چرخه ی رضایت مشتری و پارامترهای آن
خالصه  :چکیده :مشتری مداری ،افزایش رقابت ،تغییرات سریع فنآوری ،جهانی شدن و  ...مفاهیم جدیدی هستند که جهان
امروزی را به شدت تحت تأثیر خود قرار دادهاند؛ به گونهای که دیگر نمیتوان با اندیشه های قدیمی در جهان رقابت یا زندگی
کرد .هکس و مجلف 1 ،1995 ،Hax ,Majluf -امروزه سازمان اجتماعی به عنوان یکی از پیچیدهترین نظامهای شناخته شده در
معرفت بشری ارزیابی و طبقهبندی شده است .ایران نژاد پاریزی ،ساسان گهر 31،3،31 ،ما روزانه با سازمانهای متعددی در
تماس هستیم .به بیان دیگر مقدار قابل توجهی از وقت مردم به عنوان مشتری در سازمانها صرف میشود .رضاییان1 ،31،3 ،
از اینرو ضرورت دارد شیوههای اداره سازمانها به گونهای باشد که ضمن تأمین نیازهای انسانی ،سبب ایجاد رضایتمندی
مشتریان را فراهم آورد.
شماره 13 :
تاریخ 1393/10/20 :
موضوع  :مشتری مداری
متن  :چکیده :مشتری مداری ،افزایش رقابت ،تغییرات سریع فنآوری ،جهانی شدن و  ...مفاهیم جدیدی هستند که جهان
امروزی را به شدت تحت تأثیر خود قرار دادهاند؛ به گونهای که دیگر نمیتوان با اندیشه های قدیمی در جهان رقابت یا زندگی
کرد .هکس و مجلف 1 ،1995 ،Hax ,Majluf -امروزه سازمان اجتماعی به عنوان یکی از پیچیدهترین نظامهای شناخته شده در
معرفت بشری ارزیابی و طبقهبندی شده است .ایران نژاد پاریزی ،ساسان گهر 31،3،31 ،ما روزانه با سازمانهای متعددی در
تماس هستیم .به بیان دیگر مقدار قابل توجهی از وقت مردم به عنوان مشتری در سازمانها صرف میشود .رضاییان1 ،31،3 ،
از اینرو ضرورت دارد شیوههای اداره سازمانها به گونهای باشد که ضمن تأمین نیازهای انسانی ،سبب ایجاد رضایتمندی
مشتریان را فراهم آورد .مقدمه در عرصه رقابت جهانی بحث جلب رضایت و تکریم مشتری از قالب شعار و مزیتی برای سازمان
خارج و به ضرورتی در دامنه ی بایدها و نبایدهای سازمانی تبدیل گردیده است .در دنیای رقابتی امروز عصر سلطه بر مشتری
به پایان رسیده است و موفقیت سازمانها در گرو جلب رضایت و بهکارگیری اصول تکریم مشتری است .از اینرو ایجاد و
استقرار نظامهایی که سبب ایجاد و افزایش رضایت مشتری میشود در امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمانهاست.
کردنائیج ،دلخواه،8 ،31،3،ـ ،3سازمان هایی که به نیازهای مشتری و مشتریان خود بیاعتنایی میکنند و رویکرد محصول
محوری را پیشینهی خود میسازند از صحنهی رقابت حذف میشوند .از اینرو تکریم مشتری و مشتری مداری به عنوان سنگ
بنای نظریه های مدیریت نوین شناسایی شده است .باردی  2001،241 ،Bardy -مشتری و انواع آن مشتری کیست؟ در مسیر
تولید یک محصول یا خدمت از طراحی تا مراحل مختلف ارائه ،زنجیرهی طوالنی از فرآیندها و فعالیتهای مختلف وجود دارد.
هریک از این فعالیت ها توسط یک نفر یا گروهی از افرادانجام میشود و بازدهی این فعالیتها توسط فرد دیگری مورد استفاده
قرار میگیرد .دریافت کنندهی این بازده مشتری محسوب میشود که به عنوان مصرف کنندهی نهایی اطالق میشود(.هکس
و مجلف  82 ،1995 ،Majluf & Hax -مشت ری با مواجهه و احساس نیاز نسبت به یک محصول و یا خدمتی خاص با مراجعه به
سازمان یا شرکتی که ارائه دهندهی خواسته مد ّنظر وی هستند به تأمین نیاز خود میپردازد .البته منظور از مراجعه تنها
مراجعه ی حضوری و یا فیزیکی نیست .بلکه امروزه با توجه به دنیای مجازی پیش رو و الکترونیکی شدن امور ،مراجعه کنندگان
به سایت فروش محصول یا خدمت ،ارائه دهندگان درخواستهای فیزیکی و پستی ،بهرهگیران و متقاضیان فروش و ارائه
دهندگان الکترونیکی درخواست های خدمات همه و همه به عنوان مشتری سازمان تعریف می شوند .که به نحوی از خدمات و
محصوالت سازمان منتفع میگردند .رضاییان ،تقسیمبندی مشتری به لحاظ نحوهی حضور وی در فرآیندهای سازمان به شکل
زیر انجام میشود - 3 :مشتری حقیقی :افرادی که با ماهیت فردی و حقیقی خود در فرآیند تقاضا از سازمان شرکت میکنند .
 - 2مشتری حقوقی :افرادی که در چارچوب شخصیت های حقوقی در فرآیند تقاضا از سازمان ها شرکت میکنند - 1 .مشتری
سازمانی :مشتری از دیدگاه سازمان تولیدکنندهی کاال یا عرضهکنندهی خدمات به دو قسمت درون و برون سازمانی
تقسیم بندی شده است .مشتری خارجی همان مراجعین خارج از سازمان و مشتری داخلی در حقیقت ،کارکنان سازماناند که
در مورد آن ها ،رضایت مشتری به رضایت شغلی موسوم است( .فورنل  -1992،49 4 ،Fornell, C -مشتری جغرافیایی:
تقسیم بندی دیگری که برای مشتری مطرح شده است ،مربوط به محدودهی جغرافیایی است ،بدین ترتیب که مشتری موجود
در یک محدودهی جغرافیایی (محله ،منطقه ،شهر ،کشور) «مشتری داخلی» و خارج از محدودهی جغرافیایی مورد نظر،
«مشتری خارجی» نام دارند( .هکس ومجلف ،2 ،3881 ،تعریف رضایت مشتری بحث رضایت مشتری بیش از سی سال است
که در زمرهی مهمترین و رایج ترین مباحث مدیریتی قرار دارد .اما هنوز تعریف واحدی از آن ارائه نشده است .تایل ،Thiele,S.R -
 515 ،2004برخی از تعاریفی که برای رضایت مشتری ارائه شده  ،به شرح زیر است :ـ رضایت مشتری یک خروجی است که
حاصل مقایسهی عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی درک شده و هزینهای است که مشتری تحمل میکند( .چرچیل -
 491 ،1982 ،Churchill,G.Aـ رضایت مشتری عبارت است از؛ واکنش احساسی بعد از ارائهی خدمت که در نتیجهی
مقایسهی عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی بدست میآید .تایل 131، 2002 ،ـ رضایت مشتری به معنای رفع نیازها و تأمین
خواستههای متقاضی است( .بستر فیلد  1994،20 ،Besterfield -ـ رضایت یعنی لذت و شادی( .آرمسترانگ -
 - 9 ،2004 ،Armerstrong.Garyرضایت مشتری عبارت است از؛ ارزیابیهای وی از کیفیت کاال و خدمات( .فیجی کوا -
 57 ،2004 ،Fecikovaـ رضایت مشتری به معنای میزان تطابق عملکرد درک شدة یک خدمت با انتظارات وی است(.لیانگ-
 9 ،2004 ،Liang.c.jبا بررسی تعاریف یاد شده ،این نکته روشن میگردد که رضایت مشتری :یک فرآیند است ،بر حسب
ادراک افراد مختلف متفاوت است و حاصل مقایسهی عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی است .اهمیت رضایت مشتری
مشتریان راضی چه منافعی برای سازمان به ارمغان میآورند و چگونه سازمان میتواند به رضایت مشتری دست یابد؟
تحقیقات نشان میدهد که  81درصد مراجعه کنندگان در رابطه با رفتار بد و کیفیت نامطلوب خدمات و یا کاالها شکایت
نمیکنند .و 80درصد مراجعه کنندگان ناراضی تالش میکنند که حتیالمقدور برای بار دوم به سازمان مراجعه نکنند .هر
مشتری ناراضی ،ناراحتی خود را حداقل به  8نفر منعکس میکند و  31درصد مراجعین ناراضی ،نارضایتی خود را به بیش از 20
نفر انتقال میدهند .ویاللوبس 9 ،2000 ،Villalobos -مطالعات هایز و درج حاکی از آن است که معموال ً نگهداری مشتریان و

مراجعه کنندگان فعلی از پیداکردن مشتری جدید که دارای فرآیند پیچیدهای است و هزینهی باالیی دارد ،بسیار کم هزینهتر
است .مشتریان فعلی از قبل برای سازمان شناخته شدهاند و به آسانی میتوان با آن ها ارتباط برقرار کرد .یک مشتری وفادار
ممکن است در طول سالها ،ارتباطش را با سازمان حفظ کند .بهخصوص اگر این مشتری از طریق دریافت کاال یا خدمتی
باکیفیت که سازمان وعدهی تحویل آن را داده است ،تشویق شود .بنابراین ارتباط داشتن با مشتریان کنونی از جستجو برای
یافتن مشتریان جدید بسیار آسانتر و سودمندتراست( .هایز ودرج  4 ،1998 ،Dredge & Hayes -مطالعات نشان میدهد که
جذب یک مشتری جدید شش برابر پرهزینه برتر از نگهداری مشتریان فعلی است .ویاللوبس 878 ،2000 ،دانشمندان معتقدند
مفاهیم موفقیت سازمان و رضایت مشتری خیلی به هم نزدیک هستند .از آنجا که رضایت مشتری یکی از عوامل کلیدی
موفقیت محسوب میشود ،میتوا ن نتیجه گرفت که به منظور دستیابی به موفقیت ،سازمان باید مشتری راضی داشته باشد.
(کنجی وولیس  79 ،2000 ،Wallace &Kanji -سازمانی که رضایت مندی مشتری خود را از دست بدهد همچون سطل
سوراخی است که آب آن بیوقفه خالی میشود .در این حال سازمان بهطور مستمر در حال افول است .اگر سازمان بتواند با
اتخاذ تمهیدات و مکانیزمهای مناسب اوال ً از بروز نارضایتی مشتری جلوگیری کند و ثانیاً رضایتمندی آنان را به حداکثر ممکن
برساند زمانی طول نمیکشد که سازمان می تواند به سطح قابل قبولی از تعالی و بالندگی مد نظر خود نایل آید .تحقیقات
نشان میدهد که حفظ  1درصد از مشتریان ،سودی معادل  21تا  81درصد را در پی خواهد داشت( .واکر،2000 ،Walker -
12ـ )30مسلماً رضایت مشتری برای سازمان پیامدهایی به همراه دارد .که مهمترین آنها به شرح زیر است-3 :
وفاداری( )Loyaltyبه سازمان  - 2تبلیغ و توصیه به دیگران( )Recommendو ایجاد خوش نامی برای سازمان - 1کاهش
حساسیتها و  - 2کاهش زمینه های بروز و ایجاد تبلیغات منفی علیه سازمان(.فورنل260 ،1992 ،Fornell, C -ـ  21،پارامترهای
رضایت مشتری پارامترهای رضایت مشتری پاسخی است به این پرسش که مشتری چه میخواهد؟ لذا پارامترهای زیر به دور
از پیچیدگیهای زبان علمی ،به شرح زیر بیان میگردد - 3 :احترام  - 2ظاهر آراسته ،مرتب ،منظم و تمیز  - 1ارائهی خدمات مورد
نیاز مشتری  -2کیفیت خدمات  -1قیمت و بهای خدمات  - 1ارائه خدمات در حداقل زمان  - 7مالقات با ردههای باالی مدیریت -،
ایجاد تحو ل و تنوع در محیط کاری براساس پیشنهاد مشتری  - 8رضایت همکاران عامل اصلی برای رضایت مشتری است -30
ایجاد روح اعتماد و صداقت در کارجباری ،منتظری 18 ،31،2 ،نیاز مشتری وانواع آن نیاز مشتری عبارت است از هر نوع
احساس کمبودی که برای مشتری بهوجود میآید و او تالش میکند تا با بهرهگیری از استعداد و توانایی خود نسبت به رفع آن
اقدام نمایند .از آنجایی که نیاز مبنای رفتار مشتری در فرایند مراجعه و یا ارائهی درخواست از سازمان است ،طبقهبندی زیر را
که بیشتر به لحاظ مفهومی است ،ارائه میدهیم .3 :نیازهای حیاتی مانند هوا ،آب ،غذا  .2نیازهای اساسی ( مانند پوشاک و
مسکن)  .1نیازهای عادی  . 2نیازهای فردی مانند فکر کردن ،خوابیدن و  .1نیازهای اجتماعی  . 1نیازهای مادی نیازهای ملموس
 . 7نیازهای معنوی مانند آرامش ،عبادت رویکردهای شناخت نیازهای مشتری سازمانی امروزه باید قبل از اینکه مشتری نیاز
خود را مطرح سازد ،سازمان خود در جهت شناسایی و شناخت نیازها و خواستههای آنان پیشگام و نحوهی ارائهی بهتر از دید
و نگاه آنان را بشناسد .یک سری اصول کلی به عنوان رویکردهای شناخت نیازهای مشتری سازمانی وجود دارند .فهرست این
رویکردها به شرح زیرمیباشد - 3 :بحث و مراودهی مستقیم با مشتری -2 ،دریافت بازخورد از کارکنان شرکت یا سازمان-1 ،
تجزیه و تحلیل شکایات و اظهار نظرهای مشتریان -2 ،تحقیق درباره شرایط محیط درونی و بیرونی سازمان - 1 ،اجرای
برنامههای کارشناسی -1،سؤال کردن و نظرسنجی از طریق؛ پرسشنامه ،تلفن ،پست الکترونیکی و مصاحبه -7 ،بحث با
گروهها و واحدهای مختلف کاری - ، ،بررسی نگرشهای مشتری (خود مشتری پنداری) و  - 8بازدید مراجعه کنندگان مهم از
شرکت یا سازمان روس ،النگدن 233 ،2002 ،برنامههای حمایت از مشتری هرچند برنامههای حمایت از مشتری اقتضایی
هستند ولی عوامل ایجاد کنندهی آنها مواردی شناخته شده و حائز اهمیت می باشند.تأمین نیازهای اضافی مشتری بر ارزش
اصلی محصول یا خدمت میافزاید .تعدادی از مرسومترین و مهمترین برنامههای حمایتی از مشتری به شرح زیر میباشد :در
نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای مشتری ،مشخص ساختن استانداردهایی که سازمان بهکار میگیرد ،بازگرداندن پول و
هزینه های صورت گرفته در صورت عدم رضایت مشتریان ،نظارت بر حسن برخورد کارکنان با مشتریان ،ارائهی خدمات رایگان
اضافی ،کمک به مشتری و مراقبت از منافع او ،تهیه و تدوین منشور اخالقی مبین اصول و نحوهی تعامل و مراوده با مشتریان،
مستند سازی نحوهی ارائه ی خدمت به مشتری ،اطالع رسانی در ارتباط با نحوه ،زمان و چگونگی ارائه ی خدمات و موارد نیاز
مشتریان ،بهبود و اصالح روشهای ارائهی خدمات به مشتری از طریق اصول و معیارهای علمی ،نظرسنجی از مشتری
درجهت شناسایی خواستههای آنان و تبلیغ در مورد حمایتهایی که از مشتری بهعمل میآید .جباری ،منتظری18 ،31،1 ،
ضرورت ایجاد و استقرار یک مکانیزم بازخور از مشتری از آنجایی که نظرات مشتری میتواند مستقیماً ما را به عملکردی بهینه
راهنمایی کند ایجاد یک سیستم جهت بازخور مشتری ضرورت دارد .طی دو مرحله به شرح زیر تحقق این مهم را ممکن
می سازد :مرحله یک :استقرار یک مکانیزم بازخور مؤثر :این اقدام حاوی نکات مثبت زیر است :روش سودمندی برای اندازهگیری
عملکرد و تخصیص منابع ،سنجش عملکرد واقعی ،ابزاری برای تقویت شایستگی  ،تمرین مفیدی برای نزدیک شدن به مشتری
 ،وسیله ای برای جلوگیری به موقع از انحرافات عملکردی و معیاری مطمئن برای حصول اطمینان از اجرای درست برنامهها.
مرحله دوم :نحوهی دریافت بازخور از مشتری :برای این کار راه های مختلفی وجود دارد :گرفتن بازخور از طریق ارتباطات
مستقیم ،از طریق افرادی که دارای اطالعات وسیع و مبسوطی هستند ،از طریق روش گزارشدهی و یا استقرار تکنولوژی
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رضایت مشتری امروزه محققین اثربخشی تمام تکنیکها را نهایتاً به عامل انسانی نسبت میدهند ،به همین جهت اهمیت
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