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1. Povzetek 

 

Dolgočasje na delovnem mestu lahko opredelimo kot začasno neprijetno čustveno stanje, ki 

se pojavi zaradi nezadostne uporabe posameznikovih fizičnih ali kognitivnih kapacitet pri 

delu in se odraža v pomanjkanju interesa za delo ter v težavah z osredotočanjem na trenutno 

aktivnost. Pojavi se lahko zaradi delovne naloge, delovnega okolja ali posameznika samega 

in ima pomembne posledice za zaposlene, za organizacije in za družbo kot celoto. Glede na 

vzroke lahko oblikujemo različne ukrepe za zmanjševanje dolgočasja. Po pregledu 

obstoječih vprašalnikov na tem področju se je za najboljšega izkazal Dutch Boredom Scale – 

DUBS (Reijseger, Schaufeli, Peeters, Taris, van Beek in Ouweneel, 2012), in sicer zaradi 

tega, ker je zelo sodoben, časovno ekonomičen, ima dobre merske karakteristike in se 

nanaša neposredno na dolgočasje na delovnem mestu, saj meri občutje in izražanje 

dolgočasja na delovnem mestu in je namenjen ugotavljanju subjektivnih občutij dolgčasa ter 

ugotavljanju misli in dejanj, ki niso povezana z delovno nalogo. Večina ostalih vprašalnikov 

se nanaša na bolj splošne vidike dolgočasja. Pri tem pa se je kot najboljši izkazal vprašalnik 

Boredom Proneness Scale – BPS (Farmer in Sundberg, 1986), ki meri posameznikovo 

nagnjenost k dolgočasju. Je prosto dostopen na spletu, ima dobre merske karakteristike in je 

časovno ekonomičen. V prihodnje bi bilo smiselno natančneje opredeliti konstrukt dolgočasja 

in ga jasno razmejiti od drugih podobnih pojavov, ter dati večji poudarek razvoju bolj 

specifičnih vprašalnikov za področje dela. Pozornost bi bilo treba usmeriti tudi na ukrepe za 

zmanjševanje dolgočasja. V slovenskem okolju pa bi bilo smiselno prevesti oziroma razviti in 

vprašalnike, saj je to področje precej slabo pokrito.  

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Dolgočasje na delovnem mestu se nanaša na neprijetno čustveno stanje, ki je posledica 

premajhne uporabe posameznikovih fizičnih ali kognitivnih kapacitet pri delu (Kass, 

Vodanovich in Callender, 2001; Loukidou idr., 2009; Mikulas in Vodanovich, 1993, v: 

Heijden, Schepers in Nijssen, 2012). Lahko ga opredelimo tudi kot začasno neprijetno 

afektivno stanje, v katerem posameznik občuti veliko pomanjkanje interesa ter ima težave pri 

osredotočanju na trenutno aktivnost (Fisher, 1993, v: Balzer, Smith in Burnfield, 2004). Glede 

na to definicijo je dolgočasje torej kratkotrajna negativna reakcija, ki se pojavi kot odgovor na 

subjektivno oceno delovne situacije (Balzer, Smith in Burnfield, 2004). 

 

Kljub dolgotrajnemu raziskovanju tega področja ni enotnega modela dolgočasja na delovnem 

mestu, temveč se pojavlja več različnih modelov. Psihodinamski model razlaga dolgočasje 

na delovnem mestu kot odraz posameznikove nezmožnosti identifikacije z delom in 

nezmožnosti pripisovanja emocionalnega pomena svojemu delu. Zaposleni se tako izogibajo 

iskanju smisla v svojem delu, saj ne pričakujejo, da bi lahko bilo zasnovano tako, da bi 

omogočalo osebni smisel. To brezsmiselnost dela občutijo kot dolgočasje. Kulturno 

normativni model se ukvarja predvsem s predhodno socializacijo zaposlenih in njihovim 

odnosom do avtoritete. Psihofizični model razlaga dolgočasje kot posledico izpostavljenosti 

monotoni ali ponavljajoči se senzorni stimulaciji. V primeru, da posameznik nima možnosti 

kompenzacije neprimerne ravni vzburjenja, ki ga nudi naloga, se pojavi dolgočasje. Pri 

kognitivno-čustvenem modelu (Hill in Perkins, 1985, v: Balzer, Smith in Burnfield, 2004) pa je 

bistvenega pomena subjektivna interpretacija kognitivnih komponent delovne naloge. Če 

zaposleni nalogo zaznajo kot monotono ter brez možnosti zadovoljitve njihovih 

instrumentalnih potreb, bo to vodilo do dolgočasja (Balzer, Smith in Burnfield, 2004).  
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Obstaja več vzrokov dolgočasja na delovnem mestu, ki jih lahko razdelimo v tri skupine, in 

sicer glede na delovne naloge, glede na delovno okolje in glede na osebo. Kot pomembne 

determinante dolgočasja na delovnem mestu so se pogosto izkazale značilnosti dela, kot so 

premalo zadolžitev in monotonija (npr. Shackelton, 1981, v: Heijden, Schepers in Nijssen, 

2012). Fisher (1993, v: Balzer, Smith in Burnfield, 2004) je predlagal konceptualni okvir 

delovnih nalog, ki vodijo k dolgočasju. Prva skupina nalog se nanaša na tiste, ki ne nudijo 

dovolj obremenitev s kvantitativnega vidika. Druga skupina zajema tiste naloge, ki so 

premalo obremenjujoče iz kvalitativnega vidika, kar pomeni, da so preproste, ponavljajoče in 

ne nudijo izziva. Tretja skupina pa predstavlja dela, ki pomenijo prevelik izziv ali so zelo 

težavna, kar predstavlja kvalitativno preobremenjenost. Naslednji vzrok dolgočasja je 

delovno okolje. Sodelavci lahko namreč tako povečujejo kot tudi zmanjšujejo dolgočasje 

skozi izjave ali dejanja, ki delo naredijo bolj ali manj zanimivo. Dolgočasni, nezadovoljni ali 

nekomunikativni sodelavci lahko veliko prispevajo k občutju dolgočasja na delovnem mestu. 

K prisotnosti oziroma odsotnosti dolgočasja pa lahko veliko prispeva tudi politika organizacije 

ter navade znotraj nje. Tako na primer prepoved govorjenja ali omejevanje odmorov 

povečuje občutje dolgočasja. Zadnja skupina vzrokov pa se nanaša osebo, saj se med 

zaposlenimi pojavlja veliko medosebnih razlik. Splošno sprejeta je tudi predpostavka, da so 

nekateri ljudje bolj nagnjeni k dolgočasju kot drugi, kar razloži, zakaj posamezniki na 

podobnih delovnih mestih doživljajo različno stopnjo dolgočasja (Farmer in Sundberg, 1986, 

v: Heijden, Schepers in Nijssen, 2012). K dolgočasju naj bi bili bolj nagnjeni moški, še 

posebej, ko gre za pomanjkanje stimulacije, vendar pa je ta ugotovitev kulturno specifična. 

Bolj verjetno občutijo dolgočasje osebe, ki imajo višje kognitivne sposobnosti in se ukvarjajo 

z nalogami, ki teh sposobnosti ne izrabljajo. Tudi ekstravertni ljudje zahtevajo več stimulacije. 

Na dolgočasje pa vplivajo še pričakovanja, ki jih posameznik ima do delovnega mesta in pa 

katere druge možne alternative glede zaposlitve ima posameznik. Vsi našteti dejavniki pa 

seveda delujejo v interakciji. 

 

Prvi raziskovalni tok na tem področju se ukvarja s korelati dolgočasja na delovnem mestu. 

Večina teh študij povezuje dolgočasje z značilnostmi posameznikovega blagostanja (npr. 

Daniels, 2000; Melamed idr., 1995, v: Heijden, Schepers in Nijssen, 2012) in izidi dela (npr. 

Ambrose idr., 2002; Fisher, 1998, v: Heijden, Schepers in Nijssen, 2012). Manj empiričnih 

študij pa se ukvarja z neproduktivnim vedenjem na delovnem mestu (npr. Spector idr., 2006, 

v: Heijden, Schepers in Nijssen, 2012). Kljub temu, da so bili identificirani nekateri dolgoročni 

izidi, povezani z visokimi stroški in izgubo profita, strategije rešitev še zmeraj ostajajo 

neraziskane. Naslednji raziskovalni tok se osredotoča na individualne razlike na področju 

dolgočasja na delovnem mestu (npr. Game, 2007; Vodanovich, 2003, v: Heijden, Schepers 

in Nijssen, 2012). Tretji tok raziskovanja, ki se pojavlja v literaturi tega področja, pa se 

osredotoča na intervencije vodstva za zmanjševanje težav z dolgočasjem. Vendar pa večina 

teh študij ni empirične narave. Posledično obstaja malo dokazov o učinkovitosti teh 

intervencij. 

 

Dolgočasje na delovnem mestu ima torej negativne posledice za zaposlene, za organizacije 

in za družbo kot celoto. Učinki dolgočasja pri zaposlenih vključujejo stres, nezadovoljstvo na 

delovnem mestu, probleme s telesnim in mentalnim zdravjem, sovražnost na delovnem 

mestu, povečano tvegano vedenje ali iskanje vznemirjenja, surove šale in namerno oviranje 

dela, težave z drogami in alkoholom, izostajanje od dela, z delom povezane poškodbe in 

slabše opravljanje dela na splošno. Dolgočasje vodi tudi k zaznavi, da čas teče počasneje, 

čeprav se zdi, da tudi visoka stopnja dolgočasja ne vpliva na objektivne ocene pretečenega 
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časa. Posledice dolgočasja za organizacijo zajemajo višje stroške, probleme s kvaliteto in 

kvantiteto dela ter splošno manjšo učinkovitost organizacije. Posledice za družbo kot celoto 

pa vključujejo splošno manjšo produktivnost, zmanjšano kvaliteto delovnega življenja ter 

zmanjšano varnost potrošnika. Dolgočasje vpliva tudi na sposobnost vzdrževanja pozornosti 

in reagiranja na dražljaje v določenem časovnem razponu in se kaže kot zmanjšana 

sposobnost zaznave kritičnih signalov skozi čas.  

 

Obstaja pa tudi precej ukrepov za zmanjševanje dolgočasja. Z vidika naloge kot vzroka 

dolgočasja lahko poskusimo oblikovati delo, ki je stimulativno ter predstavlja subjektivno 

nagrado. Obstaja precej konceptualnih modelov, kako je možno preoblikovati delo, da so 

učinki stresorjev, kot so na primer preobilica dela ali monotonost, čim manjši. Te intervencije 

se osredotočajo predvsem na motivacijski vidik naloge oziroma na zmanjševanje 

izpostavljenosti stresorjem, ki sprožajo dolgočasje ali njegove učinke. K vzdrževanju 

pozornosti in občutka izzvanosti lahko pripomorejo rotacije na delovnem mestu ter menjava 

delovnih nalog. Koristno je tudi postavljanje ciljev ter dajanje povratne informacije. Pri 

zmanjševanju dolgočasja se je potrebno osredotočiti tudi na delovno okolje. Pomembno je, 

da se zaposleni ujemajo z delom, ki ga opravljajo, kar se pokaže predvsem, če upoštevamo 

razlike v individualnih zaznavah in reakcijah na različne delovne naloge. Koristna je tudi 

uporaba sistemov nagrajevanja. Za osebe, ki imajo nižjo nagnjenost k dolgočasju, se je kot 

učinkovito izkazalo okolje, ki poudarja intrinzične nagrade. Organizacije lahko omogočijo 

odmore, ki nevtralizirajo neprijetne in neugodne učinke ponavljajoče se aktivnosti. Pozitiven 

vpliv ima tudi poudarjanje pomembnosti dela ter oblikovanje delovnega okolja, ki dovoljuje 

pogovor ter socialne interakcije med sodelavci. Na zmanjševanje dolgočasja na delovnem 

mestu pa lahko vplivajo tudi zaposleni sami. Fisher (1998, v: Balzer, Smith in Burnfield, 

2004) pravi, da lahko kratke prekinitve notranjega ali zunanjega izvora zmanjšujejo 

dolgočasje, vendar pa je to odvisno od stopnje pozornosti, ki jo zahteva naloga. Zaposleni 

lahko iščejo dodatno stimulacijo z igranjem mentalnih iger ali tako, da pomagajo sodelavcem. 

Pri dobro naučenih ponavljajočih aktivnostih lahko za izogibanje monotonosti uporabijo 

dnevno sanjarjenje. 

 

S tematiko dolgočasja na delovnem mestu se povezuje tudi koncept »boreout«, ki pomeni 

skrajno stopnjo zdolgočasenosti na delovnem mestu in predstavlja nasprotje izgorelosti 

(»burnout«). Zajema tri elemente, in sicer dolgočasje, nestimulativno delo in pomanjkanje 

motivacije. Ti elementi delujejo v interakciji (Rothlin in Werder, 2007).  
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik  Sensation Seeking Scale – SSS-V (1994) 

Zuckerman, M.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

Lestvica iskanja dražljajev– SSS-IV (1988) 

Lamovec, T. 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju medosebnih razlik v optimalnem nivoju dražljajske 

stimulacije oziroma vzburjenja.  

 Število postavk 40 

 Lestvice - Iskanje vznemirjenja in pustolovščin (Thrill and Adventure 

Seeking) 

-Iskanje doživetij (Experience seeking) 

-Dezinhibicija (Disinhibition) 

-Nagnjenost k dolgočasju (Boredom Susceptibility) 

 Ocenjevalna lestvica Metoda prisilne izbire (pari alternativnih trditev) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 15 minut 

 Način vrednotenja S pomočjo šablone seštejemo odgovore na postavkah, ki 

pripadajo določenim lestvicam. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo).  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

Obstajajo zbrani podatki slovenskih raziskav na dokaj 

velikem vzorcu (Lamovec, 1988). 

 Zanesljivost - Zanesljivost lestvic: α (iskanje vznemirjenja, iskanje 

doživetij, dezinhibicija) = 0,68–0,84; α (nagnjenost k 

dolgočasju) = 0,62–0,66 (moški) in 0,38–0,56 (ženske) 

- Test-retest: r (trije tedni) = 0,89; r (8 mesecev) = 0,75  

 Veljavnost - Konstruktna, vsebinska, napovedna veljavnost: dobra 

- Povezanost: tvegana vožnja, preference za določene 

športe, nagnjenost k zlorabi alkohola in drugih drog ter 

tveganimi spolnimi aktivnostmi; Slovenija: povezanost z 

vključevanjem v tvegane športne dejavnosti in nekaterimi 

osebnostnimi lastnostmi. 

Dostopnost in 

cena 

Prevod prosto dostopen v Lamovec (1988). 

  

Prednosti - Preveden v slovenščino. 

- Hiter in enostaven za uporabo. 

- Daje širok pogled na konstrukt iskanja dražljajev. 

Pomanjkljivosti - Če želimo meriti dolgočasje specifično, lahko uporabimo le Lestvico nagnjenosti k 

dolgočasju. 

- Slaba zanesljivost lestvice. 
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- Premalo raziskana veljavnost lestvice (posebej v slovenskem prostoru). 

- Lestvica ni specifična za merjenje dolgočasja na delovnem mestu, z njo lahko merimo le 

nagnjenost k dolgočasju na splošno. 

- Lestvica nagnjenosti k dolgočasju se še ni uporabljala za diagnosticiranje dolgočasja na 

delovnem mestu, zato o tem nimamo podatka. 

- Za merjenje dolgočasja na delovnem mestu lahko uporabimo le lestvico Nagnjenosti k 

dolgočasju, vendar moramo biti pozorni na to, da lestvica meri nagnjenost k dolgočasju na 

splošno, ne pa specifično za delovno okolje. 

Posebnosti - Vprašalnik je preveden, a v slovenskem prostoru ni standardiziran. 

- Lestvica nam lahko pomaga pri ločevanju delavcev, ki so bolj ali manj nagnjeni k 

dolgočasju, kar nam lahko pomaga pri razporeditvi določenih delovnih nalog.  
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Vprašalnik Job Boredom Scale – JBS (1986) 

Lee, T.W. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju aspektov dolgočasja na delovnem mestu ter zadovoljstva z 

delovnim mestom. Vsebuje postavke kot so »V službi mi čas mineva zelo počasi«, »Moje 

delo je monotono«. 

 Število postavk 17 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica Likartovega tipa (1 – sploh se ne 

strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 5 –10 minut 

 Način vrednotenja Seštejemo rezultate na postavkah ter delimo s številom 

postavk da dobimo povprečni rezultat. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba ni omejena le na psihologe, menimo, da ga lahko 

uporabljajo tudi kadrovniki ter ostali z določenim 

predznanjem na področju merjenja, ki jih zanima dolgočasje 

na delovnem mestu. Interpretacija ni zahtevna.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost α = 0,95  

 Veljavnost - Negativna povezanost med stopnjo dolgočasja in 

zadovoljstvom z delovnim mestom (Kass, Vodanovich in 

Callender, 2001).  

- Pozitivna korelacija (r = 0,49) med JBS in Boredom 

Proneness Scale. 

- Lestvica je bila večinoma uporabljena kot podlaga za 

sestavo novejših vprašalnikov.  

Dostopnost in 

cena 

Dostopen na spletu: http://uwf.edu/svodanov/boredom/jbs-l.htm  

  

Prednosti - Za razliko od splošnejših vprašalnikov meri dolgočasje, ki se pojavlja le na delovnem 

mestu, zato dobimo bolj natančen vpogled v dolgočasje pri delu. 

- Kratek, ekonomičen, enostaven za uporabo 

- Hitro in enostavno vrednotenje, interpretacija ni zahtevna 

- Zanesljiv 

- Splošno dostopen 

Pomanjkljivosti - Premalo raziskan, zanesljivost je preverjala samo ena raziskava, kjer so bile udeleženke 

večinoma ženske (95%). 

- Ni norm 

- Malo podatkov o veljavnosti 

- Nepreverjena faktorska struktura, vsebuje le eno lestvico. 

- Možno socialno zaželeno odgovarjanje na postavke. 

http://uwf.edu/svodanov/boredom/jbs-l.htm
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Posebnosti - Vprašalnik ni preveden in standardiziran v slovenščino.  

- V ameriškem prostoru se ne uporablja pogosto, zato tudi nima bolj obsežnih podatkov o 

zanesljivosti in veljavnosti.  

- Večje raziskave o dolgočasju na delovnem mestu so uporabljale novejše vprašalnike, JBS 

niso posodabljali in validirali.  

- Večinoma se je uporabljal za pomoč pri validaciji in preverjanju veljavnosti novejših 

vprašalnikov.  
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Vprašalnik Boredom Proneness Scale – BPS (1986) 

Farmer, R., Sundberg, N. D 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri nagnjenost posameznika k dolgočasju. Vprašalnik je namenjen določanju 

vzroka občutij dolgočasja in korakov za boj proti njemu.  

 Število postavk 28 

 Lestvice - Zunanja stimulacija (External stimulation) 

- Zaznavanje časa (Perception of time) 

- Ovire (Constraints) 

- Afektivni odzivi (Affective responses) 

- Vzdržljivost osredotočenosti (Focusing endurance) 

 Ocenjevalna lestvica - Originalna verzija: 2-stopenjska lestvica (drži-ne drži) 

- Priredba: 7-stopenjska lestvica (1 – močno se ne strinjam, 

7 – se močno strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  Do 15 minut 

 Način vrednotenja Ročen seštevek točk za posamezno lestvico in celoten 

vprašalnik. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Menim, da je uporaba (izvedba, vrednotenje in 

razlaganje rezultatov)  zaradi strokovnih zahtev omejena na 

univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija B). 

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne  

- V originalni študiji so podane le povprečne vrednosti in 

standardne deviacije na študentski populaciji. 

 Zanesljivost - Zadovoljiva notranja zanesljivost  

- Kuder-Richardson α = 0,79  

- Test-retest (1 teden) α = 0,83 

 Veljavnost - Dobra konstruktna veljavnost ( korelacija z vprašalniki 

dolgočasja: 0,67).  

- Korelira tudi z merami depresivnosti, brezupa in 

osamljenosti.  

Dostopnost in 

cena 

Prosto dostopno na spletu. http://uwf.edu/svodanov/boredom/bps.htm 

 

  

Prednosti - Nastal je na podlagi relevantne literature iz tega področja, izvedenih veliko pilotnih 

raziskav, izbor postavk tudi s pomočjo strokovnjakov. 

- Enostavno in kratko izpolnjevanje  

- Enostaven za vrednotenje 

- Dobre merske značilnosti 

- Prosto dostopen 

Pomanjkljivosti - Meri le splošno nagnjenost k dolgočasju (ni specifičen za delovno mesto). 

- Nima norm in priročnika 

http://uwf.edu/svodanov/boredom/bps.htm
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- Samo v angleškem jeziku 

Posebnosti - Zelo pogosto uporabljen v raziskavah, ki so preučevale dolgočasje, vendar le na splošno in 

ne specifično na delovnem mestu.  

- Predvsem ugotavlja nagnjenost posameznika k dolgočasju (kot potezo) in ne doživljanje 

občutij dolgočasja v določeni situaciji.  

- Ni preveden v slovenščino.  
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Vprašalnik Boring Behaviours Measure –BBM (1986) 

Leary, M.R., Rogers, P.A., Canfield, R.W. in Coe, C. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

 

Opis Vprašalnik meri interpersonalno komponento dolgočasja. Osredotoča se na merjenje 

medosebnih razlik v dolgočasnosti, kot so obrazni izrazi, način govora ter vedenje.   

 

 

 Število postavk 26 

 Lestvice Faktorska analiza je znotraj vprašalnika pokazala na 9 

vedenjskih faktorjev:  

- Pasivnost (Passivity) 

-Dolgočasnost (Tediousness) 

-Odklonljivost (Distraction) 

-Uslužnost (Ingratiation) 

-Resnost (Seriousness) 

-Negativni egocentrizem (Negative egocentism) 

-Preokupiranost s samim seboj (Self-preoccupation) 

-Banalnost (Banality) 

-Nizka afektivnost (Low affectivity) 

 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – sploh se ne strinjam, 5 – močno 

se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10 -15 min 

 Način vrednotenja S pomočjo faktorskih nasičenj seštejemo odgovore na 

postavkah, ki pripadajo določenim faktorjem. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka, vendar menimo, da uporaba ni omejena le na 

univerzitetne diplomirane psihologe. Lestvico lahko 

uporabljajo posamezniki, ki so ustrezno strokovno 

usposobljeni na področju psihometrije, osebnosti in 

medosebnih razlik (npr. socialni delavci, pedagogi, 

kadrovniki).  

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne. 

 Zanesljivost  

 Veljavnost - Izvedene so bile kvalitativne študije, ki so pokazale, da je 

vsebinska veljavnost ustrezna.  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je dostopen v zbirki PsycTESTS. 

 

  

Prednosti - Merjenje interpersonalnih vidikov dolgočasja 

- Raziskovanje dolgočasja v medosebnih odnosih  
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- Uporabimo ga lahko pri specifični situaciji (tudi v situacijah na delovnem mestu) 

- Hiter in enostaven za uporabo 

- Enostavno vrednotenje in interpretacija 

Pomanjkljivosti - Ni podatkov o zanesljivosti 

- Skopi podatki o veljavnosti 

- Nestabilna faktorska struktura 

- Pri aplikaciji za namene razvoja skupine možno socialno zaželeno odgovarjanje 

Posebnosti - Vprašalnik ni bil široko uporabljen, zato so tudi podatki o zanesljivosti in veljavnosti 

pomanjkljivi.  

- Ustrezen je za merjenje dolgočasnih vedenj in osebnostnih potez pri ljudeh, ni pa primeren 

za merjenje dolgočasja na delovnem mestu.   

- Lahko bi ga uporabili, da bi ugotovili, ali k višjemu doživljanju dolgočasja prispeva tudi 

dolgočasnost sodelavcev.  

- Uporaben bi bil tudi za ugotavljanje strukture tima.   
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Vprašalnik Boredom Coping Scale (1984) 

Hamilton, J. A., Haier, R. J., Buchsbaum, M. S. 

 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju posameznikove zmožnosti spoprijemanja z dolgočasjem. 

 Število postavk 10 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica Izpolnjevanje po metodi prisilne izbire, pri čemer sta 

vsakič podani dve alternativi. 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  5 minut 

 Način vrednotenja Vsak odgovor vrednotimo z 0 ali 1 točko. Udeleženec lahko 

dobi od 0 do 10 točk, pri čemer višje število pomeni boljšo 

zmožnost spoprijemanja z dolgočasjem.  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Menimo pa, da uporaba ni omejena le na 

univerzitetne diplomirane psihologe. Lestvico lahko 

uporabljajo posamezniki, ki imajo primerna znanja in se 

udejstvujejo na tem področju.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme   

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je dostopen v zbirki PsycTESTS. 

 

  

Prednosti - Enostaven za uporabo 

- Časovno ekonomičen 

- Hitro in enostavno vrednotenje 

- Objektivno vrednotenje 

- Preprosta interpretacija 

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino 

- Nudi manj informacij 

- Ne nanaša se izključno na delovno mesto 

- Podatki o psihometričnih karakteristikah niso prosto dostopni. 

Posebnosti - Vprašalnik se ne ukvarja neposredno z dolgočasjem na delovnem mestu, temveč se  

nanaša le na posameznikovo zmožnost soočanja z dolgočasjem.  

- Zato na podlagi tega ne bi mogli določiti, kako se posameznik na delovnem mestu počuti. 

- Lahko bi ocenili zgolj njegovo sposobnost spoprijemanja v primeru morebitnega doživljanja 

dolgočasja, kar pa je v določenih primerih kljub vsemu lahko koristna informacija.  

- Njegova uporaba je zaradi navedenega najbrž redkejša, sploh pa v slovenskem okolju, saj 

ni niti standardiziran, niti preveden v slovenščino. 
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Vprašalnik Components and Correlates of Boredom Questionnaire (2010) 

Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., Perry, R. P 

 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen pridobivanju informacij o občutkih, fizioloških spremembah, 

emocionalnih izrazih, mislih, motivacijskih reakcijah ter o vedenjih, ki spremljajo občutje 

dolgčasa.  

 Število postavk 6 vprašanj odprtega tipa 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica Je ni, ker gre za vprašanja odprtega tipa. 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  10 minut 

 Način vrednotenja Sam vprašalnik ne vsebuje sheme oziroma šablone, vendar 

pa so avtorji pri vrednotenju uporabili klasifikacijski sistem, ki 

sta ga razvila Pekrun in Titz (2001). 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Menimo pa, da uporaba ni omejena izključno na 

univerzitetne diplomirane psihologe. Kljub temu pa morajo 

imeti uporabniki vprašalnika primerna znanja, predvsem 

zaradi težavnega vrednotenja prostih odgovorov. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je dostopen v zbirki PsycTESTS. 

  

Prednosti - Udeležencu omogoča obširnejši opis njegovih občutij. 

- Zajema različna področja, ki so povezana z dolgočasjem. 

- Dobimo veliko informacij. 

- Lahko uporabimo v različnih situacijah. 

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino. 

- Časovno manj ekonomičen. 

- Težavno vrednotenje. 

- Možno subjektivno vrednotenje. 

- Ni neposredno povezan z ugotavljanjem dolgočasja na delovnem mestu. 

Posebnosti - Vprašalnik so razvili za namene raziskovanja dolgočasja v akademskem okolju, vendar ga 

je mogoče uporabiti tudi drugje, saj je zelo splošen.  

- Vprašalnik ni preveden v slovenščino in ni standardiziran.  
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Vprašalnik Dutch Boredom Scale – DUBS (2012) 

Reijseger, G., Schaufeli, W.B., Peeters, M.C., Taris, T.W., van Beek, I., Ouweneel, E. 

 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri občutje in izražanje dolgočasja na delovnem mestu. Vprašalnik je namenjen 

ugotavljanju subjektivnih občutij dolgčasa ter ugotavljanju misli in dejanj, ki niso povezana z 

delovno nalogo. 

 Število postavk 6 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica Ni enotne ocenjevalne lestvice, v originalni študiji so 

uporabili: 

- 5-stopenjska lestvica (1 – nikoli, 5 – vedno)  

- 7-stopenjska lestvica (0 – nikoli, 6 – vedno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  5 minut 

 Način vrednotenja Ročni seštevek podanih ocen in izračun z-vrednosti.  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. MenimO, da je uporaba (izvedba, vrednotenje in 

razlaganje rezultatov) zaradi strokovnih zahtev omejena na 

univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija B).  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,87  

 Veljavnost - Faktorska veljavnost.  

- Dobra konstruktna veljavnost (študije so pokazale, da je 

dolgočasje na delovnem mestu drug konstrukt kot sta 

izgorelost in angažiranost).  

Dostopnost in 

cena 

Ni dostopen. Postavke lestvice so razvidne iz originalnega članka.  

 

  

Prednosti - Dobre psihometrične značilnosti 

- Enostavno in kratko izpolnjevanje 

- Enostavno vrednotenje 

- Preučuje dolgočasje na delovnem mestu (ne le na splošno)  

Pomanjkljivosti - Ni dostopen 

- Ni norm in priročnika 

- Ni slovenskega prevoda 

- Ni enotne ocenjevalne lestvice (5- in 7- stopenjska), zato je potrebno računati z-vrednosti. 

Posebnosti - Dutch Boredom Scale je nova lestvica, zato ni podatka o pogostosti uporabe.  

- Avtorji so v originalni študiji uporabili dve različni ocenjevalni lestvici (5- in 7-stopenjsko), 

zato je potrebno zaradi primerljivosti izračunati z-vrednosti.  

- Ker je lestvica nova, ni veliko podatkov o dejanski uporabnosti in ustreznosti lestvice.  

- Lestvica nima slovenskega prevoda.  
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Vprašalnik Multidimensional State Boredom Scale – MSBS (2013) 

Falhman, S.A. in Mercer – Lynn, K.B. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

 

Opis Vprašalnik meri dolgočasje kot stanje. Je prva splošna mera nagnjenosti k dolgočasju, ki 

zajame tudi občutke med doživljanjem dolgčasa.  

 Število postavk 29 

 Lestvice - Umik (Disengagement) 

-Visoka stopnja vzburjenja (High Arousal) 

-Nizka stopnja vzburjenja (Low Arousal) 

-Nepozornost (Inattention) 

-Zaznavanje časa (Time perception) 

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska od (1 – nikakor se ne strinjam, 7 – popolnoma 

se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  Od 10-15 min 

 Način vrednotenja S pomočjo šablone seštejemo odgovore na postavkah, ki 

pripadajo določenim lestvicam. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka, vendar menimo, da je uporaba (izvedba, 

vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih 

zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe 

(kategorija A:  enostavno za uporabo).  

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost za celoten vprašalnik: α = 0,96 

- Notranja zanesljivost za posamezne lestvice α = 0,90 

(Umik); 0,88 (Visoka stopnja vzburjenja); 0,87 (Nizka stopnja 

vzburjenja); 0,83 (Nepozornost); 0,93 (Zaznavanje časa)  

 Veljavnost - V validacijski študiji so preverili konstruktno in kriterijsko 

veljavnost, ki sta dobri.  

- Eksploratorna in konfirmatorna FA sta na dveh večjih 

ločenih vzorcih pokazali na enako strukturo faktorjev. - 

Ugotovili so, da se mere MSBS-ja pomembno povezujejo z 

merami dolgočasja kot poteze ter z depresivnostjo, 

anksioznostjo, jezo, težavami pri osredotočanju pozornosti, 

impulzivnostjo, nevroticizmom, zadovoljstvom z življenjem in 

življenjskim smislom.  

- Vprašalnik dobro ločuje med posamezniki, ki se pogosto 

dolgočasijo ter tistimi, ki se ne.  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik še ni dostopen. 

 

  

Prednosti - Prvi vprašalnik, ki meri dolgočasje kot stanje. 
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- Dobro meri doživljanje in čustva posameznika med občutjem dolgočasja. 

- Ekonomičen in enostaven za uporabo. 

- Hitro in enostavno vrednotenje, interpretacija ni pretirano zahtevna. 

- Široko uporaben 

- Sodoben 

Pomanjkljivosti - Ni dostopen (trenutno namenjen le v raziskovalne namene). 

- Ne meri doživljanja dolgočasja specifično na delovnem mestu.  

Posebnosti - Vprašalnik je popolnoma nov, validacijska študija je izšla februarja 2013, zato njegova 

uporaba še ni razširjena.  

- Trenutno se uporablja le v raziskovalne namene ter se ga še ne da kupiti.  

- V prihodnosti bo uporaben predvsem na področju fenomenologije dolgočasja, saj je edini 

inštrument, ki meri dolgočasje kot stanje.  
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Vprašalnik Boredom Proneness Scale–Short form  –  BPS-SF (2005) 

Vodanovich, S. J., Wallace, J. C., Kass, S. J. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri nagnjenost k dolgočasju in je krajša oblika Boredom Proneness Scale 

(BPS). Ni namenjen ugotavljanju občutij dolgočasja v specifični situaciji.    

 Število postavk 12 

 Lestvice - Notranja stimulacija (Internal stimulation) 

- Zunanja stimulacija (External stimulation) 

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska (1 – se močno ne strinjam, 7 – se močno 

strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Do 10 minut. 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Menimo, da je uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje 

rezultatov) zaradi strokovnih zahtev omejena na 

univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija B).  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Ni dostopen. Postavke razvidne le iz študije razvoja tega vprašalnika. 

  

Prednosti - Kratek in enostaven za izpolnjevanje 

- Kraten in enostaven za vrednotenje 

- Spolno nepristranski 

- Visoke korelacije z njegovo daljšo obliko BPS. 

- Velikost vzorca večja kot pri razvoju njegove daljše oblike BPS. 

Pomanjkljivosti - Nima norm in priročnika  

- Ni dostopen 

- Ni podatkov o merskih značilnostih 

- Ni slovenskega prevoda in priredbe 

Posebnosti - Relativno nov inštrument, zato ni podatka o pogostosti uporabe ter merskih značilnostih.  

- Nastal je kot posledica skrajšanja Boredom Proneness Scale na dve najbolj robustni 

dimenziji dolgočasja.  

- Ni preveden v slovenščino in nima norm.  
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

V preteklosti se je veliko psiholoških raziskav osredotočalo na vzroke in posledice 

preobremenjenosti na delovnem mestu, medtem ko so problem prenizke stimulacije, torej 

dolgočasja, zanemarjali (Fisher, 1993; Game, 2007, v: Reijseger idr., 2012). Problem, ki se 

pojavlja pri merjenju dolgočasja, je, da ne obstaja koherentno znanje o potencialnih vzrokih 

in posledicah dolgočasja, zaradi česar so različni inštrumenti osnovani na različnih konceptih 

dolgočasja. Tako nekateri inštrumenti ugotavljajo dolgočasje na podlagi ene same lestvice 

vprašalnika (Vodanovich, 2003, v: Reijseger idr., 2012), drugi pa nanj gledajo kot na 

večdimenzionalen konstrukt (npr. Farmer in Sundberg, 1986; Grubb, 1975; Lee, 1986; 

Zuckerman, Eysenck in Eysenck, 1978, v: Reijseger idr., 2012). Glede na to, da bi naj 15 % 

delavcev doživljalo dolgčas na delovnem mestu (Rothlin in Werder, 2008, v: Reijseger idr., 

2012), je to velik problem. 

 

Iz pregleda različnih raziskav na področju dolgočasja na delovnem mestu je razvidno, da 

veliko raziskav (npr. Loukidou idr., 2009; Vodanovich, 2003; Wright, 2006; Rothlin in Werder, 

2007, v: van der Heijden, Schepers in Nijssen, 2012) pri preučevanju tega fenomena ni 

uporabilo nobenega inštrumenta. Ostale raziskave pa so uporabile predvsem posamezne 

lestvice vprašalnikov (npr. Spector idr.,2006; Yang in Diefendorff, 2009; Melamed idr.,1995, 

v: van der Heijden, Schepers in Nijssen, 2012) ali pa Boredom Pronesess Scale (npr. 

Wallace, Vodanovich in Restino, 2003; Kass, Vodanovich, Stanny in Taylor, 2001, v: van der 

Heijden, Schepers in Nijssen, 2012), ki pa meri nagnjenost k dolgočasju in ne občutij 

dolgočasja v specifični situaciji.  

 

Med navedenimi vprašalniki je v slovenščini dostopna in validirana le Lestvica iskanja 

dražljajev – SSS-V (1994), vendar je njena glavna težava ta, da meri predvsem nagnjenost k 

vznemirljivim dejavnostim, ne pa dolgočasja. Za merjenje dolgočasja bi tako lahko uporabili 

le podlestvico Nagnjenost k dolgočasju, ki pa ima med vsemi podlestvicami najslabšo 

zanesljivost. Uporaba bi bila smiselna, če bi nas poleg merjenja dolgočasja zanimalo še 

merjenje konstruktov, kot so iskanje vznemirjenja, doživetij ter dezinhibicija.  

 

Najbolj sodobna vprašalnika na področju merjenja dolgočasja sta Dutch Boredom Scale – 

DUBS (2012) ter Multidimensional Boredom Scale – MBS (2013), pri čemer je Dutch 

Boredom Scale bolj primeren za merjenje dolgočasja, ki se pojavlja specifično na delovnem 

mestu. Vprašalnika nista prosto dostopna, vendar postavke DUBS-a lahko razberemo iz 

raziskav, v katerih je bil vprašalnik uporabljen (Reijseger idr., 2012), pri čemer pa se lahko 

pojavijo težave z vrednotenjem, saj priročnika ni izdelanega, kriteriji vrednotenja pa niso 

poenoteni. DUBS je med vsemi sicer najbolj primeren za merjenje dolgočasja na delovnem 

mestu, ima dobro konstruktno veljavnost ter dobro ločuje med posamezniki, ki se na 

delovnem mestu dolgočasijo, ter tistimi, ki se ne. MBS se trenutno uporablja le v 

raziskovalne namene, saj je bila z njim v letu 2012 izvedena šele prva validacijska študija, 

vendar avtorji poudarjajo, da bo vprašalnik v prihodnosti široko uporaben, saj ima zelo dobro 

zanesljivost ter vsebinsko in konstruktno veljavnost (Fahlman in Mercer-Lynn, 2013). Poleg 

DUBS-a je merjenju dolgočasja specifično na delovnem mestu namenjen tudi Job Boredom 

Scale – JBS(1986), ki je prosto dostopen ter ima zadovoljive merske karakteristike. Njegova 

pomanjkljivost je predvsem v tem, da od leta 1986 ni bil posodobljen ter se ga ni veliko 

uporabljalo, zato bi ga bilo potrebno ponovno validirati. JBS je Lee (1986) razvil na podlagi 

Grubbove lestvice, ki se je prav tako imenovala Job Boredom Scale. Grubbovega 
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vprašalnika nismo podrobneje opisovale, saj ni prosto dostopen ter nima podatkov o merskih 

karakteristikah. Raziskovanje z njim je bilo precej skopo. Grubbov in kasneje Leejev 

vprašalnik sta bila malo uporabljena, raziskovalci so jih večinoma uporabljali za preverjanje 

konstruktne in vsebinske veljavnosti sodobnejših vprašalnikov. Za preverjanje dolgočasja na 

delovnem mestu je dostopen tudi vprašalnik Boring Behaviours Measure (1986), ki je 

primeren predvsem za merjenje medosebnih vidikov dolgočasenja. Z njim lahko preverjamo 

kako dolgočasne zaznavajo posamezniki ostale sodelavce v timu. Tudi njegova težava je 

predvsem v tem, da se ga ni široko uporabljalo, zato ni bil posodobljen. Podatki o njegovih 

merskih karakteristikah so skopi, veljavnost je preverjala le ena kvalitativna študija.  

 

Med vprašalniki, ki so namenjeni merjenju nagnjenosti k dolgočasju na splošno oziroma v 

prostem času, so dostopni Boredom Proness Scale – BPS (1986), Boredom Coping Scale – 

BCS (1984) ter Components and Correlates of Boredom (2010).  

 

Boredom Proneness Scale je eden izmed najbolj uporabljenih vprašalnikov za merjenje 

dolgočasja, ima dobre merske značilnosti ter je bil veliko raziskovan. Vse večje raziskave, ki 

jih je zanimala tematika dolgočasja, so kot merski pripomoček uporabljale ta vprašalnik. 

Obstaja tudi njegova krajša različica – Boredom Proness Scale – Short form, vendar ni 

prosto dostopna. Boredom Coping Scale ter Components and Correlates of Boredom nimata 

podatkov o zanesljivosti in veljavnosti ter se v raziskavah nista veliko uporabljala. Za 

kvalitativno raziskovanje ter kot pomoč pri intervjuju z zaposlenimi je lahko primeren 

Components and Correlates of Boredom, saj ima šest vprašanj odprtega tipa, ki udeležencu 

dajejo več svobode pri odgovarjanju ter boljšo možnost vživljanja v situacijo svojega 

delovnega mesta. Njegove pomanjkljivosti pa so predvsem v tem, da nima izdelanih kriterijev 

vrednotenja ter da so nekatera vprašanja nekoliko nejasna ter premalo specifična.  

 

Raziskave, ki so poleg dolgočasja preverjale tudi druge konstrukte, so zaradi ekonomičnosti 

pogosto uporabile le eno postavko, ki se nanaša na preverjanje zdolgočasenosti – Single 

boredom item. Single boredom item je del vprašalnika Job related Affective Well–being Scale 

– JAWS (2000), ki ga nismo podrobneje predstavile, saj za obravnavano področje vsebuje le 

eno relevantno postavko. Uporabimo jo lahko takrat, ko raziskovanje dolgočasja ni primarni 

fokus študije.  

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

Glede na to, da v slovenskem jeziku, razen podlestvice Nagnjenost k dolgočasju Lestvice 

iskanja dražljajev (1994), ni inštrumenta, ki meri dolgočasje, predlagamo, da bi v slovenščino 

prevedli vsaj enega od razpoložljivih inštrumentov. Glede na to, da preučuje dolgočasje 

specifično na delovnem mestu in je nov, predlagamo, da bi prevedli Dutch Boredom Scale 

(2012). Prevod tega inštrumenta predlagamo tudi zato, ker je študija razvoja testa ugotovila 

visoko notranjo zanesljivost in dobro konstruktno veljavnost. Predvsem slednje je zelo 

pomembno, saj so ostali inštrumenti, ki so nastali prej, osnovani na različnih opredelitvah 

koncepta dolgočasja na delovnem mestu. Lestvica iskanja dražljajev je nekoliko starejša in 

predstavlja le eno lestvico vprašalnika in ne samostojni inštrument, zato se nam zdi bolj 

smiselno, da namesto revidiranja te lestvice, prevedemo in priredimo Dutch Boredom Scale. 

Posebej pomembna dodana vrednost tega inštrumenta je namreč to, da ugotavlja občutja 

dolgočasja na delovnem mestu, medtem ko Lestvica iskanja dražljajev preučuje doživljanje 

dolgočasja na splošno.  
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V namene ugotavljanja nagnjenosti posameznika k dolgočasju pa bi predlagale prevod in 

priredbo Boredom Proneness Scale, saj je eden izmed najpogosteje uporabljenih in ima 

dobre psihometrične lastnosti. Vendar pa je nastal leta 1986, zato kot smernico za nadaljnje 

delo predlagamo ponovno ugotavljanje psihometričnih značilnosti v angleškem jeziku in 

ugotavljanje norm, kar bi še povečalo njegovo uporabnost.    

 

V splošnem pa menimo, da področje dolgočasja na delovnem mestu ni dovolj raziskano, še 

posebej, če vzamemo v obzir pogostost tega pojava. Za začetek bi bilo potrebno postaviti 

jasno in enoznačno opredelitev dolgočasja na delovnem mestu, ter ga razmejiti od ostalih 

podobnih konstruktov, kot je na primer »boreout«. Smiselno bi bilo tudi, da bi več pozornosti 

namenili možnim ukrepom za zmanjševanje dolgočasja na splošno ter v kombinaciji z 

individualnimi značilnostmi zaposlenih. Te ukrepe bi bilo smiselno tudi empirično preveriti.  
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