
 

 

 (1992اسپنس و رابینز) اعتیاد به کارپرسشنامه 

 

( طراحی و اعتباریابی شده 1992) اسپنس و رابینزپرسشنامه اعتیاد به کار توسط پرسشنامه اعتیاد به کار: 

گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه  20است، این پرسشنامه شامل 

را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط تمایل درونی در کار و لذت از کار  عجین شدن با کار،بعد 

 ( اعتباریابی شده است.1393)روشنی
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      وقتی که کار زیادی وجود دارد، من تا دیر وقت کار می کنم. 1

      مافوق ها و همکارانم مرا به عنوان کسی که سخت کار می کند، توصیف می کنند. 2

      من اغلب اضافه کاری انجام می دهم. 3

      من تنها وقتی کارم را انجام می دهم که به من پاداش بپردازند.  4

      من یک شغل خوبی دارم. 5

      محتوی شغل من متنوع و جذاب است. 6

      من ظرفیت ابتکار عمل و خالقیت را دارا هستم. 7

      کار من بسیار چالش برانگیز )نه غیرممکن و نه آسان( است. 8

      زمانی، بسیار عجول و شتاب زده عمل می کنم. از لحاظ 9

      وقتی که مشغول کار نیستم احساس گناه می کنم. 10

      اوقات کمی پیش می آید که من مشغول به کار نباشم. 11

   من زمان و انرژی بیشتری در کارم نسبت به معاشرت با دوستان و خانواده ام صرف 12

 می کنم.

     

من در محل کار صد در صد وقتم را به کارم اختصاص می دهم و وقتی از سازمان  13

 بیرون می آیم تا روز بعد به کارم فکر نمی کنم. 

     

      من در اتخاذ تصمیمات مهم مشارکت می کنم. 14

      من تمایل به پذیرش مسئولیت مهم دارم. 15

انجام دهم به جای این که درخواست کمک من ترجیح می دهم که خودم کارهایم را  16

 نمایم.

     

      وقتی منتظر کسی می شوم، صبر و تحمل ندارم. 17

      وقتی کارها آن طور که من می خواهم پیش نمی رود، عصبانی می شوم. 18

      وقتی که افراد کار را کامل و بی نقص انجام نمی دهند، عصبانی می شوم. 19

      نمی توانم شرایط را کنترل کنم، احساس آشفتگی می کنم.وقتی که  20

 



 

 

 مربوطه با گويه های پرسشنامه مولفه های اعتیاد به کارتناظر 
 شماره گویه ها تعداد گویه ی اعتیاد به کارها مولفه ردیف

 1 - 6 6 کار با شدن عجین 1

 7 - 13 7 کار از لذت 2

 14 - 20 7 کار به تمایل درونى 3

 

 شیوه نمره گذاری

 باشد )شامل: کامالً موافقم تا کامالای لیکرت میطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

 مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است.

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

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزينه انتخابي

 1 2 3 4 5 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 پايین نمره

20 60 100 

 

 در این جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 40تا  20بین  صورتی که نمرات پرسشنامهدر  -

 در سطح متوسطی می باشد. باشد،  میزان متغیر 80تا  40ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 80در صورتی که نمرات باالی  -

 

 



 

 

 :هاپايايي پرسشنامه

ها برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

گیری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه

رود. در کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودناز جمله پرسشششششششنامه

( 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سششرمد و همکاران )اینگونه ابزار، پاسششخ هر سششوال می

های هر زیرمجموعه سششواالت برای محاسششبه ضششریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره»معتقدندکه 

س با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپ

 (.169)ص « آلفا را بدست آورد

 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 

(1392در پژوشه روشني) آزمون آلفای کرونباخ جهت پايايي پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز -  

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت تعداد نمونه

20 20 902/0 

 

 هابرآورد روايي پرسشنامه

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اششششاره دارد که وسشششیله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسششب با آن باشششد و از مهمترین آن روایی صششوری و محتوایی اسششت و برای اینکه پرسشششششنامه

بانی تئوریک 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. 

 اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1393)روشنیدر مطالعه 

 فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و



 

 

 دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن

 .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ،

 تعاريف نظری

شود. اعتیاد به کار آن فرد به شغل خویش معتاد میاعتیاد به کار یا اعتیاد شغلی نوعی اعتیاد رفتاری است که در 

استفاده شد.  ۱۹۷۱بار توسط روانشناس امریکایی وین اوتس در سال کوشی فرق دارد. این واژه برای اولینبا سخت

داند و معتاد به کار شخصی است که نیاز فراوانی به کار دارد که وی اعتیاد به کار را نوعی خو گرفتن به چیزی می

های زیادی را در سالمت جسمانی، شادی، روابط بین فردی و روحیه اجتماعی بودن، به وجود ها و تعارضتاللاخ

محققان مختلف، عقاید خاص خود را در مورد انواع مختلف افراد معتاد به کار، ارائه داده اند. با این وجود، ، آوردمی

اساس آن، به رغم انواع مختلف اعتیاد به کار، شباهت  باوری مشترک در میان تمام آن محققان وجود دارد که بر

افراد معتاد به کار تمام عیار، کمال گرایانی هستند که کار ، های زیادی در مورد دسته های مختلف آن وجود دارد

خود را بسیار جدی می گیرند و الزامات زیادی را به خود تحمیل می کنند. آنها در کار خود حرفه ای هستند، 

به ناتوانی خود در کار بسیار کم تحمل به نظر می رسند، سازمان به آنها نیاز دارد، تعهد بیش از حدی به نسبت 

 (.1393)روشنی، کار خود دارند و در حوزه تخصصی خود بسیار بااستعداد و ماهر هستند

 تعاريف عملیاتي

 ز مورد سنجش قرار می گیرد .رابینتعریف عملیاتی وضعیتی است که بر اساس پرسشنامه اعتیاد به اسپنزو 
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