
آموزشي دوره

مداريمشتري رجوع و ارباب تكريم 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

محمدبيگي يزدان :آموزشي تسهيلگر

1390تابستان 

1



سازمان در مشتريان جايگاه



vتغييرات و تحوالت سريع

vتالطمات ناشي از رقابتهاي سخت براي بقاء

vكاالها و خدمات نوارايه مي و فزاينده يدا روند

vرقباي مرموز

vفناوريهاي نو

vتالطمات پيچيده اقتصادي و اجتماعي

vمدنيت

vتسهيم دانش و آگاهي

vتعامل

v....



يك ضرب المثل چيني

بچهبه دنيا آوردن 

بزرگ  ،ساده اي استكار 
  آنكردن 

.استمشكل 



مشتري¯

تغييرات¯

رقابت¯



  را عظيم الجثه فيل هاي ساده، بسيار شيوه اي به و نكته يك درك با تنها فيلبانان

  تنة به محكمي طناب با را پايش يك است، فيل بچه هنوز فيل وقتي. مي كنند كنترل

  اندك اندك. كند آزاد را خودش نمي تواند مي كند، تقال هرچه فيل، بچه. مي بندند درختي

.است نيرومند تر او از درخت تنة كه مي كند عادت تصور اين با فيل بچه

  است كافي تنها مي يابد، شگرفتي قدرت و مي شود بزرگ فيل بچه كه هنگامي

  اينكه جالب .شود بسته كوچك نهال يك به و شود زده گره فيل پاي دور به نازك ريسماني

.نمي كند خودش كردن آزاد براي تالشي هيچ فيل

نجا از اما شكننده اند، باورهاي اسير اغلب نيز ما پاهاي فيلها، همچون
ٓ
  ا

 .نداريم را مبارزه شهامت كرده ايم، عادت درخت تنة قدرت به گذشته در كه

ن
ٓ
  به ما يافتن دست براي ساده متهورانه عمل يك تنها كه بدانيم كه بي ا

. . . است كافي موفقيت



ميكر مالك فروشگاهي  وانا جان
بزرگ در فيالدلفيا

سلفريج گوردون هري
فيلد شركت مارشال معاون



  مشتري با مطلوب رابطه انحصاري، بازار يك در

  بازار در ولي باشد، شعار يك به صورت مي تواند

.است امر اين گرو در سازمان بقاي رقابتي،



رغبت و اشتياق ما براي جلب    
مشتري در شركت   رضايت

خودروسازي رولز ـ رويس در 
اي كه مشتري، خودرو را   لحظه

را  خريداري نموده و سند آن
.  پذيرد گيرد پايان نمي تحويل مي

 ويهدف نهايي ما آن است كه 
رضايتمندي را هر لحظه بيشتر از 
لحظه قبل با تمام وجود احساس  

.كند



همواره حق با  :قاعده اول
.مشتري است

هرگاه مشتري   :قاعده دوم
 اولبه قاعده  كرد،اشتباه 

!بازگرديد



فقط يك رئيس وجود 
...... يمشتر: دارد

تواند با خرج  ياو م
 يكردن پولهايش در جا

سبب  يديگر به راحت
اخراج افراد از رئيس 

 يهيات مديره تا رده ها
.نتر شودييپا



)رابطه محوري(قبل از انقالب صنعتي 1.

)توليد دستي تا توليد انبوه(انقالب صنعتي 2.

)توليد انبوه تا بهبود مستمر(انقالب كيفيت 3.

)سازي انبوه بهبود مستمر تا سفارش(انقالب مشتري 4.



سازمان كار گردش و توليد كردن هموار :اصلي هدف�

vتر قيمت تمام شده پايين

vمشتريان به خدمات و محصول تحميل

vطرفين بين درازمدت تعهد عدم 

vفروشنده و مشتري توسط اطالعات كردن مخفي

vسازمان نيازهاي تقدم

»مي خواهي  بخواه، نمي خواهي  نخواه«



  آنكه بر مشروط را رنگي هر“ مي تواند مشتري
.كند انتخاب ،”باشد سياه



خدمات و تمحصوال بيشترتر و كيفيت كمهزينه  :اصلي هدف�

v سازمان توسط مشتريتاكيد بر رفاه و راحتي

v استفاده از روشهاي آماري براي رعايت استانداردها و  برتاكيد
كنترل فرايندها به جاي محصول

v از پيش آماده شده ابزار واستفاده از روشها





هزينه كم، كيفيت باال و تنوع زياد :اصلي هدف�

vخدمات و محصوالت پذيري انعطاف

vخدمات و محصوالت كردن سفارشي

vآنان ويژگيهاي و مشتريان تك تك شناسايي

vمي رود ويبه جاي  اينكه  منتظر مشتري  باشد خود به سراغ   سازمان.

v است خدمات و محصول ارايهمشتري  جزء تفكيك ناپذير روند.

vمشتري و فروشنده سازمان، ميان مادام العمر و درازمدت رابطه

vسازمان مختلف عرصه هاي در فعاليت براي كاركنان توانمندي



به هر صورتي  (سهيل در برقراري ارتباط مشتري با سازمان ت�
بدون محدوديت زماني، مكاني و  ) كه مشتري تمايل دارد

با سازمان   كندبه نحوي كه مشتري احساس  است،مليتي 
كه وي را مي شناسد، براي وي   استواحدي در تماس 

و نيازهاي او را به سرعت و با آسانترين  بودهارزش قائل 

.كندروش ارتباطي مرتفع مي 



vقيمت و باال كيفيت لزوم :محصول يا خدمات بر تمركز 
كافي مشتري جذب يا خدمات براي محصول منطقي

vواقع گرايانه تبليغات تخفيف، از اعم الزم اقدامات تمامي :فروش 
خدمات و كاالها فروش براي نمايندگي اعطاي و

vنيازهاي درك و مشتريان درباره اطالعات جمع آوري :بازاريابي
خدمات و كاال فروش احتمال افزايش براي آنان

vمشتري گرفتن نظر در ):نزديك تماس( مشتري گرايي 
  و طرح ريزي محور و سازمان فرايند جدانشدني بخش به عنوان

محصول عرضه



و ان ليس لالنسان اال ما سعي :39سوره نجم آيه 

كساني كه به بيكاري خو كرده،  بر لعنت  :)ص(پيغمبر اكرم 
اصول  (سنگيني زندگي خود را به دوش ديگران مي اندازند 

)9، ح12: 4كافي
درباره كسي سخن مي گفتند كه فالني   پيامبروقتي در حضور 

كارش چيست؟ اگر مي   ندچنين و چنان است، مي پرسيد
سقط من عيني؛ يعني در چشم  «: گفتند كار ندارد مي فرمود

.  »من ديگر ارزشي ندارد



كرمنا بني آدم وحملنا هم في  «: 70سوره بني اسرائيل آيه 
فضلناهم علي كثيرا ممن  رزقناهم من الطيبات و البر والبحر و

آنها  آري خداوند فرزندان آدم را گرامي داشته و» تفضيال خلقنا
بر بسياري از مخلوقات خود   بحر سوار كرده و را بر مركب بر و

.فضيلت بخشيده است برتري و
در تفاسير متعدد از اين آيه و آيات مشابه، فضيلت انسان به 

آگاهي و دانش او نسبت داده شده، آن هم دانشي كه همواره از  
.جوشش آن تكامل و تحول نصيب او مي شود



:مشتري

vمهمترين بازديدكننده در محدوده ماست.

v ،چراما ولي به كار ما وابسته نيست!

vمزاحم ما نيست، هدف كار ماست.

vبخشي از كار ماست، بيگانه نيست.

üلطفي در حق او نمي كنيم، اوست مشتريبا انجام كار  ما ،

.كند كه با فراهم آوردن اين فرصت به ما لطف مي



چيزي را از يك بنگاه اقتصادي يا  كهفرد هوشمندي     
قدرت خريد و حق  وسازمان مي خرد يا اجاره مي كند 

.انتخاب دارد

كسي است كه سازمان مايل است با ارزشهايي كه    
.آفريند بر رفتار وي تاثير گذارد مي

ارزش آن چيزي است كه مشكلي از مشتري را حل و     
.سازد نيازي را برآورده مي

.شود تامين نيازي او براي كه كسي :ساده به طور



  تعاريف
)ISO9000-2000 استانداردبر اساس (

مشتري
.كند سازمان يا فردي كه محصولي را دريافت مي

  ،كننده نهايي استفاده ،كارفرما، موكل ،كننده مصرف: مثال
.ذينفع ار،خريد ش،فرو خرده

مشتري مي تواند در ارتباط با سازمان دروني باشد يا بيروني

طرف ذينفع
يي يا موفقيت سازمان منافعي را براي آنها افرد يا گروهي كه كار

.داشته باشد بر در
ها تحاديها ،كنندگان كاركنان، عرضه ،مشتريان، مالكان: مثال

.جامعه ،بانكها،

ustomer

nterested Party



v مشتري)Customer:(   انجام معامله و داد و ستدي را در
زي را  يط رقابتي بر عهده دارد و در حالت تعاملي چيمح يك

.رديزي را مي گيمي دهد و چ

v ارباب رجوع)Client:(   حالت تعاملي ندارد بلكه خدمات
جانبه را شامل مي شود كه در آن فروشنده ها اطالعات يك

شتري نسبت به موضوع دارند و وي سخت به دنبال  يب
.آنهاست



vاو قطعاً. مشتري يك بيگانه در كسب و كار ما نيست
.جزئي از آن است

vاو هدف كار ماست. مشتري مزاحم كار ما نيست.
v مشتري بواسطه فرصتي كه براي ارائه خدمت به ما مي دهد

.ما به او لطفي نمي كنيم. در حق ما لطف مي كند
v مشتري چيزي بي  روح و بي جان نيست، او نيز همچون ما

.داراي احساس و عاطفه است
vمشتري كسي نيست كه با او وارد مشاجره يا هماوردي شويم  .

.او شايسته رفتار آميخته با فروتني و توجه است



vما به او وابسته ايم. او به ما وابسته نيست.
vاين بر عهده  . مشتري خواسته هايش را با ما در ميان مي گذارد

ماست كه آنها را به نحوي شايسته و سودمند، چه براي خود و  
.چه براي او فراهم آوريم

v  مشتري است كه امكان دريافت دستمزد را برايمان فراهم
.مي آورد، خواه راننده باشيم، كارگر و يا كارمند

ما صميمانه بدين باور داريم، ماهاتما گاندي



:مشتري در جايگاه ويژه

v مانند موسسات حسابداري، حقوقي و خدمات بنگاهها و شركتهاي حرفه اي
درباره آنان . برقرار مي كنندروابط ويژه اي مهندسي با خريداران خدمات خود 

بيشتر مي دانند، زمان بيشتري به كار آنان اختصاص مي دهند و روابطي بس 
.ديرپاتر و استوارتر برقرار مي كنند

:مشتري در جايگاه وكيل

v هر چه مشتريان از بنگاهي بيشتر خشنود باشند، بيشتر درباره آن سخن
.  ، حتي اگر از آنها پرسيده نشودبنگاه را به ديگران توصيه مي كنندمي گويند و 

.بهترين تبليغ، مشتريان خشنود هستند



:مشتري در جايگاه عضو

v  گام مؤثر در وفادار كردن مشتريان ويژه، اجراي برنامه عضو نمودن ايشان
كه آنان  منافع و امتيازهاي چشمگيري براي اعضا در نظر گرفته ميشود. است

.حاضر به رها كردن عضويت نشوند

:مشتري در جايگاه شريك

v برخي سازمانها چنان در روابط خود با مشتريان پيش رفته اند كه با آنان
اين سازمانها در طراحي محصول تازه، بهسازي . همانند شريك رفتار مي كنند

خدمات و گروه اي بحث و بررسي وضعيت، مشتريان خود را مشاركت مي دهند 
.ديدگاههاي آنان را به كار مي بندندو 



:مشتري در جايگاه سهامدار

v سهم بر“شايد باالترين ارتباط و نگاه به مشتري رفتار با وي همچون يك ”
اكنون . به شكل نمادين صاحب بخشي از سهام شركت استاست، كسي كه 

.  كسب و كارهايي وجود دارد كه در آنها مشتريان مالكان سازمان هستند
.و شركتهاي تعاوني چنين وضعيتي دارندشركتهاي بيمه متقابل 



v ك  يبرابر نگهداري  11تا  5د يك مشتري جدينه جذب يهز
.مي استيمشتري قد

v نه كرديدرصد هز 10د يدرصد مشتري با 2ش يبراي افزا.
v 100ان از دست دادن يك ِِمشتري در حكم فرار يضرر و ز  

.  مشتري ديگر است
v ِيت مشتري شرط تمام موفقيتهاي بعدي سازمانهاسترضا.
v مديران ارشد بايد الگوي پايبندي در قبال رضايت مشتري

.باشند
v كار است و حل كردن آن % 90گوش دادن به شكايت مشتري
%  3) بازخورد(و پيگيري براي اطالع از راضي شدن مشتري % 7

.ديگر است



  كار را اين مي  توانم هم خودم
!ندارم وقتش را فقط ،بدهم انجام



غيره و دجبالف عرضه كننده

خريدار نهايي مصرف كننده



پذيرش بيمار

ارزيابي توسط پزشك 
براي تشخيص عارضه

معرفي به بخش مربوط 
براي ارايه خدمات درماني

انجام آزمايش

ترخيص و تسويه حساب



vمناطق در مستقر مشتريان گروههاي به توجه :جغرافيايي 
... و روستا شهر، استان، مانند جغرافيايي مختلف

vاساس بر مشتريان جمعيت دسته بندي :جمعيت تركيب 
... و اجتماعي طبقه نسل، درآمد، سطح جنس، سن،
vزندگي، شيوه اساس بر دسته بندي :روانشناختي متغيرهاي  

... و ارزشها شخصيت،
vنحوه نگرش، دانش، اساس بر مشتريان دسته بندي :رفتار 

  ميزان مصرف، نرخ منافع، به توجه يا محصول از استفاده
خريد قدرت و وفاداري



vكسي كه براي يك سازمان، اما در بخش يا شعبه  :داخلي
.ديگر كار مي كند

vهمه مردم خارج از سازمان :خارجي

سودبرون سازماني مشتري

افزوده ارزشدرون سازماني مشتري



vيا مي كنند خريد سازمان از رايج طور به :جاري مشتريان  
.  هستند آن توليدات مصرف كننده

vمحصوالت خريدار حاضر حال در :انتظار مورد مشتريان  
.باشند آينده در است ممكن ولي نيستند

vاما بودند سازمان مشتري قبال :رفته دست از مشتريان 
.است شده ارتباط قطع باعث اتفاقي



  كاال برخورداري نشانگر و فردي هايدلبستگ از ناشي :منطق و عقالنيت
 كاربرد و دهيفا ،ييصرفه جو ت،يفيك. است فرد انتظار موردي ايمزا از
.است ديخر براي ميتصم بودني منطق و عاقالنه انگريب

  مانندي موارد طريق از احساسات كيتحر :عاطفه و ذهنيت گرايي
  نيسنگي نه هايهز و دنداني دگيپوس از ترس مانند گناه؛ اي شرم ترس،

)نوع احساس( .دهان بدي بو از بودن نيشرمگ اي يدندانپزشك

  ليمساي برخ ازي جانبدار و زيچ يك صحت از فرد درك :اخالق
.رهيغ و تهيدستان به كمك ست،يز طيمح مانندي اجتماع

  از محيطي قدرتمند تحت تاثير نيروهاي مشتري :اجبار و تحميل
 يا فيزيكي محيط فرهنگي، هنجارهاي فروش، ارتقاي ابزارهاي قبيل

.مي كند خريد به اقدام اقتصادي فشارهاي



vقيمت

vكيفيت

vزمان

v حصوالت و خدماتمنوآوري بهتر در

سرمايه گذاران،توليدكنندگان و حتي  مشتري هدايتگر 
.استمحققان و نوآوران 



 نكنيد، چنين اگر زيرا باشيد، خود مشتريان مواظب
.كرد خواهد را كار اين ديگري

!دارد بستگي مشتريان به ما سازمان رشد و بقا



vمورد ستد و داد يك اساس بر فقط نبايد را مشتري  
  حفظ و ستد و داد با تكرار بايد بلكه داد، قرار مالحظه
سود   .كرد نگاه او به مادام العمر ارزش به صورت ارتباط

.در تكرار مراجعه مشتري است



)الف( مشتريان تعداد
سود

)الف(
)ب( مشتريان تعداد

سود

)ب(

10010001001000

909001101100

757501251250

505001501500



معموليمشتري مدارشاخص

درصد 11درصد 17سرمايه بازگشت

درصد 5درصد 9.2فروش سود

درصد 2درصد 6بازار سهم رشد

درصد 3 الي 2درصد 15 الي 10هزينه ها کاهش

درصد10.9درصد16.9سهام قيمت رشد

vمشتري گريز كاهش درصد5  مشتري مدار سازمانهاي در 

.مي شود سود درصد 85 تا 30 افزايش باعث







v شابه محصوالتت به توجه با عرضه كنندگانتمايز

vحمايت بهينه متقاضي

vهاي دوره عمر محصول توجه به هزينه

vباراي حق انتخاد
vتغيير حال در دايما وبا انتظارات تغيير يافته  ترآگاه

vيافته استانداردهاي روشنتر و بهبود

vبه جهاني شدن و رو بكميا

vارزش واقعي لل به پرداخت در مقابيتما



:ژورنال تروزنامه وال استري

  7/2 دايناميك سال طول كشيد تا شركت جنرال 43 

.ارزش پيدا كند ميليارد دالر

NetScape پيمود يك  شبه اين راه را.



üارز نرخ نوسان و پول پرداخت روش

üنگهداري شيوه و رابطه حفظ معيوب، اقالم برگشت  
شده خريده كاالهاي

üوطن دوستي حس سبب به داخل توليد كاالهاي ترجيح



ü،نيست محصول روي پيش مشكالت نگران مشتري ديگر.

üمقاومت باشد، داشته محلي بوي و رنگ بيشتر محصول چه هر 
.مي شود كمتر آن برابر در مشتري

üتوجه بومي فرهنگ به بايد نيز تبليغات و محصول نامگذاري در  

.كرد



vدهنده خدمات و   هيكاهش سردرگمي، اطمينان به ارا :اطمينان

اواحساسي آكنده از اعتماد به

vمتمايز كردن مشتريان، آشنايي مشتريان با   :مزاياي اجتماعي

روابط دوستانه با مشتريانكاركنان و توسعه

v خدمات اضافي، قيمتهاي ويژه :مندي از خدمات بيشتربهره
و اولويت باالتر نسبت به ديگر مشتريان



v درصد از پزشكان و پرستاران از بحث در زمينه  50بيش از
:مشكالت مرتبط با موارد زير پرهيز مي كنند

üآبرو و اعتبار كاركنان

üمعالجات اشتباهي

üشخصيت همكاران

v درصد از كاركنان پزشكي بر اين اعتقادند كه  33فقط
.خطاها در مراكز درماني به نحو مناسب پيگيري مي شود



vمشتري دنبال منافع واقعي است( ظواهر متمدنانه(.

vستيحكمت ن يب يچ ارزانيه( گانيه خدمات رايارا!(

vاول مشتري كنوني، بعد جذب ( ديجد يجذب مشتر
)ديگران

vفقط پاسخگوي برخي نيازها و انتظارات هستيم( برده داري(

v......



مناسببرخورد  بامشتري  درعالقه  ايجاد1.

رسانه ايتبليغاتوفروش رقابتي 2.

دعوت و ايجاد انگيزه 3.

موجودحفظ مشتريان 4.

مبلغ به عنوانمشتريان  از استفاده5.

رفتهبازگرداندن مشتريان از دست 6.



افرادفرايندها

فناوري 

20%

10%

اساسي دارندنقش  70%

ك ابزار يبه عنوان 
 يمطرح است و رو

د بيش ينقش آن نبا
.د شودياز حد تاك

نحوه انجام كارها بايد 
قبل از انجام آنها مورد 

.رديبررسي قرار گ



فناوري

بهبود مراقبت

vافزايش ايمني بيمار

v مراقبت و مشاهده تغييرات(نتايج باليني(

vروشهاي جديد مراقبت

دسترسي به اطالعات بهداشتي و درماني 
بيماران

v مستندسازي الكترونيكي اطالعات بهداشتي
ملي، منطقه اي و اجتماعي

v يكپارچه سازي خدمات بهداشتي و
اجتماعي و امور حاكميت

vشناسايي بيماران و ايمن سازي

كاهش هزينه هاي درمان

vتسهيم در ارايه خدمات

vپرداخت مبتني بر عملكرد

v  الگوهاي جديد قرارداد براي كاهش
ريسك

vپايش كيفيت

غربالگري و شناسايي بيماريهاي مزمن

vبخش بندي بيماران

vمديريت پيشگيري

vابزارهاي خود درمانگري

vبرنامه هاي درمان بيماران

vكاهش فشارهاي ناشي از هزينه ها



vروبرو جديد مشتري يك با روز هر كه نيست اين هدف  
 يك بي تكلف و بهتر است ساده بلكه آييم، وجد به و شويم

.باشيماعتماد مورد شريك

vمشتري ارتباطي و اطالعاتي نوين فناوريهاي از استفاده با 
  حتي و ناظر نقش سازمان فرايندهاي تمامي درمي تواند 

.كند ايفا را همكار

vبه ورود و مشتريان از اجازه كسب با دل شركت كاركنان 
.كنند مي آن تعمير به اقدام وي، رايانه







آموزشي دوره

مداريمشتري رجوع و ارباب تكريم 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

محمدبيگي يزدان :آموزشي تسهيلگر

1390تابستان 

2



شنيدن صداي مشتري



























شناسايي و اولويت بندي نيازهاي مشتري

.كند ميتعيين مشتري را نياز اولويت1)

 از موفقتر مشتري نياز تأمين و خدمت ارائه استراتژي2)

.رقباست شكست استراتژي

 طوالني فهرست به نسبت مشخص و محدود خدمات3)

.دارند بيشتري بازده خدمات،



















































































آموزشي دوره

مداريمشتري رجوع و ارباب تكريم 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

محمدبيگي يزدان :آموزشي تسهيلگر

1390تابستان 

3



تحليل رفتار مشتري



vمي كنند؟ خريد چگونه و چرا را چيزي چه كساني چه

vهنگام افراد ذهني و احساسي فيزيكي، فعاليتهاي  
 براي محصول انداختن دور و استفاده خريد، انتخاب،

خواسته ها و نيازها ارضاي

vدر   مستقيما كه تصميم گيري فرايند يا فعاليتها مجموعه
.مي گيرد صورت محصول انداختن دور و مصرف كسب،



  اوليه تماس
مشتري با

  جذب
مشتري

  ارتباط
دوره اي

  از استفاده
محصول

  ارتقاي
محصول

 قطع
ارتباط



vصورت رفتار مي كند سهبه است و هدفمند مشتري : 

تاثيرگذار

  خريدار

استفاده كننده

vبازاريابي راهبرد طراحي براي  

ضروري   مشتريان صحيح درك    

.است    



Øچيست؟ ما مشتريان نياز

Ø خواسته ها و انتظارات واقعي مشتريان در حال حاضر
چيست؟ و آينده



ويژه خدمات يا كاال به نيازشان از افراد آگاهي نحوه1.

مشتري توسط خدمات يا كاال كردن پيدا نحوه2.

مشتريان توسط نهايي انتخاب چگونگي3.

نظر مورد خدمت يا كاال ارايه از ناشي وضعيت4.

شركت محصول انتخاب چگونگي5.

پول پرداخت چگونگي6.

محصول دريافت چگونگي7.

محصول جابجايي چگونگي8.

محصول از استفاده چگونگي9.

مشتريانانتظارموردحمايتهاي10.

دادن پس يا معاوضه امكان11.

خدمات محصول يا تعمير چگونگي12.

محصول كاربرد يا مصرف از ناشي اتفاقات13.



Øآسان مشتري رفتار شناخت 
 انسان اغلب آنان چون نيست؛
.هستند

Øفرهنگي ، عوامـل مشتري از  
و نيز   رواني اجتماعي، اقتصادي،

 موقعيت تاثير و مكان زمان،
.مي پذيرد



üكاال
üقيمت
üمكان
üتبليغا
ت

üاقتصاد
ي
üفناوري
üسياسي
üفرهنگي

 محرك
بازارياب

ي

ساير
محركها

مشخصا
  ت

خريدار

 فرايند
 تصميم
خريدار

  سياه جعبه
خريدار

üكاال انتخاب
üمارك انتخاب  

تجاري
üفروشنده انتخاب
üخريد زمانبندي
üخريد مبلغ

  واكنشهاي
خريدار



فرهنگي

عامه فرهنگ

فرهنگ خرده

اجتماعي طبقه

اجتماعي

 وابستگي
گروهي

خانواده

 نقش و وظيفه
اجتماعي

فردي

  دوره و سن
زندگي

شغل

اقتصادي شرايط

زندگي سبك

  تصور و شخصيت
شخص

رواني

انگيزش

درك

يادگيري

عقايد و باورها





vكافي اطالعات داشتن بدون جديد كاالي وجود از آگاهي :آگاهي  
آن درباره

vمحصول درباره اطالعات كسب براي جستجو به شروع :عالقمندي  
جديد

vجديد كاالي از استفاده قابليت به توجه :ارزيابي

vكسب براي كم مقياس در جديد محصول از استفاده :آزمايش  
محصول فوايد از خود برآورد به نسبت اطمينان

vجديد كاالي از دايمي استفاده درباره تصميم گيري :پذيرش



پالتيني

طاليي

آهني

سربي
كم

سودآوري

زياد

باال هزينه

كم سودآوري

باال كار حجم

پايين وفاداري

زياد شكايت

سودآور

مبلغ

باال خريد

كم نگهداري هزينه



شريك

مدافع

رجوع ارباب

مشتري

احتمالي مشتري



زرد مشتريانسبز مشتريان

باال

ش
ش

ك
 

ي
سب

ن
 

به
 

ن
سازما

قرمز مشتريانزرد مشتريان

پايين

پايينباال

سازمان از مشتري رضايت



رفتارينگرشي

شناختي

وفاداري

 خريد، تكرار
 سازمان ترجيح

  در ديگران به
  امكان صورت

خريد

 توصيه به تمايل
 به مشتريان ديگر

خريد

 يا محصول اولين
 هنگام كه خدمتي

 تصميم گيري
 فرد ذهن به خريد

.مي كند خطور



 دهاييخر انجام برايي مشتر بازگشت قوت يعني وفاداري
ي ارزشمند داراييهاي را انيمشتر موفق سازمانهاي. بعدي

 وفادار اي شدن وفادار جهينت در و تيرضاي برا و مي دانند
.دهند انجام كاري هر انيمشتر ماندن

  درازمدت وفاداري جادياي برا در تالش :يارتباطي ابيبازار
 انيمشتر حفظ به كوتاه مدت وي فور فروشي جا به ان،يمشتر

.مي شود توجه بلندمدت در



بيشتر خريد :باالتر عمر طول با مشتريان

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

د
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خ
ت 

سب
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1 2 3 4 5

ل سا



سازمانارزش مشتري در طول دوره ارتباط با 

v از كاالها و خدمات   مشخصآيا مشتري در مدت
؟مشابه و رقيب هم استفاده كرده است يا خير سازمانهاي

vبا همراهي طريق از  
شناخت تمايالت  و مشتريان

وفاداري   مي توان آنانجديد 
.داد افزايش را انمشتري



 مشتري وفاداري مشتري رضايت

:وفادار مشتري يك

.نمي كند امتحان را ديگري عرضه كننده محصول - 

.مي باشد مختلف بحثهاي در سازمان مدافع و حامي - 

.ندارد حساسيتي قيمت افزايش %25 مقابل در - 





v كند سازمان به بهترين وجه مي مشتري قويا احساس
از  ارا برطرف كند، به طوري كه رقب ويمي تواند نيازهاي 

به خريد از سازمان به  ،مشتري خارج شده گزينه هاي
.كندطور انحصاري اقدام 



.مي مانند باقي وفادار كه كنوني وفاداران1.

 تجاري نشان و نام با محصولي به دارد امكان كه مشترياني2.
.آورند روي جديد

  مصرف ميزان بر انگيزه، ايجاد صورت در كه موردي مشتريان3.
.مي افزايند مشخص تجاري نشان و نام با محصوالتي از خود

  مصرف از رقيب، تحريك صورت در كه موردي مشتريان4.
.مي كاهند مشخص تجاري نشان و نام با محصولي

 ممكن ولي نمي كنند، استفاده شركت محصوالت از كه افرادي5.

.شوند مشتري به صورت آينده در است



vزماني كه مشتريان كاالها و خدمات   :جديد محصوالت خريد
.از همان عرضه كننده خريد كنند راجديد و متفاوتي 

vرا از   ديگريزماني كه مشتري كاالها و خدمات  :جانبي خريد
.  همان عرضه كننده خريد مي كند

vهمان نياز رفعخريد دوباره كاال يا خدمات براي  :تكرار خريد  .

v توصيه مشتري به  :)آن خاتمهبه جاي  ارتباطحفظ (اصرار

.  سازمان براي عرضه محصوالت يا خدمات ديگر



vطرق از آگاهي يا رضايت اثر درمشتري  هنگرش و عقيد  
  افزايش به اقدام اما است، مثبت سازمان به نسبت مختلف،

.نمي كند سازمان از خريد

ü مشترياني كه به تجربيات بد از يك عرضه كننده توجه مي كنند، دو
.برابر آنهايي هستند كه به تجربيات خوب از آن توجه دارند

ü از خريد كاال  مي شنونديك پنجاهم مشترياني كه القائات منفي را
.مي شوندمنصرف 

ü كننده عرضهاز  هستندآنهايي كه در معرض القائات مثبت % 1تنها 
.مي كنندخريد 



vهر از :وفادار غير مشتري  
  نشان و نام هربامحصولي

.مي كند استفاده تجاري

vو اين از پيش :بي وفا مشتري 
  به نسبت خاصي زمان در

 تجاري نشان و نامبامحصولي

.بوده اند وفادار خاص



vو نام با ديگري محصول يابد، فرصت مشتري چنانچه  
 ديگر عرضه كننده از يا انتخاب را ديگر تجاري نشان

.مي كند خريداري

vزماني كوتاه دوره يك براي نيز راضي گروگانهاي حتي  
  و ارزيابي مورد را جديد رقيب تا مي كنند ترك را سازمان
.دهند قرار قضاوت



vحد از بيش خدمتي يا كاال سازمان، يك به نسبت 
  ايجاد شخصي رابطه سازمان با زمان به مرور و وفادارند
.مي كنند

vبازاريابي وظيفه آنها براي مشتريان كه سازمانهايي در 
.است سودمند پديده اين مي دهند، انجام نيز

vتبديل خرابكار به بي وفايي صورت در مشتريان اين 
.مي شوند



vهستند گزينه راحت ترين و كاال ارزانترين پي در همواره.

vدارند دايمي تغيير به ميل اساسا آنها.

vفرصت اولين در مي شود باعث آنان خواسته هاي به بي توجهي  
.  كنند بدگويي سازمان از

vنمي توان نيز تخفيف طريق از آنها نگهداشتن راضي با حتي  
.شد اميدوار آنان بعدي مراجعه به



وفاداري

زياد

)وفادار شبه( گروگان
)وفادار حد از بيش( حواريون

)وفادار( وفادار گروه

كم

)بي وفايي( سازمان ترك

)وفادار ضد( خرابكار
)وفادار غير( ناآرام مشتري

زيادكم

رضايت



  و توليد هزينه
عرضه

 قيمت
فروش

  منافع
مشتري

مشتري بر تاثير

تغيير بدونكاهشكاهش
  وفاداري صرفه جويي، استنباط

ماندگاري و

افزايشكاهشكاهش

 جذب ترجيح، استنباط
  سهم افزايش و رقيب مشتريان

بازار

افزايشتغيير بدونتغيير بدون

  بهبود، و تمايز استنباط
 و مشتري وفاداري ترجيح،

بازار سهم افزايش



غير سودآورسودآور

وفادار

عميق روابط و ت
تقويت وفاداري و 

بهينه كردن 
سودآوري از طريق 

  فروش

 ه برايحفظ رابط
ارايه فروش جانبي و 

موجود  خدمات
  سودآور

غير وفادار
تشويق و تقويت 

رابطه و ايجاد 
  وفاداري

 يت مشتري بهحساس
؛ تاثيرپذيري از قيمت

تبليغات، بازاريابي و 
پيشبرد فروش



vميزان؟ چه تا مي شناسيد؟ را خود مشتريان آيا

؟)شناخت مراتب سلسله(

براي بيشتر شانس بيشتر شناخت
مشتري رضايت كسب  



سازمانها وابسته به  
.مشتريان خود هستند

تعيين نيازها و 
انتظارات مشتريان

الزامات و اولويتها

رضايت مشتري

مشتريان شناسايي

تمركز بر مشتري



تجاري نام خدمات            عنوان/فني                   پشتياني ضمانت

            قانوني تعهد
ايمني                                                                          

قيمت
اعتماد                                                                              

كيفيت   
استفاده                                                                                       

تصور           

بندي بسته/ظاهري شكل

محوري فوايد

.



  هزينه
منصفانه

كيفيت
مطلوب

كارايي
كاركردي

مشتريان الزامات

نتايج



vمي شود پرداخت متقابال كه كااليي يا پول :مالي.

vدستيابي يا خريد براي شده صرف زمان :زمان

vمحصول به دستيابي براي دشواري ميزان :انرژي

vاضطراب دودلي، شك، نگراني، :رواني



vيا پولي قيمت با نبايد و دارد كاربرد مختلف مفاهيم براي 
.شود گرفته اشتباه هزينه

vبا ارتباط در را خريدار يك كامل نيازهاي محصولي اگر 
.نيست آن قيمت با متناسب آن ارزش نكند برآورده آن

vممكنحتيواستمتفاوتخريداروفروشندهديدگاهاز
  داشته نظر اختالف آن درباره مختلف مشتريان است

.باشند



  هزينه

رواني

  ارزش
 مورد

تصور

 ارائه ارزش
  به شده

مشتري

 كل
  هزينه

مشتري

  هزينه

پولي

  هزينه

زماني

  هزينه

انرژي

  ارزش كل
 نظر مورد

مشتري

  ارزش

كاال

  ارزش

خدمات

  ارزش
  نيروي

انساني



v پرداختي هزينه هاي” و “شده كسب منافع”تفاوت“.

vدرگيري مستلزم دلشاد و رضايتمند مشتريان خلق  
  و فعاليتها فرايندها، تمامي و ارزش زنجيره در مشتري

.است سازمان تصميمات

vديد از ارزش رقبا از سريعتر بايد محصول مديران 
.كنند شناسايي را مشتري



vارزش باالترين:

üنمي تواند آن بدون مشتري كه مي كند چيزي ايجاد محصول 
.دهد انجام كاري

üمي كند پرداخت كند، حفظ كار و كسب در را او كه بهايي هر مشتري.

üسيليكوني تراشه هاي در دي الكتريك پليمرهاي :مثال

vارزش پايين ترين:

üاست رقبا محصوالت از ارزانتر فقط.

üكشور در فعال كنوني مختلف شركتهاي همراه تلفن خدمات :مثال





vاقتصادي منافع و مطلوبيت كاركردي ارزش

vمشتري براي حاصله وجهه  اجتماعي ارزش

vعاطفي و رواني پيامدهاي  احساسي ارزش

vنوظهور و جديد هاي جنبهشناختي ارزش

vويژه شرايطموقعيتي ارزش



vاصلي رفع نياز :اصلي فايده

vمحصول همراه فوايد :جانبي فوايد

vشركت و مشتري بين طرفه دو ارتباط :ارتباط

vمحصول از ذهني ارضاي :ذهني ارضاي



محوري فايده

كمكي ابعاد

“.مي خرند آن منافع خاطر به را محصول مشتريان”



vنارضايتي، باعث آنها نبود كه ويژگيهايي :ناراضي كننده ها  
.مي شودن چنداني رضايت باعث آنها وجود ليكن

vدنبال به را مشتري رضايت آنها وجود :رضايت بخشها  
.دارد

vو شگفتي با آنها وجود كه ويژگيهايي :هيجان انگيزها  
.مي شود مشتريان شعف



خشنودي

ناخشنودي

ورده
ٓ
نيازها شدن برا

كانو مدل

J

L

عدم تامين نيازها



ايجاد احساس راحتي 
براي مشتري

  اهميت دادن نشان
يمشتر به

تمايل به كمك  بهپاسخگويي 
زنگ 3 با تلفن

:ازعملكردي حاكي 

ثانويه صفات
)وصفي(

صفات ثالث
)استانداردها(

ارزش   عوامل

بازار درارزش 

دقت كارايي دسترس بودن  دربودناي  حرفهنظامها

صفات اوليه قابليت اعتماد محصولاعتبار خدماتكاركرد

قيمت كيفيت



.  عتيقه فروشي در روستايي به منزل رعيتي ساده وارد شد
ديد كاسه اي نفيس و قديمي دارد كه در گوشه اي افتاده، 

ديد اگر قيمت كاسه را بپرسد . گربه در آن آب مي خورد
.  رعيت ملتفت مطلب مي شود و قيمت گراني بر آن مي نهد

عموجان چه گربه قشنگي داري آيا حاضري آن را : لذا گفت
يك : چند مي خري؟ گفت: به من بفروشي؟ رعيت گفت

.  درهم

:  رعيت گربه را گرفت و به دست عتيقه فروش داد و گفت
عتيقه فروش پيش از خروج از خانه با . خيرش را ببيني
عموجان اين گربه ممكن است در راه : خونسردي گفت

.  تشنه اش شود بهتر است كاسه آب را هم به من بفروشي
به اين وسيله تا به حال پنج گربه قربان من: رعيت گفت

.فروشي نيستكاسه. فروخته ام



گذار بر ديدگاه مشتريان در انتخاب و  رمهمترين عوامل تاثي
:استبه قرار زير ASQCت از ديدگاهاخريد كاال و خدم

üعملكرد محصولPERFORMANCE

üويژگيهاي محصول          FEATURE

üخدمات مربوط به محصول            SERVICE

üضمانت محصول                                      WARRANTY

üقيمت محصول                                                  PRICE

üن                                     اعتبار سازما REPUTATION



vادراك مشتري طي يك معامله يا رابطه  :بالنچارد و گالووي
به طوري كه مساوي است با نسبت كيفيت خدمات   ،ارزشي

.پرداختيانجام شده به قيمت و هزينه هاي 

vحساس يا نگرش يك مشتري نسبت به يك  ا :جمال و ناصر
از استفاده از آن پسمحصول يا خدمت 

v ست كه از مقايسه پيش از خريد ي اا نتيجه :مقبولتعريف
مشتري از عملكرد مورد انتظار با عملكرد واقعي ادراك شده و  

.  به دست مي آيد يهزينه پرداخت



vخواسته هايش تحقق ميزان از مشتري تلقي.

vدر متداول شاخصهاي از يكي مشتري شكايات :1 يادآوري 
  نيز آن نبودن اما است، مشتري رضايت سطح بودن پائين مورد

.نيست مشتري رضايت سطح بودن باال دليل ضرورتا

vاساس بر مشتري خواسته هاي كه وقتي حتي :2 يادآوري 
  رضايت سطح بودن باال از نمي توان شود، برآورده توافقات

.بود مطمئن مشتري



 شركتي چنانچه. هستند شركتها سود منبع راضي مشتريان    
 نخواهد باقي بازار در درازمدت در دارد، نگه راضي را مشتريان نتواند
.  ماند

 سطح در مشتريان به خدمات و برتر كيفيت با محصول عرضه    
  و دارد به دنبال را مشتريان رضايت پايداري مستمر، طور و به عالي

 آنها جمله از كه مي شود شركتي براي رقابت مزيت جاديا موجب
  متمايز، محصوالت عرضه و توليد مشتريان، وفاداري به مي توان
  با خدمات و محصوالت عرصه امكان و بازاريابي هزينه هاي كاهش

.كرد اشاره باالتري متهايق

 را آنها انتظارات كه مي دهند پول ما به انيمشتر :ياخالق نكته
.ميهست مسئول آنها قبال در ما و كنيم برآورده



برابر  پنجحدود مشتري جديد هر هزينه جذب 

.است  نگهداري يك مشتري قديمي

بيش از  مشتريان موجود 
مايلند مشتريان جديد 

پول خود را صرف خريد  
و  د ـكننما والت ـمحص

احتمال آنكه نسبت به 
شركت يا محصوالت ما  

باشند زيادتر  ادار ـوف
.است

17 %

83 %

Sell to an old costumer

Sell to a new costumer



متقاعد كردن يك مشتري از دست رفته به خريد   هزينه

نگهداري يك مشتري قديمي  هبرابر هزين بيست ،مجدد

.است



vتكرار خريد يا تداوم مراجعه

vميزان شهرت و اظهار نظر مثبت مشتريان

vمعرفي مشتريان جديد توسط مشتريان قديم

vهاي جذب مشتري كاهش هزينه

vهاي ناشي از اشتباهات كاهش هزينه

vافزايش فروش

vافزايش سهم از بازار

vافزايش سود ناخالص
ü  ،اگر انديشه بنشاني، عمل دروي

اگر عمل دروي، عادت به بار آوري 
و اگر عادت بنشاني، نگرش به ثمر 

.مي رساني



vموقعيت رقابتي شما را  :مشتري ناراضي
.به خطر مي اندازد

تا زماني كه با عرضه كننده  :مشتري راضي
بهتري آشنا نشده باشد با شما كار 

.مي كند

به شما وفادار است و  :مشتري خشنود
.شما را به ديگران معرفي مي كند



v درصد مردم از كيفيت ارائه خدمات   98 :1384بررسي سال

.دستگاههاي دولتي ناراضي هستند



  از ترس ،مشتريان رضايت تامين براي دليل مهمترين
 از حذف و مشتريان دادن دست از فاجعه آميز خطر

!است كار و كسب عرصه



امريكا در فروشگاه يك ناراضي مشتريان رفتار

  ناراضي مشتريان 96%  
 خود به هرگز سازمان يك

 سازمان به تا دهند نمي زحمت
.كنند شكايت عرضه كننده

  يك ناراضي مشتريان 90% 
  به خريد براي ديگر سازمان

  مراجعه نظر مورد عرضه كننده
.كنند نمي

 مشتريان اين از يك هر 
  را خويش ماجراي ناراضي
  از ديگر نفر 9 براي حداقل

.كند مي تعريف مردم

  از پس دوم دسته مشتريان 
 اول، مشتري ماجراي شنيدن

  مردم از ديگر نفر 20 براي آن را
.مي كنند بازگو





vيمشتريان با كاهش خريد و رفتن به سراغ ديگر اغلب  
.دارند نارضايتي خود را بيان مي

vناراضي مشتريان از %1.5 حدود تنها ميانگين بطور 
.كنند مي ارايه سازمان مديريت به را خود شكايت

vٌمشتريان از %80 تقريبا  
 بدون سازمان يك ناراضي

 سازمان به خود شكايت ارايه
  تامين كننده يك سراغ به

.رفت خواهند ديگر



vتا در   مي كنندشركتها اشخاصي را استخدام  برخي
نقش خريدار همان مجموعه نكات قوت و ضعف حين  

.خريد محصول ازشركت و رقبا را گزارش كنند

vIBM از دست مي دهد به  كهمشتري  هر ازاي به
سرعت وارد عمل مي شود تا كشف كند اشتباه در كجا  

.بوده و چه قصوري سرزده است

vويرپول"و  "جنرال الكتريك"نظير  يشركتهاي"  
را به  800تلفنهاي ويژه رايگان مرسوم به كد 

.اختصاص داده اند مشتريانپيشنهادات و شكايات 



Complain to
Product Management Front-line No One

Auto 2% 21% 77%

Mail order 1% 22% 77%

Groceries 1% 15% 84%

Clothing 0% 13% 87%

Home repair 4% 21% 74%

Appliances 0% 12% 88%

Auto repair 1% 28% 71%



نيازها و انتظارات مشتريان

تعريف مديريت از نيازها

برنامه تحويل جهت / اصالح طرحها
رفع اين نيازها

برنامه تحويل/ اجراي طرحها

ادراك مشتري از اجراي خدمات

وعده هاي بخش فروش و 
تبليغات

تفسير مشتري از ارتباطات

تجربه مشتري در زمينه انتظارات

معلومات در شكاف1.

استانداردها در شكاف2.

تحويل در شكاف3.

ادراك در شكاف5.

  در شكاف4.
  ارتباطات

داخلي

تفسير در شكاف6.

خدمات در شكاف7.



دسترسي
اعتماد

تعهد
 كيفيت
محصول

  قيمت
محصول

  رضايت
مشتري

  رفتار
متصديان



روزي  .كرد تخلص مي» خاقان «گفت و  زماني فتحعلي شاه شعر مي
الشعرا خواند و از او  خان صبا ملك اي از اشعار خود را بر فتحعلي قطعه

پرسيد چطور است؟ 

.شعري است خالي از مضمون و پوچ :مالحظه گفت الشعرا بي ملك
الشعراي  خاقان مقهور چنان از اين گفته برآشفت كه امر داد ملك

آخوري بستند و مقداري كاه پيش  بيچاره را به اصطبل بردند و بر سر
و  كردپس از مدتي كه خشم شاه فروكش كرد صبا را عفو  .او ريختند

.به حضور پذيرفت
ي او  االشعرا خواند و ر بر ملك ،مدتي بعد كه باز شاه شعري گفته بود

الشعرا بدون آنكه چيزي بگويد از  ملك .آن خواستار شد بارهرا در
.بلند شد و به طرف در حركت كرد شجاي

به  :الشعرا عرض كرد ملك روي؟ الشعرا كجا مي ملك: شاه پرسيد
.شاه خنديد و ديگر شعر خود بر او عرضه نداشت .اصطبل قربان



آل حالت ايدهعامل

دسترسي سريع يا تحويل قبل از موعد مقررپذيري دسترس

 (Zero defect)صفر : تعداد محصول معيوبكيفيت

ارائهنحوه 
بنديهاي استاندارد با حداقل نيـاز بـراي    استفاده از بسته

انبار، حمل و نقل و نظافت درمراقبت 

جلوه
اي منطبق با واقعيات و كامالً در جهـت خواسـتهاي    جلوه

مشتري

ايجاد اطمينان از عـدم وجـود هرگونـه تقلـب و اينكـه      ارزش پولي 
.ه شده به اندازه قيمت خريدش ارزش دارديمحصول ارا

رآوردن  ب
انتظارات

ايجاد رضايتمندي در محدوده انتظارات



آل حالت ايدهعامل

ــابي و  بازاريـــ
فروش

قانهبازاريابي قانوني، عامه پسند و صاد

ارتباط رو در رو يا تلفني صميمانه، مسوالنه و به موقعارتباطات شفاهي

محيطي آرام و صميمي و به دور از تحميل و اجبارمحيط خريد

كاركنان
وفـادار بـه    وكاركناني مسئول، قابل اعتمـاد، پاسـخگو   

سازمان 

مستندسازي
بروشورها، پروپوزالها، تخمين ها، قراردادهـا، رسـيدها،    

با فرمتي خوانا و منظم ...راهنماهاي آموزشي و

ل براي مشتري و مبادله منصفانه يتشريح كامل مسامبادله قرارداد



آل حالت ايدهعامل

حفظ و تعميـق  
مشـتري   هرابط

با سازمان

به مشتري اطمينان داده شود كـه فراينـد سـفارش    
 آنـان سادگي و با تكيه بر اطالعات موجود از ه مجدد ب

.پذيرد صورت مي

پاسخگوئي بـه  
نارضايتيها

پاسخگوئي سريع، مودبانـه و كامـل كاركنـان، آگـاه     
نمودن مشتري از چگونگي رسيدگي به نارضايتيها 



آل حالت ايدهعامل

محل استقرار
صويري يـا  ت، مكتوب(توضيح كامل محل استقرار سازمان 

)شفاهي

ــاني  ــالع رس اط
نحوه دسترسـي  

به سازمان

ü نصب تابلوهاي راهنما براي رسيدن به سازمان تا فاصله
خـارج از   دربراي سازمانها و شركتهاي فعـال  (پنج مايلي 

).شهر
ü دربهاي ورود و خروج و نصب تابلو براي  كردنمشخص

بخشهاي مختلف  استقرار محل

ــدابير   ــاذ ت اتخ
ــراي  الزم بــــ

مشتريان معلول

حصول اطمينان از اينكه هيچ امري موجـب آن نخواهـد   
. شد كه با مشتريان خاص برخورد نابرابر صورت گيرد



آل حالت ايدهعامل

ساعات فعاليت
ه خدمات با توجه به نياز مشتريان و نه با در نظر  يارا

گرفتن حضور رقبا

ــودن  ــه روز ب  ب
محصوالت

در حال بهبودند و با نيازهاي   اه محصوالتي كه مداوميارا
.ندكنوني مشتري منطبق

سرعت انتقال
اطمينان مشتري از اينكه فرايند تحويل محصول يا  

، انجام  كه دلخواه اوست ي استخدمات به همان سرعت
.مي شود



آل حالت ايدهعامل

قانوني، صحيح و به دور از هر گونه تبعيض فعاليت كردناخالقيات

رفتار
وظيفه شناس، منصف، عادل،  درستكار، قاطع و مشتري  

اي سازندههاستفاده از انتقاد ،محور بودن

ارتباطات داخلي
كاركنان به دور از هرگونه تبعيض  باره سازمان در

مشتري  "درك مفهوم . برخوردي برابر داشته باشد
“اعتماد به تصميم كاركنان و داخلي



  كردن دور
 از مشتريان
رقبا

 مزيت ايجاد
رقابتي

  كاهش
  ناشي هزينه هاي

اشتباه از   توسعه و رشد
پايدار

  كاهش
 جلب هزينه هاي
جديد مشتريان

  و شهرت بهبود
مثبت ذهنيت

 تكرار به ترغيب
و معامله

وفاداري

عمومي اعتماد جلب

  رضايت
مشتري



مشتري ادراكي ارزش مشتري رضايت

شناخت بر مبتني بودن احساسي و تاثيرپذيري

خريد از بعد و قبل مدت تمام خريد از بعد

راهبردي جهت گيري تاكتيكي و فني گيري جهت

بالقوه و فعلي مشتريان بر مشتمل فعلي مشتريان بر مشتمل

رقبا و عرضه كننده محصول بر تاكيد عرضه كننده محصول بر صرف تاكيد



شده ادراك كيفيت

انتظارات

مشتري رضايتمندي



فهم مشتري از تمامي مزايا و كيفيت محصول  
يا خدمت با توجه به يك هدف خاص و با در  

نظر داشتن گزينه هاي مختلف



عملكرد، اجزا، سازگاري اجزا با يكديگر، : كيفيت محصول
قابليت اعتماد، با دوام بودن، متناسب و كامل بودن

انعطاف پذيري، قابليت اعتماد، شايستگي،  : كيفيت خدمت

تفاهم و همدلي



üانطباق با انتظارات مشتري

üبودن اقابل اتك

üهاي داده شده به مشتري پاسخ به وعده

üواكنش سريع

üكمترين زمان پاسخ به نيازهاي مشتري در

üادب و احترام به مشتري به عنوان يك انسان.



شده داده وعده طبق خدمت انجام توانايي1.

مشتري انتظارات و نيازها به پايدار پاسخگويي2.

 ضمانت تعيين و انجام به تعهد استاندارد، معرفي3.
آن تحقق عدم

 

.مي دانندكيفيتازمهمتروباالتررااتكاقابليتژاپنيها



به  مشتري رضايت جلبمعموالً به عنوان مهمترين عامل 
. رود شمار مي

پيتزا دومينو كه در آمريكا شهرت فراواني دارد، در  
:با اين مضمون كه داردتبليغات خود استانداردي 

دقيقه يا   30تحويل در ”
پيتزاي مجاني در صورت  

“موقع عدم تحويل به



طرز رفتار و نحوه برخورد كاركنان شعب با مشتريان1.

جوابگويي2.

سود و تسهيالت3.

سرعت در كار4.

كيفيت ارائه خدمات5.

موقعيت مكاني بانك6.

كيفيت ارسال حواله 7.



  رضايتمندي
مشتري

  انتظارات
مشتري

  ارزش
شده درك

 شكايت
مشتري

  وفاداري
مشتري



  رضايتمندي
مشتري

انتظارات
مشتري

  درك كيفيت
شده

  شكايت
مشتري

  وفاداري
مشتري

  درك ارزش
شده



  رضايتمندي
مشتري

 انتظارات
مشتري

  درك كيفيت
شده

  شكايت
مشتري

  وفاداري
مشتري

  درك ارزش
شده

 تصور
ذهني



مبادله تازگي

(R) ↓

CRMدر مشتريان دهي امتياز نظامهاي

عمر دوره ارزش
(CLV) مشتري 

تركيبي فيلتر

(CF)

اساس بر فيلتر

سازمان محصوالت 

اساس بر فيلتر

  مشتري پروفايل

RFM شاخص

تكرار مبادله

(F) ↑

مبادله حجم

(M) ↑



n RECENCY مبادله تازگي            

n FREQUENCY                     مبادله تكرار تعداد

n MONETARY                                مبادله حجم



نظر مورد سازمان براي RFM بندي اولويت -1

هاي كد ساختن -2
 R (Recency)

F (Frequency)

M (Monetary)

RFM كد ساختن -3

RFM كد اساس بر مشتريان نمودن مرتب -4



نظر مورد سازمان براي M و R، F بندي اولويت -1

 اولويت
سوم

 اولويت
دوم

اول اولويت

M R F خودرو صنعت

R M F هواپيمايي خطوط

R F M
 و فني خدمات

مهندسي

M F R افزاري نرم خدمات



M و R، F كدهاي  ساختن  -2

مشتري
 آخرين تاريخ

مبادله

 مبادله تعداد
  دوره يك در

زماني

 مبادله حجم
  دوره يك در

زماني

A 84/5/12 5 10

B 85/1/12 3 3

C 85/6/31 1 6

D 84/12/15 4 1





آموزشي دوره

مداريمشتري رجوع و ارباب تكريم 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

محمدبيگي يزدان :آموزشي تسهيلگر

1390تابستان 

4



برقراري ارتباط با مشتري























8

%

5

%



ü مشتريان مايل نيستند
تملق آنها گفته شود،  

بلكه توقع دارند جدي  
.گرفته شوند

ü  سازمان مي تواند نقش
مشاور را براي مشتريانش  

.ايفا كند





!با مشتري مجادله نكنيد، فقط بحث كنيد













































آموزشي دوره

مداريمشتري رجوع و ارباب تكريم 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

محمدبيگي يزدان :آموزشي تسهيلگر

1390تابستان 
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نظام مديريت ارتباط با مشتري





















جمع آوري داده ها -3














































































































































