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 قابل مشاهده ی. رفتارهامیدار ییخود تشابهات و تفاوت ها یما انسانها در رفتارها

گفته  یشوند که به آن رفتارشناس یطبقه بند ییتوانند در گروه ها یانسان ها م

در  یرفتارشناس یابزارها نیاز معتبرتر یکی DISC یشود. مدل رفتارشناس یم

 یبه ما کمک م میآور یدست م هب DISCکه بر اساس مدل  یجهان است. اطالعات

دارند و زبان بدن آنها چگونه  یفکر التیکه افراد چه تما نیکند تا با دانستن ا

با آن ها برقرار  یآن ها را حدس زده و رابطه بهتر یمدل رفتار میاست، بتوان

 .میکن

 

 

 در کسب و کار DISC یمدل رفتارشناس
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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DISC ست؟یچ 

مولتون  امیلیو“توسط  ۱۹۲۸بار در سال  نیاول DISC یبر اساس الگو یرفتارشناس

 نیکرد. در ا جادیا یروانشناخت یایرا در دن یمیارائه شد که تحول عظ” مارستون

متفاوت در همه افراد  یبا شدت و ضعف یشود که هر چهار بُعد رفتار یمدل گفته م

دارد که معموال طبق آن  یغالب رفتار عدچند بُ  ای کیشوند، اما هر فرد  یمشاهده م

 دهد. یخود واکنش نشان م رامونیپ طینسبت به مح

 

خود را بر اساس  یجانیرفتار ه یها الگوشود که انسان یگفته م سکیمدل د در

رفتار هر فرد  یعنی. کنندیدارند، انتخاب م شانطیکه نسبت به خود و مح یاحساس

 دارد: یبستگ زیبه دو چ

 

 نامطلوب. ای کندیم یخود را مطلوب تلق یطیمح طیفرد شرا ای. آ1

 

 .ریخ ایکنترل دارد  طیشرا یکه بر رو کندیاحساس م ای. آ۲

 

 است: ریز یتیمخفف چهار ُبعد شخص DISC یرفتارشناس مدل

۱ 

Dominance )تسلط( 

۲ 
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Influence (یرگذاری)تاث 

۳ 

Steadiness )ثبات( 

۴ 

Conscientiousness ()وظیفه شناسی 

 یرفتار ی. بُعد اصلستین C ای D ،I ،Sبه طور کامل  یشخص چیه سکید مدل

چهار حرف  نیاز ا یکیبوده و با  شتریب هیآن از بق زانیاست که م یفرد بُعد

باالتر از حد متوسط داشته  زیابعاد را ن ریشود، اما ممکن است سا یشناخته م

 باشد.

 

 

 DISC یمدل رفتارشناس یریادگی یایمزا

 یکند تا رفتارها یبه ما کمک م DISC یتوان گفت که ابزار رفتارشناس یکل م در

ارتباط با افراد و  یموثر برقرار یو روشها میرا بشناس گرانید نیخود و هم چن

 یمدل رفتارشناس زین یکار یها طی. در محمیاموزیرا ب طیخود با شرا قینحوه تطب

DISC سازمان فرصت شناخت و  کیمختلف  یتواند به کارمندان بخش ها یم

در سراسر  یروابط مهم کار جادیا یو چگونگ گریکدیدر مورد  شتریب یریادگی

 سازمان را بدهد.
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 :میکن یاشاره م یمدل در روابط روزانه و کار نیا یایادامه به انواع مزا در

 

 و بهبود  یمشکالت ارتباط ییبه منظور شناسا یرفتار یسبک ها ییشناسا

 روابط خود

 و  یرشد شخص یبرا شانیها ییمهارت ها و توانا یرینحوه به کارگ یریادگی

 یفرهنگ

 رانیمد یکار برا طیکارکنان در مح تیاز سبک شخص یلیتحل ارائه 

 کیزماتیرهبر کار کیشدن به  لیتبد 

 شیمختلف کسب و کار مثل افزا یدر بخش ها یدرست و اصول تیریمد 

 فروش

 درست خدمات آموزش و مشاوره به افراد ارائه 

 با عملکرد باال یها میت ساختن 

 هنگام مذاکره با آنها گرانیخود، با رفتارها و زبان بدن د قیتطب 

 یمختلف شغل یهاطیمختلف و مح طیرفتار افراد در شرا ینیب شیپ 

 کارکنان در سازمان ها نیب یو بهبود سطح همکار لیتسه 

 DISC یابزار رفتارشناس تیاز اهم یمثال

مناسب  گاهیسازمان ها، انتخاب افراد مناسب در جا یاساس یاز چالش ها یکی

 دایبه شدت کاهش پ یاست، چون اگر درست انتخاب نشوند، عملکرد سازمان

 دیواحد باشند، با کیدر  D پیاز افراد ت یادیکند. مثال اگر تعداد ز یم

را  دیشد یسرعت باال، کاهش دقت و رقابت ها ،یچالش، تند اد،یز یسکهایر

 .میانتظار داشته باش
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تحرک،  رند،یبخش قرار بگ کیدر  Iاز افراد گروه  یادیاگر تعداد ز نیهمچن

دقت عمل،  بیترت نیشود. بد یم یررسمیرود و فضا غ یباال م ینشاط و انرژ

 کنند. یم دایزمان و موارد مشابه کاهش پ تیریمد ،ییگرا جهیتمرکز، نت

خواهد شد  جادیا یادیباشد، ثبات و آرامش ز ادیز اریبس Sاگر تعداد افراد  حاال

نباشد و سرعت انجام  یو چالش خبر سکیر رات،ییتغ ،ییگرا جهیاز نت دیو شا

 کیدر  Cافراد  یادیکند و اگر تعداد ز یم دایکاهش پ یادیتا حد ز زیکارها ن

عدم ارتباط، محافظه  ،ی، کندیکار یاستانداردها شیافزا دیان باشند، باسازم

 .میباش داشته انتظار را …از حد و  شیب یکار

 

 یبر اساس ابزار رفتارشناس یرفتار یمدل ها انواع

DISC 

 D یرفتار مدل

D حرف از کلمه  نیاولDominance یتیشخص پیاست. ت D یدر رفتارشناس 

DISC ی. افراد با مدل رفتارشودیبا رنگ قرمز شناخته م D دارند بر  لیتما

 یدهند به جا یم حیاطراف و افراد تسلط و کنترل داشته باشند و ترج طیمح

دارند،  D یکه بعد رفتار یکنند. افراد یرا رهبر گرانید گران،یاز د یرویپ

مشکالت هستند. بوده و حالل  ریپذ سکیداشته، ر ییاعتماد به نفس باال

 هستند. Dعامل شرکت ها  رانیاز مد یاریبس

 

 Dبدن افراد  زبان
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است و رک و  عیهستند، صحبت کردنشان تند و سر یروند، جد یراه م تند

 کنند. یبدون تعارف اظهار نظر م

 

 Dارتباط با افراد  یبرقرار

. واضح و دیزیبپره یپرداز هیاز حاش دیافراد با نیارتباط با ا یبرقرار یبرا

 .دیصحبت کن جیو در مورد نتا دیسراغ اصل مطلب برو حیصر

 

 هاDقوت و ضعف  نقاط

است. از نقاط ضعف  عیسر یریگ یمیو تصم یها استعداد رهبر Dنقاط قوت  از

 مالحظه بودن اشاره کرد یب یو گاه ییبایتوان به ناشک یآن ها م

 

 I یرفتار مدل

I حرف از کلمه  نیاولInfluence یتیشخص پیاست. ت I یکه در رفتارشناس 

DISC شدت به ن،یبخوش یرنگ زرد را به خود اختصاص داده است، فرد

استفاده از  I یاست. افراد با بعد رفتار یگرا و اجتماعبرون ،یدوستانه، پرانرژ

کنند  یعمل م خوب اریبس میت یسخنگو ای ندهیخود در نقش نما یارتباط ییتوانا

 ارائه کنند. گرانیبه د یرا به خوب میتوانند عملکرد ت یو م
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 Iبدن افراد  زبان

 یصحبت م جانیکنند و با شوق و ه یاستفاده م ادیحرکات دست و صورت ز از

 شوند. یم یمیصم عیکردن دارند و سر یبه گپ زدن و شوخ لیکنند. آنان تما

 

 Iارتباط با افراد  یبرقرار

به آن ها زمان  د،یافراد گشاده رو و دوستانه برخورد کن نیاط با اارتب یبرا

نکات مثبت  یو رو دیکن انیاحساسات خود را ب د،یصحبت و سوال کردن بده

 .دیبحث تمرکز کن

 

 ها Iقوت و ضعف  نقاط

کننده و  قیتشو هیباال، روح تیتوان به ابتکار و خالق یافراد م نینقاط قوت ا از

نداشتن نظم، بدون  I یبرد. نقاط ضعف افراد با مدل رفتار نام ادیارتباطات ز

 عمل کردن، نداشتن پشتکار و اعتماد به همه است. یفکر و احساس

 

 S یرفتار مدل

 DISC یاست، در رفتارشناس Steadinessکلمه  یکه ابتدا S یتیشخص پیت

آرام،  S یتیشخص پی. افراد تشودیباثبات است و با رنگ سبز مشخص م یفرد

و  یهمکار قیدارند از طر لیافراد تما نیوفادار هستند. ا اریدوستانه و بس

هستند. افراد با بعد  یعال یمیدر کار ت نیکار کنند بنابرا گرانیمشارکت با د

. ستندین یا رندهیگ یمیعجله و استرس دوست ندارند و افراد تصم S یرفتار
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در  یتعادل، ثبات و هماهنگ جادیدر ا یعس یو سازگار یافراد با همدل نیا

 سازمان را دارند.

 

 Sبدن افراد  زبان

تند عالقه  یصحبتها ایکند و با متانت دارند، به حرکات تند  یزبان بدن S افراد

و  دینیب یندارند. در زمان دست دادن تواضع و آرامش را در رفتارآن ها م یا

 بر لب دارند. یحتما لبخند مهربانانه ا

 

 Sارتباط با افراد  یبرقرار

و  یاز پرخاشگر د،یو مهربان باش یمیافراد صم نیارتباط با ا یبرقرار یبرا

 .دییمطرح نما یرا به آرام دیجد یها دهیاجتناب کرده و ا یریدرگ

 

 ها Sقوت و ضعف  نقاط

آرامش در گروه و قابل اعتماد  جادیا ،یوفادار ،یهمدل Sنقاط قوت افراد  از

از  شیب یتوان به مصمم نبودن، سازگار یاز نقاط ضعف ان ها مبودن است. 

 و چالش اشاره کرد. رییحد، نداشتن صراحت و ترس از تغ
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 C یرفتار مدل

 DISC یاست، در رفتارشناس Conscientiousکلمه  یکه ابتدا C یتیشخص پیت

هستند که  یکند و با تفکر انتقاد ی. آن ها افرادشودیمشخص م یبا رنگ آب

 یجزئ ق،یدارند. آن ها دق یرواقعیغ یوسخت و انتظاراتسفت ییاستانداردها

 شناس هستند. فهینگر و با وجدان و وظ

خواهند همه  یم شهیو هم نندیب یرا م وانیل یخال مهیباال معموال ن Cبا  افراد

 یو دانش فن یتخصص یمهارت ها یدر حد کمال باشد. آن ها اغلب دارا زیچ

شده است که  ریباال تسخ Cتوسط افراد با  ITمناسب پروژه هستند. صنعت 

تست،  ،یسیکد نو راینرم افزار است ز نیمهندس ای وتریشامل دانشمندان کامپ

 دارد. اتیبه جزئ ادیو توجه ز یلگریتحل یبه مهارت ها ازین لیو تحل یطراح

 

 Cبدن افراد  زبان

آنان  ی. لباس هاستین ادیدارند و حرکات بدنشان ز یخشک و رسم یبدن زبان

هم مشکوک و  یو کم یجد یلیخندند و خ یاست. کمتر م دهیمرتب و اتو کش

 رسند. یمردد به نظر م

 

 Cارتباط با افراد  یبرقرار

تند عالقه  یصحبتها ایکند و با متانت دارند، به حرکات تند  یزبان بدن S افراد

و  دینیب یر زمان دست دادن تواضع و آرامش را در رفتارآن ها مندارند. د یا

 بر لب دارند. یحتما لبخند مهربانانه ا
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 ها Cقوت و ضعف  نقاط

نقص،  یمنحصر به فرد و ب یتوان به دستاوردها یافراد م نینقاط قوت ا از

گروه ترس  نیاشاره کرد. از نقاط ضعف ا یمنطق یها لیو تحل قیدق ییبرنامه ر

 یو انزواطلب اتیبه جزئ ادیاز حد، توجه ز شیانتقاد ب ،یاشتباه، کمال طلباز 

 است.

 

 یریگ جهینت

 یکند چالش ها یبه ما کمک م DISC یو رفتارشناس یتیشخص پیت شناخت

که  ی. زمانمیکن یریگ شیاز آن ها پ ایو  میموجود در روابطمان را کمتر کن

 ندیما ناخوشا یرا گفت که برا یزیچ ایرا انجام داد و  یکار یکه چرا فرد میبدان

 م،یفرد را بدان فتارر زهیداد. اگر انگ مینشان خواه یکمتر یاست، واکنش منف

 .میریبگ ندیایمشکالت را قبل از آنکه به وجود ب یجلو میتوان یم

و از  میدهد که تفاوت ها را بهتر درک کن یامکان را م نیبه ما ا یرفتارشناس

گر  لیتحل یتی. ممکن است دوست شما شخصمیکالفه نشو رانیگیرفتار د

تا تنها نظر  دیداشته باشد و بخواهد نظر همه را بپرسد، اما شما از او انتظار دار

 تیدارد و شما شخص CDنوع  تیکه او شخص دیدهد. حاال اگر بدان تیشما اهم

SIدیشو یت و ناراحت نمداش دیاز او نخواه یادیاز او انتظار ز گری، د. 

 

. با دیکند مقبول و موثر باش یبه شما کمک م سکید یرفتارشناس نیچن هم

کسب  تیاو مقبول شیپ عایسر دیتوان یفرد، شما م کی یتیشخص پیدانستن ت

 .دیبر او داشته باش یشتریاو نفوذ ب یتیشخص یو با سازگار شدن با الگو دیکن
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