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 DiSCدوره ارتباطات با رویکرد 

 :اهداف رفتاری دوره•
 .فراگير مي بايست بعد از اين دوره مدل رفتاري خويش را شناخته و توضيح دهد •
 .فراگير مي بايست بعد از اين دوره مدل رفتاري ديگران را شناخته و توضيح دهد•
فراگير مي بايست بعد از اين دوره بتوانند مدل ارتباطي خود را با مدل هاي •

 .ارتباطي ديگران تطبيق دهد
 .فراگير مي بايست بعد از اين دوره، ارتباط موثر با سايرين برقرار نمايد•



 سازمان 



 شناخت سطوح سازمانی

شناخت ساختار رسمي و غير رسمي در سازمان بسيار حائز  •
 .اهميت است 

 شناخت مديران و مسئولين مافوق  •
 شناخت مديران و مسئولين هم سطح شما •
 شناخت مديران و سرپرستان پايين دست شما  •
 شناخت افراد کليدي ، ذينفع و تاثير گذار  •

 ارتباطات و مديريت ارتباطات•



 ارتباطات سازمانی 



 ارتباطات 

 (شناختن خود و ديگران ) اصل تفاوتهاي فردي •

 ارتباط گرفتن  #ساختن ارتباطات •
 (Positive Thinking)مثبت انديشي •
 صبر   •

   عدم قضاوت•



 شناخت تیپ های شخصیتی

DiSC Personal Profile System 
Dimensions of Behavior 



DiSC Personal Profile System 
Dimensions of Behavior 

Conscientious 

Dominance 

Steadiness 

Influence 



 خودمحور  

رک     

 پرجرات

 قوی و نافذ 

 خطرپذیر 

ماجراجو    

مطمئن به خود    

 اهل رقابت

 سریع الفکر

Dominance 

نفوذ  –تسلط   

D 

S C 

I 



Influence 

 تاثیر گذاری

 شاد و سرزنده

 معاشرتی  

 قانع کننده    

 با حسن نیت 

 تاثیر گذار    

 دوست داشتنی  

 اجتماعی  

 بخشنده    

 باوقار    

D 

S C 

I 



Steadiness 

  ثبات

 صبور  

 وفادار  

 آرام    

 خشنود    

 راحت  

 تودار  

 سنجیده

 خوش برخورد  

 خونگرم 

D 

S C 

I 



Conscientious 

  شناسی وظیفه

 کمال گرا

 دقیق    

 حقیقت جو   

 نظام مند    

 اداب دان    

 دارای استانداردهای باال  

 تحلیل گر  

 حساس  

 جاافتاده  

D 

S C 

I 



DiSC Personal Profile System 
Dimensions of Behavior 

پرجرات  -رک   -خودمحور    

قوی و نافذ  -متوقع   

ماجراجو -خطرپذیر   

مطمئن به خود -کنجکاو  –قاطع   

رقابت جو  –اهل رقابت   

متکی به خود  -سریع الفکر   

خود منتقد -خطرپذیری حساب شده   

Dominance 

نفوذ  –تسلط   

Influence 

 تاثیر گذاری

Conscientious 

  شناسی وظیفه

Steadiness 

  ثبات

 

حقیقت جو  –دقیق  –کمال گرا   

مراقب  –اداب دان  -نظام مند    

تحلیل گر  –دارای استانداردهای باال   

مردد  –جاافتاده  –حساس   

 

 

قانع کننده  –معاشرتی   

دوست  –تاثیر گذار  –با حسن نیت 
 داشتنی 

باوقار  -بخشنده   –اجتماعی   

متقاعد  –با اعتماد به نفس  –جذاب 
 کننده 

 

وفادار –صبور   

خشنود  –آرام  –وابسته به گروه   

تودار  –راحت    

خوش برخورد  –سنجیده  –بامالحظه   

 –خونگرم  –زودجوش  –باثبات 

مشتاق  –هوشیار   

D 

S C 

I 



 تشکیل تیم های هم رنگ و 
 انجام کار گروهی 

 تهیه لیست ویژگی های رفتاری هر گروه
 



DiSC Personal Profile System 
Dimensions of Behavior 

D 

S C 

I 
وظیفه محور    

 درون گرا

 برون گرا

 انسان محور 

Dominance Influence 

Conscientious Steadiness 



DiSC Personal Profile System 
Dimensions of Behavior 

D 

S C 

I 
محیط را نامطلوب می بینند    

خود را ضعیف تر از 
 محیط می بینند 

خود را قوی تر از محیط 
 می بینند

 محیط را خوشایند می بینند  

Dominance Influence 

Conscientious Steadiness 



DiSC Personal Profile System 
Dimensions of Behavior 

D 

S C 

I 
منطق گرا   –پرسشگر 

 چالش طلب –شکاک 

 متفکر

 میانه رو 

 آرام  

 مراقب  

 فعال 

 سریع العمل  

 راسخ  

 جسور   

مردم دار  –مقبول 
موافق -پذیرنده   

Dominance Influence 

Conscientious Steadiness 



 باال  Dافراد با 
  نتیجه از همه چیز برایشان مهم تر است 
 قوی و توانا هستند 
  از حل مسائل، اتمام كار و رسیدن به هدف لذت می برند 
 مسئول هستند 
 برای رسیدن به نتیجه به قابلیت ها اعتماد می كنند 
  از چالش و رقابت لذت می برند 
 عالقه مند به ریسك پذیری، به چالش كشیدن وضعیت و شکستن

 قوانین هستند
 سریع تصمیم گیری می كنند 
  اعتماد به نفس باال دارند 
 كامال بی پرده صحبت می كنند 
 به سرعت حوصله شان سر می رود 
به راحتی عصبانی می شوند 



 استراتژی کسب و کار

 باال   D مدل

قرار دهيد، کاری کنيد که آنها    مورد تحسين گذشته آن ها را : بايدها

بتوانند از نيازهايشان برای شما بگويند، وظايفتان را انجام دهيد، پاسخ 

 های مستقيم بدهيد، فاصله تان را حفظ کنيد

ارائه جزئيات بيش از حد، قطع کردن صحبت آن ها، دير  : نبايدها

 کردن نسبت به زمان مقرر

 ·نكات اساسي و سودآور، ميزان کارآيي : تمرکز بر روی

 نتايج، جديد، رهبری ،پيروزی، انتخاب ها، سريع: استفاده از کلمات

 تاکید بر انجام هر چیزی توسط آنها



 مشاهدات رفتاری

 باال   D مدل
 

 ·سریع و معموال با صدای باال : نحوه صحبت

 ·ورزش ها و بازی های رقابتی : عاليق

تقدیر نامه، جوایز و تصویرشان به : گذاشتن به نمايش

 ·همراه افراد مهم 
 ·تقابل های فردی : چگونگي انگيزش

 ·بسیار کم تحمل، بعضا زیاده خواه : محدوديت ها

 مورد سوء استفاده واقع شدن: نگراني



:این افراد طالب محیطی هستند كه در آن   

   اقتدار و اختیار باشد. 

  شهرت، اعتبار و دارای چالش باشد. 

فرصتهایی برای ایجاد دستاوردهای فردی وجود داشته باشد. 

گستره وسیع عملیاتی وجود داشته باشد. 

جوابهای رک و صریح بیان شوند. 

فرصتهایی برای پیشرفت فراهم باشد. 

 کنترل و نظارت نباشد. 

 فعالیتهای جدید و متنوع زیادی باشد. 

 

 باال   Dمدل



:برای موثر بودن، این افراد نیاز دارند كه   

کارهای سخت به آنها واگذار شود. 

   درک کنند آنها به دیگران نیاز دارند. 

  فنون و روش ها را بر اساس تجربیات عملی پایه گذاری کنند. 

هرازگاهی شوکهایی را دریافت کنند. 

 گروه آنها را بشناسد. 

  دالیل خود را برای نتایج بیان کنند. 

   از عوامل بازدارنده موجود آگاه شوند. 

  خود را با دیگران هماهنگ کنند و آرامش بیشتری داشته باشند. 

 

 باال   Dمدل



سمبل/ نشانه   



 باال  Iافراد با 
  به روابط و مردم اهميت مي دهند، مردم دار هستند 
 خوشبين، دلنشين و اجتماعي هستند 
  در قانع کردن مردم موفق هستند 
  به تيم اهميت مي دهند 
 را ببينند و آن را بيان کنند   "رويای بزرگ"مي توانند 
  به مردم اعتماد مي کنند 
است   ارتباط با آنها لذت بخش 
  عالقه مند به مالقات با افراد جديد هستند 
عالقه مند به کار با ديگران و برقراری ارتباط شبكه ای هستند 
  به شكستن قوانين تمايل دارند 
  از کار با ديگران انرژی مي گيرند 
  الهام بخش هستند 
  از جزئيات بيزارند 
شنونده بر مبنای موقعيت هستند 



 استراتژی کسب و کار

 باال   I مدل
رفتار دوستانه و اجتماعي، حذف القاب، ابراز و اظهار اشتياق و  : بايدها
 .انرژی

منفي بودن، بحث و جدل در مورد جزئيات، انتظار سر وقت  : نبايدها
  .بودن

 اجازه دهيد صحبت کنند، شما گوش فرا دهيد و : تمرکز بر روی
 مطالباتشان را به گونه ای ديگر بيان کنيد، به دست آوردن ارزش و

  .اختيار اجتماعي آن ها
مهيج، خالقانه، تفريح، من احساس مي کنم، من شما : استفاده از کلمات

 . را پشتيباني مي کنم

 آنها عاشق شناخته شدن و در مرکز توجه بودن هستند



 مشاهدات رفتاری

 باال   I مدل

 با اشتیاق و عالقه، تمایل به گپ زدن: نحوه صحبت

 ·فعالیت های مردمی : عاليق

 یادبودهای دوستان و مشتریان: گذاشتن به نمايش

 شناخته شدن در اجتماع: چگونگي انگيزش

 تا حدودی سازمان نیافته به نظر می رسند: محدوديت ها

 (مورد قبول و توجه قرار نگرفتن)عدم مقبولیت فردی : نگراني



شناخت اجتماعی و عامه پسند وجود داشته باشد. 

 شناخت عمومی از توانایی ها باشد. 

   آزادی بیان وجود داشته باشد. 

 فعالیتهای گروهی خارج از محیط کار وجود داشته باشد. 

ارتباطات دموکراتیک و مردمی باشد. 

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

 .بیان پیشنهادات باشد

 فرصت هایی برای مربی گری و مشاوره باشد. 

 باال   Iمدل 

:این افراد طالب محیطی هستند كه در آن   



 با چه مواردی انرژی از دست می دهند

 کار در محیط های منفی، سرد و بدبین· 

 کارهای روتین و کار با جزئیات زیاد· 

 جدی بودن در برنامه زمان بندی· 

 کار به تنهایی· 

 احساس کنار گذاشته شدن· 

شدن در جمع نکوهش 

 باال   Iمدل 



سمبل/ نشانه   



 باال  Sافراد با 
 ارتباط و پيشرفت تدريجي برايشان اهميت دارد 
  وفادار هستند 
  صبور و متفكر هستند 
  دلسوز، پشتيبان و دارای رفتار دوستانه هستند 
  شنونده خوب و هم تيمي قابل اتكا هستند 
  هدفشان کمك به ديگران است 
  به کندی تغيير مي کنند 
اغلب ) در مكان هايي که پايدار و هم آهنگ هستند زياد کار مي کنند

 (دور از چشم ديگران
  از تناقض و تغييرات آني بيزارند 
  کمك طوالني و دنباله دار را مهم مي پندارند 
صبور هستند و از ابتدا تا انتها با پروژه خواهند ماند 



 استراتژی کسب و کار

 باال   S مدل
تنظيم قدم به قدم يا مرحله به مرحله جهت اجرا، اظهار : بايدها

 ارادتمندی، آن ها را از روند پيشرفت آگاه کنيد و مرجع ارائه دهيد
 

 از حد بلند، انتظار تصميم يا با صدای بيش( رک) صحبت صريح : نبايدها
 .گيری سريع يا بهره جويي از زماني که بايد با خانواده باشند

 
 بودن برقراری و ايجاد رابطه و اعتماد، ساختار يافته و منظم: تمرکز بر روی

کمك   ضمانت، اطمينان، در مورد آن فكر کنيد، به من: استفاده از کلمات
 نماييد

 .آنها به عدالت و برابری انسانها معتقد هستند



 مشاهدات رفتاری

 باال  S مدل

 ساختار یافته، منطقی و با آوایی مالیم: نحوه صحبت

 فعالیت های خانوادگی، فعالیت در گروه های کوچك: عاليق

 عکس های خانوادگی، احتماال دارای گل و گیاه در محیط کار: گذاشتن به نمايش

 پروژه های تیمی و کمك به دیگران: چگونگي انگيزش

 مقابله در برابر تغییر: محدوديت ها

 ریسك پذیری و مقابله طلبی: نگراني



    شرایط موجود حفظ شود مگر آنکه دالیلی برای تغییر وجود داشته باشد 

   روال روزمره و قابل پیش بینی حاکم باشد. 

   عملکردشان مقبول واقع شود. 

   حداقل اشتباه را داشته باشند. 

   از افراد خالصانه قدردانی شود. 

   گروهی آنها را بشناسند. 

 روند کار استاندارد باشد. 

 برخوردها و درگیری ها کم باشد. 

 

 باال   Sمدل 

:این افراد طالب محیطی هستند كه در آن   



 با چه مواردی انرژی از دست می دهند

 مواجه شدن با تغییرات سریع و غیر پیش بینی شده· 

  مواجه شدن با افراد رقابت جو و تهاجمی· 

 عدم حمایت سرپرست یا همکارشان· 

 تحت فشار بودن برای تصمیم گیری یا اعمال تغییرات· 

قضاوت غیر منصفانه در مورد آنها 

 باال    Sمدل 



سمبل/ نشانه   



 باال  Cافراد با 
  به کيفيت و درستي اهميت مي دهند 
 مظهر واقعيت هستند 
  قبل از تصميم گيری تحقيق کافي مي کنند 
 برای منطقي بودن خود ارزش قائل هستند 
 از سيستم ها و رويه هايي که قابل پيش بيني است پيروی مي

 کنند
 عالقه مند به جزئيات هستند 
 عالقه مند به کار انفرادی بر روی پروژه ها هستند 
 منظم هستند 
کمال گرا هستند 



 استراتژی کسب و کار
 باال   C مدل

 سر وقت و آماده بودن، دقيق بودن، انتظار داشته باشيد که تا: بايدها

 اندازه ای شكاک باشند، به پارامترهای زماني توجه کنيد

 قطع صحبت آن ها، اتالف وقت، عجله کردن، مرتكب اشتباه: نبايدها

 شدن به خصوص به صورت کتبي

  حقايق و نه احساسات، خيلي وارد مسائل شخصي نشويد: تمرکز بر روی

  حقيقت اين است که، کيفيت، تجزيه و تحليل، واقع: استفاده از کلمات

 بيني، تكرر انتخاب

 .هر کاری را بدانند” چرای ” آنها مي خواهند  -؟  عالمت سوال: نشانه 



 مشاهدات رفتاری

 باال   C مدل
 معموال با صدای یکنواخت و احساس کم، خیلی دقیق: نحوه صحبت

 پروژه های انفرادی: عاليق

 جداول، نمودارها و مطالب عملیلتی: گذاشتن به نمايش

 برنامه ریزی خوب، سر وقت بودن، فعالیت های گروهی کوچك :چگونگي انگيزش

 بیشاز حد منتقد از خود و دیگران: محدوديت ها

 انتقاد از کار و اشتباهات وی: نگراني



  انتظارات از عملکرد آنان به وضوح تعیین شده باشد. 

  کیفیت و دقت اهمیت داشته باشد. 

  جو فعال و جدی حاکم باشد. 

  فرصت هایی برای نشان دادن مهارت ها موجود باشد. 

  فراهم گردد ” چراها ” فرصت برای پرسیدن. 

  برای بررسی کامل، فرموله کردن برنامه ها و حفاظت از آنها تا انتهای پروژه زمان کافی داشته

 .باشند 

  رویه و روال های کاری موجود باشد. 

 اطالعات و داده ها در دسترس باشد. 

 

 باال  Cمدل 

:این افراد طالب محیطی هستند كه در آن   



 با چه مواردی انرژی از دست می دهند

 تغییرات ناگهانی پیش بینی نشده· 

 از آنها در خواست شود که اجتماعی باشند و احساساتشان را نشان دهند· 

 نداشتن زمان کافی برای کامل کردن اطالعات و بررسی رویه و روال ها· 

 برخورد با افرادی که شرایط را درک نمی کنند· 

کار در سیستمی که کیفیت پایین دارد و یا مقررات امنیتی نداشته باشد 

 باال   Cمدل 



سمبل/ نشانه   



 تاریخچه

  از پيش سال ۴۰۰ در را انسان رفتار يوناني، حكيم بزرگترين ، بقراط
 در انسانها ما که شد متوجه او .داد قرار بررسي مورد و مشاهده ميالد،
 رفتار بقراط .دهيم مي نشان را تفاوتهايي و تشابهات خود های رفتار
 کرده تقسيم سوداوی و بلغمي ،دموی ،صفراوی دسته چهار به را انسان

 هر وجود اين با اما هستيم يكسان همگي انسانها ما ديگر، عبارت به .بود
 .باشيم مي فرد به منحصر کدام

  های مدل به را انسان رفتارهای جالينوس مانند نيز ديگری دانشمندان 
 اشاره آنها به پزشكي علم در نيز امروزه که بودند کرده تقسيم مختلفي

 .شود مي
  قابل رفتارهای که است شده اثبات مشاهدات، گونه اين دادن ادامه با

  باعث عمل اين .شوند بندی طبقه گروههايي در توانند مي مشاهده
  رفتاری زبان " نام به اکنون که است شده ای پديده آمدن بوجود

Behavioral language " شناسيم مي آنرا. 



 DiSCمدل 

  يونگ کارل شناسي روان مطالعه براساس   DiSC مدل

Carl Jung مارستن مولتون ويليام و William 

Moulton Marston  به توجه با .است آمده وجود به 

 در  Bill Bonnstetter بانستتر بيل که هايي فعاليت

   نمود، فوق مدل بخشي اعتبار و توسعه پيشرفت، جهت



 ارتباطات 
 فروش 

 کار تيمي  
 روابط خانوادگي 

 فعاليت های ورزشي 
 انتخاب کار 

 مشتريان   خدمات•
   بازاريابي•
 مديريت زمان  •
 روابط اجتماعي  •

  برتر رفتاری مدل عنوان به جهاني سطح در اکنون هم مدل اين

  آنها از برخي که باشد مي استفاده قابل ها موقعيت از بسياری در

 : است زير قرار به



و ( وراثت)هر فرد، از طریق دو فرآیند ذاتی 

یک مدل رفتاری  ، (تعلیم و تربیت محیطی)پرورشی 

 .منحصر به فرد برای خود ایجاد می کند 

 مدل رفتاری شما، درگاه ارتباطی  

  doorway of communication 

و تعامالت افراد با شما و همچنین اصول و نحوه  

 .برخورد شما با افراد دیگر می باشد



 تعامالت افراد با شما 
 

با شما ارتباط مدل رفتاری شما اگر يك فرد مطابق 
اين درگاه ارتباطي باز كردن برقرار كند، شما متمايل به 

اما اگريك شخص به طور عمدي يا غير . مي باشيد
عمدي مطابق مدل رفتاري شما عمل نكند، شما تمايل 

/  حدوديپيدا مي كنيد تا درگاه ارتباطي خود را تا 
 .كنيدكامال ببنديد و يا قفل 



 نحوه برخود شما با افراد ديگر  
 

ديگران را بشناسيد، مدل های رفتاری اگر شما 
مي توانيد درجه و لحن صدا، شيوه و سرعت 
حركت، كلمات و زبان بدن خود را با مدل  

نتيجه اين عمل، داشتن . دهيد تطبيقرفتاري آنها 
براي ارتباط برقرار كردن و رابطه اي با درگاه باز 

 .تنش كمتر مي باشد



 ابزار برای شناخت شخصيت است؟   يك  DISC آيا 
شخصيت افراد از اليه هاي مختلفي تشكيل مي شود، برخي از اين اليه ها 

رفتارها و ، تجربه،آموزش و تحصيالتمهارت و ، ارزش ها، هوش: عبارتند از 
 قابل مشاهده فرد  احساسات

نكته  . بالطبع بررسي شخصيت افراد نيازمند مهارت هاي بسيار فراواني مي باشد 
مدل اين است كه با استفاده از اين ابزار تنها  DISC قابل اشاره در مورد ابزار

 .را مي توان اندازه گرفترفتاری قابل مشاهده افراد 
اين نكته را در نظر گرفت  DISC بنابراين بايد همواره در زمان استفاده از ابزار 

كه مواردي كه به آنها اشاره مي شود در ارتباط مدل رفتاري افراد است و به  
 .حيطه شخصيت افراد وارد نمي شود

 

  DISCاطالعات بيشتر در ارتباط با ابزار 
 



DiSC Personal Profile System 
Marston’s Model 

DiSC  

Core Personality 

Genetic Traits 

Responses (Surface Traits) 

Environment 



 

البته حیطه . درگاهی به سوی ارتباطات بهتر می باشد DISCابزار . 1

می باشد   DISCمنحصر به فرد بودن یك شخص، گسترده تر از مدل 

 . یکسان نیستند "تست های شخصیتی"در نتیجه، مدلهای رفتاری با 

 

 

 فرضيات 



 

 

برنده می باشد و / هدف ازاستفاده مدل رفتاری ایجاد رابطه برنده. ۲

افراد  “ برچسب زدن"هیچ وقت نمی بایست از این ابزار برای 

 .استفاده کرد

 

 فرضيات 



ما همگی به طرق . هر شخص قابلیت موفق شدن را داراست. ۳

یك مدل رفتاری، برتری نسبت به مدل . مختلف موفق می شویم

 .رفتاری دیگر ندارد

 

 فرضيات 



طراحی مدل رفتاری شما ترکیبی از درصدهای مختلف کم و  -4

می باشد و  D,I,S,Cچهار فاکتور ( highs and lows)زیاد 

 .ترکیب این فاکتورها است که رفتار شما را تشکیل می دهد

 

 فرضيات 



 نمودار 



هر شخص توانایی و قابلیت تطابق با هر مدل رفتاری را دارا می . ۵

در بعضی از مواقع این مطابقت نیاز به صرف انرژی زیادتری  . باشد

قابلیتی  . اینکه چقدر طول می کشد تا هر فرد تطبیق بیابد. دارد

 .است( در هر فرد)منحصر بفرد و متفاوت 

شما را مشخص می  ( مدل رفتاری)تمایالت طبیعی   DISCتکنیك 

کند و دانش و مهارتی در اختیار شما قرار می دهد که بگونه ای  

 .آگاهانه بنا به ضروریات و موقعیت ها، خود را تطبیق دهید

 فرضيات 



 «چتر نجات»

 ذهن در طول حیات

 می شود چتر نجات

 خوش به حال تو اگر باز شود

 و تو را آرام  

 آرام 

 فرود آرد

 در پهنه دانایی،

 آگاهی،

 زیبایی و احساس جهان

 ...وای اگر باز نشد 



 از همکاری و مشارکت شما متشکرم

 

امیدوارم که خوب یادگرفته باشید و به 
.دیگران نیز منتقل نمایید  

 



 اطالعات تماس

• Mobile: 09123386553 

E-Mail: alireza.tafreshi@gmail.com 

Website: www.tafreshi-alireza.ir 

 

mailto:alireza.tafreshi@gmail.com
http://www.tafreshi-alireza.ir/
http://www.tafreshi-alireza.ir/
http://www.tafreshi-alireza.ir/

