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درصد از اقتصاد    10که حدود    ی اگونهبهاست،   ی داری هر اقتصاد پا  ی هاهیپا از   یکی یصنعت گردشگر  امروزه :  دهیچک

  نی ترمطرحاز    یکیکاربران    لیاطالعات پروفا  لیپژوهش مطالعه و تحل  ن ی جهان را به خود اختصاص داده است. هدف از ا

منظور    ن یبد   .است  کاوی داده  ی هاکیتکناز    ی ریگبهره، با  زریادوا   پ یبه نام تر   ی گردشگر  ی تجارت اجتماع  یهاتیسا وب

پروفا   قرارگرفته  ی موردبررس  زریادوا  پی تر  ت یسا وبداده    گاهیپا از    یکیکه حداقل در مورد    یکاربران   لیو اطالعات 

انتخاب    کینکاربران توسط تک  ل یپروفا  یهاشاخص  ه یکل  ازآنپساظهار نظرکرده بودند استخراج شد.    ران ی ا  یهاهتل 

داشتند مشخص شدند. در    یبندخوشه  یرا بر رو  ریتأث  نی شتریکه ب   ییهاشاخصقرار گرفت و    ی موردبررسشاخص  

. دندیگرد  می، سه به دست آمد و کاربران به سه خوشه تقسنهیتعداد خوشه به  ن یبولد - سیو یادامه با محاسبه شاخص د

داراهر   به    یفردمنحصربهمشخصات    یخوشه  که  اشراف  شروان،یپ  یهانامبود  دوستان  سفر    یسفر  کم  کاربران  و 

با استفاده    هاآنکاربران    ل یسه خوشه و اطالعات پروفا  ن یاز ا   ک ی هر    یهایژگ ی و. سپس بر اساس  دندی گرد  یگذارنام

  ی برا یی، راهکارها شدهلیتحل  یهایژگ ی ومتناسب با    ت یدرنها هر خوشه شد.   شتریاقدام به شناخت ب   یانجمن  نی از قوان 

کاربران ارائه    یخوشه  نی از ا   هرکدام  یهدفمند برا  یغاتیتبل  ی هابرنامهو    تی ساوبکاربران در    ن ی مشارکت ا  ش یافزا 

 . دیگرد

 .یگردشگر ،یرسانه اجتماع ،کاویداده زر،یادوا  پی تر ک،یتجارت الکترون  ، یتجارت اجتماع :هادواژه یکل
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 مقدمه 

به سمت    نینو  یاپنجره کار را جابجا کرده و  وکسب انجام    یهااست که روش   یمیپارادا  1ی تجارت اجتماع

، تجارت  2011در سال   2و ژنگ   یکرت  گشوده است. بر طبق پژوهش  یاطالعات  یهاستم یس  یهاپژوهش 

فعال  یاجتماع م  یتجار   یهات یبه    ل یتسه  یتماعاج  یهارسانه   یهاس یسرو  لهیوسبهکه    گرددی اطالق 

  ی ابیاست که کارشناسان حوزه بازار  یجزء موارد  یا هیتوص  یابیامروزه، بازار  یابی بازار. در دانش  شوندیم

  ب ی آن ترغ  یبر رو   شی ازپشیبها را به تمرکز  و شرکت   وکارهاکسبآن داشته و    یبر رو  یاریبس  دیتأک

 .کنندیم

  ر یتأثتحت    دخری  از  قبل  کنندگانمصرف   از  ٪61،  201۸  در سال  یا کره مؤسسه    کیپژوهش    مطابق

خود را در   یهاهیتوص  اینظرات و    کنندگانمصرف  نای  از  ٪ 3/24و تنها    رندیگیقرار م  دارانیخر  رینظرات سا

  ی موسسه ملگذارند ) ی کاربران به اشتراک م  گرانیبا د  نیآنال  دیخر  ی هات یساها و  وبالگ   ن،یجوامع آنال

 (. 201۸  3ی کره جنوب  نترنتیتوسعه ا

ش   یهات یساوب اجتماعی  باالتجارت  رشد  ب  تیمحبوب  ازنظر  ییاهد  .  هستند  دارانیخر  نیدر 

(  2013  4و شالتز   نگیهولسکند )ی به خود جذب م  دی کاربر جد  ونیلی م  20  هرماهدر    ووری پول  مثالعنوان به

آمار  و   استتیستا  تیساوبمطابق  سال    کنندگانمصرف درصد    4۸حدود    5معتبر  در    2019آمریکایی 

  6کلمنتاند )کرده اجتماعی انتخاب    یهاشبکه خود را از اطالعات موجود در    موردنظرمحصوالت و یا خدمات  

2019). 

  کاوی داده   یهاروش بر اساس    یتجارت اجتماع  یهات یساکاربران    لیپروفا  یاین پژوهش به بررس  در

و   لیمختلف تحل  یهاخوشه تا بتوان رفتار کاربران را در قالب    شودیمپرداخته    زریادوا  پیتر  تیساوبدر  

پژوهش و سابقه    نجامو سپس شرح موضوع، لزوم ا  شودی مبیان مسئله پرداخته    کرد. در ادامه به  یبررس

 لیوتحلهیتجز  بعدازآنروش پژوهش و    ازآنپس .  گرددی م  انیحوزه ب  نیدر ا  تهگرفانجام و مطالعات    هاقیتحق

 . گردندی م  انیپژوهش ب  جیو در انتها نتا  شدهان یبمجمل    طوربه اطالعات  

شبکه    ی اعضایبلکه تمام  کنندیمراجعه نم  آنالین  یهافروشگاه به    دیخر  یبرا  ییتنهابه  انیمشتر  امروزه

  ی امروز   کنندگانمصرف (.  2010  7، ژائو و وانگ لودارند )با خود به همراه    دیدر هنگام خر  زیخود را ن  یاجتماع

  ی روابط اجتماع  کیالکترون  یو فروشندگان محتواها   گریدوستان خود، جوامع د  ریحالت فعال داشته و با سا

برقرار م  یامروز   انی. مشترکنندی برقرار م نظرات    کنند،ی م  یازدهیامترا    گریمحصوالت د  کنند،ی ارتباط 

به اشتراک گذاشته    گرانیخود را با د  اتیتجرب  کنند،ی ها مشارکت مدر انجمن  کنند،ی را مطالعه م  گرانید

را هم از بعد   گریها همدآن رونیازا. کنندی م هیتوص گرانیخود را به د  تیو محصوالت و خدمات مورد رضا
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آن    تبعبه و    یاعتماد مشتر  شی دو جنبه باعث افزا  نی. اکنندی م  تی حما  یو هم از بعد احساس  یاطالعات

 (.2007  1، لی و هانپارک شود )ی محصوالت و خدمات م  دیاحتمال خر  شیافزا

اعتماد   شیمنجر به افزا تواندیها مآن یهاهیتوسط کاربران و توص دشدهیتولنظرات  یگذار اشتراک  به

  ؛2009  2، وتزیپریو ا  قوسگردد )  نیآنال  یهاد یدر هنگام خر  شدهادراک  سکیر  زانی آن کاهش م  تبعبهو  

 (.2005  3و تنگ   نگی

  د یجد  یهاه داده و پنجر  رییکار را تغوکسب انجام    یهااست که روش  یمیپارادا  یتجارت اجتماع  مفهوم

تجارت    2011در سال  و ژنگ    یمطابق پژوهش کرت  است.  بازکرده  یاطالعات  یهاستمیس  یهاپژوهش   یسو به

  ل ی تسه  یاجتماع  ی هانه که توسط خدمات رسا  گرددی اطالق م  یوکار کسبمرتبط با    یهات یبه فعال  یاجتماع

  ت یاطالعات در مورد خدمات و محصوالت اهم  یآور جمع   یهاکانال   عنوانبه  هارسانه   گونهن یا.  گردندیم

برندهااندداکرده یپ  یروزافزون نام تجار  غیتبل  یبرا   یتجار   ی.    غاتیخود و مشارکت و توسعه تبل  یکردن 

  ی و برندها   هاسازمان امروزه    .کنندی م  دای حضور پ  یماعاجت  ینترنتیا   یهات یساوب   گونهن یادر    یاهیتوص

  ، یی محصوالت غذا  دکنندگانیتولبزرگ،    خودروسازانت متنوع، همچون:  بزرگ با محصوالت و خدما  یتجار

هواپ  یهاشرکت  مسافرت  ییمایبزرگ  گردشگر   یهاشرکتو    یو  در    اندتالشدر    ،یحوزه   گونهنیاتا 

ظرف  داکردهیپ  ضورح   یاجتماع  ینترنتیا  یهات یساوب به  توجه  با  از    نیا  یباال  ت یو    ی هات یساوب نوع 

برندها به دنبال    نیهرکدام از ا  بپردازند.   یجهان  در گستره  انیو جذب مشتر  یغاتیبه رقابت تبل  ،یاجتماع

  وکار کسب کاربران به سمت    شتریجذب هر چه ب   یخود برا   غاتیانجام تبل  یچگونگ  یبرا  نهیبه  یکارراه   افتنی

را    یمختلف  یهاالعمل عکس متفاوت بر مخاطب،    یهای رگذاریتأث  لیمختلف به دل  یهارسانه   هستند.  ودخ

در راستای تأثیرگذاری موفق   یرگذاریتأثمناسب، عامل  یرسانه انتخاب  جهیدرنت به همراه خواهند داشت.

 (. 1395جوارشک  و    ، شکوهیارادتیساست ) بر مخاطبان  

پژوهش    نیا  یمسئله اصل  ،یتجارت اجتماع   یهات یساوب  تیاهم  نییو تب  شدهان یبتوجه به موارد    با

  زر یادوا  پیتر  تیساوبخاص    طوربهو    یحوزه گردشگر  یتجارت اجتماع  یهات یسارفتار کاربران در    یبررس

  ش ی را جهت افزا ییاهکارهار تیسا   نیکاربران ا یرفتار عملکرد لیبر اساس تحل توانیم لهیوسن یبد .است

  یگنج نهفته اطالعات  نیاز ا  کاویداده   یهاکیتکناز    یریگبهره ه داد و با  ارائ  ژهیو  صورتبه مشارکت هر خوشه  

پژوهش بتوان    نیا  یهاافتهیبرد و بر اساس    یو فعاالن حوزه گردشگر   وکارهاکسب  یاستفاده را برا   تینها

 اند انجام داد. سفر داشته   رانیکه به ا  یگردشگران  خصوصبهحوزه    نیدر ا  یمناسب  یزیربرنامه 
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 پیشینه پژوهش 

 ی تجارت اجتماع  مفهوم

هستند    مندعالقه کاربران    ری سا  هاشنهاد یپبه نظرات و    تیبالقوه با اولو  ان یکه مشتر  دهندی نشان م  هاپژوهش 

توض و  اطالعات  به  و    یحاتیتا  محصوالت  سازندگان  توسط  م  هاس ی سروکنندگان  ارائه  ایکه  شود  یارائه 

برخط،    یهایدهاز یتوانند توسط امتی حالت م  نیتردئال یادر    شدهانیبموارد    (.2004  1و گفن   نگزیندیرا)

با    گرید  یاز سو  (.2007  2چن و بارنز شوند ) وب توسط کاربران ارائه    بر  یمبتن یهایریگی رأ و    هاشنهاد یپ

و    استدر حال رشد    زین  رانیدر ا  دهیپد  ن یا  و ...  بابایعل  کاال،یجیهمچون د  یقدرتمند  یهات یساظهور  

 .گرددیم   چندانمسئله دو  نیمطالعه ا  تیاهم

شده است،    ایمه  کی تجارت الکترون  یهاکه توسط بازار   وکارکسب   یهااز فرصت  یحجم بزرگ  باوجود

  داران یاند و خرشده  کیتجارت الکترون یای، وارد دنهانهیزمدر همه  یاز فعاالن بخش اقتصاد یبخش مهم

  افت یو در دیخر زانیم شیزااف یخود برا  یاجتماع هیاز سرما شودیمبه تعدادشان افزوده   هرروزکه  نیآنال

-به-کارو کسب  یبرا   ی(. امکان دارد تجارت اجتماع200۸  3گیو گرچن  تنریال)  رندیگیبهره م  شتریب  فیتخف

کارمندان استفاده  -به-کارو کسبمصرف کننده و  -به-کار، مصرف کنندهو کسب-به-کاروکسب صرف کننده،  م

 (.2011  4ی و ل  سائونداگهگردد )

خود    دی خر  یمشارکت  نیآنال  ی ابزارها  انی ب  یرا برا  ی، واژه تجارت اجتماعاهوی   تیساوببار،    نیاول  یبرا 

برد. به کار  رتبه دادن توسط کاربران خود  تا جامعه   نیا  و  تا    دارانیاز خر  یاشرکت قصد داشت  بسازد 

  دشده یتولو اطالعات    گذارنداشتراکبه    گرانیخود را با د  دیخر  اتیکرده و تجرب   یازدهیمحصوالت را امت

 .ردین قرار گو کاربرا  دارانیخر  ری سا  اریجامعه کاربران، در انتها در اخت  نیتوسط ا

  دارد.   یگوناگون  یافراد مختلف معان  یبرا   رایندارد ز  یواحد و مشخص  فیتعر  یتجارت اجتماع  مفهوم

  ی اجتماع  یهاکه از شبکه ردیگیقرار م کیاز تجارت الکترون یارمجموعه یز عنوانبهمفهوم  نیا یطورکلبه

کند  ی و محصوالت استفاده م  ماتخد   نیآنال  دوفروشیخر  منظوربه و    یاز تعامالت اجتماع   یبانیدر جهت پشت

 (.2009  5منگولد و فالدز )

 

 ی تجارت اجتماع  یهاتیساوب یبر رو  کاوی داده  یهاپژوهش

بررس  6نن یتوم  2011در سال    یپژوهش  در مورد    یبه    زر یادوا  پیتر  تیدر سا  هاهتلنظرات کاربران در 

  کهییازآنجابا توجه به نظرات کاربران بوده است.    هاهتل پژوهش سنجش عملکرد    نیپرداخته است. هدف از ا

پژوهش    نیا  جیباشد. نتا  تیمحائز اه  تواندیم،  کندی مکمک    اریبس  هاهتل  یدهس یسرواطالعات به نحوه    نیا

و رتبه    هاهتل و عملکرد    شدهدادهو تعداد نظرات    هاهتل عملکرد    انیم  یمیکه رابطه مستق  دهدی منشان  

 
1.Ridings & Gefen 
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هر چه کاربران    درواقعکاربران وجود دارد.    یهاهیتوصو    هاهتلعملکرد    نیتوسط کاربران و همچن  شدهداده 

 نیا  هیاز توص  گرانیباشد و د  دیکاربران مف  ریسا  دیاز د  نظر  نیدرج کنند و ا  یشتریهتل نظر ب  کی  یبرا 

 (.2011  ننیتومکند )ی م  دایپ  شیکاربران استفاده کنند، عملکرد هتل افزا

  .استحوزه گردشگری بسیار پیچیده و پراهمیت    یوکارهاکسب  ی توسعه در    یاجتماع  یهارسانه   نقش

که بیشترین آمار گردشگران در سراسر جهان متعلق به افرادی است که یک مقصد را برای    لیدل  نیبه ا

  ی هارسانه از سفر و از طریق    بلخود را ق  ازی موردنتا تمام اطالعات    کنندی متالش    هاآن،  نندیبی ماولین بار  

در    توانندی م  یاجتماع  یهارسانه از آن است که تا چه میزان    یبه دست آورند. این مسئله حاک  یاجتماع

  ی هاان یجربر    مؤثربخش    نیتربزرگ  یاجتماع  یهارسانه  یطورکلبهباشند.    مؤثرگردشگری    یهاان یجرخلق  

 (. 1393  یاردکان  انیدو اس   یآبادف یشر)  هستندگردشگری  

 یهاهتلاز    یکیکه در مورد    ینظرات کاربران  لیو همکاران تالش کردند با تحل  یسهراب  گرید  یپژوهش  در

دهند و    شیو افزا  ینیبش یپمشارکت هر خوشه را    زانیو م  یبندخوشهپرتغال، کاربران را    سبونیشهر ل

. در  ردیقرار گ  مورداستفادهنحو    نی به بهتر  زریادوا  پیتر  تیساوب و    یتوسط فعاالن حوزه گردشگر   تیدرنها

افراد در   نیتوسط ا  شدهدرجنظرات    نیکاربران و همچن  لیمقاله با استفاده از اطالعات موجود در پروفا  نیا

مرتبط    یهایژگیو  یانجمن  نیکاربران نموده و سپس بر اساس قوان  یبندخوشه اقدام به    زر،یادوا  پیتر  تیسا

مشارکت کاربران آن    شی افزا  یمتناسب با آن خوشه برا   ییهکارهارا  ت یدرنهاو    شدهاستخراج با هر خوشه  

  ن یفعال در ا  یهاشرکت   یبرا   یدیمف  جیبه نتا  توانی مراهکارها    نیاست که با انجام ا  دهیخوشه ارائه گرد

 (. 1395رئیسی وانانی و خداپرست    ،ی سهرابکرد )  دایپحوزه دست  

از    یریگبهره با    یمقاصد مهم گردشگر   یابیبه ارز  1چیکیو ال  نجریک ید  2016در سال    گرید  یپژوهش  در

احساسات موجود در نظرات کاربران    یپژوهش بر رو   نیا  پرداخت.  زریادوا  پیتر  تینظرات کاربران در سا

  ی توجهقابل  جینتا  بهتمرکز نمود و    ی، مقاصد گردشگر هاهتل،  هارستورانمانند    یمقاصد گردشگر  یبرا 

  یاجتماع  یهارسانه در    مراتببه  تیو صالح  جانیه  ،یدگیچیابعاد پ  کندی مپژوهش ادعا    نیا  .افتیدست 

از   منعکس    یهاپژوهش بهتر  و مرسوم  ناراحت  .شودیممعمول  و  تنفر  احساس خشم،  بر آن  در   یعالوه 

 . (2016دیکینجر و الیکیج  گردد )یم  انیمشهودتر ب  اریبس  یاجتماع  یهاشبکه 

ناکپاتم    ادجاننتیچایپ سال  و  گردشگر   201۸در  حوزه  از    ی کشاورز   یدر  استفاده    ی هاک یتکنبا 

  ی کشف ارتباطات و الگوها   یدر پ  یانجمن  نیبا استفاده از قوان  هاآن.  اندداده را انجام    یپژوهش  کاویداده 

  نیترمحبوب بود که    نآ  شگرینما  هاآن   جیبودند. نتا  یکشاورز  یمختلف گردشگر   یهات یفعال  انینهفته م

ا  تیفعال چ  نیدر  خوردن    دنی حوزه،  است.    یهاوه یمو  بوده  باغ  درختان  از  از    یریگبهره با    هاآن تازه 

گردشگر    کی  کهیهنگامکه    یاگونهبه پرداختند    هاتیفعال  نیا  انیارتباط م  یبه بررس  کاویداده   یهاکیتکن

  ها آن را به    ی گرید  یگردشگر  یهات ی فعالبتوانند    هاتمیالگور  نیبر اساس ا  کندی مرا انتخاب    یخاص  تیفعال

 (.201۸  2و ناکپاتم   ادجاننتی چایپدهند )  شنهادیپ

 

 
1.Dickinger & Lalicic 
2.Pitchayadejanant & Nakpathom 
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 پژوهش  شناسیروش

از روش    نیا  در   ادبیات   و  نظری  مبانی  زمینه   در  اطالعات  گردآوری  جهت  یاکتابخانه   مطالعاتپژوهش 

  زر یادوا  پیتر  تیساوبکاربران    یهال یپروفااز اطالعات    نیچنهماست و    شدهگرفتهبه کار    موضوعپژوهش  

پروفا  است.  شدهاستفاده  اطالعات  استخراج  از  مورد    کاویداده   یهاابزار   لهیوسبه  هاداده کاربران،    لیپس 

  ی هاهتلاز    یکیبودند که در مورد    یکاربران  هیپژوهش کل  نیا  آماری  جامعه  قرار گرفتند.  لیوتحلهیتجز

است که    شدهانجام بدان جهت    ی ریگنمونه   نیا  نظر گذاشته بودند.  زریادوا  پیتر  تیساوب در    رانیکشور ا

  ران یا  هیعل  متحدهاالت یاظالمانه    ی هامیتحرتوجه به    باو    یکشور در برهه حساس کنون  یصنعت گردشگر 

  ران یکه از ا  ینوع رفتار کاربران  بامطالعه باشد تا بتوان    هینشر  نیدر ا  یجهت بررس  یمورد مناسب  تواندیم

  ب ی اقتصاد در معرض آس یبرا  یارزآور و  یگردشگر شتریرونق هرچه ب یبرا ییهاشنهاد یپ اندداشته  دیبازد

  ی هاداده  لیتحل  ی. برا است  تاید   470000  بربالغ نفر و    11040  شدهاستخراج شمار کاربران    باشد.  رانیا

  ن یو قوان  یبندخوشه   یبرا   ردنظرمو  یهاروش و    کاویداده   یهاک یاز تکن  موردمطالعهداده    گاهیموجود در پا

پژوهش    یانجمن فراخور    از   ،موجود   اطالعات  لیوتحلهیتجز  برای  ،پژوهش  این  در  است.  شدهاستفاده به 

 . است  شدهاستفاده   نیو کلمنتا  نریدمای رپ  یافزارهانرم 

  است شش مرحله    یروش دارا   نیا  .است  CRISP-DM  پژوهش  نیدر ا  مورداستفادهروش    نیترمهم 

 (:2000  1پیو ه  ورثاست )  شدهاشاره بدان    دودر شکل  که  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2000 پی)ورث و ه CRISP-DMچرخه عمر . 2شکل 

 : است  ریچرخه به شرح ز  نیمراحل ا

کامل    طوربه   وکارکسب   ازی موردن  طیالزامات و شرا  یتمام  ستیبا یممرحله    نی: در اوکارکسب درک   -

  نیی، تعوکارکسب ارشد    رانیتوسط مکالمه با مد  وکارکسب  یینها  یهاهدف   شود.  یو بررس  یابیارز

 
1.Wirth & Hipp 
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تع  وکارکسب درک    .گرددیم ارزوکارکسب اهداف    نییشامل  تع  تیموقع  یابی،    ی هاهدف   نییآن، 

 برنامه پروژه است.   نیو تدو  کاویداده 

با   شتریب ییمنجر به آشنا تاًینهاو  شودی مآغاز  هیاول یداده  یآورجمع درک داده: بخش درک داده با  -

داده و    کشف  داده،  نییتب  ه، یاطالعات اول  یآورجمع درک داده شامل مراحل    نوع داده خواهد شد.

 . استداده    تیف یک  نییتع

را شامل    ییساختن مجموعه داده نها  یبرا  ازیموردن  یهاتیفعال  ی مرحله تمام  نیداده: در ا  یسازآماده  -

  ن یا  .شودیماستفاده    یساز مدل است که داخل ابزار    یاداده مفهوم، مجموعه    نی. منظور از اگرددیم

 . استو شکل داده    داده  یساز کپارچه یداده، ساخت داده،    یساز پاک مرحله شامل موارد انتخاب داده،  

مرتبط به   یپارامترها  عالوهبه.  شودی مداده    یساز مدل مختلف    یهاروش مرحله شامل    نی: ایسازمدل  -

ساخت    ش،یآزما  یطراح  دی تول  ،یساز مدل   یهاروش .  شوندیم  میتنظ  نهیبه  جیبه نتا  دنیرس  یبرا  هاآن

 مرحله است.   نیا  ی هارمجموعهیزآن، از    یابیمدل و ارز

داده را مشخص    لیتحل  یباال   تیفیکه ک  یمدل  ستیبایممرحله    نی: در اآمدهدستبه مدل    یابیارز -

، در  است   یبعد   یهاگامو مشخص کردن    ندهایمرور فرآ  ج،ینتا  یابیکرد که شامل ارز  جادی، اکندیم

 مناسب را اتخاذ کرد.   یهای ریگمیتصم  کاویداده حاصل از    جیبتوان بر اساس نتا  دیبا  انیپا

  وکار کسب بهبود در    جادیا  ی برا   آمدهدست به   یهایخروجاستفاده از    درواقعمرحله    نی: ایساز اده یپ -

  ی ها گزارش   هیآن، ته  یکنترل و نگهدار  یزیربرنامهنحوه استقرار،    یزیربرنامه مرحله شامل    نیا  است.

 شده و مرور پروژه است.   یینها

 

 در پژوهش شدهاستفاده یرهای متغ فیتعر

محاسبه    کندی ماست که کاربر کسب    یازی بر اساس امت  زریادوا  پیتر  تیسطح کاربر: سطح در سا -

سطح    2500  ازی، امتسهسطح    1000  ازی، امتدوسطح    500  ازی ، امتکیسطح    300  ازیامت  .شودیم

 . شودی مدر نظر گرفته    ششسطح    10000  ازیسطح و امت  5000  ازی، امتچهار

 مجدد هر کاربر.   یهاپست و    هاعکس نظرات،    وها،یدیمشارکت: جمع تعداد و  زانیم -

 .دهندیم بودن نظر کاربر    دیکه کاربران به مف  ییرأبودن نظرات: تعداد    دیتعداد مف -

 است.   شدهخوانده   گریکه نظرات کاربر توسط کاربران د  ی: تعداد دفعاتدگاهیمرور دتعداد   -

پاسپورت به    کیهر شهر    ی و ... برا   یدنی، اماکن دهارستوران ،  هاهتل نظر در مورد    یگذرنامه: به ازا -

کاربر در مورد یکی از اماکن گردشگری یک شهر جدید    کهی هنگامبدین معنی که  .  شودیمکاربر اضافه  

. لذا به معنی تعداد شهرهای مورد بازدید  شودیموی اضافه    یهاپاسپورت نظر بدهد یک واحد به تعداد  

 . استگرفته توسط هر کاربر  

 .کنندی مدنبال    زریادوا  پیتر  تیساوبکاربر را در  که    یدنبال کنندگان: تعداد افراد تعداد   -

 .ت یدر سا  یباره موارد مختلف گردشگر نظرات: تعداد نظرات کاربر درتعداد   -

 . تیشده توسط کاربر در سا  یبارگذار   یاماکن گردشگر   یهاعکس : تعداد  هاعکس تعداد   -
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 داشته است.   وگوگفت مشارکت و    هاآنکه کاربر در    ییهاانجمن : تعداد  هاانجمن تعداد   -

 کشور: کشور محل سکونت کاربر.  -

  ی هات یسامراجعه به    یکه کاربر از محل سکونت خود برا   یکل مسافت  زانیشده: م  مودهیمسافت پکل   -

 است.   مودهینظر داده پ  هاآن که در مورد    یگردشگر 

 بدان سفر داشته است. : میزان درصد از کل جهان که کاربر  1از کل جهان   شدهمشاهده درصد   -

 

 ها افتهی   لیوتحلهیتجز

 ها آن  لیکاربران بر اساس اطالعات پروفا  یبندخوشه 

پژوهش   نیدر ا K-Meansکاربران بر اساس روش  یخوشه بند  یبرا  نهیبه یتعداد خوشه ها نییتع یبرا 

،  2  به  لشانیگونه که کاربران بر اساس اطالعات پروفا  نیبد  استفاده شده است.  نیبولد-سیویاز شاخص د

به    نیبولد-سیوید  صپس از آن شاخ  .دندیگرد  م یتقس  نیخوشه توسط نرم افزار کلمنتا  ۸و    7،  6،  5،  3،  4

خوشه    نهیبه دست آمده سه خوشه به عنوان تعداد به  جیهر خوشه محاسبه شده و در آخر بر اساس نتا  یازا 

  نیمقدار ا  نیمحاسبه شد که کمتر  006/0شاخص بر اساس سه خوشه    نیمقدار ا  ها انتخاب شده است.

 خوشه ها بود.  گریبا د  اسیشاخص در ق

  شدهداده  شی و سه خوشه نما K-Means تمیکاربران بر اساس الگور یخوشه بند جینتا کیجدول  در

تعداد    زانیم  یهاشاخص   است. نظرات،  تعداد  در  هاعکس مشارکت،  مشارکت  دنبال  هاانجمن،  تعداد   ،

  شده مشاهده شده، درصد    مودهی بودن نظرات، سطح کاربر، کل مسافت پ  دیتعداد مف  ،یکل  ازیکنندگان، امت

استفاده شده است. شاخص تعداد کاربران دنبال    یدر خوشه بند   دگاهی مرور د  زانیاز کل جهان، گذرنامه و م

  ی خوشه بند   یهاشاخص کاربران از    یدر خوشه بند   ریتأثانتخاب شاخص و عدم    کیشده، با استفاده از تکن

 . دیحذف گرد

 K-Means  تمیکاربران بر اساس الگور لیپروفا  یحاصل از خوشه بند جی نتا . 1شماره  جدول

از کل  درصد تعداد کاربر  شماره خوشه   

1 31 3/0% 
2 744 7/6% 

3 10265 93% 

 11040 جمع کل 

 

 

 

 

 
1.Total Miles Traveled 
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 است:   شدهداده   شی هر شاخص نما  یمرکز هر خوشه برا  دودر جدول  

 اطالعات مراکز هر خوشه بر اساس هر شاخص . 2شماره  جدول

1خوشه  شاخص 2خوشه   3خوشه    

 55 373 2993 مشارکت  زانیم

 20 133 1395 ها عکس تعداد
 2۸ 16۸ 1353 نظرات  تعداد

 7 72 244 ها انجمن تعداد

 1 2 43 دنبال کنندگان  تعداد
 3614 22۸49 1۸42۸4 ی کل ازیامت

 21 101 651 بودن نظرات   دیمف تعداد

 2 5 6 سطح 
 4۸626 797۸95 430794 شده  مودهیمسافت پ کل

 05/0 4/0 34/0 از کل جهان  شده مشاهده درصد 

 21۸69 134403 12۸۸54۸ دگاه یمرور د تعداد
 12 76 303 گذرنامه 

  ی دسیبر عملکرد کاربر دارند، لذا با محاسبه فاصله اقل  یمثبت  ریتأثمدنظر    یهاشاخص   یتمام  نکهیبا توجه به ا

دارای    دوارزش، خوشه    نیشتریب  یدارا  کیکه خوشه    شودیمحاصل    جه ینت  نیهر خوشه از نقطه صفر ا

  ام به ن کیخوشه   نیبنابرا؛ هستند تیساوب   یرأدارای کمترین ارزش  زین سهو خوشه ارزش بیشتر بعدی 

A  به نام    دو، خوشهB    به نام    سهو خوشهC  گردندیم  یگذار نام . 

 

 ها آن  ی خوشه بند  ج یکاربران و نتا  لی حاصل از پروفا  ی انجمن نیقوان

کاربران    یخوشه بند  جیکاربران و نتا  لیاز پروفا  شدهاستخراج   یانجمن  نیقوانبخشی از    سهجدول شماره    در

است.    شدهداده   شینما  نانیو اطم  یبانیپشت  زانیم  نیشتریبا ب  تیساوبدر    هاآن بر اساس نوع مشارکت  

  ی دارا  دوو    کی  یخوشه ها   نکهیبا توجه به ااست.    شدهارائه  کیاین قوانین در پیوست    ترکامل جدول  

جهت    زین  بارک ینرمال،    صورتبه  یانجمن  نیقوان  جادیبر ا  وه، عال هستند  سهنسبت به خوشه    یکم  یفراوان

 . دیمحاسبه گرد  یانجمن  نیجداگانه قوان  صورتبهدو خوشه    نیا  یهایژگیوکشف  
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 کاربران  لیپروفا  ی هاشاخصحاصل از  ی انجمن ن یقوان  بخشی از. 3شماره  جدول

 

 ی انجمن نیو قوان  ی بند  از خوشهحاصل    جینتا

 را استخراج نمود:   ریز  جی نتا  توانیم  سهو    دو،  کیدر جداول    شدهداده   شیتوجه به اطالعات نما  با

 (شروانیپ)  کی  خوشه

.  دهندی م  لیرا تشک  جامعهدرصد کل کاربران    3/0که تنها    هستندنفر    31خوشه    نیکاربران متعلق به ا  تعداد

نظر متعلق به کاربران    41945  زانی م  نیاست که از ا  شدهثبت نظر    451346تمام جامعه کاربران    نیدر ب

  درخور توجه است و  یکه آمار اند داده درصد کل نظرات را به خود اختصاص  نهکه حدود  استخوشه  نیا

  ی انجمن  نیمطابق قوان.  استمحتوا در قالب نظر    دیخوشه به لحاظ تول  نیکاربران ا  یباال  اریبس  تینشانگر فعال

خوشه قرار    نیدر ا  است  ۸25000از    شیب  هاآن   یهادگاهیدکه تعداد مرور    یدرصد کاربران  ۸3  شدهاستخراج 

  ها آن از    اندداشته دنبال کننده    ۸۸  یکه باال  یافراد  یقرار داشته و تمام  شش  حدر سط  هاآن   تیدارند. اکثر

  ی کاربران  یتمام  عالوهبهدنبال کننده دارند.    5/2فاحش حدود    یتفاوتها با  بعدازآن خوشه    کهی درحالهستند  

  نیا  یخوشه قرار دارند که تمام  نیدر ا  زین  اندکرده   افتیبودن نظراتشان در  دیبه مف  یرأ  795  یکه باال

  ه یمتعلق به ناح  تیمل  ازنظرخوشه    نیدارد. افراد ا  هاآن بودن نظرات    تیو حائز اهم  دیموارد نشان از مف

خوشه را    نیا  یاعضا   یطورکلبه.  دهندی م  لیخوشه را تشک  نیا  تیجمع  ای نبوده و از همه نقاط دن  یاصخ

  ی و اماکن گردشگر  هاهتلنظر در مورد    دیاقدام به تول  ژهیو  صورتبهکه    ی. کاربراندینام  شروانیپ  توانیم

را دنبال کرده و از اطالعات    هاآناز کاربران    یاد یجذاب است که تعداد ز  یقدربه  هاآن و نظرات    کنندیم

با    سهیهم در مقا  یپر سفر  یلیافراد خ   لزوماً   کهیدرحال  کنندی ماستفاده    هاآن به اشتراک گذاشته توسط  

 . ستندیخوشه دو ن

 

 (یسفر دوستان اشراف دو )  خوشه
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. کاربران  دهندیم  لیدرصد کل کاربران را تشک  7/6که    استنفر    744خوشه    نیکاربران مرتبط با ا  تعداد

همچون   یول  هستند   تیتعداد در اقل   ازنظرکاربران خوشه سوم    میبا حجم عظ  سهیدر مقا  زیخوشه ن  نیا

  ن ی بهتر هستند. کاربران ا  هاآناز    بافاصلهو    یستندنبا خوشه سوم    اسیمحتوا قابل ق  دیتول  ازنظرخوشه اول  

افراد عالقه به   نیبارز ا  یهایژگی واز    یکی.  اندسفرکرده جهان    از کل درصد    35به حداقل    عموماًخوشه  

افراد   90  کی نزد  یاگونه به  استلوکس    یهاهتل باال  یدرصد  مورد    33  یکه  در  لوکس    یهاهتل نظر 

بوده و    یهتل  یافراد متمرکز بر گردشگر  نیا  یسبک گردشگر   نیبنابرا؛  خوشه قرار دارند  نیدر ا  اندداشته 

  ی ژگی. وگذارندی منظر    هاآنرا انتخاب کرده و راجع به    یلوکس و اشراف  یهاهتلاقامت خود    یبرا   ژهیوبه

که مشارکت    یاگونهبه گفتگو است    یهاانجمن افراد در    نیخوشه مشارکت پررنگ ا  نیکاربران ا  گریبارز د

از    شتریخوشه ب  نی. افراد ادهندیم  حیترج  یبه نظر گذاشتن در مورد اماکن گردشگر   شتریرا ب  هاانجمن در  

 1031و    414  ن یکه ب  یدرصد کاربران  ۸4حدود    کهی طوربه  کنندیماقدام به انتشار عکس    گریدو خوشه د

  20است حدود    نین خوشه ایا  توجهقابل . نکته  هستندخوشه    نیمتعلق به ا  اندگذاشته عکس به اشتراک  

باالتر از    هاآن. عالوه بر آن تعداد گذرنامه  دهندیم  لیتشک  ییایاسترال  تیدرصد کاربران آن را کاربران با مل

بدل   یاشراف یرا به گردشگران هاآنمختلف است که  یها به شهربه سفر  هاآن که نشانگر عالقه  است 142

 لوکس دارند.   یهاهتلکه عالقه به اقامت در    کندیم

 

 کاربران کم سفر(سه )  خوشه

درصد کل جامعه کاربران را شامل    93که حدود    هستندنفر    10265خوشه    نیکاربران مرتبط با ا  تعداد  

  ی ناش   تواندی ممورد    نیو ا  هستند  ت یکم فعال  گریخوشه نسبت به کاربران دو خوشه د  نی. کاربران اشوندیم

کل    نیانگیاز م  هاآن توسط    شده  یکه مسافت ط  یاگونهبه   باشد  گرانینسبت به د  هاآن از کم سفر بودن  

  ن یا  تی فعال  زانی از تعداد گذرنامه کل کاربران کمتر است. م  هاآن   یها گذرنامه جامعه کمتر است و تعداد  

 چ یدر ه  باًیتقرکاربران    نیاست. ا  نییپا  هاانجمنگفتگو در    ایو    یمانند نظر گذار   تیساوبکاربران در  

  99از    شتریب  نکهیا  عالوهبه  اندکردهنظر ثبت    10کمتر از    هاآن   ددرص  99از    شتریندارند و ب  فعالیت  یانجمن

صد در صد    باًیتقراست که    نیخوشه ا  نیدر ا  تأملقابل دارند. نکته    20مشارکت کمتر از    زانیم  هاآن درصد  

که اطالعات محل سکونت خود را    یافراد  یتمام  باًیتقرو    رندیگیمخوشه قرار    نیدر ا  یرانیا  تیافراد با مل

.  اند سفرکرده را  ایدرصد کل دن 12خوشه کمتر از  نی. افراد ارندیگیم  یخوشه جا  نیدر ا زین اندنکرده  دیق

نظر بدهند راجع    ها هتلدر مورد    که نیااز    شتریاست که کاربران آن ب  نیخوشه ا  نیا  گرید  تینکته حائز اهم

 . اندکرده  انینظر خود را ب  یدنیو اماکن د  هارستوران به  

 

 پژوهش   ی هاافتهی  لیتحل

در    هاآن مشارکت    شیافزا  منظوربه آن خوشه    یهای ژگیوبر اساس    شنهادیپ  ارائهبخش از پژوهش به    نیا  در

گردشگر   یبرا  هاآن از    یبرداربهره   ایو    زریادوا  پیتر  تیساوب پا  .میپردازیم  رانیا  ی حوزه    ن یا  هیبر 

صنعت    نیافراد منتفع از ا  ریو سا  دارانرستوران ،  هاهتل  رانیاز مانند مد  یفعاالن حوزه گردشگر   ،هاشنهاد یپ
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  ی هاطرح کرده و  ینیبش یپهدفمند، رفتار هر خوشه از کاربران را  کامالً یزیربرنامه با استفاده از  توانندیم

  ن یشتریخود را به ب یهاتیفعالکرده و درآمد حاصل از   یخود را مخصوص هر خوشه طراح  یابیبازار  ژهیو

  ی هانه یهزکرده و  ادهیو پ یزیربرنامه هدفمند  صورتبه سازمان را  یاب یبازار یهات یفعالحد خود رسانده و 

 خود را کاهش دهد.   یابیبازار

 

 کی  خوشه

ا - . هم در مورد  هستند  زریادوا  پیتر  تیساوب کاربران    نیارزشمندترو    نیترمهم خوشه    نیکاربران 

  تیساوب . استکاربران  ریسا  موردعالقهو نظراتشان  هاآنو هم خود  سندینوی م اریخود بس اتیتجرب

را جذب    یار یکاربران بس  هاآن   رایکند ز  ارائهسفر    یقیتشو  یهابسته   هاآن   تیفعال  یدرازا   ستیبایم

 .کنندی م  تیسا

و قریب به    اندداشته مغید بودن نظرات را  یرأ  795تمامی کاربران این دسته باالی  کهن یابا توجه به   -

باالی    ۸3 این خوشه  از کاربران  نظراتشان توسط کاربران دیگر    ۸25،000درصد  و    شدهخوانده بار 

را داشت که این افراد در   یریگجهینتاین    توانیمدنبال کننده دارند    ۸۸باالی    هاآنهمگی    عالوهبه

اجتماعی  تاثیرگذارن  اجت  1دسته  صفحات  در  که  مطالبی  با  که  دارند  اشتراک  قرار  به  خود  ماعی 

لذا فعاالن حوزه گردشگری  قرار دهند.    خود  ریتأثتعداد زیادی از کاربران را تحت    توانندی م  گذارندیم

قرار دادن    باهدفگردشگری و ...    یهاجاذبه ،  هارستوران ،  هاهتلو مالکان و مدیران این بخش همچون  

  ی هاشنهاد یپ  ارائهو    هاآنجهت استفاده از خدمات و محصوالت    ها آن این خوشه از کاربران و دعوت از  

تجربه   یک  آوردن  فراهم  و  به    وکارکسب  توانندی م  یراحتبه  هاآن برای    چسبدل مناسب  را  خود 

و به کار خود    کنند  یمعرف  یبازده  ن یشتریو ب  نه یهز  نیترنییپا کاربر در سراسر جهان با    هاونیلیم

 رونق ببخشند. 

 

 دو  خوشه

لوکس ثبت    یهاهتل نظر در مورد    33از کاربران این خوشه باالی    یتوجهقابل تعداد    کهن یابا توجه به   -

باالی    اندکرده  را    35و  از   توانیم  اندسفرکرده درصد کل دنیا  این دسته  از تمکن مالی  استنباطی 

تجارت اجتماعی دارند. لذا    ی هات یسااین کاربران مشارکت سطح متوسطی در    عالوهبه کاربران داشت.  

پایین خود نسبت به مقیاس جهانی به دلیل کاهش ارزش    یهامتیقلوکس ایران با توجه به    یهاهتل

  ت یفیباک  یهاس یسرو  ارائهدادن این دسته از کاربران و    قرار  باهدف  توانندیمپول ملی در سالیان اخیر،  

خود بپردازند و    وکارکسب  میرمستقیغبه تبلیغ    هاآن ، با ثبت خاطرات و تجاربی شیرین برای  هاآنبه  

 خود جذب کنند.   یسو به  مؤثراین سبک از سفر هستند را به صورتی    به  مندعالقهکاربرانی که  

 
1.Social Influencer 
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ا  تواندی م  زریادوا  پیتر  تیساوب -   دن یجهت رونق بخش  یاژهیو  یشنهادهایدسته از کاربران پ  نی به 

 خود ارائه دهد.   یهاانجمن   شی ازپشیب

انجمن فعالیت دارند و در   127تا    17این خوشه در بین    کاربراندرصد    90با توجه به اینکه قریب   -

  هاانجمنمشارکت دارند و بیش از سایر کاربران دیگر خوشه ها تمایل به تبادل نظرات خود در  هاآن

برای تبلیغ    هاآن بسیار پایین از    ییهانهیهزبا    توانندی محوزه گردشگری    یوکارها کسب صاحبان    ،دارند

رات و عقاید کاربران  بیان نظ کهن یااستفاده کنند. با توجه به  هاانجمن نظراتشان در  یگذار اشتراک و 

از این    توانیمبه سزایی دارد    ریتأثتجارت اجتماعی    یهات یساخرید سایر کاربران    یریگ میتصمدر  

 استفاده نمود.   موردنظرجهت هدایت کاربران به اماکن گردشگری    مؤثرروش بسیار  

و بیش از    دارندعکس به اشتراک   یاژه یوعالقه    این خوشه کاربران  از یاعمده بخش    نکهیبا توجه به ا -

 هاآن از    توانندی مفعاالن حوزه گردشگری  ،  اندگذاشته عکس در صفحه خود با دیگران به اشتراک    414

  نستاگرام یمانند اه  برعکس  یمبتن  یاجتماع  یهاشبکه   ریسا  قی از طر  یاماکن گردشگر  غیجهت تبل

در جهان این روش    برعکستماعی مبتنی  اج  یهاشبکهایند، با توجه به پرمخاطب بودن  استفاده نم

 . ند بسیار مثمر ثمر واقع شودتوامی   یرساناطالعتبلیغ و  

 

 سوم  خوشه

  زان یبه کم بودن م  تواندیمدارند که    تیساوب نظرات خود در    انیدر ب  یکم  تیخوشه فعال  نیکاربران ا -

  ی دنیو اماکن د  هارستوران در مورد    هاآن نظرات    شتریب  نکهیمرتبط شود. با توجه به ا  هاآن   یسفرها 

در   هاآناز    تواندیم  تیساوب. لذا  داد  قرارگردشگران حساس به بودجه   ستیدر ل  هاآن  توانی م  است

 . ردیبهره گ  یو اماکن گردشگر  هارستوران در    شتریجهت مشارکت ب

و اماکن    هارستوران خوشه قرار دارند، صاحبان    نیدر ا  یرانیکاربران ا  یتمام  باًیتقر  نکهیبا توجه به ا -

  ش یخو  وکارکسب   شیازپش ی ب  یبرداربهره جهت    هاآن، از  هاآنقرار دادن    باهدف  توانندی م  رانیا  یدنید

 . رندیبهره گ

مایل   250،796کمتر از    هاآنبا توجه به اینکه اکثریت کاربران این خوشه میزان مسافت طی شده   -

کمتر   هاآنامتیاز تخصص هتل    عمدتاً  عالوهبه و    اندداشته درصد دنیا سفر    12بوده است و به کمتر از  

انجمنی شماره   مطابق قانونرا در دسته گردشگران محلی در نظر گرفت.  هاآن  توانیم، است 5/1 از

که بیانگر    اندداشته  5/1در مورد اماکن باالی    ینظر دهتعداد زیادی از این کاربران تخصص    هشت

این خوشه از کاربران را گردشگران   توانیمگردشگری است. لذا   یهاجاذبه مورد  نظر در    پنجحداقل  

گردشگری   یهاجاذبه اماکن و به بازدید از  صرفاًمحلی دانست که تمایلی به اقامت در هتل نداشته و 

گردشگری این حوزه همچون    یوکارها کسب . این خوشه از کاربران بازار هدف مناسبی برای  پردازندیم

متمرکز توسط   صورتبهاین خوشه  قرار دادن باهدف. لذا هستند، اماکن تاریخی و ... هاپارک ، هاموزه 

 بخشید.   روزافزونگردشگری ایران رونق    بخشرونق به    توانی م  وکارهاکسب صاحبان این  
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 ی ریگجهینت

  کاوی داده   یهاروش   قیاز طر  هاآن  لیاطالعات کاربران و تحل  یدر بررس  یسع  تماماً  شدهی بررس  یهاپژوهش 

تا   پردازدیم هاآن  لیاطالعات پروفا یتمرکز بر رو  قیرفتار کاربران از طر لیبه تحل داشتند. پژوهش حاضر

ایبا تحل تجارت    تیساوب هر خوشه از کاربران را در    یبردار بهره مشارکت و    زانیاطالعات بتواند م  نیل 

تجارت   یهات یساوباز آن توسط    یبردار بهره به حداکثر رسانده و منفعت حاصل از    زریادوا  پیتر  یاجتماع

برا   یاجتماع گردشگر   وکار کسبصاحبان    یرا  اطالعادینما  لمسقابل   رانیا  یحوزه  ا  یکاربران  ت.    ن یدر 

نظر    زریادوا  پیتر  تیساوبدر    ران یا  یهاهتلاز    یکیقرار گرفت که حداقل در مورد    یموردبررسپژوهش  

به دست    مورداشارهکاربران    یسه خوشه برا   قیتحق  نیبه دست آمده از ا  جیگذاشته بودند. با توجه به نتا

کاربران بر اساس اطالعات و    یاز خوشه بند   شدهحاصل   جینتا  یبر رو  یجمنان  نی آمد که با استفاده از قوان

گرد  هایژگیو،  هاآن   یکاربر   لیپروفا  یهاشاخص  احصاء  خوشه  هر  مشخصات  بدیو  به  ادامه  در    ان ی. 

مشارکت هر خوشه از    زانیرساندن م  نهیشیبه ب  یبر اساس مشخصات هر خوشه برا   یابیبازار  یراهکارها 

  ذکر ان یشادر انتها    است.  شدهپرداخته  رانیا  یفعال در صنعت گردشگر   یوکارهاکسب   یبرداربهره کاربران و  

  ی در راستا  کهنیا. اول  استاز دو بعد مهم    یتجارت اجتماع  یهاتی ساوباست که مشارکت کاربران در  

ا  توانی مچگونه    کهنیا  گریاست و د  یاجتماع  یهارسانه   یبرداربهره    هارسانه   نیمشارکت کاربران را در 

ا  شیافزا بعد    نیداد.  تقو  طوربه دو  موجب  وار  م  گریدی عبارتبه.  گردندی م  گریکدی  تیحلقه    زان یهر چه 

  ی تر قیدق  جیشود، عالوه بر به دست آوردن نتا  شتریب  یتجارت اجتماع  ی هات یساوبمشارکت کاربران توسط  

  ت یساوب هر چه اعتبار آن   جهیدرنتو    .گرددی م  زی ن  تیساوباعتبار همان   شیموجب افزا  اطالعات،  نیاز ا

  گونه نیهمروند حلقه وار به    نیشده و ا  شتریب  تیساوبمشارکت کاربران در آن    القاعدهی علباشد    شتریب

 خواهد کرد.   دای ادامه پ
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Abstract: Nowadays, the tourism industry is one of the cornerstones of any sustainable 

economy, in a manner that it assigns about 10 percent of the global economy. The 

purpose of this article is to study and analyze the profile information of users of one of 

the most popular social tourism websites called Tripdvisor, by utilizing data mining 

techniques. For this purpose, the database of the tripadvisor website was considered 

and the profile information of the users who at least had commented on one of the 

Iranian hotels was extracted. After that all the information of user profiles were 

evaluated by feature selection technique and the information that had the most impact 

on the clustering were identified. In the following, by calculating the Davies–Bouldin 

index, the optimal number of clusters was obtained and it was three, and the users were 

divided into three clusters. Each cluster had unique characteristics that were named 

pioneers, aristocratic friends travel, and low-travel users. Then, based on the 

characteristics of each of these three clusters and their users' profile information by 

using association rules, each cluster was attempted to be further identified. Finally, 

proportional with the analyzed features, some solutions and approaches were provided 

to increase the participation of these users in the website and targeted promoting 

programs for each of these users' cluster. 

Keywords: Data Mining, E-Commerce, Social Commerce, Social Media, Tourism, 

Tripadvisor. 
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