
 

 

 HSE استرس شغلیپرسشنامه استاندارد 

 

گردند كار بر فرد وارد مي طور از استرس شغلي، فشارهاي رواني يا جسماني هستند كه در محيظمن پژوهشدر اين 

هاي تقاضا، كنترل، در بردارنده شاخص استرس شغلي .درستي از عهده كار برآيدهشوند فرد نتواند بو باعث مي

هايي براي استرس ها در حكم معرفو تغييرات كه اين شاخص شهمكاران، ارتباط، نق حمايت مسئولين، حمايت

گزينه كه حداقل  30متغيرها طبق پرسشنامه . شوندگيري ميشغلي هستندكه از طريق پرسشـنامه تحقيـق اندازه

تحقيق را مورد باشد كه متغيرهاي سوال مي 30اين پرسشنامه مشتمل بر .باشدمي 150و حداكثر آن  30نمره 

 .استفاده گرديده است HSE متغير استرس شغلي از پرسشنامه شدهند. براي سنجسنج قرار مي

 

 تعریف مفهومی  

ر قدرت يا تداوم از حد ظرفيت سازشي ارگانيسم فراتر ظهر نوع فشار رواني يا جسمي، كه درجه آن از ن :استرس

 (5،ص  1375پرومود باترا، )ل منجر شود.الرود و به ناسازگاري يا اخت

شود. وجه مشخص آن تغييراتـي است موقعيتي است كه از تعامل ميان افراد و مشاغل حاصل مي :استرس شغلی

آزاد مرزابادي؛ )دهد و آن ها را وا مي دارد تا از نحوه عمل به هنجار خود انحراف يابند. كه در درون افراد رخ مي

 (1389فشاركي 

 تعریف عملیاتی

ور از استرس، فشارهاي رواني يا جسماني است كه بر فرد وارد مي شود و فرد را ظمن پژوهشدر اين  :استرس

 .باشدكند، ميدچار ناراحتي و پريشاني مي
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      .محل كار چه انتظاراتي از من دارندبه روشني آگاهم در  ۱

      .دانم چه روشي را براي انجام دادن كارهايم به كار ببندممي ۲

دهم چه بخشي از اهداف سازمان را واقفم كاري كه انجام مي ۳

 .دهدتشكيل مي

     

      .با تحمل الفاظ زشت و كردار نامطلوب ديگران در معرض آزارم ۴

      .ميان همكارانم نوعي برخورد و تنش وجود دارد ۵

      .روابط در محل كار من دچار تنش است ۶

      .توانم روي كمك مديرم حساب كنمتم ميالدر برخورد با مشك ۷

      .توانم با رئيسم صحبت كنمدرباره مطلبي كه مرا ناراحت كرده مي ۸

      .كندسرپرست من در محل كار، مرا تشويق مي ۹

      .كنندزماني كه با مشكل كاري مواجهم، همكارانم كمكم مي ۱۰

      .كنندمور غير كاري نيز كمكم ميادر صورت نياز همكارانم در  ۱۱

      .زم و كافي از سوي همكارانم در محل كار برخوردارمالاز احترام  ۱۲

      .درباره سرعت عمل در كارهايم اختيار دارم ۱۳



 

 

      .از حق انتخاب در انجام كارهايم برخوردارم ۱۴

از اين انتخاب برخوردارم كه در محيط كاري چه كارهايي انجام  ۱۵

 .دهم

     

      .كنم نظراتي دارمروي كاري كه مي ۱۶

      .بگيرم چه زماني استراحت كنمتوانم تصميم مي 17

      .ني كار كنمالتحت فشار قرار دارم كه ساعات طو 18

      .فرصت كافي براي انجام دادن كارها و وظايفم ندارم 19

      .بايد خيلي سخت كار كنم 20

      .وقت كافي براي استراحت ندارم 21

خواهند انجام در محل كار از من كارهايي مي هاي مختلفگروه 22

 .دهم كه تركيب  كردن آنها سخت است
     

      .از فرصت كافي برخوردارم تا از مدير درباره تغييرات پرسش كنم 23

-در محيط كار من، درباره تغييرات همواره با كاركنان مشورت مي 24

 .شود
     

كارها به وجود مي آيد به روشني به عملي بودن وقتي تغييراتي در  25

 .آن آگاهم
     

      .كنمانضباط و مقررات اداري را رعايت مي 26

      .كنمبدون نظارت مافوق صادقانه كار مي 27

كنم و در رفع مشكالت در كارم جدي هستم، ارزش آن را حفظ مي 28

 .كوشم  -كاري مي
     

      .كنمدادن كارهاي بيهوده خودداري مي ف وقت و انجامالاز ات 29



 

 

      .كنمجويي مياز وسايل كار مواظبت نموده و در مصرف آنها صرفه 30

 

 گذارینمرهشیوه 

 .استاي ليكرت تنظيم شدهاساس مقياس پنج گزينه بر

 گذاری پرسشنامهشیوه نمره

 عنوان کامال موافقم موافقم ندارمنظری  مخالفم کامال مخالفم

 امتياز 5 4 3 2 1

 

 

 پرسشنامه مقیاس

 باشد.سواالت مربوط به هر مقياس به صورت جدول زير مي

 شماره سواالت هاتعداد گویه ابعاد

 3تا  1 3 نقش

 6تا  4 3 ارتباط

 9تا  7 3 حمایت مسئولین



 

 

 12تا  10 3 حمایت همکاران

 17تا 13 5 کنترل

 22تا  18 5 تقاضا

 25تا  23 3 تغییرات

 30تا  26 5 عملکرد شغلی

 

 

 روایی پرسشنامه

 ييروا تيكند. اهم يريگموردنظر را اندازه يژگيو و صهيبتواند خص يريگاندازه لهيآن است كه وس روايي مقصود از

ارزش و ناروا سازد)سرمد  يرا ب يتواند هر پژوهش علميم ينامناسب و ناكاف يهايرياز آن جهت است كه اندازه گ

آن از نظر  يپرسشنامه استفاده و ط ييروا نييتع يبرا ييمحتوا ييو روا يصور يياز روا. (1378 گران،يو د

پژوهش بهره گرفته شده است. روايي مورد استفاده در  نيا متخصصين در اين زمينهو  دياز جمله اسات نيمتخصص

باشد. براي سنجش روايي اين پرسشنامه با توجه به اينكه پرسشنامه استاندارد اين تحقيق از نوع محتوايي مي

باشد و در تحقيقات از آن استفاده گرديده است نشان از تاييد روايي آن دارد. همچنين پرسشنامه به تاييد مي

هاي اعتبار محتوا و سازه حاضر از روش پژوهشدر  .باشداهنما رسيده و روايي صوري آن مورد تاييد مياساتيد ر

 .است استفاده شده (پرسشنامه)ابزار جمعآوري داده  (اعتبار)براي سنج روايي 

 



 

 

 :پایای پرسشنامه

مختلف قابليت استفاده هاي ها و مكانپايايي و ثبات پرسشنامه اين است كه در زمان شور از سنجظدف و منه

ر گفرد دي طگيري آن معتبر باشد و چنانچه اين تحقيق توسداشته باشد. در واقع تحقيقي پايا است كه ابزار اندازه

در تحقيق  .ر انجام بشود به همان نتايج مشابه بتوان دست يافتگهاي ديها و مكانيا همان محقق دوباره در زمان

باشد پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از گيري داده ها پرسشنامه ميحاضر كه ابزار اصلي اندازه 

 .روش آلفاي كرونباخ محاسبه شده است

از افراد  يبار و به گروه واحد نيكوتاه چند يفاصله زمان كيرا در  يريآن است كه ابزار اندازه گ ييايمقصود از پا

 ميكن ياستفاده م ييايپا بيبه نام ضر ياز شاخص ييايپا يرياندازه گ يبرابه هم باشد.  كيحاصله نزد جينتا ميبده

معرف  كي ييايپا بيو ضر ييايصفر معرف عدم پا ييايپا بيكند. ضر يم رييتغ كيصفر تا  نيب معموال و اندازه آن

 هينمونه اول كي (،1385محسني)پرسشنامه،  ييايپا نييبه منظور تع. (1378 گران،ي)سرمد و دكامل است ييايپا

پرسشنامه ها و به  نيبه دست آمده از ا يو سپس با استفاده از داده ها انتخاب كرد اداري كاركناناز مشتريان 

 يبدست آمده آلفا اركه مقد ييمحاسبه شد. از آنجا الفاي كرونباخ بيضر زانيم  spssيكمك نرم افزار آمار

 شود.باشد پاياي پرسشنامه تاييد ميمي 0.7مقدار براي هر يك از زير شاخص ها بزرگتر از كرونباخ 

 



 

 

 :منابع

،مجله علوم رفتاري  HSE بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه( 1389)آزاد مرزآبادي اسفنديار، غالمي فشاركي محمد 

 زمستان 4شماره  4دوره ي 

 

 


