
  
یانه: شبکه توانمندسازی ریابی ن دانشجو    سل جوانو کا

«comdaneshjooyaneh.» 

 DISCانجام آزمون  راهنمای   
 

آزمون   اجرای  برای  راهنما  این  سایت    DISCتوجه:  را    123test.comدر  آزمون  این  است.  شده  طراحی 

 بگذرانید.  اینجاتوانید به رایگان می

 

ای را که بیشترین هماهنگی با آن روش انجام آزمون: در هر گزینه با چهار جمله مواجه هستید و باید جمله

مشخص مطابق شکل    ای که کمترین  هماهنگ با آن را دارید، با عالمت مخالف را دارید با عالمت مثبت و جمله

 مشخص کنید: 

 

 

آزمون   بتوانند  نیستند  انگلیسی مسلط  به  این که عزیزانی که  این سایت تکمیل کنند،    DISCبرای  در  را 

 ایم. امیدواریم برای شما مفید فایده باشد.  ترجمه متن آزمون را برای شما در ادامه آورده
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 کنند می توجهمردم به من  •

 مهربانی باشمتمایل دارم شخص  •

 پذیرم زندگی را هر طور بگذرد می •

 گویند من شخصیتی قوی دارم مردم می •

 
 

 برای من آرام بودن سخت است  •

 ای از دوستان دارم من حلقه گسترده •

آماده   • دیگران  به  کمک  برای  همیشه  من 

 هستم 

  دوست دارم رفتار درستی داشته باشم  •

 

من   • به  که  دهم  انجام  را  کاری  دارم  تمایل 

 گفته شود. 

منظم   • و  مرتب  بسیار  چیز  دارم همه  دوست 

 باشد

 توانند من را سر جایم بنشانند مردم نمی •

 برماز تفریح کردن لذت می •
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بزرگتر  •  اختیار  به  در  قدرت  که  کسانی  و  ها 

 گذارم دارند احترام می

همیشه دوست دارم کارها جدید انجام دهم   •

 و ریسک کنم 

 معتقدم همه چیز درست خواهد شد  •

  میشه دوست دارم کمک کنم ه •

 یک آدم منظم و مرتب هستم  •

 هم در کار و هم در تفریح بسیار فعال هستم  •

 یک فرد بسیار آرام و ساکت هستم  •

 روم معموال راه خودم را می •

 
 از زندگی بسیار راضی هستم  •

 تمایل دارم به مردم اعتماد کنم  •

 صلح و سکوت را دوست دارم  •

 نگرش بسیار مثبتی دارم  •
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 اراده بسیار قوی دارم  • 

 کنم معموال به حرف مردم توجه می •

 کننده و مهربان باشم کنم کمکتالش می •

 معموال بسیار بشاش هستم •

 
 دارای اعتماد به نفس هستم  •

 گویند من شخصیتی دلسوز دارم مردم می •

 نسبت به زندگی گرایش متغیری دارم  •

 من شخصی مطمئن هستم •

 
 شودنمیهرگز برخوردم عوض  •

 دوست دارم کارها دقیق و صحیح باشند  •

 به خودم بسیار مطمئن هستم  •

 دوست دارم بخندم و جک بگویم  •
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 رفتار من بسیار منضبط است  • 

 بینند رسان میمردم من را کمک •

 من همیشه در حال حرکت هستم  •

خرج   • به  استقامت  هدفم  به  رسیدن  تا 

 دهممی

 
 برم از رقابت لذت می •

 گیرم جدی نمیزندگی را خیلی   •

 گیرم همیشه دیگران را در نظر می •

 آدمی دلپذیر هستم  •

 
 بسیار متقاعد کننده هستم •

 دانمخودم را یک فرد مالیم می •

 شخصیتی بسیار فروتن دارم  •

 های دست اولی دارممعموال  ایده •
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 کنم به دیگران خیلی کمک می • 

 برانگیز عالقه ندارم به سرنوشت وسوسه •

 نشینم به راحتی از پا نمی •

 مردم همکاری من را دوست دارند  •

 
 تمایل دارم فردی محتاط باشم •

 فردی بسیار مصمم هستم  •

 کنم در متقاعد کردن دیگران خوب عمل می •

 تمایل دارم یک فردی با رفتار دوستانه باشم  •

 
 ترسم به سادگی نمی •

 یابند بخش میمردم همکاری با من را انگیزه •

 روی کنم دیگران دنبالههمیشه تمایل دارم از   •

 فردی نسبتا خجالتی هستم  •
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 بسیار تمایل دارم که نظرم را عوض کنم  • 

 یک استدالل خوب را دوست دارم  •

 تمایل دارم امور را آسان بگیرم  •

 کنم همیشه به جنبه روشن زندگی نگاه می •

 
 فردی بسیار اجتماعی هستم  •

 بسیار صبور هستم  •

 بسیار متکی به خود هستم •

 برم صدایم را باال میندرتا  •

 
 همیشه آماده و عالقمند هستم  •

همیشه برای امتحان کردن چیزهای جدید   •

 مشتاق هستم 

 آید.از استدالل خوشم نمی •

توصیف   • باال  روحیه  با  فردی  را  من  مردم 

  کنند می
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 برماز امتحان کردن شانس لذت می • 

های دیگران بسیار  تمایل دارم نسبت به ایده •

 پذیرا باشم 

 ه بسیار مودب و بانزاکت هستم همیش •

 به جای جدی بودن فردی معتدل هستم  •

 
 تمایل دارم بخشنده باشم  •

 فردی حساس هستم  •

 انرژی و قدرت باالیی دارم  •

 توانم با هر کسی قاطی شوم می •

 
 برماز گپ زدن با افراد لذت می •

 کنماحساساتم را کنترل می •

 در نمای کلی بسیار پیرو رسوم هستم  •

 گیرم تصمیم میبه سرعت   •
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 تمایل دارم احساساتم را برای خودم نگهدارم • 

 برای من دقت بسیار مهم است  •

 دوست دارم از افکارم صحبت کنم  •

 من رفتاری بسیار دوستانه دارم  •

 
 دوست دارم با سیاست امور را اداره کنم  •

 بسیار باشهامت هستم  •

 یابند. بیشتر مردم من را  قابل قبول می •

 احساس رضایت دارماز زندگی  •

 
 فردی مطیع هستم  •

 همیشه تمایل به حرکت دارم  •

 های من است وفاداری یکی از قدرت •

 جذابیت زیادی دارم  •

 

https://daneshjooyaneh.com/
https://daneshjooyaneh.com/
https://daneshjooyaneh.com/


  
یانه: شبکه توانمندسازی ریابی ن دانشجو    سل جوانو کا

«comdaneshjooyaneh.» 

 تمایل دارم شخصیتی تهاجمی داشته باشم  • 

بارزی  • خصوصیات  و  هستم  کننده  سرگرم 

 دارم

 بینند مردم من را به راحتی در دسترس می •

 تمایل دارم نسبتا ترسو باشم •

 
عمل   • خوب  دیگران  به  دادن  انگیزه  در 

 کنم می

 های من است صبوری یکی از قدرت •

 مراقب هستم حرف درست بزنم  •

 تمایل قوی برای برنده شدن دارم  •

 
 یابند مردم گذراندن با من را آسان می •

رضایت   • احساس  بسیار  دیگران  به  کمک  از 

 کنم می

 کنم من همیشه به اصل موضوع فکر می •

همین االن کاری انجام شود  دهم  ترجیح می •

  نه بعدا 
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موقعیت •  تحلیل  و  تجزیه  عمل  در  خوب  ها 

 کنم می

 شوم قرار میبه سرعت بی •

دیگران   • بر  من  تصمیمات  چطور  که  این  به 

 کنمگذارد، فکر میتأثیر می

  بینند. گیر میمردم من را در آرامش و آسان •

 

 تصویری مثل این خواهد بود: آزمون از خروجی عکس بگیرید که  پس از انجام این 

 

ایو به   آ  om/daneshjooyaneh_discc.Instagramنستاگرامی  صفحه  با ارسال تصویر  زمون و یک بروید و 

 درخواست تحلیل دیسک خود در الیو اینستاگرامی را ارسال کنید. عکس 

 موفق باشید 
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