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  پيشگفتار

از چهار  DISC.مي باشدالگوهاي رفتاري يكي از مدل هاي مطرح و محبوب در دنيا براي شناخت  DISCمدل   

مخفف    D.باشند هر كدام از اين حروف مخفف يك كلمه انگليسي مي .تشكيل شده است  Cو  D ،I ،Sحرف 

 Steadinessمخفف كلمه S  ،)تاثير گذاري( Influenceمخفف كلمه  I، )نفوذ - تسلط( Dominanceكلمه 

 Dدر اين مدل چهار الگوي رفتاري بارز . مي باشد) وظيفه شناسي( Conscientiousمخفف كلمه  Cو ) ثباتبا( 

 ،I ، S  وC كه به الگوي رفتاري  وجود داردDISC معروف مي باشد.  

استاندارد يا زبان مشتركي است براي شناخت و بازگشايي رموز رفتاري افراد و پيش بيني  DISC مدل رفتاري  

كمك مي كند   DISC مدلكسب شده بر اساس اطالعات . رفتارهايي كه به طور معمول از آنها مشاهده مي شود

مدل رفتاري ايشان را حدس ن بتواتا با دانستن اين كه افراد چه تمايالت فكري دارند و زبان بدن آنها چه گونه است، 

  .ردو بهتر با آن ها رابطه برقرار ك زد

 William Moulton(  ميالدي توسط دكتر ويليام مولتون مارستون 1928ين مدل براي اولين بار در سال ا 

Marston( مارستون اعتقاد داشت كه چهار سبك رفتاري وجود دارد كه مي توان افراد را بر اساس آن . معرفي شد

هر چهار سبك رفتاري، با شدت و ضعفي متفاوت در همه افراد مشاهده مي شوند؛ اما هر فرد يك . طبقه بندي نمود

  .سبك يا دو سبك غالب رفتاري دارد كه معموال طبق آن نسبت به محيط پيرامون خود واكنش نشان مي دهد

هيچ شخصي به . مي باشد DISC ياي مدلو اين يكي از مزاا هستنداز ويژگي ها را دارهر يك از افراد مقداري  

ويژگي اصلي  .دتركيبي از اين چهار ويژگي را كم يا بيش دار فرديبلكه هر . نمي باشد Cيا  D ،I ،Sطور كامل 
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ويژگي است كه شاخص آن از بقيه بيشتر است و با يكي از اين چهار حرف شناخته مي شود اما ممكن است بقيه  فرد

  .را نيز باالتر از حد متوسط داشته باشد

آنها نياز به گزارش اين الگوها و تحليل و رسيدن به اين . كند معرفي ميرا پانزده الگوي رفتاري  DISCمدل   

. هيچ يك از الگوها نسبت به الگوي ديگري برتري ندارد .كارشناسي و تخصصي دارد كارانجام تست ديسك و 

به كمك مدل . در طول زمان تغيير مي كند افرادسبك رفتاري  .با جنسيت ارتباطي ندارد DISCسبك رفتاري 

DISC  چگونه رفتار مي نمايند و چگونه مي در موقعيت هاي متفاوت و با افراد متفاوت، افراد مي توان آموخت كه

   .ندموثر و موفقيت آميز تعامل نمايتوانند 

ابزار  اين. سال تالش انديشمندان مديريت، روانشناسي و جامعه شناسي مي باشد 40حاصل  مارستون DISCابزار  

شركت ، مراكز آموزشي نتايج آن مورد تاييد و استفادهو ميليون نفر در سرتاسر جهان اجرا شده  40يش از روي ب بر

رفتار با  و نحوه مشتريانالگوي رفتاري  شناخت DISC مفيد ابزارهاي  از كاربرد .ها و كسب و كارها بوده است

مدل چهار «دپارتمان هاي روانشناسي و علوم رفتاري بسياري از دانشگاه ها، تحقيقاتي در مورد اعتبار  .ايشان مي باشد

  . انجام داده اند» تيپي رفتار انسان

از را مي توانند ارزيابي بسيار معتبري  DISCارمندان و مديران سازمان با استفاده از گزارش بدست آمده از ابزار ك

دانشي را در اختيار مديران و  DISCدر گزارش كسب شدهاطالعات بدست بياورند و  رفتارهاي سازماني خود

را بينشي همچنين و  مي شوددهد كه موجب باال رفتن سطح ارتباطات مؤثر آنها  كارمندان يك سازمان قرار مي

   . زند كه توسعه پايدار سازمان را رقم مي بوجود مي آورد 
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  تاريخچه

بقراط،  .سال قبل از ميالد بر مي گردد 400ها و بررسي ويژگي هاي رفتاري آنها به  انساندسته بندي سابقه   

او متوجه شد كه انسان ها در رفتارهاي . ها را مشاهده و مورد بررسي قرار داد بزرگترين حكيم يوناني، رفتار انسان

چهار دسته صفراوي، دموي، بلغمي و بقراط رفتار افراد را به . ندده هايي را نشان مي خود تشابهات و تفاوت

اما با اين وجود هر  .ندها همگي يكسان هست به عبارت ديگر، بر اساس مشاهدات وي، انسان .سوداوي تقسيم كرد

  .ندباش كدام منحصر به فرد مي

  .مي شودهاي مختلفي تقسيم كرد كه امروزه نيز در علم پزشكي به آنها اشاره  جالينوس رفتارهاي انسان را به مدل  

اين عمل . توانند در گروه هايي طبقه بندي شوند فتارهاي قابل مشاهده ميتاييد نموده اند كه رپژوهشي شواهد   

بر اساس   DISCمدل  .شود شناخته مي“ زبان رفتاري”اي شده است كه اكنون به نام  باعث به وجود آمدن پديده

  . به وجود آمده است ي مطالعات روانشناسان مشهور

در آلمان تيپ هاي رفتاري را منتشر كرد و )  Carl Gustav Jung  (يونگ گوستاو ، كارل 1921در سال   

  . چهار تيپ را شناسايي و توصيف كرد

هاي استاد دانشگاه  از هاروارد دريافت كرد و 1921ويليام مولتون مارستون مدرك دكتراي خود را در سال   

  Emotions of Normal People(» احساسات افراد عادي«او كتاب  ،1928در سال . هاروارد و كلمبيا بود

The ( را منتشر كرد و تئوريDISC كه چهار سبك رفتاري وجود دارد كه  معتقد بودمارستون . خود را توسعه داد

سازگاري با شناخت سبك غالب رفتاري طرف مقابل و افراد بنابراين . مي توان افراد را بر اساس آن طبقه بندي نمود

   .ندموفق باش نددر بيشتر ارتباطات هايي كه برقرار مي كن ند، مي توانديگران با تمايالتآنها  رفتار
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 Activity(تحليل بردار فعاليت ، بر اساس كار مارستون) Walter Clark(، والتر كالرك 1950در دهه  

Vector Analysis (را توسعه داد ،كه يك ابزار ارزشيابي مي باشد .  

در جهت پيشرفت، توسعه و اعتبار بخشي مدل فوق    Bill Bonnstetterبا توجه به فعاليت هايي كه بيل بانستتر   

به عنوان يكي از مدل هاي برتر در دنيا شناخته شده و در اكثر شركت ها و سازمان هاي طراز  ، اين مدل نموده است

  .گرفته استاول جهاني مورد استفاده قرار 

بقراط از ديد . كاملبه طور شناسي تا حدي برگرفته از نظرات بقراط است البته نه  اين تيپهمانطور كه ذكر شد   

را بررسي  افرادمدل از  چهارشناسي  اين تيپ. نمودبندي  تيپ مختلف دسته چهارفيزيكي و ظاهر افراد آنها را در 

  . دهد مي قرمز، آبي، زرد و سبزرنگ مختلف هار چكند و به آنها  مي

اين مدل كاربردهاي زيادي دارد از جمله  ارتباطات، كار تيمي، فروش و ارتباط با مشتري، استخدام، ارتباطات   

مارستون به عنوان مبنايي براي  DISCشركت از تئوري  50امروزه بيش از  .خانوادگي، ورزش، مديريت و رهبري

مطالعه  DISCهاي شناخت تيپ هاي رفتاري در مدل  روشيكي از . بررسي الگوهاي رفتاري استفاده مي كنند

  .نوشته هاي يك فرد مي باشد

صورت  DISCكه توسط موسسات تحقيقاتي مختلف در جهت پيشرفت، توسعه و اعتباربخشي مدل  پژوهش هايي 

از موقعيت  اين مدل هم اكنون در سطح جهاني به عنوان مدل رفتاري برتر در بسيارينشان دهنده اين است كه  گرفته

  .ها قابل استفاده مي باشد

بزرگساالن  وكسلر را بررسي و آن را با مقياس هوش DISCروان سنجي، اعتبار ابزار بررسي هاي كارشناسان در  

)Wechsler Adult Intelligence Scale( شاخص تيپ مايرز بريجز ،)Myers Briggs Type 
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Indicator(،  عاملي شخصيت كتل  16پرسشنامه)Cattell 16 Personality Factor Questionnaire( ،

 Minnesota Multiphasic Personality Inventoryپرسشنامه شخصيت چند وجهي مينه سوتا 

)MMPI(آزمون عالقه استرانگ ، )Strong Interest Inventory ( و پروفايل شخصي پرفورماكس

)Performax Personal Profile ( كرده اندمقايسه.   

بسيار دقيق  DISCشركت كنندگان ابزار  يتدر اكثر موقعيت ها توسط اكثرها حاكي از اين است كه گزارش   

آن را به عنوان يك گزارش بسيار دقيق از الگوي  DISCاستفاده كنندگان ابزار % 81بيش از  .ارزيابي شده است

 افراد :بود زيرافراد به شرح الگوي رفتاري با توجه به DISC ارزيابيدقت ابزار   .رفتار عادي شان ارزيابي كرده اند

و ؛ % 85دقت   Sالگوي رفتاري ؛ افراد % I94 شخصيتي  سبكداراي افراد ؛  D  91%شخصيتي  سبكداراي 

در  .ودب% 43/6با انحراف معيار % 49/88 به طور كلي DISCابزار  دقت .% C 82الگوي رفتاري افراد داراي 

توانسته اند درك و شناخت  DISCسال گذشته، ميليون ها نفر از مردم جهان با استفاده از ابزار  40طول بيش از 

  .بهتري از خود و ديگران پيدا كنند

 )DISC(  نمدل چهار تيپي رفتار انسا

 Dominance Conscientious Steadiness Influences  

  DISCرفتاري  الگويتعريف رفتار در 

رفتار عبارت است از عمل و عكس العمل هاي قابل مشاهده از يك فرد در موقعيت ها و  ،DISCرفتاري  مدلدر   

به نسبت هاي متفاوت از همه اين  افرادهمه . شرايط متفاوت كه در اين مدل به چهار نوع مجزا تقسيم بندي مي شود

سبك "بيشتر است كه به آنها  آنهااما همواره ميزان يك يا دو تمايل رفتاري در  ند،تمايالت رفتاري برخوردار هست
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مدل مي توان با تمرين و توجه به زيان بدن، كلمات و جمالت فرد تا حدودي  .گفته مي شود "هاي غالب رفتاري

  .دارد DISC ايزار سنجشولي شناخت دقيق مدل رفتاري افراد نياز به اخذ . زدرا حدس  افرادرفتاري 

  مدل رفتاري

  

  .مي دهد پاسخ به مسائل و چالش ها چگونهفرد  :)ياسلطه گر Dالگوي رفتاري ( Dominanceمدل رفتاري  -

  .ثير مي گذارد ابر ديگران چگونه ت فرد :)يا تاثيرگذار Iالگوي رفتاري ( Influenceمدل رفتاري  -

نسبت به تغييرات محيط چگونه واكنش نشان مي  فرد :)يا باثبات Sالگوي رفتاري ( Steadinessمدل رفتاري  -

  . دهد

  .به قوانين چگونه واكنش نشان مي دهد فرد  :)يا وظيفه محور Cالگوي رفتاري ( Conscientiousمدل رفتاري  -

  : مي باشندزير داراي ويژگي هاي رفتاري ) قرمزافراد ( سلطه گر يا Dالگوهاي رفتاري  

مقتدر، قوي و نافذ، رك و صريح، نتيجه گرا، نگيزه، اخواستار و متقاضي، عامل، باريسك كننده، تعيين كننده، 

و انجام كارها، تند و  هدفمند، تند و سريع در تصميم گيري، مصمم، پرجرات، محرك، بلند پرواز، اهل رقابت، قاطع
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و زود عصباني مي هستند  خود محور و كم حوصله، اهل چالش و ريسك پذيرسريع در صحبت كردن و راه رفتن، 

  .شوند

  :تمايالت اين افراد شامل موارد ذيل است 

  حصول نتيجه در اسرع وقت -

  فعال كردن افراد و كارها -

  طلبي چالش پذيري و مقابله  -

  اتخاذ تصميم در اسرع وقت -

  جويا شدن از وضع موجود -

  كسب قدرت -

  و حل آنها  مديريت نمودن مشكالت -

  :شرايط زير موجود باشد اين افراد طالب محيطي هستند كه در آن

  . اقتدار و اختيار باشد -

  . شهرت ، اعتبار و چالش باشد -

  .هايي براي ايجاد دستاوردهاي فردي وجود داشته باشد فرصت -

  . گستره وسيع عملياتي وجود داشته باشد -

  .و صريح بيان شوندرك  ها جواب -

  . هايي براي پيشرفت فراهم باشد فرصت -

  .كنترل و نظارت نباشد -

  . هاي جديد و متنوع زيادي باشد فعاليت -

  :احتياج دارند زيراين اشخاص به افرادي با خصوصيات 

  . نظرات موافق و مخالف را بسنجند -

  . خطر را در نظر گيرند و محسابه كنند -

  . جانب احتياط را داشته باشند -
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  . يك محيط قابل پيش بيني طرح ريزي كنند -

  . به دنبال واقعيات باشند -

  . را بسنجند گيري آنقبل از تصميم  -

  .نيازهاي ديگران را شناسايي كنند -

  :دارند نياز به شرايط زيراين افراد  براي موثرتر بودن،

  . كارهاي سخت به آنها واگذار شود -

  . درك كنند ديگران به آنها نياز دارند -

  .فنون و روش ها را بر اساس تجربيات عملي پايه گذاري كنند -

  . دريافت كنندهايي را  هر از گاهي شوك -

  . گروه آنها را بشناسد -

  . داليل خود را براي نتايج بيان كنند -

   .از عوامل باز دارنده موجود آگاه شوند -

  : عبارتند از D يا قرمز جمالت، شعارهاي و عبارات مورد عالقه گروه

  مسئوليت -دقت -سرعت -قدرت *

  تغيير الزمه تحول و بهبود*

  )حركت جديد(شكست آغاز موفقيت *

  .ما مي توانيم *

  .باال هستيم ما هميشه *

  .ما هميشه برنده ايم *

  .من توان انجام هر كاري را دارم چون به خودم اعتماد دارم *

  .امروز اولين روز از بقيه زندگي من است*
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  .دكار نشد ندار*

  .بايد تا آخرش بريرا كاري كه قبول كردي *

  .بهترين دفاع حمله است*

  .توانمند به قله مي انديشيمهاي  ما با بال*

  .هدف وسيله را توجيه مي كند*

  موفقيت= مديريت  +برنامه ريزي + دانش *

  ) يكه تازم(من بهترينم *

  :مي باشند زيراراي ويژگي هاي د) افراد زرد( يا تاثيرگذار Iالگوهاي رفتاري 

، نگر بين و مثبت ديگران، اجتماعي، خوشارتباط با تعامل و  معاشرتي، عالقه مند بهالهام بخش، مبتكر،  بيانگر، 

، مشتاق، اعتمادكننده ، باوقار، بخشنده، اجتماعي ،دوست داشتني، تاثير گذار، با حسن نيت، قانع كنندهمتقاعد كننده، 

   پرحرف، زود باور و بي نظم، خونگرم و صميمي، شاد و سرزنده و اهل تفريح و لذت بردن از زندگي ،محبوب

عالقه به ارتباط با ديگران و صحبت كردن و تاثيرگذاري بر ديگران دارند ، آنها فروشنده هايي موفق  Iگروه هاي 

  .هستند

   :مايالت اين افراد شامل موارد ذيل استت

  تماس با مردم -

  ايجاد تاثيرات مطلوب -

  بليغ و فصيح بودن -

  ايجاد محيطي با انگيزه -

  ايجاد شور و شوق -
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  سرگم كردن مردم -

  بينانه به افراد و شرايط داشتن نگاه خوش -

  مشاركت در گروه -

  :دموارد زير وجود داشته باش ،اين افراد طالب محيطي هستند كه در آن

  . شناخت اجتماعي و عامه پسند وجود داشته باشد -

  .شناخت عمومي از توانايي ها وجود داشته باشد -

  . آزادي بيان وجود داشته باشد -

  .دنارتباطات دموكراتيك و مردمي باش -

محيط فارغ از كنترل و پرداختن به جزئيات باشد و همچنين فرصت هايي جهت بيان پيشنهادات وجود - -

  .داشته باشد

  .فرصت هايي براي مربيگري و مشاوره وجود داشته باشد -

  )شرايط مطلوب در باال تعريف شده بود (حذف شد...  -

  :اين اشخاص به افرادي با خصوصيات ذيل احتياج دارند

  . ركز كنندروي كارها تم -

  .دنبال واقعيات باشند -

  . و صريح سخن بگويند رك -

  . براي صداقت احترام قائل شوند -

  . روش هاي نظام مند را توسعه دهند -

  . ترجيح دهند به جاي افراد با عوامل سرو كار داشته باشند -

  . داراي رويكرد منطقي باشند -

  .كار را شخصا تا پايان تعقيب نمايند -

  :نياز دارندبه موارد زير براي موثرتر بودن، اين افراد 

  .پايين دارند زمان را كنترل كنند   Sيا Dاگر  -
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  . هدفمند بگيرند هاي تصميم -

  .از تجربه عملي مديريت استفاده كنند -

  . واقع بينانه تر افراد را ارزيابي نمايند -

  .ها را در نظر بگيرند ها و ضرب العجل اولويت -

   .قاطع تر برخورد نمايند پايين دارند با افراد، Dاگر  -

  : عبارتند از I زرد يا جمالت، شعارهاي و عبارات مورد عالقه گروه 

  .چونكه ما شاديم*

  .شاد و مثبت باشيد .تو نيكي كن و خوش باش به آرامش وجدان بگذار بگويند فالني بد دنياست*

  كلكو ها بدون دو رنگي  زندگي و روابط انسان*

  .به همه عشق بورز به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن*

  .من آن موجم كه آرامش ندارم به آساني سر سازش ندارم*

  .ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم*

  .كند گذر زمان همه چيز را حل مي*

  .دمي بياساي كه جهان همين دم است*

  ...!هر كي نخنده *

  .گيرزندگي كوتاه است سخت ن*

  .اوقات خوش آنروز كه با دوست به سر شد*

  .خوشحال باش... نگران نباش *
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   :مي باشند رفتاري زيرداراي ويژگي هاي ) افراد سبز( S الگوهاي رفتاري 

ي و خوش اترحم، احساس خشنود، مردم دار، مهربان و دلخدمتگذار، آرام و صبور،  ،باثباتحمايتگر، حساس، 

يكنواخت، ، همدل، همراه، همكاري كننده، سنجيده، خونگرم وفادار، راحت، تودار، ،متفكربرخورد، سنجيده و 

البته كند در تصميم گيري، مقاوم در برابر تغيير و عدم عالقه به  .غيرهعالقه مند به گروه و كمك به ديگران و 

  .ريسك و چالش

همچنين عالقه مند به كمك به ديگران هستند و عالقه مند به كارهاي داراي ثبات و كم ريسك و  ،Sگروه هاي 

  .كارهاي مددكاري و مشاوره را دوست دارند

  :زير مي باشندتمايالت اين افراد شامل موارد 

  انجام امور با آهنگي ثابت و قابل پيش بيني -

  داراي صبر و شكيبايي -

  هاي خاص گسترش مهارت -

  كمك به ديگران -

  وفاداري -

  شنونده اي خوب -

  افراد هيجان زدهكنار آمدن با  -

  ايجاد محيط كاري هماهنگ و با ثبات -

  :موارد زير وجود داشته باشند ين افراد طالب محيطي هستند كه در آنا

  . ير وجود داشته باشديلي براي تغيرايط موجود حفظ شود مگر آنكه دالش -

  . روال روزمره و قابل پيش بيني حاكم باشد -

  . عملكردشان مقبول واقع شود -
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  . اشتباه را داشته باشندحداقل  -

  . از افراد خالصانه قدرداني شود -

  . گروهي آنها را بشناسند -

  . روند كار استاندارد باشد -

  .برخوردها و درگيري ها كم باشد -

  :احتياج دارندزير  اين اشخاص به افرادي با خصوصيات

  .واكنش سريع در برابر تغيرات غير مترقبه نشان دهند -

  . محوله واكنش نشان مي دهندنسبت به ايرادات وظايف  -

  . در بيش از يك مورد از مسائل درگير باشند -

  . خود ارتقاء باشند -

  . جهت تغييرات به ديگران فشار آورند -

  . در محيط غير قابل پيش بيني به راحتي كار كنند -

  . در اولويت بندي كارها كمك نمايند -

  . هاي كاري منعطف باشند در روش -

  :نياز دارندبه موارد زير براي موثرتر بودن، اين افراد 

  . قبل از تغييرات با شرايط همراه شوند -

  . به ارزش فرد اعتبار داده شوند -

  . بدانند تالش شخصي به چه ميزان در تالش گروهي سهيم است -

  . همكاراني با شايستگي ها و صداقت مشابه داشته باشند -

  . گيردمورد تشويق قرار آنها  خالقيت -

  : عبارتند ازS سبز يا  جمالت، شعارهاي و عبارات مورد عالقه گروه

  رهرو آنست كه آهسته و پيوسته رود    رهرو آن نيست گهي تند و گهي خسته رود*

  .آنچه براي خود نمي پسندي براي ديگران هم مپسند*
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  آينده ساز - متعهد – مطمئن*

  اول خانواده، سالمتي، سپس كار*

  هم براي هم، قلب ها با هم براي همدست ها با *

  يكي براي همه، همه براي يكي*

  آرامش شرط اول زندگي*

  دنيا بدون صداقت، پوچ و بي مفهوم*

  اگر نخواستي به كسي بتابي نتواني تاخورشيد باش *

  .كه در آفرينش ز يك گوهرند    بني آدم اعضاي يكديگرند *

  .به زيبايي رسندزندگي زيباست اي زيباپسند زنده انديشان *

  .سبز هميشه سبز*

  دست در دست هم نهيم به مهر*

  .ببينمن مي توانم صبر كن و *

  :مي باشند رفتاري زيرداراي ويژگي هاي ) افراد آبي( يا وظيفه محور Cالگوهاي رفتاري  

داراي كمال گرا، حقيقت جو، آداب دان،  منظم، دقيق، اليق و شايسته، خالق، كنجكاو، هماهنگ كننده، 

پايدار، قابل اطمينان، جاافتاده، نظام مند، حساس، محافظه كار،  ،استانداردهاي باال، تحليل گر و حسابگر

   .هستند بيش از حد منتقد از خود و ديگرانالبته . تميز، منظم، دقيق، بانزاكت، سياستمدار محتاط،

عالقه به تجزيه و تحليل و انجام كارهاي فكري دارند، آنها تحليل گران موفقي هستند و گزارش هاي  Cگروه هاي 

  . دقيق و با كيفيتي ارائه مي دهند
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  :ندمي باش زيرتمايالت اين افراد شامل موارد 

  هاي كليدي و استانداردها پايبندي به دستورالعمل -

  تمركز بر جزئيات كليدي -

  ارزيابي عقايد موافق و مخالف تحليل گرانه فكر كردن، -

  سياستمدارانه رفتار كردن با مردم -

  ها بكارگيري رويكردهاي هوشمندانه و غير مستقيم در برخورد ها و درگيري -

  كنترل بر انجام دقيق امور -

  تحليل منتقدانه كارها -

  .هاي گوناگون هاي نظام مند جهت شرايط و فعاليت بكارگيري روش -

  :ود داشته باشندموارد زير وج ند كه در آناين افراد طالب محيطي هست

  .به وضوح تعيين شده باشد هاانتظارات از عملكرد آن -

  . كيفيت و دقت اهميت داشته باشد -

  . جو فعال و جدي حاكم باشد -

  . فرصت هايي براي نشان دادن مهارت ها موجود باشد -

  . عواملي كه روي عملكرد آنها تاثير مي گذارد كنترل شود -

  . ها و دستاوردها عملي باشد فراهم گردد و شناخت مهارت "چراها"پرسيدن فرصت براي  -

  :احتياج دارندزير اين اشخاص به افرادي با خصوصيات 

  . كارهاي مهم را واگذار كنند -

  . سريع تصميم گيرند -

  . از خط مشي ها فقط به عنوان رهنمود استفاده كنند -

  . ها مصالحه كنند با مخالفت -

  . محبوبيت را مشخص كنندهاي فاقد  شغل -

  . را پيش برند مباحثات را شروع و آن -

  . افراد را به كار گروهي ترغيب كنند -
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  :نياز دارند به موارد زير براي موثرتر بودن، اين افراد

  . با دقت برنامه ريزي كنند -

  . اهداف و توضيحات كار محوله را دقيق بدانند -

  . اشندبرنامه ريزي جهت ارزيابي عملكردشان داشته ب -

  . بازخورد اختصاصي را از عملكرد خويش دريافت كنند -

  . گذارندباحترام  آنها به ارزش هاي فردي به اندازه ميزان دستاوردهاي -

  . ميزان تحملشان را در برخوردها و درگيرها باال ببرند -

  : عبارتند ازC آبي يا  جمالت، شعارهاي و عبارات مورد عالقه گروه 

  گيري، برنامه ريزي، كارتحقيق، تفكر، تصميم *

  گران وظيفه تحليل*

  اقتصاد مقاومتي*

  آموزش هدفمند*

  تحقق اهداف-تدبير- مانسجا*

  نظم و قانون*

  سازمان پاك -آسمان آبي*

  ضوابط بجاي روابط*

  هاي پاك و تفكري خالق مديريت صحيح با دست*

  .اگر بخواهيم مي توانيم*

  دوري از عملكرد پتي و متي در سيستم*

  سازندگي - كوشش– تالش*
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  تصميم صحيح--تفكر عميق -بررسي دقيق*

  .ستا ما نظم سه كليد كار -تفكر -منطق*

  همت و تالش و نظم در كار و زندگي*

  موجيم كه آسودگي ما عدم ماست    ما زنده برآنيم كه آرام نمانيم *

  .تفاوت بين خوب و عالي، اندكي تالش بيشتر است *

  .ستا انديشه آنهاها در گرو  موفقيت انسان*

  .قبل از حرف زدن خوب فكر كن*

  .امروز مقدمه فردا است *

  !.از ماست كه بر ماست*

دو  .است و اين تركيب منحصر به فرد ندرا دارا مي باش Cو  D ،I ،Sويژگي هاي سبك ها و تركيبي از  فراداهمه  

بدليل . فرد يكسان در دنيا وجود ندارند و اين دسته بندي ها و الگوها براي كمك به شناخت بهتر افراد مي باشد

با همسان كردن و سازگار نمودن  ندو سعي مي كن ندو استرس هايي مي شو ها دچار تعارض افراوجود اين تركيبات 

  .ندر نمايموفق تري برقرا هاي خود با محيط و افراد ديگر ارتباط
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باز  آنهايا عملياتي هستند، تند و سريع مي باشند و زبان بدن  هبيشتر انجام دهند Iو  D شخصيتي افراد با ويژگي هاي

در مقابل افراد با ويژگي هاي . هستند برون گراو  فعال، سريع العمل، راسخ، جسورزياد است،  شانو حركات

ميانه رو،  .كند است شان كمتر و سرعت آنهابيشتر آرام و متفكر مي باشند، حركات زيان بدن  Sو  Cشخصيتي 

در صحبت هاي خود كلماتي كه بيشتر  Cو  D شخصيتي ويژگي هاي داراي افراد .هستند درون گراو  مراقب

پرسشگر،  .معطوف به كار و وظايف مي باشد بكار مي برند و اصطالحا افرادي كار محور يا وظيفه محور مي باشند

تمركزشان بر روي  Sو  I شخصيتي ويژگي هاي داراي در حالي كه افراد. هستند منطق گرا، شكاك، چالش طلب

  .  هستند موافقو  مقبول، مردم دار، پذيرنده .ها مي باشد و انسان ها ارتباط

افرادي كه تند و . هستند D شخصيتي ويژگي هاي داراي بنابراين افرادي كه تند و سريع و تكليف محور مي باشند 

 I شخصيتي ويژگي هاي داراياهميت مي دهند  ها سريع مي باشند و نگاه هاي انسان محورانه دارند و به ارتباط

  C شخصيتي ويژگي هاي داراي كند و انسان محور مي باشند و افراد S شخصيتي ويژگي هاي داراي افراد. هستند

  .كند و تكليف محور مي باشند

، باعث مي شود تا افراد انرژي زيادي براي انجام داده شودو بالعكس  Cبه گروه   I كارهاي مورد عالقه گروه گرا 

كار و محيط تطبيق دهند و اين كار باعث مي شود كه كاركنان احساس كارها صرف نمايند و اصطالحا خود را با 

پس  گروه هاي  .در بر خواهد داشتنيز همين نتيجه را  داده شود Sبه گروه   Dاگر كارهاي گروه  . نارضايتي كنند

D  با  Sدر تعارض مي باشند و گروه هاي C  باI .  

هيچ يك  ليو شده استمدل پانزده الگوي رفتاري معرفي اين در  .داردنيا ممتاز وجود » بهترين« DISCدر مدل    

هر الگوي رفتاري  .وجود نداردديگر الگوي خوب يا بد  ياز الگوها نسبت به الگوي ديگري برتري ندارد، به بيان
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 دارايبراي مثال فردي كه  .نمودرا ارزيابي  نقاط قوت و قابل بهبودي دارد و با توجه به شريط و محيط مي توان آن

يك كم مي باشد، اگر در شغل اطالع رساني ورودي  در وي D,I,Sو ديگر ابعاد  استبااليي  C شخصيتيويژگي 

زياد و پي در پي با مردم تمايلي به  هاي شركت مشغول شود با تمام نقاط قوتي كه دارد بدليل عدم تمايل به ارتباط

عملكرد ضعيفي خواهد داشت و اگر خود را با شرايط تطبيق دهد انرژي و زمان اين شغل ندارد و احتمال به مرور 

در  استبااليي  I شخصيتي ويژگي هاي دارايتحمل خواهد كرد، ولي اگر فردي كه  استرس زيادي را در كار 

و  دنداروجود الگوي برتر يا بدتر  ، DISCبنابراين در مدل . همين كار گمارده شود بسيار از كار خود لذت مي برد

  .اين محيط است كه وضعيت الگو را تعيين مي كند

بعضي از افراد به آنها كمك مي كند تا در  شخصيتي كه چرا ويژگي هايمي توان دريافت هنگام مطالعه الگوها،   

در طول زمان  افرادقابل اكتساب و يادگيري مي باشند و  ويژگي هاي رفتاري .عمل كنند فعاليت هاي معيني بهتر 

با شرايط محيطي بهتر شان را خودد نبتوانكه  ندو توان اين را پيدا مي كن ند، بالغ مي شوند، تغيير مي كنندرشد مي كن

  .ندتطبيق ده

با بدست آوردن  D شخصيتي ويژگي هاي دارايافراد  .انگيزه هاي مختلفي دارند ،افراد در هر يك از سبك ها 

 ويژگي هاي دارايافراد انگيزه . ه كسب مي كنندزنتيجه نهايي، كسب سود، و دستاوردهاي مورد انتظار انگي

كمك  S شخصيتي ويژگي هاي داراي انگيزه افراد. تفريح، سفر، موقعيت اجتماعي و ديده شدن است I  شخصيتي

از طريق ايجاد نظم،  C شخصيتي ويژگي هاي افراد دارايبه مردم، برقراري دوستي و كسب قدرداني مي باشد و 

  .قانون و ارزش، برتري و ثبات انگيزه كسب مي كنند
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را دارا مي  الگوبه يك اندازه با ارزش هستند و هر فرد تلفيقي از چهار  آنهاو اولويت هاي  DISCهاي  الگوتمام  

تحصيالت و بلوغ شخصيتي قرار مي ، سطح تجربه زندگي انندديگري م عوامل تحت تاثير افرادمدل شغلي . باشد

به افراد مي تواند  DISCشناخت مدل  .خودشناسي بهتر، اولين گام براي تاثيرگذار بودن در محيط كار است. گيرد

د نمي توانافراد . متفاوت هستند آنهاتا چه اندازه با سايرين د آنها چه اولويت هايي دارند و نكمك كند كه درياب

  .داشته باشندمؤثرتري  هاي ارتباطو  دنافزايش ده خود در محيط كاري DISCكيفيت كار خود را به وسيله 

  به وظايف و كارالگوهاي رفتاري نگرش 

   :شامل موارد زير استمتفاوت و  به وظايف و كارالگوي رفتاري نگرش هر  

   .همين حاال و به سرعت كار را بايد انجام داد=  Dالگوي رفتاري 

   .بعدا هم مي شه انجام داد، كار بايد سرگرم كننده باشه=  Iالگوي رفتاري 

   .از ديگران كمك بگير، از روش هاي سنتي استفاده كن=  Sالگوي رفتاري 

  .كار را بهتره خودم و به طور دقيق انجام بدم=  Cالگوي رفتاري 

  شخصيتي هاي بزرگترين نيازهاي تيپ

  :شامل موارد زير استالگوي رفتاري بزرگترين نيازهاي هر 

نياز به قدرداني  Sالگوي رفتاري ، نياز به شناخت و تعاملI الگوي رفتاري ، نياز به چالش و تسلطD الگوي رفتاري  

  .نياز به پاسخ هاي باكيفيت و درست داردC الگوي رفتاري و  و خدمات
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  به كشمكشالگوهاي رفتاري نحوه پاسخ 

  : به شرح زير است به كشمكشالگوهاي رفتاري نحوه پاسخ 

اگر نتواند آرامش ايجاد كند  Iالگوي رفتاري ، رود را مي شكار خودش را مي كند و راه خودD الگوي رفتاري  

تا جايي كه  Cالگوي رفتاري و  انتظارات همسو مي شود با Sالگوي رفتاري ، به صورت شخصي حمله مي كند

   .و كشمكش ها اجتناب مي كند شدنه امكان دارد از مواجه

امور مالي شامل توجه به جزييات مي  .سبك هاي رفتاري بر شيوه اداره كردن امور مالي افراد تاثير ميي گذارد  

بودجه را يك برآورد . بودجه را به سرعت مرور مي كند اما وارد جزييات نمي شود Dالگوي رفتاري   .باشد

در توجيه آن مشكل دارد  Iالگوي رفتاري  .به اهداف و برنامه ها كمك كند غيردقيق تصور مي كند كه بايستي

مي داند و نه چيزي كه بتوان با احساسات تجربه كرد يا به لحاظ احساسي ارزش  نظريچون آن را بيش از حد 

را اري دشوهاي  به داليل ايمني، كمتر از بودجه خرج مي كند و وقتي بايد تصميم Sالگوي رفتاري  .گذاري كرد

در Cالگوي رفتاري  .گذاري مسايل مردم در برابر محدوديت هاي مالي دارد اتخاذ كند استرس زيادي در ارزش

اهداف و . محدوده بودجه باقي مي ماند اما در يك حوزه صرفه جويي مي كند تا كيفيت حوزه ديگري را باال ببرد

  .برنامه ها بايستي به بودجه بندي دقيق ختم شوند

داراي شايد تصور عموم اين باشد كه مردان بيشتر . وجود ندارد Cو  D ،I ،Sرابطه اي بين جنسيت و ويژگي هاي   

از هر دو جنس وجود در هر چهار گروه  .وجود ندارد D الگوي رفتاري داراي  انزنهستند و D الگوي رفتاري 

ايجاد تيپ هاي رفتاري دخيل هستند و شرايط محيط و فرهنگ جامعه در . ارتباطي به جنسيت ندارد DISCو  دارد

  .پيدا كنندمطلوب مي داند سوق  آن را كه جامعه ييمحيطي باعث مي شود كه افراد به سمت هر كدام از تيپ ها
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و اين الگوي رفتاري در طول  ندبا سبك پايه يا طبيعي خود عجين هست افرادتحقيقات نشان مي دهد كه هر چند  

بر روي متعادل  افرادزماني كه  .مي گذاردتاثير  آنهاولي محيط بر روي الگوي رفتاري  استآنها زندگي همراه 

يعني توان درك رفتار ديگران و تطبيق با محيط  نددر ويژگي هاي خود بالغ مي شو ،ندكردن رفتار خود كار مي كن

كه عالقه زيادي به ارتباط و گفتگو دارد و  I الگوي رفتاري داراي  براي مثال فرض كنيد يك فرد .ندرا ياد مي گير

ماه با هيچ فردي در تماس نباشد، بعد از اين  به زندان انفرادي منتقل شود و بمدت يكاگر كامال برون گرا مي باشد، 

پيدا و كمتر صحبت مي كند و توان بودن در تنهايي را  مي نمايدخود را تعديل  Iمدت اين فرد ويژگي هاي رفتاري 

   .درون گرا مي شودو  مي كند

ما در خانواده ،  ،افراد رفتاريويژگي هاي  بدليل تفاوت. در افراد مختلف متفاوت است رفتاريي ويژگي ها  

، بدليل عدم شناخت افراد از علوم رفتاري و نحوه تعامل يم مي باش و اختالف نظر شاهد تعارض ها سازمان اجتماع و 

شناخت افراد  DISCتمامي تالش  .دندر محيط هاي كاري و اجتماع دچار مساله مي شو يكديگر ايشانو ارتباط با 

ايجاد درگاه ارتباطي مي  DISCيكي از مباحث اصلي در بحث . از ويژگي هاي رفتاري خود و ديگران مي باشد

  .باشد، هر فرد با توجه به ويژگي هاي توضيح داده شده داراي درگاه ارتباطي خاص خودش مي باشد

 doorway of communication) (. تا زماني كه مديران با علم ارتباطات و شناخت درگاه ارتباطي كاركنان 

كاركنان به مديران مي گويد كه  رفتاربا تحليل  DISC، ندبا آنها ارتباط برقرار كن ندنمي توان ندآشنا نباش خود

ها و فعاليت  كاركنان آنها چيست، نقاط قوت و ضعف آنها را بيان مي كند و عالقه و توانمندي رفتاريويژگي هاي 

كه  مي توان فهميد DISCاز طريق مدل  مي توانند انجام دهند را مشخص مي كند، كه آنها به نحو مطلوبي يهاي

محيط هايي انرژي از دست   احساس رضايت خواهند كرد و انرژي مي گيرند و در چه يكاركنان در چه محيط هاي

  . مي دهند و چه نوع سبك مديريتي را دوست دارند 
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 ندو مطابق مدل رفتاري ايشان عمل كن ندبا مواجه با افراد ديگر مدل رفتاري ايشان را بشناس تا ندمديران بايد تالش كن

، در چنين مواقعي مديران ندده و به طبع آن بهره وري سازمان را افزايشند بهره وري فرد را افزايش ده ندتا بتوان

و اين تغيير مدل رفتاري باعث مي شود كه انرژي  ،ندعمل كن خود مطابق مدل رفتاري كارمندان ندتالش مي كن

وقتي كار و . ندولي بدليل قبول اين مسوليت خطير مي بايست قدرت تطبيق خود را افزايش ده ندزيادي صرف كن

. آنها گرفته نمي شودو انژي زيادي از  ندواگذار شود از آن كار لذت مي بر آنها به افرادفعاليتي مطابق مدل رفتاري 

عالقه مند به كارهاي زودبازده و عملي دارند، براي آنها نتيجه و خروجي مهم  D شخصيتي گروه هاي مثال براي

  .است، آنها مديران عملياتي خوبي مي شوند

، توان ارتباطي خود را توسعه دهندبراي اينكه ن و كاركنان براي مديراDISC مدل دوره هاي آموزشي  شركت در

اهداف رفتاري ذيل را پوشش غيره،  در قالب دوره هاي كار تيمي، ارتباطات، فروش ودوره ها . سودمند مي باشد

 فراگير مي بايست بعد از، فراگير مي بايست بعد از اين دوره مدل رفتاري خويش را شناخته و توضيح دهد :مي دهند

فراگير مي بايست بعد از اين دوره بتواند مدل رفتاري خود ، اين دوره مدل رفتاري ديگران را شناخته و توضيح دهد

   .فراگير مي بايست بعد از اين دوره، ارتباط موثر برقرار نمايد، و را با ديگران تطبيق دهد
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   DISCابزار 

  

اين  .براي كمك به مردم جهت درك بهتر خود و ديگران و بر مبناي خود ارزيابي طراحي شده است DISCابزار  

و قوت خود در ) قابل بهبود(كمك مي كند تا به كشف نقاط ضعف  افرادمدل براي رفتار فردي مفيد است و به 

 براي ارزيابير زيادي در دنيا ابزار هاي بسيا. دند و در راستاي بهبود آن برنامه ريزي كننكمترين زمان پي ببر

با هدف تشخيص الگوي رفتاري فرد، يكي از قديمي ترين، بهترين، شناخته  DISCشخصيت وجود دارد، اما مدل 

به عنوان ابزار دستيابي به اهداف توسعه رهبري، آموزش    DISCمدل  .شده ترين و محبوب ترين در دنيا مي باشد

شناخته شده ارتباطات، تشكيل تيم هاي كاري، فروش موثر، استخدام، خدمات پس از فروش، مربيگري و مديريت 

  .است
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راهكاري مناسب براي بهبود عملكرد سازمان در جهت جذب، حفظ و نگهداري نيروهاي  DISC ابزار مديريتي  

نمايد تا بتوانند رفتار خود و ساير  اين ابزار به مديران سازمان كمك مي. باشد توسعه رهبري در سازمان ميكارآمد و 

افراد را در مدت زماني بسيار كوتاه شناسايي نموده و ارتباطات درون سازماني بين كارمندان و مديران را بهبود 

شناسايي  فرد شخص را   نـه تنها رفتارهاي منحصربهنمـايد كه  هـايي را ارائـه مي گـزارش DISC ابزار. بخشند

كند كه در ارتباط با ديگران  اي راهنمايي مي نمايد، بلكه وي را در تغيير رفتارهاي خود در شرايط مختلف به گونه مي

  .به موفقيت بيشتري نايل گردد

پرسشنامه ها متفاوت مي ( .را مشخص مي كند افرادسئوالي، مدل رفتاري  30پرسشنامه يك از طريق  DISCابزار 

را بدون در نظر  افرادابزاري است جهاني و عمومي و رفتار  ،DISCابزار  )سوال متغيير است  30تا  24باشد و از 

  .گرفتن سن، جنسيت، كشور، فرهنگ، صنعت، سازمان و جايگاه شغلي توصيف مي كند

 سايتدر  www.itbc.irنمونه اي از گزارش آزمون ديسك كلينيك كسب و كار ايرانيان به آدرس سايت 

آورده شده است كه در صورت تمايل به استفاده از اين آزمون و گزارش به صورت اينترنتي و آن الين قابل خريد و 

  . بهره برداري مي باشد

آنها هاي  با مشاهده رفتار و حركات زبان بدن و صحبت DISCآزمون عالوه بر افراد  الگوي رفتاري شناخت دقيق  

  .تكميل مي شود

و مشخص شدن سبك غالب رفتاري، كليه خصوصيات و تمايالت رفتاري در قالب  DISCآزمون  اجرايپس از   

به عنوان يك ابزار مناسب و علمي در  DISC .مي گيرد قرار گزارش هاي متنوع و با جزئيات كامل در اختيار فرد

است و با ارائه يك دسته بندي مناسب و قدرتمند به افراد  شدهحوزه شناخت رفتار، در دنيا با استقبال ويژه اي مواجه 
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تفاوت هاي فردي خود را با ، به نقاط قوت و قابل بهبود خود آگاه شوند، خود را بيشتر بشناسندكند تا كمك 

  .پيدا كنندبرد دست  -به يك ارتباط برد ، و بتوانند خود را با ديگران تطبيق دهند، يگران بشناسندد

  DISC ابزار روايي و پايايي

هاي متعددي كه توسط شش موسسه  صحت اين سيستم در پژوهش. داراي روايي و پايايي جهاني است DISCابزار 

انجام شده در پژوهش هاي به عنوان نمونه . تحقيقاتي معتبر انجام شده، در سطح گسترده مورد تاييد قرار گرفته است

تاييديه صالحيت دريافت  مورد در دنيا توسط پروفسور پيتر كالسن  75317بر روي جامعه آماري  2006سال 

را انتخاب  كشور دنيا مورد استفاده مي باشد و بزرگترين صنايع دنيا آن 60بر همين اساس در بيش از . نموده است

  .اين امر سندي بر كاربردي بودن، جامعيت و اعتبار جهاني اين ابزارها مي باشد كه  كرده اند 

را تهيه و از طريق اينترنت ثبت نام و  DISCشركت هاي مشهوري در آمريكا و ديگر كشورها پرسشنامه هاي   

ارائه مي نمايند، در ايران نيز اين شركت ها داراي نمايندگي هايي مي باشند كه به زبان فارسي اين پرسش نامه و 

  .تحليل آن موجود مي باشد 

تواند  باشد و به بهترين وجه مي جهت مشخص نمودن و تعيين مدل هاي رفتاري افراد مي DISCمحصول مديريتي 

مديران و . ها، مورد استفاده قرار گيرد وري منابع انساني يعني ارزشمندترين سرمايه سازمان جهت افزايش بهره

 DISCز محصول مديريتي مي توانند ا. ها، كارآفرينان و ساير اشخاص، حتي در زندگي روزمره كارمندان سازمان

هاي كاملي در گزارش خود، در  هاي تحت وب و طي تحليل با استفاده از پرسشنامه DISCابزار . استفاده كنند

ريزي در حوزه مديريت ساختار و  جذب، ارزشيابي، حفظ و نگهداري نيروهاي كارآمد، توسعه رهبري، برنامه

  .كند ها مي مندان سازمانرفتارهاي سازماني، كمك بسزايي به مديران و كار
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هاي آن، نياز به  ها، تحليل و ارزيابي باشد و براي استفاده از پرسشنامه اين ابزار مديريتي، آنالين و تحت وب مي 

تنها با ارسال درخواست خريد فردي يا گروهي به شركت، . افزار جديدي نيست افزار يا سخت خريد هيچگونه نرم

و شناخت مدل  DISCبراي انجام آزمون  .نموداز طريق پست الكترونيكي دريافت ن مي توالينك و رمز مربوطه را 

و از شركت هايي كه اين  جستجو نمودرفتاري خود و تهيه گزارش مفصل و ارزشمند آن مي توان در اينترنت 

 DISCدر خصوص اعتبار و روايي ابزار  مختلفي همچنين سايت هاي .كردرا ارائه مي نمايند استفاده  ها گزارش

  .مقاالت و مستنداتي ارائه نموده اند

   DISC DISC Personal Profile System Dimensions of Behavior     ابزار كاربرد 

  :طراحي شده استجهت موارد زير د افرا براي كمك به )DISC )DISC Personal Profile System مدل  

   DISCخود از طريق شناسايي و درك ابعاد رفتار  -

  .بودنشان تاثير مي گذارد بر موثرچگونه ي اينكه رفتار آنها ياد گير -

  آنهاكشف نقاط قوت رفتاري  -

  ديگران يارزش هاي تفاوت -

  موقعيتي براي پاسخگويي به نيازهاي  شانكشف راه هايي براي انطباق رفتار  -

  فردي و كاركرد افزايش عملكرد -

  آنهاتمايل به پذيرش ديگران و انطباق با نيازهاي ايجاد  -

  تنشاسترس و كاهش تضاد و  -

  بهبود مهارت هاي ارتباطي -

  :مي باشددر زمينه هاي ذيل  DISCابزار كاربرد موارد استفاده و  

  هاي عمومي فرد و شناخت نقاط قوت و قابل بهبود ايشان بررسي خصوصيات و ويژگي -

  افزايش قدرت تطبيق با مدل رفتاري مخاطبنحوه ارتباط با فرد و  -

  نحوه ايجاد انگيزش در افراد و كمك به رشد آنها -
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هاي سازمان و افزايش  هاي علمي و كاربردي ارتباط مؤثر با ديگران به منظور حل و فصل تنش تبيين مدل -

  ميزان كارآيي افراد

  وري فرد و سازمان مديريت بهتر افراد جهت تاثير گذاري بيشتر بر آنها و افزايش بهره -

  تجزيه و تحليل شغلي افراد به منظور نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي -

  غيرهكمك در شناسائي استعدادها براي جانشين پروري، ارتقاء و  -

  غيره سنجش و گزينش افراد در زمان جذب ،آموزش و توسعه منابع انساني ، پاداش و جبران خدمت و -

  نان فروش و رشد ميزان فروش آنهاهاي ارتباطي كارك افزايش مهارت -

  آنهامديريت بهتر تيم هاي كاري با شناخت بهتر ويژگي هاي رفتاري افراد و توانمندي هاي  -

  توسعه حرفه اي -

  توسعه رهبري -

  استخدام -

  يتعيين معيار شغل -

  راهنمايي شغلي -

  در محيط كار مديريت تعارض -

  خريد و فروش -

  خدمات به مشتريان -

  هاي كاري موفق و ايجاد تيمتشكيل ، طراحي -

  تيم هاي كاريافزايش عملكرد  -

  توسعه سازماني -

  افزايش بهره وري كاركنان -

  آموزش كاركنان -

  آموزش مهارت هاي كليدي مديريت و رهبري سازماني -

  آموزش مربي گري -

  بهبود كيفيت محيط كار -

  كاهش استرس در محيط كار -

  ارتباطات اثربخش سازماني -

  مقاصد فردي و سازماني ديگرساير  -
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  ها در سازمان DISC موارد استفاده

  :به شرح زير هستند ها در سازمان DISC موارد استفاده

  بهبود كار تيمي -

  استخدام افراد جديد در سازمان -

  هاي درون سازماني حل و فصل تنش -

  افزايش ميزان كارآيي افراد -

  مناسب براي حفظ و نگهداري افراد كليدي سازمان راهبردتدوين  -

  توسعه رهبري -

  افزايش فروش -

  بهبود ارتباطات بين فردي -

  بهبود روابط خانوادگي -

هاي زير  بخششامل   DISC ابزارحاصله از گزارش 

  :باشد مي

  هاي عمومي فرد خصوصيات و ويژگي -

  هاي فرد براي سازمان ارزش -

  بايدها و نبايدها در ارتباط با فرد -

  راهكارهايي براي ارتباط مؤثر با ديگران -

  براي فردآل  محيط كاري ايده -

  هاي رفتاري طبيعي و تطبيق يافته فرد مدل -

  نكات كليدي انگيزشي -

  نكات كليدي مديريتي -

  زمينه هاي مناسب براي رشد -
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  در فروش يا رفتارشناسي مشتري DISCبا رويكرد الگوهاي رفتاري كاربرد شناخت 

  

الگوي آگاهي از . مشتريان و نحوه رفتار با ايشان مي باشد الگوي رفتاري شناخت  DISCاز كاربردهاي مفيد ابزار   

و مشتريان و بررسي و تحليل رفتار فروش ما مي تواند موضوعي جذاب باشد و كاركردن را لذت  خود رفتاري 

  . بخش نمايد

وسريع راه سريع صحبت مي كنند، تند  حركات تند و سريع دارند، تند و Iو  Dالگوهاي رفتاري داراي  مشتريان  

  .مي روند، زبان بدن ايشان باز و از حركات دست و صورت زياد استفاده مي كنند

دارند، كمتر حرف مي زنند و همه  I الگوي رفتاري  افراد زبان بدن مقتدرانه و قوي تري از D الگوي رفتاري  افراد 

زيان بدن  I الگوي رفتاري داراي بدون تعارف و رك اظهار نظر مي كنند، افراد  ،چيز را بدقت بررسي مي كنند

دست مي دهند و احتماال خود را معرفي مي كنند، در هنگام دست دادن لبخند مي  فروشندهصميمي تري دارند، با 

بارز  آنهاها نگاه مي كنند و رفتار دوستانه و صميمي ه زنند و تمايل به گپ زدن دارند، به ديگر مشتريان و فروشند

  . مي باشد
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گوش  فروشندهبا دقت به صحبت هاي دارند،  ، حركات با آرامش و كندCو  Sالگوهاي رفتاري داراي  مشتريان  

مي دهند و كمتر صحبت مي كنند، همه چيز را با دقت مي بينند و به جزييات محصول عالقه مندند، زبان بدن 

مرتب و اتو كشيده است، نظم در رفتار و  آنهاهاي  خشك و رسمي است، لباس C الگوي رفتاري داراي مشتري  

شان مشهود است، كمتر مي خندند و شايد لبخندي به لب داشته باشند، خيلي جدي و كمي هم  هاي صحبت

  .مشكوك و مردد به نظر مي رسند

آرام و متين است، از حركت هاي تند و سريع يا صحبت تند و سريع  S الگوي رفتاري داراي  زيان بدن مشتري 

تواضع  فروشندهدر زمان دست دادن با  ،صميمي به نظر مي رسدشاهده نمي شود، موي ش نمي آيد و در رفتار خوش

و حتما لبخند زيبايي بر لب دارد، خيلي رك و صريح نظر نمي دهد وي مي توان مشاهده كرد، و آرامش را در رفتار 

  .و رفتارهاي دوستانه اي دارد

 D الگوي رفتاري  مشتري: به شرح زير است D الگوي رفتاري  مشتري دارايروش فروش حضوري و رفتار با   

بسيار اهميت دارد و كافي است اعتماد آنها تصميم به خريد دارد و زياد اهل گشتن و پرس و جو نيست، زمان براي 

آنها اعتماد به نفس بااليي دارند و سريع و پرريسك خريد مي كنند، البته خريدهاي شود،  جلبفروشنده به آنها 

  .ذهن هوشيار و مغز قوي ايشان در تحليل و تصميم گيري به ايشان كمك مي كند، منطقي است نه احساسي

  :د كارهاي زير را انجام دهدفروشنده نباي D الگوي رفتاري  مشتريدر زمان فروش و ارتباط با  

پرسي و حاشيه رفتن لدست دهد، با احوا فروشندهو دست دادن نيست مگر اينكه خودش با  آنهانياز به رفتن به سمت  

. ختبه جزئيات پردابايد نياز به توضيح جزئيات محصول نيست و فقط اگر سوال كردند  آنها را نبايد گرفت، وقت 

، باشد مشتريورد محصول يا خدمات، منتظر بازخورد زند و بعد از توضيحات كلي در مبزياد حرف فروشنده نبايد 
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قصد فريب و ارائه مطالب غير واقعي نبايد به هيچ عنوان ، فروشنده قطع كند نبايد در زمان صحبت آنها، صحبتشان را

 Dفرد  ناراحت شود، اگر نبايد D مشتريهاي مغرورانه  را داشته باشد، از اظهار نظرهاي رك و صريح و يا صحبت

  ،بدهيم ويپاسخ هاي علمي و دقيق به نقد  نماييمو سعي  كنيمتشكر  وياز بايد محصول يا خدمات را نقد كرد 

  .را متمايل به خريد كند مشترياز طريق احساس  كندو سعي  شوداحساسي  فروشنده نبايد

  :كارهاي زير را انجام دهد بايدفروشنده ،  D الگوي رفتاري  در زمان فروش و ارتباط با مشتري

 خودفاصله )  البته اين موضوع براي تمامي تيپ ها صادق است(د كن مشتريرا مطابق زبان بدن  شسعي كند زبان بدن

، سريع به اصل مطلب برود، كاتالوگ هاي مختصر همراه با )ديزياد صميمي و خودماني نشو(د حفظ كن ويرا با 

پس ارزش وقت گذاشتن و صبور بودن را  ستبراي خريد آمده ا مشتريبدهد،  اوتصوير و توضيحات كلي را به 

سود، ي مانند را متوجه شود و از كلماتوي  نيازهاي مشتري دارد، با احترام با ايشان برخورد كند از صحبتهاي

م گيري كند و تصمي مشتري كارايي، نتايج، موفقيت، انتخاب و سريع، فوايد و كاربردها، استفاده كند، بگذارد خود

 .نداشته باشد وي اصرار بي مورد در انتخاب

   :به شرح زير است Iالگوي رفتاري روش فروش حضوري و رفتار با مشتري داراي 

سريع خريد مي كنند، البته عجله اي براي خريد ندارد و مايل است با  Dمشابه مشتري  I الگوي رفتاري  مشتري 

ها و پرسش هاي  اگر حوصله صحبت فروشنده اهميتي ندارد و ويگپ و گفتگو داشته باشد، زمان براي  فروشنده

خريدهاي آنها احساسي است و اگر از چيزي . آنها را نداشته باشد و از كوره در برود آنها را از دست خواهد داد

  . نيستند فروشندهات خوششان بيايد مي خرند در قيد و بند قيمت و نكات ريز فني محصول و خدم

  :فروشنده نيابد كارهاي زير را انجام دهد I الگوي رفتاري  زمان فروش و ارتباط با مشتري در 



DISC  الگوي رفتاري ديسك و كاربرد آن در بهره وري  فردي و سازماني 

 

  صفحه    34

 

رفتار خشك و رسمي نداشته باشد، بدون خنده و انرژي مثبت به سمت آنها نرود، مستقيم به سراغ فروشنده 

الگوي  آنها نيز مشابه افراد ،نرود، توضيحات ريز با جزئيات زياد ندهد خود توضيحات فني محصول يا خدمات

منفي نباشد و گله و ، ندنكسوال  ويندارند مگر از  فروشندهعالقه اي به جزئيات محصول يا خدمات  D رفتاري 

  .شكايت نكند

  :كارهاي زير را انجام دهد بايدفروشنده  I الگوي رفتاري  در زمان فروش و ارتباط با مشتري

باز و  شدهد، خنده را فراموش نكند، زبان بدنببه سالم گرم ايشان پاسخ مثبت دهد، گرم و صميمي به آنها دست  

اگر نمايد، خيلي صميمي باشد، قبل از توضيحات فني ارتباطات صميمي و دوستانه برقرار كند و اظهار ارادت 

احوالپرسي از خانواده فراموش نشود با اسم كوچك خود را معرفي كند و با اسم كوچك  وي استمشتري قديمي 

گوش كند و نيازش را فروشنده صحبت كند و مشتري د، نياز به استفاده از القاب نيست، اجازه دهد نصدايش ك

بعدي به او بدهد،  متوجه شود، ارزش و اختيار اجتماعي آنها را متذكر شود، كارت ويزيت خود را براي ارتباطات

،به راحتي مي تواند با راهنمايي مناسب آنها را متقاعد كند ، هاي مختصر ولي زيبا و رنگارنگ به او بدهد كاتالوگ

مهيج، خالقانه، من احساس مي كنم، من شما را پشتيباني مي  ي ماننداز كلمات. كه كاالي جايگزين را انتخاب نمايند

عاشق ديده شدن و شناخته شدن هستند از اين نكته  Iالگوي رفتاري  افراد با. كندده زيبا استفاو  كنم، تفريح، لذت

  .در فروش خود استفاده كند

 : به شرح زير است S الگوي رفتاري روش فروش حضوري و رفتار با مشتري داراي  

منظم و صبور است، عجله اي براي خريد ندارد، نياز ، فتاري دوستانه و آرام داردر  S الگوي رفتاري مشتري داراي 

ست، عالقه مند به وي ا فروشگاه چندمين فروشگاه مورد بازديداين به كمك در تصميم گيري دارد، احتماال 

 . نداشته باشد خريد نخواهد كرد فروشندهجزئيات است و تا اطمينان به كاال و خدمات 
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 :فروشنده نيابد كارهاي زير را انجام دهد S ي رفتاري الگو در زمان فروش و ارتباط با مشتري 

رفتارهاي تند و سريع و صحبت هاي رك و بي پرده، تحت فشار قرار دادن او براي تصميم گيري، صداي بيش از 

 .ان بدن هيجاني، رفتار خشك و جديبحد بلند، حركت هاي زياد دست و ز

 :فروشنده يابد كارهاي زير را انجام دهد S الگوي رفتاري  در زمان فروش و ارتباط با مشتري

را دست كم نگيرد،  ويرا به خود جلب نمايد، احساسات  وي اجتماعي و خونگرم باشد، اعتمادفروشنده بايد 

اين مهيا نمايد، به سئواالت زياد و جزئي آنها پاسخ دهد، احتماال قبل از ورود به  ويمحيطي امن و مطمئن براي 

كسب نموده اند، در مورد استاندارد بودن محصول و فروشگاه فروشگاه اطالعاتي در خصوص محصول و خدمات 

مطمئن كند، به آنها اجازه دهد در آنها را از حمايت و گارانتي محصول و خدمات  خدمات خود توضيح دهيد،

از فروشگاه بدون خريد خارج شدند نداشته باشد، اگر  آنها و هيچ عجله اي براي تصميم گيري كنندتنهايي فكر 

خريد كنند جزء مشتري  فروشندههاي الزم را به ايشان داده باشد بازخواهند گشت، اگر از  نگران نباشد اگر ضمانت

تغييراتي در فرايند فروش خود فروشنده  اگر. وفادار مي مانند فروشندههاي دائمي خواهند شد و مدتي طوالني به 

، ضمانتمن شما را حمايت مي كنم،  ي ماننداز كلمات. آنها را قبل از تغييرات آگاه كندو دهد  به آنها خبر ستداده ا

آنها به عدالت  .، استفاده كنيدكنيددوستار محيط زيست، من احساس مي كنم، در مورد آن فكر كنيد، به من كمك 

  .ها معتقد هستند و عاشق طبيعت و مخلوقات خداوند مي باشند و برابري انسان

  : به شرح زير است C الگوي رفتاري روش فروش حضوري و رفتار با مشتري داراي 

رفتاري مودبانه و خيلي رسمي دارد، چهره اي خشك و جدي دارد و تمايلي به  C الگوي رفتاري مشري داراي  

خنده و احوالپرسي شما ندارد، خيلي مراقب رفتار خود باشيد، مشابه ايشان مودب و ساكت باشيد، بسيار جزئي نگر و 

از محصول و قبل از ورود به بازار اطالعات كاملي (ست فروشنده اداراي اطالعات كامل از محصول و خدمات 
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، نسبت به هزينه حساس است و سعي دارد بهترين گزينه را با كمترين هزينه تهيه نمايد، )خدمات بدست آورده است

كند است و وقتي مي خواهد براي اولين بار خريد كند  ويتصميم گيري خريد . كامال منطقي خريد خواهد كرد

سئوال مي  ويكند و سپس در مورد جزئيات آن از  را بررسي ميفروشنده اطالعات كلي از محصول يا خدمات 

 . تا اندازه اي مشكوك باشدكه مشتري انتظار داشته باشد فروشنده . كند

 :فروشنده نيابد كارهاي زير را انجام دهد C الگوي رفتاري  در زمان فروش و ارتباط با مشتري

و از حركت هاي تند و سريع بپرهيزد، زياد خودماني نشود و كاري به خانواده و مسائل  كندزبان بدن خود را كنترل 

نداشته باشد، از  ويسئوال نكرده صحبت نكند، عجله اي براي خريد كردن فروشنده تا از . نداشته باشد ويشخصي 

صحبت آنها را قطع  .ندپرهيز كهاي غير منطقي و احساسي  ارائه اطالعات غير واقع بپرهيزد، از كلي گويي و حرف

 . وقت آنها را تلف نكند و نكند،

 :كارهاي زير را انجام دهد بايدفروشنده  C الگوي رفتاري  در زمان فروش و ارتباط با مشتري

هاي فني با جزئيات  اطالعات فني و ريز محصول و خدمات خود را با اعداد و ارقام و گراف توضيح دهد، كاتالوگ

ناراحت نشود و  مشتريتوسط  خودشدهد، صبور باشد، از به چالش كشيدن دانش فني بزياد تهيه نمايد و به آنها 

اشتباه مي كند با مستندات و مرجع با آنها صحبت كند، فرايند فروش و جريان كار را به آنها توضيح  مشتري اگر

سابقه و پيشينه خود را براي اطمينان دادن به آنها بدهد، در مورد  دهد،بدهد، اطالعات دقيق و شفاف به آنها 

ست، كيفيت، ا حقيقت ايني مانند ارائه دهد، از كلمات آنها مدرك به خود هاي گواهينامه ها، جوايز و موفقيت

يشنهاد خريد آنها مي خواهند چرايي هر كاري را بدانند پس چرايي پ .واقعيت استفاده نمايدو تجزيه و تحليل، آمار، 

 . محصول و خدمات خود را به آنها بگويد
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  سبك تدريس و يادگيري در آموزش هاي سازماني و  DISC بر اساس مدلالگوهاي رفتاري 

  

  

   D الگوي رفتاري  افراد داراي نحوه تدريس

  . دوست دارند كه براي متقاعد كردن ديگران، تحقيقات را به چالش بكشند D الگوي رفتاري  افراد داراي -

  . آنها تمايل دارند كه بسيار موثر و قوي باشند -

  . انظباط دهندگان قدرتمندي هستند -

  .آنها كه اغلب اقتدارگرا هستند الزم است بينش هايشان اندكي ماليم تر باشند -

  . مردم گرايي بيشتر تعديل كنندآنها بايستي وقف كردن خود به تدريس را با  -

  D الگوي رفتاري  دارايويژگي هاي مدرسين 

  .افرادي فعال و تكليف گرا هستند -

  . آنها با خود و ديگران، رو راست هستند -
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  . آنها اغلب اگر باور كنند كه تصميمي غيرعاقالنه است آشكارا ديگران را به چالش مي كشند -

  . الزم است آنها با محبت تر و مهربان تر باشند -

  .اغلب دقيق است آنها تصميم گيري -

  . آنها تمايل دارند بيشتر مقابله كنند، نه اين كه منتظر بمانند كه افراد با آن ها رو به رو شوند -

  . وقتي مردم پاسخ هاي صادقانه و سرراست مي خواهند آنها مشاوران بزرگي هستند -

  D الگوي رفتاري  دارايدرسين محوزه هاي رشد 

   :بايد شرايط زير را داشته باشد D الگوي رفتاري  دارايمدرسن 

  . بكوشد تا يك شنونده فعال باشد -

  . به نظريات ديگر اعضاي تيم توجه كند تا زماني كه همه به يك همرايي برسند -

  . كمتر كنترل كننده و سلطه جو باشد -

  . ديگران ارزش بيشتري قايل باشدبراي احساسات، عقايد و خواسته هاي  -

  . راي روابط فردي انرژي بيشتري صرف كندب -

  . پشتيباني خود از ديگر اعضاي تيم را نشان بدهد -

  . براي توضيح چراها، گفته ها و پيشنهادات خود وقت صرف كند -

   .دوستانه تر و سهل الوصول تر باشد -

  D الگوي رفتاري  افراد دارايهاي يادگيري  سبك

   يادگيرنده حركتي

ارائه قوي و احساسي و نه حساس و . دوست دارد كه احساس كند تحت كنترل يادگيري است يادگيرنده حركتي 

به قدرتي كه او را وادار سازد شخصا با يادگيري رابطه برقرار كند بهترين پاسخ را مي . غيرعاقالنه را دوست دارند

  . دهد
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  يادگيرنده ديداري 

درس هايي . به ديدني هاي عملي بهترين پاسخ را مي دهد. مي خواهد پيشرفت و نتايج را ببينديادگيرنده ديداري  

يادگيري گروهي متواتر با . كه تحرك داشته يا نشان داده شوند را بهتر از درس هاي كتبي يا شفاهي ياد مي گيرد

  . مثال را دوست دارد

  يادگيرنده شنيداري

مي خواهد حقايق پايه و خالصه شده را . به چالش ها و ارتباطات بي پرده بهتر گوش مي دهديادگيرنده شنيداري   

وقتي . به نكات جدي بهترين پاسخ را مي دهد. دوست ندارد به داستان هاي طوالني اقتباسي گوش دهد. گوش دهد

  . دروس مستقيم و مطالبه كننده باشند بيشترين توجه را دارد

   I الگوي رفتاري افراد داراي  وه تدريسنح

  .افرادي الهام بخش و با استعداد تدريس كردن مي باشند -

  .روشني استفاده مي كنند   آنها بهترين داستان ها را مي گويند و از مثال هاي -

مهارت هاي كالمي آنها، مطالعات مجذوب كننده اي ايجاد مي كند اما آن ها تمايل دارند كالس هاي  -

  . طوالني داشته باشند

  . الزم است ، بيشتر براي زمان وظيفه شناس شوند I الگوي رفتاري داراي  مدرسين -

  .آنها همچنين براي فهم يك نكته، متن را طوالني تر مي كنند -

ن هستند كه ديگران در مورد آن ها چه فكر مي كنند، اغلب برداشت هاي خوبي از خود آنها كه نگران اي -

  . به جاي مي گذارند

الگوي داراي  مدرسين. به علت توانايي شگرفي كه براي برقراري ارتباط دارند، آن ها به خود مي بالند -

  . در ميان جذاب ترين مربيان هستند I رفتاري 

   I الگوي رفتاري داراي  ويژگي هاي مدرسين
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  . شان در مورد درست و نادرست هيجان زده مي شوند آنها براي در ميان گذاشتن بينش ها و نگراني هاي -

  .آنها بسيار بيانگر بوده، بسيار صحبت مي كنند و اغلب قضاوت بسيار خوبي را نشان مي دهند -

  . آنها الزم است از مهارت هاي كالمي خود محافظت كنند و بياموزند كه بيشتر گوش دهند -

  . وقتي موضوعي را به اشتراك مي گذارند، عملكردشان اغلب شگفت آور مي شود آنها  -

  I الگوي رفتاري داراي  مدرسين  حوزه هاي رشد

  :بايد شرايط زير را داشته باشد  I الگوي رفتاري داراي  مدرس

  . قبل از اتخاذ تصميم، مزايا و معايب آن را ارزيابي كند، كمتر تكانشي باشد -

  . بيشتر نتيجه گرا باشد -

  . كنترل بر اعمال، كلمات و احساسات خود داشته باشد -

  . بيشتر بر جزييات و حقايق تمركز كند -

  . به خاطر داشته باشد كه سرعت خود را به خاطر ديگر اعضاي تيم كندتر كند -

  . صحبت كند، بيشتر گوش كندكمتر  -

  . نظريات ديگر اعضاي تيم را در نظر بگيرد و ارزيابي كند -

  . بر انجام كامل تكاليف تمركز كند -

   I الگوي رفتاري افراد داراي  هاي يادگيري سبك

  يادگيرنده حركتي

يك رابطه احساسي با ارائه دهنده و نكته درس را . مي خواهد بخشي از درس را احساس كند يادگيرنده حركتي 

ارتباطات صميمي نياز . در يك گروه كه بتواند احساساتش را بيان كند، بيشترين يادگيري را دارد. دوست دارند

  . دارد
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  يادگيرنده ديداري 

دوست دارد با برون ريزي يا . يا نقش بازي كردن ببيندمي خواهد درس را از طريق نمايش  ديدارييادگيرنده  

در جستجوي . وقتي مي تواند خود را در درس به تصوير بكشد بهتر ياد مي گيرد. تجسم درس، مشاركت كند

  .تصوراتي است كه درس را توضيح مي دهند

  گيرنده شنيداري ياد

دوست دارد عبارات و توضيحاتي كه . به ارتباطات مشتاقانه و هيجان انگيز بهتر پاسخ مي دهديادگيرنده شنيداري 

از طريق . الزم است يادگيري تاثيرگذاري بشنود كه خوش بيني را ترويج مي كند. درس را زنده مي سازد، بشنود

  . داستان هاي خنده دار، درس را بهتر مي شنود

   S فتاري الگوي رافراد داراي  نحوه تدريس

  . با رويكرد تدريس، محققان منظمي هستند S الگوي رفتاري داراي  افراد -

  .آنها دوست دارند قدم به قدم به طور يكنواخت تدريس نمايند -

  . تعليم ساده اما بينش آفرين آن ها اغلب فاقد هيجان است -

  . دوستان وفادار و با ايماني هستند S الگوي رفتاري داراي  مدرسين -

  .بايد بكوشند كه بيشتر عالقه مند به نتايج باشند تا روابط و الهامآنها  -

آنها كه نگران هماهنگي و دقت هستند مي توانند بيش از حد شيرين بوده و به كندي دليل اين كه چرا  -

 S الگوي رفتاري داراي  روي معلمانمي توان براي توضيحات كامل . چيزي درست است را بيان كنند

  .ردحساب ك
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  S الگوي رفتاري داراي ژگي هاي مدرسين وي

آنها در مورد اكثر چيزها سخت گير و قوي نيستند اما بينش هاي منحصربه فردي در مورد درست و  -

  . نادرست دارند

آنها اغلب به علت شيوه صادقانه و با ايمان برخورد با مشكالت، توسط ديگران مورد جستجو قرار مي  -

  .گيرند

آنها نسبت به اكثر مردم آرام تر هستند اما وقتي نظراتشان را در ميان مي گذارند مردم شگفت زده مي  -

  . آن ها فروتن هستند و الزم است بيشتر صحبت كنند. شوند

   S الگوي رفتاري مدرس داراي  حوزه هاي رشد

  :بايد داراي شرايط زير باشد  S الگوي رفتاري داراي مدرس  -

  . تغييرات باشديشتر پذيراي ب -

  .در تعامالت خود مستقيم تر باشد -

  .بر اهداف كلي تيم و نه روندهاي خاص تمركز كند -

  .به طور سودمندي مقابله كند -

  .سرعت را براي رسيدن به اهداف افزايش بدهد- -

  .ابتكار بيشتري نشان بدهد -

  .در بيان تفكرات، نظريات و احساسات كار كند -

   S الگوي رفتاري افراد داراي  سبكهاي يادگيري

  يادگيرنده حركتي 

  .مي خواهد وقتي ياد مي گيرد احساس راحتي و امنيت داشته باشد -

  . به يادگيري بدون هيجان يا چالش بهتر پاسخ مي دهد -

  . دوست دارد كه همه به طور هماهنگ و با هم به عنوان يك خانواده ياد بگيرند -

  . الزم است درس را به روش فردي و خصوصي احساس كند -
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  يادگيرنده ديداري 

  . مي خواهد درس را از طريق زندگي ارائه دهند و واقعا تجربه كند -

  . با تجسم كردن درس به صورت بخشي از يك گروه كوچك بهتر ياد مي گيرد -

  . محيط هاي ديداري يكنواخت و پايدار را دوست دارد -

  ري يادگيرنده شنيدا

  . به ارائه هاي شيرين و ماليم بهتر گوش مي دهد -

  . ارتباطات قوي و سريع را دوست ندارد -

  .به كلمات پشتيباني كننده و امنيت گرا بهتر پاسخ مي دهد -

  . دوست دارد درس ها را در گروه هاي كوچك بشنود -

  . مي خواهد كلماتي بشنود كه درس را خوب، دلپسند و مورد توجه مي سازد -

   C الگوي رفتاري افراد داراي  تدريسنحوه 

  . آنها محققان بزرگي هستند -

آنها كه مصمم به كشف عمق حقيقت مي باشند مي توانند به حد افراط درس دهند و بيش از حد به حقيقت  -

  . متكي شوند

  . را شايسته اما خسته كننده مي يابند C الگوي رفتاري مردم مدرسين  -

  . به عنوان متفكران انتقادي مي توانند طعنه زنندگان خوبي باشند C الگوي رفتاري داراي  مدرسين -

  . وقتي حساس، هيجان زده و صبور باشند، مربيان بزرگي مي شوند C الگوي رفتاري داراي مدرسين  -

   C الگوي رفتاري داراي   ويژگي هاي مدرسين

  .قضاوت خوبي دارند مي باشند  آنها تصميم گيرندگان محتاط و كند كه در نتيجه -

  .آنها بسيار تحليلي بوده و به درست و نادرست حساس مي باشند -

  . آنها چندان برون گرا يا بيانگر نيستند -

  .آنها ترجيح مي دهند كه تحقيق كنند و براي كشف عمق ، حقيقت را كنكاش كنند -

  .كنند در ميان مي گذارند آنها جزييات فراواني از نظراتشان را با افرادي كه از آن ها سوال -
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  .آنها تمايلي ندارند كه به صورت داوطلبانه نظر خود را بيان دارند و اغلب بي توجه به نظر مي رسند -

  . آنها بايد اشتياق و عالقه خود به افراد را افزايش دهند -

   C الگوي رفتاري افراد داراي  سبكهاي يادگيري

  يادگيرنده حركتي 

  . مي خواهد به اين نتيجه برسد كه درس شفاف و قابل درك است -

  .وقتي با ابزارهاي احساسي و عقالني درس داده مي شود بهتر ياد مي گيرد -

  .تعادل بين حقايق و احساسات را مي خواهد -

الزم است احساس كند كه . دوست دارد از طريق ارائه هاي خودماني و در اينحال خردمندانه ياد بگيرد -

  .منطقي است درس

  يادگيرنده ديداري 

  . مي خواهد درس را ببيند نه اين كه فقط در مورد آن بشنود -

  .وقتي درس هاي تحقيق شده ارائه مي شوند، بهتر ياد مي گيرد. تجسم حقايق را دوست دارد -

  . تصاوير و نمودارهايي در درس وجود داشته باشد  الزم است -

  يادگيرنده شنيداري 

  . دقيق بهتر گوش مي دهدبه كلمات شفاف و  -

  . دوست دارد درس هايي را بشنود كه چرا، چه، چه وقت و چه گونه را توضيح مي دهند -

  . مي خواهد ارتباطات صحيح و شايسته را بشنود -

  . با توضيحات كامل بهتر ياد مي گيرد. عالقه اي به نمايش ندارد اما دوست دارد حقايق را بشنود -

   C الگوي رفتاريس داراي رمد حوزه هاي رشد

  :بايد شرايط زير را داشته باشد C الگوي رفتاريمدرس داراي 

  .بر انجام كارهاي درست و نه فقط انجام درست كارها تمركز كند -
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  .كمتر از ايده ها و روش هاي ديگران انتقاد كند -

  .براي انجام اهداف تيم سريع تر پاسخ بدهد -

  .براي ايجاد رابطه با ديگر اعضاي تيم بكوشد -

  .قاطع تر باشد -

  .كمتر بر حقايق و بيشتر بر افراد تمركز كند -

  .همراه با ديگر اعضاي تيم، ريسك كند -

  ازدواجو    DISCمدل الگوهاي رفتاري 

آنها تعيين  از مراسم ازدواج افراد رانحوه برنامه ريزي و نوع انتظارات  ، افراد الگوي رفتاري  DISCمدل بر اساس   

  .مي كند

را بر اساس  دوستان و بستگان  D الگوي رفتاري داراي  عروس. دارد مراسم ازدواج آرمان گرا D الگوي رفتاري 

 الگوي رفتاري وقتي فردي با . رك و قاطع مي باشد D الگوي رفتاري  .ديدگاهشان به زندگي ليست مي كند

D  برنامه ريزي و . خواهد بودمتاهل مي شود، مراسم ازدواجش انعكاسي از طرز فكر او در زندگي روز مره اش

انجام مراسم را با جرات و توان بسيار كنترل كرده و تصميمات سريع و موثري خواهد گرفت، در ذات و طبيعت او 

 ،D الگوي رفتاري افراد  .چيزي به نام سردرگمي وجود ندارد، از اينرو پيشرفت كارها سرعت بااليي خواهد داشت

هنگام برنامه ريزي براي مراسم، با ديدي بسيار روشن و واضح از انتظاراتشان نسبت به چگونگي و كيفيت انجام 

. كارها وارد صحنه شده و با تمام توان براي به ثمر رساندن روياي زندگيشان، از هيچ اقدامي فرو گذار نخواهند نمود

يل ممكن است جهت دستيابي به بهترين و آرمان گرا ترين رقابت گرا هستند، به همين دل D الگوي رفتاري افراد 

شرايط در مراسم ازدواجشان، دست به هزينه تراشي و صرف مخارج خارج از بودجه بزنند، كه دور ماندن از اين 

براي رسيدن به نتايج به قابليت ها اعتماد مي  D الگوي رفتاري افراد . شرايط مستلزم هوشياري وآگاهي مي باشد
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بنابراين ضمن استخدام يك طراح و برنامه ريز، با موشكافي و ريز بيني در انجام كارها، به دنبال ايجاد  كنند،

آنها ريسك پذيرند و عالقمند به شكستن قوانين و به چالش كشيدن . بزرگترين و زيباترين خاطره زندگيشان هستند

اغلب شيك و مدرن و گرم و  D الگوي رفتاري فراد مراسم ازدواج ا. وضعيتي هستند كه هيچ اعتقادي به آنها ندارند

شرايط را  D الگوي رفتاري مدل  ميهماني و پذيرايي بر اساس برنامه پيش نرود،  كه در صورتي. صميمي مي باشد

به هر حال استرس و هيجان اين روز، گاهي اوقات باعث . به سرعت سر و سامان داده و اوضاع را بهبود مي بخشد

شرايط غير منتظره و  D الگوي رفتاري عروس و داماد . بروز خصلت سلطه جويانه و عصبانيت آنها مي شود

با عصبانيت در حد انفجار، با افرادي كه باعث و باني ناخوشايند را تحمل نكرده و زير بار فشار زياد،گاهي اوقات 

  .مشكالت شان هستند به نحو شديدي برخورد و مقابله به مثل خواهند نمود

 همه چيز در خدمت I الگوي رفتاري  براي عروس و داماد. دارد مراسم ازدواج شاد و سرزنده I الگوي رفتاري 

الگوي اگر شما به ميهماني . شاد ،خالق و خوش مشرب مي باشد I الگوي رفتاري  .ميهماني و براي ميهماني است

خوش  I الگوي رفتاري براي . دعوت شده ايد، مطمئنا همه چيز پر انرژي و سرگرم كننده خواهد بود I رفتاري 

بي پذيرايي مناسب، رقص و پايكو. مي باشد) البته مسلما بعد از بحث متاهل شدن(گذراني و شاد بودن اولين اولويت 

 الگوي رفتاري تا پاسي از شب، فضاي سرشار از گرما و انرژي از عناصر مشترك مراسم ازدواج يك عروس و داماد 

I آنها مراسم ازدواجشان را در كنار خانواده و فاميل به همراه تعداد زيادي ساقدوش مي خواهند و ترجيح .مي باشد

عناصر غير . رسمي باشد تا يك مراسم خشك و رسمي ميدهند مراسم ازدواجشان بيشتر يك ميهماني گرم و غير

هاي صورت گرفته توسط خانواده و دوستان از  رسمي و غير سنتي همچون چيدمان خالقانه و تمامي كارها و فعاليت

دور از  I الگوي رفتاري عروس و داماد .مي باشد I الگوي رفتاري هاي اختصاصي مربوط به مراسم ازدواج  ويژگي

در واقع . صحنه برنامه ريزي بوده و گرايشي به فكر كردن راجع به جزئيات نداشته و پشت صحنه را ترجيح ميدهند
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از برنامه ريزي همراه با دقت نظر در جزئيات خوشش نمي آيد، به همين دليل عالقمند به  I الگوي رفتاري يك 

ز ميزباني يك مراسم روتين همراه با برنامه ريزي قبلي فرار به شهر ديگر همراه دوستان و خانواده است تا ا  رفتن

عروس . عاشق شناخته شدن و در مركز توجه ديگران قرارگرفتن هستند I الگوي رفتاري شود افراد  گفته مي.نمايد

خواهد نوعا لباسي با خيره كنندگي بسيار انتخاب خواهد كرد كه مسلما او را درمركز توجه قرار  I الگوي رفتاري 

  .)هاي كوتاه و رنگ غير معمول لباسي با درخشندگي فراوان، برش. (داد

الگوي  .سنت و خانواده مي باشد S الگوي رفتاري ترين چيز براي  مهم. دارد مراسم ازدواج سنتي S الگوي رفتاري 

براي . صبور و آرام مي باشد، كسي كه از تغييرات آني متنفر بوده وخواهان استمرار شرايط فعلي مي باشد S رفتاري 

، در يك مكان  S الگوي رفتاري مراسم ازدواج . پايبندي به رسوم و سنن يك اصل مي باشد S الگوي رفتاري 

ر دار چند طبقه و شنل و ساري كه عروس خانم لباس سفيد عروس با پارچه آها رسمي و حتي مذهبي در حالي

، ذاتا خلق و خوي طبيعت گرايي  S الگوي رفتاري عروس و داماد . به تن دارد برگزار مي شود) دنباله لباس عروس(

دهند تا ديگران در تصميم  آنها خانواده و دوستان را درگير فرآيند برنامه ريزي كرده و از اينكه اجازه مي.دارند

اتاق (يك جفت شعمداني، محل مخصوص دادن كادو .گيري بزرگ آنها سهيم باشند، بسيار خشنود و راضي هستند

و جشن رقص چاقو و برش كيك، پرتاب دسته گل و ديگر عناصر مربوط به يك مراسم ازدواج سنتي، همگي ) عقد

توانمندي عملياتي  S الگوي رفتاري علي رغم اينكه عروس و داماد . مي باشد S الگوي رفتاري از نشانه هاي مراسم 

نمودن تك تك تشريفات عروسي را به شكل بسيار جدي ندارند، اما تمام آن موارد برايشان مهم و پر اهميت مي 

اده و به احترام و وفاداري به ميراث خانو. مي باشد S الگوي رفتاري رفتارهاي دوستانه از مشخصه هاي ازدواج . باشد

رخ كشيدن لباس مادران شان و سردست كت و شلوار پدران شان يا نمايش دموي خاطرات مهم خانوادگي شان از 

آنها هنگام برنامه ريزي به تشريفات .پذيرايي بسيار شيك و مطابق با مد روز خواهد بود. جمله اين موارد مي باشد
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مهارت هاي ارتباطي مناسب . ديگران نيز خواهند بودقه هاي ياهميت فراوان خواهند داد ولي در عين حال متوجه سل

و خوشحالي دوستان و خانواده بسيار مهم خواهد بود، به همين دليل اگر الزم باشد از خودشان گذشته تا مطمئن 

  .ها ،در بهترين روز زندگيشان به منصه ظهور خواهد رسيد شوند مراسمي شاد و سرشار از ارزش

براي انجام هر كاري ،حداقل  Cالگوي رفتاري يك عروس . دارد مراسم ازدواج سازماندهي شده Cالگوي رفتاري 

اگر شما در مراسمي شركت كرده ايد كه همه چيز به شكل بسيار .آيتم را در چك ليست خود خواهد گنجاند 15

بسيار وظيفه شناس  Cالگوي رفتاري . دعوت شده ايد Cالگوي رفتاري حرفه اي برنامه ريزي شده، به يك ميهماني 

هنگام برنامه ريزي مراسم، اولين اولويت آنها، اطمينان يافتن از صحت و درستي تصميمات اتخاذ . و دقيق مي باشد

پيمانكار مختلف را مالقات نموده و قبل از  قبل از انتخاب بهترين گزينه ، پنج  Cالگوي رفتاري . شده مي باشد

 Cالگوي رفتاري مختلف بازديد خواهد نمود، ) تاالر(روسي را مشخص نمايد از چندين مكان اينكه تاريخ نهايي ع

بودجه ازدواج دقيق و مشخص بوده، مجالت و سايت . دهد برنامه ريزي مراسم ازدواج را با جديت فراوان انجام مي

آنها با زحمت فراوان . كندهاي بسياري جهت پرسش از فروشنده تعيين مي  هاي فراواني را مطالعه كرده و سوال

او در انجام برنامه ريزي   .ليستي از جزئيات تهيه مي كنند و حتي براي محل قرار گرفتن گروه موسيقي فكر مي كنند

صرف زمان براي تصميم گيري را دوست  Cالگوي رفتاري . پيشتاز است و اين كار براي او بسيار آسان مي نمايد

با صرف زمان بسيار جزئيات . ني شدن و آهسته شدن فرايند برنامه ريزي مي شوددارد كه گاهي اوقات باعث طوال

داند  مي Cالگوي رفتاري . اقدامات بارها و بارها بررسي شده تامطمئن شود برنامه آنگونه كه بايد پيش خواهد رفت

رفته تا مانع اتفاقي ممكن است هر اشتباهي رخ دهد، بنابراين تمام برنامه ريزي همراه با جرئيات دقيق صورت گ

او محاسبه گر بسيار . در سطحي باال بوده و بسيار كمال گراست  خواهان كيفيت Cالگوي رفتاري  .ناخوشايند گردد

داند اگر سبد گل به موقع نرسد چه اتفاقي خواهد افتاد يا اگر كيك عروسي با تاخير وارد  خوبي است و خوب مي
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الگوي . لذت بردن از مهماني را فراموش مي كند Cالگوي رفتاري مدل . ميهماني شود، مي تواند مشكل آفرين باشد

  . زماني كه درگير چك كردن انجام كارها مي شود از شرايط موجود رضايت كافي ندارد C رفتاري 

  بايد بدانيم ؟ DISCآنچه در مورد 

  .مشاهده افراد است  تيپ شخصيتي  زبان رفتار قابل 

هايش و  ترين ترس ي چگونگي ايجاد انگيزه در ايشان، محيط مورد عالقه فرد، بزرگ الگوي رفتاري يك فرد، اطالعات زيادي درباره

  .دهد صحبت مي كنند و مايلند ديگران چگونه با آنان صحبت كنند، به ما مياينكه چگونه با ديگران 

ها را در عمل درك  ي رفتاري آن هاي مختلف كنيد، شيوه ها در موقعيت و مشاهده رفتار آن» تماشاي مردم«اگر ساعتي را صرف 

  .   خواهيد كرد

   .در طول روز شما الگوهاي متفاوتي از رفتارها را مشاهده مي كنيد 

با ديدن دوستان، اعضاي . گيري شما تأثيرگذارند بينيد كه در نوع رفتار و تصميم در طول روز، تيپ هاي شخصيتي مختلفي را مي

  .شناسيد فكر كنيد به افرادي كه مي. هاي گوناگوني در مقابل شما قرار دارند شويد كه شخصيت خانواده و همكاران، متوجه مي

  .تصور كنيد كه قاطع، روراست و هدف محور است؟ برخي افراد محكم، رو راست، بااراده و عجول هستندتوانيد فردي را  ـ آيا مي 1 

  .هستند» D«اي از شخصيت غالب نوع  گونه افراد نمونه اين

 ي اجتماعي بسيار خوبي دارد، شوخ طبع است و با همه مهربان مي باشد؟ برخي ـ آيا مي توانيد فردي را تصور كنيد كه رابطه 2

  .سخن هستند بين، مهربان، پرحرف و خوش افراد، خوش

  .هستند»  I« اي از شخصيت غالب نوع  گونه افراد نمونه اين

دهد و در كارهاي تيمي بسيار موفق است؟ برخي افراد، متين ،  ـ آيا فردي را مي شناسيد كه به سخنان شما با دقت گوش مي 3

  .قدم، وفادار و اهل عمل هستند صبور، ثابت

  .هستند»   S«شخصيت نوع  اي از گونه افراد نمونه اين

دهد؟ برخي  انجام مي هايش را با دقت آوري واقعيات و جزئيات را دارد و تمام فعاليت شناسيد كه توانايي جمع ـ آيا فردي را مي 4

  .كننده و خوددار هستند نگر، حساس، تحليل افراد، جزئي

  .هستند»  C « نوع اي از شخصيت گونه افراد نمونه اين
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  DISCرفتاري  الگويتعريف رفتار در  

رفتار عبارت است از عمل و عكس العمل هاي قابل مشاهده از يك فرد در موقعيت ها و  ، DISCرفتاري  مدلدر   

به نسبت هاي متفاوت از همه اين  افرادهمه . شرايط متفاوت كه در اين مدل به چهار نوع مجزا تقسيم بندي مي شود

سبك "بيشتر است كه به آنها  آنهااما همواره ميزان يك يا دو تمايل رفتاري در  ند،تمايالت رفتاري برخوردار هست

مدل مي توان با تمرين و توجه به زيان بدن، كلمات و جمالت فرد تا حدودي . گفته مي شود "هاي غالب رفتاري

  .دارد DISC ايزار سنجشولي شناخت دقيق مدل رفتاري افراد نياز به اخذ  .زدرا حدس  افرادرفتاري 

  مدل رفتاري

  

به مسائل و چالش ها چگونه پاسخ مي فرد  :)ياسلطه گر Dالگوي رفتاري ( Dominanceمدل رفتاري  

  .دهد

  .ثير مي گذارد ابر ديگران چگونه ت فرد :)يا تاثيرگذار Iالگوي رفتاري ( Influenceمدل رفتاري  



DISC  الگوي رفتاري ديسك و كاربرد آن در بهره وري  فردي و سازماني 

 

  صفحه    51

 

نسبت به تغييرات محيط چگونه واكنش نشان  فرد :)يا باثبات Sالگوي رفتاري ( Steadinessمدل رفتاري  

  . مي دهد

به قوانين چگونه واكنش نشان مي  فرد  :)يا وظيفه محور Cالگوي رفتاري ( Conscientiousمدل رفتاري  

  .دهد

  

 چرا آگاهي از  نوع شخصيت افراد اهميت دارند؟ 

  .كند تا بتوانيد با ديگران بهتر سخن بگوييد شناخت تيپ  شخصيتي به شما كمك مي 

  .گيري كنيد ها پيش هايتان را فيصله دهيد و يا از آن كند كشمكش شناخت تيپ  شخصيتي به شما كمك مي 

  هاي ديگران را بهتر درك كنيد كند تا تفاوت شناخت تيپ  شخصيتي به شما كمك مي 

 كند مقبول باشيد و بر ديگران تأثير مثبت داشته باشيد شخصيتي كمك ميشناخت تيپ   

 

  DISCكاربردهاي 

 DISC از همه دنيا. چون كاربردهاي فراواني دارداست در جهان شناخته  شده  رفتار محبوب ترين ابزار ارزيابي DISC  به

تيم هاي كاري ، فروش موثر ، استخدام ، خدمات عنوان ابزار دستيابي به اهداف توسعه رهبري ، آموزش ارتباطات ، تشكيل 

ساالنه بيش از يك ميليون نفر خود را با اين ابزار براي بهبود و  .پس از فروش ، مربيگري و مديريت استفاده مي كنند

 اين  مدل را براي افزايش بهره وري تيم 500درصد از شركتهاي فورچون  75توسعه رفتارهاي مطلوب ارزيابي مي كنند و 

  . هاي كاري خود و موارد ذيل استفاده كرده اند

 و شناخت نقاط قوت و قابل بهبود ايشانهاي عمومي فرد  بررسي خصوصيات و ويژگي 

 و افزايش قدرت تطبيق با مدل رفتاري مخاطب ارتباط با فرد نحوه  

 نحوه ايجاد انگيزش در افراد و كمك به رشد  آنها  

هاي سازمان و  حل و فصل تنش به منظورارتباط مؤثر با ديگران تبيين مدلهاي علمي و كاربردي  

   افزايش ميزان كارآيي افراد
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 مديريت بهتر افراد جهت تاثير گذاري بيشتر بر آنها و افزايش بهره وري فرد و سازمان  

 يه و تحليل شغلي افراد به منظور نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي تجز 

  ... جانشين پروري ، ارتقاء و اي ها براستعدادكمك در شناسائي  

  ... و ، پاداش و جبران خدمت  توسعه منابع انساني آموزش ودر زمان جذب ، افرادسنجش و گزينش  

 ميزان فروش آنها  رشدافزايش مهارتهاي ارتباطي كاركنان فروش و  

 ايشان مديريت بهتر تيم هاي كاري با شناخت بهتر ويژگي هاي رفتاري افراد و توانمندي هاي  

 

 : و نحوه استفاده از آن  DISCمحصول مديريتي 

سئوالي، مدل رفتاري ما را مشخص مي كند ابزاري است  30كه از طريق پرسشنامه  DISCمحصول مديريتي 

جهاني و عمومي و رفتار ما را بدون در نظر گرفتن سن ، جنسيت ، كشور ، فرهنگ ، صنعت ، سازمان و جايگاه 

  .شغلي توصيف مي كند

در ايران بفروش مي رسد ، ... توسط نمايندگي هاي متعددي از كشورهاي آمريكا ، كانادا ، انگليس و  DISCپرسش نامه 

به صورت اينترنتي استفاده    www.ITBC.IR پيشنهادي ما را مي توانيد از طريق سايت  CSIDپرسش نامه و گزارش 

به شما ارائه مي شود كه  Online)  (رفتاري شما به صورت برخط يگزارش ويژگي ها ،نماييد، در انتهاي پرسش نامه

شامل اطالعات بسيار ارزشمندي از ويژگي هاي رفتاري شما ، نقاط قوت ، نقاط ضعف ، راهكاري بهبود و توصيه هاي 

طبق بررسي هاي انجام شده و اعالم افرادي كه از اين تست و گزارش آن بهره مند شده اند ،  مديريتي به شما مي باشد ،

  .مطابقت داشته است  آنها رفتاري درصد با ويژگي هاي 85بيش از 

  معرفي كلينيك كسب و كار ايرانيان

 ها فردي ، گروهي و سازماني ارتقاء قابليت بهبي ايرانيان در كشور با هدف كمك يالينيك تخصصي كسب و كار و استعدادك

ايجاد شده ها و استعدادهاي خود  كارآفريني و همچنين كمك به افراد در زمينه شناخت توانمندي وكسب و كار  در حوزه

 در حوزه هاي مختلف مثل مديريت ، روانشناسي ، جامعه شناسي و پزشكي،متخصصين مختلف براي اين منظور از  .است

رائه خدمات و محصوالت بر خط بتوانيم به نيازهاي فردي ، گروهي و سازماني حوزه كسب و كار و بهره گرفته ايم تا با ا

 .كارآفريني كمك كنيم 
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موجود مي  سايتدر  www.itbc.irنمونه اي از گزارش آزمون ديسك كلينيك كسب و كار ايرانيان به آدرس 

بهره برداري مي  قابل Online)  (به صورت برخطآن ،  در صورت تمايل به استفاده از اين آزمون و گزارش باشد

  . باشد
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 DISCسوالت نمونه 

  

  رديف

  بيشترين  

M 

 كمترين

L  

 بيشترين    رديف

M 

 كمترين

L  

 

1  

 اعتمادكننده و مشتاق هستم

 بردبار  و مودب هستم 

 دلير و  ماجراجو هستم

  سازگار و  موافق هستم 

     

13  

 خونگرم و مهربان هستم

 فروتن و موافق هستم

 مصمم و خواستار نتيجه هستم

  قانع و راضي هستم

    

 

2  

 نوآور و داراي چشم انداز هستم 

 خوددار و محتاط هستم

 اجتماعي و هم خو هستم

  صلح طلب و مذاكره كننده هستم

     

14  

 بدون ترس و مستقل هستم

 خوددار و محتاط هستم

 بي خيالم و محتاط نيستم

  مهربان و صميمي هستم

    

  

3  

 دقيق هستم

 متمركز و هدف گرا هستم

 عضو تيم و منطبق با تيم هستم

  تشويق كننده و محرك ديگران هستم

     

15  

  هستم و براي آينده برنامه دارموظيفه شناس 

  .به دنبال شناخت و پيشرفت هستم 

 خطركننده و بي باك هستم

  قابل اعتماد و شنونده خوبي هستم

    

  

4  

  حساس هستم و نا اميد مي شوم

  جانب حق را مي گيرم

  احساساتم را درون خود نگه مي دارم خشنود و راحت هستم،

  دوست دارم مطالبي را كه بايد بدانم  به من بگويند

    
  

16  

 .قوانين خسته كننده هستند 

 .قوانين را به چالش مي كشم 

 قوانين آرامش خاطر و امنيت ايجاد مي كنند

  ين بي طرفي و نظم به ارمغان مي آورد قوان

    

  

5  

  به دنبال تعادل و آرامش هستم

  خوش صحبت و  جذاب  هستم

  منظم و  پيروي كننده از قوانين هستم

  . سريع و جسور هستم

  

    
  

17  

 پاداش ها و  دستاوردها را دوست دارم

 از گردهمايي هاي گروهي و اجتماعي لذت مي برم

 ادامه تحصيل و رشد علمي را دوست دارم 

  مي خواهم در امنيت و بدون تهديد باشم

    



DISC  الگوي رفتاري ديسك و كاربرد آن در بهره وري  فردي و سازماني 

 

  صفحه    55

 

  بيشترين    رديف

M 

 كمترين

L  

 بيشترين    رديف

M 

 كمترين

L  

  

6  

  و داري مديريت زمان هستم) بانظم ( سيستمي  

  مشتاق  و شتاب زده  هستم

  قابل اعتماد و  وفادار هستم

  احساساتي و بدون تامل عمل مي كنم

    
  

18  

 محتاط و حسابگر هستم

 ثابت قدم و دقيق هستم

 .برون گرا و مشتاق هستم 

  .مسووليت پذيرم صريح و 

    

  

7  

  كناره گير و بسيار محتاط هستم

  .رويا پرداز و اغراق كننده هستم 

  آرامش طلب و دنبال حفظ وضعيت موجود هستم

  .رك و قاطع هستم 

    
  

19  

  تحريك پذير و بشاش هستم

  حامي و مدافع هستم

  منظم و دقيق هستم

  رقابتي و اهل بحث هستم

    

  

8  

  يك تحليل گر خوب هستم

  يك شنونده خوب هستم 

  يك تشويق كننده خوب هستم

  يك تفويض اختياركننده خوب هستم

    
  

20  

 حقايق را به دست مي آورم

 .كرد  تا آخر دنبال خواهم

 .مي كنم آنها را هدايت و راهنمايي

  آنها را قانع مي كنم

    

  

9  

  نيرومند و پيشرو هستم 

  خوش بين و پرجاذبه هستم

  .اهل مشاركت و همكاري با ديگران هستم 

  .بسيار دقيق و نكته سنج هستم

    
  

21  

 وفادار و اهل فكر هستم

 پيشرو هستمچالش را دوست دارم و 

 تحليلي و بانزاكت هستم

  محبوب و متقاعدكننده هستم

    

  

10  

  در خريد كردن  صبور هستم

  سريع و قاطعانه خريد مي كنم

  .از هرچيزي كه خوشم بيايد  مي خرم

  . در خريد دقيق هستم و خودم را كنترل مي كنم

     

22  

  صميمي هستمسازگار و 

  سرزنده و با روحيه هستم

  بي پروا و جسور هستم

  منظم و انطباقي هستم

    

  

11  

  سرسختم و چيزها را دقيق مي خواهم

  .از كارهاي روتين و يكنواخت  خسته مي شوم 

  .به دنبال تغييرات هستم و آنرا ايجاد مي كنم

  .دلنشين هستم و با مهرباني رفتار مي كنم

    
  

23  

  مقتدر و بانفوذ هستم

  از مورد توجه قرار گرفتن و فرصت هاي جديد لذت مي برم

  از كشمكش پرهيز مي كنم و آرام هستم

  .طبق آيين نامه عمل ميكنم و داراي سياست هستم
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12  

  بدون تامل و احساساتي هستم

  حسابگر و اهل جزئيات هستم

  خواهان و مقتدر هستم

  اهل مقابله جويي نيستم و قابل پيش بيني هستم

    
  

24  

  خالق و منحصر به فرد هستم

  فعاليتها را سازماندهي مي كنم و نتيجه گرا هستم

  قابل اعتماد و معتبر هستم

  معيارها و استانداردهاي بااليي هستمداراي 
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