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پژوهش بنیادین حاضر طراحی و تبیین چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش را در کانون اصلی توجه
خود قرار داده است .در این راستا ،در فاز نخست و بر اساس مطالعه گسترده ،عمیق و نظاممند مبانی نظری،
 3بعد 23 ،مؤلفه و  811شاخص بهمثابه عناصر چارچوب فوق مورد اکتشاف قرار گرفتند .همچنین در فاز
دوم و پس از اجرای تکنیک دلفی فازی دو مرحلهای و بر اساس نظر خبرگان از میان  811شاخص شناسایی
شده  81شاخص مورد پاالیش و تائید قرار گرفته و تناسب ابعاد و مؤلفهها نیز تائید شدند؛ و بر اساس دو
مرحله فوق در نهایت چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش طراحی و تبیین گردید .همچنین در فاز دوم
بهمنظور اجرای تکنیک دلفی فازی و بهمنظور آگاهی از نظر خبرگان یک نمونه  71نفری از اساتید منتخب
دانشگاه که دارای سوابق پژوهشی و تألیفی در حوزه بازاریابی بهویژه خلق ارزش هستند جهت مصاحبه
انتخاب گردید .نتایج پژوهش حاضر به مرتفع شدن شکافهای نظری و توسعه دانش در حوزه مفهوم ارزش
کمک شایانی نموده است.
کلیدواژهها :گزاره ارزش مشتری ،دیدگاه شرکت  -محور؛ دیدگاه مشتری  -محور؛
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 .1مقدمه

یکی از مهمترین دغدغههای اولیه هر کسبوکاری خلق ،ارائه و حفظ ارزش هست [.]81 ،21
در همین راستا ،درک این موضوع که ارزش چیست و چگونه خلق میشود در دهه گذشته توجه
بسیاری از محققان و مدیران را به خود جلب کرده است [ .]38 ،81 ،88 ،42 ،41 ،44 ،87 ،4به
عقیده بسیاری از محققان خلق ارزش یک فرآیند چندمرحلهای و پویا و جاری در بستر زمان هست
که در هر مرحله ماهیت ارزش خلق شده متناسب با آن مرحله هست و گروههای ذینفع مختلفی
در این فرایند درگیر هستند و هر یک از آنها نقشهای مختلفی را ایفا مینمایند .همچنین از
دیدگاه رویکرد راهبردی ،8فرایند خلق ارزش شامل سه مرحله تدوین ،اجرا و ارزیابی پیامدهای
راهبرد خلق ارزش هست .امروزه در اکثر متون بازاریابی و حوزه خلق ارزش بر مفهوم گزاره ارزش
مشتری 2بهمثابه ابزار راهبردی اساسی شرکتها که به آنها امکان میدهند اوالً از لحاظ خارجی
منافع محوری پیشنهاداتِ بازا ِر 7خود را به اشتراک بگذارند و دوما از لحاظ داخلی بر چیزهای
صحیحی تمرکز کنند که منجر به تحویل این منافع به مشتریان گردد ،تأکید گردیده است .بر
همین اساس ،گزارههای ارزشِ مشتری را میتوان بهمثابه توانایی شرکتها برای پیوند افراد داخل
سازمان با مشتریان در نظر گرفت که باعث میشود تالشهای کارکنان و انتظارات مشتریان به
سمت موضوعاتی سوق پیدا کند که شرکت آنها را به بهترین نحو انجام میدهد [ .]34مطالعه
گسترده در مبانی نظری حوزه ارزش نشان میدهد تاکنون پژوهشی که فرایند خلق ارزش را با
تأکید بر نقش محوری گزاره ارزش مشتری مفهومسازی نماید صورت نگرفته است.
در پژوهش حاضر و بر اساس مطالعات گسترده نظری ،کلیه نظریات و مباحث در زمینه
گزارههای ارزشِ مشتری به سه دیدگاه کلی تقسیم گردید )8 :دیدگاه شرکت  -محور 4که بر ارزش
مبادله تأکید میکند .این دیدگاه در راستای رویکرد منطق محصول محور هست (ارزش از منظر
شرکت و منابع داخلی شرکت) )2 .دیدگاه مشتری  -محور 4که بر شناخت تجربه مشتری و ادراکات
وی از ارزش تأکید دارد .این دیدگاه مابین رویکردهای منطق محصول محور و منطق خدمت محور
قرار دارد (ارزش از منظر مشتری و با عنوان ارزش ادراک شده) و  )7دیدگاه متقابل که بر ارزش
استفاده تأکید دارد (این دیدگاه در راستای منطق خدمت محور و خلق مشترک ارزش قرار دارد) .با
مروری عمیق بر کلیه مطالعات صورت گرفته در داخل کشور و اکثریت مطالعات خارج از کشور در
حوزه ارزش مشخص شد هر یک از آنها تنها بر اساس یکی از دیدگاههای مذکور به مقوله خلق
ارزش پرداخته است که منجر به شکلگیری بینشی محدود و ناقص در این زمینه گردیده است،
8. strategic perspective
2. customer value proposition
7. market offerings
4. firm-based perspective
4. customer- based perspective
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بنابراین لزوم طراحی و تبیین رویکردی جامع که بر مبنای هر سه دیدگاه مذکور باشد احساس
میگردد .بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مرتفع کردن این شکاف نظری از طریق ارائه
چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش و بر اساس یکپارچهسازی سه دیدگاه فوق با تأکید بر
مفهوم گزاره ارزش مشتری هست .در همین راستا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت
ذیل هست )8 :ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش کدماند؟ )2
ارتباط میان متغیرهای چارچوب مذکور به چه ترتیب هست؟ و  )7مراحل چارچوب فرا ابتکاری
فرایند خلق ارزش کدماند و ماهیت ارزش خلق شده در هر مرحله چیست؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

همانطور که در مقدمه تقریر شد در پژوهش حاضر کلیه نظریات و مباحث در زمینه گزارههای
ارزشِ مشتری به سه دیدگاه کلی تقسیم شد )8 :دیدگاه شرکت محور )2 ،دیدگاه مشتری  -محور
و  )7دیدگاه متقابل
1
دیدگاه شرکت محور گزاره ارزشِ مشتری (منطق محصول محور ) .این دیدگاه بیانگر
یک سیستم ارائه ارزش است که شامل سه مرحله کلیدی هست .انتخاب گزاره ارزش ،فراهم کردن
گزاره ارزش و به اشتراکگذاری گزاره ارزش [ .]47 ،82به عقیده وبستر [ ،]31گزاره ارزشِ مشتری،
بیانهای درباره این موضوع که یک شرکت چگونه میخواهد ارزش برتر 2را به مشتریان خود ارائه
کند و از این طریق خود را نسبت به رقبا متمایز سازد ،هست .در همین راستا گروهی دیگر از
محققان از یک رویکرد شرکت محور با این فرضیه اساسی که ارزش باید توسط شرکت به مشتری
ارائه شود ،استفاده کردند [ .]81 ،71 ،73 ،44این گزاره ارزشِ مشتری نشان دهنده یک رویکرد
درون به برون است که معتقد است گزاره ارزشِ مشتری یک پیشنهاد بازاریابی است که توسط
شرکت طراحی شده است [ .]28در این دیدگاه ،گزاره ارزش ،شامل پیشنهادات ارزشمندی است
(بسته ارزشی) که به مشتریان ارائه شده است [ .]82به عبارت دقیقتر ،بهمثابه یک قول یا یک
پیشنهاد بازاریابی یکطرفه هست که از یک طرف (شرکت) به طرف دیگر (مشتری) با امید به
اینکه مورد قبول وی قرار گیرد طراحی و ارائه میگردید [ .]82سپس در ادامه مشتریان منافع مورد
انتظار خود را بر اساس برخی از هزینههای از قبل پیشبینیشده گزاره ارزشِ شرکت ،تجربه خواهند
کرد [ .]82در این دیدگاه ،مفهوم گزاره ارزش بهشدت شرکت محور هست که بر اساس آن به
شرکت بهمثابه مسئول اصلی شناسایی ،خلق و ارائه ارزش مشتری ،نگریسته میشود [ .]83نکته
دیگر آنکه در این رویکرد ارزش بالقوهای 7که در گزاره ارزشِ مشتری نهفته است بهطور یکطرفه
8. G-D logic
2. superior value
7. potential value
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و توسط شرکت به مشتری ارائه میگردد [ ]3و مشتریان هیچ مشارکتی در طراحی آن ندارند [.]3
بهطور خالصه بر اساس این دیدگاه شرکتها در طراحی گزارههای ارزش باید منابع و توانمندیها
و محدودیتهای داخلی شرکت را مبنا قرار دهند.
دیدگاه مشتری  -محور گزاره ارزشِ مشتری .در نسخه توسعه یافته مفهوم گزاره ارزشِ
مشتری لنینگ ،گزاره ارزشِ مشتری شامل کلیه نتایج تجربیات مشتری و مالحظات قیمتی هست
[ .]47این دیدگاه سنتی بر درک دیدگاه مشتری و تجربیات مشتری در طول فرآیند مصرف تأکید
دارد که آن را به دیدگاه ارزش استفاده 8نزدیک کرده است [ ]81،8 ،71بر این اساس ،شرکت در
یک فرآیند مکالمه (گفتمان) درگیر میشود تا ویژگیهایی که از نظر مشتری ارزشمند است را معین
کند (از طریق گفتگو با مشتریان) .بههرحال این جریان تحقیقی بیانگر یک تأکید یکطرفه است
که شرکت گزاره ارزشی را بر اساس تجربیات مصرف مشتریان طراحی و آن را به مشتریان ارائه
میکند .در همین راستا آندرسون و ناراس [ ،]4مدلهای ارزش مشتری را بهمثابه رویکردی
کاربردی برای ارزیابی ارزش استفاده مرتبط با یک معیار رقابتی پیشنهاد کردند که البته هنوز هم
در همان منطق ارائه ارزش که بیانگر اهمیت نشان دادن و مستندسازی چگونگی ارائه ارزش برتر
به مشتریان است باقی ماندهاند .در این دیدگاه اعتقاد بر این است که ارزش ،در ذات محصول
نیست بلکه در تجربه مصرف 2قرار دارد .بهطور خالصه بر اساس این دیدگاه ارزش توسط مشتری
و بر اساس تجربیات و ادراکات وی خلق میگردد .در واقع هدف شرکت کشف ابعاد ارزش از منظر
مشتری (منافع و هزینهها) و گنجاندن آن در گزارههای ارزش خود هست.
دیدگاه متقابل گزاره ارزشِ مشتری (منطق خدمت محور .)3محققان این دیدگاه خلق
ارزش را از طریق تأکید بر منطق خدمت محور و مفهوم خلق مشترک ارزش ،4بهمثابه یک فرآیند
دوطرفه مبتنی بر همکاری متقابل و یکپارچهسازی منابع میان شرکت و مشتریان ،تعریف کردهاند
[ .]8 ،84 ،87 ،74،43 ،77 ،2 ،21در این رویکرد این ایده سنتی که ارزش میتواند توسط شرکت
به مشتری ارائه گردد به چالش کشیده میشود .در این دیدگاه گزاره ارزشِ مشتری یک نگرش
متقابل است و این مفهوم به شکلی مشترک خلق میگردد .بر اساس این دیدگاه شرکتها با
مشتریان در توسعه متقابل گزارههای ارزشِ مشتری همکاری میکنند و از یک نگرش «بیرون به
درون» استفاده میکنند .مفهوم یکپارچهسازی منابع ،باعث تمایز مفهوم گزاره ارزش در منطق
خدمت محور و محصول محور گردیده است [ .]83یکپارچهسازی منابع به معنای یکپارچه نمودن
دانش و شایستگیها هست .ذینفعان اکوسیستم خدمات ،از طریق یکپارچهسازی منابع ،میتوانند
8. use value
2. consumption experience
7. S-D logic
4. value co-creation
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گزاره ارزش خود را مطابق با منابع به دست آمده سازگار کنند [ .]33به عقیده اسکالن و همکاران
[ ،]31منطق خدمت محور ،گزاره ارزش را بهمثابه وعدههای خلق ارزش که میتواند توسط شرکت
بهطور مستقل یا بهوسیله مشتری و شرکت با یکدیگر و یا با سایر ذینفعان از طریق یکپارچهسازی
منابع مبتنی بر شایستگیها و دانش خلق شود ،در نظر میگیرد .در همین راستا فراو همکاران در
سال  2181چارچوبی برای فعالیتهای خلق مشترک مبتنی بر همکاری توسعه دادند که در بردارنده
طیف وسیعی از شکلهای مختلف خلق مشترک ارزش هست .مکانیسمهای خلق مشترک ارزش
راههای متمایزی را نشان میدهند که بر اساس آن منابع مازاد مشتری (اجتماعی ،فیزیکی و
فرهنگی) برای پشتیبانی از خلق ارزش شرکت آزاد میشوند [ .]4بهطور مثال ،از طریق توزیع
مشترک ،توسعه مشترک یا برونسپاری مشترک ،منابع مازاد مشتری در فرآیندهای توزیع شرکت،
توسعه محصول جدید شرکت و برونسپاری شرکت یکپارچه میشوند .از اینرو ،نقش مشتری از
فراهم کننده پول به یک تأمینکننده مهم منابع شامل بینش مشتری (پشتیبانی از فرآیند توسعه
محصوالت جدید شرکت) ،خالقیت مشتری (پشتیبانی از فرآیند طراحی شرکت) یا کار خالص
نیروی کار (پشتیبانی از فرآیند تولید شرکت) ،تبدیل میشود .همچنین در این زمینه ،به عقیده
ساریجاروی [ ،]84منابع مازاد مشتریان از طریق مکانیسمهای خلق مشترک نظیر قیمتگذاری
مشترک ،8توزیع مشترک ،2دسترسی مشترک ،7ترویج مشترک ،4توسعه مشترک( 4محصوالت
جدید) ،تولید مشترک ،8تجربه مشترک ،3طراحی مشترک 1و نگهداری مشترک ،3در فرآیندهای
مربوطه شرکت نظیر قیمتگذاری ،توزیع ،دسترسی ،ترویج ،توسعه (محصوالت جدید) ،تولید،
تجربه ،طراحی و نگهداری ،یکپارچه میشوند؛ بنابراین ،گزاره ارزشِ مشتری یک اساس مدیریتی
را بر اساس این موضوع که آیا مکانیسمهای مختلف خلق مشترک ارزش باعث پشتیبانی از ارائه
گزاره ارزشِ مشتری شرکت میشود یا نه ارائه میدهد.
بر اساس نظریه منبع  -مبنا( 81نقش منابع در طراحی گزاره ارزش مشتریِ شرکت) که پایه
نظری رویکرد پژوهش حاضر هست ،میتوان نتیجه گرفت که شرکتها در طراحی گزاره ارزش

8. co-pricing
2. co-distribution
7. co- accessment
4. co-promotion
4. co-development
8. co-production
3. co-experience
1. co-designing
3. co-maintenance
81. resource-based theory
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مشتری میتوانند از سه منبع ابعاد ارزش مشتری ،منابع شرکت  -مبنا و منابع  -بازار مبنا استفاده
نمایند .بر همین اساس در ادامه به تشریح نظری هر یک از این منابع پرداخته شده است.
ابعاد ارزش مشتری .رینتاماکی و همکاران [ ،]82بر نقش ابعاد مختلف ارزش در توسعه
ش
گزارههای ارزشِ مشتری رقابتی تأکید کردند .به عقیده آنها شرکتها در طراحی گزاره ارز ِ
مشتری باید به این سؤال پاسخ دهند که ارزش از منظر مشتری چیست؟ برای پاسخ به این سؤال
تجربه مشتری از مصرف در قالب مفهوم ارزش ادراک شده و ابعاد آن مدنظر قرار میگیرد .آنها
گزارههای ارزش را به گزارههای ارزش اقتصادی ،8کارکردی ،2عاطفی 7و نمادین 4که بهوسیله
جنبههای مختلف انگیزههای خرید لذت جویانه /کارکردی مشخص شدهاند ،تقسیم کردند؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که بعد پولی ارزش ،یکی از مؤلفههای طراحی گزاره ارزشِ مشتری هست.
مکانیسمهای خلق مشترک بر مشارکت منابع مازاد مشتری در ارائه گزاره پولی ارزشِ مشتری
تأثیرگذار است .بعالوه ارائه گزاره پولی ارزشِ مشتری بر ادراکات مشتری از ارزش مبادله نیز
تأثیرگذار است؛ بنابراین استفاده از مکانیسمهای تولید مشترک و توزیع مشترک ،از ارائه گزاره پولی
ارزش مشتری پشتیبانی میکند و به یک منبع مهم حیاتی برای درگیر کردن منابع مازاد مشتریان
تبدیل میگردد و میتواند منجر به کسب یک مزیت رقابتی پایدار برای شرکت گردد .همچنین بعد
ش
فنیِ ارزش ،یکی از مؤلفههای طراحی گزاره ارزشِ مشتری هست .بعالوه ارائه گزاره فنی ارز ِ
مشتری بر ادراکات مشتری از ارزش استفاده نیز تأثیرگذار است .همچنین مکانیسمهای خلق
مشترک بر مشارکت منابع مازاد مشتری در ارائه گزاره فنی ارزشِ مشتری نیز تأثیرگذار است که
مکانیسمها عبارتند از توسعه مشترک یا انبوه سپاری از طریق بهرهبرداری از دانش و تخصص
مشتریان در توسعه محصوالت و خدمات جدید؛ بنابراین استفاده از مکانیسمهای توسعه مشترک یا
انبوه سپاری ،از ارائه گزاره فنی ارزش مشتری پشتیبانی میکند و به یک منبع مهم حیاتی برای
درگیر کردن منابع مازاد مشتریان تبدیل میگردد و میتواند منجر به کسب یک مزیت رقابتی
پایدار 4برای شرکت گردد .همچنین بعد احساسیِ ارزش ،یکی از مؤلفههای طراحی گزاره ارزشِ
مشتری هست .بعالوه ارائه گزاره احساسی ارزشِ مشتری بر ادراکات مشتری از ارزش استفاده نیز
تأثیرگذار است .بعالوه مکانیسمهای خلق مشترک بر مشارکت منابع مازاد مشتری در ارائه گزاره
احساسی ارزشِ مشتری تأثیرگذار است که این مکانیسمها در اینجا عبارتند از تجربه مشترک از
طریق مشارکت فعال مشتریان در ساختن تجربه مطلوب مشتری؛ بنابراین استفاده از مکانیسم
تجربه مشترک ،از ارائه گزاره احساسی ارزش مشتری پشتیبانی میکند و به یک منبع مهم حیاتی
8. economic value
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برای درگیر کردن منابع مازاد مشتریان تبدیل میگردد که میتواند منجر به کسب یک مزیت
ش
رقابتی پایدار برای شرکت گردد .همچنین بعد نمادین ارزش ،یکی از مؤلفههای طراحی گزاره ارز ِ
مشتری هست .بعالوه ارائه گزاره نمادین ارزشِ مشتری بر ادراکات مشتری از ارزش استفاده نیز
تأثیرگذار است .همچنین مکانیسمهای خلق مشترک بر مشارکت منابع مازاد مشتری در ارائه گزاره
نمادین ارزشِ مشتری تأثیرگذار است که این مکانیسمها در اینجا عبارتند از خلق مشترک معانی
از طریق دعوت مشتریان به برخی از فعالیتهای ترویجی منحصربهفرد (انحصاری) مانند
رقابتهای تبلیغاتی و ارتباطات بازاریابی؛ بنابراین به عقیده ما استفاده از مکانیسم خلق مشترک
معانی ،از ارائه گزاره نمادین ارزش مشتری پشتیبانی میکند و به یک منبع مهم حیاتی برای منابع
مازاد مشتریان تبدیل میگردد و میتواند منجر به کسب یک مزیت رقابتی پایدار برای شرکت
گردد.
1
منابع بازار – مبنا  .در نظریه منبع  -مبنا چهار منبع خارجی شرکت مشخص گردیده است:
 )8دانش بازار )2 2نوآوری )7 7ارتباطات مشتریان )4 4شهرت نام و نشانهای تجاری .]73[ 4دانش
بازار یک منبع اساسی از مزیت رقابتی است ،همچنین پایهای برای گزارههای ارزشِ مشتری هست
[ .]38دو بعد دانش بازار جهت طراحی گزارههای ارزشِ مشتری حیاتی هستند :دانش مشتری و
دانش رقیب .شرکتها باید به نگرشهای عمیق مشتریان درباره این موضوع که آنها چگونه
مشکالت مهمشان را حل میکنند ،دست یابند [ .]83،22در حوزهی بازاریابی کسبوکار با
کسبوکار ،شرکتها نیاز به درک دقیق مدلهای کسبوکار مشتریان ،فرآیندها و اهداف آنان دارند
تا بفهمند محصوالت و خدمات آنها چگونه بر روی عملیات مشتری تأثیر میگذارد و منجر به
خلق ارزش استفاده میشود [ .]34 ،32همچنین در حوزهی بازاریابی کسبوکار با مشتری نیز ،از
یک منطق مشابه استفاده میشود [ .]43همچنین شرکتها به دانش رقبا نیز بهمنظور درک این
موضوع که آنها چگونه میتوانند راهحلهای برتر را برای مشکالت مهم مشتریان ارائه دهند،
احتیاج دارند .کسب دانش درباره رقبا و پیشنهادات بازار آنها یک شرط ضروری برای ارزیابی
واقعی برتری یا ضعف بسته ارزش (گزاره ارزش مشتریِ شرکت) ،هست .ضعف بسته ارزش (گزاره
ارزش مشتریِ شرکت) ،هست .نوآوری :گزارههای ارزشِ مشتری بر اساس نوآوری ساخته میشوند
تا منجر به یافتن راههای جدیدی که شرکت میتواند به مشتریان در جهت حل مشکالت مهمشان
کمک کند ،منجر گردد .دو بعد نوآوری بسیار مهم هستند :فرآیندهای نوآوری و فرهنگ نوآوری

8. market-based resources
2. market knowledge
7. innovation
4. customer communication
4. brand reputation

39

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  73ـ بهار 8734

[« .]74فرآیندهای نوآوری» به شیوهای که یک شرکت منابع فعلی و جدید را توسعه و شکل
میدهد و یکپارچه میسازد اشاره دارد .به عقیده اسکالن و همکاران [ ،]83نوآوری شامل توسعه
گزارههای ارزشِ مشتری ،از طریق فرآیندهایی که آمیختهای از روشها و منابع را به شیوهای جدید
یکپارچه میسازند ،هست .فرآیندهای نوآوری میتوانند منابع فناوری را ترکیب کنند و بهوسیله
فراهم کردن «روشهای جدید بهمنظور حل مشکالت بازاریابی ،گزارههای ارزشِ مشتری را بهبود
بخشند .]81[ .فرهنگ نوآوری» بیانگر منابع انسانی ویژه و مسیری است که شرکت در آن
ش
فعالیتهای نوآوری خود را انجام میدهد .جدای از کسب دانش مشتری و رقیب ،گزارههای ارز ِ
مشتری نیازمند منابع خالقی هستند که از نوآوری بهوسیله کمک به شرکت برای کشف مشکالت
موجود یا مشکالت مشخص نشده و سپس طراحی راهحلهای خالق که متناسب با توانمندیها
باشد ،پشتیبانی کند .یک شرکت بازار محور از لحاظ پاسخگویی به اطالعات بازار ،انجام چیزهای
جدید و کسب مزیت از یک فرصت با دیگران متمایز است [ .]78همچنین گروه دیگری از محققان
به بررسی شهرت نام و نشان تجاری و ارتباطات مشتریان پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که
ش
شهرت نام و نشان تجاری و ارتباطات مشتری منابع بازار مبنایی هستند که تأثیر گزارههای ارز ِ
مشتری را بر مشتریان تعدیل میکنند .گزاره ارزشِ مشتری یک تأمینکننده با شهرت نام و نشان
تجاری قوی باید تأثیر بیشتری بر مشتریان در مقایسه با گزاره ارزشِ مشتری مشابه از یک شرکت
ناشناخته ،بگذارد .نام و نشانهای تجاری قوی ضمانتنامهها و تعهدات قابلاعتمادی هستند که
نشان میدهد شرکت به وعدههای ارزش خود عمل خواهد کرد [ .]78به شیوهای مشابه ارتباطات
قوی مشتریان قابلیت اعتمادی را به گزارهی ارزش مشتری تأمینکننده اضافه میکند همانند نام
و نشانهای تجاری آنها نیز نقش ضمانتنامههایی را دارند که باعث مقید شدن تأمینکننده
ش
میشود .نام و نشانهای تجاری قوی و ارتباطات مشتری برای تأمینکنندهای با گزارههای ارز ِ
مشتری نوآورانه که بر تجربه یا کیفیت قابلاطمینان تأکید میکند بسیار اهمیت دارد زیرا ارزیابی
و خلق قضاوتهای اساسی دشوار است؛ بنابراین نتیجهگیری میشود که شهرت و نام و نشان
تجاری و ارتباطات مشتری تأثیر گزارههای ارزشِ مشتری بر مشتریان را تقویت میکنند.
منابع شرکت-مبنا .1برخی از محققان از فلسفه رهبران شرکت در ارتباط با گزارههای ارزش،
میزان رسمی بودن گزارههای ارزش و دانش مرتبط با محصول بهمثابه منابع داخلی شرکت در
طراحی گزاره ارزش مشتری یاد میکنند [ .]42 ،71فلسفه رهبران شرکت در ارتباط با گزارههای
ارزش به وضعیتی اشاره میکند که در آن یک چشمانداز راهبردی به اشتراک گذاشته شده وجود
دارد که بر بازار تمرکز میکند و این موضوع را نشان میدهد که رهبران چگونه چشمانداز خود را
از طریق رفتارها نمایش میدهند .حمایت رهبران عالئمی را به شرکت مبنی بر اینکه طراحی گزاره
8. firm-based resources
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ارزشِ مشتری یک اولویت راهبردی است ارسال میکند که منجر به فعال شدن منابع بازار مبنا و
شرکت مبنا میگردد .مدیران تحولگرا منافع ویژهای را پیشنهاد میکنند که در آن به سازماندهی
ارزشها ،اهداف و آرزوها در سرتاسر شرکت پرداخته میشود و در نتیجه یک کاتالیزور (صافی) را
برای توسعه گزارههای ارزشِ مشتری و تعیین فرصتهای بازار فراهم میآورند [ .]43میزان رسمی
ش
بودن گزارههای ارزش ،شامل ساختارهای سازمانی و فرآیندهایی برای طراحی گزارههای ارز ِ
مشتری در داخل شرکت هست .اوستروالدر و همکاران در سال  ،2184یک فرآیند مدیریتی را
درباره اینکه شرکتها ارزش را به مشتریان هدف پیشنهاد دهند توصیف کردند .هنوز هم علیرغم
وجود عالقه زیاد در گزارههای ارزشِ مشتری ،تعدادی از شرکتها فرآیندهای رسمی را برای
طراحی آن در اختیار دارند .با رسمی سازی گزاره ارزشِ مشتری شرکت میتواند از منابع پیشایند
بازار مبنا و ساختار هوشمند بازار استفاده نماید و ارتباطات مشتری را که بزرگترین پتانسیل را ارائه
میدهد تعیین نماید .منابع مربوط به رسمی سازی گزاره ارزشِ مشتری شامل فرآیندهای درون
وظیفهای جهت طراحی آن هست .یکی از مهمترین تصمیمات رسمی سازی ،حدی است که در
آن گزاره ارزشِ مشتری در داخل شرکت و برای مشتری به صراحت تفسیر شده باشد .دانش مرتبط
با محصول بیانگر یک آگاهی از ویژگیهای فنی و کاربردهای بالقوه محصوالت و خدمات مختلف
شرکت هست [ .]3محصوالت و خدمات مستقل توانایی محدودی را برای حل مشکالت پیچیده
مشتریان ارائه میدهند درحالیکه دانش محصول ترکیبات قابلاطمینانی از محصوالت و خدمات
را پوشش میدهد [ .]37دانش محصول یک منبع داخلی است که به شکلی جامع توسعه داده
میشود و از داخل شرکت سرچشمه میگیرد .اگرچه این منبع برای طراحی گزاره ارزشِ مشتری
بسیار ضروری است ،انطباق آن با دانش مشتری و رقیب (منابع بازار مبنا) منجر به آزادسازی توان
آنها میگردد [ .]87 ،84مک کنزی و پودساکوف [ ،]43به بررسی رابطه بین پشتیبانی رهبری از
گزاره ارزشِ مشتری و رسمی سازی گزاره ارزشِ مشتری پرداختند .به عقیده آنها اگر مدیریت
عالی شرکت گزارههای ارزشِ مشتری را بهمثابه یک جز ضروری از فرآیند تدوین و اجرای راهبرد
در نظر بگیرند باعث افزایش احتمال این موضوع که همه افراد سازمان تأمینکننده به جای تفکر
بر محصوالت بر ارزش مشتری تفکر کنند را افزایش میدهد .یک شرکت با مدیرانی که به
تخصیص منابع بهمنظور تأمین اهداف مشتریان متعهد هستند میتوانند حس هدف مشترک را در
میان کارکنانشان ایجاد کنند .هوش بازار میتواند به شکلی اثربخش در سرتاسر وظایف توزیع شود
ش مشتری تمرکز کند .پشتیبانی
که باعث میشود شرکت به شیوهای موفق بر اجرای گزارههای ارز ِ
مدیریت شامل به اشتراکگذاری منافع گزاره ارزشِ مشتریِ اثربخش و تسهیم نتایج اجرای آن
هست .تعهد کارکنان به اجرای گزارههای ارزشِ مشتری از طریق رفتارهای عینی مدیران بهمنظور
یکپارچهسازی گزارههای ارزشِ مشتری به اقدامات شرکت سودمند خواهند شد [ .]48بهعالوه ،یک
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فرآیند رسمی برای استفاده از گزارههای ارزشِ مشتری میتواند تأثیر آنها را تقویت کند .آندرسون
و همکاران [ ،]4یک فرآیند رسمی را بهمنظور معنا کردن گزارههای ارزشِ مشتری بخش بازار به
سطح فردی مشتری بهمثابه یک ابزار اثربخش بهمنظور کسب اطمینان مشتری از تأمینکننده
پیشنهاد کردهاند؛ بنابراین نتیجهگیری میشود که فلسفه رهبران شرکت در ارتباط با گزارههای
ش مشتری بر شرکت را تقویت
ارزش و میزان رسمی بودن گزارههای ارزش تأثیر گزارههای ارز ِ
میکند.
تأثیر طراحی و ارائه گزاره ارزشِ مشتری بر شرکت .بررسیهایی که درباره ریشههای
تاریخی گزارههای ارزشِ مشتری صورت گرفته نشان میدهد که این مفهوم در ابتدا بهمثابه ابزاری
جهت اجرای بازارگرایی در شرکتهای تولید محور مطرح گردیده است [ .]42بهمنظور تقویت
بازارگرایی ،گزاره ارزشِ مشتری ،بعد اطالعات مشتری و رقیب را ارتقا میدهد و پاسخگویی وسیع
شرکت به این اطالعات را قوت میبخشد [ .]74بهعالوه ،گزارههای ارزشِ مشتری بیانگر چرایی
و چگونگی کسب ارزش برتر از خرید و استفاده از پیشنهادات بازارِ شرکت توسط مشتریان میباشند؛
بنابراین این موضوع به سازمان یادآوری میکند که تأمین نیازهای مشتریان به شیوهای اثربخشتر
و کاراتر از رقبا برای شرکت ضروری است [ .]47با افزایش محوریت مشتری و ایجاد هدفگذاری
در شرکت ،گزارههای ارزشِ مشتری میتوانند رضایت کارکنان ،وابستگی روانی و تعهدات رفتاری
در قبال شرکت را افزایش دهد [ .]87گزارههای ارزشِ مشتری میتوانند از طریق تأثیرگذاری بر
منابع انسانی بر روی تنظیم و استفاده از منابع فیزیکی سازمان تأثیر بگذارند .به طور مثال گزارههای
ارزشِ مشتری میتوانند کارکنان را به سمت توسعه منابع فیزیکی موجود به شکلی اثربخش سوق
دهند و همچنین مدیریت را به کسب منابع جدید بهمنظور تأمین بهتر تعهد ارزش مشتری تشویق
کنند .از سوی دیگر تأمیننس [ ،]38به مقوله کسب ارزش بهمثابه یک توانمندی سازمانی که در
کنار توانمندی خلق ارزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ضروری هست نگریسته است؛
بنابراین به عقیده وی شرکتهای که در عرصه رقابت برتر بوده و یکهتازی میکنند تنها بر فرآیند
خلق ارزش متکی نمیباشند بلکه به توانمندی کسب ارزش 8خلق شده در بازار در قالب برخی از
شاخصهای مالی نیز توجه ویژهای دارند .شرکتها پس از خلق ارزش برای مشتریان باید توانمندی
کسب ارزش از بازار را نیز داشته باشند؛ به عبارت دیگر هدف یک کسبوکار پایدار در ابتدا خلق
ارزش برای مشتریان و سپس کسب ارزش از مشتریان در قالب شاخصهای بازاریابی (رضایت،
وفاداری ،خریدهای بیشتر ،توصیه به دیگران ،ادامه روند خرید ،ارزش طول عمر مشتری) و
شاخصهای مالی (سهم بازار ،حجم فروش ،سطوح کلی سود ،نرخ بازگشت سرمایه ،حاشیههای
سود ،ارزش افزودی اقتصادی ،ارزشافزوده بازار ،نرخ بازده داراییها ،سود هر سهم ،سود خالص)
8. value accusation
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هست [ .]27 ،22 ،38 ،73همچنین گزاره ارزش مشتریِ برترِ شرکت منجر به کسب مزیت رقابتی
ش
پایدار برای شرکتها میگردد []43؛ بنابراین نتیجهگیری میشود که طراحی و ارائه گزاره ارز ِ
مشتری میتواند تأثیر مثبتی بر بازارگرایی شرکت ،رفتار و نگرشهای کارکنان ،کسب و توسعه
منابع فیزیکی شرکت ،توانمندی شرکت در کسب ارزش از بازار در قالب شاخصهای مالی و کسب
مزیت رقابتی پایدار نظیر تأثیر مثبت بگذارد.
تأثیر طراحی و ارائه گزاره ارزشِ مشتریِ شرکت بر مشتریان .به عقیده چاندراشیکاران
و همکاران [ ]88گزارههای ارزشِ مشتری عالوه بر تأثیرگذاری داخلی بر شرکت ،بر ذینفعان خارجی
نظیر مشتریان نیز تأثیرگذار است .همچنین گزاره ارزشِ مشتری در قالب پیشنهادات بازار شرکت
مانند قولی در نظر گرفته میشود که شرکت به مشتری میدهد و بهوسیله آن ارزش مبادله 8به
ارزش استفاده مرتبط میشود .زمانی که مشتری با شرکت پولی را مبادله میکند وی در ذهن خود
فرض میکند که ارزشی که مبادله شده است حداقل به اندازه ارزشی است که مورد استفاده قرار
خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر ،از دیدگاه مشتری ،گزاره ارزش ،قول شرکت نسبت به این موضوع
است که ارزش کسب شده مشتری در زمان استفاده از محصول یا خدمت حداقل به میزان هزینه
پرداختی آن محصول یا خدمت است؛ بنابراین ارزش ادراک شده 2قضاوت مشتری از مقایسه بین
آنچه در یک مبادله از دست میدهد (هزینهها در مرحله مبادله) و آنچه به دست میآورد (ارزش
استفاده) هست؛ بنابراین ارزش ادراک شده از یکسو به قضاوت مشتری درباره اینکه آیا منافعی که
از خرید و مصرف محصول به دست آورده حداقل به میزان هزینه پرداختی هست و از سوی دیگر
به ارزیابی وی از این موضوع که منافع حاصل از محصول خریداری شده تا چه حد توانسته نیازها
ش
و خواستههای او را تأمین کند ارتباط دارد []8؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت گزارههای ارز ِ
مشتری تأثیر مثبتی بر ادراکات مشتریان از ارزش (ارزش استفاده و ارزش مبادله) و به طبع آن
رضایتمندی آنها دارد .آنها انتظارات مناسبی را شکل میدهند و هزینهها و منافع برتر حاصل از
همکاری با شرکت و پیشنهادات بازار آن را روشن میسازند [ .]27مشتریان از قضاوتهای ارزشی
و یقینی بهمنظور تعیین رضایت و نتیجه رفتارشان استفاده میکنند [ ]88،27بهوسیله تعیین واضح
آنچه مشتری میتواند از همکاری با شرکت انتظار داشته باشد ،گزارههای ارزشِ مشتری پتانسیل
بهبود هر دو قضاوت فوق را فراهم میکنند .گزارههای ارزشِ مشتری ،عالوه بر افزایش سطح
رضایت مشتری بهوسیله مشخص کردن برتری پیشنهادهای بازار میتواند اطمینان قضاوت مشتری
یا قدرتی را که بهوسیله آن مشتریان نگرشهای خود را نگه میدارند ،بهبود بخشند [ .]48همچنین
افزایش رضایت باعث تقویت وابستگیهای روانشناختی و تعهدات رفتاری مشتریان به شرکت و
8. exchange value
2. perceived value
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در نهایت تقویت مشارکت مشتری میگردد [ .]84،41همچنین گزاره ارزش مشتریِ شرکت ،بر
عملکرد بازار محور شرکت از طریق تأثیر بر رضایت ،وفاداری ،خریدهای بیشتر ،توصیه به دیگران،
ادامه روند خرید ،ارزش طول عمر مشتری اثرگذار هست بنابراین ،گزارههای ارزشِ مشتری مزیت
رقابتی شرکت را که یکی از دالیل عملکرد برتر است افزایش میدهد .این گزارهها ارزش واقعی را
که به بازارهای هدف ارائه میگردد به نتیجه تالشهای اجرای تصمیم راهبرد بازاریابی شرکت و
هزینه تکمیل آن برای شرکت را نشان میدهد [.]47
گزارههای ارزشِ مشتری عالوه بر تأثیر مستقیم تأثیر غیرمستقیمی را نیز از طریق شرکت بر
مشتریان میگذارد .گزارههای ارزشِ مشتری بازارگرایی شرکت را تقویت میکند و بازارگرایی انگیزه
کارکنان و تعهد سازمانی آنها را تقویت میکند [ .]48 ،1این امر به رفتارهایی منجر میگردد که
ادراکات مشتری از ارزش و رضایت آنها را ارتقا میدهد .در این راستا بازارگرایی میتواند منجر به
شکلگیری احساس تعلق به سازمان گردد که در آن کلیه بخشها و افراد به سمت هدفی مشترک
که رضایتمندی مشتریان است فعالیت میکنند [ .]74در همین راستا تحقیقات نشان میدهند که
رضایت کارکنان همبستگی مثبتی با رضایت مشتریان دارد و استحکام این ارتباط به ویژگیهای
صنعت بستگی دارد [ .]84همچنین در تحلیلی دیگر ،شواهد تجربی نشان داد که بازارگرایی تأثیر
مثبتی بر ادراک کیفیت ،رضایت وفاداری مشتریان دارد؛ بنابراین نتیجهگیری میشود که گزارههای
ارزشِ مشتری تأثیر مثبت غیرمستقیمی از طریق شرکت بر رفتارها و نگرشهای مشتریان دارد .
به عقیده برخی محققین خصوصیات طراحی گزاره ارزشِ مشتری ،چگونگی تأثیرگذاری آن بر
شرکت و مشتریان را تعیین میکنند .این خصوصیات از یکسو بیانگر دیدگاه مورد نظر در طراحی
و از سوی دیگر نشان دهنده خصوصیات منحصربهفرد طراحی گزاره ارزش مشتری میباشند؛
ش
بنابراین نتیجهگیری میشود که خصوصیات طراحی گزاره ارزشِ مشتری تأثیر گزارههای ارز ِ
مشتری بر شرکت و مشتریان را تعدیل میکند.
در باب ماهیت خلق ارزش در مراحل مختلف فرایند خلق ارزش ،به عقیده برخی از محققین
ارزش بالقوهای در گزاره ارزش مشتریِ شرکت نهفته است و شرکت به مشتری ارائه میکند [.]3
این ارزش بالقوه در ذات منابع ذینفعان نهفته است که در طراحی گزاره ارزش مشتری مورد
استفاده قرار میگیرد زیرا هنوز در محیط واقعی بازار و در قالب پیشنهادهای شرکت به مشتریان
ارائه نشده است .این در حالی است که حیطه دیدگاه مشتری جایی است که ارزش بالقوه
پیشنهادهای بازارِ شرکت به فعلیت میرسند [ .]23هنگامیکه شرکت پیشنهادهای بازار خود را به
مشتریان ارائه میکند ارزش مبادله به ارزش استفاده مرتبط میگردد .این ارزش نشانگر قضاوتها
و ادراکات مشتریان از منافع حاصل در ازای هزینههای از دست رفته است در همین راستا به عقیده
گرونروس [ ،]71ارزش در طی زمان استفاده مشتری از منابع خریداری شده محقق میشود؛ بنابراین
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نتیجهگیری میشود که ارزش واقعی 8در زمان استفاده /مصرف مشتری از پیشنهادهای خریداری
شده رخ میدهد.
 .3روششناسی پژوهش

در پژوهش حاضر که یک مطالعه بنیادین هست از روش تحقیق کیفی در دو مرحله مطالعه
گسترده ،عمیق و نظاممند مبانی نظری و تکنیک دلفی فازی در راستای مصاحبه خبرگان استفاده
گردیده است .هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش هست ،اینکه در
زمینه ارزش مطالعات متعددی وجود دارد ،شکی نیست اما مطالعات و نظریات موجود از یکسو
نگرشی محدود به مقوله خلق ارزش (خأل اشاره شده در مقدمه پژوهش حاضر) دارند و از سوی
دیگر بر اساس بافت و شرایط خاص کشور بومیسازی نگردیدهاند بنابراین نمیتوان به تعمیمپذیری
الگوهای موجود بهنظام کشور مطمئن بود .لذا جهت تحقق هدف مذکور در گام نخست نیازمند
بررسی و مطالعه گسترده ،عمیق و نظاممند مبانی نظری هستیم .در این روش واحد تحلیل کلمه
و روش کار استقرایی است که برای بررسی جزئی متون جهت درک و اکتشاف مفاهیم و کلمات
مورد استفاده قرار گرفته است که خروجی کار منجر به استخراج ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهایی که
فاکتورهای اصلی چارچوب پیشنهادی هستند ،گردیده است .همچنین در گام دوم و با هدف بررسی
میزان تناسب و پاالیش ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای استخراج شده از تکنیک دلفی فازی دو
مرحلهای بر اساس مصاحبه خبرگان استفاده گردید .همچنین در پژوهش حاضر برای تعیین حجم
نمونه از روش نمونهگیری هدفمند و معیار اشباع نظری و از تکنیک نمونه افراد کلیدی (خبرگان)
استفاده گردیده است .در همین راستا بهمنظور آگاهی از نظر خبرگان یک نمونه  71نفری از اساتید
منتخب دانشگاه که دارای سوابق پژوهشی و تألیفی در حوزه بازاریابی بهویژه خلق ارزش هستند
جهت مصاحبه انتخاب گردید.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

در پژوهش حاضر ،بر اساس مطالعه گسترده ،عمیق و نظاممند مبانی نظری 3 ،بعد 23 ،مؤلفه
و  811شاخص بهمثابه عناصر چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش مورد اکتشاف قرار گرفتند.
سپس و پس از اجرای تکنیک دلفی فازی دو مرحلهای و بر اساس نظر خبرگان از میان 811
شاخص شناسایی شده  81شاخص مورد پاالیش و تائید قرار گرفته و تناسب ابعاد و مؤلفهها نیز
تائید شدند؛ و بر اساس دو مرحله مذکور در نهایت چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش طراحی
و تبیین گردید .در همین راستا بهمنظور محدودیتهای نگارش مقاله و رعایت اصل تلخیص وضوح،
8. real value
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جداول میانگین فازی نظرات خبرگان در مرحله نخست و میانگین فازی زدایی شده و میانگین
دیدگاه خبرگان حاصل از پرسشنامه دوم حذف و جدول مربوط به گام سوم تحت عنوان اختالف
میانگین نظرات خبرگان در مراحل  8و ( 2پرسشنامههای اول و دوم) در پیوست آورده شده است.
مشاهده میشود که در این مرحله ،اختالف میانگینها برای تمامی سؤالهای پرسشنامه در جدول
مذکور کمتر از ( 1/2حد آستانه) است و دلفی فازی در مرحله دوم به اتمام رسیده و نیازی به ادامه
این روش وجود ندارد؛ بنابراین نیاز به حذف هیچ یک از  81شاخص پاالیش شده نیست .همچنین
جدولهای  8و  2به ترتیب مستندسازی عناصر چارچوب پیشنهادی پژوهش فعلی و روابط میان
آنها را نمایش میدهند.
جدول  .8مستندسازی ابعاد و مؤلفههای استخراجی مدل
ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

ارزش اقتصادی

ابعاد ارزش مشتری
ارزش کارکردی

 قیمتگذاری ارزشمند شفافیت و ثبات قیمتگذاری عاقالنه و منصفانه بودنقیمتگذاری
 قیمتگذاری پرمنفعت در مقایسه بارقبا
 قیمتگذاری مناسب محصوالت باکیفیت
 قیمتگذاری متناسب با منافع قیمتگذاری متناسب با ارزش ذاتی قیمتگذاری در راستای نیازها ویژگیهای تعاملی ویژگیهای نوآورانه محصول تأمین اولویتهای فردی محصوالت با کیفیت در دسترس بودن محصوالت دسترسی آسان به شرکت پاسخگویی سریع به مشکالتمشتریان
 برقراری ارتباط مبتنی بر همکاری تقویت بخش تحقیق و توسعهشرکت
 تناسب محصوالت با نیازهای پویا تأمین تمامی ویژگیهای مورد نظرمشتری

منبع

آندرسون و آمبرچ ( ،)2184جاکوبز (،)2113
آندرسون و آمبرچ ( ،)2184آفاح ( ،)2112اوکاس
و انگو ( ،)2188دی وینسلی ( ،)8311گاالرزا و
همکاران ( ،)2183زانر و همکاران (،)2184
دوالین و همکاران ( ،)2184کاالجزیک و زابکار
()2183

وودراف ( ،)8333میتال و شث ( ،)2118آندرسون
و همکاران ( ،)2118توماسیتی و همکاران
( ،)2183گاالرزا و همکاران ( ،)2183زانر و
همکاران ( ،)2184دوالین و همکاران (،)2184
کاالجزیک و زابکار ()2183
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ابعاد

مؤلفهها

ارزش نمادین

شاخصها
 خوداظهاری و خویشتنشناسی معانی شخصی معانی اجتماعی معانی شرطی فراهم کردن امکان ابراز عقاید فراهم کردن امکان خودنمایی امکان تداعی خاطرات امکان ایجاد تجربیات شخصی امکان انتقال تجربیات و معانی بهدیگران

33

منبع

پارنتی و همکاران ( ،)2184هالبروک (،)2114
والتر و همکاران ( ،)2117دی رویتر و همکاران
( ،)8333اسوینی و سوتار ( ،)2118گاالرزا و
همکاران ( ،)2183زانر و همکاران (،)2184
دوالین و همکاران ( ،)2184کاالجزیک و زابکار
()2183

ارزش عاطفی
ارزش خلق مشترک

 احساس خوب از خرید و استفاده ازمحصول
 احساس لذت و شادی از خرید واستفاده از محصول

سانچز و همکاران ( ،)2118گاالرزا و سورا
( ،)2118اد و الگوهری ( )2184گاالرزا و
همکاران ( ،)2183زانر و همکاران (،)2184
دوالین و همکاران ( ،)2184کاالجزیک و زابکار
()2183

 همکاری و تعامل متقابل ارزش تنها توسط شرکت بهمحصوالت اضافه نمیشود
 مشتریان در فرایند خلق ارزشدرگیر میشوند
 منابع مشتریان و شرکت با یکدیگرادغام میشود

اوکاس و انگو ( ،)2188وارگو لوش ( ،)2111لوش
و همکاران ( ،)2113ژانگ و چن ( ،)2111شث و
اوسال ( ،)2113گاالرزا و همکاران ( ،)2183زانر و
همکاران ( ،)2184دوالین و همکاران (،)2184
کاالجزیک و زابکار ()2183

رسمی سازی
گزاره ارزش
مشتری

 ساختارها و فرایندهای رسمی جهتطراحی گزاره ارزش مشتری

دانش محصول

منابع شرکت -مبنا

پشتیبانی مدیریت از
گزاره ارزش مشتری

 چشمانداز راهبردی اهمیت گزارهارزش مشتری برای شرکت
 مشتریگرایی در شرکت نهادینهمیشود

 دانش ویژگیهای فنی محصوالت آگاهی کامل از ویژگیهای محصول -انتقال ویژگیها به مشتریان

کوزلینکوا و همکاران ( ،)2184پیتراف (،)8337
بارنی و آریکان ( ،)2118وارگو لوش ( ،)2114شاه
و همکاران ( ،)2118کاماساک ( ،)2183آندرسون
( ،)2188فریرا و فرناندز ( ،)2183جانسینیل
()2184
ترهو همکاران ( ،)2182اوالگا و ایگرت (،)2118
پاین و همکاران ( ،)2111هارلی و هالت (،)8331
کاماساک ( ،)2183آندرسون ( ،)2188فریرا و
فرناندز ( ،)2183جانسینیل ()2184
چیسبراگ ( ،)2117کوزلنکوا و همکاران،)2184( ،
دی ( ،)8334مکنزی و همکاران ()2118
کاماساک ( ،)2183آندرسون ( ،)2188فریرا و
فرناندز ( ،)2183جانسینیل ()2184
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ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

منبع

دانش بازار

منابع بازار -مبنا

نوآوری
ارتباطات
مشتریان
شهرت نام و
نشان تجاری

 دانش مشتری -دانش رقیب

مکنزی و همکاران ( ،)2118اوستروالدر و
همکاران ( ،)2184اوساکی و آنازا (،)2181

 فرایندهای نوآوری -فرهنگ نوآوری

بهرمن و پیرالت ( ،)8312اوالگا و رینارتز
( ،)2188اوکاس و همکاران (،)2184

 روابط قوی با مشتریان تعامالت گسترده -روابط بلندمدت

شاه و همکاران ( ،)2118سائورا و همکاران
( ،)2114گوپتا و ماهوترا ()2187

 برندهای قوی تصویر ذهنی مثبت -تقویت برند

اوستروالدر و همکاران در سال ( ،)2184بهرمن و
پیرالت ( ،)8312سائورا و همکاران ( ،)2114چو
()2184

ابعاد ارزش مشتری

 گزاره اقتصادی ارزش مشتری گزاره کارکردی ارزش مشتری گزاره عاطفی ارزش مشتری گزاره نمادین ارزش مشتری -گزاره خلق مشترک ارزش مشتری

منابع بازار مبنا

گزاره ارزش مشتری

منابع شرکت مبنا

 دانش محصول پشتیبانی مدیریت از گزاره ارزشمشتری
 رسمی سازی گزاره ارزش مشتری دانش بازار نوآوری ارتباطات مشتریان -شهرت نام و نشان تجاری

آندرسون و آمبرچ ( ،)2184جاکوبز (،)2113
آندرسون و آمبرچ ( ،)2184آفاح ( ،)2112اوکاس
و انگو ( ،)2188دی وینسلی ( ،)8311وودراف
( ،)8333میتال و شث ( ،)2118آندرسون و
همکاران ( ،)2118توماسیتی و همکاران (،)2183
پارنتی و همکاران ( ،)2184هالبروک (،)2114
والتر و همکاران ( ،)2117دی رویتر و همکاران
( ،)8333اسوینی و سوتار ( ،)2118سانچز و
همکاران ( ،)2118گاالرزا و سورا ( ،)2118اد و
الگوهری (.)2184
کوزلینکوا و همکاران ( ،)2184پیتراف (،)8337
بارنی و آریکان ( ،)2118وارگو لوش ( ،)2114شاه
و همکاران ( ،)2118ترهو همکاران (،)2182
اوالگا و ایگرت ( ،)2118پاین و همکاران
( ،)2111هارلی و هالت ( ،)8331چیسبراگ
( ،)2117کوزلنکوا و همکاران ،)2184( ،دی
( ،)8334مکنزی و همکاران ()2118
مکنزی و همکاران ( ،)2118اوستروالدر و
همکاران در سال ( ،)2184بهرمن و پیرالت
( ،)8312اوالگا و رینارتز ( ،)2188شاه و همکاران
( ،)2118سائورا و همکاران ()2114

چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش

ابعاد

مؤلفهها

ویژگیهای طراحی گزاره ارزش مشتری

دیدگاه مورد استفاده در طراحی
ویژگیهای گزاره ارزش
تولید
(قیمتگذاری)
مشترک

شاخصها
 دیدگاه شرکت محور دیدگاه مشتری  -محور دیدگاه متقابل خلق ارزش توسط شرکت بهمشتریان
 خلق ارزش مبتنی بر تجربیاتمشتریان
 خلق ارزش بر اساس تعامل متقابل صراحت سطوح فعالیت کانون تمرکز طراحی گزاره ارزش در سطحشرکت
 طراحی گزاره ارزش در سطحمشتری
 طراحی گزاره ارزش در سطح بازار طراحی مشترک انتخاب مشترک نام و نشان تجاری قیمتگذاری مشترک -فروش مشترک

33

منبع

چاندراشیکاران و همکاران ( ،)2113کالرک و
همکاران ( ،)2181فراو پاین (،)2188

امرسون در سال ( ،)2117آندرسون و همکاران در
سال ( ،)2118اوالگا و ایجرت ()2118

وارگو لوش ( ،)2111لوش و همکاران (،)2113
ماتسون (.)2181

مکانیسمهای خلق مشترک ارزش

تجربه مشترک

 -ساختن تجربه مطلوب مشتری

آیوه و همکاران ( ،)2113لی و همکاران (.)2181

خلق مشترک
معانی

توزیع مشترک

 -توسعه مشترک محصوالت جدید

آرنولد و همکاران ( ،)2113ساریجاروی (،)2182

 -خلق معانی

فراو پاین ( ،)2188ماتسون ()2181

توسعه مشترک
(انبوه سپاری)

 -همکاری در توزیع

ژانگ و چن ( ،)2111شث و اوسال (،)2113
کیواس و همکاران ()2188
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ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

ارزش استفاده

ارزش ادراک شده مشتری

ارزش مبادله

 هزینههای ادراک شده مقایسه هزینهها و قیمتهای موردانتظار
 منافع ادراک شده مقایسه منافع با منافع مورد انتظار -مقایسه منافع با هزینهها

منبع
جاکوبز ( ،)2113ادواردسون و همکاران (،)2181
آندرسون و آمبرچ ( ،)2184هیالندر و همکاران
( ،)2183لیکی و همکاران ( ،)2181لندروگیز و
همکاران ( ،)2187چن و لین ( ،)2184هاپساری و
همکاران (،)2188
باالنتین و همکاران ( ،)2188کریستوفر (،)8338
زیتمال ( ،)8311هالبروک ( ،)8334وودال
( )2117فرناندز و همکاران ( ،)2181چن و فا
(.)2181

 بازارگرایی شرکت رفتار و نگرش کارکنان کسب و توسعه منابع فیزیکیشرکت
 -کسب مزیت رقابتی پایدار

بارنز و همکاران ( ،)2113النینگ (،)8331
جاورسکی و کوهلی ( ،)8337براون و الم
( ،)2111رینجو ( ،)2183بینت و همکاران
( ،)2183پانتا و همکاران (،)2184

وفاداری مشتری

پیامدهای مشتری-محور

پیامدهای مالی

 حجم فروش سهم بازار سود آوری -نرخ بازگشت سرمایه

کومار و رینارتز ( ،)2188تأمیننس ( ،)2114دی
اولیویرا و همکاران ( ،)2183ایلگارد و همکاران
( )2184دیلین و همکاران ( ،)2187راملی و
همکاران (.)2181

پیامدهای غیرمالی

پیامدهای شرکت -مدار

 خرید مجدد خرید آتی و ترجیح به رقبا -توصیه دهانبهدهان

پارک و همکاران ( ،)2181بوردی و همکاران
( ،)2188مورگان ( )2182استافولو باالبانیس
( ،)2188آلی و همکاران (.)2181

رضایت مشتری

 خرید عاقالنه تجربه خرید احساس مثبت -انطباق محصول با نیاز مشتری

اوکاس و انگو ( ،)2188ایجرت و اوالگا (،)2112
چاندراشیکاران و همکاران ( ،)2113میساال و پال
( ،)2181آکتیپی و همکاران ( ،)2184لیروپ و
جینیدی (،)2188

جدول  .2روابط میان متغیرهای پژوهش
شماره
1

2

روابط

منبع

ابعاد ارزش مشتری منبعی جهت طراحی گزاره
ارزش مشتری (تدوین راهبرد بازاریابی) شرکت
میباشند( .تأثیر مثبت و معنادار)
منابع بازار مبنا (دانش بازار و نوآوری) منبعی جهت
طراحی گزاره ارزش مشتری شرکت (تدوین راهبرد
بازاریابی) میباشند( .تأثیر مثبت و معنادار)

رینتاماکی و همکاران ( ،)2113اوکاس و انگو (،)2188
رامیرز ( ،)8333استورباکا و لهتینن ( ،)2118پاین و
همکاران ( ،)2111بنداپادی و لیون ()2117
وارگو لوش ( ،)2114شاه و همکاران ( ،)2118ترهو
همکاران ( ،)2182اوالگا و ایگرت ( ،)2118پاین و
همکاران ( ،)2111هارلی و هالت ( ،)8331اسکالن و

چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش

شماره

3

4

5

6

7

8

9

11

11

روابط

منابع بازار مبنا (ارتباطات مشتریان و شهرت نام و
نشانهای تجاری) دارای نقش میانجیگری تأثیر
گزاره ارزشِ مشتری بر پیامدهای مشتری محور
هستند( .تأثیر میانجی ،مثبت و معنادار)
منابع شرکت مبنا (دانش محصول) منبعی جهت
طراحی گزار ارزش مشتری شرکت (تدوین راهبرد
بازاریابی) میباشند( .تأثیر مثبت و معنادار)
منابع شرکت مبنا (پشتیبانی مدیریت از گزاره
ارزش مشتری و رسمی سازی گزاره ارزش
مشتری) دارای نقش میانجیگری تأثیر گزاره
ارزشِ مشتری بر پیامدهای شرکت هستند( .تأثیر
میانجی ،مثبت و معنادار)
ویژگیهای طراحی گزاره ارزشِ مشتری دارای
نقش میانجیگری تأثیر گزارههای ارزشِ مشتری
بر پیامدهای شرکت و پیامدهای مشتری هست.
(تأثیر میانجی ،مثبت و معنادار)
گزارههای ارزش مشتری در قالب پیشنهادات بازار
شرکت بر ارزش ادراک شده مشتریان تأثیرگذار
است( .تأثیر مثبت و معنادار)
مکانیسمهای خلق مشترک ارزش ،دارای نقش
میانجیگری تأثیر گزاره ارزش مشتری شرکت بر
ارزش ادراک شده مشتریان هست( .تأثیر میانجی،
مثبت و معنادار)
مکانیسمهای تولید مشترک و توزیع مشترک تأثیر
گزاره اقتصادی ارزش مشتری بر ادراک مشتری از
ارزش مبادله را تقویت میکند( .تأثیر میانجی،
مثبت و معنادار)
مکانیسم توسعه مشترک (انبوه سپاری) تأثیر گزاره
کارکردی ارزش مشتری بر ادراک مشتری از ارزش
استفاده را تقویت میکند( .تأثیر میانجی ،مثبت و
معنادار)
مکانیسم تجربه مشترک تأثیر گزاره عاطفی ارزش
مشتری بر ادراک مشتری از ارزش استفاده را
تقویت میکند (تأثیر میانجی ،مثبت و معنادار)

898

منبع
همکاران ( ،)2184چیسبراگ ( ،)2117جاورسکی و کوهلی
(،)8337
مکدونالد و همکاران ( ،)2188گاندالش و همکاران
( ،)8334چادوری و هالبوروک ( ،)2118گوپتا و ماهوترا
( ،)2187اوستروالدر و همکاران ( ،)2184چو ()2184
بهرمن و پیرالت ( ،)8312اوالگا و رینارتز ( ،)2188سائورا
و همکاران ( ،)2114کوزلنکوا و همکاران (،)2184
کاماساک ( ،)2183فریرا و فرناندز ( ،)2183جانسینیل
()2184
مکنزی و همکاران ( ،)2118اوستروالدر و همکاران
( ،)2184آندرسون ( ،)2188فریرا و فرناندز (،)2183
جانسینیل ()2184

چاندراشیکاران و همکاران ( ،)2113کالرک و همکاران
( ،)2181فراو پاین ( ،)2188آندرسون و همکاران (،)2118

اوکاس و انگو ( ،)2188باالنتین و همکاران ()2188

ساریجاروی ( ،)2182وارگو لوش ( ،)2111ژانگ و چن
( ،)2111آرنولد و همکاران ()2113

وارگو لوش ( ،)2111لوش و همکاران ( ،)2113ماتسون
( ،)2181ژانگ و چن ( ،)2111شث و اوسال (،)2113
کیواس و همکاران ( ،)2188ساریجاروی ()2182
آرنولد و همکاران ( ،)2113ساریجاروی ()2182

آیوه و همکاران ( ،)2113لی و همکاران (.)2181
ساریجاروی ()2182
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شماره
12

13

14

15

16

17

18

19

روابط
مکانیسم خلق مشترک معانی تأثیر گزاره نمادین
ارزش مشتری بر ادراک مشتری از ارزش استفاده
را تقویت میکند( .تأثیر میانجی ،مثبت و معنادار)
ارزش ادراک شده مشتری بر پیامدهای شرکت
تأثیرگذار است( .تأثیر مثبت و معنادار)
ارزش ادراک شده مشتری بر پیامدهای مشتری
محور تأثیرگذار است( .تأثیر مثبت و معنادار)
ارائه گزاره ارزش مشتری شرکت بر پیامدهای
مشتری محور تأثیرگذار است( .تأثیر مثبت و
معنادار)

ارائه گزاره ارزش مشتری شرکت بر پیامدهای
شرکت تأثیرگذار است( .تأثیر مثبت و معنادار)
پیامدهای شرکت محور (بازارگرایی شرکت) دارای
نقش میانجیگری تأثیر گزارههای ارزشِ مشتری
شرکت بر پیامدهای مشتری محور هست( .تأثیر
میانجی ،مثبت و معنادار)
پیامدهای غیرمالی شرکت محور بر پیامدهای
مشتری محور تأثیرگذار هستند( .تأثیر مثبت و
معنادار)
پیامدهای مشتری محور (رضایت وفاداری
مشتری) بر پیامدهای مالی شرکت تأثیر معناداری
دارد (تأثیر مثبت و معنادار)

منبع
فراو پاین ( ،)2188ماتسون ( ،)2181ساریجاروی ()2182

جاکوبز ( ،)2113ادواردسون و همکاران ( ،)2181آندرسون
و آمبرچ ( ،)2184هیالندر و همکاران ( ،)2183لیکی و
همکاران (،)2181
باالنتین و همکاران ( ،)2188کریستوفر ( ،)8338زیتمال
( ،)8311هالبروک ( ،)8334وودال ( )2117فرناندز و
همکاران ( ،)2181چن و فا (.)2181
اوکاس و انگو ( ،)2188ایجرت و اوالگا (،)2112
چاندراشیکاران و همکاران ( ،)2113میساال و پال (،)2181
آکتیپی و همکاران ( ،)2184لیروپ و جینیدی (،)2188
پارک و همکاران ( ،)2181بوردی و همکاران (،)2188
مورگان ( )2182استافولو باالبانیس ( ،)2188آلی و
همکاران (.)2181
بارنز و همکاران ( ،)2113النینگ ( ،)8331جاورسکی و
کوهلی ( ،)8337براون و الم ( ،)2111رینجو (،)2183
بینت و همکاران ( ،)2183پانتا و همکاران (،)2184
جاورسکی و کوهلی ( ،)8337سائورا و همکاران (،)2114
بوردی و همکاران ()2188

بارنز و همکاران ( ،)2113النینگ ( ،)8331جاورسکی و
کوهلی ( ،)8337براون و الم ( ،)2111رینجو (،)2183
بینت و همکاران ( ،)2183پانتا و همکاران (،)2184
کومار و رینارتز ( ،)2188تأمیننس ( ،)2114دی اولیویرا و
همکاران ( ،)2183ایلگارد و همکاران ( )2184دیلین و
همکاران ( ،)2187راملی و همکاران (.)2181

بر اساس مطالب فوق ،در پژوهش حاضر چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش به شرح ارائه
شده در شکل  8طراحی گردید است.
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شکل  .8چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش [پژوهش حاضر]

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

از آنجا که خلق ارزش یک فرآیند چندمرحلهای و پویاست که گروههای ذینفع مختلفی در آن
درگیر هستند و هر یک از آنها نقشهای مختلفی را در این فرآیند ایفا مینمایند .همچنین از بین
این گروهها ،پژوهش حاضر بر سه گروه شرکت ،مشتریان ،رقبا تمرکز نموده است .در همین راستا
و بر اساس رویکرد فرا ابتکاری پژوهش حاضر ارزش در سه مرحله تدوین راهبرد بازاریابی ،سپس
اجرای آن و در نهایت ارزیابی پیامدها خلق میگردد .اوکاس و انگو نیز در سال  2188و در مدل
پیشنهادی خود به شکلی بسیار محدود تنها به مرحله تدوین راهبرد اشاره کردهاند که بر اساس آن
شرکتها در طراحی ارزش پیشنهادی خود باید یک راهبرد بازاریابی منحصربهفرد تدوین کنند .این
در حالی است که در پژوهش حاضر ،مرحله تدوین راهبرد بازاریابی بر طراحی گزاره ارزشِ مشتریِ
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ش مشتری در قالب پیشنهادات
شرکت تمرکز دارد ،مرحله اجرای راهبرد بازاریابی بر ارائه گزاره ارز ِ
بازار شرکت (محصوالت و خدمات) (بسته ارزش شرکت) به مشتریان تمرکز دارد و مرحله ارزیابی
پیامدها بر پیامدهای گزاره ارزش طراحی و ارائه شده در مراحل قبلی تمرکز میکند .با توجه به
آنکه گزاره ارزشِ مشتری میتواند اساس کسب مزیت رقابتی باشد ،نظریه منبع  -مبنا میتواند
نگاه امیدوارکنندهای را برای درک نقش راهبردی گزاره ارزشِ مشتری ارائه دهد که این نگرش
یکی از جنبههای بسیار مهم نوآوری پژوهش حاضر هست؛ بنابراین در همین راستا و با توجه به
نتایج به دست آمده ،شرکت در مرحله تدوین راهبرد بازاریابی که مبتنی بر طراحی گزاره ارزش
مشتری شرکت هست باید از سه منبع ابعاد ارزش مشتری ،منابع بازار  -مبنا و منابع شرکت  -مبنا
استفاده نماید .در واقع منابع طراحی گزاره ارزش مشتری شرکت این سه منبع میباشند .این در
حالی است که در مطالعه اوکاس و انگو در سال  ،2188تنها منبع طراحی ارزش پیشنهادی شرکت
ابعاد و مؤلفههای ارزش مشتری شامل (ارزش قیمتی ،ارزش ارتباطی ،ارزش خلق مشترک و ارزش
عملکرد) در نظر گرفته شده است .در همین راستا در پژوهش حاضر مقوله ابعاد ارزش مشتری،
دارای پنج مقوله فرعی :ارزش اقتصادی ،ارزش کارکردی ،ارزش عاطفی ،ارزش نمادین و ارزش
خلق مشترک است که در طراحی گزاره ارزش مشتری مورد استفاده قرار میگیرند [در راستای
مطالعات  .]82 ،43 ،81 ،44همچنین مقوله منابع بازار مبنا دارای چهار مقوله فرعی :دانش بازار،
نوآوری ،ارتباطات مشتریان و شهرت نام و نشان تجاری هست [در راستای مطالعه  .]71بهعالوه
نتایج نشان میدهند که از دانش بازار و نوآوری به مثابه پیشایندهای گزاره ارزش مشتری شرکت
در طراحی آن استفاده میشود درحالیکه ارتباطات مشتریان و شهرت نام و نشانهای تجاری،
واسطه تأثیر گزاره ارزشِ مشتری بر پیامدهای مشتری محور هستند .دو بعد دانش بازار جهت
طراحی گزارههای ارزشِ مشتری حیاتی هستند :دانش مشتری و دانش رقیب .شرکتها باید به
نگرشهای عمیق مشتریان درباره این موضوع که آنها چگونه مشکالت مهمشان را حل میکنند،
دست یابند [در راستای مطالعات  ،]84همچنین شرکتها به دانش رقبا نیز بهمنظور درک این
موضوع که آنها چگونه میتوانند راهحلهای برتر را برای مشکالت مهم مشتریان ارائه دهند،
احتیاج دارند .کسب دانش درباره رقبا و پیشنهادات بازار آنها یک شرط ضروری برای ارزیابی
واقعی برتری یا ضعف بسته ارزش (گزاره ارزش مشتریِ شرکت) ،هست [در راستای مطالعات .]34
نتایج تحقیق نشان میدهد که گزارههای ارزشِ مشتری بر اساس نوآوری ساخته میشوند تا به
یافتن راههای جدیدی که شرکت میتواند به مشتریان در جهت حل مشکالت مهمشان کمک
ش
کند ،منجر گردد [در راستای مطالعه  ]74به بیانی دیگر ،نوآوری شامل توسعه گزارههای ارز ِ
مشتری ،از طریق فرآیندهایی که آمیختهای از روشها و منابع را به شیوهای جدید یکپارچه
میسازند ،هست .فرآیندهای نوآوری میتوانند منابع فناوری را ترکیب کنند و بهوسیله فراهم کردن
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روشهای جدید بهمنظور حل مشکالت بازاریابی ،گزارههای ارزشِ مشتری را بهبود بخشند [در
راستای مطالعه  .]83همچنین در زمینه دو بعد دیگر مقوله منابع بازار مبنا نتایج نشان میدهند که
ش
شهرت نام و نشان تجاری و ارتباطات مشتریان منابع بازار مبنایی هستند که تأثیر گزارههای ارز ِ
مشتری را بر پیامدهای مشتری محور تحت تأثیر قرار میدهند؛ بنابراین گزاره ارزشِ مشتری یک
ش
شرکت با شهرت نام و نشان تجاری قوی باید تأثیر بیشتری بر مشتریان در مقایسه با گزاره ارز ِ
مشتری مشابه از یک شرکت ناشناخته ،بگذارد .نام و نشانهای تجاری قوی ضمانتنامهها و
تعهدات قابلاعتمادی هستند که نشان میدهد شرکت به وعدههای ارزش خود عمل خواهد کرد.
در این راستا واکنشهای مشتریان به آگاهی و اعتمادشان به نام و نشان تجاری بستگی دارد [در
راستای مطالعه  .]83 ،78به شیوهای مشابه ارتباطات قوی مشتریان قابلیت اعتمادی را به گزاره
ارزش مشتری شرکت اضافه میکند همانند نام و نشانهای تجاری آنها نیز نقش ضمانتنامههایی
را دارند که باعث مقید شدن تأمینکننده میشود .نام و نشانهای تجاری قوی و ارتباطات مشتری
برای شرکتی با گزارههای ارزشِ مشتری نوآورانه که بر تجربه یا کیفیت قابلاطمینان تأکید میکند
بسیار اهمیت دارد زیرا ارزیابی و خلق قضاوتهای اساسی دشوار است .همچنین نتایج نشان
میدهند که مقوله منابع شرکت  -مبنا دارای سه مقوله فرعی تحت عنوان پشتیبانی مدیریت از
گزاره ارزش مشتری ،رسمی سازی گزاره ارزش مشتری و دانش محصول هست [در راستای
مطالعات  .]48 ،71نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که از دانش محصول بهمثابه پیشایند گزاره
ارزش مشتری شرکت در طراحی آن استفاده میشود درحالیکه پشتیبانی مدیریت از گزاره ارزش
مشتری و رسمی سازی گزاره ارزش مشتری ،واسطه تأثیر گزاره ارزشِ مشتری بر پیامدهای شرکت
محور هستند .پشتیبانی مدیران شرکت از گزاره ارزش مشتری پیامی را به شرکت مبنی بر اینکه
ش مشتری یک اولویت راهبردی است ارسال میکند که منجر به فعال شدن
طراحی گزاره ارز ِ
منابع بازار مبنا و شرکت مبنا میگردد .چنین مدیرانی منافع ویژهای را پیشنهاد میکنند که در آن
به سازماندهی ارزشها ،اهداف و آرزوها در سرتاسر شرکت پرداخته میشود و در نتیجه یک صافی
را برای توسعه گزارههای ارزشِ مشتری و تعیین فرصتهای بازار فراهم میآورند [در راستای
مطالعه  .]43همچنین رسمی سازی گزاره ارزش مشتری شامل ساختارهای سازمانی و فرآیندهایی
برای طراحی گزارههای ارزشِ مشتری در داخل شرکت هست .با رسمی سازی گزاره ارزشِ مشتری
شرکت میتواند از منابع پیشایند بازار مبنا و ساختار هوشمند بازار استفاده نماید و ارتباطات مشتری
را مشخص نموده و توسعه و تقویت نماید .منابع رسمیسازی گزاره ارزشِ مشتری شامل فرآیندهای
درون وظیفهای هست .یکی از مهمترین تصمیمات رسمیسازی ،حدی است که در آن گزاره ارزشِ
مشتری در داخل شرکت و برای مشتری به صراحت تفسیر شده باشد [در راستای مطالعه .]44
همچنین دانش محصول نشانه آگاهی از ویژگیهای فنی و کاربردهای بالقوه محصوالت و خدمات
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مختلف شرکت هست [در راستای  .]3دانش محصول منبع داخلی است که به شکلی جامع توسعه
ش
داده میشود و از داخل شرکت سرچشمه میگیرد .اگرچه این منبع برای طراحی گزاره ارز ِ
مشتری بسیار ضروری است ،انطباق آن با دانش مشتری و رقیب (منابع بازار مبنا) منجر به آزادسازی
توان آنها میگردد [در راستای مطالعه  .]87 ،84در همین راستا نتایج پژوهش حاضر در خصوص
تأثیر پشتیبانی مدیریت شرکت از گزاره ارزش مشتری و رسمی سازی آن نشان میدهد که اگر
مدیریت عالی شرکت گزارههای ارزشِ مشتری را بهمثابه یک جز ضروری از فرآیند تدوین و اجرای
راهبرد در نظر بگیرد باعث افزایش احتمال این موضوع میگردد که همه افراد شرکت به جای تفکر
بر محصوالت بر ارزش مشتری تفکر کنند .یک شرکت با مدیرانی که به تخصیص منابع بهمنظور
تأمین اهداف مشتریان متعهد است میتواند احساس اهداف مشترک را در میان کارکنانش ایجاد
کند .هوش بازار میتواند به شکلی اثربخش در سرتاسر وظایف شرکت توزیع شود که باعث میشود
شرکت به شیوهای موفق بر اجرای گزارههای ارزشِ مشتری تمرکز کند .پشتیبانی مدیریت شامل
به اشتراکگذاری منافع گزاره ارزشِ مشتریِ اثربخش و تسهیم نتایج اجرای آن هست .تعهد
کارکنان به اجرای گزارههای ارزشِ مشتری از طریق رفتارهای عینی مدیران بهمنظور
یکپارچهسازی گزارههای ارزشِ مشتری به اقدامات شرکت سودمند خواهند شد .بهعالوه ،یک
فرآیند رسمی برای استفاده از گزارههای ارزشِ مشتری میتواند تأثیر آنها را تقویت کند؛ بنابراین
نتیجه گرفته شد که پشتیبانی مدیریت از گزاره ارزش مشتری شرکت و رسمی سازی آن بر رابطه
گزاره ارزش مشتری بر پیامدهای شرکتمحور تأثیرگذار است [در راستای مطالعات  .]4 ،48 ،43بر
اساس آن مطالب ،گزاره ارزشِ مشتری که بر این اساس طراحی گردد بیانگر ارزش برتری است
که مشتریان میتوانند ،از مشارکت و همکاری متقابل با شرکت در فرآیند خلق ارزش ،انتظار آن را
داشته باشند .همچنین ارزشی که در مرحله طراحی گزاره ارزش مشتری (تدوین راهبرد بازاریابی)
بر اساس منابع فوق خلق میشود ارزش بالقوه است زیرا بیانگر وعدههای ارزش شرکت به مشتریان
است و هنوز به مشتریان ارائه نگردیده است .در واقع ازآنجاییکه ارزش توسط شرک و در قالب
بسته ارزشی شرکت طراحی گردیده است و مشتریان هنوز آن را خریداری نکرده و مورد استفاده
قرار ندادهاند ،حالتی بالقوه داشته و در بسته پیشنهادی شرکت نهفته است.
همچنین در مرحله تدوین راهبرد بازاریابی (طراحی گزاره ارزش مشتری شرکت) ،یکی از
مفاهیمی که بر رابطه گزاره ارزش مشتری شرکت با پیامدهای شرکت محور و پیامدهای مشتری
محور تأثیر میگذارد ویژگیهای طراحی گزاره ارزش مشتری شرکت هست که این مقوله دارای
دو مقوله فرعی تحت عنوان دیدگاه مورد استفاده در طراحی ویژگیهای گزاره ارزش هست .در
باب مقوله فرعی دیدگاه مورد استفاده در طراحی گزاره ارزش مشتری در تحقیق حاضر ،به این
ش مشتری به سه دیدگاه کلی
نتیجه رسیدیم که کلیه نظریات و مباحث در زمینه گزارههای ارز ِ

چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش

893

قابل تقسیم میباشند )8 :دیدگاه شرکت محور که بر ارزش مبادله تأکید میکند (این دیدگاه در
راستای رویکرد منطق محصول محور هست) )2 .دیدگاه مشتری  -محور که بر شناخت تجربه
مشتری و ادراکات وی از ارزش تأکید دارد (این دیدگاه مابین رویکردهای منطق محصول محور و
منطق خدمت محور قرار دارد) و  )7دیدگاه متقابل که بر ارزش استفاده تأکید دارد (این دیدگاه در
راستای منطق خدمت محور و خلق مشترک ارزش قرار دارد و در راستای رویکرد پژوهش حاضر
هست) .همچنین نتایج نشان میدهد که ویژگیهای گزاره ارزش مشتری شامل صراحت ،سطوح
جزییات و کانون تمرکز هست .در راستای «دیدگاه مورد استفاده در طراحی گزاره ارزشِ مشتری»
محیط رقابتی ،پایگاه مشتری ،محصوالت و سایر عوامل به شرکتها کمک میکنند تا پتانسیل
خود را در جهت حرکت به سمت دیدگاه متقابل که همان رویکرد بیرون به درون است تعیین کنند.
همچنین در زمینه ویژگیهای گزاره ارزش مشتری ،شرکتها میتوانند به شیوهای صریح یا ضمنی
گزارههای ارزش خود را با مخاطبان درونی و بیرونی به اشتراک بگذارند .گزارههای ارزش ضمنی
در داخل سازمان قرار دارند و به شکل رسمی به اشتراک گذاشته نمیشوند .بدون به اشتراکگذاری
صریح گزاره ارزش به احتمال زیاد مبهم باقی میماند و بخشهای مختلف سازمان درک مشابهی
از اولویتهای سازمانی که در آن وجود دارد نخواهند داشت .همچنین ممکن است مشتریان به
درک نادرستی از گزارههای ارزشِ مشتری برسند ،بخصوص زمانی که پیامهای متناقضی از گزاره
ارزش اجرا شده منتقل میشود .در مقابل ،یک گزاره ارزش صریح که بهطور شفاف تفسیر شده
باشد منجر به سازماندهی و اولویتبندی فعالیتهای شرکت میگردد و همچنین به شکلگیری
انتظارات واقعی و قوی مشتریان کمک میکند و همچنین باعث کاهش عدم اطمینان قضاوتها
میگردد و در نهایت به موفقیت تجربه استفاده آنها کمک میکند [در راستای مطالعات .]83 ،88
به عالوه گزاره ارزشِ مشتری میتواند در سطوح مختلف از قبیل سطح شرکت ،سطح بخش
مشتری و سطح فردی مشتری تنظیم شود .در هر یک از این سطوح گزاره ارزشِ مشتری اهداف
مختلفی را برای سازمان و مشتریان محقق میسازد .در سطح شرکت ،گزاره ارزشِ مشتری یک
دیدگاه بیرون به درون برای بیانیه مأموریت شرکت فراهم کرده و موجودیت سازمان را بر اساس
ارزشی که بهوسیله مشتریان و برای آنها خلق میکند تصدیق میکند .بر اساس یک دیدگاه
جزئیات سطح بخش مشتری شامل این موضوع است که ارزش چگونه بهوسیله و برای بخشهای
مشتریان هدف خلق میشود .بهطور معمول بخش بازاریابی مسئول تنظیم گزاره ارزشِ مشتری در
سطح بخش مشتری هست .انطباق گزاره ارزش با سطح فردی مشتری معموالً وظیفه بخش فروش
شرکت است .گزارههای ارزش سطح شرکت نقشهای مهمی را در شرکت ایفا میکنند همچنین
آنها شامل رهنمودهای داخلی و جهت راهبردی برای شرکت میباشند اما افزایش جزییات گزاره
ش مشتری نیازمند عمق بیشتری از دانش مشتری هست ،بنابراین گزاره ارزشِ مشتری با
ارز ِ
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جزئیات ممکن است بیشتر با مشتریان بیرونی مرتبط باشد [در راستای مطالعات  .]83سرانجام ،در
طراحی گزاره ارزش مشتری تعداد وسعت ابعاد ارزش برتر است که منجر به تمایز معنادار گزاره
ارزشِ مشتری میگردد باید نمایان باشند .نتایج پژوهش نشان میدهد که تمرکز بر منافع محصول
خاصی که رقبا نمیتوانند آن را ارائه کنند ،با یک فرض یگانه تمایز عملکردی میتواند به شکلی
بسیار اثربخش برای بخشهای هدف مشتریان به اشتراک گذاشته شود [در راستای مطالعات .]23
شرکت پس از طراحی گزاره ارزش مشتری (تدوین راهبرد بازاریابی) ،باید آن را در قالب
پیشنهادات بازار (بسته ارزش /محصوالت و خدمات) به مشتریان ارائه کند؛ به عبارت دیگر پس از
تدوین راهبرد بازاریابی نوبت به اجرای آن در قالب ارائه گزارههای ارزش مشتری به مشتریان
میرسد [در راستای مطالعات  .]44در همین راستا نتایج تحقیق نشان میدهد که مقوله گزاره ارزش
مشتری دارای سه مقوله فرعی تحت عنوان ابعاد ارزش مشتری ،منابع بازار مبنا (دانش بازار و
نوآوری) و منابع شرکت مبنا (دانش محصول) هست .ارائه گزاره ارزش مشتری در قالب پیشنهادات
بازار به مشتریان بر ارزش ادراک شده آنها تأثیر میگذارد .نتایج نشان میدهد که مقوله ارزش
ادراک شده مشتری دارای دو مقوله فرعی تحت عنوان ارزش مبادله و ارزش استفاده هست .ارزش
مبادله بیانگر مقدار پولی است که مشتریان زمانی که محصوالت/خدمات شرکت را خریداری
میکنند ،پرداخت مینمایند .در واقع ارزش مبادله بیانگر هزینههای پولی خرید و استفاده از
محصوالت شرکت است که توسط مشتری پرداخت میگردد .ارزش استفاده به برخی از خصوصیات
محصوالت/خدمات که مشتریان آنها را در ارتباط با توانایی آنها در برطرف کردن نیازهایشان
ادراک میکنند اشاره دارد .ارزش استفاده ادراک شده بهصورت ذهنی توسط مشتری و بر اساس
ادراکاتش از منافعی که از پیشنهادات بازار شرکت کسب کرده ،ارزیابی میشود .از طرف دیگر زمانی
که شرکت گزاره ارزش مشتری خود را در قالب پیشنهادات بازار به مشتریان ارائه میدهد ارزش
مبادله به ارزش استفاده مرتبط میشود .زمانی که مشتری با فروشنده پولی را مبادله میکند وی
در ذهن خود فرض میکند که ارزشی که مبادله شده است حداقل به اندازه ارزشی است که مورد
استفاده قرار خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر ،از دیدگاه مشتری ،گزاره ارزش قول فروشنده نسبت به
این موضوع است که ارزش کسب شده توسط مشتری در زمان استفاده از محصول یا خدمت حداقل
به میزان هزینه پرداختی آن محصول یا خدمت است [در راستای مطالعات .]44 ،41 ،8
همچنین شرکت پس از طراحی گزاره ارزش مشتری میتواند از ارائه این گزاره به مشتریان در
قالب پیشنهادات بازار (اجرای راهبرد بازاریابی) با استفاده از مکانیسمهای خلق مشترک ارزش
پشتیبانی کند .این مکانیسمها از طریق یکپارچهسازی منابع شرکت و مشتریان منجر به ایجاد
فرصتهای خلق مشترک ارزش میگردند و از این طریق از ارائه گزاره ارزش مشتری پشتیبانی
کرده و تأثیر آن بر ارزش ادراک شده مشتری را تقویت مینمایند .نتایج نشان میدهد که مقوله
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مکانیسمهای خلق مشترک ارزش دارای پنج مقوله فرعی تحت عنوان ،تولید مشترک ،توزیع
مشترک ،توسعه مشترک (انبوه سپاری) ،تجربه مشترک و خلق مشترک معانی هست .همچنین در
این راستا به این نتیجه دست یافتیم که استفاده از مکانیسمهای تولید مشترک و توزیع مشترک،
از ارائه گزاره اقتصادی ارزش مشتری پشتیبانی میکند و از این طریق نقش واسطه را بر تأثیر این
گزاره بر ادراک مشتری از ارزش مبادله را ایفا میکند و به یک منبع مهم حیاتی برای درگیر کردن
منابع مازاد مشتریان تبدیل میگردد .همچنین استفاده از مکانیسمهای توسعه مشترک یا انبوه
سپاری ،از ارائه گزاره کارکردی ارزش مشتری پشتیبانی میکند و نقش واسطه در رابطه بین این
گزاره با ادراک مشتری از ارزش استفاده را ایفا و به یک منبع مهم حیاتی برای درگیر کردن منابع
مازاد مشتریان تبدیل میگردد  .همچنین استفاده از مکانیسم تجربه مشترک ،از ارائه گزاره عاطفی
ارزش مشتری پشتیبانی میکند و از این طریق نقش واسطه را بر تأثیر این گزاره بر ادراک مشتری
از ارزش استفاده ایفا میکند و به یک منبع مهم حیاتی برای درگیر کردن منابع مازاد مشتریان
تبدیل میگردد؛ و در نهایت استفاده از مکانیسم خلق مشترک معانی ،از ارائه گزاره نمادین ارزش
مشتری پشتیبانی میکند و از این طریق نقش واسطه را بر تأثیر این گزاره بر ادراک مشتری از
ارزش استفاده را ایفا میکند و به یک منبع مهم حیاتی برای درگیر کردن منابع مازاد مشتریان
تبدیل میگردد .در واقع در پژوهش حاضر در مرحله اجرای راهبرد بازاریابی بر کاربردهای
مکانیسمهای خلق مشترک ارزش در پشتیبانی از ارائه گزارههای ارزش مشتری در قالب پیشنهادات
بازار شرکت به مشتریان تأکید گردیده است که تأثیر این گزارهها بر ارزش ادراک شده مشتری را
تقویت میکنند .بدین منظور گزاره ارزشِ مشتری بهمثابه یک مفهوم مرکزی مدیریت بهمنظور
رویکردسازی و ارزیابی ماهیت راهبردی خلق مشترک ارزش انتخاب گردید .پس از درک این
موضوع که گزاره ارزشِ مشتری شرکت مبتنی بر ارائه ارزشهای اقتصادی ،کارکردی ،عاطفی و
نمادین است ،شرکت باید به ارزیابی فرصتهای مکانیسمهای مختلف خلق مشترک ارزش بهمنظور
پشتیبانی از ارائه گزاره ارزشِ مشتری بپردازد .چنانچه مشتریان تمایل به فراهم کردن ورودی مازاد
( به غیر از پول مانند منابع تولید ،منابع طراحی و منابع توسعه) در عوض برخی مشوقها (نظیر
تخفیفات قیمت ،جایگاه اجتماعی و خودتبیینی) داشته باشند ،مکانیسمهای مختلف خلق مشترک
ارزش فرصتهای منحصربهفردی را برای شرکتها بهمنظور پشتیبانی از ارائه گزاره ارزشِ مشتری،
فراهم میکنند؛ بنابراین شرکتها باید به درک عمیقی از نوع گزاره ارزشِ مشتری خود و منابع
مازاد مشتری که میتوانند برای پشتیبانی از ارائه گزاره ارزشِ مشتری یکپارچه شوند ،دست یابند.
امروزه مشتریان بهوسیله ابزار تکنولوژیکی بسیار آگاه و تجهیز شدهاند که امکان بهرهبرداری از
توانمندیهای آنها را افزایش داده است .برخی از مکانیسمهای خلق مشترک ارزش از قبیل تولید
مشترک ،توسعه مشترک یا طراحی مشترک ،راههایی را برای یکپارچهسازی منابع مشتریان با
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فرایندهای ویژه شرکت فراهم میآورند .از طریق این مکانیسمها ،نقشهای سنتی مشتری و شرکت
در نتیجه یکپارچهسازی منابع مازاد مشتری جهت پشتیبانی از ارائه گزاره ارزشِ مشتری توسط
شرکت ،تنظیم میگردند .تأکید راهبردی بر حرکت به سمت مشتریان فعال باعث ایجاد فرصتهایی
برای شرکتها جهت ارائه اثربخش گزارههای ارزش مشتری میگردد .این امر نیازمند انعکاس
دقیق نوع گزاره ارزش شرکت قبل از شروع خلق مشترک ارزش با مشتریان هست .اگر یک تناسب
طبیعی (ماهوی) بین گزاره ارزشِ مشتری و مکانیسمهای خلق مشترک ارزش وجود داشته باشد،
سپس شرکت میتواند به شیوهای که متقابالً سودمند باشد از دارایی بسیار مهم خود که مشتریانش
هستند استفاده نماید .در مجموع عامل حیاتی موفقیت در آینده صرفاً بر تخصص و دانش داخلی
شرکت متکی نیست .در عوض ،این موضوع در به دست آوردن مشتریان ماهر ،آگاه و فعال برقراری
تعامل متقابل سودمند با آنها نهفته است .در این راستا نتایج پژوهش نشان میدهد که گزارههای
اقتصادی ارزشِ مشتری بر ادراک مشتریان از ارزش مبادله تأثیرگذارند .در نتیجه ،گزارههای
اقتصادی ارزش مشتری در درجه اول بر ارائه ارزشِ مشتری تأکید دارد که از هزینههای پولی پایین
نشات میگیرند؛ زیرا رفتار مشتریان عمدتاً بهوسیله قیمت پیشنهادات هدایت میشود که نشان
میدهد چرا مشتریان ممکن است به پذیرش دعوت شرکت به شکلهای مختلف خلق مشترک
ارزش که میتواند قیمتها را نیز کاهش دهد مشتاق باشند؛ بنابراین ،از مکانیسمهای ویژه خلق
مشترک ارزش ،جهت درگیر کردن منابع مازاد مشتریان در ارائه گزاره اقتصادی ارزشِ مشتری،
استفاده میگردد .تولید مشترک مثال خوبی از این موضوع است که بر اساس آن ،منابع مازاد
مشتریان در فرآیندهای شرکت بهمنظور کاهش قیمتها درگیر میشوند .بهطور مثال برخی از
شرکتها محصوالتی با کیفیت مناسب را در قیمتی معقوالنه عرضه میکنند زیرا بخشی از فرآیند
تولید خود نظیر طراحی ،انتخاب نام و نشان تجاری ،توزیع ،قیمتگذاری و فروش را به عهده
مشتریان میگذارند .وظیفه یا فرآیندی که شرکت آن را برای مشتریان برونسپاری میکند باید
بهوضوح تعریف شده باشد و بهسادگی درک شود و انجامش نیاز به دانش خاص یا تخصص ویژهای
نداشته باشد .البته درگیر شدن مشتری در تولید مشترک به انگیزه نیاز دارد که اغلب میتواند کاهش
هزینههای پولی باشد .تولید مشترک را میتوان بهمثابه یک مکانیسم خلق مشترکِ ارزش (به جای
یک عبارت ساده) در نظر گرفت که میتواند فرصتهای خلق ارزش را از طریق تمرکز بر ارائه
گزارههای پولی ارزش مشتری ،برای شرکت فراهم کند .یکی دیگر از مکانیسمهای خلق مشترک
که فرآیند یکپارچهسازی منابع سنتی مشتری /شرکت را دگرگون میسازد توزیع مشترک است که
اغلب در زمینه گزارههای اقتصادی ارزش مشتری مورد استفاده قرار میگیرد .مشتریان نقش
جدیدی را در فرآیند یکپارچهسازی منابع از طریق مشارکت در فرآیند توزیع شرکت ایفا میکنند.
بهطور مثال مشتریانی که بهطور مستقیم محصوالت را از انبار شرکت دریافت میکنند از طریق
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کاهش قیمت پاداش دریافت میکنند .در نتیجه شرکتهایی که کسبوکار خود را بر گزارههای
اقتصادی ارزش مشتری قرار میدهند میتوانند پشتیبانی را برای فرآیند ارائه (عرضه) خود بهوسیله
درگیر کردن منابع مشتری از طریق مکانیسمهای خلق مشترک ارزش که بهخوبی تعریف شدهاند،
بیابند [در راستای مطالعات .]43 ،81
همچنین در همین راستا نتایج پژوهش نشان میدهد که گزارههای کارکردی ارزش ،از
ویژگیهای محصول فراتر رفته و تمرکز زیادی بر پشتیبانی از فرآیند خلق ارزش فردی مشتریان
دارد؛ بنابراین ارزش کارکردی ارتباط نزدیکی با محصوالتی دارد که میتوانند نیازها و فرآیندهای
مشتریان را تأمین نمایند و همچنین باعث افزایش سهولت در مراحل مختلف تجربه خرید میگردند.
مشتریانی که به خاطر سهولت راهحلهای اولیه برانگیخته شده بودند در جستجوی ارزش فنی
هستند؛ بنابراین شرکتهای ارائه دهنده گزارههای کارکردی ارزشِ مشتری باید به دو موضوع ارائه
محصوالتی که بتوانند به شکلی پایدار نیازهای مشتریان را تأمین کنند و دستیابی به این مهم به
شکلی آسان برای مشتری ،توجه نمایند .شرکتها در فراهم کردن راهحلهای آسان برای مشتریان
باید سرآمد باشند ،بدین ترتیب که راهحلهایی را ارائه دهند که قربانیهای مشتری (از دست
رفتههای مشتری) از قبیل زمان و تالش (انرژی) را حداقل نمایند .موضوع مهم در این راستا آن
است که شرکت باید سهولت را از دیدگاه مشتریان درک نماید .همچنین مشخص گردید که
مؤلفههای کارکردی ارزش بر ارزش استفاده ادراک شده نیز تأثیرگذار است .ارزش استفاده به برخی
از خصوصیات محصوالت/خدمات که مشتریان آنها را در ارتباط با توانایی آنها در برطرف کردن
نیازهایشان ادراک میکنند اشاره دارد .ارزش استفاده ادراک شده بهصورت ذهنی توسط مشتری و
بر اساس ادراکاتش از منافعی که از پیشنهادهای شرکت کسب کرده ،ارزیابی میشود .در واقع
ارزش مورد استفاده شامل ادراک مشتریان از منافعی (مانند کیفیت ،عملکرد ،تعامل با شرکت،
عواطف و هیجانات کسب شده و قیمتها) است که از پیشنهادات شرکت به دست میآورند .در
این راستا ،بهرهبرداری از دانش و تخصص مشتریان در توسعه محصوالت و خدمات جدید بهمثابه
یک مکانیسم مناسب خلق مشترک ارزش برای گزارههای کارکردی ارزش در نظر گرفته میشود.
با کمک گرفتن از بینش مستقیم مشتری ،شرکت آمادگی بهتری برای دیدن جنبههای اصلی
پیشنهادهایش که بهمثابه نتیجه استفاده مشتریان از آنها در فرآیندهای خلق ارزششان به وقوع
میپیوندد ،کسب میکنند که این یک ویژگی حیاتی بسیار مهم از گزارههای کارکردی ارزش
مشتری هست .در واقع این گروه مشتریانی هستند که دانش و آگاهی بسیار دقیقی از نیازها،
ترجیحات و فعالیتهایشان دارند که شرکت این دانش دقیق را کسب میکند و نسبت به چگونگی
تأمین این نیازها آگاه میگردد .شرکتهای سنتی در فعالیتهای مختلف تحقیقات بازاریابی
بهمنظور درک خواستههای مشتریان درگیر میشدند .با این حال ،برای کشف نیازهای پنهان،
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مخفی و تکامل یافته مشتریان ،روشهای پیمایشی مرسوم کافی به نظر نمیرسد .ریسک عدم
هماهنگی (انطباق) بین محصوالت و مشتری ممکن است بهمثابه اطالعاتی در موردنیازها و
خواستههای مشتری که بهدرستی انتقال پیدا نکرده است محقق شود و منجر به ارزش مشتری
شود که در راستای گزارههای کارکردی ارزش مشتری شرکت نیست؛ بنابراین ،استفاده از
مکانیسمهای خلق مشترک ارزش از قبیل توسعه مشترک یا انبوه سپاری از ارائه گزاره ارزش
کارکردی پشتیبانی میکند [در راستای مطالعات .]23،23 ،84
همچنین در این راستا نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که گزارههای عاطفی ارزشِ مشتری،
بهوسیله احساس لذت مشتریان از خرید با دوستان ،چانهزنی ،جستجوی ماجراجویی (هیجان) یا
آرامش ،مشخص میگردند ،البته این مؤلفه ابزار مناسبی برای به دست آوردن محصوالت موردنیاز
هست و به تجربه خرید به یک ارزش نهایی برای مشتریان تبدیل میگردد .از دیدگاه شرکت،
گزارههای عاطفی ارزش مشتری ،نیازمند نگریستن به مبادالت در معنایی وسیعتر از صرف قرار
گرفتن آن در محصوالت و خدمات بهتنهایی هست .ارزش مشتری ،عناصر تجربی بیشتری را در
برمیگیرد بهعبارتیدیگر محصوالت و خدمات بهمثابه سازههایی مورد استفاده قرار میگیرند که از
طریق آنها وقایع بهیادماندنی خلق میشوند .مشتریانی که بهوسیله جنبههای تجربی (تجربهای)
خرید برانگیخته شدهاند قدردان خردهفروشانی هستند که ارزش احساسی را خلق کردهاند .مدیریت
تجربه مشتری وظیفه دشواری است زیرا بهوسیله عواملی خلق میشود که توسط خردهفروش هم
قابلکنترل و هم غیرقابلکنترل هستند .از اینرو ،استفاده از مکانیسمهای خلق مشترک ارزش
جهت پشتیبانی از ارائه گزاره عاطفی ارزش مشتری شرکت ،نیازمند توجه بسیار جدی هست؛
بنابراین این موضوع اساساً نیازمند یکپارچهسازی برخی از منابع مشتری که تأثیر مناسبی بر خلق
جنبههای تجربی وقایع بهیادماندنی تجربه خرید را دارند ،هست .این موضوع میتواند شامل مثالً
درگیر کردن منابع مشتریان به طراحی ارتباطات تجربی خدمات و محیط خردهفروشی باشد .حضور
و تأثیر سایر مشتریان نیز یکی از تعیینکنندههای اصلی تجربه مشتریان هست .در آخر شرکتها
باید بر توانمندسازی مشتریان برای مشارکت فعال به ساختن تجربه مطلوب مشتری تمرکز کنند
که میتواند بر ارائه گزاره احساسی ارزش مشتری تأثیر مثبت بگذارد .مشتریان را نباید بهمثابه
مخاطبان منفعل که شرکت ارزش احساسی را به آنها پیشنهاد میدهد در نظر گرفت بلکه آنها
بازیگران فعالی هستند که در ساختن تجربه مشتری که به شکلی جامع و ذهنی ساخته میشود
مشارکت میکنند .در مجموع ،مشتریان به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده تجربه خرید
در نظر گرفته میشوند و بنابراین آنها از طریق تجربه مشترک منابع مازادی را فراهم میآورند
موجب پشتیبانی از ارائه گزاره احساسی ارزش مشتری توسط شرکت میگردد [در راستای مطالعات
 .]81 ،44دیگر نتایج پژوهش نشاندهنده این موضوع است که گزارههای نمادین ارزش مشتری،
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بهوسیله خوداظهاری مشتری (ابراز و تصریح عقاید و خصوصیات خود) و تفسیر اجتماعی کدهایی
که در مصرف نهفته است هدایت میشوند .ارزش نمادین از طریق نمایش چیزی غیر از عملکرد
آشکار محصول خلق میشود .به لحاظ نظری ،مباحث پیرامون گزارههای نمادین ارزش مشتری به
رویکرد پست مدرن خلق مشترک ارزش نزدیک است .مصرف به این معناست که افراد از طریق
آن خویشتنشناسیشان را برای خود و دیگران تعریف میکنند .در همین راستا نمادها حاوی معانی
هستند که با هدف انتقال معانی مشترک به گیرنده طراحی شدهاند .مشتریان عناصری را از
پیشنهادات مختلف بازار انتخاب میکنند و یک تجربه شخصی مصرف را خارج از آن برای خود
طراحی میکنند ،بنابراین محصول یک هدف نهایی نیست و باید بهمثابه فرآیندی در نظر گرفته
شود که مشتری بتواند خود را در آن غوطهور سازد ورودی را فراهم آورد .شرکتهایی که
کسبوکارشان را بر ارائه گزارههای نمادین ارزش مشتری بنا مینهند ،باید از معانی متصل شده
(پیوست شده) و مشترکا ساخته شده به پیشنهادهایشان (پیشنهادهای بازار) و مهمتر اینکه چه
معانی در فعالیتهای روزمره و فرآیندهای خلق ارزش مشتریانشان نمایان میگردد ،آگاه باشند .به
دلیل آنکه معانی پیشنهادهای شرکت در قلب گزارههای نمادین ارزش مشتری قرار دارند ،شرکت
باید به این موضوع توجه کند که چگونه میتواند چنین منابع مازاد مشتری را در فرآیندهایی که به
شیوهای مطلوب این معانی را تقویت میکنند درگیر کنند .این موضوع مثالً میتواند از طریق
یکپارچهسازی برخی منابع مشتری با رقابتهای تبلیغاتی و ارتباطات بازاریابی شرکت که توانایی
اضافه کردن معانی مطلوب را به پیشنهادات شرکت دارند ،محقق گردد .برای مثال ،در این راستا
یکپارچهسازی وبالگهای ویژه مشتریان یا جوامع برند میتواند تأثیر مثبتی بر ارائه گزاره نمادین
ارزش مشتری داشته باشد .بعالوه شرکت میتواند مشتریان را به برخی از فعالیتهای ترویجی
منحصربهفرد (انحصاری) دعوت نماید ،در اینجا ارائه گزاره نمادین ارزش مشتری ،بهوسیله دعوت
مشتریان همسطح با یکدیگر ،مورد پشتیبانی قرار میگیرد که به تقویت معانی پیوست شده به
گزاره نمادین ارزش مشتری شرکت و جایگاه اجتماعی مشتری کمک میکند ،بدین معنا که از
مشتریان برای ساختن و توسعه ارزش نمادین پیوست شده به شرکت و پیشنهادهایش دعوت به
عمل آمده است .در نتیجه از طریق ساختن مشترک معانی ،نقشهای سنتی شرکت و مشتری
تنظیم مجدد میشوند و باعث درگیر شدن منابع مازاد مشتری در فرآیندهای شرکت میگردد .در
نهایت این موضوع باعث پشتیبانی از ارائه گزارههای نمادین ارزش مشتری توسط شرکت میگردد
[در راستای مطالعات .]81 ،82
به عقیده بسیاری از محققان و همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،ارزشی که در این
مرحله (اجرای راهبرد بازاریابی) خلق میگردد ارزش واقعی نام دارد .در واقع ارزشی که در قالب
پیشنهادات بازار به مشتریان ارائه میگردد ارزش بالقوهای است که در مرحله طراحی گزاره ارزش
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مشتری خلق شده است و زمانی که مشتریان پیشنهادات شرکت را پذیرفته و خریداری مینمایند
قضاوتهایی را درباره ارزش آن انجام میدهند که منجر به خلق ارزش واقعی در این مرحله
میگردد [در راستای مطالعه .]44
شرکت پس از اجرای راهبرد بازاریابی خود (ارائه گزاره ارزش مشتری در قالب پیشنهادات بازار)،
باید پیامدها آن را نیز ارزیابی نماید .در این راستا ،نتایج نشان میدهد که این پیامدها شامل
پیامدهای شرکت  -محور و پیامدهای مشتری  -محور میباشند .نتایج نشان میدهد که مقوله
پیامدهای شرکت محور دارای دو مقوله فرعی پیامدهای مالی (حجم فروش ،سهم بازار ،سودآوری
و نرخ بازگشت سرمایه) و پیامدهای غیرمالی (بازارگرایی شرکت ،رفتار و نگرش کارکنان ،کسب و
توسعه منابع فیزیکی شرکت و کسب مزیت رقابتی پایدار) هست .همچنین مقوله پیامدهای مشتری
محور دارای دو مقوله فرعی رضایت مشتری ،وفاداری مشتری هست .در همین راستا نتایج نشان
میدهد که ارزش ادراک شده مشتری بر پیامدهای شرکت  -محور و پیامدهای مشتری  -محور
تأثیرگذار است .همچنین مشخص گردید که ارائه گزاره ارزش مشتری شرکت بر پیامدهای مشتری
محور تأثیرگذار است .مطابق نتایج تحقیق ارائه گزاره ارزش مشتری شرکت بر پیامدهای شرکت
محور نیز تأثیرگذار است .همچنین ارائه گزاره ارزش از طریق پیامدهای شرکت محور (بازارگرایی
شرکت) به شکل غیرمستقیم بر پیامدهای مشتری محور تأثیرگذار است؛ به عبارت دیگر پیامدهای
غیرمالی (مانند بازارگرایی شرکت) شرکت بر پیامدهای مشتری محور تأثیرگذار هستند و پیامدهای
مشتری محور (رضایت وفاداری مشتریان) بر پیامدهای مالی شرکت محور که تعیینکننده توانایی
شرکت در کسب ارزش از بازار در قالب شاخصهای مالی است هست .همچنین پیامدهای شرکت
محور (حجم فروش ،سهم بازار ،سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه ،بازارگرایی شرکت ،رفتار و نگرش
کارکنان ،کسب و توسعه منابع فیزیکی شرکت و کسب مزیت رقابتی پایدار) و پیامدهای مشتری
محور (رضایت وفاداری مشتری) بهمثابه منبع خلق ارزش پایدار در نظر گرفته میشوند؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت ،طراحی و ارائه گزاره ارزش مشتری شرکت (تدوین و اجرای راهبرد بازاریابی)
در نهایت منجر به خلق ارزش پایدار از طریق پیامدهای شرکت -محور و مشتری -محور برای
شرکت و مشتریان میگردد .در واقع شرکتها از طریق طراحی گزاره ارزش مشتری برتر از طریق
تأکید بر سه منبع ابعاد ارزش مشتری ،منابع شرکت مبنا و منابع بازار مبنا و ارائه آن در قالب
پیشنهادات بازار (بسته ارزش شرکت) به مشتریان از طریق مکانیسمهای خلق مشترک ارزش
میتوانند باعث قضاوتهای مثبت مشتری و بهبود ادراک آنها از ارزش پیشنهادی شرکت گردند
که این موضوع منجر به پیامدهای شرکت محور و مشتری محور مثبت میگردد که خروجی آن
خلق ارزش پایدار برای مشتریان و شرکت میگردد.
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همچنین در زمینه تأثیر طراحی و ارائه گزاره ارزشِ مشتری بر شرکت (پیامدهای تدوین و
اجرای راهبرد بازاریابی شرکت) نتایج تحقیق نشان میدهد که گزارههای ارزشِ مشتری میتواند
بهمثابه یک ابزار جهت اجرای بازارگرایی در شرکتها مورد استفاده قرار گیرد .بهمنظور تقویت
بازارگرایی ،گزاره ارزشِ مشتری ،بعد اطالعات مشتری و رقیب را ارتقا میدهد و پاسخگویی وسیع
شرکت به این اطالعات را قوت میبخشد .بهعالوه ،گزارههای ارزشِ مشتری بیانگر چرایی و
چگونگی کسب ارزش برتر از خرید و استفاده از پیشنهادات بازارِ شرکت توسط مشتریان میباشند؛
بنابراین این موضوع به سازمان یادآوری میکند که تأمین نیازهای مشتریان به شیوهای اثربخشتر
و کاراتر از رقبا برای شرکت ضروری است .با افزایش محوریت مشتری و ایجاد هدفگذاری در
شرکت ،گزارههای ارزشِ مشتری میتوانند رضایت کارکنان ،وابستگی روانی و تعهدات رفتاری در
قبال شرکت را افزایش دهد .گزارههای ارزشِ مشتری میتوانند از طریق تأثیرگذاری بر منابع
انسانی بر روی تنظیم و استفاده از منابع فیزیکی سازمان تأثیر بگذارند .بهطور مثال گزارههای
ارزشِ مشتری میتوانند کارکنان را به سمت توسعه منابع فیزیکی موجود به شکلی اثربخش سوق
دهند و همچنین مدیریت را به کسب منابع جدید بهمنظور تأمین بهتر تعهد ارزش مشتری تشویق
کنند .از سوی شرکتهایی که در عرصه رقابت برتر بوده و یکهتازی میکنند تنها بر فرآیند خلق
ارزش متکی نمیباشند بلکه به توانمندی کسب ارزش خلق شده در بازار در قالب برخی از
شاخصهای مالی نیز توجه ویژهای دارند .شرکتها پس از خلق ارزش برای مشتریان باید توانمندی
کسب ارزش از بازار را نیز داشته باشند؛ به عبارت دیگر هدف یک کسبوکار پایدار در ابتدا خلق
ارزش برای مشتریان و سپس کسب ارزش از مشتریان در قالب شاخصهای بازاریابی (رضایت،
وفاداری ،خریدهای بیشتر ،توصیه به دیگران ،ادامه روند خرید ،ارزش طول عمر مشتری) و
شاخصهای مالی (سهم بازار ،حجم فروش ،سطوح کلی سود ،نرخ بازگشت سرمایه ،حاشیههای
سود ،ارزش افزودی اقتصادی ،ارزشافزوده بازار ،نرخ بازده داراییها ،سود هر سهم ،سود خالص)
هست .همچنین گزاره ارزش مشتریِ برترِ شرکت منجر به کسب مزیت رقابتی پایدار برای شرکتها
میگردد [در راستای مطالعات .]48 ،74 ،47 ،87 ،43 ،27 ،22 ،38 ،73
همچنین در زمینه تأثیر طراحی و ارائه گزاره ارزشِ مشتریِ شرکت بر مشتریان (پیامدهای
تدوین و اجرای راهبرد بازاریابی شرکت) نتایج تحقیق نشان میدهد که گزارههای ارزشِ مشتری
عالوه بر تأثیرگذاری داخلی بر شرکت ،بر ذینفعان خارجی نظیر مشتریان نیز تأثیرگذار است؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت گزارههای ارزشِ مشتری تأثیر مثبتی بر ادراکات مشتریان از ارزش (ارزش
استفاده و ارزش مبادله) و به طبع آن رضایتمندی آنها دارد .آنها انتظارات مناسبی را شکل
میدهند و هزینهها و منافع برتر حاصل از همکاری با شرکت و پیشنهادهای بازار آن را روشن
میسازند .مشتریان از قضاوتهای ارزشی و یقینی بهمنظور تعیین رضایت و نتیجه رفتارشان استفاده
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میکنند .بهوسیله تعیین واضح آنچه مشتری میتواند از همکاری با شرکت انتظار داشته باشد،
گزارههای ارزشِ مشتری پتانسیل بهبود هر دو قضاوت را فراهم میکنند .گزارههای ارزشِ مشتری،
عالوه بر افزایش سطح رضایت مشتری بهوسیله مشخص کردن برتری پیشنهادهای بازار میتواند
اطمینان قضاوت مشتری یا قدرتی را که بهوسیله آن مشتریان نگرشهای خود را نگه میدارند،
بهبود بخشند .همچنین افزایش رضایت باعث تقویت وابستگیهای روانشناختی و تعهدات رفتاری
مشتریان به شرکت و در نهایت تقویت مشارکت مشتری میگردد .همچنین گزاره ارزش مشتریِ
شرکت ،بر عملکرد بازار محور شرکت از طریق تأثیر بر رضایت ،وفاداری ،خریدهای بیشتر ،توصیه
ش
به دیگران ،ادامه روند خرید ،ارزش طول عمر مشتری اثرگذار هست بنابراین ،گزارههای ارز ِ
مشتری مزیت رقابتی شرکت را که یکی از دالیل عملکرد برتر است افزایش میدهد .این گزارهها
ارزش واقعی را که به بازارهای هدف ارائه میگردد به نتیجه تالشهای اجرای تصمیم راهبرد
بازاریابی شرکت و هزینه تکمیل آن برای شرکت را نشان میدهد .مزیت رقابتی یک مفهوم شرکت
محور است که برتری یا ضعف شرکت را در مقایسه با رقبا توصیف میکند .این مفهوم تنها از
طریق فرآیندهای ادراکی مشتری که بهوسیله گزارههای ارزشِ مشتری تأثیر میپذیرد ایجاد
میشود .همچنین شرکتها میتوانند گزاره ارزش خود را در قالب پیشنهادات بازارِ شرک
(محصوالت و خدمات) ،به مشتریان ارائه دهند؛ بنابراین به عقیده ما گزاره ارزشِ مشتری ارتباط
قوی با پیشنهادات بازار شرکت دارند .گزاره ارزشِ مشتری در قالب پیشنهادهای بازار شرکت به
قولی در نظر گرفته میشود که شرکت به مشتری میدهد و بهوسیله آن ارزش مبادله به ارزش
استفاده مرتبط میشود .زمانی که مشتری با شرکت پولی را مبادله میکند وی در ذهن خود فرض
میکند که ارزشی که مبادله شده است حداقل به اندازه ارزشی است که مورد استفاده قرار خواهد
گرفت؛ به عبارت دیگر ،از دیدگاه مشتری ،گزاره ارزش ،قول شرکت نسبت به این موضوع است
که ارزش کسب شده توسط مشتری در زمان استفاده از محصول یا خدمت حداقل به میزان هزینه
پرداختی آن محصول یا خدمت است؛ بنابراین ارزش ادراک شده قضاوت مشتری از مقایسه بین
آنچه در یک مبادله از دست میدهد (هزینهها در مرحله مبادله) و آنچه به دست میآورد (ارزش
استفاده) هست؛ بنابراین ارزش ادراک شده از یکسو به قضاوت مشتری درباره اینکه آیا منافعی که
از خرید و مصرف محصول به دست آورده حداقل به میزان هزینه پرداختی هست و از سوی دیگر
به ارزیابی وی از این موضوع که منافع حاصل از محصول خریداری شده تا چه حد توانسته نیازها
و خواستههای او را تأمین کند ارتباط دارد [در راستای مطالعات .]37 ،88 ،48 ،84 ،47 ،44 ،8
گزارههای ارزشِ مشتری عالوه بر تأثیر مستقیم تأثیر غیرمستقیمی را نیز از طریق شرکت بر
مشتریان میگذارد .گزارههای ارزشِ مشتری بازارگرایی شرکت را تقویت میکند و بازارگرایی انگیزه
کارکنان و تعهد سازمانی آنها را تقویت میکند .این امر به رفتارهایی منجر میگردد که ادراکات

چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش

883

مشتری از ارزش و رضایت آنها را ارتقا میدهد .در این راستا بازارگرایی میتواند منجر به
شکلگیری احساس تعلق به سازمان گردد که در آن کلیه بخشها و افراد به سمت هدفی مشترک
که رضایتمندی مشتریان است فعالیت میکنند .در همین راستا نتایج نشان میدهند که رضایت
کارکنان همبستگی مثبتی با رضایت مشتریان دارد و استحکام این ارتباط به ویژگیهای صنعت
بستگی دارد .همچنین در تحلیلی دیگر ،شواهد تجربی نشان داد که بازارگرایی تأثیر مثبتی بر
رضایت وفاداری مشتریان دارد [در راستای مطالعات .]28 ،33
در نهایت ،در چارچوب پیشنهادی تحقیق حاضر ،گزاره ارزشِ مشتریِ شرکت در کانون الگو
قرار میگیرد و بر نقش کلیدی تبدیل منابع شرکت مبنا ،بازار مبنا و ابعاد ارزش مشتری به عملکرد
ش مشتری ،ماهیت تصمیمات
برتر شرکت تأکید گردیده است .بر همین اساس ،گزارههای ارز ِ
راهبردی (تدوین راهبرد بازاریابی شرکت) بازاریابی را تعیین میکنند ،بر اجرای راهبرد بازاریابی و
مزیت رقابتی شرکت تأثیر میگذارند .همچنین دیدگاه فرا ابتکاری پژوهش حاضر زنجیرهای از
تأثیرات را از منابع برتر به پیامدهای مشتری و شرکت نشان میدهد و نقش حیاتی گزارههای
ارزشِ مشتری را در این فرآیند نشان میدهد.
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