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خلق ارزش مشترک با مشتتر همت آفرینت ارزش ،مهوتیم ا ته دت ار تا متا اخهتر ی ت
بسهار از اانشگامهان و مد یران را ب خیا لب دراه ا ه .مدف از این مقال صتیر بنتد متدل
برا م آفرینت ارزش ار صتن ه باناتدار ایتران و هتهن اب تاا و میلهت متا مت آفرینت ارزش
ازمان و م آفرین ارزش مشتر و ارائ راماارما و پهشنوااما ا رای برا م آفرینت ارزش
ار این صن ه ا ه .از آنجا د م آفرین ارزش م یاند ب وفااار مشتریان دامش نتر ریت ش
ذب مشتتریان دیتد و ربابتهمنتد بهانجامتد ملال ت ایتن
مشتریان و ارنتهج دامش م ین ما
مهویم حائ اممهه و ضرور ب نظر م ر د .برا ا تهاب ب این مدف با ا تهااه از روش دههت
میراداو چندگان مس تندا و اخ ار مربیط ب ت بانتا ایرانت و مشتتریان یتردت مت آفترین
یده و مشامدا صیر گرفت مستند ید .پس مصاح ما دههت ممهتق بتا
ارزش آنما برر
افراا صاحب نظر ار او ام خ رگان بانا و مشتریان یردت ا حصی دهایته نظتر صتیر
گرفه .امضا نمین با ا تهااه از نمین گهر مدفمند ب یهیه گلیل برف انتخاب یتدند .ج یت و
حلهل اااه ما با ا تهااه از روش حلهل محتیا دهه صیر پذیرفه .نتتای حتاد از آن ا ته دت
لح با او میلهت مت آفرینت ارزش تازمان هبتا اب تاا
ازها
م آفرین ارزش رام را
بابلهتته بازاریتتاب بابلهتته ی ت ختتدما بابلهتته ار تتای بابلهتته فنتتاور ایدمتتا یانمنتتد
ازماندم منا ب بابلهه فرمنگ از بابلهه مدیریه منابع انسان  ،و م آفرین ارزش مشتتر
امل بازخیراام وفتااار و رفتتار مستنی)ن ،
خدما موار
هبا اب اا یانای دما ب ی
مدل امع با نگری او یی ب بابلهه ما و ویژگ متا
ا ه .ن نیآوران این حقهق ب ی
ازمان ما و مشتریان ار زمهن م آفرین ارزش و مهق پهشهن نظر ار خصیص منلتق ستل
خدما و خلق ارزش مشترک با مشتریان بازم گراا.
کلیلورژهما :م آفرین ارزش رام را  -م آفرین ارزش تازمان  -مت آفرینت ارزش مشتتر -
حلهل محتیا دهه  -صن ه بانادار ایران.

شم ره 13
به ر و ت بست ن 13۹۸
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سوی ديگر ،مطالاات پیشی  ،مسهوم پیچیاده هامآفريناي را
غالباً به صورت يک طرفه از ديدگاه مشتری (بهعنوا ،م اال
اسمیت ،[9])2013( 4باال ،[10] )2011( 5بارودی)2013( 6
] ،[11مرز و ديگرا ،[12] )2018( 7،يي و گونا )2010( 8
] ،[13تريشالر و ديگاارا ،[14] )2017( 9،وولوياک چا و
ديگرا )[15] )2018( 10،و يا از ديدگاه ساازما( ،باهعناوا،
م ااال ا ،جااي ،نودوروپاااتي و تاسااکر،[16] )2010( 11
گريسااام و اساااتاا برگااار ،[17] )2012( 12پراهااااالد
وراماسوامي 2004( 13الف) ] [18و تاپساکات و ويلیاامز14
( )[19] )2013مورد بررساي قارار دادهاناد .علیارغم قلام-
فرسايي نويسندگا ،در خصوص اهمیت همآفريناي ارز ،
مطالاات صورت گرفته در خصوص توسااه عناصار هام-
آفريني ارز به م ابه قابلیتها و اقدامات در راستای خلاق
ارز مشترا از ديادگاه ساازماني بسایار محادود اسات.
هاادا از اي ا تحقیااق توساااه ماادل هاامآفرينااي ارز و
شناسايي ابااد و مولسه هاای هامآفريناي ارز ساازما ،و
مشتری مي باشد .اي امر ميتواند خالهای فاو الاذکر را

.1همقلمه ه
بازاريابي ،به طور سنتي ،مدلهای تباادل و تاامار را از
اقتصاد و منطق تسلط کاال 1وام گرفته است .در مات منطاق
تسلط کاال ،تمرکز بر ارایه کاالها و خدمات بادو ،در نرار
گرفت تمايالت و ترجیحات مشتری بود ][2] ،[1؛ ][4] ،[3
و ] .)[5سازما،ها به طاور محادودی از نیازهاای مشاتريا،
مطلع شده و راه حارهاای خاود را بارای مرتساع سااخت
مشتريا ،ارایه مايدادناد .شکسات بسایاری از محصاوالت
جديد به دلیر ناديده گرفت تناسب ابااد و ويژگيهای کاال
و خدمات با نیازها و خواستههای مشتری اماری محارز باه
شمار ميرفت] [6و ] .[7ظهور منطق تسلط خدمات 2منجار
به تغییر در پارادايم بازاريابي شده و رهیاافتي جدياد را در
خصوص مشارکت مشتری در خلاق مشاترا ارز (هام-
آفرينااي ارز ) 3روی کااار آورد .هاامآفرينااي ارز  ،بااه
اقدامات و الزامات مشارکتي سازما ،و مشتريا ،در توسااه
راه حرهايي برای رفع نیازهای مشتری و خلق ارز اشاره
دارد] .[8صنات بانکداری ايرا ،با وجاود تااداد زياادی از
بانک ها و موسساات ماالي و اعتبااری ،باا ف اايي بسایار
رقااابتي مواجااه اساات .بررساايهااا در يکااي از بانااکهااای
خصوصي حاکي از ريز  14درصادی مشاتريا ،در ساال
گذشته بوده است .مطالاه آسیبشناسانه صورت گرفتاه در
خصوص علت ترا مشتريا ،حاکي از عدم برقراری ارتباط
کارامد بانک با مشاتريا ،و مشاارکتدهاي آ ،هاا در حار
مسایر آ،ها بوده است .مساله پیشروی محقق در اي برهه
اي است که سازما،ها و مشتريا ،برای رفع ايا نقیصاه و
در راستای خلق ارز مشترا مي بايست از چاه قابلیات-
هايي برخوردار بوده و از چه الزاماتي پیاروی نمايناد .اک ار
مطالاات صورت گرفته در زمیناه هامآفريناي ارز جنباه
نرری و مسهومي داشته و پیشینه اي حوزه از تحقیقاات باا
خال جدی در زمینه شاخصهای مساهیم و ابزارهای اندازه-
گیری جامع مواجه است .وجاود ايا مشاکر ،کاربردهاای
تجربي مباحث مطرح شده در همآفريني ارز و همچنای
بررسي جايگاه سازما ،و مشتری به لحاا برخاورداری از
الزامات همآفريني ارز را با دشواری مواجه مايساازد .از

پوشش داده و به توسااه مرزهاای داناش در زمیناه منطاق
تسلط خدمات و هم چنی همآفريني ارز کمک شااياني
کند .بنابر ضارورت رقاباتمنادی بار مبناای خلاق ارز
مشترا با مشتريا ،در پارادايم جديد بازاريابي و جلوگیری
از شکست ارایه محصوالت و خدمات در صنات بانکداری
و با توجه به اهمیت ايجاد ارز به همراه مشتری از طريق
يکپارچه سازی مناابع مشاتری و ساازما( ،اعام از داناش،
تجربه و تخصص) در کلیه فرايند های حار مسااله و رفاع
نیاز مشتری ،مطالااه عناصار هامآفريناي ارز در طارفی
درگیر در اي فرايند الزامي به نرر مي رسد .اي امر از ايا

4 . Smith
5 . Bhalla
6 . Brodie, Hollebeek, Jurić and Ilić
7 . Merz, Zarantonell and Grappi
8 . Yi and Gong,
9 . Trischler, Pervan and Scott
10 . Volvic Chen, Chen and Lin
11 . Ng, Nudurupati and Tasker
12 . Grisseman and Stockburger

1 . Good-Dominance-Logic

13 . Prahalad and Ramaswamy

2 . Service-Dominance-Logic
3 . Value Co-creation

14 . Tapscott and Williams
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جهت حایز اهمیت و ضروری است که ميتواند به رضايت
و وفاداری مشتريا ،،کاهش نرخ ريز مشتريا ،و درنتیجه
کاهش هزينههای جاذ مشاتريا ،جدياد و رقاباتمنادی
بیانجامد] .[23]،[22]،[21]،[20همچنی بدلیر وجاود خاال
در پیشینه همآفريني ارز در توسااه ابزارهاای ماديريتي،
توساه مدل همآفريني ارز و ايجاد سازههای هم آفريناي
ارز سازما ،و مشتری ميتواند سازما،هاا را در راساتای
بکارگیری راهبردهای مناسب در بهبود قابلیتها در هار دو
طرا و در نتیجه همآفريني ارز ياری کند.

رفت و به شایوهای متسااوت از اقتصااد تارياف شاد].[29
منطق تسلط خدمات ،3آخري دستاورد ناوي در بازارياابي
اساات] [34]،[33]،[32]،[31]،[30]،[28و ] . [35طبااق ايا
منطااق ،مشااتريا ،در هاامآفرينااي ارز مشااارکت دارنااد
] [38]،[37]،[36و ] [39و در طي اي فرآيناد ،مناابع خاود
(به ويژه مهارتها و دانش) را با تأمی کنندگا ،باه اشاتراا
مي گذارند .در اي منطق ،فروشنده و خريدار در يک فرايند
تااملي و ارتباطي برای خلق ارز قرار ميگیرند .مشتری،
ق اوتگر نهاايي درخصاوص ارز هامآفريناي شاده از
طريق تاامالت مساتقیم باا تاأمی کننادگا ،و ارز حای
استساده از کاالهاست] [40و ] .[11در واقع ،کاالهاا و مناابع
فیزيکي به عنوا ،ابزارهای خدماتي و مکانیسمهای خدمات
رساني تلقي ميشاوند کاه ارز آنهاا باه هنگاام مصارا
(ارز حی اساتساده) مشاخص ماي شاود] .[31در منطاق
تسلط خدمات ،ارتباطات يکطرفه جای خود را به ارتباطات
دوسويه و گستگومحور ميدهد که در طي آ،ها طارفی باه
طااور هدفمنااد بااا يکااديگر کااار کاارده و از يکااديگر

رهیافت جديدی ظهور يافته است که منطاق فاو الاذکر را
دچار تحول کرده و تمرکز بازاريابا ،را به منابع نااملموس،
دانش و مهارتها ،هم آفريني ارز و ارتباطاات ماطاوا
ميکند] [24و ] .[25اي رهیافت ،منطق تسلط جديادی باه
نام منطق تسلط خدمات در بازاريابي را مارفي ميکناد کاه
در آ ،الزامات خدمات باه جاای کااال هاا مبناای تباادالت
اقتصادی قرار ميگیرند]. [26
با مسلط شاد ،منطاق خادمات ،گارايشهاا از سامت
تولیدکننده به سمت مشتری تغییر جهت داد .خلقارز در
بستر پارادايمهای متساوت به شایوههاای متسااوتي تارياف
ميشود .سیدورچاا )2015( 2به تاااريف ارز در رشاته
های متساوت مطالااتي پرداخته و ماتقد است ايا واهه در
بسااترهای متساااوت مطالااااتي ،مساااهیم متساااوتي را برمااي-
انگیزد] .[27تادادی ديگر از صاحب نررا ،خلاق ارز را
به عنوا ،ترکیبي از مزايای ارایاه داده شاده باه مشاتری در
مقابر هزينههای وی تاريف کاردهاناد .در مطالااات اولیاه
بازاريابي نیز ارز بهندرت از مسهوم قیمتي آ ،متمايز تلقي
ميشد .اما رفته رفته اي مسهوم از تااريف اقتصاادی فراتار

ميآموزند] [43]،[42]،[41و ].[44
همآفريني ارز نه تنها يک مسهوم کلیدی در بازاريابي
خدمات و مديريت کسب و کاار باه شامار مايرود ]،[44
بلکه واههای است که توجه به سازما ،را بهعنوا ،تارياف-
کننده ارز به چالش کشیده و نقشاي مشاارکتيتار بارای
سازما ،در فرآيند ارز آفريني در نرر ميگیرد] [45]،[18و
] .[46به عبارت ديگر فروشاندگا ،،داناش و ظرفیاتهاای
خود را صرا تولید و برندساازی محصاوالت و خادمات
کرده و مشتريا ،،دانش و تواناييهاای خاود را در اساتساده
روزمره از کاالها و خدمات باهکاار مايگیرناد] [41]،[29و
].[47
پراهاالد و راماسوامي )2000( 4همآفريناي ارز را باه
عنوا ،شکلي از استراتژی بازار و يا کساب و کاار تارياف
ميکنند که بر روی تولید و تشخیص مستمر ارز مشترا
شرکت  -مشاتری تأکیاد دارد] .[52رنجبرفارد و حیادری5
( )2018در مقاله خود هام آفريناي ارز را باه اقادامات،
ويژگي ها و فرايندهايي اطال مي کنند که باا اساتاانت از
آ ،هااا طراحااي و توساااه و ارایااه کاالهااا و خاادمات بااا

مران هنظررهوهپیشینههتجرب هتحقیق ه
مساهیم بازاريابي همانند مساهیم ساير علوم ،در کشاکش
تغییرات پارادايمها شکر گرفته و توساه مييابناد .در علام
بازاريابي سانتي ،مادلهاای تباادل و تاامار از اقتصااد وام
گرفته شده و در بط منطق تسلط کاال 1توسااه يافتاهاناد.
منطق تسلط کاال بر روی منابع ملموس ،ارز تابیاه شاده
در کاالها و تبادالت تمرکاز داشات .طاي دهاههاای اخیار

)3 . Service-Dominant Logic (S-D Logic

1 . Good-Dominance-Logic

4 . Prahalad and Ramaswam
5 . Ranjbarfard and Heidari Sureshjani

2 . Sidorchuk
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مشارکت تنگاتن

پرداخته شاده اسات ] .[13تومکاه و و ،هیپار،)2014( 14
مدلي  5مرحلهای برای تبدير مشتريا ،به ناوآورا ،توسااه
دادهاند ].[54
تادادی ديگر از مطالاات حاوزه هامآفريناي ارز باا
تمرکز بر سازما ،صورت پذيرفتهاست .ا ،جي ،نودوروپاتي
و تاسکر ،)2010( 15همآفريني ارز در خادمات  B2Bرا
بررسي نمودهاند .اي مطالاه هست ويژگي عاام هامآفريناي
ارز که برای ارایه ارز حای مصارا ضاروریاناد را
ارایه ميدهد .اي ويژگي-ها عبارتند از همساويي رفتااری،
همسويي فرايندی ،همسويي انتراارات مشاتری ،همساويي
انترارات سازما ،،توانمندسازی و کنترل ادراا شده ،تحول
رفتاری و قابلیتهای تکمیلي ].[16
16
گريسم و استاا برگر ساور ( )2012با مطالاه هام-
آفريني ارز مشتری در خدمات مسافرتي به بررسي رابطه
میا ،میزا ،حمايتگری شرکت (باه عناوا ،يکاي از محارا
هااای هاامآفرينااي) و وفاااداری مشااتری پرداختااهانااد].[17
پراهاااالد وراماسااوامي 2004( 17الااف) عناصاار مکالمااه،

مشتريا ،صورت ميپذيرد].[36

پیشینههتجرب هتحقیق ه
بررسي پیشینه حاکي از آ ،است که هام آفريناي ارز
از ديدگاههای متساوتي در مطالاات قبلاي ماورد بررساي و
مداقه قرار گرفته است .برخي مطالاات از ديدگاه فراينادی
بااه هاامآفرينااي ارز مااي نگرنااد (بااه عنااوا ،م ااال
اسکارزاسااکايت ،[49])2013(1ريپنااز و ديگاارا)2016(2،
] ،[50مرز و ديگرا ،[12] )2018( 3،پی و ديگرا)2008(4،
]،[52؛ پراهااااااالد و وراماساااااوامي [45] ) 2004(5و
گرونروس .)[53] )2011( 6در اي مطالااات شاکرگیاری
هم آفريني ارز  ،مستلزم مشارکت فااال میاا ،حاداقر دو
بازيگر ،يکپارچاهساازی منااباي کاه ارز متقابار ايجااد
ميکنند ،تماير به تاامر و شکرگیری طیسي وسیع از اناوا
همکاریهاست.
عالوه بر اتخاذ ديدگاه فراينادی باه مقولاه هامآفريناي
ارز  ،تادادی از مطالاات ،به بررسي همآفريني ارز باا
تمرکز يکسويه بر مشتری و يا سازما ،پرداختهاند .مطالاات
اسمیت )2013( 7؛ باال ، )2011(8برودی ، )2013( 9مارز و
ديگاارا ،2018( 10،يااي و گوناا  ، )2010( 11تريشاالر و
ديگاارا ، )2017( 12،وولويااک چاا و چاا ، )2018( 13
حساایني نیااا و ديگاارا ، )1395( ،بااا تمرکااز باار مشااتريا،
صورت پذيرفتهاناد][15] ،[14] ،[13] ،[12] ،[11]،[10]،[9
و ] .[51در اي مطالاات به مقیاس رفتاارهاای مشاتريا ،از
جمله رفتار مشارکتي مشاتری و رفتاار شاهروندی مشاتری

دسترسي ،تشريح ريسکها و شسافیت را به عناوا ،عناصار
شاکله همآفريني ارز مارفي نمودهاناد] .[18تاپساکات و
ويلیااامز )2013( 18در مطالاااات خااود بااه عواماار درو،
سازماني توساه دهناده هامآفريناي ارز اعام از فرهنا
مناسب ،بینش مناسب ،برنامهريزی ،قابلیتها و مهارتهايي
که ميتوانند بر ذهنیت هم-آفريني در سازما ،و پیامادهای
موفق فرآيندها اثر بگذارند؛ پرداختاهاسات] .[19مگاواير و
ديگاارا )2007( 19،بااه ارتقاااا شااناخت از مشااتری توساط
سازما ،و ايجاد بیانش نسابت باه آ،هاا از طرياق کااربرد
ابزارهای مختلف شنید ،صدای مشتری پرداختهاند ].[55
تادادی از مطالاات نیز از باد قابلیتها به مقولاه هام-
آفريني ارز نگريستهاند .به زعم باال ( )2001چهاار جازا
اصلي بههم-مرتبط ميبايست در کنار هام قاراربگیرناد تاا
قابلیت همآفريني در يک سازما ،شکر بگیارد .ايا چهاار

1 . Skaržauskaitė
2 . Reypens, Lievens and Blazeviccd
3 . Merz, Zarantonell and Grappi
4 . Payne, Storbacka and Frow
5 . Prahalad and Ramaswamy
6 . Grönroos
7 . Smith
8 . Bhalla

14 . Thomke and von Hippel

9 . Brodie

15 . Ng, Nudurupati and Tasker

10 . Merz, Zarantonell and Grappi

16 . Grisseman and Stockburger

11 . Yi and Gong

17 . Prahalad and Ramaswam

12 . Trischler, Pervan and Scott

18 . Tapscott and Williams

13 . Volvic chen and Chen

19 . Maguire, Koh and Huang
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جزا عبارتند از گو فاراداد ،باه مشاتريا ،،مشاارکتداد،
مشتريا ،،ايجاد محرکه-های همآفريني ارز باا مشاتريا،
وسرمايهگذاری بر روی ساختارها و فرآينادهای مارتبط باا
همآفريني ارز ] .[10کارپ و بوو )2011( 1نیز ماتقدناد
شااش قابلیاات اسااتراتژيک ،قابلیاات هاامآفرينااي ارز را
مي سازند که عبارتند از تاامالت فردی ،تاامالت ارتبااطي،
تاامالت اخالقي ،تاامالت توانمندشده ،تاامالت توساهای
و تاامالت جماي ].[56
مطالاات ويلیامز )2013( 2حاکي از آ ،است کاه ساازه
شايستگي (موفقیت سازما ،در بکارگیری داناش و مهاارت
انساني و سازماني) ،سازه ظرفیت (اثربخشي خروجيهاا در
يااک دوره زماااني مشااخص بااا سااطح ماینااي از کارکنااا،،
تسهیالت و تجهیزات و منابع) و سازه فرهنا (مجموعاه
ای از مسروضات ،باورهاا و ارز هاای ساازماني کاه بار
مشااتری محااوری تاکیااد دارنااد) ،چااارچو قابلیااتهااای
سازماني برای خلق ارز را شکر ميدهند ].[57
چازچوبهنظررهتحقیق ه
در اي مطالاه به بررسي قابلیتهای سازما ،و مشاتری
(به صورت يکپارچه) در ايجاد همآفريناي ارز راهباردی
پرداخته شده-است .محدوده اي تحقیق ،همآفريناي ارز
برای مشتريا ،و سازما( ،و نه ذينساا ،ديگر) را دربار دارد.
مدل نرری تحقیق مارا سازه همآفريني ارز با دو وجه
همآفريني ارز سازماني و مشتری است .همآفريني ارز
به مهارتها ،قابلیتها و ويژگيهايي اطال ماي شاود کاه
ميبايست در سازما ،و مشتريا ،وجود داشته باشد تاا حار
مساله مشترا اتسا بیستد] .[58همآفريناي ارز ساازماني
به ظرفیت ها ،توانمندی ها و اقادامات ساازما ،در جهات
خلق ارز مشترا با مشتری اطاال ماي شاود ] .[12باه
همی ترتیب هام آفريناي ارز مشاتری باه ظرفیات هاا،
توانمنادی هاا و اقادامات مشاتری در جهات خلااق ارز
مشترا با ساازما ،اطاال ماي شاود ] .[41بادي ترتیاب
چارچو نرری پیشنهادی تحقیق به شکر نگاره  1خواهد
بود.

1 . Karpen and Bove
2 . Williams
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شکل :۱چارچوب کالن نظری تحقیق

بر اي اساس پرسشهای زير برای شاناخت و فهام از
موضو مطرح خواهند بود:
 .1مدل همآفريني ارز راهبردی در صنات بانکداری در

کااه توسااط راباارت ي ا  )2014( 1مطاارح شااده اساات ،از
مشاهده ،مصاحبه ،بررسي مستندات و مکتوبات و اخبار در
راستای مطالاه موضو تحقیق بهره گرفته شد .هدا از اي

ايرا ،چگونه است؟
 .2همآفريني ارز سازماني در بانکهای ايرا ،چه ابااد و
مولسههايي دارد؟
 .3همآفريني ارز مشتری در مشتريا ،نرام باانکي ايارا،
چه ابااد و مولسههايي دارد؟

مطالاه در وهله اول ارایه مدل همآفريناي ارز راهباردی
در صنات بانکداری ايارا ،و در وهلاه دوم تبیای اباااد و
مولسههای همآفريني ارز ساازماني و هام آفريناي ارز
مشتری در بانک های ايرا ،مي باشد ].[62
جاماه اول آماری در اي تحقیاق دربرگیرناده صااحب
نررا ،حاوزه راهبارد و بانکاداری در باناکهاای ايارا ،و
جاماه دوم دربرگیرنده صاحبنررا ،در خصوص موضاو
تحقیق در مشتريا ،شرکتي (حقوقي) نرام بانکي در باناک-
های کشور ايرا ،است .خبرگاا ،باانکي حاداقر ساابقهای
مااادل  10ساال در يکااي از حاوزههااای تحقیقاات بااازار،
راهبرد ،بازاريابي ،توساه محصول و يا حوزههای مرتبط باا
مشتريا ،داشته و از تحصیالت مرتبط دانشگاهي برخاوردار
بودند .نمونهگیری در اي تحقیق با استساده از رو نمونه-
گیری هدفمند (غیراحتماالي) از ناو گلولاه برفاي در ساه
بانک مطرح در ايرا ،با ساابقه فاالیات بانکاداری شارکتي
صورت پذيرفت .اي بانکهاا در سااختار خاود حاوزهای
مستقلي برای بانکاداری شارکتي داشاته و بناابراي ساابقه
تاامر هدفمند بیشتری با مشتريا ،شرکتي را داشتند .در اي
تحقیق بنا به درخواست بانکهای مورد مطالاه از ذکار ناام

زو

شناس هتحقیق ه

يکي از مهمتري عوامر موثر در موفقیات اجارای ياک
پژوهش ،انتخا رو صاحیح و کاراماد پاژوهش اسات.
مطالاه رفتار انسا ،ها همانناد آنچاه کاه در علاوم طبیااي
اتسا مي افتد میسر نیست و نیازمناد روياههاای نارمتاری
اساات ] [60] ،[59و ] .[61در اي ا پااژوهش از يکااي از
استراتژیهای رو کیسي تحقیق ياني موردکاوی چندگانه
برای شناخت عمیق مسهوم همآفريناي ارز در ساازما ،و
مشتريا ،با مطالاه بانکها و مشتريا ،شرکتي برتر آ،هاا در
ايرا ،اساتساده شاده اسات .ايا تحقیاق از حیاث هادا،
تحقیقي کاربردی است زيرا نتااي آ ،نهايتااً در ساازما،هاا
(موردهای سه گانه تحقیاق) ماورد اساتساده قارار خواهناد
گرفت و از حیث گاردآوری اطالعاات و دادههاا ،تحقیقاي
توصیسي از نو مقطاي به شمار مي رود .بر اسااس اصاول
گردآوری اطالعات و دادهها در رو موردکاوی چندگاناه

1 . Yin
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آزمو ،را در ارزيابي کیسیت تحقیق کیسي ضروری مايداناد
که عبارتند از اعتبار سازه يا بر ساخته ،اعتبار دروني ،اعتباار
بیروني و پايايي .در راستای افازايش اعتباار ساازه از مناابع
متاددی برای گردآوری دادهها استساده شد .به عبارت ديگر
برای جمعآوری دادهها عالوه بر انجام مصاحبه با  15خباره
سااازماني (در هاار بانااک  5خبااره) و  9ت ا از نمايناادگا،
مشااتريا ،شاارکتي (در هاار بانااک  3مشااتری شاارکتي) ،بااه
بررسي اخباار و مساتندات و هام چنای مطالااه اساناد و
مکتوبات سازماني و مشااهدات پرداختاه شاد .هام چنای
نتیجه و گزار نهايي تحقیق باه سامع و نرار خبرگاا ،و
استادا ،راهنما و مشاور رسیده و مورد تايیاد قارار گرفات.
در راستای اعتبار بخشي دروني به تحقیق ،مطالب به شایوه
ای مرتب دستهبندی و فهرستبنادی شاده و مقاوالت باه
سلسلهای از نقر قولها و شاهدم ال ها ارتباط منطقي پیادا
کردند .گزار مطالاهموردی توسط خبرگا ،مورد بازنگری
قرار گرفت .هم چنی نتاي دسته بندی مقوالت باا پیشاینه
نرری مطابقت داده شده و مسروضات با ادبیات علمي پیوند

آ ،ها خودداری شده است .در راستای دساتیابي باه هادا
تحقیق با استساده از رو موردکاوی چندگاناه ،گاردآوری
داده ها با بررسي مستندات و اخباار مارتبط باا ساه باناک
منتخب و مشتريا ،شرکتي آ،ها در حوزه همآفريناي ارز
انجام گرفته و مشاهدات صورت پذيرفتاه مساتند شاد .در
وهله باد مصاحبههای کیسي عمیاق باا اع اای نموناه (15
صاحبنرر بانکي و  9مشتری برتر شارکتي) در ساه باناک
ايراني صورت پذيرفت .افراد مصاحبهشونده باا اساتساده از
نمونهگیری هدفمند به شایوه گلولاهبرفاي انتخاا شادند.
مصاحبهها به شیوه اناطااپذير (آزاد) تاا حصاول کسايات
نرری ادامه يافات .بارای تحلیار داده هاا از رو تحلیار
محتوای کیسي استساده شد .تحلیر محتوای کیسي را ميتاوا،
رو تحقیقي برای تسسیر ذهني محتوايي دادههای متناي از
طريق فرايندهای طبقهبندی نراممند ،کدبندی ،و تمسازی يا
طراحي الگوهای شناخته شاده دانسات .همچنای يکاي از
ويژگيهای بنیادي پژوهشهای کیسي نرريهپردازی به جای
آزمو ،نرريه است ] .[63بر اي اساس بارای تحلیار داده-

داده شد .در راستای ايجاد تامیم پاذيری مطالااه موضاو
تحقیق در سه بانک (موردهای سه گانه) صورت پاذيرفت.
نتاي و مدل بومي بانکها حاکي از آ ،اسات کاه مقاوالت
شناسايي شده در هر سه بانک مشابهت داشاته و در نتیجاه
به نرر مي رساد تحقیاق حاضار از تامایم پاذيری باااليي
برخوردار است .در راستای تحقق پايايي ،کدگذاری توساط
دو کدگذار صورت پذيرفت و طرح کدگذاری ماورد تايیاد
دو کدگذار قرار گرفت .هم چنی بانک دادههاای مطالااه-
موردی در هر سه بانک و به تسکیاک ابزارهاای گاردآوری
اطالعات ايجاد شد و به همراه پیشناويس مطالااهماوردی
مورد تايید خبرگا ،قرار گرفت.

های گردآوری شده از اي رو استساده گرديد .اي رو
به محققا ،اجازه مي دهد اصاالت و حقیقات دادههاا را باه
گونة ذهني ،ولي با رو علمي تسسیر کنند .عینیات نتااي
بهوسیلة وجاود ياک فرايناد کادبنادی نرااممناد ت امی
ميشود .تحلیر محتوای کیساي باه فراساويي از کلماات ياا
محتوای عیني متو ،مايرود و تامهاا ياا الگوهاايي را کاه
آشکار يا پنها ،هستند به صورت محتوای آشکار ميآزمايد.
در اي رو  ،محقق با در نرر گارفت بافات ارتبااطي کاه
موضو مطالاه در آ ،ريشاه دارد باه درا موضاو تحقیاق
پرداخته] [64و ] [65و با حسظ ساختار مت ميکوشاد داده
ها را تا جای ممکا خالصاه کناد و باه ساطحي از تسسایر
دست يافته و در نهايت ساختار حاکم بر مات بارای تحقاق
اهداا بیا ،شده را استخراج ميکند .در مورد انتخاا ناام
مقوالت استقرايي ،محقق با استساده از مساهیم حسااس هار
حوزه ،عناويني را به مقوالت اطال ماي کناد ] .[66در ايا
تحقیق پس از تحلیر داده های جمعآوری شده باا اساتساده
از رو تحلیر محتوای کیسي (استقرايي) ،مدل هم آفريناي
ارز راهبردی ارایه شد.

تحلیلهدردهماهوهیافتهمارهپژومشه ه
پس از جمع آوری دادهها از منابع متساوت در سه بانک
مورد مطالاه ،دادههای گردآوری شاده ماورد تحلیار قارار
گرفاات .تحلیاار صااورت پذيرفتااه باار روی متغیرهااای
جمایتشناختي حااکي از آ ،اسات کاه از میاا ،خبرگاا،
بانکي مصاحبهشونده 10 ،نسر سابقه کاری  10تا  15سال4 ،
نسر سابقه کاری  16تا  20سال و  1نسر سابقه کااری  26تاا
 30سال داشتند .تمامي افراد مصااحبه شاده دارای مادرا
کارشناسي ارشد بودناد .از ايا افاراد تااداد  7نسار دارای

به منرور ارتقاا کیسیت تحقیق کیسي صورت پذيرفتاه از
چارچو روايي و پايايي در ماوردکااوی کاه توساط يا
( )2014توساه يافته است پیروی شد] .[62وی چهاار ناو
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پست مديريتي و  8نسر دارای سمت کارشناسي بودند .هم-
چناای کلیااه نمايناادگا ،مشااتريا ،شاارکتي مصاااحبه شااده،
مديرا ،ارشد مالي شرکتهاا بودناد .دادههاای جماعآوری
شده از موردهای سهگانه با استساده از رو تحلیر محتوای
کیسي ،کدبندی شدند .برای انجام اي کار ابتدا کلیه مصاحبه
ها مکتو شده و کدهای اصلي از مت مصاحبه اساتخراج
شدند و نمايه ای مشتمر بر نام بانک ،منباع گاردآوری داده
ها و شماره کد استخراج شده به آ ،ها تخصیص يافت .باه

منرور تلخیص داده ها ،مجموعه ای از کدهای مشابه ،ذيار
مسااهیم وساایع تااری دسااته بناادی شاادند و باادي ترتیااب
مقوالت سطح  3استخراج شدند .به همی ترتیب مقاوالت
سطح  3دسته بندی شده و بر مبنای تشابه دسته بندی شاده
و ذير مقوالت میاني (مقوالت ساطح  )2قارار گرفتناد .در
نهايت مقوالت میاني ذير مقوله اصالي (هامآفريناي ارز
راهبردی) قرار گرفتند .جدول  1نحوه کدبندی و دستهبندی
مقوالت را نمايش ميدهد.

جدول :۱نمونه نکات کلیدی مصاحبه و طرح کدگذاری
زدیف هنمونههنکاتهکلیلرهمصاحره

کلهرصل

در مرکز تحقیقات و مطالاات استراتژيک بانک x

1

تحقیقات گسترده کال ،و خرد بازاريابي برای
هدفگیری صنايع صورت ميپذيرد.

2

3

نمایههکل

انجام تحقیقات گستره
خرد و کال ،بازاريابي

در مرکز تحقیقات ،نیازهای صنايع مختلف از

شناسايي نیازهای

طريق منابع متساوت برای مشتريا ،بانکداری

مشتريا ،صنايع از طريق

شرکتي مورد شناسايي قرار مي گیرد.

منابع متساوت

وجود مديرا ،ارتباطات در بانک باعث ايجاد

ايجاد ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم با مشتری و ايجاد زمینه هم آفريني (میا ،مديرا ،حسا
ارز

مي شود.

RB20

قابلیت توساه
همآفريني همآفريني

خدمات

ارز
و

MA5

قابلیت ارتباطي

ارز

سازماني راهبردی

مشتريا)،

ارتباط در نرر گرفته شده است که به راحتي
جذ

سطحه2

سطحه1

 33EOBSقابلیت بازاريابي

سیستم انگیزشي و پرداخت متساوتي برای مديرا ،وجود سیستم انگیزشي
4

مقولههسطحه3

مقولهه

مقولهه

شرکت ها نشوند.

متساوت برای مديرا،

RC10

ارتباط

قابلیت مديريت
منابع انساني

ادامه جدول :۱نمونه نکات کلیدی مصاحبه و طرح کدگذاری
زدیف هنمونههنکاتهکلیلرهمصاحره

در بانک رفاه اي ارز

5

کلهرصل

ويژه ای قایلیم .اي موضو در جلسات

مديريتي میا ،ما و مديرا ،ارتباط بارها تکرار مي
شود چو ،به رضايت مشتری و انطبا

تکرار موضو ارز
مشتری در جلسات

20MD

مديريتي

توانمندی
فرهن

سازی

در ساختار بانک ملت ير اساس يک نو بخش
بندی مشتريا ،سه بانکداری تحت عناوي
بانکداری شخصي ،تجاری و شرکتي وجود دارد.

همآفريني همآفريني
ارز

محصوالت و خدماتما ،با نرر او اعتقاد داريم.

6

سطحه2

سطحه1

از قديم االيام وجود

داشته است .ما همیشه برای مشتری و نررات او
ارز

نمایههکل

مقولههسطحه3

مقولهه

مقولهه

سازماني راهبردی

وجود سه بخش برای
بانکداری (بانکداری
شخصي ،تجاری و
شرکتي) در ساختار
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قابلیت
MA1

سازماندهي
متناسب
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زدیف هنمونههنکاتهکلیلرهمصاحره

کلهرصل

سامانه های توساه يافته نریر سامانه مای به
7

نمایههکل

مشتريا ،شرکتي اي امکا ،را مي دهد که فاالیت شرکتي مای برای انجام
های مالي خود را به صورت متمرکز با بانک

فاالیت های روزمره

انجام دهد.

مشتری

صناتي که در آ ،فاالیت مي کند نیازهای خود را شناخت از نیاز توسط
در وهله اول بشناسد و در وهله بادی بايد بتواند مشتری

37RD

قابلیت فناوری
اطالعات

توانايي کمک
7RF

به توساه
خدمات

آ ،نیاز را به درستي به بانک انتقال دهد.
9

سطحه2

سطحه1

توساه سامانه بانکداری

مشتری مي بايست بتواند با توا ،تحلیلي خود از
8

مقولههسطحه3

مقولهه

مقولهه

ما همیشه ساي کرده ايم با بانک روابط حسنه

ساي در برقراری رابطه

داشته باشیم و به يک رابطه برد-برد دست پیدا

برد-برد

24RF

مهارت تااملي

کنیم.
در خیلي از موارد وقتي همکارا ،و شرکت های
فاال در صنات از م در خصوص بانکي که با

10

آ ،کار مي کنم سوال مي کنند و پیشنهاد مي
خواهند م اي بانک را پیشنهاد مي دهم.
قطااً کسي که از خدمات و محصوالت بانک
استساده مي کند بهتري نقد کننده برای خدمات

11

آ ،است و ما هم در اي فرايند شرکت مي کنیم.

پیشنهاد بانک به همکارا،
و شرکت های فاال در

هم آفريني
12EG

وفاداری

صنات
شرکت در فرايند نقد
محصوالت و خدمات

ارز
مشتری

23RF

تماير به ارایه
بازخورد

برای اينکه هم ما برای بانک زحمت ايجاد نکنیم
12

هم بانک بتواند در زما ،مقت ي نیاز مالي و
بانکي ما را پوشش دهد مي بايست به تاهدات

پايبندی به تاهدات

21MF

رفتار مسئوالنه

خودما ،پايبند باشیم.

جدول  2مولفههای بعد همآفرینی ارزش سازمانی
ربعاده
مولفهما

قابلیت
بازاريابي

فررورن ه
کلما

247

زترههفررورن ه
ربعادهدزهمره شاخصهما
مولفه

1

 -1بخشبندی مناسب بازار -2هداگیری مناسب مشتريا-3 ،تنو مناسب محصوالت و ارایه
طیف وسیاي از خدمات بانکي و مالي -4سرعت مناسب در ارایه خدمات -5کیسیت مناسب ارایه
محصوالت و خدمات و ارتقااکیسي مستمر -6آموز مشتريا ،در خصوص نحوه استساده از
محصوالت و خدمات -7آسیب شناسي محصوالت و خدمات -8بازخوردگیری و رضايت سنجي
از مشتريا ،در خصوص محصوالت و خدمات -9قیمت گذاری مناسب و مناطف خدمات بانکي
و مالي -10ارایه طرحهای ترفیاي مناسب  -11انجام تحقیقات بازار در سطح خرد و کال-12 ،
مديريت ارتباط با مشتريا -13 ،برخورداری از تسهیالت فیزيکي مناسب-14تدوي برنامههای
بازاريابي مناسب
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ربعاده
مولفهما

فررورن ه
کلما

زترههفررورن ه
ربعادهدزهمره شاخصهما
مولفه

قابلیت
توساه

182

2

خدمات

قابلیت
ارتباطي

147

3

قابلیت
مديريت
منابع

135

4

انساني

توانمندی
فرهن

81

5

سازی

-1نیازسنجي از مشتريا( ،از طريق مصاحبه ح وری و تلسني ،پرسشنامه ،مطالاه شرايط بازار و
صنات ،برگزاری همايشها وخوداظهاری مشتريا -2 )،مديريت ايدهها ،پیشنهادها و انتقادات
کارکنا ،و مشتريا -3 ،طراحي و توساه بستههای محصوالت و خدمات مبتني بر نیازسنجيها و
بازخوردها  -4بهبود محصوالت و خدمات مبتني بر آسیب شناسيها و بازخوردها -5تشکیر تیم
های توساه خدمات (متشکر از نمايندگا ،حوزه های بازاريابي ،اعتبارات ،بی الملر ،طرح و
برنامه ،سازما ،و رو ها و فناوری اطالعات)  -6مطالاه مستمر ف ای کسب و کار (مطالاه
روندهای صنايع ،بررسي سودآوری صنايع ،بهینه کاوی محصوالت و خدمات ارایه شده به صنايع
متساوت توسط ساير بانکها ،محاسبه هزينه-منسات محصوالت و خدمات ارایه شده به صنايع
متساوت) -7توساه بستههای سسارشي شده محصوالت و خدمات برای صنايع متساوت -8
برخورداری از کارگروه مطالااتي (تحلیر کال ،صنايع کشور از ابااد متساوت ،بهینهکاوی
محصوالت و خدمات قابر ارایه به هر صنات ،انجام مطالاات آسیب شناسي محصوالت و خدمات
فالي و  -9 )...بهره مندی از توانمندیهای مشتريا ،در توساه خدمات با منافع مشترا
برخورداری از کانالهای ارتباطي متساوت با مشتريا( ،دفاتر بانکداری شرکتي ،شاب ،وجود مديرا،
ارتباط ،وجود مرکز تماس  24ساعته ،صندو انتقادات و پیشنهادها ،جشنوارههای نقد ،تماس
مستقیم با مدير حسا  ،صندو صوتي ،و سايت ،سامانه تااملي شکايات ،سامانه مديريت ايده،
پست الکترونیک روابط عمومي ،شبکههای اجتماعي ،نرام پیشنهادها ،دستگاههای رضايت سنجي
آني پشت باجهها و  -2 ) ...پرستاری از مشتريا ،و رصد مداوم آ،ها  -3در دسترس بود ،مديرا،
ارتباط  -4تخصیص مديرا ،ارتباط به مشتريا ،شرکتي  -5مهارت برقراری ارتباط م بت و سازنده
( برخورداری از مهارت مذاکره ،وجود ساه صدر و شکیبايي در مديرا ،ارتباط و ساير مديرا،)،
برقراری روابط مبتني بر اعتماد و احترام و )...
 -1کارمنديابي و استخدام افراد مناسب در حوزه بانکداری شرکتي ( افرادی با دانش جامع بانکي و
مالي باالخص در زمینه روندهای صنايع متساوت ،خدمات رقبا ،قوانی و مقررات بانکي ،حوزههای
مالي ،حقوقي ،اعتباری ،ارزی ،بورس ،بیمه ،لیزين  ،صرافي ،تامی سرمايه و  ...و همچنی
برخورداری از توا ،مذاکره و مشاوره ،مهارت تااملي ،تماير به حر مساله ،آموز پذيری و
يادگیری)  -2مديريت دانش (ثبت و ضبط دانش خبرگا ،و اشاعه آ ،،تاامر میا ،همکارا ،و
پرسش و پاسخ موثر ،اشتراا دانش و  -3 )...توساه دانش و مهارتهای کارکنا( ،از طريق
آموز و برگزاری دورههای ارزی ،اعتباری ،مذاکرات ،مديريت ثروت ،بورس ،بیمه ،لیزين و ...
و گرد شغلي)  -4وجود نرام انگیزشي با تاکید بر ارز آفريني برای مشتريا( ،پادا دهي به
مشتريا ،و همکارا)،
-1اعتقاد مديرا ،به خلق ارز مشترا  -2اعتقاد کارکنا ،به خلق ارز مشترا  -3تاکید بر
مشتری مداری در اسناد باالدستي (نریر بیانیه ماموريت سند برنامه ريزی استراتژيک ،ارز ها و
برنامههای عملیاتي)  -4تاکید بر ارز آفريني مشترا با مشتريا ،در سخنرانيها ،همايشها و
مکتوبات سازماني  -5فرهن سازی از طريق تشويق اقدامات مبتني بر شاخصهای مشتری مدارانه
 -6تال درا خذ جوايز ماتبر ملي و بی المللي در حوزه ارز آفريني برای مشتری

ادامه جدول  2مولفههای بعد همآفرینی ارزش سازمانی
ربعاده
مولفهما

فررورن ه
کلما

زترههفررورن ه
ربعادهدزهمره شاخصهما
مولفه

قابلیت
سازماندهي
متناسب

78

6

 -1ساختاردهي مناسب حوزههای ارز آفري برای مشتريا ،شرکتي (اعم از حوزههای بانکداری
شرکتي ،توساه خدمات ،بازاريابي و  -2 )...وجود ماموريتهای مدو ،و مصو برای حوزههای
ارز آفري  -3وجود فرايندهای مدو ،و مصو برای حوزههای ارز آفري -4وجود شرح
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ربعاده

فررورن ه

مولفهما

زترههفررورن ه

کلما

ربعادهدزهمره شاخصهما
مولفه

وظايف مصو برای حوزههای ارز آفري
حوزههای ارز آفري

قابلیت
فناوری

7

71

اطالعات

-5وجود دستورالامرهای مدو ،و مصو

برای

-1توساه سامانهها و برنامههای عملیاتي کاربردی و عملیاتي برای مشتريا( ،اينترنت بانک حقوقي،
سامانههای حسابداری شرکتها ،برنامههای کاربردی بر روی تلس همراه ،سامانههای ارتباطي و )...
-2توساه سامانههای عملیاتي و يا تحلیلي داخلي (نریر سامانههای عملیاتي  ،coreسامانه آمار و
اطالعات داخلي ،سامانه اعتبارسنجي ،سامانه ارزيابي ريسک ،سامانه مديريت ارتباط با مشتريا،،
سامانه مديريت دانش به منرور دادهکاوی ،تهیه گزارشات تحلیلي ،توساه سیاستها و استراتژیها
مبتني بر تحلیر دادهها)  -3بهرهمندی از توا ،شرکت های برتر-4 Fintechسسارشي سازی نرم افزار
مبتني بر نیاز مشتريا -5 ،وجود زيرساختهای فني مناسب (وجود پايگاه داده قوی ،توساه شبکه
ارتباطات ،تامی امنیت اطالعات ،تامی سخت افزارهای مورد نیاز -6بهره گیری از توا ،فناوری
اطالعات مشتريا ،و توساه بستههای محصوالت و خدمات
جدول  3مولفههای بعد همآفرینی ارزش مشتری

ربعادهمولفهما

فررورن ه زترههفررورن هربعاده
کلهما

دزهمرهمولفه

توانايي کمک
به توساه

89

1

خدمات

مهارت تااملي

49

2

وفاداری

33

3

بازخورددهي

28

4

رفتار مسئوالنه

15

5

شاخصهما

-1شناخت خدمات ،فرايندها و مقررات بانکي  -2به اشتراا گذاشت دانش صنات -3
شناخت دقیق نیازها (اشراا کامر بر نیازهای بانکي و مالي در درو ،صنات و کسب و
کار) -4اعالم شساا نیازهای بانکي و مالي به مديرا ،ارتباط  -5کمک به سسارشي سازی
محصوالت و خدمات بانکي و مالي(شرکت در جلسات همانديشي ،ارایه پروپوزال در
خصوص نیازها ،ارایه ايدهها و نررات) -5شرکت در جلسات مشترا همانديشي برای
بهبود ،توساه و سسارشيسازی محصوالت و خدمات
-1تماير به حر مساله و چالشها -2برقراری ارتباط م بت و سازنده  -3برخورداری از
مهارت مذاکره (انجام مذاکرات دوستانه ،ساي در برقراری مصالحه و تاامر م بت پايدار،
برخورداری از صبر و آرامش و -4 ،)...در دسترس بود-5 ،توجه به روابط برد-برد-5 ،
ايجاد احترام متقابر در تاامالت
-1تبلیغات دها ،به دها-2 ،استساده بیشتر از خدمات بانکي -3گستر شبکه مشتريا،
بانک با افزود ،شبکه ذينساا ،خود به بانک -4پايداری در تاامالت با بانک -5تمرکز
فاالیتها در بانک و تماير به استساده از کلیه محصوالت و خدمات بانکي و مالي-6کمک
کرد ،به ساير مشتريا ،در دريافت خدمات از بانک
 -1ارایه بازخورد در ابااد متساوت (شرکت در نررسنجيها و رضايت سنجيها ،شرکت
در جشنوارههای انتقادات و پیشنهادها ،بازخورددهي مستقیم به مديرا ،حسا و -2 )...
ارایه پیشنهاد و ايده پردازی در جهت توساه خدمات جديد -3ارایه پیشنهاد برای بهبود
محصوالت و خدمات و يا وضایت فالي
 -1پايبندی به اخال در تاامالت و رعايت اصر صداقت -2پايبندی به تاهدات و
مسئولیت پذيری در تاامالت -3تسهیر انجام امور -4انجام به موقع وظايف و امور
مربوطه (ارایه به موقع مدارا ،تشکیر به موقع جلسات ،ح ور فاال در جلسات و )...
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انساني است .همچنی همآفريني ارز مشتری دارای ابااد
کمک به توساه خادمات ،مهاارت تاااملي ،باازخورددهي،
وفاداری و رفتار مسئوالنه است.
در مجمو  1250کد از نکات مرتبط باا مصااحبه هاا،
مشاهدات و بررسي اسناد و مدارا استخراج شاد .پاس از
بررسي کدهای استخراج شده از بررسي موردهای سه گاناه
و طبقه بندی مقوالت در سه سطح مدل هامآفريناي ارز
استراتژيک در صنات بانکداری جمهاوری اساالمي ايارا،
استخراج شد .جاداول  2و  3نماياانگر اباااد ،مولساههاا و
شاخصهای همآفريني ارز سازماني و همآفريناي ارز
مشتری است.

در انتها با تحلیر  1250کد شناسايي شده در موردهاای
سهگانه ،مدل بومي همآفريناي ارز راهباردی در صانات
بانکداری جمهوری اسالمي ايرا ،استخراج گرديد.
بر اساس تحلیر محتاوای صاورت گرفتاه هامآفريناي
ارز راهبردی ،يک سازه سلسله مراتبي باا ساه ساطح از
مقااوالت اساات .باادي ترتیااب سااازه هاامآفرينااي ارز
استراتژيک دارای دو مولساه هامآفريناي ارز ساازماني و
همآفريني ارز مشتری است .همآفريناي ارز ساازماني
دارای ابااااد مهااارت بازاريااابي ،مهااارت توساااه خاادمات،
مهااارت ارتباااطي ،مهااارت فناااوری اطالعااات ،توانمناادی
سازماندهي مناسب ،توانمندی فرهن سازی ،مديريت منابع

قابلیت بازاريابي

قابلیت توساه محصول

همآفرینی ارزش

توانايي کمک به

راهبردی در

توساه خدمات

صنعت بانکداری

قابلیت ارتباطي

مهارت تااملي
همآفرینی

همآفرینی ارزش
وفاداری

قابلیت مديريت منابع

ارزش

مشتری

انساني

سازمانی

توانمندی فرهن

سازی

بازخورددهي
قابلیت سازماندهي
سازماندهیمتناسب

رفتار مسئوالنه

قابلیت فناوری اطالعات

نگاره 2مدل همآفرینی ارزش راهبردی (مدل حاصل از نتیجه تحقیق میباشد).

باد همآفريني ارز سازماني (باا  7مولساه) و هامآفريناي
ارز مشتری (با  5مولسه) مي باشد .طبق تحلیار صاورت
پذيرفته مهارت بازاريابي ،به عنوا ،مهم تاري قابلیات هام
آفريني ارز سازماني شناخته شده اسات .مطالااات پای ،
اسااتورباکا و فاارو ،)2008( 1فیلیااری ،)2013( 1اسااکال و

مدل هامآفريناي ارز راهباردی باا تحلیار محتاوای
کدهای مستخرج از دادههاای گاردآوری شاده در نگااره 2
نمايش داده شده است.
بحثهوهنتیجهگیرر ه
همانطور که در مدل استخراج شده مالحره ماي شاود؛
همآفريني ارز استراتژيک در صنات بانکداری دارای دو

1 . Payne, Storbacka and Frow
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ديگرا ،)2015( 2،هس ،)2018( 3اوينر و کورلیناا)2016( 4
نیز در زمینه همآفريني ارز در سطح کمرنگي به برخي از
شاخصهای مهارت بازاريابي اشاره داشتهاناد ]] ،[67] ،[52
 [68] ،[8و ] .[22قابلیات توسااه محصاوالت و خادمات،
مولسه بادی همآفريني ارز سازماني است .مطالاات مارز
و ديگرا )2018( 5،نیز بار سسارشايساازی محصاوالت و
خدمات ،يکپارچهسازی منابع و شايستگيها و به کاارگیری
راه حرها در جهت حر مساله مشترا در همآفريني ارز
اشاره دارد] .[12مطالاات وولويک چ و ديگارا)2018( 6،
 ،پراهاال و راماسوامي 2004( 7الف) ،پراهاالد و راماساوامي
( ،) 2004فیلیری ،)2013( 8اسکال  )2015( 9و وارگو و
لااو  )2006( 10نیااز باار فرآينااد تولیاادی مشااترا توسااط
سازما ،و مشتری در راستای ايجااد ارز مشاترا تاکیاد
دارند ] [8]،[67]،[45]،[18]،[15و ] .[32با اي وجود مولسه
مهارت توساه محصوالت و خدمات در اي تحقیاق ،اباااد
وسیعتری را پوشش داده و منجر به توساه اي مسهوم شده
است .مهارت ارتباطي به عنوا ،سومی مولسه از همآفريناي

اسااتنروس و جاااکوال ،)2012( 16پاای  ،اسااتورباکا و فاارو
( ،)2008گرونااروس )2011( 17نیااز همگااي باار اهمیاات
ارتباطات به عنوا ،عنصری زمینهای برای شکر گیاری هام
آفريني ارز تاکیاد دارناد]] ،[62] ،[52] ،[70] ،[69] ،[12
 [52] ،[71] ،[49] ،[45و ] .[53توانمندی در حوزه مديريت
منابع انساني نیز يکي از عناصر همآفريناي ارز ساازماني
شناسايي شده است .آريکا استنروس و جاکوال ( )2012نیاز
در مطالاات خود بر اهمیت اي متغیار اشااره داشاته اناد ]
 .[71مطالااااات پااای  ،اساااتورباکا و فااارو ( ، )2008بااار
ساختاردهي مجدد ماماری مديريت دانش در راستای هام-
آفرينااي ارز تاکیااد دارد] .[52ويلیااامز )2013( 18نیااز در
مطالاات خاود بار بکاارگیری داناش و مهاارت انسااني و
سازماني در همآفريني ارز تحت عنوا ،ساازه شايساتگي
اشاره نموده است] .[57فرهن ساازماني از جملاه مولساه-
هايي است که در سازما ،بارای شاکر گیاری هامآفريناي
ارز  ،عنصااری زمینااه ای و ضااروری بااه شاامار ماايرود.
مطالاات راماسوامي و چاوپرا )2018( 19و ويلیاامز ()2013

ارز سازماني شناخته شده است .درواقع همآفريني ارز
جز در دل بستر مناسب ارتبااطي میاا ،ساازما ،و مشاتری
شکر نمي گیرد .مطالاات مرز و ديگرا ،)2018( 11،میلساپا
و کناات ،)2018( 12اهلاا و ديگاارا ،)2017( 13،پاای و
ديگرا ،)2008( 14،پراهاالد و راماسوامي ( ،)2000پراهااالد
و راماسوامي ( ،) 2004اسکارزاسکايت ،)2013( 15آريکا

نیز بر فرهن سازماني به عنوا ،عنصری ماورد نیااز بارای
هام آفرينااي ارز تاکیاد دارنااد] [72و ] .[57سااازماندهي
مناسب با تاکید بر ساختار ،فرايندها ،ماموريت هاا و شارح
وظايف شساا و مدو ،از جمله مولساههاای ضاروری هام
آفريني ارز سازماني شناخته شده است .يافته های تحقیق
در ايا زمیناه باا مطالاااات آريکاا اساتنروس و جاااکوال20
( )2012با تاکید بر توانايي ساختاردهي فرآينادها مطابقات
دارد .مهارت فناوری اطالعات ،آخري جزا از عناصر هام-
آفرينااي ارز سااازماني بااه شاامار ماايرود] .[71گااي و
گرتسر )2018( 21نیز در مطالاات خود به توا ،بهرهگیاری
از فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي در راستای خلاق ارز
مشاترا اشاااره داشااته انااد] .[28پاای  ،اسااتورباکا و فاارو22
( )2008نیز بر راه حرهای فناورانه در زمینه شريک کارد،

1 . Filieri
2 . Skålén, Pace and Cova
3 . Hsu
4 . Oyner and Korelina
5 . Merz, Zarantonell and Grappi
6 . Volvic Chen, Chen and Lin
7 . Prahalad and Ramaswamy
8 . Filieri
9 . Skålén, Pace and Cova

16 . Aarikka-Stenroos and Jaakkola

10 . Vargo and Lusch

17 . Grönroos

11 . Merz, Zarantonell and Grappi

18 . Williams

12 . Millspaugh and Kent

19 . Ramaswamy and Chopra

13 . Ehlen, Klink, Stoffers and Boshuizen

20 . Aarikka-Stenroos and Jaakkola

14 . Payne,Storbacka and Frow

21 . Ge and Gretzel

15 . Skaržauskaitė

22 . Payne, Storbacka and Frow
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مشتريا ،به عنوا ،نوعي رفتار همآفرينانه ارز يااد کارده-
انااد] [21]،[4و ] .[74بااازخورددهي مشااتريا ،بااه عنااوا،
چهارمی عنصر همآفريني ارز مشاتريا ،شناساايي شاده
است .نتیجه تحقیق در اي زمینه با مطالااات ياي و گنا
( ،)2013اوينر و کورلینا ،)2016( 13تو و ديگرا )2018 ،،و
يي و گن ( )2008همساويي دارد] [21]،[22]،[62و ].[74
اي دسته مطالاات از بازخورددهي مشتريا ،به عناوا ،ياک
رفتار شهروندی ياد شده است .عنصر آخار در هامآفريناي
ارز مشتری ،رفتار مسائوالنه مشاتری در طاي تااامالت
است که بر پايبندی مشتريا ،باه اخالقیاات ،رعايات اصار
صداقت ،پايبندی به تاهدات ،ايساای مسائولیتهاا ،تاال
برای تسهیر امور و انجام به موقاع وظاايف محولاه تاکیاد
دارد .مطالاات کومار )2014( 14و اوينر و کورلیناا)2016( ،
نیز بر اهمیت رفتار مسئوالنه مشتری تاکید داشاته اناد] [4و
].[22

مشتريا ،در همآفريني ارز تاکید داشتهاند] .[52از ساوی
ديگر ،همآفريني ارز مشتری به عنوا ،باد دوم همآفريني
ارز در مدل ارایه شاده در ايا تحقیاق ،دارای  5مولساه
کمااک بااه توساااه محصااول ،مهااارت تااااملي ،وفاااداری،
بازخورددهي و رفتاار مسائوالنه اسات .کماک باه توسااه
محصول مستلزم شناخت محصوالت ،خدمات ،فراينادها و
مقررات بانکي؛ تماير به به اشتراا گذاشت دانش صانات؛
شناخت دقیق نیازها و اعالم شساا نیازهای باانکي و ماالي
به مديرا ،ارتباط و کمک به سسارشي سازی محصاوالت و
خدمات بانکي و مالي ميباشد .يي و گن  )2010( 1نیز باه
اهمیت شناخت مشتريا ،از نیاز خود در هامآفريناي ارز
پرداختهاند] .[13کارپ و بوو )2008( 2نیز ماتقدند جرياا،
اطالعات میا ،کارکنا ،و مشتريا ،ميبايست شساا باشد تا
خدمات ارایاه شاده توساط تاأمی کنناده بتواناد نیازهاای
مشتری را مرتسع ساازد] .[56مهاارت تاااملي در مشاتريا،
همانند سازما،ها در ايجاد بستری برای همآفريني ارز از
جمله مهارتهای ضروری در مشتريا ،باه شامار مايرود.

پیشنهادمارهتحقیق ه
بر اساس نتاي بدست آمده از مدل تحقیق و بار مبناای
فراواني کدهای هر يک از عوامر ،برای شاکر گیاری هام-
آفريني ارز راهبردی پیشنهاد ميشود بانکها در راساتای
بهبود سطح قابلیاتهاای هامآفريناي ارز ساازماني ،باه
ترتیب اولويت ،در ارتقاا مهارت بازاريابي ،مهارت توسااه
محصول و مهارت ارتباطي بکوشند .تدوي برنامه بازاريابي
متناسب با نیازهای مشتری با بهرهمندی از نیازسانجي از آ،
ها ،دخالت داد ،مشتريا ،در فرايناد توسااه محصاوالت و
خدمات و توساه زيرساختهای ارتباطي مي توانناد خلاق
ارز مشترا با مشتری را تسهیر کنند .همچنای پیشانهاد
ميشود در وهله باد ،ارتقاا مديريت منابع انساني ،فرهن -
سازی در زمینه هامآفريناي ارز  ،مهاارت ساازماندهي و
مهارت فناوری اطالعات ماورد توجاه قارار گیرناد .بادي
ترتیب بانکها مي توانند با تخصایص نیروهاای توانمناد و
آموز ديده به عنوا ،ماديرا ،ارتبااط و انگیاز نیاروی
انساااني در برقااراری تااماار هدفنااد بااا مشااتريا ،،تشااويق
رفتارهااای هاام آفرينانااه و تایاای ارز هااای سااازماني

نتاي ايا تحقیاق در ايا خصاوص باا مطالااات مارز و
ديگرا ،)2018( 3،بااال ،)2011( 4گاي و گرتسار (،)2018
پاای و ديگاارا ،)2008( ،پراهاااالد و راماسااوامي،)2000( 5
) ،اسکارزاساااکايت6
پراهااااالد و راماساااوامي (2004
7
( ،)2013آريکااا اسااتنروس و جاااکوال ( ،)2012وارگااو و
لاااو  )2006( 8و گروناااروس )2011( 9مطابقااات دارد
] [32]،[71]،[49]،[45]،[74]،[52]،[28]،[10]،[12و ].[53
وفاااداری مشااتريا ،،سااومی عنصاار هاامآفرينااي ارز در
مشتريا ،شناخته شده است .مطالاات کومار ،)2014( 10تاو
و ديگرا )2018( ،11،و يي و گن  )2008( 12از هاواداری
1 . Yi and Gong
2 . Karpen and Bove
3 . Merz., Zarantonell and Grappi
4 . Bhalla
5 . Prahalad and Ramaswamy
6 . Skaržauskaitė
7 . Aarikka-Stenroos and Jaakkola
8 . Vargo and Lusch
9 . Grönroos

12 . Yi and Gong

10 . Kumar

13 . Oyner and Korelina

11 . Tu, Neuhofer and Viglia

14 . Kumar
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290–315.

 ساختاردهي،  در خلق از،برخاسته از مشارکت با مشتريا
متناسااب بااا هاام آفرينااي ارز و ايجاااد زيرساااختهااای
 در ارتقااا،،فناورانه به منراور تساهیر ارتبااط باا مشاتريا
.قابلیتهای خود در خلق ارز مشترا با مشتری بکوشند
، از آنجا کاه مشاتريا،بنابر نتاي تحقیق و مدل توساه يافته
در خلق ارز مشترا نقشي اساساي دارناد لاذا پیشانهاد
ماايشااود در فراينااد خلااق ارز مشااترا از مشااارکت
 باا تمايار باه ارایاه،مشترياني باا ساطوح بااالتر وفااداری
 همچنی.بازخورد و کمک به توساه محصول استساده شود
پیشنهاد مي شود با توجه به اينکه مطالاه حاضر محدود باه
صنات بانکداری است؛ در تحقیقات آتاي بررساي عناصار
همآفرينانه ارز در ساير صنايع نیاز ماورد بررساي قارار
 بار، مطالاه اثرگذاری هامآفريناي ارز و عناصار آ.گیرد
عملکرد مالي و توفیق صنايع در جذ و حساظ مشاتری و
ها نیز باه توسااه مرزهاای، آ،يا ايجاد وفاداری در مشتريا
 گوناهشناساي.دانش در اي زمینه کمک شاياني ماينماياد
، استراتژیهای صنايع متساوت در راستای همآفريناي ارز

4. Pansari, A., Kumar, V. (2017). Customer
engagement: the construct, antecedents, and
consequences. Journal of the Academy of
Marketing Science, Vol. 45 No. 3:pp. 294311.
5. Venkatesan, R. (2017). Executing on a
customer engagement strategy, Journal of the
Academy of Marketing Science, Vol. 45, No.
3:pp. 289- 293.
6. Pinho Nelson, Beirão, Gabriela, Patrício, Lia,
Fisk, Raymond P. (2014). Understanding value
co-creation in complex services with many
actors. Journal of Service Management, Vol.
25, Issue 4:pp. 470-493.
7. Vivek, S.D., Beatty, S.E., Dalela, V., Morgan,
R.M. (2014).A generalized multidimensional
scale for measuring customer engagement.
Journal of Marketing Theory and Practice,
Vol. 22, No. 4:pp. 401-420.
8. Skålén, Per, Pace, Stefano, Cova, Bernard
(2015). Firm-brand community value cocreation as alignment of practices. European
Journal of Marketing, Vol. 49, Issue: 3/4:pp.
596-620.

توساه الگوی کاربردی برای سنجش بلاو اساتراتژيک در
زمینه همآفريني ارز و همچنی مطالاه همآفريناي ارز
 از جمله زمینههاای مطالاااتي باالقوه بارای،با ساير ذينساا
، در نهايت پیشنهاد ميشاود ماديرا.ساير محققی ميباشد
در حوزههای متسااوت ساازماني باا بهارهگیاری از عناصار
شناسايي شده همآفريناي ارز اساتراتژيک باا اساتساده از
 به بررسي شکاا وضایت،الگوی ارایه شده در اي تحقیق
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