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TAAVI TAMM 2

LISATEAVE ANALÜÜSI TÄITJA 
TAAVI TAMM C-STIILI KOHTA
Selles lisaraportis on esitatud analüüsi täitja DiSC®-stiili Everything DiSC® punkti ja varjunduse sügavam 
tõlgendus.

1) Analüüsi täitja DiSC®-skaalad

Paremal oleval "vihmavarju graafikul" on näidatud, millised 
skoorid Taavi kaheksal DiSC-skaalal sai. Nende skooride põhjal 
määratakse patenteeritud algoritmi abil DiSC-stiil ja punkti täpne 
asukoht. Mida lähemal ringjoone servale, seda kõrgema skoori 
Taavi sellel skaalal saab. Everything DiSC Research Report 
võimaldab nende skaalade kohta lähemalt lugeda.

2) Analüüsi täitja DiSC®-stiili C jaoks 
ebatüüpilised elemendid

Järgnevate elementide eest saadud punktisummad ei ühti 
analüüsi sooritaja C-stiiliga. Sulgudes on näidatud iga elemendi 
eest saadud punktisummad viiepalliskaalal.

Olen seltsiv (5)
Leian hõlpsasti uusi sõpru (5)
Olen introvertne (1)
Eelistan vaikset, analüütilist keskkonda (1)
Eelistan olla omaette (2)

Olen äärmiselt seltskondlik (5)
Armastan kohtuda uute inimestega (5)
Väldin iga hinna eest vigade tegemist (1)
Avan end äsja kohatud inimestele aeglaselt (1)
Olen alati positiivse ellusuhtumisega (5)

3) Analüüsi täitja prioriteetide alamskaalad
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Kaheksa Everything DiSC Workplace®-ile spetsiifilise 
prioriteetide alamskaala abil määratakse, kas testi 
sooritajal on üks või enam lisaprioriteeti. Allpool 
näidatud DiSC-graafiku varjundusest on näha, et testi 
sooritajal on neli prioriteeti: need kolm, mida 
tavaliselt seostatakse C-stiiliga (Stabiilsus, Täpsus, ja 
Argumenteerimine) ning nagu viirutusest näha, üks 
lisaprioriteet (Tulemused).

Ülal olevas tulpdiagrammis on ükshaaval näidatud testi sooritaja 
punktid kaheksal prioriteedi skaalal, millest selgus 
lisaprioriteet: Tulemused.
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Definitsioonid
DiSC®-skaalad: Tavalise Everything DiSC®-testi elemendid jaotuvad kaheksale DiSC-skaalale: D, Di/iD, i, 
iS/Si, S, SC/CS, C, ja CD/DC. Vastajad saavad igal skaalal teatud skoori, mille põhjal määratakse nende 
DiSC-stiil ja punkti asetus. Meie patenteeritud algoritm analüüsib skaalade skoore ja määrab sobivaima 
DiSC-stiili: D, Di, iD, i, iS, Si, S, SC, CS, C, CD või DC.

Ebatüüpilised elemendid: Need on analüüsi elemendid, mida analüüsi täitja hindas viisil, mida tavaliselt ei 
seostata tema DiSC-stiiliga. Näiteks on ebatüüpiline see, kui D-stiiliga inimene annab kõrged punktid „S-
tüüpi” elemendile. Samuti on ebatüüpiline see, kui sama inimene annab madalad punktid „D-tüüpi” 
elemendile. Need elemendid tuuakse välja lisaraportis, aitamaks paremini mõista vaevumärgatavaid 
erinevusi analüüsi täitja käitumise ja tema DiSC-stiilile tüüpiliste käitumisviiside vahel.

Prioriteedid: Iga DiSC-stiiliga seonduvad kolm prioriteeti, mida on näha ringi ümber. Olenemata 
alamskaalade punktidest esitatakse analüüsi täitjatele - paksus kirjas - alati kolm nende DiSC-stiiliga 
seonduvat prioriteeti.

Prioriteetide alamskaalad: Kuigi kõik Everything DiSC-programmid põhinevad samal DiSC-testil, on igas 
programmis sellele konkreetsele tootele ainuomaseid elemente. Nende elementide abil arvutatakse 
tootespetsiifilised prioriteediskaalad, millega määratakse, kas analüüsi täitjal on mingid lisaprioriteedid. Võib 
juhtuda, et ühe toote puhul on prioriteedi alamskaalal kõrge skoor, aga teise puhul mitte.

Lisaprioriteedid: Igale analüüsi täitjale omistatakse alati kolm prioriteeti, mis seostuvad tema DiSC-stiiliga. 
Kui aga testi sooritaja saab kõrged punktid veel ühel või kahel prioriteedi alamskaalal, omistatakse talle 
vastavalt veel kas üks või kaks lisaprioriteeti. See ei ole hea ega halb - nelja või viie prioriteedi omamine ei 
ole parem kui kolme omamine. Lisaprioriteedid, mis on DiSC-kaardil välja toodud paksus kaldkirjas ja 
triibulise varjundusega, aitavad lihtsalt analüüsi täitjal DiSC-tulemust veel täpsemalt kirjeldada.

Korduma kippuvad küsimused
Q: Mis vahet on teisel leheküljel oleval tulpdiagrammil ja "vihmavarju graafikul"?

A: Teisel leheküljel olev tulpdiagramm näitab erinevatele prioriteetidele omistatud punktisummasid, mis on 
igale Everything DiSC®-tootele individuaalsed. "Vihmavarju graafik" põhineb kaheksa DiSC-skaala 
skooridel, mis on kõigi toodete puhul samad.

Q: Kas mul võib olla ka varjundusega prioriteet, mille tulp ei ole tulpdiagrammis kuigi kõrge?

A: Jah, kolm Sinu punktile lähimat prioriteeti on alati varjundusega, vaatamata sellele, kui kõrged vastavad 
tulbad on. Teoreetiliselt seonduvad need kolm prioriteeti Sinu DiSC-stiiliga.

Q: Minu lisaprioriteedi alamskaala on kõrgem ühest või kõigist kolmest minu DiSC stiili prioriteetsest 
alamskaalast. Kas see mõjutab minu punkti asetust?

A: Ei. Sinu punkti asetuse määravad ainult skoorid Sinu kaheksal DiSC-skaalal. Prioriteetide alamskaalade 
eesmärk on teada saada, kas Sul on mõni lisaprioriteet.

Q: Kas ebatüüpiliste elementide punktid võivad olla nii madalad kui ka kõrged?

A: Jah. Ebatüüpiliste elementide hulgas võib olla Sinult kõrgeid punkte saanud elemente, mida Sinu stiiliga 
inimesed on tavaliselt madalamalt hinnanud, aga ka Sinult madalaid punkte saanud elemente, mida Sinu 
stiiliga inimesed on tavaliselt kõrgemalt hinnanud.


