چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر از طریق تمرکز استراتژیک بر
طراحی استراتژی بازاریابی منحصر بفرد شرکت می باشد .در این راستا از روش کیفی
نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است .جامعه آماری تحقیق حاضر را اساتید بازاریابی و
فعاالن بازاریابی حوزه محصوالت غذایی بسته بندی شده تشکیل می دهند و جهت
گردآوری اطالعات مورد نیاز از روش مصاحبه استفاده گردیده است .نتایج حاصل از
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار  MAXQDAنشان می دهد که ارزش کارکردی ،ارزش
قیمتی ،ارزش تعاملی و ارزش عاطفی به عنوان ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت ،ارزش

ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با

استفاده و ارزش مبادله به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده مشتری  ،رضایت مشتری و

تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی

وفاداری مشتری بعنوان ابعاد پیامدهای بازاریابی و در نهایت حجم فروش ،سهم بازار،
سود خ الص و نرخ بازگشت سرمایه به عنوان ابعاد پیامدهای مالی ارزش پیشنهادی
شرکت شناسایی و مستخرج گردیده اند .همچنین خروجی ها نشان می دهند متغیر ارزش

منحصر به فرد شرکت با استفاده از
نظریه داده بنیاد

پیشنهادی شرکت در تعداد شمارش کدها و هم از نظر عمومیت و فراگیری در اکثریت
پاسخگویان ،در اولویت است که نشان از اهمیت این مقوله می باشد .پس از آن پیامدهای
مالی ،بازاریابی و ارزش ادراک شده مشتریان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .این امر
بیانگر آن است که در کشور ما کماکان دیدگاه استراتژیک (ارزش از منظر شرکت) در
میان مدیران صنعت محصوالت غذایی و اساتید حوزه بازاریابی عمومیت بیشتری نسبت
به دیدگاه بازاریابی دارد.
کلید واژه:

ارزش پیشنهادی برتر،ارزش ادراک شده ،پیامدهای بازاریابی،پیامدهای
مالی،محصوالت غذایی

مقدمه
ارزش پیشنهادی برتر همواره از اولویت های تحقیق برای محققان بازاریابی بوده و
طراحی و توسعه آن برای مشتریان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها به حساب می آید
[ .]25ارزش و خلق ارزش عناصر اصلی استراتژی هر کسب و کاری بوده و موفقیت
شرکت ها در گرو خلق ارزشی است که برای مشتریان آنها ارزش تلقی شود [ .]20این
نکته بازاریابی را از تمرکز بر خلق مشتریان راضی به خلق ارزش برای مشتریان سوق
می دهد .بااینکه توجه زیادی در ادبیات بازاریابی به مفاهیم ارزش و خلق ارزش داده شده
است ،سواالت بنیادینی همچون میزان و علت تفاوت ارزش طراحی شده و درک شده از
سمت مشتری و یا میزان تطابق این خلق ارزش با معیارهای پویا و در حال تغییر
مشتریان ،که هر کدام یک سوال حیاتی برای بقاء و همچنین سودآوری سازمان محسوب
می شود ،بی جواب مانده است .برای پاسخ به این سواالت دو دیدگاه در ادبیات وجود
دارد .در "دیدگاه اول" نوع نگاه به مبحث ارزش و خلق ارزش یک طرفه و مشتری محور
است که در ادبیات و در تحقیقات گوناگون دیده می شود [ .]45 ،1 ،12در واقع در این
دیدگاه بررسی ارزش پیشنهادی بدون در نظر داشتن مشتری و ارزشی که از مصرف
محصول و یا خدمت توسط مشتری درک می شود بی معنی است .به عبارتی دیگر و به
عقیده بسیاری از محققین ارزشی که توسط شرکت خلق میشود مادامیکه بوسیله
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مشتری ادراک نشود گویا در واقع خلق نشده است و همچنین ارزش ادراک شده مشتری به شکل معناداری بر ادامه روند مصرف (وفاداری
مشتری) محصوالت و خدمات توسط مشتریان تاثیر گذار است [ .]18 ،12این موضوع باعث نگاه محدود به مبحث ارزش می شود و تنها
ارزش تجربه شده مورد بررسی قرار می گیرد .در این نوع نگاه تفکر غالب این است که ارزش در بازار توسط ادراک مشتریان و بر اساس
قضاوت آنها صورت می گیرد .این قضاوت بر اساس آنچه مشتری از دست می دهد و آنچه دریافت می کند شکل می گیرد و در نگاه
ارزش تجربه شده در ادبیات به ارزش ادراک شده مشتریان شناخته شده است [ .]12در "دیدگاه دوم" محققان مختلف در سازمان ها در
صنایع گوناگون فرایند خلق ارزش را مورد بررسی قرار داده اند .در این دیدگاه به بررسی چگونگی خلق ارزش با منابع محدود و استفاده
حداکثری از توامندی های شرکت در جهت خلق مزیت رقابتی پرداخته می شود [ .]28بر همین اساس گروهی از محققان به مطالعه ارزش
مشتری از دیدگاه نخست و گروهی دیگر به مطالعه آن از دیدگاه دوم پرداخته اند.
تحقیق انجام شده توسط موسسه بین اندکامپنی نشان می دهد بیشتر شرکت ها تصور می کنند که به طور پیوسته آن چیزی که مشتری
از آنها انتظار دارد برآورده می کنند .در بررسی  362شرکت مشخص شد که  %80شرکت ها بر این باورند که آنها ارزش برتری برای
مشتریانشان فراهم می کنند و زمانی که مشتریان آنها مورد بررسی قرار گرفتند مشخص شد تنها  %8بر این باور هستند [ .]2این فاصله
 72%در ارزش پیشنهادی شرکت و ارزش درک شده از سمت مشتری از کجا ناشی می شود؟ تحقیق دیگری در مجله کسب و کار هاروارد
در ارتباط با نرخ شکست محصوالت جدید در صنعت کاالهای تند گردش نشان داد که در حدود  %75از محصوالت در سال اول تولید حتی
به فروش  7.5میلیون دالر (که یک درآمد بسیار اندک در این صنعت محسوب می شود) نمی رسند .همچنین تحقیقات نشان می دهد که
مصرف کنندگان آمریکایی ساالنه حدود  150قلم کاالی مشابه را خریداری می کنند که ارزش ادراک شده باالیی نسبت به آنها دارند .تمامی
این تحقیقات بیانگر نرخ شکست باال در طراحی و تولید محصوالت جدید و ناتوانی محصوالت فعلی در تامین نیازهای مشتریان است .حال
جهت مشخص شدن اینکه چه میزان محصوالت جدید در سال های اخیر در کشور و در صنعت غذایی بسته بندی شده تولید شده و چه
میزان از آنها عملکرد موفقی در بازار داشته است نگاهی به اطالعات شرکت ریتیل زوم در ایران خواهیم داشت .طبق اطالعات جمع آوری
شده از سطح خرده فروشی در این شرکت که شامل اطالعات خرده فروشی در محصوالت مصرفی مختلف (شامل غذایی و شوینده) است.
در کارخانه های تولیدی حدود  %70فروش توسط چند قلم کاالی محدود آن کارخانه (که کمتر از  %10تعداد محصوالت) تولید شده و
محصوالت جدیدی که توسط کارخانه ها توسعه و روانه بازار می شوند در حدود  %80از موارد یا در سال اول جمع آوری شده و یا
فروش سال اول آنها کمتر از  20میلیارد خواهد بود .با توجه به مطالب گفته شده همانطور که می توان دید نرخ شکست در توسعه
محصوالت جدید و عدم موفقیت محصوالت فعلی در این زمینه در کشور به طور مشخص قابل لمس است و ضرورت ارزیابی فرایند
توسعه این محصوالت از نظر ارزشی که برای مشتریان خلق می کند به وضوح احساس می شود .سازمان های ارائه دهنده محصوالت
 FMCGیا تندمصرف ،جزو تولیدکنندگانی در ایران محسوب می شوند که سهم بازار مناسبی را در بازار داخلی کشور دارند .این سازمان
ها هر روزه بخش عمده ای از محصوالت مصرفی خانواده های ایرانی را تولید و به بازار عرضه می کنند .هر یک از این سازمان ها باید
برنامه بازاریابی مناسبی را در راستای افزایش سهم فروش اتخاذ کنند .یکی دیگر از مسایلی که کسب و کارها در شرایط رکود فعلی و هم
راستا با سیاست اقتصاد مقاومتی باید به آن توجه داشته باشند ،برنامه ریزی برای کسب سهم مناسبی از بازارهای بین المللی است که
مستلزم انتخاب مناسب ترین استراتژی بازاریابی بین المللی خواهد بود .بنابراین تحقیق حاضر بر صنعت محصوالت غذایی بسته بندی
شده به عنوان یکی از مهمترین شاخه های حوزه محصوالت تند مصرف تمرکز کرده است.
با توجه به موارد گفته شده و با در نظر داشتن هدف پژوهش حاضر که ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر شرکت که مبتنی بر انطباق
ارزش پیشنهادی با معیارهای مشتریان از طریق تمرکز استراتژیک بر طراحی استراتژی بازاریابی شرکت ،است ،تحقیق حاضر به دنبال
بررسی واقعیت موجود در بازار (از منظر مصرف کننده و ارزشی که وی ادراک می کند) و آنچه از سمت شرکت به عنوان بسته ارزشی
(ارزش پیشنهادی شرکت) به مشتریان ارائه می شود و پیامدهای آن در بازار می باشد .از مطالبی که در قسمت های قبل ارائه شد اینگونه
استنباط می شود که با معرفی منطق خدمت محور بررسی مفهوم ارزش و خلق ارزش بدون در نظر گرفتن مشتری و ارزش ادراک شده
از جانب وی از نظر علمی جایگاهی نخواهد داشت .از طرفی نگاهی دقیق به پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه بازاریابی حکایت از این
امر دارد که تاکنون تمرکز اصلی بر روی یکی از دیدگاه های غالب (ارزش از منظر شرکت و ارزش از منظر مشتری) بوده است .انبوه مدل
ها و تئوری های ارائه شده در زمینه خلق ارزش نیز این مورد را تایید می کنند .بنابراین می توان گفت وجود یک تحقیق جهت استخراج
آنچه در بازار و در واقعیت از منظر مشتری ادراک می شود و سنجش مکانیزم انطباق آن با ارزش ارائه شده توسط شرکت و در نتیجه
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ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی
استخراج مدل موفق بومی در این زمینه در صنعت محصوالت غذایی می تواند این خالء ادبیاتی را در داخل کشور پر کند .در نهایت پژوهش
حاضر از طریق یکپارچه سازی دید گاه های استراتژیک و بازاریابی در حوزه خلق ارزش به این هدف دست می یابد.

 . 1ادبیات تحقیق و چارچوب نظری پژوهش
از زمان معرفی مفهوم ارزش پیشنهادی توسط النینگ و میکائیلس در شرکت مشاوره مک کینزی در سال های  ،1980تحقیقات مختلفی
در ادبیات بازاریابی پیرامون مفاهیم ارزش ،خلق ارزش ،ارزش ادراک شده ،ارزش مشتری و غیره انجام شده است [ .]3مطالعه ارزش
مشتری با توجه به وجود دیدگاه های مختلف به این مفهوم پیچیده است .به عنوان مثال [ ]29به این موضوع اشاره کرده اند که ارزش
مشتری می تواند در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد .این زمینه ها می تواند ارزش ادراک شده مشتری ،خلق و تبادل ارزش با
مشتری و ارزش مشتری برای شرکت باشد .بر همین اساس و بر مبنای مرور ادبیات نظری حوزه ارزش مشتری ،کلیه تحقیقات انجام
شده در این حوزه را میتوان به دو دیدگاه کلی تقسیم بندی نمود .نخست دیدگاه بازاریابی (ارزش مشتری از منظر مشتری) و دوم دیدگاه
استراتژیک (ارزش مشتری از منظر شرکت) در ادامه نگاه دقیق تری به این دیدگاه ها خواهیم داشت.
"دیدگاه استراتژیک" بر مفاهیم خلق ارزش توسط شرکت برای مشتری (ارزش پیشنهادی شرکت )1و کسب ارزش از مشتری در بازار
بوسیله شرکت 2و توانایی شرکت در انجام آن به عنوان شایستگی ممتاز و منبعی جهت کسب بیشترین مقدار ارزش (سود) از بازار ،تاکید
میکند ،به عبارت دیگر در دیدگاه استراتژیک شرکت ها بر اساس منابع،توانمندی ها و محدودیت های داخلی خود باید به طراحی یک
استراتژی بازاریابی بپردازند که شامل دو مولفه توانمندی خلق ارزش پیشنهادی برتر برای مشتری و توانمندی کسب ارزش از بازار
میباشدکه این استراتژی باعث دستیابی شرکت به مزیت رقابتی پایدار و در نهایت عملکرد برتر شرکت میگردد [ .]5،9 ،37 ،22 ،10 ،21بر
اساس این دیدگاه هدف یک استراتژی کسب و کار خلق ارزش پیشنهادی برتر برای مشتری و سپس کسب بیشترین مقدار ارزش (سود)
از بازار میباشد [ .]15این دیدگاه مشتری را به عنوان خروجی (برعکس دیدگاه بازاریابی که مشتری در آنها ورودی فرایند بود) در نظر
می گیرند بنابراین نقطه توجه در اینجا به جای ارزشی که مورد انتظار مشتری است بر ارزشی است که اوال شرکت توانمندی خلق آن را
برای مشتری دارد و ثانیا ارزشی که مشتری برای شرکت به همراه خواهد داشت ،می باشد .مفهوم کلیدی در این قبیل تحقیقات ارزش
چرخه عمر مشتری است .این ارزش ارزشی است که شرکت می تواند از مشتری خود دریافت کند [ .]41با توجه به تعریف پین و هتلز []29
از ارزش مشتری ما این مفهوم را مترادف با کسب ارزش از مشتری تلقی می کنیم.
از سوی دیگر ،دیدگاه "بازاریابی" به مقوله ارزش مشتری از منظر مشتری پرداخته و به مطالعه مفاهیمینظیر ارزش ادراک شده مشتری3

 ،ارزش مورد انتظار مشتری 4و تجربیات مشتری 5از خرید ،میپردازد [ .]42از منظر مشتریان ارزش به معنی آن چیزی است که در یک
محصول یا خدمت در قبال آنچه از دست می دهند (هزینه ها) به دست می آورند (منافع) [ .]45در ادبیات بازاریابی به طور سنتی شاخص
اصلی در جهت توجه کردن و گوش دادن به مشتریان رضایت آنها بوده است .وودراف [ ]43در تحقیق خود عنوان می کند که سنجش
رضایت می بایست به سمت اندازه گیری میزان ارزش خلق شده برای مشتریان در کمک کردن محصوالت و خدمات به آنها جهت رسیدن
به اهداف خود تغییر کند .بنابراین ارزش مشتری تبدیل به یک مفهوم مشتری محور شد .ادراک مشتری از آنچه طراحی و تبادل می شود
می بایست در فرایند خلق ارزش پیشنهادی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد .این نوع از تحقیقات متمرکز بر ارتباط بین ارزش مشتری و
عملکرد شرکت به همراه مزیت رقابتی و بحث پیرامون این موضوع است که موفقیت شرکت تا حد زیادی بستگی به تبادل آنچه از منظر
مشتری ارزش تلقی می شود دارد [ .]29نومن [ ]26اشاره می کند که کیفیت به تنهایی نمی تواند ضمانت حفظ شرکت در بلند مدت باشد و
عامل کلیدی موفقیت توانایی شرکت در خلق و تبادل ارزش مشتری برتر نسبت به رقبا است.
بسیاری از شرکت ها محصوالت و خدمات خود را مجموعه ای از ویژگی ها می دانند و بنابراین تمرکز تحقیقات خود را بر بهبود این
ویژگی ها و اضافه کردن ویژگی های بهتر در کنار حذف ویزگی های بی ارزش صرف می کنند .این در حالی است که مشتریان آنها به
دنبال نتایجی هستند که از تملک و استفاده از این محصوالت و خدمات به دست خواهند آورد .بنابراین از نظر محققان یک تغییر در نوع
رویکرد نیاز است و الزم است تا تمرکز از ویژگی به نتایج منتقل شود تا در نهایت ارزشی برای مشتری خلق شود که منجر به خلق مزیت
رقابتی پایدار شود .بنابراین باید گفت به جای تمرکز ساده بر ویژگی ها ،شرکت ها می بایست بررسی کنند چرا و چگونه مصرف کنندگان
برخی از ویژگی های محصوالت را ترجیح می دهند و این نیازمند فهم نتایج استفاده از آن محصوالت می شود [.]36
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به عقیده دی ساربو و همکاران [ ،] 6درک این موضوع که خریداران در پیشنهادات بازار شرکت به دنبال چه ارزش هایی هستند ( چه مولفه
هایی از نظر آنها ارزش محسوب می گردد) ،خلق ارزش برای آنها و در نهایت مدیریت آن در طول زمان یکی از مولفه های ضروری
استراتژی کسب و کار کلیه شرکت های بازار محور می باشد .طراحی ارزش پیشنهادی مستلزم تالش های شرکت در جستو،شناخت،تفسیر
و پاسخگویی به انتظارات مشتریان و ارزش هایی است که مشتریان در پیشنهادات بازار شرکت در جستجوی آنها می باشند [ .]6شرکت
هایی که توانمندی انجام این اقدامات را به شکلی بهتر از رقبا داشته باشند می توانند به یک مزیت جایگاهی ناشی از قدرت استراتژی
بازاریابی منحصر به فرد خود در مرحله طراحی ارزش پیشنهادی دست یابند [ .]43 ،35به عقیده دی و وینسلی [ ،]7عملکرد برتر از طریق
ارائه ارزش برتر به مشتریان ،شرکت ها را آماده می کند تا بتواند در بازار و در بین رقبا به جایگاه برتر دست یابند .در این زمینه یکی از
مهمترین وظایف مدیران تصمیم گیری در خصوص آن دسته از مزایای جایگاهی است که باعث تمایز شرکت در بازار می گردد [.]13 ،7
در این حوزه طرفداران دیدگاه مزیت محصول محور بر این باور هستند که مزیت جایگاهی از طریق عملکرد برتر محصول (شامل
خصوصیات نوآورانه ،کیفیت باال ) و تامین بهتر نیازهای مشتریان قابل دستیابی می باشد [ .]30 ،44 ،23،14 ،16همچنین از سوی دیگر
طرفداران دیدگاه ارتباطی عقیده دارند مزیت جایگاهی از طریق ایجاد و توسعه روابط با مشتریان خلق می گردد [ .]33 ،8بر اساس دیدگاه
های فوق ون دن بالت [ ،]40عقیده دارد که مزیت جایگاهی از دو مولفه  )1مزیت محصول (از طریق عملکرد برتر) و  )2مزیت ارتباطات (از
طریق ارائه خدمات و مدیریت روابط با مشتریان) تشکیل شده است بنابراین شرکت باید تالش کند تا به ترکیبی از هر دو مولفه مزیت
جایگاهی فوق دست یابد [.]39 ،4
با توجه به مطالب فوق و به عقیده ما ،چنانچه ارزش پیشنهادی شرکت با انتطارات مشتریان انطباق داشته باشد به ابزاری جهت دستیابی
شرکت به یک مزیت جایگاهی برتر تبدیل می گردد .بر همین اساس شرکت ها پس از درک انتظارات مشتریان باید توانمندی تبدیل آنها را
به مجموعه ای از ارزش های قابل ارائه در قالب مولفه های مزیت محصول محور و مزیت ارتباطی (مولفه های ارزش پیشنهادی شرکت)
داشته باشند .در همین راستا مشتریان به عنوان خریداران منافع در نظر گرفته شده که پیشنهادات شرکت می تواند به عنوان مکانیسم
تامین نیازهای آنها عمل نماید .همچنین مشتریان ارزش برتر را در جنبه های مختلفی از پیشنهادات شرکت جستجو می نمایند .گروهی از
آنها ممکن است به دنبال عملکرد برتر (کیفیت محصول ،خصوصیات دلخواه مشتری در محصول و ویژگی های نوآورانه) و با قیمتی
منصفانه و اقتصادی باشند [ ]23و چنانچه این منافع کارکردی و قیمتی در پیشنهادات شرکت لحاظ شده باشند باعث دستیابی شرکت به
مزیت محصول می گردد [ .]31 ،44 ،39همچنین گروه دیگر از مشتریان ممکن است به دنبال دستیابی به منافع حاصل از برقراری و حفظ
ارتباطات نزدیک با شرکت [ ]38 ،33باشند تا از این طریق بتوانند بوسیله همکاری با شرکت به خلق مشترک تجربیاتی بپردازند که نیازهای
آنها را به شکل مناسبی برطرف می سازد [ .]40 ،46 ،34 ،32 ،6این گروه از منافع مبتنی بر ارتباطات چنانچه در پیشنهادات شرکت لحاظ
شوند امکان دستیابی به مزیت ارتباطی را برای شرکت فراهم می آورد [ .]39به عبارت دیگر شرکت ها در طراحی ارزش پیشنهادی خود
باید برخی از انتظارات مشتریان از قبیل ویژگی های مناسب (مانند زیبایی ،کیفیت خالقیت و غیره)  ،عملکرد مناسب (مانند قابلیت اتکا،
کیفیت عملکرد و خدمات کارکردی) و خروجی مناسب (مانند اثربخش بودن ،مزایای عملیاتی ،مزیت های محیطی) ،زیبایی ،محیط ،بویایی،
لذت بخشی ،شادی ،هیجان ،مزیت های ارتباطی و شبکه ای ،مراوده های شخصی ،توسعه اعتماد و تعهد و پاسخگویی،کسب جایگاه
اجتماعی ،نمایش نمادین ،کاهش ریسک های شخصی ،عملیاتی ،مالی و استراتزیک را در نظر بگیرند که می توتند منجر به کاهش اختالف
و انطباق میان پیشنهادات و قول های شرکت و آنچه که مشتریان در عمل خریداری و مصرف میکنند (ادراکات ارزش) و در نتیجه پیامدهای
رفتاری و مالی مثبت برای شرکت گردد .بنابراین به عقیده ما شرکت ها در ابتدا به طراحی بیانیه ارزش پیشنهادی بر اساس ارزش های
مورد انتظار مشتریان (ابعاد ارزش مشتری) از یکسو و منابع داخلی محدود شرکت از سوی دیگر می پردازند .سپس بر این مبنا استراتژی
بازاریابی منحصر به فرد خود را جهت طراحی ارزش پیشنهادی ،تدوین می نمایند که منجر به این می گردد که ارزش پیشنهادی شرکت
از یکسو با انتظارات مشتریان (دیدگاه بازاریابی) هماهنگ گردد و از این طریق پاسخگویی به الزامات آنها بهبود یابد و از سوی دیگر با
منابع محدود داخلی شرکت (دیدگاه استراتژیک) انطباق می یابد .نتیجه فرایند فوق آن است که ارزش های پیشنهادی شرکت از یکسو نه
به حدی اغراق آمیز است که فراتر از توانمندی های (منابع داخلی) شرکت باشد و شرکت نتواند آن را در عمل به مشتریان ارائه دهد نه
انقدر سطح پایین است که باعث از بین رفتن جذابیت رقابتی این پیشنهادات گردد .
همچنین به عقیده ما ،پس از تدوین استراتژی بازاریابی شرکت در قالب ارزش پیشنهادی شرکت ،حال نوبت به ارائه ارزش پیشنهادی
شرکت در قالب پیشنهادات بازار به مشتریان می باشد (مرحله مبادله) .مشتری به صورت ذهنی ارزش پیشنهادی شرکت را بر اساس
ادراکاتش از منافعی که در ارزش پیشنهادی نهفته است (ارزش استفاده ادراک شده) در مقایسه با ارزش مبادله (هزینه پرداختی مشتری )
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ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی
تعیین می نماید .چنانچه ارزش پیشنهادی شرکت با ذهنیت اولیه مشتری انطباق یابد از یکسو منجر به شکل گیری تمایالت رفتاری مثبت
مشتریان نظیر رضایت ،خرید مجدد محصول ،وفاداری ،تبلیغات شفاهی مثبت ،افزایش حجم خرید و غیره می گردد و از سوی دیگر بر
توانمندی شرکت در کسب ارزش از بازار و در نهایت سودآوری شرکت در قالب شاخص های مالی نظیر سهم بازار ، 6حجم فروش، 7
سطوح کلی سود ، 8نرخ بازگشت سرمایه ،9حاشیه های سود،10ارزش افزودی اقتصادی،11ارزش افزوده بازار ،12نرخ بازده دارایی
ها،13سود هر سهم ، 14سود خالص 15و غیره تاثیر گذار خواهد بود.
همچنین به عقیده ما درک انتظارات مشتریان و تبدیل آنها به مجموعه ای از ارزش های قابل ارائه در قالب مولفه های ارزش پیشنهادی
شرکت در جهت دستیابی به یک مزیت جایگاهی برتر کمک خواهد کرد .بنابراین در «قدم نخست» شرکت ها باید از طریق تعامل با مشتریان
و مطالعه آنها و با استفاده از جمع آوری اطالعات از آنها به تعیین الزامات (انتظارات) مشتریان بپردازند .البته به دلیل پویایی ماهیت بازار
و نیازهای مشتریان و تغییرات پیوسته ارزش های مورد انتظار آنها ضرورت استفاده شرکت از یک سیستم اطالعات بازاریابی هوشمند
به عنوان ابزاری جهت جمع آوری ،تحلیل،طبقه بندی و توزیع اطالعات دقیق،کافی،صحیح و روزآمد در فرایند خلق ارزش دو چندان گردیده
است [ .]17 ،11 ،47در «قدم بعدی» شرکت ها بر اساس تعامل با مشتری و اطالعات بدست آمده از سیستم اطالعات بازاریابی هوشمند
خود یک بیانیه ارزش پیشنهادی را در قالب وعده های شرکت به مشتریان و به عنوان پل ارتباطی میان شرکت و مشتریان طراحی مینمایند
.سپس در «قدم بعدی» شرکت ها بر اساس نتایج مراحل قبل به طراحی ارزش پیشنهادی خود از طریق تدوین یک استراتژی بازاریابی
منحصر به فرد اقدام مینمایند .بنابراین در اینصورت میان بیانیه ارزش پیشنهادی (شامل ارزش های مورد انتظار مشتریان و منابع داخلی
محدود شرکت) ،استراتژی بازاریابی منحصر به فرد شرکت و ارزش پیشنهادی شرک نوعی انطباق ایجاد میگردد .این امر در نهایت منجر
به پیامدهای مالی و بازاریابی مثبت و در نهایت کسب مزیت جایگاهی برتر توسط شرکت میگردد .بنابراین بر اساس مطالب فوق به عقیده
ما خلق ارزش یک فرایند چند مرحله ای و پویا می باشد .در مرحله اول شرکت اقدام به طراحی استراتژی بازاریابی (طراحی ارزش
پیشنهادی شرکت بر مبنای ابعاد ارزش مشتری و منابع شرکت) می تماید سپس در مرحله بعد نوبت به اجرای استراتژی (ارائه ارزش
پیشنهادی شرکت در قالب پیشنهادات بازار از قبیل محصوالت و خدمات) می رسد و در نهایت ارزیابی پیامدهای اجرای استراتژی (پیامدهای
بازاریابی و مالی) در دستور کار شرکت قرار می گیرد.
بنابراین هدف تحقیق حاضر طراحی مدل مفهومی خلق ارزش پیشنهادی برتر شرکت (رویکرد یکپارچه بازاریابی و استراتژیک) بر اساس
چارچوب نظری و مطالعات گسترده نظری صورت گرفته در این حوزه می باشد.
در راستای هدف تحقیق حاضر یعنی ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر شرکت بر اساس رویکرد یکپارچه بازاریابی و استراتژیک ،
سواالت ذیل مطرح گردیده اند.
.1

ابعاد و مولفه های ارزش پیشنهادی شرکت در صنعت مواد غذایی کدامند و میزان اهمیت هر یک به چه صورت است؟

.2

ابعاد و مولفه های ارزش ادراک شده مشتری در صنعت مواد غذایی کدامند و میزان اهمیت هر یک به چه صورت است؟

.3

پیامدهای بازاریابی و مالی خلق و مبادله ارزش پیشنهادی شرکت در صنعت مواد غذایی کدامند و میزان اهمیت هر یک به چه
صورت است؟

 .2روش پژوهش
در تحقیق حاضر بمنظور پاسخگویی به سواالت ،از روش کیفی نظریه سازیه داده بنیاد استفاده گردیده است .بنابراین در فاز کیفی ،تحقیق
حاضر از نظر نوع نتیجه تحقیق بنیادی است زیرا پژوهشگر در آن با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به دنبال ارائه مدلی جدید در عرصه
خلق ارزش پیشنهادی برتر برای مشتریان محصوالت غذایی بسته بندی شده بر اساس یکپارچه سازی دیدگاه های استرتژیک و بازاریابی
می باشد .روش شناسی تحقیق حاضر بر اساس نظریه سازی داده بنیاد و مدل ارائه شده توسط پاندیت 16طراحی شده است .در این
چارچوب ،نظریه سازی بر اساس داده های میدانی انجام می شود .همچنین در کنار داده های میدانی می توان از داده های کتابخانه ای
ادبیات تحقیق نیز استفاده کرد.
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جدول ( )1خالصه مراحل انجام تحقیق
عنوان مرحله تحقیق
هدف

تحلیل کیفی


شناسایی و استخراج ابعاد و مولفه های ارزش پیشنهادی شرکت در صنعت مواد غذایی بسته بندی شده و
ارزیابی میزان اهمیت آنها



شناسایی و استخراج ابعاد و مولفه ای ارزش ادراک شده مشتری در صنعت مواد غذایی بسته بندی شده و
ارزیابی میزان اهمیت آنها


شناسایی و استخراج ابعاد پیامدهای بازاریابی و مالی خلق و مبادله ارزش پیشنهادی برتر شرکت در
صنعت مواد غذایی بسته بندی شده و ارزیابی میزان اهمیت آنها

روش تحقیق

نظریه داده بنیاد

جامعه آماری

اساتید بازاریابی و فعاالن بازاریابی در حوزه محصوالت غذایی بسته بندی شده

روش نمونه گیری

نمونه گیری نظری

حجم نمونه

 10نفر از اساتید و فعاالن بازاریابی

ابزار گرد آوری اطالعات

مصاحبه و ادبیات تحقیق

روش سنجش روایی و پایایی پرسشنامه

خبرگان

نرم افزار تحلیل داده ها

MAXQDA

. 3جامعه و نمونه آماری
در پژوهش حاضر به جهت ماهیت کیفی و نظریه پردازی و با توجه به هدف تحقیق از  10نفر از خبرگان بازاریابی و فعاالن بازاریابی در
حوزه محصوالت غذایی بسته بندی شده استفاده گردیده است .در تحلیل کیفی به منظور جمع آوری داده های کیفی برای ساختن نظریه
از دو روش تحلیلی مقایسه مستمر 17و نمونه گیری نظری 18استفاده شده است .از این رو تالش شده با نمونه گیری نظری و مقایسه
تحلیل مستمر داده ها ،مدلی در زمینه خلق ارزش پیشنهادی برتر مشتری بر اساس رویکرد یکپارچه استراتژیک و بازاریابی در صنعت
مواد غذایی بسته بندی شده ارائه شود .بنابراین ،از روش نمونه گیری نظری (  10استاد بازاریابی و فعاالن بازاریابی در حوزه محصوالت
غذایی بسته بندی شده) برای جمع آوری داده های مورد نیاز ،استفاده شده است .بدین منظور ،در فرایند نمونه گیری ابتدا  5استاد و فعال
بازاریابی انتخاب شدند ،سپس با آنها مصاحبه صورت گرفت ،اما با توجه به عدم کفایت داده های جمع آوری شده مجددا پنج نمونه از
گروه فوق انتخاب و داده های الزم جمع آوری شدند .تحلیل داده های جمع آوری شده نشانگر تکراری بودن کلیه داده های جمع آوری
شده بوده (نقطه اشباع و کفایت نمونه گیری) و جمع آوری داده های بیشتر کمکی به توسعه مدل نخواهد کرد ،به همین دلیل نمونه گیری
در مرحله دوم متوقف شد .بدان علت که نظریه وقتی به مرحله اشباع می رسد که ارزش حاشیه ای جمع آوری داده های جدید به حداقل
رسیده باشد19 .د ر این مصاحبه ها کلیه نکات مورد گفتگو ظبط و بررسی شده و و بررسی و تحلیل بر روی آنها انجام شده است.

 . 4روش تحلیل داده ها
در هریک از مراحل نمونه گیری ،داده های جمع آوری شده ،نظم دهی و تحلیل شده است .به طور کلی روش کدگذاری شامل فرایند کدگذاری
باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است .جهت تحلیل این فرایند از نرم افزار  MAXQDAاستفاده شده است.

.5یافته های پژوهش
نتایج و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش را می توان در  4بخش جداگانه ارائه کرد .در بخش اول نتایج حاصل از کدگذاری مربوط
به ارزش پیشنهادی شرکت ،سپس نتایج حاصل از کدگذاری ارزش ادراک شده مشتری ،پس از آن نتایج حاصل از کدگذاری مربوط به
پیامدهای بازاریابی و در نهایت نتایج حاصل از کدگذاری مربوط به پیامدهای مالی ارائه می شود .این یافته ها بر اساس تحلیل کیفی و با
استفاده از نرم افزار  MAXQDAاستخراج شده است.

.1.5کدگذاری باز
نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه نشان می دهد که تعداد  30کد باز از میان 162
مفهوم شناسایی شده است .این  30کد باز عبارتند از :ارزش قیمت درک شده کاال ،تامین نیاز مشتری از منافع کاال ،پاسخگویی سریع،
دسترسی آسان به شرکت ،دسترسی آسان به محصوالت ،رابطه مستمر با مشتری ،احساس خوب از خرید و استفاده از محصول ،احساس
لذت ،پرستیژ ،انطباق قیمت کاال و ارزش آن ،شفافیت و ثبات قیمتگذاری ،عادالنه بودن قیمتگذاری ،قیمتگذاری با منفعت بیشتر نسبت به
رقبا ،قیمتگذاری درست محصوالت با کیفیت ،ارائه محوصول با کیفیت ،تامین اولویتهای فردی ،خواست و نیاز مشتری ،محصول فرا تر از
انتظار مشتری ،ویزگی های نوآورانه محصول،احساس مثبت ،تجربه خرید ،خرید عاقالنه ،محصول مطابق نیاز مشتری ،توصیه دهان به
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دهان ،خرید آتی و ترجیح به رقبا ،خرید مجدد ،افزایش فروش ،افزایش سهم بازار ،افزایش سود و افزایش نرخ بازگشت سرمایه .این کدهای
باز از میان  169مفهوم در مصاحبه ها شناسایی گردیدند که به دلیل محدودیت تعداد صفحات مقاله به ذکر کدهای فوق اکتفا کرده ایم.

.2.5کد گذاری محوری
هدف از این مرحله از کدگذاری ،برقراری رابطه بین طبقه های تولید شده در مرحله کدگذاری باز است ،این عمل بر اساس مدل پارادایم انجام می شود و
به نظریه پرداز کمک می کند که فرآیند ایجاد نظریه را به آسانی انجام دهد .کدگذاری محوری ،منجر به ایجاد گروه ها و مقوله ها می شود .تمامی کدهای
مشابه در گروه خاص خود قرار می گیرند .در این راستا ،تمامی کدهای ایجاد شده دوباره بازبینی شده و با متون مقایسه می شود تا مطلبی از قلم نیفتد.

جدول ( )2کد گذاری محوری
مقوله اصلی
.1

.2

مقوله فرعی

ارزش ادراک

.1

ارزش مبادله

.1

ارزش قیمت درک شده کاال

11

شده مشتری

.2

ارزش مورداستفاده

.2

تامین نیاز مشتری از منافع کاال

6

.3

دسترسی آسان به شرکت

2

.4

پاسخگویی سریع

4

.3

ارزش تعاملی

.5

رابطه مستمر با مشتری

1

.6

دسترسی آسان به محصوالت

6

.7

احساس خوب از خرید و استفاده از محصول

6

.4

ارزش عاطفی

.8

احساس لذت

4

.9

پرستیژ

4

.10

عادالنه بودن قیمتگذاری

2

.11

شفافیت و ثبات قیمتگذاری

4

.12

قیمتگذاری با منفعت بیشتر نسبت به رقبا

6

.13

انطباق قیمت کاال و ارزش آن

10

.14

قیمتگذاری درست محصوالت با کیفیت

5

.15

محصول فرا تر از انتظار مشتری

4

.16

ویزگی های نوآورانه محصول

7

.17

تامین اولویتهای فردی

4

.18

ارائه محوصول با کیفیت

7

.19

خواست و نیاز مشتری

15

.20

خرید عاقالنه

1

.21

تجربه خرید

3

.22

احساس مثبت

6

.23

محصول مطابق نیاز مشتری

7

.24

خرید مجدد

10

.25

خرید آتی و ترجیح به رقبا

4

.26

توصیه دهان به دهان

4

افزایش فروش

6
6

ارزش
پیشنهادی
شرکت

.3

.5

ارزش قیمتی

.6

ارزش کارکردی

.7

رضایت مشتری

پیامدهای
بازاریابی

.4

کدهای باز

تعداد کد

.8

وفاداری مشتری

.9

حجم فروش

.27

پیامدهای

.10

سهم بازار

.28

اافزایش سهم بازار

مالی

.11

سود خالص

.29

افزایش سود

4

.12

نرخ بازگشت سرمایه

.30

افزایش نرخ بازگشت سرمایه

3
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نتایج حاصل از کدگذاری محوری در جدول باال نشان داده شده است که در قالب 12مقوله فرعی و  4مقوله اصلی به شرح مقابل دسته
بندی شده اند )1 :ارزش ادراک شده مشتری پاسخگویی )2 ،ارزش پیشنهادی شرکت )3 ،پیامدهای بازاریابی و  )4پیامدهای مالی

.3.5تشریح «مقوالت» بدست آمده در روش داده بنیاد
هر کدام از مقوالت ،از یک یا چند مفهوم تشکیل شدهاند که آن مفاهیم در واقع بیانگر «ویژگیها»« ،شرایط» و یا «وضعیت» موجود و یا
مطلوب مقوله مورد نظر در کشور میباشند .نکته حائز اهمیت دیگر ،همزمانی «توصیف» و «تجویز» در مقوالت فرعی و محوری تحقیق
است .به این معنا که مقوالت شکل گرفته صرفاً بار توصیفی ناظر به توصیف وضعیت موجود و یا توصیف وضعیت مطلوب مورد انتظار
نداشته بلکه عالوه بر آن دارای بار تجویزی نیز میباشند .به دیگر سخن هر کدام از آنها بایدها و نبایدهایی در مسیر دستیابی به وضعیت
مطلوب میباشند .توجّه به جنبه تجویزی مقوالت که خود جنبه تجویزی «تئوری» حاصل از روش دادهبنیاد را منجر میشود در درک
کاملتر خروجیهای روش بسیار راهگشا خواهد بود.

جدول ( )3موارد مربوط به مقوله ارزش ادراک شده مشتری
مقوله اصلی
ارزش ادراک شده مشتری

کدهای باز

مقوله فرعی
ارزش مبادله

ارزش قیمت درک شده کاال

ارزش مورداستفاده

تامین نیاز مشتری از منافع کاال

جدول ( )4موارد مربوط به مقوله ارزش پیشنهادی شرکت
مقوله اصلی

کدهای باز

مقوله فرعی
دسترسی آسان به شرکت
پاسخگویی سریع
ارزش تعاملی

رابطه مستمر با مشتری
دسترسی آسان به محصوالت
احساس خوب از خرید و استفاده از محصول
احساس لذت

ارزش عاطفی

پرستیژ
عادالنه بودن قیمتگذاری
شفافیت و ثبات قیمتگذاری

ارزش پیشنهادی شرکت

قیمتگذاری با منفعت بیشتر نسبت به رقبا

ارزش قیمتی

انطباق قیمت کاال و ارزش آن
قیمتگذاری درست محصوالت با کیفیت
محصول فرا تر از انتظار مشتری
ویزگی های نوآورانه محصول
تامین اولویتهای فردی

ارزش کارکردی

ارائه محوصول با کیفیت
خواست و نیاز مشتری
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جدول ( )5موارد مربوط به مقوله پیامدهای بازاریابی
مقوله اصلی

کدهای باز

مقوله فرعی
خرید عاقالنه
تجربه خرید
رضایت مشتری

احساس مثبت
محصول مطابق نیاز مشتری

پیامدهای بازاریابی

خرید مجدد
خرید آتی و ترجیح به رقبا

وفاداری مشتری

توصیه دهان به دهان

جدول ( )6موارد مربوط به مقوله پیامدهای مالی
مقوله اصلی

پیامدهای مالی

کدهای باز

مقوله فرعی
حجم فروش

افزایش فروش

سهم بازار

اافزایش سهم بازار

سود خالص

افزایش سود

نرخ بازگشت سرمایه

افزایش نرخ بازگشت سرمایه

.4.5کد گذاری گزینشی
در این مرحله از روش گراندد تئوری ،موارد مرتبط با یکدیگر در یک طبقه قرار می گیرند که در نهایت منجر به ارائه یک مدل برخواسته از
داده های تجربی می شود که نتایج آن به قرار زیر است :پس از شناسایی مقوالت توسط کد گذاری محوری می توان با استفاده از فراوانی
کدهای داده شده به مقوالت ،اهمیت آنها را مشخص نمود .خروجی نرم افز ار مربوط یه فراوانی کدهای داده شده به مقوالت به تفکیک هر
یک از مصاحبه شوندگان در جداول و اشکال ذیل آورده شده است.

نمودار  :1فراوانی کدگذاری مقوالت اصلی ارزش پیشنهادی برتر
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جدول ( )7فراوانی کدگذاری مقوالت اصلی ارزش پیشنهادی برتر
ارزش ادراک شده مشتری

ارزش پیشنهادی شرکت

پیامدهای بازاریابی

پیامدهای مالی

جمع

مصاحبه 1

1

10

2

1

14

مصاحبه 2

2

7

6

1

16

مصاحبه 3

2

8

4

1

15

مصاحبه 4

2

6

11

1

20

مصاحبه 5

0

13

5

1

19

مصاحبه 6

4

18

2

4

28

مصاحبه 7

1

9

0

2

12

مصاحبه 8

3

7

2

3

15

مصاحبه 9

0

9

1

3

13

مصاحبه 10

2

4

2

2

10

جمع

17

91

35

19
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طبق جدول باال مقوله ارزش پیشنهادی شرکت با تعداد  91کد تخصیص یافته مهمترین عامل ،پیامدهای بازاریابی با تعداد کد  35در رتبه
دوم اهمیت می باشد .پیامدهای مالی با  19کد و ارزش ادراک شده مشتری با  17کد در رتبه بعدی قرار دارند.
عالوه بر بررسی تعداد کدهای داده شده به هر مقوله که گاها ممکن است حاصل تاکید یک یا تعداد اندکی از مصاحبه شوندگان باشد ،می
توان میزان درصد فراوانی تعداد مصاحبه شوندگانی که به هر مقوله اشاره کرده اند را نیز مورد بررسی قرار داد تا عمومیت و گستردگی
طیف مقوله اشاره شده در میان همه افراد به دست آید .نتایج حاصل از خروجی نرم افزار در ادامه آورده شده است.

جدول ( )8توزیع فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک شناسایی مقوالت
مقوله

فراوانی

درصد

ارزش پیشنهادی شرکت

10

100.00

پیامدهای مالی

10

100.00

پیامدهای بازاریابی

9

90.00

ارزش ادراک شده مشتری

8

80.00

جمع

10

100.00

نمودار ( )1فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک شناسایی مقوالت
مشاهده می گردد که درصد اشاره توسط مصاحبه شوندگان به مقوله ارزش پیشنهادی شرکت و پیامدهای مالی برابر  100درصد به
دست آمده است .به عبارتی تمام افراد به این مقوله اشاره داشته اند .لذا متغیر ارزش پیشنهادی شرکت در تعداد شمارش کدها و هم از
نظر عمومیت و فراگیری در اکثریت پاسخگویان ،در اولویت است که نشان از اهمیت این مقوله می باشد.

184

ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی

. 5.5بررسی کدگذاری مقوالت فرعی
فراوانی کدگذاری مقوله ارزش ادراک شده مشتری
مشاهده می شود ارزش مبادله با  11کد تخصیص یافته مهمترین مقوله فرعی از ارزش ادراک شده مشتری شناسایی شده است.

نمودار ( )2فراوانی کدگذاری مقوله ارزش ادراک شده مشتری

.6.5فراوانی کدگذاری مقوله ارزش پیشنهادی شرکت

مشاهده می شود ارزش کارکردی با  37کد تخصیص یافته مهمترین مقوله فرعی از ارزش پیشنهادی شرکت شناسایی شده است.

نمودار ( )3فراوانی کدگذاری مقوله ارزش پیشنهادی شرکت

.7.5فراوانی کدگذاری مقوله پیامدهای بازاریابی

مشاهده می شود وفاداری مشتری با  18کد تخصیص یافته مهمترین مقوله فرعی از پیامدهای بازاریابی شناسایی شده است.

نمودار ( )4فراوانی کدگذاری مقوله پیامدهای بازاریابی

.8.5فراوانی کدگذاری مقوله پیامدهای مالی

مشاهده می شود حجم فروش و سهم بازار هریک با  6کد تخصیص یافته مهمترین مقوله فرعی از پیامدهای مالی شناسایی شده است.
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. 9.5ارزش پیشنهادی شرکت

نمودار ( )5فراوانی کدگذاری مقوله پیامدهای مالی

پس از جمع آوری و کدگذاری داده های مربوط به ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت ،کدهای مربوط به ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت استخراج
گردید .چهار کد اصلی که می توان آنها را به عنوان ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت در صنعت مواد غذایی بسته بندی شده تعریف کرد
عبارتند از:
الف) ارزش کارکردی :در این بعد مشتریان در جستجوی محصوالت و خدماتی هستند که بتواند الزامات صریح و پنهان آنها را از طریق
ارائه عملکرد برتر ،تامین نماید .در این زمینه بسیاری از مشتریان به کیفیت محصول توجه ویژه ای دارند زیرا به عقیده آنها کیفیت به شکل
معناداری بر عملکرد برتر محصول موثر است .اما رزش کارکردی چیزی بیش از تنها کیفیت محصول است و مواردی نظیر ویژگی های
نوآورانه محصول و انطباق آن با اولویت های ذهنی مشتری را نیز شامل می شود ،که میتواند منجر به کسب مطلوبیت توسط مشتری
شود .این بعد از ارزش به این موضوع می پردازد که تا چه میزان محصول ویژگی های مورد نظر را داشته ،مفید بوده و عملکرد دلخواه
را دارد .طبق گفته وودروف [ ] 43سه بعد این ارزش عبارت است از :ویژگی های مناسب (مانند زیبایی ،کیفیت خالقیت و غیره)  ،عملکرد
مناسب (مانند قابلیت اتکا ،کیفیت عملکرد و خدمات کارکردی) و خروجی مناسب (مانند اثربخش بودن ،مزایای عملیاتی ،مزیت های محیطی).
بنابراین بر اساس کدگذاری داده های ارزش پیشنهادی شرکت و ادبیات مربوطه ،در این پژوهش ارزش کارکردی به توانایی شرکت در
طراحی و ارائه محصوالتی با کیفیت باال و ویژگی های نوآورانه ،به نحوی که بتواند اولویت های شخصی فرد را تامین کند اشاره دارد.
ب) ارزش قیمتی :قطعا مشتریان در پیشنهادات شرکت تنها به دنبال عملکرد برتر نیستند بلکه عادالنه و منطقی بودن قیمت ها نیز از اهمیت
بسزایی برخوردار می باشند .برای داشتن حداکثر ارزش مشتریان و مصرف کنندگان همواره سعی در کاهش هزینه های موجود در خرید،
مالکیت و استفاده از محصوالت و خدمات خود می کنند .در همین راستا برخی از شرکت ها متمرکز بر کاهش هزینه های اقتصادی شامل
هزینه های محصول ،هزینه های عملیاتی و هزینه های فرصت هستند .برخی دیگر از شرکت ها به دنبال کاهش هزینه های روانشناختی
مصرف کنندگان هستند .این هزینه ها شامل هزینه هایی مانند مشکالت شناختی ،استرس ،درگیری ،هزینه جستجو ،هزینه یادگیری است.
بسیاری از شرکت های دیگر نیز به دنبال کاهش این هزینه ها مانند زمان ،انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان خود هستند .در نهایت برخی
دیگر از شرکت ها به دنبال کاهش ریسک های (ریسک های شخصی ،عملیاتی ،مالی و استراتزیک) موجود در خرید ،مالکیت ،استفاده از
محصول با روش هایی مانند ارائه ضمانت و سیاست های مرجوعی هستند.قیمت گذاری محصوالت یک روش بسیار مهم است که بوسیله
آن شرکت ها ارزش طراحی شده خود را در بازار مبادله می کنند و باعث شکل گیری نوعی ارزش مبادله در ذهن مشتری و قضاوت های
آنها در بازار می گردد .به عقیده طرفداران نظریه قیمت مرجع ،شرکت ها برای رقابت در یک محیط سرشار از خلق ارزش باید به دنبال
افزایش ادراکات مشتریان از ارزش خرید در ارتباط با قیمت های محصو الت باشند .زیرا مشتریان دائما در حال مقایسه قیمت های پرداخی
با ارزش خرید محصوالت هستند .مشتریانی که در ذهن خود قیمت های مرجع دارند همواره در جستجوی پیشنهاداتی هستند که آنها را
تشویق به پرداخت کند ( قیمت های منصفانه و با ارزش) .قیمت منصفانه قیمتی است که به عقیده مشتری منصفانه و منطقی است در حالیکه
قیمت با ارزش قیمتی است که با توجه به منافعی که دریافت می کند از نظر وی قابل توجیه است .) .بنابراین بر اساس کدگذاری داده های
ارزش پیشنهادی شرکت و ادبیات مربوطه ،در این پژوهش ارزش قیمتی به توانایی شرکت در ارائه سطوح مختلفی از قیمت ها به نحوی
که مشتری تمایل به پرداخت داشته باشد است.
ج) ارزش عاطفی :این ارزش ها بر این موضوع تمرکز دارند که تا چه میزان یک محصول تجربیات و احساسات مناسب را به همراه خواهد
داشت .برخی از سازمان ها مانند بسیاری از رستوران ها و بیشتر خرده فروش ها بر ارزش های حسی تمرکز دارند (مانند زیبایی ،محیط،
بویایی و غیره) .بیشتر سازمان ها در صنعت گردشگری بر ارز شهای عاطفی تمرکز دارند (مانند لذت بخشی ،شادی ،هیجان ،ماجراجویی
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ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی
و غیره) .برخی دیگر از سازمان ها مانند شرکت های تولید کننده بازی های یارانه ای و یا شرکت های خدمات تخصصی بر ارزش های
اجتماعی متمرکز هستند (مانند مزیت های ارتباطی و شبکه ای ،مراوده های شخصی ،توسعه اعتماد و تعهد و پاسخگویی) .در نهایت برخی
از هتل ها و شرکت های مسافرتی بر ارزش های دانشی متمرکز می شوند (مانند کنجکاوی ،فانتزی ،جدید بودن و دانش) .بنابراین بر
اساس کدگذاری داده های ارزش پیشنهادی شرکت و ادبیات مربوطه ،در این پژوهش ارزش عاطفی به توانایی شرکت در برانگیختن
احساس خوب ،احساس خوشحالی ،احساس لذت و احساس پرستیژ ،در مشتریان از طریق طراحی و ارائه محصوالتی جذاب اشاره دارد.
د) ارزش تعامل :مشتریان عالوه بر ویژگی ها ،عملکرد و قیمت محصوالت در جستجوی متفع بیشتری نیز هستند .در همین راستا مشتریان
اغلب خواستار دسترسی آسان به شرکت در هر زمان و پاسخ سریع شرکت به سواالتشان هستند .در بسیاری از موارد یکی از مهمترین
دالیل گرایش مشتریان به شرکت تج ربه مثبت ارتباط با شرکت در خرید های آنها می باشد .در یک تعامل رو به جلو مشتری تمایل زیادی
به حفظ رابطه با شرکت به منظور یک تجربه خرید آسان و بدون دردسر دارد .بنابراین بر اساس کدگذاری داده های ارزش پیشنهادی
شرکت و ادبیات مربوطه ،در این پژوهش ،ارزش تعامل به توانمندی شرکت در ساختن یک رابطه پایدار با مشتریان به وسیله فراهم کردن
امکان دسترسی آسان به شرکت ،پاسخ های سریع به مشتریان و از سوی دیگر کسب یک تجربه خرید آسان ،با صرف انرژی و زمان
اندک و در دسترس بودن و فراوانی محصول در خرده فروشی ها اشاره دارد.

.10.5ارزش ادراک شده مشتری
بر اساس دیدگاه بازاریابی ،تفکر غالب این است که ارزش در بازار توسط ادراک مشتریان و بر اساس قضاوت آنها صورت می گیرد .این
قضاوت بر اساس آنچه مشتری از دست می دهد و آنچه دریافت می کند شکل می گیرد و در نگاه ارزش تجربه شده در ادبیات به ارزش
ادراک شده مشتریان شناخته شده است [ .]38این در حالی است که بر اساس رویکرد یکپارچه خلق ارزش ،اعتقاد بر این است که شرکت
ها نمی توانند به تنهایی به خلق ،توسعه و تبادل ارزش با مشتریانشان بپردازند بلکه در زمانی که ساز و کار تبادل پیوسته دانش با
مشتریان وجود نداشته باشد تنها می توانند یک ارزش پیشنهادی را شکل دهند که این ارزش پیشنهادی به گفته نورمن [ ]27یک ارزش
منجمد شده در زمان و مکان بوده است و در رویکرد یکپارچه ،ارزش به مرور و در فرایند داد و ستد دانش میان آنچه از منظر مشتری
ارزش تلقی می شود (ارزش مورد انتظار و ارزش ادراک شده) و آنچه شرکت با توجه به منابع و امکانات توان طراحی و ارائه دارد ارائه
خواهد شد.
پس از جمع آوری و کدگذاری داده های مربوط به ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت ،کدهای مربوط به ابعاد ارزش ادراک شده مشتری
استخراج شده است .همانطور که در جدول مربوطه مالحظه می شود ،دو کد اصلی که می توان آنها را به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده
مشتری در صنعت مواد غذایی بسته بندی شده تعریف کرد عبارتند از:
ارزش استفاده :ارزش استفاده به برخی از خصوصیات محصوالت/خدمات که مشتریان آنها را در ارتباط با توانایی آنها در یرطرف کردن
نیازهایشان ادراک می کنند اشاره دارد .ارزش استفاده ادراک شده به صورت ذهنی توسط مشتری و بر اساس ادراکاتش از منافعی که از
پیشنهادات شرکت کسب کرده ،ارزیابی می شود .در واقع ارزش استفاده شامل ادراک مشتریان از منافعی (مانند کیفیت،عملکرد،تعامل با
شرکت،عواطف و هیجانات کسب شده و قیمت ها) است که از پیشنهادات شرکت به دست می آورند .
ارزش مبادله :ارزش مبادله بیانگر مقدار پولی است که مشتریان زمانی که در مرحله مبادله ،محصوالت/خدمات شرکت را خریداری می
کنند ،پرداخت می نمایند .در واقع ارزش مبادله بیانگر هزینه های پولی خرید و استفاده از محصوالت شرکت است که توسط مشتری در
مرحله مبادله پرداخت می گردد.
با توجه به مطالب فوق ،ارزش پیشنهادی به عنوان قولی در نظر گرفته می شود که شرکت به مشتری می دهد و به وسیله آن ارزش مبادله
به ارزش استفاده مرتبط می شود .زمانی که مشتری با شرکت پولی را مبادله می کند وی در ذهن خود فرض می کند که ارزشی که مبادله
شده است حداقل به اندازه ارزشی است که مورد استفاده قرار خواهد گرفت .به عبارت دیگر ،از دیدگاه مشتری ،ارزش پیشنهادی 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 که در یک مبادله از دست می دهد
(هزینه ها در مرحله مبادله) و آنچه که به دست می آورد (ارزش استفاده) می باشد .در این پژوهش بر اساس کدگذاری داده های ارزش
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ادراک شده مشتری و ادبیات مربوطه ،ارزش ادراک شده از یکسو به قضاوت مشتری درباره اینکه آیا منافعی که از خرید و مصرف
محصول بدست آورده حداقل به میزان هزینه پرداختی می باشد و از سوی دیگر به ارزیابی وی از این موضوع که منافع حاصل از
محصول خریداری شده تا چه حد توانسته نیازها و خواسته های او را تامین کند ارتباط دارد.

. 11.5پیامدهای بازاریابی و مالی ارزش پیشنهادی شرکت و ارزش ادراک شده مشتری
شرکت ها پس از خلق ارزش برای مشتریان باید توانمندی کسب ارزش از بازار را نیز داشته باشند .به عبارت دیگر هدف یک کسب و کار
پایدار در ابتدا خلق ارزش برای مشتریان و سپس کسب ارزش از مشتریان در قالب شاخص های بازاریابی (رضایت ،وفاداری ،خریدهای
بیشتر،توصیه به دیگران،ادامه روند خرید )،و شاخص های مالی (سهم بازار  ،حجم فروش  ،سطوح کلی سود  ،نرخ بازگشت سرمایه ،
حاشیه های سود ،ارزش افزودی اقتصادی ،ارزش افزوده بازار  ،نرخ بازده دارایی ها ،سود هر سهم  ،سود خالص) می باشد [،5 ،37 ،15
.]9
پاین و هالت [ ،]29به این نتیجه رسیدند که واژه ارزش مشتری در حوزه های مختلفی نظیر خلق ارزش برای مشتری ،ارزش ادراک شده
مشتری و ارزش مشتری برای شرکت (کسب ارزش) مورد استفاده قرار می گیرد .بر همین اساس شرکت در گام اول باید با توجه به منابع
و توانمندی های داخلی و متمایز خود اقدام به خلق ارزش برای مشتریان نماید ،ولی از آنجا که اگر ارزش پیشنهادی شرکت به وسیله
مشتری ادراک نشود شرکت عمال موفق به خلق ارزش نشده است در گام بعدی شرکت باید به تعامل با مشتری پرداخته و در طراحی
ارزش پیشنهادی خود ارزش مورد انتظار مشتری را مد نظر قرار دهد ،و در نهایت چنانچه ارزش پیشنهادی شرکت با ارزش ادراک شده
مشتری منطبق باشد شرکت می تواند اقدام به کسب ارزش (سود) از بازار نماید.

. 12.5پیامدهای بازاریابی
پس از جمع آوری و کدگذاری داده های مربوط به ابعاد پیامدهای بازاریابی ارزش پیشنهادی شرکت ،کدهای مربوط به ابعاد پیامدهای
بازاریابی استخراج گردیدند .همانطور که در جدول مربوطه مالحظه می شود ،دو کد اصلی که می توان آنها را به عنوان ابعاد پیامدهای
بازاریابی ارزش پیشنهادی در صنعت مواد غذایی بسته بندی شده در نظر گرفت عبارتند از:
الف) رضایت مشتری :رضایت مشتری ،احساس یا نگرش مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است .به عبارتی
لذت بردن یا مشمئز شدن خریدار نسبت به عملکرد محصول و خدمات پس از مقایسه عملکرد (یا نتیجه حاصل از عملکرد) محصول یا
خدمات خریداری شده در مقایسه با آنچه انتظار وی بوده است .رضایت/نارضایتی یک پاسخ احساسی است که به ارزیابی از کاال یا
خدمتی که مصرف یا ارایه شده است ،داده می شود .قضاوتی است در مورد اینکه آیا ویژگی یک محصول یا خدمت یا خود محصول یا
خدمت ،یک سطح لذت بخش از کامیابی مربوط به مصرف را فراهم کرده است یا خیر و شامل سطح مافوق تحقق و مادون تحقق می شود.
رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است .شرکت هایی که توانمندی خلق و ارائه ارزش پیشنهادی
برتر به مشتریان خود را داشته باشند باعث شکل گیری ارزش ادراک شده مشتری در سطح باالیی می شوند که در نهایت منجر به قضاوت
مشتری می شود که تجربه خرید محصول همان چیزی بوده که به آن احتیاج داشته و احساس مثبتی در وی شکل میگیرد [.]24 ،40
بنابراین می توان نتیجه گرفت خلق ارزش پیشنهادی برتر منجر به شکل گیری رضایت در مشتریان می گردد .در همین راستا شرکت هایی
که کیفیت برتر ،نوآوری های برتر و قیمت های مناسب را برای مشتریان فراهم می کنند به سطوح باالی رضایت مندی مشتریان دست می
یابند .همچنین تعامالت و روابط میان شرکت و مشتریان می تواند منجر به شکل گیری رضایت مشتری گردد .بنابراین بر اساس کدگذاری
داده های رضایت مشتری و ادبیات مربوطه ،در این پژوهش ،رضایت مشتری به توانمندی شرکت در ایجاد این احساس در مشتری که
وی یک خرید عاقالنه انجام داده است ،تجربه خرید دقیقا همان چیزی بود که وی به آن نیاز داشته است ،خرید محصول احساسات وی را
بر انگیخته است و محصول تمامی ویژگی های مورد نظر وی (قیمت ،کیفیت و  )...را داشته است ،اشاره دارد.
ب) وفاداری مشتری :ا ولیور از جمله افرادی است که تعریف کامل و جامعی از وفاداری را ارایه داده است .بر اساس تعریف اولیور وفاداری
مشتری یعنی تعهد قوی برای خرید مجدد و دائم یک محصول در آینده باوجود آثار محیطی و تالش های بازاریابی مختلف برای ایجاد
تغییر جه تهای بالقوه به سمت برندهای دیگر .بنابراین شرکت هایی که توانایی خلق ارزش برتر برای مشتریان را دارند می توانند از طریق
سطح باالی رضایت مندی و برآورده ساختن انتظارات آنها منجر به وفاداری و حفظ مشتریان شان گردند .در دنیای رقابت های فزاینده
امروز ،شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند .شرکتهایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده
و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کاالها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند .در این بازار
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فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسبترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال
روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع آتی مزیت رقابتی » خویش نام
می برند .گفتنی است ،برای اندازه گیری وفاداری از دید رفتاری ،پژوهشگران از متغیرهایی نظیر احتمال خرید مجدد و احتمال انتخاب برند
برای مدت طوالنی استفاده می نمایند .در حالیکه وفاداری نگرشی توسط ترجیح یک برند به سایر برندها و تعهد احساسی عملیاتی می
شود و بنابراین با " قصد خرید مجدد" "،مقاومت در برابر سایر برندهای جایگزین"و "نیت انجام بازاریابی دهان به دهان" اندازه گیری
می شود.
بنابراین بر اساس کدگذاری داده های وفاداری مشتری و ادبیات مربوطه ،در این پژوهش ،وفاداری مشتری به تمایل مشتری به خرید
مجدد محصول شرکت ،قصد خرید محصوالت شرکت در بلند مدت و ترجیح برند شرکت به رقبا و تمایل به انجام تبلیغات شفاهی مثبت
برای شرکت از طریق پیشنهاد خرید محصوالت شرکت به دوستان و آشنایان اشاره دارد.

.13.5پیامدهای مالی
به عقیده تامیننس [ ]37به من ظور سنجش عملکرد مالی شرکت و به عبارت دیگر توانایی شرکت در کسب ارزش از بازار می توان از شاخص
هایی نظیر سهم بازار  ،حجم فروش  ،سطوح کلی سود  ،نرخ بازگشت سرمایه  ،حاشیه های سود ،ارزش افزودی اقتصادی ،ارزش
افزوده بازار  ،نرخ بازده دارایی ها ،سود هر سهم و سود خالص استفاده کرد که البته اهمیت هر یک از آنها در صنایع مختلف متفاوت
است .پس از جمع آوری و کدگذاری داده های مربوط به ابعاد پیامدهای مالی ارزش پیشنهادی شرکت ،کدهای مربوط به ابعاد پیامدهای
مالی استخراج گردیدند .همانطور که در جدول مربوطه مالحظه می شود ،چهارکد اصلی که می توان آنها را به عنوان ابعاد پیامدهای مالی
ارزش پیشنهادی در صنعت مواد غذایی بسته بندی شده تعریف کرد عبارتند از :الف) حجم فروش :عبارت است از مقدار یا تعداد محصوالت
فروخته شده توسط شرکت بر اساس عملیات طبیعی شرکت و در یک دوره زمانی معین (معموال یکساله) .به عقیده پال [ ]30ارزش خلق
شده توسط شرکت بر عملکرد شرکت موثر است و می توان آن را از طریق شاخص هایی نظیر حجم فروش و سهم بازار مورد سنجش
قرار داد .بر همین اساس می توان اطالعات دوره های زمانی مختلف را با یکدیگر مقایسه و درباره وضعیت رشد حجم فروش قضاوت
نمود .همچنین به عقیده الزولینو و همکاران [ ،] 19ارزش خلق شده توسط شرکت چنانچه به وسیله مشتری ادراک شود باعث رشد حجم
فروش و بهبود عملکرد فروش شرکت خواهد شد .ب) سهم بازار :سهم بازار ،درصد فروش یک شرکت در یک دوره زمانی مشخص در
بازار است .سهم بازار با میزان فروش شرکت تقسیم بر میزان فروش کل محصوالت در صنعت مورد نظر در همان بازده زمانی محاسبه
می شود .با توجه به این رابطه می توان اندازه شرکت نسبت به بازار و رقبا را تعیین کرد .برخی از محققان عقیده دارند  ،اگر ارزش
پیشنهادی شرکت منطبق با انتظارات و نیازهای آنها باشد بر افزایش فروش آنها تاثیر گذاشته و از این طریق سهم بازار آنها را افزایش
می دهد .بنابراین با در اختیار داشتن اطالعات میزان فروش شرکت و میزان فروش کل محصوالت در صنعت مورد نظر می توان در مورد
رشد سهم بازار یک شرکت قضاوت نمود [ .]19ج) سود خالص :سود خالص به باقیمانده مجموع درآمدها پس از کسر هزینه های
عملیاتی،مال و مالیات گفته می شود .سود خالص می تواند مثبت یا منفی باشد که در صورت منفی بودن به آن زیان خالص گفته می شود.
سود خالص در سطرهای پایانی صورت سود و زیان به روشنی دیده می شود و معیار مهمی برای شناسایی شرکت های سودآور است.
همچنین به عقیده برخی از محققان سود خالص یکی از شاخص های اصلی سنجش عملکرد مالی شرکت و توانایی شرکت در کسب ارزش
از بازار می باشد .به عقیده برخی محققان حوزه ارزش ،شرکتهای برتر از جهت خلق ارزش مشتری همواره سودآور هستند بنابراین خلق
ارزش برتر برای مشتریان تاثیر معناداری بر سودآوری یک شرکت خواهد داشت .برای قضاوت درباره رشد سودآوری یک شرکت می
توان مقادیر سود خالص کسب شده توسط آنها را در دوره های مختلف مورد مقایسه قرار داد [ .]39د) نرخ بازگشت سرمایه :نرخ بازگشت
سرمایه یک شاخص بررسی عملکرد است که برای ارزیابی کارایی یک سرمایهگذاری یا مقایسه بازده چند سرمایهگذاری استفاده میشود.
 ROIمقدار بازگشت سرمایه را نسبت به هزینه سرمایهگذاری اندازه میگیرد .برای محاسبه  ،ROIسود (یا بازگشت) سرمایه بر هزینه
سرمایهگذاری تقسیم میشود و نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان میشود .به طور کلی هر نرخ بازگشت سرمایهی مثبتی را میتوان
بازگشت خوبی قلمداد کرد .مثبت بودن این نسبت ،یعنی کل هزینهی سرمایهگذاری به عالوهی مقداری سود ،بازگشته است .نرخ بازگشت
سرمایهی منفی یعنی درآمد آنقدر نبوده که کل هزینهها را پوشش دهد .ناگفته پیداست که نرخ بازگشت سرمایه هر قدر باالتر باشد ،بهتر
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است ،شرکت هایی که دارای نرخ بازگشت سرمایه باال هستند کارکردی موفق دارند و سودآور می باشند .به عقیده برخی از محققان ارزش
خلق شده توسط شرکت از طریق بهبود فروش و سودآوری و کاهش هزینه ها باعث بهبود نرخ بازگشت سرمایه می گردد .به منظور
قضاوت در مورد این شاخص میتوان مقادیر آن در دوره های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود [.]19
در نهایت مدل پیشنهادی تحقیق حاضر بر مبنای کدگذاری گزینشی در شکل  1قابل مالحظه می باشد که منجر به دستیابی به هر سه هدف
تعیین شده برای پژوهش حاضر می گردد .همچنین الزم به ذکر است که در مدل به دست آمده ضخامت خطوط نشان دهنده میزان اهمیت
هر مقوله می باشد.

نتیجه گیری

شکل  1-4مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر شرکت (رویکرد یکپارچه استراتژیک و بازاریابی)

به دلیل رویکرد بدیع و خالقانه پژوهش حاضر به فرایند خلق ارزش برتر توسط شرکت ،تحقیق داخلی و خارجی منسجمی جهت مقایسه
با پژوهش حاضر یافت نشد و البته در قسمت پیشینه تحقیق پژوهش حاضر اندک تحقیقات صورت گرفته در حوزه ارزش مشتری که هر
یک از دیدگاه بازاریابی (ارزش ا ز منظر مشتری) و استراتژیک (ارزش از منظر شرکت) به شکلی مستقل و جداگانه به این مقوله پرداخته
اند مورد بررسی قرار گرفت .تحقیق حاضر با یکپارچه سازی دو دیدگاه فوق در قالب یک مدل منسجم و جامع خالء تحقیقاتی فوق را
مرتفع نموده است .در پژوهش حاضر به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه ارزش پیشنهادی شرکت با انتطارات مشتریان انطباق داشته
باشد به ابزاری جهت دستیابی شرکت به یک مزیت جایگاهی برتر تبدیل می گردد .بر همین اساس شرکت ها پس از درک انتظارات مشتریان
باید توانمندی تبدیل آنها را به مجموعه ای از ارزش های قابل ارائه در قالب مولفه های مزیت محصول محور و مزیت ارتباطی (مولفه های
ارزش پیشنهادی شرکت) داشته باشند .در همین راستا مشتریان به عنوان خریداران منافع در نظر گرفته شده که پیشنهادات شرکت می
تواند به عنوان مکانیسم تامین نیازهای آنها عمل نماید .به عبارت دیگر شرکت ها در طراحی ارزش پیشنهادی خود باید برخی از انتظارات
مشتریان از قبیل ویژگی های مناسب (مانند زیبایی ،کیفیت خالقیت و غیره)  ،عملکرد مناسب (مانند قابلیت اتکا ،کیفیت عملکرد و خدمات
کارکردی) و خروجی مناسب (مانند اثربخش بودن ،مزایای عملیاتی ،مزیت های محیطی) ،زیبایی ،محیط ،بویایی ،لذت بخشی ،شادی ،هیجان،
مزیت های ارتباطی و شبکه ای ،مراوده های شخصی ،توسعه اعتماد و تعهد و پاسخگویی،کسب جایگاه اجتماعی ،نمایش نمادین ،کاهش
ریسک های شخصی ،عملیاتی ،مالی و استراتزیک را در نظر بگیرند که می توتند منجر به کاهش اختالف و انطباق میان پیشنهادات و قول
های شرکت و آنچه که مشتریان در عمل خریداری و مصرف میکنند (ادراکات ارزش) و در نتیجه پیامدهای رفتاری و مالی مثبت برای
شرکت گردد .بنابراین شرکت ها در ابتدا به طراحی بیانیه ارزش پیشنهادی بر اساس ارزش های مورد انتظار مشتریان (ابعاد ارزش
مشتری) از یکسو و منابع داخلی محدود شرکت از سوی دیگر می پردازند .سپس بر این مبنا استراتژی بازاریابی منحصر به فرد خود را
جهت طراحی ارزش پیشنهادی ،تدوین می نمایند که منجر به این می گردد که ارزش پیشنهادی شرکت از یکسو با انتظارات مشتریان
(دیدگاه بازاریابی) هماهنگ گردد و از این طریق پاسخگویی به الزامات آنها بهبود یابد و از سوی دیگر با منابع محدود داخلی شرکت
(دیدگاه استراتژیک) انطباق می یابد .نتیجه فرایند فوق آن است که ارزش های پیشنهادی شرکت از یکسو نه به حدی اغراق آمیز است که
فراتر از توانمندی های (منابع داخلی) شرکت باشد و شرکت نتواند آن را در عمل به مشتریان ارائه دهد نه انقدر سطح پایین است که باعث
از بین رفتن جذابیت رقابتی این پیشنهادات گردد .
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همچنین در تحقیق حاضر مشخص گردید که  ،پس از تدوین استراتژی بازاریابی شرکت در قالب ارزش پیشنهادی شرکت ،حال نوبت به
ارائه ارزش پیشنهادی شرکت در قالب پیشنهادات بازار به مشتریان می باشد (مرحله مبادله) .مشتری به صورت ذهنی ارزش پیشنهادی
شرکت را بر اساس ادراکاتش از منافعی که در ارزش پیشنهادی نهفته است (ارزش استفاده ادراک شده) در مقایسه با ارزش مبادله (هزینه
پرداختی مشتری ) تعیین می نماید .چنانچه ارزش پیشنهادی شرکت با ذهنیت اولیه مشتری انطباق یابد از یکسو منجر به شکل گیری
تمایالت رفتاری مثبت مشتریان نظیر رضایت ،خرید مجدد محصول ،وفاداری ،تبلیغات شفاهی مثبت ،افزایش حجم خرید و غیره می گردد
و از سوی دیگر بر توانمندی شرکت در کسب ارزش از بازار و در نهایت سودآوری شرکت در قالب شاخص های مالی نظیر سهم بازار
 ،حجم فروش  ،سطوح کلی سود  ،نرخ بازگشت سرمایه  ،حاشیه های سود ،ارزش افزودی اقتصادی ،ارزش افزوده بازار  ،نرخ بازده
دارایی ها ،سود هر سهم  ،سود خالص و غیره تاثیر گذار خواهد بود .
بعالوه می توان نتیجه گرفت که درک انتظارات مشتریان و تبدیل آنها به مجموعه ای از ارزش های قابل ارائه در قالب مولفه های ارزش
پیشنهادی شرکت در جهت دستیابی به یک مزیت جایگاهی برتر کمک خواهد کرد .بنابراین در «قدم نخست» شرکت ها باید از طریق تعامل
با مشتریان و مطالعه آنها و با استفاده از جمع آوری اطالعات از آنها به تعیین الزامات (انتظارات) مشتریان بپردازند .در «قدم بعدی»
شرکت ها بر اساس تعامل با مشتری و اطالعات بدست آمده از سیستم اطالعات بازاریابی هوشمند خود یک بیانیه ارزش پیشنهادی را در
قالب وعده های شرکت به مشتریان و به عنوان پل ارتباطی میان شرکت و مشتریان طراحی مینمایند .سپس در «قدم بعدی» شرکت ها بر
اساس نتایج مراحل قبل به طراحی ارزش پیشنهادی خود از طریق تدوین یک استراتژی بازاریابی منحصر به فرد اقدام مینمایند .بنابراین
در اینصورت میان بیانیه ارزش پیشنهادی (شامل ارزش های مورد انتظار مشتریان و منابع داخلی محدود شرکت) ،استراتژی بازاریابی
منحصر به فرد شرکت و ارزش پیشنهادی شرک نوعی انطباق ایجاد میگردد .این امر در نهایت منجر به پیامدهای مالی و بازاریابی مثبت
و در نهایت کسب مزیت جایگاهی برتر توسط شرکت میگردد .بنابراین بر اساس در نهایت می توان نتیجه گرفت ،خلق ارزش یک فرایند
چند مرحله ای و پویا می باشد .در مرحله اول شرکت اقدام به طراحی استراتژی بازاریابی (طراحی ارزش پیشنهادی شرکت بر مبنای ابعاد
ارزش مشتری و منابع شرکت) می تماید سپس در مرحله بعد نوبت به اجرای استراتژی (ارائه ارزش پیشنهادی شرکت در قالب پیشنهادات
بازار از قبیل محصوالت و خدمات) می رسد و در نهایت ارزیابی پیامدهای اجرای استراتژی (پیامدهای بازاریابی و مالی) در دستور کار
شرکت قرار می گیرد.
همچنین نتایج تحلیل کیفی نشااان می دهد که ابعاد ارزش پیشاانهادی شاارکت در صاانعت مواد غذایی بسااته بندی شااده عبارتند از :ارزش
کارکردی ،ارزش قیمتی ،ارزش تعاملی و ارزش عاطفی .در همین را ستا ارزش ا ستفاده و ارزش مبادله به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده
م شتری شنا سایی گردیدند .همچنین در ادامه ،ابعاد پیامدها ی بازاریابی ارزش پی شنهادی شرکت در قالب ر ضایت م شتری و وفاداری
م شتری مفهوم سازی گردیدند و در نهایت حجم فروش ،سهم بازار ،سود خالص و نرخ بازگ شت سرمایه به عنوان ابعاد پیامدهای مالی
ارزش پیشنهادی شرکت شناسایی و مستخرج شدند .همچنین درصد اشاره توسط مصاحبه شوندگان به مقوله ارزش پیشنهادی شرکت
و پیامدهای مالی برابر  100در صد به د ست آمده ا ست .به عبارتی تمام افراد به این مقوله ا شاره دا شته اند .لذا متغیر ارزش پی شنهادی
شرکت در تعداد شمارش کدها و هم از نظر عمومیت و فراگیری در اکثریت پاسخگویان ،در اولویت است که نشان از اهمیت این مقوله می
باشد .پس از آن پیامدهای مالی ،بازاریابی و ارزش ادراک شده مشتریان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .این امر بیانگر آن است که در
کشور ما کماکان دیدگاه استراتژیک (ارزش از منظر شرکت) در میان مدیران صنعت محصوالت غذایی و اساتید حوزه بازاریابی عمومیت
بی شتری ن سبت به دیدگاه بازاریابی دارد .همچنین در زمینه ارزش ادراک شده م شتری نتایج تحلیل کیفی ن شان می دهد که ارزش مبادله
جایگاهی باالتر از ارزش اسااتفاده در ذهن مشااتریان دارد .به عبارت دیگر قیمت عامل بساایار مهمی در تعیین نوع قضاااوت مشااتریان از
ارزش ارائه شده توسط شرکت در قالب محصوالت غذایی بسته بندی شده ایفا می کند .همچنین نتایج نشان می دهد بعد کارکردی ارزش
در بین ساااایر ابعاد ارزش پیشااانهادی شااارکت از اهمیت بیشاااتری برخوردار می باشاااد .همچنین در زمینه پیامدهای بازاریابی ارزش
پیشاانهادی شاارکت بعد وفاداری مشااتری به عنوان مهمترین بعد و در زمینه پیامدهای مالی ابعاد حجم فروش و سااهم بازار مشااترکا به
عنوان مهمترین ابعاد در نظر گرفته شده اند.
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