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سرفصلهای گزارش

از اینکه پرسشنامه دیسک را تکمیل نمودید از شما سپاسگزاریم ، امیدواریم که در مسیر خودآگاهی و

افزایش کارایی فردی خود موفق باشید .
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مقدمه

دیسک و کاربرد آن در خانواده

نمودارهای DISC و توضیحات مربوط به نمودارها

شاخص های اصلی رفتاری

شاخص های رفتاری و میزان هر یک از آنها

DISC شاخص ابعاد

DISC توصیف شاخص ابعاد

الگوهای متداول در مدل جهانی دیسک

تشریح الگوی رفتاری شما

توضیح مدل دیسک

خالصه پرونده شما

برای درک بهتر این گزارش لطفا آن را پرینت نموده و به دقت مطالعه نماد. این گزارش بر اساس پاسخ های شما به سواالت تهیه

شده است و هر چقدر با دقت و صداقت بیشتری پاسخ داده شود نتایج واقعی تری از رفتار شما خواهد داشت. برای درک بهتر از

گزارش لطفا مواردی که شامل شما نمی شود را مشخص نموده و پس از بررسی توسط یکی از نزدیکان تان که شما را خوب می شناسد

و تاد ایشان آنها را حذف نماد.

الزم به یادآوری است که در مدل جهانی DISC الگوی خوب یا بد وجود ندارد و این گزارش آینه ای از رفتارهای شما در مدرسه ، دانشگاه

و خانواده می باشد. لطفا گزارش را مطالعه و در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی با معرف خود یا کارشناسان متخصص در سایت

sinatik.com تماس بگیرید.
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مقدمه

گروه علمی و تحقیقاتی « شرکت توسعه یادگیری سینا » طی یک دهه گذشته، فعالیت های گسترده ای را در داخل و خارج

کشور برای استفاده از ظرفیت های عظیم علمی مدل جهانی دیسک DISC داشته است و تالش کرده این مدل جهانی را با

نگاه بومی برای خانواده ها، دانش آموزان، دانشجویان و کسب کارها و سازمان ها ارائه کند. تالش های حرفه ی ما جهت

معرفی این مدل در حوزه کسب و کار و آموزش بیش از ده ها هزار نفر از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها باعث شد که

با تشویق مدیران ارشد سازمان ها و تاد بر کارایی این مدل علمی در زمینه های مختلف از جمله کاربرد آن در ازدواج و

خانواده، محصولی در خور برای افرادی که قصد ازدواج دارند و یا اینکه در حال حاضر زندگی مشترکی را دارند طراحی کنیم تا

خانواده ها با آگاهی و دانش بیشتر بتوانند انتخاب های بهتری را پیش روی خود و فرزندان خود که سرمایه های اصلی یک

کشور هستند داشته باشند.

دیسک و کابرد آن در خانواده

شاید شما هم شنیده باشید که ازدواج مانند یک هندوانه در بسته است و ريسك و مخاطرات باالیی دارد. این موضوع

حقیقت دارد، چراکه دو نفر در هنگام ازدواج آگاهی و شناخت کاملی از ويژگي هایی همچون: شخصیت، هوش هیجانی،

استعدادها، هوش های چندگانه، الگوهای رفتاری، ارزش ها و باورها، اخالق، دیدگاه ها، فرهنگ و محیطی که در آن رشد پیدا

کرده اند، ندارند. این شناخت بشکل غیر دقیق بر پایه تفسیر اطالعات مبتنی بر الگوهای ذهنی، پیش فرض ها و قضاوت ها،

در گذر زمان پیش می رود و با توجه به اینکه در این شناخت تجربی، رویکرد علمی و مدونی جهت ارزیابی عوامل و شاخص

ها وجود ندارد، الزاما زندگی مشترک منجر به باال رفتن کیفیت زندگی و حل و بهبود چالش های آن نمی شود، گاهی زوجین

آسیب های زیادی می بینند، برخی از اوقات به مشکالت عادت می کند، ممکن است دلسرد و بی تفاوت شوند و اگر توانمند و

خوش فکر باشند و رویکردهای حل مسئله را انتخاب کنند، ختم بخیر شود.

از میان عوامل و فاکتورهایی که در باال به اختصار اشاره شد، شناخت الگوهاي رفتاري در فرآیند آشنایی پیش از ازدواج از

اهمیت شایانی برخوردار است. زندگی مشترک مسئولیت های زیادی به همراه داشته و با دنیای مجردی بسیار فاصله دارد و

نیازمند آگاهی، انتخاب و مسئولیت پذیری است. در زندگی مشترک»من» به «ما» تبدیل شده و تصمیم گیری ها باید در

جهت بهبود و پیشرفت هر دو طرف با الگوی برنده - برنده باشد.

زوجین با شناختن الگوهاي رفتاري و انواع آن می توانند نسبت به رفتارهای همسر خود، خانواده و اطرافیان و اثر این الگوی

رفتاری بر شخصیت، نیازها، انگیزه و ... به روند زندگي مشترک آگاهی پیدا کرده و کیفیت زندگی خود را افزایش دهند. در

این بخش می خواهیم با شما درباره یکی از معتبرترین ابزارهای شناخت الگوی رفتاری که بشکل جهانی در کشورهای توسعه

یافته استفاده می شود، سخن بگوم، این ابزار به شما کمک می کند که کد و الگوی رفتاری خودتان، همسرتان، خانواده ها و

اطرافیان را به شکل درست و علمی بشناسید.



4

آزمون رفتار شناسي ديسك عالوه بر اعتبار باالی علمی، يكي از ابزارهاي مهم و منحصر بفرد در زمینه شناخت الگوهای رفتاري ست. این

آزمون به شما كمك مي كند تا براساس الگوی رفتاری همسرتان نيازها و دالیل رفتارهای او را شناخته و بتوانيد رابطه اي توام با همدلی

،لذت و آرامش در خانواده داشته باشید. اين ابزار به شما مي آموزد چگونه با دنياي همسرتان در ارتباط باشيد. این آزمون و گزارش آن

به شما کمک می کند، آگاهانه ويژگي هاي رفتاري منجر به پذيرش، سازش، انعطاف پذيري و تعامل را در زندگي زناشويي تقویت کنید و

چالش ها و تعارضات احتمالی، که عمدتا ناشی از عدم شناخت است، را براحتی حل کنید.

ریشه بیشتر مخالف ها و تعارضات عدم درک و شناخت از دیدگاه ها، نیازها و نگرانی هایی طرفین می باشد. شناخت عمیق

تر تفاوت های فردی و رفتاری، می تواند به زندگی مشترک ما دیدگاه مثبت تر و جذاب تری ارائه دهد.

قبل از پرداختن به تشريح الگوهاي رفتاري و آشنايي با مدل جهاني ديسك چند مورد كلي را در مورد گونه ها رفتاري به خاطر

بسپاريم :

1-هر فردی با الگوي رفتاري منحصر به فرد خود متولد مي شود، با آنكه در طول زندگي ممكن است رفتارهاي ما تعديل شود،

اما عموما گونه هاي اصلی رفتاری و شخصیتی ما کارکرد اصلی خود را با تعدیالتی دارند.

2-هیچکدام از الگوهای رفتاري الزاما خوب یا بد نیستند، به يك اندازه ارزشمند بوده و صرفا بستگی به آگاهی و چگونگی

استفاه ما از الگوی رفتاری خودمان دارد و همه الگوها می توانند موفق شوند.

3-با توجه به الگوی رفتاری هر یک از زوجین، ممکن است وجوه مشترک و یا تفاوت های زیادی با یکدیگر داشته باشیم و این

تفاوت و اشتراکات الزما خوب یا بد نیست، بستگی به انتخاب ها، نحوه زندگی و دیدگاه ما دارد.

4-شناخت الگوهاي رفتاري به ما كمك مي كند كه خود و همسرمان را بهتر بشناسيم و دست از قضاوت و پیش فرض های

نادرست برداريم و به درک عمیق تر از ویژگیهای مشترک و متفاوت برسیم و به سمت پذیرش، همکاری و سازندگی حرکت

کنیم.

5-تالش برای تغر الگوی رفتاری هریک از زوجین، کاری بیهوده است و منجر به سازندگی نمی شود شما با آگاهی از الگوی

رفتاری خودتان و همسرتان می توانید برخی از رفتارهایی کنترل نشده ای که منبعث از الگوی رفتاری خودتان است را از

طریق آموزش و کمک گرفتن از مشاورین و کوچ های حرفه ای تعدیل کنید و به تعبیری الگوی رفتاری خام خود را تبدیل به

الگوی رفتاری کاربردی و سازنده کنید.
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6-مشاهدات و تحقیقات میدانی ما طی یک دهه گذشته نشان می دهد که افراد توانایی منحصر بفردی، جهت توسعه و بهبود

عملکرد رفتاری خود با هر الگوی رفتاری دارند. الزمه تحقق این مهم آمادگی ما برای تغر و یادگیری الگوهای رفتاری است.
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نمودارهای DISC و توضیحات مربوط به نمودارها

DI : الگوی شما
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کد الگوی شما : 6432
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نمودار کمترین
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نمودار کمترین (نمودار طبیعی) : نشانگر رفتار طبیعی شماست..

نمودار بیشترین
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نمودار بیشترین (نمودار تطبیق یافته) : معرف پاسخ شما به محیط است. رفتاری که شما فکر میکنید نیاز است از خود بروز دهید تا در
کارهای تان موفق باشید.

تطابق کمترین و بیشترین
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اگر نمودار تطبیق یافته شما با نمودار طبیعی شما بسیار متفاوت باشد، شما برای تغر یا پوشاندن رفتارتان تحت فشار خواهید بود. اگر
خواهان اطالعات بیشتری در مورد چگونگی تهیه گزارش تان هستید لطفا با رابط خود تماس بگیرید.



8

شناخت الگوهای رفتاری DISC و نقش آن در بهبود روابط همسران

در گزارش دیسک خانواده ویرایش 2020 برای اولین بار تعداد 60 شاخص رفتاری را با اعداد و درصد از 0 تا 100 و شاخص های کیفی از خیلی

باال، باال، متوسط، پان و خیلی پان به شرح آیتم های ذیل دسته بندی کرده ایم.

شاخص های اصلی رفتاری

ريسك پذیر

فردي صريح، جسور و رقابت جو است. براي دستيابي
به اهداف ابتکار عمل داشته و گاهي فشار اعمال مي
کند توسط چالش هاي پيچيده برانگيخته شده و در
پذيرفتن ريسک و مواجهه با ديگران مشکل عمده اي
ندارد. برخي مواقع و به دليل توجه زيادي که به اهداف
دارد، ممکن است توسط ديگران به صورتي افراطي

صريح و سلطه جو تعبير گردد.

محتاط

فردي مودب ، مهربان و غيرپرخاشگر است.ترجيح مي دهد
كه ريسك كند. براي كار كردن در محيط هايي كه به دور از
مواجهه و تنش هستند داراي انگيزه است و معموال رفتاري
محافظه كارانه در پيش مي گيرد. پذيراي دستورالعمل ها و
ضوابط بوده و به ندرت با افراد درگير مي شود كه اين به
دليل آن است كه ترجيح مي دهد افراد را رهبري نكرده و بر

شرايط مسلط نشود.

برون گرا

فردي اجتماعي و برونگرا بوده که خوش برخورد است و متقاعد
کننده مي باشد. به منظور ايجاد تاثير مثبت بر افراد و اينکه
احساس خوبي داشته باشند، تالش زيادي مي کند جذاب و

متقاعد کننده است.

درون گرا

فردي است كه معموال در حال تفکر می باشد و کم
حرف است و تمایلی به بیان نظرات و احساسات
خود به دیگران ندارد. آرام و صبور و درونگرا می

باشد.
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بي قرار/كم حوصله

فردي پر تحرک و کم حوصله است که انگيزه وي
توسط تنوع و تغر در امور و وظايف برانگيخته مي
شود. از انجام امر تکراري احساس آزردگي مي کند و
چنانچه امور روزمره تنوع و تغر نداشته باشند ،

احساس کسالت پيدا مي کند.

آرام/ بردبار

فردي بوده كه به شدت از استانداردها و ضوابط تبعيت كرده و
مستقل مي باشد در پذيرش نظرات و ايده هاي سايرين به
نحوي باز عمل مي كند و عموما به منظور ارايه جهت دهي و
تعن استانداردها، به ديگران اعتماد مي كند. فردي جزء گرا ،

دقيق و كمال گرا مي باشد.

مستقل

فردي مستقل ، مثبت و داراي اعتماد به نفس است که
به نحوه انجام امور بر اساس ايده اي خود اعتماد
دارد.ترجيح مي دهد که از ابتکار عمل خود استفاده نمايد

به جاي اينکه به شدت از قوانين و ضوابط پيروي کند.

تبعيت از قوانين

وي فردي است كه تبعيت زيادي از قوانين و استانداردها
داشته و نسبت به عقايد و ايده هاي ديگران به نحوي باز و
پذيرا عمل مي كند . او معموال براي ارايه جهت دهي و

تعن استانداردها به ديگران اعتماد مي كند.

احساساتي

بر اساس حالتي كه محور خويشتن داري نشان مي دهد وي
فردي است كه حاالت عاطفي نشان مي دهد و او دارای تمايل

احساساتي و در عين حال حساس مي باشد

منطقي

مطابق با آنچه که محور خويشتن داري نشان مي
دهد فردي کامال منطقی و استداللی می باشد.

رفتاري مشخصا منطقي خشک و جدی دارد.
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شاخص های رفتاری و میزان هر یک از آنها برای کد رفتاری شما

کیفی درصد شاخص های رفتاری

خیلی پان 62 تمایل به جزیی نگری و ریزبینی

خیلی باال 100 تمایل به کلی نگری

خیلی پان 62 تمایل به تبعیت از قوانین و مقررات

خیلی باال 93 تمایل به آزادی و رهایی (عدم تبعیت از برنامه و چارچوب)

باال 86 تمایل به حل مساله بصورت منطقی

پان 69 تمایل به حل مساله بصورت احساسی

باال 90 تمایل به ریسک و خطرکردن

خیلی پان 66 تمایل به محافظه کاری و احتیاط

خیلی پان 66 تمایل به خویشتن داری

باال 90 تمایل به نشان دادن واکنش
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کیفی درصد شاخص های رفتاری

باال 90 تمایل به ایجاد تغرو تحول

خیلی پان 66 تمایل به ثبات و حفظ وضع موجود

خیلی باال 93 تمایل به خرج کردن

خیلی پان 62 تمایل به پس انداز کردن (مقتصد بودن)

متوسط 83 تمایل به کار گروهی و همکاری تیمی

پان 72 تمایل به کار انفرادی

خیلی پان 66 تمایل به گوش دادن

خیلی باال 93 تمایل به صحبت کردن

پان 72 تمایل به واقع گرایی وتحلیل

متوسط 83 تمایل به خوشبینی / نیک بینی
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کیفی درصد شاخص های رفتاری

خیلی باال 97 تمایل به پیشرو بودن و هدایت دیگران

خیلی پان 66 تمایل به پیرو بودن و دنباله روی از دیگران

خیلی پان 62 تمایل به درون گرایی

خیلی باال 93 تمایل به برون گرایی

باال 90 تمایل به کسب تجربه های جدید(تجدد گرایی)

خیلی پان 62 تمایل به رسوم و سنت ها

متوسط 83 تمایل به رویاپردازی

پان 72 تمایل به واقع گرایی

خیلی پان 62 تمایل به دقت

خیلی باال 97 تمایل به سرعت
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کیفی درصد شاخص های رفتاری

خیلی پان 62 تمایل به نظم و انضباط

خیلی باال 93 تمایل به بی نظمی و شلوغی

خیلی باال 97 تمایل به ایجاد کسب و کار و مستقل کار کردن

خیلی پان 66 تمایل به کارمندی

خیلی پان 66 تمایل به درک دیگران و همدلی

باال 90 تمایل به خودخواهی

پان 69 تمایل به بروز احساسات

باال 86 عدم تمایل بروز احساسات

باال 90 اعتماد به نفس باال

خیلی پان 66 اعتماد به نفس پان



14

کیفی درصد شاخص های رفتاری

خیلی پان 59 رعایت حال دیگران در گفتار

خیلی باال 97 رک و صریح در گفتار

خیلی باال 93 سطح انرژی/ هیجان خواهی باال

خیلی پان 62 سطح انرژی/ هیجان خواهی پان

خیلی پان 59 متواضع و انعطاف پذیر بودن

باال 90 مغرور و خشک و جدی بودن

پان 72 عدم اطمینان به وضع موجود

خیلی باال 93 مطمئن به وضع موجود

متوسط 76 تمایل به ابتکار و ابداع

باال 86 عدم تمایل به ابتکار و ابداع
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کیفی درصد شاخص های رفتاری

خیلی پان 62 متمرکز بودن درکار

خیلی باال 93 عدم تمرکز در کار

خیلی پان 66 تمایل به تاثیر گذاری کالمی

خیلی پان 62 تمایل به تاثیرگذاری نوشتاری

خیلی باال 97 تمایل به نتیجه گرایی و اتمام کار

خیلی پان 62 تمایل به فرآیند گرایی

متوسط 83 تمایل به ارتباط با دیگران

پان 72 تمایل به تنهایی

خیلی پان 62 تمایل به برنامه ریزی (انجام کارها طبق برنامه)

باال 90 تمایل به انجام کارهای آنی و فی البداهه
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DISC شاخص ابعاد

پی جو
استوار
بی باک

ریسک پذیر
موکد

مطالبه کننده
اقتدارگرا

مشاهده گر
قانع کننده

مطمئن به خود
دلربا

با متانت
بخشایشگر
معاشرتی

با جرات
سرکش
دلبخواه
سمج
راسخ

سفت و محکم
خودمختار

ناخشنود
منتقد

با اشتیاق
هوشمند

زودجوش و خونگرم
باتحرک
پایدار
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 D : بعد تسلط
- پی جو -

اگر هدف شما دریافت جواب ها و شیوه های بهتر و نوین
باشد، کنجکاوی و پيگيري بيش از حد نقطه مثبتی است ولی
تکرار آن باعث رکود درکار هایتان و کناره گیری افراد می شود.

- استوار -
قاطعیت توام با اعتماد به نفس، ویژگی خوبی برای شما در

خانواده و مدرسه می باشد به شرط این که احساسات دیگران
را در نظر گرفته و با خشونت رفتار ننماد.

- بی باک -
وقتی شما ماجراجویانه عمل می کنید، براي اعضاي خانواده و
دوستان مشوق خوبي در رسیدن به هدف هستيد ولی زیاده
روی در این ویژگی، ممكن است باعث كناره گيري دیگران از

شما شود.

- ریسک پذیر -
تصمیم گیری سریع و اجرای توام با مخاطره در شرایطی که
اعضاي خانواده در ابهام و عدم تصمیم گیری به سر می برند
ویژگی مثبت شماست ولی در صورت افراط به بی احتیاطی

تعبیر می شود.

- موکد -
توانایی نه گفتن در هنگام رویارویی با چالش ها جهت حفظ

دستاوردها و استانداردها ویژگی مثبت شماست، به شرط این
که حمل بر خودستایی نشود.

- مطالبه کننده -
اصرار شما جهت سوق دادن اعضاي خانواده و دوستان به
سمت موفقيت، در زمان مورد نظر به شرط در نظر گرفتن

احساسات دیگران مفید است.

- اقتدارگرا -
تمرکز و راسخ بودن تان در نیل به اهداف اغلب منجر به تحقق

سود برای شما و خانواده می شود، ولیکن برای عدم ایجاد
مخالفت دیگران، دریافت نظرات ايشان بسیار حائز اهمیت

است.

I : بعد تاثیرگذاری 
- مشاهده گر -

شما به دنبال جمع آوری اطالعات بوده و در مورد دیدگاه های
تان با دیگران صحبت می کنید ولی مشاهده کننده بودن بیش
از حد و عدم عملگرایی تان شما را فردي اهمال كار و بي تفاوت

معرفي مي كند.

- قانع کننده -
شما با قدرت متقاعد کنندگی خود به راحتی اعضاي خانواده و
اطرافیانتان را تحت تاثیر قرار می دهید فقط مراقب باشید از
این ويژگي به روش صحیح استفاده کنید، در غیر این صورت

باعث از دست دادن اعتبارتان مي شود.

- مطمئن به خود -
شما به توانایی هایتان در انجام امور اعتقاد وافر داشته و با

اعتماد به نفس باالی خود الهام بخش اعضاي خانواده و
دوستانتان در خطر پذیری می باشید ولی افراط در این ویژگی

می تواند باعث خودپسندی شود.

- دلربا -
شما با هوش هیجانی سرشار خود به راحتی قادر به جلب توجه
دیگران و نفوذ بر آن ها می باشید. ولی از فریبندگی و جذابیت

خود جهت سوء استفاده از دیگران بهره نگیرید.

- با متانت -
شما در مواجهه با رویدادها و افراد، آرام و با وقار بوده و

تکانشی رفتار نمی کنید ولی افراط در این ویژگی اعتبار شما را
تحت تاثیر قرار دهد.

- بخشایشگر -
شما سخاوتمندانه و بی توقع، وقت و انرژی خود را معطوف

امور زندگي و اعضاي خانواده می کنید ولی در زمانی که چند
فعالیت متفاوت انجام می دهید کارهای تان بی نتیجه باقی

می ماند.

- معاشرتی -
شما به دنبال برقراری ارتباط و تعامل دوستانه با دوستان و

بستگان بوده و به خوبی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهید
ولی در مواقع اضطرار، نتایج را فدای ارتباطات می کنید.
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 S : بعد ثبات
- ناخشنود -

احساس نارضایتی شما، می تواند انگیزه ای در تالش برای
دستیابی به دستاوردهای بزرگ یا نتایج چشمگیر در زندگي

باشد. ولی ناخرسندی بیش از اندازه می تواند شما را در نظر
دیگران فردی منفی گرا جلوه دهد.

- منتقد -
اگر کنترل شده و دور از غرض و با صداقت انتقاد نماد دیگران

با شما همراه خواهند بود در هر حال بهتر است مراقب باشید
انتقادهای شما ناشی از بی احساسی به دیگران نباشد.

- با اشتیاق -
رفتار مشتاقانه شما اعضاي خانواده و دوستان را به وجد آورده
و محیطی فعال خلق می کند در عین حال به یاد داشته باشید

اشتیاق بیش از حد گاهی می تواند خیلی سریع شما را به
سمت کیفیتی نامطلوب یا اجبار به نادیده گرفتن جزئیات

کلیدی سوق دهد.

- هوشمند -
شما با هوشیاری و آگاهی به دنبال حل مشکالت در مدرسه و

خانواده بوده و خیال اعضاي دیگران را راحت می کنید ولی
ممکن است مسائل پیش پا افتاده ، شما را از انجام بهینه امور

باز دارند.

- زودجوش و خونگرم -
برونگرا بودن می تواند درها را باز کند و شما مورد لطف هم
کالسی های خود قرار گیرید. این ویژگی همچنین می تواند

جوی دوستانه و حمایتی را ارتقا بخشد. خطری که وجود دارد
حضور با نشاط شماست که ممکن است موجب شود شما را

آنطور که توقع دارید جدی نگیرند.

- باتحرک -
شما اغلب همه فن حریفی و ذات پرانرژی خود را به نمایش

می گذارید که نشان دهنده توانایی سازگاری شما با هر
شرایطی می باشد. چنین انعطافی برای محیط های پر تغر

بسیار مطلوب است. ماندن در حالتی ثابت ممکن است موجب
نادیده گرفتن تفاوت های جزئی ولی مهم و ظرافت های کاری

شود.

- پایدار -
شما کسی هستید که مردم روی شما حساب می کنند. شما با

استواری و تامین ساختاری قابل اتکاء به تشویق کارهای با
کیفیت باال می پردازید، اما این خصوصیت زمانی بازدهی خود

را از دست می دهد که دیگران قدر شما و کمک هایتان را
ندانند.

C : بعد وظیفه شناسی 
- با جرات -

جسارت و استقالل شما در انجام امور زندگي می تواند در برابر
فشارها شما را سربلند کند ولی با افراط در این ویژگی ممكن
است دیگران با شما به مخالفت برخیزند. با این حال مراقب

باشید این ایستادگی اصولی شما با نافرمانی محض در هم
نیامیزد.

- سرکش -
بی عالقگی شما به انجام کارهای یکنواخت و کنار گذاشتن افکار

معمول، اغلب برای شما خوشایند است. اما اگر سرپیچی و
نافرمانی شما در هر موقعیت به صورت واکنشی غیر ارادی در

آید، آنگاه مشکالت افزایش می یابد.

- دلبخواه -
رفتار خودسرانه شما عاملی در پیشبرد و تسریع امور زندگي

است ولیکن افراط در این ویژگی باعث عدم استفاده از نظرات و
مشارکت دیگران می گردد.

- سمج -
شما وقتی با موانعی مواجه می شوید برای تثبیت برنامه اتان
شور و حرارت قاطعانه ای از خود نشان می دهید و سماجت

شما در هنگام برخورد با موانع، باعث پیشرفت و موفقیت می
شود ولی خودداری از هر گونه مصالحه می تواند زیان آور باشد

خصوصا زمانی که این یکدندگی مانعی برای اتمام کار باشد.

- راسخ -
استواری شما در اجرای امور تحصیل و زندگي می تواند شما را
به سوی موفقیت هدایت کند اما موضعی انعطاف ناپذیر می
تواند اختالف نظرهایی را ایجاد کرده و نوآوری ها را در خود

غرق کند.

- سفت و محکم -
جدیت شما در رعایت استانداردهای ایده آل باعث افزایش
کیفیت امور می گردد ولی زیاده روی در این ویژگی به دلیل

عدم انعطاف پذیری ، باعث ایجاد درگیری و کاهش راندمان
کارها می شود.

- خودمختار -
تصمیم گیری مستقالنه شما باعث افزایش سرعت انجام

فعالیت ها می گردد ولی ممکن است باعث نادیده گرفتن
نظرات و راهکارهای دیگران شود.
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الگوهای متداول در مدل جهانی دیسک

ما در مدل دیسک پانزده الگوی رفتاری داریم که بیشترین فراوانی را دربین صدها الگوی رفتاری داشته اند که به عنوان

الگوهای رفتاری شاخص در مدل دیسک می شناسیم.



20

تشریح الگوی رفتاری شما

رفتار هر فرد در مدل جهانی دیسک DISCترکیبی از ابعاد تسلطگرایی، تاثیرگذاری، ثباتگرایی و وظیفهشناسی (قانونگرایی)

است. ترکیب این ابعاد، الگوهای منحصربفردی از رفتارها را ایجاد میکنند که جهت درک بهتر، در قالب 15 الگوی رفتاری

مختلف بیان شدهاند. رایجترین الگوها، شامل ١5 الگوی رفتاری متفاوت میباشد؛ البته باید در نظر داشت که در هریک از

الگوها نیز با توجه به شدت هریک از ابعاد رفتاری، تفاوتهایی مشاهده میشود که این تفاوتها با دقت قابل قبولی بیان و

تشریح شدهاند. پژوهشهای نظری و عملی با تشریح گسترده هریک از الگوهای رفتاری، به افراد کمک میکنند تا شیوه

رفتاری خود را بهدرستی شناسایی کرده و اقدامات الزم را اتخاذ نمایند.

الگوی رفتاری شما

شما دارای الگوی رفتاری تسلط گرا و اثر گذار یا به اختصار DI هستید. گزارش را بادقت مطالعه کنید و بخش هایی را که با الگوی

رفتاری شما مطابقت دارند پررنگ کنید. همچنین قسمت هایی از گزارش را که با الگوی رفتاری شما مطابقت ندارند، در نظر نگیرید. در

صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر و دقیق تر، می توانید از مشاوران مجرب و کارشناسان معرفی شده در وب سایت ما کمک بگیرید.

مطمئن باشید که اطالعات بسیار مفید و دقیقی را دریافت خواهید کرد.

DI الگوی رفتاری تسلط گرا و اثرگذار یا

مدل رفتاری خود را در خانواده بهتر بشناسيد

شما با داشتن الگوی رفتاری تسلط گرا و تاثیرگذار، اعتماد به نفس باال و همچنین توانایی خوبی برای مذاکره و ارتباط با همسر خود

دارید. شما برای رسیدن به نتیجه مطلوب سخت تالش می کنید. همسر و اطرافیان شما را به سخت کوشی و نتیجه گرایی می شناسند

و پیگیری شما تا رسیدن به نتیجه قطعی و ملموس، نتایج ارزنده ای برای خانواده به همراه دارد.

شما در محیط خانواده فعال و خالق هستید و با استفاده از انرژی باالی خود تالش می کنید که در هر زمانی فعالیت های چشمگیر

انجام دهید. شما می توانید همسر و دیگر اعضای خانواده را به انجام فعالیت های گوناگون تشویق و ترغیب کنید. شما در بیان نظرات

خود مستقیم و شفاف صحبت می کنید و دیدگاه های خود را به راحتی برای همسر و اطرافیان بیان می کنید.

شما آگاهانه بین تسلط گرایی و اثرگذاری خود تعادل برقرار می کنید و می دانید چه زمانی از اقتدار یا از مهارت های کالمی خود

استفاده کنید. برخورداری از این الگوهای رفتاری، شما را به همسری توانمند و نافذ در کالم تبدیل کرده که می توانید زندگی مشترک

خود را با شادابی، نشاط و پویایی زیاد پیش ببرید. از آنجا که شما فرد پویا و فعالی هستید، همیشه عالقه دارید که تغراتی را در

منزل، محیط کار و تفریح خود تجربه کنید.
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شفافیت و صحبت های بی پرده شما ممکن است برخی اوقات منجر به ناراحتی اطرافیان شود. تالش کنید تا واکنش های سریع خود

را در زندگی مشترک تعدیل کنید و با صبوری و بردباری بیشتر کارها را پیش ببرید. با توجه به داشتن رفتار نتیجه گرا اگر همسر یا

اطرافیان در کار شما اخالل ایجاد کنند، بسیار عصبانی شده و خشم خود را ابراز می کنید. شما دوست ندارید اطرافیان در فرآیند کاری

شما وقفه ایجاد کنند. شما معموال برای کسب نتیجه در کارهایتان شتاب و عجله زیادی دارید و هنگامی که فعالیت های شما تمام می

شود آرامش پیدا می کنید. شما در خانواده با افرادی که اعتماد به نفس کمی دارند و در تصمیمات و اقدامات خود کند عمل می کنند

مشکل دارید زیرا برای شما سرعت عمل، تصمیم گیری و نتیجه گیری سریع بسیار مهم است.

انگیزه شما

شما انگیزه باالیی جهت رهبری داشته و دوست دارید مدیریت کارها در کنترل شما باشد. شما عالقه دارید در کارها با دیگران رقابت

کنید و در این راستا به راحتی می توانید اطرافیان و منابع را به سمت هدف خود سوق دهید. شما توانایی باالیی در یادگیری مطالب و

آموزه های جدید دارید، به همین علت عالقه دارید که در فعالیت های سریع و رقابتی شرکت کنید. حضور در موقعیت های چالشی که

در آنها بتوانید مهارت های خود را محک بزنید، برای شما جذاب است. بیشتر کارها و فعالیت های شما سریع به نتیجه می رسند زیرا

شما اراده بسیار قوی برای پیشبرد اهداف خود دارید.

شما تمایل زیادی برای انجام چندیدن کار به طور همزمان دارید که ممکن است در طوالنی مدت باعث خستگی شما شده و سالمتی

تان را در معرض خطر قرار دهد. نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود را بشناسید و تالش کنید با آرامش و شکیبایی بیشتری کارها را

دنبال کنید.

خالصه اي از جنبه هاي اصلی رفتار شما در منزل

شما همسر و فرزند خود را دعوت به انجام فعالیت های مفیدی می کنید که نتیجه مثبت داشته باشند و خود نیز چالش های زیادی

دارید. افراد توانمند و سخت کوش برای شما جایگاه باالیی دارند و با افراد کند و سست میانه ای ندارید. شما در هنگام عصبانت، صبور

نیستید و تمام خشم خود را نشان می دهید. شما صراحت کالم دارید و با دیگران رک و شفاف برخورد می کنید.

شما عالوه بر اینکه توانمندی های اجتماعی زیادی دارید، در نقش همسر تالش می کنید تا فعالیت ها و روابط اجتماعی را در خانواده

توسعه دهید، هرچند که این روابط را نیز برای کمک به فرآیندهای کاری خود توسعه می دهید. شما دوستان صمیمی کم و همکاران

کاری زیادی دارید و عالقه دارید که روابط سودمند و هدف گرا در خانواده توسعه یابد. شما از رویارویی و مواجه شدن با تغرات و

چالش ها نگرانی ندارید و با اعتماد به نفس باال به راحتی می توانید مسائل را مدیریت کنید.

شما مهارت های باالیی در گفت وگو با همسر و خانواده دارید و تالش می کنید که بیشتر چالش ها و مشکالت را با خالقیت باال، ایده

های جدید و متفاوت و ارتباطات کالمی خود حل کنید و در این راستا استوار و توانمند عمل می کنید. شما با افرادی که مهارت های

کالمی، اجتماعی و بینش مثبت و شفافی دارند ارتباط برقرار می کنید و عالقه کمتری به معاشرت با افراد گوشه گیر دارید. شما اطرافیان

و اعضای خانواده را از طریق مهارت ها و توانایی شخصی آنها ارزیابی و سنجش می کنید. شما در شناخت و ارزیابی نیازهای همسرتان

زیرک هستید و به راحتی می توانید تعامل سازنده ای با او داشته باشید. شما در پذیرش افراد جدید در خانواده سخت گیر نیستید و به

راحتی می توانید روابط سازنده ای با اقوام و افراد جدید در خانواده برقرار کنید و اطرافیان از بودن و صحبت کردن با شما احساس

خوبی دارند. شما برای رسیدن به شرایط مطلوب جهت تحقق اهداف خود تالش می کنید ولی زمانی که برنامه و اهداف شما محقق

نمی شود از خود صبوری نشان نمی دهید تا اینکه به نتیجه دلخواه برسید.
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شما عالقه دارید با افراد پرانرژی و خوش صحبت تعامل کنید، هرچند که ترجیح می دهید نقش رهبری بر عهده شما باشد. همچنین

افرادی که در مهارت های کالمی ضعیف باشند و در رفتارشان سستی دیده شود برای شما جذاب نیستند. شما در هنگام بروز چالش ها

و مشکالت خانوادگی، فردی قوی و توانمند هستید و تالش می کنید مسائل به وجود آمده را از طریق مهارت ها و شبکه گسترده

ارتباطی و یا با کمک گرفتن از اطرافیان و دوستان خود حل کنید.

عملكرد شما در خانواده

شما در خانواده بسیار پیگیر و نتیجه گرا هستید و تا رسیدن به راندمان دلخواه، برای خانواده خود تالش می کنید. شما عالقه دارید که

فعالیت های خانواده دارای زمان بندی و برنامه ریزی باشند. شما برای افرادی از خانواده که استعداد پیشرفت در آنها می بینید، زمان

می گذارید و حمایت های خوبی از آنها انجام می دهید و در صورتی که دیدگاه و دستورات شما را انجام ندهند خیلی ناراحت شده و

شکیبایی الزم را ندارید. تالش کنید قبل از موضع گیری و درگیری با افراد مخالف، به شکل عمیق و با توجه زیاد به جزئیات، مسائل را

تحلیل کنید سپس به آنها پاسخ مناسب بدهید. شما بسیار بی پرده و صریح صحبت کرده و اعالم نظر می کنید. بهتر است در بیان

دیدگاه های خود، احتماالت و شرایط دیگر را نیز در نظر بگیرید و به سرعت و با یقین کامل، نظر نهایی خود را بازگو نکنید. شما فرد

کارمحوری هستید که تمایل زیادی به انجام کار در بیرون از منزل دارید اما بهتر است بین کار و زندگی تعادل بیشتری برقرار کنید و برای

آرامش و سالمتی خود و خانواده زمان بیشتری بگذارید. با همسر و اعضای خانواده زمان بیشتری صرف کنید و با توجه بیشتر به

نیازهای آنها و خوب گوش کردن و عمیق شدن در جزئیات، بهره وری خود را در منزل و محیط خانواده بیشتر کنید. جایگاه اجتماعی

برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همیشه در حال گسترش آن هستید. صحبت کردن در جمع خانواده، دوستان و محل

های عمومی که توانایی زیادی در مدیریت و رهبری آن دارید، برای شما جذاب و مهم است. شما عالقه دارید مدیریت امور منزل را در

دست داشته باشید و نظرات و دیدگاه های شما در اولویت اول خانواده قرار بگیرند.

اوقات فراغت

شما عالقه زیادی به یادگیری و کسب تجارب جدید دارید به همین علت از سفرهای گوناگونی که در آن اهداف خانوادگی و کاری وجود

داشته باشند، استقبال می کنید. شما عالقه دارید که از اوقات فراغت خود جهت توسعه مهارت ها و توانمندی خود در حوزه رهبری

استفاده کنید؛ از این رو سفرها، مطالعات و برنامه های هدفمندی دارید که حتی در سفر نیز فرصت های کاری و رشد را از دست نمی

دهید. در طول سفر عالقه دارید که برنامه ها و گفت وگو های هدفمند و مرتبط با کار خود داشته باشید. همچنین شما از تفریحات و

ورزش های هیجانی استقبال کرده و آنها را ارزیابی می کنید. در برنامه روزانه شما چالش و رویکردهای خالقانه زیادی وجود دارند و به

راحتی می توانید دوستان و خانواده خود را برای هر تفریحی ترغیب کنید.
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الگوي رفتاري شما در نقش همسر

شما با داشتن الگوی تسلط گرا و تاثیرگذار، فردی خالق و فعال هستید که با شناخت توانمندی ها و محدودیت های خود می توانید

همسر خوبی باشید و زندگی شاد و پرهیجانی را تجربه کنید. شما فردی نوآور و دارای ایده های جدید برای پیشبرد زندگی مشترک

هستید و دوست ندارید که زندگی شما ساکن باشد. شما در زندگی زناشویی به دنبال کسب تجارب و هیجانات جدید هستید و عالقه

دارید که همسرتان نیز برای این روابط مشتاق باشد و انرژی مثبت از خود بروز بدهد. دوست دارید که رابطه شما و همسرتان صمیمی

باشد و گام های زندگی را با یکدیگر بردارید. برای شما همسری جذاب است که قوی، پویا و دقیق باشد و احساس خوبی نسبت به

افراد کم تحرک و بی اراده ندارید. شما عالقه دارید که همسرتان با استفاده از فرصت های فراهم شده توسط شما، توانایی ها و مهارت

های خود را توسعه دهد و رشد در زندگی مشترک را اقدامی جدی تلقی کند، البته این موضوع زمانی صادق است که با همسرتان

دوست باشید و او وارد حوزه رقابت و درگیری با شما نشود. شما به دنبال چالش های جدید در زندگی هستید و عالقه دارید که

همسرتان نیز در این مسیر از شما پشتیبانی کند.

شما گاهی به دلیل مشغله کاری زیاد ممکن است جزئیات روابط خود را به طور غیرعمد فراموش کنید و یا حتی این موضوع را به سایر

افراد خانواده واگذار کنید. شما باید تالش کنید که به جسم و ذهنتان استراحت بیشتری بدهید و برای سالمتی و آرامش خود زمان

بگذارید. شما احساسات خود را برای همسرتان بروز نمی دهید، بنابراین تالش کنید احساسات خود را به همسرتان ابراز کنید و زمان

بیشتری را برای خانواده و ارتباط با آنها اختصاص بدهید.

شما دوست دارید در فعالیت های خود با دیگران رقابت کنید اما زیاده روی در این کار ممکن است چالش هایی را در رابطه با

همسرتان به وجود بیاورد، بنابراین تالش کنید که این ویژگی خود را به صورت آگاهانه کنترل کرده و در زمان مناسب از آن استفاده

کنید زیرا ممکن است در بحث و گفت وگوهایی که با همسر خود دارید، فردی خودمحور محسوب شوید. البته شما فردی چالش گرا

هستید و این برداشت درست نیست و شما از این کار لذت می برید اما ممکن است اطرافیان و همسرتان این رفتار شما را به گونه ای

دیگر معنی کنند که در این صورت شما باید در خصوص الگوی رفتاری خود آگاهی بیشتری داشته باشید و در این باره با همسرتان گفت

وگو کنید.

شما زمان زیادی را صرف روابط اجتماعی می کنید؛ تالش کنید این چالش را مدیریت کنید و به نیازهای اساسی خود توجه کرده و

ساعاتی را صرف تمرکز، آرامش، استراحت و سالمتی خود کنید و آگاهانه سرعت زندگی خود را کمتر و متعادل کنید و از روابط زناشویی

و زندگی خود لذت ببرید. شما از همسر خود انتظار دارید که سخت کوشی، اعتماد به نفس و توانمندی باالی شما را در نتیجه گیری و

روابط اجتماعی ببیند و از شما قدردانی کند.

الگوي رفتاري شما در نقش پدر یا مادر

شما عالقه دارید که فرزند شما نیز مانند خودتان بسیار جدی، سخت کوش و دارای استانداردهای باال باشد. شما معموال استانداردهای

سخت گیرانه ای برای فرزند خود در نظر می گیرید و دوست دارید که فرزندتان در چارچوب های مشخص و تعریف شده ای بزرگ شود.

تحلیل خوب، ادب و احترام برای شما بسیار مهم است و این موضوع را به فرزندتان گوشزد می کنید. شما عالقه دارید که فرزندتان از

امکانات و شرایط موجود بهترین استفاده را کند، سخت کوش باشد و در این مسیر سخت گیر هستید. شما با توجه به روحیه نتیجه

گرایی و هدفمند بودن، تمایل دارید که فرزندتان تمام فعالیت های خود را به اتمام برساند و در صورتی که در این مورد سستی کند با

برخورد قاطع شما مواجه می شود. شما پرونده یا کار نیمه تمامی در زندگی ندارید و این مورد برای فرزندان شما نیز صادق است.
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شما دوست دارید که فرآیند یادگیری فرزندتان سریع و اثربخش باشد، به همین علت در تربیت فرزند خود به دنبال جدیدترین و

بروزترین ابزارها و تکنولوژی ها می باشید. شما مدیریت زمان خوبی برای انجام امور خود دارید و برای آن اهمیت زیادی قائل هستید.

شما تمایل دارید فرزندتان در کارهای منزل مشارکت و مسئولیت پذیری باالیی داشته باشد و در این مسیر بسیار سختگیر هستید و

انتظار دارید که فرزندتان در چهارچوبی که شما برای او تعریف کرده اید پیش برود و رشد کند تا در بزرگسالی فردی محترم، مسئولیت

پذیر، کاردان و مفید برای جامعه باشد. شما در برخورد با فرزندان خود بسیار سخت کوش و مسئولیت پذیر هستید و فرزندان شما این

موضوع را به درستی درک می کنند.

دیدگاه اقتصادی شما در خانواده

شما یک مدیر خوب هستید که در حوزه های اقتصادی و تولیدی موفق خواهید بود و به راحتی می توانید تولید ثروت کنید. پشتکار

زیاد، هوشمندی و نتیجه گرایی باالی شما سبب می شود که در زمینه کسب درآمد موفق باشید. به یاد داشته باشید که تغر نوع نگاه

از حوزه اجرایی به حوزه استراتژیک و تفکرات طوالنی مدت، باعث رسیدن به درآمد می شود و همیشه سخت کوشی و پی گیری منجر

به کسب درآمد نمی شود؛ شما ایده ها و خالقیت خوبی در حوزه کسب و کار داشته و عالقه دارید که برای خود و یا سازمان هایی کار

کنید که در سطح باالیی بوده و دارای استقالل و قدرت تصمیم گیری مناسبی باشند. شما در جمع آوری منابع و امکانات برای خلق

فرصت های اقتصادی به خوبی عمل می کنید اما در تحلیل های راهبری نیازمند ایجاد ظرفیت های بیشتر در خود هستید.

شما توانایی خوبی در کسب درآمد از طریق انجام کارهای مختلف دارید اما در حوزه مدیریت هزینه ضعیف هستید و نیازمند توجه

بیشتر به مستندات، حسابداری و موضوعات مرتبط با مدیریت هزینه می باشید. تالش کنید تا سرعت و شتاب خود را در کارهای

مختلف کاهش بدهید و با تمرکز بیشتر و نگاه بلند مدت از ظرفیت های اقتصادی خود استفاده کنید. شما تمایل زیادی به انجام

همزمان کارها و فعالیت های مختلف دارید که این موضوع ذهن شما را درگیر کرده و فرصت کمتری را برای تمرکز بر روی فرصت های

اقتصادی دیگر باقی می گذارد. بهتر است به صورت آگاهانه و در مقاطع زمانی مختلف، فعالیت های جاری خود را برای مدت اندکی

متوقف کنید و ارزیابی دقیقی از وضع اقتصادی موجود داشته باشید؛ سپس موضوعات مختلف را ثبت کنید و جزئیات مهم را به دیگران

واگذار نکنید. به یاد داشته باشید که جزئیات مهم و کلیدی می تواند رمز موفقیت شما در کارهای اقتصادی باشد.

رفتار شما در هنگام خرید

شما در هنگام خرید کاال و خدمات به دنبال بهتر ین ها هستید و موضوعات کلی را به خوبی تشخیص می دهید اما عجله زیاد شما در

زمان خرید ممکن است باعث فراموشی برخی از جزئیات کلیدی شود. برند بودن کاال یا خدمات و داشتن جذابیت های بصری برای شما

اهمیت زیادی دارد و معموال در فرآیند خرید به دنبال اخذ خدمات و کاالهای خوب و باکیفیت هستید اما در بیشتر اوقات در صورت

برخورداری از منابع مالی الزم، به قیمت ها توجه نمی کنید و به سرعت خرید خود را انجام می دهید. تالش کنید قبل از خرید اطالعات

بیشتری در خصوص کاال یا خدمات جمع آوری کنید و صبر بیشتری برای خرید داشته باشید. بهتر است چند گزینه را بررسی کرده و

سپس اقدام به خرید کنید. شما می توانید با خرید بهتر، ارزش آفرینی و صرفه اقتصادی بیشتری را برای خانواده خود به ارمغان

بیاورید. شما نیازمند توسعه دیدگاه های مربوط به مدیریت و مستندسازی هزینه در زندگی شخصی خود هستید که این موضوع در

کنار دیدگاه خوب شما در زمینه درآمدزایی، کمک قابل توجهی به شما و خانواده تان خواهد کرد.
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به تخفیف ها، حراج ها، کارت های ضمانت، گارانتی، کارت های اشتراک، خدمات پس از فروش و اخذ مستندات و رسیدها در زمان

خرید دقت کنید و برای دریافت جزئیات و رسیدهای خرید اهمیت بیشتری قائل شوید. زمانی که هیجان و عجله زیادی برای خرید

دارید، با حفظ صبوری و آرامش، آن را به روز دیگری موکول کنید. با برنامه ریزی قبلی و هماهنگی دقیق با دوستان خود می توانید در

زمان های مناسب به سفرهای اقتصادی و کم هزینه بروید و کل مخارج سفر را با اطرافیان خود به اشتراک بگذارید.

دیدگاه شما در خصوص دوست

شما برای دوستان خود، اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل هستید و آنها را به عنوان یکی از ارکان مهم زندگی خود می دانید. به ارتباطات

و روابط اجتماعی توجه ویژه ای دارید و برای این موضوع زمان و هزینه بسیاری صرف می کنید. شما تمایل دارید دوستانی با مهارت

های کالمی و اجتماعی قوی داشته باشید که در سفرها و در زمان کسب تجارب جدید با شما همراه بوده و نسبت به موضوعات و

تجارب جدید، هیجان مثبتی داشته باشند و صمیمانه و از روی صداقت برای شما وقت بگذارند. شما معموال دوستان زیادی دارید و به

صورت مستمر در حال توسعه شبکه دوستی های خود می باشید. شما در پیدا کردن و ترغیب دوستان خوب و توانمند، مهارت ویژه ای

دارید.

بررسي نيازهاي اساسي شما

نياز به قدرت، آزادي و تفريح سه نياز اساسي شما هستند.

ارزش ها و نقش آنها در زندگی مشترک

اغلب تصمیم گیری های شما مبتنی بر ارزش های شما هستند؛ به یاد داشته باشید که ارزش های افراد مختلف با یکدیگر متفاوت بوده

و هرچقدر ارزش های شما و همسرتان به یکدیگر نزدیک تر باشند، درک بهتر و بیشتری نسبت به دیدگاه و تصمیمات همسر خود

خواهید داشت و هرچقدر این ارزش ها از یکدیگر فاصله داشته باشند، درک و ارزیابی ما از موقعیت ها سخت تر خواهد بود. بررسی

ارزش ها نیازمند فعالیت های دقیق علمی است و مشاورین برجسته و خبره ما می توانند در این زمینه شما را راهنمایی کنند. در اینجا

ما تنها به برخی از ارزش های شما به شکل عمومی اشاره می کنیم تا شناخت بیشتری از مبحث ارزش ها در اختیار داشته باشید. به

عنوان مثال اگر همسر شما دارای ارزش های ریسک پذیری باال و تغرات زیاد باشد و شما دارای ارزش های محافظه کاری و ثبات

گرایی باشید، در این صورت چالش های زیادی را با یکدیگر خواهید داشت زیرا این تضاد باعث نقض ارزش های شما در برخی از

موقعیت ها می شود. نقض شدن و تضاد ارزش ها الزاما به معنای خوب یا بد بودن نیست و با توجه به موقعیت می توان آنها را بیان،

تحلیل و ریشه یابی کرد. به یاد داشته باشید که ما برای ارزش های خود، هزینه های زیادی می پردازیم و جایگاه ویژه ای برای آنها

قائل هستیم اما باید ارزش های محوری همسرمان را نیز بشناسیم و به آنها احترام بگذاریم. پس به دنبال تغر ارز ش های اطرافیان

خود نباشید و همیشه تالش کنید تا دلیل دیدگاه ها و تصمیم های خانواده و همسرتان را درک کنید. ممکن است تعداد ارزش های

یک شخص به بیش از 100 عدد نیز برسد اما بیشتر تصمیم های ما مبتنی بر 3 تا 7 ارزش مختلف هستند. به طور کلی ما باید ارزش

های افراد مهم و موثر زندگی به ویژه همسر و فرزندان خود را شناسایی کنیم و به آنها احترام بگذاریم.
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ارزش های شما

ارزش های زیر برای شما به عنوان یک فرد با الگوی رفتاری تسلط گرا و اثر گذار از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند:

قدرت، دستاورد، احترام، صداقت، وفاداری، نظم، استقالل، سخت کوشی، تغر و توسعه مهارت ها.

اگر برخی از ارزش های شما در قسمت باال ذکر نشده است نگران نباشید؛ شما می توانید ارزش های پیشنهادی ما را با توجه به ارزش

های خود، کم یا اضافه کنید. البته در این مورد می توانید از مشاوران مجرب و کارشناسان معرفی شده در وب سایت ما کمک بگیرید.

هوش هیجانی و نقش آن در تصمیم گیری

هوش هیجانی یا به اختصار EQ یا EI تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیم های شما دارد. مطالعات علمی نشان می دهند که افراد دارای

هوش منطقی زبانی باال و هوش هیجانی پان، تصمیم های نادرست بسیار زیادی را در زندگی خود می گیرند که این امر بسیاری از

دست آوردهای آنها را از بین می برد. هوش هیجانی از ابعاد و شاخص های مختلفی تشکلیل شده است که تا حد زیادی از طریق

آزمون های معتبر علمی قابل سنجش می باشند. پیشنهاد می کنیم برای ارزیابی هوش هیجانی خود از گزارش مورد تاد و معرفی شده

در وب سایت ما استفاده کنید و در این زمینه از مشاوران و کارشناسان باتجربه ما کمک بگیرید.

تصمیم گیری

شما با توجه به داشتن الگوی تسلط گرا و تاثیرگذار، قدرت خطرپذیری باالیی در تصمیم گیری های خود دارید. همیشه مستندات،

قراردادها و موارد مشابه را پیش از امضا کردن به دقت بخوانید و جزئیات مهم را به دیگران واگذار نکنید. شما مباحث کلی و فرصت ها

را به خوبی شناسایی می کنید اما نقطه آسیب پذیری شما، عدم توجه کافی به جزئیات می باشد. تالش کنید تا فعالیت های خود را

مستندسازی کنید و نسبت به جزئیات کلیدی و مهم حساس باشید. در هنگام ارزیابی زمان و منابع موردنیاز برای انجام کارها، ممکن

است به علت اعتماد به نفس باال و عجله و توجه کمتر به جزئیات، میزان زمان و منابع را کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی ارزیابی کنید.

بهتر است به واقعیت ها، داده ها و مباحث تحلیلی و آماری بیشتر توجه کنید. قبل از تصمیم گیری نهایی خود بهتر است با الگوهای

رفتاریcs ، HIGH c و dc به شرط برخورداری از هوش هیجانی باال و دانش و تجربه کافی، مشورت کنید و جنبه های پنهان و نقاط

آسیپ پذیر را شناسایی کرده و ضمن دریافت تحلیل های عمیق تر، کیفیت تصمیم گیری خود را به شکل آگاهانه افزایش دهید.
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رمز موفقيت

تمرکز کنید.

با افراد منطقی و محتاط مشورت کنید.

استراحت و آرامش بیشتری داشته باشید.

هزینه ها را مدیریت کنید.

واقع گرایی خود را بیشتر کنید.

احساسات خود را بیان کنید.

زمان بیشتری را با خانواده خود صرف کنید.

بر روی جزئیات کارها بیشتر تمرکز کنید.

هیجانات خود را کنترل کنید.

برنامه ریزی دقیق داشته باشید.

در تصمیم گیری ها عجله نکنید.

به داده های آماری و تحلیل ها توجه کنید.

چندیدن کار را همزمان انجام ندهید.

در کارها توقف و بازنگری داشته باشید.

DI دانش و مهارت های آموزشی الزم جهت بهبود عملکرد افراد دارای الگوی

کار تیمی

هوش هیجانی

مدیریت هزینه ها

نقد و بررسی

تفکر انتقادی

مهارت های زندگی

هنر خوب دیدن

حل مسئله

اخالق حرفه ای

برندسازی شخصی

نحوه انجام درست یک کار در یک زمان مشخص

مدیریت زمان و برنامه ریزی

تمرکز

هدف گذاری

برنامه ریزی برای آینده

هنر خوب گوش کردن

کاهش سرعت زندگی و افزایش کیفیت آن

دقیق شدن بر روی جزئیات

رفتارشناسی و ارتباطات

مربی گری و هدایت

آزاد کردن ذهن

توقف آگاهانه کارها برای استراحت بیشتر
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DI برای افراد با الگوی C و الیه قانون گرایی S نحوه تقویت الیه ثبات گرایی

تقویت کارآیی و تعدیل الیه ها و ابعاد رفتاری، یکی از حرفه ای ترین بخش های مدل دیسک است که نیازمند تخصص و تجربه بسیار

باالیی می باشد. پیشنهاد می شود برای تعدیل الیه های رفتاری خود از متخصصین دیسک و مربیان معرفی شده در وب سایت ما

کمک بگیرید.

از جمله "بررسی جرئیات در کارها رمز موفقیت

است" زیاد استفاده کنید.

از اصطالح "کار تیمی" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "انعطاف پذیری" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "حمایت" زیاد استفاده کنید.

از جمله "مطابق با یک نقشه و چارچوب عمل

کردن رمز موفیقت است" زیاد استفاده کنید.

از کلمات "استاندارد و چارچوب" زیاد استفاده

کنید.

از کلمه "آرامش" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "قوانین" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "ساختار" زیاد استفاده کنید.

از جمله "موفقیت در دانستن جزئیات است" زیاد

استفاده کنید.

از عبارت "هدف مندی و برنامه ریزی دقیق در

کارها" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "چارچوب" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "نظم" زیاد استفاده کنید.

از کلمات "نقد و بررسی" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "وفاداری" زیاد استفاده کنید.

از جمله "داشتن هدف کاری را توجیه نمی کند"

زیاد استفاده کنید.

از عبارت "زمان گذاشتن برای خانواده" زیاد

استفاده کنید.

از کلمه "مدارا" زیاد استفاده کنید.

از عبارت "شیوایی کالم" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "همدلی" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "صبوری" زیاد استفاده کنید.

از عبارت "عمیق تر شدن" زیاد استفاده کنید.

از عبارت "رضایت از داشته ها" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "تمرکز" زیاد استفاده کنید.

از جمله "لذت بردن از داشته ها هنر است" بیشتر استفاده کنید.

از جمله "بررسی مجدد کارها خیلی مهم است" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "آینده نگری" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "استراتژیک" زیاد استفاده کنید.

از جمله "ما نیازمند هستیم مسیر رسیدن به نتیجه را دوباره بررسی کنیم و

مشکالت و موانع پیش رو را دقیق تر شناسایی کنیم" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "زمان بندی دقیق" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "سیستم" زیاد استفاده کنید.

از کلمه "آرامش و صبر" زیاد استفاده کنید.

از جمله "توجه به احساسات و نیازهای دیگران مهم است" زیاد استفاده

کنید.

از کلمه "استراحت" زیاد استفاده کنید.

از عبارت "انجام دادن یک کار در یک زمان مشخص" زیاد استفاده کنید.
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توضیح مدل دیسک

تیپ رفتاری به معنای زبان رفتار قابل مشاهدهی افراد است.

الگوی رفتاری یک فرد، اطالعات زیادی را دربارهي نحوه ایجاد انگیزه در او، محیط مورد عالقه، بزرگترین ترسها و نحوه

ارتباط وی با دیگران و انتظار او از نوع رفتار دیگران به ما ارائه میدهد.

اگر زمانی را صرف مشاهده مردم و رفتار آنها در موقعیتهای مختلف نمائید، شیوهی رفتاری آنها را در عمل درک خواهید کرد.

شما در طول روز، الگوهای متفاوتی از رفتارها را مشاهده میکنید.

در طول روز، با تیپهای شخصیتی مختلفی روبهرو میشوید که در رفتار و تصمیمگیری شما تاثیر میگذارند. با دیدن دوستان،

اعضای خانواده و همکاران، متوجه میشوید که شخصیتهای گوناگونی در مقابل شما قرار دارند؛ پس به افرادی که

میشناسید فکر کنید.

1ـ آیا میتوانید فردی را تصور کنید که قاطع، روراست و هدفمحور است؟ برخی از افراد دارای شخصیتی محکم، روراست،

بااراده و عجول هستند.

اینگونه افراد نمونهای از شخصیت غالب نوع «D» هستند.

2ـ آیا میتوانید فرد شوخطبع و مهربانی را تصور کنید که با دیگران رابطه اجتماعی بسیار خوبی دارد؟ برخی از افراد دارای

شخصیتی خوشبین، مهربان، پرحرف و خوشسخن هستند.

اینگونه افراد نمونهای از شخصیت غالب نوع « I » هستند.

3ـ آیا فردی را میشناسید که به سخنان شما بادقت گوش دهد و در کارهای تیمی بسیار موفق باشد؟ برخی از افراد دارای

شخصیتی متین، صبور، ثابتقدم، وفادار و به دنبال انجام کارها هستند.

اینگونه افراد نمونهای از شخصیت غالب نوع «S » هستند.

4ـ آیا فردی را میشناسید که توانایی جمعآوری واقعیات و جزئیات را دارد و تمام فعالیتهایش را بادقت انجام میدهد؟

برخی از افراد دارای شخصیتی جزئینگر، حساس، تحلیلکننده و خوددار هستند.

اینگونه افراد نمونهای از شخصیت غالب نوع « C » هستند.
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شناخت تیپ رفتاری افراد به شما کمک میکند تا با آنها بهتر صحبت کنید.

ارتباط و گفتگو با افرادی که آنها را نمیشناسید بسیار دشوار است. در چنین شرایطی ممکن است دچار سوءتفاهم در تفسیر

رفتار و گفتار دیگران شوید. گاهی اوقات در برخورد با کسانیکه شخصیت متفاوتی نسبت به شما دارند دچار سردرگمی

میشوید. اگر نوع شخصیت افراد را بشناسید، بهتر میتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید.

برقراری ارتباط موثر با دیگران، بسیار آسان است. اگر مخاطب شما شخصی رک و روراست است، در برخورد با او رک و

روراست باشید. اگر میخواهید با فردی مهربان و خوشبین ارتباط برقرار کنید، با او مهربان و خوشبینانه برخورد کنید. اگر

میخواهید یک فرد صبور و متین شما را درک کند، در برخورد با او صبور و متین باشید. اگر میخواهید درگیریهای خود را با

یک فرد دقیق و تحلیلگر کمتر کنید، در رفتار با او دقیق و تحلیلگر باشید. توجه کنید که شما باید شخصیت انعطافپذیری را

از خود نشان دهید. قبل از اینکه بتوانید رفتار خود را با شخصیت فرد دیگری سازگار کنید، باید آن شخص را مدتی زیر نظر

بگیرید تا از این طریق بتوانید نحوه تعامالت، نشانههای کالمی و زبان بدن وی را در محل زندگی و محیط کار درک کنید.

شناخت تیپ شخصیتی افراد به شما کمک میکند تا به درگیریهای خود پایان دهید و مانع از بروز آنها شوید.
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هنگامیکه علت انجام کار یا دلیل صحبتهای یک فرد را بدانید، واکنش منفی کمتری نسبت به وی نشان خواهید داد.

آگاهی از انگیزهی رفتار فرد به شما این اجازه را میدهد تا مانع از بروز مشکالت احتمالی شوید. به عنوان مثال، فرض کنید با

دوستان خود برای صرف شام و رفتن به سینما همراه شدهاید و در تمام این مدت، یکی از دوستان شما برای جمع

تصمیمگیری میکند اما شما ترجیح میدهید که نظر تمامی نفرات در تصمیمگیریها دخیل باشد. در واقع برای شما مهم

نیست که به طور مثال کجا غذا میخورید و یا چه فیلمی میبینید؛ شما فقط به دنبال این هستید که از بودن در کنار دوستان

خود لذت ببرید. در چنین مواقعی اگر بدانید که فرد تصمیمگیرنده دارای شخصیت نوع (High D) و شما دارای شخصیت نوع

High) هستید، میتوانید انتظارات خود را متناسب با شرایط مختلف تنظیم کنید. در هر صورت، رفتار یک شخصیت (High I)

D) بگونهای خواهد بود که به طور طبیعی از یک شخصیت نوع (High D) انتظار میرود.

شناخت تیپهای شخصیتی مختلف به شما کمک میکند تا تفاوتهای دیگران را بهتر درک کنید.

شما میدانید که هر فرد دارای رفتار و شخصیت خاص خود میباشد اما در برخی از موارد به دلیل عدم تطبیق شیوههای

ارتباطی، در برخورد با آنها دچار آشفتگی میشوید. ممکن است دوست شما شخصیتی تحلیلگر داشته باشد و بخواهد تمامی

DC حقایق را بداند اما شما از او انتظار دارید که فقط به شما و نظر شما اهمیت دهد؛ پس اگر بدانید که او شخصیت نوع

دارد و شما شخصیت نوع IS دارید، طبیعتا از او انتظار زیادی نخواهید داشت. با دانستن چنین موضوعی، شما میتوانید نوع

شخصیت او را بهتر درک کنید و به آن احترام بگذارید، سپس مسائل موردنظر خود را برای وی مطرح نمائید.
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چرا آگاهی از نوع شخصیت افراد اهمیت دارد؟

شناخت تیپهای شخصیتی موجب مقبولیت و تاثیر مثبت شما بر دیگران میشود

در تعامل با دیگران، میزان مقبولیت و تاثیرگذاری شما افزایش یا کاهش مییابد. آیا تا به حال با شخصی برخورد داشتهاید

که به صورت دائم در مورد خود و مسایل مربوط به خودش صحبت کند؟ شما معموال در هنگام رویارویی با این فرد، مسیر

خود را تغر داده و از او دوری میکنید چون رفتار این شخص موجب کاهش مقبولیت وی در نزد شما شده است. به صورت

معکوس، اشتیاق شما برای دیدار یک شخص خاص و تمایل به معاشرت بیشتر با او، بیانگر مقبولیت وی در نزد شماست. شما

با دانستن تیپ شخصیتی یک فرد میتوانید به سرعت مقبولیت خود را افزایش دهید و با سازگار شدن با الگوی شخصیتی

فرد موردنظر، نفوذ بیشتری در وی داشته باشید.

در تصویر زیر خالصهای از مدل DISC را مشاهده میکنید که در آن، افراد به چهار گروه مختلف تقسیم و ویژگیهای رفتاری هر

I و D الیه به طور مختصر بیان شده است. به صورت کلی افرادی که در این مدل دارای سطح باالیی از الیههای رفتاری

میباشند در دسته برونگرا و افرادی که دارای سطح باالیی از الیههای رفتاریC و S هستند در دسته درونگرا قرار میگیرند؛

همچنین میزان برونگرایی و درونگرایی نیز با توجه به درصد یا اندازه هرکدام از الیههای ارائه شده در گزارش، مشخص شده

است.

از سوی دیگر افرادی که دارای سطح باالیی از الیههای رفتاری D و C میباشند در دسته افراد منطقی، کارمحور و وظیفهشناس

و در نقطه مقابل افرادی که دارای سطح باالیی از الیه های رفتاری I و S هستند در دسته افراد احساسی، مردممحور و باثبات

قرار میگیرند. میزان احساس و منطق نیز همچون برونگرایی و درونگرایی در تمامی افراد وجود دارد که در گزارش به صورت

طیف مشخص شده است.
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تمایالت این افراد شامل موارد ذیل است :

حصول نتیجه در اسرع وقت

فعال کردن افراد و کارها

چالش پذیری و مقابله با مشکالت

اتخاذ تصمیم در اسرع وقت

جویا شدن از وضع موجود

کسب قدرت

مدیریت نمودن مشکالت

حل مشکالت

با مردم در تماس باشند.

تاثیرات مطلوب بر محیط داشته باشند.

بلیغ و فصیح باشند.

محیطی با انگیزه و شاد ایجاد نمایند.

شور و شوق و اشتیاق ایجاد نمایند.

مردم را سرگرم کنند.

نگاه خوش بینانه به افراد و شرایط داشته باشند.

در گروه ها مشارکت نمایند.

پایبندی به دستورالعمل های کلیدی و استانداردها

تمرکز بر جزئیات کلیدی

تحلیل گرانه فکر کردن ، ارزیابی عقاید موافق و مخالف

سیاست مدارانه رفتار کردن با مردم

به کارگیری رویکردهای هوشمندانه و غیر مستقیم در

برخورد ها و درگیری ها

کنترل بر انجام دقیق امور

تحلیل منتقدانه کارها

به کارگیری روش های نظام مند در شرایط و فعالیت

های گوناگون

با آهنگی ثابت و قابل پیش بینی کارهای خود را انجام

دهند

در انجام کارها صبور و شکیبا باشند

مهارت های خاص خود را گسترش دهند.

به دیگران کمک نمایند.

وفاداری یک اصل باشد.

شنونده ای خوب باشند.

با افراد هیجان زده کنار بیایند.

محیط کاری هماهنگ و با ثبات ایجاد نمایند.
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این افراد طالب محیطی هستند که در آن :

اقتدار و اختیار باشد

شهرت ، اعتبار و دارای چالش باشد

فرصت هایی برای ایجاد دستاوردهای فردی وجود

داشته باشد

گستره وسیع عملیاتی وجود داشته باشد

جواب ها ُرک و صریح بیان شود

فرصت هایی برای پیشرفت فراهم باشد

کنترل و نظارت نباشد

فعالیت های جدید و متنوع زیادی باشد

شناخت اجتماعی و عامه پسند وجود داشته باشد.

شناخت عمومی از توانایی ها باشد.

آزادی بیان وجود داشته باشد

ارتباطات دموکراتیک و مردمی باشد.

محیط فارغ از کنترل و پردختن به جزئیات بوده و

همچنین فرصت هایی جهت بیان پیشنهادات باشد.

فرصت هایی برای مربی گری و مشاوره باشد.

شرایط کاری مطلوب حاکم باشد.

انتظارات از عملکرد آنان به وضوح تعن شده باشد.

کیفیت و دقت اهمیت داشته باشد.

جو فعال و جدی حاکم باشد.

فرصت هایی برای نشان دادن مهارت ها موجود باشد.

عواملی که روی عملکرد آن ها تاثیر می گذارد کنترل

شود.

فرصت برای پرسیدن «چراها» فراهم گردد و شناخت

مهارت ها و دستاوردها عملی باشد.

شرایط موجود حفظ شود مگر آن که دالیلی برای تغیر

وجود داشته باشد.

روال روزمره و قابل پیش بینی حاکم باشد.

عملکردشان مقبول واقع شود.

حداقل اشتباه را داشته باشند.

از افراد خالصانه قدردانی شود.

گروهی آن ها را بشناسند.

روند کار استاندارد باشد.

برخوردها و درگیری ها کم باشد.
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این اشخاص به افرادی با خصوصیات ذیل احتیاج دارند که :

نظرات موافق و مخالف را بسنجند.

خطر را در نظر گیرند و محسابه کنند.

جانب احتیاط را داشته باشند.

یک محیط قابل پیش بینی طرح ریزی کنند.

به دنبال واقعیات باشند.

قبل از تصمیم گیری آنرا بسنجند.

نیازهای دیگران را شناسایی کنند.

روی کارها تمرکز کنند.

دنبال واقعیات باشند

ُرک و صریح سخن بگویند.

برای صداقت احترام قائل شوند.

روش های نظام مند را توسعه دهند.

ترجیح دهند به جای افراد با عوامل سرو کار داشته

باشند.

دارای رویکرد منطقی باشند.

کار را شخصا تا پایان تعقیب نمایند.

کارهای مهم را واگذار کنند.

سریع تصمیم گیرند.

از خط مشی ها فقط به عنوان رهنمود استفاده کنند.

با مخالفت ها مصالحه کنند.

شغل های فاقد محبوبیت را مشخص کنند.

مباحث را شروع و آن ها را پیش برند.

افراد را به کار گروهی ترغیب کنند.

واکنش سریع در برابر تغرات غیر مترقبه نشان دهند.

نسبت به ایرادات وظایف محوله واکنش نشان می

دهند.

در بیش از یک مورد از مسائل درگیر باشند.

خود ارتقاء باشند.

جهت تغرات به دیگران فشار آورند.

در محیط غیر قابل پیش بینی به راحتی کار کنند.

در اولویت بندی کارها کمک نمایند.

در روش های کاری منعطف باشند.
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برای موثرتر بودن ، این افراد نیاز دارند که :

کارهای سخت به آن ها واگذار شود.

درک کنند دیگران به آن ها نیاز دارند.

فنون و روش ها را بر اساس تجربیات عملی پایه گذاری

کنند.

هر از گاهی شوک هایی را دریافت کنند.

گروه آن ها را بشناسد.

دالیل خود را برای نتایج بیان کنند.

از عوامل باز دارنده موجود آگاه شوند.

اگر C یا S پان دارند زمان را کنترل کنند.

تصمیمات هدف مند بگیرند.

از تجربه عملی مدیریت استفاده کنند.

واقع بینانه تر افراد را ارزیابی نمایند

اولویت ها و ضرب العجل ها را در نظر بگیرند.

اگر D پان دارند با افراد قاطع تر برخورد نمایند.

با دقت برنامه ریزی کنند.

اهداف و توضیحات کار محوله را دقیق بدانند.

برنامه ریزی جهت ارزیابی عملکردشان داشته باشند.

بازخورد اختصاصی را از عملکرد خویش دریافت کنند.

به ارزش های فردی به اندازه میزان دستاوردهای شان

احترام گذارند.

میزان تحمل شان را در برخوردها و درگیرها باال ببرند.

قبل از تغرات با شرایط همراه شوند.

به ارزش فرد اعتبار داده شود.

بدانند تالش شخصی به چه میزان در تالش گروهی

سهیم است.

همکارانی با شایستگی ها و صداقت مشابه داشته

باشند.

خالقیت شان مورد تشویق قرار گیرد.
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برای افزایش سازگاری رفتاری نیاز دارند که :

گوش کردن فعال را تقویت نمایند.
ریلکس بودن را تمرین نمایند.

صبوری ، فروتنی ، حساسیت به احساسات دیگران و
همدلی را تمرین نمایند.

جهت نتیجه گیری بهتر، مطالب را بیشتر تبن و
توضیح دهند.

با احتیاط و دقت بیشترعمل نمایند ( در تصمیم گیری
صبورتر باشند و مشورت بگیرند )
هویت خود را گروه تعریف کنند

از محدودیت های موجود آگاه باشند
تعارف کردن را در کالم جاری کنند

مدیریت زمان را بیاموزند و انجام دهند.

هیجانات خود را مدیریت نمایند.

افکار خود را هدفمند تر کنند .

زمان بیشتری را جهت بررسی ، تائید صحت مطالب ،

مشخص کردن و سازماندهی امور صرف نمایند.

قول ها و تعهدات نسبت به خود و دیگران را دنبال

کنند.

تمرکز بیشتری بر روی کارها داشته باشند.

رویکرد منطقی تر به مسائل داشته باشند.

بر روی اتمام و نتیجه کارها بیشتر از شروع کارهای

جدید تمرکز کنند

به شکل باز و آشکارا نگرانی های خود را نشان بدهند و

به دیگران احترام بگذارند.

تالش کنند گاهی از روش های میان بر استفاده کنند و

زمان را ذخیره کنند

آمادگی بیشتر برای تغر و عدم سازماندهی داشته

باشند.

پروژه های جدید را آغاز نمایند.

با مخالفت ها مصالحه کنند.

از سیاست ها بیشتر از قوانین به عنوان دستورالعمل

استفاده کنند .

برخی از اوقات توانایی نه گفتن داشته باشند.

برای اتمام کارها بدون اینکه خیلی حساس باشند تالش

کنند.

برخی کارها را به دیگران تفویض کنند.

برای تغرات الزم در فرآیندها و یا فعالیتهای روتین

پذیرش بیشتری داشته باشند.

احساسات و افکار خود را به افراد مناسب بیان کنند.
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خالصه اطالعات پرونده شما

DI : الگوی شما

6432

محمد مرادی نام و نام خانوادگی :

1351 تاریخ تولد

مرد جنسیت

کارافرینی رشته تحصیلی

دکتر و باالتر میزان تحصیالت

مدیرعامل شغل

+O گروه خونی

96 وزن

184 قد

متاهل وضعیت تاهل

09123599487 شماره تماس

mbm.moradi@gmail.com ایمیل

BMI وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر قد بر حسب متر به توان 2 32 : BMI

شما میتوانید عدد بدست آمده از فرمول باال را با جدول زیر مقایسه کنید :

کمتر از 5/18 = کمبود وزن | BMI بین 5/18 تا 9/24= طبیعی | BMI بین 25 تا 9/29= اضافه وزن | BMI برابر 30 و بیشتر
= چاق

جدول مقایسهای BMI مطلوب برای گروههای سنی مختلف : 21
BMI 21 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 17 تا 19

BMI 22 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 19 تا 24
BMI 23 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 24 تا 34
BMI 24 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 34 تا 44
BMI 25 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 44 تا 54
BMI 26 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 54 تا 64


