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مسئله ی اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است لکن 
مسئله ی اصلی ما امسال هم مسئله ی اقتصاد و معیشت مردمی است. 
همه باید تالش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از 
تولید ملّی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملّی را -با شرحی که ان شاءاهلل در 
سخنرانی عرض خواهم کرد- همه تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، 
بسیاری از مشکالت اقتصادی، مشکالت معیشتِی مردم -هم مسئله ی 

اشتغال، هم مسئله ی سرمایه گذاری و بقّیه ی چیزها- حل خواهد شد.
                                                                                مقام معظم رهبری )مد   ظله العالی(

سال سرمایه گذاری و تولید است. همه باید با همه توان به رونق تولید 
بپردازیم. قدرت ملی ما در کنار تولید ما خواهد بود و این کارآفرینان 

هستند که می توانند قدم های مهمی را در سال جدید بردارند.
                                                                                          ریاست محترم جمهوری

   نشر مطالب فصلنامه تنها با ذكر منبع مجاز مي باشد.
فصلنامه در تلخيص و ویرایش مطالب آزاد است.

نام امسال برای همه صنعتگران و کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی 
نوید بخش افقی روشن است. بی شک اکسیر حیات بخش اقتصاد ایران 
در حال حاضر و تا آخر، توجه همگان به افزایش وزن و کیفیت تولید ملی 
ایران اسالمی است. در سایه این حمایت ملی و به وجود آوردن بستر و زمینه 
مناسب برای سرمایه گذاری جدید و حفظ سرمایه گذاری های موجود با 
توجه به بازسازی و نوسازی و رقابتی ساختن آنها می توان به آینده کشور 
و اشتغال پایدار و منافع ملی ایران، احساس نشاط و سرزندگی جوانان 

میهن، رضایت مصرف کنندگان، امید بست.
                                                                                        وزیر محترم صنعت، معد   ن و تجارت
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سرمقاله
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غیا

ی 
سعل

عبا

یکی از دغدغه های همیشگی ما به ویژه در سنوات اخیر وضعیت نابسامان شرکت های به اصطالح امداد خودرویی 
در سطح کشور بود. چندی بود که تعداد شکایات هموطنان عزیز از نحوه برخورد امدادگران این قبیل شرکت ها، کیفیت 

انجام تعمیرات و خدمات، دریافت هزینه های گزاف و ... رو به فزونی گذاشته بود. 
از سوی دیگر روند رو به تزاید شرکت های بی نام و نشان و انجمن های کاغذی که تنها هدف آنها سرکیسه کردن 
مردم بود، بی مهابا شدت بیشتری گرفته بود. متأسفانه قدرت رسانه ای برخی از مدیران این شرکت ها بسیار زیاد بود تا 
آنجا که در شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسالمی برنامه های عدیده ای را به اجرا می گذاشتند و در این 
برنامه ها که قدرت نفوذ بسیار زیادی هم در بین مخاطبین داشت، به فریب مردم می پرداختند و در قبال وعده های پوچ 
همچون ارایه کارت اشتراک خدمات امدادی و ... دست به کالهبرداری می زدند. فریادهای ما اما به جایی نمی رسید و 
صدا و سیما هم ساز بی مهری خود را برای ما کوک کرده بود و به درخواست های ما مبنی بر ارایه فرصت مشابه برای 
اطالع رسانی دقیق به مردم شریف ایران اسالمی بی توجهی می کرد  و می کند. یقین داشتیم با انجام چند مصاحبه 

با نشریات مکتوب و رسانه های دیجیتال در مواجهه با برد رسانه ای رقبای کاغذی خود کاری از پیش نخواهیم برد. 
بایستی برای حمایت از حقوق و منافع مصرف کنندگان خودرو در هنگام نیاز ایشان به خدمات سیار و امداد حمل خودرو 

طرحی نو در می انداختیم و کاری اساسی می کردیم. 
پس از انجام بحث و بررسی های کارشناسانه، وجود سازمان ها و ارگانهای عدیده برای صدور پروانه فعالیت شرکت 
های امداد خودرویی و فقدان یک سامانه ارزیابی دقیق هنگام بررسی و تأیید صالحیت متقاضیان تأسیس شرکت و 
نظارت و سنجش عملکرد آنها در رشد قارچ گونه شرکت های فاقد صالحیت از علل اصلی نارضایتی مشتریان شناخته 
شد. متعاقب این آسیب شناسی جلسات عدیده ای با حضور مدیران محترم عامل و برخی از اعضای محترم هیات مدیره 
شرکت های امداد خودرویی عضو انجمن برای حل مسأله برگزار گردید. نتایج این جلسات در جلسه ای به استحضار 
جناب آقای مهندس قناتی مدیر کل محترم دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. با 
انجام هماهنگی های الزم و پس از طی مراحل قانونی خوشبختانه در اواسط اردیبهشت ماه هیأت محترم وزیران آیین 
نامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان را با تاکید بر ضرورت یکسان سازی ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت اشخاص 
حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و همچنین ضرورت تدوین ضوابط و استانداردهای فنی این 
خدمات اصالح نمود. به موجب این آیین نامه »ضوابط تأسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت های 

ارایه دهنده خدمات سیار و امداد خودرو در سطح کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد«.
بر اساس این اصالحیه آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از ابالغ مصوبه دولت محترم، پروانه فعالیت از 
مراجع ذی ربط اخذ کرده اند، مکلفند ضمن تطبیق وضعیت خود با استانداردها و دستورالعمل های فنی ابالغی از سوی 

وزارت »صمت«، نسبت به تمدید پروانه فعالیت خود اقدام کنند.
امیدواریم با لحاظ این اصالحیه سد عظیمی در برابر اشخاص سودجو که عالوه بر کالهبرداری زیان های جانی و 

مالی فراوانی را به هموطنان عزیز ما وارد می کردند، ایجاد شود.
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انجام تعمیرات و خدمات، دریافت هزینه های گزاف و ... رو به فزونی گذاشته بود. 
از سوی دیگر روند رو به تزاید شرکت های بی نام و نشان و انجمن های کاغذی که تنها هدف آنها سرکیسه کردن 
مردم بود، بی مهابا شدت بیشتری گرفته بود. متأسفانه قدرت رسانه ای برخی از مدیران این شرکت ها بسیار زیاد بود تا 
آنجا که در شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسالمی برنامه های عدیده ای را به اجرا می گذاشتند و در این 
برنامه ها که قدرت نفوذ بسیار زیادی هم در بین مخاطبین داشت، به فریب مردم می پرداختند و در قبال وعده های پوچ 
همچون ارایه کارت اشتراک خدمات امدادی و ... دست به کالهبرداری می زدند. فریادهای ما اما به جایی نمی رسید و 
صدا و سیما هم ساز بی مهری خود را برای ما کوک کرده بود و به درخواست های ما مبنی بر ارایه فرصت مشابه برای 
اطالع رسانی دقیق به مردم شریف ایران اسالمی بی توجهی می کرد  و می کند. یقین داشتیم با انجام چند مصاحبه 

با نشریات مکتوب و رسانه های دیجیتال در مواجهه با برد رسانه ای رقبای کاغذی خود کاری از پیش نخواهیم برد. 
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طرحی نو در می انداختیم و کاری اساسی می کردیم. 
پس از انجام بحث و بررسی های کارشناسانه، وجود سازمان ها و ارگانهای عدیده برای صدور پروانه فعالیت شرکت 
های امداد خودرویی و فقدان یک سامانه ارزیابی دقیق هنگام بررسی و تأیید صالحیت متقاضیان تأسیس شرکت و 
نظارت و سنجش عملکرد آنها در رشد قارچ گونه شرکت های فاقد صالحیت از علل اصلی نارضایتی مشتریان شناخته 
شد. متعاقب این آسیب شناسی جلسات عدیده ای با حضور مدیران محترم عامل و برخی از اعضای محترم هیات مدیره 
شرکت های امداد خودرویی عضو انجمن برای حل مسأله برگزار گردید. نتایج این جلسات در جلسه ای به استحضار 
جناب آقای مهندس قناتی مدیر کل محترم دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. با 
انجام هماهنگی های الزم و پس از طی مراحل قانونی خوشبختانه در اواسط اردیبهشت ماه هیأت محترم وزیران آیین 
نامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان را با تاکید بر ضرورت یکسان سازی ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت اشخاص 
حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و همچنین ضرورت تدوین ضوابط و استانداردهای فنی این 
خدمات اصالح نمود. به موجب این آیین نامه »ضوابط تأسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت های 

ارایه دهنده خدمات سیار و امداد خودرو در سطح کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد«.
بر اساس این اصالحیه آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از ابالغ مصوبه دولت محترم، پروانه فعالیت از 
مراجع ذی ربط اخذ کرده اند، مکلفند ضمن تطبیق وضعیت خود با استانداردها و دستورالعمل های فنی ابالغی از سوی 

وزارت »صمت«، نسبت به تمدید پروانه فعالیت خود اقدام کنند.
امیدواریم با لحاظ این اصالحیه سد عظیمی در برابر اشخاص سودجو که عالوه بر کالهبرداری زیان های جانی و 

مالی فراوانی را به هموطنان عزیز ما وارد می کردند، ایجاد شود.

خبری خوش برای عموم هموطنان عزیز 
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مجمع سالیانه عمومی انجمن با حضور اعضا محترم برگزار گردید
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اخبار

مجمع  :
سالیانه  عادی  عمومی 
شرکت  صنفی  انجمن 
از  پس  خدمات  های 
سال  برای  خودرو  فروش 
اسفند   29 به  منتهی  مالی 
ساعت  رأس   ،1396 ماه 
18:30 روز چهارشنبه مورخ 
دفتر  محل  در   97/03/02
اکثریت  حضور  با  انجمن 

اعضا تشکیل گردید.
چند  آیاتی  قرائت  از  پس 
نسبت  مجید  ا...  کالم  از 
هیأت  اعضاء  انتخاب  به 
گیری  رأی  مجمع  رییسه 
نتیجه  در  که  آمد  به عمل 
به  آقای  سید رضا حسینی 
عنوان رییس و آقای حسن 
نرج آبادیان به عنوان نایب 
عباسعلی  آقای  و  رییس 
در  به عنوان منشی  غیاثی 
پس  شدند.  انتخاب  جلسه 
جلسه  دستور  نیز  آن  از 
و  قرائت  ذیل  شرح  به 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.
دستور جلسه شامل استماع 
هیأت  عملکرد  گزارش 
 ،1396 سال  برای  مدیره 
بازرس  گزارش  استماع 
سال  عملکرد  برای  قانونی 
صورت  تصویب   ،1396
و   1396 سال  مالی  های  
بودجه  پیشنهادی  سال 
1397، تعیین حق عضویت 
شرکتهای عضو برای سال 
در  موارد  سایر  و   1397
عمومی  مجمع  صالحیت 

بود.
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مدل های مشتری مداری »قسمت دوم« 

در قسمت اول مشتری مداری با مدل های 
مدل  و  سوئدی  مشتری  رضایت مندی  مدل 
جانسون و فورنل و مدل اسکمپر آشنا شدیم 
در ادامه مطلب نیز به مدل های  سروکوال و 

کانو می پردازیم. 

مدل سروکوال
توسط  میالدی   80 دهه  اوایل  در  مدل  این 

این مدل  پاراسورامن و همکاران معرفی شد. در 
شده  ارائه  خدمات  کیفیت  از  مشتریان  رضایت 
ای  پرسشنامه  مدل  این  در  می شود.  سنجیده 
که  بود  معیاری   22 شامل  که  گردیده  طراحی 
گیرندگان خدمات و مشتریان در گروه های کانونی 
تشکیل شده توسط این گروه محقق، جهت ارزیابی 
کیفیت خدمات به کارمی بردند، این22 پرسش،   
5 جنبه مختلف خدمات کیفیت را شامل می شد 
و در سال  88 میالدی جنبه دیگری نیز به آن 
اضافه شده برخی از جنبه ها و ابعاد مدل سروکوال 

عبارتند از: 
محسوس ها: شامل وسایل فیزیکی، تجهیزات، 
ظاهر کارکنان و وسایل ارتباطی به لحاظ ظاهری  
قابلیت اطمینان:  توانایی انجام خدمات تعهد شده 

با دقت کامل و قابل اطمینان  
پاسخ دهی: شامل رغبت کمک به مشتری و 

فراهم کردن فوری خدمات  
تضمین: شامل دانش و نزاکت کارکنان و توانائی 

آنان در القای اعتماد به درستی خدمات  
همدلی: شامل توجه اختصاصی که شرکت برای 

مشتریان ویژه خود فراهم می آورد. 
بهبود: شامل توانایی سازمان در اصالح مشکالت 

به وجود آمده احتمالی 
تشکیل  قسمت   2 از  سروکوال  مدل 

شده است: 
قسمت اول اندازه گیری انتظارات مشتریان که 
شناسایی  منظور  به  شده  تشکیل  پرسش  از 22 
مورد  با یک خدمت  ارتباط  در  انتظارات مشتری 
گیری  اندازه  دوم  قسمت  گیرد.  قرارمی  استفاده 
 22 دارای  نیز  قسمت  این  که  مشتری،  دریافت 
پرسش نظیر پرسش های قسمت اول است برای 
دریافت  در خدمات  ارزیابی مشتری  گیری  اندازه 

شده توسط یک سازمان به کاربرده می شود.
 محدودیت های مدل سروکوال 

انتقادات زیادی نیز به مدل سروکوال واردشده 
است مهم ترین آن این که این مدل صرفاً جهت 
اندازه گیری رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده 
مطلوبی  و روش  آید  کارمی  به  توسط شرکت ها 
برای رضایت سنجی از محصوالت نمی باشد. این 
مدل وارد جزئیات نمی شود و به صورت کلی و 

کالن به رضایت سنجی می پردازد.
پرسشنامه  یک  سروکوال  مقیاس  پرسشنامه 
و  انواري  مدل    اساس  بر  که  بوده  استاندارد 
این  است.  شده  ارائه   )1384( سال  در  همکاران 
پرسشنامه دارای 8 بعد و 32 گویه می باشد. )اتدای 

صفحه بعد(
مدل کانو

سال  در  همکارانش  و  کانو  نوریاکی  پروفسور 

6
                                      ::::::: امروزه دیگر مشتری گرایی یک تبلیغ نیست :::::::

: این جمله ای است که در تمام مباحثی که در خصوص مشتری نوشته می شود وجود دارد. البته در مطالب قبلی در این باره مواردی 
را گفته بودیم اما این بار به دنبال چیز جدیدی بودیم. داستان زیبایی را اینجا نقل می کنیم که هم از داستان درسی گرفته باشیم و هم مطلبی جدید 

آموخته باشیم.
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مشتری  رضایت  مدل  عنوان  به  را  مدلی   1984
کانو معرفی نمودند که این مدل قادر است سه نوع 
نیازهای یک محصول که بر روی رضایت مشتری 
از طرق مختلف اثر می گذارند را تفکیک نماید. در 
حقیقت مدل کانو مشخصه های کیفی هر محصول 
را به سه دسته تقسیم می کند که هر دسته بیانگر 

یک نوع مشخص از نیازهای مشتری می باشد.
نیازهای سه گانه مشتری در مدل کانو:

نیازهای الزامی)نیازهای اساسی(: نیازهای الزامی 
در  باید  باشند که  ویژگی هایی می  با  ارتباط  در 
برآورده  اگر  و  باشند  داشته  وجود  باید  محصول 
نشوند مشتری به مقدار زیادی ناراضی می شود 
و اگر هم مطابق با نیازهای مشتری باشند تکمیل 
آنها باعث افزایش رضایت مشتری نمی شود، در 
نهایت، وجود این ویژگی ها در محصول به عبارت 
ناراضی نیستم ختم می شود. نیازهای الزامی در هر 
محصول اگر به طور کامل برآورده نشوند مشتری 
به هیچ طریقی به محصول عالقه مند نخواهد شد 

و به عبارت دیگر این ویژگی ها الزمه ورود شرکت 
به بازار می باشند.

نیازهای یک بعدی )نیازهای عملکرد(: رضایت 
مشتری را به اندازه سطح ارضای آن نیاز ها همراه 
دارد یعنی هرچه این نیاز ها بیشتر تکمیل شوند 
رضایت مشتری بیشتر می شود و برعکس. نیازهای 
طرف  از  صریح  صورت  به  معموال  بعدی  یک 
مشتری تقاضا می شوند و تکمیل آنها باعث حفظ 

بقای شرکت در بازار می شود.
نیازهای جذاب)نیازهای مهیج(: این نیاز ها آن 
ویژگی های محصول هستند که اثر بیشتری بر 
روی رضایت مشتری داشته و میزان رضایت وی را 
به طور شگفت انگیزی افزایش می دهد. نیاز های 
جذاب هرگز به صورت صریح به وسیله مشتری 
بیان نشده و مشتری انتظار آن را ندارد، اگر مشتری 
کند.  نمی  نارضایتی  احساس  نکند  دریافت  آنها 
رعایت این دسته از ویژگی ها شرکت را به رهبر 

بازار تبدیل می کند.

گام ها و مراحل مدل کانو:
مرحله اول: شناسایی نیازهای محصول 

)در کفش های مشتری خود راه بروید(
نقطه شروع برای ساختن پرسشنامه کانو این است 
که نیازهای محصول در بررسی های کاوشگرانه 
تعیین شده باشد. طبق تحقیقات انجام شده معلوم 
شده است که با در نظر گرفتن 20 تا 30 نفر از 
مشتریان در بخش های همگن می توان تقریبا 
90 تا 95 درصد همه نیازهای محصول را تعیین 
نمود. برای شناسایی نیازهای محصول بهتراست به 
جای بررسی تمایالت مشتریان به تجزیه و تحلیل 
انتظارات ذکر شده  پرداخته شود.  آنان  مشکالت 
توسط مشتری تنها بخش کوچکی از کل نیازها و 

انتظارات مربوط به آن محصول می باشد.

استفاده از سواالت زیر می تواند ما را در 
نیاز مشتریان یاری  شناسایی و بررسی 

نماید:
- وقتی مشتریان از محصول )x( استفاده می 
کنند چه نوع شرکت هایی مورد نظر آنها قرار می 

گیرد؟
-  مشتریان در هنگام استفاده از محصول )x( چه 
مشکالت، عیب ها و شکایاتی را شناسایی می کنند؟

خرید  هنگام  در  را  معیارها  کدام  مشتری   -
محصول )x( مد نظر قرار می دهد؟

توانند  می  بهتر  خدمات  یا  ها  ویژگی  کدام   -
انتظارات مشتری را تامین کنند؟

  مرحله دوم طراحی و توزیع پرسشنامه:
برای شناسایی نیاز مشتریان راه های مختلفی 
وجود دارد که از جمله آنها استفاده از پرسشنامه می 
باشد که هم نسبت به دیگر روش ها کم هزینه تر 
و هم به سهولت نیز قابل استفاده است. در مدل 
کانو از پرسشنامه به طور ویژه استفاده می شود. 
در این پرسشنامه هر سوال دارای دو بخش می 
باشد: بخش اول مربوط به ویژگی هایی می شود 
که جنبه مثبت داشته)شکل مطلوب( و مشتری در 
هنگام مصرف محصول یا خدمت باید با آن روبرو 
شود . اما بخش دوم مربوط به سواالتی می شود 
که جنبه منفی داشته )شکل نامطلوب( و مشتری 
هنگام مصرف نباید با آنها روبرو شود.در هر بخش از 
سواالت، مشتری می تواند یکی از پنج گزینه مطرح 

شده بر اساس طیف لیکرت را انتخاب نماید.
طیف لیکرت:

این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده 
است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی 
عبارت در اختیار پاسخگو قرار می دهد تا گرایش 
خود را در مورد آن مشخص نماید، طیف از گرایش 
کامال موافق تا گرایش کامال مخالف گسترده شده 
است و محقق می تواند به هریک از قسمت های 
طیف شماره هایی از 1 تا 5 اختصاص دهد مثاًل به 
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گرایش کامال موافق شماره 5 و به گرایش کامال مخالف شماره 1 اختصاص دهد سپس نمره هر یک از عبارت ها را محاسبه نماید.  

 مرحله سوم ارزیابی و تحلیل پرسشنامه:
برای تبدیل نظرات مشتریان به اطالعات مورد استفاده در ماتریس نتایج از جدول ارزیابی کانو استفاده می شود.

8
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جدول ارزیابی کانو :
این جدول دو بخش هر سوال را به یک پاسخ تبدیل می کند. پاسخ های موجود در جدول کانو در شش طبقه دسته بندی می شوند. در این جدول )M( بیانگر نیازهای 
 )I( نیز به مشخصات جذاب محصول اشاره می کند. این سه ویژگی همان سه طبقه نیازهای مدل کانو می باشند و از )A( بانگر ویژگی های یک بعدی و )O( ،الزامی

زمانی استفاده می شود که مشتری نسبت به وجود یا عدم وجود یک ویژگی در محصول تقریبا دلسرد و بی توجه باشد، )Q( بیانگر حالتی است که مشتری سوال را 
نفهمیده باشد و یا اطالعات موجود در سوال ناقص باشد و یا به عبارت دیگر مشتری نسبت به این معیار تردید داشته یاشد. )R( نیز زمانی به وجود می آید که شکل 
مطلوب و نا مطلوب تدوین شده در پرسشنامه به زعم مشتری برعکس باشد و مشتری نظری مخالف با نظر طراح پرسشنامه داشته باشد.با استفاده از اطالعات فوق ابتدا 

جدول ارزیابی کانو سپس ماتریس نتایج کانو را تشکیل می دهیم.

برخی از روش های تحلیل داده های مدل کانو:
تکنیک ها و روش های تحلیل و بررسی پرسشنامه کانو:

-  تحلیل پرسشنامه بر اساس بیشترین فراوانی:   این روش ساده ترین روش تحلیل پرسشنامه کانو می باشد که بر اساس آن به انتهای ماتریس نتایج ستون جدیدی 
اضافه شده و در آن ستون از بین پاسخ های مربوط به هر ویژگی آنکه بیشترین فراوانی را دارد انتخاب می شود.

نکاتی در مورد روش تحلیل پرسشنامه بر اساس بیشترین فراوانی:
-   اگر دو طبقه دارای بیشترین فراوانی باشند یا اختالف بین بیشترین طبقه و طبقه دوم بسیار نزدیک باشد می توان نتیجه گرفت که اطالعات مربوط به این ویژگی 

ها کافی نبوده و برای طبقه بندی آن ارائه اطالعات بیشتر به پاسخ دهندگان برای تکمیل الزامی است.

-   اگر تعداد قابل توجهی از پاسخ های مربوط به یک ویژگی به گزینه )Q( اختصاص یافته بود می توان نتیجه گرفت که در مورد آن سوال ابهام وجود دارد و باید 
اصالح شود.
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-  تحلیل و اولویت بندی ویژگی ها بر اساس قاعده)M<O<A<I(: مبنای این مدل بر اساس روش بیشترین فراوانی شکل گرفته است، ولی در این روش به 

دومین و سومین فراوانی حداکثر نیز توجه می شود. رویه این روش به این شکل است که در گام نخست جدولی تهیه می کنیم که بیشترین فراوانی اول، دوم و سوم 
 )M( ویژگی ها و نیازهای مشتری فهرست می شوند در این اولویت بندی معیارهایی که بیشترین فراوانی آنها  )M<O<A<I(را نشان دهد، سپس با توجه به قاعده

می باشد جزء اولین اولویتها قرار گرفته و سایر معیارها نیز با توجه به قانون باال رتبه بندی می شوند. 

3(  تحلیل و رتبه بندی نیازها با استفاده از پرسشنامه تعیین اهمیت معیار: این روش همزمان و موازی با مرحله توزیع پرسشنامه کانو انجام می شود، پرسشنامه دیگری 
با نام پرسشنامه تعیین اهمیت معیار بین مشتریان توزیع می شود در آن میزان درجه اهمیت هر ویژگی محصول)نیاز مشتری( از مشتری با توجه به طیف لیکرت یا 
سایر طیف ها پرسیده می شود سپس به طرق مختلفی می شود نتایج مدل کانو را با داده های پرسشنامه تعیین اهمیت،  تلفیق نموده و تحلیل های مفیدی ارایه نمود.

4(  تحلیل کانو بر اساس تعدیل فراوانی ها: در صورتی که سواالت مطرح شده در پرسشنامه تخصصی  و فنی باشد ممکن است پاسخ بیشتر مشتریان به این 
سوالت )I( باشد برای رفع این مشکل می توان از روش تعدیل فراوانی ها بهره برد. در این روش پس از محاسبه فراوانی ها با استفاده از روابط زیر طبقه بندی نیازها 

انجام می شود.
I+R+Q   à Max [O,A,M [
I+R+Q   à Max [I,R,Q [  

5(  تحلیل کانو به وسیله روش تعیین درجه بهترین و بدترین حالت هر ویژگی: در این روش از نتایج منتج شده از جدول نهایی کانو در جهت تعیین درصد افزایش 
یا کاهش رضایت مشتری استفاده می شود. در این روش بررسی می شود که اگر ویژگی مورد نظر در محصول وجود داشته باشد به چه میزان رضایت مشتری افزایش 
یافته و اگر ویژگی مورد نظر وجود نداشته باشد به چه میزان رضایت مشتری کاهش خواهد یافت. برای این کار نتایج به دست آمده از جدول فراوانی کانو را در دو 

فرمول زیر قرار داده و میزان بهترین و بدترین حالت را در دو ستون جدیدی که به مدل اضافه می کنیم تعیین می نماییم.
Better=(A+O)/(A+O+M+I(
Worse= - (M+O)/(A+O+M+I)

10
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عالمت منفی موجود در فرمول بدترین حالت بیانگر میزان کاهش رضایت می باشد. در فرمول بهترین حالت هرچه تعداد )A( برای ویژگی مورد نظر افزایش 
یابد آن ویژگی بیشتر باعث افزایش رضایت می شود و اگر تعداد )A( کاهش یابد میزان افزایش رضایت مشتری نیز کاهش خواهد یافت. در فرمول بدترین حالت 
هر چه تعداد )M( برای یک ویژگی کمتر شود بیان گر آن است که نارضایتی بیشتر است و در صورت افزایش )M( فقط میزان نارضایتی افزایش پیدا نمی کند.

دو نکته مهم در ارتباط با مدل کانو:

1( طبقه بندی ویژگی ها و خصوصیات کاالها و خدمات در سه گروه نیازها، همیشگی و ثابت نیستند. انتظارات و نیازها به مرور زمان تغییر می کنند. در ابتدا 
ممکن است یک ویژگی در گروه کیفیت هیجان انگیز قرار گیرد، اما بعد از مدتی این ویژگی جزء کیفیت بیان شده طبقه بندی شود و سپس با گذشت زمان 
تبدیل به ویژگی مورد انتظار شود و دیگر مشتری آن را درخواست نکند. به عنوان مثال زمانی وجود رادیو پخش در خودرو از کیفیت های هیجان انگیز به شمار 
می آمد در حال حاضر رادیو پخش در گروه کیفیت مورد انتظار قرار دارد و عدم وجود آن در خودرو یک نکته منفی به شمار می رود. نکته مهم تر در این زمینه 

این است که شرکت ها با ید برای ایجاد کیفیت هیجان انگیز مدام به دنبال نوآوری باشند.
 

2( موضوع فراموش شده در مدل کانو، ارتباط این سه نوع کیفیت با یکدیگر است. آنچه از مدل کانو درمی یابیم این است که کیفیت های مورد مالحظه 
مستقل از یکدیگر عمل می کنند در حالی که چنین نیست. به عنوان مثال، اگر یک کاال یا خدمت دارای کیفیت هیجان انگیز باشد، اما فاقد کیفیت مورد انتظار 

یا کیفیت بیان شده، اثر کیفیت بیان شده طبق مدل نخواهد بود. 

استفاده از مدل کانو در تحقیق کاربردی برای سنجش میزان رضایت مشتریان خودرو سمند در استان یزد:
برای این منظور از جامعه آماری مشتریان خودرو سمند که در شش ماه نخست سال 88 به نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان یزد مراجعه کرده اند یک 
نمونه220 نفری به منظور جمع آوری اطالعات و تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند. برای سنجش میزان انتظار مشتریان از هر یک از ویژگی های تولیدی و 
خدماتی، و همچنین به منظور سنجش میزان رضایت آنها، از طیف لیکرت )از خیلی کم تا خیلی زیاد( در این تحقیق استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و 
برای سنجش شکاف بین شاخص ها از آزمون های آماری مانند )t-Student( استفاده شده است و در نهایت برای یافتن مولفه های بحرانی )به عنوان ورودی 

های مدل کانو( از ماتریس انتظار استفاده شده است.

منابع :
-       پایان نامه کارشناسی ارشد رضا کاوندی )1388(، دانشگاه یزد

-       ماهنامه اندیشه گستر سایپا آذر و دی)1387(
-      صفاری نژاد، میثم )1387(، نگرشی بر مدل های سنجش رضایت از مشتری، موسسه کتاب مهربان نشر.
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مقـــاله

چگونه مشتریان خود را بهتر بشناسیم؟          
: سید مصطفی نورالدین:  اغلب مشتریان ما کسانی هستند که وجود عیب / عیوب در خودروی ایشان محرز شده است و برای رفع آن / آنها به 
نمایندگی های مجاز مراجعه کرده اند. افرادی از تمامی اقشار جامعه با تمامی تفاوتهایی که در نوع بشر اجتناب ناپذیر است. البته با همه تفاوت ها در دو چیز با یکدیگر مشترکند:

1- محصول معیوب ما را دارند و  2- از بروز این نقصانی به شدت نگران و ناراضی اند.
مهم نیست که خرابی از کجا نشأت گرفته باشد و مقصر این خرابی چه کسی باشد. مهم این است که با یک مشتری ناراضی مواجهیم. کسی که برای استفاده مستمر 
خودرویی را خریداری کرده و اآلن قادر به بهره برداری از آن نیست و فعاًل، ما را به عنوان مقصر اصلی می شناسد و احتمااًل به اعتماد او نسبت به محصول ما و وجهه ما 

خدشه وارد شده است. 
اکنون جلب نظر و کسب اعتماد مجدد او مهمترین وظیفه ماست.

پیشتر گفتیم که ما معمواًل با مشتری ناراضی مواجه هستیم. کسی که خودروی ساخت شرکت ما را خریده است و اغلب به علت نقصانی در محصول به 
ما مراجعه کرده است. حال خواسته او مشخص است. او خواستار رفع عیب/ عیوب در اسرع وقت، با بهترین کیفیت )قطعه، خدمت( و پایین ترین قیمت است. 
عالوه بر نیازهای اولیه و اساسی مشتریان توجه نمودن و برآورده ساختن نیازهای پنهانی و گاه نامشخص مشتریان همچون امنیت احساسی، اعتماد، اطمینان 
خاطر، احساس ارزشمندی و احترام، ابراز محبت وجود تسهیالت و تجهیزات فیزیکی و ... در برانگیختن احساسات مشتری و تأمین نیازهای روانی او بسیار 
تأثیرگذار است و ارتباط طوالنی مدت با مشتری را تضمین می کند. این نوع از رابطه قطعاً باعث وفاداری مشتری می شود و وفاداری رفتار حمایتگرانه مشتری 
از ما را به دنبال خواهد داشت. نباید هیچگاه حتی برای یک لحظه از تأثیر مثبتی که می توان بر ذهن مشتری گذاشت و تجربه خوبی که می توان برای او 
خلق کرد، غفلت نمود. رقبای ما هوشمندانه در انتظار بروز چنین لحظه هایی از سوی ما هستند. مشتریان بی قرار ما تنها هنگامی راضی می شوند که ما نیازها 
و خواسته های آنها را به خوبی شناسایی کنیم و با ارایه خدمات مورد نظر آنان نسبت به برآورده کردن آنها اقدام کنیم. اما اگر مشتریان شاد و وفادار می خواهیم 

باید خدمات ارایه شده از سوی ما فراتر از خواسته ها و انتظارات مشتریان باشد.

اصل چهارم:
 تأمین نیازهای روانی

اصل پنجم:
 کیفیت کاال/ خدمت

کیفیت ویژگی های خاص یک فرآورده )کاال/ خدمت( است که باعث تمایز یک سازمان از سازمانهای دیگر می شود. برای مشتریانی که به شرکت های 
خدمات پس از فروش خودرو و نمایندگی های وابسته به آنها مراجعه می کنند کیفیت عبارت است از »تشخیص درست عیب/ عیوب خودرو« و »استفاده 
از قطعات اصل در فرآیند تعمیر«. عالوه بر این باید توجه داشت که مشتری از لحظه پذیرش خودرو تا زمان ترخیص آن در جستجوی نقاط ضعف و قوت 
مجموعه ماست عالوه بر این مشتری به دنبال دریافت خدمات با کیفیت و قابل اتکا می باشد. لطفاً همواره به این مطلب توجه داشته باشیم که کیفیت آن 
چیزی نیست که ما به مشتریان خود ارایه می دهیم، بلکه کیفیت چیزی است که مشتریان پس از دریافت کاال یا خدمت آنرا »درک« می کنند. طبیعی است 
که اگر این درک دقیقاً منطبق با انتظارات مشتری باشد، مشتری راضی، اگر پایین تر از انتظار او باشد مشتری ناراضی و چنانچه بیشتر از حد انتظارات او باشد 
مشتری بسیار راضی خواهد بود. عامل کیفیت تأثیر بسیار مهمی در خوشنامی برند ما دارد و خاطره خوشی را در ذهن و قلب مشتری به جای می گذارد. ارایه 

کاال و خدمت با کیفیت از شروط اولیه ماندگاری در حوزه کار و کسب است.

اغلب مشتریان ما از اینکه نمی توانند به سادگی و آسانی نسبت به اخذ نوبت پذیرش از طریق سامانه تلفن همراه، اینترنت، تلفن و یا حتی مراجعه حضوری 
اقدام کنند، گله مند هستند. طی فرایند پذیرش، اگر چه الزامی است اما باید توجه داشته باشیم که این مرحله به علت زمان بر بودن برای مشتری نگران کننده 
است. مضاف بر اینکه گاه مشتریان برای گرفتن یک خدمت ساده ساعت ها معطل می شوند و به همین سبب از ما رویگردان شده و به تعمیرگاههای متفرقه 

مراجعه می کنند. به یاد داشته باشیم که انسان های امروزی به واسطه هجمه تکنولوژیهای پیچیده و بی شمار بسیار عجول هستند.
یکی از دالیل اقبال مردم به شرکت های تاکسی آنالین مانند اسنپ و تپسی سرعت عمل فوق العاده و متمایز آنها در برآورده کردن نیاز مشتری نسبت 

به موسسات و آژانس های سنتی است.
یکی از دالیلی که در تقابل سنت و مدرنینه، اغلب مدرنینه غالب می شود بهره مندی مدرنینه از زیرساختهایی است که سادگی و سهولت و در نتیجه سرعت 

ارایه خدمت به مشتری را هدفگذاری کرده اند.
الزم است سازمان های خدمات پس از فروش جستجوی راههایی برای افزایش سرعت ارایه خدمات، حذف اقدامات غیر ضرور، کاهش نظام بوروکراسی 

و انجام اقدامات اصالحاتی به منظور ساده سازی امور را مورد توجه قرار دهند.

اصل ششم:
 سادگی و سهولت 

بخش دوم
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مقـــاله

به واسطه گسترش فضای مجازی و به تبع آن تبادل سریع اطالعات، مشتریان ما می توانند به آسانی از قیمت قطعه/ خدمت در تعمیرگاههای متفرقه 
مطلع شوند. درک قیمت عادالنه، منصفانه و مناسب بر رضایت مشتریان تأثیر بسیار زیادی دارد. اگر قیمت قطعه/ خدمت در شرکت/ نمایندگی ها باالست 
باید مشتری را در این زمینه توجیه نمود. مشتری همواره در پی پاسخ به این سئوال است که آیا قطعه یا خدمتی را که دریافت کرده ارزش هزینه پرداختی را 
داشته است یا نه. به ویژه هنگامی که مشتری با افزایش قیمت قطعه/ خدمت روبرو می شود این سئوال بیشتر تقویت می شود. لذا مشتری همواره در حال 
سنجش و قضاوت درباره قیمت های اعالمی از سوی ماست. اگر چه القاء منصفانه بودن قیمت به مشتریان کار ساده ای نیست لیکن تأکید بر اصلی بودن 
قطعات و تضمین کیفیت خدمات و گارانتی کردن آنها از راههایی است که می توان رضایت مشتری از قیمت های مرجع را حاصل نمود. اگر نتوانیم در این 

راه موفق عمل کنیم نه تنها رضایت مشتریان را از دست می دهیم بلکه برای خود بدنامی و در پی آن حذف از بازار را خریداری خواهیم کرد.

اصل هفتم: 
قیمت مناسب و منصفانه

اصل هشتم: 
لزوم اخذ بازخورد مشتریان

بازخورد مشتریان در واقع انجام مراحلی است که طی آنها نظرات مشتریان درباره کاال، خدمت یا عملکرد ما اخذ و مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار می گیرد. 
اگر در پی بهبود فضای کسب و کار و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود هستیم ناگزیریم سامانه های مختلف اخذ بازخورد مشتریان را طراحی و راه 
اندازی کنیم. اخذ بازخورد اگر با شیوه ای صحیح صورت گیرد عمیق ترین تأثیر را در خشنودی و رضایت مشتری خواهد داشت. بر پایه اطالعات بازخوردی 
مشتریان می توان بهترین و مناسب ترین تصمیمات را اخذ کرد چرا که این اطالعات واقعی و ارزشمند، بدون واسطه از خود مشتریان دریافت شده اند و لذا 

بسیار مفید و قابل اتکا هستند.

شاید اعتماد ارزشمندترین واژه و کلیدی ترین ابزار در پیشبرد اهداف باشد. اگر بتوانیم اعتماد مشتری نسبت به خود و سازمان متبوع خود را برانگیزانیم راه 
رسیدن به ذهن و قلب مشتری را هموار کرده ایم.

چگونه می توان در مشتری حس اعتماد را ایجاد کرد؟
هنگامی که مشتری ما را در نقش مشاوری امین که اطالعات جامع و کاملی را در اختیار مشتری قرار می دهد و به دنبال ایجاد رابطه برد – برد می باشد، 

بپذیرد، امکان جلب اعتماد او فراهم شده است.
شاید الزمه این امر افزایش ارتباط و خلق رابطه دوستانه باشد. همدلی می تواند ما را به این هدف برساند. در واقع همدلی خود را به جای مشتری قرار 
دادن، نگرانی و دلمشغولی های او را درک کردن، قضایا را از پنجره دید مشتری نگریستن و مشتری را در جایگاه خودش دیدن و رفتار مناسب با آن موقعیت 

را بروز دادن است.
همدلی پل ارتباطی ما با مشتریان است. اگر به دنبال موقعیتی مطلوب در کار و کسب هستیم باید مهارت همدلی را بیاموزیم و در ارتباط خود با دیگران از 
آن استفاده کنیم. طبیعی است که نبود همدلی باعث بروز حس بی اعتمادی، ناامنی و افزایش تعارض در تعامالت با دیگران خواهد گردید و چه نیکو سروده 

است موالنا که: 
ای بسا دو ترک چون بیگانگان                                          »ای بسا هندو و ترک همزبان   
همدلی از همزبانی بهتر است«                                          پس زبان محرمی خود دیگراست   

اگر چه مشتریان نیازمند همدلی، همدردی و همیاری هستند اما باید توجه داشت که همدلی الزاماً به معنی تأیید تمام یا حتی بخشی از گفته ها و خواسته 
های مشتری نیست.

اصل نهم: 
همدلی

اصل اصل ها: 
کارمندان دانا، توانا و با انگیزه 

برای دستیابی به اصول پیش گفته در محیط کسب و کاری که در آن همواره با تغییرات گاه شگرفی روبرو هستیم تنها و تنها می توان به منابع انسانی قابل 
و متعهد تکیه کرد. کارکنان مستعد، متخصص و با انگیزه ای که در صف جلویی ارتباط با مشتریان قرار دارند و می توانند با کاربرد کلمات و واژگان مناسب و 

انتخاب لحن درست حس اعتماد و اطمینان را به مشتری منتقل کرده و از او یک مشتری وفادار بسازند.
برخورد پدرانه و مسووالنه در برابر مشتری، ایجاد حس همدلی و همیاری با او و در عین حال توانایی بر طرف کردن توقعات و انتظارات مشتری را داشتن، 
وابسته به کیفیت نیروی انسانی است. نیروی انسانی همان کسی است که اصطالحاً می تواند سازمان را از زمین بلند کند و یا آن را به زمین بزند. اگر در پی 

ایجاد و حفظ یک محیط کار و کسب ایده آل و پویا هستیم باید در پی جذب، ارتقا و نگهداشت نیروهای مناسب باشیم.

13
فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 8|  بهار 97



14

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 8|  بهار 97

مقدمه : 
در این مقاله سعی شده به موضوع اقتصاد خدمات فروش و پس از فروش خودرو و راهکارهای افزایش بهره وری و اثر بخشی در کشور 
پرداخته شود. نظر به اینکه صنعت خدمات خودرو در کشور عزیزمان صنعت جوانی بوده و در مرحله بلوغ قرار دارد لذا با توجه به  شرایط حاکم 
در اقتصاد و همچنین صنعت خودرو در دوران تحریم و پسا تحریم، شاهد تغییرات بسیاری در طول چند سال اخیر بوده ایم که میتوان به 
جرات از آن بعنوان نقطه عطفی در صنعت خودرو یاد کرد. البته این تغییرات  با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده و همچنان ادامه دارد، 
لذا درک موقعیت کنونی برای صاحبان صنایع مربوطه، شناخت نقاط قوت و ضعف و بهره برداری از فرصت های در حال شکل گیری بسیار 

حائزاهمیت بوده و اگر حیات این صنعت را در گرو این مهم بدانیم غلو نکرده ایم.

مبانی نظری: 
موضوع اقتصاد در خدمات فروش و پس از فروش خودرو از این جهت مهم به نظر می رسد که تا قبل از بروز تغییر در شرایط اقتصادی 
ذکر شده درکشور، ذهنیت بسیاری از دست اندرکاران خودرو، از سازمان فروش خودرو به عنوان واحدی اقتصادی و از سازمان خدمات پس 
از فروش بعنوان واحدی مصرف کننده و سربار هزینه یاد می شد و این نوع دید باعث بروز نوعی عقب ماندگی به لحاظ شکل و محتوا در 
صنعت خودرو در کشور گردید. کما اینکه از سالیان گذشته کشورهای توسعه یافته از مقوله تولید و ارایه خدمات و همچنین توسعه آن در جهت 
تولید ثروت استفاده شده و تمامی صنایع مرتبط با مشتری نهایی به عنوان منابع سرشار از ثروت قلمداد گردیده و با توجه به ویژگی خدمات 

مقـــاله

اقتصاد خدمات فروش و پس از فروش خودرو 

نویسنده : حمیدرضا زارعی پاک 
zarei@assancar.ir 

: مهند   س حمیدرضا زارعی پاک از جمله کارشناسان صنعت خود   رو است. ایشان د   ارای بیش از 14 سال 
تجربه فعالیت در سازمانهای فروش و خدمات پس از فروش خودروهای سواری و تجاری در سمت هایی همچون مدیرعاملی و  قائم مقامی 
در شرکت ها و هلدینگ های بخش خودروهای سواری هستند   . ایشان همچنین مدرس و مشاور خدمات پس از فروش در برخی از 
شرکتهای خودرویی می باشند و د   ر زمینه تاسیس Start Up های ارایه خدمات نوین به خودروهای سواری نیز فعالیت د   ارند   . آنچه د   ر پی              
می آید    مقاله ای است که توسط ایشان تهیه و تنظیم و به د   فتر نشریه  ارسال شد   ه است.  با تشکر از 

مهند   س زارعی پاک شما عزیزان را به خواند   ن این مقاله د   عوت می کند   .
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مقـــالهمقـــاله

در الیتناهی بودن آن صاحبان صنایع اقدام به تولید ایده به جهت دست یابی به حداکثر رضایتمندی مشتری و بقای سازمان خود کرده 
اند. امروزه در تمامی جوامع پیشرفته  به خدمات پس از فروش به عنوان واحدی استراتژیک  جهت ایجاد بهره وری، تولید ثروت و ایجاد 
وفاداری در مشتریان پرداخته می شود. ایجاد روشهای گوناگون در ارتباط با مشتری مانند:  اتصال ارتباط بین واحد های فروش و خدمات 

پس از فروش به جهت ایجاد هماهنگی، ایجاد سازو کاری جهت ترویج هوش تجاری در سازمان خود و بین تک تک اجزا.

یافته های پژوهش: 
رشد صنعت خدمات در مشاغل گوناگون و بیشتر جوامع پیشرفته دنیا از سالهای دور مورد توجه بوده و در تولید ثروت نقشی فعال داشته  
به طوریکه در سال 2012 کشور آمریکا از مجموع 15/829تریلیون تولید ناخالص داخلی بیش از 79/6 درصد از محل رشد ارایه خدمات 
درآمد داشته است و همواره رشد این صنعت مورد بازبینی و اصالح فرآیند جهت بهره وری بیشتر قرار دارد. برای حصول این نتیجه می 
بایست در سازمانهایی که با مشتری سروکار دارند هوش تجاری به کارگرفته شود . مدیران می توانند اطالعات ردیف های هزینه سازمان 
را در قسمت های مختلف استخراج کرده و بدانند که هزینه ها چه تاثیری در بهره وری و رضایت مشتری دارند. در نهایت با شناسایی     
هزینه های غیر مرتبط و پیش بینی تغییرات آینده و انتخاب راه حل مناسب، درآمد خالص را افزایش داده و تمرکز بیشتری در بودجه های 
واحد تحقیق و توسعه داشته که در نهایت منجر به ارائه فروش بیشتر کاال و خدمات  و حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان بیشتر از رقبا 

به سمت خود گردند. در ابتدا به طرح چند موضوع می پردازیم: 

جایگاه کشور ما در گسترش خدمات در عرصه فروش و پس از فروش 
در کشور ما، اغلب درک درستی به لحاظ لغوی و عام از کلمه خدمات نداشته و از رسته خدمات بعنوان رده های پایینی از مشاغل یاد 
می شود و فقط در سطح برآورده کردن حداقل نیاز فعلی مشتریان ارایه شده و از آن به عنوان واحدی با قابلیت ارایه خدمات نامحدود و پیش 
بینی نیازهای آتی مشتریان و همچنین حصول درآمد های قابل توجه یاد نمی شود. در صورتیکه امروزه سازمانهایی در محیط رقابتی موفق 
خواهند بود که از حوزه فعالیت خدماتی خود درک وارزیابی عمیق تری داشته و برای خود مزیت های رقابتی بیشتری فراهم سازند که این 

مهم در صحنه عرضه خدمات از قابلیت های انکار ناپذیری برخوردار می باشد.
در عصر حاضر تنها تمرکز بر وقایع و بررسی اطالعات گذشته چندان کار ساز نیست، بلکه بررسی دقیق محیط و کسب اطالعات از 
رخدادهای نو ظهور است که حیات سازمان را استمرار می بخشد. برای مثال استفاده عامه مردم از خدمات در بستر الکترونیکی را نسبت به 
سالیان گذشته بپردازیم، شاهد نوعی جهش یادگیری در نسل جوان و انطباق پذیری بزرگی در نسل میانسال خواهیم بود که باعث کم رنگ 
شدن برخی از کار و کسب ها و بروز کار و کسب های جدیدی هستیم که البته صاحبان ایده وکار وکسب های نوظهور توانسته اند درک 
درستی از تغییرات و نیازهای مخاطبان خود را داشته باشند )الزم به ذکر است که در زمینه خدمات فروش و پس از فروش خودرو بروز این 

تغییرات بسیار بیشتر از صنایع دیگر می باشد که از نام بردن آنها خودداری می شود(.

با توجه به چشم انداز اقتصادی کشور، در افق 1404 تا چه حد امکان رشد خدمات دیده شده است؟
با مطالعه سند چشم انداز اقتصادی کشور در افق 1404، درک دقیقی از وضعیت کنونی ارایه خدمات در کشور و تغییرات مورد نیاز آن 
حاصل نمی شود. برای ایجاد تغییرات مثبت نیاز به شناسایی وضع موجود و همچنین بررسی نقاط قوت و ضعف، تهدید و فرصت ها جدید  

می باشد. به برخی از آمارها دقت کنیم: 
-  در سال 93 یک سوم رشد اقتصادی کشور مرهون صنعت خودرو در کشور بوده )البته فقط فروش خودرو(.

- طی گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در سال 94 شاهد سقوط حدود 12 درصدی کیفیت خدمات ارائه شده در 
نمایندگی های مجاز فروش و پس از فروش بوده ایم. البته ممکن است این کاهش به علت اعمال دستورالعمل جدید شرایط ضوابط و 
ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو ویرایش4 باشد که درآن شاخص ارزیابی نسبت به ویرایش قبلی، سختگیرانه تر در نظر گرفته 

شده است.



16

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 8|  بهار 97

-  روزانه شاهد حدود 12500  پذیرش خودرو در حدود 2150 نمایندگی پس از فروش  در خودروهای سواری در کشور هستیم.
-  به طور میانگین در هر نمایندگی بیش از 10 نفر نیروی فنی در کشور فعالیت می کنند که طبق آمار غیر رسمی، ریزش این تعداد سرمایه 

انسانی تا 30 درصد به طور میانگین رسیده است.
-  درصد نیروهای صف و ستاد در نمایندگی های مجاز طبق بررسی میدانی به عمل آمده 2 )صف(به 1 )ستاد( می باشد!

- کمترین سطح  انطباق با الزامات اجرایی را در بین شرکت های خودرویی سواری سبک از آن واردکنندگان این محصوالت  می باشد.
- تعداد زیادی از پرسنل از قابلیت های سیستم ارتباطی شرکت مطبوع خود یا بی اطالع هستند و یا از آنها استفاده نمی کنند و اساساً نرم 

افزارهای موجود به هیچ عنوان پاسخگوی سرعت عمل مورد نیاز و همچنین پویایی الزم نبوده و غالباً سنتی هستند.

جمع بندی: 
 با بررسی اجمالی آمارهای مذکور در بخش نیروی انسانی، به بهره وری پایین نمایندگی های مجاز پی می بریم که ناشی از نسبت نادرست 
نیروهای صف و ستاد بوده، نیروهایی که در میزان درآمد خالص سازمانهای فروش و خدمات پس از فروش نقش مستقیم دارند که در این 

زمینه می توان با ارتقاء سطح مهارت پرسنل در حوزه های:

 وظایف شغلی و فنی)افزایش کیفیت انجام وظیفه - تجربه حین کار از راه نشر اطالعات بقیه پرسنل(
 مهارت های عمومی )رایانه، ارتباط با همکاران(

 مهارتهای رفتاری و ادراکی )مذاکره، زبان بدن، ارتباط با مشتری( 

و همچنین با جذب نیروهای مستعد و توانمند سازی پرسنل بمنظور عدم جذب بی مورد نیروی کار و افزایش سود خالص عمل نمود.
-  در نگهداری از نیروهای صف و عملیاتی، با جابجایی های بیش از حد پرسنل و خارج شدن نیروهایی که مدت زمانی صرف آموزش و 
خطاهای ایشان شده و جایگزینی نیروهای جدید، سطح میانگین مهارت در سازمان بشدت کاهش یافته و به باال رفتن هزینه های مستقیم 
و غیر مستقیم منجر می شود که جا دارد در کنار قانونگذار نهادهایی مانند شرکت های ارزیابی و بازرسی کیفیت در زمینه نگهداری از سرمایه   

های انسانی برای شرکتها و فعالین بخش خدمات پس از فروش ایجاد انگیزه نمایند.
-  در سازمان های فروش و خدمات که مشتری نهایی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با پرسنل دارد و بعضاً دیده می شود که بعلت برقراری این 
ارتباط موفق مشتری جذب رقبا نشده، این نوع تغییرات به عدم اطمینان مشتری، باالرفتن هزینه های ناشی از خطاهای انسانی، عدم تمرکز 

مدیریت بر مباحث بازاریابی و مشتری مداری و نهایتاً منجر به ناکارآمد بودن سازمان خدماتی می گردد.
ذکر این نکته الزامیست که در حال حاضر و بروز تغییرات در نسل جدید و جوان جویای کار، میزان پرداختی کارفرما اولویت اول و یا تنها 
اولویت نبوده و پرسنل موارد دیگری همچون  را همواره مد نظر قرار می دهند که با تامین نسبی برخی از آنها پرسنل به سازمان وفادار می شود. 
از قبیل:  ایجاد جذابیت های بصری، حسن شهرت مجموعه و میزان موجه بودن محیط کاری، رهبر بودن مالک سازمان نه مدیر بودن ایشان، 
میزان نفوذ پذیری محیط کار در بین خانواده )مد نظر قراردادن نیاز پرسنل و تامین موردی ( بعضاً دیده شده که کارفرما می تواند با هزینه بسیار 

پایین تر ازآنچه در اثر تعویض پرسنل متقبل می شود نسبت به نگهداری از همکار خود اقدام کند. 
در دنیای امروز تاکید بر رضایت مشتری درونی )سرمایه های انسانی( سازمانهای مشتری مدار شده که در صورت نیل به این مهم مشتری 

بیرونی و نهایی نیز بواسطه عملکرد مطلوب مشتری درونی رضایت داشته و وفادار خواهد بود.
- در بخش تعداد پذیرش هر نمایندگی که در حال حاضر بطور میانگین کمتر از 10 دستگاه در روز می باشد، با فرض اینکه هر نمایندگی 
حداقل  600 متر مربع برای خدمات پس از فروش اختصاص داده است، ظرفیت خالی هر نمایندگی با در نظر گرفتن ساعات استاندارد برای 
تعمیرات و تعداد پرسنل، حدود 50% ظرفیت کاری هر نمایندگی به کار گرفته می شود، صرف نظر از اینکه در شهرهای بسیاری فضای 

اختصاص داده شده برای سازمان خدمات بیش از 1000 متر مربع و تعداد پرسنل بیشتر می باشد. 
با توجه به تعداد تعمیرگاه های غیر مجاز دارای پروانه کسب در کشور درک این نکته بیش از 2 برابر تعداد خودروهای پذیرش شده در 

نمایندگی های مجاز جذب این تعمیرگاه ها با ارائه خدمات محدود و با کیفیت پایین تر می شوند کار سختی نخواهد بود.
علت بروز این پدیده، عدم وفادار سازی پرسنل به سازمان می باشد. به تعبیری دیگر نمایندگی های مجاز فروش و خدمات در کشور به 
پایگاه های آموزشی و تست و خطا و هدر دادن سرمایه تبدیل شده که باعث ناکارآمدی درآمدهای خدماتی این مجموعه ها و از دست دادن 

مشتریان دایمی خود شده است. 
با بررسی اجمالی در مورد این سطح ریزش مشتری در حوزه فروش و خدمات، به عدم عملکرد مناسب برخی از شرکتها در جهت ایجاد 
باشگاه مشتریان کاربردی و ایجاد تعلق خاطر در ایشان پی برده می شود. اصواًل فروش یک خودرو به مشتری پایان فعالیت نبوده و تازه آغاز 
ارتباط است و سازمانها می توانند با بررسی برخی آمارها و استفاده از نرم افزارهای سبک، کاربردی و پویا در زمینه تحلیل در ارتباط با مشتریان، 
بررسی تماس های از دست رفته، ایجاد ارتباط بین تماسها و سوابق مشتریان  نسبت به اتخاذ رویه هایی جهت اصالح فرآیند برخورد با ایشان 

اقدام کنند. 

مقـــاله
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نتیجه گیری: 
در پایان مقاله و با عنایت به موارد یاد شده در صفحات قبلی، بر لزوم تکیه بر ایجاد ارتباط بین مشتری و سازمانهای فروش و خدمات پس 
از فروش در سطوح زیر تاکید شده و مواردی برای آشتی مجدد مشتری با سازمان عنوان می شود:  با ایجاد فرآیند خدمات در 3 سطح  خدمات 
قبل از فروش،  خدمات در حین فروش، خدمات پس از فروش. )ایجاد ارتباط سازمانی بین این 3 مرحله بسیار حائز اهمیت می باشد، به 
طوریکه از جزیره ای عمل نمودن واحدها جلوگیری شده و همه اطالعات از ابتدای فرآیند تا هر زمان که مشتری به سازمان مراجعه می کند 

در دسترس باشد(.
به کارگیری خدمات فراگیر مرتبط با خودرو، استفاده از مالتی مدیا و نرم افزار هایی مبتنی بر تلفن های همراه بطوریکه بخشی از نیازهای 
مشتریان در حوزه های فروش و خدمات تامین شود، تعیین استانداردهایی برای ارتباط با مشتری به نحوی که از گویش یا رفتار سلیقه ای 
کارکنان جلوگیری بعمل آید، در نظر گرفتن نیازهای مشتری در هر سطح و پیش بینی نیاز آینده وی با توجه به نیاز قبلی، ارائه خدمات تکمیلی 

مربوط به خودرو در فروش و خدمات پس از فروش از قبیل: 

1.  ارائه خدمات بیمه ای )همه خودروهای فروخته شده و سرویس شده پس از یک سال حداکثر نیاز به بیمه دارند(.
2.  ارائه خدمات پرداخت قبوض مربوط به خودرو )عوارض ، جریمه و امثالهم (.

3.  نمایش ، تشریح و تامین قطعات اضافی  و نصب آپشنهای مورد نیاز با استفاده مشتری از خودرو.
4.  تخصیص امکانات تست درایو محصوالت و مشخص نمودن این خودرو ها با عالئم استانداردی که در سطح شهر بیانگر ارائه این 

خدمات به صورت واقعی باشد.
5.  پیگیری واقعی از مشتری پس از خروج ایشان از سازمان و همچنین معرفی خدمات و محصوالت جدید به ایشان.

6.  ارائه خدمات در محل مشتریان، سرویس سریع، رپید سرویس و امثالهم که در شهرهای بزرگی همچون تهران که محدودیت های 
ترافیکی و زمانی بسیار حائز اهمیت می باشد.

7.  ارائه خدمات شستشوی داخل خودرو.
8.  تخصیص محل بازی کودکان در واحدهای خدمات پس از فروش.

9.  درآخر ایجاد تصویر سازمانی و خاطره خوب در بین اعضای خانواده مشتری، به طوریکه هر مشتری تبدیل به یک بلندگوی تبلیغاتی 
برای سازمان شود. برای مثال بجای ارایه تخفیف نقدی مستقیم به مشتری وفادار، ارایه یک بلیط شهربازی متناسب با تعداد خانواده مشتری 

و شغل ایشان.
10.  استفاده از تکنولوژی های نوین برای جذب نسل سوم در نمایندگی ها و خدمات قابل ارایه.

                                                                                                                                                     با آرزوی توفیق                                                                                                                                 
منابع:  

تجارب نویسنده در خدمات پس از فروش -  وب سایت نشریه  JDpower - گزارشات منتشره از سوی نهادها و شرکتهای خودرویی و وب سایت ویکی پدیا

مقـــالهمقـــاله
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نکاتی برای برند سازی از

ظاهری 
حرفه ای 

داشته باشید

از افراد منفی باف دوری کنید

اولین موضوعی که از 
دیگران  بر  سوی شما 
تاثیر مستقیم میگذارد 

ظاهر شماست.
باشید  داشته  یاد  به 
ارتباطات  ادامه  که 
تابع  دیگران  با  شما 
برداشت  اولین  همین 

خواهد بود.

صداقت داشته باشید 
تا آرامش هم داشته 

باشید. اگر می خواهید 
مطلبی مشخص 

نشود دروغ 
نگویید. 

          می توانید  
       آنرا بیان نکنید.

این  به  را  شما  افکار  اطرافیان 
سو و آنسو می برند. اگر مثبت 
منفی  اگر  و   .... باشند  اندیش 
باف.... انتخاب باز هم با شماست.

پیشروی یا پسرفت!
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نحوه برخوردتان را 
بسنجید

تواند  می  نخست  برخورد  نحوه 
مختلف  های  موقعیت  به  بسته 
تغییر کند. اما خب آنچه که همیشه 
مورد قبول همه خواهد بود را در 
نظر بگیرید. مودب بودن در همه 
فرهنگ ها مورد استقبال و احترام 
را  احترام  حفظ  فاکتورهای  است. 

درنظر داشته باشید.

در همه حال 
صداقت داشته 

باشید

خودتان!
آرش فراهانی:  امروزه برند سازی از خودتان برای توسعه ابعاد شخصیتی- اجتماعی و پیشرفت شغلی 
و درواقع شناسانده شدن اجتماعی شما ضروری است. بیان این که شما که هستید و چه توانمندی هایی 
انجام  دهید، به شما کمک خواهد کرد که فرصت های بهتری برای  دارید و چه کار هایی را می توانید 

دستیابی به موفقیت بیشتر در ارتباطاتتان بدست آورید.
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یادگیری مداوم را

دانسته ها را به

همیشه آنالین 
باشید

فراموش نکنید

پروفایل سازی کنید

همیشه در دسترس بودن باعث 
می شود که الاقل فرصت هایی 
که پیش می آیند نسوزند و به 
مغازه  مثل  نشوند.  موکول  بعد 
ای شبانه روزی در ذهن ها حک 

شوید.

مجازی  دنیای  در  شما  خانه 
به  منسوب  صفحه  کجاست؟ 
رزومه  اطالعات  حاوی  که  شما 
ای از شماست می تواند تصویر 
روشنتر  دیگران  برای  را  شما 

کند.
شناخته  و  امن  های  محیط  در 
برای  مجازی  فضای  شده 
و  بسازید  پروفایل  خودتان 
آدرسش را به اشتراک بگذارید. 
اگر شد سایت شخصی بسازید.

در  دارید  که  را  دانشی  اگر 
از  کنید،  بیان  درستی  محیط 
دیگران نیز مطالبی می شنوید 
همین  تمرین  کمی  با  که 
انتقال  برای  خطی  ها  شنیده 
خواهد  جدید  دانش  به  شما 
بود. خاطر جمع باشید که اکثر 
دانشی را که دارید دیگران نیز 
بخل  آن  نشر  در  پس  دارند 

نورزید تا برد کنید.

از  نکنید  نو  را  اگرعلمتان 
روز  علم  دانایان  چرخه 
کسی  شوید!  می  حذف 
کهنه  های  حرف  خریدار 
که  همانطور  نیست.  علمی 
شما  کند  می  پیشرفت  علم 
نیز باید پیشرفت کنید. حتی 
اندکی! همین اندک ها وقتی 
شوند  روبرو  استمرار  با 
حجم  چه  که  دید  خواهید 
کنند.  می  ایجاد  را  بزرگی 
مهم  تمرین  برای  ابتدا  در 
که در چه موضوعی  نیست 
اینکه  از  پس  میگیرید.  یاد 
یادبگیرید  که  گرفتید  یاد 
پس  کنید.  عمل  هدفمند 
را کوچک  این موضوع  لطفا 

نشمارید.
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اشتراک
بگذارید

از  آزاد  برداشتی 
منابع اینترنتی
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مقـــاله
20

مقاله کوتاه

زمانی که گفته می شود دو اتومبیل بر یک پلتفرم ساخته شده  است در واقع این موضوع مطرح می شود که خودروهای مد نظر از یک سری تکنولوژی ها و شاخصه های 
از پیش تعیین شده برای ساخت استفاده کرده اند. پلتفرم در واقع شالوده و پایه طراحی یک خودرو به حساب می رود که طراحان خودرو باید از آن پیروی کنند. کمپانی های 
خودروسازی بزرگ معموال مسوول ساخت این پلتفرم ها بر اساس تکنولوژی و سیستم های موجود در صنعت اتومبیل سازی هستند؛ از همین رو فقط برخی از خودروسازان 
پلتفرم های مخصوص خود را دارند و بسیاری از دیگر از نمونه های از پیش تولید شده استفاده می کنند. به همین دلیل ممکن است دو خودرو از دو کمپانی متفاوت یک پلتفرم 

داشته باشند.

پلتفرم خودروها شامل چه قسمت هایی می شود؟
جواب سوال باال کمی پیچیده تر از آن چیزی می باشد که ممکن است به ذهنمان برسد. در واقع زمانی که یک پلتفرم در حال طراحی است، شاخصه های بازار و همچنین 
سیستم ها و فناوری های موجود بر روی قسمت های مختلف آن تاثیر خواهد گذاشت.همچنین کمپانی های اتومبیل سازی، ممکن است نیاز متفاوتی نسبت به یک پلتفرم داشته 
باشند؛ از همین رو نمی توان مجموعه قطعاتی را به صورت ثابت به پلتفرم القا داد. اما زمانی که به پلتفرم های امروزی در صنعت خودروسازی نگاهی می اندازیم، متوجه خواهیم 
شد قطعاتی همچون پیشرانه، گیربکس یا همان جعبه دنده، شاسی و سیستم انتقال قدرت، یک پلتفرم را تشکیل داده اند. البته پیشرانه یا همان موتور خودرو معموال توسط 

خودروسازان تغییر می کند و به نحوی نمی توان از لحاظ مکانیکی پیشرانه را جزئی از پلتفرم خودرو نام برد.
در بسیاری از مواقع یک خودرو با چندین پیشرانه تولید می شود؛ به همین دلیل می توان موتور خودروها را فقط از لحاظ فرمیک به عنوان بخشی از یک پلتفرم برشمرد.

طراحی و ساخت پلتفرم ها چه فوایدی دارد؟
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا خودروسازان از یک پلتفرم برای ساخت و طراحی چند اتومبیل استفاده می کنند؛ جواب این سوال ساده است و آن هم 
ایجاد شرایط و بستر تولید انبوه می باشد. انقالب صنعتی در اروپا و افزایش نیاز جوامع مختلف به محصوالت پیشرفته از اصلی ترین دالیل بوجود آمدن تولید انبوه در صنایع 
مختلف بود. صنعت خودروسازی نیز از این موضوع مستثنی نیست و برای اینکه بتواند به نیاز جوامع پاسخ دهد، به یک پایه و اساس برای طراحی و ساخت محصوالتش 
احتیاج داشت. ساخت پلتفرم های از پیش تعیین شده از اواسط قرن 20 و پس از جنگ جهانی دوم سرعت گرفت؛ در ابتدا هر خودروساز فقط پلتفرم های محصوالت خودش 
را می ساخت، اما کم کم با افزایش نیاز جوامع مختلف به وسایل نقلیه، فقط برخی از کمپانی های فعال در این حوزه اقدام به طراحی و ساخت پلتفرم ها کردند. این عمل باعث 
شد که طراحان و مهندسان صنعتی بر یک پایه مشخص اقدام به ساخت و تولید یک خودرو کنند و این موضوع خودروسازان اجازه می داد در حداقل زمان و با هزینه ای کمتر 

از قبل، اقدام به تولید چند خودرو به صورت همزمان کنند.                 
                                                                                                                                                              منبع:

 www.persiankhodro.com
www.mikeno.de

: گاهی واژه های پرکاربردی را در زندگی روزمره می شنویم که بدون دانستن معنی دقیق آنها 
ما هم در مکالماتمان آنها را به کار می بریم. احتماال شما هم کلمه »پلتفرم« را فراوان شنیده اید، کلمه ای که 
در صنایع مختلف می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به طور کلی پلتفرم را می توان یک پایه و اساس از قبل 

طراحی شده برای ساخت و تولید در صنایع مختلف دانست.

پلتفرم در خودروسازی به چه معنی است؟
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قوانين مجموعه ای از د   ستورالعمل ها هستند    كه از سوی سازمانها تد   وین و به اجرا گذارد   ه می شوند    تا 
به عنوان یک ميانجی د   ر پيوند   های اجتماعی بين مرد   م عمل كنند   . بر این اساس قوانين تنظيم كنند   ه رفتار 
بيشتر  نيز  تنظيم كنند   ه ها  این  به  نياز  تر شود     پيچيد   ه  و  بيشتر  انسانها  آد   می است. هر چه روابط ميان 

خواهد    شد   . از طرفی حقوق هم مجموعه ای از قواعد    و مقرراتی است كه نظم اجتماعی را تأمين می كند   .

مرد   م  حقوق  احقاق  برای  کشور  اجتماعی  سازمان  بزرگترین  عنوان  به  د   ولت 
قوانین را تد   وین می کند    و با تعیین حد    و مرز و تالش برای آشنایی مرد   م با حقوق 
خود   ،  می کوشد    تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، بستر زند   گی مطلوب 

تر مرد   م را فراهم کند   .
یکی از این قوانین »قانون حمایت از مصرف کنند   گان خود   رو« است که آیین 
نامه اجرایی آن د   ر تاریخ 1395/01/22 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید   ه 

است.
برای آشنایی مخاطبین محترم با حقوق خود    و یاد   آوری انجام 
نامه  آیین  این  تبیین  با  تا  ایشان،  می کوشد     از طرف  تکالیف و تعهد   ات متقابل 
اجرایی ذی نفعان را برای ارایه و د   ریافت خد   مات پس از فروش مطلوب تر یاری 

د   هد   .

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنند   گان خود   رو

 آشنایی با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنند   گان خود   رو

با قانون

ماد ه 23 - عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده، خدمات 
ارایه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزارکیلومتر، هرکدام زودتر فرابرسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، 

هرکدام زودتر فرابرسد ضمانت نماید.

 ماده 24 - نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب دیگری دارد، 
قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. درصورت عدم 

موافقت مصرف کننده، مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستند سازی شود.
تبصره - نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت کند.

 ماده 25 - چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده )3( قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاری و یا عدم استفاده 
از قطعات استاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف کننده گردد، 

عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارت وارده می باشد.

 ماده 26 - تعداد نمایندگی های مجاز و واحد های خدمات سیار، براساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد.
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مشتری مداری اصولی ساده و بی دردسر 
دارد. تنها چیزی که باید در مسیر بی انتهای 
مشتری مداری به همراه خود داشته باشید 
صبر و حوصله می باشد. فراموش نکنید فن 
بیان شما یکی از همان ابزارهایی است که 
در مشتری مداری به درد می خورد. فن بیان 

جادو می کند! 
توانید  می  خود  گفتار  از  استفاده  با  شما 
مشتری غیر مصمم در خرید را نسبت به کاال 
یا خدمات خود متمایل کنید. بنابراین همه چیز 
به خود شما بستگی دارد. این که با استفاده از 

اصول مشتری مداری به دنبال وقوع اتفاقات 
که  این  یا  باشید  سودآور  تحوالت  و  بزرگ 
نامناسب  برخورد  با  را  خود  اعتبار  و  ارزش 

برای همیشه پایمال کنید.

آشنایی با استراتژی های مشتری مداری

استراتژی اول: ساخت مشتریان وفادار و 
مادام العمر

اولین چیزی که باید در مشتری مداری هدف شما 
قرار بگیرد ایجاد حس مشتری مداری در مشتریان است. 

وفاداری را با برقراری ارتباط چشمی با مخاطبان می 
توانید احساس کنید؛ اما برای ساختن این حس الزم 

است به نکات زیر دقت داشته باشید:

آزادی فکری و رفتاری برای کارمندان 
خود ایجاد کنید

منظور از آزادی فکری این است که کارمند مجبور 
نباشد برای هر حرکت خود از شما اجازه بگیرد و یا دائما 
از شما بپرسد گفتن این جمله به مشتری درست است یا 

نه. به کارمندان آزادی فن بیان را هدیه کنید.

22

: هر کسب وکاری، کوچک یا بزرگ وابسته به رکن اساسی خود یعنی مشتری می باشد. با وجود 
این که همه ما می دانیم بودن کسب وکار منوط به بودن مشتری است اما باز هم در اغلب موارد حق و حقوق مشتری 

را نادیده می گیریم. حق مشتری تنها دریافت کاال به ازای پرداخت نیست؛ بلکه از دید بازاریابان شان مشتری و حفظ 
احترام و تعامل دوستانه با او از خریدی که انجام می دهد اهمیت بیشتری دارد. به عبارت دیگر استراتژی های مشتری 

مداری مهم تر از اصول فروش در بازاریابی می باشد!

 استراتژی های مشتری مداریمقاله
 با فن بیان که هر کسی باید  بداند
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رضایت مشتری اولویت اول و آخر است
این که کارمند شما پیوسته به فکر جلب رضایت شما باشد هرگز نمی تواند رضایت مشتری را جلب نماید.

نام “مشتری” ورد زبانتان باشد
اگر همیشه در کنفرانس ها و جلسات به مسائل مالی و سود و زیان اشاره کنید فکر و ذکر کارمند نیز همین خواهد شد. اگر یک مدیر پیوسته روی خواسته 

هایش تاکید کند آن خواسته ها ملکه ی ذهن کارمند می شود و با توجه به همین اصول به مشتری رسیدگی می کند.
استراتژی دوم: صداقت در مشتری مداری

امانت داری از استراتژی های مشتری مداری است. همیشه طرفدار صداقت باشید. چه در انتقاد کردن از دیگران با اصول فن بیان و چه برای کسب وکار 
و مواضعی که منافع شما در میان باشد. از این رو همواره به نکات زیر در کسب وکار خود توجه کنید:

خدمات یا محصوالت را ضمانت کنید
همیشه مسئولیت آن چه که عرضه می کنید را بر عهده بگیرید. از زیر بار چیزی شانه خالی نکنید. حتی اگر حق با شما است می توانید ضوابط تعویض 

کاال یا ارائه گارانتی را برای مشتری با زبان نرم توضیح دهید. خود را قربانی فن بیان اشتباه نکنید.
مشتری را سر ندوانید!

مشتری با امید و آرزو های خود به شما مراجعه می کند. نگذارید وقتی که مشتری برای مطرح کردن مشکلش اختصاص داده است با جمالت کلیشه ای 
نظیر“با شما تماس می گیریم” و“ باید با سرپرست صحبت کنیم” تلف شود. همان لحظه که مشتری مراجعه می کند تیرخالص را بزنید و جواب قطعی بدهید!

خوش قول باشید و خوش قول بمانید
اگر به مشتری قول می دهید خسارت وارده را جبران کنید یا خدمات خود را با کیفیت تمام عرضه کنید به قول خود پایبند باشید. درگیر حاشیه نشوید و 

حرف هایی که با مشتری رد و بدل می شود را به یاد داشته باشید.

اله
مق

پس از انتشار مصاحبه آقای مهندس پورغفار در شماره 7 )زمستان 96( فصلنامه خدمت امروز با تیتر   لزوم ارایه خدمات مبتکرانه 
برای جذب مشتری، آقای نادر وهاب آقایی ضمن ارسال مقاله ای با عنوان آسیب شناسی خدمات فروش و پس از 
فروش در صنعت خودرو ایران، برای دفتر نشریه و ادای توضیحات حضوری و تلفنی گالیه داشتند که  مصاحبه شونده برای 
پاسخگویی به اغلب سواالت در طول مصاحبه خود، عینًا از مقاله چاپ شده ایشان استفاده نموده است. نشریه خدمت امروز پس از 
انجام بررسی های الزم به صحت اظهارات ایشان پی برده و با اعالم اینکه امکان سنجش آثاری از این دست برای هیچ نشریه ای 

امکان پذیر نیست، برای بهره مندی خوانندگان عزیز لینک ارجاع به مقاله ایشان به نشانی زیر را اعالم می دارد.

توضیح و اصالحیه پیرامون مطلب مندرج در شماره قبل
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استراتژی سوم: توجه مستمر به حس رضایتمندی مشتری
اغلب افراد میزان موفقیت در کسب وکار خود را با توجه به نرخ سود حاصل از فروش می سنجند. این در حالی است که از نظر بازاریابان و کارشناسان 
آن چه موفقیت نهایی شما را تعیین می کند میزان سودآوری و بهره وری شما نیست؛ بلکه چیزی است که نصیب مشتری شده است و او از آن بهره 

گرفته است. بنابراین موفقیت شما در گرو منافع مشتری می باشد.

بر این اساس و در اصول مشتری مداری به اصل اساسی رضایتمندی مشتری توجه می شود. 
جهت کسب رضایت مشتری همواره نکات زیر را به یاد داشته باشید:

روند پاسخ گویی را تسریع کنید
روند پاسخ گویی بیش تر در خرید غیرحضوری یا آنالین مطرح می شود. در این 
شیوه از خرید است که مشتری به صورت تلفنی خرید خود را پیگیر می شود یا احیانا 
مشکالت مربوط به مرسوله را با شما در میان می گذارد. مهم ترین وظیفه شما در 
این مواقع پاسخ گویی سریع به مشتری است. هر یک روز که مشتری با نارضایتی از 

خدمات معطل شود 1 درصد از رضایتمندی کاهش می یابد.

روی مشتریان وفادار بیش تر تمرکز کنید
با  باید  وفادار  مشتری  گوید  می  مداری  مشتری  های  استراتژی 

مشتری معمولی تفاوت داشته باشد.
 باید کاری کرد تا مشتری وفادار نسبت به خرید ترغیب شود؛ نه این که از انتخاب شما دلسرد شود.

استراتژی چهارم: متمایل کردن مشتری
کسب وکاری که با استراتژی های مشتری مداری به خوبی آشنا باشد می داند 
که رجوع مشتری به شما کسب درآمد از طریق خرید محصول توسط مشتری 

نیست؛ بلکه عرضه محصول با کیفیت از طریق شما به مشتری می باشد.
مشتریان انتظارات خاصی از خرید یک محصول دارند. مشتری نباید از انتخاب 
شما نا امید شود. باید بگذارید روزنه ای برای بازگشت مجدد او باقی بماند. به 
همین دلیل الزم است در عرضه محصوالت و خدمات خود به فاکتور های زیر 

توجه داشته باشید:

مقاله
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محیط فروش و عرضه خدمات
مشتری توقع دارد به محض ورود به مقر کسب وکار 

شما با محیطی تمیز، منظم و شیک و در عین حال 
کارکنانی حرفه ای و به ظاهر مرتب رو به رو شوند. 

از مشتری باید با روی باز استقبال کنید تا اولین 
حس او به بهترین حس نسبت به فعالیت شما 

تبدیل شود.

 

کیفیت در عرضه خدمات
مشتری باید کیفیت را به صورت همه جانبه حس کند. فن بیان شما در ارائه این کیفیت موثر است. شما می توانید به کار بردن عبارات ترغیب کننده 
و توام با فروتنی کیفیت مسئولیت پذیریتان را اثبات کنید و محصوالت نیز باید مطابق با استراتژی های مشتری مداری در نهایت کیفیت عرضه شوند.

تخصص و آگاهی در برخورد با مشتریان
مسلما پیش از خرید یک محصول سواالت متعددی از شما پرسیده می شود که اوال باید با صبر و احترام به آن ها پاسخ دهید؛ ثانیا باید نسبت به پاسخ 

خود اطمینان داشته باشید و جواب های خود را با قاطعیت به مشتری عرضه نمایید.

استراتژی پنجم: برخورد صحیح با مشتری شاکی
تحقیقات نشان داده است 9 نفر از هر 10 مشتری شاکی نظرات خود را حداقل با 20 نفر از اطرافیان خود در میان می گذارند. بنابراین در نحوه برخورد 

با مشتری شاکی باید به دو استراتژی های مشتری مداری توجه کنید:

پذیریش سخنان مشتری شاکی
اولین گام همفکر شدن با مشتری شاکی و پذیرش شکایت او می باشد.

شنیدن نقطه نظرات مشتری
برای جلب نظر مشتری تا آخرین کالم با او هم صحبت شوید و آرامش خود را حفظ کنید.

                                          جواد غفاری
www.daneshgahezendegi.com                                                        

اله
مق
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 بازخوانی وضعیت خد  مات پس از 
فروش خود  رو د  ر سه ماه 

چهارم سال 96

خالصه گزارش اندازه گیري 
رضایت مشتریان

از خدمات پس از فروش صنعت 
خودرو به گزارش شرکت بازرسی 

کیفیت و استاندارد ایران

26

گزارشگزارش
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

1www. co.irISQIwww. .co.irISQI

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

1

خالصه گزارش اندازه گیري رضایت مشتریان

از خدمات پس از فروش صنعت خودرو

(96سال اول سه ماهه )

96مرداد ماه 

ازارتحقیقات مشتري و ب

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

3www. co.irISQI

  شرکت 23 از مشتریان رضایت ،1396 سال اول ماهه سه در ایران استاندارد و کیفیت بازرسی شرکت از واصله اطالع حسب

 حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه شرکت 16 و سواري خودروهاي حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه

 نمونه عدادت زیر شرح به نهایت در که گرفته قرار سنجش مورد تلفنی پیمایش طریق از گیري نمونه کمک به کار خودروهاي

.است گردیده استخراج ذیل نتایج و شده اخذ

حوزه
96سه ماهه  اول سال 

تریانامتیاز تلفیقی رضایتمندي مش** امتیاز کارایی* امتیاز عملکردييامتیاز رضایتمندفراوانی

خدمات پس از فروش خودروهاي 
272867689805744712سواري

خدمات پس از فروش خودروهاي 
17549647803687678کار

نمایندگی در متعارف توقف زمان در خودرو مناسب تعمیر از است عبارت کارایی شاخص *

:تلفیقی امتیاز محاسبه نحوه **

عملکردي% ( 20)  ادراکی% ( 80)  امتیاز تلفیقی

27

گزارش

عملکردي% ( 20)  ادراکی% ( 80)  امتیاز تلفیقی

:تلفیقی امتیاز محاسبه نحوه **

نمایندگی در متعارف توقف زمان در خودرو مناسب تعمیر از است عبارت کارایی شاخص *

گزارش

خالصه گزارش اندازه گیري رضایت مشتریان

از خدمات پس از فروش صنعت خودرو

(96سال چهارم سه ماهه )

   و سواري خودروهاي حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه شرکت23 از مشتریان رضایت ،1396 سال چهارم ماهه سه در

 دمور تلفنی پیمایش طریق از گیري نمونه کمک به کار خودروهاي حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه شرکت17

.است گردیده استخراج ذیل نتایج و شده اخذ نمونه تعداد زیر شرح به نهایتاً که گرفته قرار سنجش

حوزه
96سه ماهه  چهارم  سال 

تریانامتیاز تلفیقی رضایتمندي مش** امتیاز کارایی* امتیاز عملکردييامتیاز رضایتمندفراوانی

خدمات پس از فروش خودروهاي 
293870703819757726سواري

خدمات پس از فروش خودروهاي 
16439676822728705کار

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 8|  بهار 97

97اردیبهشت ماه 

ازارتحقیقات مشتري و ب
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

9www. co.irISQI

(1000امتیاز از )ي خودرو هاي سوارعرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 
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.شرکت هایی با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
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 به نفر104601 است شده انجام مصاحبه سبک خودروهاي فروش از پس خدمات فرآیند خصوص در آنان با که 272867 مشتري مجموع از

  .باشد می ذیل شرح به باال فراوانی با انتقاد و پیشنهاد ده که اند نموده نظر ارائه باز صورت

درصد فراوانی

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراوانی

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراوانی شرح ردیف

8.3 21.7 22685 کمبود یا نبود قطعات یدکی 1

5.4 14.2 14855 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 2

4.2 10.9 11351 عدم انجام کار یا رفع ایراد 3

2.7 6.9 7247 کمبود تعداد نمایندگی 4

2.3 6.0 6324 گارانتیشامل دریافت هزینه از خودرو  5

2.3 6.0 6304 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشی 
بی مورد 6

1.6 4.1 4272 جوان و بی تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1.0 2.6 2700 برخورد نامناسب پرسنل و مسئوالن نمایندگی 8

0.8 2.1 2199 طوالنی بودن زمان تعمیرات 9

0.8 2,0 2123 عدم ارائه خدمات مناسب 10

(1000امتیاز از )ي خودرو هاي سوارعرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 

.شرکت هایی با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*

28

گزارش

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 8|  بهار 97

درصد فراوانی

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراوانی

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراوانی شرح ردیف

7.5 18.5 22186 کمبود یا نبود قطعات یدکی 1

4.8 11.8 14132 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 2

4.5 11.1 13351 عدم انجام کار یا رفع ایراد 3

3.4 8.3 9943 کمبود تعداد نمایندگی 4

2.9 7 8406
شی دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه ترا

بی مورد 5

2.1 5.1 6082 دریافت هزینه از خودرو شامل گارانتی و کارت طالیی 6

1.5 3.7 4481 جوان و بی تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1 2.6 3063 طوالنی بودن زمان تعمیرات 8

0.9 2.3 2779
د سخت بودن پذیرش و محدودیت در تعداد پذیرش و تعدا

عیوب 9

0.9 2.2 2681 برخورد نامناسب پرسنل و مسئوالن نمایندگی 10
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 به نفر119780 است شده انجام مصاحبه سبک خودروهاي فروش از پس خدمات فرآیند خصوص در آنان با که مشتري 293870 مجموع از

 .باشد می ذیل شرح به باال فراوانی با انتقاد و پیشنهاد ده که اند نموده نظر ارائه باز صورت
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

16www. co.irISQI

(1000امتیاز از )کار خودرو هاي عرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 
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.شرکت هایی با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

17www. co.irISQI

 باز صورت به نفر7144 است شده انجام مصاحبه کار خودروهاي فروش از پس خدمات فرآیند خصوص در آنان با که17549 مشتري مجموع از

  .باشد می ذیل شرح به باال فراوانی با انتقاد و پیشنهاد ده که اند نموده نظر ارائه

درصد فراوانی

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراوانی

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراوانی شرح ردیف

10.1 24.8 1775 کمبود یا نبود قطعات یدکی 1

5.8 14.2 1011 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 2

4.3 10.6 754 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشی 
بی مورد 3

3.3 8.1 578 عدم انجام کار یا رفع ایراد 4

3.0 7.5 533 کمبود تعداد نمایندگی 5

1.7 4.3 305 گارانتیدریافت هزینه از خودرو شامل  6

1.3 3.1 222 جوان و بی تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1.2 2.9 208 تفاوت هزینه خدمات و قطعات در نمایندگی هاي مختلف و یا 
تعمیرگاههاي بیرون 8

0.8 1.9 139 عدم ارائه خدمات در زمان گارانتی  9

0.8 1.9 133 طوالنی بودن زمان تعمیرات 10

(1000امتیاز از )کار خودرو هاي عرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 

.شرکت هایی با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*
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)زامیاد ( سایپایدك 

گواه

آریا دیزل موتور

متوسط صنعت

ماموت دیزل

عقاب افشان

ارس خودرو دیزل

(سنگین)زامیاد

بهمن دیزل

درصد فراوانی

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراوانی

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراوانی شرح ردیف

8.9 21.5 1461 کمبود یا نبود قطعات یدکی 1

6 14.4 980 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشی 
بی مورد 2

5 12.1 823 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 3

4.1 9.9 670 عدم انجام کار یا رفع ایراد 4

4 9.7 657 کمبود تعداد نمایندگی 5

1.4 3.3 222 تفاوت هزینه خدمات و قطعات در نمایندگی هاي مختلف و یا 
تعمیرگاههاي بیرون 6

1.1 2.8 189 جوان و بی تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1.1 2.7 180 طوالنی بودن زمان تعمیرات 8

0.9 2.2 150 دریافت هزینه از خودرو شامل گارانتی  9

0.8 2 138 برخورد نامناسب پرسنل و مسئوالن نمایندگی 10

 صورت به نفر6791 است شده انجام مصاحبه کار خودروهاي فروش از پس خدمات فرآیند خصوص در آنان با که مشتري16439 مجموع از
 .باشد می ذیل شرح به باال فراوانی با انتقاد و پیشنهاد ده که اند نموده نظر ارائه باز
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برنامه وفاداری چیست؟ 
:  برنامه های وفاداری تالش های سازمان یافته بازاریابی هستند که با دادن پاداش 
به رفتارهای خرید وفادارانه )رفتارهای سودآور برای سازمان( سعی در گسترش دادن آنها در 

مشتریان دارند. 

مقـــاله

برنامه های وفاداری تالش های سازمان یافته بازاریابی هستند که با دادن پاداش به رفتارهای خرید وفادارانه )رفتارهای سودآور برای سازمان( سعی در گسترش 
دادن آنها در مشتریان دارند. کسب وکار ها برنامه های وفاداری مشتریان را با دو هدف عمده پایه گذاری می کنند. مهم ترین هدف این نوع برنامه ها، دست یافتن به 
اطالعاتی در مورد عادات خرید مشتریان است. برای مثال در یک سوپر مارکت خاص می توان با استفاده از این برنامه ها فهمید که کدام کاال بیشترین مشتری را 
دارد و به این ترتیب آن کاال را در جایی قرار داد که دسترسی یافتن به آن توسط مشتری ساده تر باشد. هدف ثانویه این برنامه ها، ایجاد وفاداری در مشتریان است. 

اگرچه اکثر سازمان ها این طبقه بندی هدف اولیه و ثانویه را قبول دارند، برخی هم در این میان اولویت این اهداف را تغییر داده اند. 

برنامه های وفاداری برای مشتریان به چند شیوه مختلف ایجاد ارزش می کنند. اکثر این برنامه ها، برای مدت زمانی مشخص به مشتریان یک تخفیف مشخص 
)مثال 10 درصد( ارائه می کنند که این مدت مشخص می تواند از مدت زمانی کوتاه تا همیشه تغییر کند. برخی دیگر هم هستند که به مشتری تنها در برخی شرایط 
خاص تخفیف می دهند )برای مثال یک تخفیف 20درصدی زمانی که مشتری یک خرید ۲۰۰$ از سازمان کرده باشد(. برخی سازمان های دیگر هم به مشتری 
در قبال خریدی که انجام می دهد، امتیاز می دهند. امتیازهایی که در آینده می توانند به مشتری برای خرید از همان سازمان یا در شرایطی از سازمان های دیگر 

امکانات یا تخفیف خاصی بدهند. 

امروزه کارت های وفاداری رایج ترین نوع برنامه های وفاداری در دنیا هستند. این کارت ها در ظاهر کامال شبیه کارت های اعتباری بانک ها هستند و صاحب 
کارت را عضوی در آن برنامه وفاداری خاص می کنند. در آمریکا تقریبا 75 درصد مردم صاحب حداقل یک کارت وفاداری هستند و از این میان یک سوم جمعیت 

خریداران، صاحب دو کارت یا بیشتر هستند. این نوع کارت ها سیستمی از مدل کسب و کار وفاداری سازمان ها هستند. 

اکثر سوپر مارکت های زنجیره ای از کارت های وفاداری با نام کارت های جایزه یا کارت های سود استفاده می کنند. این برنامه های وفاداری مخصوص سوپر 
مارکت ها معموال به این شیوه کار می کنند که برای خرید برخی محصوالت خاص )که در فروشگاه مشخص شده است( به مشتریانی که کارت وفاداری دارند، 
تخفیف می دهند. مشتریان هم در قبال این تخفیف ها به سوپر مارکت اجازه دستیابی به عادات خریدشان را می دهند و به این ترتیب سوپر مارکت ها را قادر می سازند 
که بیشتر با نیاز های مشتریان آشنا شوند و بدانند هر مشتری چه نیازهایی دارد و به این ترتیب مشتریان سود آور را شناسایی کنند و سعی کنند آنها را در سازمان 
نگه دارد. اگرچه برخی مشتریان فکر می کنند که این برنامه ها به حریم خصوصی عادات خرید آنها تجاوز می کنند، هنوز هم استفاده از این کارت ها به این هدف 

به صورت بسیار گسترده در دنیا ادامه دارد. 

خطوط هوایی اولین سازمان هایی بودند که در دهه 1970 از برنامه های وفاداری استفاده کردند، این برنامه های وفاداری به شکل مایل های پرواز مکرر بودند و به 
این شکل کار می کردند که به مشتریان در قبال مسافتی که با این خطوط هوایی پرواز می کردند امتیازهایی می دادند که مشتری می توانست در پرواز های بعدی آنها 
را به بلیت تبدیل کند. البته برخی از این خطوط هوایی هم به مشتری اجازه می دادند که از امتیاز های جمع شده در یک سازمان دیگر استفاده کند. در دهه گذشته 
بسیاری از کسب وکار های غیر از خطوط هوایی هم برنامه وفاداری خودشان را با برنامه های وفاداری خطوط هوایی ترکیب کرده اند و به این ترتیب به مشتریان 

اجازه می دهند که امتیازهایی را که در قبال خرید محصوالت سازمان به دست آورده است، به بلیت هواپیما تبدیل کند. 

برنامه های وفاداری در پانزده سال اخیر در میان سازمان های گوناگون طرفداران بسیار پیدا کرده اند؛ چرا که مشتریان با دیدن این برنامه ها احساس خاص بودن 
می کنند و این باعث می شود که مشتری آن سازمان خاص بمانند. سازمان ها هم با دیدن این عالقه مشتریان سعی کرده اند هر روز برنامه های وفاداری بهتر و 
بهتری را طراحی کنند تا به این ترتیب بتوانند با متحمل شدن هزینه ای بسیار کم برای مشتریان ایجاد ارزش کنند. برای مثال با دادن امکان حرکت در خطوط 

خرید پر سرعت یا در اختیار گذاشتن مکان های پارک اتومبیل نزدیک به فروشگاه. 

در نهایت اینکه موفقیت یا شکست یک برنامه وفاداری در گرو استفاده ای است که آن سازمان در آینده از اطالعات جمع آوری شده برای بهبود سیاست ها یا 
برنامه های وفاداری اش می کند. بسیاری از سازمان ها در برنامه های وفاداری سود زیادی نمی بینند، در حالی که برخی سازمان های دیگر مانند eBay بخش اعظمی 

از موفقیت مالی شان را به استفاده مناسب از این برنامه ها نسبت می دهند. 
 www.wisegeek.com :سریما نازاریان منبع

برنامه های وفاداری تالش های سازمان یافته بازاریابی هستند که با دادن پاداش به رفتارهای خرید وفادارانه )رفتارهای سودآور برای سازمان( سعی در گسترش 
دادن آنها در مشتریان دارند. کسب وکار ها برنامه های وفاداری مشتریان را با دو هدف عمده پایه گذاری می کنند. مهم ترین هدف این نوع برنامه ها، دست یافتن به 
اطالعاتی در مورد عادات خرید مشتریان است. برای مثال در یک سوپر مارکت خاص می توان با استفاده از این برنامه ها فهمید که کدام کاال بیشترین مشتری را 
دارد و به این ترتیب آن کاال را در جایی قرار داد که دسترسی یافتن به آن توسط مشتری ساده تر باشد. هدف ثانویه این برنامه ها، ایجاد وفاداری در مشتریان است. 

اگرچه اکثر سازمان ها این طبقه بندی هدف اولیه و ثانویه را قبول دارند، برخی هم در این میان اولویت این اهداف را تغییر داده اند. 

برنامه های وفاداری برای مشتریان به چند شیوه مختلف ایجاد ارزش می کنند. اکثر این برنامه ها، برای مدت زمانی مشخص به مشتریان یک تخفیف مشخص 
)مثال 10 درصد( ارائه می کنند که این مدت مشخص می تواند از مدت زمانی کوتاه تا همیشه تغییر کند. برخی دیگر هم هستند که به مشتری تنها در برخی شرایط 
خاص تخفیف می دهند )برای مثال یک تخفیف 20درصدی زمانی که مشتری یک خرید ۲۰۰$ از سازمان کرده باشد(. برخی سازمان های دیگر هم به مشتری 
در قبال خریدی که انجام می دهد، امتیاز می دهند. امتیازهایی که در آینده می توانند به مشتری برای خرید از همان سازمان یا در شرایطی از سازمان های دیگر 

امکانات یا تخفیف خاصی بدهند. 

امروزه کارت های وفاداری رایج ترین نوع برنامه های وفاداری در دنیا هستند. این کارت ها در ظاهر کامال شبیه کارت های اعتباری بانک ها هستند و صاحب 
کارت را عضوی در آن برنامه وفاداری خاص می کنند. در آمریکا تقریبا 75 درصد مردم صاحب حداقل یک کارت وفاداری هستند و از این میان یک سوم جمعیت 

خریداران، صاحب دو کارت یا بیشتر هستند. این نوع کارت ها سیستمی از مدل کسب و کار وفاداری سازمان ها هستند. 

اکثر سوپر مارکت های زنجیره ای از کارت های وفاداری با نام کارت های جایزه یا کارت های سود استفاده می کنند. این برنامه های وفاداری مخصوص سوپر 
مارکت ها معموال به این شیوه کار می کنند که برای خرید برخی محصوالت خاص )که در فروشگاه مشخص شده است( به مشتریانی که کارت وفاداری دارند، 
تخفیف می دهند. مشتریان هم در قبال این تخفیف ها به سوپر مارکت اجازه دستیابی به عادات خریدشان را می دهند و به این ترتیب سوپر مارکت ها را قادر می سازند 
که بیشتر با نیاز های مشتریان آشنا شوند و بدانند هر مشتری چه نیازهایی دارد و به این ترتیب مشتریان سود آور را شناسایی کنند و سعی کنند آنها را در سازمان 
نگه دارد. اگرچه برخی مشتریان فکر می کنند که این برنامه ها به حریم خصوصی عادات خرید آنها تجاوز می کنند، هنوز هم استفاده از این کارت ها به این هدف 

به صورت بسیار گسترده در دنیا ادامه دارد. 

خطوط هوایی اولین سازمان هایی بودند که در دهه 1970 از برنامه های وفاداری استفاده کردند، این برنامه های وفاداری به شکل مایل های پرواز مکرر بودند و به 
این شکل کار می کردند که به مشتریان در قبال مسافتی که با این خطوط هوایی پرواز می کردند امتیازهایی می دادند که مشتری می توانست در پرواز های بعدی آنها 
را به بلیت تبدیل کند. البته برخی از این خطوط هوایی هم به مشتری اجازه می دادند که از امتیاز های جمع شده در یک سازمان دیگر استفاده کند. در دهه گذشته 
بسیاری از کسب وکار های غیر از خطوط هوایی هم برنامه وفاداری خودشان را با برنامه های وفاداری خطوط هوایی ترکیب کرده اند و به این ترتیب به مشتریان 

اجازه می دهند که امتیازهایی را که در قبال خرید محصوالت سازمان به دست آورده است، به بلیت هواپیما تبدیل کند. 

برنامه های وفاداری در پانزده سال اخیر در میان سازمان های گوناگون طرفداران بسیار پیدا کرده اند؛ چرا که مشتریان با دیدن این برنامه ها احساس خاص بودن 
می کنند و این باعث می شود که مشتری آن سازمان خاص بمانند. سازمان ها هم با دیدن این عالقه مشتریان سعی کرده اند هر روز برنامه های وفاداری بهتر و 
بهتری را طراحی کنند تا به این ترتیب بتوانند با متحمل شدن هزینه ای بسیار کم برای مشتریان ایجاد ارزش کنند. برای مثال با دادن امکان حرکت در خطوط 

خرید پر سرعت یا در اختیار گذاشتن مکان های پارک اتومبیل نزدیک به فروشگاه. 

در نهایت اینکه موفقیت یا شکست یک برنامه وفاداری در گرو استفاده ای است که آن سازمان در آینده از اطالعات جمع آوری شده برای بهبود سیاست ها یا 
برنامه های وفاداری اش می کند. بسیاری از سازمان ها در برنامه های وفاداری سود زیادی نمی بینند، در حالی که برخی سازمان های دیگر مانند eBay بخش اعظمی 

از موفقیت مالی شان را به استفاده مناسب از این برنامه ها نسبت می دهند. 
 www.wisegeek.com :سریما نازاریان منبع
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مقـــالهمقـــاله

برنامه وفاداری مشتری چند سطحی یا MTLP چیست؟  

: برنامه وفاداری مشتری چند سطحی یکی از انواع برنامه هایی است که برای افزایش وفاداری 
مشتریان به کار می رود. پیش از این مقاله های مختلفی راجع به وفاداری مشتری و تاثیر و چگونگی استفاده 
 MTLP در آن منتشر کرده ایم. در این مقاله با برنامه وفاداری مشتری چند سطحی یا CRM ی نرم افزار

آشنا می شوید.

w
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to

m
er برنامه وفاداری مشتری سیستمی یکپارچه از اقدامات بازاریابی ساختاری و سفارشی بوده که برای ایجاد وفاداری مشتری در میان مشتریان سودآور 

طراحی شده است. در میان این برنامه ها، MTLP   یا برنامه وفاداری چند سطحی در سال های اخیر به عنوان وسیله ای برای افزایش وفاداری 
بهترین مشتریان و ارتقاء رفتارهای تعاملی بسیار محبوب بوده است.

MTLP  یا برنامه وفاداری مشتری چند سطحی
هدف اصلیMTLP مدیریت و ارتقای وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان و در نتیجه بهبود عملکرد مالی شرکت است. وفاداری رفتاری شامل 
رفتارهای سنتی مربوط به خرید است که توسط معیارهایی مانند فروش، حفظ مشتری و سهم کیف پول و رفتار تعامل مشتری که با معیار هایی مانند 

تمایل به تبلیغات دهان به دهان اندازه گیری می شود.
MTLP ساختار، قواعد و روش های از پیش تعریف شده دارد. یکی از عناصر کلیدیMTLP، ساختار سلسله مراتبی سطح مشتریان است. 

خرید  رفتار  اساس  بر  سطوح مشتریان  این  در  خود  گذشته 
وفاداری طبقه بندی می شوند. قوانین مورد  برنامه  ی  استفاده 
برای  سطحی  چند  تخصیص مشتری به سطوح مشتری 
در دسترس عموم هستند. به مختلف، از پیش تعیین شده و اغلب 
حال حاضر در آن قرار دارد به طور معمول، سطحی که مشتری در 
ای، او اطالع داده می شود، و عضویت  دوره  طور  به  سطح  این 
می  ارزیابی  مجددا  ساالنه،  شود. برنامه وفاداری مشتری اغلب 
آینده چند سطحی به مشتریان بر اساس  یا  فعلی  ارزش گذشته، 
پاداش شان برای شرکت، پاداش می دهد.      به مشتریان   MTLP
به عنوان مثال، مشتریان برای های مادی یا ملموس ارائه می دهد. 
می توانند برای برخی کاالها رفتار خرید خود با امتیاز هایی که 
گیرند، پاداش داده می شوند. و خدمات دلخواه مورد استفاده قرار 
چندسطحی  وفاداری  های  شامل برنامه  نمادین  های  پاداش 
به مشتریان ارائه می دهد. این رفتار ترجیحی و امتیازات ویژه نیز 
دسترسی مزایا شامل حقوق و امتیازاتی مانند  پایین،  انتظار  زمان 
شخصی. به حوزه های VIP یا رویدادهای  دستیار  یا  خاص، 
مزایای  و  ها  پاداش   ،MTLP باالتر در  سطوح  در  مشتریان 
منافع در سطوح مختلف آگاه افزایش می یابد. مشتریان دایما از 

می شوند.یک مشتری باید عضو برنامه وفاداری مشتریان چند سطحی شود تا امتیاز و سطح به دست آورده، پاداش بگیرد و از مزایای دیگر بهره مند 
شود. عالوه بر این، شرکت می تواند هر یک از اعضای MTLP را شناسایی کرده و از این اطالعات برای مدیریت بهتر ارتباط با مشتری استفاده کند.

نرم افزار CRM و برنامه وفاداری مشتری چندسطحی
با توجه به این که یکی از اهداف اساسی سی آر ام یا مدیریت ارتباط با مشتری، افزایش وفاداری مشتری است، می توان سطح مربوط به هر مشتری 
را نیز از طریق اطالعات ثبت شده در نرم افزار CRM از ابتدای ورود وی در جرگه ی مشتریان سازمان مشخص کرد. اطالعات دیگری نیز در زمینه 
ی برنامه وفاداری مشتری چند سطحی در نرم افزار سی آر ام قابل ثبت و استفاده هستند، از جمله تعداد و چگونگی پاداش هایی که مشتری تا به 
حال گرفته، پاداش هایی که بیشتر مورد عالقه ی وی بوده و حتی منجر به بیش فروشی شده، عالقه مندی های کلی مشتری و در نهایت ارائه ی 

پاداش هایی که با توجه به سابقه ی مشتری احتماال بیشتر مورد عالقه ی او خواهد بود.
در تعاریف آکادمیک، MTLP  یک سرمایه گذاری دراز مدت است و نباید پس از مدت کوتاهی رها شود، چرا که شرکت ها ممکن است بیشتر از 
عدم ارائه برنامه وفاداری مشتری چندسطحی، از ناامید کردن مشتریانی که از این مزایا استفاده می کنند آسیب ببینند. به عبارت دیگر، شرکت هایی 
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که قصد شروع MTLP را دارند پیش از تصمیم گیری باید هزینه ها و مزایای دراز مدت را پیش بینی کنند.
MTLP  در بسیاری از کشورها و صنایع موجود است و در خدمات هواپیمایی، بانک ها، و هتلداری و گردشگری استفاده می شود. برنامه 
های وفاداری با سطوح مختلف در B۲B نیز به طور فزاینده ای در حال استفاده هستند. برنامه های چندسطحی در سطوح باالتر دارای پاداش 
های مالی و رفتارهای ترجیحی با مزایای بیشتر هستند. با در نظر گرفتن MTLP  شرکت هرتز، متوجه می شویم که اکثر این برنامه های 
سلسله مراتبی از حجم کل به عنوان یک معیار کلیدی برای سطح بندی اعضای برنامه استفاده می کنند. مزایای محدود مانند پیشنهادات 
ویژه به عنوان انگیزه ای برای اعضا در سطوح پایه در نظر گرفته می شود، در حالی که مشتریان سطح باال ارتقاء رایگان، امتیازات ویژه، یا 

مزایایی با اطمینان باالتر نسبت به اعضای پایین تر دریافت می کنند.
مثال هایی ملموس از برنامه وفاداری مشتری چندسطحی در ادامه آمده اند.

MTLP نمونه هایی از
کارت Breuninger که مخصوص فروشگاه Breuninger در آلمان است. طبق سطح مشتری و مقدار خرید وی از این فروشگاه، به 
مشتریان کارت هدیه تولد، پیشنهادات ویژه در رویدادهای مخصوص اعضا، ارسال رایگان، اخبار مربوط به مد، 10% تخفیف برای کل اجناس 

خریداری شده در یک روز خاص، بسته بندی لوکس هدایا، و پارکینگ مخصوص اعضا داده می شود.
کافی شاپ استارباکس )ایاالت متحده( مزایایی همچون نوشیدنی رایگان در روز تولد، یک اسپرسوی رایگان، پر کردن مجدد لیوان قهوه و 

چای، یک قهوه ی رایگان در ازای خرید دانه ی قهوه، و پیشنهادات ویژه ارائه می دهد.
لوفتهانزا )خطوط هوایی در آلمان( به ازای مسافت پیموده شده یا تعداد پروازها، 

مشتریان عضو برنامه وفاداری مشتری چندسطحی را دسته بندی می 
کند. مزایایی که این شرکت در MTLP ارائه می دهد 

رزرو،  تضمین  ارتقاء،  های  کوپن  شامل 
دسترسی به سالن استراحت، 

لیست  اولویت 

انتظار، 
یت  لو و ا

پذیرش پرواز، 
خط  رایگان،  بار 

ترانسفر، و دستیار شخصی است.تلفن خدمات، خدمات 
 Western ایاالت متحده به ازای تعداد شب های اقامت هتل های Best

کسب کرده، طبق امتیازبندی زیر: 10 شب/ 7 بار اقامت/ 10000 و امتیازهایی که هر مشتری 
اقامت/  بار  15000 امتیاز، 30 شب/ 20 بار اقامت/ 30000 امتیاز، 50 شب/ 40 بار امتیاز، 15 شب/ 10 

ویژه به مشتریان ارائه می دهد. اقامت رایگان در سراسر جهان از 8000 امتیاز، امتیاز اقامت/ 50000 امتیاز، مزایا و امکانات 
رزرو اختصاصی، ارتقاء اتاق، و هدایای خوش آمدگویی از جمله مزایایی هستند که این سازمان به ویژه ) ۱۰%، ۱۵%، ۵۰%( خط تلفن 

مشتریان خود ارائه می دهد.
سطح بندی مشتریان و تعیین امتیازات و مزایا با توجه به تعداد مشتریان، میزان خرید آنها، تنوع محصوالت، هزینه های سازمان، و موارد 

مشابهی که عموما با استفاده از گزارش های موجود در نرم افزار CRM  قابل مشاهده و سنجش هستند باید طراحی و ارائه شود.
مهم ترین نکته در طراحی برنامه وفاداری مشتری درنظر گرفتن بلندمدت بودن برنامه و سود و زیان سازمان است. با توجه به این نکته که 
این برنامه ها نباید در مدت کوتاه قطع شوند توجه دقیق به تمام ابعاد بسیار ضروری ست. البته جشنواره ها و برنامه های کوتاه مدت وفاداری 
انواع دیگری از استراتژی های وفاداری مشتری بوده و قواعد مخصوص به خود را دارند. اما به هر حال در نظر گرفتن همه ی ابعاد در ارائه 

ی این برنامه ها ضروری است.
 

  parsvt.com/definition-of-multi-tier-loyalty-programs :حمید ربیعی منبع  

مقـــاله
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حوزه فعاليت 
انجمن صنفی: 

حوزه جغرافيایی 
د   ر سراسر 

كشور می باشد   ، 
اقامتگاه قانونی 
و محل استقرار 

د   فتر مركزی 
به شرح ذیل 
است: تهران، 
خيابان آزاد   ی، 

خيابان اسکند   ری 
شمالی، كوی 
خانی، پالک 
1،  تلفن: 

   66911756-9
نمابر: 

66925043

خازنی

تلفننوع خودروهاي تحت پوششنام شرکت
88608241خودروهای سواری ایران خودروامداد خودرو ایران1
64026انواع خودروهاامداد خودرو رفاه ایرانیان2
44180446خودروهای سواری سایپاامداد خودرو سایپا3
73457256خودرو های تویوتاایرتویا4

48222405خودروهای سواری ایران خودروایساکو5 
48097419محصوالت گروه بهمنگروه بهمن6
44987022محصوالت تولیدي سایپا دیزلخدمات فني رنا7
خدمات و تجارت بم 8

خودرو
44518632خودروهای جیلی، هیوندایی، jac و لیفان

88853529پخش قطعاتدیزل تندر9
47142770محصوالت تولیدی رامکرامک یدک10
44923351محصوالت تولیدي زامیادزامیاد11
61611207خودروهای سواری سایپاسایپا یدک12
ستاره نیک آریا یدک )اسنا 13

یدک(
،brt خودروهای ون دلیکا، اتوبوس تندرو

جوی النگ و ون ایستانا
66283328

44533115محصوالت تولیدی شهاب خودروشهاب یار14
88530681اتوبوس های اسکانیاعقاب افشان15
کانون جهانگردی و 16

اتومبیلرانی
66703658ارائه خدمات به انواع خودروها

44545001محصوالت تولیدي ایران خودرو دیزلگواه17
44182203خودروهاي سواري ام وي اممدیران خودرو18
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اهمیت باالی 
مشاغل خد   مات 

پذیرایی و 
تشریفات و لزوم 

توجه به آن

آرش فراهانی: هر شغلي د   اراي جایگاه و اهمیت مختص به خود    است. برخي مشاغل د   ارای اهمیت کم و 
برخي بیشتر. مشاغل خد   مات پذیرایی و تشریفات به واسطه سروکار د   اشتن با سالمت جسمانی و تاثیر روحی بر 
افراد    و نمایش فرهنگ، بیش از مشاغل د   یگر نیازمند    توجه هستند   . براي مثال د   ر نظر بیاورید    که کوچکترین عد   م 
توجه فرد    مهماندار  به بهد   اشت مواد    خوراکي چگونه مي تواند    منجر به مسمومیت غذایي و نشر بیماریهاي مسري 
د   ر یک سازمان گرد   د   . جلوگیري از بروز بیماریهاي مختلف و حفظ سالمت و کیفیت مواد    غذایی د   ر د   رجه نخست 
کار یک آبد   ارچي قرار د   ارد   . توجه کنید    که نحوه برخورد    و پوشش این فرد    د   ر نظر مهمان هاي یک سازمان چگونه 

اثرگذار خواهد    بود   . اینگونه مشاغل به عنوان مشاغل تخصصی و حرفه ای د   ر تمام جهان مطرح می باشند   . 
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بهداشت گوش 
گوش اندام شنوایی و حفظ تعادل بدن است كه از سه قسمت: گوش خارجی، گوش میانی، وگوش داخلی 

تشکیل شده است.
- محافظت از گوش ها در مقابل صداهای بلند.

- گوشها را پاكیزه نگهدارید.
- از وارد كردن اجسام نوك تیز به گوش خود داري كنید.
- به محض احساس گوش درد به پزشک مراجعه كنید. 

 بهداشت دهان و دندان 
بوی بد دهان و تنفس در پزشکی به نام هالیتوز )halitosis( شناخته می شود.  این بوی بد می تواند در اثر 
بیماریهای دهان و دندان یا سایر مشکالت بهداشتي حلق و گوارش ایجاد شود. خوردن برخی مواد غذایی یا داشتن 

عادات غلط و غیر بهداشتی، این بو را بدتر می كند.
از عوارض شایع دهان و دندان یکي پوسیدگی دندان و دیگري بیماري نسوج دور دندانی )لثه ها( است. براي 

پیشگیري ضروري است كه:
-  مصرف مواد قندي را كنترل نمایید.

-  صحیح مسواك بزنید.
-  از نخ دندان استفاده كنید.

- از خوردن غذاها و مایعات بسیار سرد و خیلی گرم خودداري شود.
- از شکستن مواد سخت با دندان ها خودداري شود.

- دندانهاي مصنوعی باید همیشه تمیز نگهداشته شود.
- كلسیم و فسفر براي استحکام و سالمت دندانها الزم است.

- جرم گیري برای جلوگیري از پوسیدگی و پركردن دندانهاي آسیب دیده در حفظ آنها كمک می كند.
- موقع عطسه و سرفه جلوی دهان  و بینی خود را بگیرید.

بهداشت دستگاه تنفس 
این دستگاه بسیار مهم و حیاتی است و در صورت اختالل آن تقریباً زندگی غیر ممکن است. وظیفه اصلی 

دستگاه تنفس تأمین اكسیژن مورد نیاز بافتها به منظور سوزاندن مواد غذایی و تولید انرژي است. 
براي پیشگیري از بروز اختالل در كاركرد این دستگاه باید بدانید كه:

- در مواقعی كه هوا آلوده است از ماسک استفاده كنید.
- تغذیه صحیح داشته باشید.

- سرطانهاي ریه و قلب مستقیما با مصرف سیگار درارتباطند.
- عدم تردد در مناطق صنعتی را رعایت كنید. 
- به كار بردن تهویه هاي استاندارد مهم است. 

- دست ندادن، نبوسیدن، و در معرض عطسه و سرفه بیماران نماندن را رعایت كنید.

بهداشت لباس 
لباسهای خیلی تنگ در طوالنی مدت در بدن ایجاد خستگی و كوفتگی می كنند كه دلیل آن گردش نادرست 

خون است. آراستگی لباس یعني تمیز و به سایز بودن، چروك و پاره نبودن.
لطفا در نظر داشته باشید كه:

- سرآستین و یقه لباس به سرعت كثیف مي شوند و در دید عموم هستند. 
- لباسها را مرتب بشویید. 

- لباس های كثیف و عرق كرده را نپوشید. 
- براي رفع بوي عرق از ضد تعریق استفاده كنید.                        ) اد   امه د   ارد   (
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بنگاههای کوچک اغلب زمان و تالش خود را برای پیشبرد استراتژیهای بازاریابی به منظور رسیدگی به 
مصرف کنندگان صرف می کنند. این استراتژیهای بازاریابی تالش می کنند در مورد ویژگی های مختلف 
یک محصول شرکت به مشتریان اطالع رسانی کنند. اما آنها در عین حال ممکن است توسط بازار هدف 
یا گروههای خاصی که در آن بازاریابی مدنظر قرار گرفته است، تحت تأثیر قرار گیرند. بخش مهمی از 

استراتژی بازاریابی انتظارات مصرف کنندگان است.

واقعیت ها
انتظارات مصرف کننده به طور کلی به نیازها و خواسته های افراد در بازار اقتصادی اشاره دارد. این قبیل انتظارات معمواًل توسط ایده 

های پیش بینی شده مردم از کاالها یا خدمات مطرح می شوند.
این ایده ها مصرف کنندگان را به خرید یکی از اقالم بیش از اقالم دیگر و یا رویگردانی از شرکت هایی که از آنها تجربه قبلی بدی 
دارند، تحریک می کنند. مصرف کنندگان همچنین ممکن است از محصوالت جدیدی که در معرض بازرسی های حرفه ای یا سایر 

شیوه های مثل آن قرار گرفته اند، انتظارات باالیی داشته باشند.

مقا له
36



37

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 8|  بهار 97

استراتژی های بازاریابی اغلب بر انتظارات مصرف کننده و به نوعی تأثیر بر تصمیمات خرید توسط مصرف کنندگان تمرکز دارند. 
مصرف  کنندگان را می توان به سه گروه تقسیم کرد:  

کسانی که از آنها انتظار خرید می رود،    
کسانی که از آنها انتظار خرید نمی رود،

 و کسانی که هنوز درباره خرید تصمیم نگرفته اند.
که  سازند  متقاعد  را  آنها  تا  کنند  می  تمرکز  اخیر  گروه  دو  بر  اغلب  بنگاهها 

محصوالتشان را خریداری کنند.

با  کننده  مصرف  انتظارات 
دید منفی تمرکزی مهم برای 
بازاریابی  های  استراتژی 
دارد  ضرورت  زیرا  هستند. 
یا  شایعات  ها  شرکت  که 
تصورات بد درباره کاالها یا 
را برطرف کنند.  خدمات خود 
اینها ممکن است توسط رقبا یا افرادی 
که دارای تجربه ضعیف قبلی در این شرکت بوده اند، گسترش یابد. از آنجا 
که چنین شایعاتی می توانند انتظارات مصرف کننده را پایین بیاورند، می بایست 

استراتژی های بازاریابی به آنها پاسخ دهند و بر اصالح انتظارات مصرف کننده در
مورد محصوالت شرکت تمرکز کنند.

شرکت ها ممکن است از استراتژی های بازاریابی برای ارتقا خدمات مشتری خود و چگونگی 
برآورده شدن انتظارات مصرف کنندگان استفاده کنند. در حالی که مصرف کنندگان 
ممکن است در مورد خرید یک محصول از یک شرکت احتیاط کنند، استراتژی های 
بازاریابی با توجه به تکنیک های خدمات مشتری مانند کارآیی، قابلیت اطمینان و 
صالحیت می توانند این نگرانی را کاهش دهند. مصرف کنندگان همچنین ممکن 
است به طور طبیعی انتظارات باالیی در مورد خدمات مشتریان داشته باشند و شرکت 

ها می توانند با ارایه خدمات قوی خود به مشتری، این انتظار را برآورده کنند.

بینش  تخصصی
یک آژانس بازاریابی یا تبلیغاتی حرفه ای می تواند به شرکت ها کمک کند تا 
انتظارات مصرف کننده فعلی را مطابق با انتظارات [مصرف کنندگان] درک کرده 

و آگهی های تجاری مربوطه را [بر این مبنا] بسازند. آژانس های تبلیغاتی 
حرفه ای همچنین ممکن است منابع خاص مربوط به بازارهای هدف یا 

گروه های جمعیتی و انتظارات هر گروه را نسبت به کاالها یا خدمات 
خاص ارایه دهند. این منابع می توانند زمان ارزشمند شرکت ها در 

زمان ایجاد استراتژی های بازاریابی جدید و ترفیع محصوالت 
را حفظ کنند.

اسموند ویتز
 ترجمه: سید مصطفی نورالدین

www.managements tudyguide.com

مقا له

برطرف کردن شایعات

تصمیمات خرید

ارتقاء خدمات مشتری
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حکایت
38

شرح حکایت

در مدیریت و کسب و کار، فیل سفید استعاره ای برای کار، اقدام، سرمایه گذاری یا پروژه ای است که به خاطر هزینه های زیاد 
برای بهره برداری و نگهداری غیرسودآور است و به احتمال زیاد غیرسودآور باقی خواهد ماند اما به دالیل مختلف، از جمله به 

خاطر هزینه های زیادی که صرف آن شده است، کنار گذاشته نمی شود.

چه فیل های سفیدی در جامعه، سازمان یا شرکتی که کار می کنید یا حتی در زندگی شخصی و خانوادگی خود می شناسید یا 
می توانید بیان کنید؟

owww.mgtsolution.com

     

نوع کمیابی از فیل ها وجود دارند که رنگ آنها قرمز-قهوه ای است و وقتی پوست آنها خیس باشد رنگ پوست، 
صورتی روشن خواهد بود. در زمان های دور در جنوب شرق آسیا، به این نوع فیل ها، فیل سفید می گفتند و آن 
را مقدس می شمردند و بر اساس قانون، کشتن فیل سفید یا کار کشیدن از آن ممنوع بود و این رسم هنوز در 

کشورهای برمه و تایلند وجود دارد.
در آن زمان ها، فیل سفید را سمبل قدرت و عدالت می دانستند و پادشاهان تالش می کردند که از این فیل ها پیدا 
کنند و از آنها مراقبت کنند و با هدف بزرگ نشان دادن خود، معموالً به عنوان تحفه به حاکمان و پادشاهان دیگر 
کشورها هدیه می دادند. با توجه به نادر بودن فیل سفید، نگهداری و مراقبت از آنها به شکل ویژه و با صرف 

هزینه های زیادی انجام می شد.
کسی که فیل سفید را به عنوان هدیه دریافت می کرد از یک سو برایش خوب بود که از پادشاه تحفه ای مقدس 
و بابرکت دریافت کرده است و جزو افتخارتش محسوب می شد و از سوی دیگر بد بود چون باید هزینه های 
زیادی صرف نگهداری آن می کرد و مجبور بود این هزینه ها را تا زمانی که فیل زنده بود خرج کند در حالی که 

هیچ استفاده دیگری هم نداشت.

آموزش

فیل
  سفید
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د   فتر تحریریه 
آماد   ه د   ریافت نظرات، 

پیشنهاد   ها و انتقاد   ات شما 
خوانند   گان عزیز می باشد   .

..............................................
اصغری:

با سالم، لطفًا کمی هم به موضوعاتی 
که به بانوان مربوط می شود بپردازید.

: با سالم خدمت 
شما. د   ر این رابطه مطالبی در 

   دست تهیه است که بعد از تایید 
مدیر مسوول محترم نشریه 
انتشار می یابد.با سپاس از 

تماس شما.
..............................................

حسین خسرویی:
سالم لطفا اگر امکان دارد راجع به 

امور فنی هم مطالبی را چاپ کنید.

: با سالم، این 
مورد را با مدیر تحریریه در میان 

گذاشتیم تا در صورت امکان 
انجام شود.

زهرا رفیع:
سالم و عرض ادب. اگر ممکن هست 

بحث های خارج از حیطه خودرو و 
خدمات هم چاپ کنید.

: با سالم در اینباره 
باید به عرض برسانیم که باتوجه 
به رسالت نشریه انجام این کار 
نیازمند بررسی مدیران و هیات 

تصمیم گیری و سیاستگذاری 
پیرامون مطالب مندرج در نشریه 
است که به اطالع ایشان خواهیم 

رساند. با سپاس از شما
..............................................

شفیع رضایی:
آقا دست شما درد نکنه اوقات بیکاری 

ما با خوندن نشریه شما مفیدتر شد.
 :

سالم به شما و خوشحالیم 
که این اتفاق به وسیله نشریه 
ما برای شما افتاده است. انشا 
اله ساعات بیکاری فقط مواقع 

استراحت شما باشد. پیروز 
باشید.

..............................................

حیدر کفاش:
سالم، سرمقاله های شما بسیار جذاب 

است ممنونم.

: باسالم و سپاس 
از تماس شما خوشحالیم که 
صفحه ای از نشریه برای شما 
جذاب بوده و سپاس که برای 

خواندن  این صفحه و احتماال کل 
نشریه وقت می گذارید.

..............................................
سیمین خوشرو:

سالم اگر ممکن است پیرامون رفتار 
شناسی مشتریان مطلبی بنویسید.

: با سالم، این 
موضوع به اطالع تحریریه و مدیر 
مسوول محترم میرسد. سپاس از 

تماس شما
............................................ 

  : از تمامی 
مخاطبانی که تماس حاصل 

نمود   ند    سپاسگزاریم و همچنان  
منتظر نظرات شما هستیم.

با شما

02166911756 

  khedmatemrooz@gmail.com

39
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40

ARTICLE

 A professional marketing or advertising agency can help companies
 understand current consumer expectations and tailor advertisements
 accordingly. Professional advertising agencies may also provide
 specific resources relating to target markets or demographic groups
 and the expectations each group has toward specific goods or services.
 These resource can save companies valuable time when developing
new marketing strategies and promoting products. c

 Companies may
 use marketing

 strategies to promote
 their customer service and

 how it will meet consumer
 expectations. While consumers

 may feel wary about purchasing
 a product from a company,

 marketing strategies focusing
 on customer service techniques

 such as efficiency, reliability and
 competence may help soothe this

 uneasiness. Consumers may also have
 naturally high expectations regarding

 customer service, and companies
 can try to meet this expectation by

 touting their strong customer service
.department

 Promote Customer
Service

Expert Insight

ARTICLE
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41

ARTICLE

 Marketing strategies often focus on consumer
 expectations in order to influence the purchase
 decisions made by consumers. Consumers can be

 broken down into three groups: those who are
 expected to buy, those who are not expected

 to buy, and those who are undecided about
 making a purchase. Businesses often

 focus on the latter two groups in order
 to persuade them to purchase their

products

 Negative consumer expectations are an
 important focus for marketing strategies,
 because companies may need to dispel rumors or

 bad impressions about their goods or services.
 These may be spread by competitors or

 individuals who have had a previous poor
 experience with the company. Since

 such rumors can lower consumer
 expectations, marketing strategies

 must address them and focus
 on correcting consumer

 expectations regarding a
.company’s products

Purchase Decisions
 

Dispel Rumors
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42
ARTICLE

 Is the Expectation
 of a Consumer
 Important in

Marketing

Small businesses often spend time and effort developing 
marketing strategies for reaching consumers. These 
marketing strategies attempt to inform consumers 
about various attributes of a company’s products, but 
they may also be affected by the target market, or 
demographic groups at which the marketing is aimed. 
An important part of a marketing strategy is meeting 
consumer expectations

Facts

Consumer expectation 
generally refers to the needs 
and wants of individuals in 
the economic marketplace. 
Such expectations are 
usually driven by people’s 
preconceived ideas regarding 
goods or services. These ideas 

drive consumers to purchase 
one item over another or avoid 
companies with which they’ve 
had a previous bad experience. 
Consumers may also have high 
expectations for new products 
that have been given a lot of 
exposure through professional 
reviews or other media 
commentary.
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عناوین دوره های 
آموزشی انجمن صنفی 

شرکت های خدمات پس 
از فروش خودرو

مبلغ سرمایه گذاری آموزشی بابت هر 8 ساعت اجرای هر دوره اختصاصی با در نظر گرفتن 
ميزبانی شركت، بجز ردیف 53، 12/000/000 ریال و مبلغ سرمایه گذاری آموزشی 

ردیف 53، 22/000/000 ریال می باشد.




