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  حوصلگی سنجی نسخه فارسی مقیاس چندبعدي حالت بیهاي روانویژگی

)PV-MSBS( در مادران داراي فرزند مبتال به اختالل طیف اوتیسم  

  

  2، امیر قمرانی1علیرضا محسنی اژیه
  

  13/9/95 پذیرش مقاله:   2/9/95 دریافت اصالحیه از نویسنده:   3/7/95 مقاله به نویسنده جهت اصالح: ارسال   9/3/95 دریافت مقاله:

  چکیده

 فرزند مبتال به يدارا. مادران به دنبال دارد يه عوارض متعددکاست  شناختیروان دهیپد یک یحوصلگیب زمینه و هدف:

 به این پدیده را دارند. يابتال احتمال، در شرایطی هستند که هاي خاص کودكبه خاطر ویژگی ASD)( اختالل طیف اوتیسم

 هايیژگیوبررسی  هدف بااولین گام جهت درمان، ضرورت دارد. پژوهش حاضر  عنوانبهبنابراین، سنجش این متغیر 

جام ان ASDفرزند مبتال به  ي) در مادران داراMSBS-PV( حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق ی نسخه فارسیسنجروان

  گرفت.

. جامعه یرفتانجام پذ شهر اصفهاندر  1394بود که در سال  یاعتبارسنجی و مطالعه حاضر از نوع مقطعها: مواد و روش

که به روش  ندبود نفر 150پژوهش، شامل  هايد. نمونهدر شهر اصفهان بو ASDفرزند مبتال به  يدارامادران پژوهش،  يآمار

ها با نمره کل و نمره یاز همبستگ، MSBS-PVیی محتوا ییروا ید. پس از بررسدر دسترس انتخاب شدن یريگنمونه

 قرار گرفت. استفاده موردی اکتشاف یعامل یلتحل یاس،مق یساختار عامل یینتع ياستفاده شد. برا هامقیاسخرده یهمبستگ

 آلفاي یباز ضر ،MSBS-PVیِ درون یسانهم یینتع يبود. برا ASDفرزند با و بدون  يمادران دارا یسهاز نوع مقا یمالک ییروا

  استفاده شد. ییآزمابازروش از  یاییپا یینکرونباخ و برابر تع

برآورد  93/0برابر با  )CVI(شاخص روایی محتوایی و  1و  8/0برابر با  )CVR( نسبت روایی محتوایی حداقل و حداکثرها: یافته

داري داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان یمعنا یکدیگر همبستگی مثبت و ها بمقیاسخردهبا نمره کل و ها گویه همه. یدگرد

 یانگینم ینب ین،همچن کند.از واریانس مقیاس را تبیین می %72/67 مجموع درشده که یلتشکعامل  5داد که مقیاس از 

MSBS-PV فرزند با و بدون  يدر دو گروه مادران داراASD 001/0( وجود داشت داريیتفاوت معنP.( کرونباخ  آلفاي یبضر

  .یدمحاسبه گرد 71/0برابر با آزمایی باز ضریب و 92/0نامه برابر با کل پرسش يبرا

و پژوهشی، در  ینیبال يعنوان ابزاربه تواندیبرخوردار است و م یقابل قبول یاییو پا ییاز روا، MSBS-PVگیري: نتیجه

  قرار گیرد. استفاده مورددارند،  سروکاری با بیماران نوعبهو سایر افرادي که  ، مراقبانASDفرزند مبتال به  يداراي هاخانواده

  ، اصفهانMSBS-PV ،حوصلگی، روایی، پایایییب، ASDفرزند مبتال به  يدارامادران  هاي کلیدي:واژه

  

  

  دانشگاه اصفهان، ایران ي خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،شناسی کودکان با نیازهاگروه آموزشی روان ارشد یکارشناس -1

  استادیار گروه آموزشی روانشناسی کودکان با نیازهاي خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران -2

   armohseni@edu.ui.ac :الکترونیکی ، پست031-36683107: دورنگار ،031-37932566 :تلفن    
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  مقدمه

، مفهومی است که تاکنون در )Boredom(حوصلگی بی

ار گرفته است. هاي مختلفی از افراد مورد بررسی قرگروه

نوعی تحت شدند که بهها افرادي را شامل میاین گروه

شروع مطالعه  نقطهشرایط دشوار و یکنواخت قرار داشتند. 

با  1926در سال  Davies مقالهحوصلگی با در مورد بی

تأثیرات جسمی و روانی یکنواختی در دنیاي مدرن «عنوان 

رسودگی، ، معتقد است که فDaviesآغاز شد.  »و صنعتی

انجام کارهاي تکراري، افسردگی و وسواس عملی موجب 

در  Todman ].1شود [فرد می حوصلگی درایجاد بی

 یتینارضا حالت کیکه  داردیم انیب یحوصلگیب فیتعر

 و یزبرانگچالش ینامناسبطور به هک یطیمح به هک است

 و Watt]. 2شود [یم داده نسبت است، جذبهیب

Vodanovich کیعنوان به یحوصلگیین باورند که ببر ا 

 ارک مانند يرارکت ربۀتج نوع هر با يناسازگار ایتنفر  حالت

 يقراریب و آورمالل و نندهکسلک افراد با برخورد ایروزانه 

 ست،ین یرپذامکان یکنواختیاز  ییرها هک یطیشرا در ادیز

دهد یمنتایج مطالعات مختلف نشان  .]3[شود یم فیتعر

حوصلگی پیامدهاي مختلف دیگري مانند کاهش یبکه 

]، تنهایی، عدم 5]، اضطراب و افسردگی [4ی [عملکرد شغل

]، مشکالت خوردن 6تعامل اجتماعی و عملکرد ذهنی [

] 9یلی [تحص یشرفتپ]، 8]، عدم معناداري در زندگی [7[

  ] به همراه دارد.10[ استفاده از مواد مخدرو 

 به تواندیم یمختلف طیشرا ،شدهانجام مطالعات اساس بر

 ییمعنایب ،نیبین ا در]. 11شود [ منجر یحوصلگیب بروز

 یروان کنندهبینییشپ ینترمهم یزندگ در هدفییب و

از طریق  Bargdill]. 12رود [یم شمار به حوصلگییب

حوصله هستند، پی شان بییزندگمصاحبه با افرادي که در 

 براي کلیدي برد که مشکالت هیجانی یک عنصر

تعادلی به دنبال حوصلگی در زندگی است. این بیبی

ي شخصی خود هاطرحیاها و رؤی افراد از اهداف، پوشچشم

فرزند  يمادران دارا]. در این میان، 13شود [یمایجاد 

 Autism Spectrum(مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

Disorder; ASDقرار دارند که  یطیمح یط) در چنان شرا

به نسبت آنها  د.ندار حوصلگییب یجادا يبرا ییباال یتفظر

 یو آموزش یمراقبت یفوظا یشترینب ،خانواده ياعضا یگرد

 یالتها و تمابه خواستهآنها  ینچنهم. دارند را به عهده

اند و ناکام مانده يفرزند عاد یکداشتن  نهیزمخود در 

 .]14[ باشندیروزافزون کودکشان م هايیتشاهد محدود

 یرگذارتأث حوصلگییب یدو تشد یجادموارد همه بر ا ینا

اهداف  منظوربهبنابراین ارزیابی آن در این گروه هستند؛ 

  پژوهشی و درمانی از ضرورت بیشتري برخوردار است.

ی طراحهاي مختلفی یاسمقحوصلگی یبیري گاندازهبراي 

توان به مقیاس حساسیت به یمآنها  جمله ازاست که  شده

]، Boredom Susceptibility Scale( ]15(حوصلگی یب

]، Job Boredom Scale( ]16(حوصلگی شغلی یبمقیاس 

 Boredom Coping(حوصلگی یب بانامه مقابله پرسش

Scale( ]17[ ، حوصلگی یبآمادگی براي)Boredom 

Proneness Scale( ]18[ ، حوصلگی در اوقات یبمقیاس

]، مقیاس Leisure Boredom Scale( ]19(فراغت 

 Free Time Boredom(ي بیکاري هازمانحوصلگی در یب

Scale (]20 حوصلگی جنسی یب] و مقیاس)Sexual 

Boredom Scale( ]21[  اشاره کرد. برخی از این

کنند و یمیري گاندازه یطورکلبهحوصلگی را یبها، یاسمق

ي هازمانحوصلگی در یبمانند مقیاس  آنهابرخی از 

حوصلگی را در یبحوصلگی جنسی، یبي و مقیاس بیکار

یکی از جدیدترین  کنند.یمیري گاندازهیک بافت ویژه 
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هاي اخیر در این زمینه طراحی و هایی که در سالیاسمق

 حوصلگییبشده است، مقیاس چندبعدي حالت  نیتدو

)Multidimensional State Boredom Scale: MSBS( 

و همکاران در سال  Fahlmanاین مقیاس توسط  است.

طراحی شد که اولین و تنها مقیاس کامل  2011

حوصلگی است. این فرم گیري چندبعدي حالت بیاندازه

و داراي پنج بعد یکنواختی عبارت دارد  29

)Disengagement ،(باال انگیختگی )High Arousal ،(

توجهی بی)، Low Arousal(پایین  انگیختگی

)Inattention (مان ز درك و)Time Perception ( است

زمانی کمی از طراحی این مدت اینکه وجود با]. 22[

گران بسیاري در تحقیقات خود گذرد، پژوهشمقیاس می

حوصلگی این مقیاس براي سنجش چندبعدي بیاز 

ه در ایران کبه این]. با توجه 23-26[ انداستفاده کرده

نظر  همچنین و ترجمه نشده بود MSBSتاکنون مقیاس 

به کاربرد وسیع این مقیاس در مطالعات قبلی و نقش مهم 

 با، پژوهش حاضر شناسی روانیحوصلگی در آسیببی

 یاسمق ی نسخه فارسیسنجروان هايیژگیوبررسی  هدف

) در مادران MSBS-PV( حوصلگییحالت ب يچندبعد

  انجام گرفت. ASD مبتال بهفرزند  يدارا

  هامواد و روش

از نوع  مقطعی طالعهپژوهش حاضر یک م

در  1394که در سال  است استانداردسازي و اعتبارسنجی

 MSBSمقیاس  اصلینسخه  شهر اصفهان انجام گرفت.

سازي المللی بومیطبق دستورالعمل پروتکل بین

 International Quality)هاي کیفیت زندگی نامهپرسش

Of Life Assessment; IQOLA) بررسی قرار گرفت مورد 

ه به دو زبان ک یرانیترتیب؛ ابتدا دو مترجم ااین. به]27[

امل داشتند، دو ترجمه جداگانه کتسلط  یسیو انگل یفارس

به عمل  یبه زبان فارس MSBSمقیاس  یسیاز نسخه انگل

اي با حضور ). سپس در جلسهForward Translate( آوردند

 100مترجمان، از آنها خواسته شد که روي یک مقیاس 

ترجمه امتیاز دهند. امتیاز صفر  يدشوار به ايدرجه

ار ینشانگر ترجمه بس 100نشانگر ترجمه آسان و امتیاز 

ه از دو ترجمه فوق با یاول ینسخه فارس کی ل است.کمش

تم توسط ین ترجمه موجود از هر آیدر نظر گرفتن بهتر

ق به دست آمد. در مرحله بعد دو ین تحقین ایمحقق

 یهنامه اولپرسش ياز محتواکه  مترجم زبان انگلیسی

را مجدداً به زبان  شدههیته یی، نسخه نهادنداشت آگاهی

 از ). پسBackward Translate( ترجمه کردند یسیانگل

حاصل  یسیبا نسخه انگل یاصل یسیمرحله، نسخه انگل ینا

لحاظ وضوح ترجمه،  از گریکدیبا ن یاز ترجمه متخصص

و  یرانیفرهنگ ا با ، مطابقتیعدم استفاده از لغات تخصص

 یابیمورد ارز یم موجود در نسخه اصلیتغییر مفاه عدم

نهایت، نسخه نهایی مقیاس پس از ویرایش  قرار گرفت. در

ادبی توسط یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و 

  ادبیات فارسی، تهیه گردید.

 Content(نسبت روایی محتوایی  جهت بررسی

Validity Ratio; CVR که نفر  10نظران (آراء صاحب)، به

شناسی علمی گروه روان ئتیهنفر از اعضاي  5شامل 

نفر از  4کودکان با نیازهاي خاص در دانشگاه اصفهان، 

شناسی دانشگاه اصفهان و یک دانشجویان دکتري روان

) رجوع هاي داراي فرزند مبتال به معلولیتدرمانگر خانواده

با توجه به مرتبط  دش شد. بدین ترتیب از آنها خواسته

و مناسب بودن  حوصلگیمبناي نظري بیبودن هر سؤال با 

صورت یکی از سؤال را بهضرورت وجود هر ها، گویه

ضروري نیست ولی . 2«، »ضرورتی ندارد. 1«هاي گزینه
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بندي کنند. بر این درجه »ضروري است. 3« و »مفید است

 اسبهمح بر اساس فرمول زیر سؤالبراي هر  CVR ،اساس

 »ضروري«تعداد متخصصانی است که به گزینه  neشد (

  ).استتعداد کل متخصصان  Nاست پاسخ دادند و 

  

، شاخص روایی CVRسپس با استفاده از میانگین 

کل ) Content Validity Index; CVI( محتوایی

 يدر مرحله آخر، برا .]28[گیري شد اندازه نامهپرسش

اول  كاستفاده شد. مال كمال دواز  انتخاب حجم نمونه

 ؛بود یقحجم نمونه بر اساس نوع روش تحق یزانشامل م

 يهاشده است که در پژوهش مشخصراستا  یندر ا

نفر ضرورت دارد  100به حجم حداقل  يانمونه یفی،توص

نفر  100ها حجم نمونه مطلوب آزمون یابی]. در هنجار29[

انتخاب حجم  يبرادوم  ك]. مال30[ باشدیم یشترب یا

نمونه در پژوهش حاضر استناد به حجم نمونه در 

در  یاسمق یاییو پا ییمشابه در خصوص روا يهاپژوهش

و  Fahlman اساس پژوهش ینبود. بر ا کشورخارج از 

و همکاران  Liuنفر و  75با حجم نمونه  ]22[همکاران 

. با مورد توجه قرار گرفت نفر 172با حجم نمونه  ]26[

به این موضوع، در پژوهش حاضر با حداکثر امکان،  توجه

نفر، شامل  150این نفر انتخاب شد.  150حجم نمونه 

که  داشتند ASDمادرانی بودند که فرزند مبتال به 

ی بخشتواناز بین مراکز آموزشی و  در دسترس صورتبه

در  ASDاوتیسم در شهر اصفهان انتخاب شدند. تشخیص 

شده  پزشک تأییدروان توسطبالً فرزندان این مادران، ق

یک اختالل عصبی رشدي پیچیده است که با  ASD. بود

معیارهایی نظیر نقص در ارتباط اجتماعی و رفتارها، عالیق 

سرانجام ]. 31شود [هاي کلیشه شناخته مییتفعالو 

آنها  نفر قرار گرفت و از 150ها در اختیار این نامهپرسش

 صورتبهشرایط خود،  درخواست شد که با توجه به

معیارهاي ورود به دهی به سؤاالت پاسخ دهند. خودگزارش

، ASDداراي فرزند مبتال به  مطالعه عبارت بودند از مادران

 هاي روانی شدید ویماريببه  ابتالداشتن سواد کافی، عدم 

تمایل به همکاري در مطالعه. در ضمن معیارهاي خروج از 

عدم تمایل به  ناقص وطور هنامه بتکمیل پرسش ،مطالعه

ف هدا بتدپژوهش، ا ینا ياجرا يابر .بود شرکت در مطالعه

براي آنها  ح و رضایتشر مادران يابر تحقیق ياجراز ا

 کنندگانشرکتها جلب شد و به والدین شرکت در ارزیابی

و نام آنها،  شدهاستخراجاطمینان داده شد که اطالعات 

پس مشخصات هر یک از باشد. سمیصورت محرمانه به

صورت انفرادي بهآنها  و ارزیابی از شد ها ثبتآزمودنی

قات، مالحظات یه مراحل انجام تحقیلکدر  انجام گرفت.

ه کرش شدند یدر مطالعه پذ يت شد. افرادیرعا یاخالق

ها و ت در مطالعه را داشتند. ارزیابیکل به شریعالقه و تما

فرد  يبرا يرگونه ضررفاقد ه و مصاحبه مربوطه ساده بوده

کنندگان در شرکت ياي براگونه مخارج و هزینهبود و هیچ

و مصاحبه،  یابیکه در خالل جلسه ارز؛ درصورتیتبرنداش

به عمل  ینداشت، ممانعت يارکادامه هم يبرا یلیفرد تما

 )MSBS( حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق آمد.نمی

 منظوربه و همکاران و Fahlmanتوسط  2011در سال 

است. این فرم  شدهی طراححوصلگی گیري حالت بیاندازه

، 2هاي و داراي پنج بعد یکنواختی (گویهعبارت دارد  29

باال  )، انگیختگی28و  24، 22، 19، 17، 13، 10، 9، 7

پایین  انگیختگی )،27و  21، 14، 12، 5هاي (گویه

، 8 ،4هاي توجهی (گویهبی )،23و  20، 16، 3هاي (گویه

و  18، 11، 6، 1هاي زمان (گویه درك ) و29و  25، 15

گذاري، به هر سؤال امتیازاتی براي نمره) است. 26
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)، 1کامالً مخالفم (« يادرجههفتصورت طیف لیکرت به

)، نسبتاً 4)، احساسی ندارم (3)، نسبتاً مخالفم (2مخالفم (

 اختصاص)» 7) و کامالً موافقم (6)، موافقم (5موافقم (

توسط  شدهکسبشده است. مجموع امتیازات  داده

اند را حوصلگی روانی که متحمل شدهها، میزان بیآزمودنی

نشان  203تا  29صورت تخمینی با دامنه نمراتی بین به

 دهندهنشاننامه دهد که کسب نمره باال در این پرسشمی

 ایندهنده است. حوصلگی روانی بیشتر در پاسخبی

 بر 2011 سال در همکاران و Fahlman سطتو نامهپرسش

 با مرد) نفر 12( %14 و زن) نفر 63( %84 که نفر 75 روي

 ضریب نتایج که شد انجام سال بودند، 2/21 سن میانگین

 و 96/0 نامهپرسش براي کرونباخ آلفاي ضریب با پایایی

باال  انگیختگی ،95/0 یکنواختی هايآزمون خرده براي

 درك و 85/0 توجهیبی ،85/0ین پای انگیختگی ،86/0

  .]22آمد [ دست به 58/0 زمان

 AMOSو  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده

تحلیل آمارهاي  منظورصورت گرفت. به 22نسخه 

توصیفی، از فراوانی و درصد استفاده شد. براي بررسی 

ی از نظرخواه، پس از MSBS-PVروایی محتوایی 

از طریق بررسی نسبت روایی  ان،و متخصص نظرانصاحب

انجام  )CVI(و شاخص روایی محتوایی  )CVR(محتوایی 

بررسی تحلیل مواد مقیاس که نوعی روایی  منظوربهگرفت. 

ي هر سؤال با نمره هانمرهشود، از همبستگی یممحسوب 

 بررسی ها استفاده شد. برايمقیاسکل و همبستگی خرده

 بررسی، تحت مقیاس ملیعا ساختار تعیین و سازه روایی

 به) Exploratory factor analysis(اکتشافی  عاملی تحلیل

 Principal Componentاصلی ( هايمؤلفه تحلیل روش

Analysis( واریمکس  چرخش با)Varimax rotation( 

ویژه  هايارزش داراي عوامل تحلیل این در. شد انجام

)Eigenvalues (در اصلی هايعامل عنوانبه 1 از بیشتر 

 Confirmatory(ییدي أتحلیل عاملی ت .شد گرفته نظر

factor analysis(  نیز جهت بررسی برازش مقیاس به کار

گرفته شد. جهت تحلیل آماري در بررسی روایی مالکی، از 

 ASD) مادران داراي فرزند 1هاي نوع مقایسه گروه

)50=n بدون 2) و (ASD )50=n از آزمون تحلیل ،(

 Multivariate analysis of(ندمتغیره واریانس چ

variance: MANOVA(  استفاده شد. الزم به ذکر است

از نظر سن، مقطع  ASDکه مادران داراي فرزند بدون 

تحصیلی و جنسیت فرزند با گروه مادران داراي فرزند 

) شدند. همسانی درونی matchهمتاسازي ( ،ASDمبتال به 

 وهیشباخ و پایایی به ضریب آلفاي کرون محاسبه وهیشبه 

ی قرار گرفت. بررس مورددو هفته)  فاصله بازآزمایی (با

  در نظر گرفته شد. 05/0ها، داري در آزمونسطح معنی

  نتایج

افراد  یناز بکه  بود نفر 150نمونه پژوهش شامل 

 44 داراي دیپلم یا زیر دیپلم،) %62نفر ( 93کننده، شرکت

) در %6/8نفر ( 13 و ی) در مقطع کارشناس%3/29نفر (

بودند.  یلمشغول به تحص کارشناسی ارشد و دکتريمقطع 

نفر  87 ،سال 30تا  25 از) %30نفر ( 30نظر سن،  از

سال  40تا  36نفر از  23 ،سال 35تا  31 از) 6/58%(

سن داشتند.  )%6/6( سال 45تا  41نفر از  10و  )3/15%(

 12/31 ± 78/3 افراد نمونه یسن یانگین و انحراف معیارم

 ییمحتوا یینسبت روا یحاصل از بررس یجنتا بود.سال 

)CVR( ییمحتوا یی) و شاخص رواCVI 1)، در جدول 

، حداقل و حداکثر 1بر اساس نتایج جدول  شده است. ارائه

CVR  باشد. بر اساس جدول الواشه یم 1و  8/0برابر با

)Lawshe(  متخصص،  10براي ارزیابیCVR  باالتر از
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برآورد  91/0نیز برابر با  CVI. ]32[ورد نیاز است م 62/0

 قبولقابلحداقل مقدار  گردید که مقدار قابل قبولی است.

CVI  نتایج حاصل از همبستگی ]. 33است [ 70/0برابر با

ها ها با نمره کل مقیاس، بیانگر آن است که همه گویهگویه

جدول داري با نمره کل دارند (یمعنهمبستگی مثبت و 

1(.  
  

در مادران داراي فرزند  )MSBS-PV( حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق ینسخه فارس CVIو  CVRها، همبستگی با نمره کل، گویه - 1جدول 

  1394در شهر اصفهان در سال  ASDمبتال به 
  

ره
ما

ش
  

  هاگویه
همبستگی با 

  نمره کل
CVR 

  1  50/0  گذرد.یمزمان کُندتر از حد معمول   1

  1  59/0 .امشده گرفتار يکنم در موقعیت دشواریمساس من اح  2

  1  73/0 دهم.یمی تمرکزم را از دست راحتبهمن   3

  1  70/0  من تنها هستم.  4

  8/0  75/0  کننده است.یکتحربراي من  زیچهمهرسد در حال حاضر یمبه نظر   5

  1  66/0  تر بگذرد.یعسرکنم زمان یممن آرزو   6

  1  71/0  تکراري و معمولی است. زیچهمهبه نظر من   7

  1  84/0  من ناراحت و غمگین هستم.  8

  8/0  67/0  ارزش است.یبمجبور به انجام کارهایی هستم که براي من   9

  8/0  71/0  .امشدهحوصله کنم که بییماحساس   10

  1  77/0  .شودیمسپري  يکندبهزمان   11

  8/0  49/0  هستم. مزاجیدمدممعمول  ازحدشیبمن   12

  1  70/0  هستم. و نامطمئنخواهم در آینده انجام دهم دودل یممن در مورد کارهایی که   13

  1  81/0  کنم.یمقراري یبتابی و یبمن احساس   14

  1  79/0  کنم.یممن احساس پوچی   15

  1  73/0  .برایم مشکل است که توجهم را متمرکز کنم  16

  8/0  70/0  .جذاب و جالب نیست چیزي براي منیچهاما  ،انجام دهم بخشلذتو  کنندهسرگرمخواهم یک کار یم  17

  1  72/0  گذرد.یم يکندبهزمان   18

  8/0  47/0 .دادمیمانگیزتري را انجام یجانهکنم کار یمآرزو   19

  1  78/0  از حد معمول است. ترکوتاهتمرکز من  میزان  20

  1  81/0  صبر هستم.یب و حوصلهیبدر حال حاضر من   21

  1  77/0  گذراندم.یمکنم که بهتر بود براي انجام کار دیگر یممن دارم زمانی را تلف   22

  1  81/0  است خاطرآشفته ذهن من سرگردان و  23

  1  67/0  .خواهم چیزي اتفاق بیافتد، اما مطمئن نیستم چه چیزيیممن   24

  1  75/0  .امشده جداکنم از بقیه دنیا یممن احساس   25

  8/0  68/0  گذرد.یم يکندبهرسد زمان یمه نظر ب اآلن  26

  8/0  62/0  .امآزردهمن از اطرافیانم   27

  8/0  72/0  .و منتظر وقوع یک اتفاق هستم امنشستهکنم که یممن احساس   28

  8/0  81/0  .رسد که در اطرافم کسی نیست که با او صحبت کنمیمبه نظر   29

 CVI  93/0  
  

را  MSBS-PVهاي مقیاسدهخر، همبستگی بین 2جدول 

نتایج بیانگر آن است که هر پنج خرده  دهد.نشان می

  داري با یکدیگر دارند.یمعنمقیاس همبستگی مثبت و 
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در مادران داراي فرزند مبتال به  )MSBS-PV( حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق ینسخه فارس يهامقیاسخردهماتریس همبستگی  -2جدول 

ASD 1394ان در سال در شهر اصفه  
  

  5  4  3  2  1  هامقیاسخرده

          -  . یکنواختی1

        -  73/0*  باال . انگیختگی2

      -  74/0*  70/0*  پایین . انگیختگی3

    -  72/0*  65/0*  67/0*  توجهی. بی4

  -  58/0*  66/0*  59/0*  61/0*  زمان . درك5
  

  Pearsonضریب همبستگی   01/0داري در سطح یمعن* 

  

، با روش تحلیل عاملی MSBS-PV تحلیل عاملی

دهد که مقدار ضریب اکتشافی انجام شد. نتایج نشان می

براي  )Kaiser-Meyer-Olkin: KMO(گیري کفایت نمونه

کفایت حاکی از که  است 87/0پژوهش حاضر برابر با 

بنابراین حجم گروه نمونه براي این  حجم نمونه است؛

برابر با مقدار  Bartlettتحلیل کافی بوده است. آزمون 

؛ نتایج استدار معنی 001/0بود که در سطح  74/1796

هاي اجراي تحلیل عاملی براي داده که نشان داد

قابل توجیه است. نتایج تحلیل عاملی تأیید  آمدهدستبه

MSBS-PV  عاملی گزارش شده است. تحلیل 3در جدول 

 و اصلی هايمؤلفه روش از استفاده با مقیاس اکتشافی

 مقدار عوامل، استخراج كمال. شد خش واریمکس انجامچر

حاکی  نتایج حاصل از تحلیل عاملی بود. یک از ویژه باالتر

 هايمؤلفه تحلیل به مربوط ویژه ارزش که از آن است

از  %72/67است که این عوامل  1 از باالتر مورد 5اصلی در 

  کند.واریانس مقیاس را تبیین می
  

در شهر اصفهان  ASDدر مادران داراي فرزند مبتال به  )MSBS-PV( حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق ینسخه فارستحلیل عوامل  -3جدول 

  1394در سال 

  عوامل  شماره
ارزش 

  ویژه
  درصد واریانس

درصد تراکمی 

  واریانس
  هاشماره گویه

  28و  24، 22، 19، 17، 13، 10، 9، 7، 2  05/27  05/27  97/7  یکنواختی  1

  27و  21، 14، 12، 5  99/42  48/15  49/4  باال یانگیختگ  2

  23و  20، 16، 3  53/55  54/12  63/3  پایین انگیختگی  3

  29و  25، 15، 8، 4  47/66  93/10  17/3  توجهیبی  4

  26و  18، 11، 6، 1  72/67  20/6  79/1  زمان درك  5
  

  اکتشافی عاملی تحلیل
  

ي نیکویی برازش بر اساس هاشاخصدر ادامه، نتایج 

). با توجه به نتایج 4عاملی، محاسبه شد (جدول  5مدل 

 chi-square/degrees( يآزاد درجه به مجذور کاي نسبت

of freedom; CMIN/DF( شاخص نیکویی برازش ،

)goodness of fit index; GFI(  شاخص نیکویی برازش

، )adjusted goodness of fit index; AGFI(شده اصالح

، )normed fit index; NFI(هنجارشده  برازش شاخص

، )comparative fit index; CFI(شاخص برازش تطبیقی 

)، incremental fit index; IFI(شاخص برازش افزایشی 

 parsimonious(شده مقتصد هنجار برازش شاخص
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; PNFInormed fit index(  و ریشه میانگین مجذورات

 root mean square error of(خطاي برآورد 

approximation; RMSEA(توان نتیجه گرفت که ، می

 يچندبعد یاسمق ینسخه فارسشده براي مدل برآورد

از برازش مناسبی  )MSBS-PV( حوصلگییحالت ب

کند هاي کلی تأیید میی، شاخصبه عبارتبرخوردار است و 

  کند.عاملی حمایت می 5ی از الگوي خوببهها که داده

در  ASDدر مادران داراي فرزند مبتال به  )MSBS-PV( حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق یخه فارسنسهاي کلی برازش شاخص -4جدول 

  1394شهر اصفهان در سال 

-  CMIN/D
F 

GFI 
AGF

I 
NFI CFI IFI PNFI RMSEA 

MSBS-PV  23/2  98/0  96/0  96/0  98/0  98/0  51/0  09/0  

%90  %90  %90  3 قبولقابلبرازش   90%  90%  50%  10%  
  

  تأییدي عاملی تحلیل
  

مادر داراي  50بررسی روایی مالکی، تعداد  منظوربه

تصادفی  صورتبهفرزند مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

مادر داراي فرزند غیرمبتال به اختالل طیف  50انتخاب و با 

بودند، به لحاظ  شدهسازي همتااوتیسم که با گروه اول 

بیانگر آن است و ابعاد آن مقایسه شدند. نتایج  یحوصلگیب

و نمره کل،  مقیاسخردهکه بین این دو گروه در هر پنج 

) و مادر داراي 5(جدول  داري وجود داردیمعنتفاوت 

فرزند مبتال به اختالل طیف اوتیسم نمره باالتري در زمینه 

  حوصلگی و ابعاد آن کسب کردند.بی

  

  1394در شهر اصفهان در سال  ASD با و بدونفرزند  يان دارامادرنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره براي مقایسه  -5جدول 
  

 SS df MS F P  هامقیاسخرده

  001/0  30/45  16/5685  1  16/5685  یکنواختی

  001/0  84/61  49/2088  1  49/2088  باال انگیختگی

  001/0  77/28  00/841  1  00/841  پایین انگیختگی

  001/0  70/54  25/2550  1  25/2550  توجهیبی

  028/0  95/4  24/282  1  24/282  زمان درك

  001/0  53/20  29/203633  1  29/203633  نمره کل
  

  داراختالف معنی 05/0p ،یرهمتغ چند یانسوار یلتحل
  

ضریب آلفاي  براي ارزیابی همسانی درونی مقیاس از

ارزیابی پایایی، از روش بازآزمایی (به  منظوربهکرونباخ و 

نتایج بیانگر آن  ).6جدول مدت دو هفته) استفاده شد (

ها در دامنه مقیاسبود که ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده

و ضریب آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس  92/0الی  86/0

نیز براي آزمایی باز . ضریباست 92/0برابر با 

قرار داشت و  76/0الی  60/0ها در دامنه مقیاسخرده

  به دست آمد. 71/0کل مقیاس برابر با آزمایی باز ضریب
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در مادران داراي فرزند مبتال به  )MSBS-PV( حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق ینسخه فارسآزمایی باز ضرایب آلفاي کرونباخ و -6جدول 

ASD  1394در شهر اصفهان در سال  
  

  کل مقیاس  زمان درك  توجهیبی  پایین انگیختگی  باال انگیختگی  یکنواختی  ضرایب پایایی

  92/0  86/0  88/0  87/0  87/0  92/0  آلفاي کرونباخضریب 

  150  150  150  150  150  150  تعداد آزمودنی

  71/0*  65/0*  60/0*  68/0*  73/0*  76/0*  آزماییضریب باز

  50  50  50  50  50  50  تعداد آزمودنی

  >01/0pداري در سطح یمعن *
  

  بحث

نسخه  یاییو پا ییروا یهدف بررس پژوهش حاضر با

-MSBS( حوصلگییحالت ب يچندبعد سیامق یفارس

PVمبتال بهفرزند  ي) در مادران دارا ASD  .انجام گرفت

مبتال فرزند  يمادران دارانفر از  150ي مطالعه بر رو ینا

 هايیافته بر اساسدر شهر اصفهان انجام شد و  ASD به

نسخه  رسدیها، به نظر مداده تحلیل ویه حاصل از تجز

   حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق یفارس

)MSBS-PVباشدبرخوردار  یقابل قبول یاییو پا یی) از روا.  

از روش  MSBS-PV ییمحتوا ییروا یبررس جهت

Lawshe  .ینروش، ا ینا يهاتیمزاز  یکیاستفاده شد 

 یريگاندازه یکم صورتبهرا  ییمحتوا ییاست که روا

 يهاروش یسهبا مقا ارانو همک Polit. ]34کند [یم

 CVRکه محاسبه ند محتوا نشان داد ییروا یینلف تعمخت

 ؛برخوردار است یشتريب یايمزااز  ،هاروشدیگر نسبت به 

 ینترروش از مهم ینبودن ا فهمقابلو  یسادگ کهيطوربه

 يهاCVR یانگینم ].35شود [یآن محسوب م یايمزا

در مطالعه  )CVIهمان ( از نظرات کارشناسان آمدهدستبه

 ییروا یجه بیانگرنت ینکسب ا .بود 93/0ا بر بحاضر برا

، 22مطالعات قبلی [ حاضر است. یاسمق يباال يمحتوا

 MSBSسنجی هاي روان] که به بررسی ویژگی26، 25

ی (مانند استفاده از یک روش کم کدامچیهپرداخته بودند، 

) براي بررسی روایی محتوایی استفاده نکرده بودند CVRاز 

بیشتري نسبت  و دقت يبرترمطالعه حاضر و از این نظر، 

  به مطالعات قبلی دارد.

با نمره کل و  یاسمق يهاهیگون یب يباال یهمبستگ

 همسانی درونی یانگرپژوهش، ب یندر ا هامقیاسخرده ینب

ن یانگر اینما یجن نتایا یگر،دعبارت. بهاستمربوطه 

مربوطه،  يهانهیمجموع گزر نه دیه هر گزکقت است یحق

 کی یبررسو  یابیبه ارز ها،یهناسب بوده است و گوم

 يساختار ییروا ییدکنندهه تأکپردازند یم كشترساختار م

 نسخههمسو با  یجنتا ین. اباشدیم MSBS-PV یاسمق

 و یعامل یلتحل یجهنت] است. همچنین، 22ی مقیاس [اصل

 ،عامل مربوط به خود یرقرار گرفتن هر سؤال در ز

 یريگموردنظر با دقت اندازه سازهت که اس ینا دهندهنشان

و همکاران بر این باورند که نتایج  Aldaشود. یم

از نظر تحلیل عاملی مقیاس و قرار گرفتن هر  آمدهدستبه

آن در کشور اسپانیا، به این دلیل  مقیاسخردهسؤال زیر 

است که تدوین این مقیاس بر اساس یک رویکرد 

]. نتایج 25ه است [شناختی و دقیق صورت گرفتروش

 نسخه اصلی مقیاسهمسو با  پژوهش حاضر از این نظر
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] و اسپانیا 26در کشور چین [ اجراشدهو نسخه  ]22[

  ] است.25[

آن بود که  یانگرب MANOVA آزمون یجنتا ین،چنهم

تفاوت  ،ASD با و بدونفرزند  يگروه مادران دارا ینب

وهش حاضر . نتایج این قسمت از پژوجود دارد داريیمعن

را دو گروه  ینا ینب يگذاریزدر تما MSBS-PV یتقابل

ي به بررسی امطالعه، کنونتاینکه ا وجود بادهد. نشان می

با و فرزند  يمادران داراحوصلگی در و مقایسه حالت بی

 طوربهاین نتایج اما نپرداخته است،  ASD بدون

 غیرمستقیم با طیف وسیعی از مطالعات در پیشینه مربوط

و  Volkmarمرتبط است.  ASDفرزند  يدارابه والدین 

Pauls  يکودکان دارا از %85حدود معتقدند که ASD  به

 يمحدود ییتوانا ی،انطباق یا یشناخت هايیتسبب محدود

موجب شده است  مسئله ینمستقل دارند و ا یزندگ يبرا

را به  یاريخود زمان بس یزندگ دورهدر طول  ینکه والد

سترس ]. ا36[ فرزندشان اختصاص دهند یازهايرفع ن

 کند،یم یلتحم ینبر والد ASD يکه داشتن دارا یداريپا

دهد و  ییرتغ يپرورممکن است ادراك مراقبان را از فرزند

فرزندشان  ندهیآ یزو ن خود ندهیآرا به آنها  ینیبخوش

به  يابتال] و همه این عوامل، زمینه را براي 37[ بکاهد

  کند.می حوصلگی فراهمبی

اعتماد نمرات  یتقابل یا یريتکرارپذ ی،طرف از

 ینترهمواره از مهم ،ابزار سنجش یکاز  آمدهدستبه

در را آن ابزار است که کاربرد مطمئن آن  هايیژگیو

راستا،  ین. در اسازدیم یرپذامکان یو پژوهش ینیبال یطمح

 یابیارز يبرا شدهشناخته ياکرونباخ، آماره آلفاي یبضر

است و  یريگابزار اندازه یک یدرون یو همسان یاییپا

 یبررس يبرا یوهش یناز ا یا،در دن يگران متعددپژوهش

 یبراستا، ضر ین. در اکنندیماستفاده  یدرون یهمسان

برابر با  MSBS-PV يکرونباخ در پژوهش حاضر برا آلفاي

 یدرون مسانیه یانگرمقدار، ب ینبرآورد شد که ا 92/0

و این نتایج نیز  است یراندر کشور ا MSBS-PV لقبوقابل

 کرونباخ آلفاي یب. ضري پیشین استهاپژوهشبا  همسو

و  95/0] برابر با MSBS ]25در نسخه اصلی  آمدهدستبه

برآورد شده است.  89/0] برابر با 28در نسخه اسپانیایی [

چنین نتایج حاصل از بررسی پایایی به شیوه بازآزمایی هم

  دارد. MSBS-PVیت از تکرارپذیري نیز حکا

و  یبررس یقکه از طر نظرنقطه ینحاضر از ا پژوهش

یم ، توانست مفاهMSBS-PV یسنجروان هايیژگیو ییدتأ

 یاتیعمل یرانیرا در جامعه ا حوصلگیسنجش متغیر بی

پژوهش، با عطف  ینا یگرد یتاست. اهم یتاهم حائزکند، 

آشکار  MSBS-PVهاي مقیاسخردهمفاهیم نظر به 

بیانگر آن است که  MSBS-PVمفاهیم نظري ؛ گرددیم

نشده از شرکت حوصلگی، یک تجربه بد از میل برآوردهبی

 مقیاسخردهبخش است (در یک فعالیت رضایت

ي نشانگر آن فرد یاتتجربیکنواختی). از نظر انگیختگی، 

باال و /  یختگیانگ همراه با آشفته ،حوصلهیب است که فرد

 مقیاسخردهاست ( کم یختگیانگهمراه با ، حالیب یا

 حوصله،بیفرد  ی،شناختانگیختی باال و پایین). از نظر 

و درك زمان)  مقیاسخردهرا دارد (زمان  تجربه عدم گذر

توجهی). یب مقیاسخردهقادر به تمرکز توجه خود نیست (

 مبتال بهفرزند  يمادران داراحوصلگی در با ارزیابی بی

ASDهاي شغل) و رستاران و مراقبان (به دلیل دشواري، پ

هاي روانی یماريبکلیه افرادي که با افراد ناتوان و داراي 

زمینه براي تشخیص و تدوین مداخالت  )،دارند سروکار

  ].22شود [درمانی در این زمینه فراهم می
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به محدود  توانیپژوهش حاضر م يهایتاز محدود

به  یجنتا پذیريیمد که تعماشاره کر جامعه آماريبودن 

را  ینیبال هايیتجمع خصوصبه يآمار هايیتجمع یرسا

 ینابراي که  ضرورت دارد .سازدیمواجه م یتبا محدود

MSBS-PV جوامع مختلف  درمختلف و  يهایطدر مح

 صورتبهتا بتوان از آن  یردصورت گ یابیاعتبار

، آمدهستدبهبا توجه به نتایج  استفاده نمود. يترمطمئن

شناسان و روان ی،بخشمتخصصان حوزه توانبه 

حوصلگی گیري بیاندازه، با شودیم یشنهادپزشکان پروان

مبتال فرزند  يمادران دارایژه در وبههاي مختلف (در گروه

) و کلیه مراقبان و پرستارانی که به نحوي با ASD به

 یررساجرا و ب ین،تدو يو اقدام برا دارند سروکاربیماران 

بهبود را  يالزم برا هايینهزم درمانی،مداخالت  یجنتا

 يهاینهراه کاهش هز در یق،طر ینفراهم آورند و بد

 ریزيیهجهت پا ،رونیازا واقع شوند. یدخانواده و جامعه مف

-MSBSیري کارگبه درمانی،و هدفمند مداخالت  یاصول

PV حوصلگیبیاستاندارد جهت سنجش  يابزار عنوانبه 

  شود.و پژوهشگران توصیه می درمانگرانهمه  به

  گیرينتیجه

آن است  یدپژوهش مؤ ینحاصل از ا یجدر مجموع، نتا

 حوصلگییحالت ب يچندبعد یاسمق نسخه فارسیکه 

)MSBS-PVاست و برخوردار  یمطلوب یاییو پا یی)، از روا

یژه در مراقبان، وبه( مختلف يهادر گروهتوان از آن یم

)، دارند سروکارافرادي که به نحوي با بیماران پرستاران و 

اهداف  منظوربهگیري این مفهوم سنجش و اندازهبه 

  پرداخت. پژوهشی و درمانی

  تشکر و قدردانی

ید که در زمینه بررسی روایی اسات یهاز کل وسیلهبدین

 کنندهشرکت عنوانبهمحتوایی مقیاس و نیز از کلیه مادرانی که 

  شود.یم یقدردانکت داشتند، در این پژوهش مشار
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Boredom Scale (MSBS-PV) in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder 
 

A. Mohseni-Ezhiyeh1, A. Ghamarani2 
 

  

  

Received: 29/5/2016 Sent for Revision: 24/9/2016 Received Revised Manuscript: 22/11/2016 Accepted: 03/12/2016 
 

Background and Objective: Boredom is a psychological phenomenon resulting in diverse side-effects. Mothers 

of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) due to the specific characteristics of their child are in 

conditions that are likely to develop this phenomenon. Therefore, measuring this variable as the first step to 

treatment is necessary. The present study was conducted with the aim of investigating psychometric 

characteristics of the Multidimensional State Boredom Scale (MSBS-PV) in mothers of children with ASD. 

Materials and Methods: The present study was a cross-sectional and validation study which was carried out in 

Isfahan city in 2015. The population includes all mothers of children with ASD in the city of Isfahan. The 

sample size of the research also included 150 participants selected using the convenience sampling method. 

After investigating content validity of MSBS-PV, correlation of scores with the total score and correlation of 

subcomponents were used to for material analysis. Exploratory factor analysis was used to determine the factor 

structure of the scale. Criterion validity was obtained using comparison of mothers of children with and without 

ASD. Cronbach’s alpha coefficient and test-retest method were used to determine internal consistency of MSBS-

PV and reliability, respectively. 

Results: The minimum and maximum of the Content Validity Ratio (CVR) were as 0.8 and 1 and Content 

Validity Index (CVI) was 0.93. All items with the total score and subcomponents with each other had positive 

and significant correlation. The results of factor analysis indicated that the scale is constructed with five factors 

totally explaining 67.72% of the variance of the scale. In addition, there was a significant difference between 

mean scores of the MSBS-PV in the two groups of mothers of children with and without ASD (p 0.001). 

Cronbach’s alpha coefficient for the total questionnaire was 0.92 and the test-retest coefficient was 0.71. 

Conclusion: The findings of the present study indicated that the MSBS-PV has an acceptable validity and 

reliability. Consequently, it can be used as a research and clinical instrument in families of children with ASD, 

caregivers, and other individuals involved with patient in one way or another. 

Key words: Mothers of children with ASD, Boredom, Validity, Reliability, MSBS-PV, Isfahan. 
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