
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

چقدر میتوانید فروش تان 
را متحول کنید؟

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      100

نیازمندی ها
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چگونه روی چشم انداز
 مناسب تمرکز کنیم

مساله مهم دیدن یا 
ندیدن!
4

2

 
رهبری تیم عامل سازنده درکارتیمی

با برقراري ارتباط شخصي واقعي با هم تیمي هاي خود 
مي توانید بین خودتان اعتماد مشترک برقرار کنید و فرهنگ 
قوي مسئولیت پذیري و عملكرد استثنایي را در تیم ایجاد ...

 
بهترین عكس العمل در برابر بازخورد منفی

رواشناسان به این ویژگی، ارزیابی شناختی می گویند. این 
ویژگی، یک ابزار ارزیابی ساده اما مؤثر است و بر توصیف یا 
به زبان آوردن احساسات مؤثر است.

 
سوئیس و غولي  از تبار نستله

حاال که 83 سال از آن روزها می گذرد نسكافه 
تجارتش روز به روز گسترده تر و بزرگ تر شده است.

455

سه شنبه  

 13 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9200

Instagram @Rah.Kar
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چند تکنیک فروش که به طرز عجیبی خریداران را به افزایش می دهد  

چقدر میتوانید فروش تان 
را متحول کنید؟

هیجــان  آنهــا  بــه 
ارایه محصــول تان 
را نشــان دهیــد و 
کــه چگونه  بگویید 
محصول شــما قرار 
است شرایط آنها را 

بهتر کند.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـكار

چگونه روی چشم انداز
 مناسب تمرکز کنیم

بخش اعظم مدیریت عملکرد فروش، به توانایی 
شما در مشخص کردن اهداف دقیق و درست 
بستگی دارد. فروشندگان شما فقط در صورت 
وجود وضوح در عملکردشــان و انتظارات شما 

رشد کنند.
شما باید تنها بر روی معیارهای کلیدی تمرکز 
کنید تا بتوانید یک سیستم ساده اما قدرتمند 
برای هر مرحله از فرایند فروش تهیه کنید. برای 
این کار، نبایــد فقط روی نتیجه نهایی تمرکز 
کنید؛ بلکــه کل مراحل قیف فروش را در نظر 

بگیرید.
تعداد معامالت، حجم هر معامله، میانگین حجم 
معامالت، سرعت سیکل فروش و نرخ موفقیت 
در سرنخ ها جزء معیارهایی هستند که باید در 

هدف گذاری هایتان مد نظر داشته باشید.
شاید شــما هم معموال وسوسه میشوید که تا 
جایی که میشود سرنخ ایجاد کنید؛ چون سرنخ 
بیشتر یعنی فروش بیشتر؛ درست نیست؟ نه 

همیشه!
وقتی فشار برای فروش بیشتر روی شما باشد؛ 
احتمال اینکه نتوانید تشــخیص بدهید کدام 
ســرنخ ها به انجام معامله نزدیکترند بیشــتر 
میشود. قدم اول در بازاریابی سودآور این است 
که ســرنخ های کم ارزش تر را همان اول کنار 

بگذارید.
برای اینکه به چشــم انداز تعیین شده نزدیک 
شــوید؛ اول روی مشتریان وفادار تمرکز کنید 
و بعد به دنبال مشتری های جدید و ارزشمند 

بروید.
اگر نتوانید از داده هایی که دارید استفاده کنید؛ 
مثل این است که هیچ داده ای در اختیار ندارید. 
نرم افزار سی آر ام به شما کمک میکند گزارش 
های دقیــق و اطالعات جمع آوری شــده در 
اختیار داشته باشــید. اما این شما هستید که 
باید این اطالعات دقیق و گردآوری شــده را به 
راهکارهایی برای بهینه کردن فرآیندهای فروش 

تبدیل کنید.
۴- زمانتان را بین کشف ســرنخ، پرورش آن، 

انجام معامله و پیگیری مشتری تقسیم کنید.
ذات و طبیعــت فروش، ســریع و پویا اســت. 
کشف سرنخ و پرورش آن، انجام معامله و ارتقاء 
مشتریان میتواند این تصور غلط را در شما ایجاد 
کند که چون شما و تیممتان در همه لحظات 

مشغول به کارید؛همه چیز عالی است.
اما اگر بعد از این همه تالش، نتایج و بازخوردهایی 
که انتظار دارید را دریافت نکنید؛ قطعا احساس 
ناامیدی و دلزدگی خواهید کرد. برای اینکه این 
اتفاق نیفتد؛ از یک تیم متخصص استفاده کنید. 
سعی کنید طوری اعضای تیم فروش را بچینید 
که هر کدام مسئول یکی از این بخش ها باشد و 
بتواند در حوزه تخصصی خود؛ عمیق تر و دقیق 

تر کار کند.
برای اینکه به اهداف بزرگی که برای شرکت و 
کسب و کارتان مشخص کرده اید برسید؛ باید 
این دید را در همه اعضای تیم فروش به وجود 
بیاورید که به جای فروش شخصیشان به منافع 
کل تیم بیندیشند. اگر این اتفاق بیفتد عالوه 
بر اینکه خواسته های همه اعضا تامین میشود؛ 

شرکت هم به هدف نهایی خود میرسد.
انتظارات تیم خــود را مدیریت کنید، منابع را 
دوباره بسط دهید و مسائل عمیق تری که می 
توانــد روی موفقیت کل تیم اثربگذارد را مورد 
بحث قرار دهید. فروشندگان معموال اهل رقابت 
هستند، بنابراین تمرکز بر عملکرد جمعی می 
تواند یکپارچگی و کار گروهی را هم تقویت کند.

فروش به کســانی که به محصوالت 
شــما عالقه مند هستند کار راحتی 
اســت. آن ها تحقیقات اولیه را انجام 
داده اند و به این نتیجه رسیده اند که 
شما یک راه حل بالقوه هستید اکنون 
تنها کاری کــه باید انجام دهید این 
است که سواالت و مشکالت آنان را 
رفع کنید و مطمئن شوید که آن ها 
از بین رقبایتان شما را انتخاب کرده 

اند.
فروش به کســانی که شــما را نمی 
شناسند دشوار است اما، این کار غیر 
ممکن نیســت. من از چهار تکنیک 
فروش به این نوع خریداران استفاده 

می کنم. همراه من باشید:
ممکن است مشتریان به محصوالت 
شما عالقمند نباشند، اما من تضمین 
می کنم که آنها به خودشــان عالقه 
دارند!  کافی ست به آنها نشان دهید 
که با خرید محصول شما چه اتفاقی 

برای آنها خواهد افتاد.
مثال به شعار نایک توجه کنید: فقط 
انجامش بده یا برگرد کینک: راه خود 

رو برو
این شعارها هیچ ربطی به محصولی 
که می فروشند ندارند، آنها می گوید 
شــما با داشــتن محصول شان چه 

کارهایی می توانید انجام دهید.
جف هافمــن این گونه مــی گوید: 
“هنگامی که من با مدیر فروش ۵۰۰ 

شرکت موفق تماس گرفتم تا خدمات 
شرکتم را به آن ها معرفی کنم من به 
آنها نگفتم: من جف از بوستون هستم 
و آموزش فروش و مشاوره در بوستون 

انجام می دهم. 
دوست دارم خدمات خودم را معرفی 
کنم. آیا وقت دارید؟ این مکالمه قطعا 
برای مشتری جالب نخواهد بود و او را 
برای برقراری ارتباط ترغیب نخواهد 
کرد به جای این شــما مــی توانید 
مکالمه را اینگونه شــروع کنید: شما 
اولین نفری هســتید که من باهاش 
صحبت می کنــم و به محض اینکه 
من رو اســتخدام کنیــد من به تیم 
فروشــتان یاد خواهم داد که چطور 
مثل من بفروشــند! حاال من بدون 
اینکه خودم را معرفی کرده باشم و یا 
از خدماتم حرفی زده باشم توجه آن 
ها را جلب کــرده ام و آن ها را برای 

ادامه ی همکاری کنجکاو کرده ام.”
بعــد از این کــه آن هــا عالقه مند 
شدند، شــما فرصت معرفی خود و 
محصوالتتان را خواهید داشــت. اگر 
شــما خدمات محتوا می فروشــید، 
ممکن اســت اشتباهاتی در وبسایت 
مشتری مشــاهده کنید و به وسیله 
ی ایمیل اصالحات را برای او ارسال 
نمایید. ایــن عبــارت را در انتهای 
پیامتــان درج نمایید:  به عنوان یک 
متخصص محتوا، کاری که من برای 

شــما انجام خواهد داد ۱۰۰ درصد 
بدون اینگونه اشتباهات خواهد بود.

بــه عنــوان کســی کــه خدمات 
آموزشــی به مدیران ارایه می کنید 
مثال می توانیــد بگویید: به نظر می 
رسه که شــما به جای ارتقاء شغلی 
کارمندانتون از بیرون مدیر استخدام 
می کنید، نظرتــون در مورد اینکه 
۸۰ درصد مدیرانتون از ارتقاء شغلی 
کارمندان فعلیتون حاصل بشه چیه؟ 
خیلی از فروشنده ها تظاهر می کنند 
که به محصول شان تعصب ندارند و 
فقط قصد دارند که به محصولی را که 
به نفع خریدار است بفروشند اکنون 
دیگر به واسطه هوشمندی خریداران 
این استراتژی های جواب نمی دهد. 
در واقع هیچ رفتاری باعث نمی شود 
که مشــتری فراموش کند که قصد 
شما فروش محصول تان است. پس 
دســت از تظاهر کــردن بردارید و 
برخالف آن رفتار کنید: باور داشــته 
باشــید که محصول و خدمات شما 

بهترین است
بــه آنها هیجان ارایــه محصول تان 
را نشــان دهید و بگویید که چگونه 
محصول شما قرار است شرایط آنها 

را بهتر کند.
ایــن حس تعصب و اعتقاد شــما به 
به مشتریان احتمالی شما  محصول 

حس خوبی را منقل می کند.

 مدل 
مو فقیت

 حمید محمود زاده   
کارشناس فروش
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ط
/9
81
40
41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه
ط
/9
81
41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98
13
70
7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491
/ع
98
12
74
0

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

ط
/9
80
66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
80
72
10

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9
81
37
50

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494
توس هیدرولیک 

مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 
بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
80
44
35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ط
/9
81
54
46

اجاره آپارتمان 71 متری 
هنرستان 33 

دو خوابه، طبقه دوم، انباری
پارکینگ، 10 واحدی 

اجاره 3 م + 10 م رهن 
عکس و فیلم و مشخصات کامل 

در تلگرام 
09105776629

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

رهن و اجاره
آپارتمان

602

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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ممکن است شما این قدرت را داشته باشید که به 
مردم بگویید چه کاري انجام دهند، ولي اگر رهبر 
تأثیرگذاري نباشــید نمي توانید به کارکنان خود 
انگیزه بدهید و آن ها را برای رسیدن به اهدافشان 

راهنمایي نمایید.
چــون دانایی و توانایی افراد در انجام امور مختلف 
یکسان نیســت، هر اقدام جمعی نیازمند راهنما 
و رهبری اســت که متناسب با خصوصیات تیم و 
هدف آن، ازخصوصیات جسمی و شخصیتی الزم 
برای جلب همکاری خواســتاران رســیدن به آن 

هدف برخوردار باشد.
کســانی برای رهبری تیم مناســب هســتند که 
کوشــش ها وتالش هــای تیم را بتواننــد هدایت 
وهماهنــگ کنند تا تیم بتواند به ســمت اهداف 
اصلــی خود حرکت کند. تمایزاصلــی این افراد با 
دیگران دراین اســت که همواره هدف نهایی را در 
نظر دارند. مســیرکار آن ها همواره براساس نظم 
وانضباط استواراست و تســلط کافی بر همه امور 
دارند. آن ها همواره به اعضای تیم اعتماد دارند مگر 
آنکه دالیل محکمی برای عدم اعتماد به شخصی 
داشته باشند. هیچ گاه به شخص دیگری حسادت 

نمی  ورزند. قوت و ضعف نقش گروهی اشخاص را 
به وضوح تشــخیص می دهند و از هر عضو به نحو 
مؤثر بهره برداری می کنند لذا آن ها هستند که نقش 
و مرز کاری هرعضو را تعیین، خأل را شناســایی و 

برای پرکردن آن اقدام فوری می کنند.
صحبت کردن با آن ها بسیار راحت است و با آنکه 
حرف زیادی برای گفتن دارند ولی برای آنکه برای 
صحبت کــردن دیگر اعضا مجــال الزم را فراهم 
سازند، ازصحبت کردن پرهیز می کنند. درحقیقت، 
رهبردستور کار تیم را مشخص می سازد، اولویت ها 
را تشخیص می دهد، نظرات اعضا را جمع بندی و 
حکم نهایی تیم را بیان می کند و هر جا الزم باشد 
تصمیمــی اتخاذ کند با قاطعیت و با توجه به رأی 

اکثریت تصمیم گیری می کند.
براي اینکه رهبر کارآمدي باشید باید انگیزه  درستي 
داشته باشید. آیا انگیزه  شما پول و مقام است یا واقعاً 
ازصمیم قلب مي خواهید الهام بخش افراد باشید تا 
کارشــان را به بهترین نحو انجــام دهند؟ واقعاً از 
خودتان بپرســید چرا مي خواهید رهبري کنید. 
رهبــري را یک افتخار و حرفه بدانید. اگر در قلب 
خود احساس مي کنید که رهبري، تقدیر شماست 

و با استفاده از آن در دنیا تفاوت ایجاد خواهید کرد، 
پس قطعاً کارتان را از نقطه درستي آغاز کرده اید. 
اگر مي خواهید کارمندان شما کار خود را به بهترین 
نحو انجام دهند باید اجازه دهید فکر خود را آزادانه 
بیان کنند و به کشــف و جست و جو بپردازند. یک 
رهبر خوب همیشه از پیشنهادات و ایده هاي تیم 
خود با آغوش باز اســتقبال مي کند. رهبران آرزو 
دارند تیمشان عملیات روزانه  خود را همواره بدون 
هیچ مشکلي انجام دهند،  و گهگاهي هم با موانعي 
مواجه مي گردند. نحوه  برخورد رهبر با موقعیت هاي 
منفي،  مهارت هاي رهبري او را به نمایش مي گذارد. 
در هر شرایطي سعي کنید بر نکات مثبت تمرکز 
کنید. هر چقدر نگاه شــما به یک مشکل مثبت تر 
باشد، به همان اندازه هم عکس العمل افراد در برابر 
یکدیگــر مثبت تر خواهد بود. بــا برقراري ارتباط 
شخصي واقعي با هم تیمي هاي خود مي توانید بین 
خودتان اعتماد مشــترک برقرار کنید و فرهنگ 
قوي مسئولیت پذیري و عملکرد استثنایي را در تیم 
ایجاد نمایید. تیم شما با چنین فرهنگي مي تواند 
یک کسب و کار موفق راه اندازي کند و همواره شاد 

باشد. 

4
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رهبری تیم عامل سازنده درکارتیمی

رهبری می کنید یا راهبری؟ 

با برقراري ارتباط 
شخصي واقعي 
با هم تیمي هاي 

خود مي توانید بین 
خودتان اعتماد 
مشترک برقرار 

کنید و فرهنگ قوي 
مسئولیت پذیري و 

عملكرد استثنایي را 
در تیم ایجاد نمایید. 

تیم شما با چنین 
فرهنگي مي تواند 
یک کسب و کار 
موفق راه اندازي 

کند و همواره شاد 
باشد. 
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در مطالب قبلی در مورد الگوریتم اینستاگرام 
اشاره کردیم که در دقایق اولیه انتشار پست 
افــراد کمی،تقریبا ۱۰درصد دنبال کنندگان 
پســت ما را مشاهده می کنند اما سوالی که 
مطرح می شــود این که این ۱۰ درصد چه 
کسانی هســتند،در ادامه مطلب می خواهیم 

این موضوع بررسی کنیم.
برخی دراین مورد احســاس مــی کنند که 
این افراد از طرف اینستاگرام از پیش تعیین 
شده اند یا نظر دیگه ای که می گویند اولین 
فالوئرهای ما هســتند یا آخرین،تمام فرضیه 

هایی که مطرح کردم کامال اشــتباه هستند 
واین افــراد از پیش تعیین نشــده اند،وقتی 
شما پســتی را منتشــر می کنید باتوجه به 
زمان انتشــار پســت افرادی که در آن زمان 
خاص یادقایقی بعد از آن داخل صفحه هوم 
اینستاگرام باشند افرادی هستند که احتمال 
دار اینستاگرام پست شمارا به آن ها نمایش 

دهد.
اما نکته مهم این که اینستاگرام لزوما پست 
شــما را به همه این افراد نمایش نمی دهد 
وبا توجه به فاکتورهایی که برای رتبه بندی 

پســت ها داردپســت ها را برای هرشخص 
رده بندی می کنــد وهمانطور که می دانید 
هرشــخص در اینستاگرام هربار تعدادخاصی 
اینستاگرام را ترک می کند،اینستاگرام پست 
هــا را برای هر شــخص رده بندی می کند 
وبا توجه به حوصله کاربر)یعنی تعدادپســت 
هایی که معموال آن کاربر در اینستاگرام می 
بیندوبعد صفحه هوم اینستاگرام را ترک می 
کند(تشخیص می دهد که پست شما باتوجه 
به رتبه ای که دریافت می کند توســط آن 

کاربرخاص مشاهده می شودیانه.
سپس اینســتاگرام این فرایند را برای دیگر 
فالوئرهای شماهم انجام می دهد تاجایی که 
تقریبا ۱۰درصداز دنبال کنندگان شــما آن 
پست خاص شــمارا ببینند این فرایند برای 
صفحات مختلف مدت زمــان های متفاوتی 
دارد،ممکن برای یک صفحه ۱۰ثانیه وبرای 
یــک صفحه دیگــر بیش از ۱ســاعت طول 
بکشد سپس اینســتاگرام با توجه به میزان 
تعاملی که این ۱۰ درصد نســبت به شــما 
داشتندتشــخیص می دهد که چند در صد 
دیگر از فالئورهای شما باید آن پست خاص 

رامشاهده کنند.  

مساله مهم دیدن 
یا ندیدن!

هرشخص در اینستاگرام 
هربار تعدادخاصی 
اینستاگرام را ترک می 
کند،اینستاگرام پست ها را 
برای هر شخص رده بندی 
می کند

محمد  خاکیه
کارشناس  شبكه های اجتماعی
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دریافت بازخورد، امری ضروری در پیشــرفت یک مدیر 
به شمار می رود. بازخورد منفی، ممکن است ناخوشایند 
به  نظر برســد؛ اما در صورت کنار آمدن با آن ، می توان 

شاهد بیشترین میزان رشد در کار بود.
بازخورد گرفتن، یک موهبت اســت. پژوهش ها مؤید 
درستی این باور هستند و نشان می دهند که بازخورد، 
یک محرک کلیدی در اثربخشی عملکرد و رهبری است. 
به خصوص بازخورد منفی بســیار باارزش است؛ چرا که 
امکان کنتــرل بر عملکرد را فراهم می کند و در ارتباط 
با لزوم ایجاد تغییرات مهم به فرد گوشــزد می کند. در 
حقیقت رهبرانی که درخواست دریافت بازخورد انتقادی 
را می کنند، در نگاه رئیس ها، کارمندان و همکاران خود 
کارآمدتر دیده می شوند؛ در مقابل تأثیر رهبرانی که در 
وهله ی اول در جســتجوی بازخورد مثبت هستند، کم 

قلمداد می شود.
با این همه، در نظر گرفتن و پرداختن به بازخورد منفی 
به سادگی صورت نمی گیرد. بازخورد منفی ممکن است 
فرد را در حالت تدافعی قرار دهد، خشمگین و خجالتی 
کند؛ بــروز چنین حاالتی، تأثیرگــذاری فرد را مختل 
می کنــد. عالوه بر این، نمی توان تمامــی بازخوردهای 
دریافتــی را دارای ارزش ظاهــری دانســت. بازخورد 
انتقادی می تواند کامال بی غرض و با نیت خیر داده شود 
اما ممکن اســت نادرست یا نابخردانه نیز باشد؛ ممکن 
است این بازخورد از سمت همکاری داده شود که قصد 
خراب کردن فرد را داشته باشد، یا رئیسی که انتظارات 
غیرواقع بینانه دارد، کارمندی که از اظهار نظر صادقانه 
وحشــت دارد یا دوستی که وظایف خودش را بر گردن 
ما می اندازد. شناسایی بازخوردهای واقعی از میان انواع 

بازخوردها با نیت های متفاوت دشوار است.
روش های درخواســت بازخورد انتقادی فراوان هستند 
اما روش های نشان دادن واکنش در مقابل بازخوردهای 
منفی بسیار اندک هستند. در ادامه به معرفی پنج اقدام 
مؤثر برای دریافت بازخورد انتقادی از زبان تاشــا یوریچ 
می پردازیم که باعث می شوند در هنگام رودررویی با این 
نوع بازخوردها، روی باز و آرامش داشته باشیم و تنها به  

شــدید می شود؛ چرا که احساس می کند موجودیت او در خطر 
است.

 Insight تیــم من در همکاری روی کتاب جدید من بــه  نام
بر یک برنامه ی پژوهشی کار می کنند که شامل ده ها مصاحبه 
با افراد موفق در زمینه ی بهبود چشــمگیر در خودآگاهی است. 
این شرکت کنندگان به طور منظم در جستجوی بازخوردهایی 
بودند که موجب بهبود کار آن ها شود؛ البته چندان به تجربه ی 
این موضوع عالقه مند نبودند. یکی از شرکت کنندگان، که مدیر 
اجرایی در یک سازمان غیر انتفاعی است می گوید: »معلوم است 
که من از شنیدن این که عالی نیستم، متنفرم!« این موضوع کمی 

به ما قوت قلب داد.
حتی آگاه ترین افراد نیز انســان هســتند و احساسات دارند. با 
این حال، با بررسی دقیق تر این موضوع، متوجه وجود یک الگوی 

خاص شدیم. 
اکثــر ما در رویارویی با بازخورد منفی، اصرار به کنار گذاشــتن 
احساســات و واکنش ســریع داریم؛ اما افراد خودآگاه پیش از 
تصمیم گیری در مورد اقــدام بعدی، برای کنار آمدن با نحوه ی 
واکنــش به آن بازخــورد به خود روزها یــا حتی هفته ها زمان 
می دهند. حتی دیده شده که برخی از آن ها سعی در تغییر نگاه 
خود به بازخورد دریافتی دارند؛ آن ها برای اطالعات ناراحت کننده 
یا شگفت آور نیز اهمیت و تأثیر قائل هستند. رواشناسان به این 
ویژگی، ارزیابی شناختی می گویند. این ویژگی، یک ابزار ارزیابی 
ساده اما مؤثر است و بر توصیف یا به زبان آوردن احساسات مؤثر 
اســت. برای مثال، ممکن است پس از بررسی عملکرد انتقادی 

به راحتی اعالم کنیم که: »غافلگیر شده ام و کمی می ترسم«.

دنبال دریافت دیدگاه ها و دارای 
نگاهی در جهت رشد باشیم؛ به 
این صورت می تــوان از صدمه 
خــوردن اعتمادبه نفس و تصور 
فرد از خودش به دور ماند. تاشا 
یوریچ  روان شــناس سازمانی، 
پژوهشگر، از نویسندگان مطرح 
نیویورک تایمز و دارای مدرک 

دکترا است

برای واکنش نشان دادن، عجله 
نداشته باشید

من در طول فعالیت ۱۵ ساله ام 
به عنوان روانشــناس سازمانی و 
مربی اجرایی، تجربه ی هرگونه 
بازخــورد  برابــر  واکنــش در 
انتقــادی را داشــته ام. برخی از 
به یادماندنی تریــن واکنش هــا 
شامل مشت زدن به دیوار، متهم 
کردن من به طرح این بازخورد و 
گریه ی غیرقابل کنترل به حدی 
که باعث تعییــن مجدد زمانی 
برای مشاوره بودند. خوشبختانه 
در تمامی این مــوارد، پس از از 
بین رفتن احساسات اولیه بهبود 

زیادی حاصل شد.
نشان دادن تمام این بازخوردها، 
قابل  درک اســت. ویلیام سوان، 
روانشــناس معروف با طبیعی 
بودن این جریان موافق است و 

می گوید:
بازخوردی  فــردی  زمانی کــه 
دریافت می کند کــه با تصویر 
او از خــود مغایر اســت، دچار 
ســردرگمی و هرج و مرج روانی 

رواشناسان به این 
ویژگی، ارزیابی 

شناختی می گویند. 
این ویژگی، یک 

ابزار ارزیابی ساده 
اما مؤثر است و بر 
توصیف یا به زبان 
آوردن احساسات 

مؤثر است.

تا به حال شده که از شدت خستگی و خواب آلودگی نتوانید به کارتان برسید. در 
این مواقع به چه چیزهایی متوسل می شوید؟ چوب کبریت برای باز نگاه داشتن 

پلک ها، چسب، چای یا ... 
معموال در این مواقع افرادی هســتند که از خیر تمام این ها گذشــته و به سراغ 
قهوه می روند. بله درســت اســت؛ قهوه. قهوه از قدیم االیام یکی از محبوب ترین 
نوشــیدنی های بشر بوده و هســت. نوشیدنی ای که در کشــورمان هم همچین 
بی سابقه نیست. حتی سخن از این است که قبل از چای و ورود آن به ایران، قهوه 

نوشیدنی رسمی و محبوب ایرانیان بوده است.
در دنیای قهوه و برندهایی که قهوه و خانواده قهوه را تولید می کنند، »نسکافه« از 
شناخته ترین آن ها و از محبوب ترین آن هاست. نسکافه که ید طوالیی در تولید 

قهوه و خانواده قهوه دارد، در ســال ۱93۸ میالدی تصمیم گرفت تا جایش را در 
قلب بشــر باز کند. از آنجا که نه، اما از مدتی بعد از آن نیز، چنین شد. و نسکافه 
توانســت در قلب بشرجایی برای خودش باز کند. و حاال. حاال که ۸3 سال از آن 

روزها می گذرد نسکافه تجارتش روز به روز گسترده تر و بزرگ تر شده است. 
نسکافه این روزها بیشتر به قهوه فوری شهره است. و شده بارها این را شنیده ایم 
که فردی گفته است من نسکافه می خوام. که در واقع همان قهوه ی فوری است. 
درســت مثل برخی برندهای دیگر که اسمشان مولد تولید محصولی جدید بوده 
است. نستله فکرش را هم نمی کرد روزی یکی از شرکت های توابعش بتواند از او 
سبقت بگیرد. این به این منظور نیست که نستله با این موضوع دیگر تمام شده؛ 
چراکه اگر نستله نبود، شاید دیگر ما نمی توانستیم از نسکافه حرفی بزنیم. هنری 
نستله امروز شاهد پیشرفت کاری که شروع کرد هست. کاری که به سوئیس ختم 

نشد و امروز تمام جهان از آن کار در حال منفعت کسب کردن است.

سوئیس و غولي 
از تبار نستله حاال که 83 سال از آن روزها 

می گذرد نسكافه تجارتش روز 
به روز گسترده تر و بزرگ تر 
شده است.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
تار

مخ
مه 

اط
ف

بهترین عکس العمل در برابر بازخورد منفی

گاردتان را باز کنید تا موجب رشدتان شود !
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نیا

ط
/9
81
54
97

فروش یک واحد
 آپارتمان 75 متری 
شیک، یک خوابه، طبقه دوم 

با امتیازات کامل 
واقع در بلوار توس 

بفروش می رسد.

09150730013

ش
/9
81
45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خرید لوازم منزل 
و خرده ریزی انباری 

09358348726
09376543773

ط
/9
81
50
60

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
81
42
17

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
80
58
40

قالیشویی و مبل شویی

تاژ
شستشو به روش 100٪ اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

پ
/9
80
23
78

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100٪ اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100٪ اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ج
/9
80
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش 
آپارتمان

606

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100٪ اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

 ج
/ 9

80
96

74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50
ط

/9
81

40
97

نظافتی یاران نوین
)شماره ثبت 68691(

اعزام نیروی خانم و آقا به تمام 
نقاط شهر- شستشوی فرش ، 

موکت و مبل در محل انجام کلیه 
امور نظافت ساختمان با دستگاه 

قیمت مناسب -کیفیت عالی
عبدالمطلب  09193864900

 سجاد    37412850 

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
ط

/9
80

52
76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9

81
32

89
/ج

98
09

43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739  5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28

به چند کارآموز و یک منشی 
خانم نیازمندیم .آموزشگاه 
کرامت عبادی 41  )مراجعه 

حضوری(  09153136521

ط
/9

81
51

13

ط
/9

81
54

18

فروشنده جهت فروش 
کتاب و بازی فکری

با شرایط ذیل نیازمندیم.روابط 
عمومی باال، ظاهری آراسته، 

مدرک تحصیلی لیسانس
آدرس: بلوار دانش آموز

شیفت صبح و عصر
09155599684

ط
/9

81
47

69

تعدادی زیگزاگ دوز 
و کارگر ساده خانم و آقا 

جهت کار در تولیدی تریکو 
نیازمندیم.

32717088
09151057099

09354246656

ط
/9

81
54

96

شرکت فنی و مهندسی 
مخابراتی 

جهت تکمیل تیم فنی خود 
به خانم فارغ التحصیل 
کارشناسی و کارشناسی 

ارشد رشته مهندسی برق 
کامپیوتر نیازمنداست.
09128424804

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

81
25

01

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

14
استخدام

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

فروشنده و
صندوقدار

1408

خیاط و چرخکار
1411

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

خرید انواع ضایعات 807
کلی  و جزئی به باالترین قیمت 
حمل رایگان  09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
98

15
31

8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

قابل توجه همشهریان گرامی  به اطالع می رساند آقای سید عزیزاله شعفی
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9476  به نشانی:  قرنی 15 پالک3

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از ش��غل خود را دارند لذا از کلی��ه متعاملینی که در 
دفتر مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. 
الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود 
از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی 

 نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09366664528       روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

54
81

یک نفر چرخکارخانم 
ماهر یا نیمه ماهر 
 دونفر بردستکار خانم

جه��ت کار در تولیدی 
زنان��ه  زی��ر  لب��اس 

نیازمندیم .
ی��ا  ماه��ر  کار  چ��رخ  حق��وق 
ملی��ون  ی��ک  ماه��ر  نیم��ه 
دویس��ت. ملی��ون  ی��ک  ت��ا 

بردستکار700  تا 800
ساعت کار 9 صبح تا 5 عصر 

هشت ساعت کاری
تولی��دی ه��م مح��دوده 

)طالب بازار فردوسی(
09015840099

/ع
98

15
45

9
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
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ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت
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@charterme ارزانترین نرخ کیش
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