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از نظر  S. گروه میآشنن ا شننو S یمدل رفتار یها یژگیبا و میخواه یمطلب م نیدر ا

. آن ها مهربان هسنننت د و رندیگ یدر دسنننته مظافظه هارها قرار م یرفتارشننن اسننن

مدل رفتار نیآرامش ب جادیدر ا یاسننننت داد  ا  بات،  S یافراد جمع دارند.  از ث

 اریقرار گرفتن بسنننن یدردانموجود، همک به مردم و مورد ق تیظ وضنننن حف ت،یام 

ها  S تیهسننننت د. اولو زاریبظث و مشنننناجره ب ،یری. آن ها از درگرندیگ یم زهیانگ

 است.  هیهردن با بق یمردم و همکار

هه الزم  ییهسننت د. جا میدر نقش  رمز   S یهر هسننب و هار افراد با بد د رفتار در

شد جلو شتها یبا شود و  یبردا شتباه گرفته   ریسا یاز اقدامات عجوالنه و ناگهان ایا

ه  د. البته چون  یهارآمد عمل م اریبسنن S یشننود، مدل رفتار یریجلوگ می  یاعضننا

در  S یمدل رفتار یها یژگیو یم رف

 DISC یرفتارش اس
  یم  ظریریه اقیانوس آبی
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 یاز متدها یابیبازار ای غاتیاست در هار  بل نافراد ثبات را دوست دارند، ممک نیا

 .دیایب نییپاآن ها  ییاستفاده نک  د و هم هم هارا دیجد

 S یافراد با مدل رفتار صی شخ

 و مشارهت یبه همکار لی ما

ما نیا ند از طر لیافراد   با د یهمکار قیدار هار خود را جلو  گرانیو مشننننارهت 

 هست د  یعال یمیببرند. در هار  

 یمیو صم صبور

را  گرانیخوب د یلیه  د. آن ها خ یم ییو دلجو تیحما گرانیاز د S یرفتار مدل

 مانهیو صم کینزد یده د. آنها م موال روابط یدرک هرده و به درددل آن ها گوش م

 از دوستان خود دارند. یبا گروه هوچک

 

  تیطب عاشق

و مخلوقات خداوند   تیانسننننانها م تقدند و عاشننننق طب یبه عدالت و برابر آنها

 هست د.

 مردد

آ و ب   هیگز نین د ب وا یهسننننت د. آن ها نم یمردد یانسننننان ها S یرفتار گروه

جمله را  نیو ا ست دیانتخاب ه  د. آن ها اهثر اوقات از انتخاب خود مطمئن ن عیسر

 "بودم. دهیرو خر یکیهاش اون  ":دیش و یم ادیاز آن ها ز
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 دوست خانواده

Sقائل هسننننت د. برعکو گروه  ییخانواده ارزش باال یها براD ار باطات  یلیهه خ

 اریپدر و مادر، همسر و فرزندان خود بس یها برا Sآن ها مهم نبود،  یبرا یخانوادگ

 گذارند. یوقت م

 

 ها Sقوت  نقاط

۱ 

 وفادار

۲ 

 همدل

۳ 

 صادق

۴ 

 می  جادیو ا یساز گروه

۵ 

 گر و مهربان تیحما
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 ها Sض ف  نقاط

۱ 

 نبودن مصمم

۲ 

 از حد شیب یسازگار

۳ 

 گرانیاز رنجاندن د  رس

۴ 

 اتو عدم ثب رییاز  غ  رس

۵ 

 هردن احساسات پ هان

 

 ها Sبدن  زبان

۱ 

 و با متانت آرام
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۲ 

 و دوستانه یمیصم

۳ 

 با  واضع و آرامش  حرهات

۴ 

 مهربانانه لبخ د

 

 S یبا مدل رفتار یرفتار با مشتر نظوه

هه مدل  یبا مشننننتر دییبگو دی وان یم ایآ د،یاشنننن ا شنننند Sحاال هه با رفتار گروه  

 د؟یرفتار ه  دیدارد چطور با S یرفتار

 

دارد  ازیهردن صننبور اسننت و ن دیخونگرم و آرام دارد. او در خر یرفتار S یمشننتر

  انیبوده و  ا از هاال اطم اتیبه او همک شنننود. ع قه م د به جزئ یریگ میدر  صنننم

 S یدهد. مشتر یم یادیز تینخواهد هرد. او به صداقت شما اهم دینک د، خر دایپ

 دیبا د،یدار یدیخدمت جد ای صننولپو اگر مظ سننت،ین دیبه دنبال مظصننوالت جد

 . دیه  دیبه خر یاو را راض دی ا بتوان دیبارها   ش ه 

سنننراس هسنننب و هار  گریهرده و اعتماد ه د، د دیبار از شنننما خر کی S یمشنننتر اگر

 رود. ینم دیخر یبرا یگرید
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 :دیطور رفتار ه  نیا S یفروش و ار باط با مشتر ه گام

دسننننت و زبان بدن  ادیو حرهات ز ادیز جانیه ع،ی  د و سننننر یاز رفتارها .1

 .دیه  یخوددار

 . دیینما زیاز حد بل د پره شیب یبا صدا ایپرده  یاز صظبت هردن رک و ب .2

 .دیاعتماد او را به خود جلب ه  .3

 ا او را مطمئن  دیمظصول صظبت ه  اتیو جزئ یدر مورد استانداردها، گارانت .4

 .دی ر ه 

صم یبه او برا .5 شار ن یریگ می  صم ییخودش در   ها دیو بگذار دیاوریف  می 

 .ردیبگ

 نیاو را از قبل از ا د،یخود داده ا ی دهایفرآ ایدر مظصننننول  یرا ییاگر  غ .6

 .دیآگاه ه  راتیی غ

 نیه م،  ضننننم یم تیمثل: من شننننما را حما یخود از جم   یدر صننننظبت ها .7

 .دیو ... استفاده ه  دیر مورد آن فکر ه د ست،یز طیدوستار مظ ،یقط 
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