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سرفصلهای گزارش

از اینکه پرسشنامه دیسک را تکمیل نمودید از شما سپاسگزاریم ، امیدواریم که در مسیر خودآگاهی و

افزایش کارایی فردی خود موفق باشید .
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فصل اول : نمودارها و الگوی رفتاری شما

بخش اول : نمودارهای DISC و توضیحات مربوطه

DISC بخش دوم : الگوی رفتاری شما در مدل جهانی

DISC بخش سوم :معرفی الگوی رفتاری

فصل دوم : ابعاد و توصیف ویژگی های رفتاری شما

بخش اول : ابعاد اصلی DISC شما

DISC بخش دوم : شاخص و توصیف ابعاد

DISC بخش سوم :توصیف شاخص ابعاد

فصل سوم : تشریح الگوی رفتاری شما

فصل چهارم : پیشنهادات و توصیه ها

DISC فصل پنجم : تشریح مدل

فصل ششم : مشاغل پیشنهادی متناسب با الگوی رفتاری

برای درک بهتر این گزارش لطفا آن را پرینت نموده و به دقت مطالعه نماد ، این گزارش بر اساس پاسخ های شما به سواالت و

واکنش شما در محیطی می باشد که انتخاب نموده اید ( کار ، منزل ، اجتماع و ... )، ما در محیط های مختلف رفتارهای متفاوتی

خواهیم داشت و برای درک بهتر گزارش لطفا مواردی که شامل شما نمی شود را مشخص نموده و پس از بررسی توسط یکی از نزدیکان

تان که شما رو خوب می شناسد و تاد ایشان آن ها را حذف نماد. الزم به یادآوری است که در مدل جهانی DISC الگوی خوب یا بد

وجود ندارد و این گزارش آینه ای از رفتارهای شما در محیط مورد نظرتان می باشد . لطفا گزارش را مطالعه و در صورت نیاز به

توضیحات تکمیلی با معرف خود تماس بگیرید.
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فصل اول : نمودارها و الگوی رفتاری شما

بخش اول : نمودارهای DISC و توضیحات مربوطه

نمودارهای DISC شما در زیر نمایش داده شده است، بر اساس پاسخ های تان، میزان هرکدام از ابعاد چهارگانه D.I.S.C شما به درصد
در نمودار مشخص شده است، تفسیر و تحیلی های ادامه گزارش بر مبنای همین گراف بدنس آمده است. با مطالعه این گزارش با نقاط

قوت، قابل بهبود و الگوی رفتاری خود آشنا خواهید شد.

High D : الگوی شما
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کد الگوی شما : 6333
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بخش اول : نمودارهای DISC و توضیحات مربوطه

نمودار کمترین
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نمودار کمترین (نمودار طبیعی) : نشانگر رفتار طبیعی شماست. رفتاری که برای کارتان به ارمغان میآورید.

نمودار بیشترین

8989

5454 5454
4646

بیشترین

D I S C
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dr-Code.ir

نمودار بیشترین (نمودار تطبیق یافته) : معرف پاسخ شما به محیط است. رفتاری که شما فکر میکنید نیاز است از خود بروز دهید تا در
کارهای تان موفق باشید.

تطابق کمترین و بیشترین
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اگر نمودار تطبیق یافته شما با نمودار طبیعی شما بسیار متفاوت باشد، شما برای تغر یا پوشاندن رفتارتان تحت فشار خواهید بود. اگر
خواهان اطالعات بیشتری در مورد چگونگی تهیه گزارش تان هستید لطفا با رابط خود تماس بگیرید.
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میزان تمایل رفتاری شما

خیلی
پان 67 رعایت حال دیگران در گفتار

خیلی
باال 100 رک و صریح در گفتار

باال 89 سطح انرژی/ هیجان خواهی باال

پان 78 سطح انرژی/ هیجان خواهی
پان

خیلی
پان 67 متواضع و انعطاف پذیر بودن

خیلی
باال 100 مغرور و خشک و جدی بودن

باال 89 عدم اطمینان به وضع موجود

باال 89 مطمئن به وضع موجود

باال 89 تمایل به ابتکار و ابداع

باال 89 عدم تمایل به ابتکار و ابداع

پان 78 متمرکز بودن درکار

باال 89 عدم تمرکز در کار

خیلی
پان 67 تمایل به تاثیر گذاری کالمی

پان 78 تمایل به تاثیرگذاری نوشتاری

خیلی
باال 100 تمایل به نتیجه گرایی و اتمام کار

پان 78 تمایل به فرآیند گرایی

پان 78 تمایل به ارتباط با دیگران

باال 89 تمایل به تنهایی

پان 78 تمایل به برنامه ریزی (انجام کارها
طبق برنامه)

باال 89 تمایل به انجام کارهای آنی و فی
البداهه

خیلی
باال 100 تمایل به پیشرو بودن و هدایت

دیگران

خیلی
پان 67 تمایل به پیرو بودن و دنباله روی از

دیگران

پان 78 تمایل به درون گرایی

باال 89 تمایل به برون گرایی

باال 89 تمایل به کسب تجربه های
جدید(تجدد گرایی)

پان 78 تمایل به رسوم و سنت ها

پان 78 تمایل به رویاپردازی

باال 89 تمایل به واقع گرایی

پان 78 تمایل به دقت

خیلی
باال 100 تمایل به سرعت

پان 78 تمایل به نظم و انضباط

باال 89 تمایل به بی نظمی و شلوغی

خیلی
باال 100 تمایل به ایجاد کسب و کار و

مستقل کار کردن

پان 78 تمایل به کارمندی

خیلی
پان 67 تمایل به درک دیگران و همدلی

خیلی
باال 100 تمایل به خودخواهی

خیلی
پان 67 تمایل به بروز احساسات

خیلی
باال 100 عدم تمایل بروز احساسات

باال 89 اعتماد به نفس باال

پان 78 اعتماد به نفس پان

پان 78 تمایل به جزیی نگری و ریزبینی

خیلی باال 100 تمایل به کلی نگری

پان 78 تمایل به تبعیت از قوانین و مقررات

باال 89 تمایل به آزادی و رهایی (عدم
تبعیت از برنامه و چارچوب)

خیلی باال 100 تمایل به حل مساله بصورت منطقی

خیلی
پان 67 تمایل به حل مساله بصورت

احساسی

باال 89 تمایل به ریسک و خطرکردن

پان 78 تمایل به محافظه کاری و احتیاط

پان 78 تمایل به خویشتن داری

باال 89 تمایل به نشان دادن واکنش

باال 89 تمایل به ایجاد تغرو تحول

پان 78 تمایل به ثبات و حفظ وضع موجود

باال 89 تمایل به خرج کردن

پان 78 تمایل به پس انداز کردن (مقتصد
بودن)

پان 78 تمایل به کار گروهی و همکاری
تیمی

باال 89 تمایل به کار انفرادی

پان 78 تمایل به گوش دادن

باال 89 تمایل به صحبت کردن

باال 89 تمایل به واقع گرایی وتحلیل

پان 78 تمایل به خوشبینی / نیک بینی
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DISC بخش دوم : الگوهای متداول در مدل جهانی
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DISC بخش سوم : معرفی الگوی رفتاری در مدل جهانی

High D : الگوی

الگوی رفتاری شما با توجه به پانزده الگوی صفحه قبل الگوی High D می باشد. توضیحات ذیل

خالصه ای از الگوی رفتاری شما می باشد .

شما به همدلی در رابطه با نیازهای شخصی عالقمند هستید و هدف تان ایجاد فرصت های جدید می باشد. از طریق جست و جوی راه

حل های جدید برای حل مشکالت و نمایش قدرت شخصی بر دیگران تاثیر می گذارید. شما با اجتناب از طفره رفتن از مسئولیت و

حتی پذیرش مسئولیت و با یافتن روش های نوین و مبتکرانه برای حل مسائل در سازمان ایجاد ارزش می کنید. ولی برای دستیابی به

نتایج خود ، از اعمال کنترل روی افراد و موقعیت ها بیش از اندازه استفاده می کنید. تحت اجبار و فشار، برای اتمام و تکمیل کارها به

تنهایی کار می کنید. اگر خود محوری یا فرصت های عرض اندام شما تهدید شود ، پرخاشگر می شوید.

شما می توانید اثر بخشی خود را با استفاده بیشتر از عواملی چون، صبر و شکیبایی ، همدلی ، مشارکت و همکاری با دیگران ، دنبال

کردن کارها تا آخر با توجه به کنترل کیفیت ، افزایش دهید.

شما فردی با اراده و مصمم می باشید و پیوسته دنبال یافتن افق های جدید هستید. به عنوان فردی متکی به خود و متفکری مستقل ،

ترجیح می دهید خودتان راه حل را بیابید . شما وقتی نسبتا" فارغ از قید و بند های گروهی باشید، قادرید رسم و عرف را کنار زده و راه

حل های مبتکرانه بیآفرینید .

اغلب به صراحت و قدرتمند رفتار می کنید. در عین حال می توانید به طور نامحسوس اوضاع و افراد را کنترل کنید. هنگامی که نیاز به

مشارکت دیگران دارید و فردیت شما محدود می شود ، مستعد پرخاشگری می شوید . در پیگیری نتایج دلخواه سرسخت هستید و هر

کاری که الزم باشد برای برداشتن موانع جهت کسب موفقیت انجام می دهید . به عالوه از دیگران انتظارات زیادی دارید و زمانی که

استانداردهای شما رعایت نشود ، عیب جو و منتقد می شوید . مشتاق دستیابی به اهداف خود هستید. وجود فرصت هایی برای

پیشرفت و چالش برای تان مهم است. هنگامی که تمرکزتان روی کسب نتایج است شما بی توجه به عالئق دیگران و فاقد همدلی به

نظر می رسید .
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فصل دوم : ابعاد و توصیف ویژگیهای رفتاری شما

بخش اول : ابعاد اصلی DISCشما

High D : الگوی

اصلی ترین تمایل و بعد رفتاری شما براساس پاسخ هایی که در محیط مورد نظر داده اید، بعد تسلط گرایی یا (D) است و شما تمایل

زیادی به کنترل افراد و محیط دارید. متن ذیل را به دقت مطالعه کنید و آن بخش هایی که مطابقت بیشتری با شما دارد لحاظ کنید

ولیکن این نکته را مد نظر قرار دهید که تفسیر و برداشتی که شما از این گزارش دارید با تفسیر و برداشتی که کارشناسان و پژوهشگران

این حوزه دارند ممکن است متفاوت باشد. پیشنهاد می شود برای تفسیر دقیق تر با مشاورین و مدرسین ما تماس حاصل فرماد و

اطالعات بیشتر و دقیق تری را اخذ کنید.

( D ) تسلط گرایی

ویژگی اصلی رفتاری شما تسلط گرایی است، با تسلط بر محیط و کنترل روی اطرافیان در تالش هستید با کمتر در نظر گرفتن مخالفت

به سمت نتایج کلیدی حرکت کنید و بر آن پافشاری می کنید.

کسانی که در ویژگی تسلط توانمندند (یعنیD های باال ) مایلند برای رسیدن به نتایج مطلوب خود فعالیت کنند. آنها به دنبال فرصت

هایی برای پیشرفت و موفقیت های شخصی و اغلب خواهان اقتدار و اختیارند. اهداف اصلی این افراد به طور خاص نظارت و کسب

نتایج ، همراه با آزادی در تصمیم گیری سریع در مواقع لزوم است.

این گونه افراد (یعنی D های باال ) از مشکل یابی و حل مسائل واهمه ای ندارند. حتی اگر این کار به منظور پرسش از وضع موجود

باشد. اشخاص دارای "تسلط " از پس چندین کار بر می آیند و با پذیرش مجموعه گسترده ای از وظایف دچار مشکل نمی شوند. در

حقیقت هنگام پذیرش وظایف دشوار یا در مواقعی که نگرش خود مورد قظاوت واقع می شود، بهتر کار می کنند.

برای ایجاد عالی ترین کیفیت کاری، (افراد دارای D باال ) الزم است به گروه شناسانده شده و خود را با گروه هماهنگ کنند. این حالت

می تواند چالشی داوطلبانه باشد چون اشخاص دارای تسلط از کنترل و محدود شدن متنفر هستند. روسا و همکاران در مواقع لزوم با

ایجاد یک محیط قابل پیش بینی برای خودشان در برابر افراد با D باال می توانند مکمل آن ها باشند.

افراد با D باال زیاد اهل محاسبه خطرات و ریسک نیستند و محتاط بودن از ویژگی های بارز این افراد نیست ، بنابراین بهتر است در

اطراف خود، افرادی که دارای این ویژگی ها می باشند را داشته باشند. تجزیه و تحلیل شرایط هم احتماال در زمره خصایص افراد مسلط

نیست چون آن ها بیشتر عالقه به فعالیت دارند تا احتیاط و تامل، در این خصوص نیز، نیاز به کمک دیگران دارند. افراد مسلط بهتر

است دالیل خود را برای کسب نتایج به دیگران بیان کنند.
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برای افراد با D باال درک وابسته بودن به دیگران اغلب دشوار است، البته اگر کمک از طرف افراد متخصص که نیازها را خوب می

شناسند، باشد، تمایل به کمک گرفتن از آنها را داشته و منفعت دیگرش این است که افراد دارای تسلط یاد می گیرند که گاهی

استراحت بیشتری به خود بدهند.

شما تمایل زیادی بر استفاده از این ویژگی رفتاری جهت رسیدن به اهداف و نتایج مورد انتظار خود دارید. شما به دنبال پیشرفت و

موفقیت هستید و احتماال در صورت داشتن فاکتور تسلط گرایی زیاد، ویژگیهای جاه طلبی، کسب شهرت و مقام برای شما مهم است و

برای تحقق این مهم نیاز به استقالل و فضای باز و مناسب جهت حرکت هستید، شما تمایل دارید که دیگران را کنترل کنید ولی عالقه

ای ندارید که توسط دیگران کنترل شوید و این امر شما را بسمت پرخاشگری سوق می دهد.

شما به سرعت بسمت پاسخ و حل مساله پیش می روید و از رویارویی با چالش های جدید احساس خوبی دارید و خود را توانمند بر

حل مسائل و چالش های پیش رو می دانید.

شما تمایل زیادی بر انجام چندین کار همزمان دارید و به احتمال زیاد فردی کوشا و پیگیر هستید و از پیگیری و به نتیجه رسیدن کارها

لذت می برید، هرچند که ممکن است شنیدن ندای درونی عجله کن در درون شما گاهی باعث ایجاد احساس ناخوشایند شود و کمتر

احساس آرامش را تجربه کنید ولیکن با آگاهی و شناخت از محدودیت های خود می توانید احساس خوشایند و آرامش بیشتری را

تجربه کنید. در انجام چندین کار همزمان برای خود محدودیت هایی بگذارید و سعی کنید از آن ظرفیت هوشمندانه و با آگاهی کامل

استفاده کنید و اگر از درون خود ندای عجله کن زیادی دریافت می کنید بهتر است با مشاورین ما صحبت کنید و ضمن نگهداری نقاط

قوت این موضوع از آسیب های احتمالی این رفتار مصون بمانید.

شما به احتمال زیاد با داشتن فاکتور تسلط گرایی باال توان زیادی در پذیرش کارها و مسئولیت ها دارید و داوطلب انجام کارهای

سخت و چالشی هستید، توجه داشته باشید که خود و اطرافیان را بیش از حد تحت فشار نگذارید و به ظرفیت های و محدودیت

های افراد توجه کنید.

شما با داشتن فاکتور تسلط گرایی باال به احتمال زیاد سریع عصابی می شوید و می خواهید عکس العمل سریع نشان دهید، به این

موضوع آگاه باشید و خشم خود را مدیریت کنید و تالش کنید با طرح پرسش های های مفید و عمیق دالیل مشکالت، راه کارها و

گزینه های پیش رو را با آرامش بررسی کنید.

شما به عنوان فردی با فاکتور تسلط گرایی باال ممکن است به ریسک ها و خطرات بالقوه و پیش رو کمتر توجه کنید، بهتر است پس از

جمع بندی برای اقدام، یکبار با آرامش جزئیات و ریسک های تصمیم خود را بررسی کنید و شتابزده اقدام نکنید و یا با افراد منطقی

جزئی نگر با تفکر انتقادی سازنده مشورت کنید تا تصمیمات شما از کیفیت باالتری برخوردار باشد و کمتر آسیب متوجه شما، اطرافیان و

همکاران شما شود.

شما به احتمال زیاد دارای روحیه کار محوری زیادی هستید و عالقه کمتری به استراحت و رسیدگی به فرآیندهای شخصی و آرامش

درونی خود دارید، شما نیازمند خواب و استراحت کافی و همچنین توجه بیشتر به سالمتی جسمی و روحی هستید.

به عنوان فردی که فاکتور تسلط گرایی باالیی دارید، در بیشتر اوقات دنبال برنده شدن و رقابت هستید و این موضوع اهمیت باالیی

برای شما دارد، توجه داشته باشید که شما همیشه الزاما نباید نفر اول باشید و رقابت طلبی و به چالش کشیدن دیگران ممکن است

برای شما پیامدهایی نیز داشته باشد که بهتر است شیوه همکاری و تعامل را در کارها با اطرافیان و همکاران پیدا کنید و تحریک

پذیری، خشم زیاد و صراحت بیش از حد در کالم خود را تعدیل کنید.



www.sinatik.com 10 آزمون دیسک جهت تست
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DISC بخش دوم : شاخص ابعاد

رک
جسور

اقتدار گرا
مطالبه کننده

موکد
ریسک پذیر

بی باک

قانع کننده
مشاهده گر

بصیر
متفکر

واقع بین
استداللی

کنترل شده

دودل
از خود متشکر

مدعی
خود رای

ُمِصر
خودمختار

سفت و محکم

پایدار
با تحرک
برون گرا
هوشمند
با اشتیاق

منتقد
ناخشنود
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کلیه حقوق مادی و معنوی گزارش نزد شرکت توسعه یادگیری سینا محفوظ است.

DISC بخش سوم : توصیف شاخص ابعاد

S : بعد ثبات
- پایدار -

استحکام و پایداری شما باعث دلگرمی گروه بوده و دیگران را
به انجام بهینه امور رهنمون می کند ولی اگر دیگران این

رفتارتان را درک نکنند سرخورده و مایوس می شوید.

- با تحرک -
انعطاف و سازگاری شما در محیط های پر تحرک و دارای تغر،
ویژگی مثبتی است که گروه را وادار به حرکت می نماید ولی اگر
افراطی رفتار کنید ممکن است کار هایتان منتج به نتیجه نشود.

- برون گرا -
خونگرمی و گشاده رویی باعث مقبولیت شما شده و دوستانتان
روز به روز بیشتر می شوند ولی ممکن است مورد سوء استفاده

قرار گرفته و در بسیاری از مباحث جدی گرفته نشوید.

- هوشمند -
شما با هوشیاری و آگاهی به دنبال حل مشکالت قبل از دیگران

بوده و خیال گروه را راحت می کنید ولی ممکن است مسائل
پیش پا افتاده، شما را از انجام بهینه امور باز دارند.

- با اشتیاق -
رفتار مشتاقانه شما گروه را به وجد آورده و محیطی فعال خلق

می کند ولی اگر زیاده روی نماد کیفیت کارتان کم خواهد
شد.

- منتقد -
اگر کنترل شده و دور از غرض و با صداقت انتقاد نماد گروه با
شما همراه خواهد بود ولی در نکوهش بسیار شما را به وسواس

و بی احساسی متهم می کنند.

- ناخشنود -
احساس نارضایتی شما، می تواند انگیزه ای در تالش برای

دستیابی به دستاوردهای بزرگ یا نتایج چشمگیر باشد. ولی
ناخرسندی بیش از اندازه می تواند شما را در نظر دیگران فردی

منفی گرا جلوه می دهد.

D : بعد تسلط
- رک -

در اکثر مواقع به دلیل صراحت لهجه مورد تحسین گروه قرار
می گیرید ولی اگر به صورت افراطی عمل کنید به ارتباطات شما

آسیب می زند.

- جسور -
شما با شهامت و جرات خود از ایجاد دگرگونی در امور ترسی

ندارید ، که این می تواند الهام بخش گروه باشد در صورتی که
این توانمندی را مدیریت نکنید ، اعضای تیم نسبت به شما

دلسرد می شوند.

- اقتدار گرا -
تمرکز و راسخ بودن تان در نیل به اهداف منجر به تحقق سود

برای شما و سازمان می شود ، ولیکن برای عدم ایجاد مخالفت
، دریافت نظرات سایرین بسیار حائز اهمیت است.

- مطالبه کننده -
اصرار شما جهت سوق دادن دیگران به سمت کسب نتایج ، در

زمان مورد نظر به شرط درنظر گرفتن احساسات دیگران مفید
است.

- موکد -
توانایی نه گفتن در هنگام رویارویی با چالش ها جهت حفظ

دستاوردها و استانداردها ویژگی مثبت شماست ، به شرط این
که حمل بر خودستایی نشود.

- ریسک پذیر -
تصمیم گیری سریع و اجرای توام با مخاطره در شرایطی که
دیگران در ابهام و عدم تصمیم گیری به سر می برند ویژگی

مثبت شماست ولی در صورت افراط به بی احتیاطی تعبیر می
شود.

- بی باک -
وقتی شما ماجراجویانه عمل می کنید ، گروه می تواند در

رسیدن به هدف با شور بیشتری عمل نماید ولی زیاده روی در
این ویژگی ، باعث می شود دیگر شما را همراهی نکنند.
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کلیه حقوق مادی و معنوی گزارش نزد شرکت توسعه یادگیری سینا محفوظ است.

DISC بخش سوم : توصیف شاخص ابعاد

I : بعد تاثیرگذاری
- قانع کننده -

شما با قدرت متقاعد کنندگی خود به راحتی دیگران را تحت
تاثیر قرار می دهید فقط مراقب باشید از این ويژگي به روش
صحیح استفاده کنید، در غیر این صورت باعث از دست دادن

اعتبارتان مي شود.

- مشاهده گر -
شما به دنبال جمع آوری اطالعات بوده و در مورد دیدگاه های

تان با دیگران صحبت می کنید ولی مشاهده کننده بودن بیش
از حد و عدم عملگرایی تان شما را فردي اهمال كار و بي تفاوت

معرفي مي كند.

- بصیر -
توانایی تشخیص و تمیز پیشنهادهای گوناگون شما را از انتخاب
بهترین ها مطمئن می سازد، اما به کارگیری زیاد این روش می

تواند به تفکری محدود و بسته منجر شود.

- متفکر -
شما در اجرای امور بسیار متفکرانه عمل کرده و از تجربیات خود

استفاده می نماد. اما اگر بیش از حد روی ویژگی ژرف
اندیشانه خود اصرار کنید، از پیشرفت باز می مانید.

- واقع بین -
شما واقع گرا و اهل عمل هستید و به همین دلیل مورد

ستایش قرار می گیرید ولی در صورت افراط، فردی خود خواه به
نظر می آيید.

- استداللی -
شما معقوالنه عمل کرده و مسائل گروه را با منطق، حل و فصل
می نماد. ولی افراط در این ویژگی، موجب عدم تالش گروه

برای انجام کارها به روش های خالقانه می شود.

- کنترل شده -
شما در موقعیت های مختلف مهار شده و خویشتن دار عمل

می نماد ولی اگر در این ویژگی زیاده روی کنید، ممکن است
به دنبال تجربه های جدید نروید.

C : بعد وظیفه شناسی
- دودل -

تردید و شک، شما باعث تصمیم گیری های معقوالنه تری می
شود ولی افراط در این رفتار می تواند موجب جدایی شما از

گروه و قطع ارتباطتان شود.

- از خود متشکر -
شما معموًال از اعتماد به نفس باالیی برخوردارید که نکته مثبتی

است ولی اگر نتوانید با گروه تشریک مساعی کنید شما را از
خود راضی و پرافاده تلقی می کنند.

- مدعی -
ادعای همیشگی شما درستی روش تان است که حس حق به
جانب بودن را در شما تقویت می کند و افراط در این ویژگی،

شما را یک طلب کار از خود راضی جلوه می دهد.

- خود رای -
ابراز عقاید مستحکم در زمانی که گروه رویه مشخصی ندارد یک
رفتار مثبت تلقی می شود ولی زیاده روی در این ویژگی شما را

زورگو و مستبد معرفی می کند.

- ُمِصر -
شما برای رسیدن به نتایج سرسختانه کار می کنید و این ویژگی
در مواقع فعالیت های استرس زا و احساس ناکامی گروه، نکته

مثبتی است ولی افراط در این ویژگی، شما را سمج و لجوج
معرفی می کند.

- خودمختار -
تصمیم گیری مستقالنه شما باعث افزایش سرعت انجام

فعالیت ها می گردد ولی ممکن است باعث نادیده گرفتن
نظرات و راهکارهای دیگران شود.

- سفت و محکم -
جدیت شما در رعایت استانداردهای ایده آل باعث افزایش
کیفیت امور می گردد ولی زیاده روی در این ویژگی به دلیل
عدم انعطاف پذیری، باعث ایجاد درگیری و کاهش راندمان

کارها می شود.
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فصل سوم : تشریح الگوی رفتاری شما

در این بخش ترجیحات و تمایالت رفتاری براساس چهار بعد اصلی رفتاری شما آورده شده است هر فرد رفتاری منحصر بفرد دارد ولی

تجربیات و پژوهش های انجام شده افراد را در 4 دسته اصلی و 15 تیپ رفتاری دسته بندی می کند. شما بر اساس چهار بعد تسلط

گرایی، اثرگذاری، ثبات گرایی و قانون گرایی و بر اساس ترجیحات رفتاری خود دسته بندی شده اید. این ارزیابی صرفا جنبه های رفتاری

شما را که متاثر از وراثت و محیط است را نشان می دهند و برای شناخت کامل افراد نیازمند بررسی الیه های عمیق تری از شما با

انجام آزمون های متعدد و مصاحبه های عمیق هستیم، ولی شناخت مدل رفتاری افراد در هر سطح و منظوری مهم است. با شناخت

دقیق مدل رفتاری افراد ارائه برنامه های بهبود و توسعه، متدهای کوچینگ و روش های مشاوره می تواند اثربخشی بیشتری داشته

باشد.

الگوی رفتاری شما

شما متاثر از بعد رفتاری تسلط گرا هستید و الگوی رفتار شما High D است. گزارش خود را به دقت مطالعه کنید و آن بخش هایی را

که با الگوی رفتاری شما مطابق بیشتری دارد پر رنگ کنید و بخش هایی را که با الگوی رفتاری شما مطابقت کمتری دارد درنظر نگیرید.

در صورتیکه اطالعات بیشتر و دقیق تری می خواهید با یکی از مشاورین یا مدرسین مورد تائید ما که در وب سایت معرفی شده اند

تماس حاصل فرماد مطمن باشید که اطالعات دقیق تر و مفید تری دریافت می کنید.

High D الگوی

انگیزه شما

تمایل زیادی به سریع فکر کردن دارید و این را نشانه ای بر قوی بودن و اعتماد به نفس خود تلقی می کنید. در بیشتر اوقات قاطع،

سرسخت و به احتمال زیاد خودمحور و خشن هستید. ممکن است شما از نگاه دیگران فردی مقتدر و قوی جلوه کنید و این موضوع

شما را فردی نافذ، صریح و قدرتمند جلوه می دهد.

شما ممکن است بیشتر اوقات با توجه به تمایالت رفتاری خود دنبال مشاغل مهم و مقتدرانه باشید و از شرایط پیچیده و رقابتی و

کسب مقام برتر لذت می برید.

شما در بیشتر اوقات مشتاقانه منتظر پذیرش مسئولیت ها هستید و معموال به آسانی مرعوب نمی شوید. از آنجایی که شما مایلید

احساسات واقعی خود را بیان کنید و در این احساسات زمانیکه شرایط به نفع شما نیست معموال تندی و خشم بروز می دهید و در

صورت لزوم، از منافع خود دفاع قاطع و سرسختانه ای می کنید.

ممکن است تمایل به استقالل زیاد، جاه طلبی و سرعت زیاد تفکر و تمایل سریع به پاسخ دادن شما را فردی بی مالحظه و خودمحور و

بی توجه به روابط با دیگران در نزد اطرافیان معرفی کند.
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عادت های کاری شما

شما احتماال در جستجوی راه کارهای جدید به منظور محک زدن توانایی ها و قابلیت های خود جهت رسیدن به نتایج مورد انتظار

هستید. وظایف و فعالیت های منحصر به فرد که نیازمند فراصت و نکته سنجی باالیی دارد و نوعی پیچیدگی در آن وجود دارد و شما

می توانید برای آن ایده، راهکار، استراتژی و یا بازی خاصی جهت پیروز شدن در آن طراحی کنید، برای شما جذاب است و می توانید

قدرت و توانمندی های خود را محک بزنید.

با توجه به انرژی و سرعت باالیی که دارید، فرآیندهای و فعالیت های زمان بر و حتی افراد کند برای شما جذاب نیستند.

جزئیات وقت گیر معموال شما را عصبانی می کند.

شما سخت و چالشی تالش می کنید و در عین کار انتظار دارید که اطرافیان هم مانند شما سخت و سریع کار کنند و ممکن است برای

رسیدن به نتایج و سرعت بخشیدن به انجام امور به اطرافیان فشار کاری وارد کنید.

خشنودی شما رسیدن به نتیجه، پیروزی یا برنده شدن در کارهاست و معموال اگر این فعالیت ها سخت و چالشی و توام با رقابت زیاد

باشد برای شما جذاب تر است.

شما در رسیدن به نتیجه و کسب نتایج کمی و کیفی سرسخت هستید و با سایرین مدارا نمی کنید. همچنین شما در بیشتر اوقات به

"توسعه کسب و کار" جهت درآمد و سودآوری بیشتر توجه و تمرکز می کنید و در این ویژگی منحصربفرد هستید.

شما فردی مستقلی هستید که عموما در روابط کاری بهتر از روابط اجتماعی و فردی هستید و اگر اوضاع تحت کنترل و سرپرستی شما

نباشد ترجیح می دهید تنها کار کنید و زمانی به فعالیت های جمعی و گروهی عالقه مند هستید که کنترل خوبی بر افراد و فعالیت ها

داشته باشید و خودتان آزادی و ابتکار عمل خوبی داشته باشید.

شما معموال در کارهای خیلی سخت و چالشی که قدرت و توانمندی زیادی می خواهد و در نزد سایرین انجام نشدنی است، داوطلب

پذیرش مسئولیت و انجام کار می شوید.

شیوه اصلی تاثیرگذاری شما بر همکاران به احتمال زیاد به صالبت شخصیتی است. شما در ارتباط با افراد کند و آرام معموال ناآرام و

پرخاشگر می شوند.

از سوی دیگر، معموال همکاران و اطرافیانی که محکم و با صالبت به سمت کسب نتایج و دستاوردهای مهم حرکت می کنند تشویق می

کنید. از نظر شما افرادی که پشتکار، هوشمندی، سرعت و نتیجه گرایی باالیی دارند در خور احترام و شایسته هستند.

دید گاه های شما

از آنجایی که تمایل دارید در بسیاری از فعالیت ها و کارها در شرایط رقابتی و با سرعت باال کار کنید، ممکن است این اتفاق شما را به

سمت چالش و تعارض با همکاران و اطرافیان پیش ببرد و می بایستی رویکرد برد-برد اتخاذ کنید.
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تمایل زیاد شما به استقالل، جاه طلبی و رک و صریح بودن بیش از حد ممکن است منجر به همکاری کمتر در فعالیت های گروهی و

تیمی شود و همچنین شما به عنوان فرد خودمحور دیده شوید، افراط در این موضوع می تواند عملکرد فردی شما تحت تاثیر قرار دهد.

در گرفتن اطالعات و شنیدن نظرات و دیدگاه های متضاد و متفاوت اطرافیان و همکاران شکیبا باشد و در خصوص دالیل تصمیم خود

با اطرافیان بیشتر صحبت کنید و تواضع و صبوری بیشتری خرج دهید. در پذیرش مسئولیت و فعالیت ها قبل از اقدام خوب فکر کنید

و خود و دیگران را بیش از اندازه تحت فشار نگذارید.

شما فردی هستید که می توانید با شناخت موانع و محدودیت های خود، برای اطرافیان و سازمان مطبوع خود خلق ارزش و ثروت

کنید.

اوقات فراغت :

شما در سفر تمایل دارید ضمن حفظ استقالل و حریم خصوصی خود کارهای بسیار متفاوت و مخاطره آمیز انجام دهید. از عکاسی های

خاص، کوهنوردی، شکار، پرش با چتر، پرش با طناب، موج سواری، قایق رانی لذت می برید و دوست دارید در جاهای لوکس و خاص

در حد امکان و توان خود این تفریحات را انجام دهید. شما به عنوان فردی میان گرا دوستان محدودی دارید و در بخش روابط کاری

دوستان بیشتری دارید و حتی امکان است تفریحات خود را نیز بر مبنای توسعه روابط و فرصت های کاری و کسب و کار برنامه ریزی

کنید و از بازی و تفریح کردن لذت می برید . از بازی ها و تفریح های رقابتی که در آن نیازمند استراتژی و راهبرد جهت برنده شدن

باشد لذت می برید و دوست دارید همیشه در اوج و برنده شدن باشید و این نگاه در تفریحات و اوقات فراغت نیز دیده می شود.
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فصل چهارم : پیشنهادات و توصیهها

تصمیم گیری :

جهت اخذ تصمیم، بررسی های عمیق تری را انجام دهید و ریسک های بیشتری را بررسی کنید، شتابزده نباشید. اعتماد به نفس زیاد و

عجول بودن شما ممکن است در برخی از موارد پیامدهایی را برای شما به همراه داشته باشد. به شما توصیه می شود قبل از اقدام با

افراد درون گرای منطقی مشورت کنید و الگوهای CS و High C با هوش هیجانی باال گزینه های خوبی برای مشورت هستند. همچنین

با توجه به زمینه خشم یا عصبیت باال در شما، هنگام عصبانی بودن تصمیم گیری نکنید.

پیشنهادات جهت بهبود عملکرد شما :

شما از اعتماد به نفس باالیی برخوردار هستید که نکته مثبتی است، اما اگر نتوانید با دیگران همراه شوید و بخواهید همه کارها

را خودتان به تنهایی انجام دهید، شما را از خودراضی و خودخواه جلوه می دهد.

اگر می خواهید مورد احترام دیگران قرار بگیرید، به روش های درست انجام کارها در منزل و مدرسه توجه کنید.

مراقب باشید که با رک گوئی بیش از اندازه خود، دیگران را ناراحت نکنید.

سعی کنید با توجه کردن به دیگران، سخاوت و احساس خود را نشان دهید.

برای اینکه کارهای خود را به درستی و با کمترین اشتباه انجام دهید، برنامه ریزی مناسبی داشته باشید و فقط به اینکه باید کار

سریع انجام شود اکتفا نکنید.

به نقاط قوت خود مانند: واقع بین بودن، هوش و ذکاوت، ماجراجویی و منطقی بودن و داشتن قدرت عمل و ابتکار توجه داشته

باشید.

موارد کاری و تکالیف خود را حداقل دو بار چک کنید.

در سفر سعی کنید استراحت کنید و برای رسیدن به مقصد عجله نکنید و از مسیر سفر لذت ببرید.

در تصمیم گیری های خود صبورتر باشید و جزئیات را بررسی بیشتری کنید. سعی کنید از نظرات افراد دقیق و جزئی نگر بیشتر

استفاده کنید.

به عزیزان و خانواده خود بگود که دوستشان دارید.

از دیگران تعریف و تمجید کنید.

در انجام کارهای گروهی ، فقط به دنبال اینکه نظر و حرف شما انجام شود نباشید.

آنقدر در انجام تکالیف و کارهایی که دوست دارید غرق نشویدکه اطرافیان خود را فراموش کنید.

به تفاوت های دیگران اهمیت داده و از نظرات آنها در تصمیم گیری های خود کمک بگیرید.

بخاطر داشته باشید که هیجان، تنوع و سرعت برای همه جذاب نیست. بعضی اوقات، قابل پیش بینی و ثابت و منعطف

باشید.

به اینکه حرف ها و رفتار شما، چه تاثیری روی دیگران می گذارد، توجه کنید. به احساسات دیگران بیشتر توجه کنید.

شتابزده نباشید و کارها را بشکل عمیق و دقیق بررسی کنید.

خود محوری را کنار بگذارید و اجتماعی تر و منطف تر باشید.
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رمز موفقيت :

خوب گوش کردن

کاهش تحریک پذیری

تمرکز بیشتر

توجه به احساسات دیگران

توقف دوره ای و باز نگری عمیق در کارها

عمیق شدن

توسعه ارتباطات اجتماعی

متعهد بودن

High D قانون گرایی برای افراد، با الگوی C ثبات گرایی و الیه S و الیه I نحوه تقویت و تعدیل الیه اثرگذاری

بخش کارآمد کردن و تعدیل الیه ها و ابعاد رفتاری یکی از حرفه ای ترین بخش های مدل دیسک است و نیازمند تخصص و تجربه

بیشتری دارد پیشنهاد می شود برای تعدیل الیه های رفتاری خود از متخصصین دیسک و کوچینگ کمک بگیرید که در وب سایت ما

معرفی شده اند.

از کلمه مدارا زیاد استفاده کنید.

از کلمه شیوایی کالم زیاد استفاده کنید.

از کلمه همدلی زیاد استفاده کنید.

از کلمه شادی زیاد استفاده کنید.

از کلمه صمیمت زیاد استفاده کنید.

از جمله رضایت از داشته ها زیاد استفاده کنید.

از جمله جزئیات مهم هستند زیاد استفاده کنید.

از جمله لذت بردن از داشته ها هنر است بیشتر استفاده کنید.

از جمله بررسی مجدد کارها خیلی مهم است، بیشتر استفاده کنید.

از جمله ما نیازمند هستیم مسیر رسیدن به نتیجه را دوباره چک کنیم و مشکالت و موانع پیش رو را دقیق شناسایی کنیم

استفاده کنید

از جمله عمیق تر شدن در کارها رمز موفقیت است بیشتر استفاده کنید.

از کلمه کارتیمی زیاد استفاده کنید.

از کلمه انعطاف پذیری زیاد استفاده کنید.

از کلمه حمایت زیاد استفاده کنید.

از جمله مطابق با یک نقشه و چارچوب عمل کردن رمز موفیقت است استفاده کنید

از کلمه صبور زیاد استفاده کنید.

از کلمه آرامش زیاد استفاده کنیم.

از کلمه صلح و دوستی زیاد استفاده کنید.

از جمله ما نیازمند جزئیات و تحلیل های عمیق تر هستیم زیاد استفاده کنید.
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High D دانش و مهارت های مورد نیاز آموزشی جهت بهبود عملکرد افراد با الگوی

کارتیمی

همدلی و سازگاری

مثبت اندیشی

مهارت های کار و زندگی

ترسیم نقشه راه موفقیت همراه با جزئیات

ارتباطات موثر

مدیریت خشم

رقابت در عین همکاری

اخالق حرفه ای

انعطاف پذیری

خوب گوش کردن

عمیق شدن در جزئیات

شفاف کردن خواسته ها و دلیل آن

نحوه بروز احساسات

هوش هیجانی

سخنرانی اثربخش

توسعه مهارت های اجتماعی

برند سازی شخصی

توسعه مهارت های تمرکز
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فصل پنجم : تشریح مدل دیسک

الگوهای رفتاری

در این بخش می خواهیم چهار نوع الگوی رفتاری مختلف را معرفی کنیم که هر انسان ترکیبی منحصر به فرد از این چهار الگو می باشد.

برای درک بهتر این قضیه اجازه دهید ابتدا نمودار گرافیکی رفتاری را با هم ترسیم کنیم. شکل شماره یک نقشه ابتدایی ماست که در

طول گزارش آن را با هم کامل و کامل تر خواهیم کرد و اجزای آن را به تفضیل خواهیم شناخت .

شکل یک : نمای کلی نمودار

آن چه در همین ابتدای مسیر به عنوان قانون اصلی الزم است بشناسیم این است که در میان چهار الگوی مذکور خوب یا بد ، درست یا

غلط ، بهتر یا بدتر وجود ندارد. بلکه هر چهار الگوی مذکور در جای خود الزم و حائز اهمیت می باشند.

برای اینکه معنی و مفهوم کلی الگو را به درستی درک کنیم اجازه دهید در ابتدا نمودار خود را در جهات مناسب برش بزنیم و طبقه بندی

های کلی از الگو و کارکترهای افراد ارائه دهیم .

قدم اول : تقسیم بندی افقی نمودار (افراد برون گرا - درون گرا)

اگر نمودار خود را به صورت افقی برش بزنیم نیمه باالیی آن را افرادی سریع، جسور ، خوش بین ، فعال و اجتماعی تشکیل می دهند.

این گروه با فعل " رفتن " رابطه مستقیم دارند و رفتن و حرکت در خون آن هاست. آنها عاشق حرکت هستند. فقط کافی است به آنها

بگود " می خواهیم بریم به ... " قطعا جواب شان آری خواهد بود. اصال به این نیاندیشید که جایی که می خواهید بروید واقعا" عالی

است یا نه چون این افراد آن را عالی خواهند ساخت.

این ها در جستجوی شور و هیجان بوده و آن را خلق خواهند کرد. آنها مهمانی های شان را هر کجا که باشد برگزار کرده و پر انرژی و

سریع هستند و تمایل دارند کارهای شان را با سرعت زیادی انجام دهند.

وقتی با افرادی به رستوران رفتید و درحالی که شما در حال خوردن ساالد هستید آنها در جستجوی دسر بعد از غذا هستند، شک نکنید

که ایشان به نیمه باالیی نمودار تعلق دارند. افراد باالی نمودار رقابت طلب بوده و معموال در نقش یک رهبر و محرک در راس امور ظاهر

می شوند. نه به خاطر این که دوست دارند کار کنند بلکه به خاطر این که آنها از صمیم قلب عالقه دارند به دیگران بگویند چه کار کنند.

این افراد عموما انرژی و اعتماد به نفس خوبی دارند و از دید قدرت به دیگران نگاه می کنند. این گروه عموما خودشان را از محیط قوی

تر و برتر دیده و راسخ و جسور هستند. در اصطالح در این جا افراد نیمه باالیی نمودار را افرادی " برون گرا " می خوانیم.



www.sinatik.com 20 آزمون دیسک جهت تست

کلیه حقوق مادی و معنوی گزارش نزد شرکت توسعه یادگیری سینا محفوظ است.

اما افراد پان نمودار افرادی محتاط ، آرام ، اهل تفکر، عادل ، تحلیلگر و واقع بین هستند. آنها تمایل به تثبیت موقعیت موجود داشته

و صبر و استقامت زیادی دارند. این گروه مهربان، ریزبین و دقیق هستند. در واقع به آرام بودن این گروه برای قضاوت اکتفا نکنید زیرا

آنها مانند مثال معروف الک پشتی هستند که با خرگوش سریع و جسور به رقابت پرداخته و آهسته و پیوسته به مسیر خود ادامه می

دهند و خط پایان را پشت سر می گذارند. افراد پان نمودار عموما تمایلی ندارند در راس امور باشند و ترجیح می دهند پشت صحنه

را به بهترین نحو اداره کنند و از درست بودن همه امور مطمئن شوند. این گروه روابط ظاهری را دوست ندارند و اغلب برای شان

سخت است که دوستان زیادی داشته باشند بلکه تمایل دارند یک یا دو دوست صمیمی داشته باشند و در کنار آنها لذت ببرند. در

اصطالح در این جا افراد نیمه پان نمودار را افرادی " درون گرا " می خوانیم.

برونگرا

درونگرا

شکل دو : تقسیم بندی افقی نمودار

قدم دوم : تقسيم بندي عمودي نمودار (افراد وظيفه محور – مردم محور)

اجازه دهيد اين بار نمودار الگوي رفتاري را در دو بخش عمودي تقسيم كرده و ويژگي هاي مجزا از شخصيت هاي افراد را ارائه دهيم.

افراد سمت چپ نمودار را افراد وظيفه محور و افراد سمت راست نمودار را افراد مردم محور تشكيل مي دهند.

کار
محور 

 انسان
محور

شكل سه- تقسيم بندي عمودي نمودار

افراد وظيفه محور از انجام كارهايی مانند اجرای برنامه ها يا كاركردن روي پروژه ها لذت مي برند.آنها زماني يك حس خوب را تجربه

مي كنند كه يك كار به درستي و خوب انجام شود. در محيط كار آن ها، هيچ چيز بيشتر از ماشين آالت دقيق، برنامه هاي كاري منظم و

از پيش تعن شده و نيروي انساني با عملكرد خوب و دقيق اين افراد را راضي و خرسند نخواهد كرد. اگر در اجراي يك برنامه به كسي

نياز داريد تا يك برنامه ريزي دقيق همراه با جزئيات انجام دهد انسان هاي سمت چپ نمودار بهترين گزينه هستند زيرا جزئيات و امور

الزم اجرا را بارها بررسي كرده و پوشش مي دهند. آنها افرادي پرسش گر ، منطقي، شكاك و چالش طلب هستند.

افراد مردم محور بيش از انجام وظيفه تمايل دارند با انسآنها تعامل ايجاد كرده و از آنها حمايت و مراقبت كنند. آنها حتي در هنگام

انجام پروژ هاي سنگين براحساس مردم نسبت به آن وظيفه فكر مي كنند. آنها هنگام تشكيل تيم هاي مختلف قبل از اين كه به كاري

كه قرار است انجام شود بيانديشند به اين كه چه كساني قرار است در آن تيم حضور داشته باشند اهميت مي دهند. گروهي از اين افراد

از ارتباط با مردم به شدت هيجان زده مي شوند. افراد اين گروه تمايل دارند همواره مورد توجه بوده و نظرات خود را با ديگران سهيم

شوند.
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بگذاريد براي درك بهتر موضوع با يك مثال ساده مسئله را تشريح كنيم و فرض كنيد يك روز صبح تعطيل، شخصي تصميم مي گيرد

باغچه هاي حياط بيروني خود را مرتب كند. افراد سمت چپ نمودار ( وظيفه محور) ابتدا با تجهيزات كامل از منزل بيرون آمده و به

شن كش خود تكيه می دهند و كل حياط را نظاره مي كنند. سپس شروع به كار كرده و بخشي از آن را انجام مي دهند و اگر نتيجه كار

دلخواه شان بود آن را ادامه مي دهند. بعضی از اعضاي اين گروه ممكن است از افرادي كمك گرفته تا حياط را براي شان مرتب كنند

مشروط بر اين كه تنها كاركنند و کار کنند و کار کنند! در حالي كه افراد سمت راست نمودار ابتدا با يك كاله آفتابي حصيري زيبا وارد

حياط شده و هواي تازه را استشمام مي كنند. حتي اگر ديديد آنها با لبخند به موسيقي دلنواز گوش مي دهند يا براي پرنده ها دست

تكان مي دهند تعجب نكنيد. آنها در حين كار با طراوت آواز می خوانند و دركل زمان به احساس خوبي كه باغچه زيباي شان بر مردم

مي گذرد مي انديشند. اين گروه اگر همسايه خود را ببيند با او مشغول صحبت شده و حتي وي را به خانه دعوت مي كنند. تا با هم

قهوه بخورند! زيرا آنها متعقدند براي كار كردن وقت هست اما ديدار يك آشنا يا همدردي با خانم مسن همسايه در حالي كه به او نياز

دارد شايد هميشه تكرار نشود. اين در حالي است كه اگر همين همسايه نزد افراد گروه وظيفه محور برود تنها با سالمي ساده مواجه مي

شود. اگر ایشان تمايلي به صحبت كردن بيشتر نشان دهند. قطعا وظيفه محور ها حرف آنها را قطع كرده و پس از چند لحظه با يك

شن كش ديگر از خانه برمي گردند. زيرا آنها مي انديشند اگر تمايل دارد به حرف زدن ادامه دهد مي تواند در انجام كارهايم به من كمك

كند!

قدم سوم شناخت چهار الگوي رفتاري :

حال اگر دو برش افقی و عمودی نمودار را با هم ترکیب کنید ، می توانید چهار الگوی رفتاری را ببینید .
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اکنون با شناخت و ترکیب چهار الگوی فوق ، نمودار زیر که مرجع کلی و نقشه ما در راه شناخت کاراکترهای رفتاری افراد در طول مسیر

خواهد بود بدست می آید .

: D گروه اول - گروه

افراد نیمه باال و چپ نمودار که افرادی برون گرا و وظیفه محور هستند و آنها را به اختصار گروه " D " می نامیم .D ابتدای کلمات

تسلط (Dominate)، هدایت کردن (Direct)، مصر(Demanding) ، قاطع (Decisive) و نماینده (Doer )است .

: I گروه دوم - گروه

افراد نیمه باال و راست نمودار که افرادی برون گرا و مردم محور هستند و آنها را به اختصار گروه " I " می نامیم . I ابتدای کلمات الهام

(interested in people) و عالقه مند به مردم و اجتماعی (impressive)برانگیزاننده ،(influencing)تاثیر گذار ،(inspiring)بخش

است .

: S گروه سوم _ گروه

افراد نیمه پان و راست نمودار که افرادی درون گرا و مردم محور هستند و آنها را به اختصار گروه S می نامیم.S ابتدای کلمات

حامی و پشتیبان(supportive)،ثبات(stable)،خوش برخورد و دلنشین(sweet)و خجالتی(shy)است.

: C گروه چهارم _ گروه

افراد نیمه پان و چپ نمودار که افرادی درون گرا و وظیفه محور هستند و آنها را به اختصار گروه C می نامیم.C ابتدای کلمات

محتاط (cautious)،حسابگر(calculating)،شایسته (competent)، وظیفه شناس (Conscientious)، با وجدان و دقیق (

careful)است.

اگر تا این لحظه با ما همراه بوده اید ، بسیار خوشحالیم و اگر در ذهن خود ، دیگران و خودتان را تجزیه تحلیل کرده و با الگوهای فوق

مقایسه نموده اید به شما تبریک می گوئیم . زیرا شما اکنون نقشه مسیری را دارید که دیگران باید با تالش مضاعف آن را دریابند .

فقط ممکن است با خود اندیشیده باشید که شما بخشی از همه این خصوصیات را در خود دارید . اگر چنین نتیجه ای گرفته اید اصال

نگران نباشید . زیرا تحقیقات نشان می دهد 80% مردم عمدتا در دو حوزه ممکن است نسبت به سایر حوزه ها قوی تر باشند و شما هم

الگوی منحصر به فردی از ترکیب این چهار الگوی مطرح شده هستید. اما برای قضاوت صحیح نسبت به الگوی رفتاری خود یا سایرین

کمی صبر کنید و در ادامه مسیر با ما همراه باشید تا شناخت خود را نسبت به هر کدام از آنها قوی تر نمائید .
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تمایالت این افراد شامل موارد ذیل است

D I
C S

حصول نتیجه در اسرع وقت

فعال کردن افراد و کاره

 چالش پذیری و مقابله با مشکالت

اتخاذ تصمیم در اسرع وقت

جویا شدن از وضع موجود

کسب قدرت

مدیریت نمودن مشکالت

حل مشکالت

با مردم در تماس باشند

تاثیرات مطلوب بر محیط داشته باشند

بلیغ و فصیح باشند

محیطی با انگیزه و شاد ایجاد نمایند

شور و شوق و اشتیاق ایجاد نمایند

مردم را سرگرم کنند

نگاه خوش بینانه به افراد و شرایط
داشته باشند 

در گروه ها مشارکت نمایند

با آهنگی ثابت و قابل پیش بینی
کارهای خود را انجام دهند 

در انجام کارها صبور و شکیبا باشند

مهارت های خاص خود را گسترش دهند

به دیگران کمک نمایند

وفاداری یک اصل باشد

شنونده ای خوب باشند

با افراد هیجان زده کنار بیایند

محیط کاری هماهنگ و با ثبات ایجاد نمایند

پایبندی به دستورالعمل های کلیدی و
استانداردها 

تمرکز بر جزئیات کلیدی
 تحلیل گرانه فکر کردن ، ارزیابی عقاید موافق

و مخالف

سیاست مدارانه رفتار کردن با مردم

 بکارگیری رویکردهای هوشمندانه و غیر
 مستقیم در برخورد ها و درگیری ها

کنترل بر انجام دقیق امور
تحلیل منتقدانه کارها

 بکارگیری روش های نظام مند در شرایط و
فعالیت های گوناگون
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این افراد طالب محیطی هستند که در آن

D I
C S

اقتدار و اختیار باشد

 شهرت ، اعتبار و دارای چالش باشد

 فرصت هایی برای ایجاد دستاوردهای
فردی وجود داشته باشد

گستره وسیع عملیاتی وجود داشته باشد

جواب ها ُرک و صریح بیان شود

فرصت هایی برای پیشرفت فراهم باشد

کنترل و نظارت نباشد

فعالیت های جدید و متنوع زیادی باشد

 شناخت اجتماعی و عامه پسند وجود
داشته باشد

شناخت عمومی از توانایی ها باشد

آزادی بیان وجود داشته باشد

ارتباطات دموکراتیک و مردمی باشد

 محیط فارغ از کنترل و پردختن به جزئیات بوده
و همچنین فرصت هایی جهت بیان پیشنهادات

باشد
 فرصت هایی برای مربی گری و مشاوره

باشد

شرایط کاری مطلوب حاکم باشد

 شرایط موجود حفظ شود مگر آن که دالیلی
tبرای تغیر 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

انتظارات از عملکرد آنان به وضوح تعن شده
باشد 

کیفیت و دقت اهمیت داشته باشد
جو فعال و جدی حاکم باشد

فرصت هایی برای نشان دادن مهارت ها
موجود باشد 

عواملی که روی عملکرد آنها تاثیر می گذارد
کنترل شود 

 فرصت برای پرسیدن "چراها" فراهم گردد
و شناخت مهارت ها و دستاوردها عملی باشد
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این اشخاص به افرادی با خصوصیات ذیل احتیاج دارند که

D I
C S

نظرات موافق و مخالف را بسنجند

خطر را در نظر گیرند و محسابه کنند

جانب احتیاط را داشته باشند

یک محیط قابل پیش بینی طرح ریزی کنند

به دنبال واقعیات باشند

قبل از تصمیم گیری آنرا بسنجند

نیازهای دیگران را شناسایی کنند

روی کارها تمرکز کنند

دنبال واقعیات باشند

ُرک و صریح سخن بگویند

برای صداقت احترام قائل شوند

روش های نظام مند را توسعه دهند

دارای رویکرد منطقی باشند

 ترجیح دهند به جای افراد با عوامل
سرو کار داشته باشند

کار را شخصا تا پایان تعقیب نمایند

 واکنش سریع در برابر تغرات غیر
مترقبه نشان دهند

 نسبت به ایرادات وظایف محوله
واکنش نشان می دهند

در بیش از یک مورد از مسائل درگیر باشند
خود ارتقاء باشند

جهت تغرات به دیگران فشار آورند
 در محیط غیر قابل پیش بینی به راحتی

کار کنند
در اولویت بندی کارها کمک نمایند

در روش های کاری منعطف باشند

کارهای مهم را واگذار کنند

سریع تصمیم گیرند

 از خط مشی ها فقط به عنوان رهنمود
استفاده کنند

با مخالفت ها مصالحه کنند

 شغل های فاقد محبوبیت را مشخص کنند

مباحث را شروع و آنها را پیش برند

افراد را به کار گروهی ترغیب کنند
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برای موثرتر بودن ، این افراد نیاز دارند که

D I
C S

کارهای سخت به آنها واگذار شود

درک کنند دیگران به آنها نیاز دارند

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

هر از گاهی شوک هایی را دریافت کنند

گروه آنها را بشناسد

دالیل خود را برای نتایج بیان کنند

از عوامل باز دارنده موجود آگاه شوند

اگر C یا S پان دارند زمان را کنترل کنند

تصمیمات هدف مند بگیرند

از تجربه عملی مدیریت استفاده کنند

واقع بینانه تر افراد را ارزیابی نمایند

 اولویت ها و ضرب العجل ها را در نظر
بگیرند

اگر Dپان دارند با افراد قاطع تر برخورد نمایند

قبل از تغرات با شرایط همراه شوند

به ارزش فرد اعتبار داده شود

 بدانند تالش شخصی به چه میزان در تالش
گروهی سهیم است

 همکارانی با شایستگی ها و صداقت
مشابه داشته باشند

خالقیت شان مورد تشویق قرار گیرد

با دقت برنامه ریزی کنند
اهداف و توضیحات کار محوله را دقیق بدانند

 برنامه ریزی جهت ارزیابی عملکردشان داشته
باشند

 برنامه ریزی جهت ارزیابی عملکردشان داشته
باشند

 بازخورد اختصاصی را از عملکرد خویش دریافت
کنند

 به ارزش های فردی به اندازه میزان
دستاوردهای شان احترام گذارند

 میزان تحمل شان را در برخوردها و درگیرها
باال ببرند
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برای افزایش سازگاری رفتاری نیاز دارند که

D I
C S

گوش کردن فعال را تقویت نمایند
ریلکس بودن را تمرین نمایند

 صبوری ، فروتنی ، حساسیت به احساسات
دیگران و همدلی را تمرین نمایند

 جهت نتیجه گیری بهتر، مطالب را بیشتر تبن
و توضیح دهند

 با احتیاط و دقت بیشترعمل نمایند در تصمیم
گیری صبورتر باشند و مشورت بگیرند

 هویت خود را گروه تعریف کنند

 از محدودیتهای موجود آگاه باشند

مدیریت زمان را بیاموزند و انجام دهند
هیجانات خود را مدیریت نمایند

افکار خود را هدفمند تر کنند
 زمان بیشتری را جهت بررسی ، تائید صحت

 مطالب ، مشخص کردن و سازماندهی
امور صرف نمایند

 قول ها و تعهدات نسبت به خود و دیگران را
دنبال کنند

تمرکز بیشتری بر روی کارها داشته باشند

برخی از اوقات توانایی نه گفتن داشته باشند

 برای اتمام کارها بدون اینکه خیلی حساس
باشند تالش کنند

برخی کارها را به دیگران تفویض کنند

 برای تغرات الزم در فرآیندها و یا فعالیتهای
روتین پذیرش بیشتری داشته باشند

 احساسات و افکار خود را به افراد مناسب
بیان کنند

 به شکل باز و آشکارا نگرانی های خود را نشان
بدهند و به دیگران احترام بگذارند

 تالش کنند گاهی از روش های میان بر
 استفاده کنند و زمان را ذخیره کنند

 آمادگی بیشتر برای تغر و عدم سازماندهی
داشته باشند

پروژه های جدید را آغاز نمایند

با مخالفت ها مصالحه کنند

 از سیاست ها بیشتر از قوانین به عنوان
دستورالعمل استفاده کنند

 تعارف کردن را در کالم جاری کنند

رویکرد منطقی تر به مسائل داشته باشند
 بر روی اتمام و نتیجه کارها بیشتر از شروع

 کارهای جدید تمرکز کنند
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فصل ششم : مشاغل پیشنهادی متناسب با الگوی رفتاری شما

High D مشاغل مناسب با الگوی

شما به عنوان فردی که دارای الگوی رفتاری High D هستید به گزارش تست رغبت خود توجه کنید، رغبت ( چسبندگی/تمایل شدید )

6 بعد اصلی شامل: تهوری، اجتماعی، واقع گرا، قراردادی، جستجوگر و هنری است. از مشاور با تجربه آگاه به علوم انسانی و کسب و

کار مشورت بگیرید به عالقه مندی، توانمندی و همچنین آینده شغلی و کشش بازار در آینده توجه کنید. برای انتخاب شغل عموما دو

رغبت اصلی لحاظ می شود. به آزمون رغبت خیلی توجه کنید چراکه افراد زیادی را می بینیم که در تحصیل موفق بوده اند و به مقاطع

باالیی از تحصیالت دانشگاهی دست یافته اند ولی به رشته تحصیلی و کار خود عالقه ای ندارند.

برای ارایه یک دید کلی به شما، بر اساس الگوی رفتاری و بدون توجه به آزمون رغبت و سایر عوامل تاثیر گذار، مشاغل معرفی شده اند.

• متخصص فوریت های پزشکی
• فیزیولوژیست ورزشی (طب ورزشی)

• مدرس پرواز
• معامله گر بورس اوراق بهادار

• سرمایه گذار
• مهندس الکترونیک

• مهندس مکانیک
• مکانیک هواپیما

• کارشناس توسعه کسب و کار
• طراح بازی های کسب و کار

• آژانس امالک
• مدیر نهادهای سرمایه گذاری

• مدیر امور شهری
• مدیر تولید
• مدیرعامل

• پلیس نیروی انتظامی
• افسر ارتش
• آتش نشان

• کارآگاه
• خلبان هواپیما
• ناخدای کشتی

• صادر کننده مجوز پرواز ، کنترل کننده ترافیک هوایی
• بازرس راه و ساختمان

• تکنسین رادیو لوژی
• مکانیک هواپیما

• مدیر دارایی و اموال
• مهندس عمران

• مدیر ارزیابی توسعه کسب و کار
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خالصه اطالعات پرونده شما

High D : الگوی شما

6333

آزمون دیسک جهت تست نام و نام خانوادگی :

1360 تاریخ تولد

مرد جنسیت

مدیریت رشته تحصیلی

دکتر و باالتر میزان تحصیالت

محقق / تحقيق شغل

+B گروه خونی

80 وزن

175 قد

متاهل وضعیت تاهل

09355555555 شماره تماس

a.tafreshi@gmail.com ایمیل

BMI وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر قد بر حسب متر به توان 2 26.67 : BMI

شما میتوانید عدد بدست آمده از فرمول باال را با جدول زیر مقایسه کنید :

کمتر از 5/18 = کمبود وزن | BMI بین 5/18 تا 9/24= طبیعی | BMI بین 25 تا 9/29= اضافه وزن | BMI برابر 30 و بیشتر
= چاق

جدول مقایسهای BMI مطلوب برای گروههای سنی مختلف : 21
BMI 21 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 17 تا 19

BMI 22 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 19 تا 24
BMI 23 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 24 تا 34
BMI 24 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 34 تا 44
BMI 25 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 44 تا 54
BMI 26 = مطلوب ، برای گروه سنی بین 54 تا 64


