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Psychometric Properties of Modified Arabic Version for Jordanian 

Universities Student's of Gmurov Depression Scale 

Mohammad Baniyounes* 

Abstract 
This study aimed at deriving psychometric properties of Gmurov depression 

scale among an available sample of Jordanian universities students. The sample 

consisted of (296) male and female students aging from (18-24) years old, and 

were registered for the first semester of (2010- 2011) academic year. After 

distributing the final version of the scale, data collection and analysis, the 

following results were concluded. 

- The scale has achieved appropriate confirmatory factor validity. 

- The indicators of external criterion validity were statistically significant. 

- The scale has discriminate validity in which it discriminates between 

depressed and nondepressed individuals. 

- The scale has appropriate reliability properties according to the results of 

the current study. 

It is recommended that this scale be used in clinical practice in Jordan. 

Keywords: Gmurov Depression Scale, Psychometric Properties. 
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 مقدمة 

 اضطرا   هرت واس   نط   على وامل اشر  عتده   يف املازا ت  ال فسو  االضطرااب  أحت االكائ    عت
 أي من     عرب اضطرا  أنه كم  الثق      ك    يف  رتجت ب  واحت   ثق    يف وجرتد   قاصر ال أي ثق يف  عرب
 يف االكائ   أييت ذلك  ع   ضالً . ال م  و  اح املر  ك    يف  رتجت ب  واحت   من  و  يرحل  يف وجرتد   قاصر ال

 لظهرتر ضعوف  أرضو   شم  أنه كم  ال فسو   للعو دا  املراجعن عتد حوث ي  القل   بعت الث نو  املرتب 
 االضطرا  ه ا اناش ر نسب  الزدايد ونظرًا.( Holmes  8991 8992 إبراهو ) ال فسو  االضطرااب 
 ال فسو   والصح  اإلكلو وم   ال فس علم ء جهرتد تركز   قت األ راد  أداء لو   ع يف السلبو   وانعم س ته

 وقت. له املموز  األعراض وزيل  أسب به ي  ك  ع  للمشف وذلك وتشخوصه  تقوومه  على األوىل ابلترج 
 الع شر التويل ك لاص وف لاص وفه  ع ملو  وأدل  لاشخوصه  ويا رتع  عت ت  من ذج ظهرتر ع  اجلهرتد ه   أسفر 

 لالضطرااب  املعتل الراب  واإلحص    الاشخوص  ( التلو ICD -82)  والسلرتكو   ال فسو  لالضطرااب 
 اخلص    اشاق   على التراس  ه    مر  تةكز اجلهرتد هل   واسامرارًا (.DSM-IV,TR  6222)  ال فسو 

 املع مل ي   ئ   مخس ع  شف م وال ي(  Jmurov  8992) مجرترو   يقو   ي  لالكائ   السومرتية  
 .الثق  و  وعرب واجلسمو   والسلرتكو   واملعر و   املزاجو  : ه  لالكائ     اإلكلو ومو 

 :الدراسة مشكلة

 :ابرزه  ي  لع  يربرا   لعت  اسا  ب  التراس  ه   أتيت

 والث نو  األوىل  رترتنالص مه  االكائ    تشخو  يف واملعامت العربو   للبوئ  واملعتل املعر   املقو   أن -

 اجلسمو  االعراض زيل  تشخو  على تقاصر الصرترتن  ه تن  قرا  وأن لالكائ    بوك ق  م  ي 

  David & Roman,2007).) قط واملعر و 

 عل  يترس  ي  يأخرتذ  العربو   السومرتلرتجو  املماب  يف االكائ   لاشخو  أدوا  وجرتد عت  أو نتر  -

 ي  لالكائ   السومرتية   اخلص    حتري يف التراس   هل   احل لو  املشمل  تامث  وعلوه .الروسو  ال فس

 ي  لالكائ   السومرتية   اخلص    ي " :الا يل السؤال ع  اإلج ب  خالل ي  وذلك مجرترو   يقو  

 .األردنو  اجل يع   طلب  ي  عو   لتى مجرترو  يقو  
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 وأسئلتها الدراسة أهداف

 ي  عو   لتى مجرترو   يقو   ي  لالكائ   السومرتية   اخلص    اشاق   ىلإ التراس  ه   هت  

 خالل ي  وذلك املتنو   للحم    الث ين هللا عبت ب  حسن األيري وأك دميو  األهلو   وعم ن األردنو   اجل يع  طلب 

  :اآلتو  األسئل  ع  اإلج ب 

 لطلب  ويعتل  يعربه  لصرتر ) خ رج  مبحك تبطواملر  والامووزي  الارتكوتي  الع يل ) الصت  يؤشرا  ي  .8

 لالكائ  ؟ مجرترو  يقو   ي  األردنو  اجل يع  

 لالكائ  ؟ مجرترو  يقو   ي  األردنو  اجل يع   لطلب  ويعتله يعربه لصرتر  الثب   يؤشرا  ي   .6

  الكائ  ؟ل مجرتر  يقو   ي  األردنو  اجل يع   لطلب  ويعتله يعربه لصرتر  املشاق  املع  ري ه  ي   .1

 الدراسة أهمية

 يف ال فسو  املق  وس ق  م  إىل يقو   إبض    وذلك نا   ه   ي  اإل  د  يف احل لو  التراس  أمهو  تامث  
 والبعت اجلسم   البعت :ه  لالكائ   أبع د خلمس  وش يل  جت ت   تشخو  أبدا  وتزو ته  العربو   املماب 

 العو دا  يف اإلكلو ومو   املم رس  يف ترتظوفه  ميم  الثق يف  عرب والبعت لسلرتك  ا والبعت الرتجتاين  والبعت املعريف 

 .ال فس  االضطرا  ه ا باشخو  تعىن اليت واملراكز

 :الدراسة ملتغريات واإلجرائية النظرية التعريفات

 السيكومرتية اخلصائص

  اسىن لم  وذلك االكائ    ملقو   والثب   الصت   يع يال  خمالف اشاق   على وتشام 
  .االكلو ومو  املم رسه يف اساختايه لالخص  ون

 ,Elean) إ لو ن ملؤلفه  واملش عر  االنفع ال  كا   يف ورد يقو   ع  عب ر  وهرت :االكائ   يقو    -

2007, pp.504-508)    مجرترو   وأعت  (Jmurov, 1994  يسارتاي  سا  ع   مشف وهرت 

 ويرتفع   ويارتسط   وي خفض   جًتا  ي خفض  :بترج   ويمائب  يمائب غري) بن تةاوح لالكائ   

 يف الاترج رابعو   قرا   أرب  جممرتع  ك  يف جممرتع   وأربعن أربًع  و اضم    ) شت ت او جًتا ويرتفع 
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 وجرتد إىل (1 ) والترج  األعراض  وجرتد عت  إىل)صفر( الترج  تشري حوث االكائ    أعراض شت 

 وجرتد إىل (3 ) والترج  يارتسط   بشت  األعراض وجرتد إىل (2 ) والترج    قلول بشت  األعراض

 والسلرتكو   واملعر و   والرتجتانو   اجلسمو   األعراض زيل  ع  ك    الفقرا  وتعرب كبري   بشت  األعراض
 .لالكائ   الثق  و  وعرب

 ه   يف املعامت  املقو    قرا  ع  إج باه خالل ي  املفحرتص علوه  حيص  اليت الترج   ه    ً إجرا و أي 

 .التراس 

 الدراسة حدود

 اجل يع  يف البم لرتر رت  طلب  ي  عو   على لالكائ   مجرترو  يقو   تطبو  على احل لو  التراس  اقاصر 

 شر  ت شهر) بن املمات  للفة  املتنو   للحم    الث ين هللا عبت ب  حسن األيري وأك دميو  األهلو   وعم ن األردنو  

 ل ا   .2010/2011 اجل يع  الع   ي  األول للفص   (  2011 الث ين تشر   شهر هن    وحىت   2010 أول

   .هل  املم ثل  والعو    احل لو   التراس  عو   التراس  على ه   نا  ج تعم 

  النظري اإلطار

 والاطبوقو  ال ظر     د  املو خمالف ي  ال فس علم ء ابهام   االكائ   إضطرا  وتشخو  تقوو  حظ 

 لاص وفه وأير مو  أوروبو  ع ملو  أدل  وظهرتر وتشخوصه  لاقوومه عت ت  من ذج ظهرتر ع  االهام   ه ا أسفر وقت

 :وي ه 

 الاشخوص   والتلو  ICD-10,  1992) )والسلرتكو  ال فسو  لالضطرااب  الع شر التويل الاص وف

 عربو  جهرتد ظهرتر إىل إض    ,DSM, IV, TR) 2000 ) ل فسو ا لالضطرااب  املعت ل الراب  واإلحص   

 وظهرتر  ( 2001 وآخرون  الرشوتي) ال فسو  االضطرااب  تشخو  كسلسل  األدل   ه   على يب و  يشةك  

 ) لع   ال فس  للطب االير مو  الرابطه ي  ابالشةاك ابلتوحه  الع  لوه االساش را  يركز بةمجاهم  ق   كا بن

 عت ت   من ذج ظهر  لقت .ال فسوه لالضطرااب  املعتل الراب  واالحص    الاشخوص  التلو  ت  وال  ( 2008

 اللفظو  املق  وس أشهر ي  ولع  .اللفظو  غري واملق  وس اللفظو   ك ملق  وس االكائ    يق  وس ي  ويا رتع 
 باحت ت  سمح وال ي األوجه  ياعتد لشخصو ا يو وسرتات مبقو    سمى ي  اناش رًا  وأكثره  ال فسو   االضطرااب 
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 يساقالً  يقو ًس   اضم  حوث . وه االكائ   مب  ال فسو   االضطرااب  ي  كبري عتد على ودرج ته الفرد يسارتى

  (.1998 إبراهو  ) االكائ   ع  عب ر  ( 60 ) ي   األف

 اليت  اللفظو  ملق  وسا  إن (Projective techniques)  اإلسق طو  املق  وس أنص ر رأي وحبسب

 واجت ه ته ويورتله  الفرد بسلرتك تاحم  اليت الالشعرتر   التوا   إىل تص  ال ويرتضرتعو   حمتد   بطر ق  ع ه  جي  

 حت ول ال واليت اإلسق طو   املق  وس جممرتع  ظهر   قت ل ا .( 1998 إبراهو  ) تز وفه  املمم  ي  وأن ملرضه 
 احلرب  ي  بق  كاقتمي املع مل  حمتد  وغري غ يض   يثريا  املفحرتص إىل تقت  ب   يب شر  أبسئل  االكائ   قو  

 (Rorschach – Ink - blotest)لرورش خ احلرب  بق  ك خاب ر ال  قص  اجلم  أو األشم ل   أو الصرتر  أو
 على إسا  ابهت  يقتار يف واخنف ض الزاهو   األلرتان وجت ه  السرتداء  البق  على الةكوز إىل  وه املمائبرتن ميو  حوث

 75 ميوز أن  ساطو  حوث Thematic Apperception Test املرتضرتع أو الصرتر  تفه  وإخاب ر .بط ق  ك 

 ابل نب  ابإلحس   تاس  ويرتضرتع   أ م ر  على تشم  واليت للقص   حتلوله    خالل ي  املمائبن ي  %

ال  القص  سرد وازدايد واآلخر    سلل ف والمراهو  احلب أي الع طف   والا  قض والوأ    ال ا   اهت   على الت 

 إجي بو   ي  وابلرغ  (.1998 إبراهو  ) الشت ت االكائ   ذوي ع ت االناح ري  والافمري ابملرت   واالنشغ ل

 .ملرضاب الا بؤ يف الضعوف  وقترهت  وثب هت   صتقه   حوث ي  الشت ت  لالناق د تعرض  أهن  إال اإلسق طو  املق  وس

 حتلو  قرتا   شم  أتخ  يق  وس إعتاد مت اللفظو   وغري اللفظو   املق  وس يف الس بق  العورت  على الاغلب وهبت 

 بوك يقو   :وي ه  والثب    الصت   ي  ع لو  بترج  تاموز واليت ال رتعو   السلرتكو  لل رتانب وتقت ر سلرتك  

  املقو   وهرت املخالف   االكائ بو  األعراض لزيل  تشخوصو  بقتر   اما  وال ي (Beck, 1969)االكائ   لاقت ر
 الشعرتر ي  ح ل  االكائ    مرتن وقت .العربوه اإلكلو ومو  املم رس  يف املساخت  والث نو  األوىل  بصرترته الرتحوت

 ال فسو  و  اجلسمو   االضطرااب  ي  للعت ت عرًض   مرتن وقت العزمي   ووه  والوأ  ابحلزن  املزاج تصف الع دي 

  شري حوث نرتعًو   نفسًو  اضطرااب  مرتن وقت ورا ه    مم  الضطرا  املاالزي  الث نرت   األعراض ي  زيل  أو

 – Edgerfon & Holmes,1994) (Localizedونفسو   ويعمم   يرتضعو  طبو  شم وى إىل املمائبن

Generalized Medical).( campbell, 1994, 

 الرتراث ) البورتلرتج  ال مرتذج :ي ه  االكائ    تفسري ت  ول  ويا رتع   ت  عت  نظر   من ذج ظهر  لقت

  رتجت الرتراث   لل مرتذج وو ًق  (.املعريف السلرتك  - السومرتد   ي ) السومرتلرتج  وال مرتذج (.المومو    العصيب

 اللخ ي  القطب  وث      لالص ب  ابالكائ   االس س   (Genetic predisposition)وراث   إساعتاد

 Monozygotic- Dizygotic).املاش هب  أو الث   و  والارتا   املاط بق   أو األح د   والارتا   الع  ل   دراس  
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Twinsc) 100%))إىل األح د    الارتا   لتى االكائ    ص  إذ  ( Kendler, Neale, Dessler, 

Health and Eaves, 1992)  ع  انتج االكائ   أن تبن  (كومو    -عصيب)  وسورتلرتج  ي ظرتر ي 

 يسارتى إخنف ض يف  امث  وال ي والسرور  ال ل    ع  املسؤول  املخ ي  ط  يف العصيب ال ش ط يسارتى إخنف ض

 .( Karemen and Tsuang, Faron  2008 ,1990  رتنس بين) (سريوترتنن) المومو    -العصيب ال  ق 

 حترتل خالل ي  وذلك ال ا   على عتوان مبث ب  ئ  االكا  رو ت اعارب  قت السومرتد   ي   للافسري وو ًق 

 االكائ    إن السلرتكون   رأي وحبسب Jefferson & Greisf, 1994).الفرد داخ  إىل السلبو  االنفع ال 

   Holmes,1994).يًع  كلوهم  ي  أو العق   ي  يرتفع  يسارتاي  أو اإلاثب  ي  ي خفض  يسارتاي  ع  انتج
 وو ًق Holmes, 1994).)حو هت  ي  السلبو  اجلرتانب على املمائبن تركوز إىل املعر ون لرأي تبًع  االكائ   و عزى

 سلبو  يعر و  ح ال  ترتجت   (Negative Cognitive Schema)بوك  للع مل السليب  املعريف ال س  ل ظر  

 لالخاالل سبًب  ولوس ناو   هرت باملمائ املزاج وأن الشخصو   عورتهب  على اناب هه   ركزون جتعله  املمائبن  لتى

  ,Beck, 1967 ). 1976 ) املعريف

 وال ي  raid) (Cognilive  املعريف املثلث لاطرتر أس ًس  السليب املعريف ال س   عت بوك  رأي وحبسب

  Shaw,1979& (Beck, Rush)  واملساقب  والع مل  ذاته إىل للممائب السلبو  ال ظر   اضم 

  السابقة الدراسات

 تشخوصو  ,كأدا  صالحواه ي  وللاحق  .الروسون الب حثن ي  العت ت ابهام   احل يل املقو   حظ 

 :وي ه  (elean, 2007) ا لو ن كا   يف والرتارد  التراس    ي  سلسل  اجر   لالكائ   

 عو   على املقو   هل ا ية   السومرت اخلص    اىل الاعر  هت   واليت  (elean, 1995)ا لو ن دراس 

 ي  اكلو ومو  وعو   الةبرت    للعلرت  احلمرتيو  يرتسمرت ج يع  ي  وط لب  ط لًب  ( 526 ) بلغ  اكلو ومو  غري

 اىل التراس  ه   نا  ج وأش ر  ويمائبه  يمائًب  ( 116 ) بلغ  يرتسمرت  مبساشفو   ال فسو  للعو دا  املراجعن

 .يقبرتل  متووز   وقتر  ي  سب   وثب   صت  بتالال   اما  املقو   ه ا ان

 ملقو   والثب   الصت  يع يال  ي  الاحق  هت   بتراس  shlahtena, 1997) )شالخاو   وق ي  

 وعو   احلمرتيو   يرتسمرت ج يع  ي  وط لب  ط لًب  ( 751 ) بلغ  اكلو ومو  غري عو   على لالكائ    مجرترو 
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 ه ا أن وتبن يرتسمرت  مبساشفو   ال فسو  العو دا   راجعرتن مم  ويمائبه يمائًب  ( 137 ) بلغ  اكلو ومو 

 .يقبرتل  وثب   صت  يع يال  ي  به  اما  مل  وذلك لالكائ    تشخوصو  كأدا   صلح املقو  

  اس  احل يل املقو   أن الس بق   والتراس   ال ظري  لألد  الس ب  االساعراض خالل ي   اضح

  مشف اليت املسارتاي  وعتد  قراته  عتد حوث ي  العربو   ومرتلرتجو الس للمماب  ابل سب  واحلتاث  ابألص ل  

 .لالكائ   املموز  األعراض وزيل  ع ه  

 واإلجراءات الطريقة

 .وأسئلاه  التراس  ألهتا  ملالءياه الاحلول   -الرتصف  امل هج اعام د مت :التراس  ه   يف املعامت امل هج

  الدراسة عينة أفراد

 األهلو   عم ن وج يع  األردنو   اجل يع  طلب  ي  وط لب  ط لًب  ( 296 ) بلغ   ح  يا عو   اخاو ر مت

-6282)اجل يع  الع   ي  األول للفص  واملس لن املتنو   للحم    الث ين هللا عبت ب  حسن األيري وأك دميو 
 اخاو ر    ج يع   ياطلب  درسرتا مم   22.1 ))أعم ر مبارتسط س   ( 62-81)بن أعم ره  تراوح  (.6288

 للسلرتك ال فسو  واألسس الصح   ال فس وعل  ال فس  عل  يب دئ :كمس ق   إجب ر    كلو  وياطلب  

 ابضطرا  املشخصن ي  إكلو ومو  عو   اخاو ر مت كم  يازوجن غري ي ه  91 % أن حوث االجام ع  

 ويضطرب   يضطرابً  ( 36 ) بلغ  عم ن     يت يف واإلدي ن ال فس  للطب األي  عو د   راجعرتن مم  االكائ   

  .ذلك  بن (1 )واجلتول

 (االكلينيكية وغري االكلينيكية)  ككل الدراسة عينة أفراد توزيع (1 ) اجلدول

 اجلامعة
 العينة 

 األدرنية 
 طالب/ طالبات

 عمان األهلية
 طالب/ طالبات

 أكادميية األمري حسني
 طالب/ طالبات

 لنفسيعيادة األمل للطب ا
 مكتئب/ مكتئبة

  20/ 31 09/ 21 59/ 01 غري إكلنينيكية
 31/ 00    إكلينيكية
 20 90 59 099 اجملموع
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  وتطبيقه املقياس وصف

 اإلكلو وم  ال فس عل  يف الروس  األخص    أعت  وال ي االكائ    يقو   عام دمت ا

 )إ لو ن  ملؤلفه واملش عر  االنفع ال  كا   يف والرتارد Gmurov) 1994)مجرترو 

 (Elean,2007,PP,504-  508  والسلرتكو  واملزاجو واملعر و   اجلسمو   األعراض زيل  ع   مشف وال ي 

 األصلو  الروسو  صرترته يف املقو   ه ا و امرتن .اجل يع   طلب  بو ه  وي  خمالف   عمر    ئ   لتى (.الثق  و  وعرب

 .1,6,8,2)الاص عتي وابلةتوب اآليت  ال حرت على يرقم   قرا   ب أر  ترتجت جممرتع  ك  ويف جممرتع   ( 44 )ي 

 1 ))والرق  األعراض  وجرتد عت  إىل (صفر) الرق   شري إذ االكائ بو   األعراض زيل  شت  ع  تعرب األرق   وه  )
 رتدوج إىل (3 )والرق  يارتسط   بترج  األعراض وجرتد إىل (2 ) والرق  ي خفض   بترج  األعراض وجرتد إىل

 بترج  ويمائب يمائب  غري) :وه   لالكائ   يسارتاي  سا  ع  املقو    مشف كم  يرتفع   بترج  األعراض

 زيل  ع  و عرب.(جًتا يرتفع  بترج  ويمائب يرتفع   بترج  ويمائب يارتسط   بترج  جًتا ويمائب ي خفض 

 اجلسمو  األعراض زيل  ع  املعرب  مرتع  اجمل عتد بلغ إذ اجملمرتع    ي  خمالف بعتد اخلمس االكائ بو  األعراض

وجف   الف      والرتزن  واالمل األك   وشهو  وال رت   العمر  يف والاقت  ابلاعب  )صل  ذا  جممرتع    (8 )
 األصلو  ال سخ  يف للم مرتع   (28  22  12  15  12  11  5  1) األرق   وذا  وضراب  القلب(.

 والمآب   احلزن ) :وتاضم  جممرتع   ( 14 )بلغ االنفع لو   األعراض زيل  ع  املعرب  اجملمرتع   عتد أي  .للمقو  

 الغضب  وسرع  والبم ء  ال فس وكراهو  واالساما ع  ابإلس ء   والاأثر والسرور  واخلرت   واهل   والاع س  

  62  65  81  82  81  88  82  2  2  6  8)اجملمرتع   أبرق   إلوه  و ش ر  (املزاج وتعمر واملش عر 
 تشام  جممرتع   14 ) )بلغ املعر و   األعراض زيل  ع  املعرب  اجملمرتع   عتد وأي   (22  19  61

 ابل نب  والشعرتر احلو    ويعىن األ ض   حنرت والاموز امل ض   يف السلبو  واخلربا  املساقب   ي  الاش ؤ :)على

 وجرتد وعت  لآلخر    السوئ  للمع يل  ال فس ولرت  ل نب اب الشعرتر وعت  األهتا   حتقو  عت  ي  واإلنزع ج

 واجل ذبو  الافمري  ووضرتح املرت   يف الرغب  وعت  السلبو    على اإلجي بو   وسوطر  والعق    للحو    يعىن

  62  61  66  68  62  89  81  82  85  86  9  1  1) اجملمرتع  أبرق   إلوه  و ش ر اجلسمو  
 القرارا   واخت ذ ابآلخر    ابالهام  (صل  ذا  جممرتع   (5 )   السلرتكو  األعراض زيل  ع  و عرب(18  61

 زيل  وأي  (. 11  11  16  12  69 األرق   وذا (. اجل سو  والشؤون ابلصح   والالهام   ابلعم   والقو  
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 وذا  .(واخلر ف الربو ) الس   و صرتل وال ه ر  ابللو  صل  ذا  ومه  بفقرتن  ع ه   عرب الثق  و   عرب األعراض

  (21  26) األرق  

 :اآليت ال حرت على مت   قت املقو    ه ا تطبو  تعلوم   أي 

 (واتباعه املقياس صدق عن الروسية الدراسات)

 ع  اإلج ب  واساغرق   ترسه   اليت املس ق   يف التراس   عو   أ راد على املقو   بارتز   الب حث ق    -8

 .احمل ضرا  زي  ي  دقوق  ( 25 )مبعتل املقو    قرا 

 املقو    ي  املر ق  اإلج ب  ورق  يف املقو    قرا  ع  اإلج ب  التراس  عو   أ راد ي  الب حث طلب  -6

 جممرتع  ك  ي  علوه    طب  ال ي الفقر  رق  خيا روا أبن وذلك

 إدخ هل  مت بعته   و رزه   ج ب  اإل أورا  جبم  الب حث ق   املقو     قرا  ع  اإلج ب  ي  االناه ء بعت  -1

 (SPSS). ابساختا  إحص  ًو   لاحلوله  احل سرت  ذاكر  إىل

 :ك آليت مت  املقو    تصحوح خطرتا  أي 

 جممرتع   ك  ي  (1 ) الفقر  اخا ر وإذا عالي   (0 ) عطى جممرتع   ك  ي  (0 )رق  الط لب اخا ر إذا -8

 (3 )  عطى جممرتع   ك  ي  (3 ) والفقر . )يا نعال)  عطى .(2 ) والفقر  عالي   (1 )  عطى

 .عالي  

 (.816 -2) بن للمقو   الملو  الترج  تةاوح  -6

 -82) حص  (    ص ف أبنه غري يمائب   وإذا9 -8)  بن تةاوح عالي  على املفحرتص حص  إذا -1
 هرت  عالي   (22-65)على حص  وإذا أي  جتاً  ي خفض  بترج  يمائب  اصوف أبنه عالي  (62

 إذاأي   يارتسطه( عالي    هرت يمائب بترج  11-25إذا حص  عل  )و   ي خفضه بترج  يمائب

 11إذا حص  عل  عاليه )بو م    يرتفع  بترج  يمائب  هرت (عاليه 11-21)على حص 
ويف ضرتء طبوع  ه ا املقو    وأص لاه  أكثر(. وص ف أبنه يمائب بترجه يرتفع  جتًا أو شت ت  .

  السومرتلرتجوه العربو   إنه اساختايه وترتظوف  كأدا  تشخو  يف املم رس  ابل سب  للمماب
 اإلكلو مو .
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 املقياس تقنني

 :اآلتو  اخلطرتا  ابتب ع الب حث ق   لالكائ    مجرترو  ملقو   السومرتية   اخلص    الشاق   

  .العربو  اللغ  اىل الروسو  اللغ  ي  املقو   ترمج   -8

 صدت  يد  الاحقد  هبدت  الروسدو   اجل يعد   خدرجين يد  اث دن أخصد  ون علدى املعربد  ال سدخ  عدرض -6

 )*(  .العمسو  الةمج 

 اجل يعد  يف العربود  اللغد  قسد  يد  اث دن أخصد  ون علدى األولود  صدرترهت  يف املعربد  ال سدخ  عرضد  بعدته   -1

 )**(  . اللغرت  الصو غ  وضرتح ي  الاحق  هبت  األردنو  

 األيري وأك دميو  األهلو   وعم ن األردنو   اجل يع   طلب  ي  عو   على ذلك بعت املقو   عرض مت  -2

  .للفقرا  اللغرت   الصو غ  وضرتح ي  للاأكت املتنو   للحم    الث ين هللا عبت ب  حسن

  )**( ال فسد  والطدب اإلكلو ومد   الد فس علد  يف األخصد  ون يد  مخسد  علدى املقود   عدرض بعدته   -5
 زيلد  يد  (5 -2)وجدرتد علدى اتفقدرتا حودث االكائ بود   األعدراض زيلد  عد  رب املعد الفقدرا  لاحت دت

 لالكائ   املموز  األعراض

 الدراسة نتائج

 تطبوقه خالل ي  وذلك االكائ    ملقو   السومرتية   اخلص    إشاق   إىل احل لو  التراس  هت  

 وأك دميو  األهلو   وعم ن األردين) يع  اجل  يف  ترسرتن مم  وط لب   ط لًب  ( 296 ) بلغ  يا ح   عو   على

 ترتص  احص  ًو   وحتلوله  البو ان   ومج  املقو   تطبو  وبعت .(املتنو  للحم    الث ين هللا عبت ب  حسن األيري

 :اآلتو  ال ا  ج إىل الب حث

                                                           
 .ال فس عل  يف الفلسف  دكارترا  احلت تي  وسعرتد وآداهب   الروسو  اللغ  يف الفلسف  دكارترا  املصري  س ير)*(

 املش رك وآداهب  العربو  اللغ  أسا ذ ي صرتر  ومحتي وآداهب   العربو  اللغ  أسا ذ يغ لس   حسين حممرتد)**(
 ال فس عل  أسا ذ طعوم   و رتزي املس عت  اإلكلو وم  ال فس عل  أسا ذ القض    وأشر  املش رك  اإلكلو وم  ال فس عل  أسا ذ. الع يري أروى)**(

 ال فس  الطب اساش ري نفس   طب الاموم  و الح الاطبوق   ال فس عل  أسا ذ محوتان  أبرت و رتسف املش رك  اإلكلو وم 
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 لصرتر  (خ رج  مبحك طواملرتب والامووزي  الارتكوتي  الع يل ) الصت  يؤشرا  ي " : األول السؤال نتائج :أوالا  

  .لالكائ  ؟ مجرترو  يقو   ي  األردنو  اجل يع   لطلب  ويعتل  يعرب 

 العظمى  األرجحو  طر ق  ابساختا  الارتكوتي  الع يل  الاحلو  إجراء مت السؤال  ه ا ع  ولإلج ب 

(Maximmam Like Lihood) زيل  وتزاي  ا  الفقر  حمارتى لاحلو  و ًق  احل يل املقو   ب  ء متثو  مت حوث 

 اهلت  ومتث  .ال فس  والطب اإلكلو وم   ال فس عل  يف األخص  ون ي  مخس  باقوو  وابالسائ     وه  األعراض

 ال ي الاص وف ي  األردنو   للبوئ  املعتل احل يل املقو   يط بق  ي  الاحق  يف الارتكوتي  الع يل  الاحلو  ي 

 لل مرتذج  وص حل  يال م   يؤشرا  وجرتد إىل اإلحص    الاحلو  نا  ج وأش ر  اخلمس  االخاص ص ذوي اقةحه

ا راد عو    إىل ك ييرب     بو م  بلغ  نسب   (p-0.66,df=665, x2=649.17)ك ي يرب  قوم  بلغ  حوث
 يالءي  يسارتى إىل  شري مم   )a>0.05 )التالل  يسارتى ع ت إحص  ًو  دال  غري وه x2/ df= 0.97).التارس )

 2004ال مرتذج يط ب  مت يً  للبو ان  أن على يؤشرًا تعت واليت .(2 ) القوم  ي  أق  ال سب  وه   .بي  س

,Simanf Tavar). ).  قوم  أن إىل الرتصفو   املالءي  يؤشرا  نا  ج أش ر  كم((CFI ( وه  8قت بلغ .)
 (CFI)ضرور  ان تمرتن قوم   وال ي اش ر ايل (Bentler,1990).قوم  يس و   للقوم  احملتود  ي  قب  ب الر

. ك لك    قت بلغ  قوم   ال مرتذجوذلك لاشري ايل يال م    (. وقر ب  ي  الرتاحت الصحوح2992)ي  أكرب
 وكوت ك برون إلوه  أش ر اليت القوم  ي  قر ب  وه  (29228) (RMEA).يارتسط يرب  اخلطأ الاقر يب

.(1993Cudeck& Beown )يال   ال مرتذج أن على لاتل .( 0.05 ) مرتنت أن ضرور  على أكتا والل ان. 

 أن إىل أش را والل ان& Bentler,1999) (Hu روب ال هرت :ي  ك  إلوه أش ر ي  ي  ال او   ه   وت س  

   (CFI)قوم  حيق  حن يف .( 0.06 ) ي  أق  املارتسط تقر ب  لقوم  الةبوع  قوم اجل ر حيق  ال ي ال مرتذج
 تط ب  وجرتد إىل ال او   ه   وتشري .ويقبرتل  يال م  يؤشرا  حيق  منرتذج إىل  شري اه   إن ( 0.090) .ي  أعلى

 اإلكلو ومون  للخرباء تص وف   ي  إلوه االسا  د مت ي  ي  األردنو   للبوئ  املعتل  صرترته يف املقو   ب  ء يف
 اليت األبع د   على الفقرا  تشب  يع يال  مجو  أبن ال ا  ج  ي  تبن كم  .الاشخوصو  املع  ري على وابالعام د

 تراوح  واليت (12  69  65  81  5)األرق   ذا  الفقرا  إبساث  ء.  0.30 )ي  أعلى (ك ن  إلوه  ت ام 

 بتالال   اما  املقو   أبن رتضح  ي  شأنه وه ا( 2912 -65). ي  إلوه  ت ام  اليت األبع د على تشبعه  قو 

 .ذلك  رتضح (2 )واجلتول  األردنو  للبوئ  الع يل  الصت 
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 األبعاد على الفقرات تشبع معامالت قيم (2 ) جدول

 معامل التشبع العامل رقم الفقرة
 1593 االنفعالية 0
 1590 االنفعالية 3
 1590 االنفعالية 2
 1593 االنفعالية 4
 1541 االنفعالية 9
 1540 االنفعالية 0
 1540 االنفعالية 7
 1520 االنفعالية 0
 1590 االنفعالية 5

 1535 االنفعالية 01
 1520 االنفعالية 00
 1542 االنفعالية 03
 1540 االنفعالية 02
 1544 اجلسمية 04
 1537 اجلسمية 09
 1543 اجلسمية 00
 1540 اجلسمية 07
 1520 اجلسمية 00
 1537 اجلسمية 05
 1549 اجلسمية 31
 1525 اجلسمية 30
 1544 السلوكية 33
 1535 لسلوكيةا 32
 1530 السلوكية 34
 1520 السلوكية 39
 1539 السلوكية 30
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 1540 السلوكية 37
 1525 السلوكية 30
 1594 املعرفية 35
 1524 املعرفية 21
 1501 املعرفية 20
 1599 املعرفية 23
 1590 املعرفية 22
 1520 املعرفية 24
 1544 املعرفية 29
 1549 املعرفية 20
 1541 فيةاملعر  27
 1540 املعرفية 20

 االكائ   يقو   به  اما  ال ي الامووزي والصت  خ رج   مبحك املرتبط الصت  يؤشرا  إىل وللاعر 

 حس   مث لالكائ    بوك ويقو   احل يل  املقو   بن بريسرتن إرتب ط يع ي  حس   أوالً  مت األردنو   للبوئ  املعتل

 للبوئ  املعتل االكائ   يقو   على إكلو ومو  غري وعو   إكلو ومو    عو   بن و للفر  يساقلان لعو ان ( )اخاب ر

  .ذلك  رتضح ن 4)  3) واجلتولن األردنو  

 خارجي مبحك املرتبط الصدق مؤشرات (3 ) جدول

 (000اإلانث ن=)  (021الذكور ن=)  زملة األعراض
 الداللة معامل االرتباط الداللة معامل االرتباط 

 1510 15193 1510 1599 نفعاليةاإل
 1510 1599 1510 1590 اجلسمية
 1510 1597 1510 1503 السلوكية
 1510 1590 1510 1500 املعرفية

 1510 1595 1510 1501 الدرجة الكلية لالكتئاب
 ك  لتى األردنو  للبوئ  املعتل االكائ   يقو   بن بريسرتن إرتب ط يع ي  أبن  اضح (3 ) اجلتول ي 

 حوث  α ≤0.05 ) )التالل  يسارتى ع ت اإلحص  و  التالل  يسارتى بلغ  بوك ويقو   واإلانث ال كرتر عو   ي 

 .لالكائ   بوك ويقو   احل يل املقو    قوسه ي  بن عالق  وجرتد إىل  شري مم  دال   ك ن  املع يال  مجو  أن
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 إكلينيكية وعينة إكلينيكية غري نةعي بني للفروق مستقلتني لعينتني (ت) اختبار نتائج (4 ) جدول

 .األردنية اجلامعات لطلبة املعدل االكتئاب مقياس على

 عو   غري إكلو ومو  زيل  األعراض
 (11ن=) 

 عو   إكلو ومو 
 (11ن=) 

 
 
  

 
 

املارتسط   التالل 
 احلس يب

االحنرا  
 املعو ري

املارتسط 
 احلس يب

االحنرا  
 املعو ري

 2926 6919- 2911 62,91 2,11 61,25 االنفع لو 
 2926 6,21- 1,15 85,62 6,11 81,62 اجلسمو 
 2922 6,29- 1,22 82,69 6,61 86,11 السلرتكو 
 2922 1,99- 5,29 89,98 1,52 85,22 املعر و 

 2922 1,52- 81,59 19,52 86,12 12,21 الترج  الملو  لالكائ  
 ابلةتوب (195  1999  6992 6921  6919)بلغ  ( (اإلحص    قو  أن  اضح (4 ) اجلتول ي 

  قو  و(. حوث ان مجلالكائ   الملو  والترج  واملعر و   السلرتكو   و اجلسمو   و االنفع لو   األعراض لزيل 
 املشخصن بن للمقو   متووز   قتر  وجرتد إىل  شري وه ا(α ≤ 0.05 )يسارتى  ع ت دال  ك ن   االحص    ) (

  .الاشخوصو  املقو   قتر  على يؤشرًا  عط  مم  خصن املش غري وبن االكائ  
 :الثاني السؤال نتائج

 ه ا ع  لإلج ب  "األردنو ؟ اجل يع   لطلب  املعتل لالكائ   مجرترو  يقو   هب   اما  اليت الثب   يؤشرا  ي  "

 ) واجلتول ال صفو   ز  الا  وطر ق  .(ألف  كرونب خ)يع دل  إبساختا  التاخل   اإلتس   ثب   حس   مث السؤال 

 .ذلك  بن (5
 األردنية للبيئة لاملعد   االكتئاب ملقياس الداخلي اإلتساق ثبات معامالت (5 )اجلدول

 يع ي  الا ز   الاصفو  يع ي  كرونب خ ألف  زيل  األعراض
 2,15 2,11 االنفع لو 
 2,12 2,16 اجلسمو 
 2,19 2,11 السلرتكو 
 2,12 2,18 املعر و 

 2,16 2,19 ج  الملو  لالكائ  التر 
بن  ي  تراوح  ألف  كرونب خ مبع دل  احملسرت  التاخل  اإلتس   ثب   أبن  اضح (4 ) اجلتول ي 

 بطر ق  احملسرتب  كم  ان يع يال  الثب     الملو  للترج  ( 2919) وبلغ الفرعو   لألبع د (2911 -2911)
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 على يؤشرًا و عت للترج  الملو   0,82 ))وبلغ الفرعو   لألبع د (  (2916 -2915) بن تراوح  ال صفو  الا ز  

  .ي  سب  ثب   بتالال   اما  املقو   أن

ا
ً
  الثالث السؤال نتائج :ثالث

 ه ا ع  لإلج ب  ."األردنو ؟ اجل يع   لطلب  املعتل لالكائ   مجرترو  ملقو   املشاق  املع  ري ه  ي  "

 املوئو  الرتب ي   ق بله  وي  اخل   الترج    بن (6 ) واجلتول اخل    للترج   املئو و  الرتب حس   مت السؤال 

 .احملرتل 

 املئنية الرتبة املئنية الدرجات على اخلام الدرجات توزيع (6 ) جدول

األعراض  الرتبة املئنية
 االنفعالية

األعراض 
 اجلسمية

األعراض 
 السلوكية

 الدرجة الكلية األعراض املعرفية

9 00 01 5 03 00 
01 05 01 01 03 09 
09 31 00 01 02 07 
31 31 03 01 04 05 
39 30 03 00 04 70 
21 33 03 00 09 72 
29 33 02 03 09 79 
41 32 02 03 00 70 
49 32 04 03 00 70 
91 34 04 02 07 01 
99 39 04 02 07 03 
01 39 09 02 00 04 
09 30 09 04 00 00 
71 37 00 04 05 07 
79 30 00 09 31 51 
01 35 07 09 30 53 
09 21 07 07 30 50 
51 23 00 07 32 013 
59 29 31 05 39 000 
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 :والتوصيات الدراسة نتائج مناقشة

 يف املابع  اخلطرتا  وي  األصلو   صرترته يف املقو   لرتصف الس ب  االساعراض خالل ي   اضح  

 ي  سب   وثب   صت   بتالال   اما  أبنه له  ويع  ري وثب   ت  ص ي  السومرتية   اخلص    واشاق  تعر به 

  ؤكت ال ي األير الس بق   الروسو  والتراس   للمقو    األصلو  ال سخ  يف والثب   الصت  يع يال  ي  وقر ب 

  .األردنو  اجل يع   طلب  على االكلو ومو  املم رس  يف وتطبوقه اساختايه و  علو  صالحو  على

 جعاملرا

 ع مل جمل  عالجه  وأس لوب  همه احلت ث  العصر اضطرا  – االكائ   .( 1998 ) السا ر عبت إبراهو   -

  .المرت   واآلدا   والف رتن والعلرت  للثق    الرتطين اجمللس  ( 239 ) العتد املعر  

 من ءاال يماب األيريي  الت رتان ال فسو   االضطرااب  تشخو  سلسل  .( 2001 ) وآخرون الرشوتي -

 .المرت   االجام ع 

 .األردن عم ن  والارتز    لل شر الشرو  دار للسلرتك  الفوسورتلرتجو  األسس  ( 2009 ) حممت  رتنس بين  -
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