه، دانشگاه کیونگ هی
استناد، پراستنادترین  ۲71۲در انتها نیز ایاالت متحدۀ امریکا، با 
تألیفی نشان های تحلیل همکشور در این زمینه بوده است. یافته

و اسپانیا بیشترین همکاری  متحدۀ امریکاداد که چین، ایاالت 
آیندی واژگان نیز نشان اند. تحلیل همرا با دیگر کشورها داشته

تکرار، شهر  157داد که واژگان کلیدی گردشگری هوشمند، با 
 تکرار، سه واژۀ 7۴تکرار، و گردشگری، با  81هوشمند، با 

آیندی واژگان براساس سیر اند. تحلیل همپرتکرار این حوزه بوده
دهد، های پژوهشی را براساس زمان ارائه مینی، که روندزما

نشان داد که گردشگری هوشمند، شهر هوشمند و مقصدهای 
هوشمند گردشگری جزء موضوعات موردتوجه پژوهشگران در 

اوریاند و در خصوص طی سالیان گذشته بوده های مرتبط با فن 
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ها، واقعیت افزوده، دادهگردشگری هوشمند همچون کالن
( و Lin et al., 2019; Sun et al., 2016)اینترنت اشیا 

اوریدیگر  های مورداستفاده در گردشگری هوشمند و اخیرًا فن 
هوش و ( Peng et al., 2020نیز رویکرد یادگیری ماشینی )

 ,.Wang et al., 2020; Doborjeh et alمصنوعی )

های نیز پژوهش شده است. همچنین، یکی از زمینه (2021
نوازی و موردپژوهش در گردشگری هوشمند بخش مهمان

 ,.Nam et al., 2021; Chen et alاست ) هاهتل

های مهم های هوشمند بدون شک یکی از بخشهتل (.2021
ای از مزایای طور فزایندهگردشگری هوشمند هستند که به

اوری اطالعات بهره می . (Wu & Cheng, 2018)برند فن 
اورانه را درستمید سهتل هوشمن داری خدمات مهمان یارائه ی فن 

همراه با مشارکت اندک  ایصورت خودکار که به دهدنشان می
و  یداخل طیاز مح یناش یهاگنالیانسان، در پاسخ به س کی

اوری اطالعات  کند.یم میخود را تنظ یهاتیفعالی، خارج فن 
باالتر را  ییو کارا تیریتنها امکان بهبود مدنه صنعت، نیادر 

خدمات در زمان متفاوتی از سطح  با ارائۀ، بلکه آوردهفراهم 
اوری شرفتیپ از  یبهتر ۀتواند درجیم نیز روزمره یدر زندگ فن 

را  مشتری یازهایمتناسک با ن طیمح ایمحصوالت، خدمات 
بیشتر تأمین کند را  یمهمانان متقاض تیرضا د وارائه ده

(Piccoli et al., 2017; Jeremen et al., 2016.) 
های اخیر، در گردشگری از موضوعات دیگری که در سال

آفرینی ارزش ، همنفعانذیها توجه شده است هوشمند، به آن
در مقصد گردشگری و اکوسیستم گردشگری هوشمند هستند. 

اورانهبر ابعاد  فقطتمرکز  ،هوشمند اوریو استفاده از  فن  های فن 
اطالعاتی و ارتباطاتی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و 

در  چشمگیری کهتغییرات غیره نیز مد نظر است و ازآنجاکه 
اورانهمحیط اجتماعی و  باعث تغییر در ساختار داده رخ  فن 

تبادل  را واردبسیاری  جدید نفعانذیو سیستم مقصدها شده 
نظرگرفتن جایگاه و ویژه با در، بهدانش و اطالعات کرده است

آفرینی ارزش )برای مثال، با بارگذاری اهمیت گردشگر در هم
های اجتماعی(، به ها در هر مرحله از سفر در رسانهعکس

 & Buhalisاست )اکوسیستم گردشگری هوشمند توجه شده 

Amaranggana, 2013) در این تغییر دیدگاه و توجه به .
ازهمه، منطق چیرگی ردشگری هوشمند، بیشاکوسیستم گ

منطق چیرگی خدمات خلق ارزش را  خدمات اثرگذار است.
در درون اکوسیستم  گوناگوننفعان و بازیگران ذی ۀوسیلبه

افراد داوطلبانه منابع خود را  ،در آن ،که کندارزیابی می ییپویا
بازیگرانی  نیزنفعان مقصد گردشگری ذی .کنندمبادله می

داوطلبانه دانش و و  ندهست هستند که با یکدیگر مرتبط
کنند و تعامل و یکپارچگی منابع های خود را مبادله میمهارت

بین همۀ بازیگران در درون  شآفرینی ارزبرای نوآوری و هم
تواند باعث بهبود تجربۀ درنهایت میکه  ددهرخ میاکوسیستم 

 de Souza et al., 2020; Vargo) گردشگر از سفر شود

2008et al., ) . ،مقصد  ی،مفهوم سنتبراساس خالصه
است و به  ها و خدماتاز جاذبه یاشامل مجموعه یگردشگر

در  گرانیباز منزلۀگردشگران به جایگاهدر مقصد و  یهمکار
مقصد  ی،ستمیس کردی. در روشودتوجهی نمی مقصد

 ۀدهندارائه یهاگردشگران، شرکت نیبا تعامل ب یگردشگر
و  کالن طیخدمات و ساکنان مقصد، تماس مداوم با مح

شود و اکوسیستم به پایش می نفعانیذ نیب یخطریارتباطات غ
 ,.Boes et al)دهد آفرینی را میآنان اجازۀ تبادل منابع و هم

2016; Jovicic, 2019.) 
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Abstract 

The purpose of this study is to exploit bibliometric and visualization methods to investigate the 

social and conceptual structures of a smart researches. Accordingly, 771 research bibliometric 

record between 2004- 2021 have been retrieved from web of science database to be analyzed and 

Visualized. Descriptive data indicate the incredible increase in number of articles since 2017, 

hitting the record in 2020 with 201 articles. Citations maximized in 2021 with 4377 citations. 

Moreover, the highly cited articles, journals, authors, universities and countries were all 

identified. Two visualization analyses were conducted using VOS viewer software: Co-

authorship analysis and Keywords co-occurrence analysis. Co-authorship findings present that 

China has the highest collaboration with other countries. Also keywords co-occurrence 

analysis showed the most used keywords in this field and consequently the research streams. As 

a result, smart tourism, smart City, smart tourism destination and smart tourism technologies such 

as internet of things and big data are among the most applied keywords in recent years. In addition, 

it can be understood that based on new perspective in a smart tourism, the role of all stakeholders 

to integrate resources and co-create is recognized, specifically tourists and smart ecosystem is 

being addressed. 

Keywords: Smart tourism, Smart city, Smart tourism destination, Smart hotel, Bibliometric 

analysis 
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