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تزايدت ضغدد اطضاة دالضما يف ددنضفضا ثاد ضا اددانضادعضا ندد نضا يف د يعضبض تر دد ض يف د ض يفدد ض
ساددد ضا طددد اطضا ث فددد  ضبضمبضساددد ضا ن دددهضض ساددد ضضضا بدددا اطضي  دددهضضس  دددخمضافددد  ا ض    ددد ضاادددنض 

ة ددالضاضأسددا   االك ئددا  ضمذ ددرضً دد اةض فدد س ضا    دد ضاال   دداسوضماالن اددادوضما   ثا ددا وضمتيفنددتض
املخ   ددد ضبضتددداضت تددد ضس  دددخمضكاددد لضاملثاحفددد ض دددطضا ب ددد ضمل، نددد ضذ دددرضا    ددد ضما   دددارضبضم ا  دددا ضزيدددادلض

اف اوضي  دهضمم ا اتدخمضفضكاحد ضاتداال ضضإ اعضسيف خمض  اصالضضا يف ءضامل نوضس وضا   دضا ذوضيزيت
 ا طد  ضا ث فدوضبضماةثد ضا  دتري ضادعضاملةدعضا دبضضت   د ضتدعضييف دنض داضضاإل فداسضإ بضتاضينداد ض

أنضي انض تيخمضنترلضكب لضس وضا     ضاعضافؤم  اتخمضبضمااا ةد ضغد امةاضبضصاصد ضمأنضامليف ديضس  دخمض
بضمادعضا اديف ضس  دخمضأنضيثعدزضس  دخمضك داضرند ضإذاضضضإ ةداداضأم خمضأسباءضغ اطضس نضكا لضنتضتفب ض
شن ددعضأنضينددامض ددتمر ضفضض  اتددخمضفضا يف ددنضبضك دداضأنضامليف دديضالضأسدد ا كددانضا ددات اةضأمضادد ضراضضسددعض

ضفضا ن امض خمض.ضضاألك تلإذاضتاح  ض تيخمضا  اب ضضإال ثاءضشخا  ضت،ا ذ ضبض
ا  يف    د ضا دبضيث  دوضا  ةداضمس دوضمب يفد ض دخمضفضا ب ئد ضحا اح ضا ث ف  ض   يف ديضتدؤ  ضس دوضحاس  

ً فوبمشديفارض ا   مً ثد ضض دماعا فائتلضفضت رضا ب ئ ضبضح   اضكدانضامليف ديضي   دعضضاإلًفاً  ا يف،نا ض
بضمنترلضس وضااا ة ضا ط اطضا بضياا ةةاضامليف يضفضاةث خمضبضم ا  ا ضصح ضً فد  ض  دت ضك  داضكدانض

ضاإلًفداً  اً  داراةضمك  داضأ د وضا يف،ندا ضضأمسدعك  داضكاًد ضس،ناتدخمضاال   اس د ضأكا ضحاس   ضفض  ئ خمضمض
ؤمفبض ض  يف    ددد ضبضتددداضيدددؤدوضإ ضت دددايعض  ئددد ضتيف    ددد ضصددداة ض    يف  دددط ض  دددتضسبدددتضا دددفضاملؤسفددد ضا

 .(213:ض2006ا ف ضامحتضس   انضبض
ا بضتيفدتضغد يفاضضباإلس،مت م خمضأ ةزلضممسائنضض(ضأنضاا27:ضض1997مينالضسام ضا يفبتض ض

ت دددددزاضمنددددداوضا  دددددم  ضفضا ددددد أوضا يفدددددامض   ع  دددددعضاملاددددد وضادددددعضصدددددارضسددددد ب  ض   يف ددددديضبضمسزز ددددداض يفددددد ض
املف فدد، ضما ددتراااضا     زيًا دد ضبض  ددوضتيفدد ضضصددارتخمض  دد نضسدد هضا ددا بضحخ  دد ض ددذ ضا اددارلض
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تزايدت ضغدد اطضاة دالضما يف ددنضفضا ثاد ضا اددانضادعضا ندد نضا يف د يعضبض تر دد ض يف د ض يفدد ض
ساددد ضا طددد اطضا ث فددد  ضبضمبضساددد ضا ن دددهضض ساددد ضضضا بدددا اطضي  دددهضضس  دددخمضافددد  ا ض    ددد ضاادددنض 

ة ددالضاضأسددا   االك ئددا  ضمذ ددرضً دد اةض فدد س ضا    دد ضاال   دداسوضماالن اددادوضما   ثا ددا وضمتيفنددتض
املخ   ددد ضبضتددداضت تددد ضس  دددخمضكاددد لضاملثاحفددد ض دددطضا ب ددد ضمل، نددد ضذ دددرضا    ددد ضما   دددارضبضم ا  دددا ضزيدددادلض

اف اوضي  دهضمم ا اتدخمضفضكاحد ضاتداال ضضإ اعضسيف خمض  اصالضضا يف ءضامل نوضس وضا   دضا ذوضيزيت
 ا طد  ضا ث فدوضبضماةثد ضا  دتري ضادعضاملةدعضا دبضضت   د ضتدعضييف دنض داضضاإل فداسضإ بضتاضينداد ض

أنضي انض تيخمضنترلضكب لضس وضا     ضاعضافؤم  اتخمضبضمااا ةد ضغد امةاضبضصاصد ضمأنضامليف ديضس  دخمض
بضمادعضا اديف ضس  دخمضأنضيثعدزضس  دخمضك داضرند ضإذاضضضإ ةداداضأم خمضأسباءضغ اطضس نضكا لضنتضتفب ض
شن ددعضأنضينددامض ددتمر ضفضض  اتددخمضفضا يف ددنضبضك دداضأنضامليف دديضالضأسدد ا كددانضا ددات اةضأمضادد ضراضضسددعض

ضفضا ن امض خمض.ضضاألك تلإذاضتاح  ض تيخمضا  اب ضضإال ثاءضشخا  ضت،ا ذ ضبض
ا  يف    د ضا دبضيث  دوضا  ةداضمس دوضمب يفد ض دخمضفضا ب ئد ضحا اح ضا ث ف  ض   يف ديضتدؤ  ضس دوضحاس  

ً فوبمشديفارض ا   مً ثد ضض دماعا فائتلضفضت رضا ب ئ ضبضح   اضكدانضامليف ديضي   دعضضاإلًفاً  ا يف،نا ض
بضمنترلضس وضااا ة ضا ط اطضا بضياا ةةاضامليف يضفضاةث خمضبضم ا  ا ضصح ضً فد  ض  دت ضك  داضكدانض

ضاإلًفداً  اً  داراةضمك  داضأ د وضا يف،ندا ضضأمسدعك  داضكاًد ضس،ناتدخمضاال   اس د ضأكا ضحاس   ضفض  ئ خمضمض
ؤمفبض ض  يف    ددد ضبضتددداضيدددؤدوضإ ضت دددايعض  ئددد ضتيف    ددد ضصددداة ض    يف  دددط ض  دددتضسبدددتضا دددفضاملؤسفددد ضا

 .(213:ض2006ا ف ضامحتضس   انضبض
ا بضتيفدتضغد يفاضضباإلس،مت م خمضأ ةزلضممسائنضض(ضأنضاا27:ضض1997مينالضسام ضا يفبتض ض

ت دددددزاضمنددددداوضا  دددددم  ضفضا ددددد أوضا يفدددددامض   ع  دددددعضاملاددددد وضادددددعضصدددددارضسددددد ب  ض   يف ددددديضبضمسزز ددددداض يفددددد ض
املف فدد، ضما ددتراااضا     زيًا دد ضبض  ددوضتيفدد ضضصددارتخمض  دد نضسدد هضا ددا بضحخ  دد ض ددذ ضا اددارلض
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ض570  3122سبتمتبر :3العدد –مركز اإلرشاد النفسي  -مجلة اإلرشاد النفسيضضضض)

 ضماددعضعضسددتمض ضاملةثددسثددتضات  ددعضمصاصدد ضا ثاشددئ ضبضصددارلضادد ضم بددخمض   يف دديضياددا بةاضا  نددارضمل اًدد
ضس وضا ا نضتيف     ضسا   ض...ضاإلنبالضتاص  ار اضسث

ضمي وضا با وضأنضكنضااضسبهضي نوض  ، خمضس وضامليف يضتاضيا بخمض االك ئا ض.
ضإ فاسددددخمضاإلًفددددانمييف ددددكضاالك ئددددا ضادددد ضضا يفادددد ضبضألنضاة ددددالضاةتيادددد ضامليفنددددتلضأحنددددت ض

 س ضإينددااضاة ددالضاددعضت ددارا ضا   ثا ا  دداضاةتيادد ضح ددوضات  يفددا ضا  ث دد ضامل نتادد ضبضت زايددتضسددض األاددان
ح صدد خمضفضفضكددنضاثددا وضاة ددالضبضما  ةددوضمراءضامل اسدد ضاملتيدد ضبضمانددافضا ددتائيضاددعضأنضي نددتضا  دد دض

تزايدتضضأيطدامحتن هضم ا اتخمضفضاة دالض.ضأاداضفضات  يفدا ضا  ند لضامل خ  د بضحندتض دا  ضضأم اس   اغض
ا ادد اسا ضا ث فدد  ضا ددبضييف  ددةاضضإ بضما ددبضت  ددعضضاألصدد لفضا فددثاا ض االك ئددا ضبضضاإلصددا  ًفددب ض
:ضض2004رنددتماضأً فددةيضذا ضيدامض دد،ضادداردض طدد مريا ضاة دالضا  اا دد ض ضًب ددنضراادد ضبضالض ددىضاألحد اد
ض(.225ض–ض224

شددد اساض دددطضاملددد دديعضس دددوضضاألكاددد متددداضالشدددرضح دددخمضأنضاالك ئدددا ضي دددادضي دددانض ددداضا يفددد ضض
فضشتتخمض طضاالخن اضضاملؤن ضفضا  محضامليفثايد ضبضم دوض ا د ضي يفد ضضضي امحطضبضمنتضا ث ف ضاألمباء

خمضاعضسنبا ضايف ادلضم اضا ثدااضا بفد  ضادعضاالك ئدا ضما دذوضكدانض هلاضاجل يفوضفضااا ة ضااضياادحًا
 ا ددد ضسدددزا ضادددعضاالس فددد،مضما  دددمسضما دددبضندددتضتدددؤدوضضإ ييفددد فضسدددا ناض اسددديضاالك ئدددا ضا يفادددا ضبض

كدددانضييفددد فضفضا فدددا هض اسددديضاالك ئدددا ضا دددذ انبضما  ددد  ض دددطضًددداسوضضاالً حدددارضم ددداضاددداضإ ض دددا   د
دادراضاداضزندت ض االك ئا ض دذيعض داضحد  ضفضا تر د ض  دوضشن دتضاالك ئدا ضسدكضا ادنضادعضا  دتلضبضًم

ض(ضض159-158:ضض2000سااانضا سب ض ضسادلضسبتضاهللض  تضبضضأمانتاا ضدمنض
ردضحيفدنض  طد اطض.إذنضضاألساس ضأمضأااكعضايف ث ضبضألًخمضفضن ا ضس وضأمناالضيماالك ئا ض

%ضاددعضا بددا  طض17فضأوضمندد ض.ضحددمكا ضاددعضضإًفددانحاالك ئددا ض ا دد ضازا  دد ضشن ددعضأنضحتددت ضألوض
بضكادد ضضاألسدد فضا االيددا ضامل حددتلضادد ماضفضمندد ضادداضاددعض  ددا يض تر دد ضاك ئددا ضكبدد لض.ضم  ددعضاددعض

ض(ضض1:2009بضFredericنض. ضح يتركضا  ئباضضأهني تاضاعض ؤالءضالضيتركانض
اازا د ضي دا اضضاألسدبا املفبب ض ،غ  ا ا ضا ا تاً د ضبضماادامال ضمليف حد ض دذ ضضماألسبا 

بضضDSM –IVا ث فد  ضض ألاد اضضماإل ادائوا  ب ضمستمضا اغاحضبضحنتضنفيضا ت  نضا   خ ادوض
 ادضسااانضً فد  ضا   اس د ضبضتنف يضاص ثاسوض  وضمضضإ املفبب ض ،غ  ا ا ضا ا تاً  ضما يفااانض

ض  ث  ضبضسااانض  ا ا   ضبضم ذاضا  نف يضاالص ثاسوضزن نضت اس،ةض طض ذ ضا يفااانضح ا،ة:ضنمسااا
ضا يفااانضا ث ف  ضا   اس  ضما يفااانضاجل ث  ضشن عضأنضتؤ  ضفضا يفااانضا ب ا ا   ض -
 انضاجل ث  ض.ما يفااانضا ث ف  ضا   اس  ضما ب ا ا   ضشن عضأنضتؤ  ضفضا يفاا -



 حامد سليمان علي المغازي                                   ضضضضضضضضضض

 (571  3122سبتمتبر :3العدد –ركز اإلرشاد النفسي م -مجلة اإلرشاد النفسي

 ث دددددد ضما يفاااددددددنضضا ب ا ا  دددددد ضشن ددددددعضأنضتددددددؤ  ضفضاسدددددد عا ا ضما يفاااددددددنضاجل ث دددددد ضما يفاااددددددنضاجل -
 (160:ض1996بKaplan&ضSadockضصادم  ضكا  عب  يفااانضا ث ف  ضضاألشخاص

ا فدددد اكوضاددددعضض–االً يفددددا ضض–(ضأنضا يفدددد،عضا يفندددد،نضض95:1994ميددددذك ض  ددددتض دددد مسضا  ددددثاموض 
ضأسفددخما يفدد،عضامليفد فضاةدتيوضبضمغدعضضأسدا   بضم داضا دتضضا  ددمنب اضفض دذاضا يف، دا ضاةتياد ضًفد

بض تأضا   ضم ين ضحناضأسا   ضاث نوض  يف،عضا ث فوضض1954بضمفضسامضضAlbert Ellisا ب  ضإ   ض
 تيدتضفضا يفد،عضضأسد ا بضتمس فاضس وضدناذعضح ف وضأكا ضاثخمضس وضدناذعضً فوضبضمنتض تأضا   ا  ضسعض

سثددتااضً دد ضك ددا ضا فددب ضماالً يفددالضفضضا يفدد،عضا ث فددوضبضض1962س فدد  ضاددعضاملندداال ضسددامضا ث فددوضفض
 دددخمضااددد   ضض1993م دددذ رضأرسدددوضا ددد  ضااا ددداضس،  ددداض ددداضا يفددد،عضا يفنددد،نضاالً يفدددا ضا دددذوضزيدددتضسدددامض

ضا ف اكوضبضحمصب ضا يف،عضا يفن،نضاالً يفا ضا ف اكوض.
ضضاآلت  ضاإل  اءا نضاالً يفا ضا ف اكوضفضت حتدضاة  ضا يف،عضا يفن،ضاألساسمس وض ذاض

تمزاددخمضت ددانضاادترضضأماندكا ضا دبضضتن ددهضا  دخس ضاملف شدت(ضضأماملااندد ضضأمضاأل دتا حتتيدتض -1
ضغ ن ضأمضكتر ضضأم

مرائةدداضبضما ددبضضا  ااثدد ا ثاس دد ض    دد  ضمامليف نددتا ضضاألسددا   افدداستلضا  ددخسضس ددوضاك  ددافض -2
 اس اار ضاً يفاال ضسا ب ضإ بضمتؤدوضض تا األا تاص   ضهلذ ضضاالس عا  ت  نض

امليف ندددتا ضا دددبضتا دددخمضاً يفاالتدددخمضضأدنددداطضأما     يددد ضضاألدنددداطس دددوضت  ددد ض دددذ ضضا  دددخسافددداستلض -3
 (ض65-64:ضض2006س تضبضضإ  ا  ي ض  تضضمسااكخم

 مشكلة الدراسة :
 تتمثل مشكلة الدراسة في : 

ا دددبضت ثددداملضاالك ئدددا ضض–ا با دددوضس ددديضض دددتمدفضض–ضماأل ثب ددد ًدددتر ضاملنددداي  ضا يف   ددد ض -1
ض توضامليف  طض

االك ئا  د ضا دبضييفدانضضماألسد اضإستادضان داسض ،ك ئدا ض دتوضامليف  دطضي د نضضامل دا  ض -2
 اثةاضامليف  انض

 الدراسة  أهمية
 النظرية والتطبيقية لهذه الدراسة فيما يلي :  األهميةتتضح 
 النظرية :  األهمية

ا فدد اكوضم ااًبددخمضامل ثاسدد ضبضض–اضالً يفددا ضض– يفدد،عضا يفندد،نضا طدداءضس ددوضاضإ ندداءمت  اددنضفض
 اًدد ضتفدد   ضا طدداءضس ددوضاالك ئددا ضمحندداةضضإ  اس بددارضأ ددتضمدد  ضا يفدد،عضضا ث فددوضاةتيادد ضًفددب اةضبض

ضهلذاضاملث ارض
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 التطبيقية  األهمية
مت  انضفضرصتضمن اسضظدا  لضادعضأص د ضظداا  ضا يفاد ضاةدتيوضم دوضاد ضضاالك ئدا ضادعض

ضما،ئ اةض اناح ثاضاملا ي ضإستادضان اسض ،ك ئا ض توضامليف  طضًا يفاضاعض  ئ ثاضا يف    ضبضص،لض
 الدراسة  أهداف

 :   إليتهدف الدراسة الحالية 
ن داسضاالك ئدا ضضإ إستادضان اسضاالك ئا ض توضامليف  ط.ضأوضأنض ذاضاملن اسضيةدتفض -1

فض دذاضاملن داسضطامد ض دذ ض يف ثةاض دوضحئد ضامليف  دطضبضم ثداكضسبدارا ضا خااد ضض  ئ 
ضوضا  بدد ض ددطضامليف  ددطضبض اإلغدداح ا  ئدد ضاددعضات  ددعضدمنضا  ددابضمكددذ رضاملددتوضضا يف دد ض

اددداضمددد أضس دددوضات  دددعضاملاددد وضادددعضت  ددد ا ضكبددد لضمأ دددتا ضااددد ي ض.ضمادددعضعضحدددانضضإ 
سثددتض ددذ ضا  ئدد ضبضماددعض ثدداض دداء ضح دد  ضضاالك ئددا تادد  ض ن دداسضضاملندداي  ضاالصدد وضال

ض ذاضاملن اسض.ضضتا  ي
 ا  يف فضس وضاناائسضا ف  اا ي ض   ن اسضاعض  وضصتنخمضم باتخم. -2

 مصطلحات الدراسة:
 Depressionاالكتئاب

ضإ تيفددتد ضا  يف ي ددا ضا ددبضتثام دد ضاالك ئددا ضتيفددتداةضكبدد اةضبضمي  ددعض ددذاضالصدد ،فضا ث دد لض
ضاالك ئا ضبضك اضي وض

 دداةزنضما  ة دد ضمحنددتانضاال   ددامض(ض مًددخمضشدديفارض8:ضGilmour 2008  ددوضييف حددخمض    ددار
أسدد اضضأصد وضااددنضاخن دداضضضأسددباسطضأمضأكاد ضبضاددعضم دادفضأا د ضاالً دد  ضاة ات د ضبضمذ ددرضملدتلض

ضا  ان ضما ث اطضبضماغ  ا ضا  ة  ضمضا ثامضبضمصيفا  ضا  ك زضبضمس   لضا اس ضاًيفتامضا ن   ض
 ضرن دددعض دددطضاجلاًددد ض(تيف ي ددداضأكاددد ض ا  ددد132:ضPamela 2004فض دددطضيندددتمض ددداا ،ض

 ضادد ضض فددتوضك ددوضي طدد عضا دد ، ض مًددخماجلفددتوضماجلاًدد ضا ث فددوضبض  ددوضييفدد فضاالك ئددا ض
مسدد ئ ضبضك دداضأًددخمض دد  ضدال دد ضس ددوض ا دد ضغدديف ضضاؤن دد  فددتي ضبضًم فدد  ضبضم دداض دد  ض ا دد ضازا  دد ض

اضندتضتفد   ض  دةارضأمضسدثطضإذضاألسد اضشخاوضشن عضأنضتزملض إرادلضا  خسض  ثاضي يتضبض نضأنض
ضملضي  نوضامل ي ضا يف،عضا ،زمض

(س ددوضً دد ضاالاددا ض  ددوضيدد وضأنضضاالك ئددا ض141:ض1998ميفدد ضسبددتضامل  دد ضا ن ي ددوض 
 دد ايضاددعضإهندداضتددثعيضيددتركضا  دد دضااددتر اضس ددوضاض دداض ض ا دد ضاددعضا  ددععضامل ااصددنضماةددزنضاملفدد   ضال

ضسعضصكا ضأ    ضمأ تا ضاؤ  لضاً يفا   ضنتضا  ض خمض ض.
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(ضاالك ئددا ض مًددخمض ض ا دد ضاددعضاةددزنضا  ددتيتضاملفدد   ض514:ضض1997 دد انض ضمييفدد فض ااددتضزض
ييفد ضاملادترضضاةن ندوضضبضمتيفكضسعضشئضا نادضبضمإنضكانضامل ي ضالضاأل    تث جضسعضا   مفضااًز ض

خم . ضةًز
(ضأنضاالك ئدددا ض ددداضاغددد  ا ضتدددثخ  ض141:ضJack&lytly 1991ميددد وض ددداكضم   دددوض

 تضا ط هضماالًزساعضبض ذ رضتبتمضا ذا ض ،ضن   ضما يفاملض د،ضايفد ضبضضإ  ضح خمضاةا  ضاملزا   ضماة اي
ضاا ضت ت عضص ارلضاالً حار ضمنتضت انض ثاكضا اس ضا بؤسضما نثا ضماا باضة

م  ذاضجندتضاًدخمضاليا دتضاصد ،فض دا  وض دطضا بدا اطض دالضا ةدامضاالك ئدا بضم  دعضكدنض
 ضاغد  ا ض مًدخماالك ئا ضضبضماعضعضييف فضا با و ا وضتثام خمضاعضذامي ضأمضأكا ضس وض ف ضرؤي خم

ً فدددوضيدددؤ  ضفضا ثا  ددد ضا يفن  ددد ضامليف ح ددد ض ضاطددداذضا نددد ارا ضا    ددد ضا فددد هبضا ث ددد لضا فددد ب  ض  دددذا ضبض
(ضمادددعضا ثا  ددد ضا ا تاً ددد ض ضا  ددديفارضضاألشددد اءمامل دددا  يضانامئددد ض   يف ددديضسدددعضً فدددخمضمسدددعضضا  ادددارا 

انافضما ن هضاعضاملفد نبنضما   داؤم(ضمادعضا ثا  د ضاال   اس د ض ضضما  مسبضماإل باط اةزنضما  يفاس ض
إدراكضامليف دديض ددتوضنترتددخمضس ددوضااا ةدد ضأ ددتا ضا   بددا ضاةثددخمضا  ددتري ضما ددبضت دد نض تيددتاةض ذاتددخم(ض

ضبضزيادلضأمضًنسضا ازنض(ضضاإلر ا ا ثا   ضاجلف   ض ضاغ  ا ا ضاهلطيضما اتااضبضماعض
 لمين تقنين مقياس االكتئاب لدي المع

تدداح ضأدا ضسدد  اا ي ضافدد  تلضاددعضا ب ئدد ضا يف   دد ض ادد  ضساادد ضضمتضاسددتادض ددذاضاملن دداسض  دد ض
ما ب ئد ضاملاد ي ض اد  ضصاصد ضبضمذ درض  ثاسدد ضامليف  دطضامل  ئبدطبضصاصد ضأنضا د ا ضا فدد  ا ا وضملض

ا ب ئد ضًا يف ضادعضض– تمدضس يضا با وضفضض–ي   ضسعضم ادضأدا ض ن اسضاالك ئا ض توضضامليف  طض
ضاملا ي ضمايفكلضسثةاض

 منهج الدراسة 
 يتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي السيكومتري.

 ة سالدرا إجراءات
 عينة الدراسة 

ايف  دددا ض(ضمسددد يف ضض180ايف  دددطضبض210ا حاصددداةض ض400متضت ب دددهضس دددوضس ثدددخمضناااةددداض
ضا   ض:ضص اا ضإستادضاملن اسضما بضحتتدضفضامل ا نضا  ضوح  اضي ا با وض

 : األويلاملرحلة 
ما بحدا ضا ث فد  ضا دبضضاألد  دا متضح ةاضاس ن اءضا  ا ضا ف  ا ا وضبضماالم،اضس وضضمنت

ضتثام  ضاالك ئا ض ا خمضسامضبضمس نضاف ض   ناي  ضماالداما ضامل ا  ضذا ضا يف،ن ض.
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 املرحلة الثبنية 
ا ضاملن اسضاعضص،لض ضمتضحتتيتضا ًا

ا  يفددد فضس دددوضضضإ يةدددتفضضاألملؤا طضا  دددا طبضا فدددؤالضت ب دددهضأسددد باً ضتطددد ث ضسددد -1
ا   خ ادد  ض ،ك ئددا ض  دد نضسددامضبضفض ددطضيةددتفضا فددؤالضا اددانضضماألسدد اضامل ددا  ض

ا دبضي دزضاالك ئدا ض ددتوضامليف  دطضممتضس غدةاضس ددوضضماألسدد اضا  يفد فضس دوضامل دا  ضضإ 
ضستدضاعضأساتذلضا اح ضا ث ف  ضمس يضا ث  ض.

ما  يفددد فضس دددوضضاأل ثب ددد ضأم يف   ددد ض ضا فدددا ن ضا دددبضأسدددت ضفضا ب ئددد ضااي املندددضإ ا   دددااض -2
املادادرضمتضضاعضا  ا ضا فد  ا ا وضبضمفضغداءض دذ ضاألد  ا ضإ ض اإلغاح   ايا اضبض

ا ضاملن اسضمأ يفاد ض ضك اض  ح  اض يفت(.ضس ميتحتتيتضا ًا

 املرحلة الثبلثة : 
ضبضمذ رضاعضص،لضضاأل يفادمتضت انضا يفبارا ضاض بضتثترعضحت ض

فضمج دددددعضا  ئدددددا ضماملفددددد ايا ضبضضامليف  دددددطا يف دددددنضفض ندددددنضا    ددددد ضما  يف ددددد يضما  يفاادددددنضادددددعض -
ضساااض.ض23ماملتارسضمامل اكزضماااح ا ضاملخ    ضس وضاتوضأكا ضاعض

ماملنددا ، ضاضمل  ا دد ضاددعضسددتدضاددعضا غددوضاالك ئددا ضاددعضامليف  ددطضماملدد دديعضس ددوضضاألسددئ   -
 .ضا يف ادا ضا ث ف  

امل  ا دددددد ضماملنددددددا ، ضا  خادددددد  ضاددددددعضأسدددددداتذلضا اددددددح ضا ث فدددددد  ضمس دددددديضا ددددددث  بضضاألسددددددئ   -
 اال   اس طضا يفاا طضفض ذاضاتالض.ضضماألصاائ طا ث ف طضضضماألصاائ ط

ض ألادد اضا  ا دعضضاإل اددائواالمد،اضس ددوض  دا ضت ددخ سضاالك ئدا ضفضد  ددنضا   دخ سض -
 .ضICDا ث ف  ضضضاألا اضمد  نضتاث  ضضDSM-IVا ث ف  ض

 ،ك ئدا ضضBeckاالم،اضس وضاالص بارا ضماملناي  ضا ث ف  ضا فبان ضبضاانضان اسض  رض -
 مان اسض اا  انض ،ك ئا ض

 املرحلة الرابعة 
ضمتضضصددد اا ض ثدددادضان ددداسضاالك ئدددا ض دددتوضامليف  دددطضا دددوضتثاسددد ضا اناحددد ضاملاددد ي ضبض  دددو

هلدداضت ددخ سضاالك ئددا بضمذ ددرضاددعضاث ددارضضي  ددانض ددذاضاملن دداسضاددعضأر يفدد ض ااًدد ضبضشن ددعضاددعضص،
ض وض:ضضاألم    ثتاضفضا اارلض95ك وض ا ضبض  وض  غضستدض ثادضاملن اسض

ضRational cognitive dimensionاجلاً ضا يفن وضامليف فض -1
 Affective dimensionاجلاً ضا ا تانض: -2
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 Social dimensionاجلاً ضاال   اسوض:ض -3

 ضSomatic dimensionاجلاً ضاجلف و: -4

ضًم ثاملض ذ ضاجلااً ضح  اضي وض  ئضاعضا   ا نض:
 Rational cognitive dimensionالجانب العقلي المعرفي :  أوالا 

مامل ددددا  ضا ددددبضتدددد تب ض ا  اددددارا ضضاألسدددد اضسبددددارلضمي دددد  نضسددددنض يفدددد ضض25مي  ددددانضاددددعض
 ضت دا ا ضمسدعضاآلصد يعضبض  دوضي طد عضاالك ئداضاألش اءمامل ا  يضانامئ ض   يف يضسعضً فخمضمسعض

ضماالس تاللضضماإلدراكاانضا  ذك ضبضماالً با ضبضضاألساس  فضاجلااً ضامليف ح  ض
 Affective dimensionثانيا: الجانب الوجداني :

االك ئا  ددد ضكا  ددديفارضضماألسددد اضسبدددارلض  دددوضيددد تب ضاجلاًددد ضا ا دددتانض دددبيف ضامل دددا  ضض26مي  دددانضادددعض
بضما   دداؤمضمسددتمضا  غدداضضاألساددا ا ن ددهضاددعضاملفدد نبنضبضما دد ا ضبضانددافضمضما  ددمسضماإل بدداط دداةزنضما  يفاسدد ضبض

ض ا تًم  ضضماإل فاس
 Social dimensionالجانب االجتماعي : ثالثا:

ما   بددا ضضأ ددتا سبددارلضي طدد عضإدراكضامليف دديض يفددتمضنترتددخمضس ددوضااا ةدد ضض25اددعضضمي  ددان
عضاالً يفددداال ضا فددد ب  ضبضما دددبضا  دددتري بضما دددبضت ددد نض تيدددتاةض ذاتدددخمضبضمحتدددت ض تيدددخمضايفدددتالةضسا  ددداةضاددد

ضياا بةاضت  ا ضحف ا ا   ضك دضحيفنض   رضا ط اطض
  Somatic dimensionرابعاا: الجانب الجسمي:

اغدد  ا ا ضس  اسدااات  ضبضت  ادنضفضضأسد اضسبدارلض  دوضي طد عضاالك ئدا ضض19مي  دانضادعضضضضضضض
ا  ث  ضمتفان ضا  يف بضماالصد ،لضضمس س ضماإلر ا ضماألر ا  ة ضما ب عضبضضماآلماهلطيضما اتااضبض

ضًنسضا ازنضضأممزيادلضضماإلافاكاة كوضبض
 املرحلة اخلبمسة 

  حتيدددتض دددتائنضاالسددد عا  ضس دددوضاملن ددداسضبضملددداضهلددداضادددعضأذن ددد ضكدددكوضفضً دددائجضضا با دددوندددامض
االك ئا  دد بض  ددوضمتضحتتيددتضايف ددارضا  اددح  ضس ددوضضماألسدد اضاملن دداسضماددتوضا،ءا ددخمض ن دداسضامل ددا  ض

ض:ضضضكاأليت ضاالس عا ا ضض ذ
 (2جدول )

 نادراا  أحياناا  غالبا 
ضدر ا ض3ضدر  ض2ضدر  ض1 العبارات الوجبة

ضدر  ض1ضدر  ض2ضدر ا ض3 العبارات السالبة 
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ما ف  ضبضمنتضراسوضا با وضتثااضضاإلرنا مذ رض ف ضااا ضص اا ضا بثتضاعض  وض
 اس عا  ض يف ثةاضفضااا ضااض    حاصضتا وضا يفبارا ضضالض ىما ف  ضضاإلرنا ا يفبارا ض طض

ضس ه(ضبضماجلتملضا  ا ضياغ ضا يفبارا ضاملا ب ضما فا ن ضفضاملن اسض.ضأم ارنا ضبض
 ( 3جدول )

 العدد موجبة  سالبة  األبعاد
الجانب العقلي 

 المعرفي
7ب50ب3846ب34ب30ب23ب19ب9ب1ب5

ض94ب92ب89ب81ب4
ض66ب62ب54ب42ب27ب16ب13

ض84ب78ب70ب
ض25

انب الج
 الوحداني

47ب43ب35ب31ب28ب24ب20ب10ب6ب2
ضب79ب75ب71ب67ب63ب59ب58ب55ب

ض93ب90ب87ب85ب82

ض26ض95ب51ب39

الجانب 
 االجتماعي

ضب36ب32ب29ب25ب21ب21ب17ب14ب3
ض.91ب76ب72ب64ب56ب44

6880ب60ب52ب48ب40ب12ب7
ض.88ب86ب83ب

ض25

الجانب 
 الجسمي

ض45ب41ب37ب32ب26ب22ب18ب11ب8ب4
ض69ب65ب61ب57ب53ب49ب

ض19ض.77ب73ب15

ض95ض27ض68 كلي
 املرحلة السبدسة 

 اظ  د ضبضم وضتيف   ا ضاملن اسضمت ط عض  اًاةضتيف ي  اض امل حاصضي  نضاالسيضبضاجلدث ضبضا
تا دددتضض    حددداصضأًدددخمضالضا  مكدددتذ ضسدددعضح ددد لضاملن ددداسضماهلدددتفضاثدددخمضبضادددعضاةا ددد ضاال   اس ددد ضبضًبددد

 ددتضا بددتائنضا ا، دد ضا ددبضتث بددهضس  ددخمض  ددنضصددح ح ضمأصدد ضصامئدد ضبضمسددنضكددنضحدد دضأنضسن ددارضأسبددارا ض
ضاأل دداالصددت ضمأااًدد ضدمنضأنضيدد كضأوضسبددارلضاددعضسبددارا ضاملن دداسضدمنضأنضرن دد ضس  ةددابضمفضمج ددعض

ضا بحوضا يف  و.ضأا اضسافضحتاطض ا ف ي ضا  اا ضبضمالضتف ختمضهنائ اةضفضا ضضإ ا  خمحإنض
دضاددعضأسدداتذلضس دديضا ددث  ضمي، دد ضأنض ددذ ضا  يف   ددا ضنددتض   دد ضاددعضنبددنضس ددوضيددتضسددت

ضما اح ضا ث ف  ض.
 املرحلة السببعة

سباراتدددخمضبضمحتتيدددتضضمصددد اا    ن ددداسضضاألساسددد  ا يددد ضاالص بدددارضبضحبيفدددتضمغدددعضاادددامرضضم دددو
االسدددد عا ا ضمم يندددد ضا  اددددح  ضما  يف   ددددا ضبضمتضا يدددد ضاالص بددددارضس ددددوضس ثدددد ضاددددعضامليف  ددددطضذموض

ضإًا (ضبضمذ رضمليف ح ض:ض40ذكاربض60ايف يض ضض100االك ئا ض  غضناااةاض



 حامد سليمان علي المغازي                                   ضضضضضضضضضض

 (577  3122سبتمتبر :3العدد –ركز اإلرشاد النفسي م -مجلة اإلرشاد النفسي

ضنترلضاالص بارضس وضا  يف فضس وضامليف  طضذموضاالك ئا ض -1
 اتوضا،ئ  ضا يفبارا ضما بثادض -2

 املرحلة الثبمنة 
يدد يض فددا ضا   دداءلضا فدد  اا ي ض   ن دداسضاددعضصدد،لض فددا ضا ادداد ضما ابددا ضبضمذ ددرض

ضاعضص،لضاةاس ضاال ضضSpssامليف مح ضاص ااراةضضاإل اائ   اس ختامض زا ضا كااجض
 : ثبات المقياس :  أوالا 

ضاعضص،لض:ضض فا خم ا ثفب ض  ابا ضمتض
ض:ضضضتطبيق االختبار إعادة

ضأسدباسطت ب هضاملن اسضس وضً  ضأح ادضا يف ثد ض  اصدنضزاد ضندتر ضض إسادل  وضنامضا با وض
ض طضا   ب نطض.

 (4جدول )
 التطبيق عادةإيوضح معامالت الثبات لمقياس االكتئاب بطريقة 

 (61-التطبيق )ن إعادة عدد ا لعبارات األبعاد
ض0.823ض25ضاجلاً ضا يفن وضامليف ف

ض0.815ض26ضاجلاً ضا ا تان
ض0.840ض25ضاجلاً ضاال   اسو
ض0.851ض19ضاجلاً ضاجلف و

ض0.879ض95ضاملن اسضك ن
املن دداسضما تر دد ضض يفددادألاالص بددارضضإسددادلندد يضايفدداا، ضا ابددا ض   يندد ضضأني طدد ضاددعضاجلددتملضا فددا هض

ضا     ض   ن اسضا ت يف ض
 كرونباخ :   ألفامعادلة 

باخضةفا ضايفاانضا ابا ضجل  عضضضأ  ااس ختمضا با وضايفاد  ض ضاالص بارضضأ يفادك ًم
ض
ض
ض
ض
ض
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 (5جدول )
 كرونباخ  ألفايوضح معامالت االرتباط بطريقة 

 (61-التطبيق )ن إعادة عدد ا لعبارات األبعاد
الجانب العقلي 

 فيالمعر 
ض0.812ض25

ض0.806ض26 الجانب الوحداني
ض0.835ض25 الجانب االجتماعي

ض0.832ض19ضاجلاً ضاجلف و
ض0.857ض95ضاملن اسضك ن

بددداخضضأني طددد ضادددعضاجلدددتملضا فدددا هض املن ددداسضما تر ددد ضضأل يفدددادنددد يضايفددداا، ضا ابدددا ض   ينددد ضأ  ددداضك ًم
ضا     ض   ن اسضا ت يف ض
 ثانياا : صدق المقياس 

ضوضبضصت ضاا  طضبضا ادت ضا يفداا واس ختمضا با وض:ضا ات ضاملث نن اسض ضاملاعضصت   حنهض
ضبضصت ضا  عاً ضا تاصنض

ضصت ضضاا  ط
فضجمالضس يضا دث  ضما ادح ضا ث فد  ضامل خااطضضاألس اذلنامضا با وض يف ضضاملن اسضس وضجم اس ض

اطدد انضا يفبددارا ضضماة دديضس ددوضاددتوضصددت ضا دد أوضإل ددتاء(ض   ددطضبضمذ ددرض10بض  ددغضسددتد يض 
ضمغيف ض ن اسخمضبضم ثاءةضس وضتا  ةا يضمتض ذفض يف ضا يفبارا ضضماتوضصت اضفضن اسضاا

ضاملن اسض اس ختامضايفاد  ض اشض  يفباراماجلتملضا  ا ضياغ ضايفاا، ضاالت ا ض طضاا  طض
 (6جدول )

 معامالت االتفاق بين المحكمين لعبارات مقياس االكتئاب
 (21)ن=

رقم 
 ةالعبار 

عدد 
 المتفقين

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 المتفقين

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 المتفقين

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 المتفقين

صدق 
 العبارة

2.  : 1.9 37.  : 1.9 62.  21 2 87.  : .9 
3.  : 1.9 38.  21 2 63.  21 2 88.  21 2 
4.  21 2 39.  21 2 64.  : 1.9 89.  21 2 
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رقم 
 ةالعبار 

عدد 
 المتفقين

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 المتفقين

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 المتفقين

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 المتفقين

صدق 
 العبارة

5.  : 1.9 3:.  8 1.5 65.  : 1.9 8:.  : 1.9 
6.  21 2 41.  8 1.5 66.  9 1.7 91.  9 1.7 
7.  : 1.9 42.  21 2 67.  : 1.9 92.  21 2 
8.  21 2 43.  : 1.9 68.  : 1.9 93.  : 1.9 
9.  21 2 44.  9 1.7 69.  9 1.7 94.  9 1.7 
:.  : 1.9 45.  21 2 6:.  21 2 95.  : 1.9 

21.  : 1.9 46.  : 1.9 71.  : 1.9 96.  21 2 
22.  21 2 47.  : 1.9 72.  9 1.7 97.  : 1.9 
23.  : 1.9 48.  21 2 73.  21 2 98.  9 1.7 
24.  9 1.7 49.  : 1.9 74.  9 1.7 99.  8 1.5 
25.  21 2 4:.  : 1.9 75.  : 1.9 9:.  21 2 
26.  : 1.9 51.  21 2 76.  21 2 :1.  : 1.9 
27.  8 1.5 52.  21 2 77.  : 1.9 :2.  : 1.9 
28.  21 2 53.  : 1.9 78.  : 1.9 :3.  21 2 
29.  : 1.9 54.  21 2 79.  9 1.7 :4.  21 2 
2:.  : 1.9 55.  21 2 7:.  21 2 :5.  : 1.9 
31.  21 2 56.  9 1.7 81.  21 2 :6.  9 1.7 
32.  21 2 57.  : 1.9 82.  21 2 :7.  21 2 
33.  : 1.9 58.  21 2 83.  : 1.9 :8.  : 1.9 
34.  21 2 59.  : 1.9 84.  21 2 :9.  21 2 
35.  : 1.9 5:.  21 2 85.  : 1.9 ::.  21 2 
36.  21 2 61.  21 2 86.  : 1.9 211.  : 1.9 

(ضم دوض1:ض0.6ي ط ضاعضاجلتملضا فا هضأنضايفاا، ضا ات ض  يفبارا ضت ام د ضاداض دطض 
ح يفددددداا، ضض5(ضمسدددددتد اض88بضض30بض29بضض20بض16ايفددددداا، ضانبا ددددد ض اسددددد اثاءضا يفبدددددارا ضرنددددديض 
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(ض95 ادددب ضسدددتدضسبدددارا ضاملن ددداسض (ض دددذاضسددد  يض دددذفض دددذ ضا يفبدددارا ض 0.6ا ادددت ضهلددداضاندددنضادددعض 
ضسبارلض

 التجانس الداخلي 
عضنامضضا با وضافا ضايفداا، ضاالرتبداطض دطضا تر د ضا    د ض  دنض يفدتضادعضأ يفدادضاملن داسض

ضما تر  ضا     ض   ن اسضماجلتملضا  ا ضياغ ضً ائجضايفاا، ضاالرتباط
 (7جدول )

 مقياس االكتئاب  ألبعاداالتساق الداخلي  يوضح
 (511 )ن=

 معامالت االرتباط األبعاد
ض0.603 الجانب العقلي المعرفي

ض0.625 الجانب الوحداني
ض0.614 الجانب االجتماعي
ض0.578 الجانب الجسمي

ي ط ضاعضاجلدتملضا فدا هضأنضمج دعضند يضايفداا، ضضاألم   ماعضاا اح ضايفاا، ضاضالرتباطض
ضص،   ضاملن اسض ،س ختام.ضإ ي  ضض(ضتا0.01سثتضاف اوضدال  ض ضإ اائ ااالرتباطضدا  ض

 Factorial Validityالصدق العاملي  
دا ضضإ د اءمتض ا دبضض Principal Componentضاألساسد  ا  ح  دنضا يفداا وض   يند ضامل ًا

ضSpss  يف ددددامضاال   اس دددد (ضضاإل اددددائ   اسدددد ختامض زادددد ضا ددددكااجضضHotellingمغدددديفةاض ددددات   ثجض
مفضضGuttmanا دذوضمغديفخمض ايدانضض Kaiser Normalizationماالس  دادضس دوض درضكدايزرض

ا اددح  ضكددذ رضيدد يضنبددالضيزيددتض ددذر ضسددعضا اا ددتضضأمغدداءض ددذاضااددرضينبددنضا يفااددنضا ددذوضيفدداموض
(ضمنددتضمتض0.3ينبددنضت ددبعضا بثدتض ا يفااددنضسددعض ضا ددوضالضاألندنا يفااادنضا ددبضت ددبعض داض ، دد ض ثددادضس ددوض

ا ض ضأذنةدام  ضا  ح  نضا يفاا وضدن ضمت زا ضبضمادعضضأكا اعضض ا اس بارضضاألساس  اص  ارضم ين ضامل ًا
تب انض  نضساانضبضم دذ رضتد  خسضاملاد اح ضاالرتبام د ض     د ا ضفضأندنضضأناواس خ،صضضإا ان

ضستدضاعضا يفااانض
(ضسبدددارلضشنا دددانضسبدددارا ضاملن ددداسضمندددتض   ددد ضس ثددد ض95ا  ح  دددنضا يفددداا وض يفدددتد ضإ ددد اءمنددتضمتض

 دذر اض(ضسااانض4ً ائجضا  ح  نضا يفاا وض يفبارا ضاملن اسضسعضم ادض ضأس   مض(ضح داض400ا  ح  نض 
%(ضاددعضا  بدددايعضا   و.ماجلددتملضا  ددا ضياغددد ض58.56ا  ددااعضاكددكضاددعضا اا دددتضا اددح  ضحفدد  ض 
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مت بيفا اض يفتضتدتمي ضاادامرضتدتمي اضا يفاادتاضبضمكدذ رضاجلدذرضا  دااعضضإ اائ ااا اح ضا يفااانضا تا  ض
فب ضا  بايعض ض  نضساانضما ثفب ضا  اك   ض   بايعضًم

 (8جدول )
 وتشبعاتها بعد تدوير المحاور إحصائيامصفوفة العوامل الدالة 

 قيم الشيوع الخامس الرابع الثالث الثاني األول العوامل والعبارات

ض0.691ضضضضض0.732  .2

ض0.705ضضض0.616ضض  .3

ض0.722ضضضضض0.631  .4

ض0.625ضضضض0.662ض  .5

ض0.632ضضض0.602ضض  .6

ض0.421ضضض0.675ضض0.303  .7

ض0.622ضضضضض0.725  .8

ض0.659ضضضضض0.702  .9

ض0.687ضضض0.719ضض  .:

ض0.511ضضضض0.586ض  .21

ض0.623ض0.309ضضضض0.792  .22

ض0.524ضضضضض0.552  .23

ض0.457ضضضضض0.549  .24

ض0.652ضض0.476ضضض  .25

ض0.623ضضض0.510ضض  .26
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 قيم الشيوع الخامس الرابع الثالث الثاني األول العوامل والعبارات

ض0.633ضض0.656ضضض0.309  .27

ض0.501ضضضض0.593ض  .28

ض0.622ضضض0.635ضض  .29

ض0.623ضض0.704ضضض  .:2

ض0.692ضضضضض0.754  .31

ض0.613ضض0.658ض0.311ضض  .32

ض0.714ضضضض0.746ض  .33

ض0.622ضضض0.734ضض  .34

ض0.513ضض0.561ضضض  .35

ض0.687ضضضض0.683ض  .36

ض0.521ضضضضض0.602  .37

ض0.462ضضض0.488ضض  .38

ض0.593ضضضضض0.657  .39

ض0.518ضض0.503ضضض  .:3

ض0.607ضضض0.663ض0.317ض  .41

ض0.698ضضضض0.763ض0.323  .42

ض0.667ض0.355ض0.682ضضض  .43

ض0.539ضضض0.592ضض  .44
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 قيم الشيوع الخامس الرابع الثالث الثاني األول العوامل والعبارات

ض0.457ضضضضض0.424  .45

ض0.529ضض0.252ضضض  .46

ض0.405ضضضض0.408ض  .47

ض0.574ضضضضض0.573  .48

ض0.632ضضض0.756ضض  .49

ض0.682ضضضض0.643ض  .:4

ض0.453ضضض0.491ض0.325ض  .51

ض0.722ضض0.716ضضض  .52

ض0.538ضضضضض0.684  .53

ض0.386ضضضضض0.374  .54

ض0.391ضضض0.386ضض  .55

ض0.419ضض0.458ضضض  .56

ض0.644ضضضض0.701ض0.402  .57

ض0503ضض0.583ضضض  .58

ض0.622ضضضض0.750ض  .59

ض0.581ضضض0.578ضض  .:5

ض0.496ضضضضض0.496  .61

ض0.578ضض0.670ضضض  .62
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 قيم الشيوع الخامس الرابع الثالث الثاني األول العوامل والعبارات

ض0.692ضضضض0.784ض  .63

ض0.728ضضضضض0.711  .64

ض0.611ضضض0.65ضض  .65

ض0.532ضض0.648ضضض  .66

ض0.389ضضضض0.370ض  .67

ض0.485ضضضضض0.564  .68

ض0.452ضض0.402ضضض  .69

ض0.518ضضضض0.581ض  .:6

ض0.689ضضض0.757ضض0.315  .71

ض0.692ضض0.631ضض0.334ض  .72

ض0.406ضضضضض0.391  .73

ض0.596ضضض0.534ضض  .74

ض0.514ضضض0.562ضض  .75

ض0.603ضضضضض0.649  .76

ض0.653ضضضض0.654ض  .77

ض0.449ضضض0.417ضض  .78

ض0.552ضضضضض0.517  .79

ض0.361ضضضضض0.347  .:7
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 قيم الشيوع الخامس الرابع الثالث الثاني األول العوامل والعبارات

ض0.528ضضض0.546ضض  .81

ض0.506ضضضض0.553ض  .82

ض0.429ضضضضض0.452  .83

ض0.428ضضضض0.620ض  .84

ض0.599ضضض0.627ضض  .85

ض0.505ضضضض0.421ض  .86

ض0.532ضض0.664ضضض0.329  .87

ض0.678ضضض0.316ض0.795ض  .88

ض0.721ضضض0.763ضض  .89

ض0.681ضضضض0.675ض  .:8

ض0.392ضضضضض0.386  .91

ض0.549ضضضض0.545ض  .92

ضضض0.375ضضض  .93

ض0.624ضضضضض  .94

ض0.502ضضض0.476ضض  .95

ض0.361ضضضض0.353ض  .96

ض0.629ضضضضض0.698  .97

ض0.593ضض0.584ضضض  .98
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 قيم الشيوع الخامس الرابع الثالث الثاني األول العوامل والعبارات

ض0.709ضض0.732ضضض0.328  .99

ض0.792ضضضض0.802ض  .:9

ض0.613ضض0.305ضضض0.642  .1:

ض0.452ضضض0.435ضض  .2:

ض0.401ضضضض0.399ض  .3:

ض0.784ضضضضض0.813  .4:

ض0.673ضضض0.687ضض  .5:

ض0.525ضضض0.571ض0.301ض  .6:

ض-ض1.423ض10.562ض13.011ض15.281ض15.355 الجذر الكامن

ضض1.498ض11.118ض13.696ض16.085ض16.163 نسبة التباين

التباين  نسبة

 التراكمية
ض-ض58.56ض57.062ض45.944ض32.248ض16.163

ض0.3 ذح ضمج عضا   بيفا ضا بضتننضسع
(ض دذاضض32بض11ط ضاعضاجلتملضا فا هضأنضا يفاانضانداا ضت دبعضس  دخمضسبدارتطضحند ضذندا  ي

مبنددداةضادددرضكدددايزرضضاألندددنملضي  دددبعضس  دددخمض ددد، ضسبدددارا ضس دددوضضألًدددخمسدددافضيددد يضاسددد بيفادض دددذاضا يفاادددنض
Kaiserم ددذ رضياددب ضضضضاألم ضاألر يفدد يدد يض ددذفضا يفبددارتطض   ددبيفة اضس ددوضا يفاااددنضضاًددخمضالضإالبضض

%((ضادددعضا  بدددايعض57.062سااادددنضمت فددد ض ضأر يفددد (ضسبدددارلضا  دددبيف ضس دددوض95سدددتدضسبدددارا ضاملن ددداسض 
ضا   وض
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 النتبئج 
 ضاعضي عضان اسضاالك ئا ض توضامليف  طض تر  ضسا  ضإ تاص  ضً ائجضا تراس ضاةا   ض

بضتاضرنيف ثاضًاهضفضاملن اسضمص،   خمضفضضاإل اائ  ا ث ائجضضإ  خمضأشار ا ات ضما ابا ضم اضااض
ضا   ب هض

 مقياس االكتئاب لدي المعلمين
 علي المقياس  اإلجابةتعليمات 

ضامليف   ضضأصبامليف يضضأصو
حتدتدضا    د ضتند أضكدنضسبدارلض تند ضعضضأنح  اضي وضضجم اس ضاعضا يفبارا ضمامل  ا ضاثدرض داض

(ضمالضتدد كضأوضسبددارلضاددعضسبددارا ضاملن ددداسضدمنضأنض√ا ددبضت ا دداضاثاسددب ض ددرض ضمذ ددرض اغدددعضس،ادد ض
حدددانضضاأل ددداالصامئدد ضفضمج دددعضضمأصددد وصدددح ح ضضإ ا ددا تا دددتضضا دد ضس  ةددداضبضادددعضا،  دد ضاًدددخمضال

ضا بحوضا يف  وضضإا اضإ ا  رضسافضحتاطض ا ف ي ضا  اا ضبضمالضتف ختمضهنائ اةضفضا ض
ضم ف ادت يضكنضا    ضما  نتي ضس وض فعضتيفاًم يضايفثاضبببض

 الباحث  ضضضضضضض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ض
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 العبارة م

ضأس   عضتذك ضامليف ااا ضا بضن  ض  حط  اض  .2

ضاال   اال ضماملثاسبا ضضإ أشيف ض ا فيفادلضسثتااضاذ  ض  .3

احوضأ امل  .4 ضاالس  ادلضسثتااضينامضاملا خمض  ا  ةوضًم

ضاشيف ض ا ن هضدمنضسب ضماغ   .5

ض االص ثا ضإ فاسيث ا  ض  .6

ضا  أوفضضمآالماشيف ض اتااض  .7

ضاشيف ض   اغضكب ضفض  ايتض  .8

ضييفانضا ثاسضاعضم ةا ضً  وضمت ف ايتضانامئ ض  .9

ضا بضاً  وضا  ةاضس اس ضا  يفف ضمستمضامل ًم ضفضا  يفاانضاعضامليف  طضاإلدارلت بعض  .:

ضفضا    ضاًخمضاليا تض  عضأنعاشيف ضسثتااض  .21

ضش حضاةا ضضأ ثاءصيفا  ضكب لضفضا  ك زضضأ ت  .22

ضسيف تضفض  ايتض مً اشيف ض  .23

ضا نترضسنبئض ضااائ ضكا لضأناس نتض  .24

ضاشيف ض  نتانضا  اب ضفضاضجلث   .25

ض ث فوضس وضاالً  ادضاآلص يعم ادوضاعضضأحطن  .26

ضصيفا  ضفضا  ث  ضمستمضت    ضش حضا ترسضأ ت  .27

ضاإل باطيث ا  ضشيفارض  .28
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 العبارة م

ضانضاال   امض  نضااضيتمرض ا اشيف ض  نت  .29

ضضيزيتض   نضا ضسادونمزضضأناشيف ض  .:2

ضصيفا  ضفضاطاذضأوضن ارضضأ ت  .31

ضس نضأوضشئضأااماشيف ض ا   ارضما طيف ض  .32

ضاألاار،اب، ضاا ضكنضاشيف ض   .33

ضما بيفتضسعضاالص ،طضاآلص يعاالًيفزالضسعضضأ    .34

ضشيف وضي فان ضأناشيف ض  .35

ضاأل فعضإ ضازا وضا يفامضي   ضأناشيف ضض  .36

ضاملاسوضفضكنضا انضأرو  .37

ضاس   عضا  ح يضح ةاضضاعضم، ضاتلضشتيتلضالضأحتت س ض اً وض  .38

ضتف ض   نضسئضاألاارضأناس نتض  .39

ضاشيف ض  نتانضا  ة  ض  .:3

ضا   ضس وضش حضا ترمسض   ، ض مً اشيف ض  .41

ضاألسبا ضألت خما  وض  .42

ضاشيف ض ا ث اطضماة ك ض  .43

ضكانض ار اضاملاان ضا بضأضأاث   .44

ضاا  رضم ا ا ضاسيفوض  حن نةاض  .45
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 العبارة م

ضمستمضا نترلضس وضا ثامض األر اشيف ض  .46

ضاشيف ض اً وضتاحخمضمستميضا ن     .47

ضي يف نض ا فيفادلضضيا تضفضاة الضاا  .48

ضاملترس ض   نض  تضضإدارلضأماس   عضا  ااصنضاعضا  ، ض  .49

ضاشيف ض ا ن هضمانافضاعضاملف نبنض  .:4

ضب ضمامل ة ضفضامل ض إلذنالضإا ن  .51

ضمزنضيننض   نضا ضسادوضضأناشيف ض  .52

ضاس   عض فيضأوضاان ض  .53

ضس وضتفاؤال ضا  ، ضاإل ا  اشيف ض يفتمضا نترلضس وض  .54

ضدص وضاملادوضي ثاس ضاعضا   با ض  ايتضأنضضأرو  .55

ضاشيف ض اس ن ارضفض ا بضضا اح  ض ش .56

ضأذن  خمشوضاة اضكاً ضض مواشيف ض يفتمضاال   امض  .57

ضفضا  ة ضما يفط، ضمامل اصنضض ةالماشيف ض  .58

ضاشيف ض اةزنض  .59

ضا  صضس وضت ايعضصتانا ض تيتلض  .:5

ضاس زض   ا وضا  خاوض  .61

ضازاعض إافاكاشيف ض  .62
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 العبارة م

ضاشيف ض ا   اؤمض  .63

ضاإلدارل اضاعضنبنضضأك  اس   عض فةا  ضا احاءض اال  زااا ضا بض  .64

ضضأس يتس،نايتضاط    ضفض   ض  .65

ضضاإلم افاعضتث  نضفضضأسان  .66

ضيزسع ضت  ضاجلتملضا تراسوضستلضا ا ضص،لضا  انضضا اا ت  .67

ض   اان ضضمتممي وييفعب ضت ف وض  .68

ض ا بض   بالضتف ض   نضمب يفوض  .69

ض ،ضا اس ضأً اشيف ض ح .:6

ضضاأل فعضإ ضماإلدارلاشيف ض انضس اك ايتضت   ضاا ضا  ، ض  .71

ضاشيف ض زيادلضس س ضًبطا ضا ن  ض  .72

ضيتاال امض ذاضأم خم  .73

ض االًزساعضتا ب  ضاألاارضمأم  اءا   اموضا   تي ضاعضا  ، ض  .74

ضاشيف ض ا  اب ضفضا ب اءضدمنضسب ضماغ ض  .75

ضفضأوضااغااضأح  ا ذلض ةتاةضكب اةضسثتااض  .76

ض األاانض اإل فاساشيف ض  .77

ضا ،زا ضاا ضا  ، ضاملزسعطضاإل  اءا ضاإلدارلاعضستمضاطاذضضأتطايه  .78

ضة الضاثاسب ضسعضم يهضر  ضاملنتاا ض ا ث ائجضشن ث ضا اصالضض  .79
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 العبارة م

ضس وضاالً حارضضأنتمايف  ضضأح ارضت امدن  .:7

ضضاآلص س،نايتضم ب ضاعضاجلث ض  .81

ضاشيف ض اهن ارضفض ا بضاملزا   ض  .82

ضاملترس ضضإدارلصيفا  ضفضا   ا يضاعضضأ ت  .83

ضاعضا  تض ا  مساش اض  .84

ض   ض توضراب ضفضضا ذ ا ض  يف ناًخمضضأ تسثتااضاس  ن ضاعضا ثامضفضا اباحض  .85

ضاشيف ض امل نضاعض  ايتض  .86

ضاف   لضفضا ب عضض ةالماشيف ض  .87

ضس يعضاالس اارلضما يفاب  ضأً اشيف ض  .88

ضا  يف     ضحت   ضاةامضت ا ضمانايتضضاإلدارلاشيف ض انض  .89

ض ا ذً ض تمنضسب ضض اإل فاساشيف ض  .:8

ضص  لض ا  يفنضضأش اءا  ن  نضاعضص ارلضضأ امل  .91

ضمب ضض ف  ضيث ا  ضن هضشتيتضأصا تااضسث  .92

ضا  يضس وضزا،ئوضاعضص،لضاث ارضاادو  .93

ضهلاض ،ضأ تا ثف انضا    ضتؤرن ضمالضضأصب   .94

ضاملترس ضضمأس الا ب  ضضأس الاس   عضا  اح هض طض  .95

ضا   ا   ضامل  ا  ضا ضك يف يضضاألس الس وضكا لضضمأ اراس ضض  .96
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 العبارة م

ضزا،ئوضفضا يف نضاءأمساس    ضمن اضماي،ضفضتذك ض  .97

ض يف  وضك يف يضيزيتضاعضمحاسوضضاألاارضأم  اءتنتي ض  .98

ضمحنتانضا  ان ض  يفنضأوضشئضماإلر ا اشيف ض ا  يف ض  .99

ضاشيف ض ا  يفاس ض  .:9

ضمايف نتايتضسعضذايتضت فيض ا ف ب  ضضأح ارو  .1:

ض ضي يف نض ا ط هضضاآلص يعاا نض  .2:

ض   عض اضاعضنبنضا بضكث ضاسض األس الملضاستضاس   عضضأً اشيف ض  .3:

ضصيفا  ضفضا     ضضأ ت  .4:

ضاشيف ض اغ ةادضاعضات  عض   ترسطض  .5:

ضما   اسنض اإل باط اضي يف نضضأناما بضض ألس الما زا،ءضضاإلدارلستمضتنتي ض  .6:
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 ( :جدول )
 السادة المحكمين لمقياس االكتئاب لدي المعلمين بأسماءقائمة 

ضض(أبجديا) مرتبة 
 الوظيفة االسم م
ضاترسضا اح ضا ث ف  ضبضك   ضا     بض اايف ضسطض  ضد/ضاش فض  تضسبتضاة  ي  .2
ضا اح ضا ث ف  ضبضك   ضا     ضب اايف ضسطض  ضأس اذضأ.د/ انض  تضسا ان  .3
ضافاستضا اح ضا ث ف  ضبضك   ضا     ض اايف ضسطض  ضأس اذض  ب ضإمساس ند/ض فامض  .4
ضا اح ضا ث ف  ضبضك   ضا     ضب اايف ضسطض  ض اذأسضأ.ضد/ض فامضا تيعض  ادضسز   .5
ضاترسضا اح ضا ث ف  ضبضك   ضا     بض اايف ضا زنازيهضد/ضس  انضسبتضاة  تضا ا ض  .6
ضافاستضا اح ضضا ث ف  بض اايف ضامل رضسيفادضأس اذضد/ضس ادضراطانضاا  وض  .7

 ضا زنازيهضرئ  ضنفيضس يضا ث  ضبضك   ضا     ضبض اايفضأس اذضأ.د/ضحام  ض   وضح يتض  .8
ضس يضا ث  ض

ضا اح ضا ث ف  ضبضك   ضا     ضب اايف ضا زنازيهضأس اذضأ.د/ضحان  ض فعضس ضاة  ت  .9

س  تضك   ضس يضا ث  ضبضك   ضا     ضبض اايف ضا زنازيهضضأس اذضأ.د/ض  تضامحتضدسانو  .:
ضا     ضسا ن ض

ض   ضا     ضب اايف ضا زنازيها اح ضا ث ف  ضبضكضأس اذضأ.د/ض  تض  تض  ااوضص  ن  .21
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 قبئمة املراجع
ا نا  لض:ضساملضض13(ضا اح ضا ث ف  ضما يف،عضا ث فوضط1997 ااتضسبتضا ف،مضز  انض  .1

ضا    

مت ب نا ضبضا نا  لضدارضضأس ض–ا يف،عضامليف فضا ف اكوض(ض2000سادلضسبتضاهللض  تض ض .2

 ا  شادض

 بضا نا  لضبضدارضا    ضا يف  ض.ضضس،ماإل(ضصارلضامليف يضفضمسائنض1997سام ضا يفبتض  .3

 ا نا  لض:ضدارضا    ضا يف  ض2(ضفضا اح ضا ث ف  ضطض1998ا ن ي وض ضأاطسبتضامل   ض .4

 ا ث فوضبضا نا  لضبضا  ب ضاالجن اضاملا ي ضاإلرشاد(ضانتاخمضفض2006س تض ضضإ  ا  ي  تض .5

ضاملتصنض2006  تضسبتضا  ؤمفضا ف ضامحتضس   انض  .6 ضامل    ضضا اح ضإ ( ضب ا ث ف  

 ا يف    ضا فيفادي ضبضا  ياضضبضا  ب ضا  شتض

 ما يف،عضا ث فوضبضا نا  لض:ضدارضا ي ضضاإلرشاد(ضً  يا ض1994  تض  مسضا  ثاموض  .7

االك ئا بضض–ضاإلداانض-ا يفث ض–(ضاص  ضا  ، ضا  با ضبضا ن هض2003ًب نضراا ض  .8

 ا نا  لض:ضدارضا ي ض

9- Frederic, F .(2009). The secret strength of depression. 3th ed. Saudi 

Arabia: Jarir bookstore.  

10- Gilmour, Heather(2008). Depression and risk of heart disease.  
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