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از نظر  I. گروه میآشنننشا شنننو I یمدل رفتار یها یژگیبا و میخواه یمطلب م نیدر ا

. آ  ها مبتکر و خالق رندیگ یدر دسنننته سننن شورا  قرار م سننن ید یرفتارشنننشاسننن

از  I یدارند. مدل رفتار یادیت صص ز گرا یقرار کرد  با دهستشد و در ارتباط بر

و به  رندیگ یم زهیانگ اریبسنننن یگروه یها تیشنننند  و ف ال دهید ،یاعتبار اجتماع

بود   یشنننشاخته شننند  و ارتباتاد هسنننتشد. آ  ها از مقرراد و جد ازمشدین ینحو

 تشفر دارند.

از  I یفرد با مدل رفتار  یها ارتباتاد آ  ها اسننت. ممکن اسننت دوسننت I تیاولو

ش به او پس بدهد. فرد  یو باک خال مهیبا جر یرا قرض کشد و ب د از مدت ششیاو ما

در  I یمدل رفتار یها یژگیو یم رف

 DISC یرفتارششاس
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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I دهد؛ چو  دوست دارد ارتباتاتش را حفظ کشد  یرا به او قرض م ششیباز هم ماش

 او داشته باشد. یبرا یاگر ضرر ش ص یحت

 

سجام و  یهر کسب و کار م در دو فرد با  ای  یرا با گشجاند   میت یکپارچگیتوا  ان

عملکرد خود را در گروه و کشار  نیبه دسنننت آورد. آ  ها ب تر میدر ت I یمدل رفتار

 و فروش دارند. یابیمانشد بازار یو در مشاغل هیبق

 

 I یافراد با مدل رفتار صیتش 

 یو اجتماع یپرانرژ

I دوست  هیبا بق یراحتدارند و به  یادیدوستا  ز رهیهستشد، دا یپرانرژ اریها بس

کششد که انگار همه را از قبل  یرفتار م یشوند تور یم یوارد جم  یشوند. وقت یم

 ششاسشد. یم

 یشیب خوش

 زیو از نظر آ  ها همه چ ششدیب یرا م وا یپر ل مهین شنننهیهم I یبا مدل رفتار افراد

که هشوز به هدف  I یبا مدل رفتار یمثال فروششده ا یشود. برا یباالخره درست م

که اوضاع چطور است، او  دی. اگر از او بپرسدیریرا در نظر بگ دهیفروش خود نرس

 "دارم که قراره حتما ازم ب ره! یمشتر  ی افرد "در پاسخ به شما خواهد گفت که:

فردا حتما  ومده،یاگر امروز ن ":دیگو یم دیریرا بگ یاگر فردا از او سننننرات مشننننتر

 "!ادیم
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 دهکشش اعتماد

کششد،  ینکرده باشننند، آ  ها باز هم به او اعتماد م یها خوب Iقبال در حق  یکسننن اگر

 است. زال طایاز نظر آ  ها انسا  جا رایز

 کشجکاو

شننما بدانشد.  یدوسننت دارند در مورد مسنناخل شنن صنن I یبا مدل رفتار یها انسننا 

شا  هم به راحت نینکته مثبت ا ست که خود ص یدر مورد زندگ یجا ا با  شا یش 

همکارا  و دوسننتانشننا   یاتفاقاد کوچ  را هم برا یکششد و حت یشننما بننحبت م

 کششد. یم فیت ر

 کششده بیترغ

 هیبه بق یاسننننت. به خوب یافراد حرفه ا هیروح تیو تقو بیدر ترغ I یرفتار مدل

 کشد. یخوب عمل م یلیخ گرا یدهد و در متقاعد کرد  د یم یانرژ

 پرداز دهیا

درباره آ  نکرده اند و  یفکر چیرسد که از قبل ه یها م Iبه ذهن  ییها دهیا یگاه

 یخوب یپردازها و بداهه گوها دهیکششد. آ  ها ا یت جب م دهیا نیخودشا  هم از ا

 هستشد.

 پرحرف

I دهیا یزنشد، گاه یحرف م ادیچو  ز یهسننتشد ول یخوب یپردازها دهیا شکهیها با ا 

 شود. یگم م شا یحرف ها نیب شا یها

 ها Iقود  نقاط
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۱ 

 مبتکر

۲ 

 خالق

۳ 

 انطباق قابل

۴ 

 شور و شوق پر

۵ 

 س شور

۶ 

 کششده هماهشگ

 

 ها Iض ف  نقاط

۱ 

 و برنامه بیو نداشتن ترت نامشظم

۲ 
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 عمل کرد  یفکر و احساس بدو 

۳ 

 به همه اعتماد

۴ 

 پشتکار نداشتن

۵ 

 از ترد شد  ترس

 

 ها Iبد   زبا 

۱ 

 و دوستانه مانهیبم رفتار

۲ 

 و استفاده از حرکاد دست و بورد ادیبد  ز حرکاد

۳ 

 رو گشاده

۴ 

 زد  و دست داد  لب شد
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۵ 

 کرد  یبه گپ زد  و شوخ لیتما

 I یبا مدل رفتار یرفتار با مشتر نحوه

 یکه مدل رفتار یبا مشتر دییبگو دیتوان یم ایآ د،یاششا شد Iحاال که با رفتار گروه  

I د؟یرفتار کش دیدارد چطور با 

 

ست  لیندارد و ما دیخر یبرا یو پرحرف و خونگرم است. عجله ا عیسر I یمشتر ا

ندارد و اگر حوبننله بننحبت ا و  یتیاو اهم یبا شننما گفتگو داشننته باشنند. زما  برا

داد. آ  ها  دیاو را از دست خواه دیبشو یو عصبان دیرا نداشته باش شیپرسش ا

 .ستشدین متیو ق یفش ادیکششد و در بشد جزخ یم دیخر یاحساس

 

 مذاکره ییتال نی: قواندیب وان شتریب

 

 :دیتور رفتار کش نیا I یفروش و ارتباط با مشتر هشگام

  دیباشد و خشده را فراموش نکش یمیبم یلیبدنتا  باز و خ زبا. 

 و دوسننتانه  یمیبننم یارتبات دیکش یدرباره محصننول، سنن  حادیاز توضنن قبل

 .دیبرقرار کش

 فرد  اگرI دیشما است، احوال خانواده او را بپرس یمیقد یمشتر. 

 دیکش شیبا اسم کوچ  بدا ست،یبه استفاده از القاب ن ازین. 

 دیبحبت کشد و به او گوش کش دیده اجازه. 
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 دینکش تیو گله و شکا دینداشته باش یمشف یانرژ. 

 دیبه او بده یو رنگ بایز یم تصر، ول یها کاتالوگ. 

 دیبه او بده یارتباتاد ب د جادیا یخود را برا تیزیو کارد. 

 یم یبانیخالقانه،من شننما را پشننت ج،یمثل م  یخود از کلمات یبننحبت ها در 

 .دیکش استفاده …و  بایلذد، ز ح،یکشم، تفر

 موضننوع در فروش  نیشنند  و شننشاخته شنند  هسننتشد. از ا دهیعاشننق د آن ا

 .دیخود استفاده کش
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