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محاور المحارضة

ل؟مالمقصود بتجربة العمي
ماأثرها على المنشأة 

والمستفيد؟
ماهي مجموعة أدوات 

تجربة العمالء؟

ماهي العوائق والقيود
م اليت قد تحول عن تقدي
,  تجربة عميل ممزية
سلسة ومتكاملة؟
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مالمقصود بتجربة العميل؟. 1
ما أثرها على المنشأة والمستفيد؟



إلىرمايتباددائما,العميلمعباالتصالالتفكريعند
,الكرتونيموقع)واحدةقناةخاللمناالتصالالذهن
(...جوالتطبيق,عمالءخدمة



,  كل تفاعل مع عميلك
.....سيقع في هذا المنحىن

يطلب
Seek

اخرت
Choose

يعطي
Give

احصل على
Get استعمال

Use
يصلح
Fix

الحب
Love غادر

Leave
يحتاج
Need



ماهي تجربة العميل
(CX)

مجموعبأنهاالعميلتجربةُتعرَّف
معلالعمييمتلكهااليتالتجاربكل

ملديهالعمالءأنتصور.مؤسستك
علىبناء  تشكيلهتم.منظمة
االتصالنقاطجميععربالتفاعل

برموروالتكنولوجياواألشخاص
.الوقت

تصميمأنهاعلىقارترنعرفتها
معهاوالتواصلالعمالءتفاعالت
,هاتجاوزأوالعمالءتوقعاتلتلبية
العمالءرضازيادةبالتالي

(Satisfaction)ووالئنهم(Loyalty)
.(Advocacy)ومنارصتهم

:المصدر
CXPA ,Gartner))جمعية محرتفي تجربة العمالء 



بني تجربة العميل ومالفرق
خدمة العميل؟

(Customer Experience & 
Customer Service)

تجربة العميل

خدمة 
العميل

مجموعة كل التفاعالت للعميل في أماكن 
وعلى مر الزمن, عرب قنوات مختلفة, مختلفة

كيف يشعر العمالء تجاه عملك ومنشأتك 
(Proactive, long term focus, Generate 

Revenue)

إنها , في وقت ومكان وقناة محددين
رد الفعل. المساعدة اليت تحصل عليها

(Reactive, short term focus, resolve 
product issue, not a revenue centre)



تجربة العميل و تجربة 
المستخدم

قناة اتصال 
TouchpointDigital

UX

تجربة العميل
Customer Experience CX



CX/UXنموذج قارترن 

ع تستخدم التفكري الخارجي في نطاق أوس•
Out-side inلرحلة العميل الشاملة 

ات الرتكزي على التفاعالت والمنتج•
الفردية

اعل شخصيات وخرائط الرحلة تمثل التف•
.مع مزية أو خدمة أو منتج معني

هي الشخصيات  Personaشخصيات تجربة العميل •
.الرئيسية اليت بجب أن تركز عليها المنظمة

تمثل  Customer Journeyوكذلك خرائط الرحلة 
.دورة حياة العميل بأكملها

CX Metricsتمثل مقاييس تجربة العمالء •
.  والء العمالء ورضاهم ومنارصتهم

تمثل مقاييس تجربة المستخدم  الزميد من •
االجراءات الموجهة نحو المهام  مثل معدالت 

الخطأ والوقت  أو مقدار النقرات, التخلي, النجاح
.اليت استغرقها المستخدم إلكمال المهمة

تجربة العميل

تجربة المستخدم



قصة قصرية

تحب التسوق للكتب في, قارئة نشطة•
.متجرها المحلي

تحب قراءة الكتب الورقية•
على -مستخدم قوي للهاتف المحمول  •

رشاء استعداد لتزنيل تطبيق متجر الكتب ل
الكتب على هاتفها وحجزها الستالمها من

متجرها المحلري

عندما يفشل تجربة العميل في دمج تجربة المستخدم:  1مثال 
اء قد يميل فقط إلى اجراء عملية رش, عميل راض بشكل متواضع•

تالية بسبب تقديم خصم
أنها فرصه ضائعة للعالمة التجارية القرتاح منتجات اخرى من ش•

تحسني الرضا وزيادة المبيعات اإلجمالية
 No word of)ال توجد كلمة شفهية حول التطبيق والمكتبة •

mouth)
عدم محاذاة تجربة المستخدم مع تجربة العميل:  2مثال 

يةاالستثمارات اليت ال ترضي أكرث رشائح العمالء ربحا أو أهم•
الرضا المتدني والوالء المتناقص بني شخصيات العميل•
اريةالتعليقات الشفهية السيئة وتراجع سمعة العالمة التج•

محاذاة وتكامل تجربة المستخدم مع تجربة العميل:  3مثال 

ةعميل راض للغاية يميل إلى البقاء مخلصا للعالمة التجاري•
الطلب المتكرر وارتفاع المبيعات•
(Advocacy)تسويق المنتج من قبل العميل •
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شخصيات ورحلة العميل
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(Customer Journey Map)خريطة تجربة العميل 
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الرسعة-1
الرسعة في قيام العميل باإلجراءات الالزمة

.إلنجاز لمعاملة ما

الكفاءة والسهولة–2
ث تقليل التعقيد في اإلجراءات و حدو
األخطاء للمحافظة على رويتنهم 

.المهين و الشخصي

الرضا واالستخدام–3
زيادة إنتاجية العميل من خالل تقليل
الوقت الالزم للتفاعل مع المنتجات 

م والخدمات باإلضافة إلى زيادة استخدا
.التطبيق

العواطف والراحة–4
يرم مستوى الراحة الجسدية والعاطفية اليت

.بها العمالء عرب دورة الحياة

زيادة الثقة للعميل–5
عند تقديم الوكاالت خدمات سهلة 

زيد بالتالي ت, تليب احتياجات الجمهور
.الثقة لديهم في الحكومة

إمكانية الوصول -6
وسهولة االستخدام

حسني يعزز التصميم الجيد وإمكانية الوصول ت
ما ب, قابلية االستخدام لجميع المستخدمني

فيهم المكفوفني و من لديهم إعاقات 
جسدية أو عقلية كضعف البرص وضعف 

.السمع والضعف اإلدراكي وغريها

14

يل؟الرتكزي على التجربة  للعمما أثر



15

التمايز بني المنافسني-1
الءعمتجربةخلقعلىالقادرةللرشكاتيمكن
حيث.منافسيهاعنممزيةتكونأنفريدة
تجاوزتالعمالءتجربةأنعلىالتوقعاتتطلعنا
تجاريةالللعالمةرئييسكممزيوالمنتجالسعر

.2021عامبحلولللمستهلكني

ورضا العمالءالوالء–2
نيتمتعوالذينالعمالءيسترمأنالرمجحمن

عالمةمعالتعاملفيالجودةعاليةبتجربة
الذينأولئكمنأكرثمرات2.7بمقدارتجارية

مما,الجودةمنخفضةبتجربةيتمتعون
عمالءالاكتسابتكلفةتقليلعلىسيساعد
.بهماالحتفاظمعدلوزيادة

تكلفة ووقت الخدمة–3
خدمة تؤدي التجارب الرائعة إلى تقليل تكلفة

نظرا  إلرشاك % 33العمالء بنسبة تصل إلى 
.العميل من البداية في عملية التصميم

تكلفة التدريب–4
ل تقليل تكاليف إدارة التغيري والتدريب من خال
االستفادة من معرفة المستخدم النهائي 
في الحلول المخصصة من الرمحلة المبكرة 

.إلنشاء المنتج

المصداقية واتخاذ القرار–5
القدرة على اتخاذ قرارات أفضل ودقيقة 
,  باستخدام تجربة عميل تعتمد على البيانات
اليت تتعقب السلوك والخرائط الحرارية 

ومعدالت التحويل وغريها من المقاييس 
.الموثوقة

الرسعة في –6
إطالق المنتجات

زيادة رسعة إطالق المنتجات  بالتالي
.زيادة في اإليرادات واألرباح

أة؟الرتكزي على التجربة  للمنشما أثر



ماهي مجموعة أدوات تجربة . 2
العمالء؟



مجموعة الممارسات اليت تتخذها 
توقعات ( أو تجاوز) المنطمة لتلبية 

.العمالء

إدارة تجارب 
-العمالء

CX Management



(1/3)اطار عمل إدارة تجربة العمالء 
ديدتح,تبدأأينمناألولويةوإعطاءالبدءمكانتحديدعلىالمبادرةقادةاإلطارهذايقدم

العمالءتجربةإدارةنضجوتقييم,الصعوبةنقاط,الثغرات
األنشطةالقدراتاألعمدة والمحاور

فهم العمالء
Understand 
Customers

صوت العميل 
VoC

أبحاث العمالء
Customer 
Research

بناء قاعدة لجمع األبحاث الكمية والنوعية
Build a quant & qual listening portfolio

االستفادة من البيانات إلنشاء بيانات العميل
Leverage data to create customer insight

اتخاذ اجراء بناء على بيانات العميل
Take action based on customer insight

بناء الكفاءة البحثية للعمالء
Build a customer research competency

خالل أبحاث العمالء من CXتقديم مشاريع  
Inform CX projects through customer 

research

1

2



(2/3)اطار عمل إدارة تجربة العمالء 
األنشطةالقدراتاألعمدة والمحاور

وضع اسرتاتيجية 
تجربة العميل

اسرتاتيجية
3

4

5

6

مؤرشات

شخصيات ورحلة العميل

تقنية

انشاء اسرتاتيجية ناجحة
Create a winning CX strategy 

اعطاء األولوية لفرص تحسني تجربة العمالء
prioritize cx improvement opportunities

قياس تجربة العمالء
Measure customer experience

الحفاظ على درجة في تحقيق الهدف االسرتتيجي
Keep score in achieving strategic goals

تطوير الشخصيات وخرائط الرحلة
Develop personas and Journey maps
دمج تجربة المستخدم مع تجربة العميل

Integrate UX into CX

مواءمة االستثمارات التقنية وتوجيهها
Align and prioritize tech investments



األشخاص
People

درجة رضا العمالء 
CSAT

قياس مدى رضا المستخدم عن 
التجربة اليت مر بها

صافي نقاط الرموج 
NPS

يتم تعبئتها من خالل مسح 
المستخدمني في نهاية المعاملة حول 
مدى احتمالية التوصية بهذه الخدمة 

عندما , هذا التشابه. الرقمية لآلخرين
يقرتن بدرجة رضا ايجابية أو مستوى من

يظهر أن المستخدمني سيخربون , الجهد
اآلخرين بقصة جيدة عن خدماتك 

الرقمية 

الجهد الالزم للعميل إلكمال 
مما قد يشري إلى , مهمة ما

الحاجة إلى اعادة هندسة 
العملية

مستوى جهد العميل
CES

أهم المقاييس في تجربة العميل:مؤرشات 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"ما مدى احتمالية أن توصي صديق أو زميل برشكتنا؟ "

0 1
0

0 – غري محتمل 10 – محتمل جدا

:مثال

"كيف تقيم رضاك العام عن الخدمة اليت تلقيتها؟ "
:مثال

5-ممتاز  1-يسء جدا 

"مامدى سهولة أتمام طلبك عرب قنواتنا الرقمية؟ “
:مثال

جهد كبري جهد منخفض



عملية
Process

معدل تبديل القناة
Channel switch rate

معدل تحويل المعامالت 
عرب األنرتنت

Online transaction 
conversion rate

وقت تحميل الصفحة
Page load time

الوقت حىت االكتمال
Time to completion

توفر الخدمة
Service Availability

توفر القناة
Channel availability

تقنية 
Technology

أهم المقاييس في تجربة العميل:مؤرشات5 4

األشخاص
People

نية الزائر
Visitor Intent

يوفر هذا المقياس للمنظمة 
ها الخدمات اليت لم يتم تقديم

واليت يرغب العمالء في , بعد
غالبا ما يتم . الحصول عليها

التقاط هذا المؤرش من خالل 
 Siteمسح الخروج من الموقع 

Exit Survey

معدل رضا الموظف
Employee Satisfaction 

Rate

من الرمجح أن يقدم 
الموظفون السعداء خدمة 

عمالء ممتازة

معدل خطأ الموظف
Employee error rate

تؤدي معدالت الخطأ 
الرمتفعة إلى حدوث أخطاء 
يتعني على العمالء التعامل

قد تشري أيضا الى . معها
العمليات اليت لم يتم 
تصميمها بشكل فعال



(3/3)اطار عمل إدارة تجربة العمالء 
األنشطةالقدراتاألعمدة والمحاور

ثقافة تتمحور 
حول العميل

األدوار 
والحوكمة

تعزيز العقلية المتمحورة حول العميل
Foster a customer-centric mindset

تمكني السلوكيات اليت تتمحور حول العميل
Enable customer centric behaviours

ادارة هيكل فريق تجربة العميل
Manage cx team structure

بناء قدرات فريق تجربة العميل
Build cx team capabilities

التعاون مع رشكاء األعمال
Collaborate with business partners

8

9

ل تنسيق تجربة العمي
عرب المؤسسة 

7

الغرض

قدم الدافع
Inspire Motivation

برر االستثمار
Justify the Investment



نموذج قياس نضج إدارة تجربة العمالء

المستوى األول
مخصصة–

Ad-hoc
تجرى جهود تجربة العمالء داخل اإلدارات واألقسام دون االستفادة من 

التعاون والتنسيق والتنفيذ المتسق على مستوى المؤسسة
أعلى معدل لفشل
م المنتج بسبب عد

التعامل مع جانب 
.التغيري

ي المستوى الثان
التاسيس –

Establishing

المستوى الثالث
األداء–

Performing

ع المستوى الراب
التحسني–

Optimizing

,  لعمالءيحفز قائد تجربة العمالء الجهود الستكشاف فجوات قدرات تجربة ا
ية دوافع وإنشاء العمليات وتحديد كيف يمكن لتجربة العمالء أن تحل بفعال

.عدم الرضا

داف أثبتت المنظمة الطرق اليت يسلم بها رضا العمالء عن األعمال واأله
حديد وتعمل معظم أو كل عمليات تجربة العمالء بشكل فعال لت, المالية

.مشاكل العمالء وحلها

وتقوم مجموعة, يوجد فهم مشرتك على مستوى المؤسسة للعمالء
ة بقيادة الموائمة مع أطراف المصلحة وتنسيق جهود تجرب, CXقيادة ال 

.ويتم نرش رؤى العمالء على نطاق واسع, العمالء بشكل فعال 

نجاح وربحية 
عالية للمنتج

الخصائص المطلوبةالمستوى

تعادل الربح

مشاركة 
التنفيذيون

التحقق من صحة 
صوت العميل

تركزي مجزأ

المعيار

المستوى 
–الخامس 
مضمن 

Embedded

.جزء ال يتجزأ من الحمض النووي لثقافة الرشكة•
يفكر الموظفون في العميل أوال  دون أن يطلب منهم ذلك•
ني جيث تؤثر ثقافة العميل  على االجراءات والقرارات اليومية للموظف.

على كل المستويات

أعلى نجاح 
ةللمنتج والربحي تغيري الثقافة

:المصدر
Gartner

األثر



ماهي العوائق والقيود اليت . 3
ل قد تحول عن تقديم تجربة عمي

سلسة ومتكاملة؟, ممزية



1

2

3

4

للقيادةبالنسبةأولويةالعمالءتجربةتمثلال
الكافيةاألولويةيعطونال.والموظفني

خدماتوتصميمعمالئهماحتياجاتلفهم
العميلمنطورمن

)الموظفتجربةمعمتوائمةالعميلتجربة
ةاألنظم,الداخليةواالجراءاتالعملياتتعقيد

نيواجهواألماميةالخطوطموظفو,والتقنيات
(االستقالليةمنمرنةغريخطوط

العاملةالقوىعلىالحصولصعوبة
العميلتجربةفيالمتمكنة

حللالتقنيةاالستثماراتعلىالرتكزي
,بهمالخاصوالعمالءتجربةمشكالت

هيالتكنولوجياأننسواأنهميبدوا
حديفغايةوليستغايةلتحقيقوسيلة

..ذاتها

ةالمنظمعربوالتنسيقالتعاونضعف5



سيتضمن , 2022بـحلول عام 
نصف مؤرشات األداء للحكومة
الرقمية مقياسا لتجربة 

العميل لضمان أن /المواطن 
تكون الخدمات المقدمة 
تتمحور حول المواطن

اقتباس





شكرًا لكم
رزان الزمروع: مقدم المحارضة

حسابات التواصل 



مؤرشات

الملحق


