
  

 
 

                                                 

1397-10-19 

 نمونه  نمونه ای
 



  

 

2 
 

 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 :فهرست مطالب

 شماره صفحه                                                                                                                                                                 فصل اول:

 3............................................................................................................................مروری کلی بر مطالب -مقدمه 

 3............................................................................................................................................تاریخچه مدل دیسک 

 4........................................................................................................... از دو منظر پایه های اصلی مدل دیسک

 disc .........................................................................................................................................7 شاخص 4تعریف 

 فصل دوم:
 8................................................................................................... نموداردیسک چند منظوره شما و تفسیر آن

 10....................................................................................................................................شما discترین بُعد اصلی

 11.....................................................................................................................................نمونه الگوی رفتاری شما

 :فصل سوم
 13.................................................................................چگونه عوامل موفقیت شما باعث شکستتان می شود؟

 13 .....................................................................................................ای از عوامل شکست هر مدل رفتارینمونه

 14...........................................................سبک رفتاری را بیشتر بشناسیدهای چهار توانمندیها و محدودیت

 16....................................................................................توانمندیهای شما و نتایج استفاده بیش از حد از آنها

 فصل چهارم:
 21................................................................................... های فرد در محیط کاردیدگاه انگیزه، عادات کاری و

 24..................................برنامه عملیاتی  برای بهبود عملکرد افراد بر اساس چهار شاخص رفتاری دیسک

  26..........................................................................................................توانید راحتتر کار کنید؟با چه کسی می

 27..........................................................................................................بهترین فرد مکمل شما چه کسی است؟

 پنجم:فصل 
 28.......................................................................................................................................کلید طالیی ارتباط مؤثر

  29...........................................................................................چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با هر مدل رفتاری
  



  

 

3 
 

 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

  1فصل 

 مروری کلی بر مطالب  –مقدمه 

 16و  discشاخص اولیه مدل دیسک  4عادات کاری و ... خود بر پایه  ،هاها، انگیزهها، دیدگاهشما در این گزارش از توانمندیها، محدودیت

نمونه الگوی رفتاری آگاه خواهید شد. سپس درمی یابید که چگونه این توانمندیها از یک سو باعث موفقیت شما در محیط کار و زندگی 

 آموزید که چگونه تفاوتهای رفتاری میشوند. همچنین با چنین شناختی از سبکشوند و از سوی دیگر چگونه سبب شکست شما میمی

رقرار های رفتاری مختلف برسمیت بشناسید و چگونه تعامل و ارتباط مؤثرتری با افراد مختلف با سبکطور واقعی بهموجود بین افراد را به

 تر و کارآمدتری در کار، زندگی و جامعه باشید.تبع آن فرد موفقکنید بطوری که بتوانید از ارتباطات خود لذت ببرید و به

می باشد، در دنیا با اقبال خیره کننده ای روبرو شده است و اکثر افراد با ملیتها، زبانها  ی مارستنامروزه این مدل که بر مبنای تحقیقات آقا

 و فرهنگهای مختلف از آن برای این منظور استفاده می کنند. 

 زارش از چهار فصل تشکیل شده است:این گ

 پردازد. هارسبک رفتاری میهای اصلی مدل دیسک و تعاریف چفصل اول به مقدمه، تاریخچه مدل دیسک، پایه

آموزید که چگونه این نمودار را عد رفتاری خود آگاه می کند و سپس میفصل دوم شما را از نتیجه نمودار شخصی دیسک و اصلی ترین بُ

 پردازیم. تفسیر کنید. در انتهای فصل دوم به توضیح الگوی رفتاری شما می

اینکه چگونه از این توانمندیها به بهترین نحو استفاده کنید تا موفقیت شما را در کار  و کندیمبه مهمترین نقاط قوّت  شما اشاره  فصل سوم

ید تواند شد و چگونه مینها سبب شکست شما در محیط کار و زندگی خواهو زندگی رقم بزند و در عین حال در چه جاهایی همین توانمندی

 را افزایش دهید.  با استفاده بهینه از این توانمندیها اثربخشی خود

برنامه به یک آموزید که چگونه می توان پردازد و سپس میهای شما میها، عادات کاری و دیدگاهفصل چهارم ابتدا به توضیح انگیزه

که  شوددست یافت . در ادامه این فصل توضیح داده می بر اساس چهار شاخص رفتاری دیسک عملیاتی برای بهبود عملکرد افراد

 توانید راحتتر کار کنید و بهترین فرد مکمل شما چه کسی است. سی میبا چه ک

 پردازد. فصل پنجم به توضیحاتی راجع به کلید طالیی ارتباط مؤثر و چگونگی برقراری ارتباط  با هر چهار سبک رفتاری می

توانید قبل از خواندن کل گزارش تمایل میتوضیح داده شده است که در صورت  11 تا 9صفحات اطالعات پایه ای و اولیه شخصی شما در 

 bachma@mqcenter.ir با ایمیل می توانید  ،در صورت نیاز به اطالعات کاملتر در رابطه با این موضوع نگاهی اجمالی به آنها بیاندارید.

 شرکت کنید.  آنههای بین المللی حاصل فرمایید و در کارگا تماس  09903204959یا تلفن  

 دیسک تاریخچه مدل

، روانشناس و فیزیولوژیست (Dr. William Muolton Marston)بذر ابتدایی مدل دیسک از تحقیقات دکتر ویلیام مولتن مارستن 

منتشر کرد و  Emotions of Normal People، نتایج تحقیقات خود را در کتابی بنام  1928گیرد که در سال امریکایی نشأت می

 .نامیممی DISC, DiSC, disc یابعداً مبنایی برای بوجود آمدن مدلی شد که امروزه ارزیابی دیسک 

دهند. این چهار ( هیجانات و احساسات خود را از طریق چهار پاسخ اولیه بروز میکتاب خود بیان کرد که افراد عادی )نرمالمارستن در 

شود که هر شخصی، خود را در ارتباط با محیط اطراف خود چگونه درک یجانات، مربوط به این موضوع میپاسخ اولیه از احساسات و ه

محوری ارائه کرد. محور اول نشان دهنده این است که فرد محیط اطراف خود را مطلوب  کند. مارستن درک خود را از طریق یک مدل دومی

طور خاص این دهنده این است که درک شخص از قدرت خود در محیط چگونه است. بهبیند )موافق آن است( یا خیر. محور دوم نشانمی

تر از محیط. با سبک سنگین کردن درک شخصی از این دو بیند یا ضعیفتر از محیط  میکند که آیا شخص خود را قویمحور مشخص می

توصیف  discتواند توسط یکی از چهار سبک رفتاری میمحور با یکدیگر، حالت هیجانی و احساسی هر فرد  محور و مخلوط کردن این دو

   شود.

mailto:bachma@mqcenter.ir
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 نمونه  نمونه ای

 

 1فصل 
 

 پایه های اصلی مدل دیسک )منظر اول(

 

 کنندبراساس مدل مارستن: افراد به دو طریق محیط را درک می

  
 
 
 

   

  بیندنامطلوب میمحیط را                                                      بیندمحیط را مطلوب می     
 
 
 
 
 

 

 

 

 کنندبراساس مدل مارستن: افراد به دو طریق خود را نسبت به محیط درک می

 

 بینندتر از محیط میخود را قوی
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 

 بیندتر از محیط میخود را ضعیف
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 نمونه  نمونه ای

 

 1فصل 
 

 محیطمخلوط درک خود و 

 

 بیندتر از محیط میخود را قوی

 
 
 
 
 
 

 بیندمحیط را نامطلوب می                                               بیندمحیط را مطلوب می        

 
 
 
 
 
 

 بیندتر از محیط میخود را ضعیف

 

 

 

 تعاریف چهار سبک رفتاری با توجه به توضیحات باال

 

 بیندمیتر از محیط خود را قوی

 
 
 
 
 

 بیندمحیط را نامطلوب می                                                    بیند  محیط را مطلوب می     
 
 
 
 

 

 

 بیندتر از محیط میخود را ضعیف

 

d              i 

 
c             s 
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 

 1فصل 
 

 

 تعریف چهار سبک رفتاری )منظر دوم(

 

  گوکالعمل و رُ سریع

 
 

 
 

 پرسشگر و شکاک                                                            گرم و پذیرنده                    
 
 

 

   

 

 محتاط و متفکر و باتأمل
 

 

 

 

رود. گویی به سمت محتاط، متفکر و باتأمل بودن میالعمل، پرتحرک و رککنید محور عمودی از سریعهمانطور که در شکل باال مالحظه می

های دهد. افرادی که در منتهی الیه شمالی محور قرار دارند )مانند سبکاین محور میزان فعالیت بیرونی و قاطعیت و جسارت فرد را نشان می

d  وi پذیری هستند. ضمن اینکه در بینند. در نتیجه آنها جسارت بیشتری دارند و افراد ریسک( خود را قدرتمندتر از محیط اطراف می

تر از ( خودشان را ضعیفsو  cهای ها اعتماد به نفس بیشتری دارند. آنهایی که در منتهی الیه جنوبی محور قرار دارند )مانند سبکپروژه

 نند. های موجود کار کدهند و بیشتر تمایل دارند که در محدوده ضابطهنابراین خود را بیشتر با شرایط کنونی وفق میبینند بمحیط می

( به  cو  dرود. آنهایی که در بخش غربی مدل قرار دارند )الگوهای محور افقی از پرسشگری و شکاک بودن به سمت گرم و مقبول بودن می

ها و افراد جدید مشکوک هستند. افراد با ها نسبت به ایدهبینند. این سبکشان مقاوم و نامطلوب میاحتمال زیاد محیط را نسبت به نیازهای

کنند. آنهایی که در بخش شرقی مدل قرار دارند )مانند طلب توصیف میمعموالً خود را پرسشگر و چالش cو  dترکیبی از سبکهای رفتاری 

 شانبه همین دلیل به محیط "بینند.محیط را همسو با تمایالت خود می"اند که طور مرسوم اینگونه توصیف شده( بهiو  sهای سبک

 گرایش دارند که خود را خوشرو، بشاش، مهربان، حامی و پذیرنده توصیف کنند. s و  iکنند. افراد با ترکیبی از سبکهای رفتاری اطمینان می

  

 

d              i 

 
c             s 
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 نمونه  نمونه ای

 

 1فصل 
 discشاخص  4یف تعر

 

افرادی  قوی، محکم، مصمم و باانگیزه برای موفقیت هستند. آنها معموالً عقاید راسخی در مورد نحوه : dیا  (dominance)افراد باتسلط 

پرخاشگر، بااراده و اند، حداقل در مورد عقایدشان رک هستند. آنها اغلب خود را پردهتعارف و بیانجام کارها دارند و اگر نگوییم خیلی بی

 کنند.پرتوقع توصیف می

های جدید برای سرعت در جستجوی فرصتمند، سرحال و شاد هستند. آنها بهافرادی  مشتاق، عالقه :iیا  (influence)افراد تأثیرگذار 

 ق و خویی مثبت است.کنند. این سبک، ترکیبی از سطح باالی انرژی با خلایجاد روابط اجتماعی هستند و عموماً زیاد صحبت می

صبر  افرادی نجیب، همراه و مددکار هستند. آنها در رابطه با نیازهای دیگران بسیار بامالحظه هستند و :sیا (steadiness) افراد باثبات 

 کنند محیطی اطراف خود بوجود آورند که ثابت، پایدار و هماهنگ باشد.دهند. آنها تالش میفراوانی از خود نشان می

دقت کار قائلند  گر و خوددار هستند. آنها ارزش بسیار زیادی برای صحت وافرادی تحلیل: cیا  )conscientiousness( وظیفه شناس افراد

ید شود، در حالی که آنها تأکترین سطح خود اعمال میگیرند. رویکرد احساسی و هیجانی آنها در پایینمند در کار پیشه میو رویکردی نظام

 دلیل دارند. ارائه منطق و زیادی بر
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 2فصل 
 شما چند منظوره دیسک نمودار

 

دیسک  ترین ابعادتان به پرسشنامه تهیه شده است. آن را بخوانید تا از اصلیهایشماست که بر اساس پاسخچند منظوره این نمودار دیسک 

 تان آگاه شوید.ت و ضعف و نمونه الگوی رفتاریخود، نقاط قوّ

 

  گرا کمالالگوی 
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 2فصل 
 چند منظوره دیسک تفسیر نمودار

  

 :  باال الزم است موارد ذیل را در نظر داشته باشید چند منظوره برای تفسیر نمودار دیسک

نمونه الگوی رفتاری آن وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ بهترین و بدترینی  16هیچگونه ارجحیتی بین چهار شاخص رفتاری دیسک و  -1

شوند ها هستند که در یکجا بیشتر و در جایی دیگر کمتر مؤثر واقع میوجود ندارد. همه افراد دارای یکسری توانمندیها و یکسری محدودیت

 و همه ما مخلوطی از این چهار شاخص رفتاری هستیم.

( در سمت چپ نمودار تشکیل شده است. قسمتها 100تا  1شدت )از 100و  ( در سمت راست نمودار9تا  0)از قسمت  10از این نمودار  -2

 می باشد و شدت نیز بیان گر حد آن شاخص در آن قسمت می باشد. گر مکان شاخصهای دیسک شما در نمودار بیان

 d, i , s, c ترتیب نمایانگر چهار شاخص رفتاریکنید که بهو زرد مشاهده میهای سبز، قرمز، آبی در نمودار باال چهار دایره با رنگ -3

 آنها را در گوشه ذهن خود داشته باشید. برای این منظور به توضیحات تکمیلی زیر توجه فرمایید. تعاریف  هستند از این رو الزم است

گر، بعضاً خشک، بدنبال کسب نتایج، بدنبال حل مشکالت، افراد کنترل العمل، قاطع،افراد برون گرا، کلی نگر، رک، سریع)باتسلط(:  dافراد 

 گذرد.بدانند در حوزه اختیارشان چه می رندمایل داافرادی که ت

ی، دارای سرعت برقراری ارتباطات باال ژبین، احساساتی، پرانربرخورد، خوشنگر، معاشرتی، خوشافراد برون گرا، کلی)تأثیرگذار(:  iافراد 

 کننده ارتباطات( )شروع

، پذیرنده خوب ارتباطات در صورت نیاز به دنبال تغییرات می روندصادق، مورد اعتماد، نگر، صبور، افراد درون گرا، جزئی)باثبات(:  sافراد 

 باشند.سنگ صبورهای سازمان میبه نوعی هستند، شنونده خوبی هستند و 

ها را تا تمایل دارند کار کهنگر مدار، استانداردگرا، بسیار جزئی، مرتب، منظم، دقیق، کیفیتنگرگرا، جزئیافراد درونشناس(: )وظیفه cافراد 

 آل انجام دهند.جایی که امکان دارد بصورت کامل و ایده

قرار می گیرند معرف رفتارهایی هستند  نوار آبی رنگهایی که باالی بینید. شاخصبی رنگ میآنمودار یک نوار   5و  4  هایقسمت بیندر  -4

ه گیرد بیان گر رفتارهایی هستند کقرار می نوار آبی رنگهایی که پایین دهیم. شاخصبیشتر نشان می ،از خودرا  هاکه ما غالباً آن نوع رفتار

 دهیم. ما کمتر آن نوع رفتارها را از خود نشان می

های مربوط رقمی است. این ارقام نمایانگر شماره قسمت 4را می بینید که شبیه یک عدد  ارقامیچند منظوره در پایین نمودار دیسک  -5

 .به هر کدام از شاخصهای دیسک شما است

پذیری کمتری داریم یا انعطاف هاما در آن احتماال گیرند بدین معنی است کهقرار می  9و  8و  7  هایهایی که در قسمتبُعد یا شاخص -6

 .دهیممی بروزالب اوقات از خود غدر و را هم در محیط کار و هم در خارج از محیط کار  رفتارها آن ممکن است بعبارتی 

 ،بصورت اقتضاییعموماً  هادر آن  مااحتماال د بدین معنی است که نگیرقرار می 6و 5و  4و 3 هایهایی که در قسمتیا شاخص بُعد -7

نی یعدهیم. )ی از خود نشان پذیری بیشترها انعطاف در این شاخص ممکن است یا به عبارتیکنیم شرایطی و بر حسب محیط عمل می

 (دهیم.می بروزبرحسب اهمیت موضوع گاهی اوقات بیشتر و گاهی اوقات کمتر آن نوع رفتار را از خودمان 

در محیط کار و خارج از  ما آن نوع رفتار را االاحتمبدین معنی است که د نگیرقرار می 2و  1و  0های هایی که در قسمتیا شاخص بُعد -8

 دهیم.می بروزمحیط کار کمتر از خودمان 

صه انتظار داشته باشید. زمانی که دو شاخ فردباشد عموماً یک نوع رفتار را باید از  نوار آبی رنگی انی که فقط یک شاخصه رفتاری باالزم -9

 نوار آبی رنگرفتاری باالی  رفتاری باالی این قسمت باشد باید انتظار دیدن دو نوع رفتار را از آن فرد داشته باشید و زمانی که سه شاخصه

نوار یا پایین  باالرفتاری شاخص  4ان اینکه هر بایستی انتظار سه نوع رفتار را از فرد مقابل داشته باشید. اما توجه داشته باشید امکمی باشد

 باشد نیست. آبی رنگ
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 2فصل 
 شما   discاصلی ترین بُعد

 

ابعاد  -براساس پاسخ های شما مبنی بر درک تان از محیط و میزان کنترلی که در آن محیط دارید  -نمونه ،  اصلی ترین بُعد یا ابعاد شخصیتی شما  

( است. توضیحات این ابعاد را بخوانید و توجه کنید چگونه این خصوصیات با آن شیوهای که شما خود را  می بنید مطابقت c) ( و وظیفه شناسیsثبات )

 را بخوانید. 14می یابد. آنگاه برای آشنایی با ابعاد دیگر صفحه 
 

 (scثبات و وظیفه شناسی  ) 

 

ت این بدان مفهوم است که این ابعاد با هم الگوی نموداری رفتار شما را تشکیل می دهند که نمونه ، ابعاد اصلی شخصیت شما ثبات و وظیفه شناسی اس

 ما آن را در مرحله سوم این گزارش توضیح خواهیم داد.

 

مل کنند. آنها هر (  ترجیح می دهند به روشی پایدار و قابل پیش بینی بدون ایجاد هر گونه مشکلی ع "های باال s "کسانی که بسیار باثبات هستند  )

ظیفه و جا که هستند مایلند با استفاده از مهارت های تخصصی به دیگران کمک کنند و از اینکه مورد تحسین قرار گیرند لذت می برند. کسانی که در

از هر چیز دقیق باشند (  وقتی در محیطی کار می کنند که کیفیت و صحت ارزشمند است، ترجیح می دهند بیش  "های باال c "شناسی قوی هستند  )

 و روی جزئیات کلیدی تمرکز کنند.

 

های باال مایلند دقیق و منظم باشند و به روش تحلیل گرایانه تصمیم cباال بیشتر بر حفظ ثبات وتصمیم گیری سنجیده تأکید دارند. برعکس،    sافراد با

 می گیرند. 

 

ن اهای  باال به جای آنکه کمکی در جهت تعیین عوامل جدید باشند، با اطمینان کامل به حمایت خود از دیگران ادامه می دهند. زمانی که دیگر sافراد با

 انمشتاق پذیرش چالش های جدید، اولویت های کاری و وظایف دیگر هستند می توان کارهای روزمره را به افراد باثبات واگذار کرد. وظیفه شناس

لذت می برند. احتماالً برای آنها اهمیت دارد که ویژگی های یک مسئله را  قبل از پرداختن به آن  "چرا؟ "متفکرانی تحلیل گر هستند که از پرسیدن 

 بشناسند. وقتی وظیفه ای مشخص است، افراد بسیار وظیفه شناس مایلند از روشی نظام مند برای حل مسئله استفاده کنند. 

 

مکاری افراد وظیفه شناس با دیگران ممکن است آنها خواهان  باالتر بردن سطح تحمل شان در مشاجرات باشند و همچنین خواستار توجه به هنگام ه

تند هس همکارانی هستند که توانایی شروع کردن و پیش بردن بحث ها را دارند و همچنین عقاید جنجال برانگیز را جا می اندازند. کسانی که باثبات

نتیجه آنها  ریلند همکارانی مشابه شایستگی ها و خلوص خود بیابند تا در اعتبار بخشیدن به کمک هایشان در رابطه با سازمان به آنها یاری رسانند و دما

 احساس قدرنشناسی نکنند.

 

 می گیرند تا نمونه الگوی رفتاری شما را تشکیل دهند.  از این گذشته، این ابعاد تعارضی با هم ندارند. جنبه های هر کدام از این ابعاد در کنار هم قرار
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 2فصل 

 نمونه الگوی رفتاری نمونه 
 

ارزیابی  ،توانید فقط با باالترین شاخص رفتاری فردو تأثر دارند و شما نمی های رفتاری روی یکدیگر تأثیرنکته مهم این است که شاخص

نمونه الگوی  16با فواصلی معین،  d, i , s, c در کنار هم قرارگرفتن چهار شاخص بدست آورید. بر همین اساس از اودقیقی از رفتارهای 

نمای  و سپسنمونه الگوی رفتاری شما  توضیحات مربوط به ،گیرد. در قسمت پایینقرار می آنهاکه هر فرد در یکی از می شود  رفتاری ایجاد

 .استآورده شده گانه ی آن  16کلی 

افراد کمال گرا افراد صبور، شنونده، آرام، دقیق، کیفیت مدار و نظام مندی هستند که ترجیح می دهند به روشی پایدار و قابل پیش بینی 

بدون ایجاد هر گونه مشکلی عمل کنند. وقتی در محیطی کار می کنند که کیفیت و صحت ارزشمند است، ترجیح می دهند بیش از هر 

د و روی جزئیات کلیدی تمرکز می کنند. کمال گرایان متفکرانی نظام مند و کارکنانی دقیق هستند که روندی خاص را چیزی دقیق باشن

در زندگی شخصی و کاری خود دنبال می کنند. آنها بسیار وظیفه شناس هستند و در کارهایی که نیازمند توجه و دقت در جزئیات است 

یل به داشتن شرایطی با ثبات و فعالیت های قابل پیش بینی دارند، در محیط های کاری مشخص و پشتکار دارند. از آنجاییکه آن ها تما

شفاف راحت ترند. آنها در رابطه با انتظارات کاری، مقتضیات زمانی و روش های ارزیابی به دنبال جزئیات هستند. کمال گرایان وقتی 

دهند و خویشتن دار و محتاط می شوند. هدف آنها ثبات و پایداری، و دستاورد  احساساتی و هیجانی می شوند قابلیت های خود را نشان می

های قابل پیش بینی است. کمال گرایان برای کسب نتایج، خود و دیگران را با استفاده از استاندارد دقیق می سنجند، در عین حالی که به 

و دقت بر روی دیگران تأثیر می گذارند. از جمله مهم ترین ارزش هایی  روشهای عملی استاندارد مقید هستند. آنها از طریق توجه به جزئیات

که برای سازمان ایجاد می کنند وظیفه شناسی، حفظ استاندارد و کنترل کیفیت است. از جمله مواردی که می تواند باعث شکست کمال 

ین کرده است و همچنین وابستگی فراوان به اشخاص، گرایان شود استفاده بیش از حد از روشهایی است که موفقیتشان را پیش از این تضم

محصوالت و روشهایی است که در گذشته بکار گرفته شده است. کمال گرایان تحت اجبار و فشار سیاستمدارانه رفتار می کنند. ترس و 

بستگی انعطاف پذیری، استقالل در عین وانگرانی آنها از رویارویی و خصومت است. کمالگرایان می توانند اثربخشی خود را با استفاده بیشتر از 

 متقابل به دیگران و خودباوری افزایش دهند.
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 3 فصل
  ؟چگونه عوامل موفقیت شما باعث شکستتان می شوند

 

بنابراین وقتی در انجام کاری قوی هستیم )مانند آنالیز کردن، تاکید کردن، تحت تاثیر قرار دادن یا  .همه ما دوست داریم که موفق باشیم

ها استفاده کنیم. در همین راستا در این قسمت ییهدایت کردن( اغلب در محیط پیرامون خود به دنبال موقعیتهایی می گردیم که از آن توانا

های ذاتی ید که مرتبط با الگوی رفتاری شما است. همچنین درمی یابید که چگونه این تواناییی را کشف می کنتاز گزارش شما نقاط قوّ

ها )توانمندیهای رفتاری شما( ممکن است مانع موفقیت  سبب موفقیت شما شده است ولی شاید از آن مهمتر، شما در می یابید چگونه آن

 شود.نیز فقیت شما شده است می تواند موجب شکست شما شما شوند یا به عبارت ساده تر، چگونه عاملی که باعث مو

یهای ایم، مرهون همان توانمندهایی که تاکنون در تحصیل، کار و زندگی کسب کردههمان طور که می دانید موقعیت کنونی ما و اکثر موفقیت

ر ما شکل در طی زمان د و از محیط ،کل اکتسابیاند و یا تحت تأثیر رفتارهایی است که به شای هستند که از کودکی در ما شکل گرفتهذاتی

ها به تدریج تبدیل به بخشی از باورهای عمیق ما و بخشی از  و در نهایت با تأیید و تشویق دیگران و گرفتن نتایج عالی از آن .اندگرفته

ه ممکن است گاهی اوقات همین تواند درک کند کتوانمندیهای بنیادین ما در زندگی شده است. حال در چنین شرایطی، ذهن ما نمی

شود. در صورتیکه تحقیقات نشان داده است استفاده بیش از حد از این توانمندیها و عدم آگاهی ما از توانمندیها باعث شکست ما در زندگی 

 قوّت  به ما  ضربه بزنند. طحد بهینه استفاده از آنها، سبب می شود تا این نقا

اند. اند، دوماً حد بهینه استفاده از این توانمندیها را در کار و زندگی شناسایی کردهاوالً به توانمندیهای خود آگاهافراد موفق افرادی هستند که 

تان قرار دهیم و زنگ خطرهایی را برای استفاده نابجا و خواهیم برخی از توانمندیهای ذاتی شما را پیش رویاز این رو ما در این بخش می

قّوت شما همیشه پیشرفت و موفقیت شما را در زندگی رقم بزنند و شما از  طوانمندیها برای شما به صدا در آوریم تا نقابیش از حد از این ت

 شما باعث شکست شما شوند. قوّت  طش از پیش، نگذارید تا نقااین پس، بی

 برای درک بهتر شما از این مفهوم مثالهایی آورده شده است. صفحه بعددر 

 

 وامل شکست هر مدل رفتاریای از عنمونه

 
دارند که استفاده بیش از حد از آن ممکن است منجر به دیکتاتوری برای دیگران همواره تمایل به هدایت کردن و تصمیم گرفتن  dافراد  -1

 شود. خودشانو خودرایی 

اده بیش از حد از آن ممکن است باعث شود همواره تمایل به پیشرفت دادن، تشویق کردن و متقاعد کردن دیگران دارند که استف iافراد . 2

 را به اجبار بپذیرد و در نتیجه این پذیرش کوتاه مدت باشد. آنهاکه طرف مقابل نظرات 

برای دوری از تنش و تعارض تمایل به موافقت با دیگران را دارند که استفاده بیش از حد از آن ممکن است منجر به این شود که  sافراد . 3

 چیزی را علی رغم نیازشان بپذیرند و یا وجهه ای از خود ایجاد کنند که همواره موافقند و نظر خاصی ندارند. sافراد 

و در نتیجه عدم  زیادیگرایی تمایل به چک کردن و آنالیز کردن دارند که استفاده بیش از حد از آن ممکن است منجر به کمال c. افراد 4

  فرصت شود. زمان ودادن گیری و از دست تصمیم
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 3 فصل
 .های چهار سبک رفتاری را بیشتر بشناسیدتوانمندیها و محدودیت

 

یکی از ممکن است است، نقاط قوّت شما به عنوان همکار و یا عضوی از یک گروه  dدر صورتیکه باالترین شاخص رفتاری شما 

 باشد:  موارد زیر

 شما تصمیم می گیرید. زمانیکه دیگران نمی توانند تصمیم بگیرند          

 با مسائل و موقعیتهای سخت مقابله می کنید.          

 تغییرات را به عنوان یک چالش شخصی می پذیرید.           

 باعث متمرکز نگهداشتن تیم بر روی کارها می شوید.           

 

 دیگران محدودیت هایی را احساس می کنند زیرا شما : 

 آنها را به نتیجه نرسانید.با ممکن است برخورد آنها را خوشایند نبینید و کار           

 بدون احساس نسبت به دیگران باشید.ممکن است           

 ممکن است با دیگران با ناشکیبایی رفتار کنید.           

 ممکن است گروه را قبل از اینکه آماده باشد به حرکت در آورید.          

  

 شما با موارد زیر مؤثرتر عمل خواهید کرد: 

  ی بخرج دهید.صبر بیشتر          

 هدایتگر بودن خود را کم کنید و سؤاالت بیشتری بپرسید.          

 جهت حس نزدیکی بیشتر به طرف مقابل و تشویق در محاوره ها بیشتر استفاده کنید. از زبان بدن          

 

یکی از موارد  ممکن است است، نقاط قوّت شما به عنوان همکار و عضو یک گروه i شاخص رفتاری شمادر صورتیکه باالترین 

 :زیر باشد

 همیشه در دسترس دیگران هستید.          

 حس خوبی در دیگران ایجاد می کنید.          

 مهربانی و تفکر مثبت خود را به دیگران منتقل می کنید.          

 العمل مثبت به همکاران خود نشان می دهید.عکس           

 

 دیگران محدودیت هایی را احساس می کنند زیرا شما : 

 ممکن است بدون هماهنگی کار کنید.          

 در برخوردهایتان می توانید سطحی باشید.           

 موضوعات را تا انتها پیگیری نمی کنید.          

           

 مؤثرتر عمل خواهید کرد: شما با موارد زیر 

 با دقت بیشتری گوش کنید.          

 منظم تر باشید.          
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 جزییات بیشتری را ارائه کنید.         
 

 

 3 فصل
یکی از موارد ممکن است است، نقاط قوّت شما به عنوان همکار و عضو یک گروه  sدر صورتیکه باالترین شاخص رفتاری شما 

 زیر باشد:

 یک عضو خیلی خوب گروه هستید.            

 ها حساس هستید. نیازهای دیگران برای شما مهم است و نسبت به آن          

 موارد جلسه را روشمند دنبال می کنید.            

 خوب گوش می کنید.           

 دوست داشتنی هستید.           

 

 ا شما : دیگران محدودیتهایی را احساس می کنند زیر

 سخت تصمیم می گیرید.          

 ک نیستید.رُ          

 با تغییر مقابله می کنید.          

 

 شما با موارد زیر مؤثرتر عمل خواهید کرد:  

 ک تر و جسورتر باشید.رُ          

 با تغییر راحت تر مواجه شوید.           

 بکنید.خود را کمتر درگیر مشکالت دیگران          

 

 است، نقاط قوّت شما به عنوان همکار و عضو یک گروه یکی از موارد زیر باشد: cدر صورتیکه باالترین شاخص رفتاری شما 

 از استاندارد ها تبعیت می کنید.          

 بر دقت و درستی کار تاکید دارید.          

 از دیپلماسی استفاده می کنید.           

           

 دیگران محدودیتهایی را احساس می کنند زیرا شما : 

 آل گرایی شوید.ممکن است بیش از اندازه درگیر ایده         

 ممکن است خیلی سخت جوش باشید.         

 با پیروی بیش از حد از قانون حس خالقیت دیگران را در نطفه خفه می کنید.          

 

 ید کرد: شما با موارد زیر مؤثرتر عمل خواه

 تفاوتها را بپذیرید.         

 آسان گیر باشید.          

 بر روابط تمرکز کنید.         
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 3 فصل
 توانمندیهای شما و نتایج استفاده بیش از حد از آنها

 

رنگی شده است که  هایی که مربوط به شما است کنید در هر کدام از چهار شاخص رفتاری، صفتهمانطور که مالحظه میاین قسمت ر د

نید و بیدهنده برخی از توانمندیهای شما بر اساس مدل دیسک است. در صفحات بعدی توضیحاتی راجع به این توانمندیهای خود مینشان

 اثر استفاده بیش از حد تبدیل به نقاط ضعف شما خواهند شد.  یابید که چگونه  این توانمندیها درسپس درمی
 

D  i  S  C 

 کمال گرا  منفعل  عالقه مند  خودمحور

 دقیق  صبور  معاشرتی  رک

 حقیقت جو  وفادار  قانع کننده  پرجرات

 سیاستمدارانه  قابل پیش بینی  تابع امیال آنی )ویری(  سلطه جو

 نظام مند  وابسته به گروه  احساساتی  متوقع

 معمولی  آرام  خود ارتقایی  نافذ-قوی 

 آداب دان  انحصار طلب  با حسن نیت  خطرپذیر

 مراقب  خشنود  تأثیرگذار  ماجراجو

 کنترل شده  غیرفعال  دوست داشتنی  قاطع

 دارای استانداردهای باال  راحت  اجتماعی  کنجکاو

 تحلیل گر  تودار  بخشنده  مطمئن به خود

 حساس  سنجیده -بامالحظه  باوقار  رقابت جو-اهل رقابت

 جاافتاده  برخوردخوش   جذاب  سریع الفکر

 مردد  با ثبات  با اعتماد به نفس  متکی به خود

 ازخود راضی  پرتحرک  متقاعد کننده  خطرپذیری حساب شده

 حق به جانب  خونگرم-زود جوش  مشاهده کننده  خود منتقد

 مستبد  هوشیار  تشخیص دهنده  بی مدعا

 سرسخت  مشتاق  ژرف اندیش  متواضع

 مستقل  نقاد  گراواقع   واقع بین

 انعطاف ناپذیر  ناراضی  منطقی  ارزیابی دالیل موافق و مخالف

 ثابت قدم  بیقرار  خویشتن دار  سربه زیر

 لجوج  عجول  کمرو  محافظه کار 

 خودسرانه  ناآرام  مظنون  صلح طلب

 نافرمان  تحول گرا  بدبین  مالیم

 جسور  عیبجو  سخت جوش  متین

 خودرای  خودانگیخته  گیرگوشه   متزلزل

 بی مالحظه  ناراضی از وضعیت موجود  خود اگاه  وابسته

 کنایه پران  کاری-فعال  خوددار  فروتن
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 نمونه  نمونه ای

 

 3 فصل
 

 شما را نشان  می دهد. discعد رفتاری بُکه میزان شدت هر کنید را مالحظه میدر چهار صفحه بعد، توضیحات کلماتی 

 

 dبُعد تسلط 
این بدان معناست که درون نگری یکی از خصلت های شماست و از بررسی عیب ها و نقایص خود واهمه ای ندارید. چنین  خود منتقد:

 برخوردی می تواند دیدگاه های مفیدی را بیافریند که برای شما و سازمانتان سودمند باشد. با این حال مراقب باشید که بیش از حد از خود

 ود در مجامع نشوید، همچنین برای نکوهش کردن دیگران برنامه ریزی کنید.   انتقاد نکنید و مانع شرکت خ

 

شما معمواًل در مورد توانایی های خود فروتنی می کنید، شما کسی نیستید که بخواهید توجه دیگران را به خود یا شناخت  بی مدعا:

ال ندارد. به هر ح "خرجی"ستایش می کنند چون بودن با شما کارهایتان جلب کنید. این ویژگی است که دیگران هنگام کار با شما آن را 

 بی پرده حرف زدن در هر زمانی از آنجا اهمیت دارد که دیگران بدانند شما برای مفید بودن، چه چیزهایی نیاز دارید.

 

اهش تنش ها از شوخ طبعی شما هنگام کار کردن با دیگران با توجه به روحیات توداری و محافظه کاریتان ممکن است برای ک متواضع:

استفاده کنید. هرچند آرام بودن بیش از حد عقب نشینی هایی به دنبال خود دارد و می تواند سبب شود دیگران شما را جدی نگیرند و از 

 احترام الزم میان همکاران برخوردار نباشید.  

 

ده های غیر عملی یا پیشنهاد های غیر منطقی را پس می زنید، در وقتی شما با پای محکم روی زمین قدم برمی دارید، معموالً ای واقع بین:

 نتیجه شاهد تالش های بیهوده نخواهید بود. با این حال عمل گرایی بیش از حد می تواند موجب کارهای پیش پا افتاده یا معمولی شود.

 

ه باشد. با برآورد سود در برابر هزینه های بالقوه، شما ممکن ارزیابی دقیق می تواند نتایج عالی به دنبال داشت ارزیابی دالیل موافق و مخالف:

 است بهترین گزینه را انتخاب کنید. اما استفاده زیاد از این مهارت می تواند منجر به عدم تصمیم گیری و آشفتگی شود.

 

فواید شما درگیر جنگ های قدرت یا  شما احتماالً به عنوان همکاری بی خطر یا خوش برخورد محسوب می شوید، با افزایش این سربه زیر:

 برخوردهای شخصی نمی شوید. اشکال این شیوه آن است که عقاید شما آنطور که شایسته است مورد توجه و  احترام قرار نمی گیرند.   

 

ت ضروری شوید، با حفظ سنت های سازمانی مطمئن می شوید که تغییرات منظمی ایجاد می شود. اما اگر شما مانع تغییرا محافظه کار:

 این روش نتیجه عکس می دهد.
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 i بُعد تاثیر گذاری
شما بطور خاص فروتن و بی مدعا هستید و از جلب توجه، برخورد و جنگ های قدرت پرهیز می کنید. ترجیحاً پشت پرده کار می  کمرو:

کنید و کسی نیستید که موجب برخورد شوید. با این حال مهم است که هر از گاهی شما روی مسائلی که به آن حساسیت دارید، موضع 

 ساسات شما را لگدمال نکنند.محکمی اتخاذ کنید تا دیگران اح

 

شما اغلب به زد و بند های سریع یا بزرگ کردن ها مشکوک هستید و قبل از انجام کار یا تصمیم گیری های مهم همه چیز را  مظنون:

ند ی تواکنترل می کنید. مشاهده چنین دقتی در سازمان های کیفی گرا شما را ارزشمند می سازد، اما بکارگیری بیش از حد این روش م

 موجب بی اعتمادی به افکار و انگیزه های دیگران و در نتیجه مانع پیشرفت گروه شود.   

 

از شما معموالً به عنوان واقع بین یاد می شود که در دنیای امروز لزوماً معادل با مثبت بودن نیست. تمایل شما به انجام کارها با  بدبین:

استفاده از تجربیات گذشته و روش های معقول و عملی است. این روش زمانی می تواند مفید باشد که با کسانی که واقع بین نیستند، همکار 

ط مراقب باشید هنگام ارائه مشاوره به دیگران خیلی تند برخورد نکنید چون به عنوان فردی بی نهایت منفی در نظر گرفته می باشید. فق

 شوید.

 

شما قلباً فرد گرا هستید و ترجیح می دهید کارها را بدون دخالت دیگران انجام دهید. توانایی شما در استقالل کاری، امتیازی  سخت جوش:

رازی سازمان هاست، اما هنوز الزم است که با دیگران برای هدفی مشترک کار کنید. اگر شما بیش از حد مستقل باشید این در جهت سراف

 خطر وجود دارد که در نظر کسانی که با شما کار می کنند شخصی خشک و  فاقد روحیه همکاری تلقی شوید.

 

قت انجام دادن  وجود دارد. این ویژگی بی شک مورد تقدیر بسیاری از همکاران احتماالً فوایدی در گوشه گیری  و کار را سر و گوشه گیر:

شما قرار می گیرد چون شما کسی نیستید که شایعات و صحبت های کوچک را بزرگ کنید. با این حال گوشه گیری زیاد می تواند مانع 

 ارتباطاتی شود که معموالً برای بازدهی کیفی گروه الزم است.

 

ما احتماالً از توانایی های خود بسیار آگاه هستید و در رابطه با محدودیت هایتان واقع بینید. خودشناسی در جای خود خوب ش خود اگاه:

است اما شما وقتی خود را خیلی خوب بشناسید و از اشتباه کردن بترسید، ممکن است از شرکت کردن در فعالیت های جدید باز بمانید و 

 جدید در خود نباشید.قادر به کشف استعدادهای 

 

برخی از مردم کمتر با دیگران ارتباط برقرار می کنند یا از پافشاری روی مسئله ای سرباز  می زنند. این خصلتی است که هنگام  خوددار:

با  همکاری کار با دیگران مطمئناً اوضاع را به هم نمی زند اما ممکن است شما به عنوان کسی تلقی شوید که بی عالقه یا بی حوصله در

 دیگران یا کارکردن برای هدفی مشترک است.
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 s بُعد ثبات
وقتی شما با دیگران همکاری می کنید اغلب بهترین کار را ارائه یا برجسته ترین ایده تان را در اختیار قرار می دهید. از  وابسته به گروه:

 طرف دیگر هنگامی که به ابتکار عمل مستقالنه نیاز است این اتکاء بسیار زیاد به گروه می تواند شما را از پای در آورد.

 

ام اوج گرفتن مشکالت می تواند پروژه ها را در مسیر اصلی خود حفظ  کند و برخوردها را تحت کنترل داشتن روحیه ای آرام هنگ آرام:

 داشته باشد. در عین حال خونسردی زیاد  می تواند منجر به رهبری سست یا پیگیری ضعیف شود.

 

ن حس مالکیت و مسئولیت می تواند یک فرماندهی پروژه های کلیدی را در دست گرفتن از خصوصیات طبیعی شماست و ای انحصار طلب:

 امتیاز ارزشمند در مجموعه گروه باشد، اما بکارگیری زیاد این روش در جهت حفظ پروژه مورد عالقه تان می تواند دیگران را بیزار کند.

 

این بدان معناست که شما با نشان دادن رضایت خود، همکاری خشنود و خوشرو دیده می شوید. جنبه منفی این روش آن است  خشنود:

 که ظاهری خسته یا بی مسئولیت پیدا کنید.

 

نی د. این ویژگی زماشما معموالً با آهنگی منظم و پایدار کار می کنید و از نمایش های پرانرژی یا فوران احساسات پرهیز می کنی غیرفعال:

سودمند است که روشی نظام مند پاسخی موثر را تضمین کند. با این حال اگر زمانی به عمل مستقیم نیاز باشد و شما در حاشیه بمانید 

 ممکن است کیفیت کاری را به خطر بیاندازید.  

 

سازمانی سودمند باشد. توجه کنید که اگر بیش از  حالت اطمینان بخش هنگام مواجه با مشکالت سخت حقیقتاً می تواند برای هر راحت:

 حد راحت باشید ممکن است در نظر دیگران بی تفاوت یا بی عالقه جلوه کنید.

 

اگر شما از جنبه های مثبت این خصوصیت استفاده کنید احتماالً کسی نیستید که خودتان را درگیر بحث های پر شور یا برخوردهای  تودار:

سازندگی هستند. مراقب باشید از این مهارت در حد تعادل استفاده کنید در غیر این صورت ممکن است همکارانتان  شخصی کنید که مانع

 احساس دوری از شما کنند یا از بی اشتیاقی شما عصبانی شوند.
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 c بُعد وظیفه شناسی

این بدان معناست که ارائه کار با کیفیت باال ممکن است اولویت برتر شما باشد. توجه شما به جزئیات و صحت امور معموالً قابل  کمال گرا:

مالحظه است. اما شما احتماالً خواستار توجه بیشتر به خطاهای کوچک یا عوامل کم اهمیت هستید که می تواند به کاهش بازدهی یا موانع 

 .پیشرفت بیانجامد

 

استفاده از این مهارت به نحو احسن، نیازمند حذف ایرادات جزئی واساسی است. شما معمواًل متوجه اشتباهاتی می شوید که هیچ  دقیق:

کس دیگر نمی شود. با این حال، اگر شما به دقت خود خیلی اتکاء داشته باشید، همکارانتان بی قید و سست شده و وابسته به شما می 

 شوند.

 

وقتی شما از این شیوه برای جمع آوری اطالعات کلیدی استفاده می کنید و عوامل ضروری جهت موفقیت پروژه را مشخص  و:حقیقت ج

می سازید، این خصلت یک توانایی محسوب می شود. این توانایی زمانی تبدیل به نقطه ضعف می شود که شما تمام نکته سنجی ها و 

 ."حقایق فقط"حدسیات را کنار گذارده و بگویید 

 

شما اغلب ارتباط خوبی با دیگران برقرار می کنید و لحن تهدید کننده را نمی پسندید. این شیوه به آسان اداره کردن سازمان  سیاستمدارانه:

 د.و ایجاد جو اعتماد کمک می کند. در عین حال خطر این روش آن است که شما در زمانی که ضرورت دارد، به اندازه کافی روراست نباشی

 

اطمینان یافتن از اینکه همه چیز به درستی و سروقت انجام شود برای شما ضرورت دارد. این قابلیت سازمانی برای شما و همکاران  نظام مند:

 سودمند است. مضرات این روش آن است که افکار مبتکرانه و خودجوش فرصت کمی برای ابراز دارند.

 

با ارائه نتایج ثابت و قابل پیش بینی شما احتماالً روی پروژه ها متمرکز می مانید. بکارگیری زیاد این روش ممکن است به استفاده  معمولی:

 از  کارهای پیش پا افتاده و خسته کننده بیانجامد.
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 های فرد در محیط کارانگیزه، عادات کاری و دیدگاه

 

ُبعد تسلط، تاثیر گذاری، ثبات و وظیفه شناسی نمونه الگوی رفتاری فرد را تشکیل می دهد، با ترکیباتی  چهارکه در آن ترکیب شیوه ای 

الگوی خاص رایج ترین الگوها هستند. تحقیقات تئوریک و  16 که الگوی فرد دیگر را می سازد، متفاوت است. تحقیقات نشان داده است

سترده برای هر نمونه الگوی رفتاری تا افراد بتوانند سبک رفتاری خود را بشناسند و تشریح عملی بیشتر کمکی است در جهت توضیحات گ

 کنند.
 

 گرا کمال یالگو

 انگیزه نمونه 

امن  از آنجایی که محیط شدت پایبند به صحت امور هستند.گرایی هستید توجه فراوانی به جزئیات دارید و بهاز آنجایی که شما فرد کمال

هدف اصلی شما احتماالً کسب نتایج قاطعی است که  بینی هستید.های قابل پیشدنبال فعالیتمحیط مطلوب شماست، احتماالً بهو پایدار 

 یقیناً کیفیت باالیی دارند.

 

 .ل کنیدتان دنباایها و قوانین شفاف را در زندگی شخصی و حرفهاز آنجا که احساسات شما معموالً تحت کنترل است تمایل دارید روش

 کنید.گیرید، احتماالً سیاستمدارانه و سنجیده عمل میکنید، بنابراین حتی وقتی تحت فشار قرار میشما محتاطانه در مورد امور تأمل می

ابت برای ب دیگران از این دهد که شخصی کاردان و قابل اتکا باشید.عالوه بر این، تمرکز بر روی حفظ استانداردهای باال، این اطمینان را می

  کنید.مند برای حل مشکالت استفاده میهای نظامعنوان متفکری دقیق، از روشاند که بهشما ارزش قائل
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 عادات کاری نمونه 

 تبازدهی شما در یک محیط کاری معین که انتظارات کاری، مقتضیا شما فرد دقیقی هستید که جزئیات پروژه محوله برای شما اهمیت دارد.

 یابد و شما در این محیط راحت هستید.ها مهم هستند، افزایش میزمانی و ارزیابی روش
 

کوش هستید، بخصوص در وظایفی که نتایج عاری از های خود سختشناسی هستید به احتمال زیاد  در تالشاز آنجایی که فرد وظیفه

شما از  نید.کبینی تالش میهای منطقی و حتی قابل پیشغالبا برای موفقیت بنابراین طلبد و نیاز به توجه به جزئیات دارد.اشتباه را می

خواهید کمترین اشتباه را در کارهای خود داشته باشید و به نتایج صریحی دست یابید، جای بسیار اندکی برای حدسیات آنجایی که می

 تماالً نظر شما بر کنترل کیفیت است.دقت وصحت برای شما اهمیت دارند و اح گذارید.اتفاقی یا تصادفی بازمی

 

دهد می واقع خود را نشانخصوص این تمایل شما وقتی بهبه شوید.های کامل را بیابید، در جزئیات متوقف میاز آنجایی که تمایل دارید پاسخ

ید، ت از تصمیمات اصلی داشته باشدر چنین مواقعی اگر شما دالیل محکمی برای حمای های اصلی تحت فشار هستید.گیریکه برای تصمیم

آوری و تحلیل اطالعات کلیدی اما برای شما سخت است که به روشی تسلیم شوید که برای جمع شوید.احتماال مشتاق به خطر کردن می

حت میمات اساسی تاگر برای گرفتن تص گیری مایلید از افکار مافوق خود باخبر شوید.به احتمال زیاد قبل از موضع آن وقت کمی دارید.

 گیرید.گیری مورد انتقاد قرار میدلیل صرف زمان طوالنی برای تصمیماما احتماال به دهید.حلی ارائه میفشار باشید احتماالً راه

 

فاده ن استهای برجسته برای ارزیابی دیگراکنید طبیعی است که از همان شاخصاز آنجا که خودتان را با استانداردهای باالیی ارزیابی می

در ازاء آن غالبا دیگران را با استانداردهای دقیق خود ارزیابی  احتماال تمایل دارید بدانید که همکاران چه انتظاری از شما دارند. کنید.می

شما  دازه نتیجه برایهای بکار رفته نیز به انها، روند و روشیابید، اما فرآیندبه احتمال زیاد تمایل دارید به نتایج ملموس دست کنید.می

انتظار شما از خود و دیگران، دنبال کردن یک مجموعه نظام و روش بنیادین انجام کار  حائز اهمیت است.

  است.
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 4فصل 

 دیدگاه های نمونه 

ده های اثبات شروششما معموالً به  شود که جزئیات برای شما اهمیت زیادی داشته باشد.توجه زیاد شما به استانداردها و کیفیت باعث می

 کند. اند وابستههایی که در گذشته بکار رفتهکنید که ممکن است شما را بیش از حد به مردم، نتایج و روشباور دارید و به آنها اعتماد می

ساب حی شما بهتواند عاملی محدودکننده براهای مبتکرانه و مؤثرتر بسته شود، میاگر این اتکا باعث شود که چشم شما به روی راه حل

 بیاید.

 

وص خصتواند نتیجه عکس داشته باشد، بههای محدود و اثبات شده گذشته گاهی میبهتر است بدانید که وفاداری شما در پیروی از روش

و سقم  تهای بنیادینی که پیش از این از صحنظارت شما در رابطه تضمین اجرای نظام پوشی کنید.اگر باعث شود که از عقاید جدید چشم

 آیند.یابند و مشکالت تازه پدید میهای جدید گسترش میخصوص وقتی روشکند، بهآنها مطمئن هستید، در هر شرایطی عمل نمی

 

ارت دیگر بهتر به عب یابد که انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید و با فکری باز به عقاید جدید نزدیک شوید.کارایی شما زمانی افزایش می

 مواقع ضروری، مشتاق به تغییر نقش خود فراتر از رهنمودهای شغلی باشید. است در

 

ای نیست که باید باشد، به همین دلیل احتماال از رفتارهای اندازهتان بههایگیرید و برداشت شما از ارزششما معموالً خودتان را دست کم می

 عملکردتان اثبات کنید تا از طریق فردیت خود.های خود را بیشتر با شما مایلید ارزش ترسید.خصمانه می

 

کنید و این باور را دارید که احتماالً این شگردی برای رام کردن شما جهت در صورت تمجید بیش از حد همکاران ازشما، غالبًا شک می

 ا افزایش دهید.بهتر است با تشخیص تمجیدهای صادقانه دیگران اعتماد به نفس خود ر انجام کارهای ناخوشایند است.

 

ری نیازی به گییابید برای هر تصمیمتر عمل کنید، بدین صورت درمییابد که مستقلبیاد داشته باشید که بازدهی شما زمانی افزایش می

یابید افکار تواند به شما کمک کند چرا که درمیبودن به دیگران تا حدی می از طرفی خبر خوب برای شما این است که وابسته تأیید ندارید.

   آل باشد.های ایدهتان برای دستیابی به پاسختواند کمکی به تحقیقاتهای تازه دیگران میو ایده

 

سازمانی  تواند برای هربینی و دقیق است که میتوانایی بارز شما خلق نتایج قابل پیش نمونه ، شما احتماالً طراح و متفکری قاطع هستید.

  مفید باشد.
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 :d -افراد باتسلط 

در  یسع. آنها غلبه کنند طیبر مح خواهندیکه م یطوربه نندیبیرا نامطلوب م طیمح

 .کنترل کارها را دارند ای حیتصح ر،ییتغ

 

 : s -افراد باثبات 

از آنجایی که  .خواهند آن را حفظ کنندکه میطوری بینند بهمحیط را مطلوب می

 دند سعی در همکاری، حمایت و موافقت دارند پایداری امور را حفظ کننخواهمی

 

 است  غلبه بر مخالفتها قیاز طر جیبه نتا لیجهت ن طیبر شکل دادن مح دیتأک

 تمایالت این افراد شامل

 حصول نتیجه در اسرع وقت

 فعال کردن افراد و کارها

 وارد عمل شدن

 مقابله با مشکالت و پذیری چالش

 تصمیم در اسرع وقت اتخاذ

 جویا شدن از وضع موجود

 کسب قدرت

 مدیریت نمودن مشکالت

 حل مشکالت

 احتیاج دارند کهذیل این اشخاص به افرادی با خصوصیات 

 نظرات موافق و مخالف را بسنجند

 را در نظر گیرند و محاسبه کنند خطر

 را داشته باشندجانب احتیاط 

 یک محیط قابل پیش بینی طرح ریزی کنند

 دنبال واقعیات باشندبه 

 آنرا بسنجند قبل از تصمیم گیری

 نیازهای دیگران را شناسایی کنند

 این افراد طالب محیطی هستند که در آن

 باشد اقتدار و اختیار

 شهرت، اعتبارو چالش انگیزی باشد

 فردی وجود داشته باشدفرصتهایی برای ایجاد دستاوردهای 

 گستره وسیع عملیاتی وجود داشته باشد

 جوابها رُک و صریح بیان شوند

 فرصتهایی برای پیشرفت فراهم باشد

 کنترل و نظارت نباشد

 فعالیتهای جدید و متنوع زیادی باشد

 برای موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند که

 کارهای سخت به آنها واگذار شود

 به دیگران نیازدارنددرک کنند آنها 

 پایه گذاری کنند فنون و روش ها را براساس تجربیات عملی

 گاهی شوکهایی را دریافت کنند از هر

 آنها را بشناسد ،گروه

 دالیل خود را برای نتایج بیان کنند

 از عوامل باز دارنده موجود آگاه شوند

 خود را با دیگران هماهنگ کنند وآرامش بیشتری داشته باشند

 

 دموجو طیکار تحت شرا شبردیجهت پ گرانیبا د یبر همکار دیکتأ

 تمایالت این افراد شامل

 ثابت و قابل پیش بینی  انجام امور با آهنگی

 صبر و شکیبائی

 گسترش مهارتهای خاص

 کمک به دیگران

 وفاداری

 شنونده ای خوب

 کنار آمدن با افراد هیجان زده

 با ثبات  ایجاد محیط کاری هماهنگ و

 احتیاج دارند کهذیل این اشخاص به افرادی با خصوصیات 

 دنتغییرات غیر مترقبه نشان ده واکنش سریع در برابر

 واکنش نشان دهندایرادات وظایف محوله نسبت به 

 دنباش از مسائل درگیر در بیش از یک مورد

 دنباش ارتقاء خود

 دنجهت تغییرات به دیگران فشار آور

 دنبینی به راحتی کار کندر محیط غیر قابل پیش 

 دندر اولویت بندی کارها کمک نمای

 دنکاری منعطف باش در روشهای

 این افراد طالب محیطی هستند که در آن

 داشته باشد وجود یلی برای تغییرآنکه دال شرایط موجود حفظ شود مگر

 روال روزمره و قابل پیش بینی حاکم باشد

 عملکردشان مقبول واقع شود

 را داشته باشند اشتباهحداقل 

 از افراد خالصانه قدردانی شود

 گروهی آنها را بشناسند

 استاندارد باشد روند کار

 برخوردها و در گیری ها کم باشد

 حداقل ایجاد محدودیت در زندگی شخصی بوسیله کار

 موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند کهبرای 

 دنقبل از تغییرات با شرایط همراه شو

 شود اعتبار دادهارزش فرد به 

 ند تالش شخصی به چه میزان در تالش گروهی سهیم استنبدا

 ه باشندو صداقت مشابه داشت  همکارانی با شایستگی ها

 دنرهنمود های کاری را بشناس

 مورد تشویق قرار گیرد شانخالقیت

 

 

 برای بهبود عملکرد افراد بر اساس چهار شاخص رفتاری دیسک  برنامه عملیاتی
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 :c –شناس افراد وظیفه

 .محیط را تغییر دهند خواهند سعی کنندبینند در حالی که نمیمحیط را نامطلوب می

طوری که از دقت کنند درون قوانین موجود، راهنماها و فرآیندها کار کنند بهسعی می

 د.و کیفیت اطمینان حاصل کنن

 :i –افراد تأثیرگذار 

 بینند که در آن بتوانند بر دیگران تأثیر بگذارند.محیطی را مطلوب می

 دیگران را دارند.سعی در متقاعد کردن، ارتقاء و تأثیرگذاری بر 

 

 تحت شرایط موجود در عین وظیفه شناسی تدق تأکید برانجام کاربا کیفیت و

 تمایالت این افراد شامل

 پایبندی به دستورالعملهای کلیدی و استانداردها

 تمرکز بر جزئیات کلیدی

 تحلیل گرانه فکر کردن، ارزیابی عقاید موافق و مخالف

 مرفتار کردن با مرد سیاستمدارانه

 بکارگیری رویکردهای هوشمندانه و غیر مستقیم دربرخوردها و درگیریها

 کنترل بر انجام دقیق امور

 تحلیل منتقدانه کارها

 ند جهت شرایط و فعالیتهای گوناگونم بکارگیری روشهای نظام

 احتیاج دارند کهذیل این اشخاص به افرادی با خصوصیات 

 کارهای مهم را واگذار کنند

 گیرندسریع تصمیم 

 از خط مشی ها فقط به عنوان رهنمود استفاده کنند

 مصالحه کنند مخالفتها با

 پیش برندمباحثات را شروع و آنرا 

 افراد را به کار گروهی ترغیب کنند

 این افراد طالب محیطی هستند که در آن

 به وضوح تعیین شده باشد  انتظارات از عملکرد آنان

 کیفیت و دقت اهمیت داشته باشد

 حاکم باشد جدیو  فعال جو

 فرصت هایی برای نشان دادن مهارت ها موجود باشد

 شود کنترل می گذارد عواملی که روی عملکرد آنها تاثیر

 شناخت مهارتها و دستاوردها عملی باشدگردد و فراهم  "چراها"فرصت برای پرسیدن 

 برای موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند که

 کنندبا دقت برنامه ریزی 

 دقیق بدانند اهداف و توضیحات کار محوله را

 باشندداشته  جهت ارزیابی عملکردشان یبرنامه ریز

 فت کنندعملکرد خویش دریا ی را ازاصتصخابازخورد 

 رنددستاوردهایشان احترام گذامیزان به ارزش های فردی به اندازه 

 باال ببرند ودرگیرها برخوردها در میزان تحملشان را

 

 گرانید بیترغ ای یرگذاریبا تاث طیمح یبر شکل ده دیتأک

 تمایالت این افراد شامل

 تماس با مردم

 مثبتایجاد تاثیرات 

 بلیغ و فصیح بودن

 ایجاد محیطی با انگیزه

 ایجاد شور و شوق

 سرگرم کردن مردم

 داشتن نگاه خوش بینانه به افراد و شرایط

 مشارکت درگروه

 ها به راحتیبیان نظرات و ایده

 که احتیاج دارندذیل این اشخاص به افرادی با خصوصیات 

 ا تمرکزکنندهروی کار

 دنبال واقعیات باشند

 سخن بگویند رُک و صریح

 برای صداقت احترام قائل شوند

 را توسعه دهند نظام مندروش های 

 غیر از مردم سروکار داشته باشند ترجیح دهند به جای افراد با عوامل دیگر به

 منطقی باشند دارای رویکرد

 تا پایان تعقیب نمایند کار را شخصاً

 این افراد طالب محیطی هستند که در آن

 شناخت اجتماعی و عامه پسند وجود داشته باشد

 باشدوجود داشته  شناخت عمومی از توانایی ها

 وجود داشته باشد آزادی بیان

 وجود داشته باشد کار  فعالیتهای گروهی خارج از محیط

 باشد دموکراتیک و مردمیارتباطات 

فرصت هایی جهت بیان  باشد و همچنین  کنترل و پرداختن به جزئیات فارغ از

 باشد پیشنهادات

 باشد فرصت هایی برای مربی گری و مشاوره

 حاکم باشد شرایط کاری مطلوب

 برای موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند که

 پایین دارند زمان را کنترل کنند  sیاd  اگر

 تصمیمات هدفمند بگیرند

 تجربه عملی مدیریت استفاده کنند از

 نه تر افراد را ارزیابی نمایندبیناواقع 

 جلها را در نظر بگیرنداولویتها و ضرب اال

 برخورد نمایند تر پایین دارند با افراد قاطع dر اگ
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 سریع العمل

 فعال  

 راسخ

 جسور 

 مردم محور        

 مقبول 

 

 پذیرنده

 موافق 

 منطق گرا     

 پرسشگر 

 شکاک 

 چالش طلب

 متوسط العمل   

 متفکر 

 آرام      

 مراقب          

 

 

 4فصل 

 توانید راحتتر کار کنید ؟با چه کسی می

   
  فوق، باید به نکات زیر توجه داشت:قبل از پاسخ به سوال 

 مربع با هم نقاط اشتراک بیشتری دارند یعنی اضالعهای رفتاری در همانطور که در شکل زیر مشهود است شما متوجه می شوید که شاخص

مشترکند و هر  متفکر در ضلع  sوc  هایشاخصالعمل، راسخ و جسور هستند. سریع مشترکند و هر دو فعالدر ضلع   iو d هایشاخص

طلب شکاک و چالش، گرا منطق مشترکند و هر دو پرسشگر در ضلع cو d هایشاخص دیگر العمل، آرام و محتاط هستند. از طرفمتوسطدو 

  .هستندو موافق  مردم محور ،پذیرندهمشترکند و هر دو  مقبولدر ضلع  s و iهای شاخص و هستند

 iو فرد ،  sرا با فرد  شباهت، کمترین dد فر ممکن است را باهم دارند یعنی اشتراککمترین نقاط  مربع اقطارها در این شاخص، در مقابل

  .شته باشددا cرا با فرد  شباهتکمترین 
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 4فصل 

 

میان دوستان و محیط کار، افرادی اید که از میان افراد دور و بر خود چه در محیط خانواده و چه در حتما تاکنون به این حقیقت پی برده

د و حتی اگر فهمیخوانی بیشتری دارید و زبان یکدیگر را بهتر میکنید گویی که با آنها همهستند که با آنها احساس نزدیکی بیشتری می

حتی تعامل خواهید کرد. اگر طور ناخودآگاه به سمت آنها جذب شده و با آنها به راهمدیگر را نشناسید و در محیط کار باهم همکار شوید، به

شان مشابه شما است یا حداقل اگر مشابه نباشد کمی در مورد این موضوع تعمق کنید، پی خواهید برد که آن افراد احتماال مدل رفتاری

به خود قرار وقتی در کنار فردی مشا sبا شما مشترک هستند. به عنوان مثال یک فرد  ،رند که در یکی از اضالع مربع صفحه قبلمدلی دا

)به دلیل  c)بدلیل اشتراک در ضلع مقبول( و یک فرد  iدر کنار یک فرد  sکند. همچنین یک فرد می گیرد احساس راحتی زیادی می

در قطر مربع قرار می گیرد، طرفین درک  dبر قرار خواهد کرد. اما از آنجایی که با فرد  در ضلع متفکر(  نیز تعامالت قابل قبول تری اشتراک

 کمتری از تمایالت، انتظارات و اولویتهای یکدیگر خواهند داشت و در کار احتماال به چالشهای زیادی بر خواهند خورد. 

 

 بهترین فرد مکمل شما چه کسی است؟
ع اش نسبت به شما در قطر مرببا مفاهیم این مدل آشنا باشید آنگاه کسی که مدل رفتاری به طور کاملدر صورتیکه شما و فرد مورد نظر 

های می شوید و پیشرفت تر مکمل مناسبی برای شما باشد. چرا که شما با یکدیگر کامل((، ممکن است cبا  i( یا )sبا  dقرار می گیرد ))

د که شما توانایی دیدن آن را ندارید یا بعبارتی نقاط قوّت او بینی را میل خواهد شد. او جاهایگروهی مؤثر شما حاص بسیاری از کار

 از این مدل الزامی است.  دو نفرهر  آگاهی کاملدهد و بالعکس.  باز هم تاکید می کنیم در این حالت های شما را پوشش میمحدودیت
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 5 فصل
 

 الیی ارتباط مؤثرکلید ط
ون نحال که از الگوی رفتاری خود آگاهی یافتید نیاز است که یکی از کلیدهای طالیی برقراری ارتباطات مؤثر را با شما در میان بگذاریم. تاک

ی افراد و انتظارات رفتار ااولویتهر، نادیده گرفتن تفاوتها در دیدگاهها، اهداف، گترین موانع در برقراری ارتباط موثبزریکی از ما متوجه شدیم 

ی بر قرار تربیاموزیم چگونه با افراد مختلف ارتباط موثرکه تا حدی  مختلف می باشد. حال که این تفاوتها را شناختیم زمان آن رسیده است

 :کنیم. نکات کلیدی در این راستا عبارتند از 

 رسمیت بشناسیم. به ( حقیقتاً تفاوتها را از درون بپذیریم و1

زبان آوردن این مطلب آسان است ولی عمل کردن به آن در دنیای واقعی کمی دشوارتر است چون به به آنها احترام واقعی بگذاریم.( 2

اه به دنیا نگنیز های خود رها شوید و از زاویه دید دیگران یا بعبارتی از خودخواهی پوسته خود خارج شویدمستلزم آن خواهد بود که شما از 

 ها، احساسات و عالیق مختلفی که دارند توجه کنید.ها، انگیزهواستهکنید و به خ

ه د( تکنیکهایی را بیاموزید که چگونه الگوی رفتاری خود را با الگوی رفتاری دیگران تطبیق دهید. برای این منظور در زیر نکاتی کلیدی آور3

 شده است که به شما در این مسیر کمک شایانی خواهد کرد.
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 5 فصل
 ( d باتسلط )با افراد مؤثر چگونگی برقراری ارتباط 

 

 ک و روراست باشند، آنها در بیان نیازهایشان جهت کسب نتایج صریح هستند. افراد بسیار مسلط از دیگران می خواهند رُ

 مطمئن شوید که :

 ایجاد ارتباط، کوتاه و در رابطه با موضوع اصلی باشد.           

 برای آزاد بودن در نظر گرفته شود. نیاز آنان           

 در رابطه با قوانین و انتظارات شفاف باشید.           

 می گذارید ابتکار نشان دهند.           

 به موضوع می چسبید.            

 استقالل نشان می دهید.            

 وقت را تلف نمی کنید.           

 آماده باشید برای :

 تعارفی و رویکردهای متوقعانهبی           

 عدم همدلی          

 عدم احساسی بودن          

 کمبود تعامالت اجتماعی          

 

 ( iتأثیرگذار )با افراد مؤثر چگونگی برقراری ارتباط 
 

ر دیگران تأثیرگذاری ببینند که در آن بتوانند بر دیگران تأثیر بگذارند. سعی در متقاعد کردن، ارتقاء و محیطی را مطلوب می

 را دارند.

 مطمئن شوید که :

 با آنها خودمانی رفتار می کنید.         

 راحت و اجتماعی باشید.        

 می گذارید رفتار و احساساتشان را بیان کنند.        

 مکالمات را راحت می گیرید.        

 جزئیات کتبی تهیه می کنید.        

 های فردی شناخت عمومی ارائه می دهید. برای موفقیت         

 از شوخ طبعی استفاده می کنید.         

 آماده باشید برای :

 نع کردن و تاثیرگذاری روی دیگرانتالش برای قا        

 ایل برای مطرح شدن و سر زبان ها بودنتم        

 د خود و دیگرانمبالغه در مور        

 افکار اغراق آمیز        

 آسیب پذیری نسبت به عدم پذیرش مشاهدات        
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 چند منظوره دیسک گزارش

 

 نمونه  نمونه ای

 

 5 فصل
 (s  باثبات )با افراد مؤثر چگونگی برقراری ارتباط 

 

 افراد بسیار با ثبات از دیگران می خواهند که راحت، خوش اخالق، اهل کار دسته جمعی و قدر شناس باشند. 

 مطمئن شوید که:

 باشید.در روش های خود نظام مند می         

 محیطی امن و پایدار ایجاد کنید.        

 می گذارید آنها بدانند کارها چگونه انجام می شود.        

 تقدیر صادقانه می نمایید.        

 اهمیت آنها را به سازمان گوشزد می کنید.        

 می گذارید آنها خود را به آرامی با تغییرات تطبیق دهند.        

 برای :آماده باشید 

 انرفتار دوستانه با همکاران و مدیر        

 مخالفت با تغییرات        

 ویت های خاصمشکل داشتن با اول        

 جل هامشکل داشتن با ضرب اال        

 

  ( c ) شناسوظیفهبا افراد مؤثرچگونگی برقراری ارتباط 
 

افراد بسیار وظیفه شناس از دیگران می خواهند که از معاشرت ها بکاهند، جزئیات را ارائه دهند و برای صحت ارزش قائل 

 باشند. 

 مطمئن شوید که :

 جل ها را شفاف و مشخص می کنید.اال انتظارات و ضرب        

 نشان می دهید که قابل اعتماد هستید.        

 دهید.وفاداری نشان می         

 سنجیده و خوددار باشید.        

 یک راهنما باشند. ،بگذارید سوابق        

 دقیق و متمرکز باشید.        

 ارزش هستند. ،استانداردهای باال        

 آماده باشید برای :

 از ناراحتی از ابهاماتابر        

 مخالفت با اطالعات کلی و غیر دقیق        

 نظارت مجددتمایل به         

 نیاز اندک به دیگران        


