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Abstract 

Consumer Behavior As a critical issue for organizations to formulate marketing 

strategies, successful organizations are able to examine, analyze and predict consumer 

behavior. Behavioral science simulation can be a pioneer in achieving the goals of 

organizations and can be a roadblock to the dynamic systems approach and its application in 

simulating consumer behavior. This approach to help in this study was investigated traditional 

ice cream product and affective criteria on consumer behavior after statistical analysis as a 

dynamic model simulation of the research in terms of research purpose, is an applied research. 

In fact, the purpose of this research is to develop applied knowledge in a particular field 
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 ایهاستراتژی تدوین جهت هاسازمان برای حیاتی موضوع یک عنوانبه کنندگانمصرف رفتار

 ررسی،ب مورد را کنندگانمصرف رفتار بتوانند که هستند موفق ییهاسازمان باشد،می مدنظر بازاریابی

 و ودهب پیشرو هاسازمان اهداف تحقق در تواندمی رفتاری علوم سازیشبیه. نمایند بینیپیش و واکاوی

 ابزار نندگانکمصرف رفتار سازیشبیه در آن بکارگیری و پویا هایسیستم رویکرد باشد، سازمان راه چراغ

 این از یزوج مقایسات آماری تحلیل کنار در توانستیم ما که نحوی به شده تلقی پژوهش این در مفیدی

 بر رگذاریتأث معیارهای و گرفت قرار بررسی مورد بستنی محصول پژوهش این در بگیریم کمک رویکرد

 لحاظ از یقتحق نیشد ا سازیشبیه دینامیکی مدلصورت به آماری تحلیل از بعدکننده مصرف رفتار روی

 زمینه یک در کاربردی دانش توسعه تحقیق این هدف واقع در. باشدیم کاربردی تحقیقی تحقیق، هدف

 .باشدیم خاص
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