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 چکیده

مدیریت تجربه مشتری به عنوان یک استراتژی رقابتی موفق در حوزه کسب و کارهای گوناگون بدل گردیده است.بر این اساس 

ه مشتری شکل غالب تجارت اینده خواهد بود.این امر باعث می گردد که پرداختن به مدیریت تجربه مشتری مورد مدیریت تجرب

 سازمان برای مشتریان، جذاب تجربه تاکید قرار بگیرد.تجربه مشتری به خوبی عملکرد سازمان ها را به خوبی نمایان می نماید.خلق

.سازمان های پیشرو باید بر مدیریت تجربه است اهمیت حائز وفادار، مشتریان ردنآو دست به در و کرده ممتاز خود رقبای از را

مشتری تاکید و تمرکز نمایند.به خصوص صنایع و مشاغل مشتری مدار که در رقابت با رقیبان خود قرار دارند بیشتر  بر این امر 

ری را برای ان سازمان شکل گیرد مورد تاکید می در این راستا چارچوبی که بر اساس آن بتوان تجربه مشتباید تاکید نمایند.

مروری بر -باشد.لذا در این تحقیق به فرآیند و مراحل چارچوب سازی تجربه مشتری پرداخته می شود.این تحقیق به شیوه علمی

 اساس مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته است.

 
 : تجربه مشتری،فرآیند،چارچوب سازی،مدیریتکلید واژه ها
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 مقدمه-1

بقای مناسب تر، سریع تر و ایمن تر شعار بازی امروز تجارت است و بازاریابی یکی از شیوه هایی است که دستیابی به این مهم را     

از مباحث مهم بازاریابی نیز مفهوم مدیریت ارتباطات با مشتری است که بسیاری از سازمان ها بعد از ظهور  .نسبتا سهل می نماید

اما درست زمانیکه سازمان ها  با استفاده از این مفهوم آسوده بودند  .ل گردیده و به موفقیت های زیادی دست یافتندآن متحو

 .اصطالحی جدید روی کار آمد» مدیریت تجربه مشتری« این دو از بیشتر جهات شبیه اند و هر دو را به سختی میتوان تعریف کرد

مجموعه ای از اصول تکنولوژی ها و  منحصر بفرد قابل تعریف هستند؛ هر دو شاملهر کدام با یک محصول خاص یا تکنولوژی 

منطق مدیریت تجربه مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری  .تجزیه وتحلیل هایی هستند که بر مدار یک منطق مرکزی می گردند

 .گردد شوند مشهود می کامال متفاوت هستند و زمانیکه جزء  به جزء مقایسه می

یک سازمان و مشتری با هم تعامل میکنند، سازمان چیزهایی  اصلی مدیریت ارتباطات با مشتری میتواند چنین باشدکه  هر بارایده 

از طریق مطالعه و طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و عمل بر مبنای این اطالعات، سازمان ها می توانند  .درباره مشتری در می یابد

 تر مدیریت کنندقابلیت سوددهی فردی مشتری را به

مشتری و سازمان باهم تعامل می کنند، مشتری   منطق مدیریت تجربه مشتری تقریبا تصویر برعکسی دارد و می گویدکه هر بار

می فهمد و بسته به آنچه از هر تجربه می فهمد، مشتری ممکن است رفتار خود را تغییر داده و روی  چیزهایی درباره سازمان

بنابراین از طریق مدیریت کردن این تجارب سازمانها میتوانند روابط سودمندتری با  .اش تاثیر گذاردقابلیت سوددهی  فردی 

  (.1389 محرم زاده و محمدی آالگوز،( مشتریانشان برنامه ریزی کنند

 و کسب موفقیت صر،ع این در. پردازند جدید می عصر معرفی به ،(1999) گیلمور و پاین خدمات، و کاال خام، مواد اقتصاد از گذر با

 و خدمات جای به که عصری. نیست وابسته و محصوالت خدمات کردن فراهم به فقط و دارد بستگی تجربه خلق و ایجاد به کارها

 به مختلف، صنایع در ها سازمان اصلی هدف مشتری تجربه عالی ایجاد و روند می فروش به انگیز خاطره تجارب محصوالت،

 سنتی بازاریابی رویکردهای محدودیت ای حرفه افراد. است و هتلداری گردشگری صنعت نظیر ، محور ی مشتر صنایع خصوص

 رقابتی مزیت به رسیدن در مشتری تجربه مدیریت اهمیت به و اند پذیرفته کیفیت را و محصول قیمت، نظیر هایی مؤلفه بر مبتنی

 و جدید های فناوری از روزمره استفاده با مشتریان انتظارهای (. امروزه2016  سو، هوانگ و) دارند باور مشتری وفاداری ایجاد و

 و ژانک کاندامپولی،) دارند را شخصی ای تجربه دریافت انتظار سازمان، با تعامل هر در مشتریان، ،  و رفته باال دیجیتالی، پیشرفته

ی کنند و یک روح احساسی حاکم بر (. مصرف کنندگان عصر حاضر فقط بر اساس ویژگی های عملکردی خرید نم 2018 جاکوال ،

تجربه عاطفی آن ها بر خرید محصوالت نیز بر آنان تاثیر گذار می باشد.تاثیراتی مانند مطلوبیت یا لذت بخش بودن تجربه خرید یا 

 می نماید.خدمات به یاد ماندنی که بر روح و احساسات مشتری تاثیر مثبت گذاشته و او را به شخصی وفادار برای آن سازمان مبدل 

 خرید هر که دارند تمایل می و خواهند می اند، کرده درخواست و خدمت محصول خود از آنچه از بیش چیزی آنها دیگر، بیان به

 به و انگیز هیجان تجارب کسب و نیست نهایی هدف محصول، آن به که دستیابی معنا این به.  باشد تجربی فرایندی آنها، برای

 تجربه تا اند تالش در ها شرکت کنندگان، مصرف رفتار جدید جنبه این از استفاده با. آنها است خرید فهد محصول، آن یادماندنی

 برای باید هستند، خدماتی صنایع در که تهایی شرك خصوص به ها شرکت. باشد داشته ای منفعت دوطرفه که کنند خلق ای

 دیگر اطالعاتی، خبرگی یا توزیع و تولید در اقتدار که عصری(.2017،لی و یون) کنند تالش مشتریان رضایت بلندمدت روابط ایجاد

 روی را خود تمرکز باید ها سازمان و است اصلی متمایزکننده مشتریان انتخاب .است شده کاالتبدیل یک به و نیست رقابتی مزیت
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 تجارب ارتقای و مشتری تجربه ریتمدی برای ها قابلیت بر تمرکز البته 2016 )ورایس، و پلسیز ( مشتری بگذارند تجربه مدیریت

 و ها سیستم فرایندها، شود، تبدیل سازمان اصلی اولویت به اینکه مگر یابد، نمی بهبود مشتری تجربه نیست . آسانی کار مشتریان

 به یمشتر تجربه فرایند که است پذیر زمانی امکان خوب تجربه ،  بنابراین . باشند محور مشتری و کرده تغییر سازمان ساختار

(.سازمان هایی که می خواهند در بازار سرآمد همگان باشند فهم تجربی 2016 سو، و )هوانگ شود مدیریت اثربخش و کارا صورت

 مشتری و اطمینان از اثر بخشی  تجربه مشتری را سرلوحه امور خود قرار می دهند.

در سطوح ابتدایی خود به سر می برند.از این رو  پژوهش ها در این ارتباط هنوزموضوع مدیریت تجربه مشتری علی رغم اهمیت 

دارای پرداختن به ابعاد مختلف آن از اهمیت وافری برخوردار است.از این رو پرداختن به چارچوب سازی مدیریت تجربه مشتری نیز 

 کارکرد در این مباحث می باشد.

 
  CEMدیریت تجربه مشتری پیدایش مفهوم م -2

شههتری  باطات با مشتریمدیریت ارت در انقالب      بهها م طههات  بههود ارتبا مههل به بههه عا طی دهه گذشته،کسب و کارها از فناوری به مثا

شههتریان و  عههات م استفاده نمودند، اما بسیاری از این سازمان ها، به جای اینکه ارتباطات بهتری را ایجاد نمایند، تنها یک پایگاه اطال

بهها  مدیریت ارتباطات با مشتری فانه بیشتر پروژه هایمتاس .فرایندهایی اتوماتیک شده را ایجاد نمودند وادار به پولی کردن ارتباطات 

آن دسته از کسب و کارها که در  .مشتریان شدند، بدون آنکه تجربه مشتریان را به عنوان یکی از پیشران های وفاداری لحاظ نمایند

فهه  حال بهبود تجربه مشتریان هستند، کار مهمی را آغاز نموده اند، چر هههای ح تههرین راه  کههی از  مهم خههود، ی یههن  نههد ا ا که می دان

  (.1387جانفرسا،) سودآوری یک سازمان است

جههارب  1998مفهوم مدیریت تجربه مشتری برای بار اول  در سال  توسط پاین و گیلمور در مقاله ای مطرح شد،آن ها معتقدند که ت

کههامال موفق افراد را از طریق درگیر کردن در تجارب واقعی که من نههین  جر به ارزش شخصی می شود،تحت تاثیر قرار می دهد. همچ

لههی  واضح است که شخصی سازی یک تجربه ،به طور معناداری می تواند درك و تصور مشتریان از کیفیت را متاثر ساخته و تجربه ک

نههه  کههه آن ها را متاثر ساخته و تجربه کلی آن ها از داد و ستد یا سازمان را بهتر نماید.همانگو عههددی  گههران مت قههان و تحلیل کههه محق

نههد  درك (CRM)درباره مدیریت ارتباط با مشتری  مطالعه می کنند. تا حد زیادی اهمیت مدیریت کردن تجربه مشتری را دریافته ا

یههل و ..( شههکل  مشتری از یک سازمان در طور تعاملش با تمام کانال های ارتباطی مربوط به آن سازمان )شامل وب،تلفن،ایمیل،موبا

  (.2009)مارلون ، گیرد و درنهایت تجربه مثبت مشتری منجر به تکرار داد و ستد می گردد می

خههش شتر در دنیای کنونی، بی ههها در ب از هر زمانی، بین شرکت های ارائه دهنده محصول یا خدمت، فضا رقابتی شده است و شرکت 

یههک های مختلف کسب وکار سعی در ارائه کاملترین نوع خدمت، به مشت نههوان  ری خود دارند تا سطح رضایتمندی مشتریان را به ع

فهه   .ابزار رقابتی افزایش دهند هههدف ح سههتین  یههد نخ کههه با یههری  سههتیم، تغی بههه رو ه بر این اساس با تغییر استراتژیهای بازاریابی رو

جهها شمشتریان فعلی بوده و سپس به دنبال جذب مشتریان جدید و افزای سههایه ای کههه در  ضههایتمندی در سهم بازار باشد  ضههای ر د ف

نههام . (1391 خانی،( مشتریان بتواند   به این اهداف مهم دست پیدا کند بههه  هههایی  یههک  سههط تکن نههد تو در برهه ای از زمان این فرآی

شههترین   و مدیریت رضایتمندی مشتریان CRMمدیریت ارتباط با مشتریان  مورد توجه و هدایت قرار گرفت، اما در هر دو مورد بی

کههه تمرکز روی  سههازمان  زمان حال مشتری است، یعنی یکپارچه سازی و بهینه کردن نحوه تعامالت و ارتباطات مستقیم مشتری با 
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سههاس  CRMبه نوعی مراقبت از مشتریان نامیده میشود  به مفهوم  اشاره دارد  و تمرکز روی  سیستم های افزایش رضایتمندی برا

  دارد . » ارزش درك شده» و « انتظارات مشتری   «دو مدل 

سههازمانها سههیاری از   هردوی این تکنیک ها در شرایط فعلی واقعا کارساز نیست؛ چراکه به راحتی قابل تقلید بوده و در حال حاضر ب

شههته  )چه بزرگ و چه کوچک( هههه گذ در این دو مقوله به سطح برابری از رقابت دست پیدا کرده اند، در چنین شرایطی و در طول د

حههث و مفهوم جدید و البت مههورد ب کههز دارد،  شههتریان تمر ه جامع تری به نام مدیریت تجربه مشتری   که روی بخش احساسی مغز م

صههاحب ( استفاده شرکت های مختلف قرار گرفت، به نوعی که در چند سال اخیر در بسیاری از سازمان های بزرگ و صاحب نام دنیا

بههه ای ، به این نتیجه رسیدند که دهه پیش رو، دهه مزیت د)برند قههابتی در تجر یههت ر ر ارزش افزوده برند نخواهد بود و مهمترین مز

  د.است که سازمان ها به کارکنان و مشتریان خود ارائه می دهن

مههراه  تجربه ای که از لحظه فکر کردن مشتری به خرید شروع می بهها وی ه شود و تا پایان مدت زمان استفاده از محصول یا خدمت 

یهها  این تجربه نوعا از .است ههها  یههت  سههت موقع برخوردهای مستقیم مشتری با سازمان شکل نمیگیرد، بلکه در بسیاری موارد ممکن ا

ظههیم را در  بههه ای ع سههاده، تجر تههه  لحظات حساسی باشد که حتی از دید شرکت نیز دور مانده است، ولی در ذهن مشتری، همان نک

فههی دارد تجربه درك شده از سوی مشتریان گونه های .افکار وی شکل میدهد کههانیکی :مختل بههه م عههاطفی، تجر سههی و  بههه احسا  تجر

  ، تجربه وظیفه ای ومانند این می باشند.)تجربه ای که هنگام استفاده از محصول یا خدمت پیش می آید)

 
 مشتری تجربه مدیریت عاریفت -3

کههرد به کمک برای که دمیدان مشتری رضایت میزان سنجش برای جدید روشی را مشتری تجربه مدیریت (2002) کیسکا جان  عمل

صههل مزایای از شیوه این. دهد می ارائه کننده حمایت قوی روابط ایجاد برای چارچوبی ها سازمان در مدیران لههوژی از حا  بههرای تکنو

صههر طههور بههه مشتری تجربه مدیریت(.2002کیسکا،)کند می استفاده سازمان و مشتری بین ارتباطات ترین قوی  تههاثیر شههامل مخت

 جهت در را سازمانی ،فرهنگ فرآیند این. است تجربیاتش تمام در او دانش و ،احساسات ادراك کردن مدیریت و مشتری بر گذاشتن

  (.2005پرین،سآ) دهد می دست به شما موسسه از را فردی به منحصر مثبت تجربه و دهد می تغییر مناسب محیط یک ایجاد

سههتراتژی روی که است تحلیلی و تجزیه و انهخالق فرآیند یک مشتری تجربه مدیریت برنامه اجرای کههرد و ا کههز عمل سههت،این متمر  ا

شههتریان بهها قههوی سازند،روابط متمایز را سازمان تا شوند متمرکز مشتری بر کامال که دارد می وا چالش به را ها سازمان فرایند  بههر م

یههق از یوسر نظر از( CEM)مشتری تجربه مدیریت.آورند دست به را مشتری تجربه قطعی رضایت نهایت در و کنند قرار بههدیل طر  ت

جههارب کههاهش طریق از و هواخواه یا وفادار به راضی مشتریان نههد مههی کههه ضههعیف ت عههث توا ضههایتی با شههتری نار  ارزش کههاهش و م

 (.2009 مارلون.)شوند می بیشتر مالی ارزش باعث که کند ایجاد وفادار گردد،مشتریانی
 
 مشتری با ارتباط دیریتم و مشتری تجربه مدیریت های تفاوت -4

شههتری و سههازمان شههود،هر بیان صورت این به تواند می CRM اصلی هدف و ایده کههدیگر بهها م بههاط ی قههرار ارت سههازمان مههی بر  کنند،

نههد می ها ،سازمان اطالعات این روی عمل و آنالیز و توزیع آوری جمع وسیله به. آورد می دست به مشتری مورد در را اطالعاتی  توان

 CRM مفهوم عکس CEM مشتری تجربه مدیریت.آورند دست به بیشتری سود نتیجه در و کنند مدیریت را مشتری های نیاز بهتر

سههت به سازمان درباره را اطالعات مشتری ، میکنند برقرار ارتباط یکدیگر با مشتری و سازمان که زمانی هر که کند می بیان  مههی د
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 بههه و سههازد طههرف بر را نیازهایش که ای گونه به را رفتارش تواند می آورد،مشتری می دست به اش تجربه هر از آنچه اساس بر.آورد

  .دهد تغییر برساند بیشتری سود وی

 مههدیریت دیگر عبارت به. کنند رهبری مشتریانشان با را سودآورتری ارتباطات توانند می ها ،سازمان ها تجربه این مدیریت طریق از

 بههازخورد سههازمان به آن آنالیز و اطالعات این.کند می آنالیز و آوری جمع سازمان و مشتری با اطارتب در را اطالعاتی مشتری تجربه

شههان بههر تههاثیر برای را استفاده حداکثر تا آورند وجود به را سیستمی چگونه که دهند می قههرار مشتریان نههد بر  خههوبی بههه CRM.نمای

شههتریان به را بازخوردی تواند نمی ولی  آورد می دست به مشتری مورد در را اطالعاتی هههد م نههه ههها آن کههه بد نههد مههی چگو  از  توان

سههت شههده ظههاهر قوی بسیار کرده عمل ضعیف CRM که جاهایی در CEM. نمایند کسب  بیشتری سود سازمان با ارتباط  CEM.ا

هههد می قرار بررسی مورد سازمان های توانایی با را مشتری نیازهای هههای تهها د شههتری نیاز  گههردد بههرآورده حههداکثری صههورت بههه م

 (.2011کانگ، و جانستون)
 مشتری تجربه مدیریت های ویژگی -5

 مشتری عبارتند از: تجربه مدیریت های ویژگی

 .دهد می دست به را آن به بخشیدن بهبود چگونگی و مشتریان اخیر تجربه ،درباره بینشی مشتری تجربه مدیریت :قدرتمند -الف
 .یابد دست تری اطمینان قابل و سریعتر نتایج به تواند می مشتری تجربه ،مدیریت هدف یانمشتر روی صرف تمرکز طریق از:سریع -ب

 مشتری به که شوید متمرکز کلیدی های زمینه از دسته آن روی که هستند متمرکز نکته این بر CEM های توصیه:پیشرو -ج

 .یافت یدخواه دست مطلوب دانش به داده از انبوهی جای به صورت این دهد،در می ارزش

 (.2005اسمیت،) سازد می صرفه به مقرون و ساده را پیمایش مشتری تجربه مدیریت رویکرد :صرفه به -د

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مفهومی ویژگی های مدیریت تجربه مشتری - 1نمودار شماره

 قدرتمند

مدیریت 

  تجربه مشتری

CEM 

  

 پیشرو سریع

 به صرفه
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 مشتری تجربه مدیریت سطوح -6

شههتری تجربه مدیریت -1: است اجرا و بررسی قابل سطح دو در مشتری تجربه مدیریت سازمانی هر در سههتراتژیک سههطح در م -2 ا

  تاکتیکی سطح در مشتری تجربه مدیریت

هههد مههی را امکان این ها شرکت به استراتژیک CEM :استراتژیک سطح در مشتری تجربه مدیریت -6-1 یههق از کههه د  شههناخت طر

مههک ها سازمان به واقع در CEM.دهند توسعه را محور مشتری استراتژی یک مشتری رضایت کلیدی های پیشران نههد مههی ک  تهها ک

فهه  مشتری به کردن گوش طریق از و ببخشند بهبود را خود تجاری عملکرد شههتری ح نههد در را م قههق مههدت بل شههند تح  مدیریت.بخ

ظههاراتش با مشتری تجربه تطبیق جهت تجاری های فرآیند به بخشی نظم طریق از مشتری تجربه ضههمین بههه انت نههد آوری سههود ت  بل

مههام به وسیع دید یک طریق از موفق روابط تضمین ،برای استراتژیک مشتری تجربه مدیریت.کند می کمک پایداری و مدت قههاط ت  ن

  .است سخت سر و قاطع بسیار متقابل های وابستگی و تماس

 کههه دهد می را امکان این شما به که است غنی منبعی ماهرانه یا تاکتیکیCEM :تاکتیکی سطح در مشتری تجربه مدیریت -6-2 

یههد نشان العمل ،عکس مشتریان یک به یک به نسبت سریع خیلی و بگیرید خود مشتری از فوری خورد باز نههد مههیCEM.ده  از  توا

مههل از که کند آوری جمع اطالعات خوبی همان به شکایت مدیریت های برنامه از آمده دست به بازخوردهای شههتریان تعا نههواع بهها م  ا

بههاب با تا ساخت خواهد قادر را سازمان اینکه بر عالوه مشتری تجربه مدیریت.آورد می دست به تماس نقاط جههوع ار ضههی هههای ر  نارا

  .نماید برطرف را مشکالت و کند بازبینی را ها فرآیند تا آورد می فراهم نیز را امکان این.دهد پاسخ سریع
 

 
 مشتری تجربه مدیریت فرایند  -7

لههه هههر کههه است ضروری مرحله چهار اجرای مشتری تجربه یریتمد به مربوط فرایند تکمیل و انجام جهت لههه بههرای مرح عههد مرح  ب

 :است مقدمه

 اعمال و ها شیوه بهترین و تماس نقاط استانداردهای تثبیت

 تعامالت و برخوردها تداوم و کیفیت به بخشیدن بهبود

 مشتری تجربه تقویت

 (1393یگانه، و فرهاد) روابط در آوری سود و کیفیت ایجاد

 
 مشتری تجربه مدیریت رآیندف سازی چارچوب مراحل -8

برای بررسی دقیق تر روند چارچوب سازی مدیریت تجربه مشتری به سراغ مطالعات انجام گرفته در ارتباط با آن باید رفت.مطالعات 

شههکل گذشته هریک شاخص هایی را برای این امر مورد نظر قرار داده اند که بر اساس آن و با جمع بندی هر ی قههات  ک از این تحقی

 گیری چارچوب تجربه مشتری در سطح مورد نظر به دست می آید.

سههت. سههر ) در پژوهش هایی به شناخت از مشتری و شناسایی مشتریان پرداخته شده ا هههای 2009مههارلون بو شههناخت ارزش  بههه   )

سههترات2008مونیکا راتیو)مشتری و تقویت کردن ارتباط برای درك بهتر از ارزش های مشتری پرداخته است.پائال  عههد ا بههه ب ی ژ( نیز 

سههکا  سههت.جان کی تههه ا شههتری پرداخ هههای م فهه  ارزش  در (2002)یک شرکت خدماتی اشاره دارد که به حف   مشتری از طریق ح
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شههود بههری).پژوهشی به اهمیت دادن به نیاز های مشتری پرداخته است که به تجربه مثبت مشتری منجرب می  نههارد  ( در 2002لئو 

تههالش پژوهشی  فههه را در  لههی و عاط با عنوان مدیریت کردن کلی مشتری به این نتیجه رسیده است که سازمان هایی که مزایای عم

جههام داد 2002) د بهتر رقابت می کنند. اسمیت ویلرهای خود ترکیب می کنن بههاکس ان ( در تحقیقات خود که بر روی شرکت استار 

نههزد به این نکته رسیده است که ایجاد حس مثبت در  شههرکت در  بههرای آن  مشتری باعث وفاداری مشتری و ایجاد تبلیغات مشتری 

جههاد 2003کیربی ،ویکس و جانووسیکی)دوستان و آشنایان مشتری گردیده است. کههه ای نههد  ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده ا

بههازخو سههتم  یههک سی خههود را حس ضعیف و ارتباط آن مشتری را قطع می کند .آنها برای سازمان ها وجود  شههتریان  سههب از م رد منا

جههو  (2005ضروری می دانند.آسپرین ) قههات او  سههت و تحقی قههرار داده ا سههی  مههورد برر عههالی  تجربه مشتری را در موسسات آموزش 

یههری  نههدازه گ رقابتی را در بین این موسسات برای تحصیالت تکمیلی اجتناب ناپذیر می داند و نتیجه گیری می کند که شناخت و ا

ضههروری است. تجربه دانش سههات  گههر موس مههایز از دی سههمایلز )جویان در جهت موفقیت آن موسسه و ایجاد تجربه ای مت ( در 2005ا

درصد درآمد خود را می توانند افزایش  85درصد از مشتریان خود تا  5تحقیقات خود به این نکته اشاره دارد که سازمان ها با حف  

خههدمات دهند.او با اشاره به راضی و خوشحال بودن مش یهها  تریان راضی این نکته را بیان می کند که آن مشتریانی که از آن خرید و 

عههدم  4راضی بوده اند  با  بههاره  گههر در فههر دی بهها ده ن ضههی  نفر دیگر از تجربه مثبت خود صحبت می کنند و در حالی که مشتریان نارا

خههی از  رضایت خود صحبت می کنند.همچنین به وفادادری مشتریان راضی اشاره دارد و ضههی از بر شههتری را بیان می دارد که اگر م

سههمیت)خدمات شما ناراضی بوده باشد و در سطح انتظارش ظاهر ن (در 2005شده باشد در آن مورد تبلیغات منفی نمی کند.شائون ا

گههردد.او مههی  ههها  قههد  پژوهش خود  بیان می دارد که درك تجربه مشتری توسط سازمان دارای نتایج اقتصادی مطلوب برای آن  معت

شههد  جههود با است که تمام مشتریان یکسان نیستند،اغلب سازمان ها تالش می کنند تا همه چیز برای مشتریان در همه حیطه ها مو

شههجی) نههی است.ت چههه مع کههه 2007ام باید بدانند که ارزش از نظر مشتری در چه جیزی و به  مههی دارد  یههان  خههود ب قههات  ( در تحقی

ههها را ی توانند مشتری را سازمان ها با ایجاد سیستمی موثر م گههرش آن یههر ن شناسایی کنند و روی آنها سرمایه گذاری نمایند و با تغی

شههتری 2007میر و شواینگر )متمایل به خرید مجدد نمایند. ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدن که که سیستم مدیریت تجربه م

سههتیو ،مشتریانی که مستعد رشد و اثر گذاری بوده را شناسایی کرده با  تععین تجربه مشتری ،هدف حف  مشتری را تحقق بخشند.ا

ضههایت (2009فولتنس) شههتری و ر خههدمات م یههت  در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که مدیریت تجربه مشتری باعث ارتقای کیف

فههزایش ارزش تخود کاهش افکار منفی مشتری و کا مشتری گشته و اینها نیز به نوبه مههراه هش هزینه ها را به هنگام ا بههه ه جههارت 

بههه ژ( در پ2009ن ندارند.کامالدوی)آخواهند داشت مشتریانی که از ارتباط با موسسه تجاری لذت می برند تمایلی به تعویض  وهش 

نههد  شههکل ده شههتریان را  هههای م جههارب و رفتار بررسی نقش یک سری عوامل در محیط فروش و اینکه چطور این عوامل می توانند ت

گههذلری،آمیز ا   عواملی.دتمرکز دارن خههدمات و قبیل نوع مارك،قیمت،ترویج،مدیریت حلقه تولید مکان،تبلیغ، بسته بندی و نام  ختن 

شههتر جو سازمانی  می باشند. یههای بی یههد و مزا کههرار خر شههتری و ت ضههایت م قههای ر عههث ارت مههل را با آن در نتایج به دست آمده این عوا

 مده است.آ 1مفاهیم حاصل از این پژوهش ها در جدول شماره .میداند

 

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

8 

 منابع مفاهیم فرعی مفهوم اصلی

درك -2شناخت ارزش مشتری-1 توجه به مشتری

 نیاز مشتری-3مشتری

(،شائون اسمیت 2009مارلون بوسر )

 (2002(،جان کیسکا )2005)

خدمت به طراحی -2تدوین استراتژی  طراحی تجربه مشتری

 طراحی ارتباط با مشتری-3مشتری

(،میر 2009ی)(،کامالدود2008مونیکاراتیو)

 (2007و شوانیگر)

-2ایجاد حس مثبت در مشتری -1 اجرای تجربه مشتری

 مشتری مداری

 (،2003ویکس و جانورسیکی) کیربی،

 (2002(،لئوناردبری)2002اسمیت ویلر)

کاهش -2کاهش افکار منفی مشتری-1 درك سازمانی

 همراهی کارکنان-3هزینه ها 

 (2007(،تشجی)2009استیوفولتنس)

-3گیری  اندازه-2وفاداری مشتری-1 ازیالگو س

 تغییر نگرش

(،اسمیت و 2007،تشجی)(2005)آسپرین

 (2005(،اسمایلز)2002ویلر)

 پژوهش های پیشین مدیریت تجربه مشتری -1جدول شماره 

 
مههد سههت آ بههه د شههتری  بههه م ه از تحلیل پژوهش های صورت گرفته بر روی مدیریت تجربه مشتری به الیه های چارچوب سازی تجر

یههل قرار به است آمده نیز 2 شماره مفهومی نمودار در که مشتری تجربه مدیریت فرآیند یک سازی چارچوب های الیه نتیجهاست.  ذ

 :باشد می

. است )حسی( تجربی و نمادین اساسی، نیازهای شامل مشتریان نیازهای عموماً که مشتری های خواسته و ارزشها به توجه اول: الیه

سههخ بی های تماس نرخ مشتری، انتظار زمان میانگین مانند مسائلی به توجه خدماتی، سازمان یک در حاضر درحال نههد و پا یههن مان  ا

ههها درخواستی کیفیت جزو فعلی مشتریان برای انتظارات اینگونه درحالیکه میگیرد قرار توجه مورد بیشتر ههها و بههوده آن بههال بههه آن  دن

حههور، مههدیریت بههه محور شبکه مدیریت از باید ها شرکت یعبارت به. هستند تر متفاوت ای تجربه و احساس یههر فردم سههتراتژی تغی  ا

 .دهند

ههها ارائه به توجه مانند بگیرد شکل مشتریان دیدگاه از درك قابل ارزشهای براساس باید که بازاریابی استراتژی : تدوین دوم الیه  کاال

 استفاده مورد تکنولوژی ارزشی، قیمتگذاری رقابتی، های یزانندهانگ کارکنان، دانش و برخورد محیطی، موقعیت ارزشمدار، خدمات و

تههی و رویت قابل نیازهای پاسخگوی باید ها استراتژی این زیرا...  و محصوالت و خدمات در نههی ح شههتریان ذه شههد م نههد تهها با  در بتوا

طههه یههک براساس) احساسی و مالی بلندمدت تعامل حف  و مشتری جذب زمینه عههاملی راب نهه ت قههش وی، بهها (هوفادارا مههی ن  در را مه

 .کند ایفا سازمان کلی استراتژی
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 مشتری تجربهفرایند مدیریت  سازی چارچوب های الیه مدل مفهومی -2شماره نمودار

 
صههول، قبلی خرید در که ای تجربه از وی شده کسب ارزش از درست درك براساس که مشتری تجربه فرآیند: سوم الیه یههت مح  کیف

 وفاداری و تعهد از متشکل است ای  زنجیره فرآیند این. میگیرد شکل دارد، آن مورد در که احساسی همچنین و آن از شده دریافت

کههی حسی، عاطفی، عقالیی، احساس شامل وکارها کسب اکثر در که دارد مختلفی سطوح سازمان در مشتری احساس مشتری  فیزی

 است معنوی و

شههته سههازمان بهها که تعامالتی در دریافتی تجارب مجموع براساس که مشتری در متمایز تجربه احساس و خلق: چهارم الیه سههت دا  ا

تههاً تعامالت این که میافتد اتفاق بههوط ذا طههات بههه مر سههتقیم ارتبا شههتریان م سههت سههازمان بهها م کههه نی نههد بل صههل میتوا طههات حا  ارتبا

سههت کرده برقرار کنندگان مصرف و مشتریان سایر با وی که باشد غیرمستقیمی نههد عههواملی و ا نههگ، مان صههادی شههرایط فره ... و اقت

 .است تأثیرگذار و مهم بسیار آنها تجربه درك در نیز مشتریان

فههزای باعث مشتریان، در متمایز ای تجربه خلق نهایت، در که مشتری رفتار در تغییر: پنجم الیه یههل ا یههد، بههه تما یههر خر گههرش تغی  ن

 شههد خواهد رقابتی محیط در سازمان   از وفادار مبلغی عنوان به مشتری و شده زمانسا خدمات و محصوالت مجدد خرید و مصرف

 اندازه سمت به کیفیت به صرف توجه و گیری اندازه از باید مداری مشتری های المان که دانست باید امروزه (.139 3یگانه و فرهاد)

چارچوب فرآیند 

مدیریت تجربه 

 مشتری

 الیه اول

دومالیه   

سومالیه   

 الیه چهارم

پنچمالیه   

توجه به خواسته های مشتری -2توجه به ارزش های مشتری -1

 سی و غیر احساسی(توجه به نیازهای مشتری)احسا-3

تدوین استراتژی بر اساس ارزش های مشتری -2تدوین استراتژی بازاریابی -1 -2

 تعامل بلند مدت مال و احساسی با مشتری -3

سرمایه گذاری روی -4ایجاد حس مثبت در مشتری  -2مشتری مداری -1

 تجربه مشتری

توسط  درك تجربه مشتری-2خلق ایجاد تجربه ی متمایز برای مشتری -1

 سازمان

تغییر -3ایجاد تجربه ای متمایز در مشتری -2تغییر رفتار در مشتری  -1

نتیجه گیری و استفاده از الگوی به دست -4نگرش مصرف و خرید مجدد 

 مشتری تجربه میزان گیری اندازه-3 آمده.
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هههر .شود انجام الزم گذاری سرمایه آن روی و کند پیدا تغییر مشتریان به شده ارائه تجربه میزان گیری بههرای  مههده  الگوی به دست آ

 سازمان در رابطه با مدیریت تجربه مشتری نقش موثری در چارچوب سازی مدیریت تجربه مشتری آن سازمان دارد.

 

 تیجه گیرین -9

یههه با بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش های گذشته در حوزه مدیریت تجربه مشتری چارچوب سازی تجرب پههنج ال ه مشتری در 

یههه  بههر پا شههتری  هههای م ظاهر می شود.الیه هایی که با توجه به ارزش ها و نیاز های مشتری و تدوین استراتژی بر پایه ارزش و نیاز 

ههها درك  مشتری مداری و ایجاد حس مثبت در او باعث می شود که تجربه ای متفاوت در مشتری به وجود آید وکه توسط سازمان 

بههه  آن هشده است و ب شههود و او را  مههی  بههدل  پرداخته شده است و این درك به تغییر رفتار مشتری و وفاداری او برای آن سازمان م

گههویی  بههه ال بههرای درك آن  مبلغی وفادار برای آن سازمان تبدیل می نماید.سازمان ها با به دست آوردن این تجربه و سرمایه گذاری 

بهها زمان با توجه به رفتار مشتری  طولمی باشد.این الگو که ممکن است در  ورد و سود آدست پیدا میکنند که برای آن سازمان مفی

قههرار  مواجه شوندتغییراتی  مههوثر  که سازمان ها باید به طور مدام با بررسی تجربه مشتری این الگو را به روزرسانی کنند  تا کارآمد و 

 گیرد.

 
 و ماخذ منابع -10

بانک و اقتصاد ،  .تحربه مشتری گامی فراتر از مدیریت ارتباط با مشتری، نشریه  (. مدیریت1378 ) جانفرسا، فرهاد •

 . 65-62، ص  92 شماره

 .(مدیریت تجربه مشتری، در شرکتهای بیمه ای، چاپ اول1391 خانی، مهدی) •

 .(ضرورت مدیریت تجربه مشتری در بانک ها، شبکه روابط عمومی1394) جعفری طاهری، حسن •
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