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چکیده
شناسایی عوامل تعیینکننده موفقیت مراکز خرید میتواند راهنمای سرمایهگذاران ایننن حننوزه
باشد و از ورشکستگی مراکز خرید جلوگیری نماید .براین اساس هدف این پننهوهط اراحننی
الگویی برای موفقیت مراکز خرید در ایران تعیین شده است .ایننن پننهوهط بننر اسنناس نتیجننه،
توسعهای ،از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده نیننز از شننیوه یمیهتننه یننا ترکیبننی بهننره
میبرد .جامعه یماری مورد مطالعه در این پننهوهط مشننتمل بننر منندیران اجرایننی ،خبرگننان و
پهوهشننگران حننوزه مراکننز خرینند در شننهرهای اصننفهان و تهننران اسننت .روش جم ن یوری
ااالعات ،مصاحبههای عمیق و نیمه ساختاریافته است .تحلیل دادههای کیفی بننا بهرهگیننری از
تحلیل مضمون و شبکه مضامین صورت گرفتننه اسننت و در بهننط کمنی از اریننق معنناد ت
ساختاری مورد تأیید قرار گرفته است .نتنناین نشننان داد ،شننط عامننل کلینندی شننامل عوامننل
موقعیت مکانی ،عوامل مدیریت مرکز خرید ،عوامل مالکیت و مستأجران ،عوامل کا وخدمات،
عوامننل بازاریننابی ،و عوامننل معمنناری و اراحننی در موفقیننت مراکننز خرینند نقننط دارننند.
سرمایهگذاری در مراکز خرینند باینند بننا توجننه بننه عوامننل شناسننایی شننده صننورت گیننرد و
سرمایهگذاران اقتصادی بودن مراکز خرید را با توجه به این عوامل ارزیابی نمایند.

کلمات کلیدی :مراکز خرید ،شاخص موفقیت ،سرمایهگذرای ،شبکه مضامین.
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مقدمه
محیط فیزیکی کسبوکار از گذشته تاکنون رکن اساسی برای ساختار کالبدی شننهرها
بوده است .مراکز خرید بهمنزله قلب اقتصادی شهرها ،بهواسطه نقط چندجانبه و مهم
ینها ،امروزه بهیکی از نقاط مهم در فضاهای شهری تبدیل شدهاننند .در حننال حا ننر
این مراکز تنها مکان خرید نبوده و همراه با ین تسهیالت رفنناهی نیننز ارائننه مننیشننود.
جذب مهااب و حضور افراد بیشتر در یک مراکز خرید ،نشان از گردش اقتصننادی و
زمینه موفقیت ین مرکز است .استقبال افراد از مراکز خرید به منظننور خرینند و همننراه
کردن خرید با تفریح و سرگرمی ،گذراندن اوقات فراغت ،سرو غننذا ،و بننازی کودکننان
موجب شده تا این مراکز به نقاط پر رفتویمد شهری تبدیل شوند .ایجاد مراکز خرینند
بزرگ در یسیا به سرعت در حال افزایط است بننه نحننوی کننه در برخننی از کشننورها
همچون مالزی ،این مراکز بننهمنزلننه تسننهیلگر اقتصننادی موجننب رشنند اقتصننادی ین
کشور شده است( .بهشی زاده و همکاران .)1395 ،در ایران نیز از سننال  1340تننا بننه
امروز ،ساخت مراکز خرید ادامه داشته و در ایننن مسننیر رویکردهننای مهتلفننی دنبننال
شده است .بنابراین ،بررسی عملکرد و عوامل موفقیت مراکز خرید و مالهننا از اهمیننت
بهسزایی برخننوردار اسننت .درگیننری هنننی و رفتنناری سننرمایهگننذاران یننا صنناحبان
سننرمایه و ایجادکنننندگان یننا بهننره بننرداران در ایجنناد و توسننعه مراکننز اهمیننت ایننن
بازخوانی را دو چندان نموده است ،زیرا تعطیلننی و نیمننه تعطیننل شنندن مراکننز خرینند
بزرگ به دلیل فقدان استقبال مشتریان ،فقدان تحقق محاسبات بننازده متبننت اقتصننادی
در عمل ،فقدان موفقیت همزمان مراکز تجاری نزدیک به هننم و بننا فاصننله کننم در یننک
مکان جغرافیایی ،سرمایهگذاران این حوزه مانند بانکها ،صندوقهای سننرمایهگننذاری
و سایر ایجادکنندگان مراکننز خرینند را دچننار سننردرگمی کننرده و نظننام محاسننباتی و
تصمیمگیری ینها را با چالط جدی مواجه نموده است .اگر چه کم و بیط و جداگانننه
در حوزههای شهرسننازی ،جغرافیننا ،معمنناری ،اقتصنناد و اخیننراً بازاریننابی مطالعننات
مهتلفی (ممدوحی،ماهپور ،رشیدی ،و صفارزاده 1395 ،؛ کریمننی )1394 ،انجننام شننده
است ولیکن کمتر به این مراکز با رویکرد محصول بننرای جلننب نظننر سننرمایهگننذاران،
مستأجران و خریداران نگاه شده است.بر این اساس ،سؤالی کننه پننهوهط حا ننر در
صدد پاسهگویی به ین است ،این اسننت کننه عوامننل منؤثر بننر موفقیننت مراکننز خرینند
کداماند؟ موفقیت مراکز خرید بر اساس دو معیار سنننجیده مننیشننود؛ متوسننط تعننداد
مراجعننهکننننده (پ ناخور) مرکننز خرینند و نسننبت تعننداد فروشننگاههننای فعننال بننه کننل
فروشگاههای مرکز خرید (ونگ سان.)2015 ،1
Wong Sau-Wan

1

شناسايی و تبیین موفقیت در مراکز خريد 197

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه نظری مراکز خريد
بر اساس تعریف انجمن جهانی مراکز خرید ،مراکز خرید مجموعهای از خردهفروشننی
و بنگاههای تجاری هستند که بهصورت یکپارچه بر روی یک قطعننه از زمننین ایجنناد و
تحت مالکیت متمرکز مدیریت و برنامننهریننزی مننیگننردد .ایننن مراکننز بننه لحننا شننکل
فیزیکی به سه دسته سرپوشیده ،روباز و ترکیبی تقسیمبندی شدهاند .نوع اول ،بیشننتر
بهمنزله مرکز خرید معروف شدهاند .بر این اساس نوعی از مراکننز خرینند هسننتند کننه
خردهفروشیهای زیادی را در یک ساختمان واحد مدیریت مینمایند .به عبارت دیگننر،
فروشگاههای مهتلف تحت یک برند واحد هویننت پینندا مننیکنننند .بنننابراین ،دو ویهگننی
اصلی یک مرکز خرینند تحننت تعریننف مننذکور ،سرپوشننیده بننودن و منندیریت متمرکننز
است(برناز.)2011 ،
نظریههای اصلی مراکز خرید به دو دسته تقسیم میشوند .نظریههای کالسیک بر پایه
پهوهطهای اپلی و بنجامین ( )1994و کننارتر )2009( 1ابقهبننندی شنندهاند و نگرشننی
تاریهی به تحو ت مراکز خرید و پهوهطهننای مربننوط بننه ین دارننند .ایننن گننروه ،تننا
حدود زیادی از مباحث بازاریابی و رفتننار مصننرفکننده و مسننائل بازرگننانی مراکننز
خرید غفلت کردهاند .و تئوریهای نوین بر پایه پهوهطهای ریکلی بوده اسننت کننه بننه
مطالب مذکور توجه نموده است .در ادامه نگرش کالسیک را در قالب سلسننله مراتبننی
تشریح شکل  1میشود (ریکلی.)2012،

شکل  -1نگرش سلسله مراتبی کالسیک

Carter, Charles C
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از اولین نظریههای مراکز خرید ،نظریه انباشتگی 1است .در این نظریه علت جذب افننراد
به مراکز خرید صرفأ تجم حجم با یی از انواع کا های مورد نیاز مشننتریان در یننک
محل است .انباشتگی موجب کاهط هزینه جستجو ،رقننابتی شنندن قیمننتهننا و تسننهیل
خرید کا های مقایسهای میشود .ریلی2در سال  1930قانون جا به خننردهفروشننی را
مطرح کرد .این قانون اظهار میدارد جذب مشتریان به یک فروشننگاه ،تحننت تننأثیر دو
عامل فاصله و اندازه است .ریلی معتقد است که میزان مراجعه به فروشننگاههننای یننک
شهر رابطه معکوسی با فاصله بین دو شهر مننورد نظننر و رابطننه مسننتقیمی بننا تعننداد
ساکنین ین شهر دارد (ریجال .)2013 ،3کانورس )1949( 4بننا توسننعه قننانون ریلننی ،در
نسهه بازنگری شده این قانون ،مدل بیتفاوتی را مطرح کرد که بر اساس ین ،مشتری
در موقعیت مکانی معینی که نقطه بیتفاوتی نامیده میشود ،برای انتهاب دو شننهر بننه
منظور خرید ،بیتفاوت است و احتمال جذب شدن وی بننه هننر یننک از دو شننهر منورد
نظر 50 ،درصد است .از دیگر نظریههای این زمینننه ،نظریننه مکننان مرکننزی اسننت کننه
کریستالر )1993( 5ارائه کرد .این نظریه اظهار میدارد که افراد برای تننأمین نیازهننای
خود به نزدیکترین محل مراج میکنند تا هزینه حملونقل و زمان ینهننا کمتننر شننود
(اپلی و بنجامین .)1994 ،6در نظریه دیگری با نام نظریننه تقا ننای بیرونننی ،7موفقیننت
مراکز خرید از بُعد فروشگاههای (مستأجران) جذبکننده مشتری مورد بررسننی قننرار
گرفته ،و فروشگاههای جذبکننده مشتری عامل جذب مشتریان انبوه به مراکننز خرینند
میشوند و منجر به افزایط تقا ا برای کا های فروشگاههای عننادی مننیشننوند .بننر
اساس این نظریه اگر چیدمان فروشگاههای داخل مرکز خرینند (اعننم از جننذبکننننده و
عادی) درست باشد موجب افزایط تقا ا و همافزایی برای سایر فروشگاههای دیگننر
میشود (دیانا سیمونا .)2008 ،8در خصوص نظریههای نوین ،هنسی و تالبنند)1996( 9
دیدگاه فروشگاههای فراغت محور را مطرح کردند که بر اسنناس ین مراکننز فراغتننی و
تفریحی به مراکز خرید ا افه میشد .ارائه این دیدگاه به نوبه خننود نننوعی تحننول در
صنعت خرده فروشی است .این دیدگاه به دنبال تغییر پارادایم ماهیت زندگی است کننه
1

Law of retail gravitation
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3
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Retail demand externalities
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در ین فراغت ،ماهیت زندگی و کار ابزاری برای دستیابی به فراغت محسوب میشنود
(یهور 1391 ،به نقل از بوکوک .)1993،1ریکلی ( )2012نیز نظریه عمومی مراکز خرینند
را ارائه نمود؛ در این نظریه چهار عنصر اساسننی محننل (مکننان) ،ترکیننب مسننتأجران،
ترکیب مشتریان و ارزش اجاره تعیینکننده نوع مرکز خرید هسننتند و ایننن نظریننه بننر
این اصل استوار است که اگر نوع مرکز خرینند بننا عناصننر چهارگانننه مننذکور همسنناز
باشند ،مرکز خرید موفق خواهد شد.
پیشینه تجربی مراکز خريد
رستگاری و شهریاری ( )1397به بررسی نقط تصویر مرکز خرید در تمایل به خرینند
و موفقیت مراکز خرید در شهر سمنان پرداختهاننند .ایننن پننهوهط تصننویر برننند را از
چهار بُعد امکانات تفریحی ،اراحی داخلی ،فروشگاههای داخل مرکز خرید و کارکنننان
مرکز خرید مورد بررسی قرار داده است و نتنناین نشننان داد کننه ابعنناد مننذکور نقننط
مهمی در تمایل به خرید و افننزایط سننودیوری مراکننز دارد .بهشنی زاده و همکنناران
( )1395با نظرسنجی از نمونه  386نفری از مشننتریان پنننن مجتمن تجنناری موفننق در
شهر تهران نشان دادند که متغیرهای محیط فیزیکی مجتم تجاری و تمایننل مشننتریان
به ماندن در مجتم تجاری بر موفقیت مجتم تجاری و وفاداری مشننتریان و تبلیغننات
شننفاهی متبننت ینهننا مننؤثر اسننت .ممنندوحی و همکنناران ( )1395نشننان دادننند تننأثیر
متغیرهای سبک زندگی (شننامل مؤلفننههننای خننانوادهمحننور ،اقتصننادی ،خانننهمحننور،
اجتماعی ،مستقل ،فعال ،سالمتگرا ،مدمحور و خوشبین) و نگننرش خریننداران (شننامل
مؤلفه های جو و فضا ،راحتی ،تسهیالت ،تبلیغات و سرویس) در انتهاب برخی مقاصد
(مراکز خرید) معنادار است اما متغیر نوع خریدار (شامل مؤلفههای خرینندار واقعننی و
خریدار تفریحی) در انتهاب هیچ یک از مراکز خرید معنادار نبوده اسننت .شننهاب زاده،
پیوستهگر ،و حیدری ( )1395در پهوهط خود "تحلیل توزین فضننایی مراکننز تجنناری
نوین شهری ومکان یابی بهینه ینها" به بررسننی معیارهننای مننؤثر بننر انتهنناب محننل
مناسب برای ایجاد مراکز خرید (با تأکید بننر شهرسننازی) پرداختننند .در ایننن پننهوهط
چهننار عامننل شننعاع تحننت پوشننط ،تننراکم جمیعتننی ،شننبکه معننابر و دسترسننی و
همسایگیهای سننازگار و ناسننازگار ااننراف مراکننز بننا روشهننای  AHPو  GISمننورد
برسی قرار گرفت .نتاین نشان داد شننعاع تحننت پوشننط بیشننترین تننأثیر و همسننایگی
Bokok
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سازگار و تراکم جمعیتی در رتبننه بعنندی قننرار دارننند و شننبکه معننابر دارای کمتننرین
ریب اهمیت بود .غفاری و اشتیانی( )1395به بررسی اثرات چیدمان محصننو ت در
فروشگاههای زنجیرهای در سودیوری این مراکز خرید در شننهر اراک پرداختننند .ایننن
پهوهط ر ایتمندی و سودیوری فروشگاههای زنجیننرهای را در چهننار بُعنند کننا ی
فروشگاه ،شکل (چیدمان محصو ت) ،خنندمات مشننتری و ارتبنناط بننا مشننتری مننورد
بررسی قرار داده و نتاین ین نشان داده که چینندمان کننا (بُعنند شننکل تجنناری) نقننط
مؤثری در افزایط فروش و سودیوری این مراکننز خرینند داشننتند .کریمننی ( )1394در

پهوهط کیفی "بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مرحله توسننعه گننردش بننازار هننا در
سطح شهر تهران" به شناسایی بیط از صد عامل کلیدی موفقیت پرداخت .این عوامننل
در چهار مقوله اصلی مکانیابی (حجم تردد ،رقبا ،حوزه نفو  ،کاربریهننای همجننوار)
معماری و شهرسازی (مبلمان ،نور ،رنگ صدا ،چیدمان مناسب و تنوع کسبوکارهننا)
مشتری (سطح دریمد ،فرهنگسازی مردمان همجوار و نیازهای مهاابین) و منندیریت
بهره برداری (حفاظت فیزیکی ،مدیریت یکپارچه ،یموزش پرسنل ،تعمیرات و نگهداری)
دستهبندی شد که دو مقوله مکانیابی صننحیح و شننناخت نینناز مشننتریان (مراجعننه-
کنندگان و مستأجران) بیشترین تأثیر را بر موفقیت مراکز خرید داشت.
چان وکان ( )2013عوامل مؤثر بر موفقیت مراکز خرید را شامل دو متغیننر اصننلی (در
دسترس بودن و خالقیت) ،پنن متغیر قابل کنترل (منندیریت بهننرهبننرداری ،فعالیتهننای
ترفیعی ،محیط خرید ،نرخ اجاره ،ترکیب مسننتأجران) و چهننار متغیننر غیرقابننل کنتننرل
(تغییر در نیازهای مصرفکنندگان ،تغییر در تکنولوژی ،رقابت ،تغییننرات اقتصننادی و
جمعیتی) تقسیمبندی نمودند و سپس پیشنهاد نمودند که بننرای موفقیننت مراکننز خرینند
باید دو متغیر اصلی و پنن متغیر قابل کنترل را تحت مدیریت ویهه قرار داد (ونگ سننا،
 .)2015میتال و ژامب ( )2016به بررسی علت ترجیح یک مرکز خرید بر سننایر مراکننز
توسط مشتریان در کشور هند مبادرت نمودند .نتاین نشان داد که هرچه صفات مؤثر
بر جذابیت مراکز خرید بیشتر باشد احتمال مراجعه مجدد و تننرجیح مشننتریان بیشننتر
میشود (حامی شدن مشتریان) .عوامل مؤثر بر جذابیت مراکز خرید به ترتیب شننامل:
مدیریت مراکز ،ویهگی فروشگاهها ،تنوع محصو ت ،و ویهگیهای رفاهی .خوشننبهت
( )2015به این سؤال پاسننخ داد کننه ییننا مالکیننت پراکنننده مننیتواننند بننر ارزش اجنناره
واحنندهای خننردهفروشننی در مراکننز خرینند تأثیرگننذار باشنند؟ ایننن پهوهشننگر عوامننل
تأثیرگذار بر ارزش مراکز خرید را در قالب مدلی به ابعاد ،مؤلفننههننا و شنناخصهننایی
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تفکیک کرد .ابعاد این مدل شامل بُعد فضایی( 1مشتمل بر سه مؤلفننه موقعیننت مکننانی،
بننازار منطقننه ،و سنناختمان) و بُعنند غیرفضننایی( 2مشننتمل بننر دو مؤلفننه ترکیننب نننوع
فروشگاهها و تصویر هنی از فروشگاهها) است .هر یک از مؤلفههای یاد شده نیز بننه
نوبه خود شامل شاخصهای مشهصی هستند .این پهوهشننگر در پننهوهط ینناد شننده
یک شاخص به نام ساختار مالکیتی به مؤلفه ساختمان در بُعد فضننایی ا ننافه نمننوده
است .یافتههای نشان داد ،عامل خرده مالکیتی بر نرخ اجاره و ارزش فروشننگاههننا بننا
متراژ کوچک (تا 20متر مرب ) اثر کاهنده دارد .همچنین ،ساختار مالکیت واحد مرجح-
ترین ساختار مالکیت از نظر ایجاد اجارههای با تر برای مراکز خرید کوچک و بننزرگ
است .کالو-پارول و لوی-مانگین ( )2018به این سؤال پاسننخ دادننند کننه چننه عننواملی
سبب جذب مشتریان به مراکننز خرینند مننیشننود؟ پهوهشننگران بننا نظرسنننجی از 253
مشتری و به کمک معاد ت ساختاری نشان دادند که تنوع مستأجران و محیط داخلننی
مرکز خرید که یمیهته مناسب مستأجران و محیط جذاب و مطبوع شناخته مننیشننوند،
مهمترین تعیین کنندههای جذب مشتریان بهشمار مننیروننند .بننا ایننن وجننود ،سننهولت
دسترسی به مراکز خرینند و فعالیننتهننای تبلیغنناتی تننأثیری بننر عوامننل فشننار (جننذب
مشتری) نداشتند .پاری و پورزاد ( )2018در بررسی  400مشتری هندی دریافتننند کننه
خریداران واق در گروههای سنننی مهتلننف و بننا اننندازههننای مهتلننف خننانوار ،رفتننار
متفاوتی را نسبت به مراکز خرید نشان میدهند .از نظر جنسیت ،مردان و زنان تمایننل
داشتند از نظر فراوانی بازدید از مراکز خرید ،زمان و هزینه صرف شده در ینها ،بننه
شیوهای مشابه رفتار کنند .هویی ،نینگ و چان ( )2016با تحلیل خوشهای بهننطهننای
مهتلف مشتریان دریافتند که خریداران لذتجو 3در مراجعه به مراکز خرید ،به عوامل
نرم (اراحی -تصویر هنی ،راحتی) توجه دارند در حالی کننه خریننداران عمننلگننرا بننه
عوامننل سننهت( 4حمننل و نقننل -بازاریننابی و تبلیغننات محیطننی ،خنندمات-مسننتأجران،
محصو ت) توجه مینمایند.

روششناسی پژوهش
این پهوهط بر اساس نتیجه ،توسعهای ،از نظننر هنندف کنناربردی و از نظننر نننوع داده
یمیهته و از نظر ماهیت ،اکتشافی از نوع اننرح توسننعه تاکسننونومی اسننت کننه در ین
1
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تولید مقو ت ،تعیین روابط بین ینهننا ،و تنندوین شنناخصهننای عملکننردی بننر اسنناس
مطالعه کیفی صورت میگیرد .دادههای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون (تننم)
تحلیل شد .در انجام مطالعه میدانی ،خبرگان پاسهگوی این سؤال بودند که شاخصها
و عوامل موفقیت مراکز خرید در ایران چیست؟ دادههننای حاصننل از مصنناحبه عمیننق
نیمه ساختاریافته هم بهصورت دستی وهم با نرمافزار MAXQDAمورد تحلیننل قننرار
گرفت .شکل  2فرییند اجرایی پهوهط را نشان میدهد.
انجام مطالعات کتابخانه ای و پیشینه موضوع و تدوین مبانی نظری

انتخاب خبرگان

گردآوری داده های کیفی از طریق انجام مصاحبه باز با خبرگان و مدیران مراکز خرید

تجزیه و تحلیل کیفی با روش تحلیل مضمون (تِم)

طراحی مدل مفهومی
شکل  -2فرآيند اجرايی پژوهش (يافتههای پژوهش)

مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با  11نفر از خبرگان این حوزه ،در شهرهای
اصفهان و تهران و مبتنی بر قاعده اشباع نظری صورت گرفت که شننامل خبرگننان در
حوزه اجرائی و علمی به شرح جدول  1هستند .پروتکل مصاحبه مشتمل بر سه بهننط
کلی است .بهط اول به ارائه تو ننیحاتی در رابطننه بننا مو ننوع مصنناحبه وعلننت ین
اختصاص دارد .بهط بعدی ،در رابطه با نقط و تجربیات مشارکتکننده است .بهننط
سوم نیز مشتمل بر سؤا تی درباره عوامل موفقیت مراکننز خرینند بننا در نظننر گننرفتن
روایی و پایایی سؤا ت و تأیید ینها است که شامل سؤا تی از قبیل موارد زیر است:
به نظر شما علت شکست این مراکز خرید چه بوده است؟ ییا شما میتوانید چند مرکز
خرید موفق در ایران نام ببرید؟ به نظر شما علت موفقیت این مراکننز خرینند چننه بننوده
است؟ به نظر شما قبل از بهرهبرداری (در زمان اراحی و ساخت) به چه عواملی باینند
توجه کرد تا مرکز خرید موفق شود؟ به نظر شما بعد از بهرهبرداری چه عواملی باینند
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رعایت شود تا مرکز خرید موفق شود  /شکست نهورد؟ و ییننا شننما مننیتوانینند چننند
مرکز خرید ناموفق  /شکست خننورده در کشننور نننام ببرینند؟ بننهمنظننور جلننوگیری از
اشباع کا ب اقداماتی از قبیل :مصاحبه تدریجی انجام شد ،به گونهای که در مصنناحبه
نهم یک کد ا افه شد و در مصاحبههای دهم ویازدهم هیچ کنندی ا ننافه نشنند .تنننوع
بهشی در انتهاب مشارکتکنندگان در این رابطننه مصنناحبهشننوندگان هننم ازخبرگننان
اجرایی و هم از خبرگان علمی انتهاب شدهاند ،و در نهایت کلیه کدها برای همه اعضاء
ارسال شد اما کدی هم ا افه نشد .جنسیت پاسخدهندگان ،مرد اسننت .پننس از انجننام
فرییند ،مصاحبهها تبدیل به متن گردید تا برای تحلیل مضمون یماده گردد.
جدول  -1مشخصات هیأت خبره
نوع خبرگی

تعداد (نفر)

متوسط سنوات کاری

متوسط سن

تحصیالت

مدیر اجرائی
اساتید دانشگاه فعال در صنعت
خبرگان علمی فعال در صنعت

4
2
5

20
15
12

48
53
32

کارشناسی
دکتری
دانشجوی دکتری

بهمنظور ارتقاء روایی (اعتبار) مصاحبهها از نوع شناسی چهارگانه ماکسول اسننتفاده
شد .اول ،ارتقاء روایی توصیفی با استفاده از استراتهی تنکتر منننشاهدهگران صننورت
گرفت .برای اجرای این استراتهی در زمننان انجننام شننط مصنناحبه اولیننه از یننک نفننر
دانشجوی دکتری در جلسات مصاحبه استفاده شنند؛ سننپس مننتنهننای پینناده شننده از
مصاحبهها به وی ارائه گردیده تا ین متون را ممیزی کند که ییا ینچه در مصنناحبههننا
گفته شده همان است که در متون پیاده شده است .در نتیجه این اقدام تغییراتی جزئننی
در متون پیاده شده ایجاد شد و سپس مبنای کدگننذاری قننرار گرفننت .دوم ،بننهمنظننور
ارتقاء روایی تفسیری ،بعد از کدگذاری متون ،کدهای استهراج شده هر فرد (مصنناحبه
شونده) به ین برگشت داده شد که بعد از تأیید مصاحبه شونده ،کدهای هر فرد نهایی
شد .قابل کر است در فرییند بازبینی مجنندد توسننط مصنناحبهشننوندگان در راسننتای
بررسی صحت برداشت کدگذار از متن مصاحبه ،دو نفر از مصاحبهشوندگان 7 ،کنند
تفسیر شده توسط پهوهشگر را مورد باز نگری واصالح قرار دادننند و منظننور اصننلی
خود از متن مصاحبه را در قالب کدهای اسننتهراجی ارائننه نمودننند .در نهایننت بعنند از
استهراج کلیه کدها و مضامین از همه  11مصاحبه ( 42کد استهراج شده) بننهصننورت
یک پارچه برای کلیه مصاحبهشننوندگان ارسننال شنند بننه گونننهای کننه همننه مصنناحبه
شوندگان کدهای تعیین شده توسط دیگران را نیز (مانند تکنیک دلفی) مشاهده و ینها
را تأیید یا رد نمودند که در نتیجه این اقدام کدها و مضننامین نهننایی اسننتهراج گردینند.
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سوم ،روایی نظری مصاحبهها شامل مفاهیم بهکار رفته و روابننط بننین ینهننا ،توسننط
هیأت پنن نفره خبرگان اجرایی و استادان دانشگاهی تأیید گردید .سرانجام ،بننهمنظننور
ارتقاء تعمیمپذیری از استراتهی کترتگرایننی در روش جمن یوری داده اسننتفاده شنند.
بدین صورت که یک گروه خبره چهار نفره از مصاحبهشننوندگان در یننک محننل جدینند
تشکیل و پرسط پهوهط بین ینها به بحت گذاشته شنند .در نتیجننه کنندهای اسننتهراج
شده از این جلسه با کدهای استهراج شننده از تننک تننک مصنناحبههننای ینهننا مقایسننه
گردید و

ریب توافق ینهننا بننه روش هولسننتی محاسننبه شنند .در ادامننه بننر اسنناس

معاد ت ساختاری در نرمافزار لیزرل اقدام به بررسی و یزمون مدل شد.

تحلیل دادهها و يافتهها
برای استهراج الگوی اولیه موفقیت مراکز خرید فرییننندی شننامل )1 :کدگننذاری متننون
مستهرج )2 ،مقولهبندی کدها و  )3استهراج مدل مفهننومی اولیننه اننی شننده اسننت .در
مرحله اول با بررسی دقیق مصاحبهها ،کلمننات ،عبننارات و جملننههننایی کننه مننرتبط بننا
سؤال پهوهط هستند ،شناسائی و نامگذاری شدند .سپس به هر برچسب یا اسننم یننک
شننماره کنند داده شنند و در نهایننت متناسننب بننا مطالننب مطننرح شننده در مصنناحبه
(اصطالحات مصاحبه شوندگان) و پیشننینه پننهوهط کنندها نننامگننذاری شنندند .سننپس
کدهای موجود همراه با تعداد فراوانی ین برای هر مصاحبه و سپس برای کل  11نفننر
استهراج گردید .با مرور کدهای بهدست یمده از مرحله قبل میتوان به کدهایی دست
یافت که با عناوین گوناگون تکرار شده و بیط از یک مفهوم را پوشط میدهد جمن -
یوری کدهای مشابه در کنار هم ،زمینه ایجاد مقو ت مسننتتر در مننتن را فننراهم مننی-
یورد .در این پهوهط با مطالعه دقیننق کنندها و شنناخصهننای بنهدسنت یمننده هشننت
 8مضمون (مضامین سننازمان دهنننده) شناسننایی شنندند ،بننرای انجننام ایننن کننار ابتنندا
ماتریسی متشکل از  8مضمون و  42کد استهراج شننده تهیننه و بننرای اعضننای علمننی
هیأت خبره ( 5نفر) ارسال گردید ،از ینها خواسته شننده

ننمن تأییند یننارد مضننامین

مشهص شده (در سطر ماتریس)  42کنند اسننتهراج شننده را بننه مضننامین اختصنناص
دهند ،در نتیجه به دو مورد از مضننامین خبرگنان کنندهای محنندودی اختصنناص داده
شد ،که در نتیجه حذف شد و همچنین تعداد  6کد در قسمت سایر درج شننده بننود کننه
ای یک رفت و برگشت با خبرگان مربواه در سطون مضمون مرتبط درج گردید.
در مرحله سوم کدها ،مضامین پایه یا شاخصهننای مننؤثر بننر موفقیننت مراکننز خرینند
شناسایی شدند ،سپس با بازیرایی ینها که در شکل شماره  2نشان داده شننده اسننت،
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مضامین سازماندهنده شناسایی گردید که شننامل :موقعیننت مکننانی ،منندیریت مرکننز،
بازاریابی ،معماری و اراحی ،مالکیت و مستأجران ،و عوامل کا و خدمات هستند .در
مرحله نهایی ،با ادغام مرحله کدکذاری و شناسایی مضامین سازماندهنده ،چارچوب
ترسیم شبکه مضمونی فراهم کرد .همانگونه که در شکل  2یمده ،شبکه ارتبنناای بننین
عوامل نشان میدهد که کدامیک از مضامین (مقو ت) عوامننل موفقیننت ،و چننه بهشننی
محرکها وشاخصهای سنجط ابعاد موفقیت مراکز خرید در ایران است .همانگونننه
که در مدل نشان داده شده ،عوامل شطگانه شننامل موقعیننت مکننانی ،منندیریت مرکننز
خرید ،مالکیت و مستأجران ،عوامل مرتبط با کننا وخنندمات ،بازاریننابی ،و معمنناری و
اراحی ،زمینهساز موفقیت و عوامل زیرمجموعه شط گانه محرکهای موفقیت مراکز
خرید در امتداد هر یک از عوامل به صورت فهرستی ارائه شده است.
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پس از احصاء مدل مفهومی اقدام به تهیه پرسشنامه شده اسننت .پننس از تأیینند روایننی
محتوا بهوسیله شاخص  cviو تأیید پایننایی اقنندام بننه توزین پرسشنننامه بننین نمونننه
پهوهط شده است .در ادامه مقادیر یزمونهای الفا کرونباخ و پایایی مرکب و میانگین
واریانس استهراج شده در جدول  2قابل مشاهده است .مطابق جدول ،تمننامی مقننادیر
برای

رائب در سطح قابل قبول قرار گرفتهاند.
جدول  -2مقادير ضرائب آلفای کرونباخ ،قابلیت اطمینان ساختاری و  AVEسازه های مدل
میانگین واریانس استهراج شده
اراحی و معماری

)(AVE
0.595

پایایی ترکیبی ()CR

یلفای کرونباخ

0.926

0.906

موقعیت مکانی

0.574

0.723

0.752

مدیریت

0.524

0.92

0.902

بازاریابی

0.528

0.749

0.789

مالکیت

0.566

0.833

0.723

محصول

0.758

0.962

0.954

موفقیت

0.932

0.982

0.975

پس از تأیید مدلهای اندازهگیری متغیرها اقدام به بریورد مدل ساختاری شننده اسننت.
نمودار  1و  2به ترتیب مدل ساختاری الگوی احصاء شده پننهوهط در حالننت تهمننین
استاندارد و حالت عدد معناداری است.
همچنین در جدول  3نتنناین منندل معنناد ت سنناختاری بننر اسنناس خروجننی نرمافننزار
قابلمشاهده است .هماناور که قابل مشاهده است شنناخص مقنندار کننای دو بهنجننار
کمتر از مقدار  3است لذا نشاندهنده مناسب بودن برازش مدل همچنین مقنندار سننطح
معناداری است که از مقدار مطلوب ین ( )0.05بیشتر است که نشان از برازش مناسب
مدل است )RMSEA( .نیز به مقدار  0/058بهدست یمده اسننت و از  0/1کمتننر اسننت و
لذا مدل دارای خطای قابل قبولی است .شاخص ( )RMRنیننز برابننر  0/041کننه مقنندار
کوچکی است و بیانگر برازش قابل قبول است .همچنین دیگننر شنناخصهای برازننندگی
نیز نزدیک بننه یننک هسنتند و در نتیجننه همگننی نشنناندهنده مطلوبیننت منندل معنناد ت
ساختاری هستند.
هماناور که در جدول 3قابل مشاهده است مسننیرهایی بننا عنندد معننناداری بیشننتر از
مقدار  ،1.96معنادار هستند ،بهعبارتدیگر در اامینان  95درصد روابط میان متغیرهننا
مورد تأیید قرار میگیرد در نتیجه مدل احصاء شده پهوهط مورد تأیید قرار میگیرد.
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نمودار  -1مدل معاد ت ساختاری الگوی پهوهط (تهمین استاندارد)
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نمودار  -2مدل معادالت ساختاری الگوی پژوهش (عدد معناداری)
جدول  -3نتايج مدل معادالت ساختاری
ردیف
1
2
3
4
5
6
X2/df
p-value
GFI

مسیر

اراحی و معماری_موفقیت
بازاریابی_موفقیت
محصول_موفقیت
موقعیت مکانی_موفقیت

مدیریت_موفقیت
مالکیت_موفقیت
1/72
AGFI
0/21847
RMSEA
0/98
CFI

عدد معناداری
8.91
8.67

نتیجه
معنادار
معنادار

ریب استاندارد
0.77
0.75
0.81
0.85

9.39
9.87

معنادار
معنادار

0.83
0.76
0/96
0/058
0/96

9.63
8.79

معنادار
معنادار
0/95
0/041
0/96

NFI
RMR
IFI
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نتیجهگیری و پیشنهاد
امروز فقدان موفقیت مراکز خرید و میلیاردها تومان خسارت مادی و محننیط زیسننتی
برای سرمایهگذاران و خصوصاً بانکها در پی داشته است و موجب افزایط مطالبننات
معوق بانکها گردید .در حالی که در زمان تهیه ارحهای امکننانسنننجی بننازدهیهننای
با یی پیطبینی شده بوده است .این تفاوت حاکی از ین اسننت کنه سننرمایهگننذاران در
زمان تأسیس به همه عناصر کلیدی موفقیت مراکز خرید توجه ننمودهاند .لذا پننهوهط
حا ر بهمنظور تعیین عناصر کلید موفقیت مراکز خرید انجام گرفته است .یافتننههننای
این پهوهط نشان میدهد که  42عنصر در قالب  6بُعنند (شننکل  )3در موفقیننت مراکننز
خرید نقط دارند که در زمان اراحی و بهرهبرداری باینند بننه ین توجننه شننود ،تننا یننک
مرکز خرید در بلندمدت موفق گردد .این  6بُعد عبارتند از :عوامننل مننرتبط بننا موفقیننت
مکانی (شامل  5عنصر) ،عوامل مرتبط با مدیریت (شامل  11عنصر) ،عوامل مرتبط بننا
معماری و اراحی (شامل  9عنصر) ،عوامل مرتبط با مالکیت (شامل  4عنصر) ،عوامل
مرتبط با بازاریابی (شامل  4عنصننر) ،و عوامننل مننرتبط بننا کننا و خنندمات (شننامل 9
عنصر) .در بهط کمی نیز پس از جم یوری دادههننا بنهوسننیله پرسشنننامه اقنندام بننه
بررسی مدل پهوهط بهوسیله معاد ت ساختاری در نرم افزار لیزرل شننده کننه نتنناین
حاکی از تأیید مدل پهوهط بوده است.
همچنین ابعاد مورد بررسی در ایننن پننهوهط دقیقناً مشننابه هننیچیننک از پهوهطهننای
پیشین نیست ،اما از نظر تک تک ابعاد مشابهتها و تفاوتهای ین برشمرده میشننود.
اول ،از نظر بُعد ،موقعیت مکانی با پهوهط خوشبهت ،مینال و ریکلی ( )2016و ریکلی
( )2012مشابه است .زم به کننر اسننت کننه تعنندادی از شنناخصهای مننورد سنننجط
پهوهطهای مذکور با شاخصهای این پهوهط متفاوت است و از نظر بُعنند مالکیننت و
بازاریابی با تمامی پهوهطهای قبلی متفاوت است .د یل تفاوت میان نتاین این مطالعه
با پهوهطهای قبلی را در چننند مننورد مننیتننوان خالصننه کننرد .اول اینکننه ،تفنناوت در
مالکیت در قبل و بعد از بهرهبرداری وجود دارد؛ در ایران عمدتاً سازنده (مؤسسننه) و
بهرهبردار از هم دیگر جدا هستند .شرکتهای سرمایهگننذاری و بسنناز و بفننروش یننک
مرکز خرید را میسازند و سپس فروشگاههای ین را پیطفروش میکنننند و افننراد بننا
نیتهای متفاوت ینرا خریداری میکنند و پس از بهرهبننرداری بننهدلیننل فقنندان تمرکننز
مالکیت و مدیریت نمیتوانند مرکز را مدیریت کنند و در نتیجه مرکز با مشکالت جنندی
روبهرو میشود .دوم اینکه ،تفاوت در فاصله زمننانی تننا مراکننز خرینند مشنناهده شنند.
فاصله زمانی محل زندگی افراد تا مرکز خرید در پهوهطهای قبلی عامل مؤثر نبننوده،
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اما در این پهوهط مؤثر بوده است؛ یکی از علل ین متفاوت بودن کیفیننت ویهگننیهننای
جمعیتی و جغرافیایی است که پهوهط قبلی (متل مطالعه ریکلننی )2012 ،در ین انجننام
شده است .سومین عامل ،تفاوت در نوع تبلیغات مؤثر در ایران و کشننورهای خننارجی
است که مطالعات قبلی (لوی-مانگین2018 ،؛ ریکلی )2012 ،در ینها انجام شده اسننت؛
تفاوت در نوع زندگی اجتماعی در ایران (جم گرا) و خارج از کشور (فردگننرا) موجننب
شده در این پهوهط روش تبلیغات توصیهای مؤثر است و در پننهوهطهنای خننارجی
متل مطالعه هویی و همکاران ( ،)2016تبلیغات محیطی مؤثر باشد .چهننارم ،تفنناوت در
سلسله مراتب نیازها در منااق جغرافیایی و کشورهای مهتلف وجود داشننت؛ برخننی
از خدمات ارائه شده در مراکز خرید برای مشتریان (متل نظافت و تمیزی داخل مراکز
خرید) متناسب با منطقه جغرافیایی و شرایط فرهنگی حاکم بننر ین مننیتواننند متفنناوت
بوده و در پارهای موارد میتواند بهمنزله عاملی انگیزاننده مطرح باشد؛ به همین دلیننل
وزن ینها در این پهوهط بیشتر است و در پهوهطهای پهوهشگرانی همچون مینننال
و ریکلی ( )2016و ریکلی ( )2012یا وجود نداشت یا نقننط مننؤثری نداشننته اسننت .بننر
اساس یافتهها میتوان پیشنهادهایی را به مدیران و سرمایهگذاران مراکز خرینند ارائننه
نمود .اول اینکه ،پروانه ساخت مراکز صرفاً به کسانی (حقیقی یا حقننوقی) داده شننود،
که بهرهبردار مراکز خرید هستند؛ نه به کسانی که به قصد فروش میسننازند و سننپس
خارج میشوند (فعالیت سفتهبازی میکنند) .دوم ،توصیه میشود بننرای جلننوگیری از
معوقات بانکی ،کاهط نرخ بازدهی و از بین رفتن سرمایه های خود  42عامل موفقیننت
مراکز خرید (یافتههای این پننهوهط) را در تهیننه اننرحهننای کسننبوکننار و اننرحهننای
امکانسنجی مدنظر قرار دهند ،و از ین بهمنزله معیننار تصننمیمگیننری بننرای سننرمایه-
گذاری با فقدان سرمایهگذاری در یک مرکز خرید استفاده نمایند .پننهوهط حا ننر بننا
محدودیتهایی نیز مواجه بوده است .اول اینکه ،در این پهوهط به دلیل تنهننا از روش
کیفی برای شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مراکز خرید استفاده شد .در حالی تبیننین
تأثیر این عوامل مستلزم استفاده از روشهای کمی است .در این راستا ،پیشنهاد مننی-
شود که در پهوهطهای یینده به کمک تکنیک زاویهبندی ،از ترکیننب دو روش کمنی و
کیفی برای بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت مراکز خرید استفاده شود .دوم ،این
مطالعه تنها در کالنشهرهای تهننران و اصننفهان انجننام شننده اسننت .بنندیهی اسننت در
کالنشهرها الگوی موفقیت مراکز خرید میتواننند متفنناوت از شننهرهای بننزرگ باشنند.
بدین جهت پیشنهاد میشود در پهوهطهای یینده ،عوامل کلیدی موفقیت مراکز خرینند
با تأکید بر شهرهای کوچک مننورد بررسننی قننرار گیننرد .همچنننین ،بننه متهصصننین و
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 در پهوهطهای بعدی میننزان وزن و تننأثیر هننر کنندام از،پهوهشگران توصیه میشود
 پهوهط حا ر همه مراکننز، از سوی دیگر. عامل در موفقیت مراکز خرید بپردازند42
خرید را بدون توجه به اندازه ینها (تعننداد فروشننگاههننا) مننورد بررسننی قننرار داده و
 در پهوهطهای یتی میزان اندازه مراکز خرید را بهمنزله یک متغییر،پیشنهاد میگردد
 تا تأثیر اننندازه مرکننز بننر میننزان تننأثیر عوامننل موفقیننت در.تعدیلگر وارد مدل نمایند
.مراکز بزرگ وکوچک مشهص گردد
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Abstract
The recognition of success factors of shopping malls could be a lead for
investors and it also could prevent the bankruptcy of the shopping centers
and malls. The object of this study is to design a success pattern for shopping
malls in Iran.This study is applied and mixed or hybrid in terms of purpose
and type of data, respectively. Statistical population is experts, executive
managers and the customers of shopping centers in Tehran, Isfahan, and
Mashhad provinces. Semi-structural interviews were done and the collected
data was analyzed by theme analysis. Furthermore, to examine the
relationship between variables in the model, structural equation modeling
(path analysis) was run in the Lisrel Software. Findings indicated that six
factors are critical for the success of shopping centers including: 1)
geographical situation factors, 2) owners and renters’ factors, 3) shopping
center management factors, 4) goods and services factors, 5) marketing
factors, and 6) design and architecture factors. Investment in shopping
centers should be conducted based on the identified factors and investors can
evaluate the feasibility of shopping centers’ projects according to the
identified success factors.
Keywords: Shopping centers, Success factors, Investment, Themes network.
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