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وقد بني العلماء أن اليأس من العوامل اليت تـؤدي إىل حتطـيم االتـزان النفـسي لـدى      . يعترب اليأس من املتغريات النفسية املميزة للشخصيات العاجزة والسلبية واملضطربة   

وعـدم الرغبـة يف بلـوغ معـايري     . دم الرغبـة يف التفـوق وإمتـام املهـام الـصعبة       أن الشعور باليأس هو حالة من ع       M.Seligman 1980ويرى مارتن سيلجمان    . الشخص
ويرتبط الشعور باليأس بالقلق واالكتئاب والعجز عن التوافـق ومـا ينـتج عنـه مـن مـشاعر       . ) 216 ـ  215:  فاروق عثمان (. التفوق على اآلخرين، وا�عدام روح املنافسة
 . حتمل الضغوطالعجز عن التحكم يف البيئة واخنفاض درجة

فاألشخـاص . لـوتتضمن االتجاه السلبي نحو الذات والحاضر والمستقب
اليائسون يعتقدون أن ال شيء يمكن أن يتحول ليكون في صالحهم، 
ويعجزون عن النجاح في أي عمل يقومون به، ويعجزون عن تحقيق 

 .)18:  السيد عبد الرحمن(. أهدافهم

رتبط على الدوام بفشل الفرد فاليأس حال من أحوال اإلنسان، ي
واستسالمه لهذا الفشل، وتنتج عنه حالة مزاجية كئيبة، ومن هذه الزاوية 
يرتبط اليأس باالضطراب النفسي، وبذلك يكون اليأس اتجاها سلبيا نحو 

 . الحياة على الدوام

ويعرف اليأس كذلك بأنه اإلحساس بأن حالة الفرد الحالية الجسمية 
وطبقا لإلحصاءات التي أوردها . عية ليست على ما يراموالعقلية واالجتما

من المرضى االكتئابيين، يعتقدون أنهم لن  % 75بعض المؤلفين أن حوالي 
يشفوا أبدا، وتكون مشاعر اليأس قوية بصفة خاصة عند األطفال 

كما تحدث هذه المشاعر أيضا في . والمراهقين ويحاول عدد منهم االنتحار
نخفاض الروح المعنوية وفي الحاالت المبتلية باألسى حاالت االغتراب وا

واليأس هو فقدان . )1566: جابر عبد الحميد، عالء الدين كفافي(والحزن 
األمل واإلحساس بالعجز واليأس وعدم المساندة وفقدان التعاطف من 

 .اآلخرين

والمستقرئ لهذه التعريفات، يستطيع أن يخلص إلى أن اليأس يمثل 
 .ة تتسم باالتجاه السلبي نحو الحياة وفقدان األمل في المستقبلحالة انفعالي

حالة " ويقصد به Despaireويرتبط بمفهوم اليأس مفهوم القنوط 
انفعالية غير سارة أو شديدة اإليالم تقترن بالتخلي عن أمل نجاح الفرد في 

 ".بلوغ غاية أو رغبة 

ن الحياة والتوقعات ويشير الشعور باليأس إلى عدم الرضى الكامل للفرد ع
فتتميز حالة الفرد النفسية بقوة مشاعر التشاؤم . السلبية المعممة على المستقبل

الشامل والقنوط والشعور بالوحدة والمزاج الكئيب، ومشاعر عدم جدوى 
 .  الحياة، وكذلك عدم القدرة على إحداث تغيير له أثر جيد

 نظريـــة آرون بيــك فــي اليــــأس

ذو االتجاه  A. Beckبيب النفسي األمريكي آرون بيك يعتبر الط
المعرفي، اليأس حالة وجدانية تبعث على الكآبة والشعور بالعجز والفشل، 
وتتسم بتوقعات الفرد السلبية نحو الحياة والمستقبل وخيبة األمل أو 

 .التعاسة، وتعميم الفشل في كل محاولة

 تعريــف اليـــأس 
 أو Hopelessness ،Despaireقدان األمل تعددت تعريفات اليأس وف 
 Hopeولكي نحدد مفهوم اليأس نعرف أوال نقيضه وهو األمل . التعاسة

يقصد باألمل على أنه عاطفة تتكون من اتجاهات تغلب : على النحو التالي
عليها الرغبة في الحصول على شيء، أو الوصول إلى هدف معين، مع 

ا يجعل الفرد يشعر بالرضى االعتقاد بأن الهدف سوف يتحقق، مم
واالرتياح، ويظل اعتقاد الفرد في قدرته على تحقيق الهدف مستمرا، رغم 

عماد (وجود العوائق والمشكالت التي يمكن أن تحول دون تحقيق الهدف 
 )633 ـ 632: مخيمر 

 ويقال ـ يائس ـوالوصف ِمن يْأس . واليأس هو انقطاع األمل والرجاء
ويصف القرآن الكريم اإلنسان اليائس في .  فهو يؤوسأن من كَثُر يأسه

وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونآ بجانبه، وإذا مسه الشر : " قوله تعالى
 .  83: اإلسراء". كان يؤوسا 

شعور الفرد بإمكان الحصول : " ويعرف الباحث الحالي األمل بأنه
عترض ذلك، على ما يريد، والوصول إلى الهدف، رغم الصعوبات التي ت

 ".مما يجعله يستمر في هذا االتجاه اعتقادا وعمال 

فاليأس إذن عاطفة تتكون من اتجاهات تغلب عليها عدم الرغبة في 
الحصول على شيء، أو الوصول إلى هدف معين، مع االعتقاد بأن الهدف 
لن يتحقق، مما يجعل الفرد يشعر بالعجز والتوتر، ويظل اعتقاده في عدم 

حقيق الهدف مستمرا، مما يدركه من العوائق التي يمكن أن قدرته على ت
 .تحول دون تحقيق الهدف

شعور الفرد بعدم إمكان الحصول : " ويعرف الباحث الحالي اليأس بأنه
على ما يريد، وصعوبة الوصول إلى الهدف، بسبب ما يدركه من عوائق 

ه يستسلم وصعوبات تحول دون ذلك، ويستمر لديه االعتقاد بذلك، مما يجعل
 .   إلى العجز وفقدان الدافعية إلى العمل

   فاليأس عاطفة غير سارة ترتبط بتخلي الفرد عن األمل بالنسبة لبذل 
 .  الجهد بنجاح في سبيل الوصول إلى هدف أو إشباع رغبة

حالة نفسية تتمثل :  بأنه)1996(كورسيني وآخر اليأس . ج. ويعرف ر
: في(ت والمستقبل، وفقدان الدافعية، والتشاؤم في التوقعات السلبية تجاه الذا

 .)266: سيد عبد العظيم

 واليأس حالة نفسية ترتبط بأنواع مختلفة من االضطرابـات النفسيـة،       
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  عالقـــة اليـــأس باالآتئـــاب واالنتحــــار

ن االكتئاب واليأس تناول العديد من الدراسات األعراض المشتركة بي
وأكد معظمها على أن االكتئاب هو المكون األساسي . وعالقتها باالنتحار

والعرض الجوهري في اليأس، وأن اليأس هو المكون األساسي والعرض 
، سبانجلر 1992، 1990عبد الفتاح دويدار (الجوهري في االكتئاب كذلك 

يوبتا وآخرون ففي دراسة أجراها ج. )Spangler & al 1993وآخرون 
1991 Gupta & al استخدم فيها التقدير المعياري المقنن لألعراض 

  The Standardized Assessment of Depressive Disordersاالكتئابية
SADD )  ( أوضحت النتائج 1983 والذي أعدته منظمة الصحة العالمية ،

 الحزن،: وجود عشرة أعراض هي األكثر تكرارا في االكتئاب وهي 
القلق، الشعور باليأس، الكدر، نقص الحيوية والنشاط، فقدان االهتمام، 
القابلية لالستثارة، فقدان الشهية، ضعف القدرة على التركيز، تراجع شبكة 

وباإلضافة إلى ذلك فقد ارتبطت األفكار والميول . العالقات االجتماعية
. بينت دراسة مو. )474: هشام عبد اهللا: في(. االنتحارية بالشعور باليأس

 وجود ارتباط الشعور باليأس بكل M. B. Gurtman 1981جورتمان . ب
ودراسـة ابرامسـون وآخرون . من االكتئاب ونقص الدافعية لإلنجاز

1978 Abramson & al) ودراسة ت. أن اليأس وتوقعاته يسببه االكتئاب .
قد  أن اليأس من األعراض المميزة لالكتئاب، ويفT. Cox 1978كوكس 

المريض األمل، ويشعر باليأس نتيجة افتقاره إلى مهمات التأقلم مع 
 .)75 ـ 71: مايسة النيال:  في(الضغوط واالنعصاب 

. ويتخذ اليأس كمعيار تنبؤي لإلقدام على االنتحار أو التفكير فيه أو محاولته
ة  بعد قياسهم للمظاهر الوجدانية والدافعي1975وهو ما أكده آرون بيك وزمالؤه 

وبينت . )28: عبد الفتاح دويدار(والمعرفية للتوقعات السلبية لدى الراشدين 
 التي J. Dyer & N. Kreitman 1984كريتمان . ديير، ن. دراسة كل من ج

هدفت إلى فحص العالقة بين الرغبة في االنتحار والشعور باليأس على 
لذين تم  سنة، وا34 ـ 15 فردا ذكورا وإناثا تراوحت أعمارهم بين 120

وطبق . تحويلهم إلى المستشفى بسبب محاولتهم االنتحار بتناول السموم
فظهرت النتائج تبين وجود ارتباط . الباحثان مقياسا بيك لالكتئاب واليأس

. موجب ودال إحصائيا بين اليأس وكل من االنتحار والرغبة في االنتحار
ائيا، فإن االرتباط كما تبين من النتائج أنه عند تثبيت عامل االكتئاب إحص

وعند تثبيت . بين اليأس والرغبة في االنتحار تبقى موجبة ودالة إحصائيا
عامل اليأس تنخفض العالقة بين االكتئاب واالنتحار وتصبح غير دالة 

سيلبرت .  وبينت كذلك دراسة كل من ك)53: حسين فايد: في(. إحصائيا
1991 K. L. Silbert & alديك . ثانوي ودراسة م على تالميذ التعليم ال
1991 M. Dyckديكسـون وآخرون .  على طالب الجامعة ودراسة أ
1992 A. Dixon & alيانغ وآخر .  على طالب علم النفس ودراسة ب
1994 B. Yang & alتبين من نتائج هذه الدراسات .  على طالب الجامعة

ام هش: في(. وجود عالقة بين كل من االكتئاب واليأس وتصور االنتحار
كازديـن وآخـرون . ودراسـة أ. )54: ، حسيـن فايد482: عبد اهللا

1986  A. Kazdin & al  إلى أن الشعور باليأس من العوامل األساسية
المنبئة باالكتئاب، وتقدير الذات المنخفض، والسلوك االجتماعي المنخفض، 

 .)297: سيد عبد العظيم: في(والنظرة السلبية للذات والعالم 

 راســـةهدف الد 

تهدف هذه الدراسة إلى تصميم استبيان يقيس الشعور باليأس لدى 
الراشدين من طالب الجامعة ومن أكبر منهم في العمر لتوفير أداة قياس 

 .موضوعية لهذا المتغير مقننة على البيئة الجزائرية

 أهميـــة الدراســــة 
 السابقة،  هذه الدراسة أهميتها من هدفها المعلن عنه في الفقرةتكتسي

ووضع نظرية سيكولوجية لتفسير كل من االكتئاب واليأس، أطلق  
 The triad of Depression andعليها نظرية الثالوث المعرفي لالكتئاب 

Holplessness Cognitive وفقا للنظرة السلبية للذات والعالم والمستقبل 
 . )478: هشام عبد اهللا(

ية تشاؤمية نحو ثالثة مجاالت فاليائس مثل المكتئب ينظر نظرة سلب
فهو يصف ذاته بالعجز والنقص والكسل . الذات والعالم والمستقبل: هي

 وينظر إلى عالمه وحاضره نظرة سلبية تشاؤمية وال .والتحقير والكراهية
هدف له وال معنى لحياته وال شيء يثير اهتمامه، فاقد لألمل وأن العالم 

ق على أنه غامض وال أمل فيه وينظر إلى مستقبله بخوف وقل. ظالم
وسوف يكون سيئا مثل حاضره ويتوقع فيه الفشل الذي يعممه من حاضره 

 .) 29 ـ 28: دويدارعبد الفتاح (

وبين الكثير من الدراسات أن مرتفعي الشعور باليأس يتسمون مثل 
مرتفعي االكتئاب بالتقييم السلبي للذات والنظرة السلبية للعالم والمستقبل، 

 الفشل في كل محاولة، وتعميم الفشل، والتشويه المعرفي، وفقدان وتوقع
ومن هذه الدراسات دراسة دولي وآخـرون . األمل والقابلية لالستثارة

1986 Dooley & al 1989، نيلسـون Nelson ليفينـدال وهوسـب ،
1990 Levindal & Hosp السيد عبد الرحمن 1990، عبد الفتاح دويدار ،
 .)474: هشام عبد اهللا : في (. )Keel & al 1993ون ، كيل وآخر1991

 أن الذين يشعرون P. S. Fry 1984فري . س. وبينت دراسة ب
دودس . ودراسـة أ. باليأس يعانون عادة من غموض في المستقبـل

1993 A. Dodds أن الذين يشعرون باليأس، يكونون قد تعرضوا لخبرات 
سيد عبد : في(. وض مستقبلهمفاشلة فيما يتعلق بحاضرهم وشعورهم بغم

 .)296 ـ 295: العظيم 

ويتضمن اتخاذ الفرد التجاهات سلبية نحو حاضره ومستقبله بشكل 
يفقده األمل والرجاء، ويقعده عن بذل الجهد الالزم لتحقيق أهدافه الحالية 

 :وينقسم اليأس إلى ثالثة أبعاد هي. وطموحاته المستقبلية

تكوين الفرد :  نحو الذات، ويعرف بأنهاالتجاه السلبي: البعد األول
التجاهات سلبية نحو ذاته فيصفها بالعجز والنقص والكسل والتحقير 

 .والكراهية

إحساس الفرد : االتجاه السلبي نحو الحاضر، ويعرف بأنه: البعد الثاني
باتجاهات سلبية نحو حاضره متمثلة في سوء الحظ والعجز عن تحويل 

لمستمر، وعدم القدرة على تحقيق األهداف التي األمور لصالحه، والفشل ا
 . يسعى لتحقيقها

اتخاذ الفرد : االتجاه السلبي نحو المستقبل، ويعرف بأنه: البعد الثالث
التجاهات تتصف بالخوف من المستقبل، والتشاؤم من سوء األحوال، أو 

 .عدم السعادة في مستقبل حياته

 : المجاالت الثالثة سمات اليائسين في )1( ويبين الجدول رقم 
 

االتجاه السلبي نحو 
 الذات

االتجاه السلبـي نحـو 
 الحاضر

االتجاه السلبي نحو 
 المستقبل

 .الشعور بالعجز. 1
 .الكسل. 2
 .آره الذات. 3
 تحقير الذات. 4
 .نقص الدافعية. 5
 .فقدان السيطرة. 6
 .االنسحاب. 7
 .الشعور باليأس. 8
نقص المهارات . 9

 .االجتماعية

لنظرة السلبية إلى ا. 1
 .الحياة

.الشعور بأن العالم ظالم. 2
العالقات مع اآلخرين . 3

 .سيئة
 .ال هدف في الحياة. 4
 .التشاؤم. 5
 .فقدان االهتمام. 6
 .فقدان معنى الحياة. 7
 .فقدان األمل. 8
 .الشعور بالفراغ. 9

 .المستقبل الغامض. 1
القلق على . 2

 .المستقبل
فقدان األمل في . 3

 .تقبلالمس
 .التوقع السلبي. 4
.الخوف من المستقبل. 5
 .تعميم الفشل. 6
المستقبل سيكون . 7

 . آالحاضر
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 طالبا وطالبة من قسم علم النفس 53م عرض البنود األربعين على ت .3
ـوقسم الري وقسمي أصول الدين والدعوة واإلعالم بجامعة الحاج لخضر

جل التعرف على مدى وضوح التعليمات والبنود من الناحية باتنة، من أ
اللغوية، فقام وفقا لذلك بأخذ مالحظات الطلبة بعين االعتبار وقام بالتعديل 

 .في التعليمات وفي بعض البنود التي أبدوا عدم فهمهم لمضمونها

 أستاذا متخصصين في علم النفس من 13ثم عرض البنود على  .4
رفقة بقائمة المراجع وبالجدول المتضمن سمات الجامعات الجزائرية، م

اليائسين في األبعاد الثالثة، من أجل إبداء مالحظاتهم حول البنود من 
حيث قدرتها على قياس اليأس وتعديل ما يمكن تعديله أو حذفه، 

 بنود من البعد األول االتجاه 05 بنود؛ 10فأسفرت العملية عن حذف 
البعد الثاني االتجاه السلبي نحو  بنود من 04السلبي نحو الذات، 

الحاضر، وبند واحد من البعد الثالث االتجاه السلبي نحو المستقبل، إما 
. ألنها ال تقيس اليأس أو ألنها مكررة في المعنى مع بنود أخرى

 . بندا30فأصبح االستبيان يتكون من 

  موزعة على األبعاد )3 (والبنود التي تم حذفها يبينها الجدول رقم 
 :الثالثة كما يلي

 االتجـــاه السلبــي نحـــو الـــذات: البعــد األول
 .أشعر بأني سيء الحظ. 4
 أشعر بأن ال قيمة لي في الحياة. 9

 .يسيطر علّي اليأس. 14

 .أشعر بالقنوط. 15
 أشعر بالعجز عن فعل أشياء جميلة .16

 .لنفسي

 ـراالتجـــاه السلبـــي نحــو الحاضـ: البعد الثاني
 .فقدت األمل في آل شيء. 3
 .الهدف من حياتي ليس واضحا. 7

 .فقدت االهتمام بالحياة. 10
 .اليأس نصيبي في الحياة. 11

 االتجــاه السلبــي نحــو المستقبـــل: البعد الثالــث
 .يبدو مستقبلي مظلما. 8

 عينــــة التقنيــــن 

 من 513 الذكور،  من447 فردا؛ منهم 960تكونت عينة التقنين من 
. وتتكون كل عينة من الجنسين من عينتين فرعيتين أخريين وفقا للعمر. اإلناث

 من 244 فردا منهم 517بلغ عدد أفرادها : العينـة األولــى -1
بلغ متوسط .  سنة25 ـ 18تراوحت أعمارهم بين .  من اإلناث273الذكور، 

 متوسط عمر أما. 1.56 وانحراف معياري قدره 21.32أعمار الذكور 
وتم جمع أفرادها من . 1.14  وانحراف معياري قدره20.12اإلناث فبلغ 

جامعات الحاج لخضر باتنة وجامعة باجي مختار عنابة وجامعة ورقلة 
 . ومن التعليم الثانوي والتكوين المهني وإداريون ومهنيون

 توزيع أفراد العينة على الجنس والتخصص  )4 (ويبين الجدول رقم 
 .ي والمهنيالدراس
 

                                  الجنس
المجموعاإلناثالذآور مجتمعات العينات

 59 34 25 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 63 35 28 آلية الحقوق والعلوم السياسية

 70 38 32 ييرآلية االقتصاد وعلوم التس
 66 35 31 آلية العلوم

 60 33 27 آلية الهندسة
 54 28 26 آلية الطب

طالب جامعات 
الحاج لخضر  

 باتنة،
وباجي مختار 

 عنابة،
 52 24 28 آلية الشريعة وورقلة

 43 23 20 تالميذ التعليم الثانوي
 32 18 14 تالميذ التكوين المهني

التعليم الثانوي 
والمهني 
 16 05 11 إداريون ومهنيون وإداريون

 515 273 242 المجموع 

كما تبدو أهميتها من الحاجة الملحة إلى تصميم استبيانات لقياس  
فالباحثون في علم النفس . الخصائص النفسية وتقنينها على البيئة الجزائرية

في الجزائر يجدون صعوبات في هذا المجال، بسبب ندرة هذا النوع من 
ي االستبيانات، مما جعلهم يلجؤون إلى استخدام استبيانات تم تقنينها ف

األصل على مجتمعات أخرى، مما يتطلب إعادة تقنينها من جديد، وهذا ال 
يقوم به كل الباحثين، أو يقومون به بصورة تفتقر إلى توفر الشروط 

وهذا من شأنه أن يجعل نتائج بحوثهم ال تعبر بصدق على . السيكومترية
لذا رأى الباحث الحالي ضرورة تصميم . خصوصيات عينات بحوثهم

 الشعور باليأس لدى الراشدين وتقنينه على عينات من البيئة استبيان
 .الجزائرية خدمة للباحثين والبحث النفسي في وطننا

 وصــف االستبيـــان وخطــــوات إعـــداده 

 تمت صياغتها )عبارة( بندا 30يتكون االستبيان في نسخته النهائية من 
 :التاليةوقد مر إعداده بالخطوات . بأسلوب التقرير الذاتي

 اطلع مصمم االستبيان على عدد من الدراسات التي تناولت اليأس  .1
 كما تم )قائمة المراجع في نهاية الدراسة(وفقا لنظرية آرون بيك 

تناولها في الخلفية النظرية لهذا البحث، والتي تبين منها أن الشعور 
باليأس مثل الشعور باالكتئاب، يتضمن االتجاه السلبي نحو ثالثة 

 : االت أو أبعاد، هيمج

 .  االتجاه السلبي نحو الذات-1
 . االتجاه السلبي نحو الحاضر-2
 .  االتجاه السلبي نحو المستقبل-3

 بندا لقياس الشعور باليأس لدى 40 قام مصمم االستبيان بصياغة  .2
 : )2 (الراشدين موزعة على األبعاد الثالثة السابقة كما يبينها الجدول رقم 

 االتجـــاه السلبــي نحـــو الـــذات: لالبعــد األو
 أشعر بالضعف أمام أي شيء. 1
 .أآره نفسي. 2
 .أشعر بأني ال قيمة لي. 3
 .أشعر بأني سيء الحظ. 4
 .أشعر بالعجز عن فعل أي شيء. 5
 .أشعر بأني لست جديرا بالحياة. 6
 .أشعر باليأس. 7
 .أفكر في إنهاء حياتي. 8
 . الحياةأشعر بأن ال قيمة لي في. 9

أتجنب تكوين عالقات مع  اآلخرين . 10
 .ألني سأفشل

أتجنب عمل أي شيء ألني . 11
 .سأفشل فيه مهما حاولت

ليس لدي أي حماس أو رغبة . 12
 .لفعل أي شيء

أشعر بأني فقدت السيطرة على . 13
 .آل شيء

 .يسيطر علّي اليأس. 14
 .أشعر بالقنوط. 15
أشعر بالعجز عن فعل أشياء . 16
 .لة لنفسيجمي

 االتجـــاه السلبـــي نحــو الحاضــر: البعد الثاني
 .أشعر بأن ال هدف لي في الحياة. 1
أشعر أن حياتي تسير بطريقة . 2

 .سيئة
 .فقدت األمل في آل شيء. 3
 .أفشل في آل شيء أعمله. 4
أشعر بأنه ال يوجد أمل أعيش من . 5

 .أجله
 أشعر بأن حياتي ال معنى لها. 6
 . الهدف من حياتي ليس  واضحا.7

أشعر بأن الظروف من حولي تعمل . 8
 . ضدي

 .أشعر بأن التعاسة تحيط بي. 9
 .فقدت االهتمام بالحياة. 10
 .اليأس نصيبي في الحياة. 11
أشعر بأن هذا العالم غير صالح . 12

 .للحياة
 .أشعر بأن ال شيء يثير  اهتمامي. 13
 .ى لها عالقاتي مع اآلخرين ال  معن.14

 االتجــاه السلبــي نحــو المستقبـــل: البعد الثالــث
 .أشعر أن مستقبلي غامض. 1
 .أتوقع الفشل في المستقبل. 2
 .أشعر بالقلق على مستقبلي. 3
ظروفي السيئة سوف تبقى على . 4

 .حالها
 .فقدت األمل في المستقبل. 5
 أتوقع أن تحدث لي أشياء سيئة . 6

 .في المستقبل
عر أن مستقبلي سوف يكون سيئا أش. 7

 .مثل حاضري
 .يبدو مستقبلي مظلما. 8
 .أشعر بالخوف من المستقبل. 9

خبراتي السيئة جعلتني أفقد األمل  .10
  .في المستقبل
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 .0.01معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ** 

أن معامالت االرتباط بين الدرجات على   )6( يتبين من الجدول رقم 
 مما 0.01البنود والدرجة للكلية الستبيان كلها دالة إحصائيا عند مستوى 

يعني أن االستبيان يتمتع باتساق داخلي معقول مما يدل على أنه يقيس 
متناسقا، وهذا مؤشر واضح على صدق االستبيان، سواء متغيرا واحدا 

 .) سنة25 ـ 18( عند عينة الذكور أو عينة اإلناث من ذوي الفئة العمرية 

 .  وتم كذلك حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الثالثة لليأس

ويمثل .  يبين معامالت االرتباط بين األبعاد الثالثة )7( الجدول رقم 
أما المثلث األسفل . )242= ن (من الجدول عينة الذكور المثلث األعلى 

 .)273= ن (فيمثل عينة اإلناث 

 .0.01معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ** 

 أن معامالت االرتباط  بين األبعاد الثالثة  )7( يتبين من الجدول رقم 
 سواء لدى عينة الذكور أو لدى ،0.01لليأس، دالة إحصائيا عند مستوى 

ير إلى صدق استبيان اليأس للراشدين من خالل عينة اإلناث، مما يش
 .االتساق بين أبعاده الثالثة

 ك بأسلــوب التــالزمــصدق المح -ب 

تبين أثناء عرض الباحث لنتائج الدراسات السابقة وجود ارتباطات  
موجبة بين كل من اليأس واالكتئاب واحتمال حدوث االنتحار أو تصور 

: الصورة الطويلة(مة آرون بيك لالكتئاب فقام الباحث بتطبيق قائ. االنتحار
واستبيان خواء . ) 83 ـ 77: عبد الستار إبراهيم ص:  بندا، من إعداد21

 واستبيان احتمال حدوث االنتحار )356: محمد معوض ص: إعداد(المعنى 
 مع )من إعداد الباحث الحالي، وهو في طور التقنين على نفس هذه العينة(

اشدين، وحسب معامالت االرتباط بطريقة كارل استبيان قياس اليأس للر
فجاءت معامالت االرتباط . بيرسون للدرجات الخام بين المتغيرات الثالثة

ويمثل المثلث األعلى من الجدول عينة .  )8( كما يبينها الجدول رقم 
 .) 273= ن (أما المثلث األسفل فيمثل عينة اإلناث . ) 242= ن (الذكور 

13 0.542** 0.510** 0.517** 
14 0.523** 0.481** 0.623** 
15 0.642** 0.555** 0.611** 
16 0.405** 0.412** 0.544** 
17 0.482** 0.487** 0.456** 
18 0.512** 0.511** 0.429** 
19 0.437** 0.465** 0.452** 
20 0.523** 0.533** 0.410** 
21 0.412** 0.433** 0.510** 
22 0.443** 0.603** 0.481** 
23 0.504** 0.412** 0.555** 
24 0.486** 0.464** 0.482** 
25 0.507** 0.529** 0.437** 
26 0.456** 0.422** 0.523** 
27 0.414** 0.455** 0.412** 
28 0.500** 0.427** 0.443** 
29 0.450** 0.566** 0.516** 
30 0.502** 0.545** 0.458** 

االتجاه السلبي المتغيرات
 نحو الذات

االتجاه السلبي 
 نحو الحاضر

االتجاه السلبي 
نحو المستقبل

 **0.802 **0.831 ـــ االتجاه السلبي نحو الـذات

 **0.762 ـــ **0.851 االتجاه السلبي نحو الحاضر

 ـــ **0.781 **0.835 االتجاه السلبي نحو المستقبل

 من 205 فردا منهم 445بلغ عدد أفرادها : ـةالعينــة الثانيـ -2 
 سنة، بمتوسط 37 ـ 26تراوحت أعمارهم بين .  من اإلناث240الذكور، 

أما . 2.37 وانحراف معياري قدره 31.08حسابي قدره لعينة الذكور 
وتم جمع . 2.11 وانحراف معياري قدره 29.73متوسط عمر اإلناث فبلغ 

ة األولى وطالب الدراسات العليا أفرادها من طالب المرحلة الجامعي
 . بجامعة الحاج لخضر باتنة، ومن اإلداريين والمهنيين بمدينة باتنة

 توزيع أفراد العينة على الجنس والتخصص  )5 (ويبين الجدول رقم 
 .الجامعي والمهنة

 مدة الدراســــة 
جمع المعلومات منها استغرق تطبيق االستبيان على العينات السابقة ل 

 .2005 إلى شهر جوان 2004حول مشاعر اليأس ابتداء من شهر فيفري 

 الشروط السيكومتريـــة لالستبيــــان 

 :تم حساب معامالت الصدق والثبات للعينتين السابقتين كما يلي

I.  سنـــة 25 ـ 18:  الفئــة العمريــة(العينــة األولـــى (  
: بشير معمرية(بثالث طرق تم حساب الصدق : دقـــ الص -1
  )205 ـ 182

الصدق التكوينــي بأسلــوب االتســاق  -أ 
 الداخلـــي

 

                                الجنـــس

المجموعاإلنــاثالذآـور الكليــات والمهــن

 50 27 23 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 55 25 30 آلية الحقوق والعلوم السياسية
 42 22 20 آلية االقتصاد وعلوم التسيير

 39 21 18 آلية العلوم
 30 14 16 آلية الهندسة

طالب المرحلة 
الجامعية األولى
والدراسات العليا

 57 29 28 آلية الشريعة
 28 17 11 داريون اإل

 12 ـ 12 التجار
 07 02 05 المحامون
 22 16 06 الممرضون
 29 18 11 المعلمون

 44 31 13 أساتذة التعليم المتوسط

 
 المهنيون

 
 

 30 18 12 أساتذة التعليم الثانوي والتقني
 445 240 205 المجموع 

العينات     ةـمعامــالت االرتبـاط بين درجـة آل بند والدرجـة الكلي

 عينـة الذآــور البنــود
 242=  ن 

 عينـة اإلنــاث
 273=  ن 

 العينـة الكليـة
 515=  ن 

1 0.563** 0.566** 0.489** 
2 0.462** 0.697** 0.492** 
3 0.580** 0.549** 0.597** 
4 0.563** 0.547** 0.425** 
5 0.489** 0.563** 0.606** 
6 0.492** 0.524** 0.614** 
7 0.597** 0.623** 0.479** 
8 0.425** 0.544** 0.563** 
9 0.606** 0.536** 0.542** 

10 0.614** 0.429** 0.523** 
11 0.479** 0.477** 0.487** 
12 0.563** 0.410** 0.509** 
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 :طرق كذلك تم حساب الثبات بثالث :الثبــات -2

حسـاب معامـل االتسـاق عبـر الزمــن بأسلــوب 
  تطبيـق وإعــادة تطبيــق االستبيــان

 مـن   103 من الـذكور،     117تم تطبيق االستبيان ثم أعيد تطبيقه على        
 يوما وثالثـة    20وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين يتراوح بين        . اإلناث
 : قين كما يليفجاءت معاملي االرتباط بين التطبي. شهور

 . 0.01 دال إحصائيا عند مستوى 0.621:  عينة الذكور ـ1

 . 0.01 دال إحصائيا عند مستوى 0.583:  عينة اإلناث ـ2

 . مما يشير إلى أن االستبيان يتميز بثبات مقبول

/ طريقــة التجزئــة النصفيــة بأسلــوب فـردي 
 زوجــي

عينـة بطريقـة اسـتخراج      قام معد االستبيان بتصحيح إجابات أفـراد ال       
درجتين لكل فرد؛ إحداها على البنود الفردية، والثانية على البنود الزوجيـة،            
فصار لكل فرد درجتان، ثم قام بحساب معامل االرتباط بين الدرجتين لعينـة      

 : فجاء معامال االرتباط كما يلي. 273=  ولعينة اإلناث ن 242= الذكور ن 

فع بعد تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان  وارت0.938:  عينة الذكور ـ     1
 . 0.968 براون إلى ـ

 وارتفع بعد تصحيح الطـول بمعادلـة   0.817:  عينة اإلناث فكان  ـ   2
 . 0.899 براون إلى ـسبيرمان 

 .مما يشير إلى أن االستبيان يتميز بمستوى عال من االتساق بين البنود داخليا

 حســاب معامـــل ألفا لكرونبــــاخ

 .وهو معامل مرتفع. 0.920عامله يساوي جاء م 

II.  سنـــة37 ـ 26:  الفئـــة العمريـــة (العينــة الثانيـــة (   
 :تم حساب الصدق بثالث طرق : الصـــدق -1

 الصــدق التكوينـــي بأسلـــوب االتســـاق الداخلـــي -أ 

 . تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية لالستبيان

يبين معامالت االرتباط لعينة الذكور وعينة اإلناث        ) 11( جدول رقم   ال
 .والعينة الكلية

 
العينـات     ةـمعامالت االرتبـاط بين درجـة آل بند والدرجـة الكلي

 عينـة الذآــور البنــود
 205=  ن 

 عينـة اإلنــاث
 240=  ن 

 العينـة الكليـة
 445=  ن 

1 0.566** 0.407** 0.524** 
2 0.497** 0.481** 0.477** 
3 0.549** 0.555** 0.487** 
4 0.547** 0.487** 0.432** 
5 0.563** 0.487** 0.481** 
6 0.524** 0.511** 0.521** 
7 0.623** 0.465** 0.497** 
8 0.544** 0.433** 0.444** 
9 0.536** 0.420** 0.503** 

10 0.429** 0.503** 0.401** 
11 0.477** 0.521** 0.471** 
12 0.510** 0.464** 0.432** 
13 0.507** 0.529** 0.547** 
14 0.481** 0.522** 0.486** 

 

 .0.01صائيا عند مستوى معامالت االرتباط دالة إح** 

 أن معامالت االرتباط  بين متغيرات اليأس         )8( يتبين من الجدول رقم     
واالكتئاب وخواء المعنى واحتمال حدوث االنتحار، دالة إحـصائيا عنـد           

 سواء لدى عينة الذكور أو لدى عينة اإلناث، مما يشير إلى             ، 0.01مستوى  
في الظهور كال من االكتئـاب      صدق استبيان اليأس للراشدين، ألنه يالزم       

وخواء المعنى واحتمال حدوث االنتحار كما أشـارت نتـائج الدراسـات            
 .السابقة

التمييــزي بأسلــوب المقارنــة  الصدق -ج 
 الطرفيــة

من طرفي التوزيع للدرجات التي حصل عليهـا         % 27حيث تم سحب    
مـن أدنـى    أفراد العينة في استبيان الشعور باليأس للراشدين بعد ترتيبها          

 . درجة إلى أعالها

وبعدها تم استخراج .  فردا من كل طرف65 بالنسبة للذكور كانت  ـ      1
. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينتي الطرفين كل على حدة        

والجدول . لداللة الفروق بين المجموعتين المتطرفتين    " ت  " ثم حِسبت قيم    
  الفروق بين متوسطي العينة الدنيا والعينة      لداللة" ت  "  يبين قيمة     )9( رقم  
 .العليا

 .0.01دالة إحصائيا عند مستوى " ت " قيمة ** 

 )9 ( الفرق بين المتوسطين من الجدول رقم     لداللة  " ت"يتبين من قيمة    
 لداللة الذيلين، ممـا يـشير إلـى أن          0.01أنها دالة إحصائيا عند مستوى      

االستبيان له القدرة على التمييز بين المجموعتين المتطرفتين مما يدل على           
 .صدقه لدى عينة الذكور

كـل   فردا مـن  74 أما بالنسبة لعينة اإلناث فكانت النسبة تساوي  ـ      2
وبعدها تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة        . طرف

لداللة الفـروق   " ت  " ثم حِسبت قيم    . لعينتي الذكور واإلناث كل على حدة     
لداللة " ت  "  يبين قيمة     )10( والجدول رقم   . بين المجموعتين المتطرفتين  

 . متوسطي العينة الدنيا والعينة العلياالفروق بين

 .0.01دالة إحصائيا عند مستوى " ت " قيمة ** 

م   لداللة الفرق بين المتوسطين في الجدول       " ت"يتبين من قيمة       )10( رق
لداللة الذيلين، ممـا يـشير إلـى أن          0.01صائيا عند مستوى    أنها دالة إح  

االستبيان له القدرة على التمييز بين المجموعتين المتطرفتين مما يدل على           
 .صدقه لدى عينة اإلناث

خواء  االآتئاب اليأس المتغيرات
 المعنى

احتمال حدوث 
 االنتحار

 **0.642**0.714 **0.688 ـــ اليــأس

 **0.630**0.523 ـــ **0.755 االآتئــاب

 **0.568 ـــ **0.657 **0.756 خواء المعنــى

 ـــ**0.527 **0.397 **0.674احتمال حدوث االنتحار

65= العينــة الدنيا ن 65= العينـة األعلى ن              العينة
 ع م ع م  المتغير

" قيمة 
 "ت

**20.20 2.25 7.45 10.12 33.63 الشعور باليأس

        العينــة     74= العينة الدنيا ن 74= العينة األعلى ن 
 ع م ع م  المتغيــر

"ت"قيمة 

**19.98 2.45 8.32 11.17 35.06 الشعور باليأس
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 أن معامالت االرتباط  بـين متغيـرات          )13( يتبين من الجدول رقم     

، سواء  0.01 االنتحار، دالة إحصائيا عند مستوى       اليأس واالكتئاب وتصور  
لدى عينة الذكور أو لدى عينة اإلناث، مما يشير إلى صدق استبيان اليأس             
للراشدين، ألنه يالزم في الظهور كال من االكتئـاب واحتمـال حـدوث             

 . االنتحار كما أشارت نتائج الدراسات السابقة

الصــدق التمييــزي بأسلــوب المقارنــة  -ج 
 لطرفيـــةا

من طرفي التوزيع للدرجات التي حصل عليهـا         % 27 حيث تم سحب  
أفراد العينة في استبيان الشعور باليأس للراشدين بعد ترتيبها مـن أدنـى             

 . درجة إلى أعالها

وبعدها تم اسـتخراج  . فردا من كل طرف 55بالنسبة للذكور كانت  ـ  1
تي الذكور واإلنـاث كـل   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعين  

. لداللة الفروق بين المجموعتين المتطرفتين    " ت"ثم حِسبت قيم    . على حدة 
لداللة الفروق بين متوسـطي العينـة       " ت" يبين قيمة     )14( والجدول رقم   

 .الدنيا والعينة العليا

 .0.01دالة إحصائيا عند مستوى " ت " قيمة ** 

  )14( لداللة الفرق بين المتوسطين من الجدول رقم      " ت"يتبين من قيمة    
 لداللة الذيلين، ممـا يـشير إلـى أن          0.01أنها دالة إحصائيا عند مستوى      

 التمييز بين المجموعتين المتطرفتين مما يدل على        االستبيان له القدرة على   
 .صدقه لدى عينة الذكور

 فردا مـن كـل   65أما بالنسبة لعينة اإلناث فكانت النسبة تساوي  ـ        2
. وبعدها تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      . طرف

 والجدول  .لداللة الفروق بين المجموعتين المتطرفتين    " ت  " ثم حِسبت قيم    
لداللة الفروق بين متوسـطي العينـة الـدنيا         " ت  "  يبين قيمة     )15( رقم  

 .والعينة العليا

 .0.01ا عند مستوى دالة إحصائي" ت " قيمة ** 

  )15( لداللة الفرق بين المتوسطين في الجدول رقم      " ت"يتبين من قيمة    
 لداللة الذيل الواحد، مما يشير إلى أن        0.01أنها دالة إحصائيا عند مستوى      

االستبيان له القدرة على التمييز بين المجموعتين المتطرفتين مما يدل على           
 .صدقه لدى عينة اإلناث

  
 : تم حساب الثبات بثالث طرق كذلك:اتالثبــــ  -2

حســـاب معامــل االتسـاق عبـر الزمن بأسلوب  -أ 
 تطبيـق وإعــادة تطبيـــق االستبيــان

 مـن   112 من الـذكور،     97تم تطبيق االستبيان ثم أعيد تطبيقه على         
 يوما وثالثـة    20وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين يتراوح بين        . اإلناث
 :مال االرتباط بين التطبيقين كما يليفجاء معا. شهور

: عينة اإلنـاث  . 0.01 دال إحصائيا عند مستوى      0.557:  عينة الذكور 
 مما يشير إلى أن االستبيان يتميز . 0.01 دال إحصائيا عند مستوى 0.561

            العينــة 55= العينة الدنيا ن 55= العينة األعلى ن 
 ع م ع م  المتغيــر

"ت"قيمة 

**17.51 3.06 9.51 11.35 37.52 الشعور باليأس

            العينــة 65= العينة الدنيا ن 65= العينة األعلى ن 
 ع م ع م  المتغيــر

" قيمة 
 "ت

**17.90 3.24 9.65 12.91 39.27 الشعور باليأس

 

 .0.01معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ** 

 أن معامالت االرتباط بين الدرجات على        )11( يتبين من الجدول رقم     
ممـا   0.01البنود والدرجة للكلية الستبيان كلها دالة إحصائيا عند مستوى          

يعني أن االستبيان يتمتع باتساق داخلي معقول مما يدل على أنـه يقـيس              
 وهذا مؤشر واضح على صدق االسـتبيان، سـواء          ، متناسقا متغيرا واحدا 

 .) سنة37 ـ 26( عند عينة الذكور أو عينة اإلناث من ذوي الفئة العمرية 

 :  وتم كذلك حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الثالثة لليأس 

ويمثل .  يبين معامالت االرتباط بين األبعاد الثالثة       )12( الجدول رقم   
 أما المثلث األسـفل      ).205=  ن   (لى من الجدول عينة الذكور      المثلث األع 

 . )240=  ن (فيمثل عينة اإلناث 

 .0.01معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ** 

 أن معامالت االرتباط  بين األبعاد الثالثة         )12( يتبين من الجدول رقم     
 سواء لدى عينة الذكور أو لـدى         ، 0.01لليأس، دالة إحصائيا عند مستوى      

ناث، مما يشير إلى صدق استبيان اليأس للراشـدين مـن خـالل             عينة اإل 
 .االتساق بين أبعاده الثالثة

 صــدق المحــك بأسلــوب التـــالزم -ب 

تشير نتائج الدراسات السابقة إلى وجود ارتباطات موجبة بين كـل مـن      
فقام الباحـث   . اليأس واالكتئاب واحتمال حدوث االنتحار أو تصور االنتحار       

 واستبيان احتمال حدوث االنتحار     ) بندا   21( مة آرون بيك لالكتئاب     بتطبيق قائ 
 مـع   )من إعداد الباحث الحالي، وهو في طور التقنين على نفس هذه العينـة            (

االستبيان الحالي لقياس اليأس لدى الراشدين، وحـسب معـامالت االرتبـاط            
 معامالت  فجاءت. بطريقة كارل بيرسون للدرجات الخام بين المتغيرات الثالثة       

ويمثل المثلث األعلى من الجدول عينة .  )13 (االرتباط كما يبينها الجدول رقم 
 . )240=  ن (أما المثلث األسفل فيمثل عينة اإلناث .  )205= ن ( الذكور 

 .0.01معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ** 

15 0.492** 0.444** 0.521** 
16 0.432** 0.456** 0.492** 
17 0.521** 0.566** 0.527** 
18 0.503** 0.401** 0.524** 
19 0.415** 0.452** 0.437** 
20 0.486** 0.471** 0.529** 
21 0.507** 0.524** 0.531** 
22 0.456** 0.485** 0.415** 
23 0.521** 0.464** 0.563** 
24 0.500** 0.502** 0.504** 
25 0.428** 0.432** 0.524** 
26 0.602** 0.521** 0.416** 
27 0.465** 0.591** 0.540** 
28 0.514** 0.501** 0.544** 
29 0.601** 0.435** 0.622** 
30 0.527** 0.421** 0.415** 

االتجاه السلبي المتغيــرات
 نحو الذات

االتجاه السلبي 
 نحو الحاضر

االتجاه السلبي 
نحو المستقبل

 **0.795 **0.754 ـــ االتجاه السلبي نحو الـذات

 **0.751 ـــ **0.771 االتجاه السلبي نحو الحاضر

 ـــ **0.741 **0.734 االتجاه السلبي نحو المستقبل

خواء  االآتئاب اليأس المتغيرات
 المعنى

احتمال حدوث 
 االنتحار

 **0.544**0.751 **0.771 ــــ اليــأس

 **0.444**0.712 ــــ **0.704 ـاباالآتئـ

  ــــ **0.682 **0.756 خواء المعنــى

 ــــ**0.532 **0.473 **0.516احتمال حدوث االنتحار
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ويشير . رجة د90 ـأما الدرجة الكلية لالستبيان فتتراوح بين صفر. درجة
 .ارتفاع الدرجة إلى ارتفاع مشاعر اليأس

 مجــاالت استخــدام االستبيــان 

يستخدم االستبيان في مجال البحث النفسي، في مجال تشخيص اليأس، 
وفيما يتعلق . في مجال التنبؤ باحتمال إقدام المفحوص على االنتحار

ت الصدق باستخدامه في مجال البحث فيكفي للباحث أن يستخرج معامال
 . والثبات لالستبيان على عينة بحثه

أما استخدام االستبيان في مجالي التشخيص والتنبؤ باحتمال إقدام 
المفحوص على االنتحار، ينبغي على األخصائي أال يحيد عن الحدود 

أو يعمل على .  سنة37 ـ 26 سنة، 25 ـ 18: العمرية لعينة التقنين وهي
الفرد المفحوص ينتمي إلى فئة عمرية استخراج معايير أخرى إذا كان 

 .توجد خارج الفئتين العمريتين السابقتين

  المعاييـــر 

 المتوسطـــات الحسابيــة واالنحرافـــات المعياريـــة : أوال 

 : تم حساب المتوسط  الحسابي بالمعادلة التالية ـ1

 مج س        
   =————= م 

                 ن

عدد = الدرجة، ن= مجموع، س = ، مج المتوسط الحسابي= م 
 .أفراد العينة

 :تم حساب االنحراف المعياري بالمعادلة التالية  ـ2

 

 ²مج س           
   =² م-  ————=               ع 

              ن
 

= الدرجة، ن = مجموع، س = االنحراف المعياري، مج = ع 
 المتوسط الحسابي= عدد أفراد العينة، م 

 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )16( ول رقم الجد
 .للعينات األربعة وفقا للجنس والفئة العمرية

 الدرجــات المعياريــة التائيــة : ثانيــا

 :تم حساب الدرجات المعيارية التائية بالمعادلة التالية

   م-                           س 
 X 10  +50  ————= الدرجة المعيارية التائية 

                                ع

 10االنحراف المعياري، = المتوسط الحسابي، ع  = الدرجة، م= س 
 . متوسط حسابي جديد50انحراف معياري جديد، 

                      الجنـــس اإلنــــاث ورــذآال
 ع م ع م  العينــــة

 17.18 19.95 17.75 23.44  سنــة 25 ـ 18: الفئــة العمريــة

 20.89 26.10 17.81 21.03   سنــة37 ـ 26: الفئــة العمريــة

 .بثبات مقبول 

 زوجــي/ طريقـــة التجزئـة النصفيــة بأسلــوب فــردي  -ب 

قام معد االستبيان بتصحيح إجابات أفراد العينة بطريقة استخراج 
 والثانية على البنود الزوجية، درجتين لكل فرد؛ إحداها على البنود الفردية،

فصار لكل فرد درجتان، ثم قام بحساب معامل االرتباط بين الدرجتين 
فجاء معامال االرتباط . 240=  ولعينة اإلناث ن 205= لعينة الذكور ن 

وبعد تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان  0.865: عينة الذكور: كما يلي
وبعد تصحيح  0.817: كانأما لدى عينة اإلناث ف. 0.927براون صار 

مما يشير إلى أن االستبيان  0.899الطول بمعادلة سبيرمان براون صار 
 .يتميز بمستوى عال من االتساق بين البنود داخليا

 حســاب معامـــل ألفا لكرونبــــاخ -ج 

 .وهو معامل مرتفع. 0.891 جاء معامله يساوي 

 مالحظـــة
عامالت الصدق والثبات أجريت جميع العمليات اإلحصائية لحساب م

 .SPSSلالستبيان باستعمال الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية 

يتبين من القيم المستخرجة لالستبيان لحساب شروطه السيكومترية 
 بالطرق المختلفة، أنه يتمتع بمواصفات االستبيانات )الصدق والثبات(

العينة ذات الفئة  سنة أو 25 ـ 18الجيدة، سواء للعينة ذات الفئة العمرية 
 سنة، مما يجعله أداة قابلة لالستخدام لألغراض المبينة 37 ـ 26العمرية 
 .فيما سبق

 توزيــع البنــود الثالثيــن علــى األبعــاد الثالثــة لالستبيـــان 

 بندا وهي 11 تقيسه :االتجــاه السلبــي نحــو الذات: البعــد األول
  .30، 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10 ،7، 4، 1: ذات األرقام التالية

 بنود 10 تقيسه :االتجــاه السلبــي نحــو الحاضــر: البعــد الثانــي
 .29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2: وهي ذات األرقام التالية

 بنود 09تقيسه : االتجــاه السلبــي نحــو المستقبــل: البعــد الثالــث
 .27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3 :وهي ذات األرقام التالية

وأدعو الزمالء . توجد النسخة النهائية لالستبيان في ملحق البحث
المتخصصين في علم النفس إلى استخدام هذا االستبيان في بحوثهم، أو في 

 .تشخيصات اليائسين

 طريقــة التطبيــق والتصحيــح وتقديــر الدرجـــة 
عية، أي يجيب عنه عدة أفراد في يطبق االختبار أساسا بطريقة جما

نفس الجلسة، كما يمكن تطبيقه بطريقة فردية، وخاصة عند استعماله من 
 .أجل التنبؤ باحتمال إقبال المفحوص على االنتحار

يجاب على االستبيان حسب التوضيح الوارد في التعليمات بأن يضع 
ال، نادرا، : أمام واحدة من االختيارات األربعة التالية× المفحوص عالمة 

 .أحيانا، غالبا

ودرجة . ال: وعند التصحيح يمنح المفحوص درجة صفر إذا أجاب بـ
وثالث درجات . أحيانا:  إذا أجاب بـ2ودرجتان . نادرا:  إذا أجاب بـ1
 . والتصحيح يكون في اتجاه واحد. غالبا:  إذا أجاب بـ3

جاه السلبي وتتراوح الدرجة النظرية التي يحصل عليها الفرد على االت
وعلى االتجاه نحو الحاضر من صفر .  درجة33نحو الذات من صفر إلى 

 درجة27وعلى االتجاه السلبي نحو المستقبل  من صفر إلى .  درجة30إلى 
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 يبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية التائية  )19(  رقمالجدول 
 .37 ـ 26عمرية لعينة الذكور من الفئة ال

الدرجة التائيةالدرجة الخامالدرجة التائيةالدرجة الخامالدرجة التائيةالدرجة الخام
1 38 31 55 61 72 
2 39 32 56 62 73 
3 39 33 56 63 73 
4 40 34 57 64 74 
5 40 35 58 65 74 
6 41 36 58 66 75 
7 42 37 58 67 75 
8 42 38 59 68 76 
9 43 39 60 69 76 
10 83 40 60 70 77 
11 44 41 61 71 78 
12 44 42 61 72 78 
13 45 43 62 73 79 
14 46 44 62 74 79 
15 46 45 63 75 80 
16 47 46 74 76 80 
17 47 47 64 77 81 
18 48 48 65 78 81 
19 48 49 65 79 82 
20 49 50 66 80 83 
21 50 51 66 81 83 
22 50 52 67 82 84 
23 51 53 67 83 84 
24 51 54 68 84 85 
25 52 55 69 85 85 
26 52 56 69 86 86 
27 53 57 70 87 87 
28 53 58 70 88 87 
29 54 59 71 89 88 
30 55 60 71 90 88 

 يبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية التائية  )20( الجدول رقم 
 .37 ـ 26لعينة اإلناث من الفئة العمرية 

الدرجة التائيةالدرجة الخامالدرجة التائيةالدرجة الخامالدرجة التائيةالدرجة الخام
1 37 31 52 61 66 
2 38 32 52 62 67 
3 38 33 53 63 67 
4 39 34 53 64 68 
5 39 35 54 65 68 
6 40 36 54 66 69 
7 40 37 55 67 69 
8 41 38 55 68 70 
9 41 39 56 69 70 
10 42 40 56 70 71 
11 42 41 57 71 71 
12 43 42 57 72 71 
13 43 43 58 73 72 
14 44 44 58 74 72 
15 44 45 59 75 73 
16 45 46 59 76 73 
17 45 47 60 77 74 
18 46 48 60 78 74 
19 46 49 60 79 75 
20 47 50 61 80 75 
21 47 51 61 81 76 
22 48 52 62 82 76 
23 48 53 62 83 77 
24 49 54 63 84 77 
25 49 55 63 85 78 
26 49 56 51 86 78 
27 50 57 64 87 79 
28 50 58 65 88 79 
29 51 59 65 89 80 
30 51 60 66 90 80  

 يبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية التائية  )17(  رقمالجدول  
 .25 ـ 18لعينة الذكور من الفئة العمرية 

الدرجة التائيةالدرجة الخامالدرجة التائيةالدرجة الخامالدرجة التائيةالدرجة الخام
1 37 31 54 61 71 
2 38 32 55 62 71 
3 38 33 55 63 72 
4 39 34 56 64 72 
5 40 35 56 65 73 
6 40 36 57 66 73 
7 41 37 57 67 74 
8 41 38 58 68 75 
9 42 39 59 69 75 
10 42 40 59 70 76 
11 43 41 60 71 76 
12 44 42 60 72 77 
13 44 43 61 73 77 
14 45 44 61 74 78 
15 45 45 62 75 79 
16 46 46 62 76 79 
17 46 47 63 77 80 
18 47 48 64 78 80 
19 47 49 64 79 81 
20 48 50 65 80 81 
21 49 51 65 81 82 
22 49 52 66 82 82 
23 50 53 66 83 83 
24 50 54 67 84 84 
25 51 55 68 85 84 
26 51 56 68 86 85 
27 52 57 69 87 85 
28 53 58 69 88 86 
29 53 59 70 89 87 
30 54 60 70 90 87 

 يبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية التائية  )18( الجدول رقم 
 .25 ـ 18لعينة اإلناث من الفئة العمرية 

الدرجة التائيةالدرجة الخامالدرجة التائيةالدرجة الخامالدرجة التائيةالدرجة الخام
1 38 31 56 61 73 
2 39 32 57 62 74 
3 40 33 57 63 75 
4 40 34 58 64 75 
5 41 35 58 65 76 
6 41 36 59 66 76 
7 42 37 59 67 77 
8 43 38 60 68 77 
9 43 39 61 69 78 
10 44 40 61 70 79 
11 44 41 62 71 79 
12 45 42 62 72 80 
13 45 43 63 73 80 
14 46 44 63 74 81 
15 47 45 64 75 82 
16 47 46 65 76 82 
17 48 47 65 77 83 
18 48 48 66 78 83 
19 49 49 66 79 84 
20 50 50 67 80 84 
21 50 51 68 81 85 
22 51 52 68 82 86 
23 51 53 69 83 86 
24 52 54 69 84 87 
25 52 55 70 85 87 
26 53 56 70 86 88 
27 54 57 71 87 89 
28 54 58 72 88 89 
29 55 59 72 89 90 
30 55 60 73 90 90  
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 .يناير) رانم(األخصائيين النفسيين المصرية    
إدراك الطفل لألمن النفسي من الوالدين). 2003(عماد محمد مخيمر  .8

دراسات نفسية تصدر عن رابطة األخصائيين. وعالقته بالقلق واليأس
 .عدد أآتوبر) رانم(النفسيين المصرية 

الطبعة. لضغوط النفسيةالقلق وإدارة ا). 2001(فاروق السيد عثمان   .9
 .األولى دار الفكر العربي ـ القاهرة

بعض المتغيرات الوجدانية لدى بعض فئات). 1998(مايسة أحمد النيال  .10
مجلة علم النفس تصدر عن. االعتماد العقاقيري في ريف مصر وحضرها

 .48الهيئة المصرية العامة للكتاب 
جتماعية واالآتئاب واليأسالمهارات اال). 1998(محمد السيد عبد الرحمن  .11

دراسات في الصحة النفسية الجزء الثاني دار قباء للطباعة. لدى األطفال
 . والنشر والتوزيع ـ القاهرة

أثر اإلرشاد بالمعنى في خفض خواء). 1998(محمد عبد التواب معوض  .12
مجلة اإلرشاد النفسي تصدر عن مرآز. المعنى لدى عينة من العميان

 . بجامعة عين شمس ـ القاهرة العدد الثامناإلرشاد النفسي
المساندة االجتماعية وعالقتها باالآتئاب). 1995(هشام إبراهيم عبد اهللا  .13

المؤتمر الدولي الثاني لمرآز. واليأس لدى عينة من الطالب والعاملين
 . ديسمبر27 ـ 25اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس المجلد الثاني 

 المراجـــــع 
 .كريمالقرآن ال .1
القياس النفسي وتصميم االختبارات النفسية). 2002(بشير معمرية  .2

منشورات شرآة باتنيت للمعلوماتية والخدمات. للطالب والباحثين
 .المكتبية والنشر ـ باتنة الطبعة األولى

معجم علم النفس). 1991(عالء الدين آفافي , جابر عبد الحميد جابر  .3
 .ر النهضة العربية القاهرةالجزء الرابع دا. والطب النفسي

الفروق في االآتئاب واليأس وتصور االنتحار بين). 1998(حسين علي فايد  .4
دراسات نفسية تصدر عن رابطة األخصائيين. طالبات الجامعة وطالبها

 .عدد يناير)  رانم (النفسيين المصرية 
أثر اإلرشاد المعرفي في خفض الشعور). 1998(سيد عبد العظيم محمد  .5

مجلة اإلرشاد النفسي تصدر عن مرآز. ليأس لدى عينة من المكفوفينبا
 .اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس ـ القاهرة العدد الثامن

فهمه: االآتئاب، اضطراب العصر الحديث). 1998(عبد الستار إبراهيم .6
سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للفنون والثقافة. وأساليب عالجه
 .  239ت نوفمبر عدد واآلداب ـ الكوي

المكونات العاملية والمعالم السيكومترية). 1992(عبد الفتاح محمد دويدار  .7
 دراسات نفسية تصدر عن رابطة. لمقياس اليأس لألطفال في البيئة المصرية

 
 

 اسـتـبـيـــــان الـشـعـــــور باليـــأس للراشديــــن
 : ..............الجنس : ............... العمر ...................  .....................) اختياري (االسم 

 : .................................... التخصص التعليمي : ............................المستوى التعليمي 
 .....................: .............................................................................المهنة 

 تعليمـــــــات
اقرأ كل عبارة على حدة وأجب بوضع .       فيما يلي مجموعة من العبارات تتحدث عما يشعر به الناس إزاء أنفسهم أو خبراتهم في الحياة أو مستقبلهم

, ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة .  عن كل العباراتأجب. وذلك حسب انطباق العبارة عليك.  تحت كلمة ال أو نادرا أو أحيانا أو غالباXعالمة 
  .فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن شعورك بصدق

 غالبا أحيانا نادرا الالـعــــــبـارات
 ..... ..... ..... .....  ـ  أشعر بالضعف أمام أي شيء1
 ..... ..... ..... .....  ـ  أشعر بأن ال هدف لحياتي2
ن مستقبلي غامض  ـ  أشعر بأ3  ..... ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... .....  ـ  أآره نفسي4
 ..... ..... ..... .....  ـ  أشعر بأن حياتي تسير بطريقة سيئة 5
. ـ  أتوقع الفشل في المستقبل6  ..... ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... .....  ـ  أشعر بأني عديم القيمة 7
 ..... ..... ..... .....  أفشل في آل شيء أعمله  ـ 8
 ..... ..... ..... .....  ـ  أشعر بأني سوف أفشل في المستقبل 9

 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بالعجز عن فعل أي شيء 10
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بأني فقدت األمل 11
لى حالها ـ أشعر بأن ظروفي السيئة سوف تبقى ع12  ..... ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بأني لست جديرا بالحياة13
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بأن حياتي ال معنى لها14
 ..... ..... ..... .....  ـ فقدت األمل في المستقبل 15
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر باليأس 16
بأن الظروف من حولي تعمل ضدي ـ أشعر 17  ..... ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... .....  ـ أتوقع أن تحدث لي أشياء سيئة في المستقبل18
 ..... ..... ..... .....  ـ أفكر في إنهاء حياتي 19
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بأن التعاسة هي حظي في الحياة20
بلي سوف يكون سيئا مثل حاضري ـ أشعر بأن مستق21  ..... ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... .....  ـ أتجنب تكوين عالقات مع اآلخرين ألني سأفشل22
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بأن هذا العالم غير صالح للحياة23
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بالخوف من المستقبل 24
عمل أي شيء خوفا من الفشل  ـ أتجنب 25  ..... ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بأن ال شيء يثير اهتمامي 26
 ..... ..... ..... .....  ـ خبراتي السيئة جعلتني أفقد األمل في المستقبل27
 ..... ..... ..... .....  ـ ليس لدي حماس أو رغبة لفعل أي شيء 28
عر أن عالقاتي مع اآلخرين ال معنى لها ـ أش29  ..... ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... .....  ـ أشعر بأني فقدت السيطرة على آل شيء 30
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 ــانورقـــة تصحيــــح اإلجابــــات وتقديـــر الدرجــــات الفرعيــــة والدرجــــة الكليــــة لالستبيـــ
 

 : ....................الجنس : ...................... العمر : ..................................... االسم 
 : .......................................التخصص التعليمي :.......................... المستوى التعليمي 

 ....................................................................: ...............................المهنة 
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والسالم محمد صلى اهللا عليه و سلم، الصالة صاحبه أفضل على  المولد النبوي الشريفبمناسبة ذكرى
.النفسية العربية أن نتقدم إليكم و إلى ذويكم وكافة المسلمين بأحر التهاني يشرفني و أسرة شبكة العلوم

 ويوفقنا إلى ما فيهأن يشرح صدورنا وينير بصيرتنا في زمن اختلطت فيه السبل، اهللا العلي القدير ، سائلين
 .خير اإلنسان رفعة لإلسالم

 
العربية عن أسرة شبكة العلوم النفسية
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