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����� : 

��ن ���!��"���Depression 2ا+آ$
�ب  أن إ-, � ا+*(�ا)�ت ا�'���ا&%$#�ن  ا�� 
�2 5$�'�؛ )(�ق�9� ��$678 آ: ��;����� وآ$2��8, ا&�ا!�� �'�د  ��*�� ,

�ا )��$��ر<�8? ��'��#? � @) . ا�'�A ا

�ف �DE@ ا��سG� A(�
, Distressإذ �JK L8ة ��م ا��8دة أو ا"�ر , وا&�اج ا+آ$
$� �Nات وO8�ر )'�Rان اR��7 واQ'�ض N��7 ا��7T ����� ا�Gس و����� اSO@ وا

 �7Uر ا� . وا�X��+ة) اQ'�ض ا�ا:8��(و:$

 ��(�
^�87 �� ا��Eاض اZ[\X? ] ��دة XKل  Depressive syndromeو?#2 ا���� ا+آ$
, واa�R, �ان ا+ه$�7مو:R, وه�7T$? A )�"6 ��م ا&�اج ا+آ$
�)A, ا&�7ر_�ت ا8��د��

�م��!� :��9 , واE:"�ر ا+S$;�ر��, وbRS ا(��N, و:�Rان ا�9��, وا*(�ا)�ت ا? �Nو
68'و�g8( AS�8 . و?�!� أ\���S أ��اض ا�S;�)��, \�+ت )"�ء و)fء � اc��d وا

�ا?� ?�%� ��Hallucinations, i9ا+آ$
�)�h �� اXUوس ��ن أ"? �� ���D ] و�N, وا
�ن iU هOاءات "?Delusions ����� سj� �� ن��ل أk�� ilو\. 

A'��#? م����n$D � ?#��'�ت ���m�� �$�8دة؛ ه�س ـ اآ$
�ب, وا+آ$
�ب �'9 op , آ���
A(�;�Sـ ا ,ASـ ذه� A(�#� .اض��Eوا A*�&ا qر��$. و?8$�7 هO< ا$#��'�ت ��� ا

��tل ذs ا_$�78ل ا#���ت , ت �!X�� T'?�'�$5�X, و�r?@ ��� أ_��@ ا$�%�b ا&%$�'�
����X8ج ��ض ا+آ$
�ب ا"��� ا ����(�9"�م , ا�t��X8ج  Lithiumأو ا_$�78ل ا

A(�
�س ا+آ$Uف. (��ض ا .J105, 2000, ر�  .( 

�7Uر ا�$'�داوي ا&#�\�� �وه� ��(| ا���}h . و6tz ا+آ$
�ب \�� �� ا&�اج ا
��� �� ا$;��'�ت ا&�8:�� ا�����, �A7اA�R8 وا�}�~ . ���
"و�8"� ا&���� ا

�� �� . أو ذه�S�� ��R�� �kدي إ- ?��� ا'�د, و�"�ن S'��� }'�'�. واQ'�ض ا�7dس�Dو
A�'��ع اEول ا+آ$
�ب ا+_$��)A أو ا�� إ- أن \�� ا&��a�)� , g ��� ا�� ��8? �وه

� :��9 إزاء أ\�اث ��دةإ+ , هA ا_$��)� وا*;���� �l6 , أt� :���� ان�R: , أو
��'{�� �NX� � 6�'�ه�, أو � ا678, أو � ا�را_�, اDرة ا&�ل و��Kرة و��$. أو � ا

�ع �� ا+آ$
�ب��ن ��?�(� )�&�2N اOي أ�mر<, وهOا ا"� , A!ر�K nSG( 2��� ��$و)�
G��&ا .A�R8�ع اOه�AS ا�أي ��!� إ- �%#�� , :���ر إ�nSG( n داA�K ا&��G, أ�� ا
g��&, ا��ر!�K أ\�اث ��G( f�?�� دون أن) .ادي�R� �_�� 2_�� ,2008 ,179 .( 

إ- أن ا+آ$
�ب  .D. l. Rosenhan &  M. E. Seligman 1995و��� روز�lن و_����7ن 
 Aاض ه��Eت �� ا�
 :���رة �� ا*�)اب و!�اG( i�$� ASر)� :

1 ( ��Sا�!�و?{�9 � ����� ا�dن و:�Rان ا+ه$�7م )����}�ت ا����t : ا��Eاض ا
 .&���� ا�*� وا��8دة

� اOات وا��8 وا&�$R�6: ا��Eاض ا&�8:�� ) 2� ����� .و?6t7$ � ا�{�ة ا

و?�8"� � ا����� واrدد واQ'�ض ��$�ى ا���ط : ا��Eاض ا&$#�� )��ا:8�� ) 3
�88�)� ا��ذ ا�Rار, ما�و�N �#�\@ ذs ��6 إ- . و)fء � ا&�9رات ا�'��� ا�dآ��, و

 .ا+S$;�ر

�م وbRS وزن ا��i: ا��Eاض ا��7�� �و:�Rان  ��R: 6tان ا�9�� وا*(�اب ا
�ة. (ا�����و�#ر��د ��� ا���8 ) (7, 2007, ���7ء ��_2 ا�7�د, ��7 ��@ أ�� ا

�_�    ).150, ت. د, �

�ي��ع اEول . و�'�ق روز�lن و_����7ن )h ا+آ$
�ب ا8��دي وا+آ$
�ب ا��ي ا$� c�\
�R(���ع ا: AS�t�6t7$ � أ��اض ��ا!�� . ا�ر!� ا����ة �� ا��Eاض ا�أ�� ا

�ى ا�97�ر ا�8م ��(�
و?$�i )���� , آ�_$��)� �\�اث ا[ �$�8ض �U اE:�اد, اآ$
�يا&�%'�T و��ة. (?�R � ا&�ى ا�# ).7, 2007, ���7ء ��_2 ا�7�د, ��7 ��@ أ�� ا
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�6 إ- ا?'�ق ��� , ورiD أن ا+آ$
�ب ا*(�اب ��8وف ��O ا�Rم�$إ+ أi$� � nS ا
>�$��وn'��8? ,n و?'� �'�$5 ���'S ���}S د ا^�ه�ت�!� s . وذ

�آ��ن ���ن (��{� ا�����ذج �P. M. Lewinsohn ( @��( ث�� nSب ��� أ�
إ- ا+آ$
n$��'���8 أو ��م آ$�ا:a ا'�د, :�Rان ا? �Nإ- إ�� ��$ . :�kدي )�

"� آ�رل رو!�ز C. Rogres ,���8و ا+آ$
�ب إ- :�6 , �� أ�;�ب S{��� اOات وه
n?ذا a�R� � د�'�ا8N��, ا�� وذا?n ا�t&ا n?ذا h( �8_ا��ة ا�' . )��@ ا

Jت إ��� أ�� أA. Ellis  ��SXR�X�ء ا+آ$
�ب:�kآ� ��� دور ا&�R$8ات ا�S � . c�\
�
{�K �R��)( ���8� �'N�� , �'rض أن ا+آ$
�ب ���G ����� ��رك ا'�د \��m أو �D أو

��SXR� .|{ا ا�دراك ا��Oه ��� @?r2, و�N�آ�+آ$
�ب , ردة :68 ��}'�� _���� ^�< ا&
>�Dس وG�  .وا

��\@ S{��� ا��8 ا&M. Seligman , i�8$و��{� ��ر?� _����7ن  , Learned 
Helplessnes  ان�R'( د�R$�+ء �� اA���8�ر )���8 ا�إ- أن ا+آ$
�ب ��ث )��@ ا

2N�� �Nدر ��� ^�@ . ا��(�ة ��� ا&D nSد أ�'8�ر )���8 ����� ��رك ا�و���G ا
i�X� �D , \�ث ��أو + ��$(���Kد ا���ب :��9 �9�د< أو �9D�� ���$S a�R� . �R$8�:

����  �D >وأ:"�ر n . ا'�د أن آ6 أ:�8

�ى ا&�{��� ا&:�8�h � ا+آ$
�ب, (A. T. Beck�s . ت. أ�� ¡Nأ �:��8و ا+آ$
�ب , وه
� ا��}|"'$�ه�ت ا&�8:�� ا[ �$���ه� ا&��g, إ- ا�$�ء و?kدي إ- ا*�)اn( و, وا_

nR:ا�? . 

. ?kآ� ��� أ¢�� ����8 ا&�8���ت � ا��Eاض ا+آ$
�)��, Z\XS أن ا�{���ت ا&�8:��
X^�< ا&��8 �R:�: ,£��و?�8"� هO< . ا�kرة � ا+آ$
�ب, ?�8 ا&�8رف ذات اE_�س ا

�ن: ا�78�� � ا&c�t ا&��8 Xآ$
�ب �
$"&�: ,SE ����_ ��)� رؤ�� i9��i9�' ,
i9$
�� ). ( ,1976 ,99�s. ¡رون ت. (و�R$�7�6, و

�7�N X( i9�'Sون أJ$8� c�¦ ,h7�X� �D ,h(��� �Dو��!���, و . �D i9$
و�J$8ون )�
�9, �8���N, ود����� @�§$��Tف إ- ذs . و?kدي دا��7 إ- :�6 أو ��Kان, و+ z"� ا

� ���ر  .i��}S إ- ا&�$R�6 )��$��ر< )X أ�6�§$ A'"? � ��و��R$8ون أن !9�دهi ا��
� ا&��¨D i���\ , 6 إ- أ:"�ر�R$�&إ- ا �����ودا�k? �� �7دي هO< ا�{�ة ا

�ن. و��و+ت :�8�� n, اS$;�ر���(�
�\�اث, )�"a�$� 6, و���< ا&�*� ا+آ$ iا���'? ,
�
� و����ن رؤ�i9$ ا����� i9�'SE و���ه�ت � ?'�� . R$�7�6وOUا ��ا�$و?J8 هO< ا

� ا[ ��$�9�78 ا��س ��دة, اE\�اث"'$� ��R)�&ت ا���78�6t أن . �� ا��ا:�ت � ا
��(�
�د?n إ- ا��o ���ء, ?�R$8 ا��أة اآ$� ���أnS آ�ن �� , ا[ ?�KG زو!�9 �� �

� � ?"� ه��ك أد� ?��6t� i هOا ا+_$�$�, ا��أة أ�Kى�*¨ , هOا ا&�tل. ج\© و�
 �R:رة وJ� �D ات�R$8ص أ:"�ر و�X%$_إ- ا A(�
�n�� 6 ا+آ$��ا�A اOي �$�8ا+_$�+ل ا

�دة!��د� ا& .sOآ ��ه�ت ا&�8:��$� )(���R ا"6 أو + �Aء, و?$�7T ا"'$, ا
i�78$�. !�'�ي ي. (وا&��§�, وا+_$�++ت ا+S$%�)��, واS�¡ر , �m�s). ¡رون ت, �
�!J582ـ  581, 2002, وا�� .( 

, JKة ��8:�� ـ و!�اS�� ?{�9 � أ��اض ا�dن: ")( , nSG�s ا+آ$
�ب. ت. و��8»ف ¡
و:�Rان , وا+_$�tرة, وا$9�, واE:"�را+S$;�ر��, وآ�< اOات و�RSه�, وا$��ؤم

A��7$!+ب ا�;�S+ار, ا+ه$�7م أو ا�Rو:�Rان , م اR��7وا�8Sا, واrدد � ا��ذ ا
�N�)�م, ا��§T@ أو ا+���Sج, و?§�ات � �f ا ���(�R�(�8م, وا ��9�, و?§�ات � ا

8�)� اrآ���)�ر �A�� , �7 آ�®i ��9ي". )و:�Rان ا+ه$�7م ����(, وا�ره�ق وا�!�9د, و
 ). 200ـ  199, 2008, اSE#�ري

 ���'�� ا+آ$
�ب �ا��Uو?( ���}S �8�s �� ا�{���ت ا�'? � .���}�, و?'rض هO< ا
 ���8'S+اض وا&{�ه� ا��Eا �� ���وا&�8:�� ) ا&�ا!��(أن ا+آ$
�ب �� ه� إ+  7

�����هA ا[ ?kدي ا�ور اA_�_E � , و"� ا��Eاض ا&�8:��. وا�ا:8�� وا��7�� ا
� ا&��g ��� أ�K nS}|و�$i ا�{� إ- . ا_$�7ار ��S�8ة ا&��g �� هO< ا��Eاض"'? , h\

���9ت ا&�8:��. ?$��< ا&�8:��$�87���ت, وا� i�X&ا �D 6t7$:$$#2 . هA �"6 �� ا

� و^���ات ا��R$S�� و?78��7ت �'�}� و���§�ت{�K ا_$�$�!�ت �l�"( , ANXKأ �و?'"

a�)� .�
�{�ة ا��E اOي �kدي إ- أن �#�¨ �$�ى هO< ا&�8رف ��� ا&"$�( �S�;�� h
6�R$�&��8 وا�Oات وا ������ث ا&��8 . ا�t. Cognitive triadو��� a�)�( n�s ا

)i®�9ي آ�� A�� ,ري�#SE200, 2008, )�ر ��7 ا .( 

�R$8و� s�( ,أن @
 دون ��ث أ:"�ر وهA, ا��� ا����� اE:"�ر �� )����� �z ا&"$
� أ_��ب�R8� ,�9�"� و��R� !و!�9 �� �ا �}S g��&ا ,��� iD� ?��و أ�l �� ا

���K¯��n ����ة أ:"�را �$  ا��@ أ�l ��� ا��� اE:"�ر هO< إ- ا�{� و�$i. ا
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A_�_Eا � �s, _���� ا&�اج ?§�Oط وآ� آ�oS إذا, ا&�tل _��6 :��8. ا�ا:8�� ه�
7��� �� ���رة, ا��� ا����� ا&��g أ:"�ر  �� k��$�م !9�د< )Gن, اتا"� �9��� 

6�'�( �79� 68: ,nS°: #�ب�ط, ا&$"�ر)��\��ط  _� وا�Gس, وا��8, ا�7U وه�
�ط�R   .n�'S �����ة أراد �� إذا \©, ا�رادة و*28, وا

� أ��ط أن, )�s و��ى"'$ ذات ا&�8:�� ا&%((�ت S��ط �� ?��i, ا+آ$
�ب � ا��£ ا
�ن ا&�8:�� ا&%((�ت هO< وأن. T(�)�ا& ا&�ا!�� ا��'��"? + ��R:ا� �� أهi وأن, ?

i�$? n( ,أن �l�7T� 6tz �7ت�, ا&�ى وا_�8 ?78��ل و_��� ا&��g ��ى آGن. اOات \
n�'S nSأ £D Xt� .أو nSأ �D ب�D�� n�: ����7$!ا. اO±ن و� ��kو� ا����� اE:"�ر ?"

�� �tاض �� آ��Eا ��(�
�آA وا�ا:A8 ا+S'��8 ا�²ل ��� ?�mkو. ا+آ$�� وz"�. وا
6, ���8 ��ذج أو إ}�ر أ�l ��� ا����� اE:"�ر هO< ا�$��رtz X"� �$(�m و��$�7ا �� 
�ات ا+A��R$S ا�دراكt7���9z و?����ه�, R?و .G�ل �� ا&��8 ا�}�ر و��XK اتJا� �D 
�78�� ا��رة 6��'$ �� أو, )�&��R وا&�;��S ا�اه�� ا�Jات XKل �� أو, ا+!A��7$ ا

�ة ا����� ا�Jات ?�اآXK iلt&ا �R�7� ���أ, ا+آ$
�)A ا&��8 ا�}�ر ���G و�����. 
�ذج� A��!م دا��ي إر�R� o��t$( ب�
 و)�$��. ا_$�7ار< ��� وا��:{�, و?78�nR ا+آ$
���8? o��t?ا&�?�(� ا&�8رف و n( �� ��\��ـ  128, ت. د, !���Jج. روث ل. (ا����� ا

129) (i�إ)�اه ��� ).  135ـ  134, 2006, ز��ي ا

A�'��اء �  �ل ا�;c أو �  �ل ?�%�b , وS{�ا E¢�� ا�ور اOي �kد�n اR��س ا_
���'� . ا+*(�ا)�ت ا

� أدوات اR��س:��ا, وS{�ا �Tورة ?�� ذات ا��9ة ا7�8�� ا�K�8و_ , A��#K�
 . ا�'�A � ا��ا��

�!�� � ا��ا���"��رأى ا��\c أnS �� . وS{�ا ��رة هO< اEدوات � ا&�7ر_� ا
¡ �7��N h�R$( م��R
� . ت. ا�Tوري ا��R��س ا+آ$
�ب ��� ا ��S�t)�s ا

�h( �98T أ��ي ا��\ht وا8��د��U�78$_+ h � ´�ر_��i ا. ا��ا���� ��t;�
��#�%�$ .وا

   �بــــــــــ�س ا�آ��ــــــــــ��

 النفس وفي علم النفسي الطب في المختصين من العديد صمم      
 الذاتي التقدير قائمة" منهم أذكر. االكتئاب لقياس وقوائم استبيانات
في قائمة " قائمة االنقباض"و , W. Zung زونغ. و:  إعداد" لالكتئاب

واختبار هاملتون  ,MMPIاألوجه لقياس الشخصية منيسوتا متعددة 
Hamilton تعد أفضل وأشهر , بيك. ولكن قوائم آرون ت, لالكتئاب

 1961وصدرت هذه القوائم تباعا ابتداء من عام . األدوات لقياس االكتئاب
, سنة من الزمن 35أي ضمن تاريخ طويل يمتد في مدى , 1996إلى عام 

   . للتطوير كانت هذه القوائم تخضع تباعا

  �ب ـــــــــ�س ا�آ��ـــــــــ� ���ـــــــــ� ��ـــــــــ��ا

أول من , الطبيب النفسي األمريكي وزمالئه, بيك .ت. يعتبر آ      
وتعرف باسمه رغم اشتراك العديد من . قام ببناء قائمة لقياس االكتئاب

  . مةوهناك ثالث صور أو نسخ ظهرت للقائ. زمالئه معه في إعدادها

ويرمز لها  ,1961ظهرت الصورة أو النسخة األولى عام       
وقد استعملت . Beck Depression Inventoryأي  B.D.Iبالرمز اختصارا 

  .      1988بحث منذ صدورها إلى غاية  1000القائمة في حوالي 

ويرمز لها , 1979وظهرت الصورة األولى المعدلة عام       
وتم ترجمة هذه النسخة إلى اللغة العربية في  ,B.D.I – IAاختصارا بالرمز 

  . 1981مصر عام 

والتي يرمز لها  1996ثم ظهرت الصورة الثانية للقائمة عام       
. 2000وتم تعريبها كذلك في مصر عام  .B.D.I – IIاختصارا بالرمز 

  . )5, ـ ج 2000, غريب عبد الفتاح غريب(

  

   �ــــــــــــــــــــ�اف ا��را�ــــــــــأه

  :  تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي 

بيك الثانية لقياس االكتئاب على البيئة . تقنين قائمة آرون ت )1
  .الجزائرية

تتمتع بالسمعة , توفير أداة قياس لالكتئاب في البيئة الجزائرية )2
سواء بهدف , العلمية والشيوع في االستعمال في قياس األعراض االكتئابية

  .أم بهدف التشخيص العيادي, نفسيالبحث ال

 االكتئاب لقياس القوائم وأشهر أهم من, لالكتئاب بيك. ت .آ قوائم وتعد
 في منها األولى النسخة وظهرت. الممارسة السيكولوجية في العالم في

 النسخة صدرت 1996 عام وفي. 1979 عام عدلت ثم 1961 عام أمريكا
 عدة في تقنينها تم, ظهورها نذوم. القائمة هذه من الثانية الصورة أو

, النفسي البحث مجال في سواء, فيها لالستعمال صالحة لتصبح مجتمعات
 هذه تقنين إلى الحالي الباحث ويسعى. العيادي التشخيص مجال في أم

البيئة  من عينات على السيكومترية على شروطها والتعرف ,القائمة
 من تبين وأنه خاصة. سنة 18 عمر من ابتداء, الجنسين من الجزائرية

 البحثي القياس مجال في عالية بكفاءة تتميز أنها, السابقة الدراسات نتائج
      ).198 ,2008, بدر محمد األنصاري, علي كاظم مهدي. (والعيادي

  �ــــــــــــــــ� ا��را�ـــــــــــأه��

ا وتتمثل في أنه. تقدمها التي اإلسهامات خالل من الدراسة أهمية تتمثل
مما يوفر . تتناول تقنين أداة قياس تعتبر من أشهر األدوات لقياس االكتئاب

أداة قياس بهذا المستوى من السمعة العلمية بين أيدي األخصائيين النفسيين 
وسوف تساعد هذه القائمة الباحثين في الجزائر على . في الجزائر

ذلك في وك. استعمالها في مجال البحث النفسي حول االكتئاب وأعراضه
, مما يساعد على التعرف عليه مبكرا وعالجه, مجال تشخيص االكتئاب

 .ويساهم ذلك في ترقية الصحة النفسية خاصة بالنسبة للشباب
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هو متابعة , وكان غرض استبدال البنود األربعة .فقدان الطاقة, التركيز
أو االكتئاب الذي يكون صاحبه بحاجة , األعراض النمطية لشدة االكتئاب

  .لحجز بالمستشفىإلى ا

  . كما تمت تغييرات في بعض البنود األخرى في القائمة )2

فبينما كان يطلب من  .وتم التغيير في تعليمات تطبيق القائمة )3
أن يختار العبارات األكثر , 1961 المفحوص في الصورة األولى للقائمة

لى تغيرت التعليمات في الصورة األو, تعبيرا عن حالته في الوقت الراهن
فصار يطلب من المفحوص أن يختار العبارات األكثر  ,1979المعدلة 

أما في القائمة . تعبيرا عن حالته خالل األسبوع الماضي بما في ذلك اليوم
فقد صار يطلب من المفحوص أن يختار العبارات األكثر , 1996الثانية 

حظ أن ونال. تعبيرا عن حالته خالل األسبوعين األخيرين بما في ذلك اليوم
نطاق الوقت الذي تحدث فيه أعراض االكتئاب قد اتسع إلى أسبوعين ويوم 

 وهذا كله من أجل أن تتسق إجابات المفحوصين. اإلجابة على بنود القائمة
  .  مع محكات الدليل اإلحصائي والتشخيصي الرابع لالضطرابات العقلية

إلى  عنوان فرعي يشير 21وضع لكل بند من بنود القائمة الـ  )4
وذلك من أجل جعل المفحوص يركز . العرض الذي تقيسه البنود األربعة

  ).7ـ  6 ,ـ ج 2000, غريب عبد الفتاح غريب(. انتباهه على ذلك العرض

  :هي ما يلي  ,التي تقيسها قائمة بيك الثانية لالكتئاب 21واألعراض الـ 

 )5. فقدان االستمتاع )4. الفشل السابق )3. التشاؤم )2. الحزن )1
 )9. نقد الذات )8. عدم حب الذات )7. مشاعر العقاب )6. مشاعر اإلثم

فقدان االهتمام ) 12. التهيج واالستثارة )11. البكاء )10. األفكار االنتحارية
انعدام  )14. التردد في اتخاذ القرارات )13. أو االنسحاب االجتماعي

القابلية للغضب ) 17. تغيرات في نمط النوم )16. فقدان الطاقة )15. القيمة
اإلرهاق  )20. صعوبة التركيز )19. تغيرات في الشهية )18. أو االنزعاج
 2000, غريب عبد الفتاح غريب. (فقدان االهتمام بالجنس )21. أو اإلجهاد

   ).599, ـ ب

وحظيت قوائم بيك لقياس االكتئاب منذ ظهورها ألول مرة في مجال 
. مام كبير على المستوى العالميباهت, 1961البحث السيكولوجي عام 

فترجمت إلى عدة لغات وتم استعمالها في البحث النفسي والطب النفسي 
ومنذ . وكانت مؤشرات صدقها وثباتها مرتفعة. في عدد كبير من البلدان

إشارة إليها  180000وجدت حوالي  2008إلى عام  1961ظهورها عام 
, ر محمد األنصاريبد, علي مهدي كاظم. (Googleفي محرك البحث 

2008 ,204.(  

وفي , وتستعمل قائمة بيك الثانية لالكتئاب في مجال البحث النفسي
سنة في  16مجال التشخيص العيادي للمراهقين والبالغين ابتداء من عمر 

  .الواليات المتحدة األمريكية

  �ب ـــــ�س ا�آ��ـــــ� ���ـــــ� ��ـــــ�  �� ��اـــــ�ت ا�����ـــــا��را�

   :ـ ا��را��ت ا������ -, +*�ل  )�� ا�آ���ب ���'�#ات &%��� أ$#ى  1

أنجزت في هذا المجال عدة دراسات حول العالقة بين االكتئاب 
  :ومتغيرات نفسية أخرى أتناولها فيما يلي

, بالنسبة للعالقة بين االكتئاب والشعور باليأس وتصور االنتحار
, ذكور 162(يا من الجنسين بمصر طالبا جامع 324أنجزت دراسة على 

تم تطبيق االستبيانات . سنة 24ـ  17تراوحت أعمارهم بين ) إناث 162
واستبيان ). بندا 13(قائمة بيك لالكتئاب ـ الصورة المختصرة : التالية 

واستبيان  Gull & Gill 1982جيل , يقيس الشعور باليأس من إعداد جول
وبينت النتائج وجود ارتباط  .Rudd 1988تصور االنتحار من إعداد رود 

. موجب ودال بين كل من االكتئاب والشعور باليأس وتصور االنتحار
  ). 66, 1998, حسين علي فايد(

  �ب ــــ�س ا�آ��ــــ� ���ــــ� ا2و�ــــ� ��ــــ1 ���ــــو/ 

مجموعة من  21تتكون القائمة في صورتها األصلية الكاملة من 
ل مجموعة منها من أربع عبارات تم ترتيبها تدريجيا وتتكون ك. العبارات

وتمنح وفقا لذلك درجات تتراوح بين . من انعدام االكتئاب إلى أكثره شدة
وتم التوصل إلى بنود القائمة من المالحظات  ).3ـ  0(صفر إلى ثالثة 

واالتجاهات التي كانت تظهر على المكتئبين بتكرار , العيادية لألعراض
ولم يتم اختيار أي بند اعتمادا على . ها لدى غير المكتئبينأكثر من ظهور

  ).6, 1990, غريب عبد الفتاح غريب. (نظرية محددة في االكتئاب

  : وتقيس القائمة أعراض االكتئاب التالية 

عدم  )4, الشعور بالفشل )3, التشاؤم من المستقبل )2, الحزن )1
إدانة  )8, كراهية الذات )7, توقع العقاب )6, الشعور بالذنب )5, الرضا
 )12, عدم االستقرار النفسي )11, البكاء )10, األفكار االنتحارية )9, الذات

هبوط  )15, تغير صورة الجسم )14, التردد )13, االنسحاب االجتماعي
التعب والقابلية  )17, اضطرابات النوم )16, مستوى الكفاءة في العمل

, تأثر الرغبة الجنسية )20, الوزن نقص )19, فقدان الشهية )18, لإلرهاق
غريب عبد ( )83ـ  77, 1998, عبد الستار إبراهيم. (االنشغال بالصحة )21

   ).598ـ  597, ـ ب 2000, الفتاح غريب

 13ظهرت نسخة مختصرة للقائمة تتكون من  1972وفي عام 
وبينت . بيك وآخر. ت. في دراسة من إعداد آ, مجموعة من العبارات فقط

أنها ترتبط بالنسخة , دراسة التي أجريت على النسخة المختصرةهذه ال
على عينة مختلطة من المرضى  .0.96الكاملة بمعامل ارتباط بلغ 

بيك . ت. وفي دراسة أخرى أجراها آ. فردا 598والعاديين بلغ عددها 
على عينة مختلطة من المرضى والعاديين بلغ عددها  1974وآخرون عام 

مل االرتباط بين النسخة الكاملة والنسخة المختصرة بلغ معا ,فردا 431
. 1985وترجمت النسخة المختصرة إلى العربية في مصر عام  .0.97

    ).7ـ  6, 1990, غريب عبد الفتاح غريب(

ومنذ ظهور النسخة المختصرة صارت تستعمل في البحوث أكثر مما 
راسة أجراها وقد استعملها الباحث الحالي في د. تستعمل النسخة الكاملة

على طالب جامعة الحاج لخضر ـ باتنة حول مدى انتشار  2000عام 
  ).141ـ  137, 2000, بشير معمرية. (االكتئاب على الشباب من الجنسين

  : وتقيس القائمة المختصرة أعراض االكتئاب التالية 

الشعور  )5 .عدم الرضا )4. الشعور بالفشل )3. التشاؤم )2. الحزن )1
 )9. االنسحاب االجتماعي )8. إيذاء الذات )7. كره الذات )6. بالذنب
 )13. التعب )12. صعوبة العمل )11. تغير صورة الذات )10. التردد

  ). 7, 1990, غريب عبد الفتاح غريب. (فقدان الشهية

  : �ب ـــــ�س ا�آ��ـــــ� ���ـــــ� ا�3�&�ـــــ� ��ـــــ1 ���ـــــو/

صورة  أحدث, لقياس االكتئاب BDI – II ثانيةبيك ال. ت. تعد قائمة آ
لقياس شدة  مجموعة بنود 21وتتكون من . لقوائم بيك لقياس االكتئاب

بأن بناءها تم بهدف , وتتميز هذه القائمة. سنة 16االكتئاب ابتداء من عمر 
في محكات تشخيص االكتئاب في الدليل  تقييم أعراض االكتئاب المتضمنة

الصادر , لالضطرابات العقلية )DSM - IV( الرابعاإلحصائي والتشخيصي 
    .1994عن الجمعية األمريكية للطب النفسي علم 

أو  ,BDI 1961سواء في صورتها األولى , وتم إجراء تعديالت على القائمة
  :ومن هذه التعديالت ما يلي  .BDI – IA 1979في صورتها األولى المعدلة 

والبنود التي تم استبدالها . أخرىتم حذف أربعة بنود واستبدالها ب )1
صعوبة , االهتمامات الجسدية, التغير في صورة الجسم, فقدان الوزن: هي 

 صعوبة , انعدام القيمة, التهيج واالستثارة: واستبدلت بالبنود التالية . العمل
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  ./�ق ا����5ى )1

أن صدق المحتوى للقائمة الثانية  Beck & al 1996 يذكر بيك وزمالؤه
يتم التعرف عليه من أجل التأكد من طبيعة بناء القائمة , الكتئابلقياس ا

. وأيضا التأكد من الغرض التي تم بناء القائمة من أجله. وصياغة بنودها
تقييم أعراض االكتئاب كما هي مقررة في محك اضطرابات : وهو 

. االكتئاب بالدليل اإلحصائي والتشخيصي الرابع لالضطرابات العقلية
 1979 ة صياغة بنود القائمة األولى المعدلة الصادرة عاموتمت إعاد

  .وأضيفت إليها بنود أخرى لتحقيق الغرض

ويحدد الدليل اإلحصائي والتشخيصي الرابع محكات النوبة       
االكتئابية األساسية التي يبلغ عددها حدوث خمسة أو أكثر من قائمة 

  :األعراض التي تم تلخيصها فيما يلي 

لمزاج الكئيب وفقد االهتمام أو المتعة والسرور عند القيام ا )1      
  .بنشاطات محددة

  .أو زيادته بشكل دال, انخفاض الوزن بشكل جوهري )2      

  .األرق أو النوم المفرط )3      

  .الهياج النفسي الحركي أو تدهوره بشدة )4      

  .التعب أو فقد الطاقة )5      

  . والتفاهة أو الشعور بالذنبمشاعر الدونية  )6      

  .فقد القدرة على التركيز أو العجز عن اتخاذ القرارات )7      

  .أفكار الموت المتكررة )8      

, وال بد أن تتضمن هذه القائمة من األعراض إما المزاج الكئيب      
وال بد أن تكون موجودة لدى . أو فقد المتعة والسرور, أو فقد االهتمام

وال بد أن تمثل تغيرا عن السابق من حيث نشاطه . منذ أسبوعينالمريض 
  . وأعماله

. ويخبر كذلك المريض باالكتئاب االستمرار في المزاج الكئيب      
, وتقدير الذات, والطاقة, والنوم, إضافة إلى مشكالت ضعف الشهية

وإذا توفر عرضان . وفقد األمل, ومشاعر اليأس, واتخاذ القرار, والتركيز
يمكن تشخيص المريض على , فقط من هذه القائمة األخيرة من األعراض

ال , ومع ذلك فإن هذين العرضين. أنه مصاب باالكتئاب األساسي المتكرر
. بد أن يشكو منهما أي مريض من مرضى االكتئاب منذ سنتين على األقل

. روث ل. (على أال تغيب معظم األعراض األخرى لمدة تزيد عن شهرين
  ).132ـ  131, 2006, ججرينبر

  .  /�ق ا��<�=> ا�%#;, أو /�ق ا��%:�م )2

يقوم صدق التكوين الفرضي على أساس أن القائمة تقيس ما تذهب 
أو ما تُبينه نتائج , إليه النظرية التي ينتمي إليها المفهوم محل القياس

  . الدراسات السابقة وتؤكده

  :ا يلي منها م, ويحسب صدق التكوين الفرضي بعدة طرق

حيث تكون  .Validity Convergent) التقاربي(الصدق االتفاقي ـ  1
أو من , إذا ارتبطت إيجابا مع المفاهيم التي تَبين نظريا, القائمة صادقة

أنها تتسق معها أو أنها من األعراض , خالل نتائج الدراسات السابقة
النظري ونتائج نجد التوجه , ففي هذا النوع من الصدق. األساسية لالكتئاب

, والتشاؤم, الدراسات السابقة تشير إلى أن االكتئاب يرتبط إيجابا باليأس
  .واضطراب النوم وغيره, والتعب, والقلق, والتفكير في االنتحار

أنجزت دراسة , وعن عالقة االكتئاب بكل من التعب المزمن والقلق
. يتإناث طالب جامعة الكو 678, ذكور 686فردا؛ منهم  1364على 

طبق عليهم استبيان لقياس أعراض . سنة 37ـ  18تراوحت أعمارهم بين 
التعب المزمن وفق المحكات العشرة للتعب المشتقة من التصنيف الدولي 

. أحمد محمد عبد الخاق: إعداد , ومقياس جامعة الكويت للقلق. لألمراض
 Centerوقائمة االكتئاب الصادرة عن مركز الدراسات الوبائية لالكتئاب 

for Epidemiologic Studies – Dépression.  وبينت نتائج الدراسة وجود
االكتئاب والقلق (ارتباطات موجبة ودالة إحصائيا بين المتغيرات الثالثة 

أحمد محمد , سماح أحمد الذيب. (لدى الذكور واإلناث) والتعب المزمن
   ).126, 2006, عبد الخالق

أنجزت , لنوم وعالقتها باالكتئابوعن عالقة االكتئاب باضطرابات ا
من  97, طالبا وطالبة من جامعة اإلسكندرية بمصر 178دراسة على 

طبقت عليهم قائمة بيك لالكتئاب ـ الصورة . من اإلناث 81, الذكور
وأسفرت الدراسة . واستبيان لقياس اضطرايات النوم )بندا 13(. المختصرة

ب واضطرابات النوم لدى عن ارتباط موجب ودال إحصائيا بين االكتئا
    ).42, 1992, مايسة أحمد النيال, أحمد محمد عبد الخالق. (الجنسين

أنجزت دراسة على عينات متعددة من , وفي عالقة االكتئاب بتوكيد الذات
من تالميذ التعليم الثانوي من  300تضمنت , المجتمع المصري في القاهرة

. من تخصصات علمية مختلفةمن طالب وطالبات الجامعة  600و . الجنسين
قائمة بيك لالكتئاب : تم تطبيق أداتين هما . ومن عمال وموظفين من الجنسين

, أرنولد الزاروس: وقائمة توكيد الذات إعداد ) بندا 13(الصورة المختصرة 
أسفرت الدراسة عن وجود . A. Lazarus & J. Wolpe 1966جوزيف وولب 

. كتئاب وتوكيد الذات لدى جميع العيناتارتباط سالب ودال إحصائيا بين اال
  ).55ـ  46, 1987, غريب عبد الفتاح غريب(

باستعمال القائمة الثانية لقياس , وعن الفروق بين الجنسين في االكتئاب
نتائج عدة دراسات أجريت في  )2007(أورد بدر األنصاري , االكتئاب

, مصر 2000غريب عبد الفتاح غريب : أذكرها فيما يلي , بلدان عربية
ال توجد فروق بين , الكويت 2003بدر النصاري . اإلناث أكثر اكتئابا

. اإلناث أكثر اكتئابا, مصر 2004حسين علي فايد . الجنسين في االكتئاب
 2006بدر النصاري  .اإلناث أكثر اكتئابا, الكويت 2004تغريد الشطي 

 Alansari 20006. ال توجد فروق بين الجنسين في االكتئاب, الكويت
. قطر, الكويت, المغرب, عمان, الجزائر, مصر, السعودية, سوريا, العراق

  ).196ـ  195, 2007, بدر محمد األنصاري( .اإلناث أكثر اكتئابا

وجود ارتباط موجب ودال إحصائيا بين , وبينت دراسات أخرى
فالمكتئبون . النظرة التشاؤمية للمستقبل ومعدالت انتشار االكتئاب واليأس

عبد . (صفون بتعميمهم للفشل والنظرة السلبية للحياة وللذات وللمستقبليت
ويقوم التشاؤم بدور كبير في حدوث . )28, 1992, الفتاح محمد دويدار

عوامل , كما أن كال من التشاؤم واالكتئاب واليأس وفقدان األمل. االكتئاب
, نصاريبدر األ, أحمد محمد عبد الخالق. (أساسية لالقدام على االنتحار

1995 ,131.(   

. �بـ� �)آ��ـ� ��� ا�3�&�ــ�ل @�?�> ���ــ� -, +*ــ�ت ا�����ــ ا��را� 2

  .�ــــــــ� ا2+#=<�ـــــ> -, ا���Bــــ�ت ا���?�ـــــدرا�

  . �قـــــــ��ت ا�Cـــــدرا�) أ

منها صدق . تمت دراسة صدق قائمة بيك الثانية لالكتئاب بعدة طرق
وفيما يلي  .التكوين الفرضي والبنية العاملية للقائمةالمحتوى وصدق 

  . تلخيصا لما جاء في هذه الدراسات
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مريض نفسي من غير  500بتحليل استجابات  Beck & Al 1996وآخرون 
المقيمين بالمستشفى بهدف الوصول إلى أبعاد االكتئاب كما يقاس بقائمة 

لين؛ األول بجذر فجاءت النتيجة تبين وجود عام. بيك الثانية لالكتئاب
وكان معامل  .4.41والثاني بجذر كامن يساوي  4.61كامن يساوي 

  .0.01وهو دال إحصائيا عند مستوى  0.661االرتباط بين العاملين يساوي 

 )2, فقدان االستمتاع )1: وتضمن العامل األول األعراض التالية 
, اب االجتماعيفقدان االهتمام أو االنسح )4, التهيج واالستثارة )3, البكاء

, تغيرات في نمط النوم )7, فقدان الطاقة )6, التردد في اتخاذ القرارات )5
صعوبة  )10, تغيرات في الشهية )9, القابلية للغضب أو االنزعاج )8

وكانت . فقدان االهتمام بالجنس )12, اإلرهاق أو اإلجهاد )11, التركيز
. اإلجهاد وفقدان الطاقةاإلرهاق أو : أعلى التشبعات في هذا العامل هي 

 / Somaticوقد اعتبر هذا العامل ممثال للبعد الجسدي ـ الوجداني 
Affective لالكتئاب المقرر ذاتيا.  

 )3, التشاؤم )2, الحزن )1: أما أعراض العامل الثاني فكانت تتضمن 
, عدم حب الذات )6, مشاعر العقاب )5, مشاعر الذنب )4, الفشل السابق

وقد . فقدان القيمة )9, األفكار أو الرغبات االنتحارية )8, نقد الذات )7
   .لالكتئاب المقرر ذاتيا Cognitiveاعتبر هذا العامل ممثال للبعد المعرفي 

طالبا جامعيا قام بها بيك  120وفي دراسة عاملية أخرى على 
بينت نتيجة الدراسة وجود عاملين بجذرين  Beck & al 1996وزمالؤه 

وكان معامل . للعامل الثاني 3.54للعامل األول و  5.42 :كامنين هما 
  .0.01وهو دال إحصائيا عند مستوى  0.623االرتباط بين العاملين يساوي 

الفشل  )2, الحزن )1: وتضمن العامل األول األعراض التالية       
عدم  )6, مشاعر العقاب )5, مشاعر اإلثم )4, فقدان االستمتاع )3, السابق

, البكاء )9, األفكار أو الرغبات االنتحارية )8, نقد الذات )7, حب الذات
 )12, فقدان االهتمام أو االنسحاب االجتماعي )11, التهيج واالستثارة )10

القابلية للغضب أو  )14, فقدان القيمة )13, التردد في اتخاذ القرارات
 / Cognitiveوقد سمي العامل بالبعد المعرفي الوجداني . االنزعاج

Affective لالكتئاب المقرر ذاتيا .  

 )2, فقدلن الطاقة )1: بينما تضمن العامل الثاني األعراض التالية 
 )5, صعوبة التركيز )4, تغيرات في الشهية )3, تغيرات في نمط النوم

. فقدان االهتمام بالجنس )7, التهيج أو االستثارة )6, اإلرهاق أو اإلجهاد
غريب . (لالكتئاب المقرر ذاتيا Somaticدية وسمي هذا العامل ببعد الجس

  ).384ـ  383, ـ أ 2000, عبد الفتاح غريب

  .�تــــــــــ�ت ا�B3ـــــــــــدرا�) ب

1  D�BEدة ا���إ  ��=#E� ت�B3ـ ا�)<+Iا� #B  ا����#ار J+�K+.(  

بحساب الثبات بطريقة إعادة  Beck & al 1996قام بيك وزمالؤه 
فردا من المرضى التفسيين غير المقيمين  26كون من التطبيق على عينة تت

فجاء . وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين أسبوعا واحدا. بالمستشفى
وهو دال إحصائيا عند  0.931معامل االستقرار عبر الزمن يساوي 

  ).12, ـ ج 2000, غريب عبد الفتاح غريب(. 0.01مستوى 

2 B3ــــــــ ا��=#E� ت�&ـــــــ�ـــــــ� ا��*L.  

على عينتين  Beck & al 1996في الدراسة األولى لبيك وزمالئه       
والثانية من طالب الجامعة  500إحداهما من المرضى النفسيين وعددها 

انظر بيانات العينتين من حيث الجنس والعمر في فقرة سابقة ( .120عددها 
. 0.921تبين أن معامل ألفا لعينة المرضى يساوي ). لحساب الصدق

 .0.932ولعينة الطالب يساوي 

قائمة  Beck & al 1996طبق بيك وزمالؤه , ولحساب الصدق االتفاقي 
وقائمة للتفكير االنتحاري لبيك كذلك , وقائمة اليأس لبيك, االكتئاب الثانية

فجاء معامل , مريضا نفسيا من غير المقيمين بالمستشفى 158على 
وبين االكتئاب والتفكير  0.683وي االرتباط بين االكتئاب واليأس يسا

   .0.374االنتحاري يساوي 

وطبق كذلك القائمة الثانية لقياس االكتئاب مع قائمة القلق لبيك على 
مريضا نفسيا من غير المقيمين بالمستشفى فجاء معامل االرتباط  297

        .0.612يساوي 

لقياس  قائمة بيك الثانية Steer & Clark 1997ستير وكالرك  وطبق
واستبيان  Sociotropy االكتئاب مع استبيان يقيس االنسحاب االجتماعي 

من المرضى النفسيين من  Solitude��� 160 يقيس العزلة االجتماعية 
ذكور بمتوسط عمري  53إناث و  107منهم . غير المقيمين بالمستشفى

فجاء معامل االرتباط بين . 2.04وانحراف معياري يساوي  18.76قدره 
وبين االكتئاب والعزلة  .0.352االكتئاب واالنسحاب االجتماعي يساوي 

 .0.001وهما داالن إحصائيا عند مستوى  .0.326االجتماعية يساوي 
  ).18 ,ـ ج 2000, غريب عبد الفتاح غريب(

حيث تكون القائمة صادقة كذلك , )االختالفي(الصدق التعارضي  ـ 2
أو من خالل نتائج الدراسات , ين نظرياإذا ارتبطت سلبا بالمفاهيم التي تَب

ففي هذا النوع من . أنها ال تتسق معها أو معارضة لالكتئاب, السابقة
تشير إلى أن , نجد التوجه النظري ونتائج الدراسات السابقة, الصدق

وتوكيد , والسعادة, وحب الحياة, والتفاؤل, االكتئاب يرتبط سلبا باألمل
   .وقوة األنا وغيرها, الذات

ولتقييم قدرة قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب : الصدق التمييزي  ـ 3
طبق  ,على تشخيص االكتئاب والتمييز بين المرضى باالكتئاب واألسوياء

: قائمة بيك الثانية على عينتين  Beck & al 1996بيك وزمالؤه عام 
 من المرضى النفسيين من غير المقيمين 500 تكونت العينة األولى من

ومتوسط العمر للعينة الكلية هو . ذكورا 183إناثا و  317منهم . بالمستشفى
 120وتكونت العينة الثانية من . 15.90وانحراف معياري يساوي  37.20

بمتوسط عمري قدره , ذكرا 53أنثى و  67منهم  .من طالب الجامعة
فجاء المتوسط الحسابي لعينة  .1.84وانحراف معياري يساوي  19.58

بينما جاء لدى . 12.75 وانحراف معياري يساوي 22.45ضى يساوي المر
وجاءت قيمة  .9.93يساوي  وانحراف معياري 12.56العينة السوية يساوي 

وهي دالة إحصائيا عند  8.04لداللة الفرق بين المتوسطين تساوي " ت"
  .0.001مستوى 

 ولقياس قدرة قائمة بيك الثانية كذلك على التمييز بين العاديين
قائمة  O’hara & alطبقت أوهارا وزمالءها , )جماعة محكية(والمرضى 

ذكور  46إناث و  106طالبا جامعيا؛  152بيك الثانية لقياس االكتئاب على 
 152و . من المترددين على مركز اإلرشاد الجامعي طلبا للمساعدة النفسية

رق دال أظهرت النتيجة وجود ف. أنثى 79ذكرا و  65طالبا من العاديين؛ 
فقد كان متوسط الطالب المترددين . إحصائيا بين متوسطي المجموعتين

على مركز اإلرشاد النفسي على قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب يساوي 
بينما كان متوسط الطالب . 11واالنحراف المعياري يساوي  15.30

" ت"وجاءت قيمة  8.1بانحراف معياري يساوي  8.81العاديين يساوي 
ودالة إحصائيا عند مستوى  5.85اللة الفرق بين المتوسطين تساوي لد

وتعتبر هذه النتيجة دليال على الصدق التمييزي لقائمة بيك الثانية  .0.001
  ).605 ,ـ ب 2000, غريب عبد الفتاح غريب. (لقياس االكتئاب

�?Bــــا���+�Kــــ� ا��  .�بــــ�س ا�آ��ــــ� ���ــــ� ا�3�&�ــــ� ��ــــ� ���

  قام بيك , ولحساب البنية العاملية لقائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب
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فقد أجري , أما بالنسبة للصدق التمييزي بأسلوب الجماعة المحكية
 18ذكور و  18(فردا  36األولى من العاديين وعددهم , بحث على عينتين

؛ )ةجماعة محكي(والثانية من المرضى باضطرابات نفسية مختلفة ). إناث
وبلغ . قلق مع اكتئاب, اكتئاب دوري, هلع, وسواس, قلق, اكتئاب رئيسي

وطبقت على العينتين قائمة بيك ). إناث 18ذكور و  18(فردا  36عددهم 
فحصلت عينة العاديين على متوسط حسابي يساوي . الثانية لقياس االكتئاب

وحصلت عينة المرضى بمتوسط  .9.45بانحراف معياري يساوي  21.69
" ت"وجاءت قيمة  .9.45وانحراف معياري يساوي  34.89حسابي قدره 

ودالة إحصائيا عند مستوى  .5.81لداللة الفرق بين المتوسطين تساوي 
وهذا مؤشر على قدرة قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب على التمييز  .0.01

ح غريب عبد الفتا(. وهذا دليل على صدقها. بين المرضى نفسيا والعاديين
  ).28ـ  27, ـ ج 2000, غريب

�=#Cا�� ���Bا� ��� ��� ا�3�&�� ����س ا�آ���ب  ���� ���+�Kا� ��?Bا�.  

قام مترجم قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب بدراسة البناء العاملي      
. أنثى 44ذكرا و  70مفحوصا؛ منهم  114على عينة تتكون من . للقائمة

وهم من  ,1.42نحراف معياري يساوي وا 22.33بمتوسط عمري قدره 
, فبينت النتيجة أن االكتئاب كما يقاس بقائمة بيك الثانية. طالب الجامعة

. 5.11كان الجذرالكامن للعامل األول يساوي . يتكون عامليا من عاملين
بينما كان الجذر الكامن للعامل . من التباين االرتباطي % 24.34ويفسر 

   .من التباين االرتباطي % 8.14 ويفسر ,1.71الثاني يساوي 

 )1: وتضمن العامل األول األعراض التالية بأرقامها في القائمة 
مشاعر  )5. فقدان االستمتاع) 4. الفشل السابق )3. التشاؤم )2. الحزن
األفكار أو  )9. نقد الذات )8. عدم حب الذات )7. مشاعر العقاب )6. اإلثم

فقدان  )12. التهيج واالستثارة )11 .البكاء) 10. الرغبات االنتحارية
. التردد في اتخاذ القرارات )13. االهتمام أو االنسحاب االجتماعي

وتمت تسمية . صعوبة التركيز )19. فقدان الطاقة )15. انعدام القيمة)14
  .هذا العامل بالبعد المعرفي الوجداني لالكتئاب المقرر ذاتيا

 )9: بأرقامها في القائمة وتضمن العامل الثاني األرعاض التالية 
 )16. فقدان الطاقة )15. انعدام القيمة)14. األفكار أو الرغبات االنتحارية

تغيرات في  )18. القابلية للغضب أو االنزعاج )17. تغيرات في نمط النوم
وتمت تسمية هذا . اإلرهاق أو اإلجهاد )20. صعوبة التركيز )19. الشهية

, غريب عبد الفتاح غريب(. اب المقرر ذاتياالعامل بالبعد الجسدي لالكتئ
  ).390ـ  389, ـ أ 2000

قام مترجم قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب بحساب ثبات  : ا�B3�ت
وطريقة حساب معامل . طريقة إعادة تطبيق القائمة: القائمة بطريقتين هما 

. لثباتيبين العينات وأحجامها ومعامالت ا )2(والجدول رقم . ألفا لكرونباخ
  .)612ـ  611, ـ ب 2000, غريب عبد الفتاح غريب(
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h�� )�8 أ_�

0.74**  
0.75**  
0.74**  

 ذآ�ر
 إ�Sث

ذآ�ر 
 وإ�Sث

44 
70 
114 

�' �6��8 أ
�' �6��8 أ
�' �6��8 أ

0.88 
0.79 
0.83 

.0.01دا� إ\#���� ��� ��$�ى **   
 

فردا  160على  Steer & Clark 1997وفي دراسة ألستير وكالرك  
وانحراف  18.76بمتوسط عمري قدره , ذكرا 53إناث و  107منهم 

 .0.893حصال منها على معامل ألفا يساوي  .2.04معياري يساوي 
  ).13, ـ ج 2000, غريب عبد الفتاح غريب(

�M#@ـــ�  .�ــــ�ق ا��#�Mــــ�ب و/ــــ�س ا�آ��ــــ� ���ـــ� ا�3�&�ــ� ��ــ� ��

. 2000قام بترجمة القائمة وتعليماتها غريب عبد الفتاح غريب عام 
وكان قد . ويتمتع مترجم القائمة بخبرة طويلة في بحوثه حول االكتئاب

لقياس االكتئاب في  BDI - IAقائمة بيك االولى المعدلة  1985م ترجم عا
كما قام بإجراء دراسات عديدة حول . مصر واإلمارات العربية المتحدة
  . االكتئاب في عدد من البالد العربية

يذكر المترجم أنه اعتمد في ترجمته للقائمة إلى العربية على عدد من 
لحات والتعبيرات المالئمة لما القواميس والمعاجم للوصول إلى المصط

وقام بمراجعة الترجمة عدة مرات . تتضمنه النسخة األمريكية من معان
  . على فترات متباعدة

  �ــــــ�ق ا��#�Mــــــ/

قام مترجم القائمة بعرض الترجمة العربية مرفوقة باألصل اإلنجليزي 
, ريكيةعلى عدد من أساتذة علم النفس في مصر والواليات المتحدة األم

لمراجعتها واقتراح أية , ممن يجيدون اللغة العربية واللغة اإلنجليزية
وبعد أسابيع من ذلك تلقى تعليقات ومقترحات هؤالء . تعديالت على بنودها

ثم عقد جلسات مع البعض منهم لتناول كل مجموعة بنود على . األساتذة
صدق  من أجل الوصول إلى قدر كبير من, حدة بالمناقشة والتقييم

  ).20, ـ ج 2000, غريب عبد الفتاح غريب. (الترجمة

  .ةـة العربيـــن في البيئـــــات التقنيـــدراس

  .درا��ت ا���?�> -, ا����B ا��C#=�) أ

قام مترجم القائمة إلى العربية بعدد من الدراسات لتقنين القائمة       
لعيادي في من أجل إعدادها لالستعمال في البحث النفسي أو التشخيص ا

  .  البيئة المصرية

قام بحساب صدق القائمة على عينات من البيئة  : ا��Cق      
الصدق االتفاقي والصدق التعارضي والصدق : المصرية بثالث طرق هي 

  . التمييزي

بالنسبة للصدق االتفاقي قام بحساب معامالت االرتباط بين قائمة       
المختصرة / قائمة بيك األولى المعدلة بيك الثانية لقياس االكتئاب وكل من 

وبالنسبة للصدق  .Costello & Comery 1967من إعداد , Aوقائمة القلق 
التعارضي قام بحساب معامل االرتباط بين قائمة بيك الثانية لالكتئاب 

معامالت االرتباط للصدق  )1(يبين الجدول رقم و. وقائمة توكيد الذات
  .االتفاقي والصدق التعارضي


���تا����  
� ا��
	�ت 	�

 وأ������
����!ت 
 ا�ر#��ط

 %
& �'(�)
ا,و+ ا*���� 

ا*�0/�ة/   

70= ذآ�ر ن   
44= إ�Sث ن   
114= ذآ�ر وإ�Sث ن   

0.68**  
0.87**  
0.76**  

 �
(�)'� #2آ
 ا�3ات

70= ذآ�ر ن   
44= إ�Sث ن   
114= ذآ�ر وإ�Sث ن   

- 0.38**  
- 0.37**  
- 0.37**  

(�)'� ا��45 
A 

�ر ن ذآ =70  
44= إ�Sث ن   
114= ذآ�ر وإ�Sث ن   

0.61**  
0.19**  
0.42**  

0.01دا� إ\#���� ��� ��$�ى **   
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درا��ت N#��� و #��� أ$#ى �5��ب +K�+)ت ا��Cق وا�B3�ت 
�� ��� ا�3�&�� ����س ا�آ���ب ���:  

دراسات أخرى  )2008(بدر محمد األنصاري , أورد علي مهدي كاظم
لى استخراج معامالت الصدق والثبات لقائمة بيك غربية وعربية عملت ع

  .وفيما يلي ملخصات لها, الثانية لقياس االكتئاب

  :ا��Cق 

معامالت الصدق االتفاقي و الصدق التعارضي ) 7(يبين الجدول رقم 
  . لعينات غربية وعربية

 م
ا����7 
 وا��	�

�	
 ا�/�ق ا�ر#��ط ا*�89 ا��

1 
Beck & al 

1996 
297 a�R ا?'�AN 0.60 ا

2 
Stener & 

Clark 1997  
160 

 ا?'�AN 0.89 ا+آ$
�ب
a�R ا?'�AN 0.71 ا

3 
Dozois & 
al 1997 

 ا?'�AN 0.93 ا+آ$
�ب 1022

4 
Gencoz 

2000 
81 a�R ا?'�AN 0.65 ا

5 
Al Musawi 

2001 
200 

a�R ا?'�AN 0.41 ا

0.39 - ا��8دة  A*�8ر? 

s� ا?'�AN 0.27 ا
!$��7��ا+  - 0.38  A*�8ر? 

�SEة ا�N - 0.42  A*�8ر? 

6 
)�ر 

اSE#�ري 
2002 

235 a�R ا?'�AN 0.52 ا

7 
Sprinkle & 

al 2002 
137 

ا&�اج 
A(�
 ا+آ$

0.83 AN�'?ا 

8 
Fazaa & 

Page 2003  
807 

 ���R?
ا+_$�9اف 
SX$;�ر 

0.53 AN�'?ا 

9 
 ���§?

 A)�2004ا  
1018 

a�R ا?'�AN 0.74 ا
��اع 
�R�R� ا

0.24 AN�'?ا 

10 
Stroch & 
al 2004 

414 
 ا?'�AN 0.76 ا+آ$
�ب

a�R ا?'�AN 0.70 ا

11 
Alansari 

2005 
9168 a�R ا

0.75  /
0.82 

AN�'?ا 

12 
)�ر 

اSE#�ري 
2006 

463 

a�R ا?'�AN 0.54 ا

 ا?'�AN 0.66 ا$��ؤم
 ا?'�AN 0.34 ا�Gس

��(�#8 ا?'�AN 0.51 ا

@T§ ا?'�AN 0.45 ا
 ا?'�AN 0.44 ا�8اوة
 �"'$ا
 ا+S$;�ري

0.56 AN�'?ا 

13 
اSE#�ري 

2007 8926 
 ا?'�AN 0.58 ا$��ؤم
0.47 - ا$'�ؤل  �X$Kا 

14 

Osmani & 
al 2007 

414 

a�R ا?'�AN 0.53 ا
 �"'$ا
 ا+S$;�ري

0.57 AN�'?ا 

 ا?'�AN 0.63 ا�Gس
, 2008, )�ر ��7 اSE#�ري, ��A آ�®i ��9ي(
 ). 208ـ  207

  

  .درا��ت ا���?�> -, ا����B ا�<�=���)  ب 

بحساب الشروط , 2008بدر محمد األنصاري , قام مهدي علي كاظم
السيكومترية لقائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب على عينات من المجتمع 

. إناث 400ذكور و  400فردا؛ منهم  800تكونت العينة من . الكويتي
 19.47بلغ المتوسط الحسابي ألعمارهم . وكلهم من طالب الجامعة

   .1.23بانحراف معياري قدره 

حيث تم . والصدق التعارضياالتفاقي تم حساب الصدق  : ا��Cق
حساب معامالت االرتباط بين قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب مع قائمة 

بيان التفاؤل واستبيان التشاؤم وكلها من جامعة الكويت لقياس القلق واست
يبين معامالت االرتباط  )3(والجدول رقم . أحمد محمد عبد الخالق: إعداد 

  .المحسوبة

 ا*�89ات
 �

% ا����& �'(�)


�س ا�آ�;�ب�� 
 o��"�7��N !���8 ا

a�RR��س ا 
0.66* 

 *0.59 - ا_$���ن ا$'�ؤل
 *0.62 ا_$���ن ا$��ؤم

�ى دا� إ\* $�� ��� ����#0.05.  

. تم حساب الثبات بطريقة حساب معامل ألفا لكرونباخ :ا�B3�ت 
 .يبين معامالت ألفا المحسوبين لكل من الذكور واإلناث )4(والجدول رقم 

  ).220, 2008, بدر محمد األنصاري, مهدي علي كاظم(

 ا*�89
 

 ����� أ�?� �<�و���خ

 ا��Aث ا�3آ2ر
ذآ2ر 
 وإ��ث

 �7��N ��S�t)�s ا
R��س ا+آ$
�ب 

0.89 0.87 0.87 

  .درا��ت ا���?�> -, ا����B ا�Kَُ��&��) ج

بحساب الشروط , 2008بدر محمد األنصاري , قام مهدي علي كاظم
السيكومترية لقائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب على عينات من المجتمع 

. إناث 400و ذكور  400فردا؛ منهم  800تكونت العينة من . الكويتي
 19.47بلغ المتوسط الحسابي ألعمارهم . وكلهم من طالب الجامعة

  . 1.23بانحراف معياري قدره 

حيث تم حساب . والتعارضياالتفاقي تم حساب الصدق  : ا��Cق
معامالت االرتباط بين قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب مع قائمة جامعة 

: واستبيان التشاؤم وكلها من إعداد الكويت لقياس القلق واستبيان التفاؤل 
يبين معامالت االرتباط  )5(والجدول رقم . أحمد محمد عبد الخالق

  .المحسوبة

 ا*�89ات
 �

% ا����& �'(�)


�س ا�آ�;�ب�� 
 o��"�7��N !���8 ا

a�RR��س ا 
0.64* 

 *0.46 - ا_$���ن ا$'�ؤل
 *0.64 ا_$���ن ا$��ؤم

0.05�ى دا� إ\#���� ��� ��$* .  

. تم حساب الثبات بطريقة حساب معامل ألفا لكرونباخ : ا�B3�ت
 .يبين معاملي ألفا المحسوبين لكل من الذكور واإلناث) 6(والجدول رقم 

 .)220, 2008, بدر محمد األنصاري, مهدي علي كاظم(

 ا*�89
 

 ����� أ�?� �<�و���خ

 ا��Aث ا�3آ2ر
ذآ2ر 
 وإ��ث

 ��S�t( �7��N�s ا
R ��س ا+آ$
�ب

0.87 0.86 0.86 
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. تم تطبيق قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب من قبل الباحث شخصيا
  . 2010جانفي  15إلى  2009أكتوبر  11واستغرقت عملية التطبيق من 

�CRـــــــــا�=#�+�>��  .�ـــــــــ� �����ـــــــــS ا�

ئمة بيك بعد إجراءات التطبيق وتصحيح إجابات المفحوصين على قا
أسفرت هذه العمليات , واالستبيانات المطبقة معها, الثانية لقياس االكتئاب

  .عن النتائج التالية فيما يتعلق بصدق وثبات القائمة على عينتي البحث

  : تم حساب معامل الصدق بثالث طرق:  ا��Cق

1(  <�� ��*+ <�� Iا����� ��  ��ا��Cق ا�����Iي أو ��رة ا���
<��-#E�+  :  

  :�ر ـــــــــــــ� ا�Uآـــــــــــ�? 

. تم استعمال طريقة المقارنة الطرفية, لحساب هذا النوع من الصدق
حيث تمت المقارنة بين عينتين تم سحبهما من طرفي الدرجات لعينة 

من  % 27مفحوص بواقع سحب  100حجم كل عينة يساوي , الذكور
   ).372= ن (العينة الكلية 

لداللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين " ت"ين قيم يب )9(والجدول رقم 
  .لعينة الذكور

�	
 ا��
 
 
 ا*�89

 �	
ا��
�
 ا��5

100= ن    

 �	
ا��
�
 ا���

100= ن    
 �'
)

"ت"  
 ع م ع م

 2.60 7.47 7.05 27.95 ا�آ�;�ب
20.48 
*** 

 *** �7�N"ى " ت�.0.001دا� إ\#���� ��� ��$  

  : �?ـــــ� اW&ـــــ�ث

المقارنة كذلك بين عينتين تم سحبهما من طرفي الدرجات لعينة  تمت
من العينة  % 25مفحوص بواقع سحب  112حجم كل عينة يساوي , اإلناث
   ).448= ن (الكلية 

لداللة الفرق بين المتوسطين " ت"يبين قيم ) 10(والجدول رقم       
  .الحسابيين لعينة اإلناث

�	
 ا��
 
 ا*�89

 �	
ا��
�
 ا��5

112= ن    

 �	
ا��
�
 ا���

112= ن    
 �'
)

"ت"  
 ع م ع م

 4.46 8.99 7.67 29.55 ا�آ�;�ب
24.48 
*** 

 *** �7�N"ى " ت�.0.001دا� إ\#���� ��� ��$  

أن القائمة تتميز بقدرة  )10, 9(في الجدولين رقمي " ت"يتبين من قيم 
مما يجعلها  .كبيرة على التمييز بين المرتفعين والمنخفضين في االكتئاب

  .تتصف بمستوى عال من الصدق لدى الذكور واإلناث

2( Cـــــــــــــا���ــــــــــــ�ق ا�@%, :  

تم تطبيق قائمة بيك الثانية لقياس , لحساب هذا النوع من الصدق
 )165 ,2001, بدر محمد األنصاري( .االكتئاب مع قائمة بيك لقياس اليأس
, بشير معمرية. (باليأس لدى الراشدينواستبيان معمرية لقياس الشعور 

, أحمد محمد عبد الخالق. (واستبيان قياس التشاؤم ).191ـ  189, 2007
أحمد , سماح أحمد الذيب. (واستبيان قياس التعب المزمن ).62, 1998

زيزي . (وقائمة بيك لقياس القلق). 122ـ  121, 2006, محمد عبد الخالق
  . )340, 2005, السيد إبراهيم

  : �تــــــــــــــ�B3ا 

معامالت الثبات بطريقة التجانس واستخراج  )8(يبين الجدول رقم 
  .معامل ألفا لكرونباخ على عينات غربية وعربية

 ا*<�ن ا��
	� ا����7 وا��	� م
 �����
 أ�?�

1 Beck & al 1996  120  0.93 أ���"� 
2 Stener & Clark 1997  0.89 آ��ا 160 
3  @��D2000  114 #��  0.83 
4 Almusawi 2001 200 ���;� 0.84 ا
5 Kojima & al 2002  0.87 ا��)�ن 766 
6  A)�2004ا  1018 o��" 0.87 ا

7 
Ghassemzadeh & al 

2005 
 0.87 إ��ان 125

8 Alansari 2006 4230 
18  �دو

��(�� 
0.82 /
0.93 

2007اSE#�ري  9  17451 
19  �دو

���X_إ 
0.77 /
0.92 

1
0 

Kapci & al 2007 362 ��0.89 ?�آ 

1
1 

Kuhner & al 2007  199 ��S�&0.84 أ 

1
2 

 i®ري وآ��#SEا
2007 

952 
 ��)�_
 ��7ن

0.87 

)i®آ� A�� ري, ��9ي�#SE205, 2008, )�ر ��7 ا 
 ).206ـ 

سواء على , يتبين من معامالت الصدق والثبات التي تم الحصول عليها
, أن قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب, ربيةالعينات األمريكية أم العينات الع

ما , ولكن. تتمتع بشروط أدوات القياس الجيدة لقياس أعراض االكتئاب
مدى توافر هذه الشروط لهذه القائمة في البيئة الجزائرية ؟ هذا التساؤل 

وهي التي سوف يتصدى الباحث لدراستها في الجزء , يثير مشكلة بحثية
  . حاليةالتالي من الدراسة ال

�>X+ـــــــــــــــ� ا��را�ــــــــــ �:  

  :تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية 

ما معامالت الصدق التمييزي واالتفاقي والتعارضي لقائمة بيك  )1
  .الثانية لقياس االكتئاب على عينات من الجنسين من البيئة الجزائرية

القائمة وطريقة حساب  ما معامالت الثبات بطريقة إعادة تطبيق )2
بيك الثانية لقياس االكتئاب على عينات من الجنسين  ألفا لكرونباخ لقائمة
  .من البيئة الجزائرية

بيك الثانية لقياس االكتئاب على  ما المعايير التائية لدرجات قائمة )3
   .عينات من الجنسين من البيئة الجزائرية

  .كتئابما الدرجات الفاصلة لتحديد مستويات اال )4

MWــــــــــ� ���?�ــــــــــ#اءات ا����ا&�ــــــــــــا�� ــــــــــــ� ��ــــــــــ> ��
  .�ــــــــ�ت ا�5���ــــــــ� ا��K?ــــــــ � �بـــــــــ�س ا�آ��ــــــــ� ���ـــــــا�3�&�

  > ـــــــــــ� ا���?�ـــــــــــ �?

. إناث 525ذكور و  473ا؛ منهم فرد 998تكونت عينة التقنين من 
بمتوسط حسابي قدره . سنة 49ـ  18تراوحت أعمار عينة الذكور بين 

ـ  18وتراواحت أعمار اإلناث بين  .3.66وانحراف معياري قدره  26.55
وتم  .5.06وانحراف معياري قدره  24.80بمتوسط حسابي قدره . سنة 45

, عة الحاج لخضر باتنةمن كليات جام) الذكور واإلناث(سحب العينتين 
ومن مراكز التكوين المهني والتكوين , وشملت الطلبة والموظفين واألساتذة

  .شبه الطبي بمدينة باتنة
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  Z#=�ـــــ� إ ــــ�دة @�BEــــD ا�$�Bــــ�ر 

+�K+أ�%ــــ Jــــ � :  

معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق وطريقة  )13( ويبين الجدول رقم
  .ا لكرونباخحساب معامل ألف

 �2ع ����� ا����ت
 �2ع

�	
 ا��
 R��
 ا��
	�ت

 �����
 ا����ت

 a��)$}���R إ��دة ا
)h�� ))�8 أ_�

 a��)$}���R إ��دة ا
)h�� ))�8 أ_�

 a��)$}���R إ��دة ا
)h�� ))�8 أ_�

 ذآ�ر
 

 إ�Sث
 

 آ���

81 
 

117 
 

198 

0.751**  
 

0.747**  
 

0.743**  

"�وS��خ  �' �6��8 أ
�'"�وS��خ �6��8 أ 

"�وS��خ �' �6��8 أ

 ذآ�ر
 إ�Sث
 آ���

432 
520 
952 

0.839 
0.831 
0.839 

.0.01دا� إ\#���� ��� ��$�ى **   

أن قائمة , يتبين من معامالت الصدق والثبات التي تم الحصول عليها
تتميز بشروط سيكومترية مرتفعة على عينات , بيك الثانية لقياس االكتئاب

سواء , مما يجعلها صالحة لالستعمال بكل اطمئنان, من البيئة الجزائرية
  .في مجال البحث النفسي أو مجال التشخيص العيادي

  .طريقة تطبيق القائمة وتصحيحها وتقدير درجة المفحوص

سواء لطالب الجامعة أم , الدراسية الحصص في القائمة تطبيق تم
لى االستبيانات أما بالنسبة للموظفين فقد أجابوا ع. لطالب التكوين المهني

 15 بين يتراوح تطبيق جلسة كل في المفحوصين عدد وكان. في مكاتبهم
 مراقبته حيث من العملية مجريات في يتحكم الباحث جعل مما. فردا 58 و

 يطلب وكان. عن بنودها اإلجابة وطريقة القائمة لتعليمات العينةأفراد  لفهم
 صدق في سيفيد ذلك نأل, وجدية اهتمام بكل إجاباتهم يسجلوا أن منهم

 جلسة كل في يستغرق الذي الوقت وكان. الدراسة هذه وموضوعية
واالستبيانات التي طبقت , قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب على لإلجابة

  . دقيقة 20ـ  15 بين يتراوح,  معها لحساب الصدق االتفاقي والتعارضي

 القائمة أن إلى شارةاإل سبقت فقد ,القائمة تصحيح لطريقة بالنسبة أما
عبارات  أربعة من عرض كل ويتكون, أعراض مجموعة 21 من تتكون

ما عدا المجموعتين اللتين تقيسان تغيرات في نمط النوم وتغيرات في (
 العرض تقيس )فإنهما تتكونان من سبع عبارات لكل مجموعة, الشهية
 بالتاليو. مرتفعة بدرجة وجوده إلى للعرض وجود ال من متدرجة بطريقة

) للعرض وجود ال( صفر من متدرجة ذلك مقابل في درجات أربع توجد
  : هكذا) مرتفعة بدرجة موجود العرض( درجات ثالثة إلى

    ....................  ـ 0
  .................... ـ 1
  .................... ـ 2
  .................... ـ 3

 من يطلب, القائمة ىعل اإلجابة عند أنه على التعليمات وتنص
 العبارات من يختارها التي العبارة رقم حول دائرة يضع أن المفحوص

 يختارها التي العبارة تكون بحيث .3 أو 2 أو 1 أو 0 كانت سواء, األربعة
 اليوم ذلك في بما الماضيين األسبوعين خالل حالته أفضل بطريقة تصف
 الواحد والعشرين األرقام بجمع الباحث ويقوم. العبارة عن فيه يجيب الذي
 لكل الخام الدرجة على فيحصل, دوائر المفحوص عليها وضع التي

 يوجد ال( صفر بين نظريا مفحوص كل درجة تتراوح وبهذا. مفحوص
 فقد الفعلية الدرجات أما). االكتئاب درجات أقصى( 63 و) اكتئاب

 حتتراو اإلناث وعند. درجة 49 ـ صفر بين الذكور عينة عند تراوحت
  . درجة 51 ـ صفر بين

  

معامالت االرتباط بين قائمة بيك الثانية لقياس ) 11(ويبين الجدول رقم  
  .االكتئاب ومتغيرات اليأس والتشاؤم والتعب المزمن والقلق

 ا��
	�ت ا*�9
�Sات
 R��
�	
 ا��

����!ت 
 ا�ر#��ط

)�s/ ا�Gس   
)�s/ ا�Gس   
)�s/ ا�Gس   

 ذآ�ر
 إ�Sث

ذآ�ر 
 وإ�Sث

55 
89 
144 

0.653**  
0.662**  
0.656**  

/ ا�Gس 
���78� 
/ ا�Gس 
���78� 
/ ا�Gس 
���78� 

 ذآ�ر
 إ�Sث

ذآ�ر 
 وإ�Sث

42 
90 
132 

0.672**  
0.675**  
0.692**  

 ا$��ؤم
 ا$��ؤم
 ا$��ؤم

 ذآ�ر
 إ�Sث

ذآ�ر 
 وإ�Sث

49 
42 
91 

0.208*  
0.740**  
0.473**  

 ا$8@ ا&���
 ا$8@ ا&���
 ا$8@ ا&���

 ذآ�ر
Sثإ�  

ذآ�ر 
 وإ�Sث

49 
49 
98 

0.729**  
0.582**  
0.683**  

 a�R)�s/ ا  
 a�R)�s/ ا  
 a�R)�s/ ا  

 ذآ�ر
 إ�Sث

ذآ�ر 
 وإ�Sث

61 
39 
100 

0.636**  
0.462**  
0.593**  

.0.01دا� إ\#���� ��� ��$�ى **   

أن قائمة بيك  )11(يتبين من معامالت الصدق االتفاقي في الجدول رقم 
  . تتصف بمعامالت صدق مرتفعة, ابالثانية لقياس االكتئ

  :الصدق التعارضي ) 3

تم تطبيق قائمة بيك الثانية لقياس , ولحساب الصدق التعارضي
أرنولد الزاروس وجوزيف : إعداد , االكتئاب مع قائمة توكيد الذات

واستبيان لقياس  ).10ـ  9, 1995, غريب عبد الفتاح غريب( .وولب
واستبيان  ).32, 1995, ماجدة خميس علي, مايسة أحمد النيال( .السعادة

   ).62, 1998, أحمد محمد عبد الخالق. (لقياس التفاؤل

معامالت االرتباط بين قائمة بيك الثانية  )12( ويبين الجدول رقم      
  .لقياس االكتئاب ومتغيرات توكيد الذات والسعادة والتفاؤل

 ا��
	�ت ا*�9
�Sات
 R��
�	
 ا��

����!ت 
 ا�ر#��ط

�آ�� ?
 اOات

�آ�� ?
 اOات

�آ�� ?
 اOات

 ا+آ$
�ب

 ذآ�ر
 إ�Sث

ذآ�ر 
 وإ�Sث

67 
102 
169 

- 0.346**  
- 0.347**  
- 0.326**  

 ا��8دة
 ا��8دة
 ا��8دة

 ا+آ$
�ب

 ذآ�ر
 إ�Sث

ذآ�ر 
 وإ�Sث

67 
89 
156 

- 0.384**  
- 0.636**  
- 0.563**  

 ا$'�ؤل
 ا$'�ؤل
 ا$'�ؤل

 ا+آ$
�ب

 ذآ�ر
 إ�Sث

ذآ�ر 
 وإ�Sث

74 
31 
105 

- 0.403**  
- 0.796**  
- 0.423**  

.0.01دا� إ\#���� ��� ��$�ى **   
أن قائمة  )12(يتبين من معامالت الصدق التعارضي في الجدول رقم 

  . تتصف بمعامالت صدق مرتفعة, بيك الثانية لقياس االكتئاب

B3ت ـــــــــا��تم حساب الثبات بطريقتين : :  
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در�� 
 �Uم

در�� 
�
(�# 

در�� 
 �Uم

در�� 
�
(�# 

در�� 
 �Uم

در�� 
�
(�# 

1 
20 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

29 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

57 
59 
60 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
71 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
85 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
98 
99 
100 

 

 

  

  :�ث ــــــــــ� اW&ــــــــــ �?      

 التائية والدرجات المعيارية الخام الدرجات) 16( رقم يبين الجدول
  .525= ناث ن لعينة اإل

در�� 
 �Uم

در�� 
�
(�# 

در�� 
 �Uم

در�� 
�
(�# 

در�� 
 �Uم

در�� 
�
(�# 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
51 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

52 
53 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
77 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
100 

 

  

Mـــــا��ر�/�ت ا�%�ــــــــ� ���5=ــــــ=���  :�ب ــــــــ�ت ا�آ��ــــــــ� +

استعمل الباحث أسلوب الدرجات الفاصلة , لتحديد مستويات االكتئاب
التي لها متوسط حسابي , الذي يقوم على مفهوم الدرجات المعيارية التائية

ويتمثل الباحث هنا . 10وانحراف معياري ثابت يساوي , 50ثابت يساوي 
ة في قائمة منسوتا متعددة بالطريقة التي تم بها تحديد الدرجات الفاصل

فأقل  44بحيث تعتبر الدرجة التائية  ).MMPI(األوجه لقياس الشخصية 
   45ويمثل مدى الدرجة التائية . دليل على انخفاض االكتئاب MMPIعلى 

  �ـــــــ�ل ا����ـــــــ��ت ا���Kــــــــ+* 

هذه يعتبر البحث النفسي هو المجال األول الستعمال , بطبيعة الحال
فقد ذكرتُ فيما سبق من هذه , أما بالنسبة الستعمالها كأداة تشخيص. القائمة

من , قاموا ببناء القائمة الثانية لقياس االكتئاب" بيك وآخرون"أن , الدراسة
أجل أن تكون متفقة مع محكات التشخيص في الدليل اإلحصائي 

جدا أن فإنه من الممكن , ولذا. 1994والتشخيصي الرابع الصادر عام 
خاصة إذا قام بذلك شخص متدرب على تشخيص , تستعمل كأداة تشخيص

  .  وله خبرة جيدة في القياس النفسي, االكتئاب خاصة

�=�Kــــــــــــــــــــا��  #  

  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : أوال 

  : ا������ ����K�د�� ا�5���, ا�����\ ]��ب @� ـ 1

  س ��    

  = ــــــــــــــــــــــــــــــ=  م  

  ن    

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

  :ـ @� ]��ب ا�&5#اف ا���K�ري ����K�د�� ا������  2

  

              ² س ��                        

   =  ²م                              =  ع 

  ن                        

  

عـدد  = ن , الدرجة= س , مجموع= مج , االنحراف المعياري= ع 
  المتوسط الحسابي= م , أفراد العينة

 المعياريـة  واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين )14( رقم الجدول
  .والعمر للجنس وفقا األربعة للعينات

�	V'� ا�ا� 
 R��
�	
 ا��

 W�ا*�2
X&��Yا 

ا�]�اف 

�ريا*�  

 اOآ�ر
 ا��Sث

49 ـ 18  
45ـ  18  

473 
525 

15.77 
20.09 

7.79 
8.41 

  

  : التائية المعيارية الدرجات:  ثانيا      

  : ا������ ������د�� ا������ ا�����ر�� ا�ر��ت 
	�ب ��      

   م – س                                     

  = 50+  10×         =        التائية المعيارية الدرجة       

  ع                                        

 10, المعياري االنحراف=  ع, الحسابي المتوسط=  م, الدرجة=  س      
  .جديد حسابي متوسط 50, جديد معياري انحراف

  :�ر ــــــــــــ� ا�Uآــــــــــــ �?      

 التائيـة المعيارية  درجاتوال الخام الدرجات )15( رقم يبين الجدول      
  .473= لعينة الذكور ن 
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�. ـ !�'�ي ي  9S�أر�m وا��J!ـ�  , )�s. ¡رون ت, �
�ت :ـ�ج : ?��º . ا�آ�;�ب). 2002('�دا:�ـ�  : � . 

� . هـد�ـ6  : ا+*ـ(�ا)�ت ا�'�ـ��   ). �ـ�ر ()�ر
A��#'? A!X� . �8!وإ��اف و��ا �º�? : ت :ـ�ج�'� .

� ا&#�, ا�Rه�ة��Eا ��$"���. 

ا�?ـ�وق ^ ا�آ�;ـ�ب    ).h�\)1998 ��ـA :��ـ�    .10
. �����ت ا��V�� و�!bـ�  ا����aر &` وا�
_س و#/2ر

, ا�Rه�ة. درا_�ت S'��� ا��² ا���t ا�8د اEول
 ).را«(ا�'��h ا&#���  ا��#KE�h را)(�

: � . ا�آ�;�ب ا�	?�X). ت. د(!���Jج . روث ل .12
 A9�د�ـ6 ��7ـA ?'#ـ��A &�7ر_ـ�     . )��ر(رو)�ت 

���'�?�ºـ�  . اX8ج ا�'�A ا&��8 � ا+*(�ا)�ت ا
�_ـ2 : � ���8 _º ,    ة�). 2006(�7ـ���@ أ�ـ� ا#ـ�

إ�ـrاك �(���ـ� وا��ـ�    , ا�Rه�ة. ا(��8 اEو-
�ز��$ .وا

13 .  i�إ)�اه ���ا��ـ!ج ا*�ـ�^   ). 2006(ز��ي ا

  : �!آ�;ـ�ب  �e#ـ� و��f	�ا gـ����#ـg ا��'5
ــ�  أ


i ا*���hة ا�3ا#
ـ� ���دار ��Dـ@  , اRـ�ه�ة . وأ
�ز��$�(���� وا��� وا . 

14 .@�O). 2006(أ�� ��7 ��� ا�ـ�a  , ½�ح أ�� ا
ز�5ــ� ا���ــi ا*ــj�k وh!(�ــ�� &<ــ� �ــj ا��5ــ4  

m�2>�ا �����ب !� j� �	
h آ�;�ب ��ى�درا_�ت . وا
, اRـ�ه�ة . S'��� ا��² ا��دس ��ـ� ا8ـ�د اEول  

 ). را«(را)(� ا��#KE�h ا�'��h ا&#��� 

15 . i�ر إ)�اه�$�ا�آ�;�ب ا�eoاب ). 1998(��� ا
7��Y/� ا�ا� ,g
�!h i
���_���� ��� . g'�q وأ

��o. 239ا&�8:� ا�8د "��Rt:� , ا L{�ا��² ا
�ن وا�داب�' .وا

 ا*<��2ت). 1992(��� ا'$�ح ��7 دو��ار . 16

�س ا�
_س ��s?�ل �* ��t�2>
ا����5
� وا*��u ا��

. درا_�ت S'��� ��د �����. ^ ا��
;� ا*/���
 ).را«(را)(� ا��#KE�h ا�'��h ا&#��� , ا�Rه�ة

17 . i®�9ي آـ�� A�� ,    ـ�ري#SE2008()ـ�ر ´ـ� ا .(
�ــ
� ���)'ــ� vرون &
ــ% ا����
ــ�  �
اx/ــ�)w ا��

. ^ y'zhـ�ن وا�<�2ــm  �!آ�;ـ�ب �ـ�ى ��5ـ� ا��V�ـ�    
   ASـ�t. درا_�ت S'��� ا��² ا���t ��ـ� ا8ـ�د ا

 ).را«(را)(� ا��#KE�h ا�'��h ا&#��� , ا�Rه�ة

18 . @��D ح�$'5
� ). ��D)1987@ ��� ا
5{ ��درا

	ـ�ت      h ـ� ا�ـ3ات �ـ�ى
�5�!(� &` ا�آ�;ـ�ب و#2آ

ا8ـ�د  , اRـ�ه�ة .  �ـ� ا#ـ;� ا�'�ـ��   . �/���
�ي�� .ا

ــ@  . 19 ��D ــ�ح $'ــ� ا ــ@ �� ��D)1990 .( ــ�س 
��
ا���5
'�ت ودرا��ت ا����ت وا�/ـ�ق  ). د(ا�آ�;�ب 

�"$�� , ا�Rه�ة. ا(��8 اS�t��. و(2ا)R ا*���8
 . ا��T9 ا&#���

20 . @��D ح�$'
�س #2آ
ـ�  ). ��D)1995@ ��� ا��
ا���5
'ــ�ت ودرا�ــ�ت ا���ــ�ت وا�/ــ�ق : ا�ــ3ات 

� ا&#���, �ه�ةاR. و(2ا)R ا*���8�!Eا ��$"�. 

ا��	ـ�ء  ). ـ أ  ��D)2000@ ��� ا'$�ح ��Dـ@  . 21

�س &
% �!آ�;�ب �* X5����اB D I – 2  ت�	
h �5h

����Vب ا!� j� ���/� . ���8درا_�ت S'��� ا��² ا
cــ �tــ�د ا 8ــ�ه�ة. ا Rــ����i , ا #KEــ� ا را)(
 ).را«(ا�'��h ا&#��� 

22 .D ح�$'ا*2ا�?�ت ). ـ ب  ��D @��)2000@ ��� ا

ـ�س &
ـ% �!آ�;ـ�ب     �* ��t�2>
^  B D I – 2ا��ـ

درا_�ت S'��� ا��² ا���8 ا�8د . ا��
;� ا*/���
را)(ـ� اKE#ـ����i ا�'�ــ�h   , اRـ�ه�ة . ا�ا)ـ� 
 ).را«(ا&#��� 


ـ�س  ). ـ ج  ��D)2000@ ��� ا'$ـ�ح ��Dـ@   . 23��
�ت ا���ـ�ت  ا���5
'ـ�ت ودرا�ـ  ) : 2د ـ  (ا�آ�;�ب 

ا(��8 . وا�/�ق و(2ا)R ا*���8 وا��ر��ت ا�?���5
� ا&#���, ا�Rه�ة. اEو-��Eا ��$"� . 

بينما تعتبر . اكتئاب معتدل 69ـ  60ويمثل المدى . اكتئاب عادي 95إلى  
) انحرافين معياريين+ أكثر من متوسط حسابي (فأكثر  70الدرجة التائية 

تم تحديد , وبناء على هذه الطريقة. والمرضى الحد الفاصل بين األسوياء
بحيث تبدأ الدرجة المرتفعة على . شدة االكتئاب ضمن أربع مستويات

قائمة بيك الثانية لقياس االكتئاب بجمع المتوسط الحسابي مع انحراف 
  . )1ع+ م (معياري واحد 

  :�ر ــــــــــــــــــــ� ا�Uآــــــــــ �?

لدرجات الفاصلة لتحديد مستويات االكتئاب ا )17(يبين الجدول رقم 
  473= لعينة الذكور ن 

ا��ر�� 
 ا�<5
� ا�xم

ا��ر�� ا*�
�ر�� 
�
 ا���)

�����2ت 
 ا�آ�;�ب

16ـ  0 در!� 50ـ  0   + اآ$
�ب 
24ـ  17 در!� 60ـ  51   2�'K ب�
 اآ$
32ـ  25 70ـ  61   f_� اآ$
�ب �$
63ـ  34  71 �tآG:  اآ$
�ب ���� 

  :�ث ــــــــــ� اW&ــــــــــ �?

الدرجات الفاصلة لتحديد مستويات االكتئاب  )18(يبين الجدول رقم 
  .525 =لدى عينة اإلناث ن 

ا��ر�� 
 ا�<5
� ا�xم

ا��ر�� ا*�
�ر�� 
�
 ا���)

�����2ت 
 ا�آ�;�ب

20ـ  0 50ـ  0   + اآ$
�ب 
29ـ  21 60ـ  51   2�'K ب�
 اآ$
38ـ  30 70ـ  61   f_� اآ$
�ب �$
63ـ  39  71 �tآG:  اآ$
�ب ���� 

Mـــــــــــــــا��#ا]  

ا��!ج ا*��^ ). ()1976�s . ـ ¡رون ت 1
�
q��*ا&�ت ا�eo�). 2000(��دل �#('� : ?��º . وا

�ب: ��ا!�8 R8� ن��D .-وE�8 ا�)دار , )�وت. ا
��(�8 .ا��T9 ا

2  aا��?�ؤل و��a ). 1998(ـ أ�� ��7 ��� ا��
�Vا R :�
5��h ���8�م ا+!$��7�� . درا �� ا

��o. 2ا�8د  26ا��² " �� ا��� , !���8 ا
A7�8 .ا

3 a). 1995()�ر اSE#�ري , ـ أ�� ��7 ��� ا��

� ^ ا��0/
�: ا��?�ؤل وا����ؤم &�h ��. درا

 A�'�ا�ر��د "ا&�pk ا�و� اAS�t &�آ� ا�ر��د ا
dل ذوي ا�'{� A�'�, ا�Rه�ة". �!�ت ا����ا

�¾ h� �8��! . 

4     a����ـ� أ�ـ� ا��ـ�ل    , ـ أ�� �7ـ� ��ـ� ا�ـ�
ا�eoا&�ت ا�	2م وj� �>& ���)!h ا�آ�;�ب ). 1992(

i�8 اـ�'�  . وا��45 وا�2��وس ���t�ث ا&�pk ا¦
� ا&#���, ا�Rه�ة. � �#���Eا ��$"�. 


ـ�  إ�hاد ). 2001(ـ )�ر ��7 اSE#�ري   5&�h 2رة�

�س �*"%
 �� ا�ر�ـ�د ا�'�ـA ا8ـ�د    . �5
_س" &

��آ� ا�ر��د ا�'�A !���8 , ا�Rه�ة. ا�ا)� ���
�¾ h�. 

ا�?�وق ^ ا�آ�;ـ�ب  ). 2007(ـ )�ر ��7 اSE#�ري   6
درا_ـ�ت ��)�ـ� � ��ـi    . &` �!ب و�����ت ا��V�ـ� 

را)(ـ�  , ا�Rه�ة. ا�'� ا��² ا��دس ا�8د اEول
 ).را«(ا��#KE�h ا�'��h ا&#��� 

7   ���78� ���ى ا����ر ا�آ�;�ب &ـ`  ). )2000ـ (�
`�	Vا j� ����V8ـ�د  . �!ب ا. i�� �� 53 ا�'� ا

�"$�ب, ا�Rه�ة ���8
� ا&#��� ا�Uا. 

8   ���78� �
�ن ��
ـ�س ا��ـ�2ر   ). )2007ـ (����ا
jس ��ى ا��ا���_
�ث ودرا_�ت �$%#. &��¦ i�� � �#

�رات اJd, ا��ا��. ا�'� ا��ء اEول���. 
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� وا*kا�
� ا*	�;ـ�  ). 2007( q��*ا*�89ات ا ��&
 j� �	
h ى�� ��'�ر�� ا��25ك ا�/Xa اX&��A وا��5

m�2>�ا �����ـ�دس    . �!ب �درا_�ت S'�ـ�� ا�²ـ� ا
را)(� ا��#KE��i ا�'�ـ�h  , ا�Rه�ة. ا�8د اEول

 ).را«(ا&#��� 

2 ��_� ��Rادي . 27_��)2008 .(   �
ا��2ـ�ة ا�	?�ـ

	� �j ���5 آ5
� ا��25م h آ�;�ب ��ى��& ���)!hو

m
��ـ�    . ا�t&��2 ����� أل ا��(r �ـ� ا�8ـ�م ا
     cـ�tآ��ــ� . وا�'�ـ�� ا�²ـ� ا$�_ـ� ا8ـ�د ا

���;� .  اr)�� !���8 ا

ــJ . ف. 24  ــ�ب). ت. د(ر� ــw ا�آ�; aq . � :ج. س .
��!ـ� � ��ـi اـ�'�    ) �ـ�ران ()�ول . ج, ���_�ي

��ا���� A"���ا+آ� . �º�? :   ت :ـ�ج��ـ')2000 .(
� ا&#���, ا�Rه�ة��Eا ��$"� . 

). 1995(��!�ة ¿ـ�� ��ـA   , ����� أ�� ا���ل. 25
  �
ا����دة وh!(��� &�� ا*�89ات ا�	?�
� وا��0/ـ


	� �j ا*�ـ	` وا*�ـ	�ت  h ى�� .   iـ�'�   �ـ� ��ـا
�"$�ب, ا�Rه�ة. 36ا�8د ���8
� ا&#��� ا�Uا. 

�ة. 26�#  ���7ء ��_2 ا�7�د , ��7 ��@ أ�� ا

      
Dـــــــــــــــــــا���5        

��بـــــــــــــــــ� �)آ��ــــــــ#ون ا�3�&�ـــــــ� و_$ــــــــ��. � _رون تــــــــ��  
B D I – II 

h �1996م ــــــــــ��ـــــــــ�ت  
�e#�5 ــــh 416 	�� ـــ� q_آ�ــj ا��'ــ� �ـــ  

  ...................................................... ....................................................................................العمر 

   .........................................................................................................................................الجنس 

  . ..........................................................................................................................................المهنة 

  ... ............................................................................................................................يمي المستوى التعل

  ..............................................................................................................................التخصص التعليمي 

���K@تــــــــ�  

تصف , ثم تختار من كل منها عبارة واحدة فقط, المطلوب منك أن تقرأ كل مجموعة على حدة وبعناية. مجموعة من العبارات 21تتضمن هذه القائمة 
. 3أو  2أو  1أو  0 إلى العبارة التي اخترتها ثم تضع دائرة حول الرقم الذي يشير, بطريقة أفضل مشاعرك في األسبوعين األخيرين بما في ذلك اليوم

وتأكد أنك تختار دائما . ضع دائرة حول أعلى رقم في هذه المجموعة, وإذا تبين لك أن أكثر من عبارة في مجموعة واحدة تنطبق عليك بصورة متساوية
  ). تغيرات في الشهية( المتعلقة بـ 18والمجموعة رقم ) النومتغيرات في نظام (المتعلقة بـ  16حتى المجموعة رقم , من كل مجموعة عبارة واحدة فقط

1 
 
 اkYن
 

 .ـ + أ��d�( �8ن 0  
  1 oN� .ـ أ��d�( �8ن �i}8 ا
  2 oN� . ـ أ��d�( �8ن }�ل ا
  3 s . ـ أ��d�( �8ن إ- در!� + أ_$(�� �67 ذ

 ا����ؤم 2

  0 A��R$�~ a�8$� �7�: ]¢ 28T? � ـ. 
8�دتـ أ� 1  ? �´ �tأآ �R��)( A��R$�~ a�8$� �7�: ]¢ 28T( �8. 
  2 � �����ر )�"6 !�� )��Eا ��? À+أ �N� .ـ أ?
�ر _�ءا 3  �Eف ?�داد ا�_ nS6 وأ�R$�&أ�6 � � ا + nSG( �8ـ أ�. 

ا�?��  3
 ا���&4

  0 6��: b%� ASG( �8ـ + أ�. 
  1 A§��� �´ �tأآ o��: �R .ـ 
� �� ا'�6ـ آ� 2  t" .S �7{�ت إ- \��?A ا��)�R أرى ا
  3 ���p 6��: b%� ASG( �8ـ أ�. 

4 
��qان 
��'��ع� ا

�ةY�& 

  0 6�N �� �± A��$7$_ر ا�N �'�( ة��d�( �$7$_ـ أ. 
  1 n��� ي ا�$�تO .ـ + أ_d�( �$7$��ة )�'� ا�Rر ا
  2 ��d�( 6 !�ا �� ا+_$7$�ع��N ر�N ��� 6#\6ـ أ�N �� n��� دت� .ة ´� ?8
  3 6�N �� �$7$_دت أن أ��ل ��� أي ا_$7$�ع )�d��ة آ8? �7#dا ��ـ + أ_$(. 

5 
 �Aا �h���

) i
�_#
 )ا��'8

  0 @SO .ـ + أ��8 )�
  1 �± o7N ]�م ±� و� أiN ±�, ـ أ��8 )�SO@ �� ا���8 �� ا�E��ء اNأن أ @Á ء آ�ن��أو أ�. 
i}8� � @SO اEو�Nت ـ أ��8 2  �( . 
 .ـ أ��8 )�SO@ � آ6 اEو�Nت 3  

6 

ا���2ر 
&�����ض 

�5���ب أو 
 �sذى

 .أو �ذى ـ + أ�z ASG( �8"� أن أ?�8ض ��R8ب 0  
��R8ب 1   X��N أن أ?�8ض �"z ASG( �8ذى ـ أ�� . أو 
�ا ��R8ب 2  tف أ?�8ض آ�_ ASG( �8ذى ـ أ�� .أو 
�ف أ?�8ض دا��7 ��R8ب  ـ أ��8 3  _ ASG(ذى� .  أو 

 
7 
 

 i� م�h
 ا�3ات

 .ـ �8�ري �� A�'S ��دي 0  
  1 A�'S � �Rt .ـ :�Rت ا
  2 A�'S � 6أ� ���Â o�� .ـ أ
  3 A�'S @\ـ + أ. 

8 
��� ا�3ات 

 و����2

  0 A�'S م� .ـ + أ�RS و+ أ
  1 Ãدت��8? �´ �tأآ A�'S م� .ـ أ�RS وأ
�م A�'S ��� آ6 أA��)Kـ  2   .أ�RS وأ
  3 �
�م A�'S ��� آ6 �� ��ث )��£ �� أ���ء _�   .ـ أ�RS وأ
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9 
ا,q<�ر أو 
ا�����ت 
 ا����aر��

�ي أي أ:"�ر SX$;�ر 0   �� .ـ 
 .ـ �ي أ:"�ر SX$;�ر و"� + '�? L�"z�Oه� 1  
  2 �;$Sـ أر�� أن أ. 
  3 ���'� ½;o � ا �;$Sأ �N ـ. 

 ا��<�ء 10

8��دت 0  ? �´ �tأآ A"(ـ + أ. 
 .  ـ أ��8 )��D�� � ا�"�ء 1  
8��دت 2  ? �´ �tأآ A"(ـ أ. 
 .ـ أ)"�t"( Aة !�»ا 3  

11 

ا�
��ن 
وا��Aرة 

�hم (
����ار� )ا

 . )�ر!� ��د�� �U���ن وا��mرةـ أ��8 ) 0  
8��دت �U���ن وا��mرةـ أ��8 ) 1  ? �´ �tأآ . 
�ر إ- در!� أnS �� ا�A�� @8# ا��Rء ��$�Rا 2  mوأ �ـ أ� . 
�ر إ- در!� ?�:L8 إ- ا�dآ� أو إ- :A� 68ء �� 3  mوأ �ـ أ�. 

12 

��qان 
ا�ه�'�م أو 
ا����aب 
Xh�'��� ا

 .ـ � أ:�R ا+ه$�7م )�����K أو )�SE�(� ا�8د�� 0  
  1 E�( أو ���K��( 6 ا+ه$�7م��N �S�8د��ـ أ .S�(� ا
�ر ا�KEى 2  �Eا �� �t"(و ���K��( A��7$اه i}8� ت�R: ـ. 
 .ـ �� ا�A�� @8# أن أه$G( iي �Aء 3  

13 
ا�tدد ^ 
ا��ذ 

 ا���ارات

8��دت ����9 0  ? ] .ـ أ�O ا�Rارات )�'� آ'�ء?A ا
8�)� � ا��ذ ا�Rارات 1  � .ـ أ!� 
8�)� � ا��ذ ا�Rار 2  �8��دت ���nـ �ي ? �´ �t"( �tات أآ. 
 .ـ + أ_$(�� ا��ذ ا�Rارات 3  

ا���ام  14
�'
 ا��

  0 �7�R .ـ + أ��8 أÄ�� AS ا
�o ذا N��7 آ�7 ?8��دت أن أآ�ن 1   �Sـ أ . 
  2 ���K��( �Sر�R&�( �7�R .ـ أ��8 أÄ�� AS ا
  3 ���p �7�R .ـ أ��8 أÄ�� AS ا

 
15 
 

��qان 
 �)�e�ا

h�'���5 ا 

 .ـ �ي S'� ا�Rر �� ا(��N آ�7 ?8��دت 0  
6 ´� ?8��دت 1  Nأ �N�) .ـ �ي �Nر �� ا
� �� ا�E��ء 2  t"�ي }��N آ�:�� 678 ا �� .ـ 
678 أي �Aء 3   �N�{ ي�� �� .ـ 

16 

 #89ات
^ 

 ��fم
 ا�	2م

  0 A��S م�}S � � .ـ � ��ث � أي ?§
  1 ´ �tم أآ�Sدت إ- \� ��أ ـ أ��8? �. 
6 ´� ?8��دت إ- \� �� 1  Nم أ�Sب ـ أ. 
  2 �8��دت )�"6 آ�? �´ �tم أآ�Sأ ـ أ. 
  2 �6 ´� ?8��دت )�"6 آ�Nم أ�Sب ـ أ. 
�م 3  � .أ ـ أ�Sم �i}8 ا
��A ��"�ا _��� أو _��$h أو أآ�tب ـ  3  S �� ZR�$_ى, أ�Kم ��ة أ�� .و+ أ_$(�� أن أ��د إ- ا

17 
�
 ا���&5

�i�95 أو 
 ا���hkج

 . ـ أTD@ )�ر!� ��د�� 0  
8��دت 1  ? �´ Jأآ @TDـ أ. 
8��دت 2  ? �´ �t"( Jأآ @TDـ أ. 
  3 oN��ل ا{ @TD � .   ـ أآ�ن � \�

18 
 #89ات
 ^ 

�
 ا���

  0 ]�9� � � .  ـ � ��ث أي ?§
6 ´� ?8��دت إ- \� �� 1  N[ أ�أ ـ �9. 
8��دت إ- \� �� ب 1  ? �´ J[ أآ�ـ �9. 
�ا ´� ?8��دت 2  t6 آN[ أ�أ ـ �9. 
�ا ´� ?8��دت 2  tآ J[ أآ�ب ـ �9. 
�ي �9�� ��� ا�}Xق 3   o�� . أ ـ 
  3 oN���� إ- ا(�8م }�ل اN ��Dي ر� .ب ـ 

19 �&2�� 
k
 ا�tآ

 .ـ أ_$(�� اrآ�� )"'�ءة آ�7 ?8��دت 0  
 . أ_$(�� اrآ�� )�'� ا"'�ءة آ�7 ?8��دتـ +  1  
  2 ���� .ـ �� ا�A�� @8# أن أرآ� �A�R ��� أي �Aء &�ة }
� �Nدر ��� اrآ�� ��� أي �Aء 3  D A�'S �!ـ أ. 

20 
 اAره�ق
 أو

 اA���د

 .ـ �o أآ�t إره��N أو إ!�9دا ´� ?8��دت 0  
  1 �t"8��دت ����9 ـ أ��ب )��ره�ق أو ا�!�9د �� �67 ا? ] . �� ا�E��ء ا
� �� ا�E��ء ا[ ا�$�ت ����9 2  t" .ـ �8��LN ا�ره�ق أو ا�!�9د �� �67 ا
i}8� 678 ا�E��ء ا[ ا�$�ت ����9 3   �(�8� .ـ أ�S ��هa و �9 !�ا ¦�c أ!� 

21 
��qان 
ا�ه�'�م 
�	V�& 

 .ـ إن اهA��7$ )���� ��دي � هO< ا��Eم 0  
 .ـ أ�S أ6N اه$���7 )���� � هO< ا��Eم ´� ?8��دت 1  
 .ـ أ�S أ6N اه$���7 )���� )�ر!� آ��ة � هO< ا��Eم 2  
  3 ���p ����( ت ا+ه$�7م�R: ـ  . 
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