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Abstract
The present research is aimed to evaluate individual preferences in the choice of domestic
and foreign products in complex social systems. For this purpose, an agent-based modeling is
used. According to this methodology, consumers are defined as the agent. For each consumer
agent, preferences were defined as a function based on the concept of marketing mix. Also,
the variable of social influence was considered as a factor that create network structure as
well as preferential attachment. The refrigerator buyers in the previous month are considered
as the statistical population of this research. Moreover, the sample size of the present research
was limited to 110 samples using available sampling. Furthermore, data were collected using
questionnaire and pairwise comparison matrix. The simulation that was run through the Net
Logo software showed the tendency toward foreign goods preference compared to domestic
products in the future. Different scenarios indicated that consumers’ domestic goods
preference are affected by goods quality and price rather than their promotion and
distribution.
Keywords: Buyer Preferences, Agent-based Modeling, Home Appliances, Consumer
Behavior, Net Logo.
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چكیده
هدف این پژوهش ،تحلیل ترجیحات افراد در خرید کاالی داخلی یا خاارجی در نظاا هاای پیچیادة اجتمااعی اسات.
بدینمنظور ،از روش شبیهسازی عاملبنیان استفاده شدهاست .در ایان روش ،مصارفکننادگان در جایگااه عامال ترریاف
شدهاند؛ سپس رفتار مصرفیِ هر عامل بهصورت یک تابع براساس مفهاو آمیتتاة بازاریاابی ترریاف شادهاسات .همچناین
متغیر نفوذ اجتماعی ،عاملی که ساختار شبکة پیوست ترجیحی( )PAرا به وجود میآورد ،در نظر گرفته شده است .جامراة
آماری این پژوهش ،خریداران یتچال در یک ماه گذشته است .باا روش نموناهگیاری دردساترس ،دادههاا از  991نموناه
گردآوری شد .دادهها با پرسشنامه و ماتریس مقایسات زوجی گردآوری شدند .شبیهسازی در نر افزار نتلوگو ،تمایل به
ترجیح کاالی خارجی به کاالی داخلی را نشان میدهد .بررسی سناریوهای متتلاف ،نشاان مایدهاد کاه تارجیح کااالی
داخلی مصرفکنندگانِ شبکه ،بیش از آنکه از توزیع و ترویج تأثیر بپذیرد ،از ویژگی و قیمت آن تأثیر میپذیرد.
کلمات کلیدی :ترجیح خرید ،مدلسازی عامل بنیان ،لواز خانگی ،رفتار مصرفکننده ،نت لوگو.
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مقدمه
در مورد صنایع متتلاف باهویاژه محصاوالت لاواز

داخلی ،فروش و تولید آنها را ارتقا بتشید .بدیهی اسات

خانگی ،برخی از مرد مرتقدند که محصوالت خاارجی

ارتقااای فااروش محصااوالت داخلاای ،موجااب رشااد

در مقایسه با محصوالت مشابه داخلی بهترند؛ ولی گاهی

اقتصادی کشور خواهد شد.

برخی محصوالت داخلای بهتار از محصاوالت خاارجی

حقیقااااای و حساااااینزاده ( ،)9311باااااا مقیااااااس

هستند یا حداقل با محصوالت خارجی برابری میکنناد.

 ،CETSCALEدیواندری و همکاران ( ،)9311با روش

باوجود این ،مصرفکننده باه خریاد محصاول خاارجی

تئااوری دادهبنیاااد و حیاادرزاده و همکاااران ( ،)9311بااا

تمای ال دارد .در بازارهااای رقااابتی امااروز کااه مشااتریان

روش تحلیل شکاف ،رفتاار مصارفکنناده را بررسای و

گزینه های زیاادی دارناد ،راهکارهاای تتصایص مناابع

تحلیل کردهاند .همچنین در بررسی رفتار مصرفکنناده

باید برای پاستگویی به سه سؤال اساسی هدایت شاوند:

از روشهااای آماااری و الگوهااای اقتصادساان ی باارای

مشتریان چه کسانی هستند؟ نیازهاا و خواساتههاای آناان

الگوهای حل مسئله استفاده شدهاسات ( ،)9311اماا ایان

چیست؟ و از همه مهامتار اینکاه آنهاا درباارة کاالهاا و

رویکردهااا باایش از حااد ساااده هسااتند و ویژگاایهااای

فرالیتهای بازاریابی سازمان چه فکری میکنناد؟ (وود

جامعنگری ،ترامل ،بازخورد و قدرت توضایح مراانی را

و روبرتسون.)4111 ،9

دربرندارند .مدلهای رفتار مصرفکننده ،بیشتر رویکرد

نادیدهگرفتن جنبههای محلی برندها میتواناد باعا

جزءگرایانااه دارنااد و تااوان ارا ااه یااک دیاادگاه کلاای

از دسااترفااتن سااهم بااازار شااود (کااریج و دوگااالس،4

درخصااور رفتارهااای مصاارفکنناادگان را ندارنااد.

 .)9116برای مثال یک نگارش سااده و قاوی مثال «ایان

همچنااین ایاان ماادلهااا نماایتواننااد رفتارهااای مصاارف-

واکنش منفای

کنندگان را در شبکههای اجتمااعی کاه در آن بااهم در

مصرفکننده میشود .همچنین ،برندهای جهانی به دلیل

ترامل هستند ،تبین کنند .افزونبراین ،مدلهاای مرساو ،

اخاااتالف فرهنگااای باااین کشاااورها ،اقتصااااد و ادرا

تصویر ایستایی را از رفتار مصارفکننادگان ارا اه مای-

مصرف کننده در مقایسه با برندهای رقیب به جذب تما

دهند .درحالیکه ایان رفتارهاا ،پویاا و متغیار باا شارای

بازار قاادر نیساتند .درحقیقات ،برنادهای محلای کاه بار

زماناه ماایباشاند .پویاااییشناساای سیسااتم و شاابیهسااازی

نیازهای محلی منطبق می باشند؛ رقیباان اصالی برنادهای

عاملبنیاان ،دو روش مناساب بارای مادلساازی مساا ل

جهانیِ شناختهشده هستند (دونکان و رمپراساد.)9115 ،3

2

کاال را بترید ،این امریکایی است» باع

پیچیده هساتند .هرچناد محققاانی چاون وا او و وانا

تحلیل علال تارجیح محصاول خاارجی باه محصاول

( )4192با روش پویاییشناسی سیساتم ،رفتاار مصارف-

مشابه داخلی کمک میکند تا مشکالت شناختهتر شوند

کننده را بررسی کاردهاناد؛ اماا باه نظار مایرساد ترادد

و راهحاال مناساابی باارای آنهااا اندیشاایده شااود .بااا رفااع

متغیرهااا و ترااامالت زیاااد بااین آنهااا ،ماادلسااازی رفتااار

مشکالت ،مای تاوان نظار مصارفکنناده را باه مصارف

مصرفکننده را با استفاده از پویااییشناسای سیساتم ،باا

محصوالت داخلی جلب کرد و ضمن حمایات از تولیاد

مشاکل مواجهااه مایکنااد .بناابراین ،بااهکااارگیری روش
عاملبنیان بهدلیل اینکه نیاز به متغیرها و تتماین تواباع را

1 Wood and Robertson
2 Craig and Douglas
3 Duncan and Ramaprasad

4 Rui Zhao and Shaozhio Zhong
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مرتفع میسازد ،برای مدلسازی رفتار مصرفکنناده در

اطالعااات ،بااه تبلیغااات دهااانبااهدهااان وابسااته هسااتند

شرای پیچیده گزینة مناسبی خواهد باود .پاژوهشهاای

(دهدشتی ،عقیلی .)9312 ،ایان ارتباطاات مایتواناد در

 )4111( 4و باان

قالب یک شبکه توصیف شود .یک شبکة تصادفی برای

سرید و همکاران )4119( 3تأییدی بر این موضوع اسات.

ساختار شابکههاای دنیاای واقرای نماایشدهنادة خاوبی

باتوجه به موضوع گفتهشده ،هدف مقالاة حاضار مادل-

نیست .واقعبینانهتار آن اسات کاه از مادلهاایی اساتفاده

ساازی تاارجیج مشااتریان در خریاد کاالهااای داخلاای یااا

شود که در آن هر مصارف کنناده ،مصارفکننادههاای

خارجی با به کارگیری شبیهسازی عاملبنیان میباشد.

دیگااری را م ایشناسااد ،بنااابراین ماادل شاابکة اجتماااعی

اسااچرامن و همکاااران ،)4191( 9وان ا

2

پیوسات ترجیحای (باراباسای و آلبارت ،)9111 ،ماادلی
ادبیات نظری

مناسب برای توضیح چنین وضریتی است .شبکة پیوسات

در یااک ترریااف جااامع ماایتااوان گفاات کااه رفتااار

ترجیحی ،شابکهای اسات کاه در آن عامالهاای جدیاد

مصرفکننده یرنی تصمیم نهایی او با توجه به اکتسااب،

(مصارفکننااده) ،بااا اتصاال بااه عاماالهاای قاادیمی کااه

مصرف و رهاایی از کاالهاا ،خادمات ،زماان و نظارات

بیشترین ارتباط را با هم دارند ،شبکه را توسره میدهناد.

بتشهای متتلف تصامیم گیاری در یاک دورة زماانی

اگاار بشااود بااه ایاان اهااداف دساات یافاات ،بااه در

و

است (سید جوادین و اسفیدانی.)9319 ،

شناخت رفتاار مصارفکنناده مایتاوان دسات یافات و

رفتاار مصارفکنناده تحات تاأثیر عوامال اجتمااعی
قرارماایگیاارد .ایاان عواماال اجتماااعی از گااروههااای

ماایتااوان رفتارهااا را دقیااق بررساای کاارد (حیاادرزاده و
همکاران.)9311 ،

کوچااک ،افااراد خااانواده و جایگاااه و نقااش اجتماااعی
مصاارفکننااده تشااکیل ماایشااوند .ایاان عواماال باار

مدلهای رفتار مصرفکننده

واکنشهای مصرفکننده شادیدا تاأثیر مایگذارناد.هر

در طول دهههای گذشته ،چندین مدل بارای تحلیال

فرد با افراد دیگر در ارتباط است و گروههاای کوچاک

رفتار مصرفکننده ارا اه شاده اسات .ایان مادلهاا باه-

زیادی بر رفتار فرد تاأثیر مایگذارناد ،ولای گاروههاای

طورکلی برای ارا ه چشماندازی کلای از اتتااذ تصامیم

مرجع ،مستقیم یا غیرمستقیم برای نقاط مقایسه یا ارجااع

خریااد ،در نظاار گرفتااه شاادهانااد .در ماادل رفتااار خریااد

در شکلدادن به رفتار یا نگرش فارد تأثیرگاذار هساتند.

هوارد-ش  ،)9161( 5چگونگی تبدیل دادههای خاصی

اغلب مرد نیز تحت تأثیر گروههای مرجری هساتند کاه

در پاسخ به محر های بازاریابی به محر هاایی نظیار

عضو آنهاا نیساتند (کااتلر .)9319 ،مرماوال مشاتریان در

خرید و یا پاسخهای رفتاری دیگر از راه یادگیری تبیاین

درون شبکهای از ارتباطات و از راه تبلیغات دهانبهدهان

شدهاست .مدل رفتار خریاد انگال – کاوال

بر رفتار مصرفی یکدیگر تاثیر میگذارند .مشتریانی کاه

ول ( ،)4115اساسااا طرح ای باارای سااازماندهی ساااختار

کاااملی از ویژگاایهااای

دانش رفتار مصرفکننده به کار گرفتاه مایشاود .مادل

خار محصول یا خدمت نداشتهاند ،مرموال برای کسب

دنیس برگرفته از نظریة رفتار عقالیی میباشد .دنایس باا

1 Schramm
2 Zhang
3 Ben Said

4 Preferential Attachment
5 Haward - Sheth

ت ربااه خریااد نداشااته یااا در

–باال
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یااک ماادل اولیااه کااه برگرفتااه از نظریااة رفتااار عقالیاای

رفتار مصرف کننده مانند درگیری مصرفکننده ،انتشاار

می باشد ،با افزودن چندعامل دیگر ،مادل را در بررسای

نوآوری و رهباران افکاار را پوشاش مایدهاد (وانا

،

رفتار مصرفکنندة الکترونیکی ارا ه کرده است (دنایس

.)4111

9و همکاران.)4111 ،

1

بِااتماان ( )9111در ماادل خااود مصاارفکننااده را

مادل نیکوزیاا )9166( 4بار ارتبااط باین شارکت و

دارای ظرفیت محدود برای پردازش اطالعات توصایف

مصاارفکننااده بااالقوهاش تمرکااز دارد .بااهطااورکلی،

میکند .او مرتقد است کاه مصارفکننادگان باهنادرت

شاارکت از راه پی اا هااای بازاریااابی و تبلیغااات بااا

گزینههاای پیچیاده در تصامیمگیاری را ت زیاهوتحلیال

مصرفکننادگان ارتبااط برقارار مایکنناد .در عاو

میکنند و راهکارهای بسیار ساده را اعمال میکنند.

مصرفکنندگان نیز با پاسخهای خریدشان باه شارکت
گره میخورند.

1

مدل ویلکی ( )9112فرایند رفتار مصارف کنناده را
فراینااادی ساااهمرحلاااهای کاااه در هریاااک از مراحااال

جاگر و جانسن )9111( 3مدلی به نا کانسایومت 2را

مصرفکننده فرالیتهای خاصی را ان اا مایدهاد ،در

توسره دادهاند .این مدل از رفتار انسان با تمرکز بر رفتاار

نظر میگیرد .این مدل بر مبنای مفاهیم مارتب باا فرایناد

مصاارفکننااده اساات و بااه شاایوهای جالااب ،بساایاری از

تصمیمگیری خرید شکل گرفته است.

نظریههای پیشین روانشناسی مانند نظریههاایی در ماورد

مدل محر – واکنش (کاتلر  )9319از چهار بتش

نیازهااای انسااان ،فرایناادهای انگیزشاای ،تئااوری مقایس اة

محر

های بازاریابی ،محر هاای کاالن ،جرباة سایاه

اجتماعی ،نظریة یادگیری اجتماعی ،تئوری عمل مستدل

خریدار و واکنشهای خریدار تشکیل شدهاسات .جرباة

و غیره را ترکیب میکند.

سیاه ،خود از دو قسمت تشکیل شدهاسات؛ قسامت اول

باااان ساااارید و همکاااااران ( )4119یااااک ماااادل

خصوصیات فردی خریادار اسات کاه بار روی در

و

تاأثیر دارد و قسامت دو

مصرفکننده را که در یاک پارووة شابیهساازی باه ناا

واکنش او نسابت باه محار

مکرب( 5مشتریان شبیهساز رفتاار) اساتفاده شاده مررفای

فرایند تصمیمگیری خریدار است کاه بار روی رفتاار او

کردهاند .مدل مکرب اهداف زیر را فراهم مایکناد)9 :

تأثیر دارد .این مدل با توجه به جامریت و کااربرد زیااد،

شبیهسازی نگرش رفتاری ( )6BAمصارفکننادگان)4 ،

در مقایسه با سایر مدلهای رفتاار مصارفکنناده مبناای

اثرات اقدامات مصرف ناشی از ایان نگارش )3 ،اثارات

رفتار عامل های مصرفکننده قرار گرفتاهاسات (شاکل

مرطااااوف بااااه گذشااااته از ایاااان اعمااااال در خااااود

.)4-9

مصرف کنندگان و  )2واکنش با نا ت اری به تحاوالت
بازار و اثرات مرطوف به گذشته آنان در نگرش رفتاری
فردی .مدل مکرب مفاهیم اصلی از آثار نظری قبلای در

1 Dennis
2 Nicosia
3 Janssen and Jager
4 CONSUMAT
)5 CUBES (Customers BEhavior Simulator
6 behavioural attitudes

7 Betman
8 Wilkie
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شكل  .1مدل جامع رفتار مصرفکننده (کاتلر)193،1871،

مطالرات رفتار مصرفکننده اجازای رفتااری فاردی
را توصاایف ماایکننااد .ماادلهااای ناشاای از مطالرااات
بازاریابی ،پیچیدگی مدلهای پیشین را برای یاافتن ابازار

پیشینة پژوهش
روی وا و و وون

( )4192با رویکرد پویاییشناسی

تصمیمگیری بازرایاابی عملیااتی ،کااهش دادهاناد .ایان

سیسااتم ،واکاانش مصاارفکنناادگان بااه محصااوالتی بااا

ماادلهااا طرح ای کلاای را از رفتااار مصاارفکننااده ارا ااه

برچسب کربنی را ارا ه کاردهاناد .حقیقای و حساینزاده

ماایدهنااد ،امااا چنااد توصاایف عملیاااتی از فرایناادهای

( )9311میزان تمایل مصارف محصاوالت داخلای را باا

شناختی در نظر گرفتهشده را مراین مایکنناد .درنتی اه،

استفاده از یک مقیاس بینالمللای باه ناا CETSCALE

آنها در طراحی مادل رفتاار عملیااتی بارای شابیهساازی

که شیمپ و شارما )9111( 9مررفی کردهاند ،به صاورت

چندهزارنفری از مصرف کننادگان مناساب نیساتند (بان

کمّی اندازهگیاری کارده و مقادار آن را باا ساایر نقااط

ساارید و همکاااران .)4119 ،عااالوهبااراین ،ایاان ماادلهااا

جهان مقایسه کردهاناد .نتاایج اولیاه نشاان مایدهاد کاه

پویایی اجتماعی انواع متتلف ترامالت در باازار واقرای

مصرفکنندگان با روحیة ملیگرایی زیاد (در مقایسه باا

را مطرح نمیکنند.

مصرفکننادگان باا روحیاه ملایگرایای کام) ارزیاابی
1 Shimp and Sharma

 / 936تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )42بهار 9316

بهتری از محصوالت داخلی دارند؛ اماا بررسای دقیاقتار

مقابله با تغییرات پویا و پیچیدگی در محی کسبوکاار

نشان میدهد این مصرف کنندگان ،محصاوالت داخلای

در دنیای واقری را میسر میکند.

را مطلوبتر از محصوالت خارجی نمیدانند.

بن سرید و همکاران ( )4119جامرهای مصرفکنندة

دیواناادری و همکاااران ( )9311در بررساای رفتااار

م ازی ای اد کردهاند کاه مایتواناد بارای شابیهساازی

مصرفکنندگان و تولیدکنندگان لاواز خاانگی ایاران،

اثاارات راهکارهااای بازاریااابی در زمینااة بااازار رقاباات

الگوی رفتار مصرفکنندگان را طراحی کردهاند .نتاایج

استفاده شود .همچنین شبیهسازی رفتار مشتری (مکراب)

این مطالره نشاان مایدهاد کاه مصارفکننادگان لاواز

را ارا ه کردهاند که برای اجرای مادل مصارفکنناده و

خااانگی ایااران دارای سااه الگااوی رفتاااری عقالیاای،

شبیهسازی نفوذ چندعاملی ای ااد شادهاسات .ایان مادل

احساسی و هوشمند هستند.

سازی نشان میدهد که مدل عاملبنیان ،مفاهیم اصالی و

ر یسی و همکااران ( )9315عوامال ماؤثر بار خریاد
برندهای خارجی را مطالراه کاردهاناد .نتاایج حاصال از

ویژگاایهااای شااناختی تحقیقااات بازاریااابی و رواناای-
جامرهشناختی بر روی مصرف را توصیف میکند.

پژوهش حاضر در بتش کیفای نشاان مایدهاد کاه 15

عامل مؤثر در مصرف برندهای خارجی وجود دارد کاه

روششناسی پژوهش

کیفیت ،تنوع ،بهروزباودن و غیاره از جملاه ایان عوامال

شااکل ( )3-9روش ان ااا کااار را نشااان ماایدهااد.

هستند که در ابراد کلیِ عوامل درونی ،سازمانی ،فاردی،

همچنانکه در شکل مشاهده میشاود ،در گاا نتسات،

اجتماعی ،اقتصادی ،جمریتشناختی ،فرهنگی و سیاسی

تابع ترجیح تادوین مایشاود .خروجای ایان تاابع ،ناوع

تقسبم شدهاند .در بتش کمّی ،نتایج یافتهها نشاان مای-

ترجیح و ورودیهای آن مؤلفههای مؤثر بار مشاتری در

دهااد کااه از منظاار متتصصااان ،عواماال فرهنگاای و در

ترجیح کاالست .مؤلفاههاای ماؤثر بار تارجیح کااال بار

دیادگاه مصارفکننادگان ،عوامال درونای ،از م ماوع

اساس مبانی علمی-پاژوهش عبارتناد از :ویژگای کااال،

عوامل مؤثر ،امتیاز بیشتری کسب کردهاند.

قیمت کاال ،ترویج و نحاوة توزیاع .همچناین حساسایت

اسچرا و همکاران ( ،)4191یاک مادل عامالبنیاان

مشتری برای هرکدا از این متغیرها ،ورودی این تابع در

( )ABMبا عاملهای مصرف کننده و ناا ت ااری ارا اه

نظر گرفته میشود .برای اندازهگیری مؤلفههای ویژگی،

دادهانااد .ایاان ماادل ،منحناایهااای نااا ت اااری و انتشااار

تاارویج و نحااوة توزیااع کاااال ،پرسشاانامهای را محقق اان

محصول را برای مطالرة انتشاار ناوآوری ،باه ترتیاب در

طراحی کردهاند.

سطوح خرد و کالن ،نشان میدهد.
واناا

( )4111بااا ای اااد ترااداد زیااادی از عواماال

مصرف کنندة ناهمگن در بازار مصنوعی ،با شابیهساازی
چندعامله ( )9MASپدیدة اثر طرمة نوساخته را نمایاناده
اسااات .اساااتفاده از ترکیاااب  ABMو روش  MASدر
مطالره رفتار مصرفکننده و باازار ،یاک پتانسایل بارای
1 multi-agent simulation
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شكل  -2روش و مراحل اجرای پژوهش

همچنین اطالعاات مرباوط باه عامال مصارفکنناده

روا ی آن نیاز از طریاق رواساازی محتاوایی تأییاد شاد.

شامل سن ،جنسایت ،تحصایالت ،شاغل ،میازان تقریبای

باادینصااورتکااه باارای اطمینااان از روایاای پرسشاانامه،

درآمد و منطقاة ساکونت باا ایان پرسشانامه گاردآوری

نظاارات اصااالحی هشاات نفاار از اعضاااء هیااات علماای

شاادهاساات .اطالعااات ذکرشااده ،باارای محاساابة طبق اة

دانشگاه با تتصص مدیریت بازرگانی لحاظ شد .پایایی

اجتماعی عاملها به کاررفتهاست .این پرسشانامه پاس از

پرسشنامه با از آلفای کرونباخ بررسی شادهاسات .نتاایج

ترریف عملیاتی هر کدا از مؤلفهها طراحی شادهاسات.

محاسااااااااابة آلفاااااااااای کرونبااااااااااخ مطاااااااااابق
جدول است:

جدول :آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه
متغیر

آلفای کرونباخ

ویژگی

0 / 698

ترویج

0 / 751

توزیع

0 / 726
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برای اندازهگیری قیمت کاال ،میانگین قیمت فاروش

ارتباطات باین عامالهاای مصارفکنناده ،از طریاق

کااال در نقااط متتلاف شاهر تبریاز محاسابه شاد .بارای

متغیر نفوذ اجتماعی و مطابق با شابکة پیوسات ترجیحای

اندازهگیری حساسیت مصرفکنندگان باه هار کادا از

در محی نر افزار نت لوگو ای اد شد .در این محی هر

مؤلفهها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شدهاسات.

عامل (مصرفکننده) هنگا مواجهاه باا کااال نسابت باه

این پرسشانامه دو باه دو اهمیات هرکادا از مؤلفاههاای

پذیرش یا رد کاال بر اساس تاابع تارجیح تصامیمگیاری

خرید کاال را از دیدگاه مصرفکننده نشان میدهد.

می ند .عاملهای کاال نیز بسته به نوع داخلی یا خاارجی

جامرة آماری پژوهش ،خریاداران یتچاال در یاک

آن بهصورت تصادفی توزیع شدهاند.

ماه گذشته از زماان مطالراه طارح مایباشاد .باتوجاه باه

جامرة آماری از نظر حساسیت به مؤلفههای مؤثر بار

نامشتص بودن اعضای جامرة آماری (جامرة نامحادود)

ترجیح کاال همگن نیستند .بنابراین با فر

مناسبباودن

رعایاات شاارط تصااادفیبااودن در انتتاااب نمونااههااا

جامره برای نشاندادن این تفاوت ،تابع توزیاع نرماال باه

غیرممکن میباشد .همچنین نمونهها باید با عنوان تحقیق

کار گرفته شاد .باه هار عامال مصارفکنناده در محای

مرتب باشند ،بنابراین تنهاا کساانی بارای اعضاای نموناه

شبیهسازیشده ،باا توجاه باه طبقاة اجتمااعی آن عامال،

باید انتتاب شوند که در یک ماه اخیر به خرید یتچاال

یاا اک مقاااادار تصااااادفی از بااااازة ] [   ,   

اقاادا نمااودهانااد .بنااابراین دالیاال ،همچنااین بااه دلیاال

اختصار یافتهاست  .میانگین حساسیت به هار کادا

محدودیت زمانی برای گردآوری دادههاا روش نموناه-

از مؤلفهها و  انحراف از مریار تابع توزیع نرمال است.

گیری دردسترس باه کارگرفتاه شاد ،بادینصاورتکاه

پس از اعتبارسن ی و تأیید مدل ،دادههای حاصل از

کسانی که در یک ماه اخیر یتچال خریادهاناد ،از آناان

ت زیهوتحلیل پرسشانامه وارد مادل شادند .ساناریوهای

پرسااش صااورت گرفتااهاساات .ایاان افااراد بااا مررفاای

مورد نظر بررسی شدند و نتاایج حاصال از آنهاا مطالراه

فروشگاههای لواز خانگی شناسایی میشادند .بناابراین

شد.

از طریق نمونهگیری دردسترس ،دادهها از  991خریادار
گردآوری شد .از  991نمونه 919 ،ماورد برگشات داده

یافتهها

شاادند .پااس از تاادوین تااابع تاارجیح ،ماادل شاابیهسااازی

تابع ترجیح

طراحی شد .بدین منظور نر افزار نتلوگو باه کاار رفتاه

مطابق با روش پژوهش و بر اساس یافتههاای وانا

است .ابتدا عاملهاای مصارفکنناده و کااال در محای

( )4111تابع ترجیح به صورت زیر تدوین شدهاست:

شبیهسازی ترریف شدند؛ هر عامل مؤلفههای مرباوط باه

(رابطه)9

خااود را دارد .باارای عاماال کاااال ،مؤلفااههااای آمیتتااة
بازاریابی و برای عاملهای مصرفکننده ،حساسیت آنها

PRE i  PS i * Pi  FS i * Fi  susi * ad i
 ft i * inf li

نسبت به این مؤلفهها ترریف شه است؛ همچنین برای هر
عامل مصرفکننده یاک تاابع تارجیح اختصاار یافتاه
است.

در ایااان تاااابع  PRE iناااوع تااارجیح کااااالی i

(   iداخلی یا خارجی) با عامل مصارفکنناده را نشاان
میدهد PS i .پارامتر حساسیت به قیمت عامل مصرف-
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کننده به کاالی  iو  Piقیمت کاالی  iمیباشادFS i .

متغیرهای تابع ترجیح به ازای هر عامل مصرفکننده

پااارامتر حساسایت بااه ویژگاای عاماال مصاارفکننااده بااه

از  2-9اختصار مییابد .تابع ترجیح برای هر عامال باه

کاالی  iو  Fiویژگای کااالی  iرا نماایش مایدهاد.

صورت منحصر به فارد و بساته باه ناوع کااال اختصاار

پارامتر حساسیت عامل باه تبلیغاات کااالی  iباا  susiو

مییابد .اطالعاات مرباوط باه متغیرهاای تاابع تارجیح و

شدت تبلیغات کاالی  iبا  ad iنشاان داده شاده اسات.

ویژگیهای عامل مصرفکننده و عامل کااال مطاابق باا

 ft iپارامتر تأثیرپذیری یک عامل از سایر عاملهاا بارای

جدول  4میباشد.

کاالی  iبوده و  inf liنفوذ اجتماعی عاملهاای دیگار
بر هر عامل را نشان میدهد.
جدول  4-1حساسیت افراد طبقه پایین اجتماعی
نوع طبقه

پارامترهای

(ترداد نمونه)

نرمال

پایین
)(58

متوس

باال

حساسیت به

حساسیت به نفوذ

تبلیغات

اجتماعی
0 / 2566

حساسیت به قیمت

حساسیت به ویژگی

میانگین

0 / 2195

0 / 4103

0 / 1136

انحراف مریار

0 / 1315

0 / 01268

0 / 1144

0 / 1267

آزمونt-

0 / 000

0 / 000

0 / 000

0 / 000

میانگین

0 / 1323

0 / 2987

0 / 1720

0 / 3970

انحراف مریار

0 / 0765

0 / 1310

0 / 1247

0 / 1005

آزمونt-

0 / 000

0 / 000

0 / 000

0 / 000

میانگین

0 / 1438

0 / 5359

0 / 0883

0 / 2319

انحراف مریار

0 / 0897

0 / 0665

0 / 0855

0 / 2319

آزمونt-

0 / 000

0 / 000

0 / 001

0 / 000

جدول  2-4خصوصیات کاالی داخلی یا خارجی
قیمت

ویژگی

ترویج

توزیع

پارامترهای کاالی داخلی

میانگین

0 / 2367

0 / 5590

0 / 6270

0 / 6137

پارامترهای کاالی خارجی

میانگین

0 / 7632

0 / 7462

0 / 6683

0 / 6711

میاانگین و انحااراف مریاار مناادر در جاادول باارای

موجااود در جامرااة آماااری در محاای ناار ¬افاازاری

تتصیص داده¬ها بارای عامال¬هاای مصارف¬کنناده

شاابیه¬سااازی ماای¬شااود .باارای ای اااد ناااهمگنی در

بااه¬کااار باارده م ای¬شااود .باارای مثااال ،بااه هاار عاماال

عامل¬های این طبقه ،به عامل¬ها مقداری تصاادفی بار

مصرف¬کننده که در طبقاة پاایین اجتمااعی قاراردارد،

اسااس تااابع توزیاع نرمااال بااا میاانگین و انحااراف مریاار

به¬صورت تصادفی عاددی از باازه بارای حساسایت باه

مطابق با جدول  4-2اختصار¬می¬یاباد .باه¬عباارت

قیمت اختصاار مای¬یاباد .بادین¬صاورت نااهمگنی

دیگاار ،برااد از اختصااار داده¬هااا بااه عاماال¬هااای
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مصرف¬کننده در محی مدل-سازی ،کل جامره (طبقة

جمریت مصرفکننده در محی مدلسازی و نسبت هار

پایین) دارای توزیع نرماال باا میاانگین و انحاراف مریاار

طبقه از جامره (نسبت جمریت هر طبقه باه کال جمریات

طبقة پایین (جدول  )9-2خواهد بود .این روند برای هار

جامره) از جانب کاربر تغییریافتنی اسات ،بناابراین مادل

سه طبقه اجرا شده¬است .مطابق باا جادول  ،9-2نتاایج

شبیهسازیشده بارای هار جامراة دلتاواه قابلیات تنظایم

آزمون ترمایم¬پاذیری داده¬هاای حاصال از نموناه را

دارد.

نشان می¬دهد.

با این پیش فر

که کاالها بر اساس نوع داخلای یاا

خارجی بودن آن ،به صورت تصادفی در جامرة آمااری
مدلسازی و شبیهسازی مدل
برای شبیه سازی بازار ،نتست با توجاه باه اطالعاات
جمریتشناختی جامرة مورد نظار ،ترادادی عامال بارای
جمریت مصرفکننده با خصوصیات متتلف ای اد شد.

توزیع شدهاند ،در محی شبیهسازیشده نیاز پراکنادگی
این کاال ها به صورت تصادفی توزیع شده است.
شککكل  9-2نمااایی از ماادل ساااختهشااده را نشااان
میدهد.

برای کاهش پیچیدگی ،اعضای جامره بر اسااس درآماد
به سه طبقه پایین ،متوس و باال دستهبندی شادند .میازان

شكل  1-4نمایی از محیط شبیه سازی شده در نرم افزار نتلوگو

اطالعات الز برای عامل کاالها که مصارفکنناده

داخلاای وجااود دارد .بنااابراین ،همااین ترااداد در محاای

نساابت بااه آن واکاانش نشااان مایدهااد ،شااامل ویژگاای،

شبیهساازیشاده بارای برناد داخلای و خاارجی ترریاف

قیمت ،ترویج و تبلیغات پیشبردی و توزیع محصول می-

شدهاست .فر

بر این اسات کاه خصوصایات کااال در

باشد .این اطالعات برای محصوالت داخلای و خاارجی

ابتدای دوره شبیهساازی مشاتص باوده و تاا انتهاای آن

اختصااار داده شاادهانااد .در نمونااة مطالرااهشااده44 ،

دوره شبیهسازی ثابت میماند.

دستگاه یتچال باا برناد خاارجی و  69دساتگاه باا برناد
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شكل  .2-4تعامل عامل با سایر عامل ها و کاالها

هر عامل مصرفکننده دارای دو ناوع ترامال اسات:

 : susiپارامتر حساسیت عامل به تبلیغات کاالی i

.9ترامل بین عامل مصرفکننده و عامل کااال مایباشاد.

 : ad iشدت تبلیغات کاالی i

ایاان تراماال بااا توجااه بااه مسااا لی ماننااد قیماات ،ویژگاای

 : ft iپارامتر تأثیرپذیری یک عامل از سایر عامالهاا

محصول ،تبلیغات و کانالهای توزیع برقرار میشاود.4 .

برای کاالی i

ترامل بین عاملهای مصارفکنناده برقراراسات .ترامال

 : inf liنفوذ اجتماعی عاملهای دیگر بر هر عامل

بین عاملهای مصرفکننده از طریق نفوذ اجتمااعی هار

 : iکاالی داخلی یا خارجی

عامل بر عامل دیگر میباشاد (شاکل  .)4-2ترامال ناوع
دو باع

تغییر در نگارش مصارفکننادگان نسابت باه

یک محصول میشود .برای نشان دادن ایان تراامالت از
شبکه اجتماعی پیوست ترجیحی استفاده شدهاست.
برای تریین ترجیح هر عامل مصرفکنناده باه کااال،
الگوریتم زیر ترریف میشود:
 : PREتابع ترجیح کاال
 : PRE Dتابع ترجیح کاالی داخلی

(رابطة )4
PRE D  PS D * PD  FS D * FD  susD * ad D
 ft D * inf lD

(رابطة )3

PRE F  PS F * PF  FS F * FF  susF * ad F
 ft F * inf lF

PRE  PRE D

PRE  PRE D

 : PRE Fتابع ترجیح کاالی خارجی
 : TRآستانة ترجیح
 : PS iحساسیت به قیمت عامل مصرفکننده
 : Piقیمت کاالی i

 : FS iحساسیت به ویژگی عامل مصارفکنناده باه
کاالی i
 : Fiویژگی کاالی i

Then

PRE D  TR

PRE  PRE F

Then

PRE F  TR

&

Else

PRE F  TR

PRE  PRE F

if

Else

PRE D  TR

} PRE  Max{PRE D , PRE F

if

Then

if
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0  PRE D , PRE F  1
TR  0 / 5

تأیید و اعتبارسنجی مدل

1

مدل طراحیشده بر پایة روش رند و راسات ()4199
تأییااد و اعتبارساان ی شاادهاساات .براساااس ایاان روش،
نتست مدل کدنویسیشده در نار افازار باا مساتندات و
مدل مفهومی این پژوهش مقایسه شد و سپس اشاتباهات
و خطاهای کدنویسای اصاالح شاد و ساپس جازء جازء
برنامه بررسی شده و خطاها برطرف شد .برای مثاال ،در
تابع ترجیح ،زمانی که حساسیت عامل مصرفکنناده باه
قیمت کاال افزایش دادهشود ،انتظاار مایرود کاه مقادار
تابع ترجیح بیشاتر شاود و درنتی اه تارجیح خریاد کااال
کمتر میشود .با آزماون تاابع ،ایان انتظاار در نار افازار
برآورده شد .برای بررسی رفتار کلای مادل کدنویسای-
شده ،داده های متتلف در شرای  ،به متغیرهاای ورودی
حاادی اختصااار داده شااد .ماادل باارایناساااس ،رفتااار
منطقی و ماورد انتظاار را ارا اه مایکناد .بارای مثاال باا
قراردادن آستانة ترجیح به مقدار حداکثر (یک) مشاهده
میشود کاه هایی یاک از مصارفکننادگان کااالیی را
ترجیح نمی دهند .همچنین برای آستانة حاداقل (صافر)،
تمامی مصرف کنندگان ساریرا کااالی دلتاواه خاود را
ترجیح میدهند .مدل بهگوناهای کدگاذاری شادهاسات
که وقتای در دادههاای ورودی خطاایی رخ دهاد ،مادل
یااک پیااا مبناای باار مشااکل در دادههااای ورودی بااه
مشاهدهگر ارا ه مایدهاد .بارای مثاال ،م ماوع درصاد
افااراد از طبقااات متتلااف بایااد یااک (یااا  100درصااد)
باشد ،در غیر اینصورت نر افزار پیامی مبنای بار «خطاا:
درصد جمریت درست نیست» ،به مشاهدهکننده میدهد.

برای هر عامل مصارف کنناده تاابع تارجیح ترریاف
شده و مقداردهی میشود .این تابع بار اسااس دادههاای
ورودی ،محاسبات را ان ا میدهد و مقداری را باه هار
عامل مصرفکننده اختصار میدهد.
باارای ای اااد ارتباااط هاار عاماال مصاارفکننااده بااا
عاملهای مصرفکننده دیگار در محای شابیهساازی و
همچنااین روش ارتباااط عاماالهااای مصاارفکننااده بااا
یکدیگر ،از شبکة اجتمااعی اساتفاده شادهاسات .شابکة
اجتماعی که باهصاورت تصاادفی ای ااد شاود ،سااختار
شبکههاای دنیاای واقرای را نماایش نمایدهاد ،بناابراین
واقعبینانهتار آن اسات کاه از مادلهاایی کاه در آن هار
عاماال مصاارفکننااده ،مصاارفکنناادههااای دیگاار را
میشناسد ،استفاده شود .بنابراین مدل پیوسات ترجیحای
نمایناادهای از شاابکههااای اجتماااعی در دنیااای واقراای
استفاده شدهاست .هرچند مدل های دیگری (مانند شبکة
تصادفی ،شبکة دنیای کوچاک و غیاره) نیاز بودناد کاه
ماایتوانسااتند بااه کااار باارده شااوند؛ ولاای شاابکة پیوساات
ترجیحی برای ایان پاژوهش مناساب باود .ای ااد شابکة
اجتماااعی باع ا

ماایشااود هاار عاماال مصاارفکننااده،

اطالعات کامل از شرای بازار را نداشته باشد.
در ابتدای شبیهسازی ،ترداد ترامالت میان عاملهای
مصرفکننده و کاالها کم است و رفتاهرفتاه باا افازایش
ترامل ،جمریت ترجیحدهنادة کااال زیااد مایشاود .ایان
رفتاااار ترجیحااای عامااالهاااا درسااات اسااات؛ چاااون
مصرف کننده بالفاصله نمایتواناد محصاولی را تارجیح
دهد .مصرفکننده پس از کسب اطالعات بیشتر و پاس
از مواجهشدن با کاالها و افراد بیشتر در جامره ،نسبت به
ترجیح یا تارجیحنادادن کااال اقادا مایکناد .همچناین
دادههااای ورودی بااه ناار افاازار از ت زیااهوتحلیاال مرتباار
علمی حاصل شدهاند ،برایناساس ،اعتبار خروجی مدل-

1 Verification and Validation

سازی را افزایش میدهد.
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ارزیابی سناریوها (سیاستها)
بااارای بررسااای ساااناریوها ،آساااتانة تااارجیح ثابااات

الاااف) تغییااار در حساسااایت باااه قیمااات و قیمااات
محصوالت:

(  ) tr  0.5در نظر گرفته شدهاسات .در مادل سااخته-

همان گونهکاه در شاکل  3-2مشااهده مایشاود ،باا

شااده ،از هشاات متغیاار باارای ای اااد ترجیحااات فااردی

افزایش حساسیت به قیمت کاال در افراد جامراه و ثابات

استفاده شدهاست .تأثیر هر کدا از این متغیرها باه شارح

نگهداشتن سایر متغیرها ،ترجیحات مصرفکننادگان باه

زیر به دست آمدهاست:

کاالی خارجی افزایش مییابد.

شكل  8-4افزایش حساسیت به قیمت مصرفکنندگان.1

همچنین با افزایش قیمت محصوالت داخلی و ثابت-
ماندن سایر متغیرها ،مشاهده میشود (شکل )-2-2که
مصرفکنندگان کاالی خارجی را خیلی بیشتر از
کاالی داخلی ترجیح میدهند .با افزایش قیمت
محصوالت خارجی و ثابتماندن سایر متغیرها ترجیح
مصرفکنندگان به نفع کاالی داخلی تغییر میکند .البته
این تغییر خیلی ناچیز است.
1

 9ح.قیمت د.ط :9بدین مرنی است که اگر حساسیت به قیمت در طبقه اجتماعی
پایین ،میزان ترجیحات کاالی داخلی با این نمودار مشتص می شود.

 / 922تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )42بهار 9316

شكل .4-4افزایش در قیمت کاالها.1

ب) تغییااار در حساسااایت باااه ویژگااای و ویژگااای
محصوالت:

طبقااه اجتماااعی) و ثاباات نگااهداشااتن سااایر متغیرهااا
ترجیحات مصارف کننادگان باه کااالی خاارجی ثابات

همان گونهکه در شکل 5-2 5-2مشاهده میشاود باا

میماند.

افزایش حساسیت به ویژگی در افراد جامره (به تفکیاک

2

شكل 5-4افزایش در حساسیت به ویژگی محصول در مصرفکننده

همچنااین بااا افاازایش ویژگاای محصااوالت داخلاای و

21

ثابتماندن سایر متغیرها ،مشاهده مایشاود (شاکل)6-2
که بیشتر مصرف کنندگان ،کاالی داخلای و باا افازایش
ویژگی محصوالت خارجی ،کاالی خاارجی را تارجیح
میدهند.

 9افزایش.ق.د. .خ .بدین مرنی است که اگر قیمت محصول داخلی افزایش یابد،
میزان ترجیحات کاالی خارجی با این نمودار مشتص می شود.
 4ح.ویژگاای د.ط 9باادین مرنای اساات کااه اگاار حساسایت بااه ویژگای در طبقااه
اجتماعی پایین ،میزان ترجیحات کاالی داخلی با این نمودار مشتص می شود.
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1

شكل  6-4تغییر در ویژگی محصوالت

) تغییااار در حساسااایت باااه تبلیغاااات و تبلیغاااات
محصوالت:

نگااااهداشااااتن سااااایر متغیرهااااا ،ترجیحااااات بیشااااتر
مصرفکنندگان به کاالی داخلی افزایش مییابد.

همانگونهکه در شکل 1-21-2مشاهده میشاود ،باا
افزایش حساسایت باه تبلیغاات در افاراد جامراه و ثابات

2

شكل 9-4افزایش در حساسیت به ترفیع در مصرفکنندگان

همچناین بااا افازایش تبلیغااات محصاوالت داخلاای و

تغییر افرادی که قبال کاالی داخلی را تارجیح مایدادناد

ثابتماندن سایر متغیرها ،مشاهده مایشاود (شاکل)1-2

نیز شامل می شود .یرنی هم افرادی که کاالیی را ترجیح

که بیشتر مصارف کننادگان کااالی خاارجی را تارجیح

نداده بودند و هم افرادی که قبال کاالی داخلی را ارجح

میدهند ،ولی همچنانکه در این شکل مشاهده میشود،

میدانستند ،به کاالی خارجی متمایل میشوند.

21

تفاوت بسیار ناچیزی با افراد تارجیحدهنادة محصاوالت
داخلی مشاهده میشود .با افازایش تبلیغاات محصاوالت
خااااارجی و ثابااااتماناااادن سااااایر متغیرهااااا بیشااااتر
مصرف کنندگان کاالی خارجی را ترجیح میدهند .این

 9افزایش.و.د. .خ بدین مرنای اسات کاه در صاورتی ویژگای محصاول داخلای
افزایش یابد ،میزان ترجیحات کاالی خارجی با این نمودار مشتص می شود.
 4ح.ترفیااع د.ط :9اگاار حساس ایت بااه ترفیااع در طبقااه اجتماااعی پااایین ،میاازان
ترجیحات کاالی داخلی با این نمودار مشتص می شود.
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1

شكل  3-4افزایش در ترفیع کاال

د) تغییاار در حساساایت بااه نفااوذ اجتماااعی و توزیااع
محصوالت:

کاالی خاارجی افازایش ماییاباد .ولای هماانگوناهکاه
مشاهده می شود ،باا افازایش حساسایت طبقاة اجتمااعی

همااانگونااهکااه در شااکل 1-2مشاااهده ماایشااود بااا
افزایش حساسیت به قیمت در افراد جامره و ثابات نگاه-

متوس  ،اختالف ترجیحدهنادگان دو کااالی داخلای و
خارجی ناچیز میشود و در گاهی اوقات برابر است.

داشااتن سااایر متغیرهااا ،ترجیحااات مصاارفکنناادگان بااه

شكل  7-4تغییر در حساسیت به نفوذ اجتماعی
همچنین با افزایش متغیر توزیع محصوالت داخلی و
ثابتماندن سایر متغیرها ،مشاهده مایشاود (شاکل) کاه

2

داخلاای و خااارجی ،تاارجیحدهناادگان تقریبااا برابااری را
نتی ه میدهد.

49

بیشتر مصرفکنندگان کاالی داخلی و با افازایش متغیار
توزیااع محصااوالت خااارجی ،بیشااتر مصاارفکنناادگان

 9افزایش.ت.د. .خ بدین مرنی است که اگر ترفیع محصول داخلی افزایش یاباد،
میزان ترجیحات کاالی خارجی با این نمودار مشتص میشود.

کاااالی خااارجی را تاارجیح ماایدهنااد .همااانگونااهکااه

 4ح.ن.اجتماعی د.ط :9بدین مرنی است که اگر حساسیت باه نفاوذ اجتمااعی در

مشاهده مایشاود ،افازایش در ایان متغیار بارای کااالی

طبقه اجتماعی پایین ،میازان ترجیحاات کااالی داخلای باا ایان نماودار مشاتص
میشود.
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شكل 14-4افزایش در متغیر توزیع کاال
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

1

مصاارفکنناادگان ،شاابکة پیوساات ترجیحاای ،شاابکهای

همانطورکه در مقدمه اشاره شاد ،یکای از ماواردی

مناسب برای بیان ارتباطات باین مشاتریان باه کاار رفتاه-

که برای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کاالها اهمیات

است .منظور از شبکة پیوست ترجیحی این است که هار

دارد ،تأثیرگذاری بر ترجیحاات خریاد مشاتریان اسات.

مصرفکنندة جدید که وارد شبکه میشود ،ترجیحاا باه

روشهااا و الگوهااای مترااددی باارای ت زیااهوتحلیاال،

اعضایی میپیوندد که بیشترین ارتباطاات را دارناد .ایان

ارزیااابی و ارا ااه راهحاالهااای تأثیرگااذار باار ترجیحااات

شبکه در نر افزار نت لوگو بهصورت م اازی از طریاق

مصرفکنندگان ارا ه شدهاست .باتوجه به اینکاه مادل-

کدنویسی ای اد شدهاست.

های اشارهشده ،بیشتر با رویکردی جزءگرایاناه ،ایساتا و

رفتار مصرفی هر یک از اعضای شبکه از طریق تاابع

سادهانگارانه موضوعاتی همچاون ترجیحاات خریاداران

ترجیح ترریف شده است؛ متغیر وابستة تابع ترجیح ،نوع

را بررسی میکنند ،به نظر میآید که جایگاه یاک الگاو

انتتاب مصارفکنناده را (کااالی داخلای یاا خاارجی)

و رویکرد که بتواند بهصورت کلگرایانه و پویا موضوع

نشان میدهد .متغیرهای مستقل این تابع براسااس مفهاو

را بررسی کند خالی است .به این دلیل ،در ایان مقالاه از

آمیتتة بازاریابی ترریف شدهاست .بنابراین ،این متغیرهاا

منظر رویکرد سیستمی و با استفاده از شبیهسازی عامال-

عبارتند از قیمت ،ویژگی محصول ،ترویج و توزیع .هار

بنیان مدلی شابیهساازیشاده از رفتاار مصارفکننادگان

یک از این متغیرها ضاریبی دارناد کاه حساسایت رفتاار

ارا ه شده است .این مدل شامل اجازا و مؤلفاههاای زیار
است:

مصرفکننده را به هرکدا از متغیرها نشان میدهد.

1

باتوجه به اینکه در شبکة واقرای از ابرااد گونااگون،

 -شبکة اجتماعی

تفاوتهایی باین مشاتریان وجاود دارد ،الز اسات ایان

 -تابع ترجیح

تفاوت در شبکة م ازی شبیهسازیشده نیز لحااظ شاود.

شاابکة اجتماااعی ،حاصاال تراماال بااین عاماالهااای
مصرفکنندگان میباشد .باتوجه به ساختار ارتبااط باین

 9افزایش.پ.د. .خ بدین مرنی است که اگر توزیع محصول داخلی افزایش یابد،
میزان ترجیحات کاالی خارجی با این نمودار مشتص میشود.
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باتوجه به اینکه طبقة اجتماعی یکی از متغیرهای مهام در

باشد و کاالی خارجی ویژگی بیشتری نسبت باه کااالی

تاارجیح خریااداران اساات ،براساااس نمونااة بررساایشااده

داخلی داشته باشد ،آنگاه میزان ترجیح کااالی خاارجی

ترکیب طبقة اجتماعی باهدساتآماد و ساپس در شابکة

بیشتر از کاالی داخلی است .این نکتاه بیاانگر آن اسات

اجتماعی شبیهسازیشده لحاظ شاد .بادیهی اسات ساایر

که کمیّت کاال گرچاه در باازار مهام اسات ولای ساایر

متغیرهای موجود در شبکة اجتمااعی همچاون جنسایت،

متغیرها از جمله ویژگی کاال (شامل کیفیت و غیره) نیاز

سن و تحصیالت و غیره که میتوانند بر روی ترجیحات

اهمیت زیادی دارند.

مشااتری تأثیربگذارنااد و در ماادل لحاااظ نشاادهاساات،

دسترس پذیری کاال بارای مصارفکنناده نیاز مهام

محدودیت تحقیق بوده و پیشنهاد میشاود در تحقیقاات

است .اگر مصارفکنناده محصاولی را پساندیده باشاد،

بردی مطالره و بررسی شود.

ولاای بااه آن دسترساای نداشااته باشااد ،از خریااد آن کاااال

پس از اعتبارسن ی مادل و ورود دادههاا ،همساو باا

انصاراف خواهااد داد و بااه دنباال کاااالی دیگاار خواهااد

پااژوهش حقیقاای و حسااین زاده ( )9311و دیواناادری و

گشااات .هرگااااه در فروشاااگاههاااای عرضاااهکنناااده

همکاااران ( ،)9311در ایاان پااژوهش نیااز تاارجیح بیشااتر

لواز خانگی ،با فر

ثابتبودن سایر متغیرها ،کاالهاای

مصرف کننادگان باه سامت کااالی خاارجی اسات .در

خارجی یا داخلی دسترسپذیری بیشاتری داشاته باشاند،

تکرارهااای متتلااف شاابیهسااازی نیااز همچنااان کاااالی

ارجحیت آن نوع کاال برای مصرف بیشاتر خواهاد باود.

خاارجی ارجحیاات دارد ،ولاای بااا تغییاارات در برخاای از

مطابق با مدل ارا هشده ،هرگااه ساایر شارای یکساان و

متغیرهااای مربااوط بااه کاااال یااا مصاارفکنناادگان ،ایاان

ثابت باشند ،مصرفکنندگان باتوجه به دسترسپاذیری،

ارجحیاات تغییاار ماایکنااد و کاااالی داخلاای ارجحیاات

تصمیم به خرید خواهند گرفت .دسترس پذیری هر کاال

بیشتری برای مصرف پیدا میکند.

بیشتر باشد ،ترجیح افراد به آن کااال بیشاتر خواهاد باود.

اگر شرکت تولیدی داخلی یا خاارجی در کاالهاای
تولیدی خاود ویژگایهاای جدیاد یاا بهتاری نسابت باه
گذشته ارا ه دهند ،افزایش متغیر ویژگی ،باا ثاباتباودن

همانطورکه در شکل مشاهده میشود ،این متغیار بایش
از سایر متغیرها بر ترجیح کاال تأثیر میگذارد.
اعضای جامره همچناین هماواره در مرار

تارویج

سایر شارای  ،مصارف کننادگان بیشاتری آن را تارجیح

محصوالت قراردارند .یکی از مهمتارین راههاای ترامال

اینکه تمامی شرای هر دو کاال به جاز

کاالها (تولیدکنندگان) و مصرفکنندگان ترویج است.

ویژگی های کاالهای داخلی و خاارجی یکساان باشاند،

ترویج هرچه بیشتر باشد ،مصرفکننده بیشتر تحت تأثیر

مشاهده میشاود کاه ویژگای هرکااال کاه بیشاتر باشاد،

قرارمیگیرد و بیشتر باه تارجیح کااال ترغیاب مایشاود.

ترجیح آن کاال برای مصرفکنناده بیشاتر خواهاد باود.

تولیدکننده میتواند باه شاکل مساتقیم تارویج را ان اا

این اتفاق حتی زمانی کاه فراوانای یکای از محصاوالت

دهااد .همچنااین در بااین اعضااای یااک جامرااه ،تبلیغااات

نسبت به کاالهای دیگر بیشتر باشد (مثال کااالی داخلای

دهااانبااهدهااان باارای کاالهااا وجااود دارد کااه تبلیغااات

بیشااتر از کاااالی خااارجی در جامرااه باشااد) نیااز رفتااار

غیرمسااتقیم باارای تولیدکنناادگان بااه حساااب ماایآیااد.

مشااابهی دارد .بااهعبااارت دیگاار ،اگاار ترااداد کاالهااای

تبلیغااات افاازونبراینکااه نفااوذ خااود را دارد ،در ذهاان

داخلی توزیعشده در جامره بیشاتر از کاالهاای خاارجی

مصرف کننده نیز جای میگیرد و در تأثیرگذاری هنگا

می دهند .با فر

تحلیل ترجیحات مصرفکنندگان در خرید کاالی داخلی یا خارجی ،با مدلسازی عامل¬بنیان (921 / )ABM

ترامل عاملهای مصرفکننده با یکدیگر نقاش بسازایی
ایفا میکنند.

باتوجااه بااه اینکااه ماادلهااای رفتااار مصاارفکننااده
متغیرهاااای زیااادی دارناااد ،یااافتن ،ت زیااهوتحلیاال و

همچنااانکااه در شاابیهسااازی مشاااهده ماایشااود در

واردکردن تما آنها در مدل بسیار زمانبر است ،بنابراین

شرایطی که قیمت محصول داخلی با قیمت محصاوالت

مدل باچشمپوشی از برخی متغیرها ای اد شادهاسات .در

خارجی برابر باشاد و ساایر شارای نیاز یکساان و ثابات

این پژوهش متغیرها در سطح چهار پی آمیتتة بازاریاابی

بااالبودن آساتانه ،افاراد بیشاتری باه

محدود شدهاست .نظریههاای متتلفای در ماورد عوامال

خرید کاالی داخلی تمایال دارناد و در صاورت پاایین-

آمیتتة بازاریابی وجود دارند کاه از آن جملاه مایتاوان

باودن ایاان آسااتانه ،کاااالی خااارجی بیشااتر تاارجیح داده

پنج پی ،هفت پای ،ناه پای و غیاره را ناا بارد .پاژوهش

میشود.

حاضر بر اساس مدل محر -واکنش ساخته شده است.

فر

شود ،با فر

زمانیکه حساسیت به نفوذ اجتمااعی در طبقاه پاایین

همچنااین ماادلهااای متتلف ای کااه در فصاال دو بااه آن

جامره زیاد میشود ،ترجیحات کاالی خارجی بهشادت

پرداخته شده است ،میتواند نتایج متفاوتی داشاته باشاد.

افزایش مییابد .ترداد ترجیحاات باه کااالی داخلای در

عالوه بر متغیرهای استفادهشده در این پژوهش ،میتوان

این شرای  ،با ترداد ترجیحات کاالی داخلی در شرای

عاملی همچون ملیگرایی 9را به مدل افزود .بنا به شیمپ

عادی و حتی در حالت افزایش نفوذ اجتمااعی در طبقاة

و شارما ( )9111ملیگرایی برای مصرف کاالی داخلای

پایین برابری مایکناد؛ ولای ایان افازایش در حساسایت

عامل مهمی در انتتااب و خریاد کااالی داخلای اسات.

برای طبقة متوس جامره نتی های متفاوت نشانمایدهاد

همچنااین اطالعااات جمریااتشااناختی از جملااه ساان،

و ترجیحات کااالی داخلای افازایش و کااالی خاارجی

جنساایت ،تأهاال و غیااره در ماادل گن انیااده نشاادهانااد و

کاهش مییابد .افزایش حساسیت باه نفاوذ اجتمااعی در

متغیرهای فرهنگی ،سبک زندگی ،روانشاناختی و غیاره

طبقااة متوساا در برخاای نقاااط نشاااندهناادة برابااری

نیز تا حدود زیادی خار از مدل واقع شدهاند .با توسارة

ترجیحات کاالی خارجی در شرای عادی در مقایسه باا

مدل و واردکردن ایان متغیرهاا ،مادل بهباود ماییاباد و

افاازایش حساساایت اساات .ایاان باادین مرناای اساات کااه

نتایج واقعبینانهتر حاصل خواهد میشود.

افزایش در ترداد ترجیحات باه کااالی داخلای ،در ایان

پژوهش حاضر ،برای طبقاهبنادی اعضاای جامراه از

طبقه ناشی از کاهش افرادی است که کاالیی را تارجیح

درآمد افراد استفاده کرده است .روشها و شاخصهاای

ندادهاند .تغییر در حساسیت باه نفاوذ اجتمااعی در طبقاة

متفاوتی بارای تریاین طبقاة اجتمااعی مایتواناد در نظار

پااایین و باااالی جامرااه ،ترجیحااات بیشااتر را بااه کاااالی

گرفتااه شااود .همچنااین ماایتااوان جامرااه را بااه طبقااات

خارجی سوق میدهد .این در حالی است که شادت آن

اجتماعی متتلف (پنج گروهی ،نه گروهی یا بار اسااس

در طبقااة پااایین بیشااتر اساات .باااوجود ایاان ،افاازایش

نظری اات دیگاار بااه گااروههااای متتلااف) بااا روشهااای

حساسیت به نفوذ اجتماعی در طبقاة پاایین و بااال ،تاأثیر

گوناگون از جمله ضریب جینی ،شاخص وارنار و غیاره

زیادی بر میزان ترجیحات کاالی داخلی نادارد و تراداد

تقسیمبندی کند.

تقریبااا یکسااانی کاااالی داخلاای را در مقایسااه بااا حالاات
عادی ،نسبت به کاالی خارجی ترجیح میدهند.

1 ethnocentrism
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بر این بوده است کاه کاالهاا

برندهای خارجی در صنرت مد لباس(مورد مطالراه:

در این پژوهش ،فر

در فروشگاهها ،موجود است و مصارفکنناده باه دنباال

شهر اصفهان) ،فصلنامة علمی -پژوهشای تحقیقاات

خرید کاال است .این فر

را میتاوان باه شاکلی تغییار

بازاریابی نوین ،شماره  ،41صص ،941-15بهار.

داد که بازار هدف مدّ نظر باشد .بهعباارتی افاراد جامراه

 -2دهدشتی شااهرخ ،زهاره ،عقیلای ،خدی اه،9312 ،

به صورت خوشه در نظر گرفته میشود .با تغییر در ناوع

تأثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهانباه-

پارامترها و تغییرات جز ی در شاکل کلای مادلساازی،

دهااان و قصااد خریااد م اادد ،فصاالنامه علماای –

مدل در زمینههای متتلف کاربرد خواهد داشت ،مثال به

پژوهشاای تحقیقااات بازاریااابی نااوین ،شااماره ،91

جای عامل کاالی داخلی یا خارجی ،برنادهای متتلاف

صص ،36-95تابستان.
 -5دیواناادری ،غالمحسااین ،نیکوکااار ،غالمحسااین،

جایگزین شوند.
این مطالراه در ماورد لاواز خاانگی برقای (یتچاال

ابراهیماای ،عباادالرحیم ،اساافیدانی ،محماادرحیم،

فریااازر) ان اااا شاااده و اطالعاااات در ایااان زمیناااه

 ،9311الگوی رفتار مصرفکننده و استراتژیهاای

ت زیه وتحلیل شدهاند .مطالراات ماوردی در زمیناههاا و

بازاریااابی اینترنتاای :لااواز خااانگی ایااران ،نشااریة

صنایع دیگر از جمله پوشا  ،کفش ،لواز الکترونیک

مدیریت بازرگانی ،شماره  ،9صص .951-935

ماننااد موبایاال و ک اامپیوتر ،خااودرو ،مسااکن و غیااره بااا

 -6ساایدجوادین ،سااید رضااا ،اساافیدانی ،محماادرحیم،

استفاده از مدل ساختهشدة این پژوهش ،موجاب بهباود،

 ،9319رفتااار مصاار کننااده ،چاااپ دو  ،تهاااران:

تأیید یا رد مدل خواهد شد و در حالات کلای باعا

باه

چالشکشیدن این مدل میشوند.

انتشارات دانشگاه تهران.

 -1کاتلر ،فیلیاپ ،9319 ،اصاول بازاریاابی ،مترجماان:
سردی ،محمدرضا ،صالح اردستانی ،عباس ،آیالر،
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