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  (جزنی) آزمون خالقیت شغلی

Jazani's Job Creation Questionnaire  

  . ًسشیي جضًی غَست گشفتِ است سبختبسسبصی پشسطٌبهِ تَسط

  .هطخع کٌیذ ثب تَجِ ثِ هقیبس صیش ًظش خَد سا دس ثبسُ ّش ػجبست

  هَافق= 3...ًبهطوئي = 2... هخبلف  =1

  .غحیح سا دس حل هطکالت دًجبل هی کٌن هي ّویطِ هطوئٌن کِ سٍش .1

  .ثِ دسیبفت جَاة آى ّب ًذاسم ثشای هي اتالف ٍقت است اگش قشاس ثبضذ سَال ّبیی ثپشسن کِ اهیذی .2

  .حَاسن سا سٍی هَضَػبت هَسد ػالقِ ام هتوشکض هی کٌن هي ثیطتش اص اکثش هشدم .3

  .گبم ثْتشیي سٍش حل هسبئل ٍ هطکالت است ثِ ًظش هي سٍش گبم ثِ .4

  .ًبساحتی دیگشاى دس گشٍُ هی ضَد، ثِ ًذست ثیبى هی کٌن ػقبیذی سا کِ ثِ ًظش هی سسذ ثبػث .5

  .هَضَع هی کٌن کِ دیگشاى دسثبسُ هي چِ فکش هی کٌٌذ صهبى صیبدی سا غشف ایي .6

  .غحیح هْوتش اص جلت سضبیت دیگشاى است ثشای هي اًجبم دادى کبس .7

  .هشدد ّستٌذ اسصش صیبدی قبئل ًیستن ثشای ًظش افشادی کِ دس تػوین گیشی ّب .8

  .اًگیض ًیبص داسم ثیطتش اص دیگشاى ثِ هَضَػبت جبلت ٍ ّیجبى .9

  .هی داًن چگًَِ ّیجبى ّبی دسًٍی خَدم سا کٌتشل کٌن .10

  .تَاى هقبثلِ ثب هطکالت سخت سا ثشای هذت صهبى طَالًی داسم .11

  .خیلی ّیجبى صدُ هی ضَم ثِ ًذست .12

  .دست هی آٍسم کِ کبس خبغی اًجبم ًوی دّن غبلجب هْوتشیي افکبس ٍ اًذیطِ ّبی خَدم سا صهبًی ثِ .13

  .دسًٍی هي ساٌّوبی دسست یب غلط ثَدى ساُ حل است ٌّگبم یبفتي ساُ حل هطکل احسبس .14

  .ٍقت ثشای سیطِ یبثی هسبئل ٍ هطکالت تشجیح هی دّن تػوین گیشی سشیغ سا ثِ غشف .15
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  .ٍ اًجبم دادى کبسّبیی کِ ًجبیذ ثکٌن، لزت هی ثشم گبّی اٍقبت اص قبًَى ضکٌی .16

  .کِ ًیبص ثِ اثضاسّبیی داسد سشگشهی ّبیی سا دٍست داسم .17

  .ّبی هْوتش خَد سا اًجبم دّن تخیل قَُ هحشکی ثشای هي است تب ثتَاًن پشٍطُ .18

  .اًسبى ّبی هٌطقی ٍ ٍاقغ گشا سا دٍست داسم .19

  .کبضف ثطَم اگش ثیي دٍ ضغل ثِ جض ضغل کًٌَی ام حق اًتخبة داضتن، تشجیح هی دادم پضضک یب .20

  .هی آین ثب افشاد هتؼلق ثِ طجقِ اجتوبػی ٍ حشفِ ای هطبثِ خَدم ثْتش کٌبس .21

  .ًسجت ثِ صیجبیی ّب حسبسیت صیبدی داسم .22

  .ًتبیج کبس خَد هطوئي ّستٌذ، دٍست داسم افشادی سا کِ اص .23

  .الْبم گشفتي ًذاسد حل هَفقیت آهیض هطکالت سثطی ثب .24

  .ثضسگتشیي خَضحبلی هي است صهبًی کِ دسگیش ثحث ٍ جذل ّستن، دٍستی ثب طشف هقبثل .25

  .کِ آى ّب سا ثِ دیگشاى ثقجَالًن ثیطتش ػالقِ هٌذم فکش ّبی جذیذ اسائِ دّن تب ایي .26

  .خطش پزیشی ثبضن، اهتٌبع هی ٍسصم اص قشاس گشفتي دس هَقؼیت ّبیی کِ هججَس ثِ .27

  .خجش است ٌّگبم اسصیبثی خجش، هٌجغ خجش هْوتش اص خَد .28

  .اص کبسّبی ًبهؼلَم ٍ غیشقبثل پیص ثیٌی خَضن هی آیذ .29

  .افشادی سا کِ اص قَاًیي پیشٍی هی کٌٌذ ، دٍست داسم .30

  .هْوتش اص احتشام ثِ دیگشاى است احتشام ثِ خَد ثسیبس .31

  .تالش هی کٌٌذ، ػبقل ًیستٌذ ثِ ًظش هي ، افشادی کِ ثشای کوبل گشایی .32

  .تشجیح هی دّن گشٍّی کبس کٌن تب ثِ تٌْبیی .33

  .کبسی سا دٍست داسم کِ ثِ ٍسیلِ آى، دس دیگشاى ًفَر داضتِ ثبضن .34

  .ًذاسًذ ًظش هي ، ثسیبسی اص هطکالت کِ دس صًذگی ثب آى ّب سٍ ثِ سٍ هی ضَم ساُ حل ّبی هطخػی ثِ .35
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  .ثبضذ ثشای هي هْن است کِ ّش چیض جبی خبظ خَد سا داضتِ ٍ دس جبی خَد .36

  .خَاٌّذ تظبّش کٌٌذ ًَیسٌذگبًی کِ ٍاطُ ّبی غیشهؼوَل ٍ غیشػبدی ثِ کبس هی ثشًذ، ثیطتش هی .37
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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