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چکیده
در دنیای امروز که سهم خدمات در اقتصاد کشورها همواره در حال افزایش است ،نوآوری در خدمات و توسعه خدمت
جدید ( ،)NSDبرای بنگاههای خدماتی بسیار مهم و حیاتی شده است .اما علیرغم این اهمیت ،مطالعات کافی در مورد
الگوهای توسعه خدمت جدید در برخی از صنایع خدماتی کشور (مانند اپراتوری تلفن همراه) انجام نشده است .پژوهش
حاضر با هدف پرکردن این شکاف تحقیقاتی و با رویکردی کیفی مبتنی بر مطالعه موردی به بررسی و پیشنهاد الگوی توسعه
خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران پرداخته است .در گام اول ،الگوهای توسعه خدمت جدید در ادبیات موضوع
بررسی و تحلیل شده و الگوی مفهومی توسعه خدمت جدید استخراج گردیده است .در گام بعدی ،از آنجا که الگوی
توسعه خدمت جدید در هر بخش و یا کشوری تحت شرایط خاص آن بخش و کشور مورد مطالعه تفاوت میکند ،مطالعه
ِ
موردی مطالعات انجامشده ،ارائه شده است .در
چندموردی انجامشده و الگوی اولیه توسعه خدمت جدید با تحلیل بین
پایان نیز الگوی پیشنهادی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران با مقایسه و تحلیل الگوهای مفهومی و اولیه
ارائه شده است.
واژگان کلیدی :توسعه خدمت جدید ،تلفن همراه ،مطالعه چندموردی ،الگوی فرآیندی ،ایران
 -1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه عالمه طباطبائی و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ،تهران ،ایران.
 -*2عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات
 -3عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 -4عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

امروﺯه ﺑیشتر تولید ناﺧالﺺ ملﻲ اﻗتﺼاد کشورهای توﺳعهیافته را ﺑﺨﺶهای مبتنﻲ ﺑر ﺧدمات تشکیﻞ مﻲدهند
);Alam, 2013; Tajedini, 2011; Boukis, 2013; Cheng et al., 2012; Carbonell et al., 2012

 .(Menora et al., 2002; Nijssen et al., 2006ایﻦ ﺳهﻢ در ﭼهﻞ ﻗدرت اﻗتﺼادﻱ ﺑرتر دنیا ﺑه  60درﺻد و
در ﺁمریکا ﺑه  80درﺻد رﺳیده اﺳت )ﭼﺴبرو (1391 ،و ﺑیشتریﻦ رﺷد اﻗتﺼادﻱ و اﺷتﻐاﻝﺯایی در ﻗرن  21در
ایﻦ ﺑﺨﺶ پیﺶﺑینیﺷده اﺳت ) .(Alam, 2013; Menora et al., 2002ﺑهایﻦعلت ،ﺑﺨﺶهای ﺧدماتی ﺑرای
مدیران ،مﺤﻘﻘان و ﺳیاﺳتﮔذاران کشورهای توﺳعهیافته و ﺣتی درﺣاﻝتوﺳعه ﺑﺴیار مهﻢ و ﺣیاتی ﺷده
و ایﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑه پیشران اﺻلی اﻗتﺼاد و رﺷد ﺑهرهوری در ایﻦ کشورها تبدیﻞﺷده اﺳت );Alam, 2013

.(Boukis, 2013; Cheng et al.,2012; Carbonell et al., 2012; Melton 2010
در ﺳاﻝهای ﮔذﺷته ،ایران نیﺰ ﺷاهد افﺰایﺶ ﺳهﻢ ﺑﺨﺶ ﺧدمات در اﻗتﺼاد ملی ﺑوده اﺳت .ﺑا توﺟه ﺑه همیﻦ
روند و تﻐییرات مشاﺑه در دیگر کشورها مﻲتوان انتﻈار داﺷت که ﺳهﻢ ﺑﺨﺶ ﺧدمات در اﺷتﻐاﻝ و تولید
ناﺧالﺺ داﺧلﻲ کشور در ﺁینده ﺑاﺯ هﻢ افﺰایﺶ یاﺑد .ﺑاایﻦوﺟود ،دانﺴتهها در مورد نوﺁوری ﺑﺨﺶ ﺧدمات
)ﺑه عنوان مهﻢتریﻦ ﺑﺨﺶ اﻗتﺼاد کشور( ﺑﺴیار ناﭼیﺰ اﺳت )ﭼﺴبرو (1391 ،و نوﺁورﻱ در ایﻦ ﺑﺨﺶ تا ﺣد
ﺑﺴیار ﺯیادﻱ ﺑا ﺑﻲتوﺟهﻲ روﺑهرو ﺷده اﺳت .نکته دیگر در ایﻦ موﺿوﻉ ایﻦ اﺳت که ﺑاوﺟود همﺨوانی روند
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افﺰایﺶ ﺳهﻢ ﺧدمات در اﻗتﺼاد ملی کشورمان ،ترکیﺐ ﺧدمات در مﻘایﺴه ﺑا کشورهای پیشرفته الگویی
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نامشاﺑه را نشان میدهد .ﺑا توﺟه ﺑه ﺁمار ﺻنایﻊ ﺧدماتی در کشورهای پیشرفته ) ،(OECD, 2000مشاهده
میﺷود که درﺻد ﺯیادی اﺯ ﺑﺨﺶهای ﺧدماتی در کشورهای پیشرفته را ﺧدمات مبتنی ﺑر دانﺶ و فناوری
و یا ﺧدمات تﺨﺼﺼی تشکیﻞ میدهد؛ درﺣالیکه در کشور ما ایﻦﮔونه نیﺴت و درﺻد ﺑاﻻیی اﺯ ﺧدمات،
ﺧدمات ﻏیرتﺨﺼﺼی اﺳت و ایﻦ در ﺣالی اﺳت که ﺑﺨﺶ اعﻈﻢ ﺳودﺁوری ،تولید ﺛروت و ﺻادرات در ایﻦ
ﺑﺨﺶ اﺯ ﺧدمات ﺻورت میﮔیرد .یکﻲ اﺯ راههاﻱ ﺑرونرفت اﺯ وﺿﻊ موﺟود ،تشویﻖ ﺑﺨﺶهاﻱ مﺨتلﻒ
ﺧدماتﻲ ﺑه نوﺁورﻱ و ﺣرکت ﺑه ﺳمت ارائه ﺧدمات ﺑا فناورﻱ پیشرفته اﺳت.
فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات ﺟدید 1اﺷاره ﺑه ﺯنجیرههایﻲ اﺯ فعالیتهاﻱ مواﺯﻱ و متوالﻲ ﺑراﻱ تولید ﺧدمات دارد.
ایﻦ فرﺁیند ﺷامﻞ راﺑطه ﺑیﻦ ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ ﺑنگاه ،مشتریان و تﺄمیﻦکنندﮔان اﺳت و نیاﺯمند توﺟه دﻗیﻖ ﺑه
فرﺁیندها و فعالیتهاﻱ منجر ﺑه ارائه ﺧدمت اﺳت ) .(Smith et al., 2007درواﻗﻊ ،فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات
ﺟدید را میتوان ﺑهﺻورت مجموعهای اﺯ فعالیتها ،اﻗدامات ،وﻇایﻒ و ارﺯیاﺑی ﮔاﻡهای مﺨتلﻒ اﺯ تولید ایده
تا ارائه ﺧدمت تعریﻒ کرد ).(Bae & Leem, 2014; Santos & Spring, 2013

امروﺯه توﺳعه ﺧدمات ﺟدید و نﻘﺶ ﺁن در ﺑﻘا و ﺣیات ﺳاﺯمانهای ﺧدماتﻲ ﺑر کﺴﻲ پوﺷیده نیﺴت و ایﻦ
موﺿوﻉ در ﺣاﻝ تبدیﻞﺷدن ﺑه یﻚ نگرانﻲ رﻗاﺑتﻲ ﺑراﻱ ﺑﺴیارﻱ اﺯ ﺷرکتها اﺳت که توﺳعه و مدیریت
موفﻖ ﺁن ،منجر ﺑه دﺳتیاﺑی یﻚ ﺑنگاه ﺑه مﺰیت رﻗاﺑتی پایدار ﺷده و پیشران اﺻلی رﺷد ﺑنگاههای ﺧدمات
مﺤور اﺳت ).(Carbonell & Rodriguez, 2014; Edvardsson et al., 2013; Yoonsoo et al., 2009

ﺑاایﻦﺣاﻝ ،ایﻦ روند پیﭽیده ،وﻗتﮔیر و پرهﺰینه اﺳت .تﻐییرات ﺳریﻊ فناورانه و ﺣجﻢ ﺳرمایهﮔذارﻱ
ﺑاﻻﻱ ﺑنگاهها در توﺳعه مﺤﺼوﻻت و ﺧدمات نوﺁورانه و ﺟدید نیﺰ ﺑاعﺚ ﺷده اﺳت تا هرﮔونه اﺷتباه
در ﺳرمایهﮔذارﻱ و یا روش توﺳعه ﺧدمات و مﺤﺼوﻻت ﺟدید ،ﺑه ﻗیمت عﻘﺐ ماندن اﺯ ﺳایر رﻗبا
تماﻡ ﺷود .ﺑناﺑرایﻦ ﺑراﻱ ﺑنگاهها ﻻﺯﻡ اﺳت تا ﺑهطور کامﻞ تماﻡ فرﺁیندهاﻱ مرﺑوطه را تجﺰیهوتﺤلیﻞ کنند،
کارکرد نﻈاﻡمند ﺑراﻱ توﺳعه و پیادهﺳاﺯﻱ ﺧدمات ﺟدید را توﺳعه داده و ﺑه ﺑﺴﻂ و ﮔﺴترش روشهای
کارﺁمد ﺁن اﻗداﻡ نمایند ) .(Weerawardena & McColl-Kennedy, 2002مهﻢتریﻦ دﻻیﻞ اهمیت و
ﺿرورت انجاﻡ ایﻦ پژوهﺶ ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر اﺳت:
الﻒ -ارائه ﺧدمات ﺑا تولید مﺤﺼوﻻت و توﺳعه فناورﻱها تﻔاوتهاﻱ ماهوﻱ دارد؛ ﺑناﺑرایﻦ نوﺁورﻱ
در ﺧدمات ﺑا نوﺁورﻱ در دنیاﻱ مﺤﺼوﻻت و فناورﻱها )که تﺤﻘیﻘات ،ﺑیشتر ﺑر روﻱ ﺁن متمرکﺰ اﺳت(
تﻔاوت دارد )ﭼﺴبرو .(1391 ،همیﻦطور ،ارائه ﺧدمات و توﺳعه ﺧدمت ﺟدید نیﺰ در ﺻنایﻊ ﺧدماتی
مﺨتلﻒ ،ﺑه دلیﻞ تﻔاوت در اکوﺳیﺴتﻢ و اﻗتضائات ﺁن ﺻنایﻊ ،متﻔاوت اﺳت .علیرﻏﻢ اهمیت روﺯافﺰون
نوﺁوری در ﺧدمات و توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ،ﺷواهد ﺣاکﻲ اﺯ ﺁن اﺳت که هنوﺯ ایﻦ مباﺣﺚ در ادﺑیات

ﺑهﺧوﺑی درﻙ نشده اﺳت ) (Bae & Leem, 2014; Tajedini, 2011و دانﺶ موﺟود درﺑاره روشها ،مناﺑﻊ
و فعالیتهایی که در مورد توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ﺑکار میرود ،ﺑا توﺟه ﺑه اهمیت ﺧدمات در دنیای امروﺯ،
.(Droege et al., 2009; Nijssen et al., 2006; Tatikonda & Zeithaml, 2002

اﺯ دهه  70میالدﻱ ،تﺤﻘیﻘات مﺤﻘﻘان ﺑر عواملﻲ که روی نتایﺞ و ﺧروﺟﻲ مﺤﺼوﻝ تﺄﺛیرﮔذار اﺳت
ﺁﻏاﺯﺷده اﺳت؛ درﺣالیکه مطالعههاﻱ ﺧدماتﻲ ،ﺑﺴیار ﺟدیدتر و مﺤدودتر ﺑوده )Edvardsson et al., 2005

; (Shekar, 2007و نﻘﺶ پررنﮓ ﺧدمات در اﻗتﺼاد امروﺯ دنیا ،مﺤﻘﻘان را ﺑر ﺁن داﺷت تا تﻔاوت توﺳعه
ﺧدمات ﺟدید ﺑا مﺤﺼوﻝ ﺟدید را ﺑررﺳی کنند ).(Santos & Spring, 2013
ﺏ -توﺳعه موفﻖ یﻚ ﺧدمت ﺟدید ،یﻚ فرﺁیند ﺑا ریﺴﻚ ﺑاﻻ اﺳت و مطالعات نشان میدهند که درﺻد
موفﻘیت توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ،کمی ﺑیﺶ اﺯ  50درﺻد اﺳت ) .(Jin et al., 2014; Alam, 2013ﺑناﺑرایﻦ،

توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ،ﺑاید در یﻚ فرﺁیند نﻈاﻡمند انجاﻡ ﺷود؛ ﺯیرا ﺑدون وﺟود ایﻦ فرﺁیند نﻈاﻡمند،
ریﺴﻚ ﺷکﺴت ﺑیشتر ﺧواهد ﺷد ).(Alam, 2013
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ناکافی ﺑوده و تﺤﻘیﻘات ﺑیشتری در مورد فهﻢ ﺑهتر ایﻦ فرﺁیند موردنیاﺯ اﺳت );Edvardsson et al., 2013
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ﺝ -ﺑدنه فعلﻲ تﺤﻘیﻘات توﺳعه ﺧدمت ﺟدید معموﻻً ﺑر ﺑرﺧﻲ اﺯ ﺑﺨﺶهاﻱ ﺧاﺹ تمرکﺰ پیداکرده اﺳت.
ﺧدمات مالﻲ و ﺑیمارﺳتانﻲ ﺑه نﺤو ﺑﺴیار ﺧوﺑﻲ پوﺷﺶ دادهﺷده اﺳت؛ اما ﺳایر ﺑﺨﺶهاﻱ ﺧدماتﻲ کمتر
موردتﺤﻘیﻖ ﻗرارﮔرفتهاند .در ﺿمﻦ ،ﺑﺴیارﻱ اﺯ ایﻦ ادﺑیات در کشورها و یا مناطﻖ ﺧاﺻﻲ ،اﺯﺟمله انگلﺴتان،
ایاﻻتمتﺤده ﺁمریکا ،کانادا ،ﺁلمان ،اﺳترالیا ،ﺑلژیﻚ ،ژاپﻦ و یونان ﺻورت ﮔرفته اﺳت و ﺑﺴیارﻱ اﺯ مطالعات

ِ
مطالعات تﻚ کشوری ﺑودهاند ) .(Edvardsson et al., 2005کشورهای مﺨتلﻒ در ویژﮔیهای اﻗتﺼادی-
نیﺰ،
اﺟتماعی و فرهنگی ﺑا یکدیگر متﻔاوت هﺴتند و فرهنﮓ کشورِ یﻚ ﺑنگاه ﺑر روی راهبرد کﺴﺐوکار و

ﺑاﺯاریاﺑی ﺁن ﺑنگاه تﺄﺛیر میﮔذارد ) .(Alam, 2010ایﻦ تﻔاوتها ﺑر نﺤوه توﺳعه ﺧدمات در کشورهای مﺨتلﻒ
نیﺰ تﺄﺛیرﮔذار اﺳت .لذا ﺑا توﺟه ﺑه تﺄﺛیرپذیری ﺷدید توﺳعه ﺧدمات اﺯ ﺷرایﻂ فرهنگی و ﺯمینهای کشورها
و همیﻦطور ﺑﺨﺶ موردﺑررﺳی ،اهمیت انجاﻡ ایﻦ تﺤﻘیﻘات ﺑﺨﺼوﺹ در ایران که ﺑه ایﻦ مﻘوله ﺑهﺻورت
ﺁکادمیﻚ توﺟه ﺯیادی نشده اﺳت ،ﺑیشتر ﺷده اﺳت.
د -در ﺑاﺯار ﺧدمات ارتباطاتی ،توﺳعه ﺧدمات ﺟدید مشکﻞتر اﺯ ﺳایر ﺑﺨشها اﺳت؛ ﭼراکه نیاﺯ
مشتریان ﺑه ﺧدمات ،ﺑﺴیار متﻐیر ﺑوده و تﻐییرات فنّاورانه ،تﻐییر ﻗوانیﻦ و رﻗبا ،کار را ﺑﺴیار ﺳﺨت
میکنند ) .(Yoonsoo et al., 2009ﺷرایﻂ ﺧاﺹ اپراتورﻱ تلﻔﻦ همراه در ایران و ﺟهان که در ادامه ﺑه

ﺑرﺧی اﺯ ﺁنها اﺷارهﺷده اﺳت ،مﺆید ایﻦ موﺿوﻉ اﺳت که توﺳعه ﺧدمات ﺟدید در ایﻦ ﺑﺨﺶ در دنیا )و
ایران( مﺴتلﺰﻡ پژوهﺶ ﺟداﮔانهای میﺑاﺷد:

• تﻔاوت ویژﮔیهای ﺧدمات الکترونیکی نﺴبت ﺑه ﺧدمات ﺳنتی ﻏیر ﺁنالیﻦ )(Kim et al., 2008؛
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• ویژﮔیهای ﺧاﺹ ﺧدمات ایﻦ ﺑﺨﺶ )تﻔاوت در ﺳاﺧتار هﺰینهای ،درﺟه ﺑاﻻی ﺑرونﺳﭙاری ،ﺳرعتﺑاﻻی

مشاﺑه علمﻲ در ایران ﺑراﻱ ایﻦ موﺿوﻉ ،ﺑر اهمیت انجاﻡ ایﻦ پژوهﺶ در مورد الگوﻱ توﺳعه ﺧدمات ﺟدید
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اپراتورﻱ تلﻔﻦ همراه ایران مﻲافﺰاید .ایﻦ پژوهﺶ در پی ﺁن اﺳت که ﺑا ﺑررﺳﻲ ادﺑیات موﺿوﻉ و همﭽنیﻦ

توﺳعه و ﺧلﻖ ﺧدمات ﺟدید ،امکان ﺑاﺯﺧورد ﺷﻔاﻑ اﺯ ﺧدمت و نﺤوه ارائه ﺁن و امکان ﺑهبود مﺴتمر( که
ﺑر فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات ﺟدید تﺄﺛیرﮔذار میﺑاﺷند )(Riedl et al., 2009؛

• ﮔذار اﺯ ﺧدمات ﺳنتی ﺑه ﺧدمات مدرن در اپراتوری تلﻔﻦ همراه؛ ﺑطوریکه روندهای ﺟهانی )اﺯ ﺟمله
ایران( ،ﺣاکی اﺯ کاهﺶ ارﺯشافﺰوده ﺧدمات ﺳنتی مانند مکالمه و افﺰایﺶ ﺳریﻊ ﺳودﺁوری در مورد

ﺧدمات ﺟدید مانند ﺧدمات مبتنی ﺑر اینترنت اﺳت )(GSMA & Kearney, 2013؛

• فضای ﺧاﺹ فعالیت اپراتورهای موﺑایﻞ در دنیا و ایران اﺯنﻈر رﮔوﻻتوری و همﭽنیﻦ نﻘﺶ پررنﮓ

فرهنﮓ و مﺴائﻞ مذهبی ایران در ایﻦ ﺯمینه؛
ﺑناﺑرایﻦ ،اهمیت روﺯافﺰون ﺧدمات در اﻗتﺼاد و اﺷتﻐاﻝ ﺟهانی )اﺯ ﺟمله ایران( ﺑه عنوان پیشران توﺳعه ،لﺰوﻡ
نوﺁوری در ﺧدمات و توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ﺑهعنوان کلید تولید ﺛروت و ﺳودﺁوری و همﭽنیﻦ نبود کارهاﻱ

ﺑررﺳی ﺷرایﻂ و الﺰامات ﺧاﺹ کشور ،الگویﻲ مناﺳﺐ ﺑراﻱ توﺳعه ﺧدمات ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه
ایران پیشنهاد دهد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1خدمات :تعاریف ،ویژگیها و تقسیمبندیهای آن
ﺑه دلیﻞ ﮔﺴتره فراوان ﺧدمات ،تعاریﻒ ﺑﺴیاری در ادﺑیات ﺑرای ﺧدمات ﺫکرﺷده اﺳت .یکی اﺯ ایﻦ تعاریﻒ،

ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر اﺳت :ﺧدمت ،یﻚ فرﺁیند اﺳت که ﺷامﻞ یکﺴری عملکردهای ﻏیر مﺤﺴوﺱ که معموﻻً در تعامﻞ
مشتریان ﺑا ارائهدهندﮔان ﺁن ﺧدمت ،مناﺑﻊ فیﺰیکی و یا مﺤﺼوﻻت و یا ﺑا ﺳیﺴتﻢهای فراهﻢکننده ﺁن ﺧدمت
ﺑوده و ﺑهمنﻈور ﺟواﺑگویی ﺑه مشکالت مشتریان فراهﻢﺷده اﺳت ).(Kekkonen, 2012; Dolfsma, 2004
ﺧدمت ﺑا مﺤﺼوﻝ در ﺑعضﻲ ﺟهات مهﻢ ﺑاهﻢ تﻔاوت مﻲکنند و ایﻦ تﻔاوتها ،ﭼالﺶهای ویژهاﻱ را
ﺑراﻱ توﺳعهدهندﮔان ﺧدمات فراهﻢ مﻲکند .ایﻦ تﻔاوتها عبارتند اﺯ :لمﺲ ناپذیرﻱ ،2ناهمگونﻲ یا عدﻡ
تجانﺲ)3تنوﻉ در ارائه ﺧدمات( ،همﺰمانی) 4یا تولید و مﺼرﻑ همﺰمان که "هﻢتولیدﻱ" و یا "ﺟدایﻲناپذیرﻱ"
نیﺰ نامیده مﻲﺷود( و ناﺑودﺷدنﻲMenora et al., 2002; Shekar, 2007;Tatikonda & Zeithaml, 2002;) 5

 .(Johne & Storey, 1998ﺑرﺧﻲ اﺯ مﺤﻘﻘان ) ،(Tatikonda & Zeithaml, 2002ﺑر نکته دیگرﻱ هﻢ ﺑا عنوان
ﻗاﺑلیت کﭙﻲکردن ﺑهعنوان تﻔاوت پنجﻢ مﺤﺼوﻻت و ﺧدمات تاکید دارند .ویژﮔیهای ﺑرﺷمرده ﺷده ﺑر
نﺤوه توﺳعه ﺧدمات ﺟدید تﺄﺛیر میﮔذارند .ﺑا اینکه ﺑه نﻈر میرﺳد لمﺲناپذیری ،توﺳعه ﺧدمات ﺟدید
را ﺳﺨتتر میکند ،ﺑرﺧی اﺯ مﺤﻘﻘان ﺑر ایﻦ عﻘیده هﺴتند که توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ﺁﺳانتر اﺯ توﺳعه
مﺤﺼوﻻت ﺻنعتی اﺳت ) .(Tidd & Hull, 2003البته ﺑرﺧی دیگر معتﻘدند که ایﻦ راﺣتی ﺑه ﺳبﺐ نبود
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ﮔواهی ﺛبت اﺧتراﻉ ،نمونه اولیه و یا ﺳرمایهﮔذاری در مواد اولیه و ﺧاﻡ اﺳت .همﺰمانی تولید و مﺼرﻑ نیﺰ
ﺑر فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات ﺟدید تﺄﺛیرﮔذار اﺳت؛ اما دو ویژﮔی ناﺑودﺷدنی و ناهمگونی تﺄﺛیر ﺧاﺻی ﺑر ایﻦ
فرﺁیند ندارند ).(Tidd & Hull, 2003
هر ﮔونه ﺑﺤﺚ در مورد توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ﺑا تعریﻒ »ﺧدمات ﺟدید« ﺁﻏاﺯ میﺷود .ﺑطور کلﻲ ،ﺧدمات
ﺟدید ﺑه دو دﺳته نوﺁورﻱهاﻱ ریشهاﻱ 6و تدریجﻲ 7تﻘﺴیﻢ مﻲﺷوند.نوﺁورﻱهاﻱ ریشهاﻱ ﺷامﻞ معرفﻲ

ﺧدمات ﺟدید در ﺑاﺯارﻱ که ﻗب ً
ال وﺟود نداﺷته اﺳت ،نوﺁورﻱ ﺧدماتی در ﺑاﺯارهاﻱ موﺟود ﺷرکت و
ارائه ﺧدمات ﺟدید ﺑه مشتریان دیگر ﺷرکتها و ﺟذﺏ ﺁنها میﺑاﺷد .نوﺁورﻱهاﻱ تدریجﻲ نیﺰ ﺑه ﺳه

تﻘﺴیﻢﺑندﻱ مﻲﮔردد ) .(Menora et al., 2002در یﻚ دﺳتهﺑندی دیگر ،ﺧدمات ﺟدید و نوﺁوری ﺧدماتی
ﺑه دو دﺳته نوﺁوری فناورانه و نوﺁوری اﺟتماعی تﻘﺴیﻢﺑندی ﺷده اﺳت که ﺑالطبﻊ ،ﺑیشتر ﺧدمات ﺟدید اﺯ
دﺳته نوﺁوریهای اﺟتماعی میﺑاﺷند .همﭽنیﻦ ایﻦ نوﺁوریها میتواند ﺷامﻞ نوﺁوری در ﺧدمت ارائهﺷده،
نوﺁوری در فرﺁیند ارائه ،نوﺁوری در ﺳاﺯمان ارائهدهنده ﺧدمت ،نوﺁوری در ﺑاﺯار ارائه ﺧدمات و یا نوﺁوری

در ارتباﻁ ﺑا مشتری و ﺳیﺴتﻢ تﺤویﻞ ﺧدمت ﺑاﺷد .معموﻻً نوﺁوریها در عرﺻه ﺧدمات ،ترکیبی اﺯ
نوﺁوریهای فوﻕ اﺳت ).(Sundbo, 2007
همﭽنیﻦ ﺧدمات را ﺑهطورکلی مﻲتوان ﺑا توﺟه ﺑه فعالیتهاﻱ فناورانه در داﺧﻞ ﺷرکتهاﻱ ﺧدماتﻲ،
ﮔروهﺑندی نمود که در ایﻦ ﺻورت ،ﺧدمات ،ﺑه دودﺳته اﺳتﻔادهکننده اﺯ فناوری و یا تولیدکننده فناوری
تﻘﺴیﻢﺑندی میﺷوند .ﺑادید ﺟﺰئﻲتر ،ﺑرﺧﻲ اﺯ مﺤﻘﻘان ،ﺧدمات را ﺑه ﺳه ﺯیرﮔروه مبتنﻲ ﺑر علﻢ،8

ِ
ﺧدمات تﺤت ﺳلطه تﺄمیﻦکننده 10تﻘﺴیﻢﺑندﻱ مﻲکنند ) .(Droege et al., 2009در ایﻦ
مﻘیاﺱفشرده 9و
تﻘﺴیﻢﺑندﻱ ،ﺧدمات مبتنﻲ ﺑر علﻢ )ﺑهعنوانمﺜاﻝ مشاوره فنﻲ( ﺑهعنوان تولیدکننده فناوری در نﻈر ﮔرفته
مﻲﺷود .ﺧدمات تﺤت ﺳلطه تﺄمیﻦکننده )ﺑهعنوانمﺜاﻝ ،رﺳتوران و هتﻞها( ﺑهعنوان کارﺑران فناوری در نﻈر
ﮔرفته مﻲﺷوند و ﺧدمات مﻘیاﺱ فشرده نیﺰ در اﺳتﻔاده اﺯ فناوری ،دوﺳوﮔرا هﺴتند.
تﻘﺴیﻢﺑندﻱهاﻱ موﺿوعی مﺨتلﻔﻲ اﺯ ﺧدمات ارائهﺷده اﺳت .اما در یکی اﺯ ﺑهتریﻦ تﻘﺴیﻢﺑندیها
) ،(US Department of Defense, 2010ﺧدمات ﺑه ﺷﺶ ﮔروه اﺻلی ﺧدمات دانﺶﺑنیان )ﺷامﻞ  7ﺯیر
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

ﺑﺨﺶ( ،ﺧدمات مرﺑوﻁ ﺑه تﺄﺳیﺴات )ﺷامﻞ  9ﺯیر ﺑﺨﺶ( ،ﺧدمات پﺰﺷکﻲ )ﺷامﻞ  3ﺯیر ﺑﺨﺶ( ،ﺧدمات

ترتیبی اﺯ وﻇایﻒ و ﮔاﻡها در مراﺣﻞ متوالی ،ﺟداﮔانه و یا همﺰمان ﺑه اﺟرا درمیﺁیند و فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات
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ﺟدید ،ﺑهﺻورت کلی مشاﺑه توﺳعه مﺤﺼوﻝ ﺟدید اﺳت؛ ﺑا ایﻦ تﻔاوت که اهمیت و ترتیﺐ ﺑرﺧی اﺯ ﮔاﻡها

ﺣمﻞونﻘﻞ )ﺷامﻞ  3ﺯیر ﺑﺨﺶ( ،ﺧدمات الکترونیکﻲ و ارتباطاتﻲ )ﺷامﻞ  4ﺯیر ﺑﺨﺶ( و ﺧدمات مرﺑوﻁ ﺑه
تجهیﺰات )ﺷامﻞ  7ﺯیر ﺑﺨﺶ( طبﻘهﺑندی ﺷدهاند.
 -2-2توسعه خدمات جدید :مفاهیم ،نسلها و طبقهبندیها
توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ،یﻚ عنﺼر مهﻢ ﺑاﺯاریاﺑی ﺧدمات و راهبرد ﺧدماتی یﻚ ﺑنگاه اﺳت .در ادیبات،
ﺳه رویکرد ﺑرای توﺿیﺢ و تﻔﺴیر توﺳعه ﺧدمت ﺟدید وﺟود دارد ) -1 :(Larbig-Wüst, 2010توﺳعه
ﺧدمات ﺟدید ،ترتیبی اﺯ وﻇایﻒ و ﮔاﻡها :ایﻦ دیدﮔاه ،توﺳعه ﺧدمت ﺟدید را ﺑهعنوان ترتیبی اﺯ ﮔاﻡها
پنداﺷته و تﺄکید ﺑر هماهنگی و ترتیﺐ فاﺯها و تﺼمیمات دارد .ﺑﺴیاری اﺯ تﺤﻘیﻘات در ﺯمینه توﺳعه ﺧدمات
ﺟدید ،ﺑر روی ترتیﺐ ﮔاﻡهای مﺨتلﻒ در فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات ﺟدید تمرکﺰ کردهاند .در ایﻦ فرﺁیند رﺳمی،

و وﻇایﻒ ،ﺑه ﺧاطر ویژﮔیهای منﺤﺼرﺑهفرد ﺧدمات تﻔاوت میکند ).(Larbig-Wüst, 2010
 -2توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ،ﺷبکهای اﺯ کنشگران :دیدﮔاه ﺷبکهای هماهنگی افراد درﮔیر در فرﺁیند توﺳعه
ﺧدمت ﺟدید و اهمیت مدیریت تعامالت اﺟتماعی را ﺑرﺟﺴته میکند .در ﺣیﻦ فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت
ﺟدید ،افراد مﺨتلﻔی اعﻢ اﺯ کارمندان و مشتریان همکاری کرده و در ﺧلﻖ ﺧدمت ﺟدید ﺳهﻢ دارند.
ﺑناﺑرایﻦ ،افراد ﺑهمنﻈور منجر ﺷدن تالشهای ﺁنها ﺑه ایدهها و مﻔاهیﻢ ﺟدید و دﺳتیاﺑی ﺑه ﺑاﺯدهی ﺑاﻻی تیﻢ
توﺳعه ﺧدمت ،ﺑاید مدیریت ﺷوند .دو ﺟنبه در ایﻦ ﺯمینه ﺑرای نتایﺞ موفﻖ ﺑﺴیار ﺣیاتی اﺳت :اوﻝ اینکه،
ﭼه کﺴانی ﺑاید در فرﺁیند مشارکت داده ﺷوند و در ﺛانی ارتباﻁ ﺁنها ﺑرای ﺧلﻖ یﻚ ﺧدمت ﺟدید ﭼگونه
ﺑاید ﺑاﺷد ).(Larbig-Wüst, 2010
 -3توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ،یﻚ فرﺁیند یادﮔیرانه :ﺳومیﻦ دیدﮔاه ،ارتباﻁ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید و ﺧلﻖ دانﺶ
)یادﮔیری( را ﺑیان میﺳاﺯد .در هنگاﻡ نوﺁوری ،اعضای تیﻢ توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ،ایدههای ﺧود را ﺑه اﺷتراﻙ
ﮔذاﺷته و ﺑهبود میﺑﺨشند ،اطالعات را تﻔﺴیر میکنند ،ﺁﺯمایﺶ و تﺴت میکنند ،ﺷهود ﺧود را ﺑکار میﺑندند
و تجرﺑههای ﺧود را ﺑه اﺷتراﻙ میﮔذارند .ﺑا انجاﻡ ایﻦ موارد ،ﺁنها دانﺶ ﺟدیدی که میتواند ﺑر رفتارها
تﺄﺛیر ﺑگذارد تولید میکنند .ایﻦ امر ،مﺴتلﺰﻡ مدیریت ﺑیﻦ دانﺶ ﻗبلی و دانﺶ پدیدارﺷده در ﺳاﺯمان اﺳت .ﺑا
ایﻦ دید ،مدیران توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ،ﺑاید ﺑر اینکه ﭼه نوعی اﺯ دانﺶ نیاﺯ اﺳت و ایﻦ دانﺶ ﭼگونه ﺑاید
ﺑاﻗاﺑلیتهای ﺳاﺯمان ﺟهت افﺰایﺶ ارﺯش ﺑرای مشتری تلﻔیﻖ ﺷود ،تمرکﺰ کنند ).(Larbig-Wüst, 2010
در فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ،ﺳه فعالیت اﺻلی توﺳعه مﻔهوﻡ ﺧدمت ،توﺳعه ﺳیﺴتﻢ ﺧدمت و توﺳعه
فرﺁیند ﺧدمت وﺟود دارد ) .(Oduori, 2010توﺳعه مﻔهوﻡ ﺧدمت ﺷامﻞ اهداﻑ و راهبردها ،تولید ایدهها
و ﻏرﺑاﻝ ﺁنها ،توﺳعه مﻔهوﻡ و ارﺯیاﺑی ﺁن اﺳت .ایﻦ فعالیت مرﺑوﻁ ﺑه تعییﻦ نیاﺯهای مشتریان ﺑوده و ﺑا
در راﺑطه ﺑا تﺄمیﻦ ﺯیرﺳاﺧتهای موردنیاﺯ ﺑرای ارائه ﺧدمت و مناﺑﻊ موردنیاﺯ ﺑرای ارائه ﺁن اﺳت .ایﻦ مناﺑﻊ
ﺷامﻞ پرﺳنﻞ موردنیاﺯ ،فضای فیﺰیکی و اﺑﺰارها میﺑاﺷد .توﺳعه فرﺁیند ﺧدمت نیﺰ یﻚ فرﺁیند اﺯ فعالیتها
را که ﺑاید ﺑرای ارائه ﺧدمت ﺑهﺻورت مﺆﺛر انجاﻡ ﺷود ،تهیه و ارائه میکند.
طبﻘهﺑندیهای مﺨتلﻔی اﺯ الگوهای توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ارائهﺷده اﺳت .در یﻚ طبﻘهﺑندی ،ﺟانﺴون 11و
همکاران ﺳه دﺳته الگو را اﺣﺼاء کردهاند ) (1 :(Sanden, 2007الگوهای ﺟﺰئی 12که فﻘﻂ ﺑه ﻗﺴمتی اﺯ کﻞ
فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید توﺟه کردهاند (2 .الگوهای ترﺟمهای 13که مشاﺑه الگوی توﺳعه مﺤﺼوﻝ ﺟدید
ﺑوﺯ ،ﺁلﻦ 14و همکاران ) (1982توﺳعه دادهﺷدهاند و  (3الگوهای ﺟامﻊ و فراﮔیر 15که ﺳعی در ارائه الگوی
مﺨﺼوﺹ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ﺑهﺻورت یکﭙارﭼه دارند.

در دﺳتهﺑندی دیگری که توﺳﻂ کِکونِﻦ (2012) 16ارائه ﺷده اﺳت ،ایﻦ الگوها ﺑه الگوهای ﺧطی ،17مواﺯی،18
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مارپیﭽی) 19ﭼاﺑﻚ (20و نمونه اولیه 21تﻘﺴیﻢﺑندی ﺷدهاند .الگوهای ﺧطی یا ترتیبی اﺯ ﮔامی ﺑه ﮔاﻡ دیگر ﺟلو
میروند و ﮔاﻡهای ﻗبلی ﺑاید ﺑهﺻورت کامﻞ انجاﻡ ﺷود تا ﮔاﻡ ﺑعدی ﺁﻏاﺯ ﺷود .ﺑناﺑرایﻦ ﮔاﻡ ﻗبلی ،اطالعات
ﻻﺯﻡ ﺑرای ﺁﻏاﺯ ﮔاﻡ ﺑعد را تولید میکند .الگوهای مواﺯی ﺑﺴیار ﺷبیه الگوی فرﺁیندی ﺧطی هﺴتند؛ ﺑا ایﻦ
تﻔاوت که ﺑرﺧی اﺯ ﮔاﻡها ﺑه دلیﻞ ﺳرعت در فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ،ﺑهﺻورت مواﺯی انجاﻡ میﮔیرد.
در الگوهای توﺳعه مارپیﭽی ،یﻚ ﮔاﻡ طی میﺷود ،ارﺯیاﺑی میﺷود ،ﺑاﺯﺧوردها در مورد ﺁن ﮔرفته میﺷود
و ﺳﭙﺲ در مورد ﺁن ﮔاﻡ تجدیدنﻈر ﺷده و در ﺻورت لﺰوﻡ اﺻالﺡ میﺷود .الگوهای توﺳعه مواﺯی و
ترتیبی ،نماینده الگوهای توﺳعه ﺳنتی هﺴتند و الگوهای مارپیﭽی میتوانند ﺑهعنوان الگوهای مدرن توﺳعه

ﺧدمات ﺟدید در نﻈر ﮔرفته ﺷوند .ایﻦ الگوها اکﺜرا ً در عمﻞ ناﺷناﺧته هﺴتند؛ اما امروﺯه ادﺑیات توﺳعه
ﺧدمات ﺟدید ،ﺑر ﻗوت ایﻦ الگوها تﺄکید ﺯیادی دارد ) .(Alam, 2013الگوهای توﺳعه مارپیﭽی ﺑاوﺟود
افﺰایﺶ پیﭽیدﮔی فرﺁیند توﺳعه و هدایت مشکﻞتر ،نﺴبت ﺑه الگوهای توﺳعه ﺳنتی ترتیبی مﺰایای ﺑﺴیار
دارد .در ایﻦ الگوها ﺑه ﺧاطر ماهیت ﺑاﺯﮔشتی الگوی توﺳعه ،پروژهها میتواند ﺑاﮔذﺷت ﺯمان و ﺑا نیاﺯهای
کامﻞ ﺷونده مشتری ،کامﻞ ﺷده و ﺑاعﺚ هماهنگی ﻗوی ﺑیﻦ ارائهدهنده ﺧدمت و مشتریان ﺷود .در ایﻦ
الگوها ،پروژهها ﻗاﺑﻞ تنﻈیﻢ مجدد هﺴتند؛ لذا میتوانند در اوﺿاﻉ متﻐیر ﺑاﺯار ﺳریع ًا تﻐییر یاﺑند .در الگوهای

توﺳعه نمونه اولیه ،فرﺁیند توﺳعه ﺑهﺻورت ﺑاﺯﮔشتی هدایتﺷده و اﺯ ﺳاﺧت یﻚ نمونه اولیه ﺁﺯمایشی اﺯ
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و ﺑهبود داده میﺷود .ﮔاﻡهای فرﺁیند در ایﻦ الگو ،مانند الگوهای ﺧطی نیﺴت و میتواند اﺷتراﻙ و تﻘدﻡ و
تﺄﺧر داﺷته ﺑاﺷد.
 -2-3الگوهاي توسعه خدمات جديد
در ادﺑیات ،الگوهاﻱ متعددﻱ ﺑراﻱ فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ارائهﺷده اﺳت که در ﺟدوﻝ ) (1ﺑهﺻورت
کلی ﺟمﻊﺑندی ﺷدند.
 -2-4جمعبندی مبانی نظری و ارائه الگوی مفهومی
امروﺯه و ﺑدﻻیﻞ ﺯیر ،الگوهای ﺧطی ،ﺟﺰیی و ترﺟمهای در توﺳعه ﺧدمات ﺟدید کمتر مورد اﺳتﻔاده ﻗرار
میﮔیرند:
الﻒ -ﺑدلیﻞ اهمیت ﺯمان در توﺳعه ﺧدمات و عمر کوتاه فناوریها که منجر ﺑه کوتاهﺷدن عمر ﺧدمات
و مﺤﺼوﻻت ﺟدید نیﺰ ﺷده اﺳت ،الگوهای ﺧطی که عموم ًا ﺯمان ﺯیادی ﺑرای انجاﻡ ﺁنها ﺻرﻑ میﺷود،
تﻘریب ًا منﺴوﺥ و ﺟای ﺁنها را الگوهای مواﺯی ﮔرفتهاند .اﺻوﻻً اﺑداﻉ الگوهای مواﺯی ﺑدلیﻞ ﺻرفهﺟویی در

جدول ( :)1جمعبندی کلی الگوهای یافتشده توسعه خدمت جدید

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

)(Kwang-Jae et al., 2007
)(Donnely et al., 1985
)(Johnson et al., 1986
)(Shekar, 2007
)(Scheuing & Johnson, 1989
)(Shekar, 2007
)(Bowers, 1985
)(Stevens & Dimitriadis, 2005
)(Posselt & Förstl, 2011
)(Smith et al., 2007
)(Smith et al., 2007
)(Booz et al., 1982
)(Cowell, 1988
Mohammed
(
-Salleh & Eas)ingwood, 1993
)(Cooper and Edgett, 2000
)(Avlonitis, 2001
)(Alam, 2006
)(Lin and Hsieh, 2011
)(Lin and Hsieh, 2011
)(Lin and Hsieh, 2011
)(Burger et al., 2010
)(Faroehle & Roth, 2007
)(Lin & Hsieh, 2011
)(Spath et al., 2007
)(Melton, 2007

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

)(Kekkonnen, 2012

2007
1985
1986
1987
1989
2007
1985
2000
2006
2000
2002
1982
1988

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

1993

√

√

2000
2001
2006
2002
2008
2008
2010
2007
2011
2007
2007
2012

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√

√

وﻗت و ﺯمان توﺳعه ﺧدمت و ارائه ﺳریعتر ﺁن ﺑه ﺑاﺯار ﺑوده اﺳت.
ﺏ -عالوه ﺑر ﺁن ،ﺑدلیﻞ نﻘﺶ مهﻢ و انکارناپذیر مشتریان و کارﺑران در موفﻘیت ﺧدمات ﺟدید و لﺰوﻡ ارتباﻁ
ﺑا ایشان در طوﻝ فرﺁیند توﺳعه ،الگوهای مارپیﭽی ﺑﺴیار مورد توﺟه ﻗرار ﮔرفتهاند.
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ردیﻒ

مرﺟﻊ ارائه الگو

ﺳاﻝ
ارائه

اﺳتﻔاده اﺯ
نوﻉ الگو
درواﺯه-
ﺧطی مواﺯی مارپیﭽی ﺟﺰئی ترﺟمهای ﺟامﻊ مرﺣله
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ﺝ -الگوهای ﺟﺰیی نیﺰ ﺑدلیﻞ اینکه ﺑﺨشی اﺯ فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید را پوﺷﺶ داده و ﺷامﻞ تمامی
مراﺣﻞ و ﮔاﻡهای توﺳعه ﺧدمت نمیﺷوند ،ﺑا اﻗباﻝ کمتری مواﺟه میﺷوند .ﺑالعکﺲ ،الگوهای ﺟامﻊ و
فراﮔیر ﺑدلیﻞ پوﺷﺶدادن تمامی مراﺣﻞ ،مورد توﺟه و اﺳتﻔاده ﻗرار ﮔرفتهاند.
د -همانطور که در ﺑﺨﺶ مرور ادﺑیات نیﺰ ﺫکر ﺷد ،امروﺯه ﺑر ﺧالﻑ دهههای ﮔذﺷته ﺑه ﺧدمات مانند
مﺤﺼوﻻت ملموﺱ نگاه نمیﺷود و ﺑناﺑرایﻦ ﺑرای توﺳعه ﺧدمات ﺑدلیﻞ ویژﮔیهای ﺧاﺹ ﺁن ،فرﺁیندهای
ویژهای طراﺣی میﺷود .لذا امروﺯه الگوهای ترﺟمهای توﺳعه ﺧدمات ﺟدید که ﺑرﮔرفته اﺯ دیدﮔاه اولیه
فوﻕ ﺑه ﺧدمات ﺑود ،مورد اﺳتﻔاده ﻗرار نمیﮔیرد .ﺑا توﺟه ﺑه ﺟدوﻝ ) (1نیﺰ میتوان دریافت که ایﻦ الگوها

عموم ًا ﻗدیمی ﺑوده و در ﺳاﻝهای اولیه ﺷکﻞﮔیری ایﻦ ﺣوﺯه ارائه ﺷدهاند.

همانطور که در ﺟدوﻝ ) (1ﻗاﺑﻞمالﺣﻈه اﺳت ،اکﺜر الگوهای توﺳعه ﺧدمت ﺟدید که در ادﺑیات
ِ
ﺧدمت مواﺯی ،مارپیﭽی و
ﺷناﺳاییﺷدهاند ،ﺧطی ،ترﺟمهای و یا ﺟﺰئی میﺑاﺷند؛ امروﺯه الگوهای توﺳعه

ﺟامﻊ و فراﮔیر ﺑه ایﻦ دلیﻞ که ﺟواﺑگوی نیاﺯهای متﻐیر مشتریان ،ﺳرعت عمﻞ در توﺳعه ﺧدمت و ﺷرایﻂ
متﻐیر ﺑاﺯار میﺑاﺷند ﺑه الگوهای ﺧطی و ترتیبی ترﺟیﺢ داده میﺷوند .ﺑناﺑرایﻦ ،ﺑهعنوان یﻚ ﺟمﻊﺑندی اﺯ
ﺑیﻦ الگوهای توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در ﺟدوﻝ ) ،(1دو الگوی فاروئﻞ و روﺙ و ) TDCدو الگوی ﻏیرﺧطی
و ﺟامﻊ( ﺑهعنوان الگوهای پایه ﺑهمنﻈور طراﺣی الگوی مﻔهومی فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید انتﺨاﺏ ﺷدند.
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ایﻦ پژوهﺶ )اپراتوری تلﻔﻦ همراه( دارد .ﺑدیﻦ ترتیﺐ ،اﺯﺁنجاکه ﮔاﻡها و مراﺣﻞ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در
الگوی فاروئﻞ و روﺙ ،ﺑهﺻورت دﻗیﻖتر و کامﻞتر ﺑیان ﮔردیده اﺳت ،ﮔاﻡها و مراﺣﻞ الگوی  TDCﺑا
اﺳتﻔاده اﺯ الگوی فاروئﻞ و روﺙ ،کامﻞ و دﻗیﻖ ﺷده و در ﺷکﻞ) (1ﺑهعنوان الگوی مﻔهومی فرﺁیند توﺳعه
ﺧدمت ﺟدید مورد اﺳتﻔاده ﻗرار ﮔرفت.
ﮔاﻡهای مﺨتلﻒ در هر مرﺣله ﺑدیﻦﺻورت اﺳت:
مرﺣله طراﺣﻲ :تولید ایده توﺳﻂ کارکنان /مشتریان ،تعییﻦ اهداﻑ و راهبردهای ﺧدمت ﺟدید ،توﺳعه
مﻔهومﻲ ایده؛
مرﺣله ارﺯیاﺑی :تﺤلیﻞ مالی ،تﺤلیﻞ رﻗبا ،تﺤلیﻞ کﺴﺐوکار ،تﺤلیﻞ ﺑاﺯار ،ارﺯیاﺑی پیشنهادهای ﺟایگﺰیﻦ،
تطبیﻖ ﺑا راهبردهای ﺑنگاه؛
مرﺣله توﺳعه :طراﺣﻲ ﺧدمت و فرﺁیند ارائه ﺁن ،طراﺣی ﺑرنامه ﺑاﺯاریاﺑی ،تهیه ﺷمای عملیاتی و ﮔردش
کار ،توﺳعه فناوریهای موردنیاﺯ ،ایمﻦﺳاﺯی ﺷکﺴت ﺧدمت ،ﺑهکارﮔیری و ﺁموﺯش نیروی انﺴانی ،اﺟراﻱ
پایلوت و ارﺯیاﺑی ﺁن؛

ارزیابی

ارزیابی
نهایی

ارزیابی
ثانویه

توسعه

ارزیابی

ارزیابی
اولیه

طراحی

مشتریان و کاربران خدمت

شکل ( :)1الگوی مفهومی توسعه خدمت جدید
مرﺣله راهانداﺯی :ارائه رﺳمی ﺧدمت ،معرفﻲ و تبلیﻐات ﺧدمت ﺟدید ،ﺁموﺯش مشتریان و ارﺯیاﺑﻲ ﺑعد اﺯ اﺟرا.

 -3روش پژوهش

همانطور که پیﺶتر نیﺰ ﺑیان ﺷد ،هدﻑ ایﻦ پژوهﺶ ارائه الگوی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ

همراه ایران اﺳت .مراﺣﻞ تﺤﻘیﻖ ﺑهﺻورت ﺧالﺻه ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر میﺑاﺷد:
الﻒ -ﺟمﻊﺁوری ،ﺑررﺳی و ﺟمﻊﺑندی الگوهای توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در ادﺑیات موﺿوﻉ؛
ﺏ -اﺳتﺨراﺝ الگوی مﻔهومی ﺑا تﺤلیﻞ نﻘاﻁ ﺿعﻒ و ﻗوت الگوهای ارائهﺷده در ادﺑیات موﺿوﻉ؛
ﺝ -انجاﻡ مطالعه موردی ﺑر روی ﺑرﺧی اﺯ الگوهای توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران در
ﺳاﻝهای اﺧیر .ایﻦ مطالعه ﭼند موردی ،ﺑر روی موارد موفﻖ توﺳعه ﺧدمت در اپراتورهای ﺳهﮔانه کشور
تﺤﻘﻖ نتایﺞ مورد انتﻈار اپراتور اﺯ ﺁن ﺧدمت اﺳت.
د -انجاﻡ تﺤلیﻞهای درون موردی ﺑرای هرکداﻡ اﺯ مطالعات موردی انجاﻡﺷده؛
هـ -انجاﻡ تﺤلیﻞهای میان موردی ﺑیﻦ مطالعات موردی که ﺣاﺻﻞ ایﻦ تﺤلیﻞها ،پیشنهاد الگوی اولیه توﺳعه
ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران اﺳت.
و -مﻘایﺴه الگوی اولیه منتﺞ اﺯ ﮔاﻡ ﻗبﻞ ﺑا الگوی مﻔهومی ﺣاﺻﻞ اﺯ ادﺑیات موﺿوﻉ و تﺼﺤیﺢ و تکمیﻞ الگوی مﻔهومی؛
ﺯ -ارائه الگوی پیشنهادی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ﺑا توﺟه ﺑه نتایﺞ ﮔاﻡهای ﻗبلی.
اﺯﺁنجاکه روشهای کیﻔی تﺄکید ویژهای ﺑر ﺷناﺧت پدیدهها درﺯمینه و ﺑافتار واﻗعی ﺧود دارند و ﺑا توﺟه ﺑه
نتایﺞ و اهداﻑ کیﻔی مورد انتﻈار پژوهﺶ ،رویکرد مطالعه موردی )اﺯ نوﻉ ﭼند موردی( ﺑرای ایﻦ پژوهﺶ در
نﻈر ﮔرفتهﺷده اﺳت .طی دو دهه اﺧیر ،اﺳتﻔاده اﺯ روش مطالعات موردی در مطالعات ﺑنگاهی و ﺳاﺯمانی ﺑا
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هدﻑ تﺤلیﻞ عمیﻖ ﺑافتارها و فرﺁیندهای مﺆﺛر ﺑر پدیده مورد مطالعه ،رواﺝ ﺯیادی یافته اﺳت ).(Meyer, 2001

ِ
»ﺧدمت توﺳعه دادهﺷده« اﺳتﻔادهﺷده اﺳت که ﺑه علت انتﺨاﺏ ﺑیﺶ
در ایﻦ پژوهﺶ ﺑا تمرکﺰ ﺑر واﺣد تﺤلیﻞ
اﺯ یﻚ مورد ﺑرای مطالعه و یکﺴان ﺑودن واﺣد تﺤلیﻞ در ﺁنها ،در تﻘﺴیﻢﺑندی ﭼهارﮔانه یﻦ ،(2003) 22مطالعه
ﭼند موردی کﻞنگر 23نامیده میﺷود .ﺑه همیﻦ علت ،ایﻦ مطالعات ،نﺴبت ﺑه مطالعات تﻚ موردی ،ﺷواهد
ﻗانﻊکنندهتری ﺑه همراه داﺷته و ایﻦ نوﻉ پژوهﺶ ،اﺯ اﺳتﺤکاﻡ ﺧوﺑی ﺑرﺧوردار اﺳت.
همانطور که پیشتر نیﺰ ﺑیان ﺷد ،ایﻦ مطالعه ﭼندموردی ،ﺑر روی موارد موفﻖ توﺳعه ﺧدمت در اپراتورهای
ﺳهﮔانه کشورمان انجاﻡ ﮔرفته اﺳت .ﺑدیﻦ منﻈور ﻻﺯﻡ اﺳت در اﺑتدا تعریﻔی اﺯ موفﻘیت و عدﻡ موفﻘیت در
توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ارائه ﮔردد تا اﺯ ﺁن طریﻖ ﺑتوان تجرﺑیات موفﻖ توﺳعه ﺧدمات ﺟدید در اپراتورهای
تلﻔﻦ همراه را انتﺨاﺏ و مطالعه کرد .ﺑا توﺟه ﺑه تعریﻒ ﺁهﻦ و همکاران ) ،(2005عدﻡ موفﻘیت در توﺳعه
ﺧدمت ،مرﺑوﻁ ﺑه ﺧدمتی اﺳت که که مراﺣﻞ توﺳعه فنی را ﮔذرانده؛ اما ﺑه دﻻیلی ﺑه ﺑاﺯار عرﺿه نشده اﺳت
و یا اینکه ﺑه ﺑاﺯار عرﺿه ﺷده؛ ولی عملکرد ﺿعیﻔی اﺯ لﺤاﻅ پذیرش مشتریان و یا عملکرد مالی داﺷته اﺳت
) .(Ahn, et al., 2005ﺑناﺑرایﻦ توﺳعه موفﻖ ﺧدمت ،ناﻇر ﺑه عرﺿه ﺧدمت ﺑه ﺑاﺯار و عملکرد مطلوﺏ ﺁن اﺯ
لﺤاﻅ پذیرش مشتریان و عملکرد مالی میﺑاﺷد.
ﺑر اﺳاﺱ تعریﻒ یادﺷده انتﺨاﺏ و ﺷناﺳایی موارد مطالعه ،ﺑهﺻورت ﻏیر اﺣتمالی و هدفمند اﺯ ﺑیﻦ تجارﺏ

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

موفﻖ توﺳعه ﺧدمت در اپراتورهای ﺳهﮔانه تلﻔﻦ همراه در کشورمان ﺻورت ﮔرفته اﺳت .در ﺣاﻝ ﺣاﺿر،
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ﺳه اپراتور تلﻔﻦ همراه در کشور فعالیت میکنند که اﺯ تمامی ﺁنها مواردی انتﺨاﺏﺷده اﺳت .موارد مرﺑوﻁ
ﺑه هر اپراتور نیﺰ ﺑا توﺟه ﺑه ﺣﺴاﺳیتها و مالﺣﻈات مرﺑوﻁ ﺑه انجاﻡ مطالعات موردﻱ )همکارﻱ مناﺳﺐ
ﺟهت انجاﻡ مﺼاﺣبه ،وﺟود مدارﻙ و اﺳناد کافی و  (...انتﺨاﺏ ﺷدهاند .معیارهای موردنﻈر ﺑرای انتﺨاﺏ
موارد ﺟهت انجاﻡ مطالعات موردی عبارتند اﺯ:
 انتﺨاﺏ ﺧدمات توﺳعه دادهﺷده ﻗبلی ﺑا توﺟه ﺑه لﺰوﻡ مشﺨﺺ ﺷدن موفﻘیت در توﺳعه ﺁنها؛ انتﺨاﺏ ﺧدمات اﺯ هر ﺳه اپراتور؛ عدﻡ ﺣﺴاﺳیت درﺑاره در اﺧتیار ﻗرار دادن اطالعات کافی در مورد ﺁنها.ﺑا توﺟه ﺑه موارد فوﻕ ،ﺑا ﺑرﻗراری ارتباﻁ ﺑا واﺣدهای مﺴئوﻝ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید اﺯ هر ﺳه اپراتور و انجاﻡ

مﺼاﺣبههای ﻻﺯﻡ ﺑا ایشان و کارﺷناﺳان ﺁن واﺣدها ،نهایت ًا  7ﺧدمت توﺳعه دادهﺷده ﺑرای انجاﻡ مطالعه
موردﻱ ﺑه ﺷرﺡ ﺟدوﻝ ) (2انتﺨاﺏ ﺷدند .ﻻﺯﻡ ﺑه ﺫکر اﺳت که ﺑنا ﺑه درﺧواﺳت اپراتورهای تلﻔﻦ همراه
و ﺑه ﺟهت ﺣﻔﻆ مﺤرمانگی ،ناﻡهای فرﺿی ﺑرای ﺧدمات توﺳعهیافته و همیﻦطور اپراتور توﺳعهدهنده
ﺧدمت ،اﺳتﻔاده ﺷده اﺳت.

جدول ( :)2فهرست مطالعات موردی انجامشده
ردیﻒ

ﺧدمت توﺳعه دادهﺷده

اپراتور توﺳعهدهنده

ﺳاﻝ توﺳعه

2

ﺧدمت ﺏ

اپراتور 1

1394

1
3
4
5
6
7

ﺧدمت الﻒ
ﺧدمت ﺝ
ﺧدمت د

اپراتور 1
اپراتور 2
اپراتور 3

ﺧدمت هـ

اپراتور 3

ﺧدمت ﺯ

اپراتور 3

ﺧدمت و

اپراتور 3

1392
1394
1394
1393
1392
1394

اطالعات ﻻﺯﻡ ﺑرای انجاﻡ مطالعات موردی ،اﺯ طریﻖ ﺟﺴتجوها و اطالعات فنی و یا ﻏیر فنی که اﺯ
اینترنت در مورد ﺁن ﺧدمت ﺑهدﺳتﺁمده ،مﺼاﺣبه ﺑا مﺴئوﻻن توﺳعهدهنده ﺁن ﺧدمات در اپراتورها و
همﭽنیﻦ اﺳناد مکتوﺑی که در ﺑرﺧی اﺯ موارد در اﺧتیار ﻗرارﮔرفته ﺑودند ،ﺟمﻊﺁوری ﺷد .البته مهﻢتریﻦ منبﻊ
ﮔردﺁوری اطالعات در ایﻦ پژوهﺶ ،مﺼاﺣبه ﺑا مطلعان کلیدی اﺳت .ایﻦ مﺼاﺣبههای عمیﻖ ﺑهﺻورت

نیمهﺳاﺧتاریافته و ﺑا فهرﺳتی اﺯ ﺳﺆاﻻت ﺑاﺯِ اﺯ پیﺶ تهیهﺷده انجاﻡ ﮔرفت .در ﺑرﺧی اﺯ مﺼاﺣبهها ﺑرای درﻙ
ﺑهتر منﻈور مﺼاﺣبهﺷوندﮔان ،عالوه ﺑر ﺳﺆاﻻت اﺯ پیﺶ تهیه و در اﺧتیار ﻗرار دادهﺷده ،ﺳﺆاﻻت تکمیلی
ﺟﺰئی نیﺰ اﺿافه ﺷد .مطلعان کلیدی در هر مورد ،مﺴئوﻻن و یا کارﺷناﺳان واﺣد توﺳعه ﺧدمت ﺟدی ِد هر

اپراتور ﺑودند .همﭽنیﻦ در طوﻝ فرﺁیند مﺼاﺣبهها اﺯ مﺼاﺣبهﺷوندﮔان درﺧواﺳت ﺷد تا در ﺻورت امکان
مﺴتندات و مدارﻙ مکتوﺑی که در راﺳتای پاﺳخ ﺑه پرﺳﺶهای ایﻦ پژوهﺶ مﺆﺛر هﺴتند ،در اﺧتیار ﻗرار
اﺳت ،منجر ﺑه افﺰایﺶ روایی و اعتبار درونی پژوهﺶ میﮔردد )مشایخ و همکاران .(1395 ،مﺼاﺣبهها
ﺑهﺻورت ﺣضوری انجاﻡ و اﺯ موارد مهﻢ هر مﺼاﺣبه یادداﺷتﺑرداری ﺷد و پﺲ اﺯ پیادهﺳاﺯی در ﺑانﻚ
دادهای مرﺑوﻁ ﺑه هر مورد ﻗرار ﮔرفت.
در ایﻦ پژوهﺶ ،ﺑرای پاﺳخ ﺑه پرﺳﺶهای پژوهﺶ و ﺑهمنﻈور تﺤلیﻞ دادهها اﺯ روش مﻘایﺴه الگوها و
تﺤلیﻞهای درونموردی و میانموردی اﺳتﻔادهﺷده اﺳت .ﺑدیﻦ طریﻖ که الگوی اولیه اﺯ مﻘایﺴه الگوهای
مطالعات موردی و تﺤلیﻞ میانموردی ﺁنها اﺳتﺨراﺝ ﺷده و الگوی پیشنهادی نیﺰ ﺑهوﺳیله مﻘایﺴه الگوی
اولیه ﺑا الگوی مﻔهومیِ اﺳتﺨراﺝﺷده اﺯ ادﺑیات موﺿوﻉ ﺑهدﺳتﺁمده اﺳت.
در پایان ایﻦ ﺑﺨﺶ ،پرﺳﺶهای پژوهﺶ ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر ارائه میﮔردد:
پرﺳﺶ اﺻلی :الگوﻱ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ) (NSDدر اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران ﭼگونه اﺳت؟

الگوي توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

دهند .اﺳتﻔاده اﺯ ایﻦ رویکرد ﺳهﺟبههای که در ﮔردﺁوری و تﺤلیﻞ اطالعات در پژوهﺶهای کیﻔی مرﺳوﻡ
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پرﺳﺶ فرعی اوﻝ :مراﺣﻞ و ﮔاﻡهای الگوی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید کدامند؟
پرﺳﺶ فرعی دوﻡ :ترتیﺐ و توالی مراﺣﻞ و ﮔاﻡهای الگوی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ﭼگونه اﺳت؟

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-4تحلیل مطالعات موردی انجامشده
ﺑهمنﻈور دﺳتیاﺑی ﺑه الگوی اولیه توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران ،مطالعه موردی ﺑر روی
 7ﺧدمت که ﺑهﺻورت موفﻘیتﺁمیﺰ در اپراتورهای ﺳهﮔانه تلﻔﻦ همراه ایران توﺳعه دادهﺷدهاند ،انجاﻡﮔرفته
و الگوی توﺳعه ﺁنها روایت ،ترﺳیﻢ و تﺤلیﻞﺷده اﺳت .در ایﻦ ﺑﺨﺶ ،فرﺁیند توﺳعه ﺧدمات یادﺷده در
ﺟدوﻝ ) (2ﺑهﺻورت ﺧالﺻه و ﺑه ﺷرﺡ ﺷکﻞهای ) (2الی ) (8ترﺳیﻢ ﺷده و اﺯ ﺑاﺯﮔو کردن فرﺁیند مﻔﺼﻞ
توﺳعه هرکداﻡ اﺯ ﺧدمات ﺟدوﻝ فوﻕ و تﺤلیﻞ ﺁن ﺧودداری ﺷده اﺳت.
 -2-4تحلیلهای میانموردی
مطالعه دﻗیﻖ فرﺁیندها و تﺤلیﻞهایی که ﺑر روی فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت هر مورد اﺯ ﺟدوﻝ ) (2انجاﻡﺷده
اﺳت ،نشان میدهد که در تمامی ایﻦ موارد ،فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ﺷامﻞ ﭼند مرﺣله اﺻلی میﺑاﺷد
که هرکداﻡ اﺯ ایﻦ مراﺣﻞ نیﺰ دارای ﭼند ﺯیرمرﺣله )ﮔاﻡ( میﺑاﺷند .همﭽنیﻦ در طی ایﻦ مراﺣﻞ ،تعدادی نﻘطه
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

تﺼمیﻢﮔیری نیﺰ وﺟود داﺷته اﺳت .ﺟدوﻝ ) ،(3ﺑه مﻘایﺴه مراﺣﻞ و فعالیتهای ﺻورت ﮔرفته در موارد

درواﺯه تﺼمیﻢﮔیری اوﻝ معموﻻً ﺑعد اﺯ مرﺣله دوﻡ )ارﺯیاﺑی( اﺳت که در ﺁن ﺑرای ﺷروﻉ توﺳعه فنی
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ﺧدمت تﺼمیﻢﮔیری و درواﺯه تﺼمیﻢﮔیری دوﻡ نیﺰ ﺑعد اﺯ مرﺣله ﭼهارﻡ )پیادهﺳاﺯی( ﻗرار دارد که در

مطالعه ﺷده اﺧتﺼاﺹ دارد.
ﺑا مﻘایﺴه ﺁمار و اطالعات طبﻘهﺑندیﺷده در ﺟدوﻝ ) (3نتایجی ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر ﺑه دﺳت ﺁمد:

• ﺑاﻻتریﻦ فراوانی در مراﺣﻞ اﺻلی فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ،عدد  5ﺑوده اﺳت که نشاندهنده  5مرﺣله در
ایﻦ فرﺁیند میﺑاﺷد .البته در ﺑرﺧی اﺯ مطالعات موردی 4 ،مرﺣله نیﺰ ﺑرای فرﺁیند توﺳعه در نﻈر ﮔرفتهﺷده اﺳت.

• ترتیﺐ مراﺣﻞ اﺻلی ﺑانﻈﻢ ﺧاﺻی همراه اﺳت؛ ﺑطوریکه در اﻏلﺐ موارد ،مرﺣله اوﻝ ﺑه تولید ،ﮔردﺁوری و
ﻏرﺑاﻝ ایده ،مرﺣله دوﻡ ﺑه ارﺯیاﺑی ایدهها اﺯ مناﻇر ﮔوناﮔون ،مرﺣله ﺳوﻡ ﺑه تعییﻦ ﺟﺰئیات ﺧدمت و توﺳعه
فنی ﺁن ،مرﺣله ﭼهارﻡ ﺑه پیادهﺳاﺯی و اﺳتﻘرار و مرﺣله پنجﻢ ﺑه ارائه نهایی ﺧدمت اﺧتﺼاﺹ دارد.

• در کﻞ فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید و در ﺑیﻦ مراﺣﻞ اﺻلی ﺁن ،معموﻻً دو درواﺯه تﺼمیﻢﮔیری اﺻلی
وﺟود دارد که ﺑﺴته ﺑه نوﻉ و انداﺯه ﺑاﺯار ﺧدمت ،توﺳﻂ مﺴئوﻻن مﺨتلﻒ در اپراتورها اﺧذ میﺷود.

مذاکره با سازمان
همکار

ارزیابی
مالی-هزینهای

توافق با سازمان
همکار

تصمیم
برای ادامه
توسعه

تکمیل محتوای
خدمت

ارائه کامل خدمت

ارزیابی فنی

طراحی تفصیلی
خدمت

تصمیم
برای ارائه
کامل

ارزیابی کسب و
کار

ارزیابی و غربال
اولیه ایده

ارائه سند
نیازمندیها

اجرای سند
نیازمندیها

ایجاد آمادگی در
بخشهای مختلف

اخذ بازخورد از
ارائه پایلوت

ارائه خدمت
بصورت پایلوت

اخذ مجوزهای الزم

دریافت ایده از
سوی کارکنان

شکل ( :)2فرآیند توسعه خدمت «الف» در اپراتور 1
تصمیم
برای توسعه

تکمیل و تصحیح
جزیی ایده

ارزیابی اولیه

تشکیل سبد ایدهها

ارزیابی کسب و
کار

ارزیابی فنی

مذاکره با
سازمانهای همکار

توافق با
سازمانهای همکار

توسعه کامل
خدمت

اخذ مجوز از
رگوالتوری

رفع نقصهای
خدمت

تکمیل محتوای
خدمت

ارائه خدمت نهایی

مطالعه و رصد
فرصتهای بازار

دریافت ایده از
مؤسسات آموزشی

توسعه پایلوت

ارائه پایلوت
خدمت

رفع ایرادات جزیی

اخذ بازخورد از
پایلوت

بهبود ویژگیهای
خدمت

ﺁن ،ﺑرای ارائه نهایی ﺧدمت تﺼمیﻢﮔیری میﺷود.

• در الگوهای توﺳعه ﺧدمت ﺟدی ِد ﺑررﺳیﺷده در مطالعات موردی و پﺲ اﺯ ﺣذﻑ ﮔاﻡهای مشاﺑه،
 39ﮔاﻡ اﺟرایی وﺟود دارد که ﺁنها نیﺰ معموﻻً اﺯ یﻚ نﻈﻢ منطﻘی تبعیت میکنند .عناویﻦ ایﻦ ﮔاﻡها
عبارتند اﺯ :رﺻد نیاﺯمندیها و ﺑاﺯار ،اﺧذ ایده ،ارائه ایده ،ﮔردﺁوری ایدهها ،ﻏرﺑاﻝ ایدهها ،ارﺯیاﺑی اولیه،
تکمیﻞ و تﺼﺤیﺢ ایده ،ارﺯیاﺑی کﺴﺐوکار ،ارﺯیاﺑی فنی ،ارﺯیاﺑی مالی ،ارﺯیاﺑی ﺑاﺯار ،ارﺯیاﺑی ﻗانونی،
ارﺯیاﺑی اﺟتماعی و فرهنگی ،تهیه ﺳناریوهای مﺨتلﻒ ،تعییﻦ دامنه ﺧدمت ،تعییﻦ مشﺨﺼات نهایی ،ارائه
طرﺡ ﺧدمت ،تعییﻦ ﺟﺰئیات ارائه ،ﺷناﺳایی معایﺐ و مﺰایا ،تعییﻦ درﮔاههای ارتباطی ،طراﺣی تﻔﺼیلی،

الگوي توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

شکل ( :)3فرآیند توسعه خدمت «ب» در اپراتور 1
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ارزیابی فنی

ارزیابی بازار

غربال ایدهها

ارزیابی ایدهها

گردآوری ایدهها

ارزیابی قانونی

ارزیابی اجتماعی و
فرهنگی

تهیه سناریوهای
مختلف

ارائه طرح خدمت

تصمیم
برای ادامه
توسعه

تعیین جزئیات ارائه

اجرای سند
نیازمندیها

ارائه سند
نیازمندیها

تعیین قیمت نهایی

ترسیم فلوچارت
اجرا

تعیین درگاههای
ارتباطی

تعیین معایب و
مزایا

آزمون پذیرش
مشتریان

آزمون مالی و
درآمدی

تدوین راهبرد ارائه

تدوین راهبرد
ارتباطی

آمادگی بخشهای
مختلف

آموزش کارکنان

ارزیابی مالی

ارائه و
تجاریسازی

مجوز ارائه
خدمت

شکل ( :)4فرآیند توسعه خدمت «ج» در اپراتور 2
بررسی و تحقیق

انتخاب ایده

غربال ایده

ارزیابی ایده

رفع ایرادات و
نقایص

اخذ بازخورد از
کاربران

ارائه بصورت
پایلوت

رفع ایرادات
احتمالی

آموزش کاربران و
پرسنل

تبلیغات و معرفی
خدمت

تعیین مشخصات
نهایی خدمت
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ارزیابی فنی

ارزیابی کسب و
کار

تصمیم برای
ادامه توسعه

اخذ ایده از
کارمندان

نیازسنجی از
مشتریان

ﺳند نیاﺯمندیها ،ﺁﺯمون پذیرش مشتریان ،ﺁﺯمون مالی و درﺁمدی ،تدویﻦ راهبرد ارائه ،تدویﻦ راهبرد
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ارتباطی ،ﺁموﺯش کارکنان ،ﺁمادﮔی ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ ،اﺧذ مجوﺯ ،ارائه پایلوت ،تﺴت و ارﺯیاﺑی پایلوت،

مجوز نهایی
ارائه خدمت

ارائه نهایی خدمت

تعیین دامنه خدمت

ارزیابی اولیه بعد از
توسعه

توسعه فنی خدمت

آمادگی برای ارائه

شکل ( :)5فرآیند توسعه خدمت «د» در اپراتور 3
ترﺳیﻢ فلوﭼارت اﺟرا ،تعییﻦ ﻗیمت نهایی ،توﺳعه فنی ﺧدمت/پایلوت ،تهیه ﺳند نیاﺯمندیها ،اﺟرای

تصمیم
برای ادامه
توسعه

نظرسنجی از
مشتریان

ارزیابی قانونی

ارزیابی فنی

تعیین مشخصات
دقیق خدمت

طراحی نهایی
خدمت

برگزاری مناقصه
توسعه فنی

واگذاری توسعه
فنی

رفع ایرادات
احتمالی

تبلیغات و معرفی
خدمت

ارائه نهایی و کامل

ارزیابی بازار

اخذ ایده از
کارکنان

توسعه فنی توسط
شرکت همکار

اخذ مجوز از
رگوالتوری

ارزیابی پایلوت

ارائه خدمت
بصورت پایلوت

شکل ( :)6فرآیند توسعه خدمت «هـ» در اپراتور 3
تعیین نیازمندیهای
خدمت

تصمیم
برای توسعه
در کمیتههای
فرعی

بررسی و ارزیابی
ایده

ارائه ایده توسط
کارکنان

رصد نیاز مشتریان
و خدمت رقبا

تصمیم
برای توسعه
در کمیته
مشترک

شکست خدمت به
سه ماژول

واگذاری توسعه
ماژولها

توسعه فنی
ماژولها

یکپارچهسازی
ماژولها

بهبود در خدمت
ارائهشده

ارائه نهایی و کامل

رفع ایرادات
پایلوت

ارائه خدمت
بصورت پایلوت

ارزیابی خدمت

ارزیابی اقتصادی

ارزیابی فنی

تصمیم
برای توسعه
در کمیته
مشترک

واگذاری توسعه فنی

ارزیابی اقتصادی

توسعه فنی خدمت

ارزیابی فنی

تحلیل
نیازمندیهای
خدمت

بررسی و ارزیابی
ایده

ارائه بصورت
آزمایشی

ارائه ایده خدمت
توسط کارکنان

رفع ایرادات ارائه
آزمایشی

اخذ مجوز ارائه
خدمت خاص

ارائه کامل خدمت

بهبود در خدمت
ارائهشده

شکل ( :)8فرآیند توسعه خدمت «ز» در اپراتور 3

الگوي توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

شکل ( :)7فرآیند توسعه خدمت «و» در اپراتور 3
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جدول ( :)3مقایسه مراحل کلی ،گامها و دروازههای تصمیمگیری در موارد مطالعهشده
اطالعات
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تﺤلیلی
مطالعه موردی
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تعداد
مراﺣﻞ
اﺻلی

ﺧدمت الﻒ

5

ﺧدمت ﺏ

5

ﺧدمت ﺝ

6

ﺧدمت د

5

ﺧدمت هـ

4

ﺧدمت و

5

ﺧدمت ﺯ

4

تعداد ﺯیرمرﺣله )ﮔاﻡها( و ناﻡ ﺁنها

تعداد درواﺯههای
تﺼمیﻢﮔیری

) 16اﺧذ ایده ،ﻏرﺑاﻝ ایده ،ارﺯیاﺑی کﺴﺐوکار ،ارﺯیاﺑی فنی،
ارﺯیاﺑی مالی ،مذاکره ﺑا ﺳاﺯمان همکار ،توافﻖ ﺑا ﺳاﺯمان
همکار ،طراﺣی تﻔﺼیلی ،تهیه ﺳند نیاﺯمندیها ،اﺟرای ﺳند
نیاﺯمندیها ،ﺁمادﮔی ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ ،اﺧذ مجوﺯ ،ارائه
پایلوت ،اﺧذ ﺑاﺯﺧورد ،ارائه کامﻞ ،تکمیﻞ مﺤتوا(
) 19اﺧذ ایده ،رﺻد فرﺻتهای ﺑاﺯار ،تشکیﻞ ﺳبد ایدهها،
ارﺯیاﺑی اولیه ،تکمیﻞ و تﺼﺤیﺢ ایده ،ارﺯیاﺑی کﺴﺐوکار،
1
ارﺯیاﺑی فنی ،مذاکره ﺑا ﺳاﺯمان همکار ،توافﻖ ﺑا ﺳاﺯمان
)تﺼمیﻢ ﺑرای توﺳعه
همکار ،توﺳعه پایلوت ،ارائه پایلوت ،اﺧذ ﺑاﺯﺧورد ،رفﻊ
ﺧدمت(
ایرادات ،اﺧذ مجوﺯ ،توﺳعه کامﻞ ،ارائه نهایی ،رفﻊ نﻘایﺺ،
تکمیﻞ مﺤتوا ،ﺑهبود ویژﮔیها(
) 24ﮔردﺁوری ایدهها ،ارﺯیاﺑی ایدهها ،ﻏرﺑاﻝ ایدهها ،ارﺯیاﺑی
ﺑاﺯار ،ارﺯیاﺑی فنی ،ارﺯیاﺑی مالی ،ارﺯیاﺑی ﻗانونی ،ارﺯیاﺑی
اﺟتماعی و فرهنگی ،تهیه ﺳناریوهای مﺨتلﻒ ،ارائه طرﺡ
2
ﺧدمت ،تعییﻦ ﺟﺰئیات ارائه ،تعییﻦ معایﺐ و مﺰایا ،تعییﻦ
درﮔاههای ارتباطی ،ترﺳیﻢ فلوﭼارت اﺟرا ،تعییﻦ ﻗیمت )تﺼمیﻢ ﺑرای ادامه توﺳعه و
مجوﺯ ارائه ﺧدمت(
نهایی ،ارائه ﺳند نیاﺯمندیها ،اﺟرای ﺳند نیاﺯمندیها ،ﺁﺯمون
پذیرش مشتریان ،ﺁﺯمون مالی و درﺁمدی ،تدویﻦ راهبرد ارائه،
تدویﻦ راهبرد ارتباطی ،ﺁمادﮔی ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ ،ﺁموﺯش
کارکنان ،ارائه و تجاریﺳاﺯی(
) 20نیاﺯﺳنجی ،اﺧذ ایده ،ارﺯیاﺑی ایده ،ﻏرﺑاﻝ ایده ،انتﺨاﺏ
ایده ،ﺑررﺳی و تﺤﻘیﻖ ،ارﺯیاﺑی فنی ،ارﺯیاﺑی کﺴﺐوکار،
2
تعییﻦ دامنه ﺧدمت ،تعییﻦ مشﺨﺼات نهایی ،توﺳعه فنی،
)تﺼمیﻢ ﺑرای ادامه توﺳعه و
ﺁمادﮔی ﺑرای ارائه ،ارﺯیاﺑی ﺑعد اﺯ توﺳعه ،رفﻊ ایرادات ،ارائه
مجوﺯ نهایی(
پایلوت ،اﺧذ ﺑاﺯﺧورد ،رفﻊ ایرادات ،ارائه نهایی ،ﺁموﺯش،
تبلیﻐات و معرفی(
) 16اﺧذ ایده ،ارﺯیاﺑی ﺑاﺯار ،ارﺯیاﺑی فنی ،ارﺯیاﺑی ﻗانونی،
1
نﻈرﺳنجی ،تعییﻦ مشﺨﺼات ،طراﺣی نهایی ،ﺑرﮔﺰاری
مناﻗﺼه ،واﮔذاری توﺳعه فنی ،توﺳعه فنی ،اﺧذ مجوﺯ ،ارائه )تﺼمیﻢ ﺑرای ادامه توﺳعه(
پایلوت ،ارﺯیاﺑی ،ارائه نهایی ،تبلیﻐات ،رفﻊ ایرادات(
) 15رﺻد نیاﺯمندیها و ﺑاﺯار ،ارائه ایده ،ﺑررﺳی و ارﺯیاﺑی
2
ایده ،ارﺯیاﺑی فنی ،ارﺯیاﺑی اﻗتﺼادی ،تعییﻦ نیاﺯمندیها،
)تﺼمیﻢ ﺑرای توﺳعه در
ﺷکﺴت ﺧدمت ﺑه ماژوﻝهای مﺨتلﻒ ،واﮔذاری توﺳعه،
کمیتههای فرعی و کمیته
توﺳعه فنی ،یکﭙارﭼهﺳاﺯی ماژوﻝها ،ارﺯیاﺑی و تﺴت ،ارائه
مشترﻙ(
پایلوت ،رفﻊ ایرادات ،ارائه نهایی ،ﺑهبود در ﺧدمت ارائهﺷده(
) 12اﺧذ مجوﺯ ،ارائه ایده ،ﺑررﺳی و ارﺯیاﺑی اولیه ،ارﺯیاﺑی
1
فنی ،ارﺯیاﺑی اﻗتﺼادی ،واﮔذاری توﺳعه فنی ،توﺳعه فنی،
)تﺼمیﻢ ﺑرای توﺳعه در
تﺤلیﻞ نیاﺯمندیها ،ارائه ﺁﺯمایشی ،رفﻊ ایرادات ،ارائه کامﻞ،
کمیته مشترﻙ(
ﺑهبود در ﺧدمت ارائهﺷده(
2
)تﺼمیﻢ ﺑرای ادامه توﺳعه
و تﺼمیﻢ ﺑرای ارائه کامﻞ
ﺧدمت(

رفﻊ ایرادات پایلوت ،ارائه نهایی ﺧدمت ،تبلیﻐات و معرفی ،رفﻊ ایرادات و ﺑهبود در ﺧدمت ارائهﺷده.
• البته ﮔاﻡهای دیگری نیﺰ در ﺑررﺳی مطالعات موردی هﻔتﮔانه فوﻕ وﺟود دارند که ﺑه دلیﻞ اینکه
مﺨتﺺ فرﺁیند توﺳعه ﺁن ﺧدمت ﺧاﺹ ﺑودهاند ،در لیﺴت یادﺷده ﮔنجانده نشده و تنها ﮔاﻡهایی که ﺟنبه
عمومیت ﺑرای توﺳعه تمامی ﺧدمات را دارند ،در ﺁن ﺫکر ﺷدهاند.
در ایﻦ مرﺣله و ﺑرای تعییﻦ نهایی ﮔاﻡهای الگوی اولیه توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتورهای تلﻔﻦ همراه،
ﮔاﻡهای  39ﮔانه لیﺴت یادﺷده در ﺟدوﻝ ) (4ﮔردﺁوری ﺷده و فراوانی ﺁنها مورد ﺑررﺳی ﻗرار میﮔیرد.
ﺑا توﺟه ﺑه فراوانی هرکداﻡ اﺯ ﮔاﻡهای الگوی توﺳعه ﺧدمت در مطالعات موردی ،ﮔاﻡهای نهایی که دارای
فراوانی ﺑیﺶ اﺯ ) 3ﺑیﺶ اﺯ  50درﺻد( در ﺟدوﻝ فوﻕ میﺑاﺷند ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر مشﺨﺺ میﮔردد :رﺻد نیاﺯمندیها
و ﺑاﺯار ،اﺧذ و ﮔردﺁوری ایده ،ارﺯیاﺑی اولیه ،ارﺯیاﺑی کﺴﺐوکار ،ارﺯیاﺑی فنی ،توﺳعه فنی ،تهیه و اﺟرای ﺳند
نیاﺯمندیها ،اﺧذ مجوﺯ ،ارائه پایلوت ،تﺴت و ارﺯیاﺑی پایلوت ،ارائه نهایی ،رفﻊ ایرادات و ﺑهبود در ﺧدمت.
ﺑرای تعییﻦ توالی مراﺣﻞ و ﮔاﻡهای فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در الگوی اولیه نیﺰ اطالعات مرﺑوﻁ ﺑه هریﻚ
اﺯ مطالعات ﺻورت ﮔرفته ﺑرﺣﺴﺐ توالی ترتیﺐ و وﻗوﻉ ایﻦ ﮔاﻡها در ﺟدوﻝ ) (5ﺁورده ﺷده اﺳت.
همانطور که در ﺟدوﻝ ) (5نیﺰ مشﺨﺺ اﺳت ،مراﺣﻞ و ﮔاﻡهای توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در تمامی مطالعات
ﺻورت ﮔرفته اﺯ نﻈﻢ ﺧاﺻی تبعیت نموده و ﮔاﻡهای  1الی  12ﺑه ترتیﺐ پشت ﺳر هﻢ واﻗﻊﺷدهاند و و ایﻦ
ترتیﺐ ﭼینﺶ ﮔاﻡها ،ﺑهتریﻦ ترتیﺐ میﺑاﺷد.
 -3-4الگوی اولیه توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران
در ﺑﺨﺶ ﻗبﻞ و ﺑا اﺳتﻔاده اﺯ تﺤلیﻞهای میانموردی ،مراﺣﻞ اﺻلی ،ﮔاﻡهای فرعی و درواﺯههای تﺼمیﻢﮔیری
ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران )ﺣاﺻﻞ اﺯ مطالعات موردی( ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر ارائه میﮔردد:
مرحله  -1ایدهپردازی
• رﺻد نیاﺯمندیهای مشتریان و ﺑاﺯار
• اﺧذ ایده
• ارﺯیاﺑی اولیه ایده
مرحله  -2ارزیابی
• ارﺯیاﺑی کﺴﺐوکار
• ارﺯیاﺑی فنی

الگوي توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

الگوی اولیه توﺳعه ﺧدمت ﺟدید تعییﻦ ﺷد .ﺑناﺑرایﻦ ﺑا توﺟه ﺑه نتایﺞ ﺑدﺳتﺁمده ،الگوی اولیه توﺳعه
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جدول ( :)4فراوانی گامهای توسعه خدمت جدید در مطالعات موردی انجامشده
ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت
ﺯ
و
هـ
د
ﺝ
ﺏ
الﻒ

ردیﻒ

عنوان ﮔاﻡ

1

رﺻد نیاﺯمندیها و ﺑاﺯار

2

اﺧذ ایده

3

ارائه ایده

4

ﮔردﺁوری ایده

5

ﻏرﺑاﻝ ایدهها

6

ارﺯیاﺑی اولیه

√

7

تکمیﻞ و تﺼﺤیﺢ ایده

√

√

√

√

√

√

√

√

8

ارﺯیاﺑی کﺴﺐوکار

√

√

9

ارﺯیاﺑی فنی

√

√

10

ارﺯیاﺑی مالی

√

4
4

√
√

√

√

ﺟمﻊ
فراوانی
هر ﮔاﻡ

√

2
2

√
√

√

√

√

3
√

√

5
1

√
√

√

√

√

√

5

√

√

7
2

√

11

ارﺯیاﺑی ﺑاﺯار

√

√

2

12

ارﺯیاﺑی ﻗانونی

√

√

2

13

ارﺯیاﺑی اﺟتماعی و فرهنگی

√

1

14

تهیه ﺳناریوهای مﺨتلﻒ

√

1

15

تعییﻦ دامنه ﺧدمت

√

16

تعییﻦ مشﺨﺼات نهایی

√

17

ارائه طرﺡ ﺧدمت

√

18

تعییﻦ ﺟﺰئیات ارائه

√

1

19

ﺷناﺳایی معایﺐ و مﺰایا

√

1

20

تعییﻦ درﮔاههای ارتباطی

√

1

21

طراﺣی تﻔﺼیلی

1
√

2
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√

2

27

ﺁﺯمون پذیرش مشتریان

√

1

28

ﺁﺯمون مالی و درﺁمدی

√

1
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29

تدویﻦ راهبرد ارائه

√

1

1

√

22

ترﺳیﻢ فلوﭼارت اﺟرا

√

1

23

تعییﻦ ﻗیمت نهایی

√

1

24

توﺳعه فنی ﺧدمت/پایلوت

√

√

√

√

√

25

تهیه ﺳند نیاﺯمندیها

√

√

√

26

اﺟرای ﺳند نیاﺯمندیها

√

√

√

√

6
3

√

4

ﺟمﻊ
فراوانی
هر ﮔاﻡ

ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت ﺧدمت
ﺯ
و
هـ
د
ﺝ
ﺏ
الﻒ

ردیﻒ

عنوان ﮔاﻡ

30

تدویﻦ راهبرد ارتباطی

√

31

ﺁموﺯش کارکنان

32

ﺁمادﮔی ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ

√

33

اﺧذ مجوﺯ

√

√

34

ارائه پایلوت

√

√

35

ارﺯیاﺑی پایلوت

√

√

36

رفﻊ ایرادات پایلوت

37

ارائه نهایی ﺧدمت

38

تبلیﻐات و معرفی

39

رفﻊ ایرادات و ﺑهبود در ﺧدمت

1

√

√

2

√

√

3
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6
6

√

√

√

√

√

√

√

4

√

√

3

√

7
2

√

√

5

√

جدول ( :)5توالی مراحل و گامهای الگوی توسعه خدمت جدید در مطالعات موردی انجامشده
ارﺯیاﺑی

ایدهپرداﺯی

توﺳعه

رﺻد نیاﺯمندیها و ﺑاﺯار

اﺧذ و ﮔردﺁوری ایده

7

8

9

5

6

7

8

7

8

9

10

9

10

3

4

4

6

2

3

ﺧدمت و

1

2

4

3

6

5

ﺧدمت ﺯ

2

3

5

4

6

7

ﺧدمت الﻒ
ﺧدمت ﺏ

2

ﺧدمت ﺝ
ﺧدمت د

ارﺯیاﺑی اولیه

4

5

6

1

1

ﺧدمت هـ

1

3

1

2

2

3

5

1

توﺳعه فنی

ارﺯیاﺑی کﺴﺐوکار

7

8

ارﺯیاﺑی فنی

تهیه و اﺟرای ﺳند نیاﺯمندیها

اﺧذ مجوﺯ

ارائه پایلوت

ارﺯیاﺑی پایلوت

ارائه نهایی

رفﻊ ایرادات و ﺑهبود در ﺧدمت

9

7

8

10

11

2

5و6
4
1

8

الگوي توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

4و5

6

7

8

9

10

3

مراﺣﻞ و ﮔاﻡهای توﺳعه
ﺧدمت ﺟدید

اﺳتﻘرار/پیادهﺳاﺯی

ارائه نهایی
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دروازه تصمیمگیری  -1تصمیم به توسعه خدمت برحسب نتایج ارزیابیها
مرحله  -3توسعه
• توﺳعه فنی

• تهیه و اﺟرای ﺳند نیاﺯمندیهای ﺧدمت
مرحله  -4استقرار/پیادهسازی
• اﺧذ مجوﺯ
• ارائه پایلوت
• ارﺯیاﺑی پایلوت
دروازه تصمیمگیری  -2مجوز ارائه نهایی خدمت
• ارائه نهایی ﺧدمت
• رفﻊ ایرادات و ﺑهبود در ﺧدمت
ِ
موردی انجاﻡﺷده
ﺷکﻞ ) (9الگوی اولیه توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران که اﺯ مطالعات
اﺳتﺨراﺝ ﺷده اﺳت را نشان میدهد.
 -4-4مقایسه الگوی اولیه توسعه خدمت جدید با الگوی مفهومی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

در ایﻦ ﺑﺨﺶ و ﺑه منﻈور ارائه الگوی پیشنهادی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ،الگوی اولیه
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توﺳعه ﺧدمت که نشاندهنده الگوی عملیاتی اﺳتﻔادهﺷده در اپراتورهای تلﻔﻦ همراه اﺳت ﺑا الگوی مﻔهومی
که ﺑرﮔرفته اﺯ تئوری اﺳت ،مﻘایﺴه ﺷده اﺳت .ﺟدوﻝ ) (6ﺑه ایﻦ مﻘایﺴه اﺧتﺼاﺹ دارد.
ﺑا توﺟه ﺑه ﺟدوﻝ ) ،(6ﮔاﻡهایی که دارای یکی اﺯ ﺷرایﻂ ﺯیر ﺑاﺷند ،در الگوی پیشنهادی توﺳعه ﺧدمت
ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران ﮔنجانده ﺧواهد ﺷد:
تصمیم
برای توسعه

توسعه فنی

ارزیابی فنی

تهیه و اجرای سند
نیازمندیهای
خدمت

ارزیابی کسب و
کار

اخذ مجوز

ارزیابی اولیه ایدهها

ارائه پایلوت
خدمت

اخذ ایده

ارزیابی پایلوت

رفع ایرادات و
بهبود در خدمت

رصد نیازمندیهای
مشتریان و بازار

مجوز ارائه
نهایی

ارائه نهایی خدمت

شکل ( :)9الگوی اولیه توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران (استخراجشده از مطالعات موردی)

جدول ( :)6مقایسه الگوی اولیه و مفهومی توسعه خدمت جدید
الگوی اولیه
)ﺑرﮔرفته اﺯ مطالعات موردی(

الگوی مﻔهومی
)ﺑرﮔرفته اﺯ ادﺑیات موﺿوﻉ(

ردیﻒ

عنوان ﮔاﻡ

1

رﺻد نیاﺯمندیهای مشتریان و ﺑاﺯار

√

2

تولید/اﺧذ ایده توﺳﻂ مشتریان/کارکنان

√

3

تعییﻦ اهداﻑ و راهبردهای ﺧدمت ﺟدید

4

ارﺯیاﺑی اولیه ایده

5

توﺳعه مﻔهومی ایده

√

6

ارﺯیاﺑی/تﺼمیﻢ اولیه ﺑرای توﺳعه

√

7

تﺤلیﻞ مالی

√

8

تﺤلیﻞ کﺴﺐوکار

√

9

تﺤلیﻞ فنی

√

10

تﺤلیﻞ رﻗبا

√

11

تﺤلیﻞ ﺑاﺯار

√

12

تﺤلیﻞ پیشنهادهای ﺟایگﺰیﻦ

√

13

تطبیﻖ ﺑا راهبردهای ﺑنگاه

√

14

تﺼمیﻢ ﺑرای توﺳعه

15

طراﺣی ﺧدمت و فرﺁیند ارائه ﺁن

√

16

طراﺣی ﺑرنامه ﺑاﺯاریاﺑی

√

17

تهیه ﺷمای عملیاتی ﮔردش کار

√

18

توﺳعه فنی/فناوریهای مورد نیاﺯ

√

19

تهیه و اﺟرای ﺳند نیاﺯمندیها

√

20

ایمﻦﺳاﺯی ﺷکﺴت ﺧدمت

√

21

ﺑکارﮔیری و ﺁموﺯش پرﺳنﻞ

√

22

اﺧذ مجوﺯهای ﻻﺯﻡ

√

23

اﺟرای پایلوت

√

√

24

ارﺯیاﺑی پایلوت

√

√

25

تﺼمیﻢ ﺑرای ارائه نهایی ﺧدمت

√

√

26

ارائه نهایی

√

√

27

معرفی و تبلیﻐات

√

28

ارﺯیاﺑی ﺑعد اﺯ ارائه

√

29

رفﻊ ایرادات و ﺑهبود در ﺧدمت

√
√

√

√

√

√

√

الگوي توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

√

√
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الﻒ -ﮔاﻡهایی که در دو الگوی مﻔهومی و اولیه مشترﻙ ﺑوده و در هر دو الگو تکرار ﺷده اﺳت؛
ﺏ -ﮔاﻡهایی که اﺯ لﺤاﻅ منطﻘی و ﺑا توﺟه ﺑه ادﺑیات موﺿوﻉ ،وﺟود ﺁنها در فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت
ﺟدید ﻻﺯﻡ و ﺿروری میﺑاﺷد.
لذا ﺑا توﺟه ﺑه نکات یادﺷده:
 -1الگوی پیشنهادی ﺷامﻞ ﮔاﻡهای :تولید/اﺧذ ایده توﺳﻂ مشتریان/کارکنان ،تعییﻦ اهداﻑ و راهبردهای
ﺧدمت ﺟدید ،ارﺯیاﺑی اولیه ایده ،توﺳعه مﻔهومی ایده ،تﺤلیﻞ مالی ،تﺤلیﻞ کﺴﺐوکار ،تﺤلیﻞ فنی،
تﺤلیﻞ ﺑاﺯار ،تطبیﻖ ﺑا راهبردهای ﺑنگاه ،طراﺣی ﺧدمت ،طراﺣی فرﺁیند ارائه ،طراﺣی ﺑرنامه ﺑاﺯاریاﺑی،
توﺳعه فنی/فناوریهای مورد نیاﺯ ،تهیه و اﺟرای ﺳند نیاﺯمندیها ،ایمﻦﺳاﺯی ﺷکﺴت ﺧدمت ،اﺟرای
پایلوت ،ارﺯیاﺑی پایلوت ،ارائه نهایی ﺧدمت ،معرفی و تبلیﻐات ،ارﺯیاﺑی ﺑعد اﺯ ارائه و رفﻊ ایرادات و
ﺑهبود در ﺧدمت میﺑاﺷد.
 -2ایﻦ فرﺁیند ﺷامﻞ  2درواﺯه تﺼمیﻢﮔیری ﺑیﻦ ﮔاﻡهای  9و ) 10تطبیﻖ ﺑا راهبردهای ﺑنگاه و طراﺣی
ﺧدمت( و ﮔاﻡهای  17و ) 18ارﺯیاﺑی پایلوت و ارائه نهایی( میﺑاﺷد.
 -3تعداد مراﺣﻞ توﺳعه در الگوی مﻔهومی 4 ،و در الگوی اولیه 5 ،میﺑاﺷد .اما ﺑا دﻗت در مراﺣﻞ الگوی
مﻔهومی مشاهده میﺷود که مرﺣله »توﺳعه« در ﺁن الگو ،ﻗاﺑﻞ تﻘﺴیﻢ ﺑه دو مرﺣله ﺑه ناﻡهای توﺳعه و
اﺳتﻘرار میﺑاﺷد که ﻗاﺑﻞ انطباﻕ ﺑا الگوی اولیه اﺳت؛ ﺑناﺑرایﻦ تعداد و ناﻡهای مراﺣﻞ الگوی پیشنهادی5 ،
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

مرﺣله ﺷامﻞ ایدهپرداﺯی ،ارﺯیاﺑی ،توﺳعه ،اﺳتﻘرار/پیادهﺳاﺯی و ارائه/راهانداﺯی ﺧواهد ﺑود.

 -1ﺷبکهای ﺑودن توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه :یکی اﺯ نکات مهﻢ که در اکﺜر موارد
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مطالعهﺷده ﺑا ﺁن ﺑرﺧورد ﺷده اﺳت ،ﺷبکهای ﺑودن توﺳعه ﺧدمات ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه اﺳت.

 -4-5ارائه الگوی پیشنهادی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه
در ﺑﺨﺶ ﻗبﻞ و پﺲ اﺯ مﻘایﺴه الگوی ﺣاﺻﻞ اﺯ مطالعات موردی انجاﻡﺷده ﺑا الگوی مﻔهومی پژوهﺶ،
ﺷمای کلی الگوی پیشنهادی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ﺑه دﺳت ﺁمد .اما همانطور
که در مﻘدمه ایﻦ مﻘاله نیﺰ ﺫکر ﺷد ،میﺑایﺴت ﺷرایﻂ ﺯمینهای ﺑﺨﺶ موردﺑررﺳی )اپراتوری تلﻔﻦ همراه(
و همیﻦطور کشور موردﺑررﺳی )ایران( نیﺰ در الگوی پیشنهادی لﺤاﻅ ﮔردد .نکات و درﺱ ﺁموﺧتههایی
که در ﺑررﺳیهای انجاﻡﺷده در ادﺑیات موﺿوﻉ ،مطالعات موردی انجاﻡﺷده و همینطور مﺼاﺣبه ﺑا
ﺻاﺣبنﻈران و مﺴئوﻻن ﺑﺨﺶ توﺳعه ﺧدمات ﺟدید در اپراتورهای ﺳهﮔانه ﺑهدﺳتﺁمده و ﺟﺰء ﺷرایﻂ
ﺯمینهای میﺑاﺷد ،ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر اﺳت:

ﺑدیﻦ معنی که توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در ایﻦ ﺑﺨﺶ ،کام ً
ال در ﺧود ﺑنگاه ﺻورت نمیﮔیرد و ﺑه فراﺧور
نوﻉ ﺧدمت و راهبرد ﺑنگاه ،اﺯ ﺷرکتهای فنی همکار مانند ﺷرکتهای تﺄمیﻦکننده مﺤتوا 24اﺳتﻔاده
میﺷود .مهﻢتریﻦ دلیﻞ ایﻦ موﺿوﻉ را میتوان در افﺰایﺶ ﺳرعت عمﻞ توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ﺑا اﺳتﻔاده
اﺯ فرﺁیندهای مواﺯی دانﺴت .هر ﺳه اپراتور فعاﻝ در کشورمان ،همکارانی اﺯ ﺷرکتهای فنی و ﺑاتجرﺑه
در مورد راهانداﺯی ﺧدمات اپراتوری دارند که ﺑه فراﺧور موﺿوﻉ ﺧدمت ﺟدید و راهبرد اپراتور در مورد
ﺁن ﺧدمت ،ﺑﺨشی اﺯ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید )ﺑﺨﺼوﺹ در مراﺣﻞ فنی توﺳعه ﺧدمت( ﺑه ﺁن ﺷرکت
ﺳﭙرده میﺷود .اﺯ ﺳوی دیگر ،اهمیت نﻈرات مشتریان و کارﺑران ﺧدمات در موفﻘیت ﺧدمات توﺳعه
دادهﺷده و اﺳتﻔاده اﺯ مشاوره و نﻈرات ﺁنها در طی فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید نیﺰ ﺑﺴیار مهﻢ و ﺣیاتی
اﺳت .ایﻦ موﺿوعات ،همانطور که در ﺑﺨﺶهای ﻗبلی توﺿیﺢ داده ﺷد ،یادﺁور رویکرد دوﻡ ﺑه توﺳعه
ﺧدمت ﺟدید اﺳت که توﺳعه ﺧدمت ﺟدید را اﺯ منﻈر مدیریت ﺷبکه همکاران )ﺷامﻞ همکاران فنی و
مشتریان( نگریﺴته و ﺑر ایﻦ موﺿوﻉ تﺄکید مینماید.
 -2اهمیت ﺯمان در توﺳعه ﺧدمات ﺟدید :یکی اﺯ عوامﻞ اﺻلی در موفﻘیت ﺧدمت ﺟدید ،ارائه ﺳریﻊ
و ﺑهموﻗﻊ ﺧدمت در ﺑاﺯار اﺳت .امروﺯه و ﺑا تﺴریﻊ در روند نوﺁوریهای فناورانه ،ایﻦ اهمیت ﺑیشتر نیﺰ
ﺷده اﺳت .فضای کار در کﺴﺐوکارهای مبتنی ﺑر فناوری اطالعات و ﺑالطبﻊ تلﻔﻦ همراه ﺣاکی اﺯ رﺷد
ﺳریﻊ فناوریها و دوره عمر کوتاه ﺁنها اﺳت .ﺑناﺑرایﻦ اهمیت ﺯمان در توﺳعه ایﻦﮔونه ﺧدمات ،ﺑیشتر
اﺯ ﺳایر ﺣوﺯهها میﺑاﺷد .ﺑا توﺟه ﺑه مطالﺐ فوﻕ و موارد مطالعه ﺷده نیﺰ میتوان ﮔﻔت که ﺯمان ،یکی اﺯ
مهﻢتریﻦ عوامﻞ در توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ﺑوده و ﺑا توﺟه ﺑه ایﻦ عامﻞ ،الگوی
ﺳریﻊ ﺧدمات در ایﻦ ﺑﺨﺶ موﺟﺐ ﺁن ﺷده اﺳت ،ﺑه ﺷرﺡ ﺯیر اﺳت:
•

در الگوی توﺳعه ،ﺑﺴیاری اﺯ ﮔاﻡهای معموﻝ فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید طی نمیﺷود و تا

ﺁنجایی که ممکﻦ اﺳت ،فرﺁیند ﺑهﺻورت کوتاه طی میﺷود .البته ایﻦ موﺿوﻉ ﺑه ایﻦ معنی نیﺴت که در
مراﺣﻞ اولیه )ایده پرداﺯی ،انتﺨاﺏ ،ارﺯیاﺑی و طراﺣی ﺧدمت ﺟدید( اهماﻝ ﺷده و دﻗت کافی نشود؛
ﺑلکه دﻗت در ﺁن مراﺣﻞ ﺑجای ﺧود ﺑاﻗی اﺳت و ﺳعی میﺷود در ﺳایر مراﺣﻞ فرﺁیند تا ﺣد امکان در
ﺯمان ﺻرفهﺟویی ﺷود.
•

موﺿوﻉ فوﻕ موﺟﺐ ﺑهکارﮔیری و تشکیﻞ تیﻢها و افراد ﺯﺑده و ﺑاتجرﺑه در ایﻦ امر ﺷده اﺳت؛

ﺑهنﺤویکه ﺑﺴیاری اﺯ ﮔاﻡها و مراﺣﻞ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتورها ﺑا توﺟه ﺑه تجرﺑیات افراد در

الگوي توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در ایﻦ ﺑﺨﺶ دﺳتﺨوش تﻐییراتی ﺧواهد ﺷد .مهﻢتریﻦ تﻐییراتی که لﺰوﻡ توﺳعه
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توﺳعه ﺧدمات ﻗبلی و یا ﺑینﺶ افراد ﺑاتجرﺑه در ایﻦ موﺿوﻉ طی ﺷده و در ﺯمان ﺻرفهﺟویی میﺷود.
همﭽنیﻦ تشکیﻞ تیﻢ توﺳعه ﺧدمت اﺯ تمامی ﺑﺨﺶهای درﮔیر در فرﺁیند ،موﺟﺐ کاهﺶ ﺯمان توﺳعه و
کاهﺶ ﺑروکراﺳی اداری ﺑیﻦ ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ ﺷده اﺳت.

•

همﭽنیﻦ ایﻦ امر موﺟﺐ ﺷده تا ﺑﺴیاری اﺯ ﮔاﻡهای توﺳعه ﺧدمت ﺟدید ،ﺑهﺻورت مواﺯی طی

ﺷود تا در ﺯمان توﺳعه و رﺳاندن ﺧدمت ﺑه ﺑاﺯار و مشتریان ﺻرفهﺟویی ﺷود که ایﻦ موﺿوﻉ نیﺰ ﺑاید
در ارائه الگوی پیشنهادی لﺤاﻅ ﺷود.
 -3ﺑا مشاهده فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتورها ،ﺑﺴته ﺑه پایهای ﺑودن یا نبودن ﺧدمت توﺳعه
دادهﺷده ،در فرﺁیند توﺳعه تﻔاوتهایی دیده میﺷود .ﺑهطورکلی در توﺳعه ﺧدمات پایهای یﻚ اپراتور،
اﺯ الگوهای مرﺳوﻡ اﺳتﻔاده و ﮔاﻡهای توﺳعه ﺧدمت ،ﺑهﺻورت کامﻞ طی میﺷود؛ اما در توﺳعه ﺧدمات
ﻏیرپایهای و ﺑه دلیﻞ اهمیت ﺯمان در توﺳعه ﺧدمت ،ﺳعی میﺷود تا ﺁنجا که ممکﻦ اﺳت فرﺁیند توﺳعه
ﺧدمت کوتاهتر طی ﺷود .ﺧدمات پایهای یﻚ اپراتور ،ﺧدمتی اﺳت که ﺑههرﺣاﻝ یﻚ اپراتور ﺑاید ﺁن را
ارائه دهد و ارائه ﺧدمت توﺳﻂ ﺳایر رﻗبا در ارائه ﺁن تﺄﺛیری ندارد .ﺑناﺑرایﻦ ،ﺧدمات پایهای ﺑاید در هر
اپراتوری توﺳعه داده ﺷده و ارائه ﺷوند و ﺣﺴاﺳیت ﺯمانی در مورد ﺁنها کمتر اﺳت .همﭽنیﻦ ایﻦ مطلﺐ
در مورد ﺧدماتی که ارائه و توﺳعه ﺁنها ﺑا هﺰینه و ﺳرمایهﮔذاری ﺑاﻻیی همراه اﺳت نیﺰ ﺻادﻕ اﺳت
و ایﻦﮔونه ﺧدمات نیﺰ ﺑا وﺳواﺱ و دﻗت ﺑیشتری توﺳعه دادهﺷده و ﮔاﻡهای ﺑیشتری در فرﺁیند توﺳعه
ﺁنها طی میﺷود .ﺑناﺑرایﻦ ،الگوی پیشنهادی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ،ﺑهﺻورت
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

مﻔﺼﻞ ارائهﺷده اﺳت که پوﺷﺶدهنده توﺳعه تمامی انواﻉ ﺧدمات ﺟدید )اعﻢ اﺯ پایهای و ﻏیره( ﺑاﺷد؛

ﮔرفتﻦ مالﺣﻈات اﺟتماعی ،فرهنگی و مذهبی ایران در فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید و یا ﺑه عبارتی،
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ارﺯیاﺑی فرهنگی و اﺟتماعی ﺧدمات درﺣاﻝتوﺳعه اﺳت .ﺑناﺑرایﻦ ﻻﺯﻡ اﺳت در الگوی توﺳعه ﺧدمت

اما در عمﻞ و در ﺑﺴیاری اﺯ موارد ،ایﻦ فرﺁیند ﺑهﺻورت مﻔﺼﻞ طی نمیﺷود.
 -4تﻔاوت دیگری که در الگوی توﺳعه ﺧدمات ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه در ایران ﺑا ﺳایر کشورها
وﺟود دارد ،ایﻦ اﺳت که در ایران ﺑاید یﻚ ﮔاﻡ ﺑا عنوان اﺧذ مجوﺯ اﺯ رﮔوﻻتوری در فرﺁیند توﺳعه
ﺧدمت اﺿافه ﺷود که ایﻦ موﺿوﻉ در الگوی اولیه ﺣاﺻﻞ اﺯ مطالعات موردی نیﺰ ﺑه ﭼشﻢ میﺧورد .در
ایران ،ﺧدمات ﺟدید توﺳعه دادهﺷده ﺑاید ﻗبﻞ اﺯ ارائه ،اﺯ لﺤاﻅ ﻗیمت و مﺤتوا ﺑه تﺄیید رﮔوﻻتوری ﺑرﺳد؛
درﺣالیکه در ﺳایر کشورها ،اﺧذ مجوﺯ ﻗبﻞ اﺯ ارائه ﺧدمت ﻻﺯﻡ نیﺴت و ﺑعد اﺯ ارائه ﺁن و در ﺻورت
وﺟود مشکﻞ ،ﺑه ﺁن رﺳیدﮔی میﺷود .اﺧذ مجوﺯ اﺯ رﮔوﻻتوری در مورد مﺤتوای ﺧدمت دائمی و در
مورد ﻗیمت در ﺑرﺧی اﺯ موارد ﻻﺯﻡ اﺳت.
 -5ﺁﺧریﻦ موردی که در ﺑررﺳی موارد توﺳعه ﺧدمت در اپراتورها ﺑا ﺁن ﺑرﺧورد ﺷد ،لﺰوﻡ در نﻈر

ﺟدید ،پیوﺳتی ﺑرای مالﺣﻈات فرهنگی و مذهبی ﺧدمت درﺣاﻝتوﺳعه تهیه ﺷود .ایﻦ پیوﺳت ،ﺑرای
اﺧذ مجوﺯهای ﻻﺯﻡ ﺟهت ارائه ﺧدمت نیﺰ مورداﺳتﻔاده ﻗرار میﮔیرد.
ﺑناﺑرایﻦ ﺑا توﺟه ﺑه نتایﺞ ﺣاﺻﻞ اﺯ مﻘایﺴه الگوی مﻔهومی ﺑا الگوی اولیه توﺳعه ﺧدمت ﺟدید )ﺟدوﻝ
) ((6و نکات فوﻕ ،الگوی پیشنهادی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران در ﺷکﻞ )(10
ارائهﺷده اﺳت:
• ایﻦ الگو ﺷامﻞ  5مرﺣله اﺻلی اﺳت که ﺑﺼورت ﺧﻂﭼیﻦ در ﺷکﻞ نشان داده ﺷده اﺳت.
• ﮔاﻡهای الگوی پیشنهادی ﺑﺼورت مﺴتطیﻞ و یا لوﺯی و در داﺧﻞ مراﺣﻞ اﺻلی الگو ترﺳیﻢ ﺷده و
تعداد ﺁنها  23ﮔاﻡ میﺑاﺷد.
• تعداد درواﺯههای تﺼمیﻢﮔیری در الگوی پیشنهادی  2عدد میﺑاﺷد که ﺑه ﺷکﻞ لوﺯی و ﺑه ترتیﺐ ﺑیﻦ
مراﺣﻞ ارﺯیاﺑی و توﺳعه و پیادهﺳاﺯی و راهانداﺯی ﻗرار ﮔرفتهاند.
• ﺷبکهای ﺑودن فرﺁیند توﺳعه ،ﺑوﺳیله فلﺶهای دایرهای ﻗرمﺰرنﮓ که در ﺑاﻻ و پاییﻦ فرﺁیند اﺻلی ترﺳیﻢ
ﮔردیده اﺳت ،نشان داده ﺷده اﺳت و عالوه ﺑر همکاری ﺑا مشتریان و کارﺑران ﺧدمت ،ایﻦ همکاریها
میتواند در تمامی مراﺣﻞ توﺳعه ﺧدمت و ﺑا ﺑنگاهها و ﺷرکتهای مﺨتلﻒ نیﺰ ﺑاﺷد.
• اهمیت ﺯمان نیﺰ ﺑا رﺳﻢ ﮔاﻡهای مواﺯی ﺑجای متوالی در داﺧﻞ مراﺣﻞ اﺻلی )ﺷکﻞ لوﺯی ﺑجای مرﺑﻊ
و ﺑﺼورت عمودی( نشان داده ﺷده اﺳت و اپراتورها ﺑه فراﺧور ﺯمان ﺑهینه ﺑرای ارائه ﺧدمت ،میتوانند
ﺯمان فرﺁیند توﺳعه را کوتاهتر نمایند .ﺣتی ﺑه فراﺧور نوﻉ ﺧدمت نیﺰ میتوان ﺑﺴیاری اﺯ ایﻦ ﮔاﻡهای
مواﺯی را طی نکرده و یا ﺑرونﺳﭙاری نمود که ﺑه تﺴریﻊ در فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت منجر ﺧواهد ﺷد.
مرﺣله دوﻡ )ارﺯیاﺑی( ﺑرای تﺤلیﻞ اﺟتماعی و فرهنگی و تهیه پیوﺳت فرهنگی ﺑرای ﺧدمت ﺟدید نشان
داده ﺷده اﺳت.
• در پایان نیﺰ ﺑه لﺤاﻅ ﺿرورت اﺧذ مجوﺯ اﺯ رﮔوﻻتوری پیﺶ اﺯ ارائه ﺧدمت ،ایﻦ ﮔاﻡ نیﺰ در مرﺣله
ﭼهارﻡ الگوی پیشنهادی )پیادهﺳاﺯی( ﮔنجانده ﺷده اﺳت.

 -5جمعبندی

ﺳهﻢ و اهمیت ﺧدمات در اﻗتﺼاد کشورها روﺯ ﺑه روﺯ در ﺣاﻝ افﺰایﺶ اﺳت .اما علیرﻏﻢ ایﻦ اهمیت،
نوﺁوری در ﺧدمات و توﺳعه ﺧدمات ﺟدید ﺑهعنوان کلید موفﻘیت و ﺳودﺁوری در ایﻦ ﺑﺨﺶ تا ﺣد ﺯیادی

الگوي توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

• لﺰوﻡ در نﻈر ﮔرفتﻦ مالﺣﻈات مذهبی ،فرهنگی و اﺟتماعی ﺧدمت ﺟدید نیﺰ ﺑا اﺿافهکردن ﮔامی در
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در ایران ﺑا ﺑیتوﺟهی روﺑرو ﺷده اﺳت .توﺳعه ﺧدمات ﺟدید را میتوان ﺑهﺻورت مجموعهای اﺯ فعالیتها،
اﻗدامات ،وﻇایﻒ و ارﺯیاﺑی ﮔاﻡهای مﺨتلﻒ اﺯ تولید ایده تا ارائه ﺧدمت تعریﻒ کرد .ﺑیشتر تﺤﻘیﻘات
انجاﻡﺷده در مورد الگوی توﺳعه ﺧدمات ﺟدید در کشورهای اروپایی و در ﺻنایعی مانند ﺧدمات مالی
و ﺑیمارﺳتانی ﺑوده اﺳت .در کشورمان نیﺰ تﺤﻘیﻘاتی در ﺯمینه توﺳعه ﺧدمات ﺟدید در ﺑانکداری انجاﻡﺷده
اﺳت؛ ولی در ﺳایر ﺑﺨﺶها اﺯﺟمله ﺧدمات اپراتوری تلﻔﻦ همراه )که موﺿوﻉ ایﻦ پژوهﺶ اﺳت( مطالعه
ﺧاﺻی انجاﻡ نشده اﺳت.
در ایﻦ پژوهﺶ و در اﺑتدا ﺑامطالعه ادﺑیات ،الگوهای مﺨتلﻒ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید اﺳتﺨراﺝ ،ﺟمﻊﺑندی و
ﺑررﺳی ﺷد .اکﺜر الگوهای یافتﺷده ،ﺟﺰئی ،ﺧطی و یا ترﺟمهای ﺑودند که امروﺯه کارﺑرد ﭼندانی ندارند.
ﺑه همیﻦ دلیﻞ ،الگوهای مواﺯی ،ﺟامﻊ و فراﮔیر و مارپیﭽی موردتوﺟه ﻗرارﮔرفته و الگوی مﻔهومی توﺳعه
ﺧدمت ﺟدید اﺯ تﺤلیﻞ نﻘاﻁ ﺿعﻒ و ﻗوت ﺁنها ﺑه دﺳت ﺁمد .در ادامه نیﺰ مطالعات عمیﻘی ﺑر روی
الگوهای توﺳعه ﺧدمت ﺟدید که در اپراتوری تلﻔﻦ همراه کشورمان اﺳتﻔادهﺷده اﺳت ،انجاﻡ ﮔرفت .ایﻦ

مطالعه ﺑر روﻱ  7موردِ موفﻘیتﺁمیﺰ توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتورهای ﺳهﮔانه تلﻔﻦ همراه ایران انجاﻡﺷده
و ﺑا مﻘایﺴه و تﺤلیﻞ الگوی توﺳعه ﺁنها ،الگوی اولیه توﺳعه ﺧدمت ﺟدید اﺳتﺨراﺝ ﺷد .ﺳﭙﺲ الگوی
پیشنهادی توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری تلﻔﻦ همراه ایران ﺑهوﺳیله مﻘایﺴه الگوی اولیه ﺑا الگوی مﻔهومی

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

فوﻕ ارائه ﺷد .همﭽنیﻦ ﺑهمنﻈور لﺤاﻅ کردن اﻗتضائات و الﺰامات ﺑرﺧاﺳته اﺯ ﺷرایﻂ ﺯمینهاﻱ )ﺑﺨﺶ/
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ِ
الﺰامات ﺑرﺧاﺳته
کشور( ،مطالعات اکتشافی و مﺼاﺣبه ﺑا کارﺷناﺳان و ﺻاﺣﺐنﻈران موﺿوﻉ انجاﻡ ﺷد .ایﻦ

اﺯ ﺷرایﻂ ﺯمینهاﻱ )ﺑﺨﺶ /کشور( که در الگوی پیشنهادی لﺤاﻅ ﺷده اﺳت ،ﺷامﻞ موارد ﺯیر میﺑاﺷد:

• ﺷبکهای ﺑودن فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت در دنیای امروﺯ؛

• اهمیت ﺯمان در توﺳعه ﺧدمت ﺟدید )ﺑﺨﺼوﺹ در اپراتوری تلﻔﻦ همراه( که ﺑاعﺚ ﺷده اﺳت در عمﻞ
و ﺑﺴته ﺑه نوﻉ ﺧدمت و ﺷرایﻂ ﺧاﺹ ﺑاﺯار ،ﺑﺴیاری اﺯ ﮔاﻡهای معموﻝ توﺳعه ﺧدمت ﺑهﺻورت رﺳمی
طی نشده و یا ﺑهﺻورت مواﺯی طی ﺷود؛

• لﺰوﻡ اﺧذ مجوﺯهای ﻻﺯﻡ اﺯ رﮔوﻻتوری پیﺶ اﺯ ارائه ﺧدمت؛

• لﺰوﻡ تهیه پیوﺳتهای فرهنگی و اﺟتماعی و توﺟه ﺑه ایﻦ مﺴائﻞ در فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در کشور.
مالﺣﻈات فوﻕ در الگوی پیشنهادی لﺤاﻅ ﺷده و الگوی نهایی ﺑرای توﺳعه ﺧدمت ﺟدید در اپراتوری
تلﻔﻦ همراه کشورمان ﺑه ﺷرﺡ ﺷکﻞ ) (10ارائه ﺷده اﺳت .ایﻦ فرﺁیند ﺷامﻞ  5مرﺣله و  23ﮔاﻡ میﺑاﺷد که
ﺑرﺧی اﺯ ﺁنها ﺑهﺻورت مواﺯی ﺑوده و ﺑﺴته ﺑه نوﻉ ﺧدمت درﺣاﻝتوﺳعه و ﺑا تشﺨیﺺ تیﻢ توﺳعه میتواند
اﺯ فرﺁیند توﺳعه ﺣذﻑ ﺷود .البته ﺣذﻑ ایﻦ ﮔاﻡها ﺑه معنی عدﻡ لﺰوﻡ ﺑرای وﺟود ﺁنها نبوده و در عمﻞ
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ایده

مفهومی

توسعه

اولیه ایده

ارزیابی

خدمت

راهبردها

اهداف و

تعیین

ایدهپردازی

ایده

تولید/اخذ
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 نتایﺞ ﺁنها در فرﺁیند توﺳعه ﺧدمت لﺤاﻅ ﺷده و ﺑه دلیﻞ،و ﺑا توﺟه ﺑه تجرﺑه و ﺑینﺶ تیﻢ توﺳعه ﺧدمت
 همﭽنیﻦ ایﻦ الگو دارای دو درواﺯه. ﺑهﺻورت تجرﺑی و ﺷهودی در مورد ﺁنها ﻗضاوت میﺷود،اهمیت ﺯمان
.تﺼمیﻢﮔیری اﺳت که ﺑالطبﻊ توﺳﻂ ﺑاﻻتریﻦ مﻘاﻡ مﺴئوﻝ اپراتورها در مورد ﺁنها تﺼمیﻢﮔیری ﺧواهد ﺷد
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