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ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ "ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن اﻗﺒﺎل ﺟﺒﺎري-ﻣﺤﻤﺪﻛﺸﺎورز

"

و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از

ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا:

زﻫﺮه ﻗﺰﻟﺒﺎش

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺷﻤﺎ داﻧﺶﭘﮋوه ﮔﺮاﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس

dibagaran.mft.info

)ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي( ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و

ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان را ﻛﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ،
ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

bookmarket@mft.info
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مقدمه مولف
یکی از ویژگی دهههای اخیر ،افزایش آگاهی نسبت به اهمیت نقـش خـدمات در فرآیند توسعه اقتصادی،
اجتماعی و باالخص توسعه تکنولوژی است .اهمیت بخش خدمات در اقتصاد جهانی ،از منظر کیفیت خدمات به
نگرانی مهمی توسط فعاالن و نیز مشتریان بدل شده است .جای تعجب نیست که مفهوم کیفیت و رابطه آن با
صنایع خدماتی به تمایل بزرگ بسیاری در این بخش تبدیل شده است .با رونق یافتن صنایع بزرگ دنیا،
شرکتهای خدماتی بسیار گسترش یافتهاند ،ولی بسیاری از ابزار و تکنیکهایی که این سازمانها استفاده
مینمایند ،برای استفاده سازمانهای تولیدکننده محصول ایجاد شدهاند .همچنین با توجه به تقویت جایگاه
سازمانهای خدماتی در عرصه های اقتصادی و اهمیت کیفیت در عرصه های رقابتی ،موضوع کیفیت خدمات به
عنوان یکی از محورهای کلیدی رقابت شناخته میشود .با عنایت به این دو مقوله ،هر سازمان خدماتی باید برای
ارتقای کیفیت خدمات خود ،مدلهای مفهومی متناسب را شناسایی کند.
باید توجه داشت که محصوالت و خدماتی که توسط کشورهای توسعه یافته عرضه میگردد ،به نحوی است که
بشر امروزه شدیداً به آن نیازمند است و بدون آن ،زندگی روزمرهاش با مشکل مواجه میشود .هواپیما ،نیروگاه،
فاکس ،اینترنت ،موبایل ،کامپیوتر ،خدمات بانکی ،بیمارستانی و بهداشتی ،بازرگانی و امثال آنها را میتوان
برشمرد.
تحول سازمانهای خدماتی به عنوان نیروی محرکۀ رشد ،نظامهای اقتصادی کـشورهای توسـعهیافتـه را
پویایی تازهای بخشیده و بار دیگر موقعیت رهبری تولیدات صنعتی و کشاورزی جهـان را برای آنها تثبیتتر کرده
است.
افزایش اشتغال در بخش خدمات ،توجه کشورهای پیشرفته را به این مسئله معطوف سـاخت کـه شـاهد
تغییـرات ساختاری در اقتصاد باشند .در نتیجۀ این تغییرات ،اصطالحات جدیـدی از جملـه انقـالب خدمات،
اقتصاد جدید خدمات ،دولت فوق صنعتی ظهور نمود که نمایانگـر نقـش مهـم خدمات در اقتصاد میباشد.
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دلیل دیگر اهمیت یافتن بخش خدمات که تأثیر عمدهای در بازنگری به این بخش گذاشته است ،کشف ارتباط
خدمات با فرآیند تولید و نیز فرآیند توسعۀ اقتصادی میباشـد .مهمترین مشخصهای که انقالب خدمات به آن
اشاره دارد ارتباط فزاینـده بـین خـدمات تولیدی یعنی خدماتی که به عنوان ورودی به فرآیند تولید محصوالت یا
خدمات بـه کـار برده میشوند .همچنین دیگر فعالیتهای اقتصادی مـیباشـد کـه روز بـه روز بـه نقـش
خدمات تولیدی در تولیدات صنعتی و دیگر بخشهای اقتصادی افزوده میشود چـرا کـه این نوع خدمات در
رقابتپذیر کردن کاالها ،خدمات ،ارزشافـزوده ،صـادرات کاالهـا و خدمات ،نقش فزایندهای دارند .لذا اثرات
خدمات ممکن است به عنوان مثال شامل موارد زیر باشد:
 )7منابع تقاضا برای کاالها یا خدمات
 )2ایجاد انگیزه برای نوآوری در سازمانهای مصرفکننده یا عرضهکننده
 )3ایجاد رقابت در مهارتها و دیگر منابع فنی

با توجه به مطالب فوق جایگاه خدمات و سازمانهای ارائه دهنده آن در اقتصاد و توسعه به شدت در حال رشد
میباشد .رشد سازمانهای ارائه دهنده خدمات موجب ایجاد رقابت شدیدی بین آنها گردیده و هر کدام از این
شرکتها و سازمانها در اندیشه ارتقای خدمات و توسعه هر چه بیشتر خود هستند .در این میان ارتقای خدمات
ارائه شده به مشتریان از جایگاه بسزایی برخوردار است.
عالقه مندی به اندازه گیری کیفیت خدمات باالست و اندازه گیری کیفیت تجربه خدمات به عنوان بخش مهم
از وظایف مدیریتی شناخته می شود .هرچند ،چالش اصلی شناخت و اجرای مناسب ترین ابزارهای اندازه گیری
برای این فعالیت است .در کتاب حاضر به دنبال تاکید بر اهمیت کیفیت خدمات ،مفهوم سازی و اندازه گیری
کیفیت خدمات و نیز روابط بین کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و حفظ مشتری هستیم.

