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از نظر  C. گروه میآشنن ا شننو C یمدل رفتار یها یژگیبا و میخواه یمطلب م نیدر ا

هست د و استعداد  ی. آن ها جزئرندیگ یقرار م انیدر دسته کمال گرا یرفتارش اس

با کسننب دانو و تص،ننا، کار با  C یدارند. مدل رفتار یم طق یها لیدر تحل یذات

. رندیگ یم زهیانگ ارینظم و قانون و اسننتفاده از اسننتانداردها بسنن یبرقرار ت،یفیک

 مت فر هست د. یدقت یآن ها از ب

هسنننت د.  یو دانو ف  یتص،ننن،ننن یمهارت ها یاغلب دارا C یبا مدل رفتار افراد

 یها که همگ یازم دین لیو تحل یتست، طراح ،یسیمثل کد نو ITمشاغل در ص عت 

 ها هست د.Cدارند، م اسب  اتیبه جزئ ادیو توجه ز یلگریتحل یبه مهارت ها ازین

 

 Cمدل رفتاری 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 C یافراد با مدل رفتار ایتشص

 ییبه ت ها لیتما

به حضور در جمع ندارند  یچ دان لیها تماCهست د،  یاجتماع اریها که بسI برعکس

با تعداد افراد کم حضور داشته  یع خ،وصجم کیدر  ایو دوست دارند ت ها باش د 

 باش د.

 صبور

اسننت  نیصننبور هسننت د. اما تفاوتشننان در ا S یهم مثل مدل رفتار C یرفتار مدل

 ها در روابطشان با انسان ها.Sهست د اما  قیها در کارشان صبور و دقCکه 

 ال گرا دهیا

. ستیقبول نهم از نظر آن ها قابل  %۹۹ال گرا هست د و  دهیا C یتیشص، پیت

 مانیها یاز همکالس یمطلوب بود. مثل بعض شانیدرصد هم برا ۶۰ها که Iبرعکس 

هم  ۱۹.۵شست د و در آخر از نمره  نیدر دوران مدرسته که تا آخر جلسه امتحان م

نگران  شهیده د و هم ینم دشاناشتباه را هم به خو کیها اجازه Cنبودند.  یراض

 انجام بده د. %۱۰۰هست د که کار را درست و 

 محتاط

Cوانیل یخال مهیزن د. معموال ن یگدار به آب نم یمحتاط د و ب یریگ میها در ت،ننننم 

 ک  د. ینگاه م دیده یکه به آن ها م یبه اطالعات ی یبدب یو با مقدار   دیب یرا م
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 م د قانون

عادات  یسننننر کیود دارند. معموال خ یبرا یخاصنننن نیقوان C یبا مدل رفتار افراد

 یدهد و به آن ها احترام م یم تیاجتماع هم اهم نیم ظم روزانه دارند. به قوان

به موقع کارش را انجام ندهد،  ایاحترام نگذارد  نیهم به قوان یگذارند. اگر کسننن

 شوند. یم تیاذ

 C یقوت مدل رفتار نقاط

۱ 

 قیدق یزیر برنامه

۲ 

 نقا یب یدستاوردها

۳ 

 م ظم

۴ 

 یم طق

 C یضعف مدل رفتار نقاط

۱ 

 از حد ویب انتقاد
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۲ 

 لیدر تحل یرو ادهیز

۳ 

 شدن اتیجزئ ریدرگ

۴ 

 یانزواطلب

 C یبدن مدل رفتار زبان

۱ 

 یو رسم خشک

۲ 

 بدن کم حرکات

۳ 

 دهیمرتب و اتوکش یها لباس

۴ 

 و با لبص د کم یجد
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 C یبا مدل رفتار یرفتار با مشتر نحوه

 یکه مدل رفتار یبا مشتر دییبگو دیتوان یم ایآ د،یاش ا شد Cکه با رفتار گروه  حاال

C د؟یرفتار ک  دیدارد چطور با 

 

 یبه خ ده و احوالپرس یلیدارد و تما یخشک و جد ،یرفتار مودبانه، رسم C یمشتر

 یک  د و سوال م یم یبررس ادیافراد ک د است و ز نیا دیخر یریگ میندارد. ت،م

 یمشکوک و مردد به نظر برس د. مشتر یکه کم دیرا داشته باش نیپرس د. انتظار ا

C هیهز نیرا با کمتر  هیگز نیتردارد به یحسننناس بوده و سنننع متینسنننبت به ق  

بودن مح،نننول   انیو قابل اطم تیفیک د و به ک ینم دیبصرد. او با احسننناسنننات خر

بار تماس و  نیبه چ د ازین دیقبل از اقدام به خر C یدهد. مشتر یم یادیز تیاهم

 مطمئن شود. زیمراجعه دارد تا از همه چ

 

 :دیطور رفتار ک  نیا C یفروش و ارتباط با مشتر ه گام

 .دیاو مودب و ساکت باش مان د

 .دیزیرهبپ عیت د و سر یبدن خود را ک ترل کرده و از حرکتها زبان

 .دیاز شما سئوال نکرده صحبت نک  تا

 .دیک  زیپره یو احساس یم طق ریغ یو صحبتها ییگو یکل از

 دیده حیمح،ول و خدمات خود را با اعداد و ارقام و گراف توض زیو ر یف  اطالعات

 .دیقرار ده C یمشتر اریدر اخت ادیز اتیبا جزئ یف  یو کاتالوگها
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ها در مات: حق یصننننحبت مار،  ل،یو تحل هیتجز ت،یفیاسننننت، ک نیا قتیخود از کل آ

 .دییو ... استفاده نما تیواقع
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