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  چکیده:
نوع خودروی نو در بازار خودروی ایران وجود دارد که نسبت به دهه گذشته رشد قابل  055امروزه بیش از 

سازد. تاکنون مدلی ریاضی جهت ها امکان انتخاب خودرو را دشوار میتوجهی داشته است. تنوع باالی مدل

های بهینه توسط الگوریتم و با داده نشده است که تعداد خوشهبندی بازار خودرو توسعه بندی و رتبهبخش

صورت خودکار صورت پذیرد. پژوهش استفاده از مدل ریاضی تعیین شود و نیز در رتبه بندی، وزن دهی به معیارها به

 ار انتخاب پذیرترین معیدهد. ابتدا با استفاده از روش دیمتل، قیمت به عنوان تاثیرفوق روشی ترکیبی را توسعه می

 صورت خودکار شناسایی های قیمتی بازار بهای، بخششود و سپس براساس روش خوشه بندی دومرحلهمی

مرحله ای به تمامی امکانات خودروها وزن مناسب دهی آنتروپی شانون دوشوند. سپس، با استفاده از روش وزنمی

دروها براساس تمامی مشخصات عملکردی، امکانات، ، رتبه بندی خوتاپسیسشود و با استفاده از تخصیص داده می

شود. آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن نیز های قیمتی انجام میارزش برند، ارزش استایل و نیز قیمت در داخل بخش

توان بازار دهد که میجهت مقایسه رتبه بندی مدل با رفتار بازار خودروی ایران انجام شده است. نتایج نشان می

بندی نمود و نیز در هر بخش قیمتی، قیمت تنها عامل تعیین کننده در مطلوبیت را در شش سطح مختلف بخش خودرو

باشد، بلکه ترکیبی وزنی از مشخصات عملکردی، امکانات و قیمت یک خودرو در مقایسه با رقبای یک خودرو نمی

  شد.باترین انتخاب برای مشتری میموجود در آن بخش، تعیین کننده بهینه

 ، دیمتلتاپسیسبندی قیمتی، بندی دومرحله ای، بخشالگوریتم خوشه كليدي: ناگواژ
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 مقدمه
های بازاریابی، صاحبان کسب و کار را به شناسایی و برآورده سازی بهتر تمامی اصول و روش

ها با پیروی از تقسیم بنددی و ایجداد   شرکتکنند. مشتریان در مقایسه با رقبا دعوت می نیازهای

نگاه به کدل   بجای توانند بازارهای تجاری مورد نظر خود را انتخاب کرده وهای بازار میبخش

دست آورند. متقابل بیشتری بهو ارزش  گذاری کرده بازار، بر روی بازار هدف خاصی سرمایه

هدای متمدایزی از    اسداس آن یدک بدازار بده زیدربخش     ، فراینددی اسدت کده بدر    بازاربندی بخش

)گلچینفدر و   شدود بنددی مدی   تقسیم ،مشخصاتشان یکسان است/ که نیازها حصوالت/ ممشتریان

 . تواند براساس معیارهای مختلف صورت پذیردیتقسیم بازار م(. 9030بختائی، 

شدوند  دسدته اول    بایست پاسخ داده شوند، به سه دسته اصلی تقسیم مدی سواالت تحقیق که می

خدودرو ییسدتد دسدته دوم  یندد بخدش در بدازار        بندی بدازار ترین معیار جهت بخشمناسب

صدورت خودکدار   ها بده توان مدلی ارائه داد که تعداد بخشخودروی ایران وجود داردد آیا می

)و بدون دخالت نظرات شخصی( توسط یک مدل ریاضی و آماری تعیین شدودد و دسدته دوم    

شددد آیدا تنهدا قیمدت     تواندد با معیار برتری یک محصول به محصول دیگر در هر بخش یه می

دهنده ارزش باالتر آن خودرو استد یا عوامل دیگری در تعیدین بهینده   باالتر یک خودرو نشان

 بودن خرید یک خودرو در مقایسه با سایر رقبا وجود داردد 

کندد  هددف اول، بخدش     مدی  جهت پاسخ به سواالت فوق، این تحقیق دو هدف اصلی را دنبال

هدای  نحوی که تعدداد بخدش  ترین معیار، بهیران از دیدگاه مناسببندی آماری بازار خودروی ا

بنددی خودروهدا در هدر    بهینه بازار خودرو توسط مدل ارائه شده تعیین گردد. هدف دوم، رتبده 

بخش با توجه به مشخصات عملکردی، امکانات و قیمت خدودرو اسدت تدا بهدره بدرداران ایدن       

-باشند، بتوانند بهتدرین بهدره  ان خودرو نیز میتحقیق که شامل فعاالن صنعت خودرو و خریدار

برداری از نتایج این تحقیق را داشته باشند. گروه اول جهدت شدناخت ارزش خودروهدا در هدر     

ترین گذاری مناسب محصوالت آتی خود، و گروه دوم جهت انتخاب بهینهبخش جهت قیمت

 و امکانات خودرو.خودرو با توجه به مبلغ پرداختی برای خودرو و مشخصات عملکردی 
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تاپسدیس را بدا اسدتفاده از     -خوشه بندی دو مرحلده ای -این پژوهش، یک روش ترکیبی دیمتل

بنددی درون  بنددی و رتبده  دهد تا بتواند بخدش ای آنتروپی شانون توسعه میوزن دهی دو مرحله

اده از بخشی خودروهای سواری بازار خودروی ایران را انجام دهدد. ابتددا در فداز اول، بدا اسدتف     

شود. سپس در فداز  ترین معیار جهت بخش بندی بازار خودرو انتخاب میروش دیمتل، مناسب

بندددی بندددی دومرحلدده ای و براسدداس معیددار قیمددت، بخددش  دوم  بددا اسددتفاده از روش خوشدده 

شود. و درنهایت در فداز سدوم    خودروهای سواری بازار ایران در شش سطح مختلف انجام می

دهی آنتروپی شدانون، بده تمدامی امکاندات خودروهدا وزن مناسدب       از روش وزنابتدا با استفاده 

 حل ایده منظم کردن ترجیحات با تشابه به راه شود. سپس با استفاده از روشتخصیص داده می

بندی خودروها براسداس تمدامی مشخصدات عملکدردی، امکاندات، ارزش      )تاپسیس(، رتبه 9لآ

در هدر بخدش قیمتدی و در مقایسده بدا رقبدای موجدود آن         برند، ارزش استایل و نیز قیمدت آنهدا  

تدرین خدودرو،   شدود. از آنجدا کده در انتخداب بهینده     ی تعیین شده انجام مدی ها بخش، در بخش

 -هدای جبراندی  معیارها قابلیت جبرانی با سایر معیارها را دارند، مدل تاپسدیس از خدانواده روش  

 هدای روش از جملده مزیدت  باشد.  می هازیرگروه سازشی مدل مناسبی جهت رتبه بندی خودرو

توانندد دارای واحددهای سدنجش    کار رفته بدرای مقایسده مدی   بهی آن است که معیارها تاپسیس

های منفی توان از شاخصعبارات دیگر میمتفاوتی بوده و طبیعت منفی و مثبت داشته باشند. به

ایدن پدژوهش، اول تعیدین    . سدهم علمدی   و مثبت به شکل ترکیبی در این تکنیک اسدتفاده نمدود  

بندی اتوماتیک بازار کارگیری روشی جهت بخشبندی، دوم بهترین معیار جهت بخشمناسب

خودروی ایران، سوم بکارگیری دومرحله ای روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی به تمدامی  

ه دهدی یکپاریده بد   دهی به معیارهای باینری و بار دیگر جهدت وزن معیارها )یک بار جهت وزن

بنددی  تمامی معیارهای باینری و غیربداینری( و یهدارم، اسدتفاده از روش تاپسدیس جهدت رتبده      

 باشد.گروهی در صنعت خودروی ایران میدرون

های انجدام شدده   پژوهش فوق شامل یهار بخش است  بخش اول، مروری بر ادبیات و پژوهش

. همچندین خدالا ادبیدات    خواهد داشت تاپسیسبندی دومرحله ای بندی، خوشهدر حوزه خوشه

شدود. در  مشدخص مدی   تاپسیسبندی دو مرحله ای و الگوریتم خوشه-در حوزه ترکیب دیمتل
 

1- Techniqe For Order Preferences By Similarty To Ideal Solution (TOPSIS) 
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و وزن دهدی   تاپسدیس -بنددی دو مرحلده ای  خوشه-دیمتل بخش دوم، یاریوب روش ترکیبی

دو مرحله ای آنتروپی شانون تشریح خواهد شد. بخش سوم مطالعده مدوردی روش ترکیبدی در    

دهدد و در نهایدت   خودروهای سواری موجود در بدازار خدودروی ایدران را ارائده مدی     بندی رتبه

 شود.    گیری و پیشنهادات جهت مطالعات آتی ارائه مینتیجه

 مرور ادبيات

 خوشه بندي

هدای مشدابه بددون در اختیدار داشدتن      های داده کاوی است که دادهبندی یکی از تکنیکخوشه

شوند های متجانس یا مرتبط قرار داده میها، در گروهبندی گروهدانش زیادی در زمینه تعریف

ها به ینددین خوشده اسدت،    بندی دادهها، تقسیمبندی داده(. هدف خوشه1595)رای و سینگ، 

های داخل هر خوشه، باالترین درجه مشابهت را با یکدیگر داشته باشند. یک به نحوی که داده

سدازی فاصدله درون یدک خوشدده و    ری جهدت حدداقل  صدورت ابدزا  بنددی را بده  تحقیدق خوشده  

هدای مختلدف تعریدف کدرده اسدت )آقدابزرگی و همکداران،        سازی فاصله میان خوشهحداکثر

عنوان بخشی کاوی و یا بههای دادهعنوان یک زیرفرآیند برای دیگر فعالیتها به(. خوشه1590

 (. 1590همکاران، شوند )آقابزرگی و کار گرفته میاز یک سیستم پیچیده نیز به

هدا کامدل   یدک از آن اندد، امدا هدی    بندی مختلفی توسعه داده شدده های خوشهتاکنون الگوریتم

هدای  ها برای ساختارهای توزیع خاصی توسعه داده شده اندد. بسدیاری از داده  نیستند و بیشتر آن

و اخدتالل در   هدا های پیچیده، حجدم بسدیار بداال، اندواع مختلدف داده     دنیای واقعی دارای توزیع

هدای مختلدف   رو، همواره نیاز بده تحقیدق و توسدعه روش   ها دارند و یا  ایزوله هستند. از اینداده

بنددی در دنیدای   منظدور بدسدت آوردن بهتدرین نتدایج خوشده     بندی وجود داشته است. بهخوشه

ادی تدالش  ها بسیار باال است، محققدان زید  ها اغلب بسیار زیاد و تنوع دادهواقعی که حجم داده

 (.1590بندی موثر و کارای جدید نموده اند )ین، های خوشهزیادی جهت توسعه الگوریتم

، 9بنددی بنددی بخدش  هدای خوشده  تدوان بده الگدوریتم    مدی  بنددی هدای خوشده  از جمله الگدوریتم 

هدای مبتندی بدر شدبکه و     های مبتنی بر یگالی، الگدوریتم های سلسله مراتبی، الگوریتمالگوریتم
 

1- partitioning methods 
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بندددی طیفددی هددای اخیددر، خوشددهطددی سددال (.1590هددای مبتنددی اشدداره کددرد )یددن، مالگددوریت

( نیز توسدعه داده  1592سازی )شاو و همکاران، بندی هماهنگ( و نیز خوشه1559)لوکسبرگ، 

 شده اند. 

هدا را بده   بنددی، بدا اسدتفاده از یدک فرآیندد تکرارشدونده، داده      بندی بخشهای خوشهالگوریتم

پوشانی با هم نداشته باشند تدا از ایدن طریدق بتوانندد     گونه همکنند که هی میهایی تقسیم گروه

باشند. بندی کارا میبندی بخشهای خوشهیک تابع هزینه را کاهش دهند. بسیاری از الگوریتم

هدای معدروف   دو نمونه از الگوریتم 1میانگین Cخوشه بندی  و الگوریتم 9کامینز هایالگوریتم

های سلسله مراتبی با استفاده از یک ماتریس فاصدله  (. الگوریتم1590ند )ین، باشاین حوزه می

کنندد. از جملده ایدن    ها عمدل مدی  عنوان ورودی و بدست آوردن یک سلسله مراتب از خوشهبه

های خوشده بنددی مبتندی    بندی دو مرحله ای اشاره کرد. الگوریتمتوان به خوشهها میالگوریتم

آورندد تدا فضداهای    دست میهای واضحی را بهاز فضاهای پراکنده خوشهبر یگالی، با استفاده 

هدای مبتندی بدر شدبکه، ابتددا فضدای       آیدد. الگدوریتم  دسدت  های باالتر بهجداگانه ای از یگالی

هدای  ی مسدتطیل شدکل( و یدا سدلول    هدا  بندی را به تعداد محددودی شدبکه مدنظم )سدلول    خوشه

کنند، و با اسدتفاده از ادغدام   ها را خالصه میکه داده کنندانعطاف پذیر )یندوجهی( تقسیم می

های خوشه بنددی  آورند. بیشتر روشدست میهای واضحی را بههای مشابه، خوشهسازی شبکه

(. 1590شوند )ین، های با حجم بسیار باال استفاده میمبتنی بر شبکه تقریبی هستند و برای داده

بنددی  هدای آمداری جهدت خوشده    از یدک سدری مددل    بندی مبتنی بر مدلهای خوشهالگوریتم

های توزیع ها دارای ترکیب محدودی از مدلکند که دادهکند. این روش فرض میاستفاده می

های گوسدی ینددمتریره اسدتفاده    بندی، اغلب ترکیب توزیعباشند. در این نوع خوشهآماری می

تفاده نمدوده اندد  از جملده    بنددی اسد  هدای خوشده  هدای زیدادی از اندواع روش   شود. پژوهشمی

بندی در مسئله انتخاب تامین کننددگان اسدتفاده نمدوده اسدت و یدک مددل       پژوهشی که خوشه

 (.  1590بندی سلسله مراتبی را توسعه داده است )حیدرزاده و همکاران،  مبتنی بر خوشه
 

 

1- K-Means 

2- Fuzzy C-mean 
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 ايبندي دومرحلهآناليز خوشه
تواندد  هدای طبقده بنددی اسدت کده مدی      ترین روشیکی از مهم 9مرحله ایبندی دوآنالیز خوشه

هدای  هدا و آمارهدای توصدیفی خوشده    های مختلف، فرکانس خوشهاطالعات متفاوتی از خوشه

هدا را بده   (. ایدن الگدوریتم، مجموعده داده   1556دست آورد )هوی فندگ و همکداران،   نهایی به

در  هدا  خوشده ایی زیدر دهدی را از طریدق شناسد   کند و مشکل مقیداس های متمایز تقسیم میگروه

کندد. در مرحلده اول،   در مرحله دوم حل مدی  ها مرحله اول و سپس درنظرگرفتن این زیرخوشه

های ورودی اولیه در یک مجموعده قابدل مددیریت    شوند و دادهطور کلی پردازش میها بهداده

انددازه  شوند که هدف، کداهش  تشکیل می ها خوشهشوند و زیرسازی میها فشردهخوشهاز زیر

هدای دوتدایی اسدت. در    صدورت زوج هدا بده  های میان تمدام داده ماتریسی است که شامل فاصله

دیگدر بده   ها با یکتدریج زیرخوشهبندی سلسله مراتبی، بهمرحله دوم با استفاده از روش خوشه

شوند. علت اصلی استفاده از ایدن الگدوریتم ایدن اسدت کده تعدداد       ی بزرگتر ادغام میها خوشه

-(. از جملده پدژوهش  1595شود )ساتیش وبدارادهواج،  ها توسط خود الگوریتم تعیین میهخوش

توان به پژوهشدی اشداره کدرد    مرحله ای استفاده شده است میبندی دوهایی که از روش خوشه

بنددی خریدداران خدودرو در کشدور هندد اسدتفاده شدده        که از این روش جهت تحلیل و خوشه

خریداران خودرو با استفاده از متریرهای شخصدیتی و مدوقعیتی فدار     است. هدف، تحلیل رفتار 

(. در پژوهشی دیگر، الگوریتم خوشه بندی 1595از منابع اطالعاتی است )ساتیش وبارادهواج، 

بنددی و نیدز بدا افدزودن     های خوشه بندی سلسله مراتبدی و بخدش  دومرحله ای با ادغام الگوریتم

سعه داده شدده اسدت و بدا یدک مجموعده داده پدیش فدرض        ها توهایی به اهداف خوشهویژگی

( بدا  1591ینین فرانسیسکو )(. هم1595بررسی نتایج عددی انجام شده است )شیه و همکاران، 

صورت غیرمستقیم بر سدالمت رواندی   توانند بهگرفتن این موضوع که عوامل سازمانی میدرنظر

کالت سدالمت رواندی مدرتبط بدا کدار      کارمندان تاثیر داشته باشند، تدالش کدرده اسدت تدا مشد     

بنددی دومرحلده ای،   کارمندان را در کشدور رومدانی بررسدی کندد. بدا اسدتفاده از روش خوشده       

هدایی مانندد شدرایط کداری و عالئدم سدالمت       در دو گدروه متمدایز و براسداس ویژگدی     ها نمونه

یان بنددی مشدتر  (. در پدژوهش دیگدری نیدز خوشده    1591بندی شده اسدت )فرانسیسدکو،   خوشه
 

1- Two-step cluster analysis (TSCA) 
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بنددی دومرحلده ای صدورت پذیرفتده     خودروهای صفر در کشور هند با استفاده از آنالیز خوشه

 (.1595است )ساتیش و بارادهواج، 

 روش تاپسيس .1

از مفیددترین   یکدی آل(،  حدل ایدده   روش منظم کردن ترجیحات با تشابه به راه) تاپسیس روش

در ابتددا در سدال    قعی اسدت کدده  گیری یندمعیاره در بررسی مسائل جهان واهای تصمیمروش

آل منفدی   آل مثبت و ایدهایده های حلهتعریف رامطرح شد. منطق زیربنایی این روش،  9739

حدل  ترین فاصله را تدا راه کوتاه ،مبنای آن بر این است که گزینه منتخب( و 1553)ونگ،  بوده

اسدت کده در آن تمدامی    حلدی فرضدی   آل مثبدت و منفدی، راه   حل ایدهآل داشته باشد. راه ایده

 در پایگاه داده باشد کمترینو  بیشترینهای شاخص های شاخص، به ترتیب مشابه ارزشارزش

دهددی بددا اسددتفاده از روش هددای زیددادی روش تاپسددیس و وزنپددژوهش(. 1553)راو و داویددم، 

و بدا اسدتفاده تاپسدیس    اند  از جملده پژوهشدی کده    استفاده کرده های مختلفدر حوزه آنتروپی

)میالندی و   آنتروپدی، مددل انتخداب مدواد دندده را بدرای گیدربکس خدودرو توسدعه داده اسدت          

کشدور  در  گردشدگری ارزیابی رقابت پذیری مقاصدد  (. در تحقیق دیگری نیز 1550همکاران، 

مددل  (. همچندین پژوهشدی نیدز    1599یین با همین مدل انجام شده است )ژاندگ و همکداران،   

برای یک پروژه تکنولوژی اطالعات براساس معیدار عملکدرد و   انتخاب یک استراتژی مناسب 

)میالندی و   ت در برابر رفتار انسانی را بدا اسدتفاده تاپسدیس و آنتروپدی توسدعه داده اسدت      ممقاو

بنددی  ارزیابی سدطوح هدوش هیجدانی کندونی و اولویدت     (. تحقیق دیگری نیز 1553همکاران، 

ر را با استفاده از تاپسدیس و آنتروپدی توسدعه    نیازهای آموزش هوش هیجانی برای راهنمایان تو

بندی سناریوهای مددیریت آب را  رتبه(. در پژوهش دیگری نیز 1591است )مین و پنگ، داده 

(. پدژوهش  1552)سرجویک و همکداران،   است شده با استفاده تاپسیس و آنتروپی توسعه داده

 هی کردند، سپس با اسدتفاده از دهای مالی را با استفاده از روش آنتروپی وزنشاخص دیگری،

)مدومنی و   صنعت جداگانه بورس تهران مشدخص کردندد   90شرکت را در  995، رتبه ستاپسی

 (.9030نجفی مقدم، 
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بنددی خودروهدا در بدازار ایدران     در رتبده  تاپسدیس تاکنون پژوهشی در زمینه اسدتفاده از روش   

ی این روش، براسداس مشخصدات   ها انجام نشده است. از این رو سعی شده است به دلیل مزیت

قیمتی، عملکردی و نیز امکاندات جهدت تعیدین ارزش خودروهدا و رتبده بنددی در بدازار ایدران         

 استفاده شود. 

 تاپسيسخوشه بندي دومرحله اي و -آناليز تركيبی دیمتل .2
بندی مطالعاتی وجود دارد، مانند پژوهشدی کده در آن از   در حوزه کاربرد ترکیبی روش خوشه

ارزیددابی ارائدده دهندددگان ترکیددب سدده روش فددازی، خوشدده بندددی کددامینز و روش آنتروپددی،   

-(. امدا در حدوزه آندالیز ترکیبدی دیمتدل     1591ت )ژانگ و همکداران،  اس شدهتدارکات انجام 

تدداکنون مطالعدده ای در ادبیدات وجددود ندددارد. از ایددن رو   تاپسدیس ای و بندددی دومرحلددهخوشده 

پژوهش فوق خال موجود دراین حوزه از ادبیات را پوشش خواهد داد. این پژوهش رویکدردی  

دهدد کده   خوشه بندی دومرحله ای و تاپسدیس را مددنظر قدرار مدی    -ترکیبی از سه روش دیمتل

بخش بنددی بددون نظدر خبرگدان و      انتخاب معیار بخش بندی با استفاده از نظر خبرگان، روش

و  دهدد ای آنتروپی شانون انجدام مدی  دهی دو مرحلهبندی معیارهای مثبت و منفی با رویکرد وزنرتبه

 دهد.نیز برای اولین بار، مطالعه موردی را در بازار خودروی ایران انجام می

دهی تاپسيس و وزن -خوشه بندي دومرحله اي -چارچوب روش تركيبی دیمتل

 مرحله اي آنتروپی شانوندو

-همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، این پدژوهش رویکدردی یکپاریده مبتندی بدر آندالیز دیمتدل       

شود. ابتددا  کند. مدل ترکیبی در سه فاز ارائه میتاپسیس را ارائه می -خوشه بندی دومرحله ای

دیدگاه خبرگدان صدنعت   و براساس  9در فاز اول، تاثیرپذیرترین معیار با استفاده از روش دیمتل

بندی بازار خودرو براساس تاثیرپذیرترین معیدار  شود. سپس در فاز دوم، بخشخودرو تعیین می

صورتی کده مجموعده ای از   شود، بهبندی دومرحله ای انجام میو با استفاده از الگوریتم خوشه

صورت خودکار و براساس مفهوم فاصدله و بددون افدزودن دیددگاه خبرگدان صدنعت       ها بهداده

 

1- Decision Making Trial And Evaluation 
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-شوند. در فاز سوم، ابتدا بدا اسدتفاده از روش وزن  بندی میهای مختلف تقسیمخودرو به بخش

شدوند و سدپس در طدول فرآیندد     دهدی مدی  دهی آنتروپی شانون، یک بار معیارهای باینری وزن

پدذیرد. سدهم علمدی ایدن     زمدان صدورت مدی   صورت همرها بهدهی به تمامی معیاتاپسیس، وزن

بنددی  کارگیری روشی جهت بخشبندی، دوم بهترین معیار بخشپژوهش، اول انتخاب مناسب

کارگیری دومرحلده ای روش آنتروپدی شدانون جهدت     اتوماتیک بازار خودروی ایران و سوم به

به معیارهای بداینری و بدار دیگدر     دهیباشد )یک بار جهت وزنوزن دهی به تمامی معیارها می

پاریه به تمامی معیارهای باینری و غیرباینری(. همچندین اسدتفاده از روش   دهی یکجهت وزن

هدای علمدی   بندی درون گروهی در صنعت خودروی ایران جزو سایر سدهم تاپسیس جهت رتبه

 باشد.این پژوهش می

-های تعیین شده انجدام مدی  مامی بخشبندی خودروها در تبا مدل پیشنهادی این پژوهش، رتبه

تاپسدیس بدا   -خوشه بندی دومرحله ای -شود. شکل یک، یاریوب کلی روش ترکیبی دیمتل

 دهد.  دهی دومرحله ای آنتروپی شانون پیشنهادی را ارائه میاستفاده از وزن

 فاز اول: شناسایی تاثيرپذیرترین معيار با استفاده از روش دیمتل .1

 کنند صورت زیر بیان می( مراحل انجام روش دیمتل را به1596باکودیو و همکاران )

 گام اول  تعیین عوامل موجود در مساله

هدا و تعیدین مقدادیر عدددی     گام دوم  تعیین روابدط حداکم میدان عوامدل بدا مقایسده زوجدی آن       

 ترجیحات

 گام سوم  محاسبه ماتریس مستقیم با استفاده از مقایسات زوجی گروهی

 سازی ماتریس مستقیمنرمالگام یهارم  

 گام پنجم  محاسبه ماتریس روابط کل

 گام ششم  رسم نمودار علی
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 چارچوب مدل مفهومی پيشنهادي -1شکل 

 ايفاز دوم: مدل خوشه بندي دومرحله .2

-بندی اسدتفاده مدی  های خوشهالگوریتمهای بزرگ از بندی مجموعه دادهجهت تحلیل و گروه

بنددی سلسدله مراتبدی، مشداهدات را در     هدا بدا اسدتفاده از روش خوشده    شود. این نوع الگدوریتم 

بنددی  بندی، الگوریتم خوشده های خوشهکنند. در مقایسه با دیگر روشبندی میها گروهخوشه

معیارهدای پیوسدته و هدم     بنددی هدم  ای دو مزیت اصلی دارد  اول اینکه امکان خوشده دومرحله

های بهینه توسط خود الگوریتم تعیدین  کند. همچنین تعداد خوشهمعیارهای گسسته را فراهم می

بنددی شدامل دو   رسد. الگدوریتم خوشده  شود، در نتیجه احتمال خطا تا حد امکان به صفر میمی

-ا استفاده از پدیش شوند و در مرحله دوم، بها ایجاد میخوشهمرحله است  در مرحله اول، پیش

ها بررسی شود. در مرحله اول، تمامی دادهبندی نهایی انجام میآمده، خوشهدستهای بهخوشه

در یکی از دو زیربخش  9و فاصله حداکثر درستنمایی 9شده و براساس دو معیار فاصله اقلیدسی

 شوند.شود، قرار داده میاولیه که ایجاد می
 

1- Euclidian distance 

 بنديخوشه -تركيبی دیمتلالگوریتم 

 تاپسيس -دومرحله اي 

 گیریسازی معیارها و تشکیل ماتریس تصمیمکمی

 رابطه میان معیارها و تعیین تاثیرپذیرترین معیار تعیین

استفاده دهی به معیارهای باینری با وزن
 از آنتروپی شانون

 هابندی گزینهرتبه

 تاثیرپذیرترین معیار براساس بندی دومرحلهالگوریتم خوشه

 هابندی گزینهبخش

 تاپسیسالگوریتم 

 های مورد نیازآوری دادهجمع
دهی به معیارها با استفاده از وزن

 آنتروپی شانون

در صورت بازخور 
 ورود خودروی جدید

به بازار و یا تغییر 
 قیمت خودروها

 هاگزینه هامعیار

 دیدگاه خبرگان

 روش دیمتل
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1ساخت یک ساختار داده که درخت معیار خوشهخوشه با فرآیند ایجاد پیش
شدود و  نامیده می 

هدای مختلفدی دارد کده هدر     شود. درخت معیار خوشه سدطح شامل مراکز خوشه است، اجرا می

تدرین  سطح شامل تعددادی موجودیدت اسدت. بدرای هدر مسدیر از درخدت، الگدوریتم، نزدیدک         

ترین موجودیت باشد، داده در زدیککند. اگر داده داخل حد آستانه از نموجودیت را پیدا می

صدورت،  شود. در غیدر ایدن  روزرسانی میشود و درخت معیار خوشه بهموجودیت قرار داده می

گردد. اگر در مسیر، فضای کافی برای افزودن مقادیر جدیدد  دنبال مقدار جدید میالگوریتم به

موجدود بدا اسدتفاده از     شدود و مقدادیر  وجود داشته باشد، مسدیر خدود بده دو مقددار تقسدیم مدی      

مانده براساس معیار نزدیکی، به یکی از این دو دسدته  دورترین زوج و توزیع مجدد مقادیر باقی

یابند. اگر درخت ویژگی خوشه از حدداکثر انددازه مجداز تجداوز کندد، براسداس       تخصیص می

شدود.  مدی درخت ویژگی خوشه موجود و با استفاده از افزایش دادن حد آستانه، مجددا ساخته 

هدای جدیدد را   تر از درخت قبلی خواهد بود و امکان اضافه کدردن داده درخت جدید کویک

 دهد. می

شدوند  عنوان ورودی درنظر گرفته میهای ایجاد شده در مرحله قبل بهخوشهدر مرحله دوم، زیر

از تعدداد  هدا بسدیار کمتدر    جا که تعدداد زیرخوشده  شوند. از آنو به تعداد بهینه خوشه تبدیل می

کارگرفتده  صورت مناسدب بده  تواند بهبندی میهای کالسیک خوشههای اولیه است، روشداده

تواندد  کند کده مدی  بندی دو مرحله ای از روش سلسله مراتبی استفاده میشوند. الگوریتم خوشه

 صورت خودکار تعیین کند.  ها را بهتعداد خوشه

صدورت مکدرر بدا یکددیگر     هدا را بده  که خوشهروش خوشه بندی سلسله مراتبی فرآیندی است 

بندی کند. فرآیندد بدا تعیدین    ها را گروهکه یک خوشه بتواند تمامی دادهکند، تا زمانیادغام می

 شدوند و  هدا مقایسده مدی   شدود. سدپس، تمدامی خوشده    یک خوشه برای هر زیرخوشده آغداز مدی   

شدود. فرآیندد بدا یدک     دغام میها در یک خوشه اترین فاصله میان آنها با کمهای خوشهجفت

ها در یکدیگر ادغدام شدوند.   که تمام خوشهشود، تا زمانیها تکرار میمجموعه جدید از خوشه

تر نیدز  طور که پیششود. همانها با تعداد دیگری خوشه بسیار ساده میبنابراین  مقایسه راه حل

 

1- Log-likelihood distance 

2- cluster feature (CF) 
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نمدایی  فاصدله حدداکثر درسدت   هدا، فاصدله اقلیدسدی و    بیان شد، برای محاسبه فاصله میان خوشه

 گیرند. مورد استفاده قرار می

شود که تمام متریرها پیوسته باشدند. فاصدله اقلیدسدی    کار گرفته میفاصله اقلیدسی تنها زمانی به

 هدا میدان مختصدات نقدار تعریدف      صورت ریشه دوم مجموع تدوان دوم تفداوت  میان دو نقطه به

هدا  عندوان فاصدله اقلیدسدی میدان جفدت خوشده      خوشه بهها، فاصله میان دو شود. برای خوشهمی

شود. صورت بردار میانگین خوشه برای هر متریر تعریف میشود. مرکز خوشه نیز بهتعریف می

کار گرفته شود. برای تواند بهفاصله حداکثر درستنمایی برای متریرهای پیوسته و نیز گسسته می

شددود کدده متریرهددای پیوسددته توزیددع نرمددال و محاسددبه فاصددله حددداکثر درسددتنمایی، فددرض مددی

 متریرهای گسسته توزیع یندجمله ای دارند. متریرها نیز نسبت به یکدیگر مستقل هستند.  

 های جهت تعیین فاصله میان خوشهi  وj  شود از فرمول زیر استفاده می 

        های   فاصله میان خوشهi  وj 

  هدای  ت کده بدا ترکیدب خوشده    دهندده خوشده ای اسد     نشان     شاخصi  وj   شدکل 

 گیردمی

    کل تعداد متریرهای پیوسته   

    کل تعداد متریرهای قطعی   

    های   کل تعداد دستهk امین متریر قطعی 

    ها در خوشه   تعداد کل دادهs 

      های خوشه  تعداد دادهs   که متریر قطعیk دسته ،l گیردرا می 

     ها در متریر   تعداد دادهk  که دستهl گیردرا می 

  ̂ 
 های موجودیتبرای مجموعه داده k  واریانس )پراکندگی( برآوردی متریر پیوسته   

  ̂  
 jدر خوشه  k  واریانس برآوردی متریر   

 

 شود تعریف می 9صورت رابطه به  و   های فاصله میان خوشه
                                                                   (1) 

 شود تعریف می 1بصورت رابطه    که 
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      (∑
 

 
  

      ( ̂ 
   ̂  

 )  ∑  ̂  
  

   )              (2) 

 و نیز خواهیم داشت 

 ̂    ∑
    

  
   

    

  

  
                                                  (3) 

کندد. در  صدورت خودکدار، ایدن روش از دو مرحلده اسدتفاده مدی      به ها برای تعیین تعداد خوشه

BICمرحله اول، شاخص 
AICیدا   9

هدا در یدک محددوده مشدخص     بدرای هدر یدک از خوشده     1

کدار  هدا بده  ای تعدداد خوشده  شود، سپس این شاخص برای یافتن یک تخمین اولیه برمحاسبه می

 (.1559رود )ییو و همکاران، می

 تاپسيسفاز سوم: مدل  .3

 "های جبراندی مدل"گیری یندمعیاره، مدل تاپسیس از خانواده های تصمیمبندی روشدر طبقه

عبدارت دیگدر ترییدر در    بده  ها مجاز اسدت. ها اجازه مبادله میان شاخصباشد که در این مدلمی

توسدط ترییدری مخدالف در شداخص دیگدر جبدران شدود. همچندین در          تواندد  یک شاخص مدی 

باشد که در آن، تبادل می "سازشی"های جبرانی، مدل تاپسیس از زیرگروه زیرمجمموعه مدل

گیرد. بدین معنی که ترییر در یک شاخص، توسط ترییری مخدالف  ها صورت میمیان شاخص

تدوان  شود. از مددل تاپسدیس مدی   های دیگر جبران می)در جهت عکس( در شاخص یا شاخص

 میدان هدای مختلدف و انتخداب بهتدرین گزینده و تعیدین فواصدل        بندی و مقایسه گزینده برای رتبه

های این روش آن است که معیارها یا از جمله مزیت. ها استفاده نمودها و گروه بندی آنگزینه

ش متفاوتی بوده و طبیعدت  توانند دارای واحدهای سنجکار رفته برای مقایسه میهای بهشاخص

هدای منفدی و مثبدت بده شدکل      تدوان از شداخص   مدی  عبارت دیگدر منفی و مثبت داشته باشند. به

 .ترکیبی در این تکنیک استفاده نمود

ترین خدودرو، معیارهدا قابلیدت جبدران توسدط      جا که جهت انتخاب بهینهدر این پژوهش، از آن

های جبراندی انتخداب   هادی از زیرگروه سازشی مدلبایست مدل پیشنسایر معیارها را دارند، می

جا که معیارهدای عملکدردی، امکاندات و قیمدت خودروهدا دارای واحددهای       شود. و نیز از آن

 

1- Schwarz’s Bayesian Information Criterion 

2- Akaike’s Information Criterion 
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باشند و شامل هم معیارهای مثبت و هدم معیارهدای منفدی )شدامل قیمدت و مصدرف       مختلف می

 ،در ادامده باشدد.  ها مدی بندی معیارباشند، روش تاپسیس، روشی مناسب جهت رتبهسوخت( می

 (.9773)تریاتفیلو و همکاران،  شودمرحله به مرحله توضیح داده می روشاین 

 تعیین اهداف و شناسایی معیارهای ارزیابی مرتبط با موضوع .9

گزینده    گیری برمبنای اطالعات معیارها  این ماتریس شامل تشکیل ماتریس تصمیم .1

مداتریس، مقدددار      معیدار در سدتون مدداتریس اسدت. عنصدر       در سدطر مداتریس و   

 ام است.  ام با توجه به معیار   عددی رجحان گزینه 

  [
      
   

       

]                                               (4) 

 

گیری کمی وزندی  بدا اسدتفاده از روش    دهی  تشکیل ماتریس تصمیممرحله اول وزن .0

 yتددا  xکدده              هددای هریددک از امکانددات آنتروپددی شددانون، وزن

دسدت  باشند( بده روش زیدر بده   دهی مرحله اول می)شماره معیار مورد نیاز جهت وزن

تعداد معیارهدای   Mشود. گیری کمی وزنی محاسبه میآمده و سپس ماتریس تصمیم

 باشد.مورد بررسی در مرحله اول وزن دهی می

                                                            (5)     ∑    
 
    

           
           

     
                                           (6) 

   
  

∑   
 
   

      , ∑   
 
                                           (7) 

 

سازی غیدر خطدی زیدر،    گیری نرمال  با استفاده از رابطه نرمالتشکیل ماتریس تصمیم .2

 mشدود. در ایدن رابطده،    وزن شده و سپس نرمال میگیری کمی و بیماتریس تصمیم

 امین ضابطه است. jامین گزینه برحسب  iامتیاز کارایی     ها، تعداد گزینه

    
   

√∑    
  

   

                                   (8) 
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)امدا ایدن بدار بدرای تمدامی       1سازی شده وزندی  مشدابه مرحلده    تشکیل ماتریس نرمال .0

معیارها( با استفاده از روش آنتروپی شانون، به تمدام معیارهدای مداتریس نرمدال شدده      

 یابد )مرحله دوم وزن دهی(.  وزن مرتبط تخصیص می

     ∑    
 
                                                                   (9) 

            
           

     
                                         (10) 

   
  

∑   
 
   

      , ∑   
 
                                          (11) 

  های ایده آل )حلراه تعیین .6
  ( و ایده آل منفی ) 

هدای ایدده آل و ایدده    حدل (  راه 

 شوند.صورت زیر محاسبه میآل منفی به

  معیارهای مثبت 

         
      (     )                                     (12) 

         
                                                   (13) 

 معیارهای منفی 

  
      (     )                                (14) 

  
                                             (15) 

ها از ها  در این مرحله، فاصله اقلیدسی هر یک از گزینهمحاسبه فاصله اقلیدسی گزینه .9

  
  و   

  طور مجزا محاسبه و در به   
  و   

 شود.درج می   

  
  √∑    

         
 
                                   (16) 

  
  √∑          

    
                                   (17) 

حدل ایدده   امین گزینده از راه  iمحاسبه نزدیکی نسبی به جواب ایده آل  نزدیکی نسبی  .3

 شود   آل با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

   
  

 

  
    

                                                                       (18) 

ها از بیشترین مقددار بده   تمامی گزینه   سازی مقادیر ها با استفاده از مرتبرتبه گزینه .7

 شود.  ن مقدار انجام میکمتری

 



 79، پاییز 05، شماره،شانزدهمسال  –ت مدیریت صنعتی مطالعا 992

 

 مطالعه موردي: رتبه بندي خودروهاي سواري بازار خودروي ایران
 باشدد و خودروسدازان تدالش    در تمامی جوامع، خودرو کاالیی جدذاب در زنددگی مدردم مدی    

کنند تا خودروهای مطابق با نیازهای مشتریان به بازار ارائه کنند. بازار خودروی ایران نیدز از  می

ها ترییدر  تا به امروز، از دوران تولید انبوه با تنوع بسیار کم به دوران تنوع باالی مدل 9029سال 

نوع خدودرو در بدازار خدودروی ایدران       00)ده سال پیش( تنها  9032مسیر داده است. در سال 

و نیز ورود خودروسازان آسدیایی و   9030وجود داشت. اما پس از آزادسازی واردات در سال 

ندوع    055ی به ایران، و همچنین توسعه محصوالت خودروسازان داخلی، امروز بدیش از  اروپای

هدای مختلدف   شود. این حجم از تنوع خودرو در بخشخودرو در کشور در هر سال عرضه می

بنددی  بنددی بدازار خدودرو و نیدز رتبده     هدای بخدش  تدر مددل  قیمتی و ابعادی، نیاز به مطالعه دقیق

سازد. فعاالن االن صنعت خودروساز و هم برای خریداران ضروری میخودروها را هم برای فع

هدای قیمتدی مختلدف و    تدر بدازار خدودرو در بخدش    صنعت خودرو جهت شناخت بهتر و دقیدق 

هدای  تری از رقبدای بخدش  گذاری بهینه محصوالت آتی خود، نیازمند درک بهتر و دقیققیمت

شخصدات خدودروی خدود و نیدز قیمدت بدالقوه       باشند تا بتوانند بدا توجده بده م   قیمتی مختلف می

های قیمتی مختلف کسدب کنندد.   محصولشان، بیشترین سهم بازار تعدادی و ارزشی را از بخش

ترین خودرو از میان خودروهدای موجدود   از سوی دیگر  خریداران خودرو جهت انتخاب بهینه

مند داشتن اطالعدات  در بازار خودرو )و باالخص بخش قیمتی منطبق با قدرت خرید خود( نیاز

دقیق از مشخصات عملکردی، امکانات و نیز قیمت خودروها هستند تا بتوانند با توجده بده مبلدغ    

-ترین گزینه را انتخاب کنند. ابتدا در فاز اول بدا اسدتفاده از روش دیمتدل، تداثیر    پرداختی، بهینه

خدودروی ایدران    شدود. سدپس در فداز دوم، بدازار    بندی انتخاب میپذیرترین معیار جهت بخش

شدود و در فداز سدوم، در هدر یدک از      بندی مدی براساس تاثیرپذیرترین معیار محاسبه شده بخش

هددای تعیددین شددده، خودروهددا براسدداس تمددامی مشخصددات کمددی )شددامل مشخصددات    بخددش

عملکردی، امکانات(، مشخصدات کیفدی )ارزش برندد و ارزش اسدتایل( و نیدز قیمدت خدودرو        

بنددی خودروهدای موجدود در کشدور بدا توجده بده قیمدت،         رتبده شدوند. هددف،   بنددی مدی  رتبه

باشدد تدا تصدمیم    مشخصات عملکردی، امکاندات، ارزش برندد و ارزش اسدتایل خودروهدا مدی     
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گیرنده بتواند ارزش واقعی پرداختی خودرو را در مقایسه با عملکدرد، امکاندات، ارزش برندد و    

دست آورد. جامعده مدورد مطالعده،    هارزش استایل سایر خودروهای رقیب در هر بخش قیمتی ب

باشدد. ابتددا   مدی  9072خودروهای تولیدی و وارداتی بازار خدودروی سدواری کشدور در سدال     

قیمت خودروی موجود در کشور برای تمامی خودروهدا و مشخصدات عملکدردی و امکاندات     

 معیدار  956خدودرو و   099میلیون ریدال )در مجمدوع، قیمدت بدرای      755برای خودروهای زیر 

هدا  آوری شده اسدت. خدودرو  خودروی موجود در کشور( جمع 60عملکردی و امکانات برای 

( یدا واردات خدودرو )متنهدی بده سدال      9070براساس آخرین مدل تولید )منتهی به انتهای سدال  

هدا، قیمدت مدورد اسدتفاده در     ینین جهت کاهش در نوسدان قیمدت  باشد. هممیالدی( می 1590

باشدد. تعریدف دقیدق معیدار براسداس ندوع       می 9072اهه اول سال پژوهش متوسط قیمت یهارم

ها و نام معیار مدورد بررسدی براسداس یهدار پدژوهش آراومدو و       معیار، نوع زیرمعیار، نام بخش

( و ماکسدتون و  1556(، ماتداس و ریموندد )  1592(، گراک هاف و همکداران ) 1596اوسیگو )

 خودرو در جدول یک آورده شده است.( و توسعه آنها مطابق با بازار 1552ورمالد )

 فاز اول: انتخاب تاثيرپذیرترین معيار خودرو با استفاده از روش دیمتل .1

 بنددی بایست تاثیر پذیرترین معیار انتخاب شدود و بخدش  بندی بازار خودروی ایران، میجهت بخش

نظدرات خبرگدان    رو، با استفاده از روش دیمتل و براساسمتناسب با آن معیار انجام شود. از این

شود. روش دیمتل جهت شناسایی وابستگی و صنعت خودرو، تاثیرپذیرترین معیار شناسایی می

ملی بیشدتر باشدد، آن عامدل تعامدل     عدا  R+Jشود. هریه مقددار  روابط میان معیارها استفاده می

 آورده 1معلولی معیارهدای خدودرو در شدکل    -. نمودار علیبیشتری با سایر عوامل سیستم دارد

شود، تنها سه عامل قیمت خودرو، حجدم فدروش و ارزش   طور که مشاهده میشده است. همان

باشدند. از طرفدی،   باشند و سایر معیارهدا، معیارهدای تاثیرگدذار مدی    برند، معیارهای تاثیرپذیر می

معیار قیمت خودرو بیشترین تعامل بدا سدایر عوامدل را دارد، لدذا وزن )اهمیدت( ایدن عامدل در        

 عندوان معیدار   شدتر اسدت. از ایدن رو، عامدل قیمدت بده عندوان تاثیرپدذیرترین معیدار بده          سیستم بی

 شود.بندی در فاز دوم انتخاب میبخش
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 ايبندي دومرحلهبندي بازار خودرو با مدل خوشهفاز دوم: بخش .2

عندوان تاثیرپدذیرترین معیدار    با استفاده از نتایج روش دیمتل و انتخاب معیدار قیمدت خدودرو بده    

بندی دومرحله ای و نرم افزار اس پدی  خودرو، در این بخش، ابتدا با استفاده از الگوریتم خوشه

  0شود. شکل بندی می، بازار خودروی ایران در سطوح قیمتی مختلف بخش9اس اس کلمنتاین

هدای  خالصده بخدش   1نمای کلی درخت معیار خوشه را برای بازار خدودروی ایدران و جددول    

شود، بازار خدودروی سدواری ایدران    گونه که مشاهده میدهند. هماننشان می مختلف قیمتی را

بنددی سدطح   بندی شود. در فاز دوم این پدژوهش، بخدش  تواند بخشدر شش سطح مختلف می

بخدش قیمتدی وجدود     93عنوان مبنای ادامه کار درنظر گرفته خواهد شد. در سطح پدنج،  پنج به

دهندد. در  در بدازار خدودروی ایدران را پوشدش مدی      خودروی موجود 099دارد که در مجموع 

 ، تعداد خودروهای موجود در هر خوشه نیز در ستون سوم آورده شده است.1جدول 

بندي خودروهاي سواري بازار ایران با استفاده از روش فاز سوم: رتبه .3

 تاپسيس

یز بدا اسدتفاده از   و ن 0سطح  -بندی قیمتی بازار خودروی ایراندر این مرحله با استفاده از بخش

(، خودروهدای بدازار ایدران در هدر     9معیارهای مورد بررسی خودروها در بدازار ایدران )جددول    

جدا کده امکاندات    شدوند. ازآن بنددی مدی  رتبده  تاپسیسبندی بخش قیمتی با استفاده از مدل رتبه

سدتفاده از  ها نیز مشخص نیست، ابتدا بدا ا باشند و وزن آنهای باینری میصورت دادهخودرو به

شدوند. سدپس امکاندات وزن داده شدده بده همدراه       دهی میدهی آنتروپی شانون وزنروش وزن

مشخصات فنی، عملکردی، امکانات، ارزش برند و ارزش استایل و قیمدت بدا اسدتفاده از روش    

شوند. در طول فرآیندد  بندی میکه پیشتر نیز توضیح داده شد، در هر بخش قیمتی رتبه تاپسیس

 دهی )ایدن بدار تمدامی معیارهدا(     بار دیگر روش آنتروپی شانون جهت وزن، یکتاپسیسروش 

 آورده شده است.   3تا   0صورت خالصه در جداول شود. نتایج بهکار گرفته میبه

خبره صنعت خدودرو محاسدبه گردیدده     15ارزش برند و ارزش استایل با استفاده از پرسشنامه از

 است.
 

1- SPSS Clementine 
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 معيارهاي خودرو نمودار علی -2شکل 

 

 معيارهاي مورد بررسی خودروها در بازار ایران -1جدول 

 نوع معیار
نوع 

 زیرمعیار
 نام معیارها ها بخش

 9072متوسط قیمت یهار ماه اول سال  -  قیمت

فنی و 

 عملکردی

 9عملکرد
 قوای محرکه

حجم موتور، قدرت، گشتاور، تعداد سیلندر، تعداد سوپاپ، وزن خالص خودرو 

 بدون سرنشین

کارایی 

 1سوخت
 مصرف سوخت ترکیبی 

 طول، عرض، ارتفاع، فاصله دو محور، اندازه رینگ جلو، اندازه رینگ عقب ابعاد  0اندازه

راحتی 

 2رانندگی
 نوع گیربکس

، شیفت ترونیک، 0نوع گیربکس )دستی یا اتوماتیک(، تعداد دنده، سی وی تی

 تیپ ترونیک، دو کالیه، استپ ترونیک

 ترمز جلو، ترمز عقب ترمز 6ایمنی

 

1- Performance 

2 -Fuel Efficiency 

3 -Size 

4 -Easy of Drive 

5- Continuously Variable Transmission (CVT) 

6- Safety Features 
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 سیستم ترمز
ABS ،EBD ،ESP ،ASR ،BAS ،TSC ،EBA ،HAC ،HBA ،

HDC ،CBC 

امکانات 

 خودرو
  9راحتی

 سیستم ایمنی

کیسه هوای راننده، سرنشین جلو، کیسه هوای جانبی جلو، کیسه هوای جانبی 

جلو، دوربین عقب، کیسه هوای پرده ای، سنسور پارک عقب، سنسور پارک 

 عقب

 ورود بدون کلید، روشن/ خاموش بدون کلید، ایموبالیزر، آالرم سیستم امنیتی

 سیستم صوتی

سی دی، ال سی دی، دی وی دی، تلویزیون، ال سی دی سرنشینان عقب، سیستم 

، USB، ام پی تری، پورت AUXمسیریاب، تنظیم موبایل روی سیستم صوتی، 

 بلندگورادار، بلوتوث، تعداد 

 صندلی

صندلی برقی راننده، صندلی برقی سرنشین جلو، صندلی برقی سرنشینان عقب، 

حافظه صندلی، صندلی یرمی، تنظیم گودی کمر راننده، تنظیم گودی کمر 

ی جلو با ها ، گرمکن صندلیها سرنشین جلو، حافظه یکپاریه صندلی، فرمان و آینه

ی عقب، ها ، گرمکن صندلیی جلو بدون تهویهها تهویه، گرمکن صندلی

 ، پشت سری فعال هنگام تصادف 1ایزوفیکس

 فرمان

فرمان یرمی، دنده یرمی، فرمان برقی، فرمان الکترو مکانیکی، فرمان 

ی یندکاره روی فرمان، تنظیم دنده ها الکتروهیدرولیکی، فرمان تلسکوپی، دکمه

 روی فرمان، قدرت کمکی فرمان

 سیستم تهویه
اتوماتیک، سیستم تهویه اتوماتیک دو منطقه ای، سیستم تهویه  سیستم تهویه

 اتوماتیک یهار منطقه ای، دریچه کولر عقب

 آینه
آینه جانبی برقی، آینه جانبی تاشو، گرمکن آینه جانبی، آینه وسط 

 الکتروکرومیک

 شیشه

گرمکن شیشه عقب، گرمکن شیشه جلو، شیشه باالبر عقب برقی، شیشه باالبر جلو 

، شستشوی خودکار شیشه جلو، شستشوی 0ها برقی، سیستم باالبر اتوماتیک شیشه

 ی الکتروکرومیکها خودکار شیشه عقب، سنسور باران، شیشه

 روشنایی
ی جلو، یرا  جلو زنون، یرا  جلو هالوژن، یرا  ها تنظیم خودکار نور یرا 

 LED، یرا  عقب LEDجلو 

 پانوراماسانروف برقی،  سایر امکانات

  

 

1- Comfort 

2- Isufix 

3- Power Window 
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 واحد: ده میلیون ریال    بندي بازار خودروي سواري در ایرانبخش -2جدول 

ها نام بخش

 6در سطح 

 6سطح 

 بخش بندی

تعداد 

خودروها 

 5در سطح 

ها نام بخش

 5در سطح 

 5سطح 

بخش 

 بندی

 4سطح 

بخش 

 بندی

 3سطح 

بخش 

 بندی

 2سطح 

بخش 

 بندی

 1سطح 

بخش 

 بندی

 

PS 01 12-97 6 PS 01 12-97 

09-97 

09-97 

120-97 

605-97 

0901-97 

PS2-1 00-16 
96 PS 02 09-16 

PS2-2 09-02 

PS 03 20-03 99 PS 03 20-03 
09-03 

PS 04 09-29 9 PS 04 09-29 

PS 05 99-02 90 PS 05 99-02 
36-02 

PS 06 36-92 95 PS 06 36-92 

PS7-1 955-33 
13 PS 07 992-33 

929-33 

120-33 

PS7-2 992-951 

PS8-1 901-996 
25 PS 08 

929-

996 PS8-2 929-902 

PS9-1 991-901 
06 PS 09 

976-

901 
120-901 

PS9-2 976-990 

PS 10 120-973 92 PS 10 
120-

973 

PS11-1 195-101 
99 PS 11 

172-

101 
009-101 

605-101 

PS11-2 172-135 

PS12-1 010-055 
97 PS 12 

009-

055 PS12-2 009-009 

PS13-1 091-069 
99 PS 13 

077-

069 
070-069 

605-069 

PS13-2 077-035 

PS14-1 220-295 
10 PS 14 

270-

295 PS14-2 270-200 

PS 15 605-005 0 PS 15 
605-

005 
605-005 

PS 16 9055-305 90 PS 16 9055-305  

0901-305 PS 17 1155-9255 90 PS 17 1155-9255  

PS 18 0901-1655 0 PS 18 0901-1655  

 313 PS 01-18  مجموع 
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 درخت معيار خوشه براي بازار خودروي ایران -3شکل 

 

 ميليون ریال( 11) 11-22بندي بخش قيمتی رتبه -3جدول 

 (1333رتبه فروش )سال  (1333حجم فروش )سال  قیمت )ده میلیون ریال( CLIشاخص  نام خودرو رتبه مدل

1 C-PS-01-01 36663 2463 57233 2 

2 C-PS-01-05 36655 2361 53557 3 

3 C-PS-01-04 36431 1363 172331 1 

4 C-PS-01-06 16462 2264 2113 5 

5 C-PS-01-03 36421 2363 13243 4 

6 C-PS-01-02 36333 1366 1331 6 
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 ميليون ریال( 11) 22-33بندي بخش قيمتی رتبه -2جدول 

 (1333رتبه فروش )سال  (1333حجم فروش )سال  قیمت )ده میلیون ریال( CLIشاخص  نام خودرو رتبه مدل

1 C-PS-02-05 36671 3663 15547 3 

2 C-PS-02-11 36665 3663 13454 13 

3 C-PS-02-14 36663 3363 23145 3 

4 C-PS-02-07 36546 3361 36357 1 

5 C-PS-02-10 36437 3464 13454 11 

6 C-PS-02-13 36435 3563 23145 7 

3 C-PS-02-01 36471 3362 25427 6 

7 C-PS-02-04 36433 3563 51673 3 

3 C-PS-02-12 36455 3265 36353 5 

13 C-PS-02-09 36446 2763 3753 12 

11 C-PS-02-02 36366 3363 43375 4 

12 C-PS-02-03 36362 2767 33317 2 

13 C-PS-02-08 36233 2361 3753 13 

14 C-PS-02-06 36236 2364 3113 14 

 ميليون ریال( 11) 33-25بندي بخش قيمتی رتبه -5جدول 

 (1333رتبه فروش )سال  (1333فروش )سال حجم  قیمت )ده میلیون ریال( CLIشاخص  نام خودرو رتبه مدل

1 C-PS-03-10 36316 4264 6443 3 

2 C-PS-03-03 36615 4465 3332 6 

3 C-PS-03-06 36613 4661 7733 4 

4 C-PS-03-09 36531 3362 5323 11 

5 C-PS-03-07 36533 3363 63312 1 

6 C-PS-03-11 36526 3667 21335 2 

3 C-PS-03-08 36432 3763 3345 5 

7 C-PS-03-02 36415 4362 6715 3 

3 C-PS-03-01 36414 4362 6715 7 

13 C-PS-03-04 36333 3362 12373 3 

11 C-PS-03-05 36333 3363 6332 13 
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 ميليون ریال( 11) 23-51بندي بخش قيمتی رتبه -2جدول 

 (1333رتبه فروش )سال  (1333)سال حجم فروش  قیمت )ده میلیون ریال( CLIشاخص  نام خودرو رتبه مدل

1 C-PS-04-01 36344 4363 1333 3 

2 C-PS-04-04 36633 4663 124 6 

3 C-PS-04-02 36533 5163 3254 2 

4 C-PS-04-03 36537 4663 2234 4 

5 C-PS-04-06 36531 4362 3143 1 

6 C-PS-04-05 36437 4363 435 5 

 ميليون ریال( 11) 52-31بندي بخش قيمتی رتبه -3جدول 

 (1333رتبه فروش )سال  (1333حجم فروش )سال  قیمت )ده میلیون ریال( CLIشاخص  نام خودرو رتبه مدل

1 C-PS-05-04 36631 5364 15333 1 

2 C-PS-05-07 36613 5463 3333 3 

3 C-PS-05-06 36535 3163 633 3 

4 C-PS-05-03 36554 6363 6236 4 

5 C-PS-05-10 36543 3163 343 13 

6 C-PS-05-05 36543 53 1531 5 

3 C-PS-05-02 36431 53 2633 7 

7 C-PS-05-08 36473 5465 1152 6 

3 C-PS-05-09 36465 5363 1133 3 

13 C-PS-05-01 36436 6163 16336 2 

 ميليون ریال( 11) 32-32بندي بخش قيمتی رتبه -3جدول 

 (1333رتبه فروش )سال  (1333حجم فروش )سال  )ده میلیون ریال(قیمت  CLIشاخص  نام خودرو رتبه مدل

1 C-PS-06-05 36311 7566 641 7 

2 C-PS-06-06 36311 7363 3133 2 

3 C-PS-06-04 36672 3563 1373 6 

4 C-PS-06-08 36636 3564 12732 1 

5 C-PS-06-03 36641 3663 1772 3 

6 C-PS-06-02 36564 7663 1327 4 

3 C-PS-06-01 36433 3563 1144 5 

7 C-PS-06-09 36371 7663 233 3 

3 C-PS-06-07 36232 7366 1315 3 
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 آزمون همبستگی رتبه اي اسپيرمن

 و فرض آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشندای جمعصورت رتبههها بهرگاه داده

که  استفاده کرد اسپیرمن همبستگی رتبه ای ضریبتوان از ، مینباشد معقول هاآن بودن نرمال

مربور به ضریب همبستگی (. رابطه 1552)بهبودیان،  های ناپارامتریک استیکی از روش

های اعضای متناظر دو تفاوت میان رتبه Dکه  شودصورت زیر تعریف میرتبه ای اسپیرمن به

 باشد.  حجم هر گروه می nگروه مورد بررسی و 

                                                 
 ∑    

   

       
 

باشد، کننده میزان تمایل مشتریان به آن خودرو میجا که حجم فروش یک خودرو بیاناز آن

 آورده شده است.  3تا  0نیز در جداول  9070بندی حاصل از فروش خودروها در سال رتبه

بندی حاصل از فروش خودرو توسعه داده شده با رتبهبندی حاصل از مدل در این بخش رتبه

با استفاده از آزمون  9070عنوان عملکرد مشتریان در بازار خودروی ایران( در سال )به

شود تا ارتبار یا عدم ارتبار رفتار مشتریان با مدل توسعه همبستگی رتبه ای اسپیرمن مقایسه می

فرض شود.  می انجام        ح معناداری آزمون فرض زیر در سطدست آید. داده شده به

 0بندی حاصل از فروش در سطح معناداری بندی مدل با رتبهمیان رتبه ، مدعی استآزمون صفر

 بندی مدل با میان رتبه ، مدعی استیک آزمونفرض درصد همبستگی مثبت وجود ندارد و 

 مثبت وجود دارد درصد همبستگی  0بندی حاصل از فروش در سطح معناداری رتبه

                    

 انجام  SPSSو نرم افزار آماری  3تا  0های مندرج در جداول این کار با استفاده از رتبه

 آورده شده است    92تا  7شود. نتایج در جداول می
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 ميليون ریال( 11) 11-22اي اسپيرمن بخش قيمتی نتایج آزمون همبستگی رتبه -1جدول 

Correlations 
VAR00002 VAR00001  

*17..0 

17.0 

0 

07111 

1 

0 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00001 

Speaman's rho 07111 

1 

0 

*17..0 

17.0 

0 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00002 

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).              
 

 ميليون ریال( 11) 22-33بندي بخش قيمتی اي اسپيرمن رتبهنتایج آزمون همبستگی رتبه -11جدول 

Correlations 
VAR00002 VAR00001  

170.. 

17.10 

0. 

07111 

1 

0. 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00001 

Speaman's rho 07111 

1 

0. 

170.. 

17.10 

0. 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00002 

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).              

 

 ميليون ریال( 11) 25-33بندي بخش قيمتی اي اسپيرمن رتبهنتایج آزمون همبستگی رتبه -11جدول 

Correlations 
VAR00002 VAR00001  

17110 

17.00 

00 

07111 

1 

00 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00001 

Speaman's rho 07111 

1 

00 

17110 

17.00 

00 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00002 

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).              

 
 



 181 ... های قیمتیبندی خودروها در بخشبندی قیمتی بازار خودروی سواری ایران و رتبهبخش

 

 

 ميليون ریال( 11) 51-23بندي بخش قيمتی اي اسپيرمن رتبهنتایج آزمون همبستگی رتبه -12جدول 

Correlations 
VAR00002 VAR00001  

17100- 

17..0 

0 

07111 

1 

0 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00001 

Speaman's rho 07111 

1 

0 

17100- 

17..0 

0 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00002 

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).              
 

 ميليون ریال( 11) 31-52بندي بخش قيمتی اي اسپيرمن رتبهنتایج آزمون همبستگی رتبه -13جدول 

Correlations 
VAR00002 VAR00001  

170.0 

17.0. 

01 

07111 

1 

01 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00001 

Speaman's rho 07111 

1 

01 

170.0 

17.0. 

01 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00002 

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).              

 

 ميليون ریال( 11) 32-32بندي بخش قيمتی اي اسپيرمن رتبهنتایج آزمون همبستگی رتبه -12جدول 

Correlations 
VAR00002 VAR00001  

1720. 

17200 

0 

07111 

1 

0 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00001 

Speaman's rho 07111 

1 

0 

1720. 

17200 

0 

Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 
VAR00002 

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).              

 

های مختلف قیمتی ای اسپیرمن را در بخشخالصه نتایج آزمون همبستگی رتبه 90جدول 

 دهد.نشان می
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 هاي قيمتیاي اسپيرمن در تمامی بخشنتایج آزمون همبستگی رتبه -15جدول 

 

دهد نشان می 90های قیمتی در جدول ای اسپیرمن در تمامی بخشرتبهنتایج آزمون همبستگی 

-میلیون تومان( میان رتبه 12-97که در بخش قیمتی اول بازار خودروی ایران )بخش قیمتی 

بندی حاصل از فروش خودرو همبستگی مثبت وجود دارد. در واقع، در این بندی مدل و رتبه

باشد و نشان دهنده با رفتار مدل توسعه داده شده میبخش قیمتی رفتار بازار خودرو مطابق 

 باشد. اهمیت بسیار زیاد قیمت در مقایسه با عملکرد و امکانات می

 باشد.معیار قیمت در بخش اول قیمتی و انتخاب دقیق محصول مطابق با ارزش واقعی آن می

ش خودرو همبستگی بندی حاصل از فروبندی مدل و رتبههای قیمتی، میان رتبهدر سایر بخش

مثبت وجود ندارد. در واقع، با افزایش قیمت و امکانات، بازار خودرو نتوانسته است رفتار 

منطقی در خرید خودرو با بیشترین ارزش خرید داشته باشد. به عبارت دیگر، با افزایش قدرت 

 کنند. نمیصورت کامال منطقی و حسابگرانه )مشابه بخش اول قیمتی( رفتار خرید، مشتریان به

 اعتبارسنجی مدل
بنددی قیمتدی بدازار خدودرو     در صنعت خودروی ایران تاکنون، تنها مدل موجود جهدت بخدش  

مدلی بوده است که در آن ابتدا خودروهای موجود در بازار براساس کمترین قیمت تا بیشترین 

تقریبدی و  هدای  شدند و سپس براساس بیشترین درصد رشد قیمت در محددوده قیمت مرتب می

شد(، نقار شکست )که بر اساس درک خبرگان از رفتار بازار خودروی ایران درنظر گرفته می

های قیمتی با نظدر خبرگدان و   شدند. در این روش تقریبی، تعداد بخشهای قیمتی تعیین میبازه

 همبستگی مثبت میان دو رتبه بندی اسپیرمن اینتیجه آزمون همبستگی رتبه بخش قیمتی ردیف

 وجود دارد شودرد می   % فرض 0در سطح معناداری میلیون تومان 97-12 9

 وجود ندارد شودپذیرفته می   % فرض 0در سطح معناداری میلیون تومان 19-06 1

 نداردوجود  شودپذیرفته می    % فرض 0در سطح معناداری میلیون تومان 03-20 0

 وجود ندارد شودپذیرفته می    % فرض 0در سطح معناداری میلیون تومان 29-09 2

 وجود ندارد شودپذیرفته می    % فرض 0در سطح معناداری میلیون تومان 02-99 0

 وجود ندارد شودپذیرفته می    % فرض 0در سطح معناداری میلیون تومان 92-36 6
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 شده است.درک نسبی از رفتار بازار خودرو تعیین می

قیمتی بازار خودرو را ارائه داده است کده در دو   بندیپژوهش فوق روشی آماری جهت بخش

ها بررسدی شدده و براسداس دو    دهد  در مرحله اول، تمامی دادهبندی را انجام میمرحله، بخش

نمایی در یکدی از دو زیدربخش اولیده کده ایجداد      معیار فاصله اقلیدسی و فاصله حداکثر درست

هدا وجدود   یابد که امکان تفکیدک خوشده  ه میشوند این کار تا جایی ادامشود، قرار داده میمی

بنددی هدم   باشد  اول اینکده امکدان خوشده   نداشته باشد. این الگوریتم دارای دو مزیت اصلی می

هدای بهینده   کندد. همچندین تعدداد خوشده    معیارهای پیوسته و هم معیارهای گسسته را فراهم مدی 

 رسد. حد امکان به صفر می شود، در نتیجه احتمال خطا تاتوسط خود الگوریتم تعیین می

. مقایسده نتدایج مددل ارائده شدده در      روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است

بنددی ارائده شدده    دهد که سطح پدنجم بخدش  این تحقیق با روش موجود در صنعت خودرو نشان می

باشد که نشدان  می بندی موجود در صنعت خودرودر این پژوهش تا حد بسیار زیادی مطابق با بخش

تدر  بندی در مدل پیشنهادی کامدل باشد. سایر سطوح بخشدهد مدل از اعتبار کافی برخوردار میمی

روش در بخدش تعیدین وزن معیارهدا از    دهدد.  بودن روش جدید نسبت به روش کنونی را نشدان مدی  

 ی شود.  ت تا از خطای احتمالی نظرات خبرگان نیز جلوگیرشده اس آنتروپی شانون استفاده

 نتيجه گيري
نوع خودروی نو در بازار خودروی ایران وجود دارد کده نسدبت بده یدک       055امروزه بیش از 

های خودروها با سدطح عملکدردی و فندی    دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته است. تنوع مدل

مشدتریان و  های متفاوت امکان انتخاب خودرو را هم برای متفاوت، امکانات متنوع و نیز قیمت

ترین خودرو، معیارها قابلیت جبراندی  جا که در انتخاب بهینهکند. از آنهم برای رقبا دشوار می

زیرگدروه سازشدی مددل     -های جبراندی با سایر معیارها را دارند، مدل تاپسیس از خانواده روش

ه آن اسدت کد   تاپسدیس  هدای روش از جملده مزیدت  باشد. ها میبندی خودرومناسبی جهت رتبه

توانند دارای واحدهای سدنجش متفداوتی بدوده و طبیعدت     کار رفته برای مقایسه میبهی معیارها

هدای منفدی و مثبدت بده شدکل      تدوان از شداخص  عبارت دیگدر مدی  منفی و مثبت داشته باشند. به

 . ترکیبی در این تکنیک استفاده نمود
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کدارگیری  بدا بده   تاپسدیس خوشده بنددی دومرحلده ای و    -پژوهش فوق، روشی ترکیبدی دیمتدل  

بنددی درون بخشددی  بنددی و رتبدده دهددی آنتروپدی شددانون جهدت بخددش  ای روش وزندومرحلده 

خودروهای سواری بازار خودروی ایران ارائه داده است. مدل ابتدا با اسدتفاده از روش دیمتدل،   

بنددی  کند. سپس با اسدتفاده از روش خوشده  بندی را انتخاب میترین معیار جهت بخشمناسب

بندددی باشددد(، بخددشحلدده ای و براسدداس معیددار انتخدداب شددده )کدده قیمددت خددودرو مددی  دومر

دهدد. سدپس بدا اسدتفاده از     خودروهای سواری بازار ایران را در شش سطح مختلف انجدام مدی  

دهی آنتروپی شانون، بده تمدامی امکاندات خودروهدا، عملکدردی، امکاندات، ارزش       روش وزن

شدود و بدا اسدتفاده از روش    اسدب تخصدیص داده مدی   برند، ارزش اسدتایل و نیدز قمیدت وزن من   

بندی خودروها براساس تمامی مشخصدات عملکدردی، امکاندات، ارزش برندد، ارزش     ، رتبهتاپسیس

ها در هر بخش قیمتی و در مقایسه با رقبدای موجدود در هدر بخدش )تدا قیمدت       استایل و نیز قیمت آن

های قیمتی باالتر نیز بده همدین   خودروهای سایر بخششود. برای میلیون ریال( انجام می 755کمتر از 

تدرین معیدار بخدش بنددی، دوم     توان ادامه داد. سهم علمی این پژوهش، اول انتخاب مناسبروال می

ای کارگیری دومرحلده بندی اتوماتیک بازار خودروی ایران، سوم بهکارگیری روشی جهت بخشبه

-معیارهدا و یهدارم اسدتفاده از تاپسدیس جهدت رتبده      دهی به تمامی روش آنتروپی شانون جهت وزن

جا که تااکنون پووشیای ملمای در    از آن باشدد. بندی درون گروهی در صنعت خودروی ایران می

بندی خودروشای بازار ساواری ایاران اامااش ایاده اسال، مادل پییان ادی در ایا          زمینه رتبه

در باازار خاودروی ایاران از    بنادی آکادمیا    بنادی و رتباه  منوان اولی  مدل بخاش پووشش به

  جذابیل باالیی برای فعاالن صنعل خودرو و ایز خریداران برخوردار خواشد بود.
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