
 

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

  نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

.دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا . 

 

س یوید یپرسشنامه استرس شغل  

 

 پرسشنامه منبع استرس )شغل( 

یس و همکارانش طراحی و ساخته  توسط دیو و   سوال می باشد  32پرسشنامه استرس شغلی دارای 

 سشنامه ارزیابی شغل افراد به عنوان منبع استرس می باشد. ده است و هدف از این پرش

 

 قسمتی از سواالت:

 آیا شغل شما، به عنوان مدیر یا تصمیم گیرنده، منبع استرس است؟

 امتیاز خیر بلی رویداد زندگی  ردیف 

  □ □ کارتان را از دست بدهید؟آیا بیکار هستید یا احتمال دارد   1

  □ □ آیا مسئولیت مردان و زنانی را بر عهده دارید؟  2

  □ □ آیا مسئولیت نتایج بر عهده شماست؟  3

  □ □ آیا به طور دایم تصمیم می گیرید؟ 4

  □ □ آیا در سازمان خود با اشخاص دیگر رقابت دارید؟  5

  □ □ رقابت دارد؟ آیا سازمان شما با سازمان های دیگر  6

آیا سازمان شما، به تازگی، تغییراتی یافته است: اخراجها، گسترش و افزایش   7

 مشاغل، تغییر محل، تغییر در مسئولیت ها، تعویض مسئولیت ها و ...

□ □  

  □ □ آیا مجبور هستید همیشه درآمد خوبی داشته باشید؟ 8

  □ □ کنید؟ ساعت کار می   10آیا هر روز بیشتر از  9

  □ □ آیا کار شما اجازه می دهد پیش بینی هایی به عمل آورید؟ 10

11 =================================================== ======= □ □  



نیز   25 سازمان  از  خارج  در  یا  و  دهید  می  انجام  نیز  افتخاری  کارهای  آیا 

 مسئولیت بر عهده دارید؟

□ □  

  □ □ آیا در حال حاضر از نظر مالیات تحت فشار هستید؟  26

  □ □ آیا از طرف باالدست ها اذیت می شوید؟ 27

  □ □ دارید؟ آیا با مشتری ها تماس دایمی  28

  □ □ آیا از نظر شغلی خیلی سریع پیشرفت کرده اید؟ 29

  □ □ آیا شغل شما ارزش خود را از دست داده است؟ 30

  □ □ آیا احساس می کنید به اندازه کافی کار ندارید؟ 31

  □ □ آیا اتفاق می افتد که کار برای شما کسل کننده باشد؟ 32
 


