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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "مهيار سياهوشي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  نامه تقدیم
 را آنچـه  هـر  تا اند داده من به را قدرت این همواره که کنم، تقدیم می عزیزم مادرم و پدر به را کتاب این
  .کنم انتخاب دارم حق و خواهم می که
 از بسـیار  هـا  سـال  ایـن  طـی  کهکنم،  تقدیم می مربیانی و مدیران اساتید، دوستان، همه به را کتاب این
  . کنم ترهموار را خود رشد و موفقیت مسیر تا کردند کمک و آموختم و گرفتم یادها  آن
 مـن  کنـار  در همیشـه  کهکنم،  تقدیم می ام تجاري شرکاي و مشتریان دانشجویان، همه به را کتاب این

 باشم داشته را سعادت و لیاقت این که امیدوارم و سته و بوده من حال شامل همیشه شانلطف و بودند
 برایتـان  و باشـم  خـدمت  در روز هـر  شما چون تگانیفرهیخ و عزیزان حضور و متعال خداوند یاري با تا

  .کنم خلق ،دارید لیاقت که را آنچه
  : از کنم می ویژه قدردانی
 دکتـر  رسولی، علیمحمد دکتر ،ساکی پرویز دکتر ،حیدرزاده کامبیز دکتر روستا، احمد پروفسور مرحوم

 سـرکار  حـدادیان،  فاطمه مهندس خانم سرکار ،حسینی شهرزاد دکتر احمدي، منیژه دکتر توکلی، میترا
 در نامشـان  کـه  عزیزانی تمامی و ایبل کارو کسب توسعه تیم در همراهانم زارع، رهبر پگاه مهندس خانم

  .  است هبود بخشاثر و رنگرپ کامالًها  آن يها آموزه ها سال این در قطعاً ولی ؛نیست خاطرم
  

  شما دوستدار
  سیاهوشی مهیار

  کارو کسب توسعه مشاور و مدرس
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  مولف مقدمه
 بـا  .اسـت  يوکـار  کسـب  فضـاي  در انسانی کرامت حفظ و ءارتقا مدیریت سازمانی هر اهداف واالترین از

 ارزش و مشـتریان  حفـظ  نیـاز  مختلف صنایع در قدرتمند رقباي ظهور و بازارها شدن تر رقابتی به توجه
 از بسـیاري  دغدغـه  بـه  آنـان  رضـایتمندي  حـداکثر  کسـب  و رجـوع  اربـاب  بـا  ارتباطات اصول بر نهادن

  .است شده تبدیل بزرگ و کوچک هاي سازمان
 عوامـل  از این که ،است مطرح ها سازمان در پویا و ثرؤم ارتباطات بحث ،خوب خدمت و محصول از فراتر

 دلیـل  بـه  هـا  سـازمان  کارکنـان  و کارمندان تمامی .است يوکار کسب هر در شما موفقیت کننده تعیین
 حفظ و قدرتمند ارتباط یک گیري شکل در ررنگیپ بسیار نقش مراجعین و مشتریان با نزدیک ارتباطات

  .دارند او رضایت کسب و سازمان افعمن حفظ جهت در رجوع ارباب با ارتباط این گسترش و
 باید ،دهند گسترش را رجوع ارباب رضایت و مداري مشتري فرهنگ خواهند می که ییها سازمان و جوامع
 خـود  ازمانسـ  افـراد  تمـامی  و کارمنـدان  بـین  در را نزاکـت  و ادب ،کرامت ظحف و ارتباطی هاي مهارت
  .دهند پرورش و کنند نهادینه

 تـري  بـیش  اهمیـت  و است ثیرگذارأتها  آن رضایت بر که فاکتورهایی سایر از رجوع ارباب با برخورد نحوه
 پرسـنل  و کارمنـدان  ارتبـاطی  فرآیندهاي بهبود جهت در مستمر صورت به یادگیرنده هاي سازمان .دارد
ـ  بـا  بتواننـد  تا کوشند می همواره و کنند می تالش مشتري و رجوع ارباب با خود  يهـا  شـیوه  کـارگیري  هب

  .  کنند فراهم راها  آن رضایتمندي ثیرگذارأت و درست
 تا کنیم تالش باید بلکه باشد مقطعی صورت به و ظاهري و ساختگی نباید رجوع ارباب تکریم و مدیریت

 از بسـیاري  در .کنـیم  یـت رعا را رجـوع  اربـاب  اکـرام  و احتـرام  سـازمان  حیات زمان تا و ها الیه همه در
 را امـر  ظواهر تا کنند می تالش واقعیغیر رفتارهاي و ها شعار دادن سر با که ،شود می مشاهده ها سازمان

 رجـوع  اربـاب  تکـریم  این بنیادي و عمقی صورت به . به دلیل اینکهکنند پیاده را اصول این و کنند حفظ
  . داشت خواهد مدت کوتاه ثیرگذاريأت وشود  می سپرده فراموشی به زود خیلی ،نشده نهادینه

 بـا  کـه  دارند را این قابلیتشود،  می سازي پیاده مستمر و مدتبلند صورت به که ییها سیاست و ها طرح
 و شناسـایی  ها نآ يها قوت و ها ضعف نتیجه در و شوند مقایسه و ارزیابی قبلی يها طرح و گذشته ادوار

  . کند می تضمین مدتبلند در را طرح موفقیت ،امر این که ،گردد اصالح
 بـا  ارتباطـات  حـوزه  در متـوالی  سـالیان  طـی  تجربی و علمی صورت به که مواردي اکثر کردیم سعی ما

 کنیم گردآوري شما براي ارزشمند مجموعه این در ،ایم کرده تجربه و کسب مشتریان بعضاً و رجوع ارباب
 مشـتریان  بـا  را تانکارمنـدان  ارتباطات کیفی سطح بتوانید خود سازمان در آن سازي پیاده و مطالعه با تا

ــا ــد ءارتق ــث. دهی ــندي باع ــت خرس ــه ماس ــر ک ــاد اگ ــا  انتق ــنهاديپی ــد یش ــق از داری ــل طری  ایمی
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info@ablemarketing.ir و علمـی  مطالب بهتر هرچه تولید و ارائه در را ما و بگذارید میان در ما با 
  .  کنید یاري دیگر آموزشی

  : هستند کسانی چه کتاب این مخاطبین
 که کنید توجه مطالب ادامه به حتماً خیر، یا است مناسب شما براي کتاب این که بدانید خواهید می اگر

  : بود خواهید افراد و ها سازمان این از یکی قطعاً شما

 کـه  دانیـد  نمـی  ولـی  ؛اسـت  مهم برایتان ید،شنو می را مشتریان شکایات و صدا که دارید سازمانی اگر 
 . سازید برآورده راها  آن نیازهاي و ارزیابی را آن چطور

 رضـایت  و نیازهـا  مینأتـ  جهت در را خود سازمانی فرآیندهاي و ها تالش همه که، دارید سازمانی اگر 
 .کنید می خود انرجوع ارباب
 و دهیـد  نمـی  اهمیتی مشتریان پیشنهادات و نظرات ،ها شکایت ،صداها به اصالً که ،دارید سازمانی اگر 

 . نیست مطرح خود بردن باال و فروش جز چیزي هیچ برایتان

 ،باشـید  سـوم  دسته جزء اگر ولی ؛است شده نوشته شما براي کتاب این ،هستید اول دسته جزو شما اگر
  .  باشید داشته کتاب این خواندن رايب اي عالقه و وقت که دانم می بعید

 کـه شـود   مـی  ایـن  از مـانع  ،دارنـد  که باالیی نفس بهاعتماد و غرور دلیل به ها شرکت از بسیاري فرهنگ
 از بسـیاري  در. بردارند گامها  آن نیازهاي و منافع جهت در و کنند شناسایی را مشتریان نیازهاي دنبتوان

 ،زنند می که حرفی و تعهد پاي کهشود  می مشاهده و ندارد وجود سازمانی صداقت و شفافیت ها سازمان
  . نیست مهم دیگر برایشان و کنند مین اجرا ،اند داده مشتري به را قولش کهرا  خدماتی و ایستند نمی
 ایـن  ،کنیـد  حرکت جلو به رو و کنید اداره هم هنوز را خود وکار کسب که دارید عالقه و خواهید می اگر

 بـا  ارتباطـات  در بایـد  شـما  کـه را  مواردي تمامی. بدهید هدیه هم خود کارمندان به و بخوانید را کتاب
 فضـاي  در تـان جایگاه تـا  ام کرده آوري جمع شما براي کتاب این در ،کنید ایجاد و تجربه خود مشتریان

  . بماند باقی يوکار کسب
 محوري مشتري سمت به محوري سازمان روي از را خود نگاه باید که ،اند کرده درك ها سازمان از بسیاري
 رسـانی  خـدمات  فرآینـدهاي  در که دارند انتظار مشتریان. )2014 ،همکاران و کورت بتن( کنند متمرکز

 ،کنـیم  بـرآورده  راها  آن شخصی نیازهاي تمام تا دارند توقع مشتریان اینکه. باشند داشته اساسی نقشی
 و کـرد  بحـث  مـورد  ایـن  در شـود  یمـ  بسـیار . باشـد  نشـدنی  شـاید  و دشوار ها سازمان از بسیاري براي

 يهـا  خواسـته  و نیازهـا  اگـر  کـه  باشـید  داشته نظر در ولی ؛گرفت نظر در آن براي را زیادي راهکارهاي
 دچـار  مـدت دراز در قطعـاً  ،کنیـد  درك راهـا   آن اساسـی  نیازهـاي  دیـ نتوان و ریدیبگ نادیده را مشتریان
  . کرد جبران را آن نتوان دیگر شاید که شد خواهید مشکالتی
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 رقابـت  و باشـند  داشـته  را مشتریان رضایت بخو خدمات کردن ارائه با صرفاً توانند نمی دیگر ها شرکت
 مشـتري  تجربـه  مدیریت راستاي را مختلفی يها تجربه خود مخاطبین و مشتریان براي باید بلکه ،کنند
  . کنند ایجاد و خلق

 بـه  هـا  آن .کننـد  برطـرف  و پیدا را خود انرجوع ارباب اساسی نیازهاي توانند نمی يها سازمان از بسیاري
 مشکالت این اصلی هاي علت و ها راهکار دنبال و دشباها  آن نیازهاي و مشتري بر تمرکزشان اینکه جاي
 در ،هسـتند  خـود  سـازمان  براي روز به يها تکنولوژي از استفاده و جدید مشتریان ایجاد دنبالبه  ،دنباش

  .  است دیگر جایی مشکل اصالً که صورتی
 مشـتریان  داشـت  نگـه  و حفـظ  بـراي  تري بیش تالش باید ما که ،دهد می نشان را این بسیاري تحقیقات

  .است قدیمی مشتري داشت نگه برابر 30 تا جدید مشتري هر جذب هزینه مثال براي؛ دهیمانجام 
 وانیمتـ  مـی  ،کنـیم  جـذب  جدیـد  مشتریان درصد 5 فقط خود يوکار کسب فرآیندهاي در بتوانیم ما اگر

 و بهتر يها سرویس روز هر تا کنید تالش پس. کنیم تر بیش وکارمان کسب در درصد 95 تا را خود سود
 و وفـادار  مشـتریان  مـدت دراز در تـا  کنیـد  برقـرار  خود تر قدیمی و فعلی مشتریان با تري قوي ارتباطات

 دنبـال  دائمـاً  اینکـه  جـاي  بـه  ،دهیـد  افـزایش  را مشتري هر از خود درآمد سهم و باشید داشته دهسود
  . باشید جدید مشتریان

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 




