 ۸۱استزاتژی کارتزدی تزای حفظ هطتزی

 ۸۱اطتزاتژی کبرثزصی ثزای دفظ هؼتزی» هضیزیت دفظ هؼتزی ،ثشغ ثظیبر هِوی صر رػض یک کظت ّکبر پبیضار اطت.
قجل اس ایٌکَ ثَ اطتزاتژی ُبی ثِجْص ّ تْطؼَ آى ثپزصاسین ،اجبسٍ صُیض چٌض طْال کلیضی هطزح کزصٍ ّ ثَ ثزسی ًکبت هِن
اػبرٍ کٌین.
ثزاطبص تذقیقبت هضرطَ کظت ّ کبر ُبرّارص ،افشایغ  ۵صرصضی صر ًزر دفظ هؼتزی ،طْص را اس  ۵۵صرصض ثَ ۲۵
صرصض افشایغ سْاُض صاص .صاًظتي ایي ًکتَ سْة اطت ،اهب آیب دفظ هؼتزیبى ّاقؼب ً ثَ ایي هؼٌبطت؟

حفظ هطتزی چیست؟
ًزر دفظ هؼتزی ثَ ایي هؼٌی اطت کَ یک ػزکت ثَ چَ هیشاى هؼتزی ُبی سْص را صر طْل یک هضت سهبى دفظ هی کٌض.
ثَ قْل پیتز صراکز یکی اس ثزجظتَتزیي ًظزیَپزصاساى هضیزیت صر جِبىُ" :ضف یک کظت ّکبر ایجبص ّ دفظ هؼتزی هی
ثبػض".
ًزر پبییي صر دفظ هؼتزی هثل پزکزصى ططلی اطت کَ اًتِبی آى صارای دفزٍ ُبیی اطت-الجتَ ػوب هی تْاًیض دفزٍ ُب را
پْػغ صُیض ّ یب ػلت ایجبص دفزٍ یب ًذٍْ ی تؼویز آى را ثزرطی کٌیضُ .شیٌَ دفظ هؼتزی کوتز اس ثضطت آّرصى هؼتزی
اطتُ ،ز صّی ایي ُب ثَ دضاقل ُبی ػزکت هی افشایٌض اهب هِن ًذٍْ ّ هیشاى افشایغ ایي دضاقل ُبطت.
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چگٌنو نزخ حفظ هطتزی را افشایص دىین؟
ثَ هٌظْر کوک ثَ افشایغ ًزر دفظ هؼتزی سْص ۵۲ ،تکٌیک ارائَ ػضٍ اطت ،ثظیبری اس آًِب تْطظ تذقیقبت آکبصهیک ّ
هطبلؼبت هْرصی ثز افشایغ ّفبصاری هؼتزی اًجبم ػضٍ ّ ثَ  ۵قظوت سیز تقظین ػضٍ اًض:
تبکتیک ُبیی ثزای هذصْل ّ جبیگبٍ یبثی ثزًض
اگز هؼتزیبى دتی تْجِی ثَ ػوب ًوی کٌٌض ،دفظ آًِب ثظیبر صػْار اطت .ثشغ ُبی سیز ًؼبى هی صٌُض چگًَْ رّاثظ ّ پیبم
ُبی ػفبف  ،تؼبهل ّ ّفبصاری را ایجبص هی کٌٌض.

چگٌنو نزخ حفظ هطتزی را افشایص دىین؟
ثَ هٌظْر کوک ثَ افشایغ ًزر دفظ هؼتزی سْص ۵۲ ،تکٌیک ارائَ ػضٍ اطت ،ثظیبری اس آًِب تْطظ تذقیقبت آکبصهیک ّ
هطبلؼبت هْرصی ثز افشایغ ّفبصاری هؼتزی اًجبم ػضٍ ّ ثَ  ۵قظوت سیز تقظین ػضٍ اًض:
تبکتیک ُبیی ثزای هذصْل ّ جبیگبٍ یبثی ثزًض
اگز هؼتزیبى دتی تْجِی ثَ ػوب ًوی کٌٌض ،دفظ آًِب ثظیبر صػْار اطت .ثشغ ُبی سیز ًؼبى هی صٌُض چگًَْ رّاثظ ّ پیبم
ُبی ػفبف  ،تؼبهل ّ ّفبصاری را ایجبص هی کٌٌض.
 .۸هحصٌل یا خذهتی تزای ارائو کزدى داضتو تاضیذ

اگز چیشی ثزای ارائَ ًضاػتَ ثبػیض ثَ ادتوبل سیبص هؼتزی ػوب را ًبصیضٍ سْاُض گزفت .تذقیقی ثز رّی  ۰۲۲۲هؼتزی صر
اهزیکب ًؼبى صاص هؼتزیبًی کَ هضػی راثطَ ی قْی ثب یک ثزًض ثْصًض ۵۵ ،صرصض آًِب ارسع ُبی هؼتزک را ثَ ػٌْاى
هِوتزیي ػلل ّفبصاری سْص ثیبى کزصًض .اگز هؼتزی ّفبصار هی سْاُیض ،ثبیض ثب آًِب ارتجبط ّاقؼی ایجبص کٌیض .ػوب چَ چیشی
ارائَ هی صُیض؟
 .۲اس جوالت هثثت استفاده کنیذ

ثبثت ػضٍ اطت کَ ػجبرات هٌفی هثالً ً" ،شصیک ۲۲صرصض اس ػجکَ ُب اس ًزم افشار ًقؼَ ثزصاری دزارتی اطتفبصٍ ًوی
کٌٌض!" هؼتزیبى را ثَ جبی تؼْیق ،هٌصزف هی کٌض ،هطبلؼبت ثظیبری ثز رّی اًگیشع هؼتزی ًؼبى صاصٍ کَ جوالت
هثجت (هثل تْصیف ُب) اغلت هْثزتزیي اطتزاتژی صر جلت تْجَ هؼتزی اطت.
 .۳تو ضویز درًنی هطتزیاى هتٌسل ضٌیذ

اغلت هزصم هذصْالت ّ ػزکت ُبیی را تزجیخ هی صٌُض کَ ثَ ًذْی ثب آًِب "هؼبثَ" ثبػٌض .ایي هظبلَ ،سْصپزطتی ضوٌی
ًبهیضٍ هی ػْص ّ هْضْع هِوی اطت کَ ثبیض صر سهبى صذجت ثب هؼتزی صر سبطز صاػتَ ثبػیض .ثزای جذة هؼتزی هْرص
ًظز ،ػوب ثبیض هؼتزیبى ُضف سْص را ثب جشئیبت ثیؼتزی هؼشص کٌیض ،طپض پیبهی تِیَ کٌیض کَ ثب اُضاف ،آرهبى ُب ّ
سْاطتَ ُبی آًِب هٌطجق ثبػض .ثزآّرصى ًیبس هْجْص ،آطبى تز اس سلق یک ًیبس اطت.
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 .۴قثل ً تعذ اس استفاده اس هحصٌل را ضثیو ساسی کنیذ.

"ایي صًیبی ػوب قجل اس هذصْل هبطت ّ ،ایي صًیبی ػوب ثؼض اس صاػتي هذصْل هب اطت" .ایجبص یک تضبص ثزای هؼتزی هی
تْاًض یک ثبساریب ثی قضرتوٌض ایجبص کٌض ،اهب اّل ثبیض هتْجَ ػْیض آًِب کجب ُظتٌض (چگًَْ اُضاف سْص را ثیبى هی کٌٌض) ّ هی
سْاٌُض کجب ثبػٌض (راٍ دل ُبی سْص را چگًَْ ثیبى هی کٌٌض) .صذجت کٌیض ّ ًؼبى صُیض هذصْل ػوب چگًَْ هی تْاًض
ثزای آًِب ایي راٍ را ایجبص کٌض ّ ثَ ػالقَ هٌضی ُبی آًِب صطت پیضا کٌیض.

 .۴قثل ً تعذ اس استفاده اس هحصٌل را ضثیو ساسی کنیذ.

"ایي صًیبی ػوب قجل اس هذصْل هبطت ّ ،ایي صًیبی ػوب ثؼض اس صاػتي هذصْل هب اطت" .ایجبص یک تضبص ثزای هؼتزی هی
تْاًض یک ثبساریبثی قضرتوٌض ایجبص کٌض ،اهب اّل ثبیض هتْجَ ػْیض آًِب کجب ُظتٌض (چگًَْ اُضاف سْص را ثیبى هی کٌٌض) ّ هی
سْاٌُض کجب ثبػٌض (راٍ دل ُبی سْص را چگًَْ ثیبى هی کٌٌض) .صذجت کٌیض ّ ًؼبى صُیض هذصْل ػوب چگًَْ هی تْاًض
ثزای آًِب ایي راٍ را ایجبص کٌض ّ ثَ ػالقَ هٌضی ُبی آًِب صطت پیضا کٌیض.

تاکتیک ىایی تزای تاساریاتی هطتزی
اگز هؼتزیبى اس آهْسع ،ثبساریبثی ّ ،فزایٌض فزّع ػوب لذت ًوی ثزًض ادتوبالً آًِب صیگز ُیچْقت ثب ػوب ارتجبط ثزقزار
ًوی کٌٌض .فزّع ثَ هؼتزی ثَ طزیق صرطت ّ صذیخ ،ثشغ هِن ایجبص ّفبصاری هؼتزی اطت .صر ایٌجب چٌض راٍ دل آهضٍ کَ
صر ثِجْص فزایٌض کوک هی کٌض.
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 .۵کلواتی هٌرد عالقو آنيا را تگٌییذ

ُوَ ی کلوبت یکظبى ًیظتٌض .کلوبت سبصی ّجْص صارًض کَ هؼتزیبى را ثزای سزیض ،ثیؼتز تزغیت هی کٌض .سصْصبً کلوبتی
هثل :رایگبى ،جضیض ّ ،فْریّ .قتی هؼتزیبى ایي کلوبت ّ ّػضٍ ُبیی کَ صر آى گٌجبًضٍ ػضٍ اطت را هی ػًْض ،اس سزیض سْص
لذت ثیؼتزی هی ثزًض.
 .۶حساسیت ىای آنيا را کاىص دىیذ

ثزاطبص هطبلؼبت هضرطَ کظت ّ کبر ّارتْى ،تقزیجب یک چِبرم اس سزیضاراى ،هذبفظَ کبر یب هؼتزیبى "سظیض" ُظتٌض.
ثِتز اطت اس کلوبت صطتَ ثٌضی ػضٍ ّ اطویٌبى ثشغ اطتفبصٍ کٌیض (ثزای هثبل" ،یک ُ ۵شارتْهبًی" را ثَ "فقظ ۵
ُشارتْهبى" تغییز صُیض) ّ اس جوالت ثِتزی ثزای فزّع ثَ سزیضاراى هذبفظَ کبر اطتفبصٍ کٌیض.
 .۷ضتاب حزکت هحصٌل خٌد را ثثت کنیذ

سهبًی کَ پیؼزفت ُبی ُیجبى اًگیش ثزای هذصْل سْص ایجبص هی کٌیضُ ،ز فزص صر ػزکت ایي پیؼزفت ُب را دض هی کٌض.
اهب آیب هؼتزی ػوب ُن ُویٌطْر فکز هی کٌٌض؟ ثبیض ثزای ثَ اػتزاک گذاػتي کبر سْص سهبى صزف کٌیض .هؼتزیبى فؼلی را ثب
ًؼبى صاصى ایٌکَ آسزیي ّیژگی هذصْل ػوب چَ کبری ثزای آًِب هی کٌض ،ثَ ّجض ثیبّریض .ثَ ػجبرتی طبصٍ ،هؼتزیبى را اس
طزیق ادظبطبت صرگیز هجوْػَ ّ هذصْالت سْص کٌیض.
 .۱فقظ نفزًضیذ ،آهٌسش ىن تذىیذ

فزّع اغلت سهبًی هْثزتز اطت کَ ػوب ثب هؼتزی صر ارتجبط ُظتیض ّ ثزای آًِب ایجبص ارسع کزصٍ ایض .هؼتزی اس صریبفت
تْصیَ ُبی طْصهٌض صرثبرٍ اطالػبت ّ هذصْالت جضیضی کَ ثَ آًِب کوک کٌض ثَ ًتبیج ثِتزی ثزطٌض ،لذت هی ثزًض.
غبفلگیز گیزی اس طزیق ػبص کزصى هؼتزی ّ ایجبص لذت
غبف لگیزی هؼتزی طبستبری اجتوبػی اطت کَ ثبػث هی ػْص صًیب ثچزسض ّ هؼتزیبى را ثزگزصاًض! اطبص آى طبصٍ اطت:
سهبًی کَ هْضْػی ثبػث ػبصی ّ ُیجبى صر هؼتزی هی ػْص اس آى اطتفبصٍ کزصٍ ّ اّ را غبفلگیز کٌیض.
 .۹ضوا هجثٌر نیستیذ در ضادساسی هطتزی افزاط کنیذ

ارائَ ی تشفیف ّ یب چیشی رایگبى هی تْاًض صارای ُشیٌَ ثبػض .صر ػْض ،ثبیض ٌُز اطتفبصٍ اس ًکبت کْچکی کَ ثبػث ایجبص
ّفبصاری هی ػْص را ثیبهْسیض.
 .۸۱اس غافلگیزی هتقاتل تيزه تگیزیذ

سهبًی کَ سضهتی ثزای هؼتزی اًجبم هی صُیض ،اگز ثب غبفلگیزی ُوزاٍ ثبػض ثظیبر قضرتوٌضتز سْاُض ثْص .صر یک هثبل طبصٍ،
سهبًی کَ ػشصی ثزایتبى کبرغیزٍ هٌتظزٍ ای اًجبم صاص را ثشبطز آّریض -ادتوبال ًْع رفتبر سیبص غیزهؼوْل ًجْص اهب
غبفلگیزکٌٌضٍ ثْصى آى ادظبص ثظیبر سْثی ثبقی هی گذارص.
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 .۸۸خذهات قاتل ارائو تو هطتزی ىا را ضخصی کنیذ

صر یک هطبلؼَ پژُّؼگزاى صریبفتٌض سضهتکبراى هی تْاًٌض اًؼبم سْص را تْطظ دزکت ُبی طبصٍ ای هثل هزاجؼَ ثَ هیشُب ّ
صاصى سْػجْ کٌٌضٍ ثَ آًِب ،تب  ۵۳صرصض افشایغ صٌُض .هذققیي صریبفتٌض کَ سْػجْ کٌٌضٍ ُبیی کَ ثَ هؼتزیبى صاصٍ ػض ثَ آًِب
ادظبطی اس تجزثَ ػشصی صاصٍ ثْص .ثٌبثزایي ،ایي سضهت ػشصی ثْص کَ هْثز ّاقغ ػض ًَ هذصْل صاصٍ ػضٍ ثَ هؼتزیبى.
 .۸۲قثل اس ایجاد لذت ،کوی اس تالش تزای آى تکاىیذ

ػزکت ُبی ثظیبری فزض هی کٌٌض سضهبت "اطتثٌبیی" ثَ هؼتزی تٌِب اس راٍ فزاتز رفتي ثضطت هی آیض؛ هثالً فکز هی کٌٌض
ّفبصاری هی تْاًض اس اًجبم صاصى دزکبت ًوبیؼی ثزای هؼتزیبى ،ایجبص ػْص .ثزاطبص هطبلؼبت صْرت گزفتَ ػبهل ّاقؼی
دفظ ّ ّفبصاری هؼتزی ،هیشاى طِْلت صر دل هؼکل آًِبطت .ایجبص لذت ،اطبص اطتزاتژی سضهبت هؼتزی ًیظت ثلکَ اثز
ثبًْیَ آى اطت .اّل ثز رّی ثزآّرصٍ ػضى هضاّم اًتظبرات ّ جلْگیزی اس پیؼبهضُبی هٌفی توزکش کٌیض .طپض فزاتز ثزّیض.
چگًَْ سْع سضهتی ثبػث دفظ هؼتزی هی ػْص؟
ػوب ًوی تْاًیض ثضّى ارائَ یک سضهت اطتثٌبیی ثَ هؼتزی ،آًِب را ثزای ثزگؼتي دفظ ًوبییض .صر ایٌجب چٌض ًکتَ هِن صر ارائَ
سضهت ثَ هؼتزی را ثزرطی کٌین.
 .۸۳سزعت پس اس کیفیت قزار دارد

صر سهبى ثزرطی سضهبت هطلْة هؼتزیبى صر هی یبثین کَ کیفیت صر ارائَ سضهبت ثیؼتز اس طزػت اُویت صارص .ثز طجق
هطبلؼبت ،اگز سضهبت ارائَ ػضٍ ثَ هؼتزیبى ثَ طْر هْصثبًَ ارائَ ػضٍ ّ ُوچٌیي ثزای آًِب هفیض ثبػض(کیفیت) ،ارتجبط ثب
ت" ارائَ سضهبت ارتجبط ثب ثزًض را تٌِب  ۵ثزاثز افشایغ هی
ثزًض  ۲ثزاثز افشایغ هی یبثض ّلی صر هقبیظَ ثب کیفیت" ،طزػ ِ
صُض.
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 .۸۴هطتزیاى اس اینکو کسة ً کارىا آنيا را تطناسنذ ،لذت هی تزنذ

تصْر اػتجبٍ ثزسی هضیزاى ایٌظت کَ صزف سهبى ثیؼتز ثزای هؼتزیبى هوکي اطت جبلت ًجبػض ،اهب کبرآفزیٌبى ثبُْع هی
صاًٌض کَ ایٌطْر ًیظت .هطبلؼبت رّاًؼٌبطی ثظیبری ًؼبى صاصٍ کَ ُز ػشص سهبًی تجزثَ سضهت را هثجت تز هی ثیٌض کَ
ادظبص ًکٌض ثب ػجلَ اًجبم ػضٍ ّ یب اس آًِب چؼ ن پْػی ػضٍ ثبػض .ثیکبر ًٌؼیٌیض؛ آیب کبرکٌبى ػوب فؼبلیتِبیی اًجبم هی صٌُض تب
ثَ تٌبطت رفتبرُبی هؼتزیبى کلیضی سضهبتی ثِیٌَ ارائَ کٌٌض ؟
 .۸۵پلتفزم هناسثی انتخاب کنیذ

ثِتزیي راٍ ثِجْص سضهبت صُی ثَ هؼتزی اطتفبصٍ اس کبًبل ُبی هْرصًظز هؼتزیبى اطت .ػوب ثبیض کبًبلی را اًتشبة کٌیض کَ
صر کظت ّ کبر ػوب ثیؼتز ادظبص ػْص ّ ًتیجَ هلوْص صاػتَ ثبػض .ثزای هثبل ػزکت ُبی هیشثبًی ّة ،هی صاًٌض سهبًی
کَ فؼبلیت طبیت هؼتزیبى کن هی ػْص ،سضهبت چت آًالیي ثزای آًِب السم اطت؛ طبیز ػزکت ُب هوکي اطت هؼتزیبًی صاػتَ
ثبػٌض کَ تزجیخ صٌُض اس پؼتیجبًی تلفٌی اطتفبصٍ کٌٌض.
 .۸۶ىوو اعضای ساسهاى در خذهت رسانی تالش کنیذ

هطبلؼبت ثیؼوبری صر سهبى سلق یک طیظتن دوبیتی هْثز ،هؼشص کزصًض کَ ُوَ کبرکٌبى طبسهبى ثبیض ثزای ایجبص سضهبت
هْرصًیبس هؼتزی تالع کبفی ّ السم را اًجبم صٌُض.
 .۸۷پطتیثانی تایذ علت ً هعلٌل ىا را رفع کنذ

فقظ ػذرسْاُی تین سضهبت هؼتزی کبفی ًیظتُ ،ضف اصلی آًِب ثبیض دل هؼکل ًبگِبًی ّ ُوچٌیي پیضا کزصى ریؼَ ی آى
هؼکل ثبػض .صر اًجبم آى ،آًِب هی تْاًٌض یک هظئلَ طیظتوی را دل کٌٌض ّ ثَ طبیز هؼتزیبى کوک کٌٌض .صر دقیقت کبُغ
هؼکالت کلیض اصلی اطت .هطبلؼبت ً ؼبى صاصٍ اًض کَ هؼتزیبى ثَ تغییز ُشیٌَ ثظیبر دظبص اًض ّ اس ایي رّ ثَ ادتوبل سیبص
ّقتی ثب هذصْل (یب سضهت صریبفتی) کوی هؼکل پیضا کٌٌض ،ارتجبط سْص را قطغ هی کٌٌض.

طزاحی تزناهو ىای حفظ هطتزی
کلیض ایجبص ثزًبهَ ُبی ّفبصاری هؼتزی ،صرک ایي اطت کَ چزا هؼتزیبى اس هب اطتفبصٍ هی کٌٌض ّ چَ چیشی ثبػث هی ػْص
آًِب ثَ اطتفبصٍ اصاهَ صٌُض .صر ایٌجب ًکبتی ارائَ ػضٍ اطت کَ ثَ ایي طْاالت پبطز هی صُض:
 .۸۱هطتزیاى تزتز را جشء هطتزیاى ًیژه قزار دىیذ

هطبلؼبتی ثز رّی ثزًبهَ ُبی دفظ هؼتزی ًؼبى صاص کَ هزصم صّطت صارًض جشء اػضبی ّی آی پی ّ یب ّیژٍ ثبػٌض .اهب ثَ
یک ًکتَ ثبیض تْجَ کٌیض ،ایي فقظ سهبًی جْاة هی صُض کَ هزصم ثضاًٌض طجقَ ُبیی پبییي تز اس آًِب ًیش ّجْص صارص.
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حفظ هطتزیاى یک عول تعادلی است
تبکتیک ُبی ثظیبری ّجْص صارص اهب راٍ هیبًجزی ّجْص ًضارص؛ ػوب ًوی تْاًیض یک راثطَ ی ػشصی را "ُک" کٌیض! پض
چزا ثبیض فزض کٌین ارتجبطبت کظت ّ کبر هتفبّت اًض؟ دقیقت ایي اطت کَ تبکتیک ُبی ثبال ثبیض ثَ سْثی ثَ ػوب ایضٍ ُبی
تبسٍ ای ثزای دفظ هؼتزی ثضُض ،اهب آًِب صرهبى ُز صرصی ًیظتٌض .هذصْل ّ سضهت ػوب هِوتزیي کبر را صر افشایغ
ّفبصاری هؼتزیبى اًجبم هی صُض ّ ثزای آى راٍ هیبى ثزی ّجْص ًضارص!
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