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 چکیده
-انتقال به نوجوانی همراه با تغییرات سریع، غیرمنتظره و تجارب جدید شناختی، اجتماعی، هیجانی و روان

از هدف ساز استرس هستند. مینهز عنوانبههایی پیشروی نوجوان قرار داده و شناختی است که چالش

آموزان بر روی دانش نامه استرس نوجوانپرسش سنجیروانهای پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی ویژگی

آموزان مقاطع دبیرستان جامعه آماری پژوهش حاضر دانش نوجوان مقطع دبیرستان در هر دو جنس بود.

انتخاب  ایچندمرحله تصادفیگیری اساس نمونهنفر بر  280 ؛ کهبودند 94شهر همدان در سال تحصیلی 

نامه استرس نوجوان با نامه مذکور ابتدا پرسشپرسش سنجیروانهای بررسی ویژگی منظوربهشدند. 

-سشآن، این پر سنجیروانهای بررسی شاخص منظوربه درنهایتو  شدهترجمهتکنیک ترجمه مضاعف 

 (SAI) اضطراب حالت اسپیلبرگر مقیاسو  (DASS) سترسنامه همراه با مقیاس افسردگی، اضطراب و ا

های پایایی، روایی، تحلیل عاملی و شاخص قرارگرفتهمورد تحلیل  شدهیگردآورهای اجرا گردید. داده

دارای  پایایی ازنظرنامه نشان داد که این پرسش شدهیگردآورهای تحلیل داده محاسبه گردید. تأییدی

 افسردگی، مقیاسدر ده خرده مقیاس است، همچنین روایی همزمان آن با  81/0تا  01/0ضرایب آلفای 

آمد که در  به دست 51/0و  82/0 ،31/0 ،34/0حالت به ترتیب  اضطرابنامه اضطراب، استرس و پرسش
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 نامه حمایت کرد.از ساختار عاملی پرسش تأییدیمعنادار بود. همچنین نتایج تحلیل عاملی  >05.0Pسطح 

 آموزان نوجوان است.دانش مطلوبی در سنجیروانهای استرس نوجوان دارای ویژگینامه پرسش

 استرس نوجوان، افسردگی، اضطراب، تحلیل عاملی: واژگان کلیدی

 مقدمه

است که دربردارنده رشد و بلوغ شناختی،  سالیبزرگنوجوانی دوره زمانی بین کودکی و 

یک دوره بحرانی زندگی  عنوانبهو  (2001، 5ک و زِهرسسیهیجانی و اجتماعی بوده )

( که این بحران ناشی از تجربه بسیاری از تغییرات 2009، 2ن و دورنسمساشود )شناخته می

بلوغ جسمی، گرایش به استقالل، افزایش اهمیت تعامالت اجتماعی و  ازجملههمزمان، 

، 4ونالو گتز سی، گِی؛ ک2008، 3مورکیبلمغز است ) ویژهبهرشد و تحول سیستم عصبی 

ها است که ترین دورهاز بین تمام مراحل زندگی، دوره نوجوانی از مهم روازاین(. 2008

ک و ؛ کو2003، 1بروکمنگردد )مشخص می پرآشوبدوران انتقال سریع و  واسطهبه

 شدتبهدر حیطه رشد فیزیولوژیکی که  تنهانه(. این تغییر و دگرگونی 2002، 6رگنبسترف

مشابه در هر دو  طوربه(، بلکه 2002، 0نگویفرت و هافاسدهد )می آشکار هستند رخ

( 2000، 9یزاماجتماعی )-( و روانی2003، 8یرنسلد و بیفگاِکلس، ویحیطه بلوغ شناختی )

بنابراین، ؛ با کارکرد کامل تبدیل شود سالیبزرگفرد به  کههنگامینیز وجود دارد تا 

( اما سرعت و میزان تغییرات 5981، 50پرایساست )انتقال از دوران نوجوانی گریزناپذیر 

( 2003، 52ویسی؛ د2005، 55لینزکُای نوجوان است )این دوره بیش از توان و ظرفیت مقابله

                                                           
1. Sisk & Zehr 

2. Susman & Dorn 

3. Blakemore 

4. Casey, Getz   & Galvan 

5. Brockman 

6. Cook & Furstenberg 

7. Seifert & Hoffnung 

8. Eccles, Wigfield & Byrnes 

9. Muzi 

10. Price 

11. Collins 

12. Davis 
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ن یئرببازشناخته شده است ) خوبیبهو نتیجه آن، پدیده استرس در نوجوان است که اکنون 

 (.2002، 5وانو ماز

(؛ اما چیزی که 5993، 2و آُلف آرسناست )تجربه استرس در هر سنی ناسازگارانه 

مستقیم یا  یرتأثاهمیت دارد اثرات نامطلوب استرس بر وضعیت سالمت افراد از طریق 

دهد (. شواهدی وجود دارد که نشان می5999، 3رایساست ) پرخطررفتارهای  واسطهبه

انت، گرهمراه است ) پزشکیروانهای تجربه استرس توسط نوجوان با وقوع اختالل

 ازجملهکه  (2003، 1نگتی؛ وست و سوئی2004، 4ماهون و گیپسونمک ،تحرم س،مپاک

، 0نتو، ریکرتا؛ دیاز، سیم2003، 6دیردوف، گونزالز و سندلرتوان به افسردگی )می هاآن

دیاز و همکاران، ، افکار خودکشی )(2002، 8نگیساریویت و ههوال، دیندرو؛ و2002

( 2002، 9، براون و بروککوهن، گولد، کاسن جانسون،) ( و خطر خودکشی واقعی2002

تواند موجب تغییر در محور اشاره کرد. عالوه بر این، استرس در دوران نوجوانی می

بر روی  مدتطوالنیگردیده و منجر به اثرات  50(HPAآدرنال )-هیپوفیز-هیپوتاالموس

؛ 2001، 55کلسی نا وی، کوپیکرتسمیک، روبرمکُپذیری نسبت استرس گردد )واکنش

زا ای است که خطر بروز شرایط آسیبنوجوانی دوره روازاین. (2006، 52نوو و مکیوئرومِ

با  مندینظام طوربهدر دوران بعدی زندگی را داراست؛ و تجربه استرس توسط نوجوان 

، 53الروچهای به خطر اندازنده سالمتی )های زندگی و رفتاریطیف وسیعی از سبک

                                                           
1. Byrne & Mazanov 

2. Ursin & Olff 

3. Rice 

4. Grant, Compas, Thurm, McMahon   & Gipson 

5. West, Sweeting 

6. Deardorff, Gonzales & Sandler 

7. Diaz, Symantov, Rickert 

8. van der Wal, de Wit & Hirasing 

9. Johnson, Cohen, Gould, Kasen, Brown, & Brook 

10. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis 

11. McCormick, Robarts, Kopeikina & Kelsey 

12. Romeo   & McEwen 

13. Larouche 
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( مانند ناتوانی در کنترل چاقی 2005، 5کی، ورموند و همکارانشیرکو، مودُ؛ مورفی، 5998

یسون، لآ(، عدم فعالیت بدنی )2002، 2تینر، ستوری، ایرلند و همکارانزس-ملین، نومارک)

ری، لی و د؛ ی5999ُیسون و همکاران، لآ(، مصرف الکل )5999، 3محنو و ریتامیالوآدلف، 

س و ایت ؛2003، نوازو ما بیئرنع مصرف سیگار )( و شرو2003، 4اسمیت-هندریکسون

تواند منجر به مبدل شدن فرد به انسانی استرس می چنینهم( مرتبط است. 5998، 1پدرسون

؛ (2000، 6مِناردس و رکناادواردز، ه-ه، وینولمستاد، پُهلگردد ) سالیبزرگمضطرب در 

رای درک بهتر سالمت بنابراین تردیدی نیست که تجربه استرس مداوم موضوع مهمی ب

نوجوان است. در این میان وجود ابزار معتبر و پایا که بتواند استرس نوجوان را بسنجد 

 نماید.ضروری می

و مجادله بوده است  موردبحثشناسی پیرامون سنجش استرس به مدت طوالنی روش

؛ 2004گرانت و همکاران، کند )نوجوانان بیشتر صدق می موردمطالعهکه این موضوع در 

(، عالوه بر این، مسئله استرس در جمعیت 5993، 0هگهس و راتلی، مسس، یانگلیم

، 8جونزو دانکن بیئرنهندرسون، واقع نشده است ) موردپژوهشنیز چندان  سالبزرگ

( جهت سنجش گزارش دهیخود )نامه . در این میان شیوه مصاحبه در برابر پرسش(5985

 هرچندقرار گرفته است،  موردبحث( سالبزرگو  استرس در هر دو گروه سنی )نوجوان

دهند جذابیت  به دستتوانند اطالعات تجربی و محیطی مفصلی که می ازلحاظمصاحبه 

و بنابراین برای مطالعات با  استبر بوده و نیازمند کار فشرده زیادی دارد اما این شیوه زمان

ن، در این شیوه افراد مقیاس وسیع در سالمت نوجوانان عملی نیست؛ عالوه بر ای

اطالعاتی ارائه دهند که همراه با سوگیری  ممکن است روازاینکننده ناشناس نبوده شرکت

گزارش  مبتنی بر خود های(. این در حالی است که شیوه2004گرانت و همکاران، باشد )

                                                           
1. Murphy, Durako, Moscicki, Vermund & et al 

2. Mellin, Neumark-Sztainer, Story, Ireland & et al 

3. Alison, Adlaf, Ialomiteanu & Rehm 

4. Udry, Li &Hendrickson-Smith 

5. Tyas & Pederson 

6. Pohl, Olmstead, Wynne-Edwards, Harkness & Menard 

7. Mullis, Youngs, Mullis & Rathge 

8. Henderson, Byrne, Duncan-Jones 



 59/  ...فارسی  نسخه عاملی تحلیل و روایی، پایایی

 

در  تریهای مناسبو روش قرارگرفته مورداستفادهگسترده  طوربهنامه( )مانند پرسش دهی

 دهند.جهت سنجش استرس نوجوان ارائه می

دهد که های صورت گرفته بر روی ارزیابی استرس نوجوان نشان میبازنگری پژوهش

ارزیابی بالینی ذهنی یا خود  جایبهروی سنجش واکنش استرسی  ها غالباً براین پژوهش

ر مشکالت های جمعیتی که دچاو اغلب بر روی نمونه یافتهتمرکزاسترس  گزارش دهی

، 2ر و نیومنایگوگ، مکسی؛ می5993، 5باگلیشناختی هستند انجام پذیرفته است )روان

 یابزارها(، که این نوع از 5986، 4؛ ویلز5988، 3وورگاو بون سههوونهو، رورگا؛ بون5981

دهد که ساختگی  به دستو بنابراین روابطی را  شدهیختهآمتواند موجب نتایج سنجشی می

بر روی سنجش  شدهانجامهای هستند. این نگرانی در حال حاضر در پژوهش یغیرواقعو 

؛ 2000 ،5یک، کوئیک و گیونئکوواقع شده است ) ییدتأمورد  خوبیبه سالبزرگاسترس 

هایی نیز پیرامون ، نگرانیشدهیانب(. عالوه بر موارد 2000، 6میاو موراک طلسچ، اراهه، و

، جانیکی و ستارموجود دارد ) شدهتجربهترس تفسیرهای شناختی درباره شدت اس

ممکن است نتایج پیرامون میزان تجربه استرس را دچار ابهام  کهطوریبه( 2002، 0نوهلگس

برای سنجش استرس در نوجوانان بنیان  کاررفتهبهابزارهای  درمجموعو آلودگی سازند. 

ثال مقیاس ادراک رویداد م طوربهنظری و قابلیت کاربردی چندانی در این حیطه ندارند 

 548های طوالنی )( به دلیل پرسش5980، 8راگنه و وتهیسس، دویس، فوراکمپنوجوان )

در مقیاس وسیع جهت سنجش استرس و  آن بردرماده( و همچنین وابسته بودن به سن، کا

( بیان 2002و مازانو ) بیئرنسالمت در نوجوانان را محدود ساخته است. عالوه بر این، 

اند که ماهیت استرس نوجوانان و زبانی که توسط نوجوان برای توصیف این حاالت هداشت

های جاری سنجش نامهپرسش کهطوریبهکند، رود در طول زمان تغییر میبه کار می

                                                           
1. Bagley 

2. Mitic, McGuire &Neuman 

3. Bonaguro, Rhonehouse & Bonaguro 

4. Wills 

5. Quick, Quick &Gavin 

6. Rahe, Veach, Tolles & Murakami 

7. Tamres, Janicki   & Helgeson 

8. Compas, Davis, Forsythe & Wagner 
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و  بیئرناسترس در نوجوان ممکن است کاربردش به دوره زمانی کوتاهی محدود گردد )

ه ماهیت دائماً در حال تحول زندگی بشر پژوهش در حیطه بنابراین با توجه ب؛ (2002مازانو، 

در این  کاررفتهبهاسترس نیازمند آن است که ابزارهای  ازجملهشناختی و روان یرهایمتغ

 شناختی باشند.حیطه منطبق بر تغییرات اجتماعی و روان

استرس نوجوان  خود گزارش دهیهایی در ابزارهای در همین راستا توسعه و گسترش

ها (؛ اما این پرسشنامه5993؛ باگلی، 5990، 5نگچِها صورت گرفته است )انند پرسشنامهم

اروپا و به  -فشارزای زندگی در نمونه طبقه متوسط آمریکا  عوامل گیریاندازهبه خاطر 

های اجتماعی دیگر، قومی و یا گروه یهاگروهخاطر فقدان موارد مربوط به افراد متعلق به 

اند. واقع شده موردانتقادکند که در جوامع شهری محروم زندگی می کسانی ویژهبه

ها با تمرکز بر نظر محققان بر همچنین انتقاد وارده دیگر این بود که اکثر این پرسشنامه

شوند توسعه زا شناخته میرویدادهای استرس عنوانبهاینکه چه چیزی برای نوجوانان 

گرانت و همکاران، س از دید فرد نوجوان توجه نشده است )به منابع استر روازایناند و یافته

( انجام 2004گرانت و همکاران، ای که گرانت و همکاران )(. در بررسی گسترده2004

، از مورداستفادههای استرس مقیاس %50به این نتیجه دست یافتند که کمتر از  دادند،

ارائه نشده است. لذا  سنجیروانهای دهدا هاآناند و در اکثر ابزارهایی معتبر استفاده کرده

های ارزیابی استرس، بهبود ابزار منظوربه( 2004گرانت و همکاران، گرانت و همکاران )

زا و توسعه با نوجوانان برای شناسایی عوامل استرس یافتهساختارپیشنهاد نمودند تا مصاحبه 

ییرات محیطی، رویدادها و و تمرکز بر شناسایی مجموعه تغ سنجیروانهای معتبر مقیاس

 صورت گیرد. زا هستندهایی که برای نوجوانان استرسموقعیت

 بیئرن، بیئرن؛ 2002، بیئرن و مازانو) 2(ASQنامه استرس نوجوان )بر این اساس پرسش 

اطمینان  ویژهبهو  شدهمطرحشناختی روش های( در راستای رفع ایراد5991، 3و رینهارت

ها و مشکالت جامعه امروزی مرتبط ب استرسی نوجوان با دشوارییافتن از اینکه تجار

                                                           
1. Cheng 

2. Adolescent Stress Questionnaire (ASQ) 

3. Reinhart 
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ماده بود که هفت بُعد از  35نامه دربردارنده است شکل یافت. نسخه اولیه این پرسش

هایی مانند شروع مصرف سیگار وسیع در حیطه طوربهاسترس نوجوان را منعکس کرده و 

واقع گردیده  مورداستفاده پرخطررهای رفتا طورکلیبهدر نوجوانان، مصرف مواد و الکل و 

، بیئرن؛ مازانو و 5998و رینهارت،  بیئرن؛ 2005، 5999، 2003، بیئرن و مازانواست )

در طول زمان  ASQ، فرایند اعتبار سنجی بعدی پرسشنامه نشان داد که حالبااین(. 2002

و مازانو، بیئرن ) پایدار نیست و نیازمند بازنگری است تا به ابزاری سودمند تبدیل گردد

و درخواست از نوجوانان درباره  یافتهساختاربنابراین، با استفاده از شیوه مصاحبه  (؛2002

 ASQکنند مقیاس زای رایجی که در زندگی روزمره خود تجربه میماهیت عوامل استرس

ماده است و ابزار سودمندی در  16شد. این مقیاس در حال حاضر شامل واقع  موردبازنگری

قرار گرفته  مورداستفادههای تحقیقی و بالینی ارزیابی جامع استرس بوده در هر دو حیطه

، بیئرن( )ASQنامه استرس نوجوان )است. همچنین سازندگان نسخه اصلی پرسش

ای از تنش که طیف گسترده جهتازاین ASQ( بیان داشتند که 2000و مازانو،  5دواپورت

نامه در پرسش کاررفتهبههد، سودمند است. موارد دنوجوان را پوشش می شدهادراک

ASQ زا ارزیابی کرده و مربوط به رویدادها یا شرایطی هستند که نوجوانان آن را استرس

روی داده است. مواد این  هاآنماه گذشته برای  52گردد که در طول تجاربی را شامل می

آن آشفتگی فکری نوجوان و  نامه مختص به دوره نوجوانی ساخته شده است که درپرسش

 وتحلیلتجزیهگذارد. با می یرتأثهای مرتبط با این دوره بر نوجوان نگرانی و چالش

استرس زندگی یا عامل شامل ) مؤلفه 50به  ASQاساسی، مجموع مواد  هایمؤلفه

، 1روابط عاشقانهاسترس ، 4مدرسه استرس مرتبط با، 3عملکرد مدرسهاسترس ، 2خانگی

 استرس ،8عدم اطمینان به آیندهاسترس ، 0معلم استرس روابط با، 6ر همساالنفشااسترس 

                                                           
1. Davenport 

2. stress of home life 

3. school performance 

4. school attendance 

5. romantic relationships 

6. peer pressure 

7. teacher interaction 

8. future uncertainty 
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ظهور استرس و  2فشار مالیاسترس ، 5بخشلذتهای تعارض بین تکالیف درسی و فعالیت

کننده ابعادی از ها منعکس( تقلیل یافتند. این خرده مقیاس3سالیبزرگهای مسئولیت

 تنیدگی زابا ادبیات معاصر پیرامون رویدادهای  استرس نوجوان هستند که به لحاظ کیفی

های ویژگی (2000و همکاران ) یئرن(. ب2000، 4رااناممکدر نوجوان همخوان هستند )

با استفاده از  ASQنامه استرس نوجوان را ارزیابی کرده و اعتبار درونی پرسش سنجیروان

ها را ر یک زیر مقیاسبرای ه آلفاضریب آلفای کرونباخ محاسبه نمودند، و ضرایب 

استرس  69/0استرس عملکرد مدرسه،  88/0استرس زندگی خانگی،  92/0گزارش دادند: 

 82/0روابط با معلم،  80/0فشار همساالن،  88/0روابط عاشقانه،  86/0مرتبط با مدرسه، 

، بخشلذتهای تعارض بین تکالیف درسی و فعالیت 86/0عدم اطمینان نسبت به آینده، 

نامه استرس نوجوان . پرسشسالیبزرگهای ظهور مسئولیت 62/0شار مالی و ف 83/0

(ASQ ( دارای اعتبار سازه مطلوب )همبستگی مثبت با اضطراب و افسردگی و همبستگی

عملکرد  85/0استرس از زندگی در خانه،  88/0باال ) باز آزمون(، نفسعزتمنفی با 

 80/0فشار همساالن،  86/0عاشقانه، روابط  84/0مدرسه،  حضوروغیاب 86/0مدرسه، 

فشار  68/0اوقات فراغت، -تعارض مدرسه 85/0عدم اطمینان به آینده،  09/0تعامل معلم، 

های جنسیتی ( و قابلیت نمایش تفاوتسالیبزرگهای ظهور مسئولیت 00/0مالی و 

بستگی کنند( را دارا بود، اما هم)دختران سطح استرس باالتری از پسران را گزارش می

های ها نیز ویژگیدر سایر فرهنگ .(2000و همکاران،  یئرنبضعیفی با سن داشت )

( مطلوب گزارش شده است. برای مثال، در ASQنامه استرس نوجوان )پرسش سنجیروان

، لگکی، چتزیوانیدو، توسط دارویری ASQپژوهشی که جهت اعتبار درونی نسخه یونانی 

داری بین جام شد همبستگی متوسط تا قوی معنی( ان2054) 1همکاران ناردلیس و

خرده مقیاس با  50و  ASQکل  ، به دست آمد. همسانی درونیASQ یهازیرمقیاس

                                                           
1. school/leisure conflict 

2. financial pressure 

3. emerging adult responsibility 

4. McNamara 

5. Darviri, Legaki, Chatzioannidou, Gnardellis & et al 
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گزارش  86/0تا  00/0در تمام موارد در محدوده:  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که

ی همچنین در پژوهش دیگری که با هدف بررس .بود 96/0شده است و مقدار کلی آن 

وریندت، کالیس، دهای از نوجوانان در سطح اروپا توسط در نمونه ASQ ییایپااعتبار و 

پایایی این مطالعه، ثبات درونی  وتحلیلتجزیهانجام شد  (2055) 5برگمن و همکاران مورنو،

خرده مقیاس، ارزش ضریب کرونباخ پنج خرده  50از  درواقعرا نشان داد،  ASQمتوسط 

 این مقدار ضریب پایایی کمتر از اعتبار مطالعه اصلی هرچندبود.  80/0از  مقیاس بیشتر

ASQ است. قبولقابل سنجیروان( بود اما به لحاظ 2000و همکاران ) یئرنتوسط ب 

وریندت و دهثبات آن در طول زمان بود ) دهندهنشان ASQ همچنین نتایج باز آزمون

( نیز در پژوهش بر روی 2050) 2ینیس، بیئرن، مازانو و ایسپنسسک(. م2055ُهمکاران، 

 کهطوریبهد دنرا گزارش دا ASQهای همسانی درونی مطلوب بین زیر مقیاس ،نوجوانان

قرار داشته و همسانی درونی  89/0تا  00/0های آن بین مقدار آلفای کرونباخ زیرمقیاس

( 2055) 3گر، بیئرن و ریمری. به دست آمد 90/0با استفاده از آلفای کرونباخ  ASQکل 

؛ گزارش دادند ASQخود بر روی استرس نوجوان روایی مطلوب برای  مطالعهنیز در 

( ASQنامه استرس نوجوان )دهد که پرسشنشان می شدهانجامهای بنابراین نتایج پژوهش

ابزار معتبر شناخته شده  عنوانبههای مختلف در فرهنگ سنجیروانهای ویژگی ازلحاظ

 .استهای بالینی و تحقیقی بر رو نوجوانان را دارا ربرد در مطالعهاست که قابلیت کا

دهد تجربه استرس مزمن در نوجوانان به وقوع با توجه به شواهدی که نشان می

هوی و ( همچون افکار خودکشی )2004گرانت و همکاران، های روانی شدید )اختالل

 ،انگاسکی؛ مر2052، 1ا و ناپر، فیشر، کوردویزسوانت( افسردگی و اضطراب )5996، 4کینگ

الدن و  ه،آت( اختالل تصویر بدن )2050و همکاران ) 6لیوونِابرستین، سوانسون،  هی،

                                                           
1. De Vriendt, Clays, Moreno, Bergman & et al 

2. Moksnes   & Espnes 

3. Murray, Byrne & Rieger 

4. Hovey & King 

5. Cervantes, Fisher, Córdova   & Napper 

6. Merikangas, He, Burstein, Swanson, Avenevoli & et al 
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؛ مکوی، پپلر، 2002، 3لیهبِکر و بوسو اختالل خوردن ) (2004، 2؛ جونز2000، 5اللی

ه هایی کپژوهش داشتن در نظرانجامد. همچنین با ( می2001، 4دویس، فِلت و همکاران

 آسم، معده، همچون زخم تنی و پزشکیهای رواندهند استرس با انواع اختاللنشان می

 هایبیماری ، اضطراب،پذیرتحریک روده سندرم خوابی،بی دیابت، پوستی، هایاختالل

 هایعفونت ویروسی، و عفونی هایخالتب عصبی، سردردهای میگرن، قلبی، کرونر

مرتبط  مو ریزش و تندخویی خون، کلسترول افزایش هراس، فراموشی، تومور، ادراری،

 است ( و همچنین روشن5994، 1و همکاران ریجدِر برگ، وردمن، واناُنگ، ادِج) هستند

 روانی سالمت و شخصی رضایت شغلی، و اجتماعی تحصیلی، عملکرد بر استرس که

عوامل مرتبط با بنابراین رسیدگی و در نظر گرفتن  ؛داشت خواهد نامطلوب تأثیر نوجوانان

 و بیشتر بحرانی شرایط با نوجوانان که نوجوانی حساس در دوران خصوصبهاسترس 

از اهمیت فراوانی  هاآن جانبههمهشوند، جهت بهبود شرایط می روروبه جدیدتری

گیری برخوردار است. در این زمینه در دسترس بودن ابزاری معتبر و پایا که برای اندازه

که بیان گردید با توجه به کمبود چک  طورهمان .رسدضروری به نظر می استرس نوجوانان

 اندنظامهای ، جهت پژوهش(ASQ)استرس نوجوانان  نامههای استرس معتبر، پرسشلیست

اعتبار  ییدتأو  یافتهتوسعه( 2000)بیئرن و همکاران بررسی استرس نوجوانان توسط  منظوربه

تواند در شرایط مختلف برای ارزیابی جامع ابعاد مختلف نامه میگردیده است. این پرسش

شود به کار رود. با توجه به اینکه زا درک میاسترس صورتبهنوجوانان  ازنظرزندگی که 

شناسی در تواند خطر آسیبهای رفتاری میساختارهای درگیر در استرس و پاسخ

مت و سازگاری استرس اثرات منفی بر روی سال ؛ ورا افزایش دهند سالیبزرگ

( و همچنین 2008، 0و اُسبرگ ونگرن، آفی؛ ه2055، 6سفلوری و کالیشناختی )روان

                                                           
1. Ata, Ludden & Lally 

2. Jones 

3. Bekker   & Boselie 

4. McVey, Pepler, Davis, Flett & et al 

5. De Jong, M, Erdman, van den Brand, Verhage & et al 

6. Flouri & Kallis 

7. Hjern, Alfven & Ostberg 
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 عنوانبه( دارد و اغلب 2008، 2یین؛ فُلک و فال2008، 5نگ و چانگوچموفقیت تحصیلی )

های مقابله رفتاری ناسازگارانه )مانند باال بردن واکنش واسطهبهعامل مخرب سالمت 

که یکی نبا توجه به ای ؛ و(2054، 3ولینیو پ هگلوزگردد )الکل( تلقی میمصرف سیگار و 

خود استرس استفاده از ابزارهای  بلندمدتهای علمی برای مطالعات اثرات جاری و از شیوه

اهمیتی که استرس و به طبع آن  بنا بر، روازاینها هستند. نامهمانند پرسش گزارش دهی

سنجش  منظوربهمعتبر عیت نوجوان دارد وجود ابزاری در جم ویژهبهارزیابی استرس 

هدف از انجام مطالعه  روازاینرسد؛ استرس نوجوانان در جامعه ایرانی ضروری به نظر می

 .است( ASQپرسشنامه استرس نوجوان ) سنجیروانهای حاضر ارزیابی ویژگی

 پژوهش روش

به ظ ماهیت از نوع پیمایشی و ای، به لحاشیوه پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعه

دختر و پسر سطح شهر  آموزاندانش کلیه مطالعه آماری جامعه روش ترکیبی است.لحاظ 

که  آموزان مذکور بودندنفر از دانش 280های پژوهش کنندههمدان بودند. شرکت

سه منطقه آموزشی )شامل مدارس  بین از ایچندمرحلهتصادفی گیری نمونه صورتبه

 6شدند. به این صورت که از در گام نخست از هر منطقه  انتفاعی( انتخابغیر دولتی و

تصادفی  طوربهکالس  3از این مدارس  هرکدامتصادفی انتخاب سپس از  طوربهمدرسه 

تصادفی جهت  صورتبهها تعدادی آموزان حاضر در این کالساز دانشانتخاب گشته و 

ها، ابتداً پژوهشگران در بین آوری دادهجمع ورمنظبه .شدند انتخاب هاگردآوری داده

نامه دهی را توضیح و سپس پرسشکنندگان پژوهش حضور یافته و فرایند پاسخشرکت

)لوویبُند و  4(DASSمقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ) ،(ASQاسترس نوجوان )

، گروسچ، )اسپیلبرگر (SAIاضطراب حالت اسپیلبرگر ) نامه(، و پرسش5991، 1لوویبُند

                                                           
1. Chung & Cheung 

2. Flook & Fuligni 

3. Glozah & Pevalin 

4. Depression Anxiety Stress Scale  

5. Lovibond & Lovibond 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.psy.unsw.edu.au%2Fgroups%2Fdass%2F&ei=79-oVPmSIeLZ7gadooGoDg&usg=AFQjCNGlKtACrBA-URqyBKMe4Lkv9ZOzmg&sig2=tcOOK-gLYYgbPLmlGvWIhg&bvm=bv.82001339,d.d24
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کنندگان پژوهش دهی بین شرکتپاسخ منظوربه( را 5983، 5لوشن ووگ و همکاران

اطمینان از دقت و صحت الزم در  منظوربهتوزیع نمودند. در حین فرایند اجرای پژوهش 

 بررسی برای کننده حضوری فعال داشتند.های شرکتدهی، پژوهشگران در بین گروهپاسخ

 محاسبه باز آزماییکرونباخ و  آلفای ( ضریبASQنوجوان )نامه استرس پرسش ثبات

نامه دارای بود که نشان داد که پرسش 93/0 سؤالی 16شد. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس 

 از نفر 40 باز آزمایی محاسبه ضریب منظوربه. همچنین استهماهنگی درونی مناسبی 

ضریب  و دادند پاسخ نامهپرسش به زمانی یک هفته مجدداً یبازه یک در هاکنندهشرکت

از مجموع . شد محاسبه نامهپرسش اجرای دو بار از حاصل نمرات بین همبستگی

( رشته ریاضی فیزیک، %6نفر ) 56( اول دبیرستان، %19نفر ) 561کنندگان پژوهش شرکت

بودند. در  رشته ادبیات و علوم انسانی( %58نفر ) 12( رشته علوم تجربی، %50) نفر 40

 کنندگان پژوهش درج گردیده است.شرکت یشناخت یتجمعخصوصیات  5ل شماره جدو

 پژوهش هايکنندهشرکت یشناخت یتجمع و توصیفی خصوصیات .1جدول 

 M (SD) سن تعداد گروه

 دختر

 پسر

 کل

551 

561 

280 

3/51 (02/5) 

1/54 (61/5) 

8/54 (40/5) 

 حاضر از قرار ذیل است: پژوهش یابزارها

 16( شامل ASQنامه استرس نوجوان )پرسش. (ASQامه استرس نوجوان )نپرسشالف( 

( 5ماهه است:  52بُعد استرس حداقل در دوره زمانی  50 کنندهمنعکسماده است که 

( روابط 4( استرس مرتبط با مدرسه، 3مدرسه،  ( استرس عملکرد2استرس زندگی خانگی، 

( تعارض 8عدم اطمینان نسبت به آینده،  (0( روابط با معلم، 6( فشار همساالن، 1عاشقانه 

های ( ظهور مسئولیت50( فشار مالی 9 بخشلذتهای بین تکالیف درسی و فعالیت

( از طیف لیکرت ASQنامه استرس نوجوان )پرسش ینمره ده. برای سالیبزرگ

                                                           
1. Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & et al 
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ر زا( استفاده شده است. نمره هر مقیاس ب=شدیداً استرس1= بدون استرس تا 5) یادرجهپنج

ها به شود و نمره کلی بر اساس مجموعه پاسخها به هر ماده محاسبه میاساس مجموعه پاسخ

های تحقیقی و نامه در ارزیابی استرس نوجوان در حیطهآید. این پرسشمی به دستهر بُعد 

؛ 2055واریدنت و همکاران، ه؛ د2000و همکاران،  یئرنببالینی معتبر نشان داده شده است )

، 5گروس، کریستین، مونالر و همکاران-؛ مورِنو، گونزالز2050و همکاران، مُکسنس 

2008.) 

و دو  ین(، محققASQنامه استرس نوجوان )ی فارسی پرسشتهیه نسخه منظوربه 

نامه مذکور را به فارسی روان برگردانده و سپس متن متخصص زبان انگلیسی پرسش

و  هشگرانوپژ، توسط شدهترجمهام بعد متن مورد ویراستاری قرار گرفت. در گ شدهترجمه

به زبان انگلیسی برگردانده شده و دو نسخه با یکدیگر  مجدداًمتخصصان زبان انگلیسی 

شناسی قرار گرفت تا نامه در اختیار دو تن از متخصصان روانمنطبق شدند. سپس پرسش

و اصلی و رفع  شدهترجمهآن را بررسی نمایند. پس از مطابقت دو نسخه  صوری روایی

آموزان مشابه با جامعه نهایی پژوهش اجرا و پس از نفر از دانش 60ایرادات، بر روی 

، نسخه شدهمطرحهای ها و رفع ضعفدرباره محتوای گویه هاآندریافت بازخوردهای 

 نامه جهت استفاده تهیه گردید.نهایی پرسش

 استرس اضطراب، دگی،افسر مقیاس .(DASS) ، استرسافسردگی، اضطرابمقیاس ب( 

 ارزیابی برای دهی گزارش خود مقیاس سه از ایمجموعه ،(5991 ند،یبُولو و ندلوویبُ)

 هایمقیاس خرده از یک هر. است استرس و اضطراب افسردگی، در منفی عاطفی حاالت

DASS-21 مربوط هایسوا مجموعه طریق از هرکدام نهایی نمره که است سؤال 0 شامل 

 3 تا( اصالً) 0 از ایچهاردرجه لیکرت فیط صورتبه گذارینمره. آیدمی دست به آن به

 را استرس و اضطراب افسردگی، اصلی هاینشانه شدت مقیاس این. است( درست کامالً)

 گذشته هفته طول در را نشانه یک وضعیت باید فرد نامهپرسش این تکمیل برای. سنجدمی

 مورد را مذکور مقیاس( 5998) 2همکاران و نزایِ و کُخ بیلینگ، ،آنتونی. کند مشخص

                                                           
1. Moreno, González-Gross, Kersting, Molnár & et al 

2. Antony, Bieling, Cox, Enns & et al 
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 افسردگی، عامل سه وجود از حاکی مجدداً آنان پژوهش نتایج که دادند قرار عاملی تحلیل

-پرسش کل واریانس از درصد 68 که داد نشان مطالعه این نتایج. بود تنیدگی و اضطراب

 ،90/0 ترتیب به عوامل این آلفای ضریب. گرددمی تبیین مذکور عامل سه این توسط نامه

 این سنجیروان هایویژگی( 5386 ،ارجوک و سامانی) جوکار و سامانی. بود 91/0 و 92/0

 افسردگی، مقیاس برای آزمایی باز اعتبار. دادند قرار موردبررسی ایران در را نامهپرسش

 سه این برای را کرونباخ آلفای و 00/0 و 06/0 ،80/0 برابر ترتیب به تنیدگی و اضطراب

 .(5386 جوکار، و سامانی) نمودند گزارش 08/0 و 04/0 ،85/0 ترتیب به مقیاس

 اسپیلبرگر حالت اضطراب نامهپرسش .(SAIاسپیلبرگر ) حالت اضطراب پرسشنامهج( 

(SAI) پرسش رفته است. این کار به ایگسترده طوربه که است خود سنجی وسیله یک-

 متمایز، مفهوم گیری دواندازه برای جداگانه سنجی خود سنجیروان مقیاس دو شامل نامه

 از است که در آن جمله 20 شامل حالت، اضطراب مقیاس .است اضطراب به وابسته اما

 نامهاجرای پرسش زمان در احساس اضطراب خود را میزان که شودمی خواسته افراد

 ایردرجهچها لیکرت مقیاس یک وسیلهبه ذهنی اضطراب احساس شدت کنند. گزارش

 شامل نیز ایخصیصه اضطراب مقیاس .شودزیاد( مشخص می خیلی کم، زیاد، کم، )خیلی

 مقدار .مشخص سازد اوقات اکثر در را کلی خود احساس باید فرد که است جمله 20

 اوقات بیشتر گاهی اوقات، هرگز، درجه )تقریباً چهار با شدهتجربه اضطراب نشانه فراوانی

 (،5983) و همکاران اسپیلبرگر (.5988، راسپیلبرگ) شودمشخص می همیشه( تقریباً و

 در .است کرده ارائه ایو خصیصه حالت اضطراب هایمقیاس برای تفسیری ییهامالک

 اضطراب متوسط 42 تا 32 نمره خفیف، اضطراب 35 تا 20 نمره اضطراب حالت، مقیاس

 نمره شدید، نسبتاً اضطراب 64 تا 14 نمره باال، به متوسط اضطراب 13 تا 43 نمره پایین، به

 .دهندمی نشان را شدید بسیار اضطراب 80 تا 06 نمره و اضطراب شدید 01 تا 61

 تا 32 نمره خفیف، اضطراب 35تا  20 نمره ایخصیصه اضطراب مقیاس در کهدرحالی

 62 تا 13 نمره باال، به متوسط اضطراب 12 تا 43 نمره پایین، به متوسط اضطراب 42

 بسیار اضطراب 80 تا 03 نمره و شدید اضطراب 02 تا 63 نمره شدید، نسبتاً اضطراب
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 باال نسبتاً ایخصیصه و حالت اضطراب مقیاس درونی همسانی .دهندمی نشان را شدید

 اضطراب مقیاس است. پایایی 90/0موقعیتی  اضطراب مقیاس آلفای ضریب .است

 روز است. 540برای یک ساعت تا  86/0ا ت 03/0 بین باز آزمایی شیوه به ایخصیصه

 تغییر به آزمون این کهاین برای است پایین اضطراب حالت مقیاس باز آزمایی پایایی

( 5302شهری ) پناهی (.5988، ر)اسپیلبرگ است حساس موقعیتی استرس درنتیجه اضطراب

 ،ز آزماییبا روش قرار داده و به موردبررسینامه را این پرسش سنجیروانهای ویژگی

و برای مقیاس اضطراب حالتی  84/0 ای همبستگیخصیصه اضطراب مقیاس برای

آورد. همچنین برای مقیاس حالت اضطراب و رگه اضطراب  دست به 06/0همبستگی 

الزم به ذکر است که در  (.5302پناهی شهری، گزارش شده است ) 90/0ای فآلضریب 

نامه لت برای سنجش روایی مالکی پرسشپژوهش حاضر تنها از خرده مقیاس اضطراب حا

 ( استفاده گردید.ASQاسترس نوجوان )

 8.8لیزرل  افزارنرمو همچنین  SPSS-19 افزارنرمها از تحلیل داده منظوربه

 نامهپرسش سنجیروان هایشاخصاستفاده گردید. ( 2006جورسگوگ و سوربوم، )

رایب پایایی و روایی، تحلیل های توصیفی، ضشاخص ( از طریقASQاسترس نوجوان )

 محاسبه شد. تأییدیعاملی 

 هایافته

درج گردیده  2 جدول در باز آزماییکرونباخ و  آلفای حاصل از ضریب نتایج پایایی:

 است.

 و ، باز آزمایی آلفامیانگین، انحراف استاندار، ضرایب  .2جدول 

 نامه استرس نوجوانهاي پرسشنیم کردن خرده مقیاس دو

 مواد مقیاس
/ انحراف  میانگین

 استاندارد

ضریب باز  ضریب آلفا

 کل پسر دختر (n=40آزمایی )

 85/0 81/0 84/0 81/0 (4/50) 9/29 52-5 استرس زندگی خانگی

 09/0 08/0 06/0 08/0 (9/1) 6/59 59-53 استرس عملکرد مدرسه

 00/0 01/0 01/0 00/0 (5/3) 30/6 22-20 استرس مرتبط با مدرسه
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 00/0 09/0 08/0 00/0 (9/3) 00/55 20-23 وابط عاشقانهر

 08/0 85/0 82/0 00/0 (8/1) 88/50 34-28 فشار همساالن

 85/0 01/0 06/0 08/0 (2/6) 66/58 45-31 روابط با معلم

 06/0 00/0 06/0 80/0 (3/3) 08/50 44-42 عدم اطمینان نسبت به آینده

تعارض بین تکالیف درسی و 

 بخشلذت هایفعالیت
41-49 16/54 (8/4) 09/0 00/0 80/0 82/0 

 81/0 83/0 00/0 06/0 (4/4) 05/55 13-10 فشار مالی

 84/0 82/0 09/0 80/0 (5/3) 30/8 16-14 سالیبزرگهای ظهور مسئولیت

بوده و  بخشرضایت کرونباخ آلفای ضرایب میزان که دهدمی نشان 2 جدول نتایج

 که گفت توانمی هستند. بنابراین، معنادار باز آزمایی رایبض تمام هایداده همچنین،

برخوردار  مطلوبی درونی همسانی (، ازASQنامه استرس نوجوان )ی فارسی پرسشنسخه

 .است

و همکاران،  یئرنب( )ASQاسترس نوجوان )نامه پرسش ی فارسیروایی نسخهروایی: 

افسردگی، اضطراب و استرس  مقیاس]اجرای همزمان با مالکی  شیوه روایی به دو، (2000

(DASS( )ُو پرسش5991ند، یبُوند و لولوویب ،)اسپیلبرگر اضطراب حالت نامه (SAI) 

. گرفت قرار موردبررسی هامقیاس خرده بین همبستگیو [ (5983اسپیلبرگر و همکاران، )

استرس نوجوان نامه پرسش ی فارسینسخه بین مقیاس همبستگیضرایب  3در جدول 

(ASQ( )2000و همکاران،  یئرنب) ، مقیاسبا ( افسردگی، اضطراب و استرسDASS )

اسپیلبرگر و ) (SAI) پیلبرگرسا حالت اضطراب و پرسشنامه (،5991ند، یبُوند و لولوویبُ)

 است. شده درج، (5983همکاران، 

دهد که روابط نشان می 3ها در جدول الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس

ها وجود دارد. همچنین الگوی ضرایب همبستگی خرده اسبی بین خرده مقیاسدرونی من

(، و 5991( )لوویبُند و لوویبُند، DASSها با مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس )مقیاس

(، بیانگر روایی 5983)اسپیلبرگر و همکاران،  (SAI)اسپیلبرگر  حالت اضطراب نامهپرسش

 است. ASQمالکی همزمان مطلوب نسخه فارسی 
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 نامه استرس نوجوان باپرسش فارسی نسخه بین همبستگی ضرایب .3 جدول

 نامه اضطراب حالتو پرسش مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 

 خرده مقیاس
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 کل

5            

2 14/0**           

3 24/0** 38/0**          

4 40/0** 41/0** 24/0**         

1 49/0** 16/0** 24/0** 11/0**        

6 40/0** 10/0** 20/0** 41/0** 18/0**       

0 41/0** 48/0** 22/0** 29/0** 38/0** 42/0**      

8 31/0** 10/0** 32/0** 38/0** 40/0** 13/0** 31/0**     

9 49/0** 18/0** 30/0** 45/0** 10/0** 15/0** 49/0** 49/0**    

50 41/0** 10/0** 24/0** 30/0** 40/0** 14/0** 42/0** 16/0** 11/0**   

 **34/0 **22/0 **20/0 **28/0 **29/0 **26/0 **29/0 **22/0 **59/0 **30/0 **58/0 افسردگی

 **31/0 **24/0 **30/0 **22/0 **58/0 **20/0 **21/0 **28/0 **26/0 **20/0 **26/0 اضطراب

 **82/0 **15/0 **14/0 **43/0 **44/0 **13/0 **14/0 **46/0 **32/0 **05/0 **80/0 استرس

 *51/0 *54/0 50/0 **50/0 **56/0 *52/0 01/0 *54/0 08/0 *54/0 01/0 لتاضطراب حا

 **= P<0.05 *= P<0. 10  

نامه استرس ی فارسی پرسشعاملی نسخه 50 ساختار بررسی برازش جهت تحلیل عاملی:

 حداکثرو شیوه  8/8لیزرل  افزارنرمبا استفاده از  1تأییدی( از تحلیل عاملی ASQنوجوان )

 4در جدول  T اخص(. ش2006، 3استفاده شد )جورسگوگ و سوربوم 2درست نمایی

 شود.مالحظه می
 

                                                           
1. confirmatory factor analysis 

2. Maximum likelihood method 

3. Jöreskog & Sörbom 
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 تأییدينامه استرس نوجوان در تحلیل عاملی ماده از پرسش هر Tشاخص  ارزش .4جدول 

خرده 

 مقیاس
بار  مواد

 عاملی
خرده 

 مقیاس
بار  مواد

 عاملی

خرده 

 مقیاس
بار  مواد

 عاملی

خرده 

 مقیاس
ار ب مواد

 عاملی

HL 

5 

2 

3 

4 

1 

6 

0 

8 

9 

50 

55 

52 

186/0 

052/0 

602/0 

198/0 

046/0 

190/0 

696/0 

604/0 

463/0 

101/0 

633/0 

659/0 

SP 

53 

54 

51 

56 

50 

58 

59 

130/0 

601/0 

664/0 

193/0 

493/0 

419/0 

005/0 
SA 

20 

25 

22 

642/0 

698/0 

048/0 

RR 

23 

24 

21 

26 

20 

416/0 

045/0 

012/0 

410/0 

439/0 

PP 

28 

29 

30 

35 

32 

33 

34 

499/0 

692/0 

186/0 

623/0 

010/0 

101/0 

143/0 

TI 

31 

36 

30 

38 

39 

40 

45 

045/0 

053/0 

460/0 

634/0 

129/0 

494/0 

103/0 

FU 

42 

43 

44 

609/0 

046/0 

028/0 

SLC 

41 

46 

40 

48 

49 

626/0 

005/0 

600/0 

602/0 

105/0 

FP 

10 

15 

12 

13 

636/0 

012/0 

655/0 

666/0 

AR 

14 

11 

16 

112/0 

490/0 

644/0 
 

 HL= استرس زندگی خانگی؛SP= مدرسه ؛ استرس عملکردSA=؛ استرس مرتبط با مدرسه RR=روابط ؛ 

 روابط با معلم =TIهمساالن فشار  =PPعاشقانه 

 FU= یندهآ؛ عدم اطمینان نسبت به SLC=؛بخشلذتهای تعارض بین تکالیف درسی و فعالیتFP= فشار

 سالیبزرگهای سئولیتظهور م=ARمالی؛
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های برازش مدل را از شاخص طبقهسهلیزرل  افزارنرمبا استفاده از  تأییدیتحلیل عاملی 

های برازش مطلق ( شاخص5) :(2003، 2؛ شرمیله/انگل و همکاران2006، 5براونارائه داد )

 3 ،(2)(SRMR) یانگینممجذور  ماندهیباقی استاندارد خی و ریشه مجذور مانند شاخص

و  4(RMSEAتقریب ) مجذورات ی خطای میانگینهای برازش ایجاز مانند ریشهشاخص

های برازش درباره نمرات برش دقیق برای شاخص. 1(CFIتطبیقی ) برازندگی ( شاخص3)

؛ هایر و 2003؛ شرمیله/انگل و همکاران، 2006براون، وجود دارد ) نظراختالفمختلف 

در پژوهش حاضر از (. 2000، 8؛ تاباچنگ و فیدل5999 ،0؛ هو و بنتلر2009، 6همکاران

 دهندهنشان SRMR 08.>معتبرترین نمرات برش برای ارزیابی برازش مدل استفاده شد. 

 SRMR 10.<و زمانی که  قبولقابلبرازش  دهندهنشان SRMR<.10برازش مطلوب و 

مدل  دهدهننشان RMSEA≤.8 ارزش شاخص .(5999)هو و بنتلر،  شودمدل رد می

 CFI≥.95 درنهایتاست.  قبولقابلمدل  دهندهنشان. 50 ؛ و08بین  RMSEAخوب، 

نسبت  2X. به دلیل اینکه آماره (5999)هو و بنتلر،  برازش خوب مدل است دهندهنشان

( برای df2X/همراه با درجه آزادی ) 2Xنمونه حساس است، از همین رو میزان  اندازهبه

برازش خوب مدل و  دهندهنشان df<22X/محاسبه گردید. میزان ارزیابی برازش کلی مدل 

ده عاملی،  CFAمدل است. برای مدل  قبولقابلبرازش  دهندهنشان 3پیرامون  df2X/میزان 

بود که  24.5برابر  df2X/معنادار بود. میزان  >2X 13.590(=5530)2X،.005.0Pآماره 

های ب مدل است. عالوه بر این شاخصبوده و بنابراین نشان برازش خو 2تر از پایین

عاملی بود و  50برازش مطلوب مدل  دهندهنشان SRMR=.06و  CFI=.96برازندگی 

RMSEA=.04  مدل را نشان داد. خوببرازش 

                                                           
1. Brown 

2 .Schermelleh-Engel & et al 

3. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Hair 

7. Hu LT &Bentler 

8. Tabachnick & Fidell 
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 گیریو نتیجه بحث

( ASQنامه استرس نوجوان )پرسش سنجیروانهای هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی

( در اصل برای ASQنامه استرس نوجوان )ود. پرسشب نوجوان آموزاندر نمونه دانش

ارزیابی استرس ذهنی در نوجوان شکل یافت، که شامل ده عامل مختلف استرس است که 

و  یئرنبکند )ای از تجارب استرسی نوجوان را ارزیابی میحیطه گسترده همیروبر 

های ای زیرمقیاسهای پایایی در مطالعه حاضر ثبات مطلوبی بر(. تحلیل2000همکاران، 

ASQ  مجزا در دو جنس و هم  طوربههای هم تمام زیر مقیاس کهطوریبهنشان داد

 صورتینبدخرده مقیاس  50و ضرایب آلفای  ؛داشتند<α 01.0ضرایب آلفای  طورکلیبه

استرس مرتبط  (08/0( استرس عملکرد مدرسه )81/0آمد استرس زندگی خانگی ) به دست

استرس  (85/0) استرس فشار همساالن (09/0) ترس روابط عاشقانهاس (01/0مدرسه ) با

استرس تعارض بین تکالیف ( 00/0) استرس عدم اطمینان به آینده (01/0) روابط با معلم

و استرس ظهور ( 83/0) استرس فشار مالی (80/0) بخشلذتهای درسی و فعالیت

اخ مشابه با نتایج مطالعه ارزش ضرایب آلفای کرونب .(82/0) سالیبزرگهای مسئولیت

( 2000و همکاران ) یئرنتوسط ب اجراشده( ASQنامه استرس نوجوان )نسخه اصلی پرسش

 سنجیروانهای ( که ویژگی2054بود. همچنین این نتایج با پژوهش دارویری و همکاران )

 قرار داده بودند همخوان بود موردبررسیبر روی نوجوانانی یونانی را  ASQنامه پرسش

خرده  50 و ASQهمسانی درونی ( 2054دارویری و همکاران )در پژوهش  کهطوریبه

گزارش شده است، اما در پژوهش  86/0تا  00/0مقیاس بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

قرار داشت. شاید بتوان این باال بودن  0 .01ها باالی حاضر ضریب آلفای تمام خرده مقیاس

تبیین کرد  گونهینا( را 2054) همکارانو  ویریداریج پژوهش در مقایسه با نتا آلفاضریب 

 و همکاران نسسککه در پژوهش حاضر از نمونه جمعیتی بیشتری استفاده گردید است. مُ

 کهطوریبه اند،هگزارش داد ASQهای ( نیز همسانی درونی مطلوب بین زیر مقیاس2050)

های قرار داشته و بنابراین یافته 89/0تا  00/0های آن بین مقدار آلفای کرونباخ زیرمقیاس

و همچنین مطالعه مری و  شدهیانبهای سنجش پایایی در پژوهش حاضر با پژوهش
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 ASQخود بر روی استرس نوجوان روایی مطلوب برای  مطالعه( که در 2055همکاران )

تا  06.0ای از پژوهش حاضر در دامنه باز آزمونگزارش دادند همسو است. نتایج ضرایب 

پایایی  دهندهنشان( که >05.0Pمعنادار بودند ) باز آزماییقرار داشت و تمام ضرایب  81.0

و  یبا پژوهش بور آمدهدستبه باز آزماییمطلوب در طول زمان بود، این ضرایب 

نامه در طول زمان ثبات پرسش دهندهنشاناین شاخص خود ( همسان بود. 2000همکاران )

 .است

( از شیوه روایی مالکی یعنی ASQنامه استرس نوجوان )روایی پرسش بررسی منظوربه

ند، یبُوند و لولوویبُ) (DASS) اضطراب و استرسمقیاس افسردگی، اجرای همزمان با 

( استفاده شد. 5983اسپیلبرگر و همکاران، ) (SAI)نامه حالت اضطراب ، و پرسش(5991

با هر سه خرده مقیاس  ASQهای مقیاسنتایج نشان داد که ضرایب همبستگی تمام خرده 

DASS ( 05.0معنادار هستند(P< .اینکه تمام ضرایب همبستگی بین  ویژهبهASQ  مؤلفهو 

این موضوع باشد  ییدکنندهتأتواند که به لحاظ نظری می هستند معنادار DASSاسترس در 

داری سنجش استرس است. همچنین معنا ی جهتمطلوب گزارش دهیخود  ابزار ASQکه 

که به  ییهامؤلفه عنوانبهاضطراب و افسردگی  مؤلفهبا  ASQهای مقیاس بین خرده روابط

نتایج  .هاستمؤلفهشناسی مرتبط هستند حاکی از مناسب بودن روابط بین این لحاظ آسیب

اسپیلبرگر و ( )SAIا اضطراب حالت )ب ASQ هاییاسمقضرایب همبستگی بین زیر 

اضطراب حالت  هایسنجش روایی نشان داد که اکثر زیرمقیاس ظورمنبه( 5983همکاران، 

افسردگی،  یاسمقاین میزان در مقایسه با  حالبااینداشتند،  ASQ همبستگی معناداری با

در  ASQبود، با توجه به اینکه  برخورداراز شدت کمتری ( DASSاسترس )اضطراب و 

ماه  52استرس مزمن را در طول  (5983)اسپیلبرگر و همکاران،  مقایسه با اضطراب حالت

تر این برای همبستگی پایین یینیتبرسد که به نظر می (2000و همکاران،  ئرنبی) سنجدمی

 .دو مقیاس باشد

های ویژگی دهندهنشان تأییدی های پایایی و روایی و تحلیل عاملیتحلیل درمجموع 

های پژوهش حاضر با یافته بوده و( ASQنامه استرس نوجوان )پرسشمطلوب  سنجیروان

واریانت ه؛ د2000و همکاران،  یئرنبهای مشابه نتایج همسویی را گزارش داد )سایر مطالعه
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نسخه  اینکه و ؛(2008؛ مورنو و همکاران، 2050؛ مُکسنس و همکاران، 2055و همکاران، 

رس نوجوانان نامه استرس نوجوان نشان داد که ابزار معتبری برای ارزیابی استفارسی پرسش

نامه استرس جهت بررسی برازش مدل پرسش شدهمحاسبههای همچنین شاخص است.

 عنوانبه( df2X/) (،RMSEA) (،SRMR) هایشاخص( نشان داد که ASQنوجوان )

؛ هایر و 2003؛ شرمیله/انگل و همکاران، 2006براون، های برازندگی )معتبرترین شاخص

( از برازش مدل حمایت 2000؛ تاباچنگ و فیدل، 5999؛ هو و بنتلر، 2009همکاران، 

و همکاران،  یئرنب) ASQنامه نسخه اصلی پرسشنتایج این یافته همسو با  ؛ کهکنندمی

 ( بود.2054پژوهش دارویری و همکاران )( و همچنین 2000

(، قابلیت ASQنامه استرس نوجوان )مطلوب پرسش سنجیروانهای ویژگی درمجموع

قابلیت این را و همچنین ح وسیع، سنجش منابع گوناگون استرس نوجوان، کاربرد در سط

قرار گیرد. الزم به ذکر است که  مورداستفادهداراست تا در سطوح پژوهشی و بالینی 

پوشش ندادن به  ازلحاظپژوهش حاضر در بین نوجوانان سطوح مدارس صورت پذیرفت و 

ج جانب احتیاط را رعایت کرد. همچنین های سنی نوجوان باید در تعمیم نتایتمام گروه

با استفاده از سایر  نوجواننامه استرس های آتی روایی پرسشگردد تا در پژوهشتوصیه می

ی برای قبولقابلقرار گیرد. پژوهش حاضر پایایی و روایی  موردمطالعههای بالینی نیز شیوه

ان داد. عالوه بر این، جمعیتی نوجوان نشنمونه ( در ASQنامه استرس نوجوان )پرسش

نتایج تحلیل عاملی نامه منطبق بر دیدگاه نظری سازندگان آن بوده و ساختار عاملی پرسش

( و سایر ASQنامه استرس نوجوان )منطبق با نسخه اصلی پرسش ،عامل 50 بر روی تأییدی

 نامه را مورد هنجاریابی قرار داده بودند.هایی بود که این پرسشمطالعه
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