
 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ تابستان ١٤شماره  چهارمسال 

استرس زندگي دانشجويي  یهاي روانسنجي پرسشنامهبررسي ويژگي
)SSI( در دانشجويان دانشگاه تبريز  

  گروه روانشناسي دانشگاه تبريز دانشيار -پوردکتر عباس بخشی
  ر گروه روانشناسي دانشگاه تبريزاستاديا -دکتر منصور بیرامی

  گروه روانشناسي دانشگاه تبريز دانشيار -دکتر مجید محمودعلیلو
  استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تبريز -دکتر تورج هاشمی

  ـ استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تبريز پوردکتر خلیل  اسماعیل

  چکیده
استرس زندگي دانشجويي  یرسشنامههاي روانسنجي پهدف مطالعه حاضر بررسي ويژگي

)SSI ،يعني پايايي، روايي، تأييد ساختار عاملي آن در جمعيت دانشجويي )۱۹۹۱؛ گادزيال ،
اي است که از آن عالوه بر يک نمره ماده ۵۱يک پرسشنامه خودسنجي  SSI. دانشگاه تبريز بود
همچنين براي . آيدست ميهايي براي منابع استرس و واکنش به استرس به دکلي استرس، نمره

ها بخش منابع، پنج خرده مقياس ناکامي، تعارض، فشار، تغييرات و قيود دروني و براي واکنش
براي اين . مقياس فيزيولوژيکي، هيجاني، رفتاري و شناختي وجود داردبه استرس، چهار خرده

گيري مونهـی نهبه شيو) ۲/۲و انحراف معيار  ۳۵/۲۰ميانگين سني با (دانشجو  ۴۳۵منظور، 
اين دانشجويان . زن بودند ۲۵۶مرد و  ۱۷۹اي نسبتي انتخاب شدند که از اين تعداد طبقه

-GHQ( ايماده ۲۸پرسشنامه سالمت عمومي و  )SSI(ی استرس زندگي دانشجويي پرسشنامه

و براي مقياس کلي ) ضريب آلفاي کرونباخ(پايايي از راه همساني دروني . را تکميل کردند) 28
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ی دامنه. ۸۶/۰و  ۸۴/۰، ۹۱/۰ها به ترتيب عبارت بودند از مقياس اصلي منابع و واکنشدو خرده
 ۸۴/۰تا ) مقياس قيود درونيبراي خرده( ۵۸/۰خرده مقياس فرعي از  ۹ضرايب پايايي براي 

و  SSIروايي همزمان از طريق همبستگي . قرار داشت) شناختيبراي خرده مقياس ارزيابي(
هاي آن برآورد شد که جز در خرده مقياس مقياسو خرده GHQ-28هاي آن با ياسخرده مق
تفاوت ). P>۰۵/۰(ها بود دار و در جهت تأييد فرضيهشناختي، از لحاظ آماري معنيارزيابي

هاي آن در دانشجويان داراي سطوح استرس خودگزارشي مقياسو خرده SSIهاي ميانگين نمره
). P>۰۵/۰(ها بود دار و در جهت تأييد فرضيهز از لحاظ آماري معنيخفيف، متوسط و شديد ني

. برآورد گرديد) CFA(هاي آن از طريق تحليل عاملي تأييدي و خرده مقياس SSIروايي سازه 
به  GFIبا (ها از برازش بسيار عالي برخوردار بودند و دو مدل منابع و واکنش SSIمدل کلي 

ختران و پسران دانشجو در سطح استرس کلي و منابع استرس د). ۰۰/۱و  ۹۸/۰، ۹۲/۰ترتيب 
باالتري به دست آوردند ي تفاوتي نداشتند اما در سطح واکنش به استرس، دختران نمره

)۰۱/۰<P .( ميانگينSSI هاي مختلف از لحاظ آماري هاي آن در دانشکدهو خرده مقياس
ابزاري روا و پايا براي سنجش استرس  SSIتوان نتيجه گرفت که در مجموع مي. دار نبودمعني

  .باشدکلي، منابع استرس و واکنش در برابر استرس مي

استرس زندگي دانشجويي، سالمت عمومي، پايايي، روايي، تحليل  یپرسشنامه :واژگان کلیدي
   .عاملي تأييدي

  

اي او به آن ـهگيرد و واکنشيـرد صورت مـهايي که از فه درخواستـاسترس ب
واکنش فرد به اين نکته وابسته است که چگونه يک رويداد . شودها اطالق ميستدرخوا

کند انگيز تعبير و ارزيابي ميزا، تهديدکننده يا چالشرا آگاهانه يا ناآگاهانه، آسيب
بايد مدنظر اساسي مي يبنابر تعريف فوق، در استرس سه مؤلفه). ۱۹۷۱، ۱الزاروس(

احساس  فرد به نوعي -۲گيرد، که از فرد صورت مي هاييدرخواست -۱: قرار گيرد
 شود صرفاً برآيندهايي که از فرد ميدرخواست. فرد واکنش يا پاسخ - ۳کند، مي تهديد

  نيروهاييتعامل بين نيروهاي بيروني و عوامل يا  ینيروهاي بيروني نيست بلکه بيشتر نتيجه
  

  

 1- Lazarus 
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تلقي نمود که دو دسته عوامل  ۱توان منابع استرسها را ميدرخواست. دروني فرد است
تري شود و هر يک به نوبه خود به عوامل اختصاصيدروني را شامل ميبيروني و عوامل 

گيرد که نوع واکنش ها، امکانات فرد قرار ميدر برابر اين درخواست. شوندتقسيم مي
هايي باشد که از فرد اگر امکانات فراتر از مجموع درخواست. کنندفرد را مشخص مي

ی آن انطباق با وضعيت ها مناسب، مفيد و مؤثر خواهد بود و نتيجهشود واکنشمي
تر باشد واکنش فرد، ها پاييناگر امکانات فرد از سطح انتظارات و درخواست. است

) فشار رواني( ۲نامناسب، نامؤثر و مخربانه خواهد بود و بدين ترتيب در وضعيت استرس
  ).۱۹۸۱، ۳کوپر(گيرد که اثرات مخرب کوتاه مدت و بلندمدت دربردارد قرار مي

هاي استرس را به بيروني و دروني تقسيم کرده است؛ منابع خاستگاه) ۱۹۹۰(راتوس 
، ۶، درد و ناخرسندي۵، تغييرات عمده زندگي۴بيروني استرس عباتند از مشکالت روزمره

 ۹هاي ناکارآمد و غيرمنطقيد از نگرشمنابع دروني استرس عبارتن. ۸و تعارض ۷ناکامي
هاي بدني، هيجاني، واکنش در برابر استرس نيز طيف وسيعي از پاسخ ۱۰رفتار سنخ الف

ها خود تابع عواملي ها در برابر درخواستواکنش. شودشناختي و رفتاري را شامل مي
ح بنابراين به منظور سنجش سطو. باشدچون چگونگي تعبير و تفسير رويداد مي

سنجيده شود استرس شخص يا اشخاص خاص نياز است سه حوزه يا دسته از عوامل 
ها و متغيرهاي واسط يا ميانجي که بر نوع واکنش يا ها، واکنشکه عبارتند از خاستگاه

  .گذارندمقابله افراد اثر مي

از سوي ديگر ميان استرس تجربه شده و سطوح سالمت جسمي و رواني ارتباط 
  معمولمدل ). ۱۳۸۰پور و صبوري مقدم، ؛ ترجمه بخشي۱۹۹۳، ۱۲و انرايت ۱۱پاول(است 
  

  
  

2- stress state 
4- daily hassles 
6- pain & discomfort 
8- conflict 
10- Type A behavior 
12- Enright 

1- stressor 
3- Cooper 
5- life events 
7- frustration 
9- dysfunctional (irrational) beliefs 
11- Powell 
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، ۳و دوراند۲بارلو(است  ۱ها، مدل آمادگي ـ استرسبراي توضيح آغاز بسياري از بيماري
. شودمي هاي خاص، زادهبنـابراين مـدل هر فـرد با يک آمادگي براي بيـماري). ۲۰۰۲

اين آمادگي در شرايط معمول ممکن است فعليت نيابد و فرد به عملکرد خود ادامه 
در نتيجه براي شناسايي . زايش سطوح استرس اين آمادگي فعليت مي يابددهد اما با اف

و مقابله با عوامل تهديدکننده سالمت جسمي و رواني، شناسايي سطوح استرس 
شناسايي زود هنگام افراد تحت استرس و آموزش مديريت با استرس . يابدضرورت مي

  .اشت رواني استيکي از الگوهاي متداول در پيشگيري سطوح اول و دوم بهد
ی تحصيالت دانشجويي به واسطه حضور عوامل متعدد از جمله دوري از دوره

گيري اي، کنار آمدن با شرايط زندگي دانشجويي و شکلخانواده، وقوع امتحانات دوره
شود در نتيجه شناسايي دانشجوياني زا تلقي مياي استرسهاي عاطفي، دورهدلبستگي

تواند در جهت کاهش د قرار دارند و مداخله به موقع ميکه تحت شرايط استرس شدي
مانند پرسشنامه (ابزارهاي رايج سنجش استرس . پذيري مفيد واقع شودسطوح آسيب

به منظور سنجش استرس زندگي دانشجويي از دو ) رويدادهاي زندگي هولمز ـ راهه
زارها بيشتر االت اين ابؤکه مواد و س نخست اين. ضعف و کاستي اساسي برخوردارند

با توجه به تعريفي که . مناسب با زندگي بزرگساالن شاغل و متأهل است تا دانشجويان
از استرس ارائه گرديد سنجش استرس ارتباط تنگاتنگ با زمينه و بافتي قرار دارد که 

يافته شخص در آن قرار گرفته است چون اين زمينه است که به شکل انتظارات نظام
هايي که از يک دانشجو وجود دارد تقاضاها و درخواست. کنديل ميخود را بر فرد تحم

تفاوت است در نتيجه استفاده از ـکامالً از انتظارات يک بزرگسال شاغل و متأهل م
. کندسالي به سنجش سطوح استرس دانشجويي کمکي نميـی بزرگهاي دورهآزمون

ی به حوزه تجربه هاي آندومين نقص ابزارهاي سنجش معمول محدود بودن ماده
  دـهاي استرس مانناست و ساير مؤلفه) ند از دست دادن همسرـمان(هاي خاص حرکـم

  
  

2- Durand 1- diathesis-stress model 
3- Barlow 
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شود در نتيجه ها و غيره را شامل نميها، هيجانات تجربه شده، مقابلهها، واکنشتعارض
به . شودضيق به سنجش استرس نگريسته مي در اين ابزارها از يک منظر محدود و

 )SSI( ۲پرسشنامه استرس زندگي دانشجويي) ۱۹۹۱( ۱منظور رفع اين نقايص، گادزيال
  .معرفي کردرا 

ابزاري براي مطالعه منابع استرس ) SSI(پرسشنامه استرس زندگي دانشجويي 
ن پرسشنامه اي. هاي دانشجويان به منابع استرس طراحي شده استدانشجويي و واکنش

قوله قرار ـل نه مـباشد که ذيماده مي ۵۱امل ـک پرسشنامه خودسنجي است و شـي
در اين مدل . مبتني است) ۱۹۹۰(پرسشنامه فوق بر مدل نظري موريس . گيرندمي

، ۴تعارضات ،۳هامنابع استرس در پنج مقوله جاي مي گيرند که عبارتند از ناکامي
واکنش در برابر استرس نيز در . ۷)خودـ تحميلي(ي و قيود درون ۶، تغييرات۵فشارها

 ۱۰، رفتاري۹هيجاني ،۸هاي فيزيولوژيکيگيرد که عبارتند از واکنشچهار مقوله قرار مي
  . ۱۱و ارزيابي شناختي

اين مطالعات بر پايايي و روايي . صورت گرفته است SSIمطالعات زيادي با استفاده از 
اي نمونه، اين پرسشنامه به خوبي دانشجويان داراي بر. داللت دارند SSIخوب و مناسب 

، ۱۲؛ گادزيال و گاتري۱۹۹۴گادزيال، (سازد را از هم جدا ميسطوح متفاوت استرس
پرسشنامه يعني  هاي آن با سه ابزار ديگر،مقياسو خرده SSIهمبستگي ميان ). ۱۹۹۳

سشنامه اضطراب پر، )۱۹۷۷، ۱۵و رامانايا۱۴، رايبيچ۱۳اسماک( فرآيندهاي يادگيري
  دار است که داللت بر عنيـم) ۱۹۸۱ ،۱۷ليورسون( کانون کنترل، و )۱۹۸۰، ۱۶اسپيلبرگر(

  

   

2- Student-life Stress Inventory (SSI) 
4- conflicts 
6- changes 
8- physiological 
10- behavioral 
12- Guthrie 
14- Ribich 
16- Spielberger 

1- Gadzella 
3- frustrations 
5- pressures 
7- self-imposed 
9- emotional 
11- cognitive appraisal 
13- Schmeck 
15- Ramanaiah 
17- Leverson 
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  ۴و گينتر ۳گادزيال، فولوود). ۱۹۹۸، ۲و استاکس ۱گادزيال، ماستن(روايي آن دارد 
هاي مقياسهخرداي را براي هفته ۳ی يي از راه بازآزمايي با فاصلهاضرايب پاي) ۱۹۹۱(

SSIديگر، اين شاخص  يدر يک مطالعه. گزارش کردند ۷۶/۰تا  ۵۷/۰ ي، در دامنه
گزارش شده است  ۷۲/۰و براي زنان دانشجو  ۹۲/۰، براي مردان ۷۸/۰براي کل آزمون 

ها، مقياسی کلي و هم خردهدختران دانشجو هم در نمره). ۱۹۹۳گادزيال و گاتري، (
. استرس و هم واکنش به آن از پسران دانشجو متفاوتنديعني هم از لحاظ منابع 

؛ گادزيال و فولوود، ۱۹۹۴گادزيال، (کنند دختران سطوح باالتري از استرس را تجربه مي
؛ گادزيال و ۱۹۹۳؛ گادزيال، گينتر و فولوود، ۱۹۹۲، ۵؛ گادزيال، فولوود و تام کال۱۹۹۲

به منظور سنجش ) ۲۰۰۱(يال و بالوگلو گادز). ۲۰۰۶، ۶؛ گادزيال و کاروالو۲۰۰۱بالوگلو، 
دانشجو  ۳۸۱، مطالعه اي روي SSIهاي روانسنجي و همچنين ساخت عاملي ويژگي

. باشدمي ۹۲/۰تا  ۶۳/۰ضرايب پايايي از  يدامنه. انجام دادند) زن ۲۵۸مرد و  ۱۲۳(
و براي کل  ۷۵/۰ها به استرس و براي واکنش ۹۲/۰اين ضريب براي منابع استرس 

روي سه مدل منابع استرس، ) CFA( ۷تحليل عاملي تأييدي. باشدمي ۹۲/۰اس مقي
ها به استرس و مدل کلي، از برازش بسيار مناسب مدل نظري موريس حکايت واکنش
در مجموع تحقيقات از روايي همزمان و سازه مناسب آزمون حکايت دارند و . داشت

  .مناسب گزارش شده است ني خوب وپايايي آزمون نيز از راه بازآزمايي و همساني درو

و  ۹، روايي۸سنجي يعني پاياييهاي روانهدف اصلي پژوهش حاضر تعيين ويژگي
عالوه بر اين، . است) SSI(پرسشنامه استرس زندگي دانشجويي  ۱۰صحت ساختار عاملي

وارسي هاي مختلف مورد تفاوت سطوح استرس در دختران و پسران دانشجو و دانشکده
  ها منابع  واکنش(فرض بر اين است که دختران دانشجو در تمامي سطوح . ردگيقرار مي

  

    

2- Masten 
4- Fullwood 
6- Carvalho 
8- reliability 
10- factor structure accuracy 

1- Stacks 
3- Ginther 
5- Tomcala 
7- confirmatory factor analysis 
9- validity 
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  .کننده مي، استرس شديدتري تجرب)و کل

  روش
  طرح پژوهش

و  SSIهاي روانسنجي ويژگي. تحليلي است -طرح پژوهش حاضر از نوع توصيفي
اين پرسشنامه در اين  ۳و ساختار عاملي ۲، روايي۱هاي آن، يعني پاياييخرده مقياس

، روايي )۵ضريب آلفاي کرونباخ( ۴پايايي از طريق همساني دروني. گرددتحقيق ارائه مي
هاي آن با پرسشنامه سالمت مقياسکلي آزمون و خرده يمبستگي نمرهاز طريق ه

هاي و نيز تفاوت ميانگين) ۱۹۷۲گلدبرگ، (هاي آن مقياسو خرده) GHQ-28(عمومي 
SSI هاي آن در سطوح ادراک شده متفاوت استرس از سوي دانشجو مقياسو خرده

برآورد مي) CFA(ي تأييدي همچنين روايي سازه از طريق تحليل عامل. شودبرآورد مي
  .گردد

  ي آماريجامعه و نمونه
ی نمونه به شيوه. ی آماري پژوهش حاضر، دانشجويان دانشگاه تبريز بودندجامعه

ابتدا چهار خوشه فني، علوم پايه، علوم . اي نسبتي انتخاب شدندگيري طبقهنمونه
به طور تصادفي  انساني و کشاورزي در نظر گرفته شدند، سپس از درون هر خوشه

را تکميل  GHQ-28و  SSIهاي هايي انتخاب شدند که دانشجويان آن پرسشنامهکالس
که از اين ) ۲/۲و انحراف معيار  ۳۵/۲۰ميانگين سني (نفر  ۴۳۵کلي  ينمونه. کردند
: ها بدين قرار بودتوزيع نمونه برحسب دانشکده. زن بودند ۲۵۶مرد و  ۱۷۹تعداد 

   ۴۳نفر مرد،  ۸۷(نفر  ۱۳۰، علوم پايه )نفر زن  ۴۰مرد،  ۳۲(نفر  ۷۲کشاورزي  يدانشکده
  

  

2- validity 
4- internal consistency 
8- 

1- reliability 
3- factor structure 
5- Cronbach`s alpha coefficient 
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 ۷۵(نفر  ۱۲۵، علوم انساني )نفر زن ۴۰نفر مرد،  ۶۸(نفر  ۱۰۸، علوم مهندسي )نفر زن
  ).نفر زن ۵۰مرد،  نفر

  گیرياندازهابزارهاي 
؛ SSI(پرسشنامه استرس دانشجويي  :)SSI( ي استرس زندگی دانشجوییپرسشنامه
هاي ابزاري است که براي مطالعه منابع استرس دانشجويي و واکنش) ۱۹۹۱گادزيال، 

اين پرسشنامه يک ابزار خودسنجي . دانشجويان به منابع استرس طراحي شده است
اي فرد ميزان موافقت خود را با هر ماده بر مبناي مقياس پنج درجه. ماده دارد ۵۱و است 

براي اين ابزار يک نمره کلي به دست . کندبندي ميرتبه) اکثراً= ۵هرگز تا = ۱(ليکرت 
عالوه بر اين دو نمره به ترتيب . آيد که نمايانگر سطح استرس کلي آزمودني استمي

منابع استرس به پنج . گرددها به استرس نيز برآورد ميکنشبراي منابع استرس و وا
ها به چهار مقوله و واکنش) ها، تعارضات، فشارها، تغييرات و قيود درونيناکامي(مقوله 

شوند و متناظر با هر تقسيم مي) شناختيفيزيولوژيکي، هيجاني، رفتاري و ارزيابي(
  .دارداي دريافت ميی آزمودني نمرهمقوله

هاي آن مقياسو خرده SSIلعات مختلف بر پايايي و روايي خوب و مناسب مطا
، و ۹۲/۰، پايايي مقياس کلي را )۲۰۰۱(براي نمونه، گادزيال و بالوگلو . داللت دارند

براي ( ۸۶/۰و ) براي قيود دروني( ۶۳/۰هاي آن را از مقياسی پايايي خردهدامنه
اند همچنين تحقيقات نشان داده. اندش کردهگزار) هاي فيزيولوژيکي و تغييراتواکنش

تواند دانشجويان در معرض استرس شديد را از دانشجويان که اين پرسشنامه بخوبي مي
). ۱۹۹۴؛ گادزيال، ۱۹۹۳گادزيال و گاتري، (داراي سطوح متوسط و خفيف متمايز سازد 

زا و ل آسيبتوان افت تحصيلي، اضطراب امتحان و کانون کنتربه کمک اين ابزار مي
گادزيال، (گادزيال و همکاران ). گادزيال، ماستن و استاکس(بيروني را شناسايي نمود 

؛ گادزيال، گينتر و فالوود، ۱۹۹۲؛ گادزيال، فالوود و تام کال، ۱۹۹۲؛ گادزيال و فالوود، ۱۹۹۴
ر ی مذکوبه کمک پرسشنامه) ۲۰۰۶؛ گادزيال و کاروالو، ۲۰۰۱؛ گادزيال و بالوگلو، ۱۹۹۳
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ی فوق از سوي محققان به پرسشنامه. بيني نمودتوان وضعيت تحصيلي را بخوبي پيشمي
زبان انگليسي از فارسي به  فارسي ترجمه قرار گرفت و سپس از سوي يک استاد آموزش

محتواي . هاي صورت گرفتبر مبناي نتايج حاصله، تطبيق. انگليسي ترجمه وارونه شد
رايط دانشجويان ايراني ـشناس با شعهـيک جام االت از سوي يک روانشناس وؤس

  .آنگاه فرم نهايي در پژوهش به کار گرفته شد. يابي شدتطبيق

) GHQ(پرسشنامه سالمت عمومي  :)GHQ-28( ايماده 28-سالمت عمومی يپرسشنامه
هاي رواني تدوين از سوي ديويد گلدبرگ به منظور شناسايي اختالل ۱۹۷۲در سال 
پردازد ی اخير ميهاي آن به بررسي وضعيت رواني فرد در چهار هفتهسوال. شده است

ها چهار حوزه از سوال. باشدو دربرگيرنده عاليمي مانند افکار و احساسات نابهنجار مي
هاي بدني، اضطراب، اختالل در شوند که عبارتند از ناراحتيمشکالت را شامل مي

 ۱۲، و ۲۸، ۳۰، ۶۰هايبه صورت فرماين پرسشنامه . عملکرد اجتماعي و افسردگي
هاي مقياس نشانهچهار خرده) ۱۹۷۹، ۱يرگلدبرگ و هيلي(اي ماده ۲۸فرم . سوالي است

هر . شوديـسردگي را شامل مـملکرد اجتماعي و افـتالل در عـدني، اضطراب، اخـب
ب فرد ميزان موافقت خود را با هر ماده برحس. گيردماده را دربرمي ۷مقياس خرده

) به مراتب بيشتر از حد معمول= ۳به هيچ وجه تا =۰(اي ليکرت  مقياس چهار درجه
  .کندبندي ميرتبه

ميانگين حساسيت . هاي روانسنجي مناسبي برخوردار استاين پرسشنامه از ويژگي
و  ۲۳ی برش آن نمره. باشددرصد مي ۸۲درصد و ميانگين ويژگي آن  ۸۴اين ابزار، 

محمدي، يعقوبي، نصر و شاه(گزارش شده است  ۸۸/۰ني و بازآزمايي پايايي همساني درو
دانشگاه  از اين پرسشنامه مذکور در چندين پژوهش اکتشافي در دانشجويان). ۱۳۷۴

هاي مطلوب تبريز استفاده شده است و نشان داده شده که اين پرسشنامه از ويژگي
  .روانسنجي برخوردار است

  

  

 1- Hillier 
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  هاي پژوهشل دادهروش تحلی
 هاي آن از روش آماري همساني درونيمـقياسو خرده SSIبه منظور ارزيابي پايايي 

همساني دروني در واقع متوسط همبستگي . شوداستفاده مي) ضريب آلفاي کرونباخ(
کند و ميزان آن هر چه باالتر باشد بر همگني دروني را برآورد مي SSIدرون سوالي 

  . ها داللت داردمقياسردهباالتر آزمون و خ

ز از سه روش آماري استفاده ـهاي آن نيقياسـمو خرده SSIرآورد روايي ـبراي ب
ی کلي و شود؛ نخست روايي همگرا از طريق ضريب همبستگي پيرسون ميان نمرهمي

و  )GHQ-28(اي ماده ۲۸با نمره کلي پرسشنامه سالمت رواني  SSIهاي خرده مقياس
در گام دوم تحليل واريانس چندمتغيره . گردداي آن محاسبه ميهخرده مقياس

)MANOVA( هاي آن در سه سطح استرس خفيف، ی کلي و خرده مقياسنمره
) CFA(در گام سوم از طريق تحليل عاملي تأييدي . گرددمتوسط و شديد برآورد مي
و  محک مي خورد) ۲۰۰۱(و گادزيال و بالوگلو ) ۱۹۹۰(مدل پيشنهادي موريس 

به منظور آزمون فرضيه جنسيت مبني بر باال . شاخص هاي برازش آن معرفي مي گردد
هشي تفـاوت سطوح استرس در ژوـال پؤـيز سـان و نـودن سطح استرس در زنـب

  . شوداستفاده مي) MANOVA( هاي مختلف از تحليل واريانس چندمتغيرهدانشکده

  ها یافته
براي پسران، دختران و کل  Fداريارد و آزمون معني، ميانگين، انحراف استاند۱در جدول

هاي فرض برابري ماتريسپيش. هاي آن آمده استمقياسو خرده SSIنمونه دانشجويان در 
). =P<۳۱/۱, F=۴۹/۶۰Box`s M (df1=45, df2=442148) ,۰۷/۰( کوواريانس برقرار بود

. وابسته نيز برقرار بودهاي خطا براي کل متغيرهاي فرض برابري واريانسهمچنين پيش
همانطور که از . انجام گرفت )MANOVA(در نتيجه تحليل واريانس چندمتغيره 

ی پژوهش مبني بر تفاوت جنسيتي و شود تنها بخشي از فرضيهمعلوم مي ۱جدول 
زنان در سطح کلي و منابع استرس . شودافزايش سطوح استرس در زنان تأييد مي
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ها به استرس از مردان تفاوت ندارند اما در سطح واکنش داري با مردانتفاوتي معني
ها نيز در بخش منابع در مقوله فشارها و در بخش مقياسدر سطح خرده. يابندمي

هاي باالتري يجاني نسبت به مردان نمرهـهاي فيزيولوژيکي و هها در واکنشواکنش
بع استرس در دختران و اين يافته بدان معني است که هر چند منا). P>۰۵/۰(آورند مي

هاي فيزيولوژيکي و هيجاني پسران دانشجو يکسان است اما احساس فشار و نيز واکنش
  .دختران شديدتر است

ميانگين  يهاي کوواريانس تحليل مانوا براي مقايسهفرض برابري ماتريسپيش
 P<۱۹/۱, F=۶۵/۱۴۵ ,۰۸/۰. (هاي مختلف نيز برقرار بودن دانشکدهتراپسران و دخ

Box`s M (df1=225, df2=105911)= ( .هاي خطا فرض برابري واريانسهمچنين پيش
هاي دانشجويان پسر و دختر تفاوت ميانگين. براي کل متغيرهاي وابسته نيز برقرار بود

علوم انساني و  ـ۴مهندسي،  ـ فني ـ۳علوم پايه،  ـ۲کشاورزي،  ـ۱هاي دانشکده
، منابع استرس، واکنش به استرس و خردهSSI ی کليمرهـروانشناسي در ن/تربيتي
داري چندمتغيره انجام آزمون معني. دار نبودهاي آنها از لحاظ آماري معنيمقياس

و  SSIی کلي هاي مختلف از لحاظ نمرهنشان داد که ميان دانشکده) ويلکز المبدا(
همچنين ). P ،۲۶/۱=F=۱۷/۰(داري وجود ندارد هاي آن هيچ تفاوت معنيمقياسخرده

به عبارت ديگر، ). P ،۲۹/۱=P=۱۵/۰(دار نيست ها نيز معنيتعامل جنسيت در دانشکده
هاي مختلف دانشگاه تبريز از نظر سطح کلي استرس و نيز پسران و دختران دانشکده

  .هاي اختصاصي از هم تفاوت ندارنداسترس
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 و خرده   F ،SSIداريمیانگین، انحراف استاندارد و آزمون معنی) 1(ي جدول شماره
  هاي آن در پسران، دختران و کل دانشجویانقیاسم

 Fآزمون   کل دانشجویان  دختران دانشجو  پسران دانشجو  هامقیاس
M  SD  M SD M SD  

SSI )۶۴/۳  ۱۶/۲۴  ۴۷/۱۲۵  ۸۸/۲۵  ۳۱/۱۲۷  ۲۷/۲۱  ۸۳/۱۲۲ )کل  
  ۶۰/۰  ۰۸/۱۲  ۳۸/۶۶  ۹۶/۱۲  ۷۶/۶۶  ۷۱/۱۰  ۸۴/۶۵  منابع استرس

  ۵۶/۰  ۵۵/۴  ۷۵/۱۸  ۸۲/۴  ۶۱/۱۸  ۱۴/۴  ۹۴/۱۸  مي هاناکاـ ۱
  ۲۱/۱  ۲۳/۲  ۵۰/۷  ۳۸/۲  ۴۰/۷  ۹۹/۱  ۶۴/۷  تعارضاتـ ۲
  ۰۹/۵*  ۱۴/۳  ۶۰/۱۱  ۱۸/۳  ۸۸/۱۱  ۰۵/۳  ۲۰/۱۱  فشارهاـ ۳
  ۰۲/۱  ۵۶/۲  ۹۵/۷  ۶۰/۲  ۰۵/۸  ۵۰/۲  ۸۰/۷  تغييراتـ ۴
  ۸۳/۱  ۱۱/۴  ۵۹/۲۰  ۳۲/۴  ۸۱/۲۰  ۷۹/۳  ۲۷/۲۰  قيود درونيـ ۵

  ۱۱/۶*  ۸۸/۱۴  ۰۹/۵۹  ۳۹/۱۵  ۵۵/۶۰  ۸۸/۱۳  ۹۹/۵۶  ه استرسها بواکنش
  ۶۰/۵*  ۸۶/۸  ۲۸/۲۷  ۲۳/۹  ۱۲/۲۸  ۱۹/۸  ۰۸/۲۶  فيزيولوژيکيـ ۱
  ۹۸/۳*  ۷۰/۳  ۲۸/۱۱  ۸۷/۳  ۵۸/۱۱  ۴۲/۳  ۸۶/۱۰  هيجانيـ ۲
  ۷۴/۲  ۵۸/۴  ۷۲/۱۵  ۶۹/۴  ۰۲/۱۶  ۳۹/۴  ۲۹/۱۵  رفتاريـ ۳
  ۱۷/۰  ۹۰/۱  ۸۱/۴  ۹۲/۱  ۸۴/۴  ۸۷/۱  ۷۶/۴  شناختيـ ۴

* = P< ۰۵/۰  

) ضرايب آلفاي کرونباخ(هاي پايايي، يعني همساني دروني شاخص ۲در جدول 
. هاي آن آمده استمقياسو خرده SSIپسران، دختران و کل نمونه دانشجويي براي 

شود ضرايب پايايي براي مقياس کلي و دو بخش منابع همانطور که از جدول معلوم مي
پايين). ۸۶/۰و  ۸۴/۰، ۹۱/۰به ترتيب (باشد ها به استرس بسيار مناسب ميو واکنش

( شناختي و باالترين آن به ارزيابي) ۵۸/۰(ترين ضريب پايايي به مقوله قيود دروني 
هاي آن از همساني دروني خوبي مقياسو خرده SSIدر مجموع . شودمربوط مي) ۸۴/۰

  .برخوردارند
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هاي آن، در پسران، مقیاسو خرده SSIهاي پایایی شاخص) 2(ي جدول شماره
  دختران و کل دانشجویان

  کل  دختران دانشجو  پسران دانشجو  مقوله/ بخش 
  ۸۴/۰  ۸۶/۰  ۷۹/۰  )کل(منابع استرس 

  ۶۸/۰  ۷۳/۰  ۶۱/۰  ناکامي هاـ ۱
  ۶۵/۰  ۷۱/۰  ۵۲/۰  تعارضاتـ ۲
  ۶۱/۰  ۶۱/۰  ۶۰/۰  فشارهاـ ۳
  ۷۶/۰  ۷۸/۰  ۷۴/۰  تغييراتـ ۱
  ۵۸/۰  ۶۲/۰  ۵۱/۰  قيود درونيـ ۲
  ۸۶/۰  ۸۷/۰  ۸۵/۰  )کل(ها به استرس اکنشو
  ۸۲/۰  ۸۲/۰  ۸۱/۰  فيزيولوژيکيـ ۱
  ۶۹/۰  ۷۳/۰  ۶۴/۰  هيجانيـ ۲
  ۶۳/۰  ۶۷/۰  ۶۱/۰  رفتاريـ ۳
  ۸۳/۰  ۸۵/۰  ۸۰/۰  ارزيابي شناختيـ ۴

  ۹۱/۰  ۹۲/۰  ۸۸/۰  مقياس کلي

هاي آن ضرايب مقياسو خرده SSIبه منظور سنجش روايي خارجي  ۳در جدول 
هاي آن آمده مقياسو خرده )GHQ-28( سالمت عمومي ينها با پرسشنامههمبستگي آ

هاي آن با مقياسو خرده SSIهاي شود غالب همبستگيهمانطورکه مشاهده مي. است
GHQ ی استرس است؛ به هاي حوزهدار و همسو با فرضيههاي آن معنيمقياسو خرده

الزم به . تر استديدهمي آسيبعبارت ديگر، هرچه سطوح استرس باالتر، سالمت عمو
اي است که نمرات باال در آن تنها مقوله SSIشناختي در ی ارزيابيذکر است که مقوله

مدار است در نتيجه همبستگي اين مقوله با ی کيفيت مقابله خوب و مسألهدهندهنشان
GHQ  جه همسو با ـدار نيست اما همين نتيچند معني آن هر هايمقياسـخردهو
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از روايي  SSIدهد نشان مي ۳به طور خالصه، جدول . باشدمي SSIهاي زيرساز ظريهن
  .همزمان برخوردار است

و  GHQ-28هاي آن با مقیاسخرده و SSIضرایب همبستگی ) 3(ي جدول شماره
  هاي آنخرده مقیاس

  افسردگی  اختالل در عملکرد  اضطراب  شکایات جسمانی  )کل( GHQ  هامقیاس
SSI  **۴۶/۰  **۳۸/۰  **۴۷/۰  ۰۴/۰ -  **۳۹/۰  
  ۳۵/۰**  - ۰۱/۰  ۴۳/۰**  ۳۴/۰**  ۴۳/۰**  منابع استرس

  ۳۶/۰**  ۰۱/۰  ۳۶/۰**  ۳۱/۰**  ۴۰/۰**  ناکامي ها .۱
  ۱۹/۰**  - ۰۴/۰  ۲۸/۰**  ۲۴/۰**  ۲۵/۰**  تعارضات .۲
  ۱۶/۰**  ۰۱/۰  ۲۸/۰**  ۲۳/۰**  ۲۶/۰**  فشارها .۳
  ۳۵/۰**  ۰۱/۰  ۳۶/۰**  ۲۸/۰**  ۳۸/۰**  تغييرات .۴
  ۱۸/۰**  - ۰۱/۰  ۲۷/۰**  ۱۸/۰**  ۲۴/۰**  قيود دروني .۵

  ۳۵/۰**  -۰۶/۰  ۴۱/۰**  ۳۴/۰**  ۴۱/۰**  ها به استرسواکنش
  ۲۷/۰**  - ۰۵/۰  ۳۴/۰**  ۳۱/۰**  ۳۳/۰**  فيزيولوژيکي .۱
  ۳۳/۰**  - ۰۲/۰  ۳۶/۰**  ۲۸/۰**  ۳۷/۰**  هيجاني .۲
  ۳۰/۰**  - ۰۴/۰  ۳۶/۰**  ۲۷/۰**  ۳۶/۰**  رفتاري .۳
  ۱۳/۰**  -۱۲/۰*  ۰۸/۰  ۰۳/۰  ۰۵/۰  شناختي .۴

*= P ۰۵/۰  
**=P< ۰۱/۰  

هاي آن، تحليل واريانس مقياسو خرده SSIبه منظور سنجش روايي همزمان 
هاي آن، در مقياسو خرده SSIبر مبناي ميانگين ) MANOVA(چندمتغيره 

در مورد خود گزارش ) خفيف، متوسط و شديد(دانشجوياني که سطوح استرس متفاوتي
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دانشجويان  Fميانگين، انحراف معيار و آزمون  ۴در جدول . کرده بودند، انجام گرفت
  .داراي سطوح استرس خفيف، متوسط و شديد آمده است

شود دانشجوياني که سطوح استرس خودگزارشي معلوم مي ۴همانطور که از جدول 
هاي آن، جز خرده مقياس مقياسو همه خرده SSIمتفاوتي دارند در مقياس کلي 

گزارشي -يابند؛ به عبارت ديگر هر چه سطح خودميشناختي از هم تفاوت ارزيابي
اين يافته . گرددهاي آن باالتر ميو خرده مقياس SSIهاي استرس شديدتر باشد نمره

  .باشدمي SSIنشاندهنده روايي همگراي مطلوب 
  

هاي آن براي دانشجویان مقیاسو خرده F ،SSIمیانگین، انحراف معیار و آزمون ) 4(ي جدول شماره
  )n= 80(و شدید ) n= 177(، متوسط )n=  178(راي سطوح استرس خودگزارشی خفیف دا

  M  SD  F  گروه  مقوله/ بخش
  ۰۶/۴۷* ۱۸/۲۰ ۴۰/۱۱۵  خفيف  SSIنمره کلي 

  ۹۳/۲۱  ۳۴/۱۲۷  متوسط
  ۴۷/۲۵  ۷۲/۱۴۳  شديد

  ۵۹/۳۶*  ۵۸/۱۱  ۰۸/۶۲  خفيف  منابع استرس
  ۵۷/۱۰  ۸۴/۶۶  متوسط
  ۶۸/۱۱  ۹۳/۷۴  شديد

 ۱۸/۱۸*  ۳۵/۴  ۴۶/۱۷  خفيف  هااکامين
  ۲۳/۴  ۰۴/۱۹  متوسط
  ۷۸/۴  ۹۵/۲۰  شديد

 ۹۹/۵*  ۱۹/۲  ۲۴/۷  خفيف  تعارضات
  ۱۸/۲  ۴۲/۷  متوسط
  ۳۰/۲  ۲۵/۸  شديد

 ۸۶/۲۰*  ۱۱/۳  ۷۳/۱۰  خفيف  فشارها
  ۸۵/۲  ۶۹/۱۱  متوسط
  ۱۲/۳  ۳۴/۱۳  شديد
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  )4(ي جدول ادامه
 ۸۹/۱۴*  ۳۴/۲  ۳۴/۷  خفيف  تغييرات

  ۵۷/۲  ۰۲/۸  متوسط
  ۵۸/۲  ۱۵/۹  شديد

  ۴۰/۲۸*  ۹۵/۳  ۳۱/۱۹  خفيف  قيود دروني
  ۸۰/۳  ۶۷/۲۰  متوسط
  ۸۷/۳  ۲۴/۲۳  شديد

 ۲۶/۳۰*  ۲۲/۱۲  ۳۲/۵۳  خفيف  هاواکنش
  ۱۹/۱۴  ۵۰/۶۰  متوسط
  ۰۴/۱۶  ۷۹/۶۸  شديد

  ۱۸/۳۵*  ۴۷/۶  ۹۹/۲۳  خفيف  فيزيولوژيکي
  ۸۰/۸  ۹۲/۲۷  متوسط
  ۲۲/۱۰  ۱۸/۳۳  شديد

 ۶۰/۳۰*  ۳۶/۳  ۹۶/۹  خفيف  هيجاني  
  ۴۶/۳  ۵۹/۱۱  متوسط
  ۷۷/۳  ۵۵/۱۳  شديد

  ۴۵/۱۱*  ۳۹/۴  ۶۰/۱۴  خفيف رفتاري
  ۲۹/۴  ۱۲/۱۶  متوسط
  ۰۱/۵  ۳۳/۱۷  شديد

 ۲۱/۰  ۹۲/۱  ۷۶/۴  خفيف  شناختي
  ۸۵/۱  ۸۸/۴  متوسط
  ۹۷/۱  ۷۴/۴  شديد

                                                                                  ۰۱/۰P=< *  

هاي روي داده) CFA(تحليل عاملي تأييدي ) ۱۹۹۰(با توجه به مدل نظري موريس 
در گام اول، برازش مدل منابع . تحليل در سه گام انجام شد. پژوهش صورت گرفت

م مدل کلي ها در برابر استرس و در گام سواسترس، در گام دوم، برازش مدل واکنش
هاي هاي برازش مدلشاخص. مدل کلي آمده است ۱در شکل . استرس محاسبه گرديد

  .آمده است ۵فوق در جدول 
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 E=۵۴/۰ → هايناكامي ۶۸/۰×)۱۰/۳×(  

 E=۷۱/۰ →  تعارضات  ۵۳/۰×)۱۹/۱×(    

 E=۴۹/۰ →  فشارها  ۷۲/۰×)۲۵/۲×(  منابع  

 E=۶۵/۰ →  تغييرات  ۵۹/۰×)۳۵/۲×(    ۶۷/۰×)۳۱/۶×(

 E=۶۳/۰ →  قيود دروني  ۶۱/۰×)۲۵/۲×(    

SSI         

         

)×۶۱/۷(×۹۹/۰    )×۵۴/۶(×۷۴/۰    → ۴۵/۰=E 

  
  هاواكنش

)×۰۱/۳(×۸۱/۰    → ۳۴/۰=E 

  )×۲۲/۳(×۷۰/۰    → ۵۱/۰=E 

    )×۰۷/۰(×۰۷/۰    → ۰۰/۱=E 

  تحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی) 1(ي شکل شماره
)SSI(  با توجه به مدل نظري موريس)(تحليـل عـاملي تأييـدي    ) ۱۹۹۰CFA ( روي
در گام اول، بـرازش مـدل   . تحليل در سه گام انجام شد. هاي پژوهش صورت گرفتداده

ها در برابر استرس و در گام سـوم مـدل   منابع استرس، در گام دوم، برازش مدل واکنش
هـاي بـرازش   شـاخص . ده اسـت مدل کلـي آمـ   ۱در شکل . کلي استرس محاسبه گرديد

  .آمده است ۵هاي فوق در جدول مدل

 .اعداد درون پرانتزها، برآوردهايي از پارامترها هستند •
 .اعداد بيرون پرانتزها، ضرايب معيار هستند •
• E  =ايخطاهاي متغيرهاي مشاهده.  
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صه خال) SSI(هاي نیکویی برازش پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی شاخص) 5(ي جدول شماره
  نیکویی برازش

 df χ²  GFI AGFI RMSEA  مدل df  بخش

  ۰۷/۰  ۹۳/۰  ۹۸/۰  ۲۲/۱۲  ۵  ۴۰/۵۴۸*  ۱۰  منابع استرس
  ۰۲/۰  ۹۹/۰  ۰۰/۱  ۳۰/۲  ۲  ۱۰/۴۱۹*  ۶  ها به استرسواکنش

  ۰۸/۰  ۹۰/۰  ۹۲/۰  ۹۳/۱۱۵*  ۲۲  ۷۹/۱۶۳۱*  ۳۶  مدل کلي
*= P< ۰۵/۰  
*= P< ۰۱/۰  
χ² = مجذور کای 
GFI = شاخص نيکويی برازش 
AGFI = شاخص نيکويی برازش انطباقی 
RMSEA = ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريب 

  

ها به استرس و روي سه مدل منابع استرس، واکنش) CFA(تحليل عاملي تأييدي 
انجام ) ۲۰۰۳، ۲و سوربوم ۱؛ يورسکاکLISREL/54(افزار آماري ليزرل مدل کلي با نرم

ها، تعارضات، فشارها و وله، يعني ناکاميدر مدل اول فرض اين بود که پنج مق. گرفت
نظري که مجذور خي مدل . کنندقيود دروني به طور مناسب منابع فشار را تعريف مي

به دهد که پنج مقوله نشان مي) P  ،)۴۰/۵۴۸)=۱۰ (²χ>۰۱/۰(آمده است  ۵در جدول 
 خص نيکوييبا ارجاع به داده هاي مربوط به شا. دار با منابع استرس مرتبطندمعني طور

 نيست دارها براي بخش منابع، معنيبرازش، مدل نظري و مدل نتيجه شده از داده
)۰۵/۰>P ،۲۲/۱۲) =۵ (²χ .( ،اين يافته بدان معني است که دو مدل مشابه هم هستند

 ۴و بونت ۳بر طبق نظر بنتلر. به عبارت ديگر، مدل منابع از برازش عالي برخوردار است
وقتي ريشه مجذور ميانگين تقريب ) ۲۰۰۱دزيال و بالوگلو، ؛ به نقل از گا۱۹۸۰(
)RESEA (رازش ـيکويي بـهاي ناخصـو ش ۱/۰کتر از ـکوچ)GFI (رازش ـکويي بـو ني  

  

  

2- Sorbom 
4- Bonet 

1- Joreskog 
3- Bentler 
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باشد، بر برازش بسيار مطلوب و مناسب مدل داللت  ۹۰/۰بزرگتر از ) AGFI(انطباقي 
ها، مدل منابع استرس از برازش بسيار نتيجه با توجه به همه اين شاخص دارد در

  .مطلوب برخوردار است

رابر استرس، فرض بر اين است که ـها در بدل واکنشـين مدل، يعني مـدر دوم
ها به هاي فيزيولوژيکي، هيجاني، رفتاري و ارزيابي شناختي به طور مناسب واکنشواکنش

چهار  نتايج نشان داد که. اين فرضيه با قدرت حمايت شد. کنندميمنابع استرس را تعريف 
). P ،)۱۰/۴۱۹)=۶ (²χ>۰۱/۰( ها مرتبطندداري به بخش واکنشمعني طور مقوله به

، P<۰۵/۰(دار ندارند ها تفاوت معنيمدل نظري يا پايه و مدل به دست آمده از داده
۳۰/۲)=۲(²χ  .( نيکويي برازش، مدل نظري و مدل به عبارت ديگر، برمبناي اين شاخص

هاي همچنين ساير شاخص. شبيه هم هستند) ايمدل مشاهده(ها به دست آمده از داده
بر برازش بسيار عالي مدل داللت  RMSEAو ، GFI ،AGFIنيکويي برازش، يعني 

  . دارند

ها امل دو عامل مکنون منابع و واکنشـش SSIحليل عاملي تأييدي مدل کلي ـت
نتايج نشان . مورد حمايت قرار گرفت يفرضيه. کنندکه عامل عام را تعريف ميشود مي
مرتبطند  SSIدار به عامل کلي ها به طور معنيدهد که دو عامل منابع و واکنشمي

)۰۱/۰<P ،)۷۹/۱۶۳۱) =۳۶ (²χ  .(هاي شاخصGFI ،AGFI و RMSEA  نيز بر
ها از روايي شاخص یهمه). يدرجوع کن ۵به جدول (برازش مطلوب مدل داللت دارند 

  .کنندحمايت مي SSIسازه 

ابزاري  SSIهاي پژوهش حاضر، توان اظهار نمود که با توجه به دادهدر مجموع مي
باشد و روايي آن به شکل همزمان و مي ۹۱/۰پايايي مقياس کلي برابر با . پايا و روا است

  .سازه مورد تأييد قرار گرفته است
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  يگیربحث و نتیجه
حاضر به منظور نيل به اطالعات مربوط به روايي و پايايي پرسشنامه  يدر مطالعه

اين پرسشنامه به همراه پرسشنامه سالمت عمومي ) SSI(استرس زندگي دانشجويي 
دانشجوي پسر و دختر دانشگاه تبريز تکميل  ۴۳۵از سوي ) GHQ-28(ماده اي  ۲۸
مطالعات پيشين از روايي . گرفتند هاي مختلف قرارها تحت تحليلسپس داده. شد

؛ گادزيال، ۱۹۹۴؛ گادزيال، ۱۹۹۳گادزيال و گاتري، (اند حمايت کرده SSIهمزمان 
تحقيق حاضر با همه تحقيقات ). ۲۰۰۱، گادزيال و بالوگلو، ۱۹۹۸ماستن و استاکس، 

 و خرده GHQ-28هاي آن با و خرده مقياس SSIهمبستگي . اين زمينه همسو است
 SSIهاي زيربنايي دار و در جهت تأييد فرضيهاي آن از لحاظ آماري معنيهمقياس

به عبارت ديگر، هرچه سطوح استرس تجربه شده در شخص باالتر رود سالمت . است
و خرده  SSIکلي  يهمچنين نمره. باشدتر ميديدهتر و شخص آسيبعمومي پايين

. دار آماري دارندمعني يابطههاي آن با سطح استرس ادراک شده دانشجويان رمقياس
کنند بندي ميبه عبارت ديگر، دانشجوياني که سطوح استرس خود را متفاوت طبقه

هرچه دانشجو سطح . متفاوتي دارند SSI ي، ميانگين نمره)خفيف، متوسط و شديد(
باالتري را به  SSIاسترس  يکند نمرهادراک شده استرس شديدتري را گزارش مي

باشد و با اين يافته ها در جهت تأييد روايي همزمان ابزار مذکور مي .آورددست مي
- و خرده SSIهمچنين تحقيقات فوق، . تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه همسو است

در تحقيق حاضر نيز پايايي مقياس . اندهاي آن را ابزاري بسيار پايا معرفي کردهمقياس
به (باشد ها بسيار باال ميبع استرس و واکنشمقياس اصلي آن يعني مناکلي و دو خرده

در نتيجه تحقيق حاضر از اين جهت نيز با تحقيقات فوق ) ۸۶/۰و  ۸۴/۰، ۹۱/۰ترتيب 
  .همسو است

انجام شده در تحقيق حاضر به منظور محک مدل ) CFA(تحليل عاملي تأييدي 
هايي که در اين مدل استرس به درخواست. صورت گرفته است) ۱۹۹۰(نظري موريس 
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رد به آن ـهاي فختلفي است و واکنشـگيرد و داراي منابع ميـرد صورت مـاز ف
ها، تعارضات، فشارها، ها پنج منبع ناکاميبراي درخواست. شودها تعريف ميدرخواست

تغييرات و قيود دروني در نظر گرفته شده است که تقريباً  منابع دروني و بروني استرس 
ها نيز به چهار مقوله فيزيولوژيکي، هيجاني، رفتاري و کنشدهد و وارا پوشش مي

تحليل عاملي تأييدي . گيردها را دربرميشود و جميع واکنششناختي تعريف مي
)CFA (کند و اين يافته با تنها تحقيق انجام گرفته در مدل نظري موريس را تأييد مي

اي نيکويي برازش يعني هشاخص). ۲۰۰۱گادزيال و بالوگلو، (اين زمينه همسو است 
تمامي بر برازش بسيار مناسب مدل نظري  RMSEA ،GFI ،AGFIمجذور کاي، 

  .موريس داللت دارند

اند که سطح استرس دختران در قياس با تحقيقات پيشين همچنين اظهار داشته
؛ گادزيال، فولوود و گينتر، ۱۹۹۳؛ گادزيال و گاتري، ۱۹۹۴گادزيال، (پسران باالتر است 

در تحقيق حاضر هر چند ). ۲۰۰۶؛ گادزيال و کاروالو، ۲۰۰۱؛ گادزيال و بالوگلو، ۱۹۹۱
دار نبود اما و منابع استرس ميان دختران و پسران تفاوت معني SSIدر سطح نمره کلي 

به عبارت ديگر، ). P>۰۵/۰(دار بود ها به استرس اين تفاوت معنيدر سطح واکنش
شان با پسران تفاوتي نداشت اما از لحاظ سترسدختران سطح کلي استرس و منابع ا

واکنش دختران به منابع . دهندواکنش به استرس نسبت به پسران تفاوت نشان مي
براي نمونه، (يافته فوق را برخي محققان . استرس در قياس به پسران شديدتر است

رت ديگر، به عبا. اندبه هويت يابي جنسيتي مرتبط دانسته) ۲۰۰۶گادزيال و کاروالو، 
  .گيرند تا به استرس واکنش شديدتري نشان دهنددختران در فرآيند تحول آموزش مي

ها از بخش منابع، در مقوله فشارها و در بخش مقياسدختران دانشجو در سطح خرده
هاي باالتري هاي فيزيولوژيکي و هيجاني از پسران نمرههاي واکنشها در مقولهواکنش

اک دختران دانشجو از فشارهايي که در زندگي دانشجويي دريافت ادر. آورندبه دست مي
در نتيجه . باشدهاي فيزيولوژيکي و هيجاني آنها شديدتر ميدارند و نيز واکنشمي
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وجوه آنها، همسو  يحقيقات پيشين و نه همهـهاي تهـتحقيق حاضر با بخشي از يافت
ماعي و فرهنگي متفاوت ايران توان به شرايط اجتدر توضيح يافته فوق مي. باشدمي

تواند صحيح تلقي شود که دختران دانشجو در ايران از حمايت اين فرض مي. اشاره نمود
براي مثال، ارائه به موقع و مناسب محل . خانوادگي و دانشگاهي باالتري برخوردارند

اسکان دختران و نزديک بودن محل اسکان آنان با محل تحصيل، سياست عمومي 
ها نيز به رفع نيازهاي عاطفي رسد خانوادههمچنين به نظر مي. هاي ايران استدانشگاه

هاي فوق البته مفروضه. و مالي دختران خود، در قياس با پسران حساسيت باالتري دارند
نياز به شواهد مستقل دارند و در نتيجه لزوم تحقيقات بيشتر در اين زمينه را برجسته 

  .سازندمي

حاضر همسو با تحقيقات ديگر  از روايي همزمان و سازه و نيز  در مجموع، تحقيق
استفاده از اين ابزار به . هاي آن حکايت داردو خرده مقياس SSIپايايي بسيار مناسب 

ابزار . منظور سنجش سطوح استرس زندگي دانشجويي مورد حمايت تحقيق حاضر است
آن بر مدل نظري مشخص هاي آن، همچنين ابتناي فوق به دليل تنوع خرده مقياس

 .                 باشدتر مينسبت به ساير ابزارهاي اين زمينه ارجح

  ها و پیشنهادها محدویت
برداري تحقيق حاضر از اين محدوديت برخوردار است که تنها از دانشگاه تبريز نمونه

 همچنين دانشجويان. ی دانشجويان قلمداد شودتواند معرف کليهشده است و نمي
ها نيز در هم ادغام اند و برخي دانشکدهدانشگاه به تفکيک دانشکده انتخاب شده

هاي تحصيلي به برآورد رسد تفکيک دانشجويان برحسب رشتهبه نظر مي. گرديدند
  .هاي روانسنجي بينجامدغيرسودارتري از شاخص

پيشنهاد ) SSI(ی استرس زندگي دانشجويي به منظور گسترش روايي پرسشنامه
گردد که دانشجوياني که براي دريافت خدمات مشاوره به مرکز بهداشت دانشگاه يم

هاي مستقل در طرح تحقيقي کنند و نيز دانشجويان مشروط به عنوان گروهرجوع مي
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هاي باليني خاص، براي نمونه هاي مستقل روي جمعيتانجام پژوهش. گنجانده شوند
تواند به فيزيولوژيکي نيز مي - ي و روانيبيماران مبتال به اختالالت اضطرابي، خلق

 .هاي روايي تفکيکي پاسخ درخور دهدپرسش

  

  ۱۳/۷/۸۷  :ی مقالهی اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۸/۸/۸۷  : ی نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۳/۴/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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