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چکیده
که  است  کوتاه مدت  خرده فروشی  فضای  نوعی  موقت،  فروشگاه 
منحل  به سرعت  سپس  و  شده  دایر  گهانی  نا و  هدفمند  به طور 
مقاصد  و  اهداف  از  گسترده ای  طیف  آن،  به کارگیری  و  می شود 
کاالهای  یابی - فروش شرکت های تجاری صنایع خرده فروشی  بازار
تندمصرف را تحقق می بخشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی 
پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی 
هدف،  لحاظ  از  رو  پیش  مطالعه  است.  تندمصرف  کاالهای 
کیفی-کمی  آمیخته  رویکرد  از  بهره گیری  با  و  بردی  اکتشافی-کار
کیفی، با اتکا به راهبرد نظریه داده بنیاد  صورت پذیرفته و در بخش 
ضمن  نظری،  و  محوری   ، باز گذاری  کد  روش  از  استفاده  و  گلیزر 
خبرگان  و  مدیران  با  یافته  ساختار نیمه  عمیق  مصاحبه   14 انجام 
و  مصرف  تند  کاالهای  صنایع  در  فعال  کارهای  و  کسب  برگزیده 
بهره مندی از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی تا دستیابی به نقطه 

اشباع نظری، الگوی مفهومی پژوهش با 6 مقوله، 42 مفهوم و 672 
کد، طراحی و تدوین شد. در بخش کمی، بر اساس مفاهیم طراحی 
جامعه  و  تدوین  گویه،   129 حاوی  ساخته  محقق  پرسشنامه  شده، 
یابی، برندینگ، فروش،  آماری، متشکل از مدیران و کارشناسان بازار
با مشتریان شرکت های تجاری  ارتباط  و  تبلیغات، توسعه محصول 
که بر مبنای شیوه نمونه گیری  کاالهای تندمصرف می باشد  صنعت 
تصادفی هدفمند 192 پرسشنامه تکمیل شده مورد تحلیل و بررسی 
کمی و تایید  گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش  قرار 
تک  تی  آزمون های  و  چندسطحی  تاییدی  عاملی  تحلیل  از  مدل، 
سواالت  بررسی  به   Smart pls نرم افزار  از  بهره گیری  با  نمونه ای 
مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. 
مقوله های  و  مفاهیم  تایید  از  کی  حا تاییدی،  عاملی  تحلیل  نتایج 

شناسایی شده در قالب الگوی پیشنهادی تحقیق است.

M13,M14,M16,M31 :JEL طبقه بندی

فروشگاه موقت/ خرده فروشی موقت/ کاالهای تند مصرف/ پیامدها  

 nesamohamadi.marketing@gmail.com 1. دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران  
h_saeedniya @iau_tnb.acir  گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ، 2. دانشیار
kambizheidarzadeh@yahoo.com ، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران   3. دانشیار

Commercial Surveys Bimonthly   دوماهنامه بررسی های بازرگانی

Vol.20, No.114, Aug-Sep 2022, 25-44 سال بیستم، شماره 114، مرداد و شهریور 1401، 25-44  



یور 1401  26      شماره 114، مرداد و شهر

1. مقدمه: طرح مساله
که با واژگانی مانند خرده  فروشی برق آسا،  خرده فروشی موقت 

در  ساده  ای  مفهوم  می  شود،  شناخته  هم  پارتیزانی  و  موقتی 

مدت  برای  می تواند  که  موقتی  خرده فروشی  محیط  دارد:  بر 

بین  را    تجربه  بر  مبتنی  و  مستقیم  تعامل  امکان  کوتاهی، 

 .)2018 همکاران،  و  )وارنابای  کند  فراهم  برند  و  مشتری 

برای  و  شده  گیر  فرا »موقت«  اصطالح   ، اخیر سالیان  طی 

کافه و رستوران تا  ی مختلف از فروشگاه،  فعالیت های تجار

یجی  سینما، نمایشگاه و طرح ها و برنامه های خالقانه ی ترو

کسب  گونه  یابی این  که مدیران بازار برند محور به کار می رود 

در  موقت  خرده فروشی  ظرفیت های  از  می توانند  کارها  و 

یابی استفاده  ی راهبردها و برنامه های بازار راستای پیاده ساز

ی  یابان با راه انداز کنند )رودکوقسکی و همکاران، 2020(. بازار

فروشگاه موقت در بافت محیطی بازارهای بین المللی، روند 

را  مزبور  حوزه  کارهای  و  کسب  ی  بین المللی ساز عملیات 

و  طراحی  برنامه ریزی،  یه های  رو و  می نمایند  ی  ساده ساز

بازارهای  متفاوت  نیازهای  با  همسو  محصوالت  ساخت 

طریقه  به  فراملیتی  رقبای  عملکرد  با  مقایسه  در  را  جهانی 

 .)2010 همکاران،  و  )کیم  می کنند  تنظیم  تری  شایسته 

یابی«  بازار ارتباطات  برای  »روشی  به منزله  موقت  فروشگاه 

این  می شود.  ارائه  رابطه«  و  تعامل  بر  مبتنی  »پلتفرمی  و 

یابی تجربه مند مبتنی بر حس  فروشگاه قالب جدیدی از بازار

مشارکت  جلب  هدف  با  بودن  به فرد  منحصر  و  غافلگیری 

همه  شک  بدون   .)2019 همکاران،  و  )زگاج  است  مشتری 

ی  ابزار کتشاف  ا نیازمند  شرکت ها در صنعت خرده فروشی، 

جهت افزایش میزان تعلق خاطر و پیوندهای مشتریان نسبت 

یابی  بازار مقاصد  و  اهداف  که  ی  ابزار هستند،  برندها  به 

ی از آن ها به دنبال  شرکا و سهامداران را محقق سازد، بسیار

جدید  رده های  و  دسته بندی ها  که  هستند  راه کارهایی 

امکان  و  نمایند  معرفی  مصرف کنندگان  به  را  محصوالت 

عرضه  از  قبل  را  برند  با  مشتریان  مشغولیت  و  شدن  عجین 

، جهت استخراج بینش مشتریان و تطبیق  محصوالت به بازار

گزاره های ارزش پیشنهادی با انتظارات ایده آل جوامع هدف 

موقت  خرده فروشی   .)2013 کاستلی،  و  )براون  کنند  برقرار 

جامع  ی  جایگاه ساز راهبرد  نمودن  اجرایی  و  تدوین  فرایند 

می بخشد  سهولت  برند  کارشناسان  و  مدیران  برای  را  برند 

راه کارهای  سایر  کنار  در  مکمل  ابزار  جعبه  یک  مثابه  به  و 

فضای  برند،  متمرکز  و  شفاف  ی  جایگاه ساز شتاب دهنده 

یابان  ی را ایجاد می نماید که بازار تعامل برانگیز و تجربه محور

ویژگی ها  صفات،  معیارها،  مجموعه  شوند  قادر  سادگی  به 

را برای به خاطر  کلیدبرندهای متقاعد کننده پورتفوی برند  و 

کی  ی جنبه های متمایز عناصر سازنده برند در نقشه ادرا سپار

را  برند  اهرمی  تاثیر  و  سازند  متبادر  هدف  مخاطبین  اذهان 

مصرف کنندگان  مجدد  خرید  و  خرید  نیات  ترغیب  جهت 

انسجام و تحکیم بخشند )دی السوس و فریره، 2014(.

کنون پژوهش های علمی چندانی   در ایران، متأسفانه تا

چند  کاربردهای  از  ی  بهره بردار و  استقرار  چگونگی  پیرامون 

منظوره خرده فروشی موقت به طور جدی صورت نگرفته است 

تندمصرف  کاالهای  خرده فروشی  صنعت  مدیران  اغلب  و 

فاقد اطالعات علمی و نظری در حیطه برنامه ریزی عملیات 

کثر فعالیت های موجود به صورت تجربی  موقت هستند و ا

ک  ادرا وضوح  به  ضرورت  این  لذا  است،  انجام  دست  در 

تند مصرف  کارهای حوزه های  و  کسب  که مدیران  می گردد 

ی انواع  داخلی نیز همسو با ابر رقبای مشابه فراملی به راه انداز

قالب ها و گونه های کارآمد موقت اقدام نمایند و گستره دانش 

ی  خویش را با انگیزه دستیابی به پیامدهای منتج از برپاساز

کنند.  یابی، تقویت  بازار موقت در توسعه محورهای اساسی 

بهبود  و  موقت  خرده فروشی  مفهوم  حول  گاهی  آ کتساب  ا

این  متعدد  تیپ های  از  بهره جویی  و  کاربردی  مهارت های 

به روز  ساختار  در  را  شگرف  و   عظیم  تحوالت  فروشگاه، 

مصرف  تند  صنایع  خرده فروشی  شبکه های  نشده  سانی 

و  کسب  سهامداران  و  مالکان  ی  امیدوار و  زد  خواهد  رقم 

و  رهبری  جایگاه  کسب   ، بازار سهم  گسترش  برای  را  کارها 

یج عناصر مانترای برند در بخش های  ی صنعت و ترو پیشتاز



وشگاه های ...        27 شناسایی پیامدهای به کارگیری فر

کرد. در این راستا با توجه به  جدید بازار را مضاعف خواهد 

توضیحات فوق و خال مطالعاتی موجود پژوهشگر در صدد 

پاسخ به این سواالت اساسی وکلیدی است:

به کارگیری فروشگاه موقت در صنعت  1- پیامدهای اصلی 

کاالهای تندمصرف کدام هستند؟

صنعت  در  موقت  فروشگاه  به کارگیری  پیامدهای  مدل   -2

کاالهای تندمصرف چگونه است؟

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری	 

متعددی  کارشناسی  و  علمی  مفاهیم   ، اخیر سالیان  طی 

است.  مطرح شده  آپ«  »پاپ  یا  »موقت«  خرده فروشی  برای 

تنظیم  زمانی  ترتیب  به  این مفاهیم مختلف   ،)1( در جدول 

برای  ی  ابزار از فروشگاه پاپ آپ به عنوان  امروزه  شده است. 

ی،  رفتار متغیرهای  انواع  سنجش   ، بازار محک زنی  و  آزمون 

جمعیت شناختی، روان نگاشتی مربوط به مصرف کنندگان 

جدید واقع در خرده بازارهای منتخب در مناطق جغرافیایی 

یسک های احتمالی کسب و کار استفاده  مختلف و بررسی ر

می شود )پیکوت کوپی، 2014(.

موقتی بودن عملیات موقت	 

موقتی  آپ،  پاپ  فروشگاه  ذاتی  خصوصیات  از  یکی 

این  در   ،)2013( پومودورو  دیدگاه  طبق  چون  است  بودن 

زمانی  بازه  های  در  خاصی  فعالیت های  خرده فروشی  ها، 

مختلف از یک هفته تا یک سال انجام می  شود و میانگین 

فروشگاه  است.  ماه  یک  تقریبًا  آن  فعالیت های  زمانی  بازه 

می  شود  تعریف   » یدادمحور »رو شکل  به  معمواًل  پاپ  آپ 

معمواًل  یدادها  رو می  کنند.  تجربه  را  آن  مصرف کنندگان  که 

به منظور  افراد  گردهمایی  و  شدن  جمع  »دورهم  به صورت 

تعریف  محدود«  مدت زمان  طی  خاص  هدف  یک  تعقیب 

و  بودن  کوتاه مدت  آن ها،  مهم  خصوصیات  از  که  می  شوند 

برنامه زمان بندی متغیر است)بالدن و همکاران، 2012(.

جهت گیری تجربی موقت	 

آن  تجربی  جهت  گیری  پاپ  آپ،  مهم  خصوصیت  دومین 

فرایند  این  تجربه  ی  از  پس  و  تجربه  از  پیش  مراحل  است. 

دیدگاه  با  مطابق  که  می  آیند  دست  به  چارچوب  هایی  از 

یابی، برای ساخت مفهوم تجربه مصرف  کننده استفاده  بازار

پانتانو  براین،  عالوه   .)2014 همکاران،  و  )آنتبلیان  می  شوند 

تجربه،  تکوین  سیر  که  می  کنند  کید  تأ  )2015( همکاران  و 

داخل  در  تعامل  به  محدود  فقط  یعنی  پویاست  فرایندی 

تجربیاتی  از  آمیزه  ای  تأثیر  »تحت  بلکه  نمی  شود،  فروشگاه 

است که در طول زمان تغییر کرده و متحول می شوند«.

انعطاف  پذیری ذاتی موقت 	 

برخوردار  باالیی  انعطاف پذیری  میزان  از  موقت  فروشگاه 

یکی  را  انعطاف پذیری  پژوهشگران،  از  بعضی  و  است 

می  کنند  تفسیر  موقت  خرده فروشی  مهم  خصوصیات  از 

چندوجهی  موقت  فروشگاه های  عملکرد   .)2014 )گونزالس، 

یابان  بوده و آزادی  عمل قابل توجهی را برای فعالیت های بازار

می توانند  فروشگاهها  این  می شوند.  موجب  خرده فروشی 

ویژگی  های  و  دسترس پذیری  فیزیکی،  حضور  اساس  بر 

اما  باشند.  داشته  مختلفی  اشکال  خود،  زیبایی شناسانه 

از نظر انعطاف پذیری، این فروشگاه ها را می توان از دو جنبه 

مختلف، دسته  بندی کرد: این دو جنبه را می توان اصطالحًا 

همکاران،  و  )وارنابای  نامید  راهبردی،  و  فضایی   / مکانی 

.)2018

انعطاف  پذیری مکانی / فضایی	 

کید شده  در منابع مختلف بر بافت  های مکانی مختلفی تأ

که می توان فروشگاه موقت را در آن ها دایر کرد )برگس، 2012(. 

کلی  پیر و کوالیکوانتی )2016( با شناسایی طیفی از حیطه ها 

که می توان در آن ها فعالیت موقت را مشاهده  و زمینه  هایی 

بافت  ها  این  می  کنند.  کید  تأ مکانی  انعطاف  پذیری  بر  کرد، 

مانند  محلی  درون  کمپین  های   : از عبارت اند  زمینه  ها  و 
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و  هنرنمایی  نمایشی،  کارهای  یدادها،  رو خیابانی،  یابی  بازار

جشن های سالیانه. 

انعطاف  پذیری راهبردی	 

را  راهبردی  اهداف  برخی   ،)2018( همکاران  و  وارنابای 

است  ممکن  موقت   فروشگاه های  که  کردند  شناسایی 

: ی آنها باشند. این اهداف عبارتند از درصدد محقق ساز

که هدف اولیه  هدف های ارتباطی: فروشگاه های موقت 

ارتقای  برند،  به  نسبت  گاهی  آ ایجاد  بر  است  ارتباطی  آنها 

فروش  دارند.  تمرکز  برند  از  ک  ادرا بر  ی  اثرگذار و  برند  هویت 

از  اما  باشد،  ارتباطی  موقت  فروشگاه  از  بخشی  می تواند  نیز 

شرکت ها  همچنین  است.  برخوردار  کمتری  بسیار  اهمیت 

کلیدی  پیام های  ابالغ  برای  را  موقت  فروشگاه  از  نوع  این 

و  النچ  شرکت،  شاخص  یداد  رو بزرگداشت  مانند  برند، 

ی می کنند. یدادی عمده راه انداز عرضه محصول جدید یا رو

فرایند  با تسهیل  از هدف ها  نوع  این  هدف های تجربی: 

داشته  ارتباط  برند  با  مصرف  کننده  مشارکت  و  ی  درگیر ساز

و می توانند نقش مهمی در ساختن جوامع هواداران برند ایفا 

با  ادغام  و  ترکیب  در  تجربی  یابی  بازار کتیک  های  تا کنند. 

از  ک مشتری  ادرا بر  جو محیطی فیزیکی فروشگاه می توانند 

ی  غوطه  ورساز این،  بر  عالوه  بگذارند.  تأثیر  برند  ارزش  های 

باعث  موقت  موسس  برندهای  فروشگاه  محیط  در  مشتری 

ی این بازدید بیشتر شود و محورهای ارتباطی  می  شود اثرگذار

متقابل )برند- مصرف کننده(، تقویت گردند.

ابعاد  با  این هدف ها  تی:  و معامال هدف های مبادله ای 

، ارتباط دارند. فروشگاه های  اقتصادی مثل فروش و سهم بازار

فصلی  پیداست،  نامشان  از  که  همان گونه  برق آسا،  موقت 

محدود  مدت  به  کاال  فروش  برای  آن ها  از  معمواًل  و  بوده 

به عنوان  موقت  فروشگاه  از  این،  بر  عالوه  می  شود؛  استفاده 

تقویت  برند،  از  گاهی  آ افزایش  برای  یابی  بازار ارتباط  ابزار 

نیز  و  بیشتر  شفافیت  شدن،  نمایان  شدن،  یت  رؤ قابلیت 

می  شود  استفاده  کوتاه  زمانی  بازه ی  در  ی  سودآور حصول 

)کلین و همکاران، 2016(.

گرایانه: فروشگاه های موقت  هدف های آزمایشی / آزمون 

اطالعات  و  بینش ها  کتساب  ا بر  آزمون پذیری  اهداف  با 

جدید  محصوالت  به  بازار  کنش های  وا آزمودن  و  خریداران 

مخاطره  کم  نسبتًا  ی  راه کار فروشگاه ها  این  دارند.  تمرکز 

از  رونمایی  یا  جدید  بازار  به  شرکت ها  ورود  برای  کم هزینه  و 

تغییر  به  است  ممکن  که  می آیند  به شمار  جدید  محصول 

عادات مصرف کننده منجر شوند.

جدول 1- مفاهیم خرده فروشی های موقت

کانون توجهمفهوم

کجا و  که می دانند  ، طرفدار این خرده فروشی ها هستند  فروشگاه های موقت، جلوه از رواج افتادِن خرده فروشی سنتی هستند. خریداران شیک و باب روز
چه زمانی این خرده فروشان ظاهر می شوند و چطور می توانند قبل از اتمام فعالیت فروشگاه ها از آن ها خرید کنند. این خصوصیت فروشگاه، باعث می شود 

مشتریان حس کنند فقط کسانی شانس خرید محصوالت را خواهند داشت که طی این بازه زمانی در داخل فروشگاه حضور دارند )برگس، 2012(.
موقتی

فروشگاه موقت، در یک چارچوب زمانی جداگانه و معین برپا می شود. می توانید به جای سرمایه گذاری هنگفت روی اجاره محلی به مدت چند سال یا عقد 
، با استفاده از گزینه ای کم هزینه تر در یک فروشگاه موقتی، چندین هدف خود را تحقق بخشید )گونزالس، 2014(. قراردادهای بلندمدت دیگر

موقتی مبتنی
 بر فضای فروشگاه

که می خواهند دسترسی مشتریان به برندهای لوکس را افزایش داده و معمواًل به مدت چند هفته  »فروشگاه های برند موقت، فروشگاه های موقتی هستند 
فعال هستند. هدف این فروشگاه ها، خلق تجارب مهیج توسط برند برای مصرف کنندگان از طریق ایجاد یک تصویر فروشگاه منحصربه فرد، جو فروشگاهی 

مطلوب و انتقال ارزش خرید لذت جویانه می باشد« )کلین و همکاران، 2016(.

موقتی
تجربی

که طی چند ساعت، چند روز یا چند ماه بازگشایی و جمع آوری می شوند. این  فروشگاه های موقت، تبلیغات پیشبردی در نقطه و مکان فروش هستند 
فروشگاه ها برای مصرف کنندگانی جذاب هستند که به دنبال ادراک تجربه، سرگرمی و هیجان هستند )وارنابای و همکاران، 2018(.

موقتی
تجربی
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پیشینه پژوهش

به علت جدید بودن عنوان پژوهش، تحقیقات محدودی در 

این زمینه، صورت گرفته است و هر کدام از زوایایی مشخص، 

گون قالب های  گونا کاربردهای  از  برخی  و  به تحلیل مفاهیم 

این  جمله  از  گردیده اند.  متمرکز  موقت  خرده فروشی  طراحی 

و  رودکووسکی  نمود:  اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  مطالعات، 

فروشگاه های  مقایسه  به  خود،  پژوهش  در   ،)2020( همکاران 

موقت مبتنی بر برند و فروشگاه های موقت مبتنی بر بازارگاه، 

موقت  فروشگاه های  گسترده  تر  طبقه بندی  نوع  دو  عنوان  به 

که راهبردهای خرده فروشی تجربی و نوآورانه را نشان می دهد 

کید نموده اند. این مطالعه، به سه روش، دانش و شناخت  تا

راهبرد  یک  عنوان  به  را  بازار  بر  مبتنی  موقت  فروشگاه  از  ما 

چارچوب  کردن  عملیاتی  می افزاید.  تجربی،  خرده فروشی 

)مشتری(  سفر و تجربه مشتری برای ترسیم نقشه تجربه و سفر

خالهای  شناسایی  و  بازار  بر  مبتنی  موقت  فروشگاه  در 

MBPU و  موجود در مراحل سفر مشتری و تجربه مشتری در 

بهینه  جهت  خرده فروشان  برای  راهبردهایی  دادن  پیشنهاد 

و  بازار  بر  مبتنی  موقت  فروشگاه  بر  خود  ی  سرمایه گذار کردن 

که مالک آن نیستند.  ی نقاط تماسی  کنترل بیشتر رو اعمال 

آنالین،  )نظرات  تماس  نقاط  انواع  همکاران،  و  رودکووسکی 

تبلیغات  و  فروشگاه  داخل  ی  فناور عالیم   ، تابلو تبلیغات، 

بسیار  موقت  مشتری  سفر  سناریوی  ترسیم  در  را  توصیه ای( 

زگاج   .)2020 همکاران،  و  )رودکوقسکی  برشمردند  اثرگذار 

بر  موقت  فروشگاه های  تأثیر  تحقیق  در   )2019( همکاران  و 

کوتاه مدت مصرف کننده نسبت به  کنش های بلندمدت و  وا

ک شده،  محصول با در نظر گرفتن نقش میانجی یکتایی ادرا

به این نتایج اذعان می نمایند که ارزش لذت جویانه خرید در 

کی مصرف کنندگان  شکل گیری عامل یکتایی و یگانگی ادرا

نسبت به برند تاثیرگذار است. محققان بیان می نمایند که به 

طور کلی، رفتار مصرف کنندگان از دو بعد مصرف فایده محور 

تجربیات  تمامی  و  می گیرد  نشات  لذت جویانه  مصرف  و 

خرید با محرک های فکری و یا حسی درگیر هستند )زگاج و 

خرده فروشی   )2015( همکاران  و  وارنابای   .)2019 همکاران، 

برند  رابطه  یا  »تعامل  می کند:  تعریف  شکل  این  به  را  موقت 

ی ویژه اما  که در یک قلمرو بر مبنای تجربه  با مصرف کننده 

سه  موجود،  مطالعات  اساس  بر  آنها  می افتد«.  اتفاق  موقتی 

خصوصیت متمایز خرده فروشی موقت را شناسایی می  کنند: 

ی تبلیغ و  محیط درون فروشگاهی بسیار تجربی، تمرکز بر رو

یج برند یا خط محصول و در دسترس بودن طی زمان بندی  ترو

محققان  بیشتر  شبیه  هم  گروه  این  حال،  این  با  محدود. 

جهانی  برندهای  یابی  بازار اهداف  تحقق  بر   ، دیگر یابی  بازار

یج خطوط برند/ محصول، تست  متمرکز هستند: تبلیغ و ترو

و آزمودن پتانسیل بازارهای جدید و فروش محصوالت عرضه 

همکاران  و  الکساندر  فصلی.  محصوالت  فروش  یا  محدود 

پایندگی  تحلیل  و  تجزیه  به  خود،  مطالعه  طی   ،)2018(

راهبرد های  چارچوب  در  موقت  فروشگاه های  فزاینده 

نموده اند.  اقدام  مد  خرده فروشی های  بین المللی  مکان یابی 

جایگاه  تعیین  گانه  سه  اهداف  تحقق  جهت  پژوهش  این 

بین المللی  مکان یابی  استراتژی  قالب  در  موقت  فروشگاه 

انتخاب  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناسایی  مد،  خرده فروشان 

آن  به  خرده فروشان  که  اهمیتی  و  موقت  خرده فروشی  مکان 

ی  یابی نحوۀ تهیه و انتخاب مکان های راه انداز می دهند و ارز

 .)2018 همکاران،  و  )الکساندر  است  گردیده  تدوین  موقت 

برای  خرده فروشان  دالیل  همکاران  و  الکساندر   ، ازاین رو

را  موقتی  فروشگاه های  شده  ی  متنوع ساز گونه های  انتخاب 

از  گاهی  آ ارتقای  و  ایجاد  نموده اند.  تشریح  طبقه  هفت   در 

تداعی های  تقویت  برند،  با  مصرف کنندگان  مواجهه  و  برند 

به واسطۀ  برندخرده فروشی  یج  ترو برند،  از  ذهنی  تصویر 

پیرامون  توصیه ای  تبلیغات  و  ی(  )آوازه ساز جنجال آفرینی 

برانگیختن   .)2014 کوپی،  )پیکوت  موقت  خرده فروشی 

شگفت انگیز  تجربیات  ایجاد  با  نوآورانگی  و  نوجویی  حس 

 .)2012 )روسواسپنا،  خرده فروشی  فضای  در  هیجان انگیز  و 

عمق  و  تنوع  میزان  آزمودن   ، بازار محصول-  مفاهیم  آزمایش 

درجه  افزایش  نوآورانه،  محصوالت  دسته بندی های  و  رده ها 
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با  خرده فروشی  یابی  بازار آمیخته  مؤلفه های  ی  همخوان ساز

ی و باز  گزاره های ارزش مورد انتظار جوامع هدف، جایگاه ساز

یج برندخرده فروشی  تنظیم عناصر هویتی برند و اشاعه و ترو

یسک  ی مواجهه در برابر ر در بازار خارجی جدید با حداقل ساز

.)2013 ، اقتصادی )پومودورو

این گونه  پژوهش  پیشینه  بررسی  از  خالصه  به صورت 

مفهومی  چارچوب  یک  تدوین  که  کرد  استنباط  می توان 

در  موقت  فعالیت های  اجرای  و  برنامه ریزی  برای  جامع 

یک  مطلوب  نتایج  حصول  و  آن  عملیات  موفقیت  افزایش 

و  راهبردی  اهداف  تعیین  لذا  می رود،  به شمار  ضرورت 

از  و پس  برای مراحل پیش، حین  اقدامات متناسب  تنظیم 

یداد موقت از مالحظات اساسی فرایند به کارگیری  ی رو برگزار

پژوهش های  می شوند.  محسوب  آپ)موقت(  پاپ  فروشگاه 

موقت،  گونه شناسی  شناسایی  و  بررسی  به  عمدتا  مزبور 

فروشگاه،  اتمسفر  مولفه های  طراحی  مکان یابی،  موقعیت 

یابی استقرار فروشگاه، شیوه های بهبود تجارب  اهداف بازار

ی با  مشتریان، زمان بندی فعالیت فروشگاه و بین المللی ساز

کید نموده اند و پیامدهای چندگانه  اتکا بر پتانسیل موقت تا

ی خرده فروشی موقت مورد توجه و  یابی ناشی از برپاساز بازار

ی  نوآور جنبه  رو  این  از  است.  نگرفته  قرار  محققین  عنایت 

دالیل  که  پیشین  پژوهش های  به  نسبت  حاضر  پژوهش 

کردن خال و شکاف  انجام آن را توجیه پذیر می سازد برطرف 

و  مفاهیم  توسعه  و  تکمیل  همچنین  و  مذکور  پژوهشی 

یابی خرده فروشی است.  مدل های نظری و علمی حوزه بازار

3. روش  پژوهش 
گونه  هدف،  جنبه  از  آمیخته،  روش،  نظر  از  حاضر  تحقیق 

محسوب  کاربردی  پژوهشی،  کاربرد  منظر  از  و  کتشافی  ا

ی داده ها  گردآور از لحاظ  می گردد. همچنین پژوهش فعلی 

در  است.  شده  انجام  کیفی-کمی،  و  مقطعی  صورت  به 

کالسیک  بنیاد  داده  نظریه  راهبرد  از  پژوهش،  کیفی  بخش 

گلیزر استفاده شده است. در بخش کمی،  مبتنی بر دیدگاه 

پرسشنامه  یع  توز طریق  از  شده،  طراحی  مفاهیم  اساس  بر 

و  مدیران  از  متشکل  ی،  آمار جامعه  بین  ساخته  محقق 

توسعه  تبلیغات،  فروش،  برندینگ،  یابی،  بازار کارشناسان 

صنعت  ی  تجار شرکت های  مشتریان  با  ارتباط  و  محصول 

تحلیل  از  استفاده  با  پژوهش،  مدل  تندمصرف  کاالهای 

نمونه ای  تک  تی  آزمون های  و  چندسطحی  تاییدی  عاملی 

بخش  در  شد.  آزمون   Smart PLS نرم افزار  از  بهره گیری  با 

از خبرگان  یافته  کیفی، داده ها با مصاحبه های نیمه ساختار

مصرف  تند  کاالهای  خرده فروشی  صنعت  متخصصان  و 

شده  ی  گردآور موقت،  فروشگاه  به کارگیری  تجربه  دارای 

شکل دهی  صدد  در  فعلی  پژوهش  که  علت  این  به  است. 

پیامدهای  پیرامون  دانش  ارتقای  و  جدید  نظریه ای  به 

پژوهش های  زمره  در  است،  موقت  خرده فروشی  استقرار 

تحقیق  هدف  که  آنجا  از  می گردد.  محسوب  میدانی 

موقت  خرده فروشی  سودمندگرایانه  کارکردهای  شناسایی 

یابی  بازار اصلی  فعالیت های  اجرای  طریقه  ی  آسان ساز در 

مطالعه  این  در  شده  استفاده  پارادایم  است،  خرده فروشی 

از  داده ها  ی  جمع آور در  می گردد.  تلقی  تفسیرگرایی  نوع  از 

منابع دست اول )مصاحبه های عمیق( و منابع دست دوم 

مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش با 

ی ارتباط بین آن ها، حکم  استفاده از معلومات جزیی و برقرار

یدادهای مشخصی  کلی استنتاج می شود و مشاهده ها بر رو

تندمصرف(،  کاالهای  )خرده فروشی  صنعت  از  نمونه ای  در 

یدادها،  رو مشاهده  اساس  بر  سپس  می گیرد،  صورت 

این  از  می گیرد،  شکل  صنعت  اعضای  تمام  از  استنباطی 

یکرد پژوهش از نوع استقرایی است، یعنی رسیدن  جهت، رو

از جز به کل. پژوهش را نیز می توان از نوع کیفی دانست، چون 

کاالهای  خرده فروشی  صنایع  شرکت های  درون  تحقیق  این 

ی  کار اجرا درآمده، پدیده ها در بستر محیط  به  تند مصرف 

گردیده  بررسی  محقق  سالیق  تحمیل  بدون  و  آزمودنی ها 

کیفی،  بخش  در  بنیاد  داده  نظریه  از  استفاده  دلیل  است. 

استقرار  پیامدهای  زمینه  در  پیشین  مطالعه های  کمبود 
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فروشگاه موقت در صنعت خرده فروشی کاالهای تندمصرف 

مدیریت  نظری  مطالعات  فرایند  در  آن  مفهوم  بودن  نوین  و 

است.  ایرانی  برندهای  خرده فروشی  صنعت  یابی  بازار

در  موقت  فروشگاه  نظری  مفهوم  بودن  جدید  به  توجه  با 

استفاده  با  تا  گردید  ک  ادرا نیاز  این  ایران،  یابی  بازار ادبیات 

از مصاحبه های عمیق بر دیدگاه ها و تخصص های مدیران 

و  گیرد  حوزه های متعدد خرده فروشی تمرکز بیشتری صورت 

با استناد بر نظرات خردمندانه خبرگان صنعت خرده فروشی 

مدل مفهومی پژوهش از کیفیت مطلوب تری برخوردار گردد.

جامعه مورد بررسی و شیوه نمونه گیری

ی این پژوهش در بخش کیفی، مشتمل بر مدیران  جامعه آمار

تبلیغات  و  مشتری  با  ارتباط  محصول،  برند،  یابی،  بازار

کلیه خبرگان و متخصصان صنایع خرده فروشی  شرکت ها و 

کاالهای تند مصرف دارای تجربه به کارگیری فروشگاه موقت، 

به  مطالعه،  کیفی  بخش  در  نمونه گیری  شیوه  می باشد. 

عنوان  تحت  آن  از  که  است  بوده  کیفی  نمونه گیری  صورت 

می شود  یاد  نیز  نظری  نمونه گیری  یا  و  هدفمند  نمونه گیری 

)کرسول و همکاران، 2008(. جهت مطالعه حاضر با استفاده 

از نمونه گیری هدفمند قضاوتی و تا دستیابی به نقطه اشباع 

تند  کاالهای  خرده فروشی  حوزه  خبرگان  از  نفر   14 با  نظری، 

مواجهه  و  گفتمانی  یافته،  نیمه ساختار مصاحبه  مصرف، 

و  ترتیب داده شد. جهت تشخیص  به چهره  یا چهره  عمیق 

شناسایی اعضای نمونه ابتدا سه ویژگی تبیین و مدنظر قرار 

که با آن ها مصاحبه  که آزمودنی ها و مطلعان  گرفت به نحوی 

انجام شد حداقل سه معیار از پنج معیار معین را دارا باشند.

این خصوصیات و شاخص های کلیدی عبارت هستند 

از : 

اجرایی  سابقه  سال  ده  دارای  خبره  کارشناسان  یا  1.مدیران 

صنایع  معتبر  برندهای  زمینه  در  ی  کار مفید  تجربه  و 

خرده فروشی کاالهای تند مصرف و مسلط به فرایندهای 

مرتبط با استقرار فروشگاه موقت.

مدل های  انواع  با  مرتبط  پروژه های  اجرای  و  طراحی   .2

یابی تعامل برانگیز و تبلیغات پارتیزانی ویژه برندهای  بازار

خرده فروشی با بهره گیری از ظرفیت خرده فروشی موقت.

3. بهره مندی مطلعین از گستره اطالعات به روز رسانی شده 

عملیات  و  عملکرد  شیوه های  اتخاذ  چگونگی  پیرامون 

و رقبای فرا ملی در  کارهای معتبر خرده فروشی  کسب و 

ی و توسعه عناصر آمیخته  فرایند های تدوین، پیاده ساز

خرده فروشی. 

در مجموع پژوهشگر 14 نفر از مطلعان را در فرایند مصاحبه 

مشارکت داد، به هر یک از مصاحبه ها بازه زمان بندی چهل 

جامعه  گردید.  اختصاص  دقیقه  پنج  و  نود  تا  دقیقه  پنج  و 

کارشناسان  و  مدیران  از  متشکل  کمی،  بخش  در  ی  آمار

و  محصول  توسعه  تبلیغات،  فروش،  برندینگ،  یابی،  بازار

کاالهای  صنعت  ی  تجار شرکت های  مشتریان  با  ارتباط 

که بر مبنای شیوه نمونه گیری تصادفی  تندمصرف می باشد 

یع و 192 پرسشنامه  هدفمند 244 پرسشنامه در میان آنان توز

تکمیل شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه 

ی استفاده شد. به  و تحلیل داده های کیفی، از روش کدگذار

ی مصاحبه ها، ابتدا مضامین  این شکل که پس از پیاده ساز

با  توام  باز  کدهای  اولیه  مفاهیم  و  استخراج  آنها  کلیدی 

فراوانی، مشخص شد. در مرحله بعد، مفاهیم مشابه در یک 

طبقه جانمایی شدند و بدین ترتیب مقوله های فرعی پژوهش 

مشابه  فرعی  مقوله های  قراردادن  با  سپس  گردیدند،  تعیین 

، مقوله های اصلی الگوی پسایندهای  در یک طبقه جامع تر

کاالهای  به کارگیری فروشگاه موقت در صنعت خرده فروشی 

تندمصرف نمایان شدند. در نهایت با توجه به روابط مشتق 

پژوهش شامل 6 مقوله، 42  الگوی مفهومی  از داده ها،  شده 

به  پژوهش  این  در  شد.  تدوین  و  طراحی  کد،   702 و  مفهوم 

تایید مدل،  و  کمی  و تحلیل داده های بخش  منظور تجزیه 

“مدل تحلیل عاملی تاییدی” و آزمون های تی تک نمونه ای 

مدل  با  مطابق  پژوهش  شده  مشخص  سواالت  بررسی  به 

برای   Smart PLS نرم افزار  از  است.  شده  پرداخته  مفهومی 
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SPSS 25 برای  تدوین مدل تحلیل عاملی تاییدی و نسخه 

آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. 

پیچیدگی  اس،  ال  پی  اسمارت  نرم افزار  از  استفاده  دلیل 

یاد متغیرها و مولفه ها، تمرکز بر قدرت  مدل با توجه به تعداد ز

ماهیت  نمونه،  اندازه  به  کمتر  حساسیت  مدل،  پیش بینی 

کتشافی پژوهش و نیاز نداشتن به فرض نرمال بودن داده ها  ا

ی است.  برای جامعه آمار

جدول 2- روش شناسی پژوهش

نوع پژوهشفلسفه
راهبرد

پژوهش
روش گردآوری 

داده ها
حجم نمونهروش نمونه گیریجامعه آماری

تفسیری 
نمادین و 

اثبات گرایی

نظریه داده بنیاد رویکردنتیجههدف
کالسیک و 

مدل معادالت 
ساختاری

مصاحبه نیمه 
ساختمند

پرسشنامه محقق 
ساخته

خبرگان صنعت کاالهای تند مصرف 
و مدیران و کارشناسان دارای تجربه 

به کارگیری فروشگاه موقت و معیارهای 
کلیدی مطرح شده

هدفمند قضاوتی تا 
رسیدن به نقطه اشباع

14نفر کیفی
192نفر کمی کاربردی

اکتشافی
توصیفی

آمیخته

برازش روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

 ، اعتبار قابلیت  سطح  افزایش  منظور  به  پژوهش  این  در 

تداوم  نظری  اشباع  به  رسیدن  تا  مصاحبه  انجام  فرایند 

تحقیق،  تاییدپذیری  قابلیت  افزایش  منظور  به  یافت. 

گردید  ضبط  محقق  توسط  شده  انجام  مصاحبه های  تمام 

مجدد  بررسی  و  بازبینی  امکان  بعدی  مراجعات  در  تا 

با  شده  گرفته  صورت  بحث های  کلیه  و  شود  فراهم  آنها 

شد.  ثبت  مجزا  یادداشت های  قالب  در  مصاحبه شوندگان 

جهت ارتقای قابلیت انتقال پذیری نیز پژوهشگر تالش کرد تا 

پژوهش به گونه ای تجزیه و تحلیل شود که یافته های تحقیق 

و ارجاع توسط  نیز امکان به کارگیری  در سایر صنایع مشابه 

مدیران را داشته باشند. برای حصول اطمینان از روایی بخش 

کیفی پژوهش و کسب اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها، 

و  خرده فروشی  حوزه  متخصص  اساتید  ارزشمند  نظرات  از 

در  که  تندمصرف  کاالهای  خرده فروشی  صنعت  خبرگان 

همچنین  است.  شده  استفاده  می باشند  مطلع  زمینه  این 

به طور هم زمان از تجارب و دانش مشارکت کنندگان در روند 

یکی  است.  شده  گرفته  مساعدت  داده ها  تفسیر  و  تحلیل 

خبرگان  نظر  کسب  روایی،  سنجش  برای  روش ها  بهترین  از 

که موضوع پژوهش را هدف قرار داده اند  گر سواالتی  است، ا

که  به تایید خبرگان برسند، روایی پژوهش نیز تایید می شود 

منظور  به  انتها،  در  شد.  حاصل  وضوح  به  پژوهش  این  در 

کاالهای  صنعت  خبره  نفر  سه  از  مدل،  یابی  ارز و  بررسی 

و  راهنما  )استادان  دانشگاه  خبره  نفر  سه  و  تندمصرف 

یابی کنند که هر شش  ( در خواست شد که مدل را ارز مشاور

خبره، آن را تأیید کردند. جهت سنجش تعیین پایایی نتایج 

کدگذار  دو  موضوعی  درون  توافق  از  مصاحبه ها،  ی  کدگذار

فرایند  این  انجام  تسهیل  جهت  شد.  استفاده  کاپا  روش  با 

بازرگانی  مدیریت  رشته  دکتری  مقطع  آموخته  دانش  یک  از 

( در اعتبارسنجی  درخواست شد تا به عنوان همکار )کدگذار

نماید.  ی  همکار و  مشارکت  پژوهش  کیفی  طرح  یابی  ارز و 

کاپا را نشان دهنده  کیفی، روش  ی از منابع در پژوهش  بسیار

باالترین استاندارد برای ایجاد پایایی می دانند. از طریق این 

ضریب، می توان میزان توافق دو اندازه گیری )توسط دو نفر یا 

کرد. برای محاسبه  یابی  ابزار یا در دو مقطع زمانی( را ارز دو 

به  گذشت مدتی،  از  بعد  روش،  این  در  ی ها  کدگذار پایایی 

ی مجدد تعدادی از مصاحبه ها پرداخته شد.  کدگذار



وشگاه های ...        33 شناسایی پیامدهای به کارگیری فر

کاپای شاخص های مدل پژوهش  که ضریب  همان گونه 

بوده لذا می توان  از 0/8  کلیه ضرایب بیشتر  نشان می دهد، 

نتیجه گرفت که توافق بین دو ارزشیاب، در حد ایده آل بوده 

از شاخص های  به حذف هیچ کدام  ی  نیاز است. درنتیجه 

ممیزی  راهبردهای  همچنین،  نمی باشد.  پژوهش  مدل 

 ، پژوهشگر حساسیت  شامل  پژوهش  این  در  استفاده  مورد 

بازخورد  یافت  در و  یافته ها  تکرار  نمونه،  بودن  متناسب 

خبرگان می باشد )کرسول و همکاران، 2008(. روش پژوهش 

به  و  شده  ارائه  مفهومی  الگوی  اساس  بر  کمی،  بخش  در 

مفاهیم  اساس  بر  بخش  این  در  گردید.  اجرا  علی  صورت 

مدون  گویه،   129 با  ساخته  محقق  پرسشنامه  شده،  طراحی 

شد تا به آزمون پنج گزاره ای برآمده، ماحصل رهیافت کیفی، 

توجه  با  کمی،  رهیافت  روایی  سنجش  برای  شود.  پرداخته 

به اینکه پرسشنامه پژوهش، محقق ساخته است، لذا روایی 

و  بررسی  مورد  ذیل،  شرح  به  ابزار  سازه  و  محتوایی  ی،  صور

به تایید اساتید راهنما و مشاور و خبرگان امر رسیده است.

پرسش  ی،  صور روایی  تایید  اخذ  جهت  ی:  صور روایی   .1

گرفته و از ایشان  نامه ها در اختیار خبرگان و اساتید قرار 

در خصوص نواقص موجود نظرخواهی انجام شد. به این 

ترتیب تغییراتی در نحوه نگارش، جمله بندی و ویرایش 

ی از  گردید و نیز تعدادی سوال غیر ضرور امالیی اعمال 

پرسشنامه حذف شد. 

کاپای شاخص های مدل پژوهش جدول 3- نتایج ضریب 

درصد توافقمؤلفهشاخص

ارتقای فرایند مدیریت 

تجربه مشتری

انسجام بخشی ارتباط برند با مشتری، بهبود بخشی ابعاد تجربه مشتری، افزایش نرخ اکتساب و نگهداشت مشتری، خلق ارزش 

خزید لذت جویانه و سودمندگرایانه برای مشتری، افزایش سطوح وفادارسازی مشتریان به برند، بهبود ترسیم و طراحی نقشه سفر 

 ، یابی رویداد محور مشتری، بهسازی فرایند صالحیت یابی مشتری، تحریک مشارکت مشتریان پیرامون برند، ارتقای بهره وری بازار

ایجاد پدیده هم آفرینی ارزش، ارتقای فرایند مدیریت تجربه مشتری

0/85

توسعه عناصر سازنده برند

گاهی از وجود برند، سهولت یابی روند خلق و انتقال گزاره های ارزش برند، تسهیل شکل گیری جوامع هوادار برند، هم ترازی  افزایش آ

عناصر هویت برند، توسعه راهبردی جایگاه سازی جامع برند، تقویت المان تصویرسازی ذهنی برند، ایجاد جنجال برند، حفظ 

آهنگ شتاب )تکانه( برند، اشاعه برند، متمایزسازی برند، توسعه عناصر سازنده برند

0/81

سهولت دستیابی به 

یابی سیستم اطالعات بازار

-هوش رقابتی، ساده سازی فرایند آزمون و تست بازار -محصول، سهولت دستیابی به  سرعت بخشی به روند اکتساب هوش بازار

یابی یابی، سهولت دستیابی به سیستم اطالعات بازار - بینش مشتری، تسریع فرایند عملکرد تحقیقات بازار بینش بازار
0/92

شتاب دهی روندهای 

تی و مبادالتی معامال

 ، افزایش حجم فروش- سودآوری خرده فروشی آنالین-آفالین، توسعه پذیری سرمایه گذاری های مشترک، بهبود گردش موجودی انبار

تی و مبادالتی یابی و دارایی )بهینه سازی سبد سرمایه گذاری(، شتاب دهی روندهای معامال تسریع نرخ بازده سرمایه گذاری بازار
0/87

بهینه سازی فرایند 

برنامه ریزی استراتژیک 

بازاریابی

، تدوین و  یسک ها و موانع توسعه بازار ، به حداقل رساندن ر سهولت بخشی به روند پیاده سازی و یکپارچه سازی راهبردهای رشد بازار

یع یکپارچه خرده فروشی چند  یابی، پوشش گسترده ساختار کانال های توز اجرای برنامه ریزی اثربخش فرایند ارتباطات یکپارچه بازار

شبکه ای، حداکثر سازی مطلوبیت مکان استقرار جهت تضمین موفقیت عملیات فروشگاه

0/81

انتظار  مورد  ارزش  طرح  با  تبلیغات  و  خدمت  محصول،  خرده فروشی،  یابی،  بازار آمیزه های  عناصر  انطباق پذیری  میزان  افزایش 

مشتریان هدف، بهسازی فضای نمایش عناصر طراحی بازار پردازی ترکیبی بصری، شناسایی و تحلیل فرصت های منحصربه فرد 

یابی - محصول، آسان سازی فرایند النچ و رونمایی از محصول، بهینه سازی فرایند برنامه ریزی استراتژیک بازار گسترش و تکثیر بازار

0/86

پیشبرد راهبردهای عملیاتی 

موسسه ای- نهادی

، سهولت روند بین المللی سازی تجارت کسب وکارهای  فرصت دستیابی به شاخص های صرفه جویی مقیاس-دامنه، توسعه پایدار

خرده فروشی، توسعه برندسازی شهری، پیشبرد راهبردهای عملیاتی موسسه ای- نهادی
0/91
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و  ابعاد  تعیین  و  شناسایی  از  پس  محتوایی:  روایی   .2

ادبیات  مطالعه  طریق  متغیراز  هر  به  مربوط  مولفه های 

و  تهیه  اولیه  پرسشنامه  خبرگان،  با  مصاحبه  و  پژوهش 

در اختیار خبرگان قرار گرفت. بر اساس نظرات اصالحی 

ابزار لحاظ شد،  آنان، اصالحات و تعدیل های اولیه در 

با  مطابق  و  مشاور  و  راهنما  اساتید  ی  همکار با  سپس 

نظرات خبرگان برتر اصالحات ثانویه برای هر ابزار سنجش 

ایشان  دیدگاه های  مبنای  بر  الزم  تغییرات  و  اعمال 

گرفت و در مرحله نهایی، تحت نظارت اساتید  صورت 

ابزار  ، اصالحات نهایی در خصوص هر  راهنما و مشاور

اندازه گیری  ابزار  محتوایی  روایی  ترتیب  این  به  و  انجام 

گرفته شد. در مجموع  مفاهیم مورد تایید و موافقت قرار 

نفر  اندیشه های سه  و  از نظرات، عقاید  ضمن بهره گیری 

و  همگرا  روایی  خرده فروشی،  یابی  بازار حوزه  استادان  از 

گرا مورد استفاده واقع شد. وا

4. تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
کدگذاری باز 

باز آغاز  شد.  ی  کدگذار از اتمام اولین مصاحبه، فرایند  پس 

و  )مقوله ها  بنیادی  کدهای   ، باز ی  کدگذار مرحله  خروجی 

ی باز تا زمان شناسایی  کدگذار ویژگی های مقوله ها( است. 

مقوله اصلی ادامه یافت. در این پژوهش از خالل مصاحبه ها 

تعداد 672 عدد کد ثبت گردید. در حین مصاحبه با کسب 

اجازه از مشارکت کنندگان تمامی مکالمات ضبط و نکات 

فایل  مصاحبه  هر  پایان  از  پس  شد.  ی  بردار یادداشت  مهم 

توصیف ها  و  گفتگوها  کلیه  و  شد  داده  گوش  بارها  صوتی 

خاتمه  از  پس  بالفاصله  درآمدند.  نگارش  به  و  ی  پیاده ساز

ی اولیه به شیوه مقیاس  یافتن هر مصاحبه، تحلیل و  کدگذاز

، انجام و نمونه گیری نیز تا جایی ادامه یافت که اشباع  مستمر

در  پیامدها  شناسایی  پژوهش،  این  در  شد.  حاصل  نظری 

یه  مصاحبه 14 به اشباع نظری رسید و با استمرار و تمدید رو

ی بودند.  مصاحبه، داده ها تکرار

کدگذاری انتخابی 

ی صرفًا برای مقوله اصلی و مقوله های  در این مرحله، کدگذار

نظر  در  نامرتبط  داده های  دیگر  و  پذیرفت  صورت  مرتبط 

که  یافت  ادامه  زمانی  تا  انتخابی  ی  کدگذار نشدند.  گرفته 

زمانی  اشباع  شوند.  اشباع  مرتبط  مقوله های  و  اصلی  مقوله 

داده ها  از  جدیدتری  و  بیشتر  ویژگی های  که  می افتد  اتفاق 

برای  جدیدی  نشانگرهای  ندرت  به  وقایع  و  نشود  حاصل 

ویژگی های موجود ارائه دهند. در این مرحله تعداد 42 مفهوم 

اصلی  مقوله  شش  در  تعداد  این  که  شد  ی  برساخت ساز

ی  محور ی  کدگذار مرحله   )4( جدول  در  شد.  رده بندی 

نمایش داده شده است. 

احصای مضامین 

شده،  مطالعه  کدهای  از  گرفته  شکل  مقوله های  به  توجه  با 

مفاهیم و مقوله ها در جدول )4( نمایش داده شده است.

کدگذاری نظری 

ی  کدگذار مراحل  از  مصاحبه ها  تحلیل  و  ی  کدگذار جهت 

، انتخابی و نظری بر مبنای راهبرد کالسیک گلیزر استفاده  باز

گردید. روش  کد اولیه استخراج  که در مجموع تعداد 672  شد 

پایان  که در  که  اولیه به این شیوه بود  کدهای  دست یافتن به 

ی تک تک جمالت تامل و درنگ  هریک از مصاحبه ها، بر رو

»مفهوم  در  جمالت  از  یک  هر  اصلی  پیام  و  گرفت  صورت 

کلیدی« خالصه و به اختصار ذکر می شد. این روند به دفعات 

کدها،  گردید و در پایان با توجه به تکرار  به طور متناوب تکرار 

ی باز 42 مفهوم معین شد. سپس مفاهیم  گذار کد  در مرحله 

به دلیل کثرت به شش مقوله بر مبنای قرابت معنایی، مفهومی 

و عملیاتی دسته بندی شدند. سرانجام مجموع کدها در شش 

مقوله و 42 مفهوم به شرح جدول )4( شناسایی و جمع بندی 

شده  نمایان   )1( نمودار  در  پژوهش  مدل  نهایت  در  گردید. 

است. 
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جدول 4- مفاهیم و مقوله های تحقیق

مفاهیممقوله

ارتقای فرایند مدیریت تجربه مشتری

انسجام بخشی ارتباط برند با مشتری

بهبودبخشی ابعاد تجربه مشتری

افزایش نرخ اکتساب، حفظ و نگهداشت مشتری

خلق ارزش خرید لذت جویانه و سودمند گرایانه برای مشتریان

افزایش سطوح وفادارسازی مشتریان نسبت به برند

بهبود ترسیم و طراحی نقشه سفر مشتری

بهسازی فرایند صالحیت یابی مشتری

تحریک مشارکت مشتریان پیرامون برند

یابی رویداد محور ارتقای بهره وری بازار

ایجاد پدیده هم آفرینی ارزش

یابی سهولت دستیابی به سیستم اطالعات بازار

-هوش رقابتی سرعت بخشی به روند اکتساب هوش بازار

ساده سازی فرایند آزمون و تست بازار -محصول)بازارسنجی(

- بینش مشتری سهولت دستیابی به بینش بازار

یابی)داخلی-بین المللی( تسریع فرایند عملکرد تحقیقات بازار

توسعه عناصر سازنده برند

گاهی از وجود برند افزایش آ

سهولت یابی روند خلق و انتقال گزاره های ارزش برند 

تسهیل شکل گیری جوامع هوادار برند

همترازی عناصر هویت برند

توسعه عناصر سازنده برند

توسعه راهبردی جایگاه سازی جامع برند 

تقویت المان تصویرسازی ذهنی برند

ایجاد جنجال برند

حفظ آهنگ شتاب)تکانه( برند

اشاعه برند

متمایزسازی برند
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مفاهیممقوله

تی و مبادالتی شتاب دهی روندهای معامال

افزایش حجم فروش- سودآوری)خرده فروشی آنالین-آفالین(

توسعه پذیری سرمایه گذاری های مشترک

بهبود گردش موجودی انبار

یابی و دارایی)بهینه سازی سبد سرمایه گذاری( تسریع نرخ بازده سرمایه گذاری بازار

یابی بهینه سازی فرایند برنامه ریزی استراتژیک بازار

سهولت بخشی به روند پیاده سازی و یکپارچه سازی راهبردهای رشد بازار

یسک ها و موانع توسعه بازار به حداقل رساندن ر

یابی  تدوین و اجرای برنامه ریزی اثربخش فرایند ارتباطات یکپارچه بازار
 )پوشش فعالیت های تبلیغاتی و ترویج فروش(

یع جامع ترکیبی( یع یکپارچه خرده فروشی چند شبکه ای)توز پوشش گسترده ساختار کانال های توز

حداکثرسازی مطلوبیت مکان استقرار جهت تضمین موفقیت عملیات فروشگاه

یابی، خرده فروشی، محصول، خدمت و تبلیغات با طرح ارزش  افزایش میزان انطباق پذیری عناصر آمیزه های بازار
- فرد به فرد( مورد انتظار مشتریان هدف )همخوان سازی مبتنی بر بخش بازار

بهسازی فضای نمایش عناصر طراحی بازار پردازی ترکیبی بصری

- محصول شناسایی وتحلیل فرصت های منحصر به فرد گسترش و تکثیر بازار

آسان سازی فرایند النچ و رونمایی از محصول

پیشبرد راهبردهای عملیاتی موسسه ای- نهادی

توسعه پایدار

فرصت دستیابی به شاخص های صرفه جویی مقیاس-دامنه

مناسب سازی فضای اجرای راهبردهای مسئولیت اجتماعی

توسعه برندسازی شهری

سهولت روند بین المللی سازی
تجارت کسب و کارهای خرده فروشی
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کاالهای تندمصرف نمودار 1- مدل مفهومی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی 

5. یافته های پژوهش در بخش کمی
از  آمده  دست  به  الگوی  به  توجه  با  تحقیق،  کمی  بخش  در 

ساخته،  محقق  پرسشنامه  ابزار  به کارگیری  و  کیفی  بخش 

گرفتند.  قرار  نهایی،  و تحلیل  بررسی  نمونه، مورد  تعداد 192 

یع شاخص های مورد مطالعه تحقیق از آزمون  برای آزمون توز

اساس  بر  است.  شده  استفاده  اسمیرنف   - کولموگروف 

همه  برای  شده  محاسبه  ی  معنی دار سطح  آزمون،  نتایج 

فرض  نتیجه  )در  است   0/05 از  کمتر  تحقیق  شاخص های 

نرمال  از  و  می شود(  رد  داده ها  بودن  نرمال  بر  مبنی  صفر 

از فروض  آن ها حمایت نشده است. یکی دیگر  یع  توز بودن 

بین  شدید  هم خطی  وجود  عدم  تاییدی،  عاملی  تحلیل 

میان  هم خطی  بررسی  برای  می باشد.  مدل  شاخص های 

است.  شده  استفاده  یانس  وار تورم  شاخص  از  شاخص ها 

می توان  باشد  کمتر   4 از  شاخص  این  مقدار  که  صورتی  در 

قابل  و  مطلوب  سطح  در  شاخص ها  میان  هم خطی  گفت 

دارای  تمامی شاخص ها  تحقیق  این  در  می باشد.  قبولی 

یانس کمتر از 4 شده اند. یکی از شاخص های  مقدار تورم وار

استخراج  یانس  وار متوسط  شاخص  همگرا  روایی  بررسی 

سازه های  برای  متغیر  این  مقدار  است.  شده  استفاده  شده 

یانس تبیین شده باالتر از 0/5  مدل دارای مقدار میانگین وار

شده است و نشان از تایید روایی همگرا در مدل می باشد. از 

دیگر شاخص های روایی همگرا شاخص رائو از نظر هنسلر و 

اختیار   0/6 باالی  ی  مقدار است  الزم  که  می باشد  همکاران 

کند. این شاخص نیز برای تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از 

حد مجاز بوده است.
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شاخص  دو  از  تحقیق  متغیرهای  پایایی  بررسی  برای   

پایایی  کرونباخ استفاده شده است.  آلفای  و  ترکیبی  پایایی 

 )1981( الرکر  و  فورنل  گفته  به  بنا  کرونباخ  آلفای  و  ترکیبی 

کافی بودن همگرایی  که نشان از  بایستی 0/7 یا باالتر باشد 

آلفای  مقدار  تحقیق  متغیرهای  تمامی  برای  دارد.  درونی 

از  نشان  که  شده اند  بزرگتر   0/7 از  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ 

یابی  پایایی ابزار اندازه گیری می باشد. از آزمون های دیگر ارز

کیفیت  است.  آن  کیفیت  بررسی  آزمون  اندازه گیری،  مدل 

متقاطع  روایی  با  ک  اشترا شاخص  توسط  اندازه گیری  مدل 

مسیر  مدل  توانایی  واقع  در  شاخص  این  می شود.  محاسبه 

مقادیر  طریق  از  پذیر  مشاهده  متغیرهای  پیش بینی  در  را 

شاخص  این  چنانچه  می سنجد.  متناظرشان  پنهان  متغیر 

الزم  کیفیت  از  اندازه گیری  مدل  دهد،  نشان  را  مثبتی  عدد 

میانگین  اندازه گیری  مدل  کل  بررسی  برای  است.  برخوردار 

مدل  کل  باشد،  مثبت  چنانچه  و  گرفته  را  شاخص  این 

همچنین  است.  برخوردار  مناسبی  کیفیت  از  اندازه گیری 

متقاطع  روایی  شاخص  برای   0.35 و   0.15  ،0.02 مقدار  سه 

مدل  برای  را  یاد  ز و  متوسط  کم،  کیفیت  میزان  ترتیب  به 

برای  آزمون  این  از  حاصل  نتایج  می دهند.  ارائه  اندازه گیری 

میانگین  و  بوده  مثبت  پژوهش  در  موجود  تمامی متغیرهای 

کیفیت  از  نشان  که  است   0/601 برابر  شاخص  این  کل 

مطلوب و باالی مدل  اندازه گیری می دهد. نمودار )2(، مدل 

تخمین  حالت  در  را  چندسطحی  تاییدی  عاملی  تحلیل 

ضرایب استاندارد نشان می دهد. 

تقسیم  دسته  سه  به  ضرایب  یا  و  اعداد  نمودار  این 

می شوند. دسته اول تحت عنوان معادالت اندازه گیری مرتبه 

بین مولفه ها )بیضی( و شاخص های  روابط  که  اول هستند 

اصطالحًا  را  معادالت  این  می باشد.  )مستطیل(  پرسشنامه 

عنوان  تحت  دوم  دسته  گویند،  اول  مرتبه  عاملی  بارهای 

بین  روابط  که  هستند  دوم  مرتبه  اندازه گیری  معادالت 

معادالت  این  که  می باشد،  خود  مولفه های  با  اصلی  ابعاد 

سوم  دسته  و  گویند  دوم  مرتبه  عاملی  بارهای  اصطالحًا  را 

این ضرایب  به  که  ابعاد می باشد  و  بین متغیر اصلی  روابط 

گفته  تاییدی  عاملی  تحلیل  یا  مسیر  ضرایب  اصطالحًا 

می شود. به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل 

تشکیل دهنده هر متغیر از بار های عاملی مرتبه اول استفاده 

که چه  شده است. بارعاملی نشان دهنده این موضوع است 

خود  پنهان  متغیر  توسط  شاخص ها  یانس های  وار از  میزان 

توضیح داده می شود. مقدار این شاخص باید از 5/. بزرگ تر 

این  ی  معنی دار باشد.  معنادار   %95 اطمینان  فاصله  در  و 

بار  که  شاخصی  می آید.  بدست  بوتاسترپ  توسط  شاخص 

عاملی بیشتری داشته باشد، اهمیت باالتری در اندازه گیری 

می کند.  اختیار  پایین تری  رتبه  و  دارد  مربوطه  مولفه 

تمامی شاخص ها دارای بارعاملی بزرگتر از 0/5 و مقدار آماره 

 0/05 از  کمتر  ی  معنادار )سطح  بوده اند   1/96 از  بیشتر  تی 

شده است(.

6. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
آمیخته،  یکرد  رو از  استفاده  با  شد  تالش  تحقیق  این  در 

گردد. بر  پیامدهای به کارگیری خرده فروشی موقت شناسایی 

این اساس، مدل نهایی پژوهش، مشتمل بر 6 مقوله اصلی و 

که از طریق آن به خوبی می توان پیامدهای  42 مفهوم است 

در  کرد.  تفسیر  را  موقت  فروشگاه های  به کارگیری  از  ناشی 

شد  اشاره  حقیقت  این  به  حاضر  پژوهش  مختلف  مراحل 

موقت،  فروشگاه  گون  گونا طرح های  و  قالب ها  ی  برپاساز که 

مقاصد  اهداف،  از  گسترده ای  طیف  یافتن  تحقق  سبب 

و  صنایع  اغلب  به  مربوط  یابی  بازار کلیدی  برنامه های  و 

بازارهای مصرفی، صنعتی و خدماتی خواهد شد و مدیران 

ابزار  ک و به کارگیری این  یابی در صورت شناسایی، ادرا بازار

کاربردپذیر نوین می توانند از مزایای منحصر به فرد این تیپ 

فروشگاه به اقتضای شرایط خود، بهره مند گردند. 
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نمودار 2- مدل تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین ضرایب استاندارد

اقصی  در  موقت  خرده فروشی  پیرامون  پژوهش  چندین 

این  خواستگاه  عمدتا  که  است  گردیده  انجام  جهان  نقاط 

پا و آمریکا منتج می شود.  کشورهای اتحادیه ارو تحقیقات به 

ابعاد متفاوت به عملیات  و  از جنبه های  محققان این حوزه 

خرده فروشی موقت پرداخته و موضوعاتی نظیر نقش فروشگاه 

یج تبلیغات توصیه ای الکترونیکی  در تهییج نیات خرید، ترو

عوامل  برنامه ریزی  برند،  به  نسبت  ی  وفادار تقویت  مثبت، 

گونه های  و  اشکال  فروشگاه،  عملکرد  موفقیت  در  اثرگذار 

مشخصه های  موقت،  برپایی  کارکردهای  فروشگاه،  طراحی 

سفر  نقشه  فروشگاه،  محیطی  جو  طراحی  موقت،  فروشگاه 

ظرفیت  بر  اتکا  با  خارجی  بازارهای  به  الحاق  مشتری، 

قرار  پیشین  شده  انجام  مطالعات  زمره  در  موقت  بازارسنجی 

نموده اند  طراحی  را  مدل هایی  پژوهشگران  اغلب  می گیرند. 

اثر  قبیل  از  محدود  متغیر  چند  تاثیر  یا  ارتباط  به  صرفا  که 

تجارب  بهبودپذیری  بر  موقت  خرده فروشی  موقت  ی  راه انداز

لذت جویانه مشتریان، تاثیر عناصر طراحی اتمسفر فروشگاه بر 

، رابطه میان اهداف  تمایل مصرف کنندگان به پرداخت بیشتر

یابی و نوع فعالیت فروشگاه موقت، ارتباط بین ویژگی های  بازار

تاثیر  برند،  از  ذهنی  تصویر  ارتقای  و  موقت  استقرار  مکان 

یابی  اشکال مختلف طراحی موقت بر پیشبرد برنامه های بازار



یور 1401  40      شماره 114، مرداد و شهر

تمرکز یافته اند و با توجه به بررسی و مطالعه پیشینه های حوزه 

کنون هیچ گونه مدل جامع و یکپارچه ای  خرده فروشی موقت، تا

طراحی  موقت  خرده فروشی  به کارگیری  پیامدهای  زمینه  در 

وجود  با  است  ی  ضرور نکته  این  ذکر  است.  نشده  تدوین  و 

 ، کشور خرده فروشی  صنعت  در  موقت  فروشگاه های  استقرار 

کافی است.  نا و  این حوزه محدود  و دانشی  مطالعات نظری 

بر همین اساس پژوهشگران در راستای ارتقای جنبه ها و ابعاد 

نظری و علمی فعالیت های خرده فروشی موقت فرایند تحقیق 

را پایه ریزی نمودند. پژوهش حاضر به طور هم زمان از دو جنبه 

روش شناسی و ارائه مدل نظری، نوآورانه تلقی می گردد و وجوه 

به مجموعه مطالعه های حیطه خرده فروشی  تمایز آن نسبت 

ی پژوهش، متجلی می شود.  موقت در ترسیم مدل و متدولوژ

 ، ی پژوهش حاضر نکته قابل تامل دیگر در توصیف ابعاد نوآور

عنوان  به  تندمصرف  کاالهای  خرده فروشی  صنعت  انتخاب 

مورد مطالعه پژوهش می باشد، پژوهشگر در روند مطالعه فعلی 

صنعت  به  متعلق  پیشرو  کارهای  و  کسب  از  مجموعه ای 

عمده ای  دالیل  به  بنا  را  تندمصرف  کاالهای  خرده فروشی 

مستقیم  یع  توز شبکه های  روزافزون  گسترش  و  رشد  جمله  از 

در  پرگردش  کاالهای  با  مرتبط  شرکت های  فرانچایزینگ  و 

 ، کشور ایران و تاثیر فزاینده این صنعت به سبب توسعه پایدار

گزینش نموده است. 

پیامد  ترین  مهم  که  است  آن  از  کی  حا تحقیق  نتایج 

که الزم است مورد  ی فروشگاه های موقت  حاصل از راه انداز

توجه مدیران کسب و کار قرار گیرد نقش خرده فروشی موقت 

مدیران  است.  مشتری  تجربه  مدیریت  فرایند  ارتقای  در 

فروشگاه  به کارگیری  با  مصرف  تند  صنایع  کارهای  و  کسب 

از اصول مربوط به طراحی فضای محیطی،  ی  و پیرو موقت 

مکان یابی و زمان بندی فعالیت فروشگاه شرایط بهبود پذیری 

ابعاد تجارب خرید مشتریان را مهیا می نمایند. مقوله ارتقای 

از  که  دربرگیرنده ده مفهوم می باشد  مدیریت تجربه مشتری 

میان مفاهیم مزبور بهبود ترسیم و طراحی نقشه سفر مشتری 

همسو با مطالعه رودکوفسکی )2020( می باشد.

یابی  بازار اطالعات  سیستم  به  دستیابی  سهولت  مقوله 

یک پیامد منتج از به کارگیری فروشگاه موقت است که مطابق 

ی خرده فروشی موقت چگونگی  با مضامین این مقوله برپاساز

الزمه  که  را  یابی  بازار تحقیقات  فرایند های  کردن  اجرایی 

پیرامون طراحی  کار  و  کسب  کلیه تصمیم گیری های مدیران 

 - محصول  آمیزه های  خرده فروشی،  یابی  بازار آمیزه  عناصر 

بازار می باشد، تسهیل خواهد  تقسیم  راهبردهای  و  خدمات 

جهت  را  موقت  فروشگاه  به کارگیری   ،)2018( وارنابای  کرد. 

- بینش مشتری، موثر قلمداد کرده است.  کتساب بینش بازار ا

یک  یابی  بازار استراتژیک  برنامه ریزی  فرایند  ی  بهینه ساز

از استقرار فروشگاه موقت به شمار می رود. نتایج  پیامد دیگر 

مدیران  برای  را  ی  کار و  ساز  موقت،  فروشگاه  می دهد  نشان 

یابی فراهم می آورد که به موجب دایر نمودن آن، برنامه ریزی  بازار

یابی  بازار کلیدی  راهبرد های  از  ی  بسیار ی  پیاده ساز پیرامون 

که تحقق اثربخش آن ها مستلزم مشغولیت مصرف کنندگان با 

یابان می باشد  ی تعامل گسترده با بازار برندها و همچنین برقرار

دهند.  انجام  شده  ی  متمایز ساز اسلوب  یک  طراحی  با  را 

خرده فروشی موقت، سلسله مراحل دستیابی به اهداف رشد 

یابی هموار و تسهیل می سازد  و توسعه بازار را برای مدیران بازار

و  اقدامات  برنامه ها،  طرح ریزی  روند های  ی  بهساز سبب  و 

یابی می شود. مفهوم سهولت بخشی  تمهیدات راهبردی بازار

از  بازار  ی راهبردهای رشد  ی و یکپارچه ساز به روند پیاده ساز

نظر معنایی همسو با مطالعات وارنابای )2018( می باشد.

یک پیامد دیگر ناشی از استقرار فروشگاه موقت در ارتباط 

مدیران  آن  پیرو  که  می باشد  برند  سازنده  عناصر  توسعه  با 

خرده فروشی  پتانسیل  از  استفاده  با  یابی  بازار و  برندینگ 

، المان های و راهبرد های  ی از عناصر موقت می توانند بسیار

رشد برند را توسعه دهند. فروشگاه موقت به علت بهره مندی 

و  ساخت  مراحل  در  برانگیز  تعامل  و  جذاب  ماهیت  از 

ی  برند و متمایز ساز برند، جایگاه یابی  یج عناصر هویتی  ترو

بر جای  را  توجهی  تاثیر شایان  برند  ک شده  ادرا تداعی های 

ایجاد  برندها،  پیشنهادی  ارزش  گزاره های  تبیین  می گذارد. 
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شفافیت و وضوح نسبت به کلید برندهای برتر برند در اذهان 

فروشگاه  پیرامونی  محیط  گرد  گردا هدف  جوامع  عمومی 

ی فروشگاه های موقتی  موقت سهولت خواهد یافت. برپاساز

در قالب گونه های مختلف به مثابه یک فعالیت منحصر به 

فرد برند موجب اشاعه عملکرد کلی برند در سطوح بازارهای 

 - آفالین  توصیه ای  تبلیغات  تقویت  و  بین المللی  داخلی- 

بین  برند  شده  تفسیر  صفات  و  مزیت ها  برتری  حول  آنالین 

و  برند  از  گاهی  آ افزایش  مفاهیم  می شود.  مصرف کنندگان 

 )2018( وارنابای  پژوهش  یافته های  بر  منطبق  برند  جنجال 

اسپنا  راسو  مطالعه  با  و  می باشد   ،)2014( کوپی  پیکوت  و 

ک می باشد.  )2018(، دارای وجوه اشترا

پیامد  یک  مبادالتی  و  تی  معامال روندهای  شتاب دهی 

می شود.  تلقی  موقت  خرده فروشی  استقرار  برآیند  از  دیگر 

موقت  خرده فروشی  فعالیت  مختلف  طرح های  ی  راه انداز

را  ی  سود آور و  فروش  حجم  افزایش  اهداف  به  نیل  مسیر 

یابی می توانند دسته  سهولت می بخشد. مدیران فروش - بازار

حتی  یا  نوآورانه  خدمات  و  محصوالت  عمیق  بندی های 

محیطی  فضای  درون  را  قدیمی  و  اضافه  کاالهای  موجودی 

مملو از محرک های چند حسی ارائه نمایند و شاهد رشد قابل 

مالحظه ای در باب افزایش نرخ بازده فروش و سهم بازارهایشان 

مجذوب کننده  طراحی   .)2017 وارنابای،  و  )تایویه  شوند 

قالب های فروشگاهی موقت از قابلیت باالیی جهت افزایش 

نرخ پاخور مصرف کنندگان برخوردار هستند و متعاقبا تقویت 

جریان رفت و آمد افراد نتایج خوشایندی را در حیطه ارتقای 

مفاهیم  داشت.  خواهد  دنبال  به  ی  سودآور و  فروش  رشد 

افزایش حجم فروش و بهبود گردش موجودی با دستاوردهای 

مطالعات وارنابای )2018( و کوپی )2014( هم راستا هستند.

موقت  خرده فروشی  استقرار  از  حاصل  پیامد  ششمین 

منتهی  نهادی   - موسسه ای  عملیاتی  راهبردهای  پیشبرد  به 

می شود. خرده فروشی موقت نقش های حمایتی و ارزشمندی 

از راهبردهای عملیاتی نهادی  ی  را در پیشبرد طیف بیشمار

گون باالخص صنعت خرده فروشی  کسب و کارهای صنایع گونا

متعدد  گونه های  ی  راه انداز می کند.  ایفا  تندمصرف  کاالهای 

سبک های موقت که هر نوع آن از ویژگی ها و کارکردهای ویژه ای 

برخوردار است، موجب پیدایش فرصت هایی ناب برای شرکا 

انواع  ساختن  محقق  به  گرایش  جهت  مشترک  بازار  رقبای  یا 

شرکای  تا  می شود  مشترک  ی های  همکار و  ی ها  گذار سرمایه 

فرصت های  پتانسیل  از  بهره گیری  با  بتوانند  خرده فروشی 

شاخص های  به  یافتن  دست  مراحل  شده،  داده  تشخیص 

هزینه های  کاهش  توسط  را  دامنه   - مقیاس  صرفه جویی 

کسب  تحقیق- توسعه، تولید و فروش تسریع نمایند. مدیران 

و کارها در کلیه صنایع موجود برای انعکاس و انتشار اعمال، 

فعالیت ها و برنامه های مبتنی بر رسالت مسئولیت اجتماعی 

می توانند از اشکال فروشگاه موقت خصوصا قالب اجتماعی 

کارهایی  و  کسب  مدیران  گردند.  بهره مند  پایدار  توسعه  و 

الحاق  و  بین المللی  بازارهای  به  ورود  اهداف  و  مقاصد  که 

ی  راه انداز طریق  از  می نمایند  تعقیب  را  جهانی  تجارت  به 

در  موقت  ی  )برپاساز منتخب  مکان های  در  موقت  فروشگاه 

پرتردد شهری( می توانند  و مناطق مرکزی  نوآورانه  کز خرید  مرا

مبادرت  جدید  بازارهای  خرده  ی  ساختار جذابیت  آزمون  به 

مراحل  حین  محتمل  یسک های  ر و  هزینه ها  کلیه  و  ورزند 

مقدماتی ورود به بازارهای فراملی را به حداقل برسانند. در این 

کارهای  کسب و  ی  مقوله مفهوم سهولت روند بین المللی ساز

وارنابای  یافته های مطالعات  بر  خرده فروشی مشابه و منطبق 

)2018(، پیکوت کوپی )2013( و پومودورو ) 2018( می باشد.

پیشنهادات و توصیه های سیاستی

کلیه  با  ارتباط  در  تحقیق  از  مستخرج  نتایج  اساس  بر 

توصیه های  مجموعه  پژوهش،  مدل  از  برآمده  مقوله های 

صنایع  مختلف  حوزه های  مدیران  به  ذیل  سیاستی 

خرده فروشی کاالهای تندمصرف پیشنهاد می شوند: 

محیط  ی  آماده ساز مراحل  در  تحقیق  نتایج  به  توجه  با   .1

آنالین خرده فروشی موقت، نقش عوامل خلق  یا  فیزیکی 

جو  فرد  به  منحصر  طراحی  و  جویانه  لذت  ارزش های 
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محیطی فروشگاه را در انتقال جنبه های حسی - عاطفی 

و نمادین تجارب دلپذیر مشتریان، حائز اهمیت بدانند. 

گاه باشند که مولفه های طراحی و الگوهای  مدیران باید آ

ابعاد  تمامی  ارتقای  در  موقت  محیطی  فضای  چیدمان 

و  نشانه ها  ئم،  عال از  و  است  تاثیرگذار  مشتریان  تجربه 

فروشگاه  خدمات رسانی  فضای  توسعه  در  سازه هایی 

بر بهبود تجارب مثبت  که عالوه  موقت استفاده نمایند 

و  هیجان  جوانب  ارتقای  به  منجر  مشتریان،  پایدار  و 

مجذوبیت شخصیت برند شود.

)تکانه(  شتاب  عنصر  حفظ  جهت  برنامه ریزی  ضرورت   .2

موقت،  فروشگاه های  استقرار  با  یابی  بازار مدیران  برند، 

نوآورانه  ایده های  جذب  جهت  را  ناب  فرصت هایی 

نتایج  به  توجه  با  می نمایند.  پدیدار  مصرف کنندگان 

یابی  بازار و  برندینگ  حوزه های  مدیران  به  تحقیق 

شرکت های صنعت کاالهای تندمصرف توصیه می شود 

و  نوسانات  با  مواجهه  در  برند،  ی  متمایز ساز جهت  که 

محیطی،  کالن  و  خرد  عوامل  اجتناب ناپذیر  تغییرات 

بهره مند  موقت  فروشگاه  گون  گونا قالب های  پتانسیل  از 

ی  بهساز برای  را  خود  بازارشناسی  اطالعات  و  گردند 

سایه  در  یابی  بازار تدابیر  پیرامون  تصمیم گیری  فرایند 

حمایت فعالیت های خرده فروشی موقت، ارتقا دهند.

میزان  سنجش  و  آزمون پذیری  تحقیق،  نتایج  به  توجه  با   .3

ی  پیاده ساز و  هدف  بازار  جدید  بخش های  جذابیت 

کاربردهای  زمره  در  همواره  بازار  توسعه  راهبرد های 

یابی برشمرده می شود، به کارگیری  عملکرد تحقیقات بازار

در  را  یابی  بازار مدیران  مهارت های  موقت  فروشگاه 

تحقیقات،  از  گونه  این  اجرایی  روند های  ی  بهینه ساز

یابان برای تسریع مراحل شناسایی  تقویت می نماید. بازار

محیطی  شرایط  یابی  ارز و  بازار  فرصت های  تحلیل  و 

کار در سطوح  کسب و  که منجر به نفوذ بیشتر  یابی  بازار

خرده فروشی  فضای  از  می توانند  نیز  شد  خواهد  بازار 

موقت بهره مند گردند. 

کارهای صنایع  4. با توجه به نتایج تحقیق، مدیران کسب و 

انعکاس  منظور  به  تندمصرف  کاالهای  خرده فروشی 

می توانند  پایدار  توسعه  یکرد  رو بر  مبتنی  فعالیت های 

 ، محور پایدار  موقت  خرده فروشی  ی  راه انداز طریق  از 

و  اجتماعی  محیطی،  یست  ز ابتکارات  و  دغدغه ها 

کار را به تصویر بکشانند. به کارگیری  کسب و  اقتصادی 

عرضه  فروشگاه،  اتمسفر  طراحی  در  سبز  عناصر 

ی  معمار در  ی  انرژ از  بهینه  ی  بهره ور و  سبز  محصوالت 

بودن  یست  ز محیط  دوستدار  جنبه  فروشگاه،  ساختار 

شخصیت برند را تقویت نمایند.

بی نظیر  کاربردهای  از  یکی  تحقیق،  نتایج  به  توجه  با   .5

تسهیل گر  ابزار  عنوان  به  آن  نقش  موقت،  خرده فروشی 

مراحل  طی  کار  و  کسب  ی  بین المللی ساز فرایندهای 

راهبردهای  اتخاذ  و  بین المللی  جدید  بازارهای  به  ورود 

و  هدف  بازارهای  انتخاب  و  بخش بندی  اثربخش 

تعیین  حول  ی  تصمیم ساز می باشد.  برند،  جایگاه یابی 

ادغام،  کتساب،  )ا خارجی  بازارهای  به  ورود  راهبردهای 

مشارکت،   ، امتیاز اعطای  مشترک،  ی  سرمایه گذار

 - مستقیم  صادرات  قراردادی،  تولید  کامل،  مالکیت 

غیرمستقیم(، مستلزم تدوین یک برنامه جامع تحقیقات 

و  خرد  عوامل  تمامی  پایش  امکان  که  است  یابی  بازار

سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  محیط  به  مربوط  کالن 

و  ساخته  میسر  بین المللی  یابان  بازار برای  را  حقوقی   -

ی  متناسب ساز جهت  را  مدیران  مهارت های  و  دانش 

مصرف کنندگان  ایده آل  انتظارات  با  یابی  بازار آمیخته 

خارجی بهبود بخشد.

رشته  در  دکتری  دوره  رساله  از  شده  برگرفته  مقاله  این 

قزوین  واحد  آزاد  دانشگاه  یابی  بازار بازرگانی-  مدیریت. 

است.
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