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 بار هر با. باشد می رفته دست از انرژي تجدید و روزمره هاي فعالیت از دوري براي الزم اقدامات از یکی کردن سفر امروزه

 و انگیزتر خاطره شد،با خوشایندتر چه هر ذهنیت این. گیرد می شکل مقصد آن از گردشگر ذهن در تصویري  سفر،

  .دارد گردشگر ذهنیت در سزایی به تأثیر مقصد وجهۀ دیگر، عبارت به. است ماندگارتر

 مقصد این از که خارجی گردشگران منظر از را اصفهان شهر گردشگري وجهۀ دارد قصد پژوهش، این در پژوهشگر

 پرکاربردترین. نماید بررسی اند، گذاشته اشتراك به کرفلی سایت وب در و اند گرفته عکس آن هاي جاذبه از اند، کرده بازدید

 و بیشتر معرفی جهت را ایران گردشگري صنعت متولیان تا اند شده انتخاب مقصد این تصاویر برترین نتیجه در و تصاویر

 منظور، بدین. رساند یاري ها، آن وجهۀ بهبود نهایت در و اصفهان شهر گردشگري مقاصد بهتر چه هر شناساندن

 61 ها آن بین از و نموده بررسی 25/06/2018 تا 25/06/2014 زمانی ي بازه در را شهر این از عکس 19502 پژوهشگر

 را نمونه حجم اصفهان شهر از عکس قطعه 61. است کرده انتخاب انگلیسی زبان به نظر 5 حداقل با را عکس قطعه

 به ها صفت و استخراج عکس، قطعه هر براي ها آن راوانیف Textalyser افزار نرم از استفاده با سپس. دهد می تشکیل

 هاي عکس عنوان به 10 حداقل امتیاز با تصاویري و دهی امتیاز استنفورد، دانشگاه صفت تحلیل هاي دیکشنري کمک

 گرفته صورت Stanford CoreNLP 3.9.1 افزار نرم ي وسیله به صفات استخراج. اند شده انتخاب شهر هر منتخب

  .است شده استفاده عکس هر فراوانی هاي  نمودار ترسیم جهت Voyant Tools افزار نرم از. است

 عنوان به عکس قطعه 35 و تصاویر پرکاربردترین عنوان به عکس قطعه 61 مجموع در پژوهش، این هاي یافته اساس بر

 هاي مکان اغلب پژوهش، ایجنت تحلیل اساس بر که این به توجه با. اند شده شناخته شهر، این از تصاویر برترین

 میراث تفسیر مرکز احداث مانند راهکارهایی از استفاده اند، نشده واقع گردشگران توجه مورد اصفهان شهر گردشگري

  .گردد می پیشنهاد فرهنگی

  

  

  

                                                             
 .باشد اصفهان میبهایی  شیخنامه کارشناسی ارشد دانشگاه  مقاله حاضر برگرفته از پایان 1
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  مقدمه

شـور در تـب و   متولیان صنعت گردشگري هـر ک . است داغبازار رقابت براي جذب هر چه بیشتر گردشگران ، دنیاي امروز در

کشـور ایـران نیـز از ایـن     . باشـند هاي کشور خود و در نتیجه جذب گردشگران بیشـتر مـی  تاب شناساندن هر چه بیشتر جاذبه

 ،تصـاویر  در راسـتاي ایـن موضـوع،   . باشـد هاي خود به جهانیان میباشد و درصدد معرفی و شناساندن جاذبهنمی مجزا هارقابت

، بـراي مثـال  . شـود هـاي آن دیـده مـی   هایی از جاذبههر شهر در عکس ةچهر. کنندها ایفا میهنقش بسزایی در شناساندن جاذب

ها در در واقع تصویري از آن. شناسیماصفهان را به سی وسه پل، عمارت عالی قاپو، عمارت چهل ستون و میدان نقش جهان می

بـه طـور خـاص، در گردشـگري     . باشـند مکـانی مـی   هاي ایران داراي چنـین تصـویر  از شهر هرکدام. ذهن ما شکل گرفته است

هاي این سه تصاویر بسیاري از جاذبه. باشندسه شهر اصفهان، شیراز و یزد مسیر طالیی ورود گردشگران به ایران می ،المللی بین

  .نمایدتواند کمک شایانی به بهتر دیده شدن این مقاصد که می است هاي اجتماعی به اشتراك گذاشته شدهشهر در شبکه

 ماهیـت  بـا  ارتبـاط  در افـراد  گروهـی  یـا  شخصـی  ادراك شامل تصویر مقصد ،1)2018( لی و دنگ ۀگفت به ،دیگر عبارت به

 تصـویر . کـرد  بنـدي  دسـته  عاطفی و ادراکی ابعاد در توانمی که ردیگ یبرم در را هاآن سفر تجربه کل و است مکان آن تصویري

 هـاي ویژگـی  مـورد  در شـناخت  و اطالعات داشتن به ادراکی، تصویر و دهدمی نشان را مکان یک به نسبت درونی حس عاطفی،

 .پردازدمی مکان آن مشاهده قابل

 ،گذارنـد مـی  اشتراك به اجتماعی هايشبکه در و گیرندمی بازدیدشان مورد مختلف هاي مکان از گردشگران که هاییعکس

 احسـاس  حال عین در. دهدمی قرار بیننده اختیار در مکان به راجع حاتیتوضی و هابرچسب ها،عنوان :همچون بسیاري اطالعات

 بـه  خـوبی  بـه  را مکـان  فرد به منحصر و شناختی روان هايویژگی هاعکس. دهدمی نشان صریح طور به هاآن مورد در را بیننده

   .رودمی شمار به مقصد براي رقابتی مزیتی که گذارندمی نمایش

 طـی  المللـی  بـین  هايرسانه در ما کشور علیه منفی تبلیغات ةگسترد حجم به توجه با که دارد آن رب داللت عمومی دیدگاه

 دارد نظـر  در حاضـر  پـژوهش  ،)1382رنجبریـان، ( اسـت  نشـده  ترسیم گردشگران نزد ایران از مطلوب تصویري اخیر، دهه چهار

 محتـواي  ،دیگـر  عبـارت  بـه  یـا  خـارجی  گردشـگران  سوي از شده گرفته تصاویر ۀوسیل به آن شناساندن بیشتر با را ایران ۀوجه

 فلیکـر  اجتمـاعی  شـبکه  از تصـاویر  ایـن . نمایـد  تـر دار جـان  و تـر  رنگپر ،اند نموده بازدید اصفهان شهر از که یکاربران تولیدي

 تـرین  مناسب انتخاب وندر به تا شوندمی ارزیابی بینندگان ادراکی تصور و عاطفی نظر از شده، ارائه نظرات بر اساس و گردآوري

 گردشـگري  صـنعت  متولیـان  و بالقوه گردشگران به آنان بازاریابی تسهیل نیچن هم و مقاصد این ۀوجه بهبود منظور به هاعکس

  .رساند یاري

گاه عاطفی کاربران را بر مبناي تصاویري که خود گردشگران از محل مورد نظر ، دیدها پژوهشپژوهش حاضر برخالف دیگر 

بعـد  . مورد بررسی قـرار داده اسـت   اند گذاشتهشان به اشتراك اند و در صفحات شخصی خود به عنوان تصاویر مورد عالقههگرفت

که وجه تمـایز آن   است قرار گرفته تجزیه و تحلیلسنجیده شده و مورد نقطه نظرات دیگر کاربران  بر اساسعاطفی این تصاویر 

 مقصـد  این ۀوجه بهبود اهمیت به پژوهشگر. جدیدي را در این زمینه گشوده است ةپنجر ،در نتیجه. باشدها میبا دیگر پژوهش

 نقطـه  از اسـتفاده  بـا  هاآن عاطفی ارزش تحلیل و فلیکر اجتماعی شبکه هايعکس بین در جستجو با دارد قصد و است برده پی

 دوربـین  لنـز  از اسـتفاده  بـا  آنـان  شـدن  تـر اختهشن به و کرده انتخاب مقاصد این براي را هاعکس ترین مناسب کاربران نظرات

 شـده  گرفتـه  هـاي عکس نظرات روي بر کار که جا آن از. نماید کمک ایران شدن دیده بهتر در آن نگاه عمق درك و گردشگران

 نعتصـ  متولیـان  بـه  کـه  دارد امیـد  پژوهشگر ،است بدیع و نو تقریباً کاري ایران در گردشگران توسط فلیکر اجتماعی ۀشبک در

 تسـهیل  نتیجـه  در و رسـیدن  اوج بـه  براي مسیر کردن اصفهان، هموار ،ایران طالیی یکی از مقاصد ۀوجه يارتقا در گردشگري

بیشتري بر مخاطبان بازار هـدف داشـته    تأثیرگذاريگردشگري براي آن که  ۀمتولیان توسع ،در نتیجه .رساند یاري آن بازاریابی

                                                             
1 Deng & Li 
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هاي ترویجی خـود  و سایر ابزار ها تیسا وبحق مربوط براي  تأمیناند یا با که فاقد حق نشر رگذارتأثیتوانند از تصاویر باشند، می

  . استفاده نمایند

  تحقیق ي نهیشیپچارچوب نظري و 

ایـن اطالعـات در   . کننـد شناساندن مقاصد به گردشـگران ایفـا مـی    سزایی در معرفی وه هاي اجتماعی نقش بامروزه شبکه

هاي جغرافیایی، امکانات رفاهی، نظـرات کـاربران   ها، برچسبها، ویدئوعکس. گیردن در اختیار کاربران قرار میهاي گوناگوزمینه

ایـن  . دهـد هاي بسیار دیگر را در اختیار کـاربران قـرار مـی   بندي دستهمختلف و تجربیات بسیاري از مردم در اقصا نقاط جهان و 

هاي متفـاوت توسـط پژوهشـگران و    تصویر مقصد به دفعات مکرر به روش .باشندگردشگري بسیار کارآمد می ۀها در زمینشبکه

تصـویر   برخـی مطالعـات،  ) 2013( 1مایکلیـدو  نقـل از بـه   .باشنداندیشمندان تعریف شده است که بسیاري از آنان مبهم نیز می

ک مکان هماننـد قیمـت و دسترسـی را    هاي عملکردي یکنند که ویژگیمبناي ادراکی آن تعریف می مقصد را تنها با استفاده از

حـداقل در مـورد دو بعـد از تصـویر      بین پژوهشـگران،  ،با این وجود .)2007، 3؛ پبرسون1975، 2هانت( دهدقرار می تائیدمورد 

؛ هوسـنی، اکینـی و   2003، 5؛ اچنـر و ریچـی  1999، 4بـالوگلو و مـک کلیـري   (ی تصویر ادراکی و عاطف :مقصد توافق وجود دارد

در حـالی   ؛باشدهاي فیزیکی مقصد میاز ویژگی ها و دانشباورادراکی شامل  ۀمؤلف). 2004؛ 7؛ مک کی و کولوي2006، 6یوسال

. )1999بـالوگلو و مـک کلـري،    ( پـردازد محیط اطراف مـی  ها وعاطفی به تحسین کیفیت احساسات نسبت به ویژگی ۀمؤلفکه 

دهند و شکست توجـه بـه عناصـر عـاطفی     ادراکی را نشان می ۀمؤلفر، نفوذ ، در نقد ادبیات تصوی)2009( 8بیگنه، گارسیا و بلس

آنـان   ).2010، 11؛ مزنـک 2011، 10؛ الیوت، پاپادوپولوس و کیم1997، 9بالوگلو و برین برگ( دهندقرار می تأکیدبحرانی را مورد 

با چگونگی حس افراد نسـبت بـه اشـیا     تصویر عاطفی .کنند که تصویر مقصد باید احساسات و عواطف را نیز در برگیرداظهار می

-هاي آن شخص مـی ها و خواستههر شخص براي انتخاب مقصد و مبناي نیاز ةاین تصویر انگیز). 1996، 12دان( در ارتباط است

  ).1992، 14اونیل و جسپر(پاسخ احساسی افراد به یک مکان ). 1993، 13گارتنر(باشد 

هـا و احساسـاتی   مجموعه عقاید، ایده: باشدمی) 1979( صد متعلق به کرامپتونترین تعریف تصویر مقشدهترین و ذکررایج 

در مدل مفهومی خـود از اثـرات ادراك   ) 2013(راجش .باشداین تعریف متمرکز بر افراد می. که یک شخص در مورد مقصد دارد

  : گردشگر، تصویر مقصد و رضایت گردشگر بر وفاداري مقصد به تعاریف زیر پرداخته است

  ). 1956بالدینگ، ( تعریف شده است "اند آگاهبه عنوان احساسات افراد نسبت به هر چیزي که از آن  "تصویر"

الوسـون و بـود   (باشـد  ، تعصبات، تصورات و افکار احساسی که یک فرد از مکانی خـاص دارد، مـی  تأثیراتبیان دانش، 

  ).1977، 15بوي

   ).1984، 16اسایل( ختلف در طی زماندرك کلی از مقصد با پردازش اطالعات از منابع م

  ).1989، 17امباچر و باتل( شودمی آوري جمعها یا ادراکات که به صورت فردي یا گروهی از مقصد توسط مردم ایده
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شـوند، محتـواي تصـویري تولیـدي کـاربران،      می ریزي برنامههاي بازاریابی مقصد خلق و هایی که توسط نهادعکس برخالف

 غـرض  بـی اطالعـات ناخوانـده و دسـت اول     ،یا بـه عبـارتی  ) 2011استپکنکوا و ژان، (کند مقصد را بازتاب می ادراك کاربران از

-ي شناسایی هدفمنـد و نظـام  گیري به وسیلهتحلیل محتوا را هر تکنیکی جهت نتیجه) 1969( 2هلستی). 2017، 1ري -مرین(

دسترسی عمومی داشتن و ) الف: محتواي تولیدي کاربران مستلزمبا این وجود . ها، تعریف کرده استهاي خاص پیاممند ویژگی

گـرفتن و  ). 2010، 3کاپالن و هانلین(  باشدمی يا حرفه يو عملکردهاها مقداري تالش خالقانه به خرج دادن خارج از روش) ب

  ).2011، 4استپکنکوا و ژان( ها در هنگام بازدید از یک مکاننشر عکس

دهند بسیار با احساسـات برانگیختـه و خوشـایند نسـبت بـه یـک مقصـد        طبیعی را نشان می هاي سیاحتی که منابععکس

هـاي  عکـس . انـد بسـیار بـا کیفیـت خوشـایند مکـان مـرتبط       ،دهندها که فرهنگ، تاریخ و هنر را نشان میاین عکس. اندمرتبط

هـاي  ي تجربـه ن بـه عنـوان ثبـت کننـده    چنـی این تصاویر هم. باشنداحساسات درونی عکاسان می ةسیاحتی نماد منعکس کنند

کننـدگان و تصـویري بـراي    هایی هستند که احساسات عـاطفی بازدیـد  هاي سیاحتی لنزعکس. کنندسیاحتی عکاسان عمل می

  ).2014، 5پان، لی و ساي(دهند مقصد را مورد شناسایی قرار می

-کنـد، ویژگـی  ها بررسی میها و ساختارن الگوهاي متنی را جهت به دست آوردتحلیل محتوا روش پژوهشی است که داده

هاي قابل فهم جهت رسیدن به مفهوم مـتن  ها را در ساختاربندي و آنهاي خاصی که پژوهشگر به دنبال آن است را جدا، دسته

  ).1998، 6گري و دنستن(کند می بندي جمع

هـاي خـاص   مند ویژگیاسایی هدفمند و نظامشن ۀگیري به وسیلتحلیل محتوا را هر تکنیکی جهت نتیجه) 1969( 7هلستی

  .ها، تعریف کرده استپیام

گیـري معتبـر   ها جهت انجام نتیجهاي از روندروش پژوهشی که از مجموعه"تحلیل محتوا را به عنوان ) 9. ، ص1190( 8وبر

-ردن و شناسـایی ویژگـی  مند از متن جهت مفهومی کـ این روش اجازه تحلیل نظام. معرفی کرده است "گیرداز متن صورت می

  ).2013، 9بیلر، بیلر و یاماجی(دهد هاي مهم متن مورد نظر را می

 بـودن  آور نشـاط  بـودن،  بخـش  آرامش بودن، کننده خسته بودن، خوشایند( عاطفی هاي مؤلفه، )1395( نسب آبادي سعادت

 کـه  مناسـب  هـاي عکـس  از اسـتفاده  بـا  ار) مقصـد  بودن دوستانه و بودن مدرن بودن، امن بودن، بکر( مقصد شناختی و) مقصد

 میـزان  عـاطفی  هـاي  مؤلفه میان در :کهدهد نتایج نشان می. بررسی کرده است شده گرفته اصفهان از اروپایی گردشگران توسط

 بـا  دمقصـ  بـودن  امـن نـا  یـا  امـن  شناختی هايلفهؤم میان در و تأثیر بیشترین %49/14 با مقصد بودن خوشایندنا یا و خوشایند

   .است داشته گردشگران بازدید به تمایل و مثبت نگرش در را تأثیر بیشترین 44/62%

هـاي خودکـار   تواند دقت خالصـه تجزیه و تحلیل دیداري می :نشان دادند که) 2007( 10کندي، نامان، اهرن، نیر و راتنبري

کننـد،  هایی که از محتواي دیداري استفاده نمـی گر روشدر مقایسه با دی%45ها را با بیش از هاي برتر مکانتولید شده از بازدید

  .افزایش دهد

هـا مـا را در   هاي آنموقعیت و زمان مرتبط با تصاویر و برچسب يها فراداده :، نشان دادند که)2007( راتنبري، گود و نامن 

) 2010( 11ریکو و انـدریریکو کسـیلویچ، رسـتاجیک، کـیم، انـدری     .رسـاند یـاري مـی   "رویـداد  "و "مکان "استخراج کاربرد دقیق

ها با یا بـدون  هاي دیداري و کامپیوتري ارائه شده به منظور تجزیه و تحلیل این مکانها و تکنیکیک مکان را از اطالعات عکس

  . دنآور به دستبعد زمانی 

                                                             
1 Marine-Roig 
2 Holsti  
3 Kaplan & Haenlein 
4 Stepchenkova & Zhan 
5 Pan, Li and Tsai 
6 Gray & Densten 
7 Holsti  
8 Weber  
9 Billor, Billor and Yamaji 
10 Kennedy, Naaman, Ahern, Nair, and Rattenbery  
11Kisilevich, Krstajic, Keim, Andrienko, and Andrienko  
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 توسـط  کـه  روزمره زندگی اب مرتبط هايعکس ۀدست چشمگیر فراوانی :به این نتیجه رسیدند که ،)2011(استپکنکوا و ژان 

 دیگـر،  طـرف  از. باشـد مـی  پـرو  در مـردم  زندگی ةنحو شناختن براي قوي بسیار ۀعالق ةدهند نشان شده، گرفته فلیکر کاربران

 هـا پرویی "زندگی سبک " هايعکس طریق از سنتی فرهنگ ترویج به عالقه ةدهند نشان گردشگري صنعت متولیان هايعکس

 تـأثیر  ،)2012( 1المبـرت -اسـتیالنو  .محلـی  مـردم  زنـدگی  چگـونگی  تـا  است متمرکز سنتی فرهنگ روي بر بیشتر اما باشدمی

فرهنـگ   چنـین  هـم ها، عوامل ساختاري، مجموعـه دیـداري اجتمـاعی و    هاي مشهور و افسانهها در عکسساختار فرهنگی مکان

  .را نشان دادعکاسی بر ارائه و پردازش عکاسی گردشگران 

دار جغرافیـایی، مسـیر گردشـگري را    هـاي برچسـب  هـا و عکـس  ، با استفاده از مسـیر )2012( 2، گیو و سانزنگ، زانگ، لیو

-، سعی کردند راه)2014( 3دونر، کامپوروبی و گالی. باشدپیشنهاد دادند و به این نتیجه رسیدند که اعمال این مسیر کارآمد می

هـاي متفـاوتی از نگـاه    پروفایـل  :دهد کـه این پژوهش نشان می .هاي مختلف بسنجندهاي مختلف دیده شدن مقصد را به روش

هـا،  ، به بررسی روابط بین انگیـزه )2014( وهمکاران پان. عکس در مقاصد فرهنگی و طبیعت مبنا وجود دارد ةگردشگران گیرند

ات عـاطفی پـی بـرده    کلیدي عکس در تحریک احساسـ  هاي مؤلفهها پرداخته و نه تنها به تصاویر مقصد و کیفیت عاطفی مکان

  . کرده است تأکیدو در نتیجه صفت گردشگري  زیست یطمحها در حفظ است بلکه بر اهمیت آن

 مـورد  را هـا مقصـد و مفهـوم آن   از گردشگران ةشد گرفته هايعکس بینندگان تفسیر ، چگونگی)2015( 4استپکنکوا و کیم

 ذاتی مشخصات شوندمی گرفته خاصی دستورالعمل هیچ بدون که یهایعکس :که رسیدند نتیجه این به آنان. دادند قرار بررسی

 بـه  هايعکس بر اساس را پرتغال کشور ةشد ادراك ، تصویر)2017( 5قاسمی و هاشمی کهزادي، .کنندمی القا خوبی به را مقصد

 متولیـان  توسـط  شده رفتهگ هايعکس بین در : دهدمی نشان هاآن پژوهش. اندسنجیده را اینستاگرام در شده گذاشته اشتراك

 کشور این وصف در کلیدي کلمات ترینکاربردپر و شده داده اختصاص طبیعت به عکس 545 با امتیاز اولین گردشگري، صنعت

 رسـتوران  و غذا با مرتبط پیروان براي هاعکس ترینعالقه مورد که حالی در. باشندمی دریا و اقیانوس ساحل، رودخانه، طبیعت،

 کـه  بودنـد  کسانی اولین آنان .اندپرداخته مقصد وجهه بهبود براي مناسب هايعکس انتخاب اهمیت ، به)2018( لی و دنگ .بود

 ریـزي  طرح مقصد بهبود و ترویج منظور به فلیکر اجتماعی شبکه از هاعکس ترین مناسب انتخاب براي را ماشینی یادگیري مدل

  .دهدمی تسهیل را مقصد عکس انتخاب روند نآنا پیشنهادي مدل :که داد نشان نتایج .کردند

به  اصفهان. اجتماعی فلیکر پرداخته است ۀشهر اصفهان در شبک پرمخاطب هاي گرفته شدةپژوهش حاضر به بررسی عکس

ثلث طالیی مسیر گردشـگران داخلـی و بـه    مقاصد گردشگري و ضلعی از م ینتر مهمیکی از  ایران عنوان پایتخت فرهنگ و هنر

اصـفهان بـا    ۀها جهت بهبود وجهـ گردشگري و معرفی آن ةبالقو هاي مکاندر نتیجه شناسایی . باشددشگران خارجی میویژه گر

 ترین  مناسبجهت انتخاب و تحلیل بعد عاطفی و احساسی به اشتراك گذاشته شده در شبکه اجتماعی فلیکر  یهاز تجزاستفاده 

هیچ پژوهشی با این مفهوم پیش از این در ایران صورت نگرفته  تقریباً :که شایان ذکر است. این شهر صورت گرفته استتصاویر 

 .گشایدگردشگري اصفهان می ۀاي نو به سوي بهبود وجهاست و این پژوهش پنجره

  یشناس روش

ي تصاویر گرفته شده و به اشتراك گذاشته شده توسـط گردشـگران خـارجی در مقطـع     آماري کلیه ۀدر این پژوهش جامع

 سـایت  وبرقم داده شده توسط  بر اساسشان باشد که تعدادرسمی فلیکر می تیسا وبدر  25/06/2018تا 25/06/2014زمانی 

از گردشـگرانی   گیـري  نمونـه . باشد میعکس  قطعه 61پژوهش حاضر  ۀعکس متعلق به شهر اصفهان و حجم نمون 19502فلیکر 

 ۀشـبک / سـایت  وبهـاي شخصـی یـا رسـمی خـود در      اند و در صـفحه از این شهر عکس گرفته،اندکه به شهر اصفهان سفر کرده

ها با اطالعات بسیاري همچون کاربران ارسال کننده، در فلیکر، عکس .اند، صورت گرفته استاجتماعی فلیکر به اشتراك گذاشته

                                                             
1  Styliano-Lambert 
2 Zeng, Zhang, Liu, Guo, and Sun  
3 Dnaire, Camprubi, and Gali 
4 Kim and Stepchenkova 
5 Kuhzady, Ghasemi, and Hashemi 
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عنـوان،   :شـامل  عمـوالً مایـن اطالعـات   . باشـد چنین اطالعات اختیاري کاربران موجـود مـی  اطالعات تصاویر و زمان ارسال و هم

هـاي جغرافیـایی ممکـن    مراجع مکانی به صورت برچسـب . شودها میاي از برچسبهاي کاربري و مجموعه، محدودیتزیرنویس

دار و هـم از طریـق    GPSو تلفـن همـراه    هـا  دوربینبیرونی،  GPSعکس هم از طریق تقارن زمانی یک  ةگیرند ۀاست به وسیل

  . ا استفاده از نقشه فراهم شونددستی وارد کردن مکان عکس ب

مـورد بررسـی قـرار     ،از شهر اصفهان گرفتـه شـده بـود    25/06/2018الی  25/06/2014هایی که در بازه زمانی عکس ۀکلی

سپس از بـین ایـن تعـداد عکـس،     . باشدعکس می قطعه19502اشاره شد تعداد کل این تصاویر  قبالًطور که همان. گرفته است

هـا و تصـاویر از   اطالعـات، داده . انـد هاي انگلیسی دریافت کرده بودند انتخاب شـده به زبان) کامنت(نظر  5ز تصاویري که بیش ا

  . اندشبکه اجتماعی فلیکر گرد آوري شده/ رسمی فلیکر سایت وب

ي هـا جهـت تحلیـل داده  . اطالعات اسنادي است آوري جمعها روش تحلیل کیفی و روش در این پژوهش، روش تحلیل داده

 Voyant Toolsو Stanford CoreNLP 3.9.1 ،Textalyserهـاي  افـزار  نـرم اجتمـاعی فلیکـر از    ۀشـده در شـبک   آوري جمع

 نظر به زبان 5گیري در ابتدا از بین تمام تصاویر موجود از شهر اصفهان تصاویري با بیش از براي انجام نمونه. استفاده شده است

هـاي تحلیـل صـفات    انگلیسی موجود هر عکـس اسـتخراج و بـا اسـتفاده از دیکشـنري      اند و سپس صفاتانگلیسی انتخاب شده
  .اندهاي منتخب هر شهر، انتخاب شدهبه عنوان عکس 10دهی و تصاویري با امتیاز باالي دانشگاه استنفورد، امتیاز1

هاي زبـان نظـرات، زمـان    رامترپا. چنین عدم انتخاب تصاویر این شهر وجود داردهایی جهت انتخاب و همبدیهی است معیار

انتخـاب   معیارهاي. اندگرفته شدن تصاویر، محدودیت مکانی شهر و نوع نظرات کاربران در انتخاب تصاویر نقش به سزایی داشته

  .آورده شده است 1و عدم انتخاب تصاویر در جدول 

  

 هاي بررسی تصاویرمعیار :1جدول 

  ابمعیار عدم انتخ  معیار انتخاب  هاپارامتر  

  نظرات به زبان انگلیسی   زبان  1

  )کامنت( نظر 5تصاویري با حداقل 

  هادیگر زبان

  5تصاویري با نظرات کمتر از 

  ها تمامی عکس  زمان  2

  2018تا  2014 هاي سالبین 

  هايتمامی عکس

  26/06/2014قبل از  

  هادیگر شهر  شهر اصفهان  مکان  3

  ها و شکلک ها اي موجی  فرض پیشهاي نوشتاري و برچسب  نوع نظرات  4

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  

هـا، ابـزار   هایی شامل تحلیـل مـتن، شـمارش کلمـات، تـراکم واژه     که داراي ویژگی Textalyser افزار نرمدر این پژوهش از 

و لیست  تحلیل متن، کاوش متن، تحلیل فراوانی کلمات، نشان دادن تراکم کلمات کلیدي، تحلیل اهمیت کلمات یا اصطالحات

-جهت استخراج فراوانی صـفت  در این جا، و کنددو زبان انگلیسی و فرانسه را پشتیبانی می افزار نرماین . باشدمی راینا گکلمات 

، نماید میهاي مختلف کاوش متن را اجرا عملیات Voyant Tools افزار نرم .استفاده شده است هاي کاربرانهاي موجود در نظر

-ها و توزیع فراوانـی صـفت  جهت ترسیم انواع نمودارباشند و در آن قابل دسترسی می... متن و  ۀفراوانی، خالصهاي انواع نمودار

هـا در  کلمـات، نقـش آن   ۀفـرم پایـ   Stanford CoreNLP 3.9.1 افـزار  نرم. استفاده شده است هاي موجود در نظرات کاربران

ها و مقادیري عددي معمول، ساختار جمالت به صورت عبـارت یـا   زمانبودن کلمات، تاریخ ... جمله، اسم شرکت، فرد، مکان و 

، احساسات و روابط خاص یا رده باز بـین مراجـع   گردند یبرمهاي مستقل دستور زبانی، عبارات اسمی که به مرجع یکسان واحد

                                                             
1 Sentiment Lexicons for Computational Social Science   
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ی بی پـی، فرانسـه،   سی، انگلیسان عربی، چینی، انگلیهفت زب. دهدرا نشان می... هاي گفته شده و ذکر شده و دریافت نقل قول

  .ها استفاده شده استجهت شناسایی صفتکند و در این پژوهش آلمانی و اسپانیایی را پشتیبانی می

  پژوهش يها افتهی

با توجه به این که تعداد نظـرات  . باشدعکس متعلق به شهر اصفهان می قطعه 19502که پیش از این اشاره شد،  طور همان

 قطعـه  19502 نظـر از بـین   5آن عکس در نظر گرفته شده است، تصـاویري بـا حـداقل     ۀك انتخاب اولیدریافتی هر عکس مال

هاي متفاوت گرفته این تصاویر از موقعیت. باشدعکس می قطعه 61ي شهر اصفهان در نتیجه حجم نمونه. اندعکس انتخاب شده

  .رده شده استآو 1باشند که در نمودار موقعیت متفاوت می 13اند و داراي شده

  

  فراوانی تصاویر شهر اصفهان :1 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

 
هاي انگلیسی موجود هـر عکـس بـا    عکس شهر اصفهان بررسی شده است و صفت قطعه 61نظرات کاربران براي تمام 

. مشـخص گردیـد   Textalyser افزار نرمها با استفاده از استخراج و فراوانی آن Stanford CoreNLP 3.9.1 افزار نرماستفاده از 

و فراوانی  xاگر هر صفت را . آمده است به دستسپس با استفاده از دیکشنري تحلیل صفات دانشگاه استنفورد، امتیاز هر صفت 

 .آید به دستعکس  تا امتیاز کلی هر صفت و در نتیجه امتیاز هر شود میها به صورت زیر محاسبه بنامیم مجموع آن yآن را 

x : صفت 

y :فراوانی هر صفت 

 Σxy :مجموع امتیاز هر صفت 

x1y1+ Σx2y2+ Σx3y3+ . . . .Σ :عکسهاي یک مجموع امتیاز صفت  

  

هـاي  مـذکور داده  افـزار  نرمبه این دلیل که ( Textalyser افزار نرمهاي انگلیسی تصاویر شهر اصفهان از براي بررسی تکرار صفت

استفاده شده اسـت و نتـایج در   ) کندتبدیل می -در صفحات آتی آورده شده است  آنچهنظیر  -هایی صاویر و نمودارساده را به ت

  :آورده شده است 2جدول 
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  شهر اصفهان ریتصاوها براي ها و تکرار آنصفت :2جدول 

تعداد 

  تکرار

تعداد     ها صفت

  تکرار

تعداد     ها صفت

  تکرار

    ها صفت

1  creative 57  3  cool 29 138 beautiful 1  

1  fascinating 58  3  exquisite 30  81 great 2  

1  exotic 59  3 rich 31  61 wonderful 3  

1  colorful 60  3 vibrant 32  41 excellent 4  

1  meaningful 61  3 better 33  39 fantastic 5  

1  dark 62  2 sad 34  36 nice 6  

1  peaceful 63  2 warm 35  30 amazing 7  

1  sacred 64  2 magnificent 36  23 lovely 8  

1  romantic 65  2 fine 37  22 superb 9  

1  pretty 66  2 terrible 38  15 stunning 10  

1  greatest 67  2 horrible 39  12 awesome 11  

1  glamorous 68  2 exciting 40  9 blue 12  

1  soft 69  2 orange 41  7 gorgeous 13  

1  wide 70  2 terrific 42  7 interesting 14  

1  extraordinary 71  2 precious 43  7 splendid 15  

1  famous 72  2 special 44  7 brilliant 16  

1  cheerful 73  2 yellow 45  7 good 17  

1  clear 74  2 spectacular 46  7 fabulous 18  

1  thankful 75  1 inspired 47  6 marvelous 19  

1  golden 76  1 possible 48  6 super 20  

1  hesitant 77  1 historical 49  6 impressive 21  

1  inspiring 78  1 endless 50  5 outstanding 22  

1  potential 79  1 painful 51  5 incredible 23  

1  successful 80  1 awful 52  4 different 24  

1  cultural 81  1 artistic 53  4 perfect 25  

1  full 82  1 respective 54  3 magical 26  

1  mathematical 83  1 spiritual 55  3 old 27  

-  -  -  1 fast 56  3 best 28  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع
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صفت شهر اصفهان را به صورت تصویري به نمـایش   83فراوانی   (Trends Graph)و  (Cirrus Graph) 3و 2هاي نمودار

  . اندطراحی شده Voyant Tools افزار نرمها توسط موداراین ن. اندگذاشته

  

  هاي شهر اصفهانهاي عکسفراوانی صفت (Cirrus Graph): 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  

  

  

  هاي شهر اصفهانهاي عکسفراوانی صفت (Trends Graph): 3نمودار 

  

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  

Most frequent words in the corpus: beautiful (137); great (81); wonderful (61); excellent (41); 
fantastic (39) 

ها با هم جمع ها، امتیاز هر صفت در تعداد تکرار آن ضرب و سپس تمام این امتیازدن تعداد تکرار صفتآور به دستپس از 

  .آورده شده است 3جمع امتیاز هر تصویر شهر اصفهان در جدول . آمده است به دستتا امتیاز کلی هر تصویر  شود می
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  شهر اصفهان يها عکسهاي امتیاز صفت :3جدول 

امتیاز صفات 

  صویرت

شماره 

  تصویر

امتیاز صفات 

  تصویر

شماره 

  تصویر

امتیاز صفات 

  تصویر

شماره 

  تصویر

10.92  E43 6.35  E22 15.4 E1 

24.55  E44 2.5  E23 8.68  E2 

13.49  E45 1.86  E24 16.22  E3 

32.34  E46 2.13  E25 7.46  E4 

14.81  E47 9.77  E26 8.78  E5 

7  E48 -/16  E27 3.84  E6 

20.38  E49 1.87  E28 11.73  E7 

35.28  E50 2.5  E29 8.85  E8 

13.95  E51 1.26  E30 25.27  E9 

138.06  E52 14.33  E31 23.74  E10 

11.51  E53 17.63  E32 14.47  E11 

22.57  E54 9.57  E33 18.91  E12 

15.35  E55 9.64  E34 5.38  E13 

14.75  E56 35.31  E35 11  E14 

6.86  E57 12.34  E36 29.13  E15 

134.29  E58 27.51  E37 11.25  E16 

38.35  E59 4.39  E38 125.37  E17 

145.67  E60 8.26  E39 No adjective  E18 

78.29  E61 10.4  E40 8.02  E19 

-  -  5.32  E41 6.39  E20 

-  -  3.39  E42 15.38  E21 

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

 

-به عنوان برترین تصاویر شهر اصفهان انتخاب شـده  10اقل امتیاز هر تصویر، تصاویري با امتیاز حد ۀپس از محاسب آن گاه،

  .اندنشان داده شده 4امتیاز تصاویر برتر در جدول . اند
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  امتیاز تصاویر برتر شهر اصفهان :4جدول 

  شماره تصویر  امتیاز صفات تصویر  شماره تصویر  امتیاز صفات تصویر  شماره تصویر  امتیاز صفات تصویر

10.92  E43     15.14 E1 

24.55  E44         

13.49  E45     16.22  E3 

32.34  E46         

14.81  E47         

           

20.28  E49     11.37  E7 

35.28  E50         

13.95  E51     25.27  E9 

141.38  E52 14.33  E31 23.47  E10 

11.51  E53 17.63  E32 14.17  E11 

22.57  E54    18.91  E12 

15.35  E55        

14.75  E56 35.31  E35 11  E14 

   12.34  E36 29.13  E15 

134.29  E58 27.51  E37 11.25  E16 

38.35  E59    125.37  E17 

145.67  E60       

78.29  E61 10.4  E40    

          

       15.38  E21 

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

 

از . انتخـاب شـدند   35امتیـاز  عکس شهر اصفهان بـا  قطعه  61عکس از بین قطعه  10به عنوان برترین تصاویر این شهر حداقل 

  .ها سه تصویر به تفصیل در اینجا بررسی خواهند شدبین آن
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  مسجد شیخ لطف اله :17 ةتصویر شمار

  مسجد شیخ لطف اله: 1شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 سایت فلیکر: منبع

  

نفر  1500اند و ا دیدهآن ر نفر 61300.هاي مختلف دریافت کرده استنظر به زبان 103لطف اله  خیشاین تصویر از مسجد 

هـا، امتیـاز هـر    هاي این تصویر، تعداد دفعات تکـرار ایـن صـفت   صفت. انداضافه کرده شان عالقههاي مورد آن را به لیست عکس

به نمایش گذاشته شده  5و  4فراوانی تصاویر در دو نمودار  ،چنین هم. آورده شده است 5صفت و امتیاز کل هر صفت در جدول 

  .  است

  مسجد شیخ لطف اله  17 ي شمارههاي عکس امتیازات صفت :5 جدول

  ها صفت  تعداد تکرار  امتیاز  امتیاز کل  ها صفت  تعداد تکرار  امتیاز  امتیاز کل

4.78  2.39  2  terrific -.9  -.06 15 great  

3.5  1.75  2  superb 36,84  3.07  12  beautiful  

2.17  2.17  1  fabulous 15,36  1.92  8  nice  

.77  .77  1  blue 3.15  .45  7  fantastic  

-.16  -.16  1  exciting 7.56  1.26  6  amazing  

1.14  1.14  1  impressive 16.19  3.38  5  excellent  

-.4  -.4  1  perfect 4.6  .92  5  awesome  

2.37  2.37  1  gorgeous 11.64  2.91  4  wonderful  

1.27  1.27  1  splendid 1.5  .5  3  super  

-.04  -.04  1  special 5.16  2.58  2  good  

.09  .09  1  greatest 1.56  .78  2  vibrant  

1.19  1.19  1  cool 1.7  .85  2  stunning  

1.55  1.55  1  spectacular 2.04  1.02  2  magnificent  

 جمع:125.37

 محاسبات پژوهش حاضر: منبع
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  مسجد شیخ لطف اله  17ي هاي عکس شمارهفراوانی صفت (TermsRadio): 4نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  

  مسجد شیخ لطف اله  17ي هاي عکس شمارهفراوانی صفت (Trends Graph)  : 5نمودار 

  

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  سی و سه پل :52 ةتصویر شمار 

  سی و سه پل :2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سایت فلیکر: منبع
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 1100انـد و  آن را دیـده  نفـر  43300. هاي مختلف دریافت کرده اسـت باننظر به ز 89از سی و سه پل  52ي تصویر شماره

ها، امتیـاز هـر   هاي این تصویر، تعداد دفعات تکرار این صفتصفت. انداضافه کرده شان عالقههاي مورد نفر آن را به لیست عکس

به نمایش گذاشته شده  7و  6نمودار  فراوانی تصاویر در دو ،چنین هم. آورده شده است 6صفت و امتیاز کل هر صفت در جدول 

  .است

 سی و سه پل 52ي شماره هاي عکسامتیازات صفت :6جدول 

  ها صفت  تعداد تکرار  امتیاز  امتیاز کل  ها صفت  تعداد تکرار  امتیاز  امتیاز کل

-.52  -.52  1  hesitant -1.14  -.06 19 great 

.27  .27  1  warm 49.12  3.07  16  beautiful 

.81  .81  1  clear 19.2  1.92  10  nice 

-.86  -.86  1  Fine 8.5  .85  10  stunning 

-.4  -.4  1  perfect 23.28  2.91  8  wonderful 

1.27  1.27  1  splendid 2.25  .45  5  fantastic 

2.37  2.37  1  gorgeous 5.04  1.26  4  amazing 

1.26  1.26  1  amazing 10.14  3.38  3  excellent 

2.20  2.20  1  thankful 5.25  1.75  3  superb 

.85  .85  1  brilliant .98  -.49  2  speechless  

3.62  3.62  1  lovely 5.16  2.58  2  good  

.5  .5  1 super 1.7  1.7  1  interesting 

1.14  1.14  1 impressive -.25  -.25  1  marvelous 

 141.38:جمع

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  

  سی و سه پل  52س شمارة هاي عکفراوانی صفت (Trends): 6نمودار 

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع
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  سی و سه پل  52ي هاي عکس شمارهفراوانی صفت (Trends Graph) : 7نمودار

 

   

  

  

  

  

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  میدان نقش جهان  60يتصویر شماره

  میدان نقش جهان: 3شکل 

  

 سایت فلیکر: منبع

  

نفر آن  220اند و آن را دیده نفر 10700. هاي مختلف دریافت کرده استنظر به زبان 112جهان این تصویر از میدان نقش 

ها، امتیاز هر صـفت و  هاي این تصویر، تعداد دفعات تکرار این صفتصفت. اندشان اضافه کردههاي مورد عالقهرا به لیست عکس

 .  به نمایش گذاشته شده است 9و  8انی تصاویر در دو نمودار فراو ،چنینهم. آورده شده است 7امتیاز کل هر صفت در جدول 
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  میدان نقش جهان 60ة  هاي عکس شمارامتیازات صفت: 7جدول 

  ها صفت  تعداد تکرار  امتیاز  امتیاز کل  ها صفت  تعداد تکرار  امتیاز امتیاز کل

2.37  2.37  1  gorgeous 58.38  3.07 19 beautiful 

-.86  -.86  1  fine 23.66  3.38  7  excellent 

.5  0/5  1  super 11.52  1.92  6  nice 

.92  .92  1  awesome 8.75  1.75  5  superb 

-.25  -.25  1  marvelous 14.48  3.62  4  lovely 

.37  .37  1  exotic 3.87  1.29  3  outstanding 

1.59  1.59  1  incredible 1.7  .85  2  brilliant 

.23  .23  1  creative 3.4  1.7  2  interesting 

1.91  1.91  1  cool 5.2  -2.6  2  terrible 

-.93  -.93  1  sad 5.85  2.91  2  wonderful 

1.75  1.75  1  superb .6  -.30  2  old 

.45  .45  1 fantastic 1.8  -.90  2  magical 

2.17  2.17  1 fabulous .12  -.06  2  great 

-2.89  -2.89  1  awful -2.67 -2.67 1 painful 

-.36  -.36  1  fast .78  .78  1  vibrant 

       1.26  1.26  1  amazing 

  145.67 :جمع

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

 

  میدان نقش جهان   60هاي عکس شمارةصفت فراوانی (Trends): 8نمودار 

 

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع
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  میدان نقش جهان 60هاي شمارةصفت فراوانی (Trends Graph): 9نمودار 

  

  

  محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  

  

  

  

  

  

هاي انجام شده بـر روي نظـرات انگلیسـی کـاربران صـورت      تمام تحلیل. باشندتصاویر انتخابی داراي اطالعات فوق میکلیۀ 

  . گرفته است

  

  بحث

اب هاي مقاصد گردشگري اصـفهان و انتخـ  ترین تصاویر به کار رفته در خصوص جاذبهکاربردهدف این پژوهش شناسایی پر

اجتماعی فلیکر به منظور معرفـی مقاصـد گردشـگري اصـفهان از سـوي       ۀترین تصاویر به اشتراك گذاشته شده در شبک مناسب

اجتماعی فلیکر از شهر اصفهان و تحلیل  ۀهاي موجود در شبکگیري از دادهپژوهش حاضر با به کار. باشدمتولیان این صنعت می

  .دست یافته است یملتأهاي در خور ها به یافتهاین داده

تعدادي از برترین تصاویر گرفته شـده توسـط    .اند شدهترین تصاویر شهر اصفهان انتخاب کاربردعکس به عنوان پر قطعه 61

  .اندآورده شده 4گردشگران خارجی شهر اصفهان در شکل 
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  صفهانتعدادي از برترین تصاویر گرفته شده توسط گردشگران خارجی شهر ا: 4شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

جهت معرفـی مقاصـد    عکس برترقطعه  35 ،کاربرد شهر اصفهانعکس پرقطعه  61این ترین تصاویر گرفته شده از  مناسب

   .باشند می صنعت گردشگريگردشگري این شهر از سوي متولیان 

  يریگ جهینت

و ) انـد ران آن را کهکشان پرشیا و مسجد آبی نامیـده گردشگ( مسجد امام ،هاي این پژوهش، در شهر اصفهانبر اساس یافته

هـاي گردشـگري و   از جاذبـه  شـهر اصـفهان  با توجه به ایـن کـه    .اندمیدان نقش جهان بسیار مورد توجه گردشگران قرار گرفته

پژوهشـگر   ،بنـابراین  ؟انـد ها مورد توجه واقـع نشـده  رسد که چرا دیگر مکانبه ذهن می سؤال، این تهس غنی دیدنی هاي مکان

  : دهدکمتر دیده شده موارد زیر را پیشنهاد می هاي مکانجهت توجه بیشتر به 

در مرکز شهر اصفهان براي گردشـگران داخلـی و   ) 1396بک و کیبل، : بر اساس(احداث مرکز تفسیر میراث فرهنگی  -1

به عنـوان   اي کمتر دیده شدهه و هم جاذبه) مسجد امام و میدان نقش جهان) هم دیده شده( ها جاذبهخارجی تا سایر 

مراکـزي   نیدر چنـ (دبـ شـهر بهبـود یا   ۀمیراث فرهنگی شهر اصفهان نیز در ادراك گردشگران برجسته شـوند و وجهـ  

 چندزبانـه  يهـا  رسـاخت یزبه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی و بـا   يا چندرسانه صورت بهها  ها و جاذبه داستان مکان

 .)شود میارائه 

 .هاي این شهرکاربردي و برتر ذکر شده در این پژوهش جهت هر چه بهتر شناساندن جاذبه استفاده از تصاویر -2

هاي اجتماعی در صنعت گردشگري، متولیان ایـن صـنعت در ایـران بایـد     گذاري بسیار شبکهثیرأاز طرف دیگر، با توجه به ت

هاي گردشگري این مقاصد و نـه  اسی برتر تمام جاذبههاي عکها اقدام نمایند، فراخوانبراي بهبود دسترسی کاربران به این شبکه

اجتمـاعی   ۀبازدیـد بخصـوص شـبک   هـاي اجتمـاعی پـر   هاي برتـر را در شـبکه  فقط مقاصد شناخته شده را اعالم نمایند و عکس

  .تخصصی فلیکر به اشتراك بگذارند
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بـه همـین علـت، اسـتفاده از     . کنندهاي اجتماعی به عنوان ویترینی براي گردشگران بالقوه یک مقصد خاص عمل میشبکه

 ،پژوهشـگر . به سـزایی داشـته باشـد    تأثیرها آن ۀتواند در شناخته شدن مقصد و بهبود وجهها میهاي موجود در این شبکهداده

  :دهدانجام پژوهش در موارد زیر را پیشنهاد می

  

 هاهاي پایتون جهت تسریع تحلیل دادهاستفاده از کتابخانه -1

هـا فاقـد   بسـیاري از عکـس  (هاي بدون نظر براي عکس SentiBankاحساسات تصاویر  بینی پیشهاي زاراستفاده از اب -2

 .نمایدآن تحلیل احساسی می ةخود عکس را از دید گیرند ابزاربنابراین، این . اندنظر کافی جهت تحلیل بوده

 هاي دیگر به خصوص زبان اسپانیاییتحلیل نظرات به زبان -3

 ی پژوهشي زمانتغییر بازه -4

 تاریخی گردشگري ایران -تحلیل تصاویر موجود از دیگر مقاصد فرهنگی -5

کمبود محتواي فارسـی،  امثال  ییها تیمحدوداین پژوهش با  آخرو در  تحلیل تصاویر مقاصد مذهبی گردشگري ایران - 6

یی این  شبکه بـه علـت   اجتماعی فلیکر و سرعت پایین اینترنت، پویا ۀها به علت فیلتر شبکروند کند دستیابی به داده

 .به روز رسانی مداوم مواجه بوده است
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