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  چکیده
 ،هـا  نآکننده رفتار خرید  بینی و ارائه مدل پیشگیري مشتریان  و کشف الگوهاي تصمیمتحلیل 

زمینـه  توانـد در  یمـ  کـه  و هسـت  پژوهشگران بوده موردعالقههاي  ها و عرصه یکی از چالش
تحلیـل و   ،. هـدف پـژوهش حاضـر   کـاربرد فراوانـی داشـته باشـد     ،سازي محصـوالت  موضع

با رویکردي به خرید محصوالت ارگانیک  تصمیمرفتار خرید مشتریان سالمند در  سازي مدل
بـا اسـتفاده از یـک     ،انجـام شـد. در گـام اول    بـاهم دو گام مـرتبط   دراین امر که  بودترکیبی 

و تحلیـل   کرونبـاخ اي که پایایی و روایی آن به ترتیـب از طریـق آلفـاي     گویه 33 ي پرسشنامه
سـالمند از   388نظـرات   ،قـرار گرفـت   تأییـد مـورد  بررسی و مرتبه اول و دوم  تأییديعاملی 
سپس با  شد؛آوري  جمعخرید محصوالت ارگانیک  به تصمیمکننده  بینی شاخص پیش هنُ طریق

بولـدین و سـیلوئت   -هـاي دیـویس   شاخص اساسمیانگین و بر  Kاي  استفاده از تحلیل خوشه
نسـبت  و مشـتاق   گردان رويآمد و مشتریان سالمند در دو خوشه  دست بههاي بهینه  خوشه

د سالمندان هر خوشـه  رفتار خری ،. در گام دومبندي شدند به خرید محصوالت ارگانیک دسته
و قواعـد   سـتخراج ا ،بهینـه  هـاي  مـدل مورد تحلیل قرار گرفـت و   ،با استفاده از درخت تصمیم

سـالمندان  در هـر دو خوشـه    ،نتـایج نشـان داد   شـد. مرتبط با هـر خوشـه ارائـه     »آنگاه-اگر«
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خریـد  تصمیم بینی  در جهت پیش کننده تعیینعاملی  ،، شاخص تحصیالتو مشتاق گردان روي
وضعیت مصرف محصوالت ارگانیـک در   ،رسد همچنین به نظر می ؛حصوالت ارگانیک استم

متناسـب بـا هـر     هاییبین سالمندان در وضعیت مناسبی قرار ندارد که در این زمینه پیشـنهاد 
  خوشه ارائه شد.

  
بنـدي، درخـت تصـمیم، قواعـد      مشتریان سالمند، محصوالت ارگانیک، خوشـه  کلیدي: واژگان

  .آنگاه-اگر

  

  مقدمه  -1
هـاي قـدیمی    رمـز سـرآمدي را گـذر از فلسـفه     ،فعـاالن بازارهـاي کنـونی   از  سیاريب

هـدف نهـایی بازاریـابی    داننـد.   توجه بـه مفهـوم بازاریـابی اجتمـاعی مـی      بازاریابی و
هـا از   به دنبال کاهش بیمـاري این نوع بازاریابی  .افزایش منفعت اجتماع است ،اجتماعی

تشویق راننـدگی ایمـن، کـاهش    المتی، مبارزه با دخانیات، طرق ممانعت از مشکالت س
فلسـفه بازاریـابی    ظهـور . ]1[ دیگـر اسـت   سـتایش  قابـل و شـمار   هـاي بـی   فقر و طرح

ي چون بازاریابی سبز، مسئولیت اجتمـاعی، تولیـد محصـوالت    اجتماعی، مفاهیم دیگر
بسـیاري از  د. قـرار دا نفـع   پژوهشـگران و عوامـل ذي  دایره توجـه  در را ارگانیک و ... 

ایجاد وجه تمایز  منظور بهدر راستاي پیروي از فلسفه بازاریابی اجتماعی و  ها شرکت
را  محصـوالت ارگانیـک  بازاریـابی   ،محصوالت خود نسبت به محصـوالت دیگـر  براي 

سهم بازار محصـوالت  مطالعات حاکی از آن است که سرلوحه اهداف خود قرار دادند. 
بـازار غـذاي ارگانیـک یـک      ،بـراي مثـال  . ]2[فـزایش اسـت   در حال ا سرعت بهارگانیک 
 رکـود رغـم   بـه وجـود آورده و علـی    متحـده  ایـاالت را در  يبیلیـون دالر  7/26تجارت 

محصــوالت . ]3[درصـد بـوده اسـت     7/7معـادل   2009تصـادي، رشـد آن در سـال    اق
و ارگانیک محصوالتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده 

هـا،   کشموم دفع آفات گیاهی نظیر علف هـرز س گونه هیچدر خاکی که از چند سال قبل 
و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست  ها کش قارچ

  .]4[کنند  شود، رشد می گیاهی تقویت می
د بـه  تـا بتوانـ   هاسـت  آنبرآوردن و ارضـا   درصددانسان داراي نیازهایی است که 

آنچه مسلم اسـت بازاریـابی محصـوالت ارگانیـک بـه دلیـل       . ]5[ حیات خود ادامه دهد
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یکــی از  ؛اســترا دار هــاي مربــوط بــه خــود و فرصــتهــا  آن، چــالششــرایط خــاص 
 منظــور بــهشــناخت و انتخــاب بهتــرین بخــش بــازار  ،هــاي اصــلی ایــن حــوزه چــالش

الزم بـراي برقـراري    اییاز توانـ  معمـوالً  هـا  شرکتسازي است.  گذاري و موضع هدف
توانند  می آن جاي بهاما  ؛ارتباط با همه مشتریان و بازارهاي مختلف برخوردار نیستند

هـاي   نیازهـا و خواسـته   کـه هـایی   با بخش ،هاي مشتریان بازارهاي مختلف را به گروه
پیري جمعیـت در کـل جهـان    دهد  روندهاي جهانی نشان می. تقسیم کنند ،دارند متمایز

در هاي صورت گرفتـه بـر روي مشـتریان سـالمند نیـز       شده است و پژوهش گسترده
هـاي   یکی از بخـش که کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست.  ]6[ حال افزایش است

کمتـر   ورود بـه آن  موانـع و مشـکالت،  خـی از  در کشور ما که به دلیل برو جذاب بکر 
بـازار   ،انـد  شـده  گرفتهنادیده  هاي پیشین نیز و حتی در پژوهشقرار گرفته  موردتوجه

گذاري آن از چند جهت براي فـروش   توجه به این بازار و هدف .مشتریان سالمند است
دهد این بخـش   آمارها نشان می سو یکاز  ؛است صرفه بهجذاب و محصوالت ارگانیک 

و افـزایش    از جامعه درصد باالیی از کل جمعیـت کشـور را بـه خـود اختصـاص داده     
سـال در ایـران بـر اسـاس آخـرین       60جمعیت افراد باالي  .ز محتمل استبیشتر آن نی

درصد کـل جمعیـت را    1/8نفر است که  6159676، 1390سرشماري عمومی در سال 
رونـد افزایشـی داشـته     1385سـال  دهد و در مقایسه با نتـایج سرشـماري    تشکیل می

تصـمیمات خریـد   گروه مرجـع بـر    عنوان بهاین بخش از جامعه  ،از سوي دیگر .1است
د الگوهاي تصمیم بقیه را شـکل  توان به سزایی داشته و می تأثیرسایر اعضاي خانواده 

هـاي پزشـکی    اي سـالمندان و توصـیه   هاي بهداشـتی و تغذیـه   حساسیتهمچنین  .دهد
در ایـن   و ارگانیـک  صورت گرفته در مورد ضروري بودن مصرف محصوالت سـالم 

هـاي بـالقوه فـروش     یکی از بخـش  عنوان به را قشر، ضرورت شناخت بازار سالمندان
  کند. بیشتر می ،محصوالت ارگانیک

جامعـه آمـاري پـژوهش     ،سو یکاز  ؛پژوهش حاضر از چند جهت حائز اهمیت است
هـاي اخالقـی و    است که با وجود اهمیت فـراوان از حیـث جنبـه    اي شده فراموشبخش 

محققـان   ،از سـویی دیگـر   .بدان توجـه شـده اسـت   کمتر بازاریابی در تحقیقات پیشین 
یعنی محصـوالت   ،تمرکز خود را بر روي یک بازار نوظهور و داراي فرصت رشد آتی

تمرکـز بیشـتر    ،اند که با توجه به گرایش جهانی نسبت به این بـازار  قرار داده ،ارگانیک
هاي  روشهمچنین در پژوهش حاضر برخالف  .رسد ضروري به نظر می بر آن نسبت
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خریـد  تصـمیم  ، کشـف الگوهـاي   هسـتند  بررسـی روابـط علـی   بـال  مرسوم کـه بـه دن  
تواند جنبه کاربردي نتایج تحقیق را افزایش  مشتریان مدنظر قرار گرفته که این امر می

زیـر   سـؤاالت پژوهش حاضر به دنبـال پاسـخگویی بـه    با توجه به موارد مذکور دهد. 
 هـاي  محـرك ، متغیرهـاي سـبک زنـدگی سـالم     برحسـب را مشتریان سالمند  -1 است:

 -2توان تقسیم کـرد؟   به چند خوشه می اخالقی و نگرش نسبت به محصوالت ارگانیک
شـناختی، سـبک زنـدگی     متغیرهـاي جمعیـت   برحسـب هـا   هاي هر یک از خوشه ویژگی
  اخالقی و نگرش نسبت به محصوالت ارگانیک به چه صورت است؟ هاي محركسالم، 

ند در هر خوشه از چه الگویی پیـروي  خرید مشتریان سالم گیري فرآیند تصمیم -3
  کند؟ می

  

  پیشینه پژوهش -2
حیاتی و بسـیار مهـم بـراي همـه      اي به مسئله ،اي فزاینده طور به ،زیست امروزه محیط

 .]7[تبدیل شده اسـت   ،چه در جایگاه مشتري و چه در جایگاه تولیدکننده ،اقشار مردم
شـیمیایی در کشـاورزي سـبب    مدیریت مصرف مـواد  سوء هاي ناشی از آثار  نگرانی

، زیسـت  محـیط  دوسـتداران هایی تحـت عنـوان    تولید محصوالت ارگانیک شده و گروه
گرایان تشکیل شده است. آمارها نشان دهنده آن اسـت   سالم و انسان کنندگان مصرف

بـوده   بـدون وقفـه  ا وجود رکود اقتصادي جهانی رشد بازار مواد غذایی ارگانیک بکه 
کننـدگان   براي خرید محصوالت ارگانیک این اسـت کـه مصـرف    هدف اصلی. ]3[ است

) 2012پـاول و ران (  مطالعـات  .]8[تر باشند  تر و امن انتظار دارند این محصوالت سالم
اروپـا   سطح اول سیاستنشان داد تغییر نگرش نسبت به محصوالت ارگانیک ابتدا در 

بازار باعـث بـه    این شدر .]9[دیده شد و سپس در آمریکاي شمالی و ژاپن پیگیري شد
توزیـع   ي وگـذار  بندي، تبلیغ، قیمـت  ی تولید، بستهوجود آمدن تغییر اساسی در چگونگ

ــن محصــوالت شــد    ــعت تغییــرات  از ســویی دیگــر  و ای ، شــناخت ایجادشــدهوس
  .]10[ کنندگان ارگانیک را براي بازاریابان ضروري کرد مصرف

در خرید این  تأثیرگذارمل مبحث محصوالت ارگانیک از مناظر مختلفی چون عوا
، کنندگان نسبت به محصوالت ارگانیک هاي مصرف نوع محصوالت، سنجش نگرش

ــه ــدي خوش ــرف بن ــک و  مص ــوالت ارگانی ــدگان محص ــل... کنن ــی قاب ــت. بررس  اس
معطوف به شناسایی و بررسـی   ،محدود صورت گرفته در کشور ما هاي پژوهش
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 در پژوهشـی  بـراي مثـال   ؛تبر مصرف محصوالت ارگانیک بوده اس مؤثرعوامل 
بر نگـرش مصـرف محصـوالت کشـاورزي ارگانیـک در تهـران        مؤثرعوامل  ]11[

 حاصل از تحلیل رگرسـیون نشـان داد   هاي . یافتهاست گرفته مورد شناسایی قرار 
متغیرهـــاي آگـــاهی بهداشـــتی، دانـــش محصـــوالت ارگانیـــک، انگیـــزه و ســـن   

محصوالت ارگانیـک را تبیـین    درصد از تغییرات متغیر نگرش 32کنندگان  مصرف
بر بازاریابی محصوالت سالم و ارگانیک  مؤثرعوامل  ،]12[کردند. پژوهشی دیگر 

هـا،   نشان داد با وجود فرصتاین تحقیق نتایج  ه است؛را مورد شناسایی قرار داد
هاي فنی، اقتصادي، ساختاري و سیاسی براي توسـعه ایـن بـازار     هنوز محدودیت

براي بهتر نمودن جریان اطالعـاتی در بـازار نیـاز بـه ایجـاد       همچنین .وجود دارد
هاي ذینفع در یک کشـور، بـین واردکننـدگان و     مناسبی در میان گروه راهکارهاي

 در پژوهشـی محققـان  . وجـود دارد و بـین کشـورهاي یـک منطقـه     صادرکنندگان 
 کنندگان موضوع تمایل به هزینه جهت خرید محصوالت ارگانیک را در بین مصرف

در  دهنـدگان  پاسـخ  ،نشـان داد  هـا  وتحلیـل  تجزیهقرار دادند.  موردبررسیتایلندي 
در « و» هاي قوي محیطی و اخالقی نگرانیداشتن «، »سالم بودنتمایل به «صورت 

حاضـر   ،»سـالم محصـوالت باکیفیـت و    عنـوان  بـه نظر گرفتن محصوالت ارگانیک 
در  ،گروهی دیگـر از محققـان  . ]13[ خواهند بود براي این محصوالت هزینه نمایند
نیـت  به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه     ،پژوهشی که در بین مردم تونس انجام دادند

 بـر مثبـت و مسـتقیمی    تأثیر) محیطی زیستهاي  خرید و انگیزه (سالمتی و نگرانی
  .]14[ گذارند می ،که تمایل به خرید محصوالت ارگانیک دارند یرفتار خریداران

کننـدگان   بنـدي مصـرف   زمینه خوشـه تحقیقات اندکی دردهد  میمرور پیشینه نشان 
مشـتریان را بـر اسـاس     ]15[بـراي مثـال    صورت پذیرفته اسـت؛ محصوالت ارگانیک 

الگوهاي مصرف بـه سـه خوشـه عـدم مصـرف، مصـرف متوسـط و مصـرف زیـاد          
 هـا  آنکنندگان لهسـتانی را بـر اسـاس سـبک      مصرف ،پژوهشگران. ه استتقسیم کرد
دقـت، آگـاه    متعهد، سـنتی، بـی   ج خوشه غیرغذا و سبک زندگی غذایی به پندر انتخاب 

ــرا عمــلو  ــدتقســیم کرد گ ــان . ]16[ ن ــل خوشــه ،در پژوهشــی دیگــرمحقق اي را  تحلی
کنندگان اسپانیایی بـه کـار گرفتنـد، نتـایج      اي مصرف بررسی تمایزات خوشه منظور به

رگانیـک بـه سـه    دانـش و مصـرف محصـوالت ا    برحسـب کننـدگان   نشان داد مصرف
کـه بـدان    طـور  همـان  .]17[ هسـتند  تفکیـک  قابـل  گاهی گهخوشه عدم مصرف، عادي و 
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در کشـور مـا تحقیقـات انـدکی درزمینـه بازاریـابی محصـوالت ارگانیـک          ،اشاره شـد 
بـر   مـؤثر اکثر این تحقیقـات نیـز بـر روي شناسـایی عوامـل       تأکیدصورت پذیرفته و 

هـاي ایـن نـوع     ه موضـوع شناسـایی خوشـه   پذیرش این نوع از محصوالت بـوده و بـ  
ــوالت ــه ،محص ــوص ب ــه  خص ــالمند جامع ــش س ــی از    ،بخ ــت. یک ــده اس ــه نش پرداخت

هاي مـرتبط بـا موضـوع پـژوهش      انتخاب عوامل و شاخص ،بندي خوشه نیازهاي پیش
بنـدي مشـتریان سـالمند     خوشـه  منظـور  بهبندي است. در پژوهش حاضر  جهت خوشه

اخالقی و نگـرش نسـبت بـه     هاي محركگی سالم، هاي سه متغیر سبک زند از شاخص
ـ بنـدي بـر مبنـاي     خوشـه  درمجمـوع کـه   نیک استفاده شدمحصوالت ارگا شـاخص   هنُ
شـناختی   متغیرهـاي جمعیـت   برحسـب هـا   همچنین هر یـک از خوشـه  . صورت پذیرفت

گیري سالمندان در گرایش بـه خریـد    مدل تصمیم ،درنهایتقرار گرفت و  موردبررسی
یک با اسـتفاده از درخـت تصـمیم ترسـیم شـد. در ادامـه متغیرهـاي        محصوالت ارگان

  پژوهش تشریح خواهد شد:
  

  متغیرهاي جمعیت شناختی  -2-1
دهد تحقیقات زیـادي تمرکـز خـود را بـر روي کشـف       مرور پیشینه پژوهش نشان می

انـد.   شناختی مشتریان و خرید محصوالت ارگانیک قرار داده هاي جمعیت رابطه ویژگی
که مشتریان با سـطح تحصـیالت بـاالتر گـرایش     دهند  نشان می ها پژوهشاین  اکثریت

محصوالت هستند  گونه اینتري نسبت به کاالهاي ارگانیک دارند و خواهان خرید  مثبت
، سـطح  تأهـل تحصیالت، وضعیت  حاکی از آن است کهپیشین  هاي پژوهشاغلب . ]18[

معناداري بـر تمایـل بـه خریـد      یرتأثمکان زندگی درآمد، حضور کودك در خانواده و 
شناختی  متغیرهاي جمعیت ،در پژوهش حاضر. ]13[ محصوالت ارگانیک خواهد داشت

هاي سالمندي در گـرایش   ي خوشه قرار گرفت. ابتدا رابطه مورداستفادهبه دو صورت 
قـرار گرفـت،    موردبررسـی شناختی  به خرید محصوالت ارگانیک با متغیرهاي جمعیت

 ،بنابراین ؛شناختی براي ترسیم درخت تصمیم استفاده شد اي جمعیتسپس از متغیره
  است: تعریف قابلصورت زیر  فرضیه اول پژوهش حاضر به

H1شناختی در گرایش سالمندان بـه خریـد محصـوالت ارگانیـک      : متغیرهاي جمعیت
  است. تأثیرگذار
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  2سبک زندگی سالم  -2-2
برخـوردار اسـت.    تـوجهی  قابـل اهمیت اتخاذ سبک زندگی سالم در دوران سالمندي از 

در حال افزایش بـوده و بـه همـین دلیـل شناسـایی       روز روزبهجمعیت سالمندان ایران 
گذاران نظام  هاي ذهنی سیاست بر ارتقاي سبک زندگی آنان از دغدغه تأثیرگذارعوامل 

سـبک زنـدگی سـالم در    «در پژوهشـی بـا عنـوان    . ]19[. باشـد  سالمت کشورمان مـی 
نفـر از سـالمندان عضـو کـانون      250 ،»شهر اصـفهان: یـک مطالعـه مقطعـی     سالمندان

ــرار  موردمطالعــهبازنشســتگان اســتان اصــفهان   ــایج نشــان داد ســطح   ؛رفتنــدگق نت
بر سبک زنـدگی سـالم در سـالمندان     تأثیرگذارعوامل  ترین مهمتحصیالت و آگاهی از 

، »تعادل زندگی و کار«، »مصرف غذاي طبیعی«از ابعاد  ،در پژوهش حاضر .]20[است 
سـنجش متغیـر سـبک     منظـور  بـه  »تعامالت اجتماعی«و  »معنویت«، »اقدامات احتیاطی«

  :زندگی استفاده شد
وضعیت تغذیه در سالمندي موضوع مهمـی اسـت کـه در     :3مصرف غذاي طبیعی  -

وضـعیت تغذیـه وابسـته بـه     به آن توجه کمـی شـده اسـت.     توسعه درحالکشورهاي 
ل فردي و محیطی است و بر میـزان مـرگ، نـاتوانی و کیفیـت زنـدگی      ارتباط بین عوام

  .]21[ بسزایی دارد تأثیرسالمندان 
هـاي کـاري و    میزانی که اثربخشی و رضایت فرد در نقـش  :4تعادل زندگی و کار -

  .]22[هاي زندگی او سازگاري دارند  با اولویت ،اش خانوادگی
از بـروز خطـرات احتمـالی،     پیشـگیري  منظـور  بـه اقـداماتی کـه    اقدامات احتیاطی: -

سالمندان بـر ایـن باورنـد     .شود محسوب می احتیاطیاقدامات  هستند،ناتوانی و آسیب 
به دیگران و ارتقاي سـالمتی  در جلوگیري از وابستگی  مؤثرعاملی  ،که چنین اقداماتی

  .]19[ است
برتر، بـاور   به معناي اعتقاد بشري در حرکت به جلو و رابطه با نیروییمعنویت:  -

، ص 23[آیـد   وارستگی پدیـد مـی   خود و دیگران که بر اساس آن حس آگاهی، پیوند و
ان رایـج  دهد داشتن عقاید و رفتارهاي مذهبی در میان سـالمند  مطالعات نشان می. ]34

  .]24[رفتارها با افزایش سن به اثبات رسیده است بوده و احتمال تکرار این 
هـا، ضـرورت تمـاس بـا      دن زنـدگی جمعـی در انسـان   ذاتی بو تعامالت اجتماعی: -

ارتبـاط سـالم و    ،رشد اجتماعیالزمه . کرده استامري گریزناپذیر  عنوان بهدیگران را 
بسزایی بر  تأثیرسبک زندگی افراد  ،آنچه مسلم است. منطبق با موقعیت در افراد است
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سالمندان  .اهد بودکننده خو دارد و تا حد زیادي تعیین ها آنرفتارهاي خرید و مصرف 
ارتباط نزدیکی با گـرایش بـه خریـد     ها آننیز از این امر مستثنی نبوده و سبک زندگی 

زیــر  صــورت بــهبنــابراین فرضــیه دوم پــژوهش حاضــر  ؛محصــوالت ارگانیــک دارد
  است: تعریف قابل

H2 است. تأثیرگذاربه خرید محصوالت ارگانیک  سالمندان: سبک زندگی در گرایش  
  

  اخالقی هاي محرك -2-3
 هـاي  محـرك از  و احتـرام بـه محـیط    مکاتب اخالقی براي تشـویق بـه زیسـت اخالقـی    

هویـت  . دنیـوي و شـماري اخـروي هسـتند     ها آنکنند که برخی از  مختلفی استفاده می
بـه وجـود آوردن نگـرش مثبـت و نیـت خریـد       در کننده نقش مهمی را  اخالقی مصرف

 هـاي  محـرك در پـژوهش حاضـر از   . ]26، 25[ کند محصوالت و غذاي ارگانیک ایفا می
سـنجش رفتـار خریـد سـالمندان در محصـوالت       منظـور  بـه محیطـی   مـذهبی و زیسـت  

  ارگانیک استفاده شد.
این نوع محرك قابلیت پذیرش یک نوع غذا یـا محصـول را در   مذهبی:  هاي محرك  -

رش دهـد ایـن محـرك بـر روي پـذی      دهد. تحقیقات پیشین نشان می یک مذهب نشان می
  .]27[است  تأثیرگذارمحصوالت ارگانیک 

کـه مالحظـات    حـاکی از آن اسـت  مطالعـات پیشـین    محیطـی:  زیسـت  هاي محرك -
. ]27 ،18[ اي بر مصرف محصوالت ارگانیک داشـته اسـت   فزاینده تأثیر محیطی زیست

 زیسـت  محیطاست که کمترین ناسازگاري را با  پذیرش قابلمحصولی در نزد مشتري 
   ن داشته باشد.و متعلقات آ

نقش مذهب و مسئولیت اجتماعی در گرایش افراد به مصرف محصـوالت دوسـتدار   
بنـابراین   ؛محصوالت است گونه اینطبیعت پررنگ بوده و محرکی قوي در جهت خرید 

  است: تعریف قابلزیر  صورت بهفرضیه سوم 
H3است. ثیرگذارتأهاي اخالقی در گرایش سالمندان به خرید محصوالت ارگانیک  : محرکه  
  

  نگرش نسبت به محصوالت ارگانیک -2-4
باشـد و عامـل اصـلی     پایـدار مـی   اساسی در توسـعه  یکشاورزي ارگانیک داراي نقش

و  کننـده  تعیـین کنندگان و نگرش  گیري و توسعه کشت ارگانیک، تقاضاي مصرف شکل



 و همکار عظیم زارعی   ______________________________   ... کشف و تحلیل رفتار خرید مشتریان سالمند

155 

 988در بـین  ) 2006هونکـانن و همکـاران (   پـژوهش  .]11[باشـد   دهنده تقاضا می جهت
اجتماعی بـر روي   تأثیردو بعد هویت اجتماعی و که کننده کانادایی نشان داد  مشارکت

از محصـوالت   شـده  ادراكاسـت و ارزش   تأثیرگـذار قصد خرید محصوالت ارگانیـک  
انتخـاب یـک   بـر   تأثیرگذاریکی از موارد . ]28[ ارگانیک این رابطه را تعدیل خواهد کرد

-ها در کنار هم و انجام یک نوع تحلیل هزینـه  و عیبها  مزیت  محصول، در نظر گرفتن
  . استمنفعت 

نگرش مثبت به محصوالت ارگانیک به مواردي از قبیل کیفیت، جذابیت  نگاه مثبت:  -
  .]29[ شود و خوشمزه بودن این محصوالت مربوط می

نگرش منفی به محصوالت ارگانیک به مواردي از قبیل تقلبـی بـودن و    نگاه منفی: -
تحقیقات پیشین نشان داد که نگـرش   .]30[ شود این محصوالت مربوط می يباال قیمت

پـذیرش و   منظـور  بـه خـوبی   بـین  پـیش متغیـر   ،زیست محیطکنندگان نسبت به  مصرف
زیـر   صـورت  بهبنابراین فرضیه چهارم  .]31[باشد  استفاده از محصوالت ارگانیک می

  است: تعریف قابل
H4 :ایــن در گــرایش ســالمندان بــه خریــد  نیــکنگــرش نســبت بــه محصــوالت ارگا

  است. تأثیرگذار محصوالت
  

  شناسی روش -3
جامعـه   اسـت. تحلیلـی و در قالـب مطالعـات مقطعـی     -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

سالمندان استان مازندران هستند که با توجه به محدود بـودن   ،آماري پژوهش حاضر
حجـم نمونـه    .ه اسـتفاده شـد  جامعه پژوهش از جدول مورگان جهت تعیین حجم نمون

 دسـت  بـه  384 نفري 153017توجه به جامعه آماري براي تحقیق حاضر با  موردنیاز
 درمجمـوع اي اسـتفاده شـد و    خوشـه  گیري نمونهها از  داده آوري جمع منظور به .1آمد

 ها آنعدد از  388شهر استان توزیع شد که  6در  پژوهشگرانپرسشنامه توسط  638
  صورت پذیرفت. ها آنها رو  تحلیل وشخیص داده شد ت استفاده قابل

مربـوط بـه    ،بخش اول پرسشنامهها از طریق پرسشنامه انجام شد.  گردآوري داده
جنسیت، تحصیالت، سن و ... بـود. در   ازجمله دهندگان شناختی پاسخ اطالعات جمعیت

الم سنجش متغیر سبک زندگی سـ  منظور بهمتغیرهاي تحقیق سنجیده شد.  ،بخش دوم
متغیــر  و ]27[اخالقــی از پرسشــنامه  هــاي محــركمتغیــر  ،]19[و  ]29[ از پرسشــنامه
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 منظور بهاستفاده شد، همچنین  ]29[نگرش نسبت به محصوالت ارگانیک از پرسشنامه 
در مـورد   دهنـدگان  پاسـخ تجربه پیشین  ،سنجش متغیر هدف در بخش درخت تصمیم

قـرار   موردسـنجش بی (بلی/خیـر)  دو جـوا  سـؤال   یکدر مصرف محصوالت ارگانیک 
  گرفت.
استفاده شـد کـه نتـایج     کرونباخ، از آلفاي مورداستفادهتعیین پایایی ابزار  منظور به

سـبک زنـدگی    هـاي متغیر که طوري به ،پرسشنامه حاضر است پایایی مناسبحاکی از 
بـه ترتیـب از پایـایی    نگرش نسبت به محصوالت ارگانیـک  و اخالقی  هاي محركسالم، 

 841/0و پایایی کل پرسشنامه نیز برابر  باشند برخوردار می 701/0و  794/0 ،848/0
نتـایج   .اسـتفاده شـد   تأییديبررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی  منظور بهاست. 

  شده است. ارائه 1، طی جدول شماره شده انجام اي دومرتبهتحلیل عاملی 
  

  پژوهش بررسی وضعیت پایایی و روایی متغیرهاي 1جدول 

عدد 
  معناداري

ضریب 
  استاندارد

  سؤاالت
عدد 

  معناداري
ضریب 

  استاندارد
 کرونآلفاي 

  باخ
  متغیر ابعاد

  1 سؤال  87/0  -

94/19  95/0  899/0  
مصرف غذاي 

 طبیعی

سبک زندگی 
 سالم

  2 سؤال  85/0  43/22
  3 سؤال  81/0  62/20
  4 سؤال  79/0  48/19

  5 سؤال  71/0  -
40/16  04/1  684/0  

تعادل زندگی و 
 کار

  6 سؤال  55/0  85/10
  7 سؤال  69/0  57/13

  8 سؤال  76/0  -

73/16  98/0  750/0  
اقدامات 
 احتیاطی

  9 سؤال  52/0  12/10
  10 سؤال  56/0  90/10
  11 سؤال  70/0  94/13

  12 سؤال  68/0  -

  معنویت  825/0  97/0  38/14
  13 سؤال  72/0  86/12
  14 سؤال  77/0  74/13
  15 سؤال  57/0  36/10
  16 سؤال  76/0  54/13

  17 سؤال  79/0  -
68/16  94/0  787/0  

تعامالت 
  اجتماعی

  18 سؤال  79/0  44/16
  19 سؤال  66/0  12/13
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عدد 
  معناداري

ضریب 
  استاندارد

  سؤاالت
عدد 

  معناداري
ضریب 

  استاندارد
 کرونآلفاي 

  باخ
  متغیر ابعاد

  20 سؤال  58/0  -
96/20  99/0  70/0  

 هاي محرك
  مذهبی

 هاي محرك
  اخالقی

  21 سؤال  72/0  38/3
  22 سؤال  69/0  -

11/10  73/0  811/0  
 هاي محرك

  محیطی زیست
  23 سؤال  82/0  90/10
  24 سؤال  80/0  17/11

  25 سؤال  71/0  -

  نگاه مثبت  814/0  40/0  95/13
نگرش نسبت 
به محصوالت 

  ارگانیک

  26 سؤال  57/0  24/17
  27 سؤال  67/0  67/18
  28 سؤال  65/0  57/17
  29 سؤال  69/0  00/18
  30 سؤال  62/0  23/17

  31 سؤال  79/0  -
  32 سؤال  82/0  32/9  نگاه منفی  683/0  0/1  26/16

  33 سؤال  30/0  19/7

  
را طی کرد، در گام اول نمونه آمـاري پـژوهش    باهمپژوهش حاضر دو گام مرتبط 

هـاي   میانگین) بر اسـاس شـاخص   kله مراتبی (اي غیر سلس با استفاده از تحلیل خوشه
گانه (مصرف غذاي طبیعی، تعادل زندگی و کار، اقدامات احتیاطی، معنویت، تعامالت  نه

، نگـاه مثبـت و نگـاه منفـی)     محیطـی  زیسـت  هـاي  محركمذهبی،  هاي محرك، اجتماعی
دو شـاخص رایـج دیـویس     برحسـب قرار گرفت و تعـداد خوشـه بهینـه     موردبررسی

با استفاده از روش درخت تصمیم، نحـوه   دوم آمد. در گام دست بهو سیلوئت  بولدین
هـاي   گیري سالمندان در هنگام خرید محصوالت ارگانیک در هر یـک از خوشـه   تصمیم

  .شد سازي مدل
انتخاب بهترین نقطه شکست شاخه که در دستیابی به باالترین دقـت مـدل    منظور به
شود. در پژوهش حاضر از سه شاخص  تفاده میاز معیارهاي متفاوتی اس ،است مؤثر
انتخاب بهترین نقطه شکست شاخه استفاده شد که در ادامـه هـر یـک از     منظور بهزیر 

  تشریح شده است. ها آن
شاخص جینی: این معیار در درخت تصمیم یک انشعاب دودویی را براي هر یـک از  

  شود. زیر بیان می صورت بهکند که  صفات خاصه ایجاد می
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  1رابطه 
  

ترین معیارهایی اسـت کـه بـراي     شاخص سود اطالعاتی: این معیار یکی از معروف
شود و خود از معیار دیگري به نـام آنتروپـی    ساخت درخت تصمیم از آن استفاده می

  کند. استفاده می
  

  2رابطه 
  

ــار   معیــار ســود اطالعــاتی را  درواقــعشــاخص نســبت ســود اطالعــاتی: ایــن معی
  شود. زیر بیان می صورت بهند و ک می سازي نرمال
  

  3رابطه 
  

هــاي رایـج چــون   گیـري عملکـرد درخــت تصـمیم از شـاخص     انــدازه منظـور  بـه 
دهـی اسـتفاده شـد کـه      هـاي وزن  و دقـت در هـر یـک از روش    Fفراخوانی، اندازه 

مـاتریس اغتشـاش بـه کـار گرفتـه شـد. طبـق         ،هـا  محاسبه این شـاخص  منظور به
هـاي زیـر    و دقـت از رابطـه   Fراخـوانی، انـدازه   هـاي ف  شـاخص  ماتریس اغتشـاش 

  هستند: محاسبه قابل
  

  4رابطه 
  

  5رابطه 
  

  6رابطه 
  

  ها داده وتحلیل تجزیه -4
بـه تفکیـک متغیرهـایی چـون     هاي جمعیت شـناختی نمونـه آمـاري را     ویژگی 2جدول 

  دهد. نشان می، سن و ... تأهلجنسیت، وضعیت 
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  ونه آماريجمعیت شناختی نم هاي ویژگی 2جدول 

  درصد  فراوانی  ها گزینه  ویژگی درصد  فراوانی ها گزینه ویژگی

  جنسیت
 6/61  239 مرد

  سن

  7/32  127  سال 60-69
  1/53  206  سال 79-70  4/38  149  زن

وضعیت 
  تأهل

  9/13  54  سال 89-80  5/16  64  مجرد

  5/83  324  متأهل
سال و  90

  باالتر
1  3/0  

  درآمد

هزار  299زیر 
  تومان

82  1/21  

  تحصیالت

  6/2  10  سواد بی

هزار  300-599
  تومان

  5/67  282  ابتدایی  3/10  40

هزار  899- 600
  تومان

  5/15  60  دیپلم  1/61  237

هزار تومان و  900
  باالتر

  4/14  56  دانشگاهی  5/7  29

  
  میانگین) kاي غیر سلسله مراتبی ( تحلیل خوشه -4-1

مسـئله در یـادگیري بـدون نظـارت در نظـر       ینتر مهم عنوان بهتوان  بندي را می خوشه
اجرا  =10k تا =2k با وروديمیانگین  kالگوریتم  ،بهینه kبراي یافتن تعداد . ]32[گرفت 

و  بولـدین -دیـویس  هـاي  گردید و سپس براي تعیـین تعـداد خوشـه بهینـه از شـاخص     
ان هاي دیویس بولدین و سیلوئت را نش مقادیر شاخص 3جدول استفاده شد. سیلوئت 

  دهد. می
  

 خوشه k برحسببولدین و سیلوئت -هاي دیویس مقادیر شاخص 3جدول 

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  تعداد خوشه

شاخص دیویس 
  بولدین

086/1  390/1  529/1  701/1  654/1  725/1  620/1  552/1  528/1  

  179/0  193/0  192/0  180/0  190/0  198/0  214/0  246/0  345/0  شاخص سیلوئت
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ــل خو  ــایج تحلی ــهنت ــان داد  ش ــهاي نش ــر    جامع ــژوهش حاض ــاري پ ــبآم  برحس
بندي است کـه هـر    در قالب دو خوشه قابل خوشهگانه پژوهش حاضر  هاي نه شاخص

وضعیتی متفاوت از خوشه دیگر  موردبررسیهاي  شاخص ازنظرها  یک از این خوشه
انس تحلیـل واریـ  ها نیز بـا اسـتفاده از آزمـون     . معناداري میزان تمایز بین خوشهدارد
تـوان بیـان کـرد کـه      با توجه به نتـایج آزمـون مـی    قرار گرفت. موردسنجش طرفه یک

شاخص نگـاه   استثناي بهبر خرید محصوالت ارگانیک ( تأثیرگذارهاي  میانگین شاخص
 مراکز نهایی 4جدول هاي سالمندان داراي تفاوت معناداري است.  منفی) در بین خوشه

هـا را   هـر یـک از خوشـه    طرفه یکواریانس تحلیل  نتایج آزمون معناداري مربوط به و
  دهد. نشان می

  
  ها مراکز نهایی خوشه 4جدول 

  خوشه
  شاخص     

  سطح معناداري Fآماره   خوشه دو  خوشه یک

  000/0  818/719  030/4  240/2  مصرف غذاي طبیعی

  000/0  479/502  731/3  284/2  تعادل زندگی و کار

  000/0  637/266  708/3  526/2  اقدامات احتیاطی

  000/0  326/584  755/3  339/2  معنویت

  000/0  718/500  768/3  236/2  تعامالت اجتماعی

  000/0  463/130  808/3  170/3  مذهبی هاي محرك

  000/0  969/148  283/3  199/2  محیطی زیست هاي محرك

  000/0  249/142  184/3  310/2  نگاه مثبت

  942/0  005/0  185/3  192/3  نگاه منفی

    214  174  فراد هر خوشهتعداد ا

  
در  آمـده  دسـت  بـه مراکـز   برحسـب میـانگین و   Kاي  با توجه به نتایج تحلیل خوشـه 

و مشـتاق بـراي    گـردان  رويها، دو خوشه  گانه براي هر یک از خوشه هاي نه شاخص
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هاي مشتریان سالمند انتخاب شد که در ادامه هر خوشه تشریح شده  خوشه گذاري نام
  است:

درصد نمونه آماري را بـه   45نفر معادل  174این خوشه : )گردان يرو( خوشه اول
 ازنظــرباشـند، همچنـین    مـرد مـی   اکثــراًجنسـیتی نیـز    ازنظـر خـود اختصـاص داده و   

 درآمـد  تیباشـند. وضـع   در سطح ابتدایی و دیپلم مـی افراد این خوشه تحصیالت اکثر 
هزار تومـان را دارا   900اکثر افراد این خوشه درآمد کمتر از دهد  این خوشه نشان می

هـزار تومــان   900درصــد افـراد ایـن خوشـه از درآمــد بـاالي      7/5باشـند و تنهـا    مـی 
 استثناي بههاي مثبت  باشند. وضعیت افراد این خوشه در تمامی شاخص برخوردار می

مـذهبی، در وضـعیت نامناسـبی قـرار دارد و نگـاه منفـی بـه محصـوالت          هـاي  محرك
توانـد بـر روي پـذیرش     ارگانیک نیز در حـد بـاالیی قـرار دارد کـه ایـن وضـعیت مـی       

  باشد. تأثیرگذارمحصول ارگانیک 
درصد نمونه آماري را به خود  55معادل  214این خوشه  :(مشتاق) خوشه دوم

درصـد اکثریـت ایـن خوشـه را بـه       61باالي  مردان با جمعیتیاختصاص داده که 
تحصیالت در وضعیت بهتري نسبت بـه   ازنظراند. این خوشه  خود اختصاص داده

سـه   تقریبـاً  جمعیت با تحصیالت دانشـگاهی آن  که طوري به ؛خوشه اول قرار دارد
رسـد وضـعیت ایـن خوشـه      درآمدي نیز به نظر می ازنظربرابر خوشه اول است. 

بـاالي   دوطبقـه درصد بیشتري از نمونه آماري در  که چراباشد  نسب به قبل بهتر
وضعیت درآمد این خوشه نیز چندان مساعد  درمجموعاند اما  درآمدي قرار گرفته

هاي مثبت، در وضعیت مناسبی  نیست. وضعیت افراد این خوشه در تمامی شاخص
ن خوشه این است در ای توجه قابلآل فاصله دارد. نکته  ایده باحالتولی  ؛قرار دارد

که همانند خوشه اول، نگاه منفی به محصوالت ارگانیک در حد بـاالتر از متوسـط   
  قرار دارد.

هـاي جمعیـت شـناختی از آزمـون      ها در بـین داده  بررسی نوع توزیع داده منظور به
سـطح معنـاداري ایـن آزمـون کـه بـراي تمـام        بـه  استفاده شد. با توجه  )χ 2( کاي دو
گفـت ادعـاي عـدم یکنـواختی     درنتیجـه  تـوان   می ،به دست آمد 05/0 ها کمتر از ویژگی

هـاي جمعیـت    ویژگـی  5شود. جـدول   پذیرفته می ،هاي مختلف ها در خوشه توزیع داده
شناختی دو خوشه مشتریان سالمند که به بخشی از آن اشاره شـد و همچنـین نتـایج    

 دهد. را نشان می پیرسونمربوط به آزمون کاي دو 
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 ها هاي جمعیت شناختی خوشه ی وضعیت ویژگیبررس 5جدول 

  کاي دو  خوشه دوم  خوشه اول  بررسی موردویژگی 
سطح 

 معناداري

  جنسیت
  7/61  5/61  مرد

876/20  000/0  
  3/38  5/38  زن

وضعیت 
  تأهل

  15  4/18  مجرد
74/1  000/0  

  85  81/60  متأهل

  تحصیالت

  8/2  3/2  سواد بی

144/390  000/0  
  2/61  3/75  ابتدایی
  9/15  9/14  دیپلم

  1/20  5/7  دانشگاهی

  سن

  8/30  1/35  سال 60-69

45/2  000/0  
  2/54  7/51  سال 70-79
  15  6/12  سال 80-89

  0  06/0  سال و باالتر 90

درآمد 
  ماهیانه

  4/16  27  هزار تومان 299زیر 

85/2  000/0  
  8/9  9/10  هزار تومان 300-599
  65  3/56  ومانهزار ت 899- 600
  9/8  7/5  هزار تومان و باالتر 900

  
  رفتار خرید سالمندان (درخت تصمیم) سازي مدل -4-2
هـا از درخـت تصـمیم     بررسی رفتار خرید مشتریان سالمند در هر یک از خوشـه  منظور به

گیري مشتریان  شد که در ادامه چگونگی تصمیم سازي مدل ها آناستفاده شد و رفتار خرید 
  به تفکیک هر خوشه تشریح خواهد شد:المند در خرید محصوالت ارگانیک س

درخت تصمیم مربـوط بـه مشـتریان ایـن خوشـه نشـان       ): گردان رويخوشه اول (
دهد تنها چهارده نفر از افراد این خوشه تجربه خریـد محصـوالت ارگانیـک را دارا     می
کـه بـه    اسـت حصیالت عامل در تفکیک اعضاي این خوشه سطح ت ترین مهمباشند.  می

تواند رفتار خریداران این خوشـه را تبیـین کنـد. در ایـن خوشـه       بهترین نحو ممکن می
 ؛شـود  باالترین میزان تجربه خرید در بین افراد با تحصیالت دانشـگاهی مشـاهده مـی   

هاي درخـت نشـان    تعلق دارد. پیگیري شاخه ها آننه نفر از چهارده نفر به  که نحوي به
در  ،بینی رفتار خرید این گره بایستی متغیر سن را مـدنظر قـرار داد   یشدهد جهت پ می

 کننـده  تعیـین عامـل   اسـت سال  79کمتر از  ها آنسالمندان با مدرك دانشگاهی که سن 
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جهت بروز رفتار خرید تعامالت اجتماعی است. از نه سالمند گره یک، تنها یک نفر کـه  
 د؛تجربه خرید محصوالت ارگانیک را دار ،است 8/2اش باالتر از  سطح تعامل اجتماعی

دهد هشـت نفـر از سـالمندانی کـه      این در حالی است که برگ دیگر گره شش نشان می
ربـه خریـد محصـوالت    تج ،است 8/2مساوي یا  تر کوچکشان  سطح تعامالت اجتماعی

دهـد تعـامالت اجتمـاعی در بـین      . واکاوي بیشتر گره شش نشان مـی ارگانیک را دارند
خرید محصـوالت ارگانیـک نیسـت و افـراد جهـت       ي کننده تقویت ،ن خوشه اولسالمندا
دهـد   کنند. گره دو نشـان مـی   گیري رفتار خرید خود به عوامل فردي رجوع می تصمیم

کـه   دارنـد تجربه خریـد محصـوالت ارگانیـک را     ،چهار نفر از افراد با تحصیالت دیپلم
. از بین این چهار نفر سـالمند،  استاي  عوامل چندگانه تأثیرنیز تحت  ها آنرفتار خرید 

 8/2مسـاوي  یـا   تـر  کوچـک یک نفر که درجه اهمیت مصرف غذاهاي طبیعـی بـراي او   
 جهـت این در حـالی اسـت کـه     ؛باشد تجربه خرید محصوالت ارگانیک را دارا می است،
را مـدنظر قـرار    هـا  آنبینی رفتار خرید سه سالمند دیگر بایستی اقدامات احتیاطی  پیش

بیشـتر   ها آندهد سه نفر از سالمندانی که اقدامات احتیاطی  برگ چهارده نشان می اد.د
درخـت   1باشـند. شـکل    تجربه خرید محصوالت ارگانیک را دارا می ،بوده است 8/2از 

  دهد. تصمیم مربوط به مشتریان خوشه اول را نشان می
  

  
  )گردان رويدرخت تصمیم خوشه اول ( 1شکل 
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ــده   ــه قاع ــر«س ــاهآن-اگ ــه اول (   »گ ــالمند خوش ــتریان س ــین مش ــردان رويدر ب ) گ
در هنگـام خریـد محصـوالت     هـا  آنالگوهـاي رفتـاري    درواقـع که  است استخراج قابل

مربوط بـه خوشـه اول را نشـان     »آنگاه-اگر«قواعد  6دهد. جدول  نشان میرا ارگانیک 
  دهد. می

  
  )گردان رويل (در رفتار خریداران خوشه او »آنگاه–اگر«کشف قواعد  6جدول 

  )گردان رويخریداران خوشه اول (  قاعده
  آنگاه: خرید محصوالت ارگانیک       3>، اقدامات احتیاطی08/3>تحصیالت=ابتدایی، نگاه مثبت اگر:  1

  آنگاه: خرید محصوالت ارگانیک     8/2>اقدامات احتیاطی ،8/2>تحصیالت=دیپلم، مصرف غذاي طبیعی اگر:  2
  آنگاه: خرید محصوالت ارگانیک           8/2≤، تعامالت اجتماعی2>انشگاهی، سنتحصیالت=د اگر:  3

  
دهـد   خوشه دوم (مشتاق): درخت تصمیم مربوط به مشتریان این خوشه نشان مـی 

این امر حـاکی از   رید محصوالت ارگانیک را دارند؛نفر از افراد این خوشه تجربه خ 63
ه اول اسـت. در خوشـه دوم نیـز ماننـد     بهتر بودن وضعیت این خوشه نسبت به خوش

باشد کـه بـه    عامل در تفکیک اعضاي خوشه سطح تحصیالت می ترین مهمخوشه اول 
 ،تواند رفتار خریداران این خوشه را تبیـین کنـد. در ایـن خوشـه     بهترین نحو ممکن می

 ؛شـود  باالترین میزان تجربه خرید در بین افراد با تحصیالت دانشـگاهی مشـاهده مـی   
این در حـالی اسـت کـه گـره مربـوط بـه        .تعلق دارد ها آنبه  63نفر از  42 که حوين به

هـاي درخـت    سواد عددي را به خود اختصاص نداده است. پیگیري شاخه سالمندان بی
 ها آننفر از اعضاي این خوشه با توجه به تحصیالت  42دهد در  خوشه دوم نشان می

ایـن در حـالی اسـت کـه در سـالمندان بـا        ؛دبینی کـر  را پیش ها آنتوان رفتار خرید  می
رسـد. اعضـاي شـاخه     تر به نظر مـی  تحصیالت دیپلم، رفتار تصمیم خرید کمی پیچیده

 ؛دهنـد  دیپلم جهت تصمیم به خرید محصوالت ارگانیک درآمد خود را مدنظر قـرار مـی  
الت خرید محصـو  ،هزار تومان دارند 899که درآمدي باالتر  ها آننفر از  5 که نحوي به

 تـر  کوچـک  ها آننفر باقیمانده این خوشه که درآمد  7اند اما در  ارگانیک را تجربه کرده
شـود کـه    شـاخص دیگـري بـه نـام سـن مطـرح مـی        ،هزار تومان اسـت  899مساوي 

درخـت تصـمیم مربـوط بـه مشـتریان       2باشد. شـکل   می ها آنرفتار خرید  کننده تبیین
  دهد. را نشان می دومخوشه 
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  تصمیم خوشه دوم (مشتاق) درخت 2شکل 

  
 اسـتخراج  قابـل آنگاه در بین مشتریان سالمند خوشه دوم (مشتاق) -چهار قاعده اگر

در هنگام خرید محصوالت ارگانیـک نشـان    ها آنالگوهاي رفتاري  درواقعباشد که  می
  دهد. مربوط به خوشه دوم (مشتاق) را نشان می »آنگاه-اگر«قواعد  7دهد. جدول  می

  
  در رفتار خریداران خوشه دوم (مشتاق) »آنگاه–اگر«شف قواعد ک 7جدول 

  خریداران خوشه دوم  قاعده
آنگاه: خرید محصوالت ارگانیک                              8/4>مات احتیاطیابتدایی، اقدا = تحصیالت اگر:  1
نگاه: خرید محصوالت ارگانیک           آ                                       5/3>تحصیالت=دیپلم، درآمد اگر:  2
آنگاه: خرید محصوالت ارگانیک                                    3≤، سن5/3≤تحصیالت=دیپلم، درآمد اگر:  3
آنگاه: خرید محصوالت ارگانیک                                              تحصیالت=دانشگاهی             اگر:  4

  
بایستی از مـاتریس اغتشـاش اسـتفاده کـرد و بـر مبنـاي       محاسبه دقت مدل، جهت 
بـه  هـا   مقدار دقت مدل را در هر یک از خوشه 4هاي آن و با استفاده از رابطه  خروجی

  دهد.  مقادیر ماتریس اغتشاش را به تفکیک هر خوشه نشان می 8آورد. جدول  دست
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  و مشتاق نگردا رويدو خوشه  برحسبماتریس اغتشاش  8جدول 

 اقعیکالس و

  بینی پیشکالس 

 
 کالس = خیر کالس = بلی

 کالس = بلی
  2خوشه اول:        
  15خوشه دوم:      

  1خوشه اول:          
  5خوشه دوم:         

 کالس = خیر
  2خوشه اول:        
  2خوشه دوم:        

     47خوشه اول:        
  42خوشه دوم:       

  
 اسـاس را بـر   دقـت   شـاخص  برحسـب یج مربوط به ارزیابی دقت مـدل  نتا 9جدول 

  .دهد نشان میدهی  هاي متفاوت وزن روش
  

  دهی معیار وزن برحسب. ارزیابی دقت مدل درخت تصمیم 9جدول 

  معیار وزن دهی
  دقت Fمقدار   فراخوانی

  خوشه اول
خوشه 

  دوم
خوشه 

  اول
خوشه 

  دوم
خوشه 

  اول
خوشه 

  دوم
شاخص نسبت سود 

  عاتیاطال
67/66  09/84  14/57  05/86  23/94  38/84  

  06/89  31/92  31/92  33/33  45/95  33/33  شاخص جینی

شاخص سود 
  اطالعاتی

33/33  45/95  33/33  92/31  31/92  06/89  

  

  گیري و پیشنهادها نتیجه -5
تقاضا براي محصوالت ارگانیک در سراسر دنیا افزایش یافته است  ،هاي اخیر در سال

ایـن   گسـترش تواند بـه   کنندگان محصوالت ارگانیک می مصرفهاي  یژگیو شناخت و
یافتن بهترین موضع براي فروش محصـول و چگـونگی رفتـار    . ]33[بازار کمک نماید 

پژوهشگران حوزه بازاریابی بوده  موردعالقهو  برانگیز چالشخرید مشتري از موارد 
زي محصــوالت سـا  محققـان بــا توجـه اهمیـت موضـع     ،و هسـت. در پـژوهش حاضـر   

تحلیـل ایـن بـازار     منظـور  بـه بنـدي   ارگانیک در بین مشتریان سـالمند از روش خوشـه  
دو خوشـه   شـده  گرفتـه هاي در نظر  با توجه به شاخص ،در این مرحله .استفاده کردند
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رفتـار خریـد مشـتریان     سازي مدل منظور به ،در مرحله بعد. متفاوت از هم حاصل شد
از درخت تصمیم اسـتفاده شـد کـه در ادامـه چگـونگی       ها سالمند در هر یک از خوشه

گیري مشتریان سالمند در خریـد محصـوالت ارگانیـک بـه تفکیـک هـر خوشـه         تصمیم
  مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت:

سـازي محصـوالت ارگانیـک در     جهت دستیابی و موضـع  ):گردان رويخوشه اول (
ایش بـه مصـرف غـذاي طبیعـی از     این خوشه عوامل تحصیالت، اقدامات احتیاطی، گـر 

 مدنظر قرار گیرد لگذاري باید این عوام اهمیت باالي برخوردار است و در هنگام هدف
دیگر آن اسـت کـه    توجه قابلمورد سازگار است،  ]13[و  ]8[هاي  که این نتیجه با یافته

ا لـذ  ؛باشـد  خرید محصوالت ارگانیک نمی کننده تقویتدر این خوشه، تعامالت اجتماعی 
بـر تبلیغـات    تأکیـد  جاي بهشود جهت دستیابی به این خوشه،  به بازاریابان توصیه می

هـاي فـردي سـالمندان را در     هاي اجتماعی، آگـاهی  و نفوذ از طریق گروه دهان به دهان
کـه رویگردانـی ایـن     دوعـاملی  نتـایج نشـان داد  مورد محصوالت ارگانیک باال ببرنـد.  

نگـاه منفـی سـالمندان بـه ایـن       ،دهد یک افزایش میخوشه را نسبت به محصوالت ارگان
محصوالت و روشن نبودن تجانس محصوالت ارگانیک با باورهاي مـذهبی سـالمندان   

دالیل مصرف و ترجیح محصوالت ارگانیـک نسـبت بـه    یکی از آنچه مسلم است  است.
تعـدادي  رسـد در   که به نظـر مـی   ]14[ هاست آنسایر محصوالت، باور به سالم بودن 

بـاور بـه دلیـل عرضـه محصـوالت جعلـی و       ایـن   گـردان  رويادي از افراد خوشـه  زی
توانـد پـذیرش ایـن     این امـر مـی  است؛ شده  و نگاه منفی تبدیلاعتمادي  بی هب کیفیت بی

از طریق اقداماتی چون ارائه شود  لذا پیشنهاد می .محصوالت را با مشکل مواجه سازد
قیمـت محصـوالت تـا حـد امکـان و       ک، کاهشاز محصوالت ارگانی اعتماد قابلیک برند 

  .ن وجه تمایز محصوالت ارگانیک از محصوالت معمولی این نوع نگاه بهبود یابدتبیی
قـوي بـودن باورهـاي مـذهبی و      ،مشـهود اسـت   گردان رويآنچه در مورد خوشه 

امـري   عنـوان  بهو لذا به این عامل باید  است حساسیت مشتریان نسبت به این موضوع
کنندگان تایوانی نشان داد مـذهب   نتایج پژوهشی در بین مصرف ،نگاه کرد ندهکن تعیین

ک داشـته باشـد و احتمـال خریـد     مثبتـی بـر خریـد محصـوالت ارگانیـ      تـأثیر تواند  می
 آمده پیشنگرانی لذا  ؛]34[محصوالت ارگانیک از سوي افراد مذهبی بیشتر خواهد بود 

محصوالت ارگانیک بـا باورهـاي    تجانسخصوص در  سالمندکنندگان  مصرفدر نزد 
 آمـده  پـیش  سـؤاالت حل شـود و بـه    بخشی مذهبی، بایستی از طریق تبلیغات و آگاهی
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و تا جایی کـه مقـدور اسـت در    ین زمینه پاسخی مناسبی داده شود براي مشتري در ا
  هاي مذهبی مدنظر قرار گیرد. و ... حساسیت انتخاب نام محصول، تبلیغات

محصـوالت ارگانیـک در ایـن خوشـه عوامـل      جایـابی  هـت  جخوشه دوم (مشـتاق):  
 ایـن خوشـه  برخـوردار اسـت.    یتحصیالت، درآمد و اقدامات احتیاطی از اهمیـت بـاالی  

حـائز اهمیـت اسـت کـه اکثـر مشـتریان بـالقوه محصـوالت ارگانیـک را در           جهت ازآن
ت تحصیال ،. در این خوشهاستتر از خوشه اول  آسان ها آنو دسترسی به  گیرد برمی

اي مهـم در رفتـار خریـد     کننـده  بینـی  رسد پیش کنند و به نظر می ایفا مینقش اصلی را 
یـک عامـل اصـلی     عنـوان  بـه درآمد خود را  ،هنگام خرید ،افراد مشتریان سالمند باشد.

در ایـن   ،افراد با درآمد بـاال  توسطپذیرش محصوالت ارگانیک و  دهند مدنظر قرار می
ایـن در حـالی اسـت کـه بـا حرکـت بـه سـمت طبقـات           ؛شود تر انجام می خوشه آسان

 ،شـود. حساسـیت درآمـدي ایـن خوشـه      هـا بیشـتر مـی    تـر درآمـدي، حساسـیت    پایین
در طبقات درآمـدي پـایین، بـر روي افـزایش شـاخص قیمـت محصـوالت         خصوص به

 بـوده اسـت.   تأثیرگـذار افزایش نگاه منفی به محصوالت ارگانیک  ،آن به تبعارگانیک و 
در  تأثیرگـذار سطح درآمد خانوار یک عامل مهـم و   آن است که دهنده نشانها  پژوهش

شـود تـا حـد     لذا به بازاریابان توصیه مـی ، ]8[تصمیم خرید محصوالت ارگانیک است 
گـردد تـا   امکان قیمت محصوالت در این خوشـه بـا توجـه بـه طبقـات درآمـدي ارائـه        

نسـبی  سـطح رفـاه    ،والتهمچنین در هنگام ارائـه محصـ   .حساسیت قیمتی کاهش یابد
  کنندگان نیز در نظر گرفته شود. مصرف

. ستا رو روبههایی نیز  ، با محدودیتتوجه قابلبا وجود ارائه نتایج  ،پژوهش حاضر
 ،دهــد در گــرایش بــه خریــد محصــوالت ارگانیــک  مــرور پیشــینه تحقیــق نشــان مــی 

تمایل جامعـه  با توجه به عدم  ،در تحقیق حاضر که هاي فراوانی دخیل هستند شاخص
میسـر   هـا  آنطوالنی، امکان مطرح کـردن همـه    اي آماري به پاسخگویی به پرسشنامه

پژوهش بر روي سـالمندان اسـتان مازنـدران، در    این همچنین با توجه به تمرکز  .نبود
  بایستی احتیاط نمود.دیگر هاي سنی  تعمیم نتایج تحقیق به سایر مناطق کشور و گروه

 :شـود  پیشـنهاد مـی   پژوهشـگران به سایر شابه در این زمینه براي انجام تحقیقات م
بر رفتار خرید محصوالت  دیگر مؤثرهاي  هاي اکتشافی شاخص از طریق مصاحبه -1

پـژوهش   -2 ؛قـرار دهنـد   موردبررسـی را استخراج و نتایج مربوط بـه آن را   ارگانیک
تـایج آن را بـا   انجـام داده و ن  هاي سنی و سایر گروه حاضر را در سایر مناطق کشور
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کاوي از قبیل شـبکه عصـبی،    هاي داده سایر روش از -3 ؛تحقیق حاضر مقایسه نمایند
  بینی استفاده نمایند. باالتر در پیش دقت بهو دستیابی  سازي مدل... جهت بیز ساده و 

  

  ها نوشت پی -6
1. www.sci.org 
2. Healthy Lifestyle 
3. Natural food consumption 
4. Life equilibrium 
5. True Positive 
6. False Positive 
7. False Negative 
8. False Negative 
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