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یر شکست ناپذایجاد شخصیت 

:آورنده و تنظیم گرد 

بهروز ریاحی

در مدیریت کسب وکار و
فروش مدرن 
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Business and Sales Management
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شین است 3حاصلنتیجه و مدیریت و فروش 

و رناسازگاشناخت باورهای ؛خودشناخت از : 1
شکست و شخصیت رفع خجولی، سازگار

روشفو مدیریتدر آهنینیا شخصیتناپذیر
(  خالقیت)رقبا و کاالشناخت از : 2

، بازاریابی MBTI)مشتری شناخت از : 3
(عصبی، نزدیک شدن به مشتری
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ت    آهنین در مدیریعوامل سازنده شخصیت 

رد فاشتیاق وشورمیزان : 1
برای رسیدن

به سطحی برتر
ذهنیتصویر برمبنای 
(  انگیزه)



www.iservat.ir

یت عوامل سازنده شخصیت آهنین در مدیر

فردآموزش پذیری میزان : 2
(  نیستفضای آموزشی فقط حضور در )

فرد برهای شخصیتی پایه: 3
خانوادگیتربیتوژنتیکمبنای 

s.w.o.tاجتماعی  آموزه های 
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فردیدر این جهان اگر 
داده انجام یک بارکاری را 

ر بقوانین حاکم طبق باشد 
شخص دیگری، هر هستی 

انجامآن رامی تواندهم 
دهد

ضرب المثل ژاپنی
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:تاکیدیعبارت 
رفع به لکه ، بنمی شودکسیفقیر شدنباعث نه تنها موفقیت من 

می کندکمک نیزمحرومیتو فقر 
(ناخودآگاهاز درون قویشخصیت و باور پایه های ساخت )

Attitude
نگرش 
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وجب است که محقوق دیگرانبه عدم احترام و دروغ، فریباین بلکه 
در اجتماع می شودمحرومیتوفقر ، ماندگیعقب ، تخریب

رفع خجولی وشخصیت آهنین
مثل

استکشتی گیر برایبدنسازی 

محرومیتوفقر باعث ، افرادثروتمند شدن 
نمی شوددرجامعه 
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وکارنخبگان کسبساختار شخصیتی 
{ناپذیران مدیریت شکست }

رشکست ناپذیشخصیت 
فروش

رفع خجولی
کسب وکارنخبگان بدن سازی 
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دهیدامتیاز10تا0می شود به خود از مطرحکه آیتمی 16از 
خوب 160تا 155از 
تالشکمیقبول قابل 155تا148از 
بهبودبه نیازقابل قبول 148تا120از 
تمرین زیاد و به تالش نیاز 120تا80از 
زیادتمرین زیاد و تالشنیاز به پایینبه 80از 

وکارساختار شخصیتی نخبگان کسب
{مدیریتشکست ناپذیران }
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ب وکارساختار شخصیتی نخبگان کس
{مدیریتناپذیران شکست }

نبدواست و هدفمندبسیار / 1
هدف داشتن 

انجام نمی دهد  هیچ کاری 
(قطب نمای موفقیت)

هاکارآفرینها و کارفرماحتی 
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وکارساختار شخصیتی نخبگان کسب
{مدیریتشکست ناپذیران }

هدف صحیح ویژگی های 
مکتوب؟: 1
بندی شده؟زمان : 2
؟...با هماهنگو طلبانه جاه : 3
؟هدفبودن برکت پذیر : 4
؟در ناخودآگاهدرست چراییداشتن : 5

MBTI
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ب وکارساختار شخصیتی نخبگان کس
{مدیریتشکست ناپذیران }

اردرستک، صادقبسیار / 2
است؟خیرخواه و 

(استترسزایده دروغ )
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ب وکارساختار شخصیتی نخبگان کس
{مدیریتشکست ناپذیران }

داردجاه طلبی مثبتبسیار/ 3
تصویر ذهنیبر اساس 

کارمند  هزار 105
شعبه2600در 

8بالغ بر درآمدیبا 
2008سال دالر در میلیارد
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ب وکارساختار شخصیتی نخبگان کس
{مدیریتشکست ناپذیران }

دارد ودخبهاحترامو عشقاست و متکی به نفسبسیار/ 4
خوبخوراک
کافی خواب

مناسب ورزش
خوب  لباس

(پیگیری الزم)پزشکی پیشگیری
مناسب وخوب تفریح
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ب وکارساختار شخصیتی نخبگان کس
{مدیریتشکست ناپذیران }

به و استسازش پذیر و همدلبسیارهمراه، / 5
دارد ویژهو توجه خاصخود مشتریان

(  صبانی مشتریان عو مدیریت انتقادات،اعتراضاتپاسخگویی به ) 
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ساختار شخصیتی نخبگان کسب وکار
{مدیریتشکست ناپذیران }

را خودشاست و مسئولیت پذیر بسیار / 6
دمی دانآن حل مسائل و زندگیاصلی محور

(تهیافتوسعه در انسانحل مسئله قدرت)
غایبسوم شخص حذف 

ارندندمسئله افراداز یک دسته فقط 
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ساختار شخصیتی نخبگان کسب وکار
{مدیریتشکست ناپذیران }

است با اراده بسیار / 7
:تعریف اراده 

امامی باشد؟ نفع ما به انجام اموری که 

نیستما دلخواه

میلمطابق کارهایی که انجام پیوسته 

نیستندما 
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وکارساختار شخصیتی نخبگان کسب
{مدیریتشکست ناپذیران }

ت اسسخت کوش و مصممبسیار / 8
%  1« ---------موفقتماس 1
%3« ---------موفق تماس2
%10«---------موفق تماس 3
%20« ---------موفق تماس 4
%60«---------موفق تماس 5
%75« --------موفق تماس 6
%85« --------موفق تماس7
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ساختار شخصیتی نخبگان کسب وکار
{مدیریتشکست ناپذیران }

ی سرمایه گذاررا آموزش است وآموزش پذیر بسیار / 9
می داند 
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وکارساختار شخصیتی نخبگان کسب
{مدیریتشکست ناپذیران }

سالمتو به است سالمتو پر انرژی بسیار / 10
می دهداهمیت ویژه وجود خود 
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وکارساختار شخصیتی نخبگان کسب
{مدیریتشکست ناپذیران }

د هستندوست داشتنی بسیار / 11
داندمی به خوبیرا مؤثر ارتباط مهارت ایجاد و 
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ب وکارساختار شخصیتی نخبگان کس
{مدیریتشکست ناپذیران }
خودبه بسیار / 12

شرکت 
محصوالتشانو 

دارندایمانو باور 
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وکارساختار شخصیتی نخبگان کسب
{مدیریتشکست ناپذیران }

ه آنچه کفاصلههستند و العمل سریع بسیار / 13
ت اسبسیار کم درآورند اجرابه تا که آن را می آموزند 
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ارساختار شخصیتی نخبگان کسب وک
{مدیریتشکست ناپذیران }

استقدردان و گزار رشکبسیار / 14
دبایچیزهایی چه برای

بود؟ شکرگزار
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وکارساختار شخصیتی نخبگان کسب
{مدیریتشکست ناپذیران }

استکالم خوش و خوش لحن بسیار / 15
بردبهره می جهت اهدافش در کالم نفوذ و از قدرت و 

(زودفود، سالم ) 
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ب وکارساختار شخصیتی نخبگان کس
{مدیریتشکست ناپذیران }

ی بیرونمحیطبر بسیار/ 16
استتاثیرگذار
و 

ت اولویبودن برایش منشأ اثر
است ویژه 

عاطفی

رتاثیرگذا
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؟چیستتصویر ذهنی 
باورهای فردی برمبنای خودازشناخت هر فرد 

واکنش های ، رفتارها و احساساتافکار،
است محیطی 

روان اندرخیالباشد وشنیست 
روانبین برخیالی؛ جهانیتو 

دبزنیجمعخود را نمرهلطفاً 
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ی  موتور های محرک وجود انسان در تصویر ذهن

درد:1

لذت:2

Pain {push> mind>run} pleasure
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:باورهای فردیتصویر ذهنی و 
..............هستم کهدوست داشتنیمن وقتی 

..............پایین است چونرشد من سرعت 

........................که موفق می شوم من وقتی 

....................................چون نمی توانم من

و خود توانمندی هایو از خود که برمبنای تصویرذهنی که ما هستیم خوداین 
شودمنوط اهدافمانو خواسته هاخود داریم باعث می شویم که امکانات

.....کهبه وقتی 
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ازلو مهرم بر مبنای تصویر ذهنی 
خود

شکوفایی

نیاز به تعلق
به جامعه

نیاز به تأیید و 
تصویب و احترام 

نیاز به امنیت و آسایش

نیازهای فیزیولوژیک

میکو کیفیرشد پیش نیاز 
زندگی در سطوحتمام
و ب مناسذهنیتصویر داشتن 

اهداف به توجهبا سالم
هرم از سطحیشخصی در
انسانی استنیازسنجی
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ممی توانیچگونه تصویر ذهنی خود را 
بهبود بخشیم؟

:محرماتیا تابوهاشناخت : 1
خودبرما ، رفتار و افکارکه اعمالمجموعه ای از 

می دانیمممنوعو حرام
رین  تکهنو قدیمی ترین ، فرویدعقیده به تابوها

بشری اندقوانینمجموعه 

ید خود را بنویسزندگی بر حاکمتابوی پنج
زماکسول مالت
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می توانیم چگونه تصویر ذهنی خود را 
بخشیم؟بهبود 

:بازدارندهو باورهای غلط شناخت :2
........مقام 
........پول 

....شهرت 
.......داشتن ماشین لوکس 
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SELF RESPECT به خودو احترام عشق :3
بودن    آراسته 
کردن     ورزش 

خوردنسالمو غذای خوب 
کاله ایمنیو ایمنیکمربند بستن

طبیعتو احترام بهعشق ورزی 
به خود نزدیک جامعه دوستان وآگاهانه انتخاب

م چگونه تصویر ذهنی خود را می توانی
بهبود بخشیم ؟
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با عشق و احترام خودخواهی تفاوت های عمده 
: به خود

عشق و احترام به خود خودخواهی     

خودش بیرون بیایدازفرصت می کند: 1است                 تأیید دیگرانوبه توجهخودخواه نیازمند :1
می کندبه دیگران توجه و 

می دهد و آنهاروابطش اهمیتبه :  2ابزاریو افراد را برایش اهمیت ندارنددیگران : 2
می بخشد  بهبود می کند و مدیریت را می بیند

بی  و اختیار و با عشقکارهایش را :  3نه اختیار  هست اجباردر کارهایش: 3
انجام می دهدمنت

سازش          واهمیت نداردبرایش نتیجه : 4باید به خواسته اش           مهم نیستبرایش سود و زیان:4
استپذیر 

برسد                                                                          
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:وجودیچهار عین 
Self Hate  1 : به خودعناد

چراغ راهنمایی            عبور از 
ی      تنبل/ خودشیفتگی / نکردن ورزش

اطرافیان با بد اخالقی 
بی خیالی/ انگاری سهل/ دروغ گفتن 

/کردن فکر منفی 
............    و 
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:چهار عین وجودی
:عادات: 2

:عالیق: 3

:عقاید: 4
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جهت رسیدن به تصویر ذهنی مناسب و 
کسب و کارشخصیتی قوی نخبگان 

نند کمی عرضهو تهیهرا بهترین های ممکن و ارائه خدمت و کاال حتماً فروشجهت : 1
دارند ایمان واطمینانخود خدمتو به کاال حتماً : 2

هند دانتقال کاال و خدمت را خریدو هیجان داشتن دارند که به مشتری را مهارت این: 3
مشتریکهکندبرقرار می انرژی مثبت از سطحیو با ارتباطی صمیمی مشتری با : 4

داردحس خوبی و از این ارتباط اطمینان می کند ولی به ایشان نمی داند چرا 
حداقلبا حرفه خود مهارتهای مرتبط راستای در : 5

می کنندمطالعه  دقیقه 30روزی 

(تیزکردن تبر وجودی)
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جهت رسیدن به تصویر ذهنی مناسب و 
شخصیتی قوی نخبگان کسب و کار

جلسه؟و هرهر روز پایاندر 
باهات اشتخود، بدون شماتتِ کنند و می بررسیخود را عملکرد روند 

می کندپیدارا خود

طالییسوال 
تم؟می گفچه بهتر بود می کردم، چه بهتر بود 
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فتم؟می گبهتر بود چه چه بهتر بود می کردم، 
استجهان در اینگران ترین دستاورد بشری تجربه 

وکرده تحلیلخود را عملکردکاروکسبثروت آفرین نخبگانبا این روش ما 
یافت خواهیمپیش روی خود تمام مسائل جدیدی برای راه  حلهر روز 

مرورو یادداشت  برداری ، تعمق، بررسیو با
می فرستیم ناخودآگاه ذهنمان خود به ازخودآگاهآن ها را 

خواهد انطول زمدر شخصیتی شکست ناپذیر و بنفسی قویاعتماد ما این روند به 
بخشید 

بنویسیدمورد را در اینخود گذشتهاز تجاربهفت موردحداقل : تمرین 
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ذیرشکست  ناپنقش هدف در شخصیت 

استموفقیت اقیانوس دریایی فانوس هدف 
؟ می پیماییدرا ممکن راه کوتاه ترین، غیرارادیبه صورت 

می یآبیدحلی راه  هر مسئله ای برای حل 
تر باالواوج گرفتن در جهت مقاومت های بیرونی و فشارها به

می نگرد تجربه  اندوزیو رفتن
واهد نخطوفانیکه دریا همیشه باور دارد شخص هدفمند عمیقاً 

ماند 
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وقویبرای رسیدن به هدفی موارد ضروری 
:برندهپیش 

آن هاچراییو درآمد سالیانه اهداف : 1
(جهت رسیدن به هدف)ضروریساالنه فروش میزان : 2
(واقعیات اجتماعیبا توجه به )درآمد ماهانه اهداف : 3
مورد نیاز فروش ماهانه میزان : 4
آن هاچراییو درآمد هفتگی اهداف : 5
مورد نیازفروش هفتگی میزان : 6
آن چراییو درآمد روزانه اهداف : 7
فروش روزانه میزان : 8
روزانه مراجعات تعداد : 9
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:ب وکار کسویژگی نخبگان شکست ناپذیر 

لی برنامه قباز روی امور روزانه انجام تمام : 1
ی شناسایرا از قبل فروش ایستگاه های : 2

کرده 
خود دارندمادرزادی بودن برندهبه ایمان : 3

تمام کلیدو راه حلهاتمام جذب : 4
ناخودآگاه از طریق بسته قفل های 
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(لینپیگم)اثر انتظار قانون 
را انتظارشو خواسته اید که خواهید کرد دریافترا همانیدقیقاً شما

"رعایت کنید کاملاگر قوانین را "می کشیدید 

31
2

4

You will get 

your expect
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:ایستگاه های فروش و بررسی جزئیات 

خدمت یاکاال مزایایکامل شناخت: ایستگاه مزایا: 1
ت خودخدمیا کاالنقاط ضعف دقیق تمام شناخت: ایستگاه نقص ها: 2

رقبا در مقیاس با 
رکاال یاخدمت دمیزان اثرگذاریشناخت کامل: ایستگاه بهبود: 3

...وخانوادگی, اقتصادی,اجتماعیزندگی فرآیند بهبود 
مشتری جلب اعتماد شناخت راه های : ایستگاه اعتماد: 4
رقبا نقاط برتری شناخت کامل : ایستگاه برتری رقبا: 5
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:جزئیات بررسیایستگاه های فروش و 

آن  حلیلتو ضعف رقباکامل نقاط شناخت: ایستگاه نقاط ضعف رقبا: 6
اختالف قیمت؟توجیه منطقی توان : ایستگاه قیمت: 7

( استگران همیشه مشتریبرای )

هشداز پیش طراحی گویی پاسخ طرح و برنامه داشتن 

وددر کار خثبت آنهاایستگاه های فوق و یافتن: تمرین 
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طراحیو بررسی ایستگاه ها فرآیند اگر 
نکنید بروز رسانی را پاسخگویی

ریت  مدیفرآیندشکست در چند بار از بعد 
اهید خوسقوطاز قبل سطحی پایین تر به 

کرد 

:نکته مهم 
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نواندیشان 
ثروتمند

می شوند 


