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چكیده
صنعت گردشگری یكی از مهمترین صنایع جهان به شمار میآید و در بسیاری از كشورها منبع اصلی درآمد و اشتغال-
زایی است .هتلداری یكی از زیرشاخههای صنعت گردشگری میباشد و در مباحث بازاریابی جزء فعالیتهای خدماتی
دستهبندی شده است .هدف از این پژوهش ،انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی در صنعت هتلداری در شهر زابل میباشد .در
این پژوهش ،استخراج شاخصها با نظرسنجی از ده نفر از خبرگان و استراتژیستها در زمینه صنعت هتلداری صورت
گرفت .گزینه های پژوهش نیز شامل سه استراتژی رهبری هزینه ،تمركز و تمایز بر اساس مدل پورتر بود .پس از تعیین
شاخصها بر اساس مدل ارائه شده در پژوهش هولی ،وزندهی آنها با روش تصمیمگیری چندمعیاره آنتروپی شانون
صورت گرفت و سپس رتبهبندی گزینهها با روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس انجام شد .نتایج حاصل از وزندهی
شاخصها نشان داد كه شاخصهای قابلیت مدیریتی ،داراییهای منابع انسانی ،قابلیتهای نوین بازار ،قابلیت ارتباط با
مشتری و در نهایت داراییهای شهرت به تر تیب بیشترین به كمترین درجه اهمیت را دارا هستند و نتایج حاصل از رتبهبندی
گزینهها ،استراتژی رهبری هزینه در اولین رتبه و پس از آن استراتژی تمركز و استراتژی تمایز به ترتیب در رتبههای دوم و
سوم قرار دارد.
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مقدمه
در دنيای پر رقابت امروزی ،از اهداف اصلي هر سازماني بهبود و ارتقای عملکرد خود برای رسيدن به اهداف
سازمان و زنده و پويا ماندن در بين رقبای فراوان ميباشد .در اين ميان ،استراتژیهای بازاريابي نقش مهمي در
بهبود عملکرد سازمان ايفا ميکنند و وظيفه هر مدير ،انتخاب استراتژی بازاريابي مناسب برای بهبود و توسعه
عملکرد سازمان است.در حقيقت استراتژی ابزاری سازماني است که فرصت دستيابي به اهداف بلندمدت را با
توجه به معيارهای عملکردی فراهم مي سازد؛ بنابراين تصميمات سازماني بر مبنای استراتژی های تدويني،
سازمانها را متعهد به مواردی نظير ارائه محصوالت و يا خدمات در دوره زماني معين ،فعاليت در بازارهای رقابتي
مشخص و استفاده از منابع و فناوریهای از پيش تعيين شده است که همگي در نهايت ،موجبات کسب مزيت
رقابتي برای سازمان در بلندمدت را فراهم مي آورد (خديو زاد؛ مالکي ؛ رزميار .)1911 ،برای انتخاب استراتژی
بازاريابي مناسب ،نياز به بررسي فاکتورهای پيچيده توسط کارشناسان بازاريابي ميباشد .تنوع تعداد شاخصها در
انتخاب استراتژی مناسب ،اين امر را پيچيدهتر ميسازد؛ در نتيجه ،روشهای تصميمگيری چند معياره ميتوانند
برای انتخاب استراتژی بهينه بازاريابي بسيار مفيد واقع شوند (محسني قلعه قاضي؛ کمال زاده ؛ باقری.)1911 ،
صنعت گردشگری يکي از مهمترين صنايع جهان به شمار ميآيد و در بسياری از کشورها منبع اصلي درآمد
و اشتغالزايي است .هتلداری يکي از زيرشاخههای صنعت گردشگری ميباشد و در مباحث بازاريابي جزء
فعاليتهای خدماتي دستهبندی ميگردد .از آنجايي که خدمات برخالف کاال ناملموس ميباشد ،جلب رضايت
مشتری در اين راستا امری پيچيدهتر است .آنچه در هتلها اهميت ويژهای دارد ،کيفيت تعامل ميان کارکنان در
بخشهای مختلف هتل با مشتريان ميباشد .هر اندازه که کيفيت محصوالت فيزيکي به خود کاال مربوط است ،در
مورد خدمات به رابطه و تعامل بين خريدار و فروشنده هنگام ارائه خدمت بستگي دارد (قدمي؛ صرافي زاده؛
مدني .)1911 ،هدف از اين مقاله تعيين استراتژی بهينه بازاريابي در صنعت هتلداری شهر زابل با استفاده از
تکنيکهای تصميمگيری چند معياره ميباشد .در اين پژوهش در ادامه به بررسي ادبيات و پيشينه پژوهش ،در
بخش سوم به بيان روش تحقيق بر اساس تصميمگيری چند معياره ،در بخش چهارم تجزيه و تحليل نتايج و در
نهايت در بخش پنجم به ارائه نتايج پرداخته شده است .سوال اصلي مطرح در اين مطالعه اين است که انتخاب
بهتدين استراتژی بازاريابي در صنعت هتلداری کدام است؟ و از سوالت فرعي مطرح اولويت هر کدام از
استراتژی های رقابتي بازاريابي (استراتژی تمرکز  ،تمايز و رهبری هزينه) چيست؟
پیشینه پژوهش
سبحاني و شادی ( )1911به مطالعه نقش بازاريابي در هتلها در توسعه گردشگری ايران پرداختند .نتايج نشان
داد که نميتوان با مدلهای کسب و کار گزشته در صنعت هتلداری مدرن امروزی در سطح جهاني با هتلداری
بينالمللي رقابت کرد ،از سوی ديگر همگام نبودن نيازهای گرشگران و بازديد کنندگان و خدمات هتلداری
باعث بي ثباتي در هر دو صنعت خواهد شد ،در واقع نقصان واحدهای اقامتي مناسب در مقصدهای گردشگری به
معنای کم شدن سفر و يا حتي عدم سفر به آن مکانها و در نتيجه عدم بهرهبرداری مطلوب از آنها ميباشد.
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وفايي و نصيری ( )1911به انتخاب استراتژی بهينه بازاريابي با استفاده از رويکرد تصميمگيری چندمعياره در
هتل های سه ستاره و باالتر شهرهای کرمانشاه و سنندج پرداختند .جامعه آماری اين پژوهش را مديران هتلها
تشکيل دادند و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه مقايسات زوجي استفاده گرديد و تجزيه و تحليل دادهها با
روشهای تصميمگيری چندمعياره فرآيند تحليل شبکهای و تاپسيس صورت گرفت .نتايج اين پژوهش نشان داد
که استراتژی بازاريابي تهاجمي در رويکرد تاپسيس و استراتژی بازاريابي ارزشي در رويکرد تحليل شبکهای به
عنوان بهترين استراتژی بازاريابي انتخاب شدند.
محمدی ( )1911در پژوهشي به انتخاب مناسبترين استراتژی بازاريابي رقابتي با استفاده از تصميمگيری
چندمعياره در بانک تجارت پرداخت .در اين تحقيق از نمونه گيری شبکهای استفاده شد .هدف نهايي اين تحقيق
تعيين اولويتها و انتخاب بهترين استراتژی است .ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه توماس ساعتي بود
که توسط پانزده خبره تکميل شد و با استفاده از تحليل شبکه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .همچنين برای
محاسبات ماتريس از نرم افزار  calculator pro matrixاستفاده شد .پس از شناسايي معيارها ،وزن معيارها با
روش تجزيه و تحليل شبکه صورت گرفت .نتايج اين پژوهش نشان داد که معيارهای مالي باالترين اولويت را
دارند .در نتيجهگيری نهايي و بر اساس امتيازات ،استراتژی تعريف شده با نمره کل  1/011برای استراتژی رقابتي
بازاريابي برای بانک تجارت انتخاب شد.
نوربخش و مداين ( )1910به انتخاب استراتژی بهينه بازاريابي در صنعت بانک با استفاده از روشهای تصميم
گيری چند معياره پرداختند .جامعه آماری اين پژوهش ،متشکل از خبرگان آشنا با حوزه سياستگذاری و
استراتژیهای بازاريابي در صنعت بانکداری و به طور خاص بانک صادرات است .به منظور تعيين اوزان هر يک
از متغيرهای شناسايي شده بر اساس روش  ANPاز نرم افزار  Super decisionاستفاده شده است و به منظور
تعيين استراتژی بهينه بازاريابي از رويکرد تاپسيس استفاده شد .بر اساس نتايج اين تحقيق استراتژی تمايز با عدد
 1/ 1111رتبه اول ،استراتژی تمرکز با عدد  1/ 0011و استراتژی رهبری در هزينه با عدد  1/1191به ترتيب رتبهی
دوم و سوم استراتژی بهينه را به خود اختصاص دادند.
حاجي پور ،مومني و قاسمي ( )1911انتخاب استراتژی بازاريابي با استفاده از ترکيب روشهای تصميمگيری
تحليل شبکه و تاپسيس در هتلهای ممتاز و عادی مراکز استانهای خوزستان ،تهران و اصفهان پرداختند .در اين
پژوهش اوزان شاخصهااز تکنيک فرايند تحليل شبکهای محاسبه شد و سپس با استفاده از رويکرد تاپسيس به
اولويتبندی استراتژی بازاريابي پرداخته شد .در اين تحقيق از استراتژیهای بازاريابي رقابتي ارائه شده توسط
پورتر يعني رهبری هزينه ،تمايز و تمرکز بهره گرفته شده است .معيارهای ارائه شده توسط هولي يعني قابليت های
ارتباط با مشتری ) ، (CLSقابليتهای مديری ) ،(MCقابليتهای نوين بازار ) ،(MICداراييهای منابع انساني
)(HRAو داراييهای شهرت ) (RAنيز به عنوان شاخصهای اين تحقيق انتخاب شدند .پس از تجزيه و تحليل
دادهها به وسيله انجام مقايسات زوجي با رويکرد تحليل شبکه و تاپسيس نتايج اين تحقيق نشان داد که شاخص
داراييهای منابع انساني ) (HRAو استراتژی تمايز ) (DSدر باالترين اولويت قرار دارند.
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فيض ،طاهريان و زارعي ( )1911به بررسي کيفيت خدمات و رضايت مشتری در صنعت هتلداری مشهد با
استفاده از آزمونهای آماری و روش تصميمگيری چندمعياره تاپسيس پرداختند .در اين پژوهش با مطالعه پيشينه
پژوهش مدل مفهومي طراحي گرديد و کيفيت خدمات هتل با استفاده از مدل آميخته «بومز و بيتنر» مورد بررسي
و ارزيابي قرار گرفت .جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بررسي اسناد و مدارک صورت
گرفت .جامعه آماری اين پژوهش نيز شامل  111نفر از مشتريان هتل ها و  11نفر از مديران آنها بود .نتايج اين
پژوهش نشان داد که کيفيت خدمات ارائه شده در هتلهای مشهد در حد قابل قبولي به دست آمده و همچنين
آميخته مکان دارای بيشترين اهميت و آميخته قيمت دارای کمترين اهميت ميباشد.
آقا دايي ،هاشمخاني و رضايي نيا )1111( 1در پژوهشي به ارزيابي و انتخاب استراتژیهای بازار با رويکرد
تصميمگيری چندمعياره فازی در يک شرکت لبني پرداختند .در اين مقاله يک مدل تصميمگيری چند معيار فازی
( )MCDMبرای ارزيابي و انتخاب استراتژیهای بازار پيشنهاد شد .مجموعهای از معيارهای اساسي برای ارزيابي
استراتژیهای بازار مشخص گرديد  .سپس از دو روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازی ( )AHPبرای محاسبه
وزن هر معيار استفاده و روش تاپسيس فازی برای اولويتبندی استراتژیهای بازار از بهترين به بدترين آن پيشنهاد
شد .مدل پيشنهادی ميتواند به شرکتها برای ارزيابي و انتخاب استراتژیهای بازار کمک کند.
پاناييدس )1110( 1در پژوهشي به مطالعه استراتژیهای بازاريابي و عملکرد شرکتهای لجستيک با استفاده از
مدل پورتر پرداخت .در اين پژوهش تأثير استراتژیهای رقابتي بازار و منابع در اندازهگيریهای مختلف عملکرد
شرکتهای ارائهدهنده خدمات لجستيک بررسي شده است .آزمايش فرضيات تحقيق در مورد تأثير استراتژی
رهبری هزينه ،تمايز ،تقسيم بازار و جهتگيری بازار بر عملکرد با استفاده از تکنيکهای تصميمگيری چندمعياره
صورت گرفت .يافتههای اين پژوهش نشان داد که استراتژی تمايز خدمات ،استراتژی تقسيم بازار و هماهنگي بين
عملکردی برخالف استراتژی رهبری هزينه که پيشبينيکننده قابل توجهي از عملکرد شرکتهای لجستيکي
نيست ،تأثير مثبتي بر اندازهگيریهای مختلف عملکرد شرکت دارد.
وو لين و لي )1111( 9به تعيين استراتژی بازاريابي بهينه با روشهای تصميمگيری تحليل شبکه و تاپسيس
پرداختند .آنها بر اين عقيده بودند که يک چارچوب تصميمگيری برای تعيين مناسبترين استراتژی بازاريابي به
روشي کارآمد ضروری است .مطالعه حاضر با روش فرايند شبکه تحليل شبکه ( )ANPو تکنيک برای شباهت به
راهحل ايدهآل ) (TOPSISصورت گرفته است که ميتواند توسط استراتژيستهای بازاريابي در يک صنعت
واقعي برای تعيين استراتژی مناسب بازاريابي استفاده شود .عالوه بر اين نتايج اين پژوهش برای مديران هتلهای
خصوصي در مورد استراتژیهای بازاريابي است که ميتواند با ارزيابي منابع خاص و محدود بازاريابي به آنها در
دستيابي به مزيت رقابتي کمک کند.

)1 - Aghadaie, M.H., Hashemkhani Zolfani, S., Rezaeiniya, N. (2011
)2 - Panayides, M. (2004
)3- Wu, C.S., Lin, C.T., Lee, C. (2010
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مبانی نظری پژوهش
از ويژگيهای غالب جهان امروز ميتوان به جهاني شدن اقتصاد ،توليد انبوه و ظرفيت مازاد در اکثر بازارها،
رقابت بر مبنای زمان ،انبوه اطالعات و کارآيي ارتباطات و دانش و قدرت روزافزون مشتری را بر شمرد .در چنين
فضايي فرارقابتي ،راز موفقيت و بقای سازمانهای توليدی و خدماتي ،داشتن و پيادهسازی استراتژی رقابتي است.
در اين پژوهش به تعيين استراتژی بازاريابي بهينه با بهرهگيری از مدل پورتر پرداخته شده است .اين استراتژیها
اين امکان را به سازمان ميدهند که از سه مبنای متفاوت از مزيتهای رقابتي بهره گيرد که اين سه مبنا عبارتند از:
رهبری در هزينهها ،متمايز کردن محصوالت و خدمات و تمرکز بر محصوالت و خدماتي خاص .در رهبری
هزينه ،شرکت توليدی و خدماتي محصوالتي استاندارد توليد و عرضه ميکند ،به گونهای که قيمت تمام شده
برای مشتری که به قيمت حساسيت دارد ،کاهش مييابد .اساس استراتژی تمايز عرضه و اراده محصوالت و
خدماتي منحصر به فرد و خاص به مشترياني است که به قيمت حساسيت ندارند و همين طور استراتژی رقابتيِ
تمرکز ،توجه خود را معطوف عرضه محصوالت و خدمات خاصي ميکند که نياز گروههای کوچکي از
مصرفکنندگان را تأمين کند .دو استراتژی رهبری هزينه و تمايز ،نگاهي به کل بازار دارند ،در حالي که اين
استراتژی به بخش يا بخشهايي از بازار توجه دارد؛ در واقع سازمان با رويکرد بازاريابي متمرکز ،بخشي از بازار را
انتخاب ميکند و تمام تالش خود را بر خدمت به بخش هدف متمرکز مينمايد.
معموالً در شرکتهای بزرگ که دسترسي به منابع بيشتر است ،در استراتژی رهبری هزينه با يکديگر رقابت
کرده و يا با ارائه محصوالت خاص و منحصر به فرد ،در واقع در استراتژی تمايز به رقابت ميپردازند ،اما در
شرکتهای کوچکتر بيشتر از استراتژی رقابتي تمرکز استفاده شده و اين شرکتها به عرضه محصوالت و
خدمات خاص برای رفع نيازهای گروههای کوچک ميپردازند (وظيفه دوست؛ حاجلو؛ نظرپور.)1911 ،
در اين راستا و برای تعيين استراتژی بهينه بازاريابي تحقيقات متنوعي در ايران و خارج از ايران صورت گرفته
است که در ادامه به بيان جزئيات برخي از آن ها به همراه نتايج پرداخته شده است.
روش پژوهش
در اين پژوهش برای تعيين بهترين استراتژی بازاريابي در صنعت هتلداری از مدل استراتژی بازاريابي رقابتي
بر اساس مدل پورتر يعني رهبری هزينه ،تمرکز و تمايز با استفاده از مدل تصميمگيری چند معياره تاپسيس استفاده
شده است (وو و همکاران .)1111 ،شاخص های به کار رفته در اين پژوهش با مطالعه پيشينه پژوهش و نظرسنجي
از خبرگان که شامل ده نفر از خبرگان و استراتژيستها در زمينه صنعت هتلداری بودند ،در رابطه با مرتبط بودن
و تناسب شاخصها با موضوع پژوهش ،استخراج شده که اين شاخصها شامل قابليتهای ارتباط با مشتری،
قابليتهای نوين بازار ،داراييهای منابع انساني ،داراييهای شهرت و قابليتهای مديريتي ميباشد (هولي؛
گرينلي؛ کادوگن؛ فهي .1)1111 ،در وهله اول وزندهي شاخصها با روش آنتروپي شانون و سپس رتبهبندی

1

). Hooley, G. J., Greenley, G. E., Cadogan, J. W., & Fahy, J. (2005
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استراتژیهای بازاريابي با روش تاپسيس صورت گرفت .در جدول ( )1و ( )1به ترتيب شاخصها و گزينههای
پژوهش ارائه شده است.
جدول ( .)1شاخصهای نهايي پژوهش
نماد شاخص

شاخصهای پژوهش
قابليت ارتباط با مشتری
قابليتهای نوين بازار
داراييهای منابع انساني
داراييهای شهرت
قابليتهای مديريتي

جدول  .1گزينههای پژوهش
شماره

گزينههای پژوهش (استراتژیهای بازاريابي)

1

استراتژی رهبری هزينه

1

استراتژی تمايز

9

استراتژی تمرکز

وزندهی شاخصها با آنتروپی شانون :آنتروپي 1يک مفهوم بسيار با اهميت در علوم اجتماعي ،فيزيک
و تئوری اطالعات است .وقتي که دادههای يک ماتريس تصميمگيری به طور کامل مشخص شده باشند ،ميتوان
روش آنتروپي را برای ارزيابي وزن معيار ها به کار برد .ايده اين روش اين است که هر چه پراکندگي در مقادير
يک شاخص بيشتر باشد ،آن شاخص از اهميت بيشتری برخوردار است .گامهای روش آنتروپي شانون برای وزن-
دهي به معيارها در اين پژوهش به صورت زير ميباشد (اصغرپور:)1911 ،
گام  .1تشکيل ماتريس تصميم مطابق رابطه ()1

که در آن  mتعداد گزينه ها n ،تعداد معيارهای ارزيابي هر گزينه ،مقدار  Xmnنمايانگر مقدار عملکرد
گزينه  mاز ديدگاه معيار  nميباشد.
گام  .1تشکيل ماتريس تصميم نرمال ( ) مطابق ذيل:

که در آن هر درايه نرمال شده با  Pijنشان داده شده است و با استفاده از رابطه زير به دست ميآيد.

1

. entropy
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=
گام  .9محاسبه آنتروپي هر شاخص :آنتروپي ) (Ejمطابق رابطه زير محاسبه ميگردد.

که در آن  kمقدار ثابتي است که  Ejرا بين صفر و يک نگه ميدارد و مطابق رابطه زير به دست ميآيد و در
رابطه  m ،1بيانگر تعداد گزينههاست.

گام  .0محاسبه درجه انحراف ) (djمطابق رابطه زير .درجه انحراف بيان ميکند که شاخص مربوطه تا چه
اندازه اطالعات مفيد برای تصميمگيری در اختيار تصميمگيرنده قرار ميدهد.
گام  .1محاسبه وزن معيارها ) (Wjمطابق رابطه ذيل:

گام  .1محاسبه اوزان تعديل شده

:

اگر تصميمگيرنده از پيش ،وزن ذهني مشخصي مانند
وزن تعديل شده

را برای شاخص  jدر نظر گرفته باشد ،در اين شرايط

که ترکيبي از وزنهای ذهني و آنتروپي است ،مطابق رابطه ( )1به دست ميآيد.

پس از وزندهي شاخصهای پژوهش ،رتبهبندی گزينهها (استراتژیهای بازاريابي پورتر) با روش تصميم-
گيری چند معياره تاپسيس صورت گرفت.
روش تاپسيس يکي از روشهای تصميمگيری چند معياره است که در آن  mگزينه به وسيله  nشاخص مورد
بررسي قرار ميگيرند .اساس اين تکنيک بر اين مفهوم استوار است که گزينه انتخابي بايد کمترين فاصله را با
ايدهآل مثبت (بهترين حالت ممکن) و بيشترين فاصله را با ايدهآل منفي (بدترين حالت ممکن) داشته باشد .حل
مسئله با اين روش مستلزم گامهای زير ميباشد (اصغرپور:)1911 ،
گام  .1تشکيل ماتريس تصميم
با توجه به تعداد معيارها و تعداد گزينهها و ارزيابي همه گزينهها بر اساس معيارها ،ماتريس تصميم به صورت
رابطه زير تشکيل ميشود.
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که در آن  Xmnعملکرد گزينه  )m)،….،2،m = 1 mرا در رابطه با معيار  n)،….،2،(n =1 nنشان
ميدهد.
گام  .1تشکيل ماتريس تصميم نرمال ( ) مطابق رابطه

بر اساس روش نورم و مطابق رابطه زير محاسبه شده است.

که در آن هر درايه ماتريس نرمال

گام  .9تشکيل ماتريس تصميم نرمال موزون ( ) مطابق رابطه زير:
در اين مرحله ماتريس نرمال شده را در بردار وزنهای محاسبه شده با استفاده از روش انتروپي شانون ضرب
کرده و ماتريس تصميم نرمال موزون با استفاده از رابطه زيرتشکيل شده است.

که در آن  Wnوزن (اهميت) معيار  nو
گام .0تعيين راهحل ايدهآل مثبت (

مقدار نرمال شده معيار  nاست.

) مطابق رابطه ( )10راهحل ايدهآل منفي (

) است.

 برای معيارهايي که جنبه مثبت دارند ،ايدهآل مثبت بزرگترين مقدار آن معيار و ايدهآل منفي
کوچيکترين مقدار آن معيار است.
 برای معيارهايي که جنبه منفي دارند ،ايدهآل مثبت کوچکترين مقدار آن معيار و ايدهآل منفي
بزرگترين مقدار آن معيار است.
گام  .1به دست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايدهآل مثبت مطابق رابطه فوق و به دست آوردن ميزان فاصله
هر گزينه تا ايدهآل منفي مطابق رابطه زير:

گام .1تعيين نزديکي نسبي ) (clهر گزينه به راهحل ايدهآل مطابق رابطه زير:
111
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گام  .1رتبهبندی گزينهها بر حسب  :clهر گزينهای که  clآن بزرگتر باشد ،بهتر است.
محدوده مورد مطالعه شهر زابل ،استان سيستان و بلوچستان بر اساس نقشه ( )1است.

نقشه ( :)1محدوده مورد مطالعه تحقيق

یافتههای پژوهش
همانطور که گفته شد ،گام اول در وزندهي معيارها به روش آنتروپي شانون ،تشکيل ماتريس تصميم مي-
باشد .در اين پژوهش برای تشکيل ماتريس تصميم ،پرسشنامههايي در بين تيم ده نفره خبرگان توزيع شد که
سطرهای آن گزينههای پژوهش (استراتژیهای رقابتي پورتر) و ستونهای آن را شاخصهای پژوهش تشکيل داد.
سپس پاسخدهي به اين پرسشنامهها با طيف پنج تايي ليکرت (از اهميت کم تا اهميت زياد) صورت گرفت .برای
وارد کردن پاسخهای ده خبره به ماتريس تصميم از آنها ميانگين هندسي گرفته شد .ماتريس تصميم مطابق
جدول ( )9تشکيل گرديد.
جدول ( .)9ماتريس تصميم معيار-گزينه
گزينهها

معيارها
X1

X0

X9

X1

X1

1/111

9/1111

9/1119

9/0011

9/1119

استراتژی رهبری هزينه

1/1901

9/1191

9/9111

9/1111

9/1111

استراتژی تمايز

1/1111

0/1191

9/1111

1/1109

1/111
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پس از تشکيل ماتريس تصميم ،نرمال سازی آن مطابق رابطه  9صورت گرفت .به عبارتي ديگر با تقسيم هر
مولفه ماتريس تصميم بر جمع ستوني آنها ،هر مولفه ماتريس تصميم نرمال به دست آمد .ماتريس تصميم نرمال
در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول ( .)0ماتريس تصميم نرمال شده
گزينهها

معيارها
X1

X0

X9

X1

X1

1/901110

1/991111

1/911111

1/911111

1/901111

استراتژی رهبری هزينه

1/111911

1/911001

1/991111

1/911191

1/991111

استراتژی تمايز

1/911111

1/901111

1/919111

1/911199

1/911911

استراتژی تمرکز

پس از تشکيل ماتريس تصميم نرمال و محاسبه مقدار ثابت  ،kمحاسبه آنتروپي هر شاخص مطابق رابطه 0
صورت گرفت و نتايج آن در جدول ( )1ارائه گرديد.
جدول ( .)1محاسبه آنتروپي برای هر معيار
E4
1/111111

E5
1/111019

E3
1/111111

E2
1/111111

E1
1/111191

سپس محاسبه درجه انحراف ) (djبرای هر معيار صورت گرفت و نتايج آن در جدول  1خالصه گرديد.
جدول ( .)1محاسبه درجه انحراف برای هر معيار
d5
1/111111

d4
1/111911

d3
1/111111

d2
1/111111

d1
1/111111

در انتها محاسبه وزن معيارها طبق جدول ( )1صورت گرفت.
جدول ( .)1محاسبه وزن برای هر معيار
sum
1

W5
991111.1

W3
119111.1

W4
101111.1

W2
119111.1

W1
191110.1

وزن هر شاخص در واقع بيانگر ميزان و درجه اهميت آن شاخص ميباشد و هرچه مقدار وزن يک شاخص
بيشتر باشد ،در نتيجه آن شاخص از درجه اهميت بيشتری برخوردار است .مطابق جدول  ،1شاخصهای قابليت
مديريتي ،داراييهای منابع انساني ،قابليتهای نوين بازار ،قابليت ارتباط با مشتری و در نهايت ،داراييهای شهرت
به ترتيب بيشترين به کمترين درجه اهميت را دارا هستند.
پس از وزندهي معيارها ،رتبهبندی گزينهها با روش تاپسيس صورت گرفت .ماتريس تصميم اين روش مطابق
جدول ( )9مي باشد که مشابه روش آنتروپي شانون است .در گام دوم ماتريس تصميم نرمال شده تشکيل شد که
در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول ( .)1ماتريس تصميم نرمال شده
معيارها
X0

X1

گزينهها
X1

X9

X1

1/901111

1/991199

1/911111

1/911911

1/910111

استراتژی رهبری هزينه

1/111910

1/911110

1/909011

1/911111

1/901111

استراتژی تمايز

1/919111

1/911919

1/111110

1/111119

1/111111

استراتژی تمرکز

سپس از اوزان به دست آمده در روش آنتروپي شانون استفاده کرده و ماتريس تصميم نرمال موزون تشکيل
ميدهيم .ماتريس تصميم نرمال موزون در جدول ( )1ارائه شده است .در دو سطر انتهايي جدول  1ايدهآل مثبت
(

) مطابق رابطه ( )10ايدهآل منفي (

) نيز محاسبه و ارائه گشته است.

جدول ( .)1ماتريس تصميم نرمال شده موزون
گزينهها

معيارها
X1

X0

X9

X1

X1

1/111191

1/119111

1/111111

1/111191

1/111110

استراتژی رهبری هزينه

1/111191

1/111910

1/111011

1/11111

1/101111

استراتژی تمايز

1/111191

1/110111

1/111119

1/110111

1/191111

استراتژی تمرکز

1/111191

1/110111

1/111111

1/111191

1/111110

1/111191

1/111910

1/111119

1/110111

1/191111

در نهايت ،فاصله هر گزينه تا ايدهآل مثبت و فاصله هر گزينه تا ايدهآل منفي و همچنين تعيين نزديکي نسبي
هر گزينه به راهحل ايدهآل ) (clصورت گرفت و نتايج آن در جدول ( )11ارائه شده است .همچنين در اين
جدول رتبهبندی گزينههای پژوهش نيز صورت گرفته است.
جدول ( .)11رتبهبندی نهايي گزينهها
گزينهها

رتبهبندی

نزديکي نسبي هر گزينه به

گزينهها

راهحل ايدهآل )(cl

فاصله هر گزينه تا ايدهآل
منفي (

)

فاصله هر گزينه تا ايده-
آل مثبت (

استراتژی رهبری هزينه

1

1/111101

1/101111

1/111111

استراتژی تمايز

9

1/911919

1/111111

1/109110

استراتژی تمرکز

1

1/110111

1/19119

1/191111

)

همان گونه که از نتايج ارائه شده در جدول ( )11بر ميآيد ،استراتژی رهبری هزينه با بيشترين ميزان نزديکي
نسبي به راه حل ايدهآل ) ،(clدر اولين رتبه و پس از آن استراتژی تمرکز و استراتژی تمايز به ترتيب در رتبههای
دوم و سوم قرار گرفتند.
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بحث و نتیجهگیری
همان گونه که بيان گرديد ،تعريف و پيادهسازی استراتژیهای بازاريابي مناسب و هدفمند برای پويا و زنده
ماندن سازمانهای توليدی و خدماتي امری ضروری است .صنعت هتلداری به عنوان يک سازمان خدماتي از اين
قاعده مستثنا نيست .در اين راستا ،ابتدا بايد استراتژی برتر تعيين گردد و سپس پيادهسازی آن در اولويت قرار
گيرد .در اين پژوهش بررسي استراتژیهای بازاريابي پورتر شامل استراتژی رهبری هزينه ،تمرکز و تمايز بر اساس
شاخصهای استخراج شده از پژوهش هولي و همکاران ( )1111صورت گرفت .در گام نخست و پس از نهايي
ساختن شاخصها با نظرسنجي از خبرگان و استراتژيستها در زمينه صنعت هتلداری ،وزندهي شاخصها با
روش تصميم گيری چند معياره آنتروپي شانون صورت گرفت .بنا بر نتايج به دست آمده از اين روش ،شاخص
قابليتهای مديريت از بيشترين و شاخص داراييهای شهرت از کمترين درجه اهميت برخوردار بود .سپس رتبه-
بندی گزينههای پژوهش که شامل استراتژیهای بازاريابي پورتر بود صورت گرفت و نتايج اين رتبهبندی نشان
داد که استراتژی رهبری هزينه ها در اولين رتبه و سپس استراتژی تمرکز و استراتژی تمايز به ترتيب در رتبههای
دوم و سوم قرار گرفتند.
در نتيجه مديران در صنعت هتلداری بايد توجه به استراتژی مديريت هزينه را در اولويت قرار داده و با بهينه-
سازی هزينه ها و همچنين بهبود قابليتهای مديريتي هتل ،کيفيت و سطح خدمات را باال برده و موجبات بهره-
وری و رضايت هرچه بيشتر مشتريان را فراهم سازند.
منابع
 .1اصغرپور ،م.ج ( ،)1911تصميمات چند معياره تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 .1حاجي پور ،ب؛ مومني ،م؛ قاسمي ،ز ( ،)1911انتخاب استراتژی بازاريابي با استفاده از ترکيبي از روش های
تصميم گيری  ANPو ( TOPSISمطالعه موردی :هتل های ممتاز و معمولي در مراکز استان های خوزستان،
تهران ،اصفهان) .مطالعات کمي در مديريت ،دوره سوم ،شماره اول.
3. Khadiozad, M., Maliki, M., Razmiar, B. (2019). Investigating the effect of open
leadership on the marketing performance of Aria Yaragh Sanat Company
according to the mediating role of differentiation strategy. New Research in
Management and Accounting, New Volume, 28, 203-230.
4. Sobhani, J., Shadi, M.A., (2016). Study of the role of hotel marketing in the
development of tourism in Iran. 2nd International Conference on New Ideas in
Management, Economics and Accounting, 345-356.
5. Faiz, D., Taherian, H., Zarei, A. (2011). Quality of service and customer
satisfaction in the hotel industry (Case study: Mashhad hotels). Journal of
Business Management Exploration, 3 (6), 123-149.
6. Ghadami, M., Sarafizadeh, A.A., Madani, A.H. (2011). Designing a local model
for classifying and ranking hotels in Iran. Cultural Management, 11, 75-88.
7. Mohseni Ghaleh Ghazi, H., Kamalzadeh, H., Bagheri, M. (2014). Investigating
the relationship between Porter's competitive strategy and gaining a competitive
advantage. Management and Entrepreneurship Studies, 2 (4), 77-85.

110

.... تعیین استراتژی بهینه بازاریابی در صنعت هتلداری با روش تصمیم گیری چندمعیاره

8. Mohammadi, A. (2016). Selecting the Most Appropriate Combined Marketing
Strategies (SBSC) and Building Multi-Criteria (MCDM), International
Conference on Elite Management, 1, 24 p.
9. Nourbakhsh, K., Madain, R. (2015). Determining the optimal marketing strategy
in the banking industry with the combined approach of ANP and TOPSIS (Case
study: Bank Saderat). Business Management Quarterly, 25, 116-130.
10. Vazifeh Doost, H., Hajloo, M.H., Nazarpour, F. (2013). Investigating the Impact
of Implementing Porter Competitive Strategies in Responding to a MarketOriented Needs for Petrochemical Company Organizational Culture
Management, 11 (3), 121-139.
11. Vafaie, F., Nasiri, S. (2020). Determining the optimal marketing strategy using
network process analysis and TOPSIS in the hotel industry. Consumer Behavior
Studies, 7 (2), 134-155.
12. Aghadaie, M.H., Hashemkhani Zolfani, S., Rezaeiniya, N. (2011). A Hybrid
Fuzzy MCDM Approach for Market Segments Evaluation and Selection,
Management and Service Science (MASS) Conference.
13. Hooley, G. J., Greenley, G. E., Cadogan, J. W., & Fahy, J. (2005). The
performance impact of marketing resources. Journal of business research, 58(1),
18-27.
14. Panayides, M. (2004). Logistics service providers: an empirical study of
marketing strategies and company performance. International Journal of
Logistics: Research & Applications, 7:215-228.
15. Wu, C.S., Lin, C.T., Lee, C. (2010). Optimal marketing strategy: A DecisionMaking with ANP and TOPSIS, int. j. Production Economics, 127:190-196.

111

پرستو سارانی و علیرضا شهركی

Quarterly Journal of Urban Futurology
Volume 1, Number 1, Summer 1400
PP: 106-119

Determining the Optimal Marketing Strategy in the Hotel Industry
with Multi-Criteria Decision Making Method
(According to Zabul Hotels)

Parastoo Sarani, Department of Industrial Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan,
Iran
Alireza Shahraki1, Department of Industrial Engineering, University of Sistan and Baluchestan,
Zahedan, Iran

Received: 25 June 2021

Accepted: 23 Septembet 2021

Abstract
The purpose of this study is to select the optimal marketing strategy in the hotel
industry in Zabol. In this research, indicators have been extracted by surveying ten
experts and strategists in the hotel industry. Research options include three
strategies of cost leadership, focus, and differentiation based on the Porter model.
After determining the indicators based on the model presented in Holi research,
they have been weighted by Shannon entropy Multi-Criteria Decision Making
method and then the options have been ranked by TOPSIS multi-criteria decision
making method. The results of weighting the indicators show that the indicators of
managerial capability, human resource assets, new market capabilities, customer
relationship capability and finally reputation assets are of the highest to lowest
importance, respectively. The results of ranking the options indicate that the cost
leadership strategy is in the first rank and then the focus strategy and the
differentiation strategy are in the second and third ranks, respectively.
Keywords: Hotel Industry, Multi-Criteria Decision Making, Marketing Strategy, TOPSIS.
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