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استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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)42-DASS(مقیاسافسردگیـاضطرابـاسترسé
برای سنجش متغيرهای افســردگی، اضطراب و استرس ابزارهای 
مختلفی وجود دارد که بعضی از آن ها به صورت جداگانه به سنجش 
ایــن مؤلفه ها می پردازند. یکــی از ابزارهایی که برای ســنجش این 
متغيرها ســاخته شــده، مقياس افســردگی - اضطراب - استرس3 
)DASS( اســت. مقایــس افســردگی - اضطراب- اســترس یک 
پرسش نامة خود گزارشــی است که براي سنجش این سازه ها به کار 
می رود. مقيــاس اصلی DASS دارای 42 ســؤال در 3 زیرمقياس 
است که هر زیرمقياس 14 مادة سؤال را در بر می گيرد. ماده سؤاالت 
زیرمقياس افسردگی به طور عمده ماللت، عزت، نفس پایين و فقدان 
مشوق )بی انگيزگی( را می سنجند. ماده سؤاالت زیرمقياس اضطراب 
پاســخ های جسمانی و روانی به اضطراب و ترس را مورد سنجش قرار 
می دهند. ماده ســؤاالت زیرمقياس استرس پاسخ های عاطفی منفی 
مانند تنش عصبی و بی قراری را مورد سنجش قرار می دهند که جزء 

نشانه های افسردگی و اضطراب هم هست.
 DASS در تدوین و بررسی ویژگی های روان سنجی4 اولية مقياس
روی دانشجویان، لووی بند5 و لووی بند6 همسان درونی7 مناسب را با 
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ8، و روایی همگرا9 و افتراقی10 مناسبی 
را گزارش کرده اند. تحليل مؤلفه های اصلی11 نشــان  داده اند که همة 
ماده ســؤاالت در مقياس با عوامل پيش بينی شــده دارای بار عاملی 
مطلوب اند و نمره های هر یک از این عوامل به طور متوسطی با یکدیگر 
ارتباط دارند )گومز12، 2013، و لووی بند و لووی بند، 1995، به نقل 

از اعظمی و همکاران، 1396(.

é هنجاریابیدرایران
افضلــی، دالور، برجعلــی و ميرزمانی )1386( به منظور بررســی 
ویژگی های روان ســنجی مقياس DASS پژوهشی را در یک نمونة 
400 نفری از دانش آموزان دبيرســتانی شــهر کرمانشاه، که به روش 
نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام داده اند.

به منظور بررســی روایی سازه13 پرسش نامه از روش تحليل عاملی 
اکتشافی14 با شيوة تحليل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج 
نشــان داد که 41 ماده )از 42 ماده( مقياس دارای بار عاملی مناسب 
بوده  اند و در قالب 3 عامل، که در مجموع 58 درصد واریانس کل را تبيين 

می کنند، قرار گرفته اند. مؤلفه های استخراج شده به ترتيب افسردگی، 
اســترس و اضطراب نام گذاری شدند. همبستگی مقياس افسردگی 
با آزمون افســردگی بکP>0/01( 0/849 15(، همبســتگی مقياس 
اضطرب نيز با آ زمون زونگP >0/01( 0/831 16( و همبستگی ميان 
)P >0/01(0/757 17مقياس استرس با سياهة استرس دانش آموزان 

 بود که نشان دهندة روایي همگرا مقياس DASS در پژوهش حاضر 
و نمونة ایرانی اســت. برای بررسی اعتبار18 مقياس در ُبعد همسانی 
درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این ضریب برای 
مقياس افســردگی 0/94، مقياس اضطراب برابــر 0/85 و مقياس 

استرس برابر 0/87 برآورد و گزارش شده است.
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 نمونه هایی از ماده های مقیاس در جدول زیر ارائه شده است.

خیلی زیاد زیادکماصاًلمادهزیرمقیاس

0123احساس می كنم عالقه ام را نسبت به همه چيز از دست داده ام.افسردگی
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