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  چکیده
عبارت مرتبط با عالئم عواطف منفی (افسردگی،  21از  )DASS-21افسردگی، اضطراب و استرس (پرسشنامه نشانگان مقدمه: 

ب و استرس) تشکیل شده است. خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس، ناامیدي، اضطرا
بی ارزش بودن زندگی فقدان عالقه براي درگیري در امور، عدم لذت بردن از زندگی و فقدان انرژي و قدرت را می سنجد. خرده 

وشند تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک، ترس ها و اضطراب موقعیتی را مورد ارزیابی قرار ک مقیاس اضطراب داراي عباراتی است که می
دهند و خرده مقیاس استرس عباراتی چون دشواري در دستیابی به آرامش، تنش عصبی، تحریک پذیري و بیقراري را در بر می 

  گیرد.
ه دانش آموزان  مقاطع چهارگانه دبیرستان هاي شهر جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیروش: پژوهش پیرو طرحی توصیفی بوده و 

روش نمونه گیري به  نفر دختر) 390نفر پسر و  346نفر ( 736تهران اعم از دولتی و غیردولتی تشکیل می دادند که از این میان 
سال بود. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه  16,5. میانگین سنی آزمودنی هاي به عنوان نمونه انتخاب شدند خوشه اي چند مرحله اي

بوده و آزمودنی باید فراوانی عالئم مطرح شده را در طول هفته گذشته با  )DASS-21افسردگی، اضطراب و استرس (نشانگان 
 7گی، اضطراب و استرس داراي ) درجه بندي کند. هر یک از سه مقیاس افسرد3تا  0درجه اي (بین  4استفاده از یک مقیاس 

به منظور بررسی اعتبار همگراي پرسشنامه یاد شده  (PWI-SC)پرسش است. همچنین از مقیاس کیفیت زندگی دانش آموزان 
  استفاده گردید. به منظور سنجش پایایی از روش همسانی درونی و باز آزمایی استفاده شد. 

تا  0,3متوسط (بین  DASS-21 و مقیاس  (PWI-SC)ت زندگی دانش آموزان مقیاس کیفییافته ها: ضرایب اعتبار همگرا با 
و  0,84، 0,70ضریب آلفاي کرونباخ براي ابعاد افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب  ) بدست آمد.P≤ 0.01) و معنادار (0,5

  قابل قبول می باشند. بدست آمد که  0,64و  0,67، 0,79و ضرایب باز آزمایی براي ابعاد مذکور به ترتیب   0,82
در جمعیت نوجوانان ایرانی از اعتبار نسبتاً خوب و  )DASS-21افسردگی، اضطراب و استرس (نتیجه گیري: پرسشنامه نشانگان 

  پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد. 
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