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Abstract 
For a long time Iranian specialized Banks  have used the same marketing model as 
Commercial Banks have done. According to various and wide spread credits and 
money internal transactions in housing and building market, there are more 
potential opportunities for exploring  marketing goals. In this research, housing & 
building industry's supply chain is the marketing goal. by using Grounded Theory 
based on studies, recited researches and documents, The apologist planed 
Interviews with experts in fields of banking, Economy and building Industry, 
Identifying informant Factors of Bank Maskan 's conceptualizing marketing model, 
based on housing & building industry's supply chain. for this identification, It is 
necessary to find main issues, factors and dimensions through content analysis, 
Open, Axial and Selective coding method. To do this, researcher  had  many direct 
interviews with banking experts, Bank Maskan's top managers, Deputy of 
Economy Ministry, Deputy of Road & Urban Ministry, Mayor of Tehran, Members 
of  board directors  of Bank Maskan, some Building Industry's members of board 
directors, Builders, some experts in consulting engineers, architects and urban 
designers. By content analysis through text obtain from all interviews, come from 
audio & video files, Open, Axial and Selective coding are reachable. during the 
research using Delphi method, first, Identify Factors, concepts and make 6 
dimensions based on Corbin Strauss method are used to form marketing model of 
Bank Maskan, have been appeared based on Integrated housing and building 
supply chain That comes from   mentioned conceptual and Paradigm model. 
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Extended Abstract  
1. Introduction 
For a long time, Iranian Specialized Banks1 
have used the same marketing model as 
Commercial Banks. According to various 
and widespread credits and money 
internal transactions in housing and 
building market, there are more potential 
opportunities for exploring marketing 
goals. In this research, housing and 
building industry's supply chain is the 
marketing goal. Using Grounded Theory 
and based on the literature, interviews 
have been done with experts in the fields 
of banking, economy and building 
industry. Identifying informant factors of 
Maskan2 Bank and conceptualizing its 
marketing model were done based on 
housing & building industry's supply chain 
and through content analysis. Researcher 
had many direct interviews with banking 
experts, members of board directors of 
Maskan Bank, members of board directors 
of building industry, builders, some 
experts in consulting engineers, architects 
and urban designers. The content analysis 
of interviews led to form a marketing 
model of Maskan Bank based on 
integrating the housing and building 
supply chain from the mentioned 
conceptual and paradigm model. 

 

2. Objectives 
for a review of literature, the study 
sources and topics of an Iranian housing 
bank have been considered and some 
questionnaires were prepared for finding 
the main directions of bank marketing. 
This process was done by forming a 
research team through Delphi method 
(including 14 persons of experts in housing 

 
1 2- As Banks supporting agriculture or those 

supporting housing and developing  

and banking fields). Thus, some main 
topics in relation to Maskan Bank 
marketing have been considered, e.g., 
bank's missions and services, building 
industries supply chain, stakeholders 
demand and market orientation, economic 
conditions, intelligent management of 
building industries supply chain and 
whatever which causes customer 
satisfaction.  

3. Methodology 
For deep subject review and better 
research cognition, researcher have used 
Grounded Theory Method. Hence, after 
library and document studies, series of in-
depth interviews and semi-structured 
interviews were conducted with research 
community which included elites and top 
managers in Maskan Bank, Deputy of the 
Ministry of Economy, Deputy of Road & 
Urban Ministry and Mayor of Tehran. In 
every processes interviews continued till 
Saturation stage. By content analysis of 
the texts obtained from all interviews, 
audio and video files, open, axial and 
selective coding were done. Using the 
Delphi method, after identifying the 
factors, concepts were classified under 6 
dimensions based on Corbin-Strauss 
method. 

4. Findings 
Over 530 factors were obtained from the 
interviews first. After the Delphi method 
processes, research team experts reached 
a consensus for replacing 42 selected 
factors on proper positions. According to 
the mentioned processes, the axial code of 
the model belonged to “Maskan Bank’s 
marketing based on integrated building 
industries supply chain”. 

 

2- Bank Maskan  is a unique Iranian state housing 
bank, in housing and building  
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5. Implications 
The results of the classified directions 
show that the following factors can help 
directly the integration of building 
industries supply chain: A) availability of 
building business information flows; B) 

safe credit and financial flows among the 
members of supply chain. These 2 main 
objects need powerful IT infrastructure. 
Furthermore, for sustainable management 
of the integrated supply chain, strategies 
based on understanding the market 
intelligence and managing are required.  
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 چکیده
های تجاری،  های متداول بازاریابی بانکها است با مدلهای تخصصی ایران، سالهای بازاریابی بانکمدل

مدل  این  دارد.  بانکهماهنگی  بعضاً  قابلها  مالی  تأمین  ذاتی،  اهداف  از  را  تخصصی  و   اطمینانهای 
وکار بانک مسکن در کمترین ای که رفتار کسبگونهاند. بهنیازهای روزآمد بازار هدف خود، دور کرده 

تعامل با نیازها و تقاضای بازار بخش مسکن و مشتریان قرار دارد. مسئله اصلی این است که بانک  
ذینفعانش ندارد.  مسکن الگو و مدل بازاریابی خاص خود را در بازار بخش تخصصی و مشتریان هدف و  

توجه در زنجیره تأمین صنعت ساختمان و مسکن، محقق بر آن  با نظر به گردش مالی و اعتباری قابل
است تا مدل بازاریابی زنجیره تأمین صنعت ساختمان و مسکن را با رویکردی یکپارچه، برای این بانک  

نماید. بدین منظور محقق، به باواسطه گستردگی مأموریتارائه  با های  و طیف وسیع ذینفعان  نک 
بنیاد»( داده  «نظریه  روش  از  برقراری Grounded Theoryاستفاده  مدارک،  اسناد،  مطالعه   (

های عمیق با جامعه خبرگان تحقیق در موضوع   کسب و کار بانکی و تخصصی حوزه مسکن و  مصاحبه
بردهای بخش مسکن، گیری راهساختمان، در نمونه تحقیق شامل مدیران و مسئوالن مؤثر در جهت

وابسته به ساختمان و مسکن و استخراج مؤلفه و اقتصادِ  پاالیشبانک  های گانه، تحلیل۴۲شدههای 
ها، ما را به شش بعد اصلی شرایط علی، شرایط  شده روی متون پیاده شده حاصل از  مصاحبهانجام
مداخلهزمینه رهنموای، شرایط  پیامدها  و  راهبردها  پدیده محوری،  انتظار گر،  مورد  نتایج  و  ن ساخته 

تحقیق که ارائه الگوی بازاریابی مبتنی بر یکپارچگی زنجیره تأمین صنعت ساختمان و مسکن است را  
می مینمایان  ارائه  مسکن  بانک  برای  تخصصی،  بازاریابی  الگوی  نخستین  ترتیب  بدین  گردد. سازد. 

های بیشتری  ه به ساختمان و مسکن، خوشهتحقیقات متناظر در بازاریابی زنجیره تأمین صنایع وابست

 کلیدواژه ها: 
زنجیره تأمین صنعت 

ساختمان و مسکن، الگوی 
بازاریابی بانکی، نظریه داده 

 بنیاد، بانک مسکن
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را از مشتریان هدف برای بانک مسکن نمایان کرده و امکان تولید و ارائه محصوالت و خدمات متناظر  
 نماید.پذیر میرا برای محققان بازاریابی این بانک، امکان

 مقدمه: ١
مقررات  هابانک  تابع  ایران  در  تخصصی  و  دولتی  ی 

و   هستند  مرکزی  تخصصی  یت مأموربانک  های 
بازاریابی بانک  یینتعبرایشان نیز   شده است. مدل 
ی بازاریابی  الگوی گذشته مشابه  هاسال مسکن طی  

تجاری بوده است، آنطور که در سخنرانی    یهابانک 
دومین   در  بانک مسکن  ارائه شده مدیرعامل فقید 

سال   در  بانک  این  مدیران  شد،  ۹۶همایش  اعالم 
تخصصی  باا بانک  از  مردم  و  دولت  انتظارات  ینکه 

و   بازاریابی  درست  دیدگاه  با  که  است  این  مسکن 
به   مربوط  تحوالت  در  مسکن،  بخش  بازارشناسی 

کننده داشته باشد،  یینتعنق مسکن نقش رکود و رو
 ً مسکن و تعاملش    وکارو کسب طور نیست  ین ا   عمال

و   حد  در  ذینفعان  و  بازار    قبول قابل ی  هااندازهبا 
یت  مأمور نیست. الزم است بانک مسکن با توجه به  

اش مدل بازاریابی ویژه خود را  یاتوسعهتخصصی و  
  مسئلهین  را بناب.  ١)۱۳۹۶داشته باشد(رحیمی انارکی،  

، یافتن الگوی بازاریابی خاص  پژوهشاصلی و دغدغه  
بانک مسکن با توجه به تخصصی بودن این بانک در  

است.   مسکن  و  ساختمان  بازار    منظوربهبخش 
کشف الگوی خاص بازاریابی برای تنها بانک دولتی و  

  طور آن تخصصی مسکن در کشور، بهتر است ابتدا  
کتاب«   در  راهبهابرنامه که  از  ی  مسکن  بانک  ردی 

است، راهبردهای بانک    شدهعنوان »    ۱۴۰۰تا    ۱۳۹۶
و بیانیه   انداز چشم مسکن بررسی شوند. با توجه به 

بانک  مأمور راهبردهای  مطرح    قراربه یتش،   زیر 
مسکن )۱ اند:یده گرد عمومی  بانکداری  به    ٢توسعه 

   ٣گذاریارائه خدمات بانکداری سرمایه )۲ آحاد مردم
سازی بانکداری  پیاده )۴    ٤ نکداری رهنی تقویت با )۳

تخصصی )۵    ٥ایتوسعه شرکتی  بانکداری       ٦تقویت 

 
1 4- Rahimi Anaraki,1396  
2  Retail Banking   5- 
3 Investment Banking   6- 
4  Mortgage Banking 7-  

راه)۶ انواع  ارتقای عملکرد گروه مالی بانک...  اندازی 
اعتباری  و  مالی  در  )۷     ٧موٌسسات  مؤثر  مشارکت 

شهریسیاست توسعه  و  مسکن  بخش  .  گذاری 
بیانیه مأموریت بانک مسکن، گواه بر آن دارد که این  

مشاوره  و  بانکی  مالی،  خدمات  ارائه  به  بانک  ای 
و سازندگان واحدهای مسکونی    توسعه گرانفعاالن،  

عنوان  داند و همچنین به را نیز جز مأموریت خود می 
ای مقرر است، نقش مؤثری را  بانکی دولتی و توسعه

برنامه اجرای  مادر  طرح های  بانکی  و  های  لی 
ای دولت در حوزه مسکن و توسعه شهری و  توسعه

برنامه (کتاب  نماید  ایفا  شهری  های  بازآفرینی 
از   مسکن  بانک  یت  مأمور).  ۱۴۰۰تا    ۱۳۹۶راهبردی 

توسط   اعالمی  متنوع  راهبردهای  و  مسکن  بانک 
مدیران و برنامه ریزان این بانک، عالوه بر ذینفعان  

جامعه( که  مسکن  به  بانک  مرتبط  اصناف  و  مردم 
راه و   ( وزارت  صنعت ساختمان و مسکن) و دولت 
شهرسازی، وزارت دارایی، بانک مرکزی) دایره وسیع،  
و   بالفعل  مشتریان  و  مخاطبان  پرتعدادِ  و  متنوع 

را   برای  ی مبالقوه  فراگیر  مدلی  وجود  عدم  نمایاند. 
بازاریابی بانکی بانک مسکن با این طیف گسترده و  

م ذینفعان،  متنوع  و  پژوهش    مسئلهخاطبان  اصلی 
است. تا زمان نگارش این مقاله، پژوهش مشخصی  
مدل  ایجاد  با  مرتبط  متغیرهای  و  ابعاد  تبیین  برای 
است.   نشده  مشاهده  مسکن  بانک  ویژه  بازاریابی 
دستیابی به الگوی مناسب بازاریابی برای این بانک  

و   تخصصی  به  اتوسعه جامع  توجه  مستلزم  ی 
و    موضوعی بین کلیه مخاطبان، مشتریان  مشترک، 

ذینفعان است که  در محدوده موضوع « کسب و  
و   مسکن  بخش  و    وسازساخت کار  دارند  قرار   «

و   ساختمان  کار  و  کسب  و  صنعت  تامین  زنجیره 
مسکن را شامل می شوند. با همین فرض و با توجه  

5 8- Development Banking 
6 9- Corporate Banking Development Banking 
7 Financial Holding Company  10-  
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تعدد   و  پژوهش  موضوع  دامنه  گستردگی  به 
بر  یهتکشد با    بر آن ، محقق  ها و ذینفعانیت مأمور

کامل   ساختمان    تأمینزنجیره  مسکنصنعت  ،  و 
عوامل شاکله مدل مفهومی را با کمک روش نظریه  

شامل مطالعات    (Grounded Theory)داده بنیاد  
از   حاصل  متون  محتوای  تحلیل  منابع،  و  اسناد 

معاونان ارشد   ازجملهی عمیق با خبرگان  هامصاحبه
شهردار  دارا  اقتصاد وزیران   شهرسازی،  و  راه  یی، 
مدیره، مدیران ارشد  یئتهیرعامل و اعضای  مدتهران،  

روش  هالفه ئمو بانک،   از  باز ی کدگذاریی    - های 
با روش دلفی در    شدهاستخراج انتخابی    -محوری  و 

ابعاد   در  تحقیق  خبرگان  الگوی    گانهشش گروه 
استراوس  مدل  ده سازمان  ١کوربین -پارادایمی  و  ی 

، هامؤلفه قیق شکل بگیرد.    استخراج  پیشنهادی تح
و   بازمتغابعاد  کدگذاری  از  اصلی  - محوری -یرهای 

از      ٢)۲۰۱۵ریزات،  -انتخابی(والستد متون حاصل  در 
شده  هامصاحبه میسر  تحقیق  خبرگان  با  عمیق  ی 

برای    آمدهدست به است تا ابعاد و متغیرهای اصلی  
  مورداستفاده ساختمان مدل بازاریابی بانک مسکن   

مدل  ارائه  تحقیق،  عمده  دستاورد  بگیرد.  قرار 
ین صنعت  تأمبازاریابی بانک مسکن مبتنی بر زنجیره  

بازاریابی   ضمن  که  است  مسکن  و  ساختمان 
تخصصی در بازار بخش مسکن و مشتریان هدف،  
منابع   جذب  و  عمده  اعتباری  و  مالی  گردش 

و  تأم  منظوربه یمت  قنارزا بخش  پایدار  مالی  ین 
و  نها مسکن  و  ساختمان  حوزه  اقتصاد  رونق  یتاً 

 شود. ی مرضایت مشتریان را سبب 

مبانی نظری و پیشینه  ٢
 پژوهش

و     منظوربه بهینه  مطالعات  یسه مقابررسی   ای، 
پارادایمی   مدل  اساس  بر  تحقیق  پیشینه  منابع  

علی،    -استراوس اصلی شرایط  بعد  کوربین و شش 

 
1  Strauss – Corbin , 1998 11-  
2 12- Vallstedt, Maike & Rezat ,Sebastian(2015) 
3 13- Financial department store13 

 ۱۳۹۵دانشگاه تهران،   انتشاراتکتاب بازاریابی بانکی،  ٤

، پدیده محوری و  گرمداخلهای، شرایط  ینهزمشرایط  
 .اندشده راهبردها و پیامدها، ساماندهی 

و خدمات بانکی    هابانک یت  مأمور ٢٫١
 شرایط علی  عنوان به

هس  مؤسسات ،  هابانک  که  مالی  ین  ترگسترده تند 
مالی اعتباری،  وبه   -خدمات  خدمات  و    اندازپس یژه 

علت    - پرداخت به  توجه  با  ارائه ی وجود را  شان، 
و  یم محدوده  ترگسترده کنند  در  وظایف  دامنه  ین 

تمامی  مأمور مالی  اقدامات  و    ی هابنگاه یتشان 
اقتصاد    وکارکسب  حوزه  خدمات  رادارنددر  این   .

ً را  هابانک سبب شده که  هابانک  چندگانه   اصطالحا
مالی هافروشگاه  تبلیغاتی    ٣ی  از شعارهای  و  بنامند 

موسسه   شما  بانک  همچون    دهندهارائه جذابی 
محمد   (سید  کنند.  استفاده  مالی،  کامل  خدمات 

کیماسی،   مسعود  پژوهشی    ٤)۱۳۹۵مقیمی،  در   .
طرح   کارکنان،  عملکرد   برنامه دیگر،   کارآمدی    و  و 

انک از شرایط علی مدل بهینه خدمت بانکی فرض  ب
زاده،  اندشده حسین  صادقی،  (حسینی، 

 .٥) ٢٠٢٠زیرک،

ین صنعت برای  تأمبازاریابی زنجیره  ٢٫٢
 ای محوری یده پد،  هابانک 

وظیفه  هاسال در   گذشته  که    هابانک ی  بود  این 
اکنون،  موردنخدمات   کنند.  عرضه  را  ی  هابرنامهیاز 

اموردنبازاریابی   تا  یاز  بازاریابی  یه سهمست  های 
رشیدی) داریوش  شود.(  ی  هاژوهش پ  ،  ٦مشخص 

ی تجاری در  هابانک دهد که چگونه  ی مجدید نشان  
کالن   تحلیل  برای    عنوانبه را    هاداده آسیا،  ابزاری 

  (B2B)  وکارهاکسب ی بازاریابی بین  هاداده اکتشاف  
ی  وربهره ین و  تأمهای مالی زنجیره  یش گشا  منظوربه

ایجاد  یکتاکت و  بازاریابی  ترفیع  یش پوهای  های 
گیرند. یک پژوهش موردی  ی مخود، بکار    وکارکسب 

  شدهانجام ین  تأمدر تحلیل دو نوع ارتباط در زنجیره  

5 15- 
S.E.Hosseini,T.Sadeghi,A.Hosseinzadeh,M.Zirak(202
0) 

 ۱۳۹۳بازاریابی خدمات بانکی، رشیدی، داریوش،  کتاب ٦
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زنجیره  ۱است.   بین  روابط  در  تأم)  ی  هاگزارش ین 
ی  هاشرکت ی الکترونیکی بین  هاتراکنش )  ۲اعتباری  
نتایج  تأمزنجیره   که  یمنشان  ین.  های  یلتحلدهد 
ریسک  اداده کالن   مدیریت  و  بازاریابی  در  ی 

ایفا  هابانک  محوری  نقشی  تجاری،  کنند ی م ی 
 .  ١)۲۰۲۰(هونگ، هی، شن،  

ی تقاضای  انهی زمتوجه به عامل  ٢٫٣
 یی  بازار گراذینفعان و 

جاورسكي  و  كوهلي  اعتقاد  گرا ۱۹۹۰(   ٢به  بازار    یی )، 
با   ارتباط  در  سازمان  سراسر  در  اطالعات  ايجاد 
نيازهاي فعلي و آتي مشتريان، نشر اطالعات در بين  

سراسر  یهابخش  پاسخگويي  و  آن    یسازمان  به 
گرا  بازار  است.  از  نه یی  اطالعات  خارج  براي  تنها 

(لينگز   سازمان  داخل  در  بلكه  و    ٣)۲۰۰۴سازمان، 
كشورنه يك  داخلي  بازارهاي  در  در  ب  ،فقط  لكه 

با    و جهاني هم موردتوجه است.   یالمللن یبازارهاي ب
ی تقاضای ذینفعان و  انهیزمعوامل    راتیتأثنگرش به  

مدیریت   منظوربه یی، بازار گرامشتریان و به عبارتی 
ی  چهاربعدیی  هایسازمدل ساختمان،    ن یتأمزنجیره  

ساختمان   اطالعات  حوزه   BIM, Building)در 
Information Modeling)    ی و  امنطقهی  هاداده و

 GIS, Geographic Information)جغرافیایی  
System)    ،در دستور کار پژوهشگران قرار دارد (دنگ

 . ٤)۲۰۱۹آنومبا، گان، و داس 

 اقتصادی   گرمداخله شرایط  ٢٫٤
از  تأمهای  یره زنجیکپارچگی   ساختمان  صنعت  ین 

یا    مؤثرعوامل   چرخشی  «اقتصاد    ٥ی»اچنبره بر 
و   ضایعات  حذف  بر  مبتنی  که  اقتصادی  است. 
اقتصادی   چرخه  در  منابع  از  بهینه  استفاده 

های اقتصادی،  یش گرا.  ٦) ۲۰۱۹است(آکیند، اوییدله،  

 
1    17-  Hung Jui-Long, He Wu, Shen Jian Cheng, 
April 2020      
18- Jaworski   ١٨   
19- Lings    ٩١   
20- Deng's Yichuan, Anumba Chimay J., Gan 
Vincent J.L., Das Maumita, April       2019 20 
 21-  Circular Economy  2 1 

قبیل  تأثهمچنین   از  مباحثی  اقتصادیِ  یر 
ین، توزیع  تأمی، دیجیتالی کردن اطالعات،  خودکارساز

عات در خالل زنجیره ارزش لجستیک  و فناوری اطال
جهانی، در ارائه مدل مفهومی عناصر اساسی جدید  

ایجاد و شتاب دادن به  تأمزنجیره   ین صنعت و در 
ی دارند(لیزت، امداخلهانقالب چهارم صنعتی، نقش  

 .  ٧) ۲۰۱۹مارتینز فلورس، 

راهبرد مدیریت هوشمند زنجیره   ٢٫٥
 در صنعت ساختمان  تأمین 

از  اشبکهتمان  ساخ  تأمین زنجیره   ی  هاسازمانی 
در   بین  هاپروژه درگیر  روابط  و  ساختمانی  ها  آن ی 

و    هست  مواد  جریان  اطالعات،  جریان  شامل  که 
. در مراحل  ها استآن خدمات، و جریان سرمایه بین  

ین   تأمی برای اثربخشی در یک زنجیره  وربهره ایجاد  
ین مواد اولیه  تأمهای جدیدی را برای موضوعات  ینهزم

آورد.(فورستی، ی م و مباحث راهبردی فروش، فراهم  
. امروزه مباحثی راهبردی در  ٨) ۲۰۱۶شالیپر و هنکه،  
کالن   زنجیره  هاداده خصوص  و  تأم،  پایدار  ین 

قوانین  استانداردسازی  هاچالش  و  مقررات  ی، 
مدبه زنجیره  منظور  پایدار  عصر  تأمیریت  در  ین 

چهارم صنعتی  تحلیل سیستمی کالن داده و انقالب  
(سانتوس  است  نکته  ٩) ۲۰۲۰دلیون،  - مطرح   .

و    توجهقابل هوشمند  مدیریت  پژوهش  این  در 
، تنها در یک پروژه  تأمینموضوع یکپارچگی زنجیره  

خاص و در یک شرکت نیست. بلکه موضوع کشف  
زنجیره    مؤثرعوامل   یکپارچه  مدیریت    تأمینبرای 

  انعنوبه صنعت ساختمان و مسکن در مقیاس ملی 
بانک مسکن   بازاریابی  مدیریت  در  راهبردی  عاملی 

 است.

 22-   Akinade Olubenga O.,Oyedele Lukumon O., 
20 Aug. 2019 2 2                                                       
 23- Lizette Claudia Garay-Rondero, Martinez-
Flores Jose Luis .2019  2 3    
 24-  Kai Foresti, Martin C. Schaleper, Michael 
Henke, Elsevier,2016   24                                                
 25- Santos-de Leon  Nestor J. , March 2020  2 5                                                                              
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رضایت مشتریان، پیامد بازاریابی   ٢٫٦
 تعاملی با ذینفعان  

فراهم کردن تعامالت اجتماعی و راحتی دسترسی به   
اطالعات موجب ارتقای تجربی مشتری و رضایتمندی  

کائول،   و  واستاوا  (سری  بود  خواهد  بر  ١) ۲۰۱۴او   .
زنجیره   به  توجه  بررسی  تأممبنای  نتایج   ین، 

مشتریان  پذانعطاف با  روابط  از  که  محصولی  یری 
حاصل   نشان  ی ماستراتژیک  که ی م شود    دهد 
و   خریدار  بر  ینتأمهمکاری  عالوه  که  ین اکننده 

بخشد و  ی م آموزش و یادگیری بین سازمانی را بهبود 
بازار،    هاسازمان با  منعطف  محصوالت  تولید  در  را 

یت موجب رونق بازار و رضایت  درنهاسازد،  ی مقادر  
  ٢) ۲۰۱۷گردد ( سائنز، ی ممشتریان 

 

ی کیفی بر اساس  هاپژوهش   ٢٫٧
 یه داده بنیاد راهبردهای نظر

و  یسهمقامطالعات   آلمان  در  ریاضی  آموزش  ای 
ی  راهبردها ) با  ۲۰۱۵،  ٣، ( والستد و ریزات کنگهنگ

با   بنیاد  داده  نظریه  کیفی  ایجاد  تأکپژوهش  بر  ید 
خالل   در  مرتبط  موضوعات  دریافت  در  بصیرت 

تحلیل  رو و  اتفاقات  و  یافته    هاداده یدادها  استوار 
در   موصوف  پژوهشگران  همچنین  ی  امقالهاست. 

نظریه داده بنیاد با تمرکز    بر  یامقدمهتحت عنوان «
بر   پارادایمی»کدگذارویژه  و  محوری    - (والستد  ٤ی 

ی با این راهبردها را  هاپژوهش . فرآیند   )۲۰۱۹ریزات  
موضوع  در    .اندنموده تشریح   نیز  دیگر  مقاله 

نکارگبه روش  بنیادیری  داده   Grounded)ظریه 
Theory)  امکانات به  توجه  تحلیل  ی کدگذاربا  و  ها 

محققان  هاداده  برای  حتی  متنوع    ،کارتازه ی 
فرانسیس،  یهتوص و  بیرکز  (چانتی،  است  شده 

۲۰۱۹ (٥. 

 
1  26- Srivastava, Mala & Kaul, Dimple, 2014      
2  27- Saenz, Marfa Jesus, 2017   
28- Vallstedt, Maike, &Rezat ,Sebastian, 2019   

 ی پژوهش: شناسروش ٣
این پژوهش    ازآنجاکه اصلی  اهداف  از    ی طراح یکی 

رو  یابیبازار   یالگو با  مسکن    یکپارچگی   یکردبانک 
-است و به  تأمین صنعت ساختمان و مسکنیره  زنج

در   موضوع  بیشتر  و شناخت  عمیق  بررسی  منظور 
ها،  طور شناخت عوامل مؤثر بر آنین هماین زمینه و  

بنیاد   داده  نظریه  روش   Grounded)از 
Theory) مبانی    شدهاستفاده بر  عالوه  که  است 

ی، کتب و اسناد،   اکتابخانه ی  جستجوهانظری ضمن  
آرشیو   و  بانکی  در سیستم  آمارهای موجود  مدارک، 

مسکن،   سپس  قرارگرفته موردمطالعهبانک  از    و 
بیشتر   درک  برای   شدهاستفاده مصاحبه 

تحقیق،است. اقتصاد    جامعه  حوزه  خبرگان  کلیه 
مسکن و ساختمان و امور بانک تخصصی مسکن و  

هستند.   در    کنندهمشارکت   نمونه،ساختمان 
انتخاب    صورتبه ژوهش،  پ برفی  گلوله  و  هدفمند 

پنج سال    حداقلشد. معیار انتخاب نمونه، داشتن  
و   مدیریتی  پست  در  بانک  یمتصمتجربه  در  گیری 

شهرسازی،  هاوزارتخانه مسکن،   مسکن،  راه،  ی 
،  ریمعاون وزاقتصاد و دارایی و نهاد شهرداری، شامل  

ه،  بانک  رعاملی مد،  شهردار ،  نکبا  مدیرهیئت عضو 
تحت    ی هاشرکت  یرعاملمد و    اداره   س یرئ،  امور  ریمد

در سطوح    ییکه از سوابق اجرا مسکن    پوشش بانک 
پرداخته  گیرییمتصم بودند  ابزار    شد.  برخوردار 

استاندارد نظریه    پروتکلمصاحبه بر اساس    تحقیق،
انجام   گرفته شد.  نظر  در  بنیاد،  ی  هامصاحبهداده 

باع نظری و تطبیق  یافته تا اشساختار عمیق و نیمه  
ها،   از مصاحبه  استخراج شده  های مشترک  مولفه 

دوازدهم    یداکردهپادامه   مصاحبه  تا  اشباع  است. 
اتفاق افتاده اما برای کسب اطمینان از کافی بودن  
نتایج، تا مصاحبه چهاردهم ادامه یافته است. کلیه  

رضایت    هامصاحبه کسب  و  قبلی  قرار  با 
است. پس از پیاده    شدهثبت ضبط و    کنندگانشرکت 

استخراج   و   آمدهدست به  خام یهاداده کردن متون 

29- An Introduction to Grounded Theory with Special 
Focus on Axial Coding  2019      29        
30- Chuntie, Ylona & Birks, Melanie & Francis, Karen, 
2019      30 
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رحله با فرآیند کدگذاری با روش پیشنهادی  در این م
کریسول ۲۰۰۴(  ١فرناندز  روش  ۲۰۰۵(٢)و  امتداد  در   (

ادامه    -استراوس شامل:    شدهداده کوربین  که 
  مؤلفه   ۵۳۰کدگذاری باز که در طی این مرحله حدود  

دست تلخیص    به  از  پس  و  روش    هاآن آمد  به 
حاصل گردید که با روش    مؤلفه  ۴۲ی محوری  کدگذار

  -استراوس  گانهشش ی  ها مقوله گذاری انتخابی در  کد
برای   از  اعتبار  کوربین، تخصیص یافت.  یابی نتایج، 

که  یه زاوروش   شد  استفاده  (روایی)  نظری  بندی 
گونه ای بود که استادان  ین اپذیری به  یقتطبمعیار  
کننده نتایج  ی بررسی مدیریت و علوم بانکی هارشته

یابی الگوی  اعتبار  گ،  بودند. سپس با آزمون تی هتلین
کوربین   از مدل  قرار    –برآمده  تائید  استراوس مورد 

بخشگرفت.   این  ارائه  حاصل  برای  را  مقدماتی   ،
الگویی پارادایمی و سپس الگوی پیشنهادی متشکل  

ازیا هبستهاز   الگوی  ابعاد    ی  اصلی  متغیرهای  یا 
  ی الگوهای  ی اساسی و شاخصهامؤلفهپارادایمی و  

با رو با   یابیبازار  یرهزنج  یکپارچگی  یکردنک مسکن 
 فراهم آورده است.       تأمین صنعت ساختمان و مسکن

 های پژوهشیافته ۴

 کدگذاری باز  ٤٫١
انجام   از  متن  سازاده یپو    هامصاحبه پس  ی 

انجام شد و    هامصاحبه، تحلیل محتوایی هامصاحبه
ی شد که  امرحله ی باز، پژوهش وارد کدگذاربا روش  

"  اندکرده توصیف    گونهن یا و کوربین آن را    استراوس
تحل  ی بخش  نام   یلاز  به  مشخصاً  و    یگذارکه 

طر   یدهپد   یبنددسته ها  داده   یقدق  یبررس   یقاز 
،  هامصاحبهشود. با توجه به حجم و تعداد  ی مربوط م 

حامل معانی و مفاهیم مرتبط در    مؤلفه   ٥٣٠حدود  
دند.  حاصل آم  هامصاحبهمتون حاصل از پیاده کردن  

یکی از خبرگان    با  که  مصاحبه  قسمتی از دوازدهمین
به ترتیب در زیر    انجام شد   MA5با شماره شناسه

آن    یهاباز و مقوله   یکه مراحل کدگذار  نمایانده شد 
 شده است.  در زیر آورده

 
 دوازدهم مصاحبه  و مفاهیم    باز   ی کدگذار  ١  جدول 

کد   قول از مصاحبه نقل
کدگذاری باز   مفاهیم  مصاحبه

 مفاهیم 
بحث بازاریابی در بانک مسکن دارای دو جنبه است یکی 

بانک جذب مشتریان دارای اعتبار  یوکارکسبفعالیت 
کافی و توسعه منابع و با توجه به ماهیت تخصصی بانک 

  در حوزهمسکن که  وسازساخت مسکن و فعالیت در حوزه 
مالی بخش مسکن از  تأمینتوجه به عرضه و تقاضا و 

.اما جنبه دیگر بازاریابی در بانک توجه هاستدغدغه عمده 
ی اجتماعی است. با نگاه هادغدغه ی دولت و هاخواستهبه 

 طلبد.یمی دولتی را نیز  هابودجهو  هاکمکی که اتوسعه 
 

MA5 

ی بازار  هاحوزهراهبردهای بانک در 
تخصصی مسکن و ساختمان توجه به 
عرضه و تقاضا و نیازهای مشتریان ( 

) و مردم شکل  تأمیناعضای زنجیره 
ی اتوسعهگیرد. و در حوزه بانکداری یم

های یتمسئولزهای مربوط به نیا
اجتماعی و تقاضاهای دولت برای ارائه 

 خدمات وجود دارد. 

بانکداری  -
 تخصصی 

بانکداری  -
 شرکتی 

بانکداری  -
 ی اتوسعه 

ی  هابودجه-
 دولتی

 مالی  تأمین-
ها و اعضای زنجیره تأمین صنعت  تأمین مالی شرکت

ها با  تواند نقطه مشترک تعامل آنساختمان و مسکن می
 نک مسکن باشد. ضمن اینکه اعضای زنجیره تأمینبا
وکار کسب توانند نیازهای یکدیگر را در کنار نیازهایمی

تواند موجب انتقال اعتبار بین مرتفع نمایند . بانک می
اعضای زنجیره تأمین شود. یعنی با یک تأمین مالی چند 

 شود. مرحله منتقل می

MA5 
ین انتقال اعتبار بین اعضای زنجیره تأم

 با  ضمانت بانک

 
ایجاد سامانه  -

ایمن 
وانتقال  نقل

مالی و خدمات 
بانکی درون 

 زنجیره

 
1  31- Fernandez, 2004 2  Creswell, 2005 32-  
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 کدگذاری محوری  ٤٫٢
را با توجه   ها مقولهو زیر  هامقوله ی محوری، کدگذار

مشخصات   و  ابعاد  یکدیگر  هاآن به    مرتبط   با 
مقوله کدگذاری باز حاصل    ٥٣٠یجه از  درنتسازد.  یم

مقوله   ۴۲از افراد،  شدهانجام ی هامصاحبه از تحلیل 
 اصلی که فراوانی بیشتری داشتند استخراج شدند: 

مسکن   الت یتسه)۱   یهاصندوق   یجادا) ۲بانک 
خدمات    هایس سرو )۳ساختمان    نیزم و 

به   ره یزنج  یاعضا )۴کیالکترون صنعت  عنوان  تأمین 
  ی وکار اجزاکسب ی وابستگ)۵  انکبالقوه ب  انیمشتر

به   و مسکن  ی  مال  گردش )۶  گری کدیبازار ساختمان 
مسکنقابل و  ساختان  بازار  بخش    تنوع )۷  توجه 
ساختمان  دهنده یلتشکی  اجزا و  مسکن    ۸بازار 

مسکن  هاییت مأمور ی  گستردگ)   ی وابستگ )۹  بانک 
توان بانک    ت ی تقو)  ۱۰  بخش مسکن به خارج و ارز 

تقو  اهتمام )۱۱  مسکن به  مسکن  تی دولت    ۱۲بازار 
به    رانیاقتصاد ا   یوابستگ)۱۳  هیکم بازار سرما  رشد)

مال بازار    ی محور  نقش )۱۴ی   بازار  در  مسکن  بانک 
از خدمات بانک    یاریبودن بس  یانحصار)۱۵  مسکن
منابع    ی وابستگ)۱۶  مسکن جذب  به  مسکن  بانک 

به )  ۱۷بودن  ی دولت  رغمی عل می  مرد عنوان  بانک 
دارا ارزش  انتقال  و    نیمالک  نیب  یی واسطه 

  ی هاشبکه)IT۱۹  هاییرساخت ز )۱۸  کنندگانمصرف
ی   مردم   ی واقع  یتقاضا)۲۱  دولت   ت یحما )۲۰ی  اجتماع

  محاسبات )  ۲۳  به اشتغال و منفعت ماندگار  از ین)۲۲
کالن صنعت    د یجد  هایی فنّاور)۲۴  اقتصاد  در 

ساخت   توجه )۲۵   وسازساخت  سبک    وساز به 
 وسازو ساخت   نیزم  متیق)۲۷ی   مال  هاییفناور)۲۶
تقاضا  سوداگران )۲۸ رابطه  گذاری یه سرمای  و 
  تأمین صنعت مسکن   ره یزنج  ی کپارچگ ی   ت ی تقو)۲۹
وساز  تأمین صنعت ساخت   رهیدر زنج  تیشفاف)۳۰
برنامهبه کسب   یبرا   یزیرمنظور    وکار تداوم 
  شبکه )  ۳۲ی  بخش   نیب   ی قو  یرساناطالع   شبکه)۳۱

مال نقل   من یا فرآ   ی بازنگر)۳۳ی   وانتقال    ند یدر 
  ت یر یمد)۳۵ی   رهن  یبانکدار   توسعه)  ۳۴ی اب یبازار

ساخت   یهاشرکت ی  مشارکت حوزه  در   وسازفعال 
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خدمات    ینهدرزمی  مکف   قاتیتحق  انجام)۳۶ ارائه 
ا   نی نو  یبانک  جهان  رانیدر    ی شرکت  یبانکدار )۳۷  و 
تأمین    کپارچهی   ت یریمد)۳۸  رهیزنج  یاعضا   یبرا
  تیتثب)۴۰ بازار مسکن  رونق )۳۹ یزیرو برنامه  یمال

پا غاشت  جادیا )۴۱ هایمتق   ت ی رضا )  ۴۲ داریال 
 و مخاطبان بانک  انیمشتر

 

 کدگذاری انتخابی  ٤٫٣
ارتباط   نحوه  کشف  تحلیلی    هامقولهبرای  ابزار  از 

(محمدی   شد.  استفاده  کوربین  )  ۱۳۹۳استراوس 
ابعاد   شامل  ایشان  پیشنهادی  الگوی  اصلی  ابعاد 

شرایط   علی،  شرایط  شرایط ینهزماصلی:  ای، 
و  گرمداخله راهبردها  محوری،  پدیده  یامدها  پ، 
 هستند.

ها یت موقعیدادهایی هستند که  رو   ،یعل شرایط  
پدیده   یک  با  مرتبط  مسائل  تشریح  و  و  خلق  را 

ی  هاروش ، چرا و چگونه به  هاگروه کنند که افراد و  یم
در  ١) ۲۰۱۳فرد و ایمانی.  یی دانا دهند. (ی م خاص پاسخ  

یی  هامقولهاین تحقیق شرایط علی، شامل مجموعه  
کند.   ی ماست که علت وجودی بانک مسکن را تبیین  

گستردگی   به  توجه  مسکن  یت مأموربا  بانک  های 
به     زمانهم بایست  یمک بانک جامع که  ی   عنوان به

نیازهای بانکی عموم مردم در بانکداری خرد ، نیازهای  
نیازهای  هاشرکت   یبانک  سازندگان،  و  ساختمانی  ی 

بانکی کلیه اعضای زنجیره تأمین صنعت ساختمان و  
و  یه سرمانیازهای   دهد  پاسخ  مشتریان،  گذاری 
راستای    عنوانبه همچنان   در  دولتی  بانک  یک 

ی دولت در حوزه مسکن همراه  اتوسعه های  یاستس
بینش   به  نظر  نماید.  عمل    ۱۹از    آمدهدست به او، 

ک سابقه  مهندسی،  سال  ادارات،  در  محقق  ار 
و   آمار  بینش    اطالعاتپژوهش،  و  مسکن  بانک 

خبرگان   از  جمعی  با  مشاوره  و  تحقیق  از  حاصل 
  ۲گانه در جدول شماره    ۱۶یهامقوله پژوهش، ابتدا  

واحد  عبارت  ذیل  گسترده    ،  های  یت مأمور«دامنه 
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  - یک بانک جامع تخصصی   عنوانبه»  مسکن    بانک
 د شرایط علی پیشنهاد شد.   ی و معادل بعاتوسعه

از    ای،ینهزمشرایط   خاصی  مجموعه  بیانگر 
شکل  یژگی و به  که  است  پدیده  به  مربوط  های 

اشاره   مربوطه  وقایع  و  رویدادها  مکان  به  عمومی 
. با بینش حاصل از تحقیق و   ١) ۲۰۱۳.محمد پوردارد(

ی  هامقوله مشاوره با جمعی از خبرگان پژوهش، ابتدا  
مج   ۶ در  «شرایط  گانه  اصلی  بعد  یا  مقوله  موعه 

« تقاضای ذینفعان شامل عبارت واحدای» ذیل  ینهزم
پیشنهاد و در ادامه،  اجماع  اصناف»  -دولت   -: مردم

دلف از   شد. روش  برقرار     ی، 
عمومی  ر،  گمداخله شرایط   شرایط  از  مجموعه 

که   است   ... و  فرهنگ  زمان،  فضا،  شامل  محیطی 
هم  یم عمل    محدودکنندهتواند  گر  تسهیل  هم  و 

تعبیر   همین  با  از  هامقولهنماید.  مستخرج  یی 
مصاحبه خبرگان تحت عنوان مقوله یا بعد اصلی «  

» به ترتیب مندرج در جدول شماره  گرمداخلهشرایط  
ا بینش حاصل از تحقیق و مشاوره  ،  قرار گرفتند . ب  ۲

گانه     ۶یهامقوله پژوهش، ابتدا    از خبرگان با جمعی  
» گرمداخلهدر مجموعه مقوله یا بعد اصلی «شرایط  

واحد عبارت  تقاضای  «ذیل  و  اقتصادی  شرایط 
روش  »گذارییهسرما از  ادامه،اجماع  در  و  پیشنهاد 

 دلفی، برقرار شد. 

محوری باید  پدیده  باشاگونهبه ،  سایر  ی  که  د 
مطروحه   آنی  اگونه به مقوالت  باشند.    با  مرتبط 

پدیده محوری، اساس و محور فرآیندی است که تمام  
هستند.  هامقوله مربوط  دیگر  اصلی  جهت  ین بد ی 
عنوان  هامؤلفه تحت  خبرگان  از مصاحبه  حاصل  ی 

چهار   شامل  محوری»  «پدیده  اصلی  بعد  یا  مقوله 
شمارهیم  مؤلفه جدول  در  که  نمایانده    ۲  گردند 

تحقیق.  اندشده از  حاصل  بینش  با    با  مشاوره  و 
در    انه گ۴یهامقولهجمعی از خبرگان پژوهش، ابتدا  

ی «پدیده محوری»  ذیل  بعد اصل مجموعه مقوله یا  
عنوان    با  حاضر  پژوهش  فراگیر  و  واحد  عبارت 
«بازاریابی بانک مسکن با رویکرد یکپارچگی زنجیره  

صنعت   مسکن»تأمین  و  در  ساختمان  و  پیشنهاد 
 ادامه، اجماع از روش دلفی، برقرار شد. 

خروجی پدیده محوری    درواقع، راهبردها  راهبردها
شوند. برای مدیریت و  ی مهستند و موجب پیامدها  

ترتیب  ین ابه شوند.  ی متسلط بر پدیده محوری اتخاذ  
مقوالت   مجموعه  مصاحبه    آمدهدست به از  با  از 

مق خبرگان شش  راهبردی  ،  جدول  وله  در  خبرگان 
«راهبردها»    بعددر گروه  مقوله اصلی یا    ۲شماره   

و مشاوره با  . با بینش حاصل از تحقیق  اندقرارگرفته
گانه در     ۶یهاابتدا مقولهجمعی از خبرگان پژوهش،  

مجموعه مقوله یا بعد اصلی «راهبردها» ذیل عبارت  
تأمیواحد   زنجیره  و  بازار  هوشمند  ن  «مدیریت 

مسکن» و  ساختمان  ادامه،   صنعت  در  و  پیشنهاد 
 اجماع از روش دلفی، برقرار شد. 

و برون داده    هاواکنش ،  هاکنش حاصل    یامدهاپ
مجموعه ابعاد مطروحه و نتایج آن است. به همین  

از   که  مقوله  چهار  خبرگان  هامصاحبهعلت  ی 
تحت عنوان مقوله یا بعد اصلی  است،    شدهاستخراج 

پیامدها» نمایش  ب  «  ترتیب  جدول    شدهداده ه  در 
و    گیرند. با بینش حاصل از تحقیقی مقرار    ۲شماره  

ی  هامقوله مشاوره با جمعی از خبرگان پژوهش، ابتدا  
یا بعد اصلی «پیامدها»     ۴ گانه در مجموعه مقوله 

واحد عبارت  و  ذیل  مشتریان  «رضایت 
پیشنهاد و در ادامه،  اجماع از روش دلفی،  مخاطبان»

 ر شد. برقرا
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 محوری)   کدگذاری   از   ای تحقیق (منتج هسته   های خوشه مقوله (منتج از کدگذاری انتخابی) و مقوله  ٢  جدول 

 کد محوری کد انتخابی 

 (شرایط علّی) 
یک  عنوانبهمسکن  بانک هاییتمأموردامنه گسترده 

 ی اتوسعه  -بانک جامع تخصصی
 مسکن

 بانک مسکن  التیتسه
 ساختمان  نیزم هایصندوق ایجاد

 کیو خدمات الکترون هاسرویس 
 بالقوه بانک  انی مشتر عنوانبهتأمین صنعت  رهیزنج یاعضا

 گریکدیبازار ساختمان و مسکن به  یاجزا وکاری کسبوابستگ
 بخش بازار ساختان و مسکن  توجهی قابلمال گردش
 بازار مسکن و ساختمان دهندهی تشکیلاجزا تنوع

 بانک مسکن هایی مأموریتگستردگ
 بخش مسکن به خارج و ارز  یوابستگ

 توان بانک مسکن تیتقو
 بازار مسکن تیدولت به تقو اهتمام

 ه یکم بازار سرما رشد
 ی به بازار مال  رانیاقتصاد ا یوابستگ

 بانک مسکن در بازار مسکن یمحور نقش
 از خدمات بانک مسکن یاری بودن بس یانحصار

 بودن  یدولت رغمی علیبانک مسکن به جذب منابع مرد یوابستگ

 ای) (عوامل زمینه
 اصناف  -دولت -ی ذینفعان شامل مردمتقاضا

 کنندگانمصرفو  نیمالک نیب  ییواسطه انتقال ارزش دارا عنوانبهبانک 
 ITهایزیرساخت

 ی اجتماع هایشبکه
 دولت تیحما

 ی مردم یواقع یتقاضا
 به اشتغال و منفعت ماندگار ازین

شرایط اقتصادی و تقاضای  گر)(عوامل مداخله
 گذارییهسرما

 محاسبات اقتصاد کالن 
 وسازساختدر صنعت  د یجد هایفنّاوری

 وساز ساختبه سبک  توجه
 یمال هایفناوری

 وسازساختو  نیزم متیق
 گذاریی سرمایهو رابطه تقاضا سوداگران

بازاریابی بانک مسکن با رویکرد   (پدیده محوری)
 یکپارچگی زنجیره تأمین صنعت ساختمان و مسکن

 تأمین صنعت مسکن رهیزنج یکپارچگی تیتقو
تداوم   یبرا  ریزیمنظور برنامهوساز ساختتأمین صنعت   رهیدر زنج تیشفاف

 وکارکسب
 ی بخش نیب یقو رسانیاطالع شبکه

 ی مال وانتقالنقل منیا شبکه

 (راهبردها) 
مدیریت هوشمند بازار و زنجیره تأمین صنعت  

 ساختمان و مسکن 

 ی ابیبازار ندیدر فرآ یبازنگر
 یرهن یبانکدار توسعه

 وساز ساختفعال در حوزه  هایی شرکتمشارکت تیریمد
 و جهان رانیدر ا نینو یارائه خدمات بانک  ی درزمینهمکف  قاتیتحق  انجام

 رهیزنج یاعضا یبرا  یشرکت یبانکدار
 ریزیبرنامهو  یتأمین مال کپارچهی تیریمد

 رضایت مشتریان و مخاطبان  (پیامدها)

 رونق بازار مسکن 
 ها یمتق تیتثب

 داریال پاغاشت جادیا
 و مخاطبان بانک  انی مشتر تیرضا
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یاد، پژوهشگر هفت  داده بن  پردازییهمنظور نظربه
پاسخ   سؤال  طیف  با  در  گزینه  ۵های  لیکرت  ای 

کیفیت مدل مفهومی   رویکرد    شدهارائه خصوص  با 
اختیار   و در  بنیاد مطرح کرده  افراد    ۱۴داده  از  نفر 

است.   داده  قرار  این  یی ازآنجا خبره    سؤال ۷که 

منظر   ۷ا از  ر   شدهارائه، مدل داده بنیاد  شدهمطرح
می  بررسی  این  متفاوت  نظر  ارزیابی  برای    ۱۴کنند، 

آزمون   از  خبره  می   ١هتلینگ  Tفرد  شود.  استفاده 
 است.  شدهارائهنتایج این آزمون در جدول زیر 

 
 هتلینگ   Tنتایج آزمون   ٣  جدول 

  انحراف  میانگین  پرسش ردیف
 معیار 

 هتلینگ  Tآزمون 

 Fآماره 
  سطح

 معناداری 

شده تولیدشده  های بررسیشده در مدل، از دادهمفاهیم ارائه ۱
 ۰٫۶۸۳ ۴٫۲۸۳ است.

٠٫٠٢١ ١٤٫٥٦٧ 

مند به هم  شود و به شکلی نظاممفاهیم تشخیص داده می ۲
 ۰٫۷۳۸ ۴٫۱۳۳ مرتبط شده است. 

ها  پیوندهای مفهومی وجود دارد و مقولهها در مفاهیم و مقوله ۳
 ۰٫۸۰۱ ۴٫۲۷۱ اند. شدهتدوین  خوبیبه

شده است که تغییر شرایط متفاوت را در  نظریه چنان تدوین ۴
 ۰٫۷۶۹ ۳٫۹۷۲ گیرد. برمی

۵ 
بانک  یابیبازار یالگوتری که ممکن است بر پدیده (شرایط کالن
تأمین صنعت ساختمان و   رهی زنج یکپارچگی  رویکردمسکن با 

 ) اثر گذارد، تشریح شده است. مسکن
۳٫۹۸۸ ۰٫۷۹۸ 

 ۰٫۶۶۷ ۴٫۰۳۳ برای تغییر فرآیندی، در نظریه فکری شده است. ۶
 ۰٫۶۲۹ ۴٫۱۰۶ رسد. های نظری، به نظر بااهمیت مییافته ۷
 

از عدد    سؤال ۷مقادیر میانگین هر   ارزیابی    ۳مورد 
با   "(برابر  مقدار  یا  ندارم"  در    "متوسط "نظری 

انحراف    است بیشتر    پرسشنامه) و همچنین مقدار 
مقادیر   از  آمدهدست به معیار  کمتر  از  می   ۱،  باشد. 

) در سطح خطای  F  )۱۴٫۵۶۷سوی دیگر، مقدار آماره  
توان  ، لذا می است) معنادار  ۰٫۰۲۱(  ۰٫۰۵از    ترکوچک 

هر   از  حاصل  نتایج  که  مقدار  سؤال ۷دریافت  از   ،

بنابراین  ۳میانگین   دارد.  معنادار  اختالف    یزان م، 
داده    سؤال ۷هر    یتمقبول مدل  کیفیت  میزان  که 

  در سطح  خبرهازنظر افراد کنند، بنیاد را سنجش می 
می  ارزیابی  پارادایمی  باالیی  مدل  بنابراین،  شود. 

محوری،  انتخابی و    یکدگذاراز    شدهبرگرفته تحقیق  
با در نظر گرفتن قالب تئوری داده بنیاد به فرم زیر  

 گردد: ی مارائه 

 

 

 

 

 
35-  Hoteling T Test    3 5 
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 رونق بازار مسکن
 هایمتق تیتثب

 داریال پاغاشت جادیا
 و مخاطبان بانک انیمشتر تیرضا

 (راهبردها )
 یابیبازار ندیدر فرآ یبازنگر

 یرهن یبانکدار توسعه
 وسازساختفعال در حوزه  هایشرکت مشارکتی تیریمد

 و جهان رانیدر ا نینو یارائه خدمات بانک  زمینه در مکفی قاتیتحق انجام
 رهیزنج یاعضا یبرا یشرکت یبانکدار

 ریزیبرنامهو  یتأمین مال یکپارچه مدیریت
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سنجی خبرگان   آمده ازنظردست به با توجه به نتایج 
مرحله   در  جایگزینی  کدگذار پژوهش  و  انتخابی  ی 

اصلی   متغیرهای  و  ابعاد  و  در    گانهشش مفاهیم 
مفهومی   مدل  و  پیشنهادی  الگوی  متناظر،  جایگاه 

تأمین   زنجیره  یکپارچگی  رویکرد  با  مسکن  بانک 
امکان بررسی    منظوربهصنعت ساختمان و مسکن  

ارائه  ۲مدل معادالت ساختاری، در (شکل شماره     (
 گردد.یم

 

 
تأمین   زنجیره  یکپارچگی   رویکرد   با  مسکن  بانک  نمادهای عوامل اصلی بازاریابی  پیشنهادی و مدل مفهومی  الگوی  ٢  شکل 

 مسکن  و  ساختمان  صنعت 

 

 یریگجهینتبحث و  ٥
بدان    آنچه پژوهش  این  در    افت یدست پژوهشگر 

عوامل   شناسایی  خصوص  در  مکتوم  حقایقی 
دامنه   واسطهبه بازاریابی بانکی بانک مسکن بود که  

شرایط علی را برای نوع و ماهیت    تشیمأمور گسترده  
وجود   اشی اب یبازار از    به  همانکونه  است.  آورده 

نیز  هاپژوهش  پیشین  پژوهش    د یآیبرمی  (نمونه 
بند    شدهارائه زیربند    ٢در  تحقیق  )  ١- ۲پیشنه 

آزاد  های کدگذار اساس    –ی  بر  انتخابی  و  محوری 
شاکله  هامصاحبه تحلیل   متخصصان،  با  عمیق  ی 

 
1   36- Sadeghi Touraj et al (2020) 

پژوهش   خبرگان  نظر  اجماع  با  را  پارادایمی  مدل 
. ١) ٢٠٢٠فراهم آورده است(صادقی، تورج و همکاران،

ی  هاپژوهش مدل پارادایمی  با استفاده از راهبردهای  
بر رهیافت استراوس  کیفی نظریه داده بنیاد با تمرکز  

مدل    شدهاستخراج کوربین   اساس  بر  است. 
پدیده محوری، «خدمات   پارادایمی تحقیق موصوف 
بانکی» است که نیازمند شرایط علی عملکرد کارکنان  
بانک شهر، نمایانده شده است. در پژوهش حاضر  

با    پدیده محوری نیز   بازاریابی بانک مسکن  تحقیق 
تأم زنجیره  یکپارچگی  ساختمان  رویکرد  صنعت  ین 

که   راهبردهای    علی  طیشرا  ازمندیناست 

دامنه گسترده 
های بانک مأموریت

عنوان یک مسکن  به
 -بانک جامع تخصصی

 ایتوسعه

 (شرایط علی)

 شامل: تقاضای ذینفعان

 اصناف –دولت  –مردم 

 )ایزمینه(عوامل 

بازاریابی بانک مسکن با 
رویکرد یکپارچگی زنجیره 
تأمین صنعت ساختمان و 

 مسکن

 (پدیده محوری)

شرایط اقتصادی و تقاضای 
 گذاریسرمایه

 گر)(عوامل مداخله

مدیریت هوشمند بازار و 
زنجیره تأمین صنعت 

 ساختمان و مسکن

 (راهبردها)

 رضایت مشتریان و مخاطبان

 (پیامدها)
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ی اصلی بانک مسکن است.  در پژوهش  هات یمأمور
با تجربه   بانکی  بهینه خدمات  ارائه مدل  به  مربوط 

مجموع   از  از    ٢٣٠مشتری،  مستخرج  مقوله 
با  هامصاحبه عمیق  خدمات    ٢٠ی  از  که  مشتری 

کد محوری و    ٦١،  کنندی مخاص بانک شهر استفاده  
ی  هامقولهدسته اصلی استخراج شد که در ذیل    ١٥

شرایط علی ، پدیده محوری ، شرایط    پارادایمی شامل
شرایط  انهیزم را    گرمداخلهی،  راهبردهایی  و  شدند 

نمایاندند که ارتقای برند بانک شهر، تبلیغات مثبت  
، وفاداری و رضایت مشتری را پیامد در  دهانبهدهان 

مدل پیشنهادی خود جانمایی کردند. در پروژه حاضر،  
از   بیش  استخراج  به  توجه  با  مقوله    ۵٣۰همچنین 

ی عمیق با خبرگان پژوهش،  هامصاحبهمستخرج از  
ی اجماعی ایشان در ذیل ابعاد  رأمقوله با    ۴۲تعداد  
مدل پارادایمی استراوس کوربین جانمایی    گانهشش

ابعاد   از  هریک  مشترک  مفاهیم  همچنین  و  شدند 
ابعاد    گانهشش اصلی   همسنگ  خبرگان  اجماع  با 

ی شدند. بدین  سازمعادل بانک    وکار کسب ی  احرفه
بازاریابی   پیشنهادی  الگوی  یا  مفهومی  مدل  ترتیب 
استراوس   پارادایمی  مدل  با  منطبق  مسکن  بانک 
گسترده   طیف  میان  این  در  شد.   ارائه  کوربین، 
خدمات   و   مسکن  متقاضیان  و  مردم  از  مخاطبان 
صنعت   به  مرتبط  صنوف  کلیه  تا  گرفته  بانکی 

پراکن  وسازساخت  اعضای  از  مسکن،  زنجیره  و  ده 
تأمین صنعت ساختمان و مسکن هستند که همین  
و   اطالعات  به  یکپارچه  دسترسی  عدم  و  پراکندگی 
سامانه های غیر منسجم ارتباط مالی درون بخشی  
های   محدودیت  و  مشکالت  از  موصوف،  بخش 
سازان   یکپارچه  نتیجه   در  بودند.  حاضر  تحقیق 

امل  از دیدگاه خبرگان این تحقیق عو   نیتأمزنجیره  

  : هستند  اطالعات  زیر     وکارکسب الف)جریان  
در   زنجیره  اعضای  بین  اعتباری  و  مالی  ب)جریان 

امن و  مطمئن  از  بستری  فوق،  عوامل  تقویت   .
مقاومتی بانک مسکن برای    اقتصاد  یات یحراهبرهای  

مدیریت بازاریابی بانکی بارویکرد یکپارچگی زنجیره  
امروزه    . تأمین صنعت ساختمان و مسکن خواهند بود

کالن   خصوص  در  راهبردی  زنجیره  هاداده مباحثی   ،
ی، مقررات و  استانداردسازی  هاچالش ین پایدار و  تأم

مدبه قوانین   زنجیره  منظور  پایدار  در  تأمیریت  ین 
چهارم   انقالب  و  داده  کالن  سیستمی  تحلیل  عصر 

(سانتوس است  مطرح   ١) ۲۰۲۰دلیون،  - صنعتی 
درک   بر  مبتنی  و  راهبردهایی  بازار  هوشمندی 

ی برای اثربخشی  وربهره در مراحل ایجاد    مدیریت آن
زنجیره   یک  برای  ینهزمین   تأمدر  را  جدیدی  های 

راهبردی  تأمموضوعات   مباحث  و  اولیه  مواد  ین 
فراهم   هنکه، ی مفروش،  و  شالیپر  آورد.(فورستی، 

الگوی  جهیدرنت  .٢) ۲۰۱۶ در  شده  تلخیص  عناوین   ،
  دهندهشکل و    مؤثراز عوامل  پیشنهادی این پژوهش،  

الگو یا مدل مفهومی بازاریابی بانک مسکن مبتنی بر  
و مسکن،   یکپارچه صنعت ساختمان  تأمین  زنجیره 

 هستند.

 ی آتی هاپژوهشبرای  شنهادها یپ
عوامل   ارائه  تأمین    مؤثر الف)  زنجیره  یکپارچگی  بر 

ی مرتبط  وکارهاکسب صنعت ساختمان و مسکن و  
کاربردی  پیشنهاد  اطالعات    و  مشترک  شبکه  ایجاد 

   کسب و کار

بازار  هاشاخصب)ارائه   هوشمندی  شناخت  ی 
   مسکن و ساختمان برای بازاریابی بانکی
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