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مقدمه مترجمان

بدون شک، پویایی شناسی سیستم ها1 یکی از روش های اثربخش برای بررسی مسائل پیچیده در سیستم های اقتصادی و اجتماعی است که نه تنها فهم مناسبی را از ساختار و رفتارهای 
پویای سیستم های پیچیده فراهم می کند، بلکه فرایند سیاست گذاری و تصمیم گیری در مورد این مسائل را بسیار تسهیل می کند. این روش در سازمان ها و سیستم هایی استفاده می شود 
که با تصمیم گیری های پیچیده و مهم مواجه اند و به دنبال بینش یکپارچه ای از مشکالت اساسی هستند که ممکن است بر نتایج سال ها یا دهه های آینده تأثیر داشته باشند. یک بینش 

یکپارچه و راهبردی هنگامی مورد نیاز است که گزینه های مختلف، پیامدهای چندگانه ای در کوتاه مدت و درازمدت داشته باشند.

با این حال، استفاده کاربردی از مدل های پویایی شناسی سیستم ها در واکاوی مسائل کالن ملی و مسائل در سطح بنگاه، همچنان در کشور شایع نیست و از ظرفیت های این روش 
بهره الزم برده نمی شود. یکی از روش های کاربردی برای آشنا کردن مدیران و کارشناسان با ظرفیت ها و پتانسیل های مدل سازی سیستمی در ایجاد شناخت و بررسی مسائل پیچیده، 
استفاده از مدل های سیستمی شبیه سازی در قالب آزمایشگاه های شبیه ساز تصمیم گیری های مدیریتی است )مشابه این مورد در آموزش خلبانی تحت عنوان شبیه سازهای پرواز2 استفاده 
می شود(. در واقع، این رویکرد، به دنبال همراه کردن مدیران و تصمیم سازان در فرایند توسعه مدل )که منجر به ایجاد فهم و درک بیشتر از پویایی های مسئله می شود( و همچنین 

جلب مشارکت ایشان در طراحی سیاست های بهبود )از طریق مشاهده تبعات تصمیم در قالب نتایج شبیه سازی تحت سناریوهای مختلف( است.

این کتاب، با رویکرد فوق الذکر، توانسته به طور مناسبی و به صورت گام به گام فرایند مدیریت و تصمیم گیری مدل محور3 را توصیف و نحوه انجام آن را با جزئیات تشریح کند. در این 
کتاب از روش مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی برای حضور و رشد در یک بازار رقابتی استفاده شده است و به صورت تدریجی، پویایی های جذب مشتری، طراحی محصول و خدمات، 
تبلیغات و بازاریابی، بهبود فرایندهای داخلی، رقابت و ... و تأثیر آن بر شاخص های مالی و سودآوری شرکت را لحاظ کرده است. کلیه نسخه های مدل استفاده شده در این کتاب از 
طریق سایت کتاب )به آدرس https://www.wiley.com/go/Schaffernicht/growth-dynamics با پاسخ سؤال revenues( قابل دستیابی است و هم چنین کاربرگ های موجود 

در انتهای فصول امکان تمرین و تالش بیشتر برای یادگیری را فراهم کرده است.

1- System Dynamics
2- Flight Simulator
3- Model-based Management



مطالعه این کتاب به تمامی مدیران عامل، حوزه های استراتژی و بازاریابی شرکت ها و همچنین کارشناسان مرتبط، پژوهشگران و دانشجویان )به ویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی( 
عالقه مند به پویایی شناسی سیستم ها، پیشنهاد می شود. امید است رویکرد مطرح شده در این کتاب بتواند تجربه بهتری از تصمیم گیری و سیاست گذاری با استفاده از مدل را برای 

مدیران و پژوهشگرانی که در حال انجام پژوهش های جدی دانشگاهی و یا حل مسائل واقعی در سطح سازمانی، صنعتی یا ملی و فراملی هستند، فراهم کند.

                  دکتر رامین موالناپور1- دکتر سیدحسین حسینی2 

)info@ati-negar.com :1- مدیر مسئول انتشارات آتی نگر و پژوهشگر حوزه پویایی شناسی سیستم )ایمیل
s.h.hosseini@samamsystem.com :ایمیل .(www.samamsystem.com) 2- مدیر عامل مؤسسه آموزشی-پژوهشی سیستم های مدیریتی الگومحور سمام



پیشگفتار

دعوت به کاوش 
شما را به سفری دعوت می کنیم تا عناصر مختلف معرفی محصول به بازار جدید را کشف کنید. شما نقش مدیری را بر عهده خواهید گرفت که مسئول معرفی موفقیت آمیز محصول 
است در حالی که شرکت رقیب برای انجام همین کار تالش می کند. مشتریان بالقوه شما در انتخاب هر یک از محصوالت آزاد هستند. با توجه به اینکه رقیب مستقیمی دارید که 

هم زمان با شما فعالیت می کند، چگونه باید تصمیم بگیرید؟ کدام استراتژی ها می توانند تصمیم گیری شما را در چنین شرایط پویایی بهبود دهند؟ 

به یاد داشته باشید، مدیران هم اهداف دارند و هم مسئول برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرا هستند. این همان کاری است که افراد فارغ از حرفه خود انجام می دهند. در ادامه چند 
نکته کلی برای آماده سازی زمینه ارائه می شود. 

برای برنامه ریزی باید بدانید در حال حاضر کجا هستید، به کجا می خواهید بروید و چطور از این جا به آن جا بروید. نقشه ها یا نمودارها ابزارهای مفیدی هستند. انواع مختلف نقشه وجود 
دارد. برای مثال، کاوشگران نقشه هایی را برای ناوبری در یک منطقه جغرافیایی یا فضای توپولوژیکی تهیه کرده اند. 

نقشه موجود در شکل 1-0 به سال 1630 برمی گردد. این نقشه برای کمک به دریانوردان برای عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام از طریق تنگه ماژالن تهیه شده است. در 
آن زمان کشتی ها از اروپا به دنیای جدید حرکت می کردند و از آن جا که دریانوردان همیشه به سمت باال نگاه می کردند، ترسیم نقشه و قرار دادن شرق در باال برای آن ها مفید بود. 

واژه Navigate )ناوبری( از دو کلمه التین »nāvis« )کشتی( و »āgis« )رانندگی( گرفته شده است. در لغت به معنای هدایت یا راندن کشتی است. با این حال، آنچه می خواهیم هدایت 
کنیم همیشه کشتی نیست و همه نقشه ها جغرافیایی نیستند. معماران و برنامه ریزان، نقشه ساختمان ها یا پل ها را طراحی می کنند. مهندسان سیستم ها، نقشه سیستم های اطالعاتی را 
با پایگاه داده ها و برنامه های کامپیوتری ترسیم می کنند. نقشه های معماری و سیستم های اطالعاتی، پلن های ساخت برای اشیای مصنوعی و ساخت بشر هستند. مشاوران سازمانی، 
فرایندهای کسب وکار و ساختارهای سازمانی را نگاشت، بازنگری و طراحی می کنند، در نتیجه نحوه تعامل اعضای مختلف سازمان برای انجام کارشان را برنامه ریزی می کنند. در این 

موارد، نقشه ها نشان دهنده ساختارها هستند، یعنی عناصری که اساسًا ایستا هستند. 



معرفی محصول بادوام در بازار جدید 

1-1 مقدمه
  SellPhone را معرفی می کند. باید محصول بادوامی را در بازار جدید پلوتونیا معرفی کنید. از شبیه ساز NewTel این فصل چالش شما به عنوان مدیر مسئول در شرکت مخابراتی
)که در ادامه این فصل توضیح داده می شود( استفاده خواهید کرد که تجربه دست اول در برخورد با شرایط جدید فراهم می کند. شما با سؤاالت دشواری روبه رو هستید زیرا برای 
مدیریت شرکت در بازار بسیار پویایی با رقیب اصلی RivTel، نیاز به تصمیمات پیچیده دارید. یک نکته: مدیریت این است که اطالعات را به تصمیم گیری تبدیل کنید. از این نظر، 
مدیر تصمیم گیرنده است؛ از هر دو اصطالح به جای یکدیگر استفاده خواهیم کرد. این کتاب به شما کمک می کند تا به طور نظام مند به این سؤاالت پاسخ دهید تا در تدوین استراتژی 

موفقیت آمیز از توانایی بیشتری برخوردار باشید. پس از اتمام فصل اول، موارد زیر را خواهید آموخت: 

با وظیفه تصمیم گیری و شبیه ساز SellPhone آشنا خواهید شد.  
با مفاهیم »سیاست« و »متغیر« آشنا خواهید شد که مفاهیم اساسی هستند که در طول کتاب همراه شما خواهند بود.  

اولین تالش شما برای رشد NewTel در پلوتونیا نتایج مورد انتظار و نیز غیرمنتظره خواهد داشت که نیاز به توضیحات مداوم دارند.  
برای شناسایی جنبه های مهم نحوه توسعه این متغیرها، استفاده از نمودارهای »رفتار در طی زمان1« را تمرین کرده اید که رفتارها و روندهای متغیرها را نمایش می دهند.  

سؤاالتی در مورد عواملی که باعت رشد مشتری می شود مطرح می کنید و برای مدیریت موفقیت آمیز معرفی NewTel به بازار، به پاسخ آن ها نیاز خواهید داشت.  

2-1 جلسه توجیهی برای چالش کسب وکار در پلوتونیا 
اواخر بعد از ظهر روز چهارشنبه ماه جوالی است. شما برای حضور در دفتر مرکزی NewTel در هواپیما از بوستون به مقصد فرانکفورت نشسته اید. هشت ماه در این شرکت بوده اید. 
NewTel یک شرکت مخابراتی بزرگ است که در آستانه معرفی ارتباطات سیار در پلوتونیا است، کشوری که این نوع خدمات هنوز در آن وجود ندارد. وظیفه شما این است که 

استراتژی شرکت را برای معرفی محصول و خدمات خود به این کشور مدیریت کنید. هدفی که رییس تان برای ارزیابی شما به کار می برد سود انباشته در پایان سال اول معرفی است. 

1- Behaviour-Over-Time

Growth Dynamics in New Markets: Improving Decision Making through Simulation Model-based Management,
First Edition. Martin F.G. Schaffernicht and Stefan N. Groesser.
© 2018 John Wiley & Sons Ltd. Published 2018 by John Wiley & Sons Ltd.
Companion website: www.wiley.com/go/Schaffernicht/growth-dynamics
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چشمگیر نیست اما باید در نظر داشته باشید که برای تصمیمات اتخاذ شده در ماه RivTel ،2 فقط گزارش های مربوط به ماه 1 را داشته است. RivTel تشخیص می دهد که تخفیف 
قیمت فروش NewTel بزرگ تر است و به نظر می رسد جذب مشتری )مشتریان جدید( NewTel سریع تر باشد. بنابراین، RivTel هم قیمت فروش و هم نرخ اشتراک را کاهش 

می دهد. و در واقع، تا پایان ماه 4، به نظر می رسد RivTel در مسابقه جذب مشتریان پیروز شده است.

NewTel ُکندی نسبی رشد مشتریان فعلی خود را به تخفیف های RivTel نسبت می دهد. به عنوان واکنش، تخفیف های خود را تقویت می کند که منجر به جذب بیشتر مشتریان 

فعلی می شود و RivTel مشتریان فعلی خود را تا پایان ماه 6 از دست می دهد. سپس، نوبت RivTel است که قیمت های خود را کاهش دهد و پایگاه مشتریان خود را گسترش دهد تا 
NewTel مشتریان بیشتری را تا پایان ماه 8 از دست بدهد. NewTel با کاهش قیمت فروش خود ضد حمله  می زند و در پایان ماه 10، پایگاه مشتریان NewTel به سرعت افزایش 

می یابد- دوباره به ضرر RivTel. طی ماه های آخر، RivTel دوباره حمله می کند و مشتریان بیشتری را جذب می کند. یک جنگ قیمت کالسیک شکل گرفته است. 

واضح است که NewTel و RivTel هر دو تصمیماتی را گرفته اند که ناشی از سیاست های مشابه است و این سیاست ها متفاوت از سیاست سناریوی BAU است. هر شرکت مشتریان 
جدید و مشتریان فعلی خود و هم چنین قیمت فروش و نرخ اشتراک رقیب را مشاهده می کند. بر اساس رفتار این متغیرها و سیاست های مربوطه، هر شرکت قیمت فروش و نرخ اشتراک 
خود را اصالح می کند یا دست نگه می دارد. با احتیاط می توانیم بگوییم که سیاست های آن ها این است: »اگر مشتریان جدید یا مشتریان فعلی ما رشد کمتری نسبت به رقیب داشته 

باشند، قیمت های خود را اندکی کمتر از قیمت رقیب تعیین می کنیم.«

دستورعمل 1-3:
رفتار مشتریان بالقوه 

توجه داشته باشید که رفتار مشتریان بالقوه بین سناریوی BAU )شکل 4-1( و سناریوی CFC )شکل 7-1( تغییری نکرده است. چرا؟ 

در انتهای دوازده ماه، NewTel کمی بیش از 130.000 مشتری و RivTel بیش از 750.000 مشتری دارد. و در پایان ماه RivTel ،12 از نظر سهم بازار مشتری برنده می شود. 
رقابت برای مشتریان گاهی اوقات به نفع NewTel بوده است و گاهی به نفع RivTel. از ماه 6، تقریبًا کل مردم از تلفن همراه NewTel یا RivTel استفاده می کردند. بنابراین، 

رشد در مشتریان فعلی یک شرکت تقریبًا همیشه به معنای کاهش مشتریان فعلی شرکت دیگر است. رقابت برای مشتری آثار نامطلوبی بر سود داشت. 

روند حاصل از سود انباشته هر دو شرکت را طی 12 ماه نشان می دهد. در طول 3 تا 4 ماه اول، زیان به سرعت افزایش یافت )یعنی سود کاهش یافت(؛ این امر به دلیل کاهش زیاد 
قیمت فروش و نرخ اشتراک بود در حالی که هزینه های خرید دستگاه ها و سرویس دهی به مشتریان تغییری نکرد. با شروع ماه 4، زیان کاهش یافت، سپس افزایش یافت و دوباره 
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کاهش یافت. توجه داشته باشید که زیان، سود منفی است؛ اگر زیان کاهش یابد، بدان معنی است که سود شما منفی است اما کمتر از قبل. سود شما افزایش می یابد، اگرچه به صورت 
نسبی. وقتی RivTel مشتریان زیادی دارد )ماه های 4 تا 6(، زیان آن ها کاهش می یابد اما پس از تصمیم گیری برای کاهش نرخ اشتراک به 10 دالر ماهانه )برابر با هزینه های خدمات 
ماهانه که برای هر مشتری فعلی 10 دالر است(، وضعیت دوباره بدتر می شود. هنگامی که NewTel تصمیم گرفت قیمت فروش را به صفر دالر و نرخ اشتراک را به 10 دالر در ماه 

8 کاهش دهد، سود آن به شدت کاهش یافت اما پس از آن در ماه 10 که هر دو قیمت به 20 دالر رسید، زیان کاهش یافت. 

5-1 نتایج هر دو سناریو از نظر شاخص های کلیدی عملکرد 
از آن جا که اهداف شما و نیز RivTel دستیابی به بیشترین سود انباشته در پایان سال است، احتمااًل هر دوی شما از سود انباشته به عنوان »شاخص کلیدی عملکرد« (KPI) استفاده 
می کنید. اصطالح »عملکرد« به میزان خوب بودن یک فعالیت در مقایسه با سطح استاندارد یا از پیش تعیین شده اشاره دارد. به طور طبیعی، این بدان معناست که شاخص های کلیدی 
عملکرد اطالعاتی را به شما منتقل می کنند که باید ایده روشنی از عملکرد سازمان به شما ارائه دهد. در مورد شما، سود انباشته یکی از آن ها است. با این حال، لزومًا تنها این نیست. 
در سناریوی CFC، مدیران NewTel و RivTel سهم بازار خود را نیز در نظر گرفتند. سهم بازار را می توان به صورت درصدی از کل مشتریان فعلی که مشتریان فعلی شما هستند بیان 
کرد؛ به این ترتیب، به آن سهم بازار مشتری گفته می شود. مطمئنًا، برای به دست آوردن درآمد حاصل از فروش و درآمد حاصل از اشتراک، به مشتریان فعلی نیاز دارید. این واقعیت 
که شما سهم زیادی از مشتری در بازار دارید، نشان می دهد که حداقل یک شرط الزم برای کسب سود انباشته را برآورده می کنید. به عالوه، سهم بازار سود شما نشان دهنده درصد 

سود انباشته شما نسبت به کل سود انباشته است. این امر به شما اجازه می دهد تا بهتر درک کنید که مقدار معینی از سود انباشته نتیجه قدرتمندی است یا خیر. 

این سه KPI برای هر دو سناریو به چه صورت هستند؟ در پایان سال، NewTel سود انباشته 75.106 دالر را به دست آورد و RivTel سود انباشته منفی داشت. در واقع، زیان آن 
2.718.392 دالر بود. در مورد سهم بازار مشتری و سهم بازار سود، جدول 3-1 مقادیر دو سناریو را خالصه می کند. 

جدول 3-1 شاخص های کلیدی عملکرد برای هر دو سناریو

(KPI) شاخص کلیدی عملکرد
(BAU) کسب وکار حالت پایه (CFC) رقابت برای مشتریان

NewTelRivTelNewTelRivTel

47472371سهم بازار از مشتری [بدون بعد]

.5050n.a.n.aسهم بازار از سود [بدون بعد]

2.72-37.737.70.08سود انباشته [میلیون دالر]
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در سناریوی BAU، هیچ یک از دو شرکت عملکرد بهتری نسبت به دیگری ندارند. هر دو سال اول را با سهم بازار مشتری 47 درصدی به پایان می رسانند زیرا 6 درصد از مردم در 
پایان سال از تلفن همراه استفاده نمی کنند. سهم سود هر شرکت 50 درصد است که حدود 38 میلیون دالر برای هر شرکت است. در سناریوی CFC، با در نظر گرفتن سهم بازار 
مشتری به عنوان شاخص عملکرد، RivTel برنده آشکار است. با در نظر گرفتن سود انباشته، عملکرد هر دو شرکت ضعیف بود: RivTel متحمل زیان تقریبًا 3 میلیون دالری شد 
و NewTel زیان نداشت. البته، هنگام مقایسه سود انباشته مطلق، NewTel عملکرد بهتری نسبت به RivTel داشته است. با این حال، هر یک از دو شرکت در مقایسه با سود 53 

میلیون دالری در سناریوی BAU زیان زیادی داشتند. 

شما پس از 12 ماه از نظر سود انباشته ارزیابی خواهید شد و در سناریوی CFC، سود انباشته NewTel کمتر از نتایج BAU بود. اما دوباره، برای کسب سود، نیاز به جذب مشتریان 
داشتید؛ هنگامی که RivTel با کاهش قیمت ها از شما پیشی گرفت، آیا حق نداشتید با کاهش قیمت برای مشتریان رقابت کنید؟ آیا اینکه به سهم بازار مشتری به عنوان شاخص 

وضعیت فعلی خود توجه کردید اشتباه بود؟

دستورعمل 1-4: 
از مشتری تا سود

راه های تأثیرگذاری مشتریان فعلی بر سود را تعیین کنید. نموداری را با استفاده از متغیرها رسم کنید، مثاًل مشتریان فعلی، سهم بازار مشتری و سود ماهانه. برای نمایش 
روابط بین متغیرها از فلش استفاده کنید. از کاربرگ در انتهای فصل استفاده کنید. 

با نگاه به گذشته، ممکن است فکر کنید: چه زمانی عملکرد شما خوب است؟ وقتی عملکرد شما از عملکرد RivTel بهتر است یا وقتی بهترین نتیجه ممکن را به دست آورید؟ هنگام 
مقایسه نتایج از جدول 3-1، شک دارید که هیأت مدیره NewTel عملکرد شما را فقط به این دلیل که از عملکرد RivTel بهتر است خوب ارزیابی نخواهد کرد. آن زمان سود انباشته 

چقدر می تواند باشد؟ آیا 38 میلیون دالر عملکرد قدرتمندی بود یا حتی می تواند بهتر باشد؟ 

از آن جا که تصمیمات RivTel بر اتفاقات بازار تأثیر گذار است، بدون در نظر گرفتن اهداف و سیاست های RivTel نمی توانید میزان سودآوری را تعیین کنید. در چنین شرایطی: برای 
دستیابی به بهترین نتیجه چه سیاستی را باید اجرا کنید؟ از آن جا که می خواهید سود انباشته NewTel را بهبود دهید، می توانید این سؤاالت را از خود بپرسید: 

قیمت فروش و نرخ اشتراک از کدام طریق به مشتریان فعلی و سود ماهانه پیوند دارند. مشتریان فعلی چگونه بر سود ماهانه تأثیر گذار هستند؟ کاهش قیمت فروش روی مشتریان   
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فعلی تأثیرگذار بود و سود ماهانه در پاسخ به آن تغییر کرد. اما این متغیرها دقیقًا چگونه به هم پیوند دارند؟
با افزایش یا کاهش قیمت فروش در مقایسه با افزایش یا کاهش نرخ اشتراک، چه نتایجی کسب خواهد شد؟   

چگونه می توانم بدون هزینه تبلیغات، مشتریان را سریع جذب کنم؟   
اگر برای تبلیغات هزینه کنم، سود ماهانه چه تغییری می کند؟   

اگر مدت دوره عمر تلفن های همراه را تغییر دهم، چه تأثیری خواهد داشت؟   

در اصل، از خود می پرسید: عناصر و متغیرهای تصمیم گیری چگونه به سیستم  کسب وکار مرتبط هستند؟ 

هواپیمای شما به فرانکفورت نزدیک می شود و با این سؤاالت در ذهن خود درمی یابید که باید پیچیدگی های سیستم  کسب وکار خود را درک کنید. از آن جا که مسئولیت موفقیت بر 
عهده شما است، به خود می گویید که باید ساختارها و رفتارهای سیستم  کسب وکار را کشف کنید وگرنه چاره ای جز ترک NewTel ندارید. 

6-1 خالصه فصل 
در این فصل، دو بار تالش کردید تا NewTel را طی دوازده ماه پس از معرفی محصول هدایت کنید در حالی که RivTel تالش می کند همین کار را انجام دهد. شبیه سازی اولیه 
با  شبیه سازی SellPhone نشان داد که در هر شرایطی، هر شرکت انتظار دارد 38 میلیون دالر سود انباشته کسب کند. هم چنین دیده شد که رقابت برای مشتریان با کاهش قیمت 
ممکن است در جذب مشتریان موفق باشد اما سود انباشته را طی دوازده ماه بسیار کاهش می دهد. نتیجه گیری کردیم که با همین مقدار اطالعات، سؤاالت مهمی مطرح می شوند و 

باید قبل از تصمیم گیری در مورد سیاست های NewTel به آن ها پاسخ داده شود. 

7-1 پرسش ها و چالش ها 

پرسش ها 
1-  »متغیر« را تعریف کنید. 

2-  چرا تعریف واحدهای اندازه گیری متغیرها مهم است؟
3-  نمودار رفتار-زمان چیست؟ برای چه مواردی استفاده می شود؟ 

4-  در این فصل کدام حالت های رفتار اتمی بررسی شدند؟ 
5-  توضیح دهید که چگونه می توان حالت های رفتار ترکیبی را به حالت های رفتار اتمی تجزیه کرد. 



فصل اول |  معرفی محصول بادوام در بازار جدید 41

6-  سیاست چیست؟ چه نوع سیاست هایی را می توانید نام ببرید؟ 
7-  وقتی مدل بسیار ساده یا بسیار پیچیده است چه مشکالتی ممکن است به وجود آید؟ 

8-  شاخص های کلیدی عملکرد NewTel کدامند؟ چرا تعریف و استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد مهم است؟
9-  چگونه می توانید راضی باشید که عملکرد شما به عنوان مدیر کافی است؟ 

10-  متغیرهای تصمیم گیری چگونه با یکدیگر مرتبط هستند؟ 
11-  چگونه می توان سناریوهای مختلف را تعریف کرد؟ 

چالش ها 
بر اساس یادداشت های خود از دستورعمل 2-1، سیاست هایی را برای تعیین قیمت فروش و نرخ اشتراک NewTel تدوین کنید. برای مثال، می تواند چنین عبارتی 
باشد »اگر رقیب بیشتر از من مشتریان جدید جذب کرده باشد، قیمت فروش را کاهش می دهم.« حال فرض کنید که RivTel همین سیاست را اعمال می کند 
و از  شبیه سازی SellPhone برای بازی در طول 12 ماه استفاده می کند. عملکرد شما در مورد سود انباشته و سهم بازار مشتری این بار در مقایسه با سناریوهای 

BAU و CFC چگونه است؟ 

برای نوشتن  سیاست ها، تهیه نمودارها و نوشتن موارد ضروری برای مقایسه سناریوی خود، می توانید از کاربرگ 5-1 وب سایت همراه برای این چالش استفاده کنید. 
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اگر در جزیره ای بیابانی زندگی نکنید، هر روز با دیگران مالقات می کنید و با آن ها در محل کار، خیابان و خانه صحبت می کنید. گاهی اوقات، مکالمات ناشی از آن تأثیرات بازاریابی 
خواهند داشت. برای مثال، اگر ویدیو ها را در YouTube تماشا کنید، متوجه می شوید که تعداد بازدیدها )کاربرانی که آن ها را تماشا می کنند( یا الیک ها به طرز چشمگیری افزایش 
یافته است و این امر نشان می دهد که مردم آن ها را »دوست دارند«؛ چند نفر از ما Charlie bit my finger’ (HDCYT, 2007)‘ را ندیده یا حداقل در مورد آن نشنیده است. وقتی 
 ‘Gangnam رشد نمایی در بازدیدها، الیک ها یا دانلود ها وجود دارد، به آن ویدیوی »وایرال« گفته می شود. برخی از ویدیوها به طور خاص برای »وایرال شدن« طراحی شده اند، مثاًل

 .Style’ (PSY, 2012)

عبارت »وایرال شدن« عمدتًا مربوط به فیلم های اینترنتی است اما ریشه این اصطالح در زمینه ویروس شناسی است: اگر برخی افراد آلوده شوند و ناقل ویروس قابل انتقال باشند، 
آنگاه درصد معینی از افراد غیر آلوده )مستعدی( را که مالقات می کنند آلوده خواهند شد و احتمال ایجاد همه گیری بسیار زیاد است. در طی چنین همه گیری، تعداد افراد آلوده برای 
مدتی به روشی شتاب دار افزایش می یابد. پس از مدتی، از آن جا که تعداد افراد مستعد کاهش یافته است، ویروس افراد جدید را آلوده نمی کند. برای مثال، بین سال های 2008 و 
2009، تعداد موارد آنفلوانزا گزارش شده توسط مرکز کنترل بیماری در طی سه هفته از 300 به 600 مورد هفتگی افزایش یافت و در چهار هفته بعدی به 3000 مورد افزایش یافت 
اما به همان سرعتی که افزایش یافته بود کاهش یافت (CDC, 2009). در همان فصل در کشوری دیگر، در دانمارک، موارد از 10 )در هر 100.000 نفر در هفته( به 20، 100، 200 
و 300 نفر در کمتر از 10 هفته افزایش یافت. مجدداً، در کمتر از سه هفته تعداد به تعداد نرمال کاهش یافت (Influenzanet, 2009). پزشکی و اینترنت تنها مکان هایی نیستند که 

می توان رفتارهای شبه ویروس را مشاهده کرد. 

انتشار در سیستم اقتصادی چطور؟ هنگامی که وحشت در بین معامله گران در بورس اوراق بهادار یا صاحبان حساب بانکی گسترش می یابد، ممکن است اخبار مربوط به بحران های 
مالی و اقتصادی را به یاد بیاورید. چنین بحران هایی احتمااًل منفجر خواهد شد و معمواًل بورس سهام یا برداشت پول به حالت تعلیق در می آید یا محدود می شود. در طول 100 سال 
گذشته، چندین بحران بانکی از این دست رخ داده است که برخی از آن ها در سطح جهان گسترش یافته اند، مثاًل در سال 1929 یا 2008. یک بحران اخیر در یونان در حدود سال 
 Cox and( از اتحادیه اروپا در سراسر سیستم، کل سپرده ها در بانک های یونان از 250 میلیارد یورو به حدود 150 میلیارد یورو کاهش یافت »Grexit« 2015 رخ داد. و به دلیل ترس از
(Copeland, 2015. سرانجام، بانک ها در یونان تعطیل شدند و معامالت خودپرداز به 60 یورو برای هر نفر در روز محدود شد. و هنگامی که، در 23 ژوئن 2016، بیشتر رأی دهندگان 

 .(Bloomberg, 2016) رأی دادند، ارزش پوند انگلیس بسیار کاهش یافت »Brexit« در انگلیس به

 Gangnam style در پلوتونیا به چه صورت است. خدمات شما ممکن است به اندازه NewTel در بخش های بعدی، بررسی خواهید کرد که رفتار »شبه ویروس« برای تلفن های همراه
محبوبیت پیدا نکند، اما با تعامل افراد با یکدیگر، آوازه خدمات شما در کل جمعیت پلوتونیا گسترش می یابد. برای جلوگیری از پیچیدگی های غیرضروری، RivTel را از بحث خارج 

خواهیم کرد تا زمانی که ساختار علّیت پویایی شناسی مشتری و ارتباط آن ها با سود تعیین و تحلیل شود. 
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2-2-2 داستانی در مورد فروش تلفن های همراه
باز هم هدف شما دستیابی به بیشترین سود انباشته طی 12 ماه اول در پلوتونیا است. آنچه بدان نیاز خواهید داشت تعداد کافی مشتریان جدید و مشتریان فعلی است: مشتریان جدید 
قیمت فروش را پرداخت می کنند و مشتریان فعلی نرخ اشتراک ماهانه را پرداخت می کنند. وقتی شروع می کنید وضعیت چگونه است؟ سلف شما در NewTel با ارائه 5000 تلفن همراه 
رایگان به پلوتونیا ورود به بازار را آغاز کرد. بنابراین، شما صندلی راننده را با حالت اولیه 5000 مشتری فعلی در اختیار می گیرید. این امر هم چنین بدان معنی است که 995.000 نفر 
در حال حاضر از خدمات تلفن همراه NewTel استفاده نمی کنند اما آن ها می توانند و باید استفاده  کنند: آن ها مشتریان بالقوه هستند. از آن جا که هدف شما این است که بیشترین سود 
ممکن را تا پایان سال داشته باشید، نیاز دارید که مشتریان بالقوه بسته تلفن همراه شما را خریداری کنند و تبدیل به مشتریان فعلی شوند. بنابراین، تعداد مشتریان بالقوه و مشتریان 

فعلی با گذشت زمان تغییر خواهد کرد. 

سرعت تبدیل از مشتریان بالقوه به مشتریان فعلی به چه عواملی بستگی دارد؟ متغیرهای تصمیم شما چه تأثیری روی آن ها خواهند داشت؟ باید پاسخ این سؤالت را بدانید. و برای 
انجام این کار، باید بفهمید که »پیوندهای علّی« چیست. 

جعبه ابزار 2-1: 
پیوندهای علّی

در فصل 1، مفهوم متغیر تعریف شد. تحلیل شرح مسئله به شما امکان می دهد تا متغیرهای مربوطه را شناسایی کنید. با این حال، اگر متغیرها به یکدیگر مرتبط نباشند، بی معنی 
خواهند بود. 

این روابط بین متغیرها باید محاسبه شود. سنتز1 )یعنی، شکل گرفتن با ترکیب قطعات یا عناصر( مکمل تحلیل2 است. از پیوندهای علّی برای اتصال متغیرها استفاده می کنیم و بدین 
ترتیب مجموعه ای از متغیرهای جدا را به مدل تبدیل می کنیم. پیوند علّی سبب می شود که تغییر در یک متغیر آثاری برای دیگر متغیرها داشته باشد. از آن جا که تغییر در متغیرها 
به معنای افزایش یا کاهش متغیرها است، این مطلب را می توان دقیق تر بیان کرد: وقتی مقدار متغیر B در اثر افزایش یا کاهش مقدار متغیر A افزایش یا کاهش می یابد، به صورت 
»پیوند علّی« نشان داده می شود. چنین پیوندهایی به شکل های مختلف ظاهر می شوند. در زبان توصیفی، از عباراتی مانند »کاهش در A باعث کاهش در B می شود،« وقتی A افزایش 
یابد، B کاهش می یابد« و غیره استفاده می کنیم. در معادالت، آن ها به صورت عملیات ریاضی ظاهر می شوند. در نمودارهای علّی، به صورت فلش های باریک نشان داده می شوند. 

به مثال زیر توجه کنید: 

1- Sythesizing
2- Analysing
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شکل 5-2 بازنمایی نمادین دو حالت مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی و جریان مشتریان جدید

در جدول 2-2، می توانید کل مجموعه مقادیر هر متغیر را مشاهده کنید. با این حال، همان طور که شکل 4-2 نشان می دهد، درک ساختار علّی که اساس رفتار متغیرها است دشوار 
است. تهیه نمودار و مصورسازی، مانند شکل 5-2، درک شما را بهبود می دهد و بینش هایی را در مورد وضعیت مدیریت شما نشان می دهد. مرحله بعدی، پر کردن SFD با معادالتی 

است که مشخص می کنند متغیرها در هر ماه چگونه محاسبه می شوند. این همان فرمول ها در صفحه گسترده قبلی است اما درک آن آسان تر است. 

چرا دو حالت منابع مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی در نظر گرفته شده است؟ همه کسب وکارها به مشتریان نیاز دارند. ممکن است فکر کنید که NewTel فقط به مشتریان 
فعلی نیاز دارد. با این حال، اگر مدل شما نتواند مشتریان بالقوه را به عنوان یک حالت  مفهوم سازی کند، چگونه می توانید مشتریان جدید را جذب کنید و حالت  مشتریان فعلی 

خود را افزایش دهید؟ 



فصل دوم |  بررسی پویایی شناسی مشتری تحت تأثیر انتشار 65

جعبه ابزار 2-3: 
اندازه گیری منابع

می توانیم میزان موجودی در حالت ها در یک زمان مشخص را شمارش کنیم. شمارش برخی آسان است، مانند مشتریان فعلی. آن ها مشهود و قابل مشاهده هستند. شمارش برخی 
دیگر ممکن است دشوارتر باشد، حتی اگر مشهود باشند، مثاًل مشتریان بالقوه. منابع نامشهود نیز وجود دارد که در بهترین حالت می توان آن ها را تخمین زد. اما در اصل حتی انگیزه 
کارکنان یا رضایت مشتری نیز قابل اندازه گیری است. اگر فرض کنیم که انگیزه کارکنان بر بهره وری تأثیر دارد و سازمان با مسئله بهره وری روبه رو است، هنگام جستجوی راه حل 
باید انگیزه کارکنان را در نظر گرفت. روش های تجربی روانشناسی سازمانی رویکردهایی را برای سنجش انگیزه کارکنان ارائه می دهد. همان طور که گالیلئو گالیله گفت: »آنچه را که 

قابل اندازه گیری است اندازه گیری کنید و آنچه را که قابل اندازه گیری نیست باید کوشش کرد که قابل اندازه گیری شود.«

مسافران داخل هواپیما به وضوح قابل مشاهده هستند و می توان آن ها را شمارش کرد. شهروندان جمهوری خلق چین نیز به وضوح قابل مشاهده هستند اما به دالیل عملی نمی توان 
آن ها را به راحتی شمارش کرد - تعداد آن ها باید بر اساس نظرسنجی ها تخمین زده شود. رضایت میهمانان رستوران را نمی توان به راحتی مشاهده کرد اما سطح رضایت آن ها را می توان 
به راحتی سنجید. ادبیات بازاریابی روش های کاملی برای استنباط رضایت از داده های کیفی ارائه می دهد. نارضایتی جمعیت یک کشور در آستانه ناآرامی عمومی را نیز نمی توان به راحتی 

مشاهده کرد و انتشار پرسشنامه عماًل غیرممکن است - بنابراین قضاوت کارشناسان ممکن است تنها راه عملی برای انجام برآورد تقریبی باشد )جدول 2-4(. 

جدول 4-2 اندازه گیری گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم است

قابل شمارش

خیربله

برآورد با نظرسنجی یا نمونه گیریشمارشبلهمستقیماً قابل مشاهده

برآورد با قضاوت کارشناسانپیدا کردن مدل مفهومی و استنباط از مواد کیفیخیر

در این زمینه، متغیرهایی که مستقیمًا قابل مشاهده و شمارش هستند اغلب »متغیرهای سخت« نامیده می شوند، در حالی که »متغیرهای نرم« متغیرهایی هستند که باید به طور 
غیرمستقیم استنباط شوند زیرا مشاهده آن ها سخت یا غیر ممکن است. 
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راهنمایی 2 (G 2): کّمی سازی متغیرهای نرم دشوار است اما مهم هستند 
متغیرهای نرم اغلب برای حل چالش ها بسیار مهم هستند. اگر کّمی سازی آن ها دشوار است، باید به همان اندازه که زمان و منابع مدل ساز اجازه می دهد، 
تقریب زده شوند. متغیرهای نرم نباید از مدل حذف شوند زیرا انجام این کار مقدار صفر را در نظر می گیرد و ممکن است تنها مقداری باشد که آشکارا اشتباه 

است. 

به یاد داشته باشید، بخصوص در مورد متغیرهای نرم، ممکن است نتوان داده های دقیق مربوط به رفتار آن ها را به دست آورد. با این حال، اگر حالت های مرجع )به جعبه ابزار 1-1 
مراجعه کنید( حاوی نقاط عطف برآورد شده، مقادیر حدی و دامنه مقادیر باشند، به احتمال زیاد مدل شبیه سازی مفیدی خواهید ساخت.

از ردیف ها که نشان دهنده یک ماه  انجام داده باشید، یک جدول صفحه گسترده مانند جدول 2-2 ایجاد کرده اید و فرمول هایی را در هر یک  اگر تمرین دستورعمل 4-2 را 
نظر  را در  SFD در شکل 2-6  دارند.  اولیه، ساختار مرجع یکسانی  از دوره  زمانی( پس  )دوره های  به همه سطرها  وارد کرده اید. متوجه شده اید که فرمول های مربوط  هستند 
بگیرید: نمودار نشان دهنده یک ساختار علّیت است که برای هر ماه از کل افق زمانی معتبر است. هر متغیر فقط یک بار نشان داده می شود - نه یک بار در هر دوره زمانی. اگر 
می توانستید هر نماد حالت  و جریان در SFD در شکل 6-2 را با یک معادله هم ارز با فرمول در ردیف صفحه گسترده مربوطه غنی کنید، دیگر نیازی به تکرار نمودار برای هر 

ماه نداشتید، مانند شکل 2-5. 

SFD را می توان با نمودارهایی بهبود داد که رفتار متغیرهای مدل در طول 12 ماه را نشان می دهند. در شکل 6-2، رفتار S شکل مشتریان فعلی و S شکل معکوس مشتریان بالقوه 

را مشاهده می کنید. 

شکل 6-2 هم ساختار علّیت وضعیت برای NewTel و هم رفتار این ساختار را به وضوح نشان می دهد. نمودارها توجه شما را به رفتار متغیرها و نه فقط به اعداد خاص هنگام استفاده 
از جداول )جدول 2-2( معطوف می کنند. این امر منجر به سؤاالت جدیدی در مورد چالش مدیریتی شما می شود. از شما دعوت می شود که به یکی از این سؤاالت در دستورعمل 

5-2 پاسخ دهید. 
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شکل 6-2 ساختار علّیت در زیر پویایی شناسی مشتری و رفتار آن در طول زمان

دستورعمل 2-5: 
توضیح رفتار متغیر مشتریان بالقوه 

در شکل 6-2، مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه هر دو در ابتدا رفتار نمایی را نشان می دهند و سپس به رفتار هدف جو روی می آورند. با این حال، یکی از آن ها شیب 
مثبت دارد در حالی که شیب دیگری منفی است. چرا شکل مشتریان بالقوه برعکس رفتار »S شکل« مربوط به مشتریان فعلی است؟ 
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 SFD مربوط به وضعیت خود را همراه با معادالتی که رفتار متغیرها را مشخص می کند، در شکل 7-2 در نظر بگیرید. 

شکل 7-2 ساختار علّیت با معادالت مربوطه

شکل 7-2 مجموعه ای از نمادها با معانی مشخص را نشان می دهد که در مورد آن ها نیز بحث خواهیم کرد. این زیربخش هم چنین جزییات بیشتری در مورد حالت ها، جریان ها و 
پیوندهای علّی ارائه می دهد. به دنبال آن، بخش 2-2-2 با نماد  با حرف »R« یا »B« سروکار دارد که »حلقه های بازخورد« را نشان می دهد. 
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شکل 7-2 هم چنین معادالتی را نشان می دهد که رفتار دو حالت مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی و نیز جریان مشتریان جدید را همراه با نمادهای آن ها در نمودار حالت  و جریان 
توصیف می کند. معمواًل این نمودارها معادالت را نشان نمی دهند. نقش آن ها این است که به جای تعیین جزییات عملیاتی، مثاًل معادالت، ساختار علّی وضعیت را از نظر متغیرهای 

آن و روابط علّی بین آن ها نگاشت کنند. اما در حال حاضر، شکل 7-2 شامل یک استثنا است تا هم ارزی بین نمادهای SFD و معادالت را تبیین کند. 

همان طور که در شکل می بینید، معادالت آنچه در طول هر ماه رخ می دهد و آنچه بین ماه ها شمارش می شود توصیف می کنند. این معادالت برای هر ماه کلی است و در هر ماه با 
مقادیر مربوطه پر می شوند. در این جا کامپیوتر کمک کننده است: مراحل محاسبات را بدون حذف یا اشتباهات اتفاقی به سرعت انجام می دهد. از آن جا که اندیس های زمان بیشتر برای 

سازگاری ریاضی است و اکنون معنی آن ها را درک کرده اید، اجازه دهید آن ها را از این جا به بعد کنار بگذاریم تا بازنمایی وضعیت را ساده کنیم. 

جعبه ابزار 2-4: 
متغیرهای میانی برای شفافیت

SFD معمواًل متغیرهای میانی تکمیلی دارد که متناظر با عناصر سیستم هستند اما نه حالت  هستند و نه جریان. در نظر بگیرید که مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه چگونه مشتریان 

جدید را تحت تأثیر قرار می دهند. واضح است که مشتریان بالقوه، به همراه جمعیتی که با ضریب مشتریان بالقوه ترکیب شده اند به همراه ضریب تبدیل و نرخ تماس، تعداد مشتریان 
جدید را تعیین می کند. می توان سعی کرد با فرمول بندی مدل مانند شکل 8-2 مدل را ساده کند. 

شکل 8-2 نموداری که همه عوامل مربوطه را نشان نمی دهد

در این فرمول، جریان مشتریان جدید مطابق معادله )5-2( رفتار خواهد کرد که راه رسمی برای بیان این مطلب است که »مشتریان جدید ماهانه نتیجه موارد زیر است: هر یک از 
مشتریان فعلی 100 نفر دیگر را مالقات می کند، از میان آن ها %(Potential customers/1,000,000) مشتریان بالقوه هستند و 0/01 یا %1 از تعداد افراد در این ماه تبدیل به 
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مشتری جدید می شوند. این جمله ای طوالنی و پیچیده است. معنای آن به صورت رسمی و روشن چنین است: 

)2-5(
new customers[individual /month]=
          Currentcustomers[individual]*100*(Potential customers [individual] /1000000)*0.01

که در آن 100 نشان دهنده نرخ تماس است، 0/01 ضریب تبدیل است و 1.000.000 مربوط به جمعیت است. تعداد ماهانه مشتریان جدید مانند فرمول قبلی خواهد بود؛ فقط متغیرهای 
برون زا را با مقادیرشان جایگذاری می کنیم. 

با این حال، اِشکالی وجود دارد. وقتی به این معادله نگاه می کنید، باید به طور جدی به خاطر داشته باشید که این اعداد نشانگر چه مواردی هستند. و نمودار به شما کمک نمی کند تا 
به یاد داشته باشید که دو عامل مرتبط وجود دارد: نرخ تماس و ضریب تبدیل. هنگامی که این نسخه ظاهراً ساده شده را با نمونه ای که در شکل 7-2 نشان داده شده است مقایسه 
می کنید، آشکار می شود که با نمایش صریح متغیرهای برون زا در نمودار، این نمودار بازنمایی شفاف تری از وضعیت NewTel ارائه می دهد. همین امر در مورد متغیرهای میانی مانند 
ضریب مشتریان بالقوه صدق می کند که به صورت %(Potential customers/1 000 000) در معادله )5-2( ظاهر می شود: تفسیر و استفاده از نمودار و نیز معادله ای که صریحًا 
شامل ضریب مشتریان بالقوه است آسان تر است. این امر در مورد سایر متغیرهای میانی نیز صدق می کند، مثاًل برخوردهای مشتریان فعلی. بدون آن ها می توانید ادامه دهید اما از آن جا 

که می توانند نقش مهمی در استدالل استراتژیک شما داشته باشند، باید آن ها را به روشنی در نمودارها و معادالت نشان دهید. 

راهنمایی 3 (G 3): صرفه جویی در مدل 
هنگام ایجاد و استفاده از نمودارهای علت و معلولی، اطمینان حاصل کنید که تمام متغیرهای مرتبط )و فقط مرتبط( و پیوندهای علّی بازنمایی شده اند. 

می توانید این راهنمایی را دنبال کنید و مکرر از خود بپرسید که آیا نمودار برای درک روابط علّی که مربوط به درک و توصیف رفتار هر متغیر است به اندازه کافی صریح است یا خیر. 
اگر نمودار را می توان بدون از دست دادن شفافیت و وضوح ساده کرد، آن را انجام دهید. اگر نمودار برای توضیح رفتار یک متغیر به اندازه کافی صریح نیست، یک متغیر میانی اضافه 
کنید. همان طور که وضعیت را بررسی می کنید، درک یا مدل ذهنی شما رشد می کند و بنابراین بعداً می توانید تصمیم بگیرید که نمودار را ساده کنید. به عنوان راهنمایی، به یاد داشته 

باشید که انیشتین گفت: »همه موارد باید به ساده ترین شکل ممکن باشند اما نه ساده تر از آن.«

پیوندهای علّی در شکل های 7-2 و 8-2 در نوک فلش های خود عالمت »+« دارند. این »قطبیت« پیوند است که به شما امکان می دهد تا نحوه واکنش متغیرها به یکدیگر را 
کدگذاری و تفسیر کنید. برای مثال، ضریب مشتریان بالقوه برابر با تعداد مشتریان بالقوه تقسیم بر تعداد افراد کل جمعیت است. وقتی مشتریان بالقوه بیشتر باشد، ضریب بیشتر خواهد 

بود و وقتی مشتریان بالقوه کمتر باشد، ضریب کمتر خواهد بود. باید قطبیت را درک کنید تا به درستی وضعیت خود را نگاشت و تحلیل کنید. 
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دستورعمل 2-8: 
رفتار معمولی ایجاد شده با بازخورد تقویتی 

مدل را در حالت SyntheSim اجرا کنید )به یاد داشته باشید که TIME STEP برابر با 0/0625 است( و مقادیر پارامتر را یکی یکی با استفاده از اسالیدرهایی که 
برای این منظور ظاهر می شوند تغییر دهید. از مقادیر زیر استفاده کنید: 

potential customers fraction = 0.5(instead of 0.99);
contact rate = 50 (instead of 100); 
conversion fraction = 0.005 (instead of 0.01)

کدام جنبه های رفتار تغییر می کند و کدام جنبه ها تغییر نمی کند؟ لحظه ای به نمودارهایی که رفتار مشتریان فعلی را برای هر یک از این شبیه سازی ها نشان می دهند 
نگاه کنید. به شباهت ها و تفاوت های آن ها توجه کنید. شباهت ها و تفاوت ها را از نظر ساختار علّیت مربوطه توضیح دهید. از کاربرگ در انتهای فصل استفاده کنید.

مدت زمانی را که مشتریان فعلی برای رسیدن به عالمت 10.000 نفر نیاز دارند در نظر بگیرید: با مقادیر پیش فرض، این اتفاق تقریبًا بعد از سه هفته رخ می دهد )یادتان باشد که گام 
زمانی 0/0625 است، یعنی هر ماه به 16 مرحله تقسیم می شود؛ در گام زمانی 0/75 مشتری فعلی به بیش از 10.000 نفر رشد می کند(. اگر فقط یکی از پارامترها به نصف کاهش 
یابد، آنگاه در گام زمانی 1/4375 )نیمه ماه دوم( از این عالمت عبور می کند. اگر دو پارامتر نصف شوند، باید تا گام زمانی 2/8125 صبر کنید )تقریبًا سه ماه( و اگر هر سه پارامتر 
فقط نصف مقدار پیش فرض خود باشد، در گام زمانی 5/625 اتفاق می افتد. به یاد دارید که از هر سه پارامتر در معادله جریان استفاده می شود که عمل ضرب است. بنابراین، می توانید 
آن ها را با هم ضرب کنید و رابطه بین مقدار ترکیبی آن ها و تعداد ماه هایی که طول می کشد تا مشتریان فعلی از مرز 10.000 نفر عبور کند مشاهده کنید. این امر در شکل 2-18 

نشان داده شده است. 

در شکل 18-2 می بینید که وقتی مقدار ترکیبی سه پارامتر کاهش  یابد، زمان مورد نیاز برای رسیدن به 10.000 مشتری فعلی افزایش می یابد. اما به صورت خطی افزایش نمی یابد. 
اگر مقدار پارامتر ترکیبی را نصف کنید، زمان الزم بیش از دو برابر می شود. از آن جا که همیشه با 5000 مشتری فعلی شروع می کنید، رسیدن به نقطه 10.000 بیشتر یا کمتر زمان 

می برد؛ این بدان معنی است که در حال رشد کندتر یا سریع تر هستید. 

زمانی که برای رفتن از یک نقطه به نقطه دیگر طول می کشد سرعت شما است. اگر به منحنی های شکل 17-2 نگاهی بیندازید، می بینید که مقادیر پارامتر ترکیبِی بیشتر همیشه با 
سرعت رشد بیشتری همراه هستند و این که از همان نقطه به سرعت بیشتری می رسند. به بیان دیگر، هنگامی که مقادیر پارامتر ترکیبی بیشتر باشند، شتاب بیشتری وجود دارد. شتاب 
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بیشتر همراه با انحنای بیشتر نمودارها است. و در واقع، شکل منحنی مشتریان فعلی در هر یک از این شبیه سازی ها نمایی باقی می ماند و هنگامی که مقادیر پارامتر ترکیبی بیشتر 
باشد، انحنای بیشتری دارد. بنابراین، فقط زمان الزم است تا مشتریان فعلی به فراتر از جمعیت رشد کنند، در نتیجه به گونه ای توسعه می یابند که در واقعیت رخ نمی دهد. بنابراین، 
حتی اگر می دانید که کاهش این مقادیر انحنای نمودار را کاهش می دهد، یعنی شتاب مشتریان فعلی کاهش می یابد، رفتار هم چنان نمایی است: مشتریان فعلی هنوز شتاب می گیرند. 

هنوز مشکل را حل نکرده اید. 

شکل 18-2 رابطه بین مقادیر پارامترهای ضرب شده و تعداد ماه های مورد نیاز برای رشد به 10.000 مشتری فعلی

بین رفتار فعلی مشتریان فعلی و آنچه ممکن است در نمودارهای قبلی متوجه شده باشید )شکل 2-2( و در شبیه سازی SellPhone یک تناقض وجود دارد، یعنی رفتار فعلی مدل شما 
فقط با یک حلقه بازخورد تقویتی، منحنی S شکل را ایجاد نمی کند بلکه منحنی نمایی را ایجاد می کند. رفتار نمایی یکی از حالت های رفتار اتمی است که در فصل 1 بررسی شد. این 
بدان معنی است که ساختار علّیت حلقه بازخورد تقویتی، باعث یکی از حالت های رفتار اتمی می شود؛ بنابراین ضروری است. حلقه تقویتی ای که در حال تحلیل آن هستید می تواند 
اولین قسمت از رفتار نشان داده شده در شکل 2-2 را توضیح دهد. با این حال، مدل شبیه سازی فعلی نمی تواند الگوی S شکل را به طور کامل بازتولید کند. این بدان معنا است که 

ساختار علّیت وضعیت شما بزرگ تر از آنچه در مدل فعلی ما وجود دارد است. 

4-3-2 بازخورد تعادلی و رفتار هدف جو 
اکنون توجه خود را به حلقه بازخورد تعادلی معطوف کنید.
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دستورعمل 2-9: 
مدل شبیه سازی دوم خود را بسازید 

یک مدل شبیه سازی برای depletion )تقلیل( حلقه تعادلی بسازید. باید مشتریان بالقوه )که با 995.000 نفر مقداردهی اولیه شده است(، ضریب مشتریان بالقوه 
)که اکنون به همان روشی که در معادله )2-2( نشان داده شده است محاسبه می شود(، خریدها از طریق WoM و مشتریان جدید را ارائه دهید. به عالوه، دو پارامتر 
ضریب تبدیل WoM (= 0.02) و نرخ تماس (100 =) باید در مدل باشند. حتی اگر ضریب تبدیل WoM تاکنون برابر با %1 بوده است، این بار از مقدار %2 استفاده 
خواهیم کرد زیرا امکان می دهد تقلیل را با وضوح بیشتری مشاهده کنیم. می توانید بررسی کنید که بازگشت به %1 چه تأثیری بر رفتار مشتریان بالقوه تحت تأثیر 
این حلقه بازخورد تعادلی دارد. در ادامه کتاب، به مقدار اصلی %1 باز خواهیم گشت. اکنون مشتریان فعلی باید ثابت نگه داشته شوند زیرا حلقه تقویت کننده »موتور 
رشد« نباید هیچ تأثیری بر رفتار حلقه تعادلی داشته باشد. ارزش مشتریان فعلی را با 200.000 نفر تنظیم کنید. آموزش موجود در وب سایت همراه، شما را در این 

مراحل راهنمایی می کند. 

این مربوط به مدل C2 Loop balancing است که می توانید آن را از وب سایت همراه دانلود کنید. مدل خود را مقایسه و تنظیم کنید تا مدل را با مقادیر پارامتر پیش فرض و مقدار 
اولیه مشتریان بالقوه شبیه سازی کنید. رفتار مشتریان بالقوه خود را با رفتار تولید شده توسط مدل مرجع C2 Loop balancing مقایسه کنید. از کاربرگ در انتهای فصل استفاده کنید. 

شکل 19-2 مدل C2 Loop balancing را هنگام شبیه سازی در حالت SyntheSim نشان می دهد. 

WoM و  بالقوه و خریدها از طریق  بالقوه، ضریب مشتریان  با این کار، می توانید حلقه بازخورد بین مشتریان  این مدل مشتریان فعلی را از جریان مشتریان جدید جدا می کند؛ 
مشتریان جدید را آزمایش کنید. متغیر جریان مشتریان جدید، مشتریان بالقوه را کاهش می دهد و در نتیجه درصد مشتریان بالقوه را کاهش می دهد که در نتیجه مشتریان جدید 
را کاهش می دهد و باعث کاهش سرعت تقلیل مشتریان بالقوه می شود. در اینجا، افزایش اولیه در متغیر علت منجر به کاهش بعدی در همان متغیر پس از اتمام زنجیره علّیت 
می شود. این یک »حلقه بازخورد تعادلی« است؛ ضربه اولیه را جبران می کند و در نتیجه تمایل به حرکت به سمت پایداری یا تعادل دارد. حلقه های بازخورد تعادلی با »B« نشان 
داده می شوند. نمودار رسم شده با حالت  مشتریان بالقوه )هم چنین شکل 20-2( شیب منفی دارد که به تعادل پایدار نزدیک می شود. متغیرهای دیگر را نیز انجام دهید. این رفتار 

هدف جو است. 
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SFD شکل 19-2 حلقه بازخورد تعادلی کاهشی در مدل انتشار به صورت

نمودار در شکل 20-2 شیب منفی مشتریان بالقوه را نشان می دهد. در ابتدا، 
شیب منفی زیاد است اما به طور پیوسته مسطح می شود و در نهایت به صفر 
بازخورد  نمایی است که در مورد حلقه  با رشد  این کاماًل در تضاد  می رسد. 
 1 در فصل  که  است  اتمی  رفتار  حالت  دومین  این  و  دیده می شود  تقویتی 

مشاهده می کنید. 

شکل 20-2 رفتار مشتریان بالقوه هنگامی که فقط حلقه تعادلی فعال است.
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این بدان معنی است که ساختار حلقه بازخورد تعادلی نیز اهمیت اساسی دارد. SFD با ساختار علّیت را بررسی کنید تا دلیل این تغییر حالت رفتار را شناسایی کنید. 

هنگام مشاهده SFD در شکل 19-2 ممکن است تعجب آور باشد که این یک حلقه بسته است زیرا فلش از مشتریان جدید به مشتریان بالقوه دیده نمی شود. با وجود این، درک شما 
از وضعیت به شما می گوید که نرخ جریان مشتریان جدید تعداد مشتریان بالقوه را کاهش می دهد زیرا افراد را از حالت  مشتریان بالقوه به حالت  مشتریان فعلی منتقل می کند. وقتی 
مشتریان جدید افزایش می یابند، مشتریان بالقوه با سرعت بیشتری کاهش می یابند. هم چنین، کاهش مشتریان جدید باعث کاهش تعداد مشتریان بالقوه با سرعت کمتری می شود. پس 
از آن رابطه پایدار بین مشتریان جدید و مشتریان بالقوه وجود دارد. این رابطه در SFD نشان داده نشده است و از نظر فنی، »پیوند علّی ضمنی« است. ماهیت چرخه ای زنجیره علّیت 

زمانی نمایان تر می شود که آن را به صورت نمودار حلقه علت و معلولی )CLD( نشان دهید. در چنین نمودارهایی، تفاوتی بین انواع مختلف متغیرها ایجاد نمی شود: 

هر یک از پیوندهای علّی در شکل 21-2 عبارتی است که دو متغیر را به هم پیوند می دهد. افزایش ضریب مشتریان بالقوه باعث افزایش در تعداد خریدها از طریق WoM می شود. 
این امر منجر به افزایش مشتریان جدید می شود که باعث سرعت بیشتر در کاهش مشتریان بالقوه نیز می شود. هنگام کاهش درصد مشتریان بالقوه، همین عالمت های قطبیت اعمال 

می شود: در چنین حالتی تعداد خریدها از طریق WoM نیز کاهش می یابد و در نتیجه کاهش مشتریان جدید باعث کاهش مشتریان بالقوه با سرعت کمتری می شود.

  

شکل 21-2 نمودار حلقه علت و معلولی حلقه تعادلی کاهشی
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این بدان معنی است که حلقه بازخورد یک ساختار علّیت دارد اما می تواند رفتار را با توجه به ماهیت ضربه های اولیه در جهت های مختلف هدایت کند. مطمئنًا، شیب مشتریان بالقوه 
همیشه کاهش می یابد که بیانگر کاهش سرعت تقلیل است. با این حال، هنگامی که موردی به سطح هدف نمی رسد و اقدامات اصالحی برای افزایش عملکرد انجام می شود، مانند 
کاهش شکاف بین عملکرد هدف و عملکرد مشاهده شده، عملکرد مشاهده شده افزایش می یابد و به تدریج به عملکرد هدف نزدیک می شود. برای نمونه، در مثال زیر در نظر بگیرید 
که چگونه تعداد تماس های هم زمان توسط سخت افزار شما در سطح مطلوب حفظ می شود: شما اندازه شکاف بین تماس های هم زمان مطلوب و فعلی را محاسبه می کنید؛ اگر اندازه 
شکاف افزایش یابد، سرمایه گذاری روی ظرفیت سرور را افزایش می دهید. این امر باعث افزایش تعداد فعلی مکالمات هم زمان و کاهش شکاف می شود. با گذشت زمان، تعداد فعلی 

تماس های هم زمان به سمت تعداد مطلوب افزایش می یابد. این ساختار علّیت در شکل 22-2 نشان داده شده است.
 

ساختار علّیت مربوطه یک حلقه بازخورد تعادلی است و رفتاری که موجب آن می شود به معنای واقعی کلمه هدف جو است. به همین دلیل است که ما به جای »افول« از »رفتار« 
هدف جو صحبت می کنیم. 

شکل 22-2 نمودار حلقه علت و معلولی »کنترل« حلقه تعادلی 

به عالوه، تشخیص اینکه یک ساختار می تواند باعث افزایش یا کاهش شود، روشن می کند که چرا جداسازی ساختار علّیت از رفتاری که ایجاد می کند بسیار مهم است. ممکن است 
نتوانید واقعیت را در شرایطی مانند NewTel در پلوتونیا تغییر دهید )یک حلقه بازخورد وجود دارد( اما ممکن است بتوانید جهت رفتار آن را تغییر دهید. 
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هنگامی که با حلقه های تعادلی سروکار دارید، نمودار حلقه علت و معلولی می تواند شناسایی آن ها را از نظر بصری راحت تر کند: راهی وجود ندارد که بدون کاهش تعداد مشتریان 
بالقوه، افراد تبدیل به مشتریان جدید شوند. این بدان معنا است که ضریب مشتریان بالقوه باید کاهش یابد؛ بنابراین در آینده افراد کمتری تبدیل به مشتریان جدید می شوند. شکل 

23-2 رفتار معمول مشتریان بالقوه و مشتریان جدید را نشان می دهد. 

تعداد مشتریان بالقوه کاهش می یابد اما با سرعت کمتر. بعد از ماه 5 تقریبًا صفر است. این شکل با رفتار مشتریان جدید مطابقت دارد: اواًل، افراد بیشتری در ماه تلفن های همراه را 
خریداری می کنند و با گذشت زمان، تعداد ماهانه مشتریان جدید کمتر می شود و به صفر می رسد )بعد از پنج ماه(. این بدان معنا است که هر ماه تعداد مشخصی از افراد از حالت مشتری 
بالقوه خارج می شوند اما هر ماه تعداد مشتریان جدید کمتر می شود. هم چنین، شکل مشتریان جدید با رفتار مشتریان بالقوه مطابقت دارد: وقتی مشتریان بالقوه کمتری داشته باشید، 
ضریب مشتریان بالقوه کاهش می یابد، بنابراین مشتریان جدید کاهش می یابند. رابطه پایداری را بین سطح مطلق مشتریان جدید و شیب مشتریان بالقوه مشاهده می کنید. سطح باالتر 

مشتریان جدید به معنای آن است که شیب مشتریان بالقوه منفی تر است، در حالی که سطح پایین تر مشتریان جدید به معنای شیب کمتر منفی مشتریان بالقوه است. 

شکل 23-2 رفتار هدف جوی مشتریان بالقوه و کاهش ماهانه مشتریان جدید

البته تعداد مشتریان فعلی نیز تأثیرگذار است. شبیه سازی مدل با طیف وسیعی از تعداد مختلف مشتریان فعلی به شما امکان می دهد این تأثیر را ببینید. به طور خاص، هرچه تعداد 
مشتریان فعلی بیشتر باشد، کاهش مشتریان بالقوه سریع تر است. هم زمان، آشکار می شود که تعداد مشتریان فعلی نمی تواند این واقعیت را تغییر دهد که حلقه بازخورد تعادلی باعث 
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یک عامل از وضعیت واقعی را که به صورت یک متغیر از آن وضعیت در مدل خود قرار نداده اید مدیریت کنید. راهنمایی 3 را به یاد بیاورید: »هنگام ایجاد و استفاده از نمودارهای علّی 
و معلولی، اطمینان حاصل کنید که تمام پیوندهای علّیت و متغیرهای مرتبط )و فقط مرتبط( نشان داده می شوند.«

دلیل دیگری هم وجود دارد که متغیرها به قدر مطلق ها مانند 0/1 یا 100 در مدل ها ترجیح داده می شوند: هر بار که یک معادله حاوی قدر مطلق را تنظیم می کنید، این معادله به 
محض این که سیستم واقعی حاوی مقدار دیگری باشد بی استفاده می شود. مدت دوره عمر را در نظر بگیرید: استفاده از سه مدل مختلف برای ارزیابی اتفاقات زمانی که مدت دوره عمر 
به ترتیب 6، 9 یا 12 ماه است عملی نخواهد بود. استفاده از متغیر مدت دوره عمر و تنظیم مقدار مدت دوره عمر در صورت لزوم بسیار کارآمدتر است و بنابراین می توان سناریوهای 

مختلف دوره عمر را با استفاده از یک مدل ارزیابی کرد. 

راهنمایی (G 7): شفافیت و انعطاف پذیرِی مفهومی با نام گذاری متغیرها 
به جای استفاده مستقیم از قدر مطلق ها به طور مستقیم در یک معادله، سعی کنید همه عوامل را به صورت متغیرهای معین وارد کنید. یک فرمول بندی کلی را 

می توان در بسیاری از تنظیمات خاص استفاده کرد، در حالی که یک فرمول بندی خاص را فقط می توان در یک تنظیم استفاده کرد. 

معادله )1-3( جریان مشتریان ترک کننده را ایجاد می کند، یعنی مشتریانی که NewTel هر ماه از دست می دهد. طبق این معادله، مشتریان ترک کننده به مدت دوره عمر و مشتریان 
فعلی بستگی دارد. در عین حال، مشتریان ترک کننده بر مشتریان فعلی تأثیر گذار است. این ساختار علّیت با حلقه بازخورد »B« که در شکل 3-3 نشان داده شده است بهتر نشان داده 

می شود )هم چنین به مدل ’C3 Life cycle duration outflow 1‘ مراجعه کنید(: 

شکل 3-3 کل ساختار علّیت را نشان می دهد؛ حالت  مشتریان فعلی و جریان خروجی جدید مشتریان ترک کننده که به مشتریان فعلی و مدت دوره عمر بستگی دارد. وابستگی مشتریان 
ترک کننده به مشتریان فعلی مستقیم است: هرچه تعداد افراد بیشتری در حالت  باشد، مشتریان فعلی بیشتری هر ماه می توانند شرکت را ترک کنند و برعکس. این امر با قطبیت مثبت 
پیوند علّیت بین این دو متغیر نشان داده می شود )به جعبه ابزار 4-2 مراجعه کنید(. در مورد تأثیر مدت دوره عمر بر مشتریان ترک کننده چطور؟ در اینجا هرچه مدت دوره عمر بیشتر 

باشد، مشتریان فعلی کمتری شرکت را ترک می کنند و برعکس، همان طور که با قطبیت مثبت آن پیوند علّیت نشان داده می شود. 

حتی اگر نمودارهای حالت  و جریان )SFD( یک پیوند علّیت را که از مشتریان ترک کننده به مشتریان فعلی می رود نشان ندهد، واضح است که جریان خروجی مشتریان ترک کننده 
تعداد مشتریان فعلی در حالت  را کاهش می دهد. این پیوند علّیت یک پیوند »ضمنی« است و در نمودارها نشان داده نمی شود زیرا این اثر از قبل در جریان وجود دارد؛ به یاد بیاورید 
که معادله هر حالت  بیان می کند که آن حالت  با توجه به متغیرهای جریان مربوطه تغییر می کند. به دلیل ویژگی ضمنی آن پیوند علیت، ممکن است تعجب آور باشد که نمودار یک 
حلقه بازخورد تعادلی »B« را نشان می دهد - درست مانند مورد حلقه »تقلیل« در فصل 2. اما در نظر بگیرید که اگر مشتریان فعلی از، مثاًل 100.000 تا 200.000 افزایش یابد، آنگاه 
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تحلیل ساختار علّیت برای درک الگوهای رفتاری با استفاده از دانش خود در مورد اصول سیستم ها مانند زمانی که مشتریان جدید و مشتریان ترک کننده یکدیگر را خنثی می کنند.   

با توجه به همه این موارد، اکنون باید شرایطی را درک کنید که در آن جمعیت مشتری به »تعادل حالت پایدار« وارد می شود. 

با افزودن مدت دوره عمر و مشتریان ترک کننده به مدل، مرز مدل را گسترش داده اید تا شامل دو متغیر باشد که آن ها را مرتبط تشخیص داده ایم. با این حال، هنوز تأثیر تبلیغات را 
در نظر نگرفته ایم. مرحله بعدی گسترش بیشتر مرز مدل برای بررسی این موضوع است. 

5-3 پرسش ها و چالش ها 
پرسش ها 

1- تأثیر کاهش مدت دوره عمر بر مشتریان فعلی چیست؟
2- تأثیر کاهش مدت دوره عمر بر مشتریان بالقوه چیست؟ 

3- تأثیر کاهش مدت دوره عمر بر مشتریان فعلی و مشتریان جدید پس از بلوغ بازار چیست؟
4- با فرض جمعیت ثابت، کدام متغیر در لحظه تکامل بازار از مرحله رشد اولیه به مرحله بلوغ، تأثیر تعیین کننده ای دارد؟ 

5- چرا مدت دوره عمر تأثیری بر لحظه تکامل بازار از مرحله رشد اولیه به مرحله بلوغ در زمانی که جمعیت ثابت است ندارد؟
6- آیا تغییرات در مدت دوره عمر می تواند از رشد اولیه تا بلوغ بر توسعه بازار تأثیر بگذارد؟ چرا بله یا خیر؟ 

7- ترکیب سنی یک حالت ، مثاًل مشتریان فعلی چیست؟ 
8- چگونه می توان جریان خروجی یک حالت  را محاسبه کرد؟

9- متغیرهای خارجی مانند مدت دوره عمر باید چگونه در مدل شبیه سازی گنجانده شوند؟ 



منابع مالی

1-5 مقدمه 
این فصل به بررسی درآمد، هزینه  و سود NewTel می پردازد: به طور کلی انباشت منابع مالی. این سؤاالت مطرح می شوند: چه عواملی باعث درآمد و هزینه می شود؟ درآمد و هزینه 

چه ارتباطی با متغیرهای فصل های گذشته دارند؟ 

خواهید دید که چگونه قیمت فروش و نرخ اشتراک همراه با مشتریان جدید و مشتریان فعلی بر درآمد NewTel تأثیر می گذارند. هم چنین خواهید دید مشتریان چگونه قیمت ماهانه 
مؤثِر خرید و استفاده از تلفن همراه را بررسی خواهند کرد. مشخص خواهد شد که قیمت ها و مدت دوره عمری که تعیین می کنید بر قیمت ماهانه مؤثر تأثیر گذار است و بنابراین بر 

تعداد مشتریان جدید تأثیر گذار است. هم چنین اجزای کل هزینه ها و این که هزینه بهبود فرایند چگونه می تواند هزینه های خدمات را کاهش دهد در نظر خواهید گرفت. 

به طور کلی، خواهید دید که مدل شبیه سازی که در این فصل می سازید اکنون تجربه شما را از شبیه ساز SellPhone از فصل 1 تکرار می کند. به بیان دیگر، این مدل شامل تمام 
متغیرها و پیوندهای مربوطه است تا چالش های پیش روی شما در پلوتونیا را به طور کامل توصیف کند. می توانید استفاده کامل از آن را شروع کنید؛ آثار هم زمان تغییر یک متغیر تصمیم 

را شبیه سازی خواهید کرد که به شما امکان می دهد تا مقدار بهینه متغیر را تعیین کنید.

2-5 ساختار درآمد 
1-2-5 تأثیر مستقیم قیمت بر درآمد 

خدمات تلفنی NewTel توسط بخشی از جمعیت پلوتونیا استفاده می شود و بنابراین آن ها مایلند هزینه خدمات شما را پرداخت کنند. دو جریان درآمد دارید: مشتریان جدید با خرید 
تلفن همراه قیمت فروش را پرداخت می کنند و مشتریان فعلی برای استفاده از آن نرخ اشتراک را پرداخت می کنند. چندین مورد دیگر از پرداخت قبل از مصرف یا استفاده وجود دارد: 
غذا خوردن در رستوران فست فود، تماشای فیلم در سینما، تهیه بنزین برای ماشین، خرید در سوپرمارکت، خرید ساعت یا خرید ماشین. پرداخت در حین استفاده در مواردی مانند 
اجاره آپارتمان، اشتراک تلویزیون و اینترنت یا بیمه نامه انجام می شود. در برخی موارد، هر دو شکل با هم ظاهر می شوند. برای مثال، هنگام خرید اتومبیل جدید، ضمانت نامه شما را 
ملزم می کند که مرتبًا از یک گاراژ معتبر بازدید کنید. در بازار تلفن همراه شما در پلوتونیا، مشتریان قیمت فروش تلفن را در ابتدای قرارداد و سپس نرخ اشتراک ماهانه ثابت را برای 

خدمات پرداخت می کنند. به یاد داشته باشید که خدمات تلفنی اعتباری وجود ندارد. 

Growth Dynamics in New Markets: Improving Decision Making through Simulation Model-based Management,
First Edition. Martin F.G. Schaffernicht and Stefan N. Groesser.
© 2018 John Wiley & Sons Ltd. Published 2018 by John Wiley & Sons Ltd.
Companion website: www.wiley.com/go/Schaffernicht/growth-dynamics
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کل درآمد NewTel برابر با مجموع درآمد حاصل از قیمت فروش پرداخت شده توسط مشتریان جدید هر ماه و نرخ اشتراک دریافتی از هر  مشتری فعلی در هر ماه است. برای هر 
ماه قیمت فروش و نرخ اشتراک را تعیین می کنید و البته این کار را با در نظر گرفتن ساختار هر دو جریان درآمد انجام می دهید. اگر مشخص شود که مشتریان به سرعت به تغییرات 
قیمت واکنش نشان می دهند، ممکن است تصمیمات هفتگی را در نظر بگیرید. با این حال، در متن این کتاب، باید 52 تصمیم در شبیه ساز SellPhone بگیرید که صبر و تحمل شما 

را امتحان می کند. تمام محتوا و اصولی که تا این جا بحث شده نیز زمانی معتبر هستند که تصمیمات ماهانه گرفته شوند. 

از راهنمایی 3 )فصل 2(، می دانید که وقتی یک منبع یا یک عامل، مرتبط شناخته  شود، باید به مدل اضافه شود. از آن جا که این بخش به درآمدها می پردازد، باید متغیرهای زیر را به 
مدل موجود اضافه کنید: قیمت فروش، نرخ اشتراک، سود ماهانه، درآمد، سود انباشته و متغیرهای میانی که به مصورسازی روشن منطق مدل کمک می کنند. شکل 1-5 درآمدهای 
NewTel و متغیرهایی را که به آن ها بستگی دارد نشان می دهد. این اولین قدم مهم برای مصورسازی جدید مدل شما است که در فصل های گذشته ایجاد کردید. هزینه های مرتبط 

در بخش بعدی بررسی می شوند. نام فایل مدل ’C5 Financial resources‘ است. 

شکل 1-5 کل درآمد، منابع آن ها و تأثیر آن ها بر سود انباشته
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کل درآمد ماهانه برابر با مجموع درآمد حاصل از فروش و درآمد حاصل از اشتراک است. درآمد حاصل از فروش به تعداد مشتریان جدید ماهانه و قیمت فروش بستگی دارد. درآمد 
شما از اشتراک به مشتریان فعلی و نرخ اشتراک بستگی دارد. کل درآمد به جریان سود ماهانه NewTel اضافه می شود که به سود انباشته اضافه می شود. سود ماهانه نیز تحت تأثیر 

هزینه ها است و در بخش 3-5 بررسی می شود. معادله )1-5( این امر را دقیق توصیف می کند: 

)5-1(
total revenues [$/month] = new customers [individual/month] * sales price [$/individual] +
        Current customers [individual] * subscription rate [$/individual]/ month

با این حال، اگر همه محاسبات درآمد در یک معادله انجام شود، نمودار چندان گویا نیست و نمی تواند تمایزی بین درآمد حاصل از فروش یا درآمد حاصل از اشتراک قائل شود، یعنی 
بدون مراجعه هر بار به ’new customers×sales price‘ یا ’Current customers×subscription rate‘. همان طور که در راهنمایی 2 بیان شده است )فصل 2(، این شیوه 

مدل سازی خوبی است که تمام ساختارهای سیستم مربوطه را توضیح دهید. با پیروی از این توصیه، معادالت )2-5(، )3-5( و )4-5( نوشته شده اند: 

)5-2(total revenues [$/month] = revenues from sales [$/month] + revenues fromsubscription [$/month]

)5-3(revenues from sales [$/month] = new customers [individual /month] * sales price [$/individual]

)5-4(revenues from subscription [$/month] = Currentcustomers [individual] * subscription rate [$/individual]/ month

در ابتدا، قیمت فروش 50 دالر برای هر تلفن و نرخ اشتراک 20 دالر برای هر تلفن در هر ماه است. مسلمًا، وقتی یکی از این متغیرها افزایش یابد، درآمد افزایش می یابد و هرگونه 
کاهش در یکی از این قیمت ها یا کاهش در مشتریان جدید یا مشتریان فعلی باعث کاهش درآمد می شود. از آن جا که هدف شما از دستیابی به بیشترین سود انباشته ممکن، به کل درآمد 
بستگی دارد، معادالت )2-5( تا )4-5( بیان می کنند که داشتن بیشترین تعداد ممکن مشتریان جدید و مشتریان فعلی با بیشترین قیمت ممکن برای فروش و نرخ اشتراک مفید است. 
اما نمی توانید تعداد ماهانه مشتریان جدید یا تعداد مشتریان فعلی را به طور مستقیم تعیین کنید. تنها می توانید با استفاده از متغیرهای تصمیم گیری خود که توسط اهالی پلوتونیا درک 
می شود، بر تصمیم گیری آن ها تأثیر بگذارید. همان طور که در فصل 3 مشخص شد، تغییرات در مدت دوره عمر دو اثر متفاوت دارد. افزایش مدت دوره عمر باعث افزایش مشتریان 
جدید و کاهش مشتریان فعلی می شود؛ و کاهش مدت دوره عمر نتیجه عکس دارد. مشتریان فعلی و مشتریان جدید در جهت های مخالف تغییر می کنند. بنابراین، باید به دقت ارزیابی 

کنید که تغییرات حاصل چگونه بر مشتریان فعلی و مشتریان جدید تأثیرگذار است. 
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به عالوه، هر آنچه بر هزینه های مردم هنگام خرید و استفاده از تلفن های همراه تأثیر می گذارد، بر تصمیمات خرید مشتریان بالقوه تأثیر می گذارد. اگر تلفن ها به دلیل افزایش قیمت 
فروش گران تر شوند، مشتریان بالقوه کمتری از طریق دهان به دهان یا تبلیغات تبدیل خواهد شد. افزایش ریسک های قیمت فروش که باعث کاهش مشتریان جدید و درآمد حاصل 
از فروش می شود ممکن است کمتر از حد انتظار افزایش یابد زیرا به ضرب این دو متغیر بستگی دارد )معادله )3-5((. به همین ترتیب، افزایش نرخ اشتراک منجر به کاهش مشتریان 
جدید می شود. کاهش  مشتریان جدید هم چنین به معنای کاهش  مشتریان فعلی است. و از آن جا که همه مشتریان )فرض شما این است که تفاوت مرتبطی بین مشتریان منفرد در 
مورد رفتار تصمیم گیری آن ها وجود ندارد( نرخ اشتراک را نیز در نظر می گیرند، افزایش نرخ اشتراک نیز احتمااًل همان تأثیر افزایش قیمت فروش را خواهد داشت. چه ترکیبی از قیمت 

فروش و نرخ اشتراک بیشترین درآمد را به همراه خواهد داشت؟ 

پاسخ به این سؤال به تأثیر قیمت بر تصمیمات خرید مشتریان بالقوه بستگی دارد. درک این تأثیرات برای تأثیرگذاری هدفمند بر درآمد ضروری است؛ بنابراین، قبل از ادامه کار باید 
آن ها را درک کنید. البته، سود نیز تحت تأثیر هزینه است و در ارزیابی شما از تأثیرات ترکیبی تغییرات در متغیرهای تصمیم گیری نیز هزینه ها باید در نظر گرفته شود. بخش 3-5 این 

موضوع را با جزییات بررسی می کند.

2-2-5 تأثیر غیرمستقیم قیمت و مدت دوره عمر بر تصمیمات خرید مشتریان بالقوه 
همان طور که قباًل ذکر شد، برای ارزیابی تأثیر تغییرات قیمت بر درآمد و سود، ابتدا باید بفهمید که سطوح مختلف قیمت چگونه بر تصمیم گیری مشتریان بالقوه برای تبدیل شدن به 
مشتریان جدید تأثیر گذار است. به هر حال، درآمد حاصل از فروش برابر با قیمت فروش ضرب در تعداد مشتریان جدید است. و همان طور که از قبل می دانید، رابطه باید معکوس باشد: 

وقتی تصور می شود قیمت فروش افزایش می یابد، تعداد افرادی که تصمیم به خرید در یک ماه دارند کاهش می یابد. 

تحقیقات بازاریابی NewTel نشان می دهد که افراد تصمیمات خود را براساس قیمت ماهانه مؤثر )EMP(1، یعنی نرخ اشتراک ماهانه به عالوه کسری از قیمت خرید تنظیم می کنند. 
این ضریب به صورت قیمت خرید تقسیم بر مدت دوره عمر محاسبه می شود: 

)5-2(
effective monthly price [$/individual/month] = sales price [$/individual] / life cycle duration [month] +
          subscription rate [$/individual]/ month

شکل 2-5 ساختار علّیت ناشی از معادله )5-5( را نشان می دهد. 

این روش برای بررسی میزان گرانی تلفن همراه، امکان مقایسه شرایط تجاری ارائه شده توسط شرکت های مختلف را فراهم می کند، حتی اگر شامل مدت های دوره عمر مختلف 
باشند. برای مثال، اگر NewTel و RivTel قیمت فروش و نرخ اشتراک یکسان داشته باشند، اما مدت دوره عمر NewTel  12 ماه و برایRivTel  9 ماه باشد، آنگاه قیمت ماهانه 

مؤثر NewTel کمتر از RivTel خواهد بود، حتی اگر کل مبلغ پرداختی توسط مشتریان هنوز یکسان باشد. 

1- Effective Monthly Price




