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 دانشگاه مهر اروند آبادان

 1395آبان 

 :  تهیه کنندگان 

 نادر دغاغله

 میثم دریس

 رضا جانزینی  

 

 کارشناسی ایمنی در بهداشت  : رشته 

HSE 



 کسی که شکایت می کند دنبال چیست؟

 :در این فصل به بررسی نکات زیر خواهیم پرداخت

 .اولویت های کلیدی مشتریان هنگامی که شکایت می کنند-

 .بنگاه های اقتصادی تا چه اندازه توقعات آنها را براورده می کنند-

 جبران مال و سایر اشکال جبران خسارت-

 

-  

 



 شکایتم مربوط می شد به چکی که بانک مبلغ اشتباهی در . اخیرا سر قضیه ای به بانک شکایت کردم

پوند برای پنجره پاک کن نوشته بودم، اما مشخص شد که 54این چک را به مبلغ . ازایش پرداخته بود

طبیعتا به من اطالع داده شد و فورا با من تماس گرفتند تا ! پوند از حسابم برداشت شده 5400مبلغ 

من هم مانند مشتریهایی که شکایت می کنند دنبال راه حلی سریع بودم و این که شکایتم . شکایت کنم

می خواستم پولم به حسابم برگردد، از من عذرخواهی کنند و همدردی هم یادشان . را جدی بگیرند

بانک مربوطه که در وارد مبلغ اشتباه کرده بود پیشنهاد داد این وضعیت را همان روز اصالح . نرود

 !هفته طول کشید2متاسفانه بانک نتوانست به وعده هایش عمل کند و بازگشت پول به حسابم . کند

 

 وقتی مشتریان شکایت می کنند، چه چیزی برای آنها اهمیت دارد؟





 ما در جامعه ای زندگی می کنیم که سریعا در حال پیشرفت است و مردم توقع

مشتریان خواهان حل . روز هفته دریافت کنند 7ساعته را در هر  24دارند خدمات 

و فصل سریع شکایتهای خود هستند و می خواهند با آن دسته از بنگاه های 

وقتی از . اقتصادی سر و کار داشته باشند که سریع مسایل را حل و فصل می کنند

شکایت کنندگان درباره ی زمانبندی مورد توقع آن ها برای حل و فصل سریع 

ساعت  24از پاسخ دهندگان گفتند که می خواهند هر شکایت در % 80پرسیدیم، 

در واقع ، مطالعات بیشتر نشان می دهد که هرچه سرعت پاسخگوی . رسیدگی شود

 . زمان به شکایتی کمتر باشد ، فرد شاکی از نتیجه آن رضایت کمتری خواهد داشت

 حل و فصل سریع شکایات



توقع مدیریت از است عبارت شکایات، مدیریت ی زمینه در کلیدی آموزشی نکات از یکی بنابراین 
 که گفتند من به گرفتم تماس بانکم با وقتی .شکایت فصل و حل برای زمان مدت از مشتری
 نا نیفتاد وقتی و بیفتد روز همان اتفاق این داشتم انتظار شود، می رسیدگی روز همان شکایت

  محض به و تلفن طریق از سریعا کار شیوه نظر از الگو های سازمان الگو های سازمان .شدم امید
 مشتریان از %70 که دهد می نشان تحقیقات واقع در .گیرند می تماس مشتری با شکایت دریافت
 طریقی چه از خودشان که کند نمی فرقی .شود گرفته تماس تلفن طریق از ها آن با دارند تمایل

 تماس آنها با مشخص هویت با سازمان از فردی که است آن کار این مزیت .باشند کرده شکایت
 وضعیت درباره که دارد هم را فرصت این ، بعالوه کند می رسیدگی شکایاتشان به که گیرد می

 مدیریت فرصت گیرد می تماس مشتری با شرکت طریق از که شخصی دهد توضیح شکایت
 دست به را آن فصل و حل و شکایت به جامع رسیدگی برای الزم مدت ی درباره مشتری توقعات

 است؟ معقول چقدر کند، بررسی را شکایتی سریعا اینکه بر مبنی شرکت از ما توقع .آورد می
 اختیار در مساله فصل و حل برای شرکت که دارد منابعی میزان و شکایت پیچیدگی به بستگی

  ، سازمان اینکه گرفتن نظر در بدون ، امور سایر بر باید شکایتها به رسیدگی من نظر به . دارد
   .باشد داشته اولویت خیر، یا دارد شکایت به رسیدگی ویژگی و متمرکز واحد

 تماس با مشتری 



 صحبت کردم ، بدین معنی که « انحراف مضاعف»در فصل قبل درباره ی

چون مشتریان نمی توانند در اولین مرحله مشکل خود را حل و فصل کنند، در 

مشتریانی که شکایت می . اینترنت درباره ی شرکت به انتقاد منفی می پردازند 

کنند این فرصت را به سازمان می دهند تا اوضاع را روبراه کنند با وجود این ، 

از % 44. بار فرصت دارد این کار را به نحوی عالی انجام دهد1سازمان فقط 

بار به کسب 2مشتریان، قبل از اینکه سراغ کسب و کاری دیگری بروند ، فقط 

خلف وعده یا عدم موفقیت . و کاری فرصت می دهند تا مشکلی را برطرف کنند

پوندی که من انتظار داشتم به  5400مانند مثال )در مدیریت توقعات مشتری 

 .  قرار می گیرند « انحراف مضاعف» در مقوله ای ( حسابم واریز شود

 انحراف واحد



 بعد از شکایت مهمترین مساله ای که می تواند باعث شود مشتری به فکر

رویگردانی از یک شرکت شود ، بی تفاوتی کارمند خدمات مشتری شرکت 

بنابراین، مهمترین کاری که سازمان هنگام دریافت شکایت از مشتری . است

انجام می دهد این است که به مشتری این احساس را بدهد که قدرش را می 

اتومبیل را در . اخیرا اتومبیلم را بردم تا دو الستیکش را عوض کنم . دانند

وقتی برگشتم و فهمیدم دسته کلید . گاراژ گذاشتم تا بتوانند کارشان را تمام کنند

مسول گاراژ گفت دسته کلیدم را گم کرده اند و نمی . ماشینم گمشده، نگران شدم

توانند پیدایش کنند توصیه کردند به خانه برگردم و دسته کلید یدکی را بردارم و 

 .اتومبیل را ببرم

 جدی گرفتن شکایت



هر بار که مشتریان شکایت می کنند دو هزینه متقبل می شوند  : 

 هم هزینه اقتصادی شکایت و هم هزینه عاطفی. 

 در . از چشم انداز اقتصادی ، مشتریان زمان و انرژی خود را صرف شکایت می کنند
بعالوه، وقتی مشکلی برای مشتری پیش . برخی شرایط هزینه هایی را متقبل می شوند 

به عنوان مثال در مورد . می آید، هزینه عاطفی ناشی از این وضعیت نیز در میان است
تعمیرگاه اتومبیل، هرچهبیشتر کسانی که با آنها صحبت می کردم شکایتم را جدی نمی 
گرفتند ، از این وضعیت بیشتر عصبانی می شدم  مصمم می شدم که باید تعمیرگاه را 

 SOCAPمطالعه ی عواطف مصرف کننده توسط . مجبور کنم که مشکل را رفع کند 
به طور کلی ، در مقایسه با سودمندی »در استرالیا به این نتیجه رسیده است که ، 

حاصل از فراتر رفتن از توقعات ، عدم موفقیت در براورده ساختن توقعات، خسارت 
به هنگام رسیدگی عالی به شکایت مشتریان شاکی ، . «بسیار بیشتری به بار می آورد

مطالعه . آنها ابراز احساس اطمینان ، رفع نگرانی، سپاسگزاری و احترام می کنند
کسانی که هنگام شکایت تجربه ای پایین تر از سطح : مزبور به این نتیجه می رسد

رضایت بخش دارند احتمال کمتری دارد که رابطه ی اعتماد خود را با سازمان از نو 
 .  برقرار سازند

 هزینه عاطفی و اقتصادی شکایتها



شدیدا نگران بودم که . طرز برخورد تعمیرگاه فاقد همدردی و درک وضعیتم بود

کسی در تعمیرگاه کلیدهایم را دزدیده باشد و فهمیده باشد من کجا زندگی می کنم 

و احتماال اتومبیلم را بدزدد، اتومبیلی که بیمه خسارتی در ازایش نمی داد ؛ چون 

تحقیقات استروی درباره ی . اعتماد کرده و کلیدهایم را به تعمیرگاه داده بودم

اینکه وقتی افراد شکایت می کنند به دنبال چه چیزی هستند، حاکی از آن است 

 . که همدردی و عذرخواهی دو رفتار کلیدی هستند که مشتریان انتظار دارند

 

 همدلی و عذرخواهی 



 پس بنگاه های اقتصادی از نظر طرز برخورد با شکایت های مشتریان تا چه

اندازه ای توقعات مشتری را براورده می کنند؟ در مطالعه ای که انجام داده ایم، 

 :  توقع مشتریانی که شکایت می کنند درصدر توقعات قرار دارند 4

حل و فصل سریع 

 جدی گرفتن شکایت 

 همدردی 

 عذرخواهی 

 برآورده ساختن توقعات



 پاسخ دهندگان مطالعه ی ما طرز برخورد با شکایت خود را با استناد به دالیل زیر رتبه
 :بندی کردند 

صراحتا ابراز کردند که مشکل را می فهمند. 

گوش دادند، فهمیدند و فورا وارد عمل شدند  . 

وقتی ابراز نارضایتی کردم حرفم را جدی گرفتند. 

همه مسایل را حل و فصل کردند. 

 سریعا به من پاسخ دادند. 

 حل و فصل شکایتم خیلی طول کشید . 

گوش کنند و درک وضعیت شخصی من انعطاف پذیرتر باشد. 

شکایت را جامعتر پیگیری کنند. دقیقتر بررسی کنند. 

حاضر به پذیرفتن خطای خود باشند. 

در وحله ی اول مساله را جدی تر بگیرند و به وعده ای که دادند عمل کنند  . 

بگویند در آینده و در نتیجه ی شکایت قصد چه تغییری دارند. 

 رسیدگی عالی به شکایت چه مشخصاتی دارد؟



 حتما متوجه شده اید که یافته های تحقیقات ما حاکی از آن است که تعداد اندکی

در نتیجه ی شکایت خود ( جبران خسارت)از مشتریان انتظار جبران مالی 

 . دارند

 نشان می دهد همانطور که مطالعه ی مزبور % 15نظرسنجی ما این اقلیت را

نشان می دهد ، ابراز همدردی و عذرخواهی غالبا برای مشتریان اهمیت بیشتر 

کشورهای مختلف و دستگاه های نظارتی گوناگون آیین نامه هایی درباره . دارند

 . ی تناسب خسارت اعطایی دارند

 با وجود این، تمایل غالب این است که اگر مشتری شکایت کند و تقصیر متوجه

سازمان باشد ،مشتری باید در وضعیتی قرار گیرد که در صورت عدم وقوع 

بعالوه ، رسیدگی کنندگان به شکایت باید . خطا در آن وضعیت قرار می داشت

میزان ناراحتی عاطفی و زحمتی را در نظر بگیرند که مشتری متحمل شده 

 .است 

 پول چه می شود؟



 شاید سازمان شما دستورالعملی دارد که می توانید درباره ی انواع مشابه

شکایتهای متداول و اقدامی که در گذشته صورت گرفته به این راهنما مراجعه 

 .کنید

 اساسا شرایط هر شاکی متفاوت خواهد بود و باید به سازمان ها از لحاظ اتخاذ

الزم است رسیدگی کننده . رویکردی تعمیم یافته به جبران خسارت هشدار دهم

به شکایت ارزیابی کند کلید موضوع این است که با هر مشتری به عنوان یک 

 . فرد برخورد کنید و جبران خسارت را منصفانه به کار بگیرید

 همچنین من همیشه حرف مشتری را درباره ی یا پولی که صرف تالش برای

حل و فصل شکایت کرده اند می پذیرم مگر اینکه شواهدی داشته باشم که خالف 

 . آن را نشان دهند

 

 

 هنگام پیشنهاد جبران خسارت چه مسایلی را در نظر داشته باشیم؟



 اگر خطایی مرتکب شده اید و شکایت مشتری را تاکید می کنید ، بسته به شرایط

 :  چهار گزینه برای نحوه ی رفع خسارت داریدکه عبارتند از 

تعویض یا معاوضه 

جبران ضرر و زیان 

استرداد وجه 

پرداخت غرامت 

 انواع جبران خسارت مالی و غیر مالی 



 جبران ضرر و زیان . گونه ی دیگر جبران خسارت جبران ضرر و زیان است

پرداخت هایی است در قبال هزینه های خارجی که مشتری در نتیجه ی خطای 

سازمان متحمل شده است لذا به عنوان مثال وقتی من شکایت کردم که تعمیرگاه 

دسته کلید اتومبیلم را گم کرده، باید تاکسی می گرفتم و به خانه می رفتم و 

 .  کلیدهای یدکی را برمی داشتم

 پرداخت ضرر و زیان شامل هزینه های طرف ثالث و همچنین هزینه های

 . جابجایی و هزینه های تماس های تلفنی می شود

 گزینه دیگر در صورت موجه بودن شکایت و خطای سازمان پیشنهاد پرداخت

این پیشنهاد می تواند پرداختی مالی یا هدیه ای به مشتری باشد که . غرامت است

 . مزاحمت یا ناراحتی مشتری از وضعیت شکایت را تصدیق می کند



 برای اطمینان از اینکه اقدام کافی برای حل مسله صورت گرفته است بنابر خط

 :مشی رضایت مشتری رضایت فدرال اکسپرس ، کارمندان باید

به هر اقدامی برای حل مسایل مشتری دست بزنند 

سریعترین و کارآمدترین تحویل را ترتیب دهند 

در صورتی که قصور از طرف فدکس باشد اقدام به استرداد وجه نمایند  . 



 رسیدگی کنندگان به شکایت غالبا غرامت و نشانه های حسن نیت را با هم اشتباه می

 . گیرند 

 به عنوان مثال ممکن است مشتری شکایت کند و شما پس از بررسی متوجه شوید که

 . چرا که شرکت قصوری نکرده است . شکایت او موجه نیست

 بکارگیری منصفانه جبران خسارت می تواند برای بسیاری از شرکت ها مسیله ی

 .  بزرگی باشد

 یکی از راه های تضمین این حق ، تدوین خط مشی صریح درباره ی جبران خسارت و

. آموزش کارمندان رسیدگی به شکایت در خصوص به کارگیری این خط مشی است

تایید اقدام جبرانی یا اصالحی صورت گرفته از طریق تلفن و همین طور به صورت 

 .مکتوب برای مشتری ، از نظر اهداف حقوقی و نظارتی اهمیت دارد

 اگر انواع مختلفی از جبران خسارت را بکار بگیریم، بخشهای تشکیل دهنده ی آن را

از هم تفکیک کنید؛ به عنوان مثال ، بانک بخاطر خطایی که در حساب من مرتکب شده 

 . بود هم وجه را به حساب من مسترد کرد و هم ضرر و زیانی پرداخت نمود

 نشانه های حس نیت



 اگر سازمان شما از کیفیت تمام جوانب خدمات خود اطمینان دارد شاید بخواهید

پیشنهاد گارانتی خدمات بدهید تامین کنندگان خدمات گارانتی هایی به مشتریان 

خود ارایه می دهند که استرداد وجه یا پرداخت ضرر و زیان در صورت 

 .  براورده نشدن شرایط خاصی را تضمین می کند

 گارانتی های خدمات



 هنگامشکایات مشتریان توقع دارند: 

 بتوانند از هر طریقی که خودشان ترجیح می دهند با سازمان تماس بگیرند  . 

 سریعا به شکایات آن ها رسیدگی شود و در اغلب موارد سازمان ها با آنها تلفنی

 .  تماس بگیرد

با کسی سر و کار داشته باشند که نشان می دهد مشکل را فهمیده است. 

با کارمندی حرفه ای و مودب سر و کار داشته باشند. 

 با او مانند یک انسان منصفانه رفتار شود نه مثل یک شماره. 

 بدانند که سازمان در نتیجه ی شکایت ها به اقدام اصالحی زده است. 

 فهرست بازبینی رسیدگی به شکایات 



1-  حل و فصل سریع 

2-  جدی گرفتن شکایات 

3-  همدردی 

4-  عذرخواهی 

 خالصه فصل سوم 

 : رتبه بندی
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