فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری،سالسیزدهم،شماره،14بهار،4931صفحات443-496

پیشبینیكنندۀبازگشتگردشگرانسالمتبراساس
ارائهمدل 
هایسبکزندگی(باتاكیدبرچشمههایآبگرمرامسر)


خوشه
عظیم زارعی ،1محمد علی سیاه سرانی کجوری 2
تاریخوصول-39/1/22:تاریخدریافت36/1/24:

چکیده
بینیکنندۀبازگشتگردشگرانآبگرمبراساسخوشههایسبکزندگی


هدفپژوهشحاضرترسیممدلپیش
است که این موضوع در دو گام مرتبط با هم صورت پذیرفت .در گام اول با استفاده از پرسشنامهی سبک
زندگیعابدیوکجباف،کهپایاییورواییآنبهترتیبازطریقآلفایکرونباخوتحلیلعاملیتاییدیمرتبه
بعدسبکزندگیجمعآوریشد،

اولودومبررسیوتاییدقرارگرفتنظرات 934گردشگردرمورد 44
بولدینخوشههایبهینهبدستآمدو

میانگینوبراساسشاخصدیویس-

سپسبااستفادهازتحلیلخوشهایK

بندیشدند.درگامدومبااستفادهازمصاحبههایعمیقنیمهساختاریافتهبا


گردشگرانآبگرمدرسهخوشهدسته
شاخصتاثیرگذاربرسفرمجددآنهاشناساییوبااستفادهازروشدرختتصمیم،مدلهای

گردشگران 41،
تصمیمگردشگراندربازگشتمجددطراحیوقواعداگر-آنگاهمرتبطباهرخوشهاستخراجشد.نتایجنشان
دادگردشگرانخوشهاولبهشدتبههزینههایسفرازقبیلهزینهاقامتوهزینهچشمهحساسهستند،برای

گردشگران خوشه دوم شاخصهای بهداشت چشمه ،تسهیالت امنیتی و نحوه برخورد کارکنان در اولویت
تصمیمگیری قرار دارد و در نهایت در الگوی تصمیم گردشگران خوشه سوم سه شاخص بهداشت چشمه،

امکاناتاقامتوتسهیالتمشاورهایوپزشکیازاهمیتفراوانیبرخوردارند.



کلمات کلیدي :بازگشت گردشگران ،گردشگري آبگرم ،سبک زندگي ،درخت تصمیم

 - 1را شزمر تاو مدیاین بمشرتم  ،را شکد امخصمر ،مدیاین و یلوق ارارت ،را شگم سننم ( ویسند مسئول)

a_zarei@semnan.ac.ir
 - 2را شجوت رکخاات مدیاین بمشاریمب بزپالنلف ،را شکد امخصمر ،مدیاین و یلوق ارارت ،را شگم سننم
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مقدمه
صنعت گردشگری،امروزه بهعنوان یکیاز بخشهایمهم درکشورهای توسعه یافته و در
حالتوسعهدرنظرگرفتهمیشود(ظهیرینیاونیکخواه.)4931،دستیابیبهرشدوتوسعهاز

آمال همه جوامع و کشورهاست و همواره راهها و ابزارهای مختلفی جهتتحققاین هدف
مورد استفاده قرار میگیرد .حوزه گردشگری یکی از پارامترهایی است که در کشورهای
توسعهیافتهموردتوجهویژهقرارگرفتهاستولیکشورهایدرحالتوسعهآنطورکهبایدبه
اینمقولهتوجه نداشتهوسرمایهگذاریدر خوروشایستهای را دراین زمینه انجام ندادهاند
(عربشاهی کریزی و  آریان فر ،)4932 ،این در حالی است که این عدم توجه از سویی
هایگردشگریبسیارغنیمیباشد.

کشورهاییچونایرانصورتمیپذیردکهازنظرقابلیت

اخیرا رشته جدیدی به عنوان گردشگری سالمت به طور قابل مالحظهای در زمینههای
دانشگاهیوعملیدردرصنعتگردشگریدرحالرشداست(لیوکیم.)2449،عالقهبه
حوزهسالمتبهطورچشمگیریدرحالافزایشاستوبازارگردشگریسالمتدرصنعت
گردشگریبهیکبازارهدفدرحالظهورتبدیلشدهاست.بسیاریازکشورهابهمنظور
دستیابیبهاینبازارقوانینیراوضعکردهوعمالوارداینبازارشدهاندکهاینامرمیتواندبه

اقتصاد هر کشوری از طریق تسهیالت بهداشتی-درمانی و خدمات به گردشگران سالمت
)گردشگریسالمترابهطیفگستردهایاز

کمککند(لیوکیم.)2449،هلمی(2444
موضوعات از جمله بهداشت و درمان ،ارزیابی سالمت ،جراحی ،زیبایی ،درمان ،جراحی
پالستیک ،آبگرم ،مراقبت ،توانبخشی ،نقاهت توام با فراغت و فعالیتهای تفریحی در یک
کند.گردشگریسالمتمفهومگستردهایاستکهگردشگریپزشکیو


مقصدتعریفمی
تندرستیرادربرمیگیرد(گودرزی،حقطلبوشمشیری .)2446،

هایبکرگردشگریسالمت،گردشگریآبگرممیباشدکهبخشاعظمیاز

یکیازعرصه
درآمدگردشگریرابهخوداختصاصدادهاست.براینمونهکشورهاییچونفرانسه،آلمانو
برداریازمنابعآبهایمعدنیدارایسابقهدیرینههستندوهمهسالهتعدادزیادی

ایتالیادربهره
گردشگرراجذبمی کنند.بهطورمثال،ساالنهبیشازیکمیلیونودویستهزارگردشگربه

درصدآنانراتشکیلمیدهند

چشمههایآبگرمایتالیاسفرمیکنندکهگردشگرانخارجی29


ارائه مدل پیشبینی کنندۀ بازگشت گردشگران سالمت بر اساس ...
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).ازسویدیگر،پیچیدهشدنزندگیشهریوافزایشبیماریهای

(مشیریوفتحالهی4988،
ناشیاز اینامرعاملیبودهکهازدیربازسببشدهکهشهرونداناز روشهایدرمانطبیعی
جهت کاهش ناراحتیهای عصبی ،خستگی ،دردهای عضالنی و مفاصل و  ...استفاده نمایند
هااستفادهازچشمههایآبگرمبودهاست(مشیریوفتحالهی .)4988،

یکیازاینشیوه
ایرانازجمله کشورهاییازاستکهدرنقاطمختلفآن چشمههای آبگرم ومعدنی دیده
هایمناسبجهتبهرهبرداریازاینمنابعبرخورداراستلذااینموضوع

میشودوازقابلیت

تریاست.مرورپیشینهپژوهشنشانمیدهدتوسعه

نیازمندواکاویوبرنامهریزیهوشمندانه

گردشگری آبگرم به رغم مزیتهای فراوان آن از حیث درآمدزایی ،اشتغالزایی ،گسترش
سالمت و نشاط اجتماعی ،جلوگیری از مهاجرت و  ...کمتر از دید شناسایی خواستههای
گردشگران مورد توجه محققان کشورمان قرار گرفته و خواستههای گردشگران با وجود
تمایزاتزیاد،یکسان درنظرگرفتهشدهاست.محققاندرپژوهشحاضربهدنبالبررسیاین
بخش از مناظر جدیدی هستند که میتواند برای تصمیمگیران و فعاالن این صنعت جنبه
ک اربردی داشته باشد ،در واقع محققان در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال
هستندکهگردشگرانسالمتبراساسسبکزندگیبهچندخوشهقابلتفکیکهستندو
رفتارآنهادرهرخوشهجهتبازگشتبهیکمقصدگردشگریتحتتاثیرچهشاخصهایی
یمیکند؟لذادرپژوهشحاضراهدافزیردنبالخواهدشد:

قرارداردوازچهالگوییپیرو
خوشهبندی گردشگران سالمت بر اساس ابعاد سبک زندگی ،تطبیق ویژگیهای

شناختیباخوشههایگردشگرانسالمت،شناساییشاخصهایتاثیرگذاربربازگشت

جمعیت
گردشگران سالمت ،ارائه مدل پیشبینی کننده بازگشت گردشگران سالمت در هر یک از
خوشههابااستفادهازروشدرختتصمیم .


ادبیات و پیشینه پژوهش
ادبیات پژوهش
سرعتفزایندهزندگی،سطوحباالیاسترسدرکار،پیریجمعیت،روندصعودیهزینههای
سالمتی ،رشد درآمد قابل استفاده و پیشرفت در تکنولوژی پزشکی موجب تمایل به داشتن
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تروجایگزینیروشهایدرمانیتسکیندهندهوشفابخششدهاست(لیم،کیمو

زندگیس 
الم
لی .) 2446 ،سالمت و گردشگری سالمت طی دو دهه گذشته رشد فزایندهای داشته است
(هوآنگوژو.)2441،اصطالحگردشگریسالمتبرایاولینباردرسال4319مطرحشدو
درمعنایاولیهخودبهعنواننوعیسفربهمنظوراستفادهازآبطبیعی،آبوهواومحیط
فراهم شده در کشور مقصد مورد استفاده قرار گرفت (سازمان توریست جهانی.)2446 ،
کاننل() 2449نشاندادتعریفواضحودادهملیازگردشگریسالمتوجودنداردوعرصه
گردشگریسالمتجهتتعیینخیلیوسیعشدهاست.تعدادیازمحققانگردشگریسالمت
رابهدوبخشگردشگریپزشکیوگردشگریتندرستیتقسیمکردهاندوبرخیدیگراین

تقسیم بندیرابهسهبخشگردشگریتندرستی،گردشگریپیشگیرانهوگردشگریپزشکی

توسعه دادهاند (کاننل2446 ،؛هاراهش ،2442 ،اسمیت و پوزکو .)2443 ،بر اساس هدف
گردشگران سالمت را میتوان به سه گروه تقسیم کرد :گردشگری تندرستی :4این نوع از
گردشگریبهعنوانیکمفهومچندبعدیازتعادلومعنویتتعریفشدهکهمراقبتهای
جسمیوروانیراباعناصراجتماعیومحیطیترکیبمیکند(اسمیتوکلی2446،؛استینرو

هایمعدنی،دریاچههای


نوعازگردشگریازامکاناتطبیعت(آب
رسینجر.)2446،دراین
هایطبی،شنزارههایرادیواکتیو،حمامهایگیاهی،خورشیدوآبوهواومانند


نمک،لجن
آن)استفادهمیشود(هرشاه .)2442،

گردشگری پیشگیرانه :2در این نوع گردشگری تمام منابع طبیعی و هدف از سفر ،مشابه
گردشگریتندرستیاستبااینتفاوتکهافراد،ناراحتییا بیماریخاصیندارندبلکه،از
بروز بیماری و ناراحتی جسمی و روحی جلوگیری میکنند (هرشاه .)2442 ،گردشگری
پزشکی :9این نوع گردشگران به دنبال جراحی عمده یا جزئی ،درمانهای دندان پزشکی و
هایکمواستفادهازفناوریهایپیشرفتهپزشکیدریککشور

ارتقایزیباییازطریقهزینه
).براساستقسیمبندیفوق،گردشگریآبگرمدر

خارجیهستند(کورمانیوبارگلو2444،
زیرمجموعه گردشگری تندرستی و پیشگیرانه قرار میگیرد چرا که انگیزه اصلی سفر به
1 - Wellness Tourism
2 - Curative Tourism
3 - Medical Tourism

ارائه مدل پیشبینی کنندۀ بازگشت گردشگران سالمت بر اساس ...
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رمانهای زیبایی ،آرامش/استراحت و
مجتمعهای آبگرم عبارت است از بهبود فیزیکی ،د 

سرگرمی که به طور عمده گردشگر از روشهای درمان و آرامبخشی با آب ،از جمله،
هایبخاروسونااستفادهمیکند(اسمیتوپوچکو،


استخرهایموادمعدنیویاحرارتی،اتاق

2443بهنقلازگلشیریوهمکاران .)4939،
پیشینه پژوهش
باتوجه بهاهمیتحوزهگردشگریسالمتمطالعاتقابلتوجهیدربارهاینموضوعدرداخل
وخارجصورتپذیرفتهاستومحققانازمناظرگوناگونبهاینموضوعپرداختهاند.نکتهبارز

درتحقیقاتصورتگرفتهدرداخلکشورعدمدرنظرگرفتنناهمگونیگردشگرانوارائه
سبدهای خدماتی یکسان  به تمام گردشگران است ،این در حالی است که در پژوهشهای
خارجیتمرکز خاصی بر رویتفکیک گردشگرانازیکدیگر براساسشاخصهایی چون
سبک زندگی ،شخصیت ،وضعیت درآمدی و  ...وجود دارد که این موضوع موجب ارائه
خدمات متناسب با هر خوشه شده است .در ادامه تعدادی از پژوهشهای داخلی در حوزه
هایخارجیدرحوزهگردشگریسالمتباتاکیدبرخوشهبندی


گردشگریسالمتوپژوهش
گردشگرانمرورخواهدشد .

پژوهشمشیریوفتحاللهی()4988باموضوع"چشمههایآبگرم،توانمندیشهررامسردر

عرصه توریست درمانی"  با استفاده از یک شیوه توصیفی-پیمایشی نشان داد پتانسیلهای
ایدرزمینهاستفادهازچشمه هایآبگرمشهررامسربرایتبدیلاینشهربهیکیاز

فوقالعاده

قطبهای گردشگری صحت دارد .گل شیری و همکاران ( )4939چرخه الگوی توسعة
گردشگریسالمتدرمناطقروستاییایرانباتاکیدبرچشمههایآبگرمتببینکردند،یافتهها

چشمههای مورد مطالعه در مرحله اکتشاف قرار دارند و تاکنون

نشان داد که  14درصد از
سرمایهگذاری خاصی روی آنها صورت نگرفته است و عمده این چشمهها در جنوب شرق

کشورواقعشدهاست.یافتههایحقیقیکفاش،ضیاییوجعفری()4983نشاندادکهازدید
دست اندرکاران ک سبوکار گردشگریدرمانی،سهعامل برندسازی برای ایران درحوزه
درمان،هماهنگیکاملنهادهایمرتبطباگردشگریدرمانیووجودنهادبینبخشیمتولیو
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سیاستگذاربهترتیبحائزاولویتاولتاسومدرتوسعهگردشگریدرمانیکشوراست .

کیاکجوری و میرتقیان رودسری ( )4932در پژوهشی راهبردهای گردشگری پیشگیرانه
چشمههای آبگرم و معدنی رامسر را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد

راهبردهایتهاجمی-توسعه،مناسبترینروشمدیریتموثرفعالیتهاوعملکردهااست.علیزاده
ثانی،فراهانیواحمدیخطیر()4939عواملانگیزشیموثردرجذبگردشگربهچشمههای
آبگرممازندرانراازدوبعدرانشیوکششیموردشناساییقراردادند،یافتههایتحقیقتفاوت

معناداریمیانمیانگینعواملرانشیوکششیرانشانداد .
آنچه در پژوهشهای داخلی به چشم میخورد توجه کمتر محققان به طرف تقاضا یعنی
گردشگران و واکاوی رفتارها و خواستههای این بخش است و بیشتر بر توسعه بسترها و
امکانسنجیوشناساییپتانسیلهایگردشگریسالمتتمرکزشدهوعواملموثربرجذبو
وفاداریگردشگرانموردتوجهکافیقرارنگرفتهاست،ایندرحالیاستکهدرتحقیقات
خارجیبهمنظورتفکیکخواستههایگردشگرانازهموارائهتسهیالتبهینهبههربخش،
خوشهبندی های جالب توجهی بر حسب متغیرهای تاثیرگذار صورت پذیرفته که در ادامه به

چندنمونهازآناشارهخواهدشد .
کونیو ( )2444در پژوهشی به منظور شناسایی قابلیتهای گردشگری تندرستی در فنالند از
روشخوشهبندیبرمبنایمتغیرهایفعالیت،عالئقوعقایداستفادهکرد.نتایجپژوهشاونشان
دادبراساسویژگیهایفوق،جامعهآماریقابلیتتفکیکبهششبخشمتفاوتازهمرا

دارد.درپژوهشیدیگرپارکویوون(292،)2443گردشگرمناطقروستاییکرهرابرحسب
انگیزههایسفر(آرامشاعصاب،اجتماعیسازی،یادگیری،انزواطلبی،آرامشاعصاببههمرا

خانواده،هیجان)موردبررسیودرچهارخوشهمجزاازهمتقسیمبندیکردند .

درپژوهشیچن،لئووچنگ()2449گردشگرانسالمنددرگردشگریتندرستیرابراساس
عواملضروریخدماتمشتریموردبررسیقراردادند.آنهااینپژوهشرادردوگامانجام
دادند.درگاماولهفتعاملخدماتی(ارتقاسالمت،یادگیریذهنی،تجربهمنابعمنحصربه
فرد گردشگری ،درمان مکمل ،آرامش ،رژیم غذایی سالم و فعالیتهای اجتماعی عوامل
خدماتی)بااستفادهازمصاحبههایرودرروبامدیرانارشدومشاورانباتجربه صنعتهتل

ارائه مدل پیشبینی کنندۀ بازگشت گردشگران سالمت بر اساس ...
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چشمه گرماستخراج شد .در گامدوم و بااستفادهاز عواملفوق گردشگران درسه خوشه
جامع ،مراقبت فیزیکی و اوقات فراغت و تفریح تقسیم شدند و با استفادههای از متغیرهای
جمعیت شناختی و اجتماعی پیشنهاداتی ارائه شد .جدول شماره یک برخی از پژوهشهای
بندیرانشانمیدهد .


درحوزهگردشگریسالمتباتمرکزبرخوشه
صورتگرفته
.مطالعاتصورتگرفتهدرصنعتگردشگریسالمتازطریقخوشهبندی 

جدولشماره1

موردمطالعه 
آمریکا 
آمریکا 
استرالیا 
استرالیا 
اسکاتلند 

نویسنده 

مبنایخوشهبندی  روشتجزیهوتحلیل  بازارگردشگری 


فورمیکاویوسل

تحیلعاملیتاییدیو

( )2442
هلبوهمکاران

مقیاسنگرشی

( )2449

زندگیسالم 

خوشهبندی 


هدهوهمکاران
( )2441
موسکاردو
( )2441
تینهوهمکاران
( )2441

اتریش،سوئیسو
ایتالیا 

( )2441

فنالند 
تایوان 
نروژ 

خوشهبندی 

مولفههایاصلیو


فولروماتزلر

کره 

روانشناختی 

پارکویوون
( )2443
کونیو( )2444

ارزشهایشخصی 

سبکزندگی 
سبکزندگی 
سبکزندگی 
انگیزههایسفر 

فعالیتها،عالئقو
عقاید 

مولفههایاصلیو

خوشهبندی 


تئاتررویداد 

تحلیلمولفههای


بازدیدکنندگان

اصلیوخوشهبندی 


جنگلانبوه 

خوشهبندی 


اسکاتلند 

تحیلعاملیتاییدیو
خوشهبندی 


استراحتگاهاسکی 

تحلیلمولفههای


گردشگران

اصلیوخوشهبندی 


روستایی 

چن،لئووچنگ

عواملخدمات

( )2449

مشتری 

خوشهبندی 


انگیزههایسفر 

مهمتگلو( )2446

بازاردورهگرددر

مشتریان

خوشهبندی 


خوشهبندی 


خوشه 
9

مسافرانآمریکایی   2
شرکتکنندگان


تحیلعاملیتاییدیو

آیورسن،همو ارزشهایفرهنگیو

خانوارها 

تعداد

نمایشگاهسفردر
هلسینکی 
چشمههایآبگرم 

طبیعتگردان
افجوردنروژ 

9
1
9
9
1
6
9
9
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مرورپیشینهتحقیقدربخشمطالعاتخارجیبانگاهخوشهبندینشانمیدهدتوجهبهخواسته

گردشگرانبهنحومشخصیموردتوجهقرارگرفتهوسعیشدهاستمعیارهایبهتریجهت
شناساییخواسته هاوتفکیکآنهاشناساییشودوبرمبنایآنخدماتگردشگریارائهشود

کهاینامرمیتواندمنجربهنتایجقابلقبولتریشود .


روش شناسي
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و در قالب مطالعات مقطعی است .جامعه آماری
پژوهشحاض رگردشگرانآبگرمشهررامسرهستند،شهررامسریکیازشهرهایزیبایشمال
کشور است که در منتهیالیه غرب استان مازندران قرار دارد ،این شهر دارای جاذبهها و
زیرساختهای مهم گردشگری از گذشته میباشد (مشیری و فتح اللهی .)4988 ،در رامسر
چشمههایآبگرممتعددیوجودداردکهنبوی(،)4999تعدادآنهارابیشاز 94چشمهدر

فاصلهبینرامسروساداتمحلهذکرکردهاست(نبوی 4999،بهنقلازمشیریوفتحاللهی،
.) 4988باتوجهبهنامحدودبودنجامعهپژوهشازفرمولتعیینحجمنمونهاستفادهشدوبه
خوشهای استفاده شد و در مجموع  924پرسشنامه

جمعآوری دادهها از نمونهگیری 

منظور
توسطمحققیندربینگردشگرانآبگرمتوزیعشدکه934عددازآنهاقابلاستفادهتشخیص
هاروآنهاصورتپذیرفت.گردآوریدادههاازطریقپرسشنامهانجامشد،

دادهشدکهتحلیل
بخشاولپرسشنامهمربوطبهاطالعاتجمعیتشناختیپاسخگویانجنسیت،وضعیتتاهل،

درآمد ،تحصیالت ،سن بود .در بخش دوم متغیرهای تحقیق (سالمت جسمانی ،ورزش و
تندرستی ،کنترل وزن و تغذیه ،پیشگیری از بیماریها ،سالمت روانشناختی ،معنوی ،سالمت
اجتماعی،اجتنابازداروهاوموادمخدر،پیشگیریازحوادثوسالمتمحیطی)سنجیدهشد.
بهمنظورسنجشمتغیرسبکزندگیازپرسشنامهلعلی،عابدیوکجباف()4934کهباجامعه
ایرانیتطابقدارداستفادهشد .
بهمنظورتعیینپایاییابزارمورداستفاده،ازآلفایکرونباخاستفادهشدکهنتایجحاکیازآن
است که پرسشنامه حاضر از پایایی مناسب برخوردار است به طوری که ابعاد متغیر سبک
زندگییعنیسالمتجسمانی،ورزشوتندرستی،کنترلوزنوتغذیه،پیشگیریازبیماریها،
سالمتروانشناختی،معنوی،سالمتاجتماعی،اجتنابازداروهاوموادمخدر،پیشگیریاز

ارائه مدل پیشبینی کنندۀ بازگشت گردشگران سالمت بر اساس ...
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حوادثوسالمتمحیطیبهترتیبازپایایی،4/118،4/631،4/814،4/834،4/832،4/889
برخوردارمیباشندوپایاییکلپرسشنامهنیزبرابر

 4/188،4/826،4/144،4/194و 4/116
  4/848است.بهمنظوربررسیرواییپرسشنامهازتحلیلعاملیتاییدیاستفادهشد.درتحلیل
عاملیتاییدیمحققبهدنبالدریافتاینمطلباستکهآیاسواالتتحقیققابلیتسنجش
متغیرموردنظررادارامی باشند؛ازطرفیباتوجهبه اینکهمتغیرتحقیقحاضردارایابعادی

می باشدکهبرایهریکازابعادسواالتیطراحیشده،الزماستکهتحلیلعاملیتاییدیدر

دومرتبهیاولودومصورتپذیردوسواالتوابعادتحقیقموردتاییدقرارگرفت .
پژوهشحاضردوگاممرتبطباهمراطیکرد،درگاماولنمونهآماریپژوهشبااستفادهاز
هایدهگانه(سالمتجسمانی،

تحلیلخوشهایغیرسلسلهمراتبی(kمیانگین)براساسشاخص
ورزشوتندرستی،کنترلوزنوتغذیه،پیشگیریازبیماریها،سالمتروانشناختی،معنوی،
سال مت اجتماعی ،اجتناب از داروها و مواد مخدر ،پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی)
مورد بررسی قرار گرفت و تعداد خوشههای بهینه بر حسب شاخص رایج دیویس بولدین
بدستآمد.درگامدومبابهمنظوراستخراجشاخصهایتاثیرگذاربرانتخابرامسربهعنوان
مقصد سفر آتی و امکان سفر مجدد از مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته با گردشگران
استفاده شد .متن تمامی مصاحبهها چندین بار مطالعه و مرور شد ،سپس دادهها به واحدهای
معناییدرقالبجمالتوپاراگرافهایمرتبطبامعنایاصلیشکستهشدوواحدهایمعنایی

نیزچندینبارمرورشد.جریانتجزیهوتحلیلبااضافهشدنهرمصاحبهبههمینترتیبتکرار
گردید.انجاممصاحبه هاتارسیدنبهتکراردرکدهایاستخراجیادامهیافت.درمجموع41

شاخصتاثیرگذار(امنیت،امکاناتاقامتگاه،بهداشتاقامتگاه،امکاناتچشمه،هزینهاقامتگاه،
هزینه چشمه ،امکانات حمل و نقل ،تبلیغات و اطالعرسانی ،تسهیالت پزشکی و مشاوره،
پارکینگ،امکاناتپذیرایی،هزینهپذیرایی،نحوهبرخوردجامعهمیزبان)استخراجشد.سپسبا
بینیکنندهیبازگشتگردشگرانتندرستیدر


هایپیش

استفادهازروشدرختتصمیم،مدل
هر یک از خوشهها بر اساس شاخصهای فوق مدلسازی شد .شایان ذکر است به منظور
سنجشمتغیرهدفدربخشدرختتصمیم،تصمیمگردشگراندربازگشتمجددبهمقصد
سفرکنونیدریکسوالدوجوابی(بلی/خیر)موردسوالقرارگرفت .
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درختتصمیمیکیازروشهایدادهکاویاستکهقادربهکشفواستخراجدانشجدیداز
داده است( .احمد .)a2449 ،درخت تصمیم در مسائلی کاربرد دارد که بتوان آنها را به
صورتی مطرح نمود که پاسخ واحدی به صورت یک دسته یا کالس ارائه دهند (احمد،
.) b2449ازمزایایاصلیدرختتصمیمکهباعثبهکارگیریفراوانآندرتحقیقاتعلمی
شدهاستارائهمدلواضحوقابلفهماست.ایندرختازیکگرهریشهشروعشدهواز
گیریراتارسیدنبهیکبرگنشانمیدهد.بهمنظور


هایخودجریانتصمیم

طریقشاخه
انتخاببهتریننقطهشکستشاخهکهدردستیابیبهباالتریندقتمدلموثراستازمعیارهای
متفاوتیاستفادهمیشود.درپژوهشحاضرازسهشاخصزیربهمنظوردستیابیانتخاببهترین

نقطهشکستشاخهاستفادهشدکهدرادامههریکازآنهاتشریحشدهاست :
شاخصجینی:اینمعیاردردرختتصمیمیکانشعابدودوییرابرایهریکازصفات
خاصهایجادمیکندکهبهصورتزیربیانمیشود .
GINI (t )  1  [ p( j | t )]2

رابطه 4

j

شاخصسوداطالعاتی:اینمعیاریکیازمعروفترینمعیارهاییاستکهبرایساختدرخت
شودوخودازمعیاردیگریبهنامآنتروپیاستفادهمیکند .

تصمیمازآناستفادهمی

رابطه 2

)InformationGain  Entropy ( D)  EntropyA( D

شاخص نسبت سود اطالعاتی :این معیار در واقع معیار سود اطالعاتی را نرمالسازی


می
کندوبهصورتزیربیانمیشود .
رابطه 9

)InformationGain( A
)EntropyA( D

GainRatio A( D) 

درصورتیکهمخرجکسرمقدارصفرداشتهباشد،اینمعیارقابلتعریفنیست .
بهمنظوردسیابیبهباالتریندقت،مدلدرختتصمیمبرحسبپارامترهایمتفاوتودرهر
یکروشهایوزن دهیشاخصجینی،شاخصسوداطالعاتیوشاخصنسبتسوداطالعاتی
گیریعملکرددرختتصمیمازشاخصهایرایج

موردبررسیقرارگرفت.بهمنظوراندا 
زه
هایوزندهیاستفادهشدکهبهمنظور

چونفراخوانی،اندازه Fودقتدرهریکازروش
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محاسبهاینشاخص هاازماتریساغتشاشبهکارگرفتهشد.اینماتریسازچهارناحیهتشکیل
شدهاستکهدرجدولشمارهدونشاندادهشدهاست .
جدولشماره.2ماتریساغتشا



کالس پیش بینی
کالس = خیر

کالس = بلی

)b(FN

)a(TP

کالس = بلی

)c(FP

کالس = خیر

)d(TN
0
( TP :aدرست مثبت)
3
( FN :bغلط منفی)

کالس
واقعی

2

( FP :cغلط مثبت)
4
( TN :dدرست منفی)

دولفوقشاخصهایفراخوانی،اندازهFودقتازرابطههایزیرقابلمحاسبههستند :

طبقج
رابطه 4

ad
TP  TN

a  b  c  d TP  TN  FP  FN

Accuracy 

a
ab

Recall (r) 

رابطه 5

رابطه 6

2rp
2a

r  p 2a  b  c

F - measure (F) 

تجزیه و تحلیل دادهها
جدولشمارهسهویژگیهایجمعیتشناختینمونهآماریرابهتفکیکمتغیرهاییچون

جنسیت،وضعیتتاهل،سنو...نشانمیدهد .


1

- True Positive
- False Positive
3
- False Negative
4
- False Negative
2

021

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال سیزدهم ،شماره  ،14بهار 4931
جدولشماره.9ویژگیهایجمعیتشناختینمونهآماری 

ویژگی
جنسیت
وضعیت
تاهل

درآمد

گزینهها

ویژگی

فراوانی

درصد

مرد

051

38/4

 34-05سال

زن

240

60/6

 44-35سال

57

مجرد

64

06/4

 64-45سال

208

55/8

متاهل

327

83/6

 65سال و باالتر

30

7/9

زیر  499هزار تومان

74

08/9

بی سواد

27

6/9

 799-511هزار
تومان

046

37/3

ابتدایی

059

41/7

0199-811هزار
تومان

011

25/6

دیپلم

011

25/6

 0011هزار تومان و
باالتر

70

08/2

دانشگاهی

015

26/9

سن

تحصیالت

گزینهها

فراوانی

درصد

85

20/7
04/6

تحلیل خوشهاي غیر سلسله مراتبي ( kمیانگین)
گانه،ازروشخوشهایK


هاازنظرعواملده
بهمنظوردستیابیبهفاصله اقلیدسیبینخوشه
گروهمختلفتوزیعمیشوندکهدادههایهر

میانگیناستفادهشد،دراینالگوریتمدادههابهk
گروه با یکدیگر مشابه بوده و دادههای گروههای مختلف با یکدیگر نامتشابه است .در این
الگوریتمتعدادخوشهبهینهمشخصنیست،یافتنتعدادخوشهبهینهیکیازچالشهایموجود

برای خوشهبندی دادههای منتخب بود .برای یافتن تعداد  kبهینه الگوریتم  kمیانگین با
اجراگردیدوسپسبرایتعیینتعدادخوشهبهینهازشاخص دیویس-

ورودی k=2تا k=44
بولدین که شاخص معتبری در این زمینه میباشند ،استفاده شد .شاخص دیویس-بولدین
ترینخوشهبهآنرامحاسبهمیکند،هرچهمقداراین

میانگینشباهتبینهرخوشهباشبیه
شاخصکمترباشد،خوشههایمناسبتریتولیدشدهاست.جدولشمارهچهارمقادیرشاخص

هایمتفاوتنشانمیدهد .

دیویسبولدینرابرحسب(kتعداد)خوشه
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.مقادیرشاخصدیویس-بولدینبرحسبkخوشه

جدولشماره4
تعداد خوشه
شاخص دیویس
بولدین

2

3

4

5

6

7

8

9

01

1/06

1/005

1/067

1/072

1/057

1/055

1/07

1/068

1/056

همانطورکهدرجدولشمارهچهارنشاندادهشدهاستشاخصدیویس-بولدینتعدادسه
خوشهراجهتخوشهبندیگردشگرانتندرستیبرحسبابعادمتغیرسبکزندگیمناسب

میداند.درتعدادخوشهسه،شاخصدیویس-بولدینبهکمترینمقداریعنی4/449دستیافته

اینشاندادجامعهآماریپژوهشحاضربرحسبابعاددهگانهسبک


است.نتایجتحلیلخوشه
درقالبسهخوشهقابلخوشهبندیاستکههریکازاینخوشههاازنظرابعادمورد

زندگی
بررسیوضعیتیمتفاوتازخوشهدیگردارند.بدینمنظورمعناداریمیزانتمایزبینخوشهها
نیزبااستفادهازآزمونتحلیلواریانسیکطرفهموردسنجشقرارگرفت.باتوجهبهنتایج
این آزمون میتوان بیان کرد که میانگین ابعاد سبک زندگی در بین خوشههای گردشگران
تندرستیدارایتفاوتمعناداریاست.جدولشمارهپنجمراکزنهاییونتایجآزمونمعناداری
مربوطبهتحلیلواریانسیکطرفههریکازخوشههارانشانمیدهد .

.مراكزنهاییخوشهها 

جدولشماره5
خوشه یک

خوشه دو

خوشه سوم

آماره F

سطح معناداری

سالمت جسمانی

0/891

2/821

3/504

97/472

1/111

ورزش و تندرستی

2/163

3/306

3/634

073/729

1/111

کنترل وزن و تغذیه

0/990

3/440

2/330

23/115

1/111

پیشگیری از بیماریها

2/147

2/935

3/487

84/664

1/111

سالمت روان شناختی

2/063

3/046

3/314

81/824

1/111

معنوی

3/733

3/429

3/496

7/138

1/111

سالمت اجتماعی

2/383

2/932

3/046

35/177

1/111

اجتناب از داروها و مواد مخدر

2/067

2/645

3/523

44/027

1/111

پیشگیری از حوادث

0/819

3/144

3/740

078/090

1/111

سالمت محیطی

2/057

3/446

3/397

69/898

1/111

تعداد افراد هر خوشه

51

050

091

خوشه

شاخص
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بهمنظوربررسینوعتوزیعدادههادربیندادههایجمعیتشناختیازآزمونکایدواستفاده
شد.باتوجهسطحمعناداریاینآزمونکهبرایتمامویژگیها(بهاستثنایجنسیت)کمتر از

 4/49بهدستآمددرنتیجهمیتوانگفتادعایعدمیکنواختیتوزیعدادههادرخوشههای
شود.جدولشمارهششویژگیهایجمعیتشناختیسهخوشهگردشگران

مختلفپذیرفتهمی
تندرستیوهمچنیننتایجمربوطبهآزمونکایدوپیرسونرانشانمیدهد.

شناختیخوشهها

ویژگیهایجمعیت

جدولشماره.6بررسیوضعیت
خوشه اول
(درصد)

خوشه دوم
(درصد)

خوشه سوم
(درصد)

مرد

36

37/0

39/8

زن

64

62/9

61/2

مجرد

26

00/3

07/8

متاهل

74

88/7

82/2

بی سواد

24

4

4/7

ابتدایی

38

43

39/3

دیپلم

24

25/2

26/7

دانشگاهی

04

27/8

29/3

 34-05سال

28

21/5

21/9

 44-35سال

36

00/9

00/5

 64-45سال

24

62/9

58/0

 65سال و باالتر

02

4/6

9/4

زیر  799هزار تومان

48

03/9

05/7

 0199-811هزار تومان

32

35/8

39/8

0399-0011هزار تومان

01

32/5

24/0

 0411هزار تومان و باالتر

01

07/9

21/4

ویژگی مورد بررسی
جنسیت
وضعیت تاهل

تحصیالت

سن

درآمد
ماهیانه

کای دو

سطح
معناداری

1/207

1/815

3/327

1/137

00/429

3/068

6/691

1/111

1/143

1/110

باتوجهبهنتایجتحلیلخوشهای Kمیانگینوبرحسبمراکزبهدستآمدهدرشاخصهای

دهگانهبرایهریکازخوشهها،گردشگرانتندرستیبهسهخوشهقابلتفکیکهستندکهدر

ادامههرخوشهتشریحشدهاست :
خوشهاول:اینخوشه94نفرمعادل49درصدنمونهآماریرابهخوداختصاصدادهوازنظر
جنسیتینیزاکثرازنمی باشند،افراداینخوشهازنظرتحصیالتدرچهارسطحدرنظرگرفته

سواداینخوشهقابلتوجهمیباشند.وضعتدرآمد


انداگرچهتعدادافرادبی
شدهتوزیعشده
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اینخوشهنشانمی دهداکثرافراداینخوشهدرآمدکمتراز4433444تومانرادارامیباشند.

وضعیتافراد اینخوشهدر ابعادسبک زندگی نشان میدهد درتمامی ابعاد به استثنای بعد
معنوی،وضعیتنمونهآماریدروضعیتنامناسبیقرارداردومراکزبدستآمدهبرایاین
خوشهکمتریاکمیبیشترازعدددومیباشد .

خوشه دوم :این خوشه  494نفر معادل  93درصد نمونه آماری را به خود اختصاص داده و
همانند خوشه اول از نظر جنسیتی اکثرا زن میباشند ،در افراد این خوشه گرایش به سطوح
تحصیالت باالتر دیده میشود ودرصدافرادبیسواد ناچیزاست .وضعت درآمد این خوشه
هزارتومانرادارامیباشند.

نشانمیدهداکثرافراداینخوشهدرآمدبین4933444-844444
وضعیت افراد این خوشه در ابعاد سبک زندگی نشان میدهد در اکثر ابعاد ،وضعیت نمونه
آماریدروضعیتمتوسطیقراردارد .
خوشه سوم :این خوشه  434نفر معادل  18درصد نمونه آماری را به خود اختصاص داده و
همانند خوشههای اول و دوم از نظر جنسیتی اکثرا زن میباشند ،در افراد این خوشه از نظر
تحصیالتگرایشبهسطوحباالتردیدهمیشود.وضعتدرآمداینخوشهنشانمیدهداکثر
افراد این خوشه درآمد بین  4933444 -844444هزار تومان را دارا میباشند و درصد قابل
هزارتومانرادارامیباشند.وضعیتافراداینخوشهدر

توجهینیزدرآمدباالتراز 4144444
ابعادسبکزندگینشانمی دهددرتمامیابعادبهاستثنایبعدکنترلوزنوتغذیه،وضعیت

نمونهآماریدروضعیتباالترازمتوسط قراردارد.نمودارشمارهیکوضعیتابعادسبک
هایگردشگرانتندرستیرانشانمیدهد.

زندگیدرخوشه

.وضعیتابعادسبکزندگیدرخوشههایگردشگرانتندرستی 

نمودارشماره1
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مدلسازي بازگشت گردشگران سالمت
مرحلهخوشه بندیوتفکیکگردشگرانتندرستیبهسهخوشهبراساسسبک

باتوجهبهنتایج
کنندهی بازگشت گردشگران نیز بر حسب خوشههای سه گانه

زندگی ،مدلهای پیشبینی
مدلسازیشدهکهدرادامهارائهخواهدشد :

درخت تصمیم گردشگران سالمت (خوشه اول)
نمایکلیدرختتصمیمخوشهاولنشانمیدهد گردشگراناینخوشهبهشدتتحتتاثیر

متغیرهای هزینه اقامت ،هزینه چشمه و امکانات اقامت قرار دارند که البته در این بین هزینه
کندومتغیرمناسبیجهتپیشبینیبازگشتگردشگراناین

تریراایفامی


اقامتنقشپررنگ
خوشهبهحسابمیآید.از 94نفرگردشگرانخوشهاول 14نفرقصدسفرمجددبهرامسربه

نفراعالمکردهاندسفرمجدد

منظوراستفادهازامکاناتآبگرماینشهرراندارندوتنها 3
دهد.یکیازشاخههایگره


هایگرهصفردوجریانمتفاوترانشانمی
خواهندداشت.شاخه
صفربهگرهریشه(گرهیک)منتهیمیشود.گرهیکنشانمیدهد98نفرازافرادخوشهیک

قصدسفرمجددندارند،اینگردشگرانمناسببودنهزینههایاقامتراکوچکترمساوی9/9

کردهاند .شاخه دیگر گره صفر در گره دو ادامه پیدا میکند .گره دو نشان میدهد

ارزیابی
افرادی که مناسب بودن هزینههای اقامت را بزرگتر از  9/9ارزیابی کردهاند به منظور
گیریدرموردسفرمجدد،شاخصدیگریبهنامهزینهجشمهرادرنظرمیگیرند،از

تصمیم
ارزیابیکردهاند

42نفرگرهدو،پنجنفرآنهاکهمناسببودنهرینههایچشمهراباالتراز1/9
سفرمجددخواهندداشت.اما 1نفرباقیماندهدرگرهدوکهمناسببودنهزینههایچشمهرا
ارزیابیکردهاندشاخصامکاناتاقامترامدنظرخواهندداد(گره2.)9

کوچکترمساوی1/9
ارزیابیکردهاند

نفرازافرادگرهسهکهمناسببودنامکاناتاقامتراکوچکترمساوی 2/9
سفرمجددنخواهندداشت(گره.)9ایندرحالیاستکه1نفرازاعضایگرهسهکهمناسب
بودنامکاناتاقامترابزرگتراز2/9ارزیابیکردهاندقصدسفرمجدددارند.نمودارشمارهدو

درختتصمیمگردشگرانسالمتمربوطبهخوشهاولرانشانمیدهد .
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نمودارشماره.2درختتصمیمگردشگرانسالمت(خوشهاول) 

واکاویدرختتصمیمخوشهاولنشانمیدهداعضایاینخوشهبهشدتبههزینههایسفر

ازقبیلهزینهاقامتوهزینهچشمهحساسیتدارندواگرازمیزانهزینهدریافتیرضایتنداشته

باشند سفر مجدد آنها غیرمحتمل است .جدول شماره هفت قواعد اگر– آنگاه گردشگران
خوشهاولرانشانمیدهد .

جدولشماره.7قواعداگر–آنگاهگردشگرانخوشهاول 
اگر

قاعده

آنگاه

0

رضایت از هزینه اقامت> ،3/5رضایت از هزینه چشمه>4/5

بازگشت مجدد

2

رضایت از هزینه اقامت> ،3/5رضایت از هزینه چشمه≤ ،4/5رضایت از امکانات اقامت>2/5

بازگشت مجدد

3

رضایت از هزینه اقامت> ،3/5رضایت از هزینه چشمه≤ ،4/5رضایت از امکانات اقامت≤2/5

عدم بازگشت

4

رضایت از هزینه اقامت≤3/5

عدم بازگشت

درخت تصمیم گردشگران سالمت (خوشه دوم)
گیریگردشگرانخوشهدومدرمقایسهباخوشهاولکمیپیچیدهتربهنظرمیرسد

مدلتصمیم
وشاخص هایمتعددیدراینموضوعدخیلهستند.تصمیمسفرمجددگردشگراناینخوشه
چندگانهای چون بهداشت چشمه ،تبلیغات و اطالع رسانی ،امکانات

تحت تاثیر شاخصهای
اقامت،امنیتونحوهبرخوردقراردارد.از494نفرگردشگرحاضردرخوشهدو81نفرقصد
سفرمجددو61نفرچنینتصمیمیندارند(گرهصفر).شاخههایگرهصفردوجریانمتفاوت
میکند .در شاخه سمت راست درخت تصمیم گردشگران خوشه دو  64نفر حضور
را طی 
دارند 94 .نفر از اعضای این شاخه که سطح رضایتمندی از بهداشت چشمه را کوچکتر
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ارزیابیکرده اندبهمنظورتصمیمبهسفرمجددشاخصتبلیغاتواطالعرسانیرا

مساوی 2/9
درنظرمیگیرند.اگرسطحرضایتازاینشاخصکوچکترمساوی 1/9باشداکثریتافراد
سفر مجدد نخواهند داشت (گره  ،)9اما اگر سطح رضایتمندی از تبلیغات و اطالع رسانی
باشدشاخصدیگریبهعنوانامنیتمدنظرقرارمیگیرد(گره،)1اگرمیزان

بزرگتراز 1/9
امنیتادراکشدهباالتراز4/9باشداکثریتافرادسفرمجددخواهندداشت(گره،)8درغیر
اینصورتسفرمجددبرایاینگردشگرانصورتنخواهدپذیرفت(گره.)1درشاخهسمت
چپدرختتصمیمگردشگرانخوشهدو34نفرحضوردارند(گره،)2دونفرازاعضایگره
کهسطحرضایتمندیآنهاازامکاناتاقامتکوچکترمساوی 4/9استقصدسفرمجدد

2
ندارند(گره.)9ایندرحالیاست 88نفرباقیماندهدراینگرهشاخصدیکریبهنامنحوه
رقرارمیدهند(گره.)6اکثریتافرادیکهنحوهبرخوردرابزرگتراز4/9

برخوردرامدنظ
ارزیابیکردهاندقصدسفرمجدددارند(گره،)44ایندرحالیاستکهتنهادونفرکهنحوه

برخورد را کوچکتر مساوی  4/9ارزیابی کردهاند قصد سفر مجدد ندارند (گره  .)3نمودار
ردشگرانتندرستیمربوطبهخوشهدومرانشانمیدهد .

شمارهسهدرختتصمیمگ

نمودارشماره.9درختتصمیمگردشگرانسالمت(خوشهدوم) 

درخت تصمیم خوشه دوم نشان میدهد شاخصهایی چون بهداشت چشمه ،نحوه برخورد،
امنیت در الگوی تصمیم گردشگران این خوشه حائز اهمیت هستند و برای گردشگران این

ارائه مدل پیشبینی کنندۀ بازگشت گردشگران سالمت بر اساس ...
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خوشهنسبتبهخوشهقبلخواستههایسطحباالتریمدنظراست.جدولشمارههشت قواعد
آنگاهگردشگرانخوشهدومرانشانمیدهد .

اگر–
جدولشماره.1قواعداگر–آنگاهگردشگرانخوشهدوم 
اگر

قاعده

آنگاه

0

بهداشت چشمه> ،2/5امکانات اقامت > ،0/5نحوه برخورد>0/5

بازگشت مجدد

2

بهداشت چشمه≤ ،2/5تبلیغ و اطالع رسانی > ،4/5امنیت>0/5

بازگشت مجدد

3

بهداشت چشمه> ،2/5امکانات اقامت > ،0/5نحوه برخورد≤0/5

عدم بازگشت

4

بهداشت چشمه> ،2/5امکانات اقامت ≤0/5

عدم بازگشت

5

بهداشت چشمه≤ ،2/5تبلیغ و اطالع رسانی > ،4/5امنیت≤0/5

عدم بازگشت

6

بهداشت چشمه≤ ،2/5تبلیغ و اطالع رسانی≤4/5

عدم بازگشت

درخت تصمیم گردشگران سالمت (خوشه سوم)
درخت تصمیم کردشگران خوشه سوم نشان میدهد تصمیم به سفر مجدد این گردشگران
هاییچونبهداشتچشمه،امکاناتاقامتوخدماتپزشکیومشاورهای

تحتتاثیرشاخص
قراردارد.از 434نفرعضوخوشهسوم 444نفرقصدسفرمجددبهمنظوراستفادهازامکانات
چشمهرا دارند ایندرحالیاستکه تعداد گردشگرانیکهاحتمالسفرمجددآنها اندک
هایدرختنشانمیدهد 36نفرازافرادی


سد(گرهصفر).پیگیریشاخه
استبه 34نفرمیر
که سطح رضایت خود را از بهداشت چشمه بزرگتر از  2/9اعالم کردهاند قصد سفر مجدد
دارند (گره  ،) 2این در حالی است که افرادی که سطح رضایت خود از امکانات چشمه را
کوچکترمساوی2/9اعالمکردندبهمنظورتصمیمگیریدرموردسفرمجددامکاناتاقامترا
مدنظرقراردادهاند(گره،)4اگرسطحرضایتازامکاناتاقامتکوچکترمساوی 2/9باشد
گردشگران از سفر مجدد منصرف خواهند شد (گره  ،)9اما اگر سطح رضایت از امکانات
اقامت بزرگتراز 2/9باشدشاخصدیگری به نامامکاناتپزشکی ومشاورهایمدنظر قرار
خواهد گرفت (گره  ،)1اگر ارزیابی گردشگران از امکانات پزشکی و مشاورهای کوچکتر
مساوی 9/9باشداکثرآنهاانگیزهخودجهتسفرمجددراازدستخواهندداد(گره،)9اما
اگر این ارزیابی میزانی بزرگتر از  9/9را به خود اختصاص دهد احتمال سفر مجدد افزایش
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خواهد یافت (گره  .) 6نمودار شماره چهار درخت تصمیم گردشگران تندرستی مربوط به
خوشهسومرانشانمیدهد .


نمودارشماره.4درختتصمیمگردشگرانتندرستی(خوشهسوم) 

واکاوی درخت تصمیم خوشه سوم نشان میدهد اعضای این خوشه به بهداشت چشمه،

سهیالتمشاورهایوپزشکیحساسهستند،جدولشمارهنهقواعداگر–

امکاناتاقامتوت
آنگاهگردشگرانخوشهسومرانشانمیدهد .


جدولشماره.3قواعداگر–آنگاهگردشگرانخوشهسوم 
اگر

قاعده

آنگاه

0

بهداشت چشمه>2/5

بازگشت مجدد

2

بهداشت چشمه≤ ،2/5امکانات اقامت> ،2/5پزشکی و مشاوره>3/5

بازگشت مجدد

3

بهداشت چشمه≤ ،2/5امکانات اقامت> ،2/5پزشکی و مشاوره≤3/5

عدم بازگشت

4

بهداشت چشمه≤ ،2/5امکانات اقامت ≤2/5

عدم بازگشت

به منظور امکان مقایسه بین نتایج هر خوشه و کل نمونه آماری ،برای کل نمونه آماری نیز
دهدشاخصهایبهداشت


درختتصمیمترسیمشد.درختتصمیمکلنمونهآمارینشانمی
چشمه،هزینهاقامت،نحوهبرخورد،امنیتوخدماتمشاوره وپزشکیازاهمیتباالییدر
ترغیبگردشگرانبهبازگشتمجددبهیکمقصدگردشگریبرخوردارند.نمودارشمارهپنج
گرانتندرستیمربوطبهکلنمونهآماریرانشانمیدهد .

درختتصمیمگردش

ارائه مدل پیشبینی کنندۀ بازگشت گردشگران سالمت بر اساس ...
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نمودارشماره.5درختتصمیمگردشگرانتندرستی(كلنمونهآماری) 

جهت محاسبه دقت و انتخاب بهترین مدل ،از ماتریس اغتشاش استفاده شد و بر مبنای
خروجیهایآنوبااستفادهازرابطه1مقداردقتمدلرادرهریکازخوشههابدستآورد.
جدول شماره ده  مقادیر ماتریس اغتشاش را به تفکیک هر خوشه نشان میدهد .شایان ذکر
استماتریسزیرماحصلمدلدرختتصمیمبهینهدرهریکازخوشههابرحسبشاخص
دقتمیباشد .
جدولشماره.11ماتریساغتشا



کالس پیش بینی
کالس = بلی

کالس = خیر
خوشه اول:
خوشه دوم:
خوشه سوم:
کل:

1
2
5
05

خوشه اول:
خوشه دوم:
خوشه سوم:
کل:

4
23
24
47

کالس = بلی

خوشه اول:
خوشه دوم:
خوشه سوم:
کل:

01
06
23
44

خوشه اول:
خوشه دوم:
خوشه سوم:
کل:

3
4
5
00

کالس = خیر

کالس
واقعی

های فراخوانی،مقدار Fو
جدولشمارهیازدهنتایجمربوطبهارزیابیمدلبرحسبشاخص 
دهینشانمیدهد .


هایمتفاوتوزن
دقترابراساسروش
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جدولشماره11
مقدار F

فراخوانی
خوشه

خوشه

خوشه

دهی

اول

دوم

سوم

نسبت سود
اطالعاتی

معیار وزن

کل

خوشه

خوشه

خوشه

اول

دوم

سوم

دقت
کل

خوشه

خوشه

خوشه

اول

دوم

سوم

کل

76/92

81/11

86/96 81/11 67/86

78/15

82/35 58/64 79/07

81/11

77/78 82/46

شاخص جینی 76/92

81/11

86/96 81/11 75/11

84/20

82/35 58/64 77/78

86/67

77/78 78/95

86/96 76/36 82/04

78/15

82/35 68/58 82/04

شاخص سود
اطالعاتی

76/92

81/11

81/11

82/46

79/49

بحث و نتیجهگیري
بخش گردشگری به اهمیت نقش ناهمگونی گردشگران پی برده است ،گردشگران از نقاط
هایمتفاوتیسفرمیکنند.برای


هایزندگیمختلفیدارندوبهروش
آیند،موقعیت

مختلفیمی
مثال ،آنها مقصدها ،فعالیتها و محل اقامت خود را بر اساس سبک زندگی ،انگیزهها و
شخصیت خود انتخاب میکنند (گوزالز و بلو .)2442 ،این یکی از دالیلی است که چرا
بخش بندی در شناسایی تمایزات گردشگران مورد استفاده قرار میگیرد (کونیو .)2444 ،از

سویی دیگر کشف الگوهای تصمیم گردشگران در انتخاب مجدد یک مقصد گردشگری
تواندبرایتصمیمگیرانحائزاهمیتباشد.درپژوهشحاضرازابعادسبکزندگیجهت


می
خوشهبندی گردشگران استفاده شد که این معیار خوشهبندی در تحقیقات پیشین (تینه

وهمکاران2441،؛فولروماتزلو2441،؛پارکویوون)2443،نیزمورداستفادهقرارگرفته
استوبرمبنایآنتعدادسهخوشهحاصلشدکه درمقایسهباتحقیقاتمذکورتعدادخوشه
کمتریبدستآمدکهاینامرمیتواندنشاندهندههمگنبودنبیشترجامعهگردشگرانایرانی

نسبتبهخارجیباشدوبهنظرمیرسدسبکزندگیهابههمنزدیکتراست .

نتایجپژوهشحاضردرخوشهاولنشاندادهزینههایسفرازقبیلهزینهاقامتوهزینهچشمه

ازاهمیتبسزاییبرخورداراستوبسیاریازگردشگرانمبنایتصمیمگیریخوددرخصوص

سفرمجددرادرنظرگرفتندرآمد-هزینهقراردادهاندنتایجحاصلدراینخوشهبایافتههای
ابراهیمزاده و والشجردی فراهانی ( )4983سازگار است .نتایج پژوهش آن در خصوص
گردشگراننوروزیشهرستانمحالتنشاندادعاملدرآمدبرانگیزهسفرتاثیرگذاراست .

ارائه مدل پیشبینی کنندۀ بازگشت گردشگران سالمت بر اساس ...
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نتایجپژوهشحاضردرخوشهدومنشاندادبابهبودبرخیازشاخصهایسبک زندگیو
هایجمعیتشناختیشاخصهاییچونبهداشتچشمه،نحوهبرخوردجامعه

تغییردرویژگی

گیردومعیاربازگشتیاعدمبازگشتگردشگرانمیشود.

توجهقرارمی

میزبان،امنیتمورد 
)درپژوهشیمهماننوازیونحوهبرخوردجامعهمیزبانرابه

سیفالدینیوهمکاران(4983

عنوانیکیازمتغیرهایتاثیرگذاربرکیفیتتجربهگردشگریدرنظرگرفتندکهیافتههایآنها

بانتایجتحقیقحاضرسازگاراست .
نتایجپژوهشحاضردرخوشهسومنشانداداعضایاینخوشهبهبهداشتچشمه،امکانات
اقامتوتسهیالتمشاورهایوپزشکیحساسهستند،نکتهقابلتوجهدرخصوصخوشهسوم

توجهبهتسهیالتمشاوره ایوپزشکیاست.اعضایاینخوشهخواستارآنهستندکهدرکنار

هایآبگرمخدماتمشاورهای

بقیهامکاناتدرخصوصنحوهدرمانواستفادهبهینهازچشمه
نیزدریافتکنند.

پیشنهادها
با توجه به تجزیه و تحلیلها و نتایج پژوهش حاضر در خصوص ارائه مدل پیشبینی کنندۀ
بازگشتگردشگرانسالمتبراساسخوشههایسبکزندگی،پیشنهادهایپژوهشبرحسب

سوالپژوهشبهتفکیکهرخوشهبهشرحزیرقابلارائهاست :
خوشهاول.الگویبازگشتسفردراینخوشهبهشدتتحتتاثیرهزینههایگوناگونازقبیل
اقامت،چشمهو...قرارداردلذاپیشنهادمیشود :

امکاناتاقامتیوتفریحیباهزینهپایینتریبرایگردشگراناینخوشهدرنظرگرفتهشود .


تخفیفاتویژهایدرایامخلوتسالجهتجذباینگردشگراندرنظرگرفتهشود .

خوشه دوم .الگوی بازگشت سفر در این خوشه تحت تاثیر نیازهای سطح باالتری از قبیل
بهداشتچشمه،نحوهبرخوردجامعهمیزبانوامنیتقرارداردلذاپیشنهادمیشود :

تسهیالتامنیتونحوهبرخوردجامعهمیزبانارتقایابدواطالعرسانیکافی

 بهداشتچشمه ،
دراینزمینهبهمنظوراقناعذهنگردشگرصورتپذیرد.
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درکنارعواململموس،بهشاخصهایناملموسخدماتینیزبایدتوجهشودزیرادرتعداد
زیادیازگردشگرانمعیارهایذهنیهمچوننحوهبرخوردجامعهمیزبانوامنیتادراکشده
مبنایتصمیمگیریقرارخواهدگرفت .
خوشهسوم.الگویبازگشتسفردراینخوشهتاحدزیادیازنیازهایمادیفاصلهگرفتهو
ای و پزشکی مورد توجه قرار میگیرد لذا پیشنهاد
عواملی دیگری از قبیل خدمات مشاوره 

میشود :
دماتمشاورهایوپزشکیدرمکانهایگردشگریفراهمگردد.در

تمهیداتیجهتارائهخ
هایپزشکیومشاورهای


هایموردبازدیدعالئم،بنرها،بروشورو...باتاکیدبرراهنمایی
مکان

درنظرگرفتهشود .

ارائه مدل پیشبینی کنندۀ بازگشت گردشگران سالمت بر اساس ...
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