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چکیده
ارائة اطالعات جامع از خدمات در فضای مجازی ،نقش مهمی در انتخاب هتلها بهعنوان
مهمترین مقاصد اقامتی گردشگران دارد؛ بنابراین ،الزم است بهلحاظ مدیریتی ،وبسایت
هتلها مطابق با نیاز کاربران طراحی و تهیه شود .هدف این مطالعه ،ارزیابی و رتبهبندی
وبسایت هتلهای پنجستارة شهر مشهد است .بدینمنظور ،ابتدا با مرور پیشینه 51 ،شاخص
برای ارزیابی وبسایت هتل در دو بعد عملکرد کارکردی ( 25شاخص) و عملکرد قابلیت
استفاده ( 26شاخص) شناسایی شدند .پس از تعیین وزنهای نسبی فازی ،هریک از این
شاخصها براساس نتیجة مطالعات گذشته ،نظرسنجی از خبرگان و براساس روش شباهت به
حل ایدهآل فازی ،به ارزیابی و رتبهبندی هتلهای پنجستارة مشهد پرداخته شد .یافتهها نشان
میدهد از نظر عملکرد کارکردی وبسایت ،بهترتیب هتلهای قصر ،درویشی ،پارس ،هما و
پردیسان ،از نظر عملکرد قابلیت استفادة وبسایت هتلهای درویشی ،قصر ،هما ،پردیسان و
پارس ،و از نظر عملکرد کل وبسایت هتلهای درویشی و قصر بهطور مشترک در رتبة اول،
هتل هما در رتبة دوم و هتلهای پردیسان و پارس بهطور مشترک در رتبة سوم قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :رتبهبندی ،شباهت به حل ایدهآل ،فازی ،وبسایت ،هتل پنجستاره.
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مقدمه
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ،تغییرات زیادی را در ارائۀ اطالعات و نحوة تعامل میان مردم و خدماتدهندگان در
دنیای امروز ایجاد کرده است .این فناوری ،با شکستن محدودیتهای رسانههای سنتی و عبور از مرزهای جغرافیایی،
بهطور مؤثرتر و با سرعت بیشتری به نشر اطالعات میپردازد .تجارت الکترونیک و خریدهای اینترنتی ،بهسرعت با توجه
به سطح توسعه و برخورداری کشورها درحال گسترش هستند و بازارهای مجازی و انجامدادن سفارشهای آنالین،
روزبهروز در حال افزایشاند .در این راستا ،گردشگری الکترونیک نیز در دهۀ  1980و بهدنبال توسعۀ فناوری اطالعات و
ارتباطات و ورود آن به صنعت گردشگری شکل گرفته است (.)Qi et al, 2008: 83

با درنظرگرفتن گسترش ارتباطات از راه دور ،تغییرات بسیاری در درک و دریافت افراد از مکان بهوجود آمده است و این
تغییرات ،تجربۀ گردشگری را نیز دربرگرفته است؛ چراکه مکان ،چه در شکل واقعی و چه در شکل مجازیاش ،عنصری
کلیدی در گردشگری بهشمار میرود (دهقان .)4 :1387 ،بخش اعظم فعالیتهای گردشگری ،پیش از مراجعه به مقصد در
اینترنت به نمایش گذاشته میشود و گردشگر ،بخشی از کارها را در مبدأ سفر و در خانۀ خود انجام میدهد .خدمات توسعۀ
فناوری و بهکارگیری آن در گردشگری ،اطالعات مربوط به مقاصد گردشگری و خدمات ارائهشده در آنها را به بهترین
شکل به گردشگران در سراسر جهان ارائه کرده است و تنها با اتصال به اینترنت میتوان در مدت کوتاهی به آنها دست
یافت .اشمیت و دیگران )2008( 1نشان دادند که یکی از عوامل مهم برای بازاریابی در صنعت گردشگری ،داشتن وبسایت
موفق و ارتقای کیفیت اطالعات و اطمینان از امنیت وبسایت است .داشتن وبسایتی که به معرفی مناسب خود و خدمات
متناسب با گردشگر پرداخته باشد ،مشتریان بیشتری را جذب میکند .اهمیت این مسئله در شهرهایی که مراکز اقامتی
متنوعی دارند و فضای رقابتی بیشتری را شامل میشوند ،بسیار جدیتر است؛ بنابراین ،طراحی شایستۀ وبسایتهای
گردشگری بهصورت فنی و محتوایی ،یکی از مهمترین عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری است.
هتلها از مهمترین مقاصد اقامتی هستند که ارائۀ اطالعات جامع و شفاف در فضای مجازی ،نقش زیادی در انتخاب
آنها و توسعۀ بازارشان توسط گردشگر دارد .با توسعۀ فضای اطالعاتی مجازی و گسترش استفاده از اینترنت در میان
مردم ،الزم است که بهلحاظ مدیریتی نیز وبسایت هتلها مطابق با نیازهای کاربران طراحی و تهیه شوند تا دربرابر
رقبای خود در فضای مجازی ،در جذب مشتریان سهم بیشتری داشته باشند .در بازارهای آنالین هتلها ،مشتریان
میتوانند اطالعات قیمتی و تسهیالت سفر را پیش از رزروکردن بهدست آورند .بهعالوه ،کیفیت طراحی سایت نیز تأثیری
مثبت و مستقیم بر انگیزش ،لذت و درک کیفیت اطالعات دارد .طراحی سایت همچنین بر رضایتمندی و تبلیغات شفاهی
در میان افراد جامعه ،بهصورت غیرمستقیم اثرگذار است (.)Ha & Im, 2012: 79

با توجه به اهمیت اینترنت در صنعت هتلداری ،وبسایتها توجه بسیاری را از دو گروه محققان (دانشگاهیان) و
شاغالن فعال در این صنعت جذب کردهاند .در این راستا ،به ارزیابی وبسایتهای هتلها نیز بسیار توجه شده است.
مطالعات گذشته در این زمینه ،روشهای مختلفی را برای ارزیابی وبسایتهای هتلها و بهبود کیفی آنها ارائه و
پیشنهاد کردهاند .هرچند تعداد اندکی از این ارزیابیها با استفاده از الگوریتمهایی مبتنیبر ادراک مشتریان ،نتایج ارزیابیها
را بهصورت یکپارچه ارائه کردهاند ،شاخصهای استاندارد یا خطوط راهنمایی که در دو بخش طراحی سایت و محتویات
آن در صنعت هتلداری بهکار گرفته شوند ،وجود ندارد

(2007: 149

 .)Law,میتوان گفت بیشتر ارزیابیهای قبلی

وبسایت هتلها ،بهطور کامل کیفیت وبسایتها را درنظر داشتهاند و ابعاد طراحی و ابعاد محتوایی را در کنار یکدیگر
بررسی نکردهاند؛ بنابراین ،در این مطالعه ،بهمنظور ارائۀ چارچوب مفیدی از شاخصهای ارزیابی وبسایتهای هتلها ،به
1. Schmidt
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بررسی جامعی از مطالعات گذشته در این راستا پرداخته میشود .سپس با استفاده از تکنیکهای کمی در حوزة تحقیق در
عملیات ،بهعنوان یک مطالعۀ موردی ،وبسایتهای هتلهای پنجستارة شهر مشهد ،ارزیابی و رتبهبندی میشوند.
شایانذکر است که شهر مشهد ،بیشترین مراکز اقامتی کشور را دارد که دامنۀ متنوعی از انواع مراکز اقامتی را در خود
جای داده است؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت وبسایتها در معرفی و ارائۀ خدمات هتلها در این شهر و نیز با توجه به
سطح توسعۀ هتلها در داشتن وبسایت ،ارزیابی وبسایت هتلهای پنجستاره ،از اهمیت خاصی برخوردار است.

مبانی نظری
ارزیابی وبسایت هتل

درمورد اهمیت وبسایت هتلها ،مطالعات زیادی در خارج از کشور صورت گرفته است که هریک از آنها ،تنها به
تعدادی از ابعاد و گاهی در یک بعد به ارزیابی و مطالعه پرداختهاند .با گذشت زمان ،این تحقیقات جنبۀ جامعتری به خود
گرفت؛ تا جایی که میتوان بررسی و ارزیابیهای جامعتر را در گزارشهای متعدد مشاهده کرد .در این راستا ،دولین 1و
دیگران ( ،)2002چانگ و الو ( ،)2003وانگ و الو )2005( 2و لیائو 3و شیه ( )2006با توجه به اهمیت اینترنت برای رزرو
هتل ،میزان اثربخشی وبسایت هتلها را در نیوزیلند بررسی کردند .الو و بای )2008( 4نیز بیان کردند که در میان
مرورگرهای آنالین و خریداران ،تفاوتهای معناداری در اهداف خرید و رضایت آنها وجود دارد .به عقیدة ون،)2009( 5
خدمات مربوط به سفر و اهداف خریداران آنالین و مصرفکنندگان را میتوان در ارتباط با سه بعد طراحی سایت،
اقتصادی و اینترنتی و در قالب اعتماد مشتری ،درک نگرش و رضایتمندی وی بررسی کرد .اندرسون )2012( 6تأثیر
وبسایت هتل را در ویژگیهای ارائهشده در آن میداند .مطابق بررسیهای وی -که درمورد  1000شرکتکننده انجام
شد 67 -درصد از پاسخگویان ،قابلیت مشاهدة تصاویری از اتاق هتل را بهعنوان دلیل اصلی رزرو هتل خود عنوان کردند.
عالوهبراین ،به اعتقاد بیش از  50درصد از پاسخگویان ،ارائۀ اطالعات درمورد محل هتل و همچنین اطالعات ترافیک و
راهنمایی سفر مهمتر است .عالوهبراین ،الو و دیگران ( )2010به این نتیجه رسیدند که صنعت گردشگری نیازمند قابلیت
تکرار و تکنیکهای اندازهگیری و ارزیابی است که بهطور خاص برای وبسایت مرتبط با گردشگری طراحی شده و برای
فرایندهای طوالنیمدت مناسب است .وود ساید 7و دیگران ( ،)2011برتری وبسایتها را در ارائۀ تمامی اطالعات و
سهولت استفاده از آن اعالم کردند .در سال  ،2012یک روش تحلیل سلسلهمراتبی بهمنظور ارزیابی وبسایت هتلها اجرا
شد .در این فرایند ،راهحل پژوهشی برای مسئلۀ محققان دربارة ادراک و بیان کالمی ،با تهیۀ یک فهرست سلسلهمراتبی
برای توصیف محتوایی و عملکردی وبسایتها مطرح شد .ایپ 8و دیگران ( )2012فقط ابعاد کارکردی وبسایت را
بدون توجه به سهولت در استفاده از آن ارائه کردند.
پینگ هو 9و دیگران ( )2013نیز با توجه به سه مرحلۀ ارتقا ،ارائه و پردازش و همچنین در هفت بعد تعیینشده شامل تجزیه
و تحلیل محتوا ،عملکرد ،نوآوری ،تعامل ،بازاریابی ،ناوبری ،پردازش آنالین و خدمات ،به مطالعۀ پنجاهونه ویژگی وبسایت
هتلها در قارههای مختلف پرداختند .در این مطالعه ،نتایج مدلسازی ارزیابی وبسایت نشان داد که  .1هتلها در آسیا

1. Doolin, B.
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ویژگیهای بیشتری از سایر هتلها در قارههای دیگر ارائه کردهاند .2 ،اروپا و آسیا ،قارههای پیشرو در عمق توسعۀ وبسایتها
براساس مدل هستند .در این مطالعه ،با توجه به گستردگیاش ،به شاخصهای زیادی در ارزیابی اشاره شده است.
با بررسی مطالعات گذشته میتوان گفت شاخصهایی استاندارد یا خطوط راهنمایی که در دو بخش طراحی سایت و
محتویات آن در صنعت هتلداری بهکار گرفته شوند ،وجود ندارد .بیشتر ارزیابیهای قبلی وبسایت هتلها ،بهطور کامل
کیفیت وبسایتها را درنظر داشتند و ابعاد طراحی و محتوایی را در کنار هم بررسی نکردند .براساس مطالعۀ جامع چانگ
و الو ( ،)2003میتوان شاخصهای ارزیابی وبسایتهای هتلها ( 51شاخص) را در قالب دو بعد قابلیت کارکردی و
قابلیت استفاده مطالعه کرد .قابلیت کارکردی ،در ارتباط با محتویات سایت و قابلیت استفاده در ارتباط با طراحی و سهولت
استفاده از سایت است .در مطالعۀ حاضر ،ابتدا در راستای بههنگامسازی و ارائۀ چارچوبی جامع و مفید ،از مطالعۀ خی و
دیگران ( ،)2013شاخصهای ارزیابی وبسایت هتل تعیین شد ( .)Qi et al, 2013: 82-101در جدول  ،1این شاخصها
مشاهده میشوند .درادامه ،به تشریح این شاخصها در دو بعد کلی پرداخته شده است.
جدول  .1شاخصهای ارزیابی وبسایتهای هتلها

منبعQi et al, 2013: 84 :

الف) کارایی وبسایت هتل

چهار بعد شایانتوجه در این شاخص شامل اطالعات عمومی ،اطالعات رزرواسیون ،مدیریت سایت و اطالعات پیرامونی هستند.
اطالعات عمومی :بیشتر مربوط به معرفی هتل در وبسایت همان هتل است (اطالعاتی مانند معرفی گذشتۀ هتل
و موقعیت مکانی آن) .جانگ و المبرت )2001( 1تأکید داشتند که اطالعات مربوط به تسهیالت هتل و ویژگیهای نوع
اتاقهای آن ،اهمیت زیادی در تصمیمگیری مشتریان دارد؛ بهویژه اطالعات جدید از راهبردهای بازاریابی هتلها و
مالتیمدیا که شامل تورهای مجازی یا فایلهای ویدیویی است که سبب پیشرفت و ترقی هتلداران در ترویج و توسعۀ
خدمات و تولیدات آنها میشود (.)Mill & Morrison, 2002: 79

1. Jeong & Lambert
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اطالعات رزرواسیون :سایت باید اطالعات جامع رزرواسیون را برای دریافت نیازهای مشتریان ،بهویژه برای
اطالعات هزینهای فراهم کند.
مدیریت سایت :شامل اطالعات آنالین مدیریتی از یک وبسایت هتل میشود .هدف از نمایش اطالعات هتل
بهصورت آنالین ،بهنوعی مالقات مستقیم با مشتریان است .نمایش همۀ اطالعات تماسگیرندهها بهصورت کامل ،راهی
ضروری در ارتباط با ارائۀ ظرفیتهای موجود به مشتری است ( .)Kline et al, 2004: 253-267عالوهبراین ،مدیریت
خوب وبسایت هتل ،بهصورت بهتری به مشتریان خدمت خواهد کرد .همچنین فناوری آنالین قابلیت آن را دارد که با
ارسال انواع فرمها از طرف مشتریان و نیز ارسال خبرنامهها به آنها ،بازخوردها و ضمانت اطالعات و محصوالت در
وبسایتها را فراهم کند (.)Nysveen et al, 2003: 165-174

اطالعات دربارة هتل :این اطالعات شامل موارد زیر است :مقاصد نزدیک به هر هتل مانند اطالعاتی که بیشتر
برای کمک به آشنایی مراجعان با مقاصد مربوط به گردشگری در محیط اطراف هریک از هتلها داده میشود ،توضیحات
تفصیلیتر دربارة مسیرهای حملونقل ،فرودگاه و سایر جاذبههای محلی هریک از هتلها.
ب) قابلیت استفاده از وبسایت هتل

اصطالح قابلیت استفاده از وبسایتها ،ابتدا توسط آئو ینگ و الو ( )2003بهمنظور ارزیابی اولیۀ وبسایت هتلها در
هنگکنگ مطرح شد .فاکتورهای ارزیابی قابلیت سایت بیشتر شامل دسترسی ،ناوبری و جابهجایی صفحات مختلف یک
وبسایت ،کاربرپسندبودن ،زبان ،طرح کلی و ظاهر وبسایت است.
دسترسی به وبسایت :سهولت دسترسی جستوجوگر به وبسایت یک هتل ،از طریق موتورهای جستوجو در
اینترنت است و سرعتی که یک مشتری میتواند از آن سایت ،سرمقاله و متون الزم را دانلود کند و صفحات مختلف را
ببیند (.)Kaplanidou & Vogt, 2006: 204-216

ناوبری :به حرکت و جابهجایی کاربران در صفحات مختلف یک وبسایت مربوط است .بیشتر وبسایتها دارای
منو و سیستمهای ناوبری خاصی هستند و اجازة جابهجایی و بازبینی صفحات مختلف را در وبسایت فراهم کردهاند.
موتور جستوجوی داخلی در وبسایت نیز برای جستوجوی سریعتر و دقیقتر اطالعات ،به بازدیدکننده کمک میکند؛
بهویژه سایتهایی که حجم اطالعات ارائهشده و صفحات آنها زیاد است (.)Choi & Morrison, 2005: 63-78
وبسایت کاربرپسند :اغلب مشتریان یا کاربران ،صبر و شکیبایی برای کشف چگونگی استفاده از یک وبسایت
را ندارند و اغلب یک وبسایت را سریع ترک میکنند و به جستوجوی وبسایت دیگری میپردازند .سو و موریسون

1

( )2004تأکید کردند که رضایتمندی کاربران مشتری ،بر تصمیمگیری آنها در انتخاب هتل اثرگذار است؛ بنابراین ،الزم
است که خدمات اینترنتی در سایت هتل و محتویات و تسهیالت ،بهراحتی در دسترس قرار گیرد؛ برای مثال ،تراکنش
اطالعات باید برای مشتریان ساده باشد و تعامل آنها را با سایت تسهیل کند (.)Kim & Lee, 2004: 105-116

زبان :ورودی وبسایت هتل و ارتباط برقرارکردن با متون مختلف و خدمات ارائهشده در آن ،بسیار اهمیت دارد.
اغلب وبسایتها ،محصوالت و خدمات خود را بیشتر بهصورت متن ،فایلهای گرافیکی عکس و ویدیو و صوت ارائه
میدهند .اسکارل 2و دیگران ( )2004نشان دادند که زبانهای موجود و دردسترس در وبسایت ،پتانسیل متنوعی از
مشتریان را فراهم میسازد که بتوانند زبان سیستم را درک کنند و از آن برای آگاهی از خدمات هتل استفاده کنند.

1. So & Morrison
2. Scharl, A.
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شکل ظاهری و طرح کلی :این موضوع بیشتر در ارتباط با ترجیحات کلی سایت و ویژگیها و ابعاد ارائهشده در
آن است .همچنین بیشتر مربوط به شکل ظاهری ،ویژگیهای خاص

زیباشناختی و درخواستهاست ( Douglas & Mills,

.)2004: 269-293

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،با هدف ارزیابی و رتبهبندی وبسایت هتلهای پنجستارة شهر مشهد انجام شده است .معیار این انتخاب
در گام اول ،برخورداری هتلهای پنجستاره از وبسایت معتبر و داشتن قابلیت ارزیابی در فضای مجازی در مقایسه با
سایر واحدهای اقامتی بود .شهر مشهد نیز بهلحاظ برخورداری از باالترین تعداد هتل و مراکز اقامتی برای این پژوهش
انتخاب شد .دوم اینکه هریک از این هتلها ،زنجیرهای از سایر هتلها را در سطح کشور دارند که اغلب بهلحاظ ساختاری
یکساناند و تحلیل کیفی و کمی آنها بهنوعی نمایندهای از سایر هتلهاست .پس از بررسی منابع و سوابق موجود در
زمینۀ تحقیق ،به شناسایی و جمعآوری شاخصهای مختلف ارزیابی وبسایت هتلها از منابع مختلفی پرداخته شد .سپس
برمبنای برخورداری هریک از وبسایتها در انطباق با شاخصها و زیرشاخصهای مطالعۀ خی و دیگران و با اندکی
تغییر و افزودن شاخصهای سایت تحلیل الکسا ،به رتبهبندی وبسایتهای هتلها پرداخته شد .در این رتبهبندی ،از
روش تاپسیس فازی 1استفاده شد .از آنجاکه در بسیاری از مواقع ،تفکرات و تصمیمگیریهای افراد قطعیت ندارد ،در
اینگونه موارد بهتر است از روشهای فازی استفاده شود (عطائی .)47 :1389 ،با توجه به نوع خدمت ارائهشده ،هتلهای
پنجستاره برای ارزیابی انتخاب شدند و سایر سطوح اقامتی از نمونههای انتخابی خارج شد .براساس منابع مختلف،
بیشترین سهم واحدهای اقامتی و هتلهای کشور به شهر مشهد اختصاص دارد .درحال حاضر 162 ،هتل در استان
خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد 147 ،هتل در شهر مشهد واقع شدهاند که این آمار ،نشانگر تمرکز باالی
هتلها با توجه به موقعیت مذهبی و زیارتی این شهر در سطح کشور است ( .)http://ehkh.irهتلهای منتخب برای
ارزیابی وبسایت عبارتاند از :درویشی ،قصر طالیی ،پردیسان ،پارس و هما (شکل .)1

شکل  .1موقعیت هتلهای مورد بررسی در شهر مشهد

1. Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution: FTOPSIS
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ارزیابی و رتبهبندی وبسایت هتلهای پنجستارة شهر مشهد با استفاده از...

فرایند انجامدادن پژوهش به شرح شکل  2است:
مرحلۀ اول :تعیین وزن فازی شاخصها

مرحلۀ دوم :ارزیابی و رتبهبندی وبسایتها

تعریف شاخصهای ارزیابی

تشکیل ماتریس تصمیم از گزینهها و شاخصها

تشکیل ساختار سلسلهمراتبی از شاخصها

شناسایی راهحل ایدهآل و ضدایدهآل

تعیین وزن نسبی شاخصهای هر سطح

تعیین فاصلة گزینهها از ایدهآل و ضدایدهآل

تعیین وزن نهایی شاخصهای سطح آخر

تعیین نمرة نهایی هر گزینه

مطالعة خی و دیگران ( +)2013سایت الکسا

رتبهبندی گزینهها

شکل  .2مدل فرایند اجرایی پژوهش

مرحلة اول ،تعیین وزن فازی شاخصها :در این مرحله ،ابتدا شاخصهای ارزیابی وبسایت هتلها براساس
پیشینۀ تحقیق مشخص شدند که درمجموع 51 ،شاخص در دو بعد کارکردی (کارایی وبسایت) با  25شاخص و قابلیت
استفاده با  26شاخص مدنظر قرار گرفتند (جدول  .)1سپس با تشکیل ساختار سلسلهمراتبی از شاخصهای شناساییشده،
وزن نسبی هر شاخص در سطح مربوط براساس نتیجۀ مطالعات خی و دیگران ( )2013استخراج شد (

Qi et al, 2013:

 .)95درنهایت نیز با ضرب وزنهای نسبی در سطوح مختلف ،وزن نهایی هر شاخص در آخرین سطح ساختار محاسبه شد.
درواقع ،وزن نهایی هر شاخص ،از رابطۀ  1بهدست میآید (:)Mahmoudzadeh et al, 2007: 337
()1

𝑤
𝑤 = 𝑗̃
𝑤 𝑗̅
𝑤 𝑗𝑝̅
𝑗𝑝𝑡̅

در رابطۀ فوق 𝑤̃𝑗 ،وزن نهایی فازی شاخص  jام است که از حاصلضرب وزن نسبی فازی این شاخص در سطح نهایی
ساختار سلسلهمراتبی مربوط ( 𝑗̅𝑤) ،وزن نسبی فازی بعد مربوط به شاخص در سطح باالتر ( 𝑗𝑝̅𝑤) و وزن نسبی فازی بعد
کالن مربوط به شاخص ( 𝑗𝑝𝑡̅𝑤) بهدست میآید .براساس جدول  ،1بعد کالن شامل کارایی و قابلیت استفاده ،بعد پایینتر
از آن شامل اطالعات عمومی و ...و شاخصها نیز شامل معرفی هتل و ...هستند.
مرحلة دوم ،ارزیابی و رتبهبندی وبسایتها :در این مرحله ،گزینهها که شامل هتلها هستند ،براساس
روش شباهت به حل ایدهآل فازی رتبهبندی میشوند .در این روش ،عالوهبر درنظرگرفتن فاصلۀ یک گزینه از نقطه یا
حل ایدهآل ،فاصلۀ آن از حل ضدایدهآل (ایدهآل منفی) نیز درنظر گرفته میشود .مراحل استفاده از این روش ،در یک
مسئلۀ چندمعیاره با  nمعیار و  mگزینه به شرح زیر است (به نقل از عطائی:)1389 ،
 .1تشکیل ماتریس تصمیم :با توجه به تعداد معیارها ،تعداد گزینهها و ارزیابی همۀ گزینهها برای معیارهای
مختلف ،ماتریس تصمیم بهصورت رابطۀ  2تشکیل میشود:
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𝑛𝑥̃1
𝑛𝑥̃2
]
⋮
𝑛𝑚̃𝑥

()2

⋯
⋯
⋯
⋯

𝑥̃12
𝑥̃22
⋮
𝑥̃𝑚2

𝑥̃11
𝑥
̃ = [ ̃21
𝐷
⋮
𝑥̃𝑚1

درصورتیکه از اعداد فازی مثلثی استفاده شود 𝑥̃11 = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗 ) ،عملکرد گزینۀ  )i=1,2,…,m( iدرمورد معیار
( )j=1,2,…,nاست .اگر کمیتۀ تصمیمگیرنده
) 𝑘𝑗𝑖𝑐 (𝑎𝑖𝑗𝑘 , 𝑏𝑖𝑗𝑘 ,

k

عضو داشته باشد و رتبهبندی فازی

باشد ،با توجه به معیارها رتبهبندی فازی ترکیبی

k

) 𝑗𝑖𝑐 𝑥̃𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 ,

امین تصمیمگیرنده

j

= 𝑘𝑗𝑖̃𝑥

گزینهها را میتوان براساس

روابط زیر بهدست آورد:
()3

} 𝑘𝑗𝑖𝑐{ 𝑘𝑥𝑎𝑀 = 𝑗𝑖𝑐

;

𝑘𝑗𝑖𝑏 ∑𝑘𝑘=1
𝑘

= 𝑗𝑖𝑏

; } 𝑘𝑗𝑖𝑎{ 𝑘𝑛𝑖𝑀 = 𝑗𝑖𝑎

در جدول  ،2نحوة تبدیل اصطالحات کمی در ارزیابیها در قالب اعداد فازی مثلثی آمده است.
جدول  .2تعریف اصطالحات کالمی در قالب اعداد فازی مثلثی
اهمیت /عملکرد (اصطالحات کالمی)

بسیار غیرمهم /بسیار ضعیف

مقادیر فازی

( 0/3و  0/1و )0

غیرمهم /ضعیف

( 0/5و  0/3و )0/1

متوسط

( 0/7و  0/5و )0/3

مهم /خوب

( 0/9و  0/7و )0/5

بسیار مهم /بسیار خوب

( 1و  0/9و )0/7

 .3بیمقیاسکردن ماتریس تصمیم فازی :اگر اعداد فازی ،مثلثی باشند ،درایههای ماتریس تصمیم
بیمقیاس برای معیارهای مثبت و منفی بهترتیب از روابط زیر محاسبه میشود:
()4

𝑗𝑖𝑐 𝑖𝑥𝑎𝑀 = ∗𝑗𝑐 ,

()5

𝑗𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑀 = , 𝑎𝑗−

𝑗𝑖𝑐 𝑗𝑖𝑏 𝑗𝑖𝑎
) , ,
∗𝑗𝑐 ∗𝑗𝑐 ∗𝑗𝑐
𝑎𝑗− 𝑎𝑗− 𝑎𝑗−
) 𝑟̃𝑖𝑗 = ( , ,
𝑗𝑖𝑐 𝑗𝑖𝑐 𝑗𝑖𝑐
( = 𝑗𝑖̃𝑟

بنابراین ،ماتریس تصمیم فازی بیمقیاسشده (̃𝑅) بهصورت زیر بهدست میآید:

()6

𝑛 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 ; 𝑗 = 1,2, … ,
𝑛𝑟̃1𝑗 ⋯ 𝑟̃1
⋮
⋮
𝑛𝑖̃𝑟 ⋯ 𝑗𝑖̃𝑟
⋮
⋮
] 𝑛𝑚̃𝑟 ⋯ 𝑗𝑚̃𝑟

𝑛×𝑚] 𝑗𝑖̃𝑟[ = ̃𝑅
⋯ 𝑟̃11
⋮
⋯ 𝑅̃ = 𝑟̃𝑖1
⋮
⋯ [𝑟̃𝑚1

که  mبیانگر تعداد گزینهها و  nبیانگر تعداد معیارهاست.
 .4تعیین ماتریس تصمیم فازی وزندار :با توجه به وزن معیارهای مختلف ،ماتریس تصمیم فازی وزندار از
ضربکردن ضریب اهمیت مربوط به هر معیار در ماتریس بیمقیاسشدة فازی و بهصورت رابطۀ  7بهدست میآید
(عطائی:)50 :1389 ،
𝑤 𝑣̃𝑖𝑗 = 𝑟̃𝑖𝑗 .
𝑗̃

()7

که 𝑗̃𝑤 بیانکنندة ضریب اهمیت معیار 𝑗𝐶 است؛ بنابراین ،ماتریس تصمیم فازی وزندار بهصورت زیر خواهد بود:
()8

𝑛 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 ; 𝑗 = 1,2, … ,

𝑛×𝑚] 𝑗𝑖̃𝑣[ = ̃𝑉

9

ارزیابی و رتبهبندی وبسایت هتلهای پنجستارة شهر مشهد با استفاده از...
𝑛𝑣̃1
⋮
𝑛𝑖̃𝑣
⋮
] 𝑛𝑚̃𝑣

⋯
⋯
⋯

𝑗𝑣̃1
⋮
𝑗𝑖̃𝑣
⋮
𝑗𝑚̃𝑣

𝑣̃11
⋮
̃
𝑣
̃
𝑉 = 𝑖1
⋮
[𝑣̃𝑚1

⋯
⋯
⋯

 .5یافتن حل ایدهآل مثبت و حل ایدهآل منفی فازی :حل ایدهآل و حل ضدایدهآل فازی بهترتیب بهصورت
روابط  9و  10تعریف میشوند 𝑣̃𝑗+ .بهترین مقدار معیار  iاز بین تمامی گزینهها و  𝑣̃𝑗−بدترین مقدار معیار  iاز میان همۀ
آنهاست (عطائی.)50 :1389 ،
()9
()10

𝑛 𝑣̃𝑗+ = 𝑀𝑎𝑥𝑖 (𝑣̃𝑖𝑗3 ) 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 ; 𝑗 = 1,2, … ,
𝑛 = 𝑀𝑖𝑛𝑖 (𝑣̃𝑖𝑗1 ) 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 ; 𝑗 = 1,2, … ,

𝑣̃𝑗−

𝐴+ = {𝑣̃1+ , 𝑣̃2+ , … , 𝑣̃𝑛+ } ,
,

} , … , 𝑣̃𝑛−

{𝑣̃1−

, 𝑣̃2−

−

= 𝐴

 .6محاسبة فاصله از حل ایدهآل و منفی ایدهآل :فاصلۀ هر گزینه از حل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی،
بهترتیب از روابط  11و  12قابلمحاسبه است:
𝑛

()11

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

) 𝑑(𝑣̃𝑖𝑗 , 𝑣̃𝑗+

∑ = 𝑆𝑖+

()12

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

) 𝑑(𝑣̃𝑖𝑗 , 𝑣̃𝑗−

∑ = 𝑆𝑖−

 dفاصلۀ بین دو عدد فازی است که اگر

( , 𝑏1 , 𝑐1

 ) 𝑎1و

( , 𝑏2 , 𝑐2

𝑗=1
𝑛
𝑗=1

 )𝑎2دو عدد فازی مثلثی باشند ،فاصلۀ دو عدد

برابر است با:
()13

1
] 𝑑 = √ [(𝑎1 − 𝑎2 )2 + (𝑏1 − 𝑏2 )2 + (𝑐1 − 𝑐2 )2
3

 .7محاسبة شاخص شباهت :شاخص شباهت از رابطۀ  14محاسبه میشود:
()14

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

𝑆𝑖−
𝑆𝑖+ + 𝑆𝑖−

= 𝒊𝑪𝑪

 .8رتبهبندی گزینهها :در این مرحله ،با توجه به میزان شاخص شباهت ،گزینهها رتبهبندی میشوند؛ بهطوریکه
گزینههای با شاخصهای شباهت بیشتر در اولویت قرار دارند.

بحث و یافتهها
پس از شناسایی  51شاخص برای ارزیابی وبسایت هتلها ،وزن نسبی فازی هر شاخص ،از نتایج مطالعات خی و دیگران
( )2013استخراج شد ( .)Qi et al, 2013: 84وزنهای نسبی فازی شاخصها در قالب ساختار سلسلهمراتبی در جدول 3
گزارش شده است .درادامه ،وزن نهایی فازی هر شاخص ،بهمنظور استفاده در مرحلۀ دوم فرایند اجرایی تحقیق ،یعنی
ارزیابی و رتبهبندی وبسایتهای هتلها براساس روش شباهت به حل ایدهآل فازی ،براساس رابطۀ  1محاسبه شد.
سپس براساس نظرسنجی از خبرگان ،وبسایت هتلهای پنجستارة مشهد براساس مقیاسهای فازی مقایسه و
امتیازدهی شدند .این ارزیابیها در قالب سه حوزة عملکرد کارکردی ( 25شاخص) ،عملکرد قابلیت استفاده ( 26شاخص) و
عملکرد کل ( 51شاخص) انجام گرفت؛ بنابراین ،در مرحلۀ اول ،وبسایت هتلها براساس شاخصهای عملکرد کارکردی
ارزیابی شدند که نتایج آن در جدول  4آمده است .همانطورکه در این جدول مشاهده میشود ،هتل قصر طالیی دارای
کمترین فاصله از حل ایدهآل ( )10/11و بیشترین فاصله از حل ضدایدهآل ( )7/59است؛ بنابراین ،شاخص شباهت برای
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این هتل -که از نسبت فاصله از حل ایدهآل به مجموع فاصله از ایدهآل و ایدهآل منفی بهدست میآید -دارای بیشترین
مقدار است ( )0/43و بهترین وضعیت را در میان سایر هتلها دارد .پس از مشخصشدن شاخص شباهت برای هر گزینه،
وزن نرمالشدة مربوط به این شاخص ،از نسبت مقدار شاخص شباهت هر گزینه به مجموع مقادیر این شاخص در تمامی
گزینهها تعیین شد .درنهایت ،با توجه به نتایج ،وبسایت هتل قصر طالیی با وزن (نرمالشدة)  ،0/25از نظر کارکردی
بهترین عملکرد را در میان وبسایت هتلهای دیگر دارد .وبسایتهای هتلهای درویشی ( ،)0/21پارس ( ،)0/19هما
( ،)0/18و پردیسان ( )0/16نیز از این نظر در رتبههای بعدی قرار دارند.
جدول  .3وزن نسبی شاخصهای ارزیابی وبسایت هتل براساس ساختار سلسلهمراتبی

منبعQi et al, 2013:84 :
جدول  .4نتایج خروجی تاپسیس فازی برای مقایسة وبسایت هتلها براساس عملکرد کارکردی
هتل

هتل درویشی
هتل قصر طالیی
هتل پردیسان
هتل پارس
هتل هما

فاصله از

فاصله از

شاخص

وزن

حل ایدهآل

حل ضدایدهآل

شباهت

نرمالشده

11/12
10/11
13/12
11/79
12/33

6/36
7/59
4/97
5/66
5/34

0/36
0/43
0/27
0/32
0/3

0/21
0/25
0/16
0/19
0/18
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در مرحلۀ بعدی ،وبسایت هتلها براساس شاخصهای قابلیت استفاده ارزیابی شدند .با دخالتدادن وزنهای فازی
شاخصهای مربوط به این بخش و براساس ارزیابی وبسایتها ،درنهایت ،نتایج خروجی روش شباهت به حل ایدهآل
فازی بهصورت جدول  5گزارش شد .مانند روند گذشته ،فاصله از حل ایدهآل و ضدایدهآل برای هر گزینه ،محاسبه و
شاخص شباهت مربوط به هر گزینه نیز مشخص شد و درنهایت ،وزن نرمالشدة هر گزینه نیز محاسبه شد .براساس نتایج
این بخش مشخص شد که وبسایت هتل درویشی با وزن  ،0/22بهترین عملکرد را از نظر قابلیت استفاده در میان سایر
هتلهای مورد بررسی دارد .هتلهای قصر طالیی ( ،)0/21هما ( ،)0/2پردیسان ( ،)0/19و پارس ( )0/18از این نظر در
رتبههای بعدی قرار دارند.
جدول  .5نتایج خروجی تاپسیس فازی برای مقایسة وبسایت هتلها براساس عملکرد قابلیت استفاده
هتل

هتل درویشی
هتل قصر طالیی
هتل پردیسان
هتل پارس
هتل هما

فاصله از

فاصله از

شاخص

وزن

حل ایدهآل

حل ضدایدهآل

شباهت

نرمالشده

21/75
22/67
23/91
24/98
23/46

17/56
16/36
14/7
13/42
15/07

0/45
0/42
0/38
0/35
0/39

0/22
0/21
0/19
0/18
0/2

درنهایت ،براساس ارزیابی وبسایت هتلهای مورد مطالعه و تمامی شاخصهای استخراجشده ( 51شاخص) ،عملکرد
کل این وبسایتها -که درواقع شامل عملکرد کارایی و عملکرد قابلیت استفاده است -ارزیابی شد که نتایج آن در
جدول  6گزارش شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،هتلهای قصر طالیی و درویشی با وزن یکسان ،0/22
بهترین عملکرد کلی وبسایت را دارند .هتل هما با وزن  0/19در رتبۀ بعدی قرار دارد و هتلهای پردیسان و پارس نیز
بهطور مشترک با وزن  0/18در انتهای این رتبهبندی قرار دارند.
جدول  .6نتایج خروجی تاپسیس فازی برای مقایسة وبسایت هتلها براساس عملکرد کل
هتل

هتل درویشی
هتل قصر طالیی
هتل پردیسان
هتل پارس
هتل هما

فاصله از

فاصله از

شاخص

وزن

حل ایدهآل

حل ضدایدهآل

شباهت

نرمالشده

32/87
32/79
37/04
36/77
35/79

23/92
23/95
19/66
19/08
20/41

0/42
0/42
0/35
0/34
0/36

0/22
0/22
0/18
0/18
0/19

جدول  7نتایج کلی ارزیابی وبسایت هتلهای پنجستارة مشهد شامل هتلهای درویشی ،قصر طالیی ،پردیسان،
پارس و هما را نشان میدهد .همانطورکه مالحظه میشود ،از نظر عملکرد کارکردی وبسایت بهترتیب هتلهای قصر
طالیی ،درویشی ،پارس ،هما و پردیسان ،از نظر عملکرد قابلیت استفادة وبسایت هتلهای درویشی ،قصر طالیی ،هما،
پردیسان و پارس ،و از نظر عملکرد کل وبسایت هتلهای درویشی و قصر طالیی بهطور مشترک در رتبۀ اول ،هتل هما
در رتبۀ دوم و هتلهای پردیسان و پارس بهطور مشترک در رتبۀ سوم قرار دارند.
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جدول  .7نتایج ارزیابی عملکرد و رتبهبندی وبسایت هتلها
هتل

هتل درویشی
هتل قصر طالیی
هتل پردیسان
هتل پارس
هتل هما

عملکرد کارکردی

رتبه

0/21
0/25
0/16
0/19
0/18

2
1
5
3
4

عملکرد قابلیت
استفاده

0/22
0/21
0/19
0/18
0/2

رتبه

1
2
4
5
3

عملکرد
کل

0/22
0/22
0/18
0/18
0/19

رتبه

1
1
3
3
2

شکل  3مقایسۀ بین نتایج ارزیابی وبسایت هتلهای پنجستارة مشهد ،از سه بعد عملکرد کارکردی ،عملکرد قابلیت
استفاده و عملکرد کل را بهتر نمایش میدهد .همانطورکه مشخص است ،عملکرد کارکردی وبسایت هتل قصر
طالیی ،در مقایسه با سایر هتلها ،تفاوت قابلتوجهی داشته است .این درحالی است که وبسایت هتل درویشی ،از نظر
عملکرد قابلیت استفاده وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به آن دارد و درنهایت ،عملکرد کل وبسایت این هتلها یکسان بوده
است.

شکل  .3مقایسة وضعیت عملکرد وبسایتهای هتلهای پنجستارة مشهد

نتیجهگیری
هتلها یکی از مهمترین مراکز اقامتی و خدماترسانی در ارتباط با مقاصد گردشگری هستند .ارائۀ اطالعات جامع و
شفاف از خدمات در فضای مجازی ،نقش زیادی در انتخاب هتل و توسعۀ بازار آن توسط گردشگر دارد .در این راستا،
عملکرد باالی وبسایت هتل ،بهعنوان یک مزیت رقابتی در جذب گردشگر مطرح است .در مطالعات مختلفی ،وضعیت
وبسایت هتلها در گذشته (اغلب خارجی) بررسی شده که در تمامی آنها ،تعداد شاخص و معیار مورد مطالعه ،بهمراتب
کمتر از تعداد شاخصهای مورد بررسی در این مقاله است .همچنین بیشتر آنها به یک بعد از شاخصها پرداختهاند و
بهطور جامع موضوع را بررسی و تحلیل نکردهاند و این نقطۀ تفاوت این مطالعه با سایر مطالعات است .با وجود پژوهش
خی و دیگران ( -)2013که بهنوعی مطالعۀ جامعی از شاخصهاست -این مطالعه عالوهبر بررسی آن شاخصها ،با
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بهرهگیری از سایت الکسا -که به رتبهبندی سایتها اختصاص دارد -به ارزیابی وبسایتها پرداخته است .شاخصهای
متعددی برای ارزیابی وبسایت هتلها مدنظر قرار گرفتهاند .در پژوهش حاضر ،با ارزیابی جامعی از این شاخصها در
قالب دو بعد عملکرد کارکردی (کارایی) و عملکرد قابلیت استفاده ،چارچوب نسبتاً جامعی بهمنظور ارزیابی وبسایت هتل
ارائه شد که پیش از این در مطالعات داخلی ،به این گستردگی ارائه نشده بود یا دستکم نگارندگان به آن دسترسی
نداشتند .در فرایند اجرایی پژوهش ،براساس شناسایی  51شاخص و مشخصکردن وزن فازی هریک از این شاخصها،
درنهایت با استفاده از روش تاپسیس فازی ،براساس ارزیابیهای صورتگرفته ،هتلهای پنجستارة مشهد رتبهبندی شدند.
مطابق نتایج ،این هتلها از نظر عملکرد کارکردی ،عملکرد قابلیت استفاده و عملکرد کل ،با یکدیگر متفاوتاند .از
طرفی مشاهده شد که رتبهبندی وبسایت این هتلها ،در هریک از سه بعد مورد مطالعه متفاوت است؛ برای مثال ،هتل
پارس ،اگرچه از نظر عملکرد قابلیت استفاده در رتبۀ سوم قرار دارد ،از لحاظ عملکرد کارکردی رتبۀ انتهایی را دارد و این
موضوع سبب شده است که در ارزیابی عملکرد کل ،این هتل در آخرین رتبه قرار بگیرد؛ بنابراین ،برای ارتقای وضعیت
وبسایت یک هتل باید به دو بعد اصلی آن ،یعنی هم شاخصهای کارکردی (کارایی) و هم شاخصهای قابلیت استفاده
توجه کرد.
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