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 :مقدمة
 ،والصراعات ،يعيش اإلنسان في ظل األلفية الثالثة في عصر يتسم بالعديد من التناقضات

واالضطرابات اإلنفعالية التي ميزت هذا العصر عن غيره من الفترات الزمنية السابقة مما جعل 
وهذا ما  ،أهمها القلق ، ووالمشكالت النفسية ،اإلنسان عرضة لكثير من االضطرابات العصبية

ء أدافي  مما له  من أثرصر بعصر القلق، انطالقا حدا بالكثير من المفكرين إلى تسمية هذا الع
 والجسدية.  ،وصحته النفسية ،جتماعيةوكفاءته اال ،الفرد

وجسدية  ،وعقلية ،هو مصطلح  شامل لتغيرات سلوكيةTrocy) ) فالقلق حسب تعريف تورسي
   ,p22)2009. (Trocy,تحدث بشكل آلي خالل مواقف محددة تكون غير مدركة من قبل الفرد 

العصبية الشائعة الجديرة بالدراسة ألنه مفهوم غامض وينظر للقلق على أنه من أهم االضطرابات 
فهو يرتبط بمشاعر غير مريحة عند الشخص  ،أو يعرف سببه ،ال يستطيع اإلنسان أن يشعر به

في حياة الناس  ؤديومازال ي لقد أدى  . (,1,2002Briefing)وجسدية  ،تنتج عنها أعراض نفسية
وال يلّم  ،ال سيما إذا كان القلق من النوع المخفي الذي ال يعي الفرد أسبابه ، وبالغة األهمية ا  أدوار 

والمشاكل  ،والعقلية ،معظم االضطرابات النفسية بجوانب صراعاته، لذلك يعد القاسم المشترك في
لكنه في ويعد مكونا  من مكوناتها  ،والضغط فهو يتقاطع معها ،واالكتئاب ،الخوف :السلوكية مثل

 ،فهو يعتبر في درجاته العادية. (1974،15نا  عنها )غابي،ذاته قد يختلف اختالفا  بي  الوقت 
والمتوسطة استجابة طبيعية لإلنسان نحو مثيرات أو مواقف معينة ،حيث يعد إحدى وسائل الدفاع 

واألخطار التي  ،يستخدمها اإلنسان في مواجهة التهديدات و ،عن النفس للمحافظة على البقاء
 وبذلك يلعب دورا  إيجابيا  في حياته،، الدافعة والمحركة لنشاط اإلنسانلها فقد يكون القوة يتعرض 

 ،ويسيطر عليه يصبح مصدرا  لإلزعاج ،ويتملك اإلنسان ،إال أنه حين يتجاوز حدوده الطبيعية
 .(14،ص2003،)ميخائيل.والكدر

عند معظم المضطربين قد نجده أيضا  بين األسوياء في مواقف حياتهم، ويتميز  ومع أنه موجود
والتي قد تتسبب في إحداث خلل وظيفي كبير  ،بمجموعة من األعراض التي يعرف من خاللها
 .(206ص، 1998لدى األفراد في مختلف مراحل حياتهم )الرفاعي،

فقد  وتفسير أسبابه  ،بتناول القلق  متويتضح ذلك في الكثير من النظريات النفسية التي اهت
لسلوك لو  ،له مكانة خاصة في أنساقها النظرية وفي دراستها للشخصية هذه النظريات أفردت
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والمرض على حد سواء وذلك في المراحل العمرية المختلفة لإلنسان  ،اإلنساني في حاالت السواء
ومتغير هام من  ،وجانب ديناميكي في بناء الشخصية ،كحقيقة من حقائق الوجود اإلنساني

رى أن القلق ينقسم إلى نوعين هما: القلق الموضوعي، تي تنظرية فرويد الولعل  ،متغيرات السلوك
وهو  ،الموضوعي قلق خارجي المنشأ ناتج عن ردة فعل لخطر خارجيفالقلق والقلق العصابي، 

خوف غامض غير مفهوم ال يستطيع  نهمنشأ ألق العصابي فهو داخلي الأما القل ،خطر محدد
 .69) ص،1989ردة فعل لخطر غريزي داخلي )فرويد، كونهأو يعرف سببه  ،الفرد أن يشعر به

ينتج  أوضحت هورني أن القلق ينتج من عالقات داخلية مضطربة خالل فترة الطفولة أكثر من أن كما 
تعبير عن حبهم للق مرضية ائطر  انوخاصة عندما يسلك الوالد ،أو غريزية ،دوافع فطرية من 

مما الشعور باألمان يفتقر إلى  والنتيجة أن الطفل .وغيرها ،الحماية الزائدة–التسلط  :لطفلهم مثل
 تجاههسلوك الخاطئ المتبع من قبل أهله تبعا  لل الخوفب يسبب ازدياد شعوره

  . (200ص، 1998)الرحمن، 
مفهوم هي ف :سمة القلق، أما سمة القلق، و حالة القلق هما: ينلقلق من منظور ل سبيلبرجر نظروقد 

بشكل  ا  ومنزعج ،ا  متوتر  الفرد يكون فيها إذفي وصف خاصية ثابتة نسبيا  لدى الفرد،  يستخدم 
 .مواقف مختلفةفي  يلجأ إليه الفرد ا  أسلوبفي هذه الحالة يكون القلق  ، وعام

 ،وقتية تستثيرها مواقف ،في وصف حاالت انفعاليةيستخدم هي مفهوم  :القلقحالة في حين 
 أو المنبه ،ردة فعل طبيعية إزاء الموقف تعبيرا  عنفعالية غالبا  نوتكون الحالة اال ،ومنبهات معينة

 (.120ص،2001)الرشيدي،
وجسدية، وسلوكية   ،وفيزيولوجية تتركب من عناصر إدراكية ،القلق حالة نفسية أن كبي بينما يرى

   .(Davison & neal 2003.1,)أوالتردد ، والتوجس ،االرتياحسار يرتبط بعدم غير  ا  شعور  تخلق
واختبارات سعت  ،تعددت الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة التي ارتبط بعضها بمقاييس وقد

ولعل من أهم هذه المقاييس التي القت انتشارا   ،وآلية تشخيصها ،عن مدى هذه الظاهرة للكشف
الذي سعى  وكانت موضع دراسة الكثير من األبحاث العالمية "مقياس بيك للقلق" ،واسعا  في العالم

واستنادا  لقلة الدراسات  ،وتمييزها عن غيرها من االضطرابات النفسية ،اضطرابات القلق ويملتق
البحث الحالي إلى تزويد  يسعىالسيكومترية لمقاييس القلق الخاصة بالراشدين في البيئة السورية 

العاملين في الميدان النفسي بأداة قياسية مناسبة بعد التحقق من خصائصها السيكومترية على 
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 ةتقديم المساعدق بغية الضطراب القل ةعينات سورية بحيث تسهم في  توفير أداة تشخيصي
 .النفسية الالزمة للمرضى النفسيين

  :البحث موضوع
يجعل منه بيئة خصبة لجملة من االضطرابات النفسية من  متوتر هذا العصر بمناخ نفسي يمتاز

والمصاحبة لهذه  ،بينها اضطراب القلق الذي ينظر إليه على أنه أحد الخصائص الكامنة
( لذلك اتجهت أنظار الباحثين نحو دراسته لما له من بالغ 39،ص1997االضطرابات )زهران،

راوح في شدته من الشعور بعدم االرتياح لنفسية فالقلق هو اضطراب يمتد ويالصحة ا فياألثر 
حيال المستقبل إلى الشعور بالفزع غير المحدد ليصل في مرحلة ما إلى شعور يعوق األفراد عن 

ثاره المباشرة آلواألبحاث  ،ز اهتمام الكثير من النظرياتممارسة حياتهم األمر الذي جعله مرك
 .(John, 2011,p 1)ما. يهأو كل ،أو الجسمية ،على اختالل الوظائف النفسية

أحد من  أن واحدا  من أصل خمسة يعانون قد أكدت دراسة دارهوم في الواليات المتحدةو 
المنظمة األمريكية  اتأظهرت إحصائي . في حينp2،(Darhom,2007,)القلق  اتاضطراب

   أو أكثر من اضطرابات القلق ا  واحد من الراشدين يعانون  ا  مليون (19.1)العقلية أن لالضطرابات
(Koby,2008,5)   أكّد   النفسي في بريطانيا  لالستطالع أما مكتب اإلحصائيات العالمية

القلق  دلذلك يع.  (ONS, 1955)يعانون من أحد اضطرابات القلق  من الراشدين  %(3.1)أن
راوح بين تسرع في ومعرفية ت ،وسلوكية ،ظاهرة متعددة األبعاد تتضح في صورة أعراض جسدية

والبيئية بطريقة  ،الميل نحو تفسير اإلستثارات االجتماعية وصعوبة في التنفس إلى ،ضربات القلب
 .p116) (Gerows , (NICE,2007),1997 للمستقبل . والنظرة السلبية، خاطئة

واألعراض كما ذكر سابقا  تبرز أهمية توافر  ،ومتعددة األبعاد ،من أنه ظاهرة مركبة وانطالقا  
وأدوات قياس موضوعية تمد الباحثين النفسيين بمعلومات يحتاجون إليها في تعاملهم مع  ،اختبارات

المقاييس في لى الدور التي تلعبه هذه إإضافة  ييم، والتق ،وتساعدهم في التنبؤ ،وصينالمفح
والتي تدعم الممارسة العيادية لألفراد  ،والتعريف بالخطوط العريضة الضطراب القلق ،التشخيص
    المرضى.  

لتوافر العديد من المقاييس العالمية التي تقيس القلق يعد "مقياس بيك" أحد هذه المقاييس   ونظرا  
  . ومساعده ،اس  وطوره بيكوعبرت عنه بلغة القي،الهامة التي تناولت  اضطراب القلق 

(Beck &et.al ,1980,p7)  
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يم شدة القلق إضافة  إلى اعتماده في بنائه على و لتقى التقرير الذاتي عليستند هذا المقياس و 
 .والنفسي لالضطرابات العقلية والنفسية ،المعايير التشخصية للدليل اإلحصائي

 Diagnostic and statistical manual Of mental disorders (DSM)  

  .(DSM-III-R) والثالثة المعدلة( DSM-III) بصورته الثالثة(
إعداد من خالل ومن هنا جاءت مسألة البحث بتناول مقياس بيك للقلق موضوعا  للبحث الحالي 

ا السيكومترية في ودراسة خصائصه ،نسخة سورية معربة مستندة على النسخة األجنبية األصلية
والسيما في التشخيص الفارقي للحاالت  ،إضافة إلى دراسة كفاءتها التشخصية ،السوريةالبيئة 

هم في إجراء تشخيص دقيق مما قد يس وغيرها من االضطرابات ،القلق اضطرابمن التي تعاني 
الذين يعانون  لهؤالءالضطراب القلق يفيد العاملين في الميدان النفسي في تقديم المساعدة الفعالة 

 والعمل على عالجها. ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة لهم ،القلق
الكفاءة السيكومترية لمقياس بيك للقلق  ما: اآلتيبالسؤال  ةالحالي الدراسةوبذلك تتحدد مشكلة 

 ين في البيئة السورية ؟النفسيوالمرضى  ،على عينة من األسوياء
 :بحثال أهمية

 :اآلتيةفي النقاط الدراسة يمكن تحديد أهمية  
 وانتشارا  في عالمنا   ،نها تتعرض الضطراب القلق الذي يعّد من أكثر االضطرابات شيوعا  إ .1

 .المعاصر
التي ترتكز على الدليل لهامة التي تتصدى الضطراب القلق نها تتناول إحدى أدوات القياس اإ .2

وتحديد شدة   ،واألحدث لتشخيص ،األداة األهم دالذي يع DAM-IVالتشخيصي الرابع 
 .((Mcinlosh,2004.p1اضطرابات القلق على المستوى العالمي 

 .حسب معلومات الباحثةبالدراسة األولى للمقياس في البيئة المحلية  تعد .3
تشخصية تساعد العاملين في مجال الصحة النفسية في سورية   يمكن أن تسهم في توفير أداة .4

وتمييزه عن باقي  ،القلق تالضطراباوسعيهم للوصول الى تشخيص أكثر دقة  ،في عملهم
 االضطرابات.

 :بحثال أهداف
واستخراج دالالت  للبحث بإعداد صورة عربية سورية لمقياس "بيك للقلق" الهدف الرئيس يتحدد

عينة من صية من خالل تطبيقها على يتعرف على كفاءتها التشخالوالثبات لهذه الصورة و  ،الصدق
  ه من خالل تحقيق تمسيوسعيا  للوصول لهذا الهدف  .األسوياء والمرضى النفسيين في مدينة دمشق

 :الفرعية اآلتيةاألهداف 
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ه لالستخدام والتأكد من صالحي (BAI) بيك للقلق سوالثبات لمقيا ،استخراج دالالت الصدق .1
 .والمرضى النفسيين ،األفراد األسوياءمع 
مرضى ، و بين األفراد األسوياء (BAIبيك للقلق )دراسة داللة الفروق في األداء على مقياس  .2
   .قلق، واالكتئابال
 لدى أفراد عينات الدراسة (BAIبيك للقلق )الفروق في األداء على مقياس دراسة داللة  .3

 .العمر متغير، حسب متغير الجنس )أسوياء، مرضى نفسيين(
 عينة األسوياء أفراد لدى( BAI) للقلق بيك مقياس على األداء في الفروق داللة دراسة .4
 (.طلبة جامعين/ نازحين)
 دراسة درجة القلق لدى أفراد عينة الدراسة في الجمهورية العربية السورية  .5
األسوياء والمرضى النفسيين، ووضع معايير خاصة لكل فئة  لألفرادوضع معايير خاصٍة  .6

متضمنة في عينة التقنين، ومعايير منفصلة للذكور واإلناث، في حالة انتهت الدراسة  عمرية
المقارنة إلى وجود فروق جوهرية بين األفراد حسب الجنس أو العمر، وعدم إمكانية وضعها في 

 عينة واحدة.
 :بحثالأسئلة 

بالمقياس وبنوده وبعينة اإلجابة عن عدٍد من األسئلة المرتبطة  البحثيتطلب تحقيق أهداف 
 الدراسة وخصائصها، وهذه األسئلة هي:

1 ) ما مؤشرات صدق الصورة السورية من مقياس بيك للقلق .1
(BAI؟ 

  ؟(BAI) للقلق بيك مقياس من السورية الصورة ثبات مؤشرات ما .2
ما شكل المقياس الُمقنن الذي انتهت إليه الدراسة المطبقة في البيئة المحلية بعد توفر  .3

 الشروط العلمية فيه؟
القلق، مرضى وسطات درجات األفراد األسوياء و توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة بين مت ال .4

  ؟BAI)) للقلق بيك على مقياس واالكتئاب
 مقياسعلى  عينة االسوياءاُت داللٍة إحصائيٍة بين متوسطات درجات أفراد ذتوجد فروٌق  ال .5

 ؟الجنستعزى لمتغير  BAI)) للقلق بيك
توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة بين متوسطات درجات أفراد عينة المرضى النفسيين على  ال .6

 ؟تعزى لمتغير الجنس BAI)) للقلق بيك مقياس

                                                           
1
 .Beck Anxiety Inventory .لإلشارة إلى مقياس بيك للقلق ((BAI مقياس ختصاراال يتم اعتمادسوف  - 
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 مقياس على عينة األسوياء أفراد درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ  توجد ال .7
 ؟العمر لمتغير تعزى( BAI) للقلق بيك
 على عينة المرضى النفسيين أفراد درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ  توجد ال .8

 ؟العمر لمتغير تعزى( BAI) للقلق بيك مقياس
 الجامعيين، الطلبة سوياء مناأل درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ  توجد ال .9
 ؟( BAI) للقلق بيك مقياس على النازحين األسوياء من درجات متوسطاتو 

 ،ذوي اضطراب القلقاألفراد  درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ  توجد ال .10
 ؟( BAI) للقلق بيك مقياس علىذوي اضطراب االكتئاب األفراد  درجات متوسطاتو 

جر  بحثالمنهج   :اءاتهوا 
لذي  يعد من اتباع المنهج الوصفي التحليلي ا أسئلتهواإلجابة عن  ،البحثيقتضي تحقيق أهداف 
 وتصويرها كميا   ،أو مشكلة محددة ،ألنه يهتم بوصف ظاهرة للبحث الحاليأكثر المناهج المالئمة 

أو المشكلة ومن ثم العمل على  ،والمعلومات المقننة عن تلك الظاهرة ،عن طريق جمع البيانات
 (.370، ص2007)ملحم، واخضاعها للدراسة الدقيقة ،وتحليلها ،وتبويبها ،تصنيفها

 إجراءات هذا المنهج للدراسة الحالية في جانبين هما:تتمثل و 
 :الجانب النظري .1

 منه انطلق الذي النظري وأساسه ،المقياس تصف تحليلية وصفية دراسة المقياس دراسةيتجلى في 
 وألية ،درجاته حساب في تبعةالم والطرائق ،سيكومترية خصائص من به يتمتع وما ،المقياس لبناء

 تلك نتائج لمعرفة وتناولته ،المقياس استخدمت التي والدراسات ،البحوث إلى الرجوعو  .تفسيرها
مكانية االستخدامات  ،للبحث الحالية الدراسة مع ومقارنتها السورية البيئة في منها االستفادة وا 

 ،العربية باللغة المختصين المحكمين على عرضها ثم ،العربية اللغة إلى المقياس بنود ترجمةو 
 .لغويا   وصحتها ،وضوحها مدى بيان بغية واالنكليزية
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 :الجانب الميداني .2
لها خصائص العينة األساسية نفسها، وتطبيق المقياس  استطالعيةٍ  يتجلى في اختيار عيناتٍ 

ومعرفة الوقت الذي  ،لهاأفراد العينة ومدى فهم والبنود،  ،عليها للتأكد من وضوح التعليمات
جراء و ، يستغرقه تطبيق المقياس، والوقوف عند الصعوبات التي يمكن أن تنشأ أثناء التطبيق ا 

مضامينها  وأ ،التي ال تتناسب في طبيعتها أو ،الُمبهمة والتعليمات البنود علىبعض التعديالت 
للتحقق من الخصائص الالزمة  الدراسات أخرى إلجراء اختيار عيناتٍ ، و السورية البيئةمع 

 عشوائيةالطريقة البسحبها عن طريق  األساسية الدراسة ةعين اراختيالسيكومترية للمقياس، و 
 للقلق بيك مقياس قيطبتو  ،وبالطريقة المقصودة لعينة المرضى النفسيين ،البسيطة لعينة األسوياء

(BAI ) البحث.عليها بصورته النهائية لإلجابة عن أسئلة 
 وعينته: بحثالمجتمع 

المتواجدين في مدينة  النازحين داألفراو  ،الطلبة الجامعييناألصلي من  الدراسةيتألف مجتمع 
لعام ا خاللالمرضى النفسيين المتواجدين في المراكز النفسية في مدينة دمشق من جميع و  ،دمشق

أما عينات الدراسة فقد جرى  ،عاما   (50-18) راوح أعمارهم بينممن ت (2015-2014) الدراسي
   :ها على النحو اآلتياختيار 

طلبـة  إلـى وزعينمـ األسـوياءمـن فـردا   (60)مـنهم  فـردا  ( 83تكونت مـن ) العينة االستطالعية: .1
 .(اكتئاب)قلق/ المرضى النفسيينمن فردا   (23)و ،ونازحين في مراكز اإليواء ،جامعين

اسُتخدموا للتحقق من  فردا   (160)منهم  األفرد من (705تكونت من ) عينة الصدق والثبات: .2
( BAI) بيك للقلقالذي استخدم كمحك لمقياس تايلور للقلق الخصائص السيكومترية لمقياس 

فردا   (60)و ونازحين في مراكز اإليواء ،مقسمين إلى طلبة جامعين األسوياءمن  فرد( 100منهم )
 ،اسُتخدموا لدراسة صدقفردا   (545و) ،واالكتئاب ،الذين يعانون القلق المرضى النفسيينمن 

 ،إلى طلبة جامعين موزعين األسوياء األفراد من( 402منهم )( BAI)بيك للقلق وثبات مقياس 
 ،الذين يعانون من القلق المرضى النفسيين منفردا   (143)و ،ونازحين في مراكز اإليواء

  .( عاما  50-18أعمارهم من) تتراوح والثبات ،أفراد عينة الصدقوجميع  ،واالكتئاب
  



الفصل األول                                                  

 موضوع الدراسة ومنهجها
 

 
9 

 

األسوياء من فردا   (1555منهم ) فردا  ( 1828التقنين من ) ةتكونت عين عينة التقنين: .3
من بعض كليات  الطبقيةسحبوا بالطريقة العشوائية  يةجامعوطالبة  ،( طالبا  1323)إلى  وزعينم

في  مراكز اإليواء من الطبقيةسحبوا بالطريقة العشوائية  ونازحة، ( نازحا  232)و ،جامعة دمشق
( ممن يعانون 118) إلى موزعين المرضى النفسيينمن  مريضا  ومريضة( 273و) مدينة دمشق

من المشافي  بالطريقة المقصودة واسحب ( ممن يعانون اضطراب االكتئاب155اضطراب القلق، و)
 .ومية التي تهتم بالمرضى النفسيينكالح

 :بحثالأدوات 
 :BAI)) بيك للقلقمقياس  .1

إضافة لكونه يمثل  األداة الرئيسة للدراسة الحالية وهو  Aron.t. Beck  بيكأرون  قام بإعداده
موضوع هذه الدراسة كما يتضح من األهداف المرسومة وقد تطلب العمل بهذه الدراسة استخدام 

 مجموعة من األدوات األخرى بوصفها محكات للمقياس مدار البحث وهذه األدوات هي:
 :(STAIالحالة)-مقياس سبيلبرجر القلق السمة .2

مقياس سبيلبرجر أداة تعتمد أسلوب التقرير  يعد إذيل قام بإعداده للصورة السورية امطانيوس مخائ
 ،لتقدير شدة أعراض القلق بدءا  من سن الثامنة عشرة وصوال  إلى سن الشيخوخة المتأخرةالذاتي 

-Aومقياس سمة القلق anxiety A-Traitيتألف من مقياسين فرعين هما مقياس حالة القلق و 

State  anxiety   (20)مقياس حالة القلق من يتألفو  ،بند (20)مقياس سمة القلق من ويتألف 
 (.4-1)تراوح بين نقاط  4مدرج من  على وكالهما مقدر  ،ا  بند
 مقياس تايلور للقلق: .3

حيث يقيس هذا االختبار بقام بإعداده للصورة العربية مصطفى فهمي و محمد أحمد غالي 
ختبار ويصلح هذا اال ،وصريحة ،ظاهرة أعراض القلق عن طريق ما يشعرون به من أعراض

 حددتو  ،اتي لتقدير مستوى القلقالذ أداة تعتمد أسلوب التقريرفي كل األعمار وهو  لالستعمال
 .(1-0راوح بين )يعلى مدرج من نقطتين  ةمقدر  ا  بند (50)والشكاوي في ،األعراض

 مقياس  بيك لالكتئاب: .4
 مقياس بيك لالكتئاب أداة تعتمد أسلوب التقرير يعد إذقام بإعداده للصورة السورية سامر رضوان 

وصوال  إلى سن الشيخوخة عشرة  االكتئابية بدءا  من سن السادسة الذاتي لتقدير شدة األعراض
راوح نقاط ي (4)مقدرة على مدرج من  على بندا  ( 21) والشكاوي في ،األعراضوحددت  ،المتأخرة

 .(3-0)بين 
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 :بيك لليأس مقياس .5
أداة تعتمد أسلوب التقدير الذاتي لتقدير  يعد إذللصورة السورية امطانيوس مخائيل  هبإعدادقام 

على مدرج من  ةمقدر  ا  بند (21) األعراض فيحددت  ، والتوقعات السلبية فيما يتعلق بالمستقبل
 .(1-0)نقطتين يتاوح بين 

 :مقياس إكسفورد للسعادة .6
وحددت أداة تعتمد أسلوب التقدير الذاتي  يعد إذامطانيوس مخائيل للصورة السورية  هبإعدادقام 

 .( درجات6-1بين ) حو ار نقاط ت على مدرج من ست ةبندا مقدر  29في األعراض 
 :بحثالحدود 

 .(2013/2014)الدراسة خالل العام الدراسي  طبقت :حدود زمانية .1
مراكز اإليواء  بعض في, ،الدراسة في بعض الكليات في جامعة دمشق طبقت :حدود مكانية .2
  .المتواجد في مدينة دمشقالنفسية  المشافيو 
 سنة.( 50 -18أعمارهم بين ) تتراوحالدراسة على األفراد الذين  تقطب :حدود بشرية .3

 التعريفات اإلجرائية:و  الدراسةمصطلحات 
 : Anxietyالقلق 

مختلف االضطرابات  حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث في المستقبل وهي من خصائص
 (.14،ص1984النفسية )أبو حطب،

والنفسية التي  ،نستدل على آثاره الجسمية نايعرف فروم القلق بأنه مفهوم داخلي ال نلمسه ولكن
وعلى هذا  ،المرض النفسي هو نتاج للقلق غير المحتمل :نإيمكن القول كما تظهر على الفرد 

 (Frowm,1960,p129)جوهرية في العالج النفسي مشكلةد عتفإن العوامل المؤدية إلى القلق 

 Anxiety disorder :القلق   تاضطراباوتعرف 
 ،وأسبابها ،مجموعة من األمراض النفسية الموصوفة عياديا ، والتي تمتلك كل واحدة منها سماتها

واضطراب  ،والرهاب ،الهلع تواضطرابا ،القلق المعمم تاضطراباوعالجها الخاص، ومن ضمنها 
 .(12ص،2010عقب الصدمة )البعيني، والضغوط ،القس

من مجموع الدرجات التي يحصلها على  التي يحصل عليها المفحوص الدرجة يعرف إجرائيا  بأنه:
 مقياس بيك للقلق.

 : "Validityالصدق: 
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مصطلح الصدق يشير أساسا  إلى ما إذا كان االختبار يقيس فعال  ما أعد لقياسه، أو ما أردنا     
 .(114، ص2006نحن أن نقيسه به". )مخائيل، 

 :"Reliabilityالثبات: "
ويعني مدى قياس االختبار للمقدار الحقيقي للسمة التي يهدف لقياسها، فدرجات االختبار تكون 
ثابتة إذا كان االختبار يقيس سمة معينة قياسا  متسقا  في الظروف المتباينة التي قد تؤدي إلى 

  .(131، ص2002)عالم،أخطاء القياس. 
تمد  التيفي ناحية من النواحي والضعف  ،يهدف إلى الكشف عن نواحي القوةالتشخيص: 

نجاز مهمته معه          إوتساعده في  ،الباحث بمعلومات يحتاج إليها في تعامله مع المفحوص
 .(40ص ،2000)األنصاري،

من قوائم  السيكومتريةام األدوات ديعتمد هذا النوع من الدراسة استخ :التشخيص السيكومتري
 .واألعراض اإلكلينيكية التي يعانيها الفرد ،تقيس شدة القلق ومقاييس نفسية

والمعتقدات  ،واالتجاهات ،و القيم ،هم األشخاص الذي يكونون مجموعة من التصورات األسوياء:
والحياة  ،وتحقيق السعادة ،والتوافق مع الذات ،والناس ،الشخصية التي تساعدهم على حب الحياة

 .(29ص، 1980الفعالة )ابراهيم، االجتماعية
 فيوالتي تتجلى  ،هم األشخاص الذي يختلفون في بعض أوجه السلوك ن:والمرضى النفسي

 الرضا مقارنة بمن هم أصحاء أو ،وال لمن حولهم السعادة ،ال تحقق لهمالتي تصرفاتهم 
 وينقسم المرضى النفسيون إلى قسمين:

األعراض سيطر عليهم بعض شخاص يمتازون بسهولة االنفعال كما تأ: هم العصابيون  -1
و غيرها من األمور  ،الخوف من المرض الجسدي أو ،كالخوف من بعض الموضوعات، المحددة
 ،أو الشعور بالتهديد ،االستقرارتمنعهم من االستبصار بحالتهم مما يصبغ حياتهم بعدم  التي ال

وتوقع الشر عندما ال يكون هناك شر لكنهم قادرن على مواصلة الحياة رغم القيود الداخلية التي 
 .يفرضونها على أنفسهم

يعانون  إذ: هم األشخاص الذي يمتازون بعدم التكيف مع الحياة اإلجتماعية الذهانيون  -2
أو هذه األشياء  ،أو المزاج ،السلوك االجتماعي أو ،التفكيروتمس  ،وخطرة ،اضطرابات حاسمة

 .(33-30،ص 1980،مجتمعة)ابراهيم
الذي و  ،في مقياس بيك للقلقالمتواجدة   ألعراضبأنه مجموع ا :يعرف القلق في هذا البحث  -3

 قام بإعداده أرون بيك.
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األفراد الذين شخصوا في المشافي الحكومية على  مبأنه :إجرائيا   ونالنفسي ىضلمر  ا يعرف -4

 ( سنة50حتى  18تراوح اعمارهم بين )ممن أو االكتئاب  ،أنهم يعانون من اضطراب القلق
 .وحصلوا على درجات مرتفعة على مقياس بيك للقلق

األفراد الذين حصلوا على درجات منخفضة على مقياس بيك  مبأنه :إجرائيا   ألسوياء ا يعرف -5
 .للقلق
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 ( BAI) مقياستناولت : الدراسات التي المحور الثاني   
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 السابقة.تعقيب على الدراسات         
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تعددت الدراسات األجنبية التي تناولت مقياس بيك للقلق لدى عينات مختلفة بهدف التأكد من 
 واالطالع على العديد من األدبيات، والدراسات السابقة ،وبعد البحث ،السيكومترية خصائصه

وقد تم عرض  ،عربية حول هذا المقياس في حدود علم الباحثة ةتبين أنه لم يكن هناك أية دراس
 .ألحدثإلى امن األقدم لها  الزمني هاسلسلتوفق التي تم العثور عليها اسات الدر 

 لها: الدراسات السابقة التي تناولت مقياس بيك للقلق موضوعاً  -ولً أ
 .(  (2001دراسة ريتشارد بيك وزمالئه .1

 انواليأس يرتبط ،هل القلق :والقلق ،والعاطفية لالكتئاب ،الظواهر المعرفية: عنوان الدراسة
 NA-PAبين  معرفيا  

   The cognitive and emotional phenomenology of depression and 

anxiety: Are worry and hopelessness the cognitive correlates of NA and 

PA? 

تمييز االرتباطات المعرفية للتأثير السلبي والتأثير اإليجابي للخبرات الذاتية للقلق  هدف الدراسة:
 .تئابواالك

مركز االرشاد الجامعي المسيحي   من المرضى في  ا  مشارك (124) بلغت العينة عينة الدراسة:
 .%70 هذه العينة وقد بلغت نسبة النساء في

 قائمة المراجعة اإلدراكية ،(NA-PA)واإليجابية  السلبية جدول التأثيرات الدراسة: تاو أد
(CCL) مقياس بيك لالكتئاب  (BDI) مقياس بيك للقلق ((BAI بيني القلق ةاستبيان– 

 (PSWQ)الحالة
 توصلت الدراسة إلى النتائج األتية:نتائج الدراسة:

 ودال احصائيا   ا  قوي ا  ارتباط يوجد ( بين مقياس بيك للقلقBAIمع )  قائمة المراجعة
  .مما يعطي مؤشر للصدق التالزمي للمقياس CLL-A)) القلق–اإلدراكية 

  لمقياس بيك للقلق ضعيف نسبيا  ارتباط يوجد (BAI على التوالي مع قائمة المراجعة )
مما يعطي مؤشرا  للصدق التباعدي  لالكتئابومع مقياس بيك  ،(CLL-D) االكتئاب -اإلدراكية
 .للمقياس

  بين مقياس ما  دال احصائيا  لكنه ضعيف نوعا   يوجد ارتباط (BSQW مع مقياسي )
 .االكتئاب والقلق
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 .(2008)دراسة ساشي ترامي وأخرون  .2
واستخدام المسكنات بمقياس بيك للقلق خالل  ،لمارتباط كل من معدالت األ :عنوان الدراسة  

   .وبعد الجراحة ،المستشفيات ضمن البتر بحدوده الدنيا قبل الجراحةبالعالج 
   Correlation of pain scores ,Analgesic use and Beck anxiety inventory 

scores during hospitalization in lower extremity amputees 

و استخدام األفيون  ،ومعدالت األلم ،تحديد فيما إذا كان هناك ارتباط بين القلق هدف الدراسة:
 المصاحبة للعمليات الجراحية للبتر بحدوده الدنّيا.كمسكن لآلالم 
ذكور بمدى ال من 13منهم إناث و 10  ا  مريض 23المشاركون في هذه الدراسة  عينة الدراسة:

 .سنة (99-42) بين يراوحعمري 
   (NRS). معيار الرقمي لحساب شدة األلمو ،(BAI)مقياس بيك للقلق أدوات الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: :نتائج الدراسة 
   بين درجات أفراد العينة  على مقياس بيك للقلق قبل الجراحة يوجد ارتباط دال احصائيا 

 .وبعدها
 إن ارتفاع نسبة القلق لدى  إذ ومقياس بيك للقلق ،توجد عالقة طردية بين معيار األلم

 .عينة الدراسة  ترتفع مع ارتفاع اإلحساس باأللم
 والعكس صحيح.فيون وازدياد استخدام األ ،اس بيك للقلقتوجد عالقة عكسية بين مقي 

 .(2010)دراسة اليزابيث جونس وأخرون  .  3
  لالكتئاب.أداة التقييم السريري  باستخداموالقلق  ،تمييز االكتئاب: عنوان الدراسة  

    Differnting anxiety and depression using the clinical assessment of 

depression  

 بتقييم االكتئاب والقلق (CAD)الكشف عن فعالية مقياس : هدف الدراسة
واألسوياء  بمدى عمري  ،من المرضى النفسيين 295عينة هذه الدراسة مؤلفة من  عينة الدراسة:

 .( سنة52-18بين) راوحي
مقياس بيك  ، BAI ، مقياس بيك للقلقCAD كتئابأداة التقييم السريري لال الدراسة: تاو أد 

 .BDIكتئابلال
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 الدراسة إلى النتائج اآلتية:توصلت  نتائج الدراسة: 
 غير بين العينة المرضية والعينة س الثالثة يعلى المقاي ةحصائيإة لالد ذات فروق هناك

 .مرضية لصالح العينة المرضيةال
 حصائيا  إقوي ودال  ارتباط هناك ( بين أداة التقييم السريريCAD)،  ومقياس بيك

 .(BDI) لالكتئاب
 ارتباط متوسط بين أداة التقييم السريري هناك (CAD)، وبين مقياس بيك للقلق 
(BAI). 
    (.2010)ديمبسي  -ك-دراسة زان . 4

 .كتئاباستخدام أداة التقييم العيادي لالكتئاب ببين القلق واال التمييز :عنوان الدراسة
  Differentiating  anxiety and depression using the clinical assessment of 

Depression 

باستخدام مقياسي بيك GAD دراسة صدق مقياس التقييم السريري لإلكتئاب  هدف الدراسة:
 للقلق واإلكتئاب 

ة من طالب الجامعة  ( سن52-18) بين راوحيبعمر فردا   295تألفت من  :الدراسةعينة 
غير متخرجة في علم النفس في مركز شمال جامعة كنتاكي مزود  هم في دوراتؤ المدرجة أسما

 .وعينة غير مرضية ،عينة مرضية نكانت العينة مقسمة إلى عينتي أو هذه الدراسة بالبيانات
مقياس بيك  ،BAIمقياس بيك للقلق  ،GADأداة التقييم العيادي لإلكتئاب  الدراسة:ت او أد

 .BDIكتئاب لال
 الدراسة إلى النتائج اآلتية:توصلت  نتائج الدراسة:

القلق مع مقياس بيك للقلق  –بين مقياس التقييم العيادي لالكتئاب  حصائيا  إارتباط  دال  هناك
 . مما يدعم الصدق التقاربي

  مقياسي التقييم  و ،عند مستوي داللة بيك للقلق حصائيا  لمقياسدال إغير ط ارتبا هناك
  .يدعم الصدق التباعدي للمقياسمما  كتئابلالبيك مقياس  و ،كتئابالعيادي لال

 بين متوسط درجات األفراد العينة المرضية ذات داللة إحصائية فروق جوهرية هناك،  
 .والعينة الغير مرضية لصالح العينة المرضية على مقياس بيك للقلق
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        .(2011)دراسة براين يوشيم وأخرون 5. 
ومقارنته مع مقياس  ،)الخاص بالشيخوخة(لقلق االخصائص النفسية لمقياس  :عنوان الدراسة

 .للقلق بيك
    Psychometric Properties of the Geriatric anxiety scale: Comparison to 

the Beck anxiety inventory and Geriatric Anxiety inventory 

مع  القلق على ومقارنته ،عند كبار السنتهدف هذه الدراسة إلى قياس القلق  هدف الدراسة:
 .مقياس بيك للقلق

 .(89-60راوح بين )بمدى عمر يمن كبار السن   ا  فرد 117العينة من  تألفت عينة الدراسة:
( ، مقياس العجزة للقلق GAS) مقياس العجزة للقلق (،BAI)مقياس بيك للقلق  الدراسة: تاو أد
(GAI مقياس بيك، )لالكتئاب (BDI).  

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:
 ارتباط دال احصائيا  بين مقياس بيك للقلق  هناك(BAI)،  مقياس القلق للكبار السن و
(GAS) بلغ معامل االرتباط  إذ . r=.61  
 بين  ولكنه ضعيف نسبيا  دال احصائيا  ارتباط  هناك( مقياس بيك للقلقBAI)، بيك مقياس و 

 .(r=.44االكتئاب حيث بلغ )
 االتساق الداخلي لمقياس بيك للقلق   أعطت الدراسة مؤشرات ممتازة لمعامالت الثبات بطريقة

 .( 0.90) بلغ معامل ألفا للعينةإذ على عينة الكبار في السن 
 .(2012)راسة سيمك كودارهمي وأخرون د6. 

  والعالقات في مكان العمل على عينة ماليزية ،والضغط ،واالكتئاب ،دراسة القلق: عنوان الدراسة
    Workplace relationships ,Strees ,Depression and anxiety in a 

Malaysian sample 

 و القلق في أماكن العمل  ،تطوير مقياس عالقة العمل بالضغط ،االكتئابدراسة  هدف الدراسة:
في أماكن عمل مختلفة  في بينانغ في  عامال   (199)عينة هذه الدراسة مؤلفة من  عينة الدراسة:

  .ماليزيا
(، مقياس بيك BAI) مقياس بيك للقلق ، (WRSمقياس عالقات العمل ): أدوات الدراسة

 .(WSS(، مقياس ضغط مكان العمل )BDI) لالكتئاب
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 توصلت الدراسة إلى النتائج األتية: نتائج الدراسة:
 والقلق واالكتئاب.  ،ماكن العملأارتباط دال احصائيا بين عالقات  هناك 
  ومقياس  ،واإلناث على مقاييس القلق ،بين الذكور حصائيا  إدالة  فروق جوهريةهناك

 ضغط مكان العمل لصالح اإلناث.
 بين المستويات التعليمية المختلفة على مقاييس   حصائيا  إفروق جوهرية دالة  هناك

 والقلق لصالح المرحلة االبتدائية. ،ضغط العمل ،عالقات العمل
 .(2013) حسن توركن كاراتيب، فتحي كاسم وأخر دراسة7. 

 .المتأمل نمط التفكير ةوالثبات للنسخة التركية من استبيان ،الصدقعنوان الدراسة: 
    Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative 

Thought Style Questionnaire. 

قد  لتأمل بوصفها عملية معرفية هامةكمفهوم ا للتفكير الوظيفة الدائمة تعرف هدف الدراسة:
 في تقييم العديد من االضطرابات النفسية. هاما   تلعب دورا  

 وجسدية جيدة. ،ممن يتمتعون بصحة نفسية  ا  متطوع( 262) العينة من تكونت عينة الدراسة:
مقياس و  ،  BDIلالكتئابمقياس بيك ، LESSمقياس مخطط ليهي العاطفي  الدراسة: تاو أد

  PSWQ .السمة -بيني للقلق ةاناستبو ،  RTS نمط التفكير المتأمل ةاستبانو  .BAIبيك للقلق  
 :توصلت الدراسة إلى النتائج األتية نتائج الدراسة:

 لمقياس بيك للقلقاالتساق الداخلي  مؤشرات جيدة لمعامالت الثبات بطريقةن هناك أ. 
  نمط التفكير المتأمل  ةانواستب ،بين مقياس بيك للقلق ارتباط ضعيف نسبيا   هناكRTS. 

 أداة لها:الدراسات التي تناولت المقياس  -ثانياً 
 .(1997دل. وأخرون)، ري & سيجال، دراسة كاباكوف .1

المستخدمة للمقياس بيك للقلق ومقياس  ةوالتشخيصي ،الخصائص السيكومتريةعنوان الدراسة: 
    .القلق السمة الحالة مع المرضى النفسيين الخارجيين من كبار السن

    Psychometric properties and diagnostic utility of the Beck Anxiety 

Inventory and the State-Trait Anxiety Inventory with older adult 

psychiatric outpatients  

التشخيصية للمقياس بيك القلق ومقياس  الفائدةو  ،الخصائص السيكومترية تقييم هدف الدراسة:
 الحالة( لكبار السن.-)السمة القلق
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من كبار السن الذين يعانون من اضطرابات  ا  مريض 217تضمنت العينة من  :الدراسةعينة 
 .نفسية مختلطة

 .الحالة –مقياس السمة و  مقياس بيك للقلق ، :الدراسة تاو أد

 :إلى النتائج األتيةالدراسة توصلت  نتائج الدراسة:
 بدرجة اتساق داخلي عالية وبثبات باإلعادة جيد مقياس بيك للقلق يتمتع. 
 والذاتي  ،بعاملين القلق الجسدي تشبعت البنود إذ بصدق عاملي جيد المقياس يتمتع

 .منه قينالمنبث
 الحالة –بين مقياس بيك للقلق ومقياس السمة   حصائيا  إارتباط دال  هناك.  
   على التمييز بين المرضى الذين  التمييزيةقدرة مقياس بيك وأظهرت نتائج الدراسة أيضا

  .االضطراب يعانون هذا يعانون من اضطراب القلق الحالي من المرضى الذين ال
 (.1997)وأخرون  دراسة ادون دي بورز .2

والخوف  ،الصدق التقاربي والتباعدي لمقياس بيك للقلق لمرضى اضطراب الهلع :عنوان الدراسة
 .من األماكن العامة

   Convergent and divergent validity of the  Beck anxiety inventory for 

patients with panic disorder and agoraphobia                     

التحقق من وكذلك  ،وفاعلية الثبات باإلعادة لمقياس بيك ،دراسة االتساق الداخلي هدف الدراسة:
 مقارنة مع مقاييس تقارير ذاتية أخرى للقلق.   هوبعدوالتباعدي قبل العالج  ،الصدق التقاربي
يعانون من اضطراب الهلع مع الخوف من األماكن  ا  مريض 82تضمنت العينة  عينة الدراسة:

  .العامة
ادراك األماكن  ةان( ،استبBDI) (، مقياس بيك لالكتئابBAI) مقياس بيك للقلق :الدراسة تاو أد

 .(BSQ)اإلحساس الجسدي ةان(،استبACQالعامة )
 : إلى النتائج األتيةالدراسة توصلت  نتائج الدراسة:

  إذ مؤشرات جيدة لمعامل الثبات بطريقة اإلعادة بفارق خمسة أسابيع  على مقياس بيك للقلق
 . 830.بلغ معامل الثبات  = 
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 بلغ  إذاالتساق الداخلي لمقياس بيك للقلق  مؤشرات ممتازة لمعامالت الثبات بطريقة
 . 0= 90.معامل ألفا للعينة

 الخوف -مع مقياسي اضطراب الهلعحصائيا  بين مقياس بيك للقلق ودال إ ارتباط مرتفع هناك 
 . مما يعطي مؤشرا للصدق التقاربي ةمن األماكن العام

 كتئاب للقلق مع مقياس بيك لالمقياس بيك بين  حصائياوغير دال إ ارتباط منخفض نسبيا   هناك
 .مما يعطي مؤشرا للصدق التباعدي للمقياس

 (.2001) دراسة توماس نورداغن .3
  .قائمة القلق عند بيك ترجمة وتصديق النسخة النرويجية :عنوان الدراسة

    Beck anxiety inventory Translation and validation of a Norwegian 

version  

 هدف الدراسة:
ثبات باإلعادة في النسخة النرويجية لمقياس و  ،وفاعلية االختبار ،دراسة االتساق الداخلي أوًل:
   بيك

 مقارنة مع مقاييس تقارير ذاتية أخرى للقلق.  بالوالتباعدي  ،التحقق من الصدق التالزمي ثانيًا:
 عينة الدراسة:

 تضمنت عينتين:
 راوح  بينعهد العيادة النفسية بمدى عمري يممن  فردا   449تضمنت العينة  ولى:العينة األ 

  .( سنة86- 16)
والعلوم  ،من طالب السنة األولى في علم النفس ا  طالب 308تضمنت العينة  العينة الثانية:

  .( سنة45-18راوح  بين)بمدى عمري ي الطبيعية
 :الدراسة تاو أد
الحالة –قلق السمة مقياس  ،(BDI) (، مقياس بيك لالكتئابBAI) مقياس بيك للقلق  
((STAI  ( استبيان الخوفFQاستب ، )ةان ( بني لسمة القلقPSWQ).  
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 :توصلت الدراسة إلى النتائج األتية نتائج الدراسة:
 حيث بلغ التساق الداخلي لمقياس بيك للقلقا مؤشرات مرضية لمعامالت الثبات بطريقة ،

بشكل طفيف  من العينة الثانية  الذي بلغ و الذي كان أعلى  0. 88معامل ألفا للعينة األولى=
  87.فيها معامل ألفا=

 نتائج  نللعينتي سبوع على مقياس بيك للقلقأأعطت معامالت الثبات بطريقة اإلعادة بفارق  و
 .75.-65.) ( بين تراوحتكانت مرتفعة أكثر في العينة الثانية من األولى و إذ مرضية 

  مقياس بيك للقلق من خالل حساب الترابطات التي أعطاها مع أظهرت نتائج الصدق التالزمي لو
(، مقياس بيني للقلق STAI-Tالسمة )-مرتفعا  مع مقياسي القلق مقاييس أخرى ارتباطا  

(PSWQ).  
 حقق ( مقياس بيك للقلق ارتباطا  متوسطا  مع مقياسي بيك لإلكتئابBDI-II) يلغ معامل  إذ

يعطي مؤشرا  للصدق التباعدي لمقياس  إذ 55.=( رFQالخوف ) ةانومع استب 61.االرتباط ر= 
 .(BAIبيك للقلق )

 (.2006) يفر ل اوفساندراسة  .4
 .القلق تالضطراباوعوامله كمميز  ،التحقق من فائدة مقياس بيك :عنوان الدراسة

    Examination of the utility of the Beck anxiety inventory and its factors 

a screener for anxiety disorder                   

 هدف الدراسة:
إذا كان يميز بشكل دال بين ما وعوامله األربعة لتحديد  ،دراسة فائدة مقياس بيك للقلق   

    .الوسواس القهري، الخوف من الخالء( ،القلق العام ،الفوبيا،اضطرابات القلق المختلفة )الهلع 
بمدى   امرأة 148رجل و  45تكونت من إذ ،ا  راشد 193تضمنت العينة من  عينة الدراسة:

قسمت العينة إلى مجموعتين مجموعة من المرضى النفسيين  .سنة  (76-17) راوح بينعمري ي
الوسواس  جتماعية،القلق العام ،الهلع ،الفوبيا اال )اضطراب المشخصين بأحد اضطرابات القلق

 .ومجموعة من األسوياء ،القهري(
 .مقياس بيك للقلق أداة الدراسة:
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 :توصلت الدراسة إلى النتائج األتية نتائج الدراسة:
  فروق دالة إحصائيا  بين  درجات المرضى النفسيين و درجات األسوياء لصالح المرضى  هناك

 النفسيين.
   باضطراب الهلع و مرضى المجموعات  المشخصينفروق دالة إحصائيا  بين المرضى  هناك

ومجموعة األسوياء  ،)القلق العام، الفوبيا االجتماعية ،الوسواس القهري( صية األخرىيالتشخ
حصائية بين إوجد فروق ذات داللة ولم يباضطراب الهلع  المشخصينلصالح المرضى 

 الفوبيا االجتماعية ، الوسواس القهري( )القلق العام،المجموعات التشخصية  
   ن البنود تشبعت بأربعة عوامل )النفس فيزيولوجي، الذاتي، أ االستكشافيأظهرت نتائج التحليل

/ من التباين الكلي في حين أكدت نتائج التحليل التوكيدي 64الهلع( التي فسرت  ،االستقاللي
 .عوامل ةوجود نموذج من أربع

  (.2008)ستاكي سانفورد وأخرون  دراسة .5
.التقييم السيكومتري للمقياس بيك للقلق على عينة باضطرابات التنفس في النوم :عنوان الدراسة   

      Psychometric Evaluation of the Beck Anxiety Inventory, A Sample 

With Sleep-Disordered Breathing 

السيكومترية للمقياس بيك للقلق على عينة من مرضى تعرف إلى الخصائص  هدف الدراسة:
وتوقف التنفس أثناء  ،اضطرابات تنفس النوم نظرا للمخاوف بشأن تداخل األعراض بين القلق

 النوم
 عاما   80-19أعمارهن  تتراوحامرأة  143و رجال   160تألفت العينة النهائية من  :عينة الدراسة

 من 5 األميركيين األفارقة، و من 113والقوقازيين، من   184 عرقيا   ينمتنوعإذ كانوا 
 من أعراق أخرى. 11، و اآلسيويين

 .كتئابمقياس بيك للقلق، مقياس بيك لال :الدراسة تاو أد
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

    باإلعادة  -التي تم حسابها باستخدام طرق الثبات ع المقياس بدرجة عالية من الثباتتمت
 ومعامل ألفا كرونباخ.
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 ومقياس بيك لالكتئاب ومن خالل تحليل  ،بين مقياس بيك للقلق حصائيا  إارتباط دال  هناك
بالنسبة لعينة اضطراب التنفس في النوم مما يجعل  جيد ين تبين وجود ارتباط ساالبنود للمقي

 .بالنسبة للصدق التمييزي نسبيا   ا  مقياس بيك ضعيف
  النتائج وجود ارتباط مرتفع ودال أما فيما يتعلق بالنسبة للصدق التقاربي فأظهرت
 .وبين استبيان عيادي بسيط لفحص شدة وتكرار القلق ،بين مقياس بيك للقلق حصائيا  إ
 لى مقياس بيك لصالح اإلناث اإلناث والذكور ع درجاتفروق جوهرية بين متوسط  هناك

 .وغير المرضيةالعينة المرضية في 
  واإلناث من مختلف  ،أظهرت نتائج التحليل التمييزي وجود اختالف دال بين الذكورو

 .فيما يتعلق بنمط االستجابة االنتماءات
 (.2008)دراسة جورن ليكك & مارتن هيسس وأخرون . 6

لإلكتئاب ومقياس بيك صدق مقياس تقييم الطب النفسي الموجز ومقياس بيك  عنوان الدراسة:
  .للقلق لدى مرضى التشخيص المزدوج

Validity of the BPRS, the BDI and the BAI in dual diagnosis patients 

دراسة صدق كل من مقاييس الطب النفسي الموجز وبيك لإلكتئاب وبيك للقلق  هدف الدراسة:

 .التشخيص المزدوجلدى مرضى 
مرتبطة باالضطراب مواد وعقاقير مرضى الذين يتناولون المن  134تألفت من  :الدراسةعينة 
ة العالج التشخيصي المزدوج خاصة في وحدهذه المواد يتناولون  والمرضى الذين ال ،النفسي

 .لمرضى الداخليينبا
 ، BAIمقياس بيك للقلق  ،BPRS مقياس التقدير للطب النفسي المختصر الدراسة: تاو أد

 .BDIكتئاب لالمقياس بيك 
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

  ،باستخدام طريقة الثبات باإلعادةحسبت تمتع مقياس بيك للقلق بدرجة عالية من الثبات 
 .فا كرونباخلومعامل أ

  كتئاب ن مقياس بيك للقلق ومقياس بيك لالبي نسبيا  ارتباط ضعيف    هناك. 
  بين مقياس بيك للقلق ع دال إحصائيا ارتباط مرتف هناكBAI،  ومقياس التقدير للطب

 .لدى مرضى المستويات المرتفعة من اضطراب التفكير BPRS-Aالنفسي المختصر 
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  يعانون القلق وربما  والمرضى الذين ال ،بين مرضى القلق حصائيا  ال توجد فروق دالة إ
  .لصغر عينة مرضى القلق السبب يعود
   واإلناث على هذا المقياس بالنسبة لمرضى  ،بين الذكورالتوجد فروق دالة احصائيا

  .القلق
  (2008). دراسة إنس ماجن وأخرون. 7

( للقلق ضمن Beakلخصائص السيكومترية للنسخة اإلسبانية لمقياس )ا :عنوان الدراسة
 .المجتمع العام

    Psychometric properties of a Spanish version of the Beck anxiety 

inventory (Beck ) in general population. 

 

 .صلي في اسبانيادراسة الخصائص السيكومترية لعينات من المجتمع األ  :هدف الدراسة
راوح بمدى عمري ت  رجال   118و امرأهمنهم   131 شخصا   249شملت الدراسة  عينة الدراسة:

 . عاما   (78- 18)بين 
 .الحالة-، مقياس الغضب السمة لالكتئابمقياس بيك للقلق،  مقياس بيك  الدراسة: تاو أد

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: الدراسة: نتائج
 واالناث على مقياس بيك للقلق لصالح اإلناث  ،حصائية بين الذكورإفروق ذات  داللة  هناك 
 والتعليم على مقياس بيك للقلق ،حصائية لمتغير العمرإدالة ذات فروق  عدم وجود.  
 93.بلغ معامل ألفا المحسوب = إذ درجة عالية من االتساق الداخليب يتمتع مقياس بيك للقلق 
 ومقياس بيك لالكتئاب ،بين مقياس بيك للقلقحصائية إدالة ذات ارتباط  هناك  .  
  ا  الحالة الذي يعكس مؤشر  -السمة الغضبومقياس  ،بين مقياس بيك للقلق ضعيفارتباط هناك 

 .للصدق التباعدي للمقياس بيك للقلق
 باستثناء مفردة   )على عامل واحد( أظهرت نتائج التحليل العاملي تشبع كل البنود بالمقياس كما

تشبع المقياس  وأظهرت أيضا   ،توهج الوجه التي استبعدت بسبب تشبعها المتدني مع المقياس
 . الالإراديالمرتبط بشكل مرتفع مع البعد الجسدي والبعد ببعد القلق العام 
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 . (2011)فريدوس و أخرون دراسة موكتار، .1
 .مقياس بيك للقلق )دراسة أولية للخصائص السيكومترية(النسخة الماليزية ل :عنوان الدراسة

     The beck anxiety inventory for Malays (BAI-Malay): a preliminary 

study on psychometric properties 

 من المجتمع الماليزي دراسة الخصائص السيكومترية لعينات مختلفة هدف الدراسة:
المجتمع العام   ربع  عينات مختلفة من )الطالب،أمن  فردا   1090شملت الدراسة  عينة الدراسة:

 .مرضى النفسيين( مرضى الطب العام،
مؤشر الحساسية  مقياس القلق والتوتر، ،لالكتئاب،مقياس بيك  مقياس بيك للقلق الدراسة: تاو أد

 .الخوف ةاستبان للقلق،

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:: نتائج الدراسة
  معامل ألفا  تراوح إذ جيداالتساق الداخلي  بطريقةيتمتع مقياس بيك للقلق بمعامل ثبات

 .( في العينة الكلية0.89الثبات باإلعادة )بلغ معامل  ، و(0.86-66.0) بمدىللعينة كرونباخ 
 القلق والتوتر،  يبين مقياس بيك للقلق مع مقياس ارتباط مرتفع ودال إحصائيا   هناك

 .مؤشر الحساسية للقلق
 الخوفة انقلق مع مقياس بيك لإلكتئاب واستبمقياس بيك لل ارتباط ضعيف بين  هناك. 
  ي ) العصبيعوامل ه ةالبنود تشبعت بثالثأظهرت نتائج التحليل االستكشافي أن كما- 

 .من التباين الكلي 48.9التي فسرت الالإرادي(  -الشخصي
 .(2011دراسة  أنانا دت ماوت تنيجث وآخرون ) .2

مقياس بيك للقلق هو أداة جيدة لتقيم شدة القلق؟ دراسة في الرعاية األولية في  :عنوان الدراسة
 (.(NESDAهولندا دراسة لالكتئاب والقلق

    The beck anxiety inventory a good tool to assess the severity of anxiety 

?A primary care study in the Netherlands study of depression and anxiety 

(NESDA)                      

تهدف هذه الدراسة إلى رصد شدة القلق في الرعاية الصحية األولية للمرضى   .هدف الدراسة:
الذين يعانون اضطرابات القلق المختلفة )الرهاب االجتماعي، اضطراب الهلع مع أو بدون 
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الخوف من األماكن الخالية، اضطراب الذعر، اضطراب القلق المعمم( ومرضى اضطرابات 
 .االكتئاب مع مجموعة من األسوياء

عاية الصحية األولية بمدى عمري من مرضى الر  ينمشاركمن ال 1601مؤلفة من  عينة الدراسة:
 65-18)راوح بين ي

 مقياس بيك للقلق. أداة الدراسة:
 :األتية نتائج ال أظهرت الدراسة نتائج الدراسة:

 واألسوياء  ،حصائية بين مرضى اضطراب القلقإفروق جوهرية ذات داللة  هناك
 .لصالح مرضى اضطراب القلق

 ومرضى  ،حصائية بين مرضى اضطراب القلقإفروق جوهرية ذات داللة  هناك
 .لصالح مرضى اضطراب القلق االكتئاباضطراب 

  حصائية بين مرضى اضطراب الهلع المصحوب إفروق جوهرية ذات داللة  هناك
أو الفوبيا  ،راب األماكن الخالية فقطباضطراب الخوف من األماكن الخالية مقارنة بمرضى اضط

االجتماعية فقط لصالح مرضى اضطراب الهلع المصحوب باضطراب الخوف من األماكن 
 .الخالية

 فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين مرضى اضطراب القلق المصاحب  هناك
وحده لصالح مرضى أو مرضى اضطراب االكتئاب  ،ق وحدهمرضى اضطراب القلو  ،لالكتئاب

 . كتئاباضطرابات القلق المصاحب لال
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 الدراسات السابقة: علىتعقيب 
 اتبعت الباحثة خطوات منهج تحليل الدراسات السابقة كما يلي :

 واسع هناك دراسات استخدمت عينات بمدى عمري من حيث  المدى العمري للعينات: .1
دراسة أنانا و  (.2001( ، دراسة ريتشارد )2001( مثل دراسة توماس )60-18فيها بين ) راوحي
ودراسات استخدمت   (.2001(، توماس )2006) اوفسان(، 2008(، دراسة إنس )2011)

 (.2008(، ودراسة ساشي )2011) مثل دراسة  براين (99-60)بين  راوحيعينات بمدى عمري 
ة العدد بين كبير  تراوحتهناك دراسات استخدمت عينات  ومن حيث حجم العينات: .2

 (450-117)ومتوسطة العدد يبلغ عددها بمدى بين   1060( يبلغ عددها 2011كدراسة أنانا )
(  2001(، ريتشارد )2011(، براين )2001(، توماس )2006) اوفسان( ، 2008كدراسة  إنس )

  .(23( وبلغ عددها )2008وعينات صغيرة العدد كدراسة ساشي )
استخدمت مقياس بيك للقلق أداة لها مثل دراسة أنانا معظم الدراسات  : من حيث األدوات .3
 (،2008ساشي ) دراسةو  ،(2001(، توماس )2006) اوفسان(، 2008(، دراسة إنس )2011)

 (.2001دراسة ريتشارد )
وثبات  ،أظهرت نتائج  الدراسات السابقة أن المقياس يتصف بصدق من حيث النتائج : .4

  .جيدين
وطريقة الثبات  ،بطريقة االتساق الداخلي المقياسمعظم الدراسات السابقة التي تناولت ثبات  -
( أعطت 2008ودراسة إنس ) ،(2006ودراسة اوفسان ) ،(2001كدراسة توماس )  اإلعادةب

 .مؤشرات جيدة لثبات المقياس
ذي داللة  كما أظهرت النتائج مؤشرات جيدة للصدق التالزمي من خالل وجود ارتباط -

بشكل واسع في تقييم  المستخدمةومعظم مقاييس القلق  ،إحصائية بين مقياس بيك للقلق
( التي أعطت نتائج مرضية بين  2001اضطرابات القلق في هذه الدراسات، كدراسة توماس )

ودراسة براين ، الحالة ومقياس بيني لسمة القلق -مقياس بيك وكل من مقياس القلق السمة
ومقياس بيك  ،أعطت نتائج الدراسة ارتباطا  مرتفعا  بين مقياس القلق لكبار السن إذ( 2011)

سيتم الوقوف عندها عند  وثبات أكثر تنوعا   ،مع اإلشارة إلى أن الدليل يوفر مؤشرات صدق للقلق
.  الحديث عن وصف المقياس 
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التي بينت أن ( 2008اهتمت بعض الدراسات  بدراسة الفروق بين الجنسين كدراسة إنس ) -
  .درجات اإلناث أعلى من الذكور على مقياس بيك للقلق

 موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في النقاط التالية:

والمرضى  ،( وفئات عديدة من األسوياء50-18بين ) ا  تغطي هذه الدراسة مدى عمري .1
 النفسيين 

 أداة للبحث.استخدام المقياس موضوع الدراسة  .2
 والثبات. ،حساب معامالت الصدق .3
 .دراسة البنية العاملية للمقياس .4
 .والعمر ،دراسة الفروق في ظهور أعراض اضطرابات القلق تبعا لمتغيري الجنس .5

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقاط التالية:
على واستخراج معايير له  (BAI)لمقياس بيك للقلق  السيكومتريةدراسة الخصائص  .1

   .والمرضى النفسيين ،لدى عينة من األسوياء البيئة السورية
 دأكسفور  كمقياسفي دراسة صدق المقياس من المحكات الجديدة  يدعدالاستخدام  .2

  .مقياس تايلور للقلق/ للسعادة
 



 
 
 

 

 

         

 

 الفصـل الثالث                                                     

 اإلطار النظري                                

 تمهيد                                        

 مفهوم القلق   -                                       

 أعراض القلق  -                                       

 أسباب القلق   -                                       

 أنواع القلق  -                                       

 قلقالنظريات المفسرة لل -                                      

                اتتصنيف اضطرابات القلق في منظوم -                                

 ةعالميالتشخيص ال          
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 :تمهيد

 هم المحاور ذات العالقة بمفاهيم الدراسة والمتمثلة بالقلق.أستعرض هذا الفصل ي
في مستوياته المختلفة سواء القاموسية منها أو  أفضل لمفهوم القلق يتيح لنا هذا الفصل فهما   إذ

 وأسبابه ،البدنية، والنفسية،والمعرفيةمع التعرف  على العوامل المسببة للقلق من الناحية  الوظيفية 
في حدوث المعوقات التي تعترض تحقيق الصحة النفسية لألفراد في مختلف  هاما   التي تلعب دورا  
ن وجهات والنظريات المفسرة له م إلى أنواعه  ةباإلضافوالمستويات التعليمية،  ،المراحل العمرية

ألن القلق  .،تصنيفه في منظمات التشخيص العالمية س علم النفس،  وأيضا  نظر مختلفة من مدرا
لمتغيرات  ا  ومستواه وفق ،من المشكالت النفسية التي تواجه أولئك األفراد التي قد تتفاوت درجته يعد

ردود األفعال  في ؤثر تن هذه المتغيرات أومما الشك فيه  ،كثيرة اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية
 ألية التفاعل معها.في و 

 هوم القلق:مف
 :األتيةمستويات ال فيالذي يتجلى عية ال بد من تحديد مفهوم القلق موضو الللوصول للمعرفة 

 .يةمن القاموس ويمتاز بالدقة والحد المفهوم القاموسي: الذي يمكن الحصول عليه .1
 .وتطبيقه في ميادين المعرفة المختلفة ،المفهوم الوظيفي: الذي يمكن استعماله .2

 وسيتم عرض هذه المفاهيم لتوضيحها: 
والنفسية ففي  ،والطبية ،واألجنبية ،المعاجم العربية فالمفهوم القاموسي للقلق كما حددته بعض

يستقر في مكان  ال’لقق  وال   ،اللغة العربية القلق من قلق والقلق واإلزعاج ويقال بات قلقا وأقلقه غيره
 .(1973قلق)مصطفى وأخرون،ج فهو اب وانزعاأي اضطر  واحد فالقلق

 إحساس غير عادي من الخوف والخشية، نه:أب (Webster,1991يعرفه معجم ويبستر )و 
بسبب الشك بشأن ب وازدياد في ضربات القل ،والتوتر ،ويتصف بعالمات فيزيولوجية مثل التعرق

 .و بسبب شك اإلنسان بنفسه حول قدرته على التعامل مع التهديد بنجاح ،حقيقة التهديد
والخوف من  ،شعور عام بالفزع :على أنه  التعريف النفسي للقلق كما ورد في معجم علم النفس

ما غالبا  و  داستجابة لتهديد غير محدباإلضافة إلى أنه وكارثة توشك أن تحدث  ،شر مرتقب
والنزعات الغريزية الممنوعة المنبعثة ،بعدم األمان  الشعورو  ،الالشعوريةيصدر عن الصراعات 
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اته لمواجهة التهديد فتوتر العضالت نمكاإالحالتين يعبئ الجسم   كلتا وفي ،من داخل النفس
 (. 219،ص1990فرج،)القلب ضربات ويتسارع النفس و 
هدف معين فال يمكن  الأنه السابح على غير هدى وببموسوعة علم النفس  فيفي حين ورد 

 (.221،ص1992أو سبب معين )رزوق، ،و إسناده إلى أي وضع خاصأ ،إرجاعه
خوف أو ه بأن:  للقلق فعرفته وصاغت الجمعية األمريكية للطب النفسي أكثر التعريفات شيوعا  

ويعد مصدره كذلك  إلى درجة كبيرة، يكون مصدره مجهوال   توتر وضيق ينبع من توقع خطر ما
  .(APA,1994,p435)من التغيرات الفيزيولوجية" ويصاحب القلق  عددا   ،واضحغير 

أو خطر  ،أو الخوف من شر ،مفهوم القلق بالخشية DSM-IVحددت الرابطة األمريكية و 
أو غير مفهوم  ،ويكون مصدر القلق غير معروف ،واالرتباك من توقع الخطر أو التوتر ،مرتقب
 كبير. إلى حد

ارتبط مفهوم القلق باألطر النظرية التي ينتمي لها رواد  علم فأما على المستوى االصطالحي 
عليه يعكس  ا  لمصطلح القلق متفق شامال   ا  يمكن القول بأن هناك تعريف من ذلك ال وانطالقا   ،النفس

 كل التوجهات المطروحة  فعلى سبيل المثال:
التوتر مصحوب و  ،والتحفز ،والخوف ،بط بالتوقعشعور غامض غير سار مرت  فالقلق عند فرويد

ة ببعض اإلحساسات الجسمية ويأتي في نوبات تتكرر لدى نفس الفرد دعا
   (.70،ص1967،)فهمي

ويؤكد ماي أن القلق هو إدراك الفرد لوجود تهديد لقيمة من القيم األساسية بالنسبة لوجوده  
فقدان احترام األشخاص المهمين  هوف أما القلق عند كارل روجرز  (.16،ص2006)فوال،

 (.252،ص2002)رضوان، والقريبين
 (.133،ص2000ويرجعه سوليفيان إلى "إدراك بعدم االستحسان من األخرين المعنيين")الرشيدي،

 (.1995ويعرفه بيك بانفعال يرتبط بتوقع لخطر متوقع )باترسون،
والتوتر  ،والتحفز ،والخوف ،شعور غامض غير سار مصحوب بالتوجسويرى عكاشة أن القلق 

الذي  يالالإرادالعصبي  زترافقه عادة بعض اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة في نشاط الجها
بتسرع في ضربات  يأتي في نوبات تتكر في نفس الفرد وذلك يتمثل في ضيق النفس أو الشعور

 (.112،ص2003)غرابة، القلق أو الصداع
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أو مجهول وغير توكيدي الوقوع في حين  ،خطر محتملأما عبد الخالق فيعرفه "بتوجس من 
 حدثه ويزول بزوال المنبه الذي عال  وموجود ،الخوف هو استجابة لخطر واضح

 (.14،ص2003)ميخائيل،
 :psychological symptomsالقلق أعراض 

 :يمكن تقسيم أعراض القلق إلى ثالث فئات 
 . األعراض البدينة 
 . األعراض النفسية 
 المعرفية  األعراض 

  :وفيما يلي عرض ألهم هذه األعراض
 األعراض البدينة: .1
 في دقات القلب . زائدة سرعة 
 . شحوب الوجه 
 واإلغماء . ،نوبات في الدوخة 
 . ارتفاع ضغط الدم 
 . سرعة النبض أثناء الراحة 
 أو الرياضة البدنية . ،نوبات العرق التي ال تتعلق بالحرارة 
 . الشعور باالختناق 
 ، (114ص، 2000جفاف الحلق .)العناني 
 األعراض النفسية: .2
 االنفعال الزائد ،وضعف األعصاب ،االكتئاب، نوبة من الهلع التلقائي.    
  (127-125ص، 1998)القربطي ،تشتت االنتباه. 
 .عدم القدرة على التركيز 
 .األرق 
 .عدم القدرة على النوم 



                                                                               الثالث الفصـل

 النظري اإلطار

 

 
31 

 

والبعد عن  ،توافقه مع اآلخرين حيث يميل للعزلةكما يبدو الشخص القلق في حالة اضطراب في 
بدو عليه عدم القدرة على إحداث تكيف بّناء مع الظروف واألشخاص تو  ،التفاعالت االجتماعية

 (.24, 1994والمواقف االجتماعية )إبراهيم ,
 األعراض المعرفية:  .3
 اآلتيعلى النحو تضمن مجموعة من الخصائص المعرفية  ي    : 
  إليهفاألشياء بالنسبة ،الشخص القلق يفسر المواقف باتجاه واحد إذ أن  األحكامالتطرف في 

 غير مرتاح.هذا ما ينعكس عليه ويجعله قلقا  أو سوداء و  ،إما بيضاء
  ميل العصابين إلى التصلب ،أي مواجهة المواقف المختلفة المتنوعة بطريقة واحدة من

 التفكير.
 و الجمود  ،الحياة ال يقوم عليها دليل منطقي كالتسلطيةومعتقدات عن النفس و ، اتجاهات تبني

 وبين الحكم المستقل واستخدام المنطق بدال  من االنفعاالت. ،مما يحول بينهم العقائدي
  مما يحولهم إلى أشخاص  وأحكام التقاليد ،ونماذج السلطة ،لالعتماد على األقوياء الميل

  .دما تتطلب لغة الصحة النفسية ذلكوعاجزين عن التصرف بحرية انفعالية عن ،مكفوفين
 (.25،ص1994, إبراهيم)
 : أسباب القلق 

 خمسة أسباب أساسية للقلق هي:  وارتسف ،حدد جيروم
  physical harm:أو الضرر الجسدي  ،األذى .1

وتسلق  ،السياراتفالعديد من الناس حتى أولئك الذين يحترفون الرياضات الصعبة كسباقات 
كما أن  ،واإليالم الجسدي ،الجبال يتملكهم الشعور بالقلق عندما تتهددهم مواقف تنذر باألذى

 بعض األفراد في مواقف معينة تسيطر عليهم فكرة اإلصابة ببعض األمراض .
 :Rejectionالرفض أو النبذ  .2
وهذا  ،المودة واالحترام مشاعر هممن أنهم ال يبادلو هم  تجلى بالخوف من رفض اآلخرين لي   

 .لراحة في المواقف االجتماعيةيسبب لهم شعور بعدم  ا
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 :uncertaintyعدم الثقة .3
 والمواقف والخبرات الجديدةأ ،غيرنا عند خوض التجارببأو  ،الثقة سواء في أنفسنايعد نقص 

 فعله.اقف غير واضح فيما يتوقع منا ر في هذه المو خآلالسيما إذا كان الطرف او  ،للقلق مصدرا  
 :cognitive dissonanceالتنافر المعرفي .4

أو عدم اتساقها مع  ،والمعلومات  ،واألفكار ،دراكاتكاإلتناقض الجوانب المعرفية  يؤدي       
كريم غالبا  ما  يرى نفسهوالشعور بعدم االرتياح فالشخص  ،المعايير االجتماعية إلى القلق

 .متسوليضطرب حينما يجد نفسه في مواقف تشعره بأنه 
ألن يمارس  أحيانا   تضطره ظروفلا لشخص أخر  يرى نفسه أمينا  لكنويحدث الشيء نفسه      

 كالكذب أو الغش . ،سلوكا  غير أمين
 :frustration،( struggle)اإلحباط والصراع .5

 وطموحاتنا . ،دوافعنا أو ،رغباتنا ءسواء في إرضاإلخفاقناالذي يعدان محصلة طبيعية 
   (,p3811986,(ferome  . 

 : أورد زهران بعض األسباب األخرى للقلق من بينها ما يلي وفضاَل عما سبق
 االستعداد الوراثي . .1
واالتجاهات  ،والصراعات بين الدوافعات، اإلحباطو والضعف النفسي العام  ،االستعداد النفسي .2

 ،والصدمات النفسية ،واألزمات المفاجئة ،و الخسائر ،التوتر النفسي الشديدباإلضافة إلى 
 ،تعود للكبتالتي  ،والعجز ،والنقص ،ومشاعر الذنب ،والمخاوف الشديدة في الطفولة المبكرة

 والضغوط الداخلية التي تسببها الرغبات الملحة .،  في مواجهة التهديدات الفشل و 
 ،ة الحديثةنيوالثقافية الناجمة عن المد ،والضغوط الحضارية ،الضاغطةمواقف الحياة  .3

فضال  وعدم األمن  ،والحرمان ، والبيئة المشبعة بعوامل الخوف ،والتغيرات المتتابعة )عصر القلق(
  .وعدوى القلق من الوالدين ،واضطراب األسرة ،تفككلامثل سرية األبيئية العوامل ال عن
التفاعل بين مواقف الحاضر  أهمية تأكيد علىوالشيخوخة مع  ،والمراهقة ،مشكالت الطفولة .4

كالقسوة  ،غير السوية الوالديةذكريات والصراعات في الماضي  وأساليب المعاملة الوخبراته و 
 واضطراب العالقات الشخصية مع اآلخرين . ،والحرمان ،والتسلط والحماية الزائدة،
والخبرات الجنسية الصادمة ال  ،أو التربوية ،أو العاطفية،ية التعرض للخبرات الحادة االقتصاد .5

 الجسمي والتعب والمرض وظروف الحرب . قاإلرهاوالمراهقة  ،سيما في الطفولة
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 عدم التطابق بين الذات الواقعية و الذات المثالية وعدم تحقيق الذات. .6
 أنواع القلق:

ومن هذه  ،طبقا" لمتغيرات متعددةشهد مجال علم النفس تصنيفات مختلفة ألنواع القلق   
 التصنيفات:

 ن هما:يصنف القلق إلى نوعين أساسي الذيتصنيف ديفيد شيهان 
 : خارجي المنشأالقلق 

على د يقوم بر أن حوال الطبيعية نسان في األويستطيع اإل، شأ ذلك النوع من القلق من الخارجين  
انتشار  من المعلوم أن و  سالمتهو  ،ما يهدد أمنه يميز بوضوح شيئا   أو الخطر ،النفسي الضغط

 .جميع األعمار فيوط النفسية تؤثر أن الضغ إذ هذا النوع من القلق  يكون بمختلف  األعمار
 القلق داخلي المنشأ:

إنذار  بال تأتيوعادة يبدأ بنوبات قلق  ، ا  وراثي ا  وهو ذلك النوع الذي يولد الشخص ولديه استعداد
، وليس ة كأن األمر يداهمه من داخل جسمهفي هذه الحال الشخص  أو سبب ظاهر، فيشعر

ن تسع سنوات ولكن يصل إلى ذروته انتشار هذا النوع يبدأ من عمر  استجابة لوقائع خارجية، وا 
 .(18-17، 1988سنة )شيهان، 26-20 بين

حسب  الشخصيةفرويد بين ثالثة أنواع من القلق تقابل المنظمات النفسية الفاعلة في  كما ميز
 ما افترضه في نظريته وهي:

 : Objective Anxietyالقلق الموضوعي 
موجود بالفعل، وينشأ  ويكون مصدره خارجيا فهو ،للخوف فرويد هذا النوع من القلق مرادفا  عد ي

أو  ،أو االقتحام ،لمواجهة الخطر بالهرب ويستعد من غريزة حفظ الذات، ففيه يتحفز الجسم 
 .واالستسالم ،بالخضوع

 قلق موضوعي              --------دراك الخطر إ  --------------خطر خارجي
 ،الخطر الخارجي الذي استدعاه مقدارتناسب شدة استجابة القلق مع تففي حالة القلق الموضوعي 

ودوافعه ، ويظهر على صورة خوف مثل الخوف  ،وهو قلق محدد يستطيع الفرد إدراك أسبابه
 (240،ص1979ميخائيل،،موعد االمتحان)خليل  قبلالذي ينتاب الطالب 
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 أوهو القلق الضروري والمفروض أنالقلق األساسي في حياة الفرد بأنه  ويعد هذا النوع من القلق
 . أو السوي،لق به لذا يسمى بالقلق الصحيخبه والذي  الفرد يتزود

 (.174-173،ص1988)كمال،
                                                          Neurotic Anxiety:القلق العصابي 

 لها لديه، مسوغ وغير معروفة للشخص وال  ،وأسبابه الشعورية مكبوتة ،هو قلق داخلي المنشأ
واألفكار المؤلمة  ،والذكريات ،وهو رد فعل لخطر داخلي المنشأ يتمثل في النزاعات المرغوب فيها

لى تعرض الفرد إ ي ظهورهادوالذي يؤ  ،لعدم قبولها اجتماعيا   الالشعورالفرد في لدى  التي كبت
الموضوعي يد عن القلق للعقاب أي أنه خوف من الخوف ذاته ويختلف القلق العصابي عند فرو 

الخطر في األول داخلي أكثر منه خارجي ونابع من دوافع جنسية وعدوانية كبتت  في أن مصدر
 في الطفولة

  :ويتخذ ثالثة أنواع  ويستثار هذا النوع من القلق عن طريق إدراك خطر مصدره الغرائز، 
 موضوعات متعلقة بالبيئة المحيطة بالفرد.من  التوجسالقلق الهائم الطليق هو  .1
مع الخطر الحقيقي  تتناسب مطلقا   الالتي قوته بوالذي يميز  ،أو الفوبيا ،الخوف المرضي .2

 .موضوع الخوف نالناتج ع
لسلوكه العادي.  ويالحظ عندما يقدم الشخص على شي ما مخالفا   ،أو الهلع،ت الذعرااستجاب .3

 (.26،ص2001)العطية،
 :Moral Anxietyالقلق الخلقي 

في  أو يفكر ،و لوم األنا األعلى لألنا عندما يأتي الفردأ ،القلق نتيجة تحذيرينشأ هذا النوع من 
مثله مثل القلق  ،هذا النوع ينتج عن مصدر داخلي ووقيم  ،بسلوك يتعارض مع مبادئ اإلتيان

 (.238،ص1999العصابي الناتج عن تهديد الهو الغريزية )كفافي ،
خجل عند اإلنسان عن طريق إدراك خطر مصدره ويستثار هذا النوع من القلق أحاسيس إثم أو 

 ،ما أن الضمير الممثل الداخلي لسلطة الوالدين يهدد بعقاب الشخص إذا ارتكب أمرا   إذالضمير 
 . الشخصية ن فياالتي غرسها الوالد المثالية  األهداف   في مخالفة أو فكر

(Hoel,1988,P69-77 .)    
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 :صنف القلق إلى ثالثة أنواع هيف Cory كوري أما 
 القلق الوجودي:

، ويتناسب هذا القلق مع مقدار الخطر الحقيقي الوارد خوف من خطر مكانة العالم الخارجيالهو 
 علينا.

 القلق العصابي:
إلى ارتكاب  يدفعهمما  ن سيطرتهعفي اإلنسان ، وخروجها  وهو الخوف من تحكم الغرائز  

 أفعال قد يعاقب عليها.
 القلق األخالقي:

لى الشعور بالذنب عند يميل األشخاص ذوو اليقظة المكتملة إ إذ، الخوف من تأنيب الضميرهو 
 (.Cory, 1991, p99)ي عمل يخالف أخالقياتهم.أارتكابهم 

 فقد توصل إلى التمييز بين جانبين للقلق يشمل أولهما على  spiellberger أما سبيلبرجبر
وتعد  anxiety state   في حين الجانب الثاني هو القلق كحالة anxiety Traitسمة القلق 

أصوله من خبرات طفولية مبكرة  القلق  يستمدو  في معظمه  ا  مكتسب ا  سلوكي ا  سمة القلق استعداد
ولصيقة به أكثر من كونها مرتبطة بحجم التهديد في ،مؤلمة تظل كامنة في شخصية الفرد

ا الخطر األمر الذي يستجيب لها بالتوتر وتنطوي على كل هذأو الموضوعات التي ،المواقف
القلق المرتفع أكثر استهدافا الستشعار الخطر وفقدان االستقرار وتوقع الشر من  ذايجعل الفرد 
 (.133،ص1998تنطوي على كل هذا الخطر )القريطي، أو مواقف ال ،موضوعات

ة ومباشرة على الظروف الضاغط ،ساسيةأموقفي بطبيعته ويعتمد بصورة يكون القلق كحالة بينما 
عندما يدرك اإلنسان ف وتوقع الخطر ،لشعور بالتهديدوهي حالة انفعالية مؤقتة تكون رد فعل 

ويستعد لمواجهة هذا  ،وتتوتر عضالته ،يالالإرادفي موقف ما فينشط الجهاز العصبي  تهديدا  
بإدراك الفرد لزوال المؤثر مصدر التهديد الذي يدركه الفرد، وتزداد وتزول حالة القلق  ،التهديد

 (.spiellberger,1972,p28)وتقل في مواقف األمن  ،حالة القلق في مواقف التهديد
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 وجي للقلق:سيولالتفسير الف
 ،السمبثاوي بنوعيــه اإلراديتنشأ أعراض القلق النفسي من زيادة في نشاط الجهاز العصبي غير 

مع  أدرينالين في الدم فيتحرك السكر في الدم والنور زيد نسبة األدرينالينتومن ثم  الباراسمبثاوي
ويعمق التنفس .أما  أحيانا ، يزداد العرق ويجف الحلق, وترتجف األطرافو شحوب في الجلد، 

 ووقوف الشعر, وزيادة،واإلسهال  ،الباراسمبثاوي  فأهمها كثرة التبول ظواهر نشاط الجهاز
 والنوم. ،والشهية ،لحركات المعوية مع اضطراب الهضما

لراحة مع بطء واليقظة المرضية في وقت ا ،ويتميز القلق فسيولوجيا  بدرجة عالية من االنتباه
ن األعراض ال تقل مع استمرار التعرض لإلجهاد نظرا  لصعوبة التكيف في إالتكيف للكرب ، أي 

)المهاد  والمركز األعلى لتنظيم الجهاز العصبي الالإرادي هو الهيبوثالموس  مرض القلق.
الذي هو  ،التحتي(, وهو مركز التعبير عن االنفعاالت، وهو على اتصال دائم بالمخ الحشوي

الهيبوثالموس على اتصال بقشرة المخ متلقي التعليمات  يكون كذلكو مركز اإلحساس باالنفعال. 
ة للمنبهات الخارجية، ومن ثم توجد دائرة عصبية مستمرة بين قشرة المخ منها للتكيف بالنسب

ذا أخذنا  ،، والمخ الحشوي ومن خالل هذه الدائرة العصبية نعبرالهيبوثالموس ونحس بانفعاالتنا وا 
وكيميائية وأن  ،وشحنات كهربائية ،في االعتبار أن هذه الدائرة العصبية تعمل من خالل سياالت

التي تزيد ، والنورأدرينالين, والدوبامين( بية المسؤولة عن ذلك هي )السيروتونين,الموصالت العص
ن  في قشرة المخ. األسيتيل كوليننسبتها في هذه المراكز من أي جزء أخر في المخ, مع وجود  وا 

 .أسباب معظم األمراض النفسية والعقلية هي خلل في توازن هذه الموصالت العصبية
 .(111 ،ص1998 ،)عكاشة 

 النظريات المفسرة للقلق:
 ستقوم الباحثة بالتطرق إلى بعض نظريات القلق على النحو التالي.

من حيث رؤيته للقلق، والخوف بوصفهما  Freud فرويدنظرية النظريات التحليلية: وأشهرها  - أ
تكرارا  ردود أفعال لموقف يتسم بالتهديد، والخطر، وتوقع صدمة، أو أذى، أو أن يكون القلق 

 (108، ص 1974)غالي وأبو عالم،  لصدمة سابقة صدمة الوالدة
 الفرد حينماأن القلق عبارة عن رد فعل يقوم به  ذهب إلى فقد  Jung  Carlكارل يونغ  أما

 خوف من سيطرة إنه ،الجمعي تغزو عقله قوى وخياالت غير معقولة صادرة عن الالشعور
 المعقولة التي الزالت باقية فيه من حياة اإلنسان البدائية.محتويات الالشعور الجمعي غير 
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ن ظهور المادة أم حياته على أسس معقولة منظمة، و اإلنسان يهتم عادة بتنظي أنويعتقد يونغ 
 ه .دلوجو  تهديدا   دغير المعقولة من الالشعور الجمعي يع

وكذلك  ،ذكريات األجدادفيونغ يتبنى فكرة أن الناس يرثون الالشعور الجمعي الذي يجمع 
أن العبارات ب استنادا  على اإلفتراضعالقاتهم وخبراتهم، فتنتج هذه الذكريات الصور العقلية 

 (.177،ح2000من هذا المصدر)دافيدوف، مشتقةالشعرية والدينية 
أهمية العوامل  والنقص مبرزا   ،القلق بمشاعر العجزAlfred Adler الفرد آدلر في حين ربط

والترتيب  ،أو النبذ ،االجتماعية في تأكيد الذات وخاصة األسرة منها كالتدليل الزائد للطفل
 (. 52،ص1991يمكن أن تزيد من مشاعر العجز وحدة القلق)حوالة،التي الميالدي 

 ،يةأهمية العوامل البيولوجمن الذين قللوا  ولقد مهدت كل هذه األفكار لظهور الفروديين الجدد
 وأهمية فاعلية األنا. ،والغريزية مبرزين أهمية العوامل االجتماعية

إلى  ترى أن القلق هو استجابة انفعالية لخطر يكون موجها   التي  ومن بينهم كارن هورني 
 (.39، ص1993فضال  عن مثيرات البيئة، ومؤثراتها )عثمان،  ،المكونات االساسية للشخصية

ا تكون هذه عندمف لعالقات اإلنسانية في نشأة القلقعلى أهمية دور ا Horny هورنيأكدت  لقد
 ،ساسي قاعدي تصفه هورني بأنه شعور بالعزلةأينشأ لدى الطفل قلق  العالقات غير مالئمة 

والذي  ،يشعر بالحب في سنواته األولى فإن الطفل الذي ال عليه والعجز في عالم عدائي، وبناء  
لحاجته لوالديه إلى كبت هذا  والكراهية  لكنه يضطر نظرا   ،يشعر بالعداءوالعدوان  ،يتعرض للتوتر

الشعور العدائي  لذا يشعر بالقلق ، وهنا تركز هورني على أهمية شعور الفرد باألمن وأن ما 
 (.316-312،ص1986يعكر هذا األمن ال بد أن يثير القلق لديه )الطيب،

سية مختلفة تشكل أساس الصراع الداخلي لدى الفرد كما بينت هورني أن هناك ثالثة اتجاهات أسا
 والذي يشكل اساسا   .التحرك ضد الناس أو ،عن الناس التحرك بعيدا   أو ،نحو الناس االتجاههي 

 وعلى ضوء ذلك فإن في العصاب فهو حسب رؤيتها تعبير عن اضطراب العالقات اإلنسانية،
 (.335،ص1976باإلنسان)فهمي،جتماعية المحيطة للبيئة اال القلق يمثل نتاجا   

أن شخصية الطفل تتكون من خالل التفاعل الدينامي مع البيئة  Sullivanسوليفان يرى  كما
 والتي  بعض العادات السلوكية التي يستحسنها الوالدان، تكسبانهفتربية الطفل وتعلمه  المحيطة به،
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حالة مؤلمة للغاية تنشأ من معاناة عدم القلق برأيه يعد و  تستثير في نفس الطفل الرضا والطمأنينة.
لدى األم فإن أثاره تنعكس  موجودا   القلق  عندما يكون تحسان في العالقات البينشخصية، واس

 (.160،ص2001)عثمان، من خالل االرتباط العاطفي بين األم ووليدها على الوليد
ويبعده عن  ،يغير اإلنسان، فالقلق البسيط يمكن أن ه نفس الوقت والقلق في رأيه بناء وهدام

أما القلق الشامل الكلي فإنه يؤدي إلى اضطراب كامل في الشخصية ، ويجعل الشخص  الخطر
 (.21،ص1995أو القيام بأي عمل عقلي )دسوقي، ،عاجزا" عن التفكير السليم

 لت: االجشط نظرية -ب

وأن القلق يعبر  ،أو عمل لم يتم ،عن جشطلت ناقصا  تعبير أصحاب هذه المدرسة يرون القلق 
مهمة عنده  لذلك ال يستطيع  غيروالخبرة، فإذا مر الفرد بخبره ما  ،عن عدم التطابق بين الذات

ذا كانت مهمة بالنسبة له أو معرفتها بشكل م ،أن يعيها ويحاول تجنبها حاول أن يدمجها شوه، وا 
الفرد وبذلك فإنه ال في ذاته، ولكن هذه الخبرة قد ال تتفق مع شروط األهمية التي تمت مع 

ولذلك فإن  ،ه قصورفيي الوعي، وقد يرمزها بشكل  يكون يستطيع أن يرمز هذه الخبرة بدقة ف
 ،حيل الدفاع  النفسي تكون هي الوسيلة الوحيدة لتجنب القلق الناشئ عن عدم التطابق بين الخبرة

لي الذي ينشأ نتيجة انعدام إلى ما أسماه بقلق الفراغ الداخ  Franklقد أشار  فرانكل ، و  والذات
 (.175 -172،ص 1987معاني الحياة عند الفرد، وهو نوع من القلق الوجودي. )الهواري، 

 النظرية المعرفية: -ت 
جاء المعرفيون بنقلة جديدة في ميدان العالج النفسي ومثلوا اتجاها" قويا" في علم النفس المعاصر 

 (.72،ص1990)دافيد، فتعددت اتجاهاتهم وأغراضهم 
 حول النظرية المعرفية في العالج النفسي من أهم  من قدموا تصورا  Aron Beck أرون بيك عدوي
 ومنها اضطراب القلقأن االضطرابات النفسية  الذي انطلق من أحد مؤسسي النظرية المعرفيةهو و 

المثيرات الخارجية التي يتعرض لها  وتنشأ كنتيجة لعدم االتساق بين النظام المعرفي الداخلي للفرد، 
 واألحداث  ،وتفسيرها عن طريق ذلك النظام الذي يميز االستجابة للمواقف ،ذلك الفرد، وتحليلها
من تلك المعاني التي يعطيها لها. وقد تكون هناك ردود فعل انفعالية متباينة  المختلفة انطالق ا  

في أوقات مختلفة. كذلك فإن كل  نفسه الفرد الواحدبل من جانب للموقف الواحد باختالف األفراد، 
 ، يحدد استجابة الفرد االنفعالية تجاهه، وتتوقف طبيعة أو حدث يكتسب معنى خاصا   ،موقف



                                                                               الثالث الفصـل

 النظري اإلطار

 

 
39 

 

أو الحدث،  ،الفرد على إدراكه لذلك الموقف ىاالستجابة االنفعالية أو االضطراب االنفعالي لد
ا له قيمته فإنه عادة ما يشعر بالحزن، وحينما يتوقع تحقيق فحينما يشعر الفرد مثال  بأنه فقد شيئا  م

يشعر بالتهديد فإن ذلك يؤدي به إلى  عندماوالسعادة، أما  ،مكاسب معينة فإنه يشعر بالسرور
 .القلق

يم المواقف من ناحية و والخطأ في تق،أنماط من التفكير المشوهة  ومن هنا فسر بيك القلق بأنه
وما يترتب على ذلك من تكوين مركبات معرفية نشطة تحول مؤثرات البيئة إلى مصادر  ،خطورتها

ن )بيك( يذهب إلى أبعد من ذلك حين و وظهور أعراضه،  ،القلق فتؤدى بالتالي إلى الشعور بالقلق ا 
أو ارتفاع  ،الصراع شأن وال يمثل العملية المرضية نفسها، شأنه ،يصر على أن القلق مجرد عرض

 .ومنظوماته ،لحرارة، وأن المشكلة األساسية في طريقة التفكير وليست في االنفعالدرجة ا
هذا التقويم عملية  دفي نشوء القلق، ويع ا  جوهري ا  ب تقويم الشخص لخصائص الموقف دور ويلع 

لذلك يتصف تفكير من يعاني القلق بالمبالغة في تقدير المؤثرات، وفقدان  معرفية رمزية محضة،
واالنتقاء  ،أو التخيالت التلقائية المزعجة ،واختالل نظرته لألمور، وظهور األفكار الموضوعية

 والتركيز عليها وتضخيمها. ،أو اختيار عناصر معينة من الموقف دون غيرها ،المعرفي
فكار األ، فوجود طألدى المريض يقوده إلى سلوك خ طأواإلدراك الخ طأاألفكار الخ فإنوبذلك 
، ومما يترتب خطأوتصوراته عن الحياة قد تقوده إلى سلوكيات  ،وعالقاته ،لديه تتعلق بحياته الخطأ
فإن القلق يمكن تفسيره على أنه  على ذلك فإن ظهور القلق يوجد لدى الفرد الذي اختار حياة

 .ال ترتبط بالواقع كنة التطبيقغير مم لنفسه أهدافا  يضع  الفرد أسلوب 
على أنه رد فعل لعدم قدرة الفرد على تحقيق أهدافه، أو شعوره بخيبة األمل أو كما أنه قد يفسر  

ميز بيك القلق عن  لذلك فقد الفشل الذي يتعرض له الفرد عند محاولته تحقيق أهدافه غير الواقعية.
ن للتقييم ن الخوف هو حالة فيزيولوجية عصبية ذاتية أولية للتنبيه المتضمإالخوف من حيث 

 .أو الخطر على أمان الفرد، لتهديد الضخمالمعرفي ل
الذي ينشط  )مزاج مهدد( وسلوكي لنظام االستجابة ،هو مركب انفعالي فيزيولوجيفالقلق  أما

 مدرك بأنه حوادث غير مسيطر  ألنهبشدة  ا  أو الظروف المعتبرة ليكون مكروه ،المتوقعة باألحداث
 االهتمامات الحيوية لألشخاصد يتصل إلى احتمال تهد وغير متوقعة  ،عليها

 (2010-6.(Beck,5-  
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أو  ،وانخفاض القدرة على التمعن ،والتي تعبر عن نفسها من خالل تكرار التفكير المتصل بها
وهذا ما يؤدي إلى تعميم المثيرات المحدثة للقلق  ،وتقويمها بغير موضوعية ،التفكير المنفعل فيها

 مهدد .يؤدي إلى إدراك أي مثير أو موقف إلى الحد الذي 
ويرى بيك سبب ذلك  بأن انتباه المريض يكون مركزا على المثيرات المرتبطة بالخطر مما يجعله 

فالمخاوف  عاجزا عن االنتقال بأفكاره إلى موضوعات أخرى بسبب المبالغة في توقع الخطر
 :على النحو األتي  تعبر عن نفسها هيالمرتبطة بالقلق تبدو معقولة للمريض و 

 تكرار التفكير المتصل بالخطر .1
 أو التفكير المتعقل في األفكار المخيفة وتقويمها بموضوعية ،انخفاض القدرة على التمعن .2

أو موقف قد يدرك على أنه مهدد  ،ي مثيرامحدثة للقلق إلى الحد الذي يجعل تعميم المثيرات ال
أو  ،الشخصية ممتلكاتهمكالتي  تشكل لهم  بالنسبة ليها أهمية خاصةإ الناسالتي يغزو  فاألشياء

االستجابة  ةوطبيع ،يقع مفهوم المركزحيث منطقة المركز منها  وفيوسيادتهم  ،مجاالت نفوذهم
اذا كان يدرك االحداث على أنها تهديد لمجال  فيماأو اضطرابه االنفعالي  ،االنفعالية للشخص

 .paterson,31,199)) الملكية أو السيادة أو النفور الشخصي
 :على النحو األتيوانطالقا مما سبق صنف بيك القلق إلى خمسة فئات 

 .القلق المعمم )لحاد والمزمن( .1
 .اضطراب الهلع .2
 .الرهاب البسيط )األحادي والمتعدد( .3
 .رهاب الخالء .4
 .قلق التقييم .5

للثقة بالنفس واألمن افتقاد  من هم أو كدر إزاء بما يتملكه القلق المعممفي حالة  الفرديتميز 
 أو ،أو مدركة ،إلى صدمة حقيقية يعزى ،حادقلق  وقد يأخذ هذا النوع من القلق  شكل الشخصي

وينشئ  ،باستمرار على أنه خطير المقلق له  ثيدرك الفرد الحد  إذلى التهديد بحدوث صدمة إ
القلق التوقعي  ب رف ويع،أو قلق مزمن،  بالتالي حالة من التعبئة الكلية لطاقاته إزاء تلك الحالة

)بسبب أو خسارة فردية ،بسبب النبذ أو الهجران شخاص الذين يتوقعون خسارة اجتماعيةألفا
 همفهم يفكرون على المستوى الفردي بأن  عدم تقديرهم له(به، و  غيالخضوعه للسيطرة أو تحكم 
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 هذا لة أن تقوم بدور كبير في تطويرالعالقات الشخصية المتبادلة ومن شأن المخاوف في الطفو 
أو  ،المصابين بنوبات الهلع يخافون من وقوع كارثة جسمية فرادوعلى العكس من ذلك فإن األ،قالقل

ن أيشيع لدى بعض الباحثين من  ومع ما ،أو النهيار نفسي ،عقلية كأن يتعرضوا ألزمة قلبية
عرضة للخطر نتيجة  هاالعتقاد بأن خلقوت ،أو أفكار توجه الفرد ،تحدث معارف نوبات الهلع
يعتقد )بيك( أن األفراد يمكن تدريبهم على إذ  يستطيع أن يتحكم فيها ال التي داخليةالاالضطرابات 

  من أجل التعامل معها.)األلية( على حدوث تلك النوبات  تحديد األفكار أو الصور السابقة
 . جتماعيالنبذ اال.1ة هي:ثالثة موضوعات رئيس الذي يعاني منه الفرد الرهاب يتضمنبينما 

 التعرض للدم..3.  والزحام( والمرتفعات، محتوى رهاب الخالء)السفر وحده، .2
وشيك الوقوع، وبالتالي  غامرا   انفعاليا  أو  ،جسميا   بأن اضطرابا   ديعتقد الفر أما في حالة رهاب الخالء 

من التقييم  شخاص خوفا  حالة التقييم، يبدي األ فيو ، فإن تفكيره يركز على الحاجة إلى السالمة
أن انكشاف  ويعتقدونبؤرة انتباه األخرين، في يجعلهم  فهم يخافون من أن يفعلوا شيئا   السالب لهم،

 .لهم دائمواستبعاد  ،سوف يترتب عليه نبذ اجتماعي ضعفهم
هي في جوهرها الضطرابات القلق كما يراها بيك الل ما سبق فإن السمات األساسية ومن خ

النموذج المعرفي الذي افترضه حول العمليات المعرفية الخاصة بنشأة سمات القلق وتنقسم غلى 
 الخطوات التالية :

  .حيث يقيم به الفرد الخطر المهدد  التقييم األولي: .1
 .التقييم الثانوي: حيث يقيم به الفرد المصادر الممكنة للتعامل مع التهديد المحتمل .2
يه االستجابة دة وشدة الخطر ونتيجة ذلك قد يتولد لجيم: حيث يقيم الفرد به  در إعادة التقي .3

مواجهة نتيجة الالفعل ب ةرد تالفعل استجابة بالهروب بسبب القلق أو كان ةرد تالعدوانية سواء كان
 (.31،ص2006القلق )مسعود،
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 تصنيف اضطرابات القلق في منظومات التشخيص العالمية:  
-DSM)بـــــواإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية المعروف  ،األمريكي التشخيصي الدليليعرف 

IV ،) النفسية وهو  لألمراضبالدليل التشخيصي المتعدد المحاور  1994الذي صدر عام
المحاور على المحاور الثالثة األولى منه أطلق  إذالمصمم لألمراض النفسية لدى الراشدين 

 ،بالمحاور اإلضافية لتحديد المشكالت النفسية خراناأل المحورانالتشخيصية في حين سمي 
وترى الجمعية األمريكية في المدخل المتعدد  واإلجتماعية وتكيف المريض مع محيط حياته،

 يتبع نموذجا   DSM-IVالمحاور إمكانية جيدة لتناول متغيرات نفسية واجتماعية والتي تؤكد أن 
 (.58،ص2009)رضوان، ونفسيا   واجتماعيا   بيولوجيا  

-DSMــ- وال بد من تقديم عرض تفصيلي لمجموعة اضطرابات القلق الموصوفة في الدليل الرابع

IV  والدليل الرابع المعدل- DSM-IV-TR.  الذي يتضمن اضطرابات الهلع )االضطرابات
القلق  اضطرابات النفسية عقب الصدمة،اضطرابات الضغوط  اضطرابات القسر، الرهابية(،

استند المقياس  ذيموقع القلق في هذا التصنيف وال بغية إدراك (.120،ص1993المعمم )حنقي،
 يصنف القلق وفق المعايير التشخصية اإلكلينيكية في هذا الدليل كما يلي: إذعليه في بنائه 

 Panic Disorderوالرمز إليهاضطراب الهلع غير المصحوب برهاب األماكن المتسعة .1

Without  300,01Agoraphobia: 
الذي يستمر في العادة أقل )الفزع والخوف الشديد( المتكرر  يتميز بحدوث نوبات مفاجئة من الهلع

والعرق  ،وسرعة ضربات القلب ،وعادة ما يرتبط بمظاهر فسيولوجية كضيق التنفس، من ساعة
 مَسوغةكما قد يرتبط بأفكار غير ، والدوخة واضطراب اإلدراك ،والغثيان ،وألم الصدر واالرتجاف

 و الهالك المحتوم.أ ،كالخوف من الموت
 Panic Disorder Without :اضطراب الهلع المصحوب برهاب األماكن المتسعة. 2

Agoraphobia300,21: 
األماكن  وف منإال أنه يرتبط بالخ ويشمل على نفس األعراض المشار إليها في النوع السابق،

 .المتسعة والمفتوحة
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 Agoraphobia without history of رهاب األماكن المتسعة بدون تاريخ من الهلع3.

panic300,22. 
أو مواقف بصعب الهرب منها على سبيل المثال في  ،يرتبط بالخوف الشديد من التواجد في أماكن

وقد  ،ختالل اإلدراك، القي  ، إجلى أهم أعراض الرهاب في الدوخةحيث تت األماكن المزدحمة،
وهذا النوع على أية حال يتسم  درجة فقدان السيطرة على عمليات اإلخراج.إلى تصل األعراض 

 بعدم وجود تاريخ مرضي.
 Specific phobia 300,29 :الرهاب المحدد:4.  

و مثال ذلك الخوف من بعض   ،بالخواف البسيط ، وهو خوف من مثير محدد ويعرف أيضا  
وما إلى ذلك،  وهو أكثر  ،األماكن المغلقة أو ،المرتفعات أو ،أو الدم ،الحيوانات والحشرات

 نشاطات األفراد. يعَوقنه أبين اإلناث إال  انتشارا  
 :Social phobia300.23 الرهاب اإلجتماعي .5

خرين. آلالفرد إلى النقد من اتعرض فيها جتماعية التي يمكن أن يالهو خوف من المواقف ا
 خرين.آلأو األكل أمام ا، م القدرة على التحدث في جمع عامدوتتمثل أهم األعراض في ع

 Obsessive-Compulsive Disorde300,3اضطراب الوساوس واألفعال القهرية   .6
 ،يتميز هذا االضطراب بسيطرة الوساوس القهرية على تفكير اإلنسان بدرجة تسبب له الكرب

ة بأفعال دترتبط في العاو  ،والشخصية ،واالجتماعية ،ونشاطاته المختلفة المهنية ،وتعيق حياته
 من التلوث. قهرية. ومن أمثلة ذلك تكرار غسل األيدي خوفا  

 :Posttraumatic Stress Disorder309,81 .اضطرابات الصدمة 7 
في  ل األعراضوتتمث، المؤلمة يحدث هذا النوع من االضطراب بعد الحوادث والصدمات الشديدة

 ،واضطراب االنتباه زلة،عوالميل لل واالستغراق في التفكير فيه، ،تكرار التعايش مع الحادث
%ممن يتعرضون لصدمات قوية 80-%50وقد وجد أن  والذاكرة والتركيز، والشعور بالذنب.

% ويمكن أن 5يتجاوز  إال أن انتشاره عامة بين الناس ال يمكن ان يقعوا ضحية لهذا اإلضطراب،
 أشهر. 3ومزمن إذا استمر أكثر من  اشهر، 3ذا استمر لمدة أقل من د إإلى حا يقسم أيضا  

 : Acute Stress Disorder300,03 اضطراب الضغوط الحادة .8
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إذ واستمراريتها  ،ويكمن  الفرق بدرجة أساسية في مدة حدوثها ،نوع من الضغوط بعد الحوادث 
في  ي حدود الشهر مما يعني أن الفرقوتحل ف،األول من حدوث الحادثحدث خالل الشهر ي

 مدى استمراريتها.
 :Generalized Anxiety Disorder300,02م م.اضطراب القلق المع9

وتتمثل أعراضه  أو أكثر. ،ويستمر لمدة ستة اشهر هو خوف عام غير محدد يرتبط بتوقع مكروه،
 وسرعة اإلجهاد. ،والتوتر العضلي ،والرعشة ،ومنها االرتجاف ،في اإلضطرابات العضلية

 Anxiety Due to General Medical .اضطراب القلق المرتبطة بالوضع الصحي 10
293,84Condition: 

 يظهر القلق كنتائج ناجمة عن الحالة الصحية السيئة.
 Substance Induced )القلق المرتبط بتعاطي األدوية( .األدوية المسببة للقلق11

Anxiety Disorder 
أو  ،أو المنبهات ،والمواد الكيمائية كالمخدرات ،يظهر القلق كنتائج فسيولوجية لتعاطي األدوية

 االنقطاع عنها )االنسحاب(.
 :  300,00Anxiety Disorder Not Otherwise Specfied.القلق غير المحدد12

ويمكن أن يشمل  ،االضطرابات المصنفة أعالهاضطراب القلق الغير محدد هو واحد من 
تقابل شروط التصنيف تحت أي من األنواع  والتي ال ،أو رهاب ،االضطرابات المصحوبة بقلق

تقابل شروط التصنيف تحت اضطرابات التوافق المصحوبة  السابقة المحددة أعاله وأيضا ال
 الكتئاب المختلط.والمزاج المكتئب ومن ذلك اضطراب القلق وا ،بالقلق المختلط

 .(DSM-IV-TR,2000,P440-484) 
إذ ن القلق هو نتيجة حتمية لالحباطات والصراعات التي يواجهها الفرد في حياته، فإومما سبق 

وصل إلى مرحلة يشعر بها  فإذامن الطبيعي أن يشعر الفرد بالقلق في صورته الطبيعية أن 
انجازه  فيصحته النفسية و  فيأثر فإن هذا القلق بالعجز عن مواجهة الضغوطات التي تواجهه، 

  .عن المنطقية له ويجعله أكثر بعدا   مختلف نواحي الحياة، ويصبح معوقا  ب
ن اختلفوا علماء الصحة النفسية وعلم النفس اإلكلينيكي  عدد مندفع ب ذلك كل إلى تناول القلق وا 

وفي تفسير األعراض النفسية الناجمة  ،في وصفهم له ااتفقو  لكنهم ومصدره ،فسير منشئهفي ت
يجاد الطر  ،عنه  من نظرياتهم. انطالقا  لعالجه ق الفعالةائوا 
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 مقدمة: 
، ومراحل المقياستتضمن وصف دراسة وصفية تحليلية، المقياسيتناول الفصل الحالي دراسة 

عطاء الدرجاتكما يتضمن إ تطوره والدراسة  ،إضافة إلى عينة التقنين جراءات التطبيق، وا 
 السيكومترية. 

 التعريف بالمقياس: -
الراشدين و  المراهقين ومساعده يقيس شدة القلق لدى ،مقياس بيك للقلق من إعداد أرون بيك

  .في مركز العالج المعرفي
من ( 1988)بتوجيهات مختلفة مقارنة بالطبعة التي سبقتها عام  (1993)جاءت نسخة عام 

المبينة و  ،الدكتور بيك والمعدلة من ،والمستويات الوصفية المضافة ،حيث نطاق التشخيص
وذلك   ،افيالديلفيباضطرابات القلق في  مشخصينعلى تجارب واسعة لمرضى خارجيين 

حيث تحدث  من أن اضطرابات القلق متمثلة بأكثر أنواع االضطرابات العقلية انتشارا   انطالقا  
 ( 1986) من المجتمع العام وذلك حسب دراسات كل من ريتش عام( %5-2)بمعدل 

  .(1985)ودراسة دوبسن عام ( 1987)ودراسة بيك وبروان عام 
BAI))مراحل تطور المقياس  

1
: 

من أدوات  امفرداته تاستمدو  ،(1988)بيك للقلق عام  مقياسظهرت الصورة األولى من       
في مركز العالج  عدة لسنوات استعملت وقد مختلفة من القلق ا  التقرير الذاتي التي تقيس أنواع

 هذه األدوات هي:و  ،المعرفي
 .(ACL) قائمة فحص القلق .1
 .(PDRقائمة المراجعة الظاهرية السريرية ) .2
 (.SAC) والمعرفي للقلق ،قائمة المقياس الجسدي .3

مفردة التي تعكس أعراض القلق على عينة أولية مؤلفة من  (86)قنن المقياس المكون من     
أظهرت نتائج التحليل العاملي استبعاد  إذواضطراب المزاج  ،من مرضى اضطراب القلق (810)
كما أظهرت  لكونها تعكس نفس المحتوى لبعض المفردات المذكورة في المقياس، مفردة (20)

                                                           
1
 معظم المعلومات الواردة في الفصل الرابع مأخوذة من دليل االختبار. - 
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 (47)مفردة ليصبح عدد مفردات المقياس  (19)ضرورة استبعاد  نتائج التحليل العاملي أيضا  
مفردة  (37)بنوده إلى  وقلصت ا  شخص (116)ومن خالل تطبيقه على عينة مؤلفة من  ،مفردة

 ،ا  بند (21)من تحليل المفردات إلى  لضعف ارتباطها بالمقياس لتصل بنود المقياس انطالقا  
 التي اعتمدت نتائجها في هذا الدليل. ا  مريض( 160) مؤلفة منالعينة الوذلك بعد تطبيقها على 

 االستخدام المناسب للمقياس:
ويجب استخدامه  ،النفسيين من الراشدينس شدة القلق لدى المرضى يطور مقياس بيك للقلق ليق

الذين طبق من المراهقين ال  قلي ا  كما تضمنت العينة عدد بحذر مع المجموعات المرضية األخرى.
عالوة  لم تخضع هذه العينة للدراسة السيكومترية، ولكن ،نيوأخر  ،من قبل بيكعليهم المقياس 

مع الراشدين  (BAI)على ذلك هناك دراسة بريطانية واحدة زودت ببيانات حول استخدام مقياس 
مكانية مقياس بيك للقلق في كشف القلق المرضي لديهم، على الرغم من أن معظم  األسوياء وا 

 سنة. (17)على  أعمارهمزيد ت نكانت مع المرضى النفسيين الذي  (BAI)استخدامات مقياس 
 المقياس:وصف 

مقياسا  يقيس القلق والمصمم بناء  على الدليل  (1990)يعد مقياس بيك ألعراض القلق 
والنسخة الثالثة  ،النسخة الثالثة (DSM- III)لالضطرابات العقلية  واإلحصائي ،التشخيصي

 سنة. (76-17) راوحيباضطرابات القلق بمدى عمري  والمتعلقة  ، المعدلة

عبارة وصفية تقيس شدة أعراض القلق وفقا  لألعراض الموصوفة في ( 21)يتكون المقياس من 
والدليل  ،(DSM-III-1980)عام  العقلية تلالضطراباالدليل التشخيصي واإلحصائي الثالث 

 و ،(R-DSM-III-1987)عام  العقلية تلالضطراباواإلحصائي الثالث المعدل  ،التشخيصي
، بشكل خفيف، معتدل، ا  أبد) تقيس الجوانب المختلفة للقلق مقدرة على مدرج من أربعة نقاط

 شديد(.
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 اجراءات التطبيق:
  ة،اناالستبالتعليمات الخاصة بالتطبيق واضحة ومباشرة وضعت في أعلى ورقة كانت 

بصمت ن و وواضح بينما يتابعه المختبر  ،ويمكن للباحث أن يقرأ التعليمات بصوت عال
 كما يمكنه اإلجابة عن أسئلة المختبرين في حال الحاجة لذلك.

  العمر -التعليمات الخاصة بالجنس ايملؤو قبل البدء بالتطبيق يطلب من المختبرين أن-
 .ةاناالستبمكان السكن الواردة في أعلى ورقة  -المستوى التعليمي 

 قدم اإلجابة األقرب ترة ، وأن جابة واحدة فقط لكل عبااإلشارة للمختبرين بضرورة تقديم إ
 م التأكد من دقة اإلجابة لديه. دلما يشعر به في حال ع

  عن درجة شعورهم مع ومباشرة تعبر  ،صادقةأجوبة تشجيع المختبرين على استخدام
 ستعامل بسرية مطلقة.شارو إلى أن األجوبة اإل

 زمن التطبيق:
  ه( دقائق إذا كان تطبيق10و ) ،فرديا  ختبار دقائق إذا كان تطبيق اال (10-5)بين  راوحي

 .ا  جماعي ا

 طريقة اإلجابة:
 X وذلك بوضع إشارة   ةاناالستبورقة في اتباع التعليمات  نالمختبرياإلجابة تكون بالطلب من 

 ،شديد( لكل عبارة -معتدل -بشكل خفيف -)أبدا   وهي ،أمام البديل األنسب من البدائل األربعة
كما أن . (3شديد= ،2معتدل= ،1بشكل خفيف= ،0=)ابدا   :على الميزان الرباعيتقدير الدرجات و 

 ( نقطة.63= 3×21)كون بجمع الدرجات ليكون الحد األعلى للدرجات تالدرجة الكلية للمقياس 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
 (:BAI)دراسة الصدق والثبات لمقياس بيك للقلق  -

 :(Reliability) المقياسثبات 

أنه تم التحقق من ثباته باستخدام  (Beck,1988)فيما يتعلق بثبات المقياس يذكر مؤلف الدليل  
 الطرق التالية:
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 الثبات باإلعادة: .1
عبر  يهدف إلى معرفة إلى أي مدى يكون أداء الفرد ثابتا   إذواالستقرار  ،يعرف بثبات اإلتزان

وتصرح أنستازي  ،على نفس أفراد العينة ختباروهو يقاس بتقنية إعادة تطبيق اال الزمن،
(Anastasi,1988 )ار اختبات على جر دبأن هذا النوع من الثبات يظهر المدى الذي يّمكن ال

 بالثغرات الدرجات أقل تأثرا   كانتكلما كان الثبات أعلى ف أن تعمم في مناسبات مختلفةمن 
ويذكر مؤلف الدليل أنه تم استخدام  ،بيئة  الفحص ين أور خآلااليومية العشوائية في حالة فحص 

 حساب الثبات بطريقة اإلعادة بفاصل زمني مدته أسبوع واحد.
مرتين بفاصل  BAIلى تطبيق مقياس إمن المرضى الخارجيين  (83)أخضعت عينة مؤلفة من و 

عند  (0.75)وكان معامل االرتباط قد وصل إلى  ،قبل البدء بالعالج المعرفي ،زمني أسبوع واحد
 (.0.01)مستوى داللة 

 االتساق الداخلي: .2
 وحسب جرى التحقق منها  بوساطة ثبات ألفا كرونباخ.إذ ،سةيهو تصور لتماسك البنية المق

أعطت  .وفدريك ،وايبستن ،من قبل بيك (1990)وعام  ،(1988)مرتين عام االتساق الداخلي 
( مؤشرات عالية لمعامالت الثبات بطريقة 1988عام ) لمقياس بيك للقلقوابستين  ،دراسة بيك

أوجدت دراسة  و  ،(0.92)بلغ معامل ألفا كرونباخ = إذاالتساق الداخلي لمقياس بيك للقلق 
أعطت عن دراسة بيك وابستن حيث  ا  طفيف ا  ( ارتفاع1990فدريك لمقياس بيك للقلق عام )

بلغ فيها  ،التساق الداخلي لمقياس بيك للقلقالدراسة مؤشرات عالية لمعامالت الثبات بطريقة ا
 . (0.94) معامل ألفا كرونباخ=

 (:Validity) صدق االختبار 

ختبار إلى ما إذا كان اال أن مصطلح الصدق يشير أساسا  "دبيات القياس النفسي على أتجمع    
 .(255، ص 2006)مخائيل،  "ما أعد لقياسه، أو ما أردنا نحن أن نقيسه به يقيس فعال  

  Lester & Bishop, 2000, p 15)) . 
للهدف  كما أن صدق المقياس سيختلف وفقا   والصدق مفهوم نسبي أكثر مما هو مفهوم مطلق،

وبناء على ذلك فإن دليل المقياس  المقيمينوأنماط األفراد  ،الذي سيستخدم من أجله النتائج
 :األتيةأنواع من لصدق  على يحتوي 

 (:Content Validity)صدق المحتوى .1

ما إذا كان االختبار عينة منهجي لمحتوى االختبار، لتحديد الفحص ال يقصد بصدق المحتوى
 .(Anastasi, 1988, p140)ممثلة لميدان السلوك الذي ينبغي قياسه 



         الفصل الرابع                                              

 (BAIوصف مقياس )

 

 
51 

 

 لصدق المحتوى من خالل: ويقدم الدليل شرحا  

  من لتأكيد لاالجراءات المستخدمة( أن مقياسBAI يشمل )  المتمثلة بالقلقالمدروسة األعراض، 
معايير الن محتوى المقياس يطابق إإضافة إلى ذلك  والموصوفة في  فصل تطور المقياس.

كدليل  (DSM-III-R)لالضطرابات العقلية  واإلحصائي ،الدليل التشخيصي الموجودة في
تلك األعراض المدونة باضطراب القلق العام  لتشخيص المرضى باضطراب القلق وخصوصا  

 والهلع.
 تحليل البنود (Item Analysisالمتمثلة بالمتوسط )، وارتباط البند بالدرجة  ،واالنحراف المعياري

على عينة من خالل تطبيقها  ( بندا ،21)أجري تحليل بنود المقياس المتمثلة  وقد ،الكلية لالختبار
باط البند بالدرجة الكلية بمدى وحللت نتائج ارت ،( مريضا  160)تشخصية مختلطة مكونة من 

 ( والجدول التالي يوضح ذلك:0.710-30.راوح بين )ي
 في الصورة األصليةألفا كرونباخ  ( معامالت ثبات1جدول )

 ثبات ألفا كرونباخ
 M SD R البنود

 الخدر أو التنميل
 الشعور بالحرارة
 الرجفة في ساقي

 عدم القدرة على االسترخاء 
 األسوأالخوف من حدوث 
 الدوخة أو الخفة 

 خفقان في ضربات القلب
 عدم الثبات

 الرعب
 العصبية

 الشعور باالختناق
 رجفة باأليدي

 التزعزع
 الخوف من فقدان السيطرة

 الصعوبة في التنفس
 الخوف من الموت

 خائف

.68 

.86 

.61 
1.89 
1.74 
1.00 
1.18 
.96 

1.15 
1.89 
.39 
.77 

1.01 
1.54 
.87 
.90 

1.66 

.80 

.87 

.83 

.78 
1.03 
.95 
.98 
.99 

1.14 
.84 
.80 
.85 
.94 

1.07 
1.05 
1.11 
.97 

.30 

.63 

.54 

.61 

.59 

.63 

.55 

.71 

.63 

.60 

.46 

.55 

.67 

.64 

.53 

.50 

.68 
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 هضم أو انزعاج في البطن عسر
 اإلغماء

 توهج الوجه
 التعرق ليس بسبب الحرارة

1.10 
.68 
.69 
.80 

.98 

.91 

.85 

.97 

.42 

.67 

.59 

.60 

  0.92         12.36 22.35 الدرجة الكلية       

     عينات   مثلتكما أظهرت نتائج تحليل بنود المقياس المتمثلة على خمس مجموعات تشخصية 
 واإلحصائيالمشخصين باضطراب القلق حسب الدليل التشخيصي  المجتمعمرضى  من

عند مستوى  أهمية ارتباط البند بالدرجة الكلية حيث كان داال  ( DSM-III)لالضطرابات العقلية 
 .(0.05)داللة 

 (:Concurrent Validity)الصدق التالزمي  .2

والتقييم  ،ن يترابط مع مقاييس التقرير الذاتيأالذي يقيس القلق من المفترض  (BAI)إن مقياس 
 منها: BAIلفحص الصدق التالزمي لمقياس  اتلذلك أجريت دراسأو يتباعد عنها  السريري، 

 :توصلت الدراسة إلى النتائج األتية :(1988دراسة بيك وابستن عام )

  مقياس بيك للقلق يوجد ارتباط دال احصائيا  بينBAI هاملتون المعدلة لتقييم  قائمة مع
عند مستوى  r=.51بلغ  فيها معامل االرتباط  إذ ا  مريض (160)القلق على عينة بلغت 

 .p<0.001داللة 

 المقياس الفرعي  لقائمة المراجعة  مقياس بيك للقلق مع يوجد ارتباط دال احصائيا  بين
عند مستوى داللة   r=.51بلغ  فيها معامل االرتباط  إذ CLL-Aاإلدراكية للقلق 

p<0.001 . 

 المقياس الفرعي  لقائمة المراجعة  مقياس بيك للقلق مع يوجد ارتباط دال احصائيا  بين
 . p<0.05عند    r=.22بلغ معامل االرتباط  إذ  CLL-D لالكتئاباإلدراكية 

 مقياس بيك للقلق يوجد ارتباط دال احصائيا  بينBAI   لالكتئابمع مقياس بيك BDI 
 . p<0.001 عن r=48بلغ معامل االرتباط إذ 
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 :األتيةالنتائج توصلت الدراسة إلى  (1990)دراسة فدريك عام 

   مقياس بيك للقلق  بين احصائيا   داال  يوجد ارتباطBAI مقياس سبيلبرجر شكل  معY 
عند مستوى داللة  r=.58الرتباط ابلغ معامل إذ   STAI-Tالسمة  –القلق  -

p<0.001  ، الحالة   -مقياس سبيلبرجر القلق ومعSTAI-S  بلغ معامل االرتباط  إذ
r=.47  عند مستوى داللةp<0.01  . 

 مقياس بيك للقلق  يوجد ارتباط دال احصائيا  بينBAI سبوعي قائمة التسجيل األ مع
عند مستوى داللة   r=.54بلغ معامل االرتباط   إذ WRAD-A  واالكتئابللقلق 

p<0.001. 
   مقياس بيك للقلق يوجد ارتباط دال احصائياBAI قائمة التسجيل االسبوعي للقلق مع، 

 p<0.01عند مستوى داللة  r= 38   معامل االرتباطبلغ إذ WRAD-D   واالكتئاب

إلى وجود ارتباط بين مقياس بيك للقلق ومقياس  1988بيك وابستن عام دراسة  أشاركما 
 ارتباط  يوجد ، و =r .25 معامل االرتباط بلغ إذ المنقح  – لالكتئابهاملتون للتقييم السريري 

عند  r=.48  معامل االرتباط إذ بلغ لالكتئابومقياس بيك  ،مقياس بيك للقلقدال احصائيا  بين 
 لالكتئابوالمقاييس الفرعية  ،كان االرتباط بين مقياس بيك للقلق ولقد . p<.001 مستوى داللة

عند  r=.20 معامل االرتباط بلغ إذ أقل ارتباطا    CLL-Dلالكتئابمثل قائمة المراجعة اإلدراكية 
مقارنة مع مقياس المراجعة اإلدراكية للقلق الذي كان أعلى ارتباطا   p<0.05 مستوى داللة 
 .وبشكل دال

ومقياس بيك  ،بين مقياس بيك للقلقاحصائيا   أشارت دراسة بيك إلى وجود  ارتباط غير دال و 
اس بيك ومقي ،إلى وجود ارتباط دال بين مقياس بيك للقلق 1990أشارت دراسة فدريك و ،  لليأس

 ،أشارت دراسة دينتكما .p<.001عند مستوى داللة  r=.50 معامل االرتباط بلغ إذلالكتئاب 
 ،على عينة غير مرضية إلى وجود ارتباط دال بين مقياس بيك للقلق (1986)وسالكوفكس عام 

 .  p<.001عند مستوى داللة  r =.61بلغ معامل االرتباط إذ  لالكتئابومقياس بيك 
 . (Discriminant vality)الصدق التمييزي .3

بين األمراض النفسية  الفروقعلى الرغم من أن مقياس بيك للقلق كان غير مصمم لتمييز 
اختبروا قدرة مقياس بيك للقلق لتمييز الفرق بين  (1988)إال أن بيك وابستن عام  والعقلية

 مرضىمجموعة  من خالل دراسة الفروق بين .مجموعات االضطرابات العقلية األولية والثانوية
ومرضى المجموعة األخرى ، الثانوي( االكتئاباضطراب القلق األساسي )بدون اضطراب 

 .على مقياس بيك للقلق األساسي )بدون اضطراب القلق( االكتئابباضطراب 
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في  24= طيوسب( 58-2بين ) راوحيبمدى  82القلق ن= اضطراب مجموعةن درجات أ  تبين
والتي  (13) طيوسب (31-1)من  راوحيبمدى  30ن=  االكتئاب اضطراب مجموعةحين درجات 

وعة مرضى ملمج وظا  ملح كانت قد سجلت ارتفاعا  ، من مجموعة القلق  %25 تقريبا   هي
أظهرت درجات  كما .االكتئابمرضى مجموعة ب اضطراب القلق على مقياس بيك للقلق مقارنة 

 واالنحراف المعياري للدرجات الكلية لمقياس بيك للقلق لخمسة أنواع منالحسابي متوسط ال
حيث طرابات العقلية لالض واإلحصائيالدليل التشخيصي  القلق والمسجلة ضمن اضطرابات

 .ضطرابات االاهذه ز بين أنواع يتميعلى ال قدرة المقياس. مما يدل على  F=4.341كانت 
 للدرجات الكلية لمقياس بيك للقلق لخمسة أنواع من القلق ةالمعياري اتواالنحراف اتمتوسط( ال2الجدول)

 لالضطرابات العقلية الضطرابات القلق واإلحصائيالدليل التشخيصي  والمسجلة ضمن
SD M N  

 اضطراب الهلع مع الخوف من األماكن 59 27.27 13.11
 اضطراب الهلع بدون الخوف من األماكن 93 28.81 13.46
 الخوف اإلجتماعي 44 17.77 11.64
 الوسواس القهري 26 21.69 12.42
 اضطراب القلق العام  90 18.83 9.08

 :(Factor Analysis) التحليل العاملي .4
وجد كل ،  العاملي )طريقة المكونات األساسية(مع لتدوير بطريقة بروماكسباستخدام التحليل 
)عاملين(  ارتباط مرتفع بين وجود سفر عنأأن مقياس بيك للقلق  (1988) من بيك وابستن

  معامل االرتباطإذ بلغ  مريض خارجي 160ألبعاد التشخيص للعينة المختلطة والمؤلفة من 
r=.56  عند مستوى داللةp<.001. 
والمتمثلة بالجانب الجسدي  ،والتعرق ،الشعور بالحرارة :لثمن األعراض مالعامل األول يتألف 
الخوف من  الرعب، ،األسوأمن أعراض مثل الخوف من حدوث  يتألفالعامل الثاني  أـما للقلق،

 والهلع. ،والمتمثلة بالجانبين الشخصي ،فقدان السيطرة
 ثم تم إجراء تحليل عنقودي لبنود المقياس 

وذلك للكشف عن تجمع المتغيرات حول االبعاد  BAIلمقياس  التحليل العنقوديب حسو 
مجموعات تعكس أربعة  مرضى اضطراب القلق ألربعمن  393على عينة مؤلفة من األساسية ،
 أبعاد هي:
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 .العصبي البعد 1-
 .الشخصي البعد 2-
 .لهلعا البعد 3-
 .لالإرادي البعد 4-
استخدام معامل ألفا لكل ب في مقياس بيك للقلقاالرتباطات الداخلية لألبعاد األربعة  وحسبت  

والجدول التالي يوضح هذه  0010.وكل االرتباطات كانت دالة عند مستوى اللة  ،بعد فرعي

 االرتباطات:
 في مقياس بيك للقلقاالرتباطات الداخلية لألبعاد األربعة ( 3الجدول)                  

 
 
 
 
 

 4 3 2 1 المقاييس الفرعية
    (87.) البعد العصبي  .1

   (88.) 65. الشخصي البعد .2

  (73.) 58. 59. بعد الهلع .3

 (74.) 47. 49. 60. يالالإرادالبعد   .4



 

 

                                 

                               

 
 الفصل الخامس

 الدراسة الميدانية

 مقدمة.

 : الدراسة الستطالعية.أولا 

 (BAI)لمقياسالسيكومترية  ثانياا: دراسة الخصائص

 إعداد المحكات المستخدمة في الدراسة السيكومترية:أـ 

 (BAI)لمقياسب ـ الدراسة السيكومترية 

جراءات التقنين. ثالثاا:  الدراسة األساسية وا 
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 مقدمة:
الدراسة  من ابتداء (BAI)يتناول الفصل الحالي إجراءات تنفيذ الدراسة الميدانية لمقياس بيك  

ومن ثم الدراسة انتهت إليه من نتائج جرى اعتمادها في الدراسة األساسية، وما  الستطالعية،
وثباته بطرائق  ،السيكومترية التي تتضمن اإلجراءات الخاصة بحساب معامالت صدق المقياس

الصورة السورية المعربة للمقياس المزود  ت عنهانتج عديدة، وبعد ذلك الدراسة الميدانية األساسية
  بالدليل.
   :إلى الدراسة االستطالعيةتهدف أواًل: 

 .التأكد من وضوح تعليمات المقياس   .1
والمرضى  ،األسوياءين الراشد األفرادمن  وسهولة فهمه ،ودقته ،المقياس التأكد من وضوح بنود  .2
 .لضمان تعاونهم أثناء اإلجابة النفسيين
وتعديل البنود التي  ،وألفراد عينة البحث ،مة البنود للبيئة السوريةءالتعرف على مدى مال .3

لتناسب البيئة السورية، وتعديل التعليمات الخاصة بالمقياس  تهاوثقاف، تحمل طابع البيئة األمريكية
 .لتصبح مناسبة أثناء تطبيق المقياس

 .معرفة الزمن الالزم الذي يستغرقه تطبيق المقياس .4
وتالفيها في مراحل  ،يق حتى يتم ضبطهاأثناء التطب في معرفة الصعوبات التي قد تظهر .5

 التطبيق الالحقة.
 واللغوية إن وجدت . ،التخلص من األخطاء المطبعية .6

 :اآلتيةاإلجراءات  اتبعتولتحقيق هذه األهداف 
في  ةللباحث الرئيسالمرشد  بوصفهترجمة دليل المقياس من اللغة النكليزية إلى اللغة العربية  .1

 .هوكيفية تصحيح بنود ،التعرف على إجراءات تطبيق المقياس
والختصاصيين  ،مجموعة من األساتذةعلى  بنود المقياس بعد ترجمتها إلى اللغة العربية عرض .2

 و ،الطب النفسيفي من الختصاصيين النفسيين  عدد  على و  ،العربية، و ليزيةكالن تينباللغ
 ،توافق الترجمةليزية للتأكد من مدى كشروط إتقان اللغة اإلنوافر فيهم ممن تت الصحة النفسية

 ومناسبة البنود ،الترجمةسالمة  لتأكد منوا وانسجامها مع األصل األجنبي الذي ُنقلت عنه،
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التعديالت المدخلة في مدى مالءمة باللغة العربية لما يقيسه المقياس بلغته األصلية، ومعرفة 
   .للبيئة السورية مريكية د المترجمة عن الصورة األالبنو 

والتقويم النفسي  ،قياسثم عرضت على مجموعة من األساتذة المختصين في ال ،ُعدلت البنود .3
 ،مدى مناسبة البنود للبيئة السورية ووضوحهاللتأكد من  والطب النفسي ،وعلم النفس ،والتربوي
دخال التعديالت الضرورية على البنود  ،ودقتها وسهولة فهمها، والتأكد من وضوح التعليمات، وا 

 ،والطب النفسي ،يبين أسماء الختصاصيين النفسيين (1)رقم الملحق و إذا تطلب األمر ذلك، 
 .الذين قاموا بتحكيم المقياس و العربية ،ليزيةكالن تينين باللغوالختصاصي ،ربويينوالت

، بعد التحكيم  ليزيةكتالءم مع ما يقابلها باللغة النالبنود باللغة العربية بما يبعض  صيغت .4
وألفراد عينة  ،التي كانت غير مناسبة للبيئة السوريةالتعديالت على بعض البنود  أدخلت و 

 توالمطبعية في النسخة العربية للبنود، وبعد ذلك عرض ،األخطاء اإلمالئيةصححت البحث، و 
باللغة العربية للتأكد من سالمة الختصاصيين الصورة المعدلة للمقياس مرة ثانية على األساتذة 

 .اللغويةوصياغتها  ،البنود الُمعدلة
العينة  لها خصائص المقياس بصورته المعدلة على عينة استطالعية أولية ةالباحثطبقت  .5

 بينأعمارهم  تراوحوالمرضى النفسين ت ،األسوياءمن  فرداا  (83) ،بلغ عدد أفرادهاإذ  األساسية،
 ،والجنس ،من حيث الفئة الستطالعيةيبين خصائص العينة ( 5)، والجدول عاماا ( 50 -18)

 والعمر.
 :أثناء التطبيق من أهمها واجهت الباحثةالصعوبات التي  على  عرفالت .6
 مؤلفة من  األسوياءوخاصة أن عينة  ،في الحصول على العينة عدم تعاون بعض المؤسسات

 نازحين سوريين.و  طالب جامعة،
 عدم تعاون بعض األطباء النفسيين أثناء تطبيق المقياس ألسباب خاصة بهم ..  
  ألسباب خاصة بهم . المقياسفي تطبيق  بعض المستهدفينعدم تعاون  
 مدينة دمشق.في  المقياسأثناء تطبيق  في بعد المسافات بين مراكز اإليواء 
 جهة  المواصالت من بسببا المقياس الوصول إلى بعض المناطق التي طبق فيه صعوبة

  .األمنية من جهة أخرىالظروف و 
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 من حيث الفئة والجنس والعمر االستطالعيةخصائص العينة  (5جدول )                   
 أسوياء 

 المجموع

 ونمرضى نفسي

 المجموع
 
عدد ال
 كليال

طلبة  العمر
 جامعيون

 اكتئاب قلق نازحون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 
18-30 8 9 2 3 22 1 2 3 2 8 30 

31-40 7 7 4 3 21 3 2 2 1 8 29 

41-50 4 5 4 4 17 1 1 2 3 7 24 

عدد ال
 كليال

19 21 10 10  

60 

 

5 5 7 6 

23 83 40 20 10 13 

60 23 

 جاءت نتيجة آلراء لجنة التحكيم، والتعديالت التي جاءت نتيجةوفيما يلي عرض للتعديالت التي 
 :اآلتي النحوعلى  وذلكونتائج الدراسة الستطالعية، والتعديالت  ،مالتوفيق بين آراء لجنة التحكي

 قبل وبعد تعديل لجنة التحكيم والدراسة االستطالعية (BAI)( بنود مقياس 6الجدول)                 

 التعديالت                البنود األصلية               
Numbness or tingling. 

 الخدر أو التنميل في أحد األطراف الخدر أو التنميل
Feeling hot. 

 الحّر الشديد)معبق( شعور بالحر
Wobbliness in legs. 

 ّي ترتجفاناساق رجفان بالساقين
Heart pounding or racing.  خفقان في ضربات القلببالشعور 

. Unsteady  
 )عدم التوازن بالمزاج( التقلب عدم التوازن
Terrified. 

 الشعور بالرعب )مرعوب( رعب
Nervous. 

 أنا عصبي عصبي
Hands trembling 

 )رعشة( يداي ترتجفان يداي ترتجفان
Shaky 
 بالتزعزع )مشوش( الشعور مشوش

Indigestion or discomfort in abdomen. 

 وانزعاج في البطنأ ،شعور بعسر هضمال وانزعاج في البطنأ ،هضمعسر 
Faint. 
 )إغماء( اإلحساس بأنه سيغمى علي إغماء

Face flushed. 
 (توهجه)احمرار بالوجه  توهج الوجه

 



الفصل الخامس                                                           

 الدراسة الميدانية

 

 
60 

 

 :(BAIلمقياس ) دراسة الخصائص السيكومترية -نياً اث
لإلجابة عن السؤال األول من  (BAIالسيكومترية لمقياس )تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الخصائص 

ق لتحقي باتهاوث (،BAIالصورة السورية لمقياس) صدق المرتبط بالتحقق من مؤشرات لبحثأسئلة ا
 ،الخصائص السيكومترية للمحكات المستخدمة في هذه الدراسةمن هذا الهدف كان لبد من التحقق 

 مقياس بيك لليأس،و  للقلق، رمقياس سبيلبرجو  ، لالكتئابمقياس بيك و  وهي مقياس تايلور للقلق،
 مقياس إكسفورد للسعادةو 
 (:BAIإعداد المحكات المستخدمة في الدراسة السيكومترية لمقياس ) . أ

 :ألول: مقياس تايلور للقلق الصريحالمحك ا
 :وصف المقياس

 اقتبس إذلقلق النفسي  تقيس مستوى  االتي  أحد المقاييس الهامةتايلور للقلق الظاهر  مقياس يعد
إختبار تايلور للقلق الظاهر كل من مصطفى فهمي، ومحمد أحمد غالي، وهو يقيس مستوى القلق 
الذي يعانيه األفراد عن طريق ما يشعرون به من أعراض ظاهرة وصريحة، وهو يصلح لجميع 

 لتهمواستع ،قننته الذي  لصريح،ومترجم عن قياس القلق ا ،والمستويات، اإلختبار مأخوذ ،األعمار
J.A Taylor) ) ،  واشتهر باسمها ،عرفالذي و  ( 1959)عام. 

عداده في صورته المستخدمة في ، ومحمد أحمد غالي بترجمة المقياس ،قام مصطفى فهمي قدو  وا 
 ،وصدقه ،كما قاما بإجراء الدراسات الالزمة عن اإلختبار بحيث تأكد لهما ثباته اللغة العربية.

خالل للكشف عن القلق الصريح من  هوصالح ،1993 بدرجة مكنتهما من وضوح هذا اإلختبار
وقد قام بتعديل بنود المقياس من العامية إلى اللغة العربية الفصحى  ،تقنينه على البيئة المصرية
 ،وتميز بمعدلت صدق، أيضاا  البيئة السودانيةى وقام بتقنيه عل ،1998محمد خير السيد عام 

 . (0.857بلغ معدل ثباته )  إذوثبات جيدة 
 :تيويتميز هذا المقياس باآل

 تضمينه كافة األعراض الجسمية للقلق.  
  لالختباردرجة الثبات العالية.  
 على األعراض النفسية للقلق احتواءه. 
 وغير القلقين ،ختبار العالية في التفرقة بين األشخاص القلقينمقدرة ال. 
  العديد من الدراساتاستخدامه في . (health psychologist,2013,1) 

http://psycology.sudanforums.net/u1
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 ،األسوياءعلى عينة من  رى تطبيق اختبار تايلورج إلى أنه الحالي البحثوتشير الباحثة في 
على  كونه مقنناا  ا البحث تخدامه على البيئة السورية في هذمن إمكانية اس للتأكدوالمرضى النفسيين 

 لمقياس البحث.  اا كحملبيئة المصرية وتستخدمه الباحثة ا
 دراسة سيكومترية متضمنة الخطوات التالية: وقد أجريت

 والمرضى   ،األسوياءمن  فرداا  (52)اإلختبار على عينة استطالعية بلغ عدد د أفرادها  طبق
ومحاولة تجنبها  ،ختبارتطبيق ال في  أثناءكن أن تحدث الصعوبات التي يم لمعرفةالنفسيين 

 في مراحل التطبيق الالحقة.
 مؤلفة عشوائية مسحوبة من مدينة دمشق بتطبيقه على عينة  لالختباروالثبات  ،ب الصدقحس

والمرضى النفسيين، ويبين الجدول التالي: خصائص عينة  ،األسوياءمن فرداا  (160)من 
 .والعمر ،والجنس ،للقلق الصريح من حيث الفئةختبار تايلور لثبات الصدق و ال

        خصائص عينة صدق وثبات اختبار تايلور للقلق الصريح (7)جدول               
   نو نفسيال ىمرضال األسوياءاألفراد  

 اكتئاب قلق ن نازحو  نو طلبة جامعي يةالعمر الفئة  كليالعدد ال
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

18- 30 12 13 6 6 8 6 6 4 61 

31- 40 12 13 7 7 6 6 4 6 61 

41- 50 6 4 7 7 2 2 4 6 38 

 160 16 14 14 16 20 20 30 30 كليالعدد ال

60 40  30 30 

100 60 

 :اآلتيةق ائبالطر للقلق  اختبار تايلورحسب صدق  دراسة الصدق: 
  صدق المحتوى: .1

على مجموعة من المحكمين  المقياس صدق المحتوى من خالل عرضحقق من قامت الباحثة بالت
تقيس ما وضعت  هبنودمن أن و  ،بنود المقياسلغة  سالمةجامعة دمشق للتأكد من بفي كلية التربية 

ضافة بعضها إذا أمكن ذلك ،وتعديل البنود التي يرون ضرورة تعديلها ،لقياسه وقد اتفق  ،وا 
 المحكمون على أن بنود األداة تتناسب مع ما وضعت له.

 صدق الفرق الطرفية: .2
تقوم هذه الطريقة على مفهوم قدرة المقياس على التمييز بين طرفي القدرة التي يقيسها 

وكذلك عينة  ،كاملة البحث إذ جرت مقارنة الفئات المتطرفة لعينة .(151،ص2006،مخائيل)
من الدرجات المتحصلة  (%25)أعلى من خالل تحديد مقياس الوالمرضى النفسيين في  ،األسوياء
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يمثل الفئة  تيللدرجات فيه، وال %(25)ومقارنته بأدنى  ،في هذا المقياس، الذي يمثل الفئة العليا
وعينة  ،األسوياءفراد لكل من عينة األ حصائية للفرق بين متوسطي الفئتينالدنيا، وحسبت الدللة اإل

  وكانت النتائج على النحو اآلتي:وللعينة الكلية  ،المرضى النفسيين
  لمقياس تايلور ( نتائج صدق الفرق الطرفية8جدول )                         

 100 = األسوياءعينة 
المتوسط  العدد الفئة المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

(T) 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

مقياس 

 تايلور

 4.639 35.12 25 الفئة العليا
 دال 0.000 48 28.023

 1.607 7.60 25  الفئة الدنيا

 60 ن =يعينة المرضى النفسي

المتوسط  العدد الفئة المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

(T) 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 مقياس

 تايلور

 1.897 47.20 15 الفئة العليا
 دال 0.000 28 30.52

 3.299 17.20 15  الفئة الدنيا

 160العينة الكلية =                                        

المتوسط  العدد الفئة المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

(T) 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

مقياس  

 تايلور

 4.749 41.81 40 الفئة العليا
 دال 0.000 78 39.30

 2.309 9.00 40  الفئة الدنيا

والمرضى النفسيين  ،األسوياءولعينة  ،( أن القيم الحتمالية للعينة الكلية8يالحظ من الجدول ) 
وهذا يشير إلى وجود فروق واضحة بين  (.0.01وهي دالة عند مستوى دللة ) ،(0.000) كانت

هذا والمرضى النفسيين و  األسوياءعينة لو  ،والعليا لكل من العينة الكلية للدراسة ،درجات الفئتين الدنيا
  يؤكد بذلك الصدق بدللة الفرق الطرفية للمقياس.

 : الفرق المتقابلةطريقة  .3

جرى التحقق من هذا النوع من الصدق  أذ، الفرق المتقابلةبطريقة تايلور للقلق مقياس ُحسب صدق 
بعد تطبيق المقياس على  المرضى النفسيينو  ،األسوياء تيعيندرجات عن طريق حساب الفروق بين 

وقيم ت  ،والنحرافات المعيارية ،الحسابية قيم المتوسطات( يوضح 9، والجدول ) أفراد العينتين
  .تايلور للقلقلدرجات أفراد المجموعتين على مقياس 
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 تايلور للقلققيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لدرجات أفراد المجموعتين على مقياس ( 9جدول )

مقياس 

 تايلور

قيمة  (60)ن= المرضى النفسيون (100)ن= األسوياء

اختبار 

(T) 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
المتوسط  القرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 دال 0.000 158 6.444 11.78 32.05 10.99 20.16

والمرضــــى  ،األســــوياءوجــــود فـــروق ذات دللــــة إحصـــائية بــــين مجمـــوعتي  (9)يالحـــظ مــــن الجـــدول 
 اوهـذ( 0.01دالـة عنـد مسـتوى دللـة )ظهـرت فـروق  إذ، النفسيين على الدرجة الكلية لمقيـاس تـايلور

 .للمقياس الفرق المتقابلةطريقة بصدق يؤكد ال
 الصدق البنيوي:  .4

من خالل دراسة التساق الداخلي للمقياس  تايلورمن صدق البناء الخاص بمقياس  التحققجرى 
على وذلك ، لهمع الدرجة الكلية المقياس كل بند من بنود درجة بحساب معامالت الرتباط بين 

يوضح  (10)والجدول  ،والمرضى النفسيين ،األسوياء تيعينعلى كل من الكلية و  البحثعينة 
في الجدول والدرجة الكلية لمقياس تايلور كما  ،كل بندالمعامالت الخاصة بالرتباطات الداخلية بين 

 .اآلتي
لعينة وذلك على اله مع الدرجة الكلية تايلور درجة كل بند من بنود مقياس معامالت االرتباط بين  (10الجدول )

 والمرضى النفسيين األسوياءالكلية ولعينتي 
 60عينة المرضى النفسيين= 100= األسوياءعينة  160العينة الكلية =

 الداللة معامل االرتباط م الداللة معامل االرتباط م الداللة معامل االرتباط م

1 **0.554 0.000 1 **0.469 0.000 1 **0.601 0.000 

2 **0.582 0.000 2 **0.589 0.000 2 **0.622 0.000 

3 **0.526 0.000 3 **0.337 0.000 3 **0.420 0.000 

4 **0.344 0.000 4 **0.360 0.000 4 **0.569 0.000 

5 **0.651 0.000 5 **0.527 0.000 5 **0.678 0.000 

6 **0.293 0.000 6 **0.350 0.000 6 **0.424 0.000 

7 **0.566 0.000 7 **0.468 0.000 7 **0.513 0.000 

8 **0.443 0.000 8 **0.345 0.000 8 **0.529 0.000 

9 **0.624 0.000 9 **0.674 0.000 9 **0.448 0.000 

10 **0.624 0.000 10 **0.522 0.000 10 **0.610 0.000 

11 **0.640 0.000 11 **0.591 0.000 11 **0.574 0.000 

12 **0.579 0.000 12 **0.530 0.000 12 **0.604 0.000 

13 **0.608 0.000 13 **0.446 0.000 13 **0.559 0.000 

14 **0.735 0.000 14 **0.696 0.000 14 **0.661 0.000 

15 **0.622 0.000 15 **0.438 0.000 15 **0.631 0.000 

16 **0.741 0.000 16 **0.711 0.000 16 **0.697 0.000 

17 **0.632 0.000 17 **0.585 0.000 17 **0.553 0.000 

18 **0.664 0.000 18 **0.567 0.000 18 **0.705 0.000 
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19 **0.240 0.000 19 *0.167 0.043 19 **0.529 0.000 

20 **0.587 0.000 20 **0.631 0.000 20 **0.460 0.000 

21 **0.531 0.000 21 **0.354 0.000 21 **0.548 0.000 

22 **0.666 0.000 22 **0.720 0.000 22 **0.538 0.000 

23 **0.328 0.000 23 **0.208 0.000 23 **0.496 0.000 

24 **0.666 0.000 24 **0.597 0.000 24 **0.687 0.000 

25 **0.570 0.000 25 **0.667 0.000 25 **0.481 0.000 

26 **0.478 0.000 26 **0.477 0.000 26 **0.349 0.000 

27 **0.676 0.000 27 **0.616 0.000 27 **0.650 0.000 

28 **0.561 0.000 28 **0.598 0.000 28 **0.423 0.000 

29 **0.582 0.000 29 **0.512 0.000 29 **0.428 0.000 

30 **0.627 0.000 30 **0.613 0.000 30 **0.640 0.000 

31 **0.175 0.000 31 *0.181 0.032 31 0.227 0.082 

32 **0.624 0.000 32 **0.718 0.000 32 **0.379 0.000 

33 0.151 0.057 33 0.092 0.362 33 **0.458 0.000 

34 **0.635 0.000 34 **0.675 0.000 34 **0.385 0.000 

35 **0.352 0.000 35 **0.256 0.001 35 **0.379 0.000 

36 **0.323 0.000 36 **0.412 0.000 36 **0.568 0.000 

37 **0.631 0.000 37 **0.519 0.000 37 **0.756 0.000 

38 **0.259 0.000 38 **0.309 0.000 38 **0.319 0.000 

39 **0.513 0.000 39 **0.357 0.000 39 **0.617 0.000 

40 **0.358 0.000 40 **0.259 0.000 40 *0.324 0.012 

41 **0.470 0.000 41 **0.484 0.000 41 **0.455 0.000 

42 **0.632 0.000 42 **0.636 0.000 42 **0.592 0.000 

43 **0.420 0.000 43 **0.604 0.000 43 *0.323 0.012 

44 **0.472 0.000 44 **0.518 0.000 44 **0.364 0.000 

45 *0.192 0.015 45 *0.175 0.041 45 0.177 0.188 

46 **0.590 0.000 46 **0.534 0.000 46 **0.466 0.000 

47 **0.638 0.000 47 **0.700 0.000 47 **0.472 0.000 

48 **0.237 0.003 48 **0.206 0.040 48 **0.443 0.000 

49 **0.523 0.000 49 **0.579 0.000 49 **0.339 0.008 

50 **0.533 0.000 50 **0.555 0.000 50 *0.311 0.015 

 (.0.05مستوى داللة )(/ )*( دال عند 0.01) )**( دال عند مستوى داللة    

له والدرجة الكلية  ،مقياس تايلورمعامالت الرتباط بين بنود جميع  أن   (10)يالحظ من الجدول 
بالنسبة للعينة الكلية ، إذ يالحظ بعض البنود ءستثنابا ،)0.01/0.05)دالة عند مستويي دللة 

 األسوياء، وبالنسبة لعينة (33) بندالباستثناء  حصائياا إ دالة الرتباطللدراسة أن جميع معامالت 
، وبالنسبة لعينة المرضى النفسيين (33) باستثناء البندحصائياا إلوحظ أن جميع الرتباطات دالة 
 وبالتالي  .(31/45)ين باستثناء البند حصائياا إ لوحظ أن جميع المعامالت دالة

 ويمكن الوثوق به. متكامالا  ن المقياس يشكل كالا إيمكن القول 
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  :بالطرائق التاليةتايلور حسب ثبات مقياس دراسة الثبات: 
  :ثبات بمعادلة ألفا كرونباخال .1

 األسوياءلدرجات كل من عينتي  باستخدام معادلة ألفا كرونباخ تايلور للقلقمقياس ثبات  حسب
ثبات الح نتائج معامالت يوض   (11)، والجدول العينة الكلية للدراسةدرجات  والمرضى النفسيين و 

 .البحثلعينة  بمعادلة ألفا كرونباخ
 لمقياس تايلور الدراسة السيكومترية ةأفراد عينلدرجات  بمعادلة ألفا كرونباخثبات النتائج ( 11الجدول )

مقياس  
 تايلور

 معامل ألفا كرونباخ
 160 العينة الكلية= 60 =ونالمرضى النفسي 100=األسوياء عدد بنود المقياس

50 0.927 0.937 0.944 

لبنود معامالت التساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ المحسوبة  أن  ( 11يتضح من الجدول )
مما العينة الكلية  فيو  ،والمرضى النفسيين ،األسوياءعينتي  فيمرتفعة كانت  مقياس تايلور للقلق
  .يدل على اتساق جيد

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية:. 2
باستخدام معامل ارتباط لمقياس تايلور للقلق قامت الباحثة باستخراج معامل ثبات التجزئة النصفية 

عينة الدراسة السيكومترية ألفراد ودرجات البنود الزوجية  ،درجات البنود الفرديةبين  سبيرمان براون
 جزئة النصفية.، والجدول اآلتي يبين نتائج معامالت الثبات بطريقة التلمقياس تايلور للقلق
 لمقياس تايلور للقلق بطريقة التجزئة النصفيةثبات النتائج ( 12الجدول )   

مقياس  
 تايلور

 بين البنود الفردية والبنود الزوجية لمقياس تايلور ارتباط سبيرمان براونمعامالت 
 160 العينة الكلية= 60 =المرضى النفسيون 100=األسوياء عدد بنود المقياس

50 0.937 0.948 0.948 

ثبات التجزئة النصفية لمقياس تايلور للقلق باستخدام  تمعامالنتائج ( أن 12) يالحظ من الجدول
ودرجات البنود الزوجية كانت مرتفعة لدى  ،معامل ارتباط سبيرمان براون بين درجات البنود الفردية

دراسة السيكومترية لمقياس تايلور لوالعينة الكلية ل ،والمرضى النفسيين ،األسوياءكل من الفراد 
 للقلق.
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 : الثبات باإلعادة. 3
ُأعيد  إذ ،السيكومترية لمقياس تايلور للقلق عينةأفراد العلى  معامل الثبات بطريقة اإلعادة حسب

معامالت  تجاستخر  و ،من التطبيق األول ينأسبوعللمرة الثانية بعد مضي عليهم تطبيق المقياس 
والثاني،  ،األول ينعن طريق حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين التطبيق للمقياسثبات اإلعادة 

 .ياسبطريقة اإلعادة الخاصة بالمق يوضح معامالت الثبات (13)والجدول 
 لمقياس تايلور للقلق باإلعادةثبات النتائج ( 13الجدول )   

مقياس   
 تايلور

 للقلق لمقياس تايلورنتائج معامالت ارتباط التطبيق األول والثاني 
 160 العينة الكلية= 60 =المرضى النفسيون 100=األسوياء 50= بنود المقياس

 0.909** 0.900** 0.883** معامالت االرتباط

 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 (0.01)**( دال عند مستوى داللة )    

جميع أن و  مرتفعةمعامالت الثبات المحسوبة بطريقة اإلعادة كانت  أن  ( 13) يتبين من قراءة الجدول
مقياس اتصاف وهذا يدل على ، (0.01)دللة الدالة إحصائياا عند مستوى كانت معامالت هذه ال

 ثبات.من ال مرتفعةبدرجة  تايلور للقلق

تجعل من الممكن يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة  تايلور للقلقمقياس  ويتضح مما سبق أن  
 .(BAI)بيك للقلق اعتماده محكاا خارجياا جيداا لصدق مقياس

 :(T-Anxiety-Scale) ر للقلقجسبيلبر : مقياسالثانيالمحك 
يعد  أذالحالة هو أحد المقاييس الهامة التي تقيس مستوى القلق النفسي،  -يعد مقياس القلق السمة

 قدو  ،عبير المباشر عنها بلغة القياسوالت ،وسمة القلق ،الطبيعي لنظرية حالة المتدادهذا المقياس 
 ،باإلنكليزيةيعرف و  (1964)عام ؤه وزمال ،تم إعداده من قبل سبيلبرجر

  State-) trait-anxiety inventory)  يتألف من مقياسيين فرعيين يعتمدان أسلوب التقرير إذ
هو المقياس الفرعي سمة  هذا البحثالمستخدم في المقياس و  ،وحالة القلق ،هما سمة القلقالذاتي 
انطالقاا من أن سمة  .(4-1)راوح بين تنقاط  4على مدرج من  تقدر  بنداا  (20)المؤلف من  القلق

فروق بين أن القلق كما ذكر سبيلبيرجر تشير إلى فروق فردية ثابتة نسبياا في الستهداف للقلق، أي 
لمثل هذه  والستجابةالميل على إدراك المواقف العصبية على أنها خطرة أو مهددة ،  الناس في

 المواقف بزيادة في شدة إرجاع حالة القلق لديهم.
 .(Spielberger,et al ,1983) 
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عداده في صورته المستخدمة في البيئة  بترجمة المقياس، (2003)قام امطانيوس ميخائيل و  وا 
خضاعها  السورية. نها على عينة من طلبة للدراسة السيكومترية الالزمة من خالل تقنيوا 
أعطت معامالت الثبات  إذوالصدق،  ،استخدام تشكيلة واسعة من طرائق الثبات،وقد الجامعات

الداخلي دللت ثبات مرضية عموماا،  التساقأم بطريقة  كانت بطريقة اإلعادةأالمستخرجة سواء 
لألداة التي اعتمد  وفيما يتصل بصدق المقياس تمت دراسته بأشكاله المتنوعة كالصدق التالزمي 

في مقياس أيزنك  (N) و بعد العصابية ،فيها على حساب ترابطها مع الصورة المصرية لهذه األداة
 ،والمتقاعدين ،المتضادة كالموظفينالفروق بين عدد من المجموعات  درست ماوك للشخصية،
دراسة  الصدق التقاربي  فضالا عن قين سمعياا، و والطلبة المع ،وبين الطلبة العاديين ،والسجناء

متعدد األوجه خصية التي تتضمن مقياس مينسوتا مقاييس التشالللمقياس من خالل ترابطه مع 
ما سبق في ضوء تشبعا بعامل القلق و دراسة الصدق العاملي الذي أظهر باإلضافة إلى  ،للشخصية

 تواستناداا إلى النتائج التي توصلصدق المقياس بمجموعها دللت مرضية عموماا.  أعطت دراسة
وثبات يمكن  ،وما وفرته من مؤشرات صدق ،حول هذا المقياس (2003) مخائيلإليها دراسة 

 .الحالي البحثموضوع  (BAI)بيك للقلق  اعتماد هذا المقياس محكاا خارجياا لصدق مقياس
 :BHS -مقياس بيك لليأس المحك الثالث:

ولقد أعد هذه المقياس    BHSويرمز له باألحرف  ،1974هذا المقياس أرون بيك ووستر عام  عدأ
 ،نقص الدافعية التوقعات السلبية، وهي الشعور نحو المستقبل ،لقياس ثالث مظاهر رئيسية لليأس

ودراسة خصائصه القياسية للتأكد من  بترجمة المقياس، (2007)ميخائيلقام الدكتور امطانيوس و 
يعتبر مقياس بيك لليأس أداة  إذ وصالحيته لالستعمال في البيئة المحلية في سورية، ،مالءمته

تراوح على مدرج من نقطتين  اا مقدر  اا بند  20 فياألعراض  دتحدقد و  ،تعتمد أسلوب التقدير الذاتي
  (.1-0بين )
"تشكيلة" واسعة من طرائق الثبات )طريقة اإلعادة وطريقة التساق ا البحثاستخدمت في هذوقد 

الداخلي باستخدام معامل ألفا والشطر النصفي(، كما استخدمت "تشكيلة" واسعة من الطرائق في 
والتباعدي، الصدق العاملي(، وأتاحت هذه  ،دراسة الصدق )الصدق التمييزي، الصدق التقاربي

 تالنتائج التي توصل علىواستناداا  .الطرائق مجتمعة استخراج مؤشرات مهمة لصدق األداة، وثباتها
وما وفرته من مؤشرات صدق وثبات يمكن اعتماد هذا  ،حول هذا المقياس  مخائيلإليها دراسة 

 .الحاليالبحث موضوع  (BAI)بيك للقلق  المقياس محكاا خارجياا لصدق مقياس
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 :M.D.D مقياس بيك لالكتئاب المحك الرابع:
الذاتي لتقدير شدة األعراض الكتئابية بدءاا من  مقياس بيك لالكتئاب أداة تعتمد أسلوب التقرير يعد

 بنداا  21األعراض والشكاوي في حددت و  ،سن السادسة، عشرة وصولا إلى سن الشيخوخة المتأخرة
قام بإعداده للصورة السورية الدكتور سامر  و ،(3-0راوح بين )تنقاط  4على مدرج من  اا مقدر 

من طالب جامعة دمشق استخدم فيها  1134اشتملت العينة على  وقد (.2003عام ) رضوان
وصدقها التكويني  ،الباحث تشكيلة واسعة من التحليالت اإلحصائية فيما يتعلق بثبات القائمة

وترتبط ايجاباا بعدد  ،وثبات جيدين ،قادت النتائج إلى أن القائمة: تتمتع بصدق و، يوالتساق الداخل
 .بالنبساطوالوسواس القهري ، وسلباا  ،والتشاؤم ،من المتغيرات كالعصابية

ها الكامن أكثر ر ( عوامل جذ4ستخالص )ى اكما أخضعت البنود للتحليل العاملي الذي قاد إل
واإلناث أو بين  ،لة بين الذكوراوجود فروق د عن ةالدراسلم تكشف  و ،( وتشبع جميع البنود1من)

مما يعني وجود خصائص جيدة  المجموعات العمرية باستثناء مجموعتين عمريتين من الذكور،
وما وفرته من  ،حول هذا المقياس رضوانإليها دراسة  تالنتائج التي توصل علىواستناداا  للمقياس.

موضوع  (BAI)بيك للقلق  محكاا خارجياا لصدق مقياسه وثبات يمكن اعتماد ،مؤشرات صدق
 .الحالي البحث

 :(OHQ) مقياس اكسفورد للسعادةالمحك الخامس: 
المقاييس الهامة التي من  2002وأرجيل عام  ،هيلز الذي أعد منيعد مقياس أوكسفورد للسعادة 

إلى  المقياس وينتمي الذاتي ، التقريروهو إحدى أدوات التي تعتمد نهج  ،تقيس السعادة الشخصية
أو عبارة من نوع  و عشرين بندا   ةتسع قد اشتملت علىو  ،سهلة التطبيق الجماعيةفئة المقاييس 

 ، (1)دنى بالدرجة في حده األ متعدد في مستويات متعددة على سلم سداسي يبدأمن  الختيار
 . )6(وينتهي في حده األعلى بالدرجة 

عداده في صورته المستخدمة في البيئة  بترجمة المقياس، (2014)قام امطانيوس ميخائيل و  وا 
خضاعه السورية.  ،من طلبة الجامعات اتعلى عين نينهللدراسة السيكومترية الالزمة من خالل تق وا 

 إذوالصدق،  ،تشكيلة واسعة من طرائق الثباتمن خالل استخدام المدرسين في التعليم الثانوي  و
معامالت الثبات  اأم ،دللت ثبات مرضية أعطت معامالت الثبات المستخرجة بطريقة اإلعادة

، وفيما يتصل بصدق للمقياس وموثوقة ،مؤشرات هامةأعطت  بطريقة التساق الداخليالمستخرجة 
والتباعدي لهذه األداة باستخدام عدد  ،لتقاربيا المقياس فقد تمت دراسته بأشكاله المتنوعة كالصدق
(، مقياس بيك E&Nوالعصابية أليزنك ) ،من المحكات التي طبقت معها كمقياس النبساط

أعطت نتائج هذه و   ،والتشاؤم ،مقياس السعادة المختصر ، مقياس التفاؤل، (BDIلإلكتئاب )
 .ر المقاييس المستخدمة دة مع سائالسعاوجبة للصورة السورية لمقياس وم ،الدراسة ارتباطات عالية
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 :(BAI)بيك للقلق  لمقياسب ـ الدراسة السيكومترية 
وثباته قبل استخدامه في  ،بهدف التحقق من صدقه (BAI)لمقياس ت الدراسة السيكومترية تم  

ُسحبت بالطريقة العشوائية تطبيقه على عينة  تمواستخراج المعايير، لذلك  ،األساسيالتطبيق 
 األسوياءفرداا من ( 402منهم )والمرضى النفسيين  ،األسوياءمن فرداا  ،(545من ) ةكونمالبسيطة 

المتواجدة  ونازحين في مراكز اإليواء ،سحبوا من كليات جامعة دمشقإلى طلبة جامعين  موزعيينال
جميع ، و مدينة دمشقبالمراكز الصحية  في المرضى النفسيين منفرداا  (143)و ،في مدينة دمشق

الدراسة  عينة تسحبوقد  .( عاماا 50-18أعمارهم من ) تراوحأفراد عينة الصدق والثبات ت
ينة من ( يبين خصائص الع14والجدول ) خصائص العينة األساسية. لهاكون بحيث ت السيكومترية
 .العمر ن،الجنس ،حيث الفئة
 (BAI) لمقياس بيك للقلقثبات الصدق و الخصائص عينة  (14جدول )    

  األسوياء 
 المجموع

  وننفسيالمرضى ال
 المجموع

  
عدد ال
 كليال

 اكتئاب قلق ن نازحو  طلبة جامعيون العمر
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

18- 30 53 55 20 21 149 13 12 14 12 51 200 

31- 40 48 50 22 22 142 12 11 11 13 47 189 

41- 50 25 37 25 24 111 11 11 12 11 45 156 

عدد ال
 كليال

126 142 67 67 

402 

36 34 37 36 

143 545 268 134 70 73 

402 143 

  (BAI): المقياسأواًل: دراسة صدق 
باستخدام عدد من والصدق المحكي  ،صدق المحتوى من بينهاالصدق بطرائق عديدة  درس    

 والصدق البنيوي. ،والفرق المتقابلة ،بطريقتي الفروق الطرفيةو  ؟،المحكيةالمقاييس 
 ـ صدق المحتوى: 1

 من في صورته األولى  على مجموعة  من الُمحكمين بعرض المقياستم التحقق من صدق المحتوى 
 ،والطب النفسي ،من الختصاصيين النفسيين وعدد ،العربيةو  ،النكليزية تينالختصاصيين في اللغ

علقة بصحة والتربويين ممن تتوافر فيهم شروط إتقان اللغة اإلنجليزية، وبعد القيام بالتعديالت المت
على مجموعة من األساتذة المحكمين في ه تم عرض متها للبيئة المحليةءومال ،وسالمتها ،الترجمة

والوضوح  ،ةمن حيث الصياغ هبنودمة ءوذلك للتأكد من مال ،وعلم النفس ،قسم القياس والتقويم
 تصورته النهائية، وقد ذكر في المقياس  أصبح واقتراحاتهم ،للبيئة المحلية، وبعد األخذ بتعديالتهم
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مع ذكر أسماء األساتذة المحكمين  ،(6)الجدول رقم التعديالت سابقاا في الدراسة الستطالعية في 
 (.1في الملحق )

  :ثالث طرائق هيباستخدام BAI  جرى التحقق من الصدق المحكي لمقياس ـ الصدق المحكي:2
  مقياسالتحقق من صدق  BAI الصريح مقياس تايلور للقلق :وهي ،ةمحكي سيايمقباستخدام، 

  للسعادة دومقياس أكسفور  ،ومقياس بيك لالكتئاب ،بيك لليأس مقياسو  ،ومقياس سبيلبرجر للقلق
 التحقق من صدق مقياس BAI بطريقة الفرق المتقابلة. 
 التحقق من صدق مقياس BAI طريقة المجموعات الطرفيةب. 

 :باستخدام مقاييس محكيةBAI  مقياسالتحقق من صدق  -أوالً 
 تية:جرى التحقق من هذا النوع من الصدق باعتماد المحكات اآل

 :مقياس تايلور للقلق الصريح .1
 ،عينة الصدق على BAIومقياس بيك للقلق  ،الصريحمقياس تايلور للقلق  بتطبيق ةالباحث تقام

فرداا من المرضى ( 143)و األسوياءمن  ( 402) ( فرداا مقسمين إلى545) من مؤلفةالوالثبات 
 يبين( 15) والجدول وحساب معامل الرتباط بين درجات المقياسين لدى أفراد العينة ،النفسيين
 .والدرجة الكلية ،من حيث األبعاد المقياسين على ةالعين أفراد درجات بين الرتباط معامالت
مقياسي على درجات أفراد عينة الصدق والثبات )أسوياء ومرضى نفسين( ( معامالت االرتباط بين 15جدول )

 BAIتايلور للقلق الصريح  وبيك للقلق 

 (0.01)**( دال عند مستوى داللة )

الدرجة الكلية  
مقياس تايلور ل

 للقلق الصريح  

 BAI مقياس بيك للقلق 

 402= األسوياءعينة 

 
البعد 

 العصبي

البعد 

 الشخصي
 بعد الهلع

البعد 

 الالإرادي
 الدرجة الكلية

 0.671** 0.608** 0.610** 0.628** 0.648** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال  القرار

 143عينة المرضى النفسيين= 

 0.820** 0.679** 0.751** 0.778** 0.766** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار

 545العينة الكلية= 

 0.771** 0.690** 0.718** 0.741** 0.747** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار
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بين الدرجة الكلية لمقياس تايلور للقلق احصائياا وجود ارتباطات دالة  (15)تضح من الجدول ي     
وهذا  .(0.01)عند مستوى دللة  وأبعاده الفرعيةBAI  بيك للقلق الدرجة الكلية لمقياس الصريح وبين
الرتباطات الدالة التي  يمكن القول بأن  لذلك  عرض القلقأيهتمان بقياس المقياسين أن يشير إلى 
تايلور للقلق مقياس محك بدللة  BAI  تقدم دليالا يدعم صدق مقياس نالمقياسي هذين ظهرت بين
 الصريح.

 :ر للقلقجمقياس سبيلبر  .2
عينة الصدق  على BAIمقياس سبيلبرجر للقلق ومقياس بيك للقلق  بتطبيق ةالباحث تقام     

 األسوياءفرداا من ( 402) ( فرداا مقسمين إلى545) من مؤلفةال)نفس العينة السابقة( والثبات 
وحساب معامل الرتباط بين درجات المقياسين لدى أفراد  ،فرداا من المرضى النفسيين( 143)و

من حيث  المقياسين علىنة العي أفراد درجات بين الرتباط معامالت يبين( 16) والجدول العينة
  .األبعاد والدرجة الكلية

ومرضى نفسين( على مقياسي  ،والثبات )أسوياء ،( معامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة الصدق16جدول )
 BAIوبيك للقلق    رسبيلبرج

 (0.01)**( دال عند مستوى داللة )
ر سبيلبرجبين الدرجة الكلية لمقياس حصائياا إوجود ارتباطات دالة  (16)تضح من الجدول ي      
وهذا  ،(0.01)عند مستوى دللة  وأبعاده الفرعية، BAI  بيك للقلق الدرجة الكلية لمقياسو  ،للقلق

الرتباطات  ن  يمكن القول إلذلك  (القلق) موضوعنفس الالمقياسين يهتمان بقياس أن يشير إلى 
لمقياس محك بدللة  BAI تقدم دليالا يدعم صدق مقياس  نالمقياسي ينهذ الدالة التي ظهرت بين

الدرجة   
لمقياس الكلية 

 رسبيلبرج
    للقلق

 BAI مقياس بيك للقلق 

 402= األسوياءعينة 

 
البعد 

 العصبي

البعد 

 الشخصي
 بعد الهلع

البعد 

 الالإرادي
 الدرجة الكلية

 0.638** 0.607** 0.565** 0.604** 0.602** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال  القرار

 143المرضى النفسيين= عينة 

 0.687** 0.598** 0.615**  0.630** 0.652**  ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 دال  دال دال دال دال القرار

 545العينة الكلية= 

 0.746** 0.674** 0.683** 0.726** 0.717** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار



الفصل الخامس                                                           

 الدراسة الميدانية

 

 
72 

 

 كل من الدراسة األصلية و توصلت إليهالدراسة الحالية مع ما توجهات تتفق و  ر للقلقسبيلبرج
 .1997دراسة كاباكوف .ري وأخرون  ،2001توماس نورداغن  دراسة

 بيك لليأس:مقياس . 3
عينة الصدق والثبات  على BAIومقياس بيك للقلق  بيك لليأسمقياس  بتطبيق ةالباحث تقام       

( 143)و األسوياءفرداا من ( 402) إلى الموزعين( فرداا 545) من كونةمال( نفسها )العينة السابقة
 معامل الرتباط بين درجات المقياسين لدى أفراد العينة ثم حسب ،فرداا من المرضى النفسيين

 ،من حيث األبعاد المقياسين على العينة أفراد درجات بين الرتباط معامالت يبين( 17) والجدول
 .والدرجة الكلية

والثبات )أسوياء ومرضى نفسين( على مقياسي  ،درجات أفراد عينة الصدق( معامالت االرتباط بين 17جدول )
 BAIوبيك للقلق  ،بيك لليأس

 (0.05)*( دال عند مستوى داللة ) /(0.01)**( دال عند مستوى داللة )
 ،بيك لليأسبين الدرجة الكلية لمقياس حصائياا إوجود ارتباطات دالة  (17)تضح من الجدول ي      

إل أن ( 0.05)و (0.01)دللة  عند مستويي وأبعاده الفرعيةBAI  بيك للقلق الدرجة الكلية لمقياسو 
 و ،األسوياءلعينة  (0.230 -0.162) مداها بين تراوحإذ  ،هذه الرتباطات ضعيفة نوعاا ما

وتفسر الباحثة هذا . للعينة الكلية( 0.311 -0.212) لعينة المرضى النفسيين و (0.249-0.283)
لذلك األمر بأن مقياس بيك لليأس يتناول قياس موضوعات تختلف أعراضها عن أعرض القلق 

الضعيفة كانت نتيجة لختالف بعناصر المحتوى الذي يقيسه كال الرتباطات  يمكن القول بأن  
المقياسين إذ يقيس مقياس بيك لليأس التجاهات السلبية حول المستقبل على خالف مقياس بيك 

 
   

الدرجة الكلية 
بيك مقياس ل

 لليأس
  

  

 BAI مقياس بيك للقلق 

 402= األسوياءعينة 

 
البعد 

 العصبي

البعد 

 الشخصي
 بعد الهلع

البعد 

 الالإرادي
 الدرجة الكلية

 0.198** 0.117*  0.228** 0.230** 0.162** ارتباط بيرسون

 0.000 0.019 0.000 0.000 0.001 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال   القرار

 143عينة المرضى النفسيين= 

 0.283** 0.249** 0.256** 0.256** 0.269** ارتباط بيرسون

 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 القيمة االحتمالية

 دال  دال دال دال دال القرار

 545العينة الكلية= 

 0.290** 0.212** 0.304** 0.311** 0.261** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار
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للقلق الذي يقيس األعراض لمرتبطة بالقلق، وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة الدراسة األصلية 
ذلك إلى جملة التحديات، والصعوبات الجتماعية، والنفسية التي  للمقياس وقد يعود السبب في

 يعيشها المواطن السوري نتيجة األزمة الحالية.
 :بيك لالكتئابمقياس 
والثبات )نفس العينة  ،عينة الصدق على BAIومقياس بيك للقلق  ،لالكتئابمقياس بيك  طبق     

فرداا من ( 143)و ،األسوياءفرداا من ( 402) إلى الموزعيين( فرداا 545) من كونةمالسابقة( ال
( 18) والجدول ،معامل الرتباط بين درجات المقياسين لدى أفراد العينة وحسب ،المرضى النفسيين

 .والدرجة الكلية ،من حيث األبعاد المقياسين على ةالعين أفراد درجات بين الرتباط معامالت يبين
ومرضى نفسين( على مقياسي  ،والثبات )أسوياء ،درجات أفراد عينة الصدق( معامالت االرتباط بين 18جدول )

 BAIوبيك للقلق  لالكتئاببيك 

 (0.01)**( دال عند مستوى داللة )
بيك بين الدرجة الكلية لمقياس حصائياا إوجود ارتباطات دالة  (18)تضح من الجدول ي     

إل  (0.01)عند مستوي دللة  وأبعاده الفرعية، BAI  بيك للقلق الدرجة الكلية لمقياس وبين لالكتئاب
 لعينة األسوياء وبين (0.437 -0.342) مداها بين تراوحإذ  ،ليست مرتفعةهذه الرتباطات أن 

وتفسر الباحثة هذا . للعينة الكلية( 0.581 -0.487)المرضى النفسيين ولعينة ( 0.416-0.611)
ولسيما في ظل الظروف  ،برها الفردتوالكتئاب يمثالن خبرة غير سارة يخ ،إلى أن القلق األمر

الضعيفة كانت الرتباطات  ن  يمكن القول إ كما  .التي تلقي بظاللها على الفرد الحالية الصعبة
 ،ولكن هذه الرتباطات دالة ،بعض عناصر المحتوى الذي يقيسه كال المقياسيننتيجة لختالف 

الدرجة الكلية 
لمقياس بيك 
 لالكتئاب 

 BAI مقياس بيك للقلق 

 402= األسوياءعينة 

 الدرجة الكلية البعد الالإرادي بعد الهلع البعد الشخصي البعد العصبي 

 0.409** 0.347** 0.437** 0.342** 0.401** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة الحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار

 143عينة المرضى النفسيين= 

 0.573** 0.416** 0.471** 0.540** 0.611** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة الحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار

 545 العينة الكلية=

 0.581** 0.487** 0.573** 0.540** 0.577** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة الحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار
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تتفق نتيجة و  ،لألكتئاببيك مقياس محك بدللة BAI وتقدم دليالا إضافياا يدعم صدق مقياس 
ن ، وأخريبراين بوشيمدراسة  من الدراسة األصلية للمقياس وكلالدراسة الحالية مع ما توصلت إليه 

ودراسة ستاكي  2008 نودراسة إنس ماجن وأخري.2010 ديمبسي-زان _كدراسة و ، 2011
 .2008ن سانفورد وأخري

 :OHQ للسعادة د أكسفور مقياس  .1
 ،عينة الصدق على BAIومقياس بيك للقلق  ،أكسفورد للسعادةمقياس  بتطبيق ةالباحث تقام

 ، األسوياءمن ( 402) إلى موزعين( فرداا 545) من كونةمال (نفسها والثبات )العينة السابقة
 ،معامل الرتباط بين درجات المقياسين لدى أفراد العينة تبوحس ،من المرضى النفسيين (143)و

 ،من حيث األبعاد المقياسين على ةالعين أفراد درجات بين الرتباط معامالت يبين( 19) والجدول
 .والدرجة الكلية

ومرضى نفسين( على مقياسي  ،والثبات )أسوياء ،الصدق ( معامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة19جدول )
 BAIوبيك للقلق  أكسفورد للسعادة

 (0.01)**( دال عند مستوى داللة )
أكسفورد بين الدرجة الكلية لمقياس احصائياا دالة و  ،سالبةوجود ارتباطات  (19)تضح من الجدول ي

 ،(0.01)دللة  ىعند مستو  وأبعاده الفرعية،  BAI  بيك للقلق الدرجة الكلية لمقياس وبين، للسعادة

هي في  و ،يقيس الشعور بالسعادة أكسفورد للسعادةأن مقياس بوتفسر الباحثة هذا األمر إلى 

الدرجة الكلية 
مقياس ل

أكسفورد 
  للسعادة

 BAI مقياس بيك للقلق 

 402= األسوياءعينة 

 
البعد 

 العصبي

البعد 

 الشخصي
 بعد الهلع

البعد 

 الالإرادي
 الدرجة الكلية

 -0.330-** -0.282-** -0.310-** -0.331-** -0.302-** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة الحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار

 143عينة المرضى النفسيين= 

  -0.315-** -0.251-** -0.242-** -0.323-** -0.310-** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة الحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار

 545 العينة الكلية=

 -0.541-** -0.454-** -0.501-** -0.548-** -0.519-** ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة الحتمالية

 دال دال دال دال دال القرار
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والشعور بالرضا  ،والهدوء ،النفعالي تشير إلى اعتدال في  المزاج أي المشاعر اإليجابية جانبها
من خطر  انوضيق ينبع ،والسرور على عكس القلق الذي يمتاز بتوتر ،والبهجة ،عن الحياة
بالمهارات  انخفاضعنه الناجمة  من التغيرات الفيزيولوجيةعدد  هويصاحب ،غير واضحمجهول 

 مقياس بيك للقلق  همختلفة تماماا لما يقيس قياس موضوعاتمقياس السعادة  ويتناولجتماعية، ال

BAI  محتوى الجذري بين الختالف الكانت نتيجة ل السالبةالرتباطات هذه  ن  يمكن القول إلذلك
تقدم دليالا إضافياا يدعم  السالبة الرتباطات هذه  نإف نفسه الوقت فيو  ،الذي يقيسه كال المقياسين

 .BAI  التباعدي لمقياس صدق ال

 :الفرق المتقابلة بطريقة BAI مقياس صدق من التحقق .ب 
جرى التحقق من هذا النوع من  إذ الفرق المتقابلةبطريقة  BAIللقلق  بيكمقياس ُحسب صدق 

بعد تطبيق  النفسيينالمرضى وعينة  ،األسوياءعينة درجات الصدق عن طريق حساب الفروق بين 
والنحرافات المعيارية  الحسابية قيم المتوسطات( يوضح 20، والجدول ) المقياس على أفراد العينتين

 .BAI  لدرجات أفراد المجموعتين على مقياس (T)وقيم 
والمرضى  األسوياء)لدرجات أفراد المجموعتين (T) قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة( 20جدول )

 .BAI  مقياسعلى  النفسيين(
 مقياس

BAI  

قيمة  (143)ن= نالمرضى النفسيو (402)ن= األسوياء

اختبار 

(T) 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
المتوسط  القرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
البعد 

 العصبي
 دال 0.000 344.6 12.69 3.227 14.16 4.466 8.99

البعد 

 الشخصي
 دال 0.000 320.3 13.52 2.839 11.97 3.664 7.41

 دال 0.000 543 11.79 2.175 7.95 2.725 4.980 بعد الهلع

البعد 

 الالإرادي
 دال 0.000 340.3 10.02 1.941 7.769 2.654 5.340

الدرجة 

 الكلية
 دال 0.000 337.3 13.12 9.307 41.886 12.619 26.72

والمرضى  ،األسوياءوجود فروق ذات دللة إحصائية بين مجموعتي  (20)يالحظ من الجدول 
على ( 0.01دالة عند مستوى دللة )ظهرت فروق  إذ،  BAI النفسيين على الدرجة الكلية لمقياس

 لمقياس طريقة المجموعات المتعارضةبصدق يؤكد ال اوهذوأبعاده الفرعية،  ،الدرجة الكلية للمقياس
BAI. 
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 :الطرفية الفرقطريقة ب BAI التحقق من صدق مقياس . ج
والمرضى النفسيين  ،األسوياءجرت مقارنة الفئات المتطرفة لعينة لحساب هذا النوع من الصدق 

 (%25)أعلى من خالل تحديد وأبعاده الفرعية ،BAI مقياس  على (والثبات ،أفراد عينة الصدق)
 للدرجات %(25)ومقارنته بأدنى  ،من الدرجات المتحصلة في هذا المقياس، والذي يمثل الفئة العليا

لكل من  حصائية للفرق بين متوسطي الفئتينحسبت الدللة اإلفيه، والذي يمثل الفئة الدنيا، ثم 
 لنحو اآلتي:وكانت النتائج على ا ،وللعينة الكلية ،والمرضى النفسيين ،األسوياءاألفراد  عينتي

  BAI( نتائج صدق الفرق الطرفية لمقياس21جدول )                       

 402 = األسوياءعينة 

 العدد الفئة المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

(T) 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

البعد 

 العصبي

 2.170 14.52 101 الفئة العليا
 دال 0.000 200 40.60

 1.820 3.07 101 الفئة الدنيا 

البعد 

 الشخصي

 1.742 11.84 101 الفئة العليا
 دال 0.000 199.9 37.35

 1.772 2.60 101 الفئة الدنيا 

 بعد الهلع
 1.407 8.39 101 الفئة العليا

 دال 0.000 200 34.46
 1.446 1.47 101 الفئة الدنيا 

البعد 

 الالإرادي

 1.602 8.75 101 الفئة العليا
 دال 0.000 186.08 33.44

 1.210 2.06 101 الفئة الدنيا 

الدرجة 

 الكلية

 6.135 42.42 101 الفئة العليا
 دال 0.000 200 39.18

 5.580 10.08 101 الفئة الدنيا 

 143 ن =يعينة المرضى النفسي

 العدد الفئة المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

(T) 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

البعد 

 العصبي

 0.974 18.27 36 الفئة العليا
 دال 0.000 56.50 25.51

 1.662 10.08 36 الفئة الدنيا 

البعد 

 الشخصي

 0.996 15.41 36 الفئة العليا
 دال 0.000 24.51 70

 1.476 8.13 36 الفئة الدنيا 

 بعد الهلع
 0.960 10.86 36 الفئة العليا

 دال 0.000 26.41 70
 0.798 5.36 36 الفئة الدنيا 

البعد 

 الالإرادي

 0.956 10.33 36 الفئة العليا
 دال 0.000 59.33 26.06

 0.6603 5.40 36 الفئة الدنيا 

 دال 0.000 70 28.04 3.719 53.86 36 الفئة العلياالدرجة 



الفصل الخامس                                                           

 الدراسة الميدانية

 

 
77 

 

 الكلية
 3.496 30.86 36 الفئة الدنيا 

 545العينة الكلية =                                                               

 العدد الفئة المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

(T) 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

البعد 

 العصبي

 1.835 16.30 136 الفئة العليا
 دال 0.000 262.6 50.66

 2.171 3.94 136 الفئة الدنيا 

البعد 

 الشخصي

 1.649 13.56 136 الفئة العليا
 دال 0.000 258.4 45.17

 2.044 3.38 136 الفئة الدنيا 

 بعد الهلع
 1.310 9.47 136 الفئة العليا

 دال 0.000 255.7 40.40
 1.666 2.12 136 الفئة الدنيا 

البعد 

 الالإرادي

 1.304 9.46 136 الفئة العليا
 دال 0.000 270 42.96

 1.342 2.56 136 الفئة الدنيا 

الدرجة 

 الكلية

 5.210 47.96 136 الفئة العليا
 دال 0.000 256.9 49.15

 6.552 12.67 136  الفئة الدنيا

لدى أفرد عينة الصدق  BAIلمقياس بيك للقلق ( أن القيم الحتمالية 21يالحظ من الجدول )
وهي دالة عند  ،(0.000المرضى النفسيين كانت )عينة و  ،األسوياءعينة ولدى  ،والثبات كاملة
والعليا لكل  ،(. وهذا يشير إلى وجود فروق واضحة بين درجات الفئتين الدنيا0.01مستوى دللة )

المرضى النفسيين وهذا يؤكد الصدق عينة و  األسوياءولعينة  ،والثبات كاملة ،الصدقمن عينة 
  بدللة الفرق الطرفية للمقياس.

    :الصدق البنيوي .3
 ،من الصدق البنيوي من خالل استخدام طريقتين هما: فحص التساق الد اخلي وقد تم التحقق

.  والتحليل العامليُّ
 أـ طريقة االتساق الدَّاخلي:

دراسة الرتباطات بين درجة كل  من خالل BAI التحقق من صدق التساق الد اخلي لمقياسجرى  
، و درجة كل األربعةالمقياس أبعاد من  ُبعدالتابع له، وذلك لكل  البعدودرجة  ،ُبعدبند ضمن كل 

 ،خرىاألاألبعاد مع من أبعاد المقياس عد درجة كل بُ ، وبين لهوالدرجة الكلية  ،بند من بنود المقياس
 (545)المكونة من  والثبات ،الصدقعينة وذلك بعد تطبيق المقياس على  ،والدرجة الكلية للمقياس

( 22)اآلتية  ول اوالجد ،من المرضى النفسيينفرداا ( 143و) ،األسوياء( من 402موزعة إلى )الفرداا 
 وضح ذلك.ت
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  ينتمي إليه البند نفسهالكلية للبعد الذي درجة الب كل بند مع( ارتباطات 22) الجدول
    .كليهما و  ،والمرضى النفسيين ،األسوياءعلى عينة 

أبعاد 

 مقياس

BAI 

 545العينة الكلية = 143عينة المرضى النفسيين= 402= األسوياءعينة 
 م

معامل 

 االرتباط
 م الداللة

معامل 

 االرتباط
 م الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

البعد 

 العصبي

1 **0.740 0.000 1 **0.707 0.000 1 **0.777 0.000 

3 **0.823 0.000 3 **0.712 0.000 3 **0.835 0.000 
6 **0.788 0.000 6 **0.744 0.000 6 **0.817 0.000 
8 **0.785 0.000 8 **0.635 0.000 8 **0.806 0.000 
12 **0.745 0.000 12 **0.731 0.000 12 **0.778 0.000 
13 **0.757 0.000 13 **0.663 0.000 13 **0.783 0.000 
19 **0.630 0.000 19 **0.596 0.000 19 **0.675 0.000 

البعد 

 الشخصي

4 **0.714 0.000 4  **0.736 0.000 4  **0.764 0.000 
5 **0.788 0.000 5 **0.655 0.000 5 **0.798 0.000 
9 **0.754 0.000 9 **0.764 0.000 9 **0.808 0.000 
10 **0.748 0.000 10 **0.790 0.000 10 **0.802 0.000 
14 **0.731 0.000 14 **0.712 0.000 14 **0.778 0.000 
17 **0.718 0.000 17 **0.610 0.000 17 **0.743 0.000 

 بعد الهلع

7 **0.748 0.000 7 **0.702 0.000 7 **0.784 0.000 
11 **0.787 0.000 11 **0.771 0.000 11 **0.823 0.000 
15 **0.818 0.000 15 **0.787 0.000 15 **0.842 0.000 
16 **0.843 0.000 16 **0.818 0.000 16 **0.848 0.000 

البعد 

 يالالإراد

2 **0.726 0.000 2 **0.632 0.000 2 **0.745 0.000 
18 **0.666 0.000 18 **0.660 0.000 18 **0.757 0.000 
20 **0.680 0.000 20 **0.735 0.000 20 **0.821 0.000 
21 **0.677 0.000 21 **0.802 0.000 21 **0.822 0.000 

  (0.01)**( دال عند مستوى داللة )
رجة دوال ،من بنود المقياسدرجة كل بند أن  جميع معامالت الرتباط بين  (22)ُيالحظ من الجدول 

 (0.01)كانت ذات دللة  إحصائية  عند مستوى الدللة  الذي ينتمي إليه البند نفسه لبعدالكلية ل
 إذ، كذلككليهما  فيو  ،على حدا نيوالمرضى النفسي على حده، األسوياءوذلك في كلٍّ من عينة ،

في عينة  (0.818-0.596)و، األسوياءفي عينة  ( 0.843-0.666)تراوحت هذه المعامالت بين 
 BAI. وهذا يشير إلى أن بنود مقياس العينة الكلية( في 0.835-0.675)المرضى النفسيين و

 بدرجة عالية من التساق الد اخلي.تتصف 
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 ،األسوياءعلى عينة  مع الدرجة الكلية للمقياس BAIمقياس  درجة كل بند من بنود( ارتباطات 23) الجدول
 . والعينة الكليةوالمرضى النفسيين 
 

 545العينة الكلية = 143النفسيين=عينة المرضى  402= األسوياءعينة  
 الداللة معامل االرتباط م الداللة معامل االرتباط م الداللة معامل االرتباط م

1 **0.686 0.000 1 **0.651 0.000 1 **0.733 0.000 

2 **0.726 0.000 2 **0.644 0.000 2 **0.766 0.000 

3 **0.778 0.000 3 **0.627 0.000 3 **0.792 0.000 

4 **0.699 0.000 4 **0.665 0.000 4 **0.745 0.000 

5 **0.782 0.000 5 **0.577 0.000 5 **0.786 0.000 

6 **0.748 0.000 6 **0.699 0.000 6 **0.784 0.000 

7 **0.727 0.000 7 **0.694 0.000 7 **0.770 0.000 

8 **0.765 0.000 8 **0.572 0.000 8 **0.785 0.000 

9 **0.641 0.000 9 **0.674 0.000 9 **0.722 0.000 

10 **0.688 0.000 10 **0.699 0.000 10 **0.749 0.000 

11 **0.737 0.000 11 **0.700 0.000 11 **0.789 0.000 

12 **0.751 0.000 12 **0.738 0.000 12 **0.781 0.000 

13 **0.742 0.000 13 **0.680 0.000 13 **0.776 0.000 

14 **0.715 0.000 14 **0.706 0.000 14 **0.766 0.000 

15 **0.724 0.000 15 **0.701 0.000 15 **0.767 0.000 

16 **0.721 0.000 16 **0.691 0.000 16 **0.741 0.000 

17 **0.672 0.000 17 **0.672 0.000 17 **0.721 0.000 

18 **0.666 0.000 18 **0.627 0.000 18 **0.691 0.000 

19 **0.636 0.000 19 **0.585 0.000 19 **0.678 0.000 

20 **0.680 0.000 20 **0.579 0.000 20 **0.679 0.000 

21 **0.677 0.000 21 **0.552 0.000 21 **0.693 0.000 

 (0.01)**( دال عند مستوى داللة )
والدرجة  ،بنود المقياس أن  جميع معامالت الرتباط بين درجة كل بند من (23)ُيالحظ من الجدول 

وذلك في كلٍّ من  (0.01)ذات دللة  إحصائية  عند مستوى الدللة و  ،عاليةالكلية للمقياس كانت 
تراوحت هذه  إذ، ليهما كذلكتوفي ك والمرضى النفسيين على حده، على حدهعينة األسوياء 
المرضى في عينة  (0.738-0.552)، و األسوياءفي عينة ( 0.782-0.636)المعامالت بين 

تتصف  BAIإلى أن بنود مقياس كذلك في العينة الكلية. وهذا يشير  (0.789-0.678)و ،النفسيين
 درجة عالية من التساق الد اخلي.ب
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الدرجة الكلية للمقياس على و  ،األبعاد األخرىمع  BAIمقياس  كل ُبعد من أبعاددرجة ( ارتباطات 24) الجدول
 والعينة الكلية.  ،والمرضى النفسيين ،األسوياءعينة 

 402= األسوياءعينة 

 البعد الالإرادي بعد الهلع البعد الشخصي البعد العصبي BAIمقياس 

    1 البعد العصبي

   1 0.878** البعد الشخصي

  1 0.825** 0.856** بعد الهلع

 1 0.729** 0.776** 0.830** البعد الالإرادي

 0.887** 0.912** 0.943** 0.968** الدرجة الكلية

 143عينة المرضى النفسيين=

 البعد الالإرادي بعد الهلع البعد الشخصي البعد العصبي BAIمقياس  

    1 البعد العصبي

   1 0.872** البعد الشخصي

  1 0.788** 0.795** بعد الهلع

 1 0.934** 0.684** 0.788** البعد الالإرادي

 0.838** 0.901** 0.934** 0.950** الدرجة الكلية

 545العينة الكلية =

 البعد الالإرادي بعد الهلع البعد الشخصي البعد العصبي BAIمقياس 

    1 البعد العصبي

    1 0.906** البعد الشخصي

  1 0.858** 0.878** بعد الهلع

 1 0.775** 0.803** 0.845** البعد الالإرادي

 0.898** 0.929** 0.956 ** 0.973** الدرجة الكلية

  (0.01)**( دال عند مستوى داللة )
 BAI( أن جميع معامالت الرتباطات بين درجة كل ُبعد من أبعاد مقياس 24) يالحظ من الجدول

والعينة الكلية  ،والمرضى النفسيين ،مع األبعاد األخرى والدرجة الكلية للمقياس على عينة األسوياء
  وهذا يؤكد الصدق البنيوي لمقياس .(0.01)وذات دللة  إحصائية  عند مستوى الدللة  ،جيدةكانت 
BAI. 

 ـ التحليل العاملي:ب 
 توالمقاييس، وقد قام ،ق التحقق من الصدق البنيوي لالختباراتائطر  من أهم   التحليل العامليُّ  يعد

عينة جميع الالستكشافي على  العاملي  طبيق التحليل تبBAI  مقياسل بدراسة الصدق العاملي   ةالباحث
من المرضى  (143)و ،األسوياءمن  (402)فرداا منهم ( 545)البالغ عدد أفرادها  السيكومترية
 Principalالتحليل العاملي الستكشافي باستخدام طريقة المكونات األساسية و طبق ، النفسيين

component عندما يكون جذره الكامن واحداا  إحصائياا  العامل يعد دالا  ، مع اإلشارة إلى أن  لهوتلنج
 وما فوق.  (%30)صحيحاا، ومعيار التشبع الدال يساوي 
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ت النتائج ظهر أ السيكومتريةينة عاللى ع BAIلبنود مقياس  الستكشافيوبإجراء التحليل العاملي 
يبين ( 1والشكل ) ، (25)، والجدول BAIجميع بنود مقياس  ماتشبعت بهثنين ا ينعامل وجود

  .قبل عملية التدوير ينالعامل هذينعلى  األولية والجذور الكامنة ،تشبعات البنود
 قبل عملية التدوير األول والثاني ينعلى العامل BAI( تشبعات بنود مقياس 25الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العامل الثاني العامل األول بنود المقياس

 - 0.732 1البند 

 -0.329- 0.767 2البند 

 -0.352- 0.792 3البند 

 -0.373- 0.746 4البند 

 -0.346- 0.786 5البند 

 -0.325- 0.785 6البند 

 -0.321- 0.771 7البند 

 - 0.785 8البند 

 - 0.719 9البند 

 - 0.749 10البند 

 - 0.782 11البند 

 - 0.783 12البند 

 - 0.780 13البند 

 0.310 0.770 14البند 

 0.322 0.770 15البند 

 0.308 0.741 16البند 

 0.325 0.721 17البند 

 0.317 0.689 18البند 

 - 0.675 19البند 

 - 0.675 20البند 

 - 0.688 21البند 
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 لدى العينة السيكومترية  والثاني ،للعامل األولاألولية  ةر الكامنو جذلل الرسم البياني( 1الشكل )

إذ تشبعت على العامل  ،ثنينا عاملينقد تشبعت على BAI  بنود مقياس أن   (25)يتبين من الجدول 
أما العامل الثاني فقد تشبعت عليه  البنود  (فأكثر 0.30)تشبعاا دالا  األول جميع بنود المقياس

 ،سالبةتشبعات  هناكيالحظ أن  كما دالة، جميعها، و (18-17-16-15-14-7-6-5-4-3-2)التالية 
المقياس، إذ  لمحاور، لذا قامت الباحثة بعملية تدوير لهاتفسير منطقي أي ول يوجد  ،واضحةغير و 

طقي ويزيد من التشبعات الصفرية عندما ل يوجد تفسير من ،بعات السالبةأن التدوير يقلل من التش
على  BAIمقياس  يبين تشبعات بنود والجدول اآلتي  .)468 ص،2011)حسن، ات السالبة للتشبع
 عملية التدوير بعد ينالعامل هذين
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 عملية التدوير بعداألول والثاني  ينعلى العامل BAI( تشبعات بنود مقياس 26الجدول )

 
 
 
  
 
     
 
   
 
 
 
 

جميع  ماتشبعت عليه ثنيناأسفر عن وجود عاملين تدوير البعد عملية العاملي  يلحلتال أن   يالحظ
-18-17-16-15-14-13-12-11فالعامل األول تشبعت عليه البنود التية:) (BAIبنود مقياس )

إذ  (20-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) :أما العامل الثاني فقد تشبعت عليه البنود اآلتية (19-21
مية مرتفعة من وهي ك ،من التباين الكلي لعبارات المقياس (64.286) مجتمعتينالعاملين فسر ي

 هي على الترتيب الكامنة للعاملينطة هذين العاملين، كما يالحظ أن الجذور اسالتباين المفسر بو 

، )31.786) ،( 32.501) على التوالي الثانيو  ،األول نالعامال انويفسر هذ ،)6.675(،)6.825)
أولكين  -مير -باستخدام اختبار كايسر نتائج كفاية العينةوقد بلغت  من التباين الكلي للعبارات.

Kaiser-Meyer-Olkin (0.947). وقريبة من الواحد الصحيح. ،وهي قيمة مرتفعة  
عاملين أسفر عن وجود  (BAI) لبنود مقياسالستكشافي  التحليل العاملي   نستنتج مما سبق أن  

 التحليل العاملييتوافق مع دراسة وهذا  .للقلق الشخصي عاملالللقلق،  الإلرادي  العاملهما :  أثنين
 :لثالعامل األول يتألف من األعراض م ثنينلية التي أشارت إلى وجود عاملين اصفي النسخة األ
العامل  يتألف  في حين للقلق، الإلراديالغالب بالجانب في  ينوالتعرق والمتمثل ،الشعور بالحرارة

 العامل الثاني العامل األول بنود المقياس

 0.713 0.326 1البند 

 0.773 0.316 2البند 

 0.806 0.317 3البند 

 0.789 - 4البند 

 0.799 0.317 5البند 

 0.782 0.331 6البند 

 0.770 0.324 7البند 

 0.750 0.364 8البند 

 0.595 0.423 9البند 

 0.604 0.456 10البند 

 0.428 0.675 11البند 

 0.373 0.733 12البند 

 0.349 0.752 13البند 

 0.320 0.766 14البند 

 0.311 0.774 15البند 

 0.301 0.744 16البند 

 - 0.742 17البند 

 - 0.713 18البند 

 - 0.686 19البند 

 0.661 0.593 20البند 

 0.428  0.659 21البند 
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والمتمثلة  ،الخوف من فقدان السيطرة الرعب، ،األسوأالثاني من أعراض مثل الخوف من حدوث 
كما  .في الدراسة الحالية (BAI) مقياسل يؤكد الصدق العاملي   وهذا الشخصي للقلق. بالجانب
 اختلفت مع دراسةإذ ، لمقياسدراسة التحليل العاملي لهذه النتيجة مع عدة دراسات تناولت  تاختلف

أن البنود  فيها أظهرت نتائج التحليل الستكشافي، والتي  (2011) فريدوس وأخرونو  موكتار،
من  48.9%والتي فسرت  ،الالإرادي(و  ،الشخصيو  العصبيالعامل عوامل هي )ة تشبعت بثالث
أظهرت نتائج التحليل التي  (.2006) يفر ل وفسانأمع دراسة  تكما اختلف .التباين الكلي
و فسرت  الهلع(  ،الإلرادي، الشخصي، العصبين البنود تشبعت بأربعة عوامل )أفيها  الستكشافي

 عوامل. ةوجود نموذج من أربعأكدت كذلك نتائج التحليل التوكيدي  أنو  .من التباين الكلي 64%
تشبع فيها أظهرت نتائج التحليل العاملي لتي ا (2008). نيإنس ماجن وأخر مع دراسة  تتكما اختلف

باستثناء مفردة توهج الوجه التي استبعدت بسبب تشبعها   )على عامل واحد( كل البنود بالمقياس
 المتدني مع المقياس. 

  ق التالية:ائبالطر  (BAI) حسب ثبات مقياسدراسة الثبات: 
  :ثبات بمعادلة ألفا كرونباخال .1
على  األسوياءلدرجات كل من عينتي  باستخدام معادلة ألفا كرونباخ (BAI) مقياسثبات ب حس
 ،األسوياءمن  التي تشمل كالا درجات العينة الكلية لوكذلك  على حده، والمرضى النفسيين حدا

لعينة  ثبات بمعادلة ألفا كرونباخالح نتائج معامالت يوض   (27)والجدول  .والمرضى النفسيين
 .(BAI)على مقياس  الدراسة

  (BAI) مقياسعلى  والثبات ،الصدقأفراد عينة لدرجات  بمعادلة ألفا كرونباخثبات نتائج ال( 27الجدول )   
مقياس  
(BAI) 

 معامل ألفا كرونباخ
 545 العينة الكلية= 143 ن=المرضى النفسيو  402=األسوياء المقياسعدد بنود 

البعد 

 العصبي
7 0.873 0.811 0.894 

البعد 

 الشخصي
6 0.837 0.804 0.873 

 0.841 0.766 0.809 4 بعد الهلع

البعد 

 الالإرادي
4 0.796 0.622 0.810 

الدرجة 

 الكلية
21 0.951 0.932 0.960 
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لبنود مقياس معامالت التساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ المحسوبة  أن  ( 27يتضح من الجدول )
(BAI)  مما  وعلى العينة الكلية كذلك، ،والمرضى النفسيين ،األسوياءمرتفعة على عينتي كانت

تتفق نتيجة و  . هذه الطريقةاستخدام ب ،(BAI) لبنود المقياس جيدداخلي اتساق  وجود يدل على
دراسة إنس و  ،(2011ن )موكتار فريدوس وأخريدراسة  مع ما توصلت إليه كل من الدراسة الحالية

 غندراسة توماس نورداو (، 2008دراسة ستاكي سانفورد أخرون ) و( ،2008ماجن وأخرون )
من حيث  ، (1997دراسة كاباكوف وسيجال )و (،  1997دراسة ادون بورز وأخرون )و (،  2001)

   .بدرجة اتساق داخلي مرتفعة المقياس  تمتع 
  الثبات بطريقة التجزئة النصفية:. 2

باستخدام معامل ارتباط ، (BAI) قامت الباحثة باستخراج معامل ثبات التجزئة النصفية لمقياس
ودرجات البنود الزوجية ألفراد عينة الدراسة السيكومترية  ،سبيرمان براون بين درجات البنود الفردية

 والجدول اآلتي يبين نتائج معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية.. (BAI) لمقياس
  (BAI)لمقياس  بطريقة التجزئة النصفيةثبات النتائج ( 28الجدول )   

مقياس 
(BAI) 

 (BAI)معامالت ارتباط سبيرمان براون بين البنود الفردية والبنود الزوجية لمقياس 
 545 العينة الكلية= 143 ن=المرضى النفسيو  402=األسوياء عدد بنود المقياس

البعد 

 العصبي
7 0.915 0.844 0.926 

البعد 

 الشخصي
6 0.896 0.846 0.915 

 0.816 0.733 0.781 4 بعد الهلع

البعد 

 الالإرادي
4 0.707 0.556 0.724 

الدرجة 

 الكلية
21 0.974 0.944 0.972 

باستخدام   (BAI) التجزئة النصفية لمقياس( أن نتائج معامالت ثبات 28يالحظ من الجدول )
ودرجات البنود الزوجية كانت مرتفعة لدى  ،معامل ارتباط سبيرمان براون بين درجات البنود الفردية

 ، (BAI)لدراسة السيكومترية لمقياس لوالعينة الكلية  ،والمرضى النفسيين ،األسوياءفراد كل من األ
وتشير الباحثة  ،بهذه الطريقة من الثبات مرتفعةالمقياس بدرجة  اتصافدل على تمعامالت ال هذهو 

  حساب هذا النوع من الثبات في الدراسة األمريكية لمقياس بيك للقلق . يتم إجراءإلى أنه لم 
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 : الثبات باإلعادة. 3 
, (BAI)السيكومترية لمقياس  عينةأفراد العلى  عادةالباحث بحساب معامل الثبات بطريقة اإل تقام
 تجمن التطبيق األول, واستخر  أسبوعيينللمرة الثانية بعد مضي عليهم ُأعيد تطبيق المقياس  إذ

، األول ينعن طريق حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين التطبيق للمقياسمعامالت ثبات اإلعادة 
  .ياسيوضح معامالت الثبات بطريقة اإلعادة الخاصة بالمق (29)والثاني، والجدول 

  (BAI)لمقياس  باإلعادةثبات النتائج ( 29الجدول )

 مقياس   
 (BAI)نتائج معامالت ارتباط التطبيق األول والثاني لمقياس 

 545 العينة الكلية= 143 ن=المرضى النفسيو  402=األسوياء 50= بنود المقياس
البعد 

 العصبي

 

 0.830** 0.702** 0.816** معامالت االرتباط

 0.000 0.000 0.000 االحتماليةالقيمة 

البعد 

 الشخصي

 0.850 ** 0.779** 0.828** معامالت االرتباط

 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 بعد الهلع

 

 0.793** 0.735** 0.750** معامالت االرتباط

 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

البعد 

 الالإرادي

 0.838** 0.780** 0.810** معامالت االرتباط

 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

الدرجة 

 الكلية

 

 0.940** 0.908** 0.924** معامالت االرتباط

 0.000  0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 (0.01)**( دال عند مستوى داللة )    

معامالت الثبات المحسوبة بطريقة اإلعادة دالة إحصائياا جميع  أن  ( 29) يتبين من قراءة الجدول
على اتصاف المقياس بدرجة عالية  تدل ،ثبات مرتفعة وهي معامالت، (0.01)دللة العند مستوى 
تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما و .  استخدامهفي و  (BAI)عطي الثقة بمقياس تو  ،من الثبات

( ، دراسة موكتار فريدوس 2013) ينكاراتيب وأخر حسن توركن دراسة  توصلت إليه كل من
(،  2001دراسة توماس نورداغن )و  (،2008دراسة جورن ليكك وأخر )و  ( ،2011وأخرون )

دراسة كاباكوف و (،  1997دراسة ادون بورز وأخرون )و (، 2008دراسة ستاكي سانفورد أخرون )و 
 .باإلعادة جيدبمعامل ثبات ( من حيث أن المقياس يتمتع 1997وسيجال )
فر مؤشــرات اعلــى تــو  تدل ـ (BAI) لمقيــاسالدراســة الســيكومترية  إجـراءات ُيمكــن القــول: إن  ممـا ســبق 

تجعـل اسـتخدامه فـي البيئـة تجعل المقياس يتصف بمؤشرات سيكومترية مرتفعـة وثبات كافية ،صدق 
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 ،األول يناإلجابـــة عـــن الســـؤالالمعـــايير الخاصـــة بـــه، ممـــا يحقـــق اســـتخراج الســـورية أمـــراا ممكنـــاا بعـــد 
   .(BAI) مقياس وثبات ،بالتحقق من صدق ينالمرتبط الدراسةمن أسئلة والثاني 

جراءات التقنين ،الدراسة األساسية لثًا:ثا    :وا 
، والتحقـق مـن الخصـائص السـيكومترية بعد إجراء التعـديالت التـي انتهـت إليهـا الدراسـة السـتطالعية

ق ووزارة شــمحافظــة دمومــن  ،جامعــة دمشــقعلــى إذن  رســميٍّ مــن  ةالباحثــوحصــول ،  BAIلمقيــاس
ومــن النــازحين  ،مــن طلبــة الجامعــة األســوياءبتطبيــق المقيــاس علــى عينــة مــن  الهــ للســماح الصــحة

المرضـى النفسـيين ممـن يعــانون ، وعلـى عينـة  مــن تواجـدين فـي مراكـز اليـواء فــي محافظـة دمشـقمال
ـــق ـــاب القل ـــة دمشـــق، والكتئ ـــة فـــي مدين راء الدراســـة الميدانيـــة إلجـــ المتواجـــدين فـــي المشـــافي الحكومي

-18)تهدف إلى تطبيق المقياس على عينة ممثلة للمجتمع األصلي للفئة العمرية من التي األساسية 

ــدليلالبحــث واإلجابــة عــن أســئلة  ،ســنة (50 عــداد صــورة ســورية للمقيــاس تتضــمن ال وتعليمــات  ،، وا 
 والتصحيح إضافة إلى استخراج المعايير األولية. ،التطبيق

 :الدراسةاإلحصائي األصلي لعينات مجتمع الـ 1
طلبـة وهـم  األسـوياءمن فئتين، الفئة األولـى تضـم األفـراد  للبحثيتألف المجتمع اإلحصائي األصلي 

عمـارهم أ تراوحدينة دمشق ممن تفي مالمتواجدين في مراكز اليواء النازحين األفراد و  جامعة دمشق
الـــذين يعـــانون اضـــطراب القلـــق المرضـــى النفســـين تتضـــمن ف . أمـــا الفئـــة الثانيـــةعامـــاا  (50-18) بـــين

( 50-18) بــينعمــارهم أ راوحــتممــن ت مدينــة دمشــقب المشــافي الحكوميــةالمتواجــدين فــي والكتئــاب 

وهو العام الذي طبقت فيـه   .(2014-2013) وقد بلغ عدد أفراد هذا المجتمع في العام الدراسي. عاماا 
 ،الطلبـــةمــن ( 134609إلـــى ) مــوزعينوالمرضــى النفســـين  ،األســـوياءفـــرداا مــن  )137332)البحــث 
والكتئـاب  ،ن الذين يعانون اضطراب القلـقي( فرداا من المرضى النفسي2723)و ،األسوياء والنازحين

العـدد  نـانيبي (31)(30) نوالجـدول .ووزارة الصـحة ،ومحافظة دمشق ،جامعة دمشقوفقاا إلحصاءات 
 .والفئة ،والعمر ،من حيث الجنس ألفرادهوخصائص المجتمع األصلي  ،الكلي
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 .والفئة ،والعمر ،الجنسو  ،حسب العدد األسوياءباألفراد المجتمع األصلي الخاص ( توزع 30الجدول )
  (الطلبة والنازحين) األسوياءمن مجتمع الدراسة 

الفئة  
 يةالعمر 

 في مراكز اليواء ونالنازحي الطلبة الجامعيون
 المجموع

 ناثاإل الذكور ناثاإل الذكور
 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

18- 30 30145 52 42245 57 350 31 361 31 73101 

31- 40 22110 38 24452 33 411 36 424 36  47397 

41- 50 5952 10 7385 10 385 33 389 33 14111 

 51 1174 49 1146 56 74082 44 58207 المجموع
134609   

132289 2320 

% 98% 2% 100% 

 .والفئة ،والعمر ،الجنسو  ،المجتمع األصلي الخاص بالمرضى النفسيين حسب العدد( توزع 31الجدول )
 يعانون اضطراب القلق والكتئاب(  الذينمجتمع الدراسة المرضى النفسيين )

الفئة  
 يةالعمر 

 المجموع الفراد الذين يعانون الكتئاب الفراد الذين يعانون القلق
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
18- 30 206 34 194 33 271 34 249 33 920 

31- 40 201 33 198 34 269 34 246 33 914 

41- 50 196 33 189 33 252 32 252 34 889 

 المجموع
603 51 581 49 792 51 747 49 

 2723 
1184 1539 

% 43% 57% 100% 

 

 :BAI عينة تقنين مقياسـ 2

وتهدف هذه األساليب إلى اختيار عينة ممثلة لمجتمع  ،لختيار العينةتستخدم هناك عدة أساليب 
وخواص المجتمع األصلي  ،الدراسة األصلي تمثيالا صادقاا، بحيث تتسم العينة المختارة بسمات

 .(56، ص1999 )عريفج،
اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي قدر اإلمكان من أهم خطوات التقنين، حتى يمكن تعميم  يعدو 

 العينة على أفراد المجتمع األصلي  النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل
العينة على المجتمع ل بد أن تكون حصل عليها من تتائج التي تعميم الن ةستطيع الباحثتوحتى 

  (.19ص ،2003 عالم، )أبو العينة المختارة عشوائية
من أن العديد من  والنازحيين السوريين انطالقاا  ،وقد تم اختيار هذه العينة من الطلبة الجامعيين

وما تتضمنه من ، وبما أن الظروف الحالية في البيئة السورية  ،الدراسات قد تناولت فئة الطلبة
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نتج عنها نزوح العديد من السوريين لذلك سعت الباحثة لتكون هذه الفئة متضمننة   ، وقسوةمعاناة
في البحث الحالي إضافة إلى فئة المرضى النفسيين ألن هذا المقياس يمتاز بقدرة تشخصيية للتمييز 

 . تمييزه عن باقي اإلضطراباتاضطراب القلق و 
مكانية تع ،تمثيل العينة للمجتمع األصلي وتجنباا للتحيز ولضمان ميم النتائج على المجتمع وا 

في سحب  والطريقة المقصودة ،الطبقيةبالعتماد على الطريقة العشوائية  ةالباحث تقاماألصلي 
 ،األسوياءفرداا من  (1828)المسحوبة  وقد بلغ العدد اإلجمالي ألفراد عينة التقنينعينة التقنين،  

وطالبة  ،ا ( طالبا1323إلى) بدورهم الذين ينقسمون األسوياءمن  (1555)منهم ، والمرضى النفسيين
مراكز اليواء في النازحين المتواجدين في من  ونازحة، ( نازحاا 232، و)جامعة دمشقطلبة من 

 والذكور ،من اإلناث أما المرضى النفسيون، بالطريقة العشوائية الطبقية ، وقد سحبوامدينة دمشق
كذلك  وزعين، ممن المشافي الحكومية في مدينة دمشق اختيروا بشكل مقصود( 273) عددهمالبالغ 
  .مصاباا بالكتئابفرداا ( 155و) ،( فرداا مصاباا بالقلق118) إلى

والعدد  ،الفئةو  ،والعمر ،من حيث الجنس المسحوبة بين خصائص العينةتاآلتية  واألشكال ،ولاوالجد
 .والمرضى النفسيين ،األسوياءلألفراد 

 .والفئة ،والعمر ،الجنسو  نحسب العدد نازحين()طلبة،  األسوياءاألفراد  ( توزع عينة تقنين32الجدول )
 )الطلبة والنازحين(  األسوياءعينة التقنين من 

الفئة   
 يةالعمر 

مجموع   ن في مراكز اليواءو النازحي نو الطلبة الجامعي
 الذكور

مجموع 
 المجموع الناث

 الكلي
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع
18- 30 301 52 422 57 35 31 36 31 336 48 458 53 794 

31- 40 221 38 245 33 41 36 42 36 262 38 287 34 549 

41- 50 60 10 74 10 39 33 39 33 99 14 113  13 212 

 51 117 49 115 56 741 44 582 المجموع
697 858 1555 

1323 232 

% 98% 2% 45% 55% 100% 

 )ع(= العدد/ )%(= النسبة المئوية
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 والفئة الجنس والعمرالعدد و حسب  المرضى النفسيين( توزع عينة تقنين 33الجدول )
 اضطراب القلق والكتئاب( المرضى النفسيين )الذين يعانون عينة التقنين من

الفئة   
 يةالعمر 

مجموع   الفراد الذين يعانون الكتئاب القلق الفراد الذين يعانون 
 الذكور

مجموع 
 المجموع الناث

 الكلي
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع
18- 30 21 35 19 33 27 34 25 33 48 35 44 33 92 

31- 40 20 33 20 34 27  34 25 33 47 34 45 34 92 

41- 50 19 32 19 33 25 32 26 34 44 31 45 34 89 

 49 76 51 79 49 58 51 60 المجموع
139 134 273 

118 155 

% 43% 57% 51% 49% 100% 

 )ع(= العدد/ )%(= النسبة المئوية.

 
 نفسيين(الفئة)أسوياء/ مرضى حسب الكلية ( توزع أفراد عينة تقنين 2الشكل)                   

 

 حسب الجنس  األسوياءتوزع أفراد عينة تقنين  (3الشكل)                          

85% 

15% 

 توزع عينة التقنين الكلية

 األسوياء

 المرضى النفسيون

 الذكور
 االناث 45%

55% 

 متغير الجنس لألفراد األسوياء
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 فئة العمرحسب   األسوياءاألفراد ( توزع عينة تقنين 4)الشكل                       

 
 الجنسحسب المرضى النفسيين ( توزع عينة تقنين 5)الشكل 

 
 العمرحسب  المرضى النفسيين( توزع عينة تقنين 6الشكل )

51% 

35% 

14% 

 متغير العمرلألفراد األسوياء 

 30-18األفراد ذوو االعمار من 

 40-31األفراد ذوو االعمار من

 50-41األفراد ذوو األعمار من 

34% 

34% 

33% 

 متغير العمر للمرضى النفسيين

 30-18األفراد ذوو االعمار من 

 40-31األفراد ذوواالعمار من

 50-41األفراد ذوو األعمار من 

51% 49% 

 متغير الجنس للمرضى النفسيين

 الذكور

 اإلناث
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 طريقة سحب عينة التقنين:ـ 3

نظراا  المجتمع األصلي، والمرضى النفسين بنسب مختلفة من ،األسوياءاألفراد  عينة سحبت
طلبة  %( من1)بنسبة عشوائية طبقية عينة  ت، إذ سحبلختالف عدد المجتمع األصلي لكل فئة

العينة  تكونبحيث  ،لمرضى النفسيين%( بالنسبة ل10)كذلك و  ،( بالنسبة للنازحين%10)الجامعة و
" أن يكون ( Borg & Et al)بناء على ما ذكره  بورج وآخرون و  ممثلة ألفراد المجتمع األصلي،

من أفراد مجتمع صغير إلى حد بضع مئات،  %(20)الوصفية  أقل عدد ألفراد العينة في الدراسات
لمجتمع  %(1)لمجتمع عشرات اآللف" و%( 5مع يتضمن بضعة آلف، و)( لمجت%10)و

إلى أسلوب ومن مبررات لجوء الباحثة  (168، ص1999األلوف )عودة وملكاوي، يتضمن مئات 
هو أن عدد أفراد والنازحين الجامعيين من الطلبة  األسوياءفي سحب عينة العينة العشوائية الطبقية 

 -= ذكور الجنس /نازحين -طلبة= الفئةغير متجانس بالنسبة للمتغيرات المدروسة ) الدراسةمجتمع 
 ( وهذا ما أشار إليه الصيرفيعاماا  50-41ومن  ،40-31، ومن 30-18 فئة العمر من إناث/

إلى أسلوب العينة العشوائية الطبقية  نلجأ، سمن أننا عندما نواجه مجتمعاا غير متجان (،2002)
(، تعني أن يكون لكل أفراد 1991. والعشوائية كما يشير حمصي )(195، 2002 الصيرفي،)

بين أفراد العينة، وأن ل يؤثر اختيار أي  متساوية في أن يجري اختيارهم ليكونوا الجماعة حظوظاا 
م فرد بأي صورة من الصور في اختيار أي فرد آخر. أما الطبقية فتعني أن يتم بموجبها تقسي

، ومن 30-18 / فئة العمر مننازحين ،طالب جامعةإناث/  ــ)ذكور،المجتمع إلى طبقات أو فئات 

 ( وأن يكون عدد األفراد الذين يمثلون كل طبقة في العينة المسحوبةعاماا  50-41ومن  31-40
ونتيجة لذلك بلغت . (117-116، 1991 حمصي،)مطابقاا لنسبة هذه الطبقة في المجتمع األصلي

، أما عينة التقنين الخاصة ونازحة ونازحاا وطالبة ( طالباا 1555) األسوياءالتقنين الخاصة بعينة 
نسبة تمثيل الفئات فيها  بالمرضى النفسيين فقد اختيرت بشكل مقصود مراعية

ونتيجة لذلك بلغت  نسبة تمثيل هذه الفئات في المجتمع األصليب/الذكور/ الناث( ن)القلقين/المكتئبي
مريضاا ومريضة نفسياا ممن يعانون القلق  (273التقنين الخاصة بالمرضى النفسيين )عينة 

  .والمرضى النفسيين األسوياءفرداا من ( 1828)والكتئاب كما بلغ العدد الكلي لعينة التقنيين 
 التقنين وفق الخطوات اآلتية:عينة  تسحبوقد 
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 يلي: من خالل اتباع ما وسحبت عينة طلبة الجامعة: .أ 
 مديرية  أرشيفحصائيات بحسب إجامعة دمشق التي بلغ عددها ومعاهد  ،حصر عدد كليات

 .اا ( كلية ومعهد23بــ)  )2014-2013) والتخطيط في جامعة دمشق ،اإلحصاء
  م هتنسب حددتو  ،والعمر ،من حيث الجنسوالمعاهد جميع الكليات حصر أعداد الطلبة في

والتخطيط في جامعة  ،مديرية اإلحصاء أرشيفتم الحصول على هذه البيانات من إذ  ،المئوية
 (30الجدول ) انظر .)2014-2013)للعام الدراسي  دمشق

 بعد ذلك تم  ،, أرقاماا بسيطة(23)أعطيت أسماء الكليات والمعاهد في جامعة دمشق, وعددها
 ،كليات سبعالكليات المسحوبة )، وبلغ عدد والمعاهد ،عينة عشوائية من هذه الكلياتسحب 
 لصيدلة، والهندسة المعلوماتية، والعلوم، التربية، الحقوق،وا الطب البشري،كلية هي ) اا ومعهد

 المعهد العالي للتنمية اإلدارية(.

 ( من الطلبة مراعيةا أن يكون %1بعد ذلك قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية طبقية بنسبة )
مطابقاا لنسبة هذه الفئة في المجتمع  يمثلون كل فئة في العينة المسحوبةعدد األفراد الذين نسبة 

 .(32انظر الجدول ) .األصلي
 هذه العينة من خالل اتباع ما يلي: تسحب   عينة النازحين: .ب 
  مدينة محافظة عددها حسب احصائيات  البالغحصر عدد مراكز اليواء في مدينة دمشق

 مركزاا.( 22بــ)  )2014-2013)دمشق 
  حيث الجنس، من  في كل مركزعاماا ( 50-18األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين )حصر أعداد

 .(30، انظر الجدول )المئوية منسبته وحددت والعمر
 مركزاا, أرقاماا بسيطة، بعد ذلك تم سحب عينة عشوائية من  (22)أعطيت أسماء المراكز, وعددها

غالية / المناضلالملك الظاهر/مركز هي ) مراكز( 7المسحوبة ) المراكزبلغ عدد ، و المراكزهذه 
 (.الفيحاءفرحات/مدحت تقي الدين/مأمون منصور/لبانة المحدثة/

 ( من المجتمع األصلي مراعيةا أن %10قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية طبقية بنسبة )
 مطابقاا لنسبة هذه الفئة في  عدد األفراد الذين يمثلون كل فئة في العينة المسحوبةكون نسبة ت

 .(32. انظر الجدول )المجتمع األصلي
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 هذه العينة من خالل اتباع ما يلي: تسحب  عينة المرضى النفسيين: .ج 
  بحسب و  ،في مدينة دمشق المشافي الحكومية التي تهتم بالمرضى النفسيينحصر عدد

رشد/ مشفى  )مشفى ابن مشافي هي( 3)هناك  )2014-2013) وزارة الصحةحصائيات إ
 .تشرين/ مشفى المواساة(

 أعمارهم  تتراوحممن  والكتئاب ،لمرضى النفسيين الذين يعانون اضطراب القلقحصر أعداد ا
، انظر المئوية منسبته تد، وحدوالعمر ،من حيث الجنسمشفى في كل عاماا ( 50-18بين )

 (31الجدول )
  ( من المجتمع األصلي مراعيةا أن %10بنسبة )مقصودة بالطريقة القامت الباحثة بسحب عينة

في العينة  ناث( )القلقين/المكتئبين/الذكور/اإلعدد األفراد الذين يمثلون كل فئةكون نسبة ت
   (33. انظر الجدول )لنسبة هذه الفئة في المجتمع األصلي ةمطابق المسحوبة

 :على عينة التقنين  BAI إجراءات تطبيق مقياسـ 4
أنه أصبح جاهزاا للتطبيق من و  (BAI)لمقياس الجيدة بعد التأكد من الخصائص السيكومترية      

 تية:على أفراد عينة الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات اآل
  على طلبة الجامعة في  دقائق  10 -5بشكل جماعي بمدة زمنية ترواحت بين  ق المقياسطب

 ،لصيدلة, والهندسة المعلوماتية, والعلوموا )كلية الطب البشري, وهي جامعة دمشق،كليات 
ولغاية  1/10/2013) بين  في الفترة الممتدة المعهد العالي للتنمية اإلدارية(التربية, الحقوق, 

5/11/2013.) 
 تم سحبها وهيالتي  األفراد النازحين في مراكز اإليواءعلى  بشكل جماعي  المقياس طبق 

مدحت تقي الدين/مأمون منصور/لبانة  غالية فرحات/)مركز الملك الظاهر/المناضل/ 
 (.7/12/2013ولغاية  10/11/2013)( وذلك في الفترة الممتدة من المحدثة/الفيحاء

 الذين  المرضى النفسيينعلى بشكل فردي بمدة زمنية استغرقت خمس دقائق المقياس  طبق
التي تهتم  مدينة دمشقالمشافي الحكومية في اضطراب القلق والكتئاب فقط في  يعانون

في الفترة الممتدة  )مشفى ابن رشد/ مشفى تشرين/ مشفى المواساة(،بالمرضى النفسيين وهي: 
  (.15/2/2014ولغاية  10/1/2014)من 
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 ـ استخراج المعايير:5
كل من  الذي أجاب عنهالدراسة، وبعد تصحيح المقاييس اإليها  استناداا إلى النتائج التي انتهت

معايير منفصلة  ت، وضعBAI معايير مقياس واستخرجت، ن، والمرضى النفسيو األسوياءاألفراد 
معايير مدمجة لعينة التقنين الكلي ة، أي  توضع، والمرضى النفسيين ،األسوياءمن األفراد  لكلٍّ 

 ،الذكورمعايير منفصلة لكلٍّ من  وضعت ،والمرضى النفسيين ،األسوياءاألفراد معايير تجمع بين 
بسبب انتهاء الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياا بين   والعينة الكلية ،لعينة األسوياءناث واإل

 إذالعمرية  تهملمرحللجنسهم و وفقاا  األسوياءفراد األوجود فروق بين ، و والمرضى النفسيين ،األسوياء
 مجاليةإلى درجات معيارية تحويلها ، ومن ثم ذالية تم تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية

إلى درجات معيارية متوسطها  الدرجات الخام   وحولت، (3)المعياري  وانحرافها (10)متوسطها 
إلى وكذلك تم تحويل الدرجات الخام  ،( لتحديد شدة القلق على المقياس كامالا 15( وانحرافها )100)

جراء درجات مئينية لسهولة استخدامها في التفسير  عالمقارنة، و وا    داد جداول خاصة بهذه الدرجات.ا 



 

 

 

 

 دسالسا الفصل

 ومناقشته البحثنتائج 

 النتائج المرتبطة بالسؤالين األول والثاني :أولا 

 النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال الثالث.ثانياا: 

 الرابع.اا: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال ثالث

 اا: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال الخامس.رابع

 اا: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال السادس.خامس

 .السابع: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال ساا ساد

 .الثامن: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال سابعاا 

 السؤال التاسع.ثامناا: النتائج المرتبطة باإلجابة عن 

 تاسعاا: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال العاشر.

 .البحثإجمال نتائج 

 .البحثمقترحات ا

 

 
 
 
 



                     الفصل السادس                     

 نتاائج الدراسةومناقشتها

 

96 
 

 :مقدمة
التي تم الوصول إليها بعد إجراء  الحالي البحثنتائج  يتضمن الفصل الحالي عرض ومناقشة أهم  

لالستخدام في البيئة السورية، والذي الدراسات اإلحصائية الالزمة لبيان مدى صالحية المقياس 
إذا كان التوزيع الذي تعطيه الصورة السورية  مماوالتحقق  ،المقنن المقياسشكل  دراسة يتضمن

 األفرادالفروق في المتوسطات بين  ، وبيانيقترب من التوزيع الطبيعي (BAI) من مقياس
 .العمرالجنس و  اتمتغير في عينة التقنين استناداا إلى والمرضى النفسيين  األسوياء

 :األول والثاني ينأواًل: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال
المتعلقين بالتحقق من المؤشرات  الدراسةتمت اإلجابة عن السؤالين األول والثاني من أسئلة لقد 

  .في الفصل الخامس (BAI)مقياس لالسيكومترية 
 السؤال الثالث:: النتائج المرتبطة باإلجابة عن ثانياً 

ما شكل المقياس الُمقنن الذي انتهت إليه الدراسة المطبقة في البيئة المحلية بعد توفر 
 الشروط العلمية فيه؟

دليله هائي مرفقاا بإلى إخراج المقياس بشكله الن   (BAI)مقياس لتوصلت الدراسة األساسية 
جراءاتو  ،المتضمن تعليمات المقياس ير األولية التي تم والمعاي ،وكيفية التصحيح ،التطبيق ا 

 .في ملحق مستقل عن الرسالة هذا الدليلتم وضع إذ ، التوصل إليها
من التوزيع  يقترب (BAI) إذا كان التوزيع الذي تعطيه الصورة السورية لمقياسلمعرفة ما 

 ،اللتواءقيم  و ،ومقاييس التشتت ،مقاييس النزعة المركزيةبعض حسبت ، العتدالي الطبيعي
 يوضح ذلك. (34)، والجدول )عينة التقنين(الكليةالدراسة  لعينةوالتفلطح لمعرفة شكل التوزيع 

 .التقنين كاملةعينة والتفلطح لدرجات  ،وااللتواء ،والتشتت ،بعض مقاييس النزعة المركزية (34)الجدول 

االنحراف  المتوسط 
 المعياري

 عددال الحد األعلى الحد األدنى التفلطح االلتواء

 1828 63 1 -0.105 0.143 12.44 27.42 الكليةالتقنين عينة 

 836 63 1 -0.230 0.148 12.072 28.59 ذكورال

 992 61 1 0.001 0.126 12.290 26.44 ناثاإل 
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وقعت ضمن الحدود الطبيعية  ،والتفلطح ،معامالت اللتواء أن   (34)الجدول  خالل من يتبين 
الحدود  وهي تقع ضمن ،(1-و 1)+بين معامالت هذه التراوحت  إذ، التقنين الكليةألفراد عينة 
 ةالبياني مو الرس ؤكدهتاعتدالياا إلى حد ما، وهذا ما  كان توزعاا  عالتوز  مما يشير إلى أن  الطبيعية 

 .األفرادلتوزع درجات 

 

 (BAI)لمقياس بيك للقلق  الدرجة الكليةعلى  عينة التقنين الكليةتوزع درجات أفراد  (7) لشكلا        

 
              

 (BAI)لمقياس بيك للقلق  الدرجة الكليةعلى  الذكورعينة التقنين توزع درجات  (8) لشكلا    
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 (BAI)لمقياس بيك للقلق  الدرجة الكليةعلى  عينة التقنين االناثتوزع درجات  (9) لشكلا         

 أن   ،(BAI) لمقياس ةللدرجة الكلي   العتدالي   مثل منحنى التوزيعالتي ت ةالبياني مو يالحظ من الرس
 طبيعيال عالتوزييقترب من توزعاا  التقنين الكليةتتوزع بين أفراد عينة  (BAI) مقياسدرجات 
كانت ممثلة للمجتمع  إنمالم تكن منحازة، الكلية تقنين العينة  أن  ، وهذا يعني العتدالي

تعميم النتائج التي تم وبذلك يمكن القول بإمكانية  اإلحصائي األصلي تمثيالا صادقاا وصحيحاا،
ناثاا(. التوصل إليها من العينة على أفراد المجتمع األصلي  )ذكوراا وا 

دى تطابق المتوسط ملمعرفة  وسط بدللة النحرافات المعياريةالخطأ المعياري للمت وحسب
من حدود الخطأ المعياري ض الحسابي للمجتمع اإلحصائي األصليمع المتوسط  الحسابي للعينة

وسطات المجتمع وهذا يتطلب بيان المدى الذي تتراوح فيه مت، التقنين الكلية عينةلمتوسط 
المعياري لها وفقاا ، بدللة الخطأ أفراد عينة التقنين الكلية متوسط عينةى األصلي استناداا عل

 للقانون التالي:

 
 (الخطأ المعياري للمتوسط Xالنظرية   Z)±  متوسط العينة =  مدى متوسط المجتمع األصلي
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Z   0,05عند مستوى دللة  1,96= النظرية. 
 ألفراد عينة التقنين الكلية المجتمع األصلي قيم مدى متوسط( 35) الجدول

الخطأ المعياري  المتوسط 
 للمتوسط

Z   النظريةX  الخطأ
 المعياري للمتوسط

مدى متوسط المجتمع 
 )حدا الثقة( األصلي

 27.982 - 26.86 0.562 0.287 27.42 الكليةالتقنين عينة 

 29.43 - 27.75 0.842 0.430 28.59 ذكورال

 27.19 – 25.69 0.750 0.383 26.44 ناثاإل 

 :ثالثمناقشة نتائج السؤال ال
جراءات اختيار العينة ،الدراسة الميدانيةأشارت إجراءات  جراءات التقنين إلى  ،وا   أن  وا 

صالح لالستخدام في البيئة السورية، ويمكن الوثوق بنتائج تطبيقه واستخدامه  (BAI)مقياس
 األفراد من ( عاماا 50-18) الفئة العمرية منأفراد التي قد تظهر لدى  أعراض القلقللكشف عن 

يقترب من توزع توزعاا ت أعراض القلق أن  ، وذلك بالستناد إلى والمرضى النفسيين ،األسوياء
، األمر الذي أكدته مقاييس النزعة التقنين الكليةلدى أفراد عينة  العتدالي  طبيعي ال عالتوزي

ها ممثلة وأن   ،العينة لم تكن منحازة ويمكن الوثوق بأن   ، والرسوم البيانية.والتشتت ،المركزية
الخصائص التي تنطبق على  ن  يمكننا القول إ وبذلكللمجتمع األصلي تمثيالا صادقاا وصحيحاا، 

إليها  التوصلالعينة يمكن أن تنطبق على المجتمع األصلي، أي يمكن تعميم النتائج التي تم 
  على أفراد المجتمع األصلي.

 :الرابعالنتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال : اً ثالث
 ،والقلقين ،األسوياء األفراد درجات متوسطات بين إحصائية   داللة   ذاتُ  فروق   توجد هل

 ؟( BAI) للقلق بيك مقياس على والمكتئبين
والنحرافققات المعياريققة لسققتجابات  ،المتوسققطات الحسققابية حسققبت السققؤالللتحقققق مققن صققحة هققذه 

, وذلقك كمقا (BAI)مقيقاس بيقك للقلقق فقي أدائهقم علقى  والمكتئبقين ،والقلققين ،األسقوياءأفقراد عينقة 
 .  (36)هو موضح في الجدول 

أفراد عينة الدراسة العاديين والقلقين ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 36) الجدول
  (BAI) على مقياس والمكتئبين



                     الفصل السادس                     

 نتاائج الدراسةومناقشتها

 

100 
 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي ن  (BAI) للقلق بيك مقياس

 البعد العصبي

 4.298 8.59 1555 األسوياءاألفراد 

 3.765 14.99 118 نواألفراد القلق

 2.450 13.27 155 بوناألفراد المكتئ

 4.579 9.40 1828 العينة الكلية

 البعد الشخصي

 3.590 7.05 1555 األسوياءاألفراد 

 3.233 12.64 118 نوالقلق األفراد

 2.299 11.21 155 وناألفراد المكتئب

 3.881 7.76 1828 العينة الكلية

 بعد الهلع

 2.639 4.65 1555 األسوياءاألفراد 

 2.357 8.80 118 وناألفراد القلق

 1.683 6.92 155 وناألفراد المكتئب

 2.803 5.11 1828 العينة الكلية

 البعد الالإرادي

 2.459 4.87 1555 األسوياءاألفراد 

 2.061 8.27 118 وناألفراد القلق

 1.588 7.21 155 وناألفراد المكتئب

 2.581 5.29 1828 العينة الكلية

 الدرجة الكلية

 11.100 24.99 1555 األسوياءاألفراد 

 10.757 44.71 118 وناألفراد القلق

 6.754 38.63 155 وناألفراد المكتئب

 12.290 27.42 1828 العينة الكلية

 ،األسوياءاألفراد ( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لستجابات 36يتضح من الجدول )
والشكل اآلتي يبين التمثيل  الكلية، ودرجته،  (BAI) مقياسعلى أبعاد  والمكتئبين ،والقلقين

 البياني لهذه الفروق.  

 
 الدرجة الكليةعلى والمكتئبين  ،والقلقين ،األفراد األسوياءمتوسطات درجات  الفروق بينالتمثيل البياني لطبيعة ( 10) الشكل

 وأبعاده الفرعية ،(BAI) مقياسل
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( بين أفراد عينة الدراسة األسوياء، والقلقين 36يالحظ وجود فروق واضحة ُيظهرها الجدول )
وللكشف عن الدللة اإلحصائية لهذه الفروق استخدام تحليل التباين األحادي, كما هو والمكتئبين، 
ح في   (.37الجدول رقم )موضا

 القلقين والمكتئبين و رجات عينة الدراسة األسوياء( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لد37الجدول )
مقياس 

(BAI) 
 د ح مجموع المربعات مصدر التباين

متوسط 

 المربعات
 القرار الداللة )ف(

البعد 
 العصبي

 3511.558 2 7023.115 بين المجموعات
204.756 

 

0.000 

 
 17.150 1825 31298.747 داخل المجموعات دال

  1827 38321.862 الكلي

البعد 
 الشخصي

 2725.871 2 5451.742 بين المجموعات
225.339 

 

0.000 

 
 12.097 1825 22076.579 داخل المجموعات دال

  1827 27528.321 الكلي

 بعد الهلع
 1223.177 2 2446.355 بين المجموعات

187.332 

 

0.000 

 
 6.529 1825 11916.290 داخل المجموعات دال

  1827 14362.645 الكلي

البعد 
 الالإرادي

 945.334 2 1890.668 بين المجموعات
167.736 

 

0.000 

 
 5.636 1825 10285.404 داخل المجموعات دال

  1827 12176.072 الكلي

 الدرجة الكلية
 بين المجموعات

63922.075 2 
31961.03

8 275.083 

 

0.000 

 
 دال

 116.187 1825 212040.955 داخل المجموعات

  1827 275963.030 الكلي

 الفرعية أبعادهو  ،(BAI) مقياسة لالكلي  أن  القيم الحتمالية للدرجة  (37) يالحظ من الجدول
والمكتئبين كانت  ،الناتجة عن حساب الفروق بين متوسطات درجات األفراد األسوياء، والقلقين

 بين، وهذا يشير إلى وجود فروق دالة إحصائياا (0.05)أصغر من مستوى الدللة الفتراضي لها 
 (BAI)مقياس ة لعلى الدرجة الكلي  والمكتئبين  ،والقلقين ،األفراد األسوياءمتوسطات درجات 

نتائج اختبار )دونيت( للمقارنات  تجاستخر هذه الفروق  جهةوللكشف عن . وأبعاده الفرعية
     .(38)البعدية للعينات غير المتجانسة كما موضح في الجدول رقم 

والقلقين والمكتئبين  األسوياء أفراد عينة الدراسة لدرجات( نتائج اختبار دونيت للمقارنات البعدية 38الجدول )
  وأبعاده الفرعية (BAI)مقياس لالدرجة الكليَّة على 

 األسوياء ألفراد عينة الدراسة الفئة العمرية (BAI)مقياس 
الفرق بين 

 المتوسطات

 القرار

 األسوياء األفراد البعد العصبي
-6.39- ونالقلق األفراد

*
 0.05دال عند مستوى داللة  

-4.67- ونالمكتئب األفراد
*
 0.05 دال عند مستوى داللة 

1.72 ونالمكتئب األفراد ونالقلق األفراد
*

 0.05دال عند مستوى داللة  

-5.596- ونالقلق األفراد األسوياء األفراد البعد الشخصي
*
 0.05دال عند مستوى داللة  
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-4.16- ونالمكتئب األفراد
*
 0.05دال عند مستوى داللة  

1.42 ونالمكتئب األفراد ونالقلق األفراد
*

 0.05عند مستوى داللة دال  

 األسوياء األفراد بعد الهلع
-4.15- ونالقلق األفراد

*
 0.05دال عند مستوى داللة  

-2.27- ونالمكتئب األفراد
*
 0.05دال عند مستوى داللة  

1.87 ونالمكتئب األفراد ونالقلق األفراد
*

 0.05دال عند مستوى داللة  

 األسوياء األفراد البعد الالإرادي
-3.39- ونالقلق األفراد

*
 0.05دال عند مستوى داللة  

-2.34- ونالمكتئب األفراد
*
 0.05دال عند مستوى داللة  

1.05 ونالمكتئب األفراد ونالقلق األفراد
*

 0.05دال عند مستوى داللة  

 األسوياء األفراد الدرجة الكلية
-19.71- ونالقلق األفراد

*
 0.05دال عند مستوى داللة  

-13.64- ونالمكتئب األفراد
*
 0.05دال عند مستوى داللة  

6.07 ونالمكتئب األفراد ونالقلق األفراد
*

 0.05دال عند مستوى داللة  

 (0.05)*( دال عند مستوى داللة )                        

والمكتئبين على  ،والقلقين ،األسوياء( وجود فروق واضحة بين أفراد عينة 38يالحظ من الجدول )
وأبعاده الفرعية، إذ يالحظ وجود فروق دالة احصائياا عند مستوى  ،(BAI)مقياس بيك للقلق 

وأبعاده ( BAI)على الدرجة الكلية لمقياس  القلقين األفرادو  ،األسوياء األفراد( بين 0.05دللة )
أكثر من الفراد األسوياء على ن األفراد القلقين يعانون القلق أي إ القلقين األفرادالفرعية لصالح 

على الدرجة الكلية  المكتئبين األفرادو  ،األسوياء األفرادوكذلك وجود فروق بين  (BAI) مقياس
ن األفراد المكتئبين يعانون القلق أي إ ،المكتئبين األفرادلصالح  وأبعاده الفرعية ،(BAI)لمقياس 

أثناء تطبيق  في ما لحظته على أرض الواقعل النتيجة  الباحثة وتعزو ،أكثر من الفراد األسوياء
وهذا  ،بشكل مستمرقد يقلقون  أن مرضى القلق، واإلكتئاب، وات الدراسة في المشافي الحكوميةأد

وهي ناجمة عن أعراض  ،حيث أن القلق  يشكل لهم خبرة غير سارة يختبرونها أمر طبيعي من 
وذلك انطالقاا من ، يكون هناك سبب واضححتى عندما ل القلق التي تعد متشابكة إلى حد ما 

وما يترتب  بشكل مبالغ به ،المواقف يقيمون  الذين أولئك المرضىعند التفكير المشوهة أنماط 
قلق فتؤدى بالتالي إلى الشعور تحول مؤثرات البيئة إلى مصادر  من تكوين مركبات معرفيةه يعل

عدم القدرة على  استخدام األليات االمناسبة  ما يعكس عجزهم عن التعامل معها وبالتاليم، بالقلق
ات الناجمة لمواجهتها ، مقارنة باألسوياء الذين يملكون أليات مناسبة لمواجهة الضغوط والتوتر 

بثبات انفعالي لمواجهة التي قد تسبب لهم القلق مما يجعلهم يتمتعون عن األحداث واألزمات 
ا في هذا الوضع البيئي الراهن الذي يتسم به عصرنا ول سيمالمؤدية للقلق،  سارةالغير الخبرات 
 يناليزابيث جونس وأخر منها دراسة  عدة مع دراسات سابقة التوجهاتهذه  تتفقو الحالي. 

 بين حصائياا إفروق دالة  التي أشارت إلى وجود (2010)ديمبسي  -ك-زان دراسة و  ، (2010)



                     الفصل السادس                     

 نتاائج الدراسةومناقشتها

 

103 
 

 وكذلك ،(BAI) على مقياس والعينة الغير مرضية لصالح العينة المرضية ،العينة المرضية أفراد
تباين األحادي أنوفا الأظهرت نتائج تحليل التي  (2006) يفر ل اوفساناتفقت مع دراسة 

Anova األسوياء  ودرجات ،درجات المرضى النفسيين نه توجد فروق دالة إحصائياا بينبأ
حصائياا عند دالة إ كذلك يالحظ وجود فروق .(BAI) على مقياس نلصالح المرضى النفسيي

( BAI)الدرجة الكلية لمقياس واألفراد المكتئبين على  ،بين األفراد القلقين (0.05مستوى دللة )
فراد ن من القلق أكثر من األأي أن األفراد القلقين يعانو  القلقين األفرادوأبعاده الفرعية لصالح 
ألن مرض القلق يختلف  فسير ذلك  بأنها نتيجة منطقية ويمكن ت (BAI) المكتئبين على مقياس

التي عن مرض اإلكتئاب من حيث األعراض والشدة وهذا ماتم رصده من خالل أداة الدراسة 
دلّت على قدرة المقياس التمييزية في الكشف عن األفراد الذين يعانون من اضطراب القلق 

ريتشارد بيك كل من دراسة مع توجهات  ذه النتيجةت هوقد اتفق عن مرضى المكتئبين،وتمييزهم 
 ينوأخر  ادون دي بورزودراسة  (.2010)ديمبسي  -ك-زانو ودراسة  ،( 2001وزمالئه

و  ،(2011)ينفريدوس وأخر  موكتار،ودراسة ، (2001) توماس نورداغنودراسة  (.1997)
فروق وجود  الدراساتأكدت جميع هذه  إذ، (2011) ينأنانا دت ماوت تنيجث وآخر دراسة 

لصالح  الكتئابجوهرية ذات دللة احصائية بين مرضى اضطراب القلق ومرضى اضطراب 
  .مرضى اضطراب القلق

 :الخامسالنتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال : اً رابع
 مقياسعلى  األسوياءهل توجد فروق  ذاُت داللة  إحصائية  بين متوسطات درجات أفراد عينة 

 ؟تعزى لمتغير الجنس BAI)) للقلق بيك
 بينالفروق  لحساب للعينات المستقلة ستودنت )ت( لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدم اختبار

ة على الدرجة الكلي   اإلناث األسوياءمتوسطات درجات  و، الذكور األسوياءمتوسطات درجات 
 ذلك.ح يوض   (39)والجدول . الفرعية أبعادهو  (BAI)مقياس ل
  (BAI) مقياسل على الدرجة الكلية اإلناثو  ،الذكور األسوياءداللة الفروق بين متوسطات درجات ( 39) 
 الفرعية أبعادهدرجات و 

مقياس 
(BAI) 

عدد  الجنس
 األفراد

 المتوسط
 سابيحال

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

القيمة 
 القرار االحتمالية

البعد 

 العصبي
 4.535 9.00 697 الذكور

 دال 0.001 1553 3.346
 4.068 8.26 858 االناث
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البعد 

 الشخصي
 3.803 7.46 697 الذكور

 دال 0.000 1553 4.054
 3.374 6.71 858 االناث

 2.780 4.87 697 الذكور بعد الهلع
 دال 0.004 1553 2.918

 2.507 4.47 858 االناث

البعد 

 الالإرادي
 2.575 5.04 697 الذكور

 دال 0.016 1553 2.379
 2.353 4.74 858 االناث

الدرجة 

 الكلية
 11.565 26.17 697 الذكور

 دال 0.000 1553 3.755
 10.617 24.03 858 االناث

 الفرعية أبعادهو  ، (BAI)مقياس القيمة الحتمالية للدرجة الكلية ل أن   (39) يالحظ من الجدول
وبالتالي توجد  (0.05) من مستوى الدللة الفتراضي أقل   وهي ،(0.016 -0.000) تراوحت بين

مقياس على الدرجة الكلية لواإلناث  ،الذكور األسوياءمتوسطات درجات  فروق دالة إحصائياا بين
(BAI)،  متوسطات درجاتهم أكبر  ألن  الذكور هذه الفروق لصالح عينة كانت الفرعية، و  أبعادهو

 ( يبين التمثيل البياني لهذه الفروق.11ل)الشكو  .اإلناثمن متوسطات درجات 

 
 الدرجة الكليةعلى  واإلناث ،الذكور األسوياء األفرادمتوسطات درجات  الفروق بينالتمثيل البياني لطبيعة ( 11) الشكل

 .وأبعاده الفرعية (BAI) مقياسل

ستودنت إلى وجود فروٍق ذات دللٍة إحصائيٍة بين متوسطات درجات )ت( أشارت نتائج اختبار
لصالح عينة الذكور  (BAI)ومتوسطات درجات األسوياء الناث على مقياس  ،األسوياء الذكور
الدراسات األجنية  نتائجعلى الرغم من اختالف نتيجة الدراسة الحالية  ذلك بأنه وتفسر الباحثة 

أن السبب يعود إلى  ن اإلناث أكثر قلقاا من الذكوروجدت أ، و الموضوعالتي تطرقت لهذا  السابقة
ن فقر وصراع طبقي وما ارتبط بها م ،التجربة السورية الفريدة من نوعها من حيث تعقيد الحياة
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كل ذلك  ة على النفس البشرية من جهة أخرى.أثار جسيم ذيوصراع سياسي  ومادي  من جهة.
 ،أمام تحدياتالظروف الحالية   في ظل سوياء من الذكوراأل أفراد عينةأدى إلى وضع معظم 

وف تتصل بشكل مباشر بصميم وجودهم، وحاجاتهم  اإلنسانية اآلنية النفسية منها، ومخا
وما وقتامة الصورة المستقبلة لديهم،  ،، كما تتصل أيضاا بصورة أساسية بغموضوالفيزيولوجية

باإلضافة إلى أن تهدد وجودهم،  غير مستقرة تسارعةوسياسية م ،يرتبط بها من مخاوف اجتماعية
ولعل   ، وتجاه أسرتهم.ومسؤلياتهم تجاه أنفسهم اا،ذكور دورهم بوصفهم أتغير األدوار المتعلقة ب

مع دراسة كل من  اختلفت هذه النتيجة إذجعل الذكور يظهرون قلقاا أكثر من اإلناث.  ماهذا 
التي أشارت  (2012)ن يسيمك كودارهمي وأخر دراسة و  ،(2008)ن يستاكي سانفورد وأخر  دراسة

  واإلناث على مقاييس القلق لصالح اإلناث ،بين الذكور ودالة احصائياا  ،فروق جوهريةإلى وجود 
 :السادس: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال خامساً 

على  النفسيينالمرضى هل توجد فروق  ذاُت داللة  إحصائية  بين متوسطات درجات أفراد عينة 
 ؟تعزى لمتغير الجنس BAI)) للقلق بيك مقياس

 بينالفروق  لحساب للعينات المستقلة ستودنت )ت( استخدم اختبار لإلجابة عن هذا السؤال 
 المرضى النفسيين اإلناثمتوسطات درجات  الذكور، و المرضى النفسيينمتوسطات درجات 
 ح ذلك.يوض   (40)والجدول  .الفرعية أبعادهو  ،(BAI)مقياس ة لعلى الدرجة الكلي  

 مقياسل على الدرجة الكلية اإلناثو  ،الذكور المرضى النفسيينداللة الفروق بين متوسطات درجات ( 40) الجدول
(BAI)،  الفرعية درجات أبعادهو 

مقياس 
(BAI) 

عدد  الجنس
 األفراد

 المتوسط
 سابيحال

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

القيمة 
 القرار االحتمالية

البعد 

 العصبي
 3.205 13.86 139 الذكور

 غير دال 0.427 271 0.796
 3.194 14.17 134 االناث

البعد 

 الشخصي
 2.798 11.71 139 الذكور

 غير دال 0.465 271 0.731
 2.861 11.96 134 االناث

 2.302 7.59 139 الذكور بعد الهلع
 غير دال 0.277 271 1.090

 2.097 7.88 134 االناث

البعد 

 الالإرادي
 1.952 7.55 139 الذكور

 غير دال 0.283 271 1.076
 1.797 7.79 134 االناث

الدرجة 

 الكلية
 9.236 40.72 139 الذكور

 غير دال 0.327 271 0.982
 9.169 41.82 134 االناث
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 وأبعاده الفرعية ،(BAI)مقياس أن  القيم الحتمالية للدرجة الكلية ل (40)يالحظ من الجدول 
وهذا  ،(0.05)لها من مستوى الدللة الفتراضي كبر وهي أ ،(0.465 -0.277)تراوحت بين 

 ،الذكور المرضى النفسيينمتوسطات درجات  فروق دالة إحصائياا بين يشير إلى عدم وجود
( يبين التمثيل البياني 12والشكل)  .وأبعاده الفرعية ،(BAI)مقياس واإلناث على الدرجة الكلية ل

   هذه الفروق.لطبيعة 

 

 الدرجة الكليةعلى  واإلناث ،الذكور المرضى النفسيينمتوسطات درجات  الفروق بينالتمثيل البياني لطبيعة ( 12) الشكل
 وأبعاده الفرعية (BAI) مقياسل

بين متوسطات  وجود فروٍق ذات دللٍة إحصائيةٍ عدم ستودنت إلى  )ت(أشارت نتائج اختبار 
ومتوسطات درجات المرضى النفسيين الناث على مقياس  ،درجات المرضى النفسيين الذكور

(BAI) كون المرضى بشكل أساسي إلى  حيث  ترى الباحثة  أن ذلك يرجع .  وأبعاده الفرعية
، لذلك بأنهم يعانون من اضطراب القلقمشخصين على حد سواء  واإلناث ،منهمالذكور  النفسيين

 ،الضطرابات األسريةكما أن . هاواألعراض التي يعانون ،في الخصائص غالباا متشابهون هم
 ،بكل ما فيها من مفاجأت التي يواجهونها والتحديات الكبيرة ،والصراعات ة،ومشاكل الحيا
 لضطرابهم . أسباب إضافيةكان ظروف المجتمع الحالية  أنتجتهاوصعوبات 

اتجاه المواقف و  ،وطريقة التكيف ،والسلوكيات الممارسة، لتفكيرق اائعلى طر انعكس  وهو ما 
 .الفروق بينهم من حيث شدة  القلقهذا ما قلل ربمالديهم ، و المختلفة 

 (.2008)ن يمارتن هيسس وأخر و جورن ليكك & توجهات كل من اتفقت هذه النتيجة مع لقد و  
فروق بين الذكور واإلناث على هذا المقياس بالنسبة أي عدم ظهور إلى  إذ أشار هؤلء الباحثون
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( الذين أشاروا إلى 2008)ن يستاكي سانفورد وأخر اختلفت مع توجهات ولكنها  لمرضى القلق.
 لصالح اإلناث. والناث على مقياس بيك للقلق ،وجود فروق بين المرضى الذكور

 :السابع النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال: سادساً 
 على األسوياءالدراسة عينة  أفراد درجات متوسطات بين إحصائية   داللة   ذاتُ  فروق   توجد هل

 ؟العمر لمتغير تعزى( BAI) للقلق بيك مقياس
والنحرافققات المعياريققة لسققتجابات  ،المتوسققطات الحسققابية حسققبت السققؤالللتحقققق مققن صققحة هققذه 

وذلقك كمقا هقو  ،(BAI)مقياس بيقك للقلقق تبعاا ِلمتغير العمر في أدائهم على  األسوياءأفراد عينة 
 .   (41)موضح في الجدول 

 على مقياس األسوياء فراد عينة الدراسة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ا41) الجدول
(BAI) وفقًا لمتغير العمر 

 للقلق بيك مقياس
(BAI) 

 ن العمرفئة 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 البعد العصبي

 3.864 7.98 794 سنة 30 -18من 

 4.384 9.95 549 سنة 40 -31من 

 4.722 7.34 212 سنة 50 -41من 

 4.298 8.59 1555 الكلي

 البعد الشخصي
 3.289 6.67 794 سنة 30 -18من 

 3.674 7.96 549 سنة 40 -31من 

 3.944 6.07 212 سنة 50 -41من 

 3.590 7.05 1555 الكلي

 بعد الهلع
 2.444 4.23 794 سنة 30 -18من 

 2.647 5.37 549 سنة 40 -31من 

 2.926 4.37 212 سنة 50 -41من 

 2.639 4.65 1555 الكلي

 البعد الالإرادي
 2.108 4.43 794 سنة 30 -18من 

 2.587 5.69 549 سنة 40 -31من 

 2.778 4.41 212 سنة 50 -41من 

 2.459 4.87 1555 الكلي

 الدرجة الكلية
 9.887 23.54 794 سنة 30 -18من 

 11.177 28.05 549 سنة 40 -31من 

 13.307 22.52 212 سنة 50 -41من 

 11.100 24.99 1555 الكلي
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 األسوياء األفراد( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لستجابات 41يتضح من الجدول )
والشكل اآلتي يبين التمثيل  الكلية. ودرجته ،(BAI) مقياسعلى أبعاد أعمارهم الزمنية باختالف 

 البياني لهذه الفروق.  

 
 الدرجة الكليةعلى وفقًا لمتغير العمر  األسوياء األفرادمتوسطات درجات  الفروق بينالتمثيل البياني لطبيعة ( 13) الشكل

 وأبعاده الفرعية (BAI) مقياسل

وفقاا لمراحلهم  األسوياءبين أفراد عينة الدراسة ( 41يالحظ وجود فروق واضحة ُيظهرها الجدول )
كما  استخدام تحليل التباين األحادي، تما  ن الدللة اإلحصائية لهذه الفروق،وللكشف ع ،العمرية

ح في الجدول رقم )  (.42هو موضا
 لمتغير العمر تبعاً  األسوياءعينة الدراسة رجات ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لد42الجدول )  

مقياس 

(BAI) 
 د ح مجموع المربعات مصدر التباين

متوسط 

 المربعات
 القرار الداللة )ف(

البعد 
 العصبي

 815.710 2 1631.420 بين المجموعات
46.743 

 

0.000 

 
 17.451 1552 27083.716 داخل المجموعات دال

  1554 28715.136 الكلي

البعد 
 الشخصي

 386.662 2 773.323 بين المجموعات
31.149 

 

0.000 

 
 12.413 1552 19265.663 داخل المجموعات دال

  1554 20038.986 الكلي

 بعد الهلع
 219.684 2 439.367 بين المجموعات

32.815 

 

0.000 

 
 6.695 1552 10390.186 داخل المجموعات دال

  1554 10829.554 الكلي

البعد 
 الالإرادي

 286.935 2 573.870 بين المجموعات
50.458 

 

0.000 

 
 5.687 1552 8825.669 داخل المجموعات دال

  1554 9399.540 الكلي

 الدرجة الكلية
 4054.349 2 8108.697 المجموعاتبين 

34.316 

 

0.000 

 
 118.148 1552 183366.287 داخل المجموعات دال

  1554 191474.984 الكلي
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 الفرعية أبعادهو  ،(BAI) مقياسلة الكلي  الحتمالية للدرجة  القيم أن   (42) يالحظ من الجدول
حسب متغير الفئة العمرية  األسوياء األفرادالفروق بين متوسطات درجات  الناتجة عن حساب

فروق دالة  وهذا يشير إلى وجود ،(0.05)لها  من مستوى الدللة الفتراضي صغركانت أ
وأبعاده  ،(BAI)مقياس لة الكلي  على الدرجة  األسوياء األفرادمتوسطات درجات  بينإحصائياا 
نتائج اختبار  تجاستخر هذه الفروق  جهةوللكشف عن  الفئة العمرية،ُتعزى لمتغير  الفرعية

     .(43))دونيت( للمقارنات البعدية للعينات غير المتجانسة كما موضح في الجدول رقم 
تبعًا لمرحلتهم  األسوياء أفراد عينة الدراسة لدرجات( نتائج اختبار دونيت للمقارنات البعدية 43الجدول )

  وأبعاده الفرعية (BAI)مقياس لالدرجة الكليَّة على العمرية 

 األسوياء ألفراد عينة الدراسة الفئة العمرية (BAI)مقياس 
الفرق بين 

 المتوسطات
 الداللة

 القرار

 سنة 30 -18من  البعد العصبي
-1.96341- سنة 40 -31من 

*
 دال 0.000 

 غير دال 0.198 63835. سنة 50 -41من 

1.96341 سنة 50 -41من  سنة 40 -31من 
*

 دال 0.000 

 سنة 30 -18من  البعد الشخصي
-1.28963- سنة 40 -31من 

*
 دال 0.000 

 دالغير  0.121 60211. سنة 50 -41من 

1.28963 سنة 50 -41من  سنة 40 -31من 
*

 دال 0.000 

 سنة 30 -18من  بعد الهلع
-1.13733- سنة 40 -31من 

*
 دال 0.000 

 دالغير  0.894 -13838.- سنة 50 -41من 

1.13733 سنة 50 -41من  سنة 40 -31من 
*

 دال 0.000 

 سنة 30 -18من  البعد الالإرادي
-1.26620- سنة 40 -31من 

*
 دال 0.000 

 دالغير  0.133 02287. سنة 50 -41من 

1.26620 سنة 50 -41من  سنة 40 -31من 
*

 دال 0.000 

 سنة 30 -18من  الدرجة الكلية
-4.51182- سنة 40 -31من 

*
 دال 0.000 

 دالغير  0.654 1.01924 سنة 50 -41من 

4.51182 سنة 50 -41من  سنة 40 -31من 
*

 دال 0.000 

حلهم العمرية اوفقاا لمر  األسوياءأفراد عينة ( وجود فروق واضحة بين 43يالحظ من الجدول )
عند دالة احصائياا وأبعاده الفرعية، إذ يالحظ وجود فروق  ،(BAI)على مقياس بيك للقلق 

ذوي  األفرادو  ،(سنة 30 -18الفئة العمرية )ذوي  األسوياء األفرادبين ( 0.05مستوى دللة )
 األفرادلصالح وأبعاده الفرعية  ،(BAI)على الدرجة الكلية لمقياس  سنة( 40 -31)الفئة العمرية 

 40 -31)الفئة العمرية ذوي  األفرادوجود فروق بين كذلك و  ،سنة( 40 -31) الفئة العمرية ذوي

وأبعاده  (BAI)على الدرجة الكلية لمقياس ( سنة 50 -41الفئة العمرية )ذوي  األفراد و ،سنة(
كما يالحظ عدم وجود فروق بين  سنة( 40 -31)الفئة العمرية  ذوي األفراد، لصالح الفرعية
 الفئة العمرية ذوي  األفراد( و سنة 30 -18الفئة العمرية )ذوي  األسوياء األفراددرجات 
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة  .وأبعاده الفرعية ،(BAI)على الدرجة الكلية لمقياس  (سنة 50 -41)
ة التي يمر بها هؤلء إلى مجموعة عوامل لحظتها على أرض الواقع منها طبيعة المرحلة العمري

غالباا ما تكثر مسؤولياتهم التي قد ( عاماا 40 -31اوحت أعمارهم بين )تر األفراد. فاألفراد الذين 
جتماعية باإلضافة إلى غموض الصورة وال ،واألسرية ،تجابه  بالعديد من التحديات القتصادية

في هذه المرحلة أكثر معاناة من غيرهم من  جعلهممما ي وقلقهم من المجهول.، المستقبلية لديهم
أو   ،بالزواج المتعلقةهذه المسؤوليات  ، وأكثر صعوبة  في التكيف معالمراحل العمرية األخرى

رهم بمدى ظهو المرتبطة جتماعية السؤوليات المكانت مجرد  أو ،بتأمين حاجات أسرهم وأطفالهم
جعلهم ي، عندهم مشكالت نفسية عديدةخلق يكل ذلك  بالمظهر الالئق أمام مجتمعهم،ولعل
  األخرى . في المراحل العمرية اآلخرينيعانون من أعرض القلق أكثر من 

 :الثامن : النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤالسابعاً 
المرضى النفسيين من عينة ال أفراد درجات متوسطات بين إحصائية   داللة   ذاتُ  فروق   توجد هل

 ؟العمر لمتغير تعزى( BAI) للقلق بيك مقياس على
والنحرافققات المعياريققة لسققتجابات  ،المتوسققطات الحسققابية تبحسقق السققؤالللتحقققق مققن صققحة هققذه 

كمقا  (BAI)مقيقاس بيقك للقلقق تبعقاا ِلمتغيقر العمقر فقي أدائهقم علقى  المرضقى النفسقيينأفراد عينقة 
 .   (44)هو موضح في الجدول 

على المرضى النفسيين  فراد عينة الدراسة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ا44) الجدول
 وفقًا لمتغير العمر (BAI) مقياس

 للقلق بيك مقياس
(BAI) 

 ن العمرفئة 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 البعد العصبي

 3.120 13.84 92 سنة 30 -18من 

 3.549 13.67 92 سنة 40 -31من 

 2.844 14.53 89 سنة 50 -41من 

 3.198 14.01 273 الكلي

 البعد الشخصي
 2.836 11.72 92 سنة 30 -18من 

 3.143 11.52 92 سنة 40 -31من 

 2.420 12.26 89 سنة 50 -41من 

 2.826 11.83 273 الكلي

 بعد الهلع
 2.373 7.54 92 سنة 30 -18من 

 2.308 7.47 92 سنة 40 -31من 

 1.830 8.21 89 سنة 50 -41من 

 2.205 7.73 273 الكلي
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 البعد الالإرادي
 1.888 7.71 92 سنة 30 -18من 

 1.969 7.52 92 سنة 40 -31من 

 1.780 7.78 89 سنة 50 -41من 

 1.878 7.67 273 الكلي

 الدرجة الكلية
 9.438 40.83 92 سنة 30 -18من 

 10.038 40.19 92 سنة 40 -31من 

 7.852 42.80 89 سنة 50 -41من 

Total 273 41.26 9.202 

المرضى بين المتوسطات الحسابية لستجابات طفيفة ( وجود فروق 44يتضح من الجدول )
والشكل اآلتي لية. الك ودرجته ،(BAI) مقياسعلى أبعاد أعمارهم الزمنية باختالف  النفسيين

 يبين التمثيل البياني لهذه الفروق.  
 

 
على العمر  لمرحلتهم العمريةوفقًا  المرضى النفسيينمتوسطات درجات  الفروق بينالتمثيل البياني لطبيعة ( 14) الشكل

 وأبعاده الفرعية (BAI) مقياسل الدرجة الكلية

 ،وفقاا لمراحلهم العمرية المرضى النفسيين( بين 44ُيظهرها الجدول ) طفيفة يالحظ وجود فروق
ح في إلحصائية لهذه الفروق استخدوللكشف عن الدللة ا م تحليل التباين األحادي, كما هو موضا

 (.45الجدول رقم )
تبعًا  من المرضى النفسيينرجات عينة الدراسة ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لد45الجدول )

 لمتغير العمر
مقياس 

(BAI) 
 د ح مجموع المربعات مصدر التباين

متوسط 

 المربعات
 القرار الداللة )ف(

البعد 
 العصبي

 18.871 2 37.742 بين المجموعات
1.857 

 

.158 

 
 10.164 270 2744.199 داخل المجموعات غير دال

  272 2781.941 الكلي

 غير دال 186. 1.691 13.446 2 26.891 بين المجموعاتالبعد 
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   7.951 270 2146.691 داخل المجموعات الشخصي
  272 2173.582 الكلي

 بعد الهلع
 14.904 2 29.808 بين المجموعات

3.113 

 

.066 

 
 4.788 270 1292.726 داخل المجموعات غير دال

  272 1322.535 الكلي

البعد 
 الالإرادي

 1.716 2 3.433 بين المجموعات
0.484 

 

.617 

 
 3.543 270 956.553 داخل المجموعات غير دال

  272 959.985 الكلي

 الدرجة الكلية
 167.113 2 334.226 بين المجموعات

1.987 

 

.139 

 
 84.084 270 22702.785 داخل المجموعات دالغير 

  272 23037.011 الكلي

 الفرعية أبعادهو  ،(BAI) مقياسة لالكلي  أن  القيم الحتمالية للدرجة  (45) يالحظ من الجدول
حسب متغير الفئة العمرية  المرضى النفسيينالناتجة عن حساب الفروق بين متوسطات درجات 

فروق دالة  عدم وجود، وهذا يشير إلى (0.05)من مستوى الدللة الفتراضي لها  كبركانت أ
وأبعاده  (BAI)مقياس ة لعلى الدرجة الكلي   المرضى النفسيينمتوسطات درجات  بينإحصائياا 

درجة القلق لدى   وترجع الباحثة عدم وجود فروق فيالفئة العمرية. الفرعية ُتعزى لمتغير 
المرضى النفسين وفقاا لمراحلهم العمرية إلى أن فئة المرضى النفسيين غالباا ما تكون فئة 
ن اختلفت في نوعية اضطرابها وخاصة مرضى القلق الذين قد  متجانسة في مشاكلها النفسية  وا 

 النفسية منها أو الجسدية .إلى حد كبير في أعراض القلق يتشابهون 
 ،واقتصادية ،وثقافية ،هولء المرضى  يعيشون في عالم متغير يخضع لتأثيرات اجتماعية ّ كما أن

وتحولها من البسيط الى  ،وسياسية متقلبة  تجعل  الحياة التي يعيشها اإلنسان أكثر تعقيداا 
ة المشخصة بأحد اضطرابات القلق، واألساس المركب . وبما أن هؤلء المرضى ضمن الفئ

نية ، ، والصراعات  اآللديهم مسبقاا ، فهم أقل  قدرة على التكيف مع التحديات المرضي متوفر
كانوا تقريباا على درجة آلونة األخيرة من حياتنا، لقد ووحشية في ا ،التي أصبحت أكثر ضراوة

األمر لم تميز بينهم، ولعل هذا لعمرية المختلفة في هذه العينة التي واحدة من القلق  في الفئات ا
 لمرحلة العمرية التي يمرون فيها. بينهم في درجة القلق بغض النظر عن ا الفروقيقلل 
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 :التاسع: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال ثامناً 
الطلبة الجامعية من  األسوياء درجات متوسطات بين إحصائية   داللة   ذاتُ  فروق   توجد هل

 ؟( BAI) للقلق بيك مقياس على النازحين من األسوياء درجات متوسطاتو 
 بينالفروق  لحسابللعينات المستقلة،  ستودنت )ت( لإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار

مقياس ة لعلى الدرجة الكلي   النازحينمتوسطات درجات  و ،الطلبة الجامعينمتوسطات درجات 
(BAI)  ح ذلك.يوض   (46)والجدول  .الفرعية أبعادهو 

  على الدرجة الكلية النازحينمتوسطات درجات و  الطلبة الجامعينداللة الفروق بين متوسطات درجات ( 46) الجدول
 الفرعية أبعاده (BAI) مقياسل

مقياس 
(BAI) 

عدد  األسوياءفئة 
 األفراد

 المتوسط
 سابيحال

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

البعد 

 العصبي
 3.968 8.6 1323 طلبة جامعين

 5.838 8.32 232 نازحين غير دال 0.426 1553 0.797

البعد 

 الشخصي
 3.381 7.12 1323 طلبة جامعين

 غير دال 0.142 1553 1.472
 4.597 6.65 232 نازحين

 2.480 4.64 1323 طلبة جامعين بعد الهلع
 غير دال 0.680 1553 0.414

 3.413 4.73 232 نازحين

البعد 

 الالإرادي
 2.218 4.86 1323 طلبة جامعين

 غير دال 0.712 1553 0.369
 3.537 4.95 232 نازحين

الدرجة 

 الكلية
 9.936 25.05 1323 طلبة جامعين

 غير دال 0.702 1553 0.383
 16.237 24.63 232 نازحين

 وأبعاده الفرعية (BAI)مقياس أن  القيم الحتمالية للدرجة الكلية ل (46)يالحظ من الجدول 
وهذا يشير  ،(0.05)لها من مستوى الدللة الفتراضي كبر وهي أ (0.712-0.142)تراوحت بين 

ومتوسطات درجات  ،الطلبة الجامعينمتوسطات درجات  فروق دالة إحصائياا بينإلى عدم وجود 
( يبين 12والشكل)وأبعاده الفرعية.  ،(BAI)بيك للقلقمقياس الدرجة الكلية ل النازحين على
   الفروق.لطبيعة هذه  التمثيل البياني
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 (BAI) مقياسل الدرجة الكليةعلى  والنازحين ،الطلبة الجامعيندرجات لطبيعة الفروق بين  التمثيل البياني ( 15) الشكل

 وأبعاده الفرعية
بين متوسطات  وجود فروٍق ذات دللٍة إحصائيةٍ عدم ستودنت إلى  )ت(أشارت نتائج اختبار 

. ويمكن (BAI)واألفراد النازحين في األداء على مقياس بيك للقلق  ،درجات الطلبة الجامعين
فراد النازحين هم أشخاص األاء من الطلبة الجامعيين أو أن جميع عينة األسويب تفسير ذلك

إذ  وأثارها هذه األزمة ا كانوا عرضة لمخلفاتأرض الواقع، و سوريون عاشوا معاا الحدث على 
من ون يعانثة أثناء تطبيق أداة الدراسة أن الطلبة الجامعيين والنازحيين جميعهم لحظت الباح

بها الوضع العام في  يتصفوالمصاعب التي فرضتها الظروف غير العادية التي  ،الضغوط
 ،أشكال مختلفة من المعاناة النفسيةعليهم في  ية السورية، مما انعكسالجمهورية العرب

بكل ذلك وما ارتبط  ،أو بعيدة المدى، والقتصادية من خالل األثار القريبة المدى ،والجتماعية
ليومية لديهم، إذ أن بعضهم فقد أحد أفراد على حركة الحياة ا ، أو قلق انعكستوترمن 
والقتصادية تفوق  ،باء الحياة الجتماعيةجعل أع، أو عمله مما ،ومنهم من خسر منزلهأسرته

من الطلبة الجامعين كانوا من  رأت الباحثة أثناء تطبيقهاأن الكثيرقد قدرتهم على تحملها، و 
 باألمر غي  وهذا لعينفة التي عاشتها مناطقهم، وا ،النازحيين عن منازلهم نتيجة النزاعات القاسية

 نازحيين على مقياس القلق . اا أفراد، أو الفروق بين األسوياء طلبة كانوا

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

 الدرجة الكلية البعد الالإرادي بعد الهلع البعد الشخصي البعد العصبي

 جامعيون

 نازحون



                     الفصل السادس                     

 نتاائج الدراسةومناقشتها

 

115 
 

 :العاشر: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال تاسعاً 
 في الجمهورية العربية السورية؟ الدراسةأفراد عينة ما درجة القلق لدى 

 درجة القلق لدى أفراد عينة الدراسةتي لتحديد لمعيار اآلاوضع السؤال تم لإلجابة عن هذا    
  على النحو اآلتي:

 (.2=1-3وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة ) ،حساب المدى 

 (3وهي ) ،المقياس( على أكبر قيمة في 2وهو ) ،وذلك بتقسيم المدى ،حساب طول الفئة 

 )طول الفئة(. 0.66=  3÷  2                     

 ( إلى أصغر قسمة في 0.66إضافة طول الفئة وهي )(، وذلك للحصول 1وهي ) المقياس
، ثم إضافة طول الفئة إلى الحد (1.66 -1)على الفئة األولى، لذا كانت الفئة األولى من 

وهكذا للوصول إلى الفئة  ،األعلى من الفئة األولى، وذلك للحصول على الفئة الثانية
 األخيرة.

إلجابات أفراد عينة ي يمكن التعامل مع قيم المتوسطات واستناداا إلى قاعدة التقريب الرياض
  الدراسة كما هو مبين في الجدول اآلتي:

 ةالرتبيالحسابية  اتالمتوسطاستخدام قيم من خالل القلق أعراض درجة  معيار( 47جدول) 
 درجة القلق الحسابي الرتبيالمتوسط 

 ةمعدوم 0.99 -0

 منخفضة 1.66 – 1

 ةمتوسط 2.33 -1.67

 ةمرتفع 3 -2.34

حساب المتوسطات الحسابية الرتبية لجميع أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس  .1
(BAI)، تي:على النحو اآل بالمعيار السابق  وأبعاده الفرعية وفقاا لمتغير الجنس ثم مقارنتها 

 الكليةالقلق لدى أفراد عينة الدراسة أعراض درجة ( 48) جدول                    
 درجة القلق المتوسط الحسابي العدد الجنس عدد البنود (BAI)مقياس 

 7 البعد العصبي
 منخفضة 1.40 836 ذكور

 منخفضة 1.29 992 إناث

 6 البعد الشخصي
 منخفضة 1.36 836 ذكور

 منخفضة 1.24 992 إناث

 4 بعد الهلع
 منخفضة 1.33 836 ذكور

 منخفضة 1.23 992 إناث
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 4 الالإراديالبعد 
 منخفضة 1.37 836 ذكور

 منخفضة 1.29 992 إناث

 21 الدرجة الكلية
 منخفضة 1.36 836 ذكور

 منخفضة 1.26 992 إناث

الذكور واإلناث كانت فراد عينة الدراسة أ( أن درجة أعرض القلق لدى 48) يالحظ من الجدول
 وهي قيم منخفضة.  ،(1.40 -1.23)بين الحسابية  منخفضة إذ تراوحت جميع قيم المتوسطات

 الكلية الدرجة على والنازحين ،ألفراد عينة الجامعين الرتبية الحسابية المتوسطات حساب .2
 النحو على السابق بالمعيار مقارنتها ثم الجنس لمتغير وفقاا  الفرعية وأبعاده ،(BAI) لمقياس

          :تياآل

 الجامعين والنازحين عينة أفراد لدى القلق أعراض درجة( 49) جدول      
مقياس 

(BAI) 
عدد 
 البنود 

طلبة 
 الجامعة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 القلق

 العدد النازحين
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 القلق

البعد 

 العصبي
7 

 ةضعيف 1.16 115 ذكور ةضعيف 1.31 582 ذكور

 ةضعيف 1.21 117 إناث ةضعيف 1.17 741 إناث

البعد 

 الشخصي
6 

 ةضعيف 1.10 115 ذكور ةضعيف 1.27 582 ذكور

 ةضعيف 1.12 117 إناث ةضعيف 1.12 741 إناث

 4 بعد الهلع
 ةضعيف 1.15 115 ذكور ةضعيف 1.23 582 ذكور

 ةضعيف 1.21 117 إناث ةضعيف 1.10 741 إناث

البعد 

 الالإرادي
4 

 ةضعيف 1.21 115 ذكور ةضعيف 1.26 582 ذكور

 ةضعيف 1.25 117 إناث ةضعيف 1.17 741 إناث

الدرجة 

 الكلية
21 

 ةضعيف 1.16 115 ذكور ةضعيف 1.26 582 ذكور

 ةضعيف 1.19 117 إناث ةضعيف 1.14 741 إناث

األفراد و  ،( أن درجة أعرض القلق لدى أفراد عينة الطلبة الجامعين49يالحظ من الجدول )
وهي  (1.25 -1.10)المتوسطات الحسابية  بينالنازحين كانت منخفضة إذ تراوحت جميع قيم 

تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة الواقع اإلجتماعي المتشابه الذي يعيشه كل قيم منخفضة. و 
النازحين ذكوراا أم إناثاا من جهة ومن جهة أخرى إلى أن المقياس من خالل بنوده  و ،من الطلبة

 الجسدية أو النفسية بدقة عالية. يصية من الناحيتينيرصد أعراض القلق التشخ
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 :البحثإجمال نتائج 
والُمقننة في البيئة السورية  ،بصورته السورية المعدلة (BAI) مقياس دلت النتائج على أن   .1

 أعرض القلقواستخدامه للكشف عن  ،صالح لالستخدام محلياا، ويمكن الوثوق بنتائج تطبيقه
)قلقين/مكتئبين(  والمرضى النفسيين ن/نازحين(يجامعي)طلبة  األسوياء األفرادوقياسها عند 

 التوزيعالقريب من  التوزيع، وذلك استناداا إلى عاماا  (50-18)أعمارهم بين  تراوحالذين ت
 ،تؤكده مقاييس النزعة المركزيةلمقياس بصورته النهائية، وهذا ما ل العتداليالطبيعي 
ويمكن الوثوق  ،(عينة التقنين الكلية)األساسية  الدراسةوالرسوم البيانية لعينة  ،والتشتت

ها كانت ممثلة للمجتمع األصلي المسحوبة منه تمثيالا وأن   ،لم تكن منحازة بأنها العينةب
الخصائص التي تنطبق على العينة يمكن أن تنطبق  وهذا يجعلنا نقول أنوصادقاا،  ،صحيحاا 

الوصول إليها على المجتمع ي تم على المجتمع األصلي، أي يمكن تعميم النتائج الت
والتي  ،التي توصلت إليها الدراسة الحالية السيكومتريةاألصلي، ومما ُيؤيد ذلك الخصائص 

 .مقياس بخصائص سيكومترية جيدةأظهرت تمتع ال
األفراد األسوياء،  متوسطات درجاتأكدت النتائج وجود فروٍق ذات دللٍة إحصائيٍة بين  .2

إذ وأبعاده الفرعية  (،BAI)مقياس النفسيين)القلقين،المكتئبين( على الدرجة الكلية لوالمرضى 
لصالح عينة مرضى القلق واإلكتئاب ألن  متوسطات درجاتهم أكبر من كانت هذه الفروق 

أي  وأبعاده الفرعية(، BAI)مقياس على الدرجة الكلي ة ل متوسطات درجات األفراد األسوياء
 .)القلقين/المكتئبين( يعانون قدراا أكبر من أعراض القلق فسيينالمرضى النإن  

المرضى النفسيين ذوي  درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  دللةٍ  ذات فروق كما يوجد
 الدرجة علىاضطراب القلق ومتوسطات درجات المرضى النفسيين ذوي اضطراب الكتئاب 

وذلك  ،لصالح المرضى النفسيين ذوي اضطراب القلق ،الفرعية وأبعاده (BAI) لمقياس الكلي ة
المرضى النفسيين ذوي اضطراب متوسطات درجاتهم أكبر من متوسطات درجات ألن 

 . الفرعية وأبعاده (BAI) مقياسعلى الدرجة الكلي ة ل الكتئاب

و  ،األسوياء الذكور متوسطات درجات بينبينت النتائج وجود فروق ذات دللٍة إحصائيٍة  .3
وهذه ، الفرعية أبعادهو  ،(BAI)مقياسة لعلى الدرجة الكلي   السويات اإلناث درجاتمتوسطات 
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 متوسطات درجاتهم أكبر من متوسطات درجات اإلناث لصالح الذكور ألن   كانتالفروق 
  .الفرعية وأبعاده (BAI) مقياسة لعلى الدرجة الكلي  

 المرضى النفسيين درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  دللةٍ  ذات فروق وجودعدم  النتائج بينت .4
  .الفرعية وأبعاده (BAI) لمقياس الكلي ة الدرجة على)القلقين/ مكتئبين( تعزى لمتغير الجنس 

وفقاا لمتغير  األسوياء متوسطات درجات بينبينت النتائج وجود فروق ذات دللٍة إحصائيٍة  .5
 كانتوهذه الفروق ، الفرعية أبعادهو  (BAI)بيك للقلق  مقياسعلى الدرجة الكلي ة لالعمر 
ألن  متوسطات درجاتهم  عاماا، (40-31)بين  ت أعمارهاراوحالفئة العمرية التي تلصالح 

أكبر وكذلك  ،عاماا  (30-18) بين ت أعمارهمراوحالذين ت األفرادأكبر من متوسطات درجات 
 وأبعاده (BAI) مقياسعلى الدرجة الكلي ة ل ،( عاماا 50-41بين) مت أعمارهتراوحالذين من 

-18)بين  همأعمار  تتراوحالذين  األفرادكما لم تكن هناك فروق دالة احصائياا بين  .الفرعية

 لمقياس الكلي ة الدرجة علىعاماا  (50-41)بين ت أعمارهمتراوحالذين  األفراد، و عاماا  (30

(BAI) الفرعية وأبعاده.  

المرضى النفسيين  درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  دللةٍ  ذات فروق وجودعدم  النتائج بينت .6
  .الفرعية وأبعاده ،(BAI) لمقياس الكلي ة الدرجة على)القلقين/ مكتئبين( تعزى لمتغير العمر 

 األسوياء األفراد درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  دللةٍ  ذات فروق وجودعدم  النتائج بينت .7
 لمقياس الكلي ة الدرجة علىالنازحين  األفرادومتوسطات درجات  ،من الطلبة الجامعين

(BAI) الفرعية وأبعاده.  

 علىبينت النتائج وجود درجة منخفضة من أعراض القلق لدى أفراد عينة الدراسة عامة  .8
  .الفرعية وأبعاده ،(BAI) لمقياس الكلي ة الدرجة

 األسوياءبخاصة  (BAI) لمقياسالحصول على معايير ورتب مئينية إلى  انتهى البحث  .9
 .عاماا  (50-18)للفئات العمرية من  ، ولكل جنس على حدىوالمرضى النفسيين
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 البحث:مقترحات 
 لالستخدام في البيئة السوريةالذي أصبح صالحاا  (BAI) مقياس تقنينالحالي إلى  ى البحثانته

للفئات والمرضى النفسيين )مكتئبين/ قلقين(  ،)طلبة جامعيين/ نازحين( األسوياء األفرادعلى 
 قترحي إليه الدراسة الحالية من نتائج توانطالقاا مما توصل ،( عاما  50-18)العمرية من 

 يلي: ما 
 ،األسوياء األفرادمن  ومتعددة ،فئات مختلفةلمقياس لاعلى القيام بالمزيد من الدراسات  .1

مدى دراسة و  )الصدق والثبات(، السيكومتريةمن خصائصه لتحقق ن بغية اوالمرضى النفسيي
 .الستفادة منه على مستوى واسع كونه يتمتع بقيمة علمية هامةل وتقنينه عليها ،هامالءمته ل

الجامعات المرشدين والختصاصيين النفسيين في بشكل جدي من  المقياسضرورة اعتماد  .2
 ،في العيادات النفسية (BAI) مقياسيمكن من حيث المبدأ الستفادة من إذ  والمراكز الطبية
من  األفرادلدى التي قد تظهر  تشخيص أعراض القلقفي  والطب النفسيومراكز اإلرشاد 

 .( عاماا 50-18عمر)
خصوصاا،  القلقومقاييس الختبارات النفسية عموماا، مقاييس و المزيد من العناية لل إيالء .3

العمل على تعريبها  من خالل والمرضى النفسيين األسوياءمن  فئات متعددة ولسيما عند 
تعييرها، و  ،في القطر العربي السوري والقتأكد من صالحيتها لالستعمال في البيئة المحلية

 .واإلفادة منها في المجالت المختلفة
المرضى النفسيين في تشخيص أعراض القلق لدى  (BAI)العمل على استخدام مقياس   .4

رشادية عالجية للتخفيف من هذه األعراض التي والعمل على بناء برامج إ بكل فئاتهم
 .ها يعانون

 في الدراساتوتشخيص  ،كأداة بحث (BAI) مقياس على استخدامالسوريين تشجيع الباحثين  .5
خصائص سيكومترية بة يالحالفي الدراسة  لتمتع المقياسيقومون بها، نظراا قد  التي والبحوث
  ووضع معايير تناسب استخدامه في البيئة السورية.  ،عالية
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 باللغة العربية البحثملخص 
 :البحث وموضوعهمقدمة  

أحد هذه المقاييس الهامة التي تناولت اضطراب القلق وعبرت عنه بلغة  للقلق يعد مقياس بيك
يم شدة القلق إضافًة إلى اعتماده في بنائه لتقييستند هذا المقياس إلى التقرير الذاتي  إذ ،القياس

ومن هنا   ،على المعايير التشخصية للدليل اإلحصائي والنفسي لالضطرابات العقلية والنفسية
جاءت مسألة البحث بتناول مقياس بيك للقلق موضوعًا للبحث الحالي وذلك بإعداد نسخة سورية 
معربة مستندة على النسخة األجنبية األصلية ودراسة خصائصها السيكومترية في البيئة السورية 

من  إضافة إلى دراسة كفاءتها التشخصية والسيما في التشخيص الفارقي للحاالت التي تعاني
مما قد يساهم في إجراء تشخيص دقيق  غيرها من االضطرابات،عن اضطرابات القلق 

الذين يعانون  لهؤالءالضطراب القلق يفيد العاملين في الميدان النفسي في تقديم المساعدة الفعالة 
 البحث موضوعحدد يتوبذلك  من القلق واتخاذ اإلجراءات المناسبة لهم والعمل على عالجها.

الكفاءة السيكومترية لمقياس بيك للقلق على عينة من األسوياء والمرضى  ما: اآلتيبالسؤال 
 ين في البيئة السورية؟النفسي
 :البحثأهمية 

 القلق الذي يعّد من أكثر االضطرابات شيوعًا وانتشارًا في عالمناً  ضطرابا تتناولأنها  .1
 .المعاصر

إنها تتناول إحدى أدوات القياس الهامة التي تتصدى الضطراب القلق والتي ترتكز على  .2
الذي يعتبر األداة األهم واألحدث لتشخيص وتحديد  DAM-IVالدليل التشخيصي الرابع 

  .شدة  اضطرابات القلق على المستوى العالمي
 .لباحثةتعتبر الدراسة األولى للمقياس في البيئة المحلية حسب معلومات ا .3
تشخصية قد تساعد العاملين في مجال الصحة النفسية   إنها يمكن أن تسهم في توفير أداة .4

ت القلق وتمييزه الضطرابافي سورية في عملهم وسعيهم للوصول الى تشخيص أكثر دقة 
 عن باقي االضطرابات.

 :البحث أهداف
واستخراج دالالت  الهدف الرئيسي للبحث بإعداد صورة عربية سورية لمقياس "بيك للقلق" يتحدد

الصدق والثبات لهذه الصورة والتعرف على كفاءتها التشخصية من خالل تطبيقها على عينة من 
تحقيق األهداف  تموسعيًا للوصول لهذا الهدف . األسوياء والمرضى النفسيين في مدينة دمشق

 :تيةالفرعية اآل
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والتأكد من صالحيته  (BAIاستخراج دالالت الصدق والثبات لمقياس بيك للقلق ) .1
 .لالستخدام مع األفراد األسوياء والمرضى النفسيين

بين األفراد األسوياء  (BAIبيك للقلق )دراسة داللة الفروق في األداء على مقياس  .2
 والمرضى النفسيين.

لدى أفراد عينات الدراسة  (BAIبيك للقلق )دراسة داللة الفروق في األداء على مقياس  .3
 )أسوياء، مرضى نفسيين( حسب متغير الجنس.

 الدراسة عينات أفراد لدى (BAIبيك للقلق ) مقياس على األداء في الفروق داللة دراسة .4
   .العمر متغير حسب)أسوياء، مرضى نفسيين( 

لألفراد األسوياء والمرضى النفسيين، ووضع معايير خاصة لكل وضع معايير خاصٍة  .5
فئة عمرية متضمنة في عينة التقنين، ومعايير منفصلة للذكور واإلناث، في حالة انتهت 
الدراسة المقارنة إلى وجود فروق جوهرية بين األفراد حسب الجنس أو العمر، وعدم 

 إمكانية وضعها في عينة واحدة.
 :البحثأسئلة 

 مؤشرات صدق الصورة السورية من مقياس بيك للقلق ) ما .1
(BAI؟ 

  ؟(BAI) للقلق بيك مقياس من السورية الصورة ثبات مؤشرات ما .2
ما شكل المقياس الُمقنن الذي انتهت إليه الدراسة المطبقة في البيئة المحلية بعد توفر  .3

 الشروط العلمية فيه؟
متوسطات درجات األفراد األسوياء والمرضى هل توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة بين  .4

  ؟BAI)) للقلق بيك النفسيين على مقياس
هل توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة بين متوسطات درجات أفراد عينة االسوياء على  .5

 ؟تعزى لمتغير الجنس BAI)) للقلق بيك مقياس
هل توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة بين متوسطات درجات أفراد عينة المرضى النفسيين  .6

 ؟تعزى لمتغير الجنس BAI)) للقلق بيك مقياسعلى 
 على عينة األسوياء أفراد درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ  توجد هل .7

 ؟العمر لمتغير تعزى( BAI) للقلق بيك مقياس
 عينة المرضى النفسيين أفراد درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ  توجد هل .8

 ؟العمر لمتغير تعزى( BAI) للقلق بيك مقياس على



 العربية باللغة الدراسة ملخص

 

123 
 

 الجامعية الطلبة االسوياء من درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ  توجد هل .9
 ؟( BAI) للقلق بيك مقياس على النازحين األسوياء من درجات متوسطاتو 
ذوي اضطراب القلق األفراد  درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ  توجد هل .11

 ؟( BAI) للقلق بيك مقياس علىذوي اضطراب االكتئاب األفراد  درجات متوسطاتو 

جراءاته البحثمنهج   :وا 
. الحاليةللدراسة لذي  يعد من أكثر المناهج المالئمة اإتباع المنهج الوصفي التحليلي  تم

جراءات هذا المنهج للدراسة الحالية تتمثل في جانبين هما:  وا 
 :الجانب النظري .1

 منه انطلق الذي النظري وأساسه المقياس تصف تحليلية وصفية دراسة المقياس دراسةيتجلى في 
 وألية درجاته حساب في المتتبعة والطرائق سيكومترية خصائص من به يتمتع وما المقياس لبناء

 نتائج لمعرفة وذلك وتناولته، المقياس استخدمت التي والدراسات البحوث إلى الرجوعو  .تفسيرها
مكانية االستخدامات تلك  .الحالية الدراسة مع ومقارنتها السورية البيئة في منها االستفادة وا 

 المختصين المحكمين على عرضها ثم ومن العربية اللغة إلى المقياس بنود ترجمة باإلضافة إلى
 .لغوياً  وصحتها وضوحها مدى بيان بغية واالنكليزية العربية باللغة

 :الجانب الميداني .2
لها خصائص العينة األساسية نفسها، وتطبيق المقياس  استطالعيةٍ  يتجلى في اختيار عيناتٍ 

ومعرفة الوقت الذي  ،لهاأفراد العينة ومدى فهم عليها للتأكد من وضوح التعليمات والبنود، 
جراء و ، يستغرقه تطبيق المقياس، والوقوف عند الصعوبات التي يمكن أن تنشأ أثناء التطبيق ا 

مضامينها  وأالتي ال تتناسب في طبيعتها  الُمبهمة أو والتعليمات البنود علىبعض التعديالت 
قق من الخصائص للتحالالزمة  الدراسات أخرى إلجراء اختيار عيناتٍ ، و السورية البيئةمع 

 عشوائيةالطريقة البسحبها عن طريق  األساسية الدراسة ةعين اراختيالسيكومترية للمقياس، و 
 للقلق بيك مقياس قيطبتو  البسيطة لعينة األسوياء وبالطريقة المقصودة لعينة المرضى النفسيين،

(BAI ).عليها بصورته النهائية لإلجابة عن أسئلة البحث 
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 :وعينته البحثمجتمع 
المتواجدين في مدينة  النازحين داألفراو  الطلبة الجامعييناألصلي من  الدراسةيتألف مجتمع 

خالل العام المرضى النفسيين المتواجدين في المراكز النفسية في مدينة دمشق من و  ،دمشق
الدراسة فقد جرى أما عينات ( عامًا، 51-18ممن تتراوح أعمارهم بين) (2115-2114) الدراسي

   :اختيارها على النحو اآلتي
مقسنمين إلنى طلبنة  األسنوياءمنن فردًا  (61)منهم  فرداً ( 83تكونت من ) العينة االستطالعية: .1

 .المرضى النفسيين)قلق/ اكتئاب(من فردًا  (23)وجامعين ونازحين في مراكز اإليواء 
اسُتخدموا للتحقق من  (161)منهم  فرداً ( 715تكونت من ) عينة الصدق والثبات: .2

( BAI) بيك للقلقالخصائص السيكومترية لمقياس تايلور للقلق الذي استخدم كمحك لمقياس 
 (61)و األسوياء مقسمين إلى طلبة جامعين ونازحين في مراكز اإليواءمن فردًا ( 111منهم )
اسُتخدموا لدراسة فردًا  (545و) المرضى النفسيين الذين يعانون من القلق واالكتئاب.من فردًا 

مقسمين إلى طلبة  فردًا من األسوياء( 412منهم )( BAI)بيك للقلق صدق وثبات مقياس 
المرضى النفسيين الذين يعانون من  منفردًا  (143)وجامعين ونازحين في مراكز اإليواء 

   .( عاماً 51-18القلق واالكتئاب، وجميع أفراد عينة الصدق والثبات تتراوح أعمارهم من)
األسوياء من فردًا  (1555منهم ) فرداً ( 1828التقنين من ) ةتكونت عين عينة التقنين: .3

( طالبًا وطالبة جامعية سحبوا بالطريقة العشوائية الطبقية من بعض 1323مقسمين إلى )
( نازحًا ونازحة سحبوا بالطريقة العشوائية الطبقية من مراكز 232كليات جامعة دمشق و)

المرضى النفسيين مقسمين من مريضًا ومريضة ( 273و)شرة في مدينة دمشق تاإليواء المن
( ممن يعانون من اضطراب االكتئاب 155( ممن يعانون من اضطراب القلق، و)118) إلى

 .سحبوا بالطريقة المقصودة من المشافي الحكومية التي تهتم بالمرضى النفسيين
 :البحث أدوات
 .BAI)) بيك للقلقمقياس  .1
 .الحالة-مقياس سبيلبرجر القلق السمة .2
 .مقياس تايلور للقلق .3
 .مقياس  بيك لالكتئاب .4
 .بيك لليأس مقياس .5
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 .مقياس إكسفورد للسعادة .6
 :البحثحدود 

 (.2113/2114)تطبيق الدراسة خالل العام الدراسي إجري : حدود زمانية .1
تطبيق الدراسة في بعض الكليات في جامعة دمشق وفي مراكز  إجري: حدود مكانية .2

  .النفسية المتواجد في مدينة دمشق والمشافياإليواء والدعم النفسي 
 سنة.( 50 -18تطبيق الدراسة على األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ) إجري: حدود بشرية .3

 :البحثنتائج 
بصورته السورية المعدلة، والُمقننة في البيئة السورية  (BAI)دلت النتائج على أنَّ مقياس  .1

صالح لالستخدام محليًا، ويمكن الوثوق بنتائج تطبيقه واستخدامه للكشف عن أعرض القلق 
وقياسها عند األفراد األسوياء )طلبة جامعيين/نازحين( والمرضى النفسيين )قلقين/مكتئبين( 

وذلك استنادًا إلى التوزيع القريب من التوزيع  عامًا، (51-18)الذين تتراوح أعمارهم بين 
الطبيعي االعتدالي للمقياس بصورته النهائية، وهذا ما تؤكده مقاييس النزعة المركزية 
والتشتت والرسوم البيانية لعينة الدراسة األساسية )عينة التقنين الكلية( ويمكن الوثوق بأنَّ 

للمجتمع األصلي المسحوبة منه تمثياًل صحيحًا العينة لم تكن منحازًة، وأنَّها كانت ممثلة 
وصادقًا، مما يمكننا من القول أنَّ الخصائص التي تنطبق على العينة يمكن أن تنطبق على 
المجتمع األصلي، أي يمكن تعميم النتائج التي تم الوصول إليها على المجتمع األصلي، 

الدراسة الحالية، والتي أظهرت ومما ُيؤيد ذلك الخصائص السيكومترية التي توصلت إليها 
 تمتع المقياس بخصائص سيكومترية جيدة.

األفراد األسوياء  متوسطات درجاتأكدت النتائج وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍة بين  .2
، حيث كانت هذه وأبعاده الفرعية (BAI)مقياس والمرضى النفسيين على الدرجة الكلية ل

ألنَّ متوسطات درجاتهم أكبر من متوسطات درجات لصالح عينة المرضى النفسيين الفروق 
المرضى ، أي أنَّ وأبعاده الفرعية( BAI)مقياس على الدرجة الكليَّة ل األفراد األسوياء

 )القلقين/المكتئبين( يعانون قدر أكبر من أعراض القلق. النفسيين

الذكور األسوياء وبين  متوسطات درجات بينبينت النتائج وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة  .3
وهذه ، وأبعاده الفرعية (BAI)مقياساألسوياء على الدرجة الكليَّة ل اإلناث درجاتمتوسطات 
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 لصالح الذكور ألنَّ متوسطات درجاتهم أكبر من متوسطات درجات اإلناث كانتالفروق 
 . الفرعيةوأبعاده  (BAI) مقياسعلى الدرجة الكليَّة ل

المرضى النفسيين  درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذات فروق وجودعدم  النتائج بينت .4
  .الفرعية وأبعاده (BAI) لمقياس الكليَّة الدرجة على)القلقين/ مكتئبين( تعزى لمتغير الجنس 

وفقًا لمتغير األسوياء  متوسطات درجات بينبينت النتائج وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة  .5
 كانتوهذه الفروق ، وأبعاده الفرعية (BAIبيك للقلق ) مقياسلعلى الدرجة الكليَّة العمر 

( عامًا، ألنَّ متوسطات درجاتهم 40-31لصالح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين )
عامًا، وكذلك أكبر  (31-18)أكبر من متوسطات درجات األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين

 (BAI) مقياسوذلك على الدرجة الكليَّة ل، اً ( عام50-41من الذين تتراوح أعمارهم بين)
كما لم تكن هناك فروق دالة احصائيًا بين األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين . الفرعيةوأبعاده 

 الكليَّة الدرجة علىعامًا  (51-41)عامًا وبين األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (18-31)
  .الفرعية وأبعاده (BAI) لمقياس

المرضى النفسيين  درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذات فروق وجودعدم  النتائج بينت .6
  .الفرعية وأبعاده (BAI) لمقياس الكليَّة الدرجة على)القلقين/ مكتئبين( تعزى لمتغير العمر 

األفراد األسوياء  درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذات فروق وجودعدم  النتائج بينت .7
 (BAI) لمقياس الكليَّة الدرجة علىمن الطلبة الجامعين ومتوسطات درجات األفراد النازحين 

  .الفرعية وأبعاده
المرضى النفسيين ذوي  درجات متوسطات بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذات فروق وجود النتائج بينت .8

 الدرجة علىاضطراب القلق ومتوسطات درجات المرضى النفسيين ذوي اضطراب االكتئاب 
وهذه ، لصالح المرضى النفسيين ذوي اضطراب القلق الفرعية وأبعاده (BAI) لمقياس الكليَّة

لصالح المرضى النفسيين ذوي اضطراب القلق ألنَّ متوسطات درجاتهم أكبر  كانتالفروق 
 مقياسعلى الدرجة الكليَّة ل من متوسطات درجات المرضى النفسيين ذوي اضطراب االكتئاب

(BAI)  الفرعيةوأبعاده . 

خاصة باألسوياء  (BAI)لمقياس الحصول على معايير ورتب مئينية إلى  البحثى انته .9
 عامًا. (51-18)للفئات العمرية من  لنفسيين، ولكل جنس على حدىوالمرضى ا
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 :البحثمقترحات 
 الذي أصبح صالحًا لالستخدام في البيئة السوريةو  (BAI) مقياس تقنينإلى  الحالي البحثى انته

على األفراد األسوياء )طلبة جامعيين/ نازحين( والمرضى النفسيين )مكتئبين/ قلقين( للفئات 
 يلي: قترح ماي إليه الدراسة الحالية من نتائج توانطالقًا مما توصل ،( عاما  51-18)العمرية من 

اء القيام بالمزيد من الدراسات على المقياس على فئات مختلفة ومتعددة من األفراد األسوي .1
دراسة و  )الصدق والثبات(، من خصائصه السيكومتريةوالمرضى النفسيين، وذلك للتحقق 

، ولالستفادة منه على مستوى واسع كونه يتمتع بقيمة علمية وتقنينه عليها ها،مدى مالءمته ل
 .هامة

المرشدين واالختصاصيين النفسيين في بشكل جدي من قبل  المقياسضرورة اعتماد  .2
في  (BAI)يمكن من حيث المبدأ االستفادة من مقياس ، حيث كز الطبيةالجامعات والمرا

التي قد تظهر  العيادات النفسية ومراكز اإلرشاد والطب النفسي في تشخيص أعراض القلق
 ( عامًا.50-18لدى األفراد من عمر)

خصوصًا،  ومقاييس القلقاالختبارات النفسية عمومًا، المقاييس و المزيد من العناية ب إيالء .3
والسيما عند فئات متعددة  من األسوياء والمرضى النفسيين، عبر العمل على تعريبها والنتأكد 

تعييرها، واإلفادة منها و  في القطر العربي السوريمن صالحيتها لالستعمال في البيئة المحلية 
 .في المجاالت المختلفة

لدى المرضى النفسيين ( في تشخيص أعراض القلق BAI)العمل على استخدام مقياس   .4
بكل فئاتهم والعمل على بناء برامج ارشادية عالجية للتخفيف من هذه األعراض التي يعانون 

 منها.
( كأداة بحث وتشخيص في الدراسات BAI)تشجيع الباحثين السوريين على استخدام مقياس  .5

ائص سيكومترية والبحوث التي قد يقومون بها، نظرًا لتمتع المقياس في الدراسة الحالية بخص
 عالية ووضع معايير تناسب استخدامه في البيئة السورية.  
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 (1)الملحق 
 (BAI)لمقياس قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 المكان العلمية المرتبة االختصاص  االسم

 وتربوي قياس نفسيو تقويم  مطانيوس مخائيل  -
في قسم  دكتور أستاذ

النفسي  القياس والتقويم
 والتربوي

كلية التربية جامعة 
 دمشق

 صحة نفسية سامر رضوان -
في قسم  دكتورأستاذ 

 النفسيةالصحة 
كلية التربية جامعة 

 دمشق

 وتربوي قياس نفسيو تقويم  ياسر جاموس -
في قسم القياس  دكتور
 النفسي والتربوي والتقويم

كلية التربية جامعة 
 دمشق

 محاضر  ارشاد نفسي ربيع الصياح -
كلية التربية جامعة 

 دمشق
 مدينة  دمشق طبيب نفسي  طب نفسي حسان المالح  -

عمر عبد   -
 الدين

 مدينة  دمشق طبيب نفسي طب النفسي

 لغة انجليزية  مالك سليمان -
في قسم اللغة  دكتور

 االنجليزية
كلية اآلداب جامعة 

 الالذقية

  محاضر لغة انجليزية رشيد هادي  -
كلية اآلداب جامعة 

 دمشق

 أستاذة لغة انجليزية رنا حسن -

مساعدة الشؤون الثقافية 
في المركز الثقافي 
األمريكي في السفارة 

 األمريكية

 مدرس لغة عربية لغة عربية  فاتن ياسين -
مديرية التربية محافظة 

 دمشق
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 (2الملحق )

  مقياس تايلور للقلق 

 اقرأ التعليمات التالية بدقة: 

  نومي مضطرب ومتقطع -1   
 

مخاوفي كثيرة جدَا  -2  
 بالمقارنة مع أصدقائي

مر علي أيام ال أنام  -3  
 بسبب القلق 

أعتقد أني أكثر عصبية  -4  
 من األخرين

أعاني كل عدة ليالي من  -5  
 كوابيس مزعجة

أعاني من االالم بالمعدة  -6  
 في كثير من األحيان .

. 
ترتعش يداي كثيرا عندما  -7  

 اقوم بأي عمل
أعاني من اسهال كثير  -8  

 جدا
أمور العمل تثير قلقلي  -9  

 والمال.
تصيبني نوبات من  -10  

 الغثيان
أخشى أن يحمر وجهي  -11  

 خجالَ 
 دائما أشعر بالجوع -12  
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 أنا ال أثق في نفسي -13  
 أتعب بسهولة -14  
االنتظار يجعلني  -15  

 عصبيا جدا 
كثيرا ما أشعر بالتوتر  -16  

 لدرجة أعجز فيها عن النوم
أكون هادئا وأي عادة ال  -17  

 شئ يستثيوني
تمر بي فترات من  -18  

التوتر ال أستطيع فيها الجلوس 
 طويالَ 

أنا غير سعيد في كل  -19  
 وقت

من الصعب علي جدا  -20  
 التركيز أثناء أداء العمل

دائما أشعر بالقلق دون  -21  
 مبرر

عندما أشاهد مشاجرة  -22  
 أبتعد عنها

أتمنى أن أكون سعيدا  -23  
 مثل األخرين 

دائما ينتابني شعور  -24  
 بالقلق على اشياء غامضة

 أشعر بأني عديم الفايدة  -25  
كثيرا أشعر بأني سوف  -26  

 انفجر من الضيق والضجر
أعرق كثيرا بسهولة حتى  -27  

 في األيام الباردة  
الحياة بالنسبةلي تعب  -28  
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 ومضايقات
أنا مشغول دائما        -29  

 وأخاف من المجهول
أنا بالعادة أشعر  - 30  

 بالخجل من نفسي
كثيرا ما أشعر ان قلبي  -31  

 يخفق بسرعة 
 أبكي بسهولة  -32  
خشيت أشياء وأشخاص  -33  

 ال يمكنهم إيذائي
 أتأثر كثيرا باألحداث  -34  
 أعاني كثيرا من الصداع  -35  
أشعر بالقلق على أمور  -36  

 و أشياء ال قيمة لها 
ال أستطيع التركيز في  -37  

 شئ واحد 
من السهل جدا أن أرتبك  -38  

و أغلط لما أعمل شئ أرتبك 
 بسهولة 

أشعر باني عديم الفائدة  -39  
أعتقد أحيانا أني ال أصلح 

 بالمرة  
 أنا شخص متوتر جدا  -40  
عندما أرتبك أحيانا  -41  

أعرق ويسقط عرق مني 
 بصورة تتضايقني 

يحمُر وجهي خجال  -42  
 عندما أتحدث لآلخرين 

نا حساس أكثر مما  -43أ  
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 ينبغي 
مرت بي أوقات عصيبة  -44  

 لم أستطع التغلب عليها 
شعر بالتوتر أثناء  -45أ  

 قيامي باي عمل عادي 
يداي وقدماي  باردتان  -46  

 في العادة  
أنا غالبا أحلم بأحالم -47  

 أفضل أألا أخبر أحد بها 
 تنقصني الثقة بالنفس  -48  
قليل ما يحصل لي  -49  

 حاالت إمساك تتضايقني 
 يحمر وجهي من الخجل  -50  
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 (3الملحق)

 (BDI) مقياس بيك لإلكتئاب

 اقرأ التعليمات التالية بدقة: 

مجموعة من العبارات. اقرأ كل عبارة بإمعان، ثم ضع دائرة حول أحد  21يشتمل االستفتاء على 
( التي تسبق العبارة التي تصف تمامًا الحالة التي كنت تشعر فيها 1، 2، 3األرقام )صفر، 

دة عبارات في مجموعة واحدة خالل األسبوع الماضي بما في ذلك اليوم الحالي. إذا رأيت أن ع
تنطبق عليك بنفس الدرجة فضع دائرة حول كل رقم يقابلها. تأكد من قراءة كل عبارة في كل 

 مجموعة من قبل أن يقع اختيارك على إحداها.

 

ولى
 األ

وعة
جم

لم
 

 ال أشعر بالحزن صفر
 أشعر بالحزن 1
 أنا حزين طوال الوقت وال أستطيع الخروج من هذه الحالة 2
 أنا حزين جدًا وغير سعيد لدرجة أني ال أستطيع تحمل هذه الحالة 3

نية
الثا

عة 
جمو

الم
 

 ال أشعر بان عزيمتي ضعيفة تجاه المستقبل صفر
 تجاه المستقبلأشعر أن عزيمتي ضعيفة  1
 أشعر أنه ال يجود شيء أتطلع إليه في المستقبل 2
 منه، وأنه ال سبيل إلى أن تتحسن األمور ميؤوسأشعر أن المستقبل  3

الثة
 الث

وعة
جم

الم
 

 ال أشعر بالفشل صفر
 أشعر أني واجهت من الفشل أكثر مما يواجه الشخص العادي 1
 ما أراه هو الكثير من الفشلعندما أسترجع حياتي الماضية فكل  2
 أشعر أني شخص فاشل تماماً  3

جمو 
الم

عة  بعة
الرا

 

 ال أزال أستمتع باألشياء كما كنت من قبل صفر
 ال أستمتع باألشياء كما اعتدت أن أستمتع بها منق بل 1

الجنس: 
...... 

السن: 
....... 

الدراسة والسنة الدراسية إذا كنت طالبًا:  المهنة:...........
............... 
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 لم أجد متعة حقة في أي شيء عبد 2
 أشعر بعدم الرضى والملل من كل شيء 3

عة 
جمو

الم
سة

خام
ال

 

 ال أشعر بالذنب بوجه خاص صفر
 أشعر بالذنب لفترات طويلة من الوقت 1
 ينتابني الشعور بالذنب تمامًا معظم الوقت 2
 أشعر بالذنب طوال الوقت 3

سة
ساد

ة ال
موع

مج
ال

 

 ال أشعر عقابًا يحل بي اآلن صفر
 أشعر وكأن عقابًا يحل قد بي 1
 أتوقع أن يحل بي عقاب 2
 أشعر أن عقابًا يحل بي اآلن 3

بعة
لسا

ة ا
موع

مج
ال

 

 ال أشعر بأن أملي قد خاب في نفسي  صفر
 أشعر بأن أملي قد خاب في نفسي 1
 أشعر باالشمئزاز من نفسي 2
 أكره نفسي  3

منة
الثا

عة 
جمو

الم
 

 ال أشعر بأني أسوأ من أي شخص آخر صفر
 انتقد نفسي على نقاط ضعفي أو أخطائي 1
 ألوم نفسي طوال الوقت على أخطائي 2
 ألوم نفسي على كل شيء سيء يحدث يل 3

سعة
التا

عة 
جمو

الم
 

 ال تراودني أي أفكار للتخلص من حياتي صفر
 تنتابني أفكار للتخلص من حياتي ولكني لن أنفذها 1
 أرغب في قتل نفسي 2
 لو أتيحت لي فرصة لالنتحار فسوف أفعل ذلك 3

عة 
جمو

الم
شرة

العا
 

 ال أبكي أكثر من المعتاد صفر
 أبكي اآلن أكثر مما تعودت 1
 أبكي اآلن طوال الوقت 2
تعودت أن تكون قادرًا على البكاء، أما اآلن فال أستطيع البكاء حتى لو  3

 أردت ذلك

جمو 
الم

عة  ية 
حاد

ال
شرة

ع
 

 لست مستثارًا اآلن أكثر مما كنت دائماً  صفر
 مستثارًا بسهولة أكثر مما كنت معتاداً أصبح منزعجًا أو  1
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 أشعر بأني مستثار اآلن طوال الوقت 2
 ال تثيرني بالمرة األشياء التي تعودت أن تثيرني 3

ية 
لثان

ة ا
موع

مج
ال

شرة
ع

 

 لم أفقد اهتمام اآلخرين صفر
 إني أقل اهتمامًا باآلخرين بالمقارنة عليه فيما مضى 1
 باآلخرينفقدت معظم اهتمامي  2
 فقدت كل اهتمامي باآلخرين 3

ثة 
لثال

ة ا
موع

مج
ال

شرة
ع

 

 اتخذ القرارات بنفس الكفاءة التي كنت أتخذها بها صفر
 أقوم بتأجيل القرارات أكثر مما تعودت 1
 أجد في اتخاذ القرارات صعوبة أكبر مما كنت أجد من قبل 2
 لم أعد أستطيع اتخاذ القرارات 3

عة 
جمو

الم
عة 

لراب
ا شرة

ع
 

 ال أشعر أنني أبدو أسوأ مما كنت صفر
 أنا قلق ألني أبدو أبكر سنًا وأقل جاذبية 1
 أشعر أن هناك تغيرات دائمة في مظهري تجعلني أبدو غير جذاب 2
 أعتقد أني أبدو قبيحاً  3

سة 
خام

ة ال
موع

مج
ال

شرة
ع

 

 أستطيع أن أعمل بنفس الكفاءة التي كنت أعمل بها قبل صفر
 أشعر أن البدء في عمل أي شيء أصبح يتطلب مني اآلن جهدًا إضافياً  1
 أضطر إلى أن أضغط على نفسي بشدة كي أعمل أي شيء 2
 ال أستطيع القيام بأي عمل على وجه اإلطالق 3

شرة
 ع

سة
ساد

ة ال
موع

مج
ال

 
 ال أستطيع النوم بشكل جيد كما تعودت صفر
 ال أنام جيدًا كما كنت معتاداً  1

أستيقظ مبكرًا ساعة أو ساعتين عن المعتاد، ثم أجد صعوبة في العودة إلى  2
 النوم

3 
أستيقظ مبكرًا عدة ساعات عما تعودت، ثم ال أستطيع العودة إلى النوم 

 ثانية

عة 
ساب

ة ال
موع

مج
ال

شرة
ع

 

 ال أشعر بالتعب أكثر من المعتاد صفر
 أشعر بالتعب أكثر مما تعودت 1
 يدركني بسب القيام بأي عمل تقريباً  أصبح التعب 2
 أشعر باإلرهاق حتى أني ال أستطيع القيام بأي عمل 3

الم ج مو  ع ة  ال ثا من ة  ع ش  شهيتي للطعام ليست أسوأ من المعتاد صفر رة
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 لم تعد شهيتي طيبة كما كانت من قبل  1
 شهيتي اآلن أسوأ مما كانت عليه بكثير  2
 اإلطالقلم يعد لي شهية على  3

شرة
 ع

سعة
التا

عة 
جمو

الم
 

 لم أفقد كثيرًا من وزني مؤخراً  صفر
أحاول عن عمد إنقاص   كيلو غرام 2نقص وزني أكثر من  1

وزني وذلك بالتقليل من كمية 
 األكل:

 كيلو غرام 5نقص وزني أكثر من  2

 ال نعم  كيلو غرام 7نقص وزني أكثر من  3

رون
عش

ة ال
موع

مج
ال

 

 لست منشغل البال على صحتي أكثر من المعتاد  صفر
تشغل بالي مشاكل صحية مثل بعض األوجاع واآلالم واضطراب المعدة أو  1

 اإلمساك
أشعر بانشغال البال كثيرًا بسبب مشاكل صحية، ومن الصعب علي التفكير  2

 في أي شيء آخر
أنني ال أشعر أن بالي مشغول جيدًا بخصوص مشكالتي الصحية لدرجة  3

 أستطيع التفكير في شيء آخر

دة 
واح

ة ال
موع

مج
ال

رون
عش

وال
 

 لم أالحظ أي تغير في اهتمامي بالجنس في الفترة األخيرة صفر
 أصبح اهتمامي بالجنس أقل مما تعودت 1
 إني أقل اهتمامًا اآلن بشكل كبير 2
 فقدت االهتمام بالجنس تماماً  3
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 (4)الملحق 
BHS لليأس مقياس بيك  

.مستوى التعليم :................ االسم )لمن يرغب(:............................  

...............الجنس: ..............................         الوضع اإلجتماعي:  

....العمر)بالسنوات( : .......................... المهنة : .......................  

:اإلجابةتعليمات   

تدور العبارات حول مشاعر التفاؤل لدى الفرد ونظرته إلى الحياة .يرجى قراءة كل عبارة   
المقابلة لها إذا كانت تنطبق عليك. أما إذا لم تنطبق عليك فضع  ،ووضع دائرة حول كلمة "نعم "

ابة، كما نرجو أال في التفكير باإلج دائرة حول كلمة "ال" المقابلة لها .نرجو أال تقضي وقتا طويال"
 تترك أي عبارة دون جواب.

 ال نعم العبارات م
   انظر إلى المستقبل بأمل وحماسة. 1
يمكنني االعتراف بعجزي ألنني لم أتمكن من تحقيق األفضل بالنسبة  2

 لي.
  

عندما تسوء األمور بالنسبة لي يساورني الشعور بأنها لن تبقى سيئة  3
 إلى األبد.

  

   ال يمكنني أن أتخيل كيف ستكون حياتي بعد عشر سنوات.  4
   لدي من الوقت ما يكفي إلنجاز ما أرغب.  5
   أتوقع أن أنجح في المستقبل في األمور األهم بالنسبة لي. 6
   يبدو المستقبل مظلم بالنسبة لي. 7
أتوقع أن يكون نصيبي من نعم الحياة أكبر من نصيب الشخص  8

 العادي.
  

لم بكن حظي سعيدا"، وليس هناك ما يجعلني أعتقد أنه سيكون سعيدًا  9
 في المستقبل.

  

   لقد أعدتني تجاربي وخبراتي السابقة بصورة جيدة لمواجهة المستقبل. 10
  كل ما أستطيع أن أراه أمامي هو أشياء سيئة أكثر مما هي جيدة أو  11
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 مفرحة.
   الحصول عليه فعال.ال أتوقع الحصول على ما أريد  12
   عندما أنظر إلى المستقبل أوقع أنني سأكون أسعد من األن. 13
   لن تسير األمور في المستقبل كما أريدها. 14
   ثقتي كبيرة بالمستقبل. 15
من السخف أن أرغب في أي شي طالما أنني ال أحصل أبدا" على ما  16

 أريده.
  

   فعال" في المستقبل.ال أتوقع أن أشبع رغباتي  17
   يبدو لي المستقبل غامضا" ومشكوكا" فيه. 18
يمكنني أن أتوقع أن تكون األيام السعيدة )أو أيام الخير( القادمة أكثر  19

 من األيام السيئة.
  

ال فائدة من أن أحاول بصورة جدية الحصول على ما أريده، ذلك  20
 األغلب.ألنني لن أتمكن من الحصول عليه على 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الـمـالحـق

 

145 
 

 (5)الملحق 
 (A-State-Anxietyسبيلبرجر) مقياس

 : معلومات عامة

 الجنس:.................................        العمر...................

 المستوى التعليمي.......................       الحالة االجتماعية: .............

فيماا يلاي عادد مان الفقارات التاي تصاف مشااعرك بشاكل عاام. أرجاو مناك أن تحادد درجاة شااعورك 
مقابال الدرجاة التاي تنطباق علياك، علماًا بأناه ال )×( على كل فقارة مان هاذه الفقارات بوضاع إشاارة 

توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، واإلجاباة تعاد صاحيحة فقاط عنادما تعبار عان حقيقاة شاعورك 
 الذي تحمله العبارة. اتجاه المعنى 

 كثيرا   غالبا   أحيانا   أبدا   الفقـــــــــرة 
     أشعر بسرور .1
     أتعب بسرعة .2
     أود لو بكيت .3
     أود لو كنت سعيدًا كما يبدو على اآلخرين .4
أخساااار بعااااض األشااااياء ألننااااي ال أسااااتطيع اتخاااااذ القاااارار بساااارعة  .5

 كافية.
    

     أشعر بالراحة .6
     أنا هادئ وأعصابي باردة .7
أشااعر بااأن المتاعااب تتااراكم علااين لدرجااة أننااي ال أسااتطيع التغلااب  .8

 عليها
    

     أقلق كثيرًا من أشياء ال تستدعي حقًا أن أقلق عليها .9
     أنا سعيد .10
     أميل إلى أخذ األمور بجدية زائدة .11
     أفتقر للثقة بالنفس .12
     أشعر باالطمئنان .13
     أحاول تجنب مواجهة أي أزمة أو صعوبة .14
     أشعر باالكتئاب .15
     أنا راضي  .16
     تدور في ذهني فكرة تافهة تضايقني .17
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عنادما أعااني مان خيباة فأناا ال أساتطيع أن أتجاهلهاا لشادة تأثيرهااا  .18
 علي

    

     أنا شخص مستقر .19
     حالة توتر وارتباك عندما أفكر في مشاغلي اآلن تنتابني .20
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 (6)الملحق 
 مقياس اكسفورد للسعادة

)OHQ( 
 

 أنثى:........... ....ذكر الجنس:  االسم )لمن يرغب(:................
 المهنة: ................  الكلية )أو المدرسة(: ...............

 
 : إرشادات

 يلي عدد من العبارات التي تدور حول شعور الناس بالسعادة. فيما

عطاؤهااا درجااة تتااراوح ماان  بحيااث تظهاار ماادى انطباقهااا عليااك  6إلااى  1يرجااى قااراءة كاال عبااارة واد
 شخصيًا )أو درجة موافقتك على مضمونها(، وذلك وفق سلم الدرجات التالي: 

 وتعني "أعارض بقوة" 1الدرجة 

 رجة متوسطة"وتعني "أعارض بد 2الدرجة 

 وتعني "أعارض بدرجة خفيفة" 3الدرجة 

 وتعني "أوافق بدرجة خفيفة" 4الدرجة 

 وتعني "أوافق بدرجة متوسطة" 5الدرجة 

 وتعني "أوافق بقوة" 6الدرجة 

يرجى اإلجاباة علاى جمياع األسائلة )أو العباارات(، كماا نرجاو أال تقضاي وقتاًا طاوياًل فاي اإلجاباة. 
 ى التي تختارها هي األصح بالنسبة لك. فقد تكون اإلجابة األول

وتااذكر أنااه ال وجااود إلجابااات صااحيحة أو خاطئااة هنااا، وأن المطلااوب هااو إعطاااء الدرجااة األكثاار 
 انطباقًا عليك لكل عبارة. 
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أعارض  العبارات م
 بقوة"

أعارض 
بدرجة 
 متوسطة

أعارض 
بدرجة 
 خفيفة"

أوافق 
بدرجة 
 خفيفة"

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة"

أوافق 
 بقوة"

 6 5 4 3 2 1 ال أشعر بالسرور أو الرضا عن طريقتي في الحياة. 1
 6 5 4 3 2 1 أنا أهتم كثيرًا بالناس اآلخرين. 2
 6 5 4 3 2 1 أشعر بأن الحياة هي مكافأة كبيرة لنا. 3
 6 5 4 3 2 1 لدين مشاعر دافئة وحميمة نحو كل شخص تقريبًا. 4
 6 5 4 3 2 1 البال.نادرًا ما أستيقظ مرتاح  5
 6 5 4 3 2 1 الخصوص.لست متفائاًل بالمستقبل على وجه  6
 6 5 4 3 2 1 أجد معظم األشياء مسلية. 7
 6 5 4 3 2 1 أنا دائمًا ملتزم ومنهمك )أو متفاعل( بما ألتزم به. 8
 6 5 4 3 2 1 الحياة جيدة. 9

 6 5 4 3 2 1 ال أعتقد أن العالم هو مكان جيد. 10
 6 5 4 3 2 1 أضحك كثيرًا. 11
 6 5 4 3 2 1 أنا راٍض عن كل شيء في حياتي. 12
 6 5 4 3 2 1 ال أعتقد أنني أبدو جذابًا. 13
هناك فجوة بين ما أريد أن أفعله وما قمت به من  14

 أفعال.
1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 أنا سعيد جدًا. 15
 6 5 4 3 2 1 أرى الجمال في بعض األشياء. 16
 6 5 4 3 2 1 لي تأثير مبهج في اآلخرين. 17
 6 5 4 3 2 1 أستطيع التالؤم مع كل شيء أريده. 18
أشعر بأنني ال أسيطر )أو أتحكم( بحياتي  19

 خصوصًا.
1 2 3 4 5 6 

أشعر بأنني قادر على أن أضطلع بأي شيء وأنجح  20
 فيه.

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 أشعر بأنني متيقظ ذهنيًا إلى حد كبير. 21
 6 5 4 3 2 1 أعيش غالبًا تجارب مفرحة وبهيجة. 22
 6 5 4 3 2 1 ال أرى أن من السهل اتخاذ القرارات. 23
 6 5 4 3 2 1 ال أشعر بوجود معنى أو هدف في حياتي. 24
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 6 5 4 3 2 1 أشعر أن لدين الكثير من الطاقة. 25
 6 5 4 3 2 1 عادة لي تأثير جيد في األحداث. 26
 6 5 4 3 2 1 ليس لدين لهو مع اآلخرين. 27
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 (7)الملحق 
 BAI  الصورة السورية لمقياس بيك للقلق

 معلومات عامة:
 ذكر )   (    أنثى  )   (الجنس:  

 العمر:  
 الوضع االجتماعي:
 المستوى التعليمي:

 اإلقامة: 
فيما يلي لدينا مجموعة من العبارات التي تعكس مشاعرك وأفكارك، التي مررت بها خالل     

احساسك أو شعورك بهذه األعراض وذلك باختيار  درجةاألسبوع الماضي حتى اليوم يرجى تقدير 
                                                البديل المناسب من بين البدائل األربعة المقابلة لكل عبارة  .                               

 العبارات م
على 
 اإلطالق

بشكل 
 خفيف

 شديد معتدل

     الخدر أو التنميل في أحد األطراف 1
     الحرن الشديد)معبق( 2
     ساقين ترتجفان 3
     عدم القدرة على االسترخاء 4
     الخوف من حدوث االسوأ 5
     في رأسيالدوخة أو خفة  6
     خفقان في ضربات القلب 7
     التقلب )عدم التوازن بالمزاج( 8
     الشعور بالرعب )مرعوب( 9
     أنا عصبي 10
     الشعور باالختناق 11
     يداي ترتجفان )رعشة( 12
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     الشعور بالتزعزع )مشوش( 13
     الخوف من فقدان السيطرة 14
     التنفسالصعوبة في  15
     الخوف من الموت 16
     خائف 17
     وانزعاج في البطنأشعور بعسر هضم  18
     اإلحساس بأنه سيغمى علي )إغماء( 19
     (احمرار بالوجه )توهجه 20
     التعرق )بغض النظر عن الحرارة( 21
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Summary 

Introduction   of the  study and its theme  : 

The Beck scale for anxiety is one of these important standards that dealt 

with anxiety disorder and expressed it in the language of measurement, as 

this measure is based on self-report to assess the amount of the anxiety, 

moreover, its construction depends  on the diagnosable standards of  the 

statistical and psychological directory to the mental and psychological 

perturbation, so that my research deals with Beck scale for anxiety as a 

subject  and creates an Arabic Syrian version   based on the original for-

eign version and study their psychometric characteristics  in the Syrian 

environment. in addition to the study of its diagnosable efficiency espe-

cially in comparative diagnosis of cases that suffer from anxiety perturba-

tions with other kinds of disorders, which may contribute to an accurate 

diagnosis of anxiety disorder and help those who work in the psychologi-

cal field to provide effective assistance to those who suffer from anxiety 

and take appropriate action to them and work to heal them. Thus, the sub-

ject of the study is determined by the following question: What is the 

psychometric efficiency of Beck scale for anxiety on a sample of nor-

mal people and psychopaths in the Syrian environment? 

 

The importance of studying:  

1. It deals with anxiety disorder which is one of the most common and 

widespread perturbations in the contemporary world. 

2. It deals with an important measurement tools that deals with the anxie-

ty disorder, which is based on the fourth diagnostic directory DAM-IV, 

which is the latest and most important tool for diagnosing and identifying 

the amount of anxiety disorders at the global level. 

3. It is the first study of the scale in the local environment according to 

researcher Information. 

4. It may contribute to provide a diagnosed tool that may help those who 

work in the field of mental health in Syria in their work and their aim to 

get a more accurate diagnosis of anxiety disorders and distinguish it from 

other kinds of disorders. 

Objectives of the study: 

    The main goal of the study is to prepare Syrian Arabic image to the 

scale, "Beck scale of anxiety" and to detect its reliability and stability, 

and to identify its agnostic efficiency by applying it on a sample of nor-
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mal people and psychopaths in Damascus. In order to reach this goal we 

have achieved the following sub-objectives. 

1. Detecting the evidences on the reliability and stability of the Beck scale 

and ensuring its suitability to be used with normal and psychopath indi-

viduals. 

2. Study the differences in performance on the Beck anxiety scale (BAI) 

between normal individuals and psychiatric patients. 

3. Study the differences in performance on the Beck Scale for anxiety 

(BAI) between the members of the study samples (normal people, psy-

chiatric patients) by the sex variable. 

4. Study the differences in performance on the Beck Scale for anxiety 

(BAI) between the members of the study samples (normal people, psy-

chiatric patients) by the age variable. 

5. Develop specific criteria for normal individuals and psychopaths, and 

to develop specific criteria for each age group included in the legitimation 

sample, and separated standards for males and females, in the case the 

comparative study ended with significant differences between individuals 

by sex and  age variables , and cannot be placed in a single sample. 

Study questions: 

1. What are the reliability indicators of the Syrian image on Beck scale 

(BAI)? 

2. What are the stability indicators of the Syrian image on Beck scale 

(BAI)? 

3. What is the form of legitimation scale that the study applied in the lo-

cal environment ended to, and its scientific conditions? 

4. Are there any statistically significant differences between the total 

scores of normal individuals and of people with anxiety disorder and 

those with depress disorder individuals on the Beck Scale for anxiety 

(BAI)? 

5. Are there any statistically significant differences between the total 

scores of normal individuals sample on the Beck Scale for anxiety 

(BAI)due to the variable sex? 

6. Are there any statistically significant differences between the total 

scores of psychopath individuals sample on the Beck Scale for anxiety 

(BAI)due to the variable sex? 
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7. Are there any statistically significant differences  between the total 

scores of normal individuals sample on the Beck Scale for anxiety 

(BAI)due to the variable age? 

8. Are there any statistically significant differences  between the total 

scores of psychopath individuals sample on the Beck Scale for anxiety 

(BAI)due to the variable age? 

9. Are there any statistically significant differences between the total 

scores of normal individuals’ sample of university students and the total 

scores of normal people sample of refuges on the Beck Scale for anxiety 

(BAI)? 

10. What is the  anxiety degree  between the study sample in the Syrian 

Arab Republic? 

Study methodology: 

Some descriptive statistics tools were used, which are considered  the 

most appropriate approach for the current study. This process of the cur-

rent study is in two aspects. 

1. Theoretical frame 

Reflected in the analytical study of the scale and the descriptive study 

which describes the scale and the theoretical basis of it, which was fol-

lowed to build the scale and its psychometric properties and the methods 

used to illustrate it . And making use of the researches and studies that 

have used the scale, to know the results of those uses and the possibility 

to take advantage of them in the Syrian environment and compare it with 

the current study. As well as the translation of the scale items into Arabic 

and then presented them to the  specialists arbitrators in Arabic and Eng-

lish in order to show the extent of clarity and accuracy linguistically . 

2. study  sample. 

    Is reflected in choosing  reconnaissance samples that have the same 

characteristics of the basic sample, and applying the scale on it to make 

sure of  the clarity of instructions and items, and the extent of the under-

standing of it the respondents have, and know the time needed to apply 

the scale, and analyzing the difficulties that can arise during the applying 

of it, and make some modifications to the indefinable  terms and instruc-

tions  or that do not fit in the nature or the contents with the Syrian envi-

ronment, and choosing  other samples to make the necessary studies to 

verify psychometric characteristics of the scale, moreover, for the healthy 

and mentally ill people a simple random sample and purposed sample 
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were drawn respectively  , and apply the Beck anxiety scale (BAI)  in its 

final form on them to answer the research questions.                                                                                                                                            

Sample frame: 

The original study society  consists of all university students and individ-

uals who are displaced in the city of Damascus, and all psychiatric pa-

tients who are in psychiatric centers in the city of Damascus during the 

school year (2014-2015) between the ages of (18-50) years, the study 

samples have been selected as follows: 

1. The reconnaissance sample, consisting of 83 members, including 60 

members of normal people divided into university students  and refuges 

in shelters and (23) members of psychiatric patients (anxiety / depres-

sion). 

2. validity and reliability sample: consists of (705) individuals, (160) of 

them are used to verify the psychometric properties of the Taylor scale of 

anxiety that has been used as a homologue to Beck anxiety scale  (BAI), 

(100)of them are members of normal people divided into university stu-

dents and refuges  in accommodation centers and ( 60) members of the 

psychiatric patients who suffer from anxiety and depression. And (545) 

people are  used to study the reliability and validity of the Beck anxiety 

scale (BAI) , (402)of them are members of normal people divided into 

university students and refuges in accommodation centers and 143 mem-

bers of the psychiatric patients who suffer from anxiety and depression, 

and all the sample validity and reliability individuals ranging  of (18-50) 

years old. 

3. The rationing sample of (1828) members,  (1555) of them are  mem-

bers of normal people divided into (1323) male and female university 

student pulled randomly of some faculties of the University of Damascus 

and (232) displaced people (males and females) pulled randomly of ac-

commodation centers around  the city of Damascus and (273)(males and 

females) of psychiatric patients divided into (118) of those who suffer 

from anxiety disorder, and (155) of those who suffer from depressive dis-

order pulled using the intended way from local  hospitals that care for the 

sick psychiatrists. 

Tools of the study: 

1. Beck anxiety scale (BAI)   . 

2. Sepelbergr anxiety scale feature-case (STAI)  . 

3. Taylor anxiety scale. 
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4. Beck Scale for depression. 

5. Beck scale of desperation. 

6. Oxford scale of happiness. 

The limits of the study: 

1. Temporal limits: the applying of the study happened during the aca-

demic year (2013/2014). 

2.  Spatial limits: the applying of the study took place  in some colleges in 

the University of Damascus and in accommodation , psychological sup-

port centers and mental hospitals, around the city of Damascus. 

3.  Human limits: the study was applied on individuals aged (18-50 

years). 

Results of the study:  

1. The results indicated that the scale (BAI) in its modified  and rationing 

Syrian image, is suited to be used in the Syrian environment locally, and 

we can trust the results of its application and use for detecting anxiety/ 

symptoms and measure them with normal individuals (university students 

refuges) and psychopaths (anxious / depressed) aged  of (18-50) years, 

regarded by the approximately normal  distributed of the scale in its final 

form, and this is confirmed by the center and dispersion tendency 

measures as well as the graphs to sample the basic study measures (the 

whole rationing sample) and can be trusted that the sample was not bi-

ased, and they were representing its original community in a  correct  and 

honest manner , enabling us to say that the characteristics that apply to 

the sample can be applied to the original community, which may circulate 

the results that have been accessed on the original society, and which is 

supported by the psychometric properties reached by the current study, 

which showed that the scale has good psychometric properties . 

2. The results confirmed the existence of statistically significant differ-

ences between the average scores of  normal individuals  and psycho-

paths( anxious / depressed)  on the total score of the scale (BAI) and its 

sub-dimensions, where were these differences on favor of psychiatric pa-

tients sample because the average grades were greater than the average 

scores of normal individuals on the total score of the scale (BAI) and its 

sub-dimensions, that means that any psychiatric patients (anxious / de-

pressed) suffer greater symptoms of anxiety, And also the results showed 

the presence of statistically significant differences between the average 

degrees of  psychopaths  with anxiety disorder  and averages degrees of 
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psychopaths with depression disorder  on the total score of the scale 

(BAI) and its sub-dimensions, in favor of psychiatric patients with anxie-

ty disorder and these differences were in favor of psychiatric patients 

with anxiety disorder because average grades were greater than the aver-

ages grades of psychiatric patients with depression  on the total score of 

the scale disorder (BAI) and its sub-dimensions.   

3. The results showed the existence of statistically significant differences 

between the average male normal people degrees and the average female 

normal people degrees on the total score of the scale (BAI) and its sub-

dimensions, and these differences were in favor of males because the av-

erage grades were greater than the average female degrees on the total 

score of the scale (BAI) and its sub-dimensions. 

4.  The results showed that there were no statistically significant differ-

ences between the average degrees of psychiatric patients (anxious / de-

pressed) due to the variable sex on the total score of the scale (BAI) and 

its sub-dimensions. 

5. The results showed the existence of significant differences between the 

average scores of normal people according to the variable age on the total 

score of the Beck scale of anxiety (BAI) and its sub-dimensions, and 

these differences were in favor of the age group between the ages of (31-

40) years, because the average grades were  greater than the average  

scores of individuals aged (18-30 years), and that is larger than the aged 

(41-50 years), on the total score of the scale (BAI) and its sub-

dimensions. As there were no statistically significant differences among 

individuals aged (18-30 years) and among individuals aged (41-50 years) 

on the total score of the scale (BAI) and its  sub-dimensions . 

6. The results showed that there were no statistically significant differ-

ences between the average degrees of psychiatric patients (anxious / de-

pressed) due to the variable age on the total score of the scale (BAI) and  

its sub-dimensions .  

7. The results showed that there were no statistically significant differ-

ences between the average scores of normal individuals from university 

students and the average scores of displaced people to the total score of 

the scale (BAI) and its sub-dimensions. 

8. The results showed that there  low degree of anxiety degree  on the 

study sample 
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9.   study ended to get the criteria and Miah ranks to scale (BAI) special 

for normal people and psychiatric patients, and for each sex separately 

age groups of (18-50) years. 

Proposals of the study: 

The study concluded to rationing scale (BAI), which became valid for use 

in the Syrian environment on normal individuals (university students / 

refuges) and psychopaths (depressed / anxious) age groups of (18-50) 

years, and from the current study results It proposes the following : 

1. Do more studies on the scale on many different categories of normal 

individuals and psychiatric patients, in order to verify its  psychometric 

properties  (validity and reliability), and to study its suitability to it, and 

rationing it, and to take advantage of it on a large level being of an im-

portant scientific value . 

2. the need to scale adoption seriously  by counselors and psychologists in 

universities and medical centers, where they can, tentatively , take ad-

vantage of the scale (BAI) in psychiatric clinics and counseling  and psy-

chiatry centers in the diagnosis of symptoms of anxiety that may appear 

in individuals of age (18-50)  years . 

3.  pay more care of psychological tests and scales in general, and scales 

of anxiety in particular, especially with  the variety of categories of nor-

mal people  and psychopaths, by working on Arabize it and ensure its val-

idation  for use in the local environment in the Syrian Arab Republic and 

calibrate it, and benefit from it in various fields . 

4. Work on the use of scale (BAI) in the diagnosis of symptoms of anxie-

ty among psychiatric patients of all categories and work to build guiding 

therapeutic programs to alleviate these symptoms from which they suffer  

5. Encourage researchers to use the Syrians scale (BAI) as a research 

tool in the diagnosis, studies and research they might take, because in the 

current study, the scale has high psychometric characteristics and put 

special standards suited to the Syrian environment. 
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