
 

 

 (2005) یکارمل - یشغل یپرسشنامه استاندارد دلبستگ
 

 پرسشنامه ریمتغ مفهومی فیتعر

کند ی میهمانندسازروحی با کارش  ازنظرشود که شخص ی گفته میادرجهبه میزان ی شغلی: ستگلبد

 .(1393 ،یاسد؛ به نقل از 2005یا میزان اهمیتی که فرد برای کارش قائل است )کارملی، 

 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 

شغلی ستگی  شنامه  دلب س ست از نمره ای که آزمودنی ها از پر ستگی در این پژوهش عبارت ا  شغلیدلب

 کسب می کنند. (۱۹۸۴)  کیپاتر لیادواردز و ک

 

  های پرسشنامه و پرسشنامهمولفه 

 این پرسشنامه به صورت تک مولفه ای می باشد.

 

 

 موافقم کامالً موافقم مخالفم مخالفم کامالً عبارات ردیف

تا کارم را به  مانمیعالوه بر ساعات موظف کاریم، در سازمان م 1

 برسانم، حتی اگر بابت آن حقوقی به من تعلق نگیرد. اتمام

    

 توانیدمی یخوبچگونگی انجام کار توسط هر فرد، به شما از روی 2

 قرار دهید. یابیرا مورد سنجش و ارز او

    

     .باشدیدارم، ناشی از شغلم م امیبیشتر رضایتی که در زندگ  3

، واقعاً احساس پرواز به من شومیها سر کار حاضر موقتی صبح  4

 دستمی دهد.

    

انجام ی کار را انجام دهم، آمادگ کهنیقبل از ا یکمکیمن معموالً   5

 .کنمیآن را اعالم م

    

     .باشدیمربوط به کارم م امیاتفاقات و حوادث زندگ نیترمهم 6

، قبل از امدهیشب در رختخواب خود دراز کش ی، وقتاوقاتیبعض  7

 .کنمیدرباره کارهایی که فردا بایستی انجام دهم، فکر م دنیخواب

    



 

 

     .امدهیمن واقعاً در کارم به حد کمال رس 8

، خورمیوقتی در کاری که به شغلم مربوط است، شکست م 9

 .کنمیکسلی م وی تنگاحساس دل

    

     تر است.های دیگری دارم که از کارم در سازمان مهممن فعالیت 10

تنفس شغلم  با و خورمی، با شغلم مکنمیمن با شغلم زندگی م 11

 .کنمیم

    

 اگر به پول آن یاحتماالن در این سازمان کار خواهم کرد، حت 12

 احتیاجی نداشته باشم.

    

سرکار  کهنیاکثر اوقات دوست دارم در خانه بمانم بجای ا باًیتقر 13

 بروم.

    

     .دهدیرا تشکیل م امیکارم تنها بخش کوچکی از زندگ 14

     هستم. خیلی زیاد درگیر و مشغولمن شخصاً در کارم  15

زیادی در کارم  یهاتیاز عهده گرفتن وظایف اضافی و مسئول 16

 .کنمیخودداری م

    

بیشتری نسبت به آنچه  یو بلندهمت یطلبمن بایستی در کارم جاه 17

 داشته باشم اکنون دارم،

    

     .باشدیتر از کار شغلیم ممهم امیبیشتر کارها در زندگ 18

 من بایستی بیشتر مراقب کارم باشم، اما اکنون چیزهای دیگری برای 19

 تر هستند.من مهم

    

، شومیبه خاطر اشتباهاتی که در کارم مرتکب م اوقاتیبعض 20

 دوستدارم به خودم اعتراض کنم.

    

 

 ه دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کردب

A.  های پرسشنامهمولفهتحلیل بر اساس 

B. س میزان نمره به دست آمدهتحلیل بر اسا 

 
 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 



 

 

ها داده  ها را وارد ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما 

 اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت 

 .کنید  عمل

( computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

کنید تا  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن  Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

 ایجاد شود. x مولفه 

پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با 

 یرید.یک  متغیر دیگر  بگ

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 
 

 کامال

 مخالفم

 موافقم مخالفم

 

 کامال

 موافقم

0 1 2 3 

 
 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10که به طور مثال شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است 

  * حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه = 



 

 

 نمراتحد باالی  حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

20 50 100 

  و حداکثر  20 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 20امتیازات خود را از       

  خواهد بود.100

   در حد پایینی می باشد. یشغل یدلبستگمیزان : 33تا   20نمره بین 

 در حد متوسطی می باشد. یشغل یدلبستگ میزان: 66 تا 33نمره بین 

  در حد باالیی می باشد. یشغل یدلبستگمیزان : 66نمره باالتر از 

 

 یی و پایایی پرسشنامهروا

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که  

به شیوه اعتبار  پرسشنامهروایی  (،1393) در پژوهش اسدی (.1390ما فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

صوری و با مراجعه و تبادل نظر با افراد متخصص و صاحبنظر تضمین گردید. بدین منظور، پرسشنامه 

طراحی شده به همراه چارچوب نظری و فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و متخصصین قرار داده شد و 

 ر گرفت.نقطه نظرات آنها در تدوین نهایی پرسشنامه مورد استفاده قرا

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد 

یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ) سرمد و 

گیری، از آلفای کرونباخ استفاده برای سنجش پایایی ابزار اندازه (،1393) اسدیدر پژوهش (. 1390همکاران،

شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که 

کرونباخ گویه های متغیر  رود. جدول ذیل ضریب آلفایکنند، بکار میخصیصه های مختلف را اندازه گیری می

 76/0را نشان می دهد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر پژوهش در سطح قابل قبول و برابر با  دلبستگی شغلی

 از پایایی باالیی برخوردار است.دلبستگی شغلی برای سنجش  مذکور می باشد که نشان می دهد مقیاس 

 

 ضریب آلفا تعداد گویه متغیر

 76/0 5 دلبستگی
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 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390گان)رسرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس باز

ی سازمانی و رضایت شغلی بستگدلشناختی رابطه بین بررسی جامعه(. 1393)یعسوب اسدی،

 آزاد اسالمی. واحد خلخال. دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد. .دبیران شهرستان کوثر
 


