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چکیده
انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی یکی از مهمترین مسائل در شرکتها بهخصوص شرکتهای صنایع غذایی میباشد .هدف از انجام تحقیق حاضر،
اولویتبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجان شرقی است که در راستای این هدف ،مهمترین معیارها برای انتخاب استتراتژی
بازاریابی نیز شناسایی شدند .به هر حال با توجه به این که معیارهای متعدد کمی و کیفی مانند انطباق بتا اصتول بهداشتتی و زیستتمحیطتی ،ریست ،
اقتصادی– تجاری ،رضایتمندی مشتری ،داشتن مزیت رق ابتی ،نوآوری و همسویی با بازار و همسویی بتا ررآینتد داخ تی شترکت بتر روی انتختاب یت
استراتژی بازاریابی مناسب تأثیرگذارند و اغ ب دارای وابستگی درونی نیز هستند ،استفاده از ابزارهایی که بتوانتد روابتش شتبکهای را متدلستازی نمایتد
میتواند مفید باشد .بنابراین الگوی ترکیبی براساس ررآیند تح یل س س ه مراتبی ،دیماتل و ویکور برای اولویتبندی استتراتژی بازاریتابی پیشتنهاد شتده
است .برای این منظور ،در ابتدا وزن معیارها به کم روش تح یل س س ه مراتبی محاسبه شد .سپس روش دیماتتل بتا توجته بته وابستتگی متقابتل در
معیارها ،اهمیت وزن معیارها را اصالح نمود .در نهایت روشویکور برای اولویتبندی استراتژیها استفاده گردید .نتایج نشان میدهند که معیار انطبتاق بتا
اصول بهداشتی و زیست محیطی بااهمیت ترین معیار در انتخاب استراتژی بازاریابی این شرکت است .همچنین معیارهای ریس  ،اقتصتادی– تجتاری و
نوآوری و همسویی با بازار «معیارهایی ع ّی» محسوب میشوند و در بین آنها ،معیار «اقتصادی– تجاری» بیشترین تأثیر را بر معیارهای دیگتر دارد .در
حالی که معیارهای انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی ،رضایتمندی مشتری ،داشتن مزیت رقابتی و همسویی با ررآیند داخ ی شرکت «معیارهایی
مع ولی» هستند .همچنین نتایج حاکی از آن است که استراتژیهای تنوع و تمرکز اولویت اول را برای شرکت پگاه آذربایجانشرقی دارند.
واژههای کلیدی :استراتژی بازاریابی ،تح یل س س ه مراتبی ،دیماتل ،صنعت لبنیات ،ویکور

مقدمه

2 1

صنعت لبنیات در ایتران بترای استتفاده مناستب از ترریتتهتای
تولیدی و رسیدن به جایگاه شایسته در عرصته رقتابتی بخصتوص در
زمینه بین الم ل ابتدا نیاز بته مورقیتت در بتازار داخ تی بتا استتفاده از
شیوه های صحیح بازاریابی دارد .در نتیجته آگتاهی از استتراتژیهتای
مناسب بازاریابی با توجه به وضعیت شرکت میتواند به رشد بیشتر این
صنعت کم نماید ( .)23رشد روز ارزون سازمانهتا در رقابتت بترای
تحصیل سهم بازار ضرورت وجود استراتژی بازاریابی را در سازمانهتا
دو چندان می کند .این مسأله توجته بستیاری از محققتین را نیزج تب
نموده است.به طوریکه محمدی و ثتانیحیتدری ( )17بتا استتفاده از
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشیار ،دانشجوی دکتتری و استتاد گتروه اقتصتاد کشتاورزی ،دانشتکده
کشاورزی ،دانشگاه تبریز
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الگوی الجیت چندجم ه ای عاملهای مؤثر بر انتخاب راهبرد بازاریابی
محصوالت صنایع غتذایی در مراحتل رشتد و معررتی محصتول را در
مشهد بررسی نمودند .خواجوییپور و همکاران ( ،)12مطالعهای دربتاره
انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی برای شرکت تعتاونی تولیدکننتدگان
پسته ررسنجان با استفاده از تکنی ررآینتد تح یتل شتبکهای انجتام
دادند .نتایج حاکی از آن استت کته استتراتژیهتای تمرکتز ،تمتایز و
رهبری در کاهش هزینه دارای اولویت اول تا سوم هستند .رحمتانی و
همکاران ( )24به تدوین استراتژی در شرکت لبنی دوشه هراز آمل بتر
مبنای مدل پنج نیتروی مایکتل پتورتر پرداختنتد .موستویدوستتی و
حاجیع یاکبری ( ،)19با استفاده از آزمتونهتای اندرستون دارلینت ،
رریدمن و کندال عوامل مؤثر بر استراتژی های بازاریتابی محصتوالت
لبنی شرکت پگاه زنجان را بررسی و اولویتبندی نمودند .نجاتبخش
و بهرهمند ( )20به تتدوین ،ارزیتابی و اولویتتبنتدی استتراتژیهتای
شرکت لبنیات پاک تهران پرداختند .همچنتین اگتر شترکتی بخواهتد
مورق شود باید نسبت به شرکتهای رقیب ارزش بیشتری به مشتری
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عرضه کند و او را بیشتر راضتی نمایتد .ایتن شترکتهتا بایتد کتاال و
خدمات خود را به گونهای عرضه کنند که از دیدگاه مصرفکننتده بته
مراتب بیش از کاالها و خدمات شرکتهای رقیب موجب رضایت شود
(.)14
استتتراتژی بازاریتتابی وستتی های بتترای پاستتخگویی ستتازمان بتته
موقعیت های رقابتی بوده و چارچوب هتای موجتود در ایتن زمینته بته
کم ایجاد ارتباط بین بخشهای استراتژی شرکت و عوامل بترون
شرکت ،تسهیل گر عم کرد مؤثر شرکت خواهد بود .استراتژی بازاریابی
می تواند به ایجاد و توستعه مهتارت و دانتش در شترکت ،تمرکتز بتر
نیازهای مشتریان ،تسهیل ررآیند کسب اطالعات و رعالیت در محتیش
پویای بازار کم کند ( .)29تدوین و طراحی استراتژی بازاریابی پایته
و شالوده برنامهریزی بازاریابی ی سازمان می باشد .اگر یت برنامته
بازاریابی به صورت ع می و بر پایه استراتژی مناسب تنظیم شده باشد،
هسته مورقیت هر کسب و کار بوده و سازمان را بته اهتداف از پتیش
تعیین شده میرساند که در این میان ،شرکت صنایع لبنی پگاه نیتز از
این قاعده مستثنا نبوده و الزم است که به صورت مداوم و متناسب بتا
شرایش بازار و شرکت و همچنین با در نظر گررتن وضتعیت حتاکم بتر
اقتصاد کشور در استراتژی های بازاریابی خود تجدیدنظر نماید .برنامته
بازاریابی باید بتا توجته بته منتابع ستازمان قابتل اجترا بتوده و دارای
زمان بندی متناسب و شرح و تقسیمبندی دقیق وتایف باشد .به طتور
قطع انجام این امر نیاز به تخصص و استفاده از ع وم وابسته داشتته و
کاری دقیق و حساس میباشد که آینده ی سازمان را رقتم متیزنتد
(.)4
از جم ه مطالعاتی که در مورد تدوین و انتخاب استراتژی صتورت
گررتهاند عبارتند از :ممبینی و یزدانتی چمزینتی ( ،)18کته ترکیبتی از
تکنیتت هتتای دیماتتتل ،تح یتتل س ستت ه مراتبتتی 1و ویکتتور بتترای
اولویتبندی استراتژیهای سرمایهگذاری در بختش خصوصتی ایتران
ارائه نمودند .جعفرنژادچاقوشی و کریمی زرچتی ( ،)9رویکترد ترکیبتی
تح یل س س ه مراتبی رازی و ویکور را برای انتخاب بهترین استراتژی
جهت مدیریت زنجیره تأمین سبز استفاده نمودند .حسینی و همکتاران
( ،)8عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژیهای توسعه بازار شرکت صتنعتی
زر ماکارون را شناسایی نمودند .ساعی ( ،)26برنامهریتزی استتراتژی
بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از تکنی  AHPرا در
مورد واحدهای صنعتی مطالعه کردند .مطابق نتایج ،سه استراتژی کته
اولویت اول تا سوم را دارند عبارتند از توسعه محصول ،یکپارچه ارقتی
و تنوع همگون .سرمدسعیدی و عبتدال هی بجستتانی ( ،)28ابزارهتای
ارتباطات بازاریابی یکپارچته ( )IMCدر صتنایع غتذایی بتا استتفاده از
تکنی تح یل س س ه مراتبی رازی را به صتورت مطالعته متوردی در
صنایع غذایی دینا شناسایی و اولویتبندی نمودند .نتایج به دست آمده
1- AHP

حاکی از آن است که در بین ابزارهای  ،IMCتب یغات باالترین رتبه را
در میان سایر ابزارهای  IMCدر صنایع غذایی دارد .رشیدی و روشتن
( ،)25با استفاده از ماتریس سوآت 2استراتژیهای بازاریتابی و رتروش
شرکت سیمان سیستان را شناسایی و اولویتتبنتدی نمودنتد .مطتابق
نتایج ،تنوع محصوالت همگن ،توسعه واحد نیمروز سمنت ارغانستتان،
ارتتزایش صتتادرات بتته کشتتورهای حتتوزه خ تتیج رتتارس و کشتتورهای
شمالشرق آرریقا و روسخ در بازارهای جدید و اختصاصی کردن بتازار
هدف به عنوان مهمترین استراتژیها شناخته شدند.
صمدی و راخر ( ،)27با استفاده از تکنی تح یل س ست ه مراتبتی
گروهی استراتژی مناسب برای شرکت لولهسازی اهواز انتخاب نمودند.
طبق نتایج به دست آمده سه استراتژی توسعه محصول ،یکپارچه ارقی
و تنوع همگون اولویت اول تا سوم را کسب کردنتد .میرزایتی چتابکی
( )15با استفاده از تکنی تاپسیس رازی استراتژی برای شرکت چوکا
را تتتدوین و رتبتتهبنتتدی نمتتود .مهتترمنش و همکتتاران ( ،)14ابتتتدا
استراتژی هایی برای شرکت بهنوش ایران در قالتب متاتریس ستوآت
شناسایی کردند .ستپس استتراتژیهتای تعریتف شتده را بتا دو روش
تاپسیس رازی و ماتریس برنامهریزی استتراتژی کمتی 3رتبتهبنتدی
نمودند .محمودی میمند و خوبیاری شورباز ( ،)13با استتفاده از ررآینتد
تح یل شبکه ای ،استتراتژی هتای رقتابتی بازاریتابی را بترای شترکت
آذرباتری ارومیه اولویت بندی نمودند .نتایج به دست آمده نشتان دادن
که استراتژیهای رهبری در کاهش هزینه ،تمایز و تمرکز بته ترتیتب
اولویت اول تا سوم را کسب کردند .محقر و همکاران ،)16( 4با استفاده
از رویکرد ترکیبی تح یتل س ست ه مراتبتی رتازی و ویکتور اقتدام بته
انتخاب مناسب ترین استراتژی بازاریابی برای کارخانه صتنایع نستاجی
یزدبتتاف نمودنتتد .آالی بتتی اوغ تتو و همکتتاران ،)1( 5استتتراتژیهتتای
بازاریابی برای تولید و ارائه محصول جدیتد بته بتازار را بتا استتفاده از
ررآیند تح یل شبکه مورد بررسی قترار دادنتد .بتورزا و بتورزا ،)3( 6بتا
تح یل ماتریس سوآت مهتمتترین استتراتژیهتای بازاریتابی را بترای
توسعه سیستمهای کامپیوتری و اپ یکیشتنهتای نترمارتزاری تح یتل
نمودند.
«شرکت بازارگستتر پگتاه» در ستال  1389طبتق سیاستتهتای
شرکت «صنایع شیر ایران (پگاه)» جهت تمرکز بیشتر بر امور بازاریابی
و توسعه بازار رروش محصوالت لبنی تولید شده با برند پگاه تشتکیل
گردیتتد .حتتوزه جغراریتتایی ایتتن شتترکت استتتانهتتای گتتیالن،
آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،زنجان ،قزوین ،اردبیتل و کردستتان
می باشد .شرکت بازارگستر پگاه شامل هفت شعبه اص ی استت کته در
2- SWOT
3- QSPM
4- Mohaghar et al
5- Alaybeyoglu et al
6- Borza and Borza
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مرکز استانهای روق مستقر شدهاند و همچنین شتعب ررعتی نیتز در
سراسر منطقه به منظور تسهیل رروش و ررتاه حتال مغتازهداران دایتر
شدهاند ( .)33شرکت صنایع شیر پگتاه از شترکتهتایی استت کته در
زمینه تولید لبنیات از سابقه طوالنی برخوردار میباشد و نامی آشتنا در
این صنعت بوده و هست و لیکن با توجه به اینکه روز به روز شترکت
های رقیب داخ ی در زمینه تولید لبنیات با نامهتای متفتاوت در حتال
تأسیس میباشند و در نتیجه تعداد زیادی از مصرفکنندگان بر اساس
تب یغاتی که شرکتهای مزبور مینمایند ج ب آنها میشتوند ایتن امتر
منجر به رو به کاهش ررتن مشتریان شرکت پگاه گردیده استت (.)34
لذا محقق به دنبال این است کته بترای روشتن کتردن مستیر و آتیته
شرکت ،استراتژیهای بازاریابی شرکت پگتاه را از منظتر متخصصتین
این شرکت اولویتبندی نماید و مناسب بودن استراتژیها را بسنجد.
براساس مطالعه تحقیقات پیشین ،مالحظه گردید که پژوهشهای
کمی در مورد رتبه بندی استراتژی های بازاریابی محصوالت لبنتی بته
ویژه محصوالت لبنی شرکت پگاه انجام شده است .لتذا بتا توجته بته
اهمیت محصوالت لبنی در تغذیه ارراد و همچنتین در اقتصتاد بختش
کشاورزی ،تالش گردید ،استراتژی هتای بازاریتابی محصتوالت لبنتی
شرکت پگاه آذربایجان شرقی مورد مطالعه قرار گیترد و مناستبتترین
استراتژیهای بازاریابی برای این شرکت به ترتیب اولویت تعیین شود.
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مواد و روشها
در این تحقیق ابتدا با بررستی تحقیقتات انجتام شتده و بتا نظتر
کارشناسان ،معیارها و عوامتل متؤثر بتر انتختاب استتراتژی بازاریتابی
شرکت پگاه آذربایجان شرقی شناسایی شدند .در مرح ته بعتد ،پتس از
تشتتکیل درختتت س س ت ه مراتبتتی و انجتتام مقایستتات زوجتتی توستتش
کارشناسان مربوطه ،وزن معیارها و پارامترهای تأثیرگذار بهدست آمتد.
در این مرح ه برای انجام محاسبات و تعیین وزن ،نترمارتزار Expert
 Choiceمتتورد استتتفاده قتترار گررتتت .در انتهتتا بتترای اولویتتتبنتتدی
استراتژی های بازاریابی شرکت پگاه آذربایجان شرقی از روش ویکتور
استفاده گردید .به این منظور ،در نرمارزار  MATLABبرنامتهنویستی
صورت گررت.
الف) معرفی استراتژیهای بازاریابی و معیارهاای اتتااا
آن ها :براساس بررسی انجتام شتده از طریتق مطالعتات کتابخانتهای

استراتژی هایی که در ایتن مطالعته استتفاده شتد بته شترح جتدول 1
می باشد .همچنین معیارهای مورد استتفاده بترای انتختاب استتراتژی
بازاریابی محصوالت لبنی شرکت پگاه آذربایجانشرقی نیتز در جتدول
 1معرری گردیده است.

جدول  -1استراتژیهای بازاریابی مورد بررسی در پژوهش حاضر و معیارهای اتتاا

آنها

Table 1- Reviewed marketing strategies of the study and their selection criteria

به دست آوردن مالکیت یا ارزایش کنترل بر سیستم توزیعکنندگان یا خردهرروشیها ،عرضهکنندگان
مواد اولیه و شرکتهای رقیب

 .1استراتژی یکپارچهسازی ()S1
Integration Strategy

Obtaining ownership or control over the system of distributors or retailers,
suppliers of raw materials and rival companies

باال بردن سهم بازار برای محصوالت یا خدمات کنونی ،عرضه خدمات و محصوالت کنونی به مناطق
جغراریایی جدید و باال بردن رروش از طریق بهبود بخشیدن به محصوالت و خدمات کنونی

.2استراتژی تمرکز بر بازار ()S2

Increasing market share for current products or services, delivering current
products and services to new geographic areas, and boosting sales by
improving existing products and services

Market focuses strategy

Strategies

ارزودن محصوالت و خدمات جدید

.3استراتژی تنوع (Diversity Strategy )S3

Adding new products and services

ی

یا دو شرکت تشکیل ی

سازمان جداگانه میدهند ،رروش ی
سازمان و رروش تمام دارایی شرکت

استراتژیها

واحد مستقل یا بخشی از ی
.4استراتژی تدارعی (Defensive Strategy )S4

One or two companies make a separate organization, Selling an
independent or part of an organization and selling all of the company's
assets
 .1انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی (Compliance with health and environmental principles )D1

 .2ریس

()Risks()D2

 .3اقتصادی– تجاری (Economy - Business )D3
 .4رضایتمندی مشتری (Customer satisfaction )D4
 .5داشتن مزیت رقابتی (Having a competitive advantage )D5
 .6نوآوری و همسویی با بازار (Innovation and alignment with market )D6
 .7همسویی با ررآیند داخ ی شرکت (Alignment with the company's internal process )D7

مأخذ :تنظیم شده توسش نگارنده بر اساس مرور منابع
Source: Set by author based on resource review

معیارها
Criteria
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انطباق با اصول بهداشتی و محیش زیستی ( :)10امروزه شرکتهتا
و سازمانها مجبورند به خاطر تأمین نیازهتای مشتتریان و عمتل بته
مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،مسائل مربتوط
به حفظ محیش زیست را در رعالیتهتای ختود جتای دهنتد و از ایتن
طریق ی مزیت رقابتی را در مقابل شرکتهای غیرمسئول به دستت
میآورند .در حال حاضر برای کاهش اثرات منفی محیطی و اجتمتاعی
تولید ،به جای تالش برای بهبتود محصتوالت در نقطته پایتانی ختش
تولید ،بیشترین توجه به نوآوری در زمینه محصتوالت پتاک معطتوف
شده است.
ریس ( :)30در نظر گررتن معیار ریست در انتختاب استتراتژی
یکی از مهمترین مسایل است .به طوری که بایتد استتراتژی انتختاب

گردد که احتمال ایجاد زیان را حداقل نماید.
اقتصادی و تجاری بودن ( )1و ( :)35توجه به معیارهای اقتصادی
و تجاری از جم ه میزان رشد رروش و حاشیه ستود ختالص در زمتان
اتخاذ استراتژی بازاریابی نیز بسیار مهم است.
رضتتایتمندی مشتتتری ( )31( ،)29( ،)13و ( :)35یکتتی از عوامتتل
مهم و اثرگذار در انتخاب استراتژی ،ج ب رضایت مشتریان هست بته
طتتوری کتته کاالهتتای تولیتتدی متناستتب بتتا نیازهتتا و خواستتت
مصرفکنندگان باشد.
داشتن مزیت رقابتی ( :)11در نظر گررتن کیفیت منحصربهررد و
تنوع تولید در انتخاب استراتژی مناسب بسیار مؤثر میباشد.

انتخاب استراتژی بازاریابی

ریس (D2

انطباق با اصول بهداشتی
و زیست محیطی

آلوده سازی
محیش
ریست
(قاب یت
بازیارت
کاالی
تولیدی
) ()C1
رعایت اصول
سالمت
ی
(تولید
محصو
ل سبز
و
ارگانی
ک)

)

ریس
تجاری(
)C3
ریس
رنی(C4

)
ریس
مالی
)(C5

اقتصادی –

رضایتمندی
مشتری

تجار

پتانسیل
برگشت
سرمایه
()C6
هزینه تولید
()C7
میزان رشد
صادرات
()C8
میزان رشد
رروش
()C9
نسبت بدهی
()C10
حاشیه سود
خالص
)
(

نرخ رضایت
مشتری
()C12
درک نیازها و
خواسته
های
مشتری
()C13
ارزش ویژه
برند
شرکت
()C14
تعداد شکایات
()C15
قصد تکرار
خرید
)
(

داشتن مزیت

هدف

نوآوری و

رقابتی

کیفیت منحصر
به ررد
تولیدات
شرکت
()C17
تنوع تولیدات
شرکت
از نظر
طعم و
طراحی
بستهبند
ی
()C18
تمایز و منحصر
به ررد
بودن
محصول

همسویی با ررآیند

همسویی

داخ ی

نرخ نوآوری
شرکت در
محصوال
ت در ی
دوره معین
()C21
تولید محصول
جدید
()C22
سهم بازار شرکت
()C23
آمادگی بازار
جهت
پذیرش
محصول
()C24

دیدگاه ب ندمدت
در توسعه
محصول
(داشتن
برنامه
برای
آینده)
()C26
دسترسی به
اطالعات
بازارهای
بالقوه
()C27
شفاریت اهداف
توسعه
محصول
)
(

معیارها

زیرمعیارها

گزینهها
یکپارچگی ()S1

متمرکز ()S2

تنوع ()S3

شکل  -1ساختار عمومی درخت تصمیمگیری برای اتتاا

تدارعی ()S4
استراتژی مناسب بازارایابی

Figure 1- General structure of the decision tree to select the appropriate marketing strategy

مأخذ :تنظیم شده توسش نگارنده بر اساس مرور منابع
Source: Set by author based on resource review

اولویتبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجانشرقی...

نوآوری و همسویی با بتازار ( )13و ( :)29عتوام ی همچتون نترخ
نوآوری شترکت در محصتوالت در یت دوره معتین و زمتان انطبتاق
محصول در بازار از عوامل مؤثر در اتخاذ استراتژی مناستب بازاریتابی
هستند.
همسویی با ررآیند داخ ی شرکت ( :)1داشتن برنامه برای آینتده و
توانایی رنی واحد تحقیق و توسعه نیز از جم ه عوام ی هستند که روی
انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی تأثیرگذارند.
) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی :ررآیند تح یل س س ه مراتبی
یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شتده بترای تصتمیمگیتری بتا
معیارهای چندگانه است .زیرا این تکنی امکان ررموله کردن مستئ ه
را به صورت س س ه مراتبی رراهم میکند و همچنین امکتان در نظتر
گررتن معیارهای مخت ف کمی و کیفی را در مسئ ه دارد .عالوه بر این
بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهتاده شتده کته قتتاوت و محاستبات را
تسهیل مینماید .همچنین میتزان ستازگاری و ناستازگاری تصتمیم را
نشان می دهد کته از مزایتای ممتتاز ایتن تکنیت در تصتمیمگیتری
چندمعیاره است ( .)7توماسال ساعتی (بنیان گتزار ایتن روش) چهتار
اص یاشرط معکوسی ،همگنی ،وابستگیو انتظارات را به عنتوان اصتول
ررآیند تح یل س س ه مراتبی بیان نموده و ک یته محاستبات ،قتوانین و
مقررات را بر این اصول بنا نهاده است (.)6
پس از جمعآوری اطالعات و شناسایی معیتارهتای تأثیرگتذار بتر
انتخاب استراتژی در صنعت لبنیات ،به منظتور تعیتین درجته اهمیتت
(ارزش وزنی) هر ی از معیارها پرسشنامهای جهت مقایسه زوجی این
معیارها و زیرمعیارها با یکدیگر تهیته شتد .در ررآینتد تح یتل س ست ه
مراتبی عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بتاالتر
به صورت زوجی مقایسه شده و وزن (ضریب اهمیت) آنهتا محاستبه
میشود ،این وزنها را وزن نسبی میگویند .سپس با ت فیق وزنهتای
نسبی ،وزن نهایی هر گزینه مشخص می گردد کته آن را وزن مط تق
میگویند .در این مقایسات تصمیمگیرندگان از قتتاوتهتای شتفاهی
استفاده خواهند کرد که این قتاوتها مقتادیر کمیتی بتین ( 1اهمیتت
یکسان) تا ( 9اهمیت روقالعاده) هستند.
مسئ ه مهمی که در تح یتل س ست ه مراتبتی وجتود دارد ثبتات و
سازگاری در دادههااست .در دنیای واقعی ،اغ ب ناسازگاری وجتود دارد
و ممکن است این ناسازگاری هتا بته متدل منتقتل شتود .اگتر میتزان
ناسازگاری کمتر از  0/1باشد ناسازگاری قابل قبول است و نشاندهنده
صحت ،ثبتات و درستتی نتتایج بته دستت آمتده استت .اگتر تمتامی
ستون های ماتریس مقایسات زوجی ترکیب خطی از یکدیگر باشتند و
بین ستون ها همبستگی خطی وجود داشته باشتد ،آن متاتریس ،یت
ماتریس سازگار است و نرخ ناسازگاری ماتریس برابر صتفر استت .در
این حالت ،محاسبه وزن نسبی ساده بوده و از نرمالیزه کتردن عناصتر
هر ستون به دست میآید .در غیر اینصورت ماتریس ناسازگار بتوده و
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نرخ ناسازگاری نیز مخالف صفر است کته بایتد محاستبه گشتته و در
محدوده قابل قبول باشد .اگر ناسازگاری تصتمیم بیشتتر از  0/1باشتد
بهتر است تصمیم گیرنده در قتاوتهای خود تجدید نظر کنتد .بترای
محاسبه وزن نسبی در ماتریسهای ناسازگار روشهای متعددی بیتان
شده که روش های تقریبی ،حداقل مربعات و بردار ویژه از جم ته ایتن
روشهاست (.)6
دیماتل که توسش رونتال و گتابوس1
ج) تکنیک دیماتل :تکنی
( )5ارائه شده است ی روش تصمیمگیری در مواردی است که بتین
معیارها روابش پیچیده ای برقرار است و با استتفاده از دیتاگرام ع تت و
مع ولی ،روابش ع ت و مع ولی معیارها را تجسم میکند که در آن اعداد
بیانگر قدرت تأثیر هستند .گتراف هتای دیماتتل جهتتدار (دیتاگراف)
هستند که روابش متقابل جهت دار را به صورت گراف یا ماتریس نشان
میدهد .در ماتریس جهتدار ،جهت دارای اهمیت میباشد و این یکی
از مزایای این مدل محسوب میشود ( .)32پنج مرح ه زیر را میتتوان
برای انجام تکنی دیماتل مورد استفاده قرار داد:
 )1تشکیل ماتریس تأثیر مستقیم (  :) a ijتیم ارزیاب با استتفاده از
اعداد  0تا  4که به ترتیب نشاندهنده بدون تتأثیر ،تتأثیر بستیار کتم،
تأثیر کم ،تأثیر باالو تأثیر بسیار باال میباشد میزان تتأثیر مؤلفته  iبتر
مؤلفه jرا تعیین میکنند .زمانیکه از دیدگاه چند نفر استفاده میشود از
میانگین ساده نظرات خبرگان استفاده می شود که ماتریس نهتایی بته
شکل زیر است:
a1n 

 
ain 

 

a nn 

()1



a1 j






aij






a nj



a11


A  ai1

 

a n1

 )2نرمال کردن ماتریس تأثیر مستقیم :عم یتات نرمتالستازی بتا
استفاده از روابش ارائه شده در زیر صورت میگیرد:
S  m. A




()2
1
1

m  min 
,
n
n


 max i  aij max j  aij 
j 1
i 1


 )3محاسبه ماتریس تأثیر کل .با استفاده از روابتش زیتر متاتریس
تأثیر کل حاصل میگردد:
T  X  X 2    X q  X ( I  X  X 2    X q 1 )( I  X )( I  X ) 1  X ( I  X q )( I  X ) 1
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()3
1- Fontela and Gabus
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 )4محاسبه مقادیر تأثیر و ارتبتاط :در ایتن مرح ته ،محاستبات بتا
استفاده از مقادیر  rو  sکه بیانگر مجموع ردیفها و ستونها میباشد،
صورت میگیرد .این مقادیر از روابش زیر بهدست میآیند:

()4

 n 
r  ri n1   t ij 
 j 1  n1

p

 



  t ij 
 i 1  1n
بنابراین بردار ( )r+sمیزان تأثیر و تأثر عامل مورد نظر در سیستم
است .به عبارت دیگر هر چه مقدار  r+sعام ی بیشتر باشد ،آن عامتل
تعامتتل بیشتتتری بتتا ستتایر عوامتتل سیستتتم دارد .بتتردار ( )r-sقتتدرت
تأثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .بهطور ک ی اگر  r-sمثبت باشد،
متغیر ی متغیر ع ی محسوب متیشتود و اگتر منفتی باشتد ،مع تول
محسوب میشود (.)18
د) تکنیااک ویکااور :تکنیت ویکتتور 1یکتتی از پرکتتاربردترین
روشهای تصمیم گیری چندمعیاره می باشد که بته طتور سیستتماتی
قادر است گزینه هتای موجتود را بتا توجته بته معیارهتای متورد نظتر
اولویتبندی کند .ع ت کاربرد رراوان ایتن روش بترای اولویتتبنتدی
گزینهها اینست که  -1منطق استفاده شده در روش ویکور قابل رهتم
است -2 .ررآینتدهای محاستبات ستاده هستتند -3 .بهتترین راهحتل
توارقی را ارائه میکند و  -4این روش به طتور همزمتان نزدیکتی بته
حداکثر سود و حداکثر راص ه از هزینه را در محاسبات بته رترم ستاده
ریاضی ارائه مینماید ( .)16با این حال ،ضعف اص ی تکنی ویکور در
این ررض می باشد که معیارها مستقل از هم میباشند .ایتن در حتالی
است که معیارها معمتوال دارای وابستتگی متقابتل هستتند .بنتابراین،
استفاده از تکنی دیماتل 2در کنار تکنی ویکور میتواند مفید باشد.
تکنی ت ویکتتور را اپریکتتووی  )21(3و اپریکتتووی و تزن ت )22(4
یکی از تکنی های برنامهریتزی سازشتی5
معرری کردند .این تکنی
برای حل مسائل تصمیمگیتری چنتدمعیاره استت و بتر رتبتهبنتدی و
انتخاب مجموعه ای از گزینهها در حتور معیارهای متعتارض ،تمرکتز
میکند .مالک رتبهبندی گزینههتا در ایتن تکنیت براستاس میتزان
نزدیکی به راهحل ایدهآل میباشد .به عقیده زلنتی )37(6گزینته هتایی
که به راهحل ایتدهآل نزدیکترنتد بتر آنهتایی کته از راهحتل ایتدهآل
دورترند ارجحیت دارند .تأکید ایتن روش بتر رتبتهبنتدی و انتختاب از
مجموعهای گزینه و تعیین راهحلهای توارقی برای مسئ ه با معیارهای
متتاد میباشد .راهحل سازشی گزینهای است که به ایدهآل نزدی تتر
n

است« .یو» )36(7ال پی -متری 8را کته بترای انتدازه گیتری راصت ه
استفاده می شود ،به عنوان تابع تجمیتع معررتی کترد .در ایتن حالتت
ارزایش راصت ه ،نتامط وب استت Lp 1 .جمتع تمتام نتامط وبهتا و
 Lp حداکثر نامط وبی است که ی گزینه میتوانتد داشتته باشتد.
توسعه روش ویکور با ررم ال پی -متری زیر آغاز گردید:

n1

s  sj

1- VIKOR
2- DEMATEL
3- Opricovic
4- Opricovic and Tzeng
5- Compromises Programming
6- Zelney
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که در آن، 1  P   ; k  1, 2,, m ،که  Pپارامتر تابع
مط وبیت متیباشتد و وزن  w jاز  AHPاستتخرا متیشتود .بترای
ررموله کردن رتبهبندی و اندازهگیری شکاف Lpj 1 ،به عنوان  S jو
 Lpjبه عنوان  R jدر روش ویکور استفاده میشود:
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 fi


i


i


f


f



m 
f   aij
S j  L pj 1    wi i
i 1 





f   aij

 max wi i
i



R j  L pj 

 S jو  R jبتته ترتیتتب ،متتیتواننتتد اطالعتتاتی دربتتاره حتتداکثر
مط وبیتتت گروهتتی و حتتداقل اثتتر منحصتتر بتته رتترد را در اختیتتار
تصمیمگیرندگان قرار دهند wi .وزن اهمیت معیار  iام است.
الگوریتم رتبه بندی سازشی کته توستش روش ویکتور ارایته شتد،
گامهای زیر را دنبال میکند:
گام اول :به دست آوردن ی سطح تحمل .یا به عبارتی تعیتین
بهترین (  ) f i و بدترین (  ) f i مقدار هر معیار (.)i=1,2,…,m

f i   max aij 
j

f i  min aij 

()7



j

گام دوم :محاسبه مقادیر  S jو  R jبرای همه گزینههاS j .

و  R jبه ترتیب ،اندازه مط وبیت و اندازه تأسف گزینهjام متیباشتند.
اندازه تأسف عبارتست از حداکثر راص ه  aijاز بهترین مقدار به دست
آمده برای معیار  iام.
گام سوم :تعیین مقادیر  Q jبرای همه گزینهها.
 S j  S* 
 R  R* 
  1  v  j

Q j  v 
 S  S* 
 R   R* 





()8

کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته در آن،

 S *  min S j و  S   maxS j و  R *  min R j و R   maxR j 
j

j

j

j

7- Yu
8- LP-metric
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ابزار پرسش نامه ساخته محقق استفاده گردید که سؤالها بته صتورت
مقایسات زوجی مطرح شده و در نیمه دوم سال  1394در سته نستخه
برای روش دیماتل ،تح یل س ست ه مراتبتی و ویکتور در اختیتار ارتراد
نمونه قرار داده شد .برای انجام مقایسات زوجی و رتبتهبنتدی از روش
ترکیبی دیماتتل ،تح یتل س ست ه مراتبتی و ویکورکته بته ترتیتب بتا
نتتترمارزارهتتتای  ،Expert Choice ،MATLABو MATLAB
محاسبه شدند ،استفاده گردید.

هستند Q j .معیار ویکتور استت و ارزش ویکتور گزینته jام را بیتان
میکند V .وزنی برای استراتژی حداکثر مط وبیت گروهتی استت کته
معموال  0/5میباشد.
گام چهارم :رتبهبندی گزینهها براساس ترتیب صعودی مقتادیر
به دست آمده برای  S jو  R jو . Q j
گام پنجم :انتخاب بهترین گزینه .بهتترین جتواب سازشتی (بتا
کمترین  ) Q jزمانی محقق میشود که دو شرط زیر برقرار شوند:
 -1شرط ویژگی پذیرش:

   

تتایج و بحث

Q A( 2)  Q A(1)  DQ

()9

DQ  1 n  1

پژوهش حاضر شامل چند مرح ته استت .در مرح ته اول ،بتا ایتن
ررض که هی وابستگی میان معیارهای ارزیابی وجود نتدارد متاتریس
مقایستته زوجتتی توستتش تمتتامی کارشناستتان شتترکت لبنتتی پگتتاه
آذربایجان شرقی ،بترای محاستبه وزن اهمیتت معیارهتا و زیرمعیارهتا
ساخته شده و با استفاده از روش تح یل س ست ه مراتبتی وزن معیارهتا
محاسبه می گتردد .در مرح ته دوم ،بتا رترض وجتود وابستتگی میتان
معیارها ،مدل دیماتل ساخته میشود .بعبتارتی روابتش ع تی پیچیتده و
نقش مرکزی هر ی از عوامل ایجاد می شود .وزن میتزان وابستتگی
هر ی از معیارهای اص ی از این مرح ه مشتتق متیشتود .در مرح ته
سوم ،وزن ک ی معیارهای اص ی بهوسی ه ضرب وزن حاصل از مرح ته
اول و وزن میزان وابستتگی بتهدستت آمتده از مرح ته دوم محاستبه
می شود .در مرح ه چهارم ،رتبهبندی و اولویتتبنتدی استتراتژیهتای
بازاریابی با استفاده از روش ویکور انجام میگیرد .وزنهای بته دستت
آمده از روش تح یل س ست ه مراتبتی بتا استتفاده نترمارتزار Expert
 Choiceبرای مرح ه اول در جدول  2گزارش گردیده است که معیتار
انطباق با اصتول بهداشتتی و زیستتمحیطتی دارای بتاالترین درجته
اهمیت بوده و معیار رضایتمندی مشتری بعنوان کم اهمیتترین معیار
در انتخاب استراتژی برای شرکت پگاه آذربایجانشرقی تعیین گردید.

از نظر رتبهبندی براساس معیار  A( 2) ، Q jگزینهای در موقعیت
یا جایگاه دوم بوده و ) A(1بهترین گزینه با کمترین مقدار
تعداد گزینههای موجود است.
)(1
 -2شرط ثبات پذیرش در تصمیمگیری :گزینه  Aباید بهترین
رتبه را در  Sیا  Rو یا هر دو داشته باشد .این جواب سازشی در ررآیند
تصمیم گیری پایتدار استت .بته طتوری کته اگتر  V  0.5باشتد،
استراتژی حداکثر مط وبیت گروهی را به همراه دارد و توارق عمتومی
یا عدم توارق (رد) زمانی حاصل میشود که بته ترتیتب  V  0.5و
 V  0.5باشد .اگر یکی از شروط باال برقرار نشود ،مجموعتهای از
جوابهای سازشی به صورت زیر پیشنهاد میشود:
 ،Qjو n

 -1اگر تنها شرط دوم برقرار نشتد ،گزینتههتای ) A(1و ). A( 2

 -2اگر شرط اول برقرار نشد ،گزینههای )A( n) ,, A( 2) , A(1
) (n
 Aگزینتتتتهای در موقعیتتتتت  nام استتتتت کتتتته رابطتتتته
 QA( n)   QA(1)   DQدر مورد آن صادق باشد (.)2
جامعه آماری تحقیق شامل  30نفر از متخصصین و کارشناسان در
زمینه بازاریابی و صنایع غذایی در دانشگاه تبریز و کارشناسان رتروش
و بازاریابی شرکت بازارگستر پگاه است .جهت جمعآوری اطالعتات از

جدول  -2وزن معیارها در ارتباط با هدف اتتاا
همسویی با فرآیند
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استراتژی بازاریابی

Table 2- The weight of the associated criteria with the selection of marketing strategy
اتطباق با اصول بهداشتی و
داشتن مزیت
توآوری و همسویی
اقتصادی و
رضایتمندی
ریسک
زیست محیطی ()D1
رقابتی ()D5
با بازار ()D6
تجاری ()D3
مشتری ()D4
()D2
Compliance with health
Having a
Innovation and

داخلی شرکت ()D7
Alignment with the
company's internal
process

alignment with
market

competitive
advantage

0.168

0.061

0.063

0.049

2

6

5

7

Customer
satisfaction

 EconomyBusiness

Risks

and environmental
principles

0.121

0.167

0.373

4

3

1

ترخ تاسازگاری (0.04=)Inconsistency rate

مأخذ :یارتههای تحقیق
Source: Research findings

وزن
Weight

رتبه
Rank
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 وزن زیرمعیارها-3 جدول
Table 3-Theweight of sub-criteria

معیارها

زیرمعیارها

وزن

رتبه

Criteria

Sub-criteria

Weight

Rank

)آلوده سازی محیش زیست (قاب یت بازیارت کاال

0.8

)D1( انطباق با اصول بهداشتی

(Environmental pollution (recyclability))

)(Compliance with health principles

)D2(

ریس

Risks

)D3( اقتصادی و تجاری بودن
)Economy - Business(

)Technical Risk(ریس رنی
)financial risk( ریس مالی
)The potential return of capital(پتانسیل برگشت سرمایه
)Cost of production(هزینه تولید
)Export growth rate(میزان رشد صادرات
)Sales growth(میزان رشد رروش
)Debt ratio(نسبت بدهی
)Net profit margin(حاشیه سود خالص
کیفیت منحصربه ررد تولیدات
The unique quality of the product

)D5( داشتن مزیت رقابتی پایدار
)Having a competitive advantage(

تنوع تولیدات ازنظر طعم وطرح بستهبندی
Variety of products in terms of taste and packaging

تمایز ومنحصربه ررد بودن محصول
Distinct and unique product
)Number of competitors(تعداد رقبا

)Customer satisfaction rate(نرخ رضایت مشتری
درک نیازهاو خواسته مشتری
)D4( رضایتمندی مشتری
)customer satisfaction(

Understanding needs and customer demands
)Brand value of the company(ارزش ویژه برندشرکت

)Number of complaints(تعداد شکایات
)Intent to repeat shopping( قصد تکرار خرید
نرخ نوآوری محصوالت در ی دوره معین
The rate of innovation of products in a given period
)New product development(تولید محصول جدید

)D6( نوآوری و همسویی با بازار
)Innovation and alignment with market(

)Market share of the company(سهم بازار شرکت
متوسش زمان انطباق محصول در بازار
Average product matching time in the market

آمادگی بازار جهت پذیرش محصول
Market readiness for product acceptance

دیدگاه ب ندمدت در توسعه محصول
Long-term perspective on product development

)شرکتD7( همسویی با ررآیند داخ ی

دسترسی به اطالعات بازارهای بالقوه
Access to potential market information

Alignment with the company's internal (

شفاریت اهداف توسعه محصول

)process

Transparency of product development goals

0.2
0.32
0.558

 یارتههای تحقیق:مأخذ
Source: Research findings

0.017

0.122
0.1
0.181
0.328
0.142

0.015

0.167
0.083
0.237
0.287

0.07

0.136
0.34
0.166
0.178
0.178

0.004

0.389
0.089
0.369
0.209
0.096

0.017

0.179
0.147
0.356
0.194
0.326

توانایی رنی واحد تحقیق و توسعه
Technical capability of research and development
un

Inconsistency
rate

0.000

) رعایت اصول سالمتی (تولید محصول ارگانی
(Compliance with the principles of health (organic
production))
)Business risk(ریس تجاری

ترخ تاسازگاری

0.124

0.017

اولویتبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجانشرقی...

وزن اهمیت زیرمعیارهای هر معیار نیز در جدول  3نشان میدهتد
زیرمعیار آلوده ستازی محتیش زیستت دارای وزن بیشتتری نستبت بته
زیرمعیار رعایت اصول سالمتی است .همچنین با توجه بته جتدول ،3
هنگام لحاظ معیار ریس در تصمیمگیتری بترای انتختاب استتراتژی
مناسب بترای شترکت بازارگستتر پگتاه ،ریست رنتی دارای اهمیتت
بیشتری نسبت به ریس تجاری و مالی می باشد و هنگام لحاظ معیار
اقتصادی و تجاری ،میزان رشد صادرات باالترین درجه اهمیتت را دارا
می باشد .با توجه به وزنهای محاسبه شده برای زیرمعیارهای داشتتن
مزیت رقابتی پایدار از نظر کارشناسان پاسخدهنده ،تعداد رقبا باالترین
درجه اهمیت را دارا میباشتد .در متورد معیتار رضتایتمندی مشتتری،
زیرمعیار تعداد شکایات دارای وزن بیشتتری نستبت بته زیرمعیارهتای
دیگتتر استتت .هنگتتام لحتتاظ معیتتار نتتوآوری و همستتویی بتتا بتتازار در
تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی مناسب برای شترکت بازارگستتر
پگاه ،نرخ نتوآوری محصتوالت در یت دوره معتین بتاالترین درجته
اهمیت را دارا می باشد .و در نهایت زیرمعیار دیدگاه ب ندمدت در توسعه
محصول دارای وزن بیشتری نسبت به زیرمعیارهای دیگر است.
روابش متقابل میان معیارها بتا کمت روش دیماتتل و نترمارتزار
 MATLABمحاسبه گردید و نقش هر یت از معیارهتا تعیتین شتد.
ماتریس کل به صورتی که در جدول  4ارائه شده محاسبه گردید .این
نتایج نشان می دهد که معیتار انطبتاق بتا اصتول بهداشتتی و زیستت
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محیطی ( )D1خود را با سطح تأثیر  0/743تحت تأثیر قرار متیدهتد.
همچنین شدت تأثیر مستقیم و غیرمستتقیم معیتار انطبتاق بتا اصتول
بهداشتی و زیست محیطی ( )D1بر معیار ریس ( )D2معادل 0/883
بهدست آمده است .به همین ترتیب معیار انطباق با اصول بهداشتتی و
زیست محیطی ( )D1به طور مستقیم و غیرمستقیم معیار اقتصتادی –
تجاری ( )D3را با سطح تأثیر  0/883تحت تآثیر قرار میدهتد .معیتار
انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی ( )D1همچنین معیارهتای
رضایتمندی مشتتری ( ،)D4داشتتن مزیتت رقتابتی ( ،)D5نتوآوری و
همسویی با بازار ( )D6و همسویی با ررآیند داخ ی شرکت ( )D7را بتا
شدت تأثیر به ترتیب  0/931 ،1/062 ،1/014و 0/874تحت تأثیر خود
قرار میدهد.
لذا میتوان نتیجه گیری کرد که میزان اثرگذاری ،معیار انطباق بتا
اصول بهداشتتی و زیستت محیطتی ( )D1بتر روی ستایر معیارهتای
تحقیتتتتتتتتتتتتتتتتق حاضتتتتتتتتتتتتتتتتر برابتتتتتتتتتتتتتتتتر
()0/743+0/883+0/883+1/014+1/062+0/931+0/874=6/389
است .تفسیر بقیه معیارها نیز به همین صورت خواهتد بتود .براستاس
نتایج به دست آمده در جدول  ،4معیار معیتار «داشتتن مزیتت رقتابتی
( »)D5با میزان اثرگتذاری  ،7/614بیشتترین اثرگتذاری را بتر ستایر
معیارها دارد .لذا باید بیشتر مورد توجه مدیران باشد.

استراتژی بازاریابی شرکت پگاه

جدول  -4ماتریس روابط کلی برای معیارهای اتتاا

Table 4- Matrix of total relations for the criteria of selection of Pegah Company’s marketing strategy

مجموع

ستونها ()r

6389
7.574
7.574
7.207
7.614
7.574
5.548

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

0.874
1.064
1.064
0.973
1.026
1.064
0.634
6.738

0.931
1.128
1.128
0.079
1.133
0.985
0.082
7.204

1.062
1.23
1.23
0.221
1.095
1.023
0.896
7.965

1.014
1.174
1.174
0.983
1.182
1.174
0.856
7.557

0.883
1.072
0.929
0.985
1.077
1.072
0.779
6.796

0.883
0.929
1.072
0.985
1.077
1.072
0.779
6.796

0.743
0.978
0.978
0.981
1.025
0.978
0.742
6.425

معیارها
Criteria
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
مجموع سطرها ()s

مأخذ :یارتههای تحقیق
Source: Research findings

پس از تعیین ماتریس کتل ،ارزش  ri  siو  ri  siاز ایتن
ماتریس مشتق می شود که در جدول  5نشان داده شده استت .مقتدار
 ri  siمیزان تتأثیر و تتأثر معیتار متورد نظتر در سیستتم را نشتان
میدهد ،در حالی که تأثیر یت معیتار بتر معیارهتای دیگتر بتا ارزش
 ri  siمحاسبه میشود .طبتق جتدول ( )5معیتار «داشتتن مزیتت
رقابتی( »)D5مهم ترین معیار برای مسئ ه متورد نظتر استت و تعامتل
بیشتری با سایر عوامل سیستتم دارد .بتا توجته بته مقتادیر ، ri  si

مشخص میشود که معیارهای ریسکی بتودن ،اقتصتادی– تجتاری و
نوآوری و همسویی با بازار معیارهایی «ع ّی» محسوب میشتوند و در
بین آن ها ،معیار «اقتصتادی– تجتاری ( »)D3بیشتترین تتأثیر را بتر
معیارهای دیگر دارد .در حالیکه معیارهای انطباق با اصول بهداشتی و
زیست محیطی ،رضایتمندی مشتری ،داشتن مزیت رقابتی و همسویی
با ررآیند داخ ی شرکت معیارهایی«مع ولی» هستند.
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جدول  -5ماتریس اثرات متقابل
Table 5- Matrix of interactions

ri  si

ri  si

R

S

معیارها ()Criteria

-0.035
0.777
0.778
-0.35
-0.351
0.37
-1.19

12.813
14.369
14.037
14.764
15.579
14.778
12.286

6.389
7.573
7.574
7.207
7.614
7.574
5.548

6.424
6.796
6.796
7.557
7.965
7.204
6.738

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

مأخذ :یارتههای تحقیق
Source: Research findings

در مرح ه بعد ،ارزشهای  ، ri  siدر وزنهای نسبی بتهدستت
آمده از روش تح یل س س ه مراتبی ،ضترب شتده تتا نقتش محتوری
معیارهای هفت گانه تحقیق لحاظ شود .مقادیر محاسبه شده در جدول
 6ارائه شده است .سپس ،این مقادیر همانطور که در جدول  6نشتان
داده شده است نرمال گشتهاند .از این جدول میتوان مشاهده کرد که

بهدست آمتده از متدل ترکیبتی DEMATEL-

وزن ک ی نرمال شده
( AHPستون آخر جدول ( ))6تفاوت قابتل تتوجهی از خروجتی روش
تح یل س س ه مراتبی (ستون دوم جدول ( ))6ندارد .این به ع تت ایتن
واقعیت است که در مدل پیشتنهادی روابتش وابستتگی متقابتل میتان
معیارهای ارزیابی وجود ندارد.

جدول  -6وزن معیارهای اتتاا

استراتژی بازاریابی

Table 6- The weight of the criteria for choosing a marketing strategy

وزن کلی ترمال

وزن بهدست آمده از ترکیب روش دیماتل و

وزن بهدست آمده از روش

وزن بهدست آمده از

شده

AHP
Obtained weights of the composition
AHP and DEMATEL method

دیماتل

روش AHP
Obtained weight
from AHP method
0.373
0.167
0.121
0.049
0.063
0.061
0.168

The total weight
of normal
0.352
0.176
0.128
0.053
0.072
0.066
0.152

4.779
2.399
1.739
0.723
0.981
0.901
2.064

Obtained weights from
DEMATEL method
12.813
14.369
14.037
14.764
15.579
14.778
12.286

معیارها
Criteria
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

مأخذ :یارتههای تحقیق
Source: Research findings

در این مرح ه به کم وزنهای محاسبه شده در مراحتل قبتل و
با استفاده از روش ویکور ،گزینههای تحقیق (استراتژیهای بازاریتابی
شرکت پگاه آذربایجانشرقی) رتبهبندی شده و بهترین استراتژی برای
شرکت مذکور انتخاب می شود .برای این منظور ،استراتژی ها براساس
مقادیر  S ،Rو  Qدر سه گروه ،از کوچ به بزرگ مرتتب متیشتوند.
نتایج جدول  7بیانگر اینست که استراتژی تنوع اولویت اول در شرکت
پگاه می باشد و استراتژی تمرکز دارای اولویت دوم است .البته در شرح
روش ویکور مشروحا توضیح داده شد کته انتختاب گزینته نهتایی بتا
کنترل دو شرط ویژگی و ثبات پذیرش ،انجام خواهد شد و در صتورت
عدم برآورده شدن هر کدام از شتروط ،جتواب مستئ ه از حالتت تت

گزینهای به حالت دو گزینهای و یا چندگزینهای تغییر خواهد یارت .در
ادامه این شروط بررسی میگردند:
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترط اول:
0.0573  0.0024  0.333



1
m 1

Q( A( 2) )  Q( A(1) ) 

با توجه به این که استراتژی تمرکز با ارزشی کمتر از  0/33در اولویتت
دوم قرار دارد بنابراین شترط اول برقترار نمتیباشتد .بنتابراین هتر دو
استراتژی تنوع و تمرکز در اولویت اول قرار میگیرنتد .شترط دوم :بتا
توجه به جدول  7نتایج رتبتهبنتدی  Qبتا  Sهمختوانی دارد .بنتابراین
شرط دوم برقرار است.
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جدول  -7رتبهبندی استراتژیهای بازاریابی با روش ویکور
Table 7- Ranking of marketing strategy with VIKOR

رتبهبندی
براساس Q
Ranking based
on Q

3
2
1
4

شاخص ویکور
)v=0.5(Q
0.7701
0.0573
0.0024
1

رتبهبندی
براساس R
Ranking
based on R

3
1
2
4

اتدازه
تأسف ()R

رتبهبندی

اتدازه

براساس S

مطلوبیت

Ranking
based on S

( )S

3
0.373
2
0.167
1
0.168
4
0.373
مأخذ :یارتههای تحقیق

0.6312
0.288
0.1955
1.002

گزینهها
Alternatives

استراتژی یکپارچگی ()Integration Strategy
استراتژی تمرکز ()Focuses strategy
استراتژی تنوع ()Diversity Strategy
استراتژی تدارعی ()Defensive Strategy

Source: Research findings

تتیجهگیری و پیشنهادها
در این مطالعه ی مدل ت فیقی براساس سه روش تح یل س س ه
مراتبی ،دیماتل و ویکور برای اولویت بندی بهترین استراتژی بازاریابی
پیشنهاد شده است که دارای چندین مزیتت استت .اول ،بتا توجته بته
اهمیت معیارهای هفتگانه و زیرمعیارها ،شرکت پگاه میتواند اهمیت
معیارهای اص ی و زیرمعیارها را تشخیص داده و چگونگی تأثیر آنهتا
بر استراتژی های بازاریتابی را بررستی کنتد .تکنیت دیماتتل اثترات
مستقیم و غیرمستقیم برای رهم روابش ع ی و مع ولی در میان معیارها
را نتیجه میدهد کته متی توانتد منجتر بته عم کترد بهتتر در مستئ ه
اولویت بندی استراتژی بازاریابی شرکت پگاه شتود .عوامتل گونتاگون
مؤثر بر اولویتبندی استراتژی بازاریابی تحت عنوان زیرمعیار در قالب
هفت معیار اص ی دسته بندی شدند .در مرح ه اول این تحقیق با ررض
استقالل معیارها ،از مدل تح یل س س ه مراتبتی بترای محاستبه اوزان
معیارها استفاده شد و در مرح ه بعتد بتا رترض وجتود وابستتگی بتین
معیارها ،از رویکرد ترکیبی دیماتل -تح یتل س ست ه مراتبتی استتفاده
گردید و مالحظه شد که وزن نهایی بتهدستت آمتده در هتر دو روش
تقریبا یکسان هستند به این معنی که معیارهای مدل وابستگی متقابل
ندارند .همچنین براساس اوزان به دست آمده برای معیارهتا مشتخص
گردید که با اهمیت ترین معیارها به ترتیب عبارتند از انطباق با اصتول
بهداشتی و محیش زیست ،همسویی با ررآیند داخ تی ،ریستکی بتودن،
اقتصادی -تجاری ،داشتن مزیت رقابتی ،نوآوری و همسویی با بازار و
رضایتمندی مشتری .از تکنی دیماتل نیز نتیجهگیری متیشتود کته
شرکت پگاه باید در انتخاب استراتژی بازاریابی خود بته معیتار داشتتن
مزیت رقابتی بهعنوان مهمترین معیار توجه داشته باشد چترا کته ایتن
معیار بیشترین تأثیر را از سایر معیارها میگیرد و بیشترین تأثیر را نیتز
بر روی سایر معیارها دارد .در مرح ه آخر ،چهتار استتراتژی متدنظر در
تحقیق حاضر ،به کم روش ویکور رتبه بندی شدند و نتیجتهگیتری
شد که استراتژیهای تنوع و تمرکز در اولویت اول برای شرکت پگتاه
آذربایجان شرقی قرار دارند .استراتژی تنوع در تحقیق رشیدی و روشن

( )25نیز اولویتت اول را کستب کترد ولتی در مطالعته ستاعی ( )26و
صمدی و راخر ( )27استراتژی تنوع بهعنوان اولویتت ستوم شناستایی
شد .استراتژی تمرکز در این مطالعه به عنوان اولویت اول شناخته شد.
در مطالعتته انجتتام شتتده توستتش خواجتتوییپتتور و همکتتاران ( )12نیتتز
استراتژی تمرکز اولویتت اول را کستب کترده استت .در حتالیکته در
مطالعه محمودی میمند و خوبیاری شورباز ( )13اولویت سوم را کستب
کرد .همچنین استراتژی یکپارچگی در اولویتت دوم قترار گررتت کته
مشابه نتیجه به دست آمده در مطالعه ستاعی ( )26و صتمدی و رتاخر
( )27است .و بتاالخره ،استتراتژی تتدارعی اولویتت ستوم را در میتان
استراتژیهای موردنظر برای شرکت پگاه به دست آورد.
با توجه به اینکه معیتار «انطبتاق بتا اصتول بهداشتتی و زیستت
محیطی» دارای باالترین درجه اهمیت است پیشنهاد میشود شترکت
پگاه برای منطبق شدن با اصول بهداشتی اقدامات الزم را انجام دهد.
بهعنوان مثال از بستهبندیهای کاغتذی بته جتای بستتهبنتدیهتای
نای ونی استفاده شود.
از آنجا که معیار «داشتن مزیت رقابتی» مهتمتترین معیتار بترای
مسئ ه مورد نظر است و تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .لذا
پیشنهاد میشود این معیار بیشتر مدنظر مسئوالن شرکت پگاه باشد .تا
بتوانند به سودآوری دست یابند .چهار عامل به ی کسب و کار کم
میکند تا مزیت رقابتی کسب و بعد از آن حفظ شود:
 -1کارآیی برتر (از طریق ساختار هزینه پایین) .هر چه بهره وری
کارکنتتان بیشتتتر باشتتد هزینتته تولیتتد کمتتتر استتت و بتتالطبع هزینتته
محصوالت و خدمات آن کسب و کار برای مشتریان پایین می آید.
 -2کیفیت :کیفیت هی معنا و مفهومی غیر از آنچه مشتری واقعتا
میخواهد ،ندارد .به عبارت دیگر ی محصول زمانی با کیفیتت استت
که با خواستهها و نیازهای مشتری منطبق باشد) .محصوالت با کیفیت
باال ،ارزش محصوالت را در نظر مشتریان متمایز میکنند.
 -3نوآوری :نوآوری شامل خ ق محصوالت یا ررآینتدهای جدیتد
است .نوآوری محرک رقابت است.
 -4پاسخگویی به مشتری :با برطرف کردن نیازها و خواستتههتای

1397  تابستان،2  شماره،32  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی و حفظ مشتتریان متعهتد و ورتادار
 عرضه خدمات و محصوالت کنونی به مناطق جغراریایی جدید و،)خود
باال بردن رروش از طریق بهبود بخشیدن بته محصتوالت و ختدمات
 همچنتین پیشتنهاد.کنونی تمرکز شترکت را در بتازار ارتزایش دهنتد
،می شود با ابتکار و خالقیت و ارتزودن محصتوالت و ختدمات جدیتد
باعث ایجاد تنوع در تولیدات شده و موجبات ارزایش تولید و رتروش و
.در نتیجه ارزایش سودآوری و رضایتمندی مشتریان را رراهم آورند
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مشتریان ارزشی به آنها منتقل میشتود و آنهتا همتین ارزش را بته
 ارزشتی کته مشتتریان بترای.محصوالت و خدمات شرکت میدهنتد
محصوالت شرکت قائل میشوند منجر به خ ق مزیت رقابتی در بتازار
.و ایجاد تمایز برای کسب و کار شرکت میشود
 استراتژیهای «تنوع و تمرکز» اولویتت اول،مطابق نتایج تحقیق
 بنابراین پیشنهاد میگردد بتا.را در شرکت پگاه آذربایجان شرقی دارند
باال بردن سهم بازار برای محصتوالت یتا ختدمات کنتونی (از طریتق
، سرمایهگذاری در بازار جهتانی و صتادرات،ایجاد نوآوری در محصول
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