DiSC ® Nedir?
The DiSC ® Kişisel Davranış Envanteri, Harvard kökenli
psikolog Dr.William Marston tarafından geliştirilen dört
boyutlu davranış modelinin uygulama aracıdır. Dr.William
Marston bu modeli bireylerin içinde bulundukları spesifik
ortamlarda davranışlarının incelenmesi ve yorumlanması için
geliştirmiştir. Bu model günümüzde DĐSC olarak
adlandırılmaktadır.

Profesyonel yaşamda başarı kendinizi ve başkalarını anlamak ve davranış stilinizin başkaları
üzerinde bıraktığı etkinin farkındalığında yatmaktadır. DiSC Kişisel Davranış Profilleri
kişilerin gizli iletişim şifrelerinin çözülmesine yardımcı olmak suretiyle daha verimli iletişim
kurmanızı sağlayarak çevreyle daha sağlıklı ilişkiler geliştirilmesini sağlamaktadır.
D-Đ-S-C bunlardan hangisinin özelliklerine sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Hangi kişilik
kalıbına uyum sağlıyorsunuz? Ne tip bir “S” siniz?
DISC’ in hangi boyutunda olduğunuzu bilmek yetmiyor ayrıca hangi kalıba (pattern)
girdiğinizi bilmeniz lazım. Davranış boyutlarının farklı oranda kombinasyonundan oluşan 15
klasik stil kalıbının hangisinin özelliklerini taşıyorsunuz? Bunu bilmenin tek yöntemi Inscape
DiSC® Classic Kişisel Davranış Profilini kendinize uygulamaktır.
Baskın (D): Baskın özelliği yüksek olan D’ler sorunlar ve zorlayıcı aktiviteler ile uğraşmayı
severler. Düşük D’ler ise bir karara katılmadan önce daha fazla araştırma yapmak isterler.
Yüksek D özelliğinde kişiler, talepkar, zorlayıcı, benmerkezli, kararlı, ihtiraslı olarak
tanımlanabilirler. Düşük D’ler ise tutucu, işbirlikçi, hesapçı, fazla ısrarcı olmayan, temkinli,
mütevazi ve barışçıdırlar.
Etkileyici (I): Yüksek I özelliğine sahip insanlar diğer kişileri konuşmalarıyla, enerjileriyle
ve heyecanları ile etkilerler. Düşük I duygulardan ziyade daha çok verilerle ve olaylarla
ilgilenirler.
Đstikrarlı (S): Yüksek S boyutundaki kişiler sakin, güvenli ortamları tercih eder ve ani
değişimleri sevmezler. Düşük S sahip kişiler değişimi ve çeşitliliği severler. Yüksek S’ler
sakin, rahat, sabırlı, öngörülebilir, dengeli ve tutarlıdırlar. Duygularını fazla belli etmezler ve
poker suratlı olarak bilinirler. Düşük S boyutuna sahip kişiler sabırsız, aktif ve spontandırlar.
Sorumlu (C): Yüksek C boyutunda kişiler kuralları ve yapılara uyumludurlar. Đşleri kaliteli
ve bir kerede yapmayı severler. Yüksek C dikkatli, tedbirli, sistemli ve diplomatiktir. Düşük C
boyutunda kişiler kuralları zorlayıcıdır ve bağımsızlık isterler. Başına buyruk, keyfi ve
detaylara dikkat etmezler.
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DiSC Uygulamaları
Profesyonel ve özel yaşantınızda başarının temeli kendinizi, başkalarını ve davranışlarınızın
başkaları üzerindeki etkisini anlamanızda yatar.
Yaklaşık 30 senedir, Inscape DiSC Classic Kişisel Davranış Profilleri verimli iletişim ve ilişki
kurulmasına yardımcı olmak üzere 40 milyondan fazla kişi üzerinde uygulanarak, kilitli
kapıların açılmasına yardımcı olmuştur.
DĐSC Davranış boyutları kişilerin davranışlarını yargılayıcı olmayan bir dille keşfetmeyi
sağlar. Đnsanların dört temel DĐSC boyutunun kullanarak kendilerini anlamalarını sağlar:





Baskınlık
Etkileyicilik
Đstikrarlı
Sorumlu

DiSC Profili kişilere dört davranış boyutunu hangi ölçüde kullandıklarını anlamalarına
yarayan çok amaçlı bir gelişim aracıdır. Bu araçlar kurumunuz çalışanlarına davranışları ile
ilgili olarak geri bildirim sağlamak amacıyla kullanılırlar.

Kitapçık veya on-line formatta sunulan DiSC Classic enstrümanları aşağıdaki durumlarda
kullanıcılara yardımcı olur:










Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinizin tespiti ve öneriler,
Başkalarının güçlü yönlerini anlama ve değer verme,
Uyumlu davranmayı öğrenerek çatışmalarla başa çıkma
Takım halinde çalışmayı geliştirme ve takım çatışmalarını hafifletme
Başkalarının farklı ihtiyaçlarına karşılık vermeyi öğrenme
Farklı stillerin iletişim stillerini öğrenmek suretiyle daha iyi iletişim kurma
Đhtiyaçları daha doğru anlamak suretiyle müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi
Kişiler arası ilişkilerde çatışma ve stresin hafifletilmesi
Kişiler arası ilişkileri daha iyi yönetme

Fortune 500 listesindeki şirketler, ĐK Profesyonelleri, danışmanlar, eğitimciler, koçlar, satış
firmaları tarafından kullanılan DiSC ® Classic Kişisel Davranış Profilleri yukarıdaki
müşterilerin şu projelerinde kullanılmaktadır:
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Takım Verimliliğinin Geliştirilmesi
Yönetici Geliştirme Programları
Satış Ekiplerinin eğitimi
Müşteri Hizmetlerinin Đyileştirilmesi
Kişilerarası Çatışmalar
Đletişim Geliştirilmesi
Takım Geliştirme
Đşe Alım ve Yerleştirme Süreçlerine Destek Olmak Amacıyla
Değişim Yönetimi
Koçluk Hizmetleri

D-I-S-C den hangisi sizi daha iyi tanımlıyor? 15 klasik stil kalıbından hangisi size daha iyi
uyuyor?
Eğer sizde hangi DiSC boyutuna sahip olduğunuzu merak ediyorsanız, artık bu soruların
cevabını on-line olarak ofis veya ev bilgisayarınız üzerinden bir DiSC ® Classic Kişisel
Davranış Profili doldurmak suretiyle elde edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için;

DiSC ® Classic Kişisel Davranış Profilleri Inscape Publishing Türkiye Yetkili dağıtımcısı
ĐKEDA Consulting tarafından sağlanmaktadır.
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