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 چکيده 
تکراری مثل کار روزانه یا برخورد با  ۀحوصلگی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجرببی زمینه:

آور و بی قراری زیاد در شرایطی که رهایی از یکنواختی امکان پذیر نیست، تعریف ه و ماللافراد کسل کنند

شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان می

بودند  1931-30دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی  ۀایرانی انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر کلی

حوصلگی فارمر و آمادگی برای بی ۀنفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنام 022که تعداد 

ها با ها را تکمیل کردند و برگرداندند. دادهها بصورت داوطلبانه پرسشنامهساندبرگ پاسخ دادند. همه آزمودنی

نتایج ساختار عاملی پژوهش حاضر حاکی از  ها:یافتهشد.  تحلیل LISRELو  SPSS 19 استفاده از نرم افزار

سؤال و تحریک  11ای که تحریک درونی به گونه تحریک درونی و تحریک بیرونی بود، وجود دو عامل

عوامل متفاوتی را برای سبب  نظرانصاحب بحث و نتیجه گیری:سؤال را به خود اختصاص داد.  12بیرونی 

به دلیل ارتباط  .توان آنها را متأثر از عوامل شخصیتی یا ذهنی دانستاند که میدهحوصلگی معرفی کرشناسی بی

ها، و دانشگاه های پژوهش حاضر به آموزش و پرورشکرد تحصیلی، استفاده از یافتهحوصلگی با عملبی

 پزشکان و پژوهشگران توصیه می شود.شناسان، مشاوران و روانروان
 

 .حوصلگی، دانشجویان ایرانیی، آمادگی برای بیساختار عامل واژگان کليدی:

 

                                                 
 شناسی، دانشگاه تبریزاستاد گروه روان -1

  yazdan_movahedi@yahoo.com مسئول(نویسنده ) دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز -0



 
 39 زمستان، سال پنجم، 81فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره                               2  

 مه دمق

الینی مورد توجه های اخیر به خصوص در حیطه ب، موضوعی است که در سال1حوصلگیبی

حوصلگی اظهار تواند در مورد بیهای معمولی هر کسی میگرچه در محاوره قرار گرفته است.

الت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجربه حوصلگی به عنوان یک حاما به طور کلی بینظر کند، 

آور و بی قراری زیاد در شرایطی تکراری مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کسل کننده و مالل

به نقل از  ،1393 9شود )زاکرمن،امکان پذیر نیست، تعریف می 0که رهایی از ثبات )یکنواختی(

گیرد، به از متوسط تا شدید قرار می حوصلگی که در طیفی(. بی1333، 5و وودانویچ 0وات

و فقدان تمایل به ارتباط با  3کسل سازی 8پوچی، 9بی معنایی، 6عنوان یک احساس ماللت،

حوصلگی همراه است شامل: شود. رفتارهایی که اغلب با حالت بیمحیط فعلی توصیف می

و  10، فارمر11، الکتین12قراری است )ساندبرگتوجهی، و بیهای بیخمیازه کشیدن، نشانه

حوصلگی امر شایعی است. منابع از سال کنند که بی(. شواهد تجربی پیشنهاد می1388 ،19ساد

حوصلگی دانشجویان مبتال به بی 52/2تا  18/2اعالم می کنند که در همه جا  1382تا  1362

حوصله یک خصیصه یا زمینه برای بی 15حوصلگی(. آمادگی برای بی10،1386هستند )کالپ

و نداشتن رغبت کافی در زندگی  هاحوصلگی در خیلی از موقعیتبی گرایش به تجربهشدن، 

                                                 
1. boredom 

2. constancy 

3. Zukerman 

4. Watt 

5. Vodanovich 

6. tedium 

7. meaninglessness 

8. emptiness 

9. wearisomeness 

10. Sundberg 

11. Laktin 

12. Farmer 

13. Soud 

14. klapp 

15. Boredom Proneness 



 
 3                           ...حوصلگیساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی

 

ای شامل: غیبت کردن، مشکالت ایمنی با کار، حوصلگی خصیصهاست. رفتارهای وابسته به بی

 (. 1388گیری و تمرد و سرکشی در محل کار است )ساندبرگ و همکاران، کناره

حوصلگی حوصلگی به آن اشاره شده، آمادگی برای بیبیهایی که در ادبیات از جنبهیکی

های فردی در احتمال بروز آن در موقعیت ای( و تأکید برتأثیر تفاوتحوصلگی خصیصه)بی

-حوصلگی در ابتدا به عنوان یک ساخت تک رغم آنکه بی(. علی0226، 1خاص است )نیل

 شودچندبعدی در نظرگرفته می سازی شده بود، اما اکنون به عنوان یک مفهومبعدی مفهوم

حوصلگی پنج عامل متمایز اند که در بی( مدعی شده1332) 0. وودانویچ و کاس(0226نیل، )

 -0 ؛شودکه به بر انگیختگی و تنوع در محیط اطالق می ،تحریک بیرونی -1وجود دارد: 

بازتابی  ،پاسخ مؤثر -9 ؛عالقگی و مشکل درحفظ توجه استتوصیفی از بی ،تحریک درونی

که به تحمل وقت و  ،ادراک زمان -0 ؛حوصلگیهای هیجانی نامناسب به بیاست از پاسخ

شود. همچنین ممکن است مربوط به افرادی باشد که گذرد اطالق میاینکه زمان به کندی می

قراری و احساس بی ،عامل اجبار -5 ؛)وقت خالی( زیادی دارند 9معتقدند اوقات پرنشده

 گیرد.ا در یک موقعیت محدود اندازه میحوصلگی ربی

حل چهار عاملی را مطرح کردند که به طور قابل  ( یک راه1336و همکاران ) 0اما گوردن

( متفاوت بودند. این چهار عامل عبارت بودند از: 1332ای از عوامل وودانویچ و کاس)مالحظه

 .8ی قراری در مهار، و ب9، فقدان خالقیت6ناتوانی در خودتنظیمی 5نیازهای نامشخص

 

                                                 
1. Neil 

2. Kass 

3 Unfilled-time 

4. Gordon & et.al 

5. Needs a Buzz 

6. inability to self  regulate 

7. Lack of creativity 

8. restlessness in restraint 
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است که عموماً بین دو تا پنج عامل با  ( در یک مقاله مروری بیان کرده0229وودانویچ )

طور نسبتاً ثابتی در ه شود اما دو عامل که باستخراج می 1حوصلگیاستفاده از مقیاس آمادگی بی

 تحریک بیرونی و تحریک درونی است. این فرض توسط هر تحلیل عاملی تکرار شده

( با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی )دو عامل تحریک بیرونی وتحریک 0225وودانویچ )

حوصلگی را فقط به عنوان تحریک ( نیز بی0226گونه معتبری تأیید شد. بررسی نیل )درونی( به

 است.  بیرونی و درونی ارزیابی کرده

متشکل از عوامل و  حوصلگی، ساختار آن راهای بیها و مدلآنچه مسلم است، نظریه

)فارمر و ساندبرگ،  ها گاهی به عوامل درونی و شخصیتیدانند. این مؤلفههای مختلفی میمؤلفه

( وگاهی نیز به شرایط اجتماعی و 0229، 0؛ ملتون و شالن برگ0229؛ وودانویچ، 1386

، 9، فیشر6، آلن5؛ وگنر1331، 0به نقل از الرسن وریچاردز، 1396، 9های فرهنگی )اوریلزمینه

 شوند. ( مرتبط می0228؛  12و کینگ 3، لمبارد8چیکوب وید

های واقعی برای تحریک، رسد فرهنگ به واسطه تضاد بین انتظارات و فرصتبه نظر می

ها و تمایالت خود مختار فردی برای رفتار های فرهنگی و حد و مرزها با تالشتضاد بین نقش

فرهنگی بیانگر آن است که -. بعضی از اثرات فردیحوصلگی مؤثر باشد مناسب بر احساس بی

طوری کند، بهحوصلگی بیشتر بروز میدر جوامع صنعتی، تحصیل کرده و ثروتمند بی احتماالً

های ثروتمند، شود. اما این پدیده در همه گروهنامیده می« 11بیماری سلطنتی»که در اروپا 

                                                 
1. boredom Proneness Scale 

2. Melton & Schulenberg 

3 Averill 

4. Larson& Richard 

5. Wegner 

6. Alan 

7. Flisher 

8. Chikobved 

9. Lambard 

10. King 

11. Royal disease 
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در مقایسه با جوامع  1جوامع سنتی و جمعی رود درکند. این امکان میمتوسط و فقیر بروز می

حوصلگی نیز ممکن است باال سبک زندگی کمتر مفرح و جذاب باشد، بنابراین بی 0فردگرا

در یک مقاله مروری باعنوان  ( نیز0228) 9(. شیلک1388باشد )ساندبرگ و همکاران، 

گیرد نه از ات میحوصلگی از محرومیت نشکند که بیحوصلگی در روستاهای مصر بیان میبی

 5انگیزیبینی، برانگیختگی و شگفترغم آرامش، ریتم یکنواخت و قابل پیش. علی 0اشباع

حوصلگی باال باشد نفسه یکنواخت و در نتیجه بی پایین باعث شده که زندگی روستایی فی

 (.0228)شیلک، 

نسجم از ها استنباط یک ساختار عاملی واحد و مها و تناقضگونه تفاوتوجود این

های ای برای مداخلهرو، امکان تدوین برنامه حوصلگی را با دشواری مواجه ساخته و از اینبی

شناختی، آموزشی و مانند آن را، مشکل ساخته است. با توجه به تفاوتها و در برخی مواقع روان

ز شرایط ویژه متأثر بودن آن احوصلگی، بهبی ۀدهنده سازهای موجود در عوامل تشکیلتناقض

توان این مسأله را مطرح کرد که با در نظر گرفتن های فرهنگی و اجتماعی میو زمینه

های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و خانوادگی در دانشجویان ایرانی، ساختار عاملی مقیاس تفاوت

ای  موجود حوصلگی در این افراد چگونه است و تا چه اندازه با ساختارهآمادگی برای بی

 ؟  ی یا تفاوت داردهمخوان

لذا، ضروری است که این مفهوم در چارچوب مفاهیم فرهنگی بررسی و در قالب مفهومی 

هیای محیطیی و   تواند ارتباط مفیدی بیین ویژگیی  انگیزش و هیجان گنجانده شود. این مفهوم می

که حوصلگی و مطالعات اندکی ای شخصی برقرار کند. با توجه به عوارض زیاد بیعوامل زمینه

بر روی دانشجویان در دنیا صورت گرفته است انجام این مطالعه می تواند نتایج ارزشمند نظیری  

                                                 
1. collective 

2. individualism 

3. Schielke 

4. saturation 

5. surprises 
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دست دهید و بیه عنیوان ییک مفهیوم جدیید در       ه و درک بهتر و معتبری از این پدیده در ایران ب

شناسی بالینی در ایران زمینه سیاز پیژوهش هیای متعیددی گیردد. بیا       علوم شناختی و روان ۀحیط

تیوان از تیأثیر آن بیر برخیی رفتارهیای      هیای مقابلیه بیا آن میی    این مفهوم و شیناخت راه  شناخت

هیای روانیی   نابهنجار دانشجویان نظیر گرایش به مصرف مواد مخیدر، تیرک تحصییل و اخیتالل    

 های مناسبی جهت کاهش آنها ارایه داد.آگاه شد و راه
 

 روش

 1931-30تبریز در سال تحصیلی ه ی دانشجویان دانشگاجامعه آماری پژوهش حاضر کلیه

نفر بود که مقدار نمونه  022شامل اساس جدول کرجی و مورگان بربودند. نمونه مورد مطالعه 

ای (  به روش تصادفی چند مرحله1982مناسب برای تحلیل عاملی است )به نقل از هومن، 

هشت دانشکده انتخاب های دانشگاه تبریز ابتدا از بین دانشکدهبدین صورت که انتخاب شدند. 

نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطالعات مورد نیاز از طریق  52شده و از هر دانشکده نیز 

های بی نام در اختیار دانشجویان قرار داده شد و از آنان خواسته شد که با توجه به پرسشنامه

مه درج نمایند. اهمیت اهداف تحقیق، اطالعات خواسته شده را با دقت و صداقت در پرسشنا

شرکت در پژوهش برای دانشجویان اختیاری بوده و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنان 

به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و تنها به صورت گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد 

 گرفت.
 

 پژوهشابزار 
 BPS  ( مقياس آمادگي برای بي حوصلگي1

( دارای دو فرم است: فرم یکم 1386حوصلگی )فارمر و ساندبرگ، یمقیاس آمادگی برای ب

خیر است و فرم اصالح شده آن که پاسخ دهی به آن  -که پاسخ دهی به آن به صورت بلی

( انجام 9( تا کامالً موافقم )1ای از کامالً مخالفم )براساس یک طیف لیکرت هفت گزینه
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ای اعتبار است. نوع هفت گزینه 08نمره برابر با  و حداقل 136شود. حداکثر نمره برابر با می

( میزان همسانی 1386فارمر و ساندبرگ )خیر( دارد. -ای آن )بلیبیشتری نسبت به نوع دو گزینه

؛ 1338، 1؛ بالنت و پیچیل1332و سایر پژوهشگران )احمد،  93/2درونی مقیاس را برابر با 

ت آوردند. ضریب اعتبار مقیاس نیز از طریق دسه ب 99/2تا  90/2(. بین 1338، 0گاناواکرمی

رگ، گزارش شده است )فارمر و ساندب 31/2تا  93/2هفته بین  9تا  1بازآزمایی در فاصله زمانی 

(. همچنین در تعدادی مطالعه 1388، 9گی بونسی وکارتر؛ مک1338؛ گانا واکرمی، 1386

؛ 0212، 5نقل از وات و هرجیس به، 0222، 0گزارش شده است )هاریس 80/2تا  93/2دیگر بین 

؛ وودانویچ، 1338و وودانویچ،  9؛ سب1331و وودانویچ،  6؛ مک لود1332وودانویچ و کاس، 

 (.1339، 12؛ ونیک و ودوناهیود1331، 3وگیلبراید 8ورنر
 

 هایافته

های پژوهش حاضر از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تحلیل داده

 ده شد.استفا
 

 تحليل عاملي اکتشافي

ک و فیدل )به نقل از هومن، اکتشافی نخست بر اساس نظر تاباچینبرای انجام تحلیل عاملی 

ها مورد بررسی قرار گرفت، تا معین شود که آیا همبستگی آنها به گویه( همبستگی بین 1982

                                                 
1. Blunt &Pychyl 

2. Cana &Akrami 

3. McGiboncey& Carter 

4. Harris 

5. Harjess 

6 Mcloed 

7. Seib 

8. verne 

9. Gilbride 

10. Wink & Donahue 
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داد که حداقل تعداد ها نشان گویهرسد یا نه؟ از این رو بررسی همبستگی های بین می 92/2

هستند. همچنین برای در نظر  92/2ها دارای همبستگی مساوی یا بزرگتر از گویهقابل توجهی از 

سؤال باقی نماند که نتایج ارائه شده  9گرفتن مالک رد نیز دقت شد تا برای هر عامل کمتر از 

 سؤال ندارد.  9نیز نشان داد که هیچ عاملی کمتر از 

و آزمون  )OMK(ون کفایت نمونه برداری کیسر، می یر و الکین در گام بعدی آزم

 62/2است، که از مقدار  86/2برابر با  OMKکرویت بارتلت مورد محاسبه قرار گرفت. مقدار 

های زیربنایی و بنیادی قابل تقلیل باالتر است. بنابراین، سؤاالت پرسشنامه به تعدادی از عامل

 21/2( که در سطح خطای کوچکتر از 10/0133بارتلت ) است. همچنین نتیجه آزمون کرویت

ها، ماتریس همانی و واحد نیست. دهد که ماتریس همبستگی بین گویهمعنادار است نشان می

های داخلی هر عامل، همبستگی باالیی وجود دارد و از سوی دیگر، یعنی از یک سو بین گویه

 چ گونه همبستگی معنی داری وجود ندارد. های عامل دیگر هیهای یک عامل با گویهبین گویه

اساس روش تحلیل عاملی مذکور، ساختار عاملی پرسشنامه برهای مبتنی بر نتایج آزمون

دست آمد. با ههای اصلی با استفاده از چرخش واریماکس باکتشافی و به دو روش تحلیل مؤلفه

)به نقل از هومن،  1336ک، اچیناساس توصیه تابابتدا بردست آمده، ه های باین توضیح که داده

اساس روش چرخش مایل )ابلیکو( مورد تحلیل قرار گرفت و چون همبستگی بین ( بر1982

 اساس چرخش واریماکس دنبال شد.بود لذا روش تحلیل عاملی بر 9/2 ها کمتر ازعامل

 مورد 0های اصلی در های به عمل آمده نشان داد که ارزش ویژه مربوط به مؤلفهتحلیل

ها، مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد تبیینی و باالتر از یک است که هر یک از عامل

 درج شده است. 1درصد تراکمی واریانس آنها در جدول شماره 
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 استخراج شده پرسشنامه آمادگي برای بي حوصلگي هایلام. مقادیر ویژه ع1 جدول

 

 عامل

ده درصدواریانس تبیین ش مقدار ویژه

ملتوسط هرعا  

میدرصدتبیینی تراک   

اخآلفای کرونب  

قبل 

 چرخش

قبل  بعدچرخش

 چرخش

قبل  بعدچرخش

 چرخش

 بعدچرخش

1 51/6  10/5  90/95  16/09  90/95  16/09  86/2  

0 60/1  81/0  31/8  06/19  69/00  69/00  80/2  

 

عامل کلی با ارزش ویژه  0های پرسشنامه در دهد که گویهنشان می 1مندرجات جدول 

 کنند.درصد از واریانس کلی را تبیین می 69/00اند و روی هم رفته بارگذاری شده 1از  بزرگتر

کند ای )اسکری( نیز مشخص میصخره بیاید های استخراج شده در نموداراز طرفی، عامل

های پرسشنامه در دو عامل دارای مقدار ویژه بزرگتر از یک هستند. همچنین، بار که گویه

 نمایش داده شده است: 0ها پس از چرخش در جدول شماره ویهعاملی هر یک از گ
 

 مربوط پس از چرخش واریماکس هایعاملها در بار عاملي هر یک از گویه .2جدول 

   08         05        00         01       10          10          5           0          9          0          1            1گویه های عامل

 95/2     60/2     58/2    68/2     92/2      69/2     59/2      91/2    66/2     53/2    96/2         بار عاملی              

          06      00           09       13          16        15          19        11          9          6           0گویه های عامل

    50/2   92/2       91/2     56/2      50/2     51/2     59/2     53/2     63/2    61/2        بار عاملی              

 

گویه در عامل دوم  12گویه در عامل یک و  11دهد که نشان می 0مندرجات جدول 

گویه  01گویه تحلیل شده،  08هم رفته از هستند و روی  02/2دارای بارهای عاملی بزرگتر از 

گویه باقی مانده به صورت  9اند و شدهدر دو عامل با مقادیر ویژه بزرگتر از یک بارگذاری 

داشته باشند و  02/2ای نتوانستند بر روی این دو عامل استخراج شده بار عاملی باالتر از خوشه

در نظر گرفته شده بود لذا سؤاالت باقی  5یز لذا از تحلیل خارج شدند. و از آنجا که مالک رد ن

ای تشکیل دهند تا بتوانند تحت پوشش یک عامل جداگانه در گویه 5 ۀتوانستند خوشمانده نمی



 
 39 زمستان، سال پنجم، 81فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره                               01  

ها، ها مورد استفاده قرار گیرند. از سویی منطبق با پیشینه پژوهشی موجود و محتوای گویهتحلیل

اند دو عامل ( بیان داشته1338) انا و اکرمیگو ؛(1332)های استخراج شده با آنچه احمد عامل

 دهند. بی احساسی و بی توجهی یا تحریک درونی و تحریک بیرونی را پوشش می

های حائز بار عاملی معنادار، نسبت به پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج گویه

ن راستا، از روش تحلیل عاملی ها و ابزار اندازه گیری اقدام گردید. در ایبررسی روایی گویه

 08های پرسشنامه آمادگی برای بی حوصلگی، تأییدی استفاده شد. در این روش ابتدا کل گویه

به فرایند  (گویه 08ها )گویه مورد تحلیل قرار گرفت و از آنجا که با وارد کردن کل گویه

ل عاملی اکتشافی، گویه حاصل از تحلی 01های برازش، مطلوب نبودند؛ لذا تحلیل، شاخص

ها مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس، تحلیل مبنای بررسی روایی پرسشنامه و در تحلیل

گیری )تحلیل عاملی تأییدی( عاملی تأییدی در دو مرحله به انجام رسید: ابتدا الگوهای اندازه

الگوی تابع  سپس برازش ،ها معین شودمورد بررسی قرار گرفت تا روایی پرسشنامه و گویه

ه شدساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحلیل ها در جداول و نمودارهای ذیل ارائه 

 است. 
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 گانه تحریک دروني 11های ضرایب استاندارد، واریانس خطا، و ضریب تبيين گویه .1شکل 

 

 

 تحریک بيروني گانه 11های ضرایب استاندارد، واریانس خطا، و ضریب تبيين گویه .2شکل 
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های مربوط به هر عامل با ضریب استاندارد )بتای( مربوط ها یا گویهها پرسشدر این شکل

مشخص شده است. فلشی که از بیرون وارد هر گویه شده است دو عدد را نشان می دهد که 

ر ضریب تبیین ه ۀمقدار واریانس خطا و عدد پایین فلش بیان کنند ۀعدد باالی فلش نشان دهند

 گویه از پرسشنامه است.

این ارگرفت. درهای نیکویی برازش مورد محاسبه قرها، شاخصمنطبق با برون داده

، ریشه استاندارد (IIFG)نیکویی برازش تعدیل شده  (،IFG)بررسی، شاخص نیکویی برازش 

و  (RMSMI)، ریشه خطای میانگین مجذورات (RMR)شده میانگین مجذورات باقی مانده 

، خی دو و نسبت خی دو به درجه آزادی و سطح معنی داری (IFG) رازندگی تطبیقیشاخص ب

 درج شده است. 9ها در جدولآن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این شاخص
 

 های نيکویي برازش مقياس آمادگي برای بي حوصلگيخالصه شاخص .3 دولج

درجه  مجذورخی شاخص

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری

RMR 
 

RMSEA 

 
GFI 

 
AGFI 

 
CFI 

 
/dp2X 

 5 35/2 36/2 39/2 29/2 29/2 221/2 182 85/350 اندازه

 

گیری متغیرهای نهفته مورد تأیید قرار دهد که الگوهای اندازهنشان می 9مندرجات جدول 

های مربوط به ها برازش دارد. به عبارتی، آمارهگرفته است که الگوی تابع ساختاری با داده

ها برازش مطلوب و خوبی دارد. دهد که الگوی نظری با دادهنیکویی برازش الگو نشان می

دار بودن آماره خی دو که میزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و برآورد شده را اندازه معنی

 دهد.گیرد، برازش الگو با داده ها را نشان میمی
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 روایي سازه

ها ی روایی سازه پرسشنامه از ضرایب همبستگی بین زیر مقیاسعالوه براین، برای بررس

 درج شده است: 0نحریک بیرونی( استفاده شد. نتایج در جدول  -)تحریک درونی
 

 ها )عوامل( با یکدیگر و نمره کلهمبستگي هر یک از زیر مقياس .4جدول 
 عامل تحریک درونی تحریک بیرونی کل

 تحریک درونی 1  

 یک بیرونیتحر **00/2 1 

 کل **56/2 **59/2 1

21/2P< 

 

ها در سطح متوسط با یکدیگر همبستگی معنادار مقیاسدهد که زیرنشان می 0نتایج جدول 

های این آزمون، یک سازه را اندازه گیری این است که تمام زیرمقیاس ۀدارند که نشان دهند

 مبستگی معنی دار در سطحها با کل پرسشنامه هکنند و عالوه بر آن هر یک از عاملمی

21/2P<  است. 56/2و  59/2دارند که حداقل و حداکثر آن 
 

 بحث و نتيجه گيری

تحلیل  حوصلگی بود. نتایجهدف پژوهش حاضر تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی

عاملی تأییدی در مطالعه حاضر حاکی از استخراج دو عامل با عنوان تحریک درونی و تحریک 

حوصلگی به عنوان انعکاسی از فقدان تحریک بیرونی تفسیر نی بود. در تحریک بیرونی بیبیرو

های آن شامل: اغلب گویه را به خود اختصاص داده بود، برخی از گویه 12شود، عاملی که می

دانم چطور وقتم را پرکنم، بیشتر ها نمیام، بعضی وقتکنم دچار حواس پرتی شدهاحساس می

شوم و... . این باید انجام دهم تکراری هستند، درانجام تکالیفم زیاد دچار اشتباه میکارهایی که 

های عاملی تحقیقات گذشته به آن اشاره شده است که دربیشتر تحلیلهایی جمله عاملعامل از 
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است. عامل دیگر تحریک درونی به عنوان توانایی فرد برای ایجاد تحریک درونی مناسب 

گویه بود، برخی از 11شود. این عامل شامل ا سرگرم کردن خود( تفسیر می)حفظ عالقمندی ی

 ۀکنم دربارخیلی ازمواقع وقتی که درحال انجام کاری هستم احساس می ؛های آن شاملگویه

رسد زمان کنم، به نظرمیمی هایم تمرکزتوانم به راحتی روی فعالیتسایر چیزها نگرانم، نمی

 کنم.احساس سردرگمی می گذرد، اغلبهمیشه کند می

؛ 1332، 1است )احمد توسط محققین مختلف انجام گرفته BPSمطالعات تحلیلی عامل 

( یک راه حل دو 1332(. احمد )1339، 0؛ وودانویچ، وات، وپیوتروسکی8813گانا واکرمی، 

 150وبی توجهی( با استفاده از اطالعات جمع آوری شده روی یک نمونه  9عاملی )بی احساس

 092فری از دانشجویان گزارش کرد. گانا واکرمی با استفاده از فرم فرانسوی روی یک نمونه ن

از وجود دو عامل )تحریک بیرونی ودرونی( بدست  یافراد مسن شواهد نفری دانشجویان و

 آوردند.

 نفری از دانشجویان در 985روی یک نمونه  راBPS  ( مقیاس1332وودانویچ وکاس )

: دست آوردند این پنج عامله ج عامل بشواهدی مبنی بر وجود حداقل پن د، وآمریکا اجرا کردن

بودند.  نامگذاری شده 0اجبار تحریک بیرونی، تحریک درونی، پاسخ مؤثر، ادراک زمان و

یی را روی دانشجویان آمریکا BPS( ساختار عاملی 1339وودانویچ، وات وپیوتروسکی )

دست آوردند. به لحاظ مفهومی شبیه ه ل هشت عاملی بیک راه ح اجرا کردند و تبار آفریقایی

کنندگان  بود که روی شرکتشده راه حل پنج عاملی بود،که توسط وات و وودانویچ گزارش 

اضافی که به عنوان زیرمجموعه دو زیرمقیاس اصلی تحریک  هایعامل. سفید پوست اجرا شد

)خالقیت(،  ان، تحریک درونیبه اسامی ادراک زم مالحظه شدند و بیرونیتحریک  و درونی

                                                 
1. Ahmed 

2. Piotrowski 

3. apathy 

4. constrian 
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تحریک  ( و0تحریک درونی )حفظ توجه 1)یکنواختی( اجبار، عاطفه، تحمل تحریک بیرونی

 بیرونی )چالش( نام گذاری شدند.

( یک تحلیل عاملی تأییدی را روی پنج عاملی که توسط 1336همکاران ) گوردن و

 فری از دانشجویان ون 905( گزارش شده بود، روی یک نمونه 1332وودانویچ وکاس )

یک تأیید جزیی برای این راه حل پنج عاملی بدست  کارمندان استرالیایی اجرا کردند و

به ترتیب مشابه با عامل  هاعامل( از 9نیاز نامشخص و تنظیمی پاییندو عامل )عامل خود .آوردند

هم  0هار: بی قراری در می وودانویچ وکاس بودند. عامل سومتحریک درون تحریک بیرونی و

همکاران پیداشده  دیگری که توسط گوردن و هاعاملمعادل عامل اجبار وودانویچ وکاس بود. 

این نویسندگان شواهدی برای وجود  .توجهیبی بود عبارت بودند از: فقدان خالقیت و

 پاسخ مؤثر پیدا نکردند. های ادراک زمان وزیرمقیاس

 زیر امتیاز مطالعات مربوط ارزیابیعاملی از 5حل راجع به راهد شواه سرانجام

در دامنه را ها زیر مقیاسامتیاز  (1339) نک و دوناهیویقابل دسترسی است. و  BPSهامقیاس

که ضریب آلفا برای ( دریافت0222) هاریس ،کردندگزارش 91/2تا 51/2 متنوعی از

؛ (0212هرجیس، )به نقل از وات و  قراردارد 68/2تا 55/2ای بیندامنه ها درزیرمقیاس

 تا 53/2 بین ها راضریب همسانی درونی زیرمقیاس (1332) درحالیکه وودانویچ وکاس

 گزارش کردند.99/2

اند. وجود دوتاپنج عامل تأکیدکرده تاحدود زیادی بر BPS شواهد تحلیل عاملی از

 نظراست. یک گروه به  عامل بوده بیشترین میزان توافق بطور چشمگیری ازمطالعات روی دو

(. این 0229)وودانویچ،  کندمنعکس می رسد که سطوح پایین ادراک تحریکات محیطی رامی

( 1338) وسیله گانا و اکرمیه که بشود استنباطتواند استنباط شود از عوامل تحریک بیرونی می

                                                 
1. Patience 

2. Attention maintenance 

3. Need A Buzz 

4. restless in rwstrain 
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احساسی  بی بود و ( نامگذاری شده1336) نامشخص که توسط گوردن نیاز پیداشده بود، بعد

)یاعدم توانایی( برای ایجاد  توانایی ( بیان شده بود. گروه دیگر1332) احمد که توسط

گردآوری  تواندبرای این مسئله می شواهد .دهدنشان می های جذاب برای خودشان رافعالیت

و  (1332)وودانویچ وکاس ،(1388) اکرمی تحریک درونی که توسط گانا و یهاعامل از شود

 بود، مقوله خودتنظیمی که بوسیله گودون وهمکاران شده ( پیدا1339) همکاران وودانویچ و

 (.0229)وودانویچ،  بود ( کشف شده1332) توجهی که توسط احمدبی و (1336)

شده برای مقایسه  مطالعات منتشر عامل، نتایج تحلیل عاملی در این دو سوی وجود آن

نظرگرفتن  در ها باکه پژوهشت این اس مشکل هستند. یک دلیل برای این فقدان مقایسه پذیری

 -)صحیح اینسخه دوگزینه ن ازااند. برای مثال بعضی محققانجام شده یمتعدد متغیرهای مهم و

(، درحالی که دیگران از نسخه اصالح 1338؛ گانا واکرمی، 1332اند )احمد،غلط(استفاده کرده

؛ وودانویچ، کاس، 1336ران، دون وهمکار)برای مثال؛ گو اندکرده ای استفادههفت گزینه ۀشد

مطالعات به  یبعض یک عامل در ه دری)میزان( برای شامل شدن یک گو 1کمترین معیار (.1332

 بود 02/2 بعضی مطالعات در ( و1336، وگوردن 1332،)احمد بود %92اختصاصی طور

 بودند استفاده کرده 0چرخش واریماکس (، برخی پژوهشگران از1332)وودانویچ وکاس، 

)گانا  است، 9( که یک چرخش متمایل1332، ؛ کاس و ووانویچ1336،ردن وهمکاران)گو

 (.1332، بیان کرده بودند )احمد ( یا نتایج چرخش نداده شده را1338 ،واکرمی

متفاوت بودند.برای مثال نتایج تحلیل عاملی محاسبه  فرهنگ نیز ها به لحاظ حجم ونمونه

نفر،  092)تعداد فرانسوی ،(1332نفر؛ احمد،  150)تعداد های کاناداییوی نمونهر بود بر شده

های آمریکایی، (1332؛ گوردن وهمکاران، 950)تعداد استرالیایی ،(1338گانا واکرمی، 

ت الهای آفریقایی تبار از ایآمریکایی ( و1332نفر؛ وودانویچ وکاس،  985)تعداد سفیدپوست

                                                 
1. critrion 

2. varimax 

3. oblique 
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برای  ، ومتفاوت هارغم اینکه نمونه علی (.1339همکاران،  نفر؛ وودانویچ و 021)تعداد،  متحده

های گوناگون پیچیده است، این نمونه عاملی از ساختار اهداف تعمیم پذیری مفید هستند، تفسیر

 اندنشان دادهBPS  نژادی نمرات متفاوتی در هایی که به لحاظ فرهنگی وبه ویژه پژوهش

(. به لحاظ تکنیکی، به پیشنهاد نانالی 1332، کاس؛ وودانویچ و 1388، و همکاران )ساندبرگ

بود که به  ( اعتماد بیشتر به مطالعات تحلیل عاملی خواهد0229؛ به نقل از وودانویچ، 1389)

زیرا این نتایج  نفر( 082)تعداد نفرانتخاب شده باشد 12حداقل BPS  ال(ؤ)س هیازای هرگو

 حاصل شانس نخواهد بود.

های مختلف، اجرایی، علمی و مانند آن است. یتبدون تردید هر پژوهش دارای محدود

حوصلگی یک ها در امان نبوده است. موضوع بیحاضر نیز از این گونه محدودیت ۀمطالع

ای در خصوص آن انجام نشده است و در نتیجه موضوعی است که در ایران تاکنون مطالعه

سنجش آن بسیار محدود  حوصلگی وجود ندارد. همچنین ابزارهاینظری قوی برای بی ۀپشتوان

عدم توافق  مخصوصاٌ تنها یک مقیاس معتبر برای سنجش آن وجود دارد. این محدودیت و و

سنجش و اندازه گیری آن را دشوار ساخته  ،ن بر سرتعریف جامع و قابل قبول از آنامحقق

 است.

دد حوصلگی همچنین پیامدهای متعبا توجه به عدم انجام پژوهش در ایران در خصوص بی

انجام پژوهش به منظور تعیین ساختار ،تواند زمینه ساز پژوهش متعددی باشد. بنابراینآن می

تواند به درک بهتراین پدیده در حوصلگی در بزرگساالن و سایر اقشار جامعه میعاملی بی

 جامعه ایران کمک کند.

 حوصلگی پیامدهای متعددی مثل افتکه بیدر مطالعات مختلف اشاره شده است

تحصیلی، افسردگی وسوء مصرف را به دنبال دارد. بررسی ارتباط این پدیده در دانشجویان و 

تواند در پیشگیری و درک این مشکالت ارتباط آن با سوء مصرف مواد و افت تحصیلی می

 کمک کند.
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