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پیشگفـتار و مقـدمه

پیشگفتار
پیشـگفتار :
شــاید تاکنــون در بســیاری از کتــاب هــا و مقالــه هــای علمــی  ،بارهــا ایــن جملــه را شــنیده باشــید
کــه « زمــان و منابــع محــدود اســت » .از ایــن رو شــما نمــی توانیــد هــر لحظــه روی تمامــی
جنبــه هــای موفقیــت و خوشــبختی تمرکــز و ســرمایه گــذاری کنیــد .بنابرایــن بایــد بــه دنبــال عواملی
باشــید کــه بــا صــرف کمتریــن انــرژی  ،شــما را بــه باالتریــن ســطح کامیابــی برســانند .امــروزه در علــم
مدیریــت  ،ســهم ارتباطــات در رســیدن بــه موفقیــت  ،حــدود هشــتاد درصــد بیــان شــده اســت .
در نتیجــه اگــر بتوانیــد بــر روی توســعه ارتباطــات خــود تمرکــز کنیــد  ،قادریــد ســهم باالیــی از
موفقیــت را در زمانــی محــدود تصاحــب نماییــد.
امــا بــی شــک هــر انســانی بــرای بهبــود روابــط خــود  ،نیازمنــد بــه کارگیــری مهــارت هایــی اســت
کــه بتوانــد او را در برقــراری روابــط بــا افــراد مختلــف – کــه آمیــزه ای از شــخصیت هــا و رفتارهــای
متمایــز و منحصــر بــه فــرد هســتند – یــاری نمایــد .اجــازه دهیــد بــا ذکــر چنــد ســوال اهمیــت درک
ایــن تفــاوت هــا را بــرای تــان روشــن تــر ســازیم :
آیــا تاکنــون بــا خــود اندیشــیده ایــد چــرا برخــی از افــراد بــرای کارشــان بیــش از خانــواده خــود زمــان
مــی گذارنــد؟ چــرا بعضــی مدیــران در برابــر تغییــرات مقاومــت مــی کننــد؟ چــرا بعضــی هــا جزئــی
نگــر و عــده ای دیگــر کلــی نگــر هســتند؟ چــرا بعضــی از افــراد جســور و خطرپذیــر بــوده و برخــی
دیگــر حســاس و محتاطنــد؟ چــرا برخــی هــا شــنونده هــای خوبــی هســتند و عــده ای دیگــر نــه؟
یــا ایــن کــه چــرا برخــی از افــراد در ارتباطــات خــود مشــتاق هســتند و بعضــی دیگــر بــه هــر بهانــه
ای از برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران طفــره مــی رونــد؟ چــرا گروهــی در انجــام کارهــای شــان ســرعت
باالیــی داشــته و عــده ای کندترنــد؟ یــا اینکــه تــا کنــون فکــر کــرده ایــد چــرا عــده ای قادرنــد ســریع
و قاطعانــه تصمیــم بگیرنــد درحالــی کــه گروهــی دیگــر علــی رغــم صــرف زمــان زیــاد  ،بــاز هــم در
انتخــاب شــان دچــار تردیــد مــی شــوند؟ شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد کــه گاهــی  ،در
کار تیمــی خــود در گــروه هــای تجــاری یــا کاری تــان موفــق نشــوید و بــه دنبــال دالیــل آن باشــید!
یــا گاهــی کســانی را دیــده باشــید کــه تنهــا در یــک زمــان قادرنــد فقــط روی یــک مســاله مشــخص
تمرکــز کننــد در حالــی کــه افــرادی هســتند کــه مــی تواننــد هــم زمــان چندیــن پــروژه و کار مختلــف
را پیگیــری و مدیریــت کننــد.
در واقــع همــه ایــن مــوارد و پرســش هــای مشــابه دیگــر  ،ســواالت و چالــش هــای اساســی حــوزه
کار  ،تحصیــل و خانــواده مــا هســتند کــه بــرای پاســخ بــه آنهــا نیازمنــد اســتفاده از مبانــی علمــی
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و ریشــه ای علــوم رفتــاری و ارتباطــات هســتیم .بــه عبارتــی پاســخ بــه ایــن ســواالت جهــت تعامــل
و درک تیــپ هــای شــخصیتی و رفتــاری افــراد  ،بــرای دســتیابی بــه موفقیــت امــری ضــروری اســت.
بنابرایــن در صورتــی کــه بتوانیــد نســبتا دقیــق و صحیــح بــه ســواالت فــوق یــا ســواالتی مشــابه آنهــا
جــواب دهیــد  ،قادریــد تاثیــرات شــگرفی را در محیــط کار  ،تحصیــل یــا خانــواده خــود تجربــه نماییــد
و بــه شــکلی آگاهانــه و حرفــه ای بــا چالــش هــای حــوزه هــای مختلــف در محیــط تــان روبــرو شــوید.
امــا چگونــه؟
جــواب خیلــی ســاده اســت! تنهــا کافــی اســت رفتارهــای مخاطــب خــود را بشناســید و بــا
هرکــس بــا زبــان و روش متناســب خــودش برخــورد کنیــد .در ایــن صــورت قطع ـاً برتــری
شــما در تعامــل بــا دوســتان  ،همــکاران  ،اعضــای خانــواده و ســایرین بســیار چشــمگیر خواهــد بــود
و هــم  ،شــما از حســن ارتباطــات تــان بهــره مــی بریــد و هــم  ،دیگــران بــا کمــال میــل از بــودن در
کنــار شــما لــذت مــی برنــد .
آن چه در این کتاب خواهیم آموخت مهارت های ارتباطی مبتنی بر مدل جهانی  DISCبوده که
به شما در شناخت استعدادهای خود  ،برقراری ارتباطات موثر و سازنده با دیگران  ،داشتن ازدواجی
موفق  ،یافتن شغلی دلخواه و متناسب  ،انتخاب رشته ی تحصیلی صحیح  ،افزایش سطح سالمت
روحی و جسمی افراد و در نهایت افزایش قدرت درک و ایجاد تعامل با سایرین کمک خواهد کرد.
عالوه بر این تیم مولفین این کتاب تالش نموده اند ضمن وفاداری به مبانی علمی و تحقیقاتی موجود
 ،به ساده ترین شکل به سواالت شما پاسخ داده و آنها را با مثال های کاربردی و موثر ارائه نمایند.
در انتهــا برخــود مــی بالیــم کــه تــا کنــون توانســته ایــم بــا هــزاران نفــر از هــم میهنــان عزیزمــان
در داخــل و خــارج از کشــور در قالــب ســمینارها و دوره هــای آموزشــی بــه صــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم همــراه باشــیم و در ایــن میــان از حمایــت هــای معنــوی خیــل عظیمــی از مدیــران ،
کارکنــان  ،دانشــجویان و خانــواده هــا کــه بــه راســتی مشــوقین اصلــی مــا در جهــت تالیــف ایــن
کتــاب بــوده انــد بهــره ببریــم .بــی شــک همیــن حمایــت هــا  ،زمینــه ســاز توســعه و ترویــج هرچــه
بیشــتر ایــن مــدل جهانــی در سرتاســر میهــن عزیــز اســامی مــان بــوده اســت.
پس از شما دعوت می کنیم در این کتاب هم  ،با ما همراه باشید...
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مقدمه :
بــه نظــر شــما عامــل تمایــز انســان هــای موفــق و ناموفــق درچیســت؟ داشــتن پــول؟ داشــتن
تحصیــات؟ داشــتن امکانــات؟ بــه راســتی اگــر ایــن عوامــل در موفقیــت و خوشــبختی افــراد نقــش
اصلــی را دارنــد  ،پــس چــرا انســان هایــی در اطــراف خــود مــی بینیــم کــه بــا وجــود دارایــی و ثــروت
زیــاد  ،بازهــم خوشــبخت نیســتند؟ یــا افــرادی کــه علــی رغــم داشــتن تحصیــات بــاال  ،زندگــی
خانوادگــی موفقــی ندارنــد؟ یــا بــر عکــس  ،شــاید کســانی را در اطــراف خــود دیــده باشــید کــه از دل
فقــر توانســته انــد بــه ثــروت زیــاد دســت یابنــد یــا حتــی افــرادی کــه علــی رغــم نداشــتن موقعیــت
اجتماعــی بــاال یــا امکانــات زیــاد در دوران کودکــی  ،امــا در بزرگســالی همــواره فــردی خوشــبخت ،
موفــق و تاثیرگــذار بــوده انــد.
درواقع آن چه امروزه دنیا به عنوان عامل اصلی موفقیت و خوشبختی انسان ها می شناسد « توانایی
برقراری ارتباطات مفید و تاثیر گذار با دیگران» است .به عبارتی این روزها موفق ترین افراد کسانی
هستند که دایره ارتباطی وسیعی داشته و دوستان زیادشان قادرند در هر جا به یاری آنها بشتابند .نظریه
پردازان  ،محققان و دانشمندان علوم مدیریتی و روانشناسی در عصر حاضر  ،به اهمیت «کسب مهارت
های ارتباطی» در جایگاهی باالتر از ثروت  ،تحصیالت  ،موقعیت اجتماعی و  ...در دستیابی به موفقیت و
خوشبختی پرداخته اند .به نحوی که آقای استیفن رابینز 1از بزرگان علم مدیریت جهان در کتاب مبانی
رفتار سازمانی خود اشاره کرده اند که «  %79از موفقیت ها در حوزه ارتباطات و شبکه سازی خالصه
می شود» یا آقای پیتر دراکر2پدر علم مدیریت نوین و کارآفرینی  ،بیان می کنند که «  %60هزینه های
پنهان سازمان ها  ،ناشی از عدم برقراری ارتباطات موفق است» .عالوه بر افراد مذکور محققان و نظریه
پردازان زیادی در حوزه موفقیت  ،از جمله آنتونی رابینز، 3برایان تریسی، 4اسپنسر جانسون، 5که
صاحب پرفروش ترین کتاب های عصر حاضر در حوزه های موفقیت و کامیابی بوده اند نیز به نقش موثر
ارتباطات صحیح در داشتن یک زندگی ایده آل و دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی  ،اشاره کرده اند.
امــا ســوال اینجاســت کــه چگونــه تنهــا بــا کســب همیــن مهــارت هــای ســاده مــی تــوان بــه موفقیــت
و خوشــبختی دســت یافــت؟
در پاسـخ بایـد بگــوییم که ما معتــقدیم مــثال شـما برای دستـیابی به ثـروت زیـاد  ،حتــما الزم
1 - STEPHEN P. ROBBINS
2 - PETER DRUCKER
3 - ANTHONY ROBBINS
4 - BRIAN TRACY
5 - SPENCER JOHNSON
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نیســت از ابتــدا خودتــان فــردی ثروتمنــد باشــید بلکــه تنهــا کافــی اســت بتوانیــد بیاموزیــد کــه چگونه
بــا یــک ارتبــاط مفیــد و تاثیرگــذار  ،افــراد ســرمایه دار را قانــع کــرده کــه مــی توانیــد بــرای دارایــی
آنهــا ارزش افــزوده ایجــاد کنیــد و بــه ایــن وســیله ســرمایه آنهــا را در اختیــار بگیریــد و بــا آن کار
کنیــد یــا حتــی مــی توانیــد بــا آموختــن ایــن مهــارت هــای ارتباطــی همســر  ،فرزنــدان  ،دوســتان
و همــه نزدیــکان تــان را شــیفته خــود کــرده و بــا ایجــاد یــک درک مشــترک از هــم  ،زندگــی آرام و
پرمهــری را تجربــه کنیــد.
امــا اگــر بــه واقــع تنهــا بــا ایجــاد یــک تعامــل ســازنده و موثــر مــی تــوان بــه اکثــر اهــداف و موفقیــت
هــا دســت یافــت  ،پــس چــرا همــه افــراد ایــن کار را نمــی کننــد؟ در واقــع علــت ایــن جاســت کــه
بــرای داشــتن ارتباطــات موثــر بادیگــران بایــد ابزارهــای صحیــح برقــراری روابــط را بشناســیم
ولــی تنهــا عــده ی کمــی بــه کســب ایــن مهــارت هــا مــی پردازنــد .البتــه بــه طــور قطــع شــما جــز
آن افــراد نیســتید در ایــن صــورت هرگــز ایــن کتــاب را نمــی خواندیــد .چــه بســا در بســیاری از
اوقــات دیــده شــده کــه افــراد بــه دلیــل عــدم شــناخت صحیــح از الگوهــای شــخصیتی و رفتــاری
مخاطــب یــا بــه علــت عــدم برقــراری یــک رابطــه اولیــه موثــر و ســازنده بــا او  ،پــس از پایــان مذاکرات
دقیقــا نتیجــه ای عکــس نتیجــه دلخواهشــان را گرفتــه انــد درحالــی کــه تمــام تــاش خــود را بــرای
نفــوذ بــه مخاطــب و کســب اعتمــاد او بــه کار گرفتــه بودنــد.در ایــن هنــگام آنهــا احتمــاال در ذهــن
خــود مــی پرســند کــه « چــه شــد؟ مــن کــه همــه تالشــم را کــردم  ،پــس چــرا او تحــت تاثیــر
قــرار نگرفــت؟ »
اجــازه دهیــد بــرای درک راحــت تــر ایــن مطلــب چنــد مثــال متفــاوت از ســو برداشــت هایــی کــه
شــاید شــما هــم تــا کنــون بــا آن مواجــه شــده باشــید  ،مطــرح کنیــم.
موقعیتــی را تصــور کنیــد کــه مــی خواهیــد مطلــب مهمــی را بــه فــردی منتقــل کنیــد .در ایــن
هنــگام بــا تمــام تــاش شــروع مــی کنیــد و مــی گوییــد و مــی گوییــد و مــی گوییــد! تمــام جزییــات
و وقایــع را مــو بــه مــو مطــرح کــرده و درســت هنگامــی کــه گمــان مــی کنیــد حــق مطلــب را بــه
خوبــی ادا کــرده ایــد  ،بــا چهــره ی خســته  ،کالفــه و برافروختــه ی طــرف مقابــل تــان مواجــه
مــی شــوید! در حالــی کــه ســرش را میــان دســتانش گرفتــه و مــی پرســد  « :آخــرش چــه شــد؟ در
یــک جملــه بــه مــن جــواب بــده» در ایــن هنــگام تمــام تــاش خــود را بــرای انتقــال مطلــب بــی ثمــر
مــی بینیــد و احتمــاالً بــا خــود مــی اندیشــید او اص ـ ً
ا بــه صحبــت هــای شــما اهمیــت نمــی دهــد!

6

مقـدمه

بگذاریــد موقعیــت دیگــری را مثــال بزنیــم  :گمــان کنیــد نتیجــه یــک جلســه مهــم کاری  ،مالقــات
دوســتانه یــا یــک داســتان خانوادگــی را بــه صــورت کلــی و در زمانــی کوتــاه بــرای کســی تعریــف
مــی کنیــد .در ایــن زمــان وی شــروع مــی کنــد از تمــام جزئیــات واقعــه مــی پرســد و مــی پرســد و
مــی پرســد! گویــا تمــام مکالمــات  ،مــکان  ،زمــان و حتــی کوچکتریــن و جزئــی تریــن مســائل هــم
بــرای او اهمیــت دارد .شــاید در ایــن لحظــه بــا خــود بیاندیشــید او بــه شــما اعتمــاد نــدارد و مــدام
بــا پرســش هــای فــراوان در حــال محــک زدن شماســت .اینجــا هــم احتمــاال نتیجــه مــی گیریــد او
بــه شــما اهمیــت نمــی دهــد!
حــال فضایــی دیگــر را تصــور کنیــد کــه دل تــا نگرفتــه  ،یــا یــک روز ســخت کاری را پشــت ســر
گذاشــته ایــد و بــرای کســب آرامــش بــه دیــدن یکــی از دوســتان یــا نزدیــک تــان مــی رویــد .در ایــن
حــال او بــدون توجــه بــه روحیــه شــما  ،پرحــرارت و انــرژی مشــغول صحبــت شــده و حتــی ممکــن
اســت بارهــا و بارهــا حــرف هــای شــما را قطــع کنــد و یــا بــا شــوخی ســخنان شــما را زیــر ســوال ببرد.
حتــی بعیــد نیســت زمانــی کــه شــما از دغدغــه هــای تــان بــا او صحبــت مــی کنیــد ناگهــان او روی
خــود را برگردانــده و بــا دیگــری شــروع بــه حــرف زدن کنــد .احتمــاال در ایــن موقعیــت هــم احســاس
خواهیــد کــرد او شــما را جــدی نمــی گیــرد و بــه شــما اهمیــت نمــی دهــد!
بگذاریــد آخریــن مثــال مــان را دربــاره یــک موقعیــت دیگــر مطــرح کنیــم .فــرض کنیــد وقــوع یــک
حادثــه موجــب شــده شــما بــه قــرار مالقــات بــا نامزدتــان دیــر برســید .درایــن هنــگام وقتــی کــه
بــا هیجــان و اضطــراب  ،از فشــارهای روحــی و اســترس هــای وارد شــده بــر شــما در آن لحظــات
ســخن مــی گوییــد  ،نامــزد شــما بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط ســختی کــه پشــت ســر گذاشــته ایــد
بــا نگرانــی مــی پرســد :کســی در حادثــه آســیب ندیــد؟ یــا بــر ســر آســیب دیــدگان چــه آمــد؟ در
ایــن هنــگام هــم شــما ممکــن اســت خســته و دلــزده گمــان کنیــد انــگار او اصــا مشــکالت شــما را
نشــنیده و بــه شــما اهمیــت نمــی دهــد.
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ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه همــه ی افــراد در ایــن چهــار موقعیــت مطــرح شــده  ،بــه شــما
اهمیــت مــی دهنــد .آنهــا فقــط الگوهــای رفتــاری و شــخصیتی متفاوتــی دارنــد .اگــر شــما
الگوهــای رفتــاری افــرادرا از پیــش بشناســید دیگــر نــه تنهــا عکــس العمــل هــای آنهــا شــما را آزار

نمــی دهــد  ،بلکــه درســت ماننــد کســی هســتید کــه بــرای قــدم نهــادن در یــک مســیر دشــوار

و رســیدن بــه هــدف مطلــوب خــود  ،نقشــه راه را از قبــل همــراه داشــته باشــد .در ایــن صــورت
درســت هنگامــی کــه دیگــران بــرای برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا یکدیگــر در تکاپــو هســتند شــما
تنهــا بــه نقشــه خــود نــگاه مــی کنیــد و بــا لبخنــد بــه مســیرتان ادامــه مــی دهیــد.
بــرای درک بهتــر تفــاوت هــای افــراد اجــازه دهیــد یــک تجربــه جالــب دیگــر از چگونگــی عکــس
العمــل انســان هــا بــا الگوهــای رفتــاری و شــخصیتی متفــاوت در یــک واقعــه مشــترک را  ،بــا شــما
در میــان بگــذارم.
روزی هنگامــی کــه از محــل کار خــود بــه ســمت منــزل بــر مــی گشــتم  ،متوجــه بخشــی از مســیر
شــدم کــه در آن چنــد اتومبیــل بــا هــم برخــورد کــرده و جمعیــت انبوهــی اطــراف آنهــا را احاطــه
کــرده بودنــد .وقتــی بــه محــل حادثــه نزدیــک شــدم  ،آن چــه بیــش از هرچیــز توجــه مــرا بــه خــود
جلــب کــرد  ،تفــاوت عکــس العمــل و برخوردانســان هایــی بــود کــه در صحنــه حادثــه حضــور
داشــتند .در یــک بخــش از جمعیــت دو جــوان بالفاصلــه دســت بــه کار شــده و هدایــت اوضــاع را بــه
دســت گرفتــه بودنــد .آنهــا در اقدامــی بــه موقــع ماشــین هــای دیگــر را در مســیر خــود راهنمایــی
کــرده و بــرای کنتــرل شــرایط حاکــم چنــد نفــر از حاضــران را انتخــاب و تقســیم کار مــی کردنــد.
رفتــار آنهــا در آن شــرایط بــه قــدری ســریع  ،جســورانه و مقتدرانــه بــود کــه بــه راحتــی اوضــاع
بحــران زده موجــود را تحــت کنتــرل درآورده بودنــد .در بخــش دیگــری از جمعیــت عــده ای دور
هــم جمــع شــده و راجــع بــه چگونگــی وقــوع حادثــه بــا آب و تــاب تمــام صحبــت مــی کردنــد.
آنهــا چنــان بــه تشــریح واقعــه مــی پرداختنــد کــه گویــی نمــی خواســتند حتــی لحظــه ایــی از
هیجــان حادثــه پیــش رو را از دســت بدهنــد .حتــی بعضــی از آنهــا گاهــی بــه صــورت تلفنــی ماوقــع
را بــرای دوســتان و یــا اعضــای خانــواده خــود شــرح مــی دادنــد و از آنچــه مــی دیدنــد فیلمبــرداری
مــی کردنــد! رفتــار ایــن گــروه بــه نحــوی بــود کــه گویــا حادثــه پیــش رو برایشــان تنهــا یــک اتفــاق
مهیــج بــوده و در پــی خلــق یــک داســتان پــر تــب و تــاب هســتند!
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عکــس العمــل مشــترکی کــه در عــده ای دیگــر جلــب توجــه مــی کــرد حساســیت  ،ریــز بینــی و
پرسشــگری آنهــا بــود .ایــن افــراد تمــام جزییــات را زیــر نظــر داشــته و بــی وقفــه از افــراد حاضــر
دربــاره ی نحــوه ی تصــادف  ،زمــان  ،علــت  ،مقصــد و  ...بــا دقــت تمــام ســوال مــی کردنــد و همــه
چیــز را از زوایــای مختلــف بررســی مــی نمودنــد .حتــی در ایــن میــان مــردی مســن خــط ترمــز
ماشــین هــا را بــه دقــت بررســی مــی کــرد تــا مقصــر اصلــی حادثــه را شناســایی کنــد .رفتــار ایــن
گــروه بــه نحــوی بــود کــه گویــا آنهــا مســوول کشــف حقایــق و بررســی دقیــق و عادالنــه ماجــرا
هســتند.
رفتــار دیگــری کــه در ایــن میــان جلــب توجــه مــی کــرد  ،مربــوط بــه کســانی بــود کــه علــی رغــم
ایــن کــه جــزء خســارت دیــدگان حادثــه نبودنــد ولــی بســیار متاثــر و متالــم ماننــد یــک یــار و همــراه
در کنــار افــراد حادثــه دیــده بــه دلــداری آن هامــی پرداختنــد .برخــی از ایــن افــراد بــه قــدری ناراحت
و متاثــر بودنــد کــه بــه ســختی مــی شــد تشــخیص داد کــه آنهــا فقــط بــه عنــوان یــک رهگــذر از
آنجــا عبــور مــی کــرده انــد! حتــی در ایــن میــان دختــری نوجــوان شیشــه هــای شکســته پیــاده رو را
جمــع مــی کــرد تــا بــه ایــن وســیله مانــع از آســیب دیــدن رهگــذران دیگــر شــود .رفتــار ایــن گــروه
بــه نحــوی بــود کــه گویــا خــود را مســوول آرامــش و ســامت دیگــران مــی داننــد.
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هــر کــدام از ایــن چهــار تفــاوت رفتــاری کــه در مثــال بــاال از یــک حادثــه مشــترک مطــرح شــد ،
نماینــده یــک نــوع تیــپ شــخصیتی و رفتــاری از افــرادی مــی باشــد کــه مــی خواهیــم در ایــن کتــاب
دربــاره آنهــا صحبــت کنیــم .اگــر خــوب دقــت کنیــد ایــن افــراد هــر کــدام نیازهــا  ،انگیــزه هــا ،
دیــدگاه هــا و الگوهــای رفتــاری خــاص خــود را دارنــد .حــال اگــر ایــن مثــال کوچــک را بــه زندگــی
کلــی انســان هــا تعمیــم دهیــم خواهیــم دیــد کــه بــرای داشــتن روابطــی موثــر بــا افــراد مختلــف ،
نمــی تــوان تنهــا بــه یــک صــورت ثابــت و یکســان رفتــار کــرد و انتظــار یافتــن نتیجــه ای دلخــواه را
داشــت .بلکــه مــا بایــد بــرای تعامــل بهتــر بــا دیگــران بیاموزیــم بــا هــر تیــپ شــخصیتی و رفتــاری
چگونــه و بــا چــه روش و زبانــی ســخن بگوییــم.
از آن جایــی کــه ایجــاد تعامــل وبرقــراری ارتبــاط بــا دیگــران ازابتــدای خلقــت بشــریت جــزء نیازهــای
اولیــه افــراد بــود  ،انســان هــا از همــان ابتــدا بــه دنبــال کشــف راه هایــی بــرای بهبــود روابــط فــردی و
اجتماعــی خــود بــوده انــد .پیشــینه تــاش افــراد بــرای شــناخت الگوهــای رفتــاری انســان بــه چهارصــد
ســال قبــل از میــاد بــر مــی گــردد .در آن زمــان بقــراط پــدر علــم پزشــکی جدیــد بــر اســاس دانــش
روز خــود  ،بــه تقســیم بنــدی افــراد بــا توجــه بــه غالــب بــودن یکــی از چهــار مایــع حیاتــی در بدنشــان
یعنــی صفــرای زرد  ،خــون  ،بلغــم و صفــرای مشــکی پرداخــت .او ایــن چهــار گــروه رفتــاری را بــه
ترتیــب صفــراوی  ،دمــوی  ،بلغمــی و ســوداوی مــزاج نامیــد کــه هــر گــروه شــاخص هــای رفتاری
مشــخصی را از خــود بــروز مــی دادنــد .امــا از آن جــا کــه کلمــات فــوق امــروزه عــاوه بــر ســختی تلفــظ،
جــزو فرهنــگ کلمــات ثابــت و روزانــه مــا نیــز نیســتند از ایــن رو کــم کــم کمرنــگ تــر شــده و علــوم
جدیــدی کــه مبتنــی بــر همیــن الگوهــا بــود جایگزیــن گــروه بنــدی هــای مذکــور گردیــد.
یکــی از معــروف تریــن ابزارهــای برقــراری روابــط موثــر و شــناخت افــراد  ،مهــارت هــای ارتباطــی
مبتنــی بــر روش  DISCاســت کــه بــرای اولیــن بــار در جهــان توســط ویلیــام مولتــون مارســتون
دارنــده دکتــرای تخصصــی و مــدرس دانشــگاه کلمبیــا و نیویــورک در ســال  1928میــادی در کتابــی
بــا عنــوان  The Emotions of Normal Peopleبــه جامعــه علمــی معرفــی شــد.
در این مدل چهار الگوی رفتاری و شخصیتی  DISCرا معرفی کرده و راه های ارتباطی موثر با هرکدام از
این الگوها را بیان می کنیم .هدف اصلی ما از بیان الگوی  DISCترسیم نقشه صحیح حرکت ،برای برقراری
روابطی موفق و تعامل سازنده با سایرین به منظورکسب نتایج دلخواه از مذاکرات کاری ،روابط خانوادگی و
ارتباطات دوستانه از طریق آموختن الگوهای رفتاری افراد می باشد.
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کاربردهای مدل جهانی دیسک ()DISC
انجمن مدیریت آمریکا کاربرد مدل جهانی دیسک را در حوزه های زیر توصیه کرده است :
دیسک و توسعه فردی
•
دیسک و حل مساله
•
دیسک و تصمیم گیری
•
دیسک و مدیریت زمان
•
دیسک و ارتباطات
•
دیسک و مدیریت تعارضات
•
دیسک و ساختن تیم و کار گروهی
•
دیسک و تغییرات سازمانی
•
همچنین در سایر منابع کار بردهای دیگری همچون :
تعییــن ســبک رهبــری  ،جــذب و اســتخدام ( بــه عنــوان ابــزار مکمــل )  ،ارزیابــی
کارکنــان  ،فــروش  ،مذاکــره  ،مشــاوره هــای شــغلی و تحصیلــی  ،بهبــود ارتباطــات
خانوادگــی ،بررســی تعارضــات رفتــاری در ازدواج  ،دیســک و ســبک هــای یادگیــری ،
ارزیابــی ریســک فــردی دیــده مــی شــود  .شــایان ذکــر اســت بیــن دیســک و مــزاج نیــز ارتبــاط
وجــود دارد .
پــس اگــر تمایــل داریــد کیفیــت روابــط خــود را بهبــود دهیــد بــا مــا همــراه باشــید و مــا هــم در
تمــام مســیر ایــن کتــاب همــراه شــما خواهیــم بــود تــا نقشــه راه را قــدم بــه قــدم بــا هــم رســم
کــرده  ،قــدرت برقــراری ارتباطــات شــما را افزایــش دهیــم و هیجــان برقــراری یــک تعامــل ســازنده
را کنــار هــم تجربــه کنیــم...
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