
  )HSE(پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان

استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل می شود و وجه مشخصه آن تغییراتی 

. )61(است که درون افراد رخ می دهد و آن ها را وادار می کند تا از نحوه عمل بهنجار خود انحراف جویند

استرس شغلی به این صورت تعریف می شود: هرگونه واکنش غیرمفید روانی یا جسمانی که در نتیجه عدم 

تارهاي پرخاشگرانه، صدمات شغلی، تطابق فرد با توانایی هایش حاصل می شود، که می تواند سبب بروز رف

.استرس شغلی بر سلامتی افراد تاثیر می گذارد، کیفیت زندگی )62(اختلالات روانی یا جسمانی و حتی مرگ شود

. تجربه کردن استرس می تواند )63(را کاهش می دهد و احتمال وقوع  حوادث ناشی از کار را افزایش می دهد

فسردگی و اضطراب) وارد تاثیرات زیان آوري بر سلامت فیزیکی و روانی(مانند فشار خون بالا، حملات قلبی، ا

. با توجه به اهمیت استرس و به خصوص استرس شغلی، نیاز به ابزاري مناسب جهت اندازه گیري )64, 61(آورد

به  مقاطع مختلفابعاد مختلف استرس شغلی همواره احساس شده است. این نیاز باعث شده که پژوهشگران در 

  ساخت پرسش نامه هاي استرس شغلی اقدام نمایند.

ارزیابی ذهنی استرس به دنیا معرفی شده اند، سازمان بهداشت جهانی  پرسشنامه هاي مختلفی به منظور

براي ارزیابی استرس در رمینه ایمنی بیمار ابزار ارائه شده از سوي سازمان اجرایی بهداشت و ایمنی 

 )HSE(وایمنی. پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت )65(را ابزاري معتبر معرفی می کند )HSE(1انگلستان

میلادي توسط موسسه سلامت و ایمنی  1990سوال با هفت حیطه می باشد. این ابزار در اوخر دهه  35داراي 

سازمان  2004انگلستان به منظور سنجش استرس شغلی کارگران و کارمندان انگلیسی ساخته شد. در سال 

دهاي مدیریتی این پرسشنامه را با نام، ابزار اجرایی بهداشت و ایمنی انگلستان در قالب مجموعه اي از استاندار

حمایت کاراسک ایجاد شده و در  -کنترل  –ارائه داد. این پرسشنامه بر اساس مدل نیاز   2HSEتعیین کننده
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هفت  .)66(نسخه جدید و بازنگري شده این پرسشنامه توسط کازین و همکاران ارائه شده است 2004سال 

  حیطه مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتند از:

 8اري، الگوهاي کاري و تغییر محیط را لحاظ می کند و موضوعاتی از قبیل بار ک نیاز(تقاضا): .1

 سوال این زیر مقیاس را اندازه گیري می کنند.

: پوشش این معنا که چه مقدار به یک فرد اجازه داده می شود تا وظیفه خود را آنگونه که کنترل .2

سوال  6برساند.  دوست دارد انجام دهد، و در واقع امورات محوله را در مسیر مورد نظر خود به انجام

 براي اندازه گیري کنترل وجود دارد.

شامل تشویق، حمایت و منابع فراهم شده به وسیله همکاران براي فرد می  :حمایت همکاران .3

 .سوال سنجیده می شود 4باشد. این زیر مقیاس به وسیله 

است، در اندازه گیري تشویق، حمایت و منابع فراهم شده به وسیله کارفرما  حمایت مدیریتی: .4

 5واقع میزان حمایتی که فرد از سوي مدیریت و نهاد خدمتی خود دریافت می کند را می سنجد. 

 سوال نشان دهنده این مورد می باشد.

بیانگر افزایش تمرین و خصوصیات مثبت شخصیتی، جهت افزایش ارتباطات جمعی و  :روابط .5

 سوال این مورد را اندازه گیري می کنند. 4کاهش کشمکش و درگیري در محیط کار است. 

فاکتورهاي بیانگر این مفهوم که یک فرد چه هنگام نقش کاري خود را درك نموده است و  نقش: .6

سوال این زیر مقیاس  5می کند که تضاد نقش ها وجود نداشته باشد. آیا کارفرما اطمینان حاصل 

 را اندازه گیري می کند.

 3بیانگر چگونگی مدیریت تغییرات سازمانی و ارتباط این تغییرات با شرایط کار می باشد و  تغییر: .7

 سوال این زیرمقیاس را اندازه گیري می کنند.

 



  غلی روایی و پایایی پرسشنامه استرس ش 3-1-2-1

در پژوهش هاي مختلفی به کار رفته و اعتبار و روایی آن مورد آزمون قرار گرفته است. براي  HSEپرسشنامه 

گزارش  0,83تا  0,63مثال در پژوهش مک کاري و همکاران ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در حدود 

گزارش شد و روایی سازه این  0,83. در مطالعه کر و همکاران ضریب آلفاي کلی این پرسشنامه )67(شده است

و  HSE. مرزآبادي و فشارکی در ایران ضریب همبستگی دو پرسشنامه )68(پرسشنامه مطلوب گزارش شده

GHQ  گزارش کردند. همچنین نتایج پژوهش این دو نشان دهنده همبستگی قوي بین عامل هاي  -0,48را برابر

( نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا، و HSEمه استخراج شده از گویه هاي پرسشنا

) بود.  در این پژوهش اعتبار کلی این آزمون با 0,22و  0,87، 0,63، 0,75، 0,73، 0,92تغییرات به ترتیب 

  .)69(گزارش شد 0,65و  0,78استفاده از روش آلفاي کرونباخ و دو نیمه کردن به ترتیب 

انجام شده اعتبار کلی این  این پرسشنامه معتبر و پایا  می باشد و داراي اعتبار کلی بالایی است. در مطالعه

سازمان کشور انگلستان در جمعیت  39ارزیابی معتبر بودن این پرسشنامه در  بوده که بالا می باشد. 0,92ابزار 

سازمان از این مجموعه سازمان هاي خدمات ملی سلامت بوده اند. نتایج  15نفري انجام شده است که  30903

. این ابزار در )70(ابزار قدرتمند روان سنجی می باشد  HSEابزار استرس سازمان این بررسی نشان می دهد 

  .)72, 71(مطالعاتی دیگر در ارائه دهندگان خدمات مراقبت سلامت استفاده شده است

  

  نمره گذاري پرسشنامه استرس شغلی  3-1-2-2

ابتدا در سوال با مقیاس پنج درجه اي لیکرت می باشد. براي نمره گذاري این پرسشنامه  35این ابزار داراي 

  نمره گذاري شود. 5تا  1هر عبارت باید به ترتیب هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، اغلب و همواره از 



به صورت  34و  22، 21 20،18، 16، 14، 12، 9، 6، 5، 3باید توجه داشت در این پرسشنامه سوالات 

  را دریافت می کنند. 1و همواره نمره  5معکوس نمره گذاري می شوند. به صورتی که گزینه هرگز نمره 

پس از به دست آوردن نمره هر عبارت، زیرمقیاس ها به ترتیب زیر به دست خواهند آمد.  نمره بالا در این 

سب، همچنین نمره پایین نشانه سطح بالاي استرس شغلی پایین و منا و فشار پرسشنامه نشان دهنده استرس

  است.

  

 HSEشغلی  : ابعاد پرسشنامه استرس 1- 3جدول 

  سوالات  ابعاد

  17، 13، 11، 4، 1  نقش

  34، 21، 14، 5  ارتباط

  35، 33، 29، 23، 8  حمایت مسئولین

  31، 27، 24، 7  حمایت همکاران

  30، 19، 25، 15، 10، 2  کنترل

  22، 20، 18، 16، 12، 9، 6، 3  تقاضا

  32، 28، 26  تغییرات

 


