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DISC چیست؟ 

 (.C) شناسی وظیفه و (S) ثبات(، I) نفوذ(، D) تسلط: عبارتند از که است شخصیتی سبک چهار مخفف، DISC رفتار مدل 

 محل یا خانه دراغلب . همانند یک راز است انسان رفتار. است افراد درک برای ساده بسیار و قدرتمند ابزار یک DISC مدل

 تأثیر شما کار شادی و وریبهره بر شود واین موضوع سبب استرس می. شودمی درک اشتباه به افراد شخصیت و رفتار کار،

 فرد باشد.  رشد و انگیزه تعارض، حل بهتر، روابط گشایراه تواندمی DISC ای دقیقه 7 تست. گذاردمی

 همین االن کلیک کنید DISCبرای انجام تست آنالین 

 داد؟ توسعه را DISC نظریه کسی چه

 قابل اقدامات شناسایی برای مطرح شد. این روش هاروارد دانشگاه در مارستون مولتون ویلیام دکتر توسط ،DISC نظریه

 تیپ چهار به را بینیپیش قابل شخصیتی هایویژگی مارستون. است انسان رفتار در شخصیتی هایویژگی و بینیپیش

 .کرد محدود DISC شخصیتی

 

 کتاب برای تحقیق مشغول هاروارد دانشگاه در که حالی در 1920 دهه در را DISC نظریه مارستون مولتون ویلیام دکتر

 شناسایی برای روشی عنوان به را DISC رفتاری مدل مارستون دکتر. مطرح کرد بود، «عادی افراد احساسات» با عنوان خود،

 . کرد ایجاد هروزمر هایمحیط در انسان رفتار در بینیپیشقابل  و مشاهده قابل شخصیتی هایویژگی و رفتار

 

https://sanjeman.com/public/test/DISC/d732298bbf5e266565d7d888fb4551b4


 گوید؟می چه شما به DISC نمایه

 ترجیحات و ها،محدودیت قوت، نقاط مورد در بینشی شما به همچنین. است خودآگاهی برای شما راهنمای DISC نمایه

 نهایتبی ایجاد مانند درست. دهدمی DISC شخصیتی هایتیپ سایر با ی شماارتباط بینش همچنین و شما ارتباطی

 شخصیتی ویژگی چهار این از شما DISC نمایه .آیدبدست می نقاشی برای اصلی هایرنگ ترکیب که از جدید هایرنگ

 رنگ پالت» و یک دارد خود را  فرد به منحصر شخصیتی سبک از ترکیبی فردی هر و است شده تشکیل انسانی رفتار اصلی

 .است «شخصیت

 DISC شخصیتی سبک پرایمر

 DISC شخصیتی سبک چهار از ترکیبی به صورت DISC مدل که است دلیل همین به نیست، سفید و سیاه انسان رفتار

 دارای اکثر افراد باشد، داشته را شخصیتی هایویژگی از یکی فقط فردی که آیدبه ندرت پیش می. است شده تشکیل

 ثبات با عامل، باالترین عنوان به (D) تسلط در فردی مثال، برای. دنباشمی DISC سبک چهار از یک هر از هاییویژگی

(S) و ثانویه، عامل عنوان به (I )باشدو دارای تأثیر کم می سوم عامل عنوان به. 

 ترکیب که دهدمی را امکان این ما به فرد یک غایب حتی و سوم درجه ثانویه، اولیه، شخصیتی هایویژگی گرفتن نظر در

 شخصی ترجیحات روزمره، هایرد را در فعالیتعملکرد ف. همچنین ببینیم را آنها DISC شخصیتی هایتیپ فردمنحصربه

 دیگر موارد و درگیری از اجتناب. گذاردمی تأثیر یا هاواکنش دهی،سازمان توانایی دیگران، با ارتباط مختلف، هایمحیط در

 .یابیمدرمی

 احساس آن در که هاییمحیط در فرد آن دادن قرار برای ایپیشگیرانه اقدامات توانیممی فرد، یک DISC نمایه درک با

 و اقدامات کلی طور به و دهد نشان مثبت واکنش که شویم نزدیک او به ایگونه به. دهیم انجام کند، قدرت و راحتی

 .است بینیپیش قابل حال عین در و پیچیده انسان رفتار. کند بینیپیش و درک بهتر را او هایواکنش

 DISC ارزیابی

 که همانطور DISC تست. داد توسعه مارستون DISC رفتاری مدل اساس بر را ارزیابی اولین کالرک والتر ،1940 دهه در

 شخصی و تجاری های برنامه در که است سال 35 از بیش و است یافته توسعه مختلف های نسخه در شناسیممی امروزه

 . شود می استفاده

 و انسان رفتار یدرباره زیادی بینش تا دارد ادامه همچنان داد، انجام 1920 دهه در مارستون که DISC تئوری تحقیقات

 !کنیدمی کشف را خود DISC رفتاری سبک ،DISC ارزیابی یک انجام با امروز. بدهد ما به DISC شخصیت انواع

 DISC مزایای

 کمتر، تضاد تر،کوتاه جلسات کمتر، تفاهم سوء ،بهتر ارتباطات از است ممکن کنندمی استقبال DISC از که هاییسازمان

 .ببرند سود مالی عملکرد بهبود و بیشتر وریبهره بیشتر، همکاری مؤثر، هایتیم



 

 :است مفید برای آن ویژه به DISC که دارد وجود کلیدی زمینه چند اینجا در

 استعداد و استخدام مدیریت – انسانی منابع 

 ،مربیگری مشاوره، آموزش 

 تحصیالت 

 توسعه حال در رهبران 

 تیم توسعه 

 شخصی ارتباطات 

 


