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انتظاراتمشتریچگونهشکلمیگیرد
تهیه مطلب: ساناز صدقی - تیم تحریریه مدیرسبز

چهار جزء در همه محصوالت و خدمات وجود دارند که تعیین کننده میزان رضایت 

مشتریان هستند:

1.محصولکلییااصلی
تعریف ساده این جزء عبارت است از: چیزی که شما می فروشید و چیزی که مشتری 

با خرید آن دریافت می کند. برای مثال، به نمایشگاه اتومبیل می روید و خودرویی 

خریداری می کنید یا برای محل کار خود، یک کامپیوتر یا سرور جدید می خرید یا به 

فروشگاهی می روید و لباسی می خرید. این ها فعالیت های ساده و کامال مشخص 

مشتریان هستند و توضیح و تشریح آن ها بسیار ساده و شفاف است.

 

https://modiresabz.com


2

2.محصولموردانتظار
این همان نقطه ای است که معادله خدمت رسانی به مشتری، صورتی فریب آمیز 

به  خود می گیرد. مشخصات محصول مورد انتظار، جایی نوشته نشده است و در 

خواسته های  برآوردن  در  کوتاهی  اما  نمی خورد.  به  چشم  تبلیغات  و  بروشورها 

برای  را  باعث می شود مشتری  اغلب  و  نارضایتی شده  باعث  نانوشته مشتریان 

همیشه از دست بدهید.

نقش انتظارات در نوع رفتار و طرز برخورد، دهه های متمادی مورد بررسی قرار گرفته 

است. به  نظر می رسد بسیاری از احساسات منفی نتیجه انتظارات برآورده نشده 

هستند؛ یعنی وقتی افراد انتظار دارند چیزی اتفاق بیافتد یا چیزی دریافت کنند، 

اما کامال نا امید می شوند.

هرکسی این تجربه را داشته که به رستورانی برود، بنشیند و پانزده دقیقه منتظر 

شود تا پیشخدمت نزد او بیاید. هیچ جا نوشته نشده که به  محض اینکه سر میز 

نشستید، پیشخدمت باید نزدتان بیاید، اما قطعا انتظار دارید خدماتی دوستانه و 

سریع دریافت کنید.

تصور کنید غذایی را در یک رستوران بسیار گران قیمت سفارش داده اید، پیشخدمت 

می رود و با غذای شما که به نحو بسیار زیبایی تزیین  شده بازمی گردد. اما غذا را با 

بی اعتنایی جلوی شما پرت می کند و بدون هیچ حرفی دور می شود. چه احساسی 

به شما دست می دهد؟

که  دارد  یا نشده ای  ابراز شده  انتظارات خاص  این است: هر مشتری  نکته مهم 

خودآگاه یا ناخودآگاه هستند و شما باید آن ها را به خوبی بشناسید و در رفتار با 

مشتری به آن ها پاسخ دهید. 
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مردم انتظار دارند پس از دو یا سه زنگ تلفن، کسی جواب دهد. مردم انتظار دارند 

شرکتی که از آن خرید می کنند، رفتاری دوستانه، مودبانه و پاسخگو داشته باشد.

مردم انتظار دارند محیط کسب و کار مورد نظر آن ها تمیز و منظم بوده و چیدمانی 

جذاب داشته باشد. مردم انتظارات معقول یا نامعقول زیادی دارند و سطح رضایت 

آن ها به  شدت وابسته به برآورده شدن این انتظارات است. باید این انتظارات را 

به خوبی بشناسید و همواره مشتاق برآورده کردن آن ها باشید.

3.محصولارتقایافته
جزء سوم خدمات مشتریان مربوط به انجام فعالیت های جانبی یا ارائه خدماتی 

اضافی به مشتریان است که فراتر از سطح انتظارات آن ها است. این موارد فراتر 

از چیزی هستند که مشتری تصور می کند، خریده است.

با ارائه محصوالت و خدمات ارتقا یافته به مشتریان است که می توانید به مزیت 

رقابتی دست یابید. این یکی از خالقانه ترین روش ها برای ایجاد کسب و کار موفق 

است. همواره به  دنبال روش های کوچکی برای بهبود تجربه مشتریان به  نحوی 

غیرمنتظره باشید.

اینجا نکته ای وجود دارد. وقتی محصولی را ارتقا می دهید و چیزی ارائه می کنید 

از محصول مورد انتظار  انتظارات مشتریان است، به  زودی به بخشی  از  که فراتر 

تبدیل می شود. 

را دریافت کنند،  ارتقا یافته شما  انتظار دارند محصول یا خدمت  وقتی مشتریان 

اگر نتوانید آن  را به صورت مداوم و صحیح ارائه کنید، با عکس العمل منفی آن ها 

رو به رو خواهید شد.
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مسئله به همین جا ختم نمی شود، اگر با ارتقا محصوالت و خدمات، روشی خالقانه 

برای افزایش رضایت مشتریان ایجاد کنید، رقبا به  سرعت متوجه می شوند و تقلید 

می کنند و این محصول تنها در کوتاه مدت به شما برتری می دهد.

4.محصولبالقوه
تنها عامل محدود کننده محصوالت یا خدمات بالقوه، تصورات شماست. این جزء، 

به هر کاری مربوط می شود که برای لذت بخش تر کردن تجربه مشتریان می توانید 

انجام دهید. وظیفه شما این است که مرتبا به روش های کوچک و بزرگی فکر کنید 

که می توانید به کمک آن ها مشتریان را راضی تر کنید و حتی برای مدت زمان کوتاهی 

از رقبای خود متمایز شوید. دوباره باید تاکید کنم که این کار مانند نشانه گیری هدف 

متحرک است. هرگز نمی توانید حرکت خود را کند کنید یا آرام بنشینید.
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