
 

1 
 

 سازی و کارآفرینی، تجاریامور فناوری اداره
 

 هدایت شغلی و کاریابی تخصصی شاهکارمرکز 

 

 «  مندانه شغلآزمون بررسی جستجوی جرأت  »

 

 مندنه شغلبررسی جستجوی جرأت اهمیت آزمون

دهد و در واقع دستیابی به موفقیت و پیروزی را تسهیل  داشتن ارتباط موثر با دیگران مهارتی است که انسان در موقعیت ممتاز و بهتری قرار می

مندانه شغل، با هدف افزایش آگاهی فرد  ورزی است. بدین منظور آزمون بررسی جستجوی جرأتهای ارتباط موثر جرآت مهارتسازد. یکی از  می

گیرد. شایان ذکر است در تکمیل پرسشنامه این آزمون به موارد ذیل توجه  نسبت به میزان پشتکار و تالش خود در یافتن شغل موردنظر انجام می

 داشته باشید:

 و نگاه عمیق به سواالت پاسخ دهید.  با تفکر •

 کامال با خود صادق باشید.  •

 چیزی که هستید را انتخاب کنید نه چیزی را که دوست دارید باشید.  •

 

 مندنه شغل بررسی جستجوی جرأت آزمون  نحوه انجام
چنانچه ید. کنید شباهت دارحالتی که انتخاب میید تا چه اندازه به  ینما  صیابی زیر تصور نموده، و مشخ های شغلخود را در هر کدام از موقعیت

ت جواب  ؤاالرا پاسخ دهید. با استفاده از کلید زیر به س  ؤاالتساید، خود را در موقعیت مشابه قرار داده و  تا به حال در جستجوی شغلی نبوده

 . دهید

 . خیلی بعید است -1

 . بعید است -2

 . تا حدودی بعید است  -3

 . تا حدودی ممکن است  -4

  .ممکن است -5

 احتمال قوی دارد. -6
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 سازی و کارآفرینی، تجاریامور فناوری اداره
 

 هدایت شغلی و کاریابی تخصصی شاهکارمرکز 

 

 سؤاالت
خیلی بعید 

 است
 بعید است

ی ودحد  تا

 بعیداست

ی ودتا حد

 ممکن است

احتمال قوی  ممکن است

 دارد 

خواسته   .1 من  از  که  هنگامی 

  مام را بیان کن شود تجارب کاریمی

صحبت  کارهایی  به  راجع  تنها 

آن  کنم یم برای  دستمزد  که  ها 

 .امدریافت نموده

      

یک   .2 مورد  در  شخصی  چنانچه 

می عالی صحبت  خالی  کند،  پست 

عات بیشتر البه گرفتن اط  ایالقهع 

نخواه مورد  این  مگر   مدر  داشت 

 سم.را بشنا صاینکه آن شخ

      

که   ماگر با کارفرمایی برخورد کن  .3

نداشته  برای من  هیچ پست خالی 

کارفرمایان  مورد  در  او  از  باشد 

برای  دیگری که ممکن است شغلی

 نم. کمن داشته باشند سوال می

      

ک  هایمتوانمندی  .4 اهمیت   م را 

می بیش    مدهجلوه  مرا  کارفرما  تا 

 . در نظر نگیرد مازآنچه هست

      

ترجیح5 موسسات م  دهمی  .  به 

کن مراجعه  اینکه   مکاریابی  تا 

مستقیما با خود کارفرما در تماس 

 شم. با

      

قبل از مصاحبه با یکی از پرسنل   .6

خواه صحبت  سازمان  و  م  آن  کرد 

کسب الاط سازمان  به  راجع  عاتی 

 . کردم خواه

      

نگامی که برای شغلی مصاحبه ه  .7

س برخی  پرسیدن  در  ت ؤاالدارم، 

 م. کندرنگ می
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تماس  ا  .8 حز  یا  با  ضوتلفنی  ری 

می اجتناب  فعال    مکن کارفرمایان 

برای صحبت   مکنزیرا احساس می

 .با من بسیار مشغله دارند

      

گر اگر در یک مصاحبه، مصاحبه  .9

خیلی دیر بر سر قرار حاضر شود؛ یا  

کرد و یا برای م  آنجا را ترك خواه

برنامه دیگری  خواهقرار  م  ریزی 

 .نمود

      

عقیده دارم که یک مشاور   من   .10

داند  شغلی با تجربه بهتر از من می

 . مکه چه شغلی را باید انتخاب کن 

      

کارفرمای .  11 یک  منشی  چنانچه 

من  به  زیاد  مشغله  دلیل  به  فعال 

م ندهد،  الاجازه  را  کارفرما  با  قات 

می منتظر  بتوان  م مانآنجا  با    متا 

 م. کارفرما صحبت کن

      

ام واقعا  القهیافتن شغل مورد ع   .12

 .خوش شانسی است

      

می.  13 با  دهم  ترجیح  مستقیما 

کار  برایش  است  قرار  که  شخصی 

با واحد    مصحبت کن   مکن اینکه  تا 

 م. پرسنلی آن سازمان صحبت کن

      

توصیه .  14 درخواست  به  تمایلی 

نامه از جانب اساتید یا مدیران گروه  

 .ندارم

      

  مرای یک شغل مناسب نخواه. ب15

های حیتالبود مگر اینکه تمامی ص

فهرست شده در شرح وظایف شغلی  

 . مباش را دارا 

      

مصاحبه،  .  16 یک  در  چنانچه 

بخش پاسخ ندادم، از چندان رضایت 
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مصاحبه  دومین  برای  کارفرما 

 نم. کدرخواست می

ندارم با سازمانی تماس   . تمایلی 17

من  برای  خالی  پستی  که  بگیرم 

 .ندارد

      

یک .  18 کسب  به  موفق  چنانچه 

کارفرما   با  نشدم،  شغلی  موقعیت 

  مگرفت و از او خواه  متماس خواه

توان برای یک پرسید که چگونه می

شانس مشابه  افزایش  م  موقعیت  را 

 م. ده

      

از .  19 ندارم  خوبی  احساس 

راهنمایی    م دوستان درخواست 

 م. شغلی کن

      

فعلی  .  20 بازارکار  که  وضعیتی  با 

که  را  شغلی  هر  است  بهتر  دارد، 

 . نمدست و پا کم توانمی

      

د21 کن.  احساس  صورتیکه  م  ر 

و   دارم  را  شغلی  احراز  شایستگی 

متصدی امور پرسنلی به من اجازه  

کارفرمایی    صمصاحبه ندهد، با شخ

کن  کار  آن  برای  است  قرار    مکه 

 هم کرد. مستقیما صحبت خوا

      

می.  22 مسئولین   م دهترجیح  با 

دانشگاه به  که  یا  استخدامی  ها 

مینمایشگاه شغلی  آیند  های 

باش داشته  مصاحبه   م مصاحبه  تا 

 . با خود کارفرمایانم مستقی

      

در  گری بگویدچنانچه مصاحبه .  23

  مصورتیکه پست خالی داشته باشی 

گیرم. با خود فکر با شما تماس می

هیچ کار دیگری نیست که م  کنمی

 م. انجام ده  مبتوان
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به انتخاب   ماز اینکه تصمی  . قبل24

های شغل مورد نظرم بگیرم، پست

 .کردم  خالی مرتبط را بررسی خواه

      

پیرامون الرای کسب اط. ب25 عاتی 

ع زمینه  مورد  شغلی  ام قهال های 

با شخ  برقراری تماس  به   صحاضر 

 .م، نیستم شناسیا اشخاصی که نمی

      

 

 

 مندنه شغل بررسی جستجوی جرأت آزمون نحوه تفسیر نتایج
 

ت باقیمانده به صورت  االوس .21و18و16و 13و9و6و 3جمع کنید:    هم ت زیر را باؤاالنمرات مربوط به س دهی به سواالت آزمون،  پس از اتمام پاسخ

جمع کنید  هم  دست آمده را باهکنید. اعداد ب مک  7عدد خود را از    ؤاالتشوند. برای بدست آوردن نمرات مربوط به این سمعکوس نمره داده می

به شرح اند  دهی شدهصورت معکوس نمره که به  ؤاالتی . سدیینما  صمشخ  ؤاالتاد بدست آمده مربوط به گروه ساعد  کردن  جمع  با   را  کلی  رةو نم

 . 8،7،5، 4،2،1،25،24،23،22،20،19،17،15،14،12،11،10باشد: زیر می

 

 معیارها 

 صدك نمرات

90 15 

98 30 

106 50 

116 70 

124 85 

 

درصد باشد، این بدان   70نشانگر پشتکار و سماجت بیشتر در یافتن شغل مورد نظر است. به عنوان مثال اگر نمره صدکی شما    النمرات با

 .درصد افراد در جستجوی شغل نسبت به شما از پشتکار کمتری برخوردارند 70معناست که 

 


