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េសចក3 ីែណ4ំពី បេភទឥិ

បទ DISC

ម បព័នអុីនេធែណត

អបអរ5ទរេល រសេ មចចិត1ក;<ង រេធ+ រaយតៃម& បេភទឥរ បទDISC ម បព័ន្ធ
អុីនេធែណត។
9គេ ចនៃនពួ កេយងធំេឡងEមួ យ រេជeEក់ពី រaយតៃម& អ*កដៃទ មរេបWបែដលអ* កចង់aយតៃម& — the
GoldenRule។ពួ កេយងនឹងដឹងពី វន័យEក់ែស1 ងេផYងេទWតក;<ង ររស់េ8ដូ ចEអ+ ីែដល Dr. Tony Alessandra
េfgThe Platinum Rule®ែដលZនន័យgaយតៃម&
អ* កដៃទ មរេបWបែដលLត់ចង់ ន។Eមួ យនិងរ យ រណ៍DISCែដលទូ លំទូhយនិងFGល់ខB Cនអ* ក

និងZនឧបករណ៍ក;<ង រជួ យអ* កេ យ & យEអ* ក ន់ែត បេសេហយជួ យអ* កេ
ន់ែតjស់ទុំនិង ន់ែតZនផលិត9ព។ប G ប់មកអ* ក ចអភិវឌlន៍និងេ ប
មD Eតិរបស់អ*ក ន់ែត បេសរខណៈេពលែដលZន រទទួ ល5nល់ របេងo ននិង

យZនឥរ បទ
ស់ចំនុច%&ំងពីធ
រែកែ បកំ រត

សមត6 9ពរបស់អ*ក។រ យ រណ៍េនះមិនេVះ 5យEមួ យ រផ1 លតំៃលឬ រ ត់េសចក1 ីេទ។ែតផq<យេ#វញaេF1
តេ#េលនិ *
រពីធមD EតិែដលZនឥទិពលេលឥរ បទរបស់អ*ក។
បព័នឥរ បទDISC ម បព័នអុីេធែណតរបស់ពួកេយងេF1តេ#េលលំ ំ%ងេ rឥរ បទែដល ច
អេងo ត នេVយេ ប រថ& ឹងែថ& ងៃន9ព តង់និង9ពេបកចំហែដល បេភទនីមួយៗប7Pញេចញមក។ពីេ @ះពួ ក
េយង ចេឃញនិងលឺពីឥ រ បទ%ងេ r aនឹង ន់ែត7យ សu លក;<ង រេមលមនុសY។ គំរ ូេនះគឺធមD
Eក់ែស1 ង 7យ សu លក;<ង រjំនិងេ ប។ចូ រេមលែផ* ក vងទូ េ#ៃន បេភទDISC Eមូ លVUនM ំងបួ នៃន
រ យ រណ៍េនះសំvប់ រសេង? បៃន បេភទនីមួយៗ។.

បេភទៃនឥរ

បទ

E បវត1 ិ5wស1 ពមM ំងបចJ<ប ន*
រ 5វ Eវប7Pញពីឥ រ បទេផYងៗL*េ ចនEង១២ បេភទខុសៗL* ប៉ុែន1
រែចកjយេ ចននូ វគំនិតEរ ួមមួ យ Eមូ លVUន គឹះៃនឥរ បទ
ែចកេចញE៤ បេភទ។
បព័ន បេភទឥរ បទDISCេF1តេ#េលលំ ំ%ងេ rឥរ បទែដល ចអេងo ត នេVយេ ប រថ& ឹង
ែថ& ងៃន9ព តង់និង9ពេបកចំហែដលរច បទនីមួយៗែដលប7Pញេចញមក។ចូ រេមល vង%ងេ ម។
ពីេ @ះពួ កេយង ចេឃញ និងលឺពីឥ រ បទ%ងេ rMង
ំ េ ះ a ន់ែត7យ សu លក;<ង
រaយតំៃលមនុសY។គំរ ូេនះគឺធមD Eក់ែស1 ង 7យ សu លក;<ង រjំនិងេ ប។
ចូ រេមលទំព័រទី២៤ៃនរ យ រណ៍េនះសំvប់ រសេង? បពី បេភទឥរ បទនីមួយៗ។

រេប5បក67ង

រេ បរ

យ

រណ៍េនះ

រ យ រណ៍េនះ ត2វ នែបងែចកE២ែផ* ក។ែផ)កទី១េF1តេ#េល រយល់ដឹងពី បេភទឥរ បទDISC
របស់អ*ក។សូ មចំ`g
ំ LDន បេភទឥរ បទលy បំផុតេទ។ រច បទនីមួយៗZន9ព%&ំងែដលZនែតមួ យ
និងឱ សស Zប់ របន1 រអភិវឌlន៍និង រលូ តhស់។ គប់ រេរWបvប់អំពី កប កិ រ ែដល នប7Pញក;<ង
រ យ រណ៍េនះេMរទន់េ#រក ក ,ម បេភទឥរ បទរបស់អ*កនិង បែហលEមិនេF1តEពិេសសេ#េលេរeងFGល់
ខB Cនរបស់អ*កេទ។ ែផ)កទី២ពិ9ក{ពីដំេណៃន រស មបខB Cននិងផ1 ល់ែផន រសកមD 9ពពីរបីដល់អ*កនិង
អ* កេផYងែដលZនទំ ក់ទំនងEមួ យអ* ក។

រស មបខ! "ន
េដម ីយល់ពី បេភទឥរ បទរបស់អ*ក ន់ែតេ ចន រ យ រណ៍នឹងប7PញពីរេបWបែដលអ* ក ចេF1តេល
ចំនុច%&ំងរបស់អ*ក ែកែ បចំនុចេខ{យេដម ីបំេពញតំរ ូវ រៃនអតិថិជនក;<ង ររ|ពឹងទុកនិងអតិថិជន
ពិត កដ។ អ+ ីM ំងេនះេfg រស មបខB Cន។អ* កវទ}5wស1 សងn មេfag”9ព~&ត់ៃវក;<ងសងn ម”។
រសរេសរថD ីៗេនះពីរេបWបែដល9ព~&ត់ៃវក;<ងសងn មសំ%ន់ដូច9ព~&ត់ៃវរបស់អ*ក (IQ) ត2វ នទទួ ល
េEគជ័យេ8ក;<ងពិភពេhកបចJ<ប ន* ។ក;<ងករណីខ&ះ9ព~&ត់ៃវក;<ងសងn មសំ%ន់Eង9ព~&ត់ៃវរបស់អ*ក(IQ)។ដំ
េណៃន រស មបខB Cន ត2វ នពិ9ក{ ៉ ងលមy ិតេលែផ* ក(អ9 ីេ:; រស មបខ! "នៃនឥរ បទ)ក;<ងរ យ រណ៍
េនះ។

ែផ)កទី១

ឥរ

រយល់ពីខ! "នឯង
បទទូ េ:

រអ 6 ធិប•យ%ងេ មEទិដU9ពទូ េ#ៃននិ *
រ កប កិ រ របស់អ*ក។aកំណត់ក មិតស Zប់
រ យ រណ៍ែដល មVននិងផ1 ល់គេ Zងស Zប់ រយល់និងឆB<ះប•‚ំងពីលទផលរបស់អ*ក។ពួ គេយង
ជួ ន លផ1 ល់គំនិតៃន រហ+ ឹកƒត់ខ&ះេដម ីេ យអ* ក ចេធ+ េ យចំនុច%&ំងរបស់អ*កZន បសិទ9ពេ8េពល
`ក៍េVយេ យែត ចេធ+ េ យេរeងFGល់ខB Cនអ* កេEគជ័យ។
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អ* កZនគំនិត និងេ បល់FGលខB Cនេ ចន េហយZន មិតទំនុកចិត1ខ…ស់ក;<ងគំនិតMង
ំ េ ះ។
a បែហលE ត2វ ននិ យgមនុសYែដលZនពិនq<ដូចអ* កZនទំេ រក;<ង រZនវត1 Zន។
េMះបីE ៉ ង`ក៏េVយអ* កែដល ច គប់ គងអ+ ីM ំងេនះ ន ចរ =កចំេ រ =នក;<ង56ន9ព រ7រែដលZនម
នុសYេ ចន។
អ* កZនទំេ រេ#EមនុសYែដលេធ+ េ ចនEងសុបិន1។មនុសYខ& ះសុបិន1gេធ+ ឱSអ+ ីេកតេឡងប៉ុែន1 អ* កចូ លចិត1 បឹង
ែ បងេធ+ រេដម ី រF&ស់ប‡រ។
K បសិនេបZនអ+ ីែដល ត2វេធ+ អ* កនឹង មូ រៃដ វ របស់អ*ក េហយេធ+ a។
អ* កZន រjប់េផ1 មេVយខB Cនឯងខ… ស់ ែដលប7Pញ5Dរតី9ពប G ន់ខ…ស់ក;<ង រេធ+ េ យអ+ ីៗសេ មចឥឡ2វ។
េនះគឺE ប‰នបទសំ%ន់ក;<ងគំរ ូចេម& យរបស់អ*ក។ បេភទឥរ បទM ំងអស់
គំរ ូរចេម& យរបស់អ*កេ8ក;<ង vងៃន9ពប G ប់ខ…ស់។ ដំណឹងលy េ ះគឺអ*កែតងែតទទួ ល នេសaកមD ដំបូង
ផ1 ល់គំនិត េហយែតងែតបI‚ ប់គេ Zងដំបូងេគ។
ែផ* កែដលមិនសូ វសំ%ន់គឺgអ* កខ& ះែដលជួ យអ* កក;<ង រ មផB វK រហូ ត
បែហលEZន រមD ណ៍gដូ ចE ត2វ នបំេភ& ច។ កុំេភ& ចក;<ង រទទួ ល5nល់អ*កែដលជួ យអ* កM ំងអស់
ពីេ @ះgអ* ក ចនឹង ត2វ រជំនួយពីពួកLត់េ8េពល%ងមុខ។
Sampleពិនq<របស់អ*កដូ ចអ* កែដលចូ លចិត1 បឈម និង បកួ ត បែជង។
អ* កZនទំេ រក;<ង រ បថុយែដលអ* កដៃទនឹងមិន5កល ង
េហយអ* កែតងែតែស+ ងរកអ* កែដល បថុយេដម ី9ពេEគជ័យ។ ក;<ង មEអ* កដឹក ំ
5Dរតី បកួ ត បែជងរបស់អ*កេធ+ េ យអ* ក ំ ក ,មរបស់អ*កេ#ចំនុចខ… ស់ថDីមួយ។ អ* ករ =កvយEមួ យ
និងេពញចិត1នឹងលក? ណៈមិត1ភត1 ិរបស់អ*ក។
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ឥរ

បទទូ េ:(បន3 )

អ* កេធ+ អ+ ីFGល់ៗ េហយនិ យ តង់ៗក;<ងទំ កទំនងEមួ យអ* កដៃទ។
ពិនq<របស់អ*កដូ ចEអ* កែដលនិ យពីចិត1របស់អ*ក ចូ រនិ យaអI‚ ឹង
េហយចង់េ យបុគnលិកបI‚ ប់9ពមិនច•សhស់។អ* កចូ លចិត1សេ មចកិច‚ រ ៉ ងេលeន
េហយរ ួមបIJល
K
រសនG រ។ អ* កZនទំេ រមិននិ យ@ កែផy មែលP មEមួ យអ+ ីែដលមិនសំ%ន់។
អ* កZនទំេ រពឹងែផy កេ ចនេលេ បល់FGល់ខB CនEេជWងេល រaយៃម& របស់អ*កដៃទ។
េនះគឺEស•‘ៃនឯកvជS9ពរបស់អ*ក េហយa ច ំេ យZនប•Pមួ យចំនួន Eពិេសសច•ប់ ពត៌Zនលមy ិត
ឬេរeងតូ ច ច ត2វ ន ពu យ រមP ។ េនះ ចZនលទផលក;<ង ត់ ជ ,ង ឬេមលរ|លង9ពលមy ិត។
អ* ក ចេធ+ េ យZនតុលS9ពេVយ រព} មរកទិន*ន័យពីអ*កែដលZនជំ ញក;<ងែផ* កEក់hក់មួយ។
Sample, អ* កចូ លចិត1ប រ56នែដលZន រF&ស់ប‡រK េហយអ* កZន9ពអផY
, កេ8េពលែដលេល ”នយឺត។
ពិនq<របស់អ*កដូ ចEអ* កែដលZន រ g*ចង់ នគំនិតថD ីៗ
េហយZន រMក់Mញក;<ង រ បឈមដូ ចEេមែដក។ េMះបីE ៉ ង`ក៏េVយ
េ8េពលែដលគេ Zង ត2វ នដំេណរ រ ៉ ងេEគជ័យេហយ អ* ក បែហលEចង់េធ+ រ បថុយថD ីមួយេទWត។
អ* កEមនុសYែដលពឹងែផy កេលខB Cនឯង េហចូ លចិត1ែស+ ងរកដំេ`ះ 5យេVយខB Cនឯង។
ពិនq<របស់អ*កដូ ចEមនុសYឯកvជSដៃទេទWតែដលពិjរ` រ•នេ#មុខ។
ក ,មេនះZនទំេ រគិត ន ៉ ងេលeន សេ មចចិត1 ៉ ងេលeន េហយបេងo តឱ ស
និងដំេ`ះ 5យែដលមិន‰&ប់Zនពីមុនមក។ អ+ ីM ំងអស់េនះ ត2វ នសេ មចក;<ងឥរ បទឯកvជS។
aគឺEចំនុច%&ំងរបស់អ*ក និត ក ,មហ៊ុនរបស់អ*ក េ8េពលែដលa ត2វ នទទួ ល5nល់gEចំនុច%&ំង។
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ចំនុច=>ង
ំ របស់អ)ក អ9 ីែដលអ) ក4ំមកេ@យ ក Aមហ៊ុន
អ* កទំនងEប7Pញឥរ បទ%&ំងរបស់អ*កEក់hក់Eង។ស Zប់ែផ* ក9គេ ចន គុណ9ពM ំងេនះ
ƒក់ដូចEេលកកំពស់ បសិទិ9ពរបស់អ*កក;<ង ក ,មហ៊ុនរបស់អ*ក។ចំណងចំណូលចិត1ៃនរេបWបេធ+ រ7រផ1 ល់
យល់ដឹងZន បេ ជន៍េ8េពលអ* កេធ+ រមួ យឬេធ+ រEមួ យL*E ក ,មឬគំេvង គu 5រ។
aគឺEេទពេ សលSនិងនិ *
រែដលអ* ក ំមកេ យ រ7ររបស់អ*ក។ចូ រពិនិតSេមលចំនុច%&ំងនិងចំនុច
េខ{យៃនទំេ រចិត> បេភទ រ7រពីរសំ%ន់ៗេហយប‡aេ#Eទំ
K
ព័ រសេងD បៃន បេភទឥរ បទរបស់អ)ក។

រ

ចំនុច=>ង
ំ របស់អ)ក
•
•
•
•
•
•
•

អ* កEមនុសYែដលពឹងេលខB Cនឯង Eមួ យនឹងសមត6 9ព និង របេងo តអ+ ីែដលថD ីេដម ីបេងo តលក? ណៈថD ី។
អ* ក ំមកនូ វគំនិត និងដំេ`ះ 5យែដលZន របេងo តថD ី។
អ* កសួ រសំនួរែដល បកួ ត បែជង បៃពណី។
អ* ក ចវ9គ56ន9ព ៉ ង~ប់រហ័ស េហយសេ មចចិត1។
អ* កគឺEអ* កេVះ 5យប•P
ន ៉ ងេលeន និងZន បសិទ9ព។
អ* កគឺEមនុសYែដលjប់េផ1 មេVយខB Cនឯង េហយមិនjំេរeង%ងេ rេកតេឡងេទ។
អ* កគឺEអ* ក បកួ ត បែជង M ំងក;<ងនិងេ r រ7រ។

ទំេ4រចិតE បេភទ
•
•
•
•
•
•
•

រFរែដលអ) ក4ំមកេ@យ

រFររបស់អ)ក

អ* កមិន ត2វ នជៈឥទិពលេVយ ក ,ម ឬេVយឧបសគn ៃនវន័យរបស់ ក ,មហ៊ុន ៉ ង7យ សu លេទ ។
អ* កចង់ ត2វ នដឹងgEមនុសYែដលចូ លចិត1 រ បឈម រ បកួ តេ បះែជង និងកិច‚ រេផYងៗ។
បុគnលែដលZន បេ ជន៍បំផុត អ* ក ចស មបខB Cនេ#ក;<ង56ន9ពេផYងៗ ៉ ងេលeន។
អ* កVក់េLលេ–ខ… ស់ស Zប់ខB Cនអ* ក និងអ* កដៃទ។
អ* កEមនុសYែដលពឹងែផy កេលខB Cនឯង អ* កែតងែតែស+ ងរកដំេ`ះ 5យខB Cនឯង។
អ* ក បែហលEរះគន់ចំេ@ះ របេងo តវន័យ និង វធី5wស1 ។
អ* កចូ លចិត1បេងo តគំនិតថD ី េ យអ* កដៃទេធ+ រលមy ិតេលគេ Zង។
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រេលកទឹកចិត3របស់អ)ក(

រចង់

ន)និងត មHវ

ររបស់អ)ក

េតអ+ ីែដលជួ យេលកទឹកចិត1អ*ក? មនុសY ត2វ រេលកទឹកចិត1េVយអ+ ីែដលLត់ចង់ ន។ អ+ ីែដលLត់ពិតEចង់
ន? ឥរ បទរបស់ពួកេយងក៏ ត2វជំរុញេVយអ+ ីែដលពួ កេយងចង់ នែដល។ បេភទឥរ បទនីមួយៗZន
ត ម2វ រខុសៗL*។ បសិនេបមនុសYZ*ក់Zន9ព ន់តឹង Lត់ បែហលE ត2វ រេពលេវhស— ប់5—ត់េហយ
េ8ែតZ*ក់ឯង ចំែនកឯអ* កខ& ះ បែហលE ត2វ រេពលេវhសងn មEមួ យមនុសYេ ចនអ* ក។ បេភទឥរ បទ
នីមួយៗខុសL* េហយ Lន់បំេពញត ម2វ ររបស់Lត់ប៉ុេ`
˜ ះ។ រទទួ ល ន មត មu វ ររបស់ពួកេយង
ន់ែតេ ចន a ន់ែត7យ សu លក;<ង រេធ+ រក;<ងក មិតលy មួ យលy បេសរ។ ចូ រពិនិតSេមលអ* កេលកទឹកចិត1
( រចង់ ន)ែដលសំ%ន់បំផុតពីរ ពមM ំងត ម2វ រែដលសំ%ន់បំផុតពីរេហយបIJល
K aេ#ក;<ងទំព័រ
រសេងD បៃន បេភទឥរ បទរបស់អ)ក។

អ) កJក់ដូច; តHវ
•
•
•
•
•
•
•

នេលកទឹកចិត3េKយ

ឱ សស Zប់ ររ =កចេ មន និងព ងីក ជីព។
បទពិេ5ធន៍េផYងៗ និង រ បឈមថD ីៗ។
រទទួ ល5nល់សមិទិផល និងសមត6 9ព។
Lំ ទគំនិត និង រផ‡ចេផ1
C
មរបស់អ*ក។
មនុសYែដលេ8ជុំអ*កែដលេធ+ េ យកិច‚ រសេ មច និងេធ+ រEមួ យមនុសY ៉ ងZន បសិទ9ព។
Zនអំ`ចេសD L*ចំេ@ះ រទទួ លខុស ត2វរបស់អ*ក។
ZនឯកvជS9ពក;<ង រេធ+ សកមD 9ពេលគំនិត េហយប7Pញពី រៃច* បឌិតក;<ង រេVះ 5យប•P។

បេភទមនុសLដូ ច;អ) កJក់ដូច; តHវ
•
•
•
•
•
•
•

រ

េដម ីចjរ រេប1 E™ចិត1េលមូ លVUនជួ បមុខFGល់។ េនះ ចជួ យរក{9ពច•ស់hស់
និងទំនួលខុស ត2វេ#វញេ#មក។
បរ56នEមួ យនឹងកិច‚ រ បឈម។
េដម ីេផG រ9រកិច‚ដែដលៗ ឬ9រកិច‚លមy ិតប G ប់ពីអ*ក នេរWបចំពួកLត់េដម ីបេងo ត បសិទ9ព។
េដម ីទុប5oត់ ំងតង់សុីេតេ8ក;<ង56ន9ពមិនសូ វប G ន់។
េដម ីបនš Kលវធី5wស1 របស់អ*កបន1 ិច េហយកត់សZnល់a ដូ េច* ះកុំេ យZន ររះគន់។
េដម ីចូលរ ួល និងZន9ពសកមD ក;<ង រេធ+ េ យ រ7រសេ មច
ដូ េច* ះកុំធុញEមួ យនឹង រ7រដែដលៗេ ចន។
េដម ីឈ*ះចិត1មនុសYេVយ រប7Pញ រយល់ចិត1 ន់ែតេ ចនចំេ@ះអ* កដៃទ។
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រេលកទឹកចិត3របស់អ)ក:

រសម សបៃនបរMNន

រFរ

អ* ក គប់L* ត2វ នេលកទឹកចិត1 េMះE ៉ ង`ក៏េVយLត់ ត2វ នេលកទឹកចិត1ស Zប់េហតុផលរបស់Lត់
ែដលមិនែមនEេហតុផលរបស់ន`រZ*ក់េផYងេទWត។ េVយែផy កេល រយល់ពី រេលកទឹកចិត1របស់អ*ក អ* ក
ចបេងn តបរ56នមួ យែដលអ* កចង់Zន រេលលទឹកចិត1ខB Cនឯង។ ចួ រពិនិតSេមលក 1 បរ56នសំ%ន់ៗពីរ
េហយ បIJល
K aេ#ក;<ងទំព័រ រសេងD បៃន បេភទឥរ បទរបស់អ)ក។

អ) កJក់ដូច;$ន បសិទOពបំផុតក67ងបរMNនែដល
•

ចំនួនតូ ច បសិនេបអ* ក គប់ គង ឬកំណត់អំ`ចរបស់អ*ក។

•

ឱ

•

ែផ* កធំៃន

•
•

សស Zប់9រកិច‚េ ចន និងគេ Zង

រែដលZន

នផ3ល់េ@យ

រគំvមកំែហងេ ចន។

រជៈឥទិពលនិងទំនួលខុស ត2វ។

រ តu តពិនិតSេVយFGល់អប បរZ។
េសរ =9ពពីពត៌Zនលមy ិត និងេរeងប G ប់បនY ំ។

•

រ បតិបត1 ិaយតៃម& េVយែផy កេល

•

រប‡រេចញពី
K

រេធ+

រសេ មចលទផល មិនែមនZនន័យ ឬ

រេ ប

ស់ដំេណ

រ។

រ7រ ចំែដល។
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ឥរ
េ

មOព
•
•
•
•
•

េ

ឥរ

•

•

•

•
•
•

នតឹង

នតឹងអ) ក@ចបFPញ:

នតឹងអ) ក តHវ

រ

របស់អ)កក67ងេពល$នជេ$>ះ

រចង់ ន9ពឈ* ះរបស់អ*ក បែហលZនលទផលឈ* ះ ឬjញ់
Eេហតុេធ+ េ យអ* កដៃទពិ កេធ+ រEមួ យអ* ក។
'កំហឹងរបស់អ*ក ត2វ ន តu ត ក;<ង56ន9ពមួ យ និង រខ+ ះ%តលទផលែដលចង់ នFGលខB Cន។
េMះបីE ៉ ង`ក៏េVយ របេI‚ ញកំហឹង និងឥរ បទរបស់អ*ក ចនឹងZន រa បƒរFGល់ខB Cន។
អ* កZនទំេ រ បទិកមD តប ៉ ង~ប់រហ័ស
េហយEញឹកœប់ ចនឹងបvជ័យក;<ង រេ ជសេរ =ស@កS ៉ ង តឹម ត2វ។
ពីេ @ះអ* កZនទំេ រេF1តេ#េលលទផលFGល់ខB Cន
អ* ក ចនឹង & យេ#EមនុសYF1ច រេដម ីែតទទួ ល នវធីរបស់អ*ក។

យុទMUស3ក67ង
•

មOព

េល ”នេលeនេដម ីេ~…ះេ#រកេLលេ–
សមិទិកមD
គប់ គង56ន9ពនិងខB Cនអ* ក

បថធមS
•

រេ

ររុញ jន
ែដលរល
ែដលមិនសហ រL*
ែដល~ប់ខឹង
ែដលរកែតកំហុស

មOព
•
•
•

បទនិងត មHវ

រ

ត់បនN យជេ$>ះនិងបេងV នOព តHវរ ូវW)

អ* ក ត2វរ ួមបIJល
K មនុសY គប់L*ែដលចូ លរ ួមក;< រសេ មចចិត1ក;<ងគំេvង។សុំ រចូ លរ ួមេលមូ លVUនធមD
មួ យ េហយយកមកពិjរ`។ អ* កេ8ែត ចេធ+ រសេ មចចិត1ចុងេ យ េMះបីE ៉ ង`ក៏េVយ
aគឺE រសេ មចចិត1ែដល នជូ នដំណឹងEមុន េហយអ* កដៃទទំនងEដឹងពីa។
អ* ក ត2វចំ`យេពលេវhក;<ង រប7Pញពីគំនិត និង រែណ ំ ៉ ងេពញេលញ និង ៉ ងច•ស់hស់
េVយ រសួ រសំនួរេដម ី‰ g គប់L*យល់។ ចំ`យេពលបំភ&ឺ5ររបស់អ*ក
នឹងទទួ ល នលទផលក;<ង រ បតិបត1 ិ ន់ែតZន បសិទ9ពេ8េពលេ យ។
ទទួ ល5nល់gអ* កេផYង បែហលEមិន ចេVះ 5យប•P កំហឹង និង រ•&ន@ន ន ៉ ងលy
េទ។ដូ េច* ះេហយ រ បតិកមD តបេ#នឹងឥរ បទធមD របស់អ*ក ចទទួ ល នផល លទផលក;<ង
រេ ជ•តែ ជកEមួ យនឹងលទផលែដលអ* កចង់ ន។
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គន> ឹះៃន

រទំ4ក់ទំនងនិងែផន

រស $ប់អ)កដៃទ

រផ1 ល់េ បល់%ងេ ម ចជួ យអ* កែដលMក់ទងនិងអ* កយល់េហយដឹងអំពីចំណង់ចំណូលចិត1
ក;<ង រទំ ក់ទំនងរបស់អ*ក។េដម េី ប ស់ពត៌Zនេនះេ យZន បសិទ9ព ចូ រែចករ| ែលកEមួ យ
អ* កដៃទ ពមM ំងពិ9ក{ពីចំណងចំណូលចិត1របស់Lត់។
ចូ រពិនិតSគំនិតពីរសំ%ន់េ8េពលែដលអ* កដៃទទំ ក់ទំនងEមួ យអ* ក(គួ រេធ+ ឬមិនគួ រេធ+ )េហយបIJល
K
aេ#ក;<ងទំព័រ បេភទឥរ បទរបស់អ*ក។

អ9 ីែដលគួ រេធ9 េZេពលទំ4ក់ទំនង;មួ យSample
•
•
•
•
•
•
•

ចូ រផ1 ល់ភ័ស‡< ងEក់hក់ពី9ពែដល ចេEគជ័យ ន ឬជំេ រ =សែដលZន បសិទ9ព។
ចូ រគិតែតពីប•P
ជីវកមD ែតមួ យប៉ុេ`
˜ ះ។
បន1 រ មVន។ កុំនិ យប•PែដលមិនMក់ទង។
េ8េពលែដលអ* កមិនយល់ ពម ចូ រេVះ 5យEមួ យវធី5wស1 ឬវន័យ មិនែមនមនុសYេទ។
េ8េពលែដលអ* កយល់ ពម ចូ រLំ ទគំនិត និងលទផលែដលសំ%ន់
EេជWងLំ ទមនុសYែដលទទួ លខុស ត2វលទផល។
ចូ រ កដពីអ+ីែដល ត2វ រ េហយអ* ក`នឹងេធ+ a។
ចូ រេ ត•មខB Cនេដម ីេVះ 5យទំ ស់មួយចំនួន។

អ9 ីែដលមិនគួ រេធ9 េZេពលទំ4ក់ទំនង;មួ យSample,
•
•
•
•
•
•
•

ព} មអភិវឌlន៍ទំ ក់ទំនងជិតស* ិត Eពិេសស ៉ ងេលeន។
ខž ី%ž ឬLDន រេរWបចំ។
េធ+ រសេ មចចិត1េ យLត់។
ទុក9ពចេ & ះ បេƒង ឬប•Pែដលមិនច•ស់hស់ពu Sរក;<ងខSល់។
ចូ លរ ួមក;<ង រពិ9ក{ឥត បេ ជន៍ េហយេធ+ េ យខž ះ%žយេពលahរបស់Lត់។
េធ+ រ‰ និងអះ ងេ8េពលែដលZនƒនីភ័យក;<ងជួ បLត់។
ចូ រឆB<ះប•‚ំងេVយFGល់ េ8េពលែដលZន9ពមិនយល់ ពម ។
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ែផន

រទំ4ក់ទន
ំ ង;មួ យ បេភទឥរ

លក? ណៈ

ដូ េច* ះអ* ក

ខ+ ល់អំពី
Zន
ត2វ

បទ កមដណ3ប់

រទទួ ល

នេលខ១

ប7Pញពួ កេគពីរេបWបក;<ង

រគិតសមេហតុផល
រ

រឈ* ះនិងទទួ ល

នឱ

សថD ី

ប7Pញេហតុផល

រពិតនិងចំនុចសំ%ន់

ខិតខំ បឹងែ បងេដម ីទទួ ល

ផ1 ល់ទិន*ន័យែដល

នលទផល

នសេង? ប

ចូ លចិត1ជំេ រ =សFGល់ខB Cន

យល់ ពមេលេLលេ–និង ពំែដន Lំ ទឬjកេចញពី
ផB វK របស់Lត់
អនុ•‘តិេ យLត់េធ+ ររបស់Lត់េVយZន ពែ,ំ ដន

ចូ លចិត1

F&ស់ប‡រទ
K មង់

រF&ស់ប‡រK

ចូ លចិត1េផG ររ| ែលក

រ7រ

ែស+ ងរកឱ
របស់Lត់

ចង់េ យអ* កដៃទយកចិត1ទុកVក់េលសមិទិ
ផល
ត2វ រ រទទួ លបនq<ក
និន*

រេ#រកជេZ&ះ

ែផន

សក;<ង

រែកែ បល

សរេសរLត់ពីអ+ីែដលLត់

រេF1ត

រទំ4ក់ទន
ំ ង;មួ យ បេភទ ឥរ
ដូ េច) ះអ) ក

រអនុម័តនិង

រប7PញខB Cន

ប7PញLត់gអ* កសរេសរនិងចូ លចិត1Lត់

Zន

Lំ ទ

រគិត

ចង់ដឹងពី

ម

រមD ណ៍

ររ|ពឹងទុកEទូ េ#

រចូ លរ ួមនិង

ចូ លចិត1
ត2វ

រaស់ែវងេ

បទជៈឥទ9 ិពលេល

Zនឥរ បទសុទិដUិនិយមនិង
រកំណត់សុទិដUិនិយម

ចង់េ

រ7រ

នេធ+

ែស+ ងរកមនុសYរ =កvយនិង56ន9ពែដលល្អ

ត2វ

រមD ណ៍េល

េ យLត់ ំមុខេ8េពលែដលសមរមSប៉ុែន1 ផ1 ល
យLត់
បសិនេបjំ ច់ បែកកចំេ@ះ រVក់េMស
េលចំណុចៃន រែខ+ ងគំនិតL* Lំ ទ រពិត
មិន បែកកេលេរeងvវFGល់ខB CនEមូ លVUន គឹះ

លកD ណៈ
ខ+ ល់ពី

រ

រមD ណ៍របស់Lត់េ8េពលែដល

ចេ#រ ួច

េជWសេវWង រនិ យMក់ទងេលេសចក1 ីលមy ិត
េF1យេលរ ូប9ពធំ

រទំ

ក់ទំនងអ* កដៃទ

រF&ស់ប‡រនិ
K ង

របេងo តអ+ ីែដលថD ី

យអ* កដៃទយកចិត1ទុកVក់េ#េលLត់
រEញឹកញយេ

រផ1 ល់នូវ

យជួ យេរWបចំេ

យZនស`
1 ប់

រេធ+ អន1 រកមD និងចូ លរ ួមEមួ យLត់
ែកែ បទZ&ប់ េជWសេវWង

រMមMរ9ព ចំែដល

សរេសរLត់Eលក? ណFGល់ខB CននិងEញឹកញ៉យ
េធ+ aEមួ យL*

‰*ប់
ែស+ ករកសកមD 9ពនិង

រVស់េតeន

ZនគំនិតសុទិដUិនិយមេ8ជុំ វញ
ខB Cនរបស់Lត់
ត2វ រ រេឆ& យតបែដលេមលេ#លy

លកD ណៈ

ែផន

េធ+ េ

យ

ន់ែតេលeន រស់រេវ =ក រហ័ស

Lំ ទគំនិតរបស់Lត់េហយកុំប7yក់ក1ីសុបិន1របស់
Lត់,ប7PញLត់ពីចំណុចវជž Zនរបស់អ*ក
និ យពី5*ៃដ វធី និង រេ តសរេសេផYងៗរបស់អ*ក

រទំ4ក់ទំនង;មួ យ បេភទ ឥរ
ដូ េច) ះអ) ក

ខ+ ល់ពី9ពZនេស6 រ9ព

ប7Pញgគំនិតរបស់អ*ក

Zន

ប7Pញេហតុផល

រគិតសមេហតុផល
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ត2វ

រឯក5រនិង

ចូ លចិត1
ត2វ

រពិត

រចូ លរ ួមFGល់ខB Cន

រ

រដឹងពីអ+ីៗ គប់ជំƒន

ចង់េ យអ* កដ៏ៃទយកចិត1ទុក
Vក់េ#េល រ រព} ម
អត់ធDត់របស់Lត់
េជWសេវWង រ បថុយនិង រ
F&ស់ប‡រK
មិនចូ លចិត1ជំេhះ
ត ម2វចិត1អ*កដៃទ

ផ1 លទិន*័យនិងភស‡<
ប7Pញពី

រjប់

ង
រមD ណ៍របស់អ*កេលLត់

ផ1 ល់គំេvងនិងេសចក1 ីែណ

ំ១,២,៣,េVយFGល់ខB Cន(ជួ យេVះ 5យេ

សរេសរLត់ពី

រទទួ លខុស ត2វែដលនឹងនរ

ផ1 ល់ឱSLត់នូវ

រ‰

អះ

ងFGល់ខB Cន

េធ+ រេVយមិន•&ន@នអ* កដៃទ
េF1តេ#េលផល បេ ជន៍រ ួមឬ ត2វ រ រLំ ទ
អនុ•‘តេ យLត់ផ1ល់េសaកមD និងLំ ទអ* កដៃទ

ែស+ ងរក9ពស— ប់5—ត់និង
សន1 ិ9ព
រ =កvយEមួ យ រ7រE ក ,ម

ផ1 ល់

ចង់

រទទួ ល5nល់ច រកែដល7យនិងចុះស ម ,ងនិង
បឹងែ បងជួ យរបស់Lត់េ8េពលសមរមS

នមតិែដលLត់េពញចិត1

ែផន

ផ1 ល់េ

រស Zក បរ

សែដលរ =កvយ

យLត់នូវ ក ,មែដលZន

រទំ4ក់ទន
ំ ង;មួ យ បេភទ ឥរ

រសហ

រL*

ដូ េច) ះអ) ក

ពu យ

ចូ លេ#ជិតពួ កេគេVយ បេ

រមP ពី វធីែដលZនលក? ណៈ%&ំង &

Zន រគិតសមេហតុផល
ែស+ ងរកទិន*័យ
ត2វ រដឹងពីដំេណ រ
Zន រ បយ័ត* បែយង
រ7រេVយខB Cនឯង

ចង់េ យអ* កដ៏ៃទយកចិត1ទុកVក់េ#េល9ព តឹ
ម ត2វរបស់Lត់
ត មង់េ#រក រ តu តពិនិតSគុណ9ព
េជWសេវWងជេZ&ះ
jំ

ច់ ត2វែត តu វ

ចូ លចិត1សេងo តេVយយកចិត1ទុកVក់

រខំ

បទអ) កេWពច\ប់

លកD ណៈ

ចូ លចិត1េធ+

យLត់)

ល,កុំេ ប

រគំvមគំែហង

ប7Pញេហតុផល
េ យទិន*័យE រសរេសរដល់Lត់
ផ1 ល់នូវ រពនSល់និងេហតុផល
អនុ•‘តេ យLត់គិត 5កសួ រនិងពិនិតSមុន
នឹងLត់សេ មចចិត1
េ យLត់ពិនិតSេមលទ មង់ ររ =កចេ មន
និង រអនុវត1 េ8េពលែដល បគល់ រ7រ
មុនេពលLត់សេ មចចិត1
សរេសរLត់ពី9ពហD ត់ចត់និង9ព តឹម ត2វរបស់Lត់េ8
េពលែដលសមរមS
អនុ•‘តេ យLត់aយតំៃលនិងចូ លរ ួមក;<ង
ដំេណរ រេ8េពលែដលសមរមS
េស* រសុំ របំភ&ឺនិង រជួ យែដលអ* ក ចនឹង ត2វ រ
អនុ•‘តេ យLត់ែស+ ងរកចេម& យែដលលy និង
តឹម ត2វេ8ក;<ងែដនកំណត់ែដល ចរក ន
ប់Lត់(េហតុអ+ី)និង( មរេបWប`)

Copyright © 2020 A24x7.
All rights reserved.
Company Name Here 206-400-6647 www.YourWebsite.com

12

DISC Self
REPORT FOR Sample Report - IC/D STYLE

ែផ)កសំ=ន់ស $ប់ែកលំអរ
មនុសY គប់L*Zន រតស៊ូ រ ែដនកំណត់ឬ9ពទន់េខ{យែដល ចេធ+ នខ& ះៗ ។Eញឹកœប់aƒក់ដូចE
េលសពីចំនុច%&ំងរបស់អ*កែដល ច & យេ#Eចំនុចេខ{យរបស់អ*កវញ។ឧMហរណ៍មនុសYែដលZនកំ រតDខ… ស់
បែហលEZនចំនុច%&ំងេ8 តង់កែន& ងEក់hក់`មួ យប៉ុែន1 េ8េពលែដលZន រេលសពីចំនុច%&ំងLត់ ប
ែហលEមិន ពមទទួ ល រជំMស់េទ។
ចូ រពិនិតSែផ* កសំ%ន់ពីរែដលអ* កេប1 E™ចិត1ក;<ង រអភិវឌlន៍េហយបIJល
K aេ#ក;<ងទំព័រ បេភទរបស់អ*ក។

ែផ)កសំ=ន់ស $ប់ែកលំអរ
•

អ* កZនទំេ

រEមនុសYZន

•

អ* ក

•

ឥរ បទៃន រMមMររបស់អ*ក
កិច‚របស់អ*ក។

•

វធី5wស1 របស់អ*ក បែហលE%&ំងេពកស Zប់អ*កែដលមិនេពលចិត1និងតំែណងដ៏%&ំងរបស់អ*ក។

•

អ* ក

•

អ* កែតងែតZន

•

អ* ក បែហលE

ចនឹងេធ+

ចZនទំេ

រនិ

យ តង់ៗ។

រេ ចនេពក ពីេ @ះអ* កចូ លចិត1េធ+
ចនឹងេធ+ េ

រេ

មសZ…ធ។

យែលងជិតស* ិតEមួ យអ* កដៃទែដលមិនែចករ| ែលក9រ

រេដរ|លង ពំែដនរបស់អ*កែដល

នសនD ត់អំ`ច។

រែខ+ ងគំនិតេ8េពលែដលមិនយល់ ពម។
ត់បង់

រអត់ធDត់ បសិនេបអ* កមិនែមនEអ* ក
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រសេងD បពីរច4បទរបស់Sample Report
រទំ ក់ទំនងគឺEដំេណរ រពីររេបWប។ជុំរុញអ* កដៃទេ យបំេពញ រaយតំៃល បេភទឥរ បទ DISCstyles
ម បព័នអុីនេធែណតបស់Lត់េហយប G ប់មកែចករ| ែលក រសេង? ប
េ ះEមួ យL*។
េVយែផy កេ#េល រពិ9ក{ពីចំណង់ចំណូលចិត1 ត ម2វ រនិង រចង់ នៃនមនុសYែដល
អ* កេធ+ រEមួ យ Zនទំ ក់ទំនងសងn មEមួ យនិងរស់េ8Eមួ យ អ* ក ចេលកកំពស់
ទំ ក់ទំនងM ំងេនះ នេហយ ចេធ+ េ យអ+ ីែដលEទំ ក់ទំនងសD គ5Dញេ#Eទំ ក់ទំនងែដល ន់ែតZ
ន9ពMក់MញេVយ Lន់ែតZន រយល់ដឹងនិងបំេពញពត៌Zន បេភទឥរ បទDISC។ចូ របំេពញសន& ឹក
កិច‚ រ%ងេ ម ំងពីទំព័រមុនក;<ងរ យ រណ៍េនះ។

Oព=>ង
ំ របស់អ)ក:អ9 ីែដលអ) ក@ច4ំមកេ@យ ក Aមហ៊ុន
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________
និ4)
រៃន រេធ9 ររបស់អ)ក
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________
រជុរំ ុញទឹកចិត3របស់អ)ក( រចង់ ន)
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________
ត មHវ ររបស់អ)ក
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________
រជុរំ ុញទឹកចិត3របស់អ)ក: រស មបស ម] លបរMNន រFរ
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________
រទំ4ក់ទំនងអ9 ីែដលគួ រេធ9 និងអ9 ីែដលមិនគួ រេធ9
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________
ែផ)កសំ=ន់ស $ប់ រែកលំអរ
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________
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េសចក3 ីេ ព^ង បេភទឥរ

បទស មបខ! "ន

បេភទឥរ បទDISCគឺ;ឧបករណ៍ជុំរុញទឹកចិត3និងត មHវ រែដល@ចេមលេឃញ នេKយែផbកេលគំនិតែដលេ ប@រមS ណ៍និងឥរ
បទcំង@ កក់និងលb។ឥរ បទប7Pញពីត ម2វ រៃន រជុំរុញទឹកចិត1របស់ឥ រ បទេ ះ។ដូ េច* ះេហយa7យ សu ល
ក;<ង រ5Dន និងដឹងEមុននូ វ រជុំរុញទឹកចិត1និងត មu វ ររបស់នរ`Z*ក់េ8េពលែដលពួ កេយង ចសេងo តេមលសមD ក9ព
របស់Lត់ ៉ ង តឹម ត2វ។អ+ ីM ំងេនះេធ+ េ យពួ កេយង ចMយ ននូ វអ+ ីែដលេធ+ េ យLត់សប•យចិត1និងអ+ ីែដលេធ+ េ យLត់មិ
នសប•យចិត1ែដល ំមកនូ វកែន& ង រ7រែដលZនទំ ក់ទំនង ន់ែត បេសរ ន់ែតZន រចុះស ម ,ងL* ពមM ំងទទួ ល
នផលិត9ពលy ។ vងេនះប7Pញពី ភិច បេភទឥរ បទ DISCស មប់ខB Cនរបស់អ*ក ែដលEេសចក1 ី @ង រ7រ។
ចូ រេ បaEមួ យឧMហរណ៍ក;<ង រេរWបvប់ពីេហតុផលែដលអ* កកំពុងេធ+ អ+ ីែដលអ* កកំពុងេធ+ េហយេតaZនអ+ ីសំ%ន់ស Zប់អ*កេ8
េពលែដលaE(D)ឥរ បទ គបដណ1ប់,(I)ឥរ បទជះឥទិពលេល,(S)ឥរ បទ9ពនឹងនរ ឬ(C)ឥរ បទអ* កេLរពច•ប់។
ចូ រែចករ| ែលកេ យ ន់ែតេ ចនពីត ម2វ រEក់hក់(ឥឡ2វ ចEទំhប់)ែដលេធ+ េ យអ* កេ 3 ត@រមS ណ៍េលែផ* កនីមួយៗ។
េតចំនុចDISCរបស់អ*កេ8ក;<ងកំ រត១ឬ២?ដូ េច* ះេហយ រមD ណ៍និងត ម2វ ររបស់អ*កផq<យL*ពីអ*កែដលZន ភិចេ8កំ រត៥និង៦
ក;<ងែផ* កេ ះ។
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េសចក3 ីេ ព^ង បេភទឥរ

បទធមS ;តិ

បេភទឥរ បទDISCគឺ;ឧបករណ៍ជុំរុញទឹកចិត3និងត មHវ រែដល@ចេមលេឃញ នេKយែផbកេលគំនិតែដលេ ប@រមS ណ៍និងឥរ
បទcំង@ កក់និងលb។ ឥរ បទប7Pញពីត ម2វ រៃន រជុំរុញទឹកចិត1របស់ឥ រ បទេ ះ។ដូ េច* ះេហយa7យ សu ល
ក;<ង រ5Dន និងដឹងEមុននូ វ រជុំរុញទឹកចិត1និងត មu វ ររបស់នរ`Z*ក់េ8េពលែដលពួ កេយង ចសេងo តេមលសមD ក9ព
របស់Lត់ ៉ ង តឹម ត2វ។អ+ ីM ំងេនះេធ+ េ យពួ កេយង ចMយ ននូ វអ+ ីែដលេធ+ េ យLត់សប•យចិត1និងអ+ ីែដលេធ+ េ យLត់មិ
នសប•យចិត1ែដល ំមកនូ វកែន& ង រ7រែដលZនទំ ក់ទំនង ន់ែត បេសរ ន់ែតZន រចុះស ម ,ងL* ពមM ំងទទួ ល
នផលិត9ពលy ។ vងេនះប7Pញពី ភិច បេភទឥរ បទ DISCធមD Eតិរបស់អ*ក ែដលEេសចក1 ី @ង រ7រ។
ចូ រេ បaEមួ យឧMហរណ៍ក;<ង រេរWបvប់ពីេហតុផលែដលអ* កកំពុងេធ+ អ+ ីែដលអ* កកំពុងេធ+ េហយេតaZនអ+ ីសំ%ន់ស Zប់អ*កេ8
េពលែដលaE(D)ឥរ បទ គបដណ1ប់,(I)ឥរ បទជះឥទិពលេល,(S)ឥរ បទ9ពនឹងនរ ឬ(C)ឥរ បទអ* កេLរពច•ប់។
ចូ រែចករ| ែលកេ យ ន់ែតេ ចនពីត ម2វ រEក់hក់(ឥឡ2វ ចEទំhប់)ែដលេធ+ េ យអ* កេ 3 ត@រមS ណ៍េលែផ* កនីមួយៗ។
េតចំនុចDISCរបស់អ*កេ8ក;<ងកំ រត១ឬ២?ដូ េច* ះេហយ រមD ណ៍និងត ម2វ ររបស់អ*កផq<យL*ពីអ*កែដលZន ភិចេ8កំ រត៥និង៦
ក;<ងែផ* កេ ះ។
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%ង បេភទឥរ
បេភទឥរ

បទDISCស $ប់SampleReport

បទស មប់ខ! "នរបស់អ*កចងX<លប7Pញgអ* កេ បឥរ

បទIC ក;<ងជំេ រ =សរបស់អ*ក រ រ ។

បេភទឥរ បទធមD Eតិរបស់អ*កប7Pញgអ* កេ បឥរ បទD។
vង បេភទឥរ បទស មបខB Cនរបស់អ*កប7Pញេ8%ងេឆ+ ងៃដ។aគឺE រយល់ដឹងពីឥ រ បទរបស់អ*កែដលអ* កគិតgអ* កគួ រ
ែតេ ប ស់ក;<ង រេF1ត រមD ណ៍ែដលអ* ក នេ ជសេរ =ស( រ7រ,សងn មឬ គu 5រ)។ vងេនះនឹងF&ស់ប‡រេ8េពលែដលអ*
K
កF&ស់ប‡រK
តួ ទីនិង56ន9ព។
vេ8%ង51ំៃដគឺEរ បេភទឥរ បទធមS ;តិរបស់អ*កេហយaប7Pញពីកំ រតៃនឥរ បទៃន រគិតរបស់អ*ក
និង រជុំរុញទឹកចិត1របស់អ*ក។EញឹកញយaE រចងX<លប7Pញែដល បេសរពីខB Cនអ* ក ៉ ងពិត កដនិង knee
jerkរបស់អ*កែដលE
ឥរ បទៃន រគិតរបស់អ*ក។េនះគឺEរេបWបែដលេធ+ េ8េពលែដលអ* កZន មD ណ៍gZនFសុខ9ពេ8ក;<ងបរ56នផG ះរបស់អ*ក
េហយអ* កមិនកំពុងេធ+ េ យjប់ចិត1េ ះេទ។aក៏ប7Pញផងែដលនូ វអ+ ីែដលេកតេឡងេ8ក;<ង56ន9ព នតឹង។ vងេនះZន9
ពថិតេថរេMះបីEេ8ក;<ងបរ56ន9ពេផYងL*ក៏េVយ។
បេភទឥរ

បទស មបខ! "ន

%ងទី១

បេភទឥរ

បទធមS ;តិ

%ងទី២

= Natural Behavioral Style
= Adapted Behavioral Style

Pattern: IC
(3625)
Focus: រ រ

Pattern: D
(5323)

េ បសិនេបរ M ំងពីរ សេដWងL*aZនន័យgអ* កƒក់ដូចEេ បឥរ បទធមD EតិដូចL*របស់អ*កេ8ក;<ងបរ56នេ ះ។ បសិ
េបឥរ បទស មប់ខB Cនរបស់អ*កខុសពី បេភទឥរ បទធមD Eតិរបស់អ*ក
a បែហលEប`
1 លេ យZន9ព នតឹង បសិនេបេធ+
ដូ ចេច* ះយូៗេ#។ប G ប់មកអ* កនឹងេ បឥរ បទែដលមិនេធ+ េ យអ* ក7យ សu លនិង មែបបធមD Eតិេ ះេទ។
តួ រេលខM ំងបួ ន(េ8%ងេ ម ប)តំ`ងេ យតួ រេលខក;<ងេលខេរWង បេភទឥរ បទDISCនិងប•žរ9ពសំ%ន់េលទំព័រWord
Sketch។
េ8េល vងគឺE9ពខ… ស់ឬក៏Mបនីមួយៗៃនចំនុច D, I, S, C។ឥរ បទៃន រជំរុញទឹកចិត1ែដលអ* ក ត2វ រ ន់ែតេ ចន
ឬ ន់ែតតិច
ប៉ះ@ល់ដល់លទផលៃន រ7ររបស់អ*កនិងែផ* កេផYងេទWតជុំ វញអ* ក។
េ8េពលែដលអ* កដឹង
អ* ក ចេធ+ រF&ស់ប‡រK បេភទឥរ បទរបស់អ*ក។េតអ* ក ចF&ស់ប‡រK នេទ?E រពិត`ស់អ*កេធ+ avល់ៃថ—
ែផy កេ#េល56ន9ពរបស់អ*ក។េMះបីE ៉ ង`ក៏េVយឥរ បទអចិៃwន1 ចF&ស់ប‡រK នេ8េពលែដលអ* កដឹងនិងអនុវត1 ន៍ប៉ុ
េ`
˜ ះ។ រេរWននិងអនុវត1 ន៍ រេ ប ស់ Behavioral Adaptability Chartsេ8ក;<ងរ យ រណ៍េនះេដម ីទទួ ល ន របត់ែបន
ឥរ បទ។ស Zប់សំនួរឬ របង+ ឹកFGល់ខB Cនបែន6 មសូ មទំ ក់ទំនង់អ*ក បឹក{របស់អ*ក។
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របefgលទំ4ក់ទំនង បេភទឥរ

បទ DISCcំង១២

ស Zប់ រយល់ដឹងេពញេលញពី បេភទៃនឥរ បទM ំងមូ លៃនមនុសYZ*ក់បែន6 ម អ* ក ចប7PញពីរេបWបែដល
ក 1 បេភទឥរ បទDISCM ំងបួ នMក់ទង់L*េដម ីេ យZនឥរ បទM ំង១២។
ក ,មមួ យៃនឥរ បទFGល់ខB CនM ំង១២ ចប7Pញ នេ8េពលែដលេយងេ ប•បេធWបក 1 មូ VUនDISCM ំងបួ នE
មួ យអ* កដៃទ។មនុសYZ*ក់ៗនឹងប7Pញក 1 M ំងេនះមួ យចំនួន%&ំងEងអ* កេផYងេទWត។
ក 1 Mង
ំ ១២ ត2វ នេរWបេរWងេឡងE រពិពណ៍
៉ ងEក់hក់េដម ីជួយអ* កេធ+ រMក់ទង់ ៉ ង5មI‘ Eមួ យក
1 ៃនឥរ បទពិេសសមួ យ។សមត6 9ពក;<ង រប7Pញនិងaស់ែវងអន1 កមD ែដលMក់ទងៃនក 1 Mង
ំ ១២តំ`ង
េ យ9ព បេសរេឡង ៉ ង%&ំងេ8ក;<ង រេ បនិង រអនុវត1 ន៍ៃនDISCក;<ង រយល់ពីឥ រ បទេ8កែន& ងេធ+ រ
របស់មនុសYZ*ក់។
ំងតង់សុីេតគឺE រaស់ែវងមួ យៃន រឧបត6 មPែដលMក់ទងនឹងក 1 ពិេសសរបស់ឥ រ បទធមD Eតិែដល ចេមល
េឃញ នរបស់មនុសYZ*ក់ែដលប7Pញក;<ង56ន9ពEេ ចនEញឹកញយ។ក មិត ំងតង់សុីេតM ំង ំjប់ពីMប
(អវត1 Zនក;<ង56ន9ពEេ ចន)រហូ តដល់ខ…ស់(ប7Pញ ៉ ងច•ស់hស់ក;<ង56ន9ព9គេ ចន)។
រប7Pញពីឥ រ បទរ ួមបIJល
K L*តំ`ងេ យ រអភិវឌlន៍ែដលជួ យេ យZន រយល់ដឹងMង
ំ ស ,ងពីឥ រ បទរប
ស់មនុសY។
ពួ កេយង ចaស់ែវង9ព%&ំងៃនក 1 មួ យក;<ង បេភទៃនឥរ បទM ំងមូ លរបស់មនុសYZ*ក់េVយ
ប7Pញ ំងតង់សុីេត។ ំងតង់សុីេតគឺE រaស់ែវងមួ យៃន រឧបត6 មPែដលMក់ទងនឹងក 1 ពិេសសរបស់ឥ រ បទធ
មD Eតិែដល ចេមលេឃញ នរបស់មនុសYZ*ក់ែដលប7Pញក;<ង56ន9ពEេ ចនEញឹកញយ។
ក មិត ំងតង់សុីេតM ំង ំjប់ពីMប(អវត1 Zនក;<ង56ន9ពEេ ចន)រហូ តដល់ខ…ស់(ប7Pញ ៉ ងច•ស់hស់ក;<ង56
ន9ព9គេ ចន)។ រប7Pញពីឥ រ បទរ ួមបIJល
K L*តំ`ងេ យ រអភិវឌlន៍ែដលជួ យេ យZន រយល់
ដឹងM ំង ស ,ងពីឥ រ បទរបស់មនុសY។
ពួ កេយងេស* េ យអ* កបែន6 ម រប7PញថD ីែដលZនឥទិពលេនះេ#ក;<ងឧបករណ៍របស់អ*កេហយេ បaក;<ង រជួ យអ* ក
ក;<ង រយល់ពីេហតុផលនិងពីរេបWបក;<ង រេរWបឥរ បទរបស់Lត់ ពមMង
ំ Mក់ទងEមួ យ
អ* កដៃទក;<ងជី វតរបស់Lត់។បI‚ ីៃនទំ ក់ទំនងDISCM ំង១២ប7PញពីរេបWបែដលឥរ បទDISCដំបូងM ំង៤រ ួមបIJល
K
L*និងេធ+ រEមួ យL*េដម ីបេងo តឥរ បទសងn មែដលអ* កដៃទេមលេឃញនិងZនបទពិេ5ធន៏។ បែវងៃនរ ពណ៍
េ¢Dប7Pញពីឥទិពល
ែដលMក់ទងនឹងក 1 DISCក;<ង បេភទឥរ បទM ំងមូ ល។
បអប់ពណ៍េខ5វប7PញពីលំVប់ពិនq<M ំងអស់ក;<ងចំនួនទូ េ#ស Zប់ រប7Pញឥរ បទនីមួយៗ។ ពិនq<@ក់ក`
1 ល
%ងេ មគឺEពិនq<មធSម(ជួ របI£រ)េហយ@ក់ក`
1 លេទWតេ8%ងេល។ មិនដូ ចមធSម9គេទ ពិនq<មធSមនឹងមិនែតងែត
ប7PញកំhតេសD L*M ំងសង%ងេទ។
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1. The Self-Determination Behavior (D/S) [ខ€ ស់មធ/ម]
“រេបWបែដលេF1ត រមD ណ៍Vច់%ត់េលលទផលេពលបចJ<ប ន* របស់បុគnលZ*ក់េនះ ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយក មិតៃន រអត់ធDត់រប
ស់Lត់” ។ ឥរ បតៃន រេប1 E™ចិត1aស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃនឥរ បទែដលប7Pញពីលទផល
បចJ<ប ន* ែដលVច់%ត់និងេVយFGល់ ត2វ នជះឥទិពលេVយក មិតៃន រអត់ធDត់និងេល ”នែដលេពញចិត1មួយ។កំ រតពិនq<ខ…ស់ប7Pញពី
9ពេពញចិត1េលេល ”នៃន រត មង់ទិសបចJ<ប ន* ន់ែតេ ចនែដលEគន& ិះក;<ង រេធ+ សកមD 9ពែដលសេ មចេLលេ–និងលទផលមធSម
ខណៈែដលកំ រតពិនq<Mបប7Pញេល ”នែដលZនេស6 រ9ពនិងមិនសូ វ បœប់ែដល កេ5កយក រពិjរណែដល ប ,ង បយ័ត*និងZនគំេvងទុ
កEមុនៃនផលវ កEមុនក;<ង រេធ+ សកមD 9ព។

2. ឥរ

បទ តង់ៗ(D/I) [ខ€ ស់មធ/ម]

“រេបWបៃន រេF1ត រមD ណ៍េលលទផលបចJ<ប ន* និង9ពZនអំ`ចរបស់បុគoលZ*ក់េនះ ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយមហិច¥
ត់ក;<ង រសន} ទំ ក់ទំនងនិងផ{9žប់Eមួ យអ* កដៃទ” ។
ឥរ បទេVយFGល់aស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃនរច បទៃន រទំ ក់ទំនងែដលប7Pញពីលទផល
ែដលVច់%ត់និងេVយFGល់ ត2វ នជះឥទិពលេVយមហិច¥ ក;<ង របេងo តទំ ក់ទំនងនិងMក់ទងEមួ យអ* កដៃទ។
កំ រតពិនq<ខ…ស់នឹងប7Pញពី រសD ័ គចិត1ក;<ង របេងo តនិង រ@រ រលំ កេហយសូ ម ីែត រសេ មចចិត1
ែដលLDន រLំ ទក៏េVយខណៈែដលកំ រតពិនq<Mបនឹងប7Pញពីទំេ រេ# រែស+ ងរកទំ ក់ទំនងសងn ម
ដំេ`ះ 5យែដលZន រLំ ទនិងសម សប។

របស់L

3. The Individualistic Behavior (D/C) [ខ€ ស់មធ/ម]
“រេបWបែដល9ពVច់%ត់របស់បុគnលZ*ក់េនះ ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយមហិច¥ ចង់ ន9ព តឹម ត2វ រវ9គនិងរច សម… ័ន”
។ ឥរ បទឯកo ត1 និយមaស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃន9ពេVយFGល់
9ព តឹម ត2វនិង រេF1ត រមD ណ៍េលលទផលេពលបចJ<ប ន* ត2វ នជះឥទិពលេVយត ម2វ រក;<ង រ មVននូ វរច សម… ័នែដល នេរW
បចំរ ួចនិងេLល រណ៍ែន ំនីតិ វធី ៉ ងច•ស់hស់របស់Lត់ខណៈែដលកំពុងបន1 េLលេ–។
កំ រតពិនq<ខ…ស់ƒក់ដូចEមិន ត2វ េនះជំMស់េVយប•PvំងសG ះ`មួ យឬេLលនេ
យែដល ន
េរWបចំរ ួច Eពិេសស បសិនេបពួ កេយង ត2វ នដឹងgនឹងប៉ះ@ល់ដល់លទផលប G ន់ខណៈែដល
កំ រតពិនq<Mបនឹងអនុេ Lះ ៉ ង%&ំងនិង រយល់ ពម ៉ ងច•ស់hស់ ពមM ំងមិនលះបង់ក;<ង េរWបចំ
រច សម… ័ន ច•ប់ េLលនេ
យនិងនីតិ វធី។

4. The Precision Behavior (C/S) [ក មិតមធ/ម]
រេបWបែដលបុគoលZ*ក់េនះ ត2វ រស Zប់9ព តឹម ត2វ 9ពច•ស់hស់និងេ Lង រ ត2វ
នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយមហិច¥
Zប់េប រLំ ទ ក ,មនិង រស ម ,ះស មu ល”។
ឥរ បទែដលEក់hក់aស់ែវងរេបWបែដលកZ&ំងៃនត ម2វ របស់បុគnលេនះស Zប់រច សម… ័ន 9ព តឹម ត2វ
Zនស`
1 ប់‰*ប់និង9ពេទWងMត់ ត2វ នជះឥទិពលេVយជំƒន រអត់ធDត់
និងក មិតៃន រយកចិត1ទុកVក់របស់ ក ,ម រ7រ។កំ រតពិនq<ខ…ស់ប7Pញពីមហិច¥ ក;<ង បតិបត1 ិ រLំ ទបរ56នែដល“បvជ័យ”
េVយទិន*័យ តឹម ត2វនិង មរយៈ រ បតិបត1 ិ រខណៈែដលកំ រតពិនq<Mបេស* េ យZន ររ =កចេ មនក;<ងេល ”នមួ យេថរ រLំ ទ%&ំង%&
រពិjរ`និង រស ម ,ះស មu ល
ស Zប់ទិសេ–រ ួមL*របស់ ក ,ម រ7រ។
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5. The Vitality Behavior (I/S) [ក មិតមធ/ម]
“រេបWបែដលបុគnលZ*ក់េនះេF1ត រមD ណ៍9ពរ =កvយ ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយេល ”នៃន រេពញចិត1និងក មិតៃនសមD 9ព”។
ឥរ បទៃន9ពេក& •វ & aស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃនមហិច¥ ក;<ង រត9žប់ទំ ក់ទំនងរបស់បុគnលZ*ក់េនះ ត2វ នជះឥទិពលេV
យក មិតៃន9ពប G ប់ េល ”នៃន រេពញចិត1និងក មិតៃនសមD 9ពរបស់Lត់ ។ កំ រតពិនq<ខ…ស់ឆB<ះប•‚ំងពីgមពលខ… ស់
រZនេសរ =9ព ទំនុកចិត1និងរច បទៃន រជុំរញ
ុ ទឹកចិត1
ែដលƒក់ដូចE កេ5កយករេបWបគិតនិងគំនិតថD ីខណៈែដលកំ រតពិនq<MបឆB<ះប•‚ំងពីគំនិតនិង រែថ
រក{រេ8េពលែដលពិនិតSM ំង@កSសម1 ីនិង រ ប ពឹត1ខណៈចំនុច`មួ យF&ស់ប‡រEលំ
K
Vន់េ# ន់ទិសេ–និងេLលេ–ែដល នកំ
ណត់។

6. The Team Support Behavior (C/I) [ក មិតមធ/ម]
“រេបWបែដលបុគoលZ*ក់េនះ ត2វ រស Zប់9ព តឹម ត2វ9ពច•ស់hស់និងនិតិ វធី%ងេ ម
ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយមហិច¥ ស Zប់ រMក់ទងសងn មនិង រជួ យេធ+ រ7រL*េ#វញេ#មករបស់Lត់”
។ឥរ បទLំ ទ ក ,ម រ7រaស់ែវងរេបWបែដលកZ&ំងៃនមហិច¥ របស់បុគnលេនះស Zប់9ព តឹម ត2វ
រច សម… ័នច•ប់និងស1 ង់V ត2វ នជះឥទិពលេVយកZ&ំងៃនេសចក1 ីចង់ ន
របស់Lត់ក;<ង រជួ យL*េ#វញេ#មក ជុំរុញនិងស ម ,ះស មu លEមួ យអ* កដៃទ។
កំ រតពិនq<ខ…ស់ប7Pញពី រពឹងែផy កេលរច សម… ័ន 9ពសមេហតុផល រពិតនិង របេងo តទិន*័យ
នីតិ វធីនិងពិធី រខណៈែដលកំ រតពិនq<Mនប7Pញពី រចូ លរ ួមសងn ម រជុំរុញនិងរច បទ
ៃន រទំ ក់ទំនង ៉ ងសមរមSEមួ យ រេF1យ រមD ណ៍តិចតួ ចេ#េល របេងo តពិធី រ។

7. The Self-Assured Behavior (I/C) [ក មិតមធ/ម]
“រេបWបបុគnលEមនុសYZនទំេ ររ ួសvយនិងZនទំនុកចិត1ខB Cនឯង ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយត ម2វ រនូ វ9ព តឹម ត2វនិងរច
សម… ័នរបស់Lត់”។
ឥរ បទក;<ង រ‰ េលខB Cនឯងaស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃនមនុសYរ ួសvយនិងមហិច¥ របស់បុគnលZ*ក់េនះេលទំ ក់ទំនងFGល់ខB C
នEមួ យអ* កដៃទ ត2វ នជះឥទិពលេVយត ម2វ ររច សម… ័ន
9ពសមy ិតនិងភស‡< ងែដលZន9ព តឹម ត2វរបស់Lត់ក;<ង រេធ+ សកមD 9ព។
កំ រតពិនq<ខ…ស់េពលខ& ះ ចេធ+ េ យ•នេ#ដល់េលសពី រZនទំនុកចិត1Eមួ យនិង រសD ័ គចិត1ក;<ង រែកៃច* និងេធ+ សកមD 9ព បក
បេVយឆនG ះនិង រេធ+ ែផន រ ៉ ងហD ត់ចត់ខណៈែដលកំ រតពិនq<Mបប7Pញពី
រ ប ,ង បយ័ត*និង វធី5wស1 ែដលZនមនសិ ែដលែស+ ងរក រេធ+ សកមD 9ពែដលLំ ទេVយយុទ
5wស1 ែដល ចេជeទុកចិត1 ន ទិន*័យែដល ចទុកចិត1 ននិង រទទួ ល នេEគជ័យកន& ងមក។

8. The People Interaction Behavior (S/I) [ក មិតមធ/ម]
“រេបWបែដលបុគoលZ*ក់េនះ ត2វ រេល ”នេថរមួ យនិង រហ+ ឹកƒត់9ពអត់ធDត់ ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយមហិច¥ ក;<ង រMក់ទ
ង់និង រជុំរុញទំ ក់ទំនងសងn ម”។
ឥរ បទក;<ង រជួ យអ* កដៃទaស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃនក មិត រអត់ធDត់និងក មិតៃនសមD ក9ពែដលចូ លចិត1របស់បុគoលZ*ក់
េនះ ត2វ នជះឥទិពលេVយកZ&ំងៃន9ពសប•យរ =កvយនិងមហិច¥ ក;<ងទំ ក់ទំនងសងn មនិងស ម ,ះស មu លEមួ យអ* កដៃទរបស់L
ត់។
កំ រតពិនq<ខ…ស់នឹងប7Pញពីដំេ`ះ 5យ រែថM ំនិង រពិjរ`រ ៉ ងលy េ8េពលែដលេរWបចំ@កSនិង រ ប ពឹត1ែដលZនផលប៉ះ@
ល់ដល់អ*កដៃទខណៈែដលកំ រតពិនq<Mបនឹងប7Pញg រZនេសរ =9ពនិងជំេនeែដលZនទំនុកចិត19គេ ចន បសិនេប56ន9ពទំ
ក់ទំនងសងn មM ំងអស់មិន ចេVះ 5យ ន ៉ ងេលeនេទ។

9. The Persistence Behavior (S/C) [ក មិតមធ/ម]
“រេបWបែដលត ម2វ រៃនេល ”ននិង រអត់ធDត់ ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយត ម2វ រ9ព តឹម ត2វ
9ពEhក់និងែផន ររបស់បុគnលZ*ក់េនះ”។ ឥរ បទក;<ង រតស៊ូ រaស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃន9ពអត់ធDត់
ក មិតៃនសកមD 9ពនិង
រLំ ទ ក ,មរបស់បុគnលZ*ក់េនះ ត2វ នជះឥទិពលេVយត ម2វ ររបស់Lត់ស Zប់9ព តឹម ត2វ 9ពេទWងMត់និងរច សម… ័ន។
កំ រតពិនq<ខ…ស់ឆB<ះប•‚ំងពី រសងo ត់ធ—ន់េល រLំ ទ ក ,មគំេvងនិង រខិតខំ បឹងែ បងរបស់ ក ,មខណៈែដលកំ រតពិនq<MបឆB<ះប•‚ំងពីត
ម2វ រក;<ង រ មVនេLលនេ
យែដល នកំណត់រ ួចនិងនីតិ វធីេMះបីEaMមMេ យZន រ ប`ំងេ#និងទិសេ–របស់
ក ,មែដល បែហលE ត2វ នLំ ទេ យZនសកមD
9ពែដលេធ+ េ យF&ស់ប‡រឬសកមD
K
9ពែដលZនេ Lះg*ក់ ៉ ងខ… ស់ ។
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10. The Rules vs. Results Behavior (C/D) [cបមធ/ម]
រេបWបែដលបុគoលZ*ក់េនះ ត2វ រស Zប9ព តឹម ត2វ9ពច•ស់hស់និង រែណ ំ ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយត ម2វ រលទផល9&ម
ៗរបស់Lត់”។ច•ប់និងលទផលៃន
ឥរ បទaស់ែវងពីរេបWបៃនកZ&ំងៃនត ម2វ ររបស់បុគoលZ*ក់េនះក;<ង រ មVន ៉ ងEក់hក់នូវ របេងo តេឡងនូ វរច សម… ័ននិង
េLល រណ៍ែណ ំនីតិ វធី ស1 ង់Vនិងេលខកូ ដ
ត2វ នជះឥទិពលេVយសមD ក9ពេVយFGល់(លទផលេពលឥឡ2វ)ែដលទទួ ល នសមិទិកមD ប G ន់។កំ រតពិនq<ខ…ស់ប7Pញgត ម2វ រខ… ស់ក;<
ង របន1 េLលេ–Eមួ យ រែណ ំនិង រពឹងែផy កេ8េពលែដលបេងo តរច សម… ័ន ច•ប់ពីធី ររបស់ ក ,មហ៊ុននិងេLលនេ
យ
ខណៈែដលកំ រតពិនq<Mបេស* េ យZន រេF1ត រមD ណ៏FGល់ៗ 9&មៗ(លទផលេពលឥឡ2វ)
ែដលaƒក់ដូចELDន រប7yក់េVយបេងo តពីធី រនីតិ វធីនិងេLលនេ
យេ ះេទ។

11. The Sociable Behavior (I/D) [cបមធ/ម]
“រេបWបៃនត ម2វ ររបស់បុគnលZ*ក់េនះស Zប់ទំ ក់ទំនងសងn ម ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយ9ព
Vច់%ត់និងមហិច¥ ស Zប់លទផល9&មៗរបស់Lត់”។
ឥរ បទក;<ងសងn មaស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃនចូ លចិត1ទំ ក់ទំនងសងn មែដលស* ិទ5*លនិងទំ ក់
ទំនងមនុសYរបស់បុគnលZ*ក់េនះ ត2វ នជះឥទិពលេVយត ម2វ រលទផល9&មៗរបស់Lត់។
កំ រតពិនq<ខ…ស់ឆB<ះប•‚ំងពី រសងn ត់េល រែស+ ងរក រក5ងនិង ទ ទង់ទំ ក់ទំនងFGល់ខB Cនខណៈែដល
កំ រតពិនq<MបឆB<ះប•‚ំងពី រេF1ត រមD ណ៍េលលទបចJ<ប ន* ៃន រ បកួ ត បែជង ន់ែត%&ំងEមួ យនិង រខិតខំ បឹងែ បងតិចតួ ចេល
ស ម ,ះស មu លនិងបេងo តទំ ក់ទំនង។

រ

12. The Accommodation Behavior (S/D) [cបមធ/ម]
“រេបWបែដលបុគoលZ*ក់េនះ ត2វ រ បតិបត1 ិក;<ង9ពអត់ធDត់ក;<ងេល ”នមួ យេថរនិងក;<ងកំ រតធមD មួ យ ត2វ នទទួ លផលប៉ះ@ល់េVយត
ម2វ ររបស់ពួកេគស Zប់លទផល9&មៗមួ យ”។
ឥរ បទៃន រស ម ,ះស មu លaស់ែវងពីរេបWបែដលកZ&ំងៃនក មិត9ពអត់ធDត់និងក មិតៃន
សកមD 9ពរបស់បុគnលZ*ក់េនះ ត2វ នជះឥទិពលេVយកZ&ំងៃនមហិច¥ ក;<ង រដឹក ំ
គប់ គងនិង រេF1ត រមD ណ៍េលសកមD 9ពេVយFGល់េ#េលដំេ`ះ 5យនិងលទផល9&មៗ។
កំ រតពិនq<ខ…ស់ប7Pញពី រសD ័ គចិត1ក;<ង រពិjរ`រ រស ម ,ះស មu លនិង រជួ យផ1 ល់ដំេ`ះ
5យេផYងេទWតនិងគំនិតខណៈែដលកំ រតពិនq<Mបប7Pញgឧបនិស័Yយេធ+ េ យZន រពិ កក;<ង រសេ មចចិត1Zន រLំ ទ ៉ ងតឹង
រង̈និង រ@ពួ កេគ ៉ ង%&ំងេVយ រេF1ត រមD ណ៍ ៉ ង%&ំងេល រសេ មចលទផលមធSម ពមM ំងសេ មចេLលេ–ែដល នកំណត់។
រពន/ល់ពីក មិតពន™7–ក មិត DISC StyleគឺE រaស់ែវងពីរេបWបែដលអ* កប7Pញពីឥ រ បទEក់hក់
េ8េពលែដល
ស័យMក់ទងនិងទំ ក់ទំនងEមួ យអ* កដៃទក;<ង56ន9ព9គេ ចន។
•ក មិតMប-ក មិតពិនq<Mបប7Pញgអវត1 Zនៃនឥរ បទេនះក;<ង56ន9ព9គេ ចន។
•MបមធSម-ក មិតពិនq<MបមធSមគឺEឥរ បទែដល ចេកតZនេពលខ& ះក;<ង56ប9ពខ& ះប៉ុេ`
˜ ះ។
•ក មិតមធSម-ក មិតពិនq<មធSមមិនែមនZនន័យgធមD េ ះេទ។ក មិតមធSមZនន័យgឥរ បទ ច
បតែបន ននិង ចឬក៏មិន ចEមូ លVUនែដល ចអេងo ត នេ8េពលែដលZន រMមMរក;<ង56ន
9ពEក់hក់`មួ យ។
•ខ… ស់មធSម-ក មិតពិនq<ខ…ស់មធSមEញឹកœប់ ចសេងo ត នេ8ក;<ង56ន9ពមួ យEេ ចន។
•ក មិតខ… ស់-ក មិតពិនq<ខ…ស់គឺE រសេងo ត ន ៉ ងច•ស់hស់ ប7PញEញឹកœប់និង ត2វ នេឃញ
ក;<ង56ន9ព9គេ ចន។

Copyright © 2020 A24x7.
All rights reserved.
Company Name Here 206-400-6647 www.YourWebsite.com

21

DISC Self
REPORT FOR Sample Report - IC/D STYLE

របFPញលំ4ឥ
ំ រ

បទ

BPVZន vងឥរ បទ ំបី។ vងនីមួយៗប7Pញពី ររ ួមបIJល
K L*ៃនលក? ណៈ កប កិ រ េផYងL*។ រេរWបvប់
េសរៗប7PញពីរេបWបែដលអ* កដៃទេមលេVយខB Cនឯងេលរច បទរបស់អ*កEធមD ។ែផន រេល រប7Pញ
ចំនុចសំ%ន់ែដលEក 1 មួ យ(DISC)ៃនរច បទរបស់អ*កនឹង គប់ គងេលក 1 បីេផYងេទWត។េ8េពលែដលអ* កេដរេ#
ចំក`
1 លៃនចំនុចសំ%ន់ទីពរេហយលក? ណៈM ំងបីរ ួមបIJល
K L*Eយgេហតុក;<ង រេធ+ េ យក មិតៃន រេរWបvប់ពីររ
ច បទរបស់អ*កតិចេឡងក;<ង vងឥរ បទEក់hក់មួយ។

រពន/ល់ពីពិន™7
D = ឥរ បទ កមដណ3ប់: រេបWបែដលអ* កេVះ 5យប•P។
I = ឥរ បទជៈឥទិពលេល: រេបWបែដលអ* កេVះ 5យEមួ យអ* កដៃទ។
S = ឥរ បទOពនឹងនរ: រេបWបែដលអ* កេVះ 5យEមួ យក មិតសកមD 9ពរបស់អ*ក។
C = ឥរ បទេWរពច\ប់: រេបWបែដលអ* កេVះ 5យEមួ យច•ប់របស់ ក ,មហ៊ុនក៏ដូចE
រេF1តេ#េល9ពលមy ិត 9ព តឹម ត2វនិង9ពEក់hក់។

រែផbកេ:េលទិន)័យ
រពិតនិង រវOគ។ រេជ›ទុកចិត3ែដ
ល$នOព តឹម តHវនិង;ក់œក់ក67ងត
ៃម> ៃន
រច4សម€ ន
័
ស3ងKនិង មលំKប់។ចូ រេមលពីតៃម>
ៃនច\ប់។

$នសមតN Oព រវOគ រេរ5បចំ រពិត
រយល់ដឹងពីផលវ កៃនសកមS Oពរបស់
Wត់
រអនុវត3 នន
៍ ិង រៃច) បឌិត។
OពKច់=ត់ រេ 3 តេ:េលលទផល
រសេ មចចិត3•ប់រហ័ស
នឹងែស9ងរក រ បឈម
@ច; របងD ំនិង
រWSន រអំណត់
មហិចŸ ក67ង រដឹក4ំ។

តុល/Oពន&ទិន)័យៃនគុណតៃម> &O
ពបុិន បសព9
រយកចិត3ទុកKក់េ:េលច\ប់។©នឹ
ង; រេ 3 ត
េ:េលេWលេ¬
រមិនចូ លចិត3 រយល់ ចលំនិងOព
មិនច\ស់œស់

Oពអត់ធSត់ ៉ ង=>ង
ំ &គុណ
បេ ជន៍ៃនOពអត់ធSតន
់ ិងរ
ច4សម€ ន
័ ។មិនែមន; រ បថុ
យ ប£ន
ចូ លចិត3 បតិបត3 េសNរOព
េលª«ន។

= បេភទឥរ

បទធមS ;តិ

= បេភទឥរ

បទស មបខ! "ន

cំងOពKច=ត់និង របef7ះបefgល
ទំនង; កេMបយកគំនិតថSី
;ញឹក ប់;អ) ក > ស់ប¡រនិ
g ង
;អ) កKស់េត›ន
@ច; រចំ¢យ£មពលខ€ សន
់ ិង រ បឹង
ែ បងចូ លរ ួម។

ចំ¢យ& របef7ះបefgល
រត មង់ទិសមនុសL
រេមល ៉ ងសុទិដ¦ន
ិ ិយម
ជំ4ញទំ4ក់ទន
ំ ង
៉ ង=>ង
ំ
ចូ លចិត3$នOពខុសែប> កក67ងៃថ§របស់
Wំ ទ&បef7ះបefgល េរ5បចំ ក Aម នលb
បេងV តឆនៈលb
&ផ3លេ់ ស©កមS ដល់អតិថជ
ិ ន នលb។
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ែផ)កទី២ .ក/សុំៃនរច4បថDISC
រយល់ពីរច បទៃនឥរ បទរបស់អ*កគឺEជំƒន់ដំបូងក;<ង រេលកកំពស់ទំ ក់ទំនង។ចំេនះដឹងក;<ង
ពិភពេhកមិនេ ចនេទ បសិនេបអ* កមិនដឹងពីរេបWបក;<ង រេ បaក;<ង56ន9ពជី វតEក់ែស1 ង។aគឺEអ+ ីែដលេ8ស
ល់ក;<ងរ យ រណ៏េនះ។
េដម ីjប់េផ1 មេ បgមពលរបស់រច បទៃនឥរ បទអ* កក៏ ត2វដឹងពីរេបWបក;<ង រេ ប ស់ពត៍ZនEមួ យមនុសY

ែផ)កៃន.ក/សុំេនះរ ួម$ន DISCstylescំងបួ ន:
ទិដU9ពទូ េ#ៃនមូ លVUនDISCstylesM ំងបួ ន
រេបWបក;<ង រចងX<លប7Pញពីឥ រ បទរបស់មនុសYZ*ក់
អ+ ីេ#E រស មប់ខB Cនៃនឥរ បទ។
រេបWបៃន រF&ស់ប‡រច
K
បទរបស់អ*ក
9ព នតឹងក;<ងចំេ មរច បថ
រេបWបស មបេ#និងរច បថៃនឥរ បទេផYងៗ
និង56ន9ពែដល។ចូ រjំgមនុសYចង់េ
មិនែមន បេភទឥរ បទរបស់អ*កេទ។

យេគaតំៃលLត់

មរយៈ បេភទឥរ

បទរបស់Lត់

ែផ* កេនះនិងជួ យអ* កក;<ង រយល់ពីរេបWបZនទំ ក់ទំនងនិង56ន9ព ន់ែតZន បសិទ9ព។ទំ ក់ទំនងលy ច
ទទួ ល នអ+ ី ន់ែត បេសរេហយទំ ក់ទំនង បឈម ចេធ+ លy ។
ប G ប់ពីរ|លឹកពត៍Zនេឡងវញ ចូ រេ ជសេរ =សទំ ក់ទំនងែដលអ+ ីៗមិនMន់េ# ៉ ងរលូ នដូ ចអ+ ី
ែដលអ* កចង់ ន។េធ+ រេប1 E™ចិត1 ៉ ងេƒច`ស់េឆ& •តេពលក;<ង រទទួ ល ន រយល់ដឹងពីរច បទៃនឥរ បទ
របស់ អ* កដៃទនិងយកជំƒន់ពីរបីក;<ង រស មបក;<ង របេងo នទំ ក់ទំនង។េនះគឺE វធីក;<ង រេធ+ aៈ
.ចងX<លប7Pញពីរច បទៃនឥរ បទរបស់អ*កដៃទេVយេ បែផ* ករេប5បក67ង រចង-7លបFPញពីឥ រ បទរបស់ម
នុសL$)ក់។អ* ក ចMយពី បេភទឥរ បទរបស់Lត់េ8ក;<ងែផ)កទិដ¦Oពទូ េ:ៃនមូ លK¦ន បេភទឥរ បទDI
SCcំងបួ ន។ែផ* កអ9 ីេ:; រស មប់ស ម] លៃនឥរ បទផ1 ល់េ យអ* កនូ វ រយល់ដឹងទូ លំទូhយពីអ+ីេ#E
រស មបស មu ល អ+ ីែដលមិនែមនE រស មបស មu លេហយេហតុអ+ី នEaសំ%ន់ស Zប់
ទំ ក់ទំនង់រaងបុគnលនិងបុគnលរបស់អ*ក។

1
2

េ8េពលែដលអ* កដឹងពីរច បទនិងចំណងចំណូលចិត1ស Zប់9ពលមy ិតនិង9ពេបកចំហររបស់Lត់
អ* ក ចេ បរេប5បពី រប®¯ក់Oព តង់និងOពេបកចំហរបស់អ)កេដម ីេរWបចំែផ* កេនះេ8េពលែដលZន
ទំ ក់ទំនងEមួ យមនុសY បេភទេនះ។អ* កនឹង9™ក់េផy ល ៉ ង%&ំងពី9ពខុសL*។

េដម ី ន់ែតយល់ច•ស់ពី9ព នតឹងែដល ចនឹងZនក;<ងទំ ក់ទំនង អ* កេមលែផ* ក9ព នតឹង
ក;<ងចំេ មរច បថេហយបំេពញសន& ឹកកិច‚ រ9ព នតឹងក;<ងចំេ មរច បថ។ ត2វដឹងពី9ពខុសL*ក;<ងចំ
ណង់ចំណូលចិត1 ក;<ងេល ”ននិង9ពEចំបង ពមM ំងែកែ ប ម លៈេទសៈ អ* ក ចេធ+ េ យZន
9ពខុសែប& ក ៉ ងធំក;<ងទំ ក់ទំនងែដលេ@រេពញេ#េVយ9ព នតឹង។

3
4

Eចុងេ យ ែផ* កចុងេ យ រេបWបស មបេ#និងរច បថៃនឥរ បទេផYងៗ នឹងផ1 ល់នូវសំេនរ
េ យអ* កេ8េពលែដលេVះ 5យEមួ យមូ លVUនៃនរច បទMង
ំ បួ ន។
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ទិដ¦Oពទូ េ:ៃនមូ លK¦នDISCstylescំងបួ ន
%ងេ មេនះគឺE vងែដលជួ យអ* កក;<ង រយល់ឥ រ បទខ& ះៗៃនមូ លVUនDISCstylesM ំងបួ ននីមួយៗ
ដូ ចេច* ះេហយអ* ក ចទំ ក់ទំនងEមួ យរច បទនីមួយៗ ន់ែតZន បសិទ9ព។េMះបីEរច បទៃន
ឥរ បទ Lន់ែតE រេរWបvប់ខ&ះៗៃនបុគnលិកលក? ណៈ aពិតEZន បេ ជន៍ក;<ង រអធិប•យអំពី
រេបWបែដលមនុសYZ*ក់បេI‚ ញឥរ បទ ត2វ នដឹងក;<ងខB KនមនុសY សងn មនិង56ន9ព រ7រ។

បេភទ ឥរ បទ
កមដណ3ប់ ខ€ ស់

េលª«ន
@ទិOព
រែស9ងរក
ក$>ង
ំ

ែផ)ក រ ±កចំេ រ ±ន

រភ័យ=>ច
Oពេ²3 កJយ
Oព នតឹង
@ច > យេ:;
របេងV នសន3 ិ
សុខ មរយៈ

©ស់ែវងគុណ
សមªត3 ិ ល់ខ! gន
េKយ

កែន> ងេធ9

រ

បេភទឥរ បទជៈឥទិ
ពលេលខ€ ស់

បេភទឥរ បទនឹ
ងនរខ€ ស់

បេភទឥរ បទេWលរព
ច\ស់ខ€ស់

េលeន/មិនvែរក

េលeន/េVយឯកឯង

យឺត/បងy ន់

យឺត/ZនរេបWប

េLលេ–

មនុសY

ទំ

9រៈកិច‚

ផលិត9ព
រ តu តពិនិតS

រចូ លរ ួម
រទះៃដ

រដU ល
9ពដឹក
អ* ក តu ត

របIJ<ះបIJរK
រេលកទឹកចិត1
រកំ5ន1

ំ

យ

ក់ទំនង
រទទួ លយក

9ព តឹម ត2វ
9ពEក់hក់

រ51ប់
ក ,ម រ7រ
រ មVន

រេធ+ ែផន រ
េរWបចំE បព័ន
រេរWបចំ

ខ+ ះ រអត់ធDត់
ខ+ ល់%+យពីអ*កដ
ៃទ
រ51ប់េខ{យ

មិនយកចិត1ទុកVក់
េល9ពលមy ិត
រយៈេពល រេF1ត
មD ណ៍ខ&ី
រ មVនMប

~ប់អន់ចិត1
jប់េផ1 មេធ+ សកមD
9ពយឺត
ខ+ ះទសYនៈវស័យE
សកល

សុ កិតនិយម
ែដលZន រៃច* បឌិត
ែដលLDនទំនួលខុស
ត2វ

ត2វ នេកងយក
អត6 បេ ជន៍ពី
េលអ* កដៃទ

ត់បង់ រទទួ ល
5nល់របស់សងn ម

F&ស់ប‡រ9
K & មៗ
Sudden changes
អេស6 រ9ព

ររះគន់FGល់ខB Cនៃន
កិច‚ខិតខំ បឹងែ បង
ក;<ង រ7ររបស់ខB Cន

LDន បសិទិ9ព
រvរែរក

រេធ+ ដែដលៗ
9ព5ំœំ

រខ+ ល់%+យ
ខ+ ះ រអត់ធDត់

LDន រេរWបចំ
9ពមិនគប ី

F1ច់ រ
រៃច* បឌិត

និ យប7yប់បណ‡<ះ
ែដលេសG 5Gក់

ែដលមិន រង̈រ ូស
ែដលvែរក

ដកថយ
ែដលរង̈រ ូស

គប់ គង
9ពដឹក ំ

រេលងេសចេ ចន
រអនុម័តពីអ*ក
ដៃទ

មិត19ព
សហ បតិបត1 ិ

ផលប៉ះ@ល់ឬលទ
ផល
រកត់
៉ង
តឹម ត2វនិងផលិត
ផល

រទទួ ល5nល់
រសរេសរ
េសចក1 ីេLរព

ស ,ះ សu លEមួ យអ*
កដៃទ
ជំេ¯ៃន រចូ លរ ួម

9ពEក់hក់
9ព តឹម ត2វ
គុណ9ពៃនលទផល

បសិទិ9ព
រវល់
រច សម… ័ន

រ
ស័យMក់
ទង
រវល់
FGល់ខB Cន

រ ួសvយ
មុខ7រ
FGល់ខB Cន

ផB វK រ
មុខ7រ
រច សម… ័ន
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រេប5បក67ង

រចង-7លបFPញពីឥ រ

បទរបស់មនុសL$)ក់

េតអ* កចងX<លប7Pញពី បេភទឥរ បទM ំងបួ ន ៉ ង~ប់រហ័សនិង តឹម ត2វេដម ីអនិវត1 ន៍ រស មបខB Cន ៉ ងដូ ចេម1
ច? អ* កេធ+ អ+ ីM ំងេនះេVយេF1យ រមD ណ៍េ#េលែផ* កពីរៃនឥរ បទ OពេKយ ល់និង រេបកចំហរ។
ដូ ចេច* ះេដម ីចងX<លប7Pញពី បេភទៃនមនុសYចូ រសួ រសំណួ មទំព័រដូ ច%ងេ ម។
េ8េពលែដលអ* ករ ួមបIJល
K
រថ& ឹងែថ& ងM ំងពីរបIJល
K L* អ* កបេងo ត បេភទឥរ បទ គប់ដណ1ប់ខុសL*
M ំងបួ ននីមួយៗ។បុគnលែដលផ1 ល់ រ រ@រនិងឥរ បទេVយFGល់គឺE បេភទ, េVយFGលនិងេបកចំហរ
គឺE បេភទ បេភទឥរ បទជៈឥទិពលេល, ឥរ បទេបកចំហរនិងេVយមិនFGល់គឺE បេភទ បេភទឥរ បទ
នឹងនររេហយឥរ បទេVយមិនFGល់និង រ@រគឺE បេភទ បេភទឥរ បទេLលរពច•ស់។

រ ូបOពcំងមូ ល
រ.រ
រតំរង់ទិសេ¬

រFរ

េKយមិន ល់
េលª«នយឺត

េKយ ល់
េលª«នេល›ន

OPEN
PEOPLE-ORIENTED
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េរ5បចំ បេភទឥរ

បទរបស់អ)កដៃទ សំនួរែដល$នឥទិពល២

១ េតពួ កេគ;មនុសLេKយ ល់ ឬេKយមិន ល់ក67ងទំ4ក់ទំនងរបស់Wត់?
(9ពេVយFGល់គឺេលខមួ យ។ រព}ករណ៍ៃន បេភទ។ែផ* កេVយFGល់េ8%ង51ំ
ែផ* កមិនFGល់េ8%ងេឆ+ ង)
២ េតពួ កេគ$ន រ រ.រ ឬេបកចំហរក67ងទំ4ក់ទំនងរបស់Wត់?
( រេបកចំហរគឺេលខពីរ។ រព}ករណ៍ៃន បេភទ។ែផ* កេបកចំហរេ8%ងេ ម
ែផ* ក រ@រេ8%ងេល)

េZេពលែដលពួ កេយងបូ កបefgលនិ4)
និ4)
រធមS ;តិcង
ំ ពីរ។
D =បុគnលែដលផ3ល់ឥ រ
I =បុគnលែដល$នឥរ
S =បុគnលែដល$នឥរ
C =បុគnលែដល$នឥរ

រធមS ;តិេ:ក67ងcំងOពេKយ

ល់ឬមិន

ល់;មួ យ

បទ រ.រនិងេKយ ល់បFPញ£; បេភទឥរ បទ គបដណ3ប់ ។
បទេKយ ល់និងេបកចំហរបFPញ£; បេភទឥរ បទជៈឥទិពលេល។
បទែដលេបកចំហរនិងមិន ល់បFPញ£; បេភទឥរ បទនឹងនរ។
បទ រ.រនិងេKយមិន ល់បFPញ£; បេភទឥរ បទេWលរពច\ស់។

ក មិតឥរ បទៃន9ពេVយFGល់ឬមិនFGល់េហយេបកចំហរឬ រ រ@រ ត2វ នប7Pញក;<ង vង។
ែផ* កែដលេMលេ#ែកមៃន រឆB<ះប•‚ំងពីOព ន់ែតលមb ិតេហយែផ* កM ំងេ ះខិត ន់ែតជិតែផ* កក`
1 លឆB<ះប•‚ំ
ងពីOព ន់ែតលមb ិត ៉ ង$នវ´រណ®µណៃនឥរ បទM ំងពីរ។
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េតអ9 ី;

រស មបខ! "នៃនឥរ

បទ?

រស មបខB CនគឺE រសD ័ គចិត1និងសមត6 9ពក;<ង រែកត ម2វ វធី5wស1 និងយុទ5wស1 េVយែផy កេលត ម2វ រEក់h
ក់ៃន56ន9ពឬទំ ក់ទំនងក;<ងេពលEក់hក់មួយ។ aគឺEអ+ ីមួយែដលអនុវត1 េ ចនេ#េលខB Cនអ* ក(គំរ ូររបស់អ*ក
ឥរ បទនិងទZ&ប់)Eងអ* កដៃទ។
LDន បេភទឥរ បទរបស់ន`រZ*ក់Zន រស មប់ខB CនេVយធមD EតិEងអ* កដៃទេទ។ស Zប់56ន9ព`មួ យ
រស មបស មu លយុទ5wស1 ែដល បេភទនីមួយៗ ត2វ រក;<ង របេងo ត រសD ័ គចិត1េផYងL*។ រសេ មចចិត1ក;<ង
រផ1 ល់ រស មបខB CនEក់hក់ ត2វ នេធ+ េឡងពីករណីមួយេ#ករណីមួយEមូ លVUន។អ* ក ចេ ជសេរ =សក;<ង រស ម
បខB CនEមួ យមនុសYZ*ក់ នេហយមិន នស មបខB CនEមួ យអ* កដៃទេទ។អ* ក ចេ ជសេរ =សស មបខB Cន%&ំង
បន1 ិចEមួ យមនុសYZ*កៃថ— េនះេហយស មបខB CនតិចEមួ យបុគnលដែដលេ8ៃថ— ែសy ក។ រស មបខB CនMក់ទងនឹងរេបW
បែដលអ* ក គប់ គងឥរ បទរបស់អ*កFGល់។
អ* កអនុវត1 ន៍ រស មបខB Cន គប់េពលែដលអ* កបន6 យេល ”នស Zប់ បេភទ C ឬ S។ឬក៏អ*កF&ស់ប‡រេលeន
K
បន1 ិចស Zប់ បេភទ D ឬ I ។ aេកតេឡងេ8េពលែដល បេភទ D ឬ Cចំ`យេពលក;<ង របេងo នទំ ក់ទំនង
Eមួ យ បេភទ Sឬ I ឬេ8េពល បេភទ I ឬ SេF1ត រមD ណ៍េល រពិតឬេធ+ េ យ ត2វចំនុចEមួ យ បេភទD ឬ C។
aZនន័យg រស មបស មu លឥរ បទរបស់អ*កFGល់ក;<ង រេធ+ េ យអ* កដៃទZន រមD ណ៍ ន់ែត7យ សu លEមួ
យអ* កនិង56ន9ព។
រស មប់ស មu លមិនែមនZនន័យg រ ប់ បេភទឥរ បទរបស់អ*កដៃទេទ។aZនន័យg រ
ស មបស មu ល9ព តង់ េល ”ន និង ទិ9ពក;<ងទិសេ–ៃន រេពញចិត1របស់អ*កដៃទខណៈែដលរក{
អត1 ស•‘ណFGល់ខB Cនរបស់អ*ក។
រស មបខB Cនសំ%ន់ស Zប់ទំ ក់ទំនងដ៏េEគជ័យM ំងអស់។មនុសYEញឹកញយេរ =សយក បេភទឥរ បទេផYងL*ក;<
ងជី វតដ៏លyរបស់Lត់EងLត់េធ+ ក;<ងជី វតសងn មនិងជី វតFGល់ខB Cនរបស់Lត់។ពួ កេយងƒក់ដូចEZន រស មបខB Cន
េ ចនេ8កែន& ង រ7រEមួ យមនុសYែដលេយង5nល់តិច។ពួ កេយងƒក់ដូចEZន រស មបខB Cនតិចេ8ផG ះEមួ យ
មនុសYែដលេយង5nល់ច•ស់។
រស មបខB Cនក;<ងក មិតខ… ស់ ចេធ+ េ យអ* កប7Pញ9ពមិនVច់េ សចនិង រZនពុត។មនុសYែដលZន រស ម
បខB Cនខ… ស់ក;<ង គប់56ន9ព បែហលEមិន ចេជWសេវWងផុតពី9ព នតឹងនិង9ពLDន បសិទ9ពេ ះេទ។aក៏Z
នេ Lះg*ក់ៃន រអភិវឌlន៍9ព នតឹងពី9ព នតឹងៃនឥរ បទលក? ណៈចម& ងពីមរេទស។EធមD េនះគឺE រ
បេ`
1 ះ សន* េហយ បែហលZនតៃម& បសិនេបអ* កទទួ ល នទំ ក់ទំនងEមួ យអ* កដៃទ។េ8ចុងបI‚ ប់ៃន របន1
េទWត LDន រស មបខB Cនែដល ចនឹងេធ+ េ យអ* កដៃទប7Pញgនរ`Z*ក់ រង̈រ ូស និងមិន រង̈រ ូសេ ះេទពីេ @ះ
Lត់Zនឥរ បទ មេល ”ននិង ទិ9ព មែបបធមD Eតិរបស់Lត់។
មនុសYែដល ចស មបខB Cន នលy ច បឈមនិងត ម2វ ររបស់អ*កដៃទនិងខB CនLត់FGល់។ មរយៈ រអនុវត1 ន៍
ពួ កេគ ចសេ មចតុលS9ព: គប់ គង រស មបខB Cនរបស់Lត់ ៉ ងZនយុទ5wស1 េVយ រេរWបចំេឡងវញ
េ8េពលែដល រស មបស មu លតិចតួ ចសមរមSឬេ8េពលែដលស9ពធមD Eតិៃន56ន9ពសុំេ យLត់ស មប
ស មu លនិង បេភទឥរ បទរបស់អ*កដៃទេហយLត់ក៏េធ+ ម។មនុសYែដល ចស មបខB Cន នដឹងពីរេបWបក;<ង រច
jរទំ ក់ទំនងែដលេ យមនុសY គប់L*ឈ* ះ។Lត់បុិន បសប់ក;<ង រMក់ទងEមួ យអ* កដៃទ Zនេហតុផល
រយល់ដឹងនិងមិនaយតៃម& មនុសYេផ1 សF1ស់។
ក មិតៃន រស មបខB Cនរបស់អ*កZនឥទិពលេលរេបWបែដលអ* កដៃទវនិច¥័យទំ ក់ទំនងរបស់Lត់Eមួ យ
អ* ក។ បេងo នក មិតៃន រស មបខB Cនរបស់អ*កេហយ រទុកចិត1និង រេជeEក់ក៏េកនេឡង។ក មិតៃន រស មប
ខB Cនរបស់អ*កថយ រទុកចិត1និង រេជeEក់ក៏ថយែដរ។ រស មបខB Cនជួ យេ យអ* កទំ ក់ទំនង ន់ែតZន
បសិទ9ពEមួ យមនុសYែដលZនចរកលំ កក;<ង រMក់ទង់េផYងៗ នេហយជួ យអ* កក;<ង រេជWសេវWងឬ គប់ គង
56ន9ព នតឹង។Eមួ យ រស មបខB Cនអ* ក ចjត់ទុកអ* កដៃទ មរេបWបែដលLត់ចង់ ន។
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រេប5បក67ង រែកែ ប
OពេKយ លនិង រេបកចំហររបស់អ)ក
ក;<ង56ន9ពអន1 របុគnលមួ យចំនួន អ* ក ចចងX<លប7Pញែតពី9ពេVយFGល់ឬ រេបកចំហររបស់អ*កដៃទ
ប៉ុេ`
˜ ះ ប៉ុែន1 មិនែមនM ំងពីរេទ។ក;<ង56ន9ពM ំងេ ះអ* ក ត2វដឹងពីរេបWបអនុវត1 ន៍ រស មបខB Cន
ទំហំៃនឥរ បទម1 ងមួ យ។Eមួ យអ+ ីM ំងេ ះេ8ក;<ងចិត1 ចូ រេមលពីអ+ីែដលអ* ក ចេធ+ នក;<ងែកែ បក់ពីក មិត
ៃន9ពេVយFGល់ឬ រេបកចំហររបស់អ*កមុនេពល កេលកេមល រែណ ំEក់hក់ក;<ង ន់ែត ចស មប
ខB KនEមួ យ បេភទឥរ បទM ំងបួ ននីមួយៗ។

OពេKយ
បេងV ន

ល់
ត់បនN យ

និ យ F&ស់ប‡រនិ
K ងេធ+ រសេ មចចិត1ក;<ងេល ”ន
េលeនមួ យ
ផ‡ចេផ1
C
មេ យZន រសនG និង រសេ មចចិត1
ផ1 ល់េ បល់
េ ប រអះ ងេVយFGល់EEងសំនួរបI¥ ិតបេI¥ •ង
េ ប ស់សេម& ង%&ំងនិងZនទំនុកចិត1
រ បឈមនិង រមិនយល់ ពម ៉ ងសមេហតុផល
េ8េពលែដលសមរមS
បឈមនិងជំេhះេVយេបកចំហរប៉ុែន1 កុំប៉ះទងn ិច
Eមួ យេគ
បេងo នទំ ក់ទំនងែខYរែភ* ក

និ យ េដរនិងសេ មចចិត1យឺតៗបន1
ែស+ ងរកនិងយល់ដឹងពីេ បលអ* កដៃទ
ែចករ| ែលក រសេ មចចិត1
កុំ រង̈រ ូសេពក
កុំនិ យ ត់
េ8េពលនិ យទុកឱ សេ យេគនិ យផង
េជWសេវWងពី ររះគន់
រ បឈមនិងេធ+ ខB CនEអ* លបង? ំ(ជំរុញ)
េ8េពលែដលមិនយល ពមចូ រេ ជសេរ =ស@កSេV
យ ប ,ង បយ័ត*

Oពេបកចំហរ
បេងV ន

េ

ែចករ| ែលក រមD ណ៍ ប7Pញ រមD ណ៍
េឆ& យតបេ#និង រសែម& ង រមD ណ៍របស់អ*កដៃទ
ចំ`យេល របំេពញFGល់ខB Cន
ចំ`យេពលក;<ង រអភិវឌlន៍ទំ ក់ទំនង
េ ប95ររ ួសvយ
ទំ ក់ទំនងេ យ ន់ែតេ ចន
បនš Kបន6 យនិងខិត

យជិត

សD ័ គចិត1ក;<ង

របែង+ រពីរេបWបaរៈ
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ត់បនN យ

េធ+ កិច‚ រ ត2វចំនុច– ក់ចំេណញសុទ
រក{រ រែណ ំែដលសមេហតុផលនិងEក់hក
រក{ររេបWបaរៈ
កុំខžះ%‚យេពលេវhរបស់អ*កដៃទ
កុំjប់េផ1 មទំ ក់ទំនងvង យ
ត់បន6 យ9ពរ =កvយនិង រេធ+ ចល vង

យរបស់អ*ក

េ ប95

ជីវកមD
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Oព

Oព

នតឹងក67ងចំេ¢ម បេភទcំងអស់

នតឹងែដល$នឥទិពល/

Oព នតឹងេទ9 ដងៃន រអត់ធSត់។
រេវ5ងOពប4ន់និងមនុសLនឹងកិច¯

រ

ត់ 3 ច់

រ

ែផ)កទី១:អ* កែដលZនក មិតSខ… ស់ចូលចិត19ពអត់ធDត់និងេល ”នយឺត
Eមួ យនិង រេF1ត រមD ណ៍EដំបូងេលមនុសYEEងលទផលនិង
កិច‚ រែដលេធ+ េ យZនជំេhះEមួ យអ* កែដលZនក មិត Dខ… ស់។
អ* កែដលZនក មិត Dខ… ស់EមនុសY បœប់និងេF1ត រមD ណ៍
េលកិច‚ រ លទផលនិងបចJ<ប ន* ។

Oព នតឹងេទ9 ដងៃន រអត់ធSត់
រេវ5ងOពប4ន់និងមនុសLនឹងកិច¯

High S + High D
(Lower Left vs. Upper Right Quadrant)

រ

ែផ)កទី២: អ* កែដលZនក មិត C ខ… ស់LDន9ព បœប់Eមួ យ
រេF1ត រមD ណ៍Eដំបូងដល់កិច‚ រ/លទផលែដល ចZនជំេhះEមួ យអ* ក
ែដលZនក មិត I ខ… ស់។អ* កែដលZនក មិត I ខ… ស់Zន9ព បœប់Eមួ យនិង
រេF1ត រមD ណ៍ដំបូងេលរេវWងមនុសYនឹងលទផលនិងកិច‚ រ។

រេវ5ងOពអត់ធSត់នឹងOព

ែផ)កស $ប់ឧcហណ៍

High C + High I
(Upper Left vs. Lower Right Quadrant)

នតឹងៃនOពប4ន់

អ* កែដលZនក មិត S ខ… ស់Zន9ពអត់ធDត់ែដល ចZនជំេhះ
Eមួ យអ* កែដលZនក មិត I ខ… ស់ែដលZន9ព បœប់។

High S + High I
(Lower Left vs. Lower Right Quadrant).

រេវ5ងOពអត់ធSត់នឹងOព

នតឹងៃនOពប4ន់

អ* កែដលZនក មិត C ខ… ស់េF1ត រមD ណ៍េ#េល រអនុវត1 ន៍
9ពអត់ធDត់ក;<ង រ‰ នូ វ9ព តឹម ត2វេហយេជWសេវWងប•Pែដល ច
ZនជំេhះEមួ យអ* កែដលZនក មិត D ខ… ស់។អ* កែដលZនក មិត D
ខ… ស់េF1ត រមD ណ៍េ#េលលទផល េធ+ aឥឡ2វ ដំេ`ះ 5យនិង
សកមD 9ព9&មៗ។

High C + High D
(Upper Left vs. Upper Right Quadrant)
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Oព
Oព

នតឹងក67ងចំេ¢ម បេភទcំងអស់(បន3 )

នតឹងែដល$នឥទិពល/

រេវ5ងមនុសLនឹងOព

រ

នតឹងៃនកិច¯

ត់ 3 ច់

ែផ)កស $ប់ឧcហណ៍

រ

អ* កែដលZនក មិត Dខ… ស់េF1ត រមD ណ៍េលលទផល
កិច‚ រនិងសកមD 9ពែដល ចZនជំេhះEមួ យអ* កែដល
Zនក មិត I ខ… ស់។អ* កែដលZនក មិត I ខ… ស់េF1ត រមD ណ៍
េលមនុសY រមD ណ៍និង9ព តឹម ត2វរបស់សងn ម។

High D + High I
(Upper Right vs. Lower Right Quadrant)

រេវ5ងមនុសLនឹងOព

នតឹងៃនកិច¯

រ

អ* កែដលZនក មិត C ខ… ស់េF1ត រមD ណ៍េលទិន*័យ រែវកែញក
9ព តឹម ត2វនិង9ពEក់hក់ែដល ចZនជំេhះEមួ យអ* កែដល
Zនក មិត S ខ… ស់។អ* កែដលZនក មិត S ខ… ស់េF1ត រមD ណ៍េល
មនុសY ក ,ម រ7រទំ ក់ទំនងFGល់ខB Cននិង រមD ណ៍របស់ គu 5រ។

High C + High S
(Upper Left vs. Lower Left Quadrant).
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Oព

ន់តឹងក67ងចំេ¢ម បេភទៃនសន> ឹកកិច¯

រ

មនុសYZ*ក់ៗសុទែតZន9ព នតឹងៃនទំ ក់ទំនងពីរបី។អ* ក ចZន រយល់េឃញខ… ស់និង រមD ណ៍ សhញ់េ#
ន់ន`រZ*ក់។aមិនសំ%ន់េទgអ* កេធ+ អ+ ី រទំ ក់ទំនងរបស់អ*កែតងែតZន
9ព នតឹង។ បសិនេបឥរ បទេនះ ត2វ ន9‚ប់និងេ បEមួ យThe Platinum Rule®a បែហលE ចជួ យ ន ចូ រ
jត់ទុកអ* កដៃទ មអ+ ីែដលLត់ចង់ ន។
ចូ របំេពញសន& ឹកកិច‚ រេនះេដម ីទទួ ល ន9ពលមy ិតពីរេបWបក;<ង របេងo នទំ ក់ទំនង។ បសិនេបអ* ក
Zន រមD ណ៍លy អ* ក បែហលE ចពិ9ក{Eមួ យអ* កដៃទនូ វអ+ ីែដលអ* ក ចេធ+ នេដម ី ត់បន6 យ
9ព នតឹង។
Eដំបូង សំេ–េ#េលែផ* ករេប5បក67ង រកំណត់បFPញពីឥ រ បទរបស់មនុសL$)ក់និងសេ មចចិត1
ពី បេភទឥរ បទដំបួងរបស់Lត់។ប G ប់មកសំេ–េ#េលគំរ ូOព នតឹងក;<ង រចងX<លប7Pញពីេល ”ននិងចំណង់
ចំណូលចិត1Eចំបងរបស់Lត់។ប G ប់េ#េនះចូ រេមលgចំណង់ចំណូលចិត1មួយ`ែដលខុសពីចំណង់ចំណូលចិត1របស់អ*
កេហយចំ`យ
ំ ុទ5wស1 ែដលអ* កនិងយកេ#ែកែ បពីឥ រ បទរបស់អ*ក។ បសិនេបចំណង់ចំណូលចិត1M ំងពីរដូ ចចំណង់
ចំណូលចិត1របស់អ*ក ចូ រសេ មចចិត1gែផ* ក`ែដលអ* ក ត2វេ យត ម2វ ររបស់Lត់េ8េលត ម2វ
ររបស់អ*ក។ឧMហ៍ណ បសិនេបអ* កZនក មិត I ខ… ស់Eមួ យនិងេល ”នេលeនេហយZនចំណង់ចំណូលចិត1ែន ំ
មនុសY េហយមនុសYZ*ក់េទWតក៏អI‚ ឹងែដល។ក;<ងករណីេនះអ* ក បែហលEេ យLត់េ8ក`
1 លេ8េពលែដល
aមិនសំ%ន់ស Zប់អ*ក។ រផ1 ល់េ យបន1 ិចបន‡ Cចនិងទទួ លយកបន1 ិចបន‡ Cចនឹងេធ+ េ យZន9ពចុះស ម ,ងL*។.
ឧMហ៍ណ បសិនេបអ* កZនក មិត I ខ… ស់Eមួ យនិងេល ”នេលeនេហយZនចំណង់ចំណូលចិត1ែន ំ
មនុសY េហយមនុសYZ*ក់េទWតក៏អI‚ ឹងែដល។ក;<ងករណីេនះអ* ក បែហលEេ យLត់េ8ក`
1 លេ8
េពលែដលaមិនសំ%ន់ស Zប់អ*ក។ រផ1 ល់េ យបន1 ិចបន‡ Cចនិងទទួ លយកបន1 ិចបន‡ Cចនឹងេធ+ េ យZន9ពចុះស
ម ,ងL*។
ពត៌$នរបស់ JANE DOE
បេភទ: : C
េលª«ន: : េល ”នយឺតSlower-paced
@ទិOព:េLលេ–/

រត មង់ទិសកិច‚

រ

ទំ4ក់ទំនង
េ»Sះ: : John Doe
បេភទ: : ក មិត Iខ… ស់
េលª«ន:: េល ”នេលeន
@ទិOព:: រត មង់ទិសមនុសY
OពខុសW): េល ”ននិង ទិ9ព
យុទMUស3:េធ+ ខB Cនគួ រេ យ សhញ់ សងn ម
សុទិដUិនិយមនិងេល ”នេលeនEមួ យ John

ទំ4ក់ទំនង១
េ•Dះ:__________________________
បេភទ:___________________________
េល ”ន:____________________________
ទិ9ព:_________________________
9ពខុសL*D:_____________________
យុទ5wស1 :______________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

រេប5បក67ង

ទំ4ក់ទំនង២
េ•Dះ:__________________________
បេភទ:___________________________
េល ”ន:____________________________
ទិ9ព:_________________________
9ពខុសL*:_____________________
យុទ5wស1 :______________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

រស មបខ! "ន;មួ យ បេភទឥរ
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Lត់EមនុសYែដល ប ន់%žប់នូវេពលេវhដូ េច* ះេហយកុំខžះ%žយេពលេវhរបស់Lត់។ចូ រេរWបចំ រ7រេ យេ សច
ចនិងនិ យចំចំនុចែតម1 ង។ចូ រផ1 ល់េ យពួ កេគនូ វពត៌ZនែដលMក់ទងនិងជំេ រ =សEមូ យនិង9ពែដល ចទទួ ល
នេEគជ័យ។ចូ រផ1 ល់េ យLត់នូវ រសរេសរ9ពលមy ិតM ំងអស់េលប កVស់ែតមួ យសន& ឹកគត់ បសិនេប ចេ#រ ួ
ច េដម ីេ យLត់ នេ8េពលទំេនរ។
បេភទឥរ បទ គបដណ1ប់គឺZន រត មង់ទិសេLលេ– ដូ េច* ះMមMរេ យZន រដឹងៃនសមតិកមD របស់Lត់។
រក{រចិត1របស់Lត់េVយ រLំ ទគំនិតរបស់Lត់ ពមMង
ំ យល់ដឹងពីអំ`ចនិងកិត}នុ9ពរបស់Lត់។ចូ រេ យ
បេភទឥរ បទ D Eអ* កបIJ<ះបIJល
K ។ បសិនេបអ* កមិនយល់ ពម ជែជករa»ែស+ ងរក រពិតែតកុំេ ប រមD ណ៍។
េ8ក;<ង ក ,ម ចូ រអនុ•‘េតេ យLត់និ យពីេ @ះLត់មិនអងX<យេ យេគេទ។
Eទទូ លេ# ចូ រZនសមត6 9ពនិង9ព~&តៃវ។

េZកែន> ងេធ9

រ ចូ រជួយWត់ក67ង

រ…

aស់សGង់ƒនិភ័យ ៉ ង តឹម ត2វបែន6 ម
េធ+ រ ប ,ង បយ័ត*បែន6 មនិងពិ9ក{មុននឹងេធ+ រសេ មចចិត1
េLរព មច•ប់ វន័យ និង ររ|ពឹងទុកែដល តឹម ត2វ
េរWបចំេឡងវញនិង រចូ លរ ួម
រលក់និងេស©កមS …
ប់អ*កដៃទពីេហតុផលៃន រសេ មចចិត1
បេងo ន រយកចិត1ទុកVក់/ទំនួលខុស ត2វេល

គំេvងក;<ង

រមD ណ៍

យចំចំនុចែតម1 ង
ជួ បLត់ក;<ង កប កិ រ Eអ* ក ជីពនិងនិងទំរង់អ*ក ជីកមD
សិក{ពីេLលបំនងនិងេLលេ–របស់Lត់ អ+ ីែដលLត់ចង់សេ មច រេបWបLត់ ត2វ នជុំរុញេ យេធ+ អ+ ីមួយ
ពមM ំងអ+ ីែដលLត់ចង់F&ស់ប‡រ។
K
េស* រដំេ`ះ 5យEមួ យ រប•‚ក់ ៉ ងច•ស់hស់និងយល់ ពមេលផលវ ក ពមM ំងផ1 ល់រ7+ន់ែដលMក់ទ
ងEពិេសសេ#និងេLលេ–របស់Lត់។
េធ+ េ យចំចំនុចែតម1 ង
ផ1 ល់ជំេ រ =សនិងេ យLត់េធ+ រសេ មចចិត1េ8ែដល ចេ#រ ួច។
េZក67ង

េធ+ េ

រេរWបចំ jត់ែចងេល ”នេលeននិងេធ+ េ

រេរ5បចំសង½ ម

យLត់ដឹងgអ* កនឹងមិនខž ះ%žយេពលេវhរបស់Lត់េទ

ំ កនូ វ9ពេបកចំហរនិង
ម
51ប់ រេស* សុំរបស់Lត់

សេង? ប

រសេ មច

រទទួ លយកេ

យLត់

ននិងសមិទិផលរបស់Lត់

ផ1 ល់េពលេវhនិង រេF1ត រមD ណ៍របស់អ*កេ យLត់
េពញចិត1និងទទួ ល5nល់Lត់េ8េពលែដល ចេ#រ ួច
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រេប5បក67ង

រស មបខ! "ន;មួ យ បេភទឥរ

បទ ជៈឥទិពេល

បេភទឥរ បទជៈឥទិពលេល ណ‡<ះ រទទួ ល5nល់Lត់ ដូ េច* ះេហយជួ លស ZលaេVយេ5Dះ។ចូ រLំ ទគំនិត េLលេ–
េ បល់់និងសុបិន1របស់Lត់។ចូ រព} មកុំជំMស់Eមួ យនឹងទសYនៈវស័យែដលមិន ចេ#រ ួច
របស់Lត់ ចូ ររ|េភបEមួ យa។
បេភទឥរ បទជៈឥទពលេលគឺEេមអំេ¼សងn ម ដូ េច* ះេហយេ ត•មខB CនេហរEមួ យLត់។ រZនវត1 Zន
រសនG ែដលZន9ពMក់Mញនិង9ពសប•យរ =កvយ េរeងកំែប& ងនិង9ពរស់រេវ =កនឹងឈ* ះចិត1Lត់។
Lត់EមនុសYែដលចូ លចិត1ែន ំេគដូ េច* ះផ1 ល់េពលេវhេ យLត់ចូលក;<ងសងn ម។េជWសេវWង រ បœប់ បœល
ក;<ងកិច‚ រ។
Eទទូ លេ# ចូ រjប់ រមD ណ៍េ#េលLត់។
េZកែន> ងេធ9

រ ចូ រជួយWត់ក67ង

រ…

កំណត់ ទិ9ពនិងេរWបចំ
េមលកិច‚ រ មរយៈ រសេ មច
េមលមនុសYនិងកិច‚ រេ យ ន់ែតZនេLលេ–
េជWសេវWង រផ1 ល់និង រទទួ លយកេ បល់េលស

កត់
យុទMUស3

កិច‚

រ

រលក់និងេស©កមS

ប7Pញgអ* កjប់ រមD ណ៍នឹងLត់
អនុI‘តេ យLត់និ យេហយអនុ•‘ត9ព~&តៃវនិង9ពរ =កvយរបស់អ*កផុសេឡង
យក រផ‡ចេផ1
C
មេVយែន ំខB Cនអ* ក មលក? ណៈរ ួសvយនិងផB វK រេហយេបក ប‰នបទថD ីមួយែដលƒក់ដូច
EMក់MញLត់
Lំ ទសុបិន1និងេLលេ–របស់Lត់
អ 6 ធិប•យគំនិតរបស់អ*កEមួ យ រេរWបvប់ផB វK រមD ណ៍និងេរeងv»វែដលLត់ ច9‚ប់Eមួ យេLលេ–និង
ចំ`ប់ រមD ណ៍របស់Lត់
សេង? ប9ពលមy ិតេ យច•ស់hស់និងសេង? បេVយFGល់េ# ន់េLលេ–ែដល ចយល់ ពម ននិងជំƒ
នៃនសកមD 9ព
ផ1 ល់កំhង
ំ ចិត1ក;<ង រជុំរុញេ យZន រសេ មចចិត1េលeនEងមុន
ផ1 ល់សក? ីកមD េ យLត់
េZក67ង
េF1ត

រេរ5បចំសង½ ម…
រមD ណ៍េលវធី5wស1 វជž Zន សុទិដUិនិយមនិងកក់េr1

ទទួ លខុស ត2វេVយេបកចំហរនិង តឹម ត2វ
េជWសេវWង

រពិ9ក{ែដលអវជž Zននិង

រពិ9ក{ែដលZនប•Pែដល ចបូ ក ចបល់

េធ+ សំេនែដលេ យLត់េមលេ#លy
កុំMមMរ រ មVន 9ពលមy ិតឬក៏ រេប1 E™ចិត1រយៈេពលែវង
ផ1 ល់ រេF1ត រមD ណ៍ េពលេវhនិងវត1 Zនរបស់អ*ក
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រេប5បក67

រស មបខ! "ន;មួ យ បេភទឥរ

បទ នឹងនរ

Lត់គឺEមនុសYែដលចូ លចិត1ែន ំទំ ក់ទំនងេហយ ត2វ រទំ ក់ទំនងែដលកក់េr1និងមិនច•ស់hស់
ដូ េច* ះេហយេធ+ អ+ ីយឺតៗ រកទំនុកចិត1ពីLត់ Lំ ទ រមD ណ៍របស់Lត់ ពមMង
ំ ប7Pញចំ`ប់ រមD ណ៍ែដល
េ5Dះ តង់។ ចូ រនិ យEលក? ណៈ រមD ណ៍មិនែមនE រពិតេទ។មនុសY បេភទSមិន ត2វ រ រ ប ,ងេ ប•ប
េ ះេទ។Lត់ចង់ទទួ ល ន រអះ ងg គប់L*នឹង សប មLត់និង រសេ មចចិត1Lត់។ចូ រផ1 ល់េពលេវh
េ យLត់ក;<ង រសុំេ បល់ពីមិត1រ ួម រ7រEមួ យL*។កុំLំ ទមនុសY បេភទឥិ បតនឹងនរចូ លេ# ន់
ជ ,ងមួ យ។aZន បសិទ9ពក;<ង រផ1 ល់9ពកក់េr1េដម ី នZន់េចញពីស៊ុតEង របំែបកសំបកEមួ យនឹងញញuរ។
Eទូ េ# ចូ រកុំសម& តេហយេ5Dះ តង់។
េZកែន> ងេធ9

រជួយWត់ក67ង

រ

េ ប ស់@កS ត់និងលះបង់េjលជំƒនមិនសំ%ន់
មVន រលូ តhស់របស់Lត់
េជWសេវWង រេធ+ អ+ ី មរេបWបដូ ចL*
ដឹងgZនដំេ`ះ 5យេ ចនEងមួ យក;<ងកិច‚ រ
េបកចំហរចំេ@ះƒនិភ័យនិង រF&ស់ប‡រខ&
K ះៗ
Zន រមD ណ៍gេពញចិត1 ៉ ងេ5Dះ តង់
និ យនិងបេI‚ ញ រគិតនិង រមD ណ៍របស់Lត់
ែកែ បនិ *
ររបស់Lត់េ#E រេធ+ អ+ ីែដលអ* កដៃទ ប់Lត់េVយស+ ័យ បវត1 ិ។
ទទួ ល

ននិងទទួ លយក

យុទMUស3

រេលកទឹកចិត1 និង

រសរេសរ េ8េពលែដលសមរមS

រលក់និងេស©កមS

ចូ រ5nល់Lត់េ យ ន់ែតច•ស់េហយចូ លេ#ជិតLត់េVយLDន
រ =កvយនិងរ ួសvយប៉ុែន1 មរេបWបZនជំ ញ
បេងo នទំនុកចិត1 មិត19ពនិងជំេនeទុកចិត1ក;<ងេល ”នយឺត

សុំេ

យLត់ប7Pញ

រមD ណ៍របស់Lត់ ពមMង
ំ

ររ|ពឹងទុកៃនកិច‚

រសម& ត់

រនិង

េ យLត់ចូលរ ួមេF1តេល‰តុមនុសY
រេបWបែដលអ+ ីមួយប៉ះ@ល់ដល់Lត់និងទំ ក់ទំនងរបស់Lត់Eមួ យអ* កដៃទ
េជWសេវWង របង? ំ បញឹកLត់េហយផ1 ល រ‰ FGល់ខB Cននិងច•ស់hស់
ស័យMក់ទងLត់ក;<ងឥរ បទែដលថិតេថរមួ យែផy កេលមូ លVUនធមD

េZក67ង

ជីវកមD

រេរ5បចំសង½ ម…

េF1តេលេល ”នយឺត មេធ} យថិតេថរ
េជWសេវWងជំេhះនិង រប៉ះទងn ិច
េឆ& យតប ៉ ង ប ,ង បយ័ត*និង តឹម ត2វ

ទទួ ល5nល់Lត់Eមួ យ9ពEក់hក់ រសរេសរែដល
អនុ•‘តេ យLត់ មVនេលកិច‚ រច•ស់hស់

ចេជeEក់

ន

ប7PញLត់ទ មង់ រមួ យជំƒនម1 ងមួ យជំƒនម1 ង
Zនឥរ បទរ =កvយនិងសុទិដUិនិយម
ផ1 ល់េស6 រ9ពនិង រF&ស់ប‡ Cរតិចបំផុត
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រេប5បក67

រស មបខ! "ន;មួ យ បេភទឥរ

បទ េWរពច\ប់

Lត់គឺEមនុសYេLរពេពលេវhដូ េច* ះ
ត2វZន រយល់ដឹងពី លវ9គរបស់Lត់។Lត់ ត2វ រ9ពលមy ិតដូ េច* ះេហយចូ រេ យទិន*័យេ#Lត់ដូេច* ះេហយកុំស
ង½ឹមក;<ង រេធ+ Eមិត1របស់Lត់មុនេពលែដលេធ+ រEមួ យLត់ ។មិត19ព ចអភិវឌlន៏េពលេ យ មិនដូ ចE
បេភទឥរ បតជៈឥទិពលេទ aមិនែមនEត ម2វ រEមុនេទ។Lំ ទ រេរWបចំ និងគំនិតរបស់ បេភទឥរ បទ
េLរពច•ប់ក;<ង រេVះ 5យប•P។ ត2វZនរេបWប សមេហតុផលេរWបចំ ៉ ងលy និង បិតេ ប•នEមួ យLត់។
ផ1 ល់េពលេវhេ យLត់សេ មចចិត1និងេធ+ រេVយឯកvជS។ចូ រេ យLត់និ យពត៌Zនលមy ិត។ ក;<ង ក ,ម
កុំសង½ឹមgេ យLត់េធ+ Eអ* កដឹក ំឬេចញមុខនិ យ ប៉ុែន1 ចូ រពឹងែផy កLត់ក;<ង រេធ+ រ 5វ Eវបំែបកេលខ
ពមM ំងេធ+ រ ៉ ង5Gត់ជំ ញេ យ ក ,ម។េ8េពលេវhែដលសមរមS ចូ រVក់ រែន ំនិងេពលេវhកំណត់។
បេភទឥរ បទ C ត2វ រ រេ តសរេសរចំេ@ះគំនិតរបស់Lត់ ដូ េច* ះេហយ រទទួ ល5nល់ ររ ួមចំែណក
របស់ ត់ មអ+ ីែដលLត់ នេធ+ ។
Eមួ យនឹងមនុសY បេភទ C អ* ក ត2វហD ត់ចត់ េរWបចំេ យ នលy លy ិតលy ន់ និងZន រអត់ធDត់។
េZកែន> ងេធ9

រជួយWត់ក67ង

រ

ែចករ| ែលកចំេណះដឹងនិងជំ

ញរបស់Lត់Eមួ យអ* កដៃទ

ជំនួសេ យLត់Eមួ យនឹងមនុសYែដលLត់ចង់េជWសេវWង
និ យេ យចំៗ រពិត េពលកំណត់និង រaស់ែវងEក់hក់
ប7PញមនុសYនិងកិច‚ រមិនសូ វតឹង រង̈និងមិនសូ វសំ%ន់
ថ& ឹង ររស់េ8របស់Lត់Eមួ យ រទំ ក់ទំនងEមួ យអ* កដៃទនិងកិច‚

រ

បន1 ដំេណរ រEមួ យកិច‚ រ កុំសូវ តu តពិនិតS
Zន ររ|ពឹងទុកខ… ស់ស Zប់របស់ែដលZន ទិ9ពខ… ស់ មិនែមនអ+ ី គប់ ៉ ងេទ
រលក់និងេស©កមS

េរWបចំេ យេហយដូ េច* ះអ* ក ចេឆ& យនឹងសំនួរLត់ នេ ចន
េLរពLត់ ៉ ងvក់Mក់ ប៉ុែន1 ដំេណរ រកិច‚ រេ យេលeន
កុំjប់េផ1 មEមួ យ រនិ យFGល់ខB Cននិងសងn ម
សំេលWងជំ ញរបស់អ*កេVយ រអនុវត1 ន៍និងសមរមS

មែដល

ចេធ+ េ#

ន

សួ រសំនួរែដលប7PញពីេLលេ–ច•ស់hស់េហយ5កសមនឹងេ Lង រណ៍Mង
ំ មូ លៃនកិច‚ រ
េធ+ ឯក5រពីរេបWបនិងេហតុផលែដលអ+ ីមួយ ត2វេធ+
ផ1 ល់េពលេវhេ យLត់គិតេជWសេវWង រជំរុញLត់េ យចូ លក;<ង រសេ មចចិត1ែដលរហ័ស
ប់Lត់ពីចំនុច វជž Zននិងអវជž Zន ពមM ំង5ច់េរeងM ំងមូ ល
មVននិងផ1 ល់អ+ីែដលអ* កសន}

េZក67ង

រេរ5បចំសង½ ម…

េ បវធីែដលEក់hក់

51ប់

រខ+ ល់%+យ េហតុផលនិងសំេនររបស់Lត់

េឆ& យតប ៉ ងសុ9ពនិងផB វK រ
រពិ9ក{អវជž Zនក៏យល់ ពម ពីេ @ះLត់មិនែមនEអ* កដឹក

ទទួ ល5nល់ រគិតរបស់Lត់
េF1ត រមD ណ៍េល9ពរ =កvយរបស់អ*ក ៉ ង`េ#េលទ មង់
សុំ រយល់ដឹងនិង រផ1 ល់េ ប់របស់Lត់

ប7PញLត់ពីអ+ីែដលអ* កេធ+ មិនែមនអ+ ីែដលអ* កនិ
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ដូ េច) ះេហយឥឡ
H វ ៉ ង¢?
រ យ រណ៍េនះ ត2វ នបំេពញEមួ យពត៌Zនអំពី បេភទរបស់អ*កនិង បេភទឥរ បទបឋមM ំ
ងបួ ននីមួយៗ។ដូ េច* ះឥឡ2វេនះអ* កZន រយល់និងដឹងពី បេភទឥរ បទខុសៗL*M ំងបួ នេហយ។
ZនសំេនរEេ ចនក;<ងែផ* ក@កSសុំៃនរ យ រណ៍េនះស Zប់អ*កក;<ង រសរេសរពត៌Zនៃន បេភ
ទឥរ បទេនះ។ េធ+ ជំƒនប G ប់េហយេធ+ លំƒត់ បសិនេបអ* ករ|លងa។
កុំទុករ យ រណ៍េនះេលេធ* ឬ5មី។ បេភទរបស់អ*កមិនសំ%ន់ដូច រZនឱ សក;<ង រេ បពត៌
Zនេនះេដម ីេបក រសនG រEមួ យអ* កដៃទេដម ីបេងo នទំ ក់ទំនងM ំងអស់របស់អ*កេ ះេទ។
ចូ រេ បរ យ រណ៍េនះEឧបករណ៍េ ង។Zនពត៌ZនEជេ ចនេ8ក;<ងេនះេហយaមិនែមន តឹម
ែតEក មងអត6 បទស Zប់ែត នប៉ុេ`
˜ ះេទ។ចូ រេ បរ យ រណ៍េនះEឧបករណ៍េ ង។Zនពត៌
ZនEជេ ចនេ8ក;<ងេនះេហយaមិនែមន តឹមែតEក មងអត6 បទស Zប់ែត នប៉ុេ`
˜ ះេទ។
សូ មរ =កvយEមួ យ រេធ+ រF&ស់ប‡រតិ
K ចតួ ចពីបីក;<ងឥរ បទនិងទទួ លយកបទពិេ5ទធ៍ពីលទផ
ល។អ* ក បែហលEZន រ9™ក់េផyល។ ចូ រjំg The Platinum Rule®:Zនន័យgjត់ទុក
ន`រZ*ក់ មរេបWបែដលLត់ចង់ ន។អ* កនឹងZន9ពេEគជ័យ ន់ែតេ ចនក;<ងទំ ក់ទំន
ងរបស់អ*ក។
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រមិនទទួ លខុស តHវ
LDន រ‰
រប7Pញឬ រប•‚ក់ ចំេ@ះ រaយតំៃល បេភទឥរ បទDISC ម បព័នអុីនេធែណតេទ។
អ* កត ម2វេ យZន រទទួ លខុស ត2វM ំងអស់ និង រេរWបចំ&aយតៃម& ក ,មហ៊ុន ពមM ំង9*ក់7រ អ* កែចកjយ
មwន1 ី បុគnលិក អ* កតំ`ងរបស់Lត់ ក ,មហ៊ុនែដលEប់Mក់ទង នឹងអ* កជំនួេហយ ក ,មហ៊ុនMមMេ យអ* កបំេពញ
រaយតៃម& បេភទឥរ បត DISCេនះ។( ក ,ម)នឹងមិនទទួ លខុស ត2វចំេ@ះ(i) រេ ប ស់របស់អ*កនិង@កSសុំៃន
រaតៃម& បេភទឥរ បទ DISC (ii)9ព គប់ Lន់ 9ព តឹម ត2វ របក 5យឬ9ពLDន បេ ជន៍ៃន រaស់ែវង
បេភទឥរ បទDISC េហយ(iii)លទផលឬពត៌Zនែដលអភិវឌlន៍ពី រេ ប ស់ឬ@កSសុំៃន រaយតៃម& ៃន
បេភទឥរ បទ DISC។
អ* កេ ះបង់ រអះ ង`មួ យឬសិទិៃន រពឹងែផy កេល រកំណត់ រតa» ប~ំង( ក ,ម)M ំងសិទិរបស់អ*ក
FGល់ឬ រកំណត់ រតa» ប~ំង( ក ,ម)េVយ9គីទីបី។អ* កគួ រែត‰ និងេធ+ េ យ ក ,មLDនេ Lះg*ក់នឹង
រតa» ប~ំង 9ពទទួ លខុស ត2វ ត ម2វ រឬបណ1ឹងរបស់9គីទីបីេទ។
រេ ះបង់និងនិង រ‰ គួ រែតអនុវត1 ចំេ@ះ រតa» ប~ំង សិទិៃន រពឹងែផy ក 9ពទទួ លខុស ត2វ
ត ម2វ រឬបណ1ឹងស Zប់ ររង់របួ សFGល់ខB Cន រខូ ច%ត ទពSសម ត1 ិឬ រខូ ច%ត់េផYងៗ រ ត់បងឬ
រទទួ លខុស ត2វ FGល់ឬេVយ បេ លែដលេកតZនពី លទផលពីឬ មរេបWបែដលEប់Mក់ទង`
មួ យEមួ យ រaស់ែវង បេភទឥរ បទ DISC។ ឬ រេ ប ស់ @កSសុំ 9ព គប់ Lន់ 9ព តឹម ត2វ
របក 5យឬ9ពLDន បេ ជន៍ ឬ រ គប់ គងៃន រaស់ែវង បេភទឥរ បទDISCឬលទផលឬពត៌Zន
ែដលអភិវឌlន៍ពី រេ ប ស់ឬ@កSសុំៃន រaយតៃម& ៃន បេភទឥរ បទDISCេហយមិនgែផy កេ#េល តព+ កិច‚ៃន
កិច‚សន} 9ពទទួ លខុស ត2វ (រ ួមបIJល
K M ំង រេធ+ បែហស)ឬេបមិនដូ េច* ះេទ។
ក;<ង ពឹត1ិ រណ៍េ ះែដរ េត( ក ,ម)នឹងទទួ លខុស ត2វចំេ@ះ រ ត់បង់ ក់ចំណូលឬ រខូ ច%តបន1 L*
ឬ រតa» ប~ំងនឹងអ* កេVយ9គីទីបីេទ។េMះបីE( ក ,ម)មួ យឬេ ចន នែន ំពីលទ9ពៃន រខូ ច%តែបបេ ះ
ក៏េVយ។
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