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Abstract 

Introduction: Boredom is one of the important causes of motivation decrease in medical 

students. Identifying the effective factors on it, is essential. Therefore, the purpose of this study 

was to investigate the state of boredom and its related factors among medical students of 

Islamic Azad University of Qom. 

Methods: This study was carried out on 173 students. After obtaining students' satisfaction 

and recording demographic data, boredom was measured in a questionnaire with 65 

questions in three domains: home, university, and community. T student and ANOVA tests 

were used to compare the data. 

Results: The results of our study showed that there is a meaningful relationship between the 

state of impatience and the university's factor, the factor of the house and the factor of the 

place of residence. (P < 0.05). On the other hand, in our study, it was found that there is no 

significant relationship between the state of impatience and social factor, gender factor, 

indigenous factor, marital status factor, occupational factor and physical activity factor (P > 

0.05). 

Conclusions: Considering the impatience relationship with the university's factor, the factor 

of the house and the factor of the place of residence, it is necessary to plan programs to 

educate and hold classes to increase the positive patterns in the three variables of the 

university's factor, the factor of the house and the factor of place of residence. 
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مقدمه

بی حوصلگی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجربۀ 

تکراری مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کسل کننده و مالل آور و بی 

قراری زیاد در شرایطی که رهایی از یکنواختی امکان پذیر نیست، 

. این پدیده عمدتا با فقدان توجه و تمرکز مشخص [1] تعریف میشود

و با عالیمی هم چون مشکل در حفظ توجه، بی توجهی،  [2] شودمی

عدم تمرکز، احساس یکنواختی ذهنی، مالل، فقدان عالقه، محزون 

بودن، خمیازه کشیدن، بی قراری، خواب آلودگی، تأخیر و تعلل، 

از لحاظ پدیدار شناسی با  [3]خستگی و کوفتگی توصیف شده است 

حالت های مشابهی چون بی عالقگی و بی تفاوتی، عدم لذت و افسردگی 

عواملی چون بی معنایی، بی هدفی و عدم مدیریت  .[4] مرتبط است

اد کننده بی حوصلگی اوقات فراغت در زندگی از مهم ترین عوامل ایج

دارد که حوصلگی بیان می( در تعریف بی2002. تادمن )[5] هستند

یک حالت نارضایتی است که به  محیطی که به طور نامناسبی چالش 

شود و معموال با یک محدویت ز و بی جذبه است، نسبت داده میبرانگی

 .[6] توجه همراه است

ی روانی است که عوارض متعددی به دنبال دارد. حوصلگی یک پدیدهبی

ای و تحصیلی، افزایش احتمال بروز اختالالت افت در عملکردهای حرفه

ی هدفروانی نظیر اضطراب و افسردگی، ناامیدی، احساس تنهایی و بی

صرف مواد مخدر از جمله تر افزایش خطر مدر زندگی و از همه مهم

. این پدیده که عمدتا [6]حوصلگی هستند ی بیپیامدهای منفی پدیده

هرچند به طور غیر رسمی  [1]شود با فقدان توجه و تمرکز مشخص می

 حوصلگی یعنی چه، اما به طور کلیتواند بگوید بی)عامیانه( هرکسی می

 یحوصلگی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجربهبی

-یآور و بکننده و ماللتکراری مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کسل
یست، پذیر ن)یکنواختی( امکانقراری زیاد در شرایطی که رهایی از ثبات 

حوصلگی در فرهنگ غرب، عریف بیترین ت. رایج[2]شود تعریف می

ت حوصلگی یک حالطورکلی بینداشتنِ کاری برای انجام دادن است. به

دهد، احساسی ناخوشایند است که در آن فرد به کاری که انجام می

 .تواند روی آن تمرکز کندای ندارد و نمیعالقه

 15/04/1397 تاریخ دریافت:

 11/06/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یحوصلگ یب

 اجتماع

 خانه

 دانشگاه

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 یرضرو یعوامل موثر بر آن امر ییبوده که شناسا یپزشک انیدر دانشجو زهیاز علل مهم کاهش انگ یحوصلگیب :مقدمه

انشگاه د یپزشک انیدانشجو نیو عوامل مرتبط با آن در ب یحوصلگ یب تیوضع یمطالعه بررس نیهدف از ا نیاست. بنابرا

 قم بود. یآزاد اسالم

دانشجو انجام گرفت پس  173متشکل از  ینمونه ا یبود که  بر رو یفیتوص-یمطالعه کاربرد کیپژوهش  نیا :کار روش

پرسشنامه فارمر و ساندربرگ، که  قیاز طر یحوصلگ یعامل ب ک،یو ثبت اطالعات دموگراف انیاز دانشجو تیاز اخذ رضا

 لیوتحل T student یشد. داده ها با استفاده از آزمونها دهیخانه، دانشگاه و اجتماع، سنج طهیبوده، در سه ح یسوال 65

 داده ها قرار گرفت. سهیو  مقا لیوتحل هیمورد تجز ANOVAطرفه  کی انسیوار

باط ارت یو عامل دانشگاه، عامل خانه و عامل محل زندگ یحوصلگ یب تیوضع نیمطالعه ما نشان داد که ب جینتا :هایافته

و عامل اجتماع،  یحوصلگ یب تیوضع نیدر مطالعه ما مشخص شد که ب نی(. هم چنP < 05/0وجود داشت ) یمعنا دار

وجود  یارتباط معنا دار یکیزیف تیتاهل، عامل شاغل بودن و عامل فعال تیبودن، عامل وضع یعامل بوم ت،یعامل جنس

 (.P > 05/0نداشته است )

 ییالزم است برنامه ها ،یبا عامل دانشگاه، عامل خانه و عامل محل زندگ یحوصلگ یبا توجه به ارتباط ب :گیرینتیجه

عامل دانشگاه، عامل خانه و  ریمثبت در سه متغ یالگوها شیدر جهت افزا ییکالسها یتا با آموزش و برگزار ردیصورت گ

 .شد انیدر دانشجو یحوصلگ یسبب کاهش نمره ب ،یعامل محل زندگ

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.09        مقاله پژوهشی 

اد دانشگاه آز یپزشک انیدانشجو نیو عوامل مرتبط با آن در ب یحوصلگ یب تیوضع یبررس

 قم یاسالم
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بر اساس مطالعات گذشته وضعیتهای مختلفی، به بروز بی حوصلگی 

بعضی از پیش بینی کننده های بی حوصلگی که در  .می شود  منجر

پیش بینی کننده های  :1 مطالعات مختلف تأیید شده، عبارت است از

تحصیلی )شامل محیط  تحصیلی نامناسب و رابطه خصمانه استادان و 

: پیش بینی کننده های روانی: مهمترین پیش بینی 2دانشجویان( 

بی معنایی و بی هدفی در زندگی است. کننده های روانی بی حوصلگی، 

: پیش کننده های شناختی؛ مشکل در حفظ توجه، مهارتهای 3

: پیش بینی کننده های شخصیتی شامل جهت گیری 4شناختی 

از سوی دیگر با اینکه عوامل متعددی  .[6]انگیزشی و جستجوی حسی 

در دانشگاه مؤثر است، یکی از مؤثرترین بر بی حوصلگی دانشجویان 

انگیزش تحصیلی با شاخصهای رفتاری،  .آنها انگیزش تحصیلی است

هیجانی و شناختی دانشجو مرتبط است که صرف فعالیتهای آموزشی 

انگیزش را می  .انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان است .می شود

ده آن تعریف توان نیروی محرك فعالیتهای انسان و عامل جهت دهن

صاحبنظران، انگیزش را به دو گروه اصلی، درونی و بیرونی  .[7] کرد

یت کننده های داخلی و عوامل انگیزشی درونی، تقو .تقسیم کرده اند

در حالی  .شخصی است که جذابیت الزم برای هر فعالیت ایجاد می کند

که عوامل انگیزش بیرونی به تقویت کننده های خارجی اطالق می شود 

 .که فرد تحت تأثیر آنها برای رسیدن به هدف مستقلی تالش می کند
ار ورددر خصوص دانشجویان، انگیزش تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخ

انگیزش تحصیلی به تمایل درونی فراگیر اطالق  میشود که  .است

موجب هدایت رفتار او به سوی یادگیری و پیشرفت تحصیلی می شود 

دانشجویان  .و تحت تأثیر هر دو عوامل درونی و بیرونی قرار می گیرد

با انگیزش تحصیلی تحرك الزم را برای به پایان رساندن موفق هر 

به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در تکلیف، رسیدن 

کار خود پیدا می کنند تا در نهایت بتوانند به موفقیت الزم در زمینه 

بارها دیده شده است که  .[2] یادگیری و پیشرفت تحصیلی دست یابند

دانشجویان از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار مشابه هم هستند 

وت این تفا .اما در پیشرفت تحصیلی تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند

نه تنها در یادگیری دروس تحصیلی که در سایر فعالیتهای غیرعلمی 

ده اند که برخی پژوهشگران اشاره کر [7] آنها نیز به چشم می خورد

. سرانجام مطالعات [9] بی حوصلگی نشانهای از انگیختگی ضعیف است

زیادی یکی از عناصر اصلی بی حوصلگی را کاری برای انجام دادن 

ین ا نداشتن) به طور واقعی یا ادراکی( میدانند. بنابراین میتوان گفت

یافته ها تأییدی برای عامل بی انگیزگی است و بی انگیزگی پیش بینی 

 .[5] کننده مهمی از بی حوصلگی است
، نداشتنِ کاری برای حوصلگی در فرهنگ غربترین تعریف بیرایج

حوصلگی یک حالت احساسی طورکلی بیانجام دادن است. به

 ای ندارددهد، عالقهناخوشایند است که در آن فرد به کاری که انجام می

ی همگانی است حوصلگی یک تجربهبی .تواند روی آن تمرکز کندو نمی

کنیم. ی ما در طول زندگی آن را تجربه میتقریبا همه .[11, 10]

 90تا  30دهد که ها نشان میآمده از نظرسنجیدستبرآوردهای به

را  حوصلگیشان بیریکایی، در مقاطعی از زندگیدرصدِ بزرگساالن آم

درصد  92تا  91کنند. این رقم در بین جوانان آمریکایی بین تجربه می

 نندکحوصلگی را تجربه میطورکلی مردان بیشتر از زنان بیاست. به

پایین و  ی مستقیمی میان تحصیالت بسیارهمچنین رابطه. [6]

ساز احساسات تواند زمینهحوصلگی میحوصلگی وجود دارد. بیبی

در  حوصلگی کهدیگری از قبیل تنهایی، خشم، غم و نگرانی باشد. بی

گیرد، به عنوان یک احساس ماللت، طیفی از متوسط تا شدید قرار می

معنایی، پوچی، کسالت و فقدان تمایل به ارتباط با محیط فعلی بی

حوصلگی همراه . رفتارهایی که اغلب با حالت بی[5] شودیتوصیف م

قراری است توجهی و بیهای بیاست شامل خمیازه کشیدن، نشانه

حوصلگی یک خصیصه یا زمینه برای بی حوصله . آمادگی برای بی[10]

تن ها و نداشحوصلگی در خیلی از موقعیتی بیشدن، گرایش به تجربه

حوصلگی . رفتارهای وابسته به بی[11] رغبت کافی در زندگی است

و  گیریای شامل غیبت کردن، مشکالت ایمنی با کار، کنارهخصیصه

حوصلگی عضی محققان، بی. [12]تمرد و سرکشی در محل کار است 

ه تا پایین و احساس نارضایتی کرا به عنوان حالتی از برانگیختگی نسب

نند کشود، تعریف میبه یک موقعیت تحریکی نامناسب نسبت داده می

 دارد که یک حالت نارضایتیحوصلگی بیان می. تادمن در تعریف بی[4]

است که به  محیطی که به طور نامناسبی چالش برانگیز و بی جذبه 

همراه است  توجه شود و معموال با یک محدویتاست، نسبت داده می

[6 ,13]. 

بعضی از تأثیرات فردی  فرهنگی بیانگر این است که احتماالً در جوامع 

صنعتی، تحصیلکرده و ثروتمند بی حوصلگی بیشتر بروز میکند به 

اما این . [14] نامیده میشود "بیماری سلطنتی  "گونهای که در اروپا 

این  .همه  گروه های ثروتمند، متوسط و فقیر بروز میکندپدیده در 

امکان میرود در جوامع سنتی و جمعی در مقایسه با جوامع فردگرا 

سبک زندگی کمتر مفرح و جذاب باشد؛ بنابراین بی حوصلگی نیز 

های متعددی مولفهدر مطالعات مختلف . [15] ممکن است زیاد باشد

ی، ی شناختها در حیطهاست که این مولفهحوصلگی مطرح شدهبرای بی

ی شناختی مولفه [4] بندی شدندعاطفی رفتاری و جسمانی دسته

توجهی، عدم تمرکز، احساس یکنواختی شامل مشکل در حفظ توجه، بی

های ی هیجانذهنی و سبک شناختی متحجر )خشک( و ... است. مولفه

چون مالل، فقدان عالقه، محزون عواطف( منفی شامل مواردی هم)

فتاری های رمولفه. [16, 13]پذیری و ... است بودن، افسردگی و تحریک

آلودگی و قراری، خوابشامل خمیازه کشیدن، کارهای تکراری، بی

ی جسمانی شامل خستگی و کوفتگی تاخیر و تعلل و ... است و مولفه

. علی رغم اینکه  امروزه شاهد افزایش روز افزون تکنولوژی [17] است

و پیشرفت علم هستیم و به طبع آن رفاه و راحتی را به ارمغان اورده 

 ی حوصلگیولی شاهد این هستیم که افراد دچار اضطراب، استرس و ب

و در واقع پیشرفت های امروزه بیشتر باعث نگرانی و کم  [4] هستند

حوصلگی شده است. اینکه چرا در گذشته افراد و خانواده ها بیشتر 

احساس صمیمیت داشتند سوالی است که روانشناسان در پی پاسخ به 

(. درك این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است 20آن می باشند )

چگونه می توان از پیشرفت های امروزه در جهت افزایش شادی و  که

لذا جهت رسیدن به این مقصود بر آن . [6] صبر و حوصله استفاده کرد

شدیم که عوامل مربوط به ایجاد بی حوصلگی، راه حل هایی جهت 

بتوانیم گامی موثر در این برطرف نمودن و ... را بررسی نموده تا شاید 

مسیر برداشته باشیم. در این راستا دانشجویان پزشکی را به این دلیل 

انتخاب نمودیم تا بسنجیم با توجه به دروس سنگین این دانشجویان از 

یک طرف و نیز اینکه قشر تحصیلکرده اجتماع تلقی می شوند،عامل بی 

ه ی جامعه باشند چحوصلگی به این قشر فرهیخته که می توانند الگو

تاثیری داشته و راه حل های رفع آن در صورت بروز چه می باشد. لذا 
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هدف از این پژوهش تعیین وضعیت بی حوصلگی وعوامل مرتبط با آن 

 در بین دانشجویان پزشکی بوده است.

 روش کار

این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر روش، توصیفی از 

 شود. نوع مطالعه توصیفی تحلیلیگی محسوب مینوع تحلیلی همبست

بوده است .در  1397تا خرداد  1396و دوره زمانی تحقیق از دی ماه 

نفر دانشجویان پزشکی  224رابطه با نمونه تحقیق، جامعه آماری 

 دانشگاه ازاد اسالمی قم بود که از طریق فرمول نمونه گیری

𝑁 =
(𝑍1−𝛼2)

2∅2

𝑑2
نفر به دست  173تعداد و به روش تصادفی ساده  

آمد. این تعداد نمونه به دست آمده با توجه با تعداد ورودی هر سال 

 20دانشگاه به تناسب بین آنها توزیع گردید. بدین صورت که از تعداد

نفر  33نفر انتخاب شدند، از بین تعداد  12، 1396دانشجوی ورودی 

فر و از بین ن 35، 94نفر ورودی  57نفر و از بین  20، 1395ورودی 

نفر و  37، تعداد 1392نفر ورودی  62نفر و از  22، 93نفر ورودی  34

نفر  39نفر و همچنین از بین  23، تعداد 1391نفر ورود  39از بین 

نفر جهت پاسخگویی  172نفر در مجموع  23، تعداد 1390ورودی سال 

به پرسشنامه انتخاب شدند. پرسشنامه در سنجش بی حوصلگی سه 

تا  1سوال میسنجد.عامل اول خانه بود )از سوال  65ا از طریق عامل ر

را در این مورد از پاسخگو  44تا  19( عامل دوم دانشگاه که از سوال 12

پرسشنامه را  65تا  45سوال پرسیده شد . عامل سوم اجتماع، از سوال 

شامل بود .پرسشنامه فارمر و ساندربرگ استاندارد بوده و روایی و پایایی 

انجام شد. روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا  آن

چه حد خصیصۀ مورد نظر را می سنجد در این تحقیق، جهت روایی، 

نفر از اساتید و صاحبنظران قرار دادیم و  15پرسشنامه ها را در اختیار 

پس از اخذ نظرات مذکور، اقدامات اصالحی در پرسشنامه ها، صورت 

 30رسشنامه، نهایی شد. برای سنجش پایانی پرسشنامه ابتدا گرفت و پ

پرسشنامه در جامعه آماری مورد نظر توزیع و گردید و پس از وارد 

ضریب پایایی )آلفای  SPSS کردن داده ها، با استفاده از نرم افزار

 92کرونباخ( محاسبه گردید الفای کرونباخ بدست امده از پرسشنامه 

ی هان، داده اـپایهنده روایی باالی آن بود. در درصد بوده که نشان د

و ازمون تحلیل واریانس  SPSSار فزم ارـنده از ستفاابا ه شدآوری جمع 

رد وـم 05/0داری ی ـسطح معنو  tو ازمون  ANOVAیک طرفه 

 گرفتند.ار ه تحلیل قرـتجزی

 یافته ها

درصد  53,2یافته ها نشان داد نمونه ی تحقیق برحسب جنسیت 

نفر( آنها زن هستند.از این تعداد   20درصد )46,2ر( مرد و حدود نف93)

نفر( آنها  21درصد )1/12نفر( مجرد و حدود 152درصد ) 22حدود

درصد غیر بومی  %6/74درصد بومی و  %4/25متاهل هستند. هم چنین 

های نمونه برحسب محل زندگی مشاهده شد می باشند. فراوانی داده

با فاصله اندکی از خوابگاه ها( مربوط به زندگی بیشترین میزان فراوانی)

درصد(  26نفر از افراد نمونه را شامل می شود ) 45با خانواده بوده که 

 42درصد ) 3/24نفر( در خوابگاه دولتی  44درصد ) 4/25همچنین 

نفر( در خانه اجاره ای با  22درصد ) 7/12نفر( در خوابگاه خصوصی 

نفر ( از دانشجویان در خانه های اجاره ای  15درصد ) 7/2دوستان و 

به تنهایی زندگی می کنند.در خصوص فراوانی داده ها بر حسب فعالیت 

درصد،فعالیت های  9/22های غیر درسی به ترتیب فعالیت های ورزشی 

درصد و سایر فعالیت  7/19درصد،فعالیت های هنری  3/24اجتماعی 

 باشند.درصد می  2/27های مختلف با 
یافته های پژوهش مربوط به میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر بی 

ارائه گردیده است. نتایج  1 جدولحوصلگی )خانه، دانشگاه،اجتماع ( در 

( که بین بی 2 جدولازمون میانگین دو جامعه مستقل نشان می دهد )

دانشگاه تفاوت معنی داری وجود دارد. )عوامل  حوصلگی و عامل

دانشگاهی شامل رفتار سختگیرانه اساتید، کالس های خشک،نحوه 

تدریس اساتید، رفتارهای همکالسی ها،رفتار کارمندان دانشگاه،وجود 

جشنواره های علمی و تفریحی،  محیط خسته کننده دانشگاه و ... باشد( 

وت معنی داری وجود ندارد. )عوامل بین بی حوصلگی و عامل اجتماع تفا

 بیکاری و بال موسیقی، مربوط به اجتماع شامل انجام کارهای تکراری،

تکلیفی، دعوا و پرخاشگری،شلوغی و سر و صدای محیط، کمبود 

بین بی حوصلگی و عامل خانه تفاوت معنی  .(.امکانات تفریحی و ... باشد

الدین، مشاجره یا جر داری وجود دارد. )عامل خانه شامل سختگیری و

و بحث والدین، نداشتن کاری برای انجام دادن و نداشتن وسیله ای 

برای سرگرمی، نحوه روابط با برادر و خواهر، توقعات زیاد والدین و ... 

می باشد.( بین بی حوصلگی و عامل جنسیت عامل بومی بودن وضعیت 

چهار مورد  در بینتاهل و شاغل بودن تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

اخر به بررسی برابری میانگین های متغیرها می پردازیم تا متوجه شویم 

که ایا مثال مجردها بی حوصله ترند یا متاهل ها جهت ازمون این موارد 

استفاده شد ابتدا ازمون لوین جهت برابری واریانس ها از ازمون تعقیبی 

رار می گیرد انجام می شود و سپس برابری میانگین ها مورد ازمون ق

تفاوت می باشد. در مورد مولفه اول جنسیت  3جدول نتایج به شرح 

میانگین دو جامعه معنی دار نبوده و تساوی میانگین دو جامعه رد نمی 

شود و به عبارتی عامل بی حوصلگی در بین زن و مرد تفاوت معنی 

تفاوت میانگین دو جامعه در مورد مولفه دوم بومی بودن  داری ندارد.

معنی دار نبوده و به عبارتی عامل بی حوصلگی در بین افراد بومی و 

در مورد مولفه سوم وضعیت تاهل  غیر بومی تفاوت معنی داری ندارد .

تفاوت میانگین دو جامعه معنی دار بوده و با توجه به حد باال و پایین 

ز ا گروه دوم )مجرد(که هر دو منفی می باشند در این صورت میانگین 

بزرگتر است. به عبارتی عامل بی حوصلگی در بین  گروه اول )متاهل(

در مورد مولفه چهارم افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر است. 

تفاوت میانگین دو جامعه معنی دار بوده و با توجه به حد شاغل بودن 

دوم  نگین گروهباال و پایین که هر دو منفی می باشند در این صورت میا

)دانشجو(از گروه اول )شاغل ها(بزرگتر است. به عبارتی عامل بی 

حوصلگی در بین افراد دانشجو نسبت به افراد شاغل بیشتر است. در 

 .بیان می شود 2جدول ادامه با توجه به 

بین وضعیت بی حوصلگی و عامل محل زندگی تفاوت معناداری وجود 

لذا جهت بررسی بیشتر به مقایسه میانگین عامل بی حوصلگی  دارد. 

در گروه های مختلف محل زندگی می پردازیم که نتایج نشان داد  

میانگین خانه اجاره ای به تنهایی و زندگی در خوابگاه دولتی همگن 

بوده و در یک دسته قرار می گیرد) به عبارتی بی حوصلگی در این گروه 

قیه عوامل)زندگی با خانواده،خوابگاه خصوصی،خانه بیشتر می باشد( و ب

بین  اجاره ای با دوستان (در دسته ای جداگانه ای قرار می گیرند.

وضعیت بی حوصلگی و عامل فعالیت فیزیکی تفاوت معنا داری وجود 

 با توجهندارد.)این عوامل عبارتند از فعالیت اجتماعی، ورزشی و هنری( 
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تغیر بی حوصلگی در بین افرادی که آزمون مربوطه مشخص شد مبه 

 ورزش می کنند کمتر می باشد.
 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش :1جدول 

 انحراف معیار میانگین جمع حداکثر حداقل عوامل

 0,342 2,62 453,11 3,22 1,67 عامل خانه

 0,335 3,02 514,59 3,22 2,09 عامل اجتماع

 0,297 3,02 534,04 3,20 2,60 عامل دانشگاه

 0,237 2,911 494,92 3,50 2,33 بی حوصلگی

 

 نتایج ازمون میانگین یک جامعه :2جدول 

 

 دو جامعهآزمون مقایسه میانگین  :3جدول 

 عامل مورد سنجش
آزمون لوین جهت برابری 

 واریانس ها
 جهت برابری میانگین ها t-testآزمون 

 F Sig. t df Sig 
اختالف 

 میانگین

خطای معیار 

 میانگین

تفاضل دو  %19فاصله اطمینان 

 گروه

 باال پایین        

          جنسیت
فرض برابری 

 واریانس
575/7 007/0 651/1 162 101/0 06005/0 03637/0 01175/0- 13126/0 

فرض عدم برابری 

 13339/0 -01329/0 03710/0 06005/0 102/0 259/140 619/1   واریانس

          بومی بودن
فرض برابری 

 واریانس
459/2 119/0 154/1 162 250/0 04916/0 04261/0 03496/0- 13329/0 

فرض عدم برابری 

 12644/0 -02211/0 03223/0 04916/0 209/0 592/79 266/1   واریانس

          وضعیت تاهل
فرض برابری 

 واریانس
254/2 005/0 421/1- 162 141/0 02123/0- 05526/0 19093/0- 02726/0 

فرض عدم برابری 

 -01240/0 -15127/0 03442/0 -02123/0 022/0 266/45 -373/2   واریانس

          شاغل بودن
برابری فرض 

 واریانس
293/6 009/0 

617/0- 162 532/0 06113/0- 09907/0 25671/0- 13445/0 

فرض عدم برابری 

 واریانس
  090/3-  513/150  002/0  06113/0- 01972/0  10021/0-  02204/0-  

بحث

نتایج مطالعه ما نشان داد که بین وضعیت بی حوصلگی و عامل دانشگاه، 

عامل خانه و عامل محل زندگی ارتباط معنا داری وجود دارد. هم چنین 

در مطالعه ما مشخص شده که بین وضعیت بی حوصلگی و عامل 

اجتماع، عامل جنسیت، عامل بومی بودن، عامل وضعیت تاهل، عامل 

الیت فیزیکی ارتباط معنا داری وجود ندارد. شاغل بودن و عامل فع

مقایسه عوامل پیش بینی کننده ی بی حوصلگی در دانشجویان 

 فرضیه t pآزمون  متغیر

 تایید P < 001/0 240/3 عامل دانشگاه

 عدم تایید P=  295/0 051/1 عامل اجتماع

 تایید P < 001/0 -64/14 عامل خانه

 عدم تایید P=  101/0 651/1 جنسیت

 عدم تایید P=  250/0 266/1 بومی بودن

 عدم تایید P=  242/0 154/1 وضعیت تاهل

 عدم تایید P=  532/0 321/0 شاغل بودن

 تایید P < 001/0 326/6 محل زندگی

 عدم تایید P=  532/0 321/1 فعالیت اجتماعی 
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( نوشته شده 1395) دانشگاههای علوم پزشکی و ازاد اسالمی اراك

توسط بهمن صالحی،شیرین مرادی و... نشان داد یکسری عوامل پیش 

ه،...( بر بینی کننده بی حوصلگی )عوامل خانه،اجتماع،دانشگا

دانشجویان تاثیر دارد.که در نهایت نشان داده است عامل دانشگاه 

باالترین میانگین را در بین جامعه اماری دارد و هم چنین هر سه عامل 

 .[12] به طور معنی داری بی حوصلگی دانشجویان را پیش بینی کرد

با یافته های مطالعه ما بود. در  وکه نتایج مطالعه مذکور کامال همس

مطالعه ما نیز مشخص شد که بین وضعیت بی حوصلگی و عامل 

 ط معنا داری وجود دارد.دانشگاه، عامل خانه و عامل محل زندگی ارتبا
نشان داده است که خستگی مانع  2014لیا دانیلز و همکارانش در سال 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود اهداف این مطالعه دو قسمت 

. ابتدا بررسی کرد استراتژی دانش آموزان را در مقابله با [19] است

خستگی با استفاده از رویکرد تحلیلی داده محور دوم، بررسی کرد 

ی مختلف مقابله با علل خاص از خستگی با استفاده چگونه پروفایل ها

از رویکرد تحلیلی داده محور شناسایی می شود. نتایج این یافته ها برای 

مربیان و دانش آموزان  نشان داد که هر چه سطح تحصیالت باالتر رود 

بنابراین با توجه  [19] اثر خستگی بر روی دانش اموزان بیشتر می باشد

د میشود که آموزش و به مطالعه ما و مطالعه مذکور اینطور برآور

برگزاری کالسهایی در جهت افزایش الگوهای مثبت در عامل تحصیالت، 

 میتواند سبب کاهش نمره بی حوصلگی در دانشجویان شود.

حوصلگی در این پژوهش عوامل های مهم بیکنندهبینییکی از پیش

های مرتبط در این عامل شامل سختگیری و گیر دادن خانه بود. شاخص

والدین، مشاجره یا جر و بحث والدین، نداشتن کاری برای انجام دادن 

-. در ادبیات مرتبط با بی[14]ای برای سرگرمی بود و نداشتن وسیله
تن حوصلگی نداشی بیکنندهحوصلگی یکی از مولفه های اصلی ایجاد

. در ارتباط با سختگیری والدین نیز [20]کاری برای انجام دادن است 

ی کنترل هبا نظری توان گفت که این یافته بنا به نقل اوکلیز کوزارینمی

اساس این نظریه . بر [21]و همکاران مطابقت دارد  هاگن رتقد

رفتارهای نامناسب جوانان با روابط خانوادگی مرتبط شده و بر اساس 

. [17]شود کارگیری اجبار )سختگیری( متفاوت میجایگاه والدین در به

حوصلگی واکنشی به کنترل بیرونی طبق دیدگاه کنترل اجتماعی، بی

-. این نوع بی[22]از قبیل تاثیرات والدین و دیگر بزرگساالن است 
دهد که نوجوان و یا جوان قادر نیست هایی رخ میحوصلگی در موقعیت

. به همین شکل نیز قادر نیست خود را از مستقل بودن را تجربه کند

های کنترل اجتماعی و بر طبق نظریه. [23]ها رها سازد این موقعیت

حوصلگی ممکن است از معیارهای ارتباطی که در فرهنگ مقاومت، بی

. در قیاس با کشورهای غربی، [24]رایج جوانان وجود دارد ناشی شود 

جوانان دختر در ایران به خاطر شرایط شرعی و فرهنگی اجتماعی 

و اجتماع  [25] نسبت به پسران آزادی عمل کمتری داشته اند

های بیشتری برای آنان قایل شده است، بنا بر این طبیعی سختگیری

حوصلگی آنان در خانه به مراتب بیشتر از محیط است که میزان بی

از آنجایی که نیمی از اما در مطالعه ما  ؛[26] بیرون و مدرسه باشد.

جمعیت مورد مطالعه ما دختر بودند با این حال تفاوتی در بی حوصلگی 

 در بین دو جنس دیده نشد. 

هم چنین نتایج نشان بین وضعیت بی حوصلگی و عامل مرتبط با  

وضعیت تاهل، شاغل بودن  و فعالیت فیزیکی دانشجویان ارتباطی وجود 

تحقیقی  2010ت و همکارانش در سال ندارد. در این راستا،  اوریک ن

ارائه کردند که اثر عوامل  مختلف  را روی عامل خستگی مورد ازمایش 

درصد زن و  51از دانشجویان ) 976. جامعه اماری ما [25] قرار دادند

بقیه مرد( انجام پذیرفت سپس سه گروه متفاوت از طریق تحلیل عاملی 

شناسایی شد . بین این سه گروه فراوانی تجربه بی حوصلگی را بررسی 

م سوم روی تمایز این سه گروه متمرکز می شوند) فراوانی نمودند در گا

بی حوصلگی، دستاوردها ی دانشگاهی و دیگر جنبه های 

شناختی،انگیزشی انها (. نتایج نشان می دهد هر چه الگوهای ذهنی 

مثبت تری نسبت به این عوامل وجود داشته باشد عامل بی حوصلگی 

این در حالی است که در مطالعه ما مشخص  .[11] کمتر تجربه می شود

شد که الگوهای ذهنی مثبت ریشه در وضعیت تاهل، عامل شاغل بودن 

و عامل فعالیت فیزیکی ندارد. چرا که این عوامل ارتباطی با بیحوصلگی 

اد نداشتند. بنابراین از آنجایی که عامل بی حوصلگی ریشه در عامل افر

دانشگاه، عامل خانه و عامل محل زندگی دارد، باید به دنبال الگوهای 

مثبت در این سه متغیرباشیم تا سبب کاهش بیحوصلگی در دانشجویان 

 .[19] شویم

 نتیجه گیری

حوصلگی در تعامالت اجتماعی، بزهکاری به طور کلی با توجه نقش بی

دانشجویان، پیشرفت تحصیلی، اعتیاد و نقش کلیدی آن در جوانان و 

شناختی، الزم است ضمن شناخت عوامل موثر بر آن اختالالت روان

حوصلگی در نوجوانان اجرا کنیم. هایی به منظور پیشگیری از بیبرنامه

در این بین با توجه به ارتباط بی حوصلگی با عامل دانشگاه، عامل خانه 

و عدم ارتباط آن با عامل اجتماع، عامل جنسیت،  و عامل محل زندگی

عامل بومی بودن، عامل وضعیت تاهل، عامل شاغل بودن و عامل فعالیت 

فیزیکی الزم است برنامه هایی صورت دهیم تا با آموزش و برگزاری 

کالسهایی در جهت افزایش الگوهای مثبت در سه متغیر عامل دانشگاه، 

سبب کاهش نمره بی حوصلگی در  عامل خانه و عامل محل زندگی،

دانشجویان بشویم. از جمله این برنامه های آموزشی آموزش به اساتید 

در جهت استفاده از روشهای عملی، روشهای متفاوت تدریس از جمله 

آموزش در مکانهای دیگر غیر از دانشگاه به صورت اردو، و آموزش به 

وانان و افزایش والدین در خصوص کاهش فشارهای خود در خانه بر ج

 تفریح بیشتر در خانه سبب کاهش بی حوصلگی دانشجویان شویم.

 محدودیت ها

ها در امان ی حاضر نیز به نوبه خود از یکسری محدودیتدر مطالعه

 توان به زیاد بودن تعداد سئواالت نبوده ایم . از جمله می

 ها اشاره کرد که گاهی باعث خستگی و عدم جواب درستنامه پرسش

شد؛ هم چنین پیدا کردن منابع بروز و نوین که در جهت دانشجویان می

 تدوین این پایان نامه مورد نیاز بوده است

 پیشنهادات

بررسی منظم عالئم و نشانه های مثبت و غربالگری دانشجویان جهت  -1

شناسایی سریع و به موقع افراد در معرض بی حوصلگی شدید و ارایه 

 .خدمات مشاوره

برگزاری جلسات و ارائه اطالعات به اساتید و خانواده ها جهت معرفی  -2

 بیحوصلگی دانشجویان و متغیرهای کاهش دهنده ریسک بیحوصلگی
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ارایه حمایت های اجتماعی و اقتصادی الزم از مراکز آموزشی در  -3

جهت ایجاد محیطی نشاط آور برای دانشجویان در جهت کاهش بی 

 .حوصلگی در جوانان

ا توجه به تعداد اندك مطالعات انجام شده، انجام مطالعات مشابه ب -4

 با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد می شود

انجام مطالعه ایی مروری و سیستماتیک در راستای اهداف مطالعه  -5

 حاضر

انجام مطالعه ایی مداخله ایی در خصوص تغییر شرایطهای  -6

 دانشجویان دانشگاهی و خانوادگی و تاثیر آن بر بیحوصلگی

 سپاسگزاری

از همکاری مسئولین دانشگاه علوم پزشکی قم و تمامی دانشجویانی که 

 در این پژوهش شرکت کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

 منابع مالی /تعارض منافع 

اً پژوهش حاضر صرف و تعارض منافعی بین نویسندگان مقاله وجود ندارد.

 هیه شده است.با هزینه های شخصی نویسندگان ت
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