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9دانشجوی دکتری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات
2دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 3استادیار گروه آموزشی مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

تاریخ دریافت9311/99/22 :

تاریخ پذیرش9311/33/93 :

چکیده
هدف از این پژوهش طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی میباشد .روش
تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی میباشد .تکنیک مورد استفاده برای
گردآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل دادهها نیز ،روش مبتنی بر دادهبنیاد تعیین شد .در
رویکرد دادهبنیاد در این پژوهش از روش کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شد.
تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس دادههای به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانهای
انجام گردید .بطور کلی ابتدا اطالعات و دادهها بصورت کدهای باز از طریق مصاحبههای
تخصصی با خبرگان دانشگاه و صنعت جمع آوری گردید ،سپس از طریق برقراری ارتباط
بین مقوالت خُرد و کالن ،دادههای تحقیق طبقهبندی و پاالیش شد و در نهایت اعتبار سنجی و
ویرایش نهایی شد .الگوی نهائی پژوهش از سه مقوله اصلی با عنوان تجربه برند ،تجربه
خدمات (ارائه دهنده خدمات) و تجربه پس از مصرف متشکل شد و مقوالت خرد و
گزارههای مرتبط در صنعت بانکداری نیز در الگو مشخص شد.

کلمات کلیدی :مدیریت تجربه مشتری ،تجربه مشتری ،خدمات بانک ،طراحی مدل

* -نویسنده مسئولEmail: Dr.saeednia1@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
هدف اصلی این مطالعه ،شناسایی و تبیین شاخصها و عوامل مرتبط با تجربه
مشتری و همچنین ارائه مدل مدیریت تجربه مشتری در حوزه خدمات بانکی است .در
محیط رقابتی ،پیچیده و پویا در نظام بانکداری ،کوچکترین تفاوت در ارائه خدمات
منجر به نقل و انتقاالت عظیم در صنعت میشود .بانکهای سنتی تا حدود زیادی
بصورت بانکهای مشتری محور در میآیند آنهم طبق اصول و مبانی بازاریابی
رابطهمند ،که وفاداری مشتری را بعنوان هدف اصلی خود میدانند .در این محیط پویا
ایجاد و پیادهسازی استراتژیهایی که به وفادار نمودن مشتریان منتهی شود از
اهمیت به سزایی برخوردار است (وانگ و همکاران .)23329،افزایش رقابت در عرضه
خدمات بانکی باعث شده است که متقاضیان این خدمات نیز نیازی به انطباق خود با
نوع و کیفیت خدمات ارائه شده از یک بانک نبینند و این اختیار را داشته باشند که
آزادانه بانکی را انتخاب کنند که باالترین کیفیت خدمات را به آنان ارائه کند .از این رو
بقای یک بانک در رقابت با سایر بانکها و موسسات مالی در حفظ مشتریان کنونی و
همچنین جذب مشتریان جدید در گرو ارتقای کیفیت خدمات از طریق مدیریت تجربه
مشتریان است (دیسک و باسو.)23322،
ایجاد و پیادهسازی سیستمهای سنجش تجربهمشتری به عنوان مهمترین شاخص در
امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمانهای امروزی به ویژه در صنعت
بانکداری به شمار میرود .بانکها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه مشتریان،
انتظارات آنها را نیز تأمین کرده ،کانون توجه خود را از رضایت صرف مشتری به
ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت ،دوجانبه و سودآور برای هر
دوطرف معطوف نمایند .در پاسخ به این نیاز ،شاخه «مدیریت تجربهمشتری» معرفی
و ایجاد شده است که در بحث مدیریت کیفیت خدمات ،جایگاه ویژهای یافته است
(بیرلی و همکاران.)23323،
امروزه واژه تجربهمشتری به یکی از واژههای رایج در ادبیات کسب و کار تبدیل
شده است و بسیاری از شرکتها برآنند با بهبود آن ،به مزیت رقابتی مناسبی نسبت
به سایر رقبای خود دست یابند ،ولی مانند بسیاری از واژههای کیفی مانند طراحی یا
1 - Wang
2 - Dick & Basu
3 - Beerli
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نوآوری مشخص نمودن دامنه و ابعاد آن مشکل است .درواقع تا شرکتها شناخت
درستی از تجربهمشتری و ابعاد آن در صنعت خود نداشته باشند نمیتوانند آن را
مدیریت و بهبود دهند (هسکات و همکاران.)91129،
تجربهمشتری ،واکنش ذهنی مصرفکننده به ارتباطات مستقیم و یا غیرمستقیم با یک
شرکت است و به عالوه کلیه ابعاد یک محصول و یا خدمت اعم از قابلیتها ،نوع
تبلیغات و ترویج ،شکل ظاهری ،قابلیت اعتماد و غیره را در برمیگیرد .اصطالح
تجربهمشتری ) (CE2تنها چند سال است که در فرهنگ واژگان و اصطالحات بازاریابی
و مصرفکننده نوازی به چشم میخورد .بنابراین اهمیت درک تجربهمشتری ،آهنگی
پرشتاب دارد و شرکتها میبایست روی ایجاد تجربهای خوشایند برای مشتریان
خود سرمایهگذاری ویژهای کنند .مشخص است که مدیریت تجربه مصرفکننده،
گامی فراتر از مدیریت ارتباطات با مشتریان است .آنچنان که مشخص شد ،مهندسی
و مدیریت تجارب مشتریان از عوامل موفقیت در عصر حاضر است (آندرسون و
لینستاد.)23933،
مفهوم تجربهمشتری برای اولین بار توسط هالبروک 2و هرچمن 5در سال ()9182
مطرح شد .در ابتدا مفهوم تجربه مشتری به بررسی تصمیمگیری عقالنی توسط
مشتریان پرداخت ،سپس به بررسی عواملی که به جنبه رفتاری مشتری ارتباط
داشت ،توجه نمود (هالبروک و همکاران .)9182،مشتری همیشه یک تجربه واقعی از
خدمات سازمان در ذ هن خواهد داشت و همچنین به عنوان یک نگرش و حالت
سمبلیک و حسی که به وسیله بازاریاب و مشتری در حالتهای خوشایند ،با معنا و
قابل یادآوری ایجاد و این تجربه میتواند به صورت قابل لمس و غیر قابل لمس و یا
هر دو ایجاد شود (ماسکاران 1و همکاران )2331 ،در خصوص ابعاد تجربه
مصرفکننده نظریاتی مختلفی ارائه شده است .در آخرین نظریات فلیب کالوس و
همکاران در سال 2393برای ابعاد و اندازهگیری تجربه مصرفکننده سه بعد را در
نظر گرفتند که عبارت است از تجربه برند ،تجربه خدمات (ارائه دهنده خدمات) و
تجربه پس از مصرف (کالوس و همکاران.)2393 ،
1 -Heskett
2- Customer Experience
3- Andreassen & Lindestad
4- Holbrook
5- Hirschman
6- Mascarnehas
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چهارچوب نظری
بزرگترین چالش شرکتهای مدرن رویارویی با فهم این مسله است که برای کسب
مزیت رقابتی باید چه چیزهایی را ارزیابی واندازه گیری کنند.
بخشی از ابعاد خالقانه خوب بودن یک شرکت ،فهم تجربهمشتری ویافتن شیوهای
جدید مدلسازی آن است والبته بهره برداری از آن برای خلق ارزش بیشتر نسبت به
سایر رقبا است .هدف مدیریت تجربهمشتری ،ارائه یک پیشنهاد و تجربه برجسته و
قابل اتکا به مشتریان است ،بهطوریکه مشتریان ارتباطی عاطفی ،دائمی و البته
سودآور را با شرکت آغاز کنند .هر زمان که مشتری با شرکت ارتباط برقرار میکند
و بهصورت حضوری مراجعه میکند ،در ذهن خود قضاوتی را از شرکت شکل
میدهد که یا منجر به بازگشت وی به سازمان برای خرید بیشتر و توصیه و معرفی
سازمان به سایرین خواهد شد یا برعکس باعث احساس عدم رضایت و دلسردی وی
میشود .باید بدانیم که مشتریان امروزه انتظاری فراتر از دریافت محصول و خدمت
باکیفیت را از شرکت دارند .آنها در هرارتباط ،یک تجربه منحصربهفرد و خاص را
تقاضا میکنند .در واقع مدیریت تجربهمشتری به بررسی این لحظههای حساس
میپردازد و اطمینان حاصل میکند که شرکت ،کارمندانش ،محصوالتش و بهطور کلی
خط مشیای که دنبال میکند ،همراستا با استانداردهای روز دنیا باشد تا بر اساس
مهمترین نیازهای مشتریان ،رضایتمندی مشتری از مجموعه فعالیتهای شرکت به
بیشترین میزان خود برسد و یک تجربه ایدهآل برای وی شکل بگیرد .دردنیای
کسبوکار امروزی ،مشتریان به دنبال کاالهای عالی و با بهترین کیفیت هستند و در
مقابل کسبوکارها به دنبال کسب سود بیشتر و کاهش هزینهها هستند ،که این دو
رویکرد در ظاهر دارای تضاد هستند اما در واقع همزاد هم هستند و شرکت باید به
هر دو اینها توجه الزم را داشته باشد .بنابراین شاید مهمترین چالش برای
کسبوکارهای امروزی ایجاد تعادل همزمان میان این دو باشد .با مدیریت تجربه
مشتری ،کسبوکارها نه تنها به حداکثری رضایت مشتریان دست مییابند بلکه
میتوانند افزایش سود و حداقل هزینهها را نیز برای خود فراهم آورند .برای رسیدن
به تجربه مشتری موفق نیازمند مسیری نه چندان کوتاهمدت هستیم که در این مسیر
کسبوکار و مشتریان هر دو با هم همسفر هستند .مهم آن است که مشتریان تنها
مشتریان کنونی نیستند بلکه حتی مشتریان احتمالی که هنوز با کسبوکار تماسی هم
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نداشتهاند را شامل میشود و این فرآیند تا بعد از خرید کاال یا خدمت و مصرف هم
ادامه یافته و یک رابطه بلندمدت را تداعی میکند تا به مشتریان وفادار برسیم.
مدیریت تجربه مشتری :مدیریت ادراک مشتریان هدف در تمام فرآیندهای تجربه از
لحظه شروع فرآیند تا ایجاد برند و وفاداری.
تجربه برند :این بعد از تجربه مصرفکننده به زمان قبل از خرید ،ادراکات
مصرفکننده در مورد برند ،ویژگیها و معیارهای که در فرآیند تصمیمگیری استفاده
میکند میباشد .در فرآیند ارزیابی گزینههای پیشرو،تجربه برند ،درک مصرفکننده
را از ارزش محصوالت و قیمتگذاری در برابر خدمات رقبا منعکس می کند.
تجربه خدمات (ارائهدهنده) :این بخش از تجربه مصرفکننده شامل مواردی از قبیل
ادراکات مصرفکنندگان از جریان فرآیند و از سهولت استفاده و دسترسی به کانال
های متعدد ،برخورد کارکنان و در نهایت محیطی که در آن محصوالت تحویل داده
میشود ،می باشد.
تجربه پس از خرید (مصرف) این بعد از تجربه مصرفکننده به بعد از خرید و
دریافت خدمات مربوط می شود.

پیشینه مطالعاتی
کنتاما )2392(9در مطالعهای با عنوان شناسایی و اندازهگیری ابعاد تجربهمشتری ،به
شناسایی و اندازهگیری ابعاد تجربهمشتری پرداخته است .این مطالعه تجربهمشتریان
جامعه مورد مطالعه را در هفت بعد محیطزیست ،سود ،راحتی ،دردسترس بودن،
مطلوبیت ،انگیزه و اعتماد اندازهگیری نموده است .نتایج تحقیق او نشان داد که
مدیران میتوانند برای بهدست آوردن درک بهتر بر تجربه مشتری و استراتژیهایی
که در حال توسعه برای بازاریابی ا ست استفاده کنندو بهره ببرند.
فلیپ کالوس2وهمکاران ( )2393در مقالهای با عنوان

بررسی تجربهمشتری به

بررسی کیفیت تجربهمشتری در بانکها در سه بعد تجربه برند (پیش از خرید) تجربه
خدمات (در هنگام خرید) و تجربه پس از خرید (پس از مصرف) و تاثیر آنها بر نتایج
بازاریابی همانند وفاداری مشتری و تبلیغات ویروسی با استفاده از تکنیک تحلیل تایید
عاملی پرداخته است .مطابق این تحقیق ادراکات مشتریان از نام تجاری ،ارائه دهنده
1- Kenttamaa
2- Klaus
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خدمات ،و تجارب پس از خرید یک اثر مثبت و قابل توجهی در کیفیت تجربهمشتری
دارد و همچنین تجربه مشتری تاثیر قابل توجهی بر نتایج بازاریابی یعنی رضایت،
وفاداری و تبلیغات ویروسی دارد.
هونساکر )2393(9نتایج پژوهشهای خود در رابطه با مدیریت ارتباط مشتری را در
مقالهای با عنوان «تعهد کارمندان در مدیریت تجربه مشتری» مطرح ساخت ،مبنی بر
اینکه  51درصد از مدیران بر این باورند که مشتری محور هستند ،تنها  92درصد از
مشتریان آنها با این نظر موافقند .همچنین  89درصد از شرکتهایی که دارای
ظرفیتها و شایستگیهای قوی برای ارائه تجربه عالی به مشتری هستند در رقابت
خود متفاوت عمل میکنند 15 .درصد از شرکتهایی که مدیریت تجربه مشتری را به
کار میگیرند توانستهاند وفاداری مشتری را در نتیجه ابتکارات مدیریت تجربهمشتری
تا حد زیادی افزایش دهند .همچنین نتایج پژوهش نشان داد سازمانهایی که سرمایه
گذاری روی تجربهمشتری را در سه سال گذشته تا  33درصد افزایش دادهاند احتمال
دارد تنها  ./.5از مشتریان خود را از دست بدهند و در عوض بیش از  13درصد
مشتریان راضی هستند.
نتایج تحقیق مارلون بوسر )2331(2نشان داد که تجربهمشتری به طور معنیداری با
شخصیسازی رابطه دارد و ازاین طریق قابل تقویت کردن است ،همچنین باعث
احساس ارزشمندی و قدردانی در مشتری میگردد و با منتج شدن به وفاداری ،باعث
بهبود در حفظ مشتری و افزایش حداقل منابع می گردد .مطالعه او نشان داد که
سازمانها باید جنبههای معینی از بازاریابی خود و برنامههای خدماتی خود را
اتوماتیک سازند ،تا امکان دستیابی و ارتقای عملیاتها برای هزینه قابل مدیریت را
فراهم آورند ،اما شیوههای سنتی مشتریان را سرد ،مضطرب و محتاج رها میکردند.
با شخصی سازی تجربه مشتری در کانالهای ارتباطی اتوماتیک ،هزینهها میتواند
کاهش یابد و وفاداری مشتری نیز میتواند حفظ شده و حتی بهبود یابد.
فراست و سالیوان )2331(3اهمیت مدیریت تجربهمشتری را در  92شرکت تدارکات
خدمات ارتباطی ( )CSPمورد بررسی و مطالعه قرار دادند .نتایج این بررسی نشان داد
 CSPها نیز روی این حقیقت متمرکز گشتهاند که مدیریت تجربهمشتری هزینههای
1- Hunsaker, Lynn
2- Bowser, Marlon
3- Frost, Sullivan
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عملیاتی را تا حد زیادی کاهش میدهد و مدیریت تجربهمشتری برای  CSPها به معنی
رسیدن به مشتری مداری بیشتر ،دستیابی به کاراییهای عملیاتی ،ایجاد منابع جدید
در آمدزایی و کمک به حداکثر سازی منافع است .پژوهش مذکور نشان داد مدیریت
تجربهمشتری به طور خاصی اهداف خیلی استراتژیک را دنبال میکند که شامل
کاهش زیانها و بهبود کیفیت (یا خدمات) است و همین نیز باعث می گردد  CSPها
برای درآمدزایی بیشتر مدیریت تجربه مشتری را به کار گیرند.
استیو فوئنتس )2331(9موضوع مدیریت تجربهمشتری را در مؤسسات خدمات مالی
مورد بررسی قرار داد و نتایج تحقیقات او نشان داد در بازار امروز سرمایه گذاری
مؤسساتمالی روی تجربهمشتری مستقیماً آن را به وفاداری مشتری مبدل میسازد.
طبق این نتایج ،بیشترین میزان همبستگی بین سرمایهگذاری روی مدیریت تجربه-
مشتری و وفاداری مشتری در بانکها مشاهده گردیده است .این پژوهش حاکی از آن
است که شرکتهای خدمات مالی ،باید استراتژیهای عملیاتی خود را با آنچه مدیریت
تجربهمشتری پیشنهاد میکند مقایسه کنند و سپس با استفاده از جزئیات آن ،مسیر
پیشرفت خود را بهبود بخشند.
گاتریج )2338( 2در مقاله خود «کشف ارزش نهفته در مدیریت تجربهمشتری برای
به عملکرد مطلوب در صنعت خدماترفاهی» نتیجه پژوهش خود را اینگونه عنوان
میکند که از طریق کاربرد فعال مدیریت تجربهمشتری ،صنعت خدماترفاهی میتواند
روابط اداری با مشتریان خود را پشت سر گذاشته و به روابط متعهدانه دست یابد که
یک تجربه مشتری ارزشمند و نشان دار ارائه میدهد.
بنرابینسون )2338( 3در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که چنانچه منابع سنتی
مزیت رقابتی (برای مثال هزینه ،تنوع محصول ،شخصی سازی و مارک) فرسوده
شدهاند ،شرکتهای جدید باید روشهای جدیدی برای تمایز با شرکتهای دیگر بیابند
که قابل کپی برداری نباشد .مدیریت تجربهمشتری یک استراتژی برای طراحی و
شکلدهی تجربهمشتری بهطور هوشمندانه است ،هدف آن تثبیت یک رابطه قوی،
ارزش مند و سودمند بین مشتری و سازمان ،بر مبنای انتظار و اعتماد است .اگر این
روابط بتواند ایجاد شود ،کمتر احتمال دارد مشتری روی برگرداند و احتمال توصیه
1- Fuentes, Steve
2- Guthridge
3- Robinson
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شرکت از جانب او به دیگران بیشتر میشود .اگر استراتژی مدیریت تجربهمشتری
بهطور موفقیتآمیزی طراحی و اجرا گردد ،منبع مزیت رقابتی میشود که دیگران به
سختی میتوانند مشابه آن را بیابند.
پائوال مونیکا راتیو )2338( 9مدیریت تجربهمشتری را مهمترین بُعد استراتژی یک
شرکت خدماتی میداند .نتایج تحقیق او نشان داد با استفاده از استراتژی مدیریت
تجربهمشتری ،یک شرکت خدماتی میتواند مزایا و منافع زیادی به دست آورد از
جمله :تجارب مثبت مداوم و مستمر برای مشتری ،دست یابی به تمایز ،افزایش
فروش ،حفظ مشتری و رجوع آنها .شرکتهایی که یک حافظه دارند (یعنی مشتریان
مکرراً مجبور به بازگویی سوابق خود نیستند) و واقعاً ارزش فزایندهای برای یک
مشتری قائلاند ،میدانند که مشتریان حقیقتاً ارزشمندترین موجودی یک کسب و کار
می باشند .این شرکت ها با مشتریان خود نه به عنوان یک منبع درآمد ،بلکه به عنوان
یک منبع ارزشمند کمیاب و نادر رفتار می کنند.

روش شناسی و تحلیل دادهها
این تحقیق از نظر ماهیت در زمره تحقیقات کیفی به شمار میرود و تئوری اصلی
مورد استفاده نیز در این مطالعه تئوری دادهبنیاداست .نظریه مبنایی برخالف رهیافت
قیاسی که بانظریهای کلی شروع می شود ،کارخودرا بامشاهده آغازمی کندوبر
پژوهش استقرایی متکی است .بنابراین ،رویکرد مورد استفاده در این پژوهش ،روش
استقرایی و با ترکیبی از رویکرد مبتنی بر تحقیقات گذشته میباشد .در گردآوری و
تحلیل دادههای این مطالعه از روش کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی بصورت ترکیبی بهره گرفته شده است.
روش کدگذاری باز (فاز اول)
در این پژوهش به منظور شناسایی مفاهیم ،در نخستین گام اقدام به جمعآوری مبانی
نظری پیرامون موضوع مدیریت تجربهمشتری گردید .جامعه آماری مورد استفاده
برای انجام این تحقیق ترکیبی ازخبرگان دانشگاهی و صنعت که از کارشناسان
ارشد ومدیران بانکی تشکیل گردیده است.

1- Ratiu Monica
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با توجه به تئوری دادهبنیاد در این پژوهش ،نمونهگیری از آغاز مطالعه به طور
تفصیلی برنامهریزی نشد؛ ولی به موازات پیشرفت پژوهش ،متمرکز شد و زمانی
پایان پذیرفت که همه دستهبندیها اشباع شدند .یعنی نمونه گیری تا زمانی ادامه یافت
که نمونههای بعدی ،مطالب تکمیل کننده چیزی به اجزای تشکیل دهنده تئوری اضافه
نمیکرد .با توجه به این امر در نخستین گام اقدام به جمع آوری مبانی نظری پیرامون
مدلهای مدیریت تجربهمشتری شد.در پژوهش حاضر ،با توجه به سؤالهایی که
نمونههای آنها ذکر شد ،و باالخص سؤالهای حساس ،مرحله کدگذاری باز آغاز شد .
در مرحله کدگذاری باز هر مقوله ،متن مرتبط ،مشاهده یا مصاحبه در نظر گرفته شد
و پس از مطالعه خط به خط ،نکات مربوط به «مدیریت تجربه مشتری» به صورت
یادداشتهایی استخراج شد .حاصل این فرایند ،یادداشتهایی هستند که به صورت
دادههای اولیه در نظر گرفته شدند که مفاهیم از دل آنها استخراج شدند .اطالعات و
مفاهیم کسب شده بر اساس مصاحبه های تخصصی با 33نفر از خبرگان دانشگاهی
وصنعت می باشد.
استخراج مفاهیم از گزارهها:
در گام نخست این مرحله  933کد باز بعنوان مفاهیم استخراج شده از گزارهها به
دست آمد .هنگامی که مفاهیم ایجاد شدند ،الزم است که ،آنها را تحت واژههایی با
قدرت تبیین بیشتر که مقوله نامیده میشوند ،گروهبندی کرد .هنگامی که یک مقوله
مشخص شد ،به خاطر آوردن آن ،تفکر پیرامون آن و مهمتر از همه تبیین ویژگیها و
ابعاد آن ،سهولت بیشتری مییابد .از اینرو در این مرحله ،از طریق فرایند مقایسهای،
شباهتها و تفاوتهای مفاهیم ،استخراج و بررسی شده و مفاهیم شبیه یکدیگر در
یک مقوله یا دستهبندی قرار داده شدند؛ الزم به ذکر است که این مرحله با محوریت
سؤالهایی که در طبقه سؤالهای تئوریک جای میگیرند ،انجام گرفته است.
شکلگیری مقولهها در کدگذاری باز راهنمای انتخاب پرسشها در مصاحبههای بعدی
شدند و جهتگیری انتخاب سؤاالت به سمت ترتیب و توالی مقولهها سوق پیدا کرد
در پژوهش حاضر بعد از مشخص شدن مفاهیم و مقولهها ،مقولههای موجود ،به
مقولههای اصلی و مقولههای خرد  ،تقسیم شدند  .مقولههای خرد ،اطالعات بیشتری
پیرامون چرایی ،و چگونگی یک پدیده ارائه میکنند و از این طریق ،به وضوح بیشتر
به مقوله کمک میکنند.
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هنگامی که یک مقوله مشخص شد ،آن را بر اساس ویژگیها و ابعاد خاص آن تبیین
میکنیم .در تئوری سازی داده بنیاد ،هر ویژگی ،بُعد پیدا می کند .منظور از یک ویژگی
بُعدبندی شده این است که پژوهشگر ،ویژگی را بر روی یک پیوستار تلقی کرده و در
بین دادهها ،مثالهایی را که دو نهایت این پیوستار را نشان می دهند ،پیدا میکند.به
طور کلی ویژگیها ،مشخصهها یا خصوصیات عمومی یا خاص یک مقوله هستند و
ابعاد ،جایگاه ویژگیها را در طول یک طیف نشان میدهند.
در این پژوهش برای هر مقوله یک طیف  93گزینهای طراحی شد ،که این پیوستار دو
نقطه تایید و عدم تایید را نشان میدهد ،هرچه عدد به سمت  93نزدیکتر شود نمایانگر
تایید مقوله است و بالعکس .نتایج مربوط به معتبر ساختن ویژگی ها ،مقوالت و
همچنین روابط بین آنها در قسمت کدگذاری انتخابی تشریح شده است.
کدگذاری محوری (فاز دوم)
بعد از مشخص شدن مقولهها ،مقولههای فرعی و ویژگیها و ابعاد آنها مرحله
کدگذاری محوری آغاز میشود .کدگذاری محوری ،فرآیند ارتباط مقولهها به
زیرمقولههایشان ،و پیوند دادن مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد است .این
کدگذاری ،به این دلیل «محوری» نامیده شده است که کدگذاری حول یک «محور»
تحقق مییابد .نکته قابل ذکر ایناست که گرچه کدگذاری محوری ،هدفی متفاوت از
کدگذاری باز را دنبال میکند ،لیکن این دو فرایند الزاماً نباید به دنبال هم انجام گیرند.
کدگذاری محوری مستلزم این است که مقولهها شکل گرفته باشند لیکن در بیشتر
موارد حس اینکه مقولهها چگونه به یکدیگر مرتبط شوند ،در مرحله کدگذاری باز
شکل میگیرد.
همان گونه که پیشتر بیان شد ،کدگذاری محوری ،عمل مرتبط کردن مقولههای اصلی
به مقولههای خرد در محورها ،ویژگیها و ابعاد آنها است .توجه به این نکته حائز
اهمیت است که در تحلیل دادههای واقعی ،روابط میان رویدادها و وقایع ،همواره
آشکار نیست؛ چرا که روابط میان مقولهها ممکن است بسیار ظریف و ضمنی باشد.
از این رو به منظور به تصویر کشیدن روابط مورد نظر به طرحی سازمان یافته نیاز
است که در اینجا پارادایم نامیده شده است .در واقع پارادایم ،چیزی بیش از دیدگاه
اتخاذ شده نسبت به دادهها نیست؛ یک موضع تئوریک که به جمعآوری و نظم
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بخشیدن سیستماتیک به دادهها به شیوهای که امکان ادغام ساختار و فرایند را به
وجود آورد ،کمک میکند.
پدیده ها

مقوله محوری

پیامدها
 )9افزایش وفاداری مشتریان و توسعه فرآیند خرید مجدد

-9تجربه برند(قبل از مواجهه)

 )2ایجاد مزیتهای رقابتی برجسته و دستیابی به رهبری
-2تجربه خدمات(هنگام مواجه)

مدیریت تجربه مشتری بازار
 )3افزایش درآمد و سوددهی کسبوکار

-3تجربه پس از مصرف(پس از مواجهه)

 )2افزایش سهم بازار
 )5افزایش مشتریان سودآور
 )1توانایی نوآوریهای هدفمند و معرفی محصوالت جدید
 )1افزایش تعهد کارکنان سازمان و مدیریت ریسک
سازمانی

نمودار  -8پارادايم کد گذاری محوری

کدگذاری انتخابی (فاز سوم)
نخستین گام در راستای ایجاد انسجام ،تصمیمگیری پیرامون مقوله محوری است.
مقوله محوری ،محور اصلی است که پژوهش بر آن شکل گرفته است .
خط اصلی موضوع:
محور اصلی این پژوهش «مدیریت تجربهمشتری» می باشد .شاخصهای مورد نظر
جهت تدوین تئوری و الگو نیز شاخصهای تجربهمشتری در «خدمات بانکی» است.
خصوصیات و ابعاد مقولهی اصلی:
در خصوص ابعاد تجربه مصرفکننده نظریاتی مختلفی ارائه شده است .در آخرین
نظریات فلیبب کالوس و همکاران در سال  2393برای ابعاد و اندازهگیری تجربه-
مصرف کننده سه بعد را در نظر گرفتند که عبارت است از تجربه برند ،تجربه خدمات
(ارائه دهنده خدمات) و تجربه پس از مصرف یا خدمات.
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شناسایی و ارتباط دادن دیگر مقوالت به مقوله اصلی:
جهت ارتباط دادن دیگر مقوالت به مقوله اصلی ،ابتدا عوامل کالن و اصلی تعیین
گردید و سپس ابعاد و شاخصهای هرکدام مشخص گردید.
در گام اول کدگذاری باز با بهرهمندی از آراء کارشناسان و خبرگان بانکی و
دانشگاهی« ،گزارهها و مفاهیم اولیه» استخراج شد .در این مرحله از مصاحبه
شوندگان درخواست شد که مفاهیم و شاخص های مرتبط با مدیریت تجربه مشتری
درخدمات بانکی را بیان و مشخص کنند .الزم به ذکر است تعداد ارزیابان در مراحل
یاد شده  33نفر بوده که از خبرگان صنعت ودانشگاه تشکیل شده است .
در گام دوم پس از دراختیار قرار دادن گزارههای نهایی ،جهت شناسایی شاخصها و
ابعاد ،سواالت مربوط به «مقوالت خُرد و کالن» از خبرگان دانشگاهی طرح گردید .در
این مرحله مقوالت خُرد و مفاهیم مربوط به آنها تفکیک و مشخص شد.
در گام سوم جهت تخصیص «مقوله های کالن با محور اصلی» با رجوع به مطالعات
پیشین و بهرهگیری از الگوهای قبلی و روش کدگذاری محوری ،ابعاد اصلی مربوط به
مدل ارائه شد.
معتبرساختن روابط و شاخصها
جهت سنجش اعتبار شاخصها ،پرسشنامهای طراحی گردید و از پرسش شوندگان
درخواست شد که نظر خود را در رابطه با اینکه آیا شاخصهای مشخصشده توانایی
تشخیص متغیرها را دارند یا خیر ،بیان کنند .سنجش اعتبار در دو بخش انجام شد؛
بخش اول مربوط به روابط بین مقوالت خُرد و کالن (ابعاد و شاخص های مرتبط) و
بخش دوم مربوط به مقوله ها و مفاهیم (شاخصها و مولفههای مرتبط).جهت سنجش
اعتبار توانایی سنجش و ارتباط مقوالت خُرد و کالن از روایی محتوایی استفاده
گردید .برای ارزیابی روایی محتوایی از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی
محتوای ابزار اندازهگیری و هدف پژوهش ،استفاده میشود .برای این منظور دو
روش کیفی و کمی در نظر گرفته میشود .در بررسی کیفی محتوا پژوهشگر از
متخصصان درخواست می کند تا بازخورد الزم را در ارتباط با ابزار ارائه دهند که بر
اساس آن موارد اصالح خواهند شد تعداد ارزیابان در این قسمت  23نفر بودهاند که
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بر اساس جدول تصمیم گیری در مورد  ،CVRحداقل میزان روایی محتوایی قابل
قبول ./22می باشد .نتایج به دست آمده از روایی محتوایی  ،بیانگر تایید اعتبار محتوا
ابعاد و شاخصها پژوهش است .همچنین آزمون روایی محتوا برای مقولههای خُرد و
مفاهیم (شاخصها و مولفههای مرتبط) انجام گردید.
در گام بعدی ،وضعیت مفاهیم و گزارهها مربوط به هریک از مقوالت مورد سنجش و
ارزیا بی قرار گرفت .برای هر مقوله یک طیف  93گزینهای طراحی شد ،که این
پیوستار دو نقطه اهمیت زیاد و اهمیت کم را نشان میدهد ،هرچه عدد به سمت 93
نزدیکتر شود نمایانگر تایید اهمیت و کارکرد مقوله است و بالعکس.
جدول  -8بعدبندی ويژگیها
عدم تایید مقوله
9

2

«پیوستار ارزیابی مقوالت»
3

2

5

1

تایید مقوله
1

8

1

93

پس از مشخص کردن معیار و طیف سنجش ،نظرسنجی از خبرگان جهت ارزیابی
میزان اهمیت و کاربرد مولفهها (گزاره ها) صورت پذیرفت .فرآیند گردآوری دادههای
میدانی این مرحله نیز همزمان با مرحله قبل یعنی روایی محتوایی ابعاد و شاخصها،
انجام شد .تعداد ارزیابان نیز همان  23نفر بودند
کشف ساختار الگو
پس از تجزیه و تحلیلها به عمل آمده از اطالعات و طی مراحل مختلف کدگذاری ،در
نهایت مدل مدیریت تجربهمشتری خدمات بانکی ارائه میشود .در مراحل قبلی
مولفهها ،شاخصها و ابعاد مدل شناسایی ،طبقهبندی و ارزیابی شدند .در جدول ذیل
عالوه بر ارائه روابط قیاسی و استقرایی بین اجزاء مدل ،مولفهها بر حسب اولویت
مشخص شده در آزمون رتبهبندی عوامل ،ویرایش و نمایش داده شده است.
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جدول  -2مدل مدیریت تجربهمشتری خدمات بانکی
محور
اصلی

مقولههای
کالن
(ابعاد)

مقوله های
خُرد
(شاخصها)

تجربه تبلیغات

تجربه برند

وعدههای برند

توصیههای
شفاهی

عوامل انسانی

مدیریت تجربه مشتری

عوامل فیزیکی

تجربه خدمات
عوامل ساختاری

رتبه
میانگین

رتبه مولفه
در شاخص

مفاهیم
(مولفهها)
محتوای پیام تبلیغات

43/20

9

تبلیغات در شبکههای اجتماعی

32/53

2

کیفیت و اصالت تبلیغات

29/65

3

تبلیغات تلویزیون و رسانههای جمعی

25/75

2

میزان حضور برند در رسانه

23/85

5

واقعی بودن پیامهای تبلیغاتی

49/63

9

وعدههای برند

48/.68

2

تمایز با سایر رقبا

31/98

3

جوایز و قرعه کشی ها

25/65

2

انتظار از برند

18/83

5

نگرش و تجربه دوستان و آشنایان

45/03

9

توصیه دوستان و آشنایان

35/75

2

نگرش جامعه

34/92

3

رفتار و شخصیت

48/63

9

سرعت رسیدگی

45/43

2

تخصص و مهارت

34/20

3

برقراری رابطه دوستانه

34/10

2

تجربه

30/70

5

احترام

23/35

1

آراستگی پرسنل

20/55

1

هارمونی و تناسب عوامل ظاهری

36/38

9

تجهیزات فیزیکی نوین

33/48

2

کیفیت خدمات و تجهیزات

32/85

3

شکل ظاهری

23/13

2

هویت و زیبایی بصری فضای بیرونی

22/68

5

کیفیت تجهیزات

21/95

1

سهولت انجام امور بانک

53/00

9

دسترسی و گستره شعب بانک

50/88

2

زیرساخت خدمات هوشمند

43/20

3

خدمات اینرنتبانک

40/20

3

سود مناسب ارائه شده

37/55

2

کیفیت زیرساخت فنی و ارتباطی

36/03

5

وجود و تعدد شعب مجازی

36/00

1

فضای مناسب محیطی

35/23

1

خدمات موبایلبانک

34/73

8

سیستم مناسب نوبتدهی

33/70

1

تجهیزات راحت در شعب

32/65

93

32/53

دسترسی و گستره دستگاه هایATM

99

23/73

92

خدمات موبایل بانک

21/95

93

زیبایی کانترها و محل کار

17/38

92

تعدد دستگاه های POS
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پشتیبانی

تجربه پس از خدمات

حل مسئله

مراقبت از
مشتری

به روز رسانی خدمات

16/27

95

پشتیبانی  22ساعتی

47/.55

9

پیگیری سریع

35/13

2

ضمانت

34/78

3

نظام پیشنهادات

34/73

2

حفظ ارتباط با مشتری

34/17

5

خدمات پشتیبانی حضوری و
غیرحضوری

22/70

1

ایجاد ارتباط تعاملی دو سویه

18/23

1

نظرسنجی

17/85

8

مسئولیتپذیری

47/15

9

اصالح فرآیند ارائه خدمت

39/05

2

شفافیت اطالعات و خدمات

38/50

3

همدلی

37/00

2

برآورده شدن خواستهها

23/93

5

تحمیل نکردن هزینهها بر مشتری

51/53

9

رعایت حقوق مشتری

47/48

2

امنیت اطالعات مشتری

46/55

3

برآورده کردن انتظار

45/25

2

تجربه مثبت

38/42

5

انطباق ذهنی خدمات

36/35

1

برنامههای ترفیعی و تشویقی مشتریان

35/10

1

تشویق کارکنان موفق در مشتریمداری

22/85

8

مشتریمداری

22/43

1

تامین خواسته

20/43

93

برنامههای حفظ وفاداری مشتری

16/05

99

در جدول قبل شاخصهای مدیریت تجربهمشتری خدمات بانکی بطور جامع ارائه
گردید .عموما تجزیه و تحلیلهای انجام شده در روش کدگذاری در نهایت به کشف
مدل یا تئوری ختم میشود .در این بخش نیز مدل مفهومی رابطهای تحقیق که بر
اساس مبانی نظری ،مطالعات و تجربیات محقق و مراحل طی شده در تحقیق ارائه
میشود.
الگوی نهایی تحقیق
عالوه بر مدل ساختار محور پژوهش که بیانگر ابعاد ،شاخصها و مولفههای مدیریت
تجربهمشتری خدمات بانکی است که در جدول قبل به آن اشاره شد ،مدل روابط
متغیرهای (ابعاد اصلی) تحقیق در قالب مدل مفهومی تحقیق بعنوان نتیجه این مطالعه
و پیشنهاد محقق در این بخش ارائه میشود .همچنین متغیرهای تداعی از تبلیغات،
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وعده های برند ،توصیه های شفاهی ،عوامل انسانی ،عوامل ساختاری ،عوامل
فیزیکی ،پشتیبانی ،حل مسئله ،مراقبت از مشتری از طریق متغیرهای تجربه برند،
تجربه خدمات و تجربه پس از مصرف با متغیر وابسته مدیریت تجربه مشتری ارتباط
دارند.
تجربه برند
مدیریت
تجربه
مشتری

تداعی از تبلیغات
وعده های برند
توصیه های شفاهی

تجربه خدمات

عوامل انسانی
عوامل ساختاری
عوامل فیزیکی

تجربه پس از
مصرف

پشتیبانی
حل مسئله
مراقبت از مشتری

نمودار  -8مدل مفهومی پیشنهادی

نتایج و جمعبندی
هدف از این پژوهش ،طراحی مدل مدیریت تجربهمشتری خدمات بانکی بوده است .در
راستای این هدف ابتدا مطالعات پیشین و مبانی نظری در حوزه تجربهمشتری مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفت و در بخش ادبیات تحقیق به آن اشاره شد .پس از انجام
مطالعات کتابخانهای و جمعآوری ادبیات تحقیق ،جهت دستیابی به اهداف تحقیق ،از
طریق روش میدانی اطالعات گردآوری شد و از طریق رویکرد تئوری داده بنیاد،
داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پس از تجزیه و تحلیل دادهها ،ساختار اصلی
ابعاد ،شاخصها و مولفههای مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی و همچنین مدل
مفهومی مدیریت تجربهمشتری به عنوان نتایج تحقیق ارائه شد .محور اصلی مدل،
مدیریت تجربهمشتری وابعادآن تجربه برند ،تجربه خدمات وتجربه پس از خرید می
باشد.که برای هرکدام از ابعاد فوق سه شاخص وبرای هرکدام از شاخصها
مولفههایی شناسایی شدند که در ذیل مورد بررسی قرار میگیرند.
تجربه برند :این بعد از تجربه مصرفکننده به زمان قبل از خرید یا مصرف ،ادراکات
مصرفکننده در مورد برند ،ویژگیها و معیارهای که در فرآیند تصمیمگیری استفاده
میکند میباشد .شاخصهای شناسایی شده این بعد ،تداعی از تبلیغات ،وعدههای برند
وتوصیههای شفاهی ،شناسایی شدند.
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تداعی از تبلیغات :این شاخص بر میزان آگاهی و نگرشی که مشتریان قبل از استفاده
از خدمات نسبت به برند بر اساس تبلیغات به دست میآورند داللت دارد .مولفههای
این شاخص که بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش شناسایی و ارزیابی
شدند نیز شامل موارد زیر است:
محتوی پیام تبلیغاتی ،تبلیغات در شبکههای اجتماعی ،کیفیت واصالت تبلیغات ،تبلیغات
تلویزیونی ورسانهجمعی ،میزان حضور برند در رسانهها.
وعدههای برند :وعدههای برند عموما یکی از شاخصهایی است که مشتریان قبل از
استفاده از خدمات یک برند ،میتواند تداعی و تصویری خاص از برند در ذهن
مشتری ایجاد کند .این شاخص بر تداعیهای از برند که مشتریان قبل از استفاده از
خدمات نسبت به برند بر اساس وعدههای برند به دست میآورند داللت دارد.
مولفههای این شاخص که بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش شناسایی
و ارزیابی شدند نیز شامل موارد زیر است:
واقعی بودن پیامهای تبلیغاتی ،وعدههای برند ،تمایز با سایر رقبا ،جوایز وقرعه
کشیها وانتظارات برند.
توصیههای شفاهی :یکی دیگر از اقسام آشنایی با برند از طریق توصیههای شفاهی و
مکالمه یا مشاورههایی است که بصورت روزمره از دیگران نسبت به برندها شنیده
میشود .این شاخص بر تداعیهای از برند که مشتریان قبل از استفاده از خدمات
نسبت به برند بر اساس توصیههای شفاهی به دست می آورند داللت دارد .مولفههای
این شاخص که بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش شناسایی و ارزیابی
شدند نیز شامل موارد زیر است:
نگرش وتجربه دوستان وآشنایان، ،توصیه دوستان وآشنایان ونگرش جامعه.
تجربه خدمات :این بعد از تجربه مصرف کننده به عوامل مرتبط با ادراکات مشتریان
از جریان فرآیندواز سهولت استفاده ودسترسی به کانالهای متعدد ،برخورد کارکنان
و در نهایت محیطی که در آن محصوالت تحویل داده می شود ،میباشد شاخصهای
این بعد ،عوامل انسانی ،عوامل ساختاری وعوامل فیزیکی شناسایی شدند.
عوامل انسانی :یکی از عوامل بسیار مهم در ادراک از برند در صنعت خدمات ،عامل
نیروی انسانی است .با توجه به اهمیت عملکرد و نقش عوامل انسانی در تجربه برند،
یکی از شاخصهای بُعد تجربه خدمات ،شاخص عوامل انسانی است .این شاخص بر
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تجربه ای که مشتریان نسبت به برند در حین استفاده از خدمات با توجه به نقش و
عملکرد نیروی انسانی کسب میکنند تاکید دارد .مولفههای این شاخص که بر اساس
تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش شناسایی و ارزیابی شدند نیز شامل موارد زیر
است:
رفتاروشخصیت ،سرعت رسیدگی ،تخصص ومهارت ،برقراری رابطه دوستانه،
تجربه ،احترام ،آراستگی پرسنل.
عوامل فیزیکی :شواهد و عوامل فیزیکی در زمان دریافت خدمات میتواند بر تجربه
مشتریان نسبت به برند موثر باعث باشد .این شاخص بر تجربه ای که مشتریان
نسبت به برند در حین استفاده از خدمات با توجه به نقش عوامل فیزیکی کسب
میکنند تاکید دارد .مولفههای این شاخص که بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها در این
پژوهش شناسایی و ارزیابی شدند نیز شامل موارد زیر است:
هارمونی وتناسب عوامل ظاهری ،تجهیزات فیزیکی نوین ،کیفیت خدمات وتجهیزات،
شکل ظاهری ،هویت وزیبایی بصری فضای بیرونی ،کیفیت تجهیزات.
عوامل ساختاری :ساختار را به عنوان سخت افزار ،نرم افزار ،پایگاه دادهها ،ساختار
سازمانی ،حقوق انحصاری سازمان ،عالئم تجاری و تمام تواناییهای سازمان که
حامی بهرهوری کارکنان است تعریف میکنند .ساختار شامل تمام انباشتههای
غیرانسانی دانش در یک سازمان است .این شاخص بر تجربه ای که مشتریان نسبت
به برند در حین استفاده از خدمات با توجه به نقش عوامل ساختاری کسب میکنند،
تاکید دارد .مولفههای این شاخص که بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش
شناسایی و ارزیابی شدند نیز شامل موارد زیر است:
سهولت انجام امور بانکی ،دسترسی وگستره شعب بانک ،زیر ساخت خدمات
هوشمند ،خدمات اینترنت بانک ،سود مناسب تخصیص داده شده ،کیفیت زیر ساخت
فنی وارتباطی ،وجود وتعدد شعب مجازی ،فضای مناسب محیطی ،خدمات موبایل
بانک ،سیستم مناسب نوبتدهی ،تجهیزات راحت در شعب ،دسترسی وگستره
دستگاههای  ،POSدسترسی و گستره دستگاههای  ،ATMخدمات تلفن بانک ،زیبایی
کانترها ومحل کار ،به روز رسانی خدمات.
تجربه پس از خرید :تجربه مشتریان صرفا به زمان استفاده از خدمات منتهی
نمیشود ،بخش مهمی از تجربهای که مشتریان از یک برند دارند مربوط به خدمات
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پس از خرید یا استفاده از خدمات است .این عامل در صنعت خدماتی مانند بانک از
اهمیت باالیی برخوردار است شاخصهای این بعد ،پشتیبانی خدمات ،حل مسائل
مشتری و مراقبت از مشتری شناسایی شدند.
پشتیبانی :در بسیاری از صنایع عامل پشتیبانی از خدمات نقش مهمی در کیفیت
خدمات برند دارد ،این عامل در صنایع خدماتی و بخصوص صنعت بانکی و مالی از
اهمیت بیشتری برخوردار است .این شاخص بر تجربه ای که مشتریان نسبت به برند،
پس از استفاده و دریافت خدمات با توجه به نقش عامل پشتیبانی خدمات کسب می
کنند ،تاکید دارد .مولفههای این شاخص که بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها در این
پژوهش شناسایی و ارزیابی شدند نیز شامل موارد زیر است:
پشتیبانی 22ساعتی ،پیگیری سریع ،ضمانت ،نظام پیشنهادات ،حفظ ارتباط با مشتری،
خدمات پشتیبانی حضوری و غیرحضوری ،ایجاد ارتباط تعاملی دو سویه،
نظرسنجی.
حل مسئله :گاهی خدمات دریافتی با انتظارات از برند ،وعدههای برند و نیاز مشتری
تطابق ندارد و یا گاهی مشتریان نسبت به خدمات دریافتی شکایت دارند .همچنین در
برخی موارد مشتریان از نحوه و یا کارکرد خدمات آگاهی مناسبی ندارد .تمامی این
موارد میتواند بر روی تجربه مشتریان از برند موثر باشد .حل مسائل مشتری به
نوع مناسب میتواند تاثیر مثبتی بر تجربه مشتریان داشته باشد .شاخص حل مسئله
مشتری ،بر تجربهای که مشتریان نسبت به برند ،پس ازاستفاده و دریافت خدمات
کسب میکنند ،تاکید دارد .مولفههای این شاخص که بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش شناسایی و ارزیابی شدند نیز شامل موارد زیر است:
مسئولیت پذیری ،اصالح فرآیند ارائه خدمت ،شفافیت اطالعات و خدمات ،همدلی،
برآورده شدن خواسته ها.
مراقبت از مشتری :مراقبت و حفظ مشتری در زمانیکه مشتری برای انتخاب برند
گزینههای زیادی داشته باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است .عموما برندهایی که
مشتری مدار هستند و مراقبت و حفظ مشتری برای آنها ارزشمند است ،مشتریان آنها
نیز احساس امنیت بیشتری برای حفظ ارتباط با آن برند را نسبت به رقبا دارند.
اقداماتی که برند در راستای مراقبت از مشتری میکند بر تجربه مشتریان از برند
میتواند موثر باشد .شاخص مراقبت از مشتری ،به تجربه مشتریان نسبت به برند،
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پس ازاستفاده و دریافت خدمات بر اساس اقداماتی که برندها در راستای
مشتریمداری انجام میدهند ،تاکید دارد .مولفههای این شاخص که بر اساس تجزیه
و تحلیل دادهها در این پژوهش شناسایی و ارزیابی شدند نیز شامل موارد زیر است:
تحمیل نکردن هزینهها بر مشتری ،رعایت حقوق مشتری ،امنیت اطالعات مشتری،
برآورده کردن انتظار ،تجربه مثبت ،انطباق ذهنی خدمات ،برنامههای ترفیعی و
تشویقی مشتریان ،تشویق کارکنان موفق در مشتری مداری ،مشتری مداری ،تامین
خواسته ،برنامههای حفظ وفاداری مشتری.
با مدیریت تجربه مشتری می توان به افزایش سوددهی یا کاهش هزینه دست یافت .
از جمله دیگر مزایای مدیریت تجربهمشتری :
افزایش وفاداری مشتریان و توسعه فرآیند خرید مجدد.
ایجاد مزیتهای رقابتی برجسته و دستیابی به رهبری بازار.
افزایش درآمد و سوددهی کسبوکار.
افزایش سهم بازار.
افزایش مشتریان سودآور.
توانایی نوآوریهای هدفمند و معرفی محصوالت جدید.
افزایش تعهد کارکنان سازمان و مدیریت ریسک سازمانی.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات کالوس ( ) 2393همسو بوده است هر دو تحقیق در
بانکها وموسسات مالی انجام شده اند و ابعاد شناسایی شده تجربه برند  ،تجربه
خدمات وتجربه پس از مصرف با تجربه مشتری ارتباط دارند.
همچنین نتایج این تحقیق ،نتایج تحقیقات استیوفوئنتس ( )2331که تجربه مشتری
موجب وفاداری مشتری می گردد را مورد تایید قرار می دهد .نتایج استخراج شده از
این تحقیق عالوه بر جامعه مورد مطالعه ،قابل استفاده برای محققان علوم مدیریت و
همچنین کلیه بانکها و موسسات مالی کشور است.

پیشنهادات :
از آنجایی که اعتبار و قدرت اینگونه الگوها ،در به کارگیری گسترده آنها و تأیید
صحت و کارایی آن توسط بهرهگیرندگان از این فرآیندها میباشند؛ لذا پیشنهاد
می شود از نتایج این پژوهش که در قالب مدل و ساختار ارائه گردید ،در محیط
صنعت بطور کاربردی نیز استفاده شود .این امر عالوه بر کاربرد نتایج تحقیقات
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 می،علمی در محیط صنعت و بهبود روابط علمی و کاربردی بین دانشگاه و صنعت
 توسعه و بهبود مدل و رفع نارسایی تحقیق از.تواند به توسعه مدل کمک شایانی کند
 لذا پیشنهاد میشود در صورت استفاده از مدل توسط،دغدغههای اصلی محقق است
. نتایج و بازخورد کارکرد و پیشنهادات بهبود مدل را به محقق اعالم کنند،سایرین
 مدل مفهومی نهایی پیشنهادی،پیشنهاد میشود که پژوهشگران در تحقیقات آتی
تحقیق را با رویکرد کمی و با استفاده از تکنیکهای آماری مانند مدلسازی معادالت
.ساختاری مورد آزمون قرار دهند
 پیشنهاد،باتوجه به تغییرات روافزون نیازهای مشتریان و سطوح عملکرد برندها
 شاخصها و ابعاد تحقیق را در بازههای،میشود که پژوهشگران در تحقیقات آتی
زمانی دیگر ارزیابی کنند و در صورت نیاز شاخصهای جدید که بر تجربه مشتریان
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