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استاندارد حل و فصل شکایات بیرون از سازمان

وارینگهدبهرهبرداری،توسعه،طراحی،برنامهریزی،برایسازمانهابرایراراهنماییهاییسنداین

هارائخدماتومحصولبهمربوطشکایاتبرایکارآمدومؤثرخارجیاختالفاتحلوفصلبهبود

.آوردمیفراهمراجبرانراهاختالفحلنکنند،برطرفراداخلیشکایاتسازمانهاکهزمانی.میدهد

وزمانبرروشهایبهنیازبدونکرد،حلسازمانداخلدرموفقیتبامیتوانراشکایاتاکثر

.بیشترخصومتآمیز
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دامنه کاربرد-1

:استاجراقابلزیرمواردبرایسنداین

حلفرایندیاشکایاتبهرسیدگیروند،سازمانخدماتومحصوالتبهمربوطشکایات

.اختالف

تجارتازناشیمواردازجمله،فرامرزییاداخلیتجاریفعالیت هایازناشیاختالفاتحل

.الکترونیکی
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دامنه کاربرد-1

نظرردارائهشدهخدماتومحصوالتیاآن،اندازهیانوعازصرفنظرسازمانیهراستفادهبرایسنداین

:میپردازدزیرمواردبهوگرفتهشدهاست

اختالفحلدرسازمانهامشارکتچگونگیوزمانتعیینراهنمای.

آنهاخدماتازاستفادهوارائهدهندگانانتخابمورددرراهنمایی.

سازمانداخلدرکافیمنابعاستقرارواختالفاتحلوفصلبهتعهدوارشدمدیرانمشارکت.

قابلدسترسوشفافمناسب،عادالنه،مناقشهحلبرایضروریموارد.

،اختالفحلروندبهبودوارزیابینظارت.
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دامنه کاربرد-1

رایبراخدماتیامحصوالتکهافرادیوسازمانیکبیناختالفحلبرایبهویژهسنداین∎

.داردکاربردخردکسب وکارهاییا،میکننداستفادهیاخریداریخانگییاشخصیاهداف

این.نداردکاربرداستخدامی،اختالفاتماننداختالفات،دیگرانواعحلمورددرسنداین∎

.نمیکندصدقسازمانیکدرونشکایاتبهرسیدگیمورددرامر
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مراجع-2

.واژگانومبانی–مدیریتکیفیتسیستمهای،9000:2015ایزو

اصطالحات و تعاریف-3

.سازمانیمتشکلازسازمانهایاافرادعضو: اتحادیه-3-1

.شخص،سازمانیانمایندهایشانکهشکایتیرامطرحمیکند: شاکی-3-2

یدگیبهبیاننارضایتیازیکسازماندرارتباطبامحصولیاخدماتآن،یافرآیندرس: شکایت-3-3

.شکایات،کهدرآنپاسخیاحلشکایاتبهطورصریحیاضمنیانتظارمیرود

یاشخصیاسازمانیکهکاالیاخدماتموردنظریاموردنیازخودرادریافتمیکند: مشتری-3-4

.میتوانددریافتکند
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اصطالحات و تعاریف-3
.برداشتمشتریازمیزانیکهانتظاراتویبراوردهشدهاست: رضایت مشتری-3-5

.تعاملسازمانبامشتریدرطولچرخهعمریکمحصولیاخدمات: خدمات مشتری-3-6

.اختالفنظرناشیازشکایتارائهشدهبهارائهدهنده: اختالف نظر-3-7

.برایکمکبهطرفینتعیینشدهاست DRPفردیکهتوسطارائهدهنده: حل اختالف-3-8

.کارکنان،داوطلبان،پرسنلقراردادی:مثل

شخصیاسازمانیکهفرایند: یا ارائه دهنده فرآیند حل اختالف DRPارائه دهنده-3-9

.حلاختالفخارجیراتامینوادارهمیکند

.نظراتوابرازعالقهبهیکمحصول،خدماتیاروندرسیدگیبهشکایات: بازخورد-3-10

گیردیافردیاسازمانیکهمیتواندتاثیربگذارد،تحتتأثیرقرارب: طرف عالقه مند یا ذینفع-3-11

.فکرکندتحتتاثیریکتصمیمیافعالیتقرارمیگیرد

یشخصیاگروهیازافرادکهوظایفخاصخودرابامسئولیتها،اختیاراتوروابطبرا: سازمان-3-12

.دستیابیبهاهدافخوددارد
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اصول راهنما-4

4-1-عمومی

.استآندرمندرجراهنمایاصولبهپایبندیاساسبراختالفکارآمدوموثرحل

4-2-تعهد

.باشداختالفحلاجرایوتعریفبهمتعهدجدیبهطوربایدسازمان

4-3-پاسخگویی

.کندرسیدگیرااختالفحلمشتریانانتظاراتونیازهابهتوجهبابایدسازمان

4-4-اطالعاتیکپارچگی

نندهگمراهکداردصحتواستدقیقاختالفاتشحلبهمربوطاطالعاتکهکندحاصلاطمینانبایدسازمان

.هستندمفیدومعنیدارکامل،درست،،مربوطجمعآوریشدهدادههایونیست
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اصول راهنما-4

4-5-مسئولیت پذیری

حلابرابطهدرانجامشدهاقدامات)باشدپاسخگوآنهامورددرگزارشدهیوتصمیمگیریهابرایبایدسازمان

.(اختالف

4-6-مشارکتبرایرضایت

بربایدشرکتبرایرضایت.باشدداوطلبانهبایدسازمانتوسطارائهشدهاختالفاتحلدرشاکیانمشارکت

خدماتومحصوالتازکهاستفردیمشتریکههنگامی.باشدممکننتایجوفرآینددرکوکاملدانشاساس

آنهاافتدریبرایالزمشرطنبایدمشارکتازرضایتمیکند،استفادهآنازیامیکندخریدشخصیصورتبه

.باشد

نوطممیتواندهمچنینباشدتجارتدرالزمشرطمیتوانداختالفحلدرمشارکتبرایرضایت:توجه

.باشدمختلفموارددرقانونیمختلفالزاماتبه
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اصول راهنما-4

4-7-دسترسی

.باشدآسانبایداختالفحلفرآیندازاستفادهویافتن

4-8-مناسب بودن

رایبموجوددرمانیراهکارهایآنپتانسیلوشدهاستپیشنهاداختالفطرفینبهکهاختالفحلروشنوع

.باشداختالفماهیتبامتناسببایدشاکی،

4-9-انصاف

.بپردازداختالفحلبهصادقانهومنصفانهحلبهمنظوربایدسازمان

4-10-شایستگی

امانجبرایالزمتجربهوآموزشمهارت ها،ویژگی ها،دارایبایداختالفحلارائهدهندگانوسازمانپرسنل

.باشنداختالفحلزمینهدرخودمسئولیتهای

11



اصول راهنما-4

4-11-به موقع بودن

.شودنجامابه سرعتممکناستکهآنجاتاواختالفماهیتبهتوجهبابایداختالفحلاستفادهموردفرآیند

4-12-محرمانه بودن

.شودافشااینکهمگرشود،محافظتومحرمانهبایدشخصیشناساییقابلاطالعات

4-13-شفافیت

رائهامردموسازمانهاشاکیان،برایبایدآنعملکردوارائهدهندهاختالف،حلفرایندمورددرکافیاطالعات

.شود

4-14-توافق نامه

.شودانجامطرفینتوافقبابایداختالفحلفرایند
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اصول راهنما-4

4-15-ظرفیت

وموثرورطبههمچنینوباشدمتعهدآنهابهوگیردقرارآنهااختیاردراختالفاتحلبرایبایدکافیمنابع

.شودمدیریتکارآمد

4-16-بهبود

.باشددائمیهدفیکبایداختالفحلفرایندکاراییواثربخشیافزایش

4-17-مشتری مداریرویکرد

.باشدداشتهاختالفحلبارابطهدررامشتری مداریرویکردبایدسازمان
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چارچوب حل اختالف-5

زمینه سازمان-5-1

زمینهبایدسازمان،فرآینداختالفحلبهبودونگهداریبرداری،بهرهتوسعه،طراحی،ریزی،برنامهدر

:بگیردنظردرزیرمواردباراخود

تیابیدسدرآنتواناییبرکههدفسازمانبهمربوطداخلیوخارجیمسائلبهپرداختنوشناسایی☻

.میگذاردتأثیراختالفحلاهدافبه

.هاآنانتظاراتونیازهابهرسیدگیواختالفحلفرایندبامرتبطذینفعطرفهایشناسایی☻

ورونیبیمسائلگرفتننظردرباوآن،کاربردوحدودجملهازاختالف،حلفراینددامنهشناسایی☻

.شدذکرباالدرکهذینفعاشخاصنیازهایوداخلی
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چارچوب حل اختالف-5

تعهد-5-2

ارآمدکوموثراختالفحلفرایندشودمتعهدبایدسازمانونشاندهندراخودرهبریبایدارشدمدیران

.باشدسازماناختالفحلبامطابقو

یرهبر.میدهدترویجونشاندادهراامراینعالیمدیریتکهاستبرخوردارویژهایاهمیتازخطمشی

.باشدمفیدمیتوانداختالفحلبهابهامبدونتعهدوقوی

اختالفحلسیاست-5-3

سیاستایجاد-5-3-1

سیاستبررسی-5-3-2

خط مشیسازگاری-5-3-3

برترمدیریتمسئولیت های-5-3-4
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عمومی-6-1

ایجادشاملاین.دهدتوسعهوطراحی،برنامهریزیرااختالفحلکارآمدوموثرفرآیندیکبایدسازمان

سایرومشتریانتصوراتوانتظاراتبایدسازمان.استاختالفحلفرایندبرایالزمرویههای

مهنگااختالفحلبهمربوططرفیناحتمالیفرصتهایوخطراتکند،درکرامربوطهعالقهمندان

.کندبرطرفودرنظرگرفتهرااختالفحلفرایندازاستفادهوایجاد

اهداف-6-2

.کندتعیینآیددستبهاختالفحلبابایدکهرااهدافیبایدسازمان

ازتفادهاسبا.گیردصورتنیزآنهاتحققوداشتهباشدمطابقتاختالفحلسیاستبابایداهدافاین

گیرندرارقبازبینیموردمنظمبهطوربایداهدافاین.باشدقابلاندازهگیریمناسب،عملکردشاخصهای

.شودروزبهلزومصورتدرو

برنامه ریزی، طراحی و توسعه-6
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فعالیت ها-6-3
تشخیص-6-3-1

طراحی-6-3-2

آزمایش-6-3-3

منابع-6-4

.آوردفراهمراکارامدوموثرزیرساختهایوبودجهمواد،اطالعات،پرسنل،مانندمنابعبایدسازمان

برنامه ریزی، طراحی و توسعه-6
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عملیات-7

عمومی-7-1

.کنداعمالموثروکارآمدعادالنه،صورتبهاختالفحلبرایراخودرویههایبایدسازمان

.کنندتنظیمراخودعملیاتیروشهایبایدسازمانوارائهدهندهلزوم،صورتدر

شکایتارجاع-7-2

.کنداعمالراارائهدهندهبهحلنشدهشکایاتارجاعروشبایدسازمان

.دهداعارج،نشدهاستحلداخلیطوربهوشدهرسیدگیادارهتوسطکهراشکایاتیمیتواندسازمان

.دهنداطالعسازمانبهشاکیانکهشودانجامشرایطیدرتواندمیهمچنینارجاع
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عملیات-7

اختالفاطالعیهیااخطاردریافت-7-3

.سازدمطلعرامربوطهپرسنلبایدسازمانشد،آغازاختالفحلکههنگامی

:ازندعبارتشوندمطلعتوانندمیکهافرادیسایرهستند،اختالفحلمسئولکهافرادیبرعالوه

ومشتریانهبخدماتشکایات،بهرسیدگی،تضمینکیفیتزمینهدرخاصیهایمسئولیتکهکسانی

.هستندحقوقیمسائل

سازمانپاسخفرمول بندی-7-4

اختالفارزیابی-7-4-1

اولیهموقعیتتوسعه-7-4-2
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عملیات-7

اختالفحل-7-5

تسهیل کنندهروش-7-5-1

تعیین کنندهومشورتیروش های-7-5-2

تسویه حساب-7-5-3

توصیهپذیرش-7-5-4

قطعیتصمیمبررسی-7-5-5

قطعنامهاجرای-7-6

.دهدانجاماستالزمآنانجامبرایکهرااقدامیهربایدسازماناختالف،حلازپس

.باشدسازگارتعیینکنندهیاتوصیهفصل،حلوباکهگردداجرانحویبهبایدقطعنامه
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عملیات-7

پروندهبسته شدن-7-7

ممکنسازمان،رسیدپایانبهرونداگریاشدهاستاجرارضایتبخشیبهطوراختالفحلکههنگامی

.سازدمطلعرامربوطهپرسنلوببندداختالفمورددرراخودپروندهخسارتجبرانبدوناست

.شودحفظپروندهبامطابقبایداختالفسوابقسازمانازخارجوداخلدر
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نگهداری و بهبود-8

نظارت-8-1

.کندثبتوجمعآوریراهمهنتایجوپیشرفتماهیت،بهمربوطاطالعاتبایدسازمان

ارزیابیوتحلیلوتجزیه-8-2

.ندکتحلیلوتجزیهآورد،میدستبهیاآوریجمعکهرااختالفحلاطالعاتمرتبطوربهبایدسازمان

اختالفحلفرایندازرضایتارزیابی-8-3

تصادفینجینظرسبهصورتمیتواندفراینداین.شوداقدامبایداقداماتازشاکیانرضایتمیزانتعیینبرای

.باشددیگرهایتکنیکوشاکیاناز
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نگهداری و بهبود-8

مدیریتمرور-8-4

عمومی-8-4-1

ورودی-8-4-2

خروجی-8-4-3

مستمربهبود-8-5

.بخشدبهبودرااختالفحلکاراییمستمربهطوربایدسازمان

پیشرفتهایوفرصتهاوخطراتبارابطهدرانجامشدهاقداماتاصالحی،اقداماتطریقازمیتوانرااین

.گرفتدرنظر..ونوآورانه
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