
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 ( 1981) و اندرسون تافت گریاسترس پرستاری   پرسشنامه

 

بوده که توسط گر  57نامه استرس پرستاری دارای  پرسش اندرسون در سال  سوال  طراحی و    1981ی تافت و 

 می باشد..  NSSتجدید نظر شده مقیاس استرس پرستاری  تنظیم شده است و نسخه 

  ل یو تحل ر ی+ تفس ی نمره گذار  وه ی+ ش  ی و عموم  ی سواالت تخصص  ی پرسشنامه به صورت کامل دارا  ن یدر ضمن ا

 . باشد   ی+ منابع م  ییایو پا  یی+ روا

 

 قسمتی از سواالت:

 

ف 
دی

ر
 

 0 1 2 3 4 5 سواالت

       .کنند  می تجربه را درد بیماران  که کاری انجام هنگام 1

       پزشک  توسط  شدن مواخذه 2

       بیمار  ی خانواده عاطفی نیازهای به کمک هنگام کفایت عدم احساس  3

       کار  محل مشکالت مورد در کارکنان دیگر با رک و  پرده بی صحبت امکان عدم 4

       پرستار  سر با تعارض 5

       بیمار پزشکی وضعیت مورد در پزشک طرف از ناکافی اطالعات 6

       .دارند  نامعقول های خواست در بیماران که هنگامی 7

       .گرفتن قرار جنسی آزار مورد 8



       .یابد  نمی بهبود که بیماری مورد در ناتوانی احساس  9

       پزشک با تعارض 10

11  ===============================================================       

       مخالف جنس از پرستارانی با کردن کار در دشواری 50

       بیماران  بندی طبقه سیستم به مربوط های خواست در 51

       بیمار  خانواده طرف از رفتاری بد  با آمدن کنار به اجبار 52

       بیمار رنج دیدن هنگام به 53

       پرستاری مدیریت طرف از شدن مواخذه 54

       استراحت زمان در کردن کار به اجبار 55

را  شما ناکافی مراقبت بیماران های خانواده آیا که مطلب این  ندانستن هنگام 56

 .داد خواهند  گزارش 

      

       بودن فشار زیر شرایط  در گیری تصمیم به اجبار 57

 

 :شیوه نمره گذاری

 نمره  عنوان 

 1 ندارم  استرس  اصال

 2 دارم استرس اوقات بعضی 

 3 دارم استرس اوقات اغلب

 4 .دارم استرس شدیداً

 5 .شود نمی  من وظایف  شامل موقعیت این 

 


