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  نكات برجسته رفتاريبخش اول: 

 
معرفي مي شوند. به اطالعاتي كه در ادامه مي آيد به صورت زير جنبه  حميددر اين بخش نقاط قوت بالقوه 

   شخصي دهيد:
  قرار دهيد.  كنار آن عالمت چنانچه جمله اي توانسته سبك رفتاري شما را به دقت بيان كند در  -
 قرار دهيد. چنانچه جمله اي نتوانسته سبك رفتاري شما را به دقت بيان كند در كنار آن عالمت  -

 با اضافه كردن توضيحات خود در كنار جمالت آنها را دقيق تر نماييد. -

  

  

  

  احتماال شامل موارد زير است: حميدبعضي از نقاط قوت 

 ا تجزيه و تحليل مي كند و مزايا و معايب آن را مي سنجد. مشكالت و موقعيت ها ر 

 مهم است. بسيار  برايشاز ارزش هاي اوست و  دقت، كيفيت و درست انجام گرفتن كار 

 ) دارد. روشمنددر مواجهه با موقعيت ها يا انجام فعاليت ها رويكردي سيستماتيك ( 

 ند. در ارتباطات با ديگران، با سياست و نزاكت رفتار مي ك 

  و غير مستقيم استفاده مي كند.  ، نا محسوساز رويكردي زيركانه تعارض براي حل 

 دارد دوست را تنوع و تغيير جديد، هاي فعاليت ،سرعت. 
 آورد مي بوجود به نيز ديگران در فوريت را حس و شود مي عمل وارد سرعت به. 
 برد مي لذت ها رقابت و ها چالش از. 
 نمايد حركت نتايج آوردن دستب براي قدرت با تواند مي. 
  .براي حل مسائل از رويكرد مستقيم و فعاليت محور استفاده مي كند 

 

 خالق
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  نمودار سيستم رفتاري
  

 
الگوهاي رفتاري را بر اساس چهار تمايل رفتاري  DiSCمدل رفتاري 

  معرفي مي نمايد كه به اختصار عبارتند از:

بااليي  Dل افرادي كه تماي ):Dominance( تمايل به تسلط
دارند به دنبال آنند كه با غلبه بر مخالفت ها يا اعتراضات احتمالي، 
  محيط اطراف خود را شكل دهند و به نتايج مورد انتظار دست يابند.

افرادي كه ): Influence( تمايل به تاثير گذاري بر ديگران
بر بااليي دارند به دنبال آنند كه از طريق نفوذ و تاثير گذاري  iتمايل 

  ديگران يا متقاعد كردن آنها محيط اطراف خود را شكل دهند.
بااليي دارند  S  افرادي كه تمايل): Steadiness( تمايل به ثبات

به دنبال آنند كه از همكاري و تشريك مساعي با ديگران كار خود را 
  جلو ببرند.

 Cافرادي كه تمايل ): Conscientious( تمايل به موشكافي
به دنبال آنند كه طبق مقتضيات يا استاندارد هاي موجود بااليي دارند 

  كار خود را انجام دهند تا كيفيت و دقت كار تضمين شود. 

همه افراد از هر چهار تمايل رفتاري برخوردار هستند و تنها در ميزان 
يا شدت آنها تفاوت دارند. رابطه اين چهار تمايل با يكديگر شكل 

كه نشان دهنده پتانسيل ها و عكس  دهنده الگوي رفتاري فرد است
  العمل هاي رفتار وي مي باشد. 

  

  
   3نمودار شماره 

  

  ميديححميد نام: 
  خالقالگوي رفتاري كالسيك: 

  فرد تكميل شده توسط: خود
  تمركز محيطي: كار

  
حات بعـدي ايـن نشان مي دهـد. اطالعـاتي كـه در صـف حميدنمودار فوق ارتباط چهار تمايل رفتاري را در سيستم رفتاري 

  گزارش مالحظه مي كنيد بر اساس اين الگوي رفتاري ارائه شده است. 
يك آزمون نيست. در اين مدل چيزي به نام الگوي رفتاري خوب يا بد وجـود نـدارد. تحقيقـات  DiSCبه ياد داشته باشيد كه 

و  مي شناسـند (خـود شناسـي)خود را  ابتدا تمايالت و سبك رفتاري نشان مي دهد موفق ترين انسان ها كساني هستند كه
اسـتراتژي هـاي سپس با شناخت تمايالت رفتاري اطرافيان (شناخت ديگران) و با توجه به و موقعيتي كه در آن قرار دارنـد؛ 

اطالعاتي كه در پيش رو داريد زماني مفيد هستند كه بازبيني شـوند، بـه  برقراري ارتباطات پويا را بكار مي گيرند.الزم براي 
  حث گذاشته شوند و در قالب يك برنامه بهبود قرار گيرند؛ تا بتوان از آن ها براي افزايش اثربخشي فردي استفاده كرد.ب



 

ه ح ف  09125273256 | توسط امير حسين غالمعلي پورتهيه شده    3| ص

  نمودار سيستم رفتاري

  
 

  (كمترين) 2نمودار شماره  

  
  

  
  (بيشترين) 1نمودار شماره 

  
  
  

 ميديح حميدنام: 

  خالقالگوي رفتاري كالسيك: 
  فرد تكميل شده توسط: خود

  تمركز محيطي: كار
  

افراد با مقايسه تفاوت هاي موجود در نمودار هاي بيشـترين و كمتـرين بـه درك بيشـتري از رفتـار خـود و ديگـران دسـت 
را نمودار رفتار تطبيق يافته (رفتار فرد در  2را نمودار رفتار طبيعي (خود فرد) و نمودار شماره  1برخي نمودار شماره مي يابند. 

آن كار مي كند) مي دانند. گاهي نيازهاي محيطي فرد را مجبور به تطبيق رفتار مي كنند. وجود اختالف بـين محيطي كه در 
مي تواند نشان دهنده ميزان تطابق رفتاري باشد كه در فرد مشخصي، در يك محيط كـاري مشـخص ايجـاد  اين دو نمودار

توصيف كننده ويژگي هـاي رفتـاري شـما  و معتبر ترين مع تريناست و جا 2و 1تركيبي از نمودار هاي  3نمودار شده است. 
    بدست آمده است. 3مي باشد. كليه اطالعات موجود در اين گزارش با توجه به نمودار شماره 
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  مروري بر خصايص رفتاري
  

ت. اين به سواالت مطرح شده داده اس حميدعباراتي كه در ادامه خواهد آمد بر اساس جواب هايي است كه 
در محيط كار و به منظور معرفي رفتارهاي شاخصي  حميداطالعات مروري است كلي بر سبك رفتاري طبيعي 

مشاهده مي شود به داليل زير  حميدكه معموال از او ديده مي شود طراحي شده است. آنچه در محيط واقعي از 
  ممكن است كمي متفاوت باشد:

  و بواسطه شرايطي كه در آن قرار دارد.توسط خود ا حميدتعديل و تغيير رفتار  -
  دارند. حميدانتظاراتي كه ديگران از  -
  حميدارزش هاي فردي  -

در شرايط خاصي قرار نداشته باشد) رفتارهاي زيـر بـا خـود  حميدبه عبارت ديگر، چنانچه شرايط طبيعي باشد (
  د بود. نواقعي نزديك تر خواه حميدد و به نواقعي او تطابق بيشتري دار

را حـذف كنيـد و  ندارنـدرت هاي زير را با دقت بازنگري كنيد. قسمت هايي كه در زمره رفتارهاي شما قرار عبا
  نماييد. رفتارهاي شما را به خوبي توصيف مي كنند پررنگ يا مشخصقسمت هايي كه 

  

  

 دو شامل او رفتار حقيقت در. باشد حسابگر و گر تحليل ،قوي تخيل قوه داراي نوآور، پرتوان، ،صريح كه دارد گرايش حميد
 رسيدن براي وي تالش و از طرفي ديگر ملموس نتايج به رسيدن براي او باالي تمايل ؛ از يك طرفاست هم مقابل نيروي

 به كردن، عمل تهاجمي ،كردن وارد فشار كارها شدن انجام براي( بودن مهاجم به او گرايش و تمايل .در هر كاري كمال به
 است ممكن ،عمل و فكر او در سرعت. متعادل شود وي بودن دقيقو  حساسويژگي  بواسطه است مكنم نمودن) فكر برد

 اگر اما برد، نمي لذت و تعارض درگيري از اگرچه .شود كنترل گزينه هاي ممكن، همه و واكاوي كنكاش به او ميل توسط
 ديگران از رفتاريچنين ممكن است انتظار ديدن  همچنينعمل كند.  تهاجمي از آن ابايي ندارد وباشد،  الزم موفقيتش براي

  براي او قابل پذيرش باشد. آن در ديگران داشته باشد و وجود  همرا 

كسي را براي اولين بار مالقات مي كند، تا جاي ممكن خود را كنترل و از نشان دادن احساسات خود اجتناب          وقتي
 تنها به او تمايل. نرسد نظر به تهاجمي اصال و كند جلوه يماليم آدم رفتاري ظرن از او كه شود مي باعث امر اينمي نمايد. 
با اين نيز در غير تهاجمي به نظر رسيدن او تاثير دارد. داشته باشد  مردم باكمتري  ارتباط كه هايي فعاليت انجام و كاركردن

ممكن است  امر اين. شود مي معركه وارد و چالش را به جان مي خرد حميد آيد، پيش رويارويي به نياز كه وقتي وجود
  . مشاهده نكرده اند او از را رفتاري جنبه چنينگذشته  در كهمي شود  كساني موجب تعجب

 خالق
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  مروري بر خصايص رفتاري

  

تمايل  او. تاييد شده باشدباشد، ترجيحا موضعي كه رسما نيز  كننده كنترلدر موضعي اثر گذار و  كه است آن بدنبال حميد
 داشته وجود شان هم اصطالح به و شود تقسيم ديگري شخص با شانشمقام و  آن در كه دارد هايي موقعيت بهر كمي بسيا
به دنبال  او. داشته باشد همراهه ب غيرمعمول و انگيز شگفت بتجار خود با كه است مقامي موقعيت و خواستار او .باشد

 متفاوت تجربه اي حداقل باشند؛ و اگر اين ويژگي ها را نداشت، العاده خارق و كم نظير برانگيز، چالش كه است تجاربي
  .باشد

 داشت    خواهد همراهه ب كه هايي تجربه همه و آينده به او گرايش باعث طبيعي طور به فوق العاده ها بودن؛ يجستجو در
 "تربزرگ تصوير" به هميشه اونگاه  ؛باشد داشته رو پيش در وسيع انداز چشم يك كه دارد تمايل همچنين، حميد. شود مي

 وجود نتايج به رسيدن راه در كه را موانعي و ها شكاف تا سازد مي قادر را او اين ويژگي ها تلفيق. است (كالن نگر است)
در كنار  از آنجاييكه تمايل او  به كمال خواهيبراي ايجاد تغيير و رفع اين موانع پيش قدم مي شود.  او. كند شناسايي دارند
 اگرچه معوال بي نقص و با ثبات هستند. كند مي ايجاد او كه تغييراتي ،قرار مي گيرد ريزي برنامه در توجه او قابل ييتوانا

  .دباش شخصي بين روابط به الزم توجهات فاقد ممكن است ،كند مي استفاده نتايج به دست يابي براي او كه روشي

به خاطر  واقع درتوجه الزم را نشان ندهد.  خود پيرامون افراد نسبت بهممكن است از آنجاييكه او عمدتا فعاليت محور است، 
 را خود احتماال او. احساس مي كنند كه در نظر او شبيه اشياء هستند تا آدم زنده گاهي چند از هراين ويژگي او، همكارانش  

 بيان از است، پيشرفت مانع وينح به كسي كه كند احساس اگر. نميكند افراد با شوخي يا گپ و گفت هاي بيخود درگير
 شوخ يا يدوست در پيام هايي كه از جانب او مخابره مي شود، عالمتي از احتماال. ابايي ندارد موضوعصريح و بي پرده اين 

 چه فهمند كه مي دقيقا وي با مرتبط افراد بنابراين دقيق است بسيار كمبودها به اشاره شناسايي و در او ندارد، وجود طبعي
در قدرداني و سپاسگزاري از ممكن است متاسفانه آن را بهبود ببخشند.  بايد چطور را درست انجام نداده اند و يكار

  ضعيف عمل كند.  ،عملكردهاي خوب و همكاري افراد

 خود عادي فعاليت از براحتي ،نا اميد شود به دنبال آن است كه كنترلي آوردن بدست از او يا و نروند پيش خوب كارها اگر
 وخلقي  بد، ترشرويي. اگر سهم خود از يك موفقيت يا موقعيتي برجسته را بدست نياورد، تمايل به شود مي خسته و كسل

 تحمل و شود مي تهاجمي كامال ببيند، وضعيت اين درزمان طوالني  مدت براي را خودش اگر .دارد ديگران از گيري كناره
جديد  هاي يدهريسك كردن و امتحان ا به او تمايل ايطي ممكن استدر چنين شر. دهد مي دست از را خود و خودداري
  . افزايش يابد
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  مروري بر خصايص رفتاري

  

 ممكن است او. آينده در چه و حال زمان در چه نداشته باشد؛ كافي اثرگذاري كنترل يا كه اين است نگراناحتماال  حميد
هر چيزي كه به نحوي مانع دست  –ا تغيير ملزومات ارتقاء باشد عملكردي ي انتظارات در تغيير تكنولوژي، تغييرات نگران

  چه در وضعيت فعلي و چه در آينده.  - يابي او به كنترل و اثرگذاري بر محيط شود

 دارد تمايل او راهكارها را امتحان نمايد.پيش از انتخاب، را حل كند، ترجيح مي دهد  اي قرار است مشكل يا مسئله وقتي
 اجازه زمان اگر براي حل مشكالت برنامه ريزي نمايد. سپس و كند تحليل و تجزيه هاي متفاوتمنظر از را اطالعات كه

 خواهد "كمتر ريسك" يا "كمتر اهميت"و بر مبناي معيارهايي چون  سريعاو  تصميم ،بكار گيرد را ويكردندهد كه اين ر
در برخي موارد تصميم گيري را به تعويق بياندازد.  اگر چه ممكن است در چنين شرايطي اين دست و آن دست كند و. بود

مداومت و استمرار خود را از دست بدهد زيرا از نظر او انتخاب هاي تصويب شده،  اقدامات الزمممكن است در اجراي 
  وجود دارند كه نتايج بهتري را به همراه خواهند داشت.  يجديد
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  عوامل انگيزشي

ز طرق مختلفي تحت تاثير قرار مي گيرد و هر كس اهـداف و مقاصـدي دارد كـه درصـدد انگيزه افراد معموال ا
دست يابي به آنها است. اين عوامل انگيزشي و نوع هدفي كه هر كس دارد، از تمايالت غالب رفتاري او نشـات 

 حميـد مي گيرد. اين بخش از گزارش به معرفي عواملي مي پردازد كه براي شخصي با الگوي رفتـاري مشـابه
بواسـطه  ممكن استصادق نباشد زيرا او  حميدانگيزه ايجاد مي كند. بعضي از اين عوامل ممكن است در مورد 

مـوارد تجربه زندگي و سيستم ارزشي كه دارد نسبت به اصالح و تعديل رفتار خود اقدام كرده باشـد. بعضـي از 
ماهيت متفاوت سبك هاي  احتمالي، به دليل به نظر برسند. اين تناقض هاينيز ممكن است متناقض  ارائه شده

را  حميـد) Behavioral Pattern( رفتاري كه در كنار هم، الگوي )Behavioral Style(چهارگانه رفتاري است 
  . تعديل نماييد. بنابراين اطالعاتي كه در پيش رو داريد را بازبيني و بوجود آورده اند

  

  

  

  يدا كند:ممكن است از طرق زير انگيزه پ حميد

  .در محيطي كار كند كه بتواند در آن طبق استانداردهاي مورد نظر خود عمل نمايد 

  .در محيطي كار كند كه بتواند بر عواملي كه بر كيفيت عملكرد او تاثير گذارند، كنترل داشته باشد 

  .در محيطي كار كند كه كيفيت و دقت مورد تشويق قرار مي گيرد 

 اشد. بتواند شايسته و مفيد ب 

 استفاده شود.  (سيستماتيك) از رويكردهاي منطقي و روشمند 

 كنترل داشته باشد. اش كاري محيط روي 

 را هدايت و جهت دهي نمايد.  افراد ديگر هاي فعاليت بتواند 

 بگيرد.  قرار جديد هاي چالش و ها فرصت معرض در  
 صرف نظر از اينكه نتايج چگونه محققمسؤليت تحقق نتايج را داشته باشد؛  كه كار كند هايي موقعيت در        

 مي شوند. 

 و ترقي داشته باشد.  پيشرفت براي هايي فرصت 

 پاداش دريافت كند.  اهداف به رسيدن براي 

  

 خالق
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  محيط مورد عالقه

محيط مورد عالقه افراد براي كاركردن يا زندگي متفاوت است. محيطي كه براي يك نفـر بسـيار لـذت بخـش 
اي شخص ديگري غير قابل تحمل باشد. در اين بخش اطالعـاتي در مـورد محـيط مـورد است ممكن است بر

نيـز  مـوارد ارائـه شـدهارائه مي شود. بعضي از  -وي بدست آمده بر اساس تمايالت رفتاري كه  - حميدعالقه 
ه ماهيت متفاوت سـبك هـاي چهارگانـ به نظر برسند. اين تناقض هاي احتمالي، به دليلممكن است متناقض 

 Behavioral(رفتاري است  Style( رفتـاري كه در كنار هم، الگوي )Behavioral Pattern (را بوجـود  حميـد
  .تعديل نماييد. بنابراين اطالعاتي كه در پيش رو داريد را بازبيني و آورده اند

  

  

  به محيطي عالقه دارد كه:  حميد

 ورهاي مشخص ارائه دهد. برنامه و سيستمي براي عملكرد وجود داشته باشد كه بازخ 

  .(بر كارهاي خود متمركز باشند) جوي آرام، خاموش، مرتب و منظم كه افراد در آن وظيفه محور باشند 

  .زمان كافي براي انجام كارها مطابق استانداردهاي خود داشته باشد 

 حداكثر داشته باشد.  آزادي ،كارها خصوص چگونگي در گيري تصميم براي 

 باشد.  نتايج به معطوف توجهو باال  عمل سرعت 

  باشدتوافق شده  نتايج به دستيابي اساس بر دهي پاداشارزيابي عملكرد و . 

 رخدادها به او داده شود.  كنترل فرصت 

 

 

 خالق
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  مواردي كه از آن اجتناب مي كند

در ارتباط بـا آنچه  ترس از يا يا موقعيت ها به دليل عدم عالقه اقدامات، تعامالتهمه انسان ها از يك سري از 
با دانستن اين موارد بايد به آن تن دهند، اجتناب مي كنند. در حاليكه ممكن است براي موفقيت ضروري باشند. 

 را استراتژي هاي الزم براي مقابله يا كاهش تبعات منفـي آنهـا يممي توانكه رفتارهاي اجتنابي ما كدامند،  اين
در ايـن بخـش فعاليـت هـا يـا هدر رفتن زمان جلـوگيري نمـاييم. ه و بكار بنديم و از تعلل يا طرح ريزي نمود

بعضـي  ، معرفي مي شوند.كندمي از آنها اجتناب  -بواسطه تمايالت رفتاري كه دارد  - حميدموقعيت هايي كه 
ماهيـت متفـاوت  به نظر برسند. اين تناقض هاي احتمالي، به دليـلنيز ممكن است متناقض  موارد ارائه شدهاز 

 Behavioral( رفتـاري كـه در كنـار هـم، الگـوي )Behavioral Style(چهارگانه رفتـاري اسـت سبك هاي 

Pattern (تعديل نماييد. بنابراين اطالعاتي كه در پيش رو داريد را بازبيني و را بوجود آورده اند حميد.  
  

  

  از موارد زير اجتناب مي كند: حميدبه دليل عدم عالقه، راحت نبودن يا ترس، 

 عيت هاي مبهم كه در آن عملكرد او مورد انتقاد قرار گيرد. موق 

  .موقعيت هايي كه او در آنها مسؤل كيفيت خروجي هاي كار باشد اما كنترل كافي بر اوضاع نداشته باشد 

  .جايي كه مجبور باشد از محصوالت و خدمات نامرغوب يا با عملكرد نامناسب دفاع كند 

 نشان دهد.  سريع د، عكس العملنيي كه نياز به تجزيه و تحليل دارمجبور باشد نسبت به موقعيت ها 

  .پاسخ دادن به ديگران بدون اينكه زمان كافي براي ارزيابي تبعات آن در اختيار داشته باشد 

 يا مجبور باشد ابراز  موقعيت هاي احساسي كه مجبور باشد توداري خود را به دليل ورود در آن از دست بدهد
  احساسات كند.

  .موقعيت هايي كه به بي پرده گويي نياز داشته باشد 

 نداشته باشد. كنترلي محيط روي آنها در او كه هايي موقعيت  
 شود.  ظاهر ضعيف يا نرم  
 داشته باشد. بيني پيش قابل و هميشگي ،روزمره رفتارهاي نياز به كه هاي موقعيت 

 (همه جزئيات مديريت و كنترل شود) نزديك از شدن مديريت 

  به كسي گزارش دهد. كند مي چه اينكه مجبور باشد در خصوص و شود كنترل تناوببه 

 ارائه مرحله  به مرحله گزارشيانجام خواهد داد،  خود هاي فعاليت يا وظايف چگونه مجبور باشد در مورد اينكه
 نمايد. 

 خالق
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  افزايش اثربخشي ياستراتژي ها

 طبيعـي بـراي تعـديل تمـايالت از آنهـا مـي توانـد حميددر اين بخش مجموعه اقداماتي معرفي مي شوند كه 
اين موارد همـان نـواحي قابـل بهبـود از  به عبارت ديگر، .استفاده نمايداثربخشي خود  ، بهبود و افزايشرفتاري

بعضـي از ايـن اسـتراتژي هـا منظر تمايالت رفتاري و نشان دهنده محدوديت هاي اين الگوي رفتاري هستند. 
ايـن اسـتراتژي هـا را بـر  حميدد. بهتر است نن توسط خود او مورد استفاده قرار گرفته باشممكن است هم اكنو

اساس نيازهاي فعلي محيط كار خود اولويت بندي نمايد. به منظور هر چه دقيق تر شدن اين اسـتراتژي هـا آن 
  ها را بازنگري نماييد. 

  

  

  مي تواند از طرق زير اثربخشي خود را افزايش دهد: حميد

 .بين تبعيت خود از استانداردهاي باال و مهلت هاي انجام كار تعادل برقرار كند 

  .نسبت به پيشنهاداتي كه در خصوص عملكردش به او داده مي شود غير تدافعي رفتار نمايد 

  نمايدبا در نظر گرفتن احساسات ديگران و واقعيت هاي رفتاري آنها، در انتقاد از كار آنها كمي تعديل . 

 د؛ به نحوي كه خود را برتر و مهمتر از آنها نبيند. ش و اطالعات را با ديگران به اشتراك بگذاردان 

  .خود گشودگي و ابراز مناسب و به موقع احساسات را تمرين كند 

  .ميل به مذاكره در خصوص استانداردهاي عملكرد را در خود ايجاد كند 

 ر و با انعطاف تر برخورد نمايد. نسبت به روش ديگران در انجام دادن كارها باز ت 

  .از سختي و عدم انعطاف در تفكر و اينكه هميشه حق با او است اجتناب كند 

 بيشتري صرف نمايد. زمان احتمالي نتايج پيرامون كردن فكر براي كار، يك انجام از قبل 

  يد. برنده مذاكره نما –بياموزد كه چگونه براي دست يابي به خروجي ها و نتايج برنده 

 كند اعالم را نتايج صرفا اينكه تا توضيح دهد خود منطقي هاي رويه در مورد روش استدالل و. 
 مشاركت داشته باشد. گروهقدرت مي توان در يك  ياكنترل  ،مقام ،بياموزد كه چگونه بدون داشتن مسؤليت 

 توسعه دهد.  ديگران باخود  تعامالت و ارتباطات در سياست و نزاكت 

 يگران را به رسميت بشناسد و از آنها قدرداني نمايد. تالش هاي د 

 خالق
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  عوامل ضد انگيزش

همواره عواملي وجود دارند كه بر انگيزش انسان ها تاثيرات مثبت و منفي مي گذارند. بـا شـناخت ايـن عوامـل 
كـم ا ر ه فـرديانگيـزكاهش دهنـده  عواملات و اثرشرايط تقويت كننده انگيزه فردي را فراهم نمود مي توان 

 بـا مـديريت عوامـل ضـد انگيزشـي در محـيط كـار، . به كمك اطالعاتي كه در ادامه خواهد آمد مي توانكرد
  يتي براي فرد مورد نظر ايجاد نمود.محيطي مثبت و حما

  

  

  
  

  ممكن است به داليل زير انگيزه خود را از دست بدهد: حميد

 ون توضيح باشد. قوانين و انتظارات مداوم تغيير كند؛ به خصوص اگر بد 

 ،زمان كافي براي پردازش اطالعات در اختيار نداشته باشد.  قبل از اقدام به كار 

  .محيط كاري غير رسمي، بدون ساختار و شل و ول باشد 

  را با آنها سپري كند.  زياديبه عنوان بخشي از شغلش مجبور باشد با ديگران باشد و زمان 

  و نقض كنند. افراد استقالل او را ناديده گرفته 

  .به تالش هايش براي ارائه كار با كيفيت ارزش و بها داده نشود 

  .اگر به صورت مكرر نتواند به گونه اي عمل كند كه در سطح و اندازه استانداردهاي مورد نظرش باشد 

 ترل كافي نداشته كه براي داشتن خروجي با كيفيت از كار الزم اند، تسلط و كن ؛اگر بر منابع، زمان و اقدامات افراد
 باشد. 

 .اختياراتش لغو شوند 

 كاهش يابند. شهاي مسئوليت  
 شوند. محدود او منابع  
  دهد انجام تنوع بدون و هميشگي هاي فعاليتمجبور باشد.  
 شود نظارت وي كار بر نزديك از . 

  هد. د گزارش ها فعاليتمجبور باشد به جاي گزارش دادن در خصوص نتايج مورد انتظار، در خصوص 

 و ترقي نداشته باشد.  پيشرفت براي فرصتي 

قخال  
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  رفتار در شرايط تعارض

رفتار بسياري از افراد در شرايط اختالف يا تعارض از دو حالت خارج نيست، يا مي جنگند و يا مـي گريزنـد. امـا 
در ايـن  بعضي بسته به ميزان و شدت ريسك موجود در آن شرايط، از تركيب اين دو استفاده مي كنند. آنچه كه

در چنين شرايطي مشـاهده مـي  حميدد عبارت است از مجموعه اقداماتي كه احتماال از يبخش مالحظه مي كن
صادق نباشد زيرا او احتماال بواسطه تجربه زنـدگي و  حميدلبته بعضي از اين عوامل ممكن است در مورد اشود. 

كرده باشد. ايـن اطالعـات زمـاني اثربخشـي  سيستم ارزشي كه دارد نسبت به اصالح و تعديل رفتار خود اقدام
بازبيني  "كمترين انطباق"و  "بيشترين انطباق"بر اساس دو عامل   حميدبيشتري خواهد داشت كه توسط خود 

  و رتبه بندي شود. 
  

  

  در شرايط تعارض: حميد

 ه ريزي كند و ممكن است از تعارض و تنش بوجود آمده عقب بنشيند تا براي عكس العمل نشان دادن برنام
 استراتژي داشته باشد. 

  .ممكن است تدافعي عمل كند 

  .ممكن است تالش كند تا با منطق و حقايق موجود بر طرف مقابل غلبه نمايد 

  .ممكن است به صورت غير مستقيم حمله كند، مقاومت خود را كمي به تاخير بياندازد و دست به مبارزه منفي بزند 

  كند و تن دهد اما بعدا تبعيت نكند. ممكن است در ظاهر موافقت 

  .ممكن است سخت و انعطاف ناپذير شود 

 .ممكن است از دادن اطالعات مضايقه كند 

  .ممكن است تهاجمي و پرخاشگر شود 

 باشد داشته پرخاشگرانه و ، صريحمستقيم رويكردي تا دارد گرايش. 
 يابد. افزايشدر او  تهاجمي عمل كردن شدت است ممكن 

 بازنده فكر كند. (خوش برنده و ديگري بازنده باشد) –نده بر هاي خروجيبه  است ممكن  
 سعي كند بر كساني كه مي داند بعدا به صورت مخفيانه به او حمله خواهند كرد، غلبه پيدا كند.  است ممكن 

 عمل كند.  تدافعي داشته باشد تمايل است ممكن 

 خاتمه را درگيري ،رتبه سازماني خود و حدود اختيارات از دهاستفا با و شود قضيه وارد باال منظر از است ممكن 
 .دهد

 خالق
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  پيوستار تمايالت رفتاري:

 
رفتار بالقوه و شدت آنها را در فردي با چنين الگوي رفتاري نشان مي دهد. اين اطالعات زماني مفيد تر  32اين پيوستار 

  ، ارزيابي و به بحث گذاشته شوند. خواهند بود كه بر مبناي شناخت و تجربه اي كه از فرد وجود دارد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مثال از ايده ها، انتقادات و ...)استقبال كردن ( با رغبتبودن،  پذيرا: پذيرش

 ترويج و توسعه اموربراي انجام شدن امور،  اصرار و پافشاري): هواداري( جانبدراي

مقيد بودناستانداردها و قواعد ،اصول، رويه هابه:پيروي

 فعلي شرايط يا موازنات زدن بهم ؛گيختنبران و به حركت درآوردن: انداختنبكار

 موضوعات دادن بسط دادن، شرح تفصيل به: دادن تفصيل و بسط

 ديگران به مسؤليت و سپردن واگذاري:ارياختضيتفو

 كنترل را بدست گرفتن، مسلط شدن بر امور، شرايط و ... عهده دار امور شدن:

 ،با مباهات صحبت كردن ها تواناييدر خصوص  ):كردن مباهات( رجز خواني
 توانايي ها و با حرارت درباره آنها صحبت كردندادنجلوهبزرگ

 كردنجلبخودبه را ديگران نظر و جذبه داشتن:شيفتن

 ديگران به دهي جهت: دادن فرمان

 با صرف زمان براي درك آنها، خواندن يا شنيدن اطالعات جديد و: هضم اطالعات
 كردن فكر دقت

 كردن ماندگار كردن، برجا پا كردن، تثبيت:تقرار دادناس

 مدير يا رهبر مشي خط از كردن پيروي: كردنپيرويوتبعيت

 كردن خلق جديد راهكاري و ها ايده:كردناختراع

 كردن آزمايش دقيق كردن، امتحان: كردن تحقيق

 ... براي آوردن دليل كردن، دفاع:برهان آوردن

 يادز متوسطكم
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  (ادامه): پيوستار تمايالت رفتاري

  

  

  

  

  

  

  

  

 دادن ادامه براي كردن حفظ: كردن نگهداريپشتيباني و

 آنهابكار بردن ترفند ها و شگرد ها و ماهرانه انجام دادنايجاد و : دادنمانور

  نظر تجديد كردن، تعديل كردن، سازگار دادن، وفق :تعديل و اصالح نمودن

 ديگران رشد و تموفقي به دادن اهميت داشتن، توجه ديگران به:دادنپرورش

 كردنمباحثه و جدلكردن،استداللو بحث كردن، اعتراض:كردنمخالفت

 كردن تماشا دقتبا:گريمشاهده

 طرح و بيني پيش را ها فعاليت كردن، آماده شدن، آماده: كردن ريزي برنامه
 كردنريزي

 دادن نشان را خود موافقت كردن، تعريف: كردن تمجيدوتحسين

 كردن جلوگيري ريسكاز  ،كردن احتياط: يا ممانعتكردنريجلوگي

 كردن، پشتيباني و نگهبانيرويه ها  و رسوم از: كردن حافظت و حراست
 پاياييواستقرار

 نشاندن فرو را اختالفات ،دلجويي كردن كردن، آرام:رفع اختالف

  جزئيات حد در و دقت با ؛: دوباره بررسي كردنبازنگري

 كردن ريسك آينده روي زدن، حدس:زنيگمانه

 آزمودن و تست كردن:كردنامتحان

 داشتنباور  يا كردن باور را ديگران:كردناعتماد

 بوسيله بحث شفاهي موضوعي را روشن كردن:كردنلفاظي

 زياد متوسطكم
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  كار برگ بهبود عملكرد
   

پس از مطالعه قسمت هاي قبل از اين گزارش، به كمك اين كاربرگ استراتژي هاي الزم براي بهبود عملكرد خود را طرح 
اين اطالعات ممكن است انطباق بيشتري با نوع رفتار شما داشته باشند و بيشتر به كارتان ريزي و يادداشت نماييد. بعضي از 

 حميدبيايند. تجربيات و اطالعات خود در خصوص محيط كاري كه در آن مشغول هستيد را در كنار تجربه اي كه از رفتار 
  كمك كند.  حميدند به بهبود عملكرد داشته ايد را در كنار هم قرار دهيد و تعيين كنيد كه چه اقداماتي مي توا

  

  را افزايش دهد چه اقداماتي بايد انجام شود؟ حميد. براي ايجاد محيطي كه بتواند انگيزه 1

  

  

  

  

از آنها اجتناب مي كند را مديريت و نگراني هاي او  حميد. براي اينكه بتوان آن دسته از اقدامات، فعاليت ها و تعامالتي كه 2
  ه اقداماتي بايد انجام شود؟را برطرف نمود، چ

  

  

  

  

  چه استراتژي هايي مي تواند اثربخشي او را افزايش دهد؟، حميد. با توجه به محيط كاري فعلي 3
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  كار برگ بهبود عملكرد
  

  چه اقداماتي مي توان انجام داد؟ حميدشي ل يا برطرف نمودن عوامل ضد انگيز. براي تعدي4

  

  

  

  

  بايد اتخاذ شود؟در شرايط تعارض در محيط كار، چه استراتژي هايي  حميدگيري از رفتارهاي براي توسعه، اصالح يا جلو. 5
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  استراتژي هاي برقراري ارتباط مثبت و موثربخش دوم: 

همه انسان ها يكسان نيستند. استراتژي كه در ارتباط با يك نفر موثر بوده و به خوبي جواب داده باشد، ممكـن 
يك فاجعه ارتباطي تبديل شود. سعي و خطا براي پيدا كردن استراتژي هاي موثر است براي شخص ديگري به 

در ارتباط با افراد مختلف مي تواند از نظر زمان و احساس بسيار هزينه بر باشد. اين بخش از گزارش به معرفـي 
و      مـي استخراج شـده اسـت  حميداستراتژي هاي ارتباطي مي پردازد كه بر اساس تمايالت رفتاري طبيعي 

تواند نقطه شروع مناسبي براي ايجاد ارتباطي موثر با او باشد. با مرور و بحث در مـورد اسـتراتژي هـاي ليسـت 
  طرح ريزي و ايجاد نمود.  حميدشده در اين بخش مي توان رابطه اي مثبت و اثر بخش را با 

  

  

  

  :حميدايجاد جوي مثبت براي 

 د تخصص و توانايي خود را نشان دهد. براي او فرصتي فراهم كنيد كه بتوان 

 كه از تمايل او در رسيدن به استانداردهاي مورد نظرش نشات  -نظر  به تالش او براي دست يابي به نتايج مورد
 دهيد.  باعتبار   -مي گيرد

 فاده ي فراهم كنيد كه بتوان از تالش هاي منطقي و سيستماتيك او، در موفقيت بلند مدت سازمان استيموقعيت ها
 كرد. 

  .اين را بپذيريد كه او احتماال تمايلي براي ابراز احساساتش ندارد 

  .فرصت هايي به او بدهيد كه بتواند با خودش خلوت كند و زمان كافي در اختيار داشته باشد 

  .اين را بپذيريد كه او احتماال در موقعيت هاي اجتماعي ساكت و هشيار است 

 خود در كارش را به نمايش بگذارد. بنابراين فرصت هايي فراهم كنيد كه بتواند با  او تمايل دارد آگاهي و خبرگي
 ديگران صحبت كند و از اين طريق قابليت هاي خود را به آنها نشان دهد. 

  بسيار بها مي دهد و نسبت به آن حساسيت دارد. همچنين  "هميشه درست عمل كردن"اين را بپذيريد كه او به
پريشاني و اضطرار مي شود؛ به خصوص اگر اشتباه از جانب  آدمي در هنگام اشتباهات دچار توجه كنيد كه چنين

 خود او باشد. 

  گير باشد.  تصميم كه دهيد اجازه و را بدهيد ها فعاليت انتخاببه او امكان 

 و جهت دهي نمايد. هدايت را ديگران هاي تالش تا دهيد اجازه او به  
 بپذيريد را شدن رندهب و كردن رقابت براي او نياز. 
 داريد معطوف او و ترجيحات قيعال به را خود مداوم توجهات. 
 احساسي كنيد تا بحث هاي نتايج آمدن بدست به معطوف بيشترخود را  توجهات   

 خالق
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  استراتژي هاي برقراري ارتباط مثبت و موثر
  

  :(ادامه) حميدايجاد جوي مثبت براي 

 بپذيريد را تغيير و تنوع به او نياز  
 را خودش تنظيم نمايد.  ها فعاليت سرعت دهيد اجازه او به 

  :حميدروش برقراري ارتباط با 

  ترجيح مي دهد كه به صورت رسمي با او ارتباط برقرار شود و از بحث و مراجعه  حميددر موقعيت هاي جديد؛
 فردي اجتناب مي كند. 

 بي برايش ارائه مي شود به شيوه اي منطقي باشد تا او به واقعيات (داده ها) عالقه دارد و تمايل دارد وقتي مطل
 احساسي

  شرايطي كه او مي پندارد بايد وجود احتماال مشكل مي تواند اطالعاتي را كه با برداشت هاي ايده آلش از شرايط)
 در تعارض اند، ذخيره سازي نمايد. داشته باشد) 

   همچنين بايد مطمئن شده كه براي او سوء تفاهم بايد مطمئن شد كه مخالفت خود را از مسائل بيان مي كند؛
 پيش نيامده باشد. 

 اطالعات براي او ارائه مي شود، ممكن است به صورت تهاجمي سوال بپرسد. اما اين اقدام او به جهت رفع  وقتي
 تضادهايي است كه ممكن است به جهت اطالعات متعارض براي او ايجاد شده باشد.  

 طالعات دقيق و مشخص و به روشي غير تدافعي جواب دهيد. به سواالت او با ارائه ا 

  .او پيش از عكس العمل نشان دادن نسبت به اطالعات جديد، براي پردازش اطالعات به زمان احتياج دارد 

 و  گپ صرف زيادي زمان ودر ارتباطات رك و بي پرده باشد و به اصل مطالب اشاره نمايد  كه دارد گرايش حميد
 .نشود اعياجتم هايگفت 

 دهيد فرا گوش او ايده به ديگر موضوعات سراغ رفتن از قبل تا باشيد آماده. 
 دخاطر مي سپار به يا شنود مي است موافق آن با كه را آنچه فقطدارد و  گزينشي برداشت هاي به تمايل. 
 او از بدين منظور .است سپرده ذهن به و شنيده را چيز همه كه شويد مطمئن بحثي كه با او داريد، انتهاي در 

 . كند تكرار شنيده را آنچه بخواهيد
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  استراتژي هاي برقراري ارتباط مثبت و موثر
  

  :دتعريف و تمجيد نمايي حميدچگونه از 

  .از جمالت مختصر، دقيق و خاص استفاده و ترجيحا به صورت خصوصي ابراز كنيد 

 د. از شايستگي او در حوزه هاي مهارتي خاص تعريف و تمجيد نمايي 

  .از تعهد او به رعايت و دست يابي به استانداردهاي باالي عملكردي قدرداني كنيد 

  .از رويكرد مودبانه و زيركانه او در شرايط دشوار تعريف كنيد 

  در شرايطي كه افراد عموما واكنش احساسي نشان مي دهند؛ از توانايي او در آرام ماندن و خود را از شرايط جدا
 يد. كردن قدرداني كن

  .از ارزشي كه تفكرات بينش آفرينش او در شرايط پيچيده ايجاد مي كند، قدرداني كنيد 

  .او براي رفع مشكالت از منطق و استدالل بهره مي گيرد؛ به اين توانايي او اعتبار دهيد 

 نمائيد استفاده واقعي و مستقيم مختصر، جمالت از.  
 دهيد قرار توجه مورد كه از خود نشان داده است را رهبري يها توانائي و كنيد تمركز او دستاوردهاي روي.  
 قدرداني كنيد.  دشوار هاي موقعيت در پذيري مسئوليت براي او توانائي از  
 كنيد تعريف و تنظيم رويه ها خطرپذيري براي او توانايي از. 
 تصديق كنيد.به رسميت شناخته و  را او اعمال و ها ايده افكار، خالقانه و بفرد منحصر طبيعت  
 نمائيد قدرداني ،تالش و زمان گذاري سرمايه حداقل با نتيجه حداكثر گرفتن براي او توانايي از 

  :دنمايي بازخور ارائه حميد به چگونه

  .با به رسميت شناختن و تصديق شايستگي هاي او؛ براي كاهش حالت هاي تدافعي احتمالي او، زمان صرف كنيد 

 اشي از آن را براي وي ليست كنيد. رفتارهاي مشخص و تبعات ن 

  هر گونه بحثي را با او مستدل، دقيق و منطقي مطرح كنيد و طوري رفتار كنيد كه گمان نكند بواسطه مسائل
 شخصي اينگونه بحث مي كنيد. 

  .تغييرات الزم را به صورت مشخص و شفاف بيان كنيد و چرايي و ضرورت آن را توضيح دهيد 

 ت و ايده هاي او در خصوص يك راهكار را بيرون بكشيد. شماييد كه بايد نظرا 

  .به او فرصت دهيد تا پيش از اظهار نظر يا پاسخدهي در خصوص يك موقعيت، خوب فكر كند 
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  استراتژي هاي برقراري ارتباط مثبت و موثر
  

  :د (ادامه)نمايي بازخور ارائه حميد به چگونه

 الزم براي تغيير متعهد كنيد، اجازه دهيد براي تغيير استراتژي تدوين  قبل از اينكه او را نسبت به انجام اقدامات
 كند. 

  نكنيد. (اينكه چه چيزي درست است يا غلط) "درست و غلط"او را درگير بحث هاي 

  براي انجام اقدامات و فعاليت هاي مورد نظر از او به صورت شفاف و واضح تعهد بگيريد و حتما براي او يك بازه
 م تعيين كنيد. همچنين تاريخ مشخصي را براي پيگيري و بحث با او تعيين نماييد. زماني معلو

 دهيد قرار كند حذف را آنها چطور اينكه و نتايج به رسيدن موانع بر را مباحثه تمركز. 
 نتايج اي كه بر بالقوه از منظر تاثيرات كنيد؛مشاهده  او رفتار در ي كه انتظار داريدمطلوب تغييرات در خصوص 

 .كنيد بحثخواهند داشت، 
 حل بخواهيد. راهفعلي او را برايش توصيف نماييد و از او در اين خصوص  رفتار منفي پيامدهاي و تبعات 

 ارائه دهيد. قضاوت بدون و بيطرفانه ،مبتني بر حقايق را بازخور  
 دهيد كاهش ار او تدافعي حالتپيامدهاي ناشي از آن متمركز شويد و از اين طريق   و فقط اقدامات. 
 كنيد پرهيز غلط/  درست هاي مناظره از.  
 ها نيت و ها انگيزه روي تا دهيد قرار اقدامات روي را بحث تمركز   

  

  :برخورد نماييد حميد در شرايط تعارض چگونه با

 د باز و سرگشاده اجتناب مي كند اما مي تواند روحيه تهاجمي به خو تعارض در وهله اول از كشمكش ها و  حميد
 بگيرد. 

  .موضوعات را خيلي آرام، منطقي و مستدل مطرح نماييد و به رفتارها يا موقعيت هاي مشخص استناد كنيد 

  حالت تدافعي او را با تصديق نظراتش كاهش دهيد. با او به صورت تدافعي برخورد نكنيد. مثال بگوييد: متوجه نظر
 يي.تو در خصوص اين مسئله هستم؛ مي تونم بفهمم چه مي گو

  .به صحبت هاي او گوش كنيد و سپس بحث را به سمت موضوع اصلي سوق دهيد 

  با تمركز بر آنچه در حال حاضر و در آينده بايد براي حل تعارض بوجود آمده انجام شود، نگذاريد زمان زيادي
  صرف بحث در خصوص همه عواملي كه در گذشته موجب شكل گيري اين تعارض شده اند شود. 
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  موثر و مثبت ارتباط برقراري هاي استراتژي
  

  :(ادامه) برخورد نماييد حميد در شرايط تعارض چگونه با

  اگر به دنبال يافتن مقصر است يا حالتي تهاجمي به خود گرفته است، براي مقابله به او بگوييد كه حرف هايش را
 شنيديد و سپس بدون بحث بيشتر به اصل موضوع كه حل تعارض است بپردازيد. 

   اگر با انتقاد او از رفتار خود مواجهه شديد، تصديق كنيد كه ممكن است رفتار شما دقيقا مطابق با استانداردهاي
 ايده آل نبوده باشد اما حالت تدافعي به خود نگيريد. 

  برنده حل شود به چه چيزهايي نياز دارد. –از او بپرسيد كه اگر قرار باشد اين تعارض به صورت برنده 

  داشته باشيد كه او قبل از اينكه عكس العمل نشان دهد يا به درخواست شما براي حل تعارض پاسخ دهد، به ياد
 به زمان كافي براي فكر كردن نياز دارد. 

 تصريح كنيد كه هدف شما برطرف شدن تعارض است نه انتقاد، محكوم كردن و حمله به شخص او 

 كه خود را در قالب تخطي غير مستقيم از آنچه از او  -لبه كنيد غ اگر مي خواهيد بر مقاومت منفي و با تاخير او
از او بخواهيد به صورت مشخص بگويد كه براي رفع تعارض چه اقداماتي خواهد  –انتظار داريد نشان مي دهد 

 كرد و در چه زماني آنها را انجام خواهد داد. 

 به توافق برسيد.  در مورد قدم بعدي كه بايد در چنين وضعيتي برداشته شود با هم 

  تصريح كنيد كه رويكرد انديشمندانه و خردمندانه او در اين موقعيت و تمايل او به حل عقالئي و منصفانه موضوع
 براي شما ارزشمند است. 

  براي جواب دادن به نياز او براي فكر كردن در مورد وضعيت بوجود آمده و پردازش موضوعات مطرح شده، يك
تعيين كنيد كه در آن به بازبيني مجدد وضعيت به صورت رسمي تر و عميق تر  ه نزديكزمان مناسب در آيند

 خواهيد پرداخت و بدين ترتيب به او اجازه دهيد كه ايده ها و نظراتش را جمع آوري و آماده نمايد. 

 مي دهبرن من" جمله آن خروجي و نتيجهممكن است  كه دارد تهاجمي و صريح رويكردي اتخاذ به گرايش حميد 
  باشد. "بازنده شما شوم

 را شما منطق توانم مي" يا "كنم درك را نظرشما نقطه توانم مي" نظير جمالتي گفتن با را او استدالل و منطق 
 به رسميت بشناسيد. "كنم درك تفكرتان در

 كنيد بيان را خود نظر نقطه آرامي بهبه رسميت شناختن تفكر او،  از پس. 
 اجتناب  غلط/درست مجادله هاي از قضاوتي، هيچ وت هاي بين خودتان و او و بدونبا به رسميت شناختن تفا

 كنيد.
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  موثر و مثبت ارتباط برقراري هاي استراتژي
  

  :(ادامه) برخورد نماييد حميد در شرايط تعارض چگونه با

 دهيد. قرار پذيرش آن عدم يا پذيرش برنده بودن راهكار را معيار –و برنده  عملي تنها 

 مجددا روي موضوع اصلي متمركز شويد و آنچه كه به عنوان اقدامات اصالحي  "مقصر دانستن ها"مقابله با  براي
 بايد انجام گيرد.

 مقاومت كنيد.به ديگران مالمت كردن، حمله كردن يا طعنه زدن بوسيله در برابر هرگونه حس تالفي جويانه ،  
 بپذيريداز سوي خود را  اشتباه گونه هر احتمال و دهيد كاهش را خود تدافعي حالت حمله او، زمان در. 
  *استفاده بحث اصلي اتموضوع طرح براي)  كسي چه ، زماني چه ، كجا ، چيزي چه ، چطور( باز سواالت از 

 .نمائيد
 .از او بپرسيد كه واقعا توقع دارد به چه دستاوردي برسد 

 زمان ديگري را  و نمائيد ايجاد وقفه يك كنيد يسع رسيدند دشمني ياتهاجم  از باااليي سطوح به احساسات اگر
 براي ادامه بحث تعيين نماييد. 

  .بحث را با ارائه خالصه اي از شرح وظايف هر كس براي رفع تعارض، به خاتمه رسانيد 

  

  مواجه شويد: چگونه حميدسبك حل مسئله  با

 وامل تاثير گذار و نقش آنها در ايجاد او تمايل دارد به شيوه اي سيستمي و روشمند مسئله را حل كند و همه ع
 مسئله را در نظر بگيرد. 

  در خصوص مسائلي كه نياز به اقدام فوري دارند، بايد كسي نقش مربي را براي او ايفا كند تا بتواند روش هاي
 متفاوت حل مسئله را نيز بكار گيرد. 

  .او تمايل دارد راهكاري جامع و كامل براي مسائل و مشكالت بيابد 

  .براي اينكه بتواند در مقايسه با راهكارهاي كامل و ايده آل به راهكارهاي اجرايي دست يابد، به كمك نياز دارد 

 باشد داشته سريع و سازي پياده براي آسان ،ساده ترجيحا نتايج، بر مبتني و عملي رويكردي كه دارد تمايل حميد. 
 به جهت دهي و هدايت دارد. نياز ود،براي در نظر گرفتن تبعات بلند مدت تصميم هاي خ او 

  براي مديريت و حل مشكالت پيچيده نياز به مربي دارد. اين به دليل تمايالت طبيعي او به ساده ديدن بيش از حد
 مسائل و عجله در دست يابي به نتيجه است. 
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  استراتژي هاي برقراري ارتباط مثبت و موثر
  

  مواجه شويد: چگونه حميدسبك تصميم گيري  با

 برآورد مي كند. و نتايج بالقوه تصميم را ي روشمند عمل مي كند؛ ريسك ها او در تصميم گير 

  .او ممكن است براي جمع آوري اطالعات به زمان بيشتري نياز داشته باشد 

  .با او در خصوص اينكه چقدر زمان براي تجزيه و تحليل اطالعات بگذارد بحث كنيد 

  براي اتخاذ تصميم خود، مهلت زماني تعيين كند. به او كمك كنيد كه 

  ها گرفتار شود.  "آنگاه –اگر  "او ممكن است در دام 

  .او ممكن است در خصوص تبعات فردي اشتباه كردن، از سوي شما نياز به اطمينان مجدد داشته باشد 

 تصميم بگيرد. سريع دارد تمايل او  
 پيامدهاي به توجه و الزم اطالعات آوري جمع براي كافي زمان گيري، تصميم از قبل تا شود تشويقبايد  او 

  اختصاص دهد. احتمالي
  ،كنيد اشاره بهتر نتايج به بيشتر در دست يابي زمان صرف تاثيربه اگر مي خواهيد زمان بيشتري اختصاص دهد. 
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  كاربرگ استراتژي هاي برقراري ارتباط مثبت و موثر

، اثـربخش تـرين اسـتراتژي را بـا در نظـر گـرفتن حميدبا موثر  و مثبت ارتباط برقراري هاي استراتژيپس از مرور بخش  
و شـناختي كـه از  حميـدنيازهاي خاص محيط كار انتخاب نماييد. از دانش خود از محيط كار و تجربه اي كـه از تعامـل بـا 

است اگر در كنـار هـر رفتـار از فرمـول سـاده  رفتارهاي او داريد در انتخاب موثر استراتژي ها استفاده نماييد. بسيار كاربردي
بايد كدام رفتارها در خود شروع و ايجـاد  حميداستفاده كنيد. به عبارت ديگر مشخص كنيد كه  "ادامه"و  "توقف"، "شروع"

  نمايد، كدام رفتار ها را تا جاي ممكن متوقف نمايد و به كدام رفتارهايش در محيط كار ادامه دهد.
  

  اثربخش تر خواهد بود؟ حميدستراتژيكي در ايجاد جوي مثبت براي چه اقدامات ا. 1

  

  

  

  در اين محيط كاري اثر بخش تر و مناسب تر خواهد بود؟ حميد. چه استراتژي هايي براي ارتباط موثر با 2

  

  

  

  به چه استراتژي هايي نياز داريد؟ حميد. براي تعريف و تمجيد از 3

  

  

  

  ر ارائه دهيد، موثر ترين رويكرد ها كدامند؟بازخو حميد. وقتي مي خواهيد به 4
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  كاربرگ استراتژي هاي برقراري ارتباط مثبت و موثر

  

  مواجه شويد، كدام استراتژي ها بيشترين اثربخشي را خواهند داشت؟ حميد. وقتي مي خواهيد در شرايط تعارض با 5

  

  

  

  ازيد، چه مواردي را بايد مد نظر قرار دهيد؟بپردبراي حل مسائل  حميداقدامات  ه بررسي. وقتي مي خواهيد ب6

  

  

  

متمركز شويد، در دست يابي به اثربخشي حداكثر در اين  حميد. وقتي مي خواهيد به بر رفتار و سبك تصميم گيري 7
  به چه مالحظاتي نياز خواهيد داشت؟  خصوص، در محيط كاري فعلي
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  ارتباط با اطرافيان و محيط: سومبخش 

بر اساس تمايالت طبيعي رفتاريش، چگونه با اطرافيان و محيطي  حميداز گزارش نشان مي دهد كه  اين بخش
صادق نباشد زيرا  حميدكه در آن فعاليت مي كند ارتباط پيدا مي كند. بعضي از اين رفتارها ممكن است در مورد 

تعديل رفتار خود اقدام كرده باشد. او احتماال بواسطه تجربه زندگي و سيستم ارزشي كه دارد نسبت به اصالح و 
به نظر برسـند. نيز ممكن است متناقض  موارد ارائه شدهبنابراين بعضي حكم پتانسيل رفتاري را دارند. بعضي از 

 Behavioral(ماهيت متفاوت سبك هاي چهارگانه رفتاري است  اين تناقض هاي احتمالي، به دليل Style(  كه
 Behavioral( رفتاري در كنار هم، الگوي Pattern (براي اثربخشي بيشـتر مـواردي را بوجود آورده اند حميد ..

  بازبيني و بررسي شود.  حميدكه در ادامه خواهد آمد بايد توسط 
  

  

  ارتباط برقرار كند: اينگونه با ديگرانتمايل دارد  حميد

  ،بي طرف و دقيق باشد. تمايل دارد در تعامل با افرادي كه آنها را به خوبي نمي شناسد؛ خود دار 

 ترجيح مي دهد براي متقاعد كردن ديگران از داده ها و استدالل استفاده نمايد تا احساسات 

  ترجيح مي دهد از ارتباطات رسمي و نوشتاري استفاده كند و در موقعيت هايي كه احتمال سوء تفـاهم يـا تعـارض
 مي رود، آنچه گفته مي شود را مكتوب نمايد. 

 ان نزديك، وقتي با مردم عادي تعامل داشته باشد تـرجيح مـي دهـد تـو دار باشـد و رويكـردي غيـر غير از همكار
 شخصي و قاعده مند اتخاذ نمايد. 

  ممكن است به دليل كم بودن اظهارات كالمي و غير كالمي اش، در نظر ديگران فردي سـرد، بـي طـرف و غيـر
 فعال به نظر برسد. 

 رايش ناخوش آيند است و در چنين مواردي ترجيح مي دهد خود را از آن وضـعيت احتماال ابراز احساسات ديگران ب
 جدا كند و از ابراز احساسات خودداري نمايد. 

 احتماال در بيان احساسات منفي (مانند عصبانيت، رنجش، نااميدي و انتقاد) راحت تر است تا احساسات مثبت 

  و شادي برايش دشوار و ناخوش آيند است. بيان كالمي احساسات مثبت مانند لذت، مهر و عالقه 

 .براي بيان كامل تر احساسات و عواطفش، ترجيح مي دهد نامه بنويسد 

  معموال دير اعتماد مي كند و اطالعات شخصي خود را بروز نمي دهد تا زماني كه طرف مقابل حسن نيـت خـود را
 به او ثابت نمايد. 

 زديك داشته باشد. ترجيح مي دهد يك يا دو نفر دوست دائمي و ن 

  .او در مقابل دوستان نزديك خود زبان كالمي پيدا مي كند و در مورد احساسات و عواطفش صحبت مي نمايد 

 خالق
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  ارتباط با اطرافيان و محيط
  

  :(ادامه) تمايل دارد با ديگران اينگونه ارتباط برقرار كند حميد

 از خود نشان دهد.  ممكن است در اظهاراتش طعنه بزند و طبعي خشك و خشونت آميز 

  .اگر در شرايطي احساس راحتي كند، ممكن است در حاضر جوابي ها و شوخي هاي كالمي شركت نمايد 

 باشدواقع گرا و نتيجه محور  و صريح دارد تمايل. 
 نمايد خودداري اجتماعي سلوك يا زدن گپ براي وقت اتالف از دارد تمايل. 
  كنند اما دوست ندارد كسي به او بگويد كه چه كار كند.تمايل دارد به ديگران بگويد كه چه كار 

  شفاف كردن مطالب بيان شده يا اشاره بـه مشـكالت بـراي ديگـران ،پرسيدن سوال كهممكن است در ارتباطاتي 
طـرف  كردن قانع و توجه جلب توانايي نافذ، و قدرتمند بياني طريق ازاست؛ خيلي رك و موكد باشد و  دشوار بسيار
 داشته باشد. را مقابل

 بـه  توجـه كم يا سرد بي پرده، ،ارتباطي مختصر و مفيدي كه دارد در نظر ديگران رك به خاطر سبك است ممكن
   نظر برسد.

  برايش مشـكل باشـد؛ بـا وجـود اينكـه آنهـا را حـس و درك  مثبت عواطف و احساسات و اظهار بيانممكن است     
 مي كند. 

  اس او را درك مي كنند، به خصوص اگـر يكبـار در گذشـته آن را مطـرحاحس ديگرانمي خواهد مطمئن شود كه 
  كرده باشد. 

  خواهند كشف احساسات خود را در عمل نشان دهد؛ معموال فرض مي گيرد كه ديگران آن را  كه دارد تمايلبيشتر
 .  كرد

 نيت استفاده مي كند و بروز خشم و عصبانيتش برايش راحت است؛ گاهي در هنگام ناراحتي، زيان يا ترس، از عصبا
 اين عصبيت بيان دقيق تري از احساسات واقعي او در اين نوع شرايط است

 سـر افراد دهد مي ترجيح و دارد مشكل طوالني اتمكالم دادن گوش دركم متمايل است.  تحمل و يصبر كم به 
  .  بروند موضوع اصل

 ا برداشت خودش سازگاري و تطابق دارد. كه ب بشنود را ياطالعات و باشد گزينشي شنونده يك دارد تمايل 

  وقتي ديگران احساسات خود را بروز مي دهند او احساس راحتي نمي كند و تمايل دارد كه مشـكل را حـل كنـد و
 رويكردي منطقي داشته باشد تا احساسي. 

  را آنقدري در حفظ ارتباطات كاري موثر نمي داند.مداوم و با كيفيت ارتباطات 



 

ه ح ف  09125273256 | توسط امير حسين غالمعلي پورتهيه شده    28| ص

  افيان و محيطارتباط با اطر
  

  چگونه تصميم گيري مي كند: حميد

  او يك تصميم گيرنده با دقت است و پيش از تصميم گيري اطالعـات را جمـع آوري و ريسـك هـاي محتمـل را
 ارزيابي مي نمايد. 

  ممكن است تصميمات ريسكي را به گردن ديگران بياندازد يا اينكه سعي مي كند نظـر يـك متخصـص را قبـل از
 بدست آورد.  تصميم گيري

  از آنجاييكه از تصميم گيري اشتباه مي ترسد، ممكن است در مرحله جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعـات بـاقي
 بماند. 

  كه در پيش رويش قرار مي گيرد، از تصميم گيري باز بماند.  "آنگاه –اگر  "ممكن است به واسطه سناريوهاي 

 پشيماني و خود انتقادي زيادي داشته باشد.  ممكن است نسبت به تصميمات گذشته خود حالت 

 تمايل دارد تجربيات گذشته خود را يافتن فرآيندي كامل تر، مطمئن تر و بدون خطا جهت تصميم گيري،  به منظور
 مورد بازبيني قرار دهد. 

  *باشد محكم و مستقل ،قاطع سريع، دارد تمايل.   
 دهد. مي مد نظر قرار را مدت كوتاه و آثار نتايج و معموال  (خروجي نهايي كار) دارد به نتيجه گرايي تمايل 

  تحمل ريسك او نسبت به حد راحتي ديگران (حدي از ريسك كه در آن احساس راحتي كنند) بيشتر است و معتقد
 است كه نتيجه حاصل ريسك را توجيه مي كند. 

  همـه عوامـل  پيچيده و دشوار هاي قعيتمو در نتواند و نداشته باشد درازمدت پيامدهاي بهكافي  توجهممكن است
 تاثير گذار را به تجزيه و تحليل نمايد.



 

ه ح ف  09125273256 | توسط امير حسين غالمعلي پورتهيه شده    29| ص

  ارتباط با اطرافيان و محيط
  

  كند: مي مديريت چگونه را زمان حميد

  از رويكردهاي سيستماتيك استفاده مي كند و زماني كه تكنيك هاي كارآمد و منحصر بفردي براي دست يابي بـه
 حساس سربلندي و غرور مي كند. نتايج با كيفيت مي يابد، ا

  و سيستماتيك استفاده نمي كنند انتقاد نمايد.  روشمندممكن است از كساني كه از رويكردهاي 

  از آنجاييكه به استانداردهاي باال تمايل دارد، ممكن است براي جمع آوري اطالعات و دست يابي به نتايج هر چـه
 ف كند. كامل تر، به صورت غير قابل توجيهي زمان صر

  .به واسطه كمال گرايي كه دارد، ممكن است در مديريت زمان دچار مشكل شود 

  در واگذاري مسؤليت به ديگران دچار مشكل مي شود زيرا كسي نمي تواند به اسـتانداردهاي مـورد نظـر او دسـت
 يابد. 

  محيط كـار و بودجـه زمـاني شايد الزم باشد استانداردهاي جديدي براي عملكرد او تعريف شود كه با شرايط فعلي
 كه دارد تناسب بهتري داشته باشد. 

 نمايد. استفاده بر ميان راههاي از امكان صورت در و كند عمل ضرورت و فوريت از حسي انباشته با كه دارد تمايل   
 در پيدا كردن راه كارهاي كارآمد خيلي با دقت، خوب و راضي كننده عمـل مـي كنـد و ايـن قابليـت بـه او اجـازه      

 مي دهد كه فعاليت هاي زيادي را در يك روز به انجام برساند.

 به صورت بـالقوه  و بزند ميانبر شود مي باعث نتيجه در كه گيرد مي كم دست را زمان عامل ها فعاليت از برخي در
 ناديده بگيرد. را قرمز خطوط

 كند مي انتقاد يستندن هماهنگ وي سرعت با يا شوند نمي شريك او اضطرار حس در كه كساني از  
 باشد تحمل كم و كند تابي بي كنند مي كار بيشتري بال فراغ با كه افرادي به نسبت كه دارد تمايل. 
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  ارتباط با اطرافيان و محيط
  

  :مسائل و مشكالت را چگونه برطرف مي سازد (مهارت حل مسئله) حميد

 و براي توليد راهكار، متغيرهاي متعددي را مورد  تمايل دارد براي حل مسائل از رويكردهاي تحليل استفاده كند
 بررسي قرار دهد. 

  .ممكن است در حل مسائل پيچيده موثر عمل كند اما براي تجزيه و تحليل مسائل ساده زمان زيادي صرف نمايد 

  .تمايل دارد از سيستم هاي اطالعاتي براي پيش بيني مسائل و مشكالت بهره بگيرد 

 هاي كامل و بدون نقص دست يابد، لذا ممكن است از واقعيت هاي مهم ديگر مانند مهلت و تمايل دارد به راهكار
 زمان پايان كار غافل شود. 

 االجرا استفاده نمايد.  سهل و عملي ساده، هاي حل راه از كه دارد تمايل 

 حل  راه ت بهبه سرع دارد دوست و است صبر در فرآيند حل مسئله مشكل دارد زيرا كم ديگراندادن  شركت در
 .كند پيدا دست
 

  استرس را چگونه مديريت مي نمايد: حميد

  از آنجاييكه تالش مي كند تا به استاندارد هاي مورد نظرش دست يابد، مقدار متوسط تا زيادي استرس را تجربه
 مي كند. 

 يدي از خود و از آنجاييكه هميشه به دنبال دست يابي به كمال و نهايت هر چيز است، دچار دلسردي و نا ام
 ديگران مي شود. 

  او از اينكه آيا آمادگي الزم را براي آينده كسب كرده يا نه، نگران است. بنابراين زماني را به فكر كردن در
 خصوص برنامه هاي اقتضايي صرف مي كند. 

  همه چيز به جهان در نظر او كمي خصمانه است، بنابراين الزم مي بيند كه هشيار و بيدار باشد تا مطمئن شود
 درستي انجام مي شود. 

  به زماني خصوصي نياز دارد كه تنها و آرام باشد و افكار و احساساتش در خصوص رخدادهاي زندگي را پردازش
 كند. 

  وقتي بار زيادي بر دوشش قرار بگيرد، ممكن است ناسازگار و انتقادي شود و نمي تواند از درون آرام بگيرد تا همه
 ود. چيز درست انجام ش
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  محيط و اطرافيان با ارتباط
  

  استرس را چگونه مديريت مي نمايد (ادامه): حميد

  *دارد مشكل بياسايد بتواند كمي تا خود دروني منتقد كردن خاموش در  
  *اين كند نمي توجه اينكه و دارد ها محيط در بودن السير سريع ، كشيدن چالش به ، كردن تقاضا به تمايل 

  گذارند مي او ارتباطات يا سالمت روي مخربي و نفيم آثار چه مسائل
  دوست دارد كه محيطي پرمسؤليت، پر چالش و پر سرعت را پيدا و در آن كار كند و در اين راستا به تاثيرات منفي

 كه مي تواند بر سالمتي و روابط او داشته باشد توجهي ندارد.

 ايجاد  خود براي واقع گرايانه اي حد و مرزهاي مي تواندن ،دارد نتايج به رسيدن از آنجاييكه تمايل شديدي در
  نمايد.

  ،كنترل داشتن و مسلط بودن بر شرايط و افراد را رها كند. خود در تمايلممكن است براي كاهش استرس خود 

  نمايد. بازيابي سالمتي يا بهبود آسيب هاي ناشي از فوريت خواهي اش صرف كافي زماننتواند ممكن است 

 تغييرات خود از بيش انتخاب كند و از نظر او كارهاي روتين و تكراري را تغيير و تنوع از بااليي سطحت ممكن اس 
  هستند. آور و استرس زا اضطراب
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  محيط و اطرافيان با ارتباطكاربرگ 

كه در آن قرار داريد پس از مرور بخش گذشته اثربخشي و اقتضاء وجود چنين رفتارهايي را با توجه به شرايط و محيط كاري 
استفاده كنيد و استراتژي هايي بـراي  حميدارزيابي و بازنگري نماييد. از دانش خود در خصوص موقعيت ها و گذشته رفتاري 

تقويت رفتارهاي اثر بخش يا اصالح رفتارهاي غير اثربخش او طرح ريزي نماييد. بسيار كاربردي است اگر در كنار هر رفتـار 
بايد كدام رفتارها در خود  حميدبه عبارت ديگر مشخص كنيد كه استفاده كنيد.  "ادامه"و  "توقف"، "شروع"از فرمول ساده 

   شروع و ايجاد نمايد، كدام رفتارها را تا جاي ممكن متوقف نمايد و به كدام رفتارهايش در محيط كار ادامه دهد. 

  

  كدامند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميدين رفتارها براي . براي ارتباط و تعامل با ديگران در محيط كار، اثربخش تر1

  

  

  

اثربخش تر خواهد بود؟ (شروع،  حميد. با توجه به ماهيت محيط كار فعلي، كدام رفتارهاي مربوط به تصميم گيري براي 2
  توقف و ادامه)

  

  

  

اثربخش تر خواهد بود؟ (شروع،  حميد. با توجه به ماهيت محيط كار فعلي، كدام رفتارهاي مربوط به مديريت زمان براي 3
  توقف و ادامه)
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  محيط و اطرافيان با ارتباطكاربرگ 

  

؛ جهت استفاده در محيط كارش، اثربخش تر خواهد بود؟ (شروع، توقف و حميد. كدام رفتارهاي مربوط به حل مسئله براي 4
  ادامه)

  

  

  

  

  ه در محيط كارش، مناسب تراند؟ (شروع، توقف و ادامه)؛ جهت استفادحميد. براي كاهش استرس كدام استراتژي ها براي 5
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  : استراتژي هاي مديريت موثر فردچهارمبخش 

همه انسان ها يكسان نيستند. استراتژي كه در ارتباط با يك نفر موثر بوده و به خوبي جواب داده باشد، ممكـن 
پيدا كردن استراتژي هاي موثر  است براي شخص ديگري به يك فاجعه ارتباطي تبديل شود. سعي و خطا براي

افراد مختلف مي تواند از نظر زمان و احساس بسيار هزينه بر باشد. اين بخش از گزارش به معرفـي  مديريتدر 
استخراج شـده اسـت و  حميدمي پردازد كه بر اساس تمايالت رفتاري طبيعي  موثر فرداستراتژي هاي مديريت 

در سازمان باشد. با مرور و بحث در مورد استراتژي هاي  حميديت موثر مي تواند نقطه شروع مناسبي براي مدير
  . نماييددر سازمان طرح ريزي و ايجاد  حميدليست شده در اين بخش مي توانيد برنامه اي دقيق براي مديريت 

  

  

  

 :حميدتوسعه و رشد دادن 
 بهره ور شود. كه كنيد كمك او به سرعت به 

 دهيد. نشان را اهداف به رسيدن و نتايج كسب براي ممكن راه ترين عملي و ترين سريع ترين، ساده او به 

 نمائيد. تاكيد است مطلوب الزم نتايج آوردن بدست براي كه كليدي جزئيات روي ابتدائا 

  .محدوده اختيارات و منابع در دسترس براي دست يابي به نتايج را به صورت شفاف براي او تعريف نماييد 

 تظار داريد از او مشاهده كنيد را به شيوه اي منطقي برايش شرح دهيد و منطق نهفته در هر رويه رفتارهاي كه ان
 اي را براي او توضيح دهيد. 

  براي اينكه مطمئن شويد نكات كليدي را به خوبي درك كرده است، از او بخواهيد كه برداشت خود در خصوص
 آن چه بايد انجام شود را توضيح دهد. 

  كه تنها باشد و اطالعات را پردازش كند و روي مهارت هاي خود كار كند. زمان بدهيد 

  .براي جواب گويي به سواالتش و ارائه توضيحات بيشتر در دسترس باشيد 

 براي او مهلت زماني تعيين كنيد تا مهارت هاي الزم را در حد مطلوب كسب كند نه در حد كمال 

 خالق
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  استراتژي هاي مديريت موثر فرد
  

 :حميدادن به انگيزه د
 كند.  به صورت مستقل كار تا كنيد فراهم برايش هايي فرصت 

 نمايد. هدايت مورد نظر نتايج به رسيدن براي ديگران تالشهاي تا دهيد اجازه او به 

 دهيد. ارائه تعديل و تنظيم قابل هاي گزينه او نتايج، به به رسيدن براي 

 شود. برنده نهاآ در كه كنيد فراهم فرصت هايي و چالش ها برايش 

  .فرصت هايي فراهم كنيد كه او بتواند تخصص خود را به نمايش بگذارد 

  .از تالش هاي او براي خلق نتايج با كيفيت قدرداني كنيد 

  موقعيت هايي فراهم كنيد كه تالش هاي منطقي و روشمند او در موفقيت بلند مدت سازمان مورد استفاده قرار
 گيرد. 

 ده ها و نظرات خود در خصوص بهبود و كيفيت را به شما ارائه دهد. از او بخواهيد كه اي 

 :حميدسپاسگزاري و قدرداني از 
 رك استفاده  و مختصر جمالت براي تمركز بر دست آوردها و توانايي رهبري كه در حوزه خود نشان داده است، از

 كنيد.

 نماييد. قدرداني عرصه اين در وي موفقيت دشوار و مشتريان اداره در او توانايي از 

 به رسميت بشناسيد. را او اعمال و ها ايده افكار، خالقانه و منحصر بفرد طبيعت   

  .در خصوص شايستگي هاي او از جمالت موجز، دقيق و مشخص (و ترجيحا به صورت خصوصي) استفاده كنيد 

 داني كنيد. از اينكه چگونه منطق، كارايي و توجه او به كيفيت كمك كرده تا موفق باشد، قدر 

  .از رويكرد بانزاكت، هوشيارانه و زيركانه او در مديريت موقعيت هاي دشوار، تعريف و تمجيد كنيد 

  .به توانايي او در حفظ آرامش خود و بي طرف ماندن در موقعيت هاي احساسي، اعتراف كنيد 
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  استراتژي هاي مديريت موثر فرد
  

 :حميدمربي گري و مشاوره دادن براي 
 بگذاريد. كند برطرف را آنها چگونه اينكه و نتايج به دستيابي موانع روي را بحث تمركز 

  براي بحث در خصوص تغييرات مطلوبي كه بايد در رفتارش ايجاد كند، به اثرات بالقوه اين تغييرات بر نتايج اشاره
 نماييد. 

 دهيد. كاهش خود او از حل راه درخواست با را او تدافعي حالت 

 نتايج مورد انتظار را براي او  در عين حال كه وضعيت فعلي عملكرد را توصيف مي كنيد،  باشيد، صريح و محكم
 مشخص نماييد.

 نمائيد. هدايت ببرد بين از عملكرد را در شكاف تا دهد انجام خواهد مي كاري چه اينكه سمت به را بحث 

 بيان واضح بطور را آن عدم دست يابي به تبعات و كنيد معين و بهبود او را پيشرفت براي زماني هاي محدوديت 
 داريد.

  اگر مي خواهيد از حالت دفاعي احتمالي از سوي او كم كنيد، به حوزه هايي كه او در آن شايستگي دارد اشاره و
 توانايي هاي او را در آنها تصديق كنيد. 

 ايي و لزوم تغييرات توضيح ارائه تغيير مورد نظر خود را به صورت مشخص و دقيق براي او بيان كنيد و درمورد چر
 دهيد. 

  انتظارات عملكردي را شفاف بيان كنيد و براي عملكرد، استانداردهاي مشخص، قابل اندازه گيري و توافق شده
 تعريف نماييد. 

  .هر گونه بحث در خصوص عملكرد را مستدل، منطقي، دقيق و غير شخصي ارائه كنيد 

 ات خود در خصوص موقعيت مورد بحث را ارائه دهد، به او فرصت دهيد تا فكر قبل از اينكه از او بخواهيد اقدام
 كند. 

  .از او تعهد بگيريد كه اقدامات توافق شده را در بازه زماني معلوم شده انجام دهد 

  تاريخي براي بررسي ميزان بهبود عملكرد او تعيين و در آن موقع عملكردش را به صورت رسمي تجزيه و تحليل
  نماييد.
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  استراتژي هاي مديريت موثر فرد
  

 :حميدارتباط و تعامل با 
 و گفت  گپ صرف زيادي زمان در ارتباطات رك و بي پرده باشد و به اصل مطالب اشاره نمايد و كه دارد گرايش او

 نشود. اجتماعي هاي

 دهيد. فرا گوش او ايده به ديگر موضوعات سراغ رفتن از قبل تا باشيد آماده 

 خاطر مي سپارد. به يا شنود مي است موافق آن با كه را آنچه گزينشي دارد و فقط داشت هايبر به تمايل 

 او بدين منظور از .است سپرده ذهن به و شنيده چيز را همه كه شويد مطمئن بحثي كه با او داريد، انتهاي در 
 كند.  تكرار شنيده را آنچه بخواهيد

  از ارجاعات و بحث هاي شخصي با او ارتباط برقرار شود. تمايل دارد به شيوه اي منظم، رسمي و بدور 

  .پيش از ارتباط با او، هدف ارتباط و موضوعات بحث را به صورت روشمند و منطقي اظهار كنيد 

  .احتماال ذخيره كردن اطالعاتي كه با برداشت هاي او در تضاد است، برايش مشكل است 

 ،مخالفت ها يا سوء تفاهم هاي احتمالي او را بدست آوريد. با پرسش گري و گرفتن بازخورهاي مشخص از او 

  اگر اطالعات او از وضعيت موجود با اطالعاتي كه به او ارائه مي دهيد در تضاد باشد، ممكن است  به صورت
 تهاجمي شروع به سوال پرسيدن نمايد. 

  .با دادن اطالعات مشخص و رفتاري غير تدافعي به سواالتش جواب دهيد 

 عكس العمل نشان دادن نسبت به اطالعات، تمايل دارد كه زماني را به پردازش آنها اختصاص دهد.  قبل از 

  زماني را براي او مشخص كنيد كه اگر سواالت بيشتري به ذهنش رسيد، براي گرفتن جواب آنها به شما رجوع
 نمايد. 
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  استراتژي هاي مديريت موثر فرد
  

 :حميدحل مسائل و مشكالت توسط 
 و االجرا سهل ساده، از راهكارهاي دهد مي ترجيح و باشد داشته محور نتيجه و عملياتي رويكردي كه دارد يلتما 

  استفاده نمايد. سريع
 .براي اينكه متوجه اثرات بلند مدت و منفي بعضي از راهكارها شود، نياز به جهت دهي خواهد داشت 

  عجله براي دست يابي به نتايج كوتاه مدت، ممكن است به خاطر گرايش طبيعي او به بيش از حد ساده ديدن و
 براي حل مشكالت پيچيده به مربي نياز داشته باشد. 

  .بايد متوجه شود كه شتاب او در دست يابي به نتايج ممكن است بر تالش هاي نهايي تاثير منفي داشته باشد 

 ي توليد راهكار، متغيرهاي متعددي را مورد تمايل دارد براي حل مسائل از رويكردهاي تحليلي استفاده كند و برا
 بررسي قرار دهد. 

 جايگزين حل مسئله، نياز به مربي دارد.  در خصوص مشكالتي كه نياز به اقدام فوري دارند؛ براي تكنيك هاي 

  .دوست دارد راهكاري جامع و كامل براي حل مسائل پيدا كند 

 اند راهكارهاي عملي و فوري تري ارائه دهد، نياز به كمك براي اينكه به جاي راهكارهاي كامل و زمان بر بتو
 دارد. 

  :حميدواگذاري مسؤليت به تفويض اختيار و 
 آنها را  بگيرد كه تصميم دهيد خودش اجازه داريد و احتياج زماني چه در و اي نتيجه چه به شما كه بگوئيد او به

 محقق سازد. چطور

 را -كه مشخص كننده حوزه استقالل او هستند -دسترس  در بعحدود اختيارات و منا واضح و شفاف طور به 
 برايش مشخص كنيد. 

  انتظارات عملكردي را به صورت مستدل، دقيق و جامع به او ارائه  دهيد؛ از جمله استانداردهاي كيفيت 

  .براي او توضيح دهيد كه چرا يك وظيفه بايد انجام شود و چه تاثيري در كل عمليات خواهد داشت 

 صتي فراهم كنيد كه در خصوص راههاي ديگر انجام دادن يك وظيفه صحبت كند و تعيين شود كه چه منابعي فر
 بدين منظور در دسترس خواهد بود. 
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  استراتژي هاي مديريت موثر فرد

  
  :حميد تصميم گيري

 كند. گيري تصميم سرعت به دارد تمايل  
  مكفي جمع آوري كند و تبعات احتمالي تصميمات را مد نظر براي اينكه بتواند قبل از هر گونه تصميمي اطالعات

 قرار دهد به مربي نياز دارد. 

  .به مزايا و تاثيراتي كه صرف زمان بيشتر براي تصميم گيري، در نتايج مورد انتظار خواهد داشت اشاره كنيد 

 ي نمايد. تمايل دارد به شيوه اي تحليلي تصميم گيري نمايد، ريسك و نتايج احتمالي را بررس 

  .براي جمع آوري اطالعات بيشتر به زمان نياز دارد 

  .در مورد زماني كه بايد براي تجزيه و تحليل اختصاص دهد بحث كنيد و براي تصميم گيري او مهلت تعيين كنيد 

 آنگاه بيافتد. -امكان دارد در دام اگر 

 داشته باشد، ممكن است به اطمينان مجدد نياز  در مورد تبعاتي كه تصميم گيري اشتباه مي تواند براي او به همراه
 داشته باشد. 
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  فرد موثر مديريتاستراتژي هاي كاربرگ 

در محـيط سـازمان بـود، بـا توجـه بـه  حميـدپس از مرور بخش گذشته كه در خصوص استراتژي هاي الزم براي مديريت 
يد. از دانش خود در خصوص نيازهاي مشخص محيط نيازهاي فعلي محيط سازمان خود، موثر ترين استراتژي را انتخاب نماي

داشته ايد، استفاده كنيد و استراتژي هايي را انتخاب كنيد كه منجر به دسـت يـابي  حميدكار و تجربه اي كه از نوع مديريت 
 "ادامـه"و  "توقـف"، "شروع"به نتايج مورد انتطارتان خواهد شد. بسيار كاربردي است اگر در كنار هر رفتار از فرمول ساده 

بايد كدام رفتارها در خود شروع و ايجاد نمايد، كدام رفتارها را تا جـاي  حميداستفاده كنيد. به عبارت ديگر مشخص كنيد كه 
  ممكن متوقف نمايد و به كدام رفتارهايش در محيط كار ادامه دهد.

  

 حميدتراتژي ها براي توسعه و رشد و نيازهاي محيط كاري او، كدام اس حميد. با توجه به ميزان فعلي مهارت هاي 1
  اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه)

  

  

  

  در محيط سازمان، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميد. كدام استراتژي ها براي انگيزه دادن به 2

  

  

  

   . وقتي مي خواهيد از او قدرداني و تشكر كنيد به كدام استراتژي ها نياز خواهيد داشت؟3
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  فرد موثر مديريتاستراتژي هاي كاربرگ 

  

  و مشاوره دادن به او اثربخش ترين اند؟  حميد. كدام رويكرد براي ايفاي نقش مربي براي 4

  

  

  

  كدام رويكردها اثر بخش ترين اند؟ حميد. در تعامل با 5

  

  

  

فزايش اثربخشي او به چه اقداماتي نياز را در فعاليت هاي حل مسئله اش مديريت نماييد، براي ا حميد. وقتي مي خواهيد 6
  داريد؟

  

  

  

واگذار كنيد، براي اطمينان از دست يابي به خروجي هاي مورد  حميد. وقتي مي خواهيد مسؤليت يا وظيفه اي را به 7
  نظرتان به چه اقداماتي نياز خواهيد داشت؟
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  فرد موثر مديريتاستراتژي هاي كاربرگ 
  

در تصميم گيري را مديريت نماييد، به چه اقدماتي نياز داريد كه مطمئن شويد  حميداي . وقتي مي خواهيد رفتاره8
  رفتارهاي تصميم گيري او با نيازهاي فعلي هم خواني و تطابق الزم را دارد؟
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  يرويكرد و سبك مديريتبخش پنجم: 

ت ديگران چه سـبك و بر اساس تمايالت رفتاري خود، در مديري حميداين بخش از گزارش نشان مي دهد كه 
صادق نباشد زيـرا او  حميدرويكردي دارد و چگونه عمل خواهد كرد. بعضي از اين رفتارها ممكن است در مورد 

احتماال بواسطه تجربه يا سيستم ارزشي كه دارد نسبت به اصالح و تعديل رفتار خود اقدام كرده باشد. بنـابراين 
بـه نظـر برسـند. ايـن نيز ممكن است متنـاقض  موارد ارائه شدهاز بعضي بعضي حكم پتانسيل رفتاري را دارند. 

 Behavioral(ماهيت متفاوت سبك هاي چهارگانه رفتاري است  تناقض هاي احتمالي، به دليل Style(  كـه در
ليسـت رفتارهـاي معرفـي شـده را  . را بوجود آورده اند حميد) Behavioral Pattern( رفتاري كنار هم، الگوي

 حميـدمورد بحث قرار دهيد و مشخص كنيد كه كـدام رفتارهـاي مـديريتي در محـيط كـاري فعلـي بازبيني و 
  اثربخشي بيشتري خواهند داشت. 

  

  

  ارتباطات:
 .تمايل دارد رك، واقع گرا و نتيجه گرا باشد 

 .تمايل ندارد وقت خود را براي گپ و گفت هاي كوتاه معمول يا خوش مشربي هاي اجتماعي تلف كند 

 است بي پرده، سرد و بي توجه نسبت به عواطف و احساسات ديگران به نظر برسد. ممكن 

  تمايل دارد در ارتباطات رويكردي روشمند و سيستماتيك داشته باشد و از استدالل و داده ها براي متقاعد كردن
 استفاده كند. 

  نمايد. تمايل دارد از ارتباطات رسمي و  نوشتاري استفاده كند و بحث ها را مكتوب 

  .در ارتباطات شفاهي ترجيح مي دهد كه خوددار، بي غرض و روشمند باشد 

  .از بحث در مورد اطالعات شخصي و همچنين معاشرت با ديگران در محيط كار اجتناب مي كند 

  .ممكن است در نظر ديگران فردي سرد، بي عالقه و دوري گزين به نظر برسد 

  واگذاري مسؤليت:
 پيگيري جزئيات را به ديگران واگذار كند.  تمايل دارد مسؤليت 

  ممكن است بسيار غير مشخص، غير شفاف و تنها با اشاره به نتايج مورد انتظار (خروجي هاي مورد نظرش) فعاليت
 ها را به ديگران واگذار كند؛ در نتيجه آنها مي مانند كه چگونه بايد اين فعاليت را انجام دهند. 

  قدرت به ديگران برايش مشكل است زيرا مي خواهد كنترل خود بر اوضاع را حفظ نمايد. تفويض اختيار و واگذاري 

  .تمايل دارد براي آنچه واگذار مي كند دستورالعمل هاي مشخص و جزئي ارائه دهد 

  .ممكن است كارهاي مهم را براي اينكه از درست انجام شدنشان مطمئن شود، خودش انجام دهد 

  

 خالق
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  يرويكرد و سبك مديريت
  

  :(ادامه) واگذاري مسؤليت
  .ممكن است در پيدا كردن افرادي كه بتوانند طبق استانداردهاي او عمل كنند، دچار مشكل شود 

  تمايل دارد ميزان پيشرفت و نتايج كار را از نزديك و به صورت دقيق پيگيري كند. به همين دليل ممكن است
 ي او قرار دارند. افراد زير دست او احساس كنند كه تحت بازرسي دائم

  ترجيح مي دهد با افرادي كار كند كه براي دست يابي به عملكردي با كيفيت، تعهد و استانداردهاي باال را به
 اشتراك مي گذارند. 

  هدايت و جهت دهي:
  وقتي مي خواهد به ديگران جهت بدهد و بگويد كه چه كاري را انجام دهند؛ آن را به شيوه اي مقتدرانه و مسـتقيم

 بيان مي كند.

  .تمايل دارد نتايج را كنترل نمايد 

  ممكن است آنقدر مقتدرانه، رك و مستقيم رفتار كند كه ديگران جرات سوال پرسيدن، چك كردن برداشت خود يـا
 مطرح كردن مشكالت احتمالي را در مقابل او نداشته باشند. 

 كي بايد انجام شود، تمايل دارد در هدايت افراد  با متمركز شدن بر اينكه چه چيزي، چگونه، چرا، توسط چه كسي و
 غير شخصي، دقيق و مبتني بر واقعيات مسلم عمل كند. 

   .احتماال ترجيح مي دهد كارها را به صورت كتبي و رسمي واگذار كند و در مقابل بازخورهاي مشخص طلب كند 

 جام كارها را چك نمايد. تمايل دارد كارها را كنترل كند و با پرسش مستمر از افراد كيفيت ان 

  .احتماال با افرادي كه در مقابل سرپرستي نزديك او مقاومت مي كنند، مشكل دارد 
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  يرويكرد و سبك مديريت
  

  :پرورش و توسعه افراد
  تمايل دارد افراد را هرچه سريعتر به بكار وادارد زيرا معتقد است بهترين راه يادگيري اين است كه فرد را درگير كار

 .نمود
  افراد خود جوش و خود مديريت را ترجيح مي دهد و اگر قرار باشد نحوه انجام كاري را به كسي بگويد، ممكن

 است از صبر الزم برخوردار نباشد. 

  .به تجربيات عملي ارزش و بهاي زيادي مي دهد 

  نياز براي آموزش تمايل دارد در آموزش از روش هاي سيستماتيك و جامع استفاده نمايد و شايستگي هاي مورد
 كامال مشخص و ارزيابي شده باشند. 

  .استانداردهاي باال براي عملكرد در نظر مي گيرد و ممكن است انتقادي، كم صبر و پر توقع باشد 

  .تمايل دارد براي آموزش هاي مستمر و توسعه مهارت ها منابع و حمايت هاي الزم را فراهم نمايد 

 

  تصميم گيري:
 ،قاطع، مستقل و محكم باشد.  تمايل دارد سريع 

  .تمايل دارد نتيجه گرا باشد و تاثيرات كوتاه مدت تصميم گيري را ارزيابي نمايد 

  ممكن است از توجه كافي به تبعات بلند مدت تصميم باز بماند و نتواند در موقعيت هاي پيچيده همه عوامل تـاثير
 گذار را براي تصميم گيري مد نظر قرار دهد. 

  گيرنده اي دقيق است؛ پيش از تصميم گيري اطالعات را جمع آوري كرده و ريسـك هـاي احتمـالي را او تصميم
 ارزيابي مي كند. 

  .ممكن است تصميمات پر ريسك را به مقامات باالتر از خود انتقال دهد يا تاييد آنها را در آن خصوص جلب نمايد 

  

  :مديريت زمان
  كند و هر جا كه امكان داشته باشد از ميان برها استفاده نمايد. تمايل دارد با حسي سرشار از فوريت كار 

  .از راهكارهاي كارا كه بوسيله آنها روز خود را فشرده و در زمان صرفه جويي كند، كيف مي كند و به آن مي بالد 
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  :مديريت زمان (ادامه)
 از حد الزم تخمين بزند و در نتيجه مجبور شود بـراي كارهـا  ممكن است زمان براي انجام بعضي از كارها را كمتر

 زمان كمتري بگذارد و مهلت نهايي انجام كارها را از دست بدهد. 

 .ممكن است از كساني كه مانند خودش حس فوريت در كار را ندارند انتقاد كند يا كساني كه مانند او سريع نيستند 

  و زماني كه تكنيك هاي كارآمد و منحصر بفردي براي دست يابي بـه از رويكردهاي سيستماتيك استفاده مي كند
 نتايج با كيفيت مي يابد، احساس سربلندي و غرور مي كند. 

  .ممكن است از كساني كه از رويكردهاي روشمند و سيستماتيك استفاده نمي كنند انتقاد نمايد 

 جمع آوري اطالعات و دست يابي به نتايج هر چـه  از آنجاييكه به استانداردهاي باال تمايل دارد، ممكن است براي
 كامل تر، به صورت غير قابل توجيهي زمان صرف كند. 

  
 :حل مسئله

  .به راهكارهاي ساده، كاربردي كه به سهولت قابل اجرا باشند، تمايل دارد 

  سريع به ممكن است مشاركت دادن ديگران در حل مسائل برايش مشكل باشد زيرا كم صبر است و توقع دارد
 راهكار برسد. 

  تمايل دارد براي حل مسائل از رويكردهاي تحليلي استفاده كند و براي توليد راهكار، متغيرهاي متعددي را مورد
 بررسي قرار دهد. 

  .ممكن است در حل مسائل پيچيده موثر عمل كند اما براي تجزيه و تحليل مسائل ساده زمان زيادي صرف نمايد 

 تم هاي اطالعاتي براي پيش بيني مسائل و مشكالت بهره بگيرد. تمايل دارد از سيس 

  تمايل دارد به راهكارهاي كامل و بدون نقص دست يابد، لذا ممكن است از واقعيت هاي مهم ديگر مانند مهلت و
 زمان پايان كار غافل شود. 
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 :انگيزه دادن به ديگران
  براي ديگران ايجاد كند. تمايل دارد چالش هاي رقابتي 

  .اهداف كوتاه مدت تعيين مي كند و در صورت تحقق، افراد را تشويق مي كند 

  در خصوص آن چه مورد انتظار است اطالعات مشخص و دقيق و بازخورهاي مشخصي در خصوص عملكرد ارائه
 مي نمايد. مي دهد. مزاياي كار كردن براي سازمان را به صورتي استداللي براي ديگران مطرح 

  .مستدالنه بيان مي كند كه چرا فرد مورد نظر براي سازمان ارزش آفرين است 
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  كاربرگ سبك مديريتي

ارزيـابي و  را با توجه بـه نيـاز محـيط كـار حميدپس از مرور بخش گذشته اثربخشي و اقتضاء وجود سبك معمول مديريتي 
داشـته ايـد،  حميـدحيط كار و تجربه اي كه از نـوع مـديريت بازنگري نماييد. از دانش خود در خصوص نيازهاي مشخص م

استفاده كنيد و استراتژي هايي براي تقويت رفتارهاي اثر بخش يا اصالح رفتارهاي غير اثربخش او طرح ريزي نماييد. بسيار 
رت ديگـر مشـخص استفاده كنيد. بـه عبـا "ادامه"و  "توقف"، "شروع"كاربردي است اگر در كنار هر رفتار از فرمول ساده 

بايد كدام رفتارها در خود شروع و ايجاد نمايد، كـدام رفتارهـا را تـا جـاي ممكـن متوقـف نمايـد و بـه كـدام  حميدكنيد كه 
  رفتارهايش در محيط كار ادامه دهد.  

  

  ه)براي ارتباط و تعامل با افراد در محيط كار، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادام حميد. كدام رفتارهاي 1

  

  

  

  براي واگذاري مسؤليت (تفويض اختيار) در محيط كار، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميد. كدام رفتارهاي 2

  

  

  

  براي هدايت و جهت دهي به افراد در محيط كار، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميد. كدام رفتارهاي 3
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  براي توسعه و پروش افراد در محيط كار، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميدهاي . كدام رفتار4

  

  

  

در خصوص تصميم گيري، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و  حميد. با توجه به ماهيت محيط كار فعلي، كدام رفتارهاي 5
  ادامه)

  

  

  

  ربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه)براي مديريت زمان در محيط كار، اث حميد. كدام رفتارهاي 6

  

  

  

  براي حل مسائل محيط كار، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميد. كدام رفتارهاي 7
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 براي ايجاد انگيزه يا افزايش آن در افراد، اثربخش ترين اند؟ حميد. با توجه به ماهيت محيط كار فعلي، كدام رفتارهاي 8
  (شروع، توقف و ادامه)
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  رويكرد فروش: ششمبخش 

ي خود، در هريك از مراحل فرآينـد با توجه به گرايشات طبيعي رفتار حميددر اين بخش مشخص مي شود كه 
مي توان پيش بيني كرد كـه  ،در فرآيند فروش حميدبا دانستن رويكرد طبيعي فروش چگونه عمل خواهد كرد. 

مشتريان مناسب اسـت. همچنـين مـي تـوان  از كدام رفتار طبيعي او در كدام موقعيت فروش براي كدام سبك
موقعيت هاي فروش، كجا به آموزش اضافي و ايفـاي نقـش مربـي تعيين كرد كه براي افزايش اثربخشي او در 

اصـالح و بهينـه شـده  حميدنياز است. از آنجاييكه ممكن است بعضي از اين رفتارها به مرور زمان توسط خود 
 د، كليه رفتارها را مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار دهيد. نباش

  

  

  

  برنامه ريزي فروش:
 و براي هر خروجي سناريوهاي متعدد و مختلف را ارزيابي ؛تراتژيك برنامه ريزي كندتمايل دارد به صورت اس، 

 نمايد.  تدوينبرنامه اقتضايي 

 براي درخواست هاي احتمالي در مسير راه، همه لوازم  تمايل دارد پيش از هر اقدامي اطالعات را جمع آوري كند و
 تدارك ببيند.  حمايتي را

 راي موقعيت هايي كه اطالعات كافي در خصوص مشتريان وجود ندارد، مشكل خواهد احتماال در برنامه ريزي ب
 از تسلط و آمادگي الزم برخوردار نيست. در خصوص اطالعات محصول، داشت؛ يا جايي كه احساس كند 

 و  زماني بيشترين اثربخشي را دارد كه تصميم گيري مشتريان بر مبناي منطق ،رويكرد طبيعي او در برنامه ريزي
 وجود اطالعات مستند در خصوص عملكرد محصول باشد. 

  ،نياز به بهبود داشته  در موارد زير او ممكن است برنامه ريزي سبك طبيعيبراي دست يابي به اثربخشي بيشتر
    يا به دليل اثر فردي فروشنده بر آنها اقدام به خريد اند احساسي آن دسته از مشترياني كهباشد: يكي در مديريت 
 بدون صرف زمان براي برنامه ريزي؛ در حال تغيير اند وبه سرعت  كه يموقعيت هاي فروشمي كنند و ديگري در 

 دارند.  پاسخهاي فوري نياز به

 ريزي برنامه تا كند نتايج آوردن بدست صرف بيشتري زمان كه دارد تمايل 

 نمايند مراقبت خودشان از جزئيات دهد اجازه و دهد قرار "بزرگتر تصوير" روي را خود تمركز كه دارد تمايل. 
 هدف از يك برنامه به رسيدن براي است ممكن و باشد داشته نهايي تمركز  نتايج يا هدف روي كه دارد تمايل 

 استفاده ننمايد.  گام به گام

  جهدر نتي و بگيرد كم دست را موجود بالقوه موانع و ببيند ساده حد از بيش را دشوار هاي موقعيتممكن است 
  وقتي با مقاومت مشتري براي خريد روبرو مي شود، تعجب كند. 

 خالق
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  رويكرد فروش
  

  :(ادامه) برنامه ريزي فروش
 نتيجه و تحمل و صبر كم كه خواهد داشت را اثرگذاري بيشترين مشترياني در برنامه ريزي بر او طبيعي رويكرد 

 . "چگونگي بدست آمدن" هب تا دارندتوجه  "بدست خواهد آمد آنچه" به بيشتري و اند مدار
  ،سبك طبيعي او در فروش در مورد مشترياني كه خواهان توضيحات گام به گام و دريافت اطالعات جزئي هستند

 نياز به بهبود دارد. 

  تماس تلفني با مشتري / پاسخگويي تلفني: 
  نمايدرفتار كسب و كار، سنگين و باوقار اصول  ، تمايل دارد طبقتلفني مكالماتبراي شروع . 

  او تمايل دارد تا جاي ممكن با مشتري خودماني نشود و با سبكي رك، مستقيم و زيركانه به اصل موضوع و هدف
 اصلي تماس تلفني بپردازد. 

 تودار و واقع گرا  را دارد كه يمشتريان را بربيشترين اثرگذاري  ؛رويكرد طبيعي او براي شروع يك مكالمه تلفني
ت و داده ها تصميم مي گيرند) و دوست ندارند زمان زياد را صرف تعامالت اجتماعي با هستند (بر پايه اطالعا

 فروشنده نمايند. 

  براي اثرگذاري بيشتر بر مشترياني كه تمايل دارند رويكرد فروشنده با آنها محاوره اي، تعاملي و پر شور و شوق
 نياز به بهبود دارد.  طبيعيسبك باشد؛ 

 اشاره كند اصلي موضوع به سرعت به در تماس تلفني و باشد مدار نتيجه و صريح كه دارد تمايل. 
 دوست  و آورد مي حساب به وقت اتالف را موضوع اين و كند پرهيز اجتماعي هاي گفت و گپ زا كه دارد تمايل

 .پردازدبه كار اصلي اش ب مستقيمادارد 
 مدار نتيجه و دارند كمتري تحمل و صبر كه يانيمشتر از دسته آن، در مورد تلفني پاسخگويي در او طبيعي رويكرد 

 .ي داردري بيشتاثرگذار هستند
  تعامالت با طرف مقابل نمايند و قبل از وارد شدن  صرفرا  بيشتري زمان دهند مي ترجيحدر مورد مشترياني كه

 بهبود دارد. سبك طبيعي او در فروش نياز به به كسب و كار ابتدا به دنبال ساختن و ايجاد ارتباط هستند، 
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  : مذاكره و صحبت با مشتري
 ،و منطقي استفاده نمايد.  محتاطانه بدون جو دادن، تمايل دارد در مصاحبه و گفتگو با مشتري از رويكردي ماليم 

 كاوش و موشكافي نمايداو تمايل دارد براي شناسايي چرايي رفتار مشتري و دست يابي به عوامل موثر انگيزشي ، . 

  رويكردي  خواهانكه  ي اثربخش تر استانيبا آن دسته از مشترو مذاكره،  مصاحبه دررويكرد طبيعي او
 . و واقع گرايانه باشندتر غيرمستقيم 

 فردي و مشاركت با حداكثر درگيري و پر شور و شوق برخورديمشترياني كه خواهان  بر براي اثرگذاري بيشتر 
 نياز به بهبود دارد. او  طبيعيسبك ؛ ، هستند فروشنده

 سرعت به و نمايد مصاحبه برنده باشد) و كند وارد فشار( تهاجمي و مستقيم ،صريح اي شيوه به كه دارد تمايل 
 .كند شناسايي را مشتري اهداف

 بر نتايج مورد انتظار متمركز شود.  و بپرسد شوند مي شروع "چه" با كه را سواالتي دارد تمايل 

 ترجيح بودن را صريح و رك كه ي اثر گذار تر استمشتريان از دسته آن ، در موردمصاحبه براي او طبيعي رويكرد 
 .دنباش داشته بيشتري كنترل مصاحبه فرايند كل برو در عين حال مي خواهند كه  ميدهند

 درويكر به پاسخ در ممكن است كه ييآنها يا هستند تر آرام رويكردي خواهان كه مشتريان از دسته آن در مورد 
 .در فروش نياز به بهبود دارد او طبيعي سبك بگيرند،  تدافعي حالت وي تهاجمي

  
  ارائه براي مشتري:

 تحليلي و با تمركز بر كيفيت محصول انجام دهد.  بدون جو دادن و ايجاد هيجان،ارائه خود را  تمايل دارد 

 از آنچه مشتري راغب است به او  در ارائه خود كامل و دقيق باشد، ممكن است بيش از آنجاييكه تمايل دارد
 اطالعات ارائه دهد 

 بتوانند بر پايه  داد تااطالعات  بايد به آنها دارد كه يمشتريان بربيشترين اثرگذاري را  ؛رويكرد طبيعي او براي ارائه
 آن عملكرد محصول يا خدمت مورد نظر را ارزيابي و پيش بيني نمايند. 

 مفيد و با ، يا آنان كه خواهان ارائه مختصركه احساسي تصميم مي گيرند يمشتريان براي اثرگذاري بيشتر بر ،
 در ارائه نياز به بهبود دارد.او  معمولسبك هستند؛  نتايج نهايي تمركز بر
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  :(ادامه) ارائه براي مشتري
 نمايد تمركز نتايج بر و باشد دقيق كه دارد تمايل . 

 دهد توضيح خود استدالل در خصوص فرآيند تا كند اعالم را نهاييي ها گيري نتيجه كه دارد تمايل. 
 خواهان و هستند نتايج به عالقمند اساسا دارد كه يمشتريان بربيشترين اثرگذاري را  ؛رويكرد طبيعي او براي ارائه 

 .مي باشند ارائه در ات كمتريجزئي
 ر و دريافت جزئيات و توضيحات بيشتري كه خواهان رويكردي روشمند ت يمشتريان براي اثرگذاري بيشتر بر

 در ارائه نياز به بهبود دارد.او  معمولسبك هستند؛ 

  :مشتريپاسخ گويي به نگراني ها و مخالفت هاي 
  ،تمايل دارد تا جاي ممكن اطالعات بيشتري از مشتري بدست آورد و براي شناسايي نگراني هاي بيان نشده او

 كنكاش و موشكافي نمايد. 

 كه نحوه برطرف شدن نگراني ها و خواسته هاي  -رد به نگراني هاي مشتري، با توضيحاتي روشمند تمايل دا
 جواب دهد.  -مشتري را به صورت مستدل در بر دارد 

  دارد كه يمشترياندر پاسخ گويي و غلبه بر نگراني هاي مشتري؛ بيشترين اثرگذاري را بر رويكرد طبيعي او 
 وابي كه مسائل واقعي را به خوبي مد نظر قرار داده باشد.خواهان جواب منطقي هستند؛ ج

 كه به جواب ها و واكنش هايي شخصي تر، حمايتي تر و خوش بينانه تر نياز  يمشتريان براي اثرگذاري بيشتر بر
 نياز به بهبود دارد.او  معمولسبك دارند؛ 

 ا به نگراني هاي مشتري جواب دهد.مستقيم كه دارد تمايل 

 نگراني هاي مشتري روي تا كند تمركز يافت دست آن به بايد كه اي نتيجه يا هدف روي كه دارد تمايل. 
 برساند حداقل به مشتري نظر در را آنها اهميت يا و ندهد گوش كامل بطور نگراني هاي مشتري به است ممكن. 
  دارد  يمشتريان برري را بيشترين اثرگذا ؛مشتري هاي مخالفت و ها نگراني به گويي پاسخرويكرد طبيعي او براي

 برخوردي بي پرده و مستقيم هستند.  خواهان كه

 كه خواهان اطمينان آفريني احساسي هستند يا به دنبال دريافت جزئيات و  يمشتريان براي اثرگذاري بيشتر بر
به  نياز مشتري هاي مخالفت و ها نگراني به گويي پاسخبراي در او  معمولسبك توضيحات بيشتري مي باشند؛ 

 بهبود دارد.
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  :براي خريد مشتريمتقاعد كردن 

  تمايل دارد براي متقاعد كردن مشتري روشمند عمل كند و زيركانه مشتري را به اين نتيجه برساند كه خريد
 محصول يا خدمت مورد نظر منطقي و درست است. 

  همه مزاياي خريد محصول براي مشتري، او ممكن است چنين برداشتي داشته باشد كه هميشه بعد از روشن شدن
 تصميم به خريد خواهد گرفت. (در حالي كه چنين نيست)

  اگر بعد از ارائه همه داليل مشهود براي خريد محصول يا خدمت مورد نظر با تعلل مشتري در تصميم گيري مواجه
 شود، ممكن است دچار نا اميدي و احساس ناكامي شود. 

  بر مبناي تجزيه  دارد كه يبيشترين اثرگذاري را براي آن دسته از مشتريان ب تعهد مشتري؛در جلرويكرد طبيعي او
 و تحليل منطقي مزايا و فايده هاي يك محصول، تصميم به خريد مي گيرند. 

 كه دو دل هستند يا مشترياني كه براي تصميم گيري به حمايت احساسي نياز  يمشتريان براي اثرگذاري بيشتر بر
 سبك طبيعي او نياز به بهبود خواهد داشت.  منطقي، دارند تا

 مستقيما و سريع به مرحله جلب تعهد مشتري برود.  دارد تمايل 

 براي گرفتن تعهد خريد از مشتري بسيار پافشاري كند و جواب منفي مشتري را مسئله زودگذر تلقي  است ممكن
 كند كه با پافشاري برطرف مي شود.

  دارد  يمشتريان بربيشترين اثرگذاري را  ؛مشتري هاي مخالفت و ها نگراني به گويي سخپارويكرد طبيعي او براي
نتيجه محور هستند و سريع تصميم مي گيرند اما به شرطي كه مشتري احساس نكند كه كنترل خود بر فرآيند  كه

 خريد را از دست داده است و حالت تدافعي به خود نگيرد.

 كه ترجيح مي دهند زمان داشته باشند تا به بازبيني اطالعات جمع آوري شده  ينمشتريا براي اثرگذاري بيشتر بر
بپردازند و مشترياني كه در براي خريد مقاومت نشان مي دهند مگر اينكه زماني در اختيار داشته باشند كه به 

 تجزيه و تحليل بپردازند، سبك معمول او نياز به بهبود دارد.
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  ه مشتري:خدمت رساني ب

  .تمايل دارد از رويه هاي رسمي براي پيگيري و اطمينان از كيفيت و عملكرد محصوالت و خدمات استفاده نمايد 

  تمايل دارد از رويكردي محتاطانه و تحليلي استفاده نمايد و تمركز خود را بر موضوعات عملكردي يا كيفيت قرار
 يابطه با مشترايجاد ر و  تعامالت اجتماعي دهد تا

  خواهان كهدارد  يبيشترين اثرگذاري را براي آن دسته از مشتريان در خدمت رساني به مشتري؛رويكرد طبيعي او 
تا از اين طريق از عملكرد باثبات و پايدار محصول مورد نظر  هستند؛پيگيري هاي روشمند از سوي فروشنده 

 مطمئن شوند. 

 فروشنده يا تعامالت اجتماعي پر شور و  حضور فعال ،يت شدنحماخواهان كه  يبراي اثرگذاري بيشتر بر مشتريان
 سبك طبيعي او در خدمت رساني به مشتري نياز به بهبود دارد.، هستندشوق 

  تمايل دارد پيگيري خود از مشتري را بر مبناي كارايي محصول يا خدمات در توليد نتايج مورد انتظار مشتري قرار
 دهد.

 فعلي مشتريان به تخدم ارائه تا است محصوالت بيشتر چه هر فروش به بيشترعالقمند. 
 مستلزم كه باشد داشته را اثرگذاري بيشترين مشترياني با كه دارد گرايش رساني خدمت براي او طبيعي رويكرد 

 .آورند بدست را مطلوب نتايج آنها كه است زماني تا ابن و باشند بعدي هاي پيگيري حداقل
  گيري خواهان حداقل پي دارد كه يمشتريان بربيشترين اثرگذاري را  اني به مشتري؛در خدمت رسرويكرد طبيعي او

بعد از خريد از سوي فروشنده هستند البته به شرطي كه محصول يا خدمت فروخته شده نتايج مورد انتظار آنها را 
 برآورده كند.

 در او هستند، سبك معمول  بعدي هاي پيگيري و دائمي ارتباطيكه خواهان  يمشتريان براي اثرگذاري بيشتر بر
 خدمت رساني به مشتري نياز به بهبود دارد. 
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فروش بود، با توجـه بـه نيازهـاي فعلـي محـيط فـروش  در فرآيند حميد رويكردپس از مرور بخش گذشته كه در خصوص 
نيازهاي مشخص محـيط كـار و تجربـه اي  موردخود در نماييد. از دانش اثر بخشي سبك فروش او را ارزيابي سازمان خود، 

براي تقويت رفتارهاي اثربخش او و بهبود رفتارهايي كه از داشته ايد، استفاده كنيد و استراتژي هايي را  حميدكه از مديريت 
و  "توقـف"، "عشـرو"بسيار كاربردي است اگر در كنار هر رفتار از فرمـول سـاده اثربخشي كمتري برخوردارند، اتخاذ كنيد. 

، كدام رفتـار هـا شروع و ايجاد نمايدكدام رفتارها در خود  بايد حميداستفاده كنيد. به عبارت ديگر مشخص كنيد كه  "ادامه"
  را تا جاي ممكن متوقف نمايد و به كدام رفتارهايش در محيط كار ادامه دهد. 

  

  ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) در برنامه ريزي فروش، اثربخش حميدكدام رويكردهاي طبيعي . 1

  

  

  

  در برقراري تماس اوليه با مشتريان، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميدكدام رويكردهاي طبيعي . 2

  

  

  

  در ارائه محصوالت و خدمات براي مشتريان، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميدكدام رويكردهاي طبيعي . 3
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در پاسخگويي به نگراني ها و غلبه بر مخالفت هاي مشتري، اثربخش ترين اند؟ (شروع،  حميدكدام رويكردهاي طبيعي . 4
  توقف و ادامه)

  

  

  

  در جلب تعهد مشتريان براي خريد، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميدكدام رويكردهاي طبيعي . 5

  

  

  

  در خدمت رساني به مشتريان، اثربخش ترين اند؟ (شروع، توقف و ادامه) حميديكردهاي طبيعي كدام رو. 6

  

  

  

  

  

  

  
  


