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Kopenhag Psikososyal Risk Değerlendirme Ölçeği (KOPSOR), psikososyal risklere kuramsal bir bakış 

sağlanması, çalışanlar ve işverenlerin bu konuya yönelmeleri, yeni bir dil geliştirmeleri, uzun dönemde 

araştırmacılar ve işyerleri arasında bir köprü oluşturulması ve işyerinde psikososyal risklerin yasal bir 

zemine oturtulmasını sağlamaktadır. Bunun yanında temel olarak birçok çalışanın çalışma koşullarını 

geliştiren ve işyerlerinin verimliliğini artırmak için kullanılan bir araçtır. KOPSOR'un gelişimi yaklaşık 20 

yıl önce Tage S.Kristensen ve Vilhelm Borg'un Danimarka Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü'nde psikososyal 

araştırma grubuyla çalışmaya başlaması ile olmuştur. Enstitü bunun öncesinde işyerlerinde fiziksel, 

kimyasal ve ergonomik riskleri öncelikli olarak ele almıştır. Bir süre sonra iş sağlığı profesyonellerinin 

işyerlerinde psikososyal etmenleri değerlendirmekte ciddi sorunlar yaşadıkları fark edilmiş, bununla ilgili 

düşük kalitede birçok değerlendirme aracı ve anket bulunmasına rağmen bunların ulusal veri oluşturmak 

için yeterli olmadığı görülmüştür.  

Bu ölçeğin geliştirilmesinin amaçları: 

 İşyerinde psikososyal risklerin değerlendirilmesi için uygun araçlar geliştirilmesini sağlamak 

 Ulusal ve uluslararası karşılaştırma yapılmasını olanaklı kılmak 

 Girişimlerin değerlendirilmesini geliştirmek 

 Gözetim ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak 

 İşyerleri, iş sağlığı profesyonelleri ve araştırmacılar arasındaki iletişimi geliştirmek 

 Kullanıcıların anlaşılması güç olan kavram ve teorileri anlamasını kolaylaştırmaktır. 

 

Araştırmacıların kullanımı için 'uzun', iş sağlığı profesyonellerinin (iş sağlığı merkezleri, büyük işyerleri, 

örgütler vb)  kullanımı için 'standart' ve hızlı risk değerlendirme için 'kısa' olmak üzere birbirini kapsayan 

üç sürüm olarak KOPSOR-3 ölçeği geliştirilmiştir.  

KOPSOR-3 YAPISI:  

'Kısa' sürümü: Psikososyal risk değerlendirmesi için ölçeğin en az içermesi gereken soruları kapsar. 

'Standart' sürümü: 'Core' sürümündeki soruları ve 'standart' sürümünde eklenen soruları kapsar. 

'Uzun' sürümü: Tüm boyutları ve soruları kapsar. 

Türkçe'ye uyarlanan KOPSOR-3 ölçeği ise; 

 'Standart' sürümdeki tüm soruları,  

 'Uzun' sürümündeki bazı soruları, 

 KOPSOR-2'de bulunup KOPSOR-3’te bulunmayan bir soruyu içermekte, 

 24 boyut ve 84 maddeden oluşmaktadır. 

Tablo 1'de Türkçe'ye uyarlanan KOPSOR-3 ölçeğinin boyutlarının adları ve anlamları belirtilmektedir. 
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Tablo 1. KOPSOR-3 ölçeğinin boyutları ve anlamları  

 Boyutun 

kodu 

Boyutun adı Boyutun anlamı 

1 ÇH Çalışma hızı Görevlerini yaparken çalışanın başa çıkması gereken hızı 

belirtmektedir.  İşin yoğunluğunu ölçmektedir. 

2 NT Nicel talepler Çalışanın görevini yerine getirmek için ne kadar işle başa 

çıktığını belirtmektedir. Nicel talepler çalışanın görevini yerine 

getirmek için var olan zaman ile işin miktarı arasındaki 

uyumsuzluğu değerlendirmek için kullanılabilir. 

3 BT Bilişsel talepler Çalışanın bilişsel yetenekleriyle başa çıkması gereken talepleri 

belirtmektedir. 

4 DT Duygusal 

talepler 

Çalışanın kendi duyguları ile ya da diğer kişilerin duygularıyla 

çatışma yaşadığında, bununla baş etmesini gerektiren talepleri 

belirtmektedir. Diğer kişiler işyerinde birlikte çalışmadığı 

müşteri, hasta ya da öğrenci vb. olabildiği gibi; işyerinde birlikte 

çalıştığı iş arkadaşları, üst amiri ya da astı da olabilir. 

5 DG Duygularını 

gizleme 

gereksinimi 

Çalışanın duygularını işyerindeki diğer insanlardan saklamasını 

gerektiren durumların varlığını belirtmektedir. Diğer kişiler 

işyerinde birlikte çalışmadığı müşteri, hasta ya da öğrenci vb. 

olabildiği gibi; işyerinde birlikte çalıştığı iş arkadaşları, üst amiri 

ya da astı da olabilir. 

6 İE İşe Etki Çalışanın işini hangi ölçüde etkileyebildiğini belirtmektedir. 

Örneğin bu durum işini planlamaktan, görevlerini sıraya 

koymaya kadar değişebilen durumları içermektedir.   

7 GO Gelişme olanağı Gelişme olanağı çalışanın görevlerinin değişebildiği durumları 

ele almaktadır. Görevler öğrenmeye olanağı sağlıyorsa, işteki 

gelişmenin yanında kişisel gelişimi de destekler. Gelişimin 

eksikliği ilgisizlik, çaresizlik ve edilgenlik yaratabilir. 

8 İÖ İşte özgürlük 

derecesi 

(İşte zaman 

kontrolü) 

Çalışanın; tatiller,  çalışma günü ya da saatlerinin uzunluğu gibi 

durumları ne ölçüde etkileyebildiğini ele almaktadır. 

9 İA İşin anlamı İşin anlamı, işteki görevlerin amacı ve içeriği ile ilgili kaygıların 

tümünü belirtmektedir. Amaç, dikey anlamlılık olarak 

değerlendirilir ve işin hastaları iyileştirmek ya da kullanışlı 

ürünler elde etmek gibi genel amaçlı olması ile 

ilişkilendirilmektedir. İçerik, dikey anlamlılık olarak değerlendirilir 

ve  çalışanın kendi yaptığı işin genel ürüne ne kadar katkı 

yaptığını görmesi ile ilgilidir. 

10 İB İşe bağlılık İşe bağlılık, çalışanın deneyimlerine göre işyerine ne ölçüde 

bağlı olduğunu ele almaktadır. Burada kendi başına yaptığı iş ya 

da çalıştığı gruba değil, çalıştığı kuruluşa olan bağlılığa 

odaklanılmaktadır.  

11 Ö Öngörülebilirlik 

(Yeterli 

bilgilendirme) 

Belirsizlik ve güvensizlikten kaçınmayı ele almaktadır. 

Çalışanların uygun bilgilendirmeyi, doğru zamanda almasını 

amaçlanmaktadır.  

12 T Tanınırlık Çalışanın işyerindeki çabasının yönetim tarafından 

anlaşılmasını ele almaktadır. 

13 RA Rol açıklığı Çalışanın işyerindeki görevlerinin içeriği, karşılanması gereken 

beklentilerve sorumluluklar gibi rollerini anlamasını ele 

almaktadır. 
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 Boyutun 

kodu 

Boyutun adı Boyutun anlamı 

14 RÇ Rol çatışması Rol çatışmalarının iki kaynağı vardır. Birincisi, görevin içinde 

görevin doğasıyla çelişen taleplerin bulunmasıyla ilgilidir. İkincisi 

ise, farklı görevlerin öncelik sıralarının çakışması ile ilgilidir.   

15 LK Liderlik kalitesi Liderlik kalitesi, kendisinin üzerindeki yöneticinin farklı 

bağlamlarda ve etki alanlarında yeteneğini ele almaktadır. 

16 ISD Akran 

 sosyal destek 

Çalışanların gereksinim duyduklarında iş arkadaşlarından 

destek alabilme olanakları konusunda görüşlerini ele 

almaktadır. 

17 ASD Üstlerindensosy

al destek 

Çalışanların gereksinim duyduklarında üst amirlerinden destek 

alabilme olanakları konusunda görüşlerini ele almaktadır. 

18 TD Topluluk 

duygusu 

Çalışanlar arasındaki ilişkilerin iyi olduğu ve birlikte güzel 

çalıştıkları durumlarda, çalışanın kendini işyerinde bir topluluğun 

parçası olarak hissetmesi olarak tanımlanmaktadır.  

19 İİG Nicel  iş 

güvencesizliği 

Çalışanın işten kovulma ya da kovulursa yeniden iş bulabilme 

olasılığı gibi durumlarda iş güvencesi konusundaki görüşünü 

tanımlamaktadır. 

20 ÇİG Nitel 

 iş 

güvencesizliği 

Çalışanın, işin içeriği gibi çalışma koşulları ile ilgili durumlarda iş 

güvencesi konusundaki görüşünü tanımlamaktadır. Örneğin 

şirketin el değiştirmesi durumunda çalışma saatlerinin ya da 

ücretlerin düşmesi gibi. 

21 İEÇ İş-ev çatışması Çalışmanın aile ve kişisel yaşam üzerine olası sonuçlarını ele 

almaktadır. Enerji(zihinsel ve fiziksel) ve zamanla ilgili olarak iki 

alandaki çatışmalara odaklanmaktadır. 

22 G Güven Yatay güven, çalışanların günlük işlerinde birbirlerine güvenip 

güvenmediğini ele almaktadır. Güven işyerinde çalışanlar 

arasındaki iletişimde gözlenebilir. Örneğin çalışanlar tutum ve 

duygularını olumsuz tepki almaktan korkmadan belirtebilirler. 

Dikey güven, çalışanların yönetime olan güvenini ele 

almaktadır. Dikey güven çalışanlar ve yönetim arasındaki 

iletişimde gözlenebilir. 

23 AS Adalet ve saygı Adalet ve saygı çalışanlara işyerinde adil davranılması ile 

ilgilidir. Dört bakış açısı ile ele alınmaktadır. Birincisi görev 

dağılımı ve tanınırlık, ikincisi paylaşım süreci, üçüncüsü 

çatışmaların ele alınması ve dördüncüsü çalışanların 

önerilerinin ele alınmasıdır. 

24 İD İş doyumu İşin çeşitli yönleri bakımından çalışanların memnun olmalarını 

belirtmektedir. 

25 T Tükenmişlik Tükenmişlik, çalışanın fiziksel ve zihinsel yorulma derecesini 
belirtmektedir. 

 

Tablo 2'de boyutlarına göre Türkçe'ye uyarlanan KOPSOR-3 ölçeğinin maddeleri sunulmuştur. 
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Tablo 2. Türkçe'ye uyarlanan KOPSOR-3 ölçeğinin boyutlarına göre maddeleri 

      KOPSOR-3 Değerlendirme Anketi 

(Her soru ayrı ayrı yanıtlanmalı ve her satırda bir seçenek işaretlenmelidir.) 

Soru No 

ve Kodu* 
Sorular 

Her 

zaman 
Sıklıkla Bazen Nadiren 

Asla/ 

Neredeyse 

hiç 

1 ÇH-C 
Çok hızlı çalışmak zorunda kalır 

mısınız? 
□5 □4 □3 □2 □1 

2 ÇH-C 
Gün boyunca yüksek bir hızda mı 

çalışıyorsunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

3 ÇH-L 
Yüksek bir hızda çalışmaya 

devam etmeniz gerekiyor mu? 
□5 □4 □3 □2 □1 

4 NT-S 
İş yükünüz eşit dağıtılmadığı için 

birikir mi? 
□5 □4 □3 □2 □1 

5 NT-C 
İşlerinizin gerisinde kalıyor 

musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

6 NT-C 

Tüm görevlerinizi tamamlamak 

için zamanınızın yetmediği ne 

sıklıkla olur?  

□5 □4 □3 □2 □1 

7 BT-L 
Çalışırken çok fazla şeye dikkat 

etmek zorunluluğunuz var mı? 
□5 □4 □3 □2 □1 

8 BT-L 
İşiniz çok fazla şeyi hatırlamanızı 

gerektirir mi? 
□5 □4 □3 □2 □1 

9 BT-L 
İşiniz yeni fikirler ortaya 

koymanızı gerektirir mi? 
□5 □4 □3 □2 □1 

10 BT-L 
İşiniz zor kararlar vermenizi 

gerektirir mi? 
□5 □4 □3 □2 □1 

11 DT-S 
İşiniz sizi duygusal olarak rahatsız 

edici durumlara sokar mı? 
□5 □4 □3 □2 □1 

12 DT-C 

İşinizin bir parçası başkalarının 

kişisel sorunları ile uğraşmanızı 

gerektirir mi? 

□5 □4 □3 □2 □1 

13 DT-C 
İşiniz size duygusal olarak bir yük 

getirir mi? 
□5 □4 □3 □2 □1 

14 DG-S 
İşiniz görüşlerinizi saklamanızı 

gerektirir mi? 
□5 □4 □3 □2 □1 

15 DG-S 
İşiniz duygularınızı saklamanızı 

gerektirir mi? 
□5 □4 □3 □2 □1 

16 DG-S 

Size davranışları nasıl olursa 

olsun herkese karşı açık ve nazik 

olmak olmanız beklenir mi?  

□5 □4 □3 □2 □1 

17 İE-C 
İşinize ilişkin büyük oranda etki 

gücünüz var mı? 
□5 □4 □3 □2 □1 

18 İE-L 
Çalışma arkadaşını seçme 

konusunda söz hakkınız var mı? 
□5 □4 □3 □2 □1 

19 İE-S 
Size verilen iş miktarını 

belirlemede etkiniz olur mu? 
□5 □4 □3 □2 □1 
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 Her 

zaman 
Sıklıkla Bazen Nadiren 

Asla/ 

Neredeyse 

hiç 

20 İE-S 
İşinizde NE yapacağınıza siz 

karar verebiliyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

21 İE-S 

İşinizi NASIL yapacağınız 

konusunda sizin bir etkiniz oluyor 

mu? 

□5 □4 □3 □2 □1 

22 GO-L 
İşinizde çeşitli görevleriniz var 

mıdır? 
□5 □4 □3 □2 □1 

23 GO-C 
İşinizde yeni şeyler öğrenme 

olanağınız var mıdır? 
□5 □4 □3 □2 □1 

24 GO-C 

İşinizde becerilerizi ya da 

uzmanlığınızı kullanabiliyor 

musunuz? 

□5 □4 □3 □2 □1 

25 GO-S 
İşiniz size becerilerinizi geliştirme 

fırsatı veriyor mu? 
□5 □4 □3 □2 □1 

26 İÖ-S 
İşe ne zaman ara vereceğinize 

karar verebiliyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

27 İÖ-S 

Yıllık izin zamanınız yaklaşık 

olarak isteğiniz doğrultusunda mı 

belirlenir? 

□5 □4 □3 □2 □1 

28 İÖ-S 
Arkadaşınızla kısa bir sohbet için 

işinize ara verebiliyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

29 İÖ-S 

Kendi işiniz için yarım saatliğine 

özel bir izin almadan işyerinden 

ayrılabilir misiniz? 

□5 □4 □3 □2 □1 

30 İÖ-L** 
Fazla mesayi yapmak zorunda 

kalır mısınız? 
□5 □4 □3 □2 □1 

 
 

Çok 

fazla 

ölçüde 

Büyük 

ölçüde 

Orta 

ölçüde 
Az ölçüde 

Çok az 

ölçüde 

31 İA-C 
İşinizi anlamlı buluyor musunuz? □5 □4 □3 □2 □1 

32 İA-S 
Yaptığınız işin önemli olduğunu 

hissediyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

33 İA*** 
Kendinizi işinizde motive ve ilgili 

hissediyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

34 İB-L 
Başkalarına işyerinizi anlatmaktan 

hoşlanır mısınız? 
□5 □4 □3 □2 □1 

35 İB-L 

İşyerinizin sizin için çok önemli bir 

yer olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

□5 □4 □3 □2 □1 

36 İB-L 
Bu işyerinin bir üyesi olmaktan 

gurur duyuyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

37 Ö-C 

İşyerinde önemli kararlar, 

değişiklikler veya gelecek 

planlarına ilişkin önceden size 

bilgi verilir mi? 

 

□5 □4 □3 □2 □1 
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 Çok 

fazla 

ölçüde 

Büyük 

ölçüde 

Orta 

ölçüde 
Az ölçüde 

Çok az 

ölçüde 

38 Ö-C 

İşinizi iyi yapabilmeniz için gerek 

duyduğunuz bilgiyi alıyor 

musunuz? 

□5 □4 □3 □2 □1 

39 T-C 

Yaptığınız iş yönetim tarafından 

farkediliyor ve takdir ediliyor mu? 

 

□5 □4 □3 □2 □1 

40 T-L 
Yönetim size saygı duyuyor mu? 

 
□5 □4 □3 □2 □1 

41 T-L 

İşyerinde size adil davranılıyor 

mu? 

 

□5 □4 □3 □2 □1 

42 RA-C 
İşinizin amaçları belirli midir? 

 
□5 □4 □3 □2 □1 

43 RA-S 

Hangi alanların kesin olarak sizin 

sorumluluğunuzda  olduğunu 

biliyor musunuz? 

□5 □4 □3 □2 □1 

44 RA-S 
İşinizde sizden beklenenleri tam 

olarak biliyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

45 RÇ-C 
İşinizde size çelişkili talepler 

geliyor mu? 
□5 □4 □3 □2 □1 

46 RÇ-C 

Bazen başka türlü yapılması 

gerektiğini düşündüğünüz şeyleri 

yapmak zorunda kalıyor 

musunuz? 

□5 □4 □3 □2 □1 

47 RÇ-S 

Bazen size gereksizmiş gibi 

görünen şeyleri yapmak zorunda 

kalıyor musunuz? 

□5 □4 □3 □2 □1 

Bir üst amiriniz size göre ne ölçüde... 
Çok 

fazla 

ölçüde 

Büyük 

ölçüde 

Orta 

ölçüde 
Az ölçüde 

Çok az 

ölçüde 

48 LK-S 
Her bir çalışan için yeterli gelişme 

fırsatı sağlar? 
□5 □4 □3 □2 □1 

49 LK-C 
Çalışanların işinden memnun 

olmasına öncelik verir? 
□5 □4 □3 □2 □1 

50 LK-C 
İş planlaması konusunda iyidir? □5 □4 □3 □2 □1 

51 LK-C 
Çatışmaları çözme konusunda 

iyidir? 
□5 □4 □3 □2 □1 

 
 Her 

zaman 
Sıklıkla Bazen Nadiren 

Asla/ 

Neredeyse 

hiç 

52 ISD-C 
İş arkadaşlarınızdan ne sıklıkta 
yardım ve destek alırsınız? 

□5 □4 □3 □2 □1 

53 ISD-S 
İş arkadaşlarınız sizin işle ilgili 
sorunlarınızı dinlemeye ne sıklıkta 
istek duyar? 

□5 □4 □3 □2 □1 

54 ISD-L 
İşinizi nasıl yürüttüğünüz ile ilgili 
olarak arkadaşlarınız sizinle ne 
sıklıkta konuşur? 

□5 □4 □3 □2 □1 
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 Her 

zaman 
Sıklıkla Bazen Nadiren 

Asla/ 

Neredeyse 

hiç 

55 ASD-

C 

Bir üst amirinizden ne sıklıkta 

yardım ve destek alırsınız? 
□5 □4 □3 □2 □1 

56 ASD-

S 

Bir üst amiriniz sizin işle ilgili 

sorunlarınızı dinlemeye ne sıklıkta 

istek duyar? 

□5 □4 □3 □2 □1 

57 ASD-

S 

İşinizi nasıl yürüttüğünüz ile ilgili 

olarak amiriniz sizinle ne sıklıkta 

konuşur? 

□5 □4 □3 □2 □1 

58 TD-C 
İşyerinde arkadaşlık ortamınız iyi 

midir? 
□5 □4 □3 □2 □1 

59 TD-L 
İşyerinde arkadaşlarınız arasında 

iyi bir işbirliği var mı? 
□5 □4 □3 □2 □1 

60 TD-S 
İşyerinizde kendinizi bir topluluğa 

ait hissediyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

Aşağıdakilerden kaygı duyar mısınız 
Çok 

fazla 

ölçüde 

Büyük 

ölçüde 

Orta 

ölçüde 
Az ölçüde 

Çok az 

ölçüde 

61 İİG-C 
İşsiz kalmaktan? □5 □4 □3 □2 □1 

62 İİG-L 
Yeni bir teknolojinin kullanımı ile 

işsiz kalmaktan? 
□5 □4 □3 □2 □1 

63 İİG-C 
İşsiz kalırsanız yeni bir iş 

bulmanızın zor olmasından? 
□5 □4 □3 □2 □1 

64 ÇİG-C 
İsteğiniz dışında başka bir işe 

transfer olmaktan? 
□5 □4 □3 □2 □1 

65 ÇİG-S 

Çalışma zamanlarınızın (vardiya, 

işe geliş-gidiş, çalışma günleri vb) 

isteğiniz dışında değiştirilmesinden 

kaygı duyuyor musunuz? 

□5 □4 □3 □2 □1 

66 ÇİG-S 
Maaşınızın azalacağından kaygı 

duyuyor musunuz? 
□5 □4 □3 □2 □1 

 

 Evet, 

kesinlikl

e 

Evet, bir 

noktaya 

kadar 

Kararsı

zım 

Evet, ama 

çok az 
Hayır, asla 

67 İEÇ-C 
Aynı zamanda hem evde hem de 
işte bulunmanız gereken zamanlar 
oluyor mu? 

□5 □4 □3 □2 □1 

68 İEÇ-S 
İşiniz enerjinizin çoğunu tükettiği 
için özel yaşamınızı olumsuz 
etkilediğini hissediyor musunuz?  

□5 □4 □3 □2 □1 

69 İEÇ-S 
İşiniz zamanınızın çoğunu aldığı 
için özel yaşamınızı olumsuz 
etkilediğini hissediyor musunuz?   

□5 □4 □3 □2 □1 

70 İEÇ-C 
İşinizin gerektirdikleri özel ve aile 
yaşamınızı aksatıyor mu? 

□5 □4 □3 □2 □1 

71 İEÇ-C 

İşle ilgili görevler nedeniyle, aile ve 
özel yaşam aktiviteleri için 
yaptığınız planları değiştirmek 
zorunda kalıyor musunuz? 

□5 □4 □3 □2 □1 
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 Çok 

fazla 

ölçüde 

Büyük 

ölçüde 

Orta 

ölçüde 
Az ölçüde 

Çok az 

ölçüde 

72 G-S 
İşyerinde çalışanlar genel olarak 

birbirlerine güvenir mi? 
□5 □4 □3 □2 □1 

73 G-C 

Yönetim işlerini iyi yaptıkları 

konusunda çalışanlarına güven 

duyar mı? 

□5 □4 □3 □2 □1 

74 G-C 
Çalışanlar yönetim tarafından 

verilen bilgilere güveniyor mu? 
□5 □4 □3 □2 □1 

75 G-S 
Çalışanlar görüş ve duygularını 

ifade edebiliyor mu?  
□5 □4 □3 □2 □1 

76 AS-C 
Çatışmalar adil bir şekilde 

çözülüyor mu? 
□5 □4 □3 □2 □1 

77 AS-C 
İş yükü eşit bir şekilde dağılır mı? □5 □4 □3 □2 □1 

78 AS-L 
Çalışanlar işlerini iyi yaptıklarında 

takdir ediliyor mu? 
□5 □4 □3 □2 □1 

79 AS-L 

Çalışanların tüm önerileri yönetim 

tarafından ciddi bir şekilde 

değerlendirir mi? 

□5 □4 □3 □2 □1 

İşiniz ile ilgili aşağıda yazılanlardan ne kadar 

memnunsunuz? 

Çok 

memnu

n 

Memnun 
Memnu

n değil 

Hiç 

memnun 

değil 

 

80 İD-S 
İleriye yönelik beklentilerinizden. □4 □3 □2 □1  

81 İD-L 
Fiziksel çalışma koşullarınızdan □4 □3 □2 □1  

82 İD-L 
Yeteneklerinizin kullanılma şeklinden □4 □3 □2 □1  

83 İD-C 
Her şey dikkate alındığında genel 

olarak işinizden 
□4 □3 □2 □1  

84 İD-C 
Maaşınızdan 

 
□4 □3 □2 □1  

*Kodların açılımı Tablo 1'de belirtilmektedir. Kodlarda belirtilen 'C' kısaltması sorunun 'Kısa' sürümde 

yer aldığını, 'S' kısaltması sorunun 'Standart' sürümde yer aldığını ve 'L' kısaltması sorunun 'Uzun' 

sürümde yer aldığını göstermektedir. 

**30.soru ölçekten analizler sonucu çıkarılmıştır. 

*** İşin anlamı boyutunun sorusu olan 33. soru KOPSOR-2 sürümünden alınmıştır ve KOPSOR-3 

sürümünün orjinalinde bulunmamaktadır. 
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Kurallar 

 Uluslararası ve zamansal karşılaştırılabilirliğin garanti edilebilmesi için 

tanımlara, boyutlara, maddelere(sorulara) ve KOPSOR kullanma kriterlerine 

karar verme sorumluluğu KOPSOR Uluslararası Ağı'na aittir. 

 Herhangi bir dilde ya da ülkedeki KOPSOR sürümünün geçerliliğinin mutlaka 

kanıtlanmış olması gereklidir. 

 Her ülkede, ölçeği uyarlayan ve geçerliliğini kanıtlayan kişiler 'Ulusal KOPSOR 

takımı' olarak adlandırılır ve ölçeğin o ülkedeki içeriğinden sorumludur. 

 KOPSOR ölçeği kullanılarak yapılacak çalışmaların tamamında insanlarda 

yapılan araştırmalardaki etik, deontolojik kurallara  ve ulusal yasalara uyulması 

gerekmektedir. 

 

 

 

Talepler 

Çalışma Hızı 

Nicel Talepler 

Bilişsel Talepler 

Duygusal Talepler 

Duygularını Gizleme Gereksinimi 

İş-ev Çatışması 

Etki ve Gelişim 

İşe Etki 

Gelişme Olanağı 

İşin Anlamı 

İşe Bağlılık 

İşte Özgürlük Derecesi 

Diğer parametreler 

Nicel İş Güvencesizliği 

Nitel İş Güvencesizliği 

Kişilerarası ilişkiler ve liderlik 

Öngörülebilirlik 

Tanınırlık 

Rol Açıklığı 

Rol Çatışması 

Liderlik Kalitesi 

Akranlarından Sosyal Destek 

Üstlerinden Sosyal Destek 

Topluluk Duygusu 

Güven 

Adalet-Saygı 

Sonuçlar 

İş Doyumu 

Tükenmişlik 

 

 


