
 

 

 پرسشنامه سالمت روانشناختی محیط کار 

 

( طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه 2012توسط مهداد )کار پرسشنامه سالمت روانشناختی محیط 

مؤلفه سالمت روان  ۹این پرسشنامه  می باشد،گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت  37شامل 

شناختی محیط کار شامل فرصت کنترل، فرصت استفاده از مهارت ها، اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیطی، 

، وضوح محیطی، دسترسی به پول، امنیت جسمانی، فرصت تماس با دیگران، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند

 ( اعتباریابی شده است.1391) مکارانمهداد و هپرسشنامه توسط 
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      به چه اندازه ای شرایط الزم برای مشارکت در تعیین اهداف فردی در سازمان شما مهیا و فراهم است. 1

مسیر دستیابی به اهداف در سازمان شما فراهم به چه اندازه ای شرایط الزم برای مشارکت در تعیین  2

 است.

     

      به چه میزان شرایط الزم جهت مشارکت در تعیین اهداف سازمانی در سازمان شما فراهم است. 3

به چه اندازه ای آزادی عمل برای تعیین رویه ها و روشهای انجام کار در سازمان شما مهیا و فراهم  4

 است.

     

      میزان آزادی عمل در اتخاذ تصمیمهای مربوط به کار در سازمان شما فراهم میشود.به چه  5

      موقعیتهای چالش برانگیز برای کارکنان تا چه میزان در سازمان شما فراهم می شود. 6

      . به چه اندازه ای دخالت و کنترل در روشهای انجام کار توسط کارکنان در سازمان وجود دارد.7 7

      تأکید بر اجرای اوامر و دستورهای کاری به چه اندازه ای در سازمان وجود دارد. 8

      به چه اندازه ای روشهای انجام کار به کارکنان دیکته می شود. 9

      به چه اندازه ای فرصتهای الزم برای بروز مهارتهای کارکنان فراهم می شود. 10

      شرایط برای بروز مهارت های بالقوه کارکنان مهیا می شود. به چه اندازه ای زمینه و 11

      به چه اندازه ای سازمان فرصتهای الزم را برای استفاده از تواناییهای کارکنان خود فراهم می کند. 12

      میکند.به چه اندازه ای سازمان زمینه و شرایط الزم را برای بروز تواناییهای بالقوه کارکنان مهیا  13

      فعالیتها و وظایف کارکنان به چه میزان تکراری است. 14

      به چه اندازه ای شرایط الزم برای تنوع بخشیدن به فعالیتهای کارکنان فراهم میشود. 15

 به چه اندازه ای سازمان شرایط الزم را در جهت کاهش یکنواختی محیط کار برای 16

 کارکنان فراهم می کند.

     



 

 

      به چه اندازه ای وظایف، نقشها و مسئولیتهای شما روشن و واضح است. 17

      به چه اندازه ای دستورالعملها، آیین نامه ها، رویه ها و روشهای سازمان شما روشن و واضح است. 18

      به چه اندازه ای در انتظارات سازمان از شما، ابهام وجود دارد. 19

      اندازه ای امکان دریافت بازخورد توسط کارکنان از مناسب بودن رفتارهایشان وجود دارد.به چه  20

      به چه اندازه ای پرداخت دستمزدها به موقع انجام می گیرد. 21

      در پرداخت دستمزدهای کارکنان به چه میزان عدالت رعایت می شود. 22

      دستمزدهای پرداختی به کارکنان به چه میزان برای تأمین مخارج زندگی کفایت میکند.  23

      به چه میزان کارکنان احساس امنیت شغلی می کنند. 24

      در سازمان شما، سالمت و ایمنی کارکنان به چه میزان تأمین می گردد. 25

      نیازهای کارکنان توجه می گردد.در تنظیم شیفت های کاری به چه میزان به  26

به چه میزان در جهت تأمین شرایط فیزیکی مناسب، کاهش سر و صدا، آلودگی محیط کار، تأمین  27

 سرما و گرما و تمیز بودن محیط کار اقدامات مناسب انجام می گیرد.

     

      کارکنان فراهم میکند.به چه اندازه ای سازمان شرایط الزم را برای ارتباط مثبت بین  28

      به چه اندازه ای در برقراری جوّ دوستانه و صمیمی بین کارکنان فراهم می کند. 29

      به چه اندازه ای سازمان به کار جمعی و گروهی بها می دهد. 30

      کارها فراهم می کند.به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای استفاده از تجربه سایر کارکنان در انجام  31

      به چه اندازه ای شرایط برای کارکنان فراهم می شود تا در انجام کارها با دیگر همکاران همکاری کنند. 32

به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می کند که احساس کنند دارای شغلی با اهمیت  33

 هستند.

     

      سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم میکند که احساس احترام اجتماعی داشته باشند. به چه اندازه ای 34

به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می نمایند که آنها احساس کنند دارای جایگاهی  35

 در جامعه هستند.

     

که افراد از مشارکت خود در تحقق اهداف اجتماعی به چه اندازه ای شرایط برای کارکنان فراهم می شود  36

 آگاهی پیدا نمایند.

     

به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می کند که افراد از نتیجه و  حاصل کار خویش  37

 آگاهی پیدا کنند.

     

 

 

 شیوه نمره گذاری

ساس طیف پنج گزینه شنامه بر ا س ستفاده در پر شامل: ای لیکرت میطیف مورد ا شد ) هرگز، به ندرت، با

 ( در جدول زیر نشان داده شده است.گاهی اوقات، اغلب و همیشه



 

 

 ای لیكرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 همیشه اغلب اوقاتگاهی  به ندرت هرگز گزینه انتخابی

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

37 111 185 
 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد. 74تا  37در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد. 148تا  74در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 148در صورتی که نمرات باالی  -

 

 :پرسشنامه پایایی

ها از برای تعیین پایایی، روشهههای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشههخو نمودن پایایی پرسههشههنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله ضریب آلفای کرونباخ ا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

های هر زیرمجموعه سهههواالت پرسهههشهههنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 (.169)ص « س با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آوردمحاسبه نمود. سپ

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 



 

 

2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کل آزمون 

 

خرده مقیاس به همراه کل پرسشنامه به ترتیب به این شرح  ۹آلفای کرونباخ را برای  (1391)مهداد و همکاران

، فرصت استفاده از ۵۹/۰، فرصت کنترل ۷۶/۰، اهداف بیرونی ایجاد شده ۹۴/۰گزارش کرده اند: کل پرسشنامه 

، ۷۹/۰، امنیت جسمانی ۵۰/۰، دسترسی به پول ۵۶/۰طی ، وضوح محی۶۶/۰، گوناگونی محیط ۸۹/۰مهارت ها 

 ۹۲/۰٫و جایگاه اجتماعی ارزشمند  ۸۸/۰فرصت تماس با دیگران 

 

 :پرسشنامه روایی

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشهههاره دارد که وسهههیله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسههب با آن باشههد و از مهمترین آن روایی صههوری و محتوایی اسههت و برای اینکه پرسههشههنامه

بانی تئوریك دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به م

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

اند. مهداد گزارش کرده ۹۴/۰( ۱۳۹۱و مهداد و همکاران ) ۸۷/۰( ۱۳۸۹آلفای کرونباخ این پرسشنامه را مهداد )

تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس  ( روایی سازه این پرسشنامه را با استفاده از۱۳۹۱و همکاران )

که معنادار است  ۷۷/۵۳۰۶و آزمون کرویت بارتلت برابر با  ۹۲/۰ی کیزر، میر و اولکین برابر با و بر اساس سنجه

(۰۰۱/۰>P) گزارش کرده اند. بررسی و بازبینی ماتریس مؤلفه های چرخش یافته نشان داد که بیشتر سواالت ،

 توایی مطرح در پرسشنامه قرار می گیرند. عامل مح ۹بر 

 تعاریف نظری

سالمت سازمانی شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر که : سالمت روانشناختی محیط کار

(. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد سالمت 1388موجب رشد و بهبود سازمانی می گردد) شریعتمداری، 

ای از کار در شرایط سالم و درباره به حداکثر رساندن سالمتی و رفاه کارکنان است. همچنین سازمانی، نشانه 

(. سازمانی سالم 2009بروندادهای سالم برای سرمایه گذاران، جامعه، مشتریان و ... را در بر دارد)هیولستون، 

د دست یابد، موانعی را که در سازمانی است که برای ادامه حیات خود قادر است به هدفهای و مقاصد انسانی خو

هدف هایش با آن مواجه می شود، بشناسد و این موانع را از پیش پای خود بردارد. سازمان سالم درباره دستیابی به 

خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است، واقع بین و منعطف است و قادر به مقابله با هر مشکلی است )انصاری 



 

 

ز مهم ترین شاخو های سازمان سالم سالمت روانشناختی محیط کار می باشد، (. یکی ا1388و همکاران، 

محیطی که ضمن تامین سالمت جسمانی، سالمت روانشناختی کارکنان در آن تامین شود)مهداد و همکاران، 

1391.) 

 

 تعاریف عملیاتی

 می شود.( سنجیده 1389) مهدادبر اساس پرسشنامه استاندارد : سالمت روانشناختی محیط کار
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دانش و محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم. 

 ۸۰ :(۲)۱۳، پژوهش در روان شناسی کاربردی
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