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پژوهشگر گرامی
مقياس اهمالکاری ناب( 1استيل ،)2010 ،يک ابزار  12مادّهای است و اهمالکاری را در اندازههای پنجدرجهای از ( 1اصالً) تا 5
(تقريباً هميشه) ميسنجد .مقياس اهمالکاری ناب يک عامل کلي اهمالکاری را بر حسب حداقل و حداکثر نمره فرد از  12تا  60محاسبه
ميکند و نمره باالتر نشاندهنده اهمالکاری بيشتر است .ويژگيهای روانسنجي مقياس اهمالکاری ناب در پژوهشهای خارجي مورد
تأييد قرار گرفته است (استيل2010 ،؛ ربتز و ديگران2014 ،؛ رزنتال و ديگران2014 ،؛ کراس و فروند .)2014 ،استيل ( ،)2010همساني
دروني مقياس اهمالکاری ناب را بر حسب آلفای کرونباخ 0/92 ،گزارش کرده است .در بررسي مقدماتي ويژگيهای روانسنجي اين
مقياس در نمونههايي از دانشجويان و جمعيت عمومي ايراني ( 231 ،n=505دانشجو 274 ،عمومي) ،ضرايب آلفای کرونباخ برای کل
مقياس بهترتيب  0/89و  0/93محاسبه شد و ضرايب همساني دروني آن را تأييد کرد (بشارت.)1395 ،

روايي همگرا و تشخيصي (افتراقي)2

مقياس اهمالکاری ناب از طريق اجرای همزمان مقياس کمالگرايي چندبعدی تهران( 3بشارت ،)2011 ،1386 ،مقياس استحکام

من4

(بشارت )1395 ،و مقياس سالمت رواني( 5بشارت1388 ،؛ ويت و وير )1983 ،در مورد نمونههای مختلف از دو گروه دانشجويان و جمعيت
عمومي محاسبه و تأييد شد .ضرايب همبستگي اهمالکاری با کمالگرايي ديگرمحور از  0/37تا  ،0/45با کمالگرايي جامعهمحور از 0/44
تا  ،0/59با استحکام من از  -0/47تا  ،-0/50با بهزيستي روانشناختي از  -0/49تا  -0/53و با درماندگي روانشناختي از  0/48تا 0/51
بهدست آمد .اين ضرايب در سطح  P<0/001معنادار بودند .نتايج تحليل عاملي اکتشافي 6و تأييدی 7نيز با تعيين يک عامل کلي
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(اهمالکاری) ،روايي سازه مقياس اهمالکاری ناب را مورد تأييد قرار داد (بشارت.)1395 ،
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مقایسه اهمالکاری ناب
پاسخدهنده گرامی
با سالم و احترام ،اين پرسشنامه  12عبارت در رابطه با شيوه معمول افراد برای تصميمگيری و انجام امور را مطرح ميکند .هر عبارت را
با دقت بخوانيد و با انتخاب يکي از چند گزينه پيشنهاد شده برای هر عبارت ،با عالمت * مشخص کنيد که تا چه اندازه با ويژگيهای
شما مطابقت دارد .لطفاً هيچ سؤالي را بدون پاسخ نگذاريد .از همکاری شما صميمانه سپاسگزاريم.
اصالً

بهندرت بعضی وقتها

اغلب

تقریباً همیشه

 -1در تصميمگيری آنقدر تعلل ميکنم که زمان از دست ميرود.
 -2حتي بعد از آنکه تصميمم را ميگيرم ،در عمل کردن به آن تعلل ميکنم.
 -3قبل از اينکه تصميم نهايي بگيرم ،زمان زيادی را روی موضوعات جزﺋي و کماهميت تلف ميکنم.
 -4هنگام آمادهشدن برای يک موعد مقرر ،اغلب وقت را با انجام کارهای ديگر هدر ميدهم.
 -5حتي کارهايي را که فقط بايد بنشيني و انجام بدی ،چند روز طول ميکشد تا انجام دهم.
 -6اغلب در حال انجام اموری هستم که مدتها قبل تصميم گرفته بودم انجام بدهم.
 -7هميشه به خودم ميگويم :فردا انجامش ميدهم.
 -8معموالً پيش از شروع کاری که بايد انجام دهم ،تعلل ميکنم.
 -9معموالً زمان را برای انجام کارها از دست ميدهم.
 -10کارها را سر وقت انجام نميدهم.
 -11نميتوانم خوب کارها را به موقع به پايان برسانم.
 -12به تعويق انداختن کارها تا لحظه آخر ،برايم هزينههايي داشته است.

روش نمرهگذاری :نمره کل اهمالکاری بر حسب مجموع ارزشهای  12مادّه مقياس در اندازههای پنجدرجه ای (اصالً = 1؛
روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال شانزدهم /شمارة  /64تابستان 1399

بهندرت = 2؛ بعضي وقتها = 3؛ اغلب = 4؛ تقريباً هميشه =  )5محاسبه ميشود.
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