Comparing and Integrating Location Selection Criteria and Indicators
of Chain Stores from the Perspective of Customers and Retail Industry
Experts with Geomarketing Approach
Kobra Sabzali Yamaqani
Ph.D. Candidate, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahre-Qods Branch, Iran.Email: ko.sabzali@yahoo.com
Mohammad Ahmadi
*Corresponding author, Assistant Prof, Department of Business Management, Payame Noor University,
saveh, Iran. Email: Ahmadi1284@pnu.ac.ir
Nader Gharibnavaz
Assistant Prof, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahr-eQods Branch, Tehran, Iran. Email: N.gharibnavaz@qodsiau.ac.ir

Abstract
The present study aims to compare and integrate the location selection criteria and indicators
of chain stores from the perspective of customers and retail industry experts with a
geomarketing approach. The analytical method applied in the experts’ section was a
combination of fuzzy Delphi technique and Analytic Hierarchy Process (AHP) and in the
customer section, a combination of KMO index and Bartlett test in Exploratory Factor
Analysis (EFA) and Friedman classification test with SPSS software was utilized. The
statistical population includes experts and customers of the retail industry in Tehran. In this
study, firstly, both the need to address the issue of optimal location of retail stores as well as
the necessity of locating these centers were explained. In the next section, the most significant
criteria and indicators of retail stores location selection were identified and ranked from the
perspective of experts and customers. In the next step, comparison and integration between the
criteria and indicators of chain stores location selection from the perspective of customers and
experts were performed. Finally, a comprehensive model of Integrating location selection
indicators from the perspective of customers and experts using structural equation modeling
with Smart PLS software was presented. The Results suggest that the main factors affecting
the optimal location of retail stores include: ease of access to the store; spatial and physical
characteristics of the store; population structure, business district and customers
characteristics; competition conditions; economic factors of customers; market attractiveness;
performance indicators; determining the cost of store/ economic factor; attraction of place for
a store; and saturation level. At the end, it can be mentioned that macro-level research findings
provides a framework for the optimal location selection of retail stores with a geomarketing
approach.
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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه و تلفیق مؤلفهها و شاخصهای مکانیابی فروشگاههای زنجیرهای از منظر مشتریان و خبرگان
صنعت خردهفروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکانمحور) است .روش تحلیلی مورداستفاده در بخش خبرگان ،تلفیقی
از تکنیک دلفی فازی و روش تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP؛ و در بخش مشتریان ،تلفیقی از شاخص  KMOو آزمون بارتلت
در تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون رتبهبندی فریدمن با نرمافزار  SPSSبود .جامعه آماری این پژوهش ،شامل خبرگان و
مشتریان صنعت خردهفروشی شهر تهران میباشد .در این پژوهش در بخش نخست ،لزوم پرداختن به موضوع مکانیابی بهینه
فروشگاههای خردهفروشی و ضرورت مکانیابی این مراکز تبیین و تشریح شده است .در بخش بعد ،مهمترین مؤلفهها و
شاخصهای مکانیابی فروشگاههای خردهفروشی از منظر خبرگان و مشتریان شناسایی و رتبهبندی شدند .در قدم بعدی ،مقایسه
و تلفیقی بین مؤلفهها و شاخصهای مکانیابی فروشگاههای زنجیرهای از منظر مشتریان و خبرگان صورت گرفت .در نهایت،
یک مدل جامع از تلفیق شاخصهای مکانیابی از منظر مشتریان و خبرگان با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار
 Smart Plsارائه گردید .نتایج ،حاکی از آن است که عوامل اصلی موثر بر مکانیابی بهینه فروشگاههای خردهفروشی عبارتنداز:
سهولت دسترسی به فروشگاه ،ویژگیهای مکانی/فیزیکی فروشگاه ،ساختار جمعیت ،خصوصیات ناحیه تجاری و مشتریان،
شرایط رقابت ،عوامل اقتصادی مشتریان ،جذابیت بازار ،شاخصهای عملکردی ،تعیین هزینه فروشگاه/عامل اقتصادی ،جاذبه
مکان برای فروشگاه و سطح اشباع .در نهایت ،میتوان گفت که یافتههای پژوهش در سطح کالن ،چهارچوبی را برای مکانیابی
بهینه فروشگاههای خردهفروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکانمحور) ارائه میدهد.
واژگان کليدي :شاخصهای مکانیابی ،مؤلفههای مکانیابی ،ژئومارکتینگ (بازاریابی مکانمحور) ،فروشگاههای خردهفروشی زنجیرهای،
خبرگان و مشتریان صنعت خردهفروشی ،مدل مکانیابی
استناد :سبزعلی یمقانی ،کبری؛ احمدی ،محمد و غریبنواز ،نادر ( .)1401مقایسه و تلفیق مؤلفهها و شاخصهای مکانیابی فروشگاههای
زنجیرهای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خردهفروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکانمحور) .مطالعات رفتار مصرفکننده،)2( 9 ،
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امروزه ،تصمیمگیری درباره موقعیت و مکان ایجاد یا توسعه یک فروشگاه ،یکی از اساسیترین تصمیمات
سرمایهگذاران بهشمار میرود که میتواند در جهت جذب مشتریان نقش مهمی ایفا نماید و سودآوری آن را در
بلندمدت تحتالشعاع قرار دهد ( .)Kuo, Chi & Kao, 2002بهگونهای که اگر در هنگام انتخاب محل اجرای طرح،
بررسیهای الزم صورت نگیرد ،این امر میتواند حیات فروشگاه را در بلندمدت تحتتأثیر قرار دهد ( Baviera-Puig,
 .)Buitrago-Vera & Escriba-Perez, 2016مکانیابی مناسب ،وقتی صورت میگیرد که ارزیابی دقیق ،همگون
و سریعی از جذابیت مکانهای مختلف برای کاربرد خاص وجود داشته باشد ( Hosseini, Eskandari Nodeh,
 .)Heidari & Heidari, 2014مدیران و مالکان فروشگاههای خردهفروشی ،جهت دستیابی به اهداف خود ،عموماً
به دو صورت تصمیمگیری مینمایند؛ تصمیمگیری در زمینه بازار هدف و دیگری مکان خرید )Mansouri Moayed,
.)Mosayebi & Khorram, 2014
بنابراین ،انتخاب مناسب محل کسبوکار ،یک جزء حیاتی در موفقیت احتمالی یا شکست شرکت خواهد بود
( .)Aghayari & Alavi, 2007مسائل مکانیابی ،اهداف مختلفی را دربرمیگیرند؛ این اهداف در شناسایی و
اولویتبندی معیارهای تصمیمگیری در یک مسئله مکانیابی و زیرمعیارهای آنها نقش مهمی دارند (Roig-
.)Tierno, Baviera-Puig, Buitrago-Vera & Mas-Verdu, 2013
به لحاظ تاریخی ،تکنیکهای تحلیلی متعددی برای کمک به تصمیمگیرندهها بهمنظور حل این موقعیتها
طراحی شده است ( .)Meissner & Wulf, 2014در عصر حاضر ،فضای رقابتی موجود ،سبب شده تا بازاریابی به
مدد استفاده از یافتهها و تکنیکهای سایر علوم ،به لحاظ مفهومی بسط و توسعه یابد .این مفهوم ،کاربردهای فراوانی
داشته و بهرهبرداری متنوعی از آن در حوزههای گوناگون بهعمل آمده است که یکی از این حوزهها براساس پیشینه
مطالعات موجود ،سیستمهای اطالعاتی جغرافیایی )GIS(1میباشد .سیستم اطالعات جغرافیایی با قابلیت پشتیبانی
فرمتهای مختلف و توانمندیهایی که در زمینه مدیریت ،بازیابی ،پردازش و تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات دارد؛
میتواند روشهای مکانیابی 2را با جنبههای کاربردی و استراتژیک تحقیقات بازاریابی ادغام نماید ) Ferreira,
 .)Fernandes & Raposo, 2017بنابراین ترکیب بازاریابی با سایر علوم همانند جغرافیا ،منجر به ایجاد حوزههای
کاری جدید تحت عنوان بازاریابی مکانمحور یا ژئومارکتینگ3شده است ( .)Nattenberg, 2000ژئومارکتینگ ،پیوند
ارتباطی بین سیستم اطالعات جغرافیایی بهعنوان یک بخش فنی و بازاریابی بهعنوان یک مفهوم تجاری را شکل
میدهد ( .)Kuchar, 2002ژئومارکتینگ را میتوان ابزاری در بازاریابی درنظر گرفت که فعالیتهای بازاریابی را
توسعه و تقویت میکند و یک سری کامل از تحلیلها را دربرمیگیرد که قادر به بهبود فعالیتهای بازاریابی از طریق
استفاده از ویژگیهای فضایی و مکانی اطالعات شرکت و دادههای دیگر است ( .)Geodan, 2004بنابراین ،میتوان
گفت که ژئومارکتینگ ،سیستمی متشکل از دادهها ،برنامههای هدایت داده ،فناوری اطالعات ،روشهای آماری و
تصاویر گرافیکی با هدف تولید اطالعات سودمند برای تصمیمگیری با کمک ابزارهایی متشکل از نقشهنگاری
دیجیتال ،نمودارها و جداول میباشد ( .)Baviera-Puig et al., 2016; Latour & Floch, 2001ژئومارکتینگ ،از
تکنیکهای سیستم اطالعات جغرافیایی نشأت گرفته و به محققان و صاحبنظران این امکان را میدهد تا به روشی
سریع به نقشهبرداری بازارهای موجود بپردازند ( .)Cliquet, 2013ژئومارکتینگ ،به سازمانها کمک میکند تا با
درنظرگرفتن متغیرهای مکانی ،خود را در موقعیتی قرار بدهند که بیشترین سود را کسب نمایند ( Rousta, Sabzali
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 .)Yamaqani & Sabzali Yamaqani, 2017بهعبارتی ،ژئومارکتینگ یک مفهوم بازاریابی است که از طریق
انتخاب هوشمندانه روابط فضایی تمامی جنبههای تجاری از جمله «چه کسی» (مشتری)« ،چه چیزی» (محصول)،
و «کجا» را توسعه و کامل مینماید؛ این تعمیم از طریق ادغام سیستم اطالعات جغرافیایی کامل و پشتیبانی میشود
(.)Nitsche, 1998
در حال حاضر ،اتخاذ تصمیم درخصوص موقعیت فروشگاه ،بسیار مهم است ،زیرا تغییر محل فروشگاه ،بسیار
مشکل است و زیان باالیی بههمراه دارد .اگر فروشگاه درخصوص قیمتگذاری و تأمین کاالها دچار اشتباه و مشکل
شود ،این معضل قابل جبران است؛ اما اگر چنین اشتباهی درخصوص انتخاب محل و موقعیت فروشگاه صورت پذیرد،
جبران آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود ( .)Alarcon, 2011مکان به نوبه خود ،بر تجربه مصرفکننده خرد تأثیر
میگذارد ،امری که در نهایت بر وفاداری مصرفکننده نیز تأثیرگذار خواهد بود ( .)Kim & Choi, 2013همچنین
اگر یک فروشگاه بهدلیل انتخاب نادرست مکان شکست بخورد ،این مسئله ممکن است باعث تخریب تصویر کلی
شرکت گردد ( .)Roig et al., 2013درنتیجه ،توجه به استانداردهای ژئومارکتینگ در مکانیابی فروشگاهها ،میتواند
نقش بسزایی در افزایش میزان مشتریان و مراجعین داشته باشد (.)Aboulola, 2018
در چشمانداز فعلی ،بخش توزیع خردهفروشی حاصل از رقابت روزافزون بازار با دشواریهایی روبهرو است .در این
شرایط ،جستجوی راهبرد مناسب مکانی ،میتواند به عامل رقابتی و متمایزکننده تبدیل شود .اگرچه ،به لحاظ نظری،
جغرافیا بهدلیل نقش مهم آن در درک موفقیت کسبوکار از اهمیت فزایندهای برخوردار است ،اما در عمل اینگونه
نیست (.)Roig et al., 2013
امروزه شاهد آن هستیم که مکانیابی مراکز خردهفروشی و فروشگاههای بزرگ در محالت و شهرهای امروزی،
پیرو الگوریتمهای خاصی است که اغفال از آنها باعث میشود که میزان فروش این مراکز کمتر از پتانسیل واقعی
آن باشد (.)Yener, 2017; Cliquet, 2013
اهمیت زمین بهعنوان کاالیی غیرمنقول و محدودیت آن از یکسو و همچنین گسترش کمی و کیفی
فروشگاههای زنجیرهای از سوی دیگر ،باعث شده است تا شاهد رقابت فزایندهای میان فروشگاهها باشیم .با توجه به
اینکه کلیه تالشهای بازاریابی صورتگرفته در این فروشگاهها بهدنبال جذب حداکثری مشتریان است ،آنگاه میتوان
ادعا کرد تمرکز بر روی مؤلفههایی که جاذب مشتریان میباشد نه یک انتخاب ،بلکه ضرورتی غیرقابل اجتناب است.
لذا ،میتوان ادعا کرد که وجود مجموعهای از کیفیتها باعث میشود که یک مرکز خرید در سطح محله یا ناحیه،
مراجعین بیشتری نسبت به سایر مراکز خرید داشته باشد .بنابراین ،میتوان گفت که مکانیابی درست این مراکز
فروش ،نیازمند رعایت مجموعهای از این کیفیتها است که میتواند تبدیل بهدستورالعمل مکانیابی بهینه این مراکز
فروش شود (.)Aboulola, 2018
با انجام این مطالعه ،عواملی که بر مکانیابی مؤثرند ،شناسایی گردیده و با انجام برنامهریزی دقیق بر روی این
عوامل ،میتوان سطح کیفیت هر کدام را افزایش داد .این فرایند در بلندمدت باعث میشود تا شعبات جدید
فروشگاههای خردهفروشی زنجیرهای در مکانهایی تأسیس گردند که با نظرات مشتریان یا مصرفکنندگان همخوانی
بیشتری داشته باشند .این امر در گام اول ،باعث افزایش میزان مشتریان یا مصرفکنندگان و بهبود سودآوری و در
گام دوم ،موجب توسعه و تثبیت برند فروشگاه بهعنوان برندی با قابلیتهای دسترسی و مشتریمداری باال میشود.
انجام مطالعات مکانیابی 1درست و مناسب ،عالوهبر تأثیر اقتصادی بر عملکرد فروشگاه ،اثرات اجتماعی ،محیط
. Facility Location
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زیستی ،فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خواهد داشت .بازاریابی مکانی ،یک رویکرد نوین است که برای
تجارت و سازماندهی مجدد انواع خردهفروشی استفاده میشود (.)Baviera-Puig et al., 2016
بررسیهای انجامگرفته در ارتباط با مراکز خردهفروشی زنجیرهای ،نشان داده است که این فروشگاهها در
مکانهای درستی قرار نگرفتهاند ( .)Rulence, 2000برخی از این فروشگاهها در مناطقی قرار دارند که نیاز بهوسیله
شخصی برای مراجعه به آن منطقه میباشد ،یعنی تنها افرادی که دارای وسیله حملونقل شخصی هستند ،میتوانند
از این مراکز خرید کنند که این امر خود میتواند باعث حذف یک دسته یا طبقه مهم از مشتریان گردد .برخی دیگر
از این فروشگاهها نیز در مناطقی قرار دارند که در همان نزدیکی فروشگاه مشابهی با برند متفاوت قرار دارد .لذا ،این
خود نشانمیدهد که علم مکانیابی فروشگاه هنوز با مسائل و مشکالت عدیدهای روبهرو بوده و چندان توسط این
فروشگاهها مورداستفاده قرار نگرفته است .برآیند این مسائل ،باعث گردیده تا در این مطالعه در تالش باشیم با
شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئله مکانیابی بهینه فروشگاه و اولویتبندی آن ،راه روشنی را برای سیاستگذاران این
مراکز و صنایع خردهفروشی ترسیم کنیم .لذا این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان با استفاده از بازاریابی
مکانمحور (ژئومارکتینگ) ،مدل مکانیابی بهینه فروشگاههای خردهفروشی را ارائه داد؟
بنابراین ،این پژوهش تالش دارد تا با استفاده از نظرات مشتریان و هم خبرگان ،به مکانیابی بهینه فروشگاهها
بپردازد تا مدل و راه روشنی را برای سیاستگذاران این فروشگاهها و مراکز خردهفروشی بهصورت تلفیقی و جامع
ترسیم نماید.
 .2مبانینظري و پيشينهپژوهش
صنعت خردهفروشی ،صنعت مکانی نامیده میشود ،بنابراین ،انتخاب مکانهای خردهفروشی حائزاهمیت است.
یکی از مهمترین تصمیمات خردهفروش ،تصمیمگیری در مورد مکان فروشگاه خردهفروشی است .زیرا امروزه راحتی
مشتریان بسیار اهمیت دارد و فروشگاه خردهفروشی صرفاً براساس موقعیت مکانی خود ممکن است به موفقیت یا
شکست نائل شود ) .)Zhiyuan, Shunfeng & Tao, 2005تصمیمگیری در مورد مکان فروشگاه ،مهمترین تصمیم
راهبردی خردهفروشان برای موفقیت بلندمدت و رسیدن به سودآوری بهشمار میآید ( & Cottrell, 1973; Ingene
 .)Lusch, 1980; Kuo, Chi & Kao, 2002درواقع اهمیت ژئومارکتینگ در خردهفروشی ،از همینجا میآید که
این مؤلفهها نقش بسزایی در افزایش میزان مشتریان یک فروشگاه دارد ) Cheng, Li & Yu, 2007; Grewal,
)Levy & Kumar, 2009؛ زیرا سهولت دسترسی ،بیشترین تأثیر را بر جذب مشتریان میگذارد ( & Kuo, Chi
 .)Kao, 2002مکانهای مناسب ،باعث مهیانمودن دسترسی ،جذب تعداد زیاد مشتریان و افزایش فروش بالقوه
فروشگاههای خردهفروشی میشوند؛ لذا انتخاب بهترین یا بهینهترین مکان ،یک تصمیم استراتژیک از سوی
خردهفروشها است ) .)Capilla, Carrión & Alameda-Hernandez, 2016همچنین ،موقعیت مکانی فروشگاه،
مهمترین عامل تعیینکننده برای موفقیت کسبوکارهای خردهفروشی محسوب میشود ،زیرا باعث شکلگیری
مزایایی استراتژیک میشود که غلبه بر آنها توسط رقبا دشوار است ( .)Ghosh & Craig, 1983در محیط
خردهفروشی بسیار رقابتی ،حتی تفاوتهای جزئی مربوط به مکان فروشگاه ،میتواند تأثیرات مهمی بر سهم بازار و
سودآوری داشته باشد ( .)Ghosh & McLafferty, 1982; Craig, Ghosh & McLafferty, 1984درحالحاضر،
یکی از عوامل مؤثر بر سهم بازار و الگوهای جایگزینی بین گزینههای تجاری موجود ،پراکندگی فضایی
مصرفکنندگان و فروشندگان است ( .)Davis, 2006این پراکندگی فضایی ،میتواند در تعیین مکانهایی برای
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استقرار شعب تجاری جدید مؤثر باشد ( .)Baviera et al., 2011لذا حوزه تجاری را میتوان به مثابه حیطه جغرافیایی
تعریف کرد که در آن ،خردهفروش ،مشتریان را جذب کرده و فروش را طی دورهای خاص رقم میزنند ( Applebaum
 .)& Cohen, 1961; Baviera et al., 2012در این میان ،مکانهای احتمالی برای استقرار خردهفروشی جدید را
میتوان با تحلیل مشترک تقاضا و رقابت جغرافیایی تعیین کرد ( .)Wood & Reynolds, 2012درحالحاضر ،پنج
عامل اصلی نظاممند در تعیین مکان خردهفروشی مطرح است :محل (سایت) ،بازار ،اقتصاد ،جمعیت و قابلیت دسترسی
به حملونقل .با وجود این ،روشهای سنتی انتخاب محل تجاری ،بیشتر به تجربه ذهنی فرد یا روشهای ریاضی
کالسیک بستگی دارد ( .)Zhiyuan et al., 2005پژوهشگرانی چون ( Hernández & Bennison (2000پی بردند
که شش گروه از تکنیکها وجود دارند که تصمیمگیرندگان میتوانند از آنها در برنامهریزی موقعیت فضایی بهره
گیرند :تجربه کاربر ،فهرستهای کنترل/آنالوگ/نسبت ،رگرسیون چندگانه ،تحلیل عامل/خوشهبندی ،مدلهای
گرانش ،سیستمهای خبره/شبکه عصبی .برخی محققان بیان میکنند که حس غریزی مبتنی بر تجربیات ،هنوز هم
عامل اصلی در تصمیمگیری در مورد مکانهای جدید و توسعه پیشبینی تجارت است ( .)Aboulola, 2018در این
میان ،انتخاب یک مکان تجاری یا برنامهریزی توسعه ،بخشی از راهبردی کلیتر برای مکانیابی فعالیتهای اقتصادی
محسوب میشود ( .)Ferreira et al., 2017زیرا این انتخابها و تصمیمات ،سرمایهمحور بوده؛ لذا با درنظرداشتن
عوامل تجاری ،نظارت بر نواحی فروش ،ارزیابی تأثیر رقابت و انتخاب استراتژیک مکانها ،برای خردهفروشان اهمیتی
دوچندان مییابد (.)Belyaeva et al., 2016
) Turhan, Akalın & Zehir (2013در پژوهشی ،تأکید ویژهای بر عوامل موثر بر عملکرد فروشگاهی داشتند
و عملکرد فروشگاه را از طریق معیارهای مختلف مانند فروش فروشگاه ،سهم بازار ،پشتیبانی از خردهفروشی ،ترافیک
فروشگاهی ،سود فروشگاه موردارزیابی قرار دادند .هدف از این بررسی )1( :طبقهبندی معیارهای انتخاب مکان فروشگاه
و ( )2فراهمنمودن مدل نظری برای پژوهشگرانی است که اساس تحقیقات آتی عملکرد فروشگاهی محسوب میشود.
) Erbıyık, Özcan & Karaboğa (2012در پژوهشی ،مواردی مانند فاصله از رستوران ،ازدحام ترافیک ،فاصله تا
جاده اصلی ،پتانسیل تقاضا ،وجود رقبا ،جذابیت بازار و عوامل اقتصادی را بهعنوان معیارهای انتخاب مکان فروشگاه
خردهفروشی تعریف نمودند ( .)Tzeng, Teng, Chen & Opricovic, 2002عوامل اقتصادی ،هزینه حملونقل،
راحتی در دسترسی به حملونقل عمومی ،تسهیالت پارکینگ ،ترافیک مسافر ،تعداد رقبا ،سرسختی در رقابت و اندازه
ناحیه تجاری را در مکانیابی یک فروشگاه مهم دانستهاند Aboulola (2018( .معیارهایی مانند میزان فروش
مکانهای فعلی ،توسعه ناحیه تجاری ،بازار و پتانسیل محیطی ،حضور رقبا ،دسترسی به پارکینگ ،بودجه الزم برای
تغییر مکان یا تأسیس تسهیالت جدید ،بازارها و کسبوکارهای مرتبط ،اندازه مکانهای فعلی ،رسانههای اجتماعی
توئیتر و یلپ 1،ویژگیهای دموگرافیکی (جمعیت ،درآمد خانوار ،سن ،نژاد ،فقر و میزان ترافیک) ،میزان کارکنان،
فاصله/زمان ،نوع حملونقل/جاده را برای انتخاب مکان فروشگاه خردهفروشی مطرح مینماید.
) Ge, Hu, Jiang, Su & Wu (2019در پژوهشی با عنوان «انتخاب هوشمند مکان جغرافیایی برای
فروشگاههای سنتی» به بهینهسازی حجم زیادی از اطالعات مربوط به مکان فروشگاهها مثل عالقمندیهای
مشتریان ،ویژگیها و تراکم جمعیتی ،توزیع رقبا ،حملونقل ،اکوسیستم تجاری و شبکه فروشگاهی شخصی فعلی
پرداختند Baviera-Puig et al., (2016( .نشان دادند انتخاب مدل درست ،مثل مدل ژئومارکتینگ ،به مدیران این
امکان را میدهد که اصول مکانیابی فروشگاهی را براساس ویژگیهای فروشگاه ،رقبا و محیط طراحی نمایند و در
. Tweets & Yelp
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عین حال میزان فروش را نیز تخمین بزنند Xiao & Ye (2019( .با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسهمراتبی و
تحلیل فضایی سیستم اطالعات جغرافیایی ،به تدوین روشی برای فرآیند انتخاب مکان سوپرمارکت پرداختند و عوامل
بسیاری مثل تراکم جمعیت ،راحتی حملونقل ،رقابت بازار و قیمت زمین را در انتخاب مکان جغرافیایی هایپرمارکت
مطرح نمودند .همچنین ( Vispo Recouso (2020با بررسی نقش ژئومارکتینگ در کسبوکارهای مجازی و
فیزیکی ،دریافتند که ژئومارکتینگ به خردهفروشیهای مواد غذایی امکان میدهد تا از طریق فرآیندهای راهبردی و
تصمیمگیری ،به حداکثر سود دست یابند Balogun & Ogbeide (2020( .به نقش ژئومارکتینگ در توزیع بانکهای
تجاری در شهر بنین پرداختند ،نتایج آنها نشان داد که مدیریت بانکها ،بهدنبال انتخاب مکانی نزدیک به بازار ،با
حجم باالی فعالیتهای اقتصادی و مشتریان بالقوه هستند .در پژوهشی دیگرAzri, Ujang & Rahman (2020) ،
به بررسی نقش دادههای طبقهبندیشده و بکارگیری دادههای سهبعدی جدید برای استراتژیهای ژئومارکتینگ
پرداختند؛ نتایج نشان داد که آن دسته از فروشگاههایی که از این روش استفاده کردهاند ،به میزان قابلتوجهی
توانستهاند سریعتر عملیاتهای درونی خود را نسبت به رقبایشان پیش ببرند Barry & pele (2020( .در پژوهش
خود ،از ژئومارکتینگ بهعنوان ابزاری برای قیمتگذاری جغرافیایی استفاده میکنند .همچنین ( Mara (2019در
پژوهش خود ،پی برد که مکانیابی مراکز فروش با استفاده از ژئومارکتینگ ،باعث افزایش میزان مشتریان میشود و
در این پژوهش ،مدل جدیدی ارائه شد که هدف آن بهینهسازی مکانی قیمت یک محصول یا خدمات با درنظرگرفتن
ویژگیهای عرضه و تقاضای موقعیت جغرافیایی بود .همچنین ( Cliquet (2021در پژوهشی ،بیان نمودند که امروزه
اکثر شرکتهای خردهفروشی و خدماتی ،از ژئومارکتینگ برای تصمیمگیری در مورد مکان فروشگاه ،مشخصکردن
محدوده تجاری و نقشهکشی مشتریان جدید استفاده میکنند.
) Mohammadi, Purghayumi & Zarei (2012با استفاده از نرمافزار  GISو به کمک مدلهای  AHPو
همپوشانی شاخصها و با استفاده از الیههای نزدیک به خیابانهای پرترافیک ،شبکه ارتباطی اصلی و مراکز جاذب
جمعیت و همچنین شیب و کاربری اراضی ،مکانهای مناسب برای ایجاد پارکینگهای عمومی شهر کازرون را
مشخص نمودند Shahnavazi, Mirabi, Haghshenas Kashani & Shahroudi (2015) .به مکانیابی فروشگاه
زنجیرهای در کالنشهر رشت پرداختند و با بررسی پیشینه پژوهش ،شاخصهای کمی و کیفی موثر در تعیین مکان
فروشگاههای زنجیرهای را شناسایی کردند و سرانجام سیزده مکان بهینه برای احداث فروشگاه زنجیرهای در کالنشهر
رشت را پیشنهاد دادند Hesami & Shishebari (2015( .در پژوهشی ،به توسعه سیاستهای مکانیابی در افق
برنامهریزی بلندمدت پرداختند و در این پژوهش ،مدلی ارائه شد که تقاضای مناطق مختلف را به خدمات درمانی تا
افق 10ساله در سه سطح عمومی ،تخصصی و فوق تخصصی درنظر گرفت ،به طوریکه سطوح باالتر بتوانند به
سطوح پایینی خدمتدهی کنند .همچنین ،نتایج و تحلیلها ،حاکی از کارآمدی موثر و مفید مدل ریاضی ارائهشده
میباشد Sabet Eghlidi, Mirabi, Ghasemi & Noorbakhsh (2021) .به شناسایی نقش استفاده از رویکرد
ژئومارکتینگ در مکانیابی نقاط گردشگری در شهر مشهد پرداختند و پی بردند که هویت بازاریابی ژئومارکتینگ،
ساختار گردشگری و ویژگیهای محیطی ،تأثیر قابلتوجهی بر پتانسیل گردشگری دارد.
در این پژوهش ،در بخش نخست ،هدف این است که ضمن بررسی گسترده مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،به
این پرسش پاسخ داده شود که در مکانیابی یک فروشگاه خردهفروشی ،باید به چه مؤلفههایی توجه کرد و هر کدام
از این مؤلفهها ،شامل چه شاخصهای عملی و اجرایی هستند .برای پاسخ به این امر ،کلیه مقاالت منتشرشده در
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حوزه مکانیابی فروشگاههای خردهفروشی بررسی گردیده و عوامل موثر بر مکانیابی بهینه فروشگاههای خردهفروشی
در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول ( .)1عوامل موثر بر مکانیابی بهينه فروشگاههاي زنجيرهاي خردهفروشی براساس مطالعات پيشين
کد
منابع
شاخصها
مؤلفهها
شاخصها

سهولت
دسترسی به
فروشگاه
()A

ویژگیهای
مکانی/فیزیکی
فروشگاه
()L

دردسترسبودن پارکینگ

A1

عریضبودن مسیرها

A2

وجود مسیرهای جایگزین

A3

وجود موانع توپوگرافی (رودخانه ،بزرگراه ،دریاچه ،خیابان ،تپهها و
غیره)

A4

فاصله تا جاده اصلی

A5

جریان/ازدحام ترافیک وسایل نقلیه

A6

ازدحام جمعیت

A7

نمایانبودن فروشگاه برای مشتریان

A8

موقعیت مکانی (مستقر در چهارراه یا نبش خیابان اصلی)

A9

میزان ساعات کار فروشگاه

A10

کیفیت کفسازی پیادهروها

A11

کیفیت جاده و مسیر دستیابی

A12

راحتی دسترسی به حملونقل عمومی (تعداد ایستگاههای
اتوبوسرانی ،مترو ،تاکسی و غیره)

A13

ورودی و خروجی بزرگراه

A14

راحتی دسترسی بهصورت پیاده

A15

روانبودن جریان ترافیک

A16

راحتی دسترسی برای اتومبیلها

A17

(زمان /مسافت سفر) فاصله /زمان طی شده توسط مشتری تا
مکان فروشگاه

A18

فضا و محیط فروشگاه

L1

تعداد پیشخوانهای پرداخت داخل فروشگاه

L2

میزان مساحت/اندازه فروشگاه

L3

تعداد واحدها/بخشهای فروشگاه

L4

قیمتگذاری محصوالت

L5

(میزان تنوع برندها و دستهبندیهای محصوالت)کمیت و کیفیت
محصوالت و خدمات فروشگاه

L6

فروشگاه دوبر و نمایان

L7

تسهیالت/امکانات و تعداد پارکینگ

L8

;(Gautsch, 1981
;Redinbaugh, 1987
Gilbert, 1999; Kuo, et
al., 2002; Tzeng et al.,
2002; Erbıyık et al.,
;2012; Özdağoğlu, 2008
& Chatterjee,
Mukherjee, 2013; Yang,
Chuang, Huang, & Tai,.,
;2008; Cottrell, 1973
;Ingene, & Lusch, 1980
;Ge et al., 2019
;CourseHero, 2017
;Aboulola, 2018
Baviera-Puig et al.,
2016; Smith, & Sanchez,
2003; Durvasula,
Sharma, & Andrews,
1992; Ghosh, & Craig,
;1983; Craig et al., 1984
& Ghosh, 1984; Hasty
Reardon, 1997; Reinartz
& Kumar, 1999; Kumar
& Karande, 2000; Cheng
et al., 2007; Grewal et
al., 2009; Li & Liu,
;2012; Irwing, 1986
;Turhan et al., 2013
& Serdar, 2008; Mendes
Themido, 2004; Roig)Tierno et al., 2013

;(Ingene, & Lusch, 1980
;Ghosh, & Craig, 1983
Cottrell, 1973; Achabal,
;Gorr, & Mahajan, 1982
Arnold, Oum, & Tigert,
;1983; Irwing, 1986
Ghosh & McLaerty,
;1982; Drezner, 1994
Kumar & Karande,
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مطالعات رفتار مصرفکننده
مؤلفهها

ویژگی تعیین
هزینه
فروشگاه /عامل
اقتصادی
()C

شاخصها

کد
شاخصها

شکل ظاهری/نمای فروشگاه/جذابیتهای معماری

L9

متمایزبودن معماری داخلی فروشگاه

L10

دعوتکنندگی فضای ورودی فروشگاه

L11

مقیاس ساختمان نسبت به محیط پیرامون

L12

دسترسی/چرخش/جریان داخلی فضا

L13

حجم ترافیک داخلی فروشگاه

L14

وجود جادههای جایگزین

L15

میزان نوسازی فروشگاه

L16

تعداد پرسنل فروشگاه

L17

تصویرذهنی فروشگاه

L18

همافزایی و همکاری بین شعب

L19

اصول صحیح شهرسازی

L20

شیب و کاربری اراضی

L21

همجواری سازگار و ناسازگار /تأثیرپذیری کاربریها از یکدیگر

L22

هزینه (ساختمان ،اجاره ،خرید ،نوسازی ،حملونقل و غیره)

C1

هزینه/بودجه برای تغییر مکان یا تأسیس مکانهای جدید

C2

میزان کرایهها

C3

هزینه طراحی و تجهیزات فروشگاه خردهفروشی

C4

شرایط و زمان بستن قرارداد فروشگاه

C5

هزینه حملونقل

C6

انعطافپذیری دوره قرارداد کرایه

C7

بودجه فعالیت تجاری

C8

قیمت زمین

C9

تاریخ افتتاح فروشگاه

ویژگیهای
جاذبه مکان
برای فروشگاه
()PA

فاصله از نقاط تجمع (بیمارستان ،مراکز بهداشتی درمانی ،بازار،
هتل و غیره)
نزدیکی به سازمانهای آموزشی و فرهنگی (مدارس ،مراکز
مطالعاتی ،کتابخانهها و غیره)
وجود مراکز تفریحی و گردشگری و آرامش (مراکز تفریحی،
فروشگاههای هایپرمارکت ،کافیشاپ و غیره)
مجاورت با سازمان ،کسبوکار دولتی (ساختمان اداری ،ادارات
دولتی و غیره)
فاصله از فضاهای نگهداری وسایل نقلیه (پمپبنزین ،پارکینگ،
گاراژ ،توقفگاه و غیره)
نزدیکی به جاذبههای مهم و اماکن تاریخی
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منابع
;2000; Özdağoğlu, 2008
;Berman & Evans, 2010
;Erbıyık et al., 2012
Karande & Lombard,
;2005; Gautsch, 1981
;Grewal et al., 2009
Ingene, 1984; Roig;Tierno et al., 2013
;Turhan et al., 2013
Hoch et al., 1995; Yang
et al., 2008; Gilbert,
1999; Erbıyık et al.,
;2012; Redinbaugh, 1987
;Tzeng et al., 2002
;Aboulola, 2018
Agarwal, 2015; Johnson,
;1989; Kuo, et al., 2002
Hernández & Bennison,
;2000; Serdar, 2008
;Mohammadi et al., 2012
;Lilien & Kotler, 1983
Reynolds & Wood,
2010; Okunuki & Okabe,
2002; Yaghoubi et al.,
)2016
(Irwing, 1986; Gilbert,
& 1999; Reinartz
Kumar, 1999; Tzeng et
al., 2002; Özdağoğlu,
;2008; Serdar, 2008
;Berman & Evans, 2010
;Erbıyık et al., 2012
;Yang et al., 2008
Aboulola, 2018; Ghosh,
& Craig, 1983; Craig et
;al., 1984; Ge et al., 2019
& Sulek, Lind
Marucheck, 1995; Xiao
)& Ye, 2019

C10
PA1

PA2

PA3

PA4

PA5
PA6

;(Irwing, 1986
;Timmermans, 1986
Kuo, et al., 2002; Ho,
2008; Erbıyık et al.,
;2012; Redinbaugh, 1987
;Turhan et al., 2013
;Aboulola, 2018
Agarwal, 2015; Ge et al.,
;2019; Roche, 2008
;Starfish, 2015
;Stevenson 2015
& Battista, 1995; Köksal
& Mirza, 2011; Wood
)Tasker, 2008; Suh, 2017
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مؤلفهها

شاخصها

کد
شاخصها

پویاییهای رقابت نزدیک فروشگاه

PA7

وجود فضای بازی برای بچهها

PA8

وجود دستگاههای خودپرداز بانکها

PA9

بازارهای مرتبط در اطراف فروشگاه/نوع فعالیتهای تجاری
مجاور فروشگاه
تبلیغات در سایتها و رسانههای اجتماعی مختلف درباره
فروشگاه خردهفروشی

معیارهای
عملکردی
()P

ساختار جمعیت/
خصوصیات
ناحیه تجاری/

منابع

PA10

PA11

خوشنامی محله

PA12

وجود فروشگاههای جذاب در بازار

PA13

پوشش گیاهی منطقه

PA14

پتانسیل تقاضا یا فروش فروشگاه/حجم فروش/درآمد
فروش/روند و حجم/سرانه فروش در منطقه

P1

سود/مزایای فروشگاه

P2

وفاداری به برند یا پشتیبانی/حمایت از فروشگاه

P3

تعداد/سهم بازار

P4

حساسیت/کشش قیمتی فروشگاه

P5

حجم مبادالت تجاری در محوطه اطراف فروشگاه

P6

تعداد سالهای فعالیت فروشگاه

P7

اندازه بازار فروش بالقوه/پتانسیل فروش حال

P8

اندازه بازار فروش بالقوه/پتانسیل فروش آتی

P9

فصل فروش/نوسانات فصلی

P10

درآمد سرمایهگذاری

P11

پیشبینی دقیق فروش/ارزش مورد انتظار تجارت

P12

اشباع بازار

P13

جنسیت

CU1

وضعیت سنی/سن

CU2

وضعیت تأهل

CU3

سطح تحصیالت

CU4

(Cottrell, 1973; Ingene,
& & Lusch, 1980; Lord
Lynds, 1981; Ingene,
;1983; Ghosh, 1984
& Irwing, 1986; Ingene
& Brown, 1987; Ghosh
McLaerty, 1982; Walters
& MacKenzie,
1988;Hasty & Reardon,
& 1997; Reinartz
& Kumar, 1999; Kumar
Karande, 2000; Karande
;& Lombard, 2005
;Cheng et al., 2007
;Özdağoğlu, 2008
;Berman & Evans, 2010
;Erbıyık et al., 2012
;Stanley & Sewall, 1976
;Jain & Mahajan, 1979
;Achabal et al., 1982
;Ghosh, & Craig, 1983
Ghosh, 1984; Yang et
;al., 2008; Kotler, 1971
;Lord & Lynds, 1981
;Durvasula et al., 1992
Hoch, Kim,
Montgomery, & Rossi,
1995; Roig-Tierno et al.,
2013; Turhan et al.,
;2013; Ge et al., 2019
& Pope, Lane,
Stein,.2002; Baviera;Puig et al., 2016
& Themido, Quintino
)Leitão, 1998
;(Ingene & Brown, 1987
& Miller, Reardon,
;McCorkle,. 1999
Karande & Lombard,
2005; Berman & Evans,
2010; Ingene, & Lusch,
;1980; Cottrell, 1973

دوره نهم ،شماره دوم1401 ،

مطالعات رفتار مصرفکننده
مؤلفهها

شاخصها

کد
شاخصها

ویژگیهای
مشتریان
()CU

شغل

CU5

خصوصیات ناحیه تجاری (خانواده ،مجرد جوان ،جداشده و بیکار)

CU6

میزان تراکم جمعیت/تعداد/اندازه خانوار در حوزه تجاری

CU7

میزان رشد جمعیت منطقه

CU8

تعداد و تراکم مشتریان

CU9

طبقات اجتماعی و خردهفرهنگها

CU10

عادات خرید مشتری (زمان خرید ،تکرار خرید ،میزان مسافت
طی شده ،مکان خرید دارای اولویت و ساعات اولویتدار خرید)
سبکهای زندگی مشتریان/ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی-
جمعیتی/طبقههای مصرف مشتری

عوامل
اقتصادی
مشتریان
()E

CU11

CU12

جمعیت مستقر در ساعات مختلف روز

CU13

توزیع و ترکیب جمعیتی/ویژگیهای جمعیتی

CU14

سطح درآمد ماهیانه خانوار

E1

قدرت خرید ساکنان

E2

کل درآمد مصرفی

E3

تمایل ساکنین به صرف پول در آن فروشگاه

E4

میزان فقر در منطقه

E5

نظم و ترتیب درآمد آنها

E6

منبع درآمد

E7

میزان سرمایهگذاری

E8

مالکیت خانه

E9

انعطافپذیری دوره قرارداد اجاره

E10

درصد مالکان در مقابل مستأجران

E11

میزان اجارهبها

E12

مالکیت خودرو

E13

نوع خودرو

E14

تعداد افراد شاغل در خانواده

E15

نوع و قیمت خانه/ارزش/قیمت ملک

E16
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منابع
& Ingene, 1983; Reinartz
Kumar, 1999; Ishizaki,
;1995; Gilbert, 1999
Ghosh & McLaerty,
& 1982; Kumar
Karande, 2000; Pope et
;al., 2002; Irwing, 1986
Kuo, et al., 2002; Yang
et al., 2008; Irwing,
;1986; Hoch et al., 1995
;Hasty & Reardon, 1997
;Serdar, 2008
;Redinbaugh, 1987
;Aulakh & Kotabe, 1993
Cho, Moon & Yin,
;2016; Battista, 1995
;Johnson, 1989
;Aboulola, 2018
;Ramadani et al., 2018
Ge et al., 2019; Turhan
et al., 2013; Erbıyık et
al., 2012; Luqmani,
Yavas, & Quraeshi,.
1994; Ghosh, & Craig,
;1983; Redinbaugh, 1987
Baviera-Puig et al.,
)2016; Kuo, et al., 2002

(Cottrell, 1973; Ingene,
& Lusch, 1980; Ingene,
;1983; Ghosh, 1984
& Irwing, 1986; Ingene
Brown, 1987; Hoch et
;al., 1995; Irwing, 1986
;Craig et al., 1984
Ishizaki, 1995; Grewal et
& al., 2009; Reinartz
& Kumar, 1999; Kumar
Karande, 2000; Kuo, et
al., 2002; Pope et al.,
& 2002; Karande
Lombard, 2005; Cheng
et al., 2007; Yang et al.,
2008; Berman & Evans,
2010; Redinbaugh,
1987; Hasty & Reardon,
1997; Berman & Evans,
;2010; Yang et al., 2008
;Erbıyık et al., 2012
Gautsch, 1981; Gilbert,
& 1999; Reinartz
Kumar, 1999; Li & Liu,
& 2012; Zuluaga
Escobar, 2017; Gilbert,
;1999; Redinbaugh, 1987
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مؤلفهها

شرایط رقابت
()CO

سطح اشباع
()S

جذابیت بازار
()MA

شاخصها

کد
شاخصها

درصد سرپرستان خانواده با مدرک دانشگاهی

E17

هزینههای جابهجایی مصرفکنندهها

E18

نزدیکی مکانی به رقبا /فاصله از رقبا

CO1

توافق با رقبا /سازگاری خردهفروشی جدید با دیگر
خردهفروشیها/سرسختی در رقابت/کمیت ،کیفیت و میزان تکاپو
در رقابت

CO2

قدرت رقابت نسبی/توان رقابت/ویژگی رقبا

CO3

حجم فروش رقبا

CO4

میزان دانش برند در منطقه/تشخیص برند/شناخت برند

CO5

نوع استراتژیهای تجاری رقبا

CO6

محصوالت مکمل رقبا

CO7

رقابت مورد انتظار در زمان حال/کیفیت رقابت مورد انتظار در
زمان حال /نوع رقابت
رقابت مورد انتظار در زمان آینده/کیفیت رقابت مورد انتظار در
زمان آینده /مقدار رشد سهم بازار رقبا
اندازه یا تعداد فروشگاههای رقیب در منطقه تجاری/موقعیت /
توزیع رقبا

CO8

CO9

CO10

جایگزینهای خرید

CO11

مقایسه با رقبا

CO12

اندازه و ساختار بازار

CO13

سطح مصرف

S1

تعداد افراد منطقه که بهاحتمال زیاد مشتری کاالهایی خاص
هستند.

S2

میانگین سرانه هزینه برای این کاالها

S3

فضای کلی اختصاص دادهشده به فروش کاالها در تمام
فروشگاهها

S4

زنجیره لجستیک عرضه در سطوح منطقهای ،ملی و بینالمللی

S5

اشباع بازار داخلی

S6

پتانسیل بلندمدت بازار

S7

اندازه بازار/اندازه ناحیه تجاری

MA1

ترافیک مسافر

MA2

عوامل منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خردهفروشی

MA3

حجم مبادالت تجاری در اطراف فروشگاه

MA4

ارزش موردانتظار تجارت

MA5

منابع
Serdar, 2008; Gautsch,
1981; Bower, Thorpe,
)Rohde & Gaskin, 2014
;(Craig et al., 1984
Ishizaki, 1995; Karande
;& Lombard, 2005
;Grewal et al., 2009
Gilbert, 1999; Li & Liu,
;2012; Serdar, 2008
;Tzeng et al., 2002
;Erbıyık et al., 2012
;Irwing, 1986
;Redinbaugh, 1987
Mendes & Themido,
2004; Redinbaugh,
;1987; Ingene, 1983
Roig-Tierno et al.,
;2013; Özdağoğlu, 2008
Cottrell, 1973; Arnold et
& al., 1983; Ghosh,
Craig, 1983; Miller et
al., 1999; Kuo, et al.,
;2002; Pope et al., 2002
;Yang et al., 2008
;Berman & Evans, 2010
Li & Liu, 2012; Hoch et
al., 1995; Turhan et al.,
;2013; Agarwal, 2015
Baviera-Puig et al.,
2016; Ingene, 1984a,
1984b; Themido,
Quintino & Leitão,
)1998
;(Kuo, et al., 2002
;Cottrell, 1973
Irwing, 1986; Gilbert,
1999; Dune & Lusch,
& 2008; Zuluaga
Escobar, 2017; Birkin,
;Clarke & Clarke, 2002
Mendes & Themido,
2004 Sakarya, Eckman,
;& Hyllegard,. 2007
Ramadani, Zendeli,
Gerguri-Rashiti, & Dana,
2018; Turhan et al.,
)2013; Dramowicz, 2005

;(Yang et al., 2008
Irwing, 1986; Serdar,
2008; Erbıyık et al.,
2012; Smith, & Sanchez,

مطالعات رفتار مصرفکننده
مؤلفهها
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شاخصها

کد
شاخصها

توسعه ناحیه تجاری/پتانسیل رشد در ناحیه تجاری

MA6

نزدیکی به ناحیه سکونت اجتماعی

MA7

تعداد وسایل نقلیه و عابرین پیاده

MA8

حملونقل عمومی

MA9

ایمنی و امنیت منطقه

MA10

میزان رقابت منطقه

MA11

درآمد مورد انتظار

MA12

سهولت تعمیر و نگهداری

MA13

میزان فرسودگی بناهای مسکونی اطراف

MA14

تمیزی محیط

MA15
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منابع
2003; Durvasula et al.,
1992; Baviera-Puig et
al., 2016; CourseHero,
;2017; Agarwal, 2015
Roche, 2008; Starfish,
;2015; Stevenson 2015
Gilbert, 1999; Kuo, et
al., 2002; Tzeng et al.,
;2002; Aboulola, 2018
Geurs & Ritsema van
Eck, 2001; Özdağoğlu,
2008; Roig-Tierno et al.,
2013; Turhan et al.,
& 2013; Farrington
Farrington, 2005; Köksal
)& Mirza, 2011

اصلیترین مؤلفهها و شاخصهایی که در فرآیند مکانیابی فروشگاههای خردهفروشی باید به آنها توجه کرد،
طیف گستردهای را دربرمیگیرد که در جدول شماره  1ارائه شد .طبیعتاً ،هرچه فروشگاه خردهفروشی در فرآیند
مکانیابی به این مؤلفهها و شاخصها توجه نمایند ،موفقیت این فروشگاه در فروش و جلب مشتری بیشتر خواهد بود
و بیتوجهی به آنها منجر به ازدستدادن مشتریان میشود.
 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به محتوای پژوهشی و ساختار نظری آن ،از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بهره جسته
است .این مطالعه ،براساس مطالعات کتابخانهای ،مرور پیشینه و مطالعات میدانی صورت گرفته است .جامعه آماری
این پژوهش را فروشگاههای خردهفروشی مناطق 22گانه شهر تهران شامل جانبو ،کوروش ،هفت ،رفاه ،شهروند و
اتکا؛ در مناطق شمال ،شرق ،غرب ،مرکز و جنوب تشکیل دادند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه بود.
در این میان ،از نظرات  14خبره بهره گرفته شد .این خبرگان دارای پستهای مدیریتی ،اجرایی و عملی در حیطه
مدیریت فروشگاههای زنجیرهای بودند .با روش نمونهگیری خوشهای ،از هر خوشه  2الی  3فروشگاه در سطح تهران
انتخاب و سپس از میان خوشهها بهصورت هدفمند نمونهگیری بهعمل آورده شد .در بخش مشتریان نیز 384نفر از
مراجعهکنندگان به فروشگاههای زنجیرهای بهصورت غیرتصادفی از نوع دردسترس ،نمونهگیری صورت گرفت .برای
تعیین روایی پرسشنامه ،از روش روایی محتوا استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامهها ،از ضریب آلفای کرونباخ
و پایائی ترکیبی ( )CRبهره گرفته شد .ضریب پایایی تمامی مؤلفههای پژوهش ،از حداقل مقدار  0/7بیشتر است ،لذا
میتوان گفت که ابزار ،از پایایی مناسب برخوردار است.
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جدول ( .)2ضریب آلفاي کرونباخ و پایائی ترکيبی ( )CRمؤلفههاي پژوهش
مقدار
نام آزمون
0/799
پایایی آلفای کرونباخ برای کل مؤلفهها
0/819
پایایی ترکیبی برای کل مؤلفهها

در این پژوهش ،برای بررسی فرض نرمالبودن مؤلفههای موردمطالعه از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده
شده است .اگر سطح معناداری ،از  0/05درصد بیشتر باشد ،مؤلفهها نرمال میباشد و درغیراینصورت ،غیرنرمال
هستند.
جدول ( .)3نتایج آزمون کولموگروف اسميرنف براي بررسی فرض نرمالبودن یا غيرنرمالبودن
نام مؤلفه
سهولت دسترسی به فروشگاه
جذابیت بازار
سطح اشباع
مکانی/فیزیکی فروشگاه
ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیه تجاری/ویژگیهای
مشتریان
تعیین هزینه فروشگاه/عامل اقتصادی
عوامل اقتصادی مشتریان
معیارهای عملکردی
جاذبه مکان برای فروشگاه
شرایط رقابت

کد مؤلفه

حجم نمونه
384
384
384
384

آماره آزمون
0/162
0 /084
0/090
0/122

0/010
0/000
0/001
0/000

CU

384

0/090

0/000

C

384
384
384
384
384

0/152
0/075
0/102
0/217
0/102

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

A
MA
S
L

E
P
PA
CO

P-value

با توجه به جدول شماره  ،3تمامی مؤلفهها غیرنرمال میباشند ،لذا از آزمونهای ناپارامتریک استفاده میشود .در
شکل  ،1روند اجرای پژوهش شرح داده شده است.
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شکل ( .)1روند اجراي پژوهش

 .4یافتههاي پژوهش
در این پژوهش ،در وهله نخست 10 ،مؤلفه و  144شاخص از مبانی نظری و مطالعات پیشین استخراج شد.
سپس ،برای شناسایی مؤلفهها و شاخصهای پژوهش ،از منظر خبرگان از روش دلفی فازی بهره گرفته شد .مطابق
جدول شماره  ،4برای خبرگان شاخصهایی که دارای میانگین امتیاز کمتر از  0/5بودند ،حذف شدند که در این میان،
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تعداد  20شاخص از  144شاخص از فرآیند تجزیهوتحلیل کنار گذاشته شد و کار تحلیل دادهها با  124شاخص ادامه
یافت و تنها در بخش عوامل اقتصادی مشتریان ،هیچ شاخصی توسط خبرگان حذف نگردید.
در بخش مشتریان نیز شاخص  KMOو آزمون بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرمافزار SPSS
اجرا شد .در بخش مشتریان ،جهت حصول اطمینان از مناسب و باالبودن روایی پژوهش درصورتیکه مقدار بار عاملی
برای گویهای کمتر از  ±0/3باشد ،گویه موردنظر از تجزیهوتحلیل کنار گذاشته میشد .لذا تعداد  40شاخص از منظر
مشتریان از فرآیند تجزیهوتحلیل حذف شدند و کار تحلیل دادهها با  104گویه ادامه یافت که در جدول  ،4شاخصهای
حذفشده آورده شده است.
در این میان ،از  60شاخص حذفشده 12 ،شاخص شامل ،PA14 ،C10 ،C7 ،L22 ،L21 ،L12 ،A4 ،A3
 S7 ،CU4 ،CU2 ،CU1بین نظر خبرگان و مشتریان مشترک بودند و بهعبارتی  48شاخص در مجموع حذف شدند.
در نهایت ،از  144شاخص پرسشنامه 96 ،شاخص مکانیابی فروشگاههای خردهفروشی از منظر خبرگان و مشتریان
انتخاب و پاالیش که وارد مرحله رتبهبندی شدند.
جدول ( .)4شاخصهاي حذفشده از پژوهش براساس نتایج اختالف ميانگين نظرات دور دوم و سوم از منظر
خبرگان و خروجی بار عاملی از منظر مشتریان
مؤلفههای پژوهش

کد
شاخصها
A2
A3

سهولت دسترسی به
فروشگاه

A4
A11

A
A12
A14

L11
L12

ویژگی مکانی/فیزیکی
فروشگاه
L

L13
L16
L21
L22

C2

تعیین هزینه
فروشگاه/عامل اقتصادی
C

C3
C4

شاخصهای حذفشده از پرسشنامهها
عریضبودن مسیرها
وجود مسیرهای جایگزین
وجود موانع توپوگرافی (رودخانه،
بزرگراه ،دریاچه ،خیابان ،تپهها و غیره)
کیفیت کفسازی پیادهروها
کیفیت جاده و مسیر دستیابی
ورودی و خروجی بزرگراه
دعوتکنندگی فضای ورودی فروشگاه
مقیاس ساختمان نسبت به محیط
پیرامون
سیرکوالسیون/چرخش/جریان داخلی
فضا
میزان نوسازی فروشگاه
شیب و کاربری اراضی
همجواری سازگار و ناسازگار/
تأثیرپذیری کاربریها از یکدیگر
هزینه /بودجه برای تغییر مکان یا
تاسیس مکانهای جدید
میزان کرایهها
هزینه طراحی و تجهیزات فروشگاه
خردهفروشی

بار عاملی
مشتریان

میزان
اختالف
خبرگان

مقدار قطعی
دور سوم
خبرگان

0/160
0/096

0/402

0/013

0/080

0/402

-0/076

--

0/109
---

--

0/473
0/478

0/200
0/144

--

--

0/004
-0/009
--

0/487

0/141

--

-0/018
--

--

--

0/487
0/473

-0/049
-0/013

0/206

0/469

-0/013

0/216

0/039
--

0/042

--

0/402

--

-0/156
--

--
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مؤلفههای پژوهش

کد
شاخصها
C5
C6
C7
C8
C9
C10

جاذبه مکان برای فروشگاه
PA

PA6
PA14
P4
P5

معیارهای عملکردی
P

P12
P13
CU1
CU2

ساختار جمعیت/
خصوصیات ناحیه تجاری/
ویژگیهای مشتریان
CU

CU3
CU4
CU5
CU6

CU10
E9
E10
E11
E13

عوامل اقتصادی مشتریان
E

E14
E16
E17
E18
CO3

شرایط رقابت
CO

CO4
CO13

سطح اشباع

S7

شاخصهای حذفشده از پرسشنامهها
شرایط و زمان بستن قرارداد فروشگاه
هزینه حملونقل
انعطافپذیری دوره قرارداد کرایه
بودجه فعالیت تجاری
قیمت زمین
تاریخ افتتاح فروشگاه
نزدیکی به جاذبههای مهم و اماکن
تاریخی
پوشش گیاهی منطقه
تعداد /سهم بازار
حساسیت/کشش قیمتی فروشگاه
پیشبینی دقیق فروش /ارزش مورد
انتظار تجارت
اشباع بازار
جنسیت
وضعیت سنی /سن (مثالً درصد
میانساالن)
وضعیت تأهل
سطح تحصیالت
شغل
خصوصیات ناحیه تجاری (خانواده،
مجرد جوان ،جداشده و بیکار)
طبقات اجتماعی و خردهفرهنگها
(قومیت ،ملیت ،نژاد)
مالکیت خانه
انعطافپذیری دوره قرارداد اجاره
درصد مالکان در مقابل مستأجران
مالکیت خودرو
نوع خودرو
نوع و قیمت خانه/ارزش/قیمت ملک
درصد سرپرستان خانواده با مدرک
دانشگاهی
هزینههای جابهجایی مصرفکنندهها
قدرت رقابت نسبی/توان رقابت/ویژگی
رقبا
حجم فروش رقبا
اندازه و ساختار بازار
پتانسیل بلندمدت بازار

بار عاملی
مشتریان

مقدار قطعی
دور سوم
خبرگان

0/003
--

0/154
0/038
0/158
0/143

--

میزان
اختالف
خبرگان
--

0/496
0/751

--

-0/004
0/022
--

--

--

0/442

--

0/018

0/709
0/292
0/215

99

--

0/487

--

-0/089
--

0/438

--

-0/170

0/241

--

--

0/217
0/277

0/491

-0/009

0/248

0/451

-0/018

-0/004

--

--

0/010
0/274
0/011

--

--

0/003

--

--

0/234

--

--

0/246
0/066
0/048
0/226
0/168
0/296

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0/087

--

--

0/129

--

--

0/187

--

--

0/208

--

--

--

0/491

-0/018
0/036

0/170

--

0/442

--

-0/004
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مؤلفههای پژوهش

کد
شاخصها

شاخصهای حذفشده از پرسشنامهها

بار عاملی
مشتریان

میزان
اختالف
خبرگان

مقدار قطعی
دور سوم
خبرگان

S
MA6

جذابیت بازار
MA

MA14

توسعه ناحیه تجاری /پتانسیل رشد در
ناحیه تجاری
میزان فرسودگی بناهای مسکونی
اطراف

--

0/420

0/074

-0/089
--

--

رتبهبندي مؤلفههاي پژوهش از منظر خبرگان و مشتریان
در بخش خبرگان ،از روش  AHPو در بخش مشتریان ،از آزمون فریدمن برای رتبهبندی و اولویتدهی به
متغیرهای چندمقولهای با مقیاس رتبهای (ترتیبی) صورت گرفت.
در جدول شماره  ،5میتوان رتبهبندی نهایی مؤلفههای مکانیابی بهینه فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی با
رویکرد ژئومارکتینگ از منظر خبرگان و مشتریان را مشاهده نمود.
جدول ( .)5مقایسه رتبهبندي مؤلفههاي مکانیابی بهينه فروشگاههاي زنجيرهاي خردهفروشی با رویکرد
ژئومارکتينگ (بازاریابی مکانمحور) از منظر خبرگان و مشتریان
میانگین رتبه
رتبه
وزن نهایی
مؤلفههای مکانیابی فروشگاههای زنجیرهای
کد مؤلفهها
مشتریان
خبرگان
خبرگان
خردهفروشی
ناحیه
جمعیت/خصوصیات
ساختار
5/24
1
0/1167
CU
تجاری/ویژگیهای مشتریان
5/20
2
0/11
شرایط رقابت
CO
6/49
3
0/1138
فروشگاه
به
دسترسی
سهولت
A
5/60
4
0/1093
مکانی/فیزیکی فروشگاه
L
5/41
5
0/1004
مشتریان
عوامل اقتصادی
E
6/17
6
0/0894
جذابیت بازار
MA
5/17
7
0/089
عملکردی
معیارهای
P
4/49
8
0/0916
تعیین هزینه فروشگاه/عامل اقتصادی
C
5/71
9
0/0911
جاذبه مکان برای فروشگاه
PA
5/51
10
0/0887
سطح اشباع
S

رتبه
مشتریان
7
8
1
4
6
2
9
10
3
5

مطابق جدول شماره  ،5شاخص ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیه تجاری/ویژگیهای مشتریان از منظر خبرگان،
بیشترین وزن ( )0/1167و از منظر مشتری نیز سهولت دسترسی به فروشگاه ،بیشترین وزن ( )6/49را به خود
اختصاص داده است.
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جدول ( .)6مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه سهولت دسترسی به فروشگاه از منظر خبرگان و مشتریان
رتبه
میانگین رتبه
رتبه
شاخصهای مؤلفه سهولت دسترسی به
کد شاخصها وزن نهایی خبرگان
مشتریان
مشتریان
خبرگان
فروشگاه
A10

0/01256

1

9/57

1

میزان ساعات کار فروشگاه
موقعیت مکانی مستقر فروشگاه نسبت به
چهارراه یا نبش خیابان اصلی
نمایانی فروشگاه برای مشتریان

A9

0/01160

2

7/90

6

A8

0/01139

3

7/09

8

A7

0/01053

4

6/96

9

A18

0/00942

5

7/90

6

A5

0/00921

6

6/70

10

دردسترسبودن پارکینگ
راحتی دسترسی به حملونقل عمومی (تعداد
ایستگاههای اتوبوسرانی ،مترو ،تاکسی و غیره)
راحتی دسترسی برای اتومبیلها
جریان و ازدحام ترافیک وسایل نقلیه در
محدوده فروشگاه
راحتی دسترسی بهصورت پیاده

A1

0/00870

7

7/47

7

A13

0/00870

7

8/20

5

A17

0/00870

7

9/33

2

A6

0/00592

8

6/50

11

A15

0/00501

9

8/43

4

روان بودن جریان ترافیک

A16

0/00490

10

8/76

3

عریضبودن مسیرها

A2

0/00406

11

--

--

کیفیت کفسازی پیادهروها

A11

0/00406

11

--

--

کیفیت جاده و مسیر دستیابی

A12

--

--

5/46

12

ورودی و خروجی بزرگراه

A14

--

--

5/10

13

ازدحام جمعیت
مسافت سفر و زمان طی شده توسط مشتری تا
محل فروشگاه
فاصله تا جاده اصلی

همانطورکه در جدول شماره  6مشاهده میشود ،میزان ساعات کار فروشگاه هم از منظر خبرگان ( )0/01256و هم
از منظر مشتریان ( )9/57بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است .در این میان ،شاخصهایی همچون عریضبودن
مسیرها و کیفیت کفسازی پیادهروها از منظر خبرگان ،کمترین وزن ( )0/00406و ورودی و خروجی بزرگراه از منظر
مشتریان ،وزن کمتری ( )5/10را بهدست آورده است.
جدول ( .)7مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه ویژگی مکانی/فيزیکی فروشگاه از منظر خبرگان و مشتریان
میانگین رتبه رتبه
رتبه
کد
وزن نهایی خبرگان
شاخصهای مؤلفه مکانی/فیزیکی فروشگاه
مشتریان
مشتریان
خبرگان
شاخصها
فضا و محیط فروشگاه

L1

0/00989

1

10/10

4

شکل ظاهری/نمای فروشگاه/جذابیتهای معماری

L9

0/00989

1

10/10

4

قیمتگذاری محصوالت

L5

0/00928

2

10/46

2

تسهیالت /امکانات و تعداد پارکینگ
کمیت و کیفیت محصوالت و خدمات فروشگاه
(میزان تنوع برندها و دستهبندیهای محصوالت)

L8

0/00863

3

10/40

3

L6

0/00803

4

11/74

1
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رتبه
خبرگان
5

میانگین رتبه
مشتریان
9/61

رتبه
مشتریان
5

شاخصهای مؤلفه مکانی/فیزیکی فروشگاه

کد
شاخصها

وزن نهایی خبرگان

فروشگاه دوبر و نمایان

L7

0/00776

9/06

7

تعداد پرسنل فروشگاه

L17

0/00776

6

8

مساحت فروشگاه (مترمربع)

L3

0/00540

7

8/71

دعوتکنندگی فضای ورودی فروشگاه

L11

0/00497

8

--

--

تعداد واحدها/بخشهای فروشگاه

L4

0/00491

9

9/11

6

وجود جادههای جایگزین

L15

0/00491

9

7/57

12

متمایز بودن معماری داخلی فروشگاه

L10

0/00419

10

7/27

15

حجم ترافیک داخلی فروشگاه

L14

0/00419

10

7/54

13

دسترسی/چرخش/جریان داخلی فضا

L13

0/00434

11

--

--

تصویرذهنی فروشگاه

L18

0/00434

11

8/59

9

تعداد پیشخوانهای پرداخت داخل فروشگاه

L2

0/00365

12

8/13

10

همافزایی و همکاری بین شعب

L19

0/00365

12

7/99

11

اصول صحیح شهرسازی

L20

0/00365

12

7/33

14

میزان نوسازی فروشگاه

L16

--

--

9/11

6

همانطورکه در جدول شماره  7مشاهده میشود ،شاخصهایی همچون فضا و محیط فروشگاه؛ شکل
ظاهری/نمای فروشگاه/جذابیتهای معماری و قیمتگذاری محصوالت ،بیشترین وزن را از منظر خبرگان به خود
اختصاص داده است .در این میان ،شاخص کمیت و کیفیت محصوالت و خدمات فروشگاه (میزان تنوع برندها و
دستهبندیهای محصوالت) از منظر مشتریان وزن بیشتری را داشته است.
جدول ( .)8مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه تعيين هزینه فروشگاه/عامل اقتصادي از منظر خبرگان و مشتریان
.1

شاخصهای مؤلفه تعیین هزینه فروشگاه/
عامل اقتصادی
قیمت زمین
هزینه (ساختمان ،اجاره ،خرید ،نوسازی،
حملونقل و غیره)
شرایط و زمان بستن قرارداد فروشگاه
بودجه فعالیت تجاری
هزینه طراحی و تجهیزات فروشگاه
خردهفروشی
هزینه تغییر مکان یا تأسیس مکانهای
جدید
هزینه حملونقل
میزان کرایهها

کد
شاخصها

وزن نهایی
خبرگان
0/0239

رتبه
خبرگان
1

C1

0/0233

2

1/93

C5

0/0120
0/0119

3
4

--

--

--

--

--

--

C4

0/0107

5

C2

0/0097

6

C6

--

--

C3

--

--

C9

C8

میانگین رتبه
مشتریان

رتبه
مشتریان

--

--

3

--

2/11
1/96

--

1
2
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مطابق جدول شماره  ،8از منظر خبرگان قیمت زمین ( )0/0239و از منظر مشتریان هزینه حملونقل ()2/11
بیشترین وزن و همچنین از منظر خبرگان هزینه تغییر مکان یا تأسیس مکانهای جدید ( )0/0097و از منظر مشتریان
هزینه (ساختمان ،اجاره ،خرید ،نوسازی ،حملونقل و غیره) کمترین وزن (  )1/93را داشتند.
جدول ( .)9مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه سطح اشباع از منظر خبرگان و مشتریان
رتبه
میانگین رتبه
رتبه
کد
وزن نهایی خبرگان
شاخصهای مؤلفه سطح اشباع
مشتریان
مشتریان
خبرگان
شاخصها
اشباع بازار داخلی
تعداد افراد منطقه که بهاحتمال زیاد مشتری
کاالهایی خاص هستند.
فضای کلی اختصاص دادهشده به فروش
کاالها در تمام فروشگاهها
میانگین سرانه هزینه برای این کاالها
زنجیره لجستیک عرضه در سطوح منطقهای،
ملی و بینالمللی
سطح مصرف

S6

0/02274

1

3/40

4

S2

0/02265

2

3/56

2

S4

0/01965

3

3/81

1

S3

0/00860

4

3/49

3

S5

0/00860

4

3/27

6

S1

0/00644

5

3/37

5

.2

مطابق جدول شماره  9از منظر خبرگان ،اشباع بازار داخلی ( )0/02274بیشترین وزن و سطح مصرف ()0/00644
کمترین وزن را داشته است .در این میان ،از منظر مشتریان نیز فضای کلی اختصاص دادهشده به فروش کاالها در
تمام فروشگاهها ( )3/81بیشترین وزن را کسب نموده است.
جدول ( .)10مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه جاذبه مکان براي فروشگاه از منظر خبرگان و مشتریان
رتبه
میانگین رتبه
رتبه
کد
وزن نهایی خبرگان
شاخصهای مؤلفه جاذبه مکان برای فروشگاه
مشتریان
مشتریان
خبرگان
شاخصها
وجود فضای بازی برای بچهها
وجود مراکز تفریحی و گردشگری و آرامش (مراکز
تفریحی ،فروشگاههای هایپرمارکت ،کافیشاپ و
غیره)
مجاورت با سازمان ،کسبوکار دولتی (ساختمان
اداری ،ادارات دولتی و غیره)
پوپاییهای رقابت نزدیک فروشگاه

PA8

0/01076

1

6/00

7

PA3

0/00992

2

7/57

1

PA4

0/00992

2

5/44

11

PA7

0/00992

2

5/99

8

خوشنامی محله

PA12

0/00566

3

5/96

9

وجود فروشگاههای جذاب در بازار
بازارهای مرتبط در اطراف فروشگاه /نوع
فعالیتهای تجاری مجاور فروشگاه
نزدیکی به سازمانهای آموزشی و فرهنگی
(مدارس ،مراکز مطالعاتی ،کتابخانهها و غیره)
فاصله از فضاهای نگهداری وسایل نقلیه
(پمپبنزین ،پارکینگ ،گاراژ ،توقفگاه و غیره)

PA13

0/00566

3

6/70

5

PA10

0/00572

4

5/81

10

PA2

0/00535

5

6/99

4

PA5

0/00535

5

7/01

3
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کد
شاخصها

وزن نهایی خبرگان

رتبه
خبرگان

میانگین رتبه
مشتریان

رتبه
مشتریان

وجود فضای بازی برای بچهها

PA8

0/01076

1

6/00

7

وجود دستگاههای خودپرداز بانکها
تبلیغات در سایتها و رسانههای اجتماعی مختلف
درباره فروشگاه خردهفروشی
نزدیکی به جاذبههای مهم و اماکن تاریخی
فاصله از نقاط تجمع (بیمارستان ،مراکز بهداشتی
درمانی ،بازار ،هتل و غیره)

PA9

0/00535

5

6/23

6

PA11

0/00535

5

6/99

4

PA6

0/00530

6

--

--

PA1

0/00490

7

7/34

2

شاخصهای مؤلفه جاذبه مکان برای فروشگاه

همانطورکه در جدول شماره  10مشاهده میشود ،وجود فضای بازی برای بچهها از منظر خبرگان ()0/01076
رتبه اول را کسب نموده است .همچنین از منظر مشتریان ،وجود مراکز تفریحی و گردشگری و آرامش (مراکز تفریحی،
فروشگاههای هایپرمارکت ،کافیشاپ ،و غیره) بیشترین وزن ( )7/57را به خود اختصاص داده است.
جدول ( .)11مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه عملکردي از منظر خبرگان و مشتریان
میانگین رتبه
رتبه
کد
وزن نهایی خبرگان
شاخصهای مؤلفه عملکردی
مشتریان
خبرگان
شاخصها
6/04
1
0/01387
سود/مزایای فروشگاه
P2
پتانسیل تقاضا یا فروش فروشگاه/حجم
5/61
2
0/01127
فروش/درآمد فروش/روند و حجم/سرانه فروش در P1
منطقه
5/13
2
0/01127
وفاداری به برند یا پشتیبانی/حمایت از فروشگاه
P3

رتبه
مشتریان
2
4
7

تعداد/سهم بازار

P4

0/00730

3

--

--

درآمد سرمایهگذاری

P11

0/00704

3

5/29

5

اندازه بازار فروش بالقوه/پتانسیل فروش آتی

P9

0/00704

4

4/83

8

اندازه بازار فروش بالقوه/پتانسیل فروش حال

P8

0/00673

5

5/61

4

پیشبینی دقیق فروش/ارزش موردانتظار تجارت

P12

0/00618

6

--

--

اشباع بازار

P13

0/00458

7

--

--

حجم مبادالت تجاری در محوطه اطراف فروشگاه

P6

0/00512

8

5/26

6

فصل فروش و نوسانات فصلی

P10

0/00512

8

6/26

1

تعداد سالهای فعالیت فروشگاه

P7

0/00283

9

5/84

3

حساسیت/کشش قیمتی فروشگاه

P5

--

--

5/61

4

مطابق جدول شماره  ،11از منظر خبرگان سود/مزایای فروشگاه وزن زیادی ( )0/01387را به خود اختصاص داده
است .همچنین از منظر مشتریان نیز فصل فروش و نوسانات فصلی ( )6/26بیشترین وزن را بهدست آورده است.
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جدول ( .)12مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه ساختار جمعيت/خصوصيات ناحيه تجاري/ویژگیهاي مشتریان
از منظر خبرگان و مشتریان
شاخصهای مؤلفه
ساختار جمعیت /خصوصیات ناحیه تجاری/
ویژگیهای مشتریان
تعداد و تراکم مشتریان
سبکهای زندگی مشتریان/ویژگیهای اجتماعی-
اقتصادی-جمعیتی/طبقههای مصرف مشتری
میزان تراکم جمعیت/تعداد خانوار در حوزه تجاری
میزان رشد جمعیت منطقه
طبقات اجتماعی و خردهفرهنگها
جمعیت مستقر در ساعات مختلف روز
خصوصیات ناحیه تجاری (خانواده ،مجرد جوان،
جداشده و بیکار)
توزیع و ترکیب جمعیتی/ویژگیهای جمعیتی
عادات خرید مشتری (زمان خرید ،تکرار خرید ،میزان
مسافت طیشده ،مکان خرید دارای اولویت و ساعات
اولویتدار خرید)
وضعیت تأهل
شغل

کد
شاخصها

وزن نهایی خبرگان

رتبه
خبرگان

میانگین رتبه
مشتریان

رتبه
مشتریان

CU9

0/01638

1

4/27

1

CU12

0/01469

2

3/66

5

CU7

0/01179
0/01141
0/01141
0/01141

3
4
4
4

4/09
3/96

2
3

4/27

1

CU6

0/01105

5

--

--

CU14

0/01105

5

3/59

6

CU11

0/00646

6

3/79

4

CU3

0/00541
0/00523

7
8

--

--

--

--

CU8
CU10
CU13

CU5

در جدول شماره  ،12تعداد و تراکم مشتریان رتبه اول ( )0/01638را از منظر خبرگان به خود اختصاص داده است.
در این بین مشترکاً تعداد و تراکم مشتریان و جمعیت مستقر در ساعات مختلف روز از منظر مشتریان ( )4/27رتبه
نخست را کسب کرده است.
جدول ( .)13مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه اقتصادي مشتریان از منظر خبرگان و مشتریان
رتبه
میانگین رتبه
رتبه
کد
وزن نهایی خبرگان
شاخصهای مؤلفه اقتصادی مشتریان
مشتریان
مشتریان
خبرگان
شاخصها
قدرت خرید ساکنان

E2

0/008381

1

6/06

2

میزان فقر در منطقه

E5

0/008347

2

5/73

3

کل درآمد مصرفی

E3

0/008216

3

5/60

4

سطح درآمد ماهیانه خانوار

E1

0/008138

4

6/16

1

نوع و قیمت خانه/ارزش/قیمت ملک

E16

0/005430

5

--

--

نظم و ترتیب درآمد آنها

E6

0/005408

6

5/41

7

منبع درآمد

E7

0/005408

6

5/54

5

انعطافپذیری دوره قرارداد اجاره

E10

0/005408

6

--

--

میزان اجارهبها

E12

0/005408

6

5/20

10

نوع خودرو

E14

0/005189

7

--

--
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کد
شاخصها

وزن نهایی خبرگان

رتبه
خبرگان

میانگین رتبه
مشتریان

رتبه
مشتریان

تمایل ساکنین بهصرف پول در آن
فروشگاه
تعداد افراد شاغل در خانواده

E4

0/005134

8

5/51

6

E15

0/005134

8

5/24

9

مالکیت خانه

E9

0/005010

9

--

--

درصد مالکان در مقابل مستأجران
درصد سرپرستان خانواده با مدرک
دانشگاهی
مالکیت خودرو

E11

0/002995

10

--

--

E17

0/002995

10

--

--

E13

0/002973

11

--

--

هزینههای جابهجایی مصرفکنندهها

E18

0/002973

11

--

--

میزان سرمایهگذاری

E8

0/002776

12

5/34

8

شاخصهای مؤلفه اقتصادی مشتریان

در جدول شماره  13همانطورکه مشاهده میشود ،قدرت خرید ساکنان ،میزان فقر در منطقه و کل درآمد مصرفی
به ترتیب رتبههای اول تا سوم را از منظر خبرگان به خود اختصاص دادهاند .همچنین از منظر مشتریان نیز سطح
درآمد ماهیانه خانوار ،قدرت خرید ساکنان و میزان فقر در منطقه رتبههای اول تا سوم را بهدست آورده است.
جدول ( .)14مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه شرایط رقابت از منظر خبرگان و مشتریان
میانگین رتبه رتبه
رتبه
وزن نهایی
کد
شاخصهای مؤلفه شرایط رقابت
مشتریان
مشتریان
خبرگان
شاخصها خبرگان
میزان دانش برند در منطقه/تشخیص برند/شناخت برند

CO5

0/017190

1

6/21

4

نزدیکی مکانی به رقبا/فاصله از رقبا
توافق با رقبا/سازگاری خردهفروشی جدید با دیگر
خردهفروشیها /سرسختی در رقابت/کمیت ،کیفیت و میزان
تکاپو در رقابت
رقابت مورد انتظار در زمان آینده/کیفیت رقابت موردانتظار در
زمان آینده/مقدار رشد سهم بازار رقبا
حجم فروش رقبا
اندازه یا تعداد فروشگاههای رقیب در منطقه تجاری/موقعیت
/توزیع رقبا
مقایسه با رقبا

CO1

0/015646

2

6/77

2

CO2

0/015594

3

6/21

4

CO9

0/009290

4

5/89

5

CO4

0/008936

5

--

--

CO10

0/008936

5

7/09

1

CO12

0/009341

6

5/56

6

CO7

0/004952

7

5/56

6

CO8

0/004952

7

5/89

5

CO11

0/004952

7

6/36

3

محصوالت مکمل رقبا
رقابت موردانتظار در زمان حال/کیفیت رقابت مورد انتظار در
زمان حال/نوع رقابت
جایگزینهای خرید
نوع استراتژیهای تجاری رقبا

CO6

0/004997

8

5/46

7

قدرت رقابت نسبی/توان رقابت/ویژگی رقبا

CO3

0/004910

9

--

--

اندازه و ساختار بازار

CO13

--

--

5/46

7

مطالعات رفتار مصرفکننده
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همانگونه که در جدول شماره  14مشاهده میشود ،میزان دانش برند در منطقه/تشخیص برند/شناخت برند
( )0/017190بیشترین وزن و نزدیکی مکانی به رقبا/فاصله از رقبا رتبه دوم ( )0/015464را از منظر خبرگان کسب
کرده است .همچنین از منظر مشتریان ،اندازه یا تعداد فروشگاههای رقیب در منطقه تجاری/موقعیت/توزیع رقبا رتبه
نخست ( )7/09را به خود اختصاص داده است.
جدول ( .)15مقایسه رتبهبندي شاخصهاي مؤلفه جذابيت بازار از منظر خبرگان و مشتریان
میانگین رتبه
رتبه
وزن نهایی
کد
شاخصهای مؤلفه جذابیت بازار
مشتریان
خبرگان
خبرگان
شاخصها
8/94
1
0/01028
تمیزی محیط
MA15
8/76
2
0/01007
ایمنی و امنیت منطقه
MA10
7/19
3
0/00771
عوامل منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خردهفروشی
MA3
7/66
3
0/00771
میزان رقابت منطقه
MA11
7/37
4
0/00765
تجاری
ناحیه
اندازه بازار/اندازه
MA1
7/09
4
0/00765
حجم مبادالت تجاری در اطراف فروشگاه
MA4
6/86
4
0/00765
درآمد مورد انتظار
MA12
8/43
5
0/00747
حملونقل عمومی
MA9
8/03
6
0/00743
پیاده
عابرین
و
تعداد وسایل نقلیه
MA8
5/63
6
0/00743
سهولت تعمیر و نگهداری
MA13
6/36
7
0/00391
ارزش موردانتظار تجارت
MA5
8/73
8
0/00385
نزدیکی به ناحیه سکونت اجتماعی
MA7
7/76
9
0/00384
ترافیک مسافر
MA2
9
0/00384
میزان فرسودگی بناهای مسکونی اطراف
--MA14
13
6/29
توسعه ناحیه تجاری/پتانسیل رشد در ناحیه تجاری
--MA6

رتبه
مشتریان
1
2
9
7
8
10
11
4
5
14
12
3
6

مطابق جدول شماره  ،15شاخصهایی همچون تمیزی محیط و ایمنی و امنیت منطقه به ترتیب رتبه اول و دوم
را از منظر خبرگان و مشتریان کسب کرده است.
در این قسمت ،ضریب ناسازگاری مؤلفههای پژوهش آورده شده است؛ نتایج نشان میدهد که ضریب ناسازگاری
برای همه ماتریسها کمتر از  0/1و موردتأیید میباشد.
جدول ( .)16ضریب ناسازگاري مؤلفههاي پژوهش نسبت به هدف
ضریب
ماتریس مقایسات زوجی مؤلفه و شاخصهای پژوهش نسبت به هدف
ناسازگاری
0/0049
مؤلفههای مکانیابی بهینه فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی نسبت به هدف
0/046
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه سهولت دسترسی به فروشگاه
0/023
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه
0/0216
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه تعیین هزینه فروشگاه/عامل اقتصادی
0/0123
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه جاذبه مکان برای فروشگاه
0/0388
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه معیارهای عملکردی

پذیرش یا
عدمپذیرش
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
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شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیه تجاری/ویژگیهای
مشتریان
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه عوامل اقتصادی مشتریان
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه شرایط رقابت
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه سطح اشباع
شاخصهای اصلی نسبت به هدف مؤلفه جذابیت بازار

0/0150

قبول

0/002
0/0028
0/0456
0/005

قبول
قبول
قبول
قبول

در پایان ،برای فرآیند تلفیق از پرسشنامه ای با طیف لیکرت استفاده شد که از  132شاخص موثر بر مکانیابی
فروشگاههای خردهفروشی زنجیرهای از منظر خبرگان و مشتریان تشکیل شده بود .در نمودارهای 1و  ،2خروجیهای
این نظرسنجی که از طریق نرمافزار  Smart Plsاجرا گردید ،آورده شده است .تمامی شاخصها تأیید شدند .جامعه
آماری این نظرسنجی؛ خبرگان ،مدیران ،کارمندان و مشتریان فروشگاههای خردهفروشی مناطق 22گانه شهر تهران
شامل جانبو ،کوروش ،هفت ،رفاه ،شهروند و اتکا؛ در مناطق شمال ،شرق ،غرب ،مرکز و جنوب بودند .روش نمونهگیری
خوشهای از نوع غیرتصادفی دردسترس بود.

نمودار ( .)1ضرایب معناداري  t- valueدر مدل مکانیابی فروشگاههاي زنجيرهاي از منظر مشتریان و خبرگان
صنعت خردهفروشی با رویکرد ژئومارکتينگ (بازاریابی مکانمحور)
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با توجه به نمودار شماره  ،1درصورتیکه عدد  tبین  +1/96و  -1/96باشد ،روابط بین متغیرها در سطح اطمینان
95درصد معنیدار نخواهد بود و درصورتیکه عدد  tبزرگتر از  +1/96یا کوچکتر از  -1/96باشد ،روابط بین متغیرها
در سطح اطمینان 95درصد معنیدار خواهد بود .پس در این مدل ،کلیه روابط موجود در مدل معنیدار است.

نمودار ( .)2ضرایب مسير در مدل مکانیابی فروشگاههاي زنجيرهاي از منظر مشتریان و خبرگان صنعت
خردهفروشی با رویکرد ژئومارکتينگ (بازاریابی مکانمحور)
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بارهای عاملی از اهمیت زیادی در تفسیر نتایج تحلیل عاملی برخوردارند .این بارها ،نشاندهنده همبستگی بین
هر متغیر آشکار و عاملهای مربوط به آن است .بسته به اینکه محقق چه میزان دقت را برای حذف سؤاالت درنظر
بگیرد ،مقادیر مالک از  0/5تا  0/7برای بارهای عاملی معرفی شده است اما کمترین میزان اعالمشده مقدار 0/4
است .بدینمعنیکه شاخصهایی با بارهای عاملی کمتر از  ،0/3کفایت الزم برای باقیماندن در مدل را نداشته و باید
حذف شوند .همانطورکه در مدل مشاهده میشود ،تمام اعداد باالی  0/5هستند ،پس هیچ شاخصی حذف نمیشود.
مقادیر داخل نمودار  ،2روابط بین متغیرهای مکنون (مشاهدهنشده) را به جهت معنیداری میسنجد.
برای بررسی پایایی مدل بیرونی ،از معیار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شد .مقدار آلفای
کرونباخ 0/801 ،برای سازه موردنظر باالتر از  0/7است که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد .ضریب پایایی ترکیبی،
به میزان  0/804نشان از برازش مناسب و قابلقبول مدل اندازهگیری دارد .برای سنجش روایی ،از شاخص متوسط
واریانس استخراجشده ( )AVEاستفاده شد که مقدار آن  0/619شد که از مقدار حداقلی باالی  0/5بیشتر میباشد که
نشان از روایی همگرای مناسب سازهها است .شاخص برازش مدل ( )GOFدر مدل فوق 0/35 ،شد که میتوان گفت
مدل از برازش خوبی برخوردار است.
 .5بحث و نتيجهگيري پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه و تلفیق مؤلفهها و شاخصهای مکانیابی فروشگاههای زنجیرهای از منظر مشتریان
و خبرگان صنعت خردهفروشی با رویکرد ژئومارکتینگ بود .بکارگیری ژئومارکتینگ ،باعث میشود تا فروشگاهها
بتوانند با مکانیابی بهینه در جذب مشتری موفقتر عمل نمایند .یافتهها نشان میدهد که برای بسیاری از مشتریان،
مکان خردهفروشی از اهمیت باالیی برخوردار است و لذا میزان سهولت دسترسی به فروشگاه در اولویت هر
مصرفکنندهای قرار دارد.
ازآنجاکه کشور ایران ،سالها است که در مرحله گذار اقتصادی قرار دارد ،متأسفانه اغلب شرکتهای فعال در
صنعت خردهفروشی ،بر تصمیمات تجربی و ذهنی تکیه داشته و در حین فرآیند تصمیمگیری به بسیاری از عناصر
ازجمله بعد مکانیابی توجهی نمیکنند و لذا بهنظر میرسد برای اکثر شرکتها ،ژئومارکتینگ بر توسعه تجاری تأثیر
مثبت داشته و میتواند در فرآیند تصمیمگیری بهعنوان یک عامل تعیینکننده مدنظر قرار گیرد .لذا شرکتها میتوانند
ژئومارکتینگ را برای اهداف زیر بهکار برند:
 انتخاب یک مکان ایدهآل برای شرکت POS ،یا شعبه شرکت.
 برنامهریزی فضایی برای فروشگاه یا خردهفروشی ،زنجیره تأمین و فضای انبار.
 فعالیتهای بازاریابی مرتبط با محصول ،قیمت ،تبلیغات و مکان.
 اتخاذ تصمیمات مدیران برنامهریزی استراتژی بازاریابی در ارتباط با استراتژیهای توزیع.
 انتخاب ناحیه جغرافیایی درست برای بازاریابی موفق محصول.
 اتخاذ تصمیمات در مورد مقدار و تنوع محصوالت تقاضاشده در بخش مربوطه در بازار.
 انتخاب درست فروشگاه با توجه به خصوصیات بخش ،ساختار بازار ،حوزه تجارت و ویژگیهای شرکت.
 درنظرگرفتن عوامل متناسب در زمان اتخاذ تصمیمات مهم بر فعالیت تجاری.
 اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر داده و اجتناب از تصمیمگیری برداشتی و بدون فکر.
 شکلگیری پایگاههای داده بالقوه بازار و گروه هدف برای ارائه بازخورد و گردش مالی فعالیتهای بازاریابی.
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 شناسایی بازارهای بالقوه برای عرضه محصوالت جدید و پیبردن به مکانهایی با باالترین تأثیرپذیری از
کمپینهای تبلیغاتی.
 افزایش بهرهوری کارکنان با تحلیل موقعیت شرکت و محل اقامت کارکنان برای کاهش زمان و هزینههای
جابهجایی.
 مکانیابی مناسب برای کسب باالترین سود با حداکثر رضایت مشتریان و خروج رقبا از ریل رقابت.همانگونه که در یافتههای پژوهش اشاره شد ،در مؤلفه سهولت دسترسی به فروشگاه از منظر خبرگان و مشتریان،
شاخصهایی چون میزان ساعات کار فروشگاه ،موقعیت مکانی مستقر فروشگاه نسبت به چهارراه یا نبش خیابان
اصلی ،نمایانی فروشگاه برای مشتریان ،ازدحام جمعیت ،راحتی دسترسی برای اتومبیلها ،روانبودن جریان ترافیک،
راحتی دسترسی بهصورت پیاده مهم و حائزاهمیت بودند.
همچنین در مؤلفه ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه از منظر خبرگان و مشتریان ،شاخصهایی چون فضا و محیط
فروشگاه ،شکل ظاهری/نمای فروشگاه/جذابیتهای معماری ،قیمتگذاری محصوالت ،تسهیالت/امکانات و تعداد
پارکینگ ،کمیت و کیفیت محصوالت و خدمات فروشگاه (میزان تنوع برندها و دستهبندیهای محصوالت) ،فضا و
محیط فروشگاه بااهمیت بودند.
در مؤلفه تعیین هزینه فروشگاه/عامل اقتصادی از منظر خبرگان و مشتریان ،شاخصهایی همچون قیمت زمین،
هزینه (ساختمان ،اجاره ،خرید ،نوسازی ،حملونقل و غیره) ،شرایط و زمان بستن قرارداد فروشگاه ،بودجه فعالیت
تجاری ،هزینه حملونقل و میزان کرایهها حائزاهمیت بودند.
در مؤلفه سطح اشباع نیز از منظر خبرگان و مشتریان ،شاخصهایی چون اشباع بازار داخلی ،تعداد افراد منطقه که
به احتمال زیاد مشتری کاالهایی خاص هستند ،فضای کلی اختصاص دادهشده به فروش کاالها در تمام فروشگاهها،
میانگین سرانه هزینه برای این کاالها بااهمیت بودند.
در مؤلفه جاذبه مکان برای فروشگاه از منظر خبرگان و مشتریان نیز ،شاخصهایی همچون وجود فضای بازی
برای بچهها ،وجود مراکز تفریحی و گردشگری و آرامش (مراکز تفریحی ،فروشگاههای هایپرمارکت ،کافیشاپ و
غیره) ،مجاورت با سازمان ،کسبوکار دولتی (ساختمان اداری ،ادارات دولتی و غیره) ،پوپاییهای رقابت نزدیک
فروشگاه ،خوشنامی محله ،فاصله از نقاط تجمع (بیمارستان ،مراکز بهداشتی درمانی ،بازار ،هتل و غیره) ،فاصله از
فضاهای نگهداری وسایل نقلیه (پمپبنزین ،پارکینگ ،گاراژ ،توقفگاه و غیره) ،نزدیکی به سازمانهای آموزشی و
فرهنگی (مدارس ،مراکز مطالعاتی ،کتابخانهها و غیره) دارای اهمیت بود.
همچنین در مؤلفه عملکردی از منظر خبرگان و مشتریان ،شاخصهایی چون سود/مزایای فروشگاه ،پتانسیل
تقاضا یا فروش فروشگاه/حجم فروش/درآمد فروش/روند و حجم/سرانه فروش در منطقه ،وفاداری به برند یا
پشتیبانی/حمایت از فروشگاه ،تعداد/سهم بازار ،درآمد سرمایهگذاری ،فصل فروش/نوسانات فصلی/میزان فصلیبودن
(نوسان فروش در طول سال) ،سود/مزایای فروشگاه و تعداد سالهای فعالیت فروشگاه حائزاهمیت بودند.
در مؤلفه ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیه تجاری/ویژگیهای مشتریان از منظر خبرگان و مشتریان شاخصهایی
چون تعداد و تراکم مشتریان ،سبکهای زندگی مشتریان/ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی-جمعیتی/طبقههای مصرف
مشتری ،میزان تراکم جمعیت/تعداد خانوار در حوزه تجاری ،میزان رشد جمعیت منطقه ،اندازه/تعداد مشتریان/تراکم
مشتریان ،گردش جمعیت (روزانه و شبانه)/جمعیت مستقر در ساعات مختلف روز از اهمیت باالیی برخودار بودند.
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در مؤلفه اقتصادی مشتریان از منظر خبرگان و مشتریان ،شاخصهایی چون قدرت خرید ساکنان ،میزان فقر در
منطقه ،کل درآمد مصرفی ،سطح درآمد ماهیانه خانوار حائزاهمیت بودند.
همچنین در مؤلفه شرایط رقابت از منظر خبرگان و مشتریان ،شاخصهایی همچون میزان دانش برند در
منطقه/تشخیص برند/شناخت برند ،نزدیکی مکانی به رقبا/فاصله از رقبا ،توافق با رقبا/سازگاری خردهفروشی جدید با
دیگر خردهفروشیها/سرسختی در رقابت/کمیت ،کیفیت و میزان تکاپو در رقابت ،رقابت موردانتظار در زمان
آینده/کیفیت رقابت موردانتظار در زمان آینده/مقدار رشد سهم بازار رقبا؛ اندازه یا تعداد فروشگاههای رقیب در منطقه
تجاری/موقعیت/توزیع رقبا ،نزدیکی مکانی به رقبا/فاصله از رقبا ،جایگزینهای خرید دارای اهمیت باالیی بود.
در مؤلفه جذابیت بازار نیز از منظر خبرگان و مشتریان ،شاخصهایی همچون تمیزی محیط ،ایمنی و امنیت
منطقه ،عوامل منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خردهفروشی ،میزان رقابت منطقه ،نزدیکی به ناحیه سکونت اجتماعی
و حملونقل عمومی از اهمیت باالیی برخودار بودند.
درحالحاضر ،رقابت روزافزون در میان شرکتها و خردهفروشها در سطح شهر تهران و بهکارگیری جدیدترین
روشهای بازاریابی و جذب مشتری ،باعث شده است تا تکنیکهای مکانیابی درخصوص این فروشگاهها از اهمیت
بیشتری برخوردار شود.
نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات (Oliveira, Albuquerque, Hao & Henrique ،Hranovska (2020
)Peñarubia-Zaragoza, ،Albornoz Del Valle, Núñez Cerda, & Mena Frau (2020( ،(2020
)Kaar & stray ،Banerjee (2019( ،Barry & pele (2020( ،Simancas-Cruz & Forgione-Martín (2019
) Zuluaga & Escobar (2017( ،Ramadani et al., (2018( ،(2019و ( Xiao & Ye (2019همسو و هماهنگ
میباشد.
با افزایش زندگی شهرنشینی و افزایش مشغله افراد ،زمان انجام خرید ملزومات و مایحتاج زندگی محدودتر شده
و افراد ترجیح میدهند از فروشگاههای بزرگ که انواع اجناس در آن موجود می باشد ،خرید نمایند ) Maleki
 .(Minbashi, Karimnia, & Dehghani Soltani, 2014لذا سالهای اخیر ،فروشگاههای زنجیرهای رشد سریعی
داشته و جزء اولویتهای اساسی وزارت بازرگانی در حوزههای اصالح نظام توزیع قرار گرفتهاند ) & Shirazi
 .(Ghazizadeh, 2018در این میان ،برخی از دستاندرکاران صنعت خردهفروشی ،بر این باورند که 70درصد از
فروش فروشگاهها به موقعیت مکانی انتخابشده بستگی دارد ( .)Ge et al., 2019در گذشته ،انتخاب مکان جغرافیایی
خردهفروشی به روش سنتی اساساً مبتنی بر تالشهای فردی تیم توسعه و برحسب تجربه آنها در حجم ترافیک
مناطق ،دسترسپذیری ،رقابت و دیگر ویژگیها بوده است .این روند هنگام تعیین مکان جغرافیایی چندین فروشگاه
در یک شهر بهتر عمل میکند اما هنگام انتخاب صدها فروشگاه خردهفروشی برای پوشش اکثر جمعیت شهری
میتواند به مانعی تبدیل شود .بر این اساس ،هیچ راهی برای ارزیابی عملکرد مکانهای جغرافیایی انتخابشده وجود
ندارد ،زیرا مناطق بالقوه ممکن است به لحاظ ابعاد اصلی با هم تفاوت داشته باشند .برای نمونه ،یک منطقه از گردش
ترافیکی باال و رقابت بسیار باالیی با فروشگاههای موجود برخوردار است ،درحالیکه منطقهای دیگر از گردش ترافیکی
متوسط و رقابت کم برخوردار است .کدام منطقه از نظر پتانسیل انتخاب مکان فروشگاهی ،جذابیت بیشتری خواهد
داشت؟ بدون مدلی که به تعیین کمیت تأثیر هر بعد بر فروش بپردازد ،توسعهدهندگان مجبور به تصمیمگیری براساس
قضاوتهای ذهنی هستند و کسی نمیداند که آیا مکان انتخابشده بهتر است یا خیر .در این میان ،فروش کوتاهمدت
نمیتواند معیار منحصربهفردی باشد و مضاف بر این ،پوشش جمعیت معیاری برای توسعه بلندمدت است .درنتیجه،
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در بخش موتور جستجوی هوشمند مکان جغرافیایی ،میتوان این دو معیار را با برخی محدودیتهای عملی یکپارچه
ساخته و از برنامهریزی صحیح برای انتخاب مناطق بهتر استفاده نمود .در صنعتی با وجود رقبای زیاد و بهکارگیری
روشهای هوشمند مصنوعی برای بهبود تصمیمگیری ،تصور اینکه شرکتی با تکیه بر رویکردهای سنتی بتواند دوام
بیاورد ،کمی مشکل است .به عبارت دیگر ،در مناطقی با حجم انبوه اطالعات دیجیتالی جمعآوریشده ،شرکتها
میتوانند با استفاده از دستاوردهای اخیر ژئومارکتینگ در رویکردهای تصمیمگیری هوشمند به برتری دست یابند.
لذا با مدنظرقراردادن این عوامل ،میتوان گامی مهم در جهت مکانیابی درست و صحیح مجتمعهای فروشگاهی
چندمنظوره 1،مراکز توزیع ،مکانهای بالقوه برای هتلها ،فروشگاههای غذای آماده ،ایستگاههای آتشنشانی و نواحی
مناسب خانهسازی ،برنامهریزی شهری ،تجارت و حملونقل ،تعیین مکان شعب بانک ،شناسایی مکان احتمالی
فرودگاهها ،فروشگاههای زنجیرهای از نوع فرنچایزینگ در سطح ملی و بینالمللی ،سازماندهی فضایی پارکینگهای
عمومی و طبقاتی ،افتتاح یا تغییر مکان مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ،افتتاح هایپرمارکتها و فروشگاههای
مختلف با کاربریهای مختلف ،مراکز خرید و بازارها ،صنایع با کاربریهای مختلف ،پمپبنزینها ،مجموعههای
زیستی ،مراکز ورزشی جدید ،مکان انبار و ذخیره ،مکان کارخانه ،شرکتهای حملونقل ،شرکتهای مخابراتی،
شرکتهای چندملیتی ،کسبوکارهای کوچک ،شرکتهای امالک ،شرکتهای بیمه ،شرکتهای انرژی و تلفن،
شرکت حملونقل و غیره برداشت .بهعبارتی ،استفاده از مکانیابی بهینه با استفاده از ژئومارکتیگ بهعنوان جنبهای
حیاتی از برنامهریزی استراتژیک برای گسترهای وسیع از سازمانهای دولتی و خصوصی استفاده میشود.
به مدیران و صاحبان فروشگاههای خردهفروشی زنجیرهای توصیه میشود که موارد زیر را موردتوجه قرار دهند:
 خریداران این فروشگاهها در بسیاری از موارد بانوان هستند .برای بانوان مسئله ایمنی و امنیت منطقه خرید،
بسیار حائزاهمیت است؛ پس در فرآیند مکانیابی به مسئله امنیت و ایمنی محله توجه خاصی مبذول نمایند.
 عوامل منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خردهفروشی بیش از مؤلفههای مثبت موردتوجه مصرفکنندگان
است و درنتیجه کاهش موارد منفی در مکانیابی خود میتواند بدل به مزیت رقابتی فروشگاه شود.
 میزان رقابت منطقه ،مسئله مهم دیگری است که منجر به افزایش قدرت رقابتپذیری فروشگاه میشود.
درنتیجه کنارهمقرارگرفتن مراکز خردهفروشی ،میتواند منجر به ارتقای توان رقابتی این فروشگاهها شود.
 در این میان ،اندازه بازار یا اندازه ناحیه تجاری ،دارای اهمیت بسیار زیادی است ،بنابراین در انتخاب محل
استقرار خردهفروشی و اندازه آن باید به سطح خدماترسانی منطقهای توجه ویژهای کرد.
 حجم مبادالت تجاری در اطراف فروشگاه نیز نقش کلیدی در میزان مراجعه مشتریان دارد .اساساً فضاهای
پرتردد تجاری ،بهترین مکان برای استقرار فروشگاههای خردهفروشی است.
 درآمد موردانتظاری که مدیران و صاحبان فروشگاههای خردهفروشی دارند ،ارتباط مستقیمی با میزان
مراجعه مشتریان دارد و مراجعه مشتریان در گروی تنوع مدلهای حملونقل عمومی از فروشگاه به سایر
نواحی محلهای و برعکس است.
 همچنین تعداد وسایل نقلیه ،عابرین پیاده و تنوع راههای دسترسی به فروشگاه؛ نقش بسزایی در موفقیت
این فروشگاهها ایفا مینماید.
با توجه به اهمیت موضوع پژوهش ،موارد زیر بهعنوان پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ارائه میگردد:
 استفاده از نتایج پژوهش حاضر در سازمانهای مرتبط و صنایع خردهفروشی دیگر.
. MULTILOC
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استفاده از دیگر روشهای تحقیقاتی در بررسی عوامل موثر در مکانیابی فروشگاههای خردهفروشی
زنجیرهای.
برشمردن و آزمون عوامل موثر دیگر بر فرآیند مکانیابی فروشگاههای خردهفروشی زنجیرهای.
ارائه چهارچوبی جدید جهت تبیین آسیبها یا موانع مکانیابی فروشگاههای خردهفروشی زنجیرهای.
ارزیابی تأثیر مؤلفههای مکانیابی فروشگاههای خردهفروشی بر میزان سرمایه اجتماعی مشتریان.
تبیین ارتباط میان مکان فروشگاههای خردهفروشی و بازاریابی شفاهی.
تبیین ارتباط میان مکانیابی فروشگاه خردهفروشی با میزان فروش.
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نویسندگان این مقاله:
کبري سبزعلی یمقانی؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات) و
روانشناسی صنعتی و سازمانی و دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی) ،مترجم و مؤلف بیش از 20
جلد کتاب و چاپ مقاالت علمی در نشریات داخلی و خارجی و برگزاری مشاورههای کارآفرینی و
دورههای آموزشی مختلف بخشی از سوابق ایشان میباشد.
دکتر محمد احمدي؛ استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور ساوه .تألیف کتب متعدد در حیطه
بازاریابی و فروش ،چاپ مقاالت متعدد در نشریات داخلی و بین المللی و نمایهشده در پایگاههای معتبر
داخلی و خارجی ،عضویت در کمیتههای علمی دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه دانشگاه
کردستان و همایش پیوستنگاری فرهنگی ،انجام طرحهای پژوهشی متعدد در زمینههای بازاریابی و
استراتژی و مشاور بازرایابی و استراتژی شرکتهای معتبر خصوصی و دولتی بخشی از سوابق علمی
ایشان میباشد.
دکتر نادر غریبنواز؛ عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس .دکتری
تخصصی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی در سال  ،1381تألیف چندین عنوان کتاب،
اجرای طرحهای پژوهشی متعدد و چاپ مقاالت در نشریات داخلی و بینالمللی ،برگزاری بیش از
 200کارگاه آموزشی برای شرکتها و سازمانهای مختلف ،عضویت در کمیتههای مختلف بخشی
از سوابق علمی ایشان میباشد.

