
  آيا هميشه حق با مشتري است ؟
  مهارت هاي  فروش در خصوص افراد  غيره  فروشنده  
  نوشته جانت راين  

با ايده  اينكه  حق با شمتري است ، بررسي خود را مطرح  مي نماييم بسياري از افراد  هـم    
سن و سال  چنين معمولي  را به خطر  مـي آورنـد  هـدف مـن  آمـوزش مفهـوم  فـوق  بـه         

ــن ــه   فروش ــام  يافت ــدف  نظ ــاهيمي ه ــد  مف ــه  چن ــه از ارائ ــبت  بلك ــي  دگان  نس ــال م را دنب
نبـود    ۱۹۵۰رياست  مالي  به عنوان بخشي از آموزش هاي دختران  جوان  در سـال   .(نمايم

بسـياري از  .)  در الگوي  آموزش  دين افراد  از برنامه هاي  منحنـي  اسـتفاده  مـي كردنـد     
مات  مشتري  به عنوان  يك مهارت بايد  به كودكان  آموختـه   سازمان  ها معتقدند  كه خد

  .شود 
  .از اين رو   الگوي رفتاري  ايده  الي را براي  آموزش آنها در نظر  مي گيرند   
،  مفـاهيم و  عبـارات  جـامعي در ايـن  حـوزه  مطـرح  شـده اسـت         فظيبه لحاظ تحت  ال  

انتظـار  يـك مشـتري  در دريافـت      .  شـوند  مشتريان  نيز  همانند ساير ين مركتب خطا مـي  
بر اين  اسـاس  بـدون در نظـر    . كاال  و خدمات   به عنوان  رضايتمندي  وي اثر مي گذارد 

يـا بـد    گرفتن  اينكه  حق با مشتري  است يا ه  ، مودب اسـت يـا گسـتاخ ، مهـر بـان اسـت       
ان فاكتور  خائز  اهميت  در احترام  يا تكريم  به عنو. اخالق ، بايد  به تكريم وي  پرداخت 

  .برقراري  رابطه  با مشتري است 
موضوع حائز اهميت  در اينجا بررسـي نگـرش  مشـتري  و ديـدگاه  وي از خـدمات ارائـه        

شده  است  اين نظر سنجي ها عموماً در رابطه  بانحوه خدمات  رسـاني ،  مشـتري  و نحـوه    
اي  اين گونه  تعامالت   تـامين نيـاز هـا و    تعامالت فروشندگان با افراد است  هدف  از اجر

خواسته  هاي مشتري  است  در دستيابي  به يك رابطه  تجـاري متقابـل و توافـق  در نحـوه     
اجراي معامله  عوامل متعددي  دخيل مي باشد  مشتي  در معامله بـا توجـه   بـه ميـزان پـول      

ز هم مي تـوان  بـه ايـن نكتـه      با تفاسير با تمام .  خود و موجودي مالي وارد عمل  مي شود 
  .كه حق هميشه  با مشتري است  اشاره كر د


