احصاءات ورؤى البحث

من تجربة العمالء
اىل التجارب
املؤسسية
ست ممارسات رائدة لتنشيط ما يشبه
ل "
الخطوط االرشادية"نجمة الشما 
لتجارب العمالء

بقلم بيلي سيربوك
وكارولني هيلر بريد

نقاط الحديث
تجارب العمالء الرائعة(CX ) تأيت من التجارب
املؤسسية الرائعة.
تجارب العمالء(CX) املثالية ملؤسسة ما—نجمة الشمال
لتجارب العمالء— يمكن أن تصبح حقيقة عندما يعتمد
كل شخص يف املؤسسة عقلية تتمحور حول العمالء. من
املديرين التنفيذيني اىل املوظفني اىل رشكاء النظام البييئ،
يجب تمكينهم جميعا باستخدام التقنيات واألدوات
واحصاءات البيانات والعمليات اليت يحتاجون اليها.
ان"نجمة الشمال لتجارب العمالء " هي أ كرث من
ل.
مجرد رؤية  -انها دليل ملمارسة األعما 
وحىت اذا أدرك املوظفون كيفية تشكيل رؤية عالمتهم
التجارية لتجارب العمالء(CX) املثالية يف مؤسستهم،
فان هذا ال يعين أنهم مخولون لتطبيق هذه الرؤية على
أنشطتهم اليومية. وقد يكون هذا االفتقار اىل السلطة
مشكلة خاصة بالنسبة للموظفني الذين يخدمون
رش.
العمالء ،بشكل مبارش أو غري مبا 
ان التعاطف هو املفتاح الطالق العنان ملركز ية العمالء .
يمكن للمؤسسة أن تصبح أ كرث تركزيا على العمالء بشكل
حقيقي عندما تتحول اىل ثقافة مؤسسية تحدد أولويات
احتياجات عمالئها وموظفيها مثل أهداف أعمالها.

التجربة الرقمية هي التجربة االنسانية
يف العرص الرقمي الحايل ،أصبح هذا الخط الصعب بني حياتنا التناظرية
ح. فكر يف كيفية التواصل مع الزمالء واألصدقاء
وحياتنا الرقمية غري واض 
والعائلة. كيف نصل اىل املعلومات والرتفي ه  .كيف نقوم بالتسوق  .كيف نقوم
بوظائفنا  .كآخر عرص لالعالن وعلى حد تعبري املقال فان"التجربة الرقمية ال
1
تنبئنا بتجربتنا البرشية فحسب ،بل انها ال تنفصل عنها".
وهذا يعين أن الرشكة اليت تمر بمرحلة تحول رقمي تواجه ضغطا شديدا
للوصول اىل تجربة العمالء(CX ) بشكل صحيح  .تلبية التوقعات الخاصة
بتسليم السلع والخدمات- وهذا ما ينطوي عليه األمر  .وبعيدا عن ذلك،
تحتاج العالمات التجارية اليوم اىل الدفاع عن يشء ما  .فهم بحاجة اىل
انشاء رحالت للعمالء من شأنها أن تولد التقارب والثقة اليت يمكن أن تؤدي
اىل حب العمالء.
ان ترجمة هذا الطموح اىل تجارب عمالء مثالية مثل"نجمة الشمال "
االرشادية للمؤسسات- يقدم االتجاه الذي يمكنه تميزي تجارب العمالء عن
منافسيها  .تعمل هذه الرؤية أيضا على حشد القوى العاملة حول مجموعة
من املبادئ واألهداف املشرتكة اليت تساعد على دفع ثقافة الرشكة املؤسسية .
ان تحديد نجمة الشمال لتجارب العمالء ليست سوى البداية  .وتنشيط رؤية
خدمة العمالء يعد أمرا آخر تماما .
يشغل فرانشيسكو الجوتني منصب رئيس التسويق وتصميم الخربة يف
Manulife ،وهي رشكة تأمني وخدمات مالية متعددة الجنسيات مقرها
يف تورنتو  .يقول فرانشيسكو ،الذي يتخذ من هونج كونج مقرا له ،ان رؤية
 Mلخربات العمالء لها بعدان."نحن نريد أن تكون معظم التفاعالت
 anulife
خالية من االحتكاك وبديهية قدر االمكان ،باستثناء التفاعالت اليت تشكل
املفتاح ،واليت تحدد اللحظات معنا. والبد أن تكون هذه مفيدة وال تنىس" .
 Mلخربات العمالء(CX ) يستند
ويصف كيف أن نهج تصميم وبناء anulife
اىل هذه الفلسف ة."هذا يعين أننا بحاجة اىل فهم التفاعالت اليت نريد جعلها
غري مرئية تقريبا لعمالئن ا  .ولنتأمل هنا املدفوعات املنتظم ة  .اذا كان باالمكان
تحويل األموال من حساب العميل اىل حسابنا من دون أي ازعاج ،هذا هو
الهدف  .ولكن بالنسبة لتفاعالت املطالبات أو االنضمام للعمل ،يجب أن
تنئش تلك اللحظات قصصا رائعة يرويها العمالء".
ترى العديد من الرشكات أن تحولها الرقمي فرصة لتعزيز هذا االرتباط
البرشي بعمالئها  .ويتطلب تحقيق هذه الغاية نهجا منسقا يركز على العمالء
ويمكن للموظفني يف جميع أنحاء املؤسسة تبنيه ،سواء كان مواجها للعميل
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يعمل أصحاب الرؤى على وضع رؤيتهم
للعالمة التجارية يف االسرتاتيجيات
والسياسات والنهج اليت تشمل تجربة
م:
مؤسساته 

90٪

من أصحاب الرؤى الذين تتوائم رؤية
عالمتهم التجارية مع اسرتاتيجيات
تجارب العمالء لديهم

81٪

من أصحاب الرؤى يقومون بتضمني
رؤية عالمتهم التجارية يف السياسات
التشغيلية وسياسات املوظفني

68٪

من أصحاب الرؤى تتكامل رؤية
عالمتهم التجارية مع أساليب اختيار
الرشكاء واملوردين

2

أم ال. ولكن هذا ال يتوقف عند هذا الحد  .فالرشكات تتحول اىل أنظمتها
البيئية لدعم نماذج األعمال ومنصاتها الحالية-أو بناء أنظمة جديدة  .يلعب
الرشكاء والبائعون واملوردون بشكل مزتايد أدوارا أساسية يف التجربة النهائية
للعمالء مع العالمة التجارية ،حىت اذا كان العمالء غري مدركني ملشاركة النظام
البييئ .
ونظرا لهذا التعقيد ،فمن األهمية بمكان أن نوسع نطاق اسرتاتيجية التجربة
بحيث ال تقترص على تصميم تجارب العمالء فحسب ،بل وأيضا التجارب
املؤسسية  .تأخذ التجربة املؤسسية نظرة شاملة على املؤسسة واألشخاص
املختلفني الكثريين ،من املوظفني اىل الرشكاء اليت تشكل تجاربها الشخصية
يف نهاية املطاف فئة تجارب العمالء يف الرشك ة.
ولكن كيف تقوم املؤسسات بالتواصل بشأن(نجم الشمال ) االرشادي
لتجارب العمالءCX ،وهل يتم ذلك بفعالية؟ اىل أي مدى تتكامل هذه
الرؤية عرب املؤسسة مع اسرتاتيجيات وأولويات األعمال األخرى ؟ ما هي
التقنيات اليت تستخدمها املؤسسات لتنفيذ رؤيتها ؟ وكيف تظل الرشكات تركز
على تحقيق هذه الرؤية داخليا وعرب أنظمتها البيئية؟
ملعرفة ذلك ،أجرى معهد (IBM Institute for Business Value (IBV،
بالرشاكة معOxford Economics ،مسحا كميا عامليا لعدد1003 من كبار
التنفيذيني من صناعات متعدد ة .يتحمل كل من هؤالء املسؤولني التنفيذيني
املسؤولية(أو التأثريات القوي ة ) لرؤية العالمة التجارية لنجم الشمال االرشادي
يف مؤسستهم وكيف تنعكس يف تجارب العمالءCX واملوظفني لديهم(انظر
 1).
"نهج الدراسة والعوامل الديموغرافي ة " يف الصفحة 6
باستخدام تحليل التصنيف ،لقد حددنا مجموعة من املؤسسات اليت
تستخدم ممارسات رائدة للمساعدة يف احياء نجم الشمال يف مجال تجارب
العمالء لديه ا. ان هؤالء األشخاص الذين يتألفون من مجموعة فرعية
صغرية من عينة املسح اليت نقوم بها ،هم أيضا من القادة يف مجال االبداع،
وهم يحققون فوزا مالي ا.
ولفهم ديناميكيات اللعب على نحو أفضل ،أجرينا أيضا سلسلة من
املقابالت النوعية املتعمقة اليت أجريت من شخص اىل آخر مع مسؤولني
تنفيذيني آخرين يف خضم تشغيل نجم الشمال االرشادي يف مجال خربات
العمالء لديهم عرب مؤسساتهم وأنظمتهم البيئية  .وقد سلطنا األضواء
على خمسة من هؤالء املديرين التنفيذيني يف هذا التقرير  .وتشري قصصهم
الشخصية ورؤاهم عن النهج االيجايب يف رشكاتهم ،اىل جانب أمثلة من
أصحاب الرؤى ،اىل ست ممارسات رابحة يمكن أن تستخدمها مؤسسات
أخرى لتعزيز تجارب العمالء لديهم.

"يجب أن تكون تجارب العمالء عامال يف جميع
االختيارات اليت نتخذها ،بما يف ذلك تقنياتنا
وأدواتنا. "
دوج ميليكن
نائب رئيس قسم تجارب العمالء الرقمية واسرتاتيجية العالمات التجار ية
رشكة كلوروكس

تضمني الرتكزي على تجارب العمالء عرب
املؤسسة

وقد أدى ادراك كلوروكس لهذا التطور اىل وضع تجارب العمالء(CX ) يف قلب
ي  .وقد كان تأثري هذا القرار واحدا وقويا وتأثرياته املتتالية كانت
تحولها الرقم 
ى.
بعيدة املد 

لقد بدأنا كل مقابلة بمطالبة املسؤولني التنفيذيني برشح رؤية رشكاتهم لفكرة
تجارب العمالء املثالية لرشكاتهم .

كما يصف دوج ميليكن،"هذا يعين أننا بحاجة اىل تغيري كيفية قيامنا بأعمالنا
عرب سلسلة القيمة لدين ا  .ويعين هذا اليوم أن تجارب العمالء يجب أن تكون
ت  .يجب
عامال يف كل االختيارات اليت نتخذها ،بما يف ذلك التقنيات واألدوا 
أن يتم توجيه كل ذلك التاحة تحسني تجارب العمال ء . "

يقول دوج ميلكني ،نائب رئيس قسم تجارب العمالء الرقمية واسرتاتيجية
العالمات التجارية برشكةThe Clorox Company اليت تتخذ من الواليات
املتحدة مقرا لها ،ان االجابة على هذا أمر صعب ألنه كمؤسسة كبرية متعددة
العالمات التجارية يف مجال املنتجات االستهالكية ،اال أن كلوروكس ال تمتلك
أي تجارب عمالء مثالية  .بل ان كل عالمة تجارية مسؤولة عن تحديد ذلك
بنفسها  .ويقول:"اذا كنت تبحث عن بيان ملهمة على مستوى الرشكة ،فان
هذا قد يكون  :تبين نهج يركز على االنسان يف خلق تجارب متكاملة تساعد
الناس يف تحقيق أهدافهم".
وأرسع يف اضافة،"وأنا أعلم أن هذا قد يبدو وكأنه خطأ بالغ يف الرشكات،
ولكن األهم من ذلك ،أن هذا نهج مختلف حقا بالنسبة لنا  .وتاريخيا ،كنا
نقول أننا رشكة محاطة بالعالمات التجارية ،ولكننا كنا يف احتياج اىل نقل
البرش اىل املركز. عندما مررنا بالتحول الرقمي قبل بضع سنوات ،كان االقتصاد
بأ كمله يتحول اىل تقييم التجربة. ولقد رأيتها أوال يف صناعات أخرى مثل
رشكات الطريان ،وكنا ندرك أن علينا أن نفعل نفس اليش ء".
يعكس رسده لهذا التحول النتائج اليت توصلت اليها دراسة الرئيس
 6باملائة من املديرين التنفيذيني
التنفيذي لرشكةIBV 2018 ،حيث قال 5
الذين شملهم االستطالع أن املشهد العام لألعمال ينتقل من الرتكزي على
۲
املنتجات اىل الرتكزي على الخربة.

ثم تناول القضية الرئيسية اليت تواجه كل من قابلناه ،فضال عن املشاركني يف
ع .ويقول يف كلمة له"السؤال األكرب هو كيف يمكن بعد ذلك تضمني
االستطال 
هذا النهج بحيث تبدأ كل فرق العمل يف مؤسستنا يف التفكري على هذا النح و:
ك ".
وهو البدء أوال بوجهة نظر املستهل 

الوعي وحده لن يكون كافيا
والواقع أن تقدير دوج ميليكن للتحدي الذي ينتظرنا يعكس نتائج االستطالع
اليت توصلنا اليها .أفاد ثلث املجيبني فقط أن موظفيهم يعرتفون برؤية
م .وعلى النقيض
عالمتهم التجارية على أنها جوهر الحمض النووي لرشكته 
م " ماذا تعين هذه
من ذلك ،يقول أ كرث من نصف املوظفني"يفهمون بشكل عا 
الرؤي ة .هذا النوع من الوعي الفاتر الضحل ليس قويا بما يكفي لوصف كيفية
تطبيق الرؤية على تصميم وتنفيذ تجارب العمالء املثالية ،ناهيك عن تحفزي
ف .هناك10 باملائة اضافية
املوظفني على التفكري أو الترصف بشكل مختل 
يعرتفون بأن موظفيهم ليسوا على علم تام برؤية عالمتهم التجارية ،والبايق
يقولون أن رؤيتهم مل تعد ذات صلة(انظر الشكل 1 ).

الشكل1

قادة تجارب العمالء لديهم عملهم املخصص لهم - معظم املوظفني ال يتبنون بشكل كامل كيف تشكل رؤية املؤسسة للعالمة التجارية أهمية أساسية
بالنسبة ألعمالها

6٪

10٪

51%

33٪

رؤية العالمة
التجارية مل
تعد ذات
صلة

املوظفون ليسوا
على دراية برؤية
عالمتنا التجارية

يفهم املوظفون بشكل عام رؤية عالمتنا
التجارية

يدرك املوظفون أن رؤية عالمتنا
التجارية هي جوهر الحمض
النووي للرشكة

س. حدد العبارة اليت تصف بشكل أفضل الوضع الحايل لرؤية العالمة التجارية ملؤسستك.
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أصحاب الرؤى يحققون النجاح
وقد أفاد أصحاب الرؤى بأنهم قدموا أداء جيدا خالل السنوات الثالث
املاضية مقارنة بمنافسيهم. وينطبق هذا على األداء املايل ،حيث90٪
من أصحاب الرؤى أنهم تفوقوا على منافسيهم يف نمو االيرادات،
٪5 من الرشكات األخرى ،وهو فارق بنسبة38٪  .وفيما يتعلق
مقابل 2
 ٪من أصحاب الرؤى يقولون أنهم تفوقوا يف األداء،
بالربحية ،فان72 
٪4 فقط من اآلخرين ،أي بنسبة28٪.
مقارنة بنسبة 4
ونحن نرى نمطا مماثال لالبداع  .يزعم85٪ من أصحاب الرؤى أن
 4باملائة من
مؤسساتهم كانت أ كرث ابداعا من منافسيهم  .فقط 6
اآلخرين أفادوا بنفس اليشء. واألهم من ذلك ،أن أربعة على األقل
 8يف املائة ) يقولون انهم لديهم
من بني خمسة من أصحاب الرؤى( 1
 ٪عن
تصنيفات رضا العمالء أفضل من أقرانهم  .وهذا يزيد بنسبة28 
 5باملائة).
املؤسسات األخرى( 3

ستة ممارسات رائدة يف رحلةCX North
Star وهي تعد نجمة الشمال االرشادية
لتجارب العمالء
يف حني أن معظم املشاركني يف االستطالع يجدون صعوبة يف حمل فرقهم
على املشاركة ،فقد حددنا مجموعة فرعية صغرية من األشخاص الذين
 Cحقيقة واقعة  .تم
تفوق أدائهم يف رحلتهم لجعل فئة X North Star
اختيار املؤسسات اليت نسميها بأصحاب الرؤىVisionaries ،واليت تضم
 1باملائة فقط من اجمايل عينة االستطالع لدينا ،بناء على ثالث سمات يتم
 4
اصدار تقارير لها بشكل ذايت تمزيها عن املؤسسات األخرى يف العينة.
مائة باملائة من أصحاب الرؤى:
–أ كدوا أن موظفيهم قد تبنوا رؤيتهم للعالمة التجارية كعنرص أسايس يف
ى)
 ٪فقط من املؤسسات األخر 
الحمض النووي لرشكاتهم(مقابل22 
–ضمن رشحا أو تصورا ملؤرش تجارب العمالء املثالية كجزء من رؤية عالمتهم
التجارية(مقابل51 باملائة فقط من املؤسسات األخرى)
–االحتفاظ بفريق للحوكمة لرؤية العالمة التجارية يكون مدمجا يف حوكمة
 ٪فقط من
العالمات التجارية بشكل عام يف مؤسساتهم(مقابل21 
املؤسسات األخرى ).
والجدير بالذكر ،أنه لكل مقياس أداء واحد مدرج يف االستبيان  -من الصحة
املالية اىل ارضاء العمالء- يفوق تقرير أصحاب الرؤية أ كرث بكثري من نظرائهم
على مدى السنوات الثالث املاضية أ كرث من املنظمات األخرى(انظر الرشيط
الجانيب،"أصحاب الرؤية يحققون النجاح" ).
أصحاب الرؤى يكونون متحمسون لحماية وادارة رؤيتهم لعالمتهم التجارية.
ويكونون ملزتمون باظهار هذه الرؤية من خالل تجارب العمالء وجعلها
م. تنعكس هذه املمارسات الست الرائدة يف نهج
أساسا لثقافات رشكاته 
الرؤى والتكتيكات الناجحة اليت يتم تسليط الضوء عليها يف قصص من
أجريت معهم املقابالت:
1.االنتقال من الفهم اىل العمل.
يشري املزيد من أصحاب الرؤى اىل أن رؤيتهم للعالمة التجارية تؤثر على
اجراءات املوظفني عرب جميع املستويات التنظيمي ة.
2.مواءمة رؤية العالمة التجار ية مع اسرتاتيجيات املؤسسة.
يلزتم أصحاب الرؤى بضمان توافق رؤيتهم للعالمة التجارية عرب
االسرتاتيجيات الوظيفية.
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من املهم التميزي بني فهم مفهوم رؤية
العالمة التجارية وتمكينك من العمل
وفقا لها.

ني.
3.االبتكار مع التكنولوجيا كأداة لتمكني العمالء واملوظف 
ينجذب العمالء اىل الرشكات املبتكرة ،ولكن فقط اذا كان االبتكار ذا معىن .
4.تنشيط تجربة املوظف لتنشيط تجارب العمال ء.
يعمل أصحاب الرؤى بجد لدمج رؤيتهم للعالمة التجارية يف العمليات
واملبادرات على نطاق واسع ملساعدة املوظفني على تنشيط تجارب
العمالء املثالية ملؤسساتهم.
5.ادخال النظام البييئ يف املعادلة.
ويعي أصحاب الرؤى اىل حد كبري كيف تسهم أنظمتهم البيئية يف تقديم
تجارب عمالء مثالية  .يف حني أن العديد من االعتبارات تدخل يف قرار
تشكيل العالقات الخارجية ،فان مشاركة نفس فلسفة تجارب العمالء
يجب أن تكون أولوية.
6.تحويل العقلية الثقافية من خالل اعطاء األولوية للتعاطف .
لتبين الرتكزي على العمالء يف جميع أنحاء املؤسسة ،يجب تغيري العقلية
الثقافية للمؤسسة. فبدال من الرتكزي بشكل أسايس على املخرجات ،ركز
أيضا على التعاطف مع العميل.

التجربة الرائدة رقم1

االنتقال من الفهم اىل العمل
من املهم التميزي بني فهم املفهوم والعمل علي ه. لقد طلبنا من املشاركني يف
االستطالع معرفة مدى توجيه رؤية عالمتهم التجارية لسلوكيات املوظفني
ل. وبالنسبة ملعظم املؤسسات ،فان انخفاض النفوذ اىل
وقراراتهم يف العم 
ما دون املستوى االداري يعد تدىن حاد بصفة خاصة. وهذا يشري اىل أن
األشخاص الذين يتمتعون بأ كرب قدر من التحكم لديهم القدرة واملرونة يف
مواءمة أعمالهم مع رؤيتهم للعالمة التجارية.
ولكن املوظفني اآلخرين ،الذين غالبا ما يكونون على الخطوط األمامية مع
العمالء ،ال يملكون دائما السياسات أو العمليات أو األدوات أو التدريب أو
الرؤية أو برصاحة السلطة لتطبيق هذه الرؤية على أنشطتهم اليومية  .ويف
حني أن أصحاب الرؤى أ كرث ثقة يف أن ترصفات العاملني ستكون مستوحاة
من رؤيتهم للعالمة التجارية ،فانهم حىت يعرتفون بحزي للتحسني بني
الرتتيب وامللف(أنظر الشكل2) .

الشكل2

ان رؤية العالمة التجارية ألي مؤسسة لها التأثري األكرب على عملية اتخاذ القرار والسلوكيات املرتبطة بالعمل بالنسبة لألشخاص الذين يضطلعون بأدوار
تنفيذية أو ادارية
97٪

91٪

90٪
81٪

83٪

62٪

58٪
47٪

أصحاب الرؤى
مؤسسات أخرى

25٪
17٪

مجموعة مديري
ومسؤويل الرشكة

مدراء تنفيذيون غري
أعضاء يف مجلس
االدارة

املدراء

املتخصصون غري
االداريني

فريق الدعم

س  .اىل أي مدى توافق على أن رؤية مؤسستك للعالمة التجارية توجه سلوك املوظفني وقراراتهم يف العمل؟
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التجربة الرائدة رقم2

مواءمة رؤية العالمة التجارية مع
اسرتاتيجيات املؤسسة
اذا مل تتوافق رؤية العالمة التجارية للمؤسسة مع االسرتاتيجيات الرئيسية
 Cتخاطر
اليت تدفعك اىل أنشطة ممتعة عرب الرشكة ،فان X North Star
بأن تكون أ كرث من مجرد ممارسة مفاهيمية معزولة دون تطبيق ثابت أو
مساءلة  .تعمل املوائمة على تمكني املؤسسات من ادارة أولويات ومزيانيات
وموارد تجارب العمالء بشكل شامل من خالل الدعم التنفيذي الالزم
واالرشاف متعدد الوظائف .

أفاد املزيد من أصحاب الرؤية بأن رؤيتهم لعالمتهم التجارية مزتامنة
بشكل اسرتاتيجي- من اسرتاتيجية األعمال العامة اىل التسويق واملبيعات
وتكنولوجيا املعلومات. ومن بني هذه الجهود الحثيثة بشكل خاص جهود
أصحاب الرؤى للتوفيق بني رؤيتهم للعالمات التجارية وبني تقييمات األداء
واسرتاتيجيات التوظيف(انظر الشكل3). يدرك أصحاب الرؤى أن نجاح
تجربة العمالء يعتمد غالبا على التجارب ذات العالمات التجارية اليت اكتسبها
العمالء مع موظفيهم ،سواء بشكل مبارش أو غري مبارش  .وهذا يؤثر على نوع
األشخاص الذين يتم توظيفهم وكيفية قياس هؤالء األشخاص.

الشكل3

يتأ كد أصحاب الرؤى ،أ كرث من املؤسسات األخرى ،من توافق رؤية عالمتهم التجارية مع مجموعة متنوعة من االسرتاتيجيات الوظيفية يف جميع أنحاء
الرشكة
اسرتاتيجية األعمال العامة

78٪

اسرتاتيجية التسويق

90٪

61٪

اسرتاتيجية تقييم األداء

87٪

54٪

االسرتاتيجية التشغيلية

86٪

59٪

اسرتاتيجية املبيعات

85٪

59٪

اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات
اسرتاتيجية التوظيف
املؤسسات األخرى

79٪

45٪
39٪

س  .اىل أي مدى تتوافق االسرتاتيجيات املذكورة أعاله يف مؤسستك مع رؤية العالمة التجارية الحالية ملؤسستك؟
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91٪

68٪

اسرتاتيجية تجارب العمالء

أصحاب الرؤى

95٪

70٪

أفاد املزيد من أصحاب الرؤية بأن رؤيتهم
لعالمتهم التجارية مزتامنة بشكل
اسرتاتيجي- من اسرتاتيجية األعمال
العامة وصوال اىل التسويق واملبيعات
وتكنولوجيا املعلومات.

التجربة الرائدة رقم3

االبتكار مع التكنولوجيا كأداة لتمكني
العمالء واملوظفني
 8باملائة)
وكما الحظنا من قبل ،فان الغالبية العظمى من أصحاب الرؤى( 5
 ٪عن مزاعم
أفادوا أنهم أ كرث ابتكارا من منافسيهم  .وهذا يزيد بنسبة39 
الرشكات األخرى ،وهو تميزي يشكل أهمية كربى بالنسبة للعمالء.
وفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسةSalesforce Research ،يقول
 5باملائة من املستهلكني و66 باملائة من مشرتي األعمال أنهم يسعون
 0
بنشاط للرشاء من الرشكات األكرث ابتكارا  -تلك اليت"تقدم باستمرار منتجات
 /خدمات جديدة بناء على احتياجات العمالء والتكنولوجيا الجديدة" .
۳ هذه النتيجة تعكس صدى دراسة سابقة منIBV CX ،حيث يقول
غالبية املستهلكني أنهم متحمسون لرؤية كيف تخطط الرشكات الستخدام
٤
التقنيات الرقمية لتعزيز تجاربهم.

االبتكار التكنولوجي للعمالء
تحدث عدد من األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت عن التقنيات اليت
يستخدمونها لتحويل تجارب العمالء الحالية وخططهم للتحسني املستمر .
يقول فرانشيسكو الجوتان انManulife تطرح يف السوق منتجات مصممة
لألشخاص الذين يرغبون يف اتخاذ خطوات استباقية للبقاء بصحة جيدة
كوسيلة لتقليل تكلفة وثائق التأمني الخاصة بهم."ان انرتنت األشياء هو
ري" ،كما يقول."اننا ننظر بشكل مزتايد اىل كيفية تشغيل
عامل تمكني كب 
األجهزة اليت تعتمد على انرتنت األشياء ومساعدة العمالء على استخدامها ".
 Cبتجربة برامج الدردشة
يسلط دوج ميليكن الضوء على كيفية قيام lorox
اآللية اليت تعتمد على الذكاء االصطناعي ملنتجات مثلRenew Life®،
حيث يقوم املستهلكون بادخال البيانات ملعرفة ما هو الربوبيوتيك املناسب
 Bلحلول العناية بالبرشة  .لقد كانت انرتنت
لالستخدام ،و urt's Bees®
األشياء أيضا على راداره  .وهو يقول:"ان هذا يجعل املرء منطقيا اىل حد ما.
"قمنا بتجربة باستخدام مرشح مياهBrita®  .يمكن أن يطلب مرشحا

ري .
 A .كان هذا اختبارا صغريا جدا ،ولكننا تعلمنا الكث 
جديدا آليا على mazon
وتتلخص الخطوة التالية يف التوصل اىل الكيفية اليت ينبغي لنا بها أن نفعل
هذا على نطاق واسع".

االبتكار التكنولوجي للموظفني
وهناك حاجة اىل نهج مماثل يف االبتكار التكنولوجي لتمكني املوظفني من
تقديم تجارب عمالء مثالية ملؤسساتهم  .يشري فرانشيسكو الجوتاين اىل
استخدامManulife للذكاء االصطناعي ،والتحليالت التنبؤية ،والتعلم
العميق يف مراكز االتصال الخاصة بها لتدريب املوظفني ومساعدتهم أيضا يف
معالجة مشكالت العمالء بشكل أ كرث فعالية.
يصف دوج ميليكن كيف ساعدت البيانات والتكنولوجيا كلوروكس على
تحسني تجارب موظفيها يف مجالني رئيسيني:
–االحصاءات والرؤى ."اننا نبذل الكثري لالستفادة من تحليل وسائل
ي. واللغة الطبيعية تشكل جزءا كبريا من هذا  .انها
التواصل االجتماع 
تتعلق ببناء قدراتنا لتحليل البيانات حىت نتمكن من بناء معرفتنا".
–التنفيذ ."نستخدم عددا من التقنيات ،بما يف ذلك مجموعة من أدوات
التسويق املتكاملة اليت تدعم الحوسبة السحابية واليت تتيح لنا انشاء
ني .كما نستخدم محركات وأدوات
رحالت مخصصة أ كرث للعمالء املعروف 
تخصيص مواقع على االنرتنت النشاء مقاطع فيديو مخصصة على نطاق
واسع برسع ة ".
وقد الحظ أنه"يمكنك التفكري يف تجارب العمالء كيشء مستقل"."ولكن
يف الواقع ،هو األساس الذي يوفر الكثري من البيانات اليت تدفع قدرتنا على
تخصيص تجارب العمالء. لن تكون قدرة تجارب العمالء ملجموعيت جيدة اال
بقدر جودة امكانيات تحولنا الرقمي والبيانات لدينا".
ت  .وسوف
وكما يتنبأ فرانشيسكو الجوتاين:"سوف يتم الفوز باللعبة بالبيانا 
تكون تحليالت البيانات والبنية األساسية للبيانات بالغة األهمية".
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التجربة الرائدة رقم4

تنشيط تجربة املوظف لتنشيط تجارب
العمالء
مع مالئمة االسرتاتيجية والتقنيات املناسبة ،يمكن للمؤسسات أن تضع عن
قصد رؤية لعالمتها التجارية يف العمليات واألنشطة الرئيسية اليت تؤثر يف
نهاية املطاف على تصميم وتنفيذ كل تفاعالت العمالء  .ان أصحاب الرؤى
بارعني بشكل خاص يف القيام بهذا. لقد دمجوا رؤية عالمتهم التجارية يف
العنارص اليت تشكل تجارب العمالء الشاملة للمؤسسة عرب سلسلة قيمة
العمالء الكاملة  .ومل يركزوا فقط على مبادرات تجارب العمالء األكرث وضوحا
مثل الحمالت التسويقية- بل ان مرشوعات األبحاث والتطوير لديهم
وسياسات املوظفني وحىت الهياكل التنظيمية تعكس رؤية عالمتهم التجارية
أيضا(انظر الشكل4).
يبدو أن ما يفتقده العديد من املؤسسات يتجاوز بكثري الرسائل الداخلية
حول تجارب العمالء. انهم يفتقرون اىل التصميم املتعمد للعمليات واألدوات
والتقنيات اليت يحتاجها املوظفون لتقديم أفضل ما يمكن من تجارب

ني  .ولقد سألنا من
العمالء. وتتجاهل هذه املؤسسات أهمية تجارب املوظف 
أجريت معهم املقابالت كيف تبقى رشكاتهم تتمحور حول العمالء وتركز على
تقديم الرؤية املثالية لتجارب العمالء لديهم  .شاركت راشيل كاربنرت ،الرئيسة
العاملية للرؤى واسرتاتيجية التصميم يفCiti ،بعض ما تفعله رشكتها للحفاظ
ني.
على الرتكزي على العمالء ،بدءا باملسؤولني التنفيذي 
وتصف قائلة:"يتم تحديد أهداف ومقاييس الجودة والتعامل مع العمالء
على أعلى مستوى يف مؤسستنا "."وتقوم الفرق التنفيذية بجلب صوت
ت. ودائما ما تكون مؤتمرات القمة
العمالء ووجهات نظرهم اىل االجتماعا 
حول القيادة بموضوعات ترتبط بتجارب العمال ء  .ويف بعض األحيان ندعو
العمالء اىل االجتماع باملسؤولني التنفيذيني لدينا شخصياـ وهو ما يشكل
طريقة تمثيلية للقيام بذلك ـ ولكن هذا قد يكون فعاال للغاي ة".
وهي تؤكد على أن املديرين التنفيذيني ال ينبغي لهم أبدا أن يفقدوا بصريتهم
عن وجهة نظر العميل."من املؤكد أن هناك توقعا بأنك ستشعر بالفضول
وستتفاعل كعميل بنفسك حىت تتمكن من ممارسة تجارب العمالء بنفسك
على املستوى الشخيص".

الشكل4

يلزتم املزيد من أصحاب الرؤى بتضمني رؤية عالمتهم التجارية يف العمليات واألنشطة اليت يمكن أن تساعد يف تنشيط تجارب العمالء املثالية

االعالنات والحمالت التسويقية والفعاليات

72٪

املنتجات والخدمات والحلول

86٪

59٪

سياسات وممارسات دعم العمالء

55٪

سياسات العمليات واملوظفني
مشاريع البحث والتطوير

81٪

49٪

املؤسسات األخرى

س  .اىل أي مدى توافق على أن تنعكس رؤية عالمتك التجارية الحالية بشكل صحيح يف كل جانب من جوانب مؤسستك املذكورة أعاله؟

82٪
81٪

54٪

تصميم وتطوير نقاط االتصال بالعمالء
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90٪

64٪

الهياكل التنظيمية

أصحاب الرؤى

96٪

60٪

80٪

ينظر أصحاب الرؤى- أ كرث من املؤسسات
األخرى- بعناية اىل كيفية التعبري عن رؤية
عالمتهم التجارية من خالل أنظمتهم
البيئية.

وهي تواصل هذا قائلة:"لقد اعتنقنا حقا التفكري التصميمي"."لقد
ساعدتنا ورش العمل يف األساس يف تدريب الزمالء على املنهجية ،ولكنها
اآلن أ كرث من ذلك بكثري. نحن نستخدم التفكري التصميمي لحل املشكالت،
وأحيانا حىت البدء برسائل أو تعليقات من العمالء الذين تركونا  .ونحن ننظر
اىل وجهات نظرهم ونعود اىل الحلول من هناك".
ان البقاء على مقربة من العميل يشكل رضورة أساسية بالنسبة ملصممي
ومطوري اسرتاتيجيات العمالء ونقاط التواصل لدىCiti  .على سبيل املثال،
تشري راشيل كاربنرت اىل فرق العمل لديها اليت تعمل على منتجات املحمول.
وتقول:"ان جزءا أساسيا من وظيفتهم يتضمن اختبارات حية على النماذج
األولية ،واملراقبة االجتماعية ،والبحث ."اننا نتعمق يف التعرف على ما يتحدث
عنه العمالء  .ان أبحاث املستخدمني تشكل جزءا من كل سباق ،ونحن نركز
بشكل كبري على مشاركة الرؤى حىت يتمكن أ كرب عدد ممكن من املوظفني من
املشاركة".
أما بالنسبة ملمثلي العمالء يف الخطوط األمامية ،فهي تثين على قدرتهم
على التواصل مع العمالء."لقد جلست مع وكالء االتصال لدينا ،وهم
يدهشونين بمدى صربهم ولطفهم وشخصيتهم  .فهم يتمتعون بمقاييس
الجودة ،فضال عن الرسعة  .فأهدافهمـ واألهم من ذلك أهداف مديريهمـ
م" .
تتوافق مع نوع الخدمة اليت يحتاجون اليها لتحقيق أهدافه 
 Cأيضا من أن املوظفني الذين ال يواجهون العمالء ،مثل العاملني
تتأ كد iti
يف العمليات أو سالسل االمداد والتوريد أو تكنولوجيا املعلومات ،قادرون
على املساهمة يف نجاح تجارب العمالء للمؤسسة  .تقول راشيل كاربنرت :
"نحن نستضيف مناسبات العمالء واملوائد املستديرة"."يتعاون املوظفون يف
مجال ارشاك العمالء. وهم يأخذون يف االعتبار املزيات املحتملة والتصويت
على ما هو مفيد. كما يمكنهم االنضمام اىل مجتمع املصدر لتقديم األفكار
واملالحظات  .ان االستفادة من هذا العدد من املوظفني هو قيمة حقا .
وألنهم يجلسون خارج فرق التصميم والتطوير لدينا ،يمكنهم تقديم منظورا
جديدا" .
يف الواقع ،وسعتCiti مهمة عالمتها التجارية املتمثلة يف تمكني النمو
والتقدم داخليا ملوظفيها  .وتقول:"لدينا فريق خربة كامل يركز فقط على
ني" ."يقوم هذا الفريق باليشء املحدد الذي تقوم به
الخربة التقنية للموظف 
فرق تجارب العمالء لدينا ،لكنهم يفعلون ذلك للموظفني  .تساعد حلولهم
على تقليل التصعيد اىل مكتب الخدمة ،وتحسني االنتاجية ،وتقليل تكاليف
التشغيل".

لسوء الحظ ،ال تبذل العديد من املؤسسات اليت قمنا باستطالع آراؤهم
قصارى جهدهم الرشاك املوظفني من مختلف الوظائف يف الجهود املبذولة
لتحقيق أفضل تجارب للعمالء لديهم. يف أغلب األحيان ،يكون حىت توصيل
رؤية عالمتهم التجارية داخليا من خالل محادثة أحادية االتجاه تتم عرب
الربيد االلكرتوين  .قد يكون هذا النهج السليب أحد األسباب اليت تجعل الكثري
من املشاركني يف االستطالع يقولون ان موظفيهم ال يفهمون تماما ما تعنيه
رؤية عالمتهم التجارية أو كيفية تطبيقه ا.
وعلى النقيض من ذلك ،فان مثالCiti للرتكزي واالستثمار يف تجربة املوظفني
يعزز من قدرة موظفيها من خالل العمليات واألدوات الالزمة لتوفري أفضل
تجربة ممكنة للعمالء. من خالل االنغماس يف ثقافة الرشكات اليت تقدر
تجارب العمالء يف كل مستوى من مستويات املؤسسة ،ال يسمع فقط
املوظفون عن رؤية العالمة التجاريةCiti  -بل انهم يعيشونه ا.

التجربة الرائدة رقم5

ادخال النظام البييئ يف املعادلة
نظرا ألن مؤسسات اليوم تعمل غالبا داخل نظام بييئ معقد من الرشكات
الخارجية ،فانها تحتاج اىل تجاوز خربة املوظف الداخلي للنظر أيضا يف كيفية
مساهمة العالقات الخارجية يف تجربة العمالء املثالية  .يمكن لهذه الفرق
الخارجية أن تلعب دورا مهما يف تقديم تجربة العمالء للمؤسسة من خالل
تنمية املهارات أو سد الفجوات يف التكنولوجيا أو القدرات ،أو العمل جنبا اىل
جنب النشاء عروض أو نماذج أعمال أو منصات جديدة.
واألهم من ذلك أن أصحاب الرؤى  -أ كرث من املؤسسات األخرى  -ينظرون
بعناية اىل كيفية التعبري عن رؤية عالماتهم التجارية من خالل أنظمتهم
البيئية  .ويعرتف ما يقرب من ثليث أصحاب الرؤى برضورة النظر يف رؤية
العالمة التجارية املحتملة عند تحديد الرشكة اليت يريدون املشاركة فيه ا  .سواء
كان رشيكا أو موردا أو بائعا ،أو حىت اندماجا محتمال ،يسعى أصحاب الرؤى
اىل بناء عالقات مع تلك املؤسسات اليت تشارك رؤيتهم وفلسفتهم يف مجال
تجارب العمالء(انظر الشكل5).
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الشكل5

أفاد املزيد من أصحاب الرؤية بأن رؤيتهم لعالمتهم التجارية تنعكس يف
نهجهم الختيار املؤسسات الخارجية والعمل معها يف أنظمتهم البيئية

نهج عمليات
االندماج
واالستحواذ

تحديد الرشكاء/
املوردين

68٪

أصحاب الرؤى

40%

مؤسسات أخرى

65٪

أصحاب الرؤى

36٪

مؤسسات أخرى

س. اىل أي مدى توافق على أن تنعكس رؤية عالمتك التجارية الحالية بشكل صحيح يف كل
جانب من جوانب مؤسستك املذكورة أعاله؟

اىل أي مدى تكون قدرة الرشيك على املساعدة يف تقديم تجارب العمالء
املثالية مكونا ذا أولوية للعالقة؟ وقد طرحنا هذا السؤال على من أجريت
معهم املقابالت  .يقول عدد منهم أنهم يخاطبون تجارب العمالء وجها لوجه
خالل مرحلة العناية الواجبة. وبمجرد تجاوز العالقة تلك النقطة ،يبدأ الرفع
الثقيل للموائمة مع تجارب العمالء  .وكما تصف راشيل كاربنرت:"عندما
نجلب أحد البائعني ،فاننا نجري جلسات غمر. نظرا ألننا نعمل على أهداف
مشرتكة ،فاننا نشارك كل ما يف وسعنا بشأن سلوكيات واحتياجات العمالء.
نحن نريد لرشكائنا أن يكونوا أذكياء مثلنا بشأن عمالئنا".
كما أن مشاركة معلومات العمالء مع الرشكاء أمر مهم بالنسبة اىل سويوج
مودي ،املؤسس املشارك لرشكةDrift Away Coffee ،وهي رشكة مساهمة
أمريكية تعمل يف مجال القهوة. وباعتبارها رشكة رقمية بشكل أوىل ،فانها ال
تواجه نفس تحديات التحول اليت تواجهها املؤسسات القديمة الضخمة.
ولكن نظرا لصغر حجمها ،فان التنفيذ املمتاز املستمر لنظامها البييئ يعد
أمرا بالغ األهمية بالنسبة لتجارب العمالء  .العالمة rift Away Coffee
D
التجارية تلزتم ببيع منتج عايل الجودة وباألداء الجيد يف نفس الوقت  .فهي ال
تصدر سوى حبوب النب من صغار املزارعني ،الذين تربز ممزياتهم بوضوح مع
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ل. هذا هو عنرص تصميم ممزي من
شحنة القهوة اليت يتم شحنها لكل عمي 
تجارب العمالء لهم  .وألن نموذج األعمال الذي تتبناه يتسم بدرجة عالية من
 Dالكثري
الخصوصية بالنسبة للمشرتكني ،فقد اكتسبت rift Away Coffee
من بيانات العمالء واملالحظات القيمة من خالل املراجعات والتصنيفات،
واليت تقوم بمشاركتها مع املزارعني.
يقول سويوج مودي:"اننا نجمع تقريرا مفصال عن مزارعينا بعد أن نقوم
بتحميص حبوب النب ،ونشحنها اىل العمالء ،ونتلقى تعليقات العمال ء" .
"بهذه الطريقة ،يمكن للمزارعني تحسني منتجاتهم باستمرار ويف نهاية
املطاف معيشتهم." وتعد حلقة التعليقات هذه مثاال لكيفية تحقيق رؤية
أي رشكة لرؤية تجارب العمالء عرب سلسلة االمداد والتوريد الخاصة به ا  .كما
أنها تساعدDrift Away Coffee على بناء عالقات قوية مع الرشكاء الذين
ي.
ترغب يف االحتفاظ بهم يف نظامها االيكولوج 
بالنسبة اىل الرشكات األخرى ،فان العمل مع أنظمتها البيئية ،وخاصة حول
ن.
تجارب العمالء ،يعين جذب الرشكاء اىل مداراتها التنظيمية قدر االمكا 
ويشري فرانشيسكو الجوتاين اىل هذا باعتباره"شبكة سائلة "  .فهو يقول انه
من الرضوري للغاية أن يتقاسم الرشكاء وجهة نظر منظمته بشأن التصميم
الذي يركز على البرش  .كما يتعني عليهم أن يعملوا على نفس ايقاعات فرق
العمل لديهم.
ويوضح قائال:"يعمل جميع موردينا ورشكائنا وموردينا وما اىل ذلك على
م. ويتعني علينا أن نفعل هذا بسبب نمط االنتاج
عملياتنا وليس عملياته 
التكراري ،حيث نعمل على صقل وتحسني صوت العمالء والتكيف معه
باستمرار".
ويؤكد أن هذا النهج مهم بشكل خاص ألولئك الرشكاء الذين يقدمون
قدرات مثل التصميم أوDevOps  .يقول:"يف بعض الحاالت ،نبحث عن
الرشكات اليت ستقوم بتصدير املواهب الخارجية لن ا. يف أحيان أخرى ،نتفهم
أنه يتعني عليهم نرش فريق ،ولكن عليهم العمل معا يف أماكن عملنا ،وفقا
ملعايرينا ،ومع عملياتنا  .ملاذا؟ أوال ،ألننا نؤمن بأن التحكم يف النهج سيساعد
يف تقديم التجربة النهائية بطريقة يمكننا تكراره ا  .والثاين: أنه من املهم أن
نتعلم على طول الطريق."
ويضيف:"لذلك نحن نبحث عن البائعني الذين يشعرون باالرتياح يف تغيري
الطريقة اليت يعملون بها من أجل التوافق مع ما نتعلم ه ".

التجربة الرائدة رقم6

تحويل العقلية الثقافية من خالل اعطاء
األولوية للتعاطف
ورغم أن االستعداد للتغيري قد يكون مهما بالنسبة للرشكاء الخارجيني،
فانه يشكل أهمية بالغة بالنسبة للموظفني بشكل خاص  .يف الواقع،
عند محاولة موائمة تجارب العمالء الحالية معCX North Star ،يقول
املشاركون يف االستطالع ان أهم حاجزين يواجههما هما:
1.عدم وجود برنامج ادارة للتغيري ،و
2.عدم قدرة الفرق على العمل عرب مخازن البيانات التنظيمي ة.
يتفق معظم األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت ،وخاصة أولئك
الذين ينتمون اىل مؤسسات قديمة ،على أن حمل األشخاص على التفكري
والعمل والشعور بشكل مختلف يشكل التحدي األول أيضا  .وعلى حد تعبري
فرانشيسكو الجوتاين :"اذا مل تقم بتغيري الرغبة يف القيام بالترصف السليم
من قبل العميل ،ورسعة الحركة ،والتصميم الذي يركز على البرش ،فان
كل هذه األمور سوف تجعل ما تقوم به حاليا أرسع. ولكن هذا لن يحسن
بالرضورة من تجربة العمال ء" .
ويقول ان األمر يتطلب تغيريا يف طريقة التفكري للتعامل مع هذا التحدي .
"ان أهم يشء بالنسبة للمؤسسة هو تغيري طريقة تفكريها من تقديم
مخرجاتها الخاصة اىل التعاطف مع العميل  .وال توجد عمليات أو
تكنولوجيات أو هياكل أو حوافز قادرة على تحقيق تحول ناجح اذا مل تغري
الثقافة األساسية للمؤسسة".

فكيف تتعامل الرشكة مع تغيري الثقافة ؟ واقرتاحه:"أن الثقافة تخلقها
القصص  .عندما نصغي اىل املايض ،فهناك من االرتياح واعادة التأ كيد على
القيم اليت نؤمن بها ،واألشياء اليت نخاف منها ،وما نشعر أنه يحمين ا  .وهناك
ميل لدى املؤسسات اىل الترصيح بأنه بمجرد أن نقول ،فان هذا قد يحدث
بالفعل ". ولكن الثقافة مبنية على اعادة التأ كيد الدائم ة  .وهذا هو أحد
الدروس الرئيسية اليت تعلمتها  :ال تتوقف أبدا عن تذكري الناس ملاذا نقوم بما
نقوم به ونقر بدورهم يف ذلك."
دان ماكوسيك هو رئيس التصميم يف مجموعةLloyds Banking Group
بلندن  .وهو يوافق على أن أحد أ كرب التحديات اليت يواجهها تتلخص
ل.
يف تحويل عقلية املوظف اىل الرتكزي على املزيد من التعاطف مع العمي 
ويتحدث عن الحاجة للرتكزي على تجارب العمال ء  .ويقول:"لقد كان األمر
مغريا لقواعد اللعبة عندما توقفنا عن الرتكزي على املخرجات يف سباق معني ".
"لقد كنا يف حاجة اىل محادثة جديد ة. للتفكري من وجهة نظر انساني ة  .وبدال
من املخرجات ،فكر يف صنع يشء سيحبه العمال ء."
وهذا يعين أنك يف بعض األحيان ال تعرف النتائج اليت ستكون عليها "  .وهو
يعرتف بأن فرق العمل يف صناعة الخدمات املالية استخدمت"نهج الشالل
الذي يمكن التنبؤ به".
ويضيف:"اآلن ،تحولنا اىل بيئة أ كرث مرونة ،مع درجات عالية من التوافق
واملسؤولية ،يتم اعادة تشكيل القيم الثقافية لفرقنا ،وكذلك املديرين
التنفيذيني لدينا."
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االنتقال اىل نجمة الشمال االرشادية
لتجارب العمالء(CX North Star)
خلق ثقافة تركز على العمالء
كما شهد من أجريت معهم املقابالت ،فان مساعدة املوظفني على الشعور
بالتعاطف مع العمالء هو مفتاح الرتكزي على العمالء  .وبدال من مطالبة
املوظفني الذين يواجهون العمالء ببساطة بتبين نهج التعاطف ،فان التحول
الثقايف يتطلب من كل املوظفني أن يستوعبوا هذا الشعور الحقيقي لدرجة
أنه يؤثر على أدائهم كل يوم. يستطيع املسؤولون التنفيذيون تعزيز هذا
التحول بتغيري طريقة عمل الزمالء سويا وتعديل طريقة حل املوظفني
للمشاكل وتشجيع املوظفني على العمل بشكل استبايق نحو تحسني تجارب
العمالء لديهم  .االجراءات الواجب اتخاذها:
–تبين رسعة التنفيذ من قبل املؤسسات .
كثريا ما تروج املؤسسات لقيمة الشفافية والتعاون  .ولكن كما تظهر النتائج
اليت توصلنا اليها ،فان عجزهم عن العمل عرب مخازن البيانات يظل
يشكل حاجزا كبريا يف تجارب العمالء. تجارب العمالء هي شأن خاص
باملؤسسات  .على عكس النهج الرسيع لتطوير الربامج ،فان املؤسسات
الرسيعة تتمحور حول التعاون عرب التخصصات والتكرار لتبسيط
العمليات  .بل ان األمر يدور حول بناء الثقة واالنفتاح للعمل معا من أجل
تحقيق أهداف مشرتكة  .التعاون ،واالنشاء ،واملالحظة ،والتعلم ،والتنقيح.
–اعتماد ممارسات التصميم اليت تركز على االنسان.
التفكري التصميمي هو نهج استخدمته العديد من املؤسسات لتطوير
حلول لتحديات العمالء. ولكن مبادئ التفكري التصميمي من املمكن
أن تطبق على أي قضية تجارية تقريبا. وتركز طريقة العمل هذه على
احتياجات املستخدمني النهائيني ،أيا كانوا  .وهي تساعد الفرق على
التعاطف مع وجهة نظر املستخدمني النهائيني  .يمكن أن يؤدي اعتماد
اطار للتفكري يف التصميم كنهج لالستكشاف وحل املشكالت على مستوى
املؤسسة اىل تجارب ممتازة مع نواتج قابلة للتكرار على نطاق واسع.
–اجعل الفضول حجر الزاوية يف الرتكزي على العمالء.
جنبا اىل جنب مع التعاطف يجب أن تكون هناك جرعة صحية من
الفضول. وهذا الحرص على استكشاف حلول جديدة لتحديات العمالء
هي اليت يمكن أن تدفع املوظفني اىل اتخاذ اجراءات عملية  .ان االبداع
يزدهر عندما يشعر املوظفون بأنهم مخولون لتجاوز االجابات الواضحة
ويشعرون باألمان يف تجربة أفكار جديدة ،حىت ولو كانت هناك فرصة
لعدم نجاحهم .
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تمكني املوظفني من خالل تجارب رائعة
تجارب العمالء الرائعة تكون مدفوعة بتجارب رائعة يف املؤسسات  .تتطلب
تجارب املوظف يف العرص الحديث(الشخصية والبسيطة والتمكينية)
اتصاالت ذات مغزى وقابلة للتنفيذ من القيادة؛ والحلول التكنولوجية مثل
الحوسبة السحابية ،والذكاء االصطناعي ،وانرتنت األشياء؛ وأدوات التعاون
واالنتاجية  .االجراءات الواجب اتخاذها:
–التواصل بصدق مع املعلومات التكتيكية ذات الصلة.
اذا مل يتلق املوظفون رسالة حول تجارب العمالء املثالية لرشكتهم ،فذلك
ألن القادة مل يشاركوا هذا بشكل فعال. أو أن االتصاالت ال تكون محل
نقاش أو نقاش بشأن أنشطة املوظفني اليومية  .او كالهما  .ان القصص
الشخصية تجعل األمر حقيقيا. من املهم أن يتعرف املوظفون على كيفية
 Cالخاص بمؤسستهم.
مساهمة أدوارهم املحددة يف X North Star
وهذا يعزز الشعور بالهدف والرغبة يف املشاركة يف تحسني تجارب العمالء
لدى الرشك ة.
–اعطاء األولوية لالبتكار الرقمي للموظفني.
من غري الواقعي أن نتصور أن املوظفني يستطيعون انشاءCX North
Star يف مؤسساتهم اذا مل يكن لديهم التقنيات املناسبة  .يحتاج الرشكاء
اىل حلول للتنقل ملعالجة خدمة العمالء يف الحال. تحتاج فرق املبيعات اىل
ن.
لوحات املعلومات التالية األفضل للعمل مع مزيات االنتاجية والتعاو 
هناك حاجة اىل تحليالت الذكاء االصطناعي والبيانات للمساعدة يف التنبؤ
بتحسني سلسلة التوريد واسرتاتيجيات دورة حياة العميل  .يمكن أن يوفر
الواقع املعزز و5G تطورات مهمة يف الخدمة امليدانية والصيانة والهندسة
والتصميم والتدريب ودعم العمالء  .كما يمكن للمنصات متعددة
األوساط السحابية املختلطة أن تمنح املوظفني يف جميع أنحاء الرشكة
امكانية الوصول اىل الخدمات والبيانات اليت يحتاجون اليه ا.
ة.
–مساعدة املوظفني على ز يادة االنتاجية واملساءل 
تتضمن سلوكيات العمل اليوم العمل عن بعد وساعات العمل املرنة .
االتصاالت غري املزتامنة وسري العمل عرب تطبيقات التعاون هي املفتاح.
توفري منصات الربمجيات وأنظمة التصميم اليت يحتاجها املوظفون
لتحسني االنتاجية ،خاصة للمبادرات املتعلقة بتجارب العمالء  .ثم تمكني
املوظفني على جميع املستويات من اتخاذ القرارات املناسبة ومنحهم
ج.
املسؤولية عن النتائ 

التعلم باملمارسة
للحفاظ على التحول الثقايف نحو الرتكزي املحسن للعمالء ،يجب أرشك
املوظفني يف العملية. وبدال من التفويض من أعلى اىل أسفل ،يتفوق
املوظفون عندما يفهمون ملاذا يتطلب األمر التغيري استنادا اىل األدلة
ويشاركون بنشاط يف جهود اعادة االخرتاع  .االجراءات الواجب اتخاذها:
–اجراء مراجعة شاملة للخرب ة.
لبناء رؤيةCX قابلة للتحقيق ،قم أوال بالتقاط خط األساس لتجربتك
الحالي ة. أ كرث من مجرد خريطة تفصيلية للرحلة ،يأخذ تدقيق التجربة
املتكامل يف االعتبار مجموعة من العوامل اليت تشكل سلسلة القيمة
للعمالء. تشمل هذه العوامل مراجعات أصول العالمة التجارية،
ومراجعة القناة لجميع نقاط اتصال العمالء ،ومراجعة التحليالت،
ومراجعة التكنولوجيا ،ومراجعة الصوت والنغمة ،ومراجعةSEO،
والتقييم التنافيس. يمكن الرشاك الفرق ومشاركة األفكار من تدقيق هذا
النطاق أن يمنحهم املنظور ملساعدتهم على امليض قدما.
–تحرك برسعة مع نهج"garage " الغام ر.

٥

قد تجد الرشكات القديمة اليت تعمل على الرتكزي على العمالء صعوبة يف
التحول برسعة كافية لتلبية توقعات العمالء أو يومياتهم الداخلية  .ان
القدرة على رؤية التقدم برسعة ،حىت أثناء التعلم ،هو دافع كبري للنجاح
املستمر  .باستخدام نهجgarage ،تقوم املنظمة بانشاء فرق ريادة
األعمال خارج عملياتها العادية. هذه الفرق قادرة على اطالق العنان
لالبتكار من خالل املشاركة مع املواهب عرب التخصصات وتطبيق مبادئ
التفكري التصميمي وذكاء لتطوير الحد األدىن من املنتجات القابلة للتطبيق
(MVPs ) برسعة. ويساعد هذا املوظفني على اعتماد طرق جديدة للعمل
والتفكري برسعة بدء التشغيل ،ولكن على نطاق املؤسسة.

هل أنت مستعد لتفعيل CX North Star
لديك؟
– كيف يمكنك قياس ما اذا كانCX North Star يقود
املوظفني يف مؤسستك هل تفكر وتترصف يف العمل
كل يوم؟
– بأي طريقة يمكنك التفاعل مع رشكاء النظام البييئ
والبائعني واملوردين ،حىت يفهموا رؤية عالمتك
التجارية بشكل كامل ويساعدكم على تحقيقCX
North Star؟
– ما الذي تحتاج مؤسستك اىل تغيريه لتصبح أ كرث تركزيا
على العمالء؟

–تغيري ادارة التغيري.
أحد األسباب اليت قد تجعل الرشكات تجد ادارة التغيري صعبة للغاية
هي أنها ال تزال تتعامل معها على أنها طريقة رسمية منظمة مدفوعة
بالعمليات  .بدال من ذلك ،فكر يف الرتكزي على الرؤى املستندة اىل البيانات
لزتويد املوظفني باملنطق والتوجيه الالزمني للتغيريات  .قد تجد املوظفني
أ كرث تقبال لنهج مخصص بدال من أن يكون نهجا ارشاديا  .كلما زاد عدد
املوظفني املشاركني وشعورهم بملكية التغيري ،كان من األسهل عليهم
اعتماد تقنيات جديدة وطرق جديدة للعمل والتفكري.
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نبذة عن املؤلفني
Billy Seabrook
linkedin.com/in/billy-seabrook-7443273
@billyseabrook
billy.seabrook@ibm.com
يتمتع بيلي سيربوك بخربة تزيد عن20 عاما يف ابتكار اسرتاتيجيات مبتكرة
للعالمات التجارية وتجار عمالء متعدد القنوات للعالمات التجارية الرائدة
يف كل مجال. وبوصفه كبري املسؤولني املبدعني يفIBM iX ،فانه يتوىل قيادة
شبكة تتألف من أ كرث من ستني استوديو لتصميمiX من أجل خلق تجارب
رقمية للعالمات التجارية باالستعانة باالسرتاتيجيات التقدمية ،والتصميم
الذي يركز على البرش ،والتكنولوجيا التحويلية .

Carolyn Heller Baird

linkedin.com/in/carolyn-baird-0478083
@cjhbaird
cbaird@us.ibm.com
Carolyn Heller Baird هي رائدة األبحاث العاملية لخربة العمالء
والتصميم معIBV  .باالضافة اىل أبحاثها حول مواضيع تؤثر على تجارب
العمالء ،تتحملCarolyn مسؤولية دراسات كبري مسؤويل التسويق
 2عاما
لسلسلةIBV C-suite. تمتد مسريتها املهنية اىل ما يقرب من 0
كمستشار السرتاتيجية الخربة .
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تودIBV أن تشكر األفراد التايل ذكرهم على مساهماتهم
يف تطوير هذا التقرير:
نانيس كرامر ،رئيسة املبرشين،IBM iX
وروبرت موراي ،رشيك مشارك يفIBM iX
وبابس رانجاياه ،رشيك تنفيذي يفIBM iX
وكورين سكالر ،الرئيس التنفيذي للتسويق،IBM iX

للحصول على املزيد من املعلومات
ملعرفة املزيد عن دراسةIBM Institute for Business Value،
يرجى االتصال بنا على .iibv@us.ibm.com
تابع@IBMIBV على تويرتTwitter ،وللحصول على كتالوج كامل
بأبحاثنا أو لالشرتاك يف النرشة االخبارية الشهرية ،عليك بزيارة:
.ibm.com/ibv
يمكنك التوصل اىل تقارير التنفيذيني بمعهدIBM Institute for
 Bعلى جهاز التليفون املحمول الخاص بك من خالل
 usiness Value
تزنيل التطبيق املجاين"IBM IBV" على جهاز التليفون أو الحاسب اللوحي
 aلديك .
من pp store

كيف يمكن أن يقومIBM iX
بمساعدتك
IBM iX يساعد العالمات التجارية الرائدة يف النمو وتغيري
أعمالها طبقا للتصميم. يعمل مصممو أعمالنا عرب ما يقرب
من60 استوديو عاملي عند تقاطع االسرتاتيجية التقدمية مع
التصميم الذي يركز على االنسان والتكنولوجيا التحويلية لتخيل
تجارب املؤسسة املستقبلية ومساعدة عمالئنا على جعلها
حقيقي ة. للحصول على مزيد من املعلومات ،يمكنك زيارة
.ibm.com/ibmix

الرشيك املناسب لعامل متغري

يفIBM ،نتعاون مع عمالئنا ،حيث نجمع بني رؤى األعمال واألبحاث
املتقدمة والتكنولوجيا ملنحهم مزية قوية يف بيئة تشغيل اليوم رسيعة التغري .

IBM Institute for
Business Value
يقومIBM Institute for Business Value (IBV) ،جزء منIBM
Services ،بتطوير رؤى اسرتاتيجية تعتمد على الحقائق لكبار املديرين
التنفيذيني يف مجال األعمال حول املشاكل الهامة يف القطاعني العام
والخاص.
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منهج الدراسة والعوامل الديموغرافية
وبالتعاون معOxford Economics ،أجرت BV Iدراسة استقصائية لعدد
 1مديرا تنفيذيا مسؤولني عن تنفيذ رؤية رشكاتهم التجارية لتجارب
 ,003
العمالء. ومن بني األمثلة على األلقاب الوظيفية للمستجيبني  :الرئيس
التنفيذي ،وكبري مسؤويل التسويق ،وكبري مسؤويل العمليات ،وكبري مسؤويل
االبداع ،وكبري مسؤويل املوارد البرشية ،فضال عن كبار املسؤولني التنفيذيني
يف مجاالت التحول الرقمي ،وتجارب العمالء ،والتسويق ،وتنمية األعمال،
واملبيعات.
وتشمل الصناعات السبع املمثلة أسواق السيارات والبنوك واألسواق املالية
واملنتجات االستهالكية والرعاية الصحية ووسائل االعالم والرتفيه وتجارة
التجزئة والسفر  .كل منها يشكل14 باملائة من اجمايل العينة لدينا  .يتم
تضمني عرش مناطق جغرافية يف العينة  .وهي تشمل ثماين دول  :الربازيل
والصني وأملانيا والهند واليابان واملكسيك واململكة املتحدة والواليات املتحدة،
باالضافة اىل مناطق دول الشمال(الدنمارك والرنويج والسويد ) والرشق
األوسط(مرص واململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة)  .تتكون
 1باملائة من اجمايل العينة .
كل منطقة من 0
كان هدفنا هو استكشاف مدى قيام املؤسسات بتطبيق رؤية عالمتها
التجارية بشكل فعال على تنفيذ تجربة العمالء املثالية  .واألهم من ذلك،
نظرنا اىل كيفية توافق رؤية عالمتهم التجارية مع االسرتاتيجيات الوظيفية،
وتأثري رؤيتهم على سلوك املوظفني يف املؤسسة. كان هدفنا الكشف عن
املمارسات الرائدة اليت تدعمها تلك املؤسسات اليت تبذل جهودا كبرية لوضع
رؤية عالمتها التجارية وتقديم تجربة العمالء املثالية يف مركز أعمالهم.

قمنا بتطبيق تحليل التصنيف ،مما أدى اىل تقسيم عينة االستطالع اىل
ني  .ثم قمنا باجراء تحليل ممزي متعدد لفهم املكونات األساسية اليت
مجموعت 
مزيت هذه املجموعات بشكل أفضل. القادة ،أو أصحاب الرؤى ،يشكلون
٪1  .وتشكل جميع الرشكات األخرى اليت شملتها الدراسة املجموعة الثانية
 4
 8باملائة ). يتم االبالغ عن جميع البيانات ذاتيا.
( 6
وباالضافة اىل دراستنا الكمية ،قمنا باجراء سلسلة منفصلة من املقابالت
النوعية املتعمقة اليت أجريت مع مسؤولني تنفيذيني من البنوك ،والتأمني،
واملنتجات االستهالكي ة. ومل يشارك أي من األشخاص الذين أجريت معهم
املقابالت يف الدراسة االستقصائية الكمية.
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التقارير املتعلقة

مقدمة عنResearch Insights

سيربوك ،بيلي ،وكارولني هيلر بريد ."مراجعة واقعية الذكاء االصطناعي
لتجربة العمالء: ملاذا يرى ممارسو تجارب العمالء واملديرين التنفيذيني األمر
بشكل مختلف".IBM Institute for Business Value  .سبتمرب
h
2018. ttp://ibm.biz/aicxreality

انResearch Insights هي رؤى اسرتاتيجية قائمة على الحقائق
للمسؤولني التنفيذيني يف الرشكات حول القضايا الحرجة يف القطاعني العام
والخاص  .وهي تستند اىل نتائج من تحليل دراسات األبحاث األولية الخاصة
بنا. ملزيد من املعلومات ،اتصل بمعهدIBM Institute for Business
 Vعلى .iibv@us.ibm.com
 alue

بريمان ،سول ،جوش جوف ،وكارولني هيلر بريد ."ثورة التجربة  :خيبة
األمل الرقمية- ملاذا بعض العمالء ليسوا معجبني. "IBM Institute for
Business Value  .مارس 2017.
https://ibm.co/cx-disappointment
مارون بارتريدج ،تينا ،جانيت مريتيزن ،ماريا باز بارينتوس ،ومرييديث
سينجر ."تصميم تجربة املوظف: كيف يمكن للنهج املوحد أن يعزز املشاركة
واالنتاجية. "IBM Institute for Business Value  .فرباير2016 .
h
 ttp://ibm.biz/employeeexp

املالحظات واملصادر
1  دوجان ،ماري ايلني ."بالنسبة للجيلZ ،فان التجربة الرقمية هي
 5فرباير2019 .
التجربة االنسانية". عرص لالعالن . 
https://adage.com/article/wp-engine/generation-z-
digital-experience-human-experience/316487
2  "رسم ملردود املنصة  -الرئيس التنفيذي"  .معهدIBM Institute for
Business Value  .مايو2018.
https://www.ibm.com/services/insights/
c-suite-study/ceo
3  أفشار ،فاال."حالة العميل املرتبط".Salesforce Research .2018.
https://www.salesforce.com/blog/2018/06/digital-
c
 ustomers-research.html
  4برمان وشاول وجوش جوف وكارولني هيلر بريد."ثورة التجربة  :خيبة

األمل الرقمية- ملاذا بعض العمالء ليسوا معجبني."IBM Institute
for Business Value  .مارس2017.
https://ibm.co/cx-disappointment
 8نوفمرب2019.
5  " BM Garage"I. تم الوصول اليه يف 
https://www.ibm.com/garage

IBM Corporation
Smart Village
KM 28 Cairo-Alexandria
Desert Road - Building 144
Giza – Egypt
 Wعالمات تجارية لرشكة
تعدIBM ،وشعارIBM،ibm.com و atson
International Business Machines Corp. ،ومسجلة بالعديد من
الدول بجميع أنحاء العامل. قد تكون أسماء املنتجات والخدمات األخرى
ى.يتوفر الكشف الحايل للعالمات
عالمات تجارية لرشكة BM Iأو رشكات أخر 
التجارية لرشكة BM Iبموقع االنرتنت"معلومات حقوق النرش والعالمات
التجارية" يف: .ibm.com/legal/copytrade.shtml
تعترب هذه الوثيقة فعالة اعتبارا من تاريخ النرش األويل ،ويمكن تغيريها من
ت  .ولن تعترب كل العروض متاحة بكل من البالد
قبل رشكة BM Iيف أي وق 
اليت تعمل بها رشكةIBM.
يتم توفري املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة"كما هي" دون أي ضمان ،
ً
رصيحا أو ضمنيًا  ،بما يف ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق  ،واملالءمة
م  .يتم ضمان منتجات رشكة
لغرض معني وأي ضمان أو رشط بعدم االلزتا 
IBM طبقا للرشوط واألحكام الخاصة باالتفاقية اليت يتم تقديمها بموجبه ا.
ط. وال يقصد به أن يكون بديال عن
هذا التقرير موجه لالرشاد العام فق 
البحث التفصيلي أو ممارسة الحكم املهين  .لن تكون رشكة BM Iمسؤولة
عن أي خسارة تكبدتها أي منظمة أو شخص يعتمد على هذا املنشور.
قد يتم اشتقاق البيانات املستخدمة يف هذا التقرير من مصادر خارجية وال
تقوم BM Iبالتحقق من هذه البيانات أو التحقق من صحتها أو مراجعتها
بطريقة مستقلة. يتم اتاحة نتائج استخدام هذه البيانات على أساس"as
is " وال تقدم رشكةIBM أي تعهدات أو ضمانات رصيحة أو ضمني ة.
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