
 ابزار گراها)طالبی هیجان طلب، عمل گرا با مدیریت بحران قوی(

 خصوصیات طالب ابزار گرا:

ی ها از نظر ذهنی کامال در لحظهها زندگی در لحظه است. آنهای آنترین ویژگیابزارگرایان افرادی سرزنده و منعطف هستند و یکی از مهم
ها افرادی خالق و در برخورد با دیگران سخاوتمند هستند ها را از زمان حال پرت کند. آنآندهند چیزی حواس کنند و اجازه نمیحال زندگی می

 .ای ملموس و خروجی واقعی دریافت کننددهند نتیجهو دوست دارند از کارهایی که انجام می

 مهارت در بازاریابی و فروش

کند در مشاغلی مثل بازاریابی و فروش خیلی خوب عمل کنند. ضمنا می ها کمکابزارگرایان نوعی چابکی و زیرکی در ذاتشان دارند که به آن
ها در شود در طیف وسیعی از امور فنی موفق باشند. تعدادی از آنها در کار با ابزار و به طور کلی انجام کارهای یدی باعث میتسلط آن

 .کنندهای هنری هم بسیار خوب عمل میفعالیت

 مدیریت بحران قوی

 گروه تسلط بر شرایط و خونسرد باقی ماندن در مواقع بحران است، به همین دلیل مدیریت بحران این  گروه طالبهای مهم این ژگییکی از وی
ها در برابر شرایط است. معموال برند. این ویژگی به دلیل انعطاف پذیری باالی آنعالی است و در چنین شرایطی خیلی خوب کارها را پیش می

و وقتی با موقعیتی جدید و  !کنند بنابراین انتظار تقریبا هر چیزی را دارندد را ملزم به پیروی از یک برنامه سفت و سخت نمیچون از قبل خو
 !کننده و جذاب هم هستبازند بلکه این اتفاق برایشان سرگرمشوند نه تنها خود را نمیبینی مواجه میغیر قابل پیش

 زندگی در لحظه

تواند یکی از اجزای مهم زندگی این ی زندگی را تجربه کنند. ماجراجویی و تنوع میهای در لحظهها و هیجانابزارگرایان بسیار دوست دارند لذت
ح و هر گونه فعالیتی که جذابیت و هیجان در آن وجود داشته باشد و ضمنا ترجی سینما و تئاتر، شهرگردیانگیز، باشد. تفریحات هیجان گروه
 .بخش استها خوشایند و لذتها را هم درگیر کند برای آنآن  حسی

ها و استعدادهایشان نیاز به توجه کرد این است که ابزارگرایان برای نشان دادن مهارت باید به آن گروهیکی از نکات مهمی که در رابطه با این 
ها برای انجام دادن کارشان بسیار زیاد است. اما در عوض یکنواختی و آنآزادی عمل و فضای کافی دارند، در این صورت شور و هیجان و رغبت 

 .خوشایند نیست افراد بینی شده چندان برای اینانجام کارهای تکراری و پیش

 طلب و عملگراهیجان

رای رشد ابزار گرا ب ممکن است یک آمیز و پر هیجان بزنند، مثالگذارند و دوست دارند دست به کارهای مخاطرهابزارگرایان گاهی پا را فراتر می
آورد، در واقع ها را به وجد میآنهای کالن بزند، خودِ این کار چون پر از هیجان و دلهره است، های بزرگ و معاملهوکارش دست به ریسککسب

 .دها دوست دارند هیجان لحظه را تجربه کننآن ها داشته باشد چونی کار اولویت کمتری برای آنشاید نتیجه



کنند ای باشد که انگار دارند تفریح میها دوست دارند کارشان هم به گونههاست. آنآن سرگرمی و بازی و انواع تفریحات بخش مهمی از زندگی
ب لی خوخیکند وپاگیر محدودشان نمین دستمراتب و قوانیپذیر که سلسلههای کاری راحت و انعطافبرند. در نتیجه در محیطو از آن لذت می

 .شان کامال آزاد باشندای و ناگهانیهای تکانهگیریها دوست دارند در تصمیمکنند. آنعمل می

های مختلف و پردازی و در نظر گرفتن جنبهاست. معموال این افراد وقت را برای نظریهشان گرا بودنها عملآن های مهمیکی دیگر از ویژگی
ها مهم گیری باشد. برای آنتر کاری انجام بدهند که نتیجه و خروجی آن ملموس و قابل اندازهریعدهند سکنند و ترجیح میاحتماالت تلف نمی

 .است که در کمترین زمان ممکن به راه حل برسند و اقدامی مثبت انجام دهند

ی انجام دهند. آنها به سرعت کارهای علمی از قبیل پژوهش و مطالعه برای آنها عذاب آور است و بیشتر تمایل دارند کاری را به صورت عمل
 جربه کسب می کنند و در برابر کار هایی به آنها سپرده می شوند کم نمی آورند.ت

 


