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٣٥ مريم غنوي



سنت گرايانبا  ارتباط

٣٦

.صريح و روراست، ساده و بي پيرايه، و مختصر و مفيد سخن بگوييد

.وقتي درباره چيزهاي جدي و مهم حرف مي زنيد، شوخي نكنيد

.اگر آنها را مي شناسيد به ارزش هايشان در رابطه با موضوع اشاره كنيد

.آماده، منظم و مرتب باشيد

.اطالعات را به تدريج و گام به گام ارائه كنيد

.در ارائه امور واقع، دقت زيادي به خرج دهيد

.بر پيامدها و نتايج عملي تاكيد كنيد

.بگوييد چرا پيشنهادتان مسئوالنه ترين كار ممكن است

.فاده كنيدآماده باشيد براي پشتيباني از نظرات خود از آمار، امور واقع و تجربه هاي زندگي است

.نمونه هاي موفق را بر اساس تجربيات گذشته ارائه كنيد

آرمان گراسنت گرا

معناگراتجربه گرا

مشرب ها

مريم غنوي



ارتباط با تجربه گرايان

٣٧

.مهربان و گشاده رو باشيد و به سوالت آن ها پاسخ دهيد

.هيدبر امور واقعي، عملي، و فوري تمركز كنيد، داليل ملموس و شواهد پشتيبان ارائه د

.هاي متعدد را در اختيارشان قرار دهيد تا درباره ي آن ها فكر كنند  گزينه

.نگيريد بي تكلف و خودماني باشيد و سعي كنيد وقتي با آن ها هستيد خودتان را زياد جدي

.كار را با تفريح همراه كنيد

.اگر مناسب بود، تجربه را تا حد ممكن مفرح و سرگرم كننده كنيد

.گفتگو را شاد و سرزنده، دوطرفه موثر و هيجان انگيز نگه داريد

.تا مي توانيد به تعداد بيشتري از حواس آن ها متوسل شويد

. از وسايل صوتي، تصويري، يا مربوط به المسه استفاده كنيد

.فرد را درگير كنيد، تشويق به گفتگو كنيد و متكلم وحده نباشيد

آرمان گراسنت گرا

معناگراتجربه گرا

مشرب ها

مريم غنوي



ارتباط با معناگرايان

٣٨

.كنجكاوي فكري ان ها را به چالش بكشيد

.بر تصوير عمومي و الگوها تمركز كنيد نه بر جزييات

.از تشبيه و استعاره استفاده كنيد

.نظر خود را به كمك ايده ها و نظريه هاي موافق و سازگار تقويت كنيد

.تخيل ان ها را درگير كنيد

.نشان دهيد كه در موضع خود اطمينان داريد

.ان ها را غرق جزييات نكنيد و حوصله شان را با نكات ريز سر نبريد

.بر نتايج منطقي موضع خود تاكيد كنيد و از توسل به عواطف بپرهيزيد

تهاز آن ها انتظار ابتكار و خالقيت داشته باشيد، نه محدود بودن به سنت ها و روال گذش

.ثابت قدم باشيد و باالتر از هرچيز، توانايي و كارداني خود را ثابت كنيد

آرمان گراسنت گرا

معناگراتجربه گرا

مشرب ها

مريم غنوي



ارتباط با آرمان گرايان

٣٩

.به خلق وخوي مهربان و دلسوز آن ها متوسل شويد

.هستيد به آن ها بگوييد تا چه حد به موضع، پيشنهاد يا ايده ي خود باور داريد و به آن متعهد

.به دنبال هماهنگي و نوعي رابطه ي تعاوني باشيد؛ ستيزه جو و رقابت جو نباشيد

.هر وقت ممكن بود حرف خود را با داستان ها و مثال هاي شخصي بيان كنيد

.سعي كنيد با ان ها رفيق شويد

.به تمايل آن ها به منحصربه فرد بودن و نوآوري متوسل شويد

.خالقيت و تخيلشان را به چالش بكشيد

.احساسات شخصي خود را با آن ها در ميان بگذاريد

.گرايش آن ها را به امور غيرقراردادي و غيرعادي درك كنيد

.صادق باشيد، آرمان گراها براي صداقت ارزش قائلند

آرمان گراسنت گرا

معناگراتجربه گرا

مشرب ها

مريم غنوي


