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گردشگری با رویکرد تئوری مجموعة راف و نتنوگرافی
مطالعة موردی :شیراز ،اصفهان ،تهران
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چکیده
انتقال و اشتراك تجربیات ازطریق تبلیغات نوشتاری یکی از ویژگیهای شبکههای اجتماعی
محسوب میشود .بهطوریکه امروزه رفتار گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری ،تا حد زیادی
متأثر از توصیههای نوشتاری در فضای مجازی است .تحلیل و تفسیر این کامنتهای بعض ًا ناقص
در فضای اینترنت و شبکههای مجازی نیازمند بهکارگیری ابزاری علمی است تا مدیران را در
تصمیمگیری آتی کمک نماید .تلفیق رویکرد نتنوگرافی و تئوری مجموعة راف میتواند الگوهای
حاکم بر رفتار مشتریان را استخراج کند؛ محققان در این مقاله بر روی گردشگران شهرهای شیراز
و اصفهان و تهران ،مبتنی بر اطالعات نوشتاری سایت  ،TripAdvisor.comتحقیق کردهاند.
براساس رویکرد مردمنگاری در فضای مجازی ،عوامل مهم شناسایی و برپایة نتایج حاصل از
نرمافزار  Rosettaهشت قاعدة حاکم بر رفتار گردشگران استخراج و تحلیل و بررسی شد .در
نتیجهگیری کلی چشمنواز بودن ،جاذبههای فرهنگی ،امنیت ،وضعیت رفاهی ،هزینهها ،برخورد با
مسافران از عوامل تأثیرگذار شناخته شد.
واژههای کلیدی :تئوری مجموعة راف ،سیگنالهای رفتاری ،نتنوگرافی ،شبکههای
اجتماعی ،گردشگری

 .1نویسندة مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه الزهرا
(ایمیل)f.sajadian@yahoo.com :

 .2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه شاهرود
 .3دانشآموختة  MBAدانشگاه صنعتی شاهرود

98

فاطمه سجادیان و همکاران  ................شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار تبلیغات کالمی در بازاریابی مقاصد ...

مقدمه
گردشگری مدرن همگام با گسترش در زمینههای گوناگون ،با افزایش مقصدهای تازه و
روبهرشد ،مواجه بوده و این پویایی گردشگری را به عاملی کلیدی برای پیشرفت اجتماعی ـ
اقتصادی تبدیل کرده است؛ بهطوریکه ،امروزه حجم درآمدهای ناشی از کسبوکار گردشگری
درحال پیشی گرفتن از درآمدهای نفتی و صادرات موادغذایی و صنایع اتومبیلسازی است
( .)Harms, 2010این صنعت پتانسیل آن را دارد که بهکمک تبلیغات نوشتاری در فضای مجازی،
همچون یک استراتژی تبلیغاتی ،و با بهکارگیری مزایای تأثیر تبلیغ کالمی بر افراد ( & Long
 )Chi-Wing Wong, 2014بهصورت هرچه شکوفاتر ظاهر شود.
جمعیت روبهرشد کاربران در شبکهها و وبسایتهای اجتماعی میزان ماندگاری مشتریان و
وفاداری آنان را تحتتأثیر قرار داده است ( .)Liu et. al, 2015محققان و فعاالن بازاریابی با استفاده
از اطالعات اخذشده از کاربران فعال در این شبکهها و وبسایتها به پیشبینی رفتار مشتریان
آتی و تحلیل آن میپردازند ( .)Lu, Li, & Liao, 2012بهعبارتدیگر یکی از منابع تحلیل رفتار
خرید آتی مشتریان ،بررسی نظرات آنان در وبسایتها و شبکههای اجتماعی است؛ چراکه افراد،
برای خرید محصول موردنظر خود ،بهدنبال پیشنهادهای سایر افراد در این زمینه هستند و سعی
در انتخاب کاال یا خدمتی دارند که ازسوی یک دوست یا فرد مورد اعتماد معرفی و پیشنهاد شده
باشد ()Mochalova & Nanopoulos, 2014؛ درواقع محرك اصلی فروش ،صحبتهای افراد با
یکدیگر دربارة شرکت و محصوالت آن است (ماهری و حسینی .)1393 ،این نوع تعامل و
تبادلنظر ،در ارتباط با کاال یا خدمت ،تبلیغات کالمی1نامیده میشود .دراینمیان اینترنت بستری
را فراهم آورده که تبلیغات دهانبهدهان ،بهصورت الکترونیک و با سرعت انتشار بیشازپیش ،انجام
شود ( .)Cheung & Thadani, 2012تبلیغات کالمی الکترونیک 2،که در وبسایتها و شبکههای
اجتماعی بهکار میرود و غالباً از طریق کامنتهای کاربران در قالب پیامهای نوشتاری عرضه
میگردد ،باعنوان تبلیغات نوشتاری3معرفی میشود.
صنعت گردشگری یکی از خدمات روبهرشدی است که از مزایای تبلیغات کالمی و نوشتاری
بهرهمند میشود .براساس برخی از گزارشها ،تعداد افرادی که از جوامع آنالین ،برای مرور نظرهای
سایر گردشگران و انتخاب مقصد گردشگری استفاده میکنند ،به بیش از صدها میلیون میرسد
( .)TripAdvisor.com, 2016همانگونه که چانگ و باهالیس )2008(4بیان کردهاند ،اطالع از
تجربیات سایرین مهمترین عاملی بوده که کاربران را به بیان دیدگاهها و مطالعة وبسایتها وادار
کرده است .مطالعات شانکا ،علینایت و پوپه )2002( 5نیز نشان میدهد که تعداد زیادی از
گردشگران مقصد موردنظر خود را براساس اطالعات بهدست آمده از طریق تجربیات افراد انتخاب
1
). Word of Mouth (WOM
2
). Electronic Word of mouth (e-WOM
3
. Text ads
4
. Chung & Buhalis
5
. Shanka, Ali-Knight, & Pope
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میکنند .عالوهبراین ،مشارکت در بیان تجربیات خود و استفاده از نظر سایرین حس مطلوب و
مهیجی در کاربران ایجاد میکند (.)Parra-López et. al, 2012
در دو دهة اخیر ،با گسترش اینترنت و ظهور جوامع آنالین ،راه ارتباطی افراد تغییر کرده
است؛ ازاینرو ایجاد فرایندی سیستماتیک ،برای شناسایی و انتخاب و تحلیل حجم عظیم دادههای
آنالین گفتگوی مشتریان در این فضا و کاهش زمان و هزینه ،برای بازاریابان و محققان بازاریابی،
امری ضروری بهنظر میرسد ( .)Bartl, Kannan, & Stockinge, 2016بهاینمنظور ،کوزینتس1
( )2002روش نتنوگرافی را برای شناسایی و درك نیازها و تحتتأثیر قراردادن تصمیم گروههای
مشتریان آنالین مربوط ارائه داده است .روش تئوری مجموعة راف نیز ،باتوجهبه سابقهای که در
کشف قوانین حاکم بر مشتریان در صنعت گردشگری دارد ،میتواند با رویکرد نتنوگرافی تلفیق
شود و ابزاری کارآمد برای تصمیمگیری مدیران فراهم کند .هدف اصلی از بهکارگیری نظریة
مجموعة راف ،شناسایی الگوهای ثابت و کشف حقایق پنهان تأثیرگذاری کامنتهای کاربران ،بر
رفتار گردشگران ،در انتخاب مجدد یا توصیة مقصد است؛ بهطوریکه مدیران صنعت گردشگری
بتوانند ،براساس قواعد منطقی «اگر ...آنگاه» ،استراتژیهای مناسب برای بهبود مقصد گردشگری
اتخاذ کنند .ازاین رو پژوهش حاضر به ارزیابی و شناسایی مراحل مختلف در تأثیرگذاری
کامنتهای کاربران و انتقال کالمی آن با استفاده از مدل مجموعة راف 2در فضای مجازی
میپردازد .در مط العة موردی ،رویکرد مورد نظر دربارة کاربران وبسایت Tripadvisor.com
بهکارگرفته شده است .در مورد ایران ،عمدتاً کاربران فعال سه شهر تهران و شیراز و اصفهان را
نقد و بررسی کردهاند ,بهعبارتدیگر کامنتهای این سه شهر از نظر تعداد کفایت میکند و
نمایندة خوبی برای بیان نظرات افراد  ،در مورد بازاریابی مقصد ،در ایران است.
مروری بر ادبیات موضوع
تبلیغات کالمی نقش مهمی در صنایع خدماتی ایفا میکند (.)Jalilvand & Samiei, 2012
انتشار و پخش دیدگاههای افراد اطالعات ارزشمندی را فراهم میکند تا بازاریابان خدمات ،برای
پیشبرد و ارتقای محصول خود ،از آن بهرهمند شوند .مشتریان نیز ،با استفاده از تجربیات سایرین،
اطالعات موردنیاز خود را کسب و یا نظرها و تجربیات خود را منتشر میکنند (.)Albarq, 2014
اخیراً با توسعة فنّاوری اطالعات ،تبلیغات کالمی بهصورت مدرن و الکترونیکی ظهور کرده است.
نظرها و تجربیات افراد در بستر فضای الکترونیک با سرعت بیشتر و هزینة کمتر بیان میشود.
تعداد زیادی از گردشگران اطالعات خود را از اینترنت و جوامع آنالین بهدست میآورند ( Miao,
 .)2015بهعبارت دیگر ،گردشگران با استفاده از فضای مجازی سعی دارند به ارزیابی اولیه از
اطالعات مقصد موردنظر خود بپردازند؛ سپس ،به کمک اطالعات بهدست آمده ،دست به انتخاب
بزنند ( .)Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008درواقع بسیاری از کشورها ،بهکمک شبکههای
1
. Kozinets
2
). Rough Set Theory (RST
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اجتماعی و وبسایتها ،توانستهاند صنعت گردشگری خود را ارتقا دهند ( Zeng & Gerritsen,

.)2014
انگیزههای رفتاری گردشگران باتوجهبه ذهنیت بهوجود آمده از نظر افراد در شبکههای
اجتماعی شکل میگیرد؛ بهعبارتدیگر ،مطالعة انگیزههای رفتاری گردشگران به ذهنیت تجربی
آنها بستگی دارد .مطالعات پیشین نهتنها تأثیر کیفیت تجربیات گذشتة گردشگران را تصدیق
میکند ،بلکه تأثیر احساس امنیت گردشگران به مقصد را نیز تأیید میکند؛ که این امر بهنوبة
خود در تمایل آن ها به سفر مجدد به آن مقصد ،انتخاب مقصدهای جدید و تصویر ایجاد شده در
ذهن آنها نقش بسزایی دارد ( Baker & Crompton, 2000; Bigne, Sanchez, & Sanchez,
.)2001; Petrick & Backman, 2002; Chen & Tsai, 2007; Jang & Feng, 2007
اسیپراسرت )2011(1انگیزههای رفتاری را در سه بعد تبلیغات کالمی و انگیزة بازگشت و
تمایلبهپرداخت بیشتر نشان داده است؛ که دراینمیان تبلیغات کالمی مهمترین و تأثیرگذارترین
منبع اطالعاتی ،در تصمیم خرید ،درنظر گرفته میشود .باتوجه به اینکه محصوالت و خدمات در
صنعت گردشگری نامحسوساند و نمیتوان قبل از تجربة سفر از کیفیت آن باخبر شد ،تأثیر این
نوع ارتباطات بسیار زیاد است ( .)Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008کیم2و همکاران ()2009
دربارة تأثیر بازاریابی ،باتوجهبه روابط بر روی تکرار خرید و ارتباط کالمی ،بیان میکنند که ارتباط
و اعتماد هرچهبیشتر بین گردشگران باعث افزایش کیفیت روابط میشود؛ درنتیجه ،تعهد
گردشگران و انگیزة آنها برای تکرار خرید و تبلیغات کالمی مثبت افزایش مییابد .انگیزة رفتاری
مثبت گردشگران میتواند نشانة میزان وفاداری گردشگران باشد و باعث ارتباط کالمی مثبت شود
( .)Jang & Feng, 2007در دنیای امروز ،مشتریان به ارتباطات کالمی الکترونیکی عالقة بیشتری
نشان میدهند؛ بههمیندلیل ،تأثیر بازاریابی کالمی الکترونیکی بهشدت افزایش یافته است
(.)Gretzel, kang & lee 2008
انگیزة بازگشت و انگیزة خرید مجدد نیز فاکتورهای اساسی در خرید دوباره محسوب
میشوند ( .)Huang et. al, 2014در فعالیتهای مرتبط با بازاریابی کنونی ،تحلیل انگیزة بازگشت
عاملی کلیدی در تعیین مقاصد سفر تلقی میشود ( .)Wang, Lu, & Xia, 2012انگیزة خرید
مجدد نیز عاملی حیاتی در سودآوری و ارزیابی شرکتها به حساب میآید .از آن گذشته تحلیل
انگیزة خرید مجدد ،ساده و عینی و قابلمشاهده براساس رفتار است (.)Seiders et. al, 2005
تمایلبهپرداخت ،بیشترین قیمتی است که خریدار با میل و عالقة خود برای مقدار مشخص از
کاالیی پرداخت میکند .لی ،گرایفه و هوانگ )2013(3بیان کردند که تمایلبهپرداخت ،مخارجی
است که گردشگران برای ترجیحات خود پرداخت میکنند .تمایلبهپرداخت نشاندهندة حد
نهایی قیمتی است که افراد حاضر به پرداخت آن هستند.
1Saiprasert
2Kim

Graefe, & Hwang
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مقاصد گردشگری ،برای مدیریت و بازاریابی اثربخش خود ،نیازمند تشکیل سازمانهای
مدیریت و بازاریابی مقصد است که باتوجهبه عملکرد و وظایف آنها ،باید به یکپارچهسازی اجزا
و ارکان نظام مدیریت و بازاریابی مقصد گردشگری اقدام کنند .ازجمله عواملی که میتواند صنعت
گردشگری را توسعه و بهبود بخشد ،ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی است (عی قرلو و بهزاد،
 .)1394محققان بسیاری به بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران پرداختهاند که در جدول 1
خالصهای از نتایج حاصل آورده شده است.
جدول  :1عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در تحقیقات پیشین
محققان

عوامل کشفشده

گارتنر()19891

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،جذابیتهای طبیعی

چن()19912

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،جذابیتهای طبیعی ،دسترسی ،امنیت

اچتنر و ریتچیه()19933

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،جذابیتهای طبیعی ،دسترسی ،امنیت

دریسکل4و همکاران ()1994

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،امنیت

مولر()19955

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،امنیت

اپرمن()19966

فرهنگ ،دسترسی ،امنیت

اسچرودر()19967

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،جذابیتهای طبیعی،

بالگو()19978

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،جذابیتهای طبیعی ،دسترسی ،امنیت

بالگو و مک کلری()19999

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،امنیت

 10همکاران ()2000
مورفی و

محیط ،کیفیت ،ارزش ،زیرساخت

 11همکاران ()2002
دنگ و

جاذبههای بصری ،دسترسی ،منابع توریسم ،تجهیزات توریسم ،رفاه

ونگسائی()200312

تجربة محیط ،خدمترسانی ،ارتباطات ،منابع مقصد

فرمیکا و آیسل()200613

امکانات و خدمترسانی ،فرهنگ ،شرایط رفاهی،

1
. Gartner
2
.. Chon
3
. Echtner & Ritchie
4
. Driscoll
5
. Muller
6
. Opperman
7
. Schroeder
8
. Baloglu
9
. Baloglu & McCleary
10
. Murphy
1. 1Deng
12
. Vengesayi
13
. Formica & Uysal
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کراکولیکی و نیکجامپ()20081

جاذبههای گردشگری شامل مناظر ،فرهنگ ،شرایط رفاهی ،هزینهها و خدمات

لی2و همکاران()2010

جاذبههای گرشگری ،دسترسی ،شرایط رفاهی

ارتیگوئرا و گومز-سلمنوا()20113

دسترسی ،شرایط رفاهی ،جاذبهها ،سرگرمی ،ارتباطات

ریت سامر و برونر-

برخورد با گردشگران ،فرهنگ ،جذابیتهای طبیعی ،دسترسی ،امنیت

اسپردین()20154

همانطورکه در جدول  1مشخص است ،محققان عوامل بسیاری را شناسایی کردهاند .پژوهش
پیشرو ،ازآنجاکه مسئله محور است ،با عنایت به تحقیقات پیشین ،بهصورت اکتشافی در نظر
دارد عوامل مؤثر را در بازاریابی گردشگری ،با روش نتنوگرافی ،تعیین کند و با استفاده از رویکرد
تئوری مجموعة راف قوانین حاکم بر کیفیت این عوامل را در نیل به انتخاب مجدد مقصد و یا
توصیة آن به دیگران کشف کند .لذا تحقیق خاصی از موارد فوق بهعنوان هادی انتخاب نشده و
چارچوب مجموعهمقاالت فوق ،بهصورت هایبریدی ،در این مقاله مورد استفاده قرار گرفتهاند.
شایان ذکر است که بهکارگیری روش نتنوگرافی و تئوری مجموعة راف ،که در ادامه توضیح داده
ال بدیع است و پیشتر مورد استفاده قرار نگرفته است.
میشوند ،در این مسئله کام ْ
روششناسی تحقیق
نتنوگرافی
واژة نتنوگرافی از ترکیب دو واژة اینترنت و مردمنگاری بهوجود آمده است .نتنوگرافی روشی
کیفی برای بررسی مبادالت آنالین بین کاربران اینترنت است .نتنوگرافی بهطور ویژه برای تحقیق
کاربران و جوامع حاضر در اینترنت ایجاد شده است .بهگفتة کوزینتس ،)2002( 5مطالعة
نتنوگرافی منتج از بررسی چارچوب میدانی فرهنگها و جوامع آنالین با ابزار کامپیوتر و ارتباطات
مبتنی بر اینترنت است .نتنوگرافی ،تکنیکهای پژوهش مردمنگاری را برای مطالعة فرهنگها و
جوامع ،ازطریق ایجاد ارتباطات کامپیوترمحور (آنالین) ،بهکار میگیرد و ابزاری مقرونبهصرفه و
مؤثر و ساده ،از مطالعة ارتباطات و رفتار آنالین و تولید دادههای طبیعی ،در مورد جوامع آنالین،
فراهم میکند .یکی از مزیتهای متمایز نتنوگرافها بر مردمنگارها بهرهمندی از اسناد دانلودشده
بهعنوان یکی از منابع تحلیل است ،که ضمن دسترسی ساده و آسان در فضای مجازی ،از
هزینههای کمتری نسبت به مردمنگاری چهرهبهچهره برخوردار است .در این محیط ،ذخیره و
پیگیری دادهها مهم است که به سؤال تحقیق و منابع موجود بستگی دارد .چندتن از پژوهشگران
اعتبار دادههای جمعآوری شده از روش نتنوگرافی را برابر با مردمنگاری در نظر گرفتهاند .مراحل
مطالعات نتنوگرافی شامل ورودی اصلی ،جمعآوری دادهها ،تجزیه ،تحلیل و تفسیر است .نکتة
1
. Cracolici & Nijkamp
2
. Lee
3
. Ortigueira & Gómez-Selemeneva
4
. Reitsamer & Brunner-Sperdin
5
. Kozinets
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قابلتوجه این است که در همة مراحل باید اخالق در پژوهش رعایت شود .شکل  1نمایی کلی از
تحقیقات نتنوگرافی را نشان میدهد .قبل از شروع این مراحل ،محقق باید زمان و چگونگی
ترکیب مردمنگاری (که دادهها از طریق تعامالت فرهنگی حضوری و یا چهرهبهچهره جمعآوری
میشود) با نتنوگرافی (که دادهها از طریق تعامالت آنالین جمعآوری میشود) را درك کند.
همچنین ،نیاز به درك تفاوت محیط اجتماعی آنالین ،بهمنظور هدایت مناسب و مداوم
تکنیکهای مردمنگارانه دارد.
شکل  :1فلوچارت کلی نتنوگرافی

مرحلة 1
•تعریف سؤاالت پژوهش و سایتهای اجتماعی موردنظر
مرحلة 2
• شناسایی و انتخاب اجتماع و گروه مورد نظر پژوهش
مرحلة 3
•جمعآوری دادهها با رعایت حریم خصوصی
مرحلة 4

•تجزیه و تحلیل دادهها و تکرار یافتهها
مرحلة 5
•نگارش ،ارائه ،گزارش یافتههای تحقیق

تئوری مجموعة راف
تئوری مجموعة راف توسط پاوالك )1982(1بهمنظور رویارویی با عدماطمینان و اطالعات
ناقص یا مبهم مطرح شده است .تئوری مجموعة راف دارای فرموالسیون ریاضی مناسبی است و
در زمینههای مختلفی ازجمله الگوشناسی ،سیستم پشتیبانی تصمیمگیری ،تحلیل پزشکی ،
دادهکاوی و ...مفید واقع میشود.
در یک سیستم اطالعاتی با نام  S؛
)𝐹 𝑆 = (𝑈, 𝐴, 𝑉,

 Uمجموعهای غیرتهی و متناهی از اشیا A ،مجموعهای غیرتهی و متناهی از مشخصهها و
 Vمجموعة ارزش A2است .مشخصهها دربرگیرندة مشخصههای شرطی و مشخصة تصمیم است.
1
. Pawlak
2
. Value Set
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تقریب پایین توصیفی از حیطة اشیاست که بهطور یقین به زیرمجموعة موردنظر تعلق دارد.
درواقع تقریب پایین مجموعة  Xبزرگترین اجتماع از تمام اشیایی است که بهطور قطع متعلق
به مجموعة  Xاست که به آن ناحیة مثبت  Xنیز گفته میشود .تقریب باال شامل مجموعه اشیایی
میشود که به کالسهای همارزی تعلق دارند و یا کالسهای همارزی حداقل یک شیء از اشیاء
 Xرا در خود دارد .مجموعة  Xهمواره بین این دو تقریب قرار میگیرد که ناحیة  Uرا به بخشهای
زیر تقسیم میکند:
تقریب پایین
تقریب باال

}𝑋 ⊆ )𝑥(𝐼 𝑎𝑝𝑟𝑝 (𝑋) =∪ {𝑥 ∈ 𝑈:
}𝑎𝑝𝑟𝑝 (𝑋) =∪ {𝑥 ∈ 𝑈: 𝐼(𝑥) ∩ 𝑋 ≠ 0

درواقع ناحیة مرزی ،اختالف بین تقریب باال و پایین است .درصورتیکه ناحیة مرزی  Xتهی
باشد ،مجموعة  Xنسبت به صفات  Pیک مجموعة دقیق محسوب میشود و این بدینمعنی است
که میتوان مجموعة  Xرا بهصورت اجتماع تعداد مشخصی از کالسهای همارزی درنظرگرفت و
اگر ناحیة مرزی تهی نباشد ،مجموعة  Xنسبت به صفات  Pیک مجموعة تقریبی است.
)𝑋( 𝑝𝑟𝑝𝑎 𝐵𝑁𝐷𝑃 (𝑋) = 𝑎𝑝𝑟𝑝 (𝑋) −

شکل  :2تقریب باال و پایین ،ناحیة مرزی

اگر )𝑓  𝑆 = (𝑈, 𝐴, 𝑉,یک سیستم اطالعاتی باشد ،مشخصة  Aمیتواند به دو زیرمجموعة
مجزا تقسیم شود که شامل  Cبهعنوان مشخصههای شرطی و  Dبهعنوان مشخصة تصمیم است.
اگر مجموعة  Dبهطور کامل به  Cوابسته باشد بهصورت 𝐷 ⟹ 𝐶 نمایش داده میشود و درجة
وابستگی این دو مجموعه ( )kبرابر  1است؛ ولی گاه ممکن است این وابستگی کامل نبوده و
بهصورت بخشی وابسته باشد بهعبارتدیگر درجة وابستگی بین  Cو  Dعددی کمتر از  1و بیشتر
از  0است ( )0 ≤ k ≤ 1و مقدار  kبرابر است با:
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|)𝐷( 𝐶𝑆𝑂𝑃|
|𝑈|

= )𝐷 𝑘 = 𝛾(𝐶,

))𝑋(𝐶 𝑈𝜖𝑥⋃ = )𝐷( 𝐶𝑆𝑂𝑃
𝐷

𝑈

که ) POSC (Dبیانگر تعداد اعضای تقریب پایین مجموعة  Dاست 𝑥𝜖 𝐷 .نشاندهندة افراز
مجموعة مشاهدات براساس مشخصة تصمیم است.
عدد  kکه بیانکنندة کیفیت تقریب1است عددی بین صفر و یک اختیار میکند و این عدد
نشان میدهد که تنها بخشی از مشخصهها در  Cقابل دستیابیاند.
فاکتور دیگری که برای ارزیابی دقت بهکارمیرود ،دقت تقریب 2نام دارد .در یک سیستم
اطالعاتی به شکل )𝑓  𝑆 = (𝑈, 𝐴, 𝑉,دقت تقریب به این صورت تعریف میشود:
|)𝑋( 𝑝𝑟𝑝𝑎|
|)𝑋( 𝑝𝑟𝑝𝑎|

= )𝑋( 𝑝𝛼

که )𝑋( 𝑝𝛼 بیانگر دقت تقریب 𝑎𝑝𝑟𝑝 (𝑋) ،و )𝑋( 𝑝𝑟𝑝𝑎 نیز بهترتیب تقریب باال و تقریب
پایین مجموعه را نشان میدهد .این فاکتور عددی بین  0و  1است و درصورتیکه 𝛼𝑝 (𝑋) = 1
باشد مجموعة  Xیک مجموعة قطعی3تلقی میشود و بهعبارتدیگر فاقد ناحیة مرزی است و
درصورتیکه عددی کمتر از  1شود بیانگر مجموعة راف است.
برخی از مشخصهها ،در قوانین و روابط بین مشخصههای شرطی و تصمیم ،دارای اثر کمتری
هستند و برای خالصه کردن جدول اطالعات میتوان از آنها صرفنظر کرد .دراینراستا مفاهیم
هسته4و بیزائده5ها مطرح میشوند؛ بیزائده بهمعنی کوچکترین زیرمجموعه از مشخصههاست
که غیروابسته تلقی میشود و توان تصمیمگیری معادل کل مشخصهها را دارد .هسته نیز شامل
مشخصة موجود و مشترك در بین تمامی بیزائدههاست.
در سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری یک سری فاکتور برای سنجش قطعیت و اهمیت هر
قاعده وجود دارد که در ذیل بهصورت مختصر بیان میشود:
الف) فاکتور پشتیبان  6:عبارت است از تعداد دفعات تکرار یک قانون تصمیم و بهصورت رابطة
زیر تعریف میشود:
|)𝑋(𝐷 ∩ )𝑋(𝐶| = )𝐷 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑥 (𝐶,

1
.Quality of accuracy
2
.Approximation accuracy
3
. Crisp
4
. Core
5
.Reduct
6
. Support Factor
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ب) فاکتور توان 1قاعدة تصمیم ،عبارت است از نسبت تعداد دفعات تکرار یک تصمیم به
تعداد کل تصمیمها.
)𝐷𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑥 (𝐶,
|𝑈|

= )𝐷 Strength𝑥 (𝐶, 𝐷) = 𝜎𝑥 (𝐶,

ج) فاکتور قطعیت2قاعدة تصمیم ،بهصورت رابطة زیر بیان میشود:
)𝐷 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑥 (𝐶, 𝐷) 𝜎𝑋 (𝐶,
=
| 𝐶]𝑋[|
) 𝐶]𝑋[(𝜋

= )𝐷 Cer𝑥 (𝐶,
𝐶]𝑋[
|𝑈|

= ) 𝐶]𝑋[(𝜋

باتوجهبه تعریف فوق ،فاکتور قطعیت را میتوان بهمنزلة احتمال شرطی تعلق  yبه 𝐷]𝑋[

درنظر گرفت به شرط این که بدانیم  yبه 𝐶]𝑋[ است.
د) فاکتور پوشش3قاعدة تصمیم ،بهصورت رابطة زیر تعریف میشود:
)𝐷𝜎 (𝐶,
)𝐷

𝑋
]𝑋[(𝜋 =

)𝐷𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑥 (𝐶,
| 𝐷]𝑋[|

= )𝐷 Cov𝑥 (𝐶,

𝐷]𝑋[
|𝑈|

= ) 𝐷]𝑋[(𝜋

این پژوهش ،باتوجهبه هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت جزء پژوهشهای پیمایشی محسوب
میشود .ازنظر شیوة تحلیل دادهها ،تحقیق کیفی ـ کمی شناخته میشود چراکه در وهلة اول از
روش کیفی نتنوگرافی بهره برده و در وهلة دوم از روش کمی توزیع پرسشنامه و تئوری راف به
تحلیل نتایج پرداخته است .در این پژوهش باتوجهبه تئوری مجموعة راف دو نوع متغیر تصمیم
و متغیر شرطی در نظر گرفته شده است .متغیرهای شرطی شامل ابعاد مؤثر بر رفتار مشتریان در
انتخاب مقصد گردشگری است که با روش نتنوگرافی از طریق بررسی کامنتهای مشتریان کشف
میشود .متغیر تصمیم نیز واکنش رفتاری گردشگران را میسنجد؛ بدینترتیب که «باتوجهبه
تجربة سفر اخیر آنها ،آیا حاضرند مجدد ًا به این نقطه سفر کنند یا آن را به دوستان و همکاران
خود توصیه کنند؟».
جامعة موردنظر این پژوهش گرشگرانی هستند که حداقل یک بار تجربة سفر به یکی از
شهرهای شیراز ،اصفهان ،تهران را داشته و نظر خود را بهصورت کامنت در سایت
1
. Strength Factor
2
. Certainty Factor
3
.Coverage Factor
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 TripAdvisor.comارائه دادهاند .این پژوهش از دو مرحله تشکیل شده است؛ در مرحلة اول
پژوهش کامنتهای افراد ،که در سایت  TripAdvisor.comتجربیات سفر خود را به یکی از
شهرهای مذکور بیان کردهاند ،مورد تحلیل قرار گرفته و بررسی کامنتها تا زمان اشباع دادهها
ادامه یافته است؛ برایناساس  2852کامنت بهصورت تصادفی بررسی شدهاند .تحلیل دادهها،
باتوجه به حجم آنها ،با نرمافزار  MASQDAانجام شده است .در مرحلة بعد ،براساس ابعاد
کشفشده ،پرسشنامهای طراحی و بین افراد مذکور توزیع شده است .بهمنظور برآورد حجم نمونة
آماری برای مرحله دوم پژوهش ،که بهصورت پرسشنامهای است ،با فرض نامحدود بودن جامعه،
از فرمول کوکران استفاده شده که ،با فرض خطای  5درصد ،تعداد  385نمونه برآورد شده است.
بدینمنظور ،لینک پرسشنامه بهصورت اینترنتی به  1200گردشگری که تجربیات سفر خود را
در سایت  TripAdvisor.comبیان کردهاند ارسال شد؛ از این میان  449پرسشنامه حاوی
اطالعات صحیح بازگردانده شد .بهاینترتیب ،روش نمونهگیری بهکاربرده تصادفی ساده است.
ذکر این نکته الزم است که در این پژوهش  ،با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  ،23مقدار آلفای
کرونباخ  0/882محاسبه شده که بیانگر پایا بودن ابزار پژوهش است .اساتید اعتبار پژوهش را
بررسی و تأیید کردهاند.
پس از آن ،باتوجهبه اطالعات بهدست آمده ،امتیاز مربوط به هر بُعد تعیین میشود .همچنین
به علت تعداد زیاد اشیا در این پژوهش ،پس از تبدیل اعداد و نرمالسازی آنها ،از نرمافزار
 Rosettaاستفاده میشود .شکل  3خالصهای از روند انجام پژوهش را بهتصویر میکشد.
شکل  :3مراحل انجام پژوهش
مرحلة .1تعریف سؤال پژوهش و

مرحلة .2جمعآوری دادهها (بررسی کامنتهای

انتخاب نمونة موردمطالعه

گردشگران) با رعایت حریم خصوصی

شکل  -3مراحل انجام پژوهش

مرحلة  .4طراحی

مرحلة  .3استفاده از روش نتنوگرافی(نرمافزار

پرسشنامه براساس عوامل کشف

مکس کیودا) و کشف عوامل مؤثر بر انتخاب

شده

مقصد گردشگری

مرحلة  .5توزیع

مرحلة  .6جمعآوری دادهها

پرسشنامه بین گردشگران
جامعه موردمطالعه
مرحلة  .8استخراج الگوهای

مرحلة  .7تحلیل دادهها با استفاده از

نظاممند حاکم بر رفتار

تئوری مجموعة راف) نرمافزار )Rosetta

گردشگران
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یافتهها
با بررسی  2852کامنت و اشباع یافتهها ،ده عامل اصلی موردتوجه قرار گرفت .این عوامل که
در شکل  4نشان داده شدهاند شامل چشمنواز بودن ،شرایط آب و هوایی ،جاذبههای فرهنگی،
امنیت ،وضعیت رفاهی ،کیفیت حملونقل ،راهنماهای محلی ،هزینهها ،کیفیت بازارهای محلی،
برخورد با گردشگران است.

شکل  :4عوامل کشفشده براساس کامنتهای افراد

پس از تجمیع پرسشنامههای دریافتشده ،ابتدا ویژگی جمعیتشناختی افراد بررسی
شدهاست که جدول  2خالصهای از یافتههای دموگرافیک را نشان میدهد.

جدول  :2اطالعات دموگرافیک
تعداد

%

متغیرها
جنسیت

مرد
زن

231
210

51/45
46/77

سن

20-0
30-21
40-31
50-41
60-51

133
158
96
47
8

26/62
35/19
21/38
10/47
1/78

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

252
190

56/12
42/32
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پس از محاسبة پاسخ افراد به سؤاالت ،محاسبه و تعیین امتیاز هر بُعد سیستم اطالعاتی تعیین
میشود؛ جدول  3بخشی از اطالعات گردآوری شده را بیان میکند.
جدول  :3بخشی از دادههای اولیة افراد پساز میانگینگیری از سؤاالت پرسشنامه
پاسخ دهندة

پاسخ دهندة

پاسخدهندة

1

2

3

...

چشم نواز بودن

5

4

3

...

4

دمای هوا متناسب

3

3

4

...

2

جاذبههای فرهنگی

5

4

5

...

4

امنیت

3

4

2

...

4

وضعیت رفاهی

3

4

4

...

3

کیفیت حملونقل

4

3

2

...

4

کیفیت راهنماهای محلی

4

3

3

...

4

هزینهها

5

4

5

...

5

کیفیت بازارهای محلی

3

2

3

...

4

برخورد با گردشگران

4

3

3

...

4

تصمیم به سفر مجدد یا
توصیة آن به سایرین

4

3

4

...

5

ابعاد مشتریان

پاسخدهندة
449

مشخصههای شرطی
تصمیم

پس از اندازهگیری نظر گردشگران ،ارتباط منطقی بین اطالعات جمعآوریشده براساس
تئوری مجموعة راف تحلیل میشود .در مرحلة اول از الگوریتمهای موجود ،بیزائدهها و هسته
محاسبه میشوند .مشخصههای موجود در هسته شامل اصلیترین و تأثیرگذارترینها میشود که
در این پژوهش بهصورت زیر تعیین شدهاند:
هسته={چشم نواز بودن ،جاذبههای فرهنگی ،امنیت ،وضعیت رفاهی ،هزینهها ،برخورد با
گردشگران}
ازآنجاکه تعداد دادههای پژوهش زیاد است ،با کمک تئوری مجموعة راف 217 ،قانون منطقی
استخراج شده است که بسیاری از آنان فاکتورهای پشتیبانی ضعیف دارند .از این میان  8قاعده،
با بیشترین تکرار و باتوجهبه سایر قواعد اعتبارسنجی ،انتخاب شده و در جدول  4نشان داده
شدهاست
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جدول :4تعدادی از قوانین مستخرج
اگر

قوانین

چشمنوار بودن

جاذبههای فرهنگی

امنیت

وضعیت رفاهی

هزینه

برخورد

سایرین

سفر مجدد یا توصیه به

70

قانون 1

خیلیخوب

خوب

خوب

خوب

خیلیخوب

خوب

75

RHS Support

38

35

قانون 2

خوب

خیلیخوب

خوب

خوب

خیلیخوب

خوب

30

23

قانون 3

خوب

خیلیخوب

خوب

متوسط

متوسط

خوب

48

45

قانون 4

خوب

خوب

خوب

خیلیخوب

متوسط

خوب

قانون 5

خیلیخوب

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

خیلیخوب

56

48

قانون 6

خوب

متوسط

خوب

متوسط

متوسط

خوب

28

15

قانون 7

متوسط

خوب

ضعیف

متوسط

متوسط

ضعیف

قانون 8

متوسط

خوب

متوسط

ضعیف

ضعیف

خوب

111

22

12

کم

43

40

زیاد

LHS Support

آنگاه

خیلی زیاد

متوسط

در قوانینی که به نتیجة خیلیزیاد منجر شدهاند ،همة مشخصههای شرطی وضعیت خوب
یا خیلی خوب دارند و مشخصة هزینه نیز در هر دو حالت وضعیت خیلیخوب دارد .در قوانینی
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که به نتیجة زیاد منجر شدهاند ،هر سه مورد از نظر چشمنواز بودن ،وضعیت فرهنگی ،برخورد با
گردشگران ،وضعیت خوب یا خیلیخوب و سایر مشخصهها نیز وضعیت نسبتاً خوبی داشتهاند.
قوانینِ با نتیجة متوسط نیز بیانگر آن است که اکثر مشخصهها در وضعیت خوب یا متوسط قرار
دارند؛ درحالیکه هیچیک از آنان وضعیت خیلی خوب نداشتهاند .در پایان ،قانون مربوط به نتیجة
کم ،درحالی که در دو وضعیت جاذبة فرهنگی و برخورد با گردشگران در وضعیت خوبی بوده ،ولی
باتوجهبه عملکرد ضعیف در سایر مشخصهها رضایت گردشگران را جلب نکردهاند .لذا بهطورکلی
میتوان چنین جمعبندی کرد که چشمنواز بودن ،وضعیت فرهنگی ،هزینه ،سه عامل مهمتر و
تعیینکنندهتر از سایر مشخصهها بودهاند.
بحث و نتیجهگیری
در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم ،گردشگری در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی رشد
سریع و فزایندهای در قلمرو اقتصاد جهانی داشته است (رضوانی و بیات .)1393 ،گردشگری،
صنعتی درآمدزاست که باعث ایجاد کارآفرینی در گسترة محلی و ملی میشود و درنهایت توسعة
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی را درپی دارد .دراینراستا الزم است ،برمبنای نظر مشتریان صنعت
گردشگری ،راهکارهای مورد نیاز ارائه شود.
در این پژوهش ،شش عامل اصلی تأثیرگذار بر رفتار گردشگران در انتخاب یا توصیة یک
مقصد به سایرین انتخاب شده است .دراینراستا بدری و یاریحصار ( )1392و عثمان)2011(1
در تحقیقات خود عامل زیبایی و چشماندازهای زیبا را از عوامل مؤثر در صنعت گردشگری عنوان
کردهاند .در تحقیقی جداگانه موالیی هشتجین و ابراهیمی ( )1393نیز عوامل فرهنگی را جزء
عوامل مؤثر در جذب گردشگران بیان کردهاند .محققانی چون کوواری و زیمانی )2011( 2و
منسفیلد 3و همکاران ( )2006نیز به بیان اهمیت بُعد امنیت پرداختهاند .جنکینز ( )2008و
فراهانی و همکاران ( ) 1393وضعیت رفاهی و اقامتی را در جذب گردشگران مهم میدانند .بُعد
هزینه نیز ازنظر خطیبسمنانی و فتحی( )1390جزء عوامل مؤثر بیان شده است.
اردهائی( )20114به بیان تأثیر هزینهها و اهمیت آن در صنعت گردشگری پرداخته است .بدری
و حسام و چراغی( )1392برخورد با گردشگران را از عوامل مؤثر بر وضعیت گردشگری و جذب
گردشگران بیان کرده اند .نتایج بهدست آمده عوامل مستخرج از جدول  1را تأیید میکند.
پژوهشهای بسیاری بر جاذبههای بصری یا چشمنواز بودن ،دسترسی ،جاذبههای فرهنگی ،شرایط
رفاهی ،امنیت ،برخورد با گردشگران تأکید داشتهاند .دراینمیان ،به عامل هزینه کمتر توجه شده
و فقط در تحقیق کراکولی و نیکجامپ ( )2008موردتوجه بوده است که یکی از عوامل مؤثر و
جزء هستة بهدست آمده در این تحقیق است؛ درنتیجه ،میتوان آن را یکی از عوامل تمایز ایران
1
. Othman
2
. Kôvári & Zimányi
3
. Mansfield
4
. Ardahaey
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از سایر مقاصد گردشگری درنظر گرفت .همچنین ،باتوجهبه قوانین مستخرج ،این عامل رابطة
مستقیمی با نتیجة قوانین یعنی سفر مجدد یا توصیه به دیگران دارد .محققان آتی میتوانند،
دربارة این عامل ،تحقیق و بررسی بیشتری انجام دهند.
باتوجهبه قواعد مستخرج ،وضعیت رفاهی یکی از ابعاد عمده و موردنظر گردشگران در سفر
است و در تمامی قوانین نقش مهمی در نتیجه داشته است .اگر گردشگر مطمئن نباشد که در
مقصد آرامش خواهد داشت قطعاً از سفر چشمپوشی خواهد کرد .مراکز اقامتی و هتلهایی که
شرایط مناسبی برای اقامت گردشگر فراهم میکنند نقش بسیار مؤثری در افزایش شمار
گردشگرانی دارد که به آن نقطه از دنیا سفر میکنند .مدیران و مسئوالن این عرصه باید تدابیر و
تسهیالت الزم برای ایجاد هتلها و اقامتگاههای متناسب با استانداردهای جهانی را فراهم کنند.
برای این منظور ،اعطای وام و ایجاد فرصت برای سرمایهگذاران در ساخت هتل میتواند مفید
واقع شود.
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده ،هزینههای گوناگونی است که گردشگران با آن مواجهاند.
اثر هزینه در قوانین هشتگانة این تحقیق مشخص است؛ واضح است که کاهش هزینهها در جذب
بیشتر گردشکران و رضایت و وفاداری آنان مؤثر است .اثر این بُعد باتوجهبه جدول  4و بهویژه
قوانین  1و  2مشخص است .در راستای برخورد با گردشگران و باتوجهبه قوانین  1و  ،2مدیران
مربوط باید فرهنگسازیهای الزم را انجام دهند .دو بُعد چشمنواز بودن و جاذبههای فرهنگی نیز
از عوامل ذاتی منطقه محسوب میشوند و الزم است مدیران به پاسداشت و نگهداری مناطق
گردشگری از نظر زیبایی و فرهنگی بپردازند .باتوجهبه قوانین  1تا  4امنیت بُعدی نسبتاً مهم
محسوب میشود که نقش دولت و سیاستهای کالن کشور در تعیین و کیفیت آن مؤثر است.
عالوهبراین وضعیت راه ها از عوامل دیگری است که برای افزایش امنیت باید بررسی و نظارت
شوند.
محققان آتی باید ،باتوجهبه روشهای مختلف مانند ماتریس تصمیمگیری ،تحلیل سلسله
مراتبی 1،اطالعات ناقص و ...به وزندهی عوامل کشف شده بپردازند و با استفاده از روش ارائهشده
در این تحقیق رفتار گردشگران را بررسی کنند.
منابع
بدری ،س؛ و یاری حصار ،ا .)1392( .انتخاب مناطق نمونة گردشگری با استفاده از روشAHP
نمونة موردی :استان کهگیلویه و بویراحمد.15989-16020 ،)95(24 .
بدری ،س؛ حسام ،م؛ و چراغی ،م .)1392( .تحلیل عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بازاریابی گردشگری
روستایی در یک حوزة کالنشهری از دیدگاه کارشناسان؛ مورد مطالعه :روستاهای شمال تهران .فصلنامه
برنامهریزی و توسعة گردشکری.82-105 ،)7(2 ،
1
. AHP
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 بررسی راهکارهای توسعة گردشگری در استان.)1391( . م، م؛ فتحی،خطیبسمنانی
.95-112 ،)18(6 ، فصلنامة اقتصاد مالی و توسعه.آذربایجانغربی
 تحلیل جایگاه گردشگری روستایی در برنامههای کالن توسعة کشور.)1393( . ن، م؛ بیات،رضوانی
 شمارة، سال سوم، مجلة برنامهریزی و توسعة گردشگری،)(با تأکید بر برنامههای پنجسالة توسعة ملی
.11-30 ،9
 بررسی نقش بازاریابی اینترنتی در ایجاد معرفی بازارهای جدید با.)1394( . ا، م؛ و بهزاد،عیقرلو
،2  دورة، مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس،)تأکید بر گردشگری مجازی (مطالعة موردی قشم
.134-109 ،4 شمارة
 نقش مقاصد در توسعة: عنوان مقاله.)1393( . ح،  م؛ و خالقی آرانی، ن؛ زارعی، ا؛ اصفهانی،فراهانی
،)2(6 ،) مدیریت ورزشی (حرکت.صنعت گردشگری ورزشی در یک دورة پنج ساله در امارات ابوظبی
.215-230
 بررسی تأثیرات بازاریابی دهانبهدهان الکترونیکی بر نام تجاری در.)1393( . م، م؛ حسینی،ماهری
.)4(18 ، پژوهشهای مدیریت در ایران. شبکهنگاری یک انجمن اینترنتی:ایران
 شناسایی قابلیتها و جاذبههای گردشگری و تأثیر آن.)1393( . ح، ن؛ و ابراهیمی،موالئی هشجین
.95-108 ،)16(4 ، فصلنامة برنامهریزی منطقهای.بر جذب گردشگر در شهرستان املش
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