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 چکیده 

هر کشور شده و در  یاقتصاد داخل یاساس یها هیاز پا یکیبه  لیتبد ریاخ یسال ها یط سمیصنعت تور

و مهمان  یصنعت هتل دار نیاز ارکان ا کیکند و  یم یباز یو موثر ینقش جد یناخالص داخل دیتول

نتخاب ا وشود و اقامت راحت  یم ریگردشگر پذ یها یگردشگر به کشور شتریاست که باعث جذب ب یریپذ

کنند از  یمختلف سفر م یاست که به کشور ها یگردشگران یاز دغدغه ها یکیهتل مورد نظر و خوب 

که شبکه  یبرخوردار است به صورت یادیز تیاز اهم یرات گردشگران درباره هتل هارو استفاده از نظ نیا

آنها مثل  تیرضا زانیو م یاطالعات درباره هتل ها یاشتراک گذار یحوزه برا نیدر ا یاجتماع یها

TripAdvisor  وBooking ز ا یکیشده که با استفاده از  یسع قیتحق نیبه شدت فعال هستند . در ا

به  انیپنهان در نظرات مشتر یکردن الگوها دای( در رابطه با پ ی) متن کاو ایدن یها کیتکن نیبه روز تر

 انیمشتر یبرا یهتل چه عوامل کیانتخاب  یبرا میو کشف کن میبپرداز انینظرات مشتر یاحساسات لیتحل

جمع  کیباشد و سپس  یکننده به چه شکل م تیحما یها یژگیو یبرا تیاهم نیاست و ا تیحائز اهم

ل هت نیدر ب انیدر انتخاب هتل ها توسط مشتر ییباال تیاهم یکه دارا ییها یژگیدرباره و یکل یبند

 . میمنتخب گردشگر اروپا ارائه ده یشهر ها یها

 

 ها یژگوی ، انمشتری نظرات ، سمتوری ، یمتن کاوواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 

نعت ص یمورد بر رو نیاست و ا شیدر حال افزا نترنتیبستر ا یشده توسط کاربران بر رو دیتول یو محتوا یاجتماع یشبکه ها

( .رشد Xiang, Z., And Gretzel, U., 2013؛  Browning et.al,2013و جذب گردشگر اثر بالقوه دارد ) یریمهمان پذ

ف مختل یدر جنبه ها ی/ اقتصادیاجتماع یها دهیدرک بهتر پد یبرا دیجد یشده باعث توسعه روش ها دیاطالعات تول ندهیفزا

 یرفتار ها و بررس نیو کشف روابط ب یریرو با بهره گ نی. از ا(George, G et.al 2014؛ Wood et.al, 2013رفتار شده است )

 اتیرفتارها بر کسب و کار انجام داد.تجرب نیا ریدر نحوه تاث یمتعدد یها ینیب شیو پ دیرس یتوان به اطالعات به روزتر یآن ها م

 از مشارکت عیدامنه وس کی نکهیا لیبوده است به دل ریپژوهش در سال اخ یاز موضوعات جالب برا یکیمهمانان و نظرات آن ها 

 ساساتاح لیتحل یبرا توانی( که مOh, H., Parks, S.C., 1997شود ) یدوباره ، و کلمات محبوب را شامل م دی، خر ی، وفادار

به شدت وابسته به جامعه  انی( اشاره کرده اند ، تجربه مشتر 7002و شواگر)  ریو کسب و کار استفاده کرد. همان طور که م

تخاب ان یمشتر یکند . برا یکه مصرف کننده حق انتخاب داشته باشد از آن استفاده م زانیکه به هر م یاست به طور یکنون

 دارد . گرانیدخودشان و  اتیبه تجرب یهتل بستگ

 ریاثآنها در انتخاب هتل ت یمند تیو رضا انیمشتر هیبق یدر رفتار درون یقبل انینشان داده است که نظرات مشتر ریاخ مطالعات

گذار  ریخودشان از هتل هم تاث تیرضا ی( و همان طور براCronin, J et.al,2000 ؛Clemes, M.D et.al,2011دارد ) ییبسزا

از  یکی یدر مهمان نواز سیسرو تیفی( .توجه به کZins, A.H., 2002؛ Chen, C.-F And Chen, F.-S., 2010باشد ) یم

هتل در  تیریمد یبرا یاصل یاز چالش ها یکیباشد.  یم یو هتل ها انیمشتر نیبلند مدت ب یساختن رابطه ها یها هیپا

 Qu)  باشد ینگاه داشتن آنها در طول زمان م یگردشگران و راض یبرا تیفیبا ک سیسرو جادیا ینوازمهمان  شرفتهیصنعت پ
And Lee , 2011  .)طبق  توانیکند و م یم یباز انیمشتر یمند تیرا رضا یدر صنعت مهمان نواز یاساس یاز نقش ها یکی

 یدارا یمشتر یهتل برا یژگیکرد کدام و درکو  دیسنج انیمشتر یمند تیهتل ها را بر رضا یها یژگیو رینظرات محققان تاث

 (.Mattila, A.S., Enz, C.A., 2002بوده است ) یارزش کمتر یدارا یژگیو کدام و یشتریارزش ب

 یشده است به طور لیمسافران تبد یابزار مهم برا کیروزها به  نیا Bookingو  TripAdviser هیشب یمسافرت یها تیسا

 کیکرده و سپس با  یهتل ها را بررس انیکنند و نظرات مشتر یرا دارند در ابتدا به آن مراجعه م یقصد اقامت در هتل یکه وقت

 ردیگ یها را در بر م یژگیاز و ینظرات دامنه گسترده ا نی، ا رندیگ یم میتصم تلاز نظرات درباره انتخاب ه یکل یجمع بند

هم درباره نقاط ضعف و قوت هتل ها به صورت متن  یاطالعات جامع تر نیباشد و همچن یو .. م تی، موقع یزیکه شامل تم

 یتجنبه ها مسافر نیاز مهمتر یکین نظرات ی( توسط ا انیمهمانان ) مشتر یآنکه انتخاب هتل ها برا لیباشد . به دل یموجود م

 یبا جمع آور میدار یپژوهش سع نیاست در ا یادیز یاریزمان بس ازمندینظرات و مطالعات آن ها ن نیاست و گسترده بودن ا

 رهاچهار و پنج ست یهتل ها یو رتبه بند یابیارز ینظرات را در راستا نی، ا یمتن کاو یها لیهتل ها و تحل انینظرات مشتر

.  میانتخاب بهتر کمک کن یمورد نظر در راستا یها یژگیانتخاب هتل با و نهیمهمانان هتل ها را در زم میو بتوان میبه کار ببر

 ینتا آن هم به روز رسا میکن جادیکنند ا یارائه م یتر نییپا تیفیکه خدمات با ک ییهتل ها یبرا یبازار رقابت کی نیهمچن

 هتل ها انجام دهند .  هیبا بق یهم ارز یالزم را در راستا

ر د یاز مقاالت به صورت کل یاریهتل ها بس ییشناسا نهیدر زم ریاخ یانجام شده در سال ها یتوجه به مقاالت و پژوهش ها با

محدوده تمرکز خود را  ایبهره گرفته اند  یروش اجمال کیصورت که از  نیهتل ها پرداخته اند بد یابیخاص به ارزش نهیزم کی

اطالعات خود را آماده کردند  نییپا یبا استفاده از پرسشنامه با جامعه آمار ایداده اند  رکشور خاص قرا کی ایشهر  کی یبر رو

 یقبل قاتیموجود در تحق یخال ها یشده است تمام یپژوهش سع نیخود را هم محدود در نظر گرفته اند . در ا یها ریمتغ و
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مانان ) مه انیدر نظر گرفته شود که مشتر انیانتخاب هتل ها با استفاده از نظرات مشتر یالزم برا یها اریمع یرفع شود و تمام

مشکالت مهمانان سابق هتل نشوند و از نظر  ریمورد نظر خود بپردازند و درگ یبه انتخاب هتل ها ی( هتل ها بتوانند به راحت

 از طرف مهمانان هک ییهتل ها توسط صفت ها نیکند همچن نیرا به صورت کامل تام یمشتر تیرضا یو معنو یو مال یاقتصاد

 میچهار و پنج ستاره برس یهتل ها نیدر ب یمع و کاملجا یرتبه بند کیشود تا به  یابیو ارز ییشده شناسا یمعرف یهتل ها
 

 قیتحق نهیشیپ

 مهم لدیبه عنوان ف نیکشف شده است همچن یاجتماع طیو منبع مح یبخش مهم اقتصاد کیبه عنوان  0590از سال  سمیتور

 .شناخته شده است 0520از سال  یخارج یهااز دانشگاه یلیدر خ یلیتحص یهانهیهز یپژوهش و اعطا یبرا

نوان ع کیمورد به عنوان  نیکرد و ا شرفتیو فرهنگ اثر گذاشت و پ خیمختلف جهان تار یهادر قسمت سمیتور لیو شما شکل

به  سمیموضوع تور دیمورد، با نیدرک بهتر ا یبرا(.Berson et.al,2012) تگش داریاز مردم پد یلیخ نیمهم و باال مرتبه در ب

هر  کهنیاطر اباشد به خ یاتجربه دیقابل لمس باشد. بلکه با دینبا جیمحصول و نتا کینه  مینیبب یبه مشتر سیسرو کیحالت 

 (L.Benna,2014)مختلف داشته باشد یهادر حالت سیاز سرو یتجربه متفاوت تواندیم یمشتر

 مهمان ریدرگ یریپذمهمان عتیطب باشدینه منرمال خارج از خا یطیو اقامت در مح یدنیمصرف غذا، نوش ریدرگ سمیتور ذات

 در(.Page,2006)ردیگیانجام م زبانیفرد به عنوان م کیشخص به عنوان مهمان و  کیاست که توسط  یریپذبودن و مهمان

 زبانیفرد م کیصورت  نیبد فقط.کردندینگاه نم یصنعت اقتصاد کیبه عنوان  یریپذو مهمان یریپذسمیبه صنعت تور میقد

که  ییدرآمده است. جا یتجربه اقتصاد کیبه عنوان  یریپذگفت که مهمان توانیم( 7006پیج )طبق  یباشد ول یگریفرد د

 .شودیکه توسط صورت حساب پرداخت م کندیو همه موارد پرداخت م سیسرو یمهمان پول برا

کمک  مسیبه تور نیهمچن  می باشد از بازار یساسا هیپا کیکه  شودیشناخته م سمیقسمت تور ریز کیبه عنوان  یریپذمهمان

 (Berson et.al, 2012ند )ک جادیا یمال راتیاز تأث هیموج ثانو کیرو ارائه دهد و  شیپ یهااز فرصت ینیبشیپ کیکه  کندیم

 بخش دارد: 7 سمیتور صنعت

  اقامت 

 (یدنی)غذا و نوش ییرایپذ 

 میتصم یقبل یهابه مقصد و هدف و نحوه مسافرت هستند و با توجه به اقامت یبستگ یانتظارات متفاوت یدارا هاستیتور

 یزیرو برنامه یبه اهداف استراتژ یابیدست یهتل برا تیریبه مد تواندیم یمشتر یهایازمندیاز ن یاسهیدرک مقا کی.رندیگیم

 ریمهم است که تأث ستیتور یکه برا ییهایژگیو نیترراستا مهم نیهم در .و توسعه محصوالت کمک کند یابیبازار یشده برا

 .باشدیم یزیامکانات و تم نه،یهم بر انتخاب دارد شامل منطقه، هز سیستمی

و  یسهراب .مهم است گرید یبعض یبرا نیهمچن طیو آرام بودن مح سیسرو تیفیشامل اندازه و نوع ساختمان، ک هایژگیو هیبق

 کی انتخاب.باشدیشبکه، اخبار، امکانات و محل پارک م ت،یامن ،یمهم را ارائه دادند که شامل راحت یژگیو نیهمکاران چند

 .B) آن است سو پروس یریگمیاز تصم دهیچیمثال پ کی نیگردشگران است و همچن تیاولو نیتراز مهم یکیمکان مناسب 
Sohrabi, 2012.) 
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, A. Matilla And J. ONeill)گذاشته بودند یریتأث ستیبودند که بر انتخاب تور ییدنبال فاکتورها یدیهتل مدت مد یرهایمد
2003; Looker, 2005.)ه توج یرا بر رو ریتأث نیترشیکه ب باشدیانتخاب نقاط مهم و حساس م یبر رو قاتیتحق شتریب

بر انتخاب  ریتأث نیترشیاست که ب یزیامکانات و تم نسبتکه شامل محل  کندیرا مشخص م ییفاکتورها لوک یردارد،  انیمشتر

ها و کارکنان و امکانات و صبحانه نقاط حساس و مورد توجه شامل منطقه، اندازه اتاق هیبقرا دارد.  ستیهتل توسط تور

 (Chen et.al,2000)باشدیم

 ،یزیدارد: تم یمشتر یدمنتیارزش را در رضا نیترشیکردند که ب دایدر بخش ارزان پ یهاعامل از هتل 3 وو سوزاجائ مولو

تالش  یمشتر یمندتیتوسعه رضا یبرا تواندیم تیریمد شودیم یابیو ارز یینقاط حساس شناسا یوقت.اهو هیسکوت و تصو

 یبرا(.A. A. Israeli, 2000)سیسرو تیفیتر است مانند کمهم یمشتر یبگذارد که برا ییهاقسمت یکند و تمرکز خود را بر رو

 یگذارریتأث یبودند که دارا ییفاکتورها نیتراز مهم یکیاتاق و ارزش  تیفیک س،یسرو تیفیو چو نشان دادند ک یمثال چو

 (.Cox et.al, 2009)گذارد یم ریانتخاب هتل تأث یبرا ستیتور یینها میتصم یهستند و بر رو ییباال

 نیاز منطقه داشته باشد بد یکه درک بهتر کندیکمک م یلیخ ستیدانش در مورد محل به تور یستیانتخاب محل تور در

 (.Lo,I.S et.al,2011د)بهتر خواهد بو زیآن ن یابیبازار یخواهد داشت و برا یصورت انتخاب بهتر

  یاجتماع یها شبکه

 توانیها مآن لهیکه به وس یشدند به صورت یبه اطالعات معرف یابیدست یبرا دیابزار مف کیامروزه به عنوان  یاجتماع یهاشبکه

و  یکار یخطا بیو با استفاده از آن در انتخابات خود ضر افتیدست  جاکیاز اطالعات به صورت  یادیز اریبه حجم بس

 .را کاهش داد یریگمیتصم

صورت که رسانه  نیبد دهندیم شنهادیپ فناوری )شبکه های اجتماعی( این بر اساس ستمیس کی( 7000) نیو هانل کاپالن

که تبادل  دهدیرا م نیشده است و امکان ا یگذارهیپا 7است که تحت وب  نترنتیتحت ا یهاگروه از برنامه کی یاجتماع

 .شود دیو اطالعات تول ردیانجام پذ یاطالعات در آن به راحت

شاهده اثرات آن را به وضوح م توانیم یول ستین یریگقابل اندازه یریپذصنعت مهمان یبر رو یاجتماع یهاشبکه ریتأث

تباه خواننده اش ای دکنندهیبا مقدار بازد دینبا یاجتماع یهاشبکه یریگکرده است، اندازه دیتأک (7006رافائل ) که طورهمان.کرد

ستند که معتقد ه انیاز بازار یلیخ یبرند تماشا کرد و نظر داد ول کی یمحتوا یآن را بر رو یمفهوم ریتأث دیگرفته شود بلکه با

گیبسون و لوینسون یانجام شود ول ستیو الزم ن ستیموضوع مهم ن کی یشبکه اجتماع یبر رو یگذارهیسرما ای یریگاندازه

 .دیآیبه دست م نگیخالص که از مارکت جینتا ای یتوسط مقدار خالص سودده تیموفق یریگمعتقد هستند که اندازه  (7000)

)آمارا سفر و بعد از سفر انیدر م از سفر ، . قبلکنندیفاز مجزا از هم استفاده م 3در  یاجتماع یهامسافران از شبکه ،یطور کل به

حتوا م دیهستند اما بعد از آن به سمت تول یاجتماع یهاکننده اطالعات در شبکهمصرف ،قبل از سفر مسافران (.7006و همکاران،

نقطه قوت  کیاطالعات  یگذارو اشتراک سمیصنعت تور در .پردازندیدارند م درباره مقصد که یکه رفتند و نظرات یدرباره مقصد

 .نظر استفاده کنند کیمسافران از آن به عنوان  هیاست که مسافران بتوانند اطالعات خود را به اشتراک بگذارند و بق

  یکاو متن

بزرگ استخراج کند .  یداده هاییگاهجذاب را از پا یالگوها کندیاست که تالش م یکاوداده یهاخانوادهاز هم یکی کاویمتن

شناخته  یز( نKDT) متنی یداده هایپایگاه در دانش یاکشف متنی هایداده کاوش متن، هوشمند تحلیل عناوین با کاویمتن
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 شودیق ماطال یافته یرساختغ یهااز داده یرآشکاراستخراج اطالعات و دانش جذاب و غ یندبه فرا یبترک ین. اشودیم

(GUPTA, V. And LEHAL, G. S et.al 2009) . 

 پردازش و تحلیل هایفناوری از ایمجموعه بزرگ، بسیار چتری چونهم که هستند هاییواژه متن تحلیل و تجزیه و کاویمتن

 این فمختل نظرانصاحب و پژوهشگران توسط متنوعی تعاریف. کنندمی راتوصیف یافتهغیرساخت و یافته ساختنیمه هایداده

 .است شده ارائه حوزه

 توسط ،نوشتاری مختلف منابع از اطالعات استخراج وسیلهبه است، بوده ناشناخته این از پیش که جدیدی دانش کشف کاویمتن

 هایهیفرض یا یقحقا یجادجهت ا دیگریکمتصل کردن اطالعات استخراج شده به  ی،کاومتن یاساس یاز اجزا یکی .است کامپیوتر

 Senellart, P., And Blondel, V. Dیرد)قرار گ یمورد بررس تریسنت یشآزما یبعدا توسط ابزارها یقحقا یناست، تا ا یدجد
et.al, 2003.) 

 از استفاده با مفاهیم میان معنایی روابط و ضمنی و صریح مفاهیم استخراج( KDT) متن از دانش کشف بررسی مورد مسئله

است. کشف  یمتن یهابزرگ داده یاربس یردر مورد مقاد ینشفنون کسب ب ین( است. هدف اNLP) طبیعی زبان پردازش فنون

دانش و  یریتاستنتاج، استخراج اطالعات، مد ین،ماش یادگیریرا از آمار،  ییهاخود، روش یندهایانجام فرا یدانش از متن برا

 (.Karanikas, H., And Theodoulidis, B, 2002گیرد)یم یهبه عار یرهغ

اده د هاییگاهموجود در پا یافتهساخت یهاکار با داده یبرا یکاوداده یتفاوت که ابزارها یناست، با ا یکاومشابه داده کاویمتن

 تمام متناسناد  یمیل،چون اهم یافتهساخت  یمهن یا یافتهیرساختغ یهابا مجموعه داده تواندیم یکاواند، اما متنشده یطراح

از  اریی. اما تا کنون بسباشدیم یتجار یهاشرکت یبرا یبهتر یارراهکار بس یکاومتن یجهکار کند. در نت HTML هاییلو فا

 Berry, M. W., And)تمرکز داشته است یافتهساخت  یهاداده یِکاواقدامات صورت گرفته در جهت پژوهش و توسعه بر داده
Castellanos, M, 2004.) 

 پژوهش روش

 CRISP-DMگام های تحقیق بر مبنای 

همان طور که در ادبیات موضوع اشاره شد نظرات مشتریان یکی از عوامل مهم در انتخاب هتل می باشد از این رو با توجه به 

اید ب ماهیت نظرات مشتریان که متن می باشد از طریق متن کاوی به بررسی و تحلیل نظرات مشتریان می پردازیم برای این کار

که یک سایت رزرو آنالین  0نظرات مشتریان به عنوان یک پایگاه داده در اختیار داشته باشیم که در این قسمت از سایت بوکینگ

 هتل و نظردهی می باشد استفاده می کنیم و به صورت زیر عمل می کنیم:

 استخراج داده از سایت بوکینگ .0

 یکپارچه سازی داده ها .7

 پیش پردازش داده ها .3

 ایجاد تکرار کلمات برای ویژگی ها برتر هر شهر به صورت جداگانه .4

 در ادامه به توضیح مراحل به صورت خالصه می پردازیم :

                                                           
1 - booking 
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 گرداوری و تحلیل داده ها

 استخراج داده از سایت بوکینگ :

شروع  به زبان برنامه نویسی پایتون  Pycharmیسینودر پالتفرم برنامه یبرنامه اختصاص یسازادهیمرحله با توجه به پ نیا در

 هر هتل یاعتبار الزم بوده است برا یبوده و دارا دیجد تیکه طبق اعتبار سا ریکرده و با انتخاب هتل نظرات اخ یکاوبه وب

 .میکنیجداگانه استخراج م

 یتمام ایمثالً رم  ریپذستیشهر تور کیستاره در  چهار یهاهتل یستاره مشخص شده پس برا پنجستاره و  چهار یهاهتل

 یشده پس به سراغ هتل بعد رهیذخ یجداگانه به صورت مثبت و منف یلیها مشخص شده سپس نظرات هر هتل در فاهتل

از نظرات مثبت  سیتابید کیهم انجام گرفته سپس  منتخب یشهرها یستاره تمام 9 یهاهتل یبر رو اتیعمل نی. هممیرویم

 ی. الزم به ذکر است تمامشودیانجام م آن یبر رو یبعد یشده و کارها لیستاره تشک پنجو  چهار یهاهتل انیمشتر یو منف

. کندیم یبرابر داده های بزرگ به دست آمده از نظر حجم با سیتابیمنتخب انجام گرفته است و د یشهرها یتمام یمراحل بر رو

 .است لیتر و قابل تحلکوچک یهاشکست به قطعه ازمندین نیهم یبرا

 یکپارچه سازی داده ها 

 کیدر  دیها بانظرات هتل یشوند. تمام لیتبد ازیاستاندارد مورد ن یهابه حالت دیبا ازیمورد ن یهالیتحل یها براداده یتمام

به   Excelلیفا کیهر شهر در  یبرا کپارچهیبه صورت  دینظرات با نیشده باشند. همچن رهیذخ UTF- 8به صورت 7متنی لیفا

 .شود رهیبا نام هتل مورد نظر ذخ یصورت کل

 پیش پردازش داده ها 

شروع به پردازش داده ها می کنیم و داده ها را به صورت  Rدر این بخش با اجرای یک برنامه پیاده شده در زبان برنامه نویسی 

یسی حذف شده ، فاصله های کامال تمیز شده در می آوریم به طوری که حروف بزرگ به کوچک تبدیل شده ، حروف غیر انگل

شده و در آخر تمامی کلمات به مصدر اصلی خودشان بازگردانده  حدف  |" - " -}  –{  -.  -، "زاید حذف شده و عالمت های 

 می شود .

 ایجاد تکرار کلمات برای ویژگی ها برتر هر شهر به صورت جداگانه 

پیاده سازی شده است میزان تکرار کلمات را پیدا کرده و  Rدر این قسمت برای هر شهر با توجه به برنامه دیگری که در زبان 

تکرار داشته اند را برای هر شهر انتخاب کرده و سپس ویژیگی ها منتخبی که توسط کاربران بیشترین  900کلماتی که باالی 

 به صورت مجزا انتخاب می کنیم سپس به تحلیل این نظرات می پردازیم.استفاده را داشته است برای هر شهر 

 

 

                                                           
2 Text 
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 تحلیل یافته ها و بحث

با توجه به الگوریتم تکرار لغات برای پنج شهر منتخب اروپایی ویژگی های زیر برای شهر های منتخب بدست آمده است در شکل 

 بدست آمده است . 3"پراگ"برای شهر  عدد می بینید که 900ویژگی های تکرار شده با تکرار باالی  0

 

 

 ویژگی های برتر در شهر پراگ – 1شکل 

 شهر برتر اروپا به صورت زیر است . 9در همین راستا تمامی ویژگی های منتخب 

 شهر منتخب اروپا 5ویژگی ها برتر   - 1جدول 
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Great Staff Room nice location helpful good friendly clean breakfast Athen 

                                                           
3 - Prague 
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- Staff Room location helpful great good Friendly comfortable clean London 

Staff Station Room location friendly helpful good Clean comfortable breakfast Prague 

Station Staff Room location friendly helpful good Clean comfortable breakfast Vienna 

Station Clean Staff room friendly helpful nice location good Breakfast Paris 

 

همان طور که دیده می شود کابران در انتخاب ویژگی های برتر و مهم که بیشترین تاثیر بر روی انتخاب هتلشان دارد بر روی 

ویژگی هایی مانند موقعیت ، صبحانه و کارکنان دقت بیشتری دارند و سعی دارند هتل هایی را انتخاب کنند که در این موارد 

طور اتاق عامل بعدی است که می توان به آن به عنوان یک ویژگی بازی کننده اهمیت داد به  دارای باالترین امتیاز باشند همین

به عنوان ویژگی های  friendlyو  helpfulصورتی که در انتخاب هتل توسط کاربر اهمیت داده می شود بقیه ویژگی ها مانند 

هم برای خود هتل  goodو  niceو  cleanیژگی می باشد و آن را تقویت می کند و همین طور و staffکمکی ویژگی اصلی 

هم برای صبحانه به عنوان ویژگی  great وgood ویژگی 7به کار می رود هم برای اتاق و توصیف خوب و کامل بودن اتاق و 

 های تقویت کننده کاربرد دارد.

  گیریبحث و نتیجه

 
داده  یمجموعه ها ریاز ز یکی یپنهان دارد و متن کاو یدر آمار و کشف الگو ها یادیز یامروز کابرد ها یایدر دن یکاو داده

شده است که کابرد داده  یپژوهش سع نیپنهان در متن ها کمک کند  در ا یبه ما در کشف الگوها تواندیباشد که م یم یکاو

کمک  انیپنهان نظرات مشتر یتواند به کشف الگو ها یچگونه م یکند که داده کاو انینشان دهد و ب سمیرا صنعت تور یکاو

ار کمتر برخورد تیاز اهم یژگیباشد و چه و یهتل مهم م کیانتخاب  یبرا ییها یژگیچه و انیمشتر دگاهیکند و نشان دهد از د

 یژگیو تیاهم زانیشود م یکرد که باعث م ییرا شناسا یاصل یها یژگیکننده و تیحما یها یژگیتوان و یم نیباشد همچن یم

 ادین نظرات زخواند ریدرگ گرید انیانجام شود و مشتر انیتوسط مشتر یو انتخاب هتل به راحت ابدی شیافزا ییبه نسب باال یاصل

 .کند یتر و بهتر م عیشود و انتخاب هتل ها را سر یمختلف نم یدرباره هتل ها

ه نمود ارائ یبیترک نیکننده و همچن تیو حما یاصل یها یژگیهتل ها براساس و یها یبند رتبه توانیپژوهش م نیا لیتکم در

 میتصم ستمیس کیارائه  نطوریکاربران آسان کند و هم یبرا شیاز پ شیتواند انتخاب هتل پ یباشد که م یم ییاز کارها یکیکه 

دهی به ویژگی ها به هتل دلخواه مورد انتظار از خود از هتل و امتیاز  یژگیخود در باره و ربا ارائه نظ انیمشتر تواندیهم م اری

 خود توسط سیستم تصمیم بار برسند.
 

  



 

9 

 

 
 

 منابع: 
 
 
A. A. Israeli. Exploring the importance of hotel features among guests using a multi-attribute scaling approach. 
An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 11(2):141–158, 2000. 
 
Alex Berson, Stephen Smith, Kurt Thearling(2012), Building Data Mining Applications for CRM, Tata 
McGrawhill Publishers. 

B. Sohrabi, I. Raeesi, K. Tahmasebipur, and S. Fazli. An exploratory analysis of hotel selection factors: A 
comprehensive survey of Tehran hotels. International Journal of Hospitality Management, 31(1):96–106, 2012. 
 
Berry, M. W., & Castellanos, M. (2004). Survey of text mining. Computing Reviews, 45(9), 548. 
 
Browning, V., So, K.K.F., Sparks, B., 2013. The influence of online reviews on con-sumers’ attributions of service 
quality and control for service standards in hotels.J. Travel Tour. Mark. 30, 23–40. 
 
Chen, C.-F., Chen, F.-S., 2010. Experience quality, perceived value, satisfaction andbehavioral intentions for 
heritage tourists. Tourism Manage. 32, 29–35. 
 
Chen, J. S., & Gursoy, D. (2000). Cross-cultural comparison of the information sources used by first-time and 
repeat travelers and its marketing implications. International Journal of Hospitality Management, 19(2), 191-203. 
 
Clemes, M.D., Gan, C., Ren, M., 2011. Synthesizing the effects of service quality, value, and customer satisfaction 
on behavioral intentions in the motelindustry: an empirical analysis. J. Hosp. Tourism Res. 35, 530–568. 
 
Cox, C., Burgess, S., Sellitto, C., & Buultjens, J. (2009). The role of user-generated content in tourists’ travel 
planning behavior. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(8), 743–764. 
 
Cronin, J., Taylor, S.A., 1992. Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal of Marketing 56 
(3), 55–68. 
 
George, G., Haas, M.R., Pentland, A., 2014. Big data and management. Acad. Manage.J. 57 (2), 321–326. 
 
GUPTA, V. and LEHAL, G. S. (2009). A survey of text mining techniques and applications. Journal of emerging 
technologies in web intelligence 1(1) 60–76. 
 
Karanikas, H., and Theodoulidis, B. (2002), ‘‘Knowledge Discovery in Text and Text Mining 
Software,’’Technical Report, Manchester: UMIST – CRIM. 
 
L.Benna. Influences of Social Media on the Tourism and Hospitality Industry, Bachelor Thesis. Department of 
New Media Technology. Vienna. 2014 
 
Lo, I. S., McKercher, B., Lo, A., Cheung, C., & Law, R. (2011). Tourism and online photography. Tourism 
management, 32(4), 725-731. 
 
Mattila, A.S., Enz, C.A., 2002. The role of emotions in service encounters. Journal of Service Research 4 (4), 268–
277. 

Meyer, C., Schwager, A., 2007. Understanding customer experience. Harvard Bus.Rev. (February), 117–126. 
 
Oh, H., Parks, S.C., 1997. Customer satisfaction and service quality: a critical reviewof the literature and research 
implications for the hospitality industry. Hosp.Res. J. 20, 35–64. 



 

10 

 

 
Page, S., & Connell, J. (2006). Tourism: A modern synthesis. London: Thomson. 
 
Qu, H., & Lee, H. (2011). Travelers’ social identification and membership behaviors in online travel community. 
Tourism management, 32(6), 1262-1270. 
 
Rouhani, S., Asgari, S., & Mirhosseini, S. V. (2012). Review study: business intelligence concepts and approaches. 
American Journal of Scientific Research, 50, 62-75. 
 
Senellart, P., & Blondel, V. D. (2003). Automatic discovery of similar words. Paper presented at the Survey of 
Text Mining. 
 
Wood, S.A., Guerry, A.D., Silver, J.M., Lacayo, M., 2013. Using social media to quantifynature-based tourism 
and recreation. Sci. Rep. 3, 2976. 
 
Wood, S.A., Guerry, A.D., Silver, J.M., Lacayo, M., 2013. Using social media to quantifynature-based tourism 
and recreation. Sci. Rep. 3, 2976. 
 
Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism management, 
31(2), 179-188. 
 
Zins, A.H., 2002. Consumption emotions, experience quality and satisfaction. J.Travel Tour. Mark. 12 (2–3), 3–
18. 
 
 

 

 
 


