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 PDAسنجش  يراهنما
 :يآزمون دهنده گرام

 

PDA  شما اين اجازه را مي دهد که به ارزيابي نيازهاي  علمي بهابزار قدرتمندي است که از طريق يک روش ساده، کاربردي و

 يو زندگ يت در امور کاريموفق يبه روشها يپ ،قرار داده شده در خود ياله يهايق شناخت توانمنديخود پرداخته و از طررفتاري 

ا يفرد دادن به  ينطور برتريا بد بودن و همين سنجش به دنبال خوب ياکه اشاره گردد الزم به ذکر است نجا يدر ا. ديببرش يخو

باشد که  يم شماناشناخته  يهاين از توانمندراينطور مديلتر افراد از خود و همباشد بلکه هدف از آن شناخت کام ينم يگروه

 .دييت فرماير را رعاين رو خواهشمند است در هنگام سنجش موارد زينگرفته است از ا تاکنون مورد توجه قرار

 

 .دييبه دور از تنش و در کمال آرامش را انتخاب نما يطيمح يا کتبين و  يدر هنگام سنجش به صورت آن ال -1

 .دييموکول نماسنجش را به زمان مناسب  ،ديباش يم يو دلخور يناراحت يکه در زمان سنجش خود دارايدر صورت -2

 .ندارد  يت زمانيسنجش محدود -3

 يهايد تا حداکثر دقت در سنجش توانمنديينما ييق و کامل اقدام به پاسخگويدر هنگام سنجش با صداقت و بطور دق -4

 .رديشما صورت گ

 :که پس از ورود به لينک و انتخاب زبان فارسي داراي مراحل زير است چند مرحله  است يسنجش دارا -5

 .شوديشما است سنجش شروع م يحفظ اطالعات شخصبر يمبتنط سنجش که يرش شرايبا پذ  : مرحله اول

 ....ل و يمي، آدرس ا يه اطالعات خود مانند نام و نام خانوادگيارا  :دوممرحله 

 .PDAاز نحوه سنجش  يافت مقدمه ايدر :مرحله سوم

مناسب را انتخاب  مواردد ينما يد شما صدق مد در موريينما يکه احساس م ين مجموعه کلماتياز ب  :مچهارمرحله 

بار  يداراچوجه يبه و استکلمات ن ياخود شما از  يمفهوم ذهن بر اساسد نباش يکه عمدتا صفت من کلمات يد ايينما

 .دنباشار مهم يد بسنتوان يم يشغل يگاههايجا يبعضات در يخصوصن يااز  ياريبس رايز دنباش يمن يمنف

ت شما يموفق يو درجه ها ين کلمات توانمنديون ارتباط بيليچند صد من يباز  PDAنرم افزار منظور ن يا يبرا           

 يبعض يکه معنايو در صورت دييکلمه را انتخاب نما 18ز اکلمه  11د حداقل ييبفرما يسع: تذکر )  .دهديمرا بادقت نشان 

 .( دييوست استفاده نمايپ يداند از راهنمايکلمات را نم

 يا همکاران شما در مورد شما عنوان ميکه مردم  ين مرحله کلماتيهمانند مرحله سوم بوده اما در ا  :مپنجمرحله 

 .(د ييکلمه را انتخاب نما 18کلمه از  11د حداقل ييبفرما يسع: تذکر )  .دييند را با دقت انتخاب نماينما

تواند به يمن مطالب ياکه دييادداشت نمايد يدان يموجود هر آنچه که در مورد خود م يد در فضايتوانيم  :مرحله آخر

 .باشد ....د و ياج به آموزش داريکه احت ي، نقاط قوت ، مواردشما  يهايژگيعنوان و

 يبرا يط زندگيکار و محدر شرفت شما را يپ ينه هايتواند بطور قطع زميکه م ين سنجش ما گزارش مناسبيپس از ا -8

 .ميدهيه مياراباال ار يبسد با دقت يفراهم نما شما

 ديموفق باش
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  واژه نامه 

 
 
 

 .افراد است يرفتار يهايه شده عمدتا صفت و قابل وصف در مورد ويژگيالزم به ذکر است کلمات ارا: مات کل يمعان

 

 يمعن PDAکلمات  شماره

 .خوش نشست و برخاست . خوش صحبت و رفتار. خوش معاشرت . آنکه حسن معاشرت دارد خوش مشرب 1

 مسائل ي، قدرت درک باال دنيافتن ، فهميدر، منسوب به ادراک  (صفت )  ادراکي 2

 نامعلومجه يبا نتکاره انجام ب اقدام ، يدر کار ضرر خطرو احتمال رشيپذرش خطر ،يقدرت پذ ريسک پذير 3

 منطق و تعقل گفته شده باشد  يآنچه از رو ، به دور از احساسات يريم گيتفکر و تصم ،منسوب به منطق  منطقي 4

 بشاش  ، شادمان،شاد  خوشحال 5

 ترازمند، و اخالق  توازن در رفتار يدارا متعادل 6

 .است  يمرد با ادب: ادب  يدب مقابل بوو مادب  يآنکه از ادب برخوردارست دارا با ادب 7

 پرده يب و  حيصر و  راست  سخن گفتن , حيوصر راست, ح اللهجهيصر رک 8

  يکار انجام يابر افراد ختنيبر انگاجبار کننده ،  اصرار کننده ، وادار کننده 9

 هوشمند  ،است  يهوش قو يآنکهه دارا باهوش 11

ه ب  نانيو با اطم گمان يراب يوکار به فرد  شدن يمتک, کردن هيتکت يقابل يدارانان ، يت اطميقابل يدارا قابل اعتماد 11

 اوسپردن

 دفاع از رفتار و عملکرد خود.  گرانيا رفتار ديو دفاع فرد در مقابل کار منسوب به  تدافعي 12

 دارد درخواست انجام امور را    يگريازدمادام   که يکس ،درخواست کننده  ،دارنده توقع متوقع 13

 يتابع اصول اخالق،  کخوين. خوش اخالق  با اخالق 14

 گرانيد يبرا يامطلبي يرام افکندن دردل, ننده ک نيتلق ، ا آنچه الهام بخشديآنکه  الهام بخش 15

 گرانيط و احوال ديرنده شرايدر نظر گ مراعات کننده ، با مالحظه 16

 ، موشکاف شينازک اند ، نيک بيبار دقيق 17

 انتظار چشمداشت ،کردن  يهمچشم رقابت جو 18

 بشاش ،بانشاط ،شادمان ،سرخوش ،سرحال سرزنده 19

 ليه و تحليقدرت تجز يدارا، ه امورکنند يبررسننده مشکالت ، ل کح تحليلگر 21

  محبوب، قابل دوست داشتن  دوست داشتني 21

 هراس ي،  ب ترس يب، باک  يب بي پروا 22
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 اتير بزرگ و کليات در کار ، مقابل تصويز و جزئيل ريمساق به يدقتوجه   جزء گرا 23

 به تعهدات يبنديا، پ صادقانهبطور خدمت بمردم  وفا به عهد، ييتوانا يدارا وفادار 24

 يفکر ياز اصول و مبان يروي، پ يو مردم يو اعتقادات فکر ادهايشه ها بنيرمتوجه به  پاي بند به اصول 25

  يريم گيت ها در تصميط و موقعيازات و ارزشها، در نظر داشتن شرايت ، امتيا و موقعگاههيمتوجه به جا موقعيت شناس 26

 د و تازهينبال اتفاقات جدنده ماجرا ، به ديجو ماجراجو 27

  يسخنگو اديز ، يارگويو بس يپر گو پرحرف 28

 حس ترحم يمهربان ، دلسوز ، دارا باشفقت 29

 وانيمه پر ليستن به نيند، نگريبينکات مثبت را م در امورآنکه ، نينگرد مقابل بد بيک در امور ميآنکه بنظر ن خوش بين 31

 مرتب و  آراسته ،بيترت و  بانظم يفرد منظم     31

 خود وبهره وخشنودبقسمت يراض, قناعت کننده قانع 32

 يامر يم کننده ، سماجت کننده بر اجرايمجاب کننده ، تسل متقاعد کننده 33

 انصاف در قضاوت و انجام امور ، توجه به همه خواسته ها يفرد دارا منصف 34

 ترس ي، برجسارت در انجام امو يتوانمند يجسور ، دارا شجاع 35

  ، خدمت به مردم  رساندن به افراد ياريو  عالقمند به انجام امور،  يکس يبرا کارکردن خدمت رسان 36

، مقابل  ي، کمتر به دنبال امور فرديگروه يان افراد، عالقمند به انجام کارهايعالقمند به قرار گرفتن در م اجتماعي 37

 انزوا

 رحم کننده  کننده ، يکيبا محبت ، ن مهربان 38

 قبول يرا برايع ، مستعد و پذيرفتن سريپذ حاضر به قبول 39

 زود باور و مقابل خوش باور. بد باور رفتن ، يپذ يرا به سخت يسخن کس ديرباور 41

  مصمم ،  يريگم ياد در تصمينان زين و اطميقي يدارا  قاطع 41

 بدهد  بخرج  تعصب و  تيحم  يدرکار که يکس متعصب 42

 ، مورد عالقه همگان يمورد محبت و دوست ،شده دوست داشته محبوب 43

 يرکيل به حشر و نشر ، فرار از قبول با استفاده از زيتما يرش ، بياز پذ يانزوا طلب ، فرار گريزان 44

 باشد  گرفته  يبکار  ميتصم  قاطعانه که يکس ،راسخ  عزم واراده يدارا مصمم 45

 م و خوشياخالق مال ي، داراخوش ، متواضع  يخو يدارا خوش خلق و خوي 46

 بايشک ،بردبار ،بندهيشک ،صبرکننده صبور 47

 قهيو ذوق باشد ، مقابل بد سل هقيسل يکه دارا يکس با سليقه 48

 شده يد شده ، وارسي، بازدانجام امور به صورت تحت کنترل  کنترل شده 49

 فرمانبردار ، اطالعت کننده  مطيع 51

 داريپا ،استوار ،پابرجا ،برقرار م ،يدر تصم ثابت سخرا 51

 ردير قرار گيکه به سرعت و شدت تحت تأث يکس، آنکه زود متاثر شود حساس 52
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 رندهيده گيناد ، نندهک يپوش چشم اغماض کننده 53

 شود يم يکه به سرعت عصب يکسعجله کننده ، ،  دهد يمواکنش نشان ع يسرکه  يکس  زودجوش 54

  رايگ، خودکشنده يبسو ،کننده ارجذبيبس ذابج 55

 ن استيج امور ظنيکه به نتا يکس ،که گمان بد ببرد يکس ،نيبدب بدگمان 56

 ييفرمانروا و يرگيچ طالب ،قدرتبه دنبال  سلطه جو 57

 گرانيبه دخود  ياحساسات و افکار درونبروز دهنده ، ابراز کننده ، اعالم کننده  برونگرا 58

 کند يگران ارتباط برقرار نميا دکه ب يه از فرديحال ، افسرده ، کنايب و بي روحسرد  59

  طيقدرت درک شرا يدرا ،به جوانب امور توجه کردن، متوجه  ملتفت 61

 مانيدرستکار ، راستگو ، درست پ صادق 61

 آشفته ،شانيپر،  گردد يمآنکه دچار اضطراب  مضطرب 62

 ، توسعه دهنده کار کند جاديآنکه کار ا کارآفرين 63

  زند ينم حرفاد يز  که يکس ،آرام ،صدا يب  ساکت 64

 روزيپ ،افتهيتسلط ، غالب  ، رهيچ مسلط 65

 اضطراب ، پر استرس  يدارا پرتنش 66

 راه کنندهيب، گمراه کننده  اغوا کننده 67

 دودل، مردد ، است وسواس يکه دارا يکس وسواسي 68

 سهل انگار، رد يارها را بر خود آسان گآنکه ک آسان گير 69

 سرگردان ،دودل، د باشديآنکه درشک و ترد مردد 71

 شتنياعتماد به خو ي، دارامطمئن به خود  اعتماد به نفس 71

 در اعمال يداريپا يدارا ،مداومت  يدارا ،داريپا با ثبات 72

 فه گو يکننده ، لط يشوخ بذله گو 73

 کنديم  شهياند و فکر  يدرامر  که يکس,  فکرکننده متفکر 74

 پروا يب ،باک يب ،ريدل ،شجاع جسور 75

 مت در اعماليمال ي، دارا نه ، ساکتيبا طمان  آرام 76

 کار آزموده حاذق، ،زبردست ،استاد خبره و ماهر 77

 نگهبان ،مراقبت کننده مراقب 78

 زيمتما ،ممتاز و برجسته  متشخص 79

 کند  کاوش و  تفحص  يامر در اي  يجائ در که يکس کنجکاو 81

 ودانا عاقل، صاحب فراست، ار يهوش، با فهم  زيرک 81

 پروا دارنده، اط کار ياحت ،اط رفتار کنديآنکه در امور با احت محتاط 82
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  استوار با وقار ، متين 83

 ستن ينده را به دقت نگريبرنامه ، آ يدارا هدفمند 84

 کوشش و استعدادکار يدارا, انجام کار يباال برا ييتوانا ي، داراقدرت و قوه ، باورين يدارا پر انرژي 85

 ميتفکر منطق يدارا،  ينيطرفدار مسلک واقع ب، نديرا ب تيعواق و قتيآنکه حق واقع بين 86

  PDAinternational.ir يافته برايش يرايو ين ، فرهنگنامه واژگان فارسيلغت نامه دهخدا ، مع: منابع 
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