
 کلیدی نکته 6 تحلیل
 

. کنندمی رفتار متفاوتی شکل به ، خود زندگی یکل بطور  و خانواده  شغل،  با رخوردب در افراد همه

 نهایت  در و قدرت منبع  واندت یم ، یگرانچه در مورد خود و چه در مورد د ، هاتفاوت این پذیرش

 باشد.   تموفقی

  حین در  رابیناست.  فرد  به منحصر یشِچهار گرا ین ا ینب هایتفاوت مبنای بر  رابین یدگاهد عمدۀ بخش

  های تفاوت  یحبه تشر  ی،و روابط انسان    خانواده  شغل،انتظارات در    به  مربوط  مختلفِ  های بخش  در  خود  کنکاش 

  است   افراد   عملکرد   در   هاتفاوت  بر   کی به شدت مت  ،نوشته  این  هدف .  پردازدمی  شخصیتی  های تیپ  بین   گسترده 

خود در مورد آنها   کتاب  ین آخر در  رابین که ست یشیخلق چهار گرا یمبنا و نقشه راه برا  ، هاتفاوت همین که 

 .است کرده  یق تحق

. ماست  عملکرد  حاالت  از   یکی  فقط   این  که  کند می  یادآوری   ما  به  گرایش،  هر  روی  بر   خود  کار  خالل  در  رابین 

است.   یعی کامالً طب ینا ،شدید  سردرگم  کمی که دریافتید  گرایش، یک مورد در او توضیحات هنگام در اگر

 است.   یگانهشما ب ی و در واقع برا یستمربوط به شما ن یش آن گرا احتماالً

  مانند   هاییگرایش  چطور  که   دهد می   توضیح   او .  کند می   تاکید   موفقیت   و   دانش   بین  رابطه   بر   خود   کار   در   رابین

  صحبت  مورد این از سپس ، دارند. او یناز قوان یروینسبت به پ ی کامالً متفاوت یکردهایرو  ،عصیانگر یا ایثارگر

.  دهد میسوق  یکدیگراز  تر یقما را به سمت درک بهتر و عم هاتفاوت مورد  در  بصیرت  و  دانش که  کند می

  بهبود  موجب  ،کند  برقرار خوبی  ارتباط  قوانین  با تواند نمی عصیانگر گرایش با  فردی که  موضوع  این  دانستن

 .  شودمیبا فرزندان   ینبرخورد والد  یاسازمان  یک  ۀروش ادار 

دو چطور   ینا که  دهد می نشان فراتر،   عدیبُ در کتاب هستند و   این ی ها مایهبن از بخشی  موفقیت،  و  دانش

  یمتقس ی جدا از هم و تا حدود یتی شخص هایتیپ گرایش،  چهار این . کنند می  پیشرفت دست در دست هم 



-می  دستاوردها هماهنگی و  هدف به  رسیدن  در  مشارکت به  منجرموضوع  ینو درک ا  هستند شده  یبند 

 . گردد


