
أنماط العمالء 
وفنون التعامل معهم
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النمط السمعي

النمط البصري

النمط الحسي
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األنماط الثالثة

النمط الحسيالنمط السمعيالنمط البصري

ينظر إلى مستوى .ينظر إلى أعلى كثيرا  
.األذن

.ا  ينظر إلى أسفل كثير

ه التنفس سريع، وكأن
يتنفس من أعلى 

.الصدر

التنفس أبطأ من النمط
البصري وأعمق، وكأنه

.يتنفس من الصدر

التنفس أبطأ من النمط
البصري والنمط 

السمعي وأعمق، وكأنه 
.يتنفس من البطن

فهو ) يتكلم بسرعة 
ا  يرى في مخيلته صور
عة كثيرة، والصورة سري

(.الحركة

ليال  يتكلم بسرعة أبطأ ق
من سرعة كالم النمط 

.البصري

.يتكلم ببطء

يتحرك بسرعة أبطأ .يتحرك بسرعة
قليال  من النمط 

.البصري

.يتحرك ببطء

يكثر من استخدام 
الكلمات والعبارات 

انظر، : الصورية مثل
تصور، أرأيت، الحظ، 
ألوان، رسوم، عين، 

.إلخ..ظالم،

يكثر من استخدام 
الكلمات والعبارات 

اسمع، : السمعية مثل
صوت، لهجة، نبرة، 
مة، صراخ، الغيبة، النمي

.إلخ.. كالم، جدال،

يكثر من استخدام 
الكلمات والعبارات 
الحسية والشعورية 

شعور، إحساس، : مثل
خشن، ناعم، أمسك، 
ألم، معاناة، خوف، 

.إلخ..ضرب، لمس،
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استنباط النمط من الكلمات

النمط احلسيالنمط السمعيالنمط البصري
كلمات 
وعبارات 

حمايدة
، نظر، رؤية، تصور

مشهد، عرض، 
كشف، لمعان، 
وضوح، عين، 

مالحظة، مراقبة، 
صفاء، َوْمَضة،

ألوان، ظالم، فجر، 
شروق، أفق، 

أعمى، بصر، بؤرة،
عدسة، يظهر لي، 
ظالل من الشكوك، 

أرى ما تقوله، 
تسليط األضواء، 

نفق مظلم، مشرق 
ة، الوجه، ألوان زاهي
ة يدقق النظر، صور 
مشوشة، نظرات 

حادة، عين 
.إلخ..ساهرة،

صوت، سمع، نغمة،
رنين، لهجة، غناء،

موسيقى، نبرة، 
صراخ، سؤال، قول،

نقاش، صمت، 
اخرس، آذان، جدال، 

دقة، إصغاء، 
حديث، همس، 
َنة، تشدق، زئير، َلكْ 

كالم، اآلالت 
الموسيقية، الرعد،

دعاء، خطابة، 
جرس، صوت 
واضح، نغمات 
عذبة، ينصت 

ى باهتمام، انتبه إل
ما أقول، عبارات 
ة الود والثناء، الغيب

والنميمة، قول 
الحقيقة، كالم 
الناس، أجراس 

.إلخ..الخطر،

شعور، إحساس، 
لمسة، إمساك، 
انزالق، خشن، 

ناعم، صلب، لين، 
معاناة، ضرب، 
صدمة، سحق، 

حكة، سطح، حاد، 
مبلل، رضوض، 

ساخن، حار، بارد، 
جذب، ضغط، ثقل، 
ألم، كآبة، حزن، 

، فرح، ضيق، غضب
هم، خوف، جرح، 
يغلي من الغضب، 
ه، يسيطر على نفس
يضبط أعصابه، 
يضع يده، يمسه

بسوء، قبضة 
حديدية، اصبر 
ه، قلياًل، اشعر بأن

يخدش 
.إلخ..شعوره،

فكر، عقل، 
تصور، حكمة، 

.منطق
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المنتقد أو المتذمر

.يتـذمـر باسـتمـرار•

.يـهـاجمك حيـنـما يـراك أمـامه•

.يهاجم مؤسستك وما تقدمه من خدمات أو منتجات•

.عــــدواني•

.صــعــب اإلرضــــاء•

يثير نواحي قصور حقيقية أو وهمية في اآلراء •
.والخدمة

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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ذمرأسلوب التعامل مع المنتقد أو المت

.بهـدوءانتقاداتهواستوعبإليهاستمـع•

.تهـمـلـهوالإثــارتـهعلـىتعملال•

.الحـقيقيةمـشـكلـتهاكـتـشـافحـاول•

.يـريدهماالكتشافالمغلقةاألسـئـلةاسـتـخـدم•

.استطاعتكقـدرالقـرارواتخـاذالحـلفـيسـاعـده•

اياكنوصحةإثباتفرصةلكيتيحأنبهدوءمنهاطلب•

.خـدماتكوجودة

تبذلسأنكلهووضحالشخصيةبصفتكلهخدماتكقدم•

.الماضيفيحدثتأخطاءأيةلتالفيجهدك

.لهةمتميزخدمـةتقديمفيترغـببأنـكدائمـا  أشـعـره•
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المتسرع أو المندفع

.دائما  أمرهمنعجلةعلى•

.الصـبــرنــافـذيبــدو•

.باسـتمرارمــحـدثـهيـقـاطـع•

.العـملعنيـؤخركأويعـوقـكأنيحـاول•

قدكنهولطلباتكعلىيوافقكوربمابسرعة،رأيهيغير•
.عنهايعدل

.بـسهولةويـثوريـنـزعجأنيـمكن•

.التـفـاصـيـلفيالدخـولفييرغبال•

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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عأسلوب التعامل مع المتسرع أو المندف

.حاول أن تتعامل معه بسرعة•

.لإلنـصات إلـيك( بأدب)حـاول أن تجـذبـه •

ز على  النـتيجة  دون الدخول في التفاصيل• .رك ِّ

ممم كالمممك باإلثباتممات واألدلممة والبممراهين التممي يح• تاجهمما دع ِّ

.ويقتنع بها

م له أكثر من بمديل، ممع تبيمان محاسمن ومسماوىء• كمل قد ِّ

.بديل باختصار

عه على اتخاذ القرار وحاول مساعدته في ذلك• .شج ِّ

..(نعم، ولكن) استخدم عبارة •
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الثرثار

.والفـكاهةالدعابةإلىبشدةويميلجدا  مرح•

.الـكـــــــالمكــثـــيـر•

.حذرا  تكنلمإنعملكعنيصرفكأنيمكن•

.منـهاالستفـادةدونوقتكيضيعأنيمكن•

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع الثرثار

.أتح له وقتا  مناسبا  للتحدث•

ة نتهز كل فرصة ممكنة لتجذبه نحو السلعة أو الخدم•

.التي تقدمها

.اتكوافق على تعليقاته، ولكن اربطها دائما  باقتراح•

.حاول أن تمسك بخيوط الحديث•

.اشكره على اقتراحاته وآرائه•

دمة عندما يتخذ قرارا  قم بإبالغه بأنه قد حصل على خ•

.متميزة
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الصامت

.قـلـيـل الكـالم•

.بعيد عنك، يستمع دون أن يتكلم•

.يـفـكـر كـثـيـرا  ويــزن األمــور•

غامض أو ال يبدي أي شيء يعب ِّر عن ما يجول في•

.خاطـره

لة قـراراتـه تتأثـر بالحقـائق والبراهيـن الدامغة واألد•

. الملموسة

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع الصامت

أوجمممز معممممه الحممممديث، وركممممز علممممى األدلممممة والبممممراهين •

.والحقائق

ه إلمممى الحمممديث لمعرفمممة رغباتمممه وذلمممك حممم• اول أن تجمممرإ

.باستخدام األسئلة المفتوحة

ح له مزايا ومنافع الخدمات التي تقدمها• .وض ِّ

.امله باحترام ووقارع•
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المتردد

ثممعهحديثكأثناءأخرىموضوعاتفييفكر•

.قلتعمافيستفسريعود

.ومـكــررةكــثــيـــرةاستـفسـاراته•

.قـرارإلىيصـلحـتىوقـتا  منــكيـطـلب•

ةالخساريجنبهلهتعطيهالذيالوقتأنيعتقد•

.االختيارسوءأوالمحتملة

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع المتردد

م له البدائل مع تبيان محاسن ومساوىء كل بديل• .قد ِّ

م كالمك باألمثلة والبراهين واألسباب المنطقية التي تقنعه• .دع ِّ

.اقترح عليه األفضل وحاول جذبه إلى ذلك•

.حاول أن تساعده على اتخاذ القرار•

.حاول أن تجذب انتباهه إلى الموضوعات التي تحتاج إلى  التفكير•

.كن حازما  وال تتردد في رأيك وقرارك واقتراحك•

م له الشكر على اهتمامه• .قـد ِّ

.عندما يقرر أبلغه بأنه قد حصل على خدمة متميزة•
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االجتماعي أو الودود

.ومـرحبشوش•

.النـصيـحةيتـقبـل•

.ممتـعا  وقــتا  معـكيمضـي•

.منهيطلـبمـاكـل(غالبا  )ينـفذ•

.مختـلفةموضـوعاتفيللكالميستدرجـك•

.وسهولةبسـرعةاآلخـرينمعالعـالقاتينشـئ•

.األمــــوربـشتىاإللمــامفــييـتــرددال•

أوديثبالحاالستئثاريحاولالولكنهالحديثيحسن•
.المقابلةعلىالسيطرة

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع االجتماعي الودود

تجممماذب معمممه أطمممراف الحمممديث فمممي بدايمممة اللقممماء حمممول •

.موضوعات عامة

ن حاول أن تستوعبه، ودعه يتكلم، ولكن حاول إيقافمه عم•

.االسترسال في الحديث بلباقة

.تجنب مقاطعته بحدة•

ممه دفممة الحممديث إلممى موضمموع العمممل بقممدر • حممال أن توج ِّ

.اإلمكان

. ْعهُ بحرارة، وحـاول أن تؤكد لـه اهتـمامك بهود ِّ •

م له الشكر على اهتمامه• . قد ِّ

.عندما يقرر أبلغه بأنه قد حصل على خدمة متميزة•
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العنيد

.بـرأيهمتـمسـكعـنـيـد•

.الجديدةاألفكاريتقبلوالالتغيير،يحبال•

.غيـيرهلتسببا  يرىواليغيرهالواحدبرأيمقتنع•

.القـتـراحـاتـكبـسـهـولـةيـستـجـيـبال•

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع العنيد

.أيهاستفسر منه بالتفصيل عن أسباب تفضيله وثباته على ر•

له وذلك عن طريق األسئلة المغلقة• .اعرف منه ما يفض ِّ

.استمع إليه جيدا  •

.ال تــجــادلـــــه•

.حاول أن تكتشف نقاط عدم الرضا في حديثه•

.حاول أن تكتشف الطريقة المناسبة لتحسـين الموقف الحالي•

ز علـى كيفيـة تقـديم خـدمات أفضـل• .رك ِّ

.اجعله يشعر بأنك تقدم له خـدمة متميزة•

ز في حديثك على الحقائق واألرقام• .رك ِّ

.كن سريعا  في تقديم الخدمـة•
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المتكبر أو المتعالي

.بنـفــســهمـعـتـز•

.باستصغارإليهموينظراآلخرينعلىيتعالى•

.ــهتصرفاتفـيوقاسيـا  متعجـرفا  يكـونقـد•

عويتوقاآلخريناهتماممحطيكونأندائما  يرغب•

.لرغباتهاالمتثالمنك

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع المتعالي المتكبر

.باحتراممعهتصرف•

.خاصا  اهتماما  تعطيهبأنكيشعردعه•

.متميزةخدمةلـهتقـدمأنكيشعرودعهتجادله،ال•

ره• بدونعيفضالعبدوأنالعبد،علىالكثيرةهللابنعمذك ِّ

.تعالىهللاعون
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المتظاهر أو المدعي

.شيءلكلبمعرفتهويتظاهرالعلم،يدإعي•

ر  اآلخرينعلىرأيهيفرض• .عليـهويُصِّ

.بـرأيــهومـتـمـسـكعنـيد•

.حـديثهفيوجـافالطبـع،حـاد•

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع المتظاهر أو المدعي

.ال تجادله•

.اثنِّ على معرفته وذكائه•

.أظهر احترامك له وآلرائه واقتراحـاته•

.اسأله عـن اقتـراحاته وآرائه •

ل مالحظاته واقتراحاته• .سج ِّ

.اشكره على اقتراحاته•

زاتهما اربط بين الخدمات التي تقمدمها وبمين معرفتمه بممي•

.ومنافعها
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الجاد

.بانتـباهيصـغي•

.عــادلمـفــاوض•

.والسـلوكالحديثفيهادئا  يبدو•

م• .بناءةواقتراحاتمعقولةاعتراضاتيُقد ِّ

ه• .انبإمـعالنقاطكلويـدرسدقيقة،أسئلةيوج ِّ

فيوإيجابيوبنإاءوواقعيومعقـولومنطقيجاد•
.تفكيره

اذـاتخفييتعجلوالعليه،يُعرضماكلفييفـكر•
.القـرار

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع الجاد

.معهالتصرففيوعقالنيا  موضوعيا  كن•

.التفصيلمنبشيءتقدمهاالتيالخدماتلهاشرح•

م• كلومساوىءمحاسنتبيانمعبديلمنأكثرلهقد ِّ

.بديل

عه• يفعلندماععليهواثنِّ البناءة،األفكارتقديمعلىشج ِّ

.ذلك

.ألسـئلتـهومســتـعـدا  مـنـتـبـها  كـن•

.واقتراحـاتهأفكـارهأهميةمـنتقـلـلال•

.لـهاواسـتجـباقتراحاتهتقبل•
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المحدد مسبقا  لما يريد

.اتهتصـرفـأوحديثهفييتعجلوالهادئا ،يبدو•

.باهـتـمــاملـكويـصـغــيجـاد،•

.فيهاويفكرعليـهتعـرضهانقطةكـليفحص•

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع المحدد مسبقا      

لما يريد

.تأكد من معرفتك التـامة بكل  ما  تعرضه  للعميل•

ح له المميزات والفوائد التي يمكن أن يحصل ع• ليها ض ِّ

.بقبوله لعرضك

.كـن حـريـصا  وجـادا  فـي الحـديـث مـعـه•

.اسـتخـدم البـيانات واألمثلة الحقيقية الصحيحة•

م لـه مـعاونـتـك قـدر اإلمكان• .قـد ِّ

.أشعره بأنك تقدم له خدمة متمـيزة•
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المتسوق

.يستفسر عن كل شيء•

س ينتقل من موظف إلى آخر ويستفسر منه عن نف•

.الشيء

يحاول دائما  الحصول على خدمة أفضل وعلى •

.تخفيض  في السعر

.يصـغي لمـا  تقـول•

الصفات العامة

_____كيف تتعامل معه؟ 

_______________
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أسلوب التعامل مع المتسوق

حاول أن تتعجله في شراء ما تعرضه ولكن بأدب •

.ولباقة

سليم، السرعة في الت) بي ِّن له المميزات والفوائد مثل •

(.األسعار المنـخـفضة

.حاول أن تبرهن له أن ما تعرضه هو األفضل•

.ال تيأس منه بسرعة، وحاول أن تجذبه نحوك•

ات يجب أن تكون على دراية تامة باألسعار والتخفيض•

.الممكنة ونسب الخصم المقـررة
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