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چکیده
در سالهای اخیر ،اینترنت بهسرعت گسترش یافته و تأثیرات زیادی را در صنایع مختلف به ارمغان آورده است .در این میان،
وب سایتهای پورتال دروازهای ارتباطی برای دسترسی به اینترنت میباشند .در روند توسعه و پیشرفت  ،وب سایت پورتال از
خدمات تک منظوره به چند منظوره تغییر وضعیت داده و در زمره وب سایتهای برجسته طبقه بندی شده است .با این حال،
کیفیت خدمات هر یک از این وب سایتها در نگاه کاربران ،از فردی به فرد دیگر متفاوت است .در میان این نظرات ،بسیاری از
ویژگیهای ناملموس وجود دارند که برای اندازه گیری دشوار به نظر میرسند .بنابراین ،ما برای غلبه بر موانع ذهنی پاسخ
دهندگان ،از نظریه مجموعه فازی بهعنوان واحد اندازه گیری عملکرد استفاده نموده و جهت به دست آوردن وزن معیارها از
روش ای.اچ.پی استفاده نمودهایم .عالوه بر این ،برای رتبه بندی عملکرد کیفیت خدمات هر پورتال از روش ویکور بهرهمند
گشتهایم .جهت نمایش کاربرد تجربی این روش ،از چهار وب سایت پورتال انتخابی در داخل ایران استفاده گردیده است.
واژههای کلیدی :ای.اچ.پی  ،نظریه مجموعه فازی ،وب سایت پورتال،کیفیت خدمات ،ویکور

283

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،7زمستان 1399

 -1مقدمه
وب جهان گستر ) (WWWبهشدت افزایش یافته و این موضوع رکورد جدیدی در افزایش جمعیت کاربران به ارمغان
آورده است .تا پایان سال  ،2012آمار نشان میدهد که کاربران آنالین بیش از  10میلیون نفر بودهاند .این موضوع در حالی
است که سیستمهای محاسبه کننده بازدیدهای اینترنتی تنها  ٪48از کل این آمار را که شامل کاربران شبکههای کاربردی
تکنولوژی ( 6.3 ( )TANetمیلیون) و کاربران تلفن همراه ( 21میلیون) میباشد را گزارش دادهاند [فایند .]7 ،این موضوع
نشان میدهد که اینترنت تا حد زیادی سبک زندگی مردم را از نظر سرگرمی ،راهی برای کسب اطالعات ،و دریافت پیامهای
تجاری تغییر داده است.
یک فرد بهتنهایی میتواند تمامی فعالیتهای آنالین را تجربه نماید؛ با این حال ،با توجه به تنوع موجود در اینترنت،
کاربران باید از طریق وب سایتهای پورتال به اینترنت وارد شوند .به تعریفی دیگر ،وب سایتهای پورتال دروازه ورودی به
اینترنت میباشند[کوهن .]5 ،از زمان توسعه وب سایتهای پورتال ،بسیاری از وب سایتها این خدمات را از طریق
سرویسهای موتور جستجو به کاربران آغاز نمودهاند.عالوه بر این ،آنها در مقیاسی بزرگتر توسط خدمات درخواستی کاربران
جهت گیریهای الزم را انجام دادهاند مانند :سرویس ایمیل ،نقشهها ،انجمنها ،سرویسهای خبری و غیره .با این وجود ،با
گسترش وب سایتهای پورتال  ،تنوع خدمات و کیفیت آنها ،میزان کاربران ورودی به وب سایت را تحت تأثیر قرار داده است
بنابراین ارزیابی کیفیت خدمات وب سایت پورتال یک مسئله مهم امروزی بشمار میرود.
مقیاس سروکوال ()SERVQUALکه بهخوبی شناخته شده است [پاراسورامان و همکاران ]14 ،.یک ابزار مهم برای
بررسی ،استخراج ،ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت کیفیت خدمات در صنایع خدماتی و تولیدی میباشد .با این حال ،بسیاری
از محققان [زی و همکاران ]22 ،اعتقاد دارند که مقیاس سروکوال باید با شرایط وفق داده شود بهطوری که میتوان آن را در
مسائل مربوط به کیفیت خدمات آنالین نیز استفاده نمود .عالوه بر این ،همراه با پیشرفت تکنولوژی اطالعات ،الزامات مورد نیاز
برای کیفیت خدمات اینترنتی بهطور مداوم در حال افزایش است .این پدیده برای ارزیابی و توضیح توسط یک معیار واحد
بسیار دشوار به نظر میرسد زیرا تبدیل به یک مشکل تصمیم معیارهای چندگانه گشته است .نگرانی بعدی در این رابطه
شناخت ذهنی میباشد که ممکن است همراه با وضعیت عدم اطمینان غیرقابل اجتناب و ابهام ،از ارزیابی به ارزیابی دیگر
متفاوت باشد.
تصمیم گیری چند معیاری ( )MCDMطی سالهای بسیار و بهطور گستردهای در مطالعات تصمیم گیری مورد استفاده
قرار گرفته است که از این میان از روشهای فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو ویکور ( )VIKORبهطور
گستردهای در زمینههای مختلف استفاده گردیده است[تی.زنگ و هوانگ  .]19 ،همراه با معرفی و توسعه نظریه مجموعه فازی
[زاده و همکاران ،]27 ،مدیریت و تصمیم گیری بسیاری از مشکالت نیز با این روشها تسهیل گردیده است .همچنین این
روشها عالوه بر جلوگیری از عدم اطمینان و ابهام ،در به دست آوردن اطالعات عینی بیشتر نیز کمکهای بسیاری نمودهاند.
این مقاله امیدوار است بتواند وب سایتهای پورتال با خدمات کیفی خوب را از طریق روشهای تصمیم گیری چند
معیاری فازی ارزیابی نماید .در زمان ارائه این ارزیابی ،از ای.اچ.پی برای ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از وب سایتهای
پورتال بر اساس اهداف ،ابعاد و معیار ارزیابی استفاده شده است .همچنین از نظرات خبرگان جهت پیاده سازی و اندازه گیری
وزن معیارها استفاده گردیده است .در نهایت ،از روش ویکور جهت ایجاد یک لیست طبقه بندی امتیاز بندی شده از وب
سایتهای پورتال با خدمات کیفی باال استفاده نموده تا فروشندگان الکترونیکی بتوانند از این مدل بهعنوان استراتژی مدیریتی
خود جهت کسب و کاری موفق بهرهمند گردند.
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 -2پیشینه پژوهش و مبانی نظری
روش ارزیابی این مطالعه متشکل از چندین مرحله میباشد که ارکان اصلی آن در شکل ( )1نشان داده شده است .ابتدا،
ابعاد کیفیت خدمات و معیارهایی را که از نظر کاربران مهمتر تشخیص داده میشوند را مشخص مینماییم .در ادامه آن پس از
ساخت سلسله مراتب ارزیابی معیارها ،وزن معیارها با استفاده از روش ای.اچ.پی محاسبه مینماییم .بعد از آن اندازه گیری
عملکرد مربوط به هر معیار زیر نظر نظریه مجموعه فازی انجام میپذیرد .در نهایت ،از روش ویکور برای رسیدن به نتایج نهایی
رتبه بندی استفاده می نماییم .شرح مفصلی از هر مرحله در هر یک از زیر بخشهای فرعی زیر توضیح داده شده است.

معیارها برای سنجش
کیفیت خدمات
روش ای.اچ.پی
وزن معیارها
تئوری مجموعههای فازی
سنجش عملکرد
روش ویکور
رتبه بندی کیفیت
خدمات
وب سایتهای پورتال
شکل  :1چارچوب ارزیابی کیفیت خدمات وب سایت پورتال

-2-1کیفیت خدمات وب سایت پورتال
کالرک و فالهرتی [ ]4نشان دادهاند که وب سایت پورتال نقطه ورود کاربران اینترنت برای جستجوی اطالعات و همچنین
ارائه دهنده خدمات اختصاصی برای راحتی دسترسی کاربران به اینترنت و تصریح اطالعات مورد نیاز آنها میباشد .لذا از وب
سایت پورتال در هر سایت ،بهعنوان یک نقطه ورودی به سایر مطالب در اینترنت استفاده میشود .اصطالح وب سایت پورتال
اشاره به وب سایتی دارد که کاربران اینترنت بعد از اجرای نرم افزار مرورگر با آن در تماس بوده و میتوانند از طریق این وب
سایت پورتال به وب سایتهای دیگر متصل شده و یا از خدمات ارائه شده در همین وب سایت پورتال استفاده نمایند.
اگر چه کیفیت خدمات بهطور فزاینده ،نقشی مهم در بازاریابی خدمات ایفا میکند ،اما تعیین کمیت منطقی آن به دلیل
ماهیت خود سرویس بسیار دشوار میباشد .سروکوال توسط پاراسورامان و همکاران[ ]14در سال 1988پیشنهاد شده است که
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بهعنوان بهترین ابزار ارزیابی در حوزه کیفیت خدمات شناخته میشود .در سروکوال ،پنج بعد به شرح زیر وجود دارد :ملموس
بودن ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،تعهد و همدلی.
در ارزیابی کیفیت خدمات صنعت اطالعات توسط[ هوانگ  8؛ نواک و همکاران  ]12همچنان شک و شبهاتی در رابطه با
استفاده از ابزار ارزیابی توسط پنج بعد سروکوال وجود دارد .مقاالت مختلفی این دستاورد را رواج دادهاند .در واقع ،مهمترین
مشکل در هنگام استفاده از این ابعاد این است که آیا میتوان با این پنج بعد تمامی جوانب را اندازه گیری نمود یا خیر .برای
مثال زی و همکاران ،]22[ ،از پنج بعد جهت برآورد کیفیت خدمات وب سایتهای جستجو استفاده نمودهاند و دریافتند که
نمیتوانند برای توصیف نیازهای کاربران از آنها استفاده نمود.
عالوه بر این ،برخی از مقاالت نشان میدهند که این ابعاد نیازمند اصالح میباشند تا بتوان آنها را با صنایع خدمات
اطالعات مختلف وفق داد .از جمله دیگر مقاالت مربوطه به این بحث در جدول ( )1نمایش داده شده است.با توجه به پیشینه
ذکر شده در همین جدول ،یک چارچوب سلسله مراتبی با استفاده از روش ای.اچ.پی ایجاد شده است که در ادامه بحث از آن
برای تعیین وزن معیارها استفاده گردیده است.
جدول  :1ابعاد کیفیت وب سایتها در مطالعات قبلی
نویسندگان /ابعاد

A

پاسخ گویی

●

شخصی سازی

●

ویژگیهای سایت

●

امنیت

●

B

C

D

E

F

G

●
●

●

موتور جستجو و کاتالوگ سایت

●

تجارت الکترونیک

●

●
●

●

H

●

●

●

ملموس بودن

●

●

قابل اعتماد

●

●

راحتی

●

●
●

●

●

●

سهولت استفاده

●

●

دسترسی

●

●

یکدلی

●

●

●

●

(Aچانگ و همکاران [ (B ]3وانگ و لیو[ (C ]20یی و همکاران [ (D ]25کو و همکاران []9
 (Eلی و همکاران [(F ]10یانگ و جون [(G ]24لیو و آرنت [ (H ]11سید و ویگند []17

 -2-2فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ای.اچ.پی)
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ای.اچ.پی) توسط توماس.ال.ساتی[ ]16بهعنوان یک ابزار در دست تصمیم گیرندگان و
محققان ،پیشنهاد شده و آن را به یکی از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاری با کاربرد گسترده تبدیل نموده است .اعتبار این
روش را میتوان در هزاران برنامه کاربردی واقعی که در آن نتایج ای.اچ.پی توسط تصمیم گیرندگان پذیرفته شده و مورد
استفاده قرار گرفته ،تأیید نمود [ زنگ و همکاران 18 ،؛ یانگ و لی .]23 ،این روش یک مقیاس مدرج عددی را برای اندازه
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گیری کمی و همچنین عملکرد کیفی فراهم مینماید .این روش شامل تجزیهی یک تصمیم پیچیده به یک سلسله مراتب با
اهدافی مشخص در سطوح و زیر سطوح مختلف از سلسله مراتب میباشد.
بنابراین ،ای.اچ.پی میتواند بهعنوان یک ابزار توصیفی و یک مدل تجویزی برای تصمیم گیری در نظر گرفته شود .وزن
ای.اچ.پی عمدتاً توسط تصمیم گیرندگان با مقایسه دو به دو بین این دو معیار بهمنظور آشکار نمودن اهمیت نسبی تعیین
میگردد .اگر  nمعیار ارزیابی وجود داشته باشد ،تعداد  C (n , 2)  n (n  1) / 2تصمیم توسط تصمیم گیرندگان میان
مقایسههای دوتایی صورت خواهد پذیرفت .عالوه بر این ،اهمیت نسبی به دست آمده از مقایسه دوتایی اجازه میدهد تا به
درجه خاصی از تناقض در یک دامنه پی برده شود .ال.ساتی با استفاده از بردار ویژه ماتریس مقایسه دو به دوی اصلی و با درجه
بندی نمودن تناسبها ،وزن نسبی در میان معیارها را تعیین نموده است.
عالوه بر این ،یکی دیگر از مزیتهای عمده ای.اچ.پی محاسبه معیارهای متناقض است که تصمیم گیرنده میتواند از آن
بهعنوان یک نسبت تناقض و معیارهای تولید شده تصادفی استفاده نماید .اگر چه مقدار باالی معیار تناقض نیاز به ارزیابی
مجدد از مقایسه دو به دو دارد با این حال تصمیم گیری به دست آمده در بعضی از موارد میتواند بهعنوان بهترین گزینه
انتخابی در نظر گرفته شود[ .پوهیکار و راماچاندران]15 ،

 -2-3تئوری مجموعههای فازی
برخی از عبارات همانند "خیلی واضح نیست" و "بهاحتمال بسیار زیاد" ،اغلب در زندگی روزمره شنیده میشوند .اشتراک
میان آنها بیشتر یا کمتر با عدم قطعیت همراه است .با افزایش مشکالت روزمره مختلف در شدت تنوع تصمیم گیری ،اگر ابهام
از تصمیم گیری انسان برچیده نشود ،نتایج میتواند گمراه کننده باشد .با این حال ،زاده [ ]27نظریه مجموعههای فازی و بلمن
و زاده [ ]1روش تصمیم گیری در محیطهای فازی را امروزه بیان داشتهاند .همچنین تعداد فزایندهای از مطالعات شامل مسائل
فازی ،با استفاده از نظریه مجموعه فازی راه حل آن را جستجو نمودهاند.
با در نظر گرفتن چنین ایدهای در ذهن ،این مقاله از نظریه تصمیم گیری فازی بهرهمند گشته و با توجه به قضاوت ذهنی
فازی ممکن ،به ارزیابی کیفیت خدمات وب سایت پورتال پرداخته است .معیارهای این روش برای ایجاد چارچوب کیفیت
خدمات وب سایت پورتال میتواند بهصورت عینی ساخته شود .نحوه استفاده از نظریه مجموعه فازی در این مقاله به شرح زیر
عنوان شده است:
2-3-1اعداد فازی
اعداد فازی یک زیر مجموعه فازی از اعداد حقیقی و نشان دهنده گسترش این ایده از فاصله اطمینان میباشند .با توجه به
تعریف بیان شده توسط دوبوا و پراد ] ،[6اعدادی که میتوانند این سه نیاز را برآورده سازند اعداد فازی نامیده میشوند .در
ادامه ویژگیها و نحوه محاسبه اعداد فازی مثلثی آورده شده است.
بهعنوان مثال ،عبارت "کیفیت خدمات وب سایت پورتال"
نشان دهنده یک متغیر زبانی در این مقاله میباشد .پس ممکن
است این متغیر مقدار "عادالنه" را دریافت نموده و تابع عضویت
آن از طریق این رابطه )  (TFN ) A  (X )  (L , M ,Uدر
محدوده مقیاس ( )0-100دارای مقدار عددی فازی مثلثی
گردد .ارزیابها میتوانند بهصورت ذهنی محدوده شخصی خود

x
1

کیفیت خدمات
وب سایت پورتال )U (85

)L (30) M (55

شکل  :2تابع عضویت اعداد فازی مثلثی
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را از این متغیر بهصورت ) )  (30,55,85عادالنه (   Aفرض نمایند .این فرضیات در شکل ) (2نشان داده شده است.
در مقایسه با پژوهشهای تحقیقاتی سنتی که در آن درجه اهمیت برای ویژگی خدمات با مقیاس -5نقطهای از لیکرت
سنجیده میشد ،اعداد فازی مثلثی در حال حاضر بهطور گستردهتری کاربرد دارد .مقدار زبانی تعیین شده در این مقاله در
درجه اول برای رتبه بندی ارزیابی توسط ارزیاب انتخاب شدهاند .با توجه به ماهیت و اصول اعداد فازی مثلثی در حال پیشرفت
توسط زاده [ ،]27محاسبه جبری اعداد فازی مثلثی بهصورت زیر نشان داده شده است:
جمع اعداد فازی مثلثی : 
ضرب اعداد فازی مثلثی : 
ضرب اعداد فازی مثلثی هر عدد حقیقی:
)(3

)(L1 , M 1 ,U 1 )  (L 2 , M 2 ,U 2 )  (L1  L 2 , M 1  M 2 ,U 1 U 2 ) (1
)(2

) (L1 , M 1 ,U 1 )  (L 2 , M 2 ,U 2 )  (L1L 2 , M 1M 2 ,U 1U 2

) k  A (x )  (k , k , k )  (L , M ,U )  (kL , kM , kU

2-3-2متغیرهای زبانی
با توجه به گفتههای زاده [ ،]28-30تعیین کمیت یک شرایط آشکار و پیچیده با توجه به تعاریف منطقی بسیار دشوار
میباشد بنابراین ،تعریف یک متغیر زبانی در چنین شرایطی الزم و ضروری است .یک متغیر زبانی متغیری باقدرت بیان زبانی و
تعیین کننده مقدار ارزشی آن است.
یکی از نمونههای متغیر زبانی "کیفیت خدمات وب سایت پورتال" است که معنای آن متغیر زبانی ،میزان کیفیت خدماتی
که کاربر در طول استفاده از وب سایت پورتال تجربه مینماید ،میباشد .مقادیر ممکن برای این متغیر میتواند "بسیار
ناراضی"" ،ناراضی "" ،متوسط"" ،راضی" و یا "بسیار راضی" باشد .از ارزیابها خواسته میشود تا قضاوت خود را  ،با توجه به
هر متغیر زبانی که توسط یک عدد فازی مثلثی در محدوده مقیاس ( )0-100نشان داده شده است ،انجام دهند .همچنین
ارزیابها میتوانند بهطور ذهنی متغیر زبانی شخصی خود را فرض نمایند.

 2-3-3فازی سازی
نتایج تصمیمات معادل فازی هر جایگزین ،یک عدد فازی است .بنابراین ،الزم است که یک روش غیر فازی برای رتبه بندی
اعداد فازی طی مقایسه کیفیت خدمات هر جایگزین استفاده گردد .به عبارت دیگر ،فازی سازی یک تکنیک برای تبدیل اعداد
فازی به اعداد مجعد واقعی است ،و روش فازی سازی برای به دست آوردن بهترین عملکرد غیر فازی ) (BNPکاربرد دارد.
روشهای متعددی به این منظور در دسترس میباشند .میانگین از حداکثر ،مرکز سطح ) (COAو روش برش آلفا )(α-cut
روشهای رایج در این زمینه میباشند [زلنی .]31 ،در این مقاله از روش مرکز سطح به دلیل سادگی و عدم نیاز به قضاوت
شخصی ارزیاب استفاده گشته است .مقدار فازی سازی شده اعداد فازی از معادله زیر به دست آمده است.

)BNPij  [(U ij  Lij )  (M ij  Lij )] / 3  Lij , 1  i , j  m (4

 2-4روش ویکور
ویکور توسط اوپریکوویچ و زنگ ] ، [13بر اساس مفهوم برنامه نویسی توافقی تصمیم گیری چند معیاری با مقایسه میزان
"نزدیکی" به جایگزین "ایده آل" پیشنهاد گردید .اندازه گیری چند معیاری برای رتبه بندی توافقی بر اساس ال.پی متریک
( )L-P Metricتوسعه یافته و بهعنوان یک تابع تجمع در برنامه نویسی توافقی مورد استفاده قرار میگیرد[ اوپریکوویچ و
زنگ 13؛ یو  .]26این روش بر رتبه بندی و انتخاب مجموعهای از گزینههای جایگزین تمرکز دارد و راه حل توافقی برای یک

288

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،7زمستان 1399

مسئله با معیارهای متناقض را تعیین مینماید .این راه حل میتواند تصمیم گیرندگان را برای رسیدن به یک تصمیم نهایی
کمک نماید .روش رتبه بندی توافقی ویکور شامل مراحل زیر میباشد:
[گام  :1تعیین بهترین (سودمندی  /سطح ایده آل) و بدترین (قابل تحمل  /بدترین سطح) مقدار]

با فرض این که معیار  jام نشان دهنده یک سود باشد ،پس بهترین مقدار برای کارگذاری در تمامی توابع معیارها به ترتیب

(سودمندی  /سطح ایده آل) } {x *j | j  1, 2,..., nو بدترین مقدار (قابل تحمل  /بدترین سطح) }{x j | j  1, 2,..., n
خواهد بود.
[گام  :2محاسبه  S i |i  1, 2,..., mو  Ri |i  1, 2,..., mاز ال.پی متریک بر اساس رابطه ( )5با دادههای نرمال شده]

برای محاسبه مقادیر  S i , R iروابط آنها در معادالت ( )6و ( )7ارائه شده است بهطوری که ] S i , R i  [0,1و صفر نمایانگر
بهترین (سودمندی  /سطح ایده آل) و یک نمایانگر بدترین انتخاب میباشد.
n

)(5

L pi  { [w j (x *j  x ij ) / (x *j  x j )] p }1/ p
j 1

1  p  , i  1, 2,..., m
n

)(6

S i   [w j (x *j  x ij ) / (x *j  x j )], i  1, 2,..., m
j 1

)R i  max j [w j (x *j  x ij ) / (x *j  x j )], i  1, 2,..., m (7
[گام  :3محاسبه افتراق  Q i i  1, 2,..., mبرای رتبه بندی]

نحوه محاسبه در رابطه ( )8تعریف شده است بهطوری که در آن ( S *  min i S iبهترین مقدار  ) S *  0و
( S   max i S iبدترین مقدار  ) S   1و مقدار ]   [0,1بهعنوان وزن استراتژی "معیار حداکثر" یا "حداکثر کارایی
گروه") معرفی و معمو ًال مقدار آن برابر    0.5میباشد .در این پژوهش ،مقدار  برابر  0.5 ،0و  1برای تجزیه و تحلیل
حساسیت تعیین شده است.
)Qi   [(S i  S * ) / (S   S * )]  (1  )[(R i  R * ) / (R   R * )], i  1, 2,..., m (8

[گام  :4رتبه بندی و بهبود گزینههای جایگزین]

گزینههای جایگزین بهصورت نزولی بر اساس مقادیر  S , R ,Qمرتب شده و افتراق میان معیارها کاهش مییابد .نتایج حاصله
برابر سه لیست رتبه بندی ،با بهترین مقدار جایگزین (کمترین مقدار هر کدام) خواهد بود.
[گام  :5ارائه یک راه حل توافقی]
برای وزن دهی معیارهای داده شده ،جایگزین( '  ،) aبر اساس مقدار اندازه گیری شده  Qبهترین انتخاب خواهد بود اگر دو
شرط زیر برقرار باشد:
 )1مزیت قابل قبول  :اگر  Q (a '')  Q (a ')  DQبرقرار باشد به شرطی که ( ''  aدومین پیشنهاد جایگزین در
لیست رتبه بندی شده توسط ) Q ; DQ  1(J  1باشد J .تعداد پیشنهادهای جایگزین میباشد.

289

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،7زمستان 1399

 )2ثبات قابل قبول در تصمیم گیری :پیشنهاد '  aبهترین گزینه رتبه بندی شده توسط  Sیا  Rمیباشد .این پیشنهاد
تو افقی زمانی دارای ثبات قابل قبول است که دارای حداکثر آرا (    0.5مورد قبول    0.5 ،یا با حق
وتو  )   0.5باشد .در اینجا مقدار  برابر وزن استراتژی تصمیم گیری (حداکثر کارایی گروه) میباشد.
حال اگر یکی از دو شرط فوق برقرار نباشد ،جواب پیشنهاد توافقی بهصورت زیر تعیین میگردد:


پیشنهاد ''  a ', aزمانی که شرط دوم برقرار نباشد یا



پیشنهاد )  a ', a '',..., a ( Mاگر شرط اول برقرار نباشد و )  a ( Mبر اساس رابطه  Q (a '')  Q (a ')  DQبرای
حداکثر  Mتعیین میگردد(.حداکثر نزدیکی به جواب ایده آل)

تصمیم گیرندگان میتوانند راه حل پیشنهادی به دست آمده توسط روش ویکور را قبول نمایند زیرا این روش حداکثر
کارایی گروه را بر اساس مقدار ( Sمیزان تطابق) و حداقل تأسف گروه را بر اساس مقدار ( Rمیزان عدم تطابق) تعیین مینماید.
این راه حل پیشنهادی میتواند زمینهای مناسب برای مذاکرات با توجه به تعیین وزن معیارها توسط تصمیم گیرندگان
باشد[.وو و همکاران و .]21

 -3روش پژوهش

 3-1پرسش نامه تحقیق
این مطالعه بر اساس جمعیتی باتجربه در زمینه استفاده از وب سایت پورتال بر اساس پرسش نامه تهیه و بررسی شده
است .بر اساس پایگاه جشنواره وب ایران ،چهار پورتال برتر در زمینه پورتال شهری از میان  30پورتال برتر بر اساس آرای
مردم در ایران مشخص شده است [جشنواره وب ایران]2 ،؛ بنابراین ،این مطالعه بر روی چهار وب سایت پورتال بهعنوان مبنای
امتیاز دهی عملکرد این گونه وب سایتهای پورتال انجام پذیرفته است.
چهار پورتالی که ارائه دهنده خدماتی با معیارهای پاسخ دهی سریع ،شخصی سازی ،خدمات ویژه  ،امنیت و اثربخشی
میباشند ،انتخاب گردیده تا از طریق آنها به شناسایی معیارهای مهم ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی برای وب سایت
پورتال پرداخته شود .پورتالهای فوق عادیترین انتخاب از میزان پورتالهای پربازدید میان کاربران میباشد .از میان  286نظر
سنجی ،تعداد  49عدد از آنها به دلیل نرخ بازگشت  38درصدی فاقد اعتبار بودهاند .آمار جمعیتی نشان میدهد که  33درصد
از پاسخ دهندگان متعلق به گروههای سنی  21تا  25و  31تا  35بوده و حداقل  ٪72از آنها تا کنون مدرک دانشگاهی
دریافت نمودهاند.
پرسش نامه ارزیابی کیفیت خدمات جهت ارزیابی بهطور عمده از دو بخش تشکیل شده است:
 )1اهمیت نسبی معیارها

 )2عملکرد مربوط به هر معیار وب سایت پورتال
از روش ای.اچ.پی برای به دست آوردن اهمیت وزن نسبی معیارها و از عبارات زبانی برای سنجش عملکرد مربوط به هر
معیار وب سایت پورتال استفاده شده است .بهمنظور تشکیل تابع عضویت در ارتباط با هر عبارت زبانی ،از پاسخ دهندگان
خواسته شده عبارت زبانی را میان متغیرهای "بسیار ناراضی"" ،ناراضی"" ،عادالنه"" ،راضی" و "بسیار راضی" از میان  0تا
 100رتبه بندی نمایند .سپس برای درجه بندی این توابع عضویت نمرات با یکدیگر ادغام گردیدهاند.
چهار وب سایت پورتال بزرگ بهعنوان اهداف این مطالعه تجربی انتخاب شده است .وب سایت پورتال  Aبهعنوان یک
شرکت چندملیتی ارائه دهنده یک سری از خدمات اینترنت و دربردارنده گروه عظیمی از کاربران ایرانی انتخاب شده که
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بیشترین سهم بازار را در این پژوهش به خود اختصاص داده است .وب سایت پورتال  Bبزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات
اینترنتی در ایران است و خدمات اصلی آن شامل ارتباطات تلفن همراه ،ارتباطات ثابت و اینترنت میباشد و نزدیک به 25
درصد سهم بازار را در داخل کشور در دست دارد.
وب سایت پورتال  Cاولین وب سایت پایگاه داده در ایران است .این پورتال تیم شخصی خود را در زمینه تحقیق و توسعه و
خدمات خبرگی در اختیار دارد و از طریق آنها قابلیتهای پلت فرم و تکنیکهای ادغامی را برای رفع نیازهای شرکتهای
الکترونیکی ارائه میدهد .سهم وب سایت پورتال  Cاز بازار حدوداً  15درصد میباشد .وب سایت پورتال  Dیک سرویس دهنده
خدمات اینترنتی ایجاد شده توسط یک شرکت خارجی میباشد .این سرویس دهنده خدماتی مانند ایمیل و اخبار را فراهم
میدارد .اگر چه این شرکت یکی از بزرگترین سرویس دهندههای اینترنت در دنیا بشمار میرود اما سهم آن از بازار ایران زیاد
نمیباشد و تنها به خاطر نام ونشان تجاری خود در این زمینه مشهور گشته است.

 3-2وزن معیارهای ارزیابی
شکل ( )3اوزان نسبی ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات را که با استفاده از روش ای.اچ.پی به دست آمده نشان میدهد .وزن هر
یک از ابعاد به ترتیب ،پاسخ گویی [ ، ]0.091شخصی سازی [ ،]0.053ویژگیهای سایت [ ،]0.066امنیت [ ]0.524و
اثربخشی[  ]0.267تعیین شده است.

چهار معیار باالیی که در
ارزیابی توسط وزنها رتبه
بندی شده به ترتیب زیر بوده
است :پایداری سیستم
[ ،]0.157امنیت پرداخت
کارت اعتباری [،]0.128
امنیت انتقال دادهها []0.125
و امنیت اطالعات خرید
[.]0.113

هدف

ارائه خدمات جامع و یا روش حل()0.063

پاسخ گویی ()0.091

پاسخ دهی سریع به مشکالت مشتری()0.07
حل مشکالت مشتریان بهطور مؤثر()0.021
فراهم نمودن خدمات شخصی ()0.009

شخصی سازی ()0.053

ارزیابی کیفیت خدمات وب سایت پورتال

وزن معیارهایی که عموم ًا
توسط کاربران تشریح شده به
ترتیب اهمیت  )1امنیت )2
اثربخشی بوده و کم
اهمیتترین از نگاه آنان
شخصی سازی تعیین شده
است.

ابعاد

معیارها

درک نیازها و ترجیحات مشتریان ()0.044
انجام فعالیت دوستانه ()0.018
خدمات کامل ()0.011

ویژگی سایت ()0.066

اتصاالت وب سایت ()0.004
دامنه خدمات ()0.005
جذابیت وب سایت()0.027
پاسخ به مشکل مشتری ()0.012
امنیت انتقال دادهها ()0.125
امنیت اطالعات خرید ()0.113

امنیت ()0.524

این چهار معیار بیش از
 50درصد از جمع کل را
تشکیل میدهند .ظاهراً،
نگرانی کاربران از چگونگی

امنیت پرداخت کارت اعتباری ()0.128
حفاظت از اطالعات شخصی ()0.052
امنیت راه اندازی وب سایت ()0.093
پایداری سیستم ()0.157
جستجوی مطالب داخل سایت ()0.023
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اثربخشی ()0.267

پیشنهادات برای جستجو ()0.12
سرعت اتصال ()0.037

شکل  .3اوزان  21معیار

الیه بندی اطالعات ()0.038
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برخورد و نوع کیفیت خدمات ارائه شده به آنها در طول فرآیند بیش از سایر عوامل در آنان تأثیرگذار بوده است .پایداری و
امنیت سیستم به کاربران اجازه میدهد که در زمان استفاده از وب سایتهای پورتال آرامش بیشتری را احساس نمایند.
پایداری سیستم میتوانید خدمات نوآورانهای را فراهم و فرصتهای بیشتر را در هنگام بازدید کاربران از پایگاه به خود
جذب نماید .هنگامی که تعداد کاربران رو به افزایش است ،ارزش وب سایت نیز افزایش یافته و این موضوع یک مزیت رقابتی
برای این پورتالها بهحساب میآید.
به همین نسبت در رابطه با مسائل امنیتی اگر وب سایت پورتال بتواند بهخوبی محیط امنی را برای کاربران فراهم نماید،
نرخ بهرهوری ترویج و سود بیشتری نیز عاید وب سایت پورتال خواهد شد.
 3-3عملکرد اندازه گیری کیفیت خدمات و رتبه بندی
از طریق وزن به دست آمده معیارها از روش ای.اچ.پی (شکل  ،)3میزان عملکرد هر جایگزین پیشنهادی مربوط به هر معیار
ارزیابی شده توسط ارزیابها؛ از طریق اعداد فازی ( )TFNاندازه گیری میگردد .سپس عملکرد هر یک از ارزیابها محاسبه و
از طریق آن میزان عملکرد کلی برای هر وب سایت پورتال به دست میآید .پس از آن ،با استفاده از روش مرکز سطح (رابطه )4
اعداد فازی را فازی سازی مینماییم(جدول  .)2این جدول نشان دهنده ماتریس عملکرد با بهترین ارزش ( x *jسطح مورد
نظر) و بدترین ارزش ( x jبدترین سطح) میباشد .مقادیر  S iو  R iتوسط معادالت ( )7( ،)6محاسبه و در جدول ( )3نشان
داده شدهاند .مقدار ( Q iبا  0.5 ،  =0و  )1توسط رابطه ( )8محاسبه شده و رتبه بندی پیشنهادی بر اساس اولویت در جدول
( )4نشان داده شده است .نتیجه رتبه بندی عملکرد چهار وب سایت پورتالها از طریق ویکور بدین صورت انجام پذیرفته است:

وب سایت پورتال  >) Q i = 0.0000( Aوب سایت پورتال  > ) Q i =0.4388( Bوب سایت پورتال  ≈ )0.7703 Q i =( Cوب
سایت پورتال .) Q i =0.7791( D
جدول  :2ماتریس عملکرد

[x ij ]mn

با بهترین مقدار

*
j

 xو بدترین مقدار

x j

از طریق ویکور

A

B

C

D

x *j

x j

ارائه خدمات جامع و یا روش

حلa

80.65

85.13

86.22

90.24

90.24

80.65

پاسخ دهی سریع به مشکالت

مشتریb

84.96

85.91

84.04

85.35

84.04

75.91

حل مشکالت مشتریان بهطور

مؤثرa

75.35

74.04

77.13

73.6

77.13

73.6

فراهم نمودن خدمات شخصی

a

70.53

72.23

73.57

70.09

73.57

70.09

71.84

71.42

71.26

71.16

71.84

71.16

88.42

89.98

88.1

87.84

89.1

87.84

70.6

71.61

7.24

72.57

72.57

70.6

معیارهای ارزیابی

درک نیازها و ترجیحات
انجام فعالیت دوستانه
خدمات کامل
اتصاالت وب
دامنه

مشتریانa

a

a

سایتa

خدماتa

جذابیت وب

سایتa

پاسخ به مشکل
امنیت انتقال

مشتریa

دادههاa

امنیت اطالعات خرید

a

امنیت پرداخت کارت

اعتباریa

68.42

68.42

66.52

67.19

68.42

66.52

80.09

82.72

83.13

81.84

83.13

80.09

88.77

91.4

90.65

85.96

91.4

85.96

77.89

80.09

83.13

78.4

83.13

77.89

82.28

79.21

83.22

81.89

83.22

79.21

81.4

81.4

78.27

79.21

81.4

78.27

85.54

87.4

88.32

84.47

88.32

84.47
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حفاظت از اطالعات

شخصیa

74.91

73.3

72.17

70.53

74.91

70.53

سایتa

85.91

85.79

85.21

85.09

85.91

85.09

82.96

82.28

81.57

84.65

85.65

81.57

54.82

67.98

56.51

50.88

67.98

50.88

73.68

70.52

67.3

69.24

73.68

67.3

73.23

69.52

70.39

71.59

73.23

69.52

85.62

90.57

84.69

85.75

90.57

84.69

امنیت راه اندازی وب
پایداری

سیستمa

جستجوی مطالب داخل
پیشنهادت برای
سرعت

جستجوa

اتصالa

الیه بندی

x *j

سایتa

اطالعاتa

نشان دهنده بهترین مقدار انتخابی برای تمامی توابع معیار (سطوح مورد نظر) و

x j

نشان دهنده بدترین مقدار (بدترین سطح).

 aنشان دهنده معیارهای ارزیابی مرتبط با سود که مقدار حداکثر آن راه حل ایده آل است
 bنشان دهنده معیارهای ارزیابی مرتبط با هزینه که مقدار حداقل آن راه حل ایده آل است

جدول  :3مقادیر  Siو  Riتوسط ویکور
وب سایت پورتال

Si

Ri

وب سایت پورتال A

(1) 0.3699

(1) 0.0928

وب سایت پورتال B

(2) 0.4544

(2) 0.1246

وب سایت پورتال C

(3) 0.4788

(4) 0.1568

وب سایت پورتال D

(4) 0.5487

(3) 0.1285

نکته )( :نمایش دهنده ترتیب رتبه بندی

جدول  :4مقدار Qiمحاسبه شده با  v=0,0.5,1و ترتیب رتبه بندی پیشنهادی ویکور
وب سایت پورتال

]Qi[v=0

]Qi[v=0.5

]Qi[v=1

وب سایت پورتال A

(1) 0.0000

(1) 0.0000

(1) 0.0000

وب سایت پورتال B

(2) 0.4977

(2) 0.4833

(2) 0.3799

وب سایت پورتال C

(4) 1,0000

(3) 0.7703

(3) 0.5406

وب سایت پورتال D

(3) 0.5582

(4) 0.7791

(4) 1.0000

() نمایش دهنده ترتیب رتبه بندی

 -4نتایج تجزیه و تحلیل دادهها
در این مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد در چهار وب سایت پورتال با استفاده از نظریه مجموعه فازی و روش تصمیم گیری
چند معیاری بر اساس ارزیابی وب سایت پورتال ارائه شده است .در تجزیه و تحلیل عملکرد برای محاسبه وزن معیارها ،رتبه
بندی عملکرد وب سایت پورتال و بهبود افتراق چهار وب سایتهای پورتال ،به ترتیب از روشهای ای.اچ.پی و ویکور استفاده
شده است .بر اساس نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل ،برخی از یافتههای ضروری به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است.
روش ای.اچ.پی بکار گرفته شده در این مقاله بر اهمیت نسبی معیارهای ارزیابی عملکرد وب سایت پورتال تمرکز دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل روش ای.اچ.پی که در شکل( )3نمایش داده شده است ،نشان میدهد که تمرکز اصلی کیفیت خدمات بر
روی معیار "امنیت" است و "پایداری سیستم" بهعنوان مهمترین معیار ارزیابی در این رابطه انتخاب شده است .دلیل این
موضوع این است که وب سایتهای پورتال در صنعت خدمات فعالیت دارند و عملکرد این وب سایتهای پورتال بهشدت با
پایداری و امنیت در ارتباط میباشند .بنابراین ،بهمنظور ترغیب بیشتر کاربران  ،هر وب سایت پورتال موظف است در محافظت
و رسیدگی به این نگرانیها دقت بسیاری را بکار گیرد .عالوه بر این ،از روش ویکور برای تمرکز در ارائه اطالعات در مورد نحوه
رتبه بندی و انتخاب میان مجموعهای از گزینههای پیشنهادی و تعیین راه حل برای مسائل با معیارهای متناقض جهت یاری
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رساندن به تصمیم گیرندگان برای رسیدن به یک تصمیم نهایی استفاده شده است .در این پژوهش ،بر اساس وزن معیارهای
ارزیابی که توسط روش ای.اچ.پی محاسبه شده ،رتبه بندی عملکرد چهار وب سایت پورتال بهصورت زیر انجام پذیرفته است:
وب سایت پورتال > Aوب سایت پورتال > Bوب سایت پورتال  ≈ Cوب سایت پورتال D
 -5نتیجه گیری
وب سایت پورتال اولین اتصال برای ورود به دروازه اینترنت برای کاربران است که نه تنها منشأ دسترسی به اطالعات ،بلکه
ورود به کسب و کار و انجام عملیات نیز میباشد .با این حال ،اندازه گیری کیفیت خدمات وب سایت پورتال اغلب بهجای یک
مسئله تک بعدی یک مشکل چند الیهای است .بنابراین ،این مقاله با نگاه بهتمامی جوانب این مسئله و ارائه یک راه حل با
معیارهای چندگانه جهت ارزیابی کیفیت یک وب سایت پورتال برای پیشبرد کلیدی و نفوذ در اولویتهای کاربران در هنگام
استفاده ،گام مهمی را در این زمینه برداشته است.
در بررسی این نگرانیها ،ما روشی را برای شناسایی مهمترین معیارهای کیفیت برای چهار وب سایت پورتال بر اساس معیارهای
فوق پایه گذاری نمودهایم .گامهای این ارزیابی از مراحل زیر تشکیل شده است:

)1
)2
)3
)4

شناسایی معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات برای وب سایت پورتال؛
ارزیابی متوسط اهمیت هر معیار توسط روش ای.اچ پی بر اساس نظر تمامی پاسخ دهندگان؛
نمایش ارزیابی عملکرد وب سایت پورتال برای هر معیار با اعداد فازی تا بهصراحت بتوان دقت اولویت بندی واقعی
ارزیابان را ثبت نمود؛
استفاده از روش ویکور بهعنوان دستگاه اصلی در رتبه بندی کیفیت خدمات چهار وب سایتهای پورتال و مقایسه با
نتیجه جشنواره وب ایران

نتایج نشان میدهد که "امنیت" از سایر ابعاد مهمتر میباشد .این نشان میدهد که کاربران مراقبت اطالعاتی همچون
"امنیت پرداخت باکارت اعتباری"" ،امنیت انتقال دادهها " و" امنیت اطالعات خرید " در هر وب سایت پورتال میباشند.
بنابراین ،بهمنظور تشویق برای استفاده بیشتر ،هر وب سایت پورتال باید به این نگرانیها با دقت بیشتری توجه نماید .رتبه
دوم "اثربخشی" است که معنای آن کافی بودن اطالعات یک وب سایت پورتال جهت افزایش تمایل کاربران به بازدید دوباره از
وب سایت میباشد .همچنین برای ابعاد" ،پاسخ گویی"" ،ویژگیهای سایت" و "شخصی سازی" باید این نگرانیها نیز وجود
داشته باشد تا وب سایت پورتال در زمره توجه کاربران قرار گیرد.
نتایج رتبه بندی نهایی نشان میدهد که وب سایت پورتال  Aاز نظر کیفیت خدمات در میان چهار وب سایت پورتال در
بهترین جایگاه و به دنبال آن وب سایت پورتالهای  C ،Bو  Dقرار دارند .جالب است توجه داشته باشید که ارزیابی کیفیت
خدمات آنچنان که باید در سهم این پورتالها از بازار منعکس نشده است .این نشان میدهد که هر وب سایت پورتال دارای
تأثیر ذاتی خود میباشد و با نگاه به طیف ارزیابی در مییابیم که اگر این مقدار مثبت باشد تمایل کاربران را افزایش خواهد داد.
دلیل این موضوع این است که اکثر کاربران در محافل خود که از دوستان و بستگانشان تشکیل میشود در رابطه با تجارب
خوب خود سخن به میان میآورند و این روند کمک مثبتی برای معرفی وب سایت پورتال خواهد بود.
در نهایت ،این مقاله بر کاربرد روشها تأکید نموده و نشان میدهد که روشهای جایگزین به تصویب رسیده تا کنون ممکن
است در همه جوانب تمامی استانداردها را مالقات ننماید .بنابراین ،معتقدیم که استفاده از چند روش تصمیم گیری چندهدفه
در آیندهای نزدیک یک برداشت عادالنهتر و دقیقتری از مسائل را میتواند به همراه داشته باشد.
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