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چکیده
انتقال به نوجوانی همراه با تغییرات سریع ،غیرمنتظره و تجارب جدید شناختی ،اجتماعی ،هیجانی و روان-
شناختی است که چالشهایی پیشروی نوجوان قرار داده و بهعنوان زمینهساز استرس هستند .هدف از
پژوهش حاضر ،بررسی و ارزیابی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه استرس نوجوان بر روی دانشآموزان
نوجوان مقطع دبیرستان در هر دو جنس بود .جامعه آماری پژوهش حاضر دانشآموزان مقاطع دبیرستان
شهر همدان در سال تحصیلی  94بودند؛ که  280نفر بر اساس نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب
شدند .بهمنظور بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مذکور ابتدا پرسشنامه استرس نوجوان با
تکنیک ترجمه مضاعف ترجمهشده و درنهایت بهمنظور بررسی شاخصهای روانسنجی آن ،این پرسش-
نامه همراه با مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASSو مقیاس اضطراب حالت اسپیلبرگر ()SAI
اجرا گردید .دادههای گردآوریشده مورد تحلیل قرارگرفته و شاخصهای پایایی ،روایی ،تحلیل عاملی
تأییدی محاسبه گردید .تحلیل دادههای گردآوریشده نشان داد که این پرسشنامه ازنظر پایایی دارای
ضرایب آلفای  0/01تا  0/81در ده خرده مقیاس است ،همچنین روایی همزمان آن با مقیاس افسردگی،
اضطراب ،استرس و پرسشنامه اضطراب حالت به ترتیب  0/82 ،0/31 ،0/34و  0/51به دست آمد که در
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سطح  P<0.05معنادار بود .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی از ساختار عاملی پرسشنامه حمایت کرد.
پرسشنامه استرس نوجوان دارای ویژگیهای روانسنجی مطلوبی در دانشآموزان نوجوان است.

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

مقدمه
نوجوانی دوره زمانی بین کودکی و بزرگسالی است که دربردارنده رشد و بلوغ شناختی،
هیجانی و اجتماعی بوده (سیسک و زِهر )2001 ،5و بهعنوان یک دوره بحرانی زندگی
شناخته میشود (ساسمن و دورن )2009 ،2که این بحران ناشی از تجربه بسیاری از تغییرات
همزمان ،ازجمله بلوغ جسمی ،گرایش به استقالل ،افزایش اهمیت تعامالت اجتماعی و
رشد و تحول سیستم عصبی بهویژه مغز است (بلیکمور2008 ،3؛ کیسی ،گِتز و گالون،4
 .)2008ازاینرو از بین تمام مراحل زندگی ،دوره نوجوانی از مهمترین دورهها است که
بهواسطه دوران انتقال سریع و پرآشوب مشخص میگردد (بروکمن2003 ،1؛ کوک و
فرستنبرگ .)2002 ،6این تغییر و دگرگونی نهتنها در حیطه رشد فیزیولوژیکی که بهشدت
آشکار هستند رخ میدهد (سایفرت و هافونگ ،)2002 ،0بلکه بهطور مشابه در هر دو
حیطه بلوغ شناختی (اِکلس ،ویگفیلد و بیرنس )2003 ،8و روانی-اجتماعی (میزا)2000 ،9
نیز وجود دارد تا هنگامیکه فرد به بزرگسالی با کارکرد کامل تبدیل شود؛ بنابراین،
انتقال از دوران نوجوانی گریزناپذیر است (پرایس )5981 ،50اما سرعت و میزان تغییرات
این دوره بیش از توان و ظرفیت مقابلهای نوجوان است (کُلینز2005 ،55؛ دیویس)2003 ،52
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و نتیجه آن ،پدیده استرس در نوجوان است که اکنون بهخوبی بازشناخته شده است (بیئرن
و مازانو.)2002 ،5
تجربه استرس در هر سنی ناسازگارانه است (آرسن و آُلف)5993 ،2؛ اما چیزی که
اهمیت دارد اثرات نامطلوب استرس بر وضعیت سالمت افراد از طریق تأثیر مستقیم یا
بهواسطه رفتارهای پرخطر است (رایس .)5999 ،3شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
تجربه استرس توسط نوجوان با وقوع اختاللهای روانپزشکی همراه است (گرانت،
کمپاس ،تحرم ،مکماهون و گیپسون2004 ،4؛ وست و سوئیتینگ )2003 ،1که ازجمله
آنها میتوان به افسردگی (دیردوف ،گونزالز و سندلر2003 ،6؛ دیاز ،سیمانتو ،ریکرت،0
2002؛ ویندرووال ،دهویت و هیراسینگ ،)2002 ،8افکار خودکشی (دیاز و همکاران،
 )2002و خطر خودکشی واقعی (جانسون ،کوهن ،گولد ،کاسن ،براون و بروک)2002 ،9
اشاره کرد .عالوه بر این ،استرس در دوران نوجوانی میتواند موجب تغییر در محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال ( 50)HPAگردیده و منجر به اثرات طوالنیمدت بر روی
واکنشپذیری نسبت استرس گردد (مکُرمیک ،روبرتس ،کوپیکینا و کلسی2001 ،55؛
رومِئو و مکیوون .)2006 ،52ازاینرو نوجوانی دورهای است که خطر بروز شرایط آسیبزا
در دوران بعدی زندگی را داراست؛ و تجربه استرس توسط نوجوان بهطور نظاممندی با
طیف وسیعی از سبکهای زندگی و رفتاریهای به خطر اندازنده سالمتی (الروچ،53
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5998؛ مورفی ،دُرکو ،موشیکی ،ورموند و همکاران )2005 ،5مانند ناتوانی در کنترل چاقی
(ملین ،نومارک-سزتینر ،ستوری ،ایرلند و همکاران ،)2002 ،2عدم فعالیت بدنی (آلیسون،
آدلف ،یالومیتانو و رحم ،)5999 ،3مصرف الکل (آلیسون و همکاران5999 ،؛ یُدری ،لی و
هندریکسون-اسمیت )2003 ،4و شروع مصرف سیگار (بیئرن و مازانو2003 ،؛ تایس و
پدرسون )5998 ،1مرتبط است .همچنین استرس میتواند منجر به مبدل شدن فرد به انسانی
مضطرب در بزرگسالی گردد (پُهل ،ولمستاد ،وینه-ادواردز ،هرکناس و مِنارد)2000 ،6؛
بنابراین تردیدی نیست که تجربه استرس مداوم موضوع مهمی برای درک بهتر سالمت
نوجوان است .در این میان وجود ابزار معتبر و پایا که بتواند استرس نوجوان را بسنجد
ضروری مینماید.
روششناسی پیرامون سنجش استرس به مدت طوالنی موردبحث و مجادله بوده است
که این موضوع در موردمطالعه نوجوانان بیشتر صدق میکند (گرانت و همکاران2004 ،؛
ملیس ،یانگس ،ملیس و راتهگه ،)5993 ،0عالوه بر این ،مسئله استرس در جمعیت
بزرگسال نیز چندان موردپژوهش واقع نشده است (هندرسون ،بیئرن و دانکنجونز،8
 .)5985در این میان شیوه مصاحبه در برابر پرسشنامه (خود گزارش دهی) جهت سنجش
استرس در هر دو گروه سنی (نوجوان و بزرگسال) موردبحث قرار گرفته است ،هرچند
مصاحبه ازلحاظ اطالعات تجربی و محیطی مفصلی که میتوانند به دست دهند جذابیت
زیادی دارد اما این شیوه زمانبر بوده و نیازمند کار فشرده است و بنابراین برای مطالعات با
مقیاس وسیع در سالمت نوجوانان عملی نیست؛ عالوه بر این ،در این شیوه افراد
شرکتکننده ناشناس نبوده ازاینرو ممکن است اطالعاتی ارائه دهند که همراه با سوگیری
باشد (گرانت و همکاران .)2004 ،این در حالی است که شیوههای مبتنی بر خود گزارش
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دهی (مانند پرسشنامه) بهطور گسترده مورداستفاده قرارگرفته و روشهای مناسبتری در
جهت سنجش استرس نوجوان ارائه میدهند.
بازنگری پژوهشهای صورت گرفته بر روی ارزیابی استرس نوجوان نشان میدهد که
این پژوهشها غالباً بر روی سنجش واکنش استرسی بهجای ارزیابی بالینی ذهنی یا خود
گزارش دهی استرس تمرکزیافته و اغلب بر روی نمونههای جمعیتی که دچار مشکالت
روانشناختی هستند انجام پذیرفته است (باگلی5993 ،5؛ میسیگ ،مکگوایر و نیومن،2
5981؛ بوناگورو ،رهونهوسه و بوناگورو5988 ،3؛ ویلز ،)5986 ،4که این نوع از ابزارهای
سنجشی میتواند موجب نتایج آمیختهشده و بنابراین روابطی را به دست دهد که ساختگی
و غیرواقعی هستند .این نگرانی در حال حاضر در پژوهشهای انجامشده بر روی سنجش
استرس بزرگسال بهخوبی مورد تأیید واقع شده است (کوئیک ،کوئیک و گیون2000 ،5؛
راهه ،واچ ،طلس و موراکامی .)2000 ،6عالوه بر موارد بیانشده ،نگرانیهایی نیز پیرامون
تفسیرهای شناختی درباره شدت استرس تجربهشده وجود دارد (تارمس ،جانیکی و
هلگسون )2002 ،0بهطوریکه ممکن است نتایج پیرامون میزان تجربه استرس را دچار ابهام
و آلودگی سازند .درمجموع ابزارهای بهکاررفته برای سنجش استرس در نوجوانان بنیان
نظری و قابلیت کاربردی چندانی در این حیطه ندارند بهطور مثال مقیاس ادراک رویداد
نوجوان (کمپاس ،دویس ،فورسیتهه و واگنر )5980 ،8به دلیل پرسشهای طوالنی (548
ماده) و همچنین وابسته بودن به سن ،کاربرد آن در مقیاس وسیع جهت سنجش استرس و
سالمت در نوجوانان را محدود ساخته است .عالوه بر این ،بیئرن و مازانو ( )2002بیان
داشته اند که ماهیت استرس نوجوانان و زبانی که توسط نوجوان برای توصیف این حاالت
به کار میرود در طول زمان تغییر میکند ،بهطوریکه پرسشنامههای جاری سنجش
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استرس در نوجوان ممکن است کاربردش به دوره زمانی کوتاهی محدود گردد (بیئرن و
مازانو)2002 ،؛ بنابراین با توجه به ماهیت دائماً در حال تحول زندگی بشر پژوهش در حیطه
متغیرهای روانشناختی و ازجمله استرس نیازمند آن است که ابزارهای بهکاررفته در این
حیطه منطبق بر تغییرات اجتماعی و روانشناختی باشند.
در همین راستا توسعه و گسترشهایی در ابزارهای خود گزارش دهی استرس نوجوان
مانند پرسشنامهها صورت گرفته است (چِنگ5990 ،5؛ باگلی)5993 ،؛ اما این پرسشنامهها
به خاطر اندازهگیری عوامل فشارزای زندگی در نمونه طبقه متوسط آمریکا  -اروپا و به
خاطر فقدان موارد مربوط به افراد متعلق به گروههای قومی و یا گروههای اجتماعی دیگر،
بهویژه کسانی که در جوامع شهری محروم زندگی میکند موردانتقاد واقع شدهاند.
همچنین انتقاد وارده دیگر این بود که اکثر این پرسشنامهها با تمرکز بر نظر محققان بر
اینکه چه چیزی برای نوجوانان بهعنوان رویدادهای استرسزا شناخته میشوند توسعه
یافتهاند و ازاینرو به منابع استرس از دید فرد نوجوان توجه نشده است (گرانت و همکاران،
 .)2004در بررسی گستردهای که گرانت و همکاران (گرانت و همکاران )2004 ،انجام
دادند ،به این نتیجه دست یافتند که کمتر از  %50مقیاسهای استرس مورداستفاده ،از
ابزارهایی معتبر استفاده کردهاند و در اکثر آنها دادههای روانسنجی ارائه نشده است .لذا
گرانت و همکاران (گرانت و همکاران )2004 ،بهمنظور بهبود ابزارهای ارزیابی استرس،
پیشنهاد نمودند تا مصاحبه ساختاریافته با نوجوانان برای شناسایی عوامل استرسزا و توسعه
مقیاسهای معتبر روانسنجی و تمرکز بر شناسایی مجموعه تغییرات محیطی ،رویدادها و
موقعیتهایی که برای نوجوانان استرسزا هستند صورت گیرد.
بر این اساس پرسشنامه استرس نوجوان (( 2)ASQبیئرن و مازانو2002 ،؛ بیئرن ،بیئرن
و رینهارت )5991 ،3در راستای رفع ایرادهای روششناختی مطرحشده و بهویژه اطمینان
یافتن از اینکه تجارب استرسی نوجوان با دشواریها و مشکالت جامعه امروزی مرتبط
1. Cheng
)2. Adolescent Stress Questionnaire (ASQ
3. Reinhart
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است شکل یافت .نسخه اولیه این پرسشنامه دربردارنده  35ماده بود که هفت بُعد از
استرس نوجوان را منعکس کرده و بهطور وسیع در حیطههایی مانند شروع مصرف سیگار
در نوجوانان ،مصرف مواد و الکل و بهطورکلی رفتارهای پرخطر مورداستفاده واقع گردیده
است (بیئرن و مازانو2005 ،5999 ،2003 ،؛ بیئرن و رینهارت5998 ،؛ مازانو و بیئرن،
 .)2002بااینحال ،فرایند اعتبار سنجی بعدی پرسشنامه نشان داد که  ASQدر طول زمان
پایدار نیست و نیازمند بازنگری است تا به ابزاری سودمند تبدیل گردد (بیئرن و مازانو،
)2002؛ بنابراین ،با استفاده از شیوه مصاحبه ساختاریافته و درخواست از نوجوانان درباره
ماهیت عوامل استرسزای رایجی که در زندگی روزمره خود تجربه میکنند مقیاس ASQ

موردبازنگری واقع شد .این مقیاس در حال حاضر شامل  16ماده است و ابزار سودمندی در
ارزیابی جامع استرس بوده در هر دو حیطههای تحقیقی و بالینی مورداستفاده قرار گرفته
است .همچنین سازندگان نسخه اصلی پرسشنامه استرس نوجوان (( )ASQبیئرن،
دواپورت 5و مازانو )2000 ،بیان داشتند که  ASQازاینجهت که طیف گستردهای از تنش
ادراکشده نوجوان را پوشش میدهد ،سودمند است .موارد بهکاررفته در پرسشنامه
 ASQمربوط به رویدادها یا شرایطی هستند که نوجوانان آن را استرسزا ارزیابی کرده و
تجاربی را شامل میگردد که در طول  52ماه گذشته برای آنها روی داده است .مواد این
پرسشنامه مختص به دوره نوجوانی ساخته شده است که در آن آشفتگی فکری نوجوان و
نگرانی و چالشهای مرتبط با این دوره بر نوجوان تأثیر میگذارد .با تجزیهوتحلیل
مؤلفههای اساسی ،مجموع مواد  ASQبه  50مؤلفه یا عامل شامل (استرس زندگی
خانگی ،2استرس عملکرد مدرسه ،3استرس مرتبط با مدرسه ،4استرس روابط عاشقانه،1
استرس فشار همساالن ،6استرس روابط با معلم ،0استرس عدم اطمینان به آینده ،8استرس
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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تعارض بین تکالیف درسی و فعالیتهای لذتبخش ،5استرس فشار مالی 2و استرس ظهور
مسئولیتهای بزرگسالی )3تقلیل یافتند .این خرده مقیاسها منعکسکننده ابعادی از
استرس نوجوان هستند که به لحاظ کیفی با ادبیات معاصر پیرامون رویدادهای تنیدگی زا
در نوجوان همخوان هستند (مکنامارا .)2000 ،4بیئرن و همکاران ( )2000ویژگیهای
روانسنجی پرسشنامه استرس نوجوان را ارزیابی کرده و اعتبار درونی  ASQبا استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نمودند ،و ضرایب آلفا برای هر یک زیر مقیاسها را
گزارش دادند 0/92 :استرس زندگی خانگی 0/88 ،استرس عملکرد مدرسه 0/69 ،استرس
مرتبط با مدرسه 0/86 ،روابط عاشقانه 0/88 ،فشار همساالن 0/80 ،روابط با معلم0/82 ،
عدم اطمینان نسبت به آینده 0/86 ،تعارض بین تکالیف درسی و فعالیتهای لذتبخش،
 0/83فشار مالی و  0/62ظهور مسئولیتهای بزرگسالی .پرسشنامه استرس نوجوان
( ) ASQدارای اعتبار سازه مطلوب (همبستگی مثبت با اضطراب و افسردگی و همبستگی
منفی با عزتنفس) ،باز آزمون باال ( 0/88استرس از زندگی در خانه 0/85 ،عملکرد
مدرسه 0/86 ،حضوروغیاب مدرسه 0/84 ،روابط عاشقانه 0/86 ،فشار همساالن0/80 ،
تعامل معلم 0/09 ،عدم اطمینان به آینده 0/85 ،تعارض مدرسه-اوقات فراغت 0/68 ،فشار
مالی و  0/00ظهور مسئولیتهای بزرگسالی) و قابلیت نمایش تفاوتهای جنسیتی
(دختران سطح استرس باالتری از پسران را گزارش میکنند) را دارا بود ،اما همبستگی
ضعیفی با سن داشت (بیئرن و همکاران .)2000 ،در سایر فرهنگها نیز ویژگیهای
روانسنجی پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQمطلوب گزارش شده است .برای مثال ،در
پژوهشی که جهت اعتبار درونی نسخه یونانی  ASQتوسط دارویری ،لگکی ،چتزیوانیدو،
ناردلیس و همکاران )2054( 1انجام شد همبستگی متوسط تا قوی معنیداری بین
زیرمقیاسهای  ،ASQبه دست آمد .همسانی درونی کل  ASQو  50خرده مقیاس با
1. school/leisure conflict
2. financial pressure
3. emerging adult responsibility
4. McNamara
5. Darviri, Legaki, Chatzioannidou, Gnardellis & et al
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ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که در تمام موارد در محدوده 0/00 :تا  0/86گزارش
شده است و مقدار کلی آن  0/96بود .همچنین در پژوهش دیگری که با هدف بررسی
اعتبار و پایایی  ASQدر نمونهای از نوجوانان در سطح اروپا توسط دهوریندت ،کالیس،
مورنو ،برگمن و همکاران )2055( 5انجام شد تجزیهوتحلیل پایایی این مطالعه ،ثبات درونی
متوسط  ASQرا نشان داد ،درواقع از  50خرده مقیاس ،ارزش ضریب کرونباخ پنج خرده
مقیاس بیشتر از  0/80بود .هرچند این مقدار ضریب پایایی کمتر از اعتبار مطالعه اصلی
ASQتوسط بیئرن و همکاران ( )2000بود اما به لحاظ روانسنجی قابلقبول است.
همچنین نتایج باز آزمون  ASQنشاندهنده ثبات آن در طول زمان بود (دهوریندت و
همکاران .)2055 ،مُکسنس ،بیئرن ،مازانو و ایسپینیس )2050( 2نیز در پژوهش بر روی
نوجوانان ،همسانی درونی مطلوب بین زیر مقیاسهای  ASQرا گزارش دادند بهطوریکه
مقدار آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای آن بین  0/00تا  0/89قرار داشته و همسانی درونی
کل  ASQبا استفاده از آلفای کرونباخ  0/90به دست آمد .مری ،بیئرن و ریگر)2055( 3
نیز در مطالعه خود بر روی استرس نوجوان روایی مطلوب برای  ASQگزارش دادند؛
بنابراین نتایج پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که پرسشنامه استرس نوجوان ()ASQ
ازلحاظ ویژگیهای روانسنجی در فرهنگهای مختلف بهعنوان ابزار معتبر شناخته شده
است که قابلیت کاربرد در مطالعههای بالینی و تحقیقی بر رو نوجوانان را دارا است.
با توجه به شواهدی که نشان میدهد تجربه استرس مزمن در نوجوانان به وقوع
اختاللهای روانی شدید (گرانت و همکاران )2004 ،همچون افکار خودکشی (هوی و
کینگ )5996 ،4افسردگی و اضطراب (سوانتیز ،فیشر ،کوردوا و ناپر2052 ،1؛ مریکانگاس،
هی ،برستین ،سوانسون ،اونِولی 6و همکاران ( )2050اختالل تصویر بدن (آته ،الدن و

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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اللی2000 ،5؛ جونز )2004 ،2و اختالل خوردن (بِکر و بوسلیه2002 ،3؛ مکوی ،پپلر،
دویس ،فِلت و همکاران )2001 ،4میانجامد .همچنین با در نظر داشتن پژوهشهایی که
نشان میدهند استرس با انواع اختاللهای روانتنی و پزشکی همچون زخم معده ،آسم،
اختاللهای پوستی ،دیابت ،بیخوابی ،سندرم روده تحریکپذیر ،اضطراب ،بیماریهای
کرونر قلبی ،میگرن ،سردردهای عصبی ،تبخالهای عفونی و ویروسی ،عفونتهای
ادراری ،تومور ،فراموشی ،هراس ،افزایش کلسترول خون ،تندخویی و ریزش مو مرتبط
هستند (دِجانگ ،اُردمن ،واندِر برگ ،وریج و همکاران )5994 ،1و همچنین روشن است
که استرس بر عملکرد تحصیلی ،اجتماعی و شغلی ،رضایت شخصی و سالمت روانی
نوجوانان تأثیر نامطلوب خواهد داشت؛ بنابراین رسیدگی و در نظر گرفتن عوامل مرتبط با
استرس بهخصوص در دوران حساس نوجوانی که نوجوانان با شرایط بحرانی بیشتر و
جدیدتری روبهرو میشوند ،جهت بهبود شرایط همهجانبه آنها از اهمیت فراوانی
برخوردار است .در این زمینه در دسترس بودن ابزاری معتبر و پایا که برای اندازهگیری
استرس نوجوانان ضروری به نظر میرسد .همانطور که بیان گردید با توجه به کمبود چک
لیستهای استرس معتبر ،پرسشنامه استرس نوجوانان ) ،(ASQجهت پژوهشهای نظاماند
بهمنظور بررسی استرس نوجوانان توسط بیئرن و همکاران ( )2000توسعهیافته و تأیید اعتبار
گردیده است .این پرسشنامه میتواند در شرایط مختلف برای ارزیابی جامع ابعاد مختلف
زندگی که ازنظر نوجوانان بهصورت استرسزا درک میشود به کار رود .با توجه به اینکه
ساختارهای درگیر در استرس و پاسخهای رفتاری میتواند خطر آسیبشناسی در
بزرگسالی را افزایش دهند؛ و استرس اثرات منفی بر روی سالمت و سازگاری
روانشناختی (فلوری و کالیس2055 ،6؛ هیرن ،آفونگ و اُسبرگ )2008 ،0و همچنین
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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موفقیت تحصیلی (چونگ و چانگ2008 ،5؛ فُلک و فالینی )2008 ،2دارد و اغلب بهعنوان
عامل مخرب سالمت بهواسطه باال بردن واکنشهای مقابله رفتاری ناسازگارانه (مانند
مصرف سیگار و الکل) تلقی میگردد (گلوزه و پیولین)2054 ،3؛ و با توجه به اینکه یکی
از شیوههای علمی برای مطالعات اثرات جاری و بلندمدت استرس استفاده از ابزارهای خود
گزارش دهی مانند پرسشنامهها هستند .ازاینرو ،بنا بر اهمیتی که استرس و به طبع آن
ارزیابی استرس بهویژه در جمعیت نوجوان دارد وجود ابزاری معتبر بهمنظور سنجش
استرس نوجوانان در جامعه ایرانی ضروری به نظر میرسد؛ ازاینرو هدف از انجام مطالعه
حاضر ارزیابی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQاست.

روش پژوهش
شیوه پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعهای ،به لحاظ ماهیت از نوع پیمایشی و به
لحاظ روش ترکیبی است .جامعه آماری مطالعه کلیه دانشآموزان دختر و پسر سطح شهر
همدان بودند .شرکتکنندههای پژوهش  280نفر از دانشآموزان مذکور بودند که
بهصورت نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای از بین سه منطقه آموزشی (شامل مدارس
دولتی و غیرانتفاعی) انتخاب شدند .به این صورت که از در گام نخست از هر منطقه 6
مدرسه بهطور تصادفی انتخاب سپس از هرکدام از این مدارس  3کالس بهطور تصادفی
انتخاب گشته و از دانشآموزان حاضر در این کالسها تعدادی بهصورت تصادفی جهت
گردآوری دادهها انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها ،ابتداً پژوهشگران در بین
شرکتکنندگان پژوهش حضور یافته و فرایند پاسخدهی را توضیح و سپس پرسشنامه
استرس نوجوان ( ،)ASQمقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس (( 4)DASSلوویبُند و
لوویبُند ،)5991 ،1و پرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر (( )SAIاسپیلبرگر ،گروسچ،

1. Chung & Cheung
2. Flook & Fuligni
3. Glozah & Pevalin
4. Depression Anxiety Stress Scale
5. Lovibond & Lovibond
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لوشن ووگ و همکاران )5983 ،5را بهمنظور پاسخدهی بین شرکتکنندگان پژوهش
توزیع نمودند .در حین فرایند اجرای پژوهش بهمنظور اطمینان از دقت و صحت الزم در
پاسخدهی ،پژوهشگران در بین گروههای شرکتکننده حضوری فعال داشتند .برای بررسی
ثبات پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQضریب آلفای کرونباخ و باز آزمایی محاسبه
شد .ضریب آلفای کرونباخ مقیاس  16سؤالی  0/93بود که نشان داد که پرسشنامه دارای
هماهنگی درونی مناسبی است .همچنین بهمنظور محاسبه ضریب باز آزمایی  40نفر از
شرکتکنندهها در یک بازهی زمانی یک هفته مجدداً به پرسشنامه پاسخ دادند و ضریب
همبستگی بین نمرات حاصل از دو بار اجرای پرسشنامه محاسبه شد .از مجموع
شرکتکنندگان پژوهش  561نفر ( )%19اول دبیرستان 56 ،نفر ( )%6رشته ریاضی فیزیک،
 40نفر ( )%50رشته علوم تجربی 12 ،نفر ( )%58رشته ادبیات و علوم انسانی بودند .در
جدول شماره  5خصوصیات جمعیت شناختی شرکتکنندگان پژوهش درج گردیده است.
جدول  .1خصوصیات توصیفی و جمعیت شناختی شرکتکنندههاي پژوهش
گروه

تعداد

سن )SD( M

دختر

551

)5/02( 51/3

پسر

561

)5/61( 54/1

کل

280

)5/40( 54/8

ابزارهای پژوهش حاضر از قرار ذیل است:
الف) پرسشنامه استرس نوجوان ( .)ASQپرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQشامل 16
ماده است که منعکسکننده  50بُعد استرس حداقل در دوره زمانی  52ماهه است)5 :
استرس زندگی خانگی )2 ،استرس عملکرد مدرسه )3 ،استرس مرتبط با مدرسه )4 ،روابط
عاشقانه  )1فشار همساالن )6 ،روابط با معلم )0 ،عدم اطمینان نسبت به آینده )8 ،تعارض
بین تکالیف درسی و فعالیتهای لذتبخش  )9فشار مالی  )50ظهور مسئولیتهای
بزرگسالی .برای نمره دهی پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQاز طیف لیکرت
1. Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & et al
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پنجدرجهای ( =5بدون استرس تا =1شدیداً استرسزا) استفاده شده است .نمره هر مقیاس بر
اساس مجموعه پاسخها به هر ماده محاسبه میشود و نمره کلی بر اساس مجموعه پاسخها به
هر بُعد به دست میآید .این پرسشنامه در ارزیابی استرس نوجوان در حیطههای تحقیقی و
بالینی معتبر نشان داده شده است (بیئرن و همکاران2000 ،؛ دهواریدنت و همکاران2055 ،؛
مُکسنس و همکاران2050 ،؛ مورِنو ،گونزالز-گروس ،کریستین ،مونالر و همکاران،5
.)2008
بهمنظور تهیه نسخهی فارسی پرسشنامه استرس نوجوان ( ،)ASQمحققین و دو
متخصص زبان انگلیسی پرسش نامه مذکور را به فارسی روان برگردانده و سپس متن
ترجمهشده مورد ویراستاری قرار گرفت .در گام بعد متن ترجمهشده ،توسط پژوهشگران و
متخصصان زبان انگلیسی مجدداً به زبان انگلیسی برگردانده شده و دو نسخه با یکدیگر
منطبق شدند .سپس پرسشنامه در اختیار دو تن از متخصصان روانشناسی قرار گرفت تا
روایی صوری آن را بررسی نمایند .پس از مطابقت دو نسخه ترجمهشده و اصلی و رفع
ایرادات ،بر روی  60نفر از دانشآموزان مشابه با جامعه نهایی پژوهش اجرا و پس از
دریافت بازخوردهای آنها درباره محتوای گویهها و رفع ضعفهای مطرحشده ،نسخه
نهایی پرسشنامه جهت استفاده تهیه گردید.
ب) مقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس ( .)DASSمقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس
(لوویبُند و لوویبُند ،)5991 ،مجموعهای از سه مقیاس خود گزارش دهی برای ارزیابی
حاالت عاطفی منفی در افسردگی ،اضطراب و استرس است .هر یک از خرده مقیاسهای
 DASS-21شامل  0سؤال است که نمره نهایی هرکدام از طریق مجموعه سواهای مربوط
به آن به دست میآید .نمرهگذاری بهصورت طیف لیکرت چهاردرجهای از ( 0اصالً) تا 3
(کامالً درست) است .این مقیاس شدت نشانههای اصلی افسردگی ،اضطراب و استرس را
میسنجد .برای تکمیل این پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته
مشخص کند .آنتونی ،بیلینگ ،کُخ و ایِنز و همکاران )5998( 2مقیاس مذکور را مورد
1. Moreno, González-Gross, Kersting, Molnár & et al
2. Antony, Bieling, Cox, Enns & et al

 / 195فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره هفتم ،شمارة  ،52پاییز 1952

تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً حاکی از وجود سه عامل افسردگی،
اضطراب و تنیدگی بود .نتایج این مطالعه نشان داد که  68درصد از واریانس کل پرسش-
نامه توسط این سه عامل مذکور تبیین میگردد .ضریب آلفای این عوامل به ترتیب ،0/90
 0/92و  0/91بود .سامانی و جوکار (سامانی و جوکار )5386 ،ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه را در ایران موردبررسی قرار دادند .اعتبار باز آزمایی برای مقیاس افسردگی،
اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر  0/06 ،0/80و  0/00و آلفای کرونباخ را برای این سه
مقیاس به ترتیب  0/04 ،0/85و  0/08گزارش نمودند (سامانی و جوکار.)5386 ،
ج) پرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر ( .)SAIپرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر
( )SAIیک وسیله خود سنجی است که بهطور گستردهای به کار رفته است .این پرسش-
نامه شامل دو مقیاس روانسنجی خود سنجی جداگانه برای اندازهگیری دو مفهوم متمایز،
اما وابسته به اضطراب است .مقیاس اضطراب حالت ،شامل  20جمله است که در آن از
افراد خواسته میشود که میزان احساس اضطراب خود را در زمان اجرای پرسشنامه
گزارش کنند .شدت احساس اضطراب ذهنی بهوسیله یک مقیاس لیکرت چهاردرجهای
(خیلی کم ،کم ،زیاد ،خیلی زیاد) مشخص میشود .مقیاس اضطراب خصیصهای نیز شامل
 20جمله است که فرد باید احساس کلی خود را در اکثر اوقات مشخص سازد .مقدار
فراوانی نشانه اضطراب تجربهشده با چهار درجه (تقریباً هرگز ،گاهی اوقات ،بیشتر اوقات
و تقریباً همیشه) مشخص میشود (اسپیلبرگر .)5988 ،اسپیلبرگر و همکاران (،)5983
مالکهایی تفسیری برای مقیاسهای اضطراب حالت و خصیصهای ارائه کرده است .در
مقیاس اضطراب حالت ،نمره  20تا  35اضطراب خفیف ،نمره  32تا  42اضطراب متوسط
به پایین ،نمره  43تا  13اضطراب متوسط به باال ،نمره  14تا  64اضطراب نسبتاً شدید ،نمره
 61تا  01اضطراب شدید و نمره  06تا  80اضطراب بسیار شدید را نشان میدهند.

درحالیکه در مقیاس اضطراب خصیصهای نمره  20تا  35اضطراب خفیف ،نمره  32تا
 42اضطراب متوسط به پایین ،نمره  43تا  12اضطراب متوسط به باال ،نمره  13تا 62
اضطراب نسبتاً شدید ،نمره  63تا  02اضطراب شدید و نمره  03تا  80اضطراب بسیار
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شدید را نشان میدهند .همسانی درونی مقیاس اضطراب حالت و خصیصهای نسبتاً باال
است .ضریب آلفای مقیاس اضطراب موقعیتی  0/90است .پایایی مقیاس اضطراب
خصیصهای به شیوه باز آزمایی بین  0/03تا  0/86برای یک ساعت تا  540روز است.
پایایی باز آزمایی مقیاس اضطراب حالت پایین است برای اینکه این آزمون به تغییر
اضطراب درنتیجه استرس موقعیتی حساس است (اسپیلبرگر .)5988 ،پناهی شهری ()5302
ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه را موردبررسی قرار داده و به روش باز آزمایی،
برای مقیاس اضطراب خصیصهای همبستگی  0/84و برای مقیاس اضطراب حالتی
همبستگی  0/06به دست آورد .همچنین برای مقیاس حالت اضطراب و رگه اضطراب
ضریب آلفای  0/90گزارش شده است (پناهی شهری .)5302 ،الزم به ذکر است که در
پژوهش حاضر تنها از خرده مقیاس اضطراب حالت برای سنجش روایی مالکی پرسشنامه
استرس نوجوان ( )ASQاستفاده گردید.
بهمنظور تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-19و همچنین نرمافزار لیزرل 8.8
(جورسگوگ و سوربوم )2006 ،استفاده گردید .شاخصهای روانسنجی پرسشنامه
استرس نوجوان ( )ASQاز طریق شاخصهای توصیفی ،ضرایب پایایی و روایی ،تحلیل
عاملی تأییدی محاسبه شد.

یافتهها
پایایی :نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ و باز آزمایی در جدول  2درج گردیده
است.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندار ،ضرایب آلفا ،باز آزمایی و
دو نیم کردن خرده مقیاسهاي پرسشنامه استرس نوجوان
ضریب آلفا

میانگین  /انحراف

مقیاس

مواد

استرس زندگی خانگی

52-5

)50/4( 29/9

استرس عملکرد مدرسه

59-53

)1/9( 59/6

0/08

استرس مرتبط با مدرسه

22-20

)3/5( 6/30

0/00

ضریب باز

استاندارد

دختر

پسر

کل

آزمایی ()n=40

0/81

0/84

0/81

0/85

0/06

0/08

0/09

0/01

0/01

0/00
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روابط عاشقانه

20-23

)3/9( 55/00

0/00

0/08

0/09

0/00

فشار همساالن

34-28

)1/8( 50/88

0/00

0/82

0/85

0/08

روابط با معلم

45-31

)6/2( 58/66

0/08

0/06

0/01

0/85

عدم اطمینان نسبت به آینده

44-42

)3/3( 50/08

0/80

0/06

0/00

0/06

49-41

)4/8( 54/16

0/09

0/00

0/80

0/82

فشار مالی

13-10

)4/4( 55/05

0/06

0/00

0/83

0/81

ظهور مسئولیتهای بزرگسالی

16-14

)3/5( 8/30

0/80

0/09

0/82

0/84

تعارض بین تکالیف درسی و
فعالیتهای لذتبخش

نتایج جدول  2نشان میدهد که میزان ضرایب آلفای کرونباخ رضایتبخش بوده و
همچنین ،دادههای تمام ضرایب باز آزمایی معنادار هستند .بنابراین ،میتوان گفت که
نسخهی فارسی پرسشنامه استرس نوجوان ( ،)ASQاز همسانی درونی مطلوبی برخوردار
است.

روایی :روایی نسخهی فارسی پرسشنامه استرس نوجوان (( )ASQبیئرن و همکاران،
 ،)2000به دو شیوه روایی مالکی [اجرای همزمان با مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس
(( )DASSلوویبُند و لوویبُند ،)5991 ،و پرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر ()SAI
(اسپیلبرگر و همکاران ])5983 ،و همبستگی بین خرده مقیاسها موردبررسی قرار گرفت.
در جدول  3ضرایب همبستگی بین مقیاس نسخهی فارسی پرسشنامه استرس نوجوان
(( )ASQبیئرن و همکاران ،)2000 ،با مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ()DASS
(لوویبُند و لوویبُند ،)5991 ،و پرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر (( )SAIاسپیلبرگر و
همکاران ،)5983 ،درج شده است.
الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسها در جدول  3نشان میدهد که روابط
درونی مناسبی بین خرده مقیاسها وجود دارد .همچنین الگوی ضرایب همبستگی خرده
مقیاسها با مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس (( )DASSلوویبُند و لوویبُند ،)5991 ،و
پرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر )( (SAIاسپیلبرگر و همکاران ،)5983 ،بیانگر روایی
مالکی همزمان مطلوب نسخه فارسی  ASQاست.
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جدول  .3ضرایب همبستگی بین نسخه فارسی پرسشنامه استرس نوجوان با
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس و پرسشنامه اضطراب حالت
استرس زندگی خانگی

استرس عملکرد مدرسه

استرس مرتبط با مدرسه

روابط عاشقانه

فشار همساالن

روابط با معلم

آینده

عدم اطمینان نسبت به

و فعالیتهای لذتبخش

تعارض بین تکالیف درسی

فشار مالی

بزرگسالی

ظهور مسئولیتهای

خرده مقیاس

کل

5
2

**0/14

3

**0/24

**0/38

4

**0/40

**0/41

**0/24

1

**0/49

**0/16

**0/24

**0/11

6

**0/40

**0/10

**0/20

**0/41

**0/18

0

**0/41

**0/48

**0/22

**0/29

**0/38

**0/42

8

**0/31

**0/10

**0/32

**0/38

**0/40

**0/13

**0/31

9

**0/49

**0/18

**0/30

**0/45

**0/10

**0/15

**0/49

**0/49

50

**0/41

**0/10

**0/24

**0/30

**0/40

**0/14

**0/42

**0/16

**0/11

افسردگی

**0/58

**0/30

**0/59

**0/22

**0/29

**0/26

**0/29

**0/28

**0/20

**0/22

**0/34

اضطراب

**0/26

**0/20

**0/26

**0/28

**0/21

**0/20

**0/58

**0/22

**0/30

**0/24

**0/31

استرس

**0/80

**0/05

**0/32

**0/46

**0/14

**0/13

**0/44

**0/43

**0/14

**0/15

**0/82

اضطراب حالت

0/01

*0/54

0/08

*0/54

0/01

*0/52

**0/56

**0/50

0/50

*0/54

*0/51

**= P<0.05 *= P<0.01

تحلیل عاملی :جهت بررسی برازش ساختار  50عاملی نسخهی فارسی پرسشنامه استرس
نوجوان ( )ASQاز تحلیل عاملی تأییدی 1با استفاده از نرمافزار لیزرل  8/8و شیوه حداکثر
درست نمایی 2استفاده شد (جورسگوگ و سوربوم .)2006 ،3شاخص  Tدر جدول 4
مالحظه میشود.

1. confirmatory factor analysis
2. Maximum likelihood method
3. Jöreskog & Sörbom
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جدول  .4ارزش شاخص  Tهر ماده از پرسشنامه استرس نوجوان در تحلیل عاملی تأییدي
خرده

مواد

مقیاس

HL

PP

FP

بار

خرده

عاملی

مقیاس

مواد

بار

خرده

عاملی

مقیاس

مواد

بار

خرده

عاملی

مقیاس

مواد

بار
عاملی

5

0/186

53

0/130

20

0/642

23

0/416

2

0/052

54

0/601

25

0/698

24

0/045

3

0/602

51

0/664

22

0/048

21

0/012

4

0/198

56

0/193

26

0/410

1

0/046

50

0/493

20

0/439

6

0/190

58

0/419

0

0/696

59

0/005

8

0/604

9

0/463

50

0/101

55

0/633

52

0/659

SP

RR

SA

28

0/499

31

0/045

42

0/609

41

0/626

29

0/692

36

0/053

43

0/046

46

0/005

30

0/186

30

0/460

44

0/028

40

0/600

35

0/623

38

0/634

48

0/602

32

0/010

39

0/129

49

0/105

33

0/101

40

0/494

34

0/143

45

0/103

10

0/636

14

0/112

15

0/012

11

0/490

12

0/655

16

0/644

13

0/666

TI

AR

FU

SLC

= HLاسترس زندگی خانگی؛=SP؛ استرس عملکرد مدرسه =SA؛ استرس مرتبط با مدرسه= RR؛ روابط
عاشقانه = PPفشار همساالن = TIروابط با معلم
= FU؛ عدم اطمینان نسبت به آینده =SLCتعارض بین تکالیف درسی و فعالیتهای لذتبخش؛=FPفشار
مالی؛=ARظهور مسئولیتهای بزرگسالی
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تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل سهطبقه از شاخصهای برازش مدل را
ارائه داد (براون2006 ،5؛ شرمیله/انگل و همکاران )5( :)2003 ،2شاخصهای برازش مطلق
مانند شاخص مجذور خی و ریشهی استاندارد باقیمانده مجذور میانگین ()2( ،3)SRMR
شاخصهای برازش ایجاز مانند ریشهی خطای میانگین مجذورات تقریب ( 4)RMSEAو
( )3شاخص برازندگی تطبیقی ( .1)CFIدرباره نمرات برش دقیق برای شاخصهای برازش
مختلف اختالفنظر وجود دارد (براون2006 ،؛ شرمیله/انگل و همکاران2003 ،؛ هایر و
همکاران2009 ،6؛ هو و بنتلر5999 ،0؛ تاباچنگ و فیدل .)2000 ،8در پژوهش حاضر از
معتبرترین نمرات برش برای ارزیابی برازش مدل استفاده شد SRMR <.08 .نشاندهنده
برازش مطلوب و  SRMR<.10نشاندهنده برازش قابلقبول و زمانی که SRMR >.10

مدل رد میشود (هو و بنتلر .)5999 ،ارزش شاخص  RMSEA≤.8نشاندهنده مدل
خوب RMSEA ،بین 08؛ و  .50نشاندهنده مدل قابلقبول است .درنهایت CFI≥.95

نشاندهنده برازش خوب مدل است (هو و بنتلر .)5999 ،به دلیل اینکه آماره  X2نسبت
بهاندازه نمونه حساس است ،از همین رو میزان  X2همراه با درجه آزادی ( )X2/dfبرای
ارزیابی برازش کلی مدل محاسبه گردید .میزان  X2/df<2نشاندهنده برازش خوب مدل و
میزان  X2/dfپیرامون  3نشاندهنده برازش قابلقبول مدل است .برای مدل  CFAده عاملی،
آماره  P<0.005.،X2)5530(=590.13 X2معنادار بود .میزان  X2/dfبرابر  5.24بود که
پایینتر از  2بوده و بنابراین نشان برازش خوب مدل است .عالوه بر این شاخصهای
برازندگی  CFI=.96و  SRMR=.06نشاندهنده برازش مطلوب مدل  50عاملی بود و
 RMSEA=.04برازش خوب مدل را نشان داد.

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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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه استرس نوجوان ()ASQ
در نمونه دانشآموزان نوجوان بود .پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQدر اصل برای
ارزیابی استرس ذهنی در نوجوان شکل یافت ،که شامل ده عامل مختلف استرس است که
بر رویهم حیطه گستردهای از تجارب استرسی نوجوان را ارزیابی میکند (بیئرن و
همکاران .)2000 ،تحلیلهای پایایی در مطالعه حاضر ثبات مطلوبی برای زیرمقیاسهای
 ASQنشان داد بهطوریکه تمام زیر مقیاسهای هم بهطور مجزا در دو جنس و هم
بهطورکلی ضرایب آلفای  α>0.01داشتند؛ و ضرایب آلفای  50خرده مقیاس بدینصورت
به دست آمد استرس زندگی خانگی ( )0/81استرس عملکرد مدرسه ( )0/08استرس مرتبط
با مدرسه ( )0/01استرس روابط عاشقانه ( )0/09استرس فشار همساالن ( )0/85استرس
روابط با معلم ( )0/01استرس عدم اطمینان به آینده ( )0/00استرس تعارض بین تکالیف
درسی و فعالیتهای لذتبخش ( )0/80استرس فشار مالی ( )0/83و استرس ظهور
مسئولیتهای بزرگسالی ( .)0/82ارزش ضرایب آلفای کرونباخ مشابه با نتایج مطالعه
نسخه اصلی پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQاجراشده توسط بیئرن و همکاران ()2000
بود .همچنین این نتایج با پژوهش دارویری و همکاران ( )2054که ویژگیهای روانسنجی
پرسشنامه  ASQبر روی نوجوانانی یونانی را موردبررسی قرار داده بودند همخوان بود
بهطوریکه در پژوهش دارویری و همکاران ( )2054همسانی درونی  ASQو  50خرده
مقیاس بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/00تا  0/86گزارش شده است ،اما در پژوهش
حاضر ضریب آلفای تمام خرده مقیاسها باالی  0 .01قرار داشت .شاید بتوان این باال بودن
ضریب آلفا در مقایسه با نتایج پژوهش دارویری و همکاران ( )2054را اینگونه تبیین کرد
که در پژوهش حاضر از نمونه جمعیتی بیشتری استفاده گردید است .مُکسنس و همکاران
( )2050نیز همسانی درونی مطلوب بین زیر مقیاسهای  ASQگزارش دادهاند ،بهطوریکه
مقدار آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای آن بین  0/00تا  0/89قرار داشته و بنابراین یافتههای
سنجش پایایی در پژوهش حاضر با پژوهشهای بیانشده و همچنین مطالعه مری و
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همکاران ( )2055که در مطالعه خود بر روی استرس نوجوان روایی مطلوب برای ASQ

گزارش دادند همسو است .نتایج ضرایب باز آزمون پژوهش حاضر در دامنهای از  0.06تا
 0.81قرار داشت و تمام ضرایب باز آزمایی معنادار بودند ( )P<0.05که نشاندهنده پایایی
مطلوب در طول زمان بود ،این ضرایب باز آزمایی بهدستآمده با پژوهش بوری و
همکاران ( )2000همسان بود .این شاخص خود نشاندهنده ثبات پرسشنامه در طول زمان
است.
بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQاز شیوه روایی مالکی یعنی
اجرای همزمان با مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس (( )DASSلوویبُند و لوویبُند،
 ،)5991و پرسشنامه حالت اضطراب (( )SAIاسپیلبرگر و همکاران )5983 ،استفاده شد.
نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی تمام خرده مقیاسهای  ASQبا هر سه خرده مقیاس
 DASSمعنادار هستند ( .(P<0.05بهویژه اینکه تمام ضرایب همبستگی بین  ASQو مؤلفه
استرس در  DASSمعنادار هستند که به لحاظ نظری میتواند تأییدکننده این موضوع باشد
که  ASQابزار خود گزارش دهی مطلوبی جهت سنجش استرس است .همچنین معناداری
روابط بین خرده مقیاسهای  ASQبا مؤلفه اضطراب و افسردگی بهعنوان مؤلفههایی که به
لحاظ آسیبشناسی مرتبط هستند حاکی از مناسب بودن روابط بین این مؤلفههاست .نتایج
ضرایب همبستگی بین زیر مقیاسهای  ASQبا اضطراب حالت (( )SAIاسپیلبرگر و
همکاران )5983 ،بهمنظور سنجش روایی نشان داد که اکثر زیرمقیاسهای اضطراب حالت
همبستگی معناداری با  ASQداشتند ،بااینحال این میزان در مقایسه با مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس ( )DASSاز شدت کمتری برخوردار بود ،با توجه به اینکه  ASQدر
مقایسه با اضطراب حالت (اسپیلبرگر و همکاران )5983 ،استرس مزمن را در طول  52ماه
میسنجد (بیئرن و همکاران )2000 ،به نظر میرسد که تبیینی برای همبستگی پایینتر این
دو مقیاس باشد.
درمجموع تحلیلهای پایایی و روایی و تحلیل عاملی تأییدی نشاندهنده ویژگیهای
روانسنجی مطلوب پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQبوده و یافتههای پژوهش حاضر با
سایر مطالعههای مشابه نتایج همسویی را گزارش داد (بیئرن و همکاران2000 ،؛ دهواریانت
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و همکاران2055 ،؛ مُکسنس و همکاران2050 ،؛ مورنو و همکاران)2008 ،؛ و اینکه نسخه
فارسی پرسشنامه استرس نوجوان نشان داد که ابزار معتبری برای ارزیابی استرس نوجوانان
است .همچنین شاخصهای محاسبهشده جهت بررسی برازش مدل پرسشنامه استرس
نوجوان ( )ASQنشان داد که شاخصهای ( )X2/df( ،)RMSEA( ،)SRMRبهعنوان
معتبرترین شاخصهای برازندگی (براون2006 ،؛ شرمیله/انگل و همکاران2003 ،؛ هایر و
همکاران2009 ،؛ هو و بنتلر5999 ،؛ تاباچنگ و فیدل )2000 ،از برازش مدل حمایت
میکنند؛ که این یافته همسو با نتایج نسخه اصلی پرسشنامه ( ASQبیئرن و همکاران،
 )2000و همچنین پژوهش دارویری و همکاران ( )2054بود.
درمجموع ویژگیهای روانسنجی مطلوب پرسشنامه استرس نوجوان ( ،)ASQقابلیت
کاربرد در سطح وسیع ،سنجش منابع گوناگون استرس نوجوان ،و همچنین قابلیت این را
داراست تا در سطوح پژوهشی و بالینی مورداستفاده قرار گیرد .الزم به ذکر است که
پژوهش حاضر در بین نوجوانان سطوح مدارس صورت پذیرفت و ازلحاظ پوشش ندادن به
تمام گروههای سنی نوجوان باید در تعمیم نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد .همچنین
توصیه میگردد تا در پژوهشهای آتی روایی پرسشنامه استرس نوجوان با استفاده از سایر
شیوههای بالینی نیز موردمطالعه قرار گیرد .پژوهش حاضر پایایی و روایی قابلقبولی برای
پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQدر نمونه جمعیتی نوجوان نشان داد .عالوه بر این،
ساختار عاملی پرسشنامه منطبق بر دیدگاه نظری سازندگان آن بوده و نتایج تحلیل عاملی
تأییدی بر روی  50عامل ،منطبق با نسخه اصلی پرسشنامه استرس نوجوان ( )ASQو سایر
مطالعههایی بود که این پرسشنامه را مورد هنجاریابی قرار داده بودند.
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