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مقدمه مترجم
توسعه اقتصادی در ایران راهی پرفراز و نشیب بوده و همیشه ذهن صنعتگران ،نخبگان،
پژوهشگران و صاحبان کسب و کار را به خود مشغول نموده است.
با توجه به این مهم از یک سو ،و تشدید فضای رقابتی ،شرکت پژوهشی و مشاور مدیریت
فرآیند بهبود پارسیان را بر آن داشت تا در مسیر مأموریت خود ،و در مسیر ارتقاء بهره وری،
اقدام به توسعه دانش مدیریت ،از طریق تألیف ،ترجمه و نشر کتاب نماید.
اکثر همراهان شرکت فرآیند بهبود پارسیان دانش آموختگان مدیریت ،مهندسی صنایع،
اقتصاد و اساتید دانشگاههای برتر کشور بوده و سعی دارند با تکیه بر تجارب اندوخته شده
خویش طی سالیان اخیر و یادگیری از بهترینها ،خدمتگزار و همراهی شایسته برای تمامی
کارفرمایان خود باشند ،که به حضوری موفق و شایسته در بازار فردا می اندیشند.
لذا با نشر کتابهای مدیریتی ،رسالت خود را یاری رسانی در ارتقاء سطح مدیریت در بین
خوانندگان ،جهت برقراری ارتباط مداوم و موثر با فعاالن بخش خدمات و صنعت و مراکز
دانشگاهی و تحقیقاتی و به اشتراک گذاشتن یافتههای حاصل از موفقیت آنها برگزیده است
و تمرکز خود را محورهای افزایش فروش ،کاهش قیمت تمام شده ،مدیریت فرآیند و
مهندسی سیستم ،استاندارد سازی ،مدیریت استراتژیک ،سیستم مدیریت منابع انسانی ،کنترل
پروژه ،مهندسی ارزش و بهره وری قرارداده و سعی دارد مطالبی جدید و کاربردی در این
زمینهها را در اختیار متخصصان و فرهیختگان صنعت و خدمات و در بخش تجارت ،عمومی
و غیر دولتی قرار دهد.
مازیار جهادی
مدیر عامل شرکت
فرآیند بهبود پارسیان
www.FBPGROUP.org
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مقدمه
 (ISOسازمان بین المللی استاندارد سازی) یک فدراسیون جهانی سازمان های
استاندارد ملی سازمان های عضو ) (ISOاست .کار آماده سازی استانداردهای بین
المللی معموال از طریق کمیته های فنی  ISOانجام می شود .هر عضو عالقه مند به
یک موضوع است که برای آن یک کمیته فنی ایجاد شده است و حق دارد در این
کمیته نمایندگی نماید .سازمان های بین المللی ،دولتی و غیر دولتی ،در ارتباط با
 ،ISOهمچنین در این کار شرکت می کنند.
ایزو با همکاری کمیته بین المللی الکتروتکنیک ) (IECدر تمام زمینه های استاندارد
سازی الکتروتکنیک کار می کند.

روش هایی که برای توسعه این سند و کسانی که برای تعمیر و نگهداری
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند ،در دستورالعمل های، ISO / IEC
قسمت  1شرح داده شده است .به ویژه ،معیارهای تایید مختلف مورد نیاز
برای انواع مختلف اسناد ایزو باید ذکر شود .این سند مطابق با قوانین
سرمقاله مندرج در آیین نامه ، ISO / IECقسمت ( 2به آدرس www
.iso .org /دستورالعمل ها) تهیه شده است.
توجه به احتمال وجود برخی از عناصر این سند ممکن است موضوع حق ثبت
اختراع باشد  .ایزو برای شناسایی هرگونه حقوق ثبت اختراع مسئول نیست .جزئیات
هر گونه حقوق ثبت اختراع مشخص شده در هنگام تهیه سند در مقدمه و یا در
لیست ایزو ثبت اختراعات دریافت شده مشاهده خواهد شد (www
.iso.org/patents).
هر نام تجاری که در این سند استفاده می شود اطالعاتی است که برای راحتی
کاربران داده شده است و تایید آن نیست.
برای توضیح ماهیت داوطلب استانداردها ،معنی اصطالحات و اصطالحات ایزو مربوط
به ارزیابی انطباق ،و نیز اطالعات مربوط به پیروی ایزو با اصول تجارت جهانی

4

سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان

شرکت مهندسین مشاور مدیریت
فرآیند بهبود پارسیان

ISO10004:2018

)(WTOدر موانع فنی تجارت ) (TBTآدرس زیر : www .iso .org / iso /
foreword .html.
این نسخه دوم اولین نسخه ) (ISO 10004: 2012را لغو و جایگزین می کند که
از نظر فنی اصالح شده است.
تغییرات اصلی در مقایسه با نسخه قبلی به شرح زیر است:
هماهنگی با ISO 9000: 2015؛هماهنگی با ISO 9001: 2015؛هماهنگی باISO 10003 ، ISO 10001و  ISO 10004بهبود یافته است.© ISO 2018 -کلیه حقوق محفوظ است
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1-0عمومی
یکی از کلیدهای موفقیت هر سازمان رضایت مشتری از سازمان و محصوالت آن
است .بنابراین پایش رضایت مشتری یک امر ضروری محسوب میشود .اطالعات
بدست آمده از پایش و اندازه گیری رضایت مشتری به شناسایی فرصت ها جهت
توسعه استراتژی های سازمان ،محصوالت ،فرآیندها و ویژگی های سازمان که
مشتریان آنها را ارزیابی می کنند ،کمک می کند و اهداف سازمان را تامین می کند.
چنین پیشرفت هایی اعتماد مشتری را تقویت کرده و منافع اقتصادی دیگر را نیز
بدنبال دارد.
این سند راهنمایی را برای سازمان در ایجاد پروسه های موثر برای نظارت و ارزیابی
رضایت مشتری ارائه می دهد.
رضایت از افراد یا سازمان هایی که می تواند محصول یا خدماتی را از یک سازمان
دولتی یا خصوصی دریافت کند ،در این سند بر آن تمرکز شده است.
 2-0ارتباط باISO 9001
این سند سازگار با ایزو  9001است ،اهداف آن با ارائه راهنمایی در نظارت و اندازه
گیری رضایت مشتری .این سند می تواند به موارد خاص در استاندارد ISO 9001
مرتبط با رضایت مشتری کمک کند ،از جمله موارد ذکر شده در زیر:
 ،4/3 ISO 9001: 2015(Aدر حوزه سیستم مدیریت کیفیت؛
 ،5/1/2 ،ISO 9001: 2015(Bدر تمرکز مشتری؛
 ،6/2/1 ،ISO 9001: 2015(Cدر مورد اهداف کیفیت؛
 ،8/2/1 c ،ISO 9001: 2015(Dدر ارتباطات مشتری؛
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 ،9/1/2،ISO 9001: 2015(Eبر رضایت مشتری؛
 ،9/1/3 ،ISO2015 :9001 )Fدر تجزیه و تحلیل و ارزیابی؛
 9/3/2 ،c(،ISO 9001: 2015(Gدر مورد ورودی های بررسی مدیریت؛
 10.1 ISO 9001: 2015(Hدر مورد بهبود.
این سند همچنین می تواند مستقل از  ISO 9001استفاده شود.
یادآوری مترجم :برای موارد فوق به استاندارد ایزو 9001ویرایش  2015منتشر
شده از جانب شرکت فرآیند بهبود پارسیان مراجعه فرمایید
 3-0ارتباط باISO 9004
این سند با استاندارد  ISO 9004سازگار است و از طریق کاربرد موثر و کارآمد
نظارت بر رضایت مشتری و اندازه گیری فرایندها از اهداف آن حمایت می کند .ایزو
 9004راهنمای دستیابی به موفقیت مداوم یک سازمان را فراهم می کند .استفاده
از این سند ) (ISO 10004می تواند عملکرد را در زمینه نظارت و اندازه گیری
رضایت مشتری افزایش دهد تا بتواند موفقیت های پایدار را تسهیل کند .همچنین
می تواند بهبود مستمر کیفیت محصوالت ،خدمات و فرآیندها را بر مبنای بازخورد
مشتریان

و

سایر

اشخاص

مورد

عالقه

خود

تسهیل

کند.

یادداشت :به غیر از مشتریان و شاکیان ،سایر طرف های ذینفع می توانند شامل
تامین کنندگان ،انجمن های صنفی و اعضای آن ،سازمان های مصرف کننده،
سازمان های دولتی مربوطه ،پرسنل ،صاحبان و دیگرانی باشند که از نظارت بر
رضایت مشتری و اندازه گیری فرآیندها تأثیر می پذیرند.
این سند همچنین می تواند مستقل از  ISO 9004استفاده شود.
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 4-0رابطه با ISO 10001, ISO 10002 and ISO 10003

این استاندارد بین المللی سازگار با  ISO10003و 10001 ISO10002
ISO ،است .این چهار استاندارد بین المللی به صورت مستقل و یا در ارتباط
با یکدیگر مورد استفاده قرارمیگیرند  .وقتی این استانداردها با هم به کار
روند ،بخشی از یک چهارچوب گسترده تر و یکپارچه میشوند که برای بهبود
رضایت مشتری از طریق آیین نامه های هدایتی  ،رسیدگی به شکایات  ،حل
و فصل اختالفات و پایش اندازه گیری رضایت مندی مشتری عمل می کند .
(رجوع شود به پیوست ). ISO10001 f
شامل راهنمایی در کد های رفتاری برای سازمانها در ارتباط با رضایت
مشتری است .این آیین نامه ها می تواند احتمال بروز مشکالت را کاهش
دهد و علت های شکایت ها و اختالف هایی را که می تواند رضایت مشتری
را کاهش دهد از بین ببرد.
 ISO10001و این استاندارد بین المللی را می توان با هم بکار برد .شیوه
های به کار رفته در این استاندارد بین المللی به سازمان ها کمک می کند تا
با استفاده از این آیین نامه های هدایتی رضایت مشتری را پایش کرده و آنها
را اندازه گیری کنند( 8-3را ببینید)ISO10001:2007به همین ترتیب ،
این آیین نامه ها به سازمان ها در تعیین و اجرای فرآیند پایش و اندازه
گیری رضایت مشتری کمک می کند .برای مثال یک سازمان می تواند با
توجه به اطمینان از اطالعات مشتری آیین نامه هدایتی رابرای پایش و اندازه
گیری رضایت مشتری ایجاد کند.
ISO10002مشتمل بر راهنمایی در خصوص رسیدگی داخلی به شکایات
مرتبط با محصول  ،می باشد این راهنما می تواند به ارائه راه حل های
کارآمد و اثربخش به حفظ رضایت و وفاداری مشتری کمک نماید.
ISO10002و این استاندارد بین المللی را می توان با هم به کاربرد .راه
کارهای ارائه شده در این استاندارد بین المللی ایجاد و اجر ای فرآیند
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رسیدگی به شکایات را فراهم می کند  ،بر ای مثال فرآیند توصیفی در این
استاندارد بین المللی به فرآیند رسیدگی به شکایات به سازمان در پایش و
اندازه گیری رضایت مشتری کمک می کند.
(رجوع شود به.3-8 (ISO10002:2014
همین ترتیب  ،اطالعات برگرفته از فرآیند رسیدگی به شکایات در پایش و
اندازه گیری رضایت مشتری استفاده می شود برای مثال ،فراوانی و نوع
شکایات می تواند شاخص غیر مستقیم از رضایت مشتری باشد)رجوع شود به
(7/3/ 2
ISO10003شامل راهنمایی در خصوص حل و فصل مباحث شکایات
مربوط به محصول است که از طریق راهکارهای درون سازمانی به صورت
رضایت بخش حل نمی شود  ISO 10003در کاهش نارضایتی مشتری که
ناشی از شکایات حل نشده می باشد ،کاربرد دارد.
ISO10003و این استاندارد بین المللی را می توان باهم به کار برد
.راهنمایی های ارائه شده در این استاندارد بین المللی ایجاد و اجرای فرآیند
حل اختالفات را فراهم می کند .برای مثال فرآیند توصیفی در این استاندارد
با به کارگیری فرآیند رسیدگی به شکایات در پایش و اندازه گیری رضایت
مشتری مورد استفاده قرار می گیرد .مثال فراوانی و ماهیت اختالفات شاخص
غیرمستقیم از رضایت مشتری است رجوع شود به  .7-3در مجموع
 ISO10001,ISO 10002,ISO 10003شیوه ای راهبردی ارائه می
دهند که دهند که نارضایتی مشتری را تقلیل داده و رضایت آنها را بهبود می
بخشد.
این استاندارد بین المللی با شیوه های پایش و اندازه گیری رضایتمندی
مشتری ISO10001,ISO10002,ISO10003 ،را تکمیل می کند
اطالعات بدست آمده به سازمان کمک می کند تا اقداماتی را برای پایدار نگاه
داشتن یا افزایش رضایت مشتری اتخاذ نماید.
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مدیریت کیفیت  -رضایت مشتری  -دستورالعمل برای نظارت و اندازه گیری
 -1دامنه
این سند دستورالعمل هایی را برای تعیین و اجرای فرآیندهای نظارت و اندازه گیری
ارائه می دهد
رضایت مشتری
این سند برای هر سازمان استفاده می شود ،صرف نظر از نوع یا اندازه آن یا
محصوالت و خدماتی که ارائه می دهد .تمرکز این سند بر روی مشتریان خارج از
سازمان است.
یادداشت در طول این سند ،اصطالحات "محصول" و "سرویس" به خروجی های
یک سازمان اشاره دارد که برای مشتری یا مورد نیاز آن است.
 -2منابع الزامی

مدارك ارجاع شده ذیل برای استفاده از این مدرك ضرورتی اجتناب ناپذیرند.
برای مراجع تاریخ دار فقط استاندارد ویرایش شده کاربرد دارد .برای منابع
بدون تاریخ آخرین ویرایش از مدرك ارجاع شده ( شامل هرگونه اصالحیه
های آن استفاده شود)
 -3شرایط و تعاریف

برای اهداف این سند ،شرایط و تعاریف داده شده در استاندارد ISO 9000
و زیر اعمال می شود.
ISOو  IECپایگاههای اصطالحات را برای استفاده در استاندارد سازی در
آدرس های زیر حفظ می کنند:
- IEC Electropedia:درhttp: // www .electropedia .org /
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پلت فرم مرور ایزو آنالین :موجود درhttps: // www .iso .org / obp 1-3مشتری
فرد یا سازمان ( )3.7که می تواند محصول یا خدماتی را که برای این شخص یا
سازمان مورد نیاز است را دریافت کند .مثال :مصرف کننده ،مشتری ،کاربر نهایی،
خرده فروش ،گیرنده محصول یا سرویس از یک فرآیند داخلی ،ذینفع وخریدار
نکته  1برای ورود :مشتری می تواند داخلی یا خارجی سازمان باشد . SOURCE:
(3.2.4) ،ISO 9000: 2015
 2-3رضایت مشتری
مشتری ( )3.1درك از درجه ای که انتظارات مشتری انجام شده است.
نکته  1برای ورود :می توان انتظار داشت که مشتری به سازمان ( )3.7و یا حتی
مشتری مورد نظر تا زمانی که محصول یا خدمات تحویل داده نشده باشد .این می
تواند برای رسیدن به رضایت باال مشتری برای انجام یک انتظار از مشتری واجب و
ضروری باشد ،حتی اگر آن را نه به طور کلی بیان شده و نه به صورت کلی که وجود
دارد انجام شده باشد.
تبصره  2برای ورود :شکایات ( )3/3یک شاخص رایج رضایت مشتری است ،اما
فقدان آنها لزوما به معنای رضایت مشتری نیست.
یادداشت  3برای ورود  :حتی زمانی که نیازهای مشتری با مشتری توافق شده و
انجام شده است ،این کار را می کند لزوما اطمینان از رضایت مشتری باال نیست .
(3/9/2) ،SOURCE: ISO 9000: 2015
3-3شکایت
"رضایت مشتری" ابراز نارضایتی به سازمان ( )3.7مربوط به محصول یا خدمات آن،
یا فرایند رسیدگی شکایات خود ،و یا جایی که پاسخی و به صریح و یا به طور
ضمنی انتظار می رود.
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تبصره  1برای ورود  :شکایات را می توان در رابطه با فرآیندهای دیگر که در آن
سازمان با مشتری ارتباط برقرار می کند ( )3.1انجام می شود.
تبصره  2برای ورود :شکایات را می توان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به
سازمان اعمال کرد.
 ،3/9/3 ،SOURCE: ISO 9000: 2015اصالح شده  -نکات  1و  2برای ورود
اضافه شده است.
 4-3خدمات مشتری
تعامل سازمانی ( )7/3با مشتری ( )1/3در طول عمر محصول یا خدمات
(3.9.4) ،SOURCE: ISO 9000: 2015
5-3بازخورد
)رضایت مشتری( نظرات ،نظرات و بیان عالقه به یک محصول ،یک سرویس یا
فرایند رسیدگی به شکایات
تبصره  1برای ورود :در رابطه با فرآیندهای دیگر که در آن سازمان ( )7.3با
مشتری ( )3.1ارتباط برقرار می کند ،بازخورد می تواند باشد .
) ،3/9/1 ،(SOURCE: ISO 9000: 2015اصالح شده  -توجه داشته باشید  1به
ورود اضافه شده است.
6-3طرف ذینفع
فرد یا سازمان ( )7-3که می تواند تحت تأثیر تصمیم یا فعالیت خود و یا تحت تأثیر
آن قرار گیرد .مثال مشتریان ( ،)3-1صاحبان ،افراد در یک سازمان ،ارائه دهندگان،
بانکداران ،تنظیم کننده ها ،اتحادیه ها ،شرکا یا جامعه می تواند شامل رقبا یا مخالف
گروه های فشار باشد.
 ، 3-2-3 ،SOURCE: ISO 9000: 2015اصالح شده  -توجه داشته باشید  1به
ورود حذف شده است .
7-3سازمان
فرد یا گروهی از افراد که دارای مسئولیت ها ،مسئولیت ها و روابط خود برای
رسیدن به اهداف خود است

12

سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان

شرکت مهندسین مشاور مدیریت
فرآیند بهبود پارسیان

ISO10004:2018

تبصره  1برای ورود :مفهوم سازمان شامل ،شرکت ،سازمانی ،اقتدار ،مشارکت،
انجمن ،موسسه خیریه یا موسسه ،یا بخشی یا ترکیبی از آنها است ،چه گنجانیده
شده یا نه ،چه عمومی یا خصوصی.
 ،3-2-1 ،SOURCE: ISO 9000: 2015اصالح شده  -یادداشت  2برای ورود
حذف شده است.

-4مفهوم کلی و اصول راهنما
1-4کلیات
مفهوم رضایت مشتری مطرح شده در  4-3پایه موثر و کارآمدی فرآیند پایش و
اندازه گیری رضایت مشتری فراهم می کند.
2-4مفهوم رضایت مشتری
رضایت مشتری به وسیله فاصله بین انتظارات مشتری و برداشت مشتری از
محصول تحویل داده شده توسط سازمان و مواضع مربوط به خود سازمان ،
تعیین می گردد.
برای دستیابی به رضایت مشتری سازمان ابتدا باید انتظارات مشتری را درك
کند .این انتظارات ممکن است تصریحی یا تلویحی باشد یا به طور کامل
مطرح نشود.
انتظارات مشتری  ،آنگونه که توسط سازمان درك شده است ،مبنای اولیه
محصولی را شکل می دهد که متعاقباً طرح ریزی و تحویل می گردد .میزان
محصوالت تحویل شده  ،با سایر جنبه های سازمان به مشتری تفهیم می
شود تا انتظاراتی که عامل تعیین کننده رضایت مشتری است تامین گردد.
الزم است بین دیدگاه سازمان از کیفیت محصوالت ارسالی و درك مشتری از
محصوالت تفاوت قائل شد زیرا در خصوص مورد دوم است که رضایت
مشتری فراهم می شود رابطه بین دیدگاه سازمان و دیدگاه مشتری.
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درمورد کیفیت توسط مدل مفهومی رضایت مشتری که در پیوست  Aآورده
شده  ،توضیح داده شده است.
 4-3اصول راهنما
1-3-4درك
سازمان باید به طور واضح و کامل انتظارات مشتری و برداشت مشتری از
اینکه تا چه میزان این انتظارات برآورده می شود ،آگاهی یابد.
 2-3-4ظرفیت
منابع الزم باید برای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری در نظر گرفته شوند و باید به
طور موثر و کارآمد مدیریت شوند.
 3-3-4آگاهی
سازمان باید اطمینان یابد که اطالعات مربوط به رضایت مشتری به مشتریان،
پرسنل و دیگر اشخاص ذی نفع مربوطه در صورت لزوم اطالع داده می شود.
 4-3-4قابلیت دسترسی
اطالعات رضایت مشتری باید برای پیدا کردن و استفاده آسان باشد.
 5-3-4پاسخگویی
این سازمان باید به نیاز و انتظارات مشتریان در استفاده از اطالعات رضایت مشتری
پاسخ دهد.
 6-3-4یکپارچگی اطالعات
سازمان باید اطمینان دهد که اطالعات رضایت مشتری دقیق و گمراه کننده نیست
و داده های جمع آوری شده مرتبط ،صحت ،کامل ،معنی دار و مفید هستند.
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7-3-4پاسخگویی
این سازمان باید برای تصمیم گیری و اقدامات انجام شده در رابطه با نظارت و
ارز یابی رضایت مشتری ،مسئولیت پذیری و گزارش دهی را ایجاد و حفظ کند.
8-3-4پیشرفت
افزایش اثربخشی و کارآیی فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری باید یک
هدف دائمی باشد.
 9-3-4محرمانه بودن
اطالعات شخصی شناسایی باید محرمانه و محافظت شود ،مگر اینکه افشاء توسط
قانون الزم باشد یا رضایت از افشای آن از طرف شخص به دست آمده است.
یادآوری اطالعات قابل شناسایی شخصی اطالعاتی است که وقتی در ارتباط با یک
فرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای شناسایی او ،و توسط نام فرد ،آدرس،
آدرس ایمیل ،شماره تلفن یا شناسه مشابه مشابه قابل بازیابی است .معنای دقیق
این اصطالح در سراسر جهان متفاوت است.
 10-3-4رویکرد متمرکز بر مشتری
این سازمان باید یک رویکرد متمرکز بر مشتری را برای نظارت و ارزیابی رضایت
مشتری اتخاذ کند و باید برای بازخورد باز باشد.
 11-3-4صالحیت
پرسنل سازمان باید ویژگی ها ،مهارت ها ،آموزش ،آموزش و تجربه الزم برای نظارت
و ارزیابی رضایت مشتری را داشته باشند.
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 12-3-4زمانبندی
گردآوری و انتشار اطالعات رضایت مشتری باید در زمان مناسب با اهداف سازمان
انجام شود.
 13-3-4تفکر
سازمان باید به وضوح و کامال درك انتظارات مشتری و درك مشتری از این که
چگونه این انتظارات برآورده شود.

 14-3-4تداوم
سازمان باید اطمینان دهد نظارت بر رضایت مشتری سیستماتیک و مداوم است.

 -5چارچوب نظارت و ارزیابی رضایت مشتری
 1-5زمینه سازمانی
در برنامه ریزی ،طراحی ،توسعه ،مدیریت ،نگهداری و بهبود فرایندهای نظارت و
ارزیاب ی رضایت مشتری ،سازمان باید زمینه را با توجه به موارد زیر مورد توجه قرار
دهد:
 شناسایی و رسیدگی به مسائل داخلی و خارجی که مربوط به هدف سازمانهستند و بر توانایی آن در دستیابی به اهداف نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری
تأثیر می گذارد؛
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شناسایی ذینفعان که مرتبط با نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری هستند ،و
پاسخگویی به نیازهای و انتظارات مربوط به این احزاب عالقه مند؛
 شناسایی دامنه فرایندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری ،از جمله مرزها وکاربرد آنها ،و توجه به مسائل داخلی و خارجی و نیازهای طرف های ذینفع ذکر
شده در باال
 2-5تأسیس

این سازمان باید رویکرد سیستماتیک را برای نظارت و ارزیابی رضایت
مشتری ایجاد کند .این رویکرد باید توسط مدیریت ارشد ،رهبری و تعهد در
سراسر سازمان و چارچوب سازمانی برای برنامه ریزی ،طراحی ،توسعه ،بهره
برداری ،نگهداری و بهبود فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری ،مورد
حمایت قرار گیرد.
برنامه ریزی ،طراحی و توسعه شامل تعیین روش های اجرای و تخصیص
منابع الزم (نگاه کنید به بند  .)6عملیات شامل شناسایی انتظارات مشتری،
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های رضایت مشتری ،ارائه بازخورد برای
بهبود و نظارت بر رضایت مشتری (نگاه کنید به بند ).7
تعمیر و نگهداری و بهبود شامل بررسی ،ارزیابی و بهبود مستمر فرآیندهای
نظارت و ارزیابی رضایت مشتری (به بند  8مراجعه شود).
هنگام اندازه گیری و نظارت بر رضایت مشتری ،سازمان باید در مورد ریسک
ها و فرصت هایی که ممکن است بوجود آید را در نظر بگیرد .این شامل
موارد زیر است:
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 نظارت و ارزیابی فرایندها و عوامل داخلی و خارجی مربوط به
خطرات و فرصتها؛
 شناسایی و ارزیابی خطرات و فرصت های خاص؛
 برنامه ریزی ،طراحی ،توسعه ،اجرای و بررسی اقدامات اصالحی و
پیشرفت مربوط به شناسایی و ارزیابی خطرات و فرصت ها.
همانگونه که در 9 .7.3 ، ISO 9000: 2015تعریف شده است ،خطر
نااطمینانی است که می تواند منفی یا مثبت باشد .در چارچوب نظارت و
اندازه گیری رضایت مشتری ،یک مثال از یک اثر منفی ،میزان پاسخگویی
ناخوشایند ناشی از سوءاستفاده از نفوذ است و یک مثال از یک اثر مثبت این
است که سازمان منابع مربوط به نظارت بر رضایت مشتری را به عنوان یک
نتیجه بررسی می کند از بازبینی پروسه مربوطه .این خطرات را می توان با
بررسی تخصیص و استقرار منابع منجر به بهبود اندازه گیری رضایت مشتری
و روش های نظارت نمود.
یک فرصت مربوط به شناسایی یک راه ممکن جدید برای تحقق نتایج مثبت
است ،که لزوما از خطرات موجود در سازمان بوجود نمی آید .به عنوان مثال،
سازمان می تواند یک محصول جدید ،خدمات یا فرآیند را به عنوان یک
نتیجه از پیشنهاد مشتری ارائه شده در طول اندازه گیری رضایت مشتری
ارائه دهد.
 -6برنامه ریزی ،طراحی و توسعه
1 -6تعریف هدف و اهداف
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در مرحله اول  ،سازمان می بایست به طور واضح اهداف و مقاصد پایش و
اندازه گیری رضایت مشتری که احتماالً می تواند به شکل ذیل باشد ،تعیین
و تبیین نماید.
ارزیابی واکنش مشتری به محصوالت موجود  ،جدید ،یا دوباره طراحی شده
کسب اطالعات درخصوص جنبه های خاص مانندفرآیند های پشتیبانی ،
رفتار سازمانی یا فردی ،بررسی دالیل درخصوص کاهش مشتری یا سهم بازار
 ،پایش روندها در خصوص رضایت مشتری ،مقایسه رضایت مشتری نسبت به
سازمان های دیگر اهداف و مقاصد بر دالیل  ،چه زمانی  ،چگونه و از چه
اشخاصی داده ها جمع آوری شده اند تاثیر گذار است.آنها هم چنین برنحوه
تحلیل داده و نحوه بکارگیری اطالعات تاثیرگذار است.
اهداف پایش و اندازه گیری رضایت مشتری باید به گونه ایی تعریف شود که
سازمانها با استفاده از شاخص های عملکرد به صورت خاص تحقق آنها را
مورد سنجش قرار دهند.
2-6تعیین دامنه و تناوب
سازمان ها بر مبنای اهداف و نتایج باید دامنه سنجش برنامه ریزی شده ای
را تعیین نمایند که براساس نوع و منبع اخذ این داده ها باشد.
نوع اطالعات جمع آوری شده از داده با ویژگی خاص تا ارزیابی کلی
رضایتمندی تغییر می یابد .به همین ترتیب  ،حوزه ارزیابی و سنجش
بستگی به نوع بخش بندی دارد مانند:
 مشتری
 منطقه
 دوره زمانی
 بازار ،یا
 محصول
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سازمان باید فراوانی داده های جمع آوری شده را تعیین کند که ممکن است
بر پایه روال منظم یا بر پایه اتفاق و یا هردو باشد.
که توسط نیازهای تجاری یا اتفاقات ویژه تحمیل شود  .به  3-7رجوع شود.
 3-6تعیین شیوه های اجرا و مسئولیت ها
برخی اطالعات مربوط به رضایتمندی مشتری به صورت غیر مستقیم از
فرآیندهای داخلی سازمان ( به طور مثال از طریق رسیدگی به شکایات
مشتری) یا از منابع خارجی ( به طور مثال گزارش رسانه ها ) به دست آید .
معموالً سازمان نیاز دارد چنین اطالعاتی را با داده هایی که مستقیماً از
مشتریان به دست آمده تکمیل نماید.
سازمان باید مشخص کند که اطالعات مربوط به رضایت مشتری چگونه به
دست آمده و چه کسی مسئول این اقدام بوده است.
همچنین سازمان باید تعیین کند که هدف اصلی این اطالعات به دست آمده
برای چه کسی مناسب است.
سازمان باید برای پایش و فرآیند های اخذ اطالعات مربوط به رضایت
مشتری و کاربرد آن برنامه ریزی کند .همچنان که این امر باید درخصوص
نتایج و اثربخشی این فرآیندها نیز اعمال شود.
 4-6تخصیص منابع
سازمان باید نیروی انسانی باصالحیت مورد لزوم و سایر منابع برای برنامه
ریزی  ،پایش و اندازه گیری رضایت مشتری را تعیین و فراهم نماید.
-7اجرا
1-7کلیات
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برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتری سازمان باید:
 انتظارات مشتری را شناسایی کند .
 داده های مربوط به رضایت مشتری را جمع آوری کند .
 داده های مرتبط با رضایت مشتری را تحلیل کند .
 اطالعات رضایت مشتری را به هم ربط دهد .
 پایش مستمر بر رضایت مشتری داشته باشد .
این فعالیت ها و ارتباط در شکل 1نشان داده و در بخش  2-7تا  6-7توضیح
داده شده است.

2-7شناسایی انتظارات مشتری
1-2-7شناسایی مشتریان
سازمان باید انتظارات مشتریان بالقوه و بالفعل خود را شناسایی کند.
به محض این که مشتریان گروهی مشخص شد ،سازمان باید به شناسایی
مشتری که نیازهای آنها باید تعیین گردد ،بپردازد.
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برای مثال  ،در بخش کاالهای مصرفی  ،این افراد یاید افراد منظم یا
مشتریان اتفاقی باشند  .اگر مشتری یک بنگاه باشد  ،یک یا چند نفر درآن
بنگاه ( مثالً از واحد خریدار  ،مدیریت پروژه یا مدیریت تولید ) باید انتخاب
شوند.
اطالعات و راهنمایی بیشتر در ضمیمه  Cارائه شده است .نمونه های دیگر از انواع
مختلف مشتریان و مالحظات در  C.2ارائه شده است.

 2-2-7تعیین انتظارات مشتری
به هنگام تعیین انتظارات مشتری ( به شکل  1رجوع شود).
سازمان باید به نکات زیر توجه نماید:
 الزامات بیان شده مشتری
 الزامات تلویحی مشتری
 نیازهای قانونی مشتری
 سایر خواسته های مشتری
نکته  1کدهای رفتاری برای رضایت مشتری نگاه کنید به ) ISO 10001همچنین
می تواند در تعیین انتظارات مشتری مورد توجه قرار گیرد)

نکته مهم این است که مشتری الزاماً نمی تواند تمام جنبه های محصول را به
صورت آشکار مشخص نماید .دلیل آن می تواند نادیده گرفتن جنبه ها از
طرف مشتری یا عدم آشنایی وی باشد.
همان طور که در مدل مفهومی توضیح داده شد پیوست  Aدرك کامل و
واضح ازانتظارات مشتری بسیار ضروری است .چگونگی برآورده شدن این
انتظارات تاثیر بسزایی بر رضایت مشتری دارد .نمونه های دیگر برای درك
بهتر جنبه های مختلف انتظارات مشتری در  B-3آمده است.
رابطه بین انتظارات مشتری و رضایت او در بخش  B-4توضیح داده شده
است.
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توجه :اطالعات راجع به انتظارات مشتری همچنین در تهیه آیین نامه های
رفتاری برای رضایت مشتری مورد استفاده قرار گیرد.
3-7جمع آوری داده های رضایت مشتری
1-3-7شناسایی و انتخاب ویژگی های مرتبط با رضایت مشتری
سازمان باید ویژگی های محصول و آنچه که تحویل می شود و تاثیر قابل
مالحظه ای بر رضایت مشتری دارد را مشخص نماید.
برای اطمینان این ویژگی ها به صورت ذیل دسته بندی می شود.
الف :ویژگی های محصول:
مثال :عملکردکیفیت  ،قابلیت اطمینان ) مشخصات  ،زیبایی  ،ایمنی ،
پشتیبانی ( تعمیرات  ،دسترسی  ،آموزش ) قیمت  ،ارزش درك شده ،
گارانتی  ،تاثیرات زیست محیطی)
ب :ویژگی های تحویل:
مثال  :تحویل به موقع  ،کامل بودن درخواست  ،زمان پاسخگویی  ،اطالعات
عملیاتی
پ  :ویژگی های سازمان
مثال  :ویژگی های پرسنل (ادب و نزاکت  ،صالحیت  ،روابط عمومی) )
فرآیندهای پرداخت  ،رسیدگی به شکایات  ،امنیت  ،رفتار سازمانی ( اخالق
حرفه ای  ،مسئولیت اجتماعی ) جایگاه اجتماعی  ،شفافیت)
سازمان باید باتوجه به درك مشتری ویژگی های جمع آوری شده را براساس
اهمیت رده بندی کند  .در صورت لزوم یک تحقیق میدانی با یک گروه از
مشتریان باید انجام شود تا برداشت آنها از ویژگی های با اهمیت مربوطه را
تعیین با شناسایی کند.
2-3-7شاخص های غیر مستقیم رضایت مشتری
سازمان باید منابع موجود اطالعات را برای داده هایی که ویژگی های مربوط
به رضایت مشتری را انعکاس می دهد  .بررسی نماید مانند:
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تناوب یا روند شکایت و اختالفات مشتری (نگاه کنید به ، ISO 10002: -قسمت8و ISO 10003برای کمک و یا احترام مشتری تماس می گیرد؛
 فرکانس یا روند بازده محصول ،تعمیر محصول یا سایر شاخص های عملکردمحصول یا پذیرش مشتری ،به عنوان مثال گزارش های بازرسی نصب یا بازرسی؛
فرکانس یا روند عدم انطباق خدمات یا سایر شاخص های عملکرد خدمات ،بهعنوان مثال تحویل خدمات در زمان و یا تاخیر؛
 داده های به دست آمده از طریق ارتباط با مشتریان ،به عنوان مثال توسطبازاریابی ،پرسنل خدمات مشتری؛
گزارش از نظرسنجی تامین کنندگان توسط سازمان های مشتری ،که می تواندنشان دهد چگونه سازمان در رابطه با سازمان های دیگر درك می شود؛
 گزارش از گروه های مصرف کننده که ممکن است نشان دهند که چگونه سازمانو محصوالت و خدمات آن توسط مصرف کنندگان و کاربران درك می شوند؛
 گزارش های رسانه ای که ممکن است نشان دهد چگونه سازمان و یا محصوالت وخدمات آ ن درك می شوند و همچنین ممکن است خود را نیز بر روی تصورات
مشتری تاثیر بگذارد؛
 مطالعات بخش  /صنعت ،به عنوان مثال شامل ارزیابی تطبیقی ویژگی هایمحصوالت و خدمات سازمان است.
 ارائه گزارشات نظارتی یا نشریات؛ -نظرات و بحث در رسانه های اجتماعی

چنین اطالعاتی درك درستی از نقاط ضعف و قوت محصول و نیز فرآیند
های مرتبط با سازمان را فراهم می کند( مانند پشتیبانی محصول  ،رسیدگی
به شکایات و ارتباط با مشتری ) تحلیل این داده ها شاخص های رضایت
مشتری که به طور مستقیم از مشتری حاصل شده است را تایید یا تکمیل
کند.
3-3-7اندازه گیری مستقیم رضایت مشتری
1-3-3-7کلیات
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عالوه بر شاخص های غیر مستقیم رضایت مشتری استفاده می شود به
عوامل متعددی بستگی دارد ،مانند:
 نوع تنوع جغرافیایی و توزیع فرهنگی مشتریان
 طول مدت و تعداد دفعات تعامل با مشتری
 ماهیت محصوالت تولیدی سازمان
 هدف و هزینه روش ارزیابی
سازمان باید جنبه های علمی شرح داده شده در  2-3-3-7تا 4-3-3-7
را در زمان برنامه ریزی دیدگاه و روشهای جمع آوری داده های مشتری در
نظر داشته باشد.
اطالعات بیشتر و راهنمایی در ضمیمه  Dارائه شده است.

 2-3-3-7انتخاب شیوه جمع آوری داده های رضایت مشتری
سازمان باید برای جمع آوری داده های مناسب با نیاز و نوع داده های مورد
لزوم  ،شیوه ای مناسب را انتخاب نماید.
این شیوه باید مطابق با روش های متداول مانند یک تحقیق میدانی باشد که
به شکل کیفی یا کمی یا هر دو مورد استفاده قرارگیرد.
بررسی های کیفی به آنهایی می گویند که برای نشان دادن ویژگی های
محصول یا تحول و یا سازمان مرتبط با رضایت مشتری طراحی شده اند .
آنها معموالً برای توضیح درك مشتری واکنش های افراد و برای روشن
نمودن ابهامات نظرات و موضوعات به کار می روند  .این تحقیقات در کاربرد
انعطاف پذیر هستند اما می توانند به صورت ذهنی نیز باشند.
تحقیقات کمی برای سنجش میزان رضایت مشتری طراحی شده اند .آنها
معموالً برای جمع آوری ترتیب داده ها و تعیین موقعیت  ،بهینه کاری یا
پیگیری روند تغییرات در طول زمان به کار گرفته می شوند .توصیف کوتاهی
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از شیوه تحقیق و مقایسه مزایا و محدودیت های هر کدام در قسمت C-2-4
آمده است.
3-3-3-7انتخاب اندازه نمونه و روش نمونه گیری
سازمان باید تعداد مشتریان که در حیطه تحقیق قرار می گیرند ( اندازه
نمونه ) و شیوه نمونه گیری را برای سنجش رضایت مشتری مشخص نماید .
هدف از این کار کسب داده های معتبر در حداقل هزینه است  .صحت داده
های جمع آوری شده تحت تاثیر اندازه نمونه و نحوه انتخاب شیوه نمونه
گیری است  (.شیوه نمونه گیری)
تعیین اندازه نمونه به صورت آماری جهت اطمینان از دقت و اعتبار سطوح
مورد نیاز در یافته ها می باشد .به عالوه شیوه به کار رفته در نمونه گیری
برای نشان دادن همین نتایج در سطح جمعیت نیز به کار می رود .هر دو در
 C-3بیشتر توضیح داده شده است.
 4-3-3-7بسط سئواالت رضایت مشتری
محصول و ویژگی های مورد تحقیق باید به وضوح تعریف شوند .به عالوه
سایر ویژگی ها نیز مورد تحقیق قرار می گیرد (به پیوست  Cو3-1-7
مراجعه شود ).به محض اینکه بساط پرسش متوقف شد ،سازمان باید حیطه
ذینفعان را مشخص نموده و براساس این حیطه زیر مجموعه ای از سواالت را
برای به دست آوردن اطالعات درك مشتری تدوین نماید .مقیاس سنجش ،
بسته به این که سواالت به چه شکل بیان شده است  ،باید واضح تعریف شود
راهنمایی های بیشتر در خصوص تعریف سواالت و مشاوره آنها در یک
پرسش نامه در بند C-4آمده است.
4-3-7جمع آوری داده های رضایت مشتری
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جمع آوری داده ها باید نظام مند ،جزئی و مستند باشد .سازمان باید
مشخص کند این داده ها را چگونه جمع آوری نموده
است  .هنگام انتخاب (روش ) ها ) و ابزار) ها ) جمع آوری اطالعات) نکات
خاصی باید مدنظر قرارگرفته شود ،مانند:
الف) نوع مشتری و دسترسی به آن
ب ) زمان بندی جمع آوری داده ها
پ ) تکنولوژی قابل دسترس
ت ) منابع قابل دسترس ( مهارت ها و بودجه)
ج ) امور خصوصی و محرمانه
وقتی توالی زمانی یا محرکی برای جمع آوری داده های رضایتمندی مشتری
مشخص شد ،سازمان باید به جنبه هایی مانند موارد زیر توجه کند:
 توسعه یا شروع محصول جدید
 تکمیل مراحل اساسی پروژه
 زمانی که برخی تغییرات مرتبط در محصول  ،فرآیند یا محیط
کسب و کارانجام می پذیرد
 زمانی که کاهش رضایت مشتری و یا تغییرات فروش محصول
وجود دارد (به صورت منطقه ای یا فصلی)
 پایش و نگهداری ارتباط مستمر با مشتری
 تحمل مشتری نسبت به تعداد دفعات تحقیق
جمع آوری داده ها ممکن است توسط خود سازمان انجام شود  .این هم
اقتصادی است و هم دانش بهتری نسبت به محصول و مشتری به سازمان
ارئه می دهد هم چنین موجب تقویت ارتباط با مشتری و درك بهتر از او می
شود .اگرچه ممکن است درحین انجام تحقیق به دلیل داشتن ارتباط
مستقیم  ،داده های جمع آوری شده در معرض خطر تعصب ورزی قرار گیرد.
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برای جلوگیریاز بروز چنین خطری  ،جمع آوری داده ها می تواند توسط یک
شخص ثالث مستقل انجام شود.
4-7تحلیل داده های رضایت مشتری
1-4-7کلیات
به محض اتمام جمع آوری داده ها  ،برای کسب اطالعات این داده ها باید به
شکل ذیل تحلیل شود که به صورت عمومی شامل موارد زیر است:
میزان رضایت مشتری و روندهای آن جنبه های محصول سازمان یا
فرآیندهایی که تاثیر بسزایی بر رضایت مشتری دارد.
اطالعات مرتبط با رقبا یا قابل رقابت با محصوالت و فرآیندها نقاط قوت و
حوزه های ابتدایی برای بهبود هنگام تحلیل داده های رضایت مشتری ،
سازمان باید به فعالیت توصیفی در 7-4-2تا  7-4-6توجه داشته
باشد.راهنمایی های بیشتر در قسمت  Eآورده شده است.
2-4-7آماده سازی داده ها برای تحلیل ها
داده ها باید برای خطاها  ،کامل بودن و صحت بررسی شود و اگر ضروری
باشد باید به شکل دسته بندی های تعیین شده انجام گیرد.
3-4-7تعیین روش تحلیل ها
روش ( های ) تحلیل انتخاب شده باید براساس نوع داده ها مورد هدف
تحلیل قرار گیرد .روش های مختلف تحلیل به هردو صورت طبقه بندی می
شود.
الف ) تحلیل مستقیم  ،شامل تحلیل پاسخ های مشتری به سئواالت خاص ،
یا
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ب ) تحلیل غیرمستقیم  ،شامل استفاده از روش های مختلف تحلیلی برای
شناسایی فاکتورهای موثر بالقوه  ،از مجموعه داده ها معموالً هر دو روش
طبقه بندی تحلیل برای استخراج اطالعات مفید از داده های رضایت مشتری
 ،به کار گرفته می شود.
 4-4-7انجام تحلیل ها
برای به دست آوردن اطالعات مانند موارد زیر  ،داده ها باید تحلیل شوند:
 رضایت مشتری (به طور کلی یا دسته ای از مشتری ) و روندها
 تفاوت در میزان رضایت مشتری در دسته بندی های مشتری
 دالیل احتمالی و تاثیر نسبی آن بر رضایت مشتری
 وفاداری مشتری  ،شاخصی است که مشتری مایل به ادامه تقاضا
برای همان محصول یا سایر محصوالت سازمان است.

 5-4-7صحه گذاری تحلیل
تحلیل ها و نتایج آن باید صحه گذاری شود که این کار با ابزارهای گوناگون
می تواند انجام شود .مثالً:
 بخش بندی داده ها برای تعیین منشا تغییرات احتمالی
 تعیین ارتباط ویژگی های محصول  :ویژگی های مشخص شده به
عنوان رابطه بالقوه مرتبط یا مشتری و اهمیت نسبی آنها با مشتری
( تغییرات احتمالی در ویژگی ها و اهمیت آنها در طول زمان )
تاثیر زیادی بر نتایج تحلیل دارد.
 ارزیابی تداوم نتایج  ،با مقایسه با دیگر شاخص ها یا روندها در
دامنه ای که بیانگر رضایت مشتری است برای مثال فروش محصول
و شکایت مشتری
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 6-4-7گزارش نتایج و پیشنهادات
نتایج تحلیل انجام شده باید مستند و گزارش شود  ،به همراه پیشنهادات
احتمالی که به سازمان کمک می کند تا حوزه بهبود خود را شناسایی کند و
در نهایت به ارتقاء رضایت مشتری منجر شود و منافع و تعهد بیشتری به
سازمان اعطا کند.
گزارش باید شاخص های جامع و روشنی از رضایتمندی مشتری ارائه دهد
.عالوه برداده های که مستقیما از مشتری به دست می آید .ممکن است وِیژگی
های دیگر یا سنجشی که انعکاس دهنده رضایت مشتری باشد مانند آنچه در -7
 2-3ذکر شده وجود داشته باشد.
سنجش اصلی را می توان با ارزش تلفیقی ترکیب کرده و آن را شاخص
رضایت مشتری CSIنامید این شاخص می تواند برای مثال میانگین ارزش
وزنی نتایج تحقیق رضایت مشتری و تعداد شکایات در یافتی باشد .
همچنین این شاخص می تواند راهی مناسب و مفید برای سنجش و پایش
رضایت مشتری در طول زمان و مکان باشد .گزارش باید ویژگی های مرتبط
و مولفه های رضایت مشتری و همچنین دالیل بالقوه نارضایتی را مشخص
کند.
 -5-7ارتباط اطالعات رضایت مشتری
اطالعات به دست آمده از اندازه گیری و تحلیل رضایت مشتری باید منجر به
اقدامات مناسب در سازمان شود بنابراین ممکن است قدم هایی برای بهبود
محصوالت فرآیندها و استراتژی ها برای دستیابی به اهداف سازمانی برداشته
شود  .برای دستیابی به این هدف سازمان می تواند:
 تشخیص و تشکیل جلسات و فرآیندهایی برای بررسی اطالعات
رضایت مشتری.
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 تعیین این که کدام اطالعات باید به چه کسی ابالغ شوند ( شامل
مشتری ها)
 تنظیم برنامه اجرایی برای بهبود
 بررسی انجام برنامه های اجرایی و خروجی های آن در جلسات
مناسب مانند بازنگری مدیریت
 اجرای مستمر این گونه اقدامات باعث ارتقا اثربخشی و کارایی
سیستم مدیریت کیفیت سازمان می شود.
اطالعات رضایت مشتری ( چه مثبت و چه منفی ) می تواند به سازمان کمک
کند تا موضوعات مرتبط با تامین الزامات مشتری را مورد توجه قرار دهد
.همچنین کمک می کند تا سازمان انتظارات مشتری را درك کرده و به
موضوعات مرتبط با برداشت مشتری از تحویل محصول ویا سازمان بپردازد و
در نتیجه رضایت مشتری افزایش یابد .راهنمای کلی برخی از شیوه های به
کارگیری اطالعات در ضمیمه  Cآورده شده است.
 6-7پایش رضایت مشتری
1-6-7کلیات
سازمان برای این که اطمینان یابد که اطالعات جمع آوری شده مرتبط با
تامین نیازهای مشتری می باشد باید فرآیندی برای پایش رضایت مشتری
ایجاد نماید و این پایش به شکل اثربخش اثربخش برای تامین اهداف سازمان
کمک کند.
راهنمای استفاده از فعالیت های پایش در  2-6-7تا  5-6-7آورده شده
است.
 2-6-7بررسی مشتریان منتخب و داده های جمع آوری شده
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سازمان باید تصدیق نماید که مشتری ( ها ) یا گروه مشتریان انتخاب شده با
اهداف جمع آوری داده ها همتراز است و این که این اطالعات کامل و صحیح
است سازمان برای اطمینان از اعتبار و ارتباط داده ها باید داده های رضایت
مشتری هم مستقیم و هم غیر مستقیم را بررسی کند.
3-6-7بررسی اطالعات رضایت مشتری
سازمان باید در فواصل زمانی معین و با به کارگیری سطح مناسب مدیریتی ،
اطالعات رضایت مشتری را پایش کند  ،ماهیت و دامنه این اطالعات منحصر
به نیازها و اهداف سازمان می باشد که شامل:
 روند داده های رضایت مشتری ( کلی و برای مثال برای محصول ،
منطقه  ،نوع مشتری)
 اطالعات مقایسه ای و رقابتی
 نقاط ضعف و قوت محصول  ،سازمان عملکردها  ،پرسنل
 فرصت های چالش برانگیز یا بالقوه
 4-6-7اقدامات پایشی در واکنش به اطالعات رضایت مشتری
سازمان باید فرآیند اطالعات مرتبط با رضایت مشتری را پایش نماید تا بتواند
اقدامات موثر را برای ارتقاء رضایت مشتری فراهم نماید .سازمان همچنین
باید فرآیند اجرای اقدامات اتخاذی و اقدامات مربوط به واکنش مشتری به
ویژگی های خاص یا سنجش کلی یا تامین سایر اهداف سازمان  ،را پایش
نماید  .برای مثال اگر بازخورد مشتری حمل ضعیف از سازمان را نشان دهد
سازمان باید اقدامات اتخاذی برای بهبود و ارتقاء حمل به مشتری را تصدیق
نماید که این عمل واکنشی بر افزایش رضایت مشتری در بازخورد بعدی از
مشتری است.
5-6-7ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته
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به منظور ارزیابی تاثیرات اقدامات اتخاذی  ،سازمان باید کنترل کند که
اطالعات رضایت مشتری بدست آمده با دیگر شاخص های عملکرد کسب و
کار مرتبط  ،سازگار یا معتبر است.
برای مثال اگر سنجش رضایت مشتری جهت گیری مثبت را نشان دهد این
جهت گیری به طور معمول باید در شاخص های تجاری مانند افزایش تقاضا
 ،افزایش سهم بازار افزایش مشتریان تکراری و افزایش مشتریان جدید
انعکاس یابد  .اگر روند سنجش رضایت مشتری در شاخص های عملکرد
تجاری انعکاس نیابد به محدودیت و یا کاستی در سنجش رضایت مشتری و
فرآیندهای ارتباطی اشاره دارد .سنجش رضایت مشتری را نمی توان برای
سایر عوامل تاثیر گزار بر تصمیم مشتری به کار برد.
-8نگهداری و بهبود
سازمان باید به صورت دوره ای فرآیند های پایش و اندازه گیری رضایت
مشتری را بررسی کند تا اطمینان یابد که آنها اثربخش و کارا می باشند و
منجر به کسب اطالعات به روز مرتبط و مفید می شود  .اقدامات معمول
برای رسیدن به این هدف به شرح ذیل است:
 اطمینان از وجود طرح و برنامه و فرآیند تعریف شده جهت پایش و
اندازه گیری رضایت مشتری
 بازنگری فرآیند انتخاب مشتریان و ویژگی ها جهت اطمینان از
هماهنگی آنها با اهداف و الویت های کسب و کار
 اطمینان از اینکه فرآیند تامین انتظارات مشتری ( صریح و ضمنی
) بوده و دراین حوزه جامع می باشد که شامل تصدیق مشتری
است.
 مرورشاخص های غیرمستقیم از رضایت مشتری  ،شامل تحلیل
مشتری از دست رفته تا اطمینان از اینکه منابع ،جاری ،جامع و
مرتبط است.
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اطمینان از شیوه ها و فرآیندهای اندازه گیری مستقیم از رضایت
که تغییر شرایط مشتری و اهداف کسب و کار درآن منعکس
گردیده است.
مرور شیوه های تحلیل داده های رضایت مشتری و اطمینان از
صحت و اعتبار آنها
تایید مولفه های مختلف و ثبات نسبی آنها که در اولویت های
کسب و کار موجود منعکس شده  ،اگر داده های رضایت مشتری
در شاخص ادغام شود.
مرور دوره ای فرآیندها برای اعتبار سنجی اطالعات رضایت
مشتری در مقابل داده های داخلی یا سایر شاخص های کسب و
کار تایید جلسات تبادل نظر برای مرور مستمر اطالعات رضایت
مشتری و اطمینان از اینکه اطالعات مناسب و کافی می باشد.
تایید این روند ارتباط اطالعات رضایت مشتری و عملیات مرتبط
قابل استفاده و موثر است (به عنوان مثال  :تعیین گیرنده ها جهت
یافتن اطالعات مفید و قابل استفاده) .
تعیین نواقص و کمک رسانی به ارتباط اطالعات رضایت مشتری به
منظور پیشبرد بهبود.

 بررسی خطرات و فرصت های مربوط به اندازه گیری و نظارت بر رضایت
مشتری؛
 ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در رابطه با خطرات و فرصت ها.
یادداشت اطالعات از استفاده از دستورالعمل برای رضایت مشتری (نگاه کنید به
) ،ISO 10001فرآیندهای رسیدگی شکایات) و (نگاه کنید به ) ISO 10002و
پروسه های حل اختالف نگاه کنید به ) ISO 10003می تواند در حفظ و بهبود
فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری کمک کند ).
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پیوستA
(آموزنده)

تعامل بینISO 10003 ،ISO 10002 ، ISO 10001و این سند
شکل ، A.1فرایندهای سازمان مربوط به نحوه رفتار ،رسیدگی به شکایت ،حل
اختالفات خارجی و نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری را نشان می دهد.
راهنمایی در این سند می تواند برای پشتیبانی از فرآیندهای مطرح شده در ISO
ISO 10002 ،10001و  ISO 10003استفاده شود .خروجی ها از فرآیندهای
مبتنی برISO 10002 ، ISO 10001و  ISO 10003می تواند به عنوان ورودی
برای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری استفاده شود.
نکته شکایت می تواند توسط یک مشتری یا یکی دیگر از شکایت کننده آغاز شود.
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پیوست B
(آموزنده)

مدل مفهومی رضایت مشتری
B.1عمومی
این پیوست اطالعات بیشتری در مورد مدل مفهومی رضایت مشتری ارائه می دهد
(معرفی شده در بند . )4این امر به عنوان مبنایی برای راهنمایی ارائه شده در این
سند عمل می کند.
B.2مدل مفهومی رضایت مشتری رابطه بین دیدگاه های سازمان و دیدگاه مشتری
نسبت به کیفیت محصول و خدمات با مدل مفهومی در شکل  B.1نشان داده شده
است.

یادداشت  :همچنین برداشت مشتری از محصول  ،شامل ضمیمه های دیگر
سازمانی است  .در این مدل  ،انتظار مشتری از محصول  ،محصولی است که
تمایل دارد دریافت کند .انتظارات مشتری عمدتاً با تجارب مشتری و
اطالعات قابل دستیابی و نیازهای مشتری شکل می گیرد .این انتظارات در
الزامات تعریف شده منعکس شده یا آنها ممکن است به صورت پیش فرض یا
تعریف نشده باشند.
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محصول طراحی شده به صورت محصولی که سازمان قصد تحویل آن را دارد
توصیف می شود .و این معموالً تلفیقی بین درك سازمان از انتظارات
مشتری ،توانایی های سازمان  ،منافع داخلی و محدودیت های منظم قانونی
و فنی به کار رفته در سازمان و محصول است.
درجه انطباق ،که به منزله دیدگاه سازمان نسبت به کیفیت است ،نشان
دهنده این است که اتطباق محصول تحویل داده شده با محصول برنامه ریزی
شده تا چه حد است برداشت مشتری از ویژگی های محصول ،به اندازه
ادراك اوست از محصول .این برداشت به وسیله نیازهای مشتری از محیط
کسب وکار و گزینه های موجود در بازار شکل می گیرد.
رضایت یک قضاوت است نظری است که توسط مشتری ارائه می گردد
.میزان رضایت فاصله بین دیدگاه مشتری از محصول مورد انتظار و برداشت
مشتری از محصول تحویل داده شده از جوانب دیگر سازمانی را منعکس می
کند.
بنابراین ضروریست به هر دو بعد زیر توجه شود:
الف( سنجش داخلی از کیفیت در فرآیندهای تحقق
ب( سنجش خارجی از دیدگاه مشتری از این که سازمان تا چه حد توانسته
انتظارات مشتری را برآورده کند.
همانگونه که در مدل مفهومی نشان داده شده به منظور بهبود رضایت
مشتری  ،سازمان باید فاصله بین کیفیت مورد انتظار مشتری و درك او از
کیفیت تحویل داده شده را برطرف نماید .برای رسیدن به این منظور ،
سازمان باید به مراحل چرخه مدل مفهومی توجه کند.
درك کامل از انتظارات مشتری به هنگام تعریف محصول طرح ریزی شده و
اطمینان از این که مشتری کامالً نسبت به ویژگی های محصول و محدودیت
های آن آگاهی دارد .این موضوع در محدوده کسب نیازها  ،ارتباط و طراحی
محصول است.
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تحویل محصول منطبق با محصول طرح ریزی شده ( این موضوع در محدوده
مدیریتی عملیاتی و کنترل فرآیند می باشد.
درك برداشت مشتری از محصول تحویل داده شده و افزایش رضایت مشتری
از طریق بهبود در محصول و اطالعات بهبود یافته درباره محصول و
محدودیت های آن ( این موضوع در محدوده ارتباط  ،بازاریابی و روابط
مشتری است ) سازمان باید درنظر بگیردکه رضایت مشتری نه تنها به ویژگی
های محصول و تحویل آن بلکه به جنبه های دیگر سازمان نیز مرتبط است.
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پیوست C
(آموزنده)
شناسایی انتظارات مشتری
C.1عمومی
این پیوست اطالعات و راهنمایی بیشتری را در مورد شناسایی انتظارات مشتری
ارائه می دهد ،همان طور که در بند  7.2آمده است.
 C.2کلیات

انواع مختلف از مشتریان به منظور بررسی ( برای تعیین انتظارات مشتری یا
رضایت مشتری)
در ذیل فهرست و مثال هایی از مشتریان در بخش های مختلف نشان داده
شده است.
الف ) مشتریان فعلی آنهایی هستند که اخیراً از محصوالت سازمان خرید
کرده اند  ،این افراد ممکن است:
-1مشتریان معمول باشند که محصوالت یا خدمات سازمان را خریداری می
کنند.
مثال  :مشتریان نانوایی  ،استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی
-2مشتریان گذری که گهگاه و به صورت دوره ای از محصوالت سازمان
خرید می کنند.
مثال  :مشتریان فروشگاه های کامپیوتر یا داروخانه
ب ) مشتریان مستقیم آنهایی هستند که مستقیماً از سازمان خرید می کنند
.این مشتریان انتظارا ت خود را به صورت مستقیم برای سازمان مشخص می
کنند.
مثال  :مشتریان لوازم و وسایل جوشکاری یا خدمات دوزندگی
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پ ) مشتریان غیر مستقیم آنهایی هستند که محصوالت را از طریق دالل یا
سازمان دیگر خریداری می کنند .دراین موارد برای سازمان مهم است که
عالوه بر آگاهی از انتظارات مشتری هدف  ،از انتظارات دالل نیز آگاهی
داشته باشند.
مثال  :مشتریان تلفن همراه
ت ) مشتریان بالقوه آنهایی هستند که عالقمند به محصوالت سازمان هستند
 ،اما هنوز محصول را نخریده اند  ،انتظارات اینگونه مشتریان ممکن است
تحت تاثیر تصور سازمان قرار گیرد زیرا آنها هیچ تجربه ای در معامله با
سازمان ندارند.
ث ) مشتریان از دست رفته آنهایی هستند که پیش از این محصول سازمان
را خریداری نموده اند اما خرید بیشتر را متوقف کرده اند  .در اینگونه موارد
سازمان باید در جستجوی درك دالیلی برای تغییر در ترجیح مشتری باشد.
C-3کمک هایی برای درك انتظارات مشتری
مسئولیت سازمان درك انتظارات مشتری و برگردان آن به الزامات است .
سازمان با در نظر گرفتن موارد زیر می تواند به درك عمیق تری از انتظارات
مشتری برسد:
نقشی که توسط مشتری در طراحی و تحویل محصول ایفا می گردد ( در
صورت کاربرد) اطمینان از اینکه بازخورد مشتری به نحوی طراحی شده باشد
که اطالعات درباره انتظارات مشتری و ارزش تلقی شده از محصول تحویل
داده شده را آشکار سازد.
نقش طرف های دیگر ( برای مثال یک تحویل دهنده شخص ثالث یا یک
شریک یا هردوی آنها ) که ممکن است در رضایت مشتریان تاثیر بگذارند.
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شركت فرايند بهبود پارسيان
معرفي شركت فرآيند بهبود پارسيان
شركت فرايند بهبود پارسيان با اتكاء به تجربه 15
ساله خود در زمينه مشاوره و آموزش سيستمهای مديريتي
و ساير خدمات مرتبط با استفاده از دانش و تجربه
متخصصان و اساتيد دانشگاهي فعاليت مينمايد .اين
شركت با اجرای بيش از  500پروژه اجرايي در سازمانهای
ايراني و برگزاری بيش از  1000دورهای آموزشي مختلف،
همكاری خود با گروهي از مشاوران بينالمللي و اساتيد
دانشگاهي از سال  1383شروع نموده است.
 )1مشاوره سيستمهای مديريتي
الف( توسعه كسب و كار:
برند سازی و مديريت برند
توسعه بازار
مهندسي فروش و بازاريابي
عارضه يابي
چرخه بهره روی
سيستم مديريت منابع انساني
سيستم نظام انگيزشي (پاداش و تنبيه بر
اساس عملكرد پرسنل)
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پياده سازی 6δ
سيستم مديريت بازار
برنامه ريزی استراتژيك
ارزيابي عملكرد سازمان/واحد/فرد
مشاورههای مالياتي
حسابداری و حسابداری صنعتي
شناسايي و بهبود فرآيند ها
BPMN
ب( استانداردهای مديريت كيفيت
سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015
سيستم مديريت رضايت مندی مشتريان

ISO10001,2,3,4
سيستم مديريت كيفيت

(نفت،

گاز،

پتروشيمي) ISO/TS29001
سيستم مديريت كيفيت (صنعت خوردو)

IATF16949
سيستم مديريت كيفيت (تجهيزات پزشكي)
ISO13485
ج ( استانداردهای ايمني و بهداشت حرفه ای
سيستم

مديريت

محيط

زيست

ISO14001:2015
سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه ای
ISO450001:2018
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سيستم مديريت ايمني ،سالمت و محيط
زيست HSE
د ( ساير
سيستم

مديريت

ISO27001
سيستم

امنيت

مديريت

اطالعات
آموزشي

ISO10015:1999
سيستم مديريت آزمايشگاه ISO17025

سيستم مديريت آموزشي IWA2
سيستم مديريت مالي RF9000
مدل تعالي سازمان EFQM
سيستم مديريت اطالعات MIS
سيستم PM
سيستم مديريت پروژه و كنترل پروژه
مشاوره و پياده سازی ابزارهای كيفيت

)…(SPC,MSA,FMEA,COQ,5S.CIP,
CRM
استاندارد فني محصول
گواهي فني

CE MARK
تحقيقات در خصوص منابع انساني ،بازار،
شاخصهای كليدی و...
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ه ( مديريت پروژه
مشاوره

سيستم

ISO21500
سيستم
مشاوره

مديريت

پروژه

مديريت

پروژه

ISO10006
مشاوره سيستم مديريت پروژه PMBOK

 )2آموزش:
نام دوره
و

مباني
مديريت

مبنای

نام دوره
آشنايي

با

كيفيت

بر

استاندارد

ISO9001
سيستم مديريت پروژه
بر

اساس

ISO

افزار

PRIMAVERA
مباني

و

مميزی داخلي سيستم

تشريح معيارهای مدل

9001

EFQM

مديريت كيفيت ISO
تحليل

تجزيه

اندازه

سيستمهای
گيری MSA

10016
نرم

نام دوره

آشنايي

مميزی داخلي سيستم
مديريت محيط زيست

تعالي سازماني

كارگاه تدوين اظهارنامه
بر مبنای مدل EFQM
ترتيب ارزيابي EFQM

ISO 14001
با

مديريت محيط زيست بر

طراحي

مبنای استاندارد ISO

DOE

آزمايشات

مديريت استراتژيك

14001
هزينه كيفيت COQ

شناسايي و ارزيابي
امنيت

خطرات

اطالعات و پايه اثرات
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مباني
مديريت

آشنايي

با

ايمني

و

بهداشت

شغلي

OHSAS
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مهندسي فروش و
بازاريابي

معماری سازماني

18001
مديريت

بر

پروژه

اساس ISO 21500

مديريت

پروژه

با

حسابداری صنعتي

كارگاه آموزشي طراحي
ساختار

شكست

كار

WBS
كاربرد

اكسل

در

مديريت
مستند سازی سيستم
مديريت يكپارچه IMS

برندينگ

های

رفتار

مباني و مستند سازی
مديريت

سيستم

وری

آزمايشگاه

كيفيت

مميزی داخلي

و

ISO

17025
و

آشنايي

با

مديريت كيفيت توليد
كنندگان تجهيزات ISO
13485

SQFE

مباني آشنايي با سيستم
دوره تخصصي آمادگي
آزمون حرفه ای مديريت
پروژه PMP

∂6
مباني و آشنايي با
مديريت ايمني غذا بر

مبنای

CRM & CSM

مديريت كيفيت

مديريت چرخه بهره

كيفيت

گيری رضايت مشتری

سيستم

مديريت

مهندسي

و سيستم پايش و اندازه

تجزيه و تحليل و طراحي

سازماني

مباني تشريح الزامات و

مباني

با

استاندارد PMBOK

مديريت مالي

ابزار

آشنايي

مفاهيم

مديريت ارتباط با مشتری

استاندارد

مديريت

نگهداری

و

تعميرات
برنامه ريزی و زمانبندی
نگهداری تعميرات

ISO 22000
مباني،مستند سازی و
مميزی داخلي سيستم
مديريت كيفيت آموزش
و شيوه های نوين نياز
سنجي ISO 10015
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شاخص

كليدی

های

عملكرد

تضمين

مديريت
كيفيت

كارآفريني
كارگاه
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تخصصي

افزار

نرم

SPSSدر

مديريت

حل مساله بر اساس

تكنيك TRIZ

مديريت سيستم بهره
وری

اطالعات ISO 27001

مديريت مالي برای

كار

مديران غير مالي

آفريني افراد در گروه

كارگاه

Primavera

P6
v8.3
مديريت

فرهنگ

سازی

تحول سازماني
خلق

سازمان

های دولتي
تكنيكهای

مديريت دانش

نرم افزار MINI TAB

نرم افزار MSP
اصول و فنون مذاكره

يادگيرنده در سازمان

عملكرد

گروهي

و

نقش

تخصصي

آموزش نرم افزار

نحوه
بهبود فرايند ها

سيستم مديريت امنيت

ارزيابي

پرسنل

و

كارگاه تخصصي آموزش
نرم افزار ليزل
اصول مديريت

سازمان
مديريت زمان

مديريت بحران

آناليز حاالت بالقوه و

كنترل آماری فرايند

تاثيرات آن FMEA
شناسايي

و

ارزيابي

جنبه های زيست محيطي
و پايه اثرات آنها
نظام

مديريت

با

مهندسي فكر

مفاهيم

ERPو مكانيزم پياده
سازی در سازمان های

فرايند

تاييد

قطعات

توليدی PPAP

دولتي
ايمني

بهداشت و محيط زيست
HSE

SPC
آشنايي

مديريت استرس

تجزيه و تحليل و
طراحي سيستم
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الزامات

تشريح
HACCPدر

صنايع

غذايي

ISO10004:2018
بااصول

آشنايي

RRPدر صنايع غذايي

ارزيابي عملكرد سازمان

مباني مستند سازی و

مميزی داخلي سيستم
مديريت كيفيت ويژه
پيمانكاران

نفت

گاز

طراحي سيستم های
منابع انساني

سازمان شاد و موفق

پتروشيمي
ISO/TS29001
اصول

كاليبراسيون

تجهيزات اندازه گيری
تكنيك حل مساله PS

مديريت

سيستم
رضايتمندی

مشتری

ISO 10002
مصاحبه گزينش
جذب نيروی انساني

و

مديريت منابع انساني
HRM
توليد ناب

LEAN

PRODUCTION

و طرحريزی و اجرای كليه دوره های آموزشي در حوزه
مهندسي صنايع ،مديريت و سرمايه گذاری مطابق با نياز
كارفرما.
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