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 ی. در رفتارشناسمیاشنا شو D یمدل رفتار یها یژگیبا و میخواه یمطلب م نیدر ا

DISC افراد گروه ،D ها مدل  ته  تار یدر دستتتت ندیگ یقرار م یمنطق یرف ها ر . آن 

توان گفت که  یدارند و متخصص کنترل افراد هستند. م یدر رهبر یاستعداد ذات

 یم زهیانگ دایشتتد جهیبه نت دنیاز چالش ها، رقابت و رستت D یافراد با مدل رفتار

 زاریب یفیچالش و تنوع هستتتتتند. آن ها از تزلزل و ب ت ل ازمندین یو به نحو رندیگ

 هستند.

 

 D یمدل رفتار یها یژگیو یمعرف
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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آن ها را  یاست. گاها خانواده ها یبه اهداف کار دنیها همواره کار و رسD تیاولو

کنند.  یگذارند گله م یده وقت نمخانوا یکه برا نیموضتتتتوع و ا نیکه از ا مینیبیم

 با کارشان ازدواج کرده اند.  D یانگار که مدل رفتار

 

الزم استتت، اما برتر استتت  میدر ت D یهر کستتب و کار ودود افراد با مدل رفتار در

آن ها بر  یحاصتتل از تر رو یها یریتعداد آن ها حداقل باشتتد تا تعارضتتاد و درگ

 نگذارد. یاثر منف میعمل رد ت

 

 D یافراد با مدل رفتار صیتشخ

 یریپذ چالش

D یشتتگیامن و آرامش هم هیهستتتند. به دنبال حاشتت یریچالش پذ یها انستتان ها 

آن گله  یها یثبات یها و ب ی. مم ن استتت آن ها از کستتب وکارشتتان، ستتختستتتندین

 هیبق یاندازند. مم ن استتتت برا یراه م دیکنند، اما چند روز بعد کستتتب و کار دد

او انجامش داده است؟  چراکار دردسر دارد پس  نیشود که اگر ا جادیسوال ا نیا

 است. D یمدل رفتار یریدواب چالش پذ

 یریپذ سریر

Dدانند، باز هم آن کار را  یکه احتمال باخت را م نیهستتتتند و با ا ریپذ ستتتریها ر

 دهند. یانجام م

 یریپذ رقابت
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دست به  عایسر زیانجام دهد، او ن یکار بشیاست و اگر رق یرقابت D یرفتار مدل

دوست  شهی. او همندینش یو آرام نم دهدیانجام م بشیبرتر از رق یکار شده و کار

 باشد. نیدارد اول

 عجول

Dانجام شتتود.  عیها عجول هستتتند و دوستتت دارند کارها ستترDیها در طول زندگ 

 دور تند هستند. یرو

 حیصر

Dنیزنند و به ا یهستند. در هر صورد حرفشان را م یحیرک و صر یها انسان ها 

 خوشحال! ایکند  یحرفشان شما را ناراحت م ایکنند که آ یف ر نم

 قاطع

ندارند.  یدیترد شانیها میمصصم هستند و در تصم D یمدل رفتار با یها انسان

 کار اشتباه است. نیکه ا ندیبگو هیاگر بق یحت ستند،یا یم مشانیتصم یقاطعانه رو

 کننده شروع

هستند و  یزیدر حال برنامه ر شهیهم Cهستند. گروه  یشروع کننده ا یها انسان

ست ه سند.  چیمم ن ا سرDگاه به عمل نر صم عیها  شروع  یریگ میبعد از ت کار را 

 آن نداشته باشند. یادرا یبرا یبرنامه ا چیکنند و مم ن است از قبل ه یم

 هاDقود  نقاط

۱ 

 بودن مستقل
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۲ 

 و مصمم بودن مطمئن

۳ 

 گرا و شروع کننده عمل

۴ 

 تیریمد یذات استعداد

 هاDضعف  نقاط

۱ 

 شدن یعصبان عیسر

۲ 

 ییبایناش 

۳ 

 م حظه بودن یب

۴ 

 ادیبودن ز رک

۵ 

 یریپذ بیاز آس ترس
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۶ 

 از مورد سوء استفاده قرار گرفتن ترس

 هاDبدن  زبان

۱ 

 عیرفتن سر راه

۲ 

 رفتن مح م و مصمم راه

۳ 

 به دلو هنگام نشستن لیتما

۴ 

 داشتن عجله

 D یبا مدل رفتار یرفتار با مشتر نحوه

که مدل  یمشتتتتتربا  دییبگو دیتوان یم ایآ د،یاشتتتتنا شتتتتد Dحاال که با رفتار گروه  

 د؟یرفتار کن دیدارد چطور با D یرفتار

 

 یلیکند. خ یم دیخر عیدارد و ستتر ییاعتماد به نفس باال D یبا مدل رفتار یمشتتتر

 ستیاهل پرس و دو کردن ن ادیز D یپرسد و مش وک است. مشتر یرک سوال م
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نظر خود  رد،یبگ دیبه خر میکه تصتتم یدارد. در صتتورت تیاهم یلیاو خ یو زمان برا

 دهد. ینم رییرا تغ

 

 انی: شناخت انواع مشتردیبخوان شتریب

 

 :دیگونه رفتار کن نیا D یفروش و ارتباط با مشتر هنگام

 .دیبدنتان را با زبان بدن او مطابق کن زبان

 .دیو فاصله خود را با او حفظ کن دینشو یمیصم ادیز

س با ش یاحوالپر شتر نیدر ا رای. زدیریرفتن وقت او را نگ هیو حا را  D یصورد م

 داد. دیاز دست خواه

در مورد  یکل حادیو بعد از توضتت دیحرف نزن ادیز د،یستتراا اصتتل مطلب برو عیستتر

 .دیخدماد، منتظر بازخورد او باش ایمحصول 

 .دیبه او بده یکل حادیو توض ریمختصر همراه با تصاو یها کاتالوگ

راحت تر  D یمشتر یرا برا یریگ میو تصم یو مرم، بررس یاصل یها یژگیو و ن اد

 کند. یم

 .دین ن دیبه خر بیاحساساد او را ترغ قیطر از

 .دیمورد در انتخاب نداشته باش یکند و اصرار ب یریگ میخودش تصم دیبگذار

 .دیمغرورانه او ناراحت نشو یصحبترا ایو  حیرک و صر یاظرار نظرها از
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 .دیاو را قطع ن ن حرف

 یپاسخ ها دیکن یخدماد شما انتقاد کرد، از او تش ر کرده و سع ایاز محصول  اگر

 .دیبه او بده قیو دق یعلم ،یفن
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