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  رواني  فشارزاهاي  سنجش  جهت  مقياسي  و اعتباريابي  ساخت 

  دانشجويان 
 

  

 دهكردي اكبري مهناز علي 

 نجاريان  دكتر بهمن 

 
 چكيده 

ساخت پژوهش   اين  اساسي   هدف   در   دانشجويي   رواني  فشارزاهاي  سنجش  براي  مقياسي  ، 
بدين   پيام  دانشگاه  بود.  اهواز  مقدماتي  نور  پرسشنامه   به  مربوط  اده م  68  حاوي  منظور، 

اهواز كه   پيام  دانشگاه   دانشجوي  500  شد و بر روي  تهيه  رواني   فشارزاهاي   روش  به  نور 
سپس   شده   انتخاب  ايچندمرحله  تصادفي  گرديد.  اجرا  مورد    شده  آوريجمع  هايداده   بودند 

گرفت  عاملي  تحليل بدين  قرار  عاملي   ايماده   28  كوتاه   مقياس  يك  وسيله  و  عنوان   دو   با 
اهواز   پيام   دانشگاه   دانشجويان  رواني   فشارزاهاي   »مقياس   استخراج  (  SSI-APN1)  نور 

 دوم   عامل   روي  ماده   11( و  تحصيلي   فشارزاي  )شرايط   اول  عامل   روي  ماده   17  گرديد، كه
  روش  بهAPN-SSI مقياس  ييپايا  بررسي  . نتايج( قرار داشتغيرتحصيلي  فشارزاي  )شرايط
همزمان   بخش  رضايت (  r=87/0)  دروني   همساني اعتبار  مقياس   مقياس   اين  بود.  دو    با 

 .است مقياس  بيانگر اعتبار باالي  نتايج شد كه استاندارد ديگر بررسي

 

  فشارزاهاي    ، سنجشمقياس سنجي ، پاياييمقياس ، اعتباريابيمقياس : ساختكليد واژگان 
 دانشجويان رواني

 
 - اهواز  شهيد چمران دانشگاه  روانشناسي دكتري دانشجوي 
 - چمران اهواز  ديدانشگاه شه یو روانشناس یتيدانشکده علوم ترب  یعلم اتيه عضو 

1 - Ahvaz Payame nour-Student Stressors Inventory 
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 مقدمه
رواني  در    كه   است  واكنشي 1فشار  فرد 

  از خود نشان   آزار دهنده  محركهاي  مقابل
)كيت مي زماني ( 2000،  2ريدلي  دهد    و 
  هانس   شديد و فشارآور آنچه  محرك  يك  كه 

روي مي 4فشارزا   عامل  3سليه  نامد، 
  او از طريق گذارد،  تأثير مي  موجود زنده

و   شيميايي  -زيست  تغييراتي  سلسله
مترشحه  فيزيولوژيكي غدد    به   داخلي  در 

واقعمي  پاسخ  آن در  -1975)  سليه   دهد. 
« عمومي  را »پاسخ  ( فشار رواني1974

 اكثريت  امروزه  ، وليدانستمي  محرك  به
فولكمن  مطابق  پژوهشگران نظريه  و   با 

اين ( 1984)  5الزاروس  كه عقيده  بر   اند 
رواني يك  چيزي  فشار  از    »پاسخ   بيشتر 

ميمحرك  به  عمومي مك «  و  )تاكر   باشد 
  ، بوچ، بوسكين؛ آندا، باروني2000، 6كان

مورگان ويتسوالد،  و  گولد  ائو،   ،7 ،
حجت2000 اردمن؛  گانال،  و    ، 

 . (8،2001وگل

  عهواق  ، يكشناختي  ديدگاه  اين  براساس   
بيرون  خودي  به و  ذهن  خود   معني  از 

بلكه  خاصي و   شخص  ذهن  اين  ندارد، 
اين  وي  ارزيابي  به  كه  است  موقعيت  از 

 كه   موفعيتي  كه   طوري  دهد، به معنا مي  آن
  براي   است   ممكن   فشارزا است  يكي  براي

 باشد. فشارزا بودن  خنثي  رويدادي  ديگري
 دارد كه  اين  به  بستگي  عينم  هر موقعيت 

 و در خود چه   كنيم  را ارزيابي  آن  چگونه
آن  مقابله  براي  تواني و   )حجت  ببينيم  با 

ولمن 2001،  همكاران ؛ 1988،  9؛ 

 
1 - stress 
2 - Kate Ridley 
3 - Hanse-Selye 
4 - stressors  
5 - Lazarus & Folkman 
6 - thakkara & Mccanne 
7 - Ande, Braroni, Boshkin, Buchald, 

Morgan, OW, Gold and weiss 
8 - Hojat, Gonnella, Erdmann & Vogal 
9 - Wolman 

مك10فرستين و  تاكر  (. 2000،  كان  ، 
نكتهبنابراين دو  بايستي  اساسي  ،  در    را 

 :مورد »فشارزاها« در نظر گرفت

  نتيجه  كه  جهت  از آن  واقعه  يك  به  :الف
گفته  همراه  منفي فشارزا  شود  نمي  دارد 
اندازه    به  است  نيز ممكن  مثبت  وقايع  بلكه

تطابق   سازگاري  به  احتياج  منفي  وقايع   و 
هيجان  داشته و  تواند  آنها مي  همراه  باشند 

  مقابله  را براي  ، هورمونيعصبي مكانيسم
ازدواج  فعال يا  و  فرزند  تولد  مانند   كند، 

همكاران  )حجت فرستين2001،  و   ،  ،
چگونگي1987 از    ارزيابي  (.  افراد 

به  موقعيتهاي از    مختلفي  عوامل  فشارزا 
ژنتيكي  جمله صفاتزمينه  ،  شخصيتي  ، 
  بستگي   مختلف  عوامل  بين  و تعامل  محيط

و   از حجت  نقل  به 1988،  11دارد )كوپر
 (.2001، همكاران

شخصيب جنبه  بيشتر  فشارزاها  و    : 
واقع  فردي در    زندگي   فشارزاهاي  دارند، 

لحاظ از  شدت  نوع  افراد  متفاوتند   و 
حجت1987،  )فرستين همكاران  ؛  ، و 
  رفتارهاي   ( همچنين1987،  ؛ ولمن2001
اين  ايمقابله همه   با  در   يكسان  فشارزاها 

)الزاروس  به  1984،  فولكمن  و  نيستند 
 (.2000، آندا و همكاران-از د نقل

اساس     پژوهشهاي   نگرش  همين  بر 
افراد    فشاررواني  سنجش  پيرامون در 
  آن   ترينو قديمي  است  گرفته  انجام  مختلف

اولين برمي  بيستم  قرن  اول  نيمه  به   گردد. 
 توسط  رواني  فشارزاهاي  سنجش  مقياس

و   آنها   ساخته (1967)12راهه هولمز  شد. 
  چه  زندگي تغييرات اعتقاد بودند كه بر اين
چهمثبت )فرستين  منفي  ،  هستند  ، فشارزا 
پژوهش1987 در  آنها  افراد    (.  از  خود 
كه  زيادي از    فهرستي  خواستند 

را    زندگي  تغييرات  به  مربوط  فشارزاهاي
  قه طب  متغير زندگي  واحدهاي  عنوان  تحت

 
10 - Ferstein 
11 - Cooper 
12 - Holmes & Rale 
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طبق  بندي رويداد    كنند.  هر  آنها  نظر 
اساس  زندگي  فشارزاي  آن  اهميت  بر 

، )فرستين  است  خاصي  وزن  داراي
 (.2001، و همكاران ، حجت1987

 تنوع   به   و با توجه  زمان  از گذشت   پس   
 در گروهها و قشرهاي  زندگي  فشارزاهاي

متخصصينجامعه  مختلف  به  شروع  ؛ 
 نمودند كه معتبر و پايايي مقياسهاي ختسا 

گروههاي باشند:   استفاده  قابل  خاص  در 
مقياسمثال  براي    زندگي   رويدادهاي  ، 
 پرسشنامه ،  ALES1نوجوانان  ويژه

  وقايع   ، فهرستUSQ2دانشجويي  فشارزاي

و   كودكان   به   مربوط  زندگي بزرگتر 
مقياسLECL3نوجوانان   فشاررواني  ، 

، فرستين) NSS4پرستاران  به   مربوط
1987.) 

ديگر    دانشجويان    افراد  همانند  نيز 
زندگي  جامعه   زيادي   خودفشارزاهاي  در 

تجربه )ريدليمي  را  حجت2000،  كنند   ؛ 
همكاران ديل2001،  و  هينلي  ؛  ، 5و 

 تحقيقات  نتايج  كه   طوري  به  (.  1988
« زاهاي»فشار  است  داده  نشان  مختلف

زندگي در  مستمر  و    نه   دانشجويان  زياد 
  ، رواني جسماني  ايجاد اختالالت  تنها سبب

روانتني )اونينگمي  و   به .  1999،  6شود 
د  نقل الزاروس2000آندا،    -از  و   ؛ 

استون1987،  فولكمن همكاران  ؛  ، 7و 
؛ 2000،  كان  از تاكر و مك   نقل  به  1988
 افت باعث ( بلكه2001، و همكاران حجت

تحصيلي )حجتمي  آنان  عملكرد  و   شود 
مك 2001،  همكاران و  تاكر  كانر،   ؛ 
پوالدي2000 (.  1374،  شهري  ري  ؛ 

شناختبنابراين شناساندن  ،    اين   و 
 با آنها كمك  مقابله  فشارزاها در چگونگي

 
1 - Adolescents Life Events Scale 
2 - University Stress Questionnaire 
3 - Life Events Check List 
4 - Nurssing Stress Scale 
5 - Dill & Hinly 
6 - Ewing 
7 - Stone & Colleagues 

)ريدليمي نتايج2000،  كند   تحقيقات  (. 
  شناسايي   جهت   كه  دهندمي  نشان  مختلف
امكان   دانشجويي  فشارزاي  عوامل   نيز 
شده  مقياس  ساخت   براي   كه  اياستاندارد 

باشد   خاص  دانشگاه  دانشجويان معتبر 
به  دارد:  بوناسمثال  عنوان  وجود  و   ، 

انستيتوي  ( 1985)8ويالنو   تكنيك  پلي  در 
 از پوالدي  نقل  ويرجينيا )به  ايالتي  دانشگاه

و 1374،  شهريري چير   .)
دانشجويان ( 1991)9موريس رشته   در 

پوالدي   روانشناسي  شهري   ري  و 
 .اهواز شهيد چمران ( در دانشگاه1374)

  نشان  مختلف  گزارشهاي  نتايج  همچنين   
كه مي استفاده  دهد  روش  با    آماري   از 

 جهت  مقياسي  توانمي  عوامل  تحليل
 ساخت  دانشجويي  ارزايفش  عوامل  سنجش

  فشارزاهاي   كردن  بندي  طبقه  توان  كه 
به  مختلف باشد،  دارا  ،  مثال  عنوان  را 
)  بوناس ويالنو  مقياس1984و  در   ) 
اساس   ساخته بر  خود  ،  عاملي  تحليل  شده 
را    دانشجويي  عمده فشارزاهاي  منبع  هفت 

كه  مشخص از:    عبارت  كردند  .  1بودند 
  بين   . روابط2  تحصيلي  و شرايط  موقعيت 

مشكالت 3  فردي مسائل 4  مالي  .   .  
  خانواده   از اعضاي يكي . مرگ5 بهداشتي

مشكالت 6 شرايط7  غريزي  .    آموزش   . 
 (.1374، شهريري)پوالدي 

موريس    و  هفت 1971)  چير  نيز   ) 
شناسايي   دانشجويي  فشارزاي  عامل   را 

فشارزاهاي1كردند:    به   مربوط  . 
مشكالت2،  زماني  محدوديت  ، آموزش  . 

،  تحصيلي  . شرايط4،  مالي  . فشارزاهاي3
حمايت5 جانب  عاطفي  .  از   محدود 

و   وضعيت  پيرامون  . مشكالت 6،  دوستان
محيط  موقعيت  در  و  دانشگاه  فرد   ،7 .
 .گيريدر تصميم ناتواني

 ( در مقياس 1374)  شهريري  پوالدي    
. 2،  تحصيلي  . شرايط1:  خود چهار عامل

 
8 - Brownos & Vollanove 
9 - Chaire & Morris 
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مسائل3،  آموزش  عمومي  محيط  . 
و  خوابگاه مشكالت 4،    التحصيلي   فارغ  . 

 .كرد را مشخص

روي  مختلف  تحقيقات      فشارزاهاي  بر 
آنها    برخي  دهد كهمي  نشان  دانشجويي از 
شدت  زندگي  بيشتري  با   دانشجويان  در 

راس دارند.  هكرت   نيبلينگ،  وجود   1و 

كه   نشان(  1999)  مهمترين  دادند 
تغيير در    به  مربوط  دانشجويي  فشارزاهاي

عاداتخوردن  عادات استراحتخواب  ،   ، 
 .باشندمي جديد زندگي و مسئوليتهاي 

منابع  امتحانات      فشارزاي  مهم  از 
و 2000،  )ريدلي  است  دانشجويي آندا  ؛ 
ح 2000،  همكاران همكاران  جت؛  ،  و 
زمان2001 در  و   ترم  ميان  امتحانات  ( 
رواني  دانشجويان  ترم  پايان   زيادي   فشار 

تجربه )هايمي  را  از    نقل  به  2كاك  كنند 
همكاران و  پژوهش2000،  آندا  در   .) 

مهمترين2000)  ريدلي   فشارزاهاي   ( 
امتحانات  عبارت  دانشجويي از:  ، بودند 

تكاليف  كالس  اوقات المين و  و  آرچر   .3 
نشان 1985) كه   (   عوامل  مهمترين  دادند 

، امتحانات  به  مربوط  دانشجويي  فشارزاي
وقت   رقابت كمبود  همكالسيها،  ارتباط با   ،  

محيط اساتيد،  انتخاب  كالس  فيزيكي  با   و 
  .است آينده شغل

  است  داده  نشان  مختلف  مطالعات  نتايج   
در    دانشجويي  فشارزاهاي  دتش  كه 

به  مختلف  دانشجويان   ميزان   يك  نيز 
دادند   ( نشان1998)  و هينلي  . ديلينيست

دانشجويان»فشارزاهاي  كه    يعني   سنتي  « 
 دانشجويي  معمول  در سن  كه  دانشجوياني

  قرار دارند با دانشجويان   ساله  23  الي  18
سن   هك  دانشجوياني  يعني  غيرسنتي  در 

  الي  24اند )قرار نگرفته دانشجويي معمول 
 .دارد داريمعني ( تفاوتساله 54

 
1 - Ross, Neilbling & Heckert 
2 - Haycook 
3 - Archer & Lamin 

  و رضايت  از خشنودي  كه  دانشجوياني   
فشاررواني   بيشتري هستند    برخوردار 
)ميسرا  كمتري  تحصيلي ؛  2000،  4دارند 

(. در 2001،  و همكاران  از حجت  نقل  به
  در زندگي   مهمي  تغييرات  دوره دانشجويي

كه مي  رخ منابع   دهد  از   مهم   خود 
ورود   باشند، از جملهمي  زندگي  فشارزاي

محيطدانشگاه  به فارغ   دانشگاه  ،    و 
به2000،  )ريدلي  التحصيلي   دليل   (. 

شدن برخي  سازگار   دومين  تغييرات  با 
  نفس   با اعتماد به  دانشجويي  تحصيلي  سال

و فشا   است  همراه  كمتري  ر روانيباالتر 
حجت  نقل  به 1991،  5)گلدمن و    از 

بين2001،  همكاران  كه  فشارزاهايي  (. 
تجربه  دانشجويان دختر  و  كنند مي  پسر 

)پوالدي معني  تفاوت دارد  وجود   ري  دار 
و   فردي  بين  (. فشارزاهاي1374،  شهري

در    قيافه  به  مربوط  فشارزاهاي ظاهر 
پسران  ندخترا  از  و    است  بيشتر  آندا  )د 

 (.2000، همكاران

توجه    شده   مطالعات  نتايج  به   با   ذكر 
ضرورت  مبني   فشارزاهاي   شناسايي  بر 
عدم  دانشجويي  دوره يك  و    مقياس   وجود 

  رواني   فشارزاهاي  سنجش  استاندارد جهت
  نور اهواز در اين   پيام  دانشگاه  دانشجويان

جهت  است  شده   تالش  پژوهش در   تا 
زير   پرسشهاي  به  مقياسي  چنين  ساخت
 كه  رواني  . فشارزاهاي1شود:    داده  پاسخ

  نور اهواز تجربه   پيام  دانشگاه  دانشجويان
كدامند؟،  مي مسائل2كنند  آيا    فشارزايي   . 
اهواز   پيام  دانشگاه  دانشجويان  كه  نور 

قابلمي  تجربه و    بنديدسته   كنند  هستند؟، 
  معتبر و پايا براي   مقياسي  توان. آيا مي3

  دانشجويان   كه  رواني  فشارزاهاي  سنجش
تجربه  پيام  دانشگاه اهواز  كنند  مي  نور 
  ؟ساخت

 
 

 
4 - Misra 
5 - Goldman 



   رواني فشارزاهاي سنجش جهت  مقياسي و اعتباريابي  ساخت

 

129 

 

  روش
  »دانشجويان پژوهش اين  آماري جامعه    

نور    پيام  دانشگاه  مختلف  هايرشته
استفاده با  بودند.  روش  اهواز«   از 

  500  ايچندمرحله  تصادفي  گيرينمونه 
ها از همه رشته   كه   دانشگاه  اين  دانشجوي

آن جهت  در  داشتند   پژوهش  حضور 
جهت   انتخاب ابتدا   گيرينمونه   شدند،  در 

رشته  همه  كالسهاي از   تصادف  به  ها، 
سپس   انتخاب و  كالس  شدند  هر   به  از 

تصادفي به  10  طور   نمونه  نوانع  نفر 
 .شدند انتخاب

 ها و نتايجداده تحليل
توجه    اجراي  قبلي  مطالعات  به  با    و 

يك1آزمايشي    حاوي  مقدماتي  پرسشنامه   ، 
68  

مسائل  ماده   دانشجويي  فشارزاي  از 
شد. پاسخها   نور اهواز ساخته  پيام  دانشگاه
پايه كم  خيلي  هايگزينه  بر  زياد،  ، زياد، 

به   بنديرتبه  كم  خيلي و   ترتيب  شد 
پاسخ  به   1،  2،  3،  4  هاينمره  هر 

سپسيافت  اختصاص  توسط   پرسشنامه   . 
پژوهش  نمونه  جمع  تكميل  مورد   آوريو 

 .شد

شدت   فراواني  1  جدول     مشكالت   و 
با  پيام  دانشگاه  دانشجويان را  اهواز  نور 

دهد.  مي  ننشا   پرسشنامه مقدماتي  به   توجه
دانشگاه  همچون  فشارزاهايي زياد   فاصله 

محل تهيهزندگي  تا  روزهاي   ،  در    ناهار 
عدم كالس  تشكيل ساير    به  انتقال  ، 

 به  رسيدگي  وجود مرجع   دانشگاهها، عدم
سنگينمشكالت  هزينه  بيمناك تحصيل  ،   ،  

 گردشگاههاي   ، نبودناز آينده شغلي  بودن
 

آزمايشي  - 1 مرحله  با    كه   ايماده   113  پرسشنامه   در 

از    با تعدادي   و مصاحبه   قبلي   پژوهشهاي   نتايج   به  توجه
رابطه   پيام   دانشگاه   دانشجويان  در  اهواز  با    نور 

زندگي   كه  فشارزاهايي تجربه   در  ساخته مي   خود   كنند، 
به  شده  دانشجويان   گروهي  بود  آنها    داده   از  از  و  شد 

، نارسا و  مبهم  ، سؤاالت پاسخگويي  در حين  شده  خواسته
 نظرات   به   با توجه   از آن   كنند. پس   را مشخص   تكراري 

اعتبار    افزايش   در جهت   بعدي   و بازنگريهاي   دانشجويان 
 گرديد.  تدوين اي ماده  68 مقدماتي ، پرسشنامه صوري 

در   سؤاالت  شدن  ، طرحدر شهر  عمومي
 و ذهاب   (، هزينه ايابسؤال  )بانك  تهران

، حضوري  كالسهاي   بودن   ، كم دانشگاه  به
طول  به  دسترسي  عدم در  ، هفته  اساتيد 

موفقيت  نگراني امتحانات  درباره  ، در 
  فضاي   ، سرد بودندانشگاه  شيوه ارزيابي

از    لتحصي   مدت   بودن   و طوالني  دانشگاه
  از نيمي   بيش  هستند كه  فشارزاهايي  جمله

دانشجويان »خيلي  آنان  از  زياد«   را 
 .دانندفشارزا مي

استفادهداده     با  روش  ها    تحليل  از 
چرخش  اصلي  هاي مؤلفه و   و   متعامد 
   تحليل   40/0  عاملي  ضريب  حداقل
پس  عوامل سه  شدند.    چرخش   از 

عاملآزمايشي دو  بودند   استخراج  قابل  ، 
)يعني  »ارزش  كه   مجموع  ويژه« 

موجود    هايماده  عاملي  بارهاي  مجذورات
هر   در 

يكعامل هر  عامل  (  دو  باالتر   از  نيز 
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فشارزا   عوامل پرسشنامه مقدماتي آزمودنيها به پاسخهاي  درصدي و فراواني  فراواني  . جدول 1 جدول
 (دانشجويان  )مشكالت 

 سخها پا
 سؤاالت 

 جواب  بدون كم  خيلي كم  زياد  زياد  خيلي

 درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

  رشته  دشوار بودن  .1
 تحصيلي

54 9/10 173 9/24 212 8/2 49 9/9 7 4/8 

عملكرد   مقايسه  .2
با ساير   تحصيلي

 دانشجويان 
50 1/10 147 7/29 185 4/37 61 3/12 52 5/10 

 برخي  به  عالقه  عدم  .3
 از دروس 

72 5/14 97 6/19 217 8/43 98 8/19 11 2/2 

 از مشروط  ترس  .4
 شدن 

152 7/30 80 2/16 115 2/32 118 9/25 20 4 

  خسته درسي  تكاليف  .5
 كننده 

40 1/8 82 6/16 188 6/38 172 7/34 13 6/2 

 هايپروژه انجام .6
 وآزمايشگاهيتحقيقاتي

27 5/5 18 7/5 96 4/19 312 63 3 5/6 

در   كردن  صحبت  .7
 كالس 

38 7/7 70 1/14 208 42 162 7/23 17 4/3 

از   زياد برخي  حجم  .8
 دروس 

253 1/51 176 6/35 47 5/9 12 4/2 7 4/1 

  برخي  پايين  كيفيت .9
 از اساتيد 

171 5/34 164 1/33 113 8/21 38 7/7 9 8/1 

  با روش آشنائي عدم .10
 مطالعه حصحي

73 7/14 137 7/27 198 40 73 7/14 14 8/2 

  بودن  كننده  خسته .11
 از كالسها  برخي 

123 8/24 170 3/34 147 7/29 42 5/8 13 6/2 

  برخورد نامناسب  .12
 دانشگاه  مسئولين

184 2/37 95 2/19 119 24 88 8/17 9 8/1 

  مناسب وجود محيط عدم .13
 مطالعه براي

186 6/37 152 7/30 94 19 52 5/10 11 5/2 

 كمبود امكانات  .14
 آموزشي 

307 62 111 4/22 40 1/8 26 5/3 11 2/2 

با ساير   سازگاري  .15
 همكالسيها 

49 9/9 54 9/10 171 5/34 211 9/42 10 2 

  سروصداهاي  .16
 در كالس  مزاحم 

68 7/13 98 8/19 191 6/38 26 1/26 9 8/1 

 نامناسب  برنامه  .17
 كالس  ساعتهاي 

254 3/51 116 4/23 93 8/18 26 3/5 6 2/1 

  فيزيكي محيط .18
 كالسها  نامناسب 

53 107 66 3/13 216 6/43 149 1/30 11 2/2 

 كالسهاي  كمبودن  .19
 حضوري 

316 08/63 98 8/19 42 5/8 30 601 9 8/1 

  به دسترسي  عدم  .20
 ترم  اساتيد در طول 

279 04/56 111 4/22 68 7/13 29 9/5 8 6/1 

در  موفقيت رهدربا نگراني .21
 6/21 13 9/7 39 5/10 52 21 104 58 287 ارشد  كارشناسي امتحانات

  بودن  نامناسب  .22
 امتحاني  برنامه 

291 08/58 119 24 63 7/12 15 3 7 4/1 

بد در   نمره  گرفتن  .23
 از امتحانات  برخي 

216 06/43 135 3/27 106 4/21 31 3/6 7 4/1 

حضور اساتيد   عدم  .24
 حان امت در جلسه 

307 8/60 116 4/23 45 1/9 21 2/4 12 4/2 

برخورد نامناسب   .25

 مراقبين جلسه امتحان
171 5/34 108 8/21 146 5/29 58 7/11 12 /2 
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 سخها پا
 سؤاالت 

 جواب  بدون كم  خيلي كم  زياد  زياد  خيلي

 درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

 امتحان  كم  زمان  .26

 
204 2/41 133 9/26 109 22 43 7/8 6 2/1 

با   كافي  آشنايي  عدم  .27
 اساتيد 

200 4/40 194 2/36 58 7/11 32 5/6 11 2/2 

  نامناسب  برخورد  .28
 اساتيد 

51 3/10 82 6/16 192 8/38 158 9/31 12 4/2 

اساتيد   آشنايي  عدم  .29
 علمي  هايبا يافته 

100 2/20 162 7/22 156 5/31 62 5/12 15 3 

 نامناسب  شيوه .30
 اساتيد  ارزيابي 

97 6/19 154 1/31 161 5/32 68 7/13 15 3 

  امتحانات ارزيابي شيوه .31
 نور پيام دانشگاه

252 9/50 96 4/19 52 5/10 83 8/16 12 4/2 

در   نمرات  اعالن  .32
 امتحانات  تابلوي

216 6/43 84 17 107 6/21 74 9/14 14 8/2 

 انتخاب بودن الزامي .33
 با اساتيد دروس

221 6/44 112 6/22 91 4/18 56 3/11 15 3 

 غذاي  سرد بودن  .34
 دانشگاه 

299 4/60 113 8/22 48 7/9 20 4 15 3 

 رشته  به  عالقگي بي .35
 تحصيلي

37 5/7 38 7/7 149 1/20 258 1/52 13 6/2 

 بودن  كاربردي  عدم  .36
 رشته 

123 8/24 99 1/2 133 9/26 118 8/23 22 4/4 

 مدت  بودن  طوالني .37
 تحصيل

298 2/60 94 19 56 3/11 39 9/7 8 6/1 

و تأخير   غيبت .38
 از اساتيد  بعضي

149 1/30 110 2/22 154 7/31 66 3/13 16 2/3 

  برخورد نامناسب  .39
 كارمندان 

155 3/31 110 2/22 114 23 106 4/21 10 2 

  سنگين  هاي هزينه .40
 خريد كتاب 

237 9/47 120 7/25 94 19 24 8/4 13 9/2 

  با جنس  سازگاري  .41
 مخالف 

25 1/5 33 7/9 133 9/26 295 6/59 9 8/1 

 نهاردرروزهاي تهيه .42
 كالس  تشكيل

251 7/50 85 2/17 73 7/14 75 2/15 11 2/2 

  به انتقال  امكان  عدم  .43
 ساير دانشگاهها 

257 9/51 95 2/19 61 3/12 62 5/12 20 4 

  وجود مرجع عدم .44
 مشكالت به  رسيدگي

364 5/73 75 2/15 26 3/5 17 4/3 13 6/2 

 سنگين  هزينه .45
 تحصيلي

275 6/55 128 9/25 67 5/13 18 6/3 7 4/1 

 يك  به دسترسي  عدم  .46
 راز   محرم 

199 2/40 106 4/21 79 16 92 6/18 19 8/3 

  از افزايش  نگراني  .47
 سن

287 8/30 110 2/22 104 21 81 4/16 13 6/2 

از   بودن بيمناك  .48
 شغلي  آينده 

306 8/61 70 1/14 51 3/10 52 5/10 16 2/3 

  گردشگاههاي نبودن .49
 در شهر  عمومي

313 2/63 85 2/17 58 7/11 29 9/5 10 2 

  به دسترسي  عدم  .50
 درسي  منابع

253 3/51 143 9/28 71 3/14 17 4/3 11  ½ 

 كمبود امكانات  .51
 ايكتابخانه 

222 8/44 146 5/21 87 6/17 22 4/4 18 6/3 
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 سخها پا
 سؤاالت 

 جواب  بدون كم  خيلي كم  زياد  زياد  خيلي

 درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 
 2/4 21 2/20 100 4/37 185 8/18 93 4/19 96 مسئولين همكاري عدم .52

 

 اداري  كاغذبازي  .53
214 2/43 116 4/23 94 19 50 10 21 2/4 

  سؤاالت شدنطرح  .54
 در تهران 

419 6/84 36 3/7 13 6/2 17 4/3 10 2 

در   بازي  پارتي  .55
 دانشگاه 

182 8/36 103 8/20 8/91 8/23 66 3/13 26 3/5 

  از حد به  تأكيد بيش  .56
 انگليسي  زبان 

139 1/28 97 6/19 122 6/24 121 4/24 16 2/3 

در مورد   نگراني  .57
 اندام  تناسب

83 8/16 56 3/11 142 7/28 194 2/39 20 4 

 و ذهاب  اياب  هزينه .58
 در دانشگاه 

278 2/56 92 3/18 66 3/13 50 1/10 9 8/1 

از   خانواده ناراحتي .59

 در دانشگاه  تحصيل
129 1/26 92 6/19 111 4/22 149 1/30 1 8/2 

زياد در   مسئوليتهاي  .60
 خانواده 

156 5/31 105 2/21 118 8/21 103 8/20 13 6/2 

زياد در   مسئوليتهاي  .61
 كار  محل

97 6/19 61 3/12 67 5/13 234 33/47 36 3/7 

 7/8 43 39 193 4/15 76 7/11 58 3/25 125 شغليمسئوليتهاي  .62

 مسئوليتهاي  .63
 خانوادگي 

134 1/27 98 8/19 112 6/22 130 3/26 21 2/4 

  به مربوط  مشكالت  .64
 مسكن 

167 7/33 54 9/10 72 5/14 177 8/35 25 1/5 

 بيماريهاي  ابتال به  .65
 جسمي

68 7/13 55 1/11 118 8/23 235 5/47 19 8/3 

با  زياددانشگاه فاصله  .66
 زندگي   محل

336 9/67 59 9/11 46 3/6 45 1/9 9 8/1 

  نبودن  اجباري  .67
 حضور در كالسها 

28 42 80 9/10 95 2/19 88 8/17 24 8/4 

  در ابتال به  نگراني  .68
 رواني  بيماريهاي 

87 6/17 54 2/16 90 2/18 241 7/48 23 6/4 

 

ديگر،    عبارت  . به است   يك  از حدنصاب
سه  پس تحليل آزمايشي  چرخش  از   ،  

بهداده  عوامل   اي ماده  تركيب  بهترين  ها 
عاملي دست   ساختار  همچنينيافت  خود   . 

لحاظ  مستخرجه  عوامل   قابل   محتوايي  از 
بدي   نامگذاري   مقياس   يك  ترتيب  نبودند. 

 يا مقياس) APN-SSI به   موسوم   ايماده  28

  پيام   دانشگاه  دانشجويان  رواني  فشارزاهاي
عامل دو  با  اهواز(  خرده  نور    مقياس   يا 

كه  استخراج   عامل   روي  ماده  17  گرديد 
و  تحصيلي  )شرايط  اول  روي   ماده  11( 

قر غيرتحصيلي  )شرايط  دوم  عامل ار  ( 
   ويژه عامل . ارزشگرفت

 مربوطه عاملي  و بارهاي   APN-SSIها مقياس . ماده2 جدول
 (تحصيلي )فشارزاهاي اول عامل

 بارعاملي APN-SSI در شماره اوليه در پرسشنامه شماره هاماده

 59/0 1 12 دانشگاه مسئولين برخورد نامناسب

 59/0 3 11 سها كال برخي بودن كننده خسته

 54/0 5 39 دانشگاه كارمندان برخورد نامناسب

 53/0 7 25 امتحان جلسه  مراقبين برخورد نامناسب

 53/0 9 27 از اساتيد  با برخي آشنايي عدم

 51/0 11 28 از اساتيد  برخي برخورد نامناسب
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 51/0 13 50  مناسب درسي  منابع به دسترسي  عدم

 50/0 15 29 جديد  هاياساتيد با يافته نبودنآشنا    

 50/0 17 55 دانشگاه مختلف در واحدهاي بازي پارتي

 48/0 19 30 از اساتيد  برخي نامناسب شيوه ارزيابي

 48/0 21 9 تدريس پايين كيفيت

 47/0 23 38 از اساتيد  و تأخير برخي غيبت

 44/0 24 26 امتحان كم زمان

 44/0 25 53 دانشگاه اداري ذبازيهايكاغ

 42/0 26 52 كتابخانه مسئولين همكاري عدم

 43/0 27 51  ايكتابخانه كمبود امكانات

 40/0 28 18 كالسها نامناسب فيزيكي محيط

 (غيرتحصيلي )فشارزاهاي دوم عامل

 رعامليبا APN-SSI در شماره اوليه در پرسشنامه شماره هاماده

 71/0 2 63 خانواده به مربوط مشكالت

 66/0 4 60 زياد در خانواده مسئوليتهاي

 56/0 6 64 مسكن به مربوط مشكالت

 56/0 8 62 شغلي مسئوليتهاي به مربوط مشكالت

 56/0 10 68 رواني بيماريهاي درباره ابتال به  نگراني

 55/0 12 65 جسمي  ريهايبيما درباره ابتال به  نگراني

 50/0 14 59 دانشگاه در اين از تحصيل خانواده ناراحتي

 48/0 16 47 سن از افزايش نگراني

 47/0 18 61 كار  زياد در محل مسئوليتهاي

 46/0 20 1 رشته تحصيلي  دشوار بودن

 45/0 22 4 شدن از مشروط ترس

 
 APN-SSI مقياس  پايايي . ضرايب3 جدول

 محاسبه روشهاي 
 پايايي  ضرايب 

 مقياس  كل
APN-SSI 

 اول  عامل 
 ( تحصيلي  فشارزاهاي )

 دوم  عامل 
 (غيرتحصيلي  فشارزاهاي )

 77/0 83/0 87/0 (كرانباخ  )آلفاي  دروني  همساني 

 91/0 83/0 87/0 بازآزمايي 

عامل  94/8  اول باشد. مي  2/3  دوم   و 
درصد    4/5  دوم  عامل  و  1/15  اول  عامل

    .كنندمي را تبيين  واريانس

ماده2  جدول را   APN-SSI مقياس  هاي، 
عامل دو  و   تحصيلي  فشارزاهاي  در 

اينمي  نشان  غيرتحصيلي در    جدول   دهد. 
ماده مقدماتيشماره  پرسشنامه  در  ، ها 

ماده  عاملي  بارهاي در    هر  آنها  شماره  و 
 .است شده رائهنيز ا   APN-SSIمقياس

 و اعتبار پايايي 
طريق SSI -APNمقياس  1پايايي      از 

همساني بازآزمايي   دروني  محاسبه    و 
)جدول  بررسي ضرائب3  گرديد   .) 
عاملاول  عامل  دروني  همساني و    دوم  ، 

و   91/0،  83/0  ترتيب  به  مقياس  كل
 .باشندمي 87/0

 
1 - Reliability 

مرح 2اعتبار   بررسي  جهت     در  له  ، 
پژوهش  ديگري از    110  به  از  نفر 

با   همراهAPN-SSI   مقياس  دانشجويان
  )عطاري ANQ 3عمومي اضطراب مقياس

همكاران مقياس1374،  و  و   ) 
 عمومي  رواني  شناسيآسيب

25-SCL تجديدنظر شده  ، فرمR-90-SCL 4 

داودي  نجاريان) داده1380،  و  و   (  شد 
 .گرديد بررسيمقياسها  بين همبستگي 

  بين  داد كه  نشان  مختلف  تحقيقات  نتايج   
و   مثبت همبستگي و فشاررواني اضطراب

به   داريمعني دارد.  ديگر،   عبارت  وجود 
برخوردار    بااليي  از اضطراب  كه  افرادي

رواني فشار  احساس   زيادتري  هستند    را 
پاسخمي در  و  فشارزا    عوامل  به  كنند 

 
2 - Validity 
3 - Anxity Questionnaire 
4 - Symptom Checklist-90-Revised 
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دهند. مي  نشان  بيشتري  جسماني  عالئم
گودفري هيدرا،  سرماك  )فانتاتا،  ، 1و 

  (. افرادي1999،  2؛ مسنجر و شين1999
تجربه  بيشتري  فشارزاهاي  كه  كنند مي  را 

آزمونهاي نمره  اضطراب  در    هاي نيز 
، و همكاران  كنند )حجتمي  كسب   باالتري
 3بادارن  (. همچنين2000،  ؛ ريدلي2001

 اضطراب  كه   است  داده  نشان (1998)
پاسخهاي  يكي به  رايج  از  فشار    افراد 

 .است رواني

جدول  كه   طوري  همان     مشاهده   4  در 
ضريبمي  مقياس  همبستگي  گردد 

 APN-SSI مقياس  با كل  عمومي  اضطراب

با 42/0  ،

 
1 - Fontana, Hyra, Godfrey & Cermak 
2 - Messenger & Shean 
3 - Boudarene 



   رواني فشارزاهاي سنجش جهت  مقياسي و اعتباريابي  ساخت

 

135 

 

 باريابيدر مرحله اعت APN-SSI مقياس  همبستگي  . ضرايب4 جدول
 (p) داري معني سطح  همبستگي  ضريب  مقياسها 

 SCL-25 30/0 05/0 با مقياس  كل

 SCL-25 31/0 05/0 با اول  عامل 

 - SCL-25 15/0 با دوم  عامل 

 ANQ 42/0 01/0 با مقياس  كل

 ANQ 34/0 05/0 با اول  عامل 

 ANQ 38/0 01/0 با دوم  عامل 

 

 

با   34/0  اول  عامل   38/0  دوم  عامل  و 
 .دار هستندمعني هر سه  كه  است

  اند كهداده  نشان  مختلف  مطالعات  نتايج   
  زندگي   و فشارزاهاي  رواني  آسيبهاي  بين

  نقل  ؛ به1999، وجود دارد )اوينگ رابطه
 ، كوين ؛ لوگس 2000،  كان  از كاتر و مك 

داكوف فولكمن1و  الزاروس  ،    1982،  و 
همكاران  قلن  به و  آندا  (. 2000،  از 

  را تجربه   زيادتري  فشارزاهاي  كه   افرادي
آزمونهايمي در  ،  نژندي  روان  كنند 

آزمونهاي  افسردگي ديگر  نمره    رواني  و 
)حجتمي  باالتري همكاران  آورند  ، و 
، كانن  ؛ كاتر و مك2000،  ؛ ريدلي2001
انند  تومي  رواني  آسيبهاي  (. همچنين2000

پيامدهاي جمله    رواني   فشارزاهاي  از 
افرادي در  زيرا  محيط  كه  باشند،   در 

و   هيجاني  كنند آشفتگيمي  فشارزا، زندگي
)كامپسمي  ديده  زيادتري  رواني  شود 
گرانت  ارسون لويس1993،  2و  ، 3؛ 
،  ؛ گرستن1980،  4؛ گاد و جانسون1687

آيزنبرگ فاگان  النگر،  ؛ 1977،  5و 
از    نقل  به 1980،  6كيوتن   و مك  جانسون

 (.2000، آندا و همكاران

توجه    مقياس  نتايج  به  با    مذكور 
 كه SCL-25 عمومي  رواني  شناسيآسيب

مقياس  كوتاه  فرم و    است SCL-90-R شده 
و   تهيه  در ايران  و داودي  نجاريان  توسط 
 

1 - Longis, Coyne, Dakof 
2 - Compas, oroson & Grant 
3 - Lewis 
4 - Gad & Johnson 
5 - Gresten, Langer, Eisenberg & Fagan 
6 - Johnson & McCuteheon 

  اعتبار   بررسي  جهت  است  شده  اعتباريابي
 .شد استفاده APN-SSI مقياس

جدول  كه   طوري  همان     مشاهده   4  در 
 با كل  SCL-25 همبستگي   گردد ضريبمي

عامل  30/0  مقياس  )شرايط  اول  با 
هر دو    كه  است  31/0(  تحصيلي  فشارزاي
سطح وليمعني  P=05/0  در  هستند،   دار 

و   SCL-25 مقياس  بين  همبستگي  ضريب
  فشارزاي   )شرايط  مدو  عامل

دار معني  كه   است   15/0(  غيرتحصيلي
 .نيست

 گيريو نتيجه بحث
  و اعتباريابي  ساخت  پژوهش  اين  هدف    

رواني   سنجش  جهت  مقياسي   فشار 
اهواز   پيام  دانشگاه  دانشجويان مركز  نور 

انجام  كه   است  بوده بر    عاملي  تحليل  با 
  فشارزاهاي   ايماده  68پرسشنامه    روي

مقياسدانشجويي دو   ايماده  28  كوتاه  ، 
 عاملي 

 APN-SSI  كه   دست   به بر   ماده   17  آمد 
( و تحصيلي  )فشارزاهاي  اول  عامل  روي
  )فشارزاهاي   دوم  عامل  روي  ماده  11

 .( قرار گرفتغيرتحصيلي

  دروني  همساني  از ضرايب  مقياس  اين   
بازآزمايي رضايتبا   و  و    بخشي   ال 

همچنين بود.  اعتبار    ضرايب  برخوردار 
به معني APN-SSI مقياس بودند.   دار 
  مقياس   بين  همبستگي  ضرايب  كه  طوري

مقياس ANQ عمومي   اضطراب -APN و 

SSIبودند. معني  آن  مقياسهاي  و خرده دار 
 آسيب  مقياس  بين  همبستگي  ضرايب
و   APN-SSI قياسم  با كل SCL-25 رواني
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عامل   آن  مقياسهاي  خرده با  از:    عبارتند 
عامل31/0  اول با  كل   15/0  دوم   ،  با   و 

كه30/0  مقياس جزء   به  همگي  ، 
سطح  دوم  عامل  همبستگي   a=05/0  در 

ميمعني براساسدار  ها  يافته  اين  باشند. 
  مستحكمي  ارتباط كه اظهار داشت توانمي
و   غيرتحصيلي  فشارزاي  عوامل  بين

 مقياس  كه   گونه   آن  ، بهمرضي  هاينشانه

SCL-25    اين سنجد وجود ندارد. البتهمي ،  
  فشارزاي  عامل كه معنا نيست ها بدينيافته

هم  غيرتحصيلي   آرامش   زننده  بر 
كهنيست  دانشجويان چرا   اين  همبستگي  ، 

اضطراب  عامل و   دارمعني   عمومي  با 
 .است مالحظه قابل

پاسخ  در رابطه  آمده  دست   به  نتايج      با 
آن  اول  پرسش  به  كه  است  بيانگر 

نيز    پيام  دانشگاه  دانشجويان اهواز  نور 
تجربه   متعددي  رواني  فشارزاهاي   را 

مهمترينمي و  عدم  كنند  از:  عبارتند   آنها 
مرجع ، مشكالت   به  رسيدگي  وجود 

نگراني تحصيل  مدت   بودن  يطوالن  ،  
موفقيت امتحانات  درباره    كارشناسي   در 

كالسهاي كمبود  برنامهحضوري  ارشد،   ، 
امكاناتكالس  ساعتهاي  نامناسب كمبود   ، 
عدمآموزشي جلسه  ،  در  اساتيد   حضور 
نامناسبامتحان ،  امتحاني  برنامه  بودن  ، 

  يابي ، شيوه ارزدانشگاه  فضاي  سرد بودن
عدمامتحانات در   به  دسترسي  ،  اساتيد 

  تشكيل   ناهار در روزهاي  ، تهيهترم  طول
عدم كالس ساير   به  انتقال  امكان  ، 

بيمناك شغلي  بودن   دانشگاهها،  آينده  ، از 
شهر،    عمومي  گردشگاههاي   نبودن در 

  شدن   ، طرحدرسي  منابع  به  دسترسي  عدم
تهران  سؤاالت  ذهاب  اياب  هزينه،  در   و 

دانشگاهدانشگاه  به زياد  فاصله  محل   ،    با 
برخيزندگي اين  .  مانند    از  فشارزاها 
 نامناسب  ، برنامهدرباره امتحانات  نگراني

نامناسبكالس  ساعتهاي برنامه   بودن  ، 
 به   دسترسي  ، عدم، شيوه ارزيابيامتحاني

 ينده شغلياز آ  بودن  و بيمناك   درسي  منابع
 منابع  نيز از مهمترين  قبلي  از گزارشهاي

)ريدلي  دانشجويي  فشارزايي ،  بودند 
 حجت  2000،  آندا و همكاران  -؛ د2000

همكاران المين2001،  و  و  آرچر  ،  ؛ 
 ديگر از فشارزاها كه برخي (. ولي1985

جزء   دانشجويان  براي  قبلي  در پژوهشهاي
از شده  گزارش  يفشارروان  مهم   منابع اند 
، شهري   ري  )پوالدي  خوابگاه  مسائل  جمله
عادات1374 در  تغيير  و  و    خوردن  (، 

برادلي)شنون  خوابيدن ترزا،    ،  ( 1991و 
اين فشارزاهاي  پژوهش  در   مهم  جزء 

يافته شايد  به   تحقيق  هاينبودند.    حاضر 
نوع ماهيت  خاطر   نيمه  تحصيالت  و 

نور    پيام  در دانشگاه  جوياندانش  حضوري
توجيه  توجه  قابل كه  و  چرا   باشند 

طول   قبيل  اين  دانشجويان در   دانشگاهها 
دانشجويان  )خيلي  هفته از  ساير    بيشتر 

به متداول   عادي  زندگي  دانشگاهها(    و 
مي هفتهخود  اواخر  صرفاً  و   پردازند، 

پردازند.  مي  تحصيل  )حداكثر دو روز( به
ماهيتل نوع ذا،  شدت   ،    فشارزاهاي   و 

زيادي  آنان  غيرتحصيلي حد  با    تا 
 .است  ساير دانشگاهها متفاوت دانشجويان

  به  با پاسخ  در رابطه  آمده  دست  به  نتايج
  فشارزاهاي  كه  است  بيانگر آن دوم پرسش
نور اهواز   پيام  دانشگاه  دانشجويان  رواني

قابل همانند مي  يبنددسته  نيز  و  باشند 
استفاده  بنديدسته  اين  قبلي  تحقيقات از    با 

 گرفت  انجام  عوامل  تحليل  آماري  روش
ويالنو،    )بوناس و 1984و  چير  ؛ 
پوالدي 1991،  موريس ، شهري  ري  ؛ 
  ، فشارزاهاي روش  اين  (. بر اساس 1374

نور اهواز، در دو   پيام  دانشگاه  دانشجويان
عامل  دسته  كه  جاي  يا    اول   عامل  گرفتند 

درصد    1/15(  تحصيلي  )فشارزاهاي
عامل  واريانس   )فشارزاهاي   دوم  و 

واريانس  4/5(  غيرتحصيلي را    درصد 
 .كندمي تبيين

در    سوم   پرسش  به  جوابگويي  جهت    
پايايي  مقياس  پژوهش  اين و    براي   معتبر 

  ويان دانشج   رواني  فشارزاهايي  سنجش
 .شد نور مركز اهواز ساخته پيام دانشگاه
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 پيشنهادها
توجه    اين  آمده  دست  به  نتايج  به   با    از 

 پژوهش  سؤاالت   به  در پاسخدهي  پژوهش
پژوهشگرانمسئولين  به دست   ،   و 

دانشگاه   اندركاران خصوصاً    دانشگاهها 
 :شودمي زير ارائه نور پيشنهادهاي پيام

  هر چقدر كه  نظر صاحبنظران  بقط.  1
شدت  و    رواني   فشارزاي  عوامل  وفور 
نه باشد  سالمت   بيشتر  و   جسماني  تنها 

مي  رواني تهديد  بلكهافراد  در   شود 
شود، پيدا مي  نيز اختالل  آنان  عملكردهاي

به مي  مسئولين  لذا  نهپيشنهاد  تنها    گردد 
سالمت  براي رواني  جسماني  ايجاد   و 

و   كارائي  افزايش  جهت  بلكه  دانشجويان
از    تالش  آنان  آموزشي  بازدهي تا  شود 

  رواني   فشارزاهاي  و شديد شدن   زياد شدن
 .شود جلوگيري دانشجويان

موقعيتها«   بودن   »مبهم   كه   از آنجائي.  2
نبودن  آشنا  سيستم  و  با   دانشگاه   دانشجو 

رايج  پيام از  خود   شديدترين  و  تريننور، 
 است  دانشجويان  تحصيلي  فشارزاهاي
 عدم  -حضوري  كالسهاي   بودن  )همانند كم 

حضور اساتيد در    عدم   -اساتيد  به  دسترسي
امتحان ارزيابي  -جلسه    پيام   دانشگاه  نحوه 

تهران  سؤاالت   طرح  -نور به در   ) 
  شود با استفاده مي توصيه دانشگاه مسئولين

ميزگرده جلساتاز  و  با   گروهي   ا 
همچنين  تازه  دانشجويان   ارائه   وارد، 

رابطه  آنان  به  بروشورهايي با    در 
نور   پيام دانشگاه آموزشي سيستم چگونگي

 نيمه   آموزشي  سيستم   يك  عنوان  به
آشناسازي  حضوري امكانات  آنان  و  و   با 
اين  موفقيت   روشهاي شديد    سيستم  در  از 

فشارزاهاي  سياريب  شدن   تحصيلي   از 
 .بكاهند

  از برخي  با استفاده  دانشگاه  مسئولين.  3
مي برخيراهبردها  فشارزاهاي   توانند    از 
با    را نيز كمتر كنند. از جمله  غيرتحصيلي

، كالس  تشكيل  در روزهاي  امكاناتي  ارائه
كنند.   را حل  تهيه ناهار دانشجويان  مشكل 

كردن ذهاب   اياب  اناتامك  داير   و 
سنگين   كاهش  جهت  دانشجويان   هزينه 

  واحد مشاوره دانشجويي   ، داير كردنآنان
از  مشكل  دانشجويان  مراجعات  جهت دار 

 .موارد ديگر است

  پيام  دانشگاه  دانشجويان  اينكه  دليل  به.  4
توجه با   حضوري  نيمه  سيستم   به  نور 

 حضوري  كالسهاي   از  استفاده  امكان  بودن
ارتباط جهت  و  دارند  كمتر  را  اساتيد   با 

بايستي  اين  جبران استفاده   امكان  كمبود 
وسايل  آنان كمك   آموزشي  از  و   ديگر 

فيلمهاي  آموزشي   CD،  ويدئويي  )نظير 
امكانات  كامپيوتري  هاي   اي كتابخانه  و 

فراهم بيشتر  را  اين   و...(  تأثير  تا    كرد 
  كمتر شود يا از بين   تحصيلي  ايفشارزاه

 .برود

مي  پژوهشگران  به.  5 در  پيشنهاد  گردد 
استفاده  بعدي   تحقيقات اين  با    مقياس   از 

عملكرد    چگونگي با  فشارزاها  رابطه 
  و شخصيتي   فردي  ، خصوصياتتحصيلي

 .قرار دهند را مورد بررسي

و    موفق  ايمقابله  راههاي  همچنين.  6
فشارزاهاي  ناموفق در    دانشجويي  با  را 

كنند،    نور بررسي  پيام  دانشگاه  دانشجويان
توصيه تأثير    مقابله  جهت  هاييو  با 

 .دهند ارائه خود دانشجويان فشارزاها به

 

  

 

  

 
 
 
 منابع
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 فارسي 
الهشهري ري  پوالدي  ،( بررسي1374ا...   اندانشجوي  رواني  فشارزاهاي  عوامل  رابطه  (. 

ارشد    كارشناسي  نامه. پايانآنان  اهواز با عملكرد تحصيلي  شهيد چمران  دختر و پسر دانشگاه
 .اهواز شهيد چمران ، دانشگاهتربيتي روانشناسي رشته

)دهكردي  اكبري  علي مهناز  بررسي1370،  شدت  (.  فراواني  تأثير    فشارزاهاي   عوامل  و 
اختالالت  رواني ايجاد  بيماران  گروه  اين  رواني  و خصوصيات  گوارشي  در  پاياناز   نامه   ، 

 .مدرس  تربيت ، دانشگاهعمومي شناسيروان ارشد در رشته كارشناسي

يوسفعليعطاري نجاريان،  بهمن؛  مكوندي   ،  بهنامو  ساخت 1377)  ،  اعتباريابي  (.  و   و 
 15الزهراء    دانشگاه  انساني  علوم  پژوهشي  و  علمي  مجله .ANQ اضطراب  مقياس  هنجاريابي

 .97-110 ، صص16و 

-SCL شده  كوتاه  فرم) SCL-25 و اعتباريابي  (. ساخت1380)  ، ايران؛ داودي، بهمننجاريان

90-R) 136-150 ، صص18 شماره روانشناسي انجمن ، فصلنامهپژوهشي -علمي مجله. 
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