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Abstract
Today's manufacturing companies are trying to redefine their strategic position with customers, using integrated
solutions such as combined product/service offerings, to reap the benefits of product lifecycle service delivery.
The purpose of this study is to introduce the service-oriented phenomenon, and provide a method for measuring,
and operationalizing the scope of industrial service business. The statistical population of the research is 140
managers of Alpha Company and its subsidiaries, middle managers, and experts related to the field of services.
For analyzing the data, factor analysis (exploratory and confirmatory) and structural equation modeling have
been used. Out of the 32 first items for the product-related services scope, 17 items are defined in terms of four
components of technical services and product optimization, R & D services, customer related business services,
and product information sharing services with customers. Comparing the results of this measure with the current
position of Alpha services, the use of the new model will improve the evaluation indicators.
Keywords: Servitization, Product-service Systems, Service Configuration, Service Continuum.
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چکیده
 موقعیت راهبردی خود را نزد، محصول ترکیبی- امروزه شرکتهای تولیدکننده تالش میکنند با استفاده از راهحلهای یکپارچه مانند پیشنهاد خدمت
 معرفی پدیدة خدماتمحوری و ارائة روشی برای، هدف این پژوهش. بهرهمند شوند،مشتریان بازتعریف کنند تا از مزایای ارائة خدمات دورة عمر محصول
 مدیران، نفر از مدیران عامل شرکت آلفا و شرکتهای تابعة آن843 ، جامعة آماری پژوهش.سنجش و عملیاتیسازی دامنة کسبوکار خدمات صنعتی است
 از روش تحلیل عاملی (اکتشافی و تأییدی) و مدلسازی معادالت ساختاری، برای تجزیه و تحلیل دادهها.میانی و کارشناسان مرتبط با حوزة خدمات است
 خدمات تحقیق، آیتم در قالب چهار مؤلفة خدمات فنی و بهینهسازی محصول81 ، آیتم اولیه برای دامنة خدمات محصولمحور23  از میان.استفاده شده است
 مقایسة نتایج حاصل از این. خدمات مرتبط با کسبوکار مشتری و خدمات بهاشتراکگذاری اطالعات محصول با مشتریان تعیین شده است،و توسعه
. موجب بهبود شاخصهای ارزیابی میشود، نشان میدهد استفاده از الگوی جدید،سنجش با موقعیت کنونی خدمات شرکت آلفا
 پیوستار خدمات، طبقهبندی خدمات، محصول-  سیستمهای خدمت، خدماتیشدن تولیدکننده:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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و همکتاران،1

 .1مقدمه

محصول محتور تأثیرگذارنتد (آولتونیتی

ارائة خدمات مناسب و متنوّع ،یکی از حلقههای مهم در

 .)3384محققان بر این باورند شترکتهتای تولیدکننتدة

زنجیرة ارزش بیشتتر کستبوکارهتا و ابتزاری راهبتردی

محصولمحور ،در حال سرمایهگتذاریهتای ستنگین در

برای تولیدکنندگان محصولمحتور محستو متیشتود.

توسعة ختدمات صتنعتی مترتبط بتا محصتوالت خودنتد

طتتوالنیتربتتودن چرختتة عمتتر ارائتتة ختتدمات متترتبط بتتا

(استتمیت و همکتتاران 3385 ،1و پاریتتدا و همکتتاران،3

محصول ،نسبت به چرختة عمتر محصتول ،امکتان ارائتة

 .)3384در این زمینه ،ارائة سیستمهای خدمت-محصول

بستههای خدماتی متنوّع و گسترده بته مشتتریان را بیشتتر

یکپارچه ،راهحلی 83جذا برای ایتن شترکتهتا ،بترای

و

تحقتتق مزایتتای اقتصتتادی ،زیستتتمحیطتتی و اجتمتتاعی

همکاران )3384(8در میان سازندگان اصلی تجهیتزات،3

سخت در مرکز توجه قرار گرفته استت .بتاوجود توجته

درآمد حاصل از توستعة ختدمات از  5تتا 83درصتد در

جتتتدی محققتتتان ختتتارجی و بهتتترهگیتتتری بستتتیاری از

هرسال ،تا سال  3385رشد داشته است و انتظتار متیرود

شتتتترکتهتتتتای تولیدکننتتتتده از مزایتتتتای توستتتتعة

 18درصد تولید کنندگان جهانی ،ختدمات را بتهمنظتور

کسبوکارهای خدماتمحور ،بهدالیل مختلف ازجمله:

متمایزستتازی ختتود استتتفاده متتیکننتتد و  13درصتتد از

ناآگتتتاهی از مزایتتتای کستتتبشتتتدنی ،انجتتتامنشتتتدن

شرکتهای اروپایی بر کسبوکارهتای ختدماتمحتور

پژوهشهای مناسب ،نامشخص بودن فراینتد حرکتت از

متمرکز شتوند .از محترکهتای گترایش شترکتهتا بته

محصتتتولمحتتتوری بتتته ختتتدماتمحتتتوری ،برختتتی از

ستتمت کستتبوکارهتتای ختتدماتمحتتور م تیتتتوان بتته

شتترکتهتتا ،بتتهخصتتوص تولیدکننتتدگان کشتتورمان در

فراهمسازی جریان مطمئن مالی ،بتا ایجتاد حاشتیة ستود

تدوین استراتژیهای ختود ،کمتتر بته ایتن مستئله توجته

بیشتر و منبع درآمد باثبات (پاریتدا و همکتاران)3384 ،2

از فتتروش اکتفتتا

مهیّتتتا متتتیکنتتتد .براستتتا

گتتتزارش آولتتتونتی

و ایجتتاد منفعتتتهتتای استتتراتژی

کتترده و بتته ارائتتة ختتدمات ستتادة پت

 ،از طریتتق تمتتایز

کرده اند؛ خدماتی کته عمتدتاه هزینتهزا هستتند .بنتابراین

نیازهتای

هدف این پژوهش ،معرفی پدیدة «ختدمات محتوری» و

خاص مشتریان اشاره کرد .این امر سبب کاهش قابلیتت

انواع خدمات محصولمحور و بهرهگیتری از متدلهتای

تقلیدپذیری محصوالت از سوی رقبا میشود و به ایجتاد

کمّی برای سنجش دامنة توستعة کستبوکتار ختدمات،

منجر میشود (جبتاور و فلتی 3331 ،4

برای ارائة الگتویی بته تولیدکننتدگان کاالهتای صتنعتی

و بنادی .)3385 ،5سهولت تولیتد محصتول در

است تا آنها بتوانند ضمن ایجاد متدلهتای کستبوکتار

کشورهای با هزینة کمتر ،1گرایش به کاالهای با قیمتت

مناستتب در ایتتن حتتوزه ،از فوائتتد روزافتتزون توستتعة

مناسب تر ،افزایش قوانین سختگیرانتة زیستتمحیطتی،

کسب وکارهای خدمات محور بهتره منتد شتوند .در ایتن

تغییتترات فنتتاوری نیتتز بتتر رونتتد گتترایش بتته ختتدمات

زمینه ،این پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ میدهد:

محصوالت ،با سفارشیکردن خدمات براسا

تمایز استراتژی
و ویک

1-Avlonitis et.al.
)2-OEMS(Original EquipmentsManufacturing
3-Parida, et al.
4- Gebauer & Fleisch
5- Weeks& Benade
6-Low-Cost Countries

انواع خدمات محصتول محتور در حتوزة کاالهتای7-Avlonitis et.al.
8-Smith et al.
9-Parida et al.
10-solution
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ارزشافزودهای تعریف کتردهانتد کته مشتتریان صتنعتی

صنعتی کدامند؟
-ختتدمات محصتتولمحتتور چگونتته و برمبنتتای چتته

مصتترف م تیکننتتد و بتته تمل ت

در نمتتیآین تد .عبتتارت

«فراینتتتد ختتتدماتیشتتتدن تولیدکننتتتدة محصتتتول »1را

ابعادی طبقهبندی میشوند؟
-دامنتتة توستتعة کستتبوکارهتتای ختتدماتمحتتور در

نخستینبار رادا و وانتدرمرو ،)8313(1بته کارگرفتتهانتد.

8

آنهتتا ایتتن پدیتتده را حرکتتت آگاهانتتة شتترکتهتتا از

شتترکتهتتای تولیدکننتتدة محصتتول ،چگونتته عملیتتاتی

کستتتبوکتتتار تولیتتتدمحور ،بتتته ستتتمت کستتتبوکتتتار

میشود ؟

خدماتمحور برای کسب مزیت رقابتی تعریف کردنتد.
 -2پیشینة پژوهش

رن و گرگتتوری ،)3331(3پدیتتدة ختتدماتمحتتوری را

یکتتی از چتتالشهتتای عمتتده بتتر ستتر راه شتترکتهتتای

فرایندی انتقالی میدانند که شرکتهتای تولیدکننتده بتا

تولیدکننتتتتتده ،درک ناکتتتتتافی از انتتتتتواع ختتتتتدمات

هدف تحقق نیازهای مشتریان ،ارتقای عملکترد شترکت

محصتتولمحتتور استتت .ستتاختارهای کستتبوکتتتار و

و تحقتتق مزیتتت رقتتابتی ،ختتدماتمحتتوری را اتختتا یتتا

فرایندهای فعلی در این شترکتهتا ،عمتدتاه بته گونتهای

ختتتتدمات بهتتتتتر و بیشتتتتتری را ارائتتتته متتتتیکننتتتتد.

طراحی نشده اند که ختدمات را بترای بتازار ،طراحتی و

ویستتتنجی

 )3383(83و بنتتتادی و ویکتتت ،)3385( 88

تولیتتد کننتتد (اوهونتتاینن و هاکتتاال3384 ،3؛ متتارتینزو

خدمات محوری را نوآوری در کسب وکار میدانند کته

همکاران 3383 ،2؛ نیلی .)3333 ،4بنابراین برای غلبته بتر

تولیدکنندة محصتول ،دامنتة تعتامالت بتا مشتتریان را بتا

این مشکل ،در کنار فراهمساختن زیرساختهتای الزم،

ارائة خدمات محصولمحور ،توسعه داده و راهحتلهتای

باید ایجاد ستبد ختدمت–محصتول مناستب در اولویتت

فراگیر ارائته متیدهتد .بستیاری از پژوهشتگران ،مفهتوم

قرار بگیرد.

«فراینتتد ختتدماتیشتتدن تولیدکننتتده» را معتتادل انتقتتال از

 - 1-2خدمات و فرایند خدماتمحوری در

محصول به خدمات میدانند؛ پ  ،اصطالح سیستمهای
محصتتتول – ختتتدمت یتتتا پتتیا ا  83را یکپتتتارچگی

شرکتهای تولیدکننده
قبل از ورود به موضوع اصلی ،الزم است تعریفتی از

ختتدمات و محصتتول بتته کتتار متتیبرنتتد (گایتتاردلی و

خدمات صنعتی بیان شود .خدمات صتنعتی ،آن دستته از

مارتینز 3384 82و ریتم و همکتاران .)3384 84متانزینی و

فعالیتهایی هستند که در فراینتد تعتاملی بتین مشتتری و

وزولی  ،)3332(85آدرودگتاری و همکتاران )3381(81و

شرکت اتفاق میافتد و فروش و استتفاده از محصتوالت

متترت و همکتتاران ،)3381( 81پتتی.ا .ا

را تغییتتر و

و خدمات را افزایش میدهد یا تسهیل میکنتد (الیویتا و
کتتالنبر  .)3332 ،5پارتتتانن و همکتتاران ،)3381(1بتتا
توسعة این مفهوم ،خدمات صنعتی را فعالیتهتای دارای
1-Operationalize
2-Ohvanainen & Hakala
3-Martinez et al.
4-Neely
5-Oliva and Kallenberg
6-Partanen et al.

7-servitization
8-Vandermerwe and Rada
9-Ren & Gregory
10-Visnjic
11-Weeks& Benade
)12-Product-service system (PSS
13-Gaiardelli et al.
14-Reim,et al.
15-Manzini&Vezzoli
16-Adrodegari et al.
17-Mert et al.
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نوآوری استراتژی

 -2-2انووواخ خوودمات محصووولمحووور و

 ،برای انتقال تمرکز کسبوکتار ،از

طراحی (و فروش) محصوالت فیزیکتی ،بته طراحتی (و

طبقهبندیهای مرسوم

فروش) سیستمی از محصوالت و خدمات ،بترای تحقتق

هنگتامیکتته شتترکتهتتای تولیدکننتتده تتتالش کننتتد

تقاضاهای ویژه مشتریان تعریف کردند .اگرچته بعیتی

ترکیبتتی از ختتدمات-محصتتول صتتنعتی را ارائتته کننتتد،

از شرکتها موفق شدهاند پتانسیل تجاری خدمات را بته

ارزیابی ارزش کسبوکار هتر ختدمت-محصتول بترای

مزیتتت رقتتابتی ارزشتتمند تبتتدیل کننتتد ،بستتیاری در ایتتن

آنان کاری چالشآور است .یکی از راههای کاهش این

مسیر ،با مشکالتی مواجه شدهاند؛ زیرا اصتواله ،ورود بته

چتتالش ،طبقتتهبنتتدی انتتواع ختتدمات-محصتتول ،بتته

ارزش ،عمدتاً در

ارزش ،عمدتاً در

سیستم محصول -خدمت

محتوای خدمات،
است

محتوای محصول،
محتوایخدمات( نامشهود)

است.
محتوای محصول(مشهود)

خدمت خالص

نتیجه محوری

محصول محوری

استفاده محوری

 -مدیریت عملکرد

 -لیزینگ محصول

 -خدمات مشاوره

 -پرداخت در ازای

 -اجاره محصول

 -نگهداری

محصول خالص

 -قطعات یدکی

نتیجه عملکرد محصول

-

شکل .8اجزای سیستم محصول-خدمت در مدل تاکر (.)3334
منطق مدل کستبوکتار استت .سته

ایتتن کستتبوکتتار ،چتتالشبرانگیتتز استتت .درواقتتع ،ایتتن

گروههایی ،براسا

شرکتها به نوعی با «تناقض خدمات »8مواجه میشوند.

نتتتوع شتتتناختهشتتتده از متتتدلهتتتای کستتتبوکتتتار،

تنتاقض ختتدمات هنگتتامی ایجتتاد متیشتتود کتته بتتاوجود

محصتتولمحتتوری ،4استتتفادهمحتتوری ،5نتیجتتهمحتتوری

1

سرمایهگذاری فراوان در توستعة کستبوکتار ختدمات،

است که امکان توزیع انواع خدمات-محصول صنعتی را

انجام این فعالیتها ،درآمد چندانی را بترای شترکتهتا

روی ی

پیوستار ،فراهم میکنند .شکل  ،8این روند را

ایجاد نمیکند .غلبه بر ایتن چتالش نیازمنتد شتکلدهتی

نشان میدهد (تاکر.)3334 ،1

راهبرد مناسب برمبنای شناسایی و طبقهبنتدی انتواع

پاریدا و همکاران ،)3384(1با بهترهگیتری از نگتاهی

ختتدمات ،ایجتتاد ستتاختار ستتازمانی مناستتب ،متتدیریت

کلنگتر بته سیستتمهتای ختدمت-محصتول صتنعتی ،بتا

ی

فرهنت ت

ستتتازمانی و رقابتتتت و  ...استتتت (بورتتتتون و

همکاران 3385 ،3و اوهواناینن و هاکاال.)3384 ،2

1-service paradox
2-Burton et al.
3-Ohvanainen & Hakala

شناستتایی انتتواع ختتدمات–محصتتول ارائتتهشتتده در 23
شرکت تولیدکنندة کتاالی صتنعتی ،چگتونگی ترکیتب
4-Product-Oriented
5-Use-Oriented
6-Result-Oriented
7-Tukker
8- Parida et al.
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خدمات مختلف و اثرات مالی آنها را مشخص ستاخته و

دربارة فرایند مشتری-33 ،مشتاوره دربتارة کستبوکتار

 81نوع خدمت را در قالب  4مدل کسبوکار مختلتف،

مشتری–32 ،لیزین

شامل :خدمات سطح پایه ،خدمات پشتیبانی و نگهداری

 -35اجتتارة بلندمتتدت -31 ،استتتفادة مشتتترک از ی ت

محصول ،خدمات تحقیق و توسعه و ختدمات عملیتاتی،

محصول-31 ،ائتالف چنتد شترکت در استتفاده از یت

طبقهبندی کردهاند .گایاردیلی )3384(8با بررسی تجربتة

محصتتول-31 ،ختتدمات پرداختتت برمبنتتای استتتفاده از

 881شتترکت فعتتال در فراینتتد ختتدماتیشتتدن 23 ،نتتوع

محصتتول-33 ،بتترونستتپاری و -23ختتدمات پرداختتت

خدمت مختلف شناسایی کرده و در سه گتروه ختدمات

برمبنای نتیجة فعالیت محصول.

محصولمحور ،استفادهمحور و نتیجهمحتور ،طبقتهبنتدی
کرده است .باتوجته بته جامعیتت ایتن متدل کته حاصتل

-34 ،اجارة کوتاه متدت محصتول،

موقعیت این  23نوع خدمت ،در مدل سته بعتدی در
شکل  3نشان داده شده است.

تحقیق گسترده بوده و شایان توجه محققان بسیاری قترار
گرفته است ،در این پژوهش ،به فهرست این ختدمات و
موقعیتتت آنهتتا در متتدل ستته بعتتدی اشتتاره متتیشتتود تتتا
شرکتها ،بتوانند بر مبنای استراتژیهتای ختود و میتزان
اهمیت به محصول یا خدمات و برحسب نوع رابطة خود
با مشتریان ،موقعیت کنونی خود را با این مدل ختدماتی،
مقایسه کرده و نقشة توسعة کسبوکار مناستب را بترای
خود ترسیم کنند.
این خدمات ،عبارت انتد از-8 :تحویتل محصتول در
محل-3 ،نصب محصول و راهاندازی-2 ،تحویل قطعات
یدکی و مصرفی-4 ،بهروزآوری و ارتقای محصول-5 ،
بازسازی و نوسازی محصول-1 ،بازیافتت محصتول-1 ،
ختتتدمات متتتالی-1 ،ختتتدمات بازرستتتی-3 ،تعمیتتتر و
نگهتتتتداری-83،ختتتتدمات وارانتتتتتی-88 ،نگهتتتتداری
پیشتتگیرانه-83 ،قتترارداد نگهتتداری کامتتل-82 ،ارائتتة
مستندات مشتاوره و ستایر ختدمات-84 ،تشتکیل جلستة
ویژة مسائل محصول -85 ،تشتکیل جلستة ویتژة مستائل
فراینتتتد مشتتتتری -81 ،تشتتتکیل جلستتتة ویتتتژة مستتتائل
کسبوکار مشتتری-81 ،آمتوزش مترتبط بتا محصتول،
-81آموزش مترتبط بتا فراینتد-83 ،آمتوزش مترتبط بتا
کسبوکار-33 ،مشاوره دربتارة محصتول-38 ،مشتاوره
1-Gaiardelli

شکل .3مدل سه بعدی گایاردلی()3384
براک

و ویسینتین ،)3381( 3مدلی هشتتبخشتی بتا

اجزای مشابه با سایر متدلهتا طراحتی کتردهانتد .برختی
دیگر از انواع طبقهبندیهای خدمات ،به تفکیت

منتابع

مختلف پژوهش ،در پیوست 8آورده شده است.
-3-2سوونجش دامنووة (وسووعت و ق)وو
کسبوکار خدمات صنعتی
ازآنجاکتته پیشتتنهادهای ارزشتتی (انتتواع ختتدمات-
محصتتول) ،بتتهنتتوعی اجتتزای مهتتم و کلیتتدی متتدل
کسبوکار ،محسو میشتوند (ریتتز و همکتاران3385 ،2
و پیرونی وهمکاران ،)3381 4ارائة روشی برای تعیین میتزان
وسعت و عمق این ختدمات از اهمیتت بستیاری برختوردار
2-Brax &Visintin
3 - Writs et al.
4 - Pieroni et al.
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است .محققان ،دامنتة کستبوکتار ختدمات صتنعتی را بته

خودرو پرداخته اند؛ بنابراین برای انجام این پتژوهش ،از

روشهتتای مختلتتف ،عملیتتاتی متتیکننتتد .8متتارتینز و

منابع و مشاوره یکی از محققان خارجی فعتال در حتوزة

همکاران ،)3338(3پیچیدگی ساختاری خدمات را با تعتداد

خدمات بهره گرفته شد.

ختتدماتی کتته شتترکت بتته مشتتتریان ختتود ارائتته متتیکنتتد،
انتتدازهگیتتری کردنتتد .هتتامبور

و همکتتاران،)3332(2

استتتراتژی کستتبوکارهتتای ختتدماتمحتتور را بتتا دو نتتوع
ستتنجش ،مفهتتومستتازی کردنتتد :اولتتین ستتنجش ،تعتتداد
خدمات ارائهشده که نشاندهندة پتنج طبقتهبنتدی اصتلی و
 23ختتدمت استتت؛ دومتتین ستتنجش ،تأکیتتدی استتت کتته
شرکت روی خدمات دارد؛ یعنی شرکت تا چه حد فعاالنته
بر انواع مختلف خدمات هنگام فتروش بته مشتتریان تأکیتد
میکند .جباور و همکتاران ،)3383(4پتنج نتوع طبقتهبنتدی
خود را براسا سه بعد :تعتداد ختدمات ارائتهشتده ،تعتداد
مشتریانی که خدمات به آنها ارائه متیشتود و میتزان تأکیتد
شرکت بر ارائتة ختدمات ،ارزیتابی کردنتد .نیلتی،)3331(5
وسعت کسبوکتار ختدمات را ،بتا بررستی حجتم درآمتد
بنگتاه تعیتتین کتترده استتت .پارتتتانن و همکتتاران،)3381(1
برمبنای دو بعد :میزان اهمیت خدمات ارائهشده به مشتتریان
و تأثیر متالی ختدمات پیشتنهادی بتر عملکترد شترکت ،بته
سنجش دامنة خدمات پرداختند.
در بررسی منابع داخلی بتا جستتجوی وا ة ختدمات،
در لیست مقاالت و پایاننامههای موجود ،پژوهشتی کته
بتتر توستتعة ختتدمات محصتتولمحتتور-بختتش مهتتم متتدل
کسبوکار در شرکتهای تولیدکننده -متمرکتز باشتد،
مشاهده نشد .این منتابع ،عمتدتاه بتر ارزیتابی ختدمات از
نگاه مشتری ،شناسایی عوامل مؤثر بتر کیفیتت ختدمات
پ

از فروش یا استراتژیهای مرتبط بتا آن ،در صتنعت
1-Operationalize
2 -Martinez et al.
3 - Homburg et al
4
-Gebauer et al .
5
-Neely
6
- Partanen et al.

 -3روششناسی پژوهش
برای سنجش دامنة کسبوکتار ختدمات ،عنصترکلیدی
مدلهای کسبوکار ،نیاز به شناسایی آیتمهای ختدمات
و ارائة مدل طبقتهبنتدی و نیتز طراحتی ابتزاری مناستب،
برای سنجش و عملیاتی سازی دامنة توسعة کستبوکتار
خدمات است؛ پ

برای تدوین ابزار ستنجش ،از روش

ترکیبتی و چندمرحلتهای ،بتا استتناد بته پیشتینة تحقیتق و
دیتتتدگاه خبرگتتتان استتتتفاده شتتتده استتتت .باتوجتتتهبتتته
تخصصتتیبتتودن ختتدمات محصتتولمحتتور ،انتختتا
خبرگان ،با استناد به تجربة  38ستالة محقتق ،در صتنعت
تولید ماشینآالت و تجهیزات سنگین و نیتز بهترهگیتری
از نظرات ی

مشاور برجستة ماشینآالت انجتام گرفتته

و مرتبطبودن فعالیت فعلی این خبرگتان بتا کستبوکتار
ختتدمات نیتتز لحتتاا شتتده استتت .بتترای تهیتتة آیتتتمهتتای
پرسشتتنامه و ایجتتاد ستتازه ،نخستتت بتتا انجتتام فراینتتد
جستتتجوی متتنظم ،در بانتت

هتتای اطالعتتاتی مقتتاالت

خارجی و بررسی عناوین و خالصة  843مقالة مترتبط بتا
سیستمهتای ختدمت-محصتول و ختدماتمحتوری31 ،
مقالتتة متترتبط بتتا انتتواع ختتدمات  -محصتتول صتتنعتی و
مدلهای کسبوکار و روشهای طبقتهبنتدی ختدمات،
انتختتا و فهرستتتی از تمتتامی ختتدمات موجتتود در ایتتن
مقاالت ،تهیه شد .برمبنای فهرست تهیتهشتده کته حکتم
منبع دانشی مناسب را داشت ،با  5نفتر از خبرگتان فعتال
صتتنعت در بتتزر تتترین شتترکتهتتای دارای ناوگتتان
تجهیتتزات ستتنگین و بتتا تجربتتة زیتتاد در ارائتتة ختتدمات
محصتتولمحتتور مصتتاحبههتتایی انجتتام گرفتتت .ایتتن
شرکتها ،در زمرة سازمانهایی بودند که خدمات آنتان
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را ستازمانی نظتتارتی نیتز ارزیتتابی کترده بتتود .باتوجتهبتته

گوی تة ترکیتتبشتتده ،تعتتداد  23گویتته از مقتتادیر الزم،

ستتترآمدبودن شتتترکت آلفتتتا ،در ارائتتتة برنامتتتههتتتا و

برخوردار بوده و برای تولید مقیا

مناسب ،در ستنجش

استتتراتژیهتتای ختتدماتمحتتوری ،بتته طریتتق مشتتابه،

چهار سازه ،انتخا شد و پرسشنامة نهایی شکل گرفتت

مصتتاحبهای نیتتز بتتا متتدیر ختتدمات ایتتن شتترکت انجتتام

(پیوست  .)3پرسشنامة تحقیق ،حاوی دو گونه سؤاالت،

گرفت .با تجمیع انواع خدمات حاصل از منابع پتژوهش

شامل ستؤال هتای اصتلی و ستؤالهتای شناستایی استت.

و مصاحبهها ،فهرستی  52آیتمی در فایتل اکستل ایجتاد

سؤالهای اصلی ،مرتبط با تعیین استتراتژیهتای مناستب

از پاالیش و حتذف متوارد تکتراری ،فهرستت

خدماتی و مدلهای کستبوکتار و بته تعتداد  23گویته

اولیه ای بته تعتداد  21آیتتم ختدماتی مشتخص شتد کته

پیوستتتار هفتتت درجتتهای لیکتترت

شد .پ
براسا

رایجترین طبقته بنتدی ختدمات ،کته در پیشتینة

استتت کتته بتتر استتا

اندازه گیری شده استت .ایتن گویتههتا ،براستا

پیشتینة

تحقیق شناسایی شده بود ،در  4طبقه شاملِ خدمات فنتی

پتتژوهش و نظتتر خبرگتتان ،در دو وضتتعیت-8 :برختتورد

و بهینهسازی محصول ،خدمات تحقیقوتوسعه ،ختدمات

فعاالنة سازمان در ارائة ختدمت تعیتینشتده و  -3میتزان

کستتبوکتتار مشتتتری ،ختتدمات بتتهاشتتتراکگتتذاری

تأثیرگذاری خدمت تعیین شتده ،روی ستودآوری کلتی

اطالعتتات محصتتول بتتا مشتتتریان ،تقستتیمبنتتدی شتتدند.

سازمان سنجش شدند .برای بررسی اعتبار پرسشتنامه ،از

طبقهبندیها ترکیب شدند تا پایهای برای سنجش ایجتاد

ضرایب آلفای کرونباخ و ضتریب دلتون-گلدیستتین 8و

شود .همچنین وجود این طبقهبندیهای اولیته ،بتهمنظتور

همچنتتین ارزش ویتتژه استتتفاده شتتده استتت .ضتترایب

راهنمایی برای ایجاد و شناخت آیتمهتای ختدمات الزم

کرونباخ و دلون -گلدیستین هر چهار سازه ،بزر تر از

بود .این طبقهبندیها ،نهتنها آیتمهتای ختدمات را نشتان

ارزش

مقدار  3/13است و هر ی

از سازهها ،فقط ی

م تیدادنتتد ،ستتاختار اولیتته بتترای دامنتتة ختتدمات را نیتتز

ویژة بیشتر از ی

مشخص میکردند .قبل از جمعآوری دادهها ،گویههای

سازههاست .با استناد به همسانی درونی پاستخهتا ،اعتبتار

پرسشنامه ،با پاسخهای پیشتنهادی

گویهها ،در سنجش سازه ها تأییتد شتده استت .میتانگین

مناسب یا نامناسببودن گویه در سنجش سازه ،به  3نفتر

واریان

استتخراجشتده 3بترای همتة ستازههتا ،بیشتتر از

از خبرگان ،ارائه شد و با استناد بته اههتار نظتر آنتان ،از

 3/53است که از روایی همگرایی سازهها حمایت کرده

طریق روایتی محتتوایی و بته کتارگیری فرمتول الوشته،

استتت .تتتوان دوم ضتتر همبستتتگی بتتین ستتازههتتا،

بررسی و ارزیابی گویهها انجام گرفتت (در ایتن مرحلته

کوچ

استخراجشده استت کته

خبرگان 5 ،نفر مزبور از حوزة صنعت و  4نفر از شرکت

از روایی تشخیصی سازه پشتیبانی کترده استت .بنتابراین

از فتروش

روایی گویههای هر چهار سازه تأیید شده است .با توجه

آلفا ،مدیر پشتیبانی فنتی ،متدیر شتبکة ختدمات و امتور

بته اینکته آیتتتمهتا ،از مطالعتة دقیتتق منتابع پتژوهش و بتتا

ختدمات و تعمیترات صتحرایی ،بتا

مشارکت خود خبرگان تهیته شتده استت ،در خصتوص

میانگین سابقة فعالیت حدود  33سال بودند) .مقدار الزم

میزان دشواری ،عتدم تناستب ،ابهتام عبتارات یتا وجتود

استخراجشده در ی

آلفا ،شامل مدیرعامل شترکت ختدمات پت
نمایندگیها ،رئتی

دارند که نشاندهندة ی

تر از میانگین واریان

بعدی بتودن

برای مناسب بودن گویه در سنجش سازه برای ارزیابی 3
خبتتره 3/11 ،استتت .براستتا

معیتتار الوشتته ،از میتتان 21

Cronbach's alpha and Dillon-Goldstein's rho
AVE
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نارستتایی در معتتانی کلمتتات ،باتوجتتهبتته بازخوردهتتای

بتتودن فعالیتتت واحتتد ستتازمانی بتتا تتتدوین برنامتتههتتا،

دریافتی ،تغییرات الزم در پرسشتنامه انجتام شتد و بترای

استراتژی ها و عملیات خدمات ،سابقة فعالیت ،ارتباط بتا

اطمینان کامل از مناسب بودن پرسشتنامه ،قبتل از ارستال

فعالیتتتهتتای ختتدماتی ستتازمان مشتتتریان و نظتتر مشتتاور

برای مخاطبان ،سه نفر از کارشناسان حوزة ختدمات ،در

مدیرعامل در خدمات ،انجام گرفته است .پ

از انجتام

سه شرکت تابعة آلفا (حوزة معدن ،راهسازی و خدمات

نظرسنجی 31 ،پرسشنامه تکمیل و تجزیه و تحلیتل شتد.

از اطمینتان ،بترای

ویژگتتی پاستتخگویان ،در جتتداول  8و  ،3آورده شتتده

انجام نظرسنجی ،در اختیار  832نفر از جامعة  843نفتری

است .برای تجزیه و تحلیل دادههای استنباطی ،از تحلیل

از فتروش و مترتبط بتا

چندمتغیری شامل :تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عتاملی

آن در شتترکت آلفتتا و  1شتترکت وابستتته بتته آن قتترار

تأییدی مرتبة اول و دوم ،تحت نترمافزارهتای  SPSSو

گرفت .باتوجهبه تخصصیبتودن کستبوکتار ختدمات،

 LISRELاستفاده شده است .

شهری) آن را تکمیتل کردنتد و پت
شاغل در واحدهای خدمات پ

نمونهگیری به طور هدفمند و باتوجهبه معیارهای مترتبط
جدول  .8فراوانی و درصد فراوانی سطح سازمانی پاسخگویان
ردیف

سطح سازمانی

تعداد

درصد

8

مدیران ارشد و مشاوران

81

8185

3

مدیران میانی و رؤسا

45

4184

2

کارشناسان و تکنیسینها

24

2588

کل

31

جدول  .3فراوانی و درصد فراوانی سابقة کار پاسخگویان
ردیف

سابقه کار

تعداد

درصد

8

 5تا  83سال

82

8284

3

 83تا  85سال

85

8585

2

 85تا 33سال

48

4382

4

بیشتر از  33سال

31

3183

کل

31

 -4تجزیهوتحلیل دادهها و نتایج

کسبوکار خود روی آورند ،الزم است با بهرهگیری از

در بخش پیشینة پژوهش ،به انواع روشهای شناستایی و

روشهتتتای کمّت تی مناستتتب ،وستتتعت و عمتتتق انتتتواع

دستهبندی خدمات صنعتی ،اشاره شد ،اما باتوجهبه تنتوع

پیشنهادهای خدماتی8را تعیین کننتد؛ بنتابراین در ادامته،

دسته بندیها ،دامنة کسبوکار ختدمات و ستنجش آن،

برای تجزیهوتحلیل استنباطی و استتخراج نتتایج تحقیتق،

چگونه باید انجام گیرد؟ برای اینکه شرکتها بتوانند بته
تعیتتین استتتراتژیهتتای مناستتب ختتدماتی و متتدلهتتای

1

-Service Offerings

تعیین دامنة توسعة کسبوکارهای خدمات محصول محصور ،در شرکتهای تولیدکنندة کاالهای صنعتی 11 /

از تحلیتتل عتتاملی اکتشتتافی و تأییتتدی مرتب تة اول و دوم

مقدار ارزش ویژة 8باالتر از ی

استفاده شده است.

یعنی خدمات کسب وکار مشتری ،دارای ارزش ویژه به

 -1-4نتایج تحلیل قاملی اکتشافی
تحلیتتتل عتتتاملی اکتشتتتافی ،براستتتا

مقدار  1/251و واریان

وجود دارد .عامتل اول

تبیتینشتده بته مقتدار ،28/111

متتتاکزیمم

عامتتل دوم ،ختتدمات بتتهاشتتتراکگتتذاری اطالعتتات

درست نمایی با تغییر اریبی (پروماک ) برای  23گویته،

محصول با مشتریان ،دارای ارزش ویژه به مقتدار 3/133

اجرا شده است .در فرایند تحلیل ،خدمات بارگیریشده

تبیتینشتده بته مقتدار  ،82/334عامتل ستوم،

در ی ت

و واریان

عامتتل و ختتدامات دارای بتتار عتتاملی کمتتتر از

ختتدمات تحقیتتقوتوستتعه ،دارای ارزش ویتتژه بتته مقتتدار

 ،3/43حذف شدهاند .این بررسیها ،در سه مرحله انجام

 3/213و واریان

تبیینشده بته مقتدار  88/132و عامتل

گرفته است .در اولین تحلیل عتاملی اکتشتافی (براستا

چهارم ،خدمات فنتی و بهینتهستازی ،دارای ارزش ویتژه

سی و دو گویه) ،هشت مؤلفه استتخراج شتد و بتا توجته

به مقدار  8/123و واریان

به شرایط گفتهشده ،پنج گویه (ختدمات نصتب و بهتر

بوده و  11/125درصد از واریتان

بترداری ،ختدمات بازستازی محصتول و مجموعتههتا،

چهار عامل تبیین شده است .تعداد شش گویته در عامتل

خدمات بهروزآوری و ارتقای محصول ،پشتیبانی فنتی

اول ،بارگیری شد که بتا ختدمات کستبوکتار مشتتری

بتترای محصتتوالت مشتتابه دیگرتولیدکننتتدگان یتتا

مرتبط است .تعداد پنج گویه در عامل دوم بارگیری شد

عرضهکنندگان و خدمات مالی) از مدل حذف شدهاند.

کتته متترتبط بتتا ختتدمات بتتهاشتتتراکگتتذاری اطالعتتات

بیستتت و

محصول با مشتریان است .تعداد پنج گویه در عامل سوم

هفتتت گویتته) ،شتتش مؤلفتته استتتخراج شتتد و باتوجتتهبتته

بتارگیری شتد کته مترتبط بتا ختدمات تحقیتق و توستعه

شتترایط گفتتتهشتتده ،هفتتت گویتته (ایجتتاد سیستتتمهتتای

است .تعداد چهار گویه نیز در عامتل چهتارم ،بتارگیری

سفارشدهی برای مشتریان ،خدمات بازرسی و ارزیابی/

شتتد کتته بتتا ختتدمات فنتتی و بهینتتهستتازی متترتبط استتت.

تشخیص عیتو محصتول ،ارائتة ختدمات بترای تحقتق

بنابراین بیشتترین درصتد تبیتین واریتان  ،بتهترتیتب بته:

نتایج موردانتظار مشتری ،ختدمات اجتارة ماشتینآالت،

ختتدمات کستتبوکتتار ،ختتدمات بتتهاشتتتراکگتتذاری

خدمات بیمه ،تأمین منابع انسانی برای پیمانکار ،محاستبة

اطالعات محصول ،خدمات تحقیق و توستعه و ختدمات

هزینة منفعت برای کسبوکار و فعالیتتهتای مشتتری)،

فنی و بهینهسازی ،اختصاص یافته است.

در دومتین تحلیتل عتاملی اکتشتافی (براستا

تبیین شتده بته مقتدار 3/813
ختدمات بته کمت

از مدل حذف شدهاند .در سومین تحلیل عاملی اکتشافی

 -2-4نتایج تحلیل قاملی تأییدی

(براسا  33گویه) ،چهتار مؤلفته استتخراج شتد و همته

خدمات انتخا شده در مرحلة اول با تحلیتل عتاملی

گویتههتتا از شترایط الزم ،برختتوردار شتدهانتتد .شتتاخص

تأییدی مرتبة اول ،بررسی شده و براسا

شتاخصهتای

کایزر -میر -اولکین ( )KMOبه مقدار  3/134و سطح

برازندگی چهار مدل ،بهصورت سازة برونزا و براستا

تتر از  3/35مشتاهده

بیست خدمت ،انعکاسی از مؤلفهها بترازش شتده استت.

معناداری آزمتون بارتلتت کوچت

شده است .نتایج تحلیتل نشتان متیدهتد چهتار عامتل بتا

نتایج مدل اول ،نشاندهندة آن استت کته شتاخصهتای

1

-Eigenvalues
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برازندگی مدل ضعیف استت ( RMSEA= 0.098,

نیتتز بتته دلیتتل ضتتعف شتتاخصهتتای برازنتتدگی متتدل

)GFI = 0.75؛ درنتیجه گویة «ارائة خدمات آموزشی

( )RMSEA= 0.083, GFI = 0.80گویة «تتأمین

در خصتتوص فراینتتدهای مشتتتری» از مؤلفتتة ختتدمات

ماشین آالت دست دوم» از مؤلفة ختدمات کستبوکتار

کسب وکار حذف شده است .همچنین در مدل دوم ،بته

حتتذف شتتده استتت .در متتدل چهتتارم ،شتتاخصهتتای

دلیل ضعف شاخصهای برازندگی مدل ( =RMSEA

برازنتتتدگی ،از مقتتتادیر و تتتتوان الزم برختتتوردار بتتتوده

 )0.10, GFI = 0.76گویة «انجام خدمات تحقیقاتی

()RMSEA= 0.078, GFI = 0.82؛ بنابراین مدل

و تجزیتته و تحلیتتل مشتتکل بتترای مشتتتریان» از مؤلفتتة

نهایی با هفده گویه ،تأیید شده است.

خدمات تحقیقوتوسعه ،حذف شده است .در مدل ستوم
جدول  .2ضرایب و آزمون بارهای عاملی مدل در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول
سازه
خدمات فنی و
بهینهسازی
خدمات تحقیق و
توسعه
خدمات
کسبوکار
خدمات به
اشتراک گذاری
اطالعات محصول
بامشتریان

گویه
OS1
OS2
OS4
OS5
RADS1
RADS2
RADS3
RADS4
BS2
BS3
BS4
BS5
PISS1
PISS2
PISS3
PISS4
PISS5

بارعاملی
غیراستاندارد
1.51
1.26
1.15
1.43
1.64
2.34
1.67
1.62
1.21
1.59
1.61
1.55
1.26
1.67
1.43
1.71
1.47

بارعاملی استاندارد

آمارة t

ضریب تشخیص

0.85
0.72
0.66
0.68
0.67
0.90
0.79
0.70
0.65
0.68
0.83
0.79
0.67
0.81
0.75
0.77
0.65

9.33
7.45
6.78
6.98
7.04
10.65
8.85
7.51
6.67
7.12
9.24
8.68
6.95
9.05
8.06
8.38
6.71

0.72
0.51
0.44
0.46
0.45
0.81
0.63
0.49
0.42
0.47
0.69
0.63
0.45
0.66
0.56
0.59
0.42

در این مرحله ،شاخصهای برازنتدگی متدل شتامل:

برازندگی نسبی( )PGFIبا مقتدار  ،3/18ریشتة خطتای

شتتاخص برازنتتدگی( )GFIبتتا مقتتدار  ،3/13شتتاخص

میتتانگین مجتتذورات تقریتتب( )RMSEAبتتا مقتتدار

نتترمشتتده برازنتتدگی( )NFIبتتا مقتتدار  ،3/14شتتاخص

 3/311و مربتتتع کتتتا بهنجارشتتتده 8بتتتا مقتتتدار  8/15از

برازنتتدگی تطبیقتتی( )CFIبتتا مقتتدار  ،3/33شتتاخص

سازگاری و توافق مدل نظریتهبنیتاد بتا دادههتای تجربتی

برازندگی فزاینده( )IFIبا مقدار  ،3/32شاخص نرمشده

حمایت کرده است.

برازنتتدگی نستتبی( )PNFIبتتا مقتتدار  ،3/13شتتاخص
1

-Chi-Square/ Degrees of Freedom
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نمودار .8ضرایب بارعاملی استاندارد رابطة بین شاخصها و سازهها در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول
نتایج نشان میدهد که شتاخصهتای بتهکاررفتته در

شده است.

ستتنجش ستتازههتتا ،مناستتب بتتوده و از توانمنتتدی الزم و
کافی برای سنجش سازههای مفروض برختوردار استت.

نتایج تحلیل قاملی تائیدی مرتبة دوم

نتایج بخش انتدازهگیتری متدل پتژوهش شتامل بارهتای

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم ،با استناد به نتایج تحلیتل

عتتاملی استانداردنشتتده ،بارهتتای عتتاملی استانداردشتتده،

عاملی اکتشافی ،از چهار مؤلفه و عتاملی اصتلی بررستی

آمارة آزمون ضرایب عاملی و ضرایب تشخیص هری

شده است .در این مدل ،رابطة هفده متغیر

از گویه ها در جدول شمارة  2و نمودارهتای 8و ،3ارائته

نمودار .3آمارة آزمون بارعاملی رابطة بین شاخصها

و ستتتازههتتتا در تحلیتتتل عتتتاملی تأییتتتدی مرتبتتتة اول
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مشاهدهشده با چهار سازه و رابطتة چهتار ستازه بتا ستازه

پنج گویه بررسی شده است .همچنین رابطة چهار مؤلفه:

اصلی ،برازش شده است .برای ارزیابی ستازگاری متدل

خدمات فنی و بهینتهستازی ،ختدمات تحقیتق و توستعه،

پژوهش با مدل نظری ،به سه گروه شاخص مطلق ،نسبی

ختتدمات کستتبوکتتار و ختتدمات بتتهاشتتتراکگتتذاری

و تعدیلیافته ،استناد شده استت .شتاخص برازنتدگی بتا

اطالعات محصول با مشتریان با عامل اصلی ،یعنی دامنتة

مقدار  ،3/13شاخص نرمشده برازندگی با مقتدار ،3/14

ختتدمت ستتازمان بررستتی شتتده استتت .بارهتتای عتتاملی

شتتاخص برازنتتدگی تطبیقتتی بتتا مقتتدار  ،3/33شتتاخص

استانداردشدة همة گویهها در ارتباط با مؤلفتة مفتروض،

برازنتتدگی فزاینتتده بتتا مقتتدار  ،3/33شتتاخص نتترمشتتدة

دارای مقادیر مثبت و بزر تتر از  3/43و آمتارة نستبت

برازندگی نسبی بتا مقتدار  ،3/1318شتاخص برازنتدگی

بحرانتتی آنهتتا بتتزر تتتر از  8/31و  3/51استتت کتته بتته

نسبی با مقدار  ،3/18ریشتة خطتای میتانگین مجتذورات

صورت معنادار ،از پذیرفتنی بودن روایی گویههتای هتر

تقریب با مقدار  3/313و مربع کای بهنجارشده با مقتدار

ی

از مؤلفهها پشتیبانی شده است .همچنتین رابطتة بتین

 ،8/11از مطابقت مدل نظری با دادههای تجربی حمایت

هر ی

کرده است.

مثبت و آمارة نستبت بحرانتی آنهتا بتزر تتر از  8/31و

از مؤلفهها با عامتل اصتلی مفتروض بتهصتورت

ارزیابی مدل اندازهگیری :در ایتن متدل ،رابطتة بتین

 3/51است که از وجود رابطة مثبت و معنتادار ،حمایتت

از چهتار مؤلفته  ،بته روش

شتتده استتت .بنتتابراین شتتواهد گتتردآوریشتتده از نمونتة

تحلیل عاملی اکتشافی ،شاملِ خدمات فنی و بهینهستازی

آماری ،حاکی از آن است که هتر یت

از چهتار مؤلفته

دارای چهار گویه ،خدمات تحقیق و توسعه دارای چهار

با عامل اصلی یعنی خدمات شرکت  ،دارای رابطة مثبت

گویه ،خدمات کسبوکار دارای چهار گویه و خدمات

و معنادار است .نتتایج بختش انتدازهگیتری و ستاختاری

به اشتراک گذاری اطالعات محصول بتا مشتتریان دارای

مدل در جداول  5و  1و نمودار  ، 2ارائه شده است.

گویه های مرتبط با هتر یت

نمودار .2ضرایب بار عاملی استاندارد بین گویهها و سازهها ،در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم
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جدول  .5بار عاملی مؤلفهها با عامل اصلی دامنة خدمات در تحلیل عاملی مرتبة دوم
مؤلفه
عامل اصلی

نتایج ضرایب ،آمارة آزمون و ضریب تشخیص
بار عاملی یا

آمارة t

ضریب تشخیص

0.43

2.32

0.17

دامنه خدمات

RADS

خدمات تحقیق و توسعه

0.55

2.51

0.29

شرکت

BS

خدمات کسبوکار

0.82

-

0.63

0.48

2.41

0.22

عالمت اختصاری

سازه

خدمات فنی و

OS

PISS

بهینه سازی

خدمات به اشتراک گذاری
اطالعات محصول

ضریب گاما

جدول  .1ضرایب و آزمون بارهای عاملی مدل در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم
سازه
خدمات فنی و
بهینهسازی

خدمات تحقیق و توسعه

خدمات کسبوکار
خدمات بهاشتراک گذاری
اطالعات محصول با
مشتریان

گویه
Os1
OS2
OS4
OS5
RADS1
RADS2
RADS3
RADS4
BS2
BS3
BS4
BS5
PISS1
PISS2
PISS3
PISS4
PISS5

بارعاملی

بارعاملی

غیراستاندارد

استاندارد

1.52
1.27
1.14
1.41
1.65
2.31
1.67
1.65
1.22
1.58
1.61
1.54
1.28
1.67
1.44
1.69
1.45

0.86
0.72
0.66
0.67
0.67
0.89
0.80
0.71
0.66
0.68
0.83
0.79
0.68
0.81
0.75
0.76
0.64

آمارة t
6.92
6.33
6.44
7.14
6.72
6.12
5.60
6.42
6.27
6.72
6.31
6.38
5.54

ضریب
تشخیص
0.73
0.52
0.43
0.45
0.45
0.79
0.63
0.51
0.43
0.46
0.69
0.63
0.46
0.66
0.56
0.57
0.41

ج)عبندی و مالحظات

جانبی و خدمات وارانتی است کته متیتتوان از آنهتا ،بتا

همتتانطتتور کتته گفتتته شتتد ،نتیجتتة ستتنجش  81گزین تة

عنوان «خدمات دورة عمر محصول» نیز نام بترد .دومتین

خدمات طبقهبندیشتده در  4عامتل استت .در مجمتوع،

بعتتد ،ختتدمات تحقیتتقوتوستتعه استتت کتته شتتامل  4نتتوع

یافتهها نشان میدهد دامنة کسبوکار خدمات ،شتامل 4

خدمت ،چون سفارشتیستازی محصتول بترای مشتتری،

بعد یا «بسته» از خدمت است .اولین بعد ،خدمات فنتی و

طراحتتی و ایجتتاد محصتتول نمونتته ،انجتتام مطالعتتات

بهینهسازی است کته شتامل  4نتوع ختدمت ستاده ماننتد

امکانسنجی برای مشتری ،تجزیهوتحلیل قابلیت ستاخت

تعمیر ،نگهداری ،متدیریت قطعتات یتدکی و تجهیتزات

است .سومین بعد ،خدمات کسبوکتار مشتتری ،شتاملِ
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ختتدمات واستتطهگتتری خریتتد و فتتروش ماشتتینآالت

این توستعه بهترة الزم را بگیترد؛ در حتالیکته براستا

دستتتتدوم ،ختتتدمات تشتتتکیل انبتتتار ماشتتتینآالت و

نتایج حاصلشده از این متدل ،شترکت بایتد نخستت در

انبارداری ،مدیریت پرو ههای مشتری ،خدمات مشتاوره

به تجربته و توانمنتدی الزم برستد و

فرایندمحور و مشاوره کسب وکارمحور است .ازآنجاکه

خدمات گروه ی
سپ

به انتخا خدمات سطوح بعد اقدام کند.

این ختدمات بتر فراینتدهای مترتبط بتا مشتتری متمرکتز

همانطتور کته گفتته شتد ،هتدف ایتن مقالته ایجتاد

هستتتند ،باتوجتتهبتته ادبیتتات موضتتوع ،متتیتتتوان آنهتتا را

ابتتزاری بتترای انتتدازهگیتتری و عملیتتاتیستتازی حیطتته

«خدمات عملیاتی» نیتز نامیتد .بعتد چهتارم ،ختدمات بته

کسبوکار خدمات صنعتی است .این سنجش بر استا

اشتراکگذاری اطالعات محصول با مشتتری استت کته

ویژگی های کلیدی مبتنتی بتر ادبیتات پتژوهش و دانتش

شاملِ نمایش محصوالت ،برگزاری سمینارهای مختلتف

حاصلشتده از مصتاحبههتای خبرگتان انجتام شتده و از

برای مشتریان ،ارائة خدمات پشتیبانی مشتتریان از طریتق

طریق تحلیل کمّی دادههتای تجربتی اعتبارستنجی شتده

تلفن ،آموزشهای محصولمحور ،خدمات تهیته و ارائتة

است .با انجام این تحقیق ،نهتنهتا فیتای جدیتدی بترای

اسناد و مدارک محصول و راهنمتای کتاربری سفارشتی

پژوهش ،در خصوص کستبوکارهتای ختدماتمحتور

برای مشتری است .ازآنجاکه این نوع از خدمات ،بهطور

ایجاد میشود ،پژوهشگران میتوانند از این اندازهگیری

متداول ،برای جذ مشتریهتای جدیتد و کستبوکتار

بتتهمثابتته ستتاختاری بتترای بررستتی دامنتتة کستتبوکتتار

محصوالت صنعتی استفاده میشود ،میتتوان آنهتا را بتا

خدمات ،در پتژوهشهتای ختود استتفاده کننتد؛ ضتمن

عنوان «خدمات پیش ازفروش» نیتز دستته بنتدی کترد .بتا

آنکه متیتواننتد بتا استتفاده از معیتار متذکور ،مطالعتات

بررسی وضعیت خدماتی کته در حتال حاضتر ،شترکت

بیشتری را در سطح شرکتهتا بتهمنظتور بررستی اثترات

آلفا ارائه می دهند و مقایسة آنها با نتایج ایتن پتژوهش و

متتالی ختتدمات صتتنعتی روی درآمتتد و رشتتد شتترکت

دریافت نظر خبرگان صنعت ،به نظتر متیرستد روش متا

محصولگرا انجام دهند.

میتوانتد بترای طبقتهبنتدی و تعیتین دامنتة کستبوکتار
ختتدمات در دیگرشتترکتهتتای تولیدکننتتدة کاالهتتای
صنعتی نیز به کار گرفته شتود .نکتتة مهتم آن استت کته

مقالة حاضر ،همچنین بترای متدیران استتراتژی

در

بنگاههای صنعتی به چند دلیل ارزشمند است:
اول :این مقیا

و گویههای آن ،میتوانتد در نقتش

شرکتها باید ابتدا در خدمات سادهتتر ،ماننتد ختدمات

عامل هدایتکنندة مدیریتی برای ارزیابی وضعیت فعلی

به توانمندی و بلتو رستیده باشتند و

کسب وکتار ختدمات استتفاده شتود .بتا بررستی ستبد و

به ارائة خدمات ستطوح بعتدی بپردازنتد .بتهدلیتل

مجموعتتة کنتتونی ختتدمات شتترکت ،متتدیران صتتنعتی

محدودیت فیای نوشتاری ،تنها به کر این نمونه بسنده

متتیتواننتتد نقتتش ختتدمات در متتدل کل تی کستتبوکتتار

میشود که  2سال قبل ،شرکت آلفا بتدون داشتتن یت

شرکت را تجزیهوتحلیل کنند و مهمتر اینکته اهتدافی را

طبقه بندی مناسب از خدمات و بتهدلیتل ارزیتابینکتردن

برای ایجاد و توسعة بیشتر کستبوکتار ختدماتی ختود،

دامنة توستعة ختدمات و ایجتاد توانمنتدیهتای الزم ،بته

تعیین کنند.

گروه چهار و ی
سپ

ارائة خدمات بازسازی و نوسازی ماشینآالت پرداختت

دوم :طبقهبندی ارائه شده به مدیران صتنعتی کمت

که متأسفانه ،باوجود صترف هزینته نتوانستت از مزایتای

میکند که سبد ختدمات را بته گتروههتای منطقتیتتری
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پیوست .8انواع دیگر طبقهبندیهای خدمات
طبقهبندی خدمات

نویسندگان

 خدمات پایه برای محصول فعال (ارائة اسناد و مدارک ،نصب ،تعمیرات) -خدمات نگهداری(تعمیرات پیشگیرانه ،مدیریت قطعات یدکی)

Oliva& Kallenberg,
)(2003

 خدمات حرفهای (تخصصی) (برای مثال مهندسی فرایندمحور  ،تحقیق و توسعه) خدمات عملیاتی(مدیریت عملیات و کارکرد (فانکشن نگهداری) خدمات مصرفی استفادهشدة مشتری صنعتی( مانند تمیزکاری سایت) -خدماتی که به بهبود فرایندهای کلیدی مشتری کم

)Wynstra et al.,(2006

میکند (مانند مشاوره)

 خدمات نیمهتولیدی که مثل ورودی در فرایند نهایی مشتری عمل میکند-خدمات پ

از فروش( قطعات یدکی ،تعمیر ،آموزش پایه ،بازرسی/تشخیص)

 -خدمات پشتیبانیکنندة مشتری (خدمات نگهداری ،مشاوره و بهینهسازی فرایند ،آموزش)

)Gebauer,(2008

خدمات برونسپاری (خدمات نگهداری ،مشاوره و بهینه سازی فرایند ،آموزش پیشرفته) خدمات توسعهای( خدمات طراحی و ساخت ،تحقیق و توسعة فرایندمحور) خدمات تحقیق و توسعه (طراحی فرایند ،مهندسی فرایندمحور ،خدمات بهبود و توسعه) -خدمات پایه برای محصوالت فعال (آموزش محصولمحور ،میز کم

)Gebauer et al.,(2010

 ،خدمات تعمیر)

 خدمات نگهداری (مانند نگهداری پیشگیرانه ،قراردادهای نگهداری کامل) خدمات عملیاتی (مانند مدیریت نگهداری کامل ،مدیریت حمل و نقل قطعات یدکی) -خدمات حوزة محصول برای محصوالت خودی (مانند نصب ،آموزش ،پشتیبانی)

Raddats and
)Easingwood, (2010

 خدمات همراه محصول برای محصوالت طرف ثالث (مانند نصب ،آموزش ،پشتیبانی) خدمات عملیاتی برای محصوالت خودی (مانند خدمات دردستر پذیری محصول) -خدمات دورة عمر محصول (مانند تحویل ،بازرسی و بازیافت)

& Ulaga
)Reinartz,(2011
Raddats and
Kowalkowski 2014

 خدمات کارایی دارایی (محصول) (مانند پایش از راه دور ،سفارشیسازی) خدمات پشتیبانیکنندة فرایند (ممیزی کارایی ،مشاورة حمل و نقل) -خدمات نمایندگی فرایند (مدیریت ناوگان ،مدیریت تأمین)

پیوست .3بخشی از پرسشنامة پژوهش که حاوی آیتمها و سؤاالت است:
سؤاالت
مفهتتوم اعتتداد در مقیتتا

لیکتترت :8:خیلتتی ضتتعیف:3،

-8درارائة خدمت تعیینشده،سازمان تا چه

 -3خدمت تعیینشده ،در میزان سودآوری کلی

اندازه فعاالنه برخورد میکند؟

سازمان تا چه حد تأثیرگذار است؟

ضعیف :2 ،تا حتدودی ضتعیف :4 ،متوستط :5 ،تاحتدودی
قوی :1 ،قوی :1 ،خیلی قوی
آیتم

انواع خدمات

8

خدمات سادة تعمیر

3

خدمات نگهداری و تعمیرات (پیشگیرانه-
پیشرفته)

1

1

5

4

2

3

8

1

1

5

4

2

3

8
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2

خدمات نصب و راهاندازی

4

مدیریت قطعات یدکی و تجهیزات جانبی

5

خدمات وارانتی

1

ایجاد سیستم سفارش برای مشتریان

1

خدمات بازسازی محصول و مجموعهها

1
3
83

خدمات بهروزآوری و ارتقای محصول (نوسازی
و بهسازی و)...
پشتیبانی فنی برای محصوالت مشابه
خدمات بازرسی و ارزیابی /تشخیص عیو
محصول

88

خدمات سفارشیسازی محصول برای مشتری

83

خدمات طراحی و ایجاد محصول نمونه

82

انجام مطالعات امکانسنجی برای مشتری

84

تجزیه و تحلیل قابلیت ساخت

85
81
81

انجام خدمات تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل مشکل
برای مشتریان
تأمین ماشینآالت دست دوم
خدمات واسطهگری خرید و فروش ماشینآالت
دست دوم

81

خدمات تشکیل انبار ماشینآالت و انبارداری

83

مدیریت پرو ههای مشتری

33
38
33
32
34

خدمات مشاوره فرایندمحور و کسبوکارمحور
(برونسپاری خدمات) ...،
ارائة خدمات آموزشی در خصوص فرایندهای
مشتری
انجام عملیات سازمان مشتری که مرتبط با
محصول فروخته شده باشد
خدمات اجارة ماشین آالت
خدمات مالی (لیزین

تسهیم ریس

35
31
31
31

 ،مشاورههای مالی و اخذ وام ،
و)...

خدمات بیمه
تأمین منابع انسانی برای پیمانکار (مشتری) و ایجاد
بان

اطالعات منابع انسانی

محاسبة هزینة منفعت برای کسبوکار و
فعالیتهای مشتری
نمایش محصوالت (ایجاد نمایشگاههای
محصوالت نو و دست دوم ،قطعات )

33

برپایی سمینارهای مختلف برای مشتریان

23

ارائة خدمات پشتیبانی مشتریان از طریق تلفن

28
23

آموزشهای محصولمحور (آموزش فنی به کاربر،
افزایش کارایی ماشین و)...
خدمات تهیه و ارائة اسناد و مدارک محصول و
راهنمای کاربری سفارشی برای مشتری
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