مدیریت بازاریابی ً فرًش

ٔفبٞیٓ اِٚی ٝثبظاضیبثی  ٚا٘ٛاع آٖ

ٔفبٞیٓ اِٚی ٝثبظاضیبثی  ٚا٘ٛاع آٖ » زض ایٗ ٔمبِ ٝؾؼی ثط آٖ اؾت تب ٔم ِٝٛثبظاضیبثی ضا اظ اثتسایی تطیٗ ٔجبحث تب حطف ٝای تطیٗ آٖ
ٞب ثب خعئیبت ٔطتجظ ثب ثبظاض ایطاٖ ٔغطح ٕ٘بییٓ .ثطذی ثبظاضیبثی ضا ثب تطٚیح اقتجبٔ ٜی ٌیط٘س .تطٚیح ظٔب٘ی ٔٛثط اؾت و ٝقٕب یه
ٔحه َٛػبِی زاقت ٝثبقیس  ٚثرٛاٞیس ٘ؿجت ث ٝتٛؾؼ ٝآٖ الساْ ٕ٘بییس  ٚیه ٔطٚج ذٛة ،قرهی ؾت و ٝثتٛا٘س یه ٔحهَٛ
ضؼیف ضا  ٓٞث ٝفطٚـ ثطؾب٘س .أب ثبظاضیبثی اظ ؾّؿّ ٝالسأبتی ٘كأت ٔی ٌیطز وٞ ٝط ثرف آٖ زاضای لٛا٘یٗ ذبل ذٛز اؾت.
ثیطا٘ ٜیؿت اٌط ثٍٛییٓ ٔ ٟٓتطیٗ خ عء ثبظاضیبثی٘ ،بْ تدبضی قٕبؾت  ٚایٗ ٘بْ تدبضی اظ انبِت  ٚلسضت ٔحهٛالت قٕب زض عَٛ
ظٔبٖ٘ ،یط ٚ ٚؾطچكٕٔ ٝی ٌیطز .ؾبذتٗ ٘بْ تدبضی ثرف ٕٟٔی اظ ثبظاضیبثی اؾت .یه ٘بْ تدبضی لٛی ثبػث اعٕیٙبٖ ثیكتط
ٔكتطی قس ٚ ٜزض ٘تید ٝثبػث ثبال ضفتٗ لیٕت ٔحهِٛتبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تمبضبٞبی زضیبفتی تبٖ ٔی قٛز.

بازاریابی یعنی :
٘ -1ح ٜٛاضتجبط ٔدٕٛػ ٝقٕب ثب ٔهطف وٙٙسٌبٖ .ایٙىٔ ٝطزْ چٔ ٝی ذٛاٙٞس  ٚؾپؽ تالـ ثطای اضائٔ ٝحهٛٔ َٛضز ٘ظط ثب لیٕتی
ؤ ٝهطف وٙٙسٌبٖ حبضط ث ٝپطزاذت آٖ ٞؿتٙس (ایٗ لیٕت زاضای ؾٛز لبثُ لج َٛوؿت  ٚوبض قٕبؾت).
ٞ -2سف قٕب زض ثبظ اض وساْ لكط اظ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ا٘س  ٚایٗ و ٝچغٛض ث٘ ٝیبظٞبی آ٘بٖ پبؾد ٔی زٞیس.
٘ -3ح ٜٛاضائٔ ٝحه َٛیب ذسٔبتی ؤ ٝهطف وٙٙسٌبٖ ذٛاٞبٖ آٖ ٞؿتٙس  ٚایٗ ٔحه َٛیب ذسٔبت ضا اظ خبی زیٍطی ٘تٛا٘ٙس ثب
چٙیٗ قطایغی تٟی ٝوٙٙس.
 -4تجّیغبت ،لیٕت ٌصاضی ،تطٚیح ،تٛظیغ  ٚزیٍط ثط٘ بٔٞ ٝبی ٔطثٛط ث ٝوبض  ٚوؿت ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحهٛالت  ٚذسٔبتتبٖ اؾت .ثسٖٚ
زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٙىٔ ٝی ذٛاٞیس ث ٝچ ٝوؿب٘ی ذسٔت ضؾب٘ی وٙیس  ٚایٗ و ٝچغٛض ثطایكبٖ ایٗ وبض ضا ثب ٔحهٛالتتبٖ ث ٝا٘دبْ
ثطؾب٘یسٞ ،طٌع ٕ٘ی تٛا٘یس ث ٝعٛض ٔٛثط ٔ ٚىفی تجّیغ ،لیٕت ٌصاضی ،تطٚیح  ٚیب تٛظیغ وٙیس.
 ایٗ ٔ ٟٓیؼٙی ػسْ آقٙبیی ث ٝؾبذتبض  ٚػّٕىطز ثبظاضیبثی ،زض وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ثیكتط ٔكٟٛز ثٛز ٜث ٝعٛضی ؤ ٝسیطاٖقطوت ٞبی وٛچه ٞط ضٚظ ٜاقتجبٞبت قطوت ٞبی ثعضي ضا تىطاض ٔی وٙٙس ،ثس ٖٚایٗ و ٝزض ٔٛضز ایٗ ػّٕىطز اقتجب ٜآٌبٞی
زاقت ٝثبقٙس.
بیشتر بنگاه ىای کٌچک ً تا حدًدی متٌسط ایران حتی درباره بازاریابی فکر نمی کنند چو برسد بو اجرای آن!
 آٖ ٞب انالً زضثبض ٜثبظاض ٞسفكبٖ ٘ ٚیبظٞبی ٔكتطیب٘كبٖ ٕٞ ٚیٗ عٛض ٔعیت ٞبیی و ٝؾبظٔب٘كبٖ ٘ؿجت ث ٝضلجب ثبیس زاضا ثبقس فىطٕ٘ی وٙٙسٔ ،ب٘ٙس اغّت فطٚقٍبٞ ٜبی ذیبثب٘ی ،زضة ثٍٙب ٜذٛز ضا ٔی ٌكبیٙس ث ٝأیس ٔؼدع ٜای وٞ ٝیچ ٚلت اتفبق ٘رٛاٞس افتبز!
چ ٖٛثب ٔثبَ ٞبی ػیٙی آٖ ٞط ضٚظ ٜؾط ٚوبض زاضیس تٟٙب قٕب ضا ث ٝوٕی تأُٔ زػٛت ٔی وٙیٓ زضثبض ٜؾٛپطٔبضوت ٔحُ ظ٘سٌی تبٖ
 ٚیب فطٚقٍبِ ٜجبؼ ٞبی ٔدّؿی و ٝاظ آٖ ذطیس ٔی وٙیس یب وبضٚاقی و ٝزض آٖ ذٛزض ٚذٛز ضا ؾطٚیؽ ٔی وٙیس .تٕبْ ٔٛاضز یبز
قس ٚ ٜحتی زض ثؼس والِٖ ٔحهٛالت تِٛیسی وكٛض ،تٟٙب ث ٝاضائٔ ٝحه َٛیب ذسٔت پطزاذت ٝا٘س! ٞیچ ٘كب٘ی یب ٛٞیتی ثطای ثمبی
تدبضت ذٛز ا٘تربة ٘ىطز ٜا٘س تب ٔكتطیبٖ آٖ ٞب ضا ثب ٕٞبٖ ٘كبٖ ٚ ٚیػٌی ث ٝیبز آٚض٘س.
زض ٔمبِ " ٝثب  5لب٘ ٖٛعالیی ثبظاضیبثی پیكط ٚقٛیس " ث ٝلٛا٘یٙی اقبضٔ ٜی قٛز و ٝاحتٕبالً ٞیچ ٌب ٜتغییط ٘رٛاٙٞس وطز ظیطا آٟ٘ب ثٝ
ؾرتی زض ضٚا٘كٙبؾی ٔكتطی ضیك ٝوطز ٚ ٜثطای اؾتطاتػی ٞبی وؿت  ٚوبض ،تٛؾؼ ٝی ٔحه ٚ َٛذهٛنبً ثطای ضقس ،پیبٔسٞبیی
زاض٘س ؤ ٝی تٛا٘ٙس ٔدٕٛػ ٝقٕب ضا زض ثبظاضیبثی پیكطٕ٘ ٚبیٙس.

ظٔب٘ی ؤ ٝحهٛالت یب ذسٔبت ٔب ٞیچ ٔعیتی ٘ساض٘س ،ثیكتط ضلبثت ٔٛخٛز زض ثبظاض ثط ؾط لیٕت اؾت .پبضأتطی و ٝزض ا٘تربة ٚ
ذطیس ٔهطف وٙٙس ٜزض لجبَ اضظـ زضیبفتی ،وٕطً٘ ٔی ثبقس.
ظٔب٘ی و ٝزض اِٚیٗ خّؿبت ذٛز ،اظ ٔسیطاٖ ؾٛاَ ٔكتطوی ضا ٔی پطؾٓ ؤ" ٝكتطیبٖ قٕب چ ٝوؿب٘ی ٞؿتٙس؟" غبِجبً پبؾد ٞبیكبٖ
یىی اؾت" ٕٝٞ" :

ٚلتی ث ٝثبظاضیبثی فىط ٔی وٙیس ،چٛ٘ ٝع السأبت ،تهٕیٕبت ٔ ٚؿئِٛیت ٞبیی ٔس٘ظط قٕبؾت؟
زض ثبظاضیبثی ٔجحثی ث٘ ٝبْ  4( p4پی) ٚخٛز زاضز .زض ایٗ ٔجحث ث ٝػٛأّی ٘ظیط ٔ :حه ،َٛلیٕتٔ ،ىبٖ  ٚتطٚیح اقبض ٜقس ٜاؾت.
ٔحه َٛاظ ٔ ٟٓتطیٗ ٛٔ ٚثطتطیٗ خبیٍب ٜزض  4پی ثطذٛضزاض اؾت أب اظ ِحبػ إٞیت وٕتط ٔٛضز ثحث  ٚثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
اٌط ٔحه َٛقٕب ذٛة ٛٔ ٚثط ثطای ٘یبظ ٔكتطی ٘جبقس ،ؾ ٝپی زیٍط ٞیچ وٕىی ث ٝتٛؾؼ ٝتدبضتتبٖ ٘رٛاٞس وطز .زض انغالح،
ٞطچٔ ٝحه َٛقٕب ضؼیف تط ثبقسٌ ،عیٞ ٝٙبی زیٍط ثبػث اظ ثیٗ ضفتٗ ٘ ٚبپسیس قسٖ آٖ ٔحه َٛاظ ثبظاض ذٛاٞس قس.

ثط ٕٞیٗ اؾبؼ اٌط ٔحه َٛضؼیف ثبقس ،اضائ ٝا٘جٞٛی اظ تجّیغبت ٘ ٝتٟٙب ثبػث ضقس ٔحه٘ َٛكس ٜثّى ٝثبػث تطغیت ثیكتط افطاز اظ
اؾتفبز ٜاظ ٔحه َٛقس ٜو ٝایٗ تطغیت ذٛز ثبػث ضٚقٗ قسٖ ضؼف ٔحه ٚ َٛث ٝتجغ آٖ اظ ثیٗ ضفتٗ ٔحه َٛذٛاٞس قس.
زض زٚضاٖ و٘ٛٙی تدبضت ،یه ثٍٙب ٜالتهبزی  ٓٞثبیس ث ٝضاٞجطز ٞبی تسٚیٗ قس ِٜذٛة  ٓٞ ٚث ٝتبوتیه ٞبی اخطا قس ِٜذٛة زلت
ٚافط زاقت ٝثبقس.
ثبظاضیبة ٞبی حطف ٝای افطاز ذاللی ٞؿتٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس ٔؿیط تحٛالت خٟب٘ی ضا ثب ٟٔبضت ٞبیكبٖ تغییط زٙٞس .اٌط قٕب یه
ثبظاضیبة ٔكتبق ٞؿتیس ،زض ٔمبِ" ٝزا٘ؿتٙی ٞبی خبِت اظ حطف ٝثبظاضیبثی"ٔٛاضز ٔ ٚ ٟٓوبضثطزی ثطای قٕب زض ٔٛضز ثبظاضیبثی حطفٝ
ای اضائ ٝذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز.
اٌط لطاض ثط ایٗ اؾت ؤ ٝدٕٛػ ٝذٛز ضا زض ؾبَ خسیس اظ ٘ ٛاحیب وٙیسٞ ،یچ ٌعی ٝٙای ثٟتط ٛٔ ٚثطتط اظ زضن ٔكتطی ٚخٛز ٘رٛاٞس
زاقت .ثبیس ثسا٘یس و ٝیه ٔكتطی چطا اظ ٔب ٔی ذطز  ٚچ ٝاضظقی ثطای ٔكتطی اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت .ایٗ و ٝثطزاقت ٔب
اظ ذٛاؾتٞ ٝبی ٔكتطی چیؿت ،انالً ٔ٘ ٟٓیؿت! ثبیس ثسا٘یٓ ؤ ٝكتطی زلیمبً زض عّت وساْ اضظـ اؾت؟

در زیر بو  ۵۱مٌرد از انٌاع بازاریابی اشاره می نماییم :
زضن ٘یبظٞب  ٚازضاوبت ٔكتطی ،پبی ٚ ٝاؾبؼ ثبظاضیبثی اؾت.

 -1قطوت ثب قطوت ( : )B Marketing2Bثبظاضیبثی یه قطوت زض ثیٗ ؾبیط قطوتٞب
 -2قطوت ثب ذطیساض ( : )C Marketing2Bثبظاضیبثی قطوت زض ثیٗ ذطیساضأٖ /هطفوٙٙسٌبٖ
ٔ -3حتٛا ( : )Content Marketingتِٛیس ٔحتٛای ٔفیس ثطای ٔربعجتبٖ
 -4زیدیتبَ( : )Digital Marketingثبظاضیبثی اظ عطیك وب٘بَٞبی زیدیتبَ ثٝذهٛل ایٙتط٘ت
ٔ -5ؿتمیٓ ( : )Direct Marketingثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ٔربعجبٖ  ،اغّت ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ تّٛیعی ، ٖٛضازی ٚ ٛیب تجّیغبت چبپی
 -6پبضتیعا٘ی ( : )Guerilla Marketingثٛزخ ٝوٓ  ،ثبظاضیبثی فكطزٔ ، ٜؼٕٛال ٕٞطا ٜثب ثبظاضیبثی
 -7زضٌٖٚطا (ثبظاضیبثی ضثبیكی) ( :)Inbound Marketingخصة ذطیساضٞب ثب ٔحتٛا ثٝخبی تحٕیُ تجّیغبت  ٚیب تٕبؼٞبی
ؾطز

 -8یىپبضچٕٞ :)Integrated Marketing( ٝبٍٙٞی  ٚیىپبضچ ٝؾبذتٗ اثعاضٞبی ثبظاضیبثی چٙسٌب٘ ،ٝوب٘بَٞب  ٚأىب٘بت
 -9تؼبّٔی ( : )Interactive Marketingاضتجبط ثیٗ فطٚقٙسٜٞب ٔ ٚكتطیٞب و ٝاغّت آ٘الیٗ اتفبق ٔیافتس.
ٔ -10حّی ( : )Local Marketingتطٚیح  ٚتجّیغبت ٞسفٕٙس ثطای حٕبیت اظ فطٚقٍبٜٞبیی و ٝزض ز٘یبی ٚالؼی حضٛض فیعیىی
زاض٘س.
 -11چٙس ؾغحی( : )Multi-Level Marketingثبظاضیبثی اظ عطیمجٝوبضٌیطی زیٍطاٖ  ،یب ٞطوؿی و ٝثیكتط ثتٛا٘س ٘یطٚی
ا٘ؿب٘ی ثىبض ٌیطزٔ ،ثُ عطح ٞطٔی
 -12ػهجی (٘ٛضٔٚبضوتی : )NeuroMarketing( )ًٙتمبعغ ػّٓ قٙبذتٔ /غع  ٚثبظاضیبثی
٘ -13یچ( ٝثبظاضیبثی ٌٛقٞ : )Niche Marketing( ) ٝسف لطاض زازٖ ٔربعتٞبی ثؿیبض ذبل زض ثرفٞبی ذبل اظ ثبظاض.
ٚ -14یطٚؾی (ٚ : )Viral Marketingضٚز ث ٝیه قجى ٝاختٕبػی خسیس ثطای پرف یه ایس ٜثبظاضیبثی
 -15زٞبٖثٝزٞبٖ ٍٙٞ : )WOM) Word-Of-Mouth Marketingبٔیؤ ٝكتطی ضاضی پیبْ ثبظاضیبثی قٕب ضا پرف وٙس.
ً نکتو پایانی :
لجُ اظ ٚضٚز ثٔ ٝطحّ ٝخسیسی اظ فطآیٙس ثبظاضیبثی وؿت  ٚوبضتبٖ ثبیس ثتٛا٘یس ایٗ ؾ ٝؾٛاَ ضا پبؾد ثسٞیس:
ٔ -1كتطیبٖ اظ ٔحهٛالت  ٚذسٔبتتبٖ چٔ ٝی ذٛاٙٞس؟
 -2آیب خبٔؼٞ ٝسفتبٖ ضا ث ٝزضؾتی ا٘تربة ٕ٘ٛز ٜایس؟
ٔ -3عیت ٔحه َٛیب ذسٔت قٕب ٘ؿجت ث ٝضلجب چیؿت ؤ ٝهطف وٙٙسٌبٖ ٘تٛا٘ٙس آٖ ضا اظ ٕٞىبضاٖ تٟی ٝوٙٙس؟

وكف ٔ ٟٓتطیٗ اؾتطاتػی ٞبی ٔسیطیت فطٚـ

وكف ٔ ٟٓتطیٗ اؾتطاتػی ٞبی ٔسیطیت فطٚـ » وّیس ٔٛفمیت ٞط اؾتطاتػی ای ،عطح یه ثط٘بٔ ٝؾبظٔبٖ یبفت ٚ ٝلبثُ اخطا اؾت.
اؾتطاتػی ٞبی ٔسیطیت فطٚـ زض تِٛیس  ٚتٛظیغ ٔی تٛا٘س ٔم ِٝٛای چبِف ثطاٍ٘یع ثٛز ،ٜچ ٖٛاظ آٖ خبیی و ٝتیٓ قٕب غبِجبً زض
ذبضج اظ ٔحسٚز ٜزفتط ٔطوعی فؼبِیت زاضز ،ثبػث ثطٚظ ٔكىُ زض اضتجبعبت ٔی قٛز .یه ٔسیط فطٚـ حطف ٝای ،ثب اؾتفبز ٜاظ
اؾتطاتػی ٞبی ٔٙبؾتٔ ،ی تٛا٘س تیٓ ذٛز ضا ث ٝؾٕت ٔٛفمیت ٞسایت وٙس .زض ازأ ٝقٕب ضا ثب چٙس اؾتطاتػی وّیسی زض ظٔیٝٙ
ٔسیطیت فطٚـ آقٙب ذٛاٞیٓ وطز:

اؾتطاتػی ٞبی ٔسیطیت فطٚـ  :ذٛز ا٘سیكی
لجُ اظ ایٙى ٝثرٛاٞیس ث ٝػٛٙاٖ ٔسیط فطٚـ تیٓ تبٖ ضا ٔسیطیت وٙیس ،ثٟتط اؾت اظ ؾجه ٛ٘ ٚع ٔسیطیت فطٚـ تبٖ آٌبٞی پیسا
وطز ،ٜتب ثتٛا٘یس ث ٝذٛاؾتٞ ٝبیتبٖ ٘عزیه قٛیس .ایٗ وبض ثبػث ثٟجٛز  ٚضقس ػّٕىطزتبٖ ذٛاٞس قس .ثطای ایٙى ٝذٛز ضا تحت وٙتطَ
ٍ٘ ٝزاضیس ،یىی اظ ٛٞقٕٙسا٘ ٝتطیٗ ضاٞىبضٞب ،تٟی ٚ ٝایدبز یه زفتط ػّٕىطز ضٚظا٘ ٚ ٝیب ثط٘بٔ ٝػّٕىطز قرهی اؾت تب ثتٛا٘یس ثٝ
عٛض ٔؿتٕط اٞساف  ٚپیكطفتتبٖ ضا ٔطٚض وٙیس.

اؾتطاتػی ٞبی ٔسیطیت فطٚـ  :تؼٟس
تؼٟس یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ اؾتطاتػی ٞبی ٔسیطیت فطٚـ اؾت .ایٙى ٝقٕب ٔتؼٟس ٔی قٛیس تب ظٔبٖ ٔكرهی ضا ثطای تىطاض فطٚـ
ؾپطی وٙیس ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ ضاٞىبضٞبی ظیط٘ ،كبٖ زٞیس و ٝفطز ٔتؼٟسی ٞؿتیس:
ٚلتی زض ایٗ حطف ٝزض حبَ فؼبِیت ٞؿتیس ،ثیف اظ حس تیٓ تبٖ ضا وٙتطَ ٘ىٙیس .اظ ظٔبٖ تبٖ ث٘ ٝح ٛاحؿٗ اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜتٟٙبظٔب٘ی و٘ ٝیبظ اؾت ،تیٓ فطٚـ تبٖ ضا ٔسیطیت وٙیس.
 زض وبضتبٖ ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی قس ٜزاقت ٝثبقیس .ؾؼی ٘ىٙیس تب ثی ذجط  ٚاعالع اظ تیٓ تبٖ ،وبضی ضا ث ٝوبضٞبیكبٖ اضبف ٝوطز ٚ ٜآٟ٘بضا غبفٍّیط وٙیس .ثطای ظٔب٘كبٖ اضظـ لبئُ قٛیس.
 ثبظذٛضز ٞبی خعئی ث ٝآٟ٘ب اضائ ٝزٞیس.ثطای قٙبذت ته ث ٝته تیٓ فطٚقتبٖ ،چ ٝاظ ٘ظط چٟط ٚ ٜاؾٓ  ٚچ ٝاظ ٘ظط اٞساف  ٚضٚیبٞبیكبٖ ظٔبٖ ثٍصاضیس.-اؾتؼسازٞبی تیٓ تبٖ ضا ثكٙبؾیس  ٚثطای ث ٝحساوثط ضؾب٘سٖ تٛا٘بیی ٞبی شاتی آٟ٘ب ،اؾتطاتػی ٞبی ثٟیٔ ٝٙكرم وٙیس.

 5ضاظ حیبتی زض ٔسیطیت فطٚـ ٔٛفك

 5ضاظ حیبتی زض ٔسیطیت فطٚـ ٔٛفك » آذطیٗ ثبضی و ٝقٕب ث ٝػٛٙاٖ یه فطٚقٙس ٜؾؼی وطزیس تب شٔ ٗٞسیط فطٚـ تبٖ ضا
ثرٛا٘یس چ ٝظٔب٘ی ثٛزٜ؟زض فطآیٙس فطٚـ ،فطٚقٙسٌبٖ ٕٞیك ٝؾؼی ٔی وٙٙس تب فىط  ٚشٔ ٗٞكتطیبٖ احتٕبِی ضا ثرٛا٘ٙس .ثبیس
ٕٞیٗ ٔؿبِ ٝضا زض ٔٛضز ٔسیط فطٚقتبٖ  ٓٞض ػبیت وٙیس .ایٗ ٔٛضٛع ٕٔىٗ اؾت زض ض٘ٚس  ٚفطآیٙس ذبتٕ ٝفطٚـ قٕب تبثیط ٌصاض
٘جبقس ،أب پی ثطزٖ ث ٝشٔ ٗٞسیط فطٚـ ثطای ٔٛفمیت عٛال٘ی ٔست قٕب ٕٞ ٚچٙیٗ وكف ضاظٞبی حیبتی زض ٔسیطیت فطٚـ ٔٛفك
ٔی تٛا٘س ثؿیبض ٔ ٟٓثبقس.
ٔب چٙسیٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝؤٕ ٝىٗ اؾت زض شٔ ٗٞسیط فطٚـ ٚخ ٛز زاقت ٝثبقس ضا ثطایتبٖ آٚضز ٜایٓ .پٙح ضاظی و ٝزض ٔسیطیت فطٚـ
ٔٛفك ٘مف ٕٟٔی زاقتٔ ٚ ٝسیط فطٚـ آضظٔ ٚی وٙس و ٝقٕب آٟ٘ب ضا ثسا٘یس ،أب ایٗ ٔٛضٛع ضا ث ٝقٕب ٕ٘ی ٌٛیس ث ٝقطح ظیط ٞؿتٙس:

راز اًل در مدیریت فرًش مٌفق  :مدیر فرًش معمٌالً در جستجٌی دلیل است.
اٌط قٕ ب ث ٝزِیُ ٘یبظ قسیس ث ٝآظازی ػُٕ  ٚاؾتمالَ ٚاضز فطٚـ قسیسٕٔ ،ىٗ اؾت اظ ٔسیطی و ٝزائٕب اظ قٕب ٌعاضـ ٔی ذٛاٞس،
وب٘بَ ٞبی اضتجبعی قٕب ضا چه ٔی وٙس ٘ ٚىبت ٛٔ ٚاضز ذبل ضا ث ٝقٕب یبزآٚض ٔی قٛز ،ذٛقتبٖ ٘یبیس.
أب ثیكتط ٔٛالغ ،اقتجبٞی اظ ٔسیطفطٚـ ؾط ٘عز ٚ ٜاقتجب ٜاظ خب٘ت قٕبؾت .اٌط قٕب ث ٝعٛض ٔطتت ؾ ٟٓثبظاضتبٖ ضا اظ زؾت ثسٞیس
یب وبضٞبیی و٘ ٝجبیس ضا ا٘دبْ زٞیس ،ایٗ ٚظیفٔ ٝسیط قٕبؾت وٚ ٝاضز ػُٕ قس ٚ ٜثٔ ٝكىُ انّی  ٚاؾبؾی پی ثجطز.
ایدبز اذتالَ زض ض٘ٚسٞبی وبضی ثبػث ث ٝذغط افتبزٖ خبیٍب ٜقٕب ٔی قٛز؛ ث ٝعٛضی و ،ٝاٌط آٟ٘ب احؿبؼ وٙٙس و ٝقٕب تٛإ٘ٙسی
آٔٛظـ زیسٖ ضا ٘ساضیس ،لغؼبً ثبیس ث ٝز٘جبَ قغُ خسیسی ثبقیس .ثبظذٛضز  ٚفیسثه ٔسیط فطٚـ ضا پصیطا ثٛز ٚ ٜؾؼی وٙیس زض ثط٘بٔٝ
فطٚـ ضٚظا٘ ٝتبٖ آٟ٘ب ضا ث ٝوبض ٌیطیسٞ .طٌب ٜآٟ٘ب ٔتٛخ ٝق٘ٛس و ٝقٕب اظ پیكٟٙبزات آٟ٘ب پیطٚی ٔی وٙیس ٘ ٚؿجت ث ٝخبیٍب ٜلجّی
تبٖ ضقس وطز ٜایس ،لغؼبً ث ٝقٕب آظازی ػُٕ ثیكتطی ذٛاٙٞس زاز.

راز دًم در مدیریت فرًش مٌفق :مدیر فرًش فرامٌش می کند کو خٌدش را در مٌقعیت شما قرار دىد.
افطاز ٔٛفك زض فطٚـ اغّت اٚلبت ث ٝپؿت ٔسیطیت اضتمب ٔی یبثٙس  ٚخبِت اؾت و ٝثسا٘یس ثب ایٙى ٝآٟ٘ب ٔطاحُ پیكطفت ضا پّ ٝپّٝ
عی وطز ٜا٘س ،أب اغّت ٔسیطاٖ فطٚـ فطأٛـ ٔی وٙٙس و ٝاظ ودب قطٚع وطز ٚ ٜزض حبَ حبضط ودب ٞؿتٙس  ٚث ٝعٛض وّی ٌصقتٝ
ذٛز ضا ث ٝثبز فطأٛقی ٔی ؾپبض٘س.
ثب ایٗ اٚنبف ،فطٚـ ٔ ٚسیطیت زٔ ٚم ِٝٛوبٔال خسا اظ ٞ ٓٞؿتٙسٔ .سیطاٖ ث ٝخبی ایٙى ٝتٕبْ ضٚظ ضا نطف نحجت وطزٖ ثب
ٔكتطیبٖ احتٕبِی وٙٙس ،زض حبَ ثطضؾی اعالػبت  ٚضٞجطی افطاز ٞؿتٙس .قغُ آٟ٘ب زض ثطٌیط٘س ٜوبضٞبی اخطایی  ٚثط٘بٔٞ ٝبی

اؾتطاتػیه اؾت ؤ ٝی تٛا٘س قٛض ٞ ٚیدبٖ وٕتطی ٘ؿجت ث ٝؾط  ٚوّ ٝظزٖ ثب افطاز ٔرتّف زاقت ٝثبقس .آٟ٘ب ثطای ٔٛفمیت ته
ته افطاز ذٛز ٔؿئ َٛثٛز ٚ ٜثبیس ث ٕٝٞ ٝافطاز تیٓ فىط وٙٙس.
ظٔب٘ی و ٝزض حبَ فىطوطزٖ ث ٝقغُ  ٚآیٙس ٜقغّی ذٛز ٞؿتیس ،ایٗ ضا ث ٝذبعط زاقت ٝثبقیس و ٝاٌط قٕب ػاللٕٙس ث ٝثطلطاضی
اضتجبط ٔؿتمیٓ ثب ٔكتطیبٖ احتٕبِی ٞؿتیس ،ث ٝز٘جبَ پؿت  ٚخبیٍبٞ ٜبی ٔسیطیتی ٘جبقیس  ٚاظ عطف زیٍط اٌط ػاللٕٙس ثٔ ٝؿبئُ
اؾتطاتػیه ٞؿتیسٔ ،سیطیت فطٚـ ٔی تٛا٘س خبیٍبٙٔ ٜبؾجی ثطای قٕب ثبقس.

راز سٌم در مدیریت فرًش مٌفق :مدیر فرًش در جستجٌی اعتماد بو نفس است.
اػتٕبز ث٘ ٝفؽ قٕب ٔی تٛا٘س یىی اظ زالیُ اؾترساْ قٕب ثبقس .زض فطٚـ ،ثبٚض زاقتٗ ث ٝتٛا٘بیی ٞبیتبٖ أطی حیبتی اؾت ،ظیطا اظ
آ٘دبیی ؤ ٝسیطفطٚـ قٕب  ٕٝٞچیع ضا ٔی زا٘س ،زض ٔٛاضز ث ٝذهٛل ٔتٛخٔ ٝی قٛز و ٝقٕب وٓ آٚضز ٜایس  ٚزیٍط تٛا٘ی ٘ساضیس.
فطٚقٙسٌبٖ حطف ٝای  ٓٞزض وبضقبٖ قىؿت ٔی ذٛض٘س ،أب آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس قىؿت ضا ثس ٖٚآ٘ى ٝزچبض ث ٟٓضیرتٍی زائٕی ق٘ٛس،
ضز وٙٙس  ٚثب ثبٚضٞبی زض٘ٚی قبٖ ث ٝذٛزقبٖ وٕه وٙٙس.

راز چيارم در مدیریت فرًش مٌفق :مدیر فرًش می داند کو تک رًی باعث افت تیم می شٌد.
ٕٔىٗ اؾت فىط وٙیس زض نٛضتی و ٝثیف اظ اٞساف فطٚـ ذٛز ضا پٛقف زٞیسٔ ،سیطتبٖ اخبظ ٜزٞس تب اظ ضٚقٟب  ٚضاٞىبضٞبی ذٛز
اؾتفبز ٜوٙیس .أب آٟ٘ب ٞطٌع تٕبیّی ث ٝزاقتٗ یه فطز ته ض ٚزض تیٓ قبٖ ضا ٘ساض٘س .ظٔب٘ی و ٝیه فطٚقٙس ٜاظ پیطٚی وطزٖ ػّٕیبت
اؾتب٘ساضز تیٓ أتٙبع ٔی ٚضظز ،لغؼبً ٔی تٛا٘س اٍِٛی ثسی ثطای زیٍطاٖ ٔحؿٛة قس ٚ ٜزیٍط اػضبی تیٓ  ٓٞثب ذٛز ثٍٛیٙس و ٝاٌط
ٞط وساْ ؾبظ ذٛزقبٖ ضا ثع٘ٙسٞ ،یچ ٔكىّی پیف ٘رٛاٞس آٔس.
تیٓ ٞبیی و ٝاػضبی آٖ ٞطوساْ وبضِ ذٛزقبٖ ضا ا٘دبْ زاز ٚ ٜته ضٚی ٔی وٙٙس ،وبض ضا ثطای ٔسیطقبٖ ؾرت تط ٔی وٙٙس ،ثٝ
عٛضی ؤ ٝسیط فطٚـ ٕ٘ی تٛا٘س تكریم زٞس چ ٝوؿی وبض وطز ٚ ٜچ ٝوؿی وبض ٕ٘ی وٙس  ٚث ٝعٛض زلیك فطٚـ ضا پیف ثیٙی
وٙس .اٌط قٕب وؿی ٞؿتیس و  ٝاعالػبت  ٚوب٘بَ ٞبی اضتجبعی ذٛز ضا شذیط٘ ٜىطز ٚ ٜاظ ثط٘بٔٞ ٝبی تیٓ پیطٚی ٕ٘ی وٙیس ،لغؼبً ثٝ
ٔسیط ذٛز اخبظ ٜذٛاٞیس زاز تب ثطای قٕب تفبٚت لبئُ قٛز  ٚایٗ زلیمبً وبضی اؾت وٞ ٝیچ وساْ اظ ٔسیطاٖ ػالل ٝای ث ٝا٘دبْ آٖ
٘ساض٘س.
ظٔب٘ی و ٝیه فط ًٙٞفطٚـ ؾبِٓ زض ٔحیظ وؿت  ٚوبضتبٖ حبوٓ ثبقس ،آٖ ٌبٔ ٜی تٛا٘یس اؾتؼسازٞبی فطٚـ ضا خصة تیٓ تبٖ
ٕ٘ٛز ٚ ٜتیٓ لسضتٕٙسی تكىیُ زٞیسٔ .مبِ 8" ٝضا ٜثطای ایدبز یه فط ًٙٞفطٚـ ٔثجت" ث ٝقٕب ٘ىبت ٔٛثطی ضا آٔٛظـ ٔی زٞس.

راز پنجم در مدیریت فرًش مٌفق :مدیر فرًش می تٌاند اىداف فرامٌش شده را بو شما یادآًری کند.
فىط ٔی وٙیس اٌط قٕب وبضٞبیتبٖ ضا ث ٝزضؾتی  ٚثس ٖٚذغب ا٘دبْ زٞیسٔ ،سیط فطٚـ ٔتٛخٕ٘ ٝی قٛز و ٝتٕبیُ لّجی ث ٝا٘دبْ
وبضٞب ٘ساضیس؟
وبٔالً زض اقتجبٞیس! حتی اٌط اظ ثط٘بٔٞ ٝبیتبٖ ػمت ٕ٘ب٘یس ،ایٗ ٔٛضٛع ثطای ٔسیط فطٚـ وبٔالً آقىبض اؾت و ٝچ ٝظٔب٘ی ػاللٚ ٝ
اقتیبق تبٖ ضا اظ زؾت زاز ٜایسٔ .سیطاٖ ٔی تٛا٘ٙس اقتیبق  ٚآضأف قٕب زض ٔحُ وبض ضا حؽ وطز ٚ ٜقبیس ثبٚضتبٖ ٘كٛز و ٝحتی اظ
پكت تّفٗ  ٓٞایٗ ٔؿبِ ٝثطایكبٖ لبثُ زضن اؾت! آٟ٘ب ٘ح ٜٛضفتبض قٕب زض ع َٛخّؿبت ضا ٔٛقىبفب٘ ٝثطضؾی وطز ٚ ٜتغییطات
ضفتبضی قٕب ضا ث ٝذٛثی  ٚث ٝؾطػت زضن ٔی وٙٙس.
ث ٝخبی ایٙىٙٔ ٝتظط ثٕب٘یس و ٝآٟ٘ب ث ٝقٕب ٘عزیه ق٘ٛس ،ؾؼی وٙیس اظ آٟ٘ب زض قطایظ ثحطا٘ی زضذٛاؾت وٕه وٙیسٞ .طچ ٝثٟتط
ٔسیط فطٚـ ذٛز ضا زضن وٙیس ،ثٔ ٝست عٛال٘ی تطی زض قغُ ذٛز ٔی ٔب٘یس.

 5ذظ لطٔع زض فطٚـ حضٛضی

 5ذظ لطٔع زض فطٚـ حضٛضی» لغؼبً ثطای ٔ ٕٝٞب پیف آٔس ٜاؾت و ٝاظ فطٚقٙس ٜیب ثبظاضیبة حضٛضی ،ثب ایٗ و ٝآ٘مسضٞب ٓٞ
احؿبؼ ٘یبظ ثٔ ٝحه َٛآٟ٘ب ثطایٕبٖ قس یس ٘یؿت ،أب خٙؽ یب ٔحه َٛاضائ ٝقس ٜضا ٔی ذطیٓ .اظ ؾٛی زیٍط ،ثب ثطذٛضز ٘ ٚحٜٛ
اضائ ٝفطٚقٙس ٜیب ثبظاضیبثی و ٝزض حبَ ػطض ٝوطزٖ ٔحهٛٔ َٛضز ٘یبظ ٔبؾت ،اظ ذطیس آٖ ٔٙهطف قس ٜایٓ! پؽ ٘تید ٝذٛاٞیٓ
ٌطفت ؤ ٝطزْ اثتسا فطٚقٙس ٜضا ٔی پؿٙس٘س  ٚؾپؽ اظ ا ٚذطیس ٔی وٙٙس 5 .ذظ لطٔع زض ثبظاضیبثی یب فطٚـ حضٛضی ٚخٛز زاضز
و ٝاٌط زض ٍٙٞبْ ضٚیبضٚیی ثب ٔكتطیبٖ احتٕبِی تبٖ اظ آٟ٘ب ٌصض وٙیس ،زض ٟ٘بیت فطٚـ تبٖ ث ٝؾطا٘دبْ ٘طؾیسٔ ٚ ٜكتطی ضا اظزؾت
ٔی زٞیس.
-1حتی االٔىبٖ اظ یبزآٚضی ضلجب ث ٝاؾٓ ذٛززاضی وٙیس.

ثؿیبضی اظ ثبظاضیبثبٖ زض ٍٙٞبْ ف طٚـ حضٛضی ثب ػجٛض اظ ایٗ ذظ لطٔع ٘ ٚبْ ثطزٖ ضلجب ،تجّیغبت ضایٍب٘ی ثطای آٟ٘ب ا٘دبْ ٔی زٙٞس ٚ
ث ٝؾبزٌی اػتٕبز ٔكتطیبٖ ثبِم ٜٛقبٖ ضا ٘ؿجت ث ٝآٟ٘ب افعایف ٔی زٙٞس .قٕب ٔی تٛا٘یس ث ٝخبی آ٘ى٘ ٝبْ ثط٘س آٟ٘ب ضا ث ٝظثبٖ
ثیبٚضیس ،اظ ٚاغٞ ٜبیی ٔب٘ٙس قطوت ٞبی زیٍط یب ػ طض ٝوٙٙسٌبٖ زیٍط اؾتفبز ٜوٙیس .زض ایٗ حبِت زیٍط ثب یبزآٚی ٘بْ ضلجبیتبٖ ،اؾٓ
آٟ٘ب ضا زض شٔ ٗٞكتطیبٖ ٞه ٘رٛاٞیس وطز.

 -2حتی االٔىبٖ زض ٔٛضز ضلجبیتبٖ نحجتی ثٔ ٝیبٖ ٘یبٚضیس

زض ثبظاضٞبی ضلبثتی تب خبیی ؤٕ ٝىٗ اؾت اظ ضلجبیتبٖ نحجتی ثٔ ٝیبٖ ٘یبٚضیس  ٚاٌط  ٓٞآٚضزیسٞ ،طٌع ٚإ٘ٛز ٘ىٙیس و ٝزض ضاؼ
ایٗ ضلبثت ٞؿتیس ٞ ٚطٌع اظ ٔكتطیب٘تبٖ ٘پطؾیس و ٝچ ٝوؿی ضا زض حیغ ٝی فؼبِیت قٕب زض ضاؼ ٔی ثیٙٙس ،چ ٖٛثب ایٗ پطؾف
آٟ٘ب ضا وٙدىب ٚث ٝتفحم ٔی وٙیس.
پؽ ث ٝخبی ایٙى ٝاظ آٟ٘ب ثرٛاٞیس قٕب ضا اضظیبثی وٙٙس ،اظ آٟ٘ب ثپطؾیس :چ ٝچبِف ٞب  ٚزغسغٞ ٝبیی لجُ اظ تٟیٔ ٝحه َٛیب ذسٔت
قٕب زاض٘س؟ وساْ ثرف اظ ٚیػٌی ٞبی ٔحه َٛاظ اِٛٚیت ثبالتطی ثطذٛضزاض اؾت؟
پؽ زض فطٚـ حضٛضی ؾؼی ٘ىٙیس ثب پطؾیسٖ ؾٛاَ ثبػث قرٓ ظزٖ زض شٔ ٗٞكتطی قٛیس و٘ ٝبْ زیٍط ػطض ٝوٙٙسٌبٖ ضا ث ٝیبز
آٚضز!
 -3اظ ایٗ ػجبضات زضثبض ٜضلجب اؾتفبز٘ ٜىٙیس " :ضلجبی ٔب"" ،ضلبثت"ٔ" ،ب ضا ٔمبیؿ ٝوٙیس"

ایٗ خٕالت  ٚػجبضاتٟٔ ،ط تبییسی اؾت ثط لسضت ضلجبیتبٖ و ٝقٕب ثب ایٗ خٕالت لسضت آٟ٘ب ضا چٙسیٗ  ٚچٙس ثطاثط ٔی وٙیس .پؽ
اظایٗ ػجبضت اؾتفبز٘ ٜىٙیس .ظٔب٘ی و ٝیه ٔكتطی ظیطوب٘ ٝایٗ ؾٛاَ ضا اظ قٕب پطؾیس ،ثب لبعؼیت  ٚقٛخ عجؼی ٔی تٛا٘یس پبؾد
زٞیسٕ٘ " :ی زا٘ٓٔ ،ب ضلیجی ٘ساضیٓ ،تؼسازی قطوت زض ایٗ ظٔی ٝٙفؼبِیت زاض٘س .حتی ثطذی اظ آٟ٘ب ٔحهٛالتی ثب ٘بْ ٔكبثٝ
ٔحهٛالت ٔب تِٛیس ٔی وٙٙسِٚ ،ی اؤ ٖٛٙؿئّ ٝپبیبٖ یبفت ٝظیطا ٚ "...ؾپؽ ضٚی ٚخ ٝتٕبیع ذٛزتبٖ ٔ ٚحهِٛتبٖ تبویس وٙیس ٚ

ٔحهٔ َٛتفبٚت ذٛز ضا ثفطٚقیس.

 -4اظ ضلجبی ذٛز ػیت خٛیی ٘ىٙیس.

زض فطٚـ حضٛضی ذطزٌ ٜیطی یه ػُٕ غیط حطف ٝای ٘ ٚبقیب٘ٔ ٝحؿٛة ٔی قٛز  ٓٞ ٚچٙیٗ ذالف لبػس ٜانّی تدبضت اؾت ٚ
ثب ٞط زؾت و ٝثسٞی اظ ٕٞبٖ زؾت  ٓٞپؽ ٔی ٌیطی – ثٞ ٝط حبَ ٘جبیس تحت تبثیط ؾتبیف لطاض ٌیطیس .ایٗ انُ ضا ث ٝیبز زاقتٝ
ثبقیس " اظ ضؼیف تطیٗ ضلجبی ذٛز ثیكتطیٗ تحؿیٗ ضا ث ٝػُٕ آٚضیس" .تحؿیٗ  ٚؾتبیف ثٟتطیٗ تبثیط ضا زض ٔمبثُ ضلجبیی وٝ
اظقٕب ثس ٔی ٌٛیٙس ذٛاٞس زاقت  ٚث ٝذبعط زاقت ٝثبقیس و ٝػیت خٛیی ٘ىطزٖ اِعأبً ثسیٗ ٔؼٙب ٘یؿت و ٝث٘ ٝمغ ٝضؼف ٞب ٚ
ایطازٞبیكبٖ اقبض٘ ٜىٙیس .ثّى ،ٝث ٝایٗ ٔؼٙبؾت و ٝؾرٙبٖ ٘بذٛقبیٙس  ٚظ٘ٙس ٜزض ٔٛضز آ٘بٖ ٍ٘ٛییس  ٚذهٛنب ایٙىٔ ٝحهٛالت،
ذسٔبت ،پطؾ ٚ ُٙاػٕبَ آ٘بٖ ضا ٔٛضز ا٘تمبز لطاض ٘سازٔ ٚ ٜحى٘ ْٛىٙیس.
 -5ضٚی ٘مبط لٛت ذٛز تبویس وٙیس

اعٕیٙبٖ حبنُ وٙیس ؤ ٝكتطی زِیُ ایٗ ؤ ٝؼتمسیس ٔحهٛالت  ٚذسٔبت قٕب ثٟتط اؾت ضا زا٘ؿتٔ ٚ ٝؼٙبی آٖ ضا  ٓٞزضن ٔی
وٙس .پؽ زض ٔٛضز ػسْ تٛا٘بیی ٞبیتبٖ ذیّی ٍ٘طاٖ ٘جبقیس زض ػٛو ث ٝتٛا٘بیی ٞبی ذٛز ٔتىی ثبقیس ٘ ٚمبط لٛت ذٛز ضا ثفطٚقیس.
٘ ٚىت ٝپبیب٘ی ،ؾؼی وٙیس ضٚی فطٚـِ ذٛزتبٖ تٕطوع زاقت ٚ ٝزض ایٗ ثبظاض پط ضلبثت و ٝفط ٚـ  ٚثبظاضیبثی ثؿیبض ؾرت تط اظ لجُ
قس ،ٜث ٝخبی ترطیت ضلجبیتبٖ زض ٔمبثُ ٔكتطیبٖ -و ٝلغؼب ٔؿتّعْ ٚلت  ٚا٘طغی ظیبزی اؾت و ٝ٘ ٝث٘ ٝفغ قٕبؾت  ٝ٘ ٚػبیسی
٘هیت قٕب ٔی وٙس -ضٚی ثٟجٛز  ٚافعایف فطٚقتبٖ  ٚضاٞ ٜبی خسیس ٘فٛش ثٔ ٝكتطیب٘تبٖ تٕطوع وٙیس.

