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 مترجم یمقدمه

 من داستان

 عزیز یخواننده سالم

 اسخپ آن مطالب امیدوارم و ایدکرده انتخاب خواندن برای را کتاب این که خوشحالم

  ت و ابهام این روزهای شرکتها که همانا رویگردانی مشتری استسؤاال به مناسبی

 املک و جامع قدرآن نویسنده یمقدمه و کتاب. باشد (؟دزدید؟ مرا مشتری کسی چه)

 خواندن دشای اما باشد، نداشته وجود مترجم توسط مقدمه نوشتن برای نیازی که است

 .اشدب جالب شما برای کردم، انتخاب ترجمه برای را کتابی چنین چرا کهاین علت

خوب آنها به  انیسو مشتر کیدارم که از  ییاز سازمانها یتجربه تکرار کیمن 

 گریاند و از طرف درفته یگریها شده، سراغ شرکت دکه با آن یخاطر رفتار نامناسب

 دارند. یادیز یهاخود گله انیو رفتن مشتر ییوفایاز ب هاانهم

ای که در آن تحصیل کرده در همان موسسه یپس از اتمام دوره آموزش شیها پسال

 دمکرمی حس بودم، میز سویآن اصطالحبه که مدتی درکار شدم. ه ب مشغولبودم 

 قبل هاسال که دارند محصولی آن، به شبیه موسسه صدها شاید و موسسه آن

 مثبت هایویژگی بخشی کردن باکم حتی البته و تغییری هیچ بدون و شدهطراحی

 نیازهای. شودمی ارائه( آموزدانش و دانشجو) مشتری به همچنان اولیه، محصول
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 و دشنمی گرفته نظر در عنوانهیچبه هم مشتری درست تمایال ت و کار بازار جدید

 یا و شدمی گم بروکراسی وخمپیچ در یا کردمی بهبود جهت تالشی هم کسی اگر

 و بود زیاد تحصیل متقاضی قدرآن روزها، آن در. شدمی زدهپس سیستم توسط

 دانشجویان همه توسط شرایط این که بودند محدود عالی آموزش مؤسسا ت قدرآن

 حساسا و نارضایتی علیرغم و شدمی پذیرفته( مشتریان بخوانید) آموزان دانش یا

 دندکرنمی اعتراض موسسه آن به سازمان، رفتار بودن نامناسب و محصول در نقص

 پایان از سپ که شنیدیمی نشستیمی که صحبتشان پای اما کردند؛نمی ترک را آن یا

 تحصیل امهاد برای باشد قیمتی هر به و گشت بازنخواهند موسسه آن به هرگز تحصیل

 .رفت خواهند دیگری جای

 موسسه آن در مدیریتی مسئولیت من تا گذشت زمان و داشت ادامه وضعیت این

 مؤسسا ت تعداد. نبود هم سابق وضع دیگر و داشت ادامه نارضایتی. شدم دارعهده

 بودند دهش ترآگاه هم و داشتند انتخاب حق هم ما مشتریان. بود یافتهافزایش آموزشی

 ردیگ هایسازمان در مشتریان به توجه رشد دلیل به هم انتظارا ت سطح ضمن در و

ا ر مشتریان. رفتندمی دست از مشتریان کردمنمی کاری اگر. بود یافتهافزایش

 هاآن مثل روزی خودم کهاین و جمعشان در حضور با را هاآن نیازهای و شناختممی

 روعش بنابراین ها،آن نیازهای هم و بودند متفاو ت مشتریان هم. کردم شناسایی بودم،

 هاییارزیاب. دادمی پاسخ را متفاو ت نیازهای که کردم هاییبرنامه اجرای و تعریف به

 و ندکنمی دریافت را خدما ت بهترین نامناسب، و ضعیف مشتریان که داد نشان من

 ریپیگی را مسأله این. شودمی ارائه خوب مشتریان به خدما ت شکل ترینضعیف



  ؟دزدیدچه کسی مشتری مرا  ی

 

 و نیازها اساسبر  را هاروش و فرایندها. کردم حل توانستممی که جایی تا و کردم

 کارکنان، از یکی روزی که رودنمی یادم. کردم بازطراحی مشتری، کار راحتی

 گفتم وا به من و است یافتهافزایش فرایند اصالح از بعد کارش که کردمی اعتراض

 نآ نتیجه که دیگر کار هاده و کار؛ شدن کم نه و است مشتری راحتی ما، هدف بله

 تمام خواهندمی و هستند راضی ما مشتریان که شنیدممی زیاد که بود این

 .باشند ما پیش را تحصیالتشان

عنوان  با پرداختم، مشتری با ارتباط مدیریت دانش مشاوره و تدریس به که بعدها

وان به عن ریزش، از جلوگیری و مشتری کردن وفادار و گراییمشتری هایسرفصل

 متوجه همچنین. همین حرکتها را ادامه دادم شرکت یک رشد و بقا طوشر ترینمهم

 خواهند مواجه نابودی با نکنند تغییر هاسازمان اگر و شدهعوض روزگار که شدم

 وسطت هم محصوال ت و دارند متنوعی هایانتخاب حق و اندشده ترآگاه مشتریان. شد

 نگینس مشتری حفظ و جذب برای هم رقابت و است عرضهقابل زیادی کنندگانتأمین

 کهاین بدتر و ندزدند را ما مشتریان باشیم مواظب که است مهم خیلی پس. است

 و انتخاب علت. اندآمده ستوه به ما دست از بلکه ندزدیده را هاآن کسی بدانیم

 آدرس به( مُدام) مشتری با ارتباط مدیریت دانش مرکز تأسیس و کتاب این ترجمه

modamCRM.com رایب دلسوز کارشناسی یا مدیر یک را آنچه تمام که بود این 

 .بگذارم اختیارش در دارد نیاز مشتریانش حفظجذب و 

 مشتری ریزش متوجه که است کارکنانی و مدیران با کتاب، این و من سخن روی 

 چون بخوانید، بارها را کتاب این. کنند کاری خواهندمی و اندشده فروش کاهش و
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 را آن هایروش و آموخت خواهدرا  دیدن مشتری دید از و گراییمشتری شما به

 .کرد خواهد بیان خوبیبه هم

 یلمف و صوتی کتاب زودیبه مُدام، در ما یابدنمی خاتمه کتاب این خواندن با کار

 رد اشتراک و نامثبت با توانیدمی شما و کرد خواهیم آماده هم را اثر این آموزشی

 سری. بگیرید تخفیف stole20 کد ثبت با و شوید آگاه آن انتشار از سایت

 و دهندمی پوشش را گراییمشتری تخصصی موضوعا ت مُدام، طالی هایکتاب

 ینحوه کنید، مدیریت را مشتریان درستی به بتوانید که شودمی سبب هاآن مطالعه

 تخصصی مطلب هاده از توانیدمی همچنین. است شدهاعالم ما سایت در هاآن تهیه

 صور تهب که کنید استفاده هم سایت در موجود مشتری با ارتباط مدیریت به مربوط

 در و هستند کتاب این مکمل ُمدام در ما آموزشی هایدوره. یابندمی افزایش هفتگی

. نیدک استفاده هم هاآن از توانیدمی مشتریان وفاداری و افزایش به مندیعالقه صور ت

 .است موجود ما سایت در هادوره اطالعا ت

 انیحتماً با من در م دیدار یشنهادیپ ایاگر انتقاد  ست،یاز اشکال ن یترجمه خال نیا

 یکتاب به غنا نیشما راجع به مطالب ا هایشنهادیو پ ی. تجارب عملدیبگذار

 خواهد افزود. یبعد یهاچاپ

 عبدی فرشید

 مشاور و پژوهشگر دانشگاه، استاد

 مشتری با ارتباط مدیریت دانش مرکز سایت مؤسس

drabdi@modamcrm.com



 

 
 



 

 

 قدردانی

مدیر  عنوان بهحاصل ده سال تالش  شده انیبنظراتی که در این کتاب 

تیم بوده است. در این ده سال توانس آی.بی.امبرنامه مشاوره مدیریت شرکت  یالمللنیب

 رویکردی که موجب –تمرکز بر تولید محصول و فروش آن به بازار از را  هاشرکت

دل بدر کالس جهانی و مشتری محور  ییهاشرکتبه  -شودمی رویگردانی مشتری

 .پسندندبیشتر میکه مشتریان  کنیم

 یهاحوزه سرآمد درمتفکرین در این دوره، من موقعیت ممتازی داشتم که با 

مدیران و مدیریت امور  آموزش، یاحرفه، خدمات یدانشگاهامور تحقیق و توسعه، 

. این شرایط باعث شد کنم کارمطالعه و  کرده و به همراه آنها مالقات مهم مشتریان

 راهبردی یهایکردروقدرتمند از  یامجموعه تدوینبرای  فردمنحصربه شرایطیتا 

دوران از که م بنا گذار از تجاربم ایآن را بر مجموعهفراهم شود و  در کسب و کار

نوآوری » به امروز، عصر( تا گیردمورد بحث قرار می 2فصل در ) «1بوتیکاستراتژی »

 .شدرا شامل می( گیرندمورد بحث قرار می 11و  11ل وفصدر ) «مشترک با مشتری

                                                      

ها موسسات خدمات مالی توضیحی کوتاه ارائه شود. بوتیک« استراتژی بوتیک»الزم است در این جا در مورد  1

دند و کرخدماتی مشتری گرا و سفارشی ارئه میها؛ کوچک و متوسطی بودند که بر خالف موسسات بزرگ و بانک

 این استراتژی موجب موفقیت و رشدشان شده بود.
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همکاری  حاصل چه کسی مشتری مرا دزدید؟؟عالوه بر این، ویرایش دوم 

 بسیار ارزشمند افراد زیر است:

  پیش به من نصیحت کرد  هاسال کسی که ،9دیویدسون چادکتر ویلیام

 فتگاو  آورممیکه به یاد  طورآننگارش کتاب بپردازم.  به بیش از مقاله

ه چ«. گرددمبدل مییک کارت ویزیت قطور  بهاست و  ماندگارترکتاب »

 .ایعالینصیحت 

 برای  کهریتی، کتاب مدی 21نویسنده بیش از  ،2دکتر جیمز دبلیو کرتادا

رای ب کمک حال منمشوق و  نیزی را ایفا کرد و اولین کتابم نقش یک مربّ

 هم منتشر شوند. یک مربی عالی. هاآنبعدی بود تا  هایکتاب

 از شروع کارم ابتدای ، کسانی در 3و دوگ پرودن رادکتر تری واو

 برایتحقیقات بازاریابی کمًی در زمینه ارزش شان ایحرفه هایراهنمایی

ت مدیری در زمینه و امروز نیز مند شدمبهره تدوین استراتژی کسب و کار

 و نوآوری مشترک با مشتری همچنان حامی من هستند. ی مشتریتجربه

 همکاران مشاور  – 4و رابر ت دین نو، کالین لیوینگستنکدکتر مایکل شا

سخاوتمندانه برای مطالعه  و -هستند نظرصاحبکه در این حوزه  المللیبین

ات تخصصی نکو  هادیدگاهمن وقت گذاشتند و از ارائه  هاینوشتهدست 

                                                      

1 William H. Davidson 

2 James W. Cortada 

3 Terry Vavra & Doug Pruden 

4 Dr. Michael Shank, Colin Livingstone & Robert Dean 
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و لیزلت  2، ران فچ2یتندرا دسایی، ج1د. همچنین، مایکل آلبرشتنکردندریغ 

در زمینه مسائل کلیدی  تحقیقاتی منسواالت که مشفقانه به  4تسرگها

 رد شانر اساس تجارب گستردهب کسب و کار )هم برای امروز و هم آینده(

یت هر نوع دادند. در هر صورت، مسئولپاسخ  ایع و کشورهای مختلفصن

 من است. ، به عهدهخطای جرح و تعدیل

 که اصرار و اطمینانش به  ، دبیر انتشارات پیرسون7ناشارلو ت سی مایروا

موجب شد متقاعد شوم که به نگارش ارزش و نیاز به وجود این کتاب، 

 .بپردازماین کتاب 

 ،7کریستا هانسینگ دبیر ارشد پروژه، ،5لری لیونز سردبیر، 6امی نیدلینگر ،

در  شانپشتیبانیو  مکاریکه روحیه ه انتشارات پیرسون، ویراستار فنی

 کتاب بسیار ارزشمند و شایان تقدیر است.این  سازیآمادهویرایش و 

 ای طرح جلد عالی و ، بر11از انتشارات پیرسون اجوکیشن، 9آلن کلمنت

 .اشهنرمندانه

                                                      

1 Michael Albrecht 

2 Jitendra Desai 

3 Ron Fetch 

4 Liselotte Hagertz 

5 Charlotte C. Mairoana 

6 Amy Neidlinger 

7 Lory Lions 

8 Kristina hansing 

9 Allen Clements 

10 Pearson Education 
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  و به خصوص  کنممیو در نهایت از شما خواننده محترم قدردانی

درباره  نظراتشان راو  گیرندمیخوانندگانی که لطف دارند و تماس 

 وگوگفت هاآنو یا با هم در مورد محتوای  کنندمیمطرح  هایمکتاب

 .کنیممی

 شما هستم. تکتکقدردان 

 هاروی تامپسون                                                              



 

 

 نویسنده یدرباره

رفتن گاست که با بهره بازاریابیو سرآمد  یاز متخصصان نام 9تامپسون یهارو

ادار وف انیتعداد مشتر شیدر سازمان، به افزا یدگرگون جادیو ا انیمشتر دگاهیاز د

 زمینهدر  آی.بی.ام خدمات جهانیشرکت ارشد  مدیر عنوان او به .کندیکمک م

در سراسر مشاوران  ای ازگسترده مشتری، شبکه مدیریت ارزشپیرامون  مشاوره

ارائه خدمات مشاوره جهت تدوین چشم اندازی اجرایی  هاآن . کارکرد ایجاد جهان

ک ی مطلوبتصویر  ،که از دیدگاه مشتری تعریف شده است. این چشم انداز بود

د ارشان مدیر اًمخاطبین این مشاوران عمدت .فروشنده از دید مشتری را نشان می دهد

 .بودند 11112 و گلوبال 9112 فورچون

 کار، مدیریت و کسب خدمات نوآوری المللیبین مدیربه عنوان او  سپس

 راهکارهای از ایمجموعهبه همراه تیمش ، آی.بی.امدر  مشتری وفاداریات و ارتباط

و  یدارم مشتری استراتژی، هاشرکتتا به  ندایجاد کردمشتری  وفاداریمرتبط با 

 د.نارائه ده سازیپیاده راه نقشه

                                                      

1 Harvey Thompson 

2 Fortune 500 

3 Global 1000 



 ن  درباره نویسنده

 توسط 2111 سال ، در1محور مشتری شرکت با عنواناو،  یالعادهفوق کتاب

 در سطح جهانپرفروش  کتابیک شد و به عنوان  منتشر 2هیل مک گرو انتشارات

 عنوان به را آن 2مدیریتی هایکتابخالصه سایت مشهور  قرار گرفت. تحسینمورد 

 را نآ دانشکده مدیریت هاروارد شناخت و «سال مدیریتی هایکتاب بهترین»از  یکی

 چه کسی مشتریاز کتاب  ویرایش اولین کرد. توصیه و معرفیخود  سایتوب در

 با منتشر شد و 2114 سال در 4هال پرنتیس-پیرسونانتشارات توسط  ؟؟مرا دزدید

نوبت  دوازده در المللیبین سطح در او هایکتاب، 2119 سال در دوم ویرایش چاپ

 فهرست جهان در سراسر بزرگ هایدانشگاه درو  اندشده منتشر زبان نهبه  و چاپ

 .دنداربرای مطالعه قرار  جویاندانش کتب توصیه شده به

 تریمش باارتباط وفاداری و  مدیریت در زمینه متخصص عنوان به تامپسون

 ،ویک بیزنساکونومیست،  ،استراتژی بیزینس جمله از مجالتی مهم شده و درمشهور 

یا از او نقل قول  با او مصاحبه 6بیزینس دیلی زاینوستور و 9پی سی ویک نیوزویک،

 سخنرانو  5مارکتینگ مجله فاینانشیال سرویسز تحریریه هیئت عضو شده است. او

 مانندمدیران ارشد  هاینشست در واست جهانی  ایحرفه هایکنفرانس اصلی در
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 آموزش مراکز و در نیوریورک ایالت سپالیسادشهر ، در 1نسد بیزینسدوَاَموسسه 

 ایتالیا سخنرانی کرده است. میالن و بلژیک بروکسل درمدیران ارشد  المللیبین

 سخنرانی ،خاطر عالقه به نویسندگی به آی.بی.ام یتیمدیر هایاز سمتتامپسون 

مشاوره خصوصی  و مشتری مدیریت هایتیم جلسات توجیهی کنفرانس، در

 گرفت:با او تماس زیر  ایمیل طریق از توانمیبازنشسته شد. 

hthompson@customer-centered-ent.com. 
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 پیش گفتار

 برای قدرتمند و جدید هایچارچوبو  هاروش معرفی هدف این کتاب

 حاضر حال درمشتری است.  رویگردانی دوران اوج در مشتریان حفظ و جذب

 مدیران رایبحیاتی  مسألهوفاداری یک  و حفظ بهبود برایمشتری  ارتباط با مدیریت

 :اگر نوشته شده شما برای کتاب جهان است. این سطح در ارشد

 شوید. تبدیل هاآنیکی از به  دیخواهمییا  هستید یا مدیر ارشد مدیر 

  شرکتی را تاسیس کنید دیخواهمییا  هستید شرکت یکصاحب. 

 یابی به این موقعیت برای دستیا  خواهید بود شرکتیک  مدیر در آینده

 هستید.تحصیل در حال 

 هک است چرا حیاتی شما موفقیت برای کتاب این در هر کدام از موارد فوق

تان ارک و به کسب نگاهیک نوع  بهخود  قبلی مطالعات و یاتتجرب دلیل به همواره

 طور به هاسازماندر  . مدیریتآن به بیرونشرکت درون از : یعنی ایدعادت کرده

 دنبالنام دارد  1عمومیمدیریت  معموالًساده را که  و اساسی یک چارچوب سنّتی

خود را تعیین کنید؛ ب(  شرکت که بدین شرح است: الف( اهداف و مقاصد کرده

 برای هاییکنترل و هاشاخص( ج و ی تهیه کنیدهایبرنامهجهت دستیابی به آن اهداف 
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 جاک خواهیممی ما :ساده عبارت ایجاد کنید. به آنهاپیشرفت  از اطمینان و پیگیری

 مسیر هستیم؟ چطور بدانیم که در آن ماچطور به آنجا برسیم؟  ماباشیم؟ 

 کی موفقیت در تنها عنصر مهم نبود« ما ما و و مانگرش » این رویکرد مشکل

 یجهان در ،هاقرن برای است. چارچوب عمومی مدیریت مشتریکار یعنی  و کسب

ای طقهمن و محلی بازارهای از فراتر یا و ندبود کم اطالع مشتریانحاکم بوده که در آن 

 ه بود واز عرض تربیش معمول طور به . تقاضانداشتند دسترسی دیگر هایگزینه به

 چهدر  خواهیممی ما :گفتیممی رو این قدرت بودند. از ضعمو در کنندگان تأمین

و  گیریاندازهچطور پیشرفت خود را ما و  چطور به آنجا برسیم؟ ماجایی باشیم؟ 

 کنترل کنیم؟

در  رقابتی خدمات و محصوالتو  دانش به دسترسی سریع امروزه، بااما 

در ای به طور فزایندهمشتریان  و استمشتری  کنترل تحت همه چیز ،سراسر جهان

 اصول بیرون و به دروندیدگاه هستند.  خود سابق کنندگان تأمینحال کنار گذاشتن 

 رایبتمایل تنها زیرا  ؛دوامی نخواهد داشتاست، اما  پررنگ همچنان سنّتی مدیریت

 و ازمحور مشتری  یدگاهد هدایتو ایجاد بدون توانایی  -مشتریان  حفظ و جذب

شما  هایتالشهمواره  -شما کار و کسب( فرهنگ و) زیرساخت دربیرون به درون 

 .مواجه خواهد کردشکست  ارا ب

 و تجزیه مشتری دید ازا رخود  کار و کسب کندمیدعوت شما از کتاب  این

مدیر  یندهآقرار است در یا  وکنید تحصیل می شته مدیریتدر ر اگر یا ؛کنید تحلیل

نظریات  مورد درساعته  61 ازیک کالس بیش  معادل، این کتاب ی شویدشرکت

 یک نهات بازاریابی مورد در هاکالس ایندر  معموالًکه ) بودخواهد  مدیریتیپیشرفته 



 ث پیشگفتار

 

دیده  درس عنوان فقط در ،مشتری ،آن در که شودگنجانده می ساعته سه جلسه

 (.شودمی

ایل مس ،استفاده از آن سپس ومشتری  دیدگاه شناخت در شما به کمک برای

 و شوندمیمطرح  شرکت دیدگاه هم از "چه کسی مشتری مرا دزدید؟؟"در کتاب 

ا فصل ب باشند. هر و همسو سازگاربا هم دو نقطه نظر باید  که هر ، چرامشتریهم 

بندی جمع هب «کنید نگاه سازمان به بیرون از و بگیرید نظر در را مشتری دیدگاه» تمرین

 فاداریو مسأله و یدکنمیعوض را  خود مدیریتی دیدگاهشما : پردازدمی گیرینتیجهو 

کنید یمبررسی سپس  و یدکنمیواقعی تجربه  مشتری یک نگاه را از صلف ریزشیا 

 .داردتغییر شما نیاز به  شرکتر چه چیز دکه 

 مک) محور مشتری شرکت"در کتاب  شده معرفی مفاهیمر اساس این کتاب ب

دو پیش بینی مهم در آن صورت گرفت: ابتدا ه نوشته شده ک "1(2111 هیل، وگر

گری دی خدمات و به محصول از جهاندر سطح  کار و کسب استراتژیتمرکز  تغییر

 "چه کسی مشتری مرا دزدید؟؟"دوم کتاب  ویرایشمشتری.  ریزش روند رو به رشد

که  چرارا متوقف کنیم،  ریزشکه چطور این  پردازدمیبه بررسی این موضوع 

شتری م انتظارات و تغییر پیوستهمالی  هایبحران میان نجات از ندتالش در هاشرکت

 . توازنی ایجاد کنند

 رایب نوآوری و توسعه وفاداری مشتری، در زمینه اتتحقیق دربارهاین کتاب 

هایی را آموخته (مشتری منتخب و) مشتری مدار در کالس جهانی هایسازمان ایجاد

                                                      

1 The customer-centered Enterprise (McGraw-Hill, 2000) 
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ر که ددیگر  خوانندگان نسبت بهنیاز شما به جزئیات  است . ممکنداردبیان می

 عملی و قابل ه اطالعاتب در نیاز متفاوت باشد اما دارند مختلف هاینقش هاسازمان

یادی ز . تالشیکسان هستید گیریتصمیم قدرتو  یفکر ایجاد جریانات اجرا برای

 کیدر واقع و  باشدبرای همه ارزشمند  بالقوه طوربه کتاب اینصورت گرفته تا 

 .نیست سازیپیادهجزئیات  حاویدرسی  کتاب

  کاربردی افزارهاینرم ؛محور فناوریمحصوالت فضای اینترنت پر شده از 

 ماه منسوخ هجده تا دوازده هر شوند امامعرفی می «دارونوش» مشتری که با ارتباط

 استراتژی ی ازهایمؤلفهآن  روی برما  اّما. دهندت میجایگاه خود را از دس و شده

 هایبرنامه در هاشرکت هایتالش چرا کنندمشخص میکه  شویممیمشتری متمرکز 

ر بتمرکز کتاب . خورندمیشکست  اغلبچرا  یا و شوندمی موفق مشتری وفاداری

ه کهاتی اشتبا از و جلوگیری گرددمیمشتری  رفتار موجب کهاست عواملی شناسایی 

 . شوندمیمرتکب در این راه  هاشرکت اکثر

 خواهندمی کار و کسب صاحبان و مدیران ریزندگمیمشتریان  که هنگامی

جذب  چطور؟ برای حفظ مشتریان خود و «چه کسی مشتری مرا دزدید؟»بدانند: 

ویم ش مشتری محور توانیممیانجام دهیم؟ چطور  توانیممیمشتریان جدید چه کاری 

ی که هر از گاهی از ما خرید ؟ برای مشتریانبدهدترجیح ما را  مشتریو کاری کنیم 

توان یم « وفاداری هایکارت»تخفیف  یا پاداش ،امتیاز هایی غیر ازچه گزینه کنندمی

چیست؟  موضوع این مورد در جهانی سطح در برتر و جدید ؟ تفکرارائه داد

 هایگذاریسرمایه؟ کدام چه هستند ما کار و کسب بهبود برای هااهرم ترینبزرگ

که در آن وجود  ایعمدهموضوعات و مسایل ؟ دارندمشتری محور، بهترین بازدهی را 
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 ی؟ افراداثراتی دارد چه آنچه هستند؟ انجام ندادن  احتمالی هستند؟ مزایای چهدارد 

را  مشکالتی چهاند داشته محور موفق مشتری کار و استراتژی کسب که تا کنون

 ؟اندشناسایی کرده

اشتراک خواهم گذاشت چنان که گویی در  به شما با را هاپاسخ ازتعدادی 

 ترشگس جهانی برای کالس با مشتری استراتژی یک در گذاریسرمایه بررسیحال 

ایجاد  و یآگاهدادن  بابه دنبال آن است که  کتاب خود هستید. این بازار سهم حفظ و

 ایکلیشه های"خوش آمدگویی" تنها از بروید؛ باالتر یمراحل به شما ی درمندعالقه

اد تان ایجکار و کسباز درون نگاه مشتری به  یاندازچشم وگذر کنید  به مشتری

 .خلق کنید برای تحقق آن ییهازیرساخت و هاقابلیتو  کرده

 سیک چه" د،نبپرس شما رقبای بگذارید کتاب، نکاتبعد از خواندن و اجرای 

 .امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید "؟مشتریان مرا دزدید

 روی تامپسوناه -

 شما. انمشتری مدافع وکیل 

 





 

 

 مقدمه

اید ش - کندمی فکر اش بعدی خرید به که کنید تصور مشترییک  را ودخ

 االو یا شاید خرید یک ک از کار افتادهیک محصول قدیمی و  ی به جایبرای جایگزین

 .یا خدمت جدید که قبالً نداشتید

تصمیم شما برای انجام چنین در درباره این موضوع فکر کنید. چه چیزهایی 

چرا  چیست و کننده تأمیندر انتخاب  تعیین کننده؟ عوامل گذار استراثخریدهایی 

را به سایرین ترجیح دهید؟ همچنین، چه چیز  هاآنشود شما بعضی از باعث می

نبال دیا و  اید، رجوع کردهی که قبالً از آن خرید کردهشود دوباره به شرکتمی باعث

 اشید؟بجدید  یهاشرکت

یه شب توجهی قابل طوربهدر محیط کسب و کار امروز، محصوالت هر شرکت 

 عادهالای فوقکه یک شرکت ایده محصوالت سایر فروشندگان بالقوه است. زمانی

رداری بدر آن کپی رفته کاره بکند، خیلی زود از نوآوری معرفی میش محصول برای

گیرد. ی، قرار مکنندمیکه در آن صنعت فعالیت  در دسترس همه کسانی تقریباًشده و 

اده خود استف محصول هایخانواده برای گرفته صورترقبا نیز سریعاً از بهبودهای 

ک انتخاب یعلّت خود  خودی بهها، محصول . پس با در نظر گرفتن شباهتکنندمی

 شود.و نادیده گرفتن دیگری محسوب نمی کننده تأمین
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عیین تچگونگی و  درباره خرید محصوالت مختلفخود گیری به شیوه تصمیم

توجه کنید. آیا این تصمیمات اساساً با محوریت  کنیدبرای خرید مراجعه میی که مکان

، اگر مشتری قدیمی مثالًدیگری هم نقش دارند؟  عواملیا  شوندمیمحصوالت اخذ 

آن شرکت داشته  محصول و خدماتو آشنایی خوبی با  بودهیک شرکت خاص 

ات و خدم )در خرید، انتخاب، پرداخت، تحویل مشتری عنوانبهتان باشید، تجربه

وی جستج یا برعکس و شرکتتان به آن پس از فروش( تا چه حد بر مراجعه دوباره

 گذارد؟می تأثیریک منبع خرید جدید، 

ارزش  مزایا و ،مشتری هاید، بنکردهاگر بدانید شرکتی که تاکنون از آن خرید 

نظر در  محصول مورد دسترسی بهدهد، ممکن است با وجود می ارائه توجهیقابل

، مسیر دورتری را طی کنید تا فقط از آن شرکت خرید کنید؟ آیا اخیراً تاننزدیکی

نید کفروشگاه پوشاک خرید می تریننزدیکاز  معموالًاید؟ آیا ای داشتهچنین تجربه

ی تان طعالقه ه موردیا مسافتی طوالنی را برای رسیدن به مراکز خرید و فروشگا

رویس قرار دارد؟ آیا س سکونتتاندر نزدیکی محل  تانبانککنید؟ آیا در حال حاضر، می

م انجا تعویض روغنیمکانیکی یا  تریننزدیکتان را در خودروی شخصیای دوره

یگری را به د کننده تأمینروید؟ چرا یک می مکانارزان ترین  دهید یا فقط به سراغمی

 دهید؟ترجیح می

تان رایب هاشرکتتعدادی پذیری که های دسترسی و انعطافگزینه همچنین به

فروش،  هاینمایندگی یا، خدمات آنالین زنده دیجیتال موبایل) کنندمیفراهم 

ایمیل، تلفن، مراجعه حضوری به فروشگاه،  آدرس، کاربر پسند سایتوب

 و غیره( را هم در نظر بگیرید. های سطح شهرکیوسک
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ان موردنظرش محصول و خدماتدر گذشته، مشتریان مجبور بودند برای خرید 

 اساس بررا صرفاً  کننده تأمین، در اغلب موارد با وجود اینحضوری مراجعه کنند؛ و 

ارتباط  و شرکتکردند. امروزه مکان نزدیکی جغرافیایی یا ارتباط قبلی انتخاب نمی

ر انتخاب یک فروشنده برخوردار است. با از اهمیت کمتری د مراتب بهقبلی با آن 

از طریق اینترنت،  دتواننمی، مشتریان فوریروزی و وجود خدمات تحویل شبانه

 جدید ندهکن أمینتبه و تنها با یک کلیک،  کنند پیدارا ممکن  کنندهتأمینبهترین 

، نظیر تانیاتتجربمشتریان هستید، احتماالً  اکثربنابراین اگر شما هم مثل  ؛مراجعه کنند

مشتری یک که برای ) 1تعامالت در نقاط تماسی پذیری در طراحتی و انعطاف

-یبیش از پیش بر راحت (شوندمحسوب میهای اصلی انگیزه آنماندن یا ترک شرکت 

با  تعامالتتان در خرید محصوالت افزوده است. تجربیات بد و ناخوشایند در طی 

حتی اگر از محصوالت )دور سازد  اوما را از ممکن است به آسانی ش فروشنده

در همان نزدیکی و با یک کلیک  معموالًچون منابع جایگزین  (شرکت راضی باشید

در  تعامالتالعاده مثبت در طی فوق تجربیاتدر دسترس هستند. از سوی دیگر، 

شنده با یک فرو ارتباطممکن است انگیزه الزم را برای حفظ  با مشتری نقاط تماس

، شما را به تجربه کنید دیگر جاییدر ی که آنها را یا در صورت -راهم سازد ف

 .بدزددجدید جذب کرده یا به اصطالح از دست فروشنده اولیه  ایفروشنده

طراحی و ارائه قدرتمندی  مشتری تجربیات چنین شماشد اگر پس چه می

که بیش از همه د کنیچیزهایی به مشتری عرضه واقعاً تا در آن لحظات  کردیدمی

 آمدیدخوبی میشتری ، میک فروشندهدر نظر اگر شد چه می ؟آفرین استارزش

                                                      

1 Touchpoint interactions 
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 ددادیم( و اجازه مشخصاتتانی، یا سایر شناختمالی، روان هایویژگی اساس بر)شاید 

 شباالترین ارزش ممکن را از کسب و کار محصول و خدماتبا سفارشی کردن که 

شرکت با این  محصول و خدماتوجود شباهت  با اگرشود آورید؟ چه می دست به

، حسابانتخاب، خرید، تسویه ت شما با این فروشنده خاص در حینعامالت ؛رقبا

 و وارد شرکت می شد، کامالً خدمات پس از فروشتجربیات حاصل از و دریافت 

 یبه کانالها )از بیرون به داخل و از نگاه شما و اولویت شما برای نحوه دستیابی 

 شد؟می توزیع شرکت( طراحی

ایی، خودرو، خط هو فروشنده، بانک تصور کنید ارتباطتان را با توانیدمیآیا 

 یراز قطع کنید فروش و امثالهمگذار، خردهدمات مالی، بیمه، شرکت خایزنجیرههتل 

 شده ائلقارزش  تانبرای خته،شنادیگری با محصوالت نسبتاً یکسان، شما را  شرکت

 روشف فرایندتصور کنید،  توانیدمیدهد؟ آیا انجام می شما دلخواهرا به شیوه و کارها 

چه ارزشی از دیگران متمایز نموده با آن خود را  که شرکت یکآسان و ارزان  سریع،

 شرکت درباره شما و روابط طوالنی؟ آیا دانش یک آوردرا برای شما به ارمغان می

، اختصاصی و شخصیی یا فروش رسان یک رابطه خدمت تواندمی که با شما داشته

فراهم سازد و باعث شود که آن  تانبرایبا راهنمایی و مشاوره  توأمباال و با ارزش 

  عالقه شما تبدیل شود؟ مورد کننده تأمینشرکت به 

 با یکای در طی تعامالت العادهفوق چه مزایایور کنید، تصّ توانیدمی آیا

 یدازانچشم اساس بررسانی طراحی فرایندهای خدمت شد اگرنصیبتان میشرکت 

شما ترسیم شده بود تا همه چیز برای شما آسان، سریع، دلخواه و  نگاهکه از  بود

 ؟مناسب باشد
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راحی طشما  از دیدگاهنیز  قبضصدور صورتحساب یا فرایند شد اگر چه می

 آنا ب ارتباط؟ ممکن است شود آسان آنها و ثبت سوابق پرداخت، آوریجمعشوند تا 

 که به سادگی  یتلفن قبضترجیح دهید؟ نظرتان درباره  یدیگر بررا  شرکت

آسانی برای آن وجود دارد پرداخت روش و  محاسباتش قابل درک و اعتماد است

جذب چیست؟ در صورت مشابهت محصوالت، آیا چنین فرایند یا خدماتی در 

 ؟داشتتاثیر میشرکت شما 

طراحی های ای هستید که من در تمرینمثل صدها مشتریاگر شما هم 

بگویم که  توانممی تأجرام، به کار کرده هاآنمالقات و با  1خالقانهانداز چشم

 است.« بله»فوق  سؤاالتپاسختان به همه 

تان شرکتچرا  کنیدجایگاه مشتری، همه موارد فوق را تایید میپس وقتی در 

گیرد؟ شما احتماالً همزمان، مشتری در پیش نمیخود ای را با مشتریان روشچنین 

صدق هستید! این مطلب در مورد اغلب مدیران  محصول و خدمات کننده تأمینو 

رار یا فروشنده ق کننده تأمینکه وقتی مدیران در نقش  است این، اما واقعیت کندمی

طراحی و ارزیابی فرایندهای  به جایدهند و مشتری را از دست می دیدگاهگیرند، می

 بقال، از )نگرش بیرون به درون( مشترییدگاه و نقاط تماس مشتریان از د کاری

 تشانشرکهمه چیز از منظر به و  به چشم زدهمدیریتی  عینکمشتری خود خارج شده، 

مورد های و زیرساخت تعامالت در نقاط تماسطراحی گرند )درون به بیرون(. نمی

 اساس ربو سازی فرایندهای داخلی شرکت و در راستای بهینه دیدگاهاز آن، نیاز برای 

 .دانرا در مشتریان در گذشته ایجاد کرده مندیرضایت حداقلمواردی است که درک 

                                                      

1 Visioneering exercise 
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که امکان تعریف ند وشمیی یهاشرکت جذبمدیران در نقش مشتری  عجیب آن که،

 چنین هاآن اما، اندهدکرط تماس را برایشان فراهم انقدر ارزشمند  تعامالتو طراحی 

را  هانآ سرعتبهو بنابراین  ندریگمیرویکردی را در قبال مشتریان خود در پیش ن

است، چون در  طورهمینآشناست؟ بله  نظرتان بهدهند. چنین چیزی از دست می

 حساببهحتی خوش فکر های مدیریتی اغلب تیم مشکلتمام صنایع رخ داده و 

 آید.می

ه درون ب"گیری آتی، از چند تکنیک برای غلبه بر این جهت هایفصلما در 

اه یک بنگرهبر  عنوانبهتان نقش مؤثرتربه اجرای هرچه استفاده کرده و  "رونیب

و  دارم مشتری یهاشرکتخواهیم کرد. البته برای تبدیل شدن به  اقتصادی کمک

کافی نخواهد بود. نوآورانه  های جدیدکارراهاشاره صرف به وفاداری مشتری، جلب 

ا رها و مقاالتی کتابمرتبط با آن زمینه کسب و کار و موضوعات  در تا کنونشما 

بوده است. ما باید بر بیرون به سازمان درون از  تاناما همیشه نگاه ایدکردهمطالعه 

 درونه یا جلس ریتییا سمینار مدی دورهکه از زمان شرکت در اولین  هآبانمشرکت نگاه

برای خلق  این رویکردها ذهن شما بادر شما شکل گرفته، غلبه کنیم.  سازمانی

ت . مشکل اینجاسه استدش ریزیبرنامهو برنامه،  ، استراتژی، طرحاندازرسالت، چشم

 ،ایجاداما واقعاً توسط آن  کشندرا یدک میمشتری  عنوانکه مفاهیم فوق صرفًا 

ار مشتری مدترویج دیدگاه کتابی را درباره  و زمانی که اندشدهن اندازیو راه طراحی

م مدیریتی بر چش عینکاحساسی، هم از نظر ذهنی و  خوانید، بازمییرون به درون بو 

 ذشتهگ ذهنیاتتوانید در واقع نمیکنید. و از دیدگاه یک مدیر به مسائل نگاه میدارید 

 یدا کنید چون بخشی از سیستم باورهایپکنار بگذارید و تجربه و احساسی جدید را 

 دهد.را تشکیل می فعلی شما
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 ینکعابتدا این مدار، باید مشتری طالباین قبیل م شناخت واقعیک و در برای

اختن برای متمایز سهای این کتاب مثالگرید. نمفاهیم از منظری تازه ببه و  ریددا بررا 

 یهاشرکت، اغلب درباره محور نسبت به دیدگاه مشتریمحور دیدگاه شرکت 

 وانیدتمی خوبیبهو  هستید هاآنزیرا از مشتریان ثابت  هاستبانکخودروسازی و 

ای همدارانکنید. مفاهیم مشتریو نهادینه  درک دیدگاه مشتریرا از  هاآنشیوه بهبود 

 ادریدقایم، عمومی بوده و به صنعتی خاص اشاره ندارند بنابراین که ما استفاده کرده

ا به صنعت ی بررسی کنید ویا خودروساز،  بانکیک از  هاییاز طریق نمونهرا  هاآن

 شرکت خود تعمیم دهید.

 هاشرکت مدیرانهایی از دیدگاه ، به بررسی موقعیتهامثال، در میان مثالً

 در مشتری دارند. سپس، عنوانبهشما چه برداشتی از  هاآننید که یپردازیم تا ببمی

رون یه بدرون ب دیدگاه وتان )مدیریتی عینکتا بتوانید  گیریدمی قرار مشتری نقش

 را بررسی کنید. مداری مشتریگذاشته، رویکردهای خالقانه  ( را کنارآنهمراه 

ا و ب «مشتری رویگردانی: فوری اقدامبرای  موردی»، بخش اولما بحث را با 

ی را تقویت مدار مشتریکنیم که باید معرفی یک شرکت خودروسازی آغاز می

 آورد.می دست بهقدرت بیشتری در جلب و حفظ مشتریانش  و کردمی

 



 

 



 

 

 

 اولبخش 

 :ردی برای اقدام فوریمو

 مشتریرویگردانی 

 

 «، خود ما بود.، دشمنما دشمن را دیدیم»

 پوگووالت کلی، در  -



 

 

 

 



 

 

1 
 : 1فصل 

 عفتانض طاسابق به نق قّوت نقاطوقتی 

 شودتبدیل می

ا و ب محضور یافت مهم سازخودروشرکت یک  مدیرههیئتدر جلسه  باریک

 خاطر مهندسی و برتری به این شرکت ندرَبِ. مگفت و گو داشتباالی آن  مدیران رده

العاده زیادی برخوردار بود. این برند طی چند دهه از وفاداری از شهرت فوقمحصول 

با کاهش سهم بازار روبرو شده  در آن زمانتوجهی برخوردار بود اما مشتری قابل

 مشتری این شرکت نزدیک رویگردانی میزانتنها در ایاالت متحده،  به طوری کهبود؛ 

متحده که  هر ده مشتری در ایاالت ازای دردیگر،  عبارت به ؛درصد بود 51به 
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 دکرخرید مجدد اجتناب میخرید نزدیک به هفت نفر از خودروی این شرکت را می

 .کردعه میتنها سه نفر دوباره برای خرید مراج و

 ل، تیم مشاوره من چندین مصاحبه گسترده و مفصمسالهدرک این  منظوربه

( )کانال توزیع هانمایندگیهای متعددی با ، کارگاهدر دفاتر مرکزی شرکت انجام داد

رتبط می و قدیم تشکیل داد. ما مسائل کانونی با مشتریان فعل هایگروهو  برگزار کرد

یک  از مشتری چشم اندازی که کنار هم گذاشتیم تاو  یممشتریان را شناسایی کردبا 

ن زما . حالو خدمات مرتبط با آن دارد را ترسیم کنیمخودرو  مطلوب کننده تأمین

 .د بودندبرای رویگردانی مردّبررسی مشتریانی بود که 

، مشتریان آن را به ما گفته درواقعدانستیم که مشکل کجاست؛ یعنی ما می

: چطور باید به مدیران رممشکل خودم را دا هممن فهمیدم که  همان وقتبودند. 

 هستند. خودشان گفتم که مشکل اصلیمی یخودروساز

های تو موفقیّ قوّت نقاط. بود شدهشرکت به دشمن اصلی خودش تبدیل 

یب ضعف و آس نقطه ترینبزرگ اکنون، محور محصولشرکت  یک عنوانبهگذشته 

، لباغبود.  نکرده. دنیا عوض شده بود اما شرکت تغییری دادندرا شکل میشرکت 

 .(سیاینر) سکونو  تکبّر هر موفقیت بزرگ با حداقل دو نتیجه منفی همراه است: 

شوند انع میو سکون م تکبّر  افتد،کند، اتفاقی که دیر یا زود میتغییر می یوقتی بازار

موفق این تغییرات را احساس کرده و واکنش درستی به  یهاشرکتمدیران خوب تا 

 اوج گرفتنموجب های گوناگونی که زمانی تغییر نشان دهند. در نتیجه، ویژگی

 حذفموجب  تواندمیو خدمات، در زمینه محصول  زیادشرکت بودند، مانند دانش 
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که از ) مشتریانشانمدیران حاضر نیستند به حرف  چرا کهو شکست شرکت شود 

 برخوردارند( گوش دهند. هاآنتخصص و دانش کمتری نسبت به 

 یعنی را با داستانی درباره یک شرکت بزرگ ارائه خود برای مدیرانمن 

در هم  وحضور داشتم دوران موفقیت آن شرکت  درهم  شروع کردم زیرا آی.بی.ام

ها و اشتباهات دیگران درس از کاستی مدیرانکردم گمان می . من کهشکستدوران 

 رویگردانیتجربیات مشابه خودم از دستاوردهای بزرگی که در دوره  گیرند لذامی

اولیه ظهور فناوری  هایسال، بیان کردم. طی دمآبه دست مشتری و شکست 

رتری ب واسطهبهشد، پیشرو محسوب می رایانهارتباطات، این شرکت که در زمینه 

رشد  به شدتتیم بازاریابی و فروش دنیا در آن زمان،  ترینبزرگمحصول و البته، 

های عظیم خود در زمینه تحقیق و توسعه برای اختراع رکت از قابلیت. شکرد

 و سپس به مشتریانش آموزش استفاده کرد یورآفن پیشرفت درمحصوالت جدید و 

ی نیاز دارند و چگونه باید از آن استفاده کنند. در ارایانهداد که چرا به محصوالت 

و عدم مهارت کافی مشتریانش، وارد عرصه  گیتجرببه دلیل بی آی.بی.امادامه، 

 خود شد. اصلیمحصوالت تعمیر و رسانی و نگهداری خدمات

شماری در آن دوره دارای زیرساخت، دانش، یا انگشت یهاشرکت

 وجرا ا نصب، توانایی بودند وپردازش داده و تحلیل تجزیه و الزم برای های قابلیت

ل و با هر دوره نوآوری محصو تدریجبه .داشتندن را پیچیده محصوالت این از استفاده

 آی.بی.اماصلی  هایقابلیت بیشتر و بیشتر شد. آی.بی.امجدید، وابستگی مشتریان به 

عل اگر نگوییم منف ی بود کهمحصوالت جدید به بازار ارائهو سپس  تکامل ،توسعه

 .کرده بوداعتماد  و به این شرکتبود  وابستهاما 




