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Abstract 

Background: Boredom is a psychological phenomenon that was defined as an aversive state 
or incompatibility with every repetitive experience while the release of stability is not allowed. 
Boredom has several complications. So, the goal of this study is to compare the predictors of boredom 
in students of Arak University of medical sciences and Islamic Azad University. 

Materials and Methods: The current descriptive-comparative study has been done on966 
students (from Arak University of medical sciences and Islamic Azad University). The scale of current 
study was a checklist list of demographic information, predictors of boredom assess questionnaire, 
Farmer and Sundberg’boredom proneness scale. Data were analyzed by using chi-square, Pearson 
correlation, multivariate regression, and Fisher'sz. 

Results: The greatest number of students from both universities have normal boredom without 
a statistically significant difference between male and female students (p=0.06). University factor had 
the highest average between students. Totally, boredom had a significant correlation with each of the 
home (p=0.000) and society (p=0.001) factors. All three factors including home (p=0.033), university 
(p=0.033) and society (p=0.031) can explain and predict boredom in male and female students. 

Conclusion: The results showed that university factor was the most important factor for 
predicting boredom between college students. Thus, in order to avoid adverse effects of boredom on 
students educational activities, this phenomenon and its causes should be considered. 
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 اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله                                                                                                                   پژوهشی مقاله

  31-41 ،1395 ،تیر)109 پیاپی شماره( 4 شماره ،19 سال                                                                                                                      
  

 علوم هاي دانشگاه دانشجویان در حوصلگی بی کننده بینی پیش عوامل مقایسه
  اراك اسالمی آزاد و یپزشک

  
  3رفیعی محمد ،2ابراهیمی سمیه ،*2مرادي شیرین ،1صالحی بهمن

  

  .ایران اراك، اراك، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، روان گروه پزشک، روان دانشیار،-1
 .ایران اراك، اراك، اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، روان گروه عمومی، شناسی روان ارشد کارشناسی-2

  .ایران اراك، اراك، پزشکی علوم ،دانشگاه اجتماعی پزشکی و بهداشت گروه حیاتی، آمار دکتراي ،دانشیار -3
  

  1/2/95 :پذیرش تاریخ 29/10/94 :دریافت تاریخ
 

  چکیده
 در تکـراري  تجربه نوع هر با ناسازگاري یا تنفر حالت یک عنوان به که است روانی اي  پدیده حوصلگی  بی :هدف و زمینه

 اجـراي  از هـدف  رو ایـن  از دارد؛ دنبال به متعددي عوارض و گردد می تعریف نیست، پذیر  امکان ثبات از رهایی که شرایطی
 اراك اسـالمی  آزاد و پزشـکی  علـوم  هاي دانشگاه دانشجویان در حوصلگی  بی کننده بینی  پیش عوامل مقایسه پژوهش این
  .بود

 996 از متــشکل اي نمونــه روي بــر کــه بــود اي مقایــسه -توصــیفی مطالعــه یــک پــژوهش ایــن :هــا روش و مــواد
 ،جمعیــت شــناختی اطالعــات لیــست چــک .گردیــد اجــرا )اراك اســالمی آزاد و پزشــکی علــوم هــاي دانــشگاه(دانــشجو
 ابزارهاي ساندبرگ و فارمر حوصلگی بی تجربه براي آمادگی و حوصلگی بی کننده بینی پیش عوامل ارزیابی هاي نامه پرسش

تجزیه  فیشر z  ومتغیره چند رگرسیون پیرسون، بستگی هم ضریب ،ها با استفاده از آزمون کاي مربع   داده .بودند رفته کار به
  .گردید تلقی دار معنی نیز 05/0 از کمتر p .و تحلیل شدند

 هـر  دمر و زن دانشجویان بین و بودند نرمال نوع از حوصلگی  بی داراي دانشگاه دو هر دانشجویان تعداد بیشترین :ها یافته
 بـین  در میـانگین  بـاالترین  از دانـشگاه  عامـل  .)=06/0p(نداشـت  وجود داري  معنی تفاوت حوصلگی  بی نظر از دانشگاه دو

 اجتمـاع  و )p=000/0( خانـه  عوامـل  از یـک  هـر  بـا  حوصـلگی   بـی  به طور کلی،   .بود برخوردار دانشگاه دو هر دانشجویان
)001/0=p( خانه عامل سه هر و داشت داري  معنی ارتباط)033/0p=(، دانشگاه)033/0p=( اجتماع و)031/0p=(  طـور  بـه 

   .نمودند بینی پیش را دانشجویان حوصلگی بی داري معنی
 رو ایـن  از ؛ است دانشجویان حوصلگی بی کننده بینی پیش عامل ترین مهم دانشگاه عاملنتایج نشان داد که      :گیري نتیجه
 پدیـد  عوامـل  و پدیـده  ایـن  به کافی توجه دانشجویان، تحصیلی هاي  الیتفع بر حوصلگی  بی سوء اثرات از جلوگیري جهت
   .باشد می ضروري آن آورنده

  دانشگاه دانشجو، حوصلگی، بی :کلیدي واژگان
  
  
  
  
  شناسی دانشگاه آزاد اسالمی اراك، گروه روان ،اراكایران،  :مسئول نویسنده*

Email:sh.moradi2008@yahoo.com 
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  مقدمه
 از کـه  روانی هاي  پدیده برانگیزترین بحث از یکی

 مختلـف  هـاي   رشـته  اندیـشمندان  توجـه  مـورد  تاکنون دیرباز
 .حوصـلگی   بـی  عنوان تحت است اي  پدیده است، بوده علمی

 یـا  تنفـر  از حـالتی  عنـوان  بـه  پژوهـشی  ادبیـات  در پدیده این
 یـا  روزانـه  کـار  مثـل  تکـراري  ي  تجربه نوع هر با ناسازگاري

 در زیـاد  قـراري   بـی  و آور مالل کننده، کسل افراد با برخورد
 نیـست،  پـذیر   امکـان  )یکنواختی( ثبات از رهایی که شرایطی
 در مـشکل  چـون   هـم  عالیمـی  بـا  و )1(اسـت  گردیده تعریف

 یکنـواختی  احـساس  تمرکـز،  عـدم  تـوجهی،   بـی  توجه، حفظ
 کـشیدن،  خمیـازه  بـودن،  ونمحـز  عالقه، فقدان مالل، ذهنی،

ــی ــراري، ب ــواب ق ــودگی، خ ــأخیر آل ــل، و ت ــستگی تعل  و خ
 بـا  شناسـی  پدیدار لحاظ از و )2(است شده توصیف کوفتگی

 لـذت  عدم تفاوتی،  بی و عالقگی  بی چون مشابهی هاي  حالت
ــااســت،  مــرتبط افــسردگی و  متمــایز ســاختاري لحــاظ از ام

ــده ــت گردی ــم .)4 ،3(اس ــین ه ــون در چن ــف مت ــده مختل  پدی
 شناختی،  روان اختالالت از گوناگونی گستره با حوصلگی  بی

 تکانـشگري،  ماننـد  شخـصیتی  هـاي   ویژگی و شناختی عصب
 فرسـودگی  بـافی،  خیـال  قـراري،   بی تمرکز، عدم و توجهی  بی

 شـده  شـناخته  مـرتبط  خودشـکوفایی  و پنـداره  خود شناختی،
ــت ــا رابطــه در .)5-11(اس ــببی عوامــل ب  ،حوصــلگی بــی س
 بـدین  .است مشهود پژوهشی ادبیات در آشکاري هاي  تفاوت

 نـشان  هـا   پـژوهش  برخـی  از آمـده  دست به نتایج که صورت
 مـدیریت  عدم و هدفی  بی معنایی،  بی چون عواملی اندکه  داده

 کننـده  ایجـاد  عوامـل  تـرین   مهـم  از زندگی در فراغت اوقات
 مـواردي  دیگـر  هاي  پژوهش اما ؛)12-16(هستند حوصلگی  بی

 خصمانه روابط نامناسب، تحصیلی محیط زیاد، یفتکال چون
 موضـوع  بـا  ارتبـاط  برقـراري  عـدم  آمـوزان،  دانـش  و معلمان
 کمتـرین  بدون درسی موضوع آسان فهم یا سخنرانی و درس

 در حوصــلگی بــی کننـده  ایجــاد عوامــل عنـوان  بــه را چـالش 
 در ایـن  بـر  عـالوه  ؛)18 ،17(انـد   برشمرده یادگیري هاي  محیط

 شخـصی  عامل یک عنوان به نیز باال هوش برده،نام علل کنار
 کـه  اي  گونـه  بـه  .است گردیده مطرح حوصلگی  بی با مرتبط
 هـا   وحـش  بـاغ  در کـه  حیوانـاتی  اسـت  شـده  مـشاهده  امروزه

ــه نیــز کننــد مــی زنــدگی  درگیــر موضــوع ایــن بــا اي گونــه ب
 کـه  هـا   خـرس  و ها  میمون چون حیواناتی مثال براي باشند؛  می

ــاالت هــوش داراي ــشتر هــستند ريب ــین دچــار بی ــساله چن  اي م
 بـه  هـا   کروکودیـل  و مارها چون حیواناتی مقابل در ،شوند  می
 در .)19(ندارنـد  حوصـلگی   بـی  بـا  مـشکلی  کـه  رسـد   مـی  نظر

 بـه  توجه با و فوق شده مطرح مطالب گرفتن نظر در با نهایت
 هوشـمندترین  از یکـی  عنوان به جامعه هر دانشجویان که این

 و معنـوي  دسترنج حاصل  هستند و  جامعه قشارا مستعدترین و
 توجـه  کـه  رسد  می نظر به چنین باشند،  می کشوري هر انسانی

. اسـت  برخوردار اي  ویژه اهمیت از قشر این روانی سالمت به
 عوامــل مقایــسه و بررســی هــدف بــا مطالعــه ایــن ،از ایــن رو

 هـاي  دانـشگاه  دانـشجویان  در حوصـلگی  بـی  کننـده  بینی  پیش
 آزاد و )پیراپزشــکی  و پزشــکی  دانــشکده (پزشــکی  علــوم 

 پذیرفتــه صــورت )مهندســی-فنــی دانــشکده( اراك اســالمی
   .است

  
  ها روش و مواد

 اي مقایـسه  -توصـیفی  مطالعـه  یک حاضر پژوهش
 و سـاده  تـصادفی  گیـري  نمونه روش از استفاده با که باشد می

 بـه  را مناسـب  نمونـه  حجـم  تعـداد  کـه  اسـتیونس  جیمـز  اصل
 سواالت تعداد q(گیرد  می نظر در q 15<n<q 5 بازه صورت
 بـر  مقطعـی  صـورت  بـه  )باشد  می نمونه جمح n و نامه  پرسش

 کارشناسـی  مقطـع  دانـشجوي  1300 از متشکل اي نمونه روي
 دانـشکده (پزشـکی  علـوم  دانـشگاه  دو در تحـصیل  به مشغول

ــکی ــکی و پزش ــالمی آزاد و )پیراپزش ــشکده(اس  - فنــی دان
 هـا   محـدودیت  بر بنا البته .است گردیده اجرا اراك )مهندسی

 محفـوظ  بـر  مبنـی  مجریـان  پـی  در پـی  توضیحات وجود با و
 از نفر 546( نفر 996 به نمونه حجم شخصی، اطالعات ماندن

 ) اسـالمی  آزاد دانـشگاه  از نفـر  450 و پزشکی علوم دانشگاه
 انجــام مرحلــه ســه در پــژوهش ایــن اجــراي .یافــت کــاهش
 مفهوم بررسی جهت اول، لهمرح در که ترتیب بدین ،گرفت

 و عوامـل  اسـتخراج  هـدف،  جامعـه  دیـدگاه  از حوصـلگی   بی
 بـه  وابـسته  وجـوه  کننـده  مـنعکس  توانستند  می که هایی  مؤلفه

 و هـا   کننـده  بینـی   پـیش  تعیـین  باشـند،  حوصـلگی   بـی  فرهنگ
 یافتـه  سـاخت  مصاحبه یک حوصلگی،  بی کننده تبیین عوامل

 صورت )فردي صورت به( زن و مرد دانشجویان از نفر 50 با
 و آن اجـراي  از هـدف  مصاحبه، اجراي از قبل البته پذیرفت؛
 توضـیح  دانـشجویان  بـراي  مصاحبه در شرکت بودن اختیاري
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 در شـرکت  بـه  تمایـل  کـه  دانشجویانی ترتیب بدین .شد   داده
 مـصاحبه  ایـن  در دقیقـه  40 حـداکثر  مدت به داشتند مصاحبه

 حوصله  بی شما وقتی چیست؟ حوصلگی  بی« چون سؤاالتی با
 موجـب  عـواملی  چـه  دارید؟ احساساتی و افکار چه شوید  می
 چه شوید می حوصله بی وقتی شوید؟ حوصله بی شما شوند می

 در .گرفتنـد   مـی  قرار پرسش تحت »دهید؟  می انجام کارهایی
 بـا  مـصاحبه  از آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  به استناد با دوم، مرحله

 هـاي   آزمـون  و شـده  انجـام  وتحقیقـات  هـا   نظریه دانشجویان،
ــنجش  بــــراي آمــــادگی مقیــــاس(حوصــــلگی بــــی ســ

 حــــــــساسیت مقیــــــــاس ،)BPS(حوصــــــــلگی بــــــــی
 مقیاس و )LBS( فراغت حوصلگی  بی ،)BSS(حوصلگی  بی

 )نوجوانـان  در حوصـلگی   بـی  کننده بینی  پیش عوامل سنجش
ــت ــستعد عوامــل بررســی جه  در حوصــلگی بــی کننــده م

 4 مقیـاس  یک در که سوالی 65 نامه  پرسش یک دانشجویان،
 تـا  1 ي  نمره با شوم  نمی حوصله بی اصالً از( لیکرت اي  درجه

ــی کــامالً ــی حوصــله ب ــا شــوم م  گــذاري نمــره ) 4 ي نمــره ب
 )سؤال 25( دانشگاه ،)سؤال 18(خانه زمینه سه در گردید،  می

 هـاي   ویژگـی  بـا  منطبـق  کـه  اي  گونـه  به )سؤال 22( اجتماع و
 پـژوهش  ایـن  در .شـد  هتهی باشد، کشور اجتماعی و فرهنگی

 بررسـی  جهـت  سـاخته  محقـق  سـوالی  65 نامـه   پرسـش  اعتبار
 طریـق  از دانـشجویان  بین در حوصلگی  بی کننده پیش عوامل

ــاي ــاخ آلفـ ــر کرونبـ ــود برابـ ــا بـ ــرایب 93/0 بـ ــار وضـ  اعتبـ
 و دانـشگاه  خانـه،  هـاي   مقیاس خرده )کرونباخ آلفاي(درونی
 در . 87/0  و 88/0 ،81/0 :از بودنـد  عبـارت  ترتیب به اجتماع
 بــه مراجعــه بــا دیــده آمــوزش گرهــاي آزمــون ســوم، مرحلــه

 و پزشــــکی دانــــشکده(اراك پزشــــکی علــــوم دانــــشگاه
 -فنـی  دانـشکده ( اراك اسـالمی  آزاد دانشگاه و )پیراپزشکی

 کـالس  هـر  بـه  مراجعه با( هاي  نامه  پرسش توزیع به )مهندسی
 اختیـاري  پـژوهش،  ایـن  انجام چرایی درباره الزم توضیحات

 تجزیه اطالعات، ماندن باقی محرمانه طرح، در شرکت بودن
 تکمیـل  نحـوه  و افـزار  نـرم  توسط اطالعات گروهی تحلیل و

 پرداختند می مربوطه )گردید می ارایه ها نامه  پرسش از یک هر
 30 معمـوالً  که ها  نامه  پرسش آوري  جمع وقت تعیین از پس و

 جهــت هــا آن اجــازه و اســاتید همکــاري صــورت در( دقیقــه
 هفتـه  یـک  تـا  روز 3 یـا  )درس کالس در نامه  پرسش تکمیل

 آوري  جمـع  جهـت  بـود،  )اسـاتید  همکاري عدم صورت در(

 ،تحقیـق  مراحـل  تمـامی  در(دنـ ردک مـی  اقـدام  هـا   نامـه   پرسش
 کمیتــه اخالقــی مـصوبات  و هلــسینکی اخالقـی  هــاي اعالمیـه 
 پایـان  در ).گردید لحاظ اراك پزشکی علوم دانشگاه اخالق

 SPSS افزارهـاي  نـرم  از استفاده با شده آوري  جمع هاي داده
 بـستگی  هـم  ضریب ، مربع يکا آماري هاي  آزمون ،20 نسخه

 دو مقایـسه  آزمـون (فیـشر  z متغیـره،  چند رگرسیون پیرسون،
 و تجزیـه  مـورد  05/0 داري  معنـی  سطح و )بستگی هم ضریب
 بـر  عالوه مطالعه این در است ذکر شایان .گرفتند قرار تحلیل

 از حوصـلگی،  بـی  کننده بینی پیش عوامل ارزیابی نامه سشپر
    :از ند اعبارت گردیدکه استفاده نیز دیگري ابزارهاي

 چـک  این :جمعیت شناختی  اطالعات لیست چک-1
ــا لیــست ــان توســط ســوال 23 ب  بررســی جهــت طــرح مجری

 تهیـه  طرح در کننده شرکت افراد جمعیت شناختی  اطالعات
  .گردید

 :حوصـلگی  بـی  تجربه براي گیآماد نامه پرسش-2
 براي 1986 سال در ساندبرگ و فارمر توسط نامه پرسش این

 بـراي  بـاال  بـه  سال 17 افراد آمادگی و گرایش میزان ارزیابی
 نامـه  پرسـش  ایـن  البتـه (است شده ساخته حوصلگی بی تجربه
ــراي ــان ب ــز کودک ــب نی ــی مناس ــد م ــن ؛)باش ــش ای ــه پرس  نام

 نادرسـت  و درست صورت به که است سوال 28 دربرگیرنده
 بـا  مخـالفم  کـامالً  از( لیکـرت  اي درجـه  7 مقیـاس  یک در یا

 10(گـردد  می گذاري نمره )7 امتیاز با موافقم کامالً تا 1 امتیاز
 گـذاري  نمـره  معکـوس  صـورت  بـه  نامـه  پرسش این از سوال

 از آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  ).گردند می
 ایـن  خـوب  پایـایی  و واییر از حاکی گوناگون هاي پژوهش
 فـرم  پایایی و روایی گروهی ،مثال براي .باشند می نامه پرسش

 گـزارش  75/0 تـا  72/0 را نامه پرسش این لیکرت اي درجه 7
 بازآزمـایی،  روش از اسـتفاده  بـا  نیز دیگر وگروهی اند نموده

ــی ــایی و روایـــــ ــا 79/0 پایـــــ ــزارش را 91/0 تـــــ  گـــــ
 پـژوهش  ایـن  در اسـت  ذکـر  شایان .)20-23(و)11،8(اند نموده
 آلفـاي  طریـق  از نامـه   پرسـش  ایـن  بـراي  آمده دست به اعتبار

  .بود 74/0 با برابر کرونباخ
  

  یافته ها
 بیــشترین کــه داد نــشان آمــده دســت بــه اطالعـات 

 دانــشکده(پزشـکی  علــوم دانـشگاه  دو هــر دانـشجویان  تعـداد 
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 -فنـــی دانــشکده (اســالمی  آزاد و )پیراپزشــکی  و پزشــکی 
 عـادي  و نرمـال  طبقه در حوصلگی بی نظر زااراك   )مهندسی

 آمـاري  نظر از دوگروه بین در موجود تفاوت و اند  داشته قرار
 مـرد  و زن دانـشجویان  بـین  اما )=01/0p(است بوده دار   معنی

 داري  معنی آماري تفاوت حوصلگی  بی نظر از دانشگاه دو هر
 کننده بینی  پیش عوامل میان از .)=06/0p(است نداشته وجود

 در 82/66 میانگین با دانشگاه عامل دانشجویان، حوصلگی بی
 و )پیراپزشـکی  و پزشـکی  دانـشکده (پزشـکی  علـوم  دانشگاه
 - فنــی دانــشکده( اســالمی آزاد دانــشگاه در 81/63 میـانگین 

 و اســت  بــوده برخــوردار میــانگین  بــاالترین از )مهندســی
 از یـک  هـر  در دانـشگاه  دو بـین  در هدش مشاهده هاي  تفاوت

ــل ــه عوامــــــ ــشگاه ،)p=01/0(خانــــــ  و )p=01/0(دانــــــ
   ).1 جدول(است بوده دار معنی )p=01/0(اجتماع

  
عوامـل پـیش بینـی     مقایسه میانگین و انحراف معیـار   . 1جدول

کننــده بــی حوصــلگی دانــشجویان دو دانــشگاه علــوم       
ــکی ــکی(پزشــ ــکی و پیراپزشــ ــشکده پزشــ و آزاد ) دانــ

  اراك)  مهندسی-دانشکده فنی (اسالمی
  آزاد اسالمی   پزشکیعلوم  دانشگاه

  شاخص
  عوامل

 ±انحراف معیار
  میانگین

 ±انحراف معیار
  میانگین

p  

  01/0  40/48± 92/8  39/46± 55/8  خانه
  01/0  81/63±88/12  82/66±45/13  دانشگاه
  01/0  95/59 ±04/11  69/60±25/11  اجتماع

  
 و خانـه  در مانـدن  هـاي   گویـه  خانه، عامل در مورد 

 و مـشاجره  ،)13/3( نیـستند  عالقـه  مـورد  کـه  کارهـایی  انجام
 کارهـایی  انجـام  و خانه در ماندن ،)01/3( والدین بحث جرو

 سـرگرم  جهـت  کاري نداشتن ،)28/3( نیستند عالقه مورد که
 علــوم دانــشگاه دانــشجویان بــین در ترتیــب بــه )15/3( شــدن

 آزاد دانــشگاه و )پیراپزشــکی و پزشــکی دانــشکده(پزشــکی
ــالمی ــشکده(اس ــی دان ــیمهن -فن ــاالترین از )دس  میــانگین ب

 هـر  در دانـشگاه  دو هـر  دانشجویان بین در اند؛  بوده برخوردار
ــه از یــک ــري ســخت هــاي گوی ــاي گی ــدین ه  ،)p=01/0(وال

 سرگرم جهت کاري نداشتن ،)p=03/0(والدین هاي  نصیحت
 مـورد  کـه  کارهـایی  انجـام  و خانه در ماندن ،)p=03/0(شدن

 بــا تفریحــی هــاي فرتمـسا  نداشــتن ،)p=01/0(نیــستند عالقـه 
 جهـــــــت اي وســـــــیله نداشـــــــتن ،)p=04/0(خـــــــانواده

 اوقــــــات و تعطیــــــل روزهــــــاي ،)p=01/0(ســــــرگرمی

 بـه  والـدین  توسـط  نـشدن  واقع قبول مورد ،)p=01/0(فراغت
 واقـع  تأیید مورد ،)p=01/0(بالغ و سال بزرگ فرد یک عنوان
 از )خانه عامل)(p=01/0(والدین سوي از زندگی شیوه نشدن

   ).2 جدول(است داشته وجود داري معنی تفاوت يآمار نظر
  

میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پیش بینی کننده بی . 2جدول
  حوصلگی در عامل خانه

  آزاد اسالمی  علوم پزشکی  دانشگاه

  گویه ها شاخص
انحراف 

 ±معیار
  میانگین

انحراف 
 ±معیار

  میانگین
p 

  87/0 00/3±03/1  01/3±00/1  مشاجره و جرو بحث والدین
 01/0  87/2±97/0  65/2±98/0  سخت گیري هاي والدین

 06/0  17/2±09/1  27/2±04/1  تنها ماندن در خانه
 10/0  77/1±92/0  64/1±84/0  روابط با خواهرو برادر
 03/0  44/2±01/1  26/2±03/1  نصیحت هاي والدین

نداشتن پول جهت خرید و 
  تفریح

00/1±68/2  00/1±83/2  12/0 

جهت سرگرم نداشتن کاري 
  شدن

97/0±99/2  92/0±15/3  03/0 

انجام کارهاي تکراري در 
  خانه

95/0±97/2  89/0±11/3  12/0 

ماندن در خانه و انجام 
کارهایی که مورد عالقه 

  نیستند

87/0±13/3  89/0±28/3  01/0 

نداشتن مسافرت هاي 
  تفریحی با خانواده

97/0±85/2  02/1±93/2  04/0 

نداشتن وسیله اي جهت 
  رمیسرگ

90/0±98/2  90/0±14/3  01/0 

روزهاي تعطیل و اوقات 
  فراغت

92/0±24/2  01/1±49/2  01/0  

 وظایف و ها مسئولیت داشتن
  زیاد

91/0±07/2  95/0±07/2  55/0 

زیاد  توقعات و انتظارات
  والدین

93/0±32/2  97/0±43/2  16/0 

مورد قبول واقع نشدن توسط 
والدین به عنوان یک فرد 

  غبزرگسال و بال

91/0±91/2  97/0±02/3  01/0  

مورد تأیید واقع نشدن شیوه 
  زندگی از سوي والدین

89/0±80/2  96/0±93/2  01/0 

 15/0  67/2±00/1  64/2±93/0  مشکالت مالی خانواده
 18/0  74/2±98/0  79/2±92/0  مشکالت خانواده با دیگران

  
 و خــشک کــالس هــاي گویــه دانــشگاه، عامــل در

ــدي ــیط و )11/3( ج ــست مح ــده هخ ــاه کنن  از) 10/3( خوابگ
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ــاالترین ــانگین بـ ــین در میـ ــشجویان بـ ــشگاه دانـ ــوم دانـ  علـ
 انـد؛   بوده برخوردار )پیراپزشکی و پزشکی دانشکده(پزشکی

ــشگاه دانــشجویان بــین در ــی دانــشکده(اســالمی آزاد دان  -فن
 جهـت  کـافی  شـرایط  نبـودن  هـاي   گویـه  ترتیـب  به )مهندسی
ــی ــث نمــودن عمل ــبمت و) 10/3( تئــوري مباح  نبــودن ناس

 میـانگین  بـاالترین  از )08/3( کار بازار ملزومات با ها  آموزش
 لحاظ از دانشگاه دو هر دانشجویان بین در .اند  بوده برخوردار

 ملزومـات  بـا  هـا   آمـوزش  نبودن متناسب هاي  گویه از یک هر
 نمودن عملی جهت کافی شرایط نبودن ، )p=01/0(کار بازار

 سـوي  از نگـرفتن  قـرار  أییدت مورد ،)p=01/0(تئوري مباحث

ــتان ــشجویان و دوس ــره ،)p=01/0(دان ــته و نم ــصیلی، رش  تح
 رشـته  بـه  عالقـه  عدم ،)p=01/0(بودن موفق و باهوش مالك

 کـالس  ،)p=01/0(هـا  همکالسـی  رفتـار  ،)p=01/0(تحـصیلی 
 کارمنـــــــدان رفتــــــار  ،)p=04/0(جــــــدي  و خــــــشک 

 در دانـشجویی  تفریحـی  اردوهـاي  نبـودن  ،)p=01/0(دانشگاه
 برنامه فوق هاي  کالس نبودن ،)p=01/0(مختلف هاي  سبتمنا

 بـراي  مناسـب  ورزشـی  باشگاه یک نبودن ،)p=01/0(مناسب
ــشجویان ــودن ،)p=01/0(دانـ ــک نبـ ــستم یـ ــشاوره سیـ  اي مـ

 آمـاري  نظر از )p=01/0(خانواده از دوري ،)p=02/0(مناسب
   ).3 جدول(است داشته وجود داري معنی تفاوت

  
  حراف معیار متغیرهاي پیش بینی کننده بی حوصلگی در عامل دانشگاه میانگین و ان.3جدول 

  آزاد اسالمی  علوم پزشکی  دانشگاه
 p   میانگین±انحراف معیار   میانگین±انحراف معیار  گویه ها  شاخص

 17/0 98/2±96/0  92/2±92/0  یادگیري مطالب پیچیده 
نبودن فردي که جهت آموزش و آسان نمودن مباحث 

  46/0  77/2±98/0  75/2±94/0   نمایدپیچیده کمک
  10/0  91/2±97/0  84/2±92/0  بودن در کالسی که مباحث پیچیده آموزش داده می شود

  01/0  08/3±92/0  07/3±91/0  متناسب نبودن آموزش ها با ملزومات بازار کار
 سري یک با را ذهنم و بنشینم سرکالس فقط که این از

  09/0  87/2±95/0  86/2±89/0  پرکنم مطالب
  00/0  10/3±95/0  00/3±88/0  نبودن شرایط کافی جهت عملی نمودن مباحث تئوري

نبودن بستري الزم جهت شکوفایی ایده ها و افکار 
  08/0  01/3±98/0  09/3±89/0  دانشجویان در زمینه هاي مختلف

  01/0  67/2±96/0  87/2±93/0  مورد تأیید قرار نگرفتن از سوي دوستان و دانشجویان
  01/0  86/2±04/1  92/2±96/0  و رشته تحصیلی، مالك باهوش و موفق بودننمره 

  01/0  99/2±11/1  98/2±00/1  عدم عالقه به رشته تحصیلی 
بدست آوردن شغلی بعد از فارغ التحصیلی  که متناسب با 

  73/0  02/3±01/1  99/2±03/1  رشته تحصیلی نباشد
  38/0  94/2±98/0  97/2±92/0  کسب نمرات پایین 

  01/0  35/2±96/0  67/2±94/0  ها همکالسی تاررف
  04/0  03/3±99/0  11/3±88/0  جدي و خشک کالس

  67/0  07/3±96/0  06/3±92/0  اساتید خشک و سختگیرانه رفتار
  15/0  67/2±94/0  72/2±88/0  اساتید تدریس نحوه
  01/0  83/2±98/0  64/2±96/0  دانشگاه کارمندان رفتار

 هاي مناسبت در وییدانشج تفریحی اردوهاي نبودن
  01/0  72/2±08/1  87/2±00/1  مختلف
 هاي مناسبت در تفریحی-علمی هاي جشنواره نبودن

  15/0  66/2±07/1  77/2±01/1  مختلف
  01/0  37/2±03/1  60/2±98/0  مناسب برنامه فوق هاي کالس نبودن
  01/0  78/2±09/1  85/2±99/0  دانشجویان براي مناسب ورزشی باشگاه یک نبودن

  12/0  89/2±99/0  10/3±93/0  خوابگاه کننده خسته طمحی
  30/0  99/2±87/0  99/2±91/0  اتاقی هم دانشجویان همفکري عدم

  02/0  68/2±03/1  69/2±94/0  مناسب اي مشاوره سیستم یک نبودن
  01/0  80/2±94/0  04/3±89/0  از خانواده دوري
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 بالتکلیفـی  متغیرهـاي  ترتیـب  بـه  اجتماع، عامل در
 میـانگین  باالترین از )30/3 ،20/3( کاري  بی و) 44/3 ،33/3(

 و پزشکی دانشکده(پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان بین در
ــکی ــشگاه و )پیراپزشـ ــالمی آزاد دانـ ــشکده(اسـ ــی دانـ  -فنـ

ــوردار)مهندســی ــوده برخ ــد؛ ب ــین در ان ــشجویان ب ــر دان  دو ه
 افــراد بــا برخـورد  هــاي گویــه از یـک  هــر لحــاظ از دانـشگاه 

ــراري ــدن ،)p=03/0(تکـــ ــحنه دیـــ ــاي صـــ ــوا هـــ  و دعـــ
 ها  زن و مردها بین شدن قائل تفاوت ،)p=01/0(گري  پرخاش

)01/0=p(، ــود ــا نب ــود ی ــات کمب  تفریحــی و آموزشــی امکان
ــب ــطح در مناس ــهر س ــر از )p=04/0(ش ــاري نظ ــاوت آم  تف

  ).4 جدول(است داشته وجود داري معنی

  
  ننده بی حوصلگی در عامل اجتماع میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پیش بینی ک.4جدول 

  آزاد اسالمی  علوم پزشکی  دانشگاه
  شاخص         

  گویه ها
انحراف 

 میانگین±معیار
انحراف 

 میانگین±معیار
p 

  03/0  28/2±98/0  42/2±94/0  برخورد با افراد تکراري
برخورد با افرادي که از لحاظ مختلف با من فرق دارند و 

  25/0  85/2±98/0  95/2±97/0  نماییمنمی توانیم یکدیگر را درك 
  23/0  40/2±95/0  47/2±90/0  تکراري هاي مکان به رفتن
  11/0 41/2±02/1  30/2±96/0  تلویزیونی هاي برنامه دیدن

  48/0 00/2±91/0  09/2±92/0  تکراري هاي موسیقی شنیدن
  43/0 23/2±91/0  23/2±93/0  کردن کار زیاد

  06/0 53/2±95/0  60/2±87/0  تکراري کارهاي انجام
  08/0 78/2±90/0  83/2±83/0  انجام کارهایی که مورد عالقه نیستند، صرف بیکار نبودن

  10/0 22/3±88/0  17/3±83/0  انجام ندادن کارهاي مورد عالقه
  26/0 30/3±88/0  20/3±91/0  بیکاري

  21/0 44/3±84/0  33/3±88/0  بالتکلیفی
  21/0 41/2±97/0  39/2±95/0  من به نسبت مردم نگرش

  24/0 78/2±01/1  71/2±96/0  دیگران) دادن گیر (کردن نصیحت
  40/0 09/3±95/0  07/3±90/0  دیگران نامناسب رفتارهاي

  01/0 82/2±01/1  97/2±96/0  پرخاشگري و دعوا هاي صحنه دیدن
  05/0 85/2±98/0  93/2±89/0  ترافیک
  06/0 91/2±00/1  04/3±91/0  زیاد صداي سرو و شلوغی

  10/0 99/2±99/0  04/3±90/0  هوا یآلودگ
  78/0 15/3±92/0  15/3±88/0  به نتیجه مطلوب نرسیدن با وجود تالش هاي بی شمار

  01/0 79/2±11/1  84/2±99/0  تفاوت قائل شدن بین مردها و زن ها
  سطح در مناسب تفریحی و آموزشی امکانات کمبود یا نبود
  04/0 19/3±92/0  13/3±86/0  شهر

  06/0 80/2±09/1  91/2±99/0  )اطرافم در مختلف و زیاد هاي آدم حضور وجود با(تنهایی
  

 خانـه  عوامـل  از هریـک  بـا  ترتیب به حوصلگی  بی
)000/0p=( اجتماع و )002/0p=( زن دانـشجویان  گـروه  در 
ــل و ــه عامـ ــروه در )=006/0p( خانـ ــشجویان گـ ــرد دانـ  مـ

 بـین  داري  معنـی  تفـاوت  و اسـت  داشته داري  معنی بستگی هم

ــستگی هــم ضــریب ــی ب ــا حوصــلگی ب  عوامــل از یــک هــر ب
 و )z ، 43/0=p=78/0(دانــــشگاه ،)z ،57/0=p=56/0(خانــــه

ــاع ــین در )z ،32/0=p=98/0(اجتم ــشجویان ب ــرد و زن دان  م
   ).5 جدول(است نداشته وجود
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  یتقایسه ارتباط و همبستگی عوامل پیش بینی کننده بی حوصلگی با بی حوصلگی بر حسب جنسم. 5 جدول
  مرد  زن  گروه

  متغیر
 z  p  اجتماع  دانشگاه  خانه  بی حوصلگی  اجتماع  دانشگاه  خانه  بی حوصلگی  متغیر

C -  ** 164/0  049/0  
** 
137/0  -  

** 
  بی حوصلگی  075/0  -001/0  128/0

P  -  000/0  261/0  002/0  -  001/0  976/0  111/0  
-  -  

C ** 164/0  -  
** 
392/0  

** 
463/0  

** 128/0  -  ** 385/0  
** 
  خانه  489/0

P  000/0  -  000/0  000/0  006/0  -  000/0  000/0  
56/0  57/0  

C 049/0  ** 392/0  -  
** 
560/0  001/0-  

** 
385/0  -  

** 
  دانشگاه  537/0

P  261/0  000/0  -  000/0  976/0  000/0  -  000/0  
78/0  43/0  

C ** 137/0  ** 463/0  
** 
560/0  -  075/0  

** 
489/0  

  اجتماع  -  537/0 **
P  002/0  000/0  000/0  -  111/0  000/0  000/0  -  

98/0  32/0  

  **C :  ضریب همبستگیP :   سطح معناداريZ :  01/0: طح معناداري براي هر دو گروه س) آزمون مقایسه دو ضریب همبستگی(فیشر<P  
  

ــر ــه هـــــ ــل ســـــ ــه عامـــــ  ،)=033/0p(خانـــــ
 داري  معنی طور به )=031/0p(اجتماع و )=033/0p(دانشگاه

ــین را مــرد و زن دانــشجویان حوصــلگی بــی تواننــد مــی  و تبی
  ).6 جدول(نمایند بینی پیش

  
  نتایج حاصل از اجراي رگرسیون بر روي عامل هاي پیش بینی کننده بی حوصلگی .6دول ج

  مرد  زن  جنسیت
  شاخص

 b  متغیر
خطاي 
 Sig   b  استاندارد

خطاي 
  Sig  استاندارد

  873/0  033/0  064/0  -136/0  873/0  033/0  064/0  -136/0  خانه
  873/0  033/0  064/0  -136/0  873/0  033/0  064/0  -132/0  دانشگاه
  871/0  031/0  064/0  -138/0  871/0  031/0  064/0  -138/0  اجتماع

05/0*p<    
  

  بحث
 نـشان  حاضـر  پـژوهش  از آمـده  دست به هاي  یافته

 دانـشکده (پزشـکی  علوم دانشگاه دو هر دانشجویان  که دادند
 -فنـــی دانــشکده (اســالمی  آزاد و )پیراپزشــکی  و یپزشــک 

 نرمـال  و طبیعـی  نـوع  از حوصلگی  بی داراياراك   )مهندسی
 نظـر  از دانـشگاه  دو هـر  مـرد  و زن دانـشجویان  بـین  و اند  بوده

 .اسـت  نداشـته  وجود داري  معنی آماري تفاوت حوصلگی  بی
 دانـشجویان،  حوصـلگی   بـی  کننـده  بینـی   پـیش  عوامل میان از

 دانـــشگاه دو هــر  در میــانگین  بــاالترین  از اهدانــشگ  عامــل 
 هاي  گویه از یک هر ترتیب به چنین  هم است؛ بوده برخوردار

 نیــستند، عالقــه مــورد کـه  کارهــایی انجــام و خانــه در مانـدن 
 سـرگرم  جهت کاري نداشتن و والدین بحث جرو و مشاجره

 خـسته  محـیط  جدي، و خشک کالس ،)خانه عامل از( شدن
 نمـودن  عملـی  جهـت  کـافی  شـرایط  بـودن ن خوابگـاه،  کننده

 بـازار  ملزومـات  با ها   آموزش نبودن متناسب و تئوري مباحث
 عامــل از( کــاري بــی و بالتکلیفــی ،)دانــشگاه عامــل از(کــار

 دانـشگاه  دو هر دانشجویان بین در میانگین باالترین ،)اجتماع
 عوامـل  از یـک  هـر  بـا  حوصلگی  بی ،کلی طور به .را داشتند 

 بـین  در و عامل دو هر زن، دانشجویان بین در( اجتماع و خانه
 و دارد داري  معنـی  ارتبـاط  )خانـه  عامـل  تنها مرد، دانشجویان

 حوصـلگی   بی توانند  می اجتماع و دانشگاه خانه، عامل سه هر
 ذکـر  شـایان  .نمایند بینی  پیش و تبیین را مرد و زن دانشجویان

 دست به نتایج با پژوهش این از آمده دست به نتایج که است
 و )2014(همکـــاران  و چانـــک هـــاي  پـــژوهش از آمـــده
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 بـا  مدرسـه  در هـا   یادگیري ارتباط عدم بر مبنی )2012(لینسین
 انجـام  و آمـوزان  دانـش  زنـدگی  هـاي   ارزش و منافع اهداف،

 حوصـلگی   بـی  يرپدیدا باعث که معلمان سوي از رفتارهایی
ــی درس کــالس در ــد شــوند م ــدت، طــوالنی نشــستن مانن  م

 آمـوزش  ،تدریس پیچیده و مبهم    زیاد، خیلی ننمود صحبت
 کـسل  بـودن،  جـذاب  جـاي  بـه  هـا  درس کـه  اي  گونه به دادن

 جـاي  بـه  رفتـار  دربـاره  نمـودن  صـحبت  برسند، نظر به کننده
 بـرهم،  و درهـم  دادن درس آن، دربـاره  چیزهـا  برخـی  انجام

 نتـایج  چنین  هم ؛)25 ،24(باشند  می سو هم وقت تنظیم از غفلت
 هاي   پژوهش سایر از آمده دست به نتایج ماننده پژوهش این

 و ســاکن هــاي محــیط تــأثیر مؤکــد حوصــلگی بــی بــا مــرتبط
 بـر  کـاري   بـی  و دادن انجـام  بـراي  کـاري  نداشتن یکنواخت،

 از آمـده  دسـت  به نتایج اما ،)27 ،26 ،11(اند  بوده حوصلگی  بی
 و سـاندبرگ  مطالعـات  از آمده دست به نتایج با پژوهش این

 ،)13()2002(هلنـــد و دونالـــد مـــک ،)28()1991( همکــاران 
ــتواك ــن ورك و اس ــوویچ ،)29()2004(م ــاران و ودان  همک

 تجربـــه بـــه مـــردان بیـــشتر آمـــادگی بـــر مبنــی  )30()2011(
 ،بـراین  عـالوه  .باشـند   نمـی  سـو  هـم  و هماهنگ حوصلگی  بی

 اي  نمونه روي بر که )1390(همکاران و فرهادي مطالعه نتایج
 و راهنمـایی  مقطـع  ساله 18 تا   12 وزآم دانش 182 از متشکل

 عامـل  کـه  بودند نموده اعالم و بود پذیرفته صورت دبیرستان
 نوجوانـان  حوصـلگی   بـی  بـا  داري  معنی طور به مدرسه و خانه

 آنند از حاکی عوامل از یک هر میانگین بررسی .دارند رابطه
 والـدین،  بحـث  و جـر  یـا  مـشاجره  والـدین،  گیري  سخت که

 بــراي اي وســیله نداشــتن و دادن انجــام يبــرا کــاري نداشــتن
 خـشک  و گیرانـه  سـخت  فتـار خانـه و ر    عامـل  در و سرگرمی

 میـانگین عامـل مدرسـه از        از درسـی  زیـاد  تکالیف و معلمان
، بـا نتـایج بـه دسـت آمـده از ایـن           انـد   بوده برخوردار باالتري

   .)2(سو بود پژوهش هم
  

  گیري نتیجه
 که داد اننش حاضر پژوهش از آمده دست به نتایج

ــی ــلگی ب ــین در حوص ــشجویان ب ــر دان ــشگاه دو ه ــوم دان  عل
 آزاد و )پیراپزشـــــکی و پزشـــــکی دانـــــشکده(پزشـــــکی

 و طبیعــی نــوع زاراك ا )مهندســی -فنــی دانــشکده(اســالمی
 بـین  در لحـاظ  ایـن  از تفـاوتی  که آن بدون ،است بوده نرمال

بـه نظـر     چنـین   هـم  .باشـد  داشـته  وجـود  مرد و زن دانشجویان
 تواننـد   مـی  اجتمـاع  و دانـشگاه  خانـه،  عامـل  سـه  رهـ رسد   می
ــی پــیش و تبیــین را مــرد و زن دانــشجویان حوصــلگی بــی  بین

 ایـن  بـراي  پژوهشی ادبیات در که جا آن از نهایت در نمایند؛
 تحــصیلی، افــت چــون متعــددي پیامــدهاي بــه روانــی پدیــده

 اشـاره  مـواد  مـصرف  وسـوء  روانـی  اختالالت انواع همبودي
 خطرنـاك  سـالمتی  براي استرس اندازه به را آن و است شده
 بـا  مواجهـه  جهـت  تـا  گـردد   مـی  پیـشنهاد  از این رو   دانند،  می
 دانـشجویان،  در آن سوء اثرات از گیري  پیش و حوصلگی  بی

 خـاص  توجـه  مـورد  مـشاوران  و نمـسئوال  سوي از عامل این
 همبـودي  و رابطه بررسی به آتی هاي  پژوهش در و گیرد قرار

  هـم  جـسمانی  هاي  بیماري و روانی اختالالت با حوصلگی  بی
 براین عالوه شود؛ پرداخته گوارشی  و قلبی هاي بیماري چون

 برآمـادگی  فرهنگـی  و جنسیتی هاي  تفاوت که این به توجه با
ــه بــراي  پیــشنهاد باشــند، مــی تأثیرگــذار حوصــلگی بــی تجرب

 در حـوزه  ایـن  در بیـشتري  هاي پژوهش اجراي به تا گردد  می
 ســنی هــاي گــروه بــین در خــصوصاً ایــران از يبیــشتر نقــاط

 بـا   علمـی  پـژوهش  هـر  شـک  بـدون  .شود پرداخته گوناگون
 اسـت  غیره روبه رو  و علمی اجرایی، مختلف هاي  محدودیت

 .اسـت  نبـوده  فارغ ها  محدودیت گونه این از نیز مطالعه این و
 تعـداد  بـودن  زیـاد  به توان  می مطالعه يها  محدودیت جمله از

 را دانـشجویان  هگـاه گ کـه  نمود اشاره ها  نامه  پرسش سواالت
 بــاز ســواالت بـه  گــویی پاسـخ  از را هــا آن و نمـود  مــی خـسته 

ــی ــت م ــر و داش ــه اگ ــعی چ ــی س ــد م ــا گردی ــا ت ــذف ب  ح
 عدم اما ،نمود غلبه محدودیت این بر پاسخ  بی هاي  نامه  پرسش

     .بود ناپذیر اجتناب محدودیت این با کامل رویارویی
  

  قدردانی و تشکر
 کلیـه  و پژوهشی مدیریت و معاونت از وسیله بدین

 شــوراي محتــرم اعــضاي پــژوهش، حــوزه محتــرم همکــاران
 معاونـت  و مـدیریت  اراك، پزشـکی  علـوم  دانشگاه پژوهشی

ــشکده پژوهــشی ــی دان ــشگاه مهندســی -فن  اســالمی آزاد دان
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 این اجراي راستاي در که دانشجویانی و اساتید کلیه و اراك
 قــدردانی و تــشکر صــمیمانه ســاندند،ر یــاري را مــا پــژوهش

 پژوهشی طرح از برگرفته مقاله این است ذکر قابل .نماییم  می
 حوزه مالی حمایت و تصویب با  که باشد  می 1060 به شماره 
 گردیـده  اجـرا  اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت

  .است
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