
 

 

 آزمون اهمال کاری تاکمن 

ابزاری که برای جمع آوری داده های تجربی در این پژوهش به کار برده شده است، پرسشننما ه  

سوالی سمجش اهمال کاری است که توسط تاکمن طراحی و تدوین شده است بننه نو ننه ای   16

 دقیق قادر به ا دازه نیری  یزان اهمال کاری دا شگاهی  ی باشد.

که روش اجرای پرسشما ه فوق به صورت نروهی بوده است. پرسشننما ه بننه   ستا  الزم به ذکر 

نو ه ای عیمی  مره نذاری  ی شود و دارای چهار نزیمه به  مظور پاسخ دهی است. ایننن چهننار 

نزیمه تحت عماوین »  طمئما این چمین هستم«، » این تمایل در  ن وجود دارد«، » این تمایننل 

ماً این چمین  یستم«  طرح  ی شننو د و سننواالت پرسشننما ه بننه مئ طدر  ن وجود  دارد«  و »  

که بر اساس  فروضات پرسشما ه های خود سمجی، با  صورت یک عبارت خبری عموان شده ا د

 نزیمه  طرح شده در ا تخاب و  طابق  ظر آز ود ی تکمیل  ی نردد.    4توجه به 

 یالدی توسط دیوید تاکمن در   2001پرسشما ه سمجش اهمال کاری برای  خستین بار در سال  

دا شگاه تور تو کا ادا جهت سمجش  یزان اهمال کاری دا شجویان طراحی، اجننرا و همجننار شنند. 

های  ختلننب بننر  وی بر اساس یافته های پژوهشی و تجربیات حرفه ای در دا شگاه و  کلیمیک

مدا ی برای پاسخ نویی به چ  این ا ر وقوف پیدا  مود که افراد  بتال به اهمال کاری  ز ن، تمایل

تعداد زیادی از فهرست سواالت  تموع و  تعدد  دار د؛ زیرا این کار را ا ری  الل آور تلقننی  ننی 

 داخله کممده( بننه  حننو چشننمگیری از    مایمد و  مکن است همین پدیده ) به عموان یک  تغییر

کمترل ایننن  تغییننر  داخلننه  و  یزان دقت در ارزیابی کمی آ ان بکاهد. بمابراین، وی برای تعدیل

سوال  ختلننب بننود را از  40کممده تالش  مود تا پرسشما ه اولیه سمجش اهمال کاری که دارای 

سوال ) که همگی از یک عا ل  شننترا اشننباع شننده بود نند(   16طریق روش تحلیل عوا ل به  

ه  مظننور سننمجش ب اتقلیل دهد تا عالوه بر حفظ روایی و  اعتبار آز ون، ابزاری دقیق و سریعی ر



 

 

اهمال کاری دا شجویان طراحی  ماید. بمابراین، پرسشما ه طراحی شننده تمهننا بننه ز ننا ی حنندود 

(. تاکمن  ضریب اعتبار این پرسشننما ه 2001هشت دقیقه برای تکمیل کردن  یاز دارد ) تاکمن،  

ز طریننق ا   ده کرد. وی  عتقد است این پرسشما ه  ی توارا  حاسب  %67و آلفای کرو باخ    %76را  

 را ارزیابی کمد.  ری   های خود سمجی  یزان اهمال کا  روش

در ز یمه اعتبار یابی آز ون در  ورد سایر نروههای غیر دا شجو که به  راکز  شاوره  راجعه  ی 

را نزارش کرده اسننت.   %74برای افراد  ذکر و برای افراد  و ث    %71تاکمن ضریب اعتبار     ماید

کننه  قنندس   ینزارش شده است. در پژوهش%75و    %71ی کرو باخ  ها  یز  آلفا  در سایر پژوهش

ان دا شننگاه آزاد یدا شننجو  یتاکمن بر رو  یآز ون اهمال کار  یابی( به  مظور همجار1383ات )یب

آز ننون  یدرو نن  یبننر همسننا   یکرو باخ آز ون را که نننواه  ی، آلفاواحد تهران ا جام داد  یاسال 

 نزارش  مود.  73/0،  است

 گذاریه  ر نم

ینناس  شننا ه کرت طراحی شده است. نرفتن  مره باال در این  قطیب لیاین پرسشما ه بر  بمای  

 علل باال در آن است.ت

 ی نیننرد  1 مره   طمئماً این چمین  یستم«»» و  5 مره     طمئما این چمین هستم«» ثال نزیمه  

 شود.ه نذاری  ی رترتیب  منزیمه های دیگر به همین و  
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