
)۲ --- (شماره DISCنظریه 

هنگام  مشاوره:
- کنار/روبروی مشتری تون بشینید (نه پشت میز)

- تا دم در برید برای بدرقه
- عوامل موثر در مذاکره:

 پوشش ما و زبان بدن مان و نحوه نشستن مان۵۵٪
   لحن۳۸٪

 محتوا/مطلب/اطالعات فنی محصول۷٪

مراحل تطابق:
- شناخت/سازگاری با سبِک خود۱
-ّ زبان بدن، لحن صدا و ... رو با آن تطبیق دهیم۲
- سه سبک رفتاری دیگر را تشخیص  دهیم۳
 گروه تطبیق دهیم۴- خودمان را با آن ۴



سازگاری با دیگران:
:ᵓᵓd- با 

هنگام  مشاوره:
 پوشش ما و زبان بدن مان)۵۵٪(

*حتما فاصله تون رو با آنها حفظ کنید
*قوی دست بدید (اجازه بدید اون بیشتر فشار بده تا احساس قدرت کنه)

*مستقیم در چشمش نگاه کنید و حرف بزنید (وگرنه بهش بر میخوره)
* لم ندید، لبه مبل بشینید (پشت میزتون نمونید!!)

* حرکات کنترل شده داشته باشید
* صریح صحبت کنید و حاشیه نرید/داستانسرایی نکنید (کالفه میشن)

 شروع میشه، پرداختش هم ساالنه است و چشم به همsosماه پوشش ۳(مثال:     ببینید بیمه این دو بخش رو داره، بعد از 
 سال گذشته)۲۰بزاری، 

* بدقولی اصال نکنید باهاشون (هرچند، خودشون بدقول/تاخیری هستن)



* نزارید به حاشیه بره و مدام سوال بپرسه (یدفه وسطش اگه قیمت ثالث رو پرسید، بگید:     سوال خیلی به جایی
پرسیدید، اگه اجازه بدید اینجا یادداشت می کنم که آخر سر توضیح بدم خدمت تون)

* پس اول خاطرجمعش کنید که قطعا در پایان جواب می دید به ابهاماتش
* در پایان هم بگید: 

خب حاال در خدمتم، چه سوالی داشتید؟
*از قبل جمالت تون و برگه های الزم رو آماده کنید و بیشتر از اونا نگید.

* واژه های موثر:
   لحن)۳۸٪(

ُبردن، برنده، نتیجه، همین االن، جدید، منحصر به فرد، چالش (یا  چالش بزارید واسش تا هیجان بگیره، یا  بگید:   همچین
حق بیمه ای واقعا چالش برانگیز هاااا).

لحن محکم، واضح و مستقیم صحبت کنید
این بیمه نامه رو بخری، ُبرد کردی

همین االن هم واست می زنم 
در ضمن طرح بسیار منحصربفردیه که واسه شما میزنم

فقط.
 است، اینطور چالش/شرط بزارید:dبرای لیدر شبکه تون که تیپ 

 تومن کارت بکشی اینجا۲ تومن بهت میدم، وگرنه باید ۳ میلیون فروختی، ۷۰این ماه اگر 
(نماد:     تماشاچیان جدی و متعصب تیم تراکتورسازی)

ویژگی های مثبت:
با اراده، موّلد، مصمم، عملگرا، آینده نگر، خوشبین، قابلیت هدایت ذاتی، شیفته رهبری، نیاز شدید به تغییر، پبشرو، مستقل،
متکی به خود، در صورت شکست تسلیم نمی شوند، یویو (میخوره زمین، پامیشه)، هدف-محور، خود-مدیریتی، تصویر کلی
را می بینند، به دنبال راه حل های عملی هستن، رهبری خانه را به دست می گیرند، برای دیگران هدف تعیین می کنند، برای

انجام کارها به دیگران انگیزه می دهند، شیفتهء رهبری، جواب درست را می دانند، دیگران را مدیریت می کنند، مدیریت
بحران عالی، تاییدشان بر بهره وری است، تسریع-کننده کارها، سبب پیشرفت پروژه ها، سریع به کار می پردازن، دیگران رو

به کار می گُمارن، 
ویژگی های منفی:

بی احساس، بدون گذشت، درک نکردن دیگران، چیره بر دیگران، خود-رای، اهل بحث و جدال، مغرور، عجول، تعریف نکردن
از دیگران (اما وقتی یه سری نیرو داری، باید اینو یاد بگ)، اشتباهات رو تحمل نمی کنن، جسور، بدون فکر، بدون سیاست،
در رسیدن به اهداف تخلف کرده (کلک می زنند) (ویژگی منفی است،اما در کار باعث میشه پیش بیفتن)، به دیگران سخت

میگیره، تمایل به تسلط بر دیگرانو داره، برای خانواده و دوستان، رخم نداره، از استانداردهاش کوتاه نمیاد، از دیگران
استفاده میکنه در جهت منافعش، نیاز به تایید دیگران نداره، نمی تونه عذرخواهی کنه، احساس میکنه همیشه حق با

اونه، برای خانواده وقت نمیزارن بیش از توانش کار میکنه و همین انتظار رو از دیگران هم داره، معموال به کسی میسپاره
حواسش به جژییات باشه و بهش گزارش بده، 

:ᵓᵓi- با 
هنگام  مشاوره:

 پوشش ما و زبان بدن مان)۵۵٪(
*حتما کنارشون بشینید، وگرنه خودشون کنارتون میشینن.

*شاد و راحتن، نگاه دوستانه دارن
معموال اسپورت/شاد/صمیمانه لباس می پوشن!

*حرکات پرمعنایی دارن (گاهی چشمک میزنن، جوک میگن، وسط حرفاشون)
*ارتباط باید برقرار بشه بینشون (جّو صمیمانه)

هاc*دشمن 
* واژه های موثر:

   لحن)۳۸٪(



شاد،من احساس میکنم، معاشرت،مهیج،از احساس برای یافتن نظرشان استفاده کنید.
 میلیون وام بگیری از اندوخته ات، فکر می کنی باهاش چکار کنی؟۱۵سال دیگه میتونی ۵از بیمه شون  با اینا صحبت کنید (

وقتی بازنشست شدی می خوای چکار کنی با پولت؟  (کیف میکنه))
با اشتیاق رفتار کنید

با نوسان صحبت کنید
انرژی در حرفاتون باشه

خیلی وارد جزئیات نشید (یه تصویر کلی از محصول ایجاد کنید در ذهنش)
@آقای فالنی نظرت چیه که....؟

@ حّست چیه که امروز اومدی دفتر ما که.....؟
خیلی ازشون تعریف کنید:

@احساس می کنم خیلی آدم پرفکتی هستی
@احساس می کنم خیلی آدم شادی/مهیجی هستی

@ شناختم نسبت بهت بیشتر شد امروز
(نماد:    عکس یه آبادانی که روی  کمر کوسه/نهنگ نشسته و افسار توی دستش و میگه:   ُوِلک مو همیشه تو شط، نهنگ

سواری میکُنم)
   محتوا):۷٪(

باید طرح را خالقانه توضیخ بدی:   
(یه باغ هلو میسازی واسه بازنشستگیت)

طرح کودک میلیونر
طرح پدر پولدار

طرح خانواده ثروتمند
ویژگی های مثبت:

برونگرا، کاریزماتیک، خونگرم، دوستانه، اهل گفتگو، اهل مهمانی، بی ریا، شوخ طبع، خاطره گو، با اشتیاق، دلیر، روی
صحنه، سرزنده، اهل تغییر، در حال زندگی میکنن، دیگران دوسشون دارن، به راحتی دوست پیدا می کنند، در اهدافش

موفق است، دیگران او را تحسین می کنند، فوری عذر خواهی میکنه، فعالیت های بی برنامه رو خیلی دوس داره، در انجام
کارها داوطلب میشه، در فکر انجام فعالیت های جدیده، تنوع شغلی باال (دنبال تجربه های جدید)، خالق، از رنگ ها زیاد

استفاده می کنن (لباس های رنگی)، انرژی و اشتیاق دارن،  خوش مشربن
ویژگی های منفی:

بی نظم،
متزلزل

بی برنامه
غیر بهره ور

زود-باور
خود-مخور

خود-نما
خود-شیفته

اهل ظاهرسازی
اهل بزرگنمایی

فریبنده
دمدمی مزاج

فراموشکار  (خیلی وسایلشونو جا میزارن)
غیر قابل انکا

عدم فرمانبری
نیاز داره در مرکز توجه باشه

ترجیح میده حرف بزنه، تا اینکه کار کنه



الزامات رو فراموش می کنه
زیاد شغل عوض می کنن

عدم التفات به نظرات/راهکارهای دیگران
به حرف دیگران گوش نمیدن

اولویت های بی برنامه ای دارند (اهل یادداشت و اولویت بندی شوند)
احساسات ب  تصمیم شون غالب است

به جای دیگران حرف می زنن
در مکالمات، غالب هستن

به جای کار، ترجیح میدن حرف بزنن
بسیار بهانه میارن

ارادهء ضعیف در اتمام کار

:ᵓᵓs- با 
هنگام  مشاوره:

 پوشش ما و زبان بدن مان)۵۵٪(
لم میدن  (راحت بشینید کنارشون)

صبور (میگن وقت زیاد داریم)
حوصلهء زیاد برای شنیدن

میل زیاد به استراحت
نگاه دوستانه دارن

صحبت و عمل با سرعت کم
چون منطق شون باالس، برای هر چیزی ابتدا تالش میکنن منطق/توجیه بیارن

* واژه های موثر:
   لحن)۳۸٪(

قدم به قدم، لطفا به من کمک کنید (تا بتونم راهنمایی تون کنم/تا بتونم با دوستاتون ارتباط بگیرم)، گارانتی، لطفا/ممنون
میشم بهش فکر کنید (ممنون میشم امشب و فردا روی این طرح فکر کنید و نظرتون رو (چه مثبت چه منفی) به بنده

بفرمائید)، قول میدم خدمت تون
تا هر جا بخوای، من کنارتم

شما هر جا کاری داشتی، به خودم زنگ بزن
 سال دیگه خواستی وام بگیری، بخواین شماره مستقیم خودم زنگ بزن۲

بسیار لحن گرم
پیوسته

یکنواخت
بیان آرام و بدون تهدید داشته باشید باشون

تطابق
نمی خوان کسی ازشون برنجه

صدای بلند، اینا رو نگران/ناراحت می کند
 با اینها صحبت کند، فکر می کنن که داره تهدیدشون میکنه، یا داره واسشون خط و نشون میکشه)d(اگر یک 

(عکس مسجدی آرامش بخش در یزد)
   محتوا)۷٪(

وقتی می خواین چیزی رو بهشون توضیح بدید:
صحبت هاتون قدم به قدم باشه



گام به گام برید جلو تا مشاوره به پایان برسه
در کالم تون پرش نداشته باشید

(یهو از وام نپرید به تکمیل درمان)
نگران میشن

ویژگی های مثبت:
دوست داشتنی

اهل مذاکره
کارآمد
منظم

قابل اتکا
شخصیت ثابت

تمایلی به رهبری ندارن
وفادار

مهربان
وفادار به سازمان

آسان گیر 
با آرامش

ساکت و صبور
بذله گو (اما اهل شوخی نیست)

هیجان را کنترل می کنند
متعادل

آرام و مطمئن
دوست خوبی خواهد بود

خوب و بد را می پذیرد
به راحتی ناراحت نمی شود

خوب گوش می دهد
شایسته و ثابت قدم

مسئولیت پذیر
تنش-گریز

راه های ساده را انتخاب می کنند
بسیار اهل میانجیگری و آشتی

ویژگی های منفی:
هدف-محور نیستن (چون بیشتر فکر مردمن)

انگیزش شخصی ندارن (باید یاد بگیرن واسه خودشون انگیزه ایجاد کنن)
(در سازمان تان باید همیشه به او انگیزه/خط/برنامه بدهید......من همیشه کنارت هستم، مدام رصدت میکنم، نگران نبتش،

تا تهش باهاتم)
شروع کار و پیشروی برایش دشوار است

دوست ندارد زیر فشار قرار گیرد
تماشاکننده هستند

دیگران را بی جرات می کنند
آموزش واسش سخته

خانواده رو خیلی بیش از حد جدی میگیره 
(گاهی خیلی خوبه، گاهی خیلی بده (مثال بخاطر سرماخوردگی بچش، از سال جلسه مهم میگذزه))

اشتیاق رو سرکوب میکنه



بیش از حد مقتصد
دو دل

غیر مصمم
عدم اشتیاق

عدم عالقه به مسئولیت
عالقه زیاد به گل و گیاه 

بیش از حد سازشگر/محافظه کار

:ᵓᵓc- با 
هنگام  مشاوره:

 پوشش ما و زبان بدن مان)۵۵٪(
*ضرورت حفظ فاصله

نشستن کامال رسمی و مودب
لباس رسمی و شیک

صحبت کردن با آداب زیاد، بدون حرکت زیاد
اصال شوخی نکنید

موضوع از پیش تعیین شده باشه
* واژه های موثر:

   لحن)۳۸٪(
 بدون ریسک-گارانتی-آنالیز- استاندارد، نمودار، آمار

صدای کنترل شده، مستقیم، 
با مالحظه و متفکر

بدون اشاره و حرکات دست
بدون نوسان

بسیار دقت کنید
واقعیت و حقایق رو بگید

کامال اثبات شده باشه حرفاتون
موضوع گفتگو رو دقییییق از پیش تعیین کنید و حاشیه نرید!

حرفاتونم اثبات شده (بر اساس سند و مدرک و آمار) باشه
٪ بوده)۲۳/۵٪ بوده، سود مشارکت مون در سه سال اخیر ۱۰۲ سال متوالی باالی ۵(سطح توانگری مون در 

روی کار تمرکز می کنه (نه آدمها/رابطه)،
و دوست داره جلسه رو با نتیجه بره بیرون

(جوری قانعش کنید که وقتی میره بیرون،  توی راهرو به خودش محکم بگه:   آها!!! این شد، این درسته)
پل....بخاطر نظم و ترتیب هندسی آن)۳۳(عکس 

   محتوا)۷٪(
بای

ویژگی های مثبت:
خالق

بررسی کننده
ایده آل گرا

متفکر
وظیفه شناس



وفادار
با درک و احساس

از خودگذشتگی دارند
خود-منظم

جدی
با ادب

با استعداد
خالق

زیبایی/کمال/هنر را درک/ستاش می کنن
پایبند به برنامه

مشکالت را حل می کند (حّالل مشکالت)
برای پیشرفت کار می کند

استانداردهای بسیار باالیی دارند
دوست دارن همه چیز به درستی برگزار بشه

کار دیگران رادبررسی/تکمیل می کنند
دیگران را به درس خوندن ترغیب می کنند

آگاهانه دوست می شوند
نامحسوس حمایت می کنند

جزئیات-محور
دوست ندارن کانون توجه باشن

صرفه جو و اقتصادی
راه حل های خالقانه پیدا می کنند

شیفتهء نمودار، گراف، اشکال
ویژگی های منفی:

معموال اخمو و عبوس
منتقد 

غیر مثبت
سختگیر

چون قانونمند هستن و چارچوب-پسند
االنتقال

کینه توز
نظری (غیر کاربردی)

نگران
مضطرب

کمرو
اخمو

عبوس
اهل انتقام

ترسو
ریسک-گریز

فقط به بعضیا گوش میدن
در جلسه ها از شوخی بقیه بدشون میاد

دردها رو به سختی فراموش میکنه
مردم- محور



کمال-گرا (جوری که اذیت میشه)
با وسواس برنامه ریزی می کنن (بخاطر همین دیر شروع میکنن)

بیشتر دوس دارن بررسی کنن (تا کار)
گوشه گیر

دیر خوشحال میشن
استانداردهای غیر واقع-گرایانه دارن

اهل قهر
زیاد اجتماعی نیستن

سواالت ذهنی تیپ های مختلف:
 تیپ) میاد میگه:  ۴ نماینده از ۴یک مدیر تیم بیمه (با 

می خوایم یه پروژه رو شروع کنیم



***D***
 جمعیت)٪۱۰(

سوال غالبش:
 اتفاقی داره میفته؟چه

نیازهای اساسی:
چالش

برنده شدن
 قرار بدید، برنده اید!)چالش(پس اگر اینها رو در 

شعار:
انجامش بده! (باید انجامش بدم!!)

Ӡخودروی مورد عالقه:
خودروهای شیک و قدرتمند

تویوتا لندکروز
    ! نشانه:
    صفراویمزاج:
    شیر، گاو نر (بهتره با این افراد زیاد شوخی نکنی، اگر مانعشون بشی، از سر راه برت میداره)نماد:

    محشره، معرکه اس، ایول کاِرت درسته (خالصه، کوتاه و مفید) َسبِک کامنت هاشون:
    رئیس هتل، قاضی، مدیرعامل، نماینده بیمه، کارگزار، کارآفرین، استاد دانشگاه، تجارت، عمده فروشی،شغل مناسب :

کارآفرین، دبیر دبیرستان، بازاریاب حرفه ای، مدیر فروش، مدیر بازاریابی، لیدر، وکیل، خلبان، ناخدا ....

***i***
 جمعیت)٪۲۵-۳۰(

سوالش:
 قراره دخیل باشن در این پروژه؟چه کسانی

نیازهای اساسی:
مورد توجه بودن

، حالشون بهتره)هر چی بیشتر دیده بشندیده شدن (
شناخته شدن 

(اگر کاری کنید که خاص/متفاوت دیده بشن، برنده اید)
شعار:

راحت باش!
(بیاین بریم مسافرت، هتل نشد، چادر می زنیم)

ʢ:خودروی مورد عالقه
اسپرت و زیبا و رنگی

کوپه
    ×نشانه:
    دمویمزاج:
    میمون/دلفین  (بانمک و بامزه، خیلی شلوغ میکنه، نمی تونه تنهایی زندگی کنه، مردمو سرگرم میکنه)نماد:

    (زیاد داستان میگه، از رنگ و کیفیتش میگه) کلی داستان سرایی و تشکر میکنهکامنت:
    فروشند، مربی ورزش، کارشناس روابط عمومی، مجری، گوینده، آشپز، مربی حیوانات، مربی سازمانی،شغل مناسب:

جواهرفروش، معلم دبستان و مهدکودک، پرستار، بازیگر، مهدکودک، سخنران، طراح ُمد



***S***
 جمعیت)٪۳۰-۳۵(

سوالش:
 باید این پروژه رو انجام بدیم؟چگونه

نیازهای اساسی:
قدردانی  (به من کمک کن آقای .... که........شما که توی صنعت .... هستی، ما هم که می خوایم پیشرفت/کار خیر کنیم، کمک
کن، از نفوذت استفاده کن، دستمونو بزار تو دست هم، که یه کاری از پیش ببریم.........شما که توی خیریه ها کار میکنی، کمک

کن بواسطهء شما بتونیم به جاهای خوب برسیم انشاءا�)
شرایط و ابزار فراهم

 کنید، کاری کنید که حس کنن تونستن کمکی بکنن، برنده اید)قدردانی(اگر ازشون 
شعار:

همه برای یکی، یکی برای همه
(بنی آدم اعضای یکدیگرند)

Ӗ:خودروی مورد عالقه
ماشین های خانوادگی و قابل اطمینان

ارزان و ساده و ظرفیت سرنشین باال
هیوندای، رنو تالیسمان، ون

    - + نشانه:
    بلغمیمزاج:
    کوآال/پاندانماد:

    (خیلی کار خوبیه، قشنگه، خیلی بهت میاد، اما بازم تحقیق کن)،  کامنت:
    تحلیلگر بازار، طراح ترم افزار، کارشناس، متخصص امنیت اطالعات، مشاور مدیریت، متخصص اعصاب،شغل مناسب:

پزشک، حسابری، متخصص، وکیل، فیزیکدان، شیمیدان، مخترع، عکاس

***c***
 جمعیت)٪۲۰-۲۵(

سوالش:
 باید این پروژه رو انجام بدیم؟ (به چه دلیلی؟)چرااصال 

نیازهای اساسی:
توجیه معقول و زبانبند

تضمین
 بهشون بدید، برنده اید)پاسخ های با کیفیت(اگر 

برای نمونه:
بیمهء ما این آیتم ها رو داره

این سود رو داره



این مقدار مستمری رو هم بهت میده
در ضمن، اونقدر کامله که حتی به فکر آبروی فرد بعد از خودش هم هست، و در صورت وقوع اتفاق ناگواری در هر کدوم از

سالهای بیمه ای (دقیقا از روز اول)، این مقدار ارثیه میده بهشون
شعار:

دقت کن!
هیچ اشتباهی جایز نیست!

ӟ:خودروی مورد عالقه
با کیفیت و اقتصادی (با برند شناخته شده)

۹۰ال
(حتما نمایندگی داشته باشد در شهرشون)

    ؟نشانه:
    سوداویمزاج:
    جغد نماد:

    صحبت از پیکسل/وضوح دوربین، من قیمتش رو با مدل فالن هم مقایسه کردم، دیدم این سایت از همه جا بهکامنت:
صرفه تر میده. در ضمن از فالن جا میتونی قسطی هم بگیری

    مدیر حرفه ای، روانشناس، مفسر، معلم، فروش بیمه، مدیریت، مدرس بهسازی نیروهای انسانی، مترجم،شغل مناسب:
بازیگر، متخصص پوست، مشاور ژنتیک، وکیل، متخصص تغذیه، طراح صنعتی، مدیر فروش محصوالت خاص و ویژه،
موسیقیدان، مددکار اجتماعی، مدیر مهدکودک، مشاور تحصیلی. مشاور برنامه های تفریحی ، کارشناس، مدیر بازاریابی

نتیجه:
وقتی (بعنوان مدیر/لیدر/سرپرست) می خواین یه پروژه ای راه بندازید، هر کدوم شون هنگام معرفی طرح (توسط شما)

چی میگن با خودشون؟
چه برداشتی از حرف شما دارن؟

کاربرد این تفاوت چیه؟
شما بر اساس این تفاوت ها بهتره چطور معرفی کنید طرح تونو؟

واکنش هر گروه، به طرح معرفی شده  توسط مدیر:

D:
 اتفاقی قراره بیفته؟!! ̝چهای جاااان، 

می خوایم پرتفو بزنیم، بترکونیم ایشاالپس بهتره مدیر اینطور در مورد پروژهء جدید صحبتش رو ادامه بده:
آقای...!!

i:
 هستن؟! با کیا قراره بریم بازار؟ ҅کیاحاال 

بصورت تیمی حرکت خواهید کرد خانم....،مدیر:



من شما رو با تیم خانم ..... میفرستم که حسابی بهتون خوش بگذره

S:
 انجامش بدیم؟!! ֦چطوریحاال 

حاال چطور آقای .....؟مدیر:
قراره روی دایره نفوذها کار کنیم، 

ارتباط گرفتیم با فالن دهیار، قرار شده بسترها رو واسمون فراهم کنه که خیالمون راحت باشه و کار، راحت پیش بره

C:
 باید انجامش بدیم؟ (منطق بیارید واسم) ҈چرااصال 

کی گفته باید پرتفو بزنیم این ماه؟
چرا آقای فالنی؟مدیر:

چون االن فصل برداشت برنجه،
االن بهترین زمان فروش به پسته کارهاس

االن بستر از هر نظر فراهمه

نکته:
 اینکه این سوال ها رو پرسیدن، دربا فرض- الزاما این پرسش ها رو به زبان نمیارن، بلکه در ذهن شون میگذزه، پس شما 

ادامهء صحبتت، بهشون جواب میدی!!!
 داشته باشی!!!جواب مناسب خودشون- شما زمانی می تونید آدمهاتونو همراه کنید، که برای تک تک شون 

، در گروه ها متفاوته:دستیابی به اهداف

DDDDDDDDDD:
تصمیم میگیره، اقدام میکنه، بعد تازه فکر میکنه

(آماده، شلیک، هدف)
(اول می پره تو آب، تا شنا یاد بگیره)

(برای همین نتیجه می گیره، منتها بعد از کارش با خودش میگه:    خوب بودا، ولی بهتر بود اول با دهیاری هماهنگ می
کردیم، یاواولدیه پیامک گروهی رو خط همه اهالی می فرستادیم، که آمادگی داشته باشن، وقت مون کمتر هدر بره)

بازار فوق العاده ایه، خیلی آدمای باحالیمثال جهت معرفی/ویزیتوریِ یک محصول در بازار نمایشگاه داران خودرو: 
هستن، پولدارم هستن، میترکونیم اونجا

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
تصمیم می گیره، فکر (های الکی) میکنه، فقط در موردش صحبت میکنه!

(آماده، هدف، هدف، هدف، شلیک)
(خب مایوی قشنگی برداریم، آفتاب که شد، بپریم تو آب)

 خودت رو باال ببری......یهd هستی، باید مراقب این مورد باشی!!!   اما در کل نسبتا نتیجه میگیرن.......باید کمی i(اگر 
جایی ممکنه موقع چک نوشتن یا قولنامهء خونه، بخاطر عدم توجه به جزئیات، سرت کالهدبره)



مثال در بازار نمایشگاه داران خودرو: 
فقط در موردش فکر میکنه

خب حاال با کیا بریم؟
چه ساعتی بریم؟

شاید اصال آدمای به درد بخوری نباشن واسمون
(فقط درگیر حاشیه است)

SSSSSSSSSSSS:
تصمیم، تصمیم، باز فردا تصمیمشو تعدیل میکنه، و فقط تصمیم 

(آماده، هدف، هدف، هدف)
(خب بزار ببینم چطور بهتره شروع کنم؟ اول کالس شنا، تمرین نفس گرفتن، بعد کم کم از لبه استخر دور بشم)

 هستی، عادت کن هر تصمیمی رو فوری عملیاتی کن و جمعش کن)s(اگر شما 
مثال در بازار نمایشگاه داران خودرو: 

نکنه بریم اونجا و جواب نگیریم؟
نکنه زمان مناسبی نباشه؟

نکنه تحویل مون نگیرن
(اگر در پروژه ای، نفر اولِ تصمیم گیران باشه، هرگز تصمیم نمی گیره، 

 دوسd هست، خودش دوست داره دنباله رو باشه، اما d بزار، چون خودش ریسک پذیرنیست، اما d:   کنارش یه راهکار
 کلی نگره..........پس اینا میشن یه جفت کاری خوب)dداره پیشرو باشه، خودش به جزئیات توجه میکنه، اما 

CCCCCCCCCCC:
تصمیم می گیره، فکر میکنه، فکر (ارزیابی) میکنه

(آماده، هدف، هدف، هدف، شلیک)
(کمالگرایی باال)

(خب بزار ببینمآمارها و نمودارها و تحقیقات نشون میدن اصوال چه کسانی شنا رو بهتر یاد گرفتن و چرا؟)
(تصمیم که گرفتید، فوری اقدام کنید، اگر مشکلی پیش اومد، بعدا حلش کنید)

مثال در بازار نمایشگاه داران خودرو:
خب برار اونجا رو بررسی کنیم

خب بزار ببینم آمار فروش در این جامعهء آماری چقدر هست ؟
خب بزار ببرم رو نمودار ببینم جواب میده یا نه؟

همش میره تو فکر ارزیابی و آمار
(اینا خیلی زمانبره)

در کل:
- بدونید که ما اومدیم تو این صنعت که یه پولی دربیاریم، نه اینکه صرفا آموزش ببینیم، در کل هم نماینده های بیمه عمر

باید تا میتونن بیرحم باشن، چون هرچی پول بیشتری بگیرن، برای اون مشتری بهتره
- بعد هم اینکه ممکنه شما خودتون زمانی مدیر بشید، نباید در جزئیات بمونید، مثال نباید بگید:

خب حاال که می خوام با نماینده هام جلسه بزارم، صبح ها بزارم یا شب ها؟
حضوری بزارم یا آنالین؟

(درگیر حاشیه نشید)



آیا این متنی که دارم آماده می کنم، متن خوبی هست ؟
هر تصمیمی می خوام بگیرم، باید جوری بگم که:

 به وجد میاد؟dآیا 
 حال میکنه؟iآیا 

 شفافه؟sآیا همه چیز برای 
 متقاعد شده که از هر نظر خاطرش جمع باشه؟cآیا 

- 

λ:تکلیف
) تطبیق دهید؟خانواده، کار، همکارانبه رفتارهای  خود بیندیشید و بگویید چگونه می توانید خود را با دیگران (

 منطبق کنید؟d هستید، بشینید فکر کنید ببینید چطور می تونید خودتونو با یه S- مثال اگر چنتا 
 منطبق کنید؟c هستید، بشینید فکر کنید ببینید چطور می تونید خودتونو با یه i- مثال اگر چنتا 

- جهت تغییر عادتها (تعدیل حالت افراطی مون در یک تیپ):
- مثال ساعت را به جای دست چپ، روی دست راست ببندید

- یا یک کش پول دور دستتون ببندید و هر وقت دوباره افراط کردی در صفتی، آن را بِکش که دستت درد بگیره

۲۰۲۲ سپتامبر ۲۸  آخرین ویرایش: 


