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به نام خدا
پرسشنامه رغبت سنج شغلی استرانگ

پرسشنامه رغبت استرانگ به شما در فهم رغبت هاي شغلی تان کمک نموده  و انواع مشاغلی که احتماالً در آنها احساس 
فهرست بندي ... در صفحات پیش رو مشاغل، فعالیت ها، زمینه هاي موضوعی و . راحتی می کنید را به شما نشان می دهد

سنجش  استرانگ آزمون . است که شما باید میزان عالقمندي، یا عدم عالقمندي خود را در قبال آن مشخص سازید شده
 . نیست بلکه پرسشنامه اي در خصوص رغبت هاي شماست توانایی

هنتان لطفاً به همه پرسش ها پاسخ دهید وقت زیادي را به فکر کردن در مورد آنها اختصاص ندهید و اولین چیزي که به ذ
 . می رسد را منظور نمایید

چگونگی احساس خود را در قبال انجام هر یک از این مشاغل . مشاغل متعددي در زیر ارائه شده است:  مشاغل) 1
از این که در شغلی می توانید موفق عمل کنید یا خیر و یا در مورد میزان درآمدي که می توانید در آن . مشخص سازد

فکر نکنید تنها به این مطلب فکر کنید که آیا دوست دارید در آن شغل مشغول به کار شوید یا شغل به دست آورید نیز 
. خیر

بسیار . هیچ سوالی بدون پاسخ نماند: توجه  
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

حسابدار -1
بازیگر -2
معاون اجرایی -3
معمار -4
خلبان -5
  مدیر موزه - 6
معلم هنر -7
هنرمند-8
منجم-9

مربی ورزش-10
مدیراجرایی اگهی ومسول تبلیغات-11
مانرمؤلف -12
مؤلف کتب فنی -13
مکانیک اتومبیل-14
مسابقه دهنده بااتومبیل-15
فروشنده اتومبیل-16
تحویلداربانک-17
متخصص زیبایی ومو-18
معلم زبان انگیس-19
زیست شناس-20
پیمانکارساختمان-21
اوراقی-22
مشاورشغلی-23
فیلمسازفیلمهاي کارتونی-24
کارمنداداري-25



٢

بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  ندمعالقه م
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

سرآشپز -26
شیمی دان -27
مهندس راه وساختمان -28
استاد دانشگاه -29
برنامه نویس کامپیوتر -30
تکنسین کامپیوتر -31
وکیل شرکت -32
وکیل جنایی -33
ت رسانی به مشترکاننماینده خدما -34
ان سینماوتلویزیوندکارگر -35
مددکاردرمراکزشبانه روزي بهزیستی -36
دستیاردندانپزشک -37
دندانپزشک -38
متخصص تغذیه -39
مدرس حوزه علمیه -40
ویرایشگر -41
مهندس الکترونیک -42
ونیکتکنسین الکتر -43
آموزگارمدرسه ابتدایی -44
مدیربخش استخدام سازمانها -45
مدیرکارخانه -46
نجار -47
برنامه ریزامورمالی -48
جنگلبان -49
نویسنده -50
استاندار -51
دبیردبیرستان -52
مسئول اجرایی بیمارستان -53
مدیرهتل -54
مدیراداره رفاه سازمانها -55
راهنماي مسافران وتوریستها -56
حسابدارمالیات بردرآمد -57
عامل بیمه -58
دکوراتورداخلی منازل -59
یقاض -60
تکنسین آزمایشگاه-61
تراشکار -62
معاون اداري ومالی -63
مدیرمرکزنگهداري ازکودکان -64



٣

بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   ی تفاوتب  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

مهندس مکانیک -65
موسیقیدان-66
گزارشگر روزنامه-67
دستیار پرستار -68
مدیراداره -69
دستیارپزشک -70
ازداروس -71
عکاس -72
مربی بدنسازي -73
پزشک -74
شاعر -75
افسرپلیس -76
سیاستمدار -77
کشاورز -78
ورزشکارحرفه اي -79
طراح صحنه -80
روان شناس -81
مدیرروابط عمومی -82
مزرعه دار -83
شهردار -84
پذیرش -85
)روحانی -کشیش(رهبرمذهبی  -86
خرده فروش -87
مسئول فروش -88
مدیرفروش -89
مدیرمدرسه -90
سردبیرمجله علمی -91
مجسمه ساز -92
عامل خدمات خصوصی -93
منشی -94
گاردامنیتی -95
مددکار اجتماعی-96
سازنده نرم افزار -97
آموزگارکودکان استثنایی -98
فروشنده حرفه اي -99

گزارشگرورزشی -100
آماردان -101
سهامدارشرکتها -102
حجرا -103



بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   ی تفاوتب  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

مسئول شرکت خدمات مسافرتی -104
گوینده اخباررادیووتلویزیون -105
مشاورخانواده وازدواج - 106
تکنسین رادیولوژي -107

زمینه هاي موضوعی : قسمت دوم  
ممکن است که به . قه مندید یا خیرهمانگونه که در مورد قسمت مشاغل عمل کردید مشخص سازید که آیا به زمینه هاي موضوعی زیر عال

  .صرف نظر از این که آنها را مطالعه کرده باشید یا نکرده باشید. برخی از زمینه ها عالقه مند باشید
بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

حسابداري -108
بازیگري -109
ادبیات -110
قانون -111
کشاورزي -112
)اختصاصاً جبر(ریاضی  -113
هنر -114
گیاهشناسی -115
مدیریت - 116
حساب -117
شیمی -118

علم کامپیوتر - 119
اقتصاد -120
انشاو نگارش انگلیسی -121
آموزش -122
)جانوري(زیست شناسی  -123
کارآفرینی -124
زمین شناسی -125
قوم شناسی - 126
جغرافیا -127

هندسه - 128
طرحهاي گرافیکی -129
روزنامه نگاري -130
هنرهاي صنعتی -131

تکنولوژي اطالعات - 132
ریاضیات -133
بازاریابی -134
آموزش بهداشت -135
مکانیکی - 136
علوم نظامی-137



بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

آموزش نظامی -138
موسیقی -139
پرستاري -140
تربیت بدنی -141
فیزیک -142
فیزیولوژي -143
علوم سیاسی -144
روان شناسی -145
سخنرانی عمومی - 146
تعلیم و تربیت دینی -147
جامعه شناسی -148
آمار -149
پردازشگرکلمه-150
هنرهاي بصري -151
نویسندگی -152

فعالیتها : قسمت سوم  
. اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد را مدنظر قرار دهید. ن عالقمندي خود را به فعالیتهاي زیر مشخص سازیدمیزا  

بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

سخنرانی -153
انجام کارهاي پژوهشی -154
آشپزي -155
نوشتن گزارشها - 156
بحث سیاسی -157
ضبط کردن یک قطعه موسیقی -158
رهبري اجرایی عملیات یک نیروگاه برق -159
پرورش گلها و گیاهان - 160
مصاحبه با متقاضیان شغل - 161
آموزش کودکان - 162
آموزش بزرگساالن - 163
مالقات با مردم و هدایت آنها- 164
یادگیري در مورد تفاوتهاي فرهنگی - 165
نصب نرم افزارهاي کامپیوتري -166
مشاوره با آسیب دیدگان از بحران - 167
آموزش کارمندان جدید - 168
)کمک به افراد در یافتن معناي زندگی(مشاوره معنوي  - 169
تأثیر گذاشتن بر دیگران -170
ــاري   -171 ــرفتن(حــق العمــل ک ــه در گ ــه انجــام معامل کمــک ب

  )کمیسیون



بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

رئیس خود بودن -172
تجزیه و تحلیل داده هاي آماري -173
خرید و فروش سهام -174
کمک به یک تیم براي رسیدن به موفقیت -175
کارکردن بعنوان عضوي از یک تیم - 176
رسم نمودارهاي آماري - 177
مصاحبه کردن با مسئوالن فروش -178
انجام کمکهاي اولیه -179
مربی آموزش نظامی -180
تماشاي یک عمل باز قلب -181
تعمیر وسایل برقی -182
معامله گري-183
کمک به دیگران براي غلبه بر مشکالتشان -184
خرید کاال براي فروشگاه-185
نمایش دادن کاالهاي فروشگاه - 186
نگهداري کردن از کودکان -187
ورزشهاي کامپیوتري یا رقابت آمیز -188
باحثشرکت در م -189
کمک به امور خیریه -190
نجات دادن کوهنوردان -191
عکس گرفتن از مناظر-192
سرمایه گذاري پول در بازار سهام -193
ساختن وب سایت اینترنتی-194
حلیل کردن تغییرات در سازمانهات -195
استفاده ازنرم افزارهاي طراحی شده توسط کامپیوتر - 196
کارکردن براي خود در یک تجارت کوچک -197
انهدام دام -198
  حل دعاوي حقوقی بین کارگر و کارفرما 199
رهبري کردن سایر افراد-200
شیوه جدید به افرادآموزش یک  -201
انجام فعالیتهاي کشاورزي -202
ریاست نمودن بر دیگران -203
استفاده از ریاضیات براي حل مسائل -204
ارائه حمایت فنی -205
اداره شبکه هاي کامپیوتري - 206
بازدید هواپیما به منظور ایمنی مکانیکی -207
مطالعات ژنتیک -208
یادگیري در مورد استفاده صحیح از سالحهاي گرم -209
کمک به یک وکیل براي آماده شدن جهت حضور در دادگاه -210



بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

ویرایش یک متن -211
مصالحه جهت نیل به اهداف تیمی -212
مباحثه با یک رقیب سیاسی -213
سودها و ضررهاي یک شرکت ردگیریهاي -214
شروع یک تجارت -215
ارائه توضیحهاي قانونی براي مراجع- 216
یادگیري نحوه همکاري موثر با دیگران در یک تیم -217
برداشت محصوالت کشاورزي -218
بررسی یک نمونه خونی زیر میکروسکوپ -219
اريتعیین علت یک بیم -220
درخواست از فرد دیگري براي انجام کار -221
مطالعه تغییرات اجتماعی -222
فعالیت در مراکز مشاوره -223
اداره تجارت یا دفتر کاري -224
بررسی یک صحنه جنایت -225
اجراي یک آزمایش تجربی- 226
صحبت با یک همکار در مورد یک پروژه -227
تربیتفعالیت در موسسه اصالح و -228
ممیز مالیاتی -229
اداره یک پایگاه داده کامپیوتري -230
قبول تعهدات مخاطره آمیز -231
یک گروه کاري شرح روشهاي جدید به -232
جستجوي اینترنتی -233
تشخیص مشکالت کامپیوتري -234
شرکت در قرعه کشی هاي مختلف بانکها و سایر موسسات -235
پژوهش و بررسی بازار براي یک محصول جدید - 236

د که نسبت به هر یک از طرق گذراندن اوقات فراغت خود که در زیر با پاسخ دادن به یکی از گزینه هاي زیر نشان دهی :فعالیتهاي تفریحی
. حساسی داریداآمده چه 

بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

کارکردن در یک دفتر کاري خانگی -237
گوش دادن به جاز -238
طرح ریزي یک مهمانی بزرگ -239
انجام آزمایشهاي علمی -240
رفتن به اردو -241
آماده کردن شام براي مهمانان -242
مداحی در مراسم مذهبی -243
آموزش امور نظامی در پادگانهاي بزرگ -244



بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

بازیهاي ورزشی گروهی با دوستان -245
ریابیمشاوره با افراد بیکار جهت کا - 246
گالریهاي هنري -247
نوشتن یک نمایشنامه -248
کنسرتهاي سیمفونی -249
شرکت در مراسم مذهبی -250
صفحات ورزشی روزنامه -251
شعر -252
مجالت مکانیک معروف -253
حضور در سخنرانی ها -254
سرگرم ساختن دیگران -255
تجربه آزمایی در رابطه با چاشنی هاي غذایی - 256
گذار در بیابانگشت و  -257
بسکتبال بازي کردن -258
فعالیتهاي خطرناك -259
خواندن یک کتاب - 260
اجراي کارهاي نمایشی در صحنه هاي تلویزیون و سینما - 261
تجربه کردن دیگر فرهنگها - 262
رفتن به یک تئاتر - 263
کوهنوردي در قله هاي سخت - 264
مراقبه معنوي - 265

افراد : قسمت پنجم  
. با افرادي که از معاشرت با آنها لذت ببریم کارکنیمدر آنها اغلی را برمی گزینیم که بتوانیم اکثر ما مش  

می رسد را مدنظر قرار  ذهنتاناولین پاسخی که به  فراد زیر چه احساسی خواهید داشت مشخص کنید که از داشتن تماسهاي روزمره با ا
. دهید  

بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

کارگران ساخت و ساز بزرگراه -266
دانش آموزان دبی رستانی - 267
افسران نظامی - 268
افرا بدون مرز که تابع کشور خاص نیستند - 269
.افرادي که رهبري را تقبل می کنند -270
افراد مذهبی -271
افراد پرخاشگر -272
جسمی بیمار افراد به لحاظ -273
افراد خوش شانس در تجارت -274
نوابع موسیقی -275
افراد معلول جسمی - 276
افراد با ایده هاي جدید -277



بسیار 
  عالقمندم

عالقه مند   بی تفاوت  عالقه مندم
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

رهبران تجاري برجسته -278
ورزشکاران -279
دانشمندان برجسته -280
.ندافرادي که اهل خطرکردن هست -281

ویژگی هاي شما : قسمت ششم
. در این قسمت نشان دهید که چگونه فردي هستید  

بسیار 
  عالقمندم

عالقه 
  مندم

عالقه مند   بی تفاوت
  نیستم

اصالً عالقه 
  مند نیستم

کار انفرادي را به کار گروهی ترجیح می دهم -282
از قوه ابتکار در زمینه مکانیکی برخوردارم -283
.قادر به تهیه تبلیغات بازرگانی موفقیت آمیز هستم -284
.جاه طلبی و بلند پروازي همکارانم را بر می انگیزم -285
. قادر به نوشتن یک گزارش کامل و خوب شکل گرفته هستم - 286
عالقمند به مسئولیتهاي مدیریتی هستم -287
.توافق و اختالف بین افراد می باشمقادر به رفع عدم  -288
سازمان انگیزه به خرج می دهم در یک -289
ترجیح می دهم به عنوان عضوي از یک گروه وظایفم را انجام -290
. دهم




