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 .1مقدمه

بازاریابی از ابتدای پیدایش تا کنون ،دستخوش تغییرات زیادی شده است ،اکنون به دلیل پیشی
گرفتن تولید بر تقاضا در عصری به سر میبریم که حق انتخاب مشتری با توجه به پدیده جهانی شدن
بیشتر از گذشته بوده و بر این اساس بازاریابی برپایه تامین رضایت مشتری که اصطالحا ًاز آن تعبیر
به مشتریمداری میشود ،استوار است.
در محیط رقابتی کنونی ،بیشتر پژوهشگران بر این باورند که برند بخش مهمی از کسبو کار و
داراییهای یک بنگاه را شامل میشود و بسیاری از صاحبان کسبوکار عالقمندند تا بیاموزند چگونه
یک برند موفق بسازند .در محیط بازار امروز شیوههای متفاوتی وجود دارد که از طریق آن
برنامههای بازاریابی میتوانند بر ایجاد و افزایش ارزش برند تاثیرگذار باشند .راهبردهای شبکه
توزیع ،راهبردهای ارتباطی ،راهبردهای قیمتگذاری و سایر فعالیتهای بازاریابی میتوانند باعث
تضعیف یا تقویت برند شوند [.]6
با توجه با اینکه برند مهمترین داراییهای شرکت تلقی میشود و از جمله منابعی است که باعث
افزایش ارزش افزوده برای محصول میشود ،توجه به عواملی که باعث خلق ارزش برند برای شرکت
یا صنعت میشود از اهمیت باالیی برخوردار است؛ لذا مسئله پژوهش فوق این است که «عوامل موثر
آمیخته بازاریابی برند در چارچوب آمیخته بازاریابی ()4Cدر خلق ارزش برند کداماند و اولویتبندی
آنها با استفاده از روش تصمیمگیری چند شاخصه» چگونه است؟
هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر درخلق ارزش برند در چهارچوب
آمیخته بازاریابی برند بر اساس مدل  MCDMاست .شناسایی روابط علت و معلولی بین زیرمعیارهای
استخراجشده برای هر کدام از چهار بعد راهحل مشتری ،سهولت و راحتی مشتری در خرید ،هزینه
مشتری و ارتباطات و همچنین تعیین وزن و اهمیت زیرمعیارهای استخراجشده برای هر کدام از چهار
بعد ذکرشده؛ شناسایی وضعیت ایدهآل (با استفاده از روش ویکور) برای آمیخته بازاریابی برند در
صنعت کاشی و سرامیک استان یزد و تعیین فاصله هر کدام از گزینههای مورد بررسی با حالت
ایدهآل از اهداف فرعی این پژوهش است.
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 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

آمیخته بازاریابی برند .1آمیخته بازاریابی برند در تالش برای جلب بیشتر رضایت مشتریان و جذب
مشتریان جدید است که تنها در سایه پژوهشهای میدانی درست ،بررسی عملکرد و رضایت مشتریان
و تعیین راهبرد تبلیغاتی صحیح امکانپذیر است .در عمل ،آمیخته بازاریابی برند پایه و اساس مناسبی
برای بازاریابی و ارتباطات ایجاد خواهد کرد که عدم توجه به آن موجب عقب ماندن از سایر رقبا
میشود [.]91
ارزش برند .2بقای شرکتها بر اساس توانایی ایجاد ارزش باالتر در بازارها تضمین میشود .
عملکرد شرکتها با در نظر گرفتن دارائیهای ناملموسی همچون کیفیت ،تجربه کارکنان ،فرهنگ
مشارکت ،دانش و ارزش برند تعیین میشود .ارزش برند بهعلت عالقه شرکتها برای ایجاد برندهای
قدرتمند بهمنظور کسب مزیت رقابتی و تمایز در کاالهایشان حائز اهمیت است.
مجموعهای از دارائیها و توانایی ،تداعی معانی و رفتار است که برای برند اعتبار ،منزلت و اعتماد
بهوجود می آورد [.]1
رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره .3تصمیمگیری یکی از مهمترین و اساسیترین وظایف مدیریت
است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد؛ بهطوریکه از نگاه یکی از صاحبنظران
حوزه تصمیمگیری ،هربرت سایمون ،تصمیمگیری جوهر اصلی مدیریت است .یکی از تکنیکهای
تصمیمگیری با استفاده ازدادههای کمی ،تصمیمگیری چندمعیاره است .تصمیمگیری چندمعیاره به دو
دسته تصمیمگیری چندشاخصه ( 4)MADMو تصمیمگیری چند هدفه ( 5)MODMتقسیم میشود.
مدلها و تکنیکهای تصمیمگیری چندشاخصه بهمنظور انتخاب مناسبترین گزینه از بین  mگزینه
موجود بهکار میروند .در  MADMمعموال دادههای مربوط به گزینهها از منظر شاخصهای مختلف
در یک ماتریس نمایش داده میشود.

1. Marketing mix
2. Brand value
3. Multi Criteria Decision Making
4. Multi Attribute Decision Making
5. Multi Objective Decision Making
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هزینه مشتری .هزینه مشتری ،میزان پولی است که مصرفکننده برای مزایای حاصل از داشتن و
یا استفاده از کاال پرداخت میکند ،در صنعت کاشی مانند سایر صنایع ،هزینه مشتری که در اصل
همان قیمت برای شرکت است ،تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد میشود .همچنین هزینه
مشتری (قیمت) انعطافپذیرترین عامل شناخته میشود چراکه میتوان به سرعت آن را تغییر داد.
راهحل مشتری .شامل محصول فیزیکی یا خدمات ارائهشده به مصرفکننده است که خواست و نیاز
و در واقع ارزشهای مدنظر مشتری در آن لحاظ میشود .خواست مشتری جنبههایی همچون
عملکرد ،ظاهر ،بستهبندی ،خدمات ،گارانتی و غیره را در بر میگیرد .در این پژوهش راهحل یا خواست
مشتری ،ویژگیهای خاص محصوالت صنایع کاشی و سرامیک منتخب است.
راحتی و سهولت مشتری در خرید .منظور از این عامل در صنایع کاشی و سرامیک ،شبکه توزیع
است که ابزار رساندن کاال به مشتریان هدف است .در واقع منظور این است که چه عوامل و
ابزارهایی باعث می شود که مشتری برای خرید خود از لحاظ سهولت دسترسی ،اطمینان حاصل کند.
ارتباطات .در این پژوهش منظور از بعد ارتباطات ،بازاریابی یکپارچه است که فعالیتی در جهت متحد
کردن همه ابزارهای ارتباطی بازاریابی و مشارکت و گسترش پیامها برای ارتباط برقرار کردن با
مخاطبان هدف از یک راه تازه است .برخالف بعد ارتباطات در آمیخته بازاریابی سنتی که یکسویه
بوده و معموال ارتباطات از شرکت یا تولیدکننده به مشتری میباشد ،در مدل آمیخته بازاریابی 4C
منظور از ارتباطات ،تعامل دو طرفه میان فروشنده و مشتری است.
پیشینه پژوهش .هوانگ و همکاران ( )2192در پژوهشی با عنوان «رابطه آگاهی از نام تجاری با
نتیجه بازار ،ارزش نام تجاری و آمیخته بازاریابی چگونه است؟» نشان دادند که تجربه استفاده از برند
برای مصرفکنندگان به آگاهی از نام تجاری کمک میکند؛ همچنین نتایج ارتباط مثبت بین آگاهی از
نام تجاری و ارزش برند را تایید کرد و در نهایت ،اهمیت توزیع و ارتقاء قیمت در ایجاد آگاهی از نام
تجاری در رده محصوالت مصرف را تایید میکند [.]5
چیو و همکاران ( )2193در پژوهشی با عنوان«مدل جدید ترکیبی  MCDMبرای بهبود کسب
وکار فروشگاههای مجازی» ،بااستفاده از سه روش تصمیمگیری گروهی ،فرآیند تحلیل شبکهای و
ویکور مدل جدیدی برای بهبود کسب وکار فروشگاههای الکترونیکی در تایوان ارائه دادهاند .در این
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پژوهش ابتدا شاخصهایی که بر آمیخته بازاریابی برند تاثیر دارند استخراج شده و سپس باروش
تصمیمگیری گروهی ارتباطات بین آنها سنجیده شده ،با روش فرآیند تحلیل شبکهای وزن
شاخصها تعیین و در نهایت با استفاده از روش ویکور گزینههای مدنظر که چهار وبسایت هواپیمای
بودهاند رتبهبندی شدند.
وانگ و تزانگ ( )2192در بررسی «عوامل آمیخته بازاریابی برند در ایجاد ارزش برند با رویکرد
 »MCDMبا استفاده از سه روش تصمیم¬گیری گروهی ،فرآیند تحلیل شبکه¬ای و ویکور به
شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر در ایجاد ارزش برند پرداختند و چهار صنعت الکترونیک در تایوان را
بهعنوان مطالعه موردی بررسی و آنها را با توجه به معیارهای مورد نظر ،مقایسه زوجی و اولویتبندی
کردند [.]91
بدرحصاری ( )9319در «بررسی و تعیین آمیخته بازاریابی مناسب برای محصول کشمش صادراتی
استان قزوین» با استفاده از تصمیمگیری چندشاخصه ابتدا عوامل اصلی و مهم آمیزه بازاریابی مناسب
برای محصول کشمش صادراتی را شناسایی کرد .در ادامه با استفاده از روش تصمیمگیری گروهی روابط
میان این عوامل را نشان دادند .در خاتمه با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهای ،اوزان عوامل
اصلی و مهم آمیخته بازاریابی برند ،برای محصول کشمش صادراتی تعیین و این عوامل رتبهبندی
شدند [.]9
طالبزاده ( )9331در «شناسایی و رتبهبندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی برند در خرید
کاشی» که با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به شناسایی و رتبهبندی مهمترین عناصر آمیخته
بازاریابی برند در خرید کاشی از دید فروشندگان و با توجه به این عناصر و مقایسه و بررسی سه برند
خزر ،تبریز و سامان میپردازد .پس از شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب و خرید کاشی به کمک
پرسشنامه ،با استفاده از مقایسههای زوجی و تحلیل آن به کمک نرمافزار «انتخاب خبره» وزن نهایی
هر یک از اجزای عناصر آمیخته بازاریابی برند مشخص شد و به این ترتیب این عوامل با توجه به
وزن نهایی بهدست آمده رتبهبندی شدند در نهایت سه برند خزر ،تبریز و سامان با توجه به معیارها و
زیرمعیارهای موثر شناسایی شده در خرید با هم مقایسه شدند [.]3
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توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی .سوال اصلی پژوهش حاضر این است که عوامل مؤثر آمیخته
بازاریابی برند در خلق ارزش برند کداماند؟ و اولویتبندی آنها با استفاده از روش تصمیمگیری
چندشاخصه چگونه است؟
سواالت فرعی پژوهش عبارتاند از:
روابط علّی و معلولی بین زیرمعیارهای استخراج شده برای هر کدام از چهار بعد راهحل
مشتری ،هزینه مشتری ،سهولت و راحتی مشتری در خرید و ارتباطات با استفاده از روش
تصمیم¬گیری گروهی چگونه است؟
وزن و اهمیت زیرمعیارهای استخراج شده برای هر کدام از چهار بعد راهحل مشتری ،هزینه
مشتری ،سهولت و راحتی مشتری در خرید و ارتباطات با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای چگونه
است؟
وضعیت ایدهآل (بااستفاده از روش ویکور) است و فاصله هر کدام از گزینههای مورد بررسی با
حالت ایدهآل چقدر است؟
ابتــدا جوانــب و موضــوعات مطالعــاتی مربــوط بــه تصــمیمگی ـری و روشهــای تصــمیمگی ـری
چندمعیاره ،از طریـق منـابع کتابخانـهای شـامل :کتـب تخصصـی ،پایـاننامـههـا و مقـاالت مـرتبط
بررسی شد و با توجه بـه رونـد مرسـوم در کارهـای پژوهشـی مبتنـی بـر  MADMاز طریـق یـک
بررسی اولیه که در قسمت ابـزار گـردآوری دادههـا بـه تفصـیل تشـریح شـده ،بـه واسـطه گروهـی
از اعضای جامعه آماری ،عوامـل اصـلی مربـوط بـه مـدل آمیختـه بازاریـابی  4Cتأییـد شـد و پـس
از اســتخراج روابــط میــان معیارهــای مــدل بــا اســتفاده از روش تصــمیم¬گیــری گروه ـی ،مــدل
پژوهش در قالب یک مدل شبکهای حاصـل شـد .خوشـههـای اصـلی مـدل آمیختـه بازاریـابی 4c
و زیرمعیارهای درون هر خوشه در شکل  9آورده شده است.

الگوی خلق ارزش برند در چارچوب آمیخته بازاریابی برند

111

شکل  .9مدل  4سی :ارتباطات ،هزینه مشتری ،راهحل مشتری ،راحتی و آسودگی در خرید

مدل پژوهش شکل  9دارای چهار بعد راهحل مشتری ،هزینه مشتری ،سهولت و راحتی مشتری
در خرید و ارتباطات است که اجزای عناصر آمیخته بازاریابی ) (4Cهستند.
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای کمی و از نظر هدف کاربردی است؛ زیرا پیامد
آن کسب نتایج کاربردی در زمینه افزایش آگاهی و اطالعات در مورد اهمیت عناصر آمیخته بازاریابی
مشتریمدار برای صنعت کاشی و سرامیک است .نتایج این پژوهش ،در قالب ارائه یک بررسی و
تحلیل علّی و معلولی و نیز اولویتبندی شاخصها و برخی شرکتهای صنعت کاشی و سرامیک،
میتواند بهعنوان راهنما برای اصالح الگوی آمیخته بازاریابی تولیدکنندگانی که به شکل سنتی عمل
میکنند ،مفید باشد .یافتههایی که در رابطه با وزن و اهمیت شاخصهای مدل  4Cبهدست آمد،
میتواند توسط این شرکتها یا سایر شرکتهای مشابه استفاده شود.
این پژوهش از نظر روش ،توصیفی-پیمایشی است؛ زیرا به دنبال جمعآوری دادهها از پدیده مورد
نظر است و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده میشود.
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روش انجام پژوهش را میتوان به چهار مرحله اساسی تقسیم کرد .این مراحل به اختصار
عبارتاند از:
مرحله اول :بررسی مدلهای مختلف آمیخته بازاریابی و انتخاب مدل آمیخته بازاریابی  4cاز مبانی
نظری پژوهش و نهایی کردن معیارها بااستفاده از نظر خبرگان در صنعت کاشی و سرامیک .معیارهای
مدل آمیخته بازاریابی  4cدربردارنده چهار خوشه اصلی شامل :راهحل مشتری ،هزینه مشتری ،سهولت
و راحتی مشتری در خرید و ارتباطات است که هر کدام دارای زیرشاخصهایی هستند.
مرحله دوم :با توجه به معیارهای شناساییشده در مرحله نخست از طریق پرسشنامه روش
تصمیمگیری گروهی مبنی بر تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری معیارها با مقیاس  5درجهای ( 1تا )4
با نظرسنجی از کارشناسان و خبرگان بازاریابی و فروش در صنعت کاشی و سرامیک ،روابط علّی و
معلولی درونی و بیرونی معیارهای مدل مشخص شد.
مرحله سوم :تعیین وزن هر یک از معیارهای مدل آمیخته بازاریابی  4cبا استفاده از پرسشنامه سنجش
اهمیت نسبی معیارها بر اساس مقایسه زوجی ،طبق استاندارد روش فرآیند تحلیل شبکهای که در آن
هر بار دو معیار نسبت به یک معیار باالسری بهعنوان معیار کنترل مقایسه میشود.
مرحله چهارم:رتبهبندی سه شرکت کاشی و سرامیک در استان یزد با استفاده از روش ویکور
فرآیند تحلیل شبکه .1ساعتی در دهه  9131فرآیند تحلیل شبکهای را ارائه کرد .در این روش
ارتباط میان عناصر تصمیم از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه مشخص
میشود.
فرآیند شبکهای عناصر با وابستگی متقابل و بازخورد در نظر گرفته میشود؛ به همین دلیل در
سالهای اخیر استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای به جای  AHPدر همه زمینهها افزایش پیدا کرده است
[.]3
روش تصمیمگیری گروهی .2روش تصمیمگیری گروهی که جزو روشهای تصمیمگیری بر اساس
مقایسههای زوجی است با بهرهمندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و
ساختاردهی نظاممند به آنها با بهکارگیری اصول نظریه گرافها ،ساختاری سلسلهمراتبی از عوامل
)1. Analytical Network Process(ANP
2. Dematel
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موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر و تاثر متقابل ارائه میدهد ،بهطوی که شدت اثر روابط مذکور
را بهصورت امتیاز عددی معین میکند [.]7
روش ویکور .1مدل ویکور از طریق ارزیابی گزینهها بر اساس معیارها ،گزینهها را رتبهبندی میکند.
در این مدل معیارها وزندهی نمیشوند بلکه معیارها از طریق روشهای دیگر ارزیابی میشود و
سپس گزینهها بر اساس معیارها و با ترکیب در ارزش معیارها ،ارزیابی شده و رتبهبندی میشوند [.]2
روایی و پایایی پرسشنامهها

روایی یا اعتبار ابزار گردآوری دادهها .به دلیل اینکه در روش مقایسه زوجی ،همه عوامل با
یکدیگر سنجیده میشوند؛ در نتیجه تمام احتماالت مرتبط با نادیده گرفتن یک معیار یا سؤال ،از بین
میرود؛ عالوه بر این در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه شناسایی شاخصها ،از نظرات
خبرگان استفاده شد .پرسشنامه از جداول کامالً استاندارد ،مرتبط با روشهای تصمیمگیری گروهی و
فرآیند تحلیل شبکهای و ویکور تشکیل شده است؛ بنابراین پرسشنامههای مربوطه از روایی قابل
قبولی برخوردار هستند.
پایایی یا اعتماد ابزار گردآوری دادهها .ساعتی برای محاسبه پایایی پرسشنامه مبتنی بر این
روش ،محاسبه نرخ ناسازگاری را پیشنهاد میکند .از آنجاکه پایایی حاصل از پرسشنامه [پرسشنامه
سنجش اهمیت نسبی معیارهای مدل آمیخته بازاریابی  4cبا استفاده از مقایسات زوجی] ارتباط
تنگاتنگی با سازگاری قضاوت پاسخدهندگان آنها دارد؛ بنابراین میتوان با محاسبه نرخ ناسازگاری
ماتریسهای حاصل از قضاوت هر کدام از پاسخدهندگان ،از پایایی نتایج این پرسشنامه اطمینان
حاصل کرد .اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  1/9باشد ،درجه سازگاری قضاوتهای پاسخدهندگان ،قابل
قبول است .نتایج نشان میدهد که این کمیت برای تمام مقایسات زوجی صورت گرفته کمتر از 1/9
بوده و میتوان به مقایسه زوجی صورتگرفته اعتماد کرد.
جامعه آماری این پژوهش شامل دوازده نفر خبرگان بازاریابی و فروش صنعت کاشی و سرامیک
استان یزد است .از آنجاکه در روشهای تصمیمگیری چندمعیاره از خبرگان نظرخواهی میشود،
استفاده از نظر یک خبره مسلط بر موضوع نیز اعتبار پژوهش را تضمین میکند (ساعتی و وارگاس،
)1. Vise Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje(Vikor
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نمونه آماری شامل تعداد دوازده نفر از خبرگان بخش بازاریابی و فروش صنعت کاشی و سرامیک
سه شرکت کاشی و سرامیک مورد نظر [از هر شرکت چهار نفر] جهت پاسخگویی به پرسشنامهها
است .پاسخگویان در هر شرکت بر اساس روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند.
جمعآوری دادههای این پژوهش به دو صورت کتابخانهای و میدانی انجام شد .روش کتابخانهای
شامل :مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی در رابطه با ادبیات مربوط به آمیخته بازاریابی و روش
تصمیمگیری چند شاخصه بود و در روش میدانی با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین جامعه پژوهش،
دادههای مورد نیاز جمعآوری شد.
 .4تحلیل یافتهها

بررسی و تحلیل دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامه تصمیمگیری گروهی صورت گرفت.
در این پرسشنامه معیارها در ماتریسی سازماندهی شده و در آن از پاسخگویان درخواست شد که
میزان تأثیر عوامل سمت راست ماتریس بر عوامل باالی آن را با اعداد  1تا  4مشخص کنند.
معیارهای قرار گرفته در سمت راست و باالی ماتریس کامال مشابه هستند .چون در ماتریس مقایسات
روش تصمیمگیری گروهی هدف تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل از یکدیگر است ،پاسخ-
دهندگان باید دو طرف ماتریس را به دقت پر کنند.
مقایسه بین عناصر به صورت زوجی بوده و قضاوت خبرگان فقط برای ارتباطات مستقیم عناصر با
یکدیگر مورد پرسش قرار گرفت.
جدول  .9طیف مورد استفاده برای پرسشنامه روش تصمیمگیری گروهی
گزینههای جواب

بدون تاثیر

تاثیر خیلی کم

تاثیر کم

تاثیر زیاد

تاثیر خیلی زیاد

امتیاز

1

9

2

3

4

شدت روابط نهایی (و به توافق جمعی) از عناصر ،بهصورت امتیازدهی ( 1تا  )4می باشد .در این
مرحله امتیازدهی به عناصر توسط  92نفر از خبرگان واحد بازاریابی و فروش صنعت کاشی و سرامیک
استان یزد صورت گرفت .سپس محاسبات بر اساس روش تصمیمگیری گروهی انجام شد.
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تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم .پس از توزیع پرسشنامه بین خبرگان ،میانگین ساده نظرات
ایشان در رابطه با هر زوج عامل محاسبه شده و ماتریس ̂
 Mتشکیل شد.
نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم ̂
 :M = α *Mکه در این فرمول  αبه صورت زیر محاسبه
میشود..
1
max ∑nj=1 aij

=α

ایجاد نمودار علّی  :causal diagramبرای محاسبه میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخصها ،از
دو شاخص  Dو  Rاستفاده میشود که بهصورت زیر محاسبه میشود:
پس از محاسبه ماتریس ارتباط کامل ،باتوجه به عناصر درون سطر و ستونهای این ماتریس ،به
محاسبه میزان اثرگذاری و اثرپذیری شاخصها پرداخته شد.
ـ شاخص  Dجمع عناصر هر سطر ماتریس ارتباط کامل بوده که برای هر عامل نشاندهنده میزان
تاثیرگذاری آن بر سایر عوامل سیستم است [میزان تاثیرگذاری متغیرها].
ـ شاخص  Rجمع عناصر هر ستون ماتریس ارتباط کامل بوده که برای هر عامل نشاندهنده میزان
تاثیرپذری آن عامل از سایر عاملهای سیستم است [میزان تاثیرپذیری متغیرها].
ـ شاخص ) (D + Rمیزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است .به عبارت دیگر هرچه مقدار
 D + Rعاملی بیشتر باشد ،آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد.
ـ شاخص ) (D - Rقدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .بهطور کلی اگر  D - Rمثبت باشد،
متغیر یک متغیر علّی محسوب میشود و اگر منفی باشد ،معلول محسوب میشود.
در ستون آخر جدول  ،2رتبه اثرگذاری شاخصها در مقابل هر شاخص آمده است.
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جدول  .2اثرگذاری و اثرپذیری شاخصها بر اساس روش تصمیمگیری گروهی

بررسی و تحلیل دادههای تحلیل شبکهای .در این مرحله باید میزان ارجحیت این عوامل با استفاده از
مقایسه زوجی مبتنی بر روش فرآیند تحلیل شبکهای مشخص شود .به این منظور از پرسشنامه سنجش
اهمیت نسبی شاخصها استفاده شد .این پرسشنامه روابط بهدست آمده از روش تصمیمگیری گروهی ،تهیه
شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت .در مقایسه زوجی بر اساس روش فرآیند تحلیل شبکهای هربار دو عامل
نسبت به معیار باالسری خود ،بهعنوان معیار کنترلی ،مقایسه میشوند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،با
استفاده از روش میانگین هندسی ،قضاوت جمعی خبرگان محاسبه شد .در این گام پس از ترسیم مدل
شبکه پژوهش در نرمافزار  Super Decisionو برقراری روابط میان معیارها ،بهمنظور تعیین وزن
عوامل مورد بررسی بر اساس نظر خبرگان با استفاده از نظر روش فرآیند تحلیل شبکهای اعداد حاصل
از قضاوت جمعی خبرگان در قالب مقایسه زوجی در ابرماتریس اولیه وارد شد .سپس این ابرماتریس
موزون شده و در مرحله بعد بر اساس قاعده زنجیره مارکوف تا جاییکه اعدد هر سطر ابرماتریس
یکسان شوند به توان رسید .این محاسبهها با استفاده از نرمافزار  Super Decisionصورت گرفت.
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جدول  .3وزن و رتبه محلی و کلی برای معیارهای مدل آمیخته بازاریابی 4c

اوزان بهدست آمده و رتبههای شاخصها در درون خوشه خود و نیز در میان کل شاخصها در
جدول  3آمده است.
ستون پنجم جدول  ،3اعداد حاصل از رتبههای بهدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه-
های مدل آمیخته بازاریابی  4cاست.
با توجه به جدول  3بنابر وزنهای این قسمت میتوان مهمترین معیارها را در میان کل معیارهای
مورد بررسی و نیز از بین عناصر درون هر خوشه مشاهده و همچنین اولویت معیارها را بر اساس وزن
موجود در ستون وزن کلی مشخص کرد.
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بررسی و تحلیل دادههای پرسشنامه ویکور

مرحله اول .تشکیل ماتریس تصمیمگیری .در این بخش هر یک از سه شرکت کاشی و سرامیک
مورد مطالعه بر اساس معیارهای مختلف مدل آمیخته بازاریابی  4cارزیابی شد .در روش ویکور ارزیابی
همه معیارها به بررسی کارشناسی نیاز ندارد بلکه میتوان از دادههای خام نیز استفاده کرد.
جدول  .4ماتریس تصمیمگیری روش ویکور

مرحله دوم .نرمال کردن ماتریس تصمیمگیری

ماتریس تصمیمگیری را میتوان از طریق رابطه ( )9نرمال کرد:

رابطه ()9
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جدول  .5ماتریس نرمال روش ویکور

* سپس جذر مجموع هر ستون گرفته شده و در نهایت هر یک مقادیر بر جذر بهدست آمده تقسیم
میشود.
مرحله سوم .وزندار کردن ماتریس نرمال

در این مرحله برای وزندار کردن ،مقادیر ماتریس نرمال هر یک از گزینهها در وزن معیارها [که
قبال از روش فرآیند تحلیل شبکهای بهدست آمده بود] ضرب شد.
مرحله چهارم .تعیین باالترین و پایینترین مقادیر ارزش ماتریس نرمال وزنی
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مرحله پنجم .تعیین شاخص مطلوبیت ( )Sو شاخص نارضایتی ()R
مرحله ششم .محاسبه مقدار  Qو رتبهبندی نهایی گزینهها که از رابطه ( )2بهدست میآید:

رابطه ()2

R j  R
R*  R 

 (1  v) 

Sj  S
S*  S 
Q

مرحله هفتم .انتخاب بهترین گزینه

در نهایت بیشترین مقدار  Qبهعنوان بهترین گزینه انتخاب شد.
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ب
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

بر اساس نتایج روش تصمیمگیری گروهی که در جدول ( )4آمده است ،مشخص میشود که
اثرگذارترین شاخصها در مدل آمیخته بازاریابی  4cبه ترتیب میزان اثرگذاری عبارتاند از :ارائه
خطوط تلفن ویژه و برقراری تماسهای مکرر با مشتری بالقوه؛ انعطافپذیری در پرداخت قیمت
محصول؛ برقراری جلسات پرسش و پاسخ؛ مراجعه بازاریابان مجرب به محل حضور مشتریان؛ فروش
ویژه در مناسبهای مختلف؛ اجرای برنامههای آموزشی و سمینارها؛ تأسیس غرفههای فروش در
اماکن عمومی و ارائه تضمینهای ویژه که این شاخصها با توجه به شاخص  D+Rمثبت ،جزء
شاخصهای گروه علت قرار میگیرند .سایر شاخصهای مدل آمیخته بازاریابی  4cبا توجه به نظر
خبرگان ،جزو شاخصهای معلول هستند.
به این ترتیب کلیه روابط میان عوامل ،تعیین شده و مشخص شد هر عامل بر چه عامل یا عواملی
تأثیرگذار است و متقابالً از چه عامل یا عواملی تأثیر میپذیرد .از روابط بهدست آمده برای طراحی
پرسشنامه فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شد.
نتایج روش فرآیند تحلیل شبکهای نشان میدهد که مراجعه بازاریابان مجرب به محل حضور
مشتریان از لحاظ وزن و اهمیت در میان کل معیارهای مدل آمیخته بازاریابی  4cدر رتبه اول قرار
گرفته است و پس از آن معیارهای افزایش تعداد مراکز پخش ،ایجاد سایت اطالعرسانی ،ارائه
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تخفیفات ویژه فروش گروهی یا با حجم باال و تأسیس غرفههای فروش در اماکن عمومی به ترتیب
بهعنوان مهمترین شاخصها باالترین وزن را به خود اختصاص دادهاند .اولویت مربوط به سایر معیارها
در ستون دوم از سمت راست جدول  5نشان داده شده است.نتایج روش ویکور نیز نشان میدهد که
شرکت کاشی و سرامیک ج در رتبه اول قرار دارد ،پس از آن شرکت کاشی و سرامیک ب و الف در
رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
با توجه به نتایج ،پیشنهاد میشود که به معیار ارائه خطوط تلفن ویژه و برقراری تماس مکرر با
مشتریان بالقوه بهعنوان یک عامل علّی توجه بیشتری شود و بر این اساس یک بانک اطالعاتی برای
جمعآوری اطالعات مشتریان ایجاد شود .شرکتهای کاشی و سرامیک در دریافت هزینه از مشتریان
انعطافپذیری بیشتری بهکار ببرند که این عامل یکی از علّیترین معیارها بر ارزش برند است .تاسیس
غرفههای فروش در اماکن عمومی عالوه بر اینکه باعث آشنایی مشریان با محصوالت جدید شرکت
میشود ،به عنوان یک معیار اثرگذار بر سایر موارد باعث ایجاد ارزش برند برای شرکت میشود .ایجاد
سایت اطالع رسانی یکی از عواملی است که از لحاط وزن و اهمیت در رتبه باالیی قرار گرفته است،
ایجاد سایت اطالعرسانی مانند داشتن یک کاتالوگ اما با مزایای فراوانتر نسبت به آن ،موجب
سودآوری و همچنین ایجاد ارزش برند برای شرکت میشود .ارائه تخفیفات ویژه و همچنین فروش
گروهی بهعنوان یکی دیگر از وزندارترین معیارها شناحته شده که به کاهش هزینههای جانبی
شرکت ،تشویق مشتریان به خرید با حجم باال به دلیل بهدست آوردن مزایای حاصل از آن و در
نهایت افزایش ارزش برند منجر میشود.
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