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مقدمھ لألسلوب دسك عبر االنترنت

نھنّئك على اتخاذك القرار الستخدام تقییم دسك عبر االنترنت.
یكبر الكثیر منا معتقدین بأن من الحكمھ أن یعامل اآلخرین بالطریقة التي یرغب في أن یعامل بھا "القاعدة الذھبیة". وسرعان ما ندرك
أن ھناك قاعده عملیھ أخرى وھذه القاعدة -حسب ما جاء بھا الدكتور توني ألساندرا- تسمى "القاعده البالتینیھ "وھي أن تعامل األخرین

كما یرغبون في أن یعاملوا

بھذا التقریر الشخصي والشامل تقریر "دسك"سیكون لدیك األدوات لمساعدتك على أن تقدم أحسن ما عندك ویساعدك أن تكون أنضج
في تصرفاتك ویحسن انجازاتك.وبعدھا تستطیع تطویر واستغالل المزید من قوتك الطبیعیھ ,بینما تتعرف ,وتحسن وتعدل حدودك . ھذا

القریر ال یتعلق بالقیم أو األحكام ,بل أنھ یركز على اتجاھاتك التي تؤثر على تصرفاتك .

نظام "دسك" عبر ااالنترنت یركز على أنماط خارجیھ ,سلوكات یمكن مالحظتھا باستخدام المقاییس المباشرة والصراحة التي یعرضھا
كل نمط ,ألن باستطاعتنا أن نرى ونسمع ھذه السلوكات الخارجیھ ,یصبح من السھولھ قراءة األفراد .ھذا األسلوب بسیط وعملي , وسھل

ویمكن تذّكره وتطبیقھ . انظر الى أنماط "دسك" األربعھ وراجع فصل الجداول لھذا التقریر لتحصل على ملخص لكل نمط.

أنماط السلوك
یظھر عبر التاریخ باالضافة إلى األبحاث, الكثیر من أنماط اإلختالف في سلوكنا , و لكن معظمھا لھ قاسم مشترك: ھو تصنیف

مجموعات السلوك الى أربعة أصناف.نظام "دسك" یركز على األنماط الخارجیھ و سلوكات یمكن مالحظتھا باستخدام المقاییس المباشرة
والصریحة التي یعرضھا كل نمط ,بالنظر إلى الجدول ادناه باستطاعتنا أن نرى ونسمع ھذه السلوكات الخارجیھ ,یصبح من السھولھ

 من ھذا التقریر لتحصل على ملخص لكل24قراءة األفراد .ھذا األسلوب بسیط,عملي وسھل ویمكن تذّكره وتطبیقھ . انظر الصفحھ 
نمط.

كیفیة استعمال التقریر

تقریر دسك یقسم الى قسمین .القسم األول یركز على فھم اسلوب دسك الخاص بك وبصفاتك. الرجاء العلم بأنھ ال یوجد أسلوب أفضل
من االخر. لكل أسلوب قوة فریده و فرص إلكمال التقدم و النمو .أي وصف للسلوك ذكرفي ھذا التقریر فقط نزعھ لنمط الفریق وقد أو قد

ال ینطبق علیك شخصیا. الجزء الثاني یناقش مفھوم القدرة على التكیف، ویقدم عدة خطط عمل لك، ولغیرك من الذین یتعاملون معك.

التكیف

باإلضافھ الى فھم أسلوبك , التقریر یعرف لك الطرق التي تمكنك من تطبیق قوة أسلوبك أو تعدل الضعف فیھ لتكون قادر على تلبیة
احتیاجات كل عمیل على حده, وھذا ما یسمى القدرة على التكیف. علماء االجتماع یطلقون علیھ اسم"الذكاء االجتماعي" وقد كتب العدید

في االونھ األخیره عن أھمیة ذكائك األجتماعي كما تم ذكر الذكاء التحصیلي لتحقیق النجاح في عالم الیوم .في بعض الحاالت, الذكاء
االجتماعي یعتبر أكثر أھمیھ من الذكاء التحصیلي .مفھوم التعدیل مناقش بالتفصیل في فصل ما ھو تعدیل السلوك ؟ المجود في ھذا

التقریر.
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الجزء األول افھم نفسك

صفات عامھ

ادناه یقدم لمحة عامة عن االتجاھات السلوكیة الخاصة بك. أنھ یمھد الطریق للتقریر الذي یتبع، ویوفر إطارا للفھم ویعكس نتائجك. لقد
قمنا في بعض األحیان بتوفیر بعض أفكار التدریب بحیث یمكنك االستفادة من نقاط القوة الخاصة بك كلما أمكن ذلك لتحقیق أقصى قدر

من النجاح

xxلدیك العدید من األفكار واآلراء الخاصة بك ، ودرجة عالیة من الثقة بھذه األفكار . یمكن القول أن الناس الذین ینجزون مثلك تمیل
إلى وجود األنا بشكل واضح إلى حد ما. ومع ذلك ، فإن أولئك القادرین على إدارة ھذا یمكن مع ذلك أن یحققوا نجاحا في الجو الذي

yyیسوده الود . 

تظھر تنوع واسع في المصالح في العدید من المجاالت. لھذا فائدة كبیرة في كل من الحیاة االجتماعیة والعملیة . نطاق فضولك الواسع
یسمح لك للحفاظ على الحیویة في الموضوعات المتفاوتة ذات االھتمام الواسع . كما تلتقي ھذه المواضیع وتتباعد، قد تكون في وضع

یمكنك من االستفادة من ھذه القاعدة المعرفیة الواسعة.

Sampleنمط استجابتك على األداة یظھر أنك وضعت أھداف عالیة لنفسك واآلخرین ، وتتوقع أن تحقق تلك األھداف. ھذه المیزة تأتي ،
من الدرجة العالیة من الحسم ، وحسك االصراري ، والقدرة على اتخاذ المخاطر . ھذا المزیج نادر إلى حد "ما، وصفي لشخص مع

توقعات عالیة. إذا قال شخص ما ال یمكن القیام بھذا ، قد یكون ردك، "فقط راقبني

، أنت تنجز مثل أولئك الذین لدیھم عقل متعدد المھامSampleأنت كثیرا ما تبحث عن طرق جدیدة وأفضل وأكثر كفاءة إلنجاز األمور . 
. كنت تمیل إلى أن تكون عالي االصرار وقلیال من العزوف عن المخاطر ، غالبا ما تبحث عن سبل لخفض التكالیف (كل من المال

والوقت) ، وجعل األنظمة أكثر تنظیما وكفاءة.
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الجزء األول افھم نفسك

صفات عامھ (تابع)

Sampleأنت تنجز مثل أولئك الذین یحبون التحدیات والمنافسة. و تمیل ألخذ المخاطرة التي ال یمكن لغیرك أن یحاول أخذھا ، وعادة ،
ما تجد تلك المناورات ناجحة . كقائد , روح المنافسة عندك یسمح لك أن تأخذ فریقك إلى آفاق جدیدة . أنت تستمتع بالتحدي الجید وتقدر

ھذه المیزة في زمالئك , كذلك .

أنت تنجز مثل أولئك الذین یتحدثون بما یفكرون ، ویمكن أن تكون صریحا ، أو حتى ساخرا. في حین أن ھذا یحقق نتائج ، كما یمكن أن
ینفر أولئك الذین ھم من المھم وجودھم بالكامل للنتائج . تدریبنا یقترح اعتماد نھج أكثر ودا مع الناس .

Sampleأنت تفضل بیئة موجھة للتغییر وقد تشعر بالملل عندما تبطئ وتیرة العمل . أنت تنجز مثل أولئك الذین یمیلون أن یكون ،
عندھم شھیة للحصول على أفكار جدیدة وتنجذب إلى التحدیات مثل المغناطیس. ومع ذلك ، وما أن یتم تشغیل المشروع بنجاح ، انتباھك

ممكن أن یتجول إلى مشاریع جدیدة.

كنت تمیل إلى أن تكون الفاعل أكثر من أن تكون الحالم . بعض الناس یحلمون أن تحدث االمور ، ولكنك تفضل أن تعمل بجد إلحداث
تغییرا مؤثرا. إذا كان ھناك أمر ینبغي القیام بھ، ستشمر عن ساعدك وتقوم بھ.
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نقاط قوتك

ما تجلبھ للبیئة العملیة

من المحتمل أن تعرض خصائص القوة الخاصة بك باستمرار. بالنسبة للجزء األكبر، ھذه الصفات تمیل إلى تعزیز تأثیرك داخل
المؤسسة. توفر تفضیالت أسلوب العمل معلومات مفیدة وأنت تعمل في وظیفة ما أو أثناء العمل مع فریق على مشروع , إنك تجلب

المواھب والمیول الالزمھ للعمل . تحقق من اثنین من نقاط القوة األكثر أھمیة وأھم اثنین من أنماط العمل و قم بنقلھا إلى الملخص من
صفحة أسلوبك...

نقاط قوتك :

أنت قادرا على تحلیل المواقف بسرعة والتوصل إلى قرار.
أنت محفز لتحدي نفسك واآلخرین.

أنت العب تنافسي ، داخل وخارج العمل.
أنت تقدر المثابرة ونادرا ما تستسلم.
أنت سریع وفعال في حل المشاكل.

لدیك شعور قوي باألصرار عندما یتعلق األمر بانجاز األمور.
أنت تسأل األسئلة التي تتحدى التقالید.

أنماط العمل الخاصھ بك التي جلبتھا للعمل :

قد تكون حاسما في اإلجراءات واألسالیب المتبعة.
قوة فردیة ، یمكنك التكیف مع العدید من البیئات المختلفة بسرعة.

ال تتأثر بسھولة من قبل المجموعة ، أو قیود البروتوكول التنظیمي.
كنت تمیل إلى االعتماد بشكل أكبر على التقییمات والقرارات الخاصة بك ، أكثر من االعتماد على مدخالت اآلخرین.

أنت متحفز عن طریق التغییر والتحدیات الجدیدة ، ویمكن أن تصبح ملوال عندما تبطئ وتیرة العمل أو ینتزع التحدي .
ترغب بسلطة متساویة مع المسؤولیة الخاصة بك.
تظھر اھتمام في العدید من المناطق في المنظمة.
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حوافزك (احتیاجاتك) ومتطلباتك

ما الذي یحفّزك ؟ یتحفزاألفراد لتحقیق ما یریدونھ .ما الذي تریده فعال ؟ سلوكنا أیضا یساق من احتیاجاتنا .اذا أحس الشخص بضغط في
العمل فأنھ یحتاج الى وقت لیجلس بھدوء لوحده ,واخر قد یحتاج أن یجتمع باخرین لیكونوا حولھ .كل شخص مختلف عن االخر ویحاول

أن ینفّذ احتیاجاتھ . كلما لبّینا احتیاجاتنا ,یكون من السھل أن ننجز بأفضل مستوى . افحص أھم اثنین من محفّزاتك وأھم اثنین من
احتیاجاتك و انقلھم الى ملخص صفحة اسلوبك الخاص.

ما الذي یحفّزك:

االستقالل لتكون قادرا على العمل على األفكار ، والتعبیر عن اإلبداع في حل المشكالت.
فرص للتقدم والتوسع الوظیفي.

وجود سلطة متساویة مع المسؤولیة الخاصة بك.
عندك سیطرة على قدرك الخاص و طریق مھنتك .
مجموعة متنوعة من الخبرات والتحدیات الجدیدة.

ثقافة العمل الموجھة للتغییر.
فرص للتعبیر عن أفكارك و أرائك .

شخاص نمطیون مثلك یمیلون للحاجھ الى :أ

لفھم النتائج التي تتوقع منك ، و أن یحكم على النتائج ، بدال من األسالیب المستخدمة لتحقیق النتائج.
لكسب تأیید الناس من خالل عرض تعاطف أكبر لآلخرین.

التفاوض بشأن االلتزامات على أساس وجھا لوجھ . ھذا یساعد في الحفاظ على الوضوح والمسؤولیة المتبادلة.
تلیین نھجك قلیال ، و تخفیضھ درجة ، حتى ال تكون فظا جدا وحرجا .

صریح ، و االتصال المباشر.
الدخول في مواجھة استباقیة عندما یختلف شخص مع األسالیب أو األفكار الخاصة . ھذا أفضل من زرع بذور االستیاء من وراء الظھر

.
للتذكیر بوتیرة عملك ، و أن تعمل من فترة ألخرى على االبطاء و االسترخاء واعادة التوازن .
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بیئة العمل المثالیھ لتحفیزك

الجمیع محفّز...... على كٍل ؛انھم محفّزون ألسباب خاصھ بھم ولیس ألسباب تتعلق بغیرھم .بفھمك للمحفّزات الخاصھ بك ,تستطیع خلق
بیئھ تبقى فیھا متحفّزا .فتّش عن أھم عاملیین بیئیین وحولھم إلى صفحة ملخص اسلوبك الخاص.

تمیل ألن تكون أكثر فعّالیھ في بیئھ تزود ب:

القلیل ، اذا وجد ضوابط أو قیود على سلطتك.
جمھور لسماع أفكارك والحلول الخاصة بك.

إزالة من العمل الروتیني أو المتكرر.
فرص لمشاریع متعددة المھام , ومتعددة التفصیالت.

التحرر من التفاصیل والتفصیالت.
جو من االبتكار , واالبداع , و المبادرة مع الكثیر من الحریة للتعبیر عن أفكارك.

مجال واسع من النفوذ والمسؤولیة.
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Dأسلوب ال

سلوكك واحتیاجاتك تحت الضغوطات

تحت الضغوط ممكن أن تظھر:

ال یھدأ
حرج

طفیلي
عدواني

سریع الغضب

تحت الضغوط أنت تحتاج ل :

اإلنجازات
السیطرة على الوضع ونفسك

و تیرة سریعة للتحرك نحو األھداف

تصرفك االعتیادي في الصراعات :

انت مرتاحا جدا مع الصراع والعدوان و الغضب . وفي كثیر من األحیان قد ال تدرك تأثیر سلوكك على اآلخرین . وفي حاالت أخرى ،
ومع ذلك، قد تختار الغضب والعدوان كسالح تكتیكي . في أي حال ، من المحتمل أن تزید من مستوى العدوان .

بشكل عام ال تحمل ضغینة. ما أن ینتھي الحدث ، تنسى الموضوع بشكل عام على المستوى الشخصي ، على الرغم من أن العوامل التي
أدت لعدم التوصل إلى نتائج مرضیة سیتم النظر فیھا وتقییمھا.

رغبتك في الفوز قد تؤدي إلى حاالت الفوز /الخسارة , مما یجعل من الصعب على اآلخرین العمل معك.

استراتیجیات للحد و تقلیل الصراعات و زیادة التناغم :

تحتاج إلى ضم جمیع األشخاص الذین شاركوا في مشروع ما في عملیة صنع القرار. اطلب رئیھم بشكل مستمر وخذه بعین االعتبار .ال
یزال بإمكانك اتخاذ القرار النھائي . ومع ذلك، فمن المرجح أن یكون القرار أكثر استنارة و أسھل لیتم تقبلھ من اآلخرین .

تأكد من مشاركة األسباب الكامنة وراء قراراتك . الفشل في القیام ذلك یجعلك تبدو متعسفا. عند استخدام اقتراح شخص ما، اذكر اسمھ
في ذلك االقتراح

فعلیك أن تأخذ الوقت للتعبیر عن األفكار والتعلیمات الخاصة بك تماما وبوضوح, طرح األسئلة للتأكد من أن فھم الجمیع.الوقت المقضى
في توضیح رسالتك سوف یؤدي إلى عملیات أكثر كفاءة في وقت الحق.
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طرق التواصل والتخطیط مع االخرین

االقتراحات االتیة تساعد األطراف المتواصلة معك إلستیعاب الطرق المفضلة لك للتواصل. لتستغل ھذه المعلومات بطریقة فعالة ,شارك
مع االخرین و ناقش اولویاتھم.

تفقد اھم فكرتین عندما یتواصل االخرین معك (االعمال مسموحة و الغیر مسموحة) و قم بنقلھا الى ملخص صفحة اسلوبك الخاص.

,قم ب :Sampleعند التواصل مع 

عندما توافق ، ادعم األفكار والنتائج المحتملة ، بدال من دعم الشخص المسؤول عن النتائج .
كن مستعدا للتعامل مع بعض االعتراضات.

التزم بالمسار . ال نتحدث عن المسائل والمواد الخارجة عن الموضوع .
اسأل "ماذا" األسئلة الموجھة اللتي تغلق القضیة أو الموضوع.

قم بأداء واجبك و كن على استعداد مع األھداف والغایات ، مواد الدعم ، وما إلى ذلك ، ولكن ال تخطط الستخدامھا جمیعا . اجعل المادة
معك كداعم .

تكلم بجوھر الموضوع بسرعة ، وال تكثر من الكالم.
اعرض أدلة محددة حول احتمال نجاح أو فعالیة الخیارات.

 ,ال تقم ب :Sampleعند التواصل مع 

انسى وافقد األشیاءالضروریة لألجتماع أو المشروع .
كن فوضویا وغیر منظّم .

 > شخصیا عندما یكون ھناك تعارض .MergeHimHerLowerCaseدعھ ینعكس على < 
الوقت .انخرط في مناقشات مضللة ,وأضع 

ترك ثغرات أو قضایا غامضة معلقة في الھواء.
حاول أن تطور عالقة "قریبة جدا " ,خاصة بسرعة كبیرة .

اعمل ضمانات و تأمینات عندما یكون ھناك مخاطرة في لقائھم .
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التواصل مع األنماط

المسیطرخطة االتصال حسب النمط 

 

التأثیرخطة االتصاالت باسلوب 
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التواصل مع األنماط

الثابتخطة االتصاالت باالسلوب 

حي الضمیرخطة التواصل باالسلوب 
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مناطق القوة للتقدّم

ھناك صراعات محتملھ لكل شخص ,ومحددات او نقاط ضعف .غالبا ,ببساطھ استغالل مفرط لقوتك من الممكن أن تصبح ضعف. مثال
على ذلك , قد تكون قوة في بیئات معینة , ولكن عندما تفرط في استخدامھا من الممكن أن تنقلب لتصبح مسیطر.

تفقد اھم منطقتین انت ملتزم بتحسینھم و تطویرھم و ارسلھم الى ملخص صفحتك .

المناطق المحتملة للتطور :

توجھك المتطلب قد ینفر اآلخرین الذین ال یتماشون مع توجھك.
أنت أحیانا تتجاھل التفاصیل الھامة مع التركیز على "الصورة الكبیرة".

قد یكون نھجك قوي جدا بالنسبة للبعض الذین ال یقدرون موقف األنا القویة الخاصة بك.
من المكن أن تستخدم بشكل أفضل "مھارات الناس" عندما یتعلق األمر بتحفیز وإدارة االخرین .

قد تكون انتقادیا للغایة وحتى ساخرا عندما ال یرقى البعض إلى المعاییر الخاصة بك.
قد تصبح غیر صبور لفظیا عندما ال تسیر األمور كما ھو متوقع.

من الممكن أن تكون جدلیا في حالة الخالف أو عدم االتفاق.
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Report Sampleملخص لطریقتك 

 عبر التقییم االونالین ثم شاركھم ورقة الملخص . بمناقشةDISCstylesالتواصل ھو عملیة ذات طریقین. شجع االخرین التمام تقییم 
االولویات , االحتیاجات و المطالب التي یریدھا االخرین عند العمل , التفاعل و المعایشة معھم, یمكنك تعزیز ھذه العالقات و تحویلھا من

 .اكمل ورقة العمل من الصفحة السابقة من ھذاDISCstylesعالقات متوترة الى عالقات اكثر فاعلیة عن طریق تفھم و تطبیق تقییم 
التقریر.

نقاط قوتك: ما تجلبھ للبیئة العملیة
1_____________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________________

میول أسلوبك في العمل
1_____________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________________

حوافزك (مطالبك)
1_____________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________________

احتیاجاتك
1_____________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________________

حوافزك: البیئة المثالیة للعمل
1_____________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________________

االتصاالت المسموحة و الغیر مسموحة
1_____________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________________

مناطق القدرة للتطور
1_____________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________________
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االسلوب الطبیعي

DISC,ھو أداة توضیحیة "احتیاجات-محفزات" تقوم على اساس أن فكرة السلوك و العواطف ال یمكن اعتبارھا حسنة أو سیئة بل, السلوك یكشف الحاجات التي تحفز ذلك السلوك. لھذا 

عندما نالحظ بدقة تصرفات شخص ما یصبح من السھولة التنبؤ بمحفزاتھ و احتیاتھ. ھذا یمنحنا امكانیة التنبؤ بما یسعدھم و یحسن العالقات بینھم حیث یعملون بتناغم و انتاجیة في مكان

العمل ! ھذا الجدول یبیّن رسم دسك الطبیعي البیاني "كرسم كلمات "استخدمھ مع األمثلھ لوصف لماذ تقوم بھذا العمل وما المھم بالنسبھ لك ، عندما یكون األمر متعلق ب (ه) ھیمنة

المشاكل( ت) تأثیر االخرین ,(ث) الثبات في الخطوات ,(س) سالسھ في القواعد واالجراءات . شارك أكثر عن احتیاجاتك المحددة ( عاداتك) التي ساعدك على التتركیز في كل منطقة. ھل

.6 و 5؟ اذن عواطفك و احتیاجاتك ھم على عكس ھؤالء اللذین مسوتاھم بین 2 أو 1 على مستوى DISCنقاط 
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ألسلوب المقتبسا

DISC,ھو أداة توضیحیة "احتیاجات-محفزات" تقوم على اساس أن فكرة السلوك و العواطف ال یمكن اعتبارھا حسنة أو سیئة بل, السلوك یكشف الحاجات التي تحفز ذلك السلوك. لھذا 

عندما نالحظ بدقة تصرفات شخص ما یصبح من السھولة التنبؤ بمحفزاتھ و احتیاتھ. ھذا یمنحنا امكانیة التنبؤ بما یسعدھم و یحسن العالقات بینھم حیث یعملون بتناغم و انتاجیة في مكان

العمل ! ھذا الجدول یبیّن رسم دسك الطبیعي البیاني "كرسم كلمات "استخدمھ مع األمثلھ لوصف لماذ تقوم بھذا العمل وما المھم بالنسبھ لك ، عندما یكون األمر متعلق ب (ه) ھیمنة

المشاكل( ت) تأثیر االخرین ,(ث) الثبات في الخطوات ,(س) سالسھ في القواعد واالجراءات . شارك أكثر عن احتیاجاتك المحددة ( عاداتك) التي ساعدك على التتركیز في كل منطقة. ھل

.6 و5؟ اذن عواطفك و احتیاجاتك ھم على عكس ھؤالء اللذین مسوتاھم بین 2 أو 1 على مستوى DISCنقاط 
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DISCstyles رسم بیاني for Sample Report

 في اختیارك للتكیز على عملي.اسلوبك الطبیعي یؤشر أنك طبیعیا تمیلICتكیفك بأسلوب یؤشر الى میلك الستخدام السمات ألسلوب 
Dالستعمال السمات السلوكیھ من 

اسلوبك المعدّل موضح في الجانب االیسر .أنھ تصورك لنزعة السلوك التي تفكر في استخدامھا فیما ستركز علیھ ( العمل , اجتماعي أو
العائلھ ).ھذا الرسم قد یتغیر عندما تغیّر االدوار أو الحاالت .الرسم البیاني في الجھة الیمنى ھو اسلوبك الطبیعي و یدّل على قوة سلوكك

ودوافعك الفطریة . ھذا غالبا دلیل أفضل على "ما أنت علیھ حقیقة",وسلوكك الغریزي ھكذا تتصرف عندما تكون مرتاحا في بیئتك
الطبیعیھ وال تحاول التأثیر .وھو أیضا یظھر الحاالت المرھقة . ھذا الرسم یمیل للثبات ,حتى في البیئات المختلفھ.

األسلوب المقتبس - رسم بیانياألسلوب الطبیعي - رسم 

 
D 5323النمط: 

 

 
IC 3625النمط: 

التركیز على: عملي
 

اذا كان العمودین متشابھان , ھذا یعني أنك تمیل الستخدام نفس سلوكك الطبیعي في تلك البیئة اذا كان سلوكك المعدّل مختلف عن
سلوكك الطبیعي ,ربما یسبب ذلك الضغط النفسي اذا اتبعّت ھذا التصّرف لفتره طویلھ من الوقت . بھذا فأنت تستخدم سلوكات غیر

مریحھ لطبیعتك .

 وتملي الصفات البارزه في صفحة رسم الكلمات ..DISCاألرقام األربعة (تحت الرسوم البیانیة) تمثل جزء أو قطاع العدد في 

 .یعني أنك تحتاج الى المزید أو التقلیل من احتیاجاتك لتحفییز سلوك المؤثر على النتائج فيD, I, S, Cاألعلى أو األدنى من النقاط من 
العمل وعلى من حولك .عندما تعي ذلك تستطیع أن تعدّل اسلوبك ,ھل تسطیع أن تتغیر ؟ طبعا نعم ! أنت تفعل ذلك كل یوم بناءا على

حالتك , على كال فأن التغییر الدائم یأتي باللوعي والتمرین . ادرس وتمّرن مسخدما جداول تعدیل السلوك في ھذا التقریر لتكتسب
المرونھ في السلوك .لمزید من األسئلھ أو للتدریب الشخصي ,اسأل مستشارك.
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DISC المترابطة لنمط ال 12العالقات ال

 األربعھ الرئیسیھ تتداخل لتنتج اثناDISCلفھم متكامل لنمط السلوك اإلنساني بشكل عام , تستطیع أن تراجع كیف أن كال من عوامل 
عشره سلوك متكامل.

 األربعة األساسیھ مع غیرھا ,مجموعھ من اإلثني عشره عامل من السلوك الفردي یمكن تعریفھا ,كلDISCعند مقارنة كال من عوامل 
شخص سیستعرض بعض ھذه العوامل أكثر قوة من غیرھا .

كل عامل من العوامل األثنى عشره عیّنت توصیفات محدده تساعدك لربطھا بشكل طبیعي بسلوك محدد .المقدره على تعریف وقیاس
التفاعالت المرتبطھ في االثنى عشره عامل تمثّل تحسّن دراماتیكي في استخدام وتطبیق دسك لفھم أفضل لبیئة السلوك االنساني.

یمكننا قیاس قوة عامل في اسلوب السلوك الشامل للشخص عن طریق عرض قوة النتیجة . القوة ھو قیاس المساھمة النسبیة للعامل على
مالحظة السلوك الشخصي الذي غالبا ما یتم عرضھ في معظم الحاالت..

مدى مستویات القوة الخمسھ من األدنى (غیر موجود في معظم الحاالت ) الى االعلى ( موجود بشكل واضح في معظم الحاالت ) .ھذه
النظره الشاملھ للسلوك تمثّل تحسنا مرتبطا بالفھم الشامل للسلوك االنساني .االسلوك یحدد كیفیة ایصال أفكارنا للعالم .

ننصح أن تضیف ھذه النظره القویھ ألدواتك لتساعدك في فھم لماذا وكیف یشكّل الناس عالقاتھم واتصاالتھم مع غیرھم من الناس في
حیاتھم .
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DISC المترابطة لنمط ال 12العالقات ال

 وتعمل مع بعضھا لخلق السلوكDISC سلوكات 4 المتكاملھ تظھر كیفیة اندماج ال DISC من عالقات 12ھذه القائمھ المكونھ من 
 على اسلوب السلوك المالحظ للشخص .DISCالمتحّضر یراه االخرین ویختبره .طول المسطره السوداء یبّین التأثیر المرتبط بعوامل 

% من مجموع النقاط لكل سلوك متكامل .68الصندوق األزرق یعّرف 
%) أعلى من متوسط درجة34%) أقل من متوسط درجة (عن المحور العمودي) وانحراف معیاري واحد (34. انحراف معیار واحد (

(عن المحور العمودي). على عكس المعد، النتیجة المتوسطھ ال تظھر دائما مع المساحة المتساویة على الجانبین ..

)D/I. التوجیھ المباشر (1

كیف تؤثر ھیمنة ھذا الفرد و"تركز النتائج اآلن "من خالل رغبتھم في التفاعل والتواصل مع اآلخرین." السلوك المباشر یقیس كیف أن
قوة ھذا الفرد مباشرة، أسلوب االتصال الموجھة والحازم یتأثر برغبتھم في بناء العالقات والتواصل مع اآلخرین. شدة ارتفاع الدرجات

یعرف على االستعداد لتقدیم والدفاع عن قرارات صعبة، حتى القرارات التي ال تحظى بشعبیة في حین شدة انخفاض الدرجات تعرف
المیل إلى البحث عن حل أكثر تفاعلیة اجتماعیا وشعبیا واستیعابا.

)D/S. سلوك التصمیم (2

كیف أن درجة ھذا الفرد من الحزم "النتائج اآلن" یتأثر التركیز بمستوى الصبر. " سلوك تقریر المصیریقیس كیف أن قوة ھذا الفرد
مباشرة، و حازمة و" النتائج اآلن "تتأثر السلوكیات الموجھة بدرجة الصبر و الوتیرة المفضلة. ارتفاع شدة المعدالت تحدد تفضیل نحو

"وتیرة الخطوة الموجھة االن" والمرتبطة باتخاذ إجراءات من شأنھا تحقیق النتائج واألھداف المباشرة بینما انخفاض شدة الدرجات تحدد
وتیرة ثابتة وأقل إلحاحا التي تتضمن التخطیط ودقة النظر في العواقب قبل اتخاذ أي إجراء.

)D/C. السلوك الفردي (3

كیف أن ھذا الفرد "نتیجتھ االن " یتأثر اصرارھم برغبتھم بأن یكونوا دقیقین . محللین ومنظمین .السلوك الفردي یقیس كیف أن قوة ھذا
الفرد مباشرة , جازمة ,و "النتائج االن تركز " متأثرة بحاجتھم التباع دلیل اجراءات المنظمة بدقة بینما یحققون األھداف . أعلى درجة

من الشدة لیس بالضرورة أن تردعھ القیود المحتملة أو السیاسات خاصة إذا كان ینظر إلیھا على أنھا تعیق النتائج الفوریة في حین
انخفاض درجات الشدة سیفضل االلتزام القوي والدقیق وااللتزام بھیكل المؤسسة والقواعد والسیاسات واإلجراءات.

)I/D. السلوك االجتماعي (4

كیف أن حاجة الفرد للتفاعل االجتماعي یتأثر باالصرار و الرغبة في نتائج سریعة , السلوك االجتماعي یقیس كیف أن تفضیل الفرد
لتفاعل اجتماعي عمیق و االتصال بالناس یتأثر بحاجتھم لنتائج سریعة .درجة أعلى من الشدة تعكس التركیز على البحث، والبناء

والحفاظ على العالقات الشخصیة في حین تعكس انخفاض درجة الشدة تنافس قوي "نتیجة اآلن" تركز مع جھد أقل على التكیف و بناء
العالقات.
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DISC المترابطة لنمط ال 12العالقات ال

)S/1. السلوك الحیوي (5

كیف أن الناس الفردیون تركیزھم االنبساطي متأثرا بوتیرتھم المفضلة ومستوى نشاطھم . السلوك الحیوي یقیس كیف أن قوة رغبة الفرد
للتواصل الشخصي یتأثر بدرجة االصرار, الوتیرة المفضلة ومستوى النشاط. أعلى درجة من الشدة یعكس طاقة عالیة , انطالق ,ثقة و

اسلوب تشاركي الذي غالبا سیتبنى أفكار ومفاھیم جدیدة في حین أن درجة شدة منخفضة تعكس التفكیر والحذر عند صیاغة كل من
األقوال واألفعال بینما یتحرك الفرد بثبات نحو الھدف المحدد .

)I/C. سلوك التأكید الذاتي (6

كیف أن ھذا الفرد االنبساطي الموجھ لالفراد متأثرا بحاجتھم الى الدقة و الھیكل التنظیمي .سلوك تحقیق الذات یقیس كیف أن قوة الفرد
االنكشافیة والرغبة في االتصال الشخصي مع االخرین یتأثر بحاجتھم الى الھیكل , التفاصیل , والدلیل الدقیق قبل التفیذ . أعلى درجات

الشدة ممكن أن تؤدي إلى الثقة المفرطة مع الرغبة في االرتجال، واتخاذ إجراءات عفویة مقابل تخطیط شامل بینما تعكس انخفاض درجة
الشدة یعكس نھجا حذرا واعیا یسعى إلى اتخاذ اإلجراءات التي تدعمھا تكتیكات موثوق بھا، بیانات موثوق بھا ونجاحات السابقة.

)S/D. سلوك التكیف (7

كیف أن ھذا الفرد یحتاج للعمل بخطوات ثابتة و درجة فطریة من الصبر تتأثر بحاجتھم الى نتائج .سلوك المراعاة یقیس كیف أن قوة
مستوى الصبر لدى الفرد ومستوى نشاطھ یتأثران بقوة رغبتھم للقیادة , قیادة وتوجیھ األنشطة التي تركز على النتائج والحلول الفوریة.

وتعكس أعلى درجات شدة الرغبة في النظر، مراعاة ودعم حلول وأفكار بدیلة في حین یعكس انخفاض درجة الشدة المیل إلى اتخاذ
قرارات صعبة، البقاء ثابتا في الدعم والدفاع عنھا مدعما بتركیز قوي بانجاز نتائج فوریة وتحقیق أھداف معینة.

)S/I. سلوك التفاعل مع الناس (8

كیف یحتاج ھذا الفرد الى خطى ثابتة وتمرین على الصبر یتأثر برغبتھ في االتصال و المشاركة في التفاعل االجتماعي . سلوك االفراد
التفاعلي یقیس كیف أن درجة قوة الفرد من الصبر ومستوى النشاط المفضل لدیھ یتأثر بقوة انكشافھ غلى األشخاص والرغبة في التفاعل
االجتماعي و مراعاة االخرین . أعلى درجة من الشدة ستعرض كم من العنایة و المراعاة عند صیاغة الكلمات و األفعال التي تؤثر على

االخرین بینما انخفاض درجة الشدة ستعكس اإلنطالق و الثقة في االعتقاد من أن معظم إن لم یكن جمیع الحاالت االجتماعیة التفاعلیة
یمكن التعامل معھا "على الطایر".

)S/C. سلوك المثابرة (9

كیف یؤثر احتیاج ھذا الفرد لثبات الخطوات و الصبر على دقتة, و التخطیط. سلوك المثابرة یقیس كیف تدعم قوة صبر ھذا الفرد, و
مستوى نشاطھ ودعمھ للفریق یتأثر بحاجتھم للدقة , و الثبات و النظام. وتدل شدة علو الدرجات على دعم جھود المجموعة و الفریق في
حین یدل شدة انخفاض الدرجات تعكس الحاجة إلى اتباع سیاسات واجراءات حتى لو كانت تتطلب التعارض مع اتجاه الفریق التي یمكن

أن و حتى یحتمل أن تكون خطرة.
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DISC المترابطة لنمط ال 12العالقات ال

 )C/D. القواعد مقابل نتائج السلوك (10

كیف یحتاج ھذا الفرد للدقة ، والضبط والتوجیھ یتأثر بحاجتھم للحصول على نتائج فوریة." القواعد مقابل مقیاس نتائج السلوك كیف أن
قوة ھذا الفرد بحاجة ألتباع الدلیل االجرائي والھیكلي بدقة , المعاییر والرموز تتأثر بحاجتھم إلى "النتائج اآلن" مباشرة األداء الذي
یستھدف اإلنجازات الفوریة. ارتفاع معدالت انجاز قویة تحدد حاجة قویة لتحقیق االھداف بالتوجیھ واالعتماد على ھیكل مؤسس ,

والقواعد والبروتوكوالت والسیاسات التنظیمیة في حین انخفاض شدة االنجازات تشیر الى التركیز على المباشرة والسرعة "النتیجة
االن" التي لیس من المرجح أن تكون مقیدة بالبروتوكوالت واإلجراءات والسیاسات المعمول بھا .

)C/I. سلوك دعم الفریق (11

كیف أن حاجة الفرد للدقة والضبط واتباع االجراءات یتأثر برغبتھم في التواصل االجتماعي والتفاعل . سلوك الدعم من الفریق یقیس
كیفیة قوة رغبة ھذا الفرد في الدقة , الھیكل ,القواعد و المعاییر تتأثربقوة رغبتھ بالتفاعل , المشاركة ومراعاة االخرین . قوة ارتفاع

الدرجة تعرض االعتماد على المنظمة ,المنطق , الحقائق والمعلومات المنشئة , االجراءات و البروتوكول بینما انخفاض درجة الشدة
یعرض اجتماعي أكثر ودیة , وإشراك واستیعاب أسلوب اتصال أقل تركیزا على البروتوكوالت المعمول بھا

)C/S. السلوك االنضباطي (12

كیف یحتاج ھذا الفرد للدقة ، والضبط ووالتخطیط یتأثران برغبتھم للحصول على دعم الفریق و التكیف . السلوك الدقة یقیس كیف أن
قوة ھذا الفرد بحاجة الى الھیكل التنظیمي , الدقة , النظام و االنضباط تتأثر بنسبة التقدم ,و صبرھم و مستوى تكیف الفریق . أعلى

درجات الشدة تعكس الرغبة لتعمل في بیئة "فشل-امن" .مدعومة بمعلومات دقیقة ومن خالل التحضیر بینما انخفاض درجة الشدة یقترح
انجاز بخطى ثابتة , دعم قوي , مراعاة و تكیف لتوجھ الفریق بالمجمل .

 اسلوب دسك للقوة یقیس احتمال كیفیة عرضك السلوك المحدد عند تفاعلك واتصالك مع االخرینDISC Styleسطورة قوة التحصیل:ا
في معظم الحاالت.
 تشیر الى غیاب ھذا التصرف في معظم الحاالت .القوة المنخفضة:

 ھذه العالمات مؤشر على مالحظة التصرف في بعض الحاالت .منخفض الى معتدل:
 نتیجة القوة المعتدلھ ال تعني الخفھ وانما التعني المرونھ ومن الممكن أن تصبح مالحظھ أو غیر مالحظھالقوة المعتدلھ:

مستنده على المتطلبات المحدده والحالھ.
 أي غالبا ما یكون مالحظا في العدید من الحاالت.عالي - معتدل:

محصلة عالي القوة ستكون مالحظھ ,ومرئیھ ومعروضھ في معظم االحوال .عالي القوة: 
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مشاھدة النمط السلوكي
 

ان ھذا النمط مكون من ثمانیة مناطق . كل منطقھ تعّرف مجموعھ منتخبة مختلتفھ من السلوك .الواصفین الھامشیین یصفون كیف یرى
االخرون األفراد بأسلوبك . المخطط في الجھھ الخارجیھ من الشكل بعّرف أّن عامل واحد (دسك) من نمطك سوف یھیمن على الثالثة

االخرین . وكلما تحركت نحو المركز من الشكل اثینین الى ثالثة من الصفات تندمج لتعدیل واصفین اسلوبك من الشدید الى المعتدل
بمنطقة سلوك محدده.

أسطورة التھدیف

Dالسیطرة: كیف تتعامل مع المشاكل = 
Iالتأثیر: كیف تتعامل مع االخرین =
Sالثبات: الصبر: كیف تتعامل مع مستوى نشاطك =
C.حي الضمیر: التكامل / الھیكل: كیف تتعامل مع "قواعد المنظمھ "و التركیز على التفاصیل, الدقھ و التصمیم = 

 
فعّال ,محلل ,منظم ,واقعي

  ,مطّلع على تطورات تصرفاتھم ,عملي و خالّق

جازم ,مّركز على
النتائج , قرارات

متكرره ,یتطلع الى
التحدیّات ,ممكن أن

یكون عدواني وعدیم
الصبر , یرغب

بالقیادة
 

معلومات , حقائق وتحلیالت
.اصرار و دقھ وثقھ في قیم

الھیكل ,معاییر و أوامر
,یرى قیمة القواعد"

جازم ومقنع , قابل
لتقبّل مفاھیم جدیده

,غالبا محّرك ومنشّط
,یستطیع التفاعل بطاقھ

عالیھ وجھد متواصل

معلومات قیّمھ ومتّزنھ
ودبلوماسیھ ,عارف

"بالقواعد" . سیركّز على
األھداف .ال یرغب

باالرتباك والغموض

اجتماعي جدا و ومقنع
, یتجھ نحو الناس

,نظره متفائلھ
,مھارات اتصال قویھ

,یحب التعدد
واالختالف في یومھ

صبور جدا یفّضل االسقرار
واالنظمھ . ال یأخذ

المخاطره ,یرغب بثبات
التتعامل والخطى .

 

داعم و مقنع ,العب جیّد للفریق 
 ,یخلق اراده جیدّه و یّزود خدمات جیّده للمستھلك
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DISCالجزء الثاني تطبیق اسلوب 

فھمك السلوبك السلوكي الخاص الخطوه االولى فقط لتعزیز العالقات . كل المعرفھ في العالم ال تعني شیئا اذا كنت ال تعرف تطبیقھا
على أرض الواقع .ھذا سیكون موضوعنا قي بقیة التقریر .

لتبدأ فعال في اسنخدام قوة االسالیب السلوكیھ , تحتاج لمعرفة كیفیة تطبیق المعلومات على االفراد والحاالت . تذّكر أن الناس یریدون أن
یعاملوا بناءا على اسلوب سلوكھم ولیس اسلوبك!.

ھذا الجزء من التطبیق یتضمن :
 األساسیھ :DISCstyle- نظره شاملھ السالیب 

- كیفیة تحدید اسلوب سلوك الشخص األخر
- ماذا یعني تعدیل السلوك

- كیف تحدد اسلوبك
- التوتر بین األسالیب

- كیف تعدّل بین أسالیب السوك المختلفھ

ھذا الجزء سیساعدك على فھم كیفیة أن تكون فعّاال في العالقات و الحاالت . العالقات الجیدة ممكن أن تكون أفضل والتحدي في
العالقات ممكن أن تصبح جیده.

بعد مراجعة المعلومات ,اختار عالقھ لم تكن سلسھ كما ترید ,خذ عھدا أن تأخذك الوقت الالزم لتربح الفھم السلوب سلوك االخرین وخذ
خطوات لتعدیل سولكك لتحسیین العالقات . كیفیة فعل ذلك كاالتي :

حدد اسلوب السلوك للشخص األخر بأستخدام جزء تحدید اسلوب سلوك شخص اخر . یمكنك قراءة أسالیبھم بمراجعة أسالیب
DISCstylesاألربعھ .الجزء الخاص بتعدیل السلوك سیعطیك نظره عمیقھ لماھیة التعدیل , وما ال یعدّل , ولماذا ھو مھم لعالقاتك 

الشخصیھ .

ما أن تعرف اسلوبھم و تفضیالتھم لتوجیھھم و /أو انفتاحھم ,تستطیع أن تستخدم جزء كیف توّجھ وأن تكون منفتحا لتعدیل ھذه المناطق
عندما تتعلق بھذا الشخص . ستبھرك التغیّرات الحاصلھ .

لفھم أبعد للتوتر الممكن تواجده في العالقات ,یمكنك الرجوع الى جزء التوتر بین األسالیب واتمام التوتر بین أوراق عمل االسالیب .
اخذا بعین االعتبار االختالفات في التفضیالت في الخطوه و األولیھ ,وعدّل على ھذا األساس , یمكن أن تحدث فرق كبیر في حقل

العالقات المتوتره .

وأخیرا , الجزء األخیر , كیفیة التعدیل السالیب السلوكات المختلفھ , سنعطیك اقتراحات عندما نتعامل مع كل من األسالیب األربعھ
األساسیھ .
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 األربعھDISCstylesمراجعھ ألسالیب 

الجدول التالي لمساعدتك على فھم بعض الصفات لكل من األسالیب األربعھ الرئیسیھ ,حیث یمكنك التفاعل مع كل اسلوب بفعّالیھ . مع أن
اسلوب السلوك جزء صغیر من وصف الشخصیھ , ولكنھ مفید في وصف كیفة تصّرف الفرد, وینظر في الحاالت الشخصیھ واالجتماعیھ

والعمل .
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كیفیة معرفة نمط سلوك شخص اخر

یف تعرف أیة من االربع االنماط لألسلوب یتم استخدامھا من قبل األشخاص االخرین بطریقة سریعة و دقیقة لتمكنك من التأقلم السریع ؟
یمكنك فعل ذلك من خالل التركیز علي محورین للسلوك - االتجاه و االنفتاح. لذلك, لمعرفة أسالیب األخرین بشكل سریع, قم بطرح

األسئلة التالیة :

عندما تقوم بجمع كالن من المقاییس, تنشأ جزء خاص لك لكل من األربع األنماط. األشخاص الذین یظھروا السلوكات المغلقة و المتجھة
یكونوا من النمط المسیطر. السلوكات مباشرة و مفتوحة من نمط التأثیر. السلوكات المفتوحة و الغیر مباشرة من نمط الثبات. السلوكیات

الغیر مباشرة و المنغلقة من نمط حي الضمیر.

 
الصورة الكاملة

منغلق
 

مباشر
سریع الخطوة

 

غیر مباشر
بطیئ الخطوة

 

 منفتح 
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 أسئلھ قویھ2لتعّرف على اسلوب سلوك الشخص االخر - ا

- ھل ھم مباشرین أو غیر مباشرین في اتصالھم ببعض ؟1
( المباشره ھي االولى للتنبئ في االسلوب .االمخطط المباشر غلى الیمین ,و اللغیر مباشرعلى الشمال ).

- ھل ھم منغلقین أو منفتحیین في عالقاتھم ؟2
(االنفتاح ھو اسلوب التنبئ . المخطط المفتوح في األسفل , منغلق في األعلى .

عندما نكمل كال من النزعھ ألن نكون مباشرین أو غیر مباشرین مع النزعھ ألن نكون منغلقین أو منفتحین ھذا یشكّل األساس لتخطیط
كال من اسالیب السلوك األربعھ .

D.األفراد الذین یعرضون السلوكات المباشره والمنغلقھ یعّرفون االسلوب المسیطر =
I.األفراد الذین یعرضون األسالیب المباشره والمنفتحھ یعّرفون األسالیب المؤثرة و البعید عن الذات = 
S.األفراد الذین یعرضون السلوكات المنفتحھ والغیر مباشره یعرفون األسالیب الثابتھ والصبوره = 
C.األفراد الذین یعرضون السلوكات المباشره و المنغلقھ یمثّلون أسالیب الضمیر والكمال = 

قوة السلوك من المباشر أو الغیر مباشر و المنفتح و الغلق موجود في الربع من المخطط. القطع المتجھھ نحو الطرف من الشكل تعكس
قوة أكبر والخانات الموجوده قریبا من المركز تعكس قوة معتدلھ على كل من الصفات.
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ما ھو تعدیل السلوك ؟

التعدیل ھو مقدرتك وارادتك و امكاناتك لتعدیل مدخلك واستراجیاتك مستندا على الحاجات الخاصھ المتعلقھ بالحاالت أو العالقات بوقت
معیّن .انھ أمر ینطبق على نفسك (انماطك , اتجاھاتك , وعاداتك) أكثر من ینطبق على االخرین .

لیس ھناك اسلوب قابل للتعدیل أكثر من االخر في الطبیعھ .بأي حالھ ,استراتیجیة التعدیل التي یحتاجھا كل اسلوب مختلفھ عن االخرى
.القرار لتوظیف طرق تعدیل محدده تطبّق على أساس كل حالھ لوحدھا : ممكن أن تختار أن تكون متفقھ مع شخص ,ولكن لیس مع

االخرین .ممكن أن تختار أن تكون متفقا الیوم مع شخص وأقل اتفاقا مع الشخص نفسھ في الیوم الذي یلیھ . التعدیل یھتم بالطریقھ التي
تدیر بھا سلوكاتك الخاصھ.

C أو D .ما یحدث عندما تأخذ I أو D:أو عندما تتحرك أسرع قلیال السالیب Sو Cوأنت تتدرب على التعدیل كل مره تمّھل السلوب 
.معنى ھذا أنC أوD على الحقائق أو التوجھ نحو الفكره مباشره مع أسالیب S أو I :أو عندما تركز أسالیب I أو Sوقتا لبناء الصلھ مع 

تعدّل سلوكك الخاص لتجعل االخرین یشعرون بسھولة التعامل معك ومع الحالھ.

التعدیل ال یعني "تقلید" اسلوب األشخاص االخرین . بل یعني التعدیل االنفتاح , والمباشره و الخطوات , وااللویات باتجاه األفضلیات
لألشخاص األخرین , بینما تثبّت ھویتك الخاصھ .

.
التعدیل مھم للعالقات الناجحھ .غالبا ما یتبّنى الناس أسلوب مختلف في حیاتھم العملیھ أكثر من حیاتھم الشخصیھ واألجتماعیھ . نمیل ألن
نعدّل من سلوكنا في العمل مع األشخاص تربطنا فیھم معرفھ أقل . ونمیل الى االقالل من التعدیل في البیت أو مع أشخاص نعرفھم جیدا .

اذا عدّلت من السلوك بشكل مفرط ممكن أن تظھر بوجھین . والشخص الذي یفرط في التعدیل في كل الحاالت ممكن أن یكون غیر قادر
على مواجھة الضغوط والفعّالیھ في العمل . وھناك خطورة من تطویر التوتر من الضغط باللتصّرف بطریقھ غریبھ . عادة ,ھذا مؤقت

اذا أحرزت عالقات جیده مع االخرین , في الطرف االخر من التواصل ,ال یوجد تعدیل ممكن أن یجعل االخرین أن یروا شخصا ما
عنید أو قاسي وغیر متفّھم ألنھم یصّرون على التصرف بناءا على أولویاتھم وخطواتھم .

األشخاص المعدّلین یقابلون بفعّالیھ احتیاجات االخرین واحتیاجاتھم .من خالل التمرین , یكون لدیھم القدرة ألحراز التوازن : ادارة
تعدیلھم استراتیجیا بمعرفة متى یكون الحل الوسط مناسبا ,أو متى تنادي علیھم طبیعة الحالھ للتوافق كلیا مع اسلوب السلوك للشخص

االخر, فھم یقومون بذلك , األشخاص المعدّلین یعرفون كیفیة مناقشة العالقات بطریقة یكون الجمیع رابح فیھا . فھم لبقین , ومعقولین ,
ومتفّھمین , وال یقومون بالحكم على النا.

مستوى التعدیل لدیك یؤثر على كیفیة حكم األشخاص االخرین على عالقتھم بك , ارفع مستوى التعدیل والتثقھ والمصداقیھ عالیا :
خفّض من مستوى التعدیل والثقھ والمصداقیھ,التعدیل یمكنّنك من التعامل بطریقھ منتجھ أكثر مع أشخاص صعب التعامل معھم ویساعدك

على تجنّب أو ادارة الحاالت المتوترة . مع التعدیل أوالتكّیف یمكنك معامل الناس بالطریقة التي یحبّون أن یعاملوا بھا
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كیف تعّدل من توجیھاتك وانفتاحك

في بعض المواقف الشخصیة , یمكنك التعّرف على توجھات أوانفتاح االشخاص االخرین , ولیس على كالھما . في ھذه الحاالت ,أنت
بحاجھ لمعرفة كیفیة التدریب على التعدیل , لكل بعد سلوكي على حده . ضع ھذا في عقلك , ودعنا ننظر ما تستطیع فعلھ لتعدیل مستوى

توّجھك أو انفتاحك قبل النظر الى الخطوات المحددة لتكون أكثر تعدیال وتقبال مع كل من االسالیب األربعة .
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التوتر بین األسالیب
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ورقة عمل التوتر بین األسالیب

الجمیع لدیھم عالقات متوترة رغم كونھا قلیلة العدد. یمكن أن یكون لدیك الكثیر من الحب و التقدیر لشخص معین. و لكن على الرغم من
ذلك یكون النعامل مع ھذا الشخص ُمتعب و ُموتِر.اذا كان السبب في ذلك ھو السلوك, فتطبیق القاعدة الذھبیة - عامل االخرین كما ترید
أن تعامل - یمكن أن یساعد.اكمل ھذا الورقة لكسب المعلومات عن كیفیة تطویر العالقات. اذا كنت تشعر بالراحة, یمكن أن تتناقش مع

غیرك على األمور التي تخفف من التوترك.

أوال, لمعرفة أنماط سلوك األشخاص, ارجع الى فصل (كیفیة معرفة نمط سلوك شخص اخر). و لمعرفة سرعة اتخاذھم القرارات و
األولویات ارجع الى بیانات التوتر بین األسالیب. اذا تتطابقة كال المعلومات مع معلوماك الشخصیة, قرر ما ستسمح الحتیاجاتھم أن

) عالیة مع سرعة في اتخاذ القرارات, و تفضل التعامل مع االفراد االخرین, وIتتعدى على احتیاجاتك. مثال , اذا كنت ذات قیمة (
الشخص االخر مطابق لك, یمكن أن تدعھم یتولون مركز الصدارة في االوقات التي تكون غیر مھمة لك. القلیل من األخذ و العطا سییسر

األمور.
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كیف تتأقلم مع األسالیب المختلفة
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و ماذا بعد ؟

ھذا التقریر مليء بالمعلومات التي تخص ابعادك السبعة في المتقلة و النادرة في تحقیق الحوافز. فاالن, لدیك ملف یساعدك على فھم
حوافزك و دوافعك النادرة. ھناك الكثیر من االقتراحات لالبعاد السبعة في ھذا التقریر, خصوصا في القدرة على التطویر , ھذه

االقتراحات مخصصة لك لتطبقھا و لتساعك على الوصول إلى النجاح. ال تھمل ھذه المعلومات. لدیك األن الفرصة الستخدام ھذه
المعلومات لبدء حوارات مفیدة مع االخرین لتحسین جمیع الحوافز و العالقات. استخدم ھذا التقریر كمرجع. ھناك الكثیر من المعلومات

التي ال تكتفي من قرائتھا مرة واحدة. االستماع في التغییر في كل من ابعادك السبعة و تحصیل النتائج المطلویة. یمكن أن تتفاجئ من
النتائج المذھلة!

تقییمات أخرى؟

ھناك خمس تقییمات أساسیة, كل واحدة منھا تقیس و تثقف المستخدم معرفیا و سلوكیا.و على رغم اختالفھا إال انھا تتساوى باألھمیة. و
تشكل العصب الرئیسي و ھي

كالتالي :

a. DISC من أكثر التقییمات شیوعا و األول في العالم كأداه لتشخیص السلوك. تزود :DISCتفصیل و تحلیل عالي لطبیعة الشخص 
(الشخصیة و الذاتیّة)و تكیُّفھا (في بیئة العمل و البیئة الخارجیة) لكل فرد على حدة. عادةً سلوك الفرد ھو المؤشر األھم للتكیّف, سواء

 یتنبئ "بكیفیّة؟" تصرف الفرد إذاDISCكان ذلك في مجال عمل خاص أو كعضو في فریق, أو كقائد في المنظمة التي یعمل بھا. 
اعطّي دور أو موقف.و كذلك یقدم الدروس و المفاھیم الضروریة لتوسیع مھارة األفراد في بیئة العمل.

b.الحوافز : ھذا التقییم ھو الرفیق األفضل للتقییم األول, حیث أنھما مرتبطان ببعضھما. یقیس ھذا التقییم األبعاد العالمیة السبعة 
 یركز على "الكیف؟"(كیفیة تصرفDISCللتحفیز, التي تحفز كل فرد : جمالیاً, اقتصادیاً, فردیاَ, سیاسیاَ,غیریّاً, نظامیاً و نظریاً. بینما 

 لوحده فإنك تالمس السطح فقط فیما سیقدمھ لك التقییم.DISCالفرد) ,و تركزالحوافز على "لماذا؟" فإنك إذا استخدمت 

c. Hartman Value Profile (HVP ھذا التقییم ضروري إلتمام الصورة الكاملة مستندا على بحث الدكتور :(Robert S.
Hartmanفي اإلكسیولوجیا, ھذا التقییم الفرید من نوعھ یقیس كل مشكلة على حدة, و یقدم الحلول و المھارات و القدرات لتجنب التحیّز 

لموقف أو حالة معینة. یقیس ھذا التقییم - بدقة متناھیة - النقد, الحكم و القدرة على اتخاذ القرارات لكل فرد على حدة.

d.الذكاء العاطفي : یمكن المستخدم من فھم الترابط بین الطریقة التي یطبق بھا الذكاء العاطفي الحالي و المخرجات (نتیجة التفاعل مع 
االخرین) یؤدي ھذا الى تحسین القدرة على اتخاذ القرارات, و القیادة بشكل فعال, و قراءة شخصیة االخرین و ربطھا الحراز تقدم في

بیئة العمل. ھذا ھو المفتاح : أي ان الذكاء العاطفي یمكن تحسینھ و تدریبة اتحسین االداء.

e.أسالیب التعلم: ھذا التقییم یقدم بالضبط اسم االسلوب من خاللھ یكسب الفرد أدوات للتعلم و معلومات جدیدة, بعض األشخاص 
یفضلون تداول المعلومات عن طریق الرسائل و بعضھم یفضل االسلوب البصري المدعم بالصور, و اخرین یفضلو التعلم بشكل فردي,

و بعضھم یفضل االندماج بمجموعات. كما أن بعضھم بفضل التعلم بشكل بدیھي و االخر یفضل أن یتبع نقاط منظمة و متسلسلة, فھم
طرق و أسالیب التعلیم, ھو المفتاح لتوسیع تدریب المؤسسات و قدرتھا على االدارة الحراز افضل النتائج.
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اخالء مسؤولیة

ال توجد ضمانات ، صریحة أو ضمنیة، فیما یتعلق بتقییم المحفزات على االنترنت . أنت تتحمل المسؤولیة الكاملة ، الشركة من : الكُتاب
و التقییم و

من الوكالء والموزعین ، و المكاتب و الموظفین والممثلین أو الشركات التابعة لھا و القائمة على ھذا العمل، و خلفاءھم ، تطلب منك
إكمال ھذا

التقییم .ال یجوز أن یكون التقییم مسؤوال عن ( أ) استخدامك و تطبیقك لتقییم الحوافز ، (ب ) مدى كفاءة ودقة ، وتفسیر و توضیح للتقییم
، ( ج )

المخرجات سواء كانت نتائج أو معلومات نتیجة استخدامك أو تطبیقك لتقییم الحوافز .

االدعاء على الشركھ من خالل فریق ثالث . تتحمل مسؤولیة عدم االساءه و التعویض أو التسبب بالضرر و التنازل عن أي حق لحساب
األدعاء

ضد الفریق سواء باللحق المعطى لك أو األدعاء ضد المطالبات واأللتزامات والدعاوى من قبل أطراف ثالثھ.

التنازل عن أي مطالبات أو تعویض للمستخدم یطبق على أي دعوة,أو حقوق للمرجع,والممسؤولیھ والطلب أو الدعوى عن االصابھ
الشخصیة ,

أواتالف الممتلكات أو أي أضرار.أو خسارة أو مسؤولیة ناشئھ بشكل مباشر أو غیر مباشر عن استخدام تطبیق تقییم الحوافز,والكفاءه
والدقھ وتفسیر

الفائده الناتجھ عن استخدام التطبیق سواء كانت مستنده على أساس االلتزام بالعقد أو االھمال والتقصیر في االستخدام.

لیس بأي حال یكون الفریق مسؤوال عن أي أرباح مفقوده أو األضرار المترتبھ ,أو أي مطالبھ ضدك من قبل طرف ثالث, حتى لو كانت
واحده أو

أكثر من الفرق نُصح عن امكانیة حدوث مثل ھذه األضرار.
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