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 رضایت مشتری چه تعریفی دارد؟

تب کٌَى ثِ ایي هَضَع اًذیطیذُ ایذ کِ سضبیت هطتشی چِ تؼشیفی داسد؟ چگًَِ اًذاصُ گیشی هی ضَد؟ چگًَِ 

ایي سضبیت تبهیي هی ضَد؟ ٍ صذّب پشسص دیگش کِ ثبیستی سبصهبًْب ٍ ضشکتْبی اسائِ دٌّذُ هحصَالت ٍ 

 .خذهبت اص خَد ثپشسٌذ ٍدس پی یبفتي پبسخی هٌبست ثشای آى ثبضٌذ

 نبود شکایت

ثسیبسی اص . ٍقتی هطتشیبى ضکبیتی اص یک سبصهبى ًذاسًذ، افشاد آى سبصهبى دچبس اطویٌبى کبرة هی ضًَذ

ِ ّب ػجبستٌذ اص. سبصهبًْبی جْبًی ٍ هطَْس، ثِ ثشًبهِ ّبی جلت سضبیت هطتشی خَد هی ثبلٌذ ایجبد ۺ ایي ثشًبه

اهکبًبت ثشای ثشقشاسی توبس سایگبى تلفٌی دس ّش یک اص ضؼجِ ّب ثشای تسْیل استجبط هطتشی ٍ ثِ کبسگیشی 

کبسهٌذاى ثخص خذهبت هطتشی ثشای دسیبفت ایي توبسْب کِ هوکي است کبسهٌذ آهَصش دیذُ ای ثشای ایي اهش، 

 .ٍجَد داضتِ ثبضذ

اگش خَد سا جبی هطتشیبى سبصهبى ثگزاسین، چِ خَاّین کشد؟ حقیقت ایي است کِ ثیطتش هطتشیبى ًبساضی 

ثٌبثشایي تٌْب اثشات ًبضی اص . صیشا ثِ ساحتی هی تَاًٌذ ًیبصّبی خَد سا اص سقجبی هب تبهیي کٌٌذ. ضکبیت ًوی کٌٌذ

ِ این سضبیت هطتشیبى سا کست . اًتقبل ایي ًبسضبیتی ثشای هب خَضبیٌذ ًخَاّذ ثَد هوکي است تصَس کٌین تَاًست

کٌین، چشا کِ سکَت دس هقبثل ػولکشدهبى سا ًبضی اص ػذم اػتشاض هی داًین، اهب ثبیذ یبدآٍس ضذ کِ ّویطِ ّن 

سکَت ًطــبًِ ػذم اػتشاض ًیست، اتفبقبً ثبیذ ثِ ایي ضشة الوثل کــِ پطت ّش آساهص دسیب، طَفبًی است تَجِ 

 .کبفی ضَد

 مشتریان ناراضی، بی سروصدا نمی روند

اهب پژٍّص ّب . دسصذ، فقط سبصهبى سا تشک هی کٌٌذ ۹۶دسصذ اص هطتشیبى ًبساضی ضکبیت هی کٌٌذ ٍ  ۴فقط 

یک . دسصذ ثقیِ افشاد دسثبسُ احسبس ثذضبى گفت ٍگَ هی کٌٌذ ۱۵تب  ۱۰دسصذ، ثب  ۹۶ًطبى هی دّذ کِ ایي 

دسصذ اص هطتشیبى دیگش دسثبسُ خذهبت  ۲۳دسصذ ثب  ۹۶دسصذی اص ایي  ۱۳ثشسسی ًطبى دادُ است کِ یک گشٍُ 

 .ٍ تَلیذات ثذ سبصهبى گفت ٍگَ هی کٌٌذ



 گـروه انفورماتیـک آرا

     Ara Informatics Group 
 
 

 

 09152451541ۺ          ّوشاُ 0511 8697940ۺ تلفي 

 Info@arasoft.irۺ    پست الکتشًٍیک               www.AraSoft.irۺ سبیت 

اگش هب اص یک هحصَل، خذهبت، ثبًک، سستَساى یب حتی اص یک فیلن سیٌوبیی ًبساضی ثبضین، ۺ ثِ خَدهبى ثٌگشین

هؼوَالً ًضد تْیِ کٌٌذگبى آى هحصَل یب خذهبت ضکبیت ًوی کٌین؛ ثلکِ ًبسضبیتی خَد سا تٌْب ثب خبًَادُ یب 

خجشّبی ثذ ّن سشیغ اًتطبس هی یبثٌذ؛ چشا کِ اص سٍی غشیضُ خجشّبی ثذ سا . ّوکبساى هبى دس هیبى هی گزاسین

ثیطتش اص تؼشیفْبیی کِ اص یک تَلیذ یب خذهبت اسایِ هی ضًَذ، ثبٍس هی کٌین، ٍ ایي اًؼکبس سفتبس جبهؼِ، ًَػی 

ۺ ّوشاُ هی کٌٌذ، صفبتی، هبًٌذ« تشیي»تجلیغبتی کِ سٍصاًِ کبالّب ٍ خذهبت سا ثب صفت . سفتبس پیطگیشاًِ است

آى قذس صیبد است کِ جبهؼِ ثِ آًْب اّویت ًوی دّذ؛ اهب آهبدُ ضٌیذى  (…سشیؼتشیي، ثْتشیي، ًشهتشیي ٍ )

 .ػیت ّب ٍ ًقص ّبی تَلیذات، ثشای هشدم تَجِ ثشاًگیض است

ِ ّبی ثذهبى سا اص خشیذ کبالّب ٍ خذهبت ثِ ّوکبساًوبى اًتقبل هی دّین ثسیبس ضبّذ ثَدُ این کِ دس . هب تجشث

 .جوؼی، یک ًفش سخٌگَ هی ضَد ٍ داستبى ّبی ٍحطتٌبکی اصتَلیذات ٍ خذهبت ثذ سبصهبى ّب تؼشیف هی کٌذ

دسصذ دیگش یب ثیطتش صحجت هی کٌٌذ، ضبیذ کسبًی ّستٌذ کِ ثب  ۲۰دسصذ هطتشیبًی کِ ثب  ۱۳هی تَاى گفت 

اًتقبل ًظشّبی هطتشیبى ًبساضی، حتی ثِ . آًْب دس توبس ّستین ٍ ایي استجبط ثِ گزضتِ خیلی دٍس ثشًوی گشدد

 ۱۵تب  ۱۰ًفش ّن، ثِ قذس کبفی هطکل سبص است؛ اهب آیب هی تَاى هطوئي ثَد کِ هخبطجبى ثِ ّوبى  ۱۵تب  ۱۰

 ًفش ختن ضًَذ ٍ تؼذاد آًْب صیبد ًطَد؟

ثِ ػالٍُ دس ًقل . تجشثِ ًطبى هی دّذ کِ ثش تؼذاد ضًٌَذگبى افضٍدُ ٍ دس ًتیجِ ٍضغ ثذ هَجَد ثذتش هی ضَد

 .گفتِ ّب، ّش ثبس هطلجی افضٍدُ ٍ دس پبیبى ، هبجشا ثِ کلی دگشگَى هی ضَد

 شکایت های پنهانی

ثسیبس سخت ٍ ٍحطتٌبک است؛ ثِ ٍیژُ صهبًی کِ ًتَاًین هجذاء  (ضکبیت ّبی پٌْبًی)اًذاصُ گیشی ایي ٍضؼیت 

ضکبیت دسیبفت  ۲۰اگش سبصهبى هب دس یک هذت صهبى هؼیي تٌْب . ضکبیت ّبی هشدم سا اص خَدهبى سدیبثی کٌین

ًفشی کِ صحوت ضکبیت  ۴۸۰هطکل ایٌجبست کِ هطلجی دسثبسُ آى . هطتشی ًبساضی داسین ۵۰۰کٌذ، احتوبالً 

ًفش ثِ  ۴۸۰کشدى سا ثِ خَد ًذادُ اًذ، ًوی داًین؛ ٍ ایي دس حبلی است کِ طجق گضاسش هَسسِ پژٍّص ّب، ایي 

 ۵۰۰دسصذ اص ایي  ۵۰. ّضاس ًفش دیگش دسثبسُ تجشثِ ثذضبى صحجت هی کٌٌذ ۵ًفش ضبکی ثب ثیص اص  ۲۰ّوشاُ 
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ِ ای کِ اص  ۲۵۰ًفش، یؼٌی  ًفش ثِ طَس کبهل اص اظْبسات هٌفی دسثبسُ خذهبت ٍ تَلیذات هب تبثیش هی پزیشًذ، ثِ گًَ

 .خشیذ ٍ حتی فکشکشدى ثِ خشیذ تَلیذات هب صشف ًظش هی کٌٌذ

ًفش دیگش سا کِ ثی هشاجؼِ اص هب  ۲۵۰ضکبیت است ٍ  ۵۰۰ضکبیت ثِ ظبّش ثی ضشس، دس ٍاقغ  ۲۰ثٌبثشایي، آى 

ًفش آًْب دس سبصهبى  ۷۳۰هطتشی ًبساضی است کِ  ۷۵۰ضکبیت، ًوبیٌذُ  ۲۰ثجت . هتٌفشًذ، ضبهل هی ضَد

 .ًبضٌبختِ اًذ

هطلت تبسف آٍس دیگش ایي است کِ هذیشیت ثیطتش سبصهبًْب، دس هذت صهبًی هؼیي ٍ هطخص ثشای هثبل یک 

اگش تؼذاد ضکبیت ّبی سسیذُ ثِ سبصهبى تبى سا . ، یب یک فصل ایي ضکبیت ّب سا جذی ًوی گیشًذ ّفتِ، یک هبُ

 .دس یک سٍص ثشسسی کٌیذ، اص تؼذاد ضکبیت ّبی دسیبفت ضذُ دس سٍص حیشت خَاّیذ کشد

 

 


