تبیین و تحلیل و اولويتبندي مدد هدیي
سیستم بیزاريیبی هوشمند بی استفیده از
روش AHP
اسماعیل ملک اخالق

عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن،گروه مديريت
Malekakhlagh@guilan.ac.ir
شیما سلطانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه گیالن ،رشت
Shima.Soltani.MB@gmail.com
نسترن طاهرپرور

دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت
N-Taherparvar@yahoo.com

تکنی هایمهمبازاریابیتطدیلشردهوبراشريکتهرایبررر 

سیستمهایبازاریابیهوشمند/تصمیمگیريی اسرتياتیی /


عجینگشتهاست.یکیازابرارهایاساسریدرپیرادهسرازیایرن

معیارهایاولویتبندیمدل/روشAHP


استياتیی،سیستمبازاریابیهوشمند مریباشرد؛ برهکرارگیيیایرن
چكيده

میگيدد،سازما هااطالعاامحیطاطيافخرودرا
سیستمموجب 

دربازارپویایاميوز،نقشمشتيیبیشازهيزمرا دیرريی

سيیعتيوبادرتبیشتيیتجریهوتحلیلنماینرد،نترایححا رلرا

اهمیتیافتهاست.چياکهاینبازارهاازطيیقدانشواطالعراتی

ذخیيهودرموارعمقتضیدردستيستصمیمگیيندگا رياردهنرد.


میباشد،معناپیداکيدهاند
کهدراختیارشيکتهاومصيفکنندگا  

دراینمقالهبعردازبيرسریسرهمردلازسیسرتمهرایبازاریرابی

وبيخالفبازارهایسنتیکهایستاهستند،برازارهوشرمند،پویرا،

هوشمندبهاولویتبندیآ هابااستفادهازروشAHPونيمافررار

متالطموغنریازاطالعراااسرت.ازطيفریبيررياریارتطراابرا

Expert Choiceپرريداختیمودرایررنراهازن ررياا02تررناز

مشتيیا ایننوعبازارها،نیازمنداستياتییجدیدوحسابشردهای

کارشناسررا ومتصصصررا درزمینررهسیسررتمهررایاطالعرراتیو

است،لذادرسالهایاخیي،بازاریابیهوشمندبهیکیازمفراهیمو

میدهردکرهمردل
بازاریابیبهيهگيفتیم.نتایحاینپیوهشنشا  
1
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لیوهمکارا ()7991ازن يمعیارهایا لیاینپیوهش(شامل

نمایررد.اینرونررهسررازما هرراهوشررمندبررودهودارایوییگرری

جامعبود ،مانعبود ،ارتطاابینمتغیيهرا،راحتریپیرادهسرازی،

یادگیيندگیسيیعهستند].[73

سودمندی)دررتطهاول ،مدلساماداروهمکرارا ()7991دررتطره
دومومدلچندراوهمکارا ()7991دررتطهآخيرياردارد.

تحقیقاادرزمینهسیستمهایبازاریرابیهوشرمنددرسرطح
جهانیبسیارانرد برودهودرسرطحداخلرینیررا رالبرهآ 
پيداختهنشدهاست.بامطالعهوبيرسیپیوهشهایپیشین،تنها

مقدمه

بهسهمدلازاینسیسرتمهرادسرتیرافتیمکرهدرایرنمقالره

بازاریابی][7هما مدیيیتتغییياست.تمامیدادوستدهرادر

نصستبه ميورادبیااميبوابرهسیسرتمبازاریرابیهوشرمندو

یشروند.برازارومشرتيیا نیررتغییري
ی محیطررابتیانجراممر 

عنا يومفاهیمآ پيداختیم،سپابابيرسیوتجریهوتحلیل

میکنند،وازهمهمهمتياینکهوفراداریآ هرابرهمحصرو او


سه مدل بازاریابیهوشمند،بهاولویتبندیآ هرابرااسرتفادهاز

میباشد].[0اميوزهاگيتصورکنیمکره
بيندهانیردستصوشتغییي  

میپيدازیم.
ونيمافرار Expert Choice
روش AHP

مشتيیا وفاداردائمالعميداریمدرتوهمبهسيمریبريیم.همرواره
بایدی نريانیمثطتبيایازدستداد مشتيیا داشتهباشریم،
میافراینرد.درچنرین
چو ررطانیرپیوستهبهآگاهیوتالشخود 
محیطی،مدیيیتناگریياسرتدرهمرهتصرمیمگیريیهرامیررا 
ریس راموردارزیابیرياردهدوهوشمندانهعملکنرد.اطالعراا
میدهد
دریق،بهروزوشفاف،ریس تصمیمگیيیغلطراکاهش 
واینیکیازد یلمهمضيوراانجامتحقیقراابازاریرابی][3و
ارتقایهوشمندیبازاریابی][4درنهادسازما است].[1
ازآنجاکهاميوزهبهدلیلگستيشروزافررو اطالعرااواز
سوییدیريارتقایآگاهیمشتيیا درو بازارهایهوشرمند][6
ريارگيفتهایم،مسرللهمهرمدرایرننروعبازارهرا ،برهکرارگیيی

استياتییهاوابرارهایهوشمنداست.مدیيا بيایایجادوحفظ
مریتررابتی]،[1بایداطالعاا راغيبالکيدهترابرهاطالعراا
بهروز ،حیحودارایمنطرعمعتطريدسرتیابنرد].[8برهعقیرده


 .1مروری بر مفاهيم و ادبيات سيستم بازاریابی هوشمند
دنیاپاازانقالب نعتیدچرارتغییريوتحرولاساسریدر
تمامابعادگيدیدهاستوبازاریرابینیررازایرنراعرده مسرتثنی
نمیباشد.بریشر براظهروراینتينرت] [74وتوسرعهتجرارا

الکتيونیکی]،[71دادوستدشکلتازهایبهخودگيفتهاست،به
طوریکهاميوزهبازاریابیتنهاتوسرعه،ترامینوفريوش ريف
نیست،بلکهتميکرهيچهبیشتيبيتغییيااونیازهرایمشرتيیا 
میباشد].[76
طیسالیا آینده 
باعنایتبرهاهمیرتوترا یيآگراهیمشرتيیا ،بسریاریاز
سررازما هرراپیشرررام]،[71درعصرريجدیرردبازاریررابی،دانررشو
میداننرد.درواررع،
هوشمندیرابهعنوا مهمتيینداراییخود 
اینسازما هاهموارهدرپیهوشمندسازیواحدهایخودازجمله
میباشند.گراماولدرجهرت
تولید،کیفیت،بازاریابی ،فيوشو ...

کاهاني،بایدبین"اطالعاا"[]9و"هوشمندی"][72تفاوارائل

هوشمندسازی،استفادهازابرارهرایمريتططوکارآمرد،ازجملره

شد.اطالعاامتناظيبراوارعییراااسرت.اعرداد،آمرار،دادههرای

سیستمهایهوشمنداست].[78دراینسیسرتمبایرداطالعراا

ططقهبنردی شردهمصرادیقگونراگو اطالعراا مریباشرد.امرا

هوشمندانهبازارطیفيآیندیبسیارا يگذاروحيفرهایاسرتصيا 

هوشمندی،اطالعااتحلیلشدهوبهمورعاست.مدیيا بريای

گشتهوتحلیلشوند.مدیيا بازاریابی][79بيایراهانردازیایرن

تصمیمگیيی بههوشرمندی،ونرهاطالعراانیازمندنرد].[77در

سیستمنیازمنداطالعااحسابشدهومعتطريازمحریطدرو و

اینجااستکهاهمیتاطالعااهوشمندبیشازپریشضريورا

آوریوآمادهسازیایرن


بيایجمع
میباشند.آ ها
بیيو سازما  

مییابد.ماریو هارپي،یکیازموفقتيینميدا تراری تطلیغراا،


اطالعااجهتتصمیمگیيی بهتيمدیيا ارشدسازما ،نیازمنرد

میگوید:مدیيیتعالیبيسازما یعنی،مدیيیتبريآینردهآ و


منابعوپایراههرایاطالعراتی][02هسرتند.ازجملرهایرنمنرابع


مدیيیتبيآیندهیعنی،مدیيیتبياطالعاا.نکتهمهرمپرااز

تلمینکنندگا ،توزیرعکننردگا ،
عطارتنداز:فيوشندگا ،مشتيیا  ،

گيدآوریاطالعاا،پيدازشوتحلیلخالرانهایندادههرااسرت.

،روزنامههراونشريیاا

کتابها
شيکتها ،

مالراابامدیيا سایي

بهعطارتیدیريسازما نیازمندسیستمهوشمندی] [70استکه

تجاری،اینتينت،ایمیرل،وبرال ،گريوههرای بحر آ  یرن،

دادههایخامرابهفي تهایبازاریرابیبريایسرازما تطردیل

ن ارابيرسانههایاجتماعیو.[07]...

 .2مدلهای سيستم بازاریابی هوشمند

بيخیازتعاریفسیسرتمبازاریرابیهوشرمند] [00ازدیردگاه

نمیتوانند
اميوزهسازما هابهاینحقیقتپیبيدهاندکهدیري 

ن يیهپيدازا مصتلف:

مثلگذشتهتولیردکريدهومشرتيیا رابرهمصريفمحصرو ا

 .7سیستمهوشمندبازاریابی،سیستمیاستکهباکم هروش

متمایلسازند.درسیيتکاملتردریجی،توجرهبرهنیازمنردیهراو

میکند،درواررع
مصنوعیاستياتییبازارراتدوینوانتصاب 

عالئقبالقوهوبالفعلمشتيیا ازیر سرو،وگريفتنتصرمیماا

باشندکهبابهکارگیيیدانش

اینسیستمهانيمافرارهایی  
می
ومهارامتصصصا وتکنی هایاستد لیآ هابرهحرل

استياتییکیوبازاریابیمناسببريایپاسرصروئیبرهآ ازسروی

میپيدازند].[03
مشکالاخاص 

دیري،نیازبهاستفادهازسیسرتمهرایبازاریرابیهوشرمندرابريای

 .0سیستمبازاریابیهوشمند،سیستمیانسرا گونرهاسرتکره

سازما هاضيوریکيدهاست].[76درایرنبصرش،برهبيرسریو

هموارهباتفکريخرال ،محتاطانرهبرهبيرسریوموشرکافی

تجریهوتحلیلسهمدلازسیسرتمبازاریرابیهوشرمندومقایسره

موضوعاابازارپيداختهوپاازتجریهوتحلیلدریقآنهرا،

تططیقیآ هابهمن ورکم بهسازما هاجهرتشناسراییوبره

میدهد].[04
راهحلپیشنهادیخودراارائه 

میشود.
کارگیيیبهینهاینسیستمهاپيداخته 


 .3سیستمبازاریابیهوشمند،نيمافرارهایپیچیدهوفعالیاسرت
 .2-1مدل سامادار و همكاران ()1991

کهبااستفادهازالروریتمهایریاضریوشرطکههرایمغرری
اطالعااواردهراهوشمندانهتحلیلنمرودهوبراداد وز و

درمدلساماداروهمکارانشبهوضوحاجراونحروهارتطراا

اعتطاربهاطالعااا لی،مدیيا بازاریابیرادرتصمیمگیيی

میتروا مشراهدهنمرود.درواررعایرناجررا،واحردهای
آ هارا 

میرساند].[01
هيچهبهتيیاری 

میباشندکهاطالعااراازمحریطدریافرت
کاربيدیدرسازما  

ازتعاریففو مریتروا نتیجرهگيفرت،سیسرتمبازاریرابی

مینمایند.اینسیستم
کيدهوبهسیستمبازاریابیهوشمندترریق 

هوشمند،مجموعهایازنيمافرارهایخطيه،روشهاومنابعمتعدد

پاازدریافتتمامیاطالعاا،آ هاراغيبالوپيدازشکيدهو

استکهجيیا پیوستهایازاطالعااحسراسومتنروعبرازاررا

بهواحدهایميبوطهارسال مریکنرد.ترابردینطيیرقمردیيا 

دریافتوپاازتجریهوتحلیلآ ها،اطالعااحیاتیراکهبري

بازاریابیبتواننددانشوتصصصخودرادرسياسريسرازما بره

میکند
مورعیتررابتیشيکتهامؤ يند،استصيا و اولویتبندی  

اشتيا گذارند.

میدهد].[06
ودراختیارمدیيا ارشدبازاریابیريار 

3
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نمودار  -1مدل سامادار و همکاران (] )1991مدل[1

اجرایا لیاینمدلعطارتنداز:
.7پایراهاطالعاتیآنالیرن] :[01ایرنواحرد،نقطرهآغرازمردل
میشود،بهگونهایکهاطالعااراازمحیطداخلی
محسوب  
وخارجیگيدآوریکيده،بهطورمستقیموبدو سانسوربره
میدارد.
سیستمبازاریابیهوشمندارسال 
.0بينامهریریداخلی] :[08آنچهایرنواحردنیازمنرددریافرتاز



ازطيفسیستمبازاریابیهوشمند،شيکتررادرخواهردبرود
کنتيلهرینههایخودرابهدستگیيدومیررا مقريو بره
يفهبود امکاناتشرابسنجد.
.6توزیع]:[30هيسازمانیدرپیایجادی سیستمتوزیعبهینره
استوسیستمبازاریابیهوشمندایرنامريرابريایسرازما 
امکا پذیيخواهدکيد.

میباشرد،اطالعراااساسریبرازار
سیستمبازاریابیهوشمند  

یبینالملل]:[33بواسطهسیستمبازاریابیهوشرمند،

.1بينامهریر

داخلیاستتابهاینطيیقسازما بتواندمیرا فيوشخود

اطالعااموردنیازجهتررابتدربازارهرایخرارجیبريای

رادرشيایطمصتلفبازار،ازرکودترا رعودافررایشدهرد.

میشود،تابدینطيیقموفقیتهاتکيارشردهو
سازما مهیا 

نتایححا لازایناطالعاا،مجددابرهسیسرتمبازگيدانرده

نوارصبيطيفگيدد.

میشود.بهاینتيتیبسیستمهموارهبرادریافرتاطالعراا

بهروزوبهمورعبهرشدپیوستهخودادامهخواهدداد.

.3تيویح]:[09اطالعااواردهبرهایرنجرر،،دریرافتنبهتريین
جایراهدربازاربيایمحصولبسیارحیراتیاسرت،وبرازخور
نتایححا لازاینتفحصدربهروزکيد اطالعااسیستم
نقشمهمیدارد.
.4مدیيیتریمت/محصول]:[32اطالعاتیکهسیستمبازاریابی
هوشمنددراختیارایرنواحردرريار مریدهرد،دواسرتياتیی
پیشنهادیشريکتمطنریبريافررایشتصفیفرااوافررایش
خطواتولیدرامح خواهدزد.
.1مدیيیتهرینهها] :[37بهواسطهاطالعااارسالیبهاینواحد

.8اطالعااعمومی] :[34تنهاجر،بیبازخورمردل،ایرنواحرد
است.چياکهازطيیقاطالعاادریافتیازسیسرتمبازاریرابی
هوشررمند،پاسررصرویمشررتيیا ،ررطرراومحرریطخررارجی
میباشد.
خواهدبود.بهعطارتیاینواحد،زبا گویایسازما  
.9سیستمبازاریابیهوشمند:جر،اساسریوجرداییناپرذیيایرن
میباشد.اینواحد،منابعاطالعاتیفياوانریدرسرازما 
مدل 
داردوباتطادلدادههاواطالعاا حیح،موجبرشدخرود،
واحدهاوکلسازما خواهدشد.
بادردستداشتنچنینسیستمی مریتروا برهانرواعسروا ا
مطيحبيایبصشهایگوناگو سرازما ،پاسرصیبريپایره
اطالعاامعتطيومنابعمستندیافرت].[31بریشر مردیي

بازاریررابیبایرردایررنروابررطرارطررلازتصررمیمگیرريی

آنهابایکدیريبهنمایشگذاشتهشردهاسرت.ایرنمردلبريای

استياتییکی][36مدن يرياردهدتابتواندچشماندازوسیعتيو

تحققاهدافخود،بهاطالعاتیدربرارهبرازارووییگریهرایآ 

هوشمندانهتيیرانسطتبهبازار،مشرتيیا وررطراتردوینو

همانندررطا،مشتيیا بالقوهوعملکيدهيبصشنیازدارد.مدیيا 

اجيانمایند].[31

بازاریابیبياساسایناطالعراا،مریتواننرددرمروردبازارهرای
یتصمیمگیيینمایند.

بینالملل
داخلیو 

 .2-2مدل چاندرا و همكاران ()1991

درمدلچاناداروهمکارانش،عنا يا رلیونحروهارتطراا


نمودار  -2مدل چاندرا و همکاران (] )1991مدل[2

اجرررایا ررلیایررنسیسررتمشرراملسیسررتمدادههررا]،[38



جدول  -1اقالم دادههاي محيط داخلي و خارجي

فیلتررري]،[39کتابصانررره]،[42سیسرررتمحمایرررتازتصرررمیماا
بازاریابی]،[(MDSS)47سیستمخيوجی] [40وسیستمهوشمند
هامیپيدازیم.
میباشدکهدرادامهبهشيحآ  
[ ]43
 .1سیستم داده:اینسیستم،دادههاراازمحیطداخلیوخارجی
ایندادههاعطارتنداز:

میکند.
گيدآوری 

دادههاي محیط داخلی

دادههاي محیط خارجی

اطالعات نقطه فروش

گرارش نعت

گزارش موجودي انبار

گرارشتحقیقااجدید

گزارشات خرید

اخطارررطا

گزارش حمل و نقل
سفارش خرید

بازارهایسهام
سیاستهایدولت


 .2فیلتررر:فیلترريمکررانیرمیاسررتکررهاطالعرراامرريتططرااز
میدهد.دروارع،کاراینبصش،پذیيش
غیيميتططتشصیص  
اطالعااميتططوکنرارگذاشرتناطالعراانراميتططاسرت.
5
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ميتططبود اطالعااباتوجهبهنیازهایمدیيیتمشرصص

 .5سیستم خروجی:اینسیستمشاملتصمیماانهاییمردیيا 

میشود.بهطورکلی،عواملیمانندسرهم برازاریراافررایش


سازما است.آنا بابيرسیگرارشرااوپيسرشوپاسر در

میتواندتعیینکننردهمريتططبرود اطالعرااباشرد.
فيوش 

جيیا کاملامورريارگيفتهوبااستفادهازاطالعاادرست،

اطالعررااپرراازفیلترريشررد ،دربصررشهررایمصتلررف

گیيیمینمایند.


اردامبهتصمیم
 .6سیستم هوشمند :اینسیستممتشکلازی پایراهدانرشو

میشوندوتوسطایمیلبهپيسنلميبوطهارسرال
ططقهبندی 

میباشرد.پایرراهدانرششراملوررایعو
ی موتوراستنتا  

میگيدد.

 .3کتابخانه :زمانیاهمیتوکاربيدگرارشااودادههرامصتلرف

دادههاییدربارهاهدافواستياتییهایشيکتاستوموتور

کتابصانهایاتوماتی دستيسی

میشودکهبهپایراه
مشصص 

استنتا بااستفادهازدانرشوپريدازشآ برهنتیجرهگیريی

داشتهباشیم.اینکتابصانه،گرارشاامصتلفبراسراختارهای

میپيدازد].[44


متفاوا،اخطارهایمهموهمچنرینگرارشرااجلسراارادر

 .2-3تبيين و تحليل مدل لی و همكاران()1991

میکند.دراینمیا وجودبينامهططقهبندیشده
خودذخیيه  
میتواندبهبازیابیراحتتياطالعرااکمر نمایرد.
مناسب ،

لیوهمکارا ][41درسال7991مدلیازسیستمبازاریرابی

میتواندبيایکسباطالعاادربارهتکنی هرای
اینبصش  

هوشمندارائهدادند.اینسیستمبيایتحققاهدافتعیرینشرده

جدیداندازهگیيیویرامردلهرایجدیردبازاریرابی،کرهبره

خودکهشاملتجریهوتحلیلنقااروا–ضعف،في تهرا–

میگيدد،استفادهشرود.درنهایرت
من ورهایخا یطياحی 

تهدیداا)(SWOT؛خال رهوضرعیتفعلریبرازار/محصرولو

اینبصش،دستيسیسيیعوانتقالاطالعاادرهيزمرا را

میباشد،ازارداماازیيبهريه
تدویناستياتییواهدافبازاریابی 

میسازد.
ممکن 

میگیيد:

 -ایجادفيآیندمنطقیبيایتجریهوتحلیلاستياتییکی

 .4سیسررتم حمایرر ام ماررمیمات باماریررابی (:)MKDSS
مجموعهایهماهنگازسیسرتمهرا،ابرارهراوتکنیر هرای

 -تجریهوتحلیلاستياتییکیتوسطابتکاراامدیيیتی

میباشد.اینسیستممریتوانردبرا
سصتافراریونيمافراری 

 -کم بهمدیيا بيایرسیدگیبهشيایطعدماطمینرا 

حمایتازاینکهچرهچیرریراتجریرهوتحلیرلکنریم،بره

وفازی

مدیيا اجازهدهدکهبه وراتعاملیپارامتيهرایمردلرا

 -ایجادتو یههایهوشمنددرتوسعهاستياتییبازاریابی

توسطفيایندآزمو وخطاتغییيدهند.


نمودار  -3مدل لي و همکاران (] )1991مدل[3



هرردفنهرراییایررنسیسررتم،حررلبصشرریازمشررکالا

اطالعاامحیطداخلیوخارجیونیرراطالعرااحا رلاز

تصمیمگیيیاستياتیی درحوزهبازاریابیمریباشرد.برياسراس

واحدهایپیشین،بيایارزیابیعواملاستياتییکی،بياسراس

مدلارائهشده،اینسیستمازپنحواحدنسطتامسرتقلکرهخرود

میکند.اینواحدبه
ن ياافيدییاگيوهیمدیيا استفاده  

زیيسیستمهاییبيایتسهیموتطادلاطالعرااوانجراموظرایف

میکندتابااسرتفادهازنمريهووزنریکرهبره
مدیيا کم  

خاصدارد،تشکیلشدهاست.

میشرودتصرمیماابهینرهرااتصراذ
عواملاستياتییکیداده 
نمایند.دروارع،خيوجیاینواحدرتطهبندی  رحیحعوامرل

دراینرسمتبهتشيیحوتطییناینواحدهاکرهعطارتنرداز

جذابیتبازاراست.

واحررردشرررطکهعصرررطیمصرررنوعی]،[46واحررردارزیرررابی

.3بصشفازی:اینبصشهماننردفیلتريیعمرلمریکنردکره

شصصی/گيوهی]،[41بصشفازی]،[48سیستمخطيهفازی][49
میشود.
وواحدنمایشگيافیکی][12پيداخته 

ابهامااوخطاهایموجوددرعواملجذابیتبرازارورردرا

.7واحدشطکهعصطیمصنوعی:اینواحد،نصستینواحدی است

کسبوکارراشناسراییمریکنردودرنهایرتآنچرهبراری

کهکارخودرابااطالعااسیستممدیيیتپایرراهدادهآغراز

میمانردچکیردهای رحیحودریرقازفاکتورهرایاساسری


میکند،وپاازگيفتناطالعاادربارهسابقهرشدوسرهم


بازاریابیوکسبوکاراست.دروارع،اینبصشبيایمقابله

بازار،برهتجریرهوتحلیرلوپریشبینریآ هرابرهمن رور

باابهاماتیکهدربطنفاکتورهایاستياتییکیمصتلفوجرود

میپيدازد.
شناساییجذابیتبازارونقاارواکسبوکار 

داردتوسعهیافتهاستوبهکمر واحردسیسرتمخطريهبره
میپيدازد.
رسیدگیمفاهیممطهموعدماطمینا موجود 

.0واحدارزیرابیشصصری/گيوهری:ایرنبصرش،برااسرتفادهاز
7
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گرینههاتعیینگيدید،سپابياساسوز هایبهدسرتآمرده،

.4واحدسیستمخطيهفرازی:ایرنواحردبرهمن رورنشرا داد 

اولویتبندیشدند.

مدلها


تصصصدراستياتییبازاریابی،ایجاددانش،تهیرهراهنمرای
تجریهوتحلیرلاسرتياتیی وارائرهتو ریههرایهوشرمند

 .3-1متغيرهای پژوهش

توسعهیافترهاسرتوبريایکرارازاطالعراابصرشفرازی

باتوجهبهروشواستفادهازرویکيدتجریهوتحلیرلسلسرله

میکند.
استفاده 

مياتطی،اینپیوهشپنحمعیارا لیتا یيگذاربيانتصابمردلرا

.1واحدنمایشگيافیکی:اینواحدجهتایجادتصویيگيافیکری

مردن يررياردادهاسرتکرهدرجردول()0برهتوضریحهيیر 

وارائهمورعیتاسرتياتیی محصرو ا/بازارهرادرمراتيیا

میپيدازیم.


میباشد.
پورتفولیو 
ازفایلدادهها،بهمن رورتطرادلاطالعراابرینواحردهای

جدول  -2تعریف عملياتي متغيرهاي پژوهش

میشود،کهدستيسیمدیيا برهایرن
مصتلفعملکيدیاستفاده 

متغیرها

فایلها،باتوجهبهمجموعهایازروابطگيافیکیکراربي رورا

جامعبود 

گیيیتمامجنطههایميتططبامدلباشد ][10

امکا  
اندازه

میگیيد.ازطيفیجایراهنیيوهایپنجرانهپورتيدرایرنمردل،


مانعبود 

امکا اضافهنمود متغیيدیريیبهمدلنطاشد

][13

رابطهبینمتغیيها

رابطهمنطقیبینمتغیيهایمدلبيريارباشد

][13

پیادهسازی
راحتی 

تالشبيایپیادهسازیواستفادهازمدلانجام

][14

میکندکره
چهارچوبیبيایتجریهوتحلیلررطای نعتفياهم 
درنهایتبيایبيرسیررطاوسودآوری نعتدرارزیابیجذابیت

معاریف

منبع

گيفتهباشد

میباشد].[17
بازارمفید 

سودمندیدر شده

درجهمفیدوسودمندبود مدل

][14


 .3روش تحقيق

 .3-2اعتبار پرسشنامه پژوهش

پرریوهشحاضرريازن رريهرردف،کرراربيدیوازلحررا روش

بريایتعیررینروایرریپيسشررنامهازتعرردادیازکارشناسررا و

گيدآوریدادههاتو یفیاست.بهاین وراکهمطالبميبروا

متصصصا خطيهدرزمینهمردلهرا وسیسرتمهرای بازاریرابیو

جمعآوریشرده
بهادبیااموضوعازطيیقمطالعااکتابصانهای 

همچنیناساتیددانشراهاستفادهشد.درپيسشنامهمروردن ي،بره

استومقایسهمدلهاواولویتبندیآ هاازطيیقپيسشنامهو

من وراطمینا از طااوسرازگاریرضراواهرایزوجری،نري 

روشAHPانجامگيفتهاست.بياسراسپيسشرنامه،مقایسراا

سازگاریهيماتيیاموردمحاسطهريارگيفرتوازآنجراییکره

زوجیخودساخته ابتدابهطورآزمایشیبینچندنفيکارشناسرا 

ني سازگاریهمهماتيیاهاکمتياز2/7برود،بنرابياینپایرایی

بصش فناوریاطالعااوبازاریابیتوزیعشدهوپاازا الحو

پيسشنامهنیرموردتاییدريارگيفت].[11

تاییدنهاییتوسطاساتیدوکارشناسا خطريه،پيسشرنامها رلی

 .3-3مدل مفهومی پژوهش

بین02نفيازمتصصصا فناوریاطالعااوسیستمهاومدیيا 

درنمررودار()4مرردلمفهررومیپرریوهشکررهشرراملهرردف،

بازاریابیتوزیعگيدید .پاازجمعآوریاطالعاابرااسرتفادهاز

گرینههایپیوهشاست،ارائهشدهاست.
معیارهایا لیو 

روشAHPونرريمافرررار،Expert Choiceوز شرراخصهرراو
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بندیمدلها


انتصابواولویت

جامعبود

مانعبود

ارتطاابینمتغیيها

مدل7

دهسازی
راحتیپیا 


مدل0

سودمندی

مدل3



نمودار  -4مدل پژوهش

 .3-4محاسبات آماری

جدول  -3مقایسه زوجي بين معيارهاي اصلي

باتوجهبهمدلپیوهشکهدارایهدف،معیارهایا رلیو

پژوهش

گرینههایپیوهشاست،تجریهوتحلیلدادههادردوگامانجام

معیارهاي اصلی مدل

ومن حاصله

میگیيدکهعطارتنداز:


جامع بودن

2/738

 .7انجام مقایساازوجیبینمعیارهایا رلیموجروددرمردل

مانع بودن

2/217

کهشاملجامعبود ،مانعبود ،رابطهبینمتغیيها،راحتری

ارمباط بین متغیرها

2/724

میباشد.
پیادهسازیوسودمندی 

راحتی پیاده سامي

2/038

سودمندي

2/41

نرخ ناسامگاري

2/28

 .0انجاممقایسهزوجیبینگرینههایپیوهش(شاملمردل،7
مدل0ومدل)3باهيی ازمعیارهایا لی.
دراینپیوهشازپيسشنامهمقایساازوجریبراطیرف7-9


هما طوریکهدرجدول()3نشا دادهشردهاسرت،معیرار

ساعتیاستفادهشدهاست.

،معیارراحتیپیادهسازیبراوز ،2/038

سودمندیباوز 2/41

.3-4-1مرحله اول :انجام مقایسات موجی بین معیارهاي

معیارجامعبود باوز ،2/738معیارارتطاابینمتغیيهاباوز 

اصلی

دراینميحلهمقایسرهزوجریبرینمعیارهرایا رلیمردل

2/724ومعیارمانعبود باوز 2/217درراستایمناسببود 

وراگيفتهاسرتکرهنترایحآ درجردول  3رابرلمشراهده

مدلهایبازاریابیهوشمندبهتيتیبدراولویتريار مریگیينرد.
همچنینني ناسازگاریکمتياز2/7بودهکهایرننشرا دهنرده

میباشد.


میباشد.
پایاییپيسشنامه 
 .3-4-2مرحله دوم :مقایسه موجی بین مدلهاي پژوهش
و معیارهاي اصلی

دراینپیوهشسهمدلازسیستمهرای بازاریرابیهوشرمند
ارائهگيدیدهاستکهباتوجهبهمعیارهرایا رلیپریوهشبره
9
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دنطالاولویتبندی وانتصاببهتريینمردلهسرتیم.جردول()4

جامع مانع بودن ارمباط بین
بودن

نتایححا لازمقایساازوجیبینمردل0،7و3ومعیارهرای
مرریدهرردونمودارهررای()4تررا()8
ا ررلیپرریوهشرانشررا  
وجینيمافيازبيایهيی ازمدلهابرهتفکیر 

نشا دهندهخي
معیارهایا لیاست.

راحتی

سودمندي

متغیرها پیادهسامي

مدل 1

2/79

2/711

2/320

2/717

2/03

مدل 2

2/741

2/281

2/320

2/078

2/700

مدل 3

2/661

2/131

2/384

2/63

2/684

نرخ

2/26

2/26

2/77

2/29

2/20

ناسامگاري

جدول  -4نتایج حاصل از مقایسه زوجي بين



مدلهاي پژوهش و معيارهاي اصلي





نمودار  -4مقایسه مدلها بر اساس معيار جامع بودن




نمودار  -1مقایسه مدلها بر اساس معيار مانع بودن




نمودار  -6مقایسه مدلها بر اساس معيار رابطه متغيرها
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نمودار  -1مقایسه مدلها بر اساس معيار راحتي پياده سازي




نمودار  -8مقایسه مدلها بر اساس معيار سودمندي

اولویتبندیمدلهایپیوهشباتوجهبهاوزا برهدسرتآمرده

 .3-4-3انتخاب و اولوی بندي مدلهاي باماریابی

شدهاست.درجدول()1اولویتبندیمدلهاباتوجهبهوز های

هوشمند با موجه به ومنهاي محاسبه شده

پیشینمشصصشدهاسرتونمرودار()9نشرا دهنردهخيوجری

باتوجهبهوز هایبهدستآمدهبريایمعیارهرایا رلیو

جهتمقایسهمدلهایپیوهشاست.

نيمافرار


محاسررطهوز هرريمعیرراربرريایمرردلهررای7و0و،3نوبررت

جدول  -1اولویتبندي مدلها با توجه به اوزان به دست آمده



جامع بودن

مانع بودن

ارمباط بین متغیرها

راحتی پیاده سامي

سودمندي

امتیام کلی

رمبه مدل

مدل 1

2/20600

2/229201

2/237428

2/231938

2/7287

2/07

0

مدل 2

2/20227

2/224331

2/237428

2/217884

2/21134

2/76

3

مدل 3

2/29711

2/231181

2/239936

2/74994

2/30748

2/63

7
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هوشمندجهتحلپارهایازمشکالاتصمیمگیيیاسرتياتیی 

میتوا نتیجهگيفتکهمردل
باتوجهبهیافتههایجدول 1

میباشد.
درحوزهبازاریابی 

3باامتیاز2/63با تيیناولویترادربینمدلهاداردوپرااز

میشرود
باتوجهبهمطالبفو بهمدیيا بازاریابیپیشنهاد  

آ مدل7باامتیاز2/07ومدل0باامتیاز2/76دررتطره0و3

کهبهمن ورمتمایرنمرود خروددرمیردا ررابرتوآگراهیاز

رياردارند.

تغییياامحیطپویایکسبوکارازمدللریوهمکرارا بهريه
جمعبندی و مالحظات

گیيند.اینمدلباع گيدآوریزمرا منرداطالعراامريتططو

سیستمبازاریابیهوشمندبهمثابهراداریاستکهبراکشرف

پيورد سيیعآ بهمن ورپشتیطانیازکلعمکيدکسربوکرار

في تهایجدید،هشدارهاوتهدیداا،سرازما رادرشناسرایی

میشود.مدیيا بازاریابیبرااسرتفادهازایرنمردل،منرابعمهرم


میسازد .دراینمقالهباارائهسره
دریقتيمحیطاطيافشتواناتي  

اطالعرراتیدرمحرریطراشناسرراییکرريدهوجلرروتيازررطرراررريار

نمونهازمدلهایبازاریرابیهوشرمندواولویرتبنردیآ هرابرا

میگیيند.


استفادهازرویکيدتجریهوتحلیلسلسلهمياتطی،بيآ شدیمترا

دراینپریوهشبريایاولرینبراربرهتوضریحسرهمردلاز

بهمعيفیاینسیستمهاواهمیرتآ هراازدیردگاهمتصصصرا 

سیستمهایبازاریابی هوشمندوسرپااولویرتبنردی آ هرابرا

میدهدکهمدللیوهمکارا 
بپيدازیم.نتایحاینپیوهشنشا  

استفادهازمعیارهایارزیابیمدل،پيداختهشرد.براتوجرهبرهنرو

()7991ازن يمعیارهایا لیاینپیوهش(شاملجامعبرود ،

بود موضوعپیوهشبرهپیوهشرريا آتریپیشرنهادمریشرود

مانعبود ،ارتطاابینمتغیيها،راحتیپیادهسازی،سودمندی)در

معیارهایبیشتيیرابيایمقایسهسهمدلموردتوجهرياردهند.

رتطهاولريارگيفتهومردلبهتريینسرطتبرهدومردلدیرري

میشودتابهپیرادهسرازی
همچنینبهپیوهشريا آتیپیشنهاد 

میباشد.درمدللیوهمکارا ،تمرامیاطالعراابردو هری 


ایررنمرردلهررادر ررنایعیهمچررو  ررنایعغررذایی ،ررنایع


میگيددوپاازطیفيآیندهایمنطقی،
سانسوریواردسیستم 

خودروسازی ،نایعخدماتیو...بپيدازندودرعملبرهمقایسره

چکیدهایازاطالعااخاصبيایتصمیمگیريیهيچرهبهتريدر

اینسهمدلاردامنمایند.بهعالوه،ارائهمردلهرایجدیردتيدر

رابطهبابرازارداخلریوبرینالملرلدراختیرارمردیيا بازاریرابی

زمینهسیستمهایبازاریابیهوشمندومقایسهآ برامردلهرای

میگیيدکهایناميمرایایبسیاریرابيایمردیيا 
سازما ريار 

ابتداییوپایهایکهدراینمقالهارائهشدهاست،مریتوانرددیرد

میآورد.
شيکتهابهدنطال 


جامعتيیرادرزمینهفهمسیستمهایبازاریابیهوشرمندفرياهم

ازدیدگاهمتصصصا مردلسراماداروهمکرارا ()7991در

میشودکهدرایرنزمینره
نماید.لذابهپیوهشريا آتیپیشنهاد 

رتطهدومرياردارد.دراینمردل،اطالعرااازطيیرقواحردهای

ارداماا زمراانجامدهند.

کاربيدیسازما ازمحیطدریافتشردهوبرهسیسرتمبازاریرابی
میشرود.ایرنسیسرتمپراازدریافرتتمرامی
هوشمندترریق  

پینوشت

اطالعاا،آ هاراغيبالوپيدازشکيدهوبهواحدهایميبوطره

Marketing.
Agarwal&Tiwari, 2007, p 4.
Marketing Research.
Marketing Intelligence.
D’Aveni,1994, p 125.
Intelligent Markets.
Competitive Advantage.
Francisco J&Martínez-López& JorgeCasillas,
2009, p 2.
9. Information.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

میکند،تابدینطيیقمدیيا بازاریرابیبتواننرددانرشو
ارسال  
تصصصخودرادرسياسيسازما بهاشتيا گذارند.
باتوجهبااطالعاابهدستآمدهازاینپیوهش،مدلچندرا
وهمکارا ()7991دررتطهآخيرياردارد.دراینمدلنیرشيیا 
میگريددو
ا لی،اطالعاتیاستکهازمنابعمتعددواردسیستم 
درنهایتآنچهعایردمردیيا بازاریرابیمریشرودتو ریههرایی
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