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چکیده
امروزه شرکتهای تولیدی ،تالش میکنند با استفاده از راهحلهای یکپارچه خدمات-محصول ترکیبی ،موقعیت
راهبردی خود را نزد مشتریان ،بازتعریف نمایند تا از مزایای ارائه خدمات دوره عمر محصول ،بهرهمند شوند .هدف پژوهش،
معرفی پدیده خدمات محوری و ارائه روشی جهت شناسایی و دستهبندی چالشهای اتخاذ استراتژی خدمات محوری در
صنعت تولید تجهیزات سنگین است .برای جمعآوری دادهها ،از مصاحبههای نیمهساختار یافته با  43نفر از خبرگان صنعت
و جهت تحلیل دادهها و استخراج نتایج ،از روش تحلیل مضمون ،استفاده شده است .با توجه به ناشناخته بودن فرآیند
خدمات محوری در شرکتهای داخلی و ضرورت ایجاد یک منبع دانشی غنی ،یک مطالعه ساختارمند از مبانی نظری
پژوهش انجام و با استفاده از روش تحلیل تم ،یک ساختار اولیه از چالشها مشتمل بر 373نکته کلیدی 14 ،تم فرعی و 1
تم اصلی ایجاد شد ،که در مصاحبه و تحلیل نتایج ،مورد استفاده قرار گرفت .نتایج مصاحبهها ،بیانگر الگویی با  262نکته
کلیدی 11 ،تم فرعی و  41تم اصلی از چالشهای توسعه خدمات محوری در صنعت تولید است .چالشهای اصلی شامل:
فرهنگ خدمات ،مدیریت مشتری ،انواع محصول-خدمت قابل ارائه ،ارزش ،قراردادها ،سیستم تحویل خدمات ،شبکه
تأمین ،مدیریت ریسک و تغییرات محیط اقتصادی است.
کلیدواژهها :خدماتی شدن تولیدکنندگان ،سیستمهای محصول-خدمت ،خدمات محوری ،چالشها
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 .1مقدمه

ارائه خدمات مناسب و متنوع فراتر از خدمات ساده پس از فروش محصول ،از حلقههای مهم در زنجیره
ارزش اکثر کسبوکارها و یک ابزار استراتژیک برای تولیدکنندگان محصول محور ،محسوب میشود .طوالنیتر
بودن چرخه عمر ارائه خدمات مرتبط با محصول نسبت به چرخه عمر محصول ،امکان ارائه بستههای خدماتی
متنوع و گستردهتر به مشتریان را ،مهیا میکند .جهت بیان اهمیت این موضوع ،ابتدا ضرورت گسترش خدمات
محوری در سطح جهان و سپس در کشور و صنعت مورد مطالعه تشریح میگردد .براساس گزارش آولونیتیس و
همکاران [ ،]3در میان سازندگان اصلی تجهیزات ،4درآمد حاصل از توسعه خدمات از  1تا  41درصد در هر سال،
تا سال  2141رشد داشته است و انتظار میرود 74 ،درصد تولیدکنندگان جهانی ،خدمات را به منظور متمایزسازی
خود ،استفاده نموده و  82درصد از شرکتهای اروپایی بر کسبوکارهای خدماتمحور ،متمرکز شوند .از
محرکهای گرایش شرکتها به سمت کسبوکارهای خدماتمحور ،میتوان به فراهم نمودن یک جریان
مطمئن مالی از طریق ایجاد حاشیه سود باالتر و منبع درآمدی با ثبات [ ،]11ایجاد منفعتهای استراتژیک از
طریق تمایز محصوالت و کاهش قابلیت تقلیدپذیری محصوالت توسط رقبا ،اشاره نمود [ 28و  .]61همچنین
سهولت تولید در کشورهای با هزینه پایین ،2گرایش به کاالهای با قیمت پایینتر ،افزایش قوانین زیستمحیطی
و تغییرات تکنولوژی نیز بر گرایش به خدمات محصولمحور ،تأثیرگذار هستند [ .]3پژوهشگران بر این باورند که
شرکتهای تولیدکننده ،در حال انجام سرمایهگذاریهای سنگین در توسعه خدمات صنعتی هستند [ .]11در این
ارتباط ،ارائه سیستمهای محصول -خدمت یکپارچه ،یک راه حل 3جذاب برای این شرکتها مورد توجه قرار
گرفته است .شرکتهایی مانند رولز رویس ،ولوو ،کاترپیالر ،لیبهر ،جنرال الکتریک ،آی بی ام ،ای بی بی،
زیراکس ،زیمنس ،آلستوم ،وستاس ،آلفا الوال ،جی کی ان 4،از طریق ارائه خدمات سفارشی بر اساس نیاز
مشتریان ،سهم معناداری از درآمدهای خود را از طریق ایجاد و توسعه خدمات تأمین مینمایند [ .]21نمونه بسیار
موفق در توسعه خدمات ،شرکت هوافضای رولز رویس است که در طول دهههای گذشته خود را از یک
تولیدکننده موتورهای هواپیما به ارائهدهنده راهحلهای هوافضا (خدمات متنوع و پیشرفته نگهداری) انتقال داده و
با ارائه یک بسته خدماتی ،به نام « در یک چشم بهمزدن  »5ضمن حفظ مزیت رقابتی ،سودآوری خود را نیز
تضمین نموده است .گسترش کسبوکارهای خدماتی در میان شرکتهای آسیایی مانند ژاپن و اخیراً کشور چین
نیز قابل توجه است .شرکتهای مانند هیتاچی و کوماتسو که تولیدکننده ماشین آالت سنگین هستند تا جایی
پیش رفتهاند که در فعالیتهای توسعه خدمات خود ،از امکانات دنیای دیجیتال از جمله اینترنت اشیاء به خوبی
بهره گرفته و به ارائه انواع خدمات از راه دور به مشتریان خود اقدام نمودهاند .همچنین شرکت فوتون الوول در
چین (رقیب شرکت مورد مطالعه) در این مسیر ،گامهای بسیار جدی برداشته است .شواهد مذکور نشانگر نیاز
روزافزون صنایع تولیدی به توسعه کسبوکارهای خدمات محور است .مزایا و محرکهای مذکور برای صنایع
تولیدی کشورمان علیالخصوص صنعت کاالهای با دوام و سرمایهای ،نیز صادق است ضمن آنکه سالهاست
که تولیدکنندگان این محصوالت ،از فقدان سودآور بودن تولید داخلی ،کاهش حاشیه سود ،واردات محصوالت
مشابه خارجی (خصوصاً محصوالت ارزانقیمت چینی و کرهای) و کاهش فروش محصوالت خود ،شکایت دارند
که این مسئله کاهش سطح فعالیت این شرکتها ،کاهش سطح اشتغال و در برخی مواقع ورشکستگی ،تعطیلی و
نهایتاً کاهش رشد صنعتی کشور را به همراه خواهد داشت .بزرگترین شرکت صنعت مورد مطالعه یعنی شرکت
1

)OEMS(Original Equipments Manufacturing
Low-Cost Countries
3
Solution
1
Rolls-royce (aerospace engines(,Volvo, Caterpillar, Liebbher, General electic, IBM, ABB, Zerox, Simense, Alestom,
Vestas, Alfa laval,GKN
5
power by the hour
2

شناسایی و دستهبندی چالشهای حرکت استراتژیک محصول محوری به خدمات محوری در ...

040

آلفا نیز با چنین مشکالتی مواجه شده است .این شرکت ،از مدتی قبل (هرچند با تأخیر) استراتژی توسعه
کسبوکار های خدمات محصول محور را در دستور کار خود قرار داده و اقداماتی را نیز در این راستا انجام داده
است ،اما نتوانسته به دلیل فقدان شناسایی چالشهای مرتبط با توسعه خدمات و به تبع آن فقدان تعریف
فرآیندهای مناسب ،از مزایای آن بهره الزم را بگیرد .بر اساس نتایج پژوهشهای انجام شده همه شرکتهایی
که این استراتژی را اتخاذ نمودهاند ،ممکن است علیرغم صرف هزینههای سنگین برای توسعه خدمات لکن
بهدلیل فقدان تعریف فرآیندهای مناسب ،نتوانند به سودآوری الزم دست یابند [ 48و  .]11متأسفانه بهدلیل فقدان
آگاهی از مزایا ،فرآیندها و چالشهای مرتبط ،صنایع تولیدی کشور نتوانستهاند از منافع ایجاد مدلهای کسبوکار
خدمات محور بهره گیرند همچنین علیرغم توجه پژوهشگران و شرکتهای تولیدکننده خارجی به این مقوله،
پژوهشگران داخلی عنایت الزم به این حوزه را نداشته و تنها به پژوهشهایی اندک در خصوص رضایت مشتریان
از ارائه خدمات ساده پس از فروش و یا کیفیت خدمات ،بسنده نموده و بیشتر بر محصول و بازاریابی آن تأکید
کردهاند و حوزه خدمات محوری در شرکتهای تولید کننده ،مغفول مانده است و این از دیگر دالیل انجام این
پژوهش است که نتایج آن میتواند در ایجاد آگاهی ،افزایش دانش و ترغیب پژوهشگران به انجام پژوهشهای
بیشتر ،مفید واقع گردد .با توجه به ادبیات پژوهش ،برای تعیین فرآیند صحیح توسعه خدمات محوری ،باید
چالشهای این حرکت شناسایی و دستهبندی گردد .این چالشها و اجزای آنها مواردی هستند که شرکتها باید
برای رویارویی با آنها خود را توانمند سازند .به عبارت دیگر توجه به آنها از الزمات حرکت خدمات محوری در
شرکتهای تولیدکننده محصول هستند [ 14و  .]38با توجه به ویژگیهای صنعت تولید تجهیزات سنگین
(پیچیدگی و تنوع محصوالت و باال بودن دوره عمر آنها ،تکنولوژیبر بودن ،تعداد ماشینآالت آماده به کار در
کشور و وابستگی مشتریان به تولیدکنندگان محصول) و فعالیت  11ساله شرکت آلفا و از آنجایی که این شرکت
مایل به توسعه کسبوکار خدمات و شناسایی چالشهای آن است ،لذا انجام این پژوهش ،نه تنها برای این
شرکت ،در پیمودن مسیر توسعه کسبوکار خدمات می تواند بسیار مؤثر باشد بلکه نتیجه این پژوهش کاربردی
میتواند ،الگویی برای دیگر شرکتهای تولیدکننده داخلی علیالخصوص خودروسازان تجاری و تولیدکنندگان
تجهیزات و ماشینآالت سنگین جهت اتخاذ رویکرد خدمات محوری ،مورد استفاده قرار گیرد.
در این راستا ،این پژوهش ،به سؤاالت زیر ،پاسخ میدهد:
 .4چالشهای توسعه کسبوکارهای خدمات محور در شرکتهای تولیدکننده کدامند؟
 .2این چالشها چگونه دستهبندی و تعریف میشوند؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

از چالشهای عمده بر سر راه شرکتهای تولیدکننده ،درک ناکافی از فرآیند و انواع خدمات محصول محور
است .ساختارهای کسبوکار و فرآیندهای فعلی در این شرکتها ،عمدتاً به گونهای طراحی نشدهاند که خدمات را
برای بازار ،طراحی و تولید نمایند [ 31و  21و  ]14لذا برای غلبه بر این مشکل ،باید فرآیندهای مناسب این
حرکت استراتژیک ،طراحی گردد .انجام این مهم ،نیازمند شناسایی اصول خدمات محوری و چالشهای مرتبط در
این مسیر است.
خدمات و فرآیند خدمات محوری در شرکتهای تولیدکننده .قبل از اشاره به ویژگیهای خدمات
محوری در قیاس با محصول محوری ،الزم است به ارائه تعریفی از خدمات صنعتی بپردازیم .خدمات صنعتی ،آن
دسته از فعالیتهایی هستند که در یک فرآیند تعاملی بین مشتری و شرکت اتفاق میافتد و فروش و استفاده از
محصوالت و خدمات را افزایش میدهد یا تسهیل میکند [ .]11پارتانن و همکاران [ ]11با توسعه این مفهوم،
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خدمات صنعتی را فعالیتهای دارای ارزشافزودهای که به وسیله مشتریان صنعتی ،مصرف میشوند و به تملک
در نمیآیند ،تعریف نمودند .عبارت «سرویتایزیشن »4یا فرآیند خدماتی شدن یک تولیدکننده محصول ،ابتدا به
وسیله رادا و واندرمرو ( ،]11[ )4181به کار گرفته شد .آنها این پدیده را حرکت آگاهانه شرکتها از کسبوکار
تولید محور به سمت کسبوکار خدمات محور ،جهت کسب مزیت رقابتی تعریف نمودند .رن و گرگوری [،]14
پدیده خدمات محوری را یک فرآیند انتقالی میدانند که شرکتهای تولیدکننده ،با هدف تحقق نیازهای
مشتریان ،ارتقاء عملکرد شرکت و تحقق مزیت رقابتی ،آن را اتخاذ نموده و یا خدمات بهتر و بیشتری را ارائه
میکنند .ویسنجیک [ ]63و بنادی و ویکس [ ،]8این پدیده را یک نوآوری در کسبوکار میدانند که طی آن،
یک تولیدکننده محصول ،دامنه تعامالت خود با مشتریان را ،با ارائه خدمات محصولمحور ،توسعه داده و راهحل-
های فراگیر ،ارائه مینماید .بسیاری از پژوهشگران ،مفهوم «فرآیند خدماتی شدن تولیدکننده» را معادل انتقال از
محصول به خدمات میدانند لذا اصطالح سیستمهای محصول -خدمت 2را یکپارچگی خدمات و محصول ،به کار
میبرند [ 41و  .]11آدرودگاری و همکاران [ ]4و مرت و همکاران [ ،]33پی.اس.اس را تغییر و نوآوری
استراتژیک جهت انتقال تمرکز کسبوکار از طراحی (و فروش) محصوالت فیزیکی ،به طراحی (و فروش)
سیستمی از محصوالت و خدمات ،جهت تحقق تقاضاهای ویژه مشتریان ،تعریف کردند .الیوا و کالنبرگ [،]12
گبائر و همکاران [ ]47و نیلی [ ]31با ایجاد یک پیوستار محصول-خدمت ،انتقال خطی از سمت تولیدکنندگان
محصول به ارائه دهندگان خدمات ،در نظر گرفتند (نمودار  .)4در یک طرف ،تولیدکننده محصول قرار دارد که
محصوالت کلیدی تولید مینماید و خدماتی مکمل محصول ،ارائه میکند .در این حالت ،تولیدکننده ،خدمات را از
عوامل عمده تمایز در استراتژی بازاریابی محصول به کار میبرد .در طرف دیگر پیوستار ،یک ارائه دهنده خدمات3
قرار دارد .در این حالت ،محصول تولیدی صرفاً در حد یک افزودنی به خدمات 1است و سهم اصلی در ایجاد
ارزش کل ،از خدمات حاصل میشود .این انتقال ،همان توسعه کسبوکارهای خدماتی است و با خدمات محصول
محور در تعداد کم آغاز میشود و سپس با ارائه تعداد زیادی از انواع مختلف خدمات ،پایان مییابد .اگر چه بعضی
از شرکتها موفق شدهاند که پتانسیل تجاری خدمات را به یک مزیت رقابتی قابل توجه تبدیل کنند ،اما برخی
نیز بهرهبرداری موفقیتآمیز از این پتانسیلهای مالی را کاری مشکل میدانند .بیشتر سازندگان محصول،
سرمایهگذاریهای سنگینی در توسعه کسبوکار خدمات انجام میدهند اما این مسئله منجر به افزایش عایدی
مورد انتظار نمیشود .این پدیده پارادوکس یا «تناقض خدمات »1نام دارد .در واقع به جای انتقال از محصوالت به
به خدمات ،تولیدکنندگان از خط انتقال (مسیر  ،)4خارج میشوند و در مسیر  ،2حرکت میکنند.
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سرمایه گذاریهای تجمیع شده برای کسب و کار خدمات

نمودار  .4خط انتقال و پارادوکس خدمات []12

چالشهای خدماتمحوری در شرکتهای تولیدکننده .اتخاذ رویکرد توسعه کسبوکارهای خدمات
محور ،چالشهای عمدهای به همراه دارد .پژوهشگران متعددی به بررسی این موضوع پرداختهاند اما ارائه طبقه-
بندی جامع که مقبولیت باالئی داشته باشد ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به فقدان انجام پژوهش-
های داخلی در این خصوص ،در این بخش ،به بهرهگیری از نتایج پژوهشهای خارجی مرتبط ،اکتفا میگردد.
از دهه  ،4111چالشهای خدماتی شدن ،علیالخصوص در ارتباط با سازماندهی داخلی در شرکتهای ارائه-
کننده خدمات ،توجه بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی و مدیران عملیاتی را به خود معطوف داشته است .ژانگ و
بانرژی [ ،]68با مطالعه پژوهشهای انجام شده تا سال  ،2146یک ساختار ساده برای چالشهای خدماتی شدن،
در قالب  1سازه :ساختار سازمانی ،مدل کسبوکار ،فرآیندهای توسعه ،مدیریت مشتری و مدیریت ریسک ،معرفی
نمودند .از مهمترین چالشهایی که در حوزه درون سازمانی وجود دارد ،موضوع ساختار سازمانی مناسب برای
تبدیل سازمان محصول محور به سازمان خدمات محور است .فرهنگ تغییر بهویژه تغییر طرز فکر فرهنگی از
یک سازمان محصولمحور به یک سازمان خدماتمحور ،یک چالش کلیدی است [ ،12 ،21 ،26 ،46 ،41و .]12
زیرا هنگام یکپارچه نمودن محصوالت و خدمات ،فرآیند ایجاد ارزش از تحویل کاال به تحویل ارزش ،تغییر می-
کند و این انتقال نیازمند آن است که شرکت ارائه دهنده خدمت ،راهحلهایی 4را براساس عملیات مشتری ،ایجاد
و توسعه دهد که کاری چالش برانگیز است ،همچنین ممکن است طرز فکر پرسنل سازمان با دیدگاه مشتری
همراستا نباشد و به ارائه پیشنهاداتی منجر شود که با منافع مشتریان ،سازگاری نداشته باشد [ ،11 ،6و .]61
بنابراین ،برقراری ارتباط اثربخش با مشتریان داخلی و خارجی برای افزایش آگاهی درخصوص توسعه خدمات
پیشنهادی ضروری است [ 2و  .]21از چالشهای مهم دیگر ،ایجاد و توسعه شایستگیها و توانمندیهای
سازمانی است .توسعه خدمات به شایستگیهای جدیدی در حوزه تعمیر و نگهداری ،فروش ،شراکتهای برون
سازمانی و عملیات مشتریان نیاز دارد [ 13 ،26و  .]11پوسلت [ ]17تأکید میکند که توسعه مدل کسبوکار ،به
دانش گستردهای درباره مشتری نیاز دارد .خأل شایستگیهای کلیدی داخلی مانع خدماتی شدن میشود و تأثیر
خدماتی شدن بر عملکرد کسبوکار را تعدیل میکند [ .]17از دیگر چالشهای حرکت به سوی خدمات محوری،
ایجاد مدل کسبوکار مناسب برای سازمان است که چگونگی ایجاد ،توسعه و ارائه ارزشهای پیشنهادی توسط
شرکت به مشتریان را مشخص میکند [ .]13اصالح الگوی کسبوکار در سازمآنهای خدماتی توجه زیادی را از
سوی پژوهشگران ،به خود جلب کرده است زیرا تغییرات زیادی برای یکپارچه کردن راهبرد خدماتی با سیستم
تولید نیاز است [ ،16 ،11 ،21 ،23و  .]11در چنین سازمانی پیشنهاد ارزش از ارائه ارزش یک طرفه به همآفرینی
solutions
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ارزش تغییر مییابد .عالوهبر این ،استفاده از منابع با تغییرات بالقوهای طی خدماتی شدن مواجه است ،نظیر
استفاده حداکثری از نیروی کار و مواد در بخشهای مختلف سازمان و جذب منابع جدید برای پیکربندی مجدد
ساختار داخلی [ ،28 ،7و  .]67مکانیسمهای هزینهیابی و قیمتگذاری ،اساساً با ارزش ایجاد شده در ارتباط
هستند .باید برای خدمات پیشنهادی ،یک سیستم یکپارچه هزینهیابی و قیمتگذاری جدید ایجاد شود [ .]21در
خصوص مشارکت تأمینکننده ،تغییر طرز تفکر شرکای زنجیره تأمین ،امری ضروریست زیرا تأمین کاالهای
فیزیکی و ارائه خدمات ،متفاوت از یکدیگر هستند [ 31و  .]12همچنین به اشتراک گذاشتن ریسک باید مورد
توافق شرکتها و شرکای زنجیره تأمین باشد؛ زیرا ناملموس بودن خدمات ،عدماطمینان زیادی با خود به همراه
دارد [ 11و  .]18نکته مورد توجه دیگر این است که فرآیند توسعه محصول با مراحل :تولید ایده ،غربالگری،
نمونهسازی اولیه ،آزمایش ،تولید و تجاریسازی ،برای توسعه خدمت مناسب نیست زیرا خدمات را نمیتوان انبار
کرد و قبل از مصرف ،امتحان کرد (پاریدا و همکاران []11؛ میر و همکاران [ .)]32بسیاری از پژوهشگران ،مانند
القیسی و ساکانی [ ،]2باینز و همکاران [ ]6و کوالوفسکی و همکاران [ ،]26تأکید میکنند ،ایجاد مجدد یک
فرآیند توسعه نوآورانه برای خدمات پیشنهادی از الویت باالیی برخوردار است .عالوهبر این ،برای پشتیبانی از
فرآیند توسعه ،مجموعهای از ابزارها ،روشها و تکنیکها مورد نیاز است (بینس و همکاران []1؛ نودوروپاتی و
همکاران []31؛ تاکر [ .)]11با توجه به قیمتگذاری راهکارهای یکپارچه براساس ارزش ،برای اطمینان از اینکه
در کل فرآیند ،عملکرد ارائه شده از استانداردهای مشخصی برخوردار است ،به سنجش عملکرد نیاز است (موو
[ .)]31زیرا سنجش عملکرد در شرکت محصولگرا منحصراً برای کاالهای تولید شده طراحی شده و برای
خدمات ،مناسب نیست (بینس و همکاران []1؛ مارتینز و همکاران [ .)]31مشارکت مشتری در فرآیند توسعه برای
اطمینان از انطباق بروندادها با نیازمندیهای مشتری و دستیابی به استانداردهای باال در عمل ،امری حیاتی
است (کوپر و ادجت [ .)]44از چالشهای کلیدی در حوزه توسعه کسبوکارهای خدمات محور ،مدیریت مشتریان
است .مدیریت مشتریان به برقراری و حفظ رابطه نزدیک با مشتریان از طریق تعامالت و ارتباطات برمیگردد.
چالشهای مختلفی در این ارتباط وجود دارد .شرکتهای تولیدی باید ابتدا ایده را به مشتریان ارائه کنند و سپس
نیازمندیهای خد مات پیشنهادی را بررسی کنند تا از انطباق آن با نیازهای مشتری اطمینان حاصل کنند
(جانستون و همکاران [ .)]22در کسبوکارهای خدماتی شده ،ارزش از طریق همآفرینی آن با مشتریان و
تأمینکنندگان ارائه میشود  .این بدین معناست که کارکنان شرکت باید با سیستم عملیاتی مشتری عجین شوند
اگر کارکنان خدمات ،حرفهای نباشند ،ممکن است مستقیماً به اعتبار تأمینکنندگان و روابط موجود ،آسیب بزنند
(براکس []41؛ دیمیتر و اسزاس []42؛ فین و همکاران []46؛ مارتینز و همکاران []31؛ ترکمان و همکاران [.)]18
از موضوعات چالشی در حوزه خدمات محوری ،موضوع مدیریت ریسکهای موجود در فرآیند توسعه است.
ریسکها احتمال وقوع عدم قطعیتهایی نظیر از دست دادن ،شکست و پیامدهای غیرمنتظره تعریف میشوند
(هارلند و همکاران [ .)]21پژوهشگران دریافتهاند ،تولیدکنندگانی که راهبردهای خدماتی اتخاذ میکنند ،در
معرض انواع مختلف ریسکها هستند (بارکوئت و همکاران []7؛ گباور و همکاران []47؛ موو []31؛ نوردین و
سروادیوو [ .)]38اگرچه ،بهکارگیری یک استراتژی خدماتی میتواند یک گزینه برای رشد کسبوکار برای
تولیدکننده باشد اما ممکن است فروش خدمات پیشنهادی عایدی مورد انتظار را ایجاد نکند (گباور و همکاران
[]48؛ متیسنزو واندنبمپت []34؛ نیلی [ .)]31بندتینی و همکارانش [ ،]8احتمال ورشکستگی شرکتهای خدماتی-
شده را از طریق تحلیل دادههای مالی ثانویه بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارائه خدمات ،لزوماً شانس بقای
کسبوکار را افزایش نمیدهد بلکه شانس بقای کسبوکار به میزان زیادی با ریسکهای عملیاتی در ارتباط است
زیرا بسیاری از فقدان قطعیتها ،زمانی به وقوع میپیوندند که شرکتها تصمیم به ایجاد و گسترش سبد خدمات
خود میگیرند تا برای مشتریان ،کسبوکاری با ارزش کاربردی ایجاد نمایند (دوروگبو و ارکویونکو []43؛ لی و
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همکاران []27؛ نوردین و همکاران [ ،]38ریم و همکاران [ .)]11جدای از ریسکهای مالی و عملیاتی ،ریسک-
های خارجی نیز که شامل عوامل بیرون از سازمان هستند ،میتوانند بر چشمانداز کسبوکار تأثیر بگذارند (شارما
و مهاجان []11؛ شث و سیسوریا [ .)]11این ریسکها میتوانند از لحاظ ماهوی متقاوت باشند ،نظیر تغییر در
توسعه فناوری ،مقررات ،روندهای بازار ،جهانیشدن و بازارهای سرمایه (بندتینی و همکاران [ .)]1نوردین و
سروادیو [ ،]38به دنبال بررسی مسائل حیاتی خدماتی شدن ،یک چهارچوب مفهومی متشکل از شش گزاره
مرتبط با ابعاد سازمانی ،فرآیندی و ارتباطی در مسیر خدماتی شدن ،ایجاد کردند و آنها را در شرکتهای تولیدی
بررسی و تأیید نمودند .نیگاردز و همر [ ،]11چالشهای خدمات محوری را به پنج بخش اصلی یعنی چالشهای:
فرهنگی (در سازمان و تأمینکنندگان) ،شایستگیها و قابلیتهای جدید ،فرآیندها ،مدل کسبوکار و مدیریت
مشتری تقسیم کردند .آنها در خصوص چالش ایجاد روابط نزدیک با مشتریان ،به بهرهگیری از اینترنت اشیاء 4و
تکنولوژیهای جدید و نقش کلیدی آنها در گسترش کسبوکارهای خدمات محور ،تأکید میکنند .وینیسیوس و
پزوآ [ ،]62در بررسی موانع اتخاذ مدل خدمات-محصول یکپارچه ،موانع و چالشهای پیشرو را در قالب سه نوع
فقدان اطمینان :میزان آمادگی شرکتها و مشتریان جهت پذیرش سیستمهای خدمات-محصول و نشانهها و
تأثیرات زیستمحیطی ،برشمردند .والتر دوسچک [ ،]61در راستای مفهومپردازی تغییر برای خدماتی شدن
صنعت کاالهای سرمایهای ،مفاهیم توسعهای خدماتی شدن و برخی تغییرات مورد انتظار بین سالهای 2003-
 2013را مطالعه نمود .یافتههای نهایی بیانگر چالشهای :سازمان ،مشتری ،مهارت و قابلیت ،حوزه اقتصادی،
زنجیره تأمین و بازار بودند.
 .3روش شناسی پژوهش

در حرکت شرکتهای تولیدکننده بر روی پیوستار محصول-خدمات ،با فاصله گرفتن از محصول و توسعه
خدمات ،چالشهای بسیاری پیشروی تولیدکنندگان ،قرار میگیرد که باید قبل از تغییر موقعیت ،شناسایی و
مدیریت شوند .بر اساس مطالعه مبانی نظری پژوهش و دستهبندی موضوعات مهم 1 ،عنوان اصلی شناسایی
گردید (شکل  .)4در ادامه برمبنای این موضوعات ،با انجام  2بار فرآیند تحلیل مضمون بهطور مستقل21 ،
پژوهش انتخابی در حوزه چالشها و مصاحبهها ،مقایسه و تحلیل گردید.
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شکل  .4چهارچوب نظری پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش و بهمنظور دستیابی به الگوی چالشهای تولیدکنندگان در حرکت محصول
محوری به خدمات محوری ،نیاز به مطالعه عمیق موانع و مشکالت فرآیند خدمات محوری است .از آنجایی که
خواستگاه اصلی توسعه کسبوکارهای خدمات محور در صنعت تولید ،حوزه تولید تجهیزات و ماشینآالت سنگین
است ،مطالعه چالشهای این حوزه میتواند ضمن شناسایی چالشها و موانع پیشروی تولیدکنندگان این صنعت،
یک راهنمای مناسب در اختیار مدیران عملیاتی سایر بخشهای صنعت قرار دهد تا با دانش و آگاهی کافی به
توسعه کسبوکارهای خدمات محور اقدام نموده و از مزایای متعدد آن بهره بگیرند .از آنجایی که از اهداف این
پژوهش ،کمک به بهبود فضای کسبوکار و توسعه خدمات محوری در شرکتهای تولیدکننده کشور است،
کاربردی است و از آنجایی که در بخش ادبیات به جمعبندی ،دستهبندی و تکمیل دانش موجود در زمینه موضوع
مورد پژوهش پرداخته شده است ،میتواند راهنما برای توسعه پژوهشهای مرتبط ،مورد استفاده قرار گیرد .به
لحاظ روش جمعآوری دادهها ،چون از مصاحبههای نیمهساختار یافته با تأکید بر رویکردی اکتشافی استفاده شده
است ،میتوان گفت که کیفی است .مراحل اجرای پژوهش به شرح زیر است:
پژوهش با مطالعه نظاممند و بررسی پیشینۀ خدماتی شدن در شرکتهای تولیدکننده آغاز گردید .از مجموع
 412مقاله انتخابی (بانک پایه کل پروژه) برای بررسی پدیده خدمات محوری ،موضوعات مهم  31مقاله که
فرآیندهای توسعه کسبوکار خدمات را بررسی کرده بودند استخراج و نقشهای از این اجزا توسط پژوهشگر تهیه
گردید تا بتوان به یک لیست قابل اتکا از چالشهای خدمات محوری در سازمآنهای تولیدی دست یافت .نتیجه
دستهبندی مطالعات پایه در شکل  2نشان داده شده است که پس از دستهبندی در قالب موضوعات کالنتر یعنی:
فرهنگ ،مشتری ،انواع محصول -خدمت قابل عرضه (پیشنهاد خدماتی) ،ارزش ،قراردادها ،سیستم تحویل
خدمات ،شبکه تأمین ،سنجش عملکرد و ریسک تقسیمبندی شدند که نکات راهنما در فرآیند تحلیل  21پژوهش
انتخابی مربوط به چالشهای خدمات محوری و نیز مصاحبهها مورد استفاده قرار گرفت.
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شکل .2اجزای فرآیند خدماتی شدن جهت هدایت کدگذاری اولیه

در خصوص نحوه انتخاب مقاالت پایه ،با توجه به مهم و کلیدی بودن نقش مقاالت در این پژوهش ،تالش
گردید تا حد ممکن تمامی پژوهشهای انجام گرفته در حوزه توسعه خدمات شناسایی و بر حسب اجزای آن
دستهبندی گردد و به فراخور سؤاالت پژوهش از این بانک پایه استفاده گردد .از یک فرآیند نظاممند برای این کار
استفاده گردید .پس از انجام جستجو با واژه «خدمات صنعتی»1و مطالعه تعدادی از مقاالت و دستهبندی کلمات
کلیدی ،دو واژه مهم و اساسی «خدماتسازی» و «سیستم خدمت -محصول» 43شناسایی گردید .با جستجوی
هر سه واژه میتوان به پژوهشهای انجام شده در این حوزه دست یافت .در این راستا پس از بررسی عناوین،
خالصه مقاالت و در برخی موارد حتی کل مقاله 412 :مقاله که به صنعت انتخابی نزدیک بوده و مربوط به حوزه
کاالهای صنعتی و به پرسشهای پژوهش مرتبط بودند ،انتخاب شدند (مقاالت موجود در پایگاههای دادهای مانند
ساینس دایرکت ،امرالد ،اسکوپوس بیشتر مورد توجه قرار گرفتند) .از این بانک پایه  21مقاله که به بررسی
چالشهای توسعه خدمات پرداخته بودند برای این بخش از پروژه استفاده گردید .واژههای موجود در نام این
مقاالت از کلمات :چالشها ،موانع ،موضوعات کلیدی ،بازدارندهها 2است یا در واژگان کلیدی و خالصه مقاالت از
این کلمات استفاده شده است .جهت بررسی چالشهای خدمات محوری در صنعت انتخابی ،با استناد به تجربه
 22ساله پژوهشگر در صنعت تولید ماشینآالت سنگین و بررسی سایتها ،اسناد و اطالعات مربوط به شرکت-
های فعال در صنعت در خصوص نوع و سطح خدمات قابل ارائه و با بهرهگیری از نظرات یک مشاور برجسته
ماشینآالت و به روش هدفمند ،از شرکتهایی که؛ تجربه چند ساله در صنعت تجهیزات سنگین داشتند ،خدمات
پس از فروش آنها فراتر از گارانتی محصول و دارای ناوگان گسترده ماشینآالت بودند و یا خدمات آنها توسط
سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ،در سطح قابل قبولی ارزیابی شده بود 43 ،شرکت ،انتخاب و با  43نفر از
خبرگان این شرکتها که که مرتبط با حوزه خدمات بوده و در تعیین استراتژیهای توسعه خدمات از عناصر
کلیدی شرکت و حتی صنعت انتخابی بودند و بیشترین شناخت را از حوزه مربوطه داشتند ،مصاحبه گردید .الزم
به ذکر است در بین  16شرکت فعال در صنعت ماشینآالت سنگین به غیر از شرکت آلفا و شرکتهای تابعه آن
تنها  1شرکت دیگر ،تولیدکننده محصول هستند لذا شرکت آلفا و  6شرکت تابعه آن که استراتژی توسعه
کسبوکار خدمات را در دستور کار خود قرار بودند (مناسبترین گزینه برای بررسی مشکالت خدمات محوری) و
( pss ) product-service systemو industrial services , servitization
challenges, obstacles, Critical issues, inhibitors

1
2
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 6شرکت از سه بخش بازاری مختلف انتخاب گردید .با توجه به اینکه بعد از انجام مصاحبه با خبرگان شرکت آلفا
و دستهبندی نکات مطرح شده در مصاحبهها ،بیشتر چالشهای شناسایی شده مرتبط با ابعاد موجود در ادبیات
پژوهش بود دامنه خوبی برای چالشها ایجاد گردید ،در مصاحبه با خبرگان دیگر شرکتها دیدگاهها تا حد زیادی
به هم نزدیک بود و لذا به نظر میرسید با توجه به اینکه دامنه چالشهای مطرح شده در ادبیات (به استثنای
چالش شرایط اقتصادی محیط کسبوکار) از وسعت بیشتری برخوردار بود دیگر لزومی به ادامه مصاحبههای
جدید (بیش از  43مصاحبه) نبود ضمن آنکه افراد مصاحبه شونده به گونهای انتخاب شده بودند که بیشترین
نکات را بتوان از مصاحبه با آنها بهدست آورد.
ابزار اصلی تحلیل دادهها و استخراج نتایج این پژوهش ،روش تحلیل مضمون است .لذا  21پژوهش انتخابی
و مصاحبهها ،با به کارگیری روش تحلیل مضمون و در نظر گرفتن نکات راهنما ،مورد بررسی دقیق قرار گرفت و
لیست نهایی چالشها ،مشخص گردید .چالشهای موجود در پیشینه پژوهش و مصاحبهها مقایسه و نقاط اشتراک
و افتراق آنها ،تعیین گردید .درانتها لیست حاصل شده در یکی از پروژههای توسعه کسبوکار خدمات (پروژه
خدماتی بازسازی و نوسازی ماشینآالت) در بزرگترین شرکت صنعت مورد مطالعه ،بررسی شد .تمامی چالشهای
این پروژه ،در محدوده چالشهای شناسایی شده قرار داشتند و جامعیت آنها تأیید شد .در خصوص معیارهای
ارزیابی تحلیل مضمون ،چهار فرآیند :استفاده از کدگذاران مستقل و گروه خبرگان ،دریافت بازخورد از پاسخ
دهندگان ،بهکارگیری تطابق همگونی و عرضه توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزی را ،پیشنهاد کردهاند .مفهوم
تطابق همگونی ،استفاده از روشهای مختلف جمعآوری دادهها یا بهرهگیری از منابع مختلف ،جهت مطالعه
پدیدهای خاص است .انواع مختلفی از تطابق همگونی در تحلیلهای کیفی پیشنهاد شده است؛ تطابق همگونی
در :دادهها ،روش شناسی ،پژوهشگران و مدلهای نظری .در این راستا مجموعه اقدامات زیر را پژوهشگران انجام
دادند:
 استفاده از نظرات گروهی از خبرگان که از دانش بیشتری درباره ابعاد مختلف پژوهش برخوردار بودند (استفادهاز نظرات مشاور ماشینآالت و مدیرعامل خدمات پس از فروش) قبل از انجام مصاحبه همچنین حساسیت
ویژه در انتخاب مصاحبه شوندگان که از بخشهای بازاری مختلف در صنعت باشند.
 بررسی جامع مبانی نظری پژوهش و کدگذاری نکات کلیدی آنها پایه اساسی این پژوهش و بهرهگیری ازآن بهمثابه راهنما و هدایت کننده مصاحبه.
 انجام کدگذاری دقیق به روش دستی با انتقال تمامی جمالت مصاحبه به نرم افزار اکسل و بهرهگیری ازقابلیتهای :فیلترینگ ،تنوع رنگ (متمایز نمودن بهتر متون) ،تنوع اشکال و دستهبندی کردن.
 بهکارگیری چند روش کیفی مکمل مصاحبه :جلسه با خبرگان ،بهرهگیری از اسناد استراتژیک شرکت آلفا،گزارشهای سازمآنهای ارزیابی کننده خدمات و اطالعات موجود در سایت شرکتهای صنعت مورد مطالعه.
 نمونه کدگذاری و فرآیند آن برای یکی از مصاحبهها در اختیار از خبرگان شرکت (معاون طرح و برنامه) قرارگرفت تا وی بتواند راجع به همخوانی تفسیر و تحلیل پژوهشگر از دادهها با آنچه در متن دادههاست ،در مورد
کیفیت فرآیند قضاوت کند.
 دریافت بازخورد از خبرگان شرکت مورد مطالعه .در این پژوهش نتایج از کدگذاری و تحلیل مضامین با کمکتیم پروژه توسعه خدمات بازسازی و نوسازی ماشین آالت شرکت ،مورد بررسی قرار گرفت تا درباره میزان
همخوانی و تناسب میان تفاسیر و تجارب خود ،دیدگاههای خود را مطرح کنند .با بررسی گامبهگام این پروژه
و تطبیق مشکالت آن با نتایج این پژوهش ،الگوی چالشها مورد تأیید قرار گرفت.
 با توجه به اهمیت و حساسیت چالشهای خدمات محوری ،پژوهشگر در این مطالعه تالش نمود تا حد امکانپیش داوریهای خود را کنار گذاشته تا بتواند تأییدپذیری اطالعات بهدست آمده را محفوظ دارد .همچنین از

شناسایی و دستهبندی چالشهای حرکت استراتژیک محصول محوری به خدمات محوری در ...

041

طریق مرور چندباره دادهها ،تفسیرهای خود را با نگاهی به مطالعات پیشین مطرح نموده است .ضمن آنکه
مصاحبهکننده (پژوهشگر) دارای تجربه  22ساله در صنعت است.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

برای تحلیل و بررسی دادهها از تحلیل تم استفاده شده است .براونوکالرک ( ،)2116مراحل ششگانهای برای
تحلیل تم ارائه کردهاند که به شرح زیر است:
مرحله اول که هدف ،آشنایی با دادهها است ،پژوهشگر با عمق محتوایی دادهها آشنا میشود .در این مرحله
پژوهشگر بهطور عمیق دادههای حاصل از مصاحبهها ،ادبیات و پیشینه پژوهش را بررسی میکند .در مرحله دوم
با استخراج نکتههای کلیدی ،کدهای اولیه ایجاد میشود .هدف مرحله سوم ،جستجوی کدهای گزینشی است.
این مرحله شامل دستهبندی کدهای مختلف در قالب کدهای گزینشی و مرتب کردن تمام خالصه دادههای
کدگذاری است .در مرحله چهارم که شکلگیری تمهای فرعی نام دارد ،شامل دو مرحله است .مرحله اول شامل
بازبینی در سطح خالصههای کدگذاری شده است و مرحله دوم اعتبار تمهای فرعی در رابطه با مجموعه دادهها
در نظرگرفته میشود .مرحله پنجم به تعریف و نامگذاری تمهای اصلی میپردازد .در این مرحله ،تمهای اصلی
که برای تحلیل ارائه شده است ،تعریف ،بازبینی میشود سپس دادههای داخل آنها تحلیل میشود .از راه تعریف
و بازبینی کردن ،ماهیت آن چیزی که یک تم از آن بحث میکند ،مشخص شده و تعیین میشود که هر تم
اصلی ،کدام جنبه از دادهها را در خود دارد .جهت انجام صحیح کدگذاری ،از دانش حاصل شده از مطالعه و دسته-
بندی اجزای فرآیند توسعه خدمات استفاده گردید تا بتوان به یک لیست قابل اتکا از چالشهای خدماتمحوری
دست یافت .در ادامه نتایج تحلیل تم برای پژوهشهای انتخابی و مصاحبهها به تفکیک ،آورده شده است.
شناسایی و دستهبندی چالشهای 24پژوهش انتخابی با کمک روش تحلیل مضمون.

با توجه به نبود سوابق اجرای مدلهای کسبوکار خدمات محور در کشور و فقدان انجام پژوهشهای مرتبط
با موضوع ،ایجاد یک منبع دانشی هم بهمثابه راهنمای پژوهش و هم راهنمای مدیران عملیاتی در کشور ،از
اهمیت زیادی برخوردار است .همانطور که گفته شد با انجام یک بررسی ساختارمند از پیشینه پژوهش21 ،
پژوهش جهت بررسی چالشهای خدمات محوری در صنعت تولید انتخاب گردید .با شناسایی بخشهای مرتبط
در مقاالت و کدبندی آنها ،تمامی این کدها به همراه موضوعات ،در فایل اکسل وارد شده و با بهرهگیری از
قابلیتهای فیلترینگ ،رنگبندی ،سورتینگ و پاالیش کدها ،تعداد آنها به  373کد رسید .بدلیل اهمیت موضوع
چالشها و وجود ظرافتهای معنایی در محتوای آنها و توصیه پژوهشگران این حوزه ،کدگذاری به روش دستی
انجام گرفته است .نتایج کدگذاری در جدول  4و عناوین تمهای فرعی به همراه کدها و منابع آنها در پیوست ،4
آمده است.
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جدول .4تمهای (عناوین چالشهای) اصلی ،تعداد کدها و تعداد تمهای فرعی
ردیف

تمهای اصلی

تعداد تم فرعی

تعداد کدها

4
2
3
1
1
6
7
8
1

فرهنگ سازمان
مشتری
پیشنهادات محصول-خدمت
ارزش
قراردادها
سیستم تحویل خدمات
شبکه تأمین
سنجش عملکرد
مدیریت ریسک
جمع

7
1
1
1
1
7
3
3
3
14

11
13
36
33
37
87
21
23
31
373

شناسایی و دستهبندی چالشهای  13مصاحبه با استفاده از روش تحلیل مضمون.

مطابق با روش توصیف شده در بخش قبلی ،پس از اینکه تمامی مصاحبهها چند بار مورد مطالعه قرار گرفتند
و نکات کلیدی آنها استخراج گردید ،کدگذاری انجام شد و مضامین پایه شکل گرفتند .نتایج تحلیل مضمون
مصاحبهها ،در قالب تمهای اصلی و فرعی انتخابی از مصاحبهها در جدول  ،2آورده شده است .عدم درج عدد در
برخی از ردیفها به معنای فقدان اشاره به چالش از سوی مصاحبه شوندگان است اما به دلیل اهمیت تمامی
چالشها ،از جدول حذف نشدهاند چون ممکن است در مراحل توسعه خدمات به سطوح باالتر ،مطرح شوند.
تحلیل چالشهای اصلی و اجزای آنها .نظر به اهمیت مبانی نظری پژوهش یک منبع دانشی مورد نیاز،
بر پایه مقایسه با نتایج تحلیل پیشینۀ انتخابی ،نتایج تحلیل مصاحبهها در این بخش توضیح داده میشود .وجود
این دو تحلیل میتواند یک راهنمای ارزشمند ،مدیران عملیاتی شرکتهای تولیدکننده محصول را در اتخاذ
استراتژیهای توسعه خدمات ،یاری کند .با توجه به اینکه در جدول  ،2اجزای هر یک از چالشها ،در قالب
جمالت و نه کلمات ،کامالً مشخص است در اینجا به توضیح اندکی در مورد تمهای اصلی بسنده میگردد.
فرهنگ خدمات :در تحلیل هر دو دسته از دادههای موجود ،از چالشهای کلیدی ،فرهنگ خدمات است.
تقریباً تمامی پژوهشگران و مصاحبه شوندگان ،به شکلهای مختلف ،ایجاد فرهنگ خدمات محوری در شرکت-
های تولیدکننده محصول محور را کاری مهم و چالش برانگیز میدانند .فرهنگ خدماتی هنگامی پدید میآید که
شرکتهای تولیدکننده بر مجموعه فکری محصول محورشان ،غلبه کنند و خود را در نقش شرکتهای خدماتی
ببینند .فرهنگ خدماتدهی به مشتری و مراقبت از آن ،بایستی آگاهانه پرورش داده شود .تغییر ذهنیت و طرز
تفکر بایستی در تمام عملکردهای سازمانی از جمله مهندسی ،فروش و بازاریابی ،گسترش پیدا کند .این تحول،
تغییری است که تالشهای زیاد و طوالنی مدتی را میطلبد .بنابراین ،این تغییر ذهنیت ،باید با افزایش آگاهی از
تغییر در سازمان و با نشان دادن تعهد از جانب مدیریت ارشد تشویق شود .اتخاذ یک استراتژی شفاف خدماتی
شدن ،استفاده از محرکهای مالی ،میتواند فرهنگ خدماتی جدید را تقویت کند.
مدیریت مشتری :این بعد ،تغییرات مشارکت تولیدکننده با مشتریان و تغییراتی که مشتریان بهمثابه بخشی
از فرآیند خدماتی شدن متحمل میشوند را نشان میدهد .شرکت باید نیازهای مشتری را به نحوی مناسب
تشخیص دهد و تفسیر کند .حتی هنگامی که مشتریان نمیتوانند ماهیت مشکالت خود را تعریف کنند،
تولیدکننده باید فرآیندهای مشتری را درک کند ،پاسخگوی نیازهای او باشد و تقاضاهای محیط کسبوکار
مشتری را برآورده کند .تولیدکننده باید رابطه جدید شراکتی پویا با مشتری را از طریق همکاری و ارتباط مستمر،
ایجاد و حفظ کند .شرکت باید مشتریان را آموزش دهد و ارزش بسته خدمت -محصول پیشنهادی را به آنان
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نشان دهد چرا که مشتریان همیشه یک پیشنهاد پیچیده را درک نمیکنند بهویژه هنگامی که چنین پیشنهادی
هرگز پیش از این ،در بازار نبوده است .مشتریان نیز باید روش سنتی خرید خود را تغییر دهند و به جای محصول،
محصوالت و خدمات یکپارچه را خریداری نمایند.
جدول .2تمهای (عناوین چالشهای) اصلی ،تعداد کدها و تعداد تمهای فرعی حاصل از مصاحبهها
تمهای اصلی

تم فرعی
ایجاد برنامه تحول در سازمان ،متناسب با توسعه خدمات

فرهنگ خدمات

مشتری

انواع محصول-
خدمت پیشنهادی

ارزش

قراردادها

سیستم تحویل
خدمات

شبکه تأمین

سنجش عملکرد
مدیریت ریسک

تعداد
44کدها

تغییر ذهنیت و نگرش کارکنان از محصول محوری به خدمات محوری
ایجاد محیط عملیاتی جدید با قابلیت همکاری ،پاسخگویی و چابکی بیشتر
طرحریزی استراتژی خدماتی شدن همراستا با سایر استراتژیها
تعیین برنامههای آموزشی برای افزایش آگاهی از تغییر و مهارتهای خدماتی
تشویق و ترغیب کارکنان با تعیین مشوق های مختلف
تعهد مدیران ارشد و باور به توسعه خدمات و انتقال آن به کارکنان
اعتماد سازی و ایجاد یک رابطه شراکتی پویا با مشتری
تشخیص نیازهای مشتری و درک فرآیند و الزامات او
ایجاد کانالهای ارتباطی و مدیریت نقاط تماس با مشتری
جلب مشارکت و درگیر نمودن مشتری در برنامههای توسعه خدمات
آموزش مشتری و ملموس نمودن ویژگیهای محصول-خدمت پیشنهادی
شناسایی و کمی نمودن فرصت سودآوری خدمات در بازار
تعیین مدل کسبوکار خدماتی برای پیشنهادات خدمت-محصول
تمرکز بر نوآوری جهت توسعه سطوح مختلف خدمات
ایجاد تناسب بین مشخصات و ویژگیهای محصول و خدمات
طرحریزی منابع مورد نیاز طراحی و توسعه خدمات
شناسایی و کمی نمودن ارزش پیشنهادات خدمت-محصول
خلق مشترک (همآفرینی) ارزش با کمک ذینفعان شرکت
به اشتراک گذاری دانش و اطالعات برای درک و مدیریت ارزش
تغییر مدل کسبوکار به ارائه خدمات دارای ارزش بیشتر
استقرار فرآیند مناسب قیمتگذاری خدمات و قراردادها
توانمندی و مهارت جهت تهیه قراردادهای سطحبندی شده
تعیین فرآیند تهیه قراردادهای مختلف جهت توسعه خدمات
شناسایی و درک شاخصهای کنترل عملکرد و ریسکها پیش از نهایی نمودن قرارداد
ایجاد و استقرارفرآیندها و سیستمهای جدید برای تحویل خدمات
ایجاد و موقعیتیابی یک واحد مستقل خدمات در سازمان
مدیریت زمان و تعامالت بلند مدت با ذینفعان
ایجاد یا اکتساب توانمندیها و شایستگیهای خدماتی مورد نیاز
افزایش ارتباطات و یکپارچگی فعالیتهای بین بخشی جهت مدیریت منابع
مدیریت جریان اطالعات و تجزیهوتحلیل آنها در حوزه خدمات
ایجاد انعطافپذیری در زیر ساختهای موجود جهت توسعه خدمات
ایجاد روابط جدید و مدیریت آن در شبکه تأمین
ساختاربندی وتنظیم مجدد شبکه تأمین برای توسعه خدمات
ایجاد و استقرار معیارهای عملکردی و پایش شبکه تأمین

8
1
41
3
7
1
42
43
44
8
1
1
1
2
2
1
3
44
3
6
3
8
2
4
48
3
1
3
8
43
1

تعیین شاخصهای مالی و عملکردی جدید

1

تعیین اهداف کمی برای شاخصها و فرآیندهای مختلف متناسب با گسترش خدمات
اندازهگیری اثرات سیستمهای خدمت-محصول بر فرآیندهای سازمان
شناسایی و ارزیابی ریسکها و آستانه تحمل سازمان جهت توسعه خدمات

3
6

17

11

48

7

23

11

31

8
43

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  40ـ بهار 0311

011

تمهای اصلی

تغییرات محیط
اقتصادی

تم فرعی
کمی نمودن هزینههای درگیر و سرمایهگذاری موردنیاز جهت تحول
افزایش رقابت از سوی دیگر ارائهدهندگان خدمات (تأمینکنندگان و مشتریان)
فقدان وجود دیدگاه حمایتی و قانونی مناسب جهت توسعه صنعت خدمات در کشور
کمبود نقدینگی مشتریان بهدلیل شرایط بازار
نوسان نرخ ارز و تحریمهای بین المللی

تعداد
 3کدها
1
7
47
3
7

ایجاد سیستم و فرآیندهای تحویل خدمات :سیستم تحویل خدمات شامل تغییراتی میشود که در رابطه
با برقراری ساختارها ،عملکردها و فرآیندهای سازمانی اتفاق میافتد تا توانایی تولیدکننده را در تحویل محصوالت
و خدمات یکپارچه تضمین کند .خدمات ،نیاز به یک ساختار سازمانی مشخص دارد .تأکید بیشتر پژوهشگران و
خبرگان ،بر ایجاد یک سازمان مجزای خدماتی است .این ساختار میتواند به سه صورت ایجاد شود )4 :با ایجاد
یک واحد خدماتی مشخص در داخل سازمان تولیدی که بهطور کامل بر خدمات متمرکز باشد  )2با بهرهگیری از
یک شرکت خدماتی بیرونی  )3با برونسپاری شبکه خدماتی برای تضمین تحویل موفق و مقرون بهصرفه بودن
خدمات .این رویکرد بستگی به اندازه کسبوکار و ماهیت صنعت دارد .شرکت باید تواناییها و تخصص الزم را
پیدا کند و آنها را یکی کند تا یک سیستم تحویل خدمات را ایجاد کند .یک نقطه عطف در تحول تولیدکننده،
همراستا کردن فرآیندهای کسبوکار شرکت در تعامل پیوسته با مشتری است .این کار نیازمند یکپارچگی
عملکردی از تماس با مشتری تا طراحی ،تولید و تحویل است که میتواند با تقویت ارتباطات داخلی ،بهبود
دستیابی و تحلیل دادهها و مدیریت جریان اطالعاتی تسهیل شود.
شبکه تأمین :شرکت تولیدکننده بایستی درک تأمینکنندگان قطعات و خدمات از توسعه خدمات محوری را
ارتقاء دهد تا توانایی آنها با شرکت یکی شده و بتوانند محصوالت و خدمات یکپارچه را تحویل دهند .خدماتی
شدن ،روابط جدیدی را در زنجیره تأمین تقویت میکند ،ایجاد ساز و کارهای حاکمیتی جدید ،محرکها و
شاخصهای عملکردی را گسترش میدهد .شرکت تولیدکننده باید شبکهای از تأمینکنندگان را ایجاد کند که
مشتاق تغییر و سرمایهگذاری در توانمندیهای خود هستند و حاضرند کسبوکارهای خود را در راستای مشتری
محوری تغییر دهند .در صورت لزوم شرکت باید شراکتهای خود را با شرکای جدید ،توسعه دهد .ایجاد و حفظ
روابط بلندمدت با تأمینکنندگان ،میتواند توسعه محصوالت و خدمات یکپارچه را تسهیل کند.
پیشنهاد برای خدمت – محصول (انواع بستههای خدمت -محصول قابل عرضه) :این بُعد ،مجموع
تغییراتی است که تولیدکننده متناسب با پیشنهاد خود متحمل میشود .قبل از شروع خدماتی شدن ،یک فرصت
خدماتی سودآور ،باید تعریف شود و ارزش پیشنهادی بسته خدمت محصول جدید ،به خوبی تعریف شود .شرکت
باید ذینفعان را در ایجاد و یا توسعه پیشنهاد جدید درگیر کند و برای ارائه خدمات ،نوآوری کند تا سطح آنها از
خدمات ساده نگهداری و تضمین گارانتی فراتر برود .تغییرات در طراحی محصول بایستی با مالحظاتی برای
چرخه کامل محصول و هزینه کلی مالکیت برآورده شود .محصوالت و خدمات بایستی در پیشنهاد جدید یکپارچه
شوند .پیشنهاد جدید باید به اندازه کافی منعطف باشد تا نیازهای مختلف مشتریان را دربرگیرد .تولیدکننده باید
اطمینان دهد که در ورای هر راه حل ،تمام فرآیندهای مناسب برای تحویل آن را دارد .در مصاحبههای انجام
گرفته ،از اجزای این چالش ،یعنی «ایجاد تناسب بین مشخصات و ویژگیهای محصول و خدمات» که در پیشینه
مورد تأکید قرار گرفته بود ،توسط مصاحبه شوندگان ،مطرح نگردید که دلیل آن ،فقدان توسعه خدمات پیشرفته
ال تولیدکنندگان در طراحی محصوالت خود کمتر به نیازهای خدماتی مشتریان
در صنعت می باشد و اینکه اصو ً
توجه میکنند و طراحی را صرفاً برای تولید انجام میدهند و نه ارائه مناسب خدمات.

شناسایی و دستهبندی چالشهای حرکت استراتژیک محصول محوری به خدمات محوری در ...

013

تدوین قراردادهای خدماتی :این بعد شامل تغییراتی میشود که باید در قراردادهای بین تولیدکننده و
مشتری برای تحویل موفق یک بسته خدمت-محصول یکپارچه ،ایجاد شود .شرکت باید قرارداد جدیدی را ارائه
کند که صرفاً مبتنی بر فروش محصوالت نباشد بلکه بخش ارائه خدمات را نیز دربرگیرد .قرارداد باید قیمتهای
جدید ،شاخصهای عملکردی و محرکهای خدمت محور را ایجاد کند .ریسک تنظیم نکردن قرارداد ،منجر به
تحمل هزینه توسط شرکت و مشتری میشود .بنابراین شرکت تولیدکننده باید با گشودگی بیشتر ،شفافیت مدل-
سازی قیمت و تخمینهای ایجاد شده در قرادادها را در نظر بگیرد .هنگامی که یک قرارداد به درستی تنظیم
شود ،میتواند مبنای یک ارتباط مؤثر بین شرکت و مشتری قرار گیرد.
مدیریت ریسک :این بعد ،تغییراتی است که میتواند در رابطه با معرفی خدمات در شرکت اتفاق بیفتد.
شرکت تولیدکننده باید میزان تمایل خود به ریسک کردن را ارزیابی کند چرا که خدماتیشدن ،ریسکهای
خاصی را به سازمان تحمیل میکند .نکته دیگر این است که شرکت باید درک واضحی از منافع اقتصادی بالقوه
خدمات پیشنهادی داشته باشد همچنین محصوالت خدماتیاش باید مقرون به صرفه باشد .شرکت باید
سرمایهگذاری درگیر در توسعه کسبوکار را اندازهگیری کند .ارزیابی و سنجش مستمر اثر نهایی خدماتی شدن بر
عملکرد شرکت در کل فرآیند الزم است .شرکت تولیدکننده همچنین باید آگاهی از ریسک خود را در رابطه با
رقبا ،ارائهدهندگان خدمات موجود یا بازیگران جدید در بازار ،ارتقا دهد.
ارزش :این بعد علیرغم عدم توجه جدی مصاحبه شوندگان ،لکن مورد توجه پژوهشگران مختلف است و
شامل مراحلی است که تولیدکننده محصول طی آن ،ارزش پیشنهادی خود را از طریق خدمات افزوده به
محصوالتش تعریف و به وسیله آن ،روابط با مشتریانش را توسعه میدهد .شرکت باید سازمان را به طور درونی
تشویق کند تا ارزش خدمات را تأیید کند .پیشنهاد ارزش باید به تیمهای فروش داخلی و شرکای بیرونی منتقل
شود .این حیاتی است که ارزش پیشنهادی به طور مؤثر ،به مشتری مرتبط شود .شرکتهای تولیدکننده باید
مشتریان را آموزش دهند و راههایی را پیدا کنند تا ارزش را به مشتریان خود نشان دهند« .مدیریت دانش و
اطالعات مشتری جهت ایجاد ارزش» و «نیاز به ارائه خدمات پیشرفتهتر» از اجزای چالشی هستند که مورد نظر
مصاحبه شوندگان نبودهاند .از دالیل ،بیگانه بودن مدیران صنعت با مقوله ارزش است و اینکه عمدتاً هدف از ارائه
خدمات محدود پس از فروش ،ایجاد ارزش برای مشتری نبوده بلکه بیشتر حالت اجبار داشته و یا در خوشبینانه-
ترین حالت برای کمک به فروش محصول بوده است.
ایجاد سیستمهای اندازهگیری و کنترل عملکرد :جهت توسعه کسبوکار خدمات ،نیاز به تعیین شاخص-
های مالی و غیر مالی مناسب و کارآمد برای کلیه فرآیندهای مرتبط در داخل سازمان و نیز شبکه تأمین و
مشتریان است .باید برای شاخصها متناسب با اهداف و سطح توسعه ،اهداف واقعبینانه تعریف شود.
مشکالت اقتصادی موجود در محیط کسبوکار :از دیگر چالشهای توسعه که در هیچ یک از ادبیات
انتخابی پژوهش به آن اشارهای نشده اما مورد توجه اکثر مصاحبه شوندگان بوده است ،مشکالت اقتصادی موجود
در محیط کسبوکار شرکتها است .با توجه به تأکید مصاحبه شوندگان ،این چالشها که؛ فقدان وجود دیدگاه
حمایتی و قانونی مناسب جهت توسعه صنعت خدمات در کشور ،کمبود نقدینگی مشتریان بهدلیل شرایط بازار،
نوسان نرخ ارز و تحریمهای بینالمللی هستند با عنوان کلی تغییرات محیط اقتصادی مؤثر بر کسبوکار،
نامگذاری گردید .متأسفانه این چالش اخیر ،ذهن تمامی مصاحبه شوندگان را به شدت درگیر کرده بود .چرا که
این دسته از عوامل مطرح شده ،تأمین قطعات که پایه توسعه خدمات است را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه به نتایج حاصل از مصاحبهها و ادبیات پژوهش ،میتوان بهطور نسبی چالشها را با هم مقایسه نمود.
آنچه که در هر دو دسته این نتایج مشهود است (نمودار  ،)4اهمیت ایجاد فرهنگ خدمات محوری در شرکت-
های تولیدی است که در آنها فرهنگ تولید و فروش ،طراحی ،پژوهش و توسعه و کیفیت محصول ،نهادینه شده
است .گرچه اهمیت آن در ادبیات بیش از مصاحبهها است اما دومین عامل مهم بعد از ایجاد سیستمهای تحویل
خدمات ،جایگاه خاص خود را دارد و باید سازمانهایی که به دنبال ایجاد مدلهای کسبوکار خدمات محور
هستند به این مهم توجه ویژه نمایند .در این مقایسه توجه به این نکته ضروری است که موضوعاتی مانند ارزش،
ریسک ،سنجش عملکرد از جمله مسائلی است که علیرغم اهمیت آن در توسعه کسبوکار خدمات ،کمتر مورد
توجه خبرگان صنعت است اما متأسفانه موضوعاتی که در حال حاضر در محیط اقتصادی شرکتها وجود دارد،
مانند فقدان وجود دیدگاه حمایتی و قانونی مناسب جهت توسعه صنعت خدمات در کشور ،کمبود نقدینگی
مشتریان بهدلیل شرایط بازار ،نوسان نرخ ارز و تحریمهای بینالمللی که در پیشینه به آن اشارهای نشده است،
مورد توجه مصاحبه شوندگان بوده است .آنها این مسئله را یک مانع بزرگ برای توسعه کسبوکار میدانند در
حالی که بر اساس پیشینه ،بسیاری از شرکتهای خارجی از توسعه خدمات در دوران رکود اقتصادی برای کمک
و نجات خود بهره گرفتهاند .چنانچه شرکتهای داخلی بخواهند در این مسیر گام بردارند باید با نگاه و رویکرد
استراتژیک و در غالب ایجاد یک مدل جامع کسبوکار خدمات محور به آن بپردازند .چالشهای شناسایی شده
فوق و اجزای آنها یک ابزار مهم و کارآمد میتواند مانند یک چراغ راه ،در پیمودن مسیر به آنها کمک کند.
چالش ها در مصاحبه ها
چالشها درادبیات

تمهای اصلی

نمودار  .4مقایسه نسبی چالشهای ادبیات و دیدگاه مصاحبه شوندگان

با توجه به اینکه حوزه توسعه کسبوکارهای خدمات محور در شرکتهای تولیدکننده ،در پژوهشهای داخلی
مورد توجه جدی قرار نگرفته است ،به نظر میرسد باید در دروس دانشگاهی ،جایگاه خاصی به این موضوع
اختصاص یابد .اکثر مصاحبه شوندگان ،فقر پژوهش و نبود دانش و اطالعات مناسب را عامل فقدان تمایل
مدیران به توسعه کسبوکار خدمات میدانستند و خواستار همکاری بیشتری بین صنعت و دانشگاه ،بودند.
موضوع مهم دیگر ،کمک بخش دانشگاهی کشور به توسعه دانش قراردادنویسی در حوزههای صنعتی و تجاری
است .متأسفانه در خصوص تدوین قراردادهای سطح بندی شده بهطور کلی و در حوزه خدمات به طور اخص،
مشکالت بسیاری وجود دارد .نکته پیشنهادی دیگر که مصاحبه شوندگان نیز خواستار توجه جدی به آن بودند،
وجود حمایتها و ایجاد قوانینی برای توجه به نیازهای خدماتی مشتریان و توسعه خدمات محوری در صنعت بود.
به نظر میرسد که یک نگاه فراصنعتی برای گسترش دیدگاه مشتری مداری و عطف به آن ،توسعه خدمات
محوری درکشور ،مورد نیاز است .توصیه میگردد شرکتها در فرآیند توسعه کسبوکارهای خدمات محور ،این
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گامها را با لحاظ نمودن تمامی چالشهای شناسایی شده مورد توجه قرار دهند ،یعنی؛ شناسائی فرصتهای رشد،
متمرکز کردن فرصتهای رشد در استراتژیهای خدمات ،تنظیم کردن استراتژیهای خدمات با استراتژیهای
شرکت ،طراحی و چیدمان سازمانی ،ایجاد فرهنگ خدمات ،شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز .در خاتمه باید
گفت راه نجات صنعت و جبران ضرردهی صنایع بزرگ تولیدی و ایجاد مزیت رقابتی ،توسعه مدلهای کسبوکار
خدمات محور است .تنها آن زمان است که دیگر نخواهیم گفت ،تولید در کشور سودآور و مقرون به صرفه نیست.
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