
 

 

 

 ( 1984) دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک پرسشنامه استاندارد

 

 

( ساخته شده است. آنان این  1984این پرسشنامه توسط ادواردز و کلیپاتریک)پرسشنامه دلبستگی شغلی:  

گفته و عبارت که در ارتباط با دلبستگی شغلی بوده و از طریق مذاکره با دیگران،    115پرسشنامه را از میان  

(  1370کن)سوال تنظیم و مورد استفاده قرار دادند. این آزمون توسط پاکاری و شکر  20پرسشنامه مذکور را به  

  4ترجمه و تنظیم شده است. نحوه نمره گذاری ماده های این پرسشنامه نیز بر اساس مقیاس لیکرت و از نوع  
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اگر اظافه کاری به من پرداخت  برای اتمام کار خود بیش از وقت موظف در محل کار می مانم، حتی  1

 نشود.

     

      می توان شخص را بر اساس حسن انجام کارش به خوبی سنجید.  2

      خشنودی عمده زندگیم از شغلم ناشی می شود. 3

      در محل کار زمان برایم به سرعت می گذرد.  4

      آماده کنم. معموال قدری زودتر به سرکار می روم، تا مقدمات کار را  5

      مهمترین وقایعی که برایم اتفاق می افتد در رابطه با کارم هستند.  6

      گاهی شبها بیدار می مانم و درباره کار روز بعد پیشاپیش فکر می کنم. 7

      در مورد کارم واقعا کمال گرا هستم.  8

      احساس افسردگی میکنم. هنگامی که در جنبه ای از کارم با شکست مواجه شوم،  9

      فعالیتهایی مهمتر از کارم دارم.  10

      شغلم همه زندگی من است.  11

      احتماال به کارم ادامه می دهم حتی اگر نیازی به پول نداشته باشم.  12

      اغلب اوقات احساس می کنم مایلم در خانه ام بمانم و سرکار نروم. 13

      کارم بخش کوچکی از وجودم است. برای من  14

      شخصا خیلی مجذوب کار خود هستم.  15

      از قبول وظایف و مسئولیت های اضافی در کارم اجتناب می کنم.  16

      بیش از این جاه طلبی بیشتری در رابطه با کارم داشتم.  17

      بیشتر مسائل زندگی مهمتر از کارند.  18

      کارم اهمیت بیشتر می دادم، اما حال چیزهای دیگر برایم مهمترند. قبال به  19

      گاهی مایلم خود رابه خاطر خطاهایی که در کارم مرتکب می شوم سرزنش کنم.  20



 

 

(  3( و کامال موافقم)2(، موافقم) 1(، مخالفم)0درجه ای انجام می پذیرد. بدین صورت که برای کامال مخالفم)

پرسشنامه مذکوربه    19،  18،  17،  16،  14  ،13،  10در نظر گرفته شده است. نحوه امتیاز بندی سواالت  

 به صورت مستقیم می باشد.    20و   15، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2،  1صورت معکوس و سواالت

 

 شیوه نمره گذاری

باشد )شامل: خیلی کم، کم، تا ای لیکرت میطیف مورد استتفاده در پرستشتنامه بر اساس طیف پنز گزینه

 خیلی زیاد( در جدول زیر نشان داده شده است.ای، زیاد و اندازه

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

 کم خیلی کم  ایتا اندازه  زیاد  خیلی زیاد  گزینه انتخابی 

 1 2 3 4 5 امتیاز 

 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه 

 :پرسشنامه پایایی

ها از برای تعیین پایایی، روشتاای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشتخن نمودن پایایی پرستشتنامه

گیری از استتتفاده گردیده استتت. این روا برای محاستتبه هماهنگی درونی ابزار اندازه  ضتتریآ آلفای کرونبا 

رود. در اینگونه ابزار، کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیاای مختلف را اندازهها یا آزمودنجمله پرستشتنامه

معتقدندکه »برای   (1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سترمد و همکاران )پاست  هر ستوال می

های هر زیرمجموعه ستواالت پرستشتنامه یا زیرآزمون و محاستبه ضتریآ آلفای کرونبا  ابتدا باید واریانن نمره

واریانن کل را محاستتبه نمود. ستتپن با استتتفاده از فرمول مربوطه مقدار ضتتریآ آلفا را بدستتت آورد  )   

169.) 

 محاسبه شده است. SPSSافزار وسیله نرم های از طریق فرمول زیر بهضریآ پایایی پرسشنامه
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J  =  تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانن سواالت آزمون 
2s=  واریانن کل آزمون 



 

 

( مورد تایید قرار گرفت، در این پژوهد با بررستتی یک ملالعه  1392پایایی پرستتشتتنامه در پژوهد استتدی)

 محاسبه شد. 89/0مقدماتی بر روی نمونه سی نفری پایایی پرسشنامه 

 

 :پرسشنامه یروای

کنتد دقیقتاه همتان چیز را انتدازه گیری چیزی را کته ادعتا میروایی بته این مفاوم اشتتتاره دارد کته وستتتیلته انتدازه

ای محتوایی استت و برای اینکه پرستشتنامهبگیرد یعنی متناستآ با آن باشتد و از مامترین آن روایی صتوری و  

حداقل دارای روایی محتوایی باشتد باید ستواالت آزمون با توجه به مبانی تروریک دقیقاه مورد ملالعه و بررستی 

قرار گیرد تتا میزان ارتبتاط و تنتاستتتآ آناتا بتا موضتتتوع روشتتتن گردد. روایی صتتتوری و محتوایی هر یتک از 

 شود:زیر ارائه می های پژوهد به تفکیک درپرسشنامه

  دیگر   از  تن  چندین  و  راهنما  استاد  نظرات  از  پرسشنامه  روایی  آوردن  بدست  برای  1393در پژوهد اسدی  

  و  بودن   واضح  ،  سؤاالت بودن   مربوط  مورد   در  آناا  از  و .  است  شده   استفاده  کارشناسان  و   متخصصین   و  اساتید 

  سنجد مورد  را  آناا  و  است  مناسآ تحقیقاتی  پرسشاای برای  سؤاالت این  آیا  اینکه و   سؤاالت بودن  فام  قابل

 .    گردید  اعمال پرسشنامه  در  نظر مورد اصلالحات و شد  خواهی  نظر ، دهد  می  قرار

 

 تعاریف نظری 

کند یا  ی میهمانندسازروحی با کارا    ازنظرشود که شخن  ی گفته می ادرجه ی شغلی به میزان  بستگ دل 

ی به شغل عبارت است از  بستگ دل   (. 2009اسپنن و همکاران،  برای کارا قائل است )میزان اهمیتی که فرد  

هایی  وسیله   عنوانبه هدف و    عنوانبه تعاد فرد به مجموعه خاصی از تکالیف است که نقد عملکرد مثبت در آن  

تلقی می  به هدف  از تعاد  بستگ دل شود.  برای رسیدن  نوع  این  با  از  نفنعزتی شغلی  آزمون  طریق    مورد 

ارزشیابی درونی و به محصول بیرونی نقد عملکرد    برحسآ  ؛ کهگیرد عملکرد در نقد شغلی خاصی قرار می 

ی شغلی عبارت از میزانی است که در آن شکست و موفقیت در ایفای نقد  بستگ دل فانن    ازنظربنابراین  ؛  است

 (. 1393اسدی،  گذارد )فرد تأثیر می  بر خودانگارهشغلی 

 

 تعاریف عملیاتی 

پاتریک در سال    وکیل  توسط ادواردز   که   ی شغلیبستگ دل ی به پرسشنامه  دهپاس ی که فرد از  انمره میزان  

شود به صورتی  ی می گذارنمره   60کند که بین صفر تامی   ماده هست کسآ  ۲۰است و شامل    شدهن یتدو  ۱۹۸۴



 

 

بسیار    یبستگ بیانگر دل (  ۰بسیار باال و حداقل نمره یعنی صفر )  یبستگ بیانگر دل   ۶۰نمره یعنی    حداکثرکه  

 .پایین هست
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