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Abstract1
The purpose of this study is to introduce a method to improve innovation
diffusion by using agent-based modeling. In this regard, an operational
analysis to create agent-based modeling is investigated. agent-based model
of this research is carried out in combination with the bass model. in this
model, inputs include advertising effects and word-of-mouth effects
estimated using the bass diffusion model. output of the model is also the
total number of innovation adopters at each time step in the potential market
that has been validated after the model has been correspond to real data
(diffusion of television in Iran). to be more correspondent to real-world, the
agent-based model is developed by preferential attachment-based network.
after creating the model, the validation and verification were carried out by
experiments and the operational analysis of the agent-based modeling. after
model validation, we examine our method (using artificial innovators) for
improving the diffusion of innovation. after validating the model, the
proposed method for improving innovation diffusion through ten scenarios is
investigated. in addition, a proposed criterion for analyzing the output of the
innovation diffusion is presented, which is used to analyze the outputs. after
the analysis, the method of artificial innovators was effective.
Keywords: Operational Analysis; Agent-Based Modeling; Diffusion of
Innovation Marketing; Bass Model; Artificial Innovators.
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چکیده
هدف این پژوهش شناخت و معرفی روشی برای بهبو د انترووار نو اوری بووا اسووتلاده ا موودلسووا ی
عاملبنیان می باشد .و در این رهگذر تحلیلی عملیاتی برای ایجاد مدلسا ی عاملمح ر ارائووو و بررسووی
گردید .مدل عاملمح ر این پژوهش در ترکیب با مدل انترار باس ایجوواد شوود .در ایوون موودل ورودیهووا
شامل احتمال پذیرش بوواسطو رسانوهای جمعی و احتمال پذیرش بوواسطو گلتوگ های کالمی اسووت
کو با بهرهگیری ا مدل انترار باس تخمین ده شدهاند .خروجی مدل نیز تعداد کل پذیرندگان ن اوری در
هر گام مانی در با ار بالق ه است کو پس ا اجرای مدل ،انطباق این دادهها بووا دادههووای دنیووای وا عووی
تأیید گردید .برای ساخت مدل ا دادههای وا عی مرب ط بو انترار ن اوری (انترووار تل یزیو ن) در ایووران و
برای ت سعو مدل ا ساختار شبکوای ترجیحی استلاده شد .پس ا برپاسووا ی موودل ،مباحووط مربو ط بووو
اعتبارسنجی و اعتباربخری ان با انجام ا مایشهای مرب طو و براساس گووامهووای ارائوووشووده در تحلیوول
عملیاتی مدلسا ی عاملبنیان لحاظ گردید و روشی کو برای بهب د انترار ن اوری معرفی شووده اسووت در
الب  10سناری م ردبررسی و ا م ن رار گرفووت .پووس ا تحلیوول خروجوویهووای ایوون سووناری ها ،روش
پیرنهادی در بهب د انترار ن اوری ،بوویژه برای غلبو بر تأخیر اولیو در پووذیرش نو اوری مووخیر ترووخی
داده شد.
کلیدواژهها :تحلیل عملیاتي؛ مدلسازی مبتني بر عامل؛ بازاريابي حوزه انتشاار ناوآوری؛
مدل باس؛ نوآوران مصنوعي.
تاریخ دریافت مقالو ،1397/08/29 :تاریخ پذیرش مقالو.1398/09/26 :
* دانرج ی دکتری ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد عل م و تحقیقات ،دانرگاه ا اد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 .1مقدمه

اهداف عمده این پژوهش شامل ارائو روشی برای بهب د انترووار و پووذیرش نو اوری و ارائووو و
شناخت تحلیلی عملیاتی برای اجرای مدلسا ی عاملمح ر است .در این راستا در دو بخووش هوور
یک ا این اهداف بررسی شده است.
روشي برای بهبود انتشار و پذيرش نوآوری .ن اوری مله می گسترده دارد و همووین ملهو م
گسترده بر اهمیت پذیرش و انترار ان میافزاید .در ح ه صنعت و خوودمات کووو عم مواً انترووار و
پذیرش یک محص ل و یا یک خدمت و یا یک فرایند جدید مدنظر است ،پذیرش یا عدمپووذیرش
ن اوری و میزان گسترش ان ،همچنین سرعت پذیرش ن اوری و تأخیر در پووذیرش ان در مراحوول
ابتدایی و اغا ین میت اند نقش مهمی در سرن شت سا مانها و شرکتها ایلا کنوود [ .]46 ،43بوور
این اساس نوتنها س د و سهم با ار شرکتها و وضعیت انها در برابر ر با متووأیر ا مو ارد یادشووده
است ،بلکو در مرتبوای باالتر بقا و حیات یک شرکت و یا یک سا مان نیز با چگو نگی پووذیرش و
انترار ن اوری در ارتباط است؛ ا اینرو تالشهای فراوانی بومنظ ر ارائو راهکارهایی بوورای بهبو د
پذیرش و انترار ن اوری ص رت پذیرفتو است کو عمده این تالشها بوور ایرگووذاری بوور دو مت یوور
پذیرش ن اوری بوواسطو رسانوهای جمعی (تبلی ات) و پذیرش ن اوری بوواسووطو گلووتوگ هوای
کالمی (دهانبودهان) تمرکز داشتواند .رند و راست ( )2011و دلره و جاگر ( ،)2010معتقدنوود کووو
پذیرش ن اوری بوواسطو رسانوهای جمعی بیرتر میت اند در شناختوشوودن یووک نو اوری کووارایی
داشتو باشد و صرف هزینوهای سرساماور برای تبلی ات نمیت اند تأییری جدی و ایرگذار در بهب د
و ارتقووای پووذیرش نو اوری و انترووار ان داشووتو باشوود .انهووا پیروونهاد دادهانوود کووو بهتوور اسووت
پژوهرگران برای رسیدن بو این مهم ،راهکارهایی را لحوواظ کننوود کووو ا طریو تأییرگووذاری بوور
گلتوگ های کالمی (دهانبودهان) پذیرش و انترار ن اوری را بهب د بخرند [.]40 ،14
رند و راست ( ،)2011دلره و جاگر ( ،)2010واتم و گل و روگبر ( ،)2009هلدا و ویلکینگسو ن
( )2014و کاووسکی و مارک یچ ( )2016نیز در پژوهشهای جداگانوای بیووان کووردهانوود ا انجاکووو
تأییرگذاری بر گلتوگ های کالمووی در سووط خورد صو رت میپووذیرد و ا انجاکووو موودلسووا ی
عاملبنیان ادر است بررسی الگ های رفتار فردی و کوونش و بوورهمکوونش ع اموول بووا یکوودیگر و
محیط را فراهم اورد ،میت اند نسبت بو سایر روشهای مرس م ابزار مناسووبتووری بوورای بررسووی
تأییرگذاری بر گلتوگ های کالمی در انترار ن اوری باشد [.]47 ،40 ،28 ،14 ،13
با ت جو بو انچو بیان شد در این پژوهش تالش شووده اسووت تووا روشووی بوورای ایرگووذاری بوور
گلتوگ های کالمی و درنهایووت بهبو د پووذیرش و انترووار نو اوری ارائووو شو د .ا انجاکووو روش
ذکرشده در سط خرد ارائو میش د و ارتباط بین عاملها یعنی ارتباط بین فرد بووا فوورد (عاموول بووا
عامل) و فرد با محیط را م ردبررسی و تحلیل رار میدهد ،استلاده ا مدلسووا ی عاموولبنیووان را
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برای اجرا و بررسی این روش ضروری میگردانوود؛ عووالوه بوور ایوون ،لووزوم موودلکووردن اعمووال و
ویژگیهای مرتریان بوص رت ناهمگ ن و مدلکردن پ یایی سیستم ،بوووویووژه ت ییوور در تصوومیم
مرتریان در ط ل مان ا عدمپذیرش ن اوری بو پذیرش نو اوری و تعووداد بوویشا حوود عاموولهووا
(مرتریان در با ار) ا جملو دالیل دیگری است کو م جب بهوورهگیووری ا موودلسووا ی مبتنووی بوور
عامل در این پژوهش شده است.
تحلیل عملیاتي برای ايجاد مدلسازی عاملبنیان .عدهای ا پژوهرگران انتقوواد ویووژهای بووو
بهرهگیری ا مدلهای عاملبنیان دارند؛ اینکو این مدلها دارای نرمافزارهای درتمنوودی هسووتند
و همچنین ا پارامترهای فراوانی استلاده میکنند؛ بنووابراین موویت اننوود بووا ت جووو بووو هوور دادهای
بوعن ان ورودی ،خروجی خ د را با خروجی دنیای وا عی تطبی دهند؛ بدون اینکووو اجووزای پدیووده
در دنیای وا عی و ارتباطات این اجزا با یکدیگر در مدل لحاظ شده باشند [،14 ،12 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
.]40 ،39 ،38 ،36 ،25 ،22 ،21 ،16
عالوه بر انتقاد واردشده ،وج د تعداد فراوان مقالوها در ح ه مدلسا ی عاملبنیووان کووو ایوون
راه را پیم دهاند ،باعط میش د کووو تووالش بوورای ت جووو بووو بحووط اعتبارسوونجی و اعتباربخرووی
مدلهای عاملمح ر و همچنین تالش برای مدونکردن راهنما و دست رالعملی استاندارد و جووام
برای این مدلها ا اهمیت فراوانی برخ ردار ش د .در این راستا ،در پووژوهش حاضوور تووالش شووده
است تا یک تحلیل جام و کاربردی (انات می عملیاتی) برای اجرای مدلسا ی عاملبنیان ارائووو و
بررسی ش د کو وجو تمایز این تحلیل عملیاتی با سووایر دسووت رالعملها و راهنماهووای م جو د بووو
شرح یر است:
 )1تحلیل عملیاتی این پژوهش مبتنی بر وج د نظریو یا فرضیوای بوورای انطبوواق موودل در سووط
خرد است؛ درحالیکو دسووت رالعملهووای دیگوور بوووصو رت مرووخ و شوولاف بووو ایوون م ضو
نمیپردا ند؛
 )2سنجش اعتبار مدل در سایر دست رالعملها تطبی مناسبی با گامهای موودلسووا ی مبتنوی بوور
عامل ندارد و نقاطی کو باید در ان بو سنجش اعتبار مدل ت جو بیرتری ش د ،معل م نرده است؛
 )3تحلیل عملیاتی این پژوهش بوگ نوای کاربردیتر ،چگ نگی ارتباط مدلسا ی عاموولبنیووان بووا
دیگر روشهای مدلسا ی را نران میدهد؛ همچنین گامهای نظاممندتری را ارائو میدهد.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

نوآوری .ن اوری ،ایجاد محص الت و خدمات جدید و یا ت ییر در خدمات و محصو الت م جو د و
نیز ت ییر در روش خل و عرضو محص الت با هدف پاسخگ یی بووو با ارهووای جدیوود و نیا هووای
مرتریان است .ن اوری را در مله می گسترده ،یک ایووده ،کووارکرد ،خوودمت ،هوودف ،وسوویلو و یووا
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تطبی پیداکردن با وضعیتی مت یر کو شخ ان را ن و جدید تص ر میکند ،لحاظ موویکننوود [،23
 .]46 ،43در پژوهش حاضر چنین منظ ر گستردهای ا ن اوری مدنظر نیست و ایجوواد محصو الت
و خدمات جدید و انترار و پذیرش انها در با ار ،م ردت جو رار گرفتو است.
انتشار نوآوری .فو رت و وود ال( ( ،)1960بوورای چگو نگی پووذیرش نو اوری در بووا ار ت سووط
مرتریان بو ارائو نم دارهایی پرداختند .در این نم دارها مح ر عم دی مجمو تعووداد پذیرنوودگان
کاالی جدید و مح ر افقی ،مان (سال) ب د .این نم دارها کو برای محص الت فووراوان و مختللووی
ایجاد شده ب د ،نران میداد کو نم دارهای انترار ن اوری بوص رت sشووکل پدیوود موویایوود [.]20
باس ( )1969با ت جو بو این نم دارها ،مدلی تحلیلی را برای انترار ن اوری ارائو داد کو ایوون موودل
بو شرح یر است:
()1

𝑡)𝑞𝑒 −(𝑝+

(𝑝+𝑞)2

(1+ 𝑒 −(𝑝+𝑞)𝑡 )2

𝑝

𝑞
𝑝

𝑚 = )𝑡(𝑠

در رابطو  s(t) ،1تعداد پذیرندگان ن اوری در هر گووام مووانی p ،ضووریب نو اوری q ،ضووریب
تقلید و  mتعداد پذیرندگان بالق ه در با ار است .در فرض اصلی مدل باس ،پذیرندگان نو اوری در
دو گروه ن اوران و مقلدان رار میگیرند کو ن اوران پذیرندگان جاری و مقلدان پذیرنوودگان بووالق ه
هستند؛ یعنی هن ن اوری را نپذیرفتواند .همچنین سرعت و مووان پووذیرش بووو احتمووال پووذیرش
بوواسطو رسانوهای جمعی ( pایرات خارجی) و احتمال پذیرش بوواسطو گلتوگ هووای کالموی q
(ایرات داخلی) وابستو است [ .]9در این پژوهش ،مدل عاملبنیان در ترکیب با مدل تحلیلی بوواس
ایجاد شده و مقادیر  pو  qا استلاده ا همین مدل محاسبو شده است.
مدلسازی مبتني بر عامل .مدلسا ی عاملمح ر یکی ا روشهووای درتمنوود در شووبیوسووا ی
است کو با خل یک جمعیت مصن عی ا عاملهای خ دمختار و اجا هدادن بو انها بوورای تعاموول
با سایر ع امل و محیط عمل میکند .مدلسا ی مبتنی بر عامل برای در( ،جستوج و شووناخت
سیستم و بهترکردن سیستم فعلی و بررسی شرایط مختلف در سیستم ا جملو شرایط غیرمنتظووره
و غیر ابلپیشبینی است؛ همچنین مدلسا ی عاملبنیان دارای محیطی گسسووتو اسووت .در ایوون
محیط مان و مکان بوص رت گسستو تعریف میش د و شبیوسا ی در هر گام مانی اجرا میش د
[.]49 ،30
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پاکسازی در کنار ساحل :1در بحط پاکسووا ی در کنووار سوواحل ،فووردی بوووتنهووایی شوورو بووو
پاکسا ی ساحل میکند و با گذشت مان افراد دیگ بو او ملح میش ند و بو پاکسووا ی سوواحل
میپردا ند و این روند تا جایی ادامو مییابوود کووو تمووامی افووراد در سوواحل مرو ل پاکسووا ی ان
میش ند [.]30
مدل مبتني بر عامل و تحلیل عملیاتي برای اجرای اين مدل .پژوهشهایی کو دراین بخووش
ارائو شدهاند ،عم ماً برای شناخت مدل مبتنی بر عامل و ایجاد و بررسی تحلیل عملیاتی در ایجوواد
مدلسا ی عاملبنیان م ردت جو رار گرفتواند؛ همچنین برخی ا این پژوهشها شناختی ا نقووش
ترکیبی سایر روشهای مدلسا ی با مدلهای عاملمح ر ایجاد میکنند.
رانج نی و جگر ( ،)2017در پژوهری کو نل ذ اجتموواعی در پاکسووا ی محوویط را موودنظر وورار
میداد ،با بهرهگیری ا مدلسا ی مبتنووی بوور عاموول ،سووناری هایی را بوورای پاکسووا ی خیابووانهووا
ا مایش کردند تا مخیر ترین استراتژی را مرخ کنند .انها برای اجرای مدل مبتنی بر عاموول ا
«نظریو لیندنبرگ و استگ »2و دادههای تجربی بهره گرفتند [ .]41عبدالمجید و هراوان (،)2013
مدلی نیان بر پایو نظریوهای فعلوانلعالی ایجاد کردند و معتقدند کو مدلسا ی مبتنووی بوور عاموول
بوخ بی ت انستو است این دو مدل رفتاری را در سیستم خوودمات بووا پیچیوودگی و جزئیوات بیرووتر
نران دهد [.]1
واتم و همکاران ( ،)2011مدل ملهم می و شبیوسا ی مبتنی بر عامل خ د را بر پایو «نظریووو
یادگیری تعاملی» ایجاد کردند و سپس بو ا م ن الگ های رفتاری پرداختند .انها درنهایت موودلی
پیچیده برای شبیوسا ی رفتار ادمی در یادگیری تعوواملی ارائووو دادنوود [ .]47هلوودا و ویلکینگسو ن
( ،)2014مدلسا ی عاملمح ر را برای ا م دن و ت سعو نظریوهای با اریابی بوکار بردنوود و یووک
دست رالعمل نظری و یک راهنمووای عملیواتی بوورای موودلسووا ی عاموولبنیووان ارائووو دادنوود [.]28
کاووسکی و مارک یچ ( )2016با بهرهگیری ا نظریوهای تحلیل رفتاری و رفتار تعاملی ،یک موودل
عاملمح ر ایجاد کردند و استراتژیهای خردهفروشی انالین را مو ردا مووایش وورار دادنوود .انهووا
انین رفتاری و رفتووار تعوواملی را ا طریو توواب مطل بیوت ایجوواد کردنوود [ .]13راح و همکوواران
( ،)2011دو مدل عاملبنیان بر اساس یافتوها و دادههای تجربی در مینو رفتووار خریوود مرووتریان
ارائو دادند .این دو مدل کامالً متلاوت ب دند کو ایوون اموور ناشووی ا خلو موودلهووا در دو منطقووو
ج رافیایی متلاوت ب د [.]42

1. Dancing at the beach
2. Lindenberg & Steg
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ساران و همکاران ( ،)2015بر اساس دو سری داده تجربی ،دو مدل برای با اریابی ویروسی و
انترار شایعو در شبکوهای اجتماعی ارائو دادند و تحقی کردند کو کوودام موودل مناسووبتوور اسووت
[ .]45گارسیا و همکاران ( ،)2007نداشتن ت جو کافی بو بحط سنجش اعتبار مدل در شبیوسووا ی
مبتنی بر عامل را در ح ه با اریابی مدنظر رار دادند و مدل ایجادشووده خو د را بووا بهوورهگیووری ا
تحلیل متقارن با یک مدل معتبر و اشنا در مینو با اریووابی کووالیبره کردنوود [ .]21جوواگر و گارسوویا
( ،)2011مدلسا ی مبتنی بر عاملی را کو فا د گامهای اعتبارسونجی باشوود ،موودل اسووبا بووا ی
دانستواند .پژوهش انها در م رد نقووش دانرووگاههووا ا نظوور سوورعت و مقوودار انترووار نو اوری در
شبکوهای ن اوری در صنای دانشمح ر ب د .انها ک شیدند گامهایی ارائو دهند تا مدل مبتنی بوور
عامل ا یک مدل اسبا با ی بو مدلی برای در( و دانستن و مدیریت دنیای وا عی تبدیل شو د
[.]22
ینسن و جاگر ( ،)2001بر اساس یک متاتئ ری مله می روانشناختی ،انین رفتوواری ع اموول
را در مدل مبتنی بر عامل خ د ایجاد کردند .انها تأییر ت ییوور انوودا ه شووبکوهووای اجتموواعی را در
پذیرش مرووتریان مو ردت جوو وورار دادنوود و مت یرهووای روانشووناختی را بوورای مرووخ کووردن
پ یاییهای با ار مهم دانستند [ .]31گیلبرت و جاگر ( ،)2007برای در(کردن ،شرحدادن ،دانستن
و مدیریتکردن رفتار پیچیده مرتری در با ار و شناخت پ یاییهای با ار ،موودلسووا ی مبتنووی بوور
عامل را بو شرط ساختن مدلی معتبر ،فراتر ا تحلیل های کالسیک با ار میدانند .انها همچنووین
مدلسا ی عاملمح ر را بوعن ان ابزاری مناسب برای شناخت پذیرش محص الت جدیوود موودنظوور
رار دادند [ .]24دلره و جاگر ( ،)2010مدلی مبتنی بر عامل بر اساس نظریوهای انترووار نو اوری،
برای بررسی ایر افزایش تعداد ارتباطات بین ع امل در پذیرش ن اوری ارائو دادند و با بهوورهگیووری
ا شبکو مقیاس ا اد ،سناری های مختللی را در این مینو ا مایش کردند [.]14
کانگر و جاگر ( ،)2017برای انترار خ دروهای الکتریکی با بهوورهگیووری ا دادههووای تجربووی،
مدل مبتنی بر عامل خ د را ارائو کردند؛ سپس با انجام ا مایشهای عددی بیان کردند کووو بوورای
افزایش انترار خ دروهای الکتریکی نیا بو اجرای سیاستهای ط النیموودت ترکیبوی اسووت کووو
ا دامات پ لی ،ساختاری و اطالعاتی را دربرگیرد [ .]32گارسیا و همکاران ( )2011ا موودلسووا ی
مبتنی بر عامل برای بررسی ع امل تسووری انترووار خ دروهووای ایافوی (جووایگزین خ دروهووای
س ختی) بهره بردند .انها مدل خ د را با بهرهگیری ا دادههای تجربووی مربو ط بووو هلووت هووزار
پاسخدهنده ایجاد کردند و بو بررسی سو سناری برای تسری پذیرش ن اوری شامل فرار فنواوری،
کرش با ار و فرار ان نی پرداختند [ .]50رند و راست ( ،)2011راهنمایی برای مدلسا ی مبتنوی
بر عامل ارائو دادند کو انگیزه انها ا این اموور فقوودان ت جووو کووافی بووو اعتبارسوونجی موودلهووای
عاملبنیان در تحقیقات پژوهرگران دیگر ب ده است .انها پس ا ارائو این راهنما ،ا طریو ارائووو
یک پروژه ،دست رالعمل ارائوشده ت سط خ د را در مینو انترار ن اوری اجرا کردند [.]40
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دل ار و گیلبرت ( ،)2017پروژهای برای ارائو چووارچ بی در بهبو د شوولافیت موودلهووایی کووو ا
شبیوسا ی مبتنی بر عامل استلاده میکنند ،انجام دادند .این چارچ یوک سوواختار ملهو می یوا
یک انات می برای ت سعو ،ت صیف ،بررسی و ام ش مدلهای عاملمح ر ارائو خ اهد کوورد [.]16
در جدول  ،1خالصو نتایج و ملاهیمی کو ا مطالعات و بررسیها ص رتپذیرفتو در پژوهشهووای
ذکرشده حاصل امده است با مح ریت ترکیب سایر روشهای مدلسا ی با مدلهای عاملبنیووان
ارائو شده است.
جدول  .1نقش ترکیبی دیگر روشهای مدلسا ی با مدلهای مبتنی بر عامل
نوع

نقاط ضعف

نقاط قوت

نقش

مدلسازی

شماره

ارتباط با

دادههای
ورودی

در ترکیب
با ABM

در ترکیب با

تکمیلي با

درترکیب با

ABM

ABM

ABM

منبع
پژوهش

پژوهش
حاضر

------

-------

------

فا د ابزار
پژوهش

مقاالت
مروری

[،16 ،15 ،2
]48 ،24

مدلسا ی
مبتنی بر
عامل

------

-------

------

شرح در تحلیل
عملیّاتی

دش اری
تطبی در
سط خرد و
صحت دادهها
دسترسی بو
دادههای
وا عی
نامناسب
بوعن ان ابزار
تطبی

ت انمندی در
انطباق
فرضیوها برای
مدل
ت سعو و
تعمیمپذیری
مدل
سنجش اعتبار
بوص رت
متقارن

مقالوهای
مرتر(
مدلسا ی
اماری-
مدلسا ی
تجربی

[،21 ،14 ،1
]40 ,31

دادههای
تجربی
دادههای
وا عی
دادههای
تجربی

1

تحلیل فرضیو
و مبنایی برای
ارائو مدلهای
ABM

ارائو مدلهای
منطب تر با
دنیای وا عی
تحلیل سیستم
در سط خرد
و کالن

[،31 ،28 ،1
،42 ،41 ،32
]50 ،47 ,45

مدلسا ی
تحلیلی

[]14 ،13 ،4

سیستم
داینامیک

[]21

تحلیل

عملیاتی

بازاريابي و انتشار نوآوری .پژوهشهووای انترووار نو اوری در نگرشووی ویووژه دو دسووتو مهووم را
دربرمیگیرند کو بنابی ( )2002و رند و راست ( )2011نیز بو این دو دسووتو اشوواره کووردهانوود [،11
 .]40دستو نخست ،پژوهشهای ن اوری در سط کالن است کو پیرام ن مح ر مدلهای انترووار
ن اوری ،بوویژه مدل انترار باس است .این پژوهشها انین ،مدلهووا و راهکارهووایی بوور اسوواس
اص ل کلووی با اریووابی ارائووو موویدهنوود کووو در سووط جهووانی پذیرفتوووشووده اسووت .دسووتو دوم،
پژوهشهایی هستند کو مطالعات و موودلهووایی را در سووط خورد موودنظر وورار موویدهنوود .ایوون
پژوهشها غالباً راهکاری برای خرده فروشی در سط ب می یا منطقوای ارائو موویدهنوود .گو ردن
1. Agent-based modeling
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( ،)2011بیان داشتو است کو با اریابی دربردارنده تالشی گسترده بوورای فهووم و دانسووتن پ یووایی
با ارهای جهانی ،الگ های خرید و پوویشبینیهووای بووا ار ،الگ هووای پووذیرش مرووتریان و ابووزار و
تکنیکهای جدید با اریابی تعاملی اسووت [ .]27اوکلنوود ( ،)1999م فقیووت سووا مانهووا در سووط
با ارهای جهانی را در گرو بوکارگیرِ روشها و اص ل کلی با اریابی میداند؛ اموا معتقوود اسووت کووو
این اص ل و روشها در مناط مختلف دنیا بو هنگام اجرا در مصداقها متلاوت خ اهند ب د [.]37
دوکاسی و همکاران ( )2007و مال و همکاران ( ،)2013بوط ر جدی بو تلاوت بو مهووا و منوواط
مختلف ا نظر با اریابی پرداختواند و تأکید کردهانوود کووو الگ هووای فرهنگووی متلوواوت پووذیرش در
مناط و ب مهای مختلف را بوص رت جدی متأیر میسا د [.]35 ،18
رو( ( ،)2006نح ه انتقال رفتار یا افکار میان افراد و دیگر الگ هووای ارتبوواطی بووین انهووا را
مدنظر رار میدهد .وی معتقد است کو ان میت انوود در تصوومیمسووا یهووای رو مووره و دریافووت
اطالعات ا دیگران شکل گیرد [ .]44باپتیستا و همکاران ( )2014و اپستین و همکوواران (،)2011
پیچیدگیهای رفتار مرتری در با ارهای غیرخطی را بووا ت جووو بووو ایجوواد عاموولهووایی کووو رفتووار
مرتریان را در با ارهای وا عی تقلید میکنند ،مدنظر رار دادند .انها معتقدند کو این امر میت انوود
بو شناخت خصای و ویژگیهای مرتریان و الگ های نحو ه تعاموول انهووا بووا یکوودیگر در بووا ار
منجر ش د [ .]19 ،7دادس ن و م لر ( ،)1978لینت ن ( )2002و کیم و همکاران ( )2009بووا لحوواظ
مدل انترار باس بوعن ان مدل پایو ،تالش کردند تا ملروضات و ح ههای مختلف استلاده ا این
مدل را گسترش دهند [.]34 ،33 ،17
گلدنبرگ و همکاران ( ،)2010بیان کردند کو بینش و نگاه مرس م ان است کو گلتوگ هووای
کالمی در شبکوها پذیرش و رشد در با ار را افزایش میبخرند؛ اما ایوورات دلسووردکنندهای کووو ا
این شبکوها بیرون میاید ،میت اند تأخیر اولیو در رشد اغووا ین را افووزایش دهوود؛ یوورا مرووتریان
بالق ه بل ا انکو عمل پذیرش را انجام دهند ،منتظر نظر پیرگامان اولیو میمانند [.]26
هپن استال و همکاران ( ،)2006الگ های رفتاری در سط فردی را با ت جو بووو سیسووتمهووای
اطالعات ج رافیایی مدنظر رار دادند و ا ان برای تصمیمسا ی در م عیوتهووای خووردهفروشووی
مختلف بهره جستواند [ .]29بتی ( ،)2005طراحی سرویسهای خردهفروشی را در شووعب مختلووف
مطالعو کرد .او بیان میدارد کو با ت جو بو الگ هووای رفتوواری مرووتریان در سووط خورد بایوود بووو
تلاوتهای م ج د در طراحی سرویسهای مختلف ت جووو شو د [ .]10ملوواهیم و نتووایجی کووو بووا
بررسی و مطالعو پژوهشهای باال حاصل امده است با مح ریت شووناخت حو ههووای مربو ط بووو
پژوهشهای انترار ن اوری در الب جدول  ،2ارائو شده است.
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جدول  .2شناخت ح ههای مرب ط بو پژوهشهای انترار ن اوری
تأثیر در پژوهش
جاری
و تعیین مر و محدوده
مدل
و شناخت مت یر کلیدی
در بهب د انترار ن اوری
و ارائو معیارهای برای
تحلیل خروجی
و تعیین حدود نامرتبط با
پژوهش جاری
و ت جو بو ب م و منطقو
در اجرای روشهای
بهب د پذیرش ن اوری در
سط خرد

زمینههای شناخت
و اص ل کلی با اریابی و
کاربرد ان
و مت یرهای کلیلدی در
مدل انترار باس
و تحلیل نم دار
Sشکل ن اوری
و ح ههای پژوهشهای
خردهفروشی
و اهمیت ب م و منطقو در
پژوهشهای انترار
ن اوری در ح ه
خردهفروشی

شماره
منبع

حوزههای
پژوهشهای

پژوهش

انتشار نوآوری

و شناخت ملاهیم با اریابی
و انترار ن اوری در سط
کالن
و شناخت مدلهای انترار
ن اوری ،بوویژه مدل
انترار باس

[،17 ،14
،26 ،19
،33 ،27
،37 ،34
]44

انترار ن اوری در
سط کالن

و شناخت ملاهیم با اریابی
و انترار ن اوری در سط
خرد

[،18 ،10
]35 ،29

انترار ن اوری در
سط خرد

ارتباط با پژوهش
جاری

 .3روششناسي پژوهش

لمروی پژوهش جوواری ا نظور م ضو عی ،با اریووابی حو ه انترووار نو اوری و ا نظوور ابووزار
م رداستلاده در پژوهش ،در ح ه شبیوسا ی مبتنی بر عامل است .همانط رکووو در مقدمووو بیووان
شد ،مدلسا ی عاملبنیان برای بررسی رفتارها و تعامالتی کو باید در سط فووردی در با ارهووای
غیرخطی بررسی ش ند ،اما نتایج انها باید در یک مقیاس کالن جمعی م رداسووتلاده وورار گیرنوود
(مانند انترار ن اوری) ،ابزاری ت انمند است .برای انجام پووژوهش ابتوودا بووا بهرهگیووری ا دادههووای
وا عی مرب ط بو انترار تل یزی ن در ایران (دادههای سری مووانی ا سووال  1345تووا سووال )1393
مدل انترار باس ایجاد شد؛ سپس مدل مبتنی بر عامل بر اساس موودل انترووار بوواس بوور پووا شووده
است .در مدلسا ی مبتنی بر عاموول ،ورودیهووا شووامل توأییرات خووارجی ناشوی ا تبلی ووات )،(p
تأییرات داخلی ناشی ا گلتوگ های کالمی بین افراد ) (qو جمعیت بالق ه پذیرندگان نو اوری در
با ار ) (mاست؛ همچنین مقادیر  q ،pو  mبا استلاده ا مدل انترار باس محاسبو شد و خروجی
مدل مبتنی بر عامل نیز تعداد کل پذیرندگان ن اوری در هر گام مانی است کو باید با ت لید نتایج
دادههای وا عی مرب ط بو انترار ن اوری در ایران (انترار تل یزی ن) باشد .پووس ا برپاسووا ی موودل
مبتنووی بوور عاموول ،دو بحووط اعتبارسوونجی و اعتباربخرووی موودل موودنظر وورار گرفووت .در بحووط
اعتبارسنجی مر مدل ،ساختار مدل ،ورودی و خروجی مدل لحاظ شده و در بحط اعتباربخری بو
اص ل و انین مدلسا ی عاملمح ر ،مستندسا ی ،ا م ن برناموای ،شرایط حدی و سووناری های
خاص پرداختو شده است .پس ا اطمینان ا صحت اعتبار مدل ،مدل مبتنی بر عامل با اسووتلاده ا
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ساختار شبکو ای ترجیحی ت سووعو داده شوود و طراحووی سووناری ها بوورای بررسووی و شووناخت روش
پیرنهادی برای بهب د انترار ن اوری مدنظر رار گرفت .درنهایت پس ا اجرای سناری ها ،بحووط و
نتیجوگیری در م رد پژوهش انجام شد.
اجرا و
نتیجو
گیری

ساخت
سناری ها

ایجاد
مدل
مبتنی بر
عامل

سنجش
اعتبار
مدل

ت سعو
مدل

ایجاد
مدل باس

جم اوری
داده ها

تحلیل عملیاتی

شکل  .1مدل مله می فرایند اجرای پژوهش

شکل  ،1مدل مله می فرایند اجرای پژوهش را نران میدهد .بخشهای ایجاد موودل مبتنووی
بر عامل ،سنجش اعتبار مدل ،ت سعو مدل و ساخت سناری ها کو در ادامو ت ضووی داده میشو ند،
بو همراه جدول  ،1تحلیل عملیاتی این پژوهش را برای اجرای موودلهای مبتنووی بوور عاموول ارائووو
میدهند.
ايجاد مدل انتشار باس .برای ایجاد مدل انترار باس باید مقووادیر  q ،mو  pبووا بهوورهگیووری ا
معادلو رگرسی ن غیرخطی ارائوشده در معادلو  2و با بوکارگیری دادههای وا عی مرب ط بووو انترووار
ن اوری در ایران (انترار تل یزی ن) محاسبو ش د.
()2

2

))𝑆(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑁(𝑡 − 1) + 𝑐 ∗ (𝑁(𝑡 − 1

در این معادلو رگرسی نی N(t-1) ،مجم تعداد پذیرندگان ن اوری با تأخیر یک گام مووانی و
) S(tتعداد پذیرندگان ن اوری در هر گام مانی است کو با ) N(t) – N(t-1برابوور اسووت .پوس ا
اینکو در مدل رگرسی نی غیرخطی ضرایب  b ،aو  cمحاسبو و صحت و اعتبار موودل تأییوود شوود،
مقادیر  q ،pو  mا روابطی کو در معادلو  ،3امده اسووت ،محاسووبو و بوووعنو ان ورودی در موودل
مبتنی بر عامل لحاظ میش ند.
() 3

𝑐𝑚𝑞 = −

𝑎
𝑚

^0.5

=𝑝

)𝑐𝑎−𝑏±(𝑏 2−4
𝑐2

=𝑚

ايجاد و برپاسازی مدل مبتني بر عامل .بوورای سوواخت و ایجوواد موودل مبتنووی بوور عاموول ایوون
پژوهش ،گامهای ششگانو یر طی شده است:
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گام نخست ،محدوده مدل .در این گام بخشهایی ا دنیووای وا عووی کووو بایوود لحوواظ شووده و
جنبوهایی کو باید نادیده گرفتو ش ند و بو عبارت دیگر مر و محدوده مدل و عناصری کووو در ان
هستند ،بر اساس مدل انترار باس تعریف شده است.
گام دوم ،تطبیق نظريه در سطح ُخرد .برای انکو ا صحت شکلگیری عناصر مدل مبتنی بوور
عامل در انطباق با دنیای وا عی اطمینان حاصل ش د باید ا یک نظریووو یووا فرضوویو تحلیوولیافتووو
بوعن ان ابزار انطباق برای مدلسا ی مبتنی بر عامل در سط خرد استلاده ش د .ا انجاکو در ایوون
پژوهش مدل انترار باس بوعن ان ابزار انطباق در نظر گرفتو شده است ،این مدل در سووط خورد
بر مدل مبتنی بر عامل منطب است .بدینمنظ ر باید تعداد کلّ پذیرنوودگان نو اوری را بوور اسوواس
مدل تحلیلی باس در فاصلو مانی  tتا  t + 1بودست اورد .باس ( ،)1969دیلرانسوویل کوول تعووداد
پذیرندگان ن اوری را با ت جو بو مان بوص رت رابطو  ،4ارائو داده است [:]9
()4

))𝑡( 𝑆 (𝑁 −

)𝑡(𝑆
𝑁

𝑞 = 𝑝 (𝑁 − 𝑆(𝑡)) +

)𝑡(𝑆𝑑
𝑡𝑑

در رابطو  dS(t) ،4ت ییر در تعداد کل پذیرنوودگان نو اوری در فاصوولو مووانی ک چووک N ،dt

تعداد کل پذیرندگان بالق ه ن اوری S(t) ،تعداد پذیرنوودگانِن اوری تووا مووان  p ،tضووریب نو اوری
(ایرات خارجی) و  qضریب تقلید (ایرات داخلی) است.

گام سوم ،تعیین ورودی ا خروجي ا تعیین مقادير اولیه .در مدل مبتنی بوور عاموول  q ،pو
 mورودیهای اصلی هستند و ن اوران مصن عی کو در بخش ساخت سووناری ها ارائووو موویشو ند
بوعن ان ورودی چهارم مدل لحاظ میش د .خروجی نیز تعداد کل پذیرندگان ن اوری در هوور گووام
مانی است کو بایستی خروجی مدل عاملبنیان با ت لید دادههای دنیووای وا عووی و خروجووی موودل
انترار باس باشد؛ همچنین در حالت اولیو تمامی عاملها در مدل ،ن اوری را نپذیرفتواند.
گام چهارم ،عاملها و ويژگيها .برای هر عامل ،کالسهای ع امل بوووصو رت کلووی تعریووف
میش د و در این پژوهش ،ویژگیهای هر عامل با ت جو بو ابزار انطباق برای مدل مبتنی بر عاموول
مرخ شده است .در مدل پژوهش حاضر ،تنها یک ن کالس برای عاموولهووا وجو د دارد کووو
پذیرندگان ن اوری است .همچنین دو ویژگی احتمال پذیرش بوواسطو رسووانوهووای جمعوی ( )pو
احتمال پذیرش بوواسطو گلتگ های کالمی ( )qبرای هوور عاموول لحوواظ گردیووده اسووت .ایوون دو
ویژگی بوترتیب با 𝑖 𝑥1,و 𝑖 , 𝑥2,نران داده شدهاند کو یروند  iهر عامل را مرخ میکند.
گام پنجم ،رفتار .در این مدل ،تصمیمگیری در م رد پذیرش ن اوری یا عدمپذیرش ان ،رفتار
عامل (مرتری) را ایجاد میکند .بر اساس معادلو دیلرانسیلی ارائوشده در سط خرد (رابطو ،)4

128

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دهم ،شماره  ،37بهار 1399

S

پذیرش برای هر عامل با احتمالِ)) p + (q ∗ (Nص رت میپذیرد .عالوه بر این ،با ت جو بو
عالمت مثبت م ج د در رابطو  ،5رفتار بو ص رت یر در مدل عاملمح ر ایجاد میش د:
𝑆

() 5

𝑁 ∗ 𝑞 < 𝑖𝑥1,𝑖 < 𝑝 𝑜𝑟 𝑥2,
S

بنابراین اگر برای هر عاموول 𝑥1,𝑖 < p ،یووا  𝑥2,𝑖 < q ∗ Nباشوود ،عاموول ،نو اوری جدیوود را
میپذیرد؛ همچنین  Sتعداد ن اوران و  Nتعداد کل عاملها است.
گام ششم ،گام زماني .در مدل حاضر در گام اغا ین ،ع امل و شبکو ایجاد موویشو د و در هوور
گامِ تکرارش نده هر عامل در م رد پذیرش ن اوری یا عدمپذیرش ان بوواسطو رسانوهای جمعی و
یا گلتوگ های کالمی تصمیمگیری میکند و این روند تا مووانی کووو تمووامی ع اموول نو اوری را
بپذیرند ،ادامو مییابد.
سنجش اعتبار مدل :سنجش اعتبووار موودل دو گووام اساسووی اعتباربخرووی و اعتبارسوونجی را در
برگرفتو است.
اعتباربخشي .1در اعتبار بخری درستی ایجاد و برپاسا ی موودل مبتنووی بوور عاموول بووا ت جووو بووو
انطباق مدل اجرایی با مدل ت صیلی بررسی میش د .عالوه بر این ،وج د انین و اصو ل مربو ط
بو مدلسا ی عاملبنیان و مستندسا ی و ا م ن برناموای و بررسی شوورایط حوودی و سووناری های
خاص در بحط اعتبار بخری مدنظر رار موویگیوورد .نوورت و مووک کووال ( ،)2007مستندسووا ی را
فرایند خل اسنادی میدانند کو مدل اجرایی در ارتباط با مدل ت صیلی در سووط جزئ ّیوات شوورح
داده ش د [ .]86رند و راست ( ،)2011ا م ن برناموای را شامل حص ل اطمینان ا ایوون موویداننوود
کو مدل اجرایی انچو را کو برنامون یس معتقد است ،انجام دهد [.]40
برای بررسی شرایط حدی ،گیلبرت ( )2008بیان می دارد کو باید بررسی ش د کو ایوا حوواالت
گ شوای در مدل اجرایی بوص رت صحی عمل میکنند یووا خیوور؟ وی بوورای سووناری های خوواص
گلتو است مانی کو برای ورودیهایی خاص ،خروجیهای مرخصی وج د داشتو باشوود ،بررسوی
میش د کو ایا مدل اجرایی میت اند این خروجیها را برای ان ورودیهای خوواص ت لیود کنوود یوا
خیر [ .]25در مدلسا ی عاملبنیان این پژوهش ،انین و اص ل مرب ط بو مدلسا ی مبتنوی بوور
عامل بوخ بی رعایت شده است (مدل دارای تعامول ،پ یووایی و عوودم طعیوت اسووت) .و ا نظریووو
انطبا ی تحلیلی بوعن ان ابزار انطباق بهره گرفتو شده اسووت و اجوورای نظریووو در سووط خورد بوور
اساس انچو در گام ساختِ مدل شرح داده شد ،بوخ بی و بوص رتی مرخ انجام شده است .در
1. Verification
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م رد صحت و اعتبار برنامو ن شتوشده بوورای موودلسووا ی عاموولمحو ر ،ابتوودا برنامووو بوووصو رت
خطبوخط اجرا و ا م ن میش د تا ا درستی اجرای هر خط برنامو اطمینان حاصل ش د؛ سپس بووا
تقسیمکردن کد برنامو بو بخشهایی کو هر یووک وفیلوووای ویووژه بوور عهوده دارنوود ،هوور بخووش
بوص رت مجزا م رداجرا و ا م ن وورار موویگیوورد و در نهایووت کول برنامووو بووا ت جوو بووو ارتبوواط
بخشهای مختلف با یکدیگر ا م ن و اجرا میش د .برای حالتهای گ شوای نیز بووا درنظرگوورفتن
مقادیر مر ی برای ورودیها و سایر شرایط حدی ،ا م نهای ال م صو رت موویگیوورد کووو نتووایج
حاصل صحت برنامو ن شتوشده را تأیید میکند.
اعتبارسنجي .1در اعتبارسنجی ،انطباق مناسب مدل مبتنی بر عامل با دنیای وا عی بووا ت جووو بووو
نظریو انطبا ی پژوهش مدنظر رار مییگرد .در این راستا محدوده مدل ،سوواختار موودل ،ورودی و
خروجی مدل با ت جو بو دنیای وا عی بررسی میش د.
بررسي محدوده مدل .محدوده مدل با ت جو بو بخری ا دنیای وا عی کووو بوور اسوواس اهووداف،
چرماندا و ابزار انطباق پژوهش لحاظ شده است ،بررسی میش د .در این پژوهش ا انجاکووو موور
و محدوده مدل منطب بر مر و محدوده مدل انترار باس تعریف شده است ،پس همان اعتبوواری
کو برای مدل معتبر انترار باس ا نظر مر و محدوده مدل وجو د دارد ،بوورای موودل عاموولمحو ر
پژوهش حاضر نیز وج د خ اهد داشت.
بررسي ساختار مدل .در این مدل در سط خرد ،سوواختار ،اجووزا و ارتباطووات شووامل عاموولهووا،
ویژگیها ،رفتارها و تعامالت انها با یکدیگر منطب بر همان بخری ا دنیای وا عی ب ده کووو بووا
ت جو بو اهداف ،چرماندا و نظریو انطبا ی این پژوهش انتخا شده است .در سووط کووالن نیووز
پ یایی ،الگ ها و فرایندهای مدل با ت جو بو انچو کو در ساخت مدل ،شرح داده شوود ،منطبو بووا
دنیای وا عی است.
بررسي ورودی و خروجي مدل .همانط رکو بالً بیان شوود ،مقووادیر  pو  qکووو بووا اسووتلاده ا
دادههای وا عی انترار و رابطو رگرسی نی غیرخطی (رابطو  )2بودست امده است ،هم بوورای موودل
انترار باس و هم برای مدل مبتنی بر عامل بوعن ان ورودی در نظر گرفتو میشو د .صووحت ایوون
مقادیر نیز ت سط سنجش اعتبار مدل رگرسی نی تأیید شد .خروجووی موودل عاموولمحو ر نیووز بایوود
با ت لید دادههای انترار در دنیای وا عی و خروجی مدل باس باشد .ایوون خروجووی پووس ا اجوورای
مدل عاملبنیان با خروجی مدل باس و خروجی در دنیووای وا عووی مقایسووو شوود .ایوون مقایسووو در
1. Validation
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بخش  4مقالو (دادهها ویافتوها) ارائو شده است و نران میدهد کووو خروجووی موودل عاموولبنیووان
ت انستو است بوخ بی دادههای دنیای وا عی و خروجی مدل باس را با ت لید کند.
توسعه مدل :برای اینکو جزئیات بیرتری با ت جو بو دنیای وا عی بو مدل مبتنی بر عامل اضووافو
ش د ،مدل عاملبنیان این پژوهش با استلاده ا شبکو ترجیحی ارائوشده ت سط باراباسی و البوورت
( ،)1999ت سعو داده شد .در ساختار ارائوشده برای این شبکو ،افراد بوص رت تصادفی بو یکوودیگر
مرتبط هستند و تراکم این ارتباطات ،یعنی میزان ارتباطووات بوین افووراد یکسووان نیسووت و تووراکم
ارتباطات ا فردی بو فرد دیگر ت ییر میکند [ .]8در مدل شبکوای ترجیحی (موودل ت سووعویافتووو)
برای هر عامل ،همسایگانی تعریف میش د کو تعداد همسایگان ن اور (تعووداد همسووایگانی کووو در
هر گام مانی ن اوری را پذیرفتواند) بر احتمال پذیرش بوواسطو گلتوگ هووای کالموی ( )qتووأییر
میگذارد؛ ا اینرو ویژگی جدیدی بو مدل عاملمح ر افزوده میش د کو بر اسوواس ان بایوود بوورای
هر عامل مجم عوای ا ع امل همسایو لحاظ شو د؛ همچنووین رفتووار عاموول ،یعنووی تصوومیم بوور
پذیرش ن اوری و یا عدمپذیرش ن اوری ،در نسخو شبکوای ترجیحی بوص رت یر ت ییوور خ اهوود
کرد:
()6

𝑖𝑠
𝑖𝑛

∗ 𝑞 < 𝑖𝑥1,𝑖 < 𝑝 𝑜𝑟 𝑥2,

در عبارت  𝑠𝑖 ،6تعداد همسایگان ن اور هر عامل و 𝑖𝑛 تعداد کل همسایگان هر عاموول اسووت.
ا انجاکو در دنیای وا عی در با ار بالق ه تمامی عاملها با یکدیگر در ارتباط نیستند و هر عاموول بووا
مجم عو ای ا ع امل همسایو مرتبط است و تراکم ارتباطات نیووز بووین عاملهووا یکسووان نیسووت،
نسخو شبکوای ترجیحی سط باالتری ا وا عیت را نسبت بو نسووخو بوودون الحوواق شووبکو ارائووو
میدهد.
ساخت سناريوها .با ت جو بو هدف پژوهش کو ارائو روشی برای بهب د انترار و پذیرش نو اوری
بر پایو ایرگذاری بر گلتوگ های کالمی بین مرتریان (عاملها) است ،سناری های ایوون پووژوهش
ایجاد شد؛ اما در ابتدا و بل ا ارائو سناری ها ،ال م است کو روش مطرحشده شوورح داده شو د .در
این روش ،در لحظو شرو انترار ن اوری عدهای ا افراد هستند کو بوووصو رت مجووزا ا جمعیوت
بالق ه با ار ن اوری را پذیرفتواند .این ن اوران ا طرف شرکت و یا مخسسو مأم ریت یافتوووانوود کووو
ن اوری را بپذیرند؛ درحالیکو پذیرندگان بالق ه ن اوری در بووا ار ا ایوون اموور بوویاطووال هسووتند و
میپندارند کو این افراد مانند خ دشووان هوویچ ارتبوواطی بووا شوورکت یووا مخسسووو ندارنوود؛ بنووابراین
پذیرندگان بالق ه بو انها بو دید ن اوران عادی مینگرند .روش یادشده بر اساس این منط ارائووو
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شده است کو اگر در لحظو شرو ن اورانی وج د داشووتو باشووند ،یقینواً پووذیرش نو اوری ا سو ی
پذیرندگان بالق ه ا مانی کو در لحظو شرو  ،ن اورانی وج د نداشتو باشند ،بیرتر است .شرح ایوون
م رد بر اساس بحط پاکسا ی در کنار ساحل بدینگ نو است کو اگر عوودهای در لحظووو شوورو در
حال پاکسا ی ساحل باشند ،امکان اینکو شما نیز بو انها بپی ندید ا مانی کو هیچ کس در حووال
پاکسا ی ساحل نباشد ،بیرتر است .برای مثال ،اگر در ساحل  10نلر در حال پاکسا ی باشند شما
راحتتر بو انها میپی ندید و خ د را یا دهمین نلر میپندارید؛ درحووالیکووو چو ن ان  10نلوور ا
طرف شرکت یا مخسسو مأم ر شدهاند ،شما در وا نخستین نلر ا جمعیت با ار بالق ه هستید کووو
بو انها پی ستو اید .در این مثال ،پذیرش انجامدادن پاکسا ی ساحل همان پووذیرش نو اوری بووو
حسا میاید.
با ت جو بو انچو شرح داده شد ،نو اوران مصوون عی پذیرنوودگانی جوودا ا جمعیوت بووا ار بووالق ه
هستند کو در لحظو شرو  ،ن اوری را پذیرفتواند؛ درحالیکو مرووتریان در جمعیووت بووا ار بووالق ه ا
ارتباط این افراد با شرکت و یا مخسسو مطل نیستند و انها را بو دیوود نو اوران عووادی و جزئووی ا
با ار بالق ه میپندارند .همچنین نمیت ان ن اوران مصن عی را جزو ایرات خووارجی بوووحسووا اورد؛
یرا پذیرندگان بالق ه ن اوری ا ارتباط بین شرکت و ن اوران مصن عی بیاطال هستند .ا طرفووی
ت ییر در ضریب تأییراتِ داخلی ) (qا نظر ماهیت متلاوت با مووانی اسووت کووو در لحظووو شوورو ،
ن اوران مصن عی وج د داشتو باشند؛ ا اینرو سناری ها بر این اساس ایجوواد شووده اسووت کووو یووک
جمعیت اولیو ا ن اوران مصن عی در هنگام شرو وج د داشتو باشد تووا ایوور روش بوواال بوور بهبو د
انترار و پذیرش ن اوری م ردبررسی رار گیرد .در این راستا ،هلووت سووناری در نظوور گرفتووو شووده
است کو در این سناری ها بوترتیب جمعیت اولیو ن اوران مصن عی برابر با صلر درصد 2/5 ،درصوود
و  5درصد 7/5 ،درصد 10 ،درصد 12/5 ،درصد و  15درصد جمعیت با ار بالق ه اسووت؛ همچنووین
برای اینکو تحلیل کاملتری ارائو ش د ،با لحاظکردن جمعیت اولیو ن اوران مصن عی برابوور بووا 20
درصد 25 ،درصد و  50درصد جمعیت با ار بالق ه بو تحلیل حساسیت پرداختو شده است.
اجرا و نتیجه گیری .برای هر سناری مدل مبتنی بر عامل در نرمافزار نت لگو  30 ،1مرتبووو اجوورا
شد و با بوکارگیری نرمافزار متلب 2ا خروجی این  30اجرا ،میانگین گرفتو شد .خروجووی میووانگین
بوعن ان خروجی هر سناری لحاظ شد؛ سپس با استلاده ا معیارهایی کو برای تحلیوول خروجووی در
ادامو ارائو شده است ،خروجی سناری های مختلف م رد بررسی و تحلیل وورار گرفووت و درنهایووت
نتیجو پژوهش ارائو شد.

1. Netlogo
2. Matlab
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ارائه معیارهايي برای تحلیل خروجي مدلهای انتشار نوآوری .برای اینکو بت ان معیارهووایی
بومنظ ر تحلیل مناسبتر خروجیهای انترار ن اوری برای مدلهای ارائوووشووده ایجوواد کوورد بایوود
شکل  ،2را م ردت جو رار داد .در این شکل ،سو نم دار ارائو شده است کو بوترتیب ،نم دار (الووف)
نم دار انترار ن اوری برای کل پذیرندگان ن اوری در هر گام مانی اسووت .نم دارهووای ( ) و (ج)
مرت مرتبو اول و مرت مرتبو دوم برای نم دار (الف) را ارائو موویدهنود .نمو دار ( ) همچنووین
تعداد پذیرندگان ن اوری را در هر گام مانی نران میدهد .این سو نم دار ت سط سووو خووط B ،A
و  Cط شدهاند .حاصل این تقاط  ،سووو نقطووو  b ،aو  cدر نمو دار انترووار نو اوری بوورای کوول
پذیرندگان (نم دار الف) ارائو میدهد .نقطو  ،bنقطوای است کو بل ا ان اهنووگ رشوود نو اوری
صع دی ب ده و بعد ا گذر ا این نقطو اهنگ رشد ن اوری نزولی میش د؛ بو عبارت دیگر اگرچووو
با ت جو بو صع دیب دن نم دار (الف) پذیرش ن اوری هم اره در حال افزایش است ،اما ایوون رونوود
افزایش تا بل ا نقطو  bفزاینده و بعد ا این نقطو کاهنده میش د .برای نقطو  aاگرچووو در بوول
و بعد ا این نقطو ،روند افزایش فزاینده است ،ولی برای دورههووایی کووو بوول ا ایوون نقطووو وورار
گرفتواند ،میزان پذیرش ن اوری مقادیری ک چک را نسبت بو دورههایی کو بعد ا این نقطووو وورار
گرفتواند ،نران میدهد (شیب خط مماس بو نم دار الف در دورههای بعوود ا نقطووو  aنسووبت بووو
شیب خط مماس بو نم دار الف در دورههای بوول ا نقطووو  aدارای جهرووی ابوولت جوو اسووت)؛
بنابراین برای دورههایی کو بل ا نقطو  aرار گرفتواند ،تأخیری در پذیرش ن اوری وجو د دارد و
هدف شرکتها و سا مانها و مخسسوها ان است کو بت انند بر این تأخیر اولیو غلبو کنند..
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شکل  .2نم دار انترار ن اوری بو همراه نم دارهای مرت مرتبو اوّل و مرت مرتبو دوّم ان

برای نقطو  ،cبل و بعد ا این نقطو روند افزایش ،کاهنده است و این نقطو ا این نظوور حووائز
اهمیت است کو در ان ،بخش اعظمی ا با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند؛ ا اینرو مرخ کووردن
تعداد دورها تا رسیدن بو نقطو  cاگر ا شناسایی تعداد دورههایی کو تمام مرتریان در با ار بووالق ه
ن اوری را میپذیرند اهمیت بیرتری نداشتو باشد ،کم اهمیتتر نیز نخ اهد بو د .مرووخ کووردن
تعداد دورههایی کو نقاط  b ،aو  cدر ان رخ میدهد بو همراه شناسایی تعداد دورهایی کو تمووامی
جمعیت با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند ،میت اند بوعن ان معیوواری بوورای مقایسووو خروجوویهووای
سناری های مختلف مدنظر رار گیرد؛ اما ا انجاکو ترخی این نقاط در خروجیهای مدل مبتنووی
بر عامل دش ار است ،بوعن ان معیار مقایسو ا م اردی کو در ادامو ارائووو موویشو د ،اسووتلاده شووده
است:
 )1تعداد دورهای مانی کو در ان  12/5درصد جمعیت با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند.
 )2تعداد دورهای مانی کو در ان  25درصد جمعیت با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند.
 )3تعداد دورهای مانی کو در ان  50درصد جمعیت با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند.
 )4تعداد دورهای مانی کو در ان  75درصد جمعیت با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند.
 )5تعداد دورهای مانی کو در ان  87/5درصد جمعیت با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند.
 )6تع داد دورهای مانی کو در ان تمامی جمعیت با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند.
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 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در پژوهش حاضر برای مدلسا ی مبتنی بر عامل انترار ن اوری در ایران (انترووار تل یزیو ن)
ا دادههای وا عی استلاده شده است .شکل  ،3این دادهها را نران موویدهوود .بوورای ایجوواد موودل
باس ،پس ا بهرهگیری ا مدل رگرسی ن غیرخطی (رابطو  )2با استلاده ا دادههای وا عی انترووار
تل یزی ن ،ضرایب  a ,b ,cامده است .مقادیر  c ،b ،aو مقادیر پی مقدار محاسبوشده بوورای موودل
رگرسی نی در جدول  ،3ارائو شده است.
۱۶۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۰۰۰۰
۸۰۰۰
۶۰۰۰

۴۰۰۰

تعداد کل ن اوران [هزارنلر]

۱۲۰۰۰

۲۰۰۰
۰
۶۰

۵۰

۴۰

۲۰

۳۰

۰

۱۰

مان

شکل  .3نم دار میلوای برای انترار تل یزی ن در ایران

پس ا محاسبو ضرایب  b ،aو  cبرای مدل رگرسی نی غیرخطی ،مقووادیر  q ،pو  mا رابطووو
 ،3محاسبو شد.
جدول  .3تخمین ضرایب رگرس نی برای مدل انترار ن اوری(انترار تل یزی ن)
مقدار پي

آماره T

خطای استاندارد

تخمین

ضريب

)2/8056(*10^- 307

)2/9874(*10^7

0/0000051559

154/03

a

)1/1881(*10^-8

6/6232

0/019364

0/13406

b

)2/925(*10^- 8

-6/6627

0/0000016241

-0/000010821

c

0/0114 , q= 0/1456 , m= 13447

=p

p-value(model)= )5/68(*10^- 7

حال با داشتن مقادیر  q ،pو  mو با استلاده ا معادلو باس (رابطو  )1میت ان خروجووی موودل
باس را برای کل تعداد پذیرندگان ن اوری در هر گام مانی بدون کاهش در تعداد عاملها (بوودون
کاهش در مقدار  )mو با کاهش تعداد عاملها بو میزان  400عدد محاسبو کرد .مدل عاموولبنیووان
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نیز با بهرهگیری ا همان مقادیر  qو  pبرای مدل باس و بر اساس م ارد مطرحشده و بووا کوواهش
تعداد عاملها بو  400عدد ایجاد میش د.

شکل  .4تعدادِ کل ن اوران در هر گام مانی برای مدلهای مختلف

شکل (-4الف) ،نم دار تعداد کل ن اوران برای مدل باس بدون کاهش در تعووداد عاموولهووا را
نران میدهد .شکل  ،) (-4نمایانگر نم دار تعداد کوول نو اوران بوورای موودل بوواس بووا چهارصوود
عاملها است و شکل (-4ج) ،نم دار تعداد کل ن اوران برای مدل مبتنووی بوور عاموول بووا چهارصوود
عامل را عرضو میکند .با د ت بو معادلو باس (رابطو  ،)1مراهده میش د کووو  ،mیعنووی جمعیوت
با ار بالق ه بوص رت یک ضریب در کل معادلو باس اسووت؛ ا ایوونرو موویتو ان در اجوورای انترووار
ن اوری برای مدل عاملبنیان ،مقدار  mرا بو  400عاموول کوواهش داد .بوورای حصو ل اطمینووان ا
اینکو با کاهش تعداد عاملها بو چهارصد عامل بو هیچ عن ان ا اعتبووار موودل کاسووتو نموویشو د،
جدول  4کو مرب ط بو محاسبو ضرایب همبسووتگی بووین خروجووی موودل عاموول بنیووان و خروجووی
مدلهای باس و دادههای وا عی است ،ارائو شده است.
جدول  .4محاسبو ضرایب همبستگی بین مدل عاملبنیان و مدلهای باس و دادههای وا عی
دادههای واقعي
98/82

مدل باس بدون کاهشدادن تعداد

مدل باس

عاملها در بازار بالقوه

چهارصدعاملي

97/31

96/58

مدل
مدلِ مبتنی بر عامل
چهارصدعاملی
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جدول  ،4ضریب همبستگی بین دادههای وا عی و خروجی مدل عاملبنیان با چهارصد عاموول
و ضریب همبستگی بین خروجی مدل باس بوودون کوواهش در تعووداد عاموولهووا و خروجووی موودل
عاملمح ر با چهارصد عامل و همچنین ضریب همبستگی بین مدل بوواس بووا چهارصوود عاموول و
مدل عامل بنیان با چهارصد عامل را ارائو میدهد .همانط ر کو مروواهده موویشو د ،اعووداد ایوون
جدول ضرایب همبستگی مناسبی را نران میدهند؛ بنابراین با ت جو بو این جوودول و نم دارهووای
(-4الف) ) (-4 ،و (-4ج) ،کاهش تعداد عاملها بو  400عدد هیچگ نو ت ییووری در اعتبووار موودل
پدید نخ اهد اورد.
در ادامو با روش بهرهگیری ا ن اوران مصن عی بو بهب دِ پووذیرش و انتروار نو اوری پرداختووو
خ اهد شد .در این روش ،ن اوران مصن عی در لحظو شرو انترار ،ن اوری را پذیرفتوانوود .دروا و
این ن اوران ا طرف شرکت و یا مخسسووو مووأم ر شوودهانوود کووو نو اوری را بپذیرنوود؛ درحووالیکووو
پذیرندگان ن اوری در با ار بالق ه ا ارتباط این ن اوران با شرکت و یا مخسسو اطالعووی ندارنوود .در
این راستا با ت جو بو مقادیر متلاوتی ا جمعیووت اولیوو نو اوران مصوون عی کووو در لحظووو شوورو ،
ن اوری را پذیرفتواند .سناری هایی ارائو شده است.
در این سناری ها جمعیت اولیو ن اوران مصن عی بوترتیب برابر با صوولر درصوود 1/5 ،درصوود5 ،
درصد 7/5 ،درصد 10 ،درصد 12/5 ،درصد و  15درصد جمعیووت بووا ار بووالق ه اسووت .بوورای ارائووو
تحلیلی کاملتر با درنظرگرفتن جمعیت اولیو ن اوران مصن عی معادل بووا  20درصوود 25 ،درصوود و
 50درصد جمعّت با ار بالق ه بو تحلیل حساسیت پرداختو شده است .در ادامو خروجیهووایی کووو ا
سناری های مختلف حاصل شده است در کنار یکدیگر ارائو میش د.
۴۵۰
بیست و پنج درصد

سناریو بدون در نظر گرفتن اثر

۴۰۰

پنجاه درصد

سناریو با دو و نیم درصد

۳۵۰

سناریو با پنج درصد
سناریو با هفت و نیم درصد
سناریو با ده درصد

۲۵۰
بیست درصد
بدون در نظر گرفتن اثر

۲۰۰
۱۵۰

سناریو با دوازده و نیم درصد

۱۰۰

سناریو با پانزده درصد

۵۰

سناریو با بیست درصد

سناریو با بیست و پنج درصد ۵۰

۰
۴۰

۲۰

۳۰

۱۰

زمان

شکل  .5خروجی تمامیِ سناری ها با بهرهگیری ا روش ن اوران مصن عی

۰

تعداد ک ّل نوآوران

۳۰۰
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در شکل  ،5مح ر عم دی «تعداد کل ن اوران» در هوور گووام مووانی و محو ر افقووی « مووان»
است .همانط رکو در این شکل مرخ است ،خروجی در سناری ی بدون درنظرگرفتن جمعیتووی
برای ن اوران مصن عی ا خروجیهای سناری ها با درنظرگرفتن جمعیتی بوورای نو اوران مصوون عی
بوص رتی مجزا ایجاد شده است؛ بنووابراین بوووطو ر مروخ ا سووناری ی دوم کووو در ان میووزان
جمعیت ن اوران مصن عی  2/5درصد جمعیت با ار بالق ه است ،خروجی ،بووو میووزان محس سووی ا
خروجی سناری بدون درنظرگرفتن جمعیت ن اور ان مصن عی بهتر شده است .همچنین بوووصو رت
کلی میت ان گلت کو افزایش جمعیت ن اوران مصن عی باعط ایجاد خروجیهووای بهتووری بوورای
انترار ن اوری شده است .عالوه بر این ،دادههای خروجی سناری ها مرخ می نماید ،کو تمامیِ
سناری هایی کو در ان جمعیتی ا ن اوران مصن عی لحاظ گردیده است .در مقایسووو بووا سووناری یی
کو هیچ جمعیتی ا ن اوران مصن عی را در نظر نگرفتو اسووت .ا لحوواظ غلبووو بوور تووأخیر اولیوو در
انترار ن اوری مناسبتر ب ده است؛ همچنین بوص رت کلی با افزایش جمعیت ن اوران مصوون عی،
خروجیهای سناری ها بهتر شده است.
جدول  .5دورههای مانی مرب ط بو پذیرش ن اوری برای بررسی روش بهرهگیری ا ن اوران مصن عی
درصد جمعیّت
نوآوران

%50

%25

%12/5

%100

%87/5

%75

7/31

4/54

بدون ایر ن اوران مصن عی

6/04

3/69

 %2/5جمعیت با ار بالق ه

46

21/85

17/5

12/3

42

19/9

15/75

10

3/21

 %5جمعیت با ار بالق ه

41

20/61

15/87

10/91

5/7

 %7/5جمعیت با ار بالق ه

42

20/72

16

11/36

6/25

3/7

41

20/28

15/68

9/82

5/39

3/08

 %10جمعیت با ار بالق ه

41

19/83

14/06

9/89

5/6

2/47

 %12/5جمعیت با ار بالق ه

40

19

15

8/64

5

2/56

 %15جمعیت با ار بالق ه

40

19/14

14/78

9/71

5/08

2/57

 %20جمعیت با ار بالق ه

40

17/71

13/16

7/57

3/72

1/83

 %25جمعیت با ار بالق ه

39

16/14

12/22

7/11

3/41

1/48

 %50جمعیت با ار بالق ه

سناريو (جمعیّت
نوآوران مصنوعي)

در جدول  ،5برای  10سناری ی لحاظشده در بررسی تأییر ن اوران مصن عی ،تعووداد دورهووای
مانی کو  12/5درصد 25 ،درصد 50 ،درصد 75 ،درصد 87/5 ،درصوود و  100درصوود ا جمعیووت
با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتواند ،نران داده شده است .همانط ر کو مرخ است اعووداد جوودول
برای سناری ی بدون ایر ن اوران مصن عی بووا اعووداد جوودول در سووناری یی کووو جمعیووت نو اوران
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مصن عی برابر با  2/5درصد جمعیت با ار بالق ه در نظر گرفتو شووده ،متلوواوت اسووت .ایوون تلوواوت
برای خانو های اول تا شرم جدول بوترتیب ،برابر با  2 ،2 ،2 ،1/5 ،1و  4دوره مانی اسووت .اگوور
اعداد سایر سناری های ارائوشده در جدول با سناری ی بدون ایر نو اوران مصوون عی بررسووی شو د،
بووض ح مراهده میش د کو تمامی سناری ها با بهرهگیری ا جمعیوت نو اوران مصوون عی ،اعووداد
بهتری را ا سناری ی بدون ایر ن اوران مصن عی ارائو میدهند.
ال م بو ذکر است کو این بهب د در دورههای مانی ،محس س و ابلت جوو اسووت؛ همچنووین
هرچو جمعیت ن اوران مصن عی بیرتر میش د بوص رت کلی دورههای مانی نیز بهب د مووییابوود؛
اما بهترین حالتِ بهب د دورههای مانی ا یک سناری بو سناری یی دیگر ,ا سووناری ی بوودون ایوور
ن اوران مصن عی بو سناری یی کو جمعیت ن اوران مصن عی را برابر با  2/5درصوود جمعیووت بووا ار
بالق ه در نظر گرفتو است ,رخ می دهد .م رد دیگری کو در جدول  ،5باید م ردت جووو وا و شو د،
این است کو تعداد دورههای مانی پذیرش ن اوری برای  25درصد ابتدایی جمعیت با ار بووالق ه در
سناری ی بدون ایر ن اوران مصن عی برابر با  7/31است؛ درحالیکو تعداد دورههووای مووانی بوورای
پذیرش ن اوری ت سط  25درصد انتهایی جمعیت با ار بالق ه نو اوری در همووین سووناری برابوور بووا
 28/5است؛ البتو چنین تلاوتی ا نظر تعداد دورههای مانی در سناری های دیگر نیز مره د اسووت
کو درمجم و با ت جو بو سایر اعداد جدول ،این امر نران موویدهوود کووو میووزان تأییرگووذاری بوور
بهب د انترار و پذیرش ن اوری برای  25درصد انتهایی جمعیت با ار بووالق ه نسووبت بووو  75درصوود
ابتدایی این جمعیت کمتر ب ده است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

نتیجوگیری با ت جو بو اهدافی کو در این پووژوهش تعریووف شوود ،در دو بخووش بررسووی روش
پیرنهادی در بهب د انترار و پذیرش ن اوری و بررسی تحلیل عملیاتی مو رداسووتلاده بوورای ایجوواد
مدلسا ی مبتنی بر عامل این پژوهش مدنظر رار گرفتو است .ن اوریهای عمووده ایوون پووژوهش
نیز شامل معرفی و بهوورهگیووری ا نو اوران مصوون عی بوورای بهبو د انترووار و پووذیرش نو اوری و
همچنین معرفی و ارائو معیارهایی برای تحلیل خروجی مدلهای انترار ن اوری ب ده است.
روش بهرهگیری از نوآوران مصانوعي بارای بهباود انتشاار و پاذيرش ناوآوری .روش
بهرهگیری ا ن اوران مصن عی برای غلبو بر تأخیر اولیو انترووار نو اوری مووخیر بو ده و ایوون تووأییر
محس س و ابلت جو است؛ همچنین این روش بر تمووامی سوومت هووای خروجووی موودل انترووار
ن اوری بوص رتی مناسب و ابل ب ل تأییر گذاشتو است؛ اما تأییر ف ق با گووذر ا نقطوووای کووو در
ان اهنگ رشد ن اوری ا صع دی بو نزولی ت ییر مییابد ،کمتر میش د .این م رد در ست نهووایی
ا جدول  5کو در ان  25درصد انتهایی جمعیت با ار بالق ه ن اوری را پذیرفتوووانوود در مقایسووو بووا
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سایر ست نهای جدول  ،5مرخ است؛ همچنین باید بیان کر کو برای شرکتها و مخسسووهووا
این امر کو  25درصد ابتدایی جمعیت با ار بالق ه در شرو انترووار ،نو اوری را بپذیرنوود ا پووذیرش
ن اوری ت سط  25درصد انتهایی جمعیت با ار بالق ه مهمتر است .هایت با ت جوو بووو انچووو شوورح
داده شد ،راهکاری کو بت اند مرکل غلبو برتأخیر اولیو انترار و پذیرش ن اوری را بهبو د بخروود و
همچنین بت اند امکان پذیرش و انترار ن اوری را حدا ل برای هلتوواد و پوونج درصوود جم ّیووت بووا ار
بالق ه ارتقا دهد میت اند برای شرکتها و مخسسوها یک راهکار ایربخش و مناسب باشد.
تحلیل عملیاتي مورداستفاده برای ايجاد مدلسازی عاملمحور .بر اساس انچووو در بخووش
پیرینو پژوهش و در جدول  ،1ارائو و بررسی شد ،ایجوواد راهنمووا و دسووت رالعملی کوواربردی بوورای
مدلسا ی مبتنی بر عامل ،گامهای ابتدای خ د را طووی موویکنوود و سوواخت و ارائووو دسووت رالعملی
تمامعیار و هموفنحریف کو برای هر ن پژوهری بوط ر کاموول راهگرووا باشوود ،نیا منوود انجووام
پژوهشهای فراوان و گذر مان است .در تحلیل عملیاتی استلادهشده در این پژوهش برای ایجوواد
مدلسا ی عاملبنیان تالش شد کو راهنمایی جام و کاربردی ارائو ش د کو عووالوه بوور شوولاف و
مرخ ب دن گامهووای ان ،ت جوو ویووژه ای بووو مباحووط سوونجش اعتبووار موودل و ترکیووب موودل
عاملمح ر با سایر روشهای مدلسا ی کنوود .درنهایووت بووا ت جّووو بووو بحووط نو اوران مصوون عی
پیرنهاد میش د کو انترار و پذیرش شایعو در فضای مجا ی بوواسطو بهرهگیری ا حسووا هووای
جعلی ،مطالعو و بررسی ش د؛ یوورا کوواربران ا ارتبوواط ایوون حسووا هووای جعلووی بووا شووبکوهووای
هدایتکننده انها مطل نیستند و این امر میت انوود بعوود جدیوودی را در بحووط نو اوران مصوون عی
م ردت جو رار دهد.
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