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مقياس «کوتاه  ساخت و اعتباريابي فرم

 (IPSS-A) »اســـترس پلـــيس ايـــران

  وسيله تحليل عوامل به
  

  علي محمد رضايي  :هنويسند

  سنجي   کارشناس ارشد روان

  

  چكيده

 :Iran Police Stress Scale) »استرس پليس ايـران  س مقيا«کوتاه  حاضر ساخت فرمهدف از تحقيق 

IPSS)  ]۱ [واملوسيله تحليل ع به (factor analysis) نفر از  ۳۶۵۰. و سنجش اعتبار و پايايي آن بود

آوري  بر اساس تحليل عوامل اطالعـات جمـع  . را تکميل كردند IPSSکارکنان ناجا در سراسر کشور 

 Iran Police)موسـوم بـه   ( IPSSفرم کوتـاه  و در نتيجه آيتم پرسشنامه حذف  ۸۵آيتم از  ۴۰شده، 

Stress Scale – Abbreviated Form: IPSS–A) اعتبار. تهيه شد (validity) IPSS – A  از طريق تعيين

و ) =۹۶/۰rو بـراي عامـل دوم    =۹۸/۰rبراي عامل اول (ضريب همبستگي بين فرم بلند و فرم کوتاه 

و بـراي   =۷۸/۰rبراي عامل اول ( (test-re-test) وسيله دو روش بازآزمايي آن به (reliability)ي پاياي

براي عامـل  (، »ضريب آلفاي کرانباخ« (internal consistency) و همساني دروني) =۸۰/۰rدوم  عامل

دست آمـده   در کل، ضرايب اعتبار و پايايي به. محاسبه شد) =۹۶/۰αو براي عامل دوم  =۹۸/۰αاول 

طبق نتايج اين تحقيق . معنادار است p > ۰۰۱/۰بسيار رضايت بخش بوه، در سطح IPSS – Aبراي 

IPSS – A شناختي و تشخيص باليني استرس   هاي روان براي کاربرد در پژوهش واجد شرايط الزم

  .پليس است

  

  استرس، پليس، ايران :كليدي يها هواژ

  

  

  

  
  

  
  

  مقدمه

بنـدي   ها و زمـان  شغل پليس به اين دليل که به خواسته

ترل ناچيزي بـر رويـدادهاي   دهد و کن ديگران پاسخ مي

لـذا  . ]۲[ ه مشاغل پر استرس اسـت دارد از جمل اطراف

تاکنون مطالعات زيادي بـراي شناسـايي استرسـورهاي    

پليس، تأثير استرس پليس در بروز اختالالت جسمي و 

رواني، آثار منفي اسـترس پلـيس بـر خـانواده، منـابع      

.... شناختي استرس پلـيس و  استرس پليس، مسائل روش

ل در اغلب اين تحقيقـات شـغ   .]۳[ صورت گرفته است

تـرين مشـاغل مطـرح     عنوان يکي از پر استرس پليس به

هـاي پلـيس    گشته و نشان داده شده است کـه سـازمان  

توانند منبع عمده پريشـاني روانـي در بـين افسـران      مي

كـه   (Hans selye) سـليه هانس  عالوه بر آن . پليس باشند

در  انتـرين و مشـهورترين پژوهشـگر    يکي از با سـابقه 

  

دانشور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پژوهشي ‐دوماهنامه علمي 
  گاه شاهددانش

 دوره جديد –دهم سيزسال 
  ۱۶  شماره

 ۱۳۸۵ارديبهشت  
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دارد كـه شـغل    است، اظهار مـي جهان پيرامون استرس 

 بـه نقـل كنسـانت   (ترين شغل اسـت   پليس پر استرس

(Constant)( ]۴[.  

در تعريف استرس يا فشار رواني بايد گفـت وقتـي   

قرار گيرد كه تحت فشار واقع شود، يا  يفرد در شرايط

اي بـه او دسـت بدهـد، عصـبي      كننده احساس ناراحت

ـ    شو ارض و د، احساس ناكامي و تـنش كنـد يـا در تع

  .]۵[ گوييم تحت استرس است د، ميقرار گيربالتكليفي 

العمل فرد در مقابل  ، استرس را عكس(lutans) لوتانز

كننده در محيط تعريف کرده و آن را  هاي تهديد موقعيت

داند كه فرد براي تطبيـق بـا يـك وضـعيت      مي پاسخي

صـورت رفتـاري،    خارجي متفاوت با وضعيت عادي به

  .]۶[ دهد از خود بروز مي رواني يا جسماني

، نيــز (Ivancevich) ايوانســويچدر تعريــف ديگــري 

معتقد است که استرس، واكـنش و پاسـخي اسـت بـه     

بنـابراين اسـترس يـا فشـار      ].۷[ هاي فشارآور موقعيت

رواني واکنشي اسـت کـه بـدن در برابـر رويـدادهاي      

دهـد و پيامـدهاي    بيروني و دروني از خود نشـان مـي  

 نـي از جملـه اخـتالل در سـوخت و سـاز     ناگوار فراوا

(metabolism)   بدن، افزايش ضربان قلب و فشـار خـون 

(blood pressure)هاي قلبي، سردردهاي ميگرني،  ، بيماري

، و ناتواني (Irritability) ، تشنج عصبي(ulcers) زخم معده

. دنبـال دارد  گيري و از دست دادن اشتها را به در تصميم

از  درصد ۷۵تا  ۷۰علت بروز متخصصان علوم پزشكي 

ها را به منابع مربوط بـه اسـترس نسـبت     بيماري ي كليه

  .]۸[ دهند مي

تحقيقات به عمل آمده در خصوص استرس پلـيس  

درصد افراد پلـيس   ۳۰تا  ۲۵بيانگر اين است كه تقريباً 

هـاي   اسـتراحت . باشند به شدت تحت تأثير استرس مي

پـيش از موعـد    هاي ها و بازنشستگي پزشكي، معلوليت

، در بين افراد پلـيس  )ناشي از وخامت سالمت جسمي(

هاي  هاي رايج در اين افراد، ناراحتي بيماري. شايع است

دستگاه گوارش، قلب و عروق، اختالالت عصبي، كمـر  

بـا توجـه بـه مطالـب     . ]۹[ درد و حمالت قلبي اسـت 

مذکور لزوم وجود مکانيسمي جهت ارزيابي و آگـاهي  

رس کارکنان پلـيس بسـيار ضـروري و بـا     از ميزان است

در اين خصوص شايان ذکـر اسـت کـه    . اهميت است

هـاي ارزيـابي اسـترس، روش     ترين روش يکي از رايج

ي هـا  مقيـاس براي ارزيابي اسـترس  . اي است پرسشنامه

معتبري از جمله مقياس رويـدادهاي زنـدگي هـولمز و    

حاضر تعـداد معـدودي    در حال. جود داردو] ۱۰[ راهه

سشنامه براي ارزيابي استرس پلـيس تهيـه و معرفـي    پر

ي معتبر و پايا کـه در مراكـز   ها مقياس شده که يکي از

درماني و مركز بهداشتي در كشـورهاي    مشاوره و روان

آيتمـي   ۶۰گيرد مقيـاس   استفاده قرار ميپيشرفته مورد 

 (Spirlberger) اسـپيل برگـر   (police stress) استرس پليس

از آن  IPSSآيتمي  ۸۵ساخت پرسشنامه است كه در  ]۱[

هايي كه بـيش از حـد    پرسشنامه. الگو گرفته شده است

هستند، معموالً پژوهشگران را در مرحلـه اجـرا    طوالني

هـا   كنند؛ زيرا بسـياري از آزمـودني   دچار مشكالتي مي

فاقد سطح انگيزشي، حوصـله و فرصـت كـافي بـراي     

ابراين، با حفظ بن ]۱۱[ هاي بلند هستند تكميل پرسشنامه

اعتبار و پايايي يك مقياس در سـطح مطلـوب، كوتـاه    

هاي  كردن پرسشنامه موجب افزايش كارايي آن در زمينه

پژوهشــي و بــاليني شــده و بــر قــوت و امتيــازات آن 

سـنجي،   لذا اگر چه طبـق اصـول روان   ]. ۱۲[ افزايد مي

ها را كاهش  ها، ضرايب پايايي آن كاهش طول پرسشنامه

ها موجب تضـعيف   ، ولي طول زياد مقايس]۱۳[ دهد مي

به اين جهت متـون  ]. ۱۴[ شود به لحاظ اجرايي مي ها آن

ي هـا  گـزارش شناسي طي چند دهه اخيـر حـاوي     روان

هـاي   متعددي در مورد مختصر و كوتاه كردن پرسشنامه

ــر و را ــت معتب ــوده اس ــج ب ــياري از  . ي ــابراين، بس بن

كوتـاه تأكيـد   هـاي   شناسان بر ساخت پرسشـنامه   روان

طور نمونـه، فـرم اصـلي پرسشـنامه      به ].۱۵[ اند ورزيده

MMPI (Minnesota Multipasic Personality Inventory) 
نظر واقع شده بعد مورد تجديد ها آيتم سال ۵۶۵، با ]۱۶[

 ۷۱با  (Mini-Mult) و فرم كوتاه آن موسوم به ميني مالت

يـن قبيـل   اي ديگـر از ا  نمونـه ]. ۱۷[ آيتم تدوين گرديد

 )EPQ(ي آيزنك يتاقدامات را در مورد پرسشنامه شخص

(Eysenck Personality Questionnaire)  و پرسشــنامهCDS 

(Children's Depression Scale) فـرم اوليـه   . توان يافت مي
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EPQ  در اولين تجديدنظر به فرم  ]۱۸[ آيتم ۹۰باEPQ-R 

(Eysenck Personality Questionnaire- Revised)  آيتم ۴۸با 

 ۲۴بـا   EPQR-Aو در آخرين تجديد نظر بـه فـرم    ]۱۹[

آيتم  ۶۶، با ]۲۰[ CDSفرم اصلي . ]۱۴[ آيتم تقليل يافت

، مورد تجديدنظر قرار گرفت و فرم ]۲۱[ توسط نجاريان

 CDS-A (Children's Depression Scaleکوتاه آن موسوم به 

– Abbreviated Form)  آيتم تدوين گرديد ۲۵با.  

ا توجه به شـيوع قابـل مالحظـه اسـترس در بـين      ب

اي  هـاي دوره  کارکنان پليس و لـزوم اجـراي ارزيـابي   

ــادگي   ــي آم ــت بررس ــغلي جه ــي ش  periodic) روان

psychological fitness - for- duty evaluations)   افـراد در

 (Stone) جهت انجام وظايف محوله و بنا به گفته استون

اي پليس که توسط آن از لزوم وجود مكانيسمي بر ]۲۲[

آمادگي رواني نيروهاي تحـت امـر در انجـام وظـايف     

محوله اطمينان حاصل كند، هـدف از تحقيـق حاضـر،    

و تعيين ضرايب پايايي و اعتبار  IPSSساخت فرم كوتاه 

بنابراين، با توجه به اصول كلي و مباني نظري . آن است

و  هاي رواني و امكانات عملي و اجرايي موجود، آزمون

هـاي روش   همچنين با در نظر گرفتن شرايط و ويژگـي 

تعـداد   كم كردندنبال  تحليل عوامل، پژوهش حاضر به

اسـت، بـدون ايـن كـه      IPSSهاي فرم بلند مقياس  آيتم

  .اي پيدا كند قابل مالحظه اعتبار و پايايي آن كاهش

  
  روش تحقيق

  آزمودني ها

معـرف از   اي نمونـه در پژوهش حاضر بـراي انتخـاب   

گيري  در سراسر کشور، از نمونهنيروي انتظامي  اركنانك

 (Stratified Cluster Sampling) بنـدي شـده   اي طبقه خوشه

 اي گيري خوشه اين روش مشخصات نمونه. استفاده شد

(Cluster Sampling) ــه  بنــدي شــده گيــري طبقــه و نمون

(Stratified Sampling) ًــا ــت را توام ــل . دارا اس ــه دلي ب

کارکنـان نيـروي انتظـامي در    (ه آماري گستردگي جامع

دسترسي به فهرست كامل اعضاي  و عدم) کشور سراسر

جامعه و همچنين ناهمگني جامعه آماري از ايـن روش  

الزم به توضيح است در پژوهش حاضر . بهره گرفته شد

عنوان يک خوشه در نظر گرفته شد و سپس  هر استان به

سـطح   ۳بـه   کارکنان هر استان با توجه به سطح درجه

افسـران ارشـد    )۳افسران جـزء و   )۲داران،  درجه )۱(

براي انتخاب نمونه نيز پس از تعيين حجم . تقسيم شدند

نمونه، در مرحله اول سهم کارکنان هر استان نسبت بـه  

کارکنان کل کشور مشخص و سپس در درون هر استان 

ها  نيز سهم هر يک از سطوح درجات به نسبت حجم آن

نفر از  ۳۶۵۰ا استفاده از اين روش تعداد ب. دشمشخص 

و مـورد  شـد  استان کشور انتخاب  ۲۸کارکنان ناجا در 

ترين حجـم نمونـه مربـوط بـه      کم. ندمطالعه قرار گرفت

ترين حجم نمونه مربـوط   نفر و بيش ۴۳استان قزوين با 

شايان ذکر اسـت کـه   . نفر باشد ۵۱۷به استان تهران با 

کننـدگان در ايـن    شـرکت  ميانگين و انحراف معيار سن

  .سال بود ۹۴/۷و  ۹۵/۳۱پژوهش به ترتيب 

  

  ابزار تحقيق

وسـيله ظريفيـان    بـه  (IPSS)مقياس استرس پليس ايران 

آيـتم   ۸۵شـامل   IPSS. ، تـدوين شـد  ]۱[  يگانه و قلمبر

ــه   ــت ك ــورهاي    ۴۳اس ــه استرس ــوط ب ــتم آن مرب آي

آيــتم آن مربــوط بــه    ۴۲و ) IPSS-1(غيرمــاموريتي 

آزمـودني بايـد   . است) IPSS-2(ي ماموريتي استرسورها

آور را بـا   وقـوع حادثـه اسـترس    وقوع يا عدم ،در ابتدا

در مرحله بعـد  . انتخاب گزينه بلي يا خير مشخص كند

هر روز، هر هفتـه،  (تعداد دفعات مواجهه با هر رويداد 

توسـط آزمـوني   ) هر ماه، هر سـال و هـر چنـد سـال    

آزمودني ميـزان   در مرحله آخر نيز. مشخص خواهد شد

آور بر او وارد كرده است  فشار رواني كه حادثه استرس

صـفر بـه معنـا فقـدان     ( ۱۰۰اي بين صفر تـا   را با نمره

) به معنـا حـداكثر اسـترس اسـت     ۱۰۰استرس و نمره 

  .كند مشخص مي

  
  IPSSاعتبار مقياس استرس پليس ايران 

 اعتبار محتـوا : سه نوع اعتبار وجود دارد كه عبارتند از

(content validity)   اعتبار وابسـته بـه مـالك ، (criterion-

related validity) و اعتبار سازه (construct validity) ]۲۳[ .
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از روش اعتبـار سـازه محاسـبه و     IPSSاعتبار مقيـاس  

  .گزارش شده است

  

  اعتبار سازه

اعتبـار  ]. ۲۴[ اعتبار سازه جديدترين شكل اعتبار اسـت 

است از ميـزان صـحت آن در   سازه يك آزمون عبارت 

بنـا بـه   . گيري ساخت نظري يا ويژگي مورد نظـر  اندازه

تعريف، يك آزمون در صورتي داراي اعتبار سازه است 

هـاي   كه نمرات حاصل از اجراي آن به مفاهيم يا سـازه 

  .]۲۵[ نظريه مورد نظر، مربوط باشند

براي تعيين اعتبار سازه در پژوهش حاضـر از روش  

  . استفاده شدتحليل عوامل 

  

 تحليل عوامل 

 هاي تعيين اعتبار سازه، تحليل عوامل اسـت  يكي از راه

 Principal) هـاي اصـلي   نتايج تحليل عاملي مؤلفه. ]۲۶[

Component Analysis)  با استفاده از چرخش واريمـاكس 

(varimax) و ابليمــين مســتقيم (directed oblimin)  بــراي

 هنشـان داد  IPSSاطالعات گـردآوري شـده از مقيـاس    

بينـي شـده    است که سؤاالت به همان صورتي كه پيش

تـرين بـار    هاي مورد نظـر داراي بـيش   بود، روي مؤلفه

و روي سـاير  ) ۳۰/۰تـر از   گربـار عـاملي بـز   (عاملي 

) ۳۰/۰تـر از   کوچـک (تـري   ها بارهاي عاملي كم مؤلفه

مورد تأييـد   IPSSلذا ساختار دو عاملي مقياس . داشتند

  .قرار گرفت

  

  اياييپ

ضـريب  (پايايي اين مقياس از طريق همسـاني درونـي   

بــراي مقيــاس فرعــي استرســورهاي ) آلفــاي كرانبــاخ

، براي مقياس فرعـي استرسـورهاي   ۹۵/۰غيرماموريتي 

گـزارش   ۹۷/۰و براي كل مقيـاس نيـز    ۹۴/۰ماموريتي 

نتايج حاصل بيـانگر آن اسـت كـه    بنابراين . شده است

و همچنين ضريب آلفاي کل ضرايب آلفاي هر دو عامل 

  .مقياس بسيار مطلوب و رضايت بخش است

 

   روش اجرا

جهت انجام صحيح و مناسب فرايند توزيـع، تكميـل و   

ها، عـالوه بـر تهيـه دسـتورالعمل      آوري پرسشنامه جمع

ها در يك كارگاه آموزشي يك  كنندگان استاناجراالزم، 

آوري  روزه در خصوص نحوه توزيـع، تكميـل و جمـع   

هـا   ها توجيه شـدند و پـس از آن پرسشـنامه    شنامهپرس

ها در سطح كشـور توزيـع و    كنندگان استاناجراتوسط 

شيوه اجراي پرسشـنامه  . ندپس از تکميل گردآوري شد

توسط پرسشگران به اين صورت بود که پس از مراجعه 

حضوري به پاسخگو، پرسشنامه را در اختيار وي قـرار  

پرسشــنامه بــه  هــيچ توضــيحي در مــورد. دادنــد مــي

شـد، زيـرا در ابتـداي پرسشـنامه      پاسخگويان داده نمي

از پاسـخگويان تقاضـا   . توضيحات الزم درج شده بود

شد که اسامي خود را روي پرسشـنامه ننويسـند ولـي    

مشخصات فردي و سازماني خواسـته شـده را تکميـل    

 ي کليـه  به پاسخگويان تذکر داده شد کـه حتمـاً  . كنند

ا به دقـت مطالعـه کننـد و سـپس     سؤاالت پرسشنامه ر

گونــه  هــيچضــمناً . مناســب را عالمــت بزننــد پاســخ

  .محدوديت زماني براي تکميل پرسشنامه اعمال نشد

  

  ها و نتايج تحليل داده

بـراي   IPSSهـاي   براي تعيين واجد شرايط بـودن آيـتم  

هــاي  اجــراي تحليــل عوامــل، توزيــع فراوانــي پاســخ

محاسبه شد  IPSSآيتم  ۸۵هاي كليه  ها به گزينه آزمودني

هايي كه فاقـد حساسـيت و دقـت كـافي بـراي       تا آيتم

 فراواني. ي فردي هستند، حذف شوندها تفاوتارزيابي 

. شود مي به ميزان وقوع رفتاري خاص در جامعه اطالق

افراد جامعـه   ي همه ي وسيله تقريباً به صياب خاجواگر 

ي است صورت بگيرد يا تقريباً وجود نداشته باشد، بديه

شود و فاقـد حساسـيت و    كه بين افراد تمايز قايل نمي

 ].۲۷[ ي فردي اسـت ها تفاوتدقت كافي براي ارزيابي 

درصـد   ۸۰–۲۰به اين منظور در اين پژوهش از مـالك  

يعني تصميم گرفته شـد در صـورتي    ،]۲۱[ شد هاستفاد

 ۲۰ تـر از  درصد يـا كـم   ۸۰تر از که سؤالي توسط بيش

هـت پاسـخ داده شـده باشـد از     درصد افراد در يك ج
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هـا نشـان داد كـه همـه      تحليل داده. آزمون حذف شود

كننـد و لـذا    درصد را تأمين مـي  ۸۰‐۲۰سؤاالت شرط 

  .براي تحليل عوامل مناسب هستند

 SPSSافـزار كـامپيوتري    وسيله نـرم  به IPSSآيتم  ۸۵

 Less or greater than) با استفاده از چرخش متمايل ]۲۸[

90 degree angle) )ــه اوبليــك ــا  (Oblique) موســوم ب ي

ــين ــد )(Oblimin) اوبليم ــرخش متعام ــين چ  ، و همچن

(Independent or 90 dergree angle)  ــال ــا اورتاگون  ي

(Orthogonal) ) و حـداقل ضـريب   ) از نوع واريمـاكس

 هاي اصـلي  با روش مؤلفه ۴۶/۰ (Factor loading)عاملي 

(Principle components analysis)  ـ  ل عوامـل شـدند  تحلي

به ايـن منظـور    ۴۶/۰حداقل بار يا ضريب عاملي . ]۲۹[

كار رفت تا هدف اساسي اين تحقيق، يعنـي سـاخت    به

ها و حداكثر اعتبار  با حداقل ممكن آيتم IPSSفرم كوتاه 

منظور دستيابي بـه   عالوه بر آن به. و پايايي، تأمين شود

هــدف مــذکور متغيرهــايي کــه داراي ميــزان اشــتراک 

بودند از مجموعه متغيرهاي مـورد  ) ۲R>۳۰/۰(چک کو

كه  (scree test) آزمون اسكري. ]۳۰[ تحليل حذف شدند

هـا را مشـخص و    تعداد عوامل قابل اسـتخراج از داده 

 ، نشان داد كه بر اساس ارزش ويژه]۳۱[ كند پيشنهاد مي

(Eigen value) ) هـاي   يعني مجموع ضرايب عاملي آيـتم

اكثر دو عامل قابـل اسـتخراج   حد) موجود در هر عامل

تر در مورد تحليل عوامـل   بيشبراي توضيحات (هستند 

 ، هـارمن (Mulaik) و روش آماري مربوطـه بـه موليـك   

(Harman) ، ۳۴و۳۳،۳۲[) شود چايلد مراجعهو[.  

در خصوص اسـتفاده از روش چـرخش متعامـد و    

متمايل در پژوهش حاضر الزم بـه توضـيح اسـت کـه     

ها و مزايايي  داراي محدوديت كاربرد هر روش چرخش

ي متمايل، معتقدنـد  ها چرخشپژوهشگران موافق . است

دسـت   ها تقريب بهتري از سـاختار سـاده بـه    اين روش

باشند، زيـرا   ها مي يتقعدهند و معرف بهتري براي وا مي

در . ها با يكديگر همبسته باشند دهند كه عامل اجازه مي

هـا بـا يكـديگر     دنياي واقعي بسيار بعيد است كه عامل

يگـر، مطالعـات   داز طرف . همبستگي صفر داشته باشند

است كـه وقتـي سـاختار    مويد آن اي متعدد نيز  مقايسه

ي استاندارد ها چرخشرود  ساده روشن باشد، انتظار مي

منجر به تفسيرهاي مشابهي گردد و نتايج هـر دو روش  

در اين پـژوهش از هـر   . ]۳۰[ تقريباً هميشه مشابه است

شـايان  . وش چرخش متعامد و متمايل استفاده شددو ر

توجــه اســت کــه نتــايج ايــن دو روش تفــاوت قابــل 

  ).۲و  ۱جدول ( اي با هم ندارد مالحظه

ها با اسـتفاده از روش چـرخش    تحليل عوامل داده

يـا چـرخش    (Iteration) اوبليمين، پس از شش آيتريشن

آزمايشي و با استفاده از روش واريماکس پـس از سـه   

بـه بهتـرين تركيـب     ]۲۸[ تريشن يا چرخش آزمايشيآي

خـود دسـت    (factor structure) آيتمي و ساختار عـاملي 

ها با اسـتفاده از هـر دو روش    تحليل عوامل داده. يافت

 ۲۰و  ۱آيتم روي عامل  ۲۵مذکور منجر به قرار گرفتن 

و  ۹۸/۱۳، ۱ارزش ويژه عامـل  . شد ۲آيتم روي عامل 

بديهي است در صورت . بود ۱۴/۳، ۲ارزش ويژه عامل 

و ميزان اشتراک  ۴۶/۰تر از  استفاده از ضريب عاملي كم

 ۱تري آيتم روي عوامـل   ، تعداد بيش۳۰/۰تر از  کوچک

تـري از   گرفت و در نتيجه واريـانس بـيش   قرار مي ۲و 

ولـي بـا توجـه بـه      ]۳۵[ شـد  متغير استرس توجيه مـي 

ـ    د، ضرورت و اهميت تعداد كم آيـتم در مقيـاس جدي

 ۳۰/۰و ميـزان اشـتراک    ۴۶/۰حداقل ضـريب عـاملي   

الزم به توضـيح  . عنوان مالك گزينش آيتم اتخاذ شد به

 است كه ارزش ويژه دو عامل استخراج شده بسيار باال

ست زيرا در بسياري از تحقيقـات بـه خـاطر ضـعف     ا

 هـا بـا عوامـل مسـتخرجه     ضرايب همبستگي بين آيـتم 

(Weak item- factor correlation coefficient) ) يعنـــي

 ۵/۱بـه ناچـار از مقـدار ارزش ويـژه     ) ضرايب عاملي

عنوان مالك استخراج عامل در روش تحليـل عوامـل    به

نتايج چرخش اوبليمين،  ۱جدول  ].۳۵[ كنند استفاده مي

، شـماره  ۲و  ۱هـاي عوامـل    شامل ضرايب عاملي آيتم

و در پرسشنامه جديـد   IPSSها در پرسشنامه اصلي  آيتم

) فرم كوتاه و تجديد نظر شده بر اساس تحليل عوامـل (

نتايج چرخش واريمـاکس   ۲در جدول . كند را ارائه مي

، مقـدار  ۲و  ۱هـاي عوامـل    شامل ضرايب عاملي آيـتم 

ــتراک ــرايب اش ــذور ( (Communality) ض ــوع مج مجم



 

 

 وسيله تحليل عواملبه(IPSS-A)»مقياس استرس پليس ايران«ساخت و اعتباريابي فرم کوتاه

ي 
لم
 ع
مه
هنا
وما
د

– 
ار 
رفت

ور 
ش
دان

ي 
ش
وه
پژ

 /
د 
اه
ش

اه 
شگ

دان
ا/ 

ت
ش
به
دي
ر

 
۸۵  /

ل 
سا

سي
م 
ده
ز

 /
ره 
ما
ش

۱۶ 

، و )ضرايب عامل هر آيتم روي دو عامل استخراج شده

کـه مشـاهده    گونه همان. ها ارائه شده است شماره آيتم

نتايج حاصل از چـرخش واريمـاکس، تفـاوت     دشو مي

اي با نتايج مزبور براي چـرخش اوبليمـين    قابل مالحظه

آيتم روي عامـل   ۲۵ندارد و در هر دو روش چرخش، 

ضريب . آيتم روي عامل دوم قرار گرفته است ۲۰اول و 

همبستگي دو عامل مستخرجه با روش چرخش متمايـل  

  .معنادار است >۰۰۱/۰pه در سطح است ک ۵۷/۰

هاي استخراج شده توسط تحليـل   وارسي دقيق آيتم

عوامل با استفاده از هر دو روش چرخش مورد استفاده 

  آيـتم  ۴۳آيـتم از   ۲۵دهـد كـه    نشان مي) ۲و۱جدول (

  

  )نتايج چرخش اوبليمين(هاي هر دو عامل  ضرايب عاملي آيتم      ۱جدول 

 ۱عامل ۲عامل

 شماره آيتم  ضريب عاملي شماره آيتم مليضريب عا

ماتريس ساختار IPSS – A2  IPSS  ماتريس الگوساختار ماتريس
(Structure Matrix) 

ماتريس الگو
(Pattern Matrix) 

IPSS – A1  IPSS 

۵۶/۰ ۵۴/۰  ۲۶ ۳ ۵۷/۰ ۴۳/۰  ۱ ۳۷ 

۵۷/۰ ۵۳/۰  ۲۷ ۷ ۶۳/۰ ۵۵/۰  ۲ ۳۸  

۵۶/۰ ۵۷/۰ ۲۸ ۸ ۶۷/۰ ۶۲/۰  ۳ ۴۰  

۵۸/۰ ۵۸/۰ ۲۹ ۹ ۵۶/۰ ۴۰/۰  ۴ ۴۱ 

۶۰/۰ ۵۸/۰ ۳۰ ۱۰ ۶۴/۰ ۵۷/۰  ۵ ۴۴ 

۵۸/۰ ۵۸/۰ ۳۱ ۱۱ ۵۸/۰ ۴۹/۰  ۶ ۴۶ 

۶۰/۰ ۵۹/۰  ۳۲ ۱۲ ۵۹/۰ ۵۲/۰  ۷ ۴۹ 

۵۸/۰ ۵۷/۰  ۳۳ ۱۳ ۷۰/۰ ۷۱/۰  ۸ ۵۰ 

۶۶/۰ ۷۰/۰ ۳۴ ۱۷ ۶۰/۰ ۵۹/۰  ۹ ۵۲ 

۷۰/۰ ۷۶/۰ ۳۵ ۱۸ ۶۱/۰ ۵۲/۰  ۱۰ ۵۳ 

۶۸/۰ ۷۴/۰ ۳۶ ۱۹ ۵۹/۰ ۵۳/۰  ۱۱ ۵۴ 

۶۶/۰ ۷۱/۰ ۳۷ ۲۰ ۶۰/۰ ۶۳/۰ ۱۲ ۵۵ 

۵۸/۰ ۵۵/۰ ۳۸ ۲۱ ۶۵/۰ ۶۹/۰  ۱۳ ۵۶ 

۶۴/۰ ۶۶/۰ ۳۹ ۲۴ ۶۰/۰ ۶۲/۰  ۱۴ ۵۷ 

۶۶/۰ ۶۶/۰ ۴۰ ۲۵ ۵۸/۰ ۶۳/۰  ۱۵ ۵۹ 

۵۹/۰ ۵۳/۰ ۴۱ ۲۶ ۶۲/۰ ۶۴/۰  ۱۶ ۶۵ 

۶۲/۰ ۶۴/۰ ۴۲ ۲۷ ۵۷/۰ ۵۴/۰  ۱۷ ۶۹ 

۶۰/۰ ۵۱/۰ ۴۳ ۳۱ ۵۷/۰ ۵۰/۰  ۱۸ ۷۳ 

۵۸/۰ ۴۶/۰ ۴۴ ۳۵ ۶۲/۰ ۵۹/۰  ۱۹ ۷۴ 

۵۶/۰ ۵۱/۰ ۴۵ ۳۶ ۵۶/۰ ۵۹/۰  ۲۰ ۷۹ 

      ۵۹/۰ ۵۸/۰  ۲۱ ۸۱ 

     ۵۶/۰ ۵۱/۰  ۲۲ ۸۲ 

     ۶۸/۰ ۷۴/۰  ۲۳ ۸۳ 

     ۶۴/۰ ۶۹/۰  ۲۴ ۸۴ 

     ۶۵/۰ ۷۱/۰  ۲۵ ۸۵ 
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  )نتايج چرخش واريماکس(هاي هر دو عامل ضرايب عاملي و اشتراک آيتم     ۲جدول 

 ۱عامل ۲عامل

اشتراک ضريب  ضريب عاملي
 ه آيتمشمار

IPSS - A 

 شماره آيتم

IPSS 
 ضريب عاملي

ضريب 
  اشتراک

  شماره آيتم

IPSS - A  

  شماره آيتم

IPSS 

۵۳/۰ ۳۲/۰ ۲۶ ۳ ۴۸/۰ ۳۷/۰ ۱ ۳۷ 

۵۳/۰ ۳۳/۰ ۲۷ ۷ ۵۷/۰ ۴۱/۰ ۲ ۳۸  

۵۴/۰ ۳۱/۰ ۲۸ ۸ ۶۲/۰ ۴۶/۰ ۳ ۴۰  

۵۵/۰ ۳۴/۰ ۲۹ ۹ ۴۶/۰ ۳۶/۰ ۴ ۴۱ 

۵۶/۰ ۳۶/۰ ۳۰ ۱۰ ۵۸/۰ ۴۲/۰ ۵ ۴۴ 

۵۵/۰ ۳۳/۰ ۳۱ ۱۱ ۵۱/۰ ۳۵/۰ ۶ ۴۶ 

۵۲/۰ ۳۸/۰ ۳۲ ۱۲ ۵۳/۰ ۳۶/۰ ۷ ۴۹ 

۵۱/۰ ۳۶/۰ ۳۳ ۱۳ ۶۷/۰ ۴۹/۰  ۸ ۵۰ 

۶۵/۰ ۴۴/۰ ۳۴ ۱۷ ۵۷/۰ ۳۶/۰ ۹ ۵۲ 

۶۹/۰ ۵۰/۰ ۳۵ ۱۸ ۵۵/۰ ۳۹/۰ ۱۰ ۵۳ 

۶۷/۰ ۴۷/۰ ۳۶ ۱۹ ۵۴/۰ ۳۶/۰ ۱۱ ۵۴ 

۶۵/۰ ۴۴/۰ ۳۷ ۲۰ ۵۸/۰ ۳۶/۰ ۱۲ ۵۵ 

۵۴/۰ ۳۳/۰ ۳۸ ۲۱ ۶۳/۰ ۴۲/۰ ۱۳ ۵۶ 

۶۲/۰ ۴۱/۰ ۳۹ ۲۴ ۶۸/۰ ۳۶/۰ ۱۴ ۵۷ 

۶۳/۰ ۴۴/۰ ۴۰ ۲۵ ۵۸/۰ ۳۴/۰ ۱۵ ۵۹ 

۵۴/۰ ۳۵/۰ ۴۱ ۲۶ ۶۰/۰ ۳۹/۰ ۱۶ ۶۵ 

۶۰/۰ ۳۹/۰ ۴۲ ۲۷ ۵۳/۰ ۳۲/۰ ۱۷ ۶۹ 

۵۴/۰ ۳۸/۰ ۴۳ ۳۱ ۵۱/۰ ۳۳/۰ ۱۸ ۷۳ 

۵۰/۰ ۳۶/۰ ۴۴ ۳۵ ۵۸/۰ ۳۹/۰ ۱۹ ۷۴ 

۵۱/۰ ۳۲/۰ ۴۵ ۳۶ ۵۵/۰ ۳۲/۰ ۲۰ ۷۹ 

     ۵۶/۰ ۳۵/۰ ۲۱ ۸۱ 

     ۵۱/۰ ۳۲/۰ ۲۲ ۸۲ 

     ۶۷/۰ ۴۷/۰ ۲۳ ۸۳ 

     ۶۳/۰ ۴۲/۰ ۲۴ ۸۴ 

     ۶۵/۰ ۴۳/۰ ۲۵ ۸۵ 

  

  

و  ۱مقياس فرعي استرسورهاي غيرماموريتي روي عامل 

ــتم از  ۲۰ ــورهاي   ۴۲آي ــي استرس ــاس فرع ــتم مقي آي

آيـتم از   ۱۸. انـد  قـرار گرفتـه   ۲ماموريتي روي عامـل  

م از آيـت  ۲۲مقياس فرعي استرسورهاي غيرمـاموريتي و  

هاي  مقياس استرسورهاي ماموريتي نيز با توجه به مالك

  .مورد پژوهش حذف شدند

ها  ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني ۳جدول 

و مجموع  (IPSS-A2) ۲عامل  ،(IPSS-A1) ۱ را در عامل

براي ارزيابي  ضمناً. دهد نشان مي (IPSS-A)هر دو عامل 

استرسـورهاي  تـر تحـت تـأثير     که کارکنـان بـيش   اين

مــاموريتي هســتند يــا استرســورهاي غيرمــاموريتي، از 

  نتايج نشان داد که ميانگين محاسبه. استفاده شد tآزمون 
  



 

 

 وسيله تحليل عواملبه(IPSS-A)»مقياس استرس پليس ايران«ساخت و اعتباريابي فرم کوتاه

ي 
لم
 ع
مه
هنا
وما
د

– 
ار 
رفت

ور 
ش
دان

ي 
ش
وه
پژ

 /
د 
اه
ش

اه 
شگ

دان
ا/ 

ت
ش
به
دي
ر

 
۸۵  /

ل 
سا

سي
م 
ده
ز

 /
ره 
ما
ش

۱۶ 

ميانگين و انحراف معيار نمرات کارکنان ناجـا در        ۳جدول 

  عوامل استخراج شده

هاي  شاخص
  آماري

  ۱عامل 

IPSS - A1  

  ۲عامل 

IPSS - A2  

 پرسشنامهکل

  هر دو عامل

IPSS - A 

 ۴۸/۳۳ ۱۰/۲۸  ۵۶/۳۹  ميانگين

 ۱۸/۱۹ ۲۴/۱۹  ۹۹/۲۲ معيارانحراف

  

ضرايب همساني درونـي عوامـل اسـتخراج شـده        ۴جدول 

  )آلفاي كرانباخ(

  عامل
 - IPSS) ۱عامل 

A1) ) تعداد
  )۲۵= آيتم

 - IPSS) ۲عامل 
A2) ) تعداد
  )۲۰= آيتم

هر دو عامل
(IPSS - A) 

= تعداد آيتم(
۴۵(  

ضريب آلفا 

)α(  
۹۳/۰  ۹۱/۰  ۹۵/۰  

  

  IPSS - Aضرايب پايايي بازآزمايي      ۵جدول 

مقياس

  گروه
IPSS - A1  IPSS - A2  IPSS - A  

۱۰۰ =N  
۷۸/۰  

)۰۰۱/۰< P( 

۸۰/۰ 

)۰۰۱/۰<P( 

۸۳/۰ 

)۰۰۱/۰<P( 

  

است کـه   ۶۵/۳۹شده براي استرسورهاي غيرماموريتي 

راي بــه طــور معنــاداري از ميــانگين محاســبه شــده بــ

  ). >۰۰۱/۰p(تر است  بيش ۱۰/۲۸استرسورهاي ماموريتي 

  

  IPSS - Aهمساني دروني 

از ضريب آلفاي  IPSS- Aجهت سنجش همساني دروني 

بـر اسـاس نتـايج حاصـل،     . ، استفاده شد]۳۶[ كرانباخ

ــاي   ــرايب آلف ــراي  IPSS-Aو  IPSS-A1 ،IPSS-A2ض ب

  .)۴جدول ( بخش بود ها، بسيار رضايت آزمودني

  IPSS - Aي بازآزمايي پاياي

نفري از كاركنـان   ۱۰۰به يك نمونه  IPSS-Aفرم كوتاه 

زماني دو  ي با فاصلهدو بار و ناجا در سطح شهر تهران 

كليه ضرايب همبستگي بين نمرات بـار  . شدتوزيع  هفته

-IPSSضرايب بازآزمايي ( IPSS-Aاول و بار دوم اجراي 

A1  وIPSS-A2  وIPSS-A ( ۰۰۱/۰در سطح p<  دار  معنـا

ضمناً ميانگين و انحراف معيار نمـرات  ). ۵جدول ( بود

هـاي اول و دوم   در مرتبه IPSS - Aاين نمونه در مقياس 

  .ارائه شده است ۶اجراي پرسشنامه مزبور در جدول 

  

  IPSS - Aاعتبار 

، ضرايب همبسـتگي بـين   IPSS – Aبراي ارزيابي اعتبار 

و فـرم فـرم    )(IPSS–Aها در فرم كوتاه  نمرات آزمودني

نتــايج آزمــون همبســتگي . محاســبه شــد) IPSS( بلنــد

ها نشـان داد کـه بـين     پيرسون اجرا شده روي اين داده

بـا   IPSSمقياس فرعي استرسـورهاي غيرمـاموريتي در   

IPSS–A1 ،۹۸/۰  ــاس فرعــي استرســورهاي ــين مقي و ب

همبستگي وجود  IPSS – A2 ،۹۶/۰با  IPSSماموريتي در 

  .باشند دار مي معنا >۰۰۱/۰pدارد که در سطح 

هـا در   تر رابطه بين نمرات آزمـودني  براي ارزيابي دقيق

IPSS  وIPSS – A )ــاس آن ــرده مقي ــون )و دو خ ، آزم

، روي ]۲۸[ اي رگرسيون خطـي چنـد متغيـري مرحلـه    

هــاي مزبــور، نمــرات  در آزمــون. هــا انجــام شــد داده

ه و عنـوان متغيـر وابسـت    به IPSSها در فرم بلند  آزمودني

عنـوان متغيـر    بـه  IPSS-A2و  IPSS-A1هـا در   نمرات آن

دهـد،   نشان مي ۷طور كه جدول  همان. مستقل تلقي شد

ي فرم كوتـاه بـه   ها مقياسها در خرده  نمرات آزمودني

  .كند بيني مي ها را در فرم بلند پيش خوبي نمرات آن

  
  زآزماييها در با ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني       ۶جدول 

  IPSS - A1  IPSS - A2  IPSS - A  عامل ها

  بار دوم  بار اول  بار دوم  بار اول  بار دوم  بار اول  نوبت اجراء

  ۱۱/۳۴  ۷۱/۳۳  ۹۶/۲۸  ۰۲/۲۸  ۹۳/۳۹  ۸۴/۴۰ ميانگين

  ۷۵/۱۸  ۴۹/۱۸  ۸۹/۱۸  ۱۵/۱۸  ۹۴/۲۲  ۱۵/۲۳  انحراف معيار



 

 

 علي محمد رضايي

اه
وم
د

ي 
لم
 ع
مه
نا

– 
ار 
رفت

ور 
ش
دان

ي 
ش
وه
پژ

 /
د 
اه
ش

اه 
شگ

دان
 /

ت
ش
به
دي
ار

 
۸۵  /

ل 
سا

سي
م 
ده
ز

 /
ره 
ما
ش

۱۶ 

  اي  لهخالصه نتايج آزمون رگرسيون خطي چند متغيري مرح     ۷جدول 

(P)  F  درجه آزادي R-SQUARE متغير وابسته  متغيرهاي پيشگو  

  IPSS – A1 ۸۴/۰ ۱و۳۶۴۵ ۵۸/۱۹۳۶۳  )>۰۰۱/۰(
  IPSSنمره كل پرسشنامه 

  IPSS – A2 ۹۷/۰ ۲و۳۶۴۴ ۶۱/۵۴۴۳۴  )>۰۰۱/۰(

  

  

  گيري بحث و نتيجه

هدف از تحقيق حاضر تحليل عوامل فرم بلنـد مقيـاس   

-IPSS موسوم بـه (كوتاه آن  و تدوين فرم IPSS استرس

A (دسـت آمـده، روش آمـاري     بر اساس نتايج بـه . بود

هـاي   تحليل عوامل در مشخص كـردن و حـذف آيـتم   

 IPSS-Aموفق بود؛ زيرا فرم كوتـاه   IPSSضعيف مقياس 

به لحاظ توانايي تشخيص استرس ابـزاري  ) آيتم ۴۵با (

ضرايب همبستگي بـين  . بسيار دقيق و قابل اعتماد است

و دو ( IPSS-A و فـرم كوتـاه   IPSS يهـا  مقيـاس ده خر

بيــانگر ) IPSS-A2 و IPSS-A1 خــرده مقيــاس آن يعنــي

نظـر   بـه عبـارت ديگـر بـه    . است IPSS-A اعتبار باالي

اصـلي   ي آيتم مستخرجه به خوبي سازه ۴۵رشد كه  مي

هـاي فرعـي آن    و سـازه ) يعني استرس( IPSSفرم بلند 

ــي ( ــاموريتي و غييعن ــورهاي م ــاموريتياسترس را ) رم

از  IPSS-Aالـذكر،   هـاي فـوق   براساس يافتـه . سنجد مي

اعتبار سازه و محتوايي بسيار بااليي برخوردار اسـت و  

 آيتمـي  ۸۵هاي آن تا حد زيادي معـرف مجموعـه    آيتم

IPSS  تر با اين مبحث به هومن براي آشنايي بيش(هستند 

  .) مراجعه شود ]۳۸[و مگنوسون  ]۳۷[

دسـت   به ضرايب آلفاي كرانباخ بههمچنين با توجه 

بخـش و   از همساني دروني بسيار رضايت IPSS-Aآمده، 

 ۴۵هاي متقابل بـين   بااليي برخوردار است و همبستگي

اخيـر دور از   ي يافته. العاده قوي و باال هستند آيتم فوق

وسـيله روش تحليـل    آيـتم بـه   ۴۵انتظار نبود چرا كـه  

بـر اسـاس ميـزان      اًآيتم صـرف  ۸۵عوامل از ميان تعداد 

اسـتخراج  ) يعنـي اسـترس  (سنجش يك عامل مشترك 

ــايي بســيار   ــاال و پاي ــار بســيار ب ــذا از اعتب شــده و ل

  .بخشي برخوردارند رضايت

به لحاظ آمـاري   IPSS - Aضرايب پايايي بازآزمايي 

دار بـوده و در سـطح بسـيار     معنـا  >p ۰۰۱/۰در سطح 

  . بخشي هستند رضايت

هـاي   تر با ابعاد و جنبه بيش IPSS - A1خرده مقياس 

) استرسـورهاي غيرمـاموريتي  (كلي و عمومي اسـترس  

 IPSS - A2مقيـاس   ارتبـاط دارد، در حـالي کـه خـرده     

تر با حـاالت و شـرايط اسـترس در محـيط كـار       بيش

با توجه به اعتبار . ارتباط دارد) استرسورهاي ماموريتي(

تاه بـا  و پايايي مطلوب و همبستگي بسيار باالي فرم کو

توانند در تحقيقات خود بـراي   فرم بلند، پژوهشگران مي

از اين مقياس استفاده كننـد و   ها پليس استرسِ ي مطالعه

تواننـد جهـت شناسـايي     شناسان بـاليني نيـز مـي    روان

را  IPSS-Aكاركنان در معـرض فشـار روانـي، مقيـاس     

در  IPSS-Aهاي مربوط به پرسشنامه  عبارت .كار گيرند به

  .مقاله حاضر ارائه شده استپيوست 
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  پيوست

  پليس ايرانمقياس استرس فرم کوتاه 

)Iran Police Stress Scale – Abbreviated Form (IPSS -A 
  

  دهنده محترم پاسخ
  

ايـن   ارائـه هـدف از  . ي نيروي انتظامي تهيه شده استگيري فشارهاي شغل اندازه منظور بهاي كه پيش رو داريد  پرسشنامه

بـه همـين دليـل فهرسـتي از     . فشارشغلي است كه ممكن است سالمت شما را به مخاطره انـدازد  تعيين سطحپرسشنامه 

را به دقـت مطالعـه    ها پرسشهر يك از  لطفاً .شود ارائه شده است موجب فشار رواني مياحتماالً رويدادهاي شغلي كه 

در صورتي كه پاسخ شما . بزنيد) ×(عالمت  »خير«ستون  زيرايد  مواجه نشده پرسشچنانچه با رويداد ذكر شده در  كنيد،

، هر روز، هر هفته، هـر مـاه  : يها ستونسپس با انتخاب يكي از . بزنيد) ×(عالمت  »بلي«ستون  زير مثبت است پرسشبه 

در پايان با انتخاب عددي بين . يداد مواجه شده ايد را تعيين كنيدسال، تعداد دفعاتي را كه با اين رو هر سال، و هر چند

صفر يعنـي رويـداد   . (ميزان فشاري را كه رويداد مورد نظر در شما ايجاد كرده است معين كنيد )۱۰۰تا  ۰(صد صفر تا 

  ).ته استمورد نظر هيچ فشار رواني براي شما نداشته است و صد يعني باالترين فشار رواني را براي شما داش
  

  پرسشنامه
  

  :رويداد شماره
آيا با اين رويداد 

  ايد؟ رويداد مواجه شده كه با هر دفعاتي تعداد  ايد؟ مواجه شده
كه از يزان فشار رواني بم

 احساس رويداد  اين 
 ۰بين  ايدرا با عددي كرده

  هر چند سال هر سال  هر ماه هرهفته هر روز خير بلي  در زير بنويسيد ۱۰۰تا 

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  ها مأموريتقدان حمايت از سوي مافوق در بعضي از ف  ۱

    هرچندسالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  كاركنان و مديران مشاهده ارتباط غيرمفيد و ناكارآمدبين  ۲

۳  
زهـايي ا  با مديريت نامناسب و ضعيف در بخش شدن مواجه

  سازمان
   هرچند سالهرسال هرماههرهفتههرروز  خير  بلي

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  كننده همكار شدن با افرادكسل  ۴

۵  
كه مـزاحم) كاغذ بازي(روبرو شدن با امور دفتري و اداري 

  انجام كار است
   ند سالهرچهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  وجود تغييرات سازماني و تشكيالتي مكرر در محل كار  ۶

۷  
هـاي غيرمـرتبط بـا وظـايف، مواجه شـدن بـا ارزشـيابي   

  هاي كاركنان ها و شايستگي مأموريت
   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  هاي غيرعادالنه در سازمان ها و ارزشيابي وتوجود قضا  ۸

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  نداشتن حق انتخاب در وظايف شغلي  ۹

   هرچند سالهرسال هر ماهرهفتهه هرروز  خير  بلي...ها و  در وظايف وكارها، حين انجام مأموريت وجودتداخل  ۱۰

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  انجام كارهاي بسيار و بيش از حد وظايف  ۱۱

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  دريافت حقوق و مزاياي ناكافي  ۱۲

۱۳  
يـا و تسـهيالتمواجه شدن با توزيع ناعادالنه امكانات، مزا

  كاركنان بين
   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

۱۴  
امكان تأمين رفاه نسبي براي خود و خـانواده نگراني از عدم

  درحال حاضر
   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  داشتن نگراني براي آتيه خود و خانواده  ۱۵

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي ناديده گرفته شدن كارهاي مثبت شما ۱۶
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   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  وجود آمدن مشكل در روابط كاري با مافوق به  ۱۷

۱۸  
توانـايي كـه در جايگـاهمواجه شدن با كاركنان شايسته و 

  اند كار گرفته شده تر از شايستگي و توانشان به پايين
   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

۱۹  
مواجه شدن با كاركنان ناتوان و ضعيفي كه در جايگاه باالتر

  كار گرفته شده اند از شايستگي و توانايشان به
   هرچند سالهرسال ماههر هرهفته هرروز  خير  بلي

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  هماهنگي بين انتظارات محيط كار و خانواده عدم  ۲۰

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  احساس كمبود در روابط خانوادگي به داليل شغلي  ۲۱

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  ت فرسوده و قديمييا با تجهيزا يها كار در مكان  ۲۲

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي توجهي مسئولين به مسائل رفاهي كاركنان مواجه شدن با بي  ۲۳

۲۴  
)ها و زير دستان مافوق(مواجه شدن با سوء استفاده مسئولين 

  از قدرت
   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

۲۵  
توجه و همـدلي نسـبت بـه مشـكالت مواجه شدن يا عدم

  روحي و خانوادگي شما
   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بليقانوني مسالمت آميز و آرام لسها و مجا از تجمع كردن مراقبت  ۲۶

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي...ي ناگهاني مانند تصادفات و ها مرگمواجه شدن با صحنه   ۲۷

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  .اعالم خبر حادثه شديد يا مرگ به بستگان مصدوم  ۲۸

   هرچند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  تجاوز جنسي مواجه شدن با قربانيان  ۲۹

   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  مواجه شدن با قربانيان خشونت  ۳۰

۳۱  
و يا حوادث غيرطبيعي) زلزله، سيل(حضور در محل حوادث طبيعي 

  ).۰۰۰آتش سوزي و تصادفات و(
   هر چند سالهرسال هر ماههفتههر هرروز  خير  بلي

۳۲  
محكوم شدن يكي از همكاران در دادگـاه بـه دليـل اشـتباه

  درانجام وظيفه يا ماموريت محوله
   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

۳۳  
محكوم شدن يكي از همكاران در دادگاه به دليل انجام جرم

 از قوانين و مقررات لفيا تخ
   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  هاي محلي سروكار داشتن با مشاجرات و نزاع  ۳۴

   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  سروكار داشتن با مجرمين و جنايتكاران  ۳۵

   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  كنندگان مواد مخدر و افيوني شتن با مصرفسروكار دا  ۳۶

۳۷  
يـا مفقـود(همكاري در جستجو براي يافتن افراد گمشـده

  )شده
   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

۳۸  
هـاي كه به دليل درگيري دچار آسـيب  حضور در ماموريتي

  سطحي شده ايد
   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز خير بلي دستگيركردن افراد خالفكار و مجرمين ۳۹

۴۰  
ز خالفكاران و مجرمـان فـراري دريحضور در تعقيب وگر

  شهر و يا خارج شهر
   هر چند سالهرسال اههر مهرهفته هرروز  خير  بلي

   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي  .صورت مستقيم مورد تهديد قرار گرفتن به  ۴۱

۴۲  
هاي فاسد، زنان خياباني و انجام ماموريت در ارتباط با محيط

  ۰۰۰مردان فاسد و
   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

۴۳  
كه همراه با احساس مسئوليت سنگين نسبت به جـان، ام وظايفيانج

  مال و ناموس مردم بوده است
   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

۴۴  
با(هاي مختلف براي تطميع شما  كه به روش مواجه با كساني

  كنند تالش مي) ۰۰۰رشوه، هديه و
   هر چند سالرساله هر ماههرهفته هرروز  خير  بلي

   هر چند سالهرسال هر ماههرهفته هرروز خير بلي هاي محرمانه و حساس شركت در مأموريت ۴۵
  


