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 ما کی هستیم ؟•

 شود؟برنامه اين دوره چیست؟ چه زمانی تمام می•
قواعد و مقررات دوره چیست؟ موارد ايمنی چیست؟ چه تسهیالتی در دسترس •

 است؟ راه خروج کجاست؟
 چه توقعاتی از اين دوره و اين مدرس داريم؟ از خودمان چطور؟•

 توانیم اثربخشی اين دوره را افزايش دهیم؟چطور می•
 سئواالت خود را چطور و چه زمانی بپرسیم؟•

 

 بنام یگانه معلم هستی



 
 :خودتان را معرفی کنید •
 نام و نام خانوادگی  •
 تحصیالت  •
 تجربه  •
 چند فرزند داريد •
 اسم فرزندانتان چیست  •
 سرگرمی هاتون چیست  •
 چه ورزشی و يا تفريحی را دوست داريد •

 درباره شما 



 
 :خودتان را معرفی کنید •
 نام و نام خانوادگی  •
 تحصیالت  •
 تجربه  •
 چند فرزند داريد •
 اسم فرزندانتان چیست  •
 سرگرمی هاتون چیست  •
 چه ورزشی و يا تفريحی را دوست داريد •

 درباره شما 



 
    توپ به سمت هر فردی که پرتاپ شد درخصوص فرد کناری

 دقیقه توضیح دهد  1سمت راست خود 

 فلسفه توپ و بازی در یادگیری چیست



 
    از اين بازی چه چیزهايی آموختیم 
   هنر گوش کردن و بیشتر توجه کردن به ديگران 
 شما بفرمايید: 

 فلسفه توپ و بازی در یادگیری چیست



 
 کاغذهای کوچک سفید را برداريد 
   چشم هايتان را ببنديد 
 به پیام ها خوب گوش فرادهید 
  کاغذ را از وسط تا کنید 
 گوشه سمت راست کاغذ را با دست  برش دهید 
  دوباره کاغذ را از وسط تا کنید 
  گوشه سمت چپ را با دست برش دهید 
 دوباره کاغذ را تا کنید و گوشه سمت راست را برش دهید 

 با یک بازی شروع کنیم



 
   چشمهايتان را باز کنید 
 کاغذ ها را باز کنید و به يکديگر نشان دهید 
موضوع چیست ؟ 
  يک پیام صادر شد ولی برداشتهای متفاوتی داشتیم 

 

 با یک کارگاه شروع کنیم



 
   شناخت و داشتن اطالعات در خصوص افرادی که می خواهیم در

کنار آنها در قالب  اعضای يک تیم ، همکار و يا حتی خريدار و يا 
 .فروشنده با آن در ارتباط باشیم بسیار حائز اهمیت است 

 
 استمهم مقابل بسیار ايجاد اعتماد و گرفتن تائید از طرف 

 
  هر فردی جهان را از دريچه خودش و بشکل منحصر بفرد می بیند 

  

 شناخت افراد بسیار مهم است  



 
  ما بايد سبک ارتباطی خود را تغییر بديهم و تالش کنیم به سايرين

 نزديک شويم و فهم مشترکی داشته باشیم  

 
ما بايد ياد بگیرم اندکی با کفش های ديگران راه برويم 

 
  

 برای داشتن تیم موفق 



 

    انسانها سیاه و سفید نیستند 
 
 

 هستندانسانها سیاه و سفید نیستند بلکه چند رنگی: 
 

    قرمز 
 

 زرد 
 

 آبی 
 

 سبز 
 

 
   

 انسانها چه رنگی هستند 



 

  اگر شما رنگتان قرمز است: 

  شما مثبت 
 رقابتی 
   تعیین کننده 
قوی 
 پیشرو 
 شکل مستقیم  ارتباط برقرار می کنید  به 

  

 (Red)قرمز ویژگیهای افراد 



 

 است  زرد  اگر شما رنگتان: 

  هستید اگر شما زرد  : 
 فان  اهل 
 شوخی 
 خیلی اجتماعی 
  حرف زدن دوستدار 
 دار صدا  دوست 
 فردی هستید که در مراسم ها حضور دارید و آخرین فردی که آنجا را ترک اولین

اولین کسی که در سر میز نهار حاضر می شود و آخرین کسی که میز . می کنید 
  نهار را ترک می کند

 (Yellow)زرد  ویژگیهای افراد 



 

 است   سبز اگر شما رنگتان: 

  آرام 
   ریلکس 
 را آسوده می گیرد  مسائل 
 کندزیادی برای افراد دیگر صرف می زمان 
  آماده کمک به دیگران هستند  همیشه 

 (Green)سبز  ویژگیهای افراد 



 

 است   آبی اگر شما رنگتان: 

  سرد 
 سیستم مند 
  متد مند 
  محورفرآیند 
  دقیق 
پرسش گر 

 (Blue)آبی  ویژگیهای افراد 



 

  یک رنگ را دارید   انتخاب فقط حق 

  افراد متعلق به هر رنگ کنار هم بنشینند 
 برای تیم خودتان لیدر تعیین کنید 
  قرمز ها جلو و پشت سرشان آبی ها بنشینند 
  زردها جلو و پشت سرشان سبزها بنشینند 

 

 خودتان برای رنگ انتخاب



 

  تیم قرمزRed 

 زرد تیمYellow 

  تیم سبزGreen 

 تیم آبیBlue 

 

 شعار برای هر تیم انتخاب



 

  ویژگیهای افراد در هر رنگ را با کمک
 سایر افراد تیم تکمیل نمایید 

 (2)کار تیمی 



 

  مشاغل پیشنهادی متناسب با هر رنگ
 را توضیح دهید

 کار تیمی



 

  سنبل تیم خودتان را نقاشی کنید 

 کار تیمی



 

   رنگ متضاد نظرات خودش را رائه کند 
 رنگ مکمل و همکار نظرات خودش را ارائه کند 
  اعضای تیم ارائه کننده فقط باید گوش فرادهند و حق

 اعتراض ندارند  
 تومان   5000جریمه هر فرد پاسخ 

 جمع بندی و ارائه توسط لیدر تیم



 

   لطفا نظر و پاسخ شایسته خود و تیم خودتان را به
 .حاضرین ارائه فرمایید 

 ارائه نظر لیدر تیم



 

   سبزو قرمز رنگ   
 

 آبی و  زردرنگ 

 کدام رنگها در مقابل یکدیگر قرار دارند



 

   با دانسته های فعلی تیم بازار یابی سازمان را تشکیل
 دهید  

  تیم بازرسی سازمان را تشکیل دهید 
 
  تیم خدمات عمومی و رفاهی سازمان تشکیل دهید 

 
یک تیم مدیریت پروژه در سازمان تشکیل دهید 

 

 (  4کارگاه ) پانل گفتگو بین لیدرها 



 بخش دوم 

 بیشتردر خصوص دیسک و اهمیت و کاربرد آن بدانیم 



 تاریخچه

  از پیش سال ۴۰۰ در را انسان رفتار يونانی، حکیم بزرگترين ، بقراط
 در انسانها ما که شد متوجه او .داد قرار بررسی مورد و مشاهده میالد،
 رفتار بقراط .دهیم می نشان را تفاوتهايی و تشابهات خود های رفتار
 کرده تقسیم سوداوی و بلغمی ،دموی ،صفراوی دسته چهار به را انسان

 هر وجود اين با اما هستیم يکسان همگی انسانها ما ديگر، عبارت به .بود
 .باشیم می فرد به منحصر کدام

  های مدل به را انسان رفتارهای جالینوس مانند نیز ديگری دانشمندان 
 اشاره آنها به پزشکی علم در نیز امروزه که بودند کرده تقسیم مختلفی

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

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

Behavioral language " شناسیم می آنرا. 



 DiSCمدل 

  يونگ کارل شناسی روان مطالعه براساس   DiSC مدل

Carl Jung مارستن مولتون ويلیام و William 

Moulton Marston  به توجه با .است آمده وجود به 

 در  Bill Bonnstetter بانستتر بیل که هايی فعالیت

   نمود، فوق مدل بخشی اعتبار و توسعه پیشرفت، جهت



 ارتباطات 
 فروش 

 کار تیمی 
 روابط خانوادگی 

 فعالیت های ورزشی 
 انتخاب کار 

 مذاکره

 مشتريان   خدمات•
   بازاريابی•
 مديريت زمان  •
 تعیین اهداف •
 روابط اجتماعی  •

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

  آنها از برخی که باشد می استفاده قابل ها موقعیت از بسیاری در

 : است زير قرار به



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

یک مدل رفتاري  ، (تعلیم و تربیت محیطي)پرورشي 

 .منحصر به فرد براي خود ایجاد مي کند 

 مدل رفتاري شما، درگاه ارتباطي  

  doorway of communication 

و تعامالت افراد با شما و همچنین اصول و نحوه  

 .برخورد شما با افراد دیگر مي 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 تطبیقرفتاري آنها 
براي ارتباط برقرار كردن و رابطه اي با درگاه باز 

 .تنش كمتر مي باشد



 ابزار برای شناخت شخصیت است؟   يک  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 بیشتر در ارتباط با ابزار 
 



DiSC Personal Profile System 
Marston’s Model 

DiSC  

Core Personality 

Genetic Traits 

Responses (Surface Traits) 

Environment 



DISC (RYGB) Personal Profile System 
Dimensions of Behavior 

Conscientious 

Dominance 

Steadiness 

Influence 

Red Yellow 

Green 
Blue 



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 

شناسیوظیفه  

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 



DiSC Personal Profile System 
Dimensions of Behavior 

D 

S C 

I 
وظیفه محور    

 درون گرا

آرام  –کند   

 برون گرا

تند  –سریع   

انسان محور  –مردم دار   

Dominance Influence 

Conscientious Steadiness 



 حال

Now 

Latter 

 بعدا

Tasks 

 وظیفه

People 

 مردم

D 
“I Will” 

“من می خواهم”  
 

Needs to know what/when? 
؟کی / چه نیاز به دانستن   

 

I    

“I Want” 

“من نیازدارم”  
 

Needs to know who? 
؟چه کسی نیاز به دانستن   

 

C 
“I Think” 

”من فکر می کنم ”   
 

Needs to know why? 
؟  چرانیاز به دانستن    

 

S   

“I Feel” 

”من احساس می کنم ”  
 

Needs to know how? 
؟ چگونهنیاز به دانستن   

 
 

Parts 

 جزییات

Big Picture 

 تصویر کلی



 

البته حيطه . درگاهي به سوي ارتباطات بهتر مي باشد DISCابزار . 1

مي باشد   DISCمنحصر به فرد بودن يك شخص، گسترده تر از مدل 

 . يكسان نيستند "تست هاي شخصيتي"در نتيجه، مدلهاي رفتاري با 

 

 

 فرضیات 



 

 

برنده مي باشد و / هدف ازاستفاده مدل رفتاري ايجاد رابطه برنده. ۲

افراد  “ برچسب زدن"هيچ وقت نمي بايست از اين ابزار براي 

 .استفاده كرد

 

 فرضیات 



ما همگي به طرق . هر شخص قابليت موفق شدن را داراست. ۳

يك مدل رفتاري، برتري نسبت به مدل . مختلف موفق مي شويم

 .رفتاري ديگر ندارد

 

 فرضیات 



طراحي مدل رفتاري شما تركيبي از درصدهاي مختلف كم و  -4

مي باشد و  D,I,S,Cچهار فاكتور ( highs and lows)زياد 

 .تركيب اين فاكتورها است كه رفتار شما را تشكيل مي دهد

 

 فرضیات 



 نمودار 



هر شخص توانايي و قابليت تطابق با هر مدل رفتاري را دارا مي . ۵

در بعضي از مواقع اين مطابقت نياز به صرف انرژي زيادتري  . باشد

قابليتي  . اينكه چقدر طول مي كشد تا هر فرد تطبيق بيابد. دارد

 .است( در هر فرد)منحصر بفرد و متفاوت 

شما را مشخص مي  ( مدل رفتاري)تمايالت طبيعي   DISCتكنيك 

كند و دانش و مهارتي در اختيار شما قرار مي دهد كه بگونه اي  

 .آگاهانه بنا به ضروريات و موقعيت ها، خود را تطبيق دهيد

 فرضیات 



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

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



 باال  Iافراد با 
  به روابط و مردم اهمیت می دهند، مردم دار هستند 
 خوشبین، دلنشین و اجتماعی هستند 
  در قانع کردن مردم موفق هستند 
  به تیم اهمیت می دهند 
 را ببینند و آن را بیان کنند   "رويای بزرگ"می توانند 
  به مردم اعتماد می کنند 
است   ارتباط با آنها لذت بخش 
  عالقه مند به مالقات با افراد جديد هستند 
عالقه مند به کار با ديگران و برقراری ارتباط شبکه ای هستند 
  به شکستن قوانین تمايل دارند 
  از کار با ديگران انرژی می گیرند 
  الهام بخش هستند 
  از جزئیات بیزارند 
شنونده بر مبنای موقعیت هستند 



 باال  Sافراد با 
 ارتباط و پیشرفت تدريجی برايشان اهمیت دارد 
  وفادار هستند 
  صبور و متفکر هستند 
  دلسوز، پشتیبان و دارای رفتار دوستانه هستند 
  شنونده خوب و هم تیمی قابل اتکا هستند 
  هدفشان کمک به ديگران است 
  به کندی تغییر می کنند 
اغلب ) در مکان هايی که پايدار و هم آهنگ هستند زياد کار می کنند

 (دور از چشم ديگران
  از تناقض و تغییرات آنی بیزارند 
  کمک طوالنی و دنباله دار را مهم می پندارند 
صبور هستند و از ابتدا تا انتها با پروژه خواهند ماند 



 باال  Cافراد با 
  به کیفیت و درستی اهمیت می دهند 
 مظهر واقعیت هستند 
  قبل از تصمیم گیری تحقیق کافی می کنند 
 برای منطقی بودن خود ارزش قائل هستند 
 از سیستم ها و رويه هايی که قابل پیش بینی است پیروی می

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



 استراتژی کسب و کار

 باال   D مدل

گذشته آن ها را مورد تحصین قرار دهید، کاری کنید که آنها    : بايدها

بتوانند از نیازهايشان برای شما بگويند، وظايفتان را انجام دهید، پاسخ 

 های مستقیم بدهید، فاصله تان را حفظ کنید

ارائه جزئیات بیش از حد، قطع کردن صحبت آن ها، دير  : نبايدها

 کردن نسبت به زمان مقرر

 ·نکات اساسی و سودآور، میزان کارآيی : تمرکز بر روی

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

 تاكيد بر انجام هر چيزي توسط آنها –! عالمت تعجب : نشانه 



 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 : چگونگی انگیزش

 ·بسیار کم تحمل، بعضا زیاده خواه : محدوديت ها

 مورد سوء استفاده واقع شدن: نگرانی



 استراتژی کسب و کار

 باال   I مدل
رفتار دوستانه و اجتماعی، حذف القاب، ابراز و اظهار اشتیاق و  : بايدها
 .انرژی

منفی بودن، بحث و جدل در مورد جزئیات، انتظار سر وقت  : نبايدها
  .بودن

 اجازه دهید صحبت کنند، شما گوش فرا دهید و : تمرکز بر روی
 مطالباتشان را به گونه ای ديگر بیان کنید، به دست آوردن ارزش و

  .اختیار اجتماعی آن ها
مهیج، خالقانه، تفريح، من احساس می کنم، من شما : استفاده از کلمات

 . را پشتیبانی می کنم

 ستاره            آنها عاشق شناخته شدن و در مركز توجه بودن هستند: نشانه 



 مشاهدات رفتاری

 باال   I مدل

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

 ·فعالیت های مردمی : عاليق

 یادبودهای دوستان، مشتریان یا تهیه کنندگان: گذاشتن به نمايش

 شناخته شدن در اجتماع: چگونگی انگیزش

 تا حدودی سازمان نیافته به نظر می رسند: محدوديت ها

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



 استراتژی کسب و کار

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

 ارادتمندی، آن ها را از روند پیشرفت آگاه کنید و مرجع ارائه دهید
 

گیری   از حد بلند، انتظار تصمیم صحبت صحیح يا با صدای بیش: نبايدها
 .سريع يا بهره جويی از زمانی که بايد با خانواده باشند

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

کمک   ضمانت، اطمینان، در مورد آن فکر کنید، به من: استفاده از کلمات
 نمايید

 .قلب              آنها به عدالت و برابری انسانها معتقد هستند: نشانه 



 مشاهدات رفتاری

 باال  S مدل

 ساختار یافته، منطقی و با آوایی مالیم: نحوه صحبت

 فعالیت های خانوادگی، فعالیت در گروه های کوچک: عاليق

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

 پروژه های تیمی و کمک به دیگران: چگونگی انگیزش

 مقابله در برابر تغییر، انحصار طلب: محدوديت ها

 ریسک پذیری و مقابله طلبی: نگرانی



 استراتژی کسب و کار
 باال   C مدل

 سر وقت و آماده بودن، دقیق بودن، انتظار داشته باشید که تا: بايدها

 اندازه ای شکاک باشند، به پارامترهای زمانی توجه کنید

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

 شدن به خصوص به صورت کتبی

  حقايق و نه احساسات، خیلی وارد مسائل شخصی نشويد: تمرکز بر روی

  حقیقت اين است که، کیفیت، تجزيه و تحلیل، واقع: استفاده از کلمات

 بینی، تکرر انتخاب

 .هر کاری را بدانند” چرای ” آنها می 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 کوچک :چگونگی انگیزش

 بیشاز حد منتقد از خود و دیگران: محدوديت ها

 انتقاد از کار و اشتباهات وی: نگرانی



 از چه مواردی انرژی می گیرند

  کار کردن در محیطي که سریع حرکت مي کنند و نتیجه گرا

 ·هستند 

 مسئول باشند و کنترل داشته باشند· 

 رو در رو شدن با چالش ها و موقعیت هاي جدید· 

 مسئولیت در قبال کارهایي که باید انجام شود· 

 قابلیت اینكه در شغلشان بهتر باشند· 

جواب هاي صریح 

 باال   D مدل



 با چه مواردی انرژی از دست می دهند

 کنترل زیاد· 

 مورد پاسخ گویي قرار گیرند و یا از قوانینشان سرپیچي شود· 

 نتوانند بر محیط خارجشان کنترل داشته باشند· 

 اختیار محدود در قبال مسئولیت داشته باشند· 

انجام کار روتین و کارهاي از پیش تعیین شده باشد 

 باال   Dمدل 



 از چه مواردی انرژی می گیرند

 کار با دیگران در محیطي که سریع حرکت کنند· 

 ( نه الزاما مسئول باشند)مرکز توجه باشند· 

 بتوانند به پروژه هاي جدید ملحق شوند و مسائل جدید را بیاموزند· 

 پیش قدم در تغییر و خالقیت باشند· 

 با تشویق و جایزه از آنها قدرداني شود· 

چشم اندازها را مشخص کنند 

 باال   Iمدل 



 با چه مواردی انرژی از دست می دهند

 کار در محیط هاي منفي، سرد و بدبین· 

 کارهاي روتین و کار با جزئیات زیاد· 

 جدي بودن در برنامه زمان بندي· 

 کار به تنهایي· 

 احساس کنار گذاشته شدن· 

شدن در جمع نكوهش 

 باال   Iمدل 



 از چه مواردی انرژی می گیرند

 همكاري با دیگران· 

 کار در محیط ثابت و هم آهنگ، جایي که کارها را به ترتیب

 ·انجام شوند 

 قوانین تعریف شده، واضح و تغییر نایافتني باشد· 

 در کار غرق شوند· 

 بودن در کنار خانواده· 

کار با تیم هاي کوچک که بتوانند روابط را در آن بسازند 

 باال    Sمدل 



 با چه مواردی انرژی از دست می دهند

 مواجه شدن با تغیییرات سریع و غیر پیش بیني شده· 

 با افراد رقابت جو و تهاجمي مواجه شوند· 

 عدم حمایت سرپرست یا همكارشان· 

 تحت فشار بودن براي تصمیم گیري یا اعمال تغییرات· 

 دیدن اینكه دیگران بخاطر کار زیاد معتبر شوند· 

قضاوت غیر منصفانه در مورد آنها 

 باال    Sمدل 



 از چه مواردی انرژی می گیرند

 دسترسي به اطالعات داده ها· 

  زمان داشتن براي بررسي کامل، فرموله کردن برنامه ها و

 حفاظت از آنها تا انتهاي پروژه

 مواجه شدن با رویه و روال هاي کاري· 

 تشویق شدن با روش هاي قانونمند· 

به عنوان مجري فاضل شناخته شوند 

 باال   Cمدل 



 با چه مواردی انرژی از دست می دهند

 تغییرات ناگهاني پیش بیني نشده· 

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

 نداشتن زمان کافي براي کامل کردن اطالعات و بررسي رویه و روال ها· 

 برخورد با افرادي که شرایط را درك نمي کنند· 

کار در سیستمي که کیفیت پایین دارد و یا مقررات امنیتي نداشته باشد 

 باال   Cمدل 



 بخش سوم 

 از دانسته هایمان براي یک کارتیمي رقابتي استفاده کنیم



 

  هر رنگ تیم خود را جهت ساختن برج
 تشکیل دهید 

  یک تیم از ترکیب رنگها تشکیل شود 

 (5)کار تیمی و مسابقه برج روزنامه 



 

   چسب نواری 
 
 (فقط جهت برش چسب ) کاتر 

 
روزنامه 

 ملزومات



 

 دقیقه  30زمان 
 
 زیبایی ، استحکام ، ) معیار های ارزیابی

خالقیت ، ارتفاع ، اخالق حرفه ای تیم 
 (کاری در تعامل با تیم های دیگر 

 

 شرایط



 

  ترسیم جدول ارزیابی و تخصیص
 نمرات هر تیم 

تیم برنده بدون در نظر گرفتن بهره وری 
  تیم برنده با در نظر گرفتن بهره وری 

 تحلیل نتایج و اعالم تیم برنده



 

   لطفا نظر خود را درخصوص کارگاه
 آموزشی امروز بیان نمایید 

 جمع بندی نظرات 



 «چتر نجات»

 ذهن در طول حيات

 مي شود چتر نجات

 خوش به حال تو اگر باز شود

 و تو را آرام  

 آرام 

 فرود آرد

 در پهنه دانايي،

 آگاهي،

 زيبايي و احساس جهان

 ...واي اگر باز نشد 



 از همكاري و مشاركت شما متشكرم

 

اميدوارم كه خوب يادگرفته باشيد و به 
.ديگران نيز منتقل نماييد  

 



 باتشكر از حضور شما در این کارگاه

 :نحوه تماس •

09123386553 

www.tafreshi-alireza.ir 

Alireza.tafreshi@gmail.com 



 مطالبي براي يادگيري بيشتر 



Dr. William Marston, a physiological psychologist, studied how an 

individual perceived him or herself in a situation, the resulting emotions of 

the perception, and the likely subsequent behavior. Marston’s model has 

two critical dimensions: 

(1) the situation is perceived as either favorable or unfavorable 

(2) the individual perceives him or herself as more or less powerful than 

the situation 

 

Marston tried to explain how people adapted to varying situations by 

understanding their emotional responses and subsequent behavior.  

 

Thus, the DiSC instrument helps people understand behavior (their own 

and others) in various situations. The instrument was developed during 

the 1920s – 1930s by him, then publicized by his good friend, but not 

actively used until about 1970. 

DISC History 



DiSC profiles - focuses primarily on behavior. 

 

• Dominance: (These people are strong-willed, strong-minded people 

who like accepting challenges, taking action, and getting immediate 

results)  

• Influence: (These people are "people people" who like participating on 

teams, sharing ideas, and energizing and entertaining others.)  

• Steadiness (originally called submission): (These people S's are 

helpful people who like working behind the scenes, performing in 

consistent and predictable ways, and being good listeners.)  

• Conscientiousness also referred to as Compliance: (These people are 

sticklers for quality and like planning ahead, employing systematic 

approaches, and checking and re-checking for accuracy.)  

What DISC Measures 



A large body of research has supported the validity of the Style 

Analysis and the DISC dimensions. This research has provided 

evidence of strong Construct Validity (the relationship of the Style Analysis 

to other tests measuring similar constructs); robust content validity (how 

well the DISC dimensions measure what they are supposed to measure); 

significant criterion or predictive validity (the ability of the DISC 

dimensions to predict performance on another activity); and powerful 

construct validity (the extent to which the DISC dimensions measure a 

specific trait).  

  

Construct and concurrent validity studies have compared the Style 

Analysis with other Four Factor instruments such as the Activity Vector 

Analysis, Personal Profile Analysis and Clever Self. Significant 

correlations have been found across all four DISC dimensions. This 

indicates that the Style Analysis validly assesses constructs measured by 

other Four Factor assessment instruments.  

 

DISC Validity 



Research on content validity has shown that the DISC dimensions 

can differentiate good performances from poor performances. This 

ability to differentiate has been shown in studies of sales performance and 

managerial ability in a number of industries. The Style Analysis can 

successfully distinguish varying levels of performance.  

  

Criterion or predictive validity studies have looked at the ability of 

various DISC dimensions to predict outcomes. Outcome measures as 

diverse as sales performance, turnover rates and job injuries have been 

predicted with a high degree of accuracy on the basis of DISC scores. 

This ability to predict makes the Style Analysis a very valuable tool in 

selection and management. Strong Construct Validity is shown when the 

instrument consistently exhibits content validity, concurrent validity and 

predictive validity. The research shows the Style Analysis to be a construct 

valid instrument.  

DISC Validity (cont.) 



A large body of research has supported the reliability of the Style Analysis and the DISC 

dimensions. The research findings on test-retest reliability show that the scores on the Style 

Analysis exhibit very little change over time. Six-month test-retest correlations average in the .90 range 

where a correlation of 1.0 is a perfect relationship (absolutely no change) and .0 is no relationship (random 

change). The Style Analysis is a reliable instrument that consistently measures the same thing.  

Using the Spearman-Brown“split-halvesreliabilitycoefficient,”reliabilityestimateswereobtained.  

 

This coefficient indicates the degree of internal consistency of response to the instrument as a whole. The 

coefficients for each dimension are as follows:  

Dominance r =. 92  

Influence r =. 89  

Steadiness r =. 91  

Compliance r =. 90  

It is evident from these reliability coefficients that there is an unusually high degree of internal consistency 

in response to the Style Analysis Instrument as a whole and to each of the related dimensions. Strength of 

the correlation is indicated by the size of the coefficient. The coefficient can vary from +1.00 through 0 to –

1.00. A coefficient near 0 tells us that there is no relationship between the variables. The closer a 

coefficient is to + or – 1.00, the stronger the relationship. 

   

Correlation Examples  

+/-1.0= Perfect correlation (extremely rare)+/-.80 - .99= Unusually high correlation+/-.70 - .79= Very high 

correlation+/-.60 - .69= High correlation+/-.30 - .59= Moderately high correlation+/-.20 - .29= Very low 

correlation+/-.00 - .19= No correlation 

DISC Reliability 



Abstract 

The purpose of the investigation was to determine whether the Discus measuring instrument 

could be considered a reliable and valid instrument. The test-retest method was used in the 

reliability study and was administered to 90 employees from a variety of companies in Kwa 

Zulu-Natal and Gauteng. The Pearson's product-moment correlation coefficient was used and 

correlation scores of 0.728 (Dominance), 0.645 (Influence), 0.730 (Steadiness) and 0.550 

(Compliance) were established. The p-value in all the cases was as low as 0.0001. This 

indicates significance at alpha = 0.001. It can therefore be concluded with 99.9% level of 

confidence that the Discus instrument is reliable. In the validity exercise criterion-related 

validity was used. An exploratory study was undertaken in order to determine which of the 15 

Factors (Factor B excluded) of the 16-PF correlated with the four dimensions of the Discus. 

One hundred and twenty respondents in South Africa were involved for this purpose. The 

Pearson's product-moment correlation coefficient was applied. It was found that Factors Q1, 

X=G, L, Q1 and X=Q2, E; E, Q2 and -I show significant correlations with Dominance at the 

1% and 5% level of significance. Factors A, -Q2, H, F and -Q3 show significant correlations 

with Influence at the 1% and 5% level of significance. Factors -E and -Q1 show a correlation 

with Steadiness at the 5% level of significance. Factors -E, Q2, -H, -G and O show significant 

correlations with Compliance at the 1% and 5% level of significance. It can therefore be 

concluded that the correlations were significant. 

DISC Reliability & Validity – Case Study 

A Reliability and Validity Study on the DISCUS Personality Profiling System. K. Roodt (Ms), M Ed (Counselling and 

Guidance) (UNISA), Psychologist (SAMDC). Senior Lecturer: Department Human Resources Management, Technikon Natal 



DISCus is based on a Style Analysis instrument developed in the late 1960's that 

has never been challenged in court - and is, in fact, used by the EEOC. It has a 

validity rate of between 88% and 91% --based on a study conducted by Dr. Russell 

J. Watson of Wheaton College that concluded in March of 1989; and an earlier 

study of the Personal Profile System conducted in 1983 by Dr. Sylvan J. Kaplan. 

These studies conclude that "there is no statistically significant difference between 

the scores of the Style Analysis and the Personal Profile System" used by 

Performax).  

 

DISC Validity/Reliability: Compliments 



Performance reviews, one of the most disliked managerial responsibilities, are 

difficult enough to do without personal bias getting in the way. What follows are 

highlights about how your personal style might get in the way of effectively 

managing your employees. 

 

"D"s prefer to evaluate others by how well they meet the standards and challenges 

set forth by the "D."  

 

"I"s tend to evaluate other by how well they verabilze feeling. They see 

performance reviews more as a time to look talk about doing better than a time to 

confront underperformance.  

 

High "S"s will likely be the most lenient managers. They prefer stability to change.  

 

For the high "C", performance evaluations are rather "matter of fact." Their reviews 

are well-documented, detailed, and critical but objective.  

DISC Validity/Reliability: Criticisms 



Instruments which are designed to measure personality (MBTI) or behaviors 

(DISC) are only as valid and reliable as the test taker at that point in time. 

 

There are a number of factors that can improve the reliability and validity of these 

instruments. These primarily relate to how the tests are presented, administered, 

scored, evaluated and then debriefed with the participant. 

 

More professionalism and expertise is needed in this domain! 

Summary 
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DiSC Personal Profile System 
Summary 

The Personal Profile System is designed to 
help individual accomplish the following: 

 
 Identify and Understand their DiSC Dimension of Behavior 

 Learn how their behavior impacts their effectiveness 

 Discover their behavioral strengths 

 Value differences in others 

 Explore ways to adapt their behavior to meet the needs of the 
situation 

 

 



DiSC Personal Profile System 
Summary 

The Personal Profile System is designed to 
help individual accomplish the following: 

 
 Enhance individual performance and performance 

 Develop willingness to accept others and adapt to their needs 

 Reduce conflict and stress 

 Improve communication skills 

 

 

 


