42
دسـ ـ ـت ـ ــاورد سـال بی ـســت وهفتم شـ ـمــارۀ  37بهار 1396

طراح دیجیتال  +استراتژیست شرکت کانتینیوم
استاديار گروه دروس عمومی ،دانشگاه هنر

ُ
َ
توبی باترف  +ز ک هایمن
ندا امیرعالیی (مترجم)

طراحی خدمات و
طراحی تجربۀ مشتری:
تمایز بدون تفاوت
مقایسۀ بافتها،
فرهنگهاو مشتریها

tbottorf@continuuminnovation.com

طراحان

43
خدمات و طراحان تجربۀ مشتری ،هر دو تالش میکنند که تجربیات مشتریان را در تعامل با سازمان ارتقا دهند .ما همه

بهنوعی طراحان خدمات هستیم .ما برای درک و نقشهبرداری از رفتار افراد ،از همان ابزارهای طراحان خدمات استفاده میکنیم.
همینطور برای طراحی نقاط تماس و نظامهای زیربنایی که موجب تجربیات بهتری میشود ،از همان رویکردها بهره
میگیریم .چرا ما برای دو پدیده که بهنظر یکی میرسند ،نامهای متفاوتی بهکار میبریم؟ تفاوتهای عمدهای بین
شیوههای دادهمحور در طراحی تجربۀ مشتری و شیوههای کیفیتمحور در طراحی خدمات وجود دارد.
این اختالف ،ناشی از تفاوت در اهداف و روشهای ارزیابی موفقیت است.

مقادیر کیفی و کمی

درحالیکه طراحی تجربۀ مشتری و طراحی خدمات هر دو دارای زبان
مشترکی در طراحی تجربه هستند ،اغلب این نظر غالب و مسلط سازمان -
و نه حاصل جمع افکار  -است که چگونگی انجام کار ،هدایت و ارزیابی آن
ً
را تعیین میکند .طراحی تجربۀ مشتری عمدتا قلمروی رهبری بازاریابی
است .درحالیکه پیشگامان طراحی خدمات ،متعلق به حوزۀ آی.تی و یا
ً
حوزههای میانرشتهای دیگری بودهاند .اینها بافتهای کامال متفاوتی
هستندکهبرایهدفیواحد،طراحیتجربیاتتأثیرگذارانسانیبهکارگرفته
میشوند.

طراحیتجربۀمشتریبهعنوانیکحوزۀمستقل،
از کجا آغاز شد؟

طراحی تجربۀ مشتری در بافت آمریکای رقابتی متولد شد؛ همانجایی که
از توسعۀ ادارههای بازاریابی سر برآورد و فراتر از نقش سنتی مشترییابی،
ارتباط با مشتریان موجود را دربرگرفت .این توسعه ،هم مدیریت
جنبههای عملیاتی سازمان و هم مجاری فناوری واسطه را مطالبه میکند
(نرمافزار و طراحی تجربۀ کاربری).

طراحی خدمات و طراحی تجربۀ مشتری :دوست
یا دشمن؟

جدول  .1ماتریس مقایسۀ طراحی تجربۀ مشتری با طراحی خدمات

در طراحی براساس تجربۀ مشتری

در طراحی خدمات

مردم...

کارفرمایانداخلی...

همانمشتریان(آتی،کنونی،سابق)هستند.
آنها عقالنی و قابل پیشبینی رفتار میکنند.
رفتار آنها به سنجههای جمعآوریشده در مورد
خودشان و پاسخهایشان به ارزیابیها ،نزدیک است.

کسانی هستند که «تجربهای» را از طریق بسترهایی به مشتری ارائه
میدهند و کسانی که تغییرات عملی در تجربیات را ناشی از تغییرات
درسنجههایارزیابیشانمیدانند.

کنشگران (چه در جلوی صحنه ،چه در پشتصحنه ،و چه در میان
این دو) هستند .بعضی از جنبههای رفتارشان نمیتواند بهراحتی در
تسخیر سنجهها درآید و درواقع،اغلب رفتارشان با قصد آنها و نحوۀ
گزارشی که از رفتار خودشان میدهند ،متفاوت است.

کسانی هستند که همۀ آنچه را که در یک دورۀ زمانی و در نقاط
تماس (دیجیتال ،فیزیکی و غیره) ارائه میشود ،فراهم میکنند
و آنچه ارائه میدهند ،باید مناسب طیفی از کنشگران با نیازهای
پیچیده و متفاوت باشد و نتایج آنها ممکن است همیشه
قابلاندازهگیریوملموسنباشد.

تمایزهای دیگر در دورنمای بین طراحی تجربۀ
مشتری و طراحی خدمات

در سال  1999در همان زمانی که ب ژوزف پین دوم  2و جیمز اچ .گیلمور 3در
حال نگارش کتابی با عنوان اقتصاد تجربه بودند ،فناوریهای دیجیتال،
از ضمائم تبلیغات سنتی به یک رقیب جدی ارتقا پیدا میکردند.
نویسندگان این کتاب ،ضمن توصیف مطالبی که دستاندرکاران صنعت
هتلداری از پیش میدانستند ،به لزوم تغییر تأکید داشتند؛ یعنی باید
بهجای فکر کردن به فروش کاالهای فیزیکی ،به دنبال فروش تجربۀ
پیرامون یک محصول بود .در طی سالهای بعد ،تبلیغات مبتنی بر وب و

مجاری دیجیتال به رشد خود ادامه دادند و فروشندگان ،از رهگذر مداقه
و موشکافی در اطالعات جدید ،عمیق و بهطور باورنکردنی دقیق ،بینش
جدیدی در مورد ثمربخشی فعالیتهایشان دست یافتند .واحدهای
سنجش آنالوگ دیگری مانند امتیاز شبکۀ ترویج (میزان تمایل مشتری به
توصیۀ کاال یا خدمات یک شرکت به دیگران) با استفاده از نگارش الیک،
نشن ،توییت و پین ،در پایگاههای فضای مجازی ازجمله فیسبوک،
ِم ِ
توییتر ،و پینترست کامل میشوند.
گسترش این ابزار که بعضی آن را شروع طراحی تجربۀ مشتری میدانند،
منجر به توسعۀ تأثیر بازاریابی در درون شرکت میشود که جنبههای
بنیادیتر و کاربردیتر را در برمیگیرد و به ظهور نقشهای جدیدی مانند
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فناور بازایابی 4میانجامد .گارتنر 5پیشبینی میکند که تا سال ...« ۲۰۱۷
مدیر ارشد بخش بازاریابی یک شرکت ،بیشتر از مدیر ارشد اطالعات ،وقت
خود را صرف فناوری میکند».

کاروران 7طراحی تجربۀ مشتری اغلب به دنبال تشخیص و رفع
نابسامانترین بخش تجربۀ مشتری هستند ،درحالیکه طراحان
خدمات ،نوعا به دنبال تعیین نیازهای برآوردهنشدۀ کاربران هستند.

بهدلیل دیدگاه سنجهمحوری که شرکتها برای ارزیابی محصوالتشان
ً
استفاده میکنند ،معموال پروژههای طراحی تجربۀ مشتری بر روی ارتقای
محصوالت موجود تمرکز دارند تا بهاینترتیب بتوانند سنجههای باالتری
از رضایتمندی مشتریان بهدست آورند.

طراحی خدمات بهعنوان یک حوزۀ مستقل ،از
کجا آغاز شد؟

چگونه تعهدات طراحی تجربۀ مشتری ارزیابی
میشوند؟

یک پیروزی در حوزۀ رقابتی طراحی تجربۀ مشتری از رهگذر مفاهیم
اندازهگیری سنجهای مانند «تعهد» ارزیابی میشود .سنجههای تعهد
مشتری از رفتارهای با درجۀ تعهد کم ،ازجمله نشانهگذاری و یا الیک کردن
صفحه و یا پست یک شرکت تا فعالیتهای با درجۀ تعهد باال ،مانند تولید
محتوا برای یک برند معین توسط خود مشتری نوسان دارد .درحالیکه
بیشترین دادۀ تحلیلشده ،اطالعات دیجیتالی است که بهگونهای
منفعل ،توسط مشتریان ایجاد شده است .بااینحال ،ارزیابیها ازجمله
ارزیابی میزان تعامل مشتریان با نقاط تماس ،مانند گفتوگوی برخط
مشتری با نمایندۀ امور مشتریان ،استثناهای قابلتوجهی هستند.
بهدلیل دیدگاه سنجهمحوری که شرکتها برای ارزیابی محصوالتشان
ً
استفاده میکنند ،معموال پروژههای مشتری محور بر روی ارتقای
محصوالت موجود تمرکز دارند تا بهاینترتیب بتوانند ،سنجههای باالتری
از رضایتمندی مشتریان به دست آورند .بههرحال ،وقتیکه کار را به روشی
انسانمحورپیشمیبریمومردمراعمیقتردرکمیکنیم،اغلبمیبینیم
که پتانسیل تأثیرگذاری بیشتری وجود دارد .بسیاری از آغازگران پروژههای
طراحی تجربۀ مشتری ،بهطور طبیعی در پروژههای طراحی خدمات که
بیشتر کلگرا هستند ،رشد میکنند.
ً
در کانتینوم ،6ما تجربیات دست اولی از این مورد داریم .اخیرا ما با یک
شرکت بیمۀ سالمت و با هدف ارتقای تجربۀ بیماران در تعامل با مرکز
تلفن آن شرکت ،قراردادی بستیم .برای این پروژه ،میزان موفقیت به
رضایتمندی مشتریان وابسته بود .با اینکه ما به این هدف رسیدیم،
نتایج مثبت دیگری نیز بهدست آمد :کاهش زمان کلی تماس تلفنی،
و همینطور رضایتمندی شغلی بیشتری از سوی کارکنان گزارش شد.
ً
اگرچه که دستور کار اولیۀ ما ،صرفا بهبود تجربۀ یک گروه بود ،اما با تأثیرات
گستردۀ سیستم روبهرو شدیم.
ممکن است کسی با موضوع توانایی بهینهسازی که براساس تعریف ،امری
ً
کامال ذهنی است ،مخالفت داشته باشد ،بااینحال ،مقالههای بسیاری
وجود دارد که چگونگی انجام این کار را به مدیران طراحی تجربۀ مشتری
آموزش میدهد .درنهایت ،تجربۀ موفق مشتری منجر به فروش بیشتر
میشود و زندگی مشتری را تحتتأثیر قرار میدهد .تمرکز بر سنجهها،
تکامل (بهجای
اغلب تعهدات طراحی تجربۀ مشتری را بهسوی اصالح و
ِ
تحول و دگرگونی) تعامالت قابلاندازهگیری پیش میبرد و بهجای اینکه به
دنبال ایجاد مجاری جدید باشد ،اولویت را به بهینهسازی مجاری موجود
ً
میدهد .البته هر آنچه آسانتر اندازهگیری میشود ،لزوما مهمترین چیز
نیست.

مانند طراحی تجربۀ مشتری ،یکی از دیدگاهها در مورد منشأ طراحی
خدمات ،حاکی از این است که طراحی خدمات از یک رویکرد انسانمحور
که تالش میکند بازاریابی و کاربرد را باهم بیامیزد ،پدیدار شده است.
8
حداقل میتوان گفت که خدمات بلوپرینت (همچنان که لین شوستاک
در مقالۀ بدیع و مهم خود در مجلۀ «هاروارد بیزینس ریویو» به آن
میپردازد) یکی از ابزارهای کلیدی طراحی خدمات است .اگر چگونگی
ارتباط مشتری با ارائهدهندۀ خدمات در طول یک دورۀ زمانی را به تصویر
بکشیم ،و ا گر در این فرایند «مسیری قابلرؤیت» را معرفی کنیم ،و آنچه
را که امروزه طراحان خدمات ،اغلب «پشتصحنه» مینامند ،به نمایش
درآوریم ،درواقع این شروع تالشی برای طراحی یک تعامل غیرملموس
بهتر خواهد بود .همچنانکه طراحی خدمات بهعنوان یک حوزۀ مستقل
تکامل پیدا کرد ،ابزارهای طراحی و مردمشناسی به دوگانۀ بازاریابی و
عملیات اجرایی پیوستند .امروزه شرکت ما کانتینوم و بسیاری شرکتهای
ِ
دیگر ،کمک به رشد طراحی خدمات را بهعنوان یک رشتۀ علمی ،در
شرکتهای انتفاعی و غیرانتفاعی آمریکایی هدف گرفتهاند .ما معتقدیم
که فرایند طراحی خدمات ،توانایی این را دارد که برای شرکتهایی که در
جستوجوی تغییر چیزهایی هستند که مشتریان و کارکنان ،آنها را حس
ً
میکنند ،اما لزوما بهراحتی قابلاندازهگیری نیستند ،تأثیر کلی معناداری
ایجاد کند.

چگونهتعهداتطراحیخدماتارزیابیمیشوند؟

همانطور که در هریک از موارد تعهد طراحی خدمات ،نیازهای کاربر
و محدودیتهای طراحی متفاوت است ،تعریف موفقیت نیز نزد هر
کارفرمایی متفاوت است .کاروران طراحی تجربۀ مشتری اغلب تالش
میکنند که نابسامانترین بخشهای تجربیات مشتریان را بسامان کنند.
ً
ً
درحالیکه طراحان خدمات ،نوعا نیازهایی از کاربران را که قبال پاسخ داده
نشده است ،شناسایی میکنند .درنتیجه ،برونداد یک پروژۀ طراحی
خدمات ،بیشتر احتمال دارد که منجر به ارائۀ یک پیشنهاد جدید شود؛
برخالف آنچه در طراحی تجربۀ مشتری اتفاق میافتد که در آن ،از رهگذر
پیکربندی دوبارۀ پیشنهادی که از پیش موجود است ،کارایی عملکرد
سیستم را براساس سنجههای کلیدی ارتقا میدهند .این بهخاطر زمینۀ
نگر طراحی خدمات است که اهداف یادگیری را تدوین
باز و همهجانبه ِ
میکند .بعضی اوقات ،هدف ،یک تجربۀ کامال جدید است .چنین
پروژههایی براساس تجربۀ ما ،بیشتر در قالب طراحی خدمات درمیآیند
تا طراحی تجربۀ مشتری .نمونۀ این مورد ،شرکت کانتینیوم در کار با آئودی
وقت -تقاضا ،9
ای .جی است .در پروژۀ طراحی سرویس اتومبیل-در ِ
شرکت آئودی به دنبال ترجمۀ ویژگیهای یک برند مبتنی بر مهندسی ،به
یک سرویس به زبان بومی بود .ما تالش کردیم بهجای مالکیت اتومبیل،
دسترسی به آن را برای مردم فراهم کنیم و از این طریق ،روی «اقتصاد
تجربه» سرمایهگذاری کنیم .این پروژه نقش واقعی مردم و نرمافزار،
ارتباطات خودکار و شخصی ،و حتی فضاهای فیزیکی ،مسئولیتپذیری

شغلی و یونیفرمها را بررسی میکرد .ما از طریق طراحی راههایی که
این سرویس در آن کار میکند و آن تجربه را پشتیبانی میکند ،بهطور
غیرمستقیم ،تجربۀ ایدئالی را برای مشتریان طراحی کردیم .این پروژه
ً
درواقع یک عملیات استارتآپ بود .پیشنمونههای ما کامال درست و
واقعی بهنظر میرسیدند .ما یک مرکز تلفن ،یک برنامۀ تحت وب بر روی
تلفنمشتریها،یونیفرم،ومتونتعاملیبسیارسادهوقابلفهمداشتیم.
ما این برنامه را طراحی کردیم تا بدانیم که باید چگونه باشد و همزمان
نقاط آسیبپذیر سامانه را نیز شناسایی کنیم .هیچ تجربهای که خط مبنا
باشد و از آن نقطه شروع بهپیش رفتن کنیم و یا حتی بتوانیم به آن رجوع
کنیم ،وجود نداشت.
ارزیابیهای دقیق تجربی ،بهترین راه برای تشخیص این است که چگونه
چیزی را بهتر کنیم .درحالیکه بررسیها و سنجههای دیگر ،میتوانند
مقیاس دقیقی از میزان رضایتمندی مشتریان ارائه کنند ،اما ابزارهای
کارآمدی برای فهم اینکه چگونه میتوان یک سرویس را ارتقا داد،
نیستند .درست همانگونه که فرایند پژوهش یک پروژۀ طراحی خدمات،
سفارشی و قراردادی است ،تعریف موفقیت نیز همینگونه است.

چرا طراحی خدمات در اروپا رونق گرفت و در آمریکا
با تردید مواجه شد؟

ما معتقدیم یکی از دالیلی که طراحی خدمات در درک جامعۀ آمریکا
عقبمانده است ،این است که طراحی خدمات ،در بافت سازمانیافتۀ
طراحی تجربۀ مشتری پذیرفته شده است و درنتیجه ،در مقابل معیارهای
کمی طراحی تجربۀ مشتری ارزیابی میشود .در طراحی خدمات ما تالش
میکنیم که به داستانسراییهای انسانها بهعنوان صورتی از داده،
مشروعیت دهیم .این موضوع چالشبرانگیز است .داستانهای تجربی
در احساس «واقعی» هستند ،اما در سطح تحلیل نه .آنها استراتژی را
براساس همدلی و نه براساس داده هدایت میکنند .شرکتها بیشتر
تمایل دارند که براساس مدل طراحی تجربۀ مشتری کار کنند.
امروزه شرکتهای آمریکایی بهسمت فناوری بازاریابی چرخش کردهاند؛
چراکه این ترکیبی از دو حوزۀ آشنای آی.تی و بازاریابی است که بیشتر از
اینکه جایگزین یکدیگر شوند ،در هم ادغام شدهاند .در گفتوگو با طراحان
خدمات آمریکایی ،بسیاری از آنها اذعان داشتند که بدون ابزارهای
ارزیابی کمی و بدون تحلیل نتایج براساس شاخصهای کلیدی عملکرد،
طراحی خدمات در آمریکا وضع نامساعدی دارد .شرکتهای آمریکایی در
جمعآوری دادهها و استفاده از آنها در بازاریابی مهارت دارند و شرکتهای
رقیب ،فضایی برای رویکرد طراحی خدمات که به دنبال تحقیق در عوامل
درهموبرهم انسانی است ،باقی نمیگذارند.
عوامل تصمیمساز در شرکتهای آمریکایی که در موقعیت انتخاب
هستند ،دادههای شستهورفتهای را که موجب فهم رفتار مشتری
میشوند ،به یافتههای پراکندۀ حاصل از تحقیقات مردمشناسی ترجیح
میدهند .شرکتهای محافظهکار آمریکایی در مقابل پیشنهاد طراحی
خدمات که نتایج غیرقابلاندازهگیری دارد ،مقاومت میکنند؛ درحالیکه
میتوانند بهجای آن ،طراحی تجربۀ مشتری را بهکار بگیرند که نتایج
قابلاندازهگیری دارد .البته اعتماد بیشازحد به سیستم متریک هم به
همان اندازه بیحاصل است.
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با وجود تفاوتهای بین طراحی خدمات و طراحی تجربۀ مشتری ،هر
دوی این حوزهها به تلقی مشتریان از سازمان و چگونگی ارتباط مشتریان
با آن اهمیت میدهند و هر دو از یکدیگر میآموزند .بهترین راه برای
بهپیش رفتن ،راهی است که بتواند ترکیب یادگیری کیفی و کمی را تبیین
کند .طراحان خدمات در استفاده از دادههای سخت و تعیین اهداف
صحیح برای پژوهشهای مردمشناسی و در پاالیش فرایند ،بهتر عمل
میکنند .طراحان حرفهای تجربۀ مشتری در حال گسترش قلمروشان
هستند و فراتر از اصالح بخشهای نابسامان ،به دنبال کشف آنچه در
آینده پیش میآید هستند.
طراحان ما برای بهسازی تجربۀ مرکز تلفن ،از تکنیکهای پژوهشهای
مردمشناسی بهره گرفتند و به نتایج موفقیتآمیزی دست یافتند که در
مقابل معیارهای کمی قرار میگرفتند .باوجوداین ،تیم ما هرگز این واقعیت
را نادیده نگرفت که ما نه براساس روشهایی که استفاده میکنیم ،بلکه
با نتایج حاصل از بازنگریهایی که پیشنهاد دادهایم ،مورد قضاوت قرار
میگیریم .به همین ترتیب ،ما در تعهد طراحی خدمات با شرکت آئودی،
از نیازهای انسانی شروع کردیم .اما ازآنجاییکه به توانایی فرایند طراحی
خدمات در ارائۀ تجربهای ارزشمند باور داشتیم ،میتوانستیم تضمین
رضایتمندی باالی مشتریان را نیز در پیشنهادمان بگنجانیم .چه از طریق
بهکارگیری رویکرد سنجهمحور طراحی تجربۀ مشتری بهدنبال ارتقای
تصور مشتریان از یک برند باشیم ،و چه با استفاده از ابزار طراحی خدمات،
درصدد آشکار کردن نیازهای برآوردهنشدۀ مردم و ارائۀ راهحلی برای
مردم شادتری
آن باشیم ،در هر دو صورت اگر کار بهدرستی انجام شودِ ،
خواهیم داشت و درنهایت ،این همان چیزی است که اهمیت دارد.
اگر این دو حوزه همچنان به هم نزدیکتر شوند که ما پیشبینی میکنیم
که اینطور خواهد شد ،انتظار داریم که هر دوی این رویکردها یکدیگر را
کامل کنند .طراحی به موفقیتهای انسانی و همهجانبهتری نیاز دارد
و طراحی خدمات بهسهولت تجاری بیشتری نیاز دارد تا قابلیتهای
سازمان را افزایش دهد .درواقع ،هرکدام از این دو میتوانند آنچه را که نیاز
دارند از دیگری بهدست آورند.
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