
 

 

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

پرسشنامه   نیا  شیرایورد و قابل وکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 OSIPOWپرسشنامه استرس شغلی  

 

طراحی و ساخته    1987در سال  که توسط اسیپو و اسپوکان   سوال می باشد   60دارای    استرس شغلی پرسشنامه  

و هدف از این پرسشنامه    قات( نمره گذاری شده است شتر اواه تا بیست و بر اساس طیف لیکرت )از هیچ کشده ا

  مسئولیت و   محدوده نقش،  دوگانگی نقش،  بی کفایتی نقش،بار کاری نقش،    سترس فرد از شش بعد )ارزیابی ا

 ( می باشد. محیط فیزیکی
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      از من انتظار می رود در محیط کار در زمان کم وظایف متعدد را انجام دهم.  -1

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

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

 ندیده ام. 

     

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

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

      باشد.زمان انجام کارهای من محدود می  -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   -8

 محیط کار از من می رود باشد.

     

شغلم ایجاب می کند کارهای مختلفی را که از اهمیت یکسان برخوردارند   -9

 انجام دهم. همزمان 

     

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

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

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

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

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

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

      در کار خود، منزوی هستم. -60
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