
 

 

 OSIPOWپرسشنامه استرس شغلی 

 

 برای ارزیابی استرس فرد از شش بعد:  1توسط اسیپو و اسپوکان  1987پرسشنامه نقش های شغلی در سال 

محیط فیزیکی  -6مسئولیت و  -5 محدوده نقش، -4دوگانگی نقش،  -3بی کفایتی نقش،  -2بار کاری نقش،  -1

 (.1385تشکیل شده و مورد استفاده قرار گرفته است )شریفیان، امینیان، کیانی، بارونی و امیری، 

 

گانه این پرسشنامه هر کدام به ترتیب توسط  6سوال است و ابعاد  60پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو، شامل 

 ابعاد شامل موارد ذیل می شوند: عبارت مورد ارزیابی قرار می گیرند که این 10

وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهای محیط کار مورد بررسی قرار می دهد و شامل  " 2بارکاری نقش "بعد  -1

 سوال اول می باشد. 10

تناسب میزان مهارت، تحصیالت و ویژگی های آموزشی و تجربی فرد را با نیازهای  " 3بی کفایتی نقش "بعد  -2

 سوال دوم می باشد. 10ابی می کند و شامل محیط کار ارزی

آگاهی فرد از اولویت ها، انتظارات محیط کار و معیارهای ارزشیابی را ارزیابی می  " 4دوگانگی نقش "بعد  -3

 سوال سوم می باشد. 10کند و شامل 

ر انتظار می رود تضادهایی را که فرد از نظر وجدان کار و نقشی که از او در محیط کا " 5محدوده نقش "بعد  -4

 سوال چهارم می باشد. 10را مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل 

احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار را می سنجد و شامل  " 6مسئولیت "بعد  -5

 سوال پنجم می باشد. 10

                                                           
1 Osipow & Spokan 
2 role workload 
3 Incompetent of role 
4 role ambiguity 
5 role boundary 
6 responsibility 



 

 

معرض آن قرار دارد را بررسی می شرایط نامساعد فیزیکی محیط کار که فرد در  " 7محیط فیزیکی "بعد  -6

 (.1385سوالی ششم می باشد )شریفیان، امینیان، کیانی، بارونی و امیری،  10کند و شامل 
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      از من انتظار می رود در محیط کار در زمان کم وظایف متعدد را انجام دهم. -1

      مسئولیت های شغلی من رو به افزایش است.احساس می کنم  -2

      در محط کار از من انتظار انجام کارهایی را دارند که هرگز برای آنها آموزش ندیده ام. -3

      من مجبورم وظایف مربوط به محیط کار را در منزل انجام دهم. -4

      برای انجام کار خود همه امکانات در دسترسم می باشد. -5

      زمان انجام کارهای من محدود می باشد. -6

      احساس می کنم صالحیت آنچه را انجام می دهم دارم. -7

دلم می خواهد کمک بیشتری داشته باشم تا بتوانم پاسخگوی انتظاراتی که در محیط کار از من  -8

 می رود باشد.

     

      اهمیت یکسان برخوردارند همزمان انجام دهم.شغلم ایجاب می کند کارهای مختلفی را که از  -9

      از من انتظار می رود که بیشتر از حد معقول کار انجام دهم. -10

      احساس می کنم  کار من با عالیق و مهارت های من منطبق می باشد. -11

      هستم.احساس می کنم که در حرفه خود هنمانگونه که انتظار داشتم در حال پیشرفت  -12

      از کار خسته شده ام. -13

      احساس می کنم که در کار خود دارای مسئولیت کافی می باشم. -14

      استعداد من در محیط کار، مورد استفاده قرار می گیرد. -15

      شغل من آینده خوبی دارد. -16

      می کند. شغل من از نظر موفقیت و مطرح بودن در جامعه مرا راضی -17

      احساس می کنم توانایی های من بیش از حدی است که شغل من به آن نیاز دارد. -18

      در محیط کار مهارت های جدیدی می آموزم. -19

      باید وضایفی را انجام دهم که پایین تر از توانایی من است. -20

                                                           
7 physical environment 



 

 

خود، بازخورد های مناسب دریافت می در مود عملکرد خود از سوپروایزر و مسئول بخش  -21

 کنم.

     

      آنچه برای پیشرفت کار خود باید انجام دهم برای من روشن است. -22

      در محیط کار خود در مورد آنچه باید انجام دهم تردید دارم. -23

      وقتی با کارهای مختلف مواجه می شوم می دانم اولویت با کدام است. -24

      وقتی پروژه جدیدید به من محول می شود می دانم آن را از چه زمانی شروع کنم. -25

      سوپروایزر از من می خواهد کاری را انجام دهم که مغایر گفته اوست. -26

      دقیقاً می دانم در محیط کارم چه رفتارهایی را از من انتظار دارند. -27

      روشن است.اولویت های شغلی من برایم  -28

      کامالً درک می کنم که مسئولم انتظار دارد وقتم را چگونه بگذارانم. -29

      اصولی که بر اساس آن ارزشیابی می شوم را می شناسم. -30

بین آنچه که مسئولم از من انتظار دارد انجام دهم و آنچه خودم فکر می کنم صحیح است  -31

 احساس تضاد می کنم.

     

      احساس می کنم بین ناهماهنگی های محل کار گرفتار شده ام. -32

      دستور دهنگان به من، بیشتر از یک نفر می باشند. -33

      می دانم در سازمان در چه بخشی مناسب هستم. -34

      در مورد کارهایی که انجام می دهم احساس خوبی دارم. -35

      های متضادی در مورد کارهایی که باید انجام دهم، دارند. سوپروایزر های من ایده -36

      شغل من ایجاب می کند که با افرادی از گروه های مختلف حوزه های کاری، کار کنم. -37

      در محیط کار من مشخص است چه کسی کارها را پیش می برد. -38

      من مسئولیت های محیط کار خود را تقسیم کرده ام. -39

      من اغلب با افراد سایر گروه ها یا واحدهای کاری مخالفم. -40

      احساس می کنم در طی روز با افراد زیادی بیش از آنچه که ترجیح می دهم در تماسم. -41

      من وقت کاری خود را صرف مشکالتی می کنم که دیگران برای من به وجود آورده اند. -42

      رفاه رده های پایین تر از خود می باشم.من مسئول  -43

      همکارانم به من به عنوان یک رهبر می نگرند. -44

      من در محیط کار، مسئول فعالیت های دیگران هم می باشم. -45

      من نگران صحت انجام کار افرادی هستم که با من کار می کنند. -46

      من سر بزند، نتایج آن می تواند برای دیگران مضر باشد.اگر در محیط کار اشتباهی از  -47



 

 

      اگر در محیط کار اشتباهی از من سربزند، نتایج آن می تواند برای دیگران مضر باشد. -48

      من در مورد انجام مسئولیت های شغلی ام نگران هستم. -49

      افرادی را که با آن ها کار می کنم، دوست دارم. -50

      در محیط کار خود در معرض سروصدای زیادی قرار دارم. -51

      در محیط کار خود در معرض رطوبت زیادی قرار دارم. -52

      در محیط کار خود در معرض گرد و خاک زیادی قرار دارم. -53

      در محیط کار خود در معرض حرارت زیاد یا حرارت کم قرار دارم. -54

      محیط کار خود در معرض نور نامناسب قرار دارم.در  -55

      شغل من از نظر فیزیکی خطرناک است. -56

      برنامه کار من نامنظم است. -57

      در محیط کار خود در معرض بوهای ناخوشایند قرار دارم. -58

      در محیط کار خود در معرض مواد سمی قرار دارم. -59

      خود، منزوی هستم.در کار  -60

 

 

 

 شیوه نمره گذاری:

درجه ای است، بدین  5( نمره گذاری این پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت 1987مطابق نظر اسیپو و اسپوکان )

( در نظر گرفته شده است. 5( و بیشتر اوقات )4(، معموالً )3(، اغلب )2(، گاهی )1صورت که برای پاسخ هیچگاه )

می باشد که نمرات باالتر آزمودنی در این پرسشنامه،  300تا حداکثر  60پرسشنامه بین حداقل  دامنه نمرات این

 (.1385نشان دهنده میزان استرس بیشتر می باشد )شریفیان، امینیان، کیانی، بارونی و امیری، 

 

 

 

 



 

 

 درجه بندی شدت نمره استرس فرد در پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو بدین صورت می باشد که:

 امتیاز میزان استرس

 99تا  55 استرس کم

 149تا  100 استرس کم تا متوسط

 199تا  150 استرس متوسط تا شدید

 به باال 200 استرس شدید

 (.1385)شریفیان، امینیان، کیانی، بارونی و امیری، 

 

تهدید به حساب  تعریف مفهومی: استرس شغلی اشاره به ویژگی های در محیط کاری دارد که برای فرد یک نوع

تقاضاهای درونی یک شغل از فرد به   می آید . به عبارت دیگر، استرس های شغلی وقتی به وجود می آید که

آنها نباشد و یا در صورتیکه منابع کافی دراختیار افراد برای برآوردن آن نیازها   طوری باشد که فرد قادر به تحقق

 (.۲۰۰۴، 8نباشند )الرسون

منظور از استرس شغلی، نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه استرس شغلی سازمان موسسه تعریف عملیاتی: 

 ( بدست می آورد.1990ایمنی و سالمت انگلستان )

 روایی و پایایی پرسشنامه

( روایی محتوایی این پرسشنامه را بسیار مطلوب گزارش نمودند و پایایی آن را به 1385شریفیان و همکاران )

گزارش  89/0مایی در سطح رضایت بخشی گزارش نموده و ضریب آلفای کرونباخ آن را نیز برابر با شیوه بازآز

 نمودند.

                                                           
8 Larson 



 

 

( جهت بررسی روایی همزمان، بین پرسشنامه استرس شغلی اسپیو و 1998، 10؛ به نقل از اسیپو1997) 9گوتر

ایج همبستگی نشان داد که ( همبستگی گرفت. نت1994) 12از آنتون و رید 11پرسشنامه برنامه کمکی کارکنان

 روش های قابل پیش بینی در پرسشنامه استرس شغلی اسپیو با پرسشنامه برنامه کمکی کارکنان همبستگی دارد.
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. مجله علمی پزشکی 1384پزشکان شاغل در پزشکی قانونی شهر تهران در پاییز  شغلی و عوامل موثر در آن در

 .144-150، 3، شماره 12قانونی، دوره 
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9 Guetter 
10 Osipow 
11 Employee Assistance Program Inventory 
12 Anton & Reed 


