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 مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

 

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

 

 

 خیش تلی سٍیذاد صًذگی

   آیا تی کاس ّستیذ یا احتوال داسد کاستاى سا اص دست تذّیذ ؟ -1

   آیا هسؤٍلیت هشداى ٍ صًاًی سا تش عْذُ داسیذ ؟ -2

   آیا هسژٍلیت ًتایح تا ضواست ؟ -3

   آیا تِ طَس دائن تصوین هی گیشیذ ؟ -4

   آیا دس ساصهاى خَد تا اضخاظ دیگش سقاتت داسیذ ؟ -5

   آیا ساصهاى ضوا تا ساصهاى ّای دیگش سقاتت داسد ؟ -6

اخشاج ّا، گستشش ٍ افضایص : آیا ساصهاى ضوا ،تِ تاصگی تغییشاتی یافتِ است -7

 . . . هطاغل ، تغییش هحل، تغییش دس هسؤٍلیت ّا، تعَیض هسؤٍلیت ّا ٍ

  

   آیا هدثَس ّستیذ ّویطِ دسآهذ خَتی داضتِ تاضیذ ؟ -8

    ساعت کاس هی کٌیذ ؟10آیا ّش سٍص تیص تش اص  -9

   آیا کاس ضوا اخاصُ هی دّذ کِ پیص تیٌی ّایی تِ عول آٍسیذ ؟ -10

   آیا تِ طَس دائن تایذ اختالف ّای صیش دستاى سا حل کٌیذ ؟ -11

آیا دس اکثش هَاقع تایذ استثاط تشقشاس کٌیذ ، خلسِ تطکیل دّیذ ٍ گشٍُ ّایی تِ  -12

 ٍخَد آٍسیذ ؟

  

   آیا تِ طَس دائن تایذ ٍقت خَد سا تٌظین کٌیذ ؟ -13
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   آیا تایذ ضشب العدل ّا سا سعایت کٌیذ ؟ -14

   ؟ (تیطتش اص یک تاس دس ّفتِ)آیا دس اکثش هَاقع تایذ تیي ضْشّا هسافشت کٌیذ  -15

 (تیص اص یک تاس دس هاُ)آیا تِ صٍس دائن تایذ تغییشات آب ٍ َّا سا تحول کٌیذ -16

 ؟

  

   آیا تایذ تِ فکش غزای دیگشاى تاضیذ ؟ -17

   آیا هدثَسیذ تا افشاد سیگاسی کاس کٌیذ یا خَد سیگاس هی کطیذ ؟ -18

آیا کاس ضوا طَسی است کِ تایذ تِ طَس کاهل سشهایِ گزاسی کٌیذ یا تِ طَس  -19

 کاهل ٍقت تگزاسیذ؟

  

   آیا تِ طَس هشتة اص تعطیالت تاتستاًی استفادُ هی کٌیذ ؟ -20

   آیا کاس هاًع هی ضَد کِ صًذگی خاًَادگی داضتِ تاضیذ ؟ -21

تیطتش اص ًین ساعت سفت ٍ  )آیا هحل کاس اص هحل سکًَت ضوا دٍساست  -22

 ؟ (آهذ

  

   آیا هدثَسیذ ّش سٍص هسیش طَالًی ٍ پش صحوتی سا طی کٌیذ ؟ -23

   آیا پش صحوت تَدى هسیش تِ خاطش اصدحام خوعیت است ؟ -24

آیا کاسّای افتخاسی ًیض اًدام هی دّیذیا دس خاسج اص ساصهاى ًیض هسؤٍلیت  -25

 داسیذ ؟

  

    آیا دس حال حاضش اص ًظش هالیات تحت فطاس ّستیذ -26

   . آیا اص طشف تاال دستی ّا اریت هی ضَیذ -27

   آیا ضوا تا هطتشی ّا تواس دا ئوی داسیذ ؟ -28
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   آیا اص ًظش ضغلی خیلی سشیع پیطشفت کشدُ ایذ ؟ -29 

   آیا ضغل ضوا اسصش خَد سا اصدست دادُ است ؟ -30

   آیا احساس هی کٌیذ کِ تِ اًذاصُ کافی کاس ًذاسیذ ؟ -31

   آیا اتفاق هی افتذ کِ کاس تشای ضوا کسل کٌٌذُ تاضذ ؟ -32
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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