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صالحی1

کد مقاله36313 :

چکـیده
استاندارد  ،ISO 10002سیستم بازخورد مشتریان می باشد که مبتنی به  ،CRMنظام ارتباط با مشتریان طراحی شده
است؛ که پایه ی استاندارد تکریم ارباب رجوع ،افزایش جلب رضایت مشتری و ارتقای رضایتمندی و ثبت شکایات
مشتریان می باشد؛ و همچنین مشخص نمودن مکانیزم مناسبی جهت طراحی ،برنامه ریزی و اجرای فرآیندی اثربخش و
کارا در مورد فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان (اعم از مصرف کنندگان و سایر طرفهای ذینفع) باعث بهبود محصوالت
و فرآیندهای سازمان می شود و شان و منزلت سازمان افزایش می یابد که در نهایت منجر به افزایش رضایتمندی
مشتریان می گردد؛ و شامل تمامی شکایات مشتریان به هر صورت و هر رسانه ای میباشد؛ و اجرای این فرایند بر عهده
نماینده مدیریت بوده و کلیه واحدهای مرتبط ملزم به همکاری با آن واحد می باشند؛ و مدیریت ارشد سازمان از طرق زیر
رهبری و تعهد خود را در خصوص مشتری مداری اعالم می نمایند .از این رو ،تحقیق حاضر ،به منظور تعیین رضایتمندی
مشتری و کسب اطالع از نارضایتی احتمالی مشتری از فرآیندهای تاثیرگذار سازمان جهت اندازهگیری عملکرد سیستم
مدیریت کیفیت ،از یك فرآیند مدون و هدفمند جهت کسب کلیه نظرات مشتریان از سازمان توسط شاخصهای قابل
اندازه-گیری استفاده میگردد؛ که از نتایج این فرآیند میتوان در بهبود مستمر سازمان و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
استفاده نمود.

واژگـان کلـیدی :کیفیت ،رضایت مشتری ،استاندارد ایزو  ،60001مدیریت ارتباط با مشتری.

 -1کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( )EMBAگرایش مدیریت استراتژیک ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و
تحقیقات تهران شعبه زنجان hr.salehi59@gmail.com
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 -1مقدمه
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مشتری بزرگترین سرمایه هر کسب و کاری محسوب می شود و عنصری اسـت کـه بـدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه
حیات نخواهد بود .امروزه مشتریان حق انتخاب دارند و روز به روز بر بصیرت و خواستههای آنها افزوده میشود .در عصر حاضـر
رضـایت مـشتریان بـه یکی از موضوعات راهبردی سازمانها تبدیل شده است (جواناماستا 6و همکاران .)1062 ،در اقتصاد کنونی،
سـازمانهـا همـه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتریان نمودهاند ،چرا کـه مـشتریان تنهـا منبع برگشت
سرمایه محسوب میشوند (زربینو 1و همکاران .)1062 ،لذا میتوان بـه جـرات ادعـا نمـود کـه ارزشهـای مشتری پسند نخستین
اصل هر کسب و کار در جهان امروز به شمار میروند (دوناراین 3و همکاران .)1062 ،امـروزه شـرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر
زندگی ما خدمت محور است بـه طـوری کـه مـا بـه خـدمات بیشتری نسبت به گذشته نیاز داریم .با توجه به تحوالت صورت
گرفته در جهان ایـن پیـام را برای سازمانها دارد که روش های قدیمی کسب و کار کارآیی خود را از دسـت داده اسـت و شرکت-
هایی موفقترهستندکه با شناخت درست از مشتری خود ،او را در حد کمـال تـأمین نموده باشند .لذا ضروری است که سازمانها
نسبت به فراهم آوردن زمینهای برای اتخاذ راهبردهای مناسب و ارتقای سطح عملکرد اقدام نمایند (حسن 4و همکاران.)1062 ،
برای این منظور بایـد سیـستمی بـرای برقـراری ارتباط بـا مـشتریان و کـسب اطالعـات الزم از آنهـا ایجـاد بـا شـور و اشـتیاق
از مـشتریان درخواست شود تا کاستیها و نقاط ضعف محصوالت شرکت را آزادانه بـازگو نمایند و بـرای این کار مورد تشویق و
قدردانی قرار گیرند .ضربالمثل معروفی که در دنیای کیفیـت وجـود دارد میگوید« :اگر شما نتوانید چیزی را اندازهگیری کنید ،از
کنترل و مدیریت آن نیز نـاتوان خواهید بود» (شفیعی و همکاران .)6400 ،بـا انـدازهگیـری رضـایت مـشتریان و کمـی نمودن
میـزان انتظارات آنها از سازمان و نوع استنباط آنها در مورد خـدمات ارائه شـده توسـط سـازمان ،میتوان به این مهم دست یافت
که تا چه حد مشتریان راضی و یا احتماالً ناراضی هستند (محمدزاده و همکاران.)6322 ،
رضایت مشتریان یکی از اهداف اصلی هر کسبوکار و یك دارایی است که باید مانند هر دارایی فیزیکی نظارت و مدیریت
شود؛ بنابراین ،کسبوکارهای امیدوار به موفقیت ،اهمیت این مفهوم را درک میکنند و یك تعریف عملیاتی و مناسب را بهوجود
میآورند (ایلیسکا .)1066 ،2در شرایط ایجاد تحول در عوامل مزیتساز رقابتی ،تنها یك مزیت رقابتی پایدار میتواند فهم و بصیرت
الزم را نسبت به تشخیص مستمر این عوامل بهوجود آورد که این امر وجود تفکر استراتژیك را در سازمانهای امروز حیاتی می-
سازد .یکی از مشکالت سازمانها ،فقدان تفکر استراتژیك در سطح مدیران عالی میباشد (گل محمدی و همکاران .)6321 ،در
اغلب فعالیتها و عملکردهای فردی و سازمانی ،کیفیت در رأس مسائل است .به عبارتی ،ضرورت توجه سیستمی و راهبردی به
مقوله کیفیت امری اجتنابناپذیر است .از اینرو میتوان دریافت ،به کارگیری مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژیك (به شکل عام
و تفکر استراتژیك به شکل خاص) در سازمانها مستلزم توجه همه جانبه به کلیه دروندادها ،فرآیندها ،بروندادها و پیامدهای
سازمان میباشد .در این معنا شاید اعمال مدیریتها دشوار به نظر برسد .به بیان دیگر ،چنانچه بخواهیم از مزایای کیفی و رقابتی
منتج از رویکردهای مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت استراتژیك بهرهمند شویم ناگزیر از توجه به اساس و شالوده آن هستیم
(مختاریان و محمدی .)6321 ،از این رو ،در تحقیق حاضر به بررسی مدیریت رضایت مشتری از طریق ایزو  60001در شرکت بین-
المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار خواهیم پرداخت.

 -2مبانی نظری
 -1-2کیفیت
تمایل برای حفظ بقاء و نیل به موفقیت ،سازمانها را نا گزیر به ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان نموده است .نیل به این
اهداف تنها از طریق برنامهریزی ،نظارت به صورت کارآمد و کنترل کلیه اقالم هزینه به گونهای که بتوان سهم هریك از هزینهها
را در ایجاد کیفیت نامطلوب تعیین آن با استفاده از ابزارهای بهبود در ارائه خدمات ساماندهی و مدیریت در فرآیندهای ساخت انجام
شود .حل مسأله حفظ بقاء سازمانها نیاز به ابتکارهایی دارد که با استقرار سیستمهای کنترلی و اعمال نظر مدیریتی به صورت
فراگیر میتوان کل سازمان را متحول نمود (امیری و همکاران .)6400 ،با تحلیل مدیریت کیفیت جامع میتوان آنرا بهتر درک کرد.
فهم و درک واضحی از مدیریت کیفیت جامع نشان میدهد که اگرچه مدیریت کیفیت جامع از کنترل کیفیت نشأت گرفته ،اما تغییر
اساسی در فلسفه مدیریت را از طریق اداره کردن سازمان ارائه میدهد (اخوان و همکاران.)6400 ،
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مدیریت کیفیت جامع ،هنر مدیریت تمام مجموعه برای بدست آوردن بهترینهاست .مدیریت کیفیت جامع اقدامی است
هوشمندانه ،آرام و مستمر که ارتباط هم افزا در تأمین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری ،افزایش کارایی و باال
بردن توانایی رقابت در بازار ختم میشود .مدیریت کیفیت جامع ساختار نظام یافتهای است که بر بهبود مستمر کلیه فعالیتهای
درونی یك سازمان تأ کید مینماید .هدف نهایی آن بهبود کیفیت محصوالت و خدمات ،از طریق بهبود منابع انسانی ،فرآیندها و
تجهیزات موجود و به موازات آن کاهش هزینههای حوزه عملیاتی است (قوت .)6324 ،مدیریت کیفیت جامع هدفی است که بیان-
کننده این نکته میباشد که هر تولید یا خدمت عرضه شده به هر طبقه از مشتریان و همه فعالیتها یا رویدادهایی که به آن تولید یا
خدمت نهایی منتج میشود ،در باالترین کیفیت ممکن خواهد بود (فاتحی و ملکی .)6322 ،مدیریت کیفیت جامع از کارکنان مقتدر
و تعلیم دیده ،در یك ساختار مرکب از چند نظام استفاده مینماید تا در هر مرحله از کار ،بر ارزش تولیدات یا خدمات بیفزاید و
سرانجام ،به عرضه تولیدات یا خدمات کیفی برتری که موجبات رضایتمندی مشتری را فراهم میسازد ،نائل گردد .کیفیت ،توجه به
کل سیستم ،قبل از پرداختن به اجزاء و توجه به نیازمندیهای مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی و خریداران به عنوان
نقطه آغاز و پایان فعالیتهاست (میرابی و زادوریان .)6322 ،تحقیقات بسیاری در زمینه اندازهگیری رضایت مشتریان و عناوین
مشابه در صنایع مختلـف ،سـازمانهـا و ادارات دولتی و خصوصی در زمینههای مختلف در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته
است که میتوان به مطالعات سازمان آب و فاضالب ،صنایع هتلداری ،بانکداری ،سازمان برق ،پزشکی و بیمارستانها و بیماران،
صنایع تولیدی ،کتابداری ،خرده فروشی و فروشگاههای زنجیرهای و خدمات شهری اشاره نمود .به منظور کشف مشکالتی که
سـبب کیفیـت نامناسـب خـدمات عرضـه شـده مـیشـود ،پاراسورامان ،زیتامل و بری تحقیقات خود را با انجام مصاحبه و
گردآوری اطالعات از دسـت اندرکاران عرضه خدمات انجام دادند .مصاحبهها در میان صنایع خـدمات مختلـف همچـون خدمات
بانکی ،خدمات کارتهای اعتباری ،بنگاه هـای عرضـه اوراق بهـادار و نگهـداری و تعمیر محصوالت انجام گرفت و به شناسایی
عوامل مشترکی که در ارایـه نـامطلوب خـدمات سهیم هستند ،منجـر شـد .نتـایج نـشان داد کـه شـکافهـا یـا کمبودهـایی در
سـازمانهـای عرضهکننده خدمات وجود دارد که باعث میشود استنباط مشتریان از کیفیت خدمات رضایت بخش نباشد .این
شکافها که شکافهای  6الی  4نامیده شـدند ،ریـشههـای اصـلی کمبـود کیفیت خدمات را که شکاف  2نامیده میشود ،تشکیل
میدهند (محمدی و سهرابی .)6321 ،شکل  6شکافهای  6تا  4و ارتباط آنها با شکاف  2را نشان میدهد .به عبارت دیگـر اندازه
شکاف  2یا همان عدم رضایت مشتری تابعی از اندازه شکافهای  6تا  4است .هر چـه میزان شکافهای  6تا  4به سمت صفر
نزدیك شـود ،عملکـرد سـازمان بـه سـطح انتظـارات مشتری نزدیكتر خواهد شد و بالطبع رضایتمندی مشتری را در پی خواهد
داشت .مدل مذکور برای سازمانهایی که قصد بهبود در کیفیت خدمات عرضه شده را دارند ،حـاوی پیـام مهمـی است" :کلید
حذف شکاف  2آن است که شکافهای  6تا  4را حذف کنید".

شکل  .1مدل ارزیابی کیفیت خدمات
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شکافهای پنچ گانه توسط هگل (نقل از اسکندری )13-6322،11 ،به صورت شـکاف اول (شکاف استنباطی) ،شکاف دوم
(شکاف رفتاری) ،شکاف سوم (شکاف رویهای) ،شکاف چهارم (شکاف ادراکی) ،شکاف پنچم (شکاف تبلیغاتی) نامگذاری شده است.

 -2-2رضایت مشتری
از آغاز دهه  6220یك نگرش مشترک بین صاحب نظران پدیدار شده که سازمانهای مشتریگرا و بازارگرا در بازار های
رقابتی جهانی موفقترند و منبع اصلی شکست سازمانها عدم دانش و درک ناکافی از مصرفکنندگان و بازار معرفی شده است
(محمد و رشیدی .)1062 ،1متخصصین بازاریابی تاکید میکنند که مدیران باید به مشتریان به دید بازاریابی بنگرند ،دارایی هایی از
قبیل زمین ،ساختمان ،تجهیزات و وسائط نقلیه و  ...برای سازمان سودی به بار نمیآورد ولی مشتریانی که اقدام به خرید خدمات
میکنند ،سود ایجاد میکنند .یك تحقیق بینالمللی به بار آمده توسط انستیتوی برنامهریزی استراتژیك در واشنگتن دی سی نشان
میدهد که برگشت سرمایهگذاری  20درصد از بانكهایی که به نیاز مشتریان خود پاسخ دادهاند ،تقریبا دو برابر بانكهایی بوده
است که به این موضوع توجه نداشتهاند؛ بنابراین کسب رضایت مشتری موجب مزیت رقابتی میشود که اغلب باعث وفاداری
مشتریان و تکرار خرید می شود (آرورا و ناروال .)1062 ،2منافع رضایت مشتریان ،شامل :افزایش درآمد ،کاهش هزینههای معامله و
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کاهش کشش قیمتی در خریداران وفادار میشود (جیفری )1002 ،سه مورد اصلی که در رضایت مشتری دخیل میباشند؛ کاربرد
محصول ،ظاهر آن و کیفیت خدمات میباشد .کاربرد محصول و ظاهر آن مستقیماً بر رضایت و عدم رضایت محصول تأثیر می-
گذارد؛ و همچنین لذت بردن از محصول به عنوان واسطه بین ،مفیدبودن و ظاهر با رضایت و عدم رضایت از محصول میباشد
(ماگ و همکاران .)1060 ،کیفیت خدمات به طور مثبت بر ارزش درک شده و رضایت مشتری تأثیر میگذارد و ارزش درک شده به
طور مثبت بر رضایت مشتری و قصد بعد از خرید تأثیر میگذارد و همچنین رضایت به طور مثبت بر قصد بعد از خرید تأثیر می-
گذارد؛ بنابراین کیفیت خدمات تأثیر مثبت غیر مستقیم روی قصد بعد از خرید از طریق رضایت مشتری یا ارزش درک شده دارد (کو
و همکاران .)1002 ،هر چه تفاوت بین انتظارات و ادراک کیفیت خدمات کم باشد ،مصرفکنندگان وفاداریاشان را در رفتار پس از
خرید بیشتر نشان خواهد دا رد و هر چه تفاوت بین انتظارات و ادراک کیفیت خدمات بیشتر باشد ،مصرفکنندگان بیشتر ناراضی
خواهند بود و به برندهای دیگر روی خواهند آورد (لی و هاون .)1002 ،برای یك شرکت ،رضایت مشتری دارای مزایای متعددی
میباشد که منجر به افزایش وفاداری مشتری میشود ،از رفتن مشتری به سمت شرکتهای دیگر جلوگیری میکند ،حساسیت
مشتری نسبت به قیمت را کاهش می دهد ،هزینه شکست راهبردهای بازاریابی و ایجاد مشتری جدید را کاهش میدهد ،هزینههای
عملیات را به دلیل افزایش در تعداد مشتری ،کاهش میدهد ،اثربخشی تبلیغات را بهبود میدهد و سرانجام اینکه ،باعث افزایش
شهرت و اعتبار شرکت میشود (بهاری و بهاری .)6400 ،تحقیقات متعددی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری و وفاداری
مشتری و تمایل به توصیه به دیگران را در بازار مصرفکننده بررسی نموده و تأیید کردهاند رضایت مشتری نتیجه و پیامد کیفیت
خدمات می باشد .رضایت مشتری از یك بانك بر تمایل مشتری به استفاده مجدد از خدمات آن تأثیر گذاشته و موجب افزایش
تبلیغات دهان به دهان شده و حاالت مختلف وفاداری را ایجاد مینماید (رمضانی و همکاران.)6322 ،
رضایت مشتری ،احساس یا نگرش یك مشتری نسبت به یك محصول یا خدمت ،پس از استفاده از آن است (عرب و
همکاران )6322 ،در ادبیات بازاریابی در بخش خدمات رضایت به طور متداول به عنوان یك پدیده شناختی محسوب میشود،
شناخت اصطالحاً به صورت انتظارات (پارادیم) غیرتوافقی است که نشان دهنده انتظاراتی است که از باورهای مشتری درباره سطح
عملکردی که خدمت یا محصول فراهم میکند ریشه گرفته است (رحیم نیا و همکاران)6326 ،؛ زیرا امروزه رویکرد مشتری مداری
که شامل مفاهیمی چون رضایت مشتری و توجه به ارزشهای مشتری است ،به عنوان یك اصل الزماالجرا در مدیریت بازاریابی
شناخته میشود (کیم و همکاران .)1010 ،توجه به کیفیت خدمات و جایگاه آن در سازمانها حائز اهمیت است و باید توجه داشت،
اگر کیفیت بر اساس رضایت مشتری فراهم آید ،سود به خودیخود حاصل خواهد شد (ساجدیفر و همکاران .)6326 ،رضایت
مشتری را میتوان به طرق مختلف توصیه نمود ،اما معموالً تأکید شده است که این امر با تجربه مشتری و ارزیابی انتظارات مرتبط
است .رضایت مشتری باید در اطمینان از وفاداری مشتری به تأمین خدمات هر سازمانی در نظر گرفت .کاردوزو و همکاران)1062( ،
از نخستین پژوهشگرانی است که به اهمیت رضایت مشتری پی برد .وی در سال  6212بیان نمود که سطح باالی رضایت مشتری
ممکن است وی را به تکرار خرید یا خریداری سایر محصوالت شرکت تشویق کند (فاضلی و همکاران .)6322 ،امروزه همچنان
رضایت مشتری موضوع مهمی برای پژوهشگران و مدیران است زیرا این احتمال وجود دارد ک سطح باالی رضایت مشتری منجر
به تکرار ارائه خدمات به مشتریان فعلی و کمك به جذب مشتریان جدید شود (سینگ و کووار .)1066 ،در همین راستا سازمانها
Mohammed, A., & Rashid, B
Arora, P., & Narula, S
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منابع بسیاری را جهت کسب رضایت مشتری مصرف میکنند .ارائه خدمات و محصوالت برتر و کسب رضایت مشتری به یك نیاز
راهبردی جهت بقای سازمانها در محیط رقابتی امروز ،بدل شده است.
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استاندارد ایزو  60001استاندارد بین المللی راهنمایی است که نحوه رفتار کسب و کار در صورت شکایت مشتری را توصیف
مینماید .این استاندارد راهنمایی برای کسب و کار ارائه میدهد که آیا پس از نارضایتی ،مشتری از عذر خواهی میکند یا اینکه
برای انجام این نارضایتی باید فعالیتهای مختلفی مورد نیاز باشد .به طور خالصه ،استاندارد ایزو  60001تضمین می نماید که در
صورت بروز مشکلی با مشتریان ،این مشکالت به گونه ای عادالنه تر مورد استفاده قرار میگیرند .انتظارات مشتری همیشه سال
به سال متفاوت بوده است .به عنوان مثال ،در دهه  ،6220مردم آنچه مییافتند میگرفتند .در دهه  6230مردم شروع به خرید هر
آنچه از توان مالی آنها میشد ،کردند؛ اما در دهه  ،6200مردم شروع به دریافت هر آنچه میخواستند کردند .سرانجام ،با آغاز دهه
 ،1000مردم به دنبال بهترینها گشتند .افراد شروع به جستجوی محصوالت و خدمات با بهترین کیفیت کردند ،نه آنچه را پیدا
کردند یا میتوانستند بخرند (باوونو 6و همکاران)1010 ،؛ بنابراین ،برخی از نکات مهم که کسب و کارها باید توجه کنند وجود دارد.
برای مثال ،شکایات مشتری باید به فرصتهای جدید تبدیل شود ،علت شکایت باید به درستی شناسایی شود ،پردازشها باید بررسی
شوند ،نظرات و روند بازار باید به خوبی درک شود و راهحلهای اصلی باید تولید شود (علی 1و همدان .)1062 ،عالوه بر این،
مشتری باید مطمئن باشد که آنها به درستی درک شده ،مشتری باید به درستی درک شود و مشتریان باید در مورد مشکالت و راه-
حلهای تولید شده مطلع شوند .تمام مشتریان خصوصی هستند و میخواهند جدی گرفته شوند .استانداردهای سیستم مدیریت
رضایت مشتری  ISO 10002در سال  1004توسط سازمان بین المللی استاندارد برای اطمینان از آن منتشر شد .در سال  1001به
فارسی ترجمه شده است و به عنوان استاندارد  ISO 10002 TSمدیریت کیفیت  -رضایت مشتری  -راهنمایی برای رسیدگی به
شکایات در سازمانها منتشر شده است .این استاندارد راهنمایی در مورد رسیدگی و حل شکایات را برای ایجاد رضایت مشتری در
شرکت فراهم میکند (آینی .)1011 ،3امروزه استاندارد  ISO 10002در سراسر جهان توجه زیادی به خود جلب کرده است.
شرکتها سیستم مدیریت رضایت مشتری  ISO 10002را ایجاد میکنند و با الزامات استاندارد مطابقت دارند و تعداد شرکتهایی
که گواهی  ISO 10002دارند ،افزایش مییابد .کسب و کارها به نظرات و پیشنهادات مشتریان اهمیت میدهند و به همان اندازه
که ممکن است از اهداف توسعه استفاده کنند .هنگام طراحی استاندارد ، ISO 10002هدف آن نه تنها کسب و کار بلکه مشتریان،
شکایتکنندگان است که با شرکت و سایر احزاب مرتبط با آن روبرو هستند .این استاندارد عمدتاً با استانداردهای سیستم مدیریت
کیفیت  ISO 9001مطابقت دارد .با این حال ،برای پیاده سازی استاندارد ایزو  ،60001ایجاد  ISOاستاندارد  2006نیازی نیست.
در استفاده از این استاندارد ،مهم نیست که کاالها یا خدمات در شرکت تولید شوند (سیمون و کاسادسوس .)1061 ،4دامنه استاندارد
شامل :برنامه ریزی ،طراحی ،عملیات ،نگهداری و توسعه و فعالیتهای تحقیق و توسعه در یك شرکت تولید کننده کاالها و فروش،
بازاریابی ،خدمات مشتری ،مراکز تماس و فعالیتهای منابع انسانی در یك شرکت تولید کننده خدمات است .استاندارد ISO
 10002به طور کلی شامل موارد زیر است:
 ایجاد یك درک مشتری مبتنی بر مشتری و افزایش رضایت مشتری با دریافت انواع بازخورد از مشتریان از جملهشکایات
 حل تمام شکایات دریافت شده و افزایش توانایی شرکت برای انجام این کار اطمینان حاصل کردن از اینکه تمام منابع سازمانی ،از جمله منابع انسانی ،در سطح کافی قرار دارند درک و پذیرش الزامات استاندارد مدیریت ارشد شناسایی و رسیدگی به نیازهای مشتری و انتظارات به درستی ارائه خدمات به مشتریان با فرآیند موثر ،روشن و آسان برای استفاده شناسایی فرآ یندها برای اطمینان از تجزیه و تحلیل صحیح و ارزیابی شکایات و بازخورد به منظور بهبود کیفیتمحصوالت و مشتریان
 اطمینان از اثربخشی و کارآیی پروسههای رسیدگی و حل و فصل شکایاتدر این راستا ،کسب و کارها باید متعهد شوند که تمامی شکایات را به طور موثر و کارآمد در داخل سیستم مدیریت کنند .این
تعهد باید در سیاستها ،اهداف و فرآیندهای مربوط به حل شکایات و پذیرش همه مدیران ارشد و کارکنان آشکار شود .خط مشی،
اهداف و فرآیندهای شرکت برای رسیدگی به شکایات باید هنگام تعیین الزامات قانونی مورد توجه قرار گیرد.
1 Bawono, M. W. A
2 Ali, H. A. A., & Hamdan, K. H
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 -3مواد و روش
تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و توسعهای میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکتهای تولید کننده مواد اولیه
آرایشی و بهداشتی در ایران تشکیل میدهند و نمونه مورد مطالعه نیز شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی
دکتر کامکار میباشد .بر اساس مصاحبه و مشورت با مدیران سازمان اطالعاتی در خصوص مدیریت رضایت مشتری از طریق ایزو
 60001بدست آمد .در بخش مدیریت رضایت مشتری نتایج زیر بدست آمد:
هرگاه نظریـ ات مشتریان حاکی از ضعف کیفیت باشد ،این نظریات از طریق رویه "اقدام اصالحی و پیشگیرانه" و یا رویه
"بازنگری مدیریت" در سیستمهای شرکت جاری شده و منجر به اخذ تصمیمات موثردر جهت رفع نقص کیفیت میگردد .جهت
دریافت نظریـات مشتریان درخصـوص کیفیت و ثبت موارد و علتهـای محصوالت برگشتی از مشتریان ،فرمهایی پیشبینی شده
که شرح آنها در ذیل آمده است:
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الف -مشتریان خارجی :فرم نظرسنجی از مشتریان ) )F-82/10نظرات و پیشنهادات ایشان را به شرکت منتقل مینماید
و در دوره های سه ماهه از طریق واحد بازرگانی و هنگام ارسال محصول جهت تکمیل به مشتریان ارائه می گردد تا از چگونگی
سطح خدمات و محصوالت ارائه شده با توجه به فنون آماری در دسترس ،تحلیل الزم بعمل آید .پس از دریافت نظرات مندرج در
این فرم ،تجزیه و تحلیل توسط نماینده مدیریت بعمل می آید .فرم نظرسنجی از مشتریان نزد مشتریان ارسال میگردد.
تحلیل نظرات دریافتی :نماینده مدیریت مسئولیت دارد به صورت سه ماهه ،نظرات دریافتی از مشتریان را به منظور
تحلیل سطح رضایت ایشان به شرح زیر پردازش نماید:
متوسط درصد امتیاز محصوالت و متوسط درصد امتیاز هر آیتم در هر دوره سه ماهه محاسبه میشود .تعیین میزان رضایتمندی
مشتری :نماینده کیفیت موظف است در پریودهای سه ماهه درصد موفقیت هر محصول را به صورت مقایسه ای ترسیم نماید.
مثبت بودن روند درصد موفقیت ،نشانه رضایتمندی مشتری از محصول ،منفی بودن آن نشانه نارضایتی مشتری از محصول و صفر
بودن آن بیانگر این است که محصول در سه ماه گذشته هیچ تاثیری بر رضایتمندی مشتری نداشته است .برای نشان دادن سطح
رضایتمندی مشتری از سازمان/آیتم نیز میتوان همین روش را بکار برد .پس از تحلیلهای فوق در صورتی که در صد موفقیت کمتر
از  %10باشد یا رشد منفی داشته باشد  ،باید جلسه اقدام اصالحی تشکیل شده و برای آن یك اقدام اصالحی تعریف گردد و در
صورتی که نرخ رشد صفر باشد ،باید برای آن یك پروژه بهبود مستمر تعریف گردد .نتایج و تحلیلهای نهایی یکی از ورودیهای
بازنگری مدیریت میباشد که نماینده مدیریت مسئول ارائه آن میباشد .در ادامه دو نمونه از فرمهای نظرسنجی نیز ارائه شده است
(شکل  1و .)3

شکل  .2فرم نظرسنجی از پرسنل
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شکل  .3فرم نظرسنجی از مشتریان

ب -مشتریان داخلی :از
پرسنل سازمان به عنوان مشتریان
داخلی در دوره های زمانی شش ماهه
توسط فرم ( )F-82/12نظرسنجی
شده و نتایج توسط نماینده مدیریت
تحلیل میگردد ،چنانچه متوسط امتیاز
نظر سنجی/آیتم کمتر از  %10باشد
باید پروژه های بهبود مستمر تعریف
گردد؛ و نمودار کلی فرایند رضایت
مشتری در شرکت بین المللی
آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و
تولیدی دکتر کامکار در شکل  4نشان
داده شده است.
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ارتباط :اطالعات مرتبط با فرآیند
رسیدگی به شکایات از راه های ذیل
در دسترس کلیه مشتریان ،شکایت
کنندگان و طرفهای ذینفع قرار می-
گیرد:
الف) درج شماره تلفن واحد ارتباط
با مشتری (شماره تلفن اختصاصی
 011-31126001جهت ارتباط با
فرآیند رسیدگی به شکایات) برای
تماس و ایجاد ارتباط با سازمان بر
شکل  .4شرح فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO
روی کلیه فاکتورها و کاتالوگها به
10002
صورت بارز و مشخص.
ب) قرار دادن اطالعات الزم در خصوص فرآیند بر روی سایت سازمان به صورت واضح.
ج) اعالم شماره تلفنها و موارد فوق الذکر از طریق بیلبوردها ،تابلوها و سایر مکانیزمهای اطالع رسانی سازمان.
د) توجیه بازرگانی و حراست سازمان در خصوص راهنمایی مشتریان و شکایت کنندگان حضوری در صورت نیاز؛ و در کلیه
مکانیزمهای فوق ،مشتریان ،شاکیان و طرفهای ذینفع به آسانی به اطالعات مورد نیاز ذیل دسترسی خواهند داشت:
 مکان و مبادی طرح شکایت چگونگی طرح و ثبت شکایت آشنایی با فرآیند رسیدگی به شکایات سازمان چگونگی دریافت بازخور توسط شکایت کننده از وضعیت شکایتالف -دریافت شکایات :کلیه شکایات که به صورتهای مختلف حضوری ،تلفنی ،اینترنتی و پیام کوتاه دریافت میشود باید
در فرم دریافت و ثبت شکایات با کد  F-72/05توسط نماینده مدیریت ثبت گردد .در این فرم کلیه اطالعات الزم از جمله
مشخصات شکایت کننده ،شرح شکایت ،اصالح خواسته شده ،محصوالت یا مکانیزمهای مختلف و مدارک و مستندات مرتبط
ضمیمه و ثبت میگردد.
ب -ردیابی شکایات :پس از ثبت اولیه شکایت در فرم  F-72/05کد ردیابی شکایت در فرم ثبت میشود تا شکایت در
کل فرآیند تا حصول رضایت شاکی و یا اتخاذ تصمیم نهایی قابل ردیابی باشد .بـا این کد ردیابـی آخرین وضعیـت جاری شکایـت
به محـض درخواست شکایت کننده آماده ارائه میباشد .شکل  2فرم روند ردیابی شکایات را نشان میدهد.

7

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :پاییز 1141

ج -اعالم وصول شکایات:
پس از دریافت هر شکایت به طرق ذیل
اعالم وصول صورت میپذیرد:
 در خصوص شکایات حضوری و تلفنی،فرد پاسخگو شماره ردیابی شکایت را به شاکی
اعالم مینماید.
 در خصوص شکایات واصله از طریق پیامکوتاه ،شماره تلفن شاکی همان شماره ردیابی و
اعالم وصول را به شاکی توسط پیام کوتاه اعالم
مینماید.
 در خصوص شکایات واصله از طریقاینترنت و پست الکترونیك همه روزه سایت
بازبینی و به محض دریافت پس از ثبت هر
شکایت از طریق تلفن یا ارسال ایمیل اعالم
وصول و کد ردیابی شکایت را به شاکی اطالع
رسانی مینماید؛ و در مجموع فاصله زمانی
دریافت شکایت تا ثبت اولیه ،اختصاص کد ردیابی
شکل  .5فرم ردیابی روند شکایات
و اعالم وصول به شاکی در سازمان .مناسب بوده
و یکی از شاخصهای پایش فرآیند رسیدگی به
شکایات میباشد.
در ضمـن در صورت درخـواست شاکی مبنی بر محرمانه ماندن مشخصات فردی ،مشخصات وی در فرم ثبت و پیگیری
شکایات ثبت نشده و فقط کد ردیابی در آن درج میگردد .شکل  1فرم ثبت و پیگیری شکایات را نشان میدهد.
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شکل  .6فرم ثبت و پیگیری شکایات
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د -ارزیابی و بررسی شکایات :پـس از دریافت ،ثبت
و اعالم وصول شکایات ،ابتدا صحت و وارد بودن شکایت بررسی
و سپس بررسی اولیه و اجمالی در مورد آن با در نظر گرفتن
معیارهایی مانند :شدت ،مالحظات ایمنی ،عملکردی ،پیچیدگی و
همچنین ضرورت و امکان انجام اقدام فوری توسط واحد ارتباط
با مشتری مطابق فرم مربوطه انجام میگیرد( .مطابق جدول
پیوست) وسپس با توجـه به میزان اهمیـت ،دفعـات و وقـوع و
ارتبـاط آن با واحـد یا واحدهای سـازمان به بخـش مربوطـه
ارجـاع میگـردد .نمونه فرم پایش میزان رضایت مشتریان از
رسیدگی به شکایات در شکل  3نشان داده شده است:
ه -پاسخ به شکایات :واحد/واحدهای مرتبط پس از
بررسی شکایت اقدام به تهیه پاسخ مناسب برای حل مشکل
نموده و پاسخ را مطابق فرم  F-72/06تهیه و به واحد ارتباط با
مشتری ارجاع مینمایند .در خصوص شکایاتی که نیاز به اقدام
فوری دارند (مشخص شده در  )F-72/05سرعت و دقت در
تهیه پاسخ ،متناسب با نوع شکایت افزایش مییابد .رویکرد پس شکل  .7فرم پایش میزان رضایت مشتریان از رسیدگی
از حل ،ارائه راهکار جهت جلوگیری از وقوع مجدد میباشد.
به شکایات
(مطابق مکانیزم اقدام اصالحی)
و -تفهیم ،انتقال تصمیم و بستن شکایت :صمیم یا اقدام مرتبط با شکایت که به شکایت کننده یا افراد دخیل مربوط
میشود ،سریعاً از طریق واحد ارتباط با مشتری اطالع داده میشود .این انتقال تصمیم یا اقدام مرتبط می بایست روشن ،صریح و
قابل درک باشد تا شاکی کامالً تفهیم گردد .چنانچه شکایت کننده تصمیم یا اقدام پیشنهادی را پذیرفت باید اقدام الزم اجرا و
نتیجه اقدام در فرم ثبت و پیگیری شکایت مستند شود و به این ترتیب شکایت بسته میگردد .در صورتیکه شاکی تصمیم یا اقدام
پیشنهادی را نپذیرد ،شکایت باز خواهند ماند و این مورد باید در فرم  F-72/06ثبت میگردد و شکایت به مرحله قبل باز میگردد.
این فرآیند تا رضایت شاکی و بسته شدن شکایت ادامه می یابد.
ز -سنجش میزان رضایت از فرآیند رسیدگی به شکایات :نماینده مدیریت به صورت مداوم و مستمر میزان
رضایت را از راه های جدول ذیل پایش مینماید:
الف) با استفاده از روش گزینش تصادفی و برقراری تماس با شاکی و ثبت نتایج.
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ب) شبیه سازی تماس :در این روش واحد تضمین کیفیت به صورت شبیه سازی در قالب شاکی با سازمان تماس گرفته و
تمامی مکانیزم از برخورد تا ثبت و رسیدگی و پاسخ را پایش و نتیجه را ثبت مینماید .جدول  6ریسكهای شناسایی شده را نشان
میدهد.

شدت و
دامنه
وقوع
پیچیدگی

جدول  .1ریسکهای شناسایی شده
شرح
بر ایمنی کاربران تاثیر گذاشته و خطرات و صدمات جانی دارد.
اثر ایمنی نداشته ولی در حوزه بازار و مشتریان تاثیر زیادی دارد.
باعث نارضایتی مختصر در مشتریان میگردد.
تکراری بوده و راهکارها موثر واقع نشده است.
اولین بار بوده ولی شدت باال دارد.
اولین بار بوده ولی شدت پایین دارد.
مشکل قابل تشخیص نبوده و نیاز به دانش بیرونی دارد
مشکل پیچیده بوده ولی قابل حل در سازمان میباشد
مشکل ساده بوده و به صورت غیرحضوری و راهنمایی تلفنی قابل حل میباشد

عدد
3
1
6
3
1
6
3
1
6

* در صورت داشتن شدت  3حتماً اقدام فوری نیازمند است.
* اقدام فوری نیاز دارد RPN ≤ 60
* اقدام فوری نیاز ندارد RPN > 60
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 -4نتیجهگیری و بحث
اکنون در اقتصاد جهانی و دنیای رقابتی کنونی ،مشتری مداری و حفظ مشتری بهعنوان یك مزیت رقابتی در نظر گرفته می-
شود .رضایت مشتری در حال تبدیل شدن به هدف اصلی سازمانها است و مدیران سازمان به خوبی آگاه هستند که دستیابی به
اهداف کالن بنگاه در گرو جلب رضایت مشتریان است .این برتری رقابتی زمانی حاصل میگردد که بتوان ارتباط مؤثری با
مشتریان خود برقرار نمود و این امر زمانی محقق میشود که بتوان رفتار مصرفکنندگان بالقوه و بالفعل را از ابعاد مختلف مورد
تجزیهوتحلیل قرار داد تا سازمانها بتوانند نگرش مشتری محوری را در جامعه اعمال کنند .از این رو در تحقیق حاضر به بررسی
مدیریت رضایت مشتری در شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار به عنوان نمونه موردی انجام
شد .نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرم ها و مستندات الزم در این حوزه وجود دارد و اقدامات مناسبی نیز انجام شده که در
قسمت قبل به تفصیل هر یك از این اقدامات تشریح شد .بر اساس یافتههای بدست آمده میتوان نتیجه گیری نمود که این رویه
موجود در موارد زیر و برای کلیه محصوالت ذکر شده در نظامنامه و برای تمامی مشتریان شرکت بین المللی آزمایشگاهی
تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار کاربرد دارد:
 تعهدات سازمان که از طریق اعالن در کاتالوگ ها و سایر مستندات کتبی با تأیید مدیریت انجام گرفته است. انجام تعهدات شفاهی که با خریداران مقرر شده است. انجام تعهدات تلویحی و قانونی بین فروشنده و خریدار. عملکرد کیفیت محصوالت تحویل شده. نارضایتی مشتری شامل برگشتیها. عملکرد تحویل زمانبندی شده.همچنین پیشنهاد میگردد که مدیریت ارشد سازمان از طرق زیر رهبری و تعهد خود را در خصوص مشتری مداری اعالم
نمایند که این امر به مدیریت رضایت مشتری در سازمان کمك شایان توجهی خواهد نمود.
الف) نیازهای مشتری و الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد تعیین،درک و به طور مستمر محقق شدهاند :برگزاری جلسات
بررسی و سیاستگذاری فروش ،جلسات دورهای بررسی روند اجرایی پروژهها ،دریافت گزارشات تحلیلی روند تولید هفتگی و
جلسات حضوری با کارفرمایان.
ب) ریسكها و فرصت هایی اثرگذار بر تطابق محصوالت ،خدمات و توانایی تحقق رضایت مشتری تعیین و شناسایی شده اند:
حضور در جلسات به عنوان رئیس کمیته در سازمان و بررسی روند اجرایی اقدامات مرتبط با حوزه ریسك مشتریان.
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ج) تمرکز بر دستیابی به رضایت مشتری :با برگزاری ساالنه حداقل یکبار جلسه بازنگری مدیریت ،دریافت گزارش دوره ایی
رضایت و شکایت مشتریان و اقدامات وابسته به آنها که ورودیهای بازنگری مدیریت ( )Management review inputsباید با
در نظر گرفتن موارد زیر طرح ریزی و اجراء می شوند:
الف) وضعیت اقدامات بازنگری های قبلی مدیریت.
ب) تغییرات در امور داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت.
ج) اطالعاتی در مورد عملکرد و اثربخشی کیفیت سیستم مدیریت کیفیت ،از جمله روندهای شامل :رضایت مشتری و بازخور از
طرف های ذینفع؛ میزان تحقق اهداف کیفیت؛ عملکرد فرآیند و انطباق محصوالت و خدمات؛ عدم انطباق ها و اقدامات اصالحی؛
نتایج پایش و اندازه گیری؛ نتایج ممیزی ها؛ عملکرد ارائه کنندگان برون سازمانی؛ کفایت منابع؛ اثر بخشی اقدامات انجام شده به
منظور شناسایی ریسك ها و فرصتهای مشتریان و فرصتهای بهبود.
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