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مقدمه 
کسبوکارهای شهری شامل فعالیتهایی هستند که خرید و تولید کاال و خدمات را با هدف فروش آنها بهمنظور کسب
سود دربرمیگیرند .مؤلفههای متعدد کسبوکارهای شهری در ابعاد مختلف ،با ویژگیهای مکانی و جغرافیایی مرتبط
هستند (باتی و برون2335 ،؛ بو و وانگ)1623 ،؛ درحالیکه در گذشته کمتر به پارامترهای مکانی در کسبوکارهای
شهری توجه شده است (کونز و راتلیف .)1621 ،تحلیلهای مکانی در توسعة کسبوکارهای شهری اهمیت فراوانی دارند
و به درک بهتر رفتار بازار ،رقبا و مشتریها در فضای شهرها میانجامند (کیتا و همکاران1620 ،؛ چایدوری.)1620 ،
تحلیلهای مکانی به همة شرکتها ،اعم از تجاری ،بازرگانی ،خدماتی ،صنعتی و تولیدی کمک میکنند تا بتوانند
راهبردهای توسعهای خود را بهصورت بهینهتری تعیین و اجرا کنند (اسمعیل و بشیر .)1620 ،با ترکیب دادههای مکانی و
توصیفی مناطق مختلف شهری ،امکان رسیدن به خروجیهای مناسب مانند تصمیمگیری بهتر ،بهینهسازی و سادهکردن
فرایندهای مهم و کاربردی ،همچنین بهبود عملکرد و ارتباط با مشتری میسر خواهد شد (هس و همکاران1660 ،؛ کیتا و
همکاران.)1620 ،
امروزه سیستمهای اطالعاتی و کامپیوتری متعددی برای ارائة اطالعات در زمینههای مختلف کسبوکارهای شهری
توسعه داده شدهاند .یکی از این سیستمها که با اهداف مکانی یا جغرافیایی در حوزة کسبوکارهای شهری کاربرد دارد،
GIS

2

است (پیک1660 ،؛ چایدوری.)1620 ،

GIS

را میتوان سیستم اطالعاتی کامپیوتر-مبنا متشکل از سختافزار،

نرمافزار ،افراد ،دادهها ،روشها و مدلها دانست که بهمنظور جمعآوری و ذخیرهسازی دادههای مکانی و توصیفی،
مدیریت و نمایش دادهها ،پرسش و پاسخ ،پردازش و تحلیل دادهها و تولید اطالعات جغرافیایی و نمایش این اطالعات
کاربرد دارد (گالبریت و کونین1662 ،؛ کیتا و همکاران1620 ،؛ بو و وانگ .)1623 ،با توجه به پیچیدگیهای فضای
شهری GIS ،میتواند تحلیلهای مکانی پیچیده را مدلسازی و راهحلهای مناسبی را ارائه کند .این فناوری با بهرهگیری
از توابع توانمند خود ،به تصمیمگیریهای دقیق و مدیریت بهینة منابع در فضای شهری منجر میشود (کچاگیوگلو،
 .)1623برآوردهای معتبر نشان میدهد  06درصد اطالعات مربوط به پدیدههای مختلف در محیط ،وابسته به مکان و
موقعیت آنهاست؛ به همین دلیل هیچ حد و مرزی برای کاربردهای

GIS

در زمینههای مختلف قابلتصور نیست

(چایدوری.)1620 ،
فناوری  GISدر بحث توسعة کسبوکارهای شهری مزایا و ویژگیهای بالقوهای دارد (بو و وانگ1623 ،؛ کچاگیوگلو،
:)1623
افزایش سرعت :پردازش سریع دادهها ،کاهش زمان محاسبات و افزایش بهرهوری.
افزایش دقت :در تصمیمگیریهای انسان که بدون استفاده از ابزارهای اطالعاتی صورت میگیرد ،دقت انجام کار متغیر
است؛ درحالیکه فناوری  ،GISدقت زیاد و ثابتی را در تصمیمگیریها ایجاد میکند؛ بنابراین تحلیل دادههای مکانی و توصیفی
مربوط به اجزای اصلی یک سیستم کسبوکار شهری شامل مشتری ،رقبا و بازار ،با دقت بیشتری انجام میشود.
انجام حجم زیاد پردازش و ارائة راهکار مناسب :صاحبان و مدیران کسبوکارهای کوچک و بزرگ ،باید حجم زیادی
از اطالعات ،مانند موقعیت جغرافیایی ،آدرس ،محدودة سرویسدهی ،مناطق فروش و مسیرهای تحویل را در یک منطقه
تحلیل و مدیریت کنند GIS .با بهرهگیری از توابع کاربردی خود قادر به پردازش و تحلیل حجم زیادی از اطالعات است
که انسان در حالت معمولی قادر به انجام آن نیست (چایدوری1620 ،؛ بو و وانگ.)1623 ،
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در زمینههای مختلف کسبوکارهای شهری مانند برنامهریزی،
2

سرمایهگذاری و تحلیل مشتریان پرداخته شده است .تزنگ و همکاران ( )1661در پژوهش خود گزینههای مکانی
مناسب برای تأسیس رستورانها در ژاپن را با توجه به پنج معیار حملونقل ،مناطق تجاری ،اقتصادی ،رقابت و
محیطزیست و یازده زیرمعیار هزینة اجاره ،هزینة حملونقل ،دسترسی به سیستم حملونقل ،جرم ،اندازة پارکینگ ،راحتی
دفع زباله و ظرفیت فاضالب ،حجم عابر پیاده ،تعداد رقبا ،شدت رقابت ،اندازة منطقة تجاری که رستوران در آن قرار
میگیرد و وسعت امکانات عمومی با بهکارگیری فرایند  AHP1ارزیابی کردند .مطالعهای مشابه را نیز فاگیر ( ،)1620در
شهر سودان برای شناسایی مناطق مناسب تأسیس رستوران انجام داده است.
رینگو ( )1663مناطق مناسب برای تأسیس فروشگاه قهوه را با استفاده از

GIS

ارزیابی کرد و نتیجه گرفت مناطق

مناسب در حومة شهر قرار دارد و از خانوادههایی با تحصیالت و درآمد باال تشکیل شده است .نتایج این مطالعه میتواند
برای رشد و گسترش کسبوکار عموم مردم ،بازاریابان و کارآفرینان قهوه در منطقه مفید باشد .لین و زو (حاصل )1629
در پژوهش خود از دو مدل  Huffو  AHPبرای انتخاب مناطق مناسب جهت تأسیس کافیشاپ استفاده کردند .در این
پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل معیارها از دو نرمافزار  ArcGISو  ERDASاستفاده شد .این معیارها در دو گروه معیارهای
اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی قرار گرفتند .عالوهبر مقایسة دو مدل ،با اضافهکردن مدل  Huffبهعنوان معیار به ساختار
 ،AHPنتیجهای از ترکیب این دو مدل نیز حاصل شده است .درنتیجه ،سه نقشه شامل مکانهای بهینه بهکمک مدل
AHP ،Huff

و مدل ترکیبی

AHP-Huff

حاصل شد .از مقایسة این سه نقشه با وضعیت فعلی ،مناطق مناسب برای

ایجاد یک کافیشاپ جدید در سانفرانسیسکو انتخاب شده است .نتیجه نشان میدهد معیار اصلی مؤثر بر عملکرد
کافیشاپها ،نرخ جریان مراجعهکنندگان است .چاکن ( )1621نیز برای تعیین مکانهای مناسب فروشگاه در شهر سویا
کشور اسپانیا ،از این دو روش استفاده کرد .نتایج پژوهش او بیانگر کارایی زیاد ادغام  GISو  AHPبرای تعیین مکانهای
مناسب فروشگاههاست.
با توجه به ارتباط زیاد کسبوکارهای شهری با دادهها ،اطالعات و فرایندهای مکان-محور ،هدف پژوهش حاضر
بررسی کاربردهای

GIS

در توسعة کسبوکارهای شهری است .همچنین مکانهای مناسب برای تأسیس رستوران در

شهر بابلسر استان مازندران نیز بر مبنای مدلهای  GISبرای مطالعه تعیین شدند.

روشپژوهش 
در این مطالعه ،ابتدا کاربردهای

GIS

بهعنوان فناوری اطالعاتی مناسب برای توسعه و بهبود کسبوکارهای شهری به

روش کتابخانهای بررسی و مطالعه شد .در ادامه ،بهعنوان یکی از کاربردهای  GISدر محیط شهری ،ارزیابی گزینههای
مکانی و انتخاب مناسبترین مکان برای تأسیس رستوران در شهر بابلسر استان مازندران ،با استفاده از روش تلفیقی
بهترین-بدترین 9بهعنوان یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره و ابزارهای تجزیه و تحلیل  ،GISصورت گرفت .در
این مرحله ،ابتدا معیارهای مؤثر بر تأسیس رستوران تعیین شد و محاسبة وزن هریک از آنها با استفاده از روش بهترین-
بدترین و دیدگاههای متخصصان (رستورانداران) صورت گرفت .سپس با استفاده از مدل ترکیب خطی وزندار ()0WLC
مبتنی بر  ،GISنقشههای معیار و وزنها ادغام شده و نقشة اولویت گزینههای رستورانها تولید شده است.

1. Tzeng
2. Analytic Hierarchy Process
3. Best-Worse
4. Weighted Linear Combination
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منطقةموردمطالعه 
شهر بابلسر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران است که در مصب رودخانة بابلرود ،در کرانة جنوبی دریای خزر و در
 51درجه و  90دقیقة طول جغرافیایی و  90درجه و  02دقیقة عرض جغرافیایی قرار دارد .این شهر از گذشتههای دور در
زمینة جذب مسافران و گردشگران از موقعیت ویژهای برخوردار بوده است .در سالهای اخیر ،توسعة شهرنشینی و گسترش
شهری در این شهر ،سبب افزایش جمعیت آن شده است .با توجه به اهمیت بخش گردشگری بهعنوان یکی از
پردرآمدترین فعالیتهای اقتصادی ،ایجاد زیرساختهای توریستی مانند رستورانها ،اهمیت فراوانی یافته است .شکل 2
موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل.5منطقةموردمطالعه 



روشبهترین -بدترین 
روش بهترین-بدترین یکی از جدیدترین و کاراترین تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است که بهمنظور وزندهی
عوامل و معیارهای تصمیمگیری کاربرد دارد و اولین بار رضایی ( )1625آن را ارائه داده است .روش بهترین-بدترین نیز
مانند روش  AHPاز مقیاس  3امتیازی برای بیان ترجیحات و قضاوتها استفاده میکند .در این روش از میان معیارهای
مورد استفاده در پژوهش ،ابتدا یک معیار بهعنوان بهترین (مهمترین) و یک معیار بهعنوان بدترین (کماهمیتترین) تعیین
میشود .سپس ارجحیت بهترین معیار از سایر معیارها و ارجحیت همة معیارها از بدترین معیار مورد بررسی میشود؛ برای
مثال ،در جدول زیر معیار

C3

امتیازی صورت گرفته است.

بهترین معیار انتخاب است و تعیین ارجحیت آن از دیگر معیارها براساس طیف  2تا 3
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جدول.5مقایسةزوجیبهترینمعیار نسبتبهدیگرمعیارها 
معیارها 

 C1

C2

C3

 C3

3

9

2

معیار  C1بدترین معیار در نظر گرفته شده و ارجحیت همة معیارها با آن تعیین شده است.
جدول.4مقایسةزوجیدیگرمعیارهانسبتبهبدترینمعیار 
معیارها 

C1

C1

2

C2

5

C3

3

پس از این ،با استفاده از مدل بهینهسازی که در رابطة  2آمده ،محاسبة وزن معیارها و مقدار
این مدل را میتوان در نرمافزارهایی مانند

Lingo



صورت گرفت است.

اجرا کرد .برای تجمیع نظرات کارشناسان و تعیین وزن هریک از

معیارها میتوان از دو روش میانگین حسابی و هندسی استفاده کرد (مالچفسکی و رینر )1625 ،که در این پژوهش از
میانگین هندسی استفاده شده است.
min 

s.t.

WB
 a Bj  , for all j
Wj

()2

 a jW  , for all j

Wj
WW

Wj  0, for all j  Wj  1
j

در ادامه ،با توجه به مطالعات ،پژوهشها ،نظرسنجی متخصصان و کارشناسان و درنظرگرفتن شرایط جغرافیایی،
اجتماعی و کالبدی منطقة مورد مطالعه ،معیارهای مؤثر بر تعیین مناطق مناسب برای تأسیس رستوران در شهر بابلسر
استان مازندران شناسایی شدند .این معیارها شامل نزدیکی به خیابانهای اصلی شهر ،نزدیکی به جاذبههای توریستی،
وضعیت اقتصادی ،تراکم جمعیت ،نزدیکی به مراکز اداری و تفریحی ،نزدیکی به میدانها اصلی و فاصله از کاربریهای
مشابه است 96 .رستوراندار در سطح شهر ،پس از تهیة معیارهای مورد استفاده در پژوهش بهکمک پرسشنامه و
اولویتبندی به روش بهترین-بدترین وزن هر معیار را محاسبه کردند.
روشWLC

در این پژوهش بهمنظور ترکیب نقشههای معیار و وزن هریک از آنها از روش

WLC

استفاده شد (جلوخانی نیارکی،

1629؛  .)1620بدین منظور ابتدا داده مکانی معیارها آماده و با استفاده از ابزارهای  GISآماده گردید (حسنی و همکاران،
 .)1625روش

WLC

رایجترین تکنیک در آنالیزهای تصمیمگیری چندمعیاره است .با توجه به رابطة  ،1این روش بر

مفهوم میانگین وزنی استوار است .تحلیلگر یا تصمیمگیرنده بهشکلی مستقیم بر مبنای اهمیت نسبی هریک از معیارهای
مدنظر ،وزنهایی به آنها اختصاص داد .سپس بهکمک ضرب وزن نسبی هریک از معیارها در مقادیر آنها ،مقدار نهایی
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هر گزینه محاسبه شد .پس از این ،گزینههایی که بیشترین مقدار را داشته باشند ،مناسبترین گزینه برای هدف مورد نظر
خواهند بود.
n

) V(Ai ) = w k v(a ik

()1

k 1

 wkوزن معیارها v(aik) ،مقادیر معیارها و ) V(Aiمقدار کلی گزینة  iام است .در انتها ،گزینههای موجود در نقشة نتایج
به سه کالس مناسب ،متوسط و نامناسب طبقهبندی و مساحت هریک از آنها محاسبه شد .همچنین با توجه به نتایج،
بررسی وضعیت رستورانها در شهر بابلسر صورت گرفت.

افتهها 
بحثوی 
در این بخش در گام اول ،کاربردهای  GISدر کسبوکارهای شهری بیان شده و پس از آن نتایج مطالعة موردی کاربرد
 GISدر تعیین مکانهای مناسب برای تأسیس رستوران در شهر بابلسر ارائه شده است.
کسبوکارهایشهری 

کاربردهایGISدر

بهطورکلی بهکمک  GISمیتوان حجم زیادی از پرسشهای صاحبان کسبوکار در زمینة بهبود و توسعة کسبوکارهای
شهری را بهخوبی پاسخ داد .این پرسشهای شش گروه اصلی چه کسی؟ چه وقت؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ و چه چیزی؟ را
دربرمیگیرند .مجموعه پرسشهایی که  GISمیتواند در زمینة بهبود و توسعة کسبوکارهای شهری پاسخ دهد در شکل
 1آمده است .این پرسشها فضا ی وسیعی را از نظر مکانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زمانی ،کیفی و کمی در کسبوکارهای
شهری شامل میشوند .با توجه به قابلیتهای  GISدر تحلیلهای مکان-محور مانند بررسی توزیع ،پراکنش و تغییرات
مکانی پدیدهها ،تحلیلهای شبکه و تعیین مجاورت مکانی ،بهخوبی میتوان از این سیستم برای پاسخ به پرسشهای
مرتبط با بهبود و توسعة کسبوکارهای شهری استفاده کرد.

یدهد 
کسبوکارهایشهریپاسخم 

پرسشهاییکهGISدرراستایبهبودفضای

نمونههاییاز

شکل.4
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بهکمک

GIS
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میتوان دادههای اقتصادی و اجتماعی کسبوکارهای شهری و دادههای مکانی مربوط به مشتریان،

رقبا و بازار را یکپارچه کرد و با تحلیل و مدلسازی مکان-محور دادهها ،به نتایجی برای توسعه و بهبود کسبوکارهای
شهری دست یافت .از جمله کاربردهای

GIS

در بهبود و توسعة کسبوکارهای شهری میتوان موارد زیر اشاره کرد:

تحلیل رفتار مشتری ،تحلیل رقبای کسبوکار ،تحلیل و پیشبینی وضعیت بازار ،تحلیل مناطق فروش ،سیستمهای
بازاریابی ،سیاست تبلیغات ،واردات موازی و کنترل سیاستهای قیمتگذاری ،بازاریابی مکانی و رفتار مکانی مصرفکننده،
نمایش و به تصویر کشیدن مشتریان ،انتخاب بهترین مکانها ،مسیریابی فروش ،خدمات مبتنی بر محل استقرار مشتریان
و تدوین راهبردهای تجاری در فضای شهری .
لهایمربوطبهمشتری 
تحلی 

پایگاه دادة مشتریان یکی از منابع مهم اطالعاتی در کسبوکارهای شهری محسوب میشود .درک و فهم رفتار مکانی
مشتریها ،یکی از نقاط حساس و اساسی در موفقیت هر کسبوکار شهری است .ایجاد تصویر کلی و چندبعدی از پایگاه
دادة مشتریان در تعیین محدوده ،طرح و اندازهگیری مناطق بازاریابی و مهمتر از همه یافتن مشتریان بیشتر در محدودة
مکانی خاص ،نقش مهمی در بهبود کسبوکار دارد (مگویر ،2335 ،مگویر و همکاران .)1660 ،صاحبان کسبوکارهای
شهری بهکمک

GIS

میتوانند رفتار مشتریان را مدلسازی و پیگیری کنند و .همچنین قادرند به این پرسشها پاسخ

دهند که مشتریان کسبوکار چه کسانی هستند ،بهترین آنها چه کسانی محسوب میشوند و در چه موقعیتهای مکانی
قرار دارند؟ مشتریان کسبوکار در هر محدودة خاص شهری از چه محصوالت و خدماتی بیشتر استفاده میکنند؟ چگونه
میتوان به مشتریان در محدودههای مکانی دیگر دست یافت؟ نمونهای از کاربردهای  GISدر تحلیل رفتار مشتری در
شکل  9آمده است .براساس اطالعات ارائهشدة سه رستوران در شهر بابلسر ،توزیع مکانی مشتریان آنها و موقعیت
جغرافیایی بهترین مشتریان براساس ترکیب تحلیلهای مکانی و توصیفی استخراج شده است.

کسبوکارهایشهری(سهرستوراندرشهربابلسر) 

نمونهایاز

نمونهایازارتباطمکانیبهترینمشتریانو

شکل.3
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کسبوکار 

تحلیلرقبای

یکی از عوامل بسیار مهم که تأثیری مستقیم بر کسبوکارهای شهری دارد ،وضعیت رقباست .مدیران کسبوکارهای
شهری بهکمک شناخت شرایط رقبا میتوانند برنامههای الزم را برای توسعة کسبوکار خود اجرا کنند .در  GISبا استفاده
از تحلیل اطالعات مکانی و توصیفی ،میتوان موقعیت مکانی رقبای کسبوکاری خاص را در محدودة شهری ،شناسایی،
بررسی و تحلیل کرد؛ برای مثال ،نحوة پراکنش و سرویسدهی مکانی رقبا یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر بر بازدة
کسبوکارهای شهری است .این دو مقوله باید برای انتخاب محل مناسب بهمنظور توسعة کسبوکار ،انتخاب مناطق
فروش ،بازاریابی محصوالت و تعیین مکان تبلیغات محصول در فضای شهری درنظر گرفته شوند .با استفاده از

GIS

میتوان به پرسشهای متعدد در زمینة تحلیل رقبای کسبوکارهای شهری پاسخ داد؛ از جمله اینکه رقبای کسبوکار در
یک محدودة جغرافیایی شهر چه کسانی هستند؟ پراکنش مکانی رقبای کسبوکار در فضای شهری چگونه است؟
مشتریان رقبای کسبوکار بیشتر از کدام قسمت مناطق شهری هستند و تبلیغات خود را بیشتر در کدام قسمت مناطق
شهری انجام میدهند؟ از نظر موقعیت مکانی چه عواملی سبب شده است که رقبای کسبوکار موفقتر باشند؟ برای
مثال ،در شکل  -0الف رستورانهای رقیب در فاصلة یک کیلومتری یک رستوران در شهر بابلسر آمده است .شکل -0
ب نیز با ترکیب دادههای مکانی و توصیفی ،وضعیت بازدهی رستورانهای رقیب را در مقایسه با یک رستوران مشخص
در شهر بابلسر نشان داده است.

رستورانهایرقیبدرفاصلةیککیلومتریازیکرستورانمشخص،ب)بررسیوضعیت

شکل.2الف)تعیینموقعیتمکانی



رستورانهایرقیبنسبتبهیکرستورانمشخصدرشهربابلسر 

بازدهی

تحلیلبازار 

ممکن است بازار مربوط به کسبوکارهای گوناگون شهری در مناطق مختلف شهر متفاوت باشد .در این میان ،بهکمک
ابزارهای تحلیلی

GIS

میتوان تعیین کرد که کدام محصول ،خدمات یا نوع تبلیغات با شیوة زندگی و الگوی خرید

مشتریان در یک محدودة مکانی مشخص سازگارتر است .شناخت و درک مکانی از وضعیت بازار در مناطق مختلف شهر
در تصمیمگیری بهینه به مدیران کسبوکار کمک فراوانی خواهد کرد .بهکمک  GISمیتوان به این پرسشها پاسخ داد
که موقعیت مکانی بازار کسبوکار چگونه است و با توجه به دادههای گذشته ،وضعیت بازار در محدودههای مختلف
شهری در آینده چگونه خواهد بود؟
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شبینیوضعیتبازار 
پی 

همة پدیدهها در حالت نرمال طی یک دورة زمانی بلندمدت ،روند خاصی را نشان میدهند .کسبوکارهای شهری و
پارامترهای مربوط به آن نیز از این امر مستثنا نیستند .این قابلیت در

GIS

وجود دارد که با جمعآوری و ذخیرهسازی

دادههای مکانی مربوط به رفتار یک کسبوکار در دورة زمانی بلندمدت ،روند تغییرات ،رفتار بازار و وضعیت کسبوکار
مدلسازی شود .بهمنظور تعیین رفتار بازار و وضعیت کسبوکارهای شهری ،مدلسازی بسیاری از پارامترها از جمله رفتار
مشتری و رقبا ،تغییرات معیارهای مکانی ،اجتماعی و اقتصادی ضروری است .درنهایت با استفاده از مدل بهدستآمده
میتوان رفتار بازار را برای آینده پیشبینی کرد؛ از اینرو فرایند تصمیمگیری و برنامهریزی برای مدیران و صاحبان
کسبوکارهای بزرگ و کوچک شهری آسانتر میشود ،ریسک تصمیمگیری کاهش مییابد و بازده کسبوکارهای
شهری در بلندمدت بهبود خواهد یافت .شکل  ،5روند تغییرات توزیع مکانی مشتریان یک رستوران در شهر بابلسر طی
سالهای  2905 ،2915و  2935و مدل پیشبینیشدة -GISمبنا را برای سال  2065نشان میدهد.






سالهای5331،5311،5311و
یهاییکرستوراندربابلسربرای 
شکل.1بررسیروندتغییراتتوزیعمکانیمشتر 



یهابرایسال 5241
پیشبینیتوزیعمکانیمشتر 

کسبوکارهایشهری 

نهسازیمکانی
انتخابوبهی 

امروزه شاهد رقابتیشدن در بازار کسبوکارهای شهری هستیم؛ به همین دلیل برای مدیریت بهتر کسبوکار ،موفقیت و
کاهش ریسک به اطالعات کافی نیاز داریم .عوامل متعددی مانند سرعت ،کیفیت خدمات و تبلیغات در موفقیت
کسبوکارها مؤثرند .یکی از مهمترین این عوامل انتخاب مکان بهینه برای کسبوکار است .امروزه در محیط شهری
شاهد موفقیت کسبوکارهایی هستیم که در کنار توجه به کیفیت کاال و خدمات ،از مکانهای بهینه و مناسب برای
توسعة کسبوکار خود بهره میبرند .اطالعات مکانی مختلف و دادههای مربوط به مشتریان ،رقبا و بازار میتواند به

112

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،15شمارۀ،3پاییز5331



ارزیابی مکانهای مختلف برای راهاندازی کسبوکار کمک کند .بهکمک

GIS

میتوان به کسبوکارهای شهری در

انتخاب مکان مناسب مانند محلهای مناسب برای احداث فروشگاهها و مراکز توزیع یا مناطق سرویسدهی بهینه کمک
کرد .بهکمک این فناوری ،عالوهبر انتخاب بهترین مکان برای توسعة کسبوکار جدید میتوان اطالعات مربوط به رقبا و
مشتریان را تحلیل کرد و در تصمیمگیری مدنظر قرار داد .امروزه تهیه و کاربرد مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره بهمنظور
افزایش دقت در امر برنامهریزی و انتخاب گزینههای بهینه رواج گستردهای یافته است.
در شهرهای پیشرفتة جهان ،مدیران فروشگاههای زنجیرهای با استفاده از

فناوری GIS

اطالعات مختلفی مانند

اطالعات جمعیتی ،رقبا ،مکانهای پرمراجعه و سایر اطالعات مورد نیاز را تجزیه و تحلیل میکنند و به شناسایی
مکانهای مناسب برای ایجاد شعبة جدید میپردازند .درنتیجه با استفاده از این سیستم ،میزان ریسک در کسبوکار
کاهش چشمگیری مییابد .پس از شناسایی مکان مناسب ،ثبت مکان-محور اطالعات مشتریان و تجزیه و تحلیل این
اطالعات صورت میگیرد که به بهینهسازی مدیریت شعب ،هدفمندکردن تبلیغات و جلوگیری از اتالف سرمایه میانجامد؛
برای نمونه سیستمهایی مانند  Arby’s Restaurantو  Culver’s Restaurantبرای تعیین شعبههای جدید و بهینهسازی
مکانهای رستورانهای زنجیرهای در مناطق شهری کاربرد دارند .این سرویسها با بهرهگیری از بانک اطالعات مشاغل،
تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی شهرها و تلفیق آنها با اطالعات اجتماعی و اقتصادی کسبوکار ،امکان بررسی هر نوع
فعالیت اقتصادی را میسر میکنند و احتمال موفقیت آن را افزایش میدهند.
مدیریتمناطقفروش 

مدیریت مناطق فروش کسبوکار شامل مدیریت تمام منابع تحت مالکیت یک سازمان است .این قابلیت در  GISوجود
دارد که بهکمک پردازش و تحلیل دادههای مناطق فروش ،بهترین راهکار برای توسعه ،حفاظت و افزایش قدرت نفوذ
کسبوکارها در مناطق فروش مختلف ارائه میشود .از این فناوری میتوان برای مدیریت ،پیگیری و پیشبینی فروش در
مناطق مختلف شهری استفاده کرد؛ از اینرو رتبهبندی مناطق فروش براساس میزان فروش صورت میگیرد و براساس
آن مجموعهای از برنامهها و سیاستها برای برقراری تعادل میان مناطق مختلف فروش استفاده میشود .در زمینة
مدیریت مناطق فروش ،بهکمک  GISمیتوان به پرسشهایی مانند اینها پاسخ داد که چگونه میتوان مناطق فروش را
مدیریت کرد؟ چگونه میتوان مناطق فروش متعادلی در سطح شهر ایجاد کرد؟ چگونه میتوان مناطق مختلف فروش را
در فضای شهری بهینه کرد؟ نسبت میان میزان فروش و تعداد مشتریان در منطقة فروش چگونه است؟ چه دالیلی در
موفقیت یا شکست بعضی از مناطق فروش در سطح شهر وجود دارد؟ چه مناطقی از شهر را میتوان بهعنوان مناطق
فروش بعدی درنظر گرفت؟ تأثیر مجموع معیارهای مختلف از جمله اجتماعی ،فرهنگی ،دسترسی به شبکههای ارتباطی،
سطح درآمد و غیره بر سوددهی یا زیاندهی مناطق مختلف فروش چگونه است؟ هزینة پخش محصوالت و خدمات برای
مناطق فروش چگونه است؟ انبار مربوط به کاالها و خدمات در چه مکانی قرار بگیرد تا بهترین دسترسی را از نظر هزینه
و زمان به مناطق مختلف فروش داشته باشد؟ نمونهای از وضعیت فروش ،تعداد مشتری و نسبت فروش به تعداد مشتری
در شکل  0آمده است.
ستمهایخدماتوپخشمحصوالت 
سی 

در همة کسبوکارهای شهری ،هزینة زیادی صرف پخش محصوالت میشود؛ از اینرو استفاده از  GISبهمنظور طراحی،
بهینهسازی و مدیریت سیستمهای پخش خدمات و کاالهای خاص در سطح شهر ،بسیار مفید و کاربردی است .قابلیتها
و مزایای  GISدر این زمینه را میتوان به سه دستة کلی تقسیم کرد (شکل  .)1
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یها،ج)وضعیتنسبت
نقشههایمربوطبهتحلیلمناطقفروش،الف)وضعیتفروشمناطق،ب)وضعیتتعدادمشتر 

شکل.6
فروشبهتعدادمشتری 


یلهای
پخشمحصوالتوخدماتکسبوکارهایمختلفبراساستحل 

بهرهگیریازGISدرزمینة
یتهاومزایای 
شکل.1قابل 
یلهایشبکهوتعیینمجاورتمکانی 
یدهها،تحل 
مکان-محورمانندبررسیتوزیع،پراکنشوتغییراتمکانیپد 
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یهایمناسببرایتبلیغات 
استگذار 

سی

یکی از موارد بسیار مهم در کسبوکار شهری تبلیغات است .در دنیای امروز ،تبلیغات پارامتر مهم و تأثیرگذاری در
موفقیت یا شکست کسبوکارهای شهری است .استفاده از تحلیلها و راهبردهای مکانی ،نقش اصلی را در میزان
اثرگذاری فرایند تبلیغات دارد .شناخت مکانی از رفتار بازار ،رقبا و مشتریان کسبوکار شهری باید بهمنزلة اطالعات اصلی
در برنامهریزی و سیاستگذاریهای تبلیغاتی کسبوکار باشد .در

GIS

میتوان با مدلسازی مکانی رفتار بازار ،رقبا و

مشتریان و درنظرگرفتن همة معیارهای مؤثر در کسبوکار به پرسشهایی در زمینة بهینهسازی تبلیغات پاسخ داد .این
پرسشها عبارتاند از اینکه بهترین مکانها برای تبلیغات کجاست؟ کدام مناطق شهری به تبلیغات بیشتری نیاز دارد؟
چه مناطقی نیاز به تبلیغات ندارد تا از هدررفت سرمایه جلوگیری شود؟ با توجه به ویژگیها و رفتار ساکنان مناطق چه
شیوة تبلیغاتی برای هریک از مناطق شهری مناسبتر است؟ پراکنش مکانی رقبا در مناطق مختلف شهر چگونه در
انتخاب محلهای مناسب تبلیغات کاربرد دارد؟ رقبا در مناطق مختلف شهری از چه روشهایی برای تبلیغات استفاده
میکنند؟
کسبوکار

بازاریابیمحصوالتوخدمات

بهکمک

GIS

میتوان مفهوم بازاریابی را تقویت کرد یا تغییر داد .بازاریابیهای مرسوم شامل چهار اصل محصوالت،

قیمت ،مکان و ارتقاست .از دیدگاه بیومنت ( )1662میتوان قابلیتهای پردازشی  GISرا اصل پنجم بازاریابی دانست .در
شکل  ،0مدل پیشنهادی بیومنت آمده است.
با توجه به شکل  ،0استفاده از قابلیت پردازشی  ،GISیک  pبه  4pبازاریابی اضافه میکند .نقش  GISدر این مدل
یکپارچهکردن اجزای گوناگون اصول بازاریابی است .با اضافهشدن  GISبه مدل ،امکان و قابلیت تصمیمگیری راهبردی
در فرایند بازاریابی شکل میگیرد.

شکل.1نقشGISدربازاریابیمحصوالتوخدمات 
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یکی از وظایف مدیران بازاریابی شرکتها ،حوزهبندی بازار براساس متغیرهای مکانی است .برایناساس بازاریابان با
توجه به معیارهایی مانند کشور ،استان ،شهر ،محله و ...میتوانند بازار شرکت خود را بهصورت مکانی طبقهبندی کنند و
پس از آن با توجه به قوتها و ضعفهای محصوالت و خدمات به تعیین بازار هدف خود بپردازند .انتخاب بازار هدف و
منطقهبندی آن بهمنظور اجرای برنامههای اثربخش بازاریابی ،امری ضروری است .در

GIS

بهعنوان سیستم اطالعات

بازاریابی مؤثر و کارا میتوان وضعیت و تغییرات بازار را بهشکلی مستمر و مداوم مدلسازی کرد .بهکمک این سیستم
میتوان مشکالت مدیران مانند فزونی و نادرستبودن اطالعات را از بین برد و اطالعات صحیح و بهروز را در اختیار آنان
قرار داد .همچنین ایجاد سیستم اطالعات بازاریابی بهکمک ادغام و ایجـاد یکپـارچگی میان واحـدها ،این امکان را بـرای
مدیران بازاریابی بهوجود میآورد تا از اطالعات مـورد نیـاز خـود در دیگـر واحـدهای سازمان نیز بهرهبرداری کنند (هس،
 .)1660همچنین  GISمیتواند توانایی پاسخگویی به محیط کسبوکار پویـا را افـزایش دهد؛ برای مثال در یک شرکت
با جمعآوری مستمر اطالعات از محیط ،تغییـرات سریع قیمت در واکنش به عملکرد رقبا صورت میگیرد .همچنین

GIS

امکان سازماندهی و ذخیرهسازی دادهها را برای کارایی مؤثرتر فراهم میکند؛ برای مثال میتوان دادهها را براساس انواع
نیازهای مشتریان یا میزان حضور رقبا در بازار طبقهبندی کرد.

GIS

یک سیستم اطالعات بازاریابی اثربخش است که

بهشکلی مستقیم خـدمات بـه مـشتریان را بهبود میبخشد و یا بهشکلی غیرمستقیم پاسخگوی نیازهای آنان است؛ برای
مثال ،براساس دادههای پردازششده بهکمک سیستم یا اخبار محلی جمعآوریشده ،نیازهـای مشتریان بهسرعت شناخته
میَشود و در دسترس قرار میگیرد.
مکانهایمناسببرایتأسیسرستوراندرشهربابلسربراساسGIS

تعیین

اولین گام در تولید نقشة متخصص-محور ،تعیین وزن معیارها براساس دیدگاههای کارشناسان است .برای این منظور
پرسشنامهای با استفاده از روش بهترین-بدترین تهیه شد و در اختیار رستورانداران شهر بابلسر قرار گرفت .این پرسشنامه
درواقع مقایسة زوجی بهترین معیار با دیگر معیارها و دیگر معیارها با بدترین معیار است .وزن محاسبهشده برای هریک از
معیارها در جدول  9آمده است.
محاسبهشدهبرایمعیارهایمختلفبااستفادهازروشبهترین-بدترین 

جدول.3وزن
نوعتجمیع 
میانگین هندسی

نزدیکیبه

نزدیکیبه

خیابانهایاصلی


جاذبههای


شهر 

توریستی 

6/121

6/125

وضعیت

تراکم

اقتصادی  جمعیت 
6/253

6/250

نزدیکیبه

نزدیکیبه

فاصلهاز

مراکزاداریو

میدانهای


کاربریهای


تفریحی 

اصلی 

مشابه 

6/630

6/605

6/611

با توجه به دیدگاههای کارشناسان ،معیارهای فاصله از خیابانهای اصلی و فاصله از مناطق توریستی ،بیشترین مقدار
وزن و معیارهای فاصله از میدانهای اصلی و فاصله از رستورانهای موجود ،کمترین میزان وزن و اهمیت را دارند .برای
ترکیب وزنها و نقشههای معیار از روش

WLC

استفاده شد .شکل  -3الف گزینههای مختلف سرمایهگذاران برای

تأسیس رستوران و شکل  -3ب نتایج ارزیابی گزینههای مورد نظر را با استفاده از ترکیب وزنها و نقشههای معیار به
روش  WLCنشان میدهد .بهمنظور بررسی چگونگی پیشبینی گزینههای مختلف ،این نقشه در سه کالس (گزینههای
مناسب ،متوسط و نامناسب) طبقهبندی شده است.
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نههایپیشنهادی 
نههایپیشنهادیبرایتأسیسرستوراندرشهربابلسر،ب)طبقهبندیگزی 
شکل.3الف)گزی 

تعداد کل گزینههای پیشنهادی  5915است که از این مقدار  1010گزینه ،مناسب 1190 ،گزینه متوسط و  125گزینه
نامناسب هستند .براساس نتایج ،کل مساحت گزینههای پیشنهادی  9/25کیلومترمربع است که از  6/01کیلومترمربع را
گزینههای مناسب 2/15 ،کیلومترمربع را گزینههای متوسط و  2/69کیلومترمربع را گزینههای نامناسب تشکیل دادهاند.
همچنین براساس نتایج بهدستآمده ،تمرکز اصلی مناطق مناسب بیشتر در بخش مرکزی و سواحل شمال غربی و توجه
مناطق نامناسب در قسمتهای شرق و جنوبشرقی شهر است .براساس این مطالعه سرمایهگذاران میتوانند مناسبترین
مکانها را برای ایجاد رستورانی جدید در شهر بابلسر شناسایی کنند .درنهایت وضعیت رستورانهای شهر بابلسر بررسی
شد و محاسبة درصد رستورانهای موجود در هر کالس صورت گرفت .رستورانهای شهر بیشتر در قسمتهای مرکزی،
خیابانهای اصلی و مناطق توریستی احداث شدهاند .مقایسة موقعیت این رستورانها و نتایج نشان میدهد  59درصد
رستورانها بهعنوان گزینههای مناسب ،درصد  06بهمنزلة گزینههای متوسط و درصد  1آنها بهعنوان رستورانهای
نامناسب معرفی شدهاند .شکل  26وضعیت رستورانهای شهر بابلسر را براساس مدل پیشنهادی نشان میدهد.

رستورانهایموجوددرشهربابلسربراساسمدلپیشنهادی 

شکل.54وضعیت
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جهگیری 
نتی 
در سالهای اخیر ،بیشتر کشورها برای عبور از رکودهای مختلف اقتصادی ،به توسعه و بهبود کسبوکارهای شهری روی
آوردهاند .مؤلفههای اصلی کسبوکار شهری مانند محصوالت ،مشتری ،رقبا و وضعیت بازار با ویژگیهای مکانی و
موقعیت جغرافیایی مرتبط هستند .بهرهگیری از  GISبهعنوان سیستم اطالعات مکانی در کسبوکارهای شهری ،شرایط
مناسبی برای سازماندهی ،درک جامع و تحلیل شرایط کسبوکار ایجاد میکند .در این پژوهش ،به بررسی کاربردهای
مختلف

GIS

در توسعه و بهبود کسبوکارهای کوچک و بزرگ شهری پرداخته شد .با ترکیب اطالعات مکانی و دیگر

اطالعات اقتصادی و اجتماعی میتوان به نتایجی مانند تصمیمگیری بهتر ،بهینهسازی فرایندهای کاربردی و بهبود
وضعیت کسبوکارهای شهری دست یافت GIS.تحلیلگرهای مکان-محور قوی و بسیار توانمندی دارد که برای نظارت،
ارزیابی ،مدیریت ،بهینهسازی و پیادهسازی صحیح و یکپارچة کسبوکارهای شهری استفاده میشود .بهکمک این
فناوری ،دادههای مکانی و توصیفی کسبوکار با یکدیگر ترکیب شدهاند .همچنین با تحلیل این دادهها بهکمک توابع
موجود در سیستم ،مدیران و صاحبان کسبوکارهای شهری بسیاری از مشکالت مربوط به تصمیمگیری و مدیریت کالن
با ضریب اطمینان باال را برطرف میکنند .از مهمترین کاربردهای  GISدر بهبود و توسعة کسبوکارهای شهری میتوان
به تحلیل مناطق بازاری ،بازاریابی مستقیم ،سیستم اطالعات بازاریابی ،سیاست تبلیغات ،واردات موازی و کنترل
سیاستهای قیمتگذاری ،مدیریت مناطق فروش ،بازاریابی مکانی و رفتار مکانی مصرفکننده ،تعیین و بهینهسازی مکان
مناسب بازارها ،تهیة نقشة تغییرات رفتار مشتریان ،رقبا و بازار ،بهینهسازی سیستمهای پخش محصوالت و خدمات،
راهبردهای مکانی خردهفروشی و خدمات ،پیشبینی وضعیت بازار و تدوین راهبردهای تجاری اشاره کرد .بهکارگیری
فناوری

GIS

بهدلیل افزایش سرعت ،دقت در تصمیمگیریها و تحلیلهای مختلف مکانی در راستای بهبود و توسعة

کسبوکارهای شهری ،بسیار مفید و مؤثر است.
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