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کارافزارهــای گردشــگری ،گســترش
عملکــرد کیفیــت ( ،)QFDمزایــای
رقابتــی ،نقشــۀ شــناختی فــازی
( )FCM

چکیده
ایــن پژوهــش ،بــا بررســی نیازهــای مشــتریان و الزامــات فنــی کارافزارهــای
گردشــگری و در حقیقــت بــا اســتفاده از رویکــرد گســترش عملکــرد کیفیــت (،)QFD
تــاش دارد الزامــات فنــیای را شناســایی کنــد کــه نقــش بیشــتری در جلــب رضایــت
کارب ـران ایــن دســت از کارافزارهــا دارنــد .بــه ایــن منظــور ،بــا مــرور ادبیــات و مصاحبــه و
همچنیــن تهیــۀ پرس ـشنامههایی ،الزامــات فنــی و نیازهــای کارب ـران ایــن حــوزه شناســایی
شــده اســت .ســپس ،بــا روش نقشــۀ شــناختی فــازی ( ،)FCMوزن ایــن نیازهــا (بهعنــوان
یکــی از ورودیهــای روش  )QFDمشــخص و بــا ترســیم خانــۀ کیفیــت ،هــدف نهایــی
ایــن پژوهــش محقــق شــد کــه همــان بهدس ـتآوردن وزن اهمیــت الزامــات فنــی متناســب
بــا نیازهــای استخراجشــده بــود .ایــن الزامــات فنــی عبارتانــد از محیــط شــبکه ،رابــط
کاربــری ،تجربــۀ کاربــری ،امنیــت ،پایــگاه داده ،قالببنــدی صفحــات ،ورودی صــدا،
ورودی دوربیــن ،طراحــی مدلهــا ،طراحــی کنترلکننــده ،ابــزار جســتوجو ،رابــط
برنامهنویســیکارافــزار ( ،)APIرتبهبنــدی ،سیســتم نظردهــی ،بهینهســازی ســایت بــرای
موتورهــای جس ـتوجو ( ،)SEOنقــش کارب ـران و محتــوا کــه تمامــی ایــن اطالعــات بــه
کمــک تیــم متخصــص بهدســت آمــده اســت .همانطــور کــه نتیجــۀ ایــن بررســی نشــان
میدهــد ،در میــان الزامــات فنــی ،الــزام فنــی «محتــوا» بــا درصــد وزنــی  8/1بیشــترین
تأثیــر را در جلــب رضایــت کارب ـران دارد .درواقــع خروجــی ایــن بررســی راهنمایــی ب ـرای
ســاخت یــک کارافـزار گردشــگری بــا صــرف کمتریــن هزینــۀ ممکــن اســت ،بهگونـهای کــه
بیشــترین می ـزان رضایــت مشــتریان را جلــب کنــد.

مقدمه

پیشــرفت ســریع ّ
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (4)ICT

صنعــت گردشــگری و اوقــات فراغــت و ســاختار ســازمانهای
گردشــگری در ارائــۀ خدمــات (تحــول گردشــگری الکترونیکــی) را
تغیی��ری چش��مگیر میده��د (.)Quaglione et al. 2020
ّ
«فناوریهــای جدیــد در خریــد ســفر نقــش فزاینــدهای
ایفـ�ا میکننـ�د» ( .)San-Martín et al., 2020, p.1بــر اســاس
آم��ار رصدخان��ۀ مل��ی ارتباط��ات و جامع��ۀ اطالع��ات (،)ONTSI
میــزان فــروش توســط وبگاههــا وبرنامههــا بــه  34/4درصــد
رس��یده اس��ت ( .)ONTSI, 2017در گزارشــی جدیــد کــه از

نیلســن فــاش شــده اســت« ،ســفر» دومیــن مقولــۀ مهــم خریــد
آنالیـ�ن معرفـ�ی شـ�ده اسـ�ت ( .)Nielsen 2018درآمــد حاصــل
از ســفر الکترونیکــی در ســال  2018بــه 757میلیــون دالر
آمریــکا رســیده اســت کــه بخــش عمــدۀ ایــن ارزش متعلــق بــه
ایــاالت متحــده اســت (217میلیــون دالر) و انتظــار م ـیرود بیــن
ســالهای  2018تــا  2023بــه  7/1درصــد نــرخ رشــد ســاالنۀ
مرک��ب (5)CAGRبرسـ�د ( .)Statista, 2019یکــی از مهمتریــن
جنبههــای گردشــگری الکترونیکــی ،برنامههــای کاربــردی
گردش��گری موبایل��ی ( 6)TMAاســت.
امــروزه کارافزارهــا یکــی از جنبههــای بســیار کارآمــد

.۱گروه مهندسی صنایع ،دانشکدۀ فنی فومن ،دانشگاه تهران ،ایران
.۲گروه مهندسی صنایع ،دانشکدۀ فنی فومن ،دانشگاه تهران ،ایران( .نویسندۀ مسئول)؛ snnazari@ut.ac.ir
.۳گروه مهندسی صنایع ،دانشکدۀ فنی ،دانشگاه تهران ،ایران

4. Information & Communication Technology
5. Compound Annual Growth Rate
6. Tourism Mobile Application
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حــوزۀ ّفنــاوری اطالعاتانــد کــه امــکان دسترســی بــه انــواع
خدمــات را بــرای کاربــران تســهیل گردهانــد .کارافزارهــای
موبایلــی نخســتینبار توســط شــرکت اپــل و همزمــان بــا معرفــی
فروش��گاه کارافزارهای��ش ( )APP Storeو بالفاصلــه پــسازآن
توســط فروشــگاه گــوگل پلــی معرفــی شــد کــه هــر دوی ایــن
فروشــگاهها ،از ســال  ،2008بــه توســعهدهندگان ویترینهایــی
را بــرای توزیــعنرمافزارهایشــان بــه مشــتریها پیشــنهاد دادنــد
( .)Christian, 2015امــروزه اپــل و گــوگل در فروشــگاههای
تحــت اختیــار خــود بــه ترتیــب نزدیــک بــه  1/96و 2/46میلیــون
کارافــزار در معــرض عمــوم قــرار دادهانــد کــه در ســال 2018
مجمــوع 71/3میلی��ارد دالر درآم��د داش��ته اس��ت (Statista,
 .)2019ارقامــی کــه بــا توجــه بــه رونــد روبهرشدشــان در
ده ســال اخیــر ،انتظــار مــیرود افزایــش یابــد.
در ســالیان اخیــر ،مطالعــات متعــددی در ایــن حــوزه انجــام
شــده اســت .یکــی از ایــن مطالعــات در حــوزۀ گردشــگری بیــان
میکنــد کــه گوش ـیهای هوشــمند تأثیــر بس ـزایی در درک هرچــه
بیش��تر تجربی��ات گردش��گری دارن��د (.)Wang et al., 2012
طبــق بررســی آمــاری در ســال  ،2019کارافزارهــای گردشــگری
بــا دراختیارداشــتن  3/05درصــد از ســهم بــازار اســتفاده از
کارافزارهــای موبایلــی در ردۀ دوازدهــم و کارافزارهــای راهنمــای
نقشــه و ناوبــری بــا  1/29درصــد در رتبــۀ بیســتوچهارم
رتبهبنــدی بیشــترین میــزان اســتقبال بــه ایــن کارافزارهــا قــرار
دارنـ�د ( .)Statista, 2019بنابرایــن میتــوان اســتدالل کــرد کــه
ادغــام تلفنهــای هم ـراه هوشــمند بــا زندگــی روزمــرۀ اف ـراد آثــار
و پیامدهــای فراوانــی بــر روی رفتارهــای مســافرتی مــدرن داشــته
اس��ت ( .)Wang et al., 2016ازاینروســت کــه بهراحتــی و بــا
جســتوجوی ســاده در فروشــگاههای عرضهکننــدۀ کارافزارهــا
میتــوان بــه هــزاران کارافــزار گردشــگری دسترســی یافــت.
مروری بر ادبیات تحقیق
بــا توجــه بــا افزایــش رقابــت بیــن بخشهــا و صنایــع درگیــر
در صنعــت گردشــگری ،آنچــه موجــب بقــای رقبــا در ایــن صنعــت
میشــود مزیتــی اســت کــه بــا توجــه بــه ویژگیهــا و شــرایط
منطق ـهای یــا حتــی در ابعــاد وســیعتر ،بهمنزلــۀ یــک بــرگ برنــده،
از خـ�ود ارائـ�ه میدهنـ�د .طبـ�ق گفتـ�ۀ ینـ�گ و همـ�کاران (،)2018
دو شــرط بــرای معناداشــتن مزیــت رقابتــی وجــود دارد :وجــود
رقبــا و دســتیابی بــه عملکــردی باالتــر از متوســط .در صنعــت
گردشــگری نیــز ،هــر ناحیــه و اقلیمــی بهعنــوان یــک مقصــد
گردشــگری درحــال رقابــت اســت .رقابــت مقاصــد (گردشــگری)
توانایــی در فراهــمآوردن تجربــۀ ســفری عالــی و باکیفیــت بــرای
گردشــگران و کیفیــت بــاالی زندگــی ب ـرای ســاکنان آن منطقــه بــر
اســاس شناســایی و مدیریــت منابــع گردشــگری گوناگــون تعریــف
میش��ود ( .)Koo et al., 2016مزیــت رقابتــی بــر روی منابــع

موجــود متمرکــز اســت و نشــاندهندۀ اســتفادۀ کارآمــد و مؤثــر از
ایـ�ن منابـ�ع اسـ�ت (.)Koo et al., 2016
بــا رشــد صنعــت گردشــگری و بههمــراه آن پیشــرفت
ّفنــاوری اطالعــات کــه بــه رقابــت بیشــتر فراهمکننــدگان خدمــت
در آن منجــر شــده اســت ،پژوهشهــای فراوانــی در ایــن بخشهــا
و دربــارۀ تعامــل ایــن دو حــوزه بــا یکدیگــر انجــام شــده اســت .از
جملـ�ۀ ایـ�ن پژوهشهـ�ا ،پژوهـ�ش چـ�ن و چیـ�و ( )2018اســت
کــه نشــان میدهــد همبســتگی شــدیدی میــان راهکارهــای
ّفناورمحــور و مزیــت رقابتــی وجــود دارد .ســهم زیــادی از ایــن
پژوهشهــا را حــوزۀ کارافزارهــای گردشــگری تشــکیل داده اســت.
در همیــن راســتا ،چــن و ســای )2019( 1یــک کارافـزار گردشــگری
موبایلــی موقعیتمحــور را بــرای برنامهریــزی ســفر طراحــی
کردنــد کــه ایــن کاراف ـز ْار ّفنــاوری فیلترکــردن ترکیبــی را بهوســیلۀ
الگوریتــم بهینهســازی کلونــی مورچههــا بــرای ایجــاد یــک
سیســتم نظردهــی گردشــگری شخصیسازیشــدۀ کارآمدتــر
ترکیــب کــرده اســت .االلــوان )2020( 2در پژوهــش خــود تــاش
کــرده اســت تــا بــا توجــه بــه جنبههایــی کــه بــه رضایــت مشــتریان
اردنــی و همچنیــن اســتفادۀ ادامـهدار از کارافزارهــای ســفارش غــذا
توســط آنــان منجــر میشــود ،درک بیشــتری را در ایــن حــوزه بــا
اســتفاده از مــدل  3UTAUT2ایجــاد کنــد .تــان و همــکاران
( )2017نیــز تئــوری پذیــرش و اســتفاده از ّفنــاوری را بــا روش
حداقـ�ل مربعـ�ات جزئـ�ی گسـ�ترش دادنـ�د .وونـ�گ و همـ�کاران
( ،)2020بــا جمــعآوری دادههــای اولیــه و بهبــود یــک مــدل
ارزیابــی کارایــی جامــع از وبگاههــای موبایلــی ،مــدل مفهومــی
جدی��دی را ارائ��ه دادهان��د .جی��ا و هم��کاران ( )2016تحلیــل
جامعــی دربــارۀ عملکــرد ده کارافــزار از بهتریــن کارافزارهــای
گردشــگری (رتبهبندیشــده بــه لحــاظ میــزان دانلــود از ســوی
کاربــران) انجــام دادهانــد کــه قــادر اســت نیازهــای کاربــران را
برطـ�رف سـ�ازد .اسـ�میرنوف و همـ�کاران ( )2015ســاختاری
توصیــهای را بــرای کاربــران فراهــم کردنــد کــه در قالــب یــک
راهنمــای گردشــگری بــرای گردشــگران بــر اســاس ترجیحــات
کارب ـران و موقعیــت جــاری مقصــد گردشــگری عرضــه میشــود.
توبین��گ ( )2015کارافــزاری گردشــگری را بــرای ناحیــهای در
4
اندونــزی طراحــی و ایجــاد کــرده اســت .هاوگســتوت و کروگســتیه
( )2012ب��ا اس��تفاده از روش تحقی��ق عل��م طراح��ی ( 5)DSو
6
همچنی��ن مدل��ی بهبودیافت��ه از م��دل پذی��رش ّفن��اوری ()TAM
بـ�ه مطالعـ�ۀ پذیـ�رش کارافزارهـ�ای گردشـ�گری پرداختنـ�د .الی
( )2015بــه شناســایی مقدمــات و عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش
ّفنــاوری مســافران در کارافزارهــای راهنمــای ســفر موبایلــی بــا
1. Tsai
2. Alalwan
3. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
4. Haugstvedt & Krogstie
5. Design science
6. Technology Acceptance Model
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تعیین اهمیت الزامات
فنی متناسب با نیازهای
مشتری در کارافزارهای
موبایلی گردشگری

_

روششناسی
در ایــن بخــش ابتــدا تمامــی مراحــل جم ـعآوری دادههــا ،از
تهیــه و توزیــع پرسـشنامهها تــا چگونگــی انتخــاب پاسـخدهندگان
ً
بــه پرس ـشنامهها و مصاحبــه بــا متخصصــان کامــا تشــریح شــده
اسـ�ت .سـ�پس روش ( FCMنقشــۀ شــناختی فــازی) کــه بهمنظــور
دســتیابی بــه اوزان مرتبــط بــا هریــک از نیازهــای مشــتریان
اسـ�تفاده شـ�ده توضیح داده شـ�ده اسـ�ت .در گام بعـ�دی ،روش QFD
ً
کــه بخــش کیفــی ایــن پژوهــش را تشــکیل میدهــد کامــا
شــرح داده شــده اســت .درنهایــت ،ابزارهــا و نرمافزارهــای
تخصصــی الزم معرفــی و جایــگاه و چگونگــی اســتفاده از آنهــا
مشــخص شــده اســت .در شــکل  1تمامــی مراحــل طیشــده در
پژوهــش بــه نمایــش درآمــده اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1. Kwon

جدول  :1حوزههای مطالعاتی پژوهش
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اســتفاده از روشهــای آمــاری و همچنیــن بررســی انــواع مدلهــای
پذیــرش کمــک کــرده اســت .کــوان 1و هم��کاران ( )2013دربــارۀ
مقصــود و هــدف مشــتریها (کاربــران) از دانلــود کارافزارهــا در
حــوزۀ اقامتــی در صنعــت گردشــگری تحقیــق کردنــد و بــا تهیــۀ
پرس ـشنامۀ پنجقســمتی و کمــک تحلیلهــای آمــاری بــه بررســی
انگیــزۀ دانلــود ایــن کارافزارهــا پرداختنــد.
در حقیقــت تمامــی ایــن تحقیقــات ،دانســته یــا ندانســته،
بــر ایــن مطلــب صحــه گذاشــتهاند کــه ورود ّفنــاوری بــه حــوزۀ
گردشــگری بهنوعــی مزیتــی رقابتــی ایجــاد کــرده اســت کــه
هریــک از رقبــا پیوســته درحــال ایجــاد و اضافهکــردن یــک یــا چنــد
ویژگــی جدیــد بــه ســاختار ّفناورمحــور خــود هســتند یــا بــه عبــارت
دیگــر ،مــدام درحــال ارتقــا و بهبــود سیســتم خــود هســتندکه
همیــن بهبــود مســتمر زمینههــای کیفــی ایــن پژوهــش را فراهــم
کـ�رده اسـ�ت .طبـ�ق گفتـ�ۀ ُدپفـ�ر ( ،)2012ارائــۀ تعریفــی دقیــق از
ّفنــاوری ،بــا توجــه بــه دیدگاههــای گوناگــون دربــارۀ ابعــاد ّفنــاوری
بــه لحــاظ تازهبــودن و خروجــی دریافتشــده ،چالشبرانگیــز
اســت .امــروزه یکــی از ابعــاد ّفنــاوری کــه اســتفاده از کارافزارهــای
گردشــگری اســت ســهم بســیار زیــادی در ایــن بــازار دارد .بنابرایــن،
طراحــی کاراف ـزار گردشــگری مطابــق بــا نیازهــای مشــتری مزیــت
رقابتــی بســیار بزرگــی بــرای تمامــی ذینفعــان ایــن کارافزارهــا
خــواد بــود.
ً
چنیــن پژوهشهایــی کــه صرفــا در حــوزۀ گردشــگری بــه
اســتخراج نیازهــای مشــتریان از محصــوالت و خدمــات ّفناورمحــور
میپردازنــد نیــز کموبیــش انجــام شــده اســت .از آن جملــه،
پژوه��ش بوهالی��س و آمارانگان��ا ( )2015اســت کــه بــه افـراد کمک
میکنــد تــا درک کننــد کــه چطــور مقاصــد گردشــگری هوشــمند،
بهصــورت بالقــوه ،از طریــق پیشــنهاد محصــول و خدماتــی
کــه بهمنظــور برآوردهکــردن هریــک از نیازهــا و ترجیحــات
منحصربهفــرد گردشــگران شخصیســازتر شــدهاند ،تجربــۀ
گردشــگری را افزایــش میدهنــد و ایــن فراینــد ممکــن نیســت،
مگــر بــا اســتخراج دقیــق نیازهــای گردشــگران .در پژوهشــی دیگــر،
ه��ان و هم��کاران ( )2013نیازهــای گردشــگران را بهمنظــور بهبــود
در کارافزارهــای موبایلــی واقعیــت افــزودۀ گردشــگری در حــوزۀ
می ـراث شــهری بررســی کردهانــد .نتایــج پژوهــش آنــان از تحلیــل
موضوعــی یافتههــا بهوســیلۀ مصاحبــه بــا  26گردشــگر داخلــی
و خارجــی کــه از شــهر دوبلیــن بازدیــد کــرده بودنــد بهدســت
آمــده اســت.
بــا توجــه بــه مــرور پژوهشهــای انجامشــده ،فقــدان
ســاختاری کــه توانایــی تعییــن اهمیــت الزامــات فنــی طراحــی
یــک کاراف ـزار گردشــگری متناســب بــا نیازهــای کارب ـران را داشــته
باشــد مشــاهده میشــود .ازایــنرو ،ایــن پژوهــش ســعی دارد بــا
پرکــردن ایــن شــکاف ،برنامهنویســان را بـرای طراحــی یــک کارافـزار

گردشــگری کــه توانایــی جــذب حداکثــری کاربـران را داشــته باشــد
یــاری کنــد .در جــدول  1خالصــهای از منابــع مطالعهشــده و
شــکاف موجــود در پژوهــش نشــان داده شــده اســت.
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شکل  :1نمودار سلسلهمراتبی مراحل طیشده در پژوهش
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روشQFD

طرحریزی محصول (مرحلۀ اول)
طرحریــزی محصــول از مهمتریــن و پرکاربردتریــن
ابزارهــای کاربــردی ســازمانها و واحدهــای صنعتــی اســت.
ایــن مرحلــه ،بــه علــت شــباهت بســیار زیــاد ماتریــس آن بــه
شــکل خانــه ،بــه خانــۀ کیفیــت مشــهور اســت .خانــۀ کیفیــت
ابــزاری توانمنــد بــرای ترجمــۀ نــدای مشــتری (5)VOC
و خواســتههای کیفــی او از محصــول بــه الزامــات فنــی اســت
کــه قابلیــت پیگیــری و لحاظکــردن آنهــا را در محصــول بــه نحــو
چشـ�مگیری از طـ�رف سـ�ازمان ارتقـ�ا میدهـ�د (Rezaei et al.,
 .)2002ماتریـ�س خانـ�ۀ کیفیـ�ت ماتریسـ�ی از چههـ�ا ( )Whatsو
چگونههــا ( )Howsشــناخته میشــود.
چههــا ( )Whatsشــامل خواســتهها یــا نیازهــای مشــتریان
از محصــول یــا خدمــت ارائهشــده اســت.
چگونههــا ( )Howsنشــاندهندۀ چگونگــی اجــرای
خواســتههای مشــتریان در محصــول موردنظــر اســت (الزامــات فنــی).
خانــۀ کیفیــت ماتریســی اســت کــه در آن رابطــۀ میــان

1 . Yoji Akao
2 . Glenn Mazur
3 . Makabe
4 . Clausing
5 . Voice Of Customer
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را در صنایــع رواج و گســترش داد .ایــن روش در آغــاز فقــط
دیدگاههایــی دربــارۀ طراحــی محصــول بــود .بــا گذشــت زمــان،
 QFDتکامــل یافــت و عالوهبــر ایجــاد تعــادل میــان نیازهــای
مشــتری و وظایــف عملکــردی در طراحــی محصــول ،روابــط
بیـ�ن ایـ�ن وظایـ�ف را نیـ�ز مشـ�خص میکـ�رد .بـ�ا معرفـ�ی QFD
بــه آمریــکا و اروپــا ،ایــن ابــزار در جهــان توســعه یافــت .در
ســال  ،1996مؤسســه و جایــزۀ کیفیــت آ کائــو را گلــن مــاژور2
تأسیس کرد (.)Terninko, 1997
امــروزه و بــا تکامــل  QFDبــه همــت ماکابــه 3و کالزینــگ،4
ایــن روش در قالــب چهــار ماتریــس تحلیــل عرضــه میشــود
ً
کــه بهصــورت کامــا جامــع تمامــی مراحــل طراحــی و توســعۀ
یــک محصــول جدیــد را دربــر میگیــرد .ماتریــس مرحلــۀ اول
کــه در ایــن بررســی بــهکار رفتــه طرحریــزی محصــول (خانــۀ
کیفیــت) ،ماتریــس مرحلــۀ دوم طراحــی تولیــد ،ماتریــس مرحلــۀ
ســوم طرحریــزی فراینــد و درنهایــت ماتریــس مرحلــۀ چهــارم
طرحریــزی تولیــد اســت .در ایــن پژوهــش ،مرحلــۀ نخســت از
ایــن فراینــد کــه همــان طرحریــزی محصــول اســت اج ـرا خواهــد
شــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یوجــی آ کائــو ،1مبــدع اولیــۀ  ،QFDاســتفاده از ایــن روش

چههــا و چگونههــا ارزیابــی میشــود .نکتــۀ مهمــی کــه وجــود
دارد آن اســت کــه در منابــع پژوهشــی مختلــف  ،QFDســاختارهای
متنوعــی از خانــۀ کیفیــت ارائــه شــده اســت کــه تمامــی آنهــا،
ضمــن پیــروی از اصــول و قواعــد کلــی ایــن روش ،در حوزههــای
گوناگونــی بــهکار رفتهانــد .نمونــۀ یکــی از انــواع ایــن خانههــای
کیفیــت در شــکل  2مشــاهده میشــود.
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شکل  :2خانۀ کیفیت

تشکیل خانۀ کیفیت
استخراج نیازهای مشتری
یکــی دیگــر از گامهــای مهــم روش  QFDاســتخراج دقیــق
نیازهــای مشــتری از راههــای گوناگــون اســت .در ایــن پژوهــش،
بــا مــرور ادبیــات و مصاحبــه بــا کاربــران حــوزۀ کارافزارهــای
گردشــگری ،شــش نیــاز اساســی بهعنــوان یکــی از ورودیهــای
الزم بـرای توســعۀ کارافـزار گردشــگری جدیــد متناســب بــا نیازهــای
کاربــران اســتخراج و معرفــی شــد .ایــن نیازهــا در بخــش نتایــج
معرفــی خواهــد شــد.
تهیه و توزیع پرسشنامه
بــا اســتفاده پرس ـشنامۀ  FCMو توزیــع ایــن پرس ـشنامهها
بیــن ده نفــر از کاربرانــی کــه ســابقۀ اســتفاده از کارافزارهــای
گردشــگری را داشــتند ،اوزان هریــک از نیازهــای استخراجشــدۀ
کارب ـران در حــوزۀ کارافزارهــای گردشــگری بهدس ـت آمــده اســت.
بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش ،جامعــۀ آمــاري در ایــن بررســی
دربردارنــدۀ کاربــران حرفــهای ثابــت در حــوزۀ کارافزارهــای
گردشــگری بــوده اســت کــه دســتکم ســابقۀ یــک ســال کار بــا

6

نظری شیرکوهی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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ایــن کارافزارهــا را داشــتهاند .بایــد توجــه داشــت کــه کاربــران
نرمافزارهــای موبایلــی در بررســیها و تجزیهوتحلیلهــا بــه پنــج
دســته تقســیم میشــوند .دســتۀ اول نــوآوران 1هســتند .ایــن اف ـراد
بســیار ریسـکپذیرند و از موقعیــت اجتماعــی باالیــی برخوردارنــد
و نقدینگــی مالــی کافــی در اختیــار دارنــد ،همچنیــن روابــط
اجتماعــی قــوی دارنــد .دســتۀ دوم متقاضیــان اولیــه 2هســتند .ایــن
دســته از افــراد از نظــر ذهنــی آمادگــی بیشــتری بــرای پذیــرش
رویدادهــای جدیــد نســبت بــه ســایر کارب ـران کارافزارهــا دارنــد.
همچنیــن از موقعیــت اجتماعــی ،نقدینگــی مالــی ،تحصیــات
عالــی و روابــط اجتماعــی باالتــری نســبتبه دســتههای زیریــن
خــود برخوردارنــد .آنهــا از قــوۀ اختیــار و قضــاوت خــود بــرای
انتخــاب نوآوریهــای کــه آنهــا را در حفــظ موقعیــت ارتباطــی
اصلــی یــاری کنــد اســتفاده میکننــد .در ایــن طبقهبنــدی،
دســتۀ ســوم را اکثریــت اولیــه 3تشــکیل میدهــد .آنهــا نــوآوری
جدیــد را در دورۀ زمانــی متفــاوت از ســایر دســتهها ،بهخصــوص
بســیار دیرتــر از دو دســتۀ اول و دوم ،میپذیرنــد .آنهــا از موقعیــت
اجتماعــی باالتــر از حــد متوســط برخوردارنــد و بــا متقاضیــان اولیــه
در تماسانــد و بهنــدرت رهبــری یــک دیــدگاه را در زمینــۀ اســتفاده
از یــک نــوآوری میپذیرنــد .گــروه چهــارم اکثریــت ثانویــه 1هســتند.
آنهــا یــک نــوآوری را پــس از پذیــرش نیمــی از مشــارکتکنندگان
میپذیرنــد .ایــن افــراد بــه یــک نــوآوری بــا درجــهای از شــک و
تردیــد مینگرنــد و پسازآنکــه اکثریــت جامعــه ایــن نــوآوری را
پذیرفــت ،آنهــا نیــز میپذیرنــد .همچنیــن ،ایــن دســته از افــراد
موقعیــت اجتماعــی و نقدینگــی مالــی پایینتــری نســبتبه
دســتههای باالتــر از خــود دارنــد .در انتهــای ایــن طبقهبنــدی
نیــز بازمانــدگان 2ق ـرار دارنــد .ایــن اف ـراد بهطــور متــداول از تغییــر
ً
عوامــل بیزارنــد و معمــوال تمایــل بــه تمرکــز بــر ســنتها دارنــد.
آنهــا پایینتریــن موقعیــت اجتماعــی و نقدینگــی مالــی را در میــان
ً
متقاضیــان دارنــد و معمــوال فقــط بــا خانــواده و دوســتان نزدیــک در
تماسانــد .در ایــن بررســی ،بــرای بهکارگیــری معتبرتریــن منابــع
اطالعاتــی ،از افــراد دو دســتۀ اول و دوم اســتفاده شــده اســت.
تعییــن وزن نیازهــای مشــتری بــا اســتفاده از
روش FCM
نگاشــت شــناختی فــازی ( )FCMرا نخســتینبار
کاســکو در ســال  1986معرفــی کــرد .بــر مبنــای تعریــف وی،
 FCMیــک نمــودار گرافیکــی هدایتشــده بــا هــدف نمایــش
روابــط علتومعلولــی میــان عوامــل اســت کــه رابطــۀ میــان
هــر یکجفــت عامــل در ایــن مــدل در بــازۀ  1و  -1مشــخص
میشــود .ایــن روش یــک شــیوۀ مدلســازی بــرای سیســتمهای
پیچیــدۀ تصمیمگیــری اســت.
1. Early Majority
2. Late Majority
3. Laggards

در حقیقــت  FCMتوســعهیافتۀ نگاشــتهای ادراكــي
اســت كــه نخســتینبار از ســوی رابــرت اكســلراد ،4دانشــمند
علــوم سياســي ،در دهــۀ  1970پيشــنهاد و بــهكار گرفتــه شــد.
گرههــای موجــود در ایــن روش بهوســیلۀ کمانهــای
وزندار بــا یکدیگــر ارتبــاط داخلــی دارنــد .هــر ارتبــاط
داخلــی میــان دو گــره  iو  jدارای وزنــی معــادل  wijاســت کــه
نشــاندهندۀ رابطــۀ علتومعلولــی میــان آن دو گــره اســت .در
 FCMگرههــا یــا معیارهــا نيــز فازيانــد.
بــا توجــه بــه اینکــه روش نقشــۀ شــناختی فــازی بــر
اســاس روابــط علتومعلولــی بنــا شــده اســت ،اســتفاده از آن
مزایــا و نتایــج زیــر را بههمــراه خواهــد داشــت:
 .1مشــخصکردن راههای دستیابی به یک هدف
 .2تعییــن اثــر تغییــر بــر ســازمان یــا جنبههــای ســازمانی
(افزایــش یــا کاهــش در متغیرهــای خــاص)
 .3تعییــن مؤثرترین و تأثیرپذیرترین معیار
 .4اســتفاده در ش ـرایط عدمقطعیــت و شبیهســازی ش ـرایط
واقعــی حاکــم بــر جامعــۀ هــدف
بــا توجــه بــه ویژگیهــای گفتهشــده ،از  FCMبــرای
تشــخیص خطــا ،تصمیمگیــری ،مدیریــت کســبوکار،
تجزیهوتحلیــل صنعتــی و سیســتمهای کنتــرل علــوم اجتماعــی
و سیاســی ،مهندســی ّفنــاوری اطالعــات ،رباتیــک ،سیســتمهای
خبــره ،پزشــکی ،آموزشوپــروش ،فرایندهــای پیشبینــی،
مباحــث زیســتمحیطی و ...اســتفاده میشــود.
بــرای انجــام روش  FCMبایــد مراحــل زیــر بــه ترتیــب
انجــام شــود.
5
 .1مقایســۀ اهمیــت عوامــل ب ـرای اســتخراج وزن محلــی
بــا اســتفاده از روش مقادیــر ویــژه.
ازجملــه روشهــای محاســبۀ وزن بــدون داشــتن ماتریــس
تصمیــم روش مقادیــر ویــژه اســت .در ایــن روش میتــوان بــا
کمــک ماتریــس مقایســات زوجــی ،کــه حاصــل از پرس ـشنامۀ
 AHPاســت ،وزن تمامــی معیارهــا را بهدســت آورد .در
روش مقایســات زوجــی از طیــف 9درجــهای ســاعتی اســتفاده
میشــود و تمامــی معیارهــا بهصــورت دوب ـهدو بــا هــم مقایســه
میشــوند .در مقایســۀ زوجــی قاعــدهای بــه نــام شــرط معکوســی
وجــود دارد .ب ـرای نمونــه ،اگــر ترجیــح معیــار  Aبــه معیــار 5 B
باشــد ،آنگاه ترجیــح  Bبــه  1/5 Aاسـ�ت .خطکـ�ش مقیـ�اس
( )Saaty 1990را در جــدول  2مشــاهده میشــود.
3

3. Cognitive Maps
4. Robert Exelrad
5. Local weight

تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعۀ کارافزارهای گردشگری
با استفاده از روشهای گسترش عملکرد کیفیت و نقشۀ شناختی فازی

جدول  :2طیف 9درجهای ساعتی

1

ترجیح یکسان

عنصر  iو  jاهمیت برابری دارند.

3

کمی مرجح

عنصر  iاز  jکمی مهمتر است.

5

خیلی مرجح

عنصر  iاز  jمهمتر است.

7

بسیار زیاد مرجح

عنصر  iاز  jخیلی مهمتر است.

9

ً
کامال مرجح

ً
عنصر  iاز  jکامال مهمتر است.
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بینابین

اهمیتهای بینابین را نشان میدهد.

جدول  :3اعداد فازی بهکاررفته برای متغیرهای زبانی

واژه

اعداد فازی

بسیار کم

()0،1،2

خیلی کم

()1،2،3

کم
ً
نسبتا کم

()2،3،4
()3،4،5
()4،5،6

متوسط
ً
نسبتا زیاد

()5،6،7

زیاد

()6،7،8

خیلی زیاد

()7،8،9

بسیار زیاد

()8،9،10
1. Steady state matrix

که در این رابطه S ،از رابطۀ  5بهدست آمده است.
()5

 .3محاسبۀ ماتریس حالت پایدار () با استفاده از فرمول .6
()6

یعنــی مقــدار اولیــۀ
بایــد توجــه داشــت کــه
ماتریــس  Aبرابــر اســت بــا یــک ماتریــس همانــی بــه ابعــاد n*n
کــه در ایــن ماتریــس  nتعــداد معیارهــای بهکاررفتــه در مســئله
اســت .همچنیــن در ایــن رابطــه را تابــع آســتانه گوینــد .بــا توجــه
بــه ماهیــت مســئله ،از توابــع آســتانۀ مختلفــی همچــون تابــع آســتانۀ
خطــی دوگانــه ،تابــع آســتانۀ خطــی ســهگانه و تابــع تانژانــت
هایپربولیــک اســتفاده میشــود [ .]13در ایــن پژوهــش از تابــع
آســتانۀ لجســتیکی اســتفاده شــده اســت (رابطــۀ .)7
()7
بــا ق ـراردادن ماتریــس حالــت اولیــه در فرمــول  ،6ماتریــس
( A1ماتریــس حالــت در ســطح  )1بهدســت خواهــد آمــد .ایــن
ْ
مقــدار ورودی دیگــری بــرای ایــن رابطــه محســوب میشــود و
ایــن رونــد بــه همیــن شــکل ادامــه خواهــد داشــت تــا جایــی کــه
یــا مجموعــهای از ماتریسهــای حالــت
بهصــورت دورهای تکــرار شــوند.
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کافـی اسـت ابتـدا مقـدار بـا اسـتفاده از دترمینـان رابطـۀ  1محاسـبه
شـود .سـپس حاصـل در ماتریس رابطـۀ  1جاگـذاری شـود و ماتریس
بهدسـتآمده در بـردار وزنـی مربـوط بـه معیارهـا ( )Wضرب شـود و
1
برابـر صفـر قرارگیرد (رابطـۀ  .2 .)2بهدسـتآوردن ماتریـس مجاورت
یـا همبسـتگی و ترسـیم نقشـۀ شـناختی فـازی ( )FCMبـرای نمایش
وزن رابطـۀ علتومعلولـی میان معیارهـا و زیرمعیارهـا از نظر خبرگان.
ماتریـس مجـاورت حاصـل نظـر متخصصـان و پاسـخهای
آنان به پرسـشنامۀ  FCMاسـت ( .)1986 Koskoاین پرسـشنامه
بـرای تعییـن میـزان تأثیرگـذاری یـا تأثیرپذیـری هریـک از تهدیـدات
نسـبتبه یکدیگـر اسـتفاده میشـود .در ایـن پژوهـش ،بـا توجـه بـه
ماهیـت عدمقطعیـت دادههـای مسـئله ،فازیسـاز مثلثـی اسـتفاده
شـده اسـت .کاربرد عدد فـازی مثلثی برای دسـتیابی بـه انعطاف و
دقـت بیشـتر در قضاوتهـای کارشناسـانه بهویـژه در گزینههایـی که
معیارهـای کیفـی پیچیدهتـری دارد ،ملموستر اسـت .هریـک از این
اعـداد فـازی کـه بهصورت یک عدد فازی مثلثی نوشـته شـده اسـت،
نمایانگـر یـک متغیر زبانی اسـت (جـدول .)3

که در آن  Hتعداد متخصصان یا خبرهها است.
ســپس ،بــا اســتفاده از رابطــۀ  ،4ماتریــس مجــاورت
نرمالشــده بهدســت خواهــد آمــد.
()4

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ارزش

وضعیت مقایسۀ  iبا j

توضیح

چنانچــه بیــش از نیمــی از پاســخ دهنــدگان میــزان تأثیــر
عاملــی را بــر روی عامــل دیگــر صفــر بداننــد ،آنگاه میتــوان
می ـزان ایــن تأثیــر را در ماتریــس مجمــوع صفــر درنظــر گرفــت .در
غیــر ایــن صــورت ،بــا توجــه بــه تعــدد پاســخهای بهدســتآمده
از پرس ـشنامهها ب ـرای هــر معیــار ،الزم اســت از تمامــی نظرهــای
مربــوط بــه پرس ـشنامهها طبــق فرمــول  3میانگیــن حســابی گرفتــه
شــود (ب ـرای هــر درایــه).
()3

7
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

محاســبۀ ماتریــس حالــت پایــدار نرمــال بــا اســتفاده از
فرمــول  8اســت .در ایــن رابطــه K ،بزرگتریــن مجمــوع ســطر
ماتریــس حالــت پایــدار اســت.
()8
بــا توجــه بــه ماتریــس حالــت پایــدار نرمالشــده و همچنیــن
وزنهایــی کــه در مرحلــۀ نخســت ایــن روش بــرای هریــک از
تهدیــدات بهدســتآمــده اســت بــرای شــناخت تأثیرگذارتریــن
معیــار تــا تأثیرپذیرتریــن معیــار ،بــا رابطــۀ  9میتــوان وزن نهایــی
را محاســبه کــرد.

تعییــن ماتریــس همبســتگی بــا اســتفاده
از نظــر متخصصــان
در ایــن پژوهــش ،تیمــی متشــکل از مهنــدس صنایــع،
متخصــص فنــی طراحــی و توســعۀ کارافزارهــا و متخصــص
بازاریابــی دیجیتالــی ،دادههــای الزم بــرای تحلیلهــای آتــی را
بهدســت داده اســت .در ایــن بخــش ،روابــط بیــن الزامــات فنــی
بــا اســتفاده از نظــر متخصــص فنــی تیــم تخصصــی پژوهــش
بهدســت آمــده اســت .بدینصــورت کــه بــرای مشــخصکردن
وابســتگی یــا نــوع ارتبــاط بیــن ایــن الزامــات از عالئــم موجــود در
جــدول  5اســتفاده شــده اســت.
جدول:5عباراتکالمیماتریسهمبستگی

()9
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تعیین الزامات فنی
در ایــن پژوهــش ،هفــده مجموعــه از الزامــات فنــی کــه
هریــک شــامل زیرمجموعههایــی اســت اســتخراج شــده و
تخصصهایــی کــه بــرای طراحــی هریــک از ایــن الزامــات
ضــروری اســت ،از طریــق مصاحبــه بــا متخصصــان حــوزۀ
کارافزارهــای گردشــگری ،تعییــن شــده اســت.
تعیینماتریسروابطبااستفادهازنظرمتخصصان
پــس از شناســایی نیازهــای کاربــران و اســتخراج الزامــات
فنــی متناســب بــا هریــک از نیازهــا ،نوبــت بــه تعییــن میــزان
اثرگــذاری هریــک از ایــن الزامــات فنــی بــر روی نیازهــای
شناساییشــده بــرای تحقــق نیازهــای موردنظــر خواهــد رســید.
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،از یــک متخصــص حــوزۀ
مزبــور خواســته شــد تــا بــا اســتفاده از نمادهــای نشاندادهشــده
در جــدول  ،4کــه هریــک مقادیــر عــددی خــاص خــود را دارد،
قــدرت ایــن روابــط را مشــخص نمایــد.
جدول  :4عبارات کالمی ماتریس روابط

بهدس ـتآمدن اولویــت الزامــات فنــی بــا توجــه
بــا نیازهــای مشــتری
بــا طیکــردن تمامــی مراحــل پیشــین و جمــعآوری
پرســشنامههای توزیعشــده و همچنیــن پــس از نرمالکــردن
ماتریــس روابــط در خانــۀ کیفیــت ،از ضــرب اوزان نیازهــای
مشــتری در امتیــاز دادهشــده توســط متخصــص بــه رابطــۀ نیــاز
مشــتری و الـزام فنــی موردنظــر و جمــع ایــن امتیــازات میتــوان بــه
وزن اهمیــت هریــک از الزامــات فنــی دســت یافــت .ایــن مقادیــر،
در مراحــل بعــدی ،اولویــت اجـرای الزامــات فنــی را بــا توجــه بــه
نیــاز مشــتری مشــخص خواهــد کــرد.
نتایج
جمعآوری اولیۀ دادهها
تمامــی دادههــای ایــن بررســی از طریــق همــکاری بــا تیمــی
شــامل یــک مهنــدس صنایــع ،یــک متخصــص فنــی طراحــی و
توســعۀ کارافزارهــا و یــک متخصــص بازاریابــی دیجیتالــی و گروهی
از کاربــران کارافزارهــای گردشــگری گــردآوری شــده اســت .در
کنــار ســابقه و تخصــص تیــم مشــاور ،کاربرانــی کــه بــه پرسـشها
پاســخ دادهانــد ،همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،جــزو دســتۀ
اول و دوم کاربــران ّفنــاوری در جامعهانــد و دســتکم یــک ســال
ســابقۀ کار بــا یکــی از کارافزارهــای حــوزۀ گردشــگری را دارنــد.

تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعۀ کارافزارهای گردشگری
با استفاده از روشهای گسترش عملکرد کیفیت و نقشۀ شناختی فازی

نیاز مشتری

1

خدمات مربوط به اعالنها
و جستوجوهای موبایلی
()NOTI

توضیحات

منابع

اطالعات سفر دلخواه گردشگران را بر اساس نیازها و ترجیحات آنها
جستوجو میکنند و اطالعات سفری همچون وضعیت ترافیک،

Yu & Chang, 2008

پیشبینی آبوهوا ،برنامۀ رویدادها و غیره را بهصورت خودکار برای
مسافران فراهم میسازد

Lyu & Zhang, 2017

2

خدمات اجتماعی موبایلی
()COM

به گردشگران اجازه میدهد که افرادی با عالیق مشابه سفری برای تشکیل
مجموعهای از عالیق گردشگری خاص و همچنین ایجاد جامعۀ ارتباطی
گردشگری و بهاشتراکگذاری تجربیات سفر در یک ساختار قرار گیرند

Yu & Chang, 2008
Lyu & Zhang, 2017

3

خدمات راهنمای موبایلی
()Guide

این گروه از خدمات اجازه میدهد که گردشگران از راهنماهای تور صوتی
و تصویری شخصی ،تعاملی ،موضوعمحور و آموزشی مرتبط با عالیق و
نیازهای خود لذت ببرند

Yu & Chang, 2008

4

خدمات نظردهی موبایلی
()RECOM

با استفاده از ایندست خدمات ،گردشگران میتوانند نیازهای خود را تعیین
نمایند و فرایند نظردهی و نظرخواهی را بر اساس ورودیها یا احتیاجات از
پیش تعیینشده ،الزامات و معیارهای ارزیابی ایجاد کنند.

Yu & Chang, 2008
Lyu & Zhang, 2017

5

خدمات تخفیفی موبایلی
()AUC

به تأمینکنندگان حوزۀ گردشگری اجازه میدهد که محصوالت گردشگری
خود را به گردشگران عرضه کنند و خدمات حراج معکوس موبایلی نیز
به آنان اجازه میدهد تا با طرح نیازهایشان ،رقابتی بین تأمینکنندگان
ایجاد کنند

Yu & Chang, 2008

6

خدمات پرداخت و نقلوانتقال
مالی موبایلی ()T&P

خدمات پرداخت و نقلوانتقال مالی به گردشگران اجازه میدهد که
بهصورت حقیقی خدمات و محصوالت مرتبط با گردشگری همچون رزرو
هتل ،درخواست تورهای گروهی و خرید بلیت قطار را رزرو کنند

Yu & Chang, 2008
Lyu & Zhang, 2017
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ردیف

جدول  :6نیازهای مشتری
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ازایــنرو پرســشنامههای ایــن پژوهــش ،کــه از نــوع تخصصــی
اســت ،از ســوی گروهــی از خبــرگان حــوزۀ کارافزارهــای گردشــگری
پاســخ داده شــده اســت .دادههــای بهدس ـتآمده از گــروه اول (تیــم
متخصصــان) همــان الزامــات فنــی اســت کــه از طریــق مصاحبــۀ
رودررو بــا افــراد ایــن تیــم و جمعبنــدی آرا بهدســتآمــده اســت
و همــراه بــا زیرمجموعههــای مختــص بــه خــود در شــکل 3

مشــاهده میشــود .دادههــای گــروه دوم (کاربــران) نیــز همــان
نیازهــای مشــتری (جــدول  )6و رتبهبنــدی ایــن نیازهــا اســت .البتــه
در اســتخراج ایــن نیازهــا ،عالوهبــر مصاحبــه بــا کاربــران ،مــرور
ادبیــات نیــز دخیــل بــوده اســت .همچنیــن ،رتبهبنــدی مطرحشــده
ب ـرای ایــن نیازهــا بــا کمــک روش  FCMمحقــق شــده اســت.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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شکل  :3روابط بین الزامات و زیرمجموعههای مربوط به آنها

بــا اســتفاده از نظــر کارب ـران حرف ـهای ماتریــس مجــاورت مطابــق جــدول  7بهدســت آمــده اســت .نرمالشــدۀ ایــن ماتریــس نیــز
در جــدول  8مشــاهده میشــود.
جدول  :7ماتریس مجاورت

نیازها
NOTI
COM
Guide
RECOM
AUC
T&P

نیازها
NOTI
COM
Guide
RECOM
AUC
T&P

نیازها

NOTI

COM

Guide

RECOM

AUC

T&P

0
0/174
0/152
0/337
0/239
0

0/217
0
0
0
0
0

0
0
0
0/457
0
0

0/228
0/478
0
0
0
0

0/304
0
0
0/098
0
0/141

0/152
0
0
0/109
0/337
0

NOTI

COM

Guide

RECOM

AUC

T&P

0/177
0/177
0/177
0/177
0/177
0/177

0/153
0/153
0/153
0/153
0/153
0/153

0/163
0/163
0/163
0/163
0/163
0/163

0/171
0/171
0/171
0/171
0/171
0/171

0/167
0/167
0/167
0/167
0/167
0/167

0/168
0/168
0/168
0/168
0/168
0/168

جدول  :8ماتریس مجاورت نرمالشده

نیازها

نمودار روابط علتومعلولی نیز در شکل  4مشاهده میشود.

تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعۀ کارافزارهای گردشگری
با استفاده از روشهای گسترش عملکرد کیفیت و نقشۀ شناختی فازی
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شکل  :4نمودار روابط علتومعلولی

وزن نهایــی و میــزان تأثیــرات هریــک از نیازهــای مشــتری
در تأمیــن رضایــت مشــتری بهصــورت زیــر و بــا اســتفاده از روش

مقادیــر ویــژه و همچنیــن رابطــۀ  9بهدســت خواهــد آمــد.
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،نیازهــای مشــتریان
بهصــورت زیــر از موثرتریــن تــا تأثیرپذیرتریــن معیــار مرتــب شــده
اســت:
.1خدمات اجتماعی موبایلی ()COM
.2خدمات راهنمای موبایلی ()Guide
.3خدمات مربوط به اعالنها و جستوجوهای موبایلی ()NOTI
.4خدمات نظردهی موبایلی ()RECOM
.5خدمات تخفیفی موبایلی ()AUC

.6خدمات پرداخت و نقلوانتقال مالی موبایلی ()T&P
تشکیل خانۀ کیفیت ()HOQ
بــرای تکمیــل خانــۀ کیفیــت از ســه نــوع پرســشنامه
اســتفاده شــده اســت .بخشهــای اصلــی ایــن خانــه عبــارت اســت
از نیازهــای مشــتری و وزن اهمیــت مربــوط بــه آنهــا ،الزامــات
فنــی ،ماتریــس روابــط بیــن نیازهــای کاربــر و الزامــات فنــی و
ماتریــس همبســتگی میــان الزامــات فنــی .از بخشهــای دیگــر
ایــن خانــه کــه آن را از انــواع دیگــر خانههــای کیفیــت متمایــز
میکنــد ،وزن اهمیــت الزامــات فنــی و وزن اهمیــت واقعــی
مربــوط بــه الزامــات فنــی اســت .بــا اســتفاده از اطالعاتــی کــه از
ایــن خانــه بهدســت میآیــد میــزان اهمیــت هریــک از الزامــات
فنــی متناســب بــا نیازهــای مشــتری بهدســت خواهــد آمــد .خانــۀ
کیفیــت طراحیشــده بـرای مســئلۀ ایــن پژوهــش در شــکل  5نشــان
داده شــده اســت.
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شکل  :5خانۀ کیفیت برای طراحی کارافزار گردشگری

بــرای بهدســتآوردن وزن الزامــات فنــی ابتــدا بایــد
مقادیــری کــه در ماتریــس روابــط در شــکل  5نشــان داده شــده

اســت نرمــال شــود .ماتریــس روابــط نرمالشــده در جــدول 9
مشاهده میشود.

جدول  :9ماتریس روابط نرمالشده
NE

UI

UX

SEC

DB

PL

VI

CI

MD

CD

ST

CON

API

RANK

COMT

SEO

URs

NOTI

0/076

0/044

0/028

0/085

0/078

0/053

0/041

0/043

0/066

0/07

0/07

0/081

0/062

0/038

0/071

0/039

0/053

COM

0/075

0/059

0/044

0/061

0/07

0/047

0/047

0/045

0/063

0/066

0/071

0/093

0/061

0/046

0/077

0/044

0/042

Guide

0/069

0/056

0/049

0/074

0/074

0/064

0/049

0/04

0/064

0/064

0/062

0/081

0/062

0/032

0/074

0/056

0/053

RECOM

0/076

0/063

0/037

0/057

0/073

0/073

0/043

0/042

0/069

0/075

0/065

0/085

0/045

0/029

0/075

0/053

0/035

AUC

0/074

0/056

0/041

0/055

0/083

0/059

0/046

0/041

0/072

0/083

0/062

0/085

0/052

0/036

0/073

0/044

0/042

T&P

0/066

0/045

0/041

0/076

0/076

0/044

0/038

0/033

0/068

0/07

0/065

0/089

0/07

0/046

0/07

0/048

0/067

تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعۀ کارافزارهای گردشگری
با استفاده از روشهای گسترش عملکرد کیفیت و نقشۀ شناختی فازی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بهواســطۀ ایــن ماتریــس ،اوزان الزامــات فنــی مشــخص
شــده و بــا اســتفاده از ایــن وزنهــا ،اوزان اهمیــت واقعــی مربــوط
بــه ایــن الزامــات مشــخص شــده اســت .بــرای درک بهتــر
اولویتهــای ایــن الزامــات بایــد آنهــا را بــه مقادیــر درصــد وزنــی
تبدیــل کــرد کــه هــر ســه نــوع ایــن وزنهــا در شــکل  5ب هراحتــی
مشــاهده میشــود .آنچــه از  QFDروشــی کارآمــد میســازد،
بهدســتآمدن وزنهایــی بــا درنظرگرفتــن همبســتگی میــان

الزامــات فنــی و متناســب بــا نیازهــای کاربــران اســت.
بهمنظــور برنامهریــزی دقیقتــر بــرای اجــرای الزامــات
فنــی شناساییشــده بایــد دربــارۀ تخصصهــای الزم کــه توانایــی
اجـرای ایــن الزامــات را دارنــد آگاهــی کافــی وجــود داشــته باشــد.
ازای ـنرو مجموع ـهای از ایــن تخصصهــا مشــخص و در شــکل 6
نشــان داده شــده اســت.
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سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شکل  :6تخصصهای الزم برای هر الزام فنی
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

پیامدهای مدیریتی
پیامدهــای ایــن پژوهــش بــرای مدیــران از چنــد جهــت
قابلبررســی اســت .واحدهــای فعــال در حــوزۀ گردشــگری
میداننــد کــه میتــوان از بســتر ّفنــاوری اطالعــات بهعنــوان
مزیــت رقابتــی کارآمــد اســتفاده کــرد .ازایــنرو ،بســیاری از
همیــن واحدهــا میکوشــند تــا بتواننــد از ایــن مزیــت اســتفادۀ
بهینــه کننــد .کارافزارهــا ،بهمنزلــۀ یــک نمــود پرکاربــرد ّفنــاوری
اطالعــات ،مــورد اســتقبال چشــمگیر ارائهدهنــدگان ایــن دســت
از خدمــات قــرار گرفتــه اســت .بررســی ایــن موضــوع ،از دیــد
مباحــث بهینهســازی ،ابــزاری بســیار کاربــردی بــرای انجــام
تصمیمگیریهــای حیاتــی مدیــران محســوب میشــود .بــا
توجــه بــه ایــن مســئله و نیــازی کــه بــه آن احســاس میشــد ،در
ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت راهنمایــی ب ـرای طراحــی یــک
کاراف ـزار گردشــگری ارائــه شــود کــه بــه کمــک آن مدی ـران بداننــد
بــا تمرکــز بــر کــدام الزامــات فنــی میتواننــد رضایــت بیشــتر
کاربــران را جلــب کننــد.
ایــن پژوهــش از یــک ســو افزاینــدۀ چابکــی ســازمان تحــت
رهبــری مدیــران خواهــد بــود؛ چــرا کــه فراینــد تصمیمگیــری را
ب ـرای آنــان تســریع میکنــد و اب ـزار الزم ب ـرای ایجــاد ایــن تغییــر
را ب هراحتــی در اختیارشــان قــرار میدهــد تــا در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن اقدامــات الزم را انجــام دهنــد .از ســوی دیگــر،
بــا کاهــش چشــمگیر هزینههــا (چــه هزینــۀ طراحــی و توســعه
و چــه هزینههــای تحلیلــی و مشــاورهای) ،بهــرهوری ســازمان را
ً
بهصــورت کامــا مطلــوب بهبــود خواهــد بخشــید.
یکــی از مهمتریــن مزایایــی کــه ایــن پژوهــش بــرای
مدیــران بــه ارمغــان خواهــد آورد اطالعــات و الزامــات فنــی و
تخصصهــای الزم بــرای اجــرای آنهــا اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه بیشــتر مدیــران ارائهدهنــدۀ خدمــات گردشــگری از
الزامــات فنــی یــا تخصصهــای الزم بـرای طراحــی و توســعۀ یــک
کاراف ـزار گردشــگری اطــاع کافــی ندارنــد ،میتواننــد بــا مراجعــه
بــه ایــن پژوهــش بــه تنهــا مرجــع پژوهشــی کــه ایــن اطالعــات را
دربــارۀ طراحــی و توســعۀ کارافـزار گردشــگری فراهــم کــرده اســت
دسترســی کامــل داشــته باشــند .ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایــن
پژوهــش بــرای بهبــود یکــی از مهمتریــن تواناییهــای مدیــران
یعنــی داشــتن مهــارت فنــی الزم در حــوزۀ کاری موردنظــر بســیار
کارآمــد خواهــد بــود.
بحث و نتیجهگیری
هــدف اصلــی از انجــام ایــن پژوهــش طراحــی و توســعۀ
یــک کارافــزار گردشــگری بــوده اســت ،بهگونــهای کــه بیشــترین
می ـزان رضایــت کارب ـران را جلــب کنــد .ایــن هــدف از دو دیــدگاه

قابلبررســی اســت .دیــدگاه اول متعلــق بــه ارائهدهنــدگان
خدمــت اســت کــه بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا کارافــزار
گردشــگری متناســب بــا نیازهــای کارب ـران طراحــی کننــد و ســهم
شــایانتوجهی از بــازار را از آن خــود نماینــد .از دیــدگاه دوم نیــز،
بــا توجــه بــه روشهــای استفادهشــده در ایــن پژوهــش ،نیازهــا و
عالیــق کارب ـران را مشــخص میســازد و راهنمایــی ب ـرای انتخــاب
کارافــزاری مناســب از دیــد کاربــران خواهــد بــود.
بــرای دســتیابی بــه هــدف پژوهــش از ســه نــوع
پرس ـشنامه کــه بــانرماف ـزار اکســل تهیــه شــده اســت (هــم ب ـرای
کاربـران و هــم متخصصــان) و همچنیــن چندیــن مرحلــه مصاحبــه
بــا متخصصــان بهــره بــرده شــد .بــا اســتفاده از ایــن مصاحبههــا
و مــرور ادبیــات پژوهــش ،هــم نیازهــای کارب ـران و هــم الزامــات
فنــی شناســایی شــد .اولیــن دادههــا بــه دس ـتیابی بــه وزنهــای
نیازهــای کاربــران انجامیــد کــه بــا روش  FCMمحقــق شــد.
ســپس ،بــا اســتفاده از دو نــوع از پرس ـشنامهها ،ماتریــس روابــط
و همبســتگی کــه از بخشهــای مهــم خانــۀ کیفیــت محســوب
میشــوند بهدســت آمــد .پــس از نرمالکــردن مقادیــر ماتریــس
روابــط بــا اســتفاده از وزن نیازهــای کاربـران ،وزن اهمیــت الزامــات
فنــی حاصــل شــد و بــا اســتفاده از ایــن وزنهــا ،وزن اهمیــت
واقعــی مربــوط بــه الزامــات فنــی و درصــد وزنــی اهمیــت واقعــی
ایــن الزامــات بهدســت آمــد .رتبــۀ ایــن الزامــات فنــی بهصــورت
زیــر بــه دســت آمــده اســت:
محیط شبکه ()NE

امنیت ()SEC

محتوا ()CON

ابزار جستوجو
()ST

نظرها ()COMT

پایگاه داده ()DB

طراحی مدلها
()MD

طراحی کنترلکنندهها
()CD

قالببندی صفحات
()PL

SEO

API

رابط کاربری ()UI

رتبهبندی ()RANK

نقشهای کاربری
()URs

تجربۀ کاربری ()UX

ورودی دوربین ()CI

ورودی صدا ()VI

همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،الــزام فنــی محتــوا
بیشــترین تأثیــر را در جلــب رضایــت کارب ـران دارد .شــکل  7نیــز
نقــش الزامــات شناساییشــده را در می ـزان برآوردهســازی نیازهــای
کاربــران نشــان میدهــد کــه بــه جلــب رضایــت آنــان منجــر
خواهــد.

تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعۀ کارافزارهای گردشگری
با استفاده از روشهای گسترش عملکرد کیفیت و نقشۀ شناختی فازی
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شکل  :7نمودار توزیع اهمیت الزامات فنی در برآوردهسازی نیازهای مشتری

در حقیقــت ،نوآوریهــای ایــن پژوهــش از ســه جنبــه
قابلبررســی اســت .نخســت الزامــات فنــی شناساییشــده اســت.
ً
در ایــن پژوهــش ،بــرای نخســتینبار ســاختاری کامــا اجرایــی
درخصــوص الزامــات فنــی ارائــه شــده کــه ایــن الزامــات بــا کمــک
یــک تیــم متخصــص بهدســت آمــده اســت .جنبــۀ دوم نوآوریهــای
ایــن پژوهــش اســتفاده از روش گســترش عملکــرد کیفیــت در
طراحــی و توســعۀ یــک کاراف ـزار گردشــگری اســت .در ایــن راســتا
گفتنــی اســت کــه جمــعآوری الزامــات فنــی بــرای بهبــود یــک
کارافــزار بهمراتــب پیچیدهتــر از یــک محصــول ملمــوس اســت؛
چ ـرا کــه ممکــن اســت میــان الزامــات شناساییشــده همپوشــانی
وجــود داشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،جم ـعآوری ایــن الزامــات
بهعنــوان یــک ســاختار ســازمانیافته در خانــۀ کیفیــت بســیار
دشــوار خواهــد بــود .درنهایــت ،جنبــۀ ســوم نوآوریهــا اســتفاده از
روش نقشــۀ شــناختی فــازی بـرای تعییــن اهمیــت نیازهــای مشــتری
بــه لحــاظ می ـزان تأثیرگــذاری بــر یکدیگــر اســت .مجموعــۀ ایــن
نوآوریهــا پژوهــش را از دیگــر پژوهشهــای ایــن حــوزه متمایــز
میســازد.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه کســبوکار فعــال
در حــوزۀ موردنظــر میتوانــد بــا تمرکــز بــر روی الزامــات فنــی برتــر

شناساییشــده در ایــن پژوهــش ،عــاوه بــر صرفهجویــی در زمــان
و هزینههــای الزم بــرای شناســایی ایــن الزامــات،گام مؤثــری در
جهــت جلــب رضایــت کارب ـران بــردارد.
بــرای پژوهشهــای آینــده میتــوان میــزان اجــرای هریــک
از ایــن الزامــات و هزینــۀ آن را مــورد بررســی قــرار داد .همچنیــن
میتــوان می ـزان زیــان واردشــده بــه کس ـبوکار در صــورت وجــود
نقــص در اجــرای ایــن الزامــات فنــی را بــه کمــک یــک مــدل
ریاضــی مشــخص نمــود و بــا ارائــۀ راهکارهایــی درصــدد کاهــش
ایــن نقصهــا برآمــد.
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