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  چکیده
 یاسمق ییروا یو بررس یابیپژوهش حاضر با هدف هنجار :مقدمه

روش  :روش. انجام شد) 1997( بارنت و فانشاو یرستاناسترس دب
رود و نوع پژوهش یبه شمار م یمایشیپ ـ یفیحاضر از نوع توص یقتحق

 یاسمق.  شودیمحسوب م ياتوسعه يهاپژوهش هاز نظر هدف در زمر
 یآموز و پرسشنامه سالمت عمومانشد 445 يرو بر یرستاناسترس دب

 یرستانیآموز دختر و پسر دبدانش 150 يبر رو) 1979( یلرگلدبرگ و ه
انتخاب شده بودند، اجرا  ياچند مرحله ياخوشه یريگکه با روش نمونه

و به  ی،عامل یلتحل ياز روش آمار ی،عامل ییروا یینبه منظور تع. شد
. کرانباخ استفاده شد لفايآ یباز ضر یدرون یهمسان یمنظور بررس

. شده است یلتشک یاسنشان داد که آزمون از نه خرده مق یجنتا :هایافته
آموزش،  يهاشامل روش یلیاسترس تحص :ازها عبارتند یاسخرده مق

، یريپذیب، احساس آس، حجم کار مدرسهآموزدانش ـ روابط معلم
 ، اضطراب دراللاستقبه  یابی، دستمدرسه یط، محیشخص یسازمانده

همگرا از پرسشنامه  ییروا یبررس يبرا. ینو ارتباط با والد یندهمورد آ
دو آزمون  يهمگرا ییاز روا یحاک یجنتا. استفاده شد یسالمت عموم

 یرستاناسترس دب یاسنشان داد که مق یجدر مجموع، نتا :یريگیجهنت. بود
  .یاستروا و پا يآموزان مقطع متوسطه ابزارسنجش استرس دانش يبرا

  .ییروا یابی،هنجار یرستان،استرس دب یاسمق: واژگان کلیدي

 

Abstract 
 

Introduction: The present study aimed to standardize and 
evaluate the validity of the Barnett and Fanshav’s High 
School Stress Scale (HSSS) (1997). Method: This research 
was descriptive-survey in terms of method and was 
considered in the field of developmental research in terms of 
purpose. To perform the research, high school stress scale 
was carried out on 445 high school students, and Goldberg 
and Hiller’s general health questionnaire (1979) was 
administered to 150 male and female high school students 
who were selected through multistage cluster sampling. In 
order to determine the factorial validity, factor analysis was 
used and to verify the internal consistency,Cronbach Alpha 
Coefficient was used.  Results: The results showed that the 
test consists of nine subscales. Subscales consists of stress 
education including teaching methods, teacher-student 
relations, the workload of school, vulnerability feelings, 
personal organizing, school environment, achieving 
independence, anxiety about the future, and communication 
with parents.To check the convergent validity, General 
Health Questionnaire was used. The results showed the 
convergent validity fortwo tests. Conclusion: Overall, the 
results showed that the High School Stress Scale is a valid 
and reliable tool for measuring high school students' stress. 
Keywords: High School Stress Scale, Standardization, 
validation. 
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  مقدمه
 و تنش هحوز در پژوهش هعمد مشکالت از یکی

 گیرياندازه ابزار یک کمبود نوجوانان، پریشانی
 ابزار، انتخاب فرایند .است نایرا در مناسب
 را آن 1نظري گیريجهت که است این نیازمند

 و 2روایی هدربار اطالعات به باشیم؛ داشته نطرمد
 بافت و کانون با ابزار بودن مرتبط و ،3پایایی

 .باشیم داشته دسترسی پژوهش جغرافیایی
 یا شودمی باعث موجود ابزارهاي محدودیت

 مناسب ابزارهاي یا شود ساخته جدید ابزارهاي
 مورد بومی صورت به و شده هنجاریابی خارجی
 سراسر در اخیر هايسال در .گیرد قرار استفاده
 استرس گیرياندازه براي زیادي ابزارهاي جهان

 هنمر یک تنها هاآن از بسیاري .است شده ساخته
 کلی هنمر عنوان به که دهند،می دست به کلی

   .شودمی تلقی استرس
تر از آن، ه استرس نوجوان، و مهمامروز

عواملی که در آن نقش دارند، به موضوع 
 5، سوالنا4سیرا(پژوهشی رایجی تبدیل شده است 

در حال حاضر، مشکالت ). 2015، 6و لوئیس
زا براي نوجوانان خیلی بیشتر از قبل شده تنش
آموزان دبیرستانی تحصیلی دانش هتجرب. است

ر د. کندایفا می تنش هنقش غالبی را در تجرب
آید که موجب اضطراب مدرسه مواردي پیش می

                                                             
1. Theoretical Orientation 
2. Validity 
3. Reliability 
4. Sierra 
5. Solana 
6. Luis 

، 8و رایدلی 7بولچ( شودبرخی شاگردان می
 آموزدانش شخصیتی و فردي عوامل ).2015
 عزت سطح بودن پایین عمومی، اضطراب مانند
 عدم آمادگی، عدم شناختی، ارزیابی ،هوش نفس،
 و نادرست مطالعه هاي روش تمرکز، و توجه
 ،10هوگان و 9موکسنس( باال سطح اتانتظار
2015(. 

 مانند اجتماعی و آموزشگاهی عوامل
 حاکم آموزشی سیستم رقابت معلمان، انتظارات

 ،امتحان ،مراقبان موقعیت درس، نوع مدارس، بر
به  .هستند زااسترس عوامل از گراییمدرك و

ن دعنوان نمونه، برخی از شاگردان هنگام پاسخ دا
ه به صورت شفاهی انجام االت درسی کؤبه س

اکثر این . شوندگیرد، دچار لکنت زبان میمی
اند شاگردان درس را خیلی خوب متوجه شده

ولی همین که رو در روي معلم و سایر 
توانند گیرند نمیهاي خود قرار میهمکالسی

مطالب آموخته شده را به طور سلیس و روان 
 ،لرزش صدا هنگام صحبت کردن. بیان کنند

یا بازي کردن با دکمه لباس از  ،ش دست و پالرز
  .عالیم این اضطراب است

فرا رسیدن فصل امتحانات نیز از عواملی  
هاي ترس، است که باعث بوجود آمدن حالت

    دلهره، اضطراب و هیجان برخی شاگردان 

                                                             
7. Bolch 
8. Ridley 
9. Moksnes 
10. Haugan 
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 نشان )1383( جعفري پژوهش تایجن. شودمی
 ارتکر و زااسترس موارد شدت بین که است داده

 والدین، نزاع نظیر مواردي در اتفاقات آن وقوع
 فشار تحت معلمان، جانب از تنبیه و توجه عدم

 جدید، کارهاي از بعضی انجام براي قرارگرفتن
 به تکالیف ندادن انجام و مدرسه به رسیدن دیر

 همچنین .دارد وجود معنادار ارتباط ،موقع
 سنگري و شهرآراي فرزاد، دوند،فوال پژوهش

بررسی روابط بین حمایت اجتماعی،  به )8138(
خودکارآمدي تحصیلی، استرس تحصیلی و 

نتایج نشان داد . پرداختند سالمت روانی جسمانی
که سطوح باالتر سالمت روانی و جسمانی از 
طریق نمرات باالتر حمایت اجتماعی و 

تر استرس خودکارآمدي تحصیلی و نمرات پایین
پژوهشی دیگر در . ودشبینی میتحصیلی پیش

دریافتند ) 1389( و ضیاءالدینی نوري، کلیشادي
هاي تحصیلی و ارتباطی بیشترین شیوع سترسا

ترین شایع. رندآموزان دارا در میان دانش
مشکالت تحصیلی، اضطراب امتحان، نمره درسی 

و  1گادزال. ها بودو عدم عالقه به بعضی درس
زا بر عوامل پنجگانه استرس) 2001( 2بالوگلو

ها، فشارها، تغییرات و ها، تعارضناکامی(
هاي و واکنش) استرس خود تحمیل شده

فیزیولوژیکی، (چهارگانه نسبت به این عوامل 
. اندتأکید کرده) رفتاري، شناختی و هیجانی

ترین منبع مشکالت تحصیلی یکی از متداول

                                                             
1. Gadzekka 
2. Baloglu 

و  3برافرتز( است بلژیکدر  استرس نوجوانان
و  4یج تحقیق چاپمننتا). 2018، همکاران
در خصوص پیشرفت  )2017( 5ساروي

کشورهاي شرق و جنوب شرق آسیا نشان داد که 
کیفیت آموزش متوسطه و کاهش استرس، در 
 .پیشرفت این کشورها نقش مهمی ایفا کرده است

هاي ارتباطی و اجتماعی ترین استرسشایع
توجهی عبارت از آشنا شدن با افراد جدید، بی

آموزان، هاي دانشرکنان به تواناییمعلمان و کا
آموزان، ارتباط آزار روانی توسط سایر دانش

ها و نداشتن اجتماعی نامناسب با همکالسی
هاي مربوط به دوست صمیمی بود و استرس
. آموزان شایع بودبلوغ و نوجوانی نیز میان دانش

آموزان، فضاي فیزیکی درصد باالیی از دانش
مشکالت  ، امایابی کردندمدرسه را نامناسب ارز

، 6کاسیدي( خانوادگی، فراوانی چندانی نداشت
و شهیدي  پژوهش طاعتی، شکري. )1999

زاي نشان داد که بین عوامل استرس) 1392(
ها به این عوامل رابطه مثبت و تحصیلی با واکنش

زاي تحصیلی با بین عوامل استرس و معنادار،
.  دارد وجود بینی رابطه منفی و معنادارخوش

دار، بهزاد نیا، و همچنین نتایج پژوهش کشتی
    بین خرده  نشان داد) 1392(ایمان پور 

هاي استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی مقیاس
رابطه وجود دارد که این رابطه براي سه خرده 

. دار استمقیاس رفتاري، شناختی و ناکامی معنی
                                                             
3. Bruffaerts 
4. Chapman 
5. Sarvi 
6. Cassidy 
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 با نزاع مورد در اتفاقات تکرار و جنس بین
 عدم والدین، با کافی وقت نگذراندن دین،وال

 معنادار تفاوت وزن اضافه و ورزش در کفایت
 زااسترس موارد همه تقریباً دختران .دارد وجود

   .اندکرده گزارش پسران از شدیدتر را
 والدین، تربیتی شیوه چون خانوادگی عوامل

 بر حاکم عاطفی جو ها،آن انتظارات باالي سطح
 طبقه و والدین شخصیتی هاي ویژگی خانواده،
 جستجوي در هاپژوهش .اجتماعی اقتصادي

 داشته بعد چندین که اندبوده ابزارهایی هتوسع
     را استرس بعد سه ابزارها بعضی .باشند
 به مربوط مشکالت بعد( کنندمی گیرياندازه

 مشکالت و ،2خود به مربوط مشکالت ،1مدرسه
  .)3روابط به مربوط

عات زیادي بر روي استرس لدر ایران، مطا
اما . هاي آن صورت گرفته استتحصیلی و مؤلفه

مطالعات صرفاً بر روي جمعیت دانشجویی 
و  شکري: براي مثال(صورت گرفته است 

؛ 1388، و همکاران ؛ فوالدوند1389، همکاران
). 1387، و دانشورپور شکري، گراوندفراهانی 

ي که ادهد که پرسشنامهادبیات پژوهش نشان می
استرس تحصیلی در بین  هاطالعات کلی را دربار

آموزان متوسطه در ایران به دست بدهد، دانش
وجود ندارد و پژوهشی به منظور هنجاریابی 

بارنت و فانشاو  4مقیاس استرس دبیرستان

                                                             
1. Problems relating to school 
2. Problems relating to self 
3. Problems relating to relationships 
4. High School Stressors Scale (HSSS) 

پژوهش حاضر به . صورت نگرفته است) 1997(
منظور پر کردن خالء نبود یک مقیاس مناسب، 

  . بی این مقیاس داردسعی در هنجاریا
  

  روش 
پیمایشی  ـ روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی

رود و نوع پژوهش از نظر هدف در به شمار می
. شوداي محسوب میهاي توسعهپژوهش هزمر

       هآماري این پژوهش شامل کلی هجامع
که  استآموزان پسر و دختر شهر مهاباد دانش

 طبق آمار ارائه شده در سال تحصیلی
به کمک . آموز هستنددانش 15312، 1392ـ1393

اي، از اي چند مرحلهگیري خوشهروش نمونه
پسرانه و  همدارس شهر مهاباد دو مدرس هبین کلی

دخترانه متوسطه به عنوان نمونه  هدو مدرس
به این صورت که ابتدا لیست . انتخاب شد

مدارس متوسطه از کارشناس مقطع متوسطه 
بخش تقسیم شد  دوري به مناطع شه .گرفته شد

مدارس . )ايمناطق مرکزي و مناطق حاشیه(
گیري جاي داده در نمونه) دو مدرسه(تیزهوشان 

از هر منطقه جغرافیایی یک مدرسه . نشدند
دبیرستان امام ( پسرانه و یک مدرسه دخترانه

رستم زاده و خمینی، دبیرستان فاطمیه، دبیرستان 
هار مدرسه بین چ درسپس . انتخاب شد )حجاب

، از هر پایه یک کالس به عنوان نمونه یاد شده
دانش  236دانش آموز پسر و  209(انتخاب شد  

آموز به عنوان دانش 445در مجموع  ).آموز دختر
براي بررسی روایی همگرا . نمونه انتخاب شدند
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انتخاب ) پسر 79دختر و  71(آموز دانش 150نیز 
  .شدند
) الف :پژوهشهاي مورد استفاده در ابزار

که توسط  این مقیاس :مقیاس استرس دبیرستان
به منظور سنجش  1997 بارنت و فانشاو در سال

یک آموزان دبیرستانی ساخته شد؛ استرس دانش
دهی است که به منظور مقیاس خود گزارش

آموزان گیري استرس تحصیلی دانشاندازه
سؤال  35 پرسشنامه از. روددبیرستانی به کار می

خرده . خرده مقیاس دارد 9ل شده و تشکی
استرس تحصیلی شامل : ها عبارتند ازمقیاس
، )3تا  1االت ؤ، سسؤال 3(هاي آموزش روش

و  4االت ؤ، سسؤال 2(آموز دانش ـ روابط معلم
تا  6االت ؤ، سسؤال 5(، حجم کار مدرسه )5

تا  12االت ؤسؤال، س 5(محیط مدرسه ، )11
االت ؤ، سؤالس 4(پذیري احساس آسیب، )16
، سؤال 6(، سازماندهی شخصی )20تا  17
 3(، دستیابی به استقالل )26تا  21االت ؤس

مورد  ، اضطراب در)29تا  27االت ؤ، سسؤال
و ارتباط با  )33تا  30االت ؤ، سسؤال 4(آینده 

هاي ماده). 35و  34االت ؤ، سسؤال 2(والدین 
هفت  "بسته پاسخ"االت ؤاز نوع س مقیاساین 
آموزان خواسته شد تا به از دانش. اي استهگزین
پاسخ دهند؛ که در  7تا  1ها در یک پیوستار ماده
به این معناست که مشکلی وجود ندارد، و  1آن 

مشکل خیلی بزرگی وجود  به این معناست که 7
  .دارد

این پرسشنامه : پرسشنامه سالمت عمومی) ب
ساخته  1979توسط گلدبرگ و هیلر در سال 

و به بررسی  استال ؤس 28داراي  کهشده 
هاي سالمت سالمت عمومی فرد در زیر مقیاس

جسمانی، اضطراب، اختالل در کارکردهاي 
تا  0پردازد که با مقیاس اجتماعی و افسردگی می

در این آزمون اگر فرد در . شودگذاري مینمره 3
و در مجموع از نمره  6هر زیر مقیاس از نمره 

آورد بیانگر عالئم ت میبه باال را به دس 22
  .مرضی است

  
  یافته ها

ییدي تحلیل أها به کمک روش تحلیل عامل تداده
قبل از اجراي تحلیل عاملی الزم است دو  .شد

کفایت ) 1: موضوع مورد بررسی قرار گیرد
 هکنندمنعکس KMOهاي اندازه. بردارينمونه

 ـ میر ـ کیزرآزمون . برداري استکفایت نمونه
این بدان . است 799/0برابر با  )KMO(اولکین 

    کند و معناست که حجم نمونه کفایت می
هاي مقیاس قابل تقلیل به تعدادي عامل داده

اطمینان نسبت به این که ) 2. زیربنایی است
تحلیل عاملی قرار  هماتریس همبستگی که پای

به منظور . گیرد، در جامعه برابر صفر نیستمی
آزمون کرویت بارتلت بررسی این موضوع از 

 1بارتلت کرویت آزمون هنتیج. شوداستفاده می
بدین ترتیب، . معنادار است 01/0نیز در سطح 

برداري، اجراي تحلیل عالوه بر کفایت نمونه

                                                             
1. Bartlett's Test of Sphericity 
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  .قابل توجیه خواهد بودماتریس همبستگی مورد مطالعه  هعاملی بر پای
  

  بارتلت و اولکین ـ میر ـ کیزر آزمون .1جدول
  
  
  
  
  

به منظور تبیین این مطلب که آیا مقیاس 
استرس دبیرستان از چند عامل معنادار اشباع 

ه مورد توجه قرار شده، سه شاخص عمد
 نسبت) 2، ارزش ویژه )1: گرفته است

) 3و  واریانس تبیین شده توسط هر عامل
نامیده  Screeهاي ویژه که نمودار ارزش

  .شودمی

  
  گویه هر واریانس درتبیین هاعامل مجموع سهم شناخت .2جدول

 سؤال اولیه  هاي استخراج شدهعامل

567/0  1 1 

533/0  1 2 

569/0  1 3 

459/0  1 4 

486/0  1  5 

567/0  1 6 

710/0  1 7 

526/0  1 8 

683/0  1 9 

580/0  1 10 

474/0  1 11 

488/0  1 12 

554/0  1 13 

501/0  1 14 

472/0  1 15 

567/0  1 16 

 اولکین ـمیر ـبرداري کیزرآزمون کفایت نمونه 799/0

 آزمون کرویت بارتلت مقدار تقریبی مجدور کاي 708/3

 درجه آزادي 630

 معناداري 0001/0
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543/0  1 17 

433/0  1 18 

523/0  1 19 

547/0  1 20 

519/0  1 21 

626/0  1 22 

569/0  1 23 

540/0  1 24 

647/0  1 25 

664/0  1 26 

644/0  1 27 

554/0  1 28 

540/0  1 29 

691/0  1 30 

740/0  1 31 

554/0  1 32 

554/0  1 33 

364/0  1 34 

418/0  1 35 

  

شود، مشاهده می 2طور که در جدول همان
 ههاي استخراج شده نشان دهندستون عامل

؛ هر چه استمقداري از واریانس هر متغیر 
تر باشد، واریانس بیشتري مقدار به یک نزدیک

شود، طور که مشاهده میهمان. کندرا تبیین می
معادل ( 34ترین واریانس مربوط به سؤال پایین
ترین واریانس مربوط به سؤال ، و باال) 364/0
  .است) 740/0معادل ( 31

  
  )است تربزرگ یک از هاآنه ویژ ارزش که هاییعامل( هاگویهتمامی  واریانس مجموع تبیین در عامل هر سهم شناخت .3جدول

 هامؤلفه اولیه همقدار ویژ

 کل درصد واریانس درصد تراکمی واریانس

460/15 460/15 566/5 1 

514/23 054/8 899/2 2 

648/29 134/6 208/2 3 
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265/34 617/4 662/1 4 

810/38 545/4 636/1 5 

657/42 847/3 385/1 6 

446/46 789/3 364/1 7 

888/49 442/3 239/1 8 

943/52 055/3 100/1 9 

789/55 846/2 025/1 10  

  
شود مشاهده می 3طور که در جدول همان

باالتر از یک  هعامل داراي ارزش ویژ 10
فقط یک سؤال دارد و آن  10عامل (هستند 

مشترك است و بنابراین  8سؤال هم با عامل 
). شودعامل دهم با عامل هشت ادغام می

توان عامل می 10گویه،  35بنابراین، از مجموع 

گویه به  35سهم هر عامل در تبیین . ساخت
صورت نزولی است؛ یعنی عامل اول بیشترین 

 46/15، معادل 566/5 هرزش ویژبا ا(سهم 
با ارزش (، و عامل دهم کمترین سهم )درصد

  . را دارد) درصد 846/2، معادل 025/1 هویژ

  
  مقیاسه یافت چرخش ماتریس .4جدول

 سؤال هاعامل

  1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل  6عامل  7عامل  8عامل  9عامل

     675/0    1 

     577/0    2 

     531/0 357/0   3 

     .509/0    4 

 437/0 355/-       5 

468/0     481/0    6 

825/0         7 

   .657/0      8 

   809/0      9 

   656/0      10 

 355/0   324/0     11 

 454/0   373/0     12 
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    658/0     13 

    632/0     14 

    684/0     15 

 446/-   318/0     16 

 476/-       438/0 17 

304/0 327/-       353/0 18 

        643/0 19 

        743/0 20 

        638/0 21 

        698/0 22 

        625/0 23 

  511/0      480/0 24 

  723/0      320/0 25 

  695/0    301/0   26 

      779/0   27 

      .645/0   28 

      .660/0   29 

       .771/0  30 

       .814/0  31 

       .654/0  32 

 640/0      360/0  33 

 .311/0      .359/0  34 

 .582/0        35 

3 5 3 3 6 5 5 5 9  

  
جا که ماتریس اصلی عاملی و آناز

بارهاي عاملی آن، به طور کلی ساختاري 
بر اساس به دست نمی مهم و با معنا دهد، 

روش متداول، با استفاده از چرخش 
ه ، عامل1واریماکس ب هاي استخراج شده 

                                                             
1. Varimax Otation 

به همین . محورهاي جدید منتقل گردید
ا عاملمنظور،  هایی براي تشخیص عامل ی

که احتماال زیربناي مواد مقیاس را تشکیل 
ار  دهدمی براي تعیین ساخت و همچنین 

ریمه آنساد اکس استفاده ، از چرخش وا
  .شده است
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 هگان 9هاي عامل هبا توجه به ارزش ویژ
ایتحلیل مؤلفه برپ  9راج استخ ههاي اصلی 

انجام 30عامل و  ار تکرار  و بارهاي  ب
افته. مرتب شد 3/0عاملی بزرگتر از  ها ی

بار عاملی  ز  9نشان داد که  گویه  35گویه ا
بر عامل یکم با ارزش ویژ  556/5 همتمرکز 

ریانس مشترك  556/15عامل این . است وا
تفاوت ارزش . کندها را تبیین میبین گویه

ها چشمگیر این عامل با سایر عامل هویژ
است، بار عاملی یک گویه بر دو عامل 
بیشترین میزان اشتراك  متمرکز است و 

با میزان اشتراك  7شماره  همتعلق به گوی
 هو کمترین میزان مربوط به گوی 825/0

 301/0است که بار عاملی آن  26شماره 
هاي تعداد گویه 4جدول شماره  .است

  9تا  1هاي مورد نظر که در زیر عامل

ها در این گویه. دهداند را نشان میآمده
هاي مقیاس استرس واقع مؤثرترین گویه

جدول ماتریس چرخش . دبیرستان هستند
ها مؤثر گویه هدهد که همیافته نشان می
  .به حذف هیچ کدام نیستهستند و نیازي 

به محتواي گویه هاي آزمون، با توجه 
امگذاري شدندعامل   :ها به ترتیب زیر ن
 هاي تدریسروش - 1

 آموزدانش ـ معلم هرابط - 2

 حجم کار مدرسه - 3

 محیط مدرسه - 4

 پذیرياحساس آسیب - 5

 سازمان شخصی - 6

 دستیابی به استقالل - 7

 آینده هاضطراب دربار - 8

لدین - 9  رابطه با وا

 

  
  استرس دبیرستان مقیاس هايعامل Scree ودارنم .1 نمودار
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شود، طور که در نمودار یک دیده میهمان
عامل بزرگتر از یک  9 ههاي ویژارزش

عامل  هها ارزش ویژاست؛ که در میان آن
، اختالف فاحشی با ارزش )566/5(یکم 

عامل دوم داراي (ها دارد سایر عامل هویژ
در  عامل 9این ). است 899/2 هارزش ویژ

 35درصد کل واریانس  789/55مجموع 
بدین . کنندمورد مطالعه را تبیین می هگوی

 9ها تنها ترتیب، چنان چه از مجموع پرسش

واریانس  46/15عامل استخراج شود، 
عامل نخست  هها به وسیلمشترك بین گویه

هر چند این موضوع نشان . شودتبیین می
واد م هدهد احتماالً یک عامل کلی بر هممی

مقیاس تسلط دارد، اما براي تشخیص تعداد 
هایی که الزم است در راه حل نهایی عامل

استفاده شده  Screeاستخراج شود، از طرح 
  . است

  
  مقیاس پایایی .5 جدول

 آلفاي کرانباخ هاي استانداردلفاي کرانباخ مبتنی بر گویهآ هاتعداد گویه

35 780/0 778/0 

  
   مشاهده 5در جدول طور که همان :پایایی

هاي شود، مقدار آلفاي کرانباخ مبتنی بر گویهمی
این بدان . است 78/0براي کل مقیاس  استاندارد

  .معناست که مقیاس پایایی باالیی دارد
  

 پسر و دختر آموزاندانش در آزمون کل با سؤال هر همبستگی و دبیرستان استرس مقیاس پایایی ضریب .6جدول

با آلفاي کرانباخ 
  حذف آن گویه

مجذور همبستگی 
 چندگانه

همبستگی کلی 
هاي تصحیح گویه

 شده

واریانس مقیاس 
 با حذف گویه

میانگین مقیاس با 
 حذف گویه

 هاگویه

766/0  372/0 445/0 816/508 4253/125 1 

768/0  333/0 391/0 939/513 1041/126 2 

774/0  228/0 248/0 118/524 5724/125 3 

770/0  268/0 344/0 016/512 0452/126 4 

785/0  252/0 002/- 710/545 1493/125 5 

773/0  180/0 274/0 626/525 5543/124 6 

780/0  151/0 077/0 437/540 9796/124 7 
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775/0  280/0 223/0 048/529 5226/125 8 

777/0  321/0 159/0 505/533 2534/126 9 

779/0  277/0 139/0 517/532 6810/125 10 

784/0  174/0 008/- 937/546 6855/125 11 

785/0  283/0 014/- 332/547 4548/125 12 

781/0  247/0 097/ 197/536 8552/124 13 

776/0  230/0 205/0 316/527 8167/125 14 

778/0  247/0 162/0 369/529 0271/125 15 

775/0  207/0 232/0 514/526 3507/126 16 

766/0  363/0 415/0 881/504 6516/125 17 

769/0  264/0 363/0 045/515 9796/125 18 

768/0  445/0 395/0 811/511 5656/125 19 

770/0  396/0 337/0 038/519 7466/125 20 

769/0  423/0 365/0 951/515 9253/125 21 

768/0  507/0 393/0 841/513 0724/126 22 

768/0  436/0 374/0 297/512 0498/126 23 

770/0  382/0 364/0 308/519 0249/127 24 

772/0  423/0 314/0 237/524 3507/127 25 

773/0  347/0 276/0 962/522 8507/126 26 

765/0  397/0 433/0 941/503 6403/125 27 

767/0  348/0 411/0 424/509 3982/125 28 

765/0  371/0 444/0 548/501 5633/125 29 

772/0  419/0 283/0 351/517 1742/125 30 

768/0  466/0 366/0 022/510 7172/124 31 

770/0  366/0 337/0 433/512 8733/124 32 

773/0  202/0 263/0 365/520 2240/124 33 

773/0  164/0 266/0 908/519 3032/125 34 

785/0  223/0 024/0 015/542 4887/124 35 
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آلفاي کرانباخ به شرط حذف آن  6جدول 
ستون آخر که مقدار . دهدیگویه را نشان م

ضریب آلفا را پس از حذف هر سؤال نشان 
دهد، حاکی از آن است که حذف هیچ می

سؤالی، کمک چندانی به افزایش چشمگیر 
 35کند و ضریب پایایی براي پایایی نمی

با توجه به نتایج حاصل . است 780/0سؤال 
از جدول و با توجه به میزان آلفاي به دست 

جا که میزان آلفاي آن ، از6ن آمده در ستو
ثیر چندانی در أها با حذف آن گویه تگویه

باال رفتن ضریب کلی ندارد، لذا این امر 
ها دارد و نشان از مناسب بودن تمام گویه

  .نیازي به حذف هیچ کدام نیست
اي براي سنجش اگر آزمون را وسیله: روایی

    نوعی صفت مکنون در نظر بگیریم،

سؤال این است که آزمون مورد  تریناساسی
. گیردنظر چه صفت یا صفاتی را اندازه می

پاسخ به این سؤال راحت نیست، زیرا صفات 
گیري روانی به صورت مستقیم قابل اندازه

مورد  هنیستند؛ اما بدون تردید براي خصیص
اي مطالعه در سطحی از پیچیدگی نظریه

آزمون آن را به سوي  هوجود دارد که سازند
  .کندمقصد اصلی هدایت می

آزمون،  هبه منظور بررسی روایی ساز
سالمت  همقیاس استرس دبیرستان و پرسشنام

اي استاندارد به به شیوه GHQ-28عمومی 
 150در مجموع (کالس  14معلمان در  هوسیل
  . اجرا گردید) آموزدانش

  
  GHQ- 28  ههاي مقیاس استرس دبیرستان و پرسشنامضریب همبستگی نمره .7جدول

  ضریب همبستگی  تعداد آزمودنی ها

150  * 65/0  

01/0 <p*  
آید، بین بر می 7طور که از جدول همان
هاي دو آزمون همبستگی معنادار وجود نمره
پس روایی همگراي آزمون ). p>01/0( دارد

  . شودیید میأمورد پژوهش ت
  

  و بحث گیرينتیجه
 پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی

روایی مقیاس استرس دبیرستان بارنت و 

 هبا توجه به ارزش ویژ. فانشاو انجام شد
 هاي اصلی برتحلیل مؤلفه هگان 9هاي عامل

بار تکرار انجام،  30عامل و  9استخراج  هپای
. مرتب شد 3/0و بارهاي عاملی بزرگتر از 

 35گویه از  9ها نشان داد که بار عاملی یافته
 هل یکم با ارزش ویژگویه متمرکز بر عام

واریانس  556/15این عامل . است 556/5
نتایج  .کندمشترك بین گویه ها را تبیین می
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هاي اصلی با استفاده از چرخش لفهؤتحلیل م
زیر  9واریماکس نشان داد که مقیاس از 

 ـ معلم ههاي تدریس، رابطروشمقیاس 
آموز، حجم کار مدرسه، محیط مدرسه، دانش

یري، سازمان شخصی، پذاحساس آسیب
آینده، و  هدستیابی به استقالل، اضطراب دربار
همچنین . رابطه با والدین تشکیل شده است

کلی استرس  هضریب آلفاي کرانباخ نمر
  . به دست آمد 78/0دبیرستان 

 1هاي میسرا و کاستیلونتایج با یافته
همخوان است؛ این محققان آلفاي ) 2004(

کامی، تعارض، هاي ناکرونباخ زیر مقیاس
فشار، تغییرات و استرس خود تحمیل شده را 

 63/0و  75/0، 71/0، 63/0، 65/0به ترتیب 
همبستگی باالي مقیاس  .کردندگزارش 

استرس دبیرستان با پرسشنامه سالمت 
  یید أعمومی روایی همگراي مقیاس را ت

  . کندمی
در جدول ماتریس چرخش یافته نشان 

ثرند و نیازي به ؤاالت مؤدهد که همه سمی
  . االت مقیاس نیستؤحذف هیچ کدام از س

همسانی درونی، روایی عاملی و روایی 
فارسی مقیاس استرس  ههمگراي نسخ

التین  هدبیرستان با کیفیت روان سنجس نسخ
لذا با توجه به شواهد . آن همسو است

کاربردپذیري بین  هکننده دربارحمایت
در  فرهنگی این مقیاس، استفاده از آن

                                                             
1. Castello 

 همواقعی که یک ابزار پایا و روا دربار
استرس تحصیلی مورد نظر است، ضرورت 

هاي پژوهشی بنی سی و دلفان یافته. یابدمی
میکائیلی  ؛)1394( حبیبی ؛)1389( آذري
 3، و هاساین2حسین، کومار ؛)1389(منیع 

 ؛)2010(و ایرتارگت  4ایرتارگت ؛)2008(
 )2011(  7و چونگ عبداله 6، سیوپینگ5الیاس

که در مورد  ،)1386(شکري و همکاران  و
هاي کنار آمدن، سازگاري و استرس، سبک

هاي دیگر انجام عملکرد تحصیلی و مؤلفه
اند که استرس با اند، به این نتیجه رسیدهداده

پیشرفت تحصیلی و سازگاري رابطه منفی 
چنین بین سبک کنار هم . داري داردمعنی

سترس رابطه منفی له با اآمدن در حل مسئ
  . معناداري وجود دارد

هاي پژوهش حاضر باید در بافت یافته
نتایج مطالعه . هاي آن تفسیر شودمحدودیت

حاضر به دلیل استفاده از ابزار پژوهشی 
. خودگزارشی، ممکن است بسیار دقیق نباشد

با این وجود، ابزار معتبري براي سنجش 
و ابزار تشخیصی  استاسترس تحصیلی 

  .قی استدقی

                                                             
2. Kumar 
3. Hasain 
4. Ertargat 
5. Elias 
6. Siew Ping 
7. Chong Abdullah 
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