
یارِ پویا آزمون JDI-72 رضایت مندى شغلى
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 باسالم
 پرسشنامه

کنند فکر  به افرادي که در محل کارتان به عنوان همکار در کنار شما کار می پرسشنامهدر این بخش از  لطفاً
در جاهاي خالی با توجه به ویژگی آنها پاسخ  .چگونه هر یک از عبارات توصیف شده در مورد آنها صادق است :کنید
. دهید

دارم نظري  ها ویژگی بله خیر

باهیجان 1 

کننده خسته 2

آرام 3

مفید 4

نادان 5

پذیر یتمسئول 6

داشتنی دوست 7

باهوش 8

دنشو احتی دشمن میبه ر 9

ادب بی 10

زرنگ 11

تنبل 12

ناخوشایند 13

کننده  حمایت 14

فعال 15

)زود هنگام(عدم تمایل براي رسیدن به منافع  16 

کننده خسته 17

سمج 18 
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 ها ویژگیهر یک از  چگونه فکر کنیدبه کارتان . اند مطرح شده) محل کار(کار مورد  پرسشنامه در ،در این بخش
. ها پاسخ دهید آن با توجه به ویژگی در جاهاي خالی .صادق است توصیف شده در مورد آن

دارم نظري  ها ویژگی بله خیر

جالب 1 

معمول 2 

کننده راضی 3

کننده خسته 4

خوب 5

دهد می حس موفقیت 6

7 آمیز احترام

انگیز جانهی 8

ارزش پر 9

مفید 10

مسائل به چالش کشیدن 11

ساده 12

13 تکراري

خالق 14

کننده کسل 15

تمایل ایجاد عدم 16

رسد و قابل رویت ها به نتیجه می فعالیت 17

شود هاي من استفاده می از استعداد 18
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فکر  دریافتی در هر ماه  حقوق در این بخش فقط به. اند مطرح شده در مورد حقوق از پرسشنامهدر این بخش 
ها پاسخ آن خالی با توجه به ویژگی در جاهاي .چگونه هر یک از عبارات توصیف شده در مورد آن صادق است کنید
. دهید

دارم نظري  ها عبارت بله خیر

میزان درآمد براي خرج زندگی معمولی کافیست 1 

منصفانه 2

مد براي زندگی بسیار کم استآمیزان در 3

بد 4

مناسب 5

کمتر از حقم است 6

شود خوب پرداخت می 7

کافی براي زندگی 8

از حد معمول دستمزد کمتر 9

فکر  پاداش بهدر این بخش فقط . اند مطرح شده سؤاالت در مورد میزان پاداش در محیط کاردر این بخش 
ها پاسخ  در جاهاي خالی با توجه به ویژگی آن .چگونه هر یک از عبارات توصیف شده در مورد آن صادق است کنید
. دهید

دارم نظري  ها عبارت بله خیر
ایجاد زمینه مناسب براي پاداش 1

محدود حدودي تا پاداش دریافت براي فرصتایجاد  2 
ها جه به تواناییپاداش با تو ي هئارا 3

عدم وجود فرصت براي دریافت پاداش 4
و دریافت پاداش فرصت خوبی براي ارتقا 5

بسیار محدود 6
هاي مداوم ه پاداشئعدم ارا 7

پاداش مداوم 8
 9 مناسب بسیار شانس براي دریافت پاداش
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در این بخش فقط . اند مطرح شده در محیط کار) ر بخشمدی(مورد سرپرست  از پرسشنامه دردر این بخش 
صادق  چگونه هر یک از عبارات توصیف شده در مورد آن فکر کنید سرپرست و رفتارهاي وي با دیگر کارمندان به

. ها پاسخ دهید در جاهاي خالی با توجه به ویژگی آن .است

 1=و نظري دارم  0=خیر ، 3=بله 

دارم نظري  اه عبارت بله خیر

کننده حمایت 1

صورت امري بیان درخواست به 2

ادب بی 3

تشکر براي انجام کار خوب 4

نزاکت با 5

نفوذ با 6

روز بهاطالعات  7

نامهربان 8

9 مند هعالق
 10 کند جایگاه من را گوش زد می

دهنده است آزار 11

سمج 12

دانکار 13

بد 14

باهوش 15

ریزي ضعف در برنامه 16

در زمان نیاز در دسترس 17

تنبل 18 
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