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بررسی يیصگی َای رياوسىجی مقیاض وگرش واکارامذ يیسمه ي بک ي رابطٍ آن با مقیاض 

 کمالگرایی َیل

2رٍضي یهزخبى خؼفز ،1صسیمِ طالیی
 

 چکیذٌ

ٍ راثطِ آى ثب  (DAS-40ی رٍاًسٌدی همیبس ًگزش ًبوبراهس ٍیسوي ٍ ثه)ثب ّسف ثزرسی ٍیژگی ّبپژٍّص ایي  مقذمٍ:

رٍش ًوًَِ گیزی زر زستزس  ِپژٍّص ثایي  َذف:. افزاز سبوي ضْز تْزاى اًدبم گززیسُ استووبلگزایی ّیل زر همیبس 

ضوبل،ضزق، )اس افزاز سبوي زر چْبر هٌطمِ (ًفز سى 250ًفز هزز ٍ  250)ًفز   500اًدبم ضسُ است. ًوًَِ آهبری هطتول ثز

ٍ ووبل گزایی ّیل  (ٍیسوي ٍ ثهDAS-40)ضْز تْزاى هی ثبضٌس وِ ثِ زٍ پزسطٌبهِ ًگزش ّبی ًبوبراهس(غزة ٍ خٌَة

ثزای سٌدص ًگزش ّب ٍ ثبٍرّبی غیز هٌطمی افزاز  (DAS-40)ًگزش ّبی ًبوبراهسهمیبس آسهَى  َا: یافتٍ. پبسد زازًس

هٌبست ثَزُ است. ّفت ػبهل اس راُ تحلیل ػبهلی ضٌبسبیی ضس: ووبل گزایی زر سهیٌِ ًگبُ زیگزاى، ارسضوٌسی ذَز زر ًگبُ 

ووبل گزایی زر سهیٌِ هؼیبرّبی ضرصی ، ٍاثستگی ثِ ًظز زیگزاى، ٍاثستگی افزاطی ثِ زیگزاى ٍ ػسم ووبل گزایی  زیگزاى،

سست آهس ٍ اػتجبر ث  (ꭤ; 839/0)هی ثبضس. اػتجبر پزسطٌبهِ ثب استفبزُ اس آلفبی وزًٍجبخ ثزآٍرز گززیس، اػتجبر ول پزسطٌبهِ 

ارسضوٌسی ذَز اس ًگبُ زیگزاى ،  (ꭤ; 809/0)ّبی پزسطٌبهِ ثِ تزتیت، ووبل گزایی زر سهیٌِ ًگبُ زیگزاى  سیز همیبس

(700/0;ꭤ،) ووبل گزایی زر سهیٌِ هؼیبرّبی ضرصی(665/0;ꭤ،) ٍاثستگی ثِ ًظز زیگزاى(631/0;ꭤ) ، ٍِاثستگی افزاطی ث

 وتیجٍ. ثسست آهس (ꭤ;336/0)ػسم ووبل گزایی ٍ  (ꭤ;528/0)ش ثزای ػبلی ثَزى زر ًگبُ زیگزاى الت (،ꭤ;607/0)زیگزاى 

م ثزای السٍاخس ضزایط  (DAS-40ٍیسوي ٍ ثه) ًگزش ّبی ًبوبراهسهمیبس ػجبرتی  40ًتبیح ًطبى زاز وِ ًسرِ  گیری:

 .تطریص ًگزش ّبی ًبوبراهس افزاز ثِ طَر ووی ٍ ویفی هی ثبضس

 ّیل، سبذتبرػبهلی، ووبلگزایی (DAًگزش ًبوبراهس): َا کلیذياشٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 )ًَیسٌسُ هسئَل(  یٍاحس تْزاى هزوش، زاًطگبُ آساز اساله ،ی(، گزٍُ رٍاًسٌدی)رٍاًسٌدیزیوبرضٌبس ارضس سٌدص ٍ اًساسُ گ 

2
 یٍاحس تْزاى هزوش، زاًطگبُ آساز اساله ،یاختوبػ یاستبز، گزٍُ رٍاًطٌبس 
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 مقذمٍ

ثِ ػٌَاى ػبهل سهیٌِ سبس زر وِ ّن  وٌٌس یه فبیا یافسززگ یآگْ صیزر تَسؼِ ٍ پ یسیًمص ول 3(DA) ًبوبرآهس یًگزش ّب

هی یه ػبهل آسیت پذیزی تحت ضزایط فطبرسای هحیطی تلمی  ثِ ػٌَاى  ّنضزٍع زٍرُ ّبی افسززگی ثِ صَرت هستمین ٍ 

(. یىی اس ثْتزیي تست ّبیی وِ ثزای سٌدص هیشاى ًگزش افزاز هطزح هی ثبضس، همیبس 2020ٍ ّوىبراى، 4ضًَس)پبًگ ٍاًگ

( سبذتِ ضسُ است، هی ثبضس. ثب تَخِ ثِ اّویت ًگزش 1978) 5(وِ تَسط ٍیسوي ٍ ثهDASًگزش ّبی ًبوبراهس )

( زر ایزاى ثز رٍی ثیوبراى زارای اذتالل ذلمی اػتجبریبثی ٍ ٍیژگی ّبی DAS-26(، یه ثبر تست ًگزش ًبوبراهس)DAًبوبراهس)

سبلِ هجتال ثِ اذتالل  18تب  7َزوبى ( ٍ یه ثبر ّن ثز رٍی و1391رٍاًسٌدی آى تَسط اثزاّیوی ٍ هَسَی زر سبل )

( ثزرسی ضسُ است. اس ایي رٍ ثزای سٌدص چٌیي هَضَػی ًیبس ثِ اثشار 1391) افسززگی تَسط ًیىجرت ٍ ّوىبراى زر سبل

اگز ثرَاّین ًگزش ّبی ًبوبراهس را زر یه خولِ تؼزیف وٌین هی  یب اثشارّبیی ثزای ارسیبثی ًوًَِ ّبی ایزاًی ذَاّین زاضت.

ٍ  فوَثی، ری)سٌوٌ وِ فزز را هستؼس آضفتگی رٍاًی هی ّستٌس ّب ٍ ثبٍرّبیی ّبی ًبوبرآهس، ًگزش ًگزشاًین ثگَیین وِ تَ

(، ثز ایي ػمیسُ اًس وِ ًظزیِ ضٌبذتی ًمص اسبسی زر 2018) 7اٍتبًی، سَسٍوی،هبتسَهَتَ ٍ ضیزاتب (. 2017، 6گلَهجَسىی

رز ٍ هی تَاًس ثب ًگزش ّبی ًبوبراهس وِ هستؼسوٌٌسُ افسززگی است ارتجبط ثبٍرّبی اصلی هٌفی ٍ هثجت زر هَرز ذَز زا

سهیٌِ سبس اًَاع ًگزش  8زاضتِ ثبضس. ثٌبثزایي ًتبیح پژٍّطی وِ اًدبم زازُ اًس ثِ ایي صَرت است وِ ثبٍرّبی اصلی هٌفی ذَز

وِ هزتجط ثب ذَزوٌتزلی ٍ هَفمیت است، ّبی ًبوبراهس ثَزُ است، زرحبلی وِ ثبٍرّبی اصلی هثجت ثب ًگزش ّبی ًبوبراهس 

زارای  ی وِ. زرهمبثل، افزاززضَ وٌتزلی ٍ ثسثیٌی زر افزاز هی ّبی ًبوبرآهس هَخت احسبس ثی ًگزش ارتجبط ًشزیه زارز.

 ت رٍاى ثْتزی ثزذَرزارًسالهزٌّس ٍ اس س ثیٌی ثیطتزی ًطبى هی ذَش ّستٌس ًسجت ثِ اهَر، احسبس هٌجغ وٌتزل ذَثی

استزس زر ثزٍس -هطبلؼبت اًدبم ضسُ زر راثطِ ثب ًمص الگَی آسیت پذیزی .(2020 ،9گٍ سبً گلَ، زاً گ،سبى، ٍاً وَئیي،)

ًطبًِ ّبی افسززگی ثز رٍی خَاًبى، ًطبى هی زّس وِ ًگزش ّبی ًبوبراهس ثبیس اس آستبًِ ذبصی فزاتز رٍز تب آسیت پذیزی را 

( ثز 1978(، تَسط ٍیسوي ٍ ثه)DASهمیبس ًگزش ًبوبراهس) (.10،2017اِسز زر ػالئن افسززگی خَاًبى ایدبز وٌس)هبیشر ٍ

-ذززُ همیبس، هَفمیت 4هجٌبی ًظزیِ ثه زر هَرز هحتَای سبذتبر ضٌبذتی زر افسززگی تْیِ ضسُ است. ایي همیبس اس 

ی ثبضس. زر ایي همیبس ارسضیبثی ػولىزز ه-ووبل طلجی، ًیبس ثِ تأییس زیگزاى، ًیبس ثِ راضی وززى زیگزاى ٍ آسیت پذیزی

زرخِ ای لیىزت هطرص هی ًوبیس. ثب تَخِ ثِ  7پبسد زٌّسُ هیشاى هَافمت یب هربلفت ذَز را ثب ّز ػجبرت رٍی یه همیبس 

( اًدبم گزفتِ ٍ 2019)12تَپبل ، ضبًبل ٍی، آلي، سبرىْبمیچبى، ثز ،بیوب( وِ تَسط DAS-9ٍ وَتبُ ) 11ایٌىِ، ًسرِ تزوی

( ارسیبثی هی وٌس، یه سبذتبر 2004ًگزش ّبی ًبوبراهس زاًطدَیبى را ثزاسبس رٍیىزز ضٌبذتی ثه)ٍیژگی ّبی رٍاًسٌدی 

افىبر ًبوبراهس وِ ضبهل افزاز زیگز ٍ زًیبی ذبرج هی ثبضس، اس آى استرزاج ضس. ّوسبًی -2افىبر ضرصی/زرًٍی  -1زٍػبهلی: 

 r)بیح ّوجستگی ثیي سي زاًطدَیبى ٍ ًگزش ّبی ًبوبراهس( هی ثبضس. ّوچٌیي ًتꭤ;0/81زرًٍی آى ثِ رٍش آلفبی وزًٍجبخ )

=0 .20, p < 0.01) َِّیل ٍ سیلَا، ایسىس،ولیي، پبرن، رٍگزس، ثسست آهس وِ هثجت ٍ هؼٌی زار ثَزًس. زر هطبلؼ 

                                                           
3 .Dysfunctional Attitudes 

4 .Pang wang 

5 .weisman & beck 

6 .kobe,Reef & Glombowski 

7 . Otani, Suzuki, Matsumoto and Shirata 

8 . self 

9 . Quin, Sun, Wang, Lu, Dong and Sang 

10 . Miser and Asser 

11 . Turkish 

12 . Kaya, Chan, Brickham, Allen, Sari, Chanel and Topal 
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( صَرت گزفتِ، ٍیژگی ّبی رٍاًسٌدی ًگزش ّبی ًبوبراهس ٍ سبذتبر 1978( وِ ثزاسبس رٍیىزز ضٌبذتی ثه)2009)13وَری

سبل( ثب اذتالل افسززگی اسبسی هَرز ثزرسی لزار گزفت. ثزرسی ّب  17تب 12ػبهلی ثز رٍی ًوًَِ ای اس ًَخَاًبى سى ٍ هزز )

تحلیل ػبهلی تأییسی ًطبى زاز وِ ثیي ذززُ  ( ثزذَرزار است.ꭤ ;0/93اس ّوسبًی زرًٍی ثبال) DAS-9ًطبى زاز همیبس 

راثطِ هؼٌبزاری ٍخَز زارز. ثٌبثزایي همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس ٍ  "اختوبػی ًیبس ثِ تأییس"ٍ  "ووبل گزایی"همیبس ّبی 

 ذززُ همیبس ّبی آى هی تَاًس ارسیبثی ًَخَاًبى افسززُ ثبلیٌی را پطتیجبًی وٌس.

( تحت ػٌَاى ٍیژگی ّبی رٍاًسٌدی فزم اصالح ضسُ ًسرِ تزوی همیبس ًگزش ّبی 2016)14زر پژٍّص ثبتوبس ٍ اٍسزل

(، ثز رٍی ًوًَِ ثیوبراى هجتال ثِ افسززگی هَرز ثزرسی لزار گزفت. پس اس اًدبم تحلیل ػبهلی اوتطبفی ٍ DAS-40ًبوبراهس)

-ًیبس ثِ تأییس -2هَفمیت -ووبل گزایی-1تأییسی، زٍ ػبهل سیز اس همیبس تدسیس ًظز ضسُ ًگزش ّبی ًبوبراهس ًطبى زازُ ضس:

( هطلَة ٍ ارتجبط ثیطتزی ثب پزسطٌبهِ ꭤ ;0/83ّوسبًی زرًٍی )ٍاثستگی. ّوچٌیي ثزرسی ّب ًطبى زاز ایي همیبس 

 ( زارز.r = 0/28) 15( ٍ پزسطٌبهِ افىبر ذَزوبرهٌفیr = 0/37افسززگی ثه)

( ثز DAS-C(، تحت ػٌَاى ثزرسی ٍیژگی ّبی رٍاًسٌدی همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس)1391زر پژٍّص ًیىجرت ٍ ّوىبراى )

ػبهل اس ایي همیبس  4ثِ اذتالل افسززگی اًدبم گزفت. ثب اًدبم تحلیل ػبهلی اوتطبفی  سبلِ هجتال 18تب  7رٍی وَزوبى 

ٍاثستگی  -هْز طلجی-4ًگزش ثِ ذَز ٍ ػولىزز -3تبییسذَاّی -ووبل طلجی-2هَفمیت -ارسضیبثی-1استرزاج ضس وِ ضبهل: 

ًمطِ ای ایي همیبس ثزاثز ثَز ثب  ثسست آهس. ًتبیح ّوجستگی زٍرضتِ ای 744/0هی ثبضس. آلفبی وزًٍجبخ ایي همیبس 

42/0(p<0.01.) 

ووبل هزٍر هجبًی ًظزی فَق ًطبى هی زّس وِ همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس ثب هتغیز ووبل گزایی هی تَاًس راثطِ زاضتِ ثبضس. 

 بریسػولىزز ث یاستبًسارزّب نیٍ ًمص ثَزى ٍ تٌظ تیػ یث یاست وِ ثب تالش ثزا یچٌس ثؼس یتیضرص یژگیٍ هی 16ییگزا

 .(2018، 17)استَثزضَز یاس رفتبر فزز هطرص ه یاس حس اًتمبز صیث یبثیثبال ّوزاُ ثب ارس

حبل ثب ػٌبیت ثِ هطبلت ػٌَاى ضسُ هجٌی ثز ثزرسی ٍیژگی ّبی رٍاًسٌدی ًگزش ّبی ًبوبراهس ٍ راثطِ آى ثب ووبلگزایی، 

 پژٍّص حبضز زرصسز پبسرگَیی ثِ ایي سَاالت است:

 ( اس رٍایی سبسُ ثزذَرزار است؟ DAS-40آیب همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس)- 

 ( چگًَِ است؟DAS-40ّوسبًی زرًٍی همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس)-

ٍ ذززُ همیبس  19(ٍ ذززُ همیبس ّبی آى ٍ ووبل گزایی ّیلDAS-40)18آیب ثیي همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس ٍیسوي ٍ ثه-

 ّبیص راثطِ ٍخَز زارز؟

 تحلیلی مقیاض َا: ريش َای

اوتطابفی های ثبضاس. خبهؼاِ     -رٍش پژٍّص حبضز ثِ لحبظ ّسف، خشء تحمیمبت وبرثززی ٍ ثِ لحبظ رٍش، یه رٍش تَصیفی

 1394آهبری آى ضبهل افزاز سبوي ضْز تْزاى اس چْبر هٌطمِ )ضوبل، ضزق، غزة ٍ خٌَة( زر ثبسُ سهبًی سِ هبِّ آذز سابل  

ًفاز هازز    250ًفاز اس پبسارگَیبى، سى ٍ    250ًوًَِ گیزی زرزستزس اًتربة ٍ ارسیبثی ضاسًس. ًفز ثِ رٍش  500ثَزًس. تؼساز 

 ( ٍ ووبلگزایی ّیل هی ثبضس.  1978اثشار گززآٍری اطالػبت ضبهل پزسطٌبهِ ّبی ًگزش ًبوبراهس ٍیسوي ٍ ثه ) ثَزًس.

 ثزای گززآٍری زازُ ّبی ایي پژٍّص اثشارّبی سیز ثِ وبر ثززُ ضس:

 : 20(DAS-40مقیاض وگرش َای واکارامذ يیسمه ي بک)پرسطىامٍ 

                                                           
13 . Rogers, Park, Essex, Klein, Silva, Hoyle and Curry 

14 . Batmaz and Ozdel 

15 . negative automatic thoughts  

16 . perfectionism  

17 . Stober 

18 .weisman & beck 

19 .Hill 
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سبذتِ ضسُ  (1978)ثهٍیسوي ٍ ایي پزسطٌبهِ ثِ هٌظَر سٌدص هیشاى ًگزش ًبوبراهس افزاز ٍ ثز هجٌبی پزسطٌبهِ اصلی 

 زرخِ 7وِ آسهَزًی ثز اسبس همیبس لیىزت  سیز همیبس هی ثبضس 2ػجبرت ٍ  40زارای ّبی ًبوبرآهس  میبس ًگزشهاست ٍ 

ثِ ػٌَاى  زر ایي همیبس زارًس 82ثبالی  ٍ وسبًی وِ ًوزُ را وست هی وٌس  182تب  26ًوزُ ثیي زّس ٍ  ای ثِ آى پبسد هی

ووبل -1ثٌبیی ضبهل: سیز  ایي همیبس زارای زٍ ذززُ همیبس .افزاز پز ذطز اس لحبظ آسیت پذیزی ضٌبذتی تلمی هی ضًَس

(، ًطبى هی 1391ًتبیح هزثَط ثِ ثزرسی پبیبیی زر پژٍّص اثزاّیوی ٍ هَسَی)زیگزاى هی ثبضس. ًیبس ثِ تبییس  -2طلجی ٍ 

ثسست آهس وِ ثسیبر هطلَة ٍ  92/0اس طزیك آلفبی وزًٍجبخ ثزاثز ثب  DASسَالی  26زّس وِ ّوسبًی زرًٍی سَاالت ًسرِ 

ٍ ٍیچ ٍ  0.85ꭤ=( وِ 2004)21سَالی ثَزُ ٍ ًسجت ثِ آلفبی وزًٍجبخ چیىَتب ٍ استیلش 40لَی تز اس ًسرِ 

اس طزیك  DAS-40هطلَة تز است. ثب تَخِ ثِ ًمص همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس، رٍایی سبسُ  0.86ꭤ=( 2003)22ّوىبراى

 99/0ّوجستگی آى ثب ًوزات ول ٍ ذززُ همیبس ّبی ووبلگزایی ّیل تؼییي ضس. ضزیت ّوجستگی پیزسَى زر سطح 

 یبس ّبی ووبل گزایی ّیل هؼٌی زار ثَزًس.ٍ ذززُ هم DAS-40اطویٌبى ثیي ذززُ همیبس ّبی 

تَسط ّیل ٍ ّوىبراى  "سیبِّ ووبل گزایی ّیل "پزسطٌبهِ ووبل گزایی ثب ػٌَاى  :23پرسطىامٍ کمال گرایی َیل

ثزای سٌدص اثؼبز گًَبگَى ووبل گزایی وِ اغلت رٍیىززّبی لجلی ًسجت ثِ ووبل گزایی را زر  ( اًدبم ضسُ ٍ همیبسی 2004)

ثزای ثزرسی رٍایی سبسُ اس تحلیل ػبهلی ثِ ضیَُ تحلیل هؤلفِ ّبی اصلی ثب چزذص ٍاریوبوس  ريایی مقیاض: ز. ثز هی گیز

ػبهل: )احسبسبت ثیي فززی، تالش ثزای ػبلی ثَزى، ًظن ٍ  6سیبِّ ووبل گزایی ّیل استفبزُ ضس ٍ ًتبیح حبوی اس ٍخَز 

تبًسارزّبی ثبال ثزای زیگزاى( زر ًسرِ فبرسی سیبِّ ووبل گزایی هی سبسهبًسّی، ازران فطبر اس طزف ٍالسیي، ّسفوٌسی ٍ اس

ثِ هٌظَر اػتجبریبثی ایي هدوَػِ اس رٍش ثزآٍرز ضزیت آلفبی وزًٍجبخ ٍ ثبس آسهبیی استفبزُ ضس. ضزیت  اعتبار مقیاض:ثبضس. 

ضس ٍ همسار ضزیت ّوجستگی  هحبسجِ 926/0آلفبی وزًٍجبخ ول هدوَػِ وِ ضبذصی ثزای اػتجبر پزسطٌبهِ است ثزاثز ثب 

 اس لحبظ آهبری هؼٌبزار ثَزُ است.  001/0ثَز. ایي همسار زر سطح ووتز اس  736/0پیزسَى هحبسجِ ضسُ ثیي زٍ ثبر اخزا ثزاثز 

 وحًٌ اجرای پرسطىامٍ َا:

ر ّز چْبر هٌطمِ اخزای ایي پزسطٌبهِ ّب ثِ صَرت فززی هی ثبضس. ًحَُ تَسیغ ٍ خوغ آٍری پزسطٌبهِ ّب ثسیي صَرت وِ ز

ػسز هی ثبضس تَسیغ گززیس )ثِ ػلت ایٌىِ هوىي است تؼسازی اس ًوًَِ  600پزسطٌبهِ وِ هدوَػب  150اس ضْز تْزاى تؼساز 

ّب پزسطٌبهِ ّب را گن وززُ ٍ یب پبسد ًسازُ ثبضٌس تؼساز ثیطتزی زر ًظز گزفتِ ضسُ است(. ثب تَخِ ثِ ػسم تحَیل یب ػسم 

ػسز زر ّز هٌطمِ هؼتجز، ارسیبثی ضس.تؼساز زلیك آى زر ضوبل  125ِ صَرت وبهل تَسط افزاز حسٍز تىویل پزسطٌبهِ ّب ث

 125( 21ًفز ٍ زر خٌَة تْزاى )هٌطمِ 125( 19ًفز، زر غزة )هٌطمِ 124( 13ًفز، زر ضزق )هٌطمِ 126( 1تْزاى )هٌطمِ

ی وزز ٍ ثب هؼزفی ٍ ذَز ٍ ػٌَاى پژٍّص، پزسطٌبهِ ّب ًفز ثَزًس. پژٍّطگز ثب اًتربة ّز هحلِ ثِ زرة هٌشل افزاز هزاخؼِ ه

زلیمِ ثبیس ثِ سَاالت پبسد هی زاز. ّز چٌس سَاالت  20تب  15را خْت پبسرگَیی ثِ آًبى تحَیل هی زاز. ّز فززی ثِ هست 

ت ٍ حفع اصل راسزاری سیبز ثَزًس افزاز زر ثزاثز آى ووی همبٍهت ًطبى زازًس اهب پژٍّطگز اػتوبز آى ّب را اس ثبثت ایي سَاال

 ثزای پبسد ثِ ایي سَاالت ثِ ذَز خلت وزز ٍ ًوًَِ ّب ثب ایطبى ّوىبری ًوَزًس.

 گیری:بحث ي وتیجٍ

( ٍ راثطِ آى ثب DAS-40پژٍّص حبضز تحت ػٌَاى ثزرسی ٍیژگی ّبی رٍاًسٌدی همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس ٍیسوي ٍ ثه)

 تْزاى هؼتجز ٍ هٌبست ثَزُ است. ثسیي هٌظَر سَاالت سیز هطزح هی ثبضس:پزسطٌبهِ ووبلگزایی ّیل زر هَرز افزاز ضْز 

                                                                                                                                                                                     
18. Wiseman & Beck’s Dysfunctional Attitude Scale Questionnaire 
21 . Chikota and Steels 

22 . Witch et al 

23 . Hill Perfectionism Questionnaire 
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( اس رٍایی سبسُ ثزذَرزار است؟ ثزای تؼییي رٍایی سابسُ ایاي همیابس    DAS-40آیب همیبس ًگزش ًبوبراهس ٍیسوي ٍ ثه ) -1 

ی اسات ثازای رٍاسابسی ٍ    رٍش ّبی گًَبگًَی ٍخَز زارز وِ یىی اس آى ّب رٍش تحلیل ػبهلی است. تحلیل ػابهلی اصاطالح  

وبّص زازُ ّب. ایي رٍش زستِ ثشرگی اس هتغیز ّب را زر ثز هی زارز ٍ ثِ زًجبل راّی ثزای وبّص یاب ذالصاِ واززى آى ّاب ثاب      

استفبزُ اس یه زستِ وَچه تز ػَاهل یب هَلفِ ّب هی گززز. ثزرسی ٍیشگی ّبی رٍاًسٌدی همیبس ًگزش ًبوبراهاس ٍیساوي ٍ   

هی  853/0زاز رٍایی سبسُ ایي همیبس ثِ رٍش چزذِ ٍاریوبوس ثِ هٌظَر تفسیز ثبرّبی ػبهلی ثزاثز ثب ( ًطبى DAS-40ثه )

ػبهل اصلی ٍ هْان   7ثسست آهسُ است. ثٌبثزایي تحلیل ػبهلی اوتطبفی  076/3268ثبضس ّوچٌیي همسار آسهَى وزٍیت ثبرتلت 

ووابلگزایی زر   -3ارسضوٌسی ذَز اس ًگابُ زیگازاى ػبهال    -2ػبهلووبلگزایی زر سهیٌِ ًگبُ زیگزاى  -1را وِ ػجبرتست اس: ػبهل

تالش ثزای ػابلی    -6ٍاثستگی افزاطی ثِ ًظز زیگزاى ػبهل -5ٍاثستگی ثِ ًظز زیگزاى ػبهل -4سهیٌِ هؼیبرّبی ضرصی ػبهل

جییي هی وٌاس. ثاب   زرصس ت 137/54ػسم ووبلگزایی، هی ثبضس ٍ ٍاریبًس هطتزن آى را زر حسٍز  -7ثَزى زر ًگبُ زیگزاى ػبهل

ػبهل ثزرسی ضس  وِ ضجبّت ًشزیىی زاضتِ ثب یبفتِ ّبی هطبلؼابت وبیاب، چابى، ثزیىْابم، آلاي، سابری،        7رٍش تحلیل ػبهلی 

افىابر  -2زرًٍای  -افىابر ضرصای  -1ػبهل:  2( ثز رٍی زاًطدَیبى وِ DAS-9( زر ًسرِ تزوی  همیبس )2019ضبًبل ٍ تَپبل )

( زر ًسرِ تزوی  فزم تدسیس ًظز ضسُ همیابس ًگازش   2016برج، ٍ ًیش پژٍّص ثبتوبس ٍ اٍسزل )ًبوبراهس افزاز زیگز ٍ زًیبی ذ

ٍاثستگی  -ًیبس ثِ تبییس-2هَفمیت -ووبلگزایی-1ػبهل:  2( وِ ثز رٍی ثیوبراى هجتال ثِ افسززگی اسبسی ثب DAS-40ًبوبراهس )

-1ػبهال:   4سابل هجاتال ثاِ اذاتالل افساززگی واِ        18تاب   7( ثز رٍی وَزوبى 2012ٍ ّن زر پژٍّص ًیىجرت ٍ ّوىبراى )

 ٍاثستگی ثسست آهس. -هْز طلجی-4ز ًگزش ثِ ذَز ٍ ػولىز-3تبییسذَاّی -ووبل طلجی-2هَفمیت -ارسضیبثی

 

 ايلکیه ي آزمًن کريیت بارتلت-مایر-. مقذار کایسر1جذيل

 اًساسُ گیزی وفبیت ًوًَِ گیزی تَسط

 اٍلىیي-هبیز-رٍش وبیشر

 ثبرتلت هزثغ وبیآسهَى وزٍیت 

0.853 

3268.076 

 351 زرخِ آسازی

 000 سطح هؼٌبزاری

 

 مقادیر يیصٌ ي بارَای عاملی ايلیٍ استخراج ضذٌ ي چرخص یافتٍ با ريش عامل یابی محًر اصلی.2جذيل

 هَلفِ

 هدوَع ثبرّبی اٍلیِ چزذص یبفتِ هدوَع ثبرّبی اٍلیِ استرزاج ضسُ همبزیز ٍیژُ اٍلیِ

 ول
زرصس اس 

 ٍاریبًس

زرصس 

 تدوؼی
 ول

زرصس اس 

 ٍاریبًس

زرصس 

 تدوؼی
 ول

زرصس اس 

 ٍاریبًس

زرصس 

 تدوؼی

1 5.825 21.573 21.573 5.825 21.573 21.573 3.437 12.730 12.730 

2 2.368 8.769 30.342 2.368 8.769 30.342 2.146 7.946 20.677 

3 1.581 5.854 36.196 1.581 5.854 36.196 2.072 7.673 28.349 

4 1.379 5.107 41.303 1.379 5.107 41.303 2.024 7.497 35.846 

5 1.194 4.422 45.725 1.194 4.422 45.725 1.847 6.842 42.688 

6 1.158 4.289 50.014 1.158 4.289 50.014 1.621 6.003 48.691 

7 1.113 4.123 54.137 1.113 4.123 54.137 1.470 5.446 54.137 

 

 سؤاالت مربًطٍ آن عامل یاز عامل َا بر ري کیَر  یعامل یبارَا. 3جذيل

 سًاالت
 عًامل

 7عامل 6عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1عامل 
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اگز هي ثرَثی زیگزاى زر وبرّب هَفك ًطَم ثِ ایي -9

 هؼٌی است وِ اًسبى حمیزی ّستن.

796.       

اگز هي زر وبری هَفك ًطَم ثسیي هؼٌی است وِ -10

 اًسبًی ضىست ذَرزُ ّستن.

752.       

       .653 اگز فززی اس زیگزاى ووه ثرَاّس ًطبًِ ضؼف اٍست.-8

اگز وسی ثب ػمیسُ هي هَافك ًجبضس ایي وبر اٍ احتوبال -13

 ثساى هؼٌی است وِ هزا زٍست ًسارًس.

644.       

اگز زر لسوتی اس وبرم ضىست ثرَرم ثِ ّوبى ثسی -14

 ضىست ذَرزُ ثبضن.است وِ وبهال 

607.       

اگز هي اس وسی سَال وٌن ایي اهز ثبػث هی ضَز وِ -26

 حمیز ٍ ثی ارسش ثِ ًظز ثیبین.

485. 396.      

ثْتز آًست وِ ضوب اس هٌبفغ ذَز صزف ًظز وٌیس تب -33

 زیگزاى اس ضوب ذَضطبى ثیبیس.

 697.      

ثِ ذَضجرتی هي ثیطتز ثِ زیگزاى ثستگی زارز تب -34

 ذَزم.

 641.      

اگز آزم اس هطىالت فزار وٌس هطىالت ًیش هؼوَال اس اٍ -36

 هی گزیشًس.

 593.      

ضوب ًوی اگز زیگزاى ضوب را زٍست ًساضتِ ثبضٌس -32

 تَاًیس ذَضجرت ثبضیس.

 476.      

افزازی وِ ًظزات ٍ ػمبیس ذَثی زارًس ثب ارسش تز اس -22

 وسبًی ّستٌس وِ ًسارًس.

  755.     

اگز هي ثبالتزیي هؼیبرّبی وبرٍ هَفمیت را ثزای ذَزم -20

 زرًظز ًگیزم احتوبل زارز ثؼٌَاى فزز زرخِ زٍهی زرآین.

  690.     

ثزای آًىِ هي فزز ارسضوٌسی ثبضن ثبیس حسالل اس یه -21

 لحبظ ضرص ٍالؼب ثزخستِ ای ثبضن.

  678. 380.    

  .351   .490   ًبراحت ضَم.اگز هي اضتجبّی وٌن ثبیس -23

ًظز ضرصی هي ًسجت ثِ ذَزم ذیلی هْوتز اس ًظز -24

 زیگزاى زرثبرُ هي است.

  428.    387. 

طزس فىز ٍ ًظز افزاز زیگز زرثبرُ هي ثسیبر اّویت -38

 زارز.

   720.    

زٍر هبًسى اس افزاز زیگز ذَاُ ًبذَاُ هَخت غوگیٌی ٍ -39

 ثسثرتی هی ضَز.

   607.    

ارسش هي ثؼٌَاى یه فزز تب حس سیبزی ثستگی ثِ آى -19

 زارز وِ زیگزاى زرثبرُ هي چگًَِ فىز هی وٌٌس.

   573.    

اگز وسی را ًساضتِ ثبضیىِ ثِ اٍ تىیِ وٌی حتوب ًوی -28

 تَاى ضبز ٍ ذَضحبل ثبضی.

    669.   

ثسیبر ٍحطتٌبن است وِ آزم هَرز تبییس وسبًی وِ -27

 ّستٌس لزار ًگیزز.ثزایص هْن 

    662.   

اگز وسی وِ هي زٍستص زارز هزا زٍست ًساضتِ -16

 ثبضس زیگز ثِ ّیچ زرزی ًویرَرم.

355.    449.   

هي ًوی تَاًن ثِ زیگزاى اػتوبز وٌن چَى هوىي -31

 است آًْب زر حك هي ثی رحوی وٌٌس.

349.    374.   
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اگز هي هزتىت یه اضتجبُ ضَم احتوبال هززم ارسش -3

 ثزاین لبئل ذَاٌّس ضس.ووتزی 

     800.  

اگز هي ّویطِ هَفك ًجبضن هززم ثِ هي احتزام -4

 ًرَاٌّس گذاضت.

     706.  

آزم ًوی تَاًس ذَضجرت ثبضس هگز ایٌىِ ذَش -1

 لیبفِ،ثبَّش،ثزٍتوٌس ٍ ذالق ثبضس.

     393.  

تَاًس ثسٍى زاضتي استؼساز ذبصی ّن هَرز آزم هی -6

 احتزام زیگزاى لزار گیزز.

      667. 

هي حتی اگز ذیلی اس چیشّبی ذَة سًسگی را اس -37

 زست ثسّن ثبس ّن هی تَاًن ضبز ٍ ذَضحبل ثبضن.

      651. 

 

 ( چگًَِ است؟DAS-40ّوسبًی زرًٍی همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس)-2

هی ثبضس ٍ اػتجبر سیز  839/0زرًٍی زر هزحلِ همسهبتی اس رٍش آلفبی وزًٍجبخ استفبزُ ضس وِ ثزاثز ثزای هحبسجِ ّوسبًی 

ارسضوٌسی ذَز اس ًگبُ  ،(α;809/0ّبی ایي پزسطٌبهِ ثِ تزتیت، ووبلگزایی زر سهیٌِ ًگبُ زیگزاى )_همیبس

ٍاثستگی (، α;631/0) ثِ ًظز زیگزاىٍاثستگی (، α;665/0)ووبلگزایی زر سهیٌِ هؼیبرّبی ضرصی(، α;700/0)زیگزاى

ثسست ( α;336/0)ٍ ػسم ووبل گزایی ( α;528/0)ش ثزای ػبلی ثَزى زر ًگبُ زیگزاى الت(، α;607/0)افزاطی ثِ زیگزاى 

  .آهس

 (DAS-40. َمساوی دريوی کل مقیاض وگرش َای واکارامذ)3جذيل

 تؼساز سَاالت همسار آلفبی وزًٍجبخ

0.839 40 

 
( وِ هب زر ایزاى ثسیي صَرت هحبسجِ وززین ثبالتز اس DAS-40ّوسبًی زرًٍی همیبس ًگزش ًبوبراهس ٍیسوي ٍ ثه)ثٌبثزایي 

( ٍ ًیش ثبالتز اس 2019) 21تَپبلبًل ٍ ، ضی، آلي، سبرىْبمیچبى، ثز ،بیوب( تَسط DAS-9همیبس )  α;81/0ّوسبًی زرًٍی 

 α ; 744/0ّوسبًی زرًٍی ( ٍ ّوچٌیي  ثبالتز اس2016) 22ٍ اٍسزل( تَسط ثبتوبس DAS-40همیبس ) α;83/0ّوسبًی زرًٍی 

 ( هی ثبضس.1391( تَسط ًیىجرت ٍ ّوىبراى )DAS-Cهمیبس )

 عامل بذست آمذٌ 7. َمساوی دريوی 4جذيل

 تؼساز سَاالت آلفبی وزًٍجبخ ػبهل

1 0.809 6 

2 0.70 5 

3 0.665 4 

4 0.631 4 

5 0.607 4 

6 0.528 4 

7 0.336 3 
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ذززُ ٍ   27( ٍ ذززُ همیبس ّبی آى ٍ ووبل گزایی ّیلDAS-40) 26آیب ثیي همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس ٍیسوي ٍ ثه -3

 همیبس ّبیص راثطِ ٍخَز زارز؟ 

اس ووبلگزایی ّیل ّبی همیبس ذززُ ٍ  (DAS-40ٍیسوي ٍ ثه) ًگزش ًبوبراهس ّبی همیبسذززُ ثزای ثزرسی راثطِ ثیي 

ٍ هؤلفِ حسبسیت ثیي فززی  وِ ًطبى زاز ثیي هؤلفِ ووبلگزایی زر سهیٌِ ًگبُ زیگزاى ضزیت ّوجستگی پیزسَى استفبزُ ضس

 r=-0/353)ثیي هؤلفِ ارسضوٌسی اس ًگبُ زیگزاى ٍ حسبسیت ثیي فززی زر سطح  (.r=-0/425 ,P<0/01ٍخَز زارز) راثطِ

,P<0/01)ووبل گزایی زر سهیٌِ هؼیبرّبی ضرصی ٍ حسبسیت ثیي فززی زر سطحراثطِ هؼٌبزار ٍخَز زارز. ثیي هؤلف ِ (r=-

0/278 ,P<0/01)  راثطِ هؼٌبزاری ٍخَز زارز. ثیي هؤلفِ ٍاثستگی ثِ ًظز زیگزاى ٍ حسبسیت ثیي فززی زر سطح

ت ثیي فززی زر راثطِ هؼٌبزار ٍخَز زارز. ثیي هؤلفِ ٍاثستگی افزاطی ثِ زیگزاى ٍ حسبسی( r=-0/349 ,P<0/01)اطویٌبى

ش ثزای ػبلی ثَزى زر ًگبُ زیگزاى ٍ الثیي ذززُ همیبس ت .راثطِ هؼٌبزاری ٍخَز زارز(r=-0/463 ,P<0/01)سطح اطویٌبى

ٍ راثطِ ثیي ذززُ همیبس ػسم ووبل گزایی ٍ ( r=-0/348 ,P<0/01)حسبسیت ثیي فززی راثطِ هؼٌبزار ٍخَز زارز

 (هؼٌبزار هی ثبضس. r=-0/228 ,P<0/01زر سطح اطویٌبى)حسبسیت ثیي فززی 

زارای ویفیت رٍاًسٌدی هطلَثی خْت   (DAS-40ثٌبثزایي یبفتِ ّبی هطبلؼِ حبضز ًطبى هی زّس همیبس ًگزش ًبوبراهس )

ػبهلی را هٌبست زاًستِ  7ثزرسی ًگزش ّبی ًبوبراهس زر ًوًَِ ّبی ایزاًی هی ثبضس. تحلیل ػَاهل ایي همیبس ًیش، سبذتبر 

 است.

 ضریب َمبستگی بیه خردٌ مقیاض َای وگرش واکارامذ يیسمه ي بک ي خردٌ مقیاض َای کمالگرایی َیل .5جذيل

حسبسیت ثیي  

 فززی

تالس ثزای 

 ػبلی ثَزى

ًظن ٍ 

 سبسهبًسّی

ازران فطبر اس 

 طزف ٍالسیي
 ّسفوٌسی 

استبًسارزّبی ثبال 

 ثزای زیگزاى

ووبلگزایی 

زر سهیٌِ 

 ًگبُ زیگزاى

ضزیت 

ّوجستگی 

 پیزسَى

 

 سطح هؼٌبزاری

)**(0.452- 0.063- 0.063-  0.063-  0.063-  0.063-  

0 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

ارسضوٌسی 

ذَز اس ًگبُ 

 زیگزاى 

ضزیت 

ّوجستگی 

 پیزسَى

 

 سطح هؼٌبزاری

)**(0.353- 0.025- 0.025-  0.025-  0.025-  0.025-  

0 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 

ووبلگزایی 

سهیٌِ زر 

هؼیبرّبی 

 ضرصی

ضزیت 

ّوجستگی 

 پیزسَى

 

 سطح هؼٌبزاری

)**(0.278- )**(0.302- )**(0.302- )**(0.302- )**(0.302- )**(0.302- 

0 0 0 0 0 0 

ٍاثستگی ثِ 

 ًظز زیگزاى

ضزیت 

ّوجستگی 

 پیزسَى

 

 سطح هؼٌبزاری

)**(0.349- )**(0.161- )**(0.161- )**(0.161- )**(0.161- )**(0.161- 

0 0 0 0 0 0 

ٍاثستگی 

افزاطی ثِ 

ضزیت 

ّوجستگی 
)**(0.463- )**(0.120- )**(0.120- )**(0.120- )**(0.120- )**(0.120- 
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 پیزسَى زیگزاى

 

 سطح هؼٌبزاری

0 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

تالش ثزای 

ػبلی ثَزى اس 

 ًگبُ زیگزاى

ضزیت 

ّوجستگی 

 پیزسَى

 

 سطح هؼٌبزاری

)**(0.348- )**(0.192- )**(0.192-  )**(0.192-  )**(0.192-  )**(0.192-  

0 0 0 0 0 0 

ػسم 

 ووبلگزایی

ضزیت 

ّوجستگی 

 پیزسَى

 

 سطح هؼٌبزاری

)**(0.228- 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

0 0.639 0.639 0.639 0.639 0.639 

 

 مىابع

( زر ثیوبراى هجتال یِ DAS-26ّبی رٍاًسٌدی همیبس ًگزش ّبی ًبوبراهس )(. ٍیژگی 1391ا. هَسَی، س ؽ. ) اثزاّیوی،

 .20-28، 21، زٍرُ 5. ضوبرُ هدلِ ػلوی زاًطگبُ ػلَم پشضىی ایالماذتالالت ذلمی. 

-DAS(. ٍیژگی ّبی رٍاًسٌدی ًگزش ّبی ًبوبراهس وَزوبى )1391ًیىجرت، ى. اثزاّیوی، ا. ذیزآثبزی، ؽ ر. آرهبى، س. )

Cي ػَاهل هزثَط ثِ افسززگی وَزوبى. زاًطگبُ ػلَم پشضىی اصفْبى. (: تجیی 
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