
 

 

 

 مدیریت تجربه مشتری با رویکرد داده محور در عصر دیجیتال

 صباالسادات بزرگی

 saba.bozorgi@ut.ac.ir ،دانشگاه تهران ،دکتری مدیریت فناوری اطالعات یدانشجو
 

، فرآیندهای کاری، محصوالت و خدمات و وکارکسبهای شگرف در مدلتحول دیجیتال با ایجاد تغییرات  چکیده:

. در این خصوص اعمال کرده استعمیقی بر حوزه تجربه مشتریان  تأثیراتین سازی مشتریان با سازمان، نحوه عج

ه های نوین بهبود تجربگیری استراتژیدر شکل توانمیاقدامات حوزه تحول دیجیتال برای بهبود تجربه مشتری را 

 تعاملی مشتریان و بازطراحی هایکانالمشتریان، بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان، توسعه  هایدادهمشتری، تحلیل 

درک سفر مشتری و تجربیات  ها،سازمانهای راستا یکی از دغدغه در همین .فرآیندهای عجین سازی مشتریان دید

های و رسانه هایکانالحاضر از طریق نقاط تماس متعدد در  در حالتریان مشتری از سازمان در طی زمان است. مش

دیگر با  از سوی کند.بیشتر ماهیت اجتماعی پیدا می آنهادیجیتالی گوناگون با سازمان در رابطه بوده، لذا تجربه 

خارجی، تمرکز بر درک و از منابع داخلی و  ساختار نایافتهساختاریافته و  هایدادهبودن حجم زیادی از  دسترسقابل

ربه بهبود تج منظوربه. یابدسیستماتیک اهمیت بیشتری می صورتبهآوردن دیدگاهی درست از مشتری  به دست

به ند تا تجرنخود دارد درک ک انیمشتر یرا برا تیاهم نیشترید آنچه را که بنبتوان دیابتدا با هاسازمان، یمشتر

ارتباطی مشتریان با سازمان متعدد بوده و  هایکانال کهآنجایی از کنند.و مدل  گیریاندازه یکاف اندازهبهرا  یمشتر

رویکرد مناسبی  هاسازمان، الزم است است ینگهدارو  تولید قابلدر این وضعیت حجم زیادی از داده در هر تراکنش 

رور با م. بدین منظور در این مقاله ن نمایندرا برای استفاده از این منابع ارزشمند در جهت ارتقاء تجربه مشتری تدوی

موجود  هایدادهاز  با استفاده توانمیچگونه که  هبه این پرسش اساسی پرداخته شدسیستماتیک مقاالت و مبانی نظری، 

 محصوالت و خدمات را ارتقاء داد؟ کارگیریبهتجربه مشتریان از مدیریت مختلف سازمان و تحلیل آنها،  هایکانالدر 

 ارائه خواهد شد. تجربه مشتری با رویکرد داده محورمدیریت متدولوژی ارتقا و در همین راستا، 

 بینش. داده،تحلیل  ،سفر مشتري تجربه مشتري، مدیریتتحول دیجیتال،هاي كلیدي: واژه

 

 



 

 

 مقدمه  -1

دیدگاه ضمن اشاره به  (7931محمودیان و نائلی) الزم است ابتدا مفهوم تجربه تعریف گردد. ،مشتری تجربهدرک درستی از کسب برای 
 ،گیردوکارها شکل می، خدمات و کسبمحصوالتکه از مواجهه افراد با ، "لذت بردن"عنوان اثر تجربه را به کههیکل  و کاربون

 . کنندمی تعریف شیء یک یا رویداد یک با او مواجهه فرد یا درگیری طریق از شدهکسب مهارت یا دانشرا  تجربه،  شناسندمی
اخیر بسیار موردتوجه پژوهشگران  هایمعرفی شد و طی دهه( 7391)تجربه مشتری نخستین بار توسط هالبروک و هرشمن مفهوم 

 "تماما هاگیری آنو تصمیمهای منطقی و عقالیی، عواطف و احساسات هم دارند آنها معتقد بودند که مشتریان عالوه بر جنبهبوده است. 
یری حائز گاندازه عناصر منطق و شناخت در تصمیم ، بلکه برای آنها عناصر لذت و زیبایی نیز بهنیستسود و زیان محاسبه بر اساس 

 (.7933اند )شامی زنجانی و همکاران، اهمیت
ردازند و معتقد بودند با گذار از اقتصاد مواد خام، پمی "اقتصاد تجربه"به معرفی عصر جدید  7333آن پاین و گلیمور در سال  از پس

و تنها به فراهم کردن خدمات و محصوالت وابسته نیست.  بوده تجربهمبتنی بر خلق وکارها کاال و خدمات،  در این عصر موفقیت کسب
های ناوریاز ففاده روزمره مشتریان انگیز هستند. درنتیجه در اثر استرسد، تجارب خاطرهدر حقیقت آنچه بجای کاال و خدمات بفروش می

در هر تعامل با سازمان، انتظار دریافت تجربه شخصی را دارند.  )رحیمیان و توقعات آنها افزایش یافته و  ،دیجیتالیجدید و پیشرفته 
 (7933همکاران، 

به پژوهش پرداخته و لذا تعاریف  در این راستا و به لحاظ اهمیت موضوع تجربه مشتری و مدیریت آن، محققین فراوانی در این حوزه
تریان توان گفت مدیریت تجربه مشتری، مدیریت ادراکات مششده، میطورکلی با در نظرگیری تعاریف ارائهشده است. به متنوعی نیز ارائه

 أثیرتکننده مصرف و تعامالت عقالیی، فیزیکی، عاطفی، ناخودآگاه و روانی آنها با هر بخش از سازمان است. این ادراکات بر رفتار
 (1179کند )کاندامپولی و همکاران،  یادماندنی ایجاد کرده و آنها را به مشتریان وفادار تبدیل میهای بهگذارد و برای مشتریان خاطرهمی

گیری هرهنی بیع،  فرد آنکه ویژگی منحصربه یا انقالب دیجیتال آغاز گشته چهارم  انقالب صنعتیاز ابتدای قرن حاضر از سوی دیگر 
تغییرات  اینز ا آگاهی بافقط کارها شده است. ومنجر به تغییراتی با دامنه وسیع و سرعت بسیار زیاد در کسب آفرین،های تحولاز فناوری

وت و که شامل تغییر قدرت، ثر فناوریو  های دانشکرد که مزایای پیشرفت حاصل اطمینان توانمی افتدمیو سرعتی که این اتفاق 
های مرتبط عصر دیجیتال و تحوالت آن و نیز مواجه با انبوهی از داده همچنین ).1179شو و همکاران، )است  آمدهدستدانش است به

ال با تحول دیجیت ند رویکردهای جدیدی در خصوص ارتقاء تجربه مشتری ایجاد نماید. توابا مشتریان و تعامالت آنها با سازمان، می
ین سازی مشتریان با وکار، فرآیندهای کاری، محصوالت و خدمات و نحوه درگیری و عجهای کسبایجاد تغییرات شگرف در مدل

امات حوزه تحول دیجیتال برای بهبود تجربه مشتری عمیقی بر حوزه تجربه مشتریان خواهد داشت. در این خصوص اقد تأثیراتسازمان، 
عه های مشتریان، بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان، توسهای نوین بهبود تجربه مشتری، تحلیل دادهگیری استراتژیتوان در شکلرا می
 (.1179های تعاملی مشتریان و بازطراحی فرآیندهای عجین سازی مشتریان دید )ساهو و همکاران، کانال

ها درک سفر مشتری و تجربیات مشتری از سازمان در طی زمان است. مشتریان در حال های سازمانیکی از دغدغه زمینهدر همین 
های دیجیتالی گوناگون با سازمان در رابطه بوده، لذا تجربه مشتریان بیشتر ماهیت و رسانه هاریق نقاط تماس متعدد در کانالحاضر از ط

های ساختاریافته و ساختار نایافته دسترس بودن حجم زیادی از دادهاز سوی دیگر با قابل ( .1173ند )زکی و نیلی، کاجتماعی پیدا می



 

 

ابد یصورت سیستماتیک اهمیت بیشتری میاز منابع داخلی و خارجی، تمرکز بر درک و به دست آوردن دیدگاهی درست از مشتری به
ها رویکرد مناسبی را برای استفاده از این منابع ارزشمند در جهت ارتقاء تجربه مشتری الزم است سازمان ( لذا1172)سان و همکاران، 

 تدوین نمایند. 
 گونه مطرح کرد که: توان اینرا می پرداخته خواهد شدکه در این مقاله به آنها اصلی  سؤاالتدرنتیجه 
 مختلف سازمان و تحلیل آنها، مدیریت تجربه مشتریان از  هایهای موجود در کانالتوان با استفاده از دادهچگونه می

 کارگیری محصوالت و خدمات را ارتقاء داد؟ به

 شود؟ متدولوژی ارتقا مدیریت تجربه مشتری با رویکرد داده محور از چه مراحلی تشکیل می 

پرداخته خواهد شد. سپس مدیریت تجربه  مرور پیشینه نظری و تجربی پژوهش در ادامه بهساختار این مقاله به این صورت است که 
 مرور از حاصل هاییافته و پژوهش بعد روش در بخش  .مشتری در عصر عظیم داده و تحول دیجیتال موردبحث قرار خواهد گرفت

ا نیز در انته. ارائه خواهد شد محور در هر یک از مراحل مدیریت تجربه مشتریمقاالت در جهت تعیین نقش رویکرد داده مندنظام
 گردد.ارائه می های آتی در این حوزهو پیشنهاداتی برای پژوهش بندی از مطالبجمع

 پیشینه پژوهش -2

 پیشینه نظری پژوهش -2-1

اده و زهای چشمگیری داشته بطوریکه حمیدیتجربه مشتری در گذشته و عصر حاضر تفاوت تجربه مشتري و مدیریت آن:

، بوده یرهغ قیمت و و منطقی نظیر کیفیت تحت تاثیر پارامترهای صرفادر گذشته تجارب مصرف محصول ( معتقدند 7939همکاران )
 رر کنار این عوامل، برخـی از عناصکه د است حاکی از این امر بودهدر این حوزه وهشگران آنچه حاصل تحقیق پژر ولی در حال حاض

شده  محسوب عنوان بخشی از تجارب مصرف محصولتوانند بهنیز می ،ندشوهای احساسی شناخته میعنوان ارزشکـه به ،نـاملموس
 را متاثر از خود نمایند.خرید و تمایالت رفتاری مشتریان  هایترجیحات مشتری، تصمیمدر نهایت و 

اخیر بسیار موردتوجه پژوهشگران  هایدههرا معرفی کردند که در تجربه مشتری مفهوم ( 7391)نخستین بار توسط هالبروک و هرشمن 
 "های منطقی و عقالیی، عواطف و احساسات هم دارند و نباید آنها را موجوداتی تمامامشتریان عالوه بر جنبه به عقیده آنهابوده است. 

اصر منطق و ه عناندازکنند، بلکه برای آنها عناصر لذت و زیبایی نیز بهگیری میمنطقی دید که فقط بر اساس سود و زیان تصمیم
 (.7933اند )شامی زنجانی و همکاران، گیری حائز اهمیتشناخت در تصمیم

و معتقد بودند با گذار از اقتصاد مواد خام، کاال و  پرداختند "اقتصاد تجربه"به معرفی عصر جدید  7333ازآن پاین و گلیمور در سال پس
خلق تجربه بستگی داشته و تنها به فراهم کردن خدمات و محصوالت وابسته وکارها به ایجاد و خدمات،  در این عصر موفقیت کسب

ای هروند. به همین ترتیب انتظارات مشتریان با استفاده روزمره از فناوریانگیز به فروش میتجارب خاطره در واقع در این عصرنیست. 
د  )رحیمیان و را دارنسازی شده مل با سازمان، انتظار دریافت تجربه شخصی جدید و پیشرفته دیجیتالی باال رفته و مشتریان در هر تعا

،  لموریو گ نایشود )پیم یبانیشدت پشتاز محققان به یاریبر تجربه توسط بس یمبتن اقتصاد به سمت شرفتیپ نیا. (7933همکاران، 
در  یتجرب دگاهیگسترده باعث ظهور د یادر حال رشد و کاربرده قاتی(. تحق1171؛ پالمر ،  1111؛ شاو ،  7333،  تی؛ اشم 7339

شده توسط محصوالت ، خدمات ، کننده با مصرف تجارب ارائهکه مصرف این مفهوم استبر  یمبتن کردیرو نیا کهشده  یابیبازار



 

 

 دیو پس از خر دیخرید ، خرپیش طیها در هر نقطه تماس در شراو سازمان انیمشتر نیب یاز تعامالت چند حس یامجموعه ای دادهایرو
گیرد که شامل را در برمی یتجربه کلتجربه مشتری، ( معتقدند که 1111) گرآو شو ریما (.1172، و همکاران )جین کندمی ی، زندگ

( تجربه 1172جین و همکاران ) .از خرید است و ممکن است شامل چندین کانال خرید شود پس تجربهجستجو، خرید، مصرف و مراحل 
کی فیزی احساسی، حس ه تعامالت میان یک مشتری، با سازمان و وابسته به درگیری مشتری در سطوح مختلف عقلی،مشتری را مجموع

ای از تعامالت بین مشتری و محصول، یک شرکت تجربه مشتری از مجموعه( معتقدنند 1111)جنتایل و همکاران  .دانندو روحی می
داند. تجربه مشتری را تعامالت بین سازمان و مشتری می(  1111شاو ) . انگیزدگیرد و واکنشی را برمیمیریشه سازمان و یا بخشی از 

ـا شده، است. هر یک از ایـن عناصـر، بشده و عواطف برانگیختهاین تعـامالت ترکیبـی از عملکـرد فیزیکـی سازمان، حواس تحریک
های را تکاملی در واکنشجربه مشتری ت (1172)شوند. هامبورگ و کوهن انتظارهـای مشـتری در تمـام لحظات تماس مقایسه می

 .داننداحساسی، عاطفی، شناختی، ارتباطی و رفتاری یک فرد به یک شرکت یا برند می

مدیریت ادراکات مشتریان و "بصورت توانرا می مدیریت تجربه مشتری (1179با مراجعه به تعریف کاندامپولی و همکاران )درمجموع 
گذارد می یرتأثکننده این ادراکات بر رفتار مصرف که، ناخودآگاه و روانی آنها با هر بخش از سازمان تعامالت عقالیی، فیزیکی، عاطفی

 تعریف کرد.  "کندیادماندنی ایجاد کرده و آنها را به مشتریان وفادار تبدیل میهای بهو برای مشتریان خاطره

برای اینکه درک درستی از تحول دیجیتال داشته باشیم، بهتر است از ریشه لغوی آن و درک مفهوم تحول شروع  تحول دیجیتال:

و  یشود ، که توسط آن مشخصات فنیحوزه م کی یادیشکل بن رییاست که منجر به تغ یرییتغ عبارت است از "تحول"کنیم. 
( تاکید دارند، 7933همانطور که شامی زنجانی و همکاران) (.1179، شیاولر) ابدییم رییتوجهی تغطور قابلمتصل به یمختصات اجتماع

ه بهمراه با تغییر بنیادی در ابعاد مختلف موجودیت موردبحث است.  "آنچه در این تعریف مشهود است شکلی از تغییر است که ماهیتا
 .شوند اینجا صحبت از تغییری شگرف و برافکن است که در آن ساختارها زیرورو می تربیان دقیق

ادگی سترین نوع تغییرات امروز است. بهآمیز پیچیدهرویکرد تغییرات تحول ،و آکرمن اندرسون اندرسوندر بعد سازمانی نیز طبق نظر 
ازی سانتقال اساسی از حالت موجود به دیگری است که نیاز به تغییر فرهنگ، رفتار و ذهنیت برای پیاده ،توان گفت، تحول سازمانیمی

 (.1117. )اندرسون و آکرامن اندرسون ، باشدآمیز آن در طول زمان میموفقیت
کار ابتدا مشخصات عصر دیجیتال را بررسی خواهیم  نیاپردازیم و برای عصر دیجیتال می با درک مفهوم تحول، به بررسی تحول در

 دیجیتال در سرتاسر دنیا رایج شده و وابستگیهای که در آن استفاده از فناوریبوده از تاریخ  مقطعی در حقیقت عصر دیجیتالکرد. 
حوزه  منحصر به یک های به باالترین حد خود تا به امروز رسیده است. در این دوره دسترسی به فناوری بشر به این دست از فناوری

تحت  والت و خدماتشده است. در این عصر محصناپذیر زندگی تبدیلو به جزء جداییجغرافیایی یا یک طبقه اجتماعی خاص نبوده 
نتی اند، بلکه غالب کاالها و خدمات سفقط کاالها و خدمات جدیدی ایجادشدهانقالب دیجیتالی شدن قرار دارند؛ بدین شکل که نه تأثیر

حوری، م اند از: نوآوری محوری، تجربههای این عصر عبارتترین ویژگیاند . برخی از اصلیها قرارگرفتهفناوری تأثیرمرور تحت نیز به
 (.7933)شامی زنجانی و همکاران،  داده محوری، پلتفرم محوری، الگوریتم محوری و اکوسیستم محوری

نیم. طبق درستی تعریف کتوان عبارت ترکیبی از این دو، یعنی تحول دیجیتال، را بهحال با درک صحیح از مفهوم تحول و دیجیتال می
ای هجیتال را فرآیند تغییری شگرف و بنیادی، توانمند شده با کاربرد خالقانه فناوریتوان تحول دی( می1111)ریبیگونگ و رتعریف 

های کلیدی، به هدف پیشرفتی عظیم در آن موجودیت )سازمان، دیجیتال، همراه شده با اهرم استراتژیک قرار دادن منابع و توانمندی



 

 

های کیشناینترنت اشیاء، رایانش ابری، اپلی ذینفعان آن دانست.  وکار، صنعت و اجتماع( و بازتعریف ارزش پیشنهادی برایشبکه کسب
های ترین انواع فناوریماز مه نیبالک چهای اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل داده، هوش مصنوعی و موبایل، رسانه

 (.7933آفرین عصر حاضرند )شامی زنجانی و همکاران، تحول

ن نیز در توان انتظار داشت تجربه مشتریاهای عصر دیجیتال، بدیهی است که میبا در نظرگیری ویژگی تجربه دیجیتال مشتري:
وکار، ای کسبهدیجیتال با ایجاد تغییرات شگرف در مدلتحول   وبوی دیجیتالی به خود گیرد.این عصر دستخوش تغییرات شده و رنگ

عمیقی بر حوزه تجربه مشتریان  سازی مشتریان با سازمان، تأثیراتینفرآیندهای کاری، محصوالت و خدمات و نحوه درگیری و عج
وین های نیری استراتژیگتوان در شکلخواهد داشت. در این خصوص اقدامات حوزه تحول دیجیتال برای بهبود تجربه مشتری را می

ی های تعاملی مشتریان و بازطراحهای مشتریان، بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان، توسعه کانالبهبود تجربه مشتری، تحلیل داده
 (.1179سازی مشتریان دید )ساهو و همکاران، فرآیندهای عجین

 پیشینه تجربی پژوهش -2-2

اند اذعان داشتند که مدیریت تجربه تحقیق این موسسه قرارگرفته ایی که موردهدرصد از سازمان22 ،1172در سال  HBRطبق آمار 
درصد آنها معتقد بودند که این موضوع برای آنها مزیت رقابتی نیز دربر 29شود و مشتری یک اولویت استراتژیک برای آنها محسوب می

گذاری کافی روی بحث مدیریت سازمان آنها سرمایه دهندگان اشاره به این موضوع داشتند کهدرصد پاسخ22خواهد داشت همچنین 
 .کارهای مناسب مدیریت تجربه مشتری استدرصد عنوان کردند که سازمانشان به دنبال راه92تجربه مشتری نکرده است و تنها 

تـدوین  مورد گذاری، ه، هدفها، نقشه راهی شامل ده مرحلزمانهدف کمک به طراحی تجربه مشتری سا با( 1177جانسون وکنگ )
غییر های توسعه، اقدام پژوهی، ایجاد تغییرات، تبندی حوزهوکار، نظارت بر تغییرات، پژوهش روی مشتریان، تعریف تجربه، اولویتکسب

بهبود تجربه  شده برایرویکرد ارائه اند. به عقیده آنهاها ارائه دادههای پشتیبانی و ارزیابی تأثیرات را برای بهبود تجربه سازمانسیستم
ها در به بررسی کیفیت تجربه مشتری در بانک پژوش خوددر ( 1179)فلیپ کالوس و همکاران اربرد دارد. ها کمشتری در همه سازمان

زاریابی و تأثیر آنها بر نتایج با (پس از مصرف)و تجربه پس از خرید  (در هنگام خرید)تجربه خدمات  (از خرید )پیشسه بعد تجربه برند 
حکیمی  (.7939)حشمتی و همکاران، وفاداری مشتری و تبلیغات ویروسی با استفاده از تکنیک تحلیل تأیید عاملی پرداخته است.  نندهما

میان رحیهمچنین  .اند( در پژوهش خود ابعاد مرتبط با ایجاد تجربه مشتری در صنایع مختلف را موردبررسی قرار داده7939و همکاران )
ه ک در این حوزه ارائه کرده استچارچوبی با چهار مرحله  مدیریت تجربه مشتری، مرور سیستماتیک مبانی نظریا ( ب7933و همکاران )

 . است شدهییه نیـز شناساهای الزم برای هر مرحلگام

 مدیریت تجربه مشتری در عصر عظیم داده و تحول دیجیتال -3

تماعی، های اجشوند )مانند شبکهمختلف تعامل مشتری با سازمان ایجاد میها که از مسیرهای تا پیش از دسترسی به انبوهی از داده
برای درک تجربه مشتری از مطالعات  شتریدر بو غیره(  گرهاحسهای مربوط به ها، دادههای مربوط به فعالیت کاربران در سایتداده

. در این دشمیاستفاده  یشگاهیو مطالعات آزما یدانی، پرسشنامه ، مطالعات م یاز نظرسنجکارگیری محصول یا خدمتی در سازمان به



 

 

-پرسشنامه هیکنندگان مناسب ، تهشرکت افتنیها ، دهی آزمونسازمان لی، از قب بود حوزه نیدر چند ادیبه تالش زاحتیاج معموالً راستا 

  .(1173، همکاران)یانگ و  رهیو غ شیآزما یبرا یو محصوالت یمناسب ، نظرسنج یها
باید  تهیافناهای ساختاریافته و ساختارها را چند برابر کرده است. این وفور دادههای در دسترس شرکتاما دنیای دیجیتال، منابع داده

این های ارزشمندی دسترسی دارند که اکنون مدیران به داده(، 1172طبق دیدگاه وسترمن و همکاران )تحت کنترل قرار گیرند. درواقع 
باید همانند  داده. به بیان بهتر  دنرا نسبت به تجربه مشتری بهبود بخش مدیرانای بینش و دید مالحظهطور قابلد بهنتوانمیها داده

 .جریان خون، در طراحی یک تجربه جذاب مشتری در نظر گرفته شود 
که آنها  دید خواهیم، داشته باشیم به رویکرد زبدگان دیجیتال در راستای تحول تجربه مشتریانشان در عصر دیجیتال ینگاه چنانچه

بینش لی های کروش این گیرند. یکی ازاین هدف به کار می های مختلفی را برایو روش های نبودهمتمرکز بر استفاده از فناوری صرفاً
ها و ابزارهای تحلیلی، از تغییرات های مشتریان خود و استفاده از سنجهداده آوریجمعمحور است. در این روش زبدگان دیجیتال با داده

 (. 7933گیرند )شامی زنجانی و همکاران، متناسبی را در نظر میشوند و اقدامات رفتار آنها آگاه می
ها در راستای ارائه محصول و خدمات سازماناصلی  هایچالشکه یکی از مسائل و ،گیری را تصمیم ها فرآیندطورکلی عظیم دادهبه

بینش مناسب از بازار با پاسخ به  ارائهین کار با ( معتقدند ا1172وان) بندل و. دننمایمیپشتیبانی و تسهیل ،  است موردنیاز مشتریان
چیست؟ چگونه در یک بازار  صمحصول برای یک بازار خا ترینمناسب: گیردمیانجام ی از این دست موارد از قبیلمهمی  سؤاالت

ا چه نوع بازاریابی ب کمپینچه قیمتی؟ و  باارتباطی، در چه مقطع زمانی و  هایکانال چه از طریق؟ شود تبلیغبرای چنین محصولی 
( معتقدند که در دنیای امروز تحلیل 1172ودل و کانان) (.7933)موسوی و همکاران، و تبلیغاتی پشتیبانی شود؟  پیشبرد فروشاقدامات 

بهتر سفر  تر وها را در درک سریعها، پتانسیل بسیار زیادی برای توانمندسازی مدیریت تجربه مشتری داشته، چراکه سازمانعظیم داده
های از اولویت یقو یتجربه مشتر کی جادیادر همین راستا  کند.مشتری و نیز اخذ تصمیم برای بهبود تجربه مشتری یاری می

 ترنتنیو ا یمجاز تی، واقع یاجتماع یهاتلفن همراه، رسانه یهامانند برنامه دیهای جدها از فناوریها است. شرکتسازمان کیاستراتژ
ها در آورینف نیاستفاده از ا یدگیچیرا فراهم کنند. پ یمشتر کپارچهی ربهکنند تا خدمات هوشمند ارائه دهند و تجاستفاده می ایاش

 .(1173)زکی و نلی ،  شده است یها در کل سفر مشترسازمان منجر به انفجار داده کی تماسنقاط مختلف 
 شده در اینرد داده محور در مدیریت تجربه مشتری، به بررسی چندین پژوهش انجامها و اخذ رویکپس از ذکر اهمیت استفاده از داده

 پردازیم.زمینه می
ترین چالش در این زمینه به ترتیب محور را موردبررسی قرار داده بزرگانجام داده و بازاریابی داده 1172در پژوهشی که فوربس در سال 

ها، آوری و تفسیر دادهدرصد جمع22، های مختلف مانی و جریان داده در بین واحدها ، شکست سیلوهای سازدرصد از پاسخ 27با 
درصد درک واحد از مشتری 99سرایی برند و درصد داستان27های فنی، درصد پیچیدگی22درصد شناخت سگمنت مشتریان، 22
درصد رضایتمندی 22 درصد وفاداری مشتری،22ازاریابی را رویکرد داده محور در ببه همین ترتیب مخاطبین فاکتور موفقیت  داند. می

درصد درآمد به ازاء هر 21 درصد جذب مشتریان جدید،27درصد افزایش درآمد سازمان، 22درصد نگهداشت مشتری، 22 مشتری،
ی العمر مشترمادامارزش درصد 99 سایت سازمان،درصد بازدید از وب29درصد هزینه جذب مشتری، 22درصد شناخت برند، 22مشتری، 

 .(MIT SMR Custom Studio,2018دانند)درصد میزان ریزش مشتری می97و 



 

 

 ییشناسا قیتحق یکه هدف اصل ییاست ، جا ات افرادنظربینش از های بزرگ استخراج وتحلیل دادهدر تجزیه مهمموضوع  کی
را و خدمت محصول  یهایژگیو( 1171طور مثال زو و همکاران)به محصول است. یهایژگیو ایدر مورد محصوالت  افراداحساسات 

 یوش مبتنر کیکنند. سپس ، وتحلیل میتجزیه یژگیرا در سطح و یهتل استخراج کرده و احساس مشتر نظرات مشتریان یاز بررس
محصوالت  یهایژگیاز و انیبر درک مشتر ارائه شده یهاهیهتل ، سطح ستاره و توص نوعاثرات اهداف سفر ،  یبررس یبرا ونیبر رگرس

( چارچوبی را برای مدیریت تجربه مشتری 1173ی و همکاران )کول کندمک  (.1173)یانگ و همکاران،  شد تفادهو خدمات هتل اس
 ت مشتری(،نقش و نوع مشارک ها، زمینه، تعامالت،با در نظر گرفتن تجربه مشتری مبتنی بر سه عامل عناصر خلق ارزش )منابع، فعالیت

اد خشمگین شدن( در نقاط تماس سازمان ایج ،و احساسات گسسته )مانند حس لذت بردن های شناختی )مانند توصیه، شکایت( پاسخ
ای هتوانند بینشپرداختند. با این مکانیزم آنها معتقدند میB2Bشده در حوزه تجارت کامنت گردآوری 7121کاوی روی کرده که  به متن

ر حال ترک مشتریان که د ارزشمندی را استخراج نمایند که نقاط تماس ناخوشایند برای مشتریان را کشف کرده و همچنین سگمنتی از
( در پژوهش خود که به بررسی مدیریت مشتری در عصر عظیم 1111هولملند و همکاران ) سازمان هستند را نیز شناسایی نمایند. 

در نظر گرفتن تنها یک نوع  رامحدودیت آن ،  (1173و همکاران )  یمک کول کندشده توسط ها پرداخته، ضمن مرور کار انجامداده
 و7 خواسته شده-ناخواسته در دو بعدداده را ها داشته و تری به انواع دادهنگاه کلی آنهاداند. در عوض از نوع متن و تحلیل آن میداده 

 تحلیل تجربه مشتری عنوان منبعتوان بهها را مید چگونه این دادهندهو نشان مید نکنمیبررسی  1افتهیساختارغیر  -ساختاریافته

چارچوبی برای تحول دیجیتال  دیجیتال و مشتری ، کاروکسب، آنالیتیکس بعد 2در نظر گرفتن  ( با1173همکاران )ساهو و کرد. تفسیر 
شده اما راهکار اجرایی خاصی را مطرح نکرده است. هایی اجزاء مهم هر بعد استخراجکه با انجام مصاحبه تجربه مشتری ارائه کرده است

مختلفی که در سفر مشتری دخیل هستند، رویکردی  نقاط تماس یت درک دیدگاه کاربران در خصوصبا تاکید بر اهم( 1173و نلی ) زکی
نشده، بلکه سازمان استفاده CRM از دیتای متنی ". در این رویکرد صرفااندارائه کرده نقاط ناخوشایند کاوی برای کشفمبتنی بر متن

اند که ( متدولوژی ارائه کرده1179و همکاران ) آن سونیج .شده استاستفاده های اجتماعی نظیر توییتراز دیتای ساختار نیافته شبکه
ترکیب  ار های رفتاری، این دو سگمنتهای دموگرافیک و نیز سگمنتهایی بر اساس دادهپس از استخراج سگمنتهایی بر اساس داده

( با بررسی 1173سالمینن و همکاران ) .اندار پرداختهصورت خودکبه ساخت پرسونا به سپسو  نمایندکنند و سگمنتی جدید ایجاد میمی
گی د که دو بعد پیچیدنبه موضوع رویکرد داده محور در ایجاد پرسونا اشاره دارصورت دستی، مشکالت ایجاد پرسونای مشتریان به

 دهد. صورت دستی را پوشش میدهی بههای شکلهای زیاد برای ایجاد پرسونا و نیز محدودیتاستفاده از داده

 متدولوژی داده محور پیشنهادی برای مدیریت و ارتقاء تجربه مشتری -3-1

 طورکلی با دو رویکرد روبرو هستیم:مشاهده شد که در بحث ارتقاء تجربه مشتری به ،مقاالت مطالعه با
 برداری سفر رویکرد ارتقاء تجربه مشتری با محوریت نقشه -7

 های الزم برای سازمانمدیریت تجربه مشتری با محوریت گامرویکرد ارتقاء  -1

 پردازیم و سپس رویکرد انتخابی در این پژوهش مطرح خواهد شد. در ابتدا به بررسی مختصر هر رویکرد می

                                                             
1 Unsolicited-Solicited 
2 Unstructured-Structured 



 

 

 برداری سفررویکرد ارتقاء تجربه مشتری با محوریت نقشه -3-2

. مورد استفاده قرار گرفته است میالدی نود دهه اوایل از ، وی زاویه دید از رسانیخدمتبرای تشریح  ، مشتری سفر بردارینقشه مفهوم
 مشتریان آن طریق از کنند کهتعریف می رخدادهایی مجموعه از بصری مشتری را طراحی سفر ( نقشه1171همکاران ) و روزنبائم

 در برند یک با را مشتری که است تماسی نقاط از لیستی شامل و باشند تعامل در خرید کلی فرایند یک طی خدمت یک با است ممکن

 کردند خالصه جزء 77 در را مشتری سفر نقشه اصلی اجزای در پژوهش خود(1171آندریتسوس) و دهد. برناردمی پیوند مختلف مراحل

.تجربه، 3.مرحله، 9. کانال ارتباطی، 1.طیف زمانی، 2.نقاط تماس، 2.هدف ، 2برداری، .نقشه9.مسیر سفر، 1.مشتری، 7از:  اندعبارت که
 هستند نقاطی مشتری، سفر نقشه ترین عنصراصلی عنوانبه تماس نقاط ،در این میانهای ضبط. .فرمت77ها، .پیشنهادها و دیدگاه71

 (.7939است)جندقی و همکاران،  شرکت یک با ارتباط مشتریان دهندهنشان غیرمستقیم هم و مستقیم صورتبه هم که
قرار دادن نقشه سفر مشتری و در نظر گرفتن نقاط تماس در  هایی برای ارتقاء تجربه مشتری از طریق محوردر همین راستا پژوهش

سه مرحله کلی پیش از خرید کاال/ مصرف خدمت، در حین خرید کاال/ مصرف خدمت و پس از خرید کاال/ مصرف خدمت صورت 
 تماس نقاط ابتدا موردی، مطالعه شیوه از استفاده با و کیفی رویکرد بااز این نوع است که ( 7939کریمی و همکاران )پژوهش گرفته که 

مشتریان را مورد  هایتجربه سپس را شناسایی کرده، خدمت از پس و خدمت حین خدمت، پیش از اصلی فاز سه در اینترنتی بانکداری
 لنز دو اساس بر راآنها ناخوشایند و خوشایند هایتجربه ، ملت منتخب بانک شعب در مشتریان نظرهای تحلیل با ارزیابی قرار داده و

 است. نمودهرا ارائه  مشتریان تجربه ارتقای چارچوب و درنهایتشناسایی کرده  تماس نقاط تفکیک به و احساس و ادراک

 های الزم برای سازمانرویکرد ارتقاء تجربه مشتری با محوریت گام -3-3

در این رویکرد محوریت با مراحلی است که سازمان باید طی نماید تا بتواند تجربه مشتری را ارتقاء دهد. در حقیقت این نگاه به مسئله 
تنها نقاط تماس مشتری با سازمان را دربردارد، بلکه به دلیل جامعیت نگاه خود دیگر عوامل سازمانی مثل ساختار، ارتقاء تجربه مشتری نه

 ، عوامل انسانی ، فرهنگ و رهبری را نیز دربر دارد. فناوری 
( است 7933شده در این حوزه که در بخش پیشینه نظری پژوهش به آن اشاره شد، پژوهش رحیمیان و همکاران)یکی از مطالعات انجام

 الزم هایو گام کرده است در این حوزه ارائهچارچوبی با چهار مرحله  مدیریت تجربه مشتری، مرور سیستماتیک مبانی نظریکه با 

اجرای " ،"طراحی تجربه"، "شناسایی مشتریان". چهار مرحله مدیریت تجربه مشتری، شامل است شدهز شناساییه نیر مرحلبرای ه
 .دگیرناست کـه در بستر عوامل سازمانی فرهنگ، ساختار، رهبری، منابع انسانی و فناوری انجام می "پایش تجربه"و  "تجربه

 منتخب این پژوهشرویکرد  -3-4

مرور دو رویکرد موجود در حوزه تجربه مشتری، این پژوهش رویکرد دوم، یعنی مدیریت تجربه مشتری، را برای ارائه  با توجه به
متدولوژی داده محور انتخاب کرده که دیدی جامع و در سطح سازمان دارد. لذا متدولوژی که ارائه خواهد شد به بحث ارتقاء مدیریت 

عنوان مبنا برای ارائه متدولوژی پیشنهادی از آن برای انتخاب مدلی که بتوان به شتری با رویکرد داده محور خواهد پرداخت.تجربه م
ی تمرکز ربه سازتجبهره برد، نیاز به مدلی بود که نگاهی جامع به بحث مدیریت تجربه مشتری داشته باشد و صرفا بر بخشی از فرآیند 



 

 

ارچوب داشته باشد. لذا با مبنا قرار دادن چ از به مدلی بود که نگاهی انتها به انتها به فرآیند مدیریت تجربهنداشته باشد. همچنین نی
 آن خواهیم پرداخت. مراحل، متدولوژی مذکور تدوین خواهد شد که در ادامه به بررسی (7)شکل  (7933پیشنهادی رحیمیان و همکاران )

ر داده رای مبنا قراهای پیشین، مدلی که مشخصات الزم بهشور انجام شده بر روی مقاالت و پژونکته حایز اهمیت این است که با مر
برای  (7933رحیمیان و همکاران )شدن را داشته باشد و نیز منحصر به صنعت خاصی نباشد یافت نشد. لذا از مدل ارائه شده توسط 

 های پژوهش ذکر خواهد شد.تح بیشتر این موضوع در بخش محدودیتفاده شد که شرر اسادامه کا

 با رویکرد داده محور متدولوژی ارتقاء مدیریت تجربه مشتری -4

برای داده محور کردن این  .نمایش داده شده است 7شکل  است که در گامهاییشامل  مرحلهبوده و هر  مرحله 2چارچوب مبنا دارای 
ر، های ساینس دایرکت، اشپرینگوجو با استفاده از موتور گوگل اسکوالر و روی پایگاهمدل در راستای پرسش اصلی پژوهش ، جست

کرد برای تزریق روی وجو برای یافتن مقاالت فنی در موتور جستجوی گوگل صورت گرفت.و امرالد انجام شد. همچنین جست الزویر
دهنده چند موضوع و برخی برای تنها داده محوری به مراحل مدل مبنا، جستجوهای متعددی صورت گرفته که برخی مقاالت پوشش

 Data driven customer باشند:عبارات زیر از عناوین جستجو شده می درمجموع یک بخش سفر مشتری کاربردی بودند.

experience/ customer analytics/ customer segmentation/ data driven customer relationship management/ 

customer insight/ marketing analytics/ google analytics/ customer journey/customer needs/customer 

expectation/. 
مقاله که اعتبار آنها برای پژوهشگر  79مورد به دلیل تکراری بودن حذف شد. در گام بعدی  2مقاله استخراج شد که  12 در نهایت

مقاله که ارتباط با موضوع پژوهش و  3مانده، پس از بررسی محتوا، مقاله باقی 22مشخص نبود کنار گذاشته شدند. در مرحله بعد از 
 مقاله برای ارائه متدولوژی مدیریت تجربه مشتری داده محور استفاده شد 22نداشت کنار گذاشته شد و درنهایت از  اصلی آن ؤالس

جدول صورت داده محوری در مقاالت منتخب به حفظ کدهای مفهومی در مدل مبنا، تفکیک موضوعات مرتبط با حوزهبا  .(1)شکل 
 باشد.می 1و 7



 

 

 
 (1911)رحیمیان و همکاران،  چارچوبب مبنا: 1شکل 

 
: نمودار مراحل انتخاب مقاالت براي چارچوب مدیریت تجربه مشتري داده محور1شکل   

 

 

 

 

 



 

 

 مشتري با رویکرد داده محور و منابع مورداستفاده براي هر گامتجربه  متدولوژي مدیریتهاي گاماستخراج مراحل و : 1جدول 

برمن،  ی ل ـــول و 1112) ( 1111کالرک، ( )کروس
( 7939( )کریمی و همکــاران ، 1179)کــامیلری،

کاران،  نگ و هم یا کاران، 1173) یان و هم ( )رحیم
7933) 

اســتفاده از پرســشــنامه، مصــاحبه، آنالیز 
یات،  کا یل نظرات و شـــ ماری و تحل آ

ــتری،  اطالعات دموگرافیک پروفایل مش
نالیز  یل و آ های تحل حاصــــل از ابزار

 سایتوب

 های فردی مشتریانشناسایی ویژگی
شناسایی 

 مشتریان

( )اســـپس و همکاران، 1111)هولملند و همکاران، 
     (  1173)مــک کــل کنــدی و همکــاران،  (1172

 (1179( )پوپسکو ، 1173)زکی و نلی، 

یل کمی روی فرم فاده از تحل های اســـت
 کاوی ، متنNPSنظرسنجی و 

های شناسایی نیازها، انتظارات و ارزش
 مشتریان

 

( ) 1111( )هولملند و همکاران، 1179)پوپســـکو ، 
 (1173( ) ژاو و همکاران، 1111پک و همکاران، 

 پردازش زبان طبیعی و تحلیل احساسات

 شناسایی تجربه گذشته مشتری (7939( )کریمی و همکاران 7933)محمدی و همکاران، 

های شناسایی تجربه مشتری در شرکت (7211)احمدی و احمدی، 
 دیگر

 های تعاملی فضای وبآنالیز داده (1179)شایتورا و همکاران، 

ـــان و همکاران، 1172( )ملینک، 1179)کویل و همکاران،  ( )تونا و همکاران ، 1179( )جی س
سی و همکاران، 7932نفس، لو و نیک( )خدابنده1172 ( 1171( )تامور و همکاران ، 7932( )کیما

 (7937( )ناظمی و همکاران، 1172سان و همکاران ، ( ) 7931)ناصر و همکاران، 

 سگمنتیشن مشتریان

( 1172( ) سان و همکاران ، 1179( )انشاری و همکاران، 1173)سالمینین و همکاران ، 
 (1179)جیسون آن و همکاران، 

 ایجاد پرسونای مشتریان

 استراتژیتدوین  (7933( )رحیمیان و همکاران، 1172)هومبرگ و همکاران ، 
طراحی تجربه 

 مشتریان
 طراحی سرویس (1171( )کیم و همکاران، 1172) پارک و یون، 

 طراحی مسیر نقاط تماس و بندیاولویت (1172)هومبرگ و همکاران ،  (1171)دبار، 

 توسعه نقاط تماس (1111دیلویت ، )موتر و همکاران، 

اجراي تجربه 

 مشتري

 

( 1172( )واتســون، 1111دیلویت )موترو همکاران، 
ســـاهو و همکاران  (1179) انشـــاری و همکاران، 

(1179) 

ســازی ســرویس با فرآیندهای یکپارچه
نات  ســــازمـانی و اســـتفـاده از امکـا

 سرویس برای مشتریانسلف
 پاسخ به تعامالت مشتری

پاسخ به نیازها، انتظارات و ایجاد ارزش  (7211( )احمدی و احمدی، 1172)ایدمونیاز، 
 مشتری

ـــاری و همکاران،  یان، 1179)انش ( 7933( ) رحیم
 (1173)مک کل کندی و همکاران، 

شتریان  شارکت م شکیل اجتماعات و م ت
 آفرینی ارزش با سازماندر هم

 مشارکت با مشتریان و ایجاد اجتماعات

شاری و همکاران، 7211( )احمدی و احمدی، 1112)تام و هو،  سمیرنوا، ( )گوگوت و 1179( )ان ا
کاران، 1111 نت گومری و هم کاران، 1112( )مو لد و هم یت ، )ف نان،  (1179( دیلو کا )ودل و 
 (7211( )احمدی و احمدی، 1172( ) ایدمونیاز، 1172

ا و هشده؛ ارسال ایمیلسازیتجربه شخصی
شده؛ تبلیغات و سازیهای شخصیپیام

 شدهسازیبخشی شخصیآگاهی

( 1171( )ویالراول و همکاران ، 1171)سیوارجاه و همکاران،  (1111)هولملند و همکاران، 
 (1172( ) ورهوف و همکاران، 1173( ) لو و همکاران، 1173)وارنبرگ و همکاران، 

 هاانواع تحلیل روی داده
پایش تجربه 

 و اقدامات متناظر استخراج انواع بینش ( 1111)هولملند و همکاران،  مشتري



 

 

 رویکرد داده محور و منابع مورداستفادهمتدولوژي مدیریت تجربه مشتري با  عوامل سازمانی استخراج : 2جدول 

 (1173دیلویت ) انتشار استراتژی داده محور

 (1171( کپچمینای )1173دیلویت ) ایتقویت فرهنگ میان وظیفه

 (1173دیلویت ) ایجاد فضای آزمایش

 (1171( کپچمینای )1179)ساهو و همکاران،  هانوآوری مستمر مبتنی بر داده

 (1173( )دیلویت، 1179)پاپاس و همکاران ،  فرهنگ داده محور

 (1171( )کپچمینای، 1179( )پاپاس و همکاران، 1179)میکالف و همکاران،  گیری مبتنی بردادهتصمیم

 (1171)کپچمینای،   (HBR ،1172) فرهنگ متمرکز بر تجربه مشتری

 (1173دیلویت ) ایداده هایمهارت

 (1171)کپچمینای،  رویکرد چابک

 در ادامه به بررسی نحوه اعمال رویکرد داده محوری در این مدل خواهیم پرداخت.

 شناسایی مشتریان -4-1

د از نز ابعاد مختلف پرداخته که عبارتهای مشتری ادر چرخه مدیریت تجربه مشتری است و به شناخت ویژگی مرحلهاولین ، این مرحله
 و شناسی مانند انگیزهعوامل روان و درآمد و جنسیت تحصیالت، شناختی مثل سن، جمعیت عوامل های فردی شاملشناسایی ویژگی

ا، هتوان به استفاده از پرسشنامههای مشتریان وجود دارد که میهای مختلفی برای دریافت نیازها و خواستهزندگی. تکنیک سبک
. (1111ای از آنها اشاره کرد )کروسول و کالرک، آنالیز آماری گروه بزرگی از مشتریان یا نمونه( و نیز 1112ها )لیبرمن، مصاحبه

عیین ت آوری کردتوان آن را جمعنوع داده موردنیاز و منابعی که میهای مشتریان باید طورکلی برای دریافت اطالعات و درک ویژگیبه
گیری شود و در نهایت زمان و هزینه روش گیری تصمیمها تعیین شود، در مورد استفاده از نمونهآوری دادهز برای جمعمتد موردنیاشود، 

هایی مانند استفاده از های مشتریان از روشتوان برای شناسایی ویژگیدر همین راستا می .(1179)کامیلری،  موردنظر محاسبه شود
( استفاده نمود. همچنین اطالعات دموگرافیک حاصل از ابزارهای 1179آنالیز نظرات و شکایات)کامیلری، پرسشنامه، مصاحبه رودررو، 

( نیز منبع غنی از اطالعات درباره 7933های اجتماعی )رحیمیان و همکاران، سایت، پروفایل مشتریان در رسانهتحلیل و آنالیز وب
-ر فیدبکنایافته چون متن دهای ساختارتوان از تحلیل دادهییی بهتر مشتریان، مهمچنین در راستای شناسا های مشتریان است.ویژگی

، کاوی آنها بهره برد )مک کل کندیشده و متنهای اجتماعی و سیستم ارتباط با مشتریان سازمان ثبتهای مشتریان که در شبکه
ه ی درک نظرات و سالیق و نیازهای مشتریان مورداستفادتوانند برامینیز های پردازش زبان طبیعی و تحلیل احساسات (. تکنیک1173

(. تحلیل کمی و استفاده از 1173()ژاو و همکاران، 1111()یینگ و همکاران، 1111()هولمالند و همکاران، 1179قرار گیرند )پوپسکو، 
()اسپیس 1111هولمالند و همکاران، باشد )مکانیزم دیگری برای آگاهی از سالیق و انتظارات مشتریان می ، NPSهای نظرسنجی و  فرم

 (.1172و همکاران، 

نابراین بفروشی بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود. مورد دیگر تجربه گذشته مشتری است که در برخی از صنایع مثل گردشگری و خرده
ه واقعی آن محصول مقایسکنند، انتظارات اولیه خود را با عملکرد کنندگان از یک محصول یا خدمت استفاده میکه مصرفهنگامی

های کاربران با انتشار عقاید و نظرات خود در رسانه در این حین( معتقدند 1171مازید و رادی ) (. 7933کنند )محمدی و همکاران، می
ریداری کنندگان برای انتخاب و خگیری مصرفای بر تصمیمویژه تأثیرتوانند میشده، اجتماعی در خصوص محصوالت و تبلیغات ارائه



 

 

 از طریق خدمات و کاال از استفاده تجربه از کاربران نظرات در این راستا مرور (.7211)احمدی و احمدی،  داشته باشندیک محصول 

  از استفاده با اجتماعی هایشبکه و رقبا مستمر سایت پایش ها،شرکت پروفایل طریق از اطالعات ،کسبNPS  و نظرسنجی فرمهای

   در این حوزه باشد. هتواند راهکارهای مناسبی برای کسب دادها میداده و تحلیل های اسکرپینگتکنیک
آوری اطالعات در مورد که در هر ثانیه حجم زیادی از اطالعات در حال تولید است، استفاده از ابزارهای قدرتمند جمعنیز در فضای وب 

 google alertها نسبت به وضعیت فعلی بازار ارائه دهد. در این زمینه ابزارهایی مانند تواند دید مناسبی به شرکترقبا و تحلیل آنها، می
ها با به سازمانقهای خوبی در خصوص فعالیت رتواند بینشها و کلمات کلیدی، مانیتورینگ تبلیغات آنالین و غیره می، آنالیز بک لینک

ف های مشابه و تعریهای مشتریان با ویژگیاز متدولوژی، تعیین سگمنت مرحلهدرنهایت خروجی این  (.1179دهد )شایتورا و همکاران، 
کند تا تشخیص دهد برای هر گروه از مشتریان سازی بهینه به سازمان کمک میپرسونا برای هر سگمنت خاص است. یک سگمنت

)خدا بنده لو  (7937()ناظمی و همکاران، 1171)نامور و همکاران، صورت کارا ارائه نمایدند محصوالت و خدمات خود را بهتواچگونه می
(. در همین راستا رویکردها به 1119)کویل و همکاران، (7931()ناصر و همکاران، 7932()کیماسی و همکاران، 7932و نیک نفس، 

وه زندگی بر اساس شی بر اساس رفتار مشتریان، اند از : بر اساس ارزش، تقسیم کرد که عبارتتوان سازی را به چند دسته میسگمنت
شده، بهتر انجامنیز سازی مشتریان، تخصیص منابع بازاریابی با سگمنت(. 1119و بر اساس میزان فعالیت مشتری )کویل و همکاران ،

 هایگام (. 1172)ملینک ، کندی کمک میوفادار سازهای موفقیت برنامهبه شود که شده فراهم میسازیهای شخصیامکان ارسال پیام
 نمایش داده شده است. 9در شکل  مرحلهاین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسایی مشتري مرحله هايگام: 9شکل 

که  توان دانسترا نمایشی از یک سگمنت واقعی از مشتریان می آنپذیرد که پرسونا برای هر سگمنت انجام میدرنهایت تعریف 
 نیو همچن تیپرسونا معموالً شامل نام ، سن و جنس یهاهینما( . 1173شود )سالمینین و همکاران، عنوان یک فرد خیالی ارائه میبه
( )انشاری و 1173)سالمینین و همکاران ، است رهی، شغل و غ التیتاهل ، سطح تحص تیمانند وضع کیاطالعات دموگراف ریسا

 (.1179همکاران، 

 های مشتریانشناسایی ویژگی
گیری های پرسشنامه، مصاحبه، نمونهدادهاستفاده از 

 CRMاجتماعی و  یهاشبکهآماری،تحلیل نظرات افراد در 

های اجتماعی مشتریان، اطالعات سازمان، پروفایل رسانه

 تیساوبحاصل از ابزارهای تحلیل 

 های مشتریانشناسایی نیازها، انتظارات و ارزش

، NPSهای نظرسنجی و استفاده از تحلیل کمی فرم

ها،پردازش زبان طبیعی و نظرات و کامنت یکاومتن

 تحلیل احساسات

 و تجربه مشتری در شرکتهای دیگر مشتریشناسایی تجربه گذشته 
پایش مستمر سایت و پروفایل ،NPSهای نظرسنجی و های اجتماعی، فرمتحلیل عقاید و نظرات در رسانه

ها و کلمات کلیدی، اسکرپینگ، آنالیز بک لینک هایهای اجتماعی رقبا، استفاده از تکنیکشبکه

 مانیتورینگ تبلیغات آنالین

 سگمنتیشن مشتریان

سکمنت سازی بر اساس ارزش، رفتار،شیوه 

های ی و میزان فعالیت مشتری و دادهزندگ

 مرحله پایش

 تعیین پرسونای هر سگمنت



 

 

 طراحی تجربه مشتری -4-2

 تجربه طراحی استراتژیک برای راهنمای اصول از ایمجموعه توانرا می مشتری تجربه مدیریت (1172همکاران) و هومبرگاز دیدگاه 

 تجربه اصلی طراحی هدف که دارند توافق موضوع این بر،  خدمت تجربه طراحی در حوزه ی انجام شدهها. پژوهشدانست مشتری

 موضوعی بستگیهم و پیوستگی نظیر نکاتی باید به ،در این خصوص استراتژی تدوین در. لذا است مشتریان وفاداری ارتقای ،مشتری

 هایکانال یکپارچگی با برند، تماس نقاط بودن منطبق آنان، موقعیت و مشتریان با تماس نقاط بودن منطبق  تماس، نقاط سازگاری و

در این راستا  (.7933)رحیمیان و همکاران،  کرد اشاره اقتصادی عوامل و سازمان داخلی فرایندهای و با عملیات ، یکپارچگی مختلف
 داخلی فرآیندهای با سفر مشتری در مختلف فرآیندهای سازیای باشد که رویکرد یکپارچهگونهالزم است استراتژی طراحی خدمات به

، اند از: تدوین اهداف سرویس جدیدشده که عبارتگام تشکیل 2طورکلی فرآیند طراحی سرویس از بهسازمان را در برداشته باشد. 
های مشتریان با متدهای کمی و کیفی، خلق ایده سرویس برای مشتریان هدف و درنهایت های مشتری، آنالیز نیازمندیتعریف نیازمندی

های اجتماعی، های متنی شبکه( استفاده از داده1172(. در همین راستا پارک و یون)1171تعریف مفهوم سرویس )کیم و همکاران، 
 دانند. کیم و همکارانهایش میا کارگشا برای طراحان سرویس در تعریف رفتار مشتری، موقعیت او و نیازمندیهای وب راخبار و داده

ها شوند و تعیین مخاطبین اصلی سرویس و نیازمندی آن( توجه به دلیل ارائه سرویس، رفتارهایی که با این سرویس مدیریت می1171)
  دانند.را حائز اهمیت می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طراحی تجربه مرحله هايگام: 4شکل 

نقاط  معماریگیرد. ازاین ذکر شد کلیه تعامالت مشتری با سازمان در این نقاط صورت میطور که پیشدر خصوص نقاط تماس همان
، مسیر سفر و چینش نقاط برای مشتری روشن باشد، تعامل مشتری در هر نقطه تغییر مشتری باشدتماس باید منطبق بر نیازهای قابل
ده ناخوان طراحلی تعامل در هر نقطه تماس به مشتری حس دعوت شدگی را القاء نماید تا مهمان تماس به صورت واکنشگرا باشد،

سازی تجربه مشتری برای هر سگمنت خاص در هر نقطه تماس بودن، نقاط تماس به سادگی در دسترس مشتریان قرار گیرد، شبیه
در  مرحلهاین  هایگام .(1171،دبار ) های کارکردی و عملیاتی در سازمان برای نقاط تماس مشخص شوند، وابستگی صورت گیرد

 نمایش داده شده است. 2شکل 

 نقاط تماسطراحی مسیر 

در دسترس بودن نقاط، تعامالت  ، سادگیروشن بودن مسیر سفر و چینش نقاط

سازی تجربه مشتری برای هرسگمنت در هر نقطه، واکنشگرا در نقاط تماس، شبیه

 های کارکردی و عملیاتی برای هر نقطه تماستعیین وابستگی

 

 تدوین استراتژی

نقاط تماس، منطبق بودن پیوستگی و همبستگی موضوعی و سازگاری 

نقاط تماس با مشتریان و موقعیت آنها، منطبق بودن نقاط تماس با برند، 

های مختلف، یکپارچگی با عملیات و فرآیندهای داخلی یکپارچگی کانال

 سازمان

 طراحی خدمت

آفرینی  نوآوری با تدوین اهداف سرویس جدید، طراحی اجتماعات هم

های مشتری با متدهای کمی آنالیز نیازمندیتری،مشتریان، تعریف نیازهای مش

 و کیفی، خلق ایده سرویس برای مشتریان هدف، تعریف مفهوم سرویس، 



 

 

 اجرای تجربه مشتری -4-3

یکرد توسعه نقاط تماس با رو شده برایهای ارائهپیش و توصیه مرحلهاجرای تجربه، توسعه نقاط تماس است. با توجه به  مرحلهورودی 
 تعامالت و هاکلیه تراکنش سازیذخیره رویکرد بایست بامی تماس توان اشاره کرد که توسعه نقاططور خالصه میمحور، بهداده

شده ذخیره هایداده از حداکثری استفاده ها و تحلیل آتی آنها صورت گیرد. همچنین در توسعه نقاط تماس،شده برای استفاده از دادهانجام
از مشتری وجود داشته باشد و  دریافتی عاتاطال به نیاز کمترین شودنقطه تماس، باعث می هر به تراکنش مربوط انجام جهت مشتری

زند. در راستای ارائه راهنما برای تسهیل تعامالت مشتری در هر نقطه از پیچیدگی را برای مشتری رقم می دور درنهایت سفری به
مورد دیگر در توسعه نقاط آورد. تماس را فراهم می نقطه مشتری در راحت تعامل امکان آنالین و راهنماهای هاتماس، استفاده از بات

سفر باهم و با فرآیندهای فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتریان  یک تماس نقاط سازیتماس سفر مشتری، اتخاذ رویکرد یکپارچه
سرویس سلف هایتکنولوژی گیری ازبا بهره یک سفر تماس نقاط سازییکپارچه و ( . همچنین توسعه1173، سازمان است )دیلویت

(. توسعه 1179( )ساهو و همکاران، 1111تواند بسیار تاثیرگذار باشد)موتر و همکاران، سازی دریافت سرویس میمشتریان در ساده برای
 شود.یها برای برند مآفرینی ارزششده با مشتری و مشارکت با آنها در همسازینقاط تماس با این رویکرد منجر به ارتباطات شخصی

تعامالت مشتریان با رویکرد  در این راستا پاسخگویی به .اندآورده وجود به را فراوانی نقاط تماس کان ایجادهای نوظهور امفناوری
ماعی، های اجتشوند مانند شبکهآوری میبا مشتری جمعهای مختلف ارتباطی ها، که از کانالگیری بهینه از کالن دادهمحور و بهرهداده

ها ای برخوردار است. سازمان(، از اهمیت ویژه1172های آنالین مشتریان )واتسون، های تصویری و فعالیتهای صوتی، پردازشکانال
را که مناسب مخاطب است برای او ارسال  ها و محتواییشده، پیامآوریهای جمعتوانند با درک رفتار و عادات مشتریان از طریق دادهمی

ز آنها برخی اکه تواند فرآیندهای ارتباط با مشتری را متحول کرده ها و تحلیل آنها میگیری از کالن دادهنمایند در این راستا بهره
ع واکنش بینی نوپیشو  اواند از: پروفایل سازی دقیق و صحیح از مشتری، ارائه محتوای مناسب به مشتری بر اساس ویژگی عبارت

 (.1179های ارسالی )انشاری و همکاران، مشتری به پیام

)رحیمیان،  استآفرینی ارزش  هم در مشتریان مشارکت به بخشی انگیزه برای مؤثر روشی عنوانبه اجتماعات،مورد دیگر استفاده از 
ن دهندگابرداری را برای ارائهامکان بهره ،شده و مکالمات افراد در این بسترهای اجتماعی و نظرات درج(. در همین راستا شبکه7933

راج استخ و متن کاوی انتظارات مشتریان از محصوالت و خدمات را از تحلیل این نظرات توانندآورد چراکه میمیکاال و خدمات فراهم 
  (.1173کل کندی و همکاران، )مک (1179نمایند )انشاری و همکاران، 

ی فردی مشتریان و مشخصات و هابر دادهسازی مبتنی سازی تجربه و نیز آگاهشخصی ،درنهایت خروجی این گام از متدولوژی
های بازاریابی که مبتنی بر درک کامل عالیق، سالیق و رفتار (. در همین راستا کمپین1112)تام و هو،  باشدهای آنها میویژگی

ردازد )احمدی پشده دقیق مشتریان میبه نیاز و خواست شناساییگرفته، به عرضه محصوالت و خدمات بهتری با توجه مشتریان شکل
 و های بازاریابی سازی آمیزهشخصیدر واقع  .(1172)ایدمونیاز،  (1179)فلد و همکاران،  (1179( )انشاری و همکاران، 7211و احمدی، 

ها با در نظر گرفتن مشخصات سگمنتی که مشتری به آن تعلق دارد و پرسونای آن سگمنت، باعث موفقیت بیشتر ارائه آگاهی و پیام
 ، "یسازی کشششخصی"توان به سه دسته کلی سازی را میمتدهای شخصی گردد.سازمان و نیز افزایش رضایتمندی مشتری می

سازی تجربه برای شخصی نیز کلیرویکرد سری  1در همین راستا از . تقسیم کرد "اریسازی فششخصی"و  "سازی منفعلشخصی"
تها، باهای فردی برای محاوره با افراد و تعامالت پیامی مانند چتسازی ویژگی( استفاده از هوش مصنوعی و پیاده7توان بهره برد: می



 

 

های خاص برای مشتری برمبنای رفتارهای ها در قالب سرویسپیشنهادات و توصیه( ارائه 1کننده های مذاکرههای هوشمند و عاملعامل
های منتج از جریان از داده استفادهسازی در فرآیند شخصیهمچنین  . (1111)گوگوآ و اسمیرنوا، قبلی فرد و گروه مشتریان مشابه او

های شده در رسانههای مربوط به تعامالت انجامداده ،(1112مکاران، مسیر سفر مشتری در محیط وب )مونت گومری و هدر ها کلیک
زی ساتواند منابع غنی برای تحلیل و شخصیهای حاصل از اطالعات مکانی میهای حاصل از پردازش تصویری و دادهاجتماعی، داده

در  رسانی مشتریهای بالدرنگ برای اطالعدر همین راستا استفاده از نوتیفیکیشن  (.1179تجربه مشتریان باشند )انشاری و همکاران، 
تفاده های مشتری،  اسفرد با استفاده از دادههای سیستم وی(، طراحی صفحات فرود منحصربهمراحل مختلف سفرش )بر اساس کوکی

تواند تجربه دلپذیری را برای شده و هدایت مشتری در سفر خود میسازیها برای انجام تعامالت شخصیباتو چتاز هوش مصنوعی 
 نمایش داده شده است. 2در شکل  مرحلهاین  هایگام وی ایجاد نماید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجراي تجربه مرحله هايگام: 5شکل 

 پایش تجربه مشتری -4-4

ورودی  عنوانبه مرحلهاین چرخه را دارد. در این  از متدولوژی مدیریت تجربه مشتری مبتنی بر رویکرد داده محور، حکم قلب مرحلهاین 
شده و مورد  دریافت ،اندسازی شدهشده از پایش کلیه تعامالت کاربر در تمامی نقاط تماس سفر مشتری که ثبت و ذخیرههای کسبداده

با  هایی که از تعاملتوان انواع دادهمیطورکلی ها وجود دارد اما بههای متنوعی برای تحلیل انواع دادهگیرند. مکانیزمتحلیل قرار می
 (: 1111بندی نمود )هولملند و همکاران ،صورت زیر دستهتوان دریافت کرد را بهمشتریان در این نقاط تماس می

 های بسته، پرسشنامه رضایتمندی مشتری، ساختارمند مثل: پاسخ به پرسشنامه -های درخواست شدهدادهNPS 

 هاهای باز، متن مصاحبهغیرساختارمند مثل: پاسخ به پرسشنامه -های درخواست شدهداده 

 توسعه نقاط تماس

ها و استفاده سازی کلیه تراکنشیکرد ذخیرهتوسعه با رو

ها و ، استفاده از باتشدهرهیذخهای حداکثری از داده

و با  باهمی نقاط تماس سازکپارچهراهنماهای آنالین، ی

های فرآیندهای سازمان، اتخاذ رویکرد استفاده از تکنولوژی

 برای مشتریان در توسعه سیسروسلف

 پاسخ به تعامالت

های مختلف و های حاصل از کانالگیری از کالن دادهبهره

تحلیل آنها و ارائه پیام مناسب، پروفایل سازی دقیق از مشتری 

ی بینی واکنش مشترو ارسال پیام منطبق بر ویژگی آنها، پیش

 هابه پیام

 هاپاسخ به نیازها، انتظارات و ارزش

 آفرینی از طریق اجتماعاتایجاد فرآیندهای هم

 ل و ارائه پاسخ بر اساس نتایج تحلیل داده مربوط به سگمنت مشتریتحلی

 

 مشارکت با مشتریان

 یکاومتنهای اجتماعی و ایجاد اجتماعات و تحلیل نظرات افراد در شبکه

 ی تجربهسازیشخص

های مبتنی بر درک عالیق و ایجاد کمپین

ی کششی، سازیشخصسالیق مشتریان، 

های ی آمیزهسازیشخصمنفعل و فشاری، 

بازاریابی، ارائه پیشنهادات بر مبنای رفتار 

 بینی سفر آتی مشتریپیشین مشتری، پیش

 آگاهی سازی

ارائه آگاهی منطبق بر سگمنت و پرسونای 

مشتری، ارسال نوتیفیکیشن بالدرنگ در 

مراحل مختلف سفر، طراحی صفحات فرود، 

ها و تعامالت مبتنی بر هوش استفاده از بات

 نوعیمص



 

 

 یهای مربوط به ابزارهای پوشیدنها، دادههای مشتری، کوکیبندی، جریان کلیکساختارمند مثل: بررسی رتبه–های درخواست نشدهداده 

   های صوتی و تصویریهای اجتماعی، دادهرسانههای ها، کامنتها، توئیتغیرساختارمند مثل: ایمیل –های درخواست نشده داده 

های داده توان استخراج کرد:ها میدسته داده از این پلتفرم 2طورکلی های دریافت شده از فضای وب، بههمچنین در خصوص داده

لگوهای ا ) کههای رفتاریداده(، دهند رفتار مشتری در فضای آنالین را نشان می) که های تعاملیداده(، شامل اطالعات دموگرافیک افراد  )شخصی

برای  .(احساسات و عواطف مشتریان راجع به برند) مانند های نگرشیداده( و کند مثل جزئیات خریدرفتاری در طول سفر مشتری را مشخص می
یشنهاد کرد ها پار روی دادهبینی و تجویزی را برای کدسته تحلیل در قالب توصیفی، تشخیصی، پیش 2توان ها نیز میتحلیل انبوه داده

 (: 1171 )سیواراجاه و همکاران،  کنندکه هریک به این صورت عمل می

ه به هایی است کو شامل ابزارها و روش "افتاده است؟ یچه اتفاق" پردازد کهمی سؤالاین تحلیل به این  هاي توصیفی:تحلیل

، ستوگرامیمثل  هنمودارها ) و استفاده از یفیآمار توص مانند استفاده از دنکنیکمک م شتریوتحلیل بتجزیه یبراموجود  تیوضع فیتوص
 مثلبندی )های خوشه( ، روشاریو انحراف مع انسواری ، مود ، میانه،  نیانگی)مثل م یهای عددخالصه (،یپراکندگ ینمودارها

 ترین کلمات در مجموعه اسنادترین و مرتبطاز متداول یریای تصوارائه خالصه یبرا ابر کلمات( و k-meansوتحلیل خوشه تجزیه
 . اشاره کرد

ع از تحلیل نو نیادر حقیقت . "افتاده است؟ یچرا اتفاقات" پردازد کهمی سؤالاین نوع از تحلیل به این  هاي تشخیصی:تحلیل

که  ییهاریمتغ ییو کمک در شناسا علت نیی، تعهای مختلف رد فرضیه ای دییاست که به تأ یهایشامل ابزارها و روش هاکالن داده
توان ین تحلیل میا یهانمونه از ند.نکیشوند ، کمک م میر مثبت( تنظییمثال ، تغعنواناثر مطلوب )به کیبه  یابیدست یتوانند برامی
 . اشاره نمود یعامل لیتحل ای( یپارامتر ریهای غو آزمون انسیوتحلیل وار، تجزیه یشیهای آزماطرح مثل) یآمار استنباط یهاکیتکنبه 

هایی است و شامل ابزارها و روش "فتد؟یتواند بمی یچه اتفاق" پردازد کهمی سؤالاین نوع از تحلیل به این  بینی:هاي پیشتحلیل

زمان  یسر یهامدل مثل) ینیبشیپ یهاشامل مدل روشیی ازاینهاکند. نمونهیکمک م ندهیبینی روندها و احتماالت آکه به پیش
های شبکهار و بر نمود یهای مبتن، روش بانیبردار پشت یهانی، ماش درخت تصمیم( ، رهیخودکار و غ ونیرگرس، مدل ونیبر رگرس یمبتن

 دهد.ها قرار میسازمان اریرا در اخت تجربه مشتری از احتمال وقوع یانشانه هاانه کالن دادهنیبشیپتحلیل . باشدعصبی می

 و "ست؟یچ جهینت ایاقدام  نیبهتر ای فتدیب دیبا یچه اتفاق" پردازد کهمی سؤالاین نوع از تحلیل به این  هاي تجویزي:تحلیل

 ایاز عملکرد  ینحوه بهبود انواع خاص مسائلی نظیرحل  یبرا یهای کمتا جواب کنده کمک میهایی است کابزارها و روش شامل
 . دهدارائه  خاب بهترین گزینه برای اختصاص بودجه برای بهبود تجربه مشتری راانت

 :(1111)هولملند و همکاران، استخراج است ها قابلهای ذکرشده بر روی دادهاز تحلیل بینش نوع 9درنهایت 

در  .شان استاتیتجرب در قبال تفکر یا احساس خود نسبت به انیمشتر یشامل حاالت ذهن شناختی :هاي نگرشی/ روانبینش

مکاران، اوردنس و هاحساسات دانش کسب کنند ) یتوانند در مورد نقاط تماس دارامی،  نیآنال مباحثاتبا نظارت بر  هااین راستا سازمان
 (.1173وارنبرگ . همکاران، هستند ) یشدت ناراضکه به یانیمشتر صیتشخ یبرا ، بخصوص(1171

ی رفتار نشیبه ب یبایشود. دستیمربوط م اتشانیتجرب یامدهایعنوان پبه انیمشتر یریگمیبه نحوه رفتار و تصم ي:رفتار يهانشیب

 یهانمونه نیرتاز متداول یکیکنند.  ثبتشان کنندگان را در طول سفرمصرف ماتیبتوانند تصم هاسازمان دارد تانیاز  از تجربه مشتری
نحوه تعامل  در خصوص یمرور کل کیکند کمک میها شود ، که به سازمانمی یناش Google Analyticsاز  یرفتار نشیب



 

 

 یار واقعکننده و رفتمصرف حاتیدر مورد ترج یدانش وداشته  (رهیو غ راتییروندها ، تغ مثل) تالیجیتماس د اطکنندگان با نقمصرف
 یکیزیهای فبلکه در حوزه تالیجیهای دتنها در حوزه، درک رفتارها ، نه9کارههای همهکانال یایدر دن(. 1173به دست آورند )گوگل، او 

 (. 1172ورهوف و همکاران، برخوردار است ) ییباال تیاز اهم زین

و نظارت  یابیارز هارقابت با سایر سازمانخود را در  تجربه مشتریکند تا یها کمک مبه سازماناین نوع از بینش  :بازار  هاينشیب

 یرقابت زیتما اردیمنبع پاتجربه مشتریان،  نکهیکنند. با توجه به ا یابیند خود را ارزبر ژهیو شکند تا ارزیها کمک مکنند و به سازمان
و  یهوش رقابت مثل) هادادهی کننده کالن نیبشیپحلیل .تارزشمند است  اریبازار بس نشی( ، ب1171و همکاران ،  هومبورگاست )

العات کسب اطمحافظت از سهم بازار  یبازار را کنترل کرده و در مورد چگونگ راتییها کمک کند تغتواند به سازمانروند( می ینیبشیپ
 یابیبازار یاطالعاتاهداف  یبرا Google Trendsاز  نیآنال یدیکلمات کل یهای جستجوتوانند از دادهمی نیها همچنسازمان . کنند 

  . (1111)هولملند و همکاران، در بازار استفاده کنند یعموم یهاشیگرا یریگیو پ ییو شناسا
بندی مشتریان، طراحی خدمت و طراحی مسیر نقاط تماس تواند ورودی مراحل طبقهو دستاوردهای آن میدرنهایت خروجی این گام 

صویر سازی و به تهماهنگ، نظارت بر نقاط تماس موارد اشاره کرد: این توان بهسفر مشتری میقرار گیرد. در خصوص اقدامات در رابطه با 

بندی نقاط تماس و تخصیص منابع برای توسعه و تغییر یکسری نقاط اولویت، های عملکردی نقاط تماسکشیدن مجموعه جامعی از شاخص

طراحی نقاط تماس سفر ، صورت فعالتوسعه یا اصالح نقاط تماس به های مشخص برایانطباق نقاط تماس و ایجاد گزاره، تماس مشخص

نمایش داده شده  2در شکل  مرحلهاین  هایگام . (1111)هولملند و همکاران، عنوان برنامه استراتژیک بلندمدتصورت انتها به انتها بهبه
 است.

 
 

 

 

 پایش تجربه مرحله هايگام: 6شکل 

 عوامل سازمانی تاثیرگذار بر تجربه مشتری -4-5

پذیر نیست و نیازمند هم راستاسازی عوامل سازمانی نظیر های این حوزه امکانبدون شک ارتقاء تجربه مشتری تنها از طریق استراتژی
 (. 1فرهنگ، رهبری، منابع انسانی و زیرساخت فنی با رویکرد مشتری محوری و ایجاد تجربه دلپذیر برای مشتریان است )شکل 

                                                             
3 Omnichannel 

اقدامات در رابطه 

 با سفر مشتری

 دستاوردها تحلیل نظارت



 

 

 
: هسته عوامل سازمانی بهبود مدیریت تجربه مشتري 7شکل   

ربرگیرنده د و رهبری موثر، د، یک فرهنگ پیشرونکارگیری خالقانه داده در سازمان دارنقش کلیدی در به و رهبری که فرهنگآنجایی از
ر د کارگیری استراتژی داده محوراز الزامات مهم در راستای به است. لذا نمودهایی از نقش داده در دستیابی به استراتژی کلی سازمان

( 1179)میکالف و همکاران،  داده خلق محیطی برای اتخاذ تصمیمات مبتنی برواردی از این دست اشاره کرد: متوان به میسازمان 
( )کپچمینای، 1173ای )دیلویت، هایی برای کار و همکاری میان وظیفهایجاد مکانیزم ،( 1171( )کپچمینای، 1179)پاپاس و همکاران، 

تاکید بر ایجاد فرهنگ مشتری محور در (، 1173برای کارمندان توسط مدیران )دیلویت ،  انتشار استراتژی داده محور سازمان ،(1171
قابلیت بازبینی مجدد و همراه با  فضایی مطمئن جهت آزمایشایجاد  ،(1172،هامبورگ و همکاران)های سازمان کلیه فعالیت

های های مستمر مبتنی بر دادهحمایت سازمان از نوآوری ،(1173، دیلویت) سازی با آخرین تغییرات فنی و نیازهای مشتریانهمگام
ها و شده از تحلیل دادههای استخراجمدیران به بینشاعتماد تاکید بر ، (1171)کپچمینای،  (1179،ساهو و همکاران )شده استخراج

 ییادگیری سازمان، (1171،کپچمینای  )(1179،پاپاس و همکاران ) (1179،میکالف و همکاران)ها گیریکارگیری آنها در تصمیمبه
ایجاد رویکرد  ،( 1171،ای کپچمین)( HBR ،1172) ایجاد فرهنگ متمرکز بر تجربه مشتری در سازمان  ،( 1179،پاپاس و همکاران )

 .(1171)کپچمینای ، چابک در سازمان
که  های تکنولوژیک خاص بودههای مهارتکه در حقیقت فراهم آورنده نیازمندی استای های دادههسته مهارتالمان دیگری 

مسئول عبارتند از: معمار داده سازمان )که مهارت موردنیاز سازمان  2باشند. در این خصوص ای ازجمله آنها میهای دادهمهارت
های نمایند تا بینشدهی، نگهداری و تحلیل میها را سازمانداده) تولیدکنندگان بینش(، منابع داده هستند Back-endسازی یکپارچه

کنند که این اطمینان را ایجاد می) وکارمترجمین کسب(، های تجاری بکار گرفته شوندز آنها استخراج کرده تا در فعالیتاقدام پذیر را ا
اده ( و حاکم دوکار استهای کسبهای واقعی فعالیتوکار را ارائه خواهند داد که پاسخگوی نیازمندیتیم داده خروجی موردنیاز کسب

اکم ای حها و فرآیندهای دادهکند که بر نحوه طراحی، ساخت و نگهداری سیستمها تبدیل میهها و رویمشیالزامات نظارتی را به خط)
تیم  (:1173توان متصور بود )دیلویت، رویکرد را می 9های سازمان در خصوص ارتباط تیم داده با سایر بخش .(1173،دیلویت ) (است
تیم مرکزی برای ،  ای(متخصصین علم داده مجزا برای هر واحد )سفیران داده، های سازمانای مرکزی مشترک بین کل بخشداده

 .ای برای هر واحد سازمانکل سازمان و سفیران دادهدهنده بههای سرویستوسعه قابلیت

لف اشاره داشته های مختسرویس داده برای دپارتمان( به امکان استفاده از ابزارهای سلف1173در رابطه با هسته تکنولوژی دیلویت )
ازی سای موردنیاز تصمیمها دادهها در تهیه گزارشها و هم ازلحاظ استقالل تیمکه هم از جهت آزادسازی وقت تیم داده از تدوین گزارش

هسته 
فرهنگی و 
اصول کاری

هسته داده و 
مهارتهای 
کاری مرتبط

هسته 
تکنولوژیک و 

فناورانه
هسته رهبری



 

 

، یورآنحوه جمع نیها و همچنبودن دادهدر دسترس موقع و به تیفیبر ک میطور مستقبه یمجموعه فناورشود. همچنین واقع می مؤثر
هدف  و بوده رگذاریتأث و اقدامات نشیهای خام به بترجمه داده در یگذارد. فناوریم تأثیرآنها  کارکرد، ارائه و  لی، تحل یسازرهیذخ

ذیری پهای آنالین و آفالین و ارائه یک دید واحد از سفر مشتری است. یکی از الزامات این بخش، انعطافآوری تمام دادهاصلی آن جمع
( سه بخش الزامی برای 1173جهت تغییر کاربردهای موردنیاز بر اساس خواسته کاربران و سطح مهارت پرسنل است. دیلویت )کافی 

( و پلتفرم مدیریت Data warehouse(، انباره داده )CRMاند از: سیستم مدیریت ارتباط با مشتری )این منظور در نظر گرفته که عبارت
  (.DMPداده )

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه
اخیر بسیار موردتوجه پژوهشگران  هایدههرا معرفی کردند که در تجربه مشتری ( مفهوم 7391)تین بار توسط هالبروک و هرشمن نخس

ل در انتخاب کاال و خدمات دخینیز  را های منطقی و عقالیی، عناصر لذت و زیباییمشتریان عالوه بر جنبه به عقیده آنهابوده است. 
طورکلی افراد به دنبال تجربه خوشایند از خرید کاال یا استفاده از خدمت هستند. در و به( 7933همکاران، کنند )شامی زنجانی و می

های مشتریان برای سازمان بیشتر فراهم ها، نیازها، انتظارات و ارزشهرچه امکان شناخت دقیق خواست در عصر دیجیتالهمین راستا 
عصر این در  نهمچنیشده درجه انطباق بیشتری با انتظارات مشتریان داشته باشد. توان امید داشت که سرویس یا کاالی ارائهباشد، می

افته اختاریافته و ساختار نایهای سحجم زیادی از داده هیهر ثانهای جدید و پیشرفته، در استفاده روزمره مشتریان از فناوری با توجه به
ا افزایش سیستماتیک ر صورتبهاز مشتری درک درست کسب شود که این موضوع اهمیت تمرکز بر از منابع داخلی و خارجی تولید می

رای انند آنچه را که بیشترین اهمیت بها ابتدا باید بتومنظور بهبود تجربه مشتری، سازمان(. درنتیجه به1172دهد )سان و همکاران، می
متدولوژی جهت مدیریت تجربه مشتری در (. در این راستا در این پژوهش سعی شده 1173مشتریان دارد، درک کنند )زکی و نیلی، 

 (7933همکاران ) شنهادی رحیمیان ودر این راستا با مبنا قرار دادن چارچوب پی ارائه شود. در عصر دیجیتال محورسازمان با رویکرد داده
 از چرخه مدیریت تجربه مشتری مرحلهشده و در هر ، رویکرد داده محور از مقاالت استخراجو مبانی نظری مرور سیستماتیک مقاالت و
مرحله اصلی متدولوژی، عوامل  2. همچنین عالوه بر شده استتزریق  (اجرای تجربه و پایش تجربه شناسایی مشتری، طراحی تجربه،)

سازی این های انسانی موردنیاز، رهبری داده محور و فناوری و زیرساخت موردنیاز برای پیادهاز فرهنگ داده محور، مهارت اعمی سازمان
های مشتریان برداری حداکثری از دادهها را در بهرهبحث قرارگرفته است. درمجموع نتایج این پژوهش سازمان رویکرد در سازمان مورد

در مقایسه این مطالعه با نماید. داده محور در مدیریت این فرآیند یاری می کردیرومتمایز برای آنها و اتخاذ  ایدر جهت خلق تجربه
حور مهای مدیریت تجربه مشتری دادهتوان اذعان داشت که در مقاالت مرور شده چارچوبی کلی که مراحل و گاممطالعات پیشین می

کویل و همکاران، (ودی مثل سگمنیشن مشتریان )ا ابعاد محدو تنه دیده نشدروشنی ذکر کند  را به و چگونگی پیشبرد این موضوع
و غیره لحاظ شده که این مقاله  (1173انشاری و همکاران، )( 1179سالمینین و همکاران ، (ایجاد پرسونا ) (،( 1172، ملینک)( 1179

انواع  نگاه بهعمدتا  مقاالت پیشیندر . همچنین آنها را در یک مدل تجمیع کرده است های قبل،ضمن درنظر گرفتن نتایج پژوهش
وع با درنظر گرفتن یک ن استخراج بینشبطور مثال صرفا بحث و حور بسیار محدود بوده مهای موجود برای پیشبرد رویکرد دادهداده

 (1111در پژوهش هولملند و همکاران ) تنهاو  ((1173ی و همکاران )کول کندمک مانند ) پیش برده شده استاز داده مثل متن  خاص
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شایتورا و (های تعاملی حاصل از عملکرد مشتری در فضای وب است که صرفا در پژوهش نکته دیگر توجه این مقاله به داده. است
و  امعجیک دید این مقاله نسبت به مطالعات پیشین در مجموع ( دیده شده بود که در این مقاله نیز لحاظ شده است. 1179همکاران، 

راهنمای روشنی به مخاطب ارائه داده که های آن و اقدامات متناسب در هر فاز گام ، محوراز مراحل مدیریت تجربه مشتری داده کامل
 (1173در پژوهش دیلویت )محور است که نکته قابل تامل دیگر نگاه به عوامل سازمانی در رویکرد داده کند.ارائه میدر این حوزه 

که با توجه به ایناست.  کردهبرداری از مطالعات دیگر، نگاهی جامع در این خصوص ارائه بصورت محدود دیده شده و این مقاله با بهره
سنجش  وپیشنهاد مطالعه موردی در ادامه  ت شکل گرفته،با مطالعه سیستماتیک مقاالاین چارچوب بدلیل محدودیت زمانی صرفا 

تواند در خصوص تست مدل در صنایع مختلف بسیار کارگشا باشد چراکه همانطور این نکته میگردد. میزان اثربخشی آن پیشنهاد می
باشد،  ا به فرآیند مدیریت تجربه مشتری داشتهکه پیش از این ذکر شد بدلیل عدم وجود مدل مبنایی که جامع بوده و نگاه انتها به انته

و بجاست با  گردد،های این پژوهش محسوب می، که یکی از محدودیت لداری استفاده کردهمحقق از مدل ارائه شده در صنعت هت
ش هایی که در این پژوهالمانهمچنین یکی از  آن سنجیده شود. پذیریو تعمیم بکارگیری مدل در صنایع مختلف ، میزان کارایی

درنظر گرفته نشده بحث سنجش بلوغ سازمان در حوزه مدیریت تجربه مشتری داده محور است. لذا یکی از رویکردهای مطالعاتی آتی، 
 مدل بلوغی در این خصوص و وارد کردن آن به چارچوب ذکر شده باشد. طراحی تواند می
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