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چکیده
بازاریابی تجربی از رویکرد نوآورانة تعامل دوسویه برای بازاریابی بهرره مریگیررد .پرژوه

دربرارة کشر

و توصری

عمیق ادراکات و تجربه های خریداران ازجمله مسائل مراکز خرید است .ایرن مااععره برا هردز تجزیره و تحلیرل تجربیرات
خرید از مراکز خرید و با هدز کش
است .رویکرد انجام پژوه
پژوه

و استخراج عوامل و مشخصه های این مراکز برای ایجراد مزیرت رقرابتی انجرام شرده

از نرو کیفری و برهشریوة پدیدارشناسری تفسریری اسرت .جامعرة آمراری مااععرهشرده در ایرن

خریداران و مراجعهکنندگان به مراکز خریرد در تابسرتان و پراییز  9315در شرهر ترریرز اسرت .نمونرههرا برهصرورت

هدفمند انتخاب شدهاند و حجم آن باتوجهبه ماهیّت پژوه

کیفی تا حد اشرا دادهها ( 92نفر) ادامه یافته اسرت .داده هرا

با انجام مصاحره های فردی و گروهی گردآوری شده و با روش تحلیل دیکلمن تجزیه و تحلیل شرده انرد سرس

نکترههرای

کلیدی مصاحرههرا مفهروم سرازی شرده و بعرد از ینردینبرار تحلیرل و مقایسرة دادههرا ،تعرداد  522کرد اسرتخراج شردهانرد.
درنهایت ،تعداد  8مورد عوامرل اصرلی و  66مرورد عوامرل فرعری دسرتهبنردی شرده اسرت .مفهروم تجربرة خریرد مشرارکت -
کننردگان ،ترکیرری از هشرت عامرل اصرلی «عملکررد رفتراری»« ،سراختارهرای فیزیکری»« ،محری »« ،امکانرات و تسررهی ت»،
«بازاریابی»« ،ارتراطات»« ،آموزش» و «ایمنی و امنیت» تعیین شده است.
واژههای کلیدی :بازاریابی تجربی ،پدیدارشناسی تفسیری ،تجربههای خرید ،مراکز خرید

* نویسنده مسؤول

m.khodaei76@yahoo.com
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مقدمه
امروزه شژرکتهژا مشژک ت زیژادي بژراي حفژ و

آنها خواهان کسب سهم بیشتري از بازار هستند .باتوجه-

جذب مشتریان جدید دارند .خریداران بهعلژت افژزای

به تعداد زیاد مراکز خرید ، ،براي ایجاد تجربة خوشایند

برنژژدهژژا ،تقلرژژات و تنژژوع محصژژو ت همژژواره خواهژژان

در مشژتریان مژیتژژوان بژا رویکژژردي مناسژب و شژژناخت

بهترین انتخاب در کمترین زمان و با هزینژة کژم هسژتند.

سلیقههاي خریداران ،فروش محصژو ت را افژزای

داد

شرکتهاي نوآور براي توسعة محصول ،گروه رهرژري

و سود بیشتري را بهدست آورد.

و افزای

سطح رضایتمندي مشتریان در نق

رقابتی ،درحال راهاندازي بخژ

یک ابزار

بهطورکلی ،خریژدراران برمرنژاي تجربژههژاي خریژد

تجربژة مشژتري بژراي

تصژمیم مژی-

براي انتخاب از میان مراکز خرید مختل

ایجاد تغییر واقعی در سراسر سازمان از بازاریابی ،فروش

گیرند .تجربة خرید با هماهنگسازي دیدگاهها و شیوه-

و خدمات به مشتریان هستند .نهتنها دانشگاهیان ،بسیاري

هاي مرکز خرید با انتظارات خریداران بهدست میآیژد.

از مدیران و پژوهشژگران عرصژة خژدمات نیژز بژه «ایژدة

بژژاایژژنحژژال ،ایژژن همژژاهنگی نیازمنژژد ارزیژژابی مفهژژوم و

مشتري» سخت توجژه نشژان دادهانژد .تجربژههژاي افژراد

تجربژههژاي

دیگر در زمینه خرید ،یکی از علل افزای

گرای

افراد

ترکیب تجربة خرید است .در این پژژوه

حاصل از خرید با استفاده از یک روش تحقیق کیفژی از

به یک نوع محصول حتی ناآگاهانه و بدون دلیل خژا

سه مرکز خرید شژهر ترریژز بررسژی مژیشژود؛ ایژن کژه

است .مراکز خرید مژیتواننژد در تعامژل بژا مشژتریان بژه

چگونه مراکز خرید در بژازار اشژراعشژدة امژروزي مژی-

و جذاب براي بهرود تجربه در زمژان

توانند با بازاندیشی تجربة خرید مشتریان براي رسیدن به

خرید اقدام کنند .براي اطمینانآفرینی ،درک ایژن مهژم

رضایت مشتري ،حف  ،پشتیرانی و افزای

فروش پایدار

استکه چه چیزي تجربة خرید جذاب را بهوجژود مژی-

اقدام کنند؟

شیوهاي لذتبخ

آورد .مطالعات مختل

ویژگیهژایی را بژراي ترکیرژات

تجربة خرید پیشنهاد کردهانژد کژه نقژ

چشژمگیري در

برانگیختن خریداران و تمایل به ماندن در مراکژز خریژد

پیشینۀ نظری پژوهش
بازاریابی تجربی
3

دارند (لی هیو و فیرهورسژت .)5222 ،9بژهایژندلیژل کژه

از نظر هالرروک و هیرشمن ( )9185ایدة بازاریژابی

بژژراي خریژژداران تمژژایز میژژان دو یژژا چنژژد مرکژژز خریژژد

تجربی را نخستینبار متخصصان بازاریابی و انجمژنهژاي

براساس کا و مارکهاي ارائژهشژده دشژوار اسژت ،در

مشژژاورة کسژژبوکژژار مطژژرک کژژردهانژژد .مفژژاهیم پیشژژین

چنین مواردي تجربة خرید عامژل متمژایزکننژدة مناسژری

مطالعه روي ابعاد تجربی رفتار مصرجکننژده در تکامژل

خواهد بود؛ زیراکه تجربة خرید نقژ

بسژیار مهمژی در

انتخاب مرکز خرید دارد (سینگ و ساهاي.)5295 ،5

این ایده مؤثر بوده است .اشمیت )5223( 6نیز چارچوب
مدیریت تجربة مشتري را با پنج مرحله ارائه کرده اسژت

در این زمینه ،مراکز خرید و فروشگاههژاي زنجیژره-

که سژهم بزرگژی در بژهوجژودآوردن بازاریژابی تجربژی

اي بزرگ در ایران نیز در حال گسژترش هسژتند و همژة

دارنژد .اصژژط ک تجربژه را در فراینژژد معاملژه از راههژژاي

1- LeHew and Fairhurst
2- Singh & sahay

3- Holbrook & Hirschman
4- Schmitt
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باتوجهبژه ابهامژات روشژنشژده مژیتژوان درک

روش ،تمرکز روي تجربة مشتري نشاندهندة تجدیدنظر

مختل

فراینژدهاي جژاري،

و تکژژوین مفهژژوم رواب ژ بژژین شژژرکت و مشژژتري اسژژت

در حین تعامل و یا در نتایج بعدي پس از فرایند اسژتفاده

(جنتیژژل ،اسژژپیلر و نوسژژی .)5228 ،3ع قژژه و توجژژه بژژه

شژژود (تینژژان و مکچینژژی .)5221 ،9بژژااینحژژال ،پژژاین و

بازاریژابی تجربژژی رونژدي رو بژژه رشژد دارد .نظرسژژنجی

گیلمور به این نتیجژه رسژیدهانژد کژه تجربژه بیشژتر جنرژة

بیگژژام )5228( 6نشژژان مژژیدهژژد کژژه اکثژژر متخصصژژان

شخصی دارد؛ بااینحال ،پژاین و گیلمژور بژه ایژن نتیجژه

بازاریابی رابطهمند ،بازاریابی تجربی را ابزار مهمی مژی-

رسیدهانژد کژه تجربژة مشژتري جنرژه شخصژی دارد و در

دانند و حتی بهطور گستردهتري آن را بژهکژار مژیبرنژد.

تعامل با افژراد بژه وجژود مژیآیژد .بازاریژابی تجربژی بژه

ضرورت تمایز و انتخاب مشتریان در طول فرایند تجربه،

وفاداري به برند و ترلیغ دهانبهدهژان در ایژن راه کمژک

فرصتی براي ایجاد وفاداري به برنژد را فژراهم مژیکنژد.

میکند (اسمی نسکی .)526 :5221 ،5همچنین ،به اعتقاد

هدج این نوع بازاریژابی ،اثژرگژذاري بژر قلژب یژا ذهژن

پاین و گیلمژور ،تجربژه از دیژدگاه مشژتري بژه صژورت

مشتري از طریق حژواس پنجگانژه و ایجژاد ارترژاب میژان

فردي درک میشود و ذاتژا شخصژی و تنهژا در ذهژن او

برند و مشتري از طریق فژراهمکژردن بسژتر یژک تجربژه

رخ مژژیدهژژد و در سژژطوک جسژژمی ،عژژاطفی ،فکژژري و

اسژت؛ زیراکژژه تمژژام دارایژژی خژود را هژژم کژژه از دسژژت

روحی شکل میگیرد؛ بنابراین دو نفر نمیتواننژد تجربژة

دهید ،باز تجربژههایتژان بژراي شژما مژیماننژد( ...پژاین و

یکسانی داشته باشند .هرتجربهاي در طول سفر مشتري و

گیلمور .)5226 ،اشمیت بازاریابی تجربژی را ایژنگونژه

در ارترژژاب بژژا رویژژدادها درهنگژژام دریافژژت خژژدمات و

تعری

میکند« :مشتري پس از مشژاهدة مسژتقیم یژا بژا

ذهنیت قرلی مشتري بهوجود مژیآیژد .در فراینژد تعامژل

حضور در واقعهاي ،محرّک ویژه اي را احساس میکند

صحنه و کا ها

کژه برانگزاننژده اسژت و تفکژرات مشژخص یژا رفتژار

غرفه را دارند ،تجربه مسیري براي تعمیق خاطرات

مصژژرجکننژژدگی را بژژهوجژژود مژژیآورد (روچژژی و

کرد .تجربه میتواند براي توصژی

بین مشتري و فروشنده که خدمات نق
نق

مشتري دربارة شرکت یا فروشژگاه اسژت .افژزونبژراین،

همکاران.)5295،

بازاریژژابی تجربژژی بژژا تأکیژژد بژژر تجرب ژة مشژژتري ،درک

هدج بازاریابی براي مصرجکنندگان ،ارائه تجارب

عمیژژقتژژري از تجژژارب مشژژتري و چگژژونگی ایجژژاد و

پرجذبه و بهیادماندنی است که احساس ارتراب با برند را

مدیریت بهتر آنها را بهوجژود مژیآورد (جنتیژل5228 ،؛

در هنگام خریژد محصژول بژهوجژود مژیآورد (گژورتز،

پوسینیلی و ورهوج .)5221 ،دیژدگاه بازاریژابی تجربژی

 .)5226بازاریژابی تجربژی از رویکژرد نوآورانژة تعامژل

نیز تجربیات را یک پدیژدة خودجژوش ناشژی از تعامژل

دوسژویه بژراي بازاریژابی بهژره مژیگیژرد .ایژن تعامژل

بین مشتري و شرکت مطرک مژیکنژد (پولسژون و کژال،

دوسویه ،تجربة زندة برند اسژت کژه بژه مصژرجکننژده

5226؛ جنتیژژژل5228 ،؛ تیژژژان و مژژژکچینژژژی.)5221 ،

اجازه میدهد با برند تعامل داشته باشد و رواب خود را

بازاریژابی مژیتوانژژد بژژا بژژهکژژارگیري تجژژارب مشژژتریان،

با برند توسعه دهد ،به این امید کژه موجژب وفژاداري و

ارزش و بهرود عملکرد شرکت را فژراهم کنژد.؛ در ایژن

حمایت از برند شژود (ابژراهیمپژور و همکژاران.)9316،

1- McKechine and Tynan
2- Smilansky

3- Spiller & Noci
4- Bigham
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براي مدیریت تجربیات مشتري که هژم بژراي مشژتري و

سژژالهژژا خواهژژان آن هسژژتند .آنژژورادا و هانسژژا لیسژژاندر

هم شژرکت ارزش ایجژاد کنژد ،خژردهفروشژان نیازمنژد

مژژانوهر )5299( 2بینش ژی کلژژی دربژژارة نق ژ

جمعآوري پیشینة تجربیات مشتري هسژتند (ورهویژ

متغیرهژژاي

و

داخلی و خارجی مؤثر بر انتخاب مراکژز خریژد و رفتژار

همکاران .)5221 ،همچنین ،بري و کاربون ( )5228ادعا

خرید را مطالعه کردهاند .همچنین هیو ،هانگ و زانژگ،

میکنند که شرکتهژا در رقابژت بژراي ارائژة تجربیژات

تجربة مصژرجکننژده و عوامژل فرهنگژی-

رضایتبخ

به مشتري باید همة سرنخهاي شناختهشژدة

مشتریان را در فراینژدهژاي خریژد هماهنژگ کننژد .ایژن

( )5293نق

جمعیتی را بژا ارزیژابی مصژرجکننژدگان از تجربژههژاي
آیفون بررسی و تجزیه و تحلیل کردهاند.

سرنخهژا و عوامژل مشژتري شژامل اهژداج و انگیژزههژا،
نگژژرشهژژاي مربژژوب بژژه کشژ

قیمتژژی و یژژا چانژژهزنژژی،

جهتگیري تجربه یا نوع تجربه است (هیرشژمن،9186 ،
ورهوی ژ  .)5221 ،کژژارولین اندرسژژون )5292( 9چهژژار

مدل تجربه مشتری (فعالیتها ،منابع ارزشیی و
نتایج)
مدل تجربة مشتري مکچینژی و تینژان ( ،)5221بژراي

زمینة «تصویر»؛ «نام تجاري مراکز خرید»؛ «ایجاد روابژ

مژژدیریت بازاریژژابی تجربژژی ،درک عمیژژق و شژژناخت

با مصرجکنندگان» و «خریژد» مراکژز خریژد را سژازندة

مشتریان ،ارزیابی مصرج و تمایل یا توانژایی آنهژا بژراي

تجربه دانسته است که ارائژة ارزش افژزوده بژه مصژرج-

مشارکت در فرایندها در شکل  9نشان داده شژده اسژت.

کننده و مشخصات و ترکیب خردهفروشی مرکز خریژد

این مدل در مقایسه با دیگر مدلهاي سنتی ،بژه ارزش از

براساس روش منحصربهفرد بسیار مهژم اسژت .همچنژین،

دیدگاه رفتار مصرجکننژده توجژه کژرده کژه بژهنسژرت

ویژگیهاي شخصی شامل جنسیت ،اجتماعی و جمعیتی

جامعتژر اسژت .در مرحلژة اول (مرحلژة قرژل از تجربژه)،

یا حتی از جنرة زمان در دسترس و منابع مالی و موقعیژت

کلمات کلیدي مانند جستجوي اط عات ،تصویرسازي،

خرید ،تغییژر فصژل و شژرای جژوي ،عوامژل مژرتر بژا

برنامژژهریژژزي و بودجژژهبنژژدي ،گنجانژژده شژژده اسژژت .در

دسترسی راحژت و احسژاس لژذت از رفژتوآمژد اسژت

مرحلة بعد (تجربة مصرجکننژده) ،مصژرجکننژدگان از

(جژژونز ،9111 ،5هژژایتکو و بیکژژر ،5226 ،3ورهویژژ ،

طریژژق حژژواس هنگژژامی کژژه در حژژال تجربژژهانژژد و نیژژز

 .)5221درنهایت ،عوامل خردهفروشژی از قریژل قیمژت،

عواط ژ

کژژه مفهژژومی فراتژژر از احسژژاس ع قژژه و تنفژژر

خدمات و فروشژندگان اسژت کژه خژردهفروشژان بژراي

است ،ارزش را بهدست میآورند (اشژمیت.)38 :9111 ،

متأثرساختن تجربیات خریداران بهکار مژیبرنژد (جژونز،

بااینحال ،بسیاري از مصرجکنندگان بهصورت منطقی،

9111؛ ابراهیم .)5225،6نمایشگاهها و مراکز خرید مثژال

کا هژژا و خژژدمات را براسژژاس ارزش عملکژژردي آنهژژا

مناسژژری در ایژژن زمینژژه هسژژتند؛ جژژاییکژژه هژژم مژژیتژژوان

انتخاب میکنند (هیو ،هانگ و زانژگ .)5293 ،عژ وه-

محصول را لمس و هم بژوي آن را احسژاس کژرد و هژم

اینترنت ،ارزش اط عژاتی را

صداي آن را شنید؛ همانچیزي که مؤسسههاي ترلیغژاتی

براین ،با درنظرگرفتن نق

نمژژیتژژوان نادیژژده گرفژژت (کژژوزینیتز .)9111 ،6لژژوش و
8

وارگو ( )5228دیدگاه متفاوتی از مزایژاي رابطژهاي در
1- Caroline Andersson
2- Jones
3- Haytko & Baker
4- Ibrahim

5- Anuradha and Manohar Hansa Lysander
6- Kozinets
7- Lush and Vargo
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فرایندهاي تجربه اتخاذ کردهاند که رابطه مژیتوانژد هژم

مهارتهاي جدید باشد .هالرروک نیز ثابت کرده اسژت

در ماهیت اجتماعی ،هم با افراد یا گروههاي دیگر باشد.

که اگر تجربة ارائژهشژده بژهانژدازة کژافی موفقیژتآمیژز

همچنژژین ،مکچینژژی و تینژژان ( )5221ایژژدهاي را مطژژرک

باشژژد ،ممکژژن اسژژت مصژژرجکننژژدگان در برابژژر آن

کردهاند کژه ارزش ازطریژق تجژارب داسژتانی و مفهژوم

نوستالژي و ترلیغ از طریق مفاهیم دینی توصیهبه دیگژران

آرمژژانی بژژهدسژژت مژژیآیژژد (پولسژژون و کژژال5226 ،؛

را تجربه کنند؛ عژ وهبژرایژن ،مکچینژی و تینژان ()5221

مک ژ ران و بژژراون .)5222 ،درنهایژژت ،آخژژرین مرحلژژه

آیتم خیالپردازي را براي نشژاندادن نتژایج بهتژر اضژافه

(پس از تجربه) قرار دارد .هالرروک ( ،)5222پولسون و

کردهاند تا آگاهی و زمینههاي بیشژتري را از ایژن طریژق

کال ( )5226گفتهاند که یژک تجربژة موفژق بایژد بژراي

ارائه دهند.

مصرجکنندگان سرگرمکننده ،لذتبخژ

و یاددهنژدة

شکل .1مدل تجربۀ مشتری :فعالیتها ،منابع ارزش و نتایج (تینان و مک چینی)2002 ،

تجربۀ مشتری
بررسژی

فیزیکژژی»« ،تمرکژژز بازاریژژابی»« ،راحتژژی» و «ایمنژژی و

تجربة خرید مشتري را پژوهشگران مختل

کرده و با طرک موضوع تجربة مشتري ،مفهژوم جدیژدي

امنیت» دانسژته و بررسژی کژردهانژد .در منژابع مژرتر بژا

از رقابت ارائه نمودهاند .فراهمکردن زمینة تجربة خژوب

تجربة خرید بین تجربة مشتري و خدمت تفژاوت وجژود

بژژهدلیژژل تأثیرگژژذاري بژژر رضژژایت مشژژتري ،وفژژاداري

دار؛ در حالی که یک خدمت ،فرایند یژا فعالیژت اسژت،

مشتریان ،انتظارات ،جلب اعتماد تژدریجی ،وفژاداري بژه

تجربة مشتري ،تفسیر شخصژی وي از فراینژد خژدمات و

برنژژد و نیژژز ایجژژاد پیونژژدهاي عژژاطفی بژژا مشژژتریان و یژژا

تعامژژل اسژژت تژژا وقتژژی کژژه ارترژژاب او بژژا مجموعژژهاي از

برعکس ،اهمیت فراوان دارد (پولمن و گژروس5226 ،؛

عناصژژر ملمژژوس اسژژت (شژژاو و ایژژونز5225،3؛ پژژولمن و

ف نجان5222 ،؛ ماسکارنهارس5226 ،؛ باري و کژاربن،

گروس5226،؛ دیانگ .)5292 ،6مشتري تجربژه را فقژ

 .9)5228پریشژژر و سژژینگ 5در پژوهشژی ( )5293تجربژة

از دیدگاه خود و بهشکل شخصی درک میکنژد و تنهژا

خرید را ترکیری از پنج عامل «محی »« ،زیرسژاختهژاي

در ذهن او شکلمیگیژرد؛ بنژابراین ،دو نفژر نمژیتواننژد

;1- Pullman and Gross; Flanagan; Mascarenhas
Berry and Carbone.
2- Sanjeev Prashar and Harvinder Singh

3- Shaw and Ivens
4- Ding .
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تجرب ژة یکسژژانی داشژژته باشژژند (پژژاین و گیلمژژور9118،؛

خرید خوشایندي را براي خریداران خلژق کژرده بودنژد.

وارگژژژو و لژژژوش .9)5226 ،پژژژرز و همکژژژاران ()5229

واکفیلژژد و بیکژژر )9118( 3نیژژز چهژژار عامژژل محیطژژی،

معتقدند که تجربه ،نتایج بهدستآمژده از یژک خژدمت

طراحی ،جانمایی و تنژوع را شناسژایی کژردهانژد کژه در

احساسژی مشژتري اسژت و در صژدها

هیجانبخشی خریداران و تمایل آنان به ماندن در مراکز

بروز مژیکنژد .اصژلیتژرین آن

حیژدرزاده و عرقژري

بهصورت عواط

نفر به گونههاي مختل

خرید نق

دارنژد .نتژایج پژژوه

احساسات از قریل شادي ،تعجژب ،عشژق ،تژرس ،خشژم،

( )9319نشان میدهد که از میان عوامل مؤثر بر جذابیت

شرم و اندوه است که این احساسات میتوانند بهصورت

مراکز خرید ،دو عامل ترکیب تنوع خردهفروشی و جژوّ

باشند .براي مثژال ،نژاراحتی متمایژلبژه افسژردگی،

6

طی

محیطی بیشترین تژأثیر را داشژته اسژت .وارتژز و مژاتی

احساس گرمگرفتن به سمت صمیمیشدن و در احساس

( )5229براي بررسژی تژأثیر موسژیقی و عطژر محژی بژر

راحتژژی نشژژاب و خوشژژحالی اسژژت (رابژژرت و کونژژگ،

تجربیات مشتریان مطالعهاي انجام دادهاند که یافتژههژاي

.)5299

آنها اهمیت هر دو ویژگی را اثرات میکنژد .دانشژمندان
بژژراي مژژدیریت تجربژژة مشژژتري ،بژژر ایژژن باورنژژد کژژه

عناصر سازندة تجربۀ خرید

فروشندگان باید معناي واقعی چیستی تجربژة مشژتري را

بژژهاعتقژژاد جژژانز ( )9111و براسژژاس دیژژدگاه سژژنتی،

بژهویژژه از لحژا سژاختار فراینژد خریژد مصژرجکننژژده

خرید کا و خدمات نشانة ارزش کامل فرایند فعالیژت-

درک کنند (گریوال ،2پوسینیلی ،6گودستین ،گریژوال و

هاي خرید نیسژت؛ زیراکژه مصژرجکننژدگان عژ وهبژر

پژژرایس .)5221 ،در ایژژن زمینژژه ،جنتیژژل 8و همکژژاران

خرید د یل تجربی و عاطفی نیز دارنژد .احسژاس مثرتژی

( )5228پیشنهاد میدهندکه درک صحیح مفهوم تجربژة

تمایل

مشژژتري مژژیتوانژژد دسژژتیابی یژژک شژژرکت را بژژه سژژطح

رفتن به فروشگاه ،صرج مدت زمان بیشتر در فروشژگاه

موفقیت دراینزمینه ،با اتخاذ رویکژرد بازاریژابی تجربژی

خرید برنامهریزينشده میشژود .ایژنهژا

تسهیل بخشد (اندرسون و سیو .)5299 ،بهدلیل پیشرفت-

عناصري هستند که به دیدگاه تجربی خرید اضافه شده-

هاي فراوان فناورانه ،تجهیزات نوآورانه و تکنولوژیژک

انژژد (بژژابین ،داردن و گژژریفین .)9116 ،خژژردهفروشژژان و

در زندگی بشري نفوذ کردهاند و همزمان ،رقابت شدید

توسعهدهندگان مراکز خرید بایژد بژا ایجژاد محژی هژاي

در این زمینه براي رقابت بیشتر در بازار بژه وجژود آمژده

سرگرمکننده و جذاب ،تجربة خرید خوشایندي را براي

است؛ بنژابراین بسژیاري از شژرکتهژا بژراي راهانژدازي

مشتریان بیافریند و چنین خژود را از رقرژا متمژایز کننژد و

فعالیژتهژاي بازاریژابی جدیژد ،اط عژات مربژوب بژه

دهند (تژالمیج 9112 ،و کژیم،5

اولویتهاي مشژتریان دربژارة نژام تجژاري ،محصژول و

 .)5222بلینگژژژژر و کورگژژژژانکر ( )9182در پژوهشژژ ژی

قیمتها را به دست آوردهاند که این اط عات شرکت-

که از فرایند خرید بهدست میآید ،باعث افزای
و باعث کاه

سهم بازارشان را افزای

دریافتند که 61درصد از خریداران بخ
به استفاده از محژی هژایی گژرای

خژردهفروشژی

داشژتند کژه تجژارب

1- Pine & Gilmore; Lush and Vargo.
2- Kim

3- Wakefield and Baker
4- Mattila and Wirtz.
5- Grewal
6- Puccinelli
7- Gentile
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ها را در بهرود کیفیت محصو ت و خدمات به مشتریان

گروههاي سنی مختل

کمک میرساند (هیو ،هانگ و زانگ .)5293 ،

مانند دسترسی و آمادگی براي مصاحره برگزیده شدهاند

9

و بژا درنظرگژرفتن خصوصژیاتی

و با آنها مصاحره شده است .براي نمونه انتخاب افراد در
روششناسی پژوهش
پژوه

هر گروه سنی تا جایی انجام شد که درنهایت گفتههژاي

حاضر از نظر هژدج کژاربردي و بژا روش

آنها از نفر پانزده بژه بعژد داراي مضژامین مشژترکی بژود.

کیفی و رویکرد پدیدارشناسی انجام شژده اسژت .چژون

حجم نمونه در مطالعات کیفی تا زمانی ادامه مییابد که

تجربیات

بژه حژدّ اشژراع (دریافژتنکژردن اط عژات و دادههژاي

زنژژدگی مناس ژب اسژژت ،بنژژابراین بژژراي مطالع ژة درک

جدید) برسد .در این مطالعژه پژس از  92خریژدار اشژراع

تجربیات خریداران و مصرجکنندگان از مراکژز خریژد

اط عات حاصل شژد .درمجمژوع ،در ایژن پژژوه

55

از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است .همچنین در

مصاحره با سؤا ت باز و نیمهساختاریافته انجام شژده کژه

رویکرد کیفی تمرکز بر افراد انسانی و چگونگی تفسژیر

بهطژور میژانگین زمژان هژر مصژاحره  52-92دقیقژه بژوده

اَشکال حقیقی آن است .بژرایمن و بژل ( )5228معتقدنژد

اسژژت .مصژژاحرة نیمژژهسژژاختاریافتژژه در کنژژار مصژژاحرة

که مطالعات کیفی جزئیات زیادي دارند و این جزئیژات

اپیزودیک و در ترکیب با آن ،بژراي گژردآوري دادههژا

اغلب براي پژوهشگر ِکیفی مهژم اسژت .پدیدارشناسژی،

اسژژتفاده شژژده اسژژت .هنگژژام مصژژاحره بژژراي آشژژنایی

روش مطالعة تجربههاي خریداران و مصرجکننژدگان و

مصاحرهشونده با ایژن نژوع مصژاحره ،اصژول اساسژی آن

دربژژارة چگژژونگی تفسژژیر مصژژرج آنژژان از اقژژدامات و

تشریح میشد .بهطورکلی در پژوه

حاضژر ،سژؤا ت

تجژژاربشژژان اسژژت (اسژژتابلین .)5225 ،جامع ژة آمژژاري

براسژژاس تژژأثیر عوامژژل و رویژژدادهاي عینژژی یژژا روش

بررسژیشژژده ،خریژژداران و مراجعژهکننژژدگان بژژه مراکژژز

برداشت فرد از شرای مراکز خرید متمرکز بوده است و

خرید لهپارک ،رشدیه و برج بلژور در تابسژتان و پژاییز

درنهایژژت بژژراي گژژردآوري اط عژژات مصژژاحرهنامژژهاي

سال  9315است .بیشتر افراد جامعة آمژاري در محژدودة

طراحژژی شژژده اسژژت؛ سژژپس سژؤا تی دربژژارة برداشژژت

سنی  52تا  22سال بوده و مصاحره شدهاند؛ این محدودة

عینی موضوعات

این روش از نظر عابدي ( )9388براي توصی

شخصی مصاحرهشونده دربارة تعاری

سنی هدفمند انتخاب شده است؛ زیراکه براساس دادههژا

پژوه

و اط عات جمعیتشناختی ،ایژن محژدوده معژادل دوره

را معین میکنند ،پرسیده شدهاند .عژ وهبژرایژن ،دربژارة

میانسالی است و به نظر میرسد که در این دوره سژرک

موضوعات کلیتر مانند خوشایندترین و ناخوشایندترین

زندگی و انتخابهاي افراد شکل گرفتژه اسژت کژه ایژن

تجربیژات خریژد مصژژاحرهشژوندگان سژژؤال شژده اسژژت.

زیادي در انجام خریدهاي روزمره ایفا میکند.

پاسخهاي این بخ  ،شرکة معانی مصژاحرهشژوندگان را

نق

باتوجهبه ماهیت پژوه

که رواب بین مفاهیم بهکاررفتة مصاحرهشژونده

نمونهگیري مرتنیبژر هژدج

دربارة موضوعی مانند تجربة خرید از مراکز خرید نشان

بژژوده اسژژت و تژژا ح ژدّ اشژژراع دادههژژا (دریافژژتنکژژردن

میدهد .به عرارت دیگر ،این مجموعهسؤا ت میتوانند

رفته است که سرانجام

روزمژژره را ارزیژژابی کننژژد.

اط عات و دادههاي جدید) پی

تعداد شرکتکنندگان به  92نفر رسید .بنابراین ،افراد از
1- Chi Hu, Lisha Huang, Xueying Zhang

اجژژزاي معناشژژناختی دان ژ

هنگژژام مصژژاحره بژژهشژژکل شژژفاهیداسژژتانی از مصژژاحره-
شوندگان د یل مراجعة آنژان بژه مراکژز خریژد پرسژیده
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شد .همچنین ،دربارة زندگی روزمژرة واقعژی یژا دربژارة
گذشته آنان سؤا تی مطرک شد.

باتوجهبه مفهوم پایایی ،ابتدا نتایج باید تکژرار شژوند.
دوم آنکه باتوجهبه روایی ،ابزار اندازهگیري و سژنج

دادههاي جمعآوريشده با روش دیکلمژن تجزیژه و

باید دقیق و صحیح باشد و درست همانچیزي را انژدازه

تحلیل شده است .این روش شامل 8مرحله به ترتیب زیر

بگیرد کژه قصژد سژنج

آن را داشژته اسژت .شژرکت-

است .9 :خواندن مصژاحرههژا بژراي دریافژت یژک ایژدة

کنندگان بررسیشده ،بی از چنژدبژار بژه مراکژز خریژد

کلی؛  .5نوشتن خ صژههژاي تفسژیري و جسژتجو بژراي

مراجعه کردهاند و همگی براي پاسخ به سؤا ت دربژارة

موضوعات؛  .3تجزیهوتحلیژل نژوار پیژادهشژده در قالژب

تجربة خرید از مراکز خرید و موقعیتهاي تأثیرگذار بر

یک کار گروهی براي یک موضوع تفسیري؛  .6رجژوع

آن ،واجد شرای بودهاند.

به متن یا شرکتکنندگان براي تریین موضژوعات معژین؛
 .2مقایسة مژتنهژا بژراي تعیژین معژانی رایژج و کارهژاي
مشترک؛  .6تعیین الگژوهژاي مژرتر بژا موضژوعات و .8
س ژؤال از گژژروه مفسّ ژر و دیگژژر همکژژاران بژژراي بخ ژ

یافتههای پژوهش
در پژژژژژوه

حاضژژژژر درمجمژژژژوع55 ،مصژژژژاحرة

پدیدارشناسژانه انجژژام شژژده اسژژت کژژه 92نفژژر از پاسژژخ-

پیشنهادها در طرک نهایی (عابدي .)9388 ،پس از پیژاده-

دهندگان مژرد و95نفژر زن بژودهانژد .تعدادبیشژتر زنژان،

سازي دقیق و کامل مصژاحرههژا بژراي تحلیژل دادههژاي

نسرت بژه مژردان ،هرچنژد ممکژن اسژت بژر نتیجژه تژاثیر

آن ،روش کدگذاري موضوعی بهکارگرفتژه شژد؛ زیژرا

بگذارد ،اما باتوجهبه اهداج مطالعه که بژراي بژهدسژت-

این روش براساس اثر اشتراوس ( )9188بژراي مطالعژات

آوردن درک بهتر و تعمژیمبخشژی اسژت ،ایژن نژابرابري

تطریقی استفاده میشود .نتیجة ایژن کژار ،مجموعژهاي از

پذیرفتنی است .بومیبودن پاسخدهنژدگان معیژار اصژلی

مقولژژههاسژژت کژژه بژژراي تحلیژژل مژژوارد منفژژرد از آنهژژا

انتخاب آنها ،از پی تعیینشده نروده و صرفا تجربة قرلژی

استفاده میشود .براي شرک و بس این مقو ت از کژد-

خریداران و مراجعهکننژدگان بژراي محققژان مهژم بژوده

گذاري باز اسژتفاده شژده مژیشژود کژه در آن براسژاس

است .بااینحال ،بیشتر پاسخدهندگان شهروندان ترریزي

آنچه فلیک در کتاب «درآمدي بر تحقیق کیفی» آورده

بژودهانژد .مصژاحرهشژوندگان از خردسژال تژا سژالخورده

است ،دادهها و پدیدهها در قالب مفژاهیم درآورده مژی-

بودهاند .افراد خردسال و سژالخورده بژهدلیژل اسژتفاده از

شوند و متن جملهبهجمله کژدگژذاري شژده سژپس ایژن

فضاي تفریحی ،سرگرمی و استراحت مراکز خریژد کژه

کدها براسژاس پدیژدههژاي کشژ شژده در دادههژا کژه

از کاربردهژژاي آنهاسژژت انتخژژابشژژدهانژژد .بسژژیاري از

مربوب مژیشژود ،دسژتهبنژدي

مصژژژژاحرهشژژژژوندگان بزرگسژژژژال داراي تحصژژژژی ت

میشوند و درنهایت ،مقولههایی کژه بژهایژن ترتیژب بژه-

لیسژژانس( 35درصژژد) یژژا مژژدرک کارشناسژژی ارشژژد(58

دست آمدهاند بس داده مژیشژوند .بعژد از جمژعآوري

درصد) بودهاند.

درست به پرس

پژوه

دادهها از طریق مصاحرهها و مشاهدات کژدگژذاري بژاز

در کنار مصاحره بژا مصژاحرهشژوندگان مشژاهده نیژز

دادهها که براساس نمونهاي از جژدول کژدگژذاري آلژن

انجژام مژژیشژژد .مژواردي کژژه در نفژژی یژا تأییژژد صژژحرت

( )5223است ،نکتههاي کلیدي مصاحرهها مفهومسژازي

مصاحرهشوندگان مشاهده میشژد یادداشژت مژیشژدند.

شدهاند.

بعژژژد از جمژژژعآوري دادههژژژا از طریژژژق مصژژژاحرههژژژا و
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مشاهدات کدگذاري باز دادهها که براساس نمونژهاي از

دارد .براي مثال ،یکی از مشتریان گفته است« :در هنگام

جدول کدگذاري آلن ( )5223است ،نکتههاي کلیژدي

خرید از این مراکز خرید بیشتر اخ ق و روش برخژورد

مصاحرهها مفهومسازي شدهاند؛ سپس از میان نکتژههژاي

فروشنده مهم است ،حتی اگر قیمژت کژا گژران باشژد.

کلیدي و پس از چندینبار تحلیل و مقایسة دادهها تعداد

مثلا از مرکز خرید لهپارک ادکلژن خریژدم ،بژهقژدري

 522کژژد اسژژتخراج شژژده اسژژت کژژه درنهایژژت ،تعژژداد

برخورد فروشنده خوب بود که ترجیح مژیدهژم همیشژه

66مژژورد عوامژژل فرعژژی و تعژژداد 8مژژورد عوامژژل اصژژلی

از آنجا خرید کنم و آنجا به دیگران توصیه کنم».
ساختارهای فیزیکی :ساختارهژاي فیزیکژی ماننژد

مطابقبا شکل 5دستهبندي شدهاند.
و

طراحی زیرا ،سیستم تهویه و کژولر ،پارکینژگ رایگژان،

عوامل اصلی بژا مراجعژة مژدام بژه پیشژینة پژژوه

و نظژرخژواهی خررگژان بازاریژابی ،در

چشمانداز زیرا و فروشگاههاي بژزرگ ازجملژه عژواملی

قالب  8عامل «عملکرد رفتاري»« ،ساختارهاي فیزیکژی»،

هستند که بر مشتریان تأثیر میگژذارد .بژهگفتژة یکژی از

«محی »« ،امکانات و تسهی ت»« ،سرگرمی»« ،بازاریژابی

مشتریان« :طراحی مرکز خرید لهپارک بسیار خژوب و

و ارتراطات»« ،آموزش» و «ایمنی و امنیت» تعیژین شژده-

بهروز است و امکان رفع نیازهاي روزانه وجود دارد».

مدلهاي مختل

اند .عوامژل فرعژی نیژز براسژاس نظژر خریژداران مراکژز

محیط :عوامل محیطی متعددي مانند گژل و گیژاه و

خرید و تجربههاي مشترک آنها از هرسژه مرکژز خریژد

تزیینات ،دکوراسژیون فروشژگاههژا ،روشژنایی ،کاشژی-

مفهژژومسژژازي شژدهانژژد .دیژژدگاه خریژژداران از دو جنرژژه

کاري ،پاکیزگی و پخ

موسیقی زنده ازجمله عژواملی

تجربیات خوشایند و ناخوشژایند مطژرک شژد و در قالژب

هستند که تقریرا در تمام گفتههاي خریداران یک تجربة

مراکز خرید طرقهبنژدي شژده-

مشترکی دانسژته شژده اسژت .تعژداد زیژادي از مشژتریان

اند .اگر مرکز خرید را یک پدیده و بهصورت یک کل

خواهان پخ

موسژیقیهژاي زنژده

در نظر گیریم ،خریداران مراکز خرید متأثر از عوامژل و

بودند که با سایر شهرها و کشورها مقایسه مژیکردنژد و

نقاب قوت و نقاب ضع

مشخصههاي مختل

داخلی و بیرونی این مرکز هستند.

عملکرد رفتاری :امروزه مشتريمداري و توجژهبژه
خواسژژتة مشژژتري نقژژ

بسژژزایی در جژژذب آنژژان دارد.

برخورد خوب پرسنل و فروشندههژاي مسژتقر در مراکژز
خرید تأثیر بسژیاري در جژذب مشژتریان بژه ایژن مراکژز

موزیک ،بهخصو

در هیچیک از مراکز مطالعهشژده ایژن موسژیقیهژا اجژرا
نمیشد« .پخ
این شهر یژا پخژ
انجام شود».

موسیقی زنده متناسب با فرهنژگ مژردم
موزیژک م یژم در مجموعژة مرکژز
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عوامل اصلی

عملکرد رفتاري
ساختارهاي
فیزیکی

عوامل فرعی

• نقاب قوّت :برخورد خوب پرسنل رضایتمندي مشتریان برخور خوب فروشندهها
• نقاب قوت  :طراحی زیرا سیستم تهویه و کولر مناسب چشم انداز زیرا فروشگاه هاي بزرگ امکانات براي
کودکان
• نقاب ضع  :امکانات رفاهی و ورزشی

محی

• نقاب قوت :گل و گیاه و تزئینات فروشگاههاي زیرا چیدمان مناسب فروشگاهها روشنایی و تزئینات کاشیکاري
ها تمیزي مرکز خرید دکوراسیون فروشگاهها
• نقاب ضع  :پخ

امکانات و
تسهی ت

موسیقی زنده ممنوعیت پخ

آهنگ در فروشگاه

• نقاب قوت :تسهی ت استراحت اجناس زم در یک جا تنوع کا و برند هاي مختل

جابهجایی راحژت کژا

مارکداربودن کیفیت خوب کا ها خرید سریع کا ها در زمان کم پارکینگ رایگان سرویسهاي بهداشتی
• نقاب ضع  :ایجاد بخ هایی براي مسافران براي تحویژل وسژایل دوري از مرکژز شژهر کمرژود وسژایل نقلیژة
عمومی

سرگرمی

• نقاب قوت :گذراندن وقت شهر بازي کودکان امکانات تفریحی صرج غذا لذتبردن از خرید رفع نیژاز جوانژان
کافی شاپ و غذاهاي فستفود متنوع گردش و تفریح

بازاریابی و

• نقاب قوت :جذب گردشگر سرمایه گذاري داخلی و خارجی قیمت متناسژب یژا کیفیژت تخفیفژات برنژد خژود

ارتراطات

مرکز خرید توصیه به دوستان تمرکز عرضهکنندگان در یک جا خریدهاي ناگهانی بیشتر رقابتپذیري کا هژا
برگزاري جشنوارهها و مراسمات فصلیبودن نماینژدگی تمژامی صژن هژا اطژ عرسژانی فروشژگاههژا از طریژق
پیامک
• نقاب ضع  :ترلیغات و شناساندن براي مسافران نرود امکان چانه زنی

آموزش

• نقاب قوت :مقایسه با سایر کشورها باعث رشد فرهنگی مردم فرصتی براي نشاندادن پیشژرفتگی بژا بردن شژعور
انسان خرید به دلیل چشموهمچشمی

ایمنی و امنیت

• نقاب قوت :رعایت قوانین و نظم و انظراب رعایت قوانین کار
• نقاب ضع  :امنیت ضعی

تعریة صندوق امانات در ورودي تحویل کا هاي همراه مشتري

شکل  .2چارچوب نهایی تجربههای مشترک خرید؛ عوامل و مؤلفههای برآمده از فرایند پژوهش
امکانات و تسهیالت :تسژهی ت اسژتراحت ،برنژد-

اجناس ،پارکینگ رایگان و دسترسی آسان به پارکینگ

هاي مختل  ،خرید سریع کا هژا در زمژان کژم ،جابژه-

و غیژژره جژژزو عوامژژل مثرژژت و خوشژژایندي هسژژتند کژژه

جایی راحت کا  ،سرویسهاي بهداشتی ،تنژوع کژا و

مشژژتریان تجربژژه کژژردهانژژد و دوري از مرکژژز شژژهر و
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دسترسینداشتن بژه وسژایل نقلیژة عمژومی جژزو عوامژل

آموزش :وقتی که مردم بهطژور جژدي بژا برخژی از

ناخوشایند مطرک شدهاند .چندنفر از مصژاحرهشژوندگان

برنامههاي آموزشژی بژراي افژزای

خژود جژذب

در مورد تنژوّع کژا و اجنژاس در مرکژز خریژد ،امکژان

میشوند ،آموزش اتفاق مژیافتژد .تجربژههژاي سژرگرم-

و غیژره گفتژهانژد:

کننده دیدگاه تعداد زیادي از افراد جهان را تغییژر مژی-

«براي کارمندان و اقشاري که فرصت کمی دارند ،ایژن-

دهد ،درحالیکه تجربههاي آموزشی ما را به بازاندیشژی

جا میآیند و ماشین خژود را بژهراحتژی پژارک کژرده و

وادار میکنژد کژه چگونژه متناسژب بژا آن جهژان باشژیم

تمام نیازهاي متعلق به یخچال ،اتاق خواب خژود و غیژره

(پاین و جیمز .)9111 ،چند مصاحرهشونده گفتهاند« :من

را تهیه میکنند».

به کشورهاي اروپایی و کشورهاي بزرگژی مثژل چژین و

خرید سریع ،وجود برندهاي مختلژ

بیشژتر مصژاحره-

سرگرمی :هنگژام انجژام پژژوه
شوندگان به اهمیت نقژ

سژرگرمی و تفژریح در مرکژز

دانژ

آمریکا مسافرت کردهام که در این مکژانهژا فروشژگاه-
هاي بسیار بزرگ و زنجیرهاي وجود دارد .»...

تأثیر آن روي کودکژان و نوجوانژان

ایمنی و امنیت :توجه بژه رعایژت قژوانین ،نظژم و

تفریحژات اشژاره

ترتیب و همچنین مسائل امنیتژی مژواردي هسژتند کژه بژر

میکردند« :معمو وقتی بزرگترهژا بژه خریژد مژیرونژد

دیژژدگاه افژژراد و خریژژداران و همچنژژین بژژراي خریژژد بژژا

بچهها ناراحتاند ،خسته مژیشژوند و گریژه مژیکننژد و

آسودگی و آرام

خاطر مؤثر است .در مطالعة انجژام-

اجازه نمیدهند بزرگترهژا بژه خریژد برونژد ،ولژی اینجژا

شده ،تعدادي از خریژداران از نظژم و انظرژاب حژاکم بژر

( لهپارک) بهقدري براي بچهها جذابیت دارد که خژود

مراکز خرید راضی بودهاند ،ولی تقریرژا تمژام مصژاحره-

بچهها ،بزرگترها را تشویق و مجرور مژیکننژد کژه بژراي

شوندگان از نرود مسائل امنیتی و جلژوگیري از حژواد

خرید به آنجا برویم»« .وجود امکانات ورزشژیتفریحژی

ناگوار اظهار نارضژایتی مژیکردنژد« .در فروشژگاههژاي

مانند بیلیارد ،بولینگ ،پینگپنگ ،پلژیاستیشژن ،پژارک

مشابهی که در اروپا هست ،اگر مشتریان به همژراه خژود

آبی و غیره در مراکز خرید مهم است».

بستهاي داشته باشند ،جلوي وروديها آن را میگیرنژد و

خرید و بهخصو

و همچنین پیشنهادهایی بژراي افژزای

بازاریابی و ارتباطات :توجه به آمیختژة بازاریژابی

داخل پ ستیکی قرارمیدهند و میبندند و کسژی نمژی-

زیادي در جذب و حف مشژتریان و

تواند در کیسة خود چیزي قرار دهد و با خود بررد و این

همچنین امکان توصیة دهانبهدهان تجربیات را به دیگژر

باعث نگرانی فرد نمژیشژود کژه بژدگمانی بژه او داشژته

افژژراد فژژراهم مژژیکنژژد .برداشژژت تعژژدادي از مصژژاحره-

باشند».

هفتپی( )7Pنق

شوندگان از اسژتراتژيهژاي بازاریژابی و تژأثیر آن را در

تفسیر

مراکز اینگونه بیان میکنند« :قیمت اجنژاس متناسژب بژا

عوامل بهدستآمده از مصاحره بژا شژرکتکننژدگان

کیفیت اجنژاس اسژت و دادن تخفیژ هژا بژراي اجنژاس

یعنژژی

مختلژ

باعژژث جژذب مشژژتري مژژیشژود»« .ایژژن مراکژژز

احتمژژال خریژژدهژژاي اتفژژاقی را کژژه ناشژژی از تصژژمیمات
احساسی بازدیدکنندگان است بیشتر میکنند».

ت شژژی بژژراي رسژژیدن بژژه هژژدج اصژژلی پژژژوه
جسژژتجو ،کشژ

و تفسژژیر تجربژههژژاي خریژژد از مراکژژز

خرید است که با هدج کسب بین افزایژی دربژارة ایژن
پدیده انجام شده است .تمام عوامل بهدستآمژده بیژان-
کنندة این است که تجربة خرید از مراکز خرید مطالعه-
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شده چگونه به دست میآید .اهمیت مطالعات کیفژی بژه

امکانات ورزشژی ،فروشژگاههژاي بژزرگ و چشژمانژداز

درسژت از

زیرا ازجمله مواردي هستند کژه بژر مشژتریان تژأثیر مژی-

تعمیمپذیري نتایج نیسژت ،بلکژه در توصژی
یک تجربژه اسژت کژه باعژث افژزای

بصژیرت و تفکژر

گذارند.

عمیق دربارة پدیژده مژیشژود .اسژتراتژي بازاریژابی بژه-

سومین عامل اصلی تژأثیرگژذار بژر مشژتریان ،محژی

کاررفته در این مراکز و توجژه مژدیریت ایژن مراکژز بژه

مراکز خرید است .ظاهر شرکت یا فروشگاه یا دفتر کار

تجربة مشتري از شاخصژههژاي مهژم بژراي متمژایزکردن

یکژی از مؤلّفژژههژژاي مژؤثر بژر ذهژژن مشژژتري اسژژت .ایژژن

مرکژژز خریژژد و ایجژژاد مزیژژتهژژاي رقژژابتی اسژژت .در

موضوع بهویژه در مواردي مانند فروشگاهها ،رسژتوران-

پژوه هاي پیشین فق تعدادي از عوامل و تأثیر آنهژا

ها ،دفاتر وک و سایر مواردي که محل حضژور کوتژاه-

مطالعژه

مدت مشتري هسژتند ،بسژیار مهژم اسژت و بژهشژدت بژر

عوامل جدید

ذهنیت مشتري دربژارة سژازمان تأثیرگژذار خواهژد بژود.

بهصورت موردي و در یک گژروه سژنی خژا
شدهاند؛ اما پژوه

حاضر درصدد کش

از طریق تجربة خریداران بوده است.
در این پژژوه  ،عملکژرد رفتژاري یکژی از عوامژل

ظاهر پرسنل نیز عامل دیگري اسژت کژه در ایژن بخژ
باید بدان توجه کرد .وقتی خدمتی ارائه میدهید ،محی

اصژژلی مژژدل تجربژة خریژژد شژژناخته شژژده اسژژت .مفهژژوم

فیزیکی فضژایی اسژت کژه شژما را احاطژه کژرده اسژت.

عملکرد رفتژاري شژامل عملکژرد پرسژنل مرکژز خریژد،

بنابراین براي غژذا ،رسژتوران و بژراي مسژافرت بژه مثابژة

عملکرد فروشندگان و فرایندهاي خدماتی که آنها ارائژه

هواپیمایی اسژت کژه بژا آن مسژافرت مژیکنیژد .محژی

مژژیکردنژژد ،همگژژی مهژژم برشژژمرده مژژیشژژدند .از نظژژر

فیزیکی یک فضاي ساختگی از شرای پیرامژونی اسژت.

مشارکتکننژدگان ،برخژورد مناسژب فروشژندگان ایژن

شژژرای پیرامژژونی شژژامل دمژژا ،رنژژگ ،رایحژژه و صژژدا،

مراکز باعث رضایتمندي و بازدید دوبارة آنها میشود.

موزیژک و پارازیژژت (صژژداهاي محژژی اطژژراج) اسژژت.

ساختار فیزیکی از دیگر عوامل اصلی است که تژأثیر

تزئینات محیطی بستهاي از این عناصر است که دانسته یژا

آن بر مشتریان مشژخص شژده اسژت .باتوجژهبژه ایژنکژه

ناآگاهانه بژه تجربژة خژدمت کمژک مژیکنژد .تزئینژات

خدمات بهدلیل ماهیتشژان نژاملمژوس هسژتند ،بنژابراین

محیطی مختل

اسژت .تزئینژات محیطژی مرکژز خریژد،

مشتریان تمایل دارند قرل از اینکه محصول را بخرند بژه

روشنایی ،گل و گیاه و فضاي سرز ،آسای  ،موزیژک و

نشانههاي فیزیکی اسژتناد کژرده ،بژهکمژک آن ارزیژابی

رایحة خوش ،کاشیکاريها و غیره زیربناي ایژن تجربژه

کنند .بنابراین ،در بازارهاي توسعهیافتژه شژواهد فیزیکژی

است که به تجربة مشتري کمک خواهد کژرد .بنژابراین،

را با نشانههاي فیزیکی براي خدمت جایگزین کردهانژد.

بازاریابان و مدیران مراکز خرید باید عوامژل محیطژی را

بژژازاریابژژان ،طراحژژی و بهرژژود ایژژن قریژژل شژژواهد

به خدمتی که براي ارائه آماده اسژت سژازگار کننژد .در

ملمژژوس اسژژت .شژژواهد فیزیکژژی مژژواد بخشژژی از یژژک

پژوه

حاضر تعدادي از مصاحرهشژوندگان از پخژ -

خدمت است .خژود سژاختمان کژه طراحژی سژاختمان را

نشدن موزیک یا موسیقیهاي زنده ناراضی بودند.

نق ژ

شامل میشود ،ع یم اطژراج سژاختمان و پارکینژگ در

چهارمین عامل اصلی مؤثر بر عملکرد مراکژز خریژد

ساختمان ،چگونگی تزئینات و محیطی کژه سژاختمان را

امکانات و تسهی ت است .تسهی ت و امکانژاتی ازقریژل

فراگرفته است ،طراحی زیرا ،سیستمهاي تهویژه و کژولر،

پارکینگ رایگان ،جابهجایی راحت اجناس خریژداري-

واکاوي تجربه¬هاي خرید مشتریان از مراکز خرید شهر ترریز با رویکرد پدیدارشناسی 82 /

شده ،حضور برندهاي مختل

در مراکز ،تنوع کا هژا و

سرویسهاي بهداشتی است .تمامی این مژوارد کژه الرتژه

خریدایفا کند و مزیت رقژابتی مهمژی بژراي آنهژا فژراهم
سازد.

در هر سه مرکژز خریژد یکسژان نرژودهانژد ،یژک تجربژة

آموزش هفتمین عامل اصلی تاثیرگژذار ایژن مراکژز

مشترک برشمرده میشد کژه نرژود دسترسژی راحژت بژا

بود که این مراکز باعث با رفژتن رشژد فرهنگژی مژردم

وسایل نقلیة عمومی به این مراکز و نرود صندوق امانژات

شده بود.

بژژراي مسژژافران ازجملژژه مژژوارد ناخوشژژایند

ایمنی و امنیت هشتمین عامل اصژلی تژاثیرگژذار ایژن

بژهخصژژو

مطرک میشد؛ پس مدیران این مراکز بایژد بژه سژهولت-

مراکز بژر تجربیژات مشژتریان مژیباشژد .رعایژت نظژم و

بخشی و فراهمکردن چنین امکاناتی توجه کنند.

انظراب نیز از دیدگاه مشتریان حائز اهمیت بود.

سرگرمی عامل اصژلی دیگژري اسژت کژه بژا ایجژاد
محی سرگرمی و تفریحی در ایژن مراکژز ،هژمزمژان بژا
خریژژد فژژراهم مژژیشژژوند و از مهژژمتژژرین عوامژژل جژژذب
مشژژتریان اسژژت .تمژژامی مشژژتریان بژژه نقژ

سژژرگرمی و

نتیجهگیری و پیشنهادها
از یافتههاي پژژوه

حاضژر مژیتژوان پاسژخگژویی

دقیژژق بژژه سژژؤال پژژژوه

اسژژت کژژه تجربیژژات خریژژد

تفریحی این مراکز باور دارند و تعژدادي از افژراد صژرفا

خریداران از مراکز خریژد شژهر ترریژز چیسژت و بژا چژه

براي استفاده از امکانات تفریحی ،رستورانهژاي فسژت-

مؤلّفههایی تریین میشوند؟ نتایج این مطالعه نشانمیدهد

فود با غذاهاي متنژوع ،محژی هژاي بژازي جژذاب بژراي

که خریداران مراکز خریژد شژهر ترریژز تجربژة خریژد را

کودکان و گذراندن وقت بازدید میکنند؛ بژراي نمونژه

ترکیری از هشت عامل بررسیشده میدانند .ترکیب ایژن

افژژراد سژژالخورده بیشژژتر بژژهدلیژژل پیژژادهروي در محژژی

عوامل از لحا اجژزاي آن الگوهژاي متمژایزي را نشژان

سرپوشیده و آرام بخژ

ایژن مراکژز را تژرجیح مژی-

میدهد .در بیشتر تحقیقات پیشین فق به مژدلسژازي از
جنرههاي مفهومی توجه شده است و سایر موارد ازجملژه

دادند.
بازاریابی و ارتراطات از دیگر عوامل اصلی بژود کژه

بررسی تجربژة خریژد در بژافتی اسژت کژه تجربژه در آن

این مراکز استفاده میکننژد .بازاریژابی خژدمات ،عملژی

اتفژژاق افتژژاده و بژژه تأویژژل آن کمتژژر توجژژه شژژده اسژژت؛

است که چیزي را براي کسی یا یک چیزي انجژام مژی-

بنابراین میتژوان گفژت تژاکنون هژیچ پژوهشژی بژهطژور

دهیم؛ تا حد زیادي نژاملموس اسژت ،نمژیتژوانیم آ ن را

جامع بژه کژل پدیژدة مراکژز خریژد از شژرای بژاطنی و

لمس کنیم ،برینیم ،بچشیم ،بشنویم و نمیتوانیم احسژاس

مداخلهاي مژؤثر بژر پدیژده یژا خژود پدیژده ،مؤلفژههژاي

کنیم؛ بنابراین مفهوم خژدمت برخژی چژال هژا را بژراي

پدیده و درنتیجه پیامدهاي مؤثر از پدیده درقالژب یژک

بازاریابی ایجاد میکند .مدیران بایژد فراینژد خژدمات را

مدل توجهی نکرده است .براساس این ،در این پژژوه

براي مشتریان ملموس و محسوس کنند .باتوجهبه ماهیت

بژژراي رفژژع کمرودهژژاي تحقیقژژات پیشژژین بژژا رویکژژردي

مراکز خرید کژه عمژدتا مژدیران و سژرمایهگژذاران ایژن

کیفی و با روش پدیدارشناسی ،تجربة افراد دربارة خرید

مراکز با هدج ارائة خژدمات بژه خریژداران مژیسژازند،

از مراکز خریژد شژهر ترریژز بررسژی شژده ،سژپس مژدل

آمیختژژة بازاریژژابی

متناسب با فضاي شهر ترریز و حتی ایران بهدسژت آمژده

مهمژی در تمژایز بژا سژایر مراکژز

و براساس مدل بهدستآمژده ایژن

توجژژه بژژه بازاریژژابی و بژژهخصژژو
خدمات میتواند نق

است .در این پژوه
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نتیجژژه حاصژژل شژژد کژژه مؤلفژژههژژا و عوامژژل مختلفژژی بژژر

ایجاد مزیتهاي رقابتی انجام گیرد .بنابراین به مدیران و

تجربیات خرید خریداران تأثیرگذار است و این عوامل،

بازاریابان مراکز خرید پیشنهاد مژیشژود کژه بژاتوجژهبژه

تجربیات خرید مشژترک خریژداران را شژامل مژیشژود.

نتایج حاصل از تجربیات مشترک افراد و براسژاس مژدل

بنابراین براي مدیران و بازاریابان مراکژز خریژد پیشژنهاد

پژوه

فروش و ایجاد مزیتهژاي رقژابتی

میشود که باتوجهبژه نتژایج بژهدسژتآمژده از تجربیژات

و رفع موانژع موجژود و ارتقژاي عوامژل تژاثیرگژذار ایژن

مژیتواننژد بژراي

مراکز اقدام کننژد .همچنژین مرکژزي بژراي جمژعآوري

فروش و ایجاد مزیتهژاي رقژابتی و رفژع موانژع

اط عات مربوب به مراکژز خریژد و انتشژار آمژار سژا نه

مشترک افراد و براساس مدل پژژوه
افزای

موجود و ارتقژاي عوامژل تژأثیرگژذار ایژن مراکژز اقژدام

براي افزای

راهاندازي کنند.

کنند .باتوجهبه شرای کژ نشژهر ترریژز کژه روزبژهروز
حجم ترافیک آن بیشتر میشود و مردم فرصژت انژدکی
براي خرید دارند ،زم است که این نوع مراکژز شژرای
بهتري براي خریداران خود فراهم کنند .ایجاد شژرای و
امکانژژات زم ،تسژژهی ت و گژژرای

بژژه اسژژتراتژيهژژاي

بازاریابی مدرن به جاي روشهاي قدیمی و ایجاد مراکز
خرید متناسب با بستر فرهنگی کشورمان زم است .بژا-
توجهبه اینکه چنین مراکزي در ترریز در مراحژل اولیژه-
اش بوده و سژاخت آنهژا عمژدتا الگژوبژرداري از سژایر
کشورهاست ،ضروري است که براي ارائژة خژدمات بژه
خریداران و با درنظرگرفتن فرهنژگ هژر منطقژه و بژراي
ایجژژاد نگژژرش مثرژژت خریژژد از ایژژن مراکژژز تغییژژر روش
مناسب درپی

گیرند .نتایج مطالعه ،این گزارة علمژی را

مرنژیبژر ایژژنکژه تجربژة خریژد حاصژژل تژأثیرات متقابژژل
تعدادي از عوامل است ،تأیید میکند.
این پژوه

بهطژورکلی و باتوجژهبژه تژازگیاش در

زمینة بازاریابی تجربی براي شرکتها و سازمانهژا مفیژد
است؛ اما تحقیقات بیشژتري بایژد در دو جهژت متمرکژز
شوند؛ یکی باتوجهبه نوبودن چنین مراکز خرید در ایران
باید از طریق تحقیقات کیفی بیشتر براي شناخت مؤلّفژه-
هاي متناسب با ساختار فرهنگی کشورمان انجام شود؛ از
سوي دیگر از طریق تحقیقات کمّی بژراي بررسژی تژأثیر
هرکدام از این عوامژل بژر توسژعة فژروش ایژن مراکژز و
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