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سند باید عالوه بر اهتمام به لحاظ کردن پتانسیل ها، شرایط موجود 

خاص کشور را نیز مورد توجه قرار دهد.
                                                                                        وزیر محترم صنعت، معد   ن و تجارت
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در پسا برجام شاهد واردات گسترده خودروهای نسل جدید از کشورها 
و سازنده های گوناگون به کشورمان هستیم. خودروهایی که رنگ و بوی 
بسیاری از خیابانها به ویژه در کالن شهرها را عوض کرده اند. اگرچه این 
خودروها دارای کیفیت باالیی هستند اما ممکن است برای نگهداری و 
تعمیر ناگزیر باشند تا به نمایندگی های مجاز مربوطه مراجعه کنند. تعدد 
شرکت های عرضه کننده خودرو و افزایش شمارگان خودروهای وارداتی 
کار بخش خدمات پس از فروش خاصه در این حوزه را با چالش روبرو 

کرده است. 
این شرکت ها به خوبی مزایای راهبردهای خرد و کالن مشتری محور 
را می دانند. آنها به خوبی می دانند که کسب درآمدهای بیشتر و مستمر و 
کاهش هزینه ها به وجود مشتریان بسیار و وفادارسازی آنها بستگی دارد. 
بنابراین سعی می کنند رفتارهای مشتری مدارانه را در جای جای شرکت 
نهادینه کنند. فرهنگ مشتری مداری بدون داشتن کارکنان شایسته، 
آموزش دیده، عالقه مند به حوزه کار و کسب و صد البته راضی امکان 

پذیر نیست.
به یقین کارکنان راضی چه آنانی که در خط مقدم )Front line( ارتباط 
با مشتری قرار دارند و چه آنانی که در پشت صحنه )Back office( کار 
می کنند و به عبارتی امور پشتیبانی از گروه اول را بر عهده دارند، جزیی از 
مشتریان شرکت هستند که گاه از آنها به عنوان مشتریان داخلی یاد می 
شود و اگر روح مشتری مداری از رأس هرم شرکت یعنی درست از جایی 
که هیأت مدیره و مدیر عامل قرار دارند به تمامی واحدهای شرکت دمیده 
شود، می توان بازتاب مثبت این رفتار را به وضوح در تمامی کارکنان دید. 
یادمان باشد که رفتار کارکنان آیینه تمام قدی از باورها، شعارها و مهمتر 

از این دو، رفتار مدیران ارشد شرکت است.
غفلت از »رضایت کارکنان« موجب خروج آنها از شرکت شده و این 
و  ها  شرکت  شد.  خواهد  شرکت  به  ناپذیری  جبران  صدمات  موجب 
نمایندگی های بسیاری منتظر هستند تا »کارکنان ناراضی« و در عین حال 
»شایسته و الیق« شما را به استخدام خود در آورند. برای حفظ و افزایش 

رضایتمندی کارکنان خود بیشتر از گذشته کوشا باشید.

اهمیت حفظ و رضایت کارکنان
 در شرکت ها و نمایندگی ها

عباسعلی غیاثی
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: شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان به عنوان اولین شرکت تعاونی 
امداد خودرو فرا استانی برابر قانون بخش تعاون تشکیل و راه اندازی گردیده است و اینک یکی 

امداد  خدمات  ارائه  تعاونی  شرکت  این  وظایف  اهم  از 
خودرویی در معابر و بزرگراه های سطح شهر و جاده های 

برون شهری در سراسر کشور می باشد.
این شرکت تعاونی با هدف ارائه خدمات متنوع خودرویی 
مشترکین  و  شهروندان  کلیه  برای  ایمن  سفری  ایجاد  و 
خود و همچنین شرکت های خودروساز و نیز دارندگان کلیه 
خودروها در تمام فصول شروع به فعالیت و خدمت رسانی 
نموده و در همین راستا به منظور عملیاتی نمودن تکالیف 

ذاتی خود اقدام به ارائه یک سبد خدماتی شامل:
ارائه تسهیالت و خدمات سفر، خدمات امداد خودرویی، 

خدمات جانبی خودرو در داخل کشور نموده است.

آشنایی با عضو جدید انجمن

در  کاکایی  امیرحسن  ایران،  خودرو  صنعت  همایش  پنجمین  دبیرخانه  گزارش  به   :
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در همایش امسال برای اولین بار عالوه بر خودروسازان و قطعه سازان 
مطرح بین المللی از اقتصاددانان برجسته جهان نیز برای حضور در این همایش دعوت کرده ایم. وی 
با بیان اینکه تاکنون اقتصاددانان و مسئوالن صنعتی از کشورهایی همچون فرانسه آلمان، ایتالیا، 
اسپانیا، کره و چین مقاالتی را برای ارائه در این همایش ارسال کرده اند، خاطرنشان کرد: همچنین 
یک اقتصاددان ایرانی – آمریکایی نیز در این همایش حضور و سخنرانی خواهد داشت. دبیر علمی 
پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران ادامه داد: تمرکز همایش امسال در حوزه “زنجیره 
با این محوریت ارسال شده  نیز  تامین قطعات خودروی رقابت پذیر” است و بیشتر مقاالت علمی 
است. وی افزود: مسووالن ارشد خودروسازان مطرح بین المللی از جمله مرسدس بنز، فولکس واگن، 
پنجمین  کرد:  خاطرنشان  کاکایی  داشت.  خواهند  همایش حضور  این  در  نیز  و سیتروئن  رنو  پژو، 
همایش بین المللی صنعت خودرو ایران با حضور اقتصاددانان، خودروسازان و قطعه سازان داخلی و 

خارجی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد.
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حضور اقتصاد دانان خارجی در همایش بین المللی صنعت خودرو

اخبار
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مدل های مشتری مداری »قسمت اول« 

 داستان موفقیت و شکست یک رستوران
از  ای  عده  کانادا  ونکوور  در   1984 سال  در 
معلمان مدرسه، رستورانی معمولی را که ورشکست 
زیر  در  رستوران  این  کردند.  خریداری  بود  شده 
زمینی در کنار یک دانشگاه بزرگ واقع شده بود. 
این معلمان پول کافی نداشتند تا رستوران را تعمیر 
و بازسازی کنند. آنها با تمیز کردن محل، و حداقل 
امکانات، رستوران را راه اندازی کردند. در کنار این 
رستوران، رستوران های بزرگ و معروفی وجود 

داشتند که رقابت با آنان کار آسانی نبود.
این رستوران تنها در یک صورت می توانست 

به موفقیت دست یابد و آنهم داشتن ایده ای کامال 
آنجا سرازیر  به  را  تا مشتریان  بود  متفاوت  و  نو 
کند. معلمان وقتی دیدند که با غذای بهتر نمی 
کار  به  بسیار جالب  ای  ایده  کنند،  رقابت  توانند 
گرفتند. آنها شروع به جمع آوری 80 نوع نوشابه از 
کشورهای مختلف کردند و سپس تابلوی بزرگی 
بر در رستوران نصب کردند که روی آن نوشته 
شده بود. »دور دنیا با 80 نوشابه مختلف«. آنها 
دفترچه ای مانند گذرنامه درست کردند و هنگامی 
که میهمانان نوشیدنی کشور خاصی را سفارش 
می دادند، در گذرنامه آنها، مهر آن کشور اضافه 
نوشیدنی  مختلف  نوع   40 که  افرادی  شد.  می 
را آزموده بودند، یک لیوان بسیار زیبا هدیه می 
گرفتند. و افرادی که تمامی 80 نوشابه را سفارش 
می  هدیه  مخصوص  تیشرت  یک  بودند،  داده 
بر دیوار رستوران  گرفتند و همچنین عکسشان 

نصب می شد.
در  فقط  که  کردند  درست  ای  خبرنامه  آنها 
رستوران توزیع می شد. غذای آنها همبرگر و سیب 
زمینی سرخ کرده بود. وقتی فردی وارد رستوران 
می شد با استقبال گرم کارکنان روبرو  می شد. آنجا 

یک رستوران بود، ولی نقطه قوت آنها غذاها نبود 
بلکه نوشیدنی های متنوع بود. مدیران رستوران 
هر روز بین میهمانان حاضر شده و خود را معرفی 
کرده و نظرات مشتریان را جویا می شدند. یکی 
از دالیل مهم موفقیت رستوران نزدیکی آن به 
دانشگاه بود. با اینکه غالب دانشجویان پول کافی 
برای خرید نوشابه های گران قیمت نداشتند، ولی 
جذابیت تجربه نوشابه های جدید باعث شده بود 
که بسیاری از آنها با جمع آوری پولهایشان و صرفه 
جویی در موارد دیگر به این رستوران مراجعه کنند.
با رشد سریع این رستوران بانک های زیادی 
عالقه مند به دادن وام شدند تا شعبات جدیدی 
افتتاح شوند. در مدت کوتاهی 6 شعبه جدید راه 
رستوران  صاحبان  که  بود  اینجا  در  شد.  اندازی 
اشتباهاتی را انجام دادند. شعبات جدید بسیار شیک 
تر و تجملی تر بودند، ولی هیچکدام از آنها در 
نزدیکی دانشگاه واقع نبود پس آنها شروع به تبلیغ 

در گرانترین برنامه های رادیویی کردند.
حتی  نمودند.  تر  متنوع  را  خود  منوی  آنها 
غذاهایی با ادویه های خاص به منو اضافه کردند. 
یافت.  کاهش  غذاها  کیفیت  مدتی  از  پس  ولی 
دلیل آن شلوغی رستوران و مشغله زیاد مدیران 
بود. آنها شروع به استفاده از پنیرهای ارزانتر کردند 
تا سودشان بیشتر شود. پس از مدتی تعداد نوشابه 
ها کاهش یافت، بطوری که نیمی از انواع نوشابه 
های منو، موجود نبود. آنها چاپ گذرنامه را متوقف 
کردند. بر تعداد مشتریان ناراضی افزوده شد، ولی 
مدیران وقت نداشتند که به انتقادات آنان گوش 

این رستوران ها ورشکست  از مدتی  کنند. پس 
شده و تعطیل شدند.

درسهایی که می آموزیم:
1.همواره به مشتریان نزدیک بمانید. 

زمان کافی اختصاص دهید تا نظرات مشتریان را 
در مورد غذا و کیفیت خدمات ارائه شده جویا شوید. 
با برگزاری نظرسنجی، به نقاط قوت و ضعف خود 
یک  برینکر  نرمن  ببرید.  پی  مشتری  دید  از 
رستوران دار موفق، هر روز به عنوان ناشناس به 
پارکینگ رستوران می رفت و از میهمانانی که در 
حال خروج بودند، نظراتشان را می پرسید. او حتی 
به رستورانهای رقیبان مراجعه می کرد و نظرات 
میهمانان را جویا می شد. اگر رستورانی جمع آوری 
نظرات میهمانان را متوقف کند، احتمال شکست 

خود را چندین برابر می کند.

۲.اگر کیفیت غذا و خدمات پایین باشد، 
تمامی روشهای بازاریابی دنیا هم نخواهد 
توانست مشتریان همیشگی ایجاد کنند. 
ثابت  مشتریان  در  ها  رستوران  اصلی  سود 
آنهاست. پس سعی کنید برای هر مشتری تجربه 

به مراجعات  وادار  را  او  تا  بیافرینید  لذت بخشی 
بیشتر کنید. عوامل موفقیت خود را بشناسید و آنها 

را هیچگاه متوقف نکنید. 
پیروزی، شما را شکست ناپذیر نخواهد ساخت. 
پیروزی باید شما را هوشیارتر سازد. اگر ایده را پیاده 
سازی می کنید و پاسخ مناسبی می گیرید، آن ایده 
را براحتی کنار نگذارید. همواره در حال آزمایش 

ایده های جدید و ارزان باشید.
داستان بسیار زیبا و آموزنده ای بود. اما چیزی 
که در این موضوع قصد پرداختن به آن را داریم 
محاسبه و اندازه گیری رضایت مشتری است 
و چگونه می توانید رضایت مشتری را در خصوص 
ویژگی های محصول خود بدانید. البته در خصوص 
مشتری داری، مطالب قبلی در دانشنامه مشتری 

مداری نیز می تواند برای شما مفید باشد.

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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با  بیشتر  آشنایی  چیز  هر  از  قبل  اما 
مفاهیم اصلی این بحث:

مشتری: مشتری به کسی اطالق می شود که 
سازمان مایل است با ارزش هایی که می آفریند بر 

رفتار وی تاثیر بگذارد.
ارزش: منظور از ارزش هر فعالیتی است که 
را  نیازی  یا  کند  بر طرف  مشتری  از  را  مشکلی 

برآورده نماید.
 )Qualis( کیفیت : کیفیت که ریشه التین آن
به معنی چه نوع می باشد عبارت است از: درجه 
برتری، با توجه به عملکرد و مزایایی که کاال یا 
خدت مورد نظر نسبت به محصول رقیب خود دارد.

رضایت: حالت هیجانی است که بارسیدن به 
یک هدف پدید می آید.

رضایت مشتری: عبارت است از تفاوت بین 
انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده.

امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان 
برای  مهم  معیار  عنوان  به  را  مشتری  رضایت 
سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند. توجه به 
مشتری و رضایت او از الزامات مهم رقابت در هر 
سطحی از بازار از جمله در بازارهای بین المللی می 
باشد. همچنین رضایت مشتری یکی از اصلی ترین 
ابعاد نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی 

سازمانی می باشد.
مشتریان و مصرف کنندگان همواره در جستجوی 
عرضه کنندگانی هستند که کاالها و خدماتی به 
مدارک  و  کنند. شواهد  ارائه  آنها  به  بهتر  مراتب 
رقابتی  دنیای  در  که  دهد  می   نشان  نیز  زیادی 
و  مشتریان  نیازهای  و  خواسته ها  کشف  امروز 
برآورده کردن آنها قبل از رقبا یک شرط اساسی 
موفقیت برای شرکت هاست. اندازه گیری میزان 
رضایت مشتری ابزار موثری برای کنترل عملکرد 
کلی سازمان بوده و سازمان را در تشخیص ضعف 

هایش یاری می دهد.
مشتری  که  است  حالتی  مشتری  رضایت 
احساس می کند که ویژگی های محصول منطبق 
بر انتظارات اوست، نارضایتی نیز حالتی است که 
در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، 
شکایت و انتقاد مشتری می شود. رضایت مشتری 
به نوع فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت 
و  توانایی  به  بلکه  ندارد  بستگی  بازار  در  سازمان 
قابلیت سازمان در تامین کیفیت مورد انتظار مشتری 

بستگی دارد.
پایبندی به اصل رضایت مشتری از زبان هنری 
رولز- سازی  خودرو  کارخانه  موسس  رویس، 
رویس: ”رقبت و اشتیاق ما برای جلب رضایت 
مشتری در شرکت خودروسازی رولز-رویس 
در لحظه ای که مشتری خودرو را خریداری 
نموده و سند آن را تحویل می گیرد پایان نمی 
که خریدار  است  آن  ما  نهایی  پذیرد. هدف 

محصوالت رولز- رویس در حین استفاده از 
خودرو، رضایت مندی را هر لحظه بیشتر از 

لحظه قبل با تمام وجود احساس کند.“
رضایت مشتری منبع سودآوری برای سازمان 
تلقی می گردد و می شود از آن به عنوان سرمایه 
یاد کرد، همچنین سطح  برای سازمان  ای مهم 
باالتر رضایت مشتری به وفاداری منجر می شود. 
مشتریانی که از سازمان راضی هستند تجربیات 
مثبت خود را به دیگران منتقل می کنند و به این 
ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان شده و در نتیجه 

هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می دهند.

از مصرف محصول و  قبلی مشتری  تجربیات 
همچنین تجربه او از تعامل با سازمان در شکل 
دهی انتظارات وی نقش اساسی ایفا می کند. از 
جمله عوامل تاثیر گذار بر میزان رضایت مشتری 
عرضه  و  )ارائه  مشتری  با  تعامل  و  تماس  نحوه 

محصوالت، نحوه تحویل و ارسال کاال، خدمات 
نحوه  و  نیاز  مورد  تعمیرات  ارائه  فروش،  از  پس 
بررسی شکایات، انتقادات و نظرات مشتری( می 

باشد.

مندی  رضایت  کیفیت  کنترل  دیدگاه  از 
دارای دو رویکرد می باشد:

دیدگاه  آن  به  که  انطباقی:  1.رویکرد 
مهندسین هم اطالق می شود، که بر اساس آن 
و  فنی  مشخصات  با  منطبق  محصولی  چنانچه 
مهندسی از پیش تعریف شده تولید شود رضایت 

بخش محسوب می گردد.
رویکرد  این  اساس  بر  انتظاری:  ۲.رویکرد 
چنانچه یک محصول انتظارات مشتری را برآورده 
نماید رضایت بخش محسوب می گردد که مشکلی 
که در ارتباط با این رویکرد وجود دارد این است که 
برای شناسایی تغییرات نیازمندی های مشتری باید 

به صورت مداوم نیازهای مشتری را مورد بازبینی و 
بازنگری قرار داد.

اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری
از  درصد   90 که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
مشتریان ناراضی دیگر به شرکت برنمی گردند و 
از این مشتریان ناراضی نارضایتی خود  هر کدام 
این  دهند،  می  انتقال  دیگر  نفر   9 به  حداقل  را 
نارضایتی اگر فراگیر شود و به طور تصاعدی پیش 

رود دیگر وجود سازمان معنایی نخواهد داشت.

رضایت مشتری از سه طریق به به افزایش 
درآمد و سود منجر می شود:

• تکرار خرید
• خرید کاالهای جدید

توسط مشتریان  که  توسط مشتریانی  • خرید 
راضی با شرکت آشنا شده اند.

فرآیند جلب رضایت مشتری شامل مراحل 
زیر است:

•  شناسایی انتظارات مشتری
و  نیازها  اساس  بر  خدمات  و  کاال  طراحی   •

انتظارات مشتری
• تولید وتحویل

• مدیریت انتظارات مشتری
• سنجش رضایت مشتری

• مدیریت شکایات مشتریان
مزایای ناشی از رضایت مشتری :

• ایجاد مزیت های رقابتی
• افزایش شهرت

• جلب اعتماد عمومی
• رشد و توسعه پایدار

• کاهش هزینه های جلب مشتریان جدید
• دور کردن مشتریان از رقبا

• تکرار معامله و وفاداری مشتریان
• کاهش هزینه های ناشی از اشتباه

گیری  اندازه  باشد  قادر  سازمان  اینکه  برای 
رضایت مشتری را انجام دهد باید مدل و روشی در 
این امر طرح ریزی نماید به نحوی که از زیربنای 
نظری مستحکم و ساخت یافته ای برخوردار باشد، 
وهمچنین شاخص هایی برای این منظور تنظیم 
نماید تا بتوان با استفاده از آن به ارزیابی و اندازه 

گیری رضایت مشتریان بپردازد.

مدل های اندازه گیری رضایت مشتری :

1. مدل رضایت مندی مشتری سوئدی:
این مدل در سال 1992 به عنوان اولین مدل 
شاخص رضایت مندی تولیدات و خدمات در سطح 
ملی، در کشور سوئد معرفی شد. این شاخص ابتدا 
در سوئد  و 32 صنعت  براي حدود 130 شرکت 
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کشور  اولیه   SCSB مدل  گردید.  گیري  اندازه 
سوئد که در شکل صفحه بعد مشاهده می شود، 

شامل دو محرک اولیه رضایت مندی است: 
ارزش درک شده)ارزش دریافتي( 

انتظارات مشتری )توقعات مشتري( 

است  برابر  شده  درک  ارزش  دقیق تر  طور  به 
با سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت 
پرداختی  پول  به  نسبت  کیفیت  شده.  پرداخت 
یکی از شاخص هایی است که مشتری توسط آن 
با هم مقایسه  را  محصوالت و خدمات مختلف 
می کند. شاید بارها شنیده اید که یک مشتري در 
است  گفته  کیفیت یک محصول/ خدمت  مورد 
که نسبت به پولي که داده است، کیفیت کاالي 
بیني  پیش  می توان  می داند.  را خوب  نظر  مورد 
یابد  افزایش  ارزش دریافتي  کرد در صورتی که 

رضایت مندی نیز افزایش خواهد یافت. 
دیگر محرک رضایت مندی، انتظارات مشتری 
این  باشد.  نظرمي  مورد  خدمت  یا  محصول  از 
انتظارات شامل آن هایی می شود که مشتري پیش 
انتظارات  این  ثابت شده است که  بیني می کند. 
در حالی  دارد.  بر روی رضایتمندی  مثبتي  تأثیر 
را متوجه  بیشترین تحقیقات  ارزش دریافتي  که 
ویژه  جایگاه  مشتري  انتظارات  ولي  کرده  خود 
اي دارد چرا که این توقعات، ظرفیت شرکت ها را 
براي عملکردهاي آینده پیش بیني می کند. بعالوه 
انتظارات به طور مثبت با ارزش دریافتي وابسته 

است. 
مدل سوئدي:  این 
براي  پیشتاز  دو  مدل 

رضایتمندی دارد: 
مشتري  دیدگاه  الف( 
و  خدمات  به  نسبت 
یافت  در  که  کاالیي 

می کند. 
که  انتظاراتي  ب( 
مشتري از عملکرد کاال 
پیش  دارد.  خدمات  و 

بیني مدل پیش گفته این است که هر اندازه ارزش 
کاالي دریافتي باالتر رود رضایتمندی نیز افزایش 
انتظارات  این مدل،  در  دوم  پیشتاز  پیدا می کند. 
مشتري می باشد، به عبارت دیگر مشتري نسبت 
به فایده کاال و خدمات چه انتظاري دارد. در این 
مدل، انتظار مشتري چیزي است که مشتري پیش 
بیني می کند. به عبارت ساده یعني آنچه هست در 
مقابل آنچه باید باشد. در این مدل دو سازه دیگر 
نیز وجود دارد: شکایت و وفاداري مشتري که از 

نتایج رضایتمندی می باشند. 

مدل فورنل
بررسی فعالیت های تحقیقاتی در کشور سوئد 

تا مدل رضایت مشتری کشور سوئد  باعث شد 
شاخص  تهیه  جهت  مناسبی  معیار  عنوان  به 
یکپارچه کیفیت در سطح ملی، مورد توجه قرار 
گیرد. شاخص کشور سوئد در سال 1989 توسط 
بر  مبتنی  مدل  یک  اساس  بر  فورنل  پروفسور 

نظرسنجی از مشتریان ایجاد شد.

۲. مدل جانسون و فورنل:
جامعیت این مدل برای اندازه گیری کیفیت کاال 
و خدمات، امکان ارزیابی کیفیت در مقیاس وسیع تر 
رفتار  و  کیفیت  شاخص  بین  ارتباط  برقراری  و 
رضایت  شاخص  مدل  برتر  ویژگی  سه  مشتری 
مشتری سوئد محسوب می شد که موسسه کیفیت 
آمریکا را برای تهیه شاخص رضایت مشتری بر 
مبنای این مدل ترغیب نمود. در سال های 1993 
مدل  تهیه  برای  گسترده ای  تحقیقات   1994 و 

آزمایشی آغاز شد.
از  بیش  اطمینان  قابل  نتایج  حصول  برای   
50000 نظرسنجی در 7 بخش مختلف اقتصادی 

و بیش از 180 شرکت 
انجام گرفت. پس از آن 
تاکنون   1995 سال  از 
نتایج به صورت مداوم 

سال های  فاصله  در  می شود.  منتشر  ماهه  سه 
1995 تا 1998 نشریه فورچون و از سال 1999 
به بعد نشریه وال استریت ژورنال نتایج شاخص 

رضایت مشتری آمریکا را منتشر کرده اند. 
ملي  شاخص  معرفي  و  متدولوژي  تشریح 
ایجاد   )SWICS(سوئیس در  مشتري  رضایت 
یک شاخص ملی براي رضایت مشتري در کشور 
سوئیس در سال 1996 طي یک پروژه تحقیقاتي 
در دانشکده امور بازاریابي و کسب و کار از دانشگاه 

Basel آغاز شد. 

و  ایجاد  در  که  الزاماتی  مهم ترین 
توسعه شاخص رضایت مشتري توسط 
این تیم تحقیقاتي در نظر گرفته شدند 

عبارتند از: 

بر انگیختن تفکر و نگرش مشتري گرایي مابین 
کلیه ذینفعان جامعه، هدف کلی از انجام این پروژه 
تحقیقاتي می باشد )از جمله مشتریان، شرکت ها، 
سازمان های غیرانتفاعي و مؤسس ها دولتي(. پیاده 
سازي شاخص ملي رضایت مشتري باید آگاهي 
عمومي درباره مدیریت کیفیت و نگرش مشتري 

گرایي را در سطح ملي تقویت نماید. 
تطابق و تناسب مدلSWICS باید براي شرایط 
در  مثال  )براي  شود.  واقع  آزمون  مورد  متفاوت 
بخش های تولیدی یا خدماتي، که در آن ها رقابت 
شدید وجود دارد و یا حتي در صنایعي که فقط 
یک شرکت به صورت انحصاري فعالیت می کند. 

پیش از آنکه شاخص ملي رضایت مشتري تدوین 
شود، باید تکنیک جمع آوري داده ها از طریق انجام 
مصاحبه ای تلفني که شامل 35 پرسش مي باشد 

مورد آزمون واقع گردد. 
این آزمون باید رغبت و اشتیاق مشتریان براي 
پاسخ به پرسشهارا تصدیق نماید. بهبود و اصالح 
شاخص  مدل  با  مقایسه  )در  یافته  ساخت  مدل 
رضایت  شاخص  و  آمریکا  در  مشتري  رضایت 
مشتري در سوئد( و همچنین اصالح روش های 

اندازه گیری باید مورد توجه واقع گردد. 
باید گفت مهم ترین اصالحاتي که در این مدل 
صورت گرفته، معرفي یک متغیر پنهان جدید به 
نام مکالمه مشتري و در مرحله بعد توسعه روش 
محاسبات در اندازه گیری متغیر وفاداري مشتري 
می باشد. مدل کلي شاخص رضایت مشتري در 
سوئیس در شکل 3 نمایش داده شده است. عالوه 
رفته اند،  کار  به  مدل  این  در  که  متغیرهایي  بر 
متغیرهاي دیگري نیز موجود می باشند. از جمله 
محرک های رضایتمندي مشتري که براي کلیه 
صنایع به صورت یکسان در نظر گرفته شده اند 

ولي در این شکل نمایش داده نشده اند. 
مهم ترین  مشتري«  »رضایت  اساسي  متغیر 

عنصر در مدل SWICS می باشد. 

می کنید  مشاهده  شکل  در  که  طوری  همان 
رضایت مشتري به کمک 3 شاخص اندازه گیري 

می شود: 
- رضایت کلی از محصول یا خدمت. 

- رضایت قبل از مصرف، در قیاس با انتظارات. 
- رضایت در مقایسه با یک محصول یا خدمت 

ایده آل. 
متغیر جدیدي که در این مدل مشاهده می شود، 
نام   Cus tomer Dialogueمشتری مکالمه 
دارد. این متغیر نیز به وسیله 3 شاخص معین اندازه 

گیري می شود: 
- رغبت براي برقراري تماس کالمي یا ارتباط 

با سازمان تولیدی )یا ارائه کننده خدمات( 
- سهولت در گفتگو با مشتري. 

- رضایت از طریق گفتگو. 
وفاداري مشتري می باشد.  پنهان سوم،  متغیر 
این متغیر به وسیله 3 شاخص معین اندازه گیری 

می شود: 

8
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- تمایل براي توصیه محصول یا خدمات به 
دیگران. 

- تمایل براي خرید مجدد محصول و یا استفاده 
مجدد از خدمت. 

- تمایل برای تغییر عرضه کننده تولیدي و یا 

ارائه کننده خدمت. 
براي اندازه گیري این شاخصه ای معین یک 
مقیاس 11 تایي از 0 تا 10 به کار گرفته شد. بدین 
ترتیب که عدد 0 به معنی »کاماًل ناراضي« و عدد 
10 به معنی »کاماًل راضي« در نظر گرفته شده اند. 
 SWICS شاخص  روي  بر  آزمایشي  مطالعات 
بررسي،20  این  در  انجام گرفت.  در سال 1997 
شرکت از 6 بخش مختلف صنعتي مورد ارزیابي 
واقع شدند. انتخاب نوع صنعت مورد نظر با توجه 

به 2 معیار صورت گرفت: 

اول آنکه صنایعي انتخاب گردیدند که امکان 
مقایسه نتایج با سایر شاخص های مشابه در دیگر 

کشورها، وجود داشته باشد. 
رضایت  میزان  از  ملي  برآورد  یک  آنکه  دوم 
مشتریان در کل اقتصاد کشور سوئیس نیز قابل 

برداشت باشد. براي آنالیز داده ها از روش تخمین 
بیشترین درستنمایي )MLE( به کمک نرم افزار 

)AMOS( استفاده شد. 
رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف 
مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده 
عنوان  به  را  مشتری  رضایت مندی  کاتلر،  است. 
درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات 

مشتری را برآورده کند، تعریف می کند.
انتظارات  شرکت  عملکرد  اگر  کاتلر  نظر  به   
مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت 

و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند. 
این مقاله در پی آن است که بابیان ابعاد رضایت 
در  را  مشتری  رضایت مندی  مدل های  مشتری، 
اروپا و آمریکا بیان کند تا یک شاخص مقایسه ای 

برای خوانندگان ایرانی فراهم شود.

چارچوب پیشنهادي این محققان به منظور اندازه 
کلیدي  عوامل  از  مقایسه رضایتمندی،  و  گیري 
و  روانشناسي  زمینه  دو  در  شده  داده  تشخیص 
اقتصاد به وجود آمده است. این دو عامل به صورت 

مستقیم بر رضایتمندی اثر می گذارند. 
از  این دو محقق  پایه و اساس مفهوم سازي 

چارچوب رضایتمندی بر چند عامل استوار است: 
آنها مصر به ایجاد چارچوبي هستند که عوامل 
اولیه روانشناسي موثر بر رضایتمندی را در بر داشته 
باشد، در واقع چارچوبي که به صورت اختصاصي 
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فرایند روانشناسي را دنبال کند. 
چارچوب این محققان با مدل عمومي وان 
رایج در روانشناسي اقتصاد سازگار است. این 
مدل نشان می دهد که رفتار )عملکرد تولید( و 
درک شرایط اقتصادي )انتظارات( عوامل اولیه 

ذهني مناسب بودن هستند )رضایتمندی(. 
این چارچوب موقعیت هایی را پیشنهاد می کند 
که انتظارات یا عملکرد تولید آثار بسیار مستقیم 

و اولیه بر رضایتمندی دارند. 
از نظر محققان، تجربه مشتریان در زمینه 
محصوالت و خدمات منجر به افزایش عمومي 

رضایتمندی می شود. 
به طور کلي افراد انتظارات خاصي دارند و بر 
ابعاد خاصي از عملکرد تاکید می کنند. براي مثال 
مشاهده شده که با افزایش سن، رضایتمندی 
افزایش می یابد. این جمله بدین معني است که 
مشتریان مسن تر بدبین ترند )انتظارات کمتري 
دارند( یا قضاوت ایشان بیشتر روي ابعاد مثبت 
که  است  این  نکته  می باشد.  استوار  تولیدات 
انتظارت و ادراکات عملکرد به طور غیر مستقیم 
تفاوت های فردي را در بر می گیرند. بنابراین اگر 
انتظارات و عملکرد محسوس، قابل تشخیص 
باشند، تفاوت های فردي نیز تلویحاً تشخیص 

داده می شوند. 
جامعیت  مدل  این  مهم  و شاخصه  ویژگي 
آن، امکان استفاده از آن جهت ارزیابي کیفیت 
دریک مقیاس وسیع و امکان مرتبط ساختن 
کیفیت با رفتار مشتری می باشد. پس از سوئد 
این مدل در آمریکا بسیارموردتوجه قرار گرفت، 
سپس محققان اروپایي نیز از این مدل تبعیت 
کرده و آن را مورد استفاده قراردادند، در حال 
حاضر فقط در شاخصهاي رضایت مندی با یک 
دیگر تفاوت دارند. این مدل یک مدل مفهومي 
سازي  گن  هم  محاسبات  بر  تأکید  و  است 
شاخص های انتظاري مشتریان و ایجاد قضاوت 
بر اساس سیستم شهودي یا احساسي مصرف 

کنندگان و مشتریان دارد. 
عوامل زیادي همانند عوامل موجود در شکل 
صفحه قبل بر رضایت مشتري تأثیرگذار است 
که در این مدل به صورت روابط علت و معلولی 
مورد توجه و بررسی قرارمي گیرند. برخي از این 
عوامل به عنوان عامل اصلي رضایت مشتري 
برای برخي دیگر مجموعه اي از خصوصیات 
گرفته  نظر  در  ضروری  خصوصیات  یا  اولیه 
قسمت های  توالي  مدل  توضیحات  می شود.  
مدل فوق از تئوري صداي خروج هایریشمن 
)1970( گرفته شده است. این تئوري وضعیتي 
را توصیف می کند که یک مشتري از محصول/
خدمت ارائه شده ناراضي می شود. شرکت این 
نقیصه را توسط دو مکانیزم بازخوردي خروج 
و صداي مشتري تحت نظر می گیرد.  افزایش 

رضایتمندي، همچنین سبب کاهش شکایات 
افزایش وفاداري آن ها به شرکت  مشتریان و 
می شود. وفاداري به معني یک احساس دروني 

براي خرید از شرکت مورد نظر می باشد. 
ارتباط  شامل  مدل،  این  در  ارتباط  آخرین 
آن ها  وفاداري  و  شاکي  مشتریان  رفتار  بین 
به شرکت است. اثر مثبت یا منفی این عامل 
به نحوه رسیدگی به شکایات در یک شرکت 
بستگی دارد. مکانیزم رسیدگی به شکایات در 
یک شرکت می تواند با عملکرد مناسب، باعث 
عمل  ضعیف  صورت  در  و  وفاداری  افزایش 

کردن، باعث کاهش آن شود.

 3.مدل اسکمپر
همانطوری که در شکل صفحه قبل می توان 
مشاهده نمود، مدل سروکوال، زیر مجموعه ای 
از مدل های ذهنی می باشد که ادراک و عقاید 
مدل  این  می گیرد.  نظر  در  نیز  را  مشتریان 
و  پاراسورمن   1980توسط  دهه  اواسط  در 
همکارانش بری و زدهمل برای سنجش کیفیت 
این مدل سعی دارد   خدمات توسعه داده شد. 
اندازه گیری  کیفیت  خدمات را در محیط هایی 
کند که کیفیت  خدمات به عنوان یک ضرورت 
مدل  شود.  احساس  مشتری،  درک  برای 
برای  که  است  ویژگیهایی  دارای  پاراسورمن 
طیف گسترده ای از محیط های خدماتی می تواند 
خدمات  کیفیت   فن  در  باشد.  داشته  کاربرد 

مقدماتی چند شکاف وجود دارد که عبارتنداز:

• شکاف 1- تفاوت بین ادراکات مدیریت 
از آنچه مشتریان انتظار دارند و انتظارات واقعی 

مشتریان.
• شکاف ۲- تفاوت بین ادراکات مدیریت 
)استانداردهای  کیفیت خدمات  مشخصات  و 

کیفیت خدمات(.
•  شکاف 3- تفاوت بین مشخصات کیفیت 
 خدمات و ارائه خدمت واقعی: آیا استانداردها به 

طور مداوم رعایت شده اند؟
و  ارائه خدمت  بین  تفاوت  شکاف ۴-   •
آنچه که در خارج از سازمان مورد نظر است؛ 
آیا به تعهدات به صورت مداوم عمل شده است؟
• شکاف ۵- تفاوت بین آنچه که مشتریان 
از یک خدمت انتظار دارند و آنچه را که عمال 

دریافت می کنند. 

 ،Reliability اعتبار  مؤلفه  ده  ابتدا  در 
  ،Respons i veness پاسخگویی
دسترسی   ،Competence شایستگی 
ارتباطات   ،Courtesy ادب   ،Access
 ،Credibility اعتماد ،Communication
شناخت  و  درک   ،Security امنیت 

 Understanding  Knowing مشتریان
و  فیزیکی  شواهد   ،the cus tomer
مؤلفه های  عنوان  به   Tangibles ملموس 
)دل خواه،  شد  شناسایی  کیفیت  خدمات 
1384(. اما در نتیجه ی مطالعاتی که در دهه  
مؤلفه   5 به  آن  تعداد  گرفت  1990صورت 
کاهش داده شد. ضمن اینکه مطالعاتی که با 
است  گرفته  انجام  سروکوال  مدل  از  استفاده 
اطمینان«  »قابلیت  که  است  داده  نشان 
رضایت مندی  روی  بر  عوامل  سایر  از  بیشتر 
این   )1998 السار،  و  )میتال  است  تاثیرگذار 
امتیازی  بنابر  و  اولویت  ترتیب  به  عامل  پنج 
امتیاز(  )اختصاص 100  داده اند  که مشتریان  
به شرح زیر ارائه می باشد )کاتلر، 1384، 517(.

• ابعاد ملموس و فیزیکی )11 امتیاز(: وجود و 
نمایش تسهیالت فیزیکی، تجهیزات کارکنان و 

مطبوعات ارتباطی
• قابلیت اطمینان )32 امتیاز(: قابلیت انجام 
خدمت وعده شده به نحوی اطمینان بخش و 

صحیح.
• پاسخگوئی )22 امتیاز(: تمایل به کمک به 

مشتریان و ارائه خدمات فوری.
و  دانش  امتیاز(:   19( تضمین  و  • ضمانت 
تواضع کارکنان و قابلیت و توانایی آنها در انتقال 

اعتماد و اطمینان.
• همدلی )16 امتیاز(: اهمیت دادن و توجه 

ویژه به تک تک مشتریان.

البته مطالب اشاره شده به این معنی نیست 
که هیچ تردیدی در ادبیات موضوع برای این 
مدل وجود ندارد. مناقشاتی که در مورد این مدل 

وجود دارد پیرامون موارد زیر می باشد:
ثبات ساختاری  آن، ضعف  ابعاد  و  مؤلفه ها 
عوامل، فراگیر نبودن استفاده از آن در صنایع 
مختلف در تمام نقاط دنیا، همگرایی شاخص ها  

اشاره نمود )میتال و السار، 1998(.
 اما به دلیل اینکه این مدل به عنوان یکی 
کیفیت  سنجش  ابزارهای  پرکاربردترین  از 
 خدمات در مطالعات آکادمیک و  پژوهشهای 
عملی مورد استفاده قرار گرفته است و حداقل 
اعتبار صوری آن مورد تایید قرار گرفته است 
در  هنوز هم  دیگران، 1996(.  و  )آسوبونتنگ 
بسیاری از پژوهشها از این مدل برای سنجش 
کیفیت  خدمات بهره گرفته می شود. در قسمت 
تحلیل  و  ارزیابی  های  روش  با  مطلب  دوم 
نمودار های مدل کانو و مدل سروکوال  آشنا 

خواهید شد.
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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

ماد ه 19 - عرضه كننده موظف است راساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش ساز و كار پرداخت 
هزینه خسارت وارده به مصرف كننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیين نامه را راه اندازی و اجرا 
نماید. عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد كه مصرف كننده را ميزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت 

خودروی خود مطلع نماید.

 ماده 20 - عرضه كننده موظف است راساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش 
كليه خودروهایی كه به دليل وجود عيب قطعات ایمنی قادر به تردد نيستند اقدام نماید.

تبصره - عرضه كننده موظف است در دوره تضمين، هزینه های بارگيری و حمل خودروهای در راه مانده و غير 
قابل تعمير به نزدیکترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی كه ناشی از عيوب سایر قطعات و مجموعه 

های خودرو نباشد تقبل نمایند.

 ماده21 - عرضه كننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های 
مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئوليت خود و همچنين سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط 

اشخاص حقيقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.

 ماده 22- عرضه كننده موظف است نسبت به تعيين نرخ خدمات تعميرات، قطعات یدكی و مواد مصرفی مطابق 
بند )ط( ماده )2( این آیين نامه و همچنين تدوین جدول زمان تعميرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام 
نموده و پس از تطبيق و صحه گذاری توسط شركت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شركت عرضه كننده، آن 
را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابالغ نماید. بر اساس این ضوابط، نمایندگی و یا 

واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف كننده را به ایشان تسليم می نماید.
 تبصره - عرضه كننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالع 

رسانی خود فراهم نماید.

با قانون
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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.

 در نظر داشته باشیم که نه تنها حق با اوست بلکه او رییس اصلی ماست. او رییس ماست چون او کسی است که حقوق ما 
را پرداخت می کند و عالوه بر این حیات سازمان ما در دستان اوست. اگر او ناراضی و رنجیده خاطر نمایندگی ما را ترک کند 
حتماً سراغ رقبای ما خواهد رفت. اما او در انجام این عمل تنها نیست. مشتری ناراضی عالوه بر اینکه تعدادی از مشتریان ما را 
با خود خواهد برد بلکه قسمتی از آبرو و اعتبار ما را نیز با خود خواهد برد. ساده ترین راه، جلب رضایت اوست. برای جلب رضایت 

مشتری: الزم است او را درک کنیم و الزمه درک کردن برقراری ارتباط با مشتری است.
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فارغ از اینکه مشتری ما از چه قشر و طبقه اجتماعی باشد اولین خواسته و مهمترین انتظار او احترام است. احترام احساس 
مثبت و مطلوبی است که نشان از توجه و تکریم ما به مشتری دارد. ما با رعایت حرمت مشتری به نوعی او را سزاوار ارزش 
دانسته و حق و حقوق قانونی او را به رسمیت می شناسیم. این دلگرمی بزرگی برای مشتری است. این نوع رفتار، مشتری را نیز 
به پاسخ مشابه ترغیب و تشویق کرده و از بار فشار روحی و روانی او کاسته و بدین طریق، کار ما را نیز آسان می کند. در نظر 
داشته باشیم که مشتریان ما افراد هوشمندی هستند و تفاوت بین احترام واقعی و حرمت تصنعی و ساختگی را به خوبی درک 
می کنند. پس الزم است این احترام، احترام قلبی و برآمده از اعماق وجود ما باشد.  اگر از این بدیهی ترین نیاز مشتری غافل 

شویم انجام بقیه امور حتی به بهترین نحو ممکن نیز نخواهد توانست رضایتمندی او را تأمین کند. 

یکی دیگر از ابزارهای برقراری ارتباط با مشتری ظاهر آراسته و پوشش مناسب کارکنان است. ظاهر و پوششی که باید 
با محیط کار ما سازگار باشد، آراستگی در ظاهر و پوشش حس خوب اعتماد و آرامش را به مشتری منتقل می کند. ما مانند 
هنرپیشگان عرصه نمایش، در ایفای نقش خدمتگزار بایستی به لباس خدمت ملبس باشیم تا بتوانیم از این طریق حس خوبی 
را به مشتری منتقل کنیم. عدم بهره مندی از ظاهر و پوشش مطلوب عالوه بر آنکه حس اعتماد به نفس را از ما می گیرد بر 

روی مشتری نیز اثر منفی گذاشته و جلب اعتماد او را با چالش جدی مواجه می کند.
 او همچنین به درستی این لغزش را نوعی بی حرمتی قلمداد خواهد کرد. همواره به یاد داشته باشیم تأثیر اولیه ای که از خود 
روی افراد به جا می گذاریم بیشترین اثر و طوالنی ترین دوام را دارد. تأثیری که شاخص و مالک قضاوت مردم راجع به ماست. 

از نظر مردم، افراد با ظاهر و پوشش مناسب افرادی قابل اعتمادتر، موفق تر و حرفه ای تر از بقیه هستند.

زبان اندام بدن از قدرتمندترین عوامل برقراری ارتباط است. طرز ایستادن، تماس چشمی، حرکت دادن سر و دست و ... نقش 
مهمی در انتقال حس اعتماد به مشتری دارد. )اسپنسر کلی( استاد روانشناسی و یکی از مدیران مرکز زبان و ذهنی دانشگاه 
کلگیت 2 می گوید: »هنگام صحبت کردن با مشتری« حرکات دست ها باعث جلب توجه بیشتر او به صدای ما می شود. 
حرکات بدن یا همان زبان اندام بدن جزیی جانبی از کالم ما نیستند، بلکه یکی از بخش های اساسی آن هستند«. همچنین 
است داشتن لبخند بر لب، اگر لبخند، این معجزه بی بدلیل خداوندی و زبان مشترک آدمیان را گذر واژه ورود به اعماق وجود 
مشتری بنامیم، سخن گزافه ای نگفته ایم. اگر چه لبخندی که به صورت رو در رو توسط مشتری دیده شود تأثیر بیشتری از 
لبخند در تماس های تلفنی دارد، لیکن نباید فراموش کرد که در مکالمه های تلفنی لبخند حکم نمک برای غذا را دارد. همه 
می دانیم که غذای بدون نمک مختص افراد مریض و بیمار است. در چنین موقعیت هایی که از دیدار چهره به چهره مشتری 

محروم هستیم شاید لبخند تنها ابزار موفقیت ما در برقراری ارتباط موثر باشد.                          ادامه دارد ...

اصول درک  مشتری

اصل دوم: 
ظاهر و پوشش مناسب، 

انتقال حس خوب
 اعتماد و آرامش

اصل اول:
 رضایت مندی

اصل سوم:
بدن،  اندام  زبان 

قویترین عامل ارتباط

S 1. Spencer Kelly
 C 2. Colgate University
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Cars

جایگاه 
خودروهای 

کالسیک 
در دنیای 

امروز

: آرش فراهانی: خودرو کالسیک... 
احتماالً این دو کلمه شما را به یاد اتومبیل های 
قدیمی و فرسوده دودزای در حال تردد در خیابانها و 
یا به یاد مراکز اسقاط خودرو می اندازد که خودروی 
قدیمی تان را به آنها تحویل داده اید و شاید هم 
دنیایی  اما  کالسیک  خودرو  ها!  پدربزرگ  یاد  به 
گسترده تر از این ابعاد هم دارد... عاشقان بسیاری 
دارد و آنطورها هم که در ذهن می آید از کار افتاده 
و بدردنخور نیستند. خودروهای خاطره شده ای که 
گویا امروز باز هم یکه تازی را آغاز نموده اند. در 
این مقاله قصد داریم به برخی ابعاد وجودی این 
گونه خودرو ها بپردازیم. از لحاظ قانونی خودرو برای 
تردد در شهر نیازمند پالک است و بجز کالسیک 
هایی که پالک ملی شده اند برخی نیز پالک تاریخی 
می گیرند. طبق اعالم سایت پلیس راهور پالکهای 

تاریخی به 3 دسته ازخودروها تعلق می گیرد:
از  بیش  که  نفیس)خودروهایی  خودروهای  اول 
50 سال ازتولیدآن گذشته باشد(، دوم خودروهای 
قدیمی)خودروهایی که بیش از 25 سال از تولیدآن 
و  ساخت  مهندسی  و  طراحی  لحاظ  از  و  گذشته 
خودروهای  سوم  و  باشند(  نظیر  بی  کاربری  یا 
های  شخصیت  به  متعلق  که  ویژه)خودروهایی 
تاریخی، علمی و یا فرهنگی کشور بوده و یا بازگو 
برخی  با  ادامه  در  باشند(.  تاریخی  رویداد  کننده 
زوایای مهم در شناخت خودرو های کالسیک آشنا 

خواهیم شد.

Classic
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تعریف کالسیک ، آنتیک و ...
در واقع خودروهای کالسیک همان خودروهای قدیمی هستند اما تعریف دقیق این گونه خودروها در سراسر جهان کمی متفاوت است. باشگاه 
خودروهای کالسیک آمریکا )Classic Car Club of America( مدعی است که یک خودرو باید بین 30 الی 49 سال سن داشته باشد 
تا کالسیک محسوب شود. در حالی که اتومبیلهای بین 50 تا 99 سال سن در کالس پیش آنتیک و اتومبیلهای 100 ساله و باالتر در کالس 
خودروهای آنتیک قرار دارند.کالسیک های مدرن هم معمواًل در محدوده 15 تا   25 سال سن قرار دارند. ولی معمواًل از نظر باشگاه اتومبیلهای 
آنتیک آمریکا بعنوان خودرو کالسیک   پذیرفته نشده اند. در انگلستان خودرو کالسیک مدرن اغلب با تلقی  و میل کارگزاران  بیمه یا شرکت 
های بیمه ای   تعریف می شود. این خودروها ممکن است  بدون در نظر گرفتن سن  آنها کلکسیونی در نظر  گرفته شوند. ولی استفاده  از آنها به 

اهداف  تفریحی و یا مسافت معینی محدود می شود.

رایج ترین طبقه بندی ها

طبقه بندی های متفاوتی برای خودروهای قدیمی وجود دارد، به طور کلی می توان 3 طبقه برای این خودروها در نظر گرفت:
) Antique ( آنتیک ها

خودرو آنتیک  و یا به قول خودمان عتیقه یا خیلی قدیمی! به آن دسته از ماشین هایی گفته می شود که سن آنان ها باالی 45 سال است. این سن به 
عنوان یک قانون در ایاالت متحده برقرار است و البته شرایطی هم دارد. به عنوان مثال خودرویی آنتیک محسوب می شود که تمامی قطعات آن اصل 

و ساخت دست تولیدکننده آن ماشین باشد.
) Classic ( کالسیک ها

خودرو کالسیک، بخشی از تاریخ را تشکیل می دهد، این حس نوستالژی و حوادث تاریخی است که در دل یک خودروی کالسیک و قدیمی وجود 
دارد و ارزش آن را چند برابر می کند.

کالسیک، به آن دسته از خودرو هایی گفته می شود که قدمت آنان کمتر از 30 سال و بیشتر از 40 سال نباشد. با این حال مطرح می کنند که خودرویی 
که به عنوان خودروی کالسیک معرفی می شود نباید قبل از سال 1952 ساخته شده باشد که این هم نظری است!. به همین دلیل خودرو آنتیک را می 
توان در دسته خودروهای کالسیک نیز جای داد ولی یک خودرو کالسیک، جز دسته خودروهای آنتیک قرار نمی گیرد. قطعات این گونه خودرو ها باید 

تعمیر و نگه داری شوند تا قطعات اصلی آن تغییر نکنند.
)Vintage ( خودروی  وینتج

شاید واژه وینتیج در ذهن ها به معنای کالسیک شکل گرفته باشد، اما وینتج در واقع
یک نوع بازنگریست، یک نوع عقب گرد مدرن است که نتیجه 

حاصل از آن محصولی است با نشانه های پرطرفدار از 
یاد رفته دیروزی که حال و هوایی کامال قدیمی دارد! 
خودروی وینتیج  با خودروی آنتیک تقریبا همپوشانی
 دارند و به خودروهایی که بین سال 1919و 1930 

ساخته می شوند، گفته می شود.
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تولید ، طراحی و رنگ...

در قدیم تولید کم و استفاده کمتر از ابزار های مادر صنعتی و تکنولوژی مکانیکی در ساخت خودرو و قطعات آن این فرصت را به صاحبان خودرو 
می داد که افراد  بتوانند با لمس خودرو، با اجزا و کارکرد آن آشنا شوند. طراحی خاص و رویایی و منحصر به فرد خودرو کالسیک همچون یک تابلو 
نقاشی خاص،  احتماال اولین نکته ای است که هرکسی را مجذوب این خودروها می کند. دقت و وسواس  و صرف وقت در طراحی این خودروها 
که اکثرا دستی انجام می شد، در نهایت محصولی را خلق می کرده که نشان دهنده نگاه  ژرف خالق آن بوده است. شاید امروزه  در ظاهر پیشرفته 
ترین خودروها هم نتوان آن منحصر به فردی را در تولید انبوه خودرو های یک شکل                           یافت. خودرو هایی با خطوط بصری 

ساده و گاهی پر پیچ و خم و گاهی هم عضالنی! تصور یک خودرو بدون                                                     رنگ 
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رنگ سلبریتی های )افراد مشهور( آمریکایی، تا خودرو های کالسیک هزار رنگ، همه و همه بر اهمیت رنگ در خودرو تاکید داشت! اگر اکنون به اطراف خود 
و خودرو های کالسیکی که در خیابان می بینید نظر کنید متوجه اختالف فاحش  رنگ آنان با خودرو های امروزی خواهید شد. برخالف تولیدات کنونی، استفاده از 

رنگ های متنوع در خودروهای کالسیک جز مشخصه های اصلی آنان بود و مشتری تقریباً حق انتخاب هر رنگی که دلش می خواست را  داشت!

 کاری نچندان دلچسب
که این خود   است. حاال تصور کنید طیف رنگی گسترده مورد استفاده در این خودرو ها را!

یکی دیگر از
       مهمترین 

            
                 

ی  ها و ر د  خو
برای  کالسیک 
است.  مدتها  بوده 
ر  ازکادیالک 

سفارشی صورتی

جای خود نقشی مهم  در کارکرد  
و تعیین ارزشمندی  خودرو کالسیک

 نقش قطعات 
کمیابی خودرو کالسیک احتماال علت اصلی ارزش آن است. خودرو هایی که تعداد کمی از آنان در جهان موجود هستند و دیگر خط تولیدی ندارند. پس در نتیجه 
هر چه در )نت( نگهداری و تعمیر قطعات متحرک و ثابت ماشین کالسیک بیشتر دقت شود، تا سالم بمانند ارزشمندی آنها بیشترخواهد شد. این که تمامی قطعات 
خودرو کالسیک،  فابریک کارخانه همان خودرو باشند نیز در ارزش گذاری اینگونه خودرو ها بسیار مهم است. در بین خودرو های کالسیک، شباهت برخی قطعات 
فنی باعث شده که امکان جایگزین کردن حتی موتور آنان با یکدیگر وجود داشته باشد.  اما  این  اتفاق جابه جایی که شاید در ظاهر خودرو تغییری ایجاد نکند، قطعًا 
از میزان ارزشمندی اینگونه خودرو  ها بسیار خواهد کاست. مهمترین و کمیاب ترین قطعات خودرو کالسیک  شامل قطعات موتور، که نقش اصلی  را در ایجاد نیرو 
و حرکت خودرو  ایفا می کند، سوییچ و قطعات                                                                                برقی خودرو و حتی دسته کلیداصلی و دست کامل 
قفل های خودرو،  سالمتی نشانگرها، سیم کشی ها،                                                                                   سوخت رسانی وکاربراتور، لنت ترمزها، 

اجزاء گیربکس، پمپ ها و اغلب  متعلقات داخل                                                                                          موتور، وایربندی، سرسیلند، اجزاء کولر و 

 خودروهای
محبو بیتدالیل

مقـــاله

سالمت آن، بولبرینگها و ... همگی در 

ایفا می کنند.

برای
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مقـــاله

 
ابعاد و قدرت بدنه و موتور

هرچند که ابعاد واندازه  خودرو تابع فرهنگ هر جامعه ای است، اما انگار ابعاد خودرو های کالسیک تابع قانون خاصی نبوده اند. خودروهای بزرگ و 
عضالنی، کشیده و جادار مانند اکثر خودروهای آمریکایی و خودروهایی با فضای جمع و جورتر مانند بیتل قورباقه ای آلمانی! اما به هر حال آنچه در همه 
این مدل ها مهم بودند، جنس به کار رفته در بدنه و استحکام اتاق خودرو به عالوه فرم اتاق بوده که بسیار به آن توجه می شده است. فاکتور جدی دیگر 
قدرت موتور است.  این خودروها از لحاظ قدرت موتور و مصرف سوخت قابل مقایسه با خودروهای امروزی ) در کالس عمومی( نیستند. در دنیای امروز 
با بهینه سازی مصرف سوخت،  قدرت موتور هم نسبت به خودروهای قدیمی به شدت پایین آمده است. و قطعاً یکی از دالیلی که باعث محبوبیت خودرو 
های کالسیک  می شود  همین فرار از برخی چهارچوب های مصرفی و توانمندی  خودرو می باشد!.  برای ارضاء این حس قدرت دوستی، همه ساله در دنیا 
مسابقاتی به نام  Drag Racing برگزار می شود که طرفداران بی شمار خود را دارد و در آن بیشتر خودروهای کالسیک با ظاهرهای خاص و موتورهای 
تقویت شده خود به رقابتی بی نظیر می پردازند. اغلب این مسابقات در یک مسیر کامال مستقیم به طول دقیق402 متر و 25 سانتی متر انجام می شود. در 
این مسابقه معموال دو ماشین به عنوان مسابقه دهنده شرکت می کنند. دو خودروی شرکت کننده به طور همزمان در دو خط موازی استارت زده و بعد از 

طی مسیر ثبت زمان می کنند. به طور معمول هر خودرو دو تا سه بار زمان خود را ثبت می کند و بهترین زمان آن در رتبه دهی در نظر گرفته می شود.
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مقـــاله
 

کالسیک های آمریکایی ،ژاپنی و آلمانی

بیشتر خودرو های تا اواخر دهه 70 میالدی اند 
که امروزه پسوند خودروی کالسیک را به خود 
گرفته اند. آنچه از خودروی کالسیک دهه 70 در 
ذهن ها وجود دارد، جذابیت بصری و سبک خاص 
این دوره از تاریخ خودروی کالسیک بخصوص 
در آمریکایی ها نسبت به خودرو های اروپایی و 
آسیایی است. طرح ها، تنوع شکلی به دلیل تولید 
اندک، کیفیت بدنه وتودوزی و همینطور قدرت 
باالی موتور خودرو های آمریکایی فاکتورهایی 
است که آنان را ازسایر خودرو ها متمایز می کرد. 

 
آلمانی ها هم جایگاه ویژه خود را دارند. برای 
نمونه MERCEDES W115 که در ایران با 
نام بنز معماری معروف است، جز محبوب ترین 
آلمانی محسوب می  خودرو های کالسیک 
شود. ظرافت، دقت، کیفیت، طراحی و کارایی 

عمومی درعموم آلمانی ها  قابل توجه است.

 
کالسیک ژاپنی در دهه 90 میالدی وارد عرصه رقابت شد و توانست با سخت کوشی که از فرهنگ ژاپنی وام داشت مخاطبان بسیاری را 
به خود جلب کند. آنچه موجب محبوبیت این خودروها شد افول کالسیک آمریکایی در این دهه بود. بیشتر خودرو های میتسوبیشی و مزدا 

جز محبوب های خودرو کالسیک ژاپنی بودند.
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مرسدس بنز روباز S 680  ُترپدو )Mercedes-Benz 680 S  Torpedo Roads ter heads ( 89  ساله  تنها باز مانده از سه مدل ساخته شده 
معروف در زمان  خودش است. این بنز کالسیک در گردهمایی خودروهای پبل بیچ سال  2012  افتخار                  زیباترین خودروی کالس خود را به 
دست آورد و اکنون برای ورود به یک حراجی آماده می شود.  تورپدو در سال 1928با امکاناتی نظیر شیشه           جلوی کوتاه، سقف متحرک، تودوزی چرم 
پوست خزندگان، نوارکشی چوبی و پوشش های براق ساخته شد و یک سال بعد یعنی در سال 1929                              در سالن نمایشگاه خودروی 
 S نیویورک به نمایش درآمد و توسط یک فرد معروف در زمانش خریداری شد.                                                        پس از آن مرسدس بنز روباز

680 ، به مدت 75 سال
در مالکیت 

وی بود. 

رتبه دوم متعلق به فراری250 جی.تی.اُ  1962  است. این خودرو با ظاهری اسپورت و با عملکردی فوق العاده، مجموعه کاملی از شور رانندگی را القا 
می نمود. این مدل در مسابقات زیادی برای تیم  فراری  برنده شده بود. این خودروی اسپرت، تنها در 40 نسخه تولید شد تا به یکی از نادرترین مدلهای  
فراری  در بازار خودروی جهان تبدیل گردد. یک نسخه از این مدل، در سال 1990 توسط یک ثروتمند ژاپنی از یک شرکت کوچک بریتانیایی با قیمتی 

معادل 16.6 میلیون دالر خریداری شد.

در سال 2008 اما این خودرو توسط  یک موسسه خریداری شد. قیمتی که برای فروش  این 
خودرو پیش بینی می شود حدود 7 تا  8  میلیون یورو یا کمی بیش از 32 میلیارد تومان است.

رتبه های 
اول 

تا
سوم

گرانترین ها
مرسدس  اول  رتبه 
مدل1954،    W196 بنز 
است. این خودرو در طی 
 1955 و   1954 سالهای 
در اکثر مسابقات قهرمانی 
اتومبیلرانی دنیا برنده بود. 
 W196 بنز  مرسدس 
برای اولین بار در مسابقات 
 Grand(بزرگ جایزه 
در   1954 سال   )Prix
در  فرانسه  ریمز  شهر 
قرار  عموم  دید  معرض 
گرفت. ویژگی اصلی این 
نوآورانه  سیستم  مدل، 
بود  آن  موتور  سوپاپهای 
که در آنها از فنر استفاده 
نشده بود. این خودرو در 
دهه 80 میالدی در موزه 
داده  قرار  فرانسه  در  ای 
شد. در سال 1990 هزینه 
بازسازی کامل ساختمان 
موزه از فروش این خودرو 
به یک فرانسوی به دست 
آمد. سپس با قیمتی حدود 
10 میلیون دالر به یک 
تاجرآلمانی فروخته شد و 
در حال حاضر قیمت این 
خودرو به 24 میلیون دالر 
است  کرده  پیدا  افزایش 
گرانترین  عنوان  به  و 
خودروی کالسیک جهان 
جدید  مشتری  منتظر 
است. منبع: برداشتی آزاد از سایت 

های اینترنتی 
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مقـــاله

1

2

3

رتبه سوم گرانترین خودرو کالسیک متعلق است به بوگاتی رویال تایپ41 مدل 1931  که این مدل سلطنتی  بوگاتی  با وزن باور نکردنی 3.5 تن و طول 
4.25 متر، تولید شد. کمپانی  بوگاتی  در آن زمان به فکر قدرت یا سرعت باال نبود و تنها در این فکر بود که تا حد ممکن از بهترین مواد و قطعات مثل 
چوبهای گران قیمت، چرمهای کمیاب و فلزهای گرانبها در ساخت خودروی سلطنتی استفاده کند. خودروی  بوگاتی رویال تایپ41  که تنها شش مورد از 
آن ساخته شد، در سال 1931 با قیمت 42.000 دالر، که قیمتی بیشتر از 100 برابر خودروهای معمول آن زمان بود قیمت گزاری شد. مدلی از این خودروی 

منحصر به فرد در سال 1981 در حراج کریستی لندن  به قیمت 8.7 میلیون دالر به فروش رفت.

منبع: برداشتی آزاد از سایت های اینترنتی

 
مشهور ، گران، قدیمی
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مقـــاله

گوش دادن چهار سطح دارد:

 :)Downloading( 1-  دانلود کردن
این سطِح گوش دادن از روي عادت است. من در مرکز دایره دانسته هایم قرار دارم، 
پس تنها به همان چیزهایي گوش فرا مي دهم که در این دایره است. این نوع گوش 
دادن بد نیست، اما با واقعیت بیروني فاصله دارد. به عبارت دیگر، این گوش دادن 
صرفاً انعکاس تجربیات گذشته است و نتیجه آن تایید و تاکید نظرات و قضاوت هاي 
پیشین ماست. حتي اگر موضوعي خالف باور و نظرمان بشنویم، در این سطح از 
گوش دادن آن را به گونه اي تفسیر مي کنیم که باز هم با تجربه و مدل ذهني ما 

سازگار باشد.

)Factual ۲- گوش دادن   واقع بینانه 
:)Lis tening

بیرون است.      این سطِح گوش دادن، توجه به دنیاي 
ذهنیت خود در این سطح ما به تفاوت شنیده ها     و 

توجه مي کنیم.  چه تفاوتي بین 
آنچه مي بینم و مي شنوم 

وجود دارد؟ و آنچه مي اندیشم 
داروین گفته مي شود که 
 اي همراه همیشه دفترچه 

آنچه خود داشت تا 
متفاوت با دیدگاهش 

آن ثبت بوده را در 
مي دانسته کند، چرا که 

تمایل دارد  تفاوت ذهن ما 
فکر ما را  کتمان واقعیت و 

دادن واقع بینانه، من کند. در گوش 
دانسته هایم مي روم به مرز دایره 

 را ببینم  و  بشنوم. تا واقعیت بیروني 
است که در علم  انجام این همان کاري 

به داده هایي که با مدل مي شود، یعني توجه 
تالش براي اصالح مدل سازگاري ندارند و 

واقعیت!(.  باید توجه کنیم )نه اصالح  یا کتمان 
فکر و تجربه و گذشته  مان  که تا وقتي آنچه حاصل 

است را  اصل قرار دهیم  و شنیده ها و دیده ها را صرفاً در صورت هم  راستایي 
با فکرمان بشنویم و ببینیم، گوش دادن ما در سطح دانلود کردن باقي مي ماند. 
پس گوش دادن واقع بینانه زماني اتفاق مي افتد که ما ذهن خود را از قضاوت و 

.)Open Mind( پیش داوري آزاد کنیم

 :)Empathic Lis tening( 3- گوش دادن همدالنه
گوش دادن واقع بینانه، اگرچه مزایاي بسیاري دارد، اما هنوز یک سویه نگرانه 

روشهای گوش فرا دادن موثر
: یكي از نیازهاي اساسي براي یادگیري فردي، یادگیري جمعي و در نهایت ایجاد تغییر»گوش دادن« 
است. ما بیش از 16 ساعت در روز در حال گوش دادن هستیم، پس گوش دادن صحیح، نه فقط زندگي شغلي 

بلكه زندگي فردي ما را نیز تحت تاثیر قرار مي دهد.

20
مقاله کوتاه
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)دیدن از نگاه خود فرد( است. در گوش دادن همدالنه، تالش مي کنیم سوگیري 
توجهمان را تغییر دهیم، خود را جاي دیگري قرار دهیم و سعي کنیم از زاویه دید 

او به موضوع نگاه کنیم. به عبارت دیگر، گوش دادن ما در این حالت از جایي آغاز 
مي شود که دیگري شروع به صحبت مي کند. این بار من از دایره دانسته هایم بیرون 

مي آیم و از بیرون و از نگاه ناظر بیروني به آن نگاه مي کنم.
براي همدالنه گوش دادن باید دلمان را باز کنیم )Open Heart(. در نتیجه 
این باز کردن دل، نوعي ارتباط عاطفي و احساسي نیز با طرف مقابل ایجاد مي شود 
که به سادگي از بین نخواهد رفت. با گوش دادن همدالنه ما به تجربیات دیگران 

متصل مي شویم.

  :)Generative Lis tening(   ۴-گوش دادن مولد
حالت به پذیرش نظرات و حرف های همدلي و واقع بیني در بهترین 
اراده تغییــر و حرکت نباشد، این جدید مي انجامد؛ اما تا وقتي 

بخشي کامل نخواهند  داشت.  گوش دادن ها نیز اثر 
گوش دادن، گوش دادن عمیق ترین سطح 

در این گو ش دادن، مولد است. 
ما به خود واقعي 
 مان  متصل 

آنچه  مي شویم، 
باشیم،  نه مي توانیم و  باید 

هستیم.  نمونه آنچه به ظاهر 
در عملکرد گوش   دادن  مولد 

مي شود. مربیان مربیان  و رهبران دیده 
مولد،  نه و رهبران با  گوش دادن 

»مِن در حال فقط گذشته و حال فرد، بلکه 
وي  را به شکل گیري« فرد  را نیز مي بینند و  
هدایت سمت تجلي  و تحقق آن »من« 
رهبري در مي کنند. ریشه هند اروپایي کلمه 
 )Leadership( دو معنا دارد:زبان انگلیسي

دنیاي دیگر  1. پیش  رفتن از یک دنیا به 
عبارت دیگر، و گذر از مرز دو دنیا، 2. مردن. به 

خو گرفته ایم، رهبري یعني رها کردن دنیایي که با آن 
قطعاً چنین و  وارد  شدن به دنیایي ناشناخته و جدید. 

ما را از حرکت گذاري ترسناک است و صداي ترس دروني 
باز مي دارد. پس زماني گوش دادن مولد حاصل مي شود که اراده رها کردن الگوها 

و فکرها و عقاید قدیمي و حرکت به سمت واقعیت جدید در حال شکل گیري وجود 
.)Open Will( داشته باشد

منبع:
 Transforming Business, Society, and Self with«  
 .U.Lab«, Otto Scharmer, MITx.x
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نظرسنجی های جدید )عمدتا در آمریکا و كانادا( نشان می دهد بيشتر كاركنان در شغل شان احساس شادی ندارند. برخی 
افراد آنقدر احساس ناراحتی در كار دارند كه می خواهند شغل تازه ای پيدا كنند.                     درحالی  كه روانشناسان و 
دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند بخشی از شادی در وجود ما ذاتی است، اما                                بخش قابل توجهی از 
آن تحت كنترل خودمان است. صرف نظر از موقعيتی                          كه در كارتان دارید،                  هفت عادت افرادی 

برای                                شما معرفی می كنيم. را كه در كارشان شاد هستند، در 

افراد شاد  متعهدند.  زندگی  عنوان هدف  به  مداوم  رشد  به   1  
معتقدند باید نهایت سعی خود را در هر کاری بکنند؛ چه به آنها 
گفته شده باشد، چه نه. این موضوع به خودشان حس بهتری 

می دهد.
2 اهدافی دارند که تالش برای تحقق آنها ارزش 

دارد. افرادی که اهداف مشخص در زندگی 
دارند، می توانند همه چیز را فراتر از

مشکالت کاری روزمره ببینند. وقتی 
همه چیز به خوبی پیش نمی رود، 

آنها به جای تمرکز بر موقعیت
منفی پیش آمده در محیط کار،

بر هدفی که تعیین کرده اند 
متمرکز می شوند.

3 درگیر مسائلی که فراتر از کنترل
خودشان  به  شاد  افراد  نمی شوند.  است،  آنها 
درگیر  احساسی  نظر  از  نمی دهند  اجازه 
کار  محیط  در  مسموم  شایعات  و  منفی  جو 
آنها بر کاری که در دستشان است و  شوند. 
متمرکز  کار  آن  انجام  برای  توانایی هایشان 
می شوند و خودشان را در درگیری هایی که به 

آنها مربوط نمی شود دخالت نمی دهند.
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دیگران  به  دارند  دوست   4
کمک کنند. افراد شاد همیشه 
به دنبال راه هایی برای کمک 
هستند.  دیگران  به  کردن 
ویسکانسین  دانشگاه  محققان 
در  که  افرادی  دریافته اند 
کمک  دیگران  به  کار  محیط 
می کنند، در مقایسه با سایرین 

شادترند.

است  ممکن  که  جایی  تا   5
منفی دوری می کنند.  افراد  از 
فرد  یک  با  وقتی  شاد  افراد 
دائم  که  کسی  یا  منفی باف 
می شوند،  مواجه  دارد  شکایت 
یک  دنبال  به  می کنند  سعی 
راه حل بگردند یا موقعیت را از 
زاویه دیگری مورد توجه قرار 

دهند. 

از  ثابت  بخشی  قدردانی   6
رویکرد  این  است.  آنها  وجود 
قدردان بودن دیگران را جذب 
می کند.  آنها  مثبت  انرژی 
دور  دارند  دوست  همکاران 
چنین افرادی باشند و در کنار 

آنها کار کنند.

مدیریت  را  خود  احساسات   7
دارند.  شوخ طبعی  حس  و  می کنند 
هر  از  می کنند  سعی  شاد  افراد 
موقعیتی در کار، خانه یا دورهمی ها 
بیشترین بهره را ببرند. آنها می دانند 
با  را  خود  احساسات  می توانند  که 
دهند.  تغییر  شوخی  یا  لبخند  یک 
همچنین می توانند با فکر کردن به 
حواسشان   ، خوشحال کننده  مسائل 
را از مسائل ناراحت کننده پرت کنند. 

7 عادت افرادی که واقعا در کارشان شاد هستند7 عادت افرادی که واقعا در کارشان شاد هستند

Fas t Company :منبع
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   لطفاً کمی از شرکت اسنا یدک و فعالیتهای 
آن برای خوانندگان ما بگویید؟

خودرو  شرکت  فروش  از  پس  خدمات  سازمان 
سازی اسنا از سال 1386 ماموریت خود را در راستای 
ارائه خدمات پس از فروش و تهیه و توزیع قطعات و 
لوازم یدکی خودرو در مجموعه ای به مساحت حدود 
50/000 متر مربع واقع در کیلومتر 17 جاده مخصوص 
تهران بزرگراه اندیشه – شهریار خیابان اسنا خودرو، 
آغاز نموده که در سال 1391 با نام شرکت ستاره نیک 
فعالیت  ادامه  )اسنا یدک( بصورت مستقل  آریا یدک 
نموده است. شرکت با پشتوانه توان علمی و اجرایی 
متخصصین جوان ، با استقرار نظام مدیریت کیفیتی 
مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 و با بهره گیری از 
خطوط راهنمای سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات 
مشتریان مبتنی بر استاندارد ISO 10004-10002 به 

منظور افزایش رضایت و وفاداری مشتریان از تمامی 
منابع خود، برای تحقق این امر کوشش می نماید. در 
حال حاضر این شرکت مسئولیت تامین قطعات یدکی 
خودروهای ون دلیکا، ون ایستانا، ون جوی النگ و 
اتوبوس های شهری BRT را عهده دار بوده و با ارائه 
قطعات  توزیع  و  تهیه  خصوص  در  گسترده  خدمات 
خودروهای نامبرده در سراسر کشور به منظور توسعه 
و پیشرفت حمل و نقل عمومی کشور گامهای موثری 

بر داشته است.

جایگاه و نقش دولت در حوزه خدمات    
پس از فروش را چگونه می بینید؟

کشورها  تمامی  در  دولتی  های  سازمان  وظایف 
حمایت  برای  دارد  وظیفه  دولت  است.  شده  شناخته 
جامعه هدف خود سیاست های متعادلی تدوین کند. 

در طیف جامعه مورد حمایت دولت، هم مصرف کننده 
وجود دارد، هم تجار و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان. 
اقتصادی خود  تدوین سیاست های  در  ها  دولت  لذا 
طوری عمل می کنند که ضمن تضمین سودآوری برای 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، نیازهای مشتریان نیز 
مورد اغفال واقع نشود. اما این امر در این کشور یک 
بام و دو هوا است و دولت از نقش حمایتی و تدوینگر 
سیاست های کالن به ناچار به جایگاه مجری رسیده 
است و اقدام به تدوین دستورالعمل هایی می کند که 
عماًل این دستورالعمل ها قباًل توسط عرضه کنندگان 
اما به دلیل ضعف سازمان ها در  تهیه می شده است. 
برآورده ساختن نیازهای مشتریان، دولت سیاست های 
سختگیرانه ای را تدوین نموده است. بطور مثال وقتی 
که حتی مفاهیم گارانتی و وارانتی در ابعاد بین المللی 
استاندارد خدمات  تدوین  باشد،  ناشناخته  دولت  برای 
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مصاحبه

: سازمان خدمات پس از فروش شرکت خودرو سازی اسنا )شرکت اسنا یدک( از سال 9۵ 
همکاری خود با کمپانی مایله آلمان را به طور رسمی در واردات و توزیع قطعات خودروهای تجاری آغاز کرده است. 

با توجه به این موضوع و با نظر به اینکه شرکت اسنا یدک خودرو های ون دلیکا، اتوبوس تندرو brt، جوی النگ و ون 
ایستانا را تحت پوشش خود دارد، با مهندس جواد پورغفار مدیرعامل محترم این شرکت گفتگویی انجام داده ایم که 

در ادامه می خوانید:

22
مصاحبه

مهندس پورغفار

لزوم  ارایه خدمات  مبتکرانه  برای جذب مشتری

 مهندس جواد پورغفار
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مصاحبه

گارانتی بی معنی است. در جایی که ارایه خدمات 
برای  بازاریابی  خدمات  یک  عنوان  به  باید  وارانتی 
توسعه بازارهای عرضه کنندگان محسوب شود، آنگاه 
الزام سازمان ها به ارایه خدمات وارانتی یکسان و بی 
تفاوت از یکدیگر هیچ جنبه تبلیغاتی و جذابیتی برای 

مشتریان ایفا نخواهد کرد.
به دولت پیشنهاد می گردد درعوض اتخاذ سیاست 
برای  مناسب  بستر  ایجاد  با  اجرایی  و  های جزیی 
اینگونه سازمان ها فرصت ارایه خدمات برای سازمان 
ها را فراهم کنند. انجام اموری از قبیل کاهش، حذف 
یا تشویق و معافیت های مالیاتی برای موسسات ارایه 
دهنده خدمات، بستر سازی و ارایه خدمات آموزشی 
و پرورش نیروهای متخصص بدون تحمیل هزینه 
به سازمانها، کاهش نرخ بیمه و حامل های انرژی 
و ... و پرداخت یارانه به منظور کاهش هزینه های 
جاری اینگونه موسسات. پر واضح است سازمان هایی 
که دغدغه تامین نیازهای روزانه خود را نداشته باشند 
توجه و تمرکز خود را بر نحوه ارایه خدمات خواهند 
گذاشت که این امر در نهایت موجب افزایش تغییر 

مثبت در رفتار مشتری مدارانه نیز خواهد شد.

گشایش  از  کوتاهی  تحلیل  لطفاً   
پسابرجام در حوزه کاری شرکت اسنا یدک  

داشته باشید؟
شرایط پس از برجام حضور برندهای اروپایی را چه 
در زمینه خودرو و چه در حوزه قطعات تسهیل نموده 
است و در حال حاضر شرکت های اروپایی مشتاق 
هستند که در بازار ایران حضور فعال داشته باشند. 
شرکت اسنا یدک هم در همین دوره پسابرجام با دو 
شرکت اروپایی در حوزه قطعات خودروهای سنگین 
آلمانی  با یک شرکت  قرارداد  که  مذاکره شد  وارد 
امضاء گردید. ولیکن در خصوص مسائل  نهایی و 
بانکی متاسفانه مشکل روابط بانکی ایران و جهان 
همچنان پابرجاست و تغییر محسوسی در این زمینه 
ایجاد نشده است. بانک های بزرگ اروپایی و حتی 
آسیایی همچنان روابط خود را با بانک های ایرانی به 
طور جدی آغاز نکرده اند که این چالش بزرگی بر سر 

راه تجارت ایران با سایر کشور هاست. 

   چنانچه استحضار دارید وضعیت تولید 
خودرو و واردات آن در یکی دو سال اخیر 
از  پس  خدمات  آیا  است.  یافته  بهبود 
فروش هم به موازات آن افزایش کمی و 

کیفی داشته است؟
از فروش در حال حاضر اهمیت و  خدمات پس 
جایگاه ویژه ای در حوزه تولید و تجارت محصوالت 
صنعتی از قبیل خودرو دارد ولیکن در کشور ما به 
دلیل اقتصاد و صنعت دولتی تا کنون به این موضوع 
دلیل  به  و  نشده  داده  بها  آن  اهمیت  با  متناسب 
مشکالتی از قبیل عدم  برنامه ریزی بلند مدت و 
مستمر فروش و خدمات پس از فروش، حجم زیاد 
سرمایه گذاری، عدم انتقال مناسب و کافی دانش فنی 

تولید قطعات با کیفیت و ... خدمات پس از فروش 
متناسب با افزایش میزان فروش خودرو رشد نیافته 

است.

   خودرو سازان خارجی نظر ویژه ای روی 
گردش مالی خدمات پس از فروش دارند. 
آیا در کشور ما هم به این مطلب توجه می 

شود یا خیر؟
در جامعه ای که فرهنگ اقتصاد آن هنوز در 40 
و  تولیدگرایی  که  زمانی  کند،  می  سیر  پیش  سال 
محصول گرایی تعیین کننده نیاز بازار می باشد، در 
اینگونه بازارها بدلیل عرضه محدود کاال و خدمات، 
عرضه کننده بجای مشتری تصمیم می گیرد و نظر 
خود را بر نظر مشتری غالب می داند. اما امروزه با 
افزایش میزان عرضه کنندگان، به همان میزان رقابت 
نیز افزایش پیدا کرده است، لذا این مشتری است که 
تعیین کننده نیاز خود است و سازمان ها پیشاپیش به 
شناسایی نیازهای بیان نشده مشتری های بالقوه و 
بالفعل خود رفته تا با رفع آن نیازها، میزان جذابیت 
کاال / خدمت خود را برای مشتریان افزایش دهند. 
اما همانگونه که گفته شد در کشور ایران مانند بقیه 
کشورهای در حال توسعه، عرضه کننده روش های 
جذب مشتری را نیاموخته است و لذا به انتظار بیان 
نیاز مشتری می نشیند و اقدامی برای شناسایی و رفع 
نیازهای مشتریان نمی کند. این امر در صنعت خودرو 
و انواع دیگر خدمات پیش و پس از فروش به شدت 
نیازهای  از  محسوس است. بطوری که یک تعداد 
مشتریان به شیوه های مختلف قباًل شناسایی شده و 
همه سازمان ها برای برآورده سازی این نیازها اقدام 
می نمایند. معدود سازمانی وجود دارد که بتواند از 
خدمات فعاالنه یا مبتکرانه برای جذب مشتریان خود 

بهره ببرد.

  نقش انجمن در بهبود خدمات پس از 
فروش را ارزیابی فرمایید؟

انجمن صنفی در بهبود خدمات پس از فروش با 
توجه به قدمتی که در این حوزه دارد نقش پر اهمیت 
و بسزایی داشته و دارد اما با توجه به شرایط حاکم در 
بازار و صنایع مرتبط با خدمات خودرو، انتظار بیشتری 
از انجمن صنفی در خصوص برآورده سازی اهداف 
بلند مدت صنعت خودروی کشور می رود. با توجه 
کشورهای  در  انسانی  منابع  افزون  روز  اهمیت  به 
توسعه یافته که یکی از ارکان مهم سرمایه گذاری 
شرکت های خدمات پس از فروش می باشد؛ انجمن 

پرورش دانشجویان و عالقه مندان به این صنعت 
را در برهه ای خاص با فراهم نمودن بستر مناسب 
برای تحصیل در رشته های مرتبط با خدمات پس 
از فروش ایجاد نمود که خود گامی اساسی به شمار 
می رود. همچنین کوشش برای ارتقاء سطح کیفی و 
کمی خدمات پس از فروش خودرو، برقراری ارتباط 
با نهادها و انجام مذاکرات با سازمانها و تعامل با آنها 
برای رفع مشکالت از دیگر اقدامات مهم انجمن می 
باشد. شایان ذکر است عواملی نظیر ضعف الزامات 
قانونی، مشکالت ناظر بر تامین منابع مالی مناسب 
برای تامین قطعات، عدم تحقیق و توسعه برای ایجاد 
زیر ساخت های مناسب و همچنین عدم واگذاری 
های  شرکت  به  دولت  جانب  از  مناسب  امتیازات 
خدمات پس از فروش خودرو از مواردی هستند که با 
کوشش و اهتمام بیشتر انجمن صنفی خدمات پس از 
فروش خودرو و اعضای آن می توان به منظور بهبود 
شرایط و جلب رضایت مشتریان در این حوزه ها تغییر 

و تحول اساسی و ارزنده ای را انجام داد.

جنابعالی  از  تشکر  ضمن  پایان  در   
و  ها  برنامه  از  ای  خالصه  خواهشمندیم 
راهکارهای افزایش رضایتمندی و وفا داری 

مشتریان را برای ما بیان نمایید؟
در جایی که میزان رقابت بین محصوالت و عرضه 
تصمیم  و  تنگ  مشتریان  برای  را  قافیه  کنندگان، 
انواع  ارایه  نحوه  آنگاه  کند،  می  سخت  را  گیری 
خدمات به مشتریان می تواند موجب نگاه متفاوت 
به سازمان گردد. به همین دلیل سازمان ها در ارایه 
خدمات پیش از فروش، حین فروش و پس از فروش، 
تالش در جذب بیشتر مشتریان بالقوه و وفادارسازی 
بیشتر مشتریان بالفعل خود دارند. اما مشاهده می 
گردد سازمان ها بجای ایجاد روش های متفاوت در 
عرضه و ارایه خدمات به مشتریان، درگیر فرآیندهای 

تکراری و بی ارزش برای مشتریان شده اند. 
این سازمان معتقد است برای حل این معضل که 
گریبان گیر بسیاری از شرکت های خدمات پس از 
فروش خودرو شده است بایستی حس تعلق به یک 
گروه و یا یک جامعه از مشتریان را در آنها ایجاد کرد، 
که این کار با ایجاد محتوای ویژه برای مخاطبان و 
مشتریان شرکت امکان پذیر است. همچنین افزایش 
سطح انتظارات مشتریان می تواند تاثیر بسزایی در 
باشد. شرکت هایی که تنها در پی  امر داشته  این 
هستند  جدید  مشتریان  به  دستیابی  برای  تالش 
ممکن است باعث فراموش کردن مشتریان کنونی 
خود شوندکه برای جلوگیری از این کار می بایست 
محصوالت و خدمات در طی زمان بدون افت باقی 
بماند. وفادار سازی مشتریان از چندین بعد به سازمان 
کمک خواهد کرد که سایر هزینه های جانبی برای 
حفظ مشتری کاهش پیدا کند اما همیشه بایستی 
برنامه مدون و جاری در سازمان و برای تمامی ذی 
نفعان وجود داشته باشد تا به صورت پایدار نیازهای 

مشتریان را شناسایی و ارزش گذاری کنند.

23
به

اح
مص

با توجه به اهمیت روز افزون منابع انسانی 
در کشورهای توسعه یافته که یکی از ارکان 
مهم سرمایه گذاری شرکت های خدمات 
پرورش  انجمن  باشد؛  می  فروش  از  پس 
دانشجویان و عالقه مندان به این صنعت 
را در برهه ای خاص با فراهم نمودن بستر 
مناسب برای تحصیل در رشته های مرتبط 
با خدمات پس از فروش ایجاد نمود که خود 

گامی اساسی به شمار می رود.
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مصرف کنندگان ایرانی از بازار 
خودرو چه می خواهند؟

شرکت  توسط  گرفته  انجام  نظرسنجی  براساس 
isqi  در نمایشگاه خودرو تهران نتایج زیر حاصل 

گردیده است.

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 7|  زمستان 96

ترجیح مشتریان در انتخاب کالس خودرو ها

تعداد کل 
پاسخگویان

مرد

زن

35% شاسی بلند

28% شاسی بلند مینی

12% هاچ بک

25% سواری  سدان

1543

%84

%16
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پرطرفدارترین برندهای خودرو خارجی

پر اهمیت ترین معیارها در خرید خودرو

5% مصرف سوخت

9% خدمات پس از فروش

11%  کیفیت بدنه

13% زیبایی ظاهری

29%  قدرت و شتاب

33%  استحکام و ایمنی
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 بازخوانی وضعیت خد  مات پس از 
فروش خود  رو د  ر سه ماه 

دوم 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

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
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27

گزارش

خالصه گزارش اندازه گیري رضایت مشتریان

از خدمات پس از فروش صنعت خودرو

(96سال دوم سه ماهه )

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

:تلفیقی امتیاز محاسبه نحوه **

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

حوزه
96سه ماهه  دوم  سال 

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

خدمات پس از فروش خودروهاي 
302573692808747715سواري

خدمات پس از فروش خودروهاي 
19228662811701692کار

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

 مورد تلفنی پیمایش طریق از گیري نمونه کمک به کار خودروهاي حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه شرکت16

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

گزارش
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(1000امتیاز از )ي خودرو هاي سوارعرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 
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740
765
769
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827

620
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669
671

688
695
697

697
712

735
746
749
749
754

770
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دیار خودرو
افرا موتور
آلفا موتور

نگین خودرو
ستاره ایران

آرین موتور تابان
کارمانیا

معین موتور
گلرنگ موتور فامیلی

پرستوي آبی ارگ
مدیران خودرو

کرمان موتور
مزدا یدک
(سایپا)سایپایدک 

مدیا موتورز
)پارس خودرو ( سایپایدک 

رامک یدک
متوسط صنعت

ایساکو
پرشیا خودرو

اطلس خودرو
آرین موتور پویا

آسان موتور
ایرتویا

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

530
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684
716

733
750
751

761
827

660
662
668
669

683
691
693
701

715
738
743
750
750
751
752

0 200 400 600 800 1000

دیار خودرو
افرا موتور
آلفا موتور

نگین خودرو
آرین موتور تابان

ستاره ایران
جهان نوین آریا

کارمانیا
گلرنگ موتور فامیلی

مدیران خودرو
کرمان موتور

مزدا یدک
پرستوي آبی ارگ

رامک یدک
مدیا موتورز

)پارس خودرو ( سایپایدک 
(سایپا)سایپایدک 

متوسط صنعت
ایساکو

آرین موتور پویا
ایرتویا

پرشیا خودرو
اطلس خودرو

آسان موتور

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

درصد فراوانی

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراوانی

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراوانی شرح ردیف

7.73 18.76 23387 کمبود یا نبود قطعات یدکی 1

5.04 12.22 15240 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 2

4.04 9.82 12239 عدم انجام کار یا رفع ایراد 3

2.91 7.07 8809 کمبود تعداد نمایندگی 4

2.64 6.42 8001 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشی 
بی مورد 5

2.23 5.42 6758 دریافت هزینه از خودرو شامل گارانتی و کارت طالیی 6

1.75 4.25 5295 جوان و بی تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1.02 2.47 3077 برخورد نامناسب پرسنل و مسئوالن نمایندگی 8

0,94 2.28 2848 سخت بودن پذیرش و محدودیت در تعداد پذیرش و تعداد 
عیوب 9

0,86 2.08 2597 طوالنی بودن زمان تعمیرات 10

 به نفر124675 است شده انجام مصاحبه سبک خودروهاي فروش از پس خدمات فرآیند خصوص در آنان با که302573 مشتري مجموع از

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

28

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

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

 باز صورت به نفر8980 است شده انجام مصاحبه کار خودروهاي فروش از پس خدمات فرآیند خصوص در آنان با که19228 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

10.94 23.42 2103 کمبود یا نبود قطعات یدکی 1

5.51 11.8 1060 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشی 
بی مورد 2

5.37 11.5 1033 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 3

3.83 8.21 737 عدم انجام کار یا رفع ایراد 4

3.57 7.65 687 کمبود تعداد نمایندگی 5

2.01 4.3 386 دریافت هزینه از خودرو شامل گارانتی و کارت طالیی 6

1.51 3.24 291 جوان و بی تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1.4 3 269 تفاوت هزینه خدمات و قطعات در نمایندگی هاي مختلف و یا 
تعمیرگاههاي بیرون 8

1.01 2.16 194 طوالنی بودن زمان تعمیرات 9

0,98 2,1 189 عدم ارائه خدمات در زمان گارانتی  10
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   در ابتدا از تاریخچه و چگونگی پیدایش 
خدمات  ارائه  به منظور  خدمات،  واحدهای 

پس از فروش در صنعت خودرو بفرمایید؟
با تصویب الیحه  انقالب اسالمی،  پیروزی  از  بعد 
3738، برخی از شرکت ها که مسئولیت تهیه و توزیع 
قطعات خودرو با آنها بود ملی اعالم شدند. سرپرستی 
این شرکت ها در سال 62 از وزارت صنایع سنگین به 
وزارت بازرگانی انتقال یافتند و با این انتقال، شرکت ها 
ملزم شدند که واردات و توزیع خود را با نظارت مرکز 
آن  در  دهند.  انجام  یدکی  قطعات  و  آالت  ماشین 
زمان هیچ گونه وابستگی میان شرکت های ارائه دهنده 
خدمات پس از فروش و شرکت های تولیدکننده خودرو 
وجود نداشت اوایل دهه هفتاد مجدداً این شرکت ها 
به وزارت صنایع و معادن برگشت داده شدند و قانونی 
به تصویب رسید که تولیدکننده ها را به داشتن یک 

شرکت خدماتی برای پاسخگویی و ارائه خدمات پس 
از فروش به مشتریان ملزم می کرد و مسئولیت خدمات 
رسانی به خودروهای تحت پوشش نیز به این شرکت 
ها واگذار شد. لذا با توجه به نوع کار، هر یک از شرکت 
ها زیر مجموعه شرکت های تولیدی ذی ربط گردیدند. 
ناگفته نماند که در سال های 67،68 شرکتهای خدماتی 
»سایپا یدک« و »گسترش خدمات پارس خودرو« به 
تولیدی  خودروهای  خدمات  ارائه  زمینه ی  در  ترتیب 
سازمان  همکاری  با  خودرو  پارس  و  سایپا  شرکت 

گسترش شکل گرفتند.

خدمات  ارائه  و  کیفیت  از  شما  ارزیابی    
خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای 

وارداتی چیست؟
ارائه  اتهامات بسیاری به کیفیت و نحوه  متأسفانه 

خدمات به خودروهای داخلی وجود دارد که بسیار از 
آن ها بی پایه و اساس است. درحالی که نحوه خدمت 
رسانی خودروهای ساخت داخل از بعضی جهات بهتر از 
کیفیت خدمات رسانی به برخی از ماشین های وارداتی 
هستند. همه ما شاهد هستیم که عمر مفید برخی از 
خودروهای وارداتی در حال حاضر کمتر از خودروهای 

داخلی است.

    شیوه تعیین قیمت محصوالت در صنعت 
خودرو چگونه است؟ توضیح می دهید؟

قطعاتی که در قطعه سازی ساخته می شود از مواد 
اولیه ای تهیه می شود که امکان تولید برخی از این مواد 
را در داخل نداریم و هزینه این مواد بستگی مستقیم با 
نرخ ارز دارد. لذا با افزایش قیمت ارز و سیر صعودی 
تورم، بهای ساخت قطعات خودرو افزایش پیدا  می کند. 

30

مصاحبه

: ساالنه کوشش های فراوانی در راستای افزایش کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای 
ایرانی در حال انجام است. با نگاه به پیشینه صنعت خودرو آگاه می شویم که صنعت خودرو در نحوه ارایه خدمات 

پس از فروش پیشگام بوده و همواره کوشش کرده با گذر از موانع پیش روی، صنعت خدمات را گسترش دهد. 
عباسعلی غیاثی دبیر انجمن شرکت های خدمات پس از فروش خودرو از سالیان دور در این صنعت کوشش فراوانی 
کرده است و  اقدامات کارسازی را نیز در این زمینه انجام داده است. وی تجارب خود را از خدمات پس از فروش خودرو 

با ما سهیم می شود که در ادامه می خوانیم:

30
دیدگاهی متفاوت از ارایه خدمات پس از مصاحبه

فروش در صنعت خودرو

ثی
غیا

ی 
سعل

عبا
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مصاحبه

در هرسال حدوداً 15 درصد حقوق کارکنان افزایش 
می یابد یعنی قیمت قطعات نیز می بایست متناسب 
با این افزایش ها، افزایش یابد که متأسفانه این کار 
انجام نمی شود. با این حال تمام تالش خودروسازان 
جهت ثبات قیمت خودرو انجام شده است. این در 
از بهای فروش  حالی است که سهم 24 درصدی 
خودرو بابت عوارض، مالیات، جاده سازی و ... به دولت 

تعلق می گیرد.

برای  مصرف کنندگان  از  برخی  چرا   
به  مراجعه  به جای  خدمات  دریافت 
نمایندگی های مجاز به سراغ تعمیرگاه های 
غیرمجاز می روند؟ تأثیر این رفتار را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
تبلیغات منفی در فضاهای مجازی باعث شده است 
که برخی از مصرف کنندگان به سمت تعمیرگاه های 
غیرمجاز بروند این در حالی است که صنعت خودرو 
دارای 5000 نمایندگی مجاز است که قطعات مورد 
استفاده آنها دارای گارانتی 6 ماهه است. توسعه و 
ترویج فرهنگ مراجعه به تعمیرگاه های غیر مجاز 
باعث ضرر و زیان به دارندگان خودرو می گردد که 
خیلی ملموس نیست و متاسفانه در حال حاضر فضای 
مجازی با تبلیغات منفی به این معضل کمک می 

کند.

   خدمات پس از فروش در صنف شما 
چه جایگاهی دارد؟

عموم جامعه آگاهی کاملی در مورد خدمات پس 
از فروش ندارند. صنعت خودرو از موانع بسیاری عبور 
کرد تا توانست به جایگاه کنونی خود برسد. امروزه 
را وظیفه  به مشتریان  ارائه خدمات  صنعت خودرو 
خود می داند. من فکر می کنم خدماتی که ما ارائه 
می دهیم مطلوبتر از بسیاری از خدمات ارایه شده در 
بسیاری از کاالهای مصرفی دیگر می باشد. »امکان 
گرفتن نوبت اینترنتی« یا »خدمات سیار« از اقدامات 
با ارزش صنعت خودرو است که در کمتر صنفی دیده 
می شود. در هیچ کشوری روزنامه اختصاصی برای 
صنعت خودرو منتشر نمی شود ولی با کوشش فراوان 
توسط عالقمندان به این صنعت در این عرصه نیز 
پیشرو هستیم و روزانه اطالعات و اخبار خودرو در 

اختیار عالقمندان قرار می گیرد.

ارائه  از  مصرف کننده  رضایت  میزان    
در صنعت خودرو  از فروش  خدمات پس 
بزرگ ترین  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را 
از  پس  خدمات  صنعت  در  که  نارضایتی 

فروش با آن مواجه هستید چیست؟
نتایج نظرسنجی ها از مشتریان نشان می دهد در 
خودروهای سبک تنها 2 درصد از برخورد تعمیرکاران 
ناراضی بوده اند که این مهم نشان از برخورد خوب 
همکاران با مشتریان دارد و بیشترین نارضایتی با )24 
درصد( مربوط به نبود قطعات درخواستی در سال 95 

می باشد که نتیجه تحریم ها و مشکالتی بوده است 
که غرب برای ما ایجاد کرده است که خوشبختانه 
آمار نشان می دهد که در 6 ماهه اول 96 این درصد 

کاهش چشمگیری داشته است.

مدت  زمان  در  خدمات  ارائه  شیوه   
گارانتی، برای صنعت شما چگونه است؟

تمام  دیگر  کشورهای  در  بزرگ  خودروسازان 
قطعات یک خودرو را به یک مدت گارانتی نمی کنند 
تعیین زمان گارانتی برای قطعات مختلف متفاوت 
است. این موضوع در دنیا عرف است. قطعات مصرفی 
مانند فیلتر و روغن شامل گارانتی نمی شود. متأسفانه 
بسیاری از مشتریان انتظار دارند روغن، المپ و سایر 
تعویض  رایگان  نیز  آنها  قطعات مصرفی خودروی 
موارد  این  بابت  ای  نماینده  که  زمانی  لذا  شود. 
که  می کنند  اعالم  همه جا  می کند  دریافت  هزینه 

تعمیرگاه های مجاز هزینه دریافت کرده اند!

  

  نقش نمایشگاه های تخصصی در باال 
بردن سطح رضایت مشتري در صنف شما 

چیست؟
متأسفانه اغلب نمایشگاه ها فقط کاربرد داد وستدی 
انجمن  از  هم  بارها  حتی  اند؛  پیداکرده  )کاسبی( 
خواسته اند که در این شرکت کنیم اما به خاطر همین 
فضای ناصحیح خیلی تمایلی به حضور و شرکت 
نداشتیم. به  هرحال امروزه اغلب نمایشگاه ها از حالت 
تخصصی خارج شده و در حاشیه سیر می کنند که این 
مسئله نه به نفع مجموعه صنوف است و نه به سود 

مصرف کننده.

   نقاط ضعف و قوت صنف شما در ارائه 
این  در  چیست؟  فروش  از  پس  خدمات 

خصوص چه اقدامی باید کرد؟
بر اساس نتایج حاصله از آخرین آمار سال 95 و وفق 
ایران که  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  گزارش شرکت 
یک شرکت مستقل بوده و ارزیابی از صنعت خودرو و 
خدمات پس از فروش آنرا به عهده دارد بیشترین مشکل 
همانطور که عرض کردم کمبود قطعه است. در این 
راستا سرمایه گذاری هایی انجام گرفته و نسبت به خرید 
قطعات اقدام الزم صورت پذیرفته است. اینها از عوامل 
مهم در جبران نقصان هایی است که در بهبود شرایط و 
جلب رضایت مشتریان مؤثر می باشند. خوشبختانه این 

مشکل در حال مرتفع شدن است.

در  میزان  چه  خودرو  صنعت  پیشرفت    
توسعه خدمات این صنعت تأثیر دارد؟ توضیح 

دهید.
عمدتاً کشورهایی که در صنعت خودرو پیشتاز هستند 
در خدمات پس از فروش هم برتری نسبی دارند چراکه 
به علت تولید در تیراژ باال و اعتبار برندی که دارند سود 
باالیی را حاصل کرده و بخشی از این درآمد را صرف 

تحقیق و توسعه و ارائه خدمات پس از فروش می کنند.

به مقوله خدمات پس  نگاهی علمی  آیا    
دارد؟  وجود  خودرو  صنعت  در  فروش  از 
برای آکادمیک کردن این منظور انجمن چه 

اقداماتی را انجام داده است؟
خب، اصواًل خدمات پس از فروش در کشور ما دانشی 
تجربی است اما ما در صنعت خودرو سعی کرده ایم این 
مقوله را تغییر دهیم. برای همین انجمن در سال 1379 
بعد از رایزنی های بسیار توانست یک مرکز آموزش علمی 
کاربردی در زمینه ی خدمات خودرو در هشت رشته )6 
رشته کاردانی و 2 رشته کارشناسی( تأسیس کند. در 
آن زمان اساتید دانشکده ما منتخبی از مکانیک های 
حرفه ای بودند که به صورت تجربی کار را آموخته بودند. 
در آن سال ها خیلی از شرکت های خودرویی مانند سایپا 
یدک و ایساکو به دلیل اعتمادی که به این مرکز داشتند 
کارکنان مستعد خود را بورس می کردند. باید بگویم که 
فارغ  التحصیل های مرکز انجمن امروزه توانستند جایگاه 
شغلی مناسبی در زمینه ی صنعت خدمات خودرو به 

دست آورند.

   راه حل شما برای تأمین منابع علمی چه 
بود؟

از مشکالت برجسته ما در هنگام تأسیس آن مرکز، 
کمبود منابع درسی بود. ما توانستیم با استفاده از تجربه 
اساتید و ترجمه کتابهای مرتبط تا حدودی این کمبود 
را نیز رفع نماییم. همچنین در راستای افزایش سطح 
مهارت شاغلین در تعمیرگاهها و نمایندگی های مجاز 
خودرو در سراسر کشور با بیش از 100 سرفصل ، دوره 

های یک یا دو روزه برگزار نمودیم.

   حرف آخر؟
ما به کمبودها آگاه هستیم و تمام تالش خود را برای 
رفع آنها به کار برده و خواهیم برد و از مردم شریف 
داریم  امید  خواستاریم.  را  صبوری  کمی  کشورمان 
با اقداماتی که در حال انجام است  به جایی برسیم که 
رضایت حداکثری در ارائه خدمات پس از فروش داشته 

باشیم.

به  از فصلنامه سروش خدمات  با سپاس 
نشریه  در  گفتگو  این  چاپ  و  انجام  دلیل 
برای  گرامی  خوانندگان  شما  و  وزینشان 

مطالعه این بخش از نشریه.

31
به

اح
مص

موانع  از  خودرو  صنعت 
بسیاری عبور کرد تا توانست 
برسد.  کنونی خود  جایگاه  به 
ارایه  خودرو  صنعت  امروزه 
خدمات به مشتریان را وظیفه 

خود می داند.
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مفهوم پردازان:
 پروفسور محمدعلی سرلک 

 دکتر علی قربانی
m@modamnet :منبع

همانگونه که انسانها دارای شخصیت هستند، سازمانها و محصوالت آنها نیز دارای 
در علم مدیریت شخصیت سازمان/محصول تحت عنوان  باشند.  شخصیت می 
»برند« اطالق می شود. دردنیای بازاریابی، مشتریان و خریداران به هنگام خرید 
کاالها و خدمات، برندهای متمایز را انتخاب  می نمایند و عاملی که باعث تمایز 
یک برند از برندهای مشابه می شود، »چهره برند« نامیده  می شود. بر اساس نظریه 
سازمان کل گرا هر سازمان بایستی یک چهره برند مشخص و واحد از خود معرفی 
کند. امروزه از منظر خریداران و مشتریان، برندهای سازمانی فاقد چهره، به عنوان 
برندهای بی هویت تلقی شده  و شانس چندانی برای رقابت با رقبا و انتخاب شدن 
توسطمشتری ندارند. به عنوان مثال در بازار گوشی تلفن همراه برند اَپِل چهره ای 
پرستیژی،برند سامسونگ چهره ای کاربردگرا، و برند سونی چهره ای اصیل را ارائه 
می دهد. از دیگر چهره های برند سازمانی می توان به ارزش بنیان، خالق، یادگیرنده، 
روایتگر، معنویت گرا، رابطه مند، و... اشاره کرد. از سوی دیگر تفکیک بازارها به 
بخشهای بازار، لزوم تعیین چهره ی برند محصوالت را متناسب با بازار های هدف، 

بیش از پیشضروری می سازد.
 همچنان که یک انسان در یک دانشگاه سعی دارد چهره ای رسمی، 
در یک عروسی چهره ای شیک، در یک تفریح چهره ای راحت، و در 
یک مجلس ختم چهره ای غمگین از خود به نمایش بگذارد؛ بر اساس 

برای    بایستی  نیز  سازمان  هر  گرا  کثرت  سازمان  نظریه 
مواجهه با ذینعان متعدد برندهای مختلفی را ارائه کند، که هر 
برند با چهره ای مشخص و متمایز از سایر برندها بتواند 

بخش مشخصی از بازار را ارضا کند. به عنوان مثال در زیر
مجموعه برندهای سازمانی ایران خودرو، برند پژو 206 

چهره ای جوان گرا، سمندچهره ای مقاوم، تندر 90
 چهره ای کیفیت گرا، و  پژو 405 چهره ای بهره 

ور را به نمایش می گذارد. می توان بسته به برخی 
و  سازمان«  برند  »چهره  مفهوم  دو  عوامل 
»چهره برند محصول«  را از هم تفکیک کرد؛ 
به عبارتی در عین حال که برند سازمان دارای 
برندهای  از  باشد، هر یک  چهره ای مشخص 
محصوالت شرکت نیز بسته ویژگی های بازار 
هدف هر برند محصول چهره ای متفاوت داشته 
باشد. بدین ترتیب مفهوم جدیدی تحت عنوان 
»مدیریت چهره برند«پردازش می شود  این امر 
در قالب فرآیند چهره سنجی، چهره یابی، چهره 
سازی، چهره گرمی، چهره داری، چهره گرایی، و 

چهره گردانی تعریف می گردد. همچنین برای 
هر چهره برند شاخص هایی از جمله بازار هدف، 
ساختار، تکنولوژی، وجه تمایز، قیمت گذاری، نحوه 
توزیع، بسته بندی، لوگو برند، نام برند، شعار برند، 
نحوه تبلیغ،  روابط عمومی، شیوه های فروش، و 

نحوه ارتباط با مشتری قابل طراحی و اجرا است. 
تاکنون بیش از 60 چهره برند شناسایی شده است که 
سازمان ها برای تسلط بر بازارهای هدف، ایجاد تمایز، و 
افزایش سودآور بایستی الزمات چهره های برند را مدنظر 
قرار دهند.  قابل تامل است که چهره سازی برند امری 

شهودی یا آرمانی نیست، بلکه امری تخصصی و

 قابل طراحی و اجرا است. بدین ترتیب چهره های 
برند از 5 دسته عوامل اهداف، افراد،  ساختار، تکنولوژی و 

محیطی  شرایط  و  داخلی  های  پتانسیل  بررس  اساس  بر 
سازمان

محیط تاثیر می پذیرند و بر آنها تاثیر می گذارند. 

مقاله کوتاه
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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 ایرانیان۲
44180446خودروهای سواری سایپاامداد خودرو سایپا3
73457358خودرو های تویوتاایرتویا۴

48222405خودروهای سواری ایران خودروایساکو۵ 
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 یدک1۲
ستاره نیک آریا یدک )اسنا 13

یدک(
،brt خودروهای ون دلیکا، اتوبوس تندرو

جوی النگ و ون ایستانا
66283328

44533115محصوالت تولیدی شهاب خودروشهاب یار1۴
88530681اتوبوس های اسکانیاعقاب افشان1۵
کانون جهانگردی و 16

اتومبیلرانی
66749970ارائه خدمات به انواع خودروها

44545001محصوالت تولیدي ایران خودرو دیزلگواه17
44182203خودروهاي سواري ام وي اممدیران خودرو18

لیست اعضاء انجمن صنفی 
شرکتهای خدمات

 پس از فروش خودرو

 فصلنامه تخصصـي
 انجمن صنفي شركتهاي
 خد   مات پس از فروش

خود   رو - شماره 7
زمستان 96  
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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   . 

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 7|  زمستان  96
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بهداشت و نظافت پوست 
پوست اولین پوشش بدن در برابر عوامل بیماري زا است زیرا خارجی ترین قسمت آن از سلولهایی تشکیل شده که از عبور 
میکروب ها به بافت زیر پوست جلوگیري می کند. موارد زیر در رابطه با بهداشت پوست مهمند. 1- حمام کردن2- استفاده از 
آب و صابون و 3- شناخت نوع پوست. شستن دستها نیز بسیار مهمند. اگر با دقت و به طور صحیح انجام شود، عامل مهمی 
برای پیشگیری از انواع بیماریهای واگیردار و مسری و فردي می باشد. بسیاري از بیماریهاي انگلی و عفونتهاي روده اي از طریق 
دست منتقل می شوند. شستن درست دستها و کوتاه کردن ناخنها بطور مرتب می تواند از آنها جلوگیري کند. توجه کنید که:

-      بستن زخم دست ها مهم است.         
-      حذف زیور آالت هنگام کار مهم است.

شستن دست قبل از خوردن غذا   -
قبل از طبخ و ارتباط با ظروف و وسایل سفره  -

بعد از استفاده از سرویس بهداشتي  -
بعد از باغبانی و زراعت  -

بعد از دست زدن به حیوانات   -
بعد از مالقات با بیماران  -

     بهداشت پاها 
در رابطه با بهداشت پا، موارد زیر مهمند:

شستشوي روزانه و یا چند بار در روز آنها بسیار ضروري است.  -
استفاده از کفش مناسب که باعث تغییر شکل استخوان پا نشود.  -

ناخن پاها نیز مانند دستها بایستی همیشه کوتاه شوند.  -

ماساژ پاها تاثیر بسزایي در رفع خستگي خواهد داشت.  -
دو عارضه شایع میخچه و  ترك پا را باید جدي بگیرید. میخچه در اثر تنگ و نامناسب بودن کفش ایجاد مي گردد. میخچه 
را نبایستی دستکاري کرد و یا آن را برید. ترك پا نیز بدلیل عدم رعایت بهداشت، بدون کفش راه رفتن و یا حساسیت به جنس 

کفش مي باشد. نکات زیر را رعایت کنید.
استفاده از پمادهاي نرم کننده و کفشهاي راحت.  -

براي رفع ترك آنرا در آب نیم گرم شسته و با سنگ پا تمیز گردد.   -
با کرم چرب نمایید )هر شب کرمA-D  وازلین قبل از خواب انجام شود(.  -

بهداشت مو 
موي سر و صورت هر روز شانه زده شود.  -

با توجه به مشخصات مو بایستی مواد پاك کننده را انتخاب نمود.  -
پس از شستن مو از مالش شدید مو با حوله خودداري و فقط کافیست حوله را به مو فشار دهیم تا مو خشک شود.  -

مواد غذایی مورد استفاده درنگهداري مو بسیار مهم هستند مانند ویتامینها و کلسیم.  -
ناراحتی عصبی و بی خوابی در سالمت مو بسیار مؤثرند.  -

بهداشت چشم ها 
چشم ها باعث ارتباط با محیط زندگی هستند.

استفاده از حوله شخصی تمیز در پیشگیري عفونت چشم مهم است.  -
درصورت مشاهده هرگونه اختالل در ظاهر چشم نظیر قرمزي، افتادگی پلک، تورم و انحراف به پزشک مراجعه فرمایید.  -

هنگام ورود جسم خارجی و مواد شیمیائی به چشم، آن را مالش ندهید.   -
هنگام شستن چشم، آنرا ماساژ ندهید، پلکها را از دو طرف به کنار زده و چشمها را زیر شیر آب نگه دارید.  -

استفاده از عینکهاي مخصوص و پیشگیري از آسیبهاي غیر قابل برگشت.  -
ماساژ آرام چشم را انجام دهید.  -

خواب و استراحت کافي را حفظ کنید.  -
مصرف ویتامین A در منابع گیاهي را فراموش نکنید.   -

محافظت از چشم ها در مقابل اشعه ماوراء بنفش داشته باشید.  -
هنگام مطالعه از نور کافي استفاده کنید.   -

همیشه باید براي مدت کوتاهي به چشم ها استراحت دهید.                            ) اد   امه د   ارد   (  -
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ارتباط با مشتری چیست؟

ارتباط با مشتری چیست؟
در CRM حرف R به معنای ارتباط است. اما همیشه یک ابهام برای درک معنای واقعی این ارتباط وجود دارد. این ارتباط میان 
عرضه کننده و مشتری یک ارتباط شخصی و یا یک معامله برای یکبار نیست، برای مثال خرید یک یخچال از یک فروشگاه تعاونی 

به عنوان یک ارتباط نامیده نمی شود.
ارتباط میان هر دو طرف در واقع تعامل یا معامله ای است که بیش از دو بار انجام شده یا شامل یک سری پیوسته از معامالت 
همگرا در زمان طوالنی است. این ارتباط صرفاً زمانی که دو طرف از یک حالت یک جانبه دور شده و به یک رابطه دو جانبه یا وابسته 

به یکدیگر روی آورند، وجود خواهد آمد.
گاهی اوقات صرف یک فنجان چای در یک کافه به این معنا نیست که ارتباطی وجود دارد. اگر مشتری دوباره به کافه برگردد و باز 
همان چای را سفارش دهد چون او محیط و طعم یا شیوه درست کردن چای را دوست دارد، بیشتر به نظر می رسد که ارتباط وجود دارد.

ارتباط با مشتریان می تواند از زمانی به زمان دیگر تغییر کند زیرا ارتباط در موقعیت های مختلف امکان بهبود و توسعه دارد.

آنچه در پی می آید مراحلی است که می تواند ارتباط با مشتریان را توسعه دهد:
شناسایی: شناسایی فرایندی است که طی آن مشتری اطالعات مقدماتی یا تست قابلیت های و عملکرد عرضه کننده را بررسی 
نموده و یا محصول یا برند مورد استفاده را ارزیابی کند. اگر نتایج آزمایش ها به برآورده شدن خواسته های مشتری منجر نشود، این 

امکان وجود دارد که ارتباط به گونه ای شدید به پایان برسد.

آگاهی: فرایند آگاهی زمانی رخ می دهد که مشتری ارزشهای انگیزشی عرضه کننده و یا کاالیی که او  می فروشد را درک می کند.

گسترش: گسترش فرایندی است که طی آن عرضه کننده بر ذهن مشتری غلبه کرده و مشتری نیز در معرض وابستگی شدید 
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به تأمین کننده قرار می گیرد. این زمانی است که شانس بیشتری برای توسعه کار و کسب با آن مشتری خاص وجود دارد.

تعهد: تعهد یک مرحله قدرتمند است، زمانی که عرضه کنندگان انطباق بین قوانین کار و کسب و هدف بهتر شدن را یاد          
می گیرند.

انحالل: انحالل مرحله ای است که خواسته های مشتری به طور ناگهانی تغییر می کند و او به دنبال چشم اندازهای بهتر است. 
این تغییر ناگهانی پایان ارتباط است.

دالیل بسیاری می تواند ارتباط را به پایان برساند. مشتری از خدمات عرضه کننده ناراضی است و یا برای دستیابی به نشان ها و 
تولیدات بهتر – از تأمین کننده – دور می شود. عرضه کنندگان نیز ترجیح می دهند با مشتریانی که نتوانسته اند بخشی از افزایش 
حجم فروش باشند قطع ارتباط کنند. همچنین هنگامی که عرضه کنندگان گرفتار پرونده های کالهبرداری و تقلب می شوند، ارتباط 

خاتمه می یابد.

به طور قطع می توان دو ویژگی ممتاز از یک ارتباط توسعه یافته میان فروشنده و مشتری را شناسایی کرد:
اعتماد: اعتماد به معنای اطمینان و امنیت در هر ارتباط است و می تواند به عنوان بزرگترین سرمایه در ایجاد ارتباطات بلند مدت 

مورد توجه قرار گیرد.
اعتماد بین دو طرف زمانی که آنها انگیزه های بی نقص و رضایتمند را بین یکدیگر تجربه می کنند، توسعه می یابد. به عنوان 
یک تجربه، بیشتر دانستن در مورد یکدیگر، شک ها و خطر پذیریها را به حداقل رسانده و به سوی یک تجارت خوشایند حتمی 
رهنمون می سازد. از دیگر سو چنانچه دریاچه اعتماد و به عبارت دیگر پایه های ارتباط تضعیف گردد احتمال بی ثباتی و تعارضات 

افزایش می یابد.
تعهد: تعهد نیز رویداد مهمی است که برای برقراری یک ارتباط بلند مدت دو جانبه بایستی آنرا انجام داد. تعهد تنها زمانی به 
دست می آید که اعتماد متقابل وجود داشته و دو طرف ارزشهای یکدیگر را در نظر گیرند. در ارتباط دو جانبه هم عرضه کننده و 
هم مشتری برای حفظ رابطه تالش می کنند و هرگز نمی خواهند از ارتباط خارج شوند که این به نوبه خود منجر به ایجاد ارتباطی 

قویتر و شفاف تر می شود.
موارد زیادی در خصوص هزینه تالش ها و زمان در ارتباطات توسعه یافته بین دو طرف دخیل می باشد اما 

نتیجه همواره اجتناب ناپذیر است.
                                                                                                          ترجمه: سید مصطفی نورالدین

http://www.managements tudyguide.com
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هفت توصیه مدیریتی برتر
38

توصیه دوم: نگرانی و تردید را متوقف کنید
او  پتانسیل های یک مدیر می کاهد، وجود حس تردید و بدبینی  از قابلیت ها و  آنچه به شدت 
فكر  چیزی  همان  به  همیشه  بنابراین  است.  آینده  مورد  در  آن  از  مهم تر  و  دیگران  به  نسبت 
کنید که دوست دارید اتفاق بیفتد. نگرانی و تردید یک مدیر مانند سم مهلكی است که به تمام 

کارکنان سرایت می کند و آنها را از کار موثر باز می دارد.

o @ Organizationalbehavior

توصیه سوم: ارزش ها را بر کمیت ها مقدم بدارید
تحقیقات نشان داده انجام همزمان چندین پروژه و فعالیت به نتایج درخشان و مطلوبی منتهی 
البته این به آن معنا نیست که  نخواهد شد و کیفیت نهایی کارها را به شدت تنزل می بخشد. 
حتما خود را صرفا به انجام یک فعالیت یا اجرای یک پروژه محدود کنید، چراکه این کار باعث 
کند شدن سرعت پیشرفت امور می شود. بهترین راهبرد در این میان عبارت است از تمرکز بر 
اولویت های موثر و کلیدی و انجام دادن همزمان دو یا سه پروژه ای که شما را تا حد زیادی به 

هدف نهایی تان نزدیک تر می کنند.

توصیه چهارم: با خودتان جلسات منظمی برگزار کنید!
یكی از بهترین و در عین حال عجیب ترین عادات مدیران و رهبران بزرگ این است که با خود 
جلسات منظمی برگزار می کنند و به اصطالح »با خود خلوت می کنند«. بنابراین توصیه می شود 
تمام مدیران حداقل هفته ای یک بار با خود جلسه بگذارند و در جریان این جلسات هم عملكرد 
پیشین و نقاط قوت و ضعف شان را بررسی کنند و هم برای انجام پروژه های آتی برنامه ریزی 

کنند.

توصیه پنجم: به هیچ عنوان در برابر تغییر دادن خود مقاومت نکنید
یكی از بدترین رفتارهایی که از یک مدیر یا رهبر ممكن است سر بزند مقاومت و خیره سری 
او در برابر تغییر دادن خود است. تغییر مثبت و سازنده برای هر فرد و سازمانی واجب است. 
کافی است نگاهی به اطراف خود بیندازید و ببینید که همكاران و اطرافیان شما چگونه با تغییر 
دادن خود به موفقیت های فردی و سازمانی بزرگی دست پیدا کرده اند، پس شما هم می توانید 

با تغییر دادن خود و محیط اطرافتان به موفقیت دست یابید.

توصیه ششم: خودتان را اخراج کنید!
شوک های مدیریتی و نهیب زدن از باال برای کارکنان اثر معجزه آسایی دارد، چه رسد به خود 
مدیران. بنابراین اگر می خواهید از دستاوردها و موفقیت های قبلی خود مغرور نشوید یا دچار 

روزمرگی و سستی در کار نشوید، حتما به خودتان نهیب بزنید.

 توصیه اول: به لیست کارهای روزمره خود کامال پایبند باشید
بزرگ ترین خطاها از کوچک ترین غفلت ها آغاز می شود و به همین دلیل هم هست که سرمنشا 
تمام بی نظمی ها و اشتباهات در تیم های کاری از بی توجهی اعضای تیم و در راس آنها رهبر تیم 
نسبت به کارها و فعالیت هایی آغاز می شود که از قبل برنامه ریزی شده اند و ما از آنها با عنوان 

لیست کارهای روزمره یاد می کنیم.

توصیه هفتم: مدیر تک بعدی نباشید
بعضی از مدیران صرفا مدیرانی کاریزماتیک و پرنفوذ هستند، اما فاقد کارآیی و بهره وری کافی 
در کار هستند، درحالی که برخی دیگر از مدیران پربازده و مولد از فقدان قدرت تحلیل یا نفوذ 
بر افرادشان رنج می برند. در دنیای پرتكاپو و مملو از رقابت امروز الزم است مدیران و رهبران 
از کلیه توانمندی ها و پیش نیازهای مدیریتی برخوردار باشند و اگر چنین نیستند در راستای به 

دست آوردن آنها گام بردارند. 

آموزش
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د   فتر تحریریه 
آماد   ه د   ریافت نظرات، 

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

..............................................
رضا نوری:

سالم. لطفًا راجع به موضوعات 
دانشگاهی مربوط به خدمات پس از 

فروش هم بنویسید.

: با سالم خدمت 
شما. د   ر این رابطه مطلبی را در 

همین شماره نشریه منتشر کرده 
ایم   . با سپاس از تماس شما.

..............................................
خسرو رمضانی:

اگر ممکن است پوستر چاپ کنید.

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

خواهیم گذاشت تا در صورت 
امکان انجام شود.

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

بهار گودرزی:
خانم ها در فرایند خدمات پس از 

فروش خودرو بسیار در تالشند، اخبار این 
تالش ها را بیشتر منعکس بفرمایید.

: با سالم توجه به
این موضوع در دستور کار هیات 

تحریریه قرار دارد. با سپاس از 
شما

..............................................
علی پور هادی:

چگونه از محل کار خودمان و تغییرات 
بهینه آن برای شما عکس ارسال کنیم؟

 :
با سالم. می توانید عکس ها 

و مطالب خود را از طریق ایمیلی 
که در همین صفحه آورده شده 

ارسال کنید.
..............................................

شیوا عسگری:
سالم، مقاله انگلیسی چاپ شده 

در شماره قبلی شما بسیار عالی بود! 
بخصوص که ترجمه آن هم در 

دسترسمان قرار داشت.

: باسالم و سپاس 
از تماس شما خوشحالیم که 
مطالب نشریه برای شما مفید 

بوده و سپاس که برای خواندن  
مطالب وقت می گذارید و در آنها 

دقت می کنید   .
..............................................

فرهاد چایانی:
سالم مجله شما رسالت بزرگی را 

برعهده دارد. از مطالب آن موارد خوبی 
یادگرفته ام. اگر ممکن هست بیشتر 

خودمانی بنویسید.

: با سالم، همه 
تالش ما در این مجموعه اشاعه 

فرهنگ مشتری مداری است. 
گاهی به زبان دانشگاهی و گاهی 
به زبان عامه. ممنونیم از ارتباطی 

که برقرار کردید.
............................................ 

  : از تمامی 
مخاطبانی که تماس حاصل 

نمود   ند    سپاسگزاریم و همچنان  
منتظر نظرات شما هستیم.

با شما

0۲1669117۵6 

  khedmatemrooz@gmail.com
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other better brands and products. Suppliers can also prefer to 
break relationships due to customer failing to be a part to increase 
sales volume or when the suppliers are entangled with fraud cases.

Broadly there can be two distinguished attributes of a developed 
relationship between supplier and customer:

    Trus t: Trust means confidence and security in any relationship 
and can be treated as the biggest investment in building long term 
relationships. Trust is developed between the two parties when 
they experience flawless and satisfied motives between each other. 
As a result of knowing more about each other, all the doubts and 
risks are minimized and leads to inevitably smooth business. Lack 
of trust on the other hand weakens the relationship foundation 
and chances of uncertainty and conflicts increases.

    Commitment: Commitment is yet another milestone that should 
be achieved to set a long term mutual relationship. Commitment 
can only be attained when there is mutual trust and the two 
parties share each other’s values. In a committed relationship 
both suppliers and customers strive to uphold the relationship and 
never want to exit which in turn results in building the relationship 
stronger and sharper. There is, in fact, huge cost which is incurred 
in switching from committed relationships of one supplier and 
build new relationships with other suppliers from scratch. 

Relationship is always mutual or reciprocal so it is important for 
both supplier and customers to stick to common guideline to attain 
better relationship among each other. There is lot of involvement of 
cost, efforts and time in striving developed relationships between 
the two parties but the outcome is always inevitable.

http://www.managementstudyguide.com
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tea, more looks like a relationship.

Relationship with customers can change from time to time because 
it is evolved under distinguished situations. Following are the stages 
from where the relationship with customers can evolve-

      Exploration - Exploration is the process when customer investigates 
or tests the supplier’s capabilities and performance or cross verifies 
the product’s or brand’s usefulness. If the test results fail to satisfy 
customer’s demands, the relationship can drastically come to an 
end.

  Awareness - Awareness is the process when the customer 
understands the motivational values of supplier or the products he 
sells.

   Expansion - Expansion is the process when the supplier wins 
customer’s faith and customer falls under huge interdependence of 
the supplier. This is time when there are more chances of business 
with that particular customer and expand business.

    Commitment - Commitment is a powerful stage when suppliers 
learn to adapting business rules and goal to excel.

     Dissolution - Dissolution is a stage when customer requirement 
suddenly changes and he looks for better perspectives. This sudden 
change is the end of relationship. 

Relationship can come to an end due to many reasons like - customer 
is not satisfied with the services of supplier or customer diverges to 
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Relationship between any 
two parties is actually the 
interaction or transaction done 
between the two over-times 
or consists of a continuous 
series of synergistic episode of 
interaction many a times. This 
relationship only exists when 
the two parties diverge from a 

state of autonomy to mutual or 
interdependent. Occasionally 
having a cup of tea from a café 
does not mean that there is a 
relationship. If the customer 
returns to the café and orders 
the same tea again because 
he likes the environment and 
taste or the method of making 

ARTICLE

 What is Customer
Relationship?p

What is Customer Relationship ?

In CRM the alphabet ‘R’ means relationship. But there is 
always an ambiguity to understand the actual meaning of this 
relationship. This relationship between supplier and customer 
is not a personal relationship or a one-time transaction 
relationship; for example buying a refrigerator from a 
consumer’s outlet would not be called as a relationship.






