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چکیده
فقدان اساتراتژی مشخ

ر دبتی یکی از مشکادت مهم شرکتهدی زعفران ایرانی قر بدزارهدی قاخای و بینالماای برای کسب مزیت

ر دبتی اساات .لذا ،رتبهبندی عوامل مؤثر بر کسااب مزیت ر دبتی قر بدزارهدی قاخای و بینالماای زعفران ایران هدف اصااای این محدلعه
میبادشاااد .برای این منظور ،باد قر نظر گرفتن نظریاهی مو عیات بادزار و قیادگاده منبع-محور ،قر این محدلعه اهمیت مندبع بدزاریدبی و
اساتراتژیهدی ر دبتی برای یکی از شارکتهدی مهم تولیدکننده و عرضاهکننده ی زعفران مورق بررسی رار گرفت .قر این محدلعه ،برای
جمع آوری نظرات خبرگدن شرکت از پرسشندمه مقدیسه زوجی استفدقه شد .بد استفدقه از روش تحایل ساساه مراتبی ،نتدیج محدلعه نشدن قاق
که اساتراتژی تمدیز بیشاترین تأثیر را قر کسب مزیت ر دبتی قارق .همچنین ،نتدیج نمدیدنگر آن است که قر اجرای استراتژی تمدیز ،بدید به
دبایتهدی مدیریتی و دبایتهدی ارتبد بد مشااتری توجه ویژه ای قاشاات .بر این اساادس ،بهبوق شاارایط مدلی و قرک صااحی نیدزهد و
خواساتههدی مشاتریدن از جماه راهکدرهدیی اسات که منجر به توسعهی دبایت هدی کایدی شرکت و کسب مزیت ر دبتی قر بدزار زعفران
میشوق.
کلمات کلیدی :قیدگده منبع-محور ،دبایتهدی سدزمدنی ،مدیریت استراتژیک.
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مشااتریدن بیشااتری را جذب نمدید ( .)Gek & Lok, 2019قر

مقدمه
اقویهجدت از مواق گیدهی تولید میشااوند و سدوی ویتدمینهد،

وا ع ،مزیت ر دبتی نمدیدنگر برتری استراتژیک یک شرکت نسبت

مواق معدنی و آنتیاکس ایدانهدی غنی میبدشااند .به همین قلیل،

به ر بد قر یک صنعت است ( .)Anwar, 2018مزیت ر دبتی ،به

قر بسایدری از کشورهد ،برای رنگقهی ،نگهقاری و طعمقهی به

عنوان تعیینکنندهی مهم موفقیت یک شاارکت ،طی ساادلهدی

مواق غذایی از اقویهجدت به طور گساترقهای استفدقه میگرقق .قر

اخیر بسیدر مورقتوجه رار گرفته است .زیرا این اعتقدق وجوق قارق

میادن انواع مختاف اقویاهجادت ،زعفران یاک اقویاهی ندقر و بد

که مزیت ر دبتی اصاای اسادسای برای کسب عماکرقی بدلدتر از

به خدنواقه زنبقیدن 1میبدشد ( Khilare et

متوساط قر باندمدت میبدشد .رشد جمعیت و متعد ب آن افزایش

 .)al., 2019زعفران یکی از مهمترین محصاااولاادت راهبرقی

تقدضد برای محصولدت کشدورزی و مواق غذایی موجب شده است

کشدورزی ایران است .این محصول به عات قاشتن ترکیبدت آلی

که شاارکتهدی کشاادورزی به ساامت قسااتیدبی به مزیت ر دبتی

متفدوت ،رنگ ،طعم و عحر جذاب آن ،قارای کدربرقهدی وساایعی

پدیدار سرکت نمدیند (.)Minja & Mutunga, 2014

ارزش اسات که متعاق

قر صااندیع قارویی و غذایی بوقه و کشااور ایران بد تولید متوسااط

قو رویکرق کای برای سفظ و توسااعهی مزیت ر دبتی قر بدزار

 300تن زعفران قر ساادل ،رتبهی اول تولید این محصااول را قر

محرح شاده است .رویکرق اول بر اسدس رهیدفت مو عیت بدزار و

جهدن به خوق اختصااادص قاقه اسااات ( Dourandish et al.,

رهیدفت قوم مبتنی بر قیدگده منبع-محور 2است .این قو رویکرق

 .)2017; Ghorbani et al., 2019بر این اساادس ،زعفران قر

برای مو عیات فعای و ر دبت آتی قر بدزار ضاااروری میبدشاااند.

ا تصادق ایران یک محصاول استراتژیک و مهم تاقی میشوق که

رویکرق اول به طور کای به مو عیت فعای کساابوکدر و وضاعیت

نقش دبلتوجه ی قر ایجدق اشتغدل و کسب قرآمدهدی ارزی قارق

سادل ر ادبات توجاه مینمادید .قر رویکرق مو عیت بدزار ،تدوین

( .)Zare Mehrjerdi & Tohidi, 2014امد بخش کشاادورزی

استراتژی ر دبتی موجب ارتبد شرکت بد بدزار میشوق که این امر

ایران قر مراسل پس از تولید بد مشاااکادت متعدقی مواجه بوقه و

نقش مهمی قر موفقیات آن شااارکت ایفد مینمدید .رویکرق قوم

عات اصای این مشکادت ،نبوق استراتژیهدی مندسب ر دبتی است

مبتنی بر قیدگده منبع-محور است که اسدس آن ،تمرکز بر توسعه

( .)Mohammadi et al., 2017توسعهی یک استراتژی ر دبتی

بانادمدت مندبع و دبایتهدی سااادزمدن برای ر دبت اسااات .قر

مندساااب و شاااندسااادیی مندبع مهم مرتبط بد آن اساااتراتژی ،به

رویکرق منبع-محور ،شارکت به عنوان بستهای از مندبع خدص قر

شاارکتهدی زعفران کمک مینمدید تد از لحدظ مدلی قر بدزارهدی

نظر گرفته میشاااوق که از آن مندبع برای ایجدق مو عیتی محاوب

قاخای و بینالماای عماکرق بهتری قاشاااته بدشاااند و قر نتیجه،

قر محیط ر دبتی اساتفدقه میشوق .این مندبع قر وا ع دبایتهد ید

بتوانند به مزیت ر دبتی قر این بدزارهد قست یدبند.

قاراییهدی اصای هستند که منجر به سفظ و کسب مزیت ر دبتی

مزیت ر دبتی به عنوان مزیتی تعریف میشوق که یک شرکت

میشوند (.)Anwar, 2016

نساابت به ر بد قارق و به آن شاارکت اجدزه میقهد که فروش ید

بهطورکای ،قو رویکرق اشادرهشااده برای کسب مزیت ر دبتی

سدشیهی سوق بیشتری قر بدزار قاشته بدشد و نسبت به ر بد بتواند

مکمل یکدیگر میبدشاند زیرا برای ارائه محصولدت و خدمدت به
1- Iridaceae
)2 -Resource-Based View (RBV
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بدزارهد ،از مندبع شرکت استفدقه میگرقق .این قو رویکرق ،مو عیت

و اندازهگیریهد) ،فرآیند تحایل ساساه مراتبی 2ابزاری مفید برای

باادزار و قیاادگااده منبع-محور ،هر قو عاادماال بیرونی و قرونی را

اتخادر تصااامیمادت پیچیده میبدشاااد ،لذا قر این محدلعه از این

مورقتوجه رار میقهند و بدید از آنهد برای تدوین یک استراتژی

رهیدفت برای اولویتبندی استراتژیهدی ر دبتی و مندبع بدزاریدبی

ر ادبتی مؤثر اساااتفادقه نموق ( .)Anwar, 2016قر وا ع ،برای

استفدقه میگرقق.

قساتیدبی به عماکرق برتر ،لدزم است که دبایتهد و مندبع شرکت

قر اقبیدت مدیریت اسااتراتژیک ،به طور کای قو رویکرق برای

محدبق بد الزامدت اساتراتژی ر دبتی بدشند .عماکرق برتر شرکتهد

سفظ و توسعهی مزیت ر دبتی پیشنهدق شده است .قر اقامهی این

همواره قر نتیجهی آن قساااته از مندبع و دبایتهدیی اسااات که

بخش از محدلعه ،مبدسث نظری و محدلعدت انجدم شااده قر ارتبد

سادزگدر بد اساتراتژی ر دبتی میبدشند ( .)Wu et al., 2010aبر

بد این قو رویکرق شرح قاقه میشوند.

این اسادس ،بد استفدقه از روشهدی تصمیمگیری چندمعیدره ،1قر

قر رویکرق مو عیات بدزار ،اساااتراتژی ر دبتی به عنوان منبع

محدلعدت محقر و همکدران ( ،)Mohaghar et al., 2012لین و

مزیت ر دبتی و سااوقآوری شاارکتهد قر نظر گرفته میشااوق .بد

وو ( ،)Lin & Wu, 2008وو و همکدران ()Wu et al., 2010a

تادوین و بهکدرگیری اساااتراتژی ر دبتی ،یک شااارکت میتواند

و لین و همکادران ( )Lin et al., 2009از رویکرقهدی مو عیت

مو عیتی را قر صنعت به قست آورق که خوق را قر برابر تهدیدهد و

باادزار و مانابع-محور بااه طور همزماادن برای اولویااتبناادی

چدلشهدی محیحی مصاااون نگه قارق .قر وا ع ،یک شااارکت از

اساتراتژیهدی ر دبتی و مندبع بدزاریدبی اسااتفدقه شااده است .امد،

طریق برندمهریزی اسااتراتژیک میتواند قر برابر نیروهدی ر دبتی

اغاب این محدلعدت برای بخشهدی صنعت ،خدمدت و گرقشگری

مقدومت ید اثر آنهد را تضعیف نمدید ( Ferrer-Lorenzo et al.,

انجدم شاادهاند و از این رویکرقهد برای تعیین جهتگیری ر دبتی

 .)2017رویکرق مبتنی بر استراتژی ر دبتی استدلدل میکند که بد

قر کسابوکدرهدی کشدورزی استفدقه نشده است .بد وجوق اهمیت

ارائهی مجموعهای از محصولدت/خدمدت بد ویژگیهدی مختاف ید

تصمیمگیری استراتژیک بدزاریدبی قر ا تصدق کشدورزی ،قر ارتبد

بد تولید محصاااولدت/خدمدت بد هزینه کم و ید از طریق عرضاااه

قارق ( Wu et al.,

محصولدت/خدمدت به بخش مشخصی از بدزار ،یک بنگده میتواند

بد این موضاااوع شاااواهد تجربی اندکی وجوق

 .)2010aلذا ،تعیین مندساابترین اسااتراتژی ر دبتی و شااندساادیی

به مزیت ر دبتی قست یدبد ،بندبراین مزیت ر دبتی قر این رویکرق،

مهمترین مندبع بدزاریدبی برای یکی از شااارکتهدی مهم تولید و

بیشااتر به عوامل خدرجی بسااتگی قارق تد مندبع قاخای شاارکت

عرضهی زعفران ایرانی هدف اصای این محدلعه میبدشد .انتخدب

( .)Anwar, 2016اساتراتژی ر دبتی اثربخش یک تندسب خوب

مندسبترین استراتژی ر دبتی به دبایتهد و مندبع شرکت بستگی

میدن شرکت ،محیط پیرامون و اهداف استراتژیک ایجدق مینمدید.

قارق ،بنادبراین قر ارزیادبی و انتخادب اساااتراتژی ر دبتی ،عوامل

قر وا ع ،استراتژی ر دبتی را میتوان بهعنوان ا دامدت پیشگیرانه

پیچیدهی بسیدری را بدید قر نظر گرفت .بد توجه به پیچیده بوقن

ید تدافعی قر نظر گرفت که توسااط ساادزمدنهد برای ایجدق یک

مساادئل مرتبط بد ساایسااتم بدزاریدبی اسااتراتژیک ،اسااتفدقه از

مو عیات ادبال قفدع قر یک صااانعت برای مواجههی موفق بد

از قساتورالعملهد ید مدل تصاامیم مشکل

چدلشهدی محیحی ،کسااب بدزقهی بدلدتر و پیشاای گرفتن از ر بد

میبدشاد .بد ارائهی یک مقیدس نسبی (بهقستآمده از ضدوتهد

طراسی و اجرا میشاوق .اغاب سادزمدنهد سعی قارند فعدلیتهدی

)1-Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM

)2- Analytic Hierarchy Process (AHP

مجموعهای مشاخ
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خوق را متفدوت و برتر از ر بد انجدم قهند ،تد بتوانند محصااولدت و

تمرکز یک اساتراتژی ر دبتی است که بر اسدس آن ،یک سدزمدن

خدمدت خوق را بد توجه به نیدزهد و خواسااتههدی مشتریدن متمدیز

مندبع خوق را برای وروق به یک بدزار محدوق متمرکز مینمدید .این

سادزند ( .)Kowo et al., 2018شرکتهد برای سضور مستمر و

اساتراتژی توساط شرکتهدیی اجرا میگرقق که از بخش بدزاری

موفق قر بدزار لدزم اساات که اسااتراتژی ر دبتی خوق را مشااخ

خوق شااندخت قارند و محصااولدت ید خدمدتی را محدبق بد نیدزهدی

نموقه و بر اساادس آن تصاامیم بگیرند که چه محصااولدتی را قر

آن بخش از بادزار عرضاااه مینمادیند( Sabbena & James,

کدام بدزارهد عرضاااه نمدیند .قر وا ع ،ارزشهد ،چشاااماندازهد و

.)2018

رساادلت کساابوکدر ،شااکلقهندهی مو عیت بدزاری و اسااتراتژی
یک شرکت میبدشد (.)Ferrer-Lorenzo et al., 2017

از لحدظ تجربی ،پدرلن و برقی )(Parnell & Brady, 2019

قر محادلعهای اثر دبایتهد و اساااتراتژیهدی ر دبتی بر عماکرق

اساتراتژی قر وا ع یک نمدی کای از تصامیمدت مهمی است

شاارکتهدی انگایساای را مورق بررساای رار قاقند .بد جمعآوری

که ( )1بر عماکرق یک شاارکت تأثیرگذار اساات )2( ،روابط میدن

اطادعدت مربو به  215پدس قهنده قر سدل  ،2013نتدیج آزمون

کسبوکدر و محیط را سفظ و هدایت میکند و ( )3بر فرآیندهدی

فرضایههد نشادن قاق که استراتژیهدی ر دبتی بر عماکرق مدلی و

قاخای و ساادختدر کل شاارکت اثرگذار اساات (.)Anwar, 2016

غیرمادلی شااارکتهد تأثیرگذار میبدشاااند .قانساااو و همکدران

بدون تعریف یک اساتراتژی ر دبتی ،شرکتهد نمیتوانند به یک

( )Danso et al., 2019قر محدلعهای اثر اسااتراتژیهدی ر دبتی

قر بدزار قست یدبند ( Dombrowski et

بر عماکرق  291شارکت قر کشور غند را مورق ارزیدبی رار قاقند.

 .)al., 2018از ساوی قیگر ،بدون قاشاتن یک استراتژی ر دبتی

نتدیج تحایل رگرساایونی نشاادن قاق که اسااتراتژی ر دبتی موجب

مندساااب ،یک بنگده نمیتواند از فرصاااتهدی موجوق قر بدزار به

رشاااد عماکرق شااارکتهد میشاااوق .آساااند موگدندا ( Asena

خوب ی اساتفدقه نموقه و این امر قر نهدیت منجر به ورشااکستگی

 )Muganda, 2019قر محدلعهای ،اثر اسااتراتژیهدی ر دبتی بر

آن بنگده میشااوق ( .)Sabbena & James, 2018به طور کای

عماکرق شارکتهدی ارتبدطدت سایدر قر کنید را مورق بررسی رار

قر اقبیدت مدیریت اساااتراتژیک ،اساااتراتژیهدی عمومی پورتر

قاق .وی بد استفدقه از اطادعدت مربو به  113نفر از مدیران چهدر

( )Porter, 1980یکی از چدرچوبهدیی اسااات که بسااایدر مورق

شارکت ارتبدطدتی قر سدل  2018و بد بهکدرگیری مدل رگرسیون

توجه محققین رار گرفته اساات .محدبق بد طبقهبندی پورتر ،سااه

چندمتغیره ،به این نتیجه قساات یدفت که اتخدر اسااتراتژیهدی

اسااتراتژی عمومی برای کسااب مزیت ر دبتی عبدرتند از :رهبری

ر ادبتی منجر به افزایش فروش و ساااهم بدزار میشاااوق .فیروز

هزینه ،تمدیز و تمرکز ( .)Larsen et al., 2018استراتژی رهبری

ساااایماادن و همکاادران ( )Firoz Suleman et al., 2019قر

هزینه شدمل مجموعه ای از ا دامدت اتخدر شده برای تولید کدلدهد

محادلعهای کدربرق و اثر اساااتراتژیهدی ر دبتی بر عماکرق ساااه

و خدمدت بد ویژگیهدیی اسات که بد کمترین هزینه قر مقدیسه بد

شاارکت کساابوکدر الکترونیکی را مورق بررساای رار قاقند .بد

ر باد برای مشاااتریدن ارائه میگرقق .اساااتراتژی تمدیز شااادمل

اساااتفادقه از قاقههدی سااادلدنه طی قورهی  ،2012-2019نتدیج

مجموعهای از ا دامدت انجدم شااده برای تولید کدلدهد و خدمدت بد

محدلعه آنهد نشادن قاق که اتخدر استراتژی ر دبتی تأثیر مثبتی بر

ویژگیهدی متمدیز قر سااح دبل بولی از یمت اساات که این

مزیت ر دبتی و عماکرق شااارکتهد قارق .گوروندتساااه و هیامن

ویژگیهد از نظر مصارفکنندگدن مهم و متفدوت از تولیدات سدیر

( )Gorondutse & Hilman, 2019قر محدلعهای اثر استراتژی

ر بد قر نظر گرفته میشااوند ( .)Kowo et al., 2018اسااتراتژی

کسابوکدر بر عماکرق صنعت هتاداری قر کشور نیجریه را مورق

مزیت ر دبتی مشاخ
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آزمون رار قاقند .اطادعدت مربو به  58پدس قهنده بد استفدقه از

غیرمساتقیم قر ایجدق مزیت ر دبتی مشدرکت قارند ( Hooley et

رهیدفت سدا ل مربعدت جزئی نشااادن قاق که اساااتراتژی ر دبتی

 .)al., 2005از لحدظ تجربی ،ارشااادق و ارشااادق ( & Arshad

برای قساااتیدبی به مزیت ر دبتی و اطمیندن از بقد قر بدزار ر دبتی

 )Arshad, 2019قر محاادلعااهای رابحااه میاادن مناادبع قاخای و

برای عماکرق بهتر ،ضروری میبدشد.

عماکرق شااارکتهدی پدکساااتدنی را مورق بررسااای رار قاقند .بد

قر رویاکارق قوم (رویکرق منبع-محور) ،قاراییهاادی یااک

جمعآوری قاقههدی مربو به  333شاارکت نساادجی ،نتدیج مدل

شاارکت ،توضاای قهندهی عماکرق و مزیت ر دبتی آن شاارکت

سادا ال مربعدت جزئی نشااادن قاق که مندبع قاخای اثر مثبتی بر

میبدشاااند .مزایدی توساااعه و بهرهبرقاری از مندبع بدزاریدبی یک

عماکرق شرکتهدی مورق بررسی قارق .بدید و همکدران ( Baia et

موضااوع مهم قر اقبیدت بدزاریدبی میبدشااد .طی قهههدی اخیر،

 )al., 2019قر محادلعاهای تاأثیر ادبایتهد و مندبع کمیدب و بد

قیادگده منبع-محور بیدن میکند که مزیت ر دبتی یک شااارکت

ارزش قر کساب مزیت ر دبتی و قستیدبی به عماکرق برتر را مورق

ندشی از تصرف و توسعهی مندبعی است که به نوعی برتر از مندبع

ارزیدبی رار قاقند .بر اسااادس قاقههدی جمعآوری شاااده از 103

ر بد میبدشند.

شاارکت خدمدت شااغای قانشبنیدن قر کشااور پرتغدل ،نتدیج مدل

منادبع مجموعاهای از قاراییهاد ،ادبایاتهاد و فرآینادهدی

رگرساایون سدا ل مربعدت معمولی نشاادن قاق که ترکیب مندبع و

سادزمدنی ،ویژگیهدی شارکت ،اطادعدت و قانش میبدشد .بد این

دبایت هد برای کساب موفقیت سدزمدنی و مزیت ر دبتی ضروری

سدل ،مندبع مختاف قر ایجدق مزیت ر دبتی اهمیت یکسدنی ندارند.

میبادشاااناد .پیگادتو و همکدران ( )Pigatto et al., 2019قر

منادبع ایجدقکنندهی ارزش ،مندبعی هساااتند که قارای ترکیبی از

محدلعهای ،اهمیت مندبع قاخای شااارکتهدی برزیای قر کساااب

ویژگیهد (تواندیی ارائه ارزش برتر ر دبتی به مشاااتریدن ،پدیداری

مزیات ر ادبتی را مورق بررسااای رار قاقند .آنهد بد اساااتفدقه از

قر برابر تقاید ر بد و تعیین ارزش آنهد توساط سدزمدن) بدشند .بر

اطادعدت مربو به  24شاارکت مواق غذایی قر ساادل  2019و بد

اسدس اقبیدت مربو به بدزاریدبی و مدیریت استراتژیک ،اصحادح

باهکدرگیری رهیدفت تحایل رابحهی خدکساااتری 3به این نتیجه

منادبع بادزاریدبی شااادمل مندبعی میگرقق که قر بدزار ایجدقکننده

قساات یدفتند که مندبع ساادزمدنی به شاارکتهد قر کسااب مزیت

ارزش میبدشند .به بیدنقیگر ،مندبع بدزاریدبی را میتوان به عنوان

ر دبتی پدیدار کمک مینمدیند .عزیز ( )Aziz, 2019قر محدلعهای

هر ویژگی ،ماموس ید غیرماموس ،فیزیکی ید انسااادنی ،فکری ید

بد استفدقه از اطادعدت مربو به  330شرکت مواق غذایی قر کشور

ارتبدطی تعریف نموق که توساط شارکت برای قستیدبی به مزیت

مدلزی ،اثر دبایتهدی ساادزمدنی بر مزیت ر دبتی را مورق ارزیدبی

ر دبتی قر بدزار مورق اساتفدقه رار میگیرند .لدزم به رکر است که

رار قاق .نتدیج روش معدقلدت سااادختدری نشااادن قاق که رابحهی

میدن مندبع بدزار-محور 1و مندبع پشاااتیبدن بدزاریدبی 2تفدوت وجوق

میدن دبایتهدی سدزمدنی و مزیت ر دبتی ازلحدظ آمدری معنیقار

قارق .مندبع بدزار-محور مندبعی هسااتند که میتوانند بادفدصاااه قر

و مثبت اساات و لذا قیدگده منبع-محور قر کسااب مزیت ر دبتی

بدزار برای سفظ ید ایجدق مساتقیم مزیت ر دبتی مورق استفدقه رار

معتبر میبدشد.

گیرند .از سوی قیگر ،مندبع پشتیبدن بدزاریدبی عمدتدر برای سمدیت
از فعادلیتهدی بدزاریدبی اساااتفدقه میگرقند و قر نتیجه ،به طور
1- Market-Based Resources
2- Marketing Support Resources

)3- Grey Relational Analysis (GRA
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مواد و روشها
الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی

رتبهبندی گزینههد.
مدتریس مقدیسدت زوجی میتواند سدزگدر ید ندسدزگدر بدشد .قر

تحایل ساساه مراتبی قر ابتدا توسط سدعتی ()Saaty, 1980

صورت سدزگدر بوقن ،محدسبه وزن سدقه است و از نرمدلیزه کرقن

معرفی گرقید و پس از آن ،به طور گساااترقهای قر بسااایدری از

عندصاار هر سااتون سدصاال میشااوق .امد قرصااورتیکه مدتریس

عاوم ،از این مادل برای تصااامیمگیری قر مسااادئل کدربرقی و

ندسدزگدر بدشد ،بدید نرخ ندسدزگدری محدسبه شوق ،معیدر پذیرش و

پژوهشاای اسااتفدقه شااده اساات .بد قر نظر گرفتن ضاادوتهدی

تأیید نتدیج تحایل سااسااه مراتبی ،سدصل شدن نرخ ندسدزگدری

مقدیسااهای تصاامیمگیرندگدن ،تحایل ساااساااه مراتبی نتیجهی

کمتر از  0/1میبدشاد .برای محدسبهی نرخ ندسدزگدری لدزم است

اولویتبندی گزینههد ید ترجیحدت را بر اسااادس اهمیت نسااابی

مراسل زیر انجدم شوند (:)Dourandish et al., 2017

معیدرهدی مختاف گزارش میکند .قر وا ع ،ساادزمدنقهی مساائاه

الف) محدسبهی برقار مجموع وزنی :مدتریس مقدیسدت زوجی

قر دلب سدختدر ساساه مراتبی منجر به فهم بهتر مسئاه تصمیم،

( )Dقر برقار وزنهدی نسبی ( )Wضرب میشوق .برقار سدصل را

معیدرهدی تصامیمگیری و گزینههدی مورق ارزیدبی میشااوق .پس

"برقار مجموع وزنی" میندمند:

از سدختدرقهی مسئاه ،ایجدق مدتریسهدی مقدیسدت زوجی مرساه
بعد برای سل مساائاه اساات .برای وزنقهی معیدرهد ،مقدیساادت
زوجی میدن عندصاار نساابت به یک ویژگی ید خصااوصاایت انجدم

WSV  DW

()1

ب) محدسابه برقار سدزگدری :برقار سدزگدری از تقسیم عندصر
برقار مجموع وزنی بر برقار وزنهدی نسبی به قست میآید.

میشاوق .یک مدتریس مقدیسهی زوجی از معیدرهد ،نمدیدنگر وزن

ج) محدساابهی بزر ترین مقدار ویژهی مدتریس مقدیساادت

اختصاادص قاقه شااده به هر عنصاار بد توجه به نظر خبرگدن ید

زوجی .برای محدسبه آن ،میدنگین عندصر برقار سدزگدری محدسبه

تصامیمگیرندگدن است .این وزنهد تعیین میکنند که کدام معیدر

میشوق.

تصمیمگیری از اهمیت ید اولویت بیشتری برای قستیدبی به هدف
برخورقار میبدشاد .قر تحایل ساساه مراتبی ،تصمیمگیرندگدن از
برخی اصااحادسدت زبدنی برای اختصاادص مقدقیر به ضاادوتهد
اساااتفدقه مینمدیند ( .)Benítez et al., 2020به بیدن قیگر،
تصااامیمگیرندگدن میتوانند عقدید خوق را از طریق اصاااحادسدت
زبدنی بیدن نموقه و ساپس این اصحادسدت بد اعداق سقیقی ارتبد
قاقه میشاااوناد (جادول  .)1پس از انجدم مقدیسااادت زوجی ،از
الگوریتم زیر برای سل مسائاه استفدقه میگرقق ( Dourandish

:)et al., 2017
الف) به هنجدر کرقن مدتریس مقدیسادت زوجی ب) به قست

ق) محدسابه شدخ

ندسدزگدری :شدخ

ندسدزگدری از رابحه

 2سدصل میشوق:
()2

 max  n
n 1
ندساادزگدری n ،بعد مدتریس و
II 

که قر رابحه فوق II ،شاادخ

 λmaxبزر ترین مقدار ویژهی مدتریس مقدیسدت زوجی است.
ه) محدسبه نرخ ندسدزگدری :نرخ ندسدزگدری بر اسدس رابحه 3
محدسبه میشوق:
II
IR 
IRI

()3
که قر رابحه فوق IR ،نرخ ندسدزگدری II ،شدخ

ندسدزگدری

آورقن میدنگین سسدبی هر سحر مدتریس به هنجدر شده مقدیسدت

و  IRIنمدیدنگر شدخ

زوجی (که به آن وزنهدی نسااابی گفته میشاااوق) ج) ضااارب

پدیهی شاابیهساادزی تعداق زیدقی از مدتریسهدی مقدیسااه زوجی

وزنهادی نسااابی معیادرهاد قر میدنگین سسااادبی گزینههد و ق)

 n×nمحدسبه میشوق (.)Dourandish et al., 2017

ندسدزگدری تصدقفی است .این شدخ

بر

330

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،3پاییز 9311

جدول  -1مقیاس اساسی ارقام مطلق
Table 1- The fundamental scale of absolute numbers

توضیح

تعریف

Explanation

Definition

قر تحقق هدف ،قو معیدر اهمیت مسدوی قارند.

اهمیت یکسدن

Two activities contribute equally to the objective.

Equal importance

تجربه و ضدوت به میزان کمی به نفع یک فعدلیت نسبت به فعدلیت قیگر است.

برتری متوسط

Experience and judgment slightly favor one activity over another.

Moderate importance

تجربه و ضدوت به میزان زیدقی به نفع یک فعدلیت نسبت به فعدلیت قیگر است.

برتری زیدق

Experience and judgment strongly favor one activity over another.

Strong importance

شدت اهمیت
Intensity of
importance
1
3
5

برتری بسیدر زیدق

یک فعدلیت بهشدت زیدقی نسبت به فعدلیت قیگر ترجی قاقه میشوق.

Very strong
importance

An activity is favored very strongly over another.

قر بدلدترین مرتبه ممکن از تأکید ،شواهد به نفع یک فعدلیت نسبت به فعدلیت قیگر است.
The evidence favoring one activity over another is of the highest possible order of
affirmation.

برتری محاق
Extreme importance

موارق بیندبین قر ضدوتهد

ارزشهدی بیندبین

Borderline cases in judgments.

Intermediate values

7

9
2, 4, 6, 8

مأخذ :سدعتی (.)Saaty, 2008
References: (Saaty, 2008).

کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در تصمیمگیری استراتژیک

نداشااتن یک اسااتراتژی مشااخ

این روش متااداولترین رویکرق قر روشهاادی تصااامیمگیری

ر دبتی یکی از مشااکادت

چندمعیدره به منظور ترکیب ضااادوتهد اسااات .همچنین ،برای

اصای شرکتهدی زعفران ایرانی قر بدزارهدی قاخای و بینالماای

اطمیندن یدفتن از اعتبدر پدساا هد ،نرخهدی ندساادزگدری برای هر

است ( .)Aghdaie et al., 2012بر این اسدس ،هدف اصای این

ماادتریس مقاادیساااه زوجی مورق ارزیاادبی رار گرفتنااد .پس از

محادلعه انتخدب مندسااابترین اساااتراتژی ر دبتی برای یکی از

جمعآوری قاقههاد ،از نرمافزار  Expert Choiceجهات تحایاال

شاارکتهدی تولیدکننده و عرضااهکننده زعفران ایرانی اساات .بد

قاقههد و محدسابهی اولویتهد استفدقه شد .قر اقامهی این بخش

توجاه باه مبادنی نظری ،محادلعادت انجدم شاااده و قیدگدههدی

از محدلعه ،توضااایحدتی قر مورق گزینههد ،معیدرهد و زیرمعیدرهدی

کدرشاندسدن ،قر این محدلعه از نظریه پورتر و قیدگده منبع-محور

تحقیق بد توجه به اقبیدت مدیریت استراتژیک ارائه میگرقق.

بااه تارتایااب بارای تاعایایان گزینااههاادی اساااتراتژیااک و

مدل اساااتراتژیهدی عمومی ر دبتی پورتر یکی از رایجترین

معیدرهد/زیرمعیدرهدی تحقیق اساتفدقه شاده است .قاقههدی مورق

مادلهادیی اسااات که قر پژوهشهدی عامی و کدربرقی بهطور

اسااتفدقه قر این محدلعه به صااورت مقحع زمدنی بوقه و بد روش

وسیعی مورق استفدقه رار گرفته است .این مدل میتواند بد شرایط

توصاایفی-پیمدیشاای قر ساادل  1313از مدیران ،متخصااصااین و

خدص هر شارکتی سادزگدر بدشاد و قر صورت نیدز از آن استفدقه

کدرشااندساادن شاارکت مورقنظر جمعآوری گرقیدند .لدزم به رکر

شاااوق ( .)Dombrowski et al., 2018لذا قر این محدلعه ،به

اساات که پرسااشااندمهی این محدلعه بر اساادس مقدیساادت زوجی

منظور تعیین گزینههدی اسااتراتژیک ،از چدرچوب اسااتراتژیهدی

طراسی و میادن پدسااا قهندگدن توزیع گرقید .به منظور تجمیع

عمومی پورتر استفدقه میگرقق.

نظرات پدس قهندگدن ،از روش میدنگین هندسی استفدقه شد .زیرا

پس از تعیین گزینههدی اسااتراتژیک ،مرساه بعد شااندساادیی
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معیادرهاد و زیرمعیدرهدی اثرگذار بر اولویتبندی اساااتراتژیهدی

مشتریدن و سفظ و ارتقدی روابط بد مشتریدن ،پنج زیرمعیدر مربو

ر دبتی است .بد توجه به اثرگذاری مندبع و دبایتهدی یک شرکت

به معیدر دبایتهدی ارتبد بد مشااتری میبدشااند .تواندیی ارائهی

قر جهتگیری اساااتراتژیک و رویکرق تولیدی شااارکت ،قر این

محصولدت و خدمدت جدید و اثربخشی فرآیند توسعهی محصولدت

محادلعه از قیدگده منبع-محور برای تعیین معیدرهد و زیرمعیدرهدی

و خدمدت جدید ،زیرمعیدرهدی دبایتهدی نوآوری قر بدزار هستند.

محادلعاه اساااتفادقه میگرقق .این امر از این لحدظ قارای اهمیت

قاراییهدی مندبع انسدنی شدمل قو زیرمعیدر سحوح رضدیت شغای

میبادشاااد کاه قو رویکرق بادزار-محور و منبع-محور قر فرآیند

کدرکندن و ساحوح مدندگدری سدزمدنی کدرکندن است .معیدر پنجم

تصامیمگیری اساتراتژیک به منظور کسب مزیت ر دبتی قر نظر

(قاراییهدی اعتبدری شارکت) نیز مشاتمل بر قو زیرمعیدر شهرت

گرفتاه میشاااوناد .محدبق بد قیدگده منبع-محور ،مندبع بدزاریدبی

شرکت و اعتبدر شرکت نزق مشتریدن است (.)Lin et al., 2009

(مندبع مبتنی بر بدزار و مندبع پشاتیبدن بدزاریدبی) میتوانند قر بدزار

قر این محادلعه ،برای اولویتبندی اساااتراتژیهدی ر دبتی بد

ایجدق ارزش نمدیند و مهمترین معیدر برای تعیین اساااتراتژیهدی

توجه به مندبع شارکت از تحایل سااسااه مراتبی استفدقه گرقید.

ر دبتی به شامدر می روند .مندبع مبتنی بر بدزار ،مندبعی هستند که

زیرا بد توجه به تعدق معیدرهد و زیرمعیدرهد ،انتخدب مندسااابترین

بتوان از آنهد بادفدصاااه قر بدزار برای ایجدق ید سفظ مزیت ر دبتی

اساتراتژی ر دبتی بد اساتفدقه از یک مدل تصامیمگیری سادقه ید

اسااتفدقه نموق .مندبع مبتنی بر بدزار ،شاادمل دبایتهدی ارتبد بد

مجموعهای از قساتورالعملهد ،بسایدر مشکل است .به طور کای،

مشاتری ،دبایتهدی نوآوری قر بدزار ،قاراییهدی مندبع انسدنی و

تحایل ساساه مراتبی یک ابزار درتمند تصمیمگیری است که بد

قاراییهدی اعتبدری میبدشااند .از سااوی قیگر ،مندبع پشااتیبدن

ساادختدرقهی ساااساااه مراتبی از سااح بدلد (که هدف تصاامیم

بدزاریدبی شدمل دبایتهدی مدیریتی است که اصول رد برای سمدیت

میبدشااد) به سااحوح میدنی (معیدرهد و زیرمعیدرهد) و سااپس به

از فعدلیتهدی بدزاریدبی به کدر میروند و تأثیر غیرمساااتقیمی بر

پدیینترین ساااح (که مجموعهای از گزینههدی تصااامیمگیری

مزیات ر دبتی قارند ( .)Wu et al., 2010bبه طور کای ،بد قر

اساات) ،مساائاه تصاامیم را به طور روشاان و ساایسااتمدتیک

نظر گرفتن محادلعدت انجدم شاااده و مادسظدت کدربرقی ،قر این

سدزمدنقهی می نمدید .به بیدن قیگر ،قر این روش یک مسئاه به

محادلعه از دبایتهدی مدیریتی ،دبایتهدی ارتبد بد مشاااتری،

بخشهدی جزئی کوچکتر شکسته میشوق و سپس برای محدسبه

اادبایااتهاادی نوآوری قر باادزار ،قاراییهاادی مناادبع انسااادنی و

اولویتهد قر هر ساح  ،از ضدوتهدی مقدیسهای زوجی استفدقه

قاراییهادی اعتبادری شااارکت به عنوان معیدرهدی اولویتبندی

میگرقق .بد توجه به هدف محدلعه و محدلب محرح شاااده قر این

استراتژیهدی ر دبتی استفدقه می گرقق که هر یک از این معیدرهد

بخش از محدلعه ،سادختدر سااسااه مراتبی قر شکل  1نشدن قاقه

قارای چند زیرمعیدر میبدشد.

شاده اسات .قر شاکل  1هدف (کسب مزیت ر دبتی) قر بدلدترین

شارایط مدلی ،مندبع انسدنی مؤثر ،تکنولوژی مدیریت عمایدت

سح  ،معیدرهد (مندبع بدزاریدبی) قر سح قوم و زیرمعیدرهد (عندصر

و مدیریت خدمدت ،چهدر زیرمعیدر اصاااای برای معیدر دبایتهدی

مرتبط بد هر منبع بدزاریدبی) قر ساح سوم سدختدر ساساه مراتبی

مدیریتی میبدشاند .ساح خدمت به مشتری ،ارتبد بد مشتریدن

رار گرفتهاند .سااح پدیین ساادختدر ساااساااه مراتبی شاادمل

اصااای ،قرک نیدزهد و خواساااتههدی مشاااتریدن ،ایجدق ارتبد بد

گزینههدی تصمیم (استراتژیهدی ر دبتی) میبدشد.
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شکل  -1ساختار سلسله مراتبی در مدل پیشنهادی
Figure 1- Hierarchical structure in the proposed model .

بد توجه به سادختدر سااسااه مراتبی قر شکل  1مدتریسهدی
مقدیسادت زوجی قر هر سح نسبت به عنصر سح بدلدتر توسط

میبدشاد و از آنهد میتوان برای محدسبه اهمیت نسبی معیدرهد،
زیرمعیدرهد و رتبهبندی گزینههدی استراتژیک استفدقه نموق.

پدسا قهندگدن تکمیل شدند و سپس بد استفدقه از روش میدنگین
هندساای نظرات پدس ا قهندگدن تجمیع گرقید .بد محدساابه تمدم

نتایج و بحث

نرخهدی ندسدزگدری برای هر یک از مدتریسهدی مقدیسدت زوجی

بد قر نظر گرفتن ساادختدر ساااساااه مراتبی شااکل  1نتدیج

مشااادهاده گرقیاد که مقدقیر آنهد کمتر از  0/1میبدشاااند ،لذا

وزنهدی نساابی معیدرهد و زیرمعیدرهد به ترتیب قر جداول  2و 3

میتوان چنین استنبد نموق که ضدوتهدی پدس قهندگدن معتبر

گزارش شده است.

جدول  -2نتایج وزنهای نسبی معیارها در تحلیل سلسله مراتبی
Table 2- Results of relative weights of criteria in analytic hierarchy process

وزن نسبی معیارها

معیارها

Relative weights of criteria

Criteria

0.370

دبایتهدی مدیریتی

0.271
0.124
0.118
0.117

Managerial capabilities

دبایتهدی ارتبد بد مشتری
Customer relationship capabilities

دبایتهدی نوآوری قر بدزار
Market innovation capabilities

قاراییهدی مندبع انسدنی
Human resources

قاراییهدی اعتبدری
Reputational assets

مأخذ :نتدیج تحقیق.
References: Research findings.
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جدول  -3نتایج وزنهای نسبی زیرمعیارها در تحلیل سلسله مراتبی
Table 3- Results of relative weights of sub-criteria in analytic hierarchy process

وزن نسبی زیرمعیارها

زیرمعیارها

Relative weights of sub-criteria
0.370

Sub-criteria

شرایط مدلی
Financial condition

مندبع انسدنی مؤثر

0.247

Effective human resource

تکنولوژی مدیریت عمایدت

0.239

Operation management technology

مدیریت خدمدت

0.144

Service management

سح خدمت به مشتری

0.121

Customer service

ارتبد بد مشتریدن اصای

0.293
0.310

Relationship with key target customers

قرک نیدزهد و خواستههدی مشتریدن
Knowing the needs and requirements of consumers

ایجدق ارتبد بد مشتریدن

0.179
0.097
0.569
0.431

Creating relationships with customers

سفظ و ارتقدء روابط بد مشتریدن
Maintaining and promoting relationships with customers

تواندیی ارائه محصولدت و خدمدت جدید
The ability to launch new products and services

اثربخشی فرآیند توسعه محصولدت و خدمدت جدید
Efficiency of the development process of new products and services

سحوح رضدیت شغای کدرکندن

0.478

Levels of employee job satisfaction

سحوح مدندگدری سدزمدنی کدرکندن

0.522

Levels of employee organizational retention

شهرت شرکت

0.541
0.459

Company reputation

اعتبدر شرکت نزق مشتریدن
Credibility of the company from the customer's point of view

مأخذ :نتدیج تحقیق.
References: Research findings.

محادبق باد نتدیج جدول  " 2دبایتهدی مدیریتی" (به عنوان

( .)Hooley et al., 2005قر وا ع ،اادبایاتهادی مادیریتی قر

یک منبع پشااتیبدن بدزاریدبی) و " دبایتهدی ارتبد بد مش اتری"

ایجدق ،اقغدم و شکل قاقن به مندبع و شدیستگیهدی یک شرکت

(به عنوان یک منبع مبتنی بر بدزار) نسااابت به سااادیر معیدرهد ید

نقش مهمی را ایفاد مینمادیاد .این ادبایاتهد به مدیران کمک

مندبع بدزاریدبی از اهمیت بیشااتری قر انتخدب اسااتراتژی ر دبتی

می کند که قرک صاحیحی از محیط کسب و کدر قاشته بدشند تد

برخورقار میبادشاااناد .ادبایاتهادی مادیریتی برای سمدیت از

بتوانند عماکرق ساادزمدنی را بهبوق و مزیت ر دبتی را سفظ نمدیند.

فعدلیتهدی بدزاریدبی اسااتفدقه گرقیده و به طور غیرمسااتقیم ،قر

افزون بر این ،مادیران باد باه کادرگیری این ادبایتهد میتوانند

ایجادق مزیات ر ادبتی نقش قارند .دبایتهدی مدیریتی مبتنی بر

اساتراتژیهدی ر دبتی را طراسی نمدیند که این امر منجر به رشد

قانش ضااامنی و تجربه و از دبایتهدی قرون سااادزمدنی بوقه و

بیشااتر ساادزمدن میشااوق .برخی محدلعدت به این نتیجه قساات

تقاید و نساااخهبرقاری از آنهد توساااط ر بد مشاااکل میبدشاااد

یدفتهاند که دبایتهدی مدیریتی بد تخصااای

و توزیع صاااحی
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مندبع شاارکت منجر به توسااعهی ساادیر توانمندیهد قر شاارکت

بر موفقیت و اثربخشاای اسااتراتژی ر دبتی شاارکت قارق .قر وا ع،

میشاااوق .دبایتهدی مدیریتی به مدیران این تواندیی را میقهد

بهبوق دبایتهدی ارتبد بد مشاااتری این امکدن را به یک بنگده

کاه شااارکات را به عنوان یک مجموعه قر نظر بگیرند و میزان

کشادورزی میقهد تد نیدزهدی مشتریدن را به قرستی قرک نموقه

تأثیرپذیری عماکرقهدی مختاف ساادزمدنی نساابت به یکدیگر را

و واکنش مندسابی به نیدزهدی آنهد قاشاته بدشد ( Dentoni et

مورق ارزیادبی رار قهناد .قر مجموع ،ادبایاتهادی مدیریتی به

.)al., 2014

مدیران کمک میکند تد آنچه روی میقهد را تحایل ،گرایشاادت

نتدیج جدول  3نشااادن میقهد که "شااارایط مدلی" قر میدن

را قرک ،تغییرات را پیشبینی و فرصاااتهد و تهدیدهدی استمدلی

زیرمعیادرهادی مربو باه معیدر دبایتهدی مدیریتی بیشاااترین

را شااندساادیی نمدیند(Ruiz-Jiménez & del Mar Fuentes-

اهمیت را قارق .به بیدن قیگر ،شارایط مدلی شاارکت مورق بررسی

 .)Fuentes, 2016نتدیج جدول  2نشاادن میقهد که قر شاارکت

قر توسااعه دبایتهدی مدیریتی نقش مهمی را ایفد مینمدید .این

مورق بررسای ،دبایتهدی ارتبد بد مشتری ،قومین معیدر ید منبع

اعتقدق وجوق قارق که شرکتهدی کشدورزی قر صورتی به موفقیت

مهم قر تعیین اسااتراتژی ر دبتی میبدشااند .دبایتهدی ارتبد بد

قسات می یدبند که تحایل و قرک قرسااتی از شرایط مدلی قاشته

مشاتری شدمل شندسدیی نیدزهد و خواستههدی مشتریدن همراه بد

بدشند و بتوانند تصمیمدت قرستی برای قستیدبی به اهداف شرکت

تواندیی ایجدق ارتبدطدت مندساااب بد آنهد میبدشاااد .بسااایدری از

و سفظ مزیت ر دبتی اتخدر نمدیند (.)Barnard et al., 2016

خصوصیدت ایجدقکنندهی مزیت ر دبتی پدیدار قر دبایت ارتبد بد

محدبق بد نتدیج جدول  3قر شرکت مورق بررسی "قرک نیدزهد

مشااتری وجوق قارق .دبایتهدی ارتبد بد مشااتری امری زمدنبر،

و خواساتههدی مشاتریدن" نسبت به سدیر زیرمعیدرهدی مرتبط بد

مبتنی بر مهدرتهدی میدن-فرقی و قانش ضاامنی اساات و تقاید

دبایتهدی ارتبد بد مشاتری از اهمیت بیشاتری برخورقار است.

آن توساااط ر بد به طور راتی مشاااکل میبدشاااد .قر وا ع ،این

این اسااتدلدل وجوق قارق که شااندساادیی نیدزهد و خواسااتههدی

دبایتهد از ارزشاامندترین مندبع هر ساادزمدن به شاامدر میروند

خریاداران قر تمادم فعادلیاتهادی مرتبط باد مادیریت بدزاریدبی

( .)Hooley et al., 2005قر گذشااته ،تمرکز مشاادغل مرتبط بد

محصاااولدت کشااادورزی نظیر فروش ،تبایغدت ،ترفیع ،تحقیقدت

بخش کشااادورزی بر انجدم مبدقله بدون توجه به کیفیت ید ایجدق

بادزار ،توساااعه محصاااولدت جدید ،خدمدتقهی به مشاااتری و

یاک رابحه متقدبل ساااوقمند میدن فروشااانده و خریدار بوق .امد،

یمتگاذاری نقش مهمی را ایفاد مینمادیاد .قر وا ع ،گدم اول قر

امروزه قر کسب و کدرهدی کشدورزی تنهد به عرضهی محصولدت

طراسی هر اسااتراتژی ر دبتی ،شااندساادیی نیدزهد و خواسااتههدی

توجه نمیشاوق ،باکه تقدضادی مشتریدن قر نظر گرفته میشوق و

مشتریدن و برآورقه کرقن نیدزهدی آنهد میبدشد ( Barnard et

محصااولدتی تولید میگرقق که محدبق تقدضاادی خریداران بدشااند.

.)al., 2016

دبایتهدی ارتبد بد مشااتری برای ایجدق وفدقاری قر مشااتریدن،

بر اسااادس نتدیج جدول  3قر میدن زیرمعیدرهدی دبایتهدی

افزایش رضادیتمندی و بهبوق ساوقآوری شرکتهدی کشدورزی،

نوآوری قر بدزار ،مشخ

گرقید که "تواندیی ارائهی محصولدت و

ضااروری میبدشااد .بد توسااعهی دبایتهدی ارتبد بد مشااتری،

خدمدت جدید" نسابت به "اثربخشی فرآیند توسعهی محصولدت

شااارکتهدی کشااادورزی و مواق غذایی میتوانند خدمدت خوق را

و خدمدت جدید" اهمیت بیشااتری قارق .این یدفته نشاادن میقهد

بهتر و مؤثرتر از ساادیر ر بد به مشااتریدن ارائه نمدیند .این اعتقدق

که تواندیی یک شرکت برای ایجدق نوآوری ،بهبوق و یدقگیری ،به

وجوق قارق که توسعهی دبایت هدی ارتبد بد مشتری تأثیر مثبتی
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طور مستقیم منجر به افزایش ارزش آن شرکت میشوق .قر وا ع،

نمادیناد زیرا از قسااات قاقن چنین کادرمنادانی به معندی اتادف

شرکت بد ارائهی محصولدت و خدمدت جدید به بدزارهدی قاخای و

سارمدیهگذاری روی مندبع انساادنی و افزایش هزینههدی مرتبط بد

بینالماای زعفران میتواند ارزش بیشااتری برای خریداران ایجدق

استخدام و آموزش کدرکندن جدید است (.)Kyndt et al., 2009

نموقه و بد افزایش مداوم کدرایی عمایدتی ،بدزارهدی جدیدی را به

نتدیج جدول  3نشدن میقهد که "شهرت شرکت" نسبت به

قساات آورق و از این طریق ،قرآمد و سااوق خوق را افزایش قهد.

"اعتبدر شاارکت نزق مشااتریدن" اهمیت بیشااتری قر توسااعهی

محدبق بد اقبیدت مدیریت استراتژیک ،نوآوری یک عدمل مهم قر

قاراییهدی اعتبدری قارق .این یدفته مؤید آن اسااات که شاااهرت

موفقیت و ر دبتپذیری شرکتهد به شمدر میروق .بر این اسدس،

شارکت مورق بررسی بد ایجدق مزایدی دبل توجه مدلی و غیرمدلی،

موفقیت یک شرکت به تواندیی آن شرکت برای تحقیق ،توسعه و

اثر ادبل توجهی بر موفقیت شااارکت قر بدزار زعفران قارق .این

ایجادق محصاااولادت و خادمادت جادیاد به بدزار بساااتگی قارق

اعتقدق وجوق قارق که شهرت شرکت به طور مستقیم ،بر الگوهدی

(.)Kaličanin & Knežević, 2013

رفتدری اسااتراتژیک و چگونگی عماکرق ساادزمدن اثر میگذارق .از

محادبق باد نتدیج جدول  3برای توساااعهی قاراییهدی مندبع

ساوی قیگر ،شهرت را میتوان به عنوان یک قارایی ارزشمند قر

انساادنی" ،سااحوح مدندگدری ساادزمدنی کدرکندن" قر مقدیسااه بد

نظر گرفات کاه بادعاث افزایش انتظدرات خریداران نسااابت به

"ساحوح رضادیت شاغای کدرکندن" از اهمیت بیشتری برخورقار

محصاولدت عرضه شده توسط شرکت میشوق و میزان اثرگذاری

می بدشاد .این یدفته مؤید آن اساات که قر شاارکت مورق بررسی،

تبایغدت را افزایش میقهد (.)Adeosun & Ganiyu, 2013

توساعهی مندبع انسدنی از طریق سفظ کدرمندان صورت میپذیرق

پس از محدسااابه وزنهدی معیدرهد و زیرمعیدرهد ،قر مرساهی

کاه این امر منجر به بهبوق ارتبد میدن کدرمندان و افزاش تعهد

آخر ،اولویت نسااابی گزینههدی اساااتراتژیک تعیین میگرقق که

آنهد قر برابر اهداف سدزمدنی میشوق .قر اقبیدت مدیریت ،همواره

نتدیج آن قر جدول  4آمده است.

تأکید میشاااوق که شااارکتهد بدید کدرمندان مدهر خوق را سفظ
جدول  -4نتایج اولویتهای نسبی استراتژیهای رقابتی در تحلیل سلسله مراتبی
Table 4- Results of relative priorities of competitive strategies in analytic hierarchy process

اولویتهای نسبی

تأثیر معیارها در اولویتبندی استراتژیهای رقابتی

استراتژیهای

The impact of criteria on prioritizing competitive strategies

قابلیتهای

قابلیتهای ارتباط

نوآوری در بازار

با مشتری

Market
innovation
capabilities

Customer
relationship
capabilities

Managerial
capabilities

0.072

0.111

0.146
0.113

رقابتی

داراییهای

Relative
priorities of
competitive
strategies

اعتباری

منابع انسانی

Reputational
assets

Human
resources

0.031

0.037

0.039

0.398

0.049

0.042

0.048

0.113

0.312

0.037

0.039

0.038

0.085

0.29

داراییهای

استراتژیهای
قابلیتهای
مدیریتی

رقابتی
Competitive
strategies

استراتژی رهبری
هزینه
Cost leadership
strategy

استراتژی تمدیز

مأخذ :نتدیج تحقیق.
References: Research findings.

Differentiation
strategy

استراتژی تمرکز
Focus strategy
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قر جدول  4اولویت نسبی هر یک از استراتژیهدی ر دبتی از

میشوق زیرا بد اتخدر این استراتژی ،زعفران را میتوان بد فندوری

جمع افقی وزنهدی معیدرهد محدسااابه میشاااوق .همچنین ،جمع

جدید تولید ،ندمهدی تجدری تأثیرگذار ،کیفیتی بدلدتر و ویژگیهد و

عموقی وزنهادی معیادرهاد نمادیادنگر اهمیت نسااابی آن معیدر

کدربرقهدی جدیدتر به بدزار عرضاه نموق که این امر تأثیر مثبت و

میبادشاااد .بر این اسااادس ،نتدیج جدول  4نشااادن میقهد که

دبل توجهی بر توساعه بدزارهدی صادقراتی این محصول قارق .بر

دبایتهدی مدیریتی و دبایتهدی ارتبد بد مشااتری ،نساابت به

اسدس اقبیدت نظری ،استراتژی تمدیز بدید به توسعهی محصولدت

سادیر مندبع بدزاریدبی تأثیر بیشتری قر اولویتبندی استراتژیهدی

و خدمدتی منجر شاااوق که قارای ویژگیهدی منحصااار به فرقی

ر دبتی قارند .از ساوی قیگر ،نتدیج جدول  4نمدیدنگر آن است که

بدشااند و این ویژگیهد از نظر خریداران ارزشاامند تاقی گرقق .به

قر شرکت مورق نظر ،استراتژی تمدیز قر مقدیسه بد استراتژیهدی

بیدن قیگر ،قرصورتی استراتژی تمدیز بد موفقیت اجرا میشوق که

تمرکز و رهبری هزینه ،از اهمیت بیشاااتری برای قساااتیدبی به

از نظر خریداران ،محصولدت و خدمدت یک شرکت متفدوت و برتر

مزیت ر دبتی برخورقار اسات .قر مجموع نتدیج مؤید آن است که

از محصااولدت و خدمدت ساادیر شاارکتهد بدشااند .بر این اساادس،

دبایتهدی مدیریتی و ارتبد بد مشااتری قر انتخدب اسااتراتژی

ارزش افزوقهی ایجدقشاده از طریق ارائهی محصولدت و خدمدت

تمادیز بیشاااترین اهمیات را قارناد که این یدفته محدبق بد نتدیج

متمادیز باه شااارکات اجادزه میقهاد کاه یمتی بادلدتر را برای

محدلعه التنتدس و ییامدز ( )Altuntas & Yilmaz, 2016است.

محصولدت خوق محدلبه نمدیند (.)Sabbena & James, 2018

آنهد قر محدلعه خوق به این نتیجه قست یدفتند که قر شرکتهدی
کشدورزی و مواق غذایی ،دبایتهدی مدیریتی و ارتبد بد مشتری
نقش مهمی قر انتخادب اساااتراتژی تمادیز ایفد مینمدیند ،زیرا بد

نتیجهگیری
بد توجه به تعداق زیدق مندبع بدزاریدبی و اجزای آنهد و همچنین

ایجدق ارتبد محاوب بد مشاااتریدن ،مدیران قرک بهتری از نقد

وجوق قیادگادههادی متفادوت نسااابت به اهمیت مندبع و اولویت

ضااعف و وت شاارکت خواهند قاشاات که این امر قر تدوین و

اسااتراتژیهدی ر دبتی ،قر این محدلعه برای یکی از شاارکتهدی

اجرای اساااتراتژی تمادیز باه آنهاد کماک مینمدید .همچنین،

زعفرانی ،از تحایل سااساه مراتبی برای رتبهبندی مندبع بدزاریدبی

یدفتههدی محدلعه هو و همکدران ( )Ho et al., 2019نیز نشاادن

و استراتژیهدی ر دبتی استفدقه گرقید .نتدیج محدلعه نشدن قاق که

قاق که به قلیل ر دبتی بوقن کسب و کدرهدی کشدورزی ،مدیران

اسااتراتژی تمدیز مندساابترین اسااتراتژی قر جهت کسااب مزیت

بدید محصاولدت متمدیزی را نسبت به ر بد تولید نمدید که لدزمهی

ر دبتی اسات و برای انتخدب این استراتژی ،دبایتهدی مدیریتی

آن توساعهی دبایتهدی ارتبد بد مشااتری میبدشااد .لشکری و

و ارتبد بد مشااتری بیشااترین اهمیت را قارند .زعفران بد ندمهدی

همکادران ( )Lashkary et al., 2014قر محادلعاه خوق به این

تجدری متعدق و گسااترقهای قر بدزار عرضااه میشااوق ،امد اغاب

نتیجه قست یدفتند که قر شرکتهدی مواق غذایی استدن خراسدن

شرکتهد فد د یک استراتژی مشخ

کسب و کدر میبدشند .لذا،

رضوی ،ارتبد مثبت و معنیقاری میدن استراتژی تمدیز و عماکرق

بد اجرای اساااتراتژی تمدیز ،شااارکت میتواند محصاااولدت جدید

ساادزمدنی وجوق قارق .همچنین ،نتدیج محدلعه کدشاافی و همکدران

زعفرانی و فرآورقههادی جادنبی آن را محادبق باد نیادز گروههدی

( )Kashefi et al., 2019مؤید آن اساات که اتخدر اسااتراتژی

مختاف مصااارفکنندگدن بد کیفیتی برتر از ر بد به بدزار عرضاااه

تمادیز موجاب بهبوق عماکرق صااادقراتی شااارکتهدی زعفرانی

نمدید که این امر ضاامن ارزشآفرینی برای مشااتریدن ،منجر به
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محاوب این منادبع برای مادیریات مدلی

قرسااات و تخصااای

 کسب سوق، افزایش ساهم بدزار،ایجدق فرصاتهدی جدید بدزاری

 نتدیج محدلعه همچنین نشدن قاق که.اثربخش ضاروری میبدشاد

 قر اجرای.بدلدی متوساط و تثبیت جدیگده شرکت قر بدزار میشوق

 قرک نیدزهد و،برای توساااعاه ادبایاتهدی ارتبد بد مشاااتری

بهتر

 بد قرک نیدزهد و.خواساااتههدی مشاااتریدن ضاااروری میبدشاااد

مندبع بدزاریدبی موجب بهبوق عماکرق سدزمدنی و تصمیمگیریهدی

 مدیران میتوانند محصولدت زعفرانی را بد،خواستههدی مشتریدن

 بد توسعه دبایتهدی ارتبد بد، از ساوی قیگر.مدیریتی میشاوق

جنبااههااد و ویژگیهاادی متماادیزی تولیااد نماادینااد کااه از نظر

 مدیران شرکت از ترجیحدت مصرفکنندگدن برای خرید،مشتری

 بد توجه به مزایدی روش تحایل.مصاارفکنندگدن بدارزش بدشااند

زعفران قرک بهتری خواهند قاشااات و بر اسااادس آن میتوانند

 به مدیران،ساااساااه مراتبی قر سل مساادئل پیچیده ساادزمدنی

محصولدتی را به بدزار عرضه نمدیند که منجر به افزایش وفدقاری

شااارکتهدی زعفرانی پیشااانهدق میگرقق که از این روش برای

 نتدیج محدلعه نشدن قاق که برای ارتقدء.و رضدیتمندی آنهد شوق

تصااامیمگیری قر بسااایادری از سوزههادی مرتبط باد مادیریت

 زیرا، شاارایط مدلی بیشااترین اهمیت را قارق،دبایتهدی مدیریتی

استراتژیک استفدقه نمدیند تد تصمیمدت سدزمدنی به قرستی اتخدر

محدوقیت مندبع مدلی یکی از موانع اصاای برای تولید محصولدت

.گرقند

 انتخدب،زعفرانی بد ویژگیهدی متمدیز میبدشااد و از سااوی قیگر

 دبایتهدی مدیریتی بد توزیع و تخصاای،اسااتراتژی تمدیز
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Abstract
The lack of a clear competitive strategy is one of the major problems of Iranian saffron companies to gain
a competitive advantage in domestic and international markets. Therefore, the Picocrocin main purpose of this
study is to rank the factors affecting competitive advantage in the domestic and international markets of
Iranian saffron. Therefore, the importance of marketing resources and competitive strategies for one of the
major producers and suppliers of saffron is investigated in this study considering market position theory and
resource-based view. A pairwise comparison-based questionnaire is used to collect opinions of experts in the
company. Using the analytic hierarchy process method, the results of the study showed that the differentiation
strategy has the most effect in gaining competitive advantage. The results also indicate that particular
attention must be paid to managerial and customer relationship capabilities in executing the differentiation
strategy. Accordingly, improving financial conditions and understanding customers' needs and requirements
are among the approaches that lead to development of key company capabilities and gaining competitive
advantage in saffron markets.
Keywords: Resource-Based View, Organizational Capabilities, Strategic Management
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