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  .MMPI-2  رائز مينسوتان تقني
 

 *إشناف عز. د 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 الملخص
 

 بحت بػػملدػػيل،لMMPI-2هػػ ؼلبحث ػػحلبح ػػىحتلنحػػالتباػػميلبوتثػػىعلدماألػػهتىلدت ػػ  لب   ػػ ل
ببلتهزيػ ل ع ػىألراػرب لبح ماػةلدػيلبحتهزيػ لبح ثم ػت،ل دػيل ػ ل بمىفلد ىلبقترل،لوصىئص لبحألكهدترية

،لبمتهسػ لطىحثػى ل طىحثػةل6734دػيللاتلبحجىد ػةلتكهنتلعماةلبحث ح.لم ىيمرلبحخىصةلب بحبستخربجل
 عػ  لبننػػى ل،لطىحثػػى لل1506،لكػػىفلعػ  لبحػػفكهعلام ػىل2,6 بن ػػربؼلد مػىع لل،12,8عمػرلدبػ بع ل

رفلبحصػمةةلبحألػهعيةلدػيلبوتثػىعلدماألػهتىلتتمتػ لبم  ػربأللتهصػتتلنتػىئالبحث ػحلنحػا.لطىحثةل1711
ل–كػػعلعتػػال ػػ  للل– عماػػةلبحػفكهعل بننػػى ل،لدرتف ػةلدػػيلبحصػػ ؽل بح.ثػػىأل.ل رفلبمىنػىألبح ماػػةلكىدتػػة

ل، بالحتػػػػهب بأل، بالن ػػػػربؼلبحم مػػػػىع ل،تهزعػػػػتلتهزعػػػػى لطثم مػػػػى لكمػػػػىلبماتػػػػ لدبػػػػىيم لبحا عػػػػةلبحمرك يػػػػة
ال  ه لار ؽل بحةلن صىئمى لاتلك.مرلدػيلبحمبػىيم لبحم ع سػةلبػميلبحاتىئالنحلشمرت ل.كفحكل بحتفرطح
ىلدم.تػػةلبىح ع ػػةلبحتىئمػػةل.ل عتػػالرسػػى لهػػف لبجلد ػػىيمرلحكػػعلدا ػػبسػػتخرلل سػػه ت بننػػى لل،بحػػفكهع

  ع ػةل،ل40 بحألػهب لبىح ع ػةلبحتىئمػةلل،بحم ىيمرل   ألل ع ػةلبحب ػ لبح تمػىلحتفصػعلبػميلبال ػ ربب
 .ل05مةلبحب  لبح نمىلبىح ع ةلبحتىئ

ل
ل
ل
ل
ل
ل

 
 .العربية السورية، اجلمهورية دمشقكلية الًتبية، جامعة *
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 :املقدمةذ-1
، ويعدُّ األىَم بينها، الصدارة يف قائمة روائز الشخصية زنتلُّ رائز مينيسوتا متعدد األوجو للشخصية َمركزَ 

ختصاصُت النفسيُت عادلياً، حظي بصورِه ادلختلفة باىتماـ العديد من االوقد ، رىا شيوعًا وانتشاراً وأكث
عربياً، وزللياً، فكاف موضوعًا لدراسات، وأحباث عديدة مثلما كاف أداة لبلستخداـ النظري البحثي، 

 وادليداين العملي.
 The  يَدور البحُث احلارل حوَؿ دراسِة الُنسخة الثانية ِمن رائز مينيسوتا متعدد األوجو للشخصية

Minnesota Multiphasic Personality Inventory ػػػػػػػػػارًا بػػػػػػػػػػروؼ اختصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادلع(MMPI-

ستطاع يف القرارات (2
ُ
، وإعداده لُيبلئِم االستخداـ يف البيئة السورية دبا يضمُن ادلوثوقية، وادلوضوعية قدَر ادل

تخذة حبق األفراد الذين يستخدـ معهم زللياً ألغراٍض زبصهُ 
ُ
 .مادل

ذمشكلةذاليحث:ذ -2

من أىمِّ الروائز اليت متَّ بناؤىا من أجِل تشخيص  اً يعد رائز مينيسوتا متعددة األوجو للشخصية واحد
عدد ادلقاييس الفرعية اليت  ويعوُد ذلك إذل، ووصف السلوؾ السوي يف آف واحد ،السلوؾ غَت السوي

باإلضافة إذل أفَّ بُنوده تتناوُؿ مدًى واسعاً من  واليت تُعطي صورًة شبو كاملة عن شخصية الفرد ،يتألُف منها
شلا شُنكُِّن ، من أجِل صحتو النفسية يةوضرور  اليومية، واليت تعد أساسية، ادلوضوعات ادلنتشرِة يف حياة الفرد

الرائز هبذه الصورة يفيد بوصفو أداًة للتقومي فىائٍل وكبَت من ادلعلومات عنو.  الباحث ِمن احلصوِؿ على كمٍ 
كما   (،9، 0222إلكلينيكي، ويقدـ صورة متكاملة عن اجلوانب ادلتعددة يف شخصية الفرد )مليكة، ا

 Graham )وموضوعية عن شخصية الفرد  ،يساعد االختصاصي النفسي يف احلصوؿ على صورة دقيقة
,2000 ,p.1) . ،ؽ أثبتت وجود صدو فهو من أكثر روائز الشخصية اليت اعتمدت أسلوب التقرير الذايت

( من  Hersen et al. 2004, P.30والدولية ) ،خارجي جيد ضمن رلموعة واسعة من ادلعايَت الوطنية
ثرىا انتشارًا على مستوى البحث ومن أك، وثوقيتو وصدقو يف التشخيص من ناحية ثانيةمو ، ناحية

ديد يف الع حبث منشور 02222البحةث حولو أكثر من بلغ عدد فقط  0222فحىت عاـ ، واالستخداـ
 . (Marnat,2003,p.213 ) من دوؿ العادل

اإلصدار األصلي وادلعدؿ ) –يف مقالة عن تطور استخداـ رائز مينسوتا  Butcherذكر بوتشر وقد 
مت تكييف أنو  (Butcher, 2011,pp.1-7 )يف العادل   0229و  0991بُت عامي  –( الثاين

adaptation اعتمد فيها ما  0919دولة منذ نشره عاـ  94واستخدامو يف أكثر من  ،الرائز ادلعدؿ
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. فالنسخ احلالية لو (Scott & Mamani-Pampa, 2008, p.720)ترمجة رمسية لو  22يقرب من 
الفرنسية ، ، الفرنسيةلتشيكية، اذلولندية، الفلمنكيةا، الكرواتية، الصينيةموجودة على مستوى العادل باللغات 

واإلسبانية يف ، اإلسبانية يف ادلكسيك، النرورنية، الكورية، ،اإليطاليةية العب ، اليونانية، األدلانية، الكندية
السويدية . كما أف ىناؾ مشاريع  ،،اإلسبانية يف الواليات ادلتحدة أمريكا الوسطى، إسبانيا ،أمريكا اجلنوبية

اآليسلندية، االندونيسية،  اإلثيوبية، الفارسية،، الدادناركية، عربيةوهتيئتو لبلستخداـ بال جارية حالياً  لًتمجتو
 , Ben-Porath & Archer)  ، والفيتناميةالبولندية، الرومانية، الروسية، التايلندية، الًتكية ،اليابانية

2008 , p. 114) .أو تقنينو ،دوف أف تكوف ىناؾ أية معلومات عن نشره، إذل اللغة العربية وقد ترجم، 
يف اجلمهورية العربية السورية كأحد استخدامو من البقاعي ستثناء وثباتو يف أي بلد عريب، با ،ودراسة صدقو

 وثبات ادلقاييس العيادية فقط . ،أدوات حبثها يف الدكتوراه بعد التحقق من صدؽ
بادلقارنة مع النسخة  -واستخداماتو على مستوى العادل  ،يوحي الكم الكبَت من تكييفات الرائز

يف حُت دل  -اء على مستوى التقومي أو التشخيصمن أجلها سو ربقيقو لؤلغراض اليت وضع  -األصلية 
األمر الذي دفع  ودل زنقق األغراض ادلرجوة منو، منو بالشكل ادلناسب -فعلياً  –يستفد العادل العريب

وتقنينو على البيئة العربية السورية   ،بالباحثة إذل السعي حنو ربقيق جزء من ىذه الفائدة بالعمل على دراستو
 ومن مث استخدامو حُت احلاجة إليو . ،ربية لتطويره عربياً كخطوة ع

 :أهموةذاليحثذ-3
 :اآلتيةأذنية البحث احلارل حوؿ النقاط  تدور
حبسب علم  -بعد عربيًا الرائز اليت يدور حوذلا البحث، واليت دل تستخدـ نسخة حداثة ل-7-2

 يعطي البحث احلارل أذنيًة خاصةً وىذا .  MMPIعلى خبلؼ النسخة األصلية ادلعروفة بػ  -الباحثة 
 . ىذه الصورة تقنينول

عدا زلليٍة للرائز تضم مجيع مقاييسو النتائج اليت سينتهي إليها البحث من إعداد صورٍة ل-7-1
ة بادلعايَت ومزود ،تتحقق فيها اخلصائص السيكومًتية البلزمةو  -والبنود احلرجة  ،ادلقاييس العيادية الفرعية

 .امهاالضرورية الستخد

العادلي والعريب تدرس الرائز  ينعلى ادلستو  – حدود علم الباحثة يف –تعد الدراسة أوؿ دراسة ل-7-7
 ،ف مجيع الدراسات اليت دارت حوؿ الرائزإإذ وعلى عينة التقنُت ذاهتا ، ،قاييسو ىذه بدراسة واحدةدب
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سلتلفة عن العينات اليت  ومقاييس الصدؽ من عينات ،وتقنينو استخرجت معايَت ادلقاييس العيادية
 .والتكميلية ،ضافيةاستخرجت منها معايَت ادلقاييس اإل

ذأهدافذاليحث:ذ -4

بًل لبلستخداـ يف دبا رنعلو قاب (MMPI-2)احلارل إذل إعداد صورة عربية سورية لرائز  يهدُؼ البحثُ 
 ف ذنا:ىدفاف آخراوينبثق عن ىذا اذلدؼ  البيئة احمللية،

 تسوغاجلنس  على متغَتؾ فروؽ يف متوسطات الدرجات استنادًا معرفة ما إذا كانت ىنا  -6-2
 وأخرى خاصة باإلناث إف ثبت وجودىا. ،استخراج معايٍَت خاصة بالذكور

 وادلرض.،  تفصبلف بُت السواءربديد درجيت القطع اللتُت  -6-1
 :أدىلةذاليحثذ -5

 ؟ MMPI-2للصورة العربية السورية لرائز مينسوتا اخلصائص السيكومًتية ما ل-0-2
 بعد توافر اخلصائص السيكومًتية شكل توزع درجات العينة يف مقاييس الرائز ما -0-1
معايَت  إمكانية اشتقاؽ تسوغىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء الذكور واإلناث  -0-7

 سورية لكل منهما ؟ 
 :منهجذاليحثذ-6

ؼ تعرّ موضع الدراسة و  إذل وصف الظاىرةاعتمدت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يهدؼ 
 .وتفسَت أسباب حدوثها ،مكوناهتا من خبلؿ ربليلها

 جمًمعذاليحثذوعونًه:ذ-7

يف طالباً وطالبة  02429تألف رلتمع البحث احلارل من طلبة السنة الثالثة يف جامعة دمشق الذي بلغ 
نة طالبة . سحبت منو عي 00501و من الطبلب 00024منهم  (0200 -0202) لعاـ الدراسي

كاف عدد الذكور و ، 0.9واحنراؼ معياري  00.1مقداره عمر عاـ طالبًا وطالبة دبتوسط  9234بلغت 
دبتوسط  طالبة  0200، وعدد اإلناث 0.1واحنراؼ معياري ، 00.0طالباً متوسط أعمارىم  0259فيها 

 .0.9واحنراؼ معياري قدره  ،00.3عمر مقداره 
ذأدواتذاليحث:ذ-8

 :اآلتيةذه الدراسة األدوات خدمت الباحثة يف ىاست
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وىو أداة البحث األساسّية اليت   -النسخة الثانية  –رائز مينيسوتا متعدد األوجو للشخصية   -8-2
 يتم العمل على تقنينها على البيئة السورية اعتماداً على النسخة األمريكية األصلّية.

ضطراب الذي ( :وىي تقدـ صورة سريعة عن االSCL-90-R) قائمة الشطب لألعراض -8-1
 / بنداً موزعة على تسعة مقاييس أولية لؤلعراض ىي :92يعانيو ادلريض. وتتألف من /

و الشكاوى اجلسدية يف  ،: يعكس ادلعاناة الناذبة من الضعف اجلسدي(SOM)لاجلسدنة -8-2-1
 دائم على الصحة. الالتنفسية وآالـ العضبلت، والقلق و القلبية، و األجهزة ادلعوية، 

وأفعاؿ قهرية ال يستطيع الشخص  ،يعكس وجود أفكار (:O-C)الودواس القهري  -8-2-2
 التخلص منها.

مقارنة وعدـ الكفاءة  ،: يركز على الشعور بالنقص(I- S)لحسادية العالقات باآلخرونل-8-1-7
 اآلخرين. مع 

 ،ألملوفقداف ا ،والطاقة ،كتئاب العيادي كاخنفاض ادلزاجيكشف اال  (:DEP)لكًىاباال -8-2-4
 واالنعزاؿ عن أنشطة احلياة اليومية، والتفكَت يف االنتحار. ،واإلحساس بالذنب

 ،والرجفة والشعور باخلوؼ ،: يعكس السمات العامة للقلق كالعصب(ANX)لالقلق -8-1-0
 والرىاب.

 ،واألفعاؿ ادلميزة حلالة الغضب الشديد ،وادلشاعر ،(: يكشف األفكارHOS)لالعدائيةذ-8-2-6
 اف.والعدو 
ادلرافق ، يكشف اخلوؼ غَت ادلنطقي ادلستمر من أمر ما (:PHOB)لالقلق الرهابذ-8-2-7

 بالتجنب . 
يعكس السلوؾ الزوري كعدـ القدرة على تنظيم األفكار،  (:PAR)لاألفكار اليارانوئيةل-8-1-8

 واذلبلوس. ،والشكوؾ
بلوس اليت تعد أعراضًا أولية واذل ،يعكس العزلة ودنط احلياة الفصامي (:PSY)لالذهانيةذ-8-2-9

 للفصاـ. 
 2,12 -2,54ت ألفا كرونباخ بُت إذ تراوحت معامبل وثباهتا ،ربققت البقاعي من صدؽ القائمة

جرى التحقق منو من خبلؿ صدؽ ف. أما صدؽ القائمة  2,12 – 2,40معامبلت الثبات باإلعادة بُت و 
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تائج على القدرة التمييزية اجليدة ذلذه القائمة بُت ودلت الن، اجملموعات الطرفية، واجملموعات ادلتضادة
 (  93-92، 0224، ) البقاعيواألسوياء  ،ادلرضى
ذحدودذاليحث:ذ-9

( على عينة من األفراد الذين 0200 و 0202البحث ضمن حدود زمانية تراوحت بُت العامُت ) طبق
غَت ادلقيمُت يف عدد من ادلراكز وادلرضى النفسيُت ، ذباوزوا عمر الثامنة عشرة من طلبة جامعة دمشق

 واحلكومية اليت تستقبل ادلرضى النفسيُت يف مدينة دمشق. ،والعيادات اخلاصة ،العيادية
ذمصطلحاتذاليحثذوالًعروفاتذاإلجرائوة:ذ-11

ادلراجعة  ىو الصورةل:الندخةذالٌانوةذ–رائزذمونودوتاذمًعددذاألوجهذللشخصوةذذ-11-1
تستخدـ بشكل متخصص يف التقومي النفسي مع األفراد الذين ذباوزوا الثامنة اليت األوذل للرائز األصلي 

 من عمرىم .  ةعشر 
ذالقطع -11-2  ،ىي الدرجة التائية اليت تفصل بُت السواء (:Cut-Off Score)لدرجة

لواالضطراب.
ذاإلرارذالنظريذ: -11

مي لتقو   a broadband testرائزًا يتجاوز احلدود   0919عاـ منذ  MMPI-2يعد رائز مينسوتا  
، أعمارىم الثمانية عشرةفئات واسعة من االضطرابات الشخصية واالنفعالية لدى األفراد الذين تتجاوز 

إذ وضعت بنوده لقرف ادلاضي ومرافقيهم إذل ادلشايف يف ثبلثينيات ال ،قد طور يف األساس على ادلرضىو 
وأدوارىم ادلرتبطة بنوعهم االجتماعي  ،وانشغاالهتم ،ومعتقداهتم ،آنذاؾ لتكشف خباهتم الشخصية

 Kraeplinهتم واضطراباهتم يف ضوء تصنيف كريبلن اوتكامل شخصي ،وأساليبهم الدفاعية ،)اجلندر(
 لبلضطرابات النفسية . 

ل صفلبحربئ ل:ل-21
من  ةبنداً رناب عنها من األفراد الذين ذباوزوا الثامنة عشر  543يتكوف رائز مينسوتا النسخة الثانية من 

على أي مقياس  –أو صفر . وتعد الدرجة  ،وتصحح بإعطاء درجة واحدة ،"صح" أو "خطأالعمر بػ "
. 52ومنخفضة إذا كانت أقل من الدرجة التائية ، أكثر ،أو 45مرتفعة  إذا قابلت درجة تائية  –فرعي 

لساً ىي:يا/ مق81يتضمن ىذا الرائز /و 
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 .Validity Scalesمقاييس للصدؽ   2 -
 Additional Validiyt Indicatorsالصدؽ اإلضافية  مؤشرات 2 -
 .Clinical Scalesمقاييس عيادية  02 -
 .Clinical Subscalesمقاييس فرعية للمقاييس العيادية  20 -
 .Content Scalesمقاييس احملتوى  05 -
  :Supplementary Scalesمقاييس تكميلية  02 -
 Additional( إضافية 9و)   Traditionalتقليدية (9)
 . Critical Item Setsللبنود احلرجة   مقاييس ) رلموعات ( 4 -

 وفيما يلي وصف للمقاييس ادلدروسة فقط يف البحث احلارل :
 :Validity Scalesلمقاووسذالصدقذ-12-1
ذاملقاووسذالرئودوةذ:ذ-12-1-1

ضل شلا وقد صمم ليكشف زلاوالت تزييف اإلجابات للظهور بصورة أف Lie (L:)دبمى لبحكفبلل-
 زوالسلوؾ االجتماعي ،ىي يف الواقع، خاصة من حيث األخبلؽ الشخصية

لل- لبحا ع  لر  كشف الطرائق ادللتوية يف اإلجابة عن بنود ي Infrequency (F:)دبمى لبحشمهع
فهو يقدـ نفسو ال شعورياً  ، أو التظاىر بادلظهر السيءميل ادلفحوص لبلستجابة بطريقة عشوائيةو  ،الرائز

 .أو يزيف سلبياً، وىذا ادلقياس ىو عكس مقياس الكذب ،سيئةبطريقة 
كمقياس   -يكشف اذباه ادلفحوص حنو الرائز، وميلو  Correction (K:)دبمى لبحتص محلل-

 لبلستجابة بطريقة دفاعية.  -الكذب 
ا وإدن، إذ ال توجد لو بنود خاصة، ال يعد مقياسًا بادلعٌت الدقيق للكلمة :ل(K-F)د  رلبحت يمفلل-

لى بنود الرائز بأسلوب مناسب أو ىو مؤشر إضايف للصدؽ لتحديد ما إذا كاف الفرد قد أكمل االجابة ع
يتم حة النفسية و أو ادلبالغة باألعراض ادلرضية، أي بقصد ربديد درجة صدؽ الصف ،تبع أسلوب احملاكاةا

. يف حاؿ  Fى ادلقياس من الدرجة اخلاـ عل Kاحلصوؿ عليو من خبلؿ طرح الدرجة اخلاـ على مقياس 
يظهر  فإّف ادلؤشر سيكوف قيمة عددية موجبة تعٍت أف ادلفحوص Kأعلى من  Fكانت الدرجة على 

ف ادلفحوص إ أي، ارتفاعًا ومبالغة يف األعراض ادلرضية، ويف احلالة ادلعاكسة  تكوف القيمة العددية سالبة
 . وعدـ إظهارىا ،زناوؿ تغطية أعراضو

ذ:صدقذاإلضافوةشؤذراتذالمبذ-12-1-2

 وىو شنثل مقياس الندرة للقسم الثاين من الرائز من البنود  ( FB):لBack Fدبمى لبحا ع لبحختفتلل-
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 .إجاباتو تزييفاً سلبياً  اً وص لتزييفويكشف ميل ادلفح، 230-543
، Variable Respons Inconsistency( VRIN)ع ـلبتألىؽلبالستجىبةلبحمتةّمر "دبمى ل"ل-

ذنا و :  True  Response Inconsistency (TRINاتساؽ االستجابة الصحيحة" ) ومقياس " عدـ
نوع جديد من مقاييس الصدؽ، وقد صمما ليكمبل مؤشرات الصدؽ التقليدية. ونظرًا ألهنما ال يشَتاف 

درجات عليهما إذل استجابة  التشَت و فهما سنتلفاف عن بقية مقاييس الصدؽ.  لبنودإذل زلتوى زلدد من ا
 أو غَت متناقضة.  ،فحوص لبنود الرائز بطريقة متناقضةادل

 :Clinical Scalesأوذاإلكلونوكوةذذ،املقاووسذالعوادوةذ-2-12ذ
يكشف عن وجود تاريخ من األعراض لHypochondriasis (Hs:)ر لبحمربؽلل،تهه لبحمرضل-

ميزة لتوىم ادلرض، ويعب عن تنوع يف األمراض
ُ
ية يًتاوح بُت احملددة إذل العامة والشكاوى البدن ،ادلرضية ادل

ل.أو الغامضة
مؤشرًا الستياء الفرد  ويعديرتبط ادلقياس بالتفكَت االنتحاري ، Depression (D:)بالكتئىبلل-

وعدـ االىتماـ، وفقداف األمل، واخنفاض  ،وعدـ الرضا عن احلياة. ويتضمن مشاعر تتعلق بالتثبيط
 .أو شكاوى تتضمن التأخر النفسحركي ،وأمراضاً  ،ت البدنيةوادلشكبل ،الدافعية، واحلساسية الزائدة

لل- وضع لتحديد األشخاص الذين يستجيبوف للضغوطات بطريقة  (:Hy)لHysteriaبح ألتمريى
 أو حركية دوف وجود أساس عضوي ذلا.  ،ىستَتية تتضمن اضطرابات حسية

لا - لبحألمكهبىتت لPd)لPsychopathic Deviateالن ربؼ ابو ادلفحوص يكشف درجة تش(:
ة يف نقص االستجابة االنفعالية العميقة ، وعدـ القدرة ثل صعوباهتم الرئيسجبماعة السيكوباثيُت الذين تتم

 والبلمباالة بادلعايَت االجتماعية.  ،على اإلفادة من اخلبة
لل- لب نه ة ل/ لMF)لMasculinity- Femininityبحفكهع  يكشف االىتمامات األنثوية أو (:

فارتفاع الدرجات لدى الذكور على ىذا ادلقياس يشَت إذل أهنم أكثر أنوثة من ىؤالء الذين ىم يف الذكرية، 
 لدى اإلناث اللوايت يظهرف وجود اىتمامات ذكرية . نفسها الطريقةبمن الذكور، و  نفسها الفئة العمرية

لل- لPa)لParanoiaبحثىعبنهيى تتعلق دبرجعية وضع لتحديد ادلرضى الذين يظهروف أعراضًا زورية (:
 األفكار، والشك، والشعور باالضطهاد. 

لل- لبحألمكى مامى لر  لبحافألت العصبية صمم ادلقياس ليقيس الزملة  (:Pt)لPsychastheniaبحههي
اليت ترتبط يف فئة التصنيف احلالية باضطراب الوسواس القهري. ويغطي زلتوى ادلعروفة بالسيكاثينيا، 
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ن األعراض اليت تتضمن مشكبلت يف الًتكيز، واألفكار الوسواسية، ومتنوعًا م ،ادلقياس مدى واسعاً 
.  ،واألفعاؿ القهرية، والقلق، ومشاعر الدونية والذنب، وادلخاوؼ الشاذة  واذلمـو

وضع لتحديد ادلرضى الذين يعانوف أعراض الفصاـ من حيث  Schizophrenia (Sc:)بحفصىـلل-
زاج والسلوؾ، اخلاصة، واالغًتاب االجتماعي، واضطرابات ادل زلتوى عمليات التفكَت الغريبة، واإلدراكات

 . وصعوبات يف الًتكيز
وضع لتحديد ادلرضى الذين يظهروف أعراضًا لبلستثارة  (:Ma)لHypomaniaبح ه لبحخفمفلل-

 وادلزاج ادلرتفع، والنشاط الزائد سلوكياً ومعرفياً.، اذلوسية كالتكلف، واذلياج، وطَتاف األفكار
لبالن ل- لبال تمىعت لSi)لSocial Introversionهب  يكشف وجود مشكبلت بالعبلقات (:

والتقدير ادلنخفض للذات، ، وقلة ادلشاركة يف األنشطة اجلماعية ،االجتماعية كاالنسحاب االجتماعي
ل.والشعور باالرتياح لدى االبتعاد عن اآلخرين ،اخلجلاالرتياح يف ادلواقف االجتماعية، و  وعدـ ،واحلساسية
 :Content Scalesلمقاووسذاحملًوىذ -21-1
 ،تشَت الدرجات ادلرتفعة فيو إذل وجود أعراض القلق كالتوتر (:ANX)لAnxietyدبمى لبحبتملل-

 والنـو ادلضطرب، والتشوش، ومشكبلت يف الًتكيز، وعدـ القدرة على االستمرار يف ادلهمة. 
ا ادلقياس إذل وجود سلاوؼ نوعية تشَت الدرجة ادلرتفعة يف ىذ (:FRS)لFearsدبمى لبحمخى ؼلل-

 إخلل.وادلاء والظبلـ ..، والكوارث الطبيعية، واحلشرات ،احليوانات، األماكن ادلرتفعة، كرؤية الدـ
يكشف ادلقياس وجود قلق غَت عقبلين حوؿ  (:OBS)لObsessivenessدبمى لبحهسى  للل-

أوعد  ،متأملة حوؿ الكبلـ البذيء ووجود أفكار، أمور تافهة، وعدـ القدرة على النـو بسبب القلق
 األشياء غَت ادلهمة كادلصابيح ادلوجودة على الشارة ادلرورية، أو عدد اخلطوات...وغَتىا.

تشَت الدرجة ادلرتفعة فيو إذل وجود أعراض االكتئاب،   Depression (DEP:)دبمى لبالكتئىبلل-
 والشعور بالعزلة.، إلحساس باليأسومشكبلت التعب، ومشاعر احلزف، وا ،كنوبات البكاء ادلتكررة

يكشف التنوع يف الشكاوى ادلرضية  (:HEA)لHealth Concernsدبمى لبحمخى ؼلبحص مةلل-
الوعائية القلبية كآالـ الصدر أو ، والتشنجات، واحلواسية كالسمع، و كاخلدر،اذلضمية كاإلمساؾ، والعصبية
 لتنفسّية. الرقبة، وادلشكبلت ا، و القلب، واجللدية، وأالـ الرأس

 ويكشف  :(BIZ)لBizarre Mentationبحةريثةلل–دبمى لبح ىالألبح بتمةل مرلبحمأحهاةلل-
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أو غَت  ،وخبات غريبة، تتضمن أىبلسًا مسعية، وبصرية ومشية توصف بأهنا غريبة ،ادلقياس وجود أفكار
 ألفكار وادلخططات.وزلاولة دس السم، وسرقة ا ،عادية، وأفكار العظمة/االضطهاد كاالعتقاد بالتآمر

يكشف وجود مشكبلت حوؿ فقداف السيطرة على الغضب  (:ANG)لAngerدبمى لبحةضبلل-
 ، وحدة الطبع وقلة الصب. أو ربطيم األشياء أو البدء بعراؾ ،والشعور بالرغبة يف السب، ونوباتو
قاد عتواال ،عن كره اآلخرينالدرجات ادلرتفعة فيو  تكشف (:CYN)لCynicismدبمى لبحشكلل-

، وميلو للبحث عن الدوافع اخلفية عندما يقوموف بفعل أمر لطيف لو، بعدـ قدرة ادلفحوص على فهمهم
 العتقاده أنو ال شنكن الثقة بأي من الناس ألهنم يصنعوف الصداقات هبدؼ استغبلؿ غَتىم.

يكشف وجود مشكبلت  (:ASP)لAntisocial Practicesدبمى لبحممىعسىألبحالب تمىعمةلل-
والكذب، أو ربطيم األشياء، و قلة احًتاـ  ،وكية الاجتماعية عندما كاف الشخص يف ادلدرسة كالسرقةسل

 وإخافة اآلخرين من أجل ادلتعة فقط.، اآلخرين، أو السباب، أوادلعارضة
يكشف آراء الفرد السلبية  (:LSE)لLow Self-Esteemدبمى لبحتب يرلبحماخفضلحتفبألل-

 ،عدـ اجلاذبية، وقلة ثقتو بالذات، وبأنو عدمي الفائدة، ولديو قدرات منخفضةجدًا عن نفسو، وشعوره ب
 وضعيفة، والعديد من األخطاء، وعدـ قدرتو على فعل أي شيء على حنو صحيح.

والدافعية ادلستمرة وادليل للعمل الفردي  ،يكشف ادلثابرة(:لTPA)لA /Type Aدبمى لبحام لل-
 أثناء االنشغاؿ، والصبلفة ادلباشرة مع اآلخرين .يف  أو ادلقاطعة ،وعدـ ربمل االنتظار

لل- لبال تمىعت لبحبتم لSOD)لSocial Discomfortدبمى  زندد األفراد الذين يعانوف من (:
واألشكاؿ ادلختلفة من التجمعات  ،وذبنب احلفبلت، واإلنسحاب االجتماعي، واخلجل ،أعراض القلق

 والعبلقات.  ،اتاالجتماعية. ووجود صعوبات يف تكوين الصداق
لFAM)لFamily Problemsدبمى لبحمشكالألبح ىئتمةلل- يكشف وجود مشكبلت ىامة (:

واالعتقاد بعدـ القدرة على التأثَت بعائبلهتم عند حدوث ادلشكبلت. و يعد ، وأفراد العائلة ،مع الوالدين
 سبيز عائبلهتم.  والتفاىم، واالتصاؿ احملدود صفات ،والغضب، والضرب، وقلة احلب ،ظهور اخلبلؼ

يكشف التصرفات واالذباىات اليت ل(:WRK)لWork Interferenceدبمى لعالقىألبح معلل-
 تؤدي إذل تدين األداء ادلهٍت لدى ادلفحوص واليت غالباً ما ترتبط بضعف الثقة بالنفس .

يكشف   (:TRT)لNegative Treatment Indicatorsدبمى لد  ربألبح الجلبحألتثمةلل-
 ،كاالعتقاد بعدـ قدرة ىؤالء على فهمو  وادلختصُت يف رلاؿ الصحة العقلية ،ادلواقف ذباه األطباءادلقياس 

 أو االىتماـ دبا زنصل معو، ودرجة استعداده دلناقشة مشكبلتو اخلاصة مع اآلخرين.
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 :لSupplementary Scalesلاملقاووسذالًكمولوة -21-7
ل: Traditional Scalesلاملقاووسذالًقلودوةذ-12-3-1
واخلوؼ، والشعور بالذنب، ونقد الذات،  ،األسى،واالنزعاج :لي ك ل  ه Anxiety (A)بحبتملل-

 واخلروج عن السيطرة، وعدـ القدرة على ازباذ أي قرار، واالضطراب يف ادلواقف االجتماعية .
تكشف الدرجات ادلرتفعة فيو األشخاص اخلاضعُت الذين يكافحوف  :Repression (R)بحكثتلل-

 ادلثبطُت.و اخلارجُت عن السيطرة، و ادلواقف الكريهة والبغيضة،  لتجنب
لل- لب نى يكشف ادلقياس القوة الكامنة لؤلنا اليت تبز حُت السعي  (:ES)لEgo Strengthقه 

 للعبلج النفسي، والقدرة على مواجهة الضغوط ادلوقفية دبا يعطي صورة عن تكامل الشخصية.
لMacAndrew Alcoholism Scale– Revisedمابحلبحل-دبمى لدىؾلرن ع لحتك هحمةل-

(MAS-R:)  ربدد الدرجات ادلرتفعة فيو األشخاص ادلنبسطُت اجتماعياً، وادلستعدين للمخاطرة
 والحتماؿ وجود مشكبلت جوىرية تتعلق بإساءة استخداـ ادلواد.

 :Additional Scalesاملقاووسذاإلضافوةذذ-2-3-12ل
لل- لحت  بئمة لبح بئ  يكشف قدرة الفرد على  :Overcontrolled Hostility ( O-H) حضث 

واالستجابة ادلبلئمة لبلستفزاز من دوف أف يبالغ يف ، ربمل اإلحباط يف عبلقاتو دوف أف يلجأ لبلنتقاـ
 .لآلخرين غَت ادلرافقة باالنتقاـ إظهار عدائيتو

والقدرة على ، خرينيكشف ادليل للسيطرة يف العبلقات مع اآل :Dominance ( Do) بحألم ر لل-
 ضبطها بُت األقراف يف رلاالت احلياة ادلختلفة وما يرتبط فيها من ضبط لبلندفاعية والنزوات.

يكشف ادلقياس ميل الفرد ألف زندد  :Social Responsibility (Re) لبحمأل  حمةلبال تمىعمةل-
 ج ادلًتتبة عن ذلك.ومن مث قبولو للنتائ، ومسؤولية اآلخرين عن السلوكات الصادرة ،مسؤوليتو
لبحجىد تل- لبحتكمف ادلقياس للتمييز بُت      College Maladjustment (Mt): سه 

وبياف ما إذا كانت ىناؾ مشكبلت انفعالية حالية ال شنكن ، وغَت ادلتكيفُت اجلامعيُت ،ادلتكيفُت انفعالياً 
  .االستفادة منها يف التنبؤ باستمرار وجودىا يف ادلستقبل

لبحال- ل  ع ل)بحجا ع( لبال تمىعت لGender-Role (GM/GFهع أحدذنا  :يتكوف من قسمُت(:
وىو يكشف التوجو اجلنسي للفرد حنو أفراد جنسو أو اجلنس ، واآلخر خاص باإلناث ،خاص بالذكور

 .ادلثلية يف ضوء معتقداتو الدينيةاآلخر وما إذا كاف لديو اضطراب يف اذلوية اجلنسية واجلنسية 
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لبحش  ل- للب  ربب ل لبحص دة لب   لPost Traumatic stress Disorder Scalesدى
(PK/PS:)ومستقلُت عن بعضهما لتحديد األفراد  ،ومنفصلُت ،يتكوف من مقياسُت اثنُت سلتلفُتل

 .اإلناث الذكور أو منادلصابُت باضطراب الشدة ما بعد الصدمة 
، العبلقة الزوجية ادلقياس مشكبلت يكشف Marital Distress  (MDS:)بحكربلبح  ب تل-

 واحلب، و آلية التعامل مع نوعية احلياة ادلنزلية. ،واحلياة اجلنسية، واألسري ،وسوء التكيف الزواجي
لبحكىديل- يكشف ادلقياس استعداد األفراد الكامن  (:APS)ل Addiction Potentialبن دىف

 .فةوسوء استخداـ ادلواد ادلخدرة والكحولية والعقاقَت ادلختل ،لئلدماف
لكنو وىو مقياس مكمل للمقياس السابق (:لAAS)  Addiction Admissionبحث  لبىن دىفلل-

ولكنها ، اضحة مرتبطة بسوء استخداـ ادلادةتوي بنودًا و من حيث إف بنود ادلقياس السابق ربسلتلف عنو 
ل .بنود مرتبطة بسوء استخداـ ادلادةدماف بشكل كامل على ربتوي اختبار البدء باإل

ذوادًخدامهذيفذدولذالعاملذاملخًلفةذ:ذ،تقننيذالرائزذ-13

و  0991بُت عامي  –األصلي وادلعدؿ  –نشر بوتشر مقالة خلص هبا تطور استخداـ رائز مينسوتا 
رائز مينسوتا ادلعدؿ  adaptationمت تكييف سب ما ورد يف ىذه ادلقالة حب. و يف العادل   0229

 حنوكانت ىناؾ و   ((Butcher, 2011,1-7 ) 0919شره عاـ دولة منذ ن 94واستخدامو يف أكثر من 
 .  ((Scott & Mamani-Pampa, 2008,720ترمجة رمسية لو  22من 

 ،وادلرضى النفسيُت ادلقيمُت يف ادلشايف ،على عينات من األسوياء 0992عَت الرائز يف كوبا يف عاـ 
يف اللقاء السنوي الذي يعقد  0220عاـ  الذي دل يعلن نتائجو إال Ariasوغَت ادلقيمُت من قبل أرياس 

طالباً  33من ، شخصاً  095تكونت عينة التعيَت األساسية البالغة و .  يف مينسوتا حوؿ استخداـ الرائز
شخصاً 041ومن ، غرب كوبا –أو جنوب  ،جامعيًا شنثلوف العينة غَت ادلرضية قدـ معظمهم من غرب

انتهت النتائج يف معظمها على قيمة و راكز متعددة للصحة النفسية . م يفشنثلوف العينة ادلرضية مت اللقاء هبم 
أو  VRINدلقياس  022و، Fb و Fدلقياس  002كانت تعادؿ أو أكثر من و  T scorالدرجة ادلعيارية 

أف الفروقات غَت العادية        حسب تفسَت الباحثُت  –. ويبدو  Kو  Lدلقياس  12و TRINمقياس 
و  Fاصة مقياسي خبو  ،وغَت ادلرضية كانت وراء ارتفاع الدرجات ادلعيارية على ادلقاييس ،بُت العينة ادلرضية

Fb Butcher,2005 343-344) (Quevedo &. 
 األوذل يف  ؛مرتُتوزمبلئو  Sirigattiيف إيطاليا نشر رائز مينسوتا النسخة الثانية على يد سَتجايت و 
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ة بناء معايَت وطنية للرائز كما مت استخدامو كأداة مت يف األخَت  إذ 0994والثانية يف عاـ  0919،عاـ
 .(Butcher, 2011,p.3)للدراسات البحثية مع ادلرضى النفسيُت 

، واألرجنتُت، وإسبانيا ،وتشيلي ،ترجم الرائز إذل اللغة االسبانية مخس مرات سلتلفة يف ادلكسيكو 
ف كا  على عينة من طلبة اجلامعة لتهاوزمي Lucioففي ادلكسيك مثبًل مت تطبيقو من لوسيو  وبورتريكو.

مع فروؽ  تشابو بُت اجملموعتُت بشكل ملحوظوقد بينت النتائج وجود  طالبة. 0095طالباً و 909منهم  
واألنوثة لصاحل اإلناث  ،واالكتئاب لصاحل الذكور، ويف مقياس الذكورة ،بينهما يف مقياسي الكذب

(Lucio & Reyes-lagurres, 1994, pp.107-113) . 
 & Timbrookتيمبوؾ وجراىاـ هبدؼ بياف الفروؽ العرقية على رائز ومينسوتا ادلعدؿ قاـ 

Graham  و  ذكراً أبيض 305اً مقابل ذكراً إفريقي35بتطبيقو على عينة من األفارقة األمريكاف كاف قوامها
َت الرائز . وقد بينت مرأة بيضاء سحبوا من العينة األساسية إلعادة تعيا 392مرأة إفريقية مقابل ا 45

، يف حُت  ية للمجموعتُت العرقيتُتوادلقاييس العياد ،النتائج وجود فروؽ يف متوسطات مقاييس الصدؽ
 & Timbrook)سب النوع االجتماعي للمجموعتُت العرقيتُت قليلة لكبل اجلنسُت  حبكانت الفروؽ 

Graham,1994,PP.213-216). 
ؤه بدراسة مقارنة لصدؽ النسخة ادلكيفة أو ادلعدلة ألكًتونياً  وزمبل  Roperقاـ روبر 0995يف عاـ و 

فطبقوا النماذج الثبلثة على   ، والنسخة اإللكًتونية التقليدية) زلوسبة ( للرائز مع صدؽ النسخة الورقية
ودرسوا معامبلت ارتباط أدائهم عليها مع أدائهم على قائمة  ،طالبة يف اجلامعة 229طالبًا و 023

واختبار  Beck Depression Inventoryوعلى اختبار بك لبلكتئاب  ،SCL-90-R ،األعراض
والتعبَت عن الغضب  ،Anger scaleومقياس الغضب  State Trait Anxietyوالسمة  ،القلق احلالة

the Anger Expression Scaleوثبات  ،، وانتهوا من ذلك إذل سبتع النسخ الثبلث دبعامبلت صدؽ
 .(Roper et al , 1995, pp. 363-368)  ومتقاربة ،مرتفعة
 ،وزمبلؤه ببياف صدؽ الرائز التزامٍت ألدوار النوع االجتماعي الذكوري Johnsonقاـ جونسوف  و 

 Bem(  مع اختبار بيم للدور اجلنسي 5واألنوثة )مقياس  ،واألنثوي من خبلؿ تطبيق مقياس الذكورة
Sex-Role Inventory ، ومقياس  السلوؾ اجلنسيSex Role Behaviour Scale  ومقياس ىوية

ذكراً  92و ،أنثى 032على 04ومقياس كاتل بالعوامل الػ  Sex Role Identity Scaleالدور اجلنسي 
، وقد انتهت النتائج إذل اتساؽ داخلي وصدؽ تزامٍت 53-01من طلبة اجلامعات تراوحت أعمارىم بُت 

  ،واحلساسية حنو الذكورة ،ارتباط داؿ مع مسات الشخصيةوإذل وجود ، واألنوثة ،منخفضُت دلقياس الذكورة
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 .(Johnson et al,1996, pp.158-164)واألنوثة 
من قبل  0992واذلولنديُت عاـ  ،باللغة اذلولندية من أجل البلجيكيُت وعَتالرائز  بلجيكا ترجميف و 

(Derksen, De Mey, Sloore, &Hellenbosch, 1993). ستخدـ . ومنذ ذلك احلُت وىو ي
وغَت العيادية اليت يكوف الفحص النفسي فيها جزءًا من عملية التقومي  ،بشكل واسع يف األوضاع العيادية

 ,Butcher & et al , 2003 النفسي وإف كاف األكثر استخداماً لو كمقياس يف علم النفس ادلرضي )
p.823 . )بارات يف التشخيص النفسي أف بعض العياديُت البلجيكيُت غَت مهتمُت باستخداـ االخت ومع

 يفويف األقساـ النفسية  ،واألطباء النفسيُت ،بشكل عاـ فإنو يستخدـ بالعيادات اخلاصة لبلختصاصيُت
 . ادلشايف العامة

  A´ vila-Espada and Jim´enez-G´omez Jوجيمنز جومز  ،قنن الرائز من قبل أفيبل سباندا
، وادلناطق اجلغرافية، وحسب سب اجلنسحبوزعُت ادل من األشخاص الطبيعيُت 0924على  يف اسبانيا
 32يف مقياس التكرار، و 022يف مقياس الكذب ؿ، و 12عدت الدرجات التائية فوؽ  سباينالدليل األ

يف  45الػ  علىيف حُت عدت الدرجات اليت تزيد ، ومشوىة ،يف مقياس التصحيح مؤشرات استجابة مزيفة
 .(G´omez et al ,2008, P.3)ية ادلقاييس العيادية ذات داللة مرض

األمريكاف  -وزمبلؤه للمقارنة بُت درجات األفارقة  McNultyويف دراسة قاـ هبا ماؾ ناليت  
انتهت النتائج إذل و مريضًا قوقازيًا .  540و أمريكياً، –مريضًا أفريقيا  002ى الرائز عل طبق، والقوقازيُت

، مجيعهاد العرقُت من اجلنسُت على مجيع مقاييس االختبار عدـ وجود فروؽ يف درجات االختبار بُت أفرا
وأف درجات ، و اخلوؼ من القوقازيُت ،أعلى يف مقياسي الكذبكانت أف درجات الرجاؿ األفارقة   إال

أعلى يف كانت درجات القوقازيات   لكن، اإلفريقيات أعلى يف مقياس اذلوس اخلفيف من القوقازيات
 . ) ( McNulty et al,1997,pp.467-468مقياس تقدير الذات  

ذ:خطواتذإعدادذالرائزذ-14

ونسخة مًتمجة إذل اللغة العربية من البقاعي اليت  ،باللغة اإلنكليزية رائزمت احلصوؿ على دليل ال
و على أربعة تمن اللغة اإلنكليزية وعرض بنود الرائزالباحثة  ترمجتمث ، استخدمتها يف حبثها للدكتوراه

وترمجة  ،مث قارنت بُت ترمجتها اليت وافق عليها اللغويوف االختصاصيوف، اإلنكليزية اختصاصُت باللغة
البنود اليت ذباوز عدد   والسيماالدكتورة البقاعي فكانت ىناؾ بعض الفروقات يف صياغة عدد من البنود 

ائع واليت حوت على بعض الكلمات ذات الطابع التعليمي غَت ادلستخدمة بشكل ش، كلمة  05كلماهتا 
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مثل كلمة " قط " اليت تعٍت " أبدًا ". ودلزيد من التأكد من دقة الًتمجة قامت الباحثة بتطبيق النسختُت 
يف   –إليهم أف يضعوا إشارة حوؿ البنود  تطالبًا وطالبة يف اجلامعة وطلب 92ادلًتمجتُت للغة العربية على 

غة. وبالرغم من أنو مت حساب درجة االرتباط إذل إعادة صيا يف حاجةاليت يعتقدوف أهنا  –ا النسختُت تكل
اليت ستستخدـ يف البحث احلارل  93بُت درجاهتم يف ادلقياسُت لتحصل على معامل ارتباط للمقاييس الػ 

إال أنو مت إعداد نسخة أخرى من  –شلا يوحي بأنو ال فرؽ كبَت بُت الًتمجتُت  -2.13و  2.12تراوح بُت 
طلبة يف ىذه الدراسة ونتائج ال ،رأي احملكمُت علىمجة  استنادًا االختبار ذبمع بُت نسخيت الًت 

 .االستطبلعية
ومن أف النسخة األخَتة من الرائز ىي األكثر مبلءمة  -ذبريبيًا  –وللتحقق من صدؽ الًتمجة 

لبلستخداـ قامت الباحثة مرة أخرى بتطبيق ىذه النسخة مع النسخة االنكليزية األصلية على عينة مؤلفة 
ادلتوسطات على ادلقاييس الػ  ودرست داللة فروؽ، طالبًا جامعيًا متقنًا للغتُت االنكليزية والعربية 02 من
( ستيودنت داللة أكب من مستوى الداللة Tأّف مجيع ادلقاييس أعطت فيها قيمة ) اليت بينت 93

ه العينة حبسب اللغة شلا يعطي مؤشرًا بأنّو ال توجد فروؽ ذات داللة يف نتائج ىذ، 2.25االفًتاضي 
 .وصدؽ احملتوى من ناحية أخرى ،يؤكد ربقق صدؽ الًتمجة للرائز من ناحية شلاادلستخدمة 
ذ:اليحثذنًائج -15

البالغ  كلها  على ادلقاييس ادلتبقية ةوالبنود احلرجة أجريت الدراسة احلالي ،باستثناء ادلقاييس الفرعية
لوالتكميلية . ،واحملتوى ،قاييس العياديةوادل ،مقياساً موزعة بُت مقاييس الصدؽ 93عددىا 

 -ما اخلصائص السيكومًتية  للصورة العربية السورية لرائز مينسوتا متعدد األوجو :لبحأل بؿلب  ؿ -
 النسخة الثانية؟ 

ل: على النحو اآليتوثباتو  ،صدؽ الرائز درسلئلجابة عن ىذا السؤاؿ 
 ة درس صدؽ الرائز بأسلوبُت ذنا: وصدؽ الًتمج ،باإلضافة إذل صدؽ احملتوى :بحص ؽل-

، طالباً  019طبق الرائز مع قائمة األعراض على عينة من طلبة اجلامعة قوامها  إذ :بحص ؽلبحم كتل-
يبُت ىذه  0وقائمة األعراض. واجلدوؿ رقم  ،على الرائز ممث درس معامل ارتباط بَتسوف بُت درجاهت

 ادلعامبلت وداللتها. 
ل
ل
ل
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ل(ل2ج  ؿل)بح
لبالعتثىطلبميلعبئ لدماألهتىل قىئمةلب عربضلد ىدالأ

 ألىسمةل  سهب   أل نة 
 بح القىأ

قتمل ع بئمة قتم بكتئىب
لعهىبت

تخمالأل
 بربنهئمة

 ذهىنمة

L 20 00- 90- 90- 09- *52- 02- **42- **39- 
F 00 09 02 **42 09 **40 00- *50 *59 
K 02- 09- *99- *52- 02- 25- 22 *50- **40- 

F- K 02 04 25 **42 04 **54 05- **53 **42 
FB 24 05 20 **49 09 *55 09- 90 *59 

VRIN 22- 23- 22 22- 25- 29 29- 25- 29- 
TRIN 23 22- 02 09- 02 24- 24- 21- 20 

HS **11 204 09 **40 **30 29 25 90 09 
D *99 29 01 *52 90 05 05 92 00 

HY **32 09 25- 09 *93 04 05 09 25- 
Pd 09 01 20 92 24 99 24- **53 21 
MF 04 29- 92- 21- 23 00- 09 22- 20- 
Pa 22 00- 29 03 05 90 *95- 92 92 
Pt 20 *91 *93 *55 29 90 29- **59 *99 
Sc 05 09 92 **51 25 *59 00- *52 **42 
Ma 90 012 03 *50 92 **49 02- 09- 20 
Si 29 *94 **53 *50 00 29 90 *59 *50 
A 00 *93 **59 **32 *94 *52 23 **35 **32 
R 01- 24- *91- *55- 20- *59- 04 *93- *52- 
Es *52- *52- *99- **45- **59- 20- 09- **51- *95- 

MAC-
R 04 22- 09 *93 20 **42 09- 02 92 

OH 23 25- *59- 09- 05- 29- 00 03- **54- 
DO 29- 29- 92- **51- 90- 01- 02- **40- *99- 
Re 02- 24- 20- *50- 05- 22- 29 **40- **42- 
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Mt 90 90 *52 **42 *99 *91 23 **32 **59 
GM *93- 21- 29- *52- *99- 00- 24- 99- 04- 
GF 22 09- 01- 00- 00 02- 03 *93- *59- 
PK 23 99 *55 **42 21 *52 02- **45 *59 
PS 90 *95 *52 **43 *94 *52 29- **44 **53 

MDS 03 29 21 *95 01 20 22- **54 29 
APS 04 20- 00- 23 04 03 02- 22- 20 
AAS 02 20 20 20 03 00 22 90 90 
ANX *52 *93 **91 **44 *55 23 02 **54 *52 
FRS 29 00- 09- 20 29 20 *99 24 05 
OBS 09 29 92 **40 23 90 20- **41 **41 
DEP 02 23 *59 **41 29 **59 25- **49 **43 
HEA **39 02 25 *59 **54 22 00 02 22- 
BIZ 09 20 02 *93 09 *59 00- 03 *93- 

ANG 04 20 25 **54 92 *59 29- **49 **41 
CYN 92 92 **42 **10 **53 **41 00 **53 **40 
ASP 02 25 *99 **40 02 *59 00- **59- **44 
TPA 09 92 23 20 04 22 20 *99 *99 
LSE 20 *50 **54 *50 01 05 00 **400 *52 
SOD 02- 04 21 29 **92 03- **90 00 09 
FAM *99 02 20 *99 *99 90 21 *50 29 
WRK 03 92 *55 **44 21 *93 22 **42 **30 
TRT -24 05 *95 *52 20 20 29- *91 **42 

كثر و أمع واحد أ داؿ إحصائياً أف مجيع مقاييس رائز مينسوتا كاف ذلا ارتباط   (0)دوؿ اجليبلحظ من 
أربعة مقاييس دل يكن ذلا أي ارتباط مع أي مقياس من مقاييس  باستثناء من مقاييس قائمة األعراض

ومقياس عدـ اتساؽ االستجابة الصحيحة  ،VRINالقائمة ىي مقياس عدـ اتساؽ االستجابة ادلتغَتة  
TRIN  ، ومقياس اإلدماف الكامنAPS ، ومقياس البدء باإلدمافAAS. 

 داللة إحصائية إما على  منها ذو 022ومنها ، معامل ارتباط 909د تضمن اجلدوؿ السابق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلقو 
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 –وبعض ادلقاييس األخرى  ،. ولعل عدـ وجود ارتباطات بُت القائمة 2.20أو  2.25مستوى الداللة 
 ،يرتبط بطبيعة احملك ادلستخدـ إذ تعد القائمة مقياس غربلة لتحديد االضطرابات النفسية –غَت العيادية 

وادلرضى، وىي تشبو إذل حد كبَت يف مقاييسها ادلقاييس العيادية يف رائز مينسوتا  ،وتقوشنها لدى األسوياء
  -احملتوى والتكميلية  –مقاييس  سائريف حُت أف  ساس لتشخيص االضطرابات النفسيةاليت وضعت يف األ

فمقياس االكتئاب مثبًل يف ادلقاييس ، قد وضعت لكي تساعد يف التنبؤ دبتغَتات الشخصية وفاعليتها
ففي األوذل يكشف األبعاد ادلختلفة لبلكتئاب ، العيادية سنتلف عن مقياس االكتئاب يف مقاييس احملتوى

وفقداف  ،واخنفاض ادلعنويات ،وعدـ الرضا عن احلياة ،قلقوال ،حالة مرضية اضطرابية كاالنزعاج بوصفو
يف حُت أنو يف الثانية يقيس مظهراً  ، واخنفاض قيمة الذاتواالنسحاب ،وإنكار السعادة ،األمل بادلستقبل

 واحداً من مظاىر االكتئاب ىو وجود األفكار االكتئابية.
لبحمتاىقضة:ل- لبحمجمهعىأ مريضاً  242عتُت ضمت األوذل طبق الرائز كامبًل على رلمو  ص ؽ

بينما ، النفسي أو ،ويتلقى العبلج النفسي الدوائي ،واخلاصة ،وادلشايف النفسية احلكومية ،مراجعًا للمراكز
ألي  ألي طبيب أو معاجل نفسي أو متلق طالبًا جامعيًا غَت مراجع 242تكونت اجملموعة الثانية من 

وؽ متوسطات درجات اجملموعتُت على ادلقاييس ادلدروسة شكل من أشكاؿ العبلج النفسي . مث درست فر 
 .هتاتبُت ىذه الفروؽ ودال 4 -0وؿ من لبياف داللتها . واجلدا

ل(ل1ج  ؿل)لبح
ل بحمر الاتلدبىيم لبحص ؽلل،ار ؽلدتهس ىألب سهيى ل

لبحبممةلبال تمىحمةلقممةلأ بن ربؼلد مىع  دتهس  بحمجمهعة بحمبمى 

L 

 

 0,0 5,3 أسوياء
29- 309- 

 0,0 5,3 مرضى

F 

 

 4,5 04,3 أسوياء 1
5,09 222 

 4,1 09,0 مرضى

K 

 

 2,0 02,9 أسوياء
10- 900 

 9,2 00,0 مرضى

F-لK 

 

 3,2 5,3 أسوياء
9,92 222 

 9,4 0,9 مرضى

FB 

 

 9,4 00,0 أسوياء
2,02 220 

 5,1 9,9 مرضى
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VRIN 

 

 2,2 02,2 أسوياء
09,10 222 

 0,9 1,3 مرضى

TRIN 

 

 0,0 00,4 أسوياء
3,00 222 

 0,2 02,9 مرضى

ل(7ج  ؿل)بح
ل بحمر الاتلبحمبىيم لبح مى يةل،ار ؽلدتهس ىألب سهيى 

 
 
 
 
 

 بحبممةلبال تمىحمة قممةلأ بالن ربؼلبحم مىع  بحمتهس  بحمجمهعة بحمبمى 

HS 

 

 2,1 00,9 أسوياء
00 105 

 5,9 00,9 مرضى

D 

 

 9,2 09,2 أسوياء
0,03- 222 

 4,2 09,9 مرضى

HY 

 

 9,1 05,0 أسوياء
2,92- 220 

 5,4 04,5 مرضى

Pd 

 

 9,0 00,4 أسوياء
1,90- 222 

 5,2 05,3 مرضى

MF 

 

 9,2 4’01 أسوياء
9,54- 222 

 2,1 09,9 مرضى

PA 

 

 2,9 04,0 أسوياء
92 410 

 9,4 04,2 مرضى

PT 

 

 5,0 09,5 أسوياء
5,02- 222 

 1,0 03,0 مرضى

SC 

 

 1,9 22,2 أسوياء
0,92- 205 

 02,5 20,2 مرضى

MA 

 

 2,9 00,2 أسوياء
12- 924 

 9,9 00,5 مرضى

SI 

 

 5,5 22,3 أسوياء
9,19- 222 

 1,5 24,2 مرضى
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ل(6ج  ؿل)بح
ل بحمر الاتلدبىيم لبحم تهىل،ار ؽلدتهس ىألب سهيى 

لبحبممةلبال تمىحمةلقممةلأ بحم مىع لبالن ربؼ بحمتهس  بحمجمهعةلبحمبمى 

ANX 

 

 0,9 00,9 أسوياء
2,112- 222 

 9,5 09,0 مرضى

FRS 

 

 2,0 02,9 أسوياء
1,054 222 

 9,0 1,4 مرضى

OBS 

 

 0,0 1.9 أسوياء
2,200- 220 

 2,2 9,4 مرضى

DEP 

 

 2,9 09,1 أسوياء
4,199- 222 

 4,9 03,5 مرضى

HEA 

 

 9,2 00,9 أسوياء
0,299 290 

 4,2 00,4 مرضى

BIZ 

 

 2,0 1,3 أسوياء
5,929 222 

 2,9 3,2 مرضى

ANG 

 

 0,0 3,9 أسوياء
9,020- 222 

 2,2 1,0 مرضى

CYN 

 

 0,1 05,2 أسوياء
519 554 

 9,2 05,0 مرضى

ASP 

 

 0,0 02,4 أسوياء
0,422 229 

 2.0 02,2 مرضى

TPA 

 

 0,5 00,9 أسوياء
0,523 020 

 2,0 00,0 مرضى

LSE 

 

 0,1 1,3 أسوياء
0,521- 200 

 9,3 9,5 مرضى

SOD 

 

 2,0 02,02 أسوياء
0,591- 202 

 5,2 00,2 مرضى

FAM 222 -9,025 0,1 00,0 أسوياء 
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 9,0 00,0 مرضى 

WRK 

 

 2,4 04,0 أسوياء
9,959- 222 

 4,0 03,1 مرضى

TRT 

 

 2,0 00,4 أسوياء
2,339- 222 

 9,1 02.3 مرضى

ل(0ج  ؿل)بح
لار ؽلبحمتهس ىألاتلبحمبىيم لبحتكممتمةل)بحتبتم يةل(

لبحبممةلبال تمىحمةلقممةلأ بالن ربؼلبحم مىع  بحمتهس  بحمجمهعةلبحمبمى 

A 

 

 9,3 00,1 أسوياء
5,499- 222 

 3,3 09,4 مرضى

R 

 

 2,2 04,2 أسوياء
0,040- 094 

 9,0 04,4 مرضى

ES 

 

 9,2 01,0 أسوياء
9,999 222 

 4,0 04,2 مرضى

MAS-R 

 

 2,1 02,9 أسوياء
0,592- 002 

 9,9 02,9 مرضى

ل(4ج  ؿل)بح
ل(اتلبحمبىيم لبحتكممتمةل)بن ىامةار ؽلبحمتهس ىأل

لبحبممةلبال تمىحمةلقممةلأ بالن ربؼلبحم مىع  بحمتهس  بحمجمهعة بحمبمى 
OH 

 

 0.3 02.2 أسوياء
0,005 005 

 0,4 00,1 مرضى

D0 

 

 0,4 02,0 أسوياء
2,011 220 

 2,2 00,9 مرضى

RE 

 

 2,0 03,4 أسوياء
0,400- 229 

 9,0 01,2 مرضى

MT 

 

 2,9 00,9 أسوياء
4,422- 222 

 4,9 05,0 مرضى

GM 255 -09,09 9,0 09,0 أسوياء 
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 4,9 09,9 مرضى 

GF 

 

 9,4 22,4 أسوياء
9,031- 222 

 9,3 20,0 مرضى

PK 

 

 5,9 00,9 أسوياء
4,313- 222 

 1,4 05,2 مرضى

PS 

 

 4.2 01,3 أسوياء
9,391- 222 

 02,3 20,1 مرضى

MDS 

 

 0,0 4,3 أسوياء
9,523- 222 

 0,3 3,5 مرضى

APS 

 

 2,2 09,9 أسوياء
9,924- 222 

 2,2 00,0 مرضى

AAS 

 

 0,1 0,1 أسوياء
0,300 223 

 0.3 0,9 مرضى

وادلرضى يف  ،حظ من اجلداوؿ أعبله عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت رلموعة األسوياءيبل
وادلرضى  ،شلا يعٍت قدرة الرائز يف معظمو على التمييز بُت األسوياء مقياساً  93مقاييس فقط من أصل  02

 . وىذا حبد ذاتو يقدـ مؤشراً آخر على صدؽ الرائز بنسختو العربية السورية.
 حسب ثبات رائز مينسوتا باألساليب التالية :و  : ىألبحربئ  ثل-

 ،اليت تغطي مقاييس الصدؽ التقليديةاألساسية من الرائز  232 ػالبنود ال طبقت :بح.ثىألبىنعى  
يومًا على  05بعد  بة اجلامعة، مث أعيد التطبيقمن طل 022وادلقاييس العيادية فقط على عينة مؤلفة من 

الذي شنثل معامل الثبات . واجلدوؿ  تباط بَتسوف بُت درجات التطبيقُتمعامل ار  سبوحالطلبة أنفسهم 
 يبُت ىذه ادلعامبلت . 3رقم 

 (3ج  ؿل)بح
لد ىدالأل ثىألبحربئ 

لSiلMaلScلPtلPaلMFلPdلHYلHS DلLلF Kل
 د ىدع
لبح.ثىأ

**33 **10 **41 **42 **40 **44 **55 **53 **30 **40 **39 **42 **52 

وقد  ،2,20جلدوؿ السابق أف معامبلت الثبات باإلعادة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةيبُت ا
 .وىي معامبلت ثبات مرتفعة 2,10و 2,52تراوحت بُت 
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ل بحتاصمف:ل- لبح بوتت من  022طبق الرائز على عينة أخرى جديدة قوامها  بح.ثىألبىالتألىؽ
كرونباخ ل الثبات باالتساؽ الداخلي وباستخداـ ألفا  معام واستخرج من درجاهتم، طبلب اجلامعة وطالباهتا

ذه يبُت ى 1معامل الثبات بالتجزئة. واجلدوؿ ذلا أيضًا استخرج  واليت كلها   ،جلميع ادلقاييس ادلدروسة
 .ادلعامبلت للمقاييس ادلدروسة

ل(ل8ج  ؿل)بح
ل بحتاصمفل،د ىدالألبح.ثىألبىالتألىؽلبح بوتت

 ادلقياس
  -ألفا

 كرونباخ
 -فسبَتما

 براوف
 ادلقياس

  -ألفا
 كرونباخ

 -سبَتماف
 براوف

 ادلقياس
  -ألفا

 كرونباخ

 -سبَتماف
 براوف

 ادلقياس
  -ألفا

 كرونباخ

 -سبَتماف
 براوف

L 49 41 Si 10 54 GM 45 49 BIZ 54 55 

F 43 30 A 92 13 GF 44 49 ANG 93 49 

K 45 52 R 99 43 PK 43 42 CYN 49 52 

HS 49 52 Es 42 55 PS 30 39 ASP 50 31 

D 40 51 
MAC-

R 
99 42 MDS 92 50 TPA 54 45 

HY 32 50 FB 94 45 APS 50 42 LSE 45 40 

Pd 42 40 VRIN 19 32 AAS 99 91 SOD 50 50 

MF 45 40 TRIN 95 10 ANX 50 34 FAM 59 42 

Pa 50 99 OH 52 54 FRS 40 40 WRK 41 42 

Pt 99 40 DO 91 42 OBS 99 43 TRT 49 30 

Sc 52 50 Re 99 15 DEP 42 55    

Ma 41 53 Mt 40 40 HEA 91 40    

، 2,19و  2,99بُت  تراوحتكرونباخ للمقاييس ادلدروسة   –يتضح من اجلدوؿ أف معامبلت ألفا 
وىي تقًتب من مدى معامبلت ألفا للرائز  2,13،و  2,99بُت  تراوحتومعامبلت الثبات بالتنصيف 

 .(  Butcher et al , 1994, 97-98) 2,92و  2,09األصلي اليت تراوحت بُت 
 بحأل بؿلبح.ىنت:لدىل كعلتهزعل ع ىألرارب لبح ماةلاتللبحربئ لب  لتهبارلبحخصىئصلبحألمكهدتريةل؟

 ،وعينة الذكور ،تتمثل اإلجابة عن ىذا السؤاؿ ببياف مدى اقًتاب خصائص توزع درجات العينة الكلية
واخلطأ ادلعياري  ،مقاييس النزعة ادلركزية حسبتعي، لذا واإلناث من خصائص منحٍت التوزع الطبي

 .(00-9)واليت تبينها اجلداوؿ   ،واالحنراؼ ادلعياري ،والتفرطح ،للمتوسط، وااللتواء
ل
ل
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ل(9)ج  ؿلبح
لتهزعل ع ىألدبىيم لبحص ؽلبحتبتم يةل بحتكممتمةل

ل(25)لؿبحج  ل
لتهزعل ع ىألبحمبىيم لبح مى ية

 L F K F-K FB VRIN TRIN بحفئة بن صىئت

 ادلتوسط
 00,3 02,5 00,9 4,2 02,5 04,4 5,4 عاـ
 00,3 02,3 003 4,3 02,1 03,4 5,9 ذكور
 00,3 02,9 00,2 5,1 02,5 04,2 5,4 إناث

 اخلطأ ادلعياري للمتوسط
 29 25 21 00 25 02 22 عاـ
 21 002 03 04 00 02 23 ذكور
 29 24 29 02 24 00 29 إناث

 الوسيط
 00,2 09,2 00,2 4,2 02,2 04,2 4,2 عاـ
 00,2 09,2 00,2 3,2 00 03,2 4,2 ذكور
 00,2 09,2 00,2 4,2 02,2 04,2 4,2 إناث

 ادلنواؿ
 00,2 09,2 00,2 9,2 02,2 05,2 4,2 عاـ
 00,2 02,2 02.2 9,2 02,2 04,2 4,2 ذكور
 00,2 09,2 00,2 9,2 9,2 05,2 4,2 إناث

 االحنراؼ ادلعياري
 0,0 2,0 9,9 4,9 2,2 5,4 0,2 عاـ
 0,0 2,0 9,9 4,3 2,0 4,2 0,2 ذكور
 0,0 2,0 9,9 4,2 0,9 5,5 0,2 إناث

 االلتواء
 -00 09 95 02 01 55 21 عاـ
 20 03 20 09 09 93 22 ذكور
 -25 00 99 09 01 55 02 إناث

 التفرطح
 09 05 00 22 24 21 -02 عاـ
 10 40 22 -29 25 04 -02 ذكور
 -25 22 03 25 25 29 -00 إناث

 HS D HY Pd MF PA PT SC MA SI بحفئة بن صىئت
 29,5 00,0 22,5 05,2 05,9 09,0 00,4 05,2 09,0 00.4 عاـ ادلتوسط
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ل(22)ج  ؿلبح
لتهزعل ع ىألدبىيم لبحم تهىل

 29,0 00,2 22,9 09,2 0’04 9’03 02,2 05,0 09,2 00,3 ذكور
 29,4 00,0 22,4 05,2 05,9 09,5 00,5 09,9 09,2 00,4 إناث

اخلطأ ادلعياري 
 للمتوسط

 29 24 09 29 24 24 23 21 230 24 عاـ
 02 05 09 09 09 09 05 01 04 02 ذكور
 02 23 05 02 23 23 21 29 21 23 إناث

 الوسيط
 25,2 00,2 20,2 05,2 04,2 09,2 02,2 05,2 09,2 02,2 عاـ
 29,2 00,2 20,2 05,2 04,2 01,2 02,2 05,2 09,2 02,2 ذكور

 25,2 00,2 20,2 04,2 04,2 22,2 00,2 05,2 09,2 02,2 ناثإ

 ادلنواؿ
 25,2 00,2 22,2 04,2 05,2 20,2 00,2 04,2 2’01 02,2 عاـ
 23,2 00,2 20,2 09,2 01,2 04,2 05,2 09,2 09,2 02,2 ذكور
 25,2 00,2 22,2 04,2 05,2 20,2 00,2 04,2 22,2 02,2 إناث

 االحنراؼ ادلعياري
 5,2 2،3 3,4 5,23 2,4 4’2 9,22 9,9 2,9 2,9 عاـ
 5,0 2,9 3,1 5,2 2,3 2,3 9,2 9,3 9,0 2,5 ذكور
 5,2 2,3 3,4 5,2 2,4 2,5 9,2 9,2 2,1 2,9 إناث

 االلتواء
 -04 -21 -25 -02 -20 -04 -20 04 -21 04 عاـ
 -92 -00 -21 -20 -21 -40 -20 05 -21 23 ذكور
 -24 -29 -25 -00 -22 -23 25 04 22 01 إناث

 التفرطح
 50 05 -02 00 -29 0,02 02 21 11 -02 عاـ
 0,2 0,2 05 43 20 2,9 0,2 0,1 0,1 -03 ذكور
 -05 -02 -02 -29 -00 -00 -00 20 25 -23 إناث

 بحفئة بن صىئت
AN
X 

FR
S 

OB
S 

DE
P 

HE
A 

BI
Z 

AN
G 

CY
N 

AS
P 

TP
A 

LS
E 

SO
D 

FA
M 

WRK 
TR
T 

 ادلتوسط

 00,1 04,2 00,0 02,0 9,22 00,5 02,3 05,9 3,9 1,3 00,3 05,0 9,0 00,2 02,0 عاـ

 02,2 04,0 00,0 02,2 9,09 00,5 02,3 05,0 3,9 1,1 00,1 05,2 9,00 00,2 02,2 ذكور

 00,1 04,2 00,0 02,2 9,0 5’00 4’02 05,5 3,9 1,4 00,4 05,0 9,0 00,2 02,2 إناث

اخلطأ 
ادلعياري 
 للمتوسط

 25 24 29 25 25 29 22 29 22 25 24 24 24 25 25 عاـ

 00 02 02 00 02 29 21 02 23 00 05 09 21 00 02 ذكور

 24 23 25 24 25 29 29 25 29 29 25 23 23 24 25 إناث

 02,2 04,2 00,2 02,2 9,2 00,2 00,2 04,2 3,2 9,2 02,2 05,2 9,2 00,2 02,2 عاـ الوسيط
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ل(21)ج  ؿلبح
لحمبىيم لبحتكممتمةلبحتبتم يةل بن ىامةلع بلدبىيم لبحص ؽتهزعل ع ىألب

 02,2 04.2 00,2 02,2 9,2 00,2 00,2 05,2 3,2 9,2 02,2 05,2 9,2 00,2 02,2 ذكور

 02,2 04,2 00,2 02,2 9,2 00,2 00,2 04,2 3,2 9,2 02,2 05,2 9,2 00,2 02,2 إناث

 ادلنواؿ

09,
2 

00,2 9,2 05,2 00,2 1,2 1,2 1,2 04,2 02,2 00,2 9,2 00,2 00,2 03,2 02,2 

 02,2 03,2 00,2 02,2 9,2 00,2 02,2 04,2 3,2 02,2 00,2 03,2 9,2 02,2 09,2 ذكور

 02,2 04,2 00,2 00,2 9,2 00,2 02,2 04,2 1,2 1,2 00,2 05,2 9,2 00,2 09,2 إناث

االحنراؼ 
 ادلعياري

 2,00 2,9 0,4 2,2 0,3 0,2 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 2,1 2,4 0,0 0,3 عاـ

 2,0 2,9 0,4 0,9 0,3 0,9 0,0 0,3 0,2 0,1 2,9 2,3 0,0 0,9 0,1 ذكور

 2,0 2,9 0,3 2,2 0,3 0,2 0,0 0,9 0,9 0,1 2,3 2,4 0,0 0,0 0,3 إناث

 االلتواء

 25 -22 20 02 02 -00 -24 -92 -25 02 02 01 20 -22 -04 عاـ

 -24 -03 -00 25 09 -09 -01 -94 -23 00 03 -0 -2 -29 -09 ذكور

 29 29 29 00 -09 -02 -20 -92 -25 02 03 23 -21 -22 -03 إناث

 التفرطح

 -01 -22 20 -09 -02 29 02 20 -05 -05 -04 22 -09 -09 -20 عاـ

 -20 09 02 -00 20 43 49 99 -25 -24 -02 2 -29 -29 -29 ذكور

 -00 -23 -20 -00 -03 -03 02 22 -01 -25 -09 -24 -03 -00 -02 إناث

 A R ES MASR OH DO RE MT GM GF PK PS MDS APS AAS بحفئة ن صىئت

 ادلتوسط

 0,1 02,2 4,3 09,2 00,1 20.2 02,9 02,2 03,3 00,9 02,2 02,4 03,5 04,0 00,5 عاـ

 04,2 00,9 2,2 09,1 4,3 00,5 02,3 00,1 03,2 00,3 00,3 02,9 03,5 04,2 00,9 ذكور

 04,0 00,4 00,9 0,1 02,0 4,33 20,3 02,0 03,9 03,9 00,9 02,0 03,5 04,0 00,4 إناث

اخلطأ 
ادلعياري 
 للمتوسط

 22 25 22 02 29 23 24 24 25 29 29 24 23 24 21 عاـ

 24 00 01 00 09 04 05 09 00 29 02 02 05 02 03 ذكور

 22 24 29 00 02 23 23 23 23 25 25 25 23 24 29 إناث

 الوسيط

 2,2 02,2 3,2 09,2 00,2 20,2 02,2 02,2 01,2 02,2 02,2 00,2 01,2 04,2 02,2 عاـ

 04,2 00,2 2,2 02,2 3,2 00,2 09,2 02,2 03,2 02,2 02,2 00,2 01,2 04,2 00,2 ذكور

 04,2 02,2 00,2 2,2 02,2 3,2 20,2 02,2 01,2 01,2 02,2 02,2 01,2 04,2 02,2 إناث

 ادلنواؿ

 0,2 02,2 02,2 09,2 02,2 22,2 09,2 02,2 03 02,2 02,2 02,2 01,2 05,2 02,2 عاـ

 09,2 09,2 0,2 09,2 4,2 4,2 02,2 09,2 09,2 09,2 02,2 00,2 03,2 09,2 09,2 ذ

 05,2 02,2 02,2 0,2 02,2 4,2 22,2 02,2 03,2 02,2 02,2 02,2 01,2 05,2 02,2 إناث

االحنراؼ 
 ادلعياري

 0,4 2,2 0,2 5,3 5,0 2,1 2,1 2,1 0,1 0,9 0,4 2,9 2,9 2,2 9,4 عاـ

 2,9 9,4 0,3 2,2 0,0 5,0 2,9 2,3 0,9 0,9 0,4 2,4 9,0 2,9 9,4 ذكور

 2,0 9,4 5,0 0,4 2,2 0,2 2,4 2,4 0,1 0,9 0,5 2,9 2,9 2,0 9,4 إناث

 االلتواء

 53 -23 23 -02 -02 -95 -23 -29 -02 -21 29 -22 -00 04 -05 عاـ

 01 -04 -5 -92 -29 -0 -2 -09 -22 -03 -05 -21 -92 01 -04 ذكور

 04 -00 -23 51 22 24 -05 -22 -25 -25 00 23 -20 04 -00 إناث

 التفرطح

 00 91 -02 09 21 0,9 00 22 09 02 29 22 43 29 -21 عاـ

 0,0 24 02 0,9 -00 00 0,4 0,99 0,4 92 50 0,9 0,4 0,0 24 ذكور

 0,0 24 02 0,9 -00 00 0,4 0,99 0,4 92 50 0,9 0,4 0,0 24 إناث
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واإلناث على  ،وعينة الذكور ،األخَتة أف توزع درجات أفراد العينة كاملة ةيتبُت من اجلداوؿ األربع
وادلنواؿ من بعضها  ،يطوالوس ،تقًتب قيم ادلتوسط إذ، يقًتب كثَتًا من التوزيع االعتدارلمجيعها ادلقاييس 

ح بُت ػػػػػػػػػػػػوقيم التفرط، (0و+ 0-عي بُت ) ػػػػػػػػػػػػػػوزع الطبيػػػػػػػػػػػمدى التبشكل كبَت، وتقع قيم االلتواء ضمن 
هنا شلثلة للمجتمع األصلي الذي إو  ،ف العينة غَت متحيزةإ :(، وىذا حبد ذاتو شنَكن من القوؿ 2+و2-)

يسمح بإمكانية تعميم النتائج اليت مت الوصوؿ شنَكن من بناء معايَت للرائز  كما ،  سحبت منو من ناحية
وبياف ادلدى الذي تًتاوح فيو متوسطات اجملتمع األصلي استناداً ، إليها من العينة على أفراد اجملتمع األصلي

 متوسطات العينة بداللة اخلطأ ادلعياري ذلا.  على

ب تبىؽللتألهغ الحةلن صىئمةلبميلر ب لبحفكهعل بننى للبحأل بؿلبح.ىححل:هعلهاىؾلار ؽلذبأ -
لد ىيمرلسهعيةلحكعلدا مىل؟ل

 مجيعها لئلجابة عن ىذا السؤاؿ درست فروؽ متوسطات درجات الذكور واإلناث يف ادلقاييس ادلدروسة
 .هتا ىذه الفروقات ودالتبُت 03 -02باستخداـ ستودنت ت . واجلداوؿ 

لحفكهعل بننى لاتلدبىيم لبحص ؽار ؽلدتهس ىألبلل(27)ج  ؿلبح
لبحبممةلبال تمىحمةلقممةلأ بن ربؼلد مىع  دتهس  بحمجمهعة بحمبمى 

L 

 

 0.2 5.1 ذكور
0.922 222 

 0.2 5.4 إناث

K 

 

 2,0 02,1 ذكور
0.303 223 

 0,9 02,5 إناث

F 
 4,2 03,4 ذكور

5,200 222 
 5,5 04,2 إناث

F- K 

 

 4,3 4,3 ذكور
2,240 220 

 4,2 5,1 إناث

FB 

 

 9,9 00,4 ذكور
0,109 243 

 9,9 00,2 إناث

VRIN 

 

 2,0 02,3 ذكور
0,424 020 

 2,0 02,9 إناث

TRIN 

 

 0,0 00,3 ذكور
932- 429 

 0,0 00,3 إناث
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ذ:مقاووسذالصدق -

لما يلي : 02يبلحظ من اجلدوؿ ل
 ،: الكذبالصدؽ األساسيةس ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل الذكور على مقايي -

 (.F-Kدلقياس التزييف ) والندرة ،والتصحيح
 .ئياً على مقاييس الصدؽ اإلضافيةدل تكن ىناؾ أية فروؽ دالة إحصا -

ل.ار ؽلدتهس ىألبحفكهعل بننى لاتلبحمبىيم لبح مى يةل(26)  ؿلبحج
 
 
 
 
 
 

 مةبحبممةلبال تمىح قممةلأ بالن ربؼلبحم مىع  بحمتهس  بحمجمهعة بحمبمى 

HS 

 

 2,5 00,3 ذكور
921 299 

 2,9 00,4 إناث

D 

 

 9,0 09,0 ذكور
0,230- 032 

 2,1 09,2 إناث

HY 

 

 9,3 05,0 ذكور
0,090 059 

 9,2 09,9 إناث

Pd 

 

 9,2 02,2 ذكور
0,320 223 

 9,2 00,5 إناث

MF 

 

 2,3 03,9 ذكور
02,15- 222 

 2,9 09,5 إناث

PA 

 

 2,3 04,0 ذكور
0,959 252 

 2,4 05,9 إناث

PT 

 

 5,2 09,2 ذكور
9,093- 222 

 5,2 05,2 إناث

SC 

 

 3,1 22,9 ذكور
490- 500 

 3,4 22,4 إناث

MA 

 

 2,9 00,2 ذكور
134 210 

 2,3 00,0 إناث

SI 

 

 5,0 29,0 ذكور
0,002- 225 

 5,2 29,4 إناث
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ذ:املقاووسذالعوادوة

 ما يلي : (09)ؿ يبلحظ من اجلدو  
 والبارانويا . ،وجود فروؽ دالة إحصائياً لصاحل الذكور على مقياس االحنراؼ السيكوبايت -
 واالنطواء. ،والوىن النفسي ،واألنوثة ،وجود فروؽ دالة إحصائياً لصاحل اإلناث على مقياس الذكورة -
لادلقاييس . سائر تكن ىناؾ أية فروؽ على دل -

لل(20)ج  ؿلبح
لتهس ىألبحفكهعل بننى لاتلدبىيم لبحم تهىار ؽلد

لبحبممةلبال تمىحمةلقممةلأ بالن ربؼلبحم مىع  بحمتهس  بحمجمهعة بحمبمى 

ANX 

 

 0,1 02,2 ذكور
0,519- 202 

 0,3 02,2 إناث

FRS 

 

 0,9 00,2 ذكور
502- 402 

 2,0 00,2 إناث

OBS 

 

 0,0 9,0 ذكور
294 942 

 0,0 9,0 إناث

DEP 

 

 2,3 05,2 ورذك
519- 554 

 2,4 05,0 إناث

HEA 

 

 2,9 00,1 ذكور
0,252 099 

 2,3 00,4 إناث

BIZ 

 

 0,9 1,1 ذكور
0,543 003 

 0,1 1,4 إناث

ANG 

 

 0,2 3,9 ذكور
292- 944 

 0,9 3,9 إناث

CYN 

 

 0,3 05,0 ذكور
0,942- 222 

 0,9 05,5 إناث

ASP 

 

 0,0 02,3 ذكور
005 100 

 0,0 02,4 إناث

TPA 312 034 0,9 00,5 ذكور 
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 0,2 00,5 إناث 

LSE 

 

 0,3 9,9 ذكور
0,090 009 

 0,3 9,0 إناث

SOD 

 

 0,9 02,2 ذكور
459 502 

 2,2 02,0 إناث

FAM 

 

 0,4 00.0 ذكور
0,55 090 

 0,3 00,0 إناث

WRK 

 

 2,9 04,0 ذكور
300- 934 

 2,9 04,9 إناث

TRT 

 

 2,0 00,9 كورذ 
920 250 

 2,0 00,1 إناث

ل:مقاووسذاحملًوىذ-
 ما يلي :( 05)يبلحظ من اجلدوؿ لللل
 وجود فرؽ ذو داللة إحصائية على مقياس الشك لصاحل اإلناث . -
 عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت الذكور واإلناث على بقية مقاييس احملتوى . -

ل(24)ج  ؿلبح
ل بننى لاتلبحمبىيم لبحتكممتمةل)لبحتبتم يةل(لار ؽلدتهس ىألبحفكهع

لبحبممةلبال تمىحمةلقممةلأ بالن ربؼلبحم مىع  بحمتهس  بحمجمهعة بحمبمى 
A 

 

 9,4 00,9 ذكور
2,240- 220 

 9,4 00,4 إناث

R 

 

 2,9 04,2 ذكور
0,212- 041 

 2,0 04,0 إناث

ES 

 

 9,0 03,5 ذكور
919 401 

 2,9 03,5 إناث

MAS-R 

 

 2,4 02,9 ذكور
2,290 220 

 2,9 02,5 إناث

ذ
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 ذ:قاووسذالًكمولوةذ ذالًقلودوةذ املذ-
ذ:ما يلي (04)يبلحظ من اجلدوؿ 

 وجود فرؽ داؿ إحصائياً على مقياس القلق لصاحل اإلناث . -
 وجود فرؽ داؿ إحصائياً على مقياس الكحولية لصاحل الذكور . -
 وقوة األنا . ،على مقياس الكبت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  -

ل(23)ج  ؿلبح
لار ؽلدتهس ىألبحفكهعل بننى لاتلبحمبىيم لبحتكممتمةل)بن ىامةل(

لبحبممةلبال تمىحمةلقممةلأل بالن ربؼلبحم مىع  بحمتهس  بحمجمهعة بحمبمى 

OH 

 

 0,4 00,3 ذكور
2,021- 220 

 0,5 02,0 إناث

DO 

 

 0,9 00,3 ذكور
0,991- 029 

 0,9 00,9 اثإن

RE 

 

 0,9 03,2 ذكور
0,504- 222 

 0,1 03,9 إناث

MT 

 

 2,3 00,1 ذكور
0,400- 025 

 2,4 02,0 إناث

GM 

 

 2,9 02,3 ذكور
0,434 223 

 2,3 02,2 إناث

GF 

 

 9,0 22,2 ذكور
02,92- 222 

 2,4 20,3 إناث

PK 

 

 5,0 00,5 ذكور
0,494- 292 

 5,0 00,9 إناث

PS 

 

 5,3 01,9 ذكور
0,091- 220 

 5,3 09,9 إناث

MDS 

 

 0,2 4,3 ذكور
090- 113 

 0,2 4,3 إناث

APS 201 -0,090 2,2 09,1 ذكور 
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 2,2 02,0 إناث 

AAS 

 

 0,39 2,2 ذكور
0,442 221 

 0,4 0,1 إناث

للاملقاووسذالًكمولوةذاإلضافوة:ذ-
 :ما يلي 03يبلحظ من اجلدوؿ 

على مقياس الضبط الزائد للعدائية، ادلسؤولية االجتماعية، ؽ دالة إحصائيًا لصاحل اإلناث وجود فرو  -
 ، اإلدماف الكامن .س()ب  ، اضطراب الشدة ما بعد الصدمةدور النوع االجتماعي

 باإلدماف . والبدء ،وجود فروؽ دالة إحصائياً لصاحل الذكور على مقياس دور النوع االجتماعي -
راب الشدة ما بعد الصدمة ، اضطاً على مقياس سوء التكيف اجلامعيروؽ دالة إحصائيعدـ وجود ف -

 ، الكرب الزواجي .) ب ؾ (
 02واإلناث يف  ،األخَتة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور ةيبلحظ من اجلداوؿ اخلمس

 تقل عنأو  ،ة تساويمقياسًا كانت فيها القيمة االحتمالية لقيمة ت ادلستخرج 93مقياسًا من أصل 
وأخرى خاصة باإلناث على ادلقاييس  ،استخراج معايَت خاصة بالذكور يسوغشلا   2,25مستوى الداللة 

 اليت دل تكن الفروؽ عليها دالة .  وأسواء اليت كانت الفروؽ عليها دالة كلها ادلدروسة  
ناث تضمنت الدرجات اخلاـ وأخرى دلعايَت اإل ،قوائم دلعايَت الذكور تجبناء على ذلك مت استخر و 

 . 02واحنراؼ معياري ، 52بلهتا من الدرجات التائية دبتوسطومقاب ،على كل مقياس

ذ:حتدودذدرجيتذالقطعذ-16

كاف من   استكمااًل لئلجابة عن السؤاؿ الثالثو والدرجات التائية  ،نظرًا الرتباط درجيت القطع بادلعايَت
 ،درجتا القطع ذنا الدرجتاف التائيتاف اللتاف تفصبلف بُت السواءاستخراجهما يف البحث احلارل . و  الضروري

، وليس الدرجات اخلاـ  -أي ادلعايَت  –الدرجات التائية  علىواللتاف ربدداف عادة استنادًا ، واالضطراب
ولكل مقياس على حدة خببلؼ دليل  ،لذا مت ربديد نقطيت قطع خاصة بالذكور وأخرى خاصة باإلناث

 ترسموللمقاييس العيادية اليت  ،ي الذي حدد ىاتُت النقطتُت فقط دلقاييس الصدؽ األساسيةالرائز األصل
والدراسات اليت تلت نشره تشَت إذل أف  ،واألدبيات ،الصفحة النفسية وفقًا ذلا، وإف كاف الدليل نفسو

يقدـ وصفاً  إذ أف يتم يف ضوء نقطيت القطع ألي مقياس يتم استخدامو من تفسَت نتائج ادلفحوصُت ال بد
أو  ،أو السوي احملصور بُت نقطيت القطع ،خلصائص ادلفحوصُت عندما تقع درجاهتم ضمن ادلدى الطبيعي

. Butcher et al ,1994. PP.21-50)االخنفاض ) بأو  ،عندما تقع خارجهما سواء باالرتفاع
 : ة اآلتيةادلعادل تمراج درجة القطع اخلاصة بالرائز  استخدوالستخ
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لبن ربؼلد مىع .ل2,0حب  لبح تمىل=لدتهس لبح ع ىألبحتىئمةل+ل ع ةلب
تكوف درجة القطع  02واالحنراؼ ادلعياري للمقاييس  ،52ونظراً  ألف متوسط الدرجات التائية يساوي 

 .52الدرجة التائية  مقابلةوالدنيا  45العليا 
أكثر بالدرجات ادلرتفعة اليت سبثل  غَت أنو من ادلهم اإلشارة إذل أف رائز مينسوتا ىو رائز تشخيصي يهتم

يعدوف نقطة القطع الدنيا ىي ادلقابلة  هاألمر الذي جعل القائمُت على تطوير  أو ادلرضية ،احلالة االضطرابية
، وبالتارل يكوف مدى الدرجات السوية زلصورًا بُت الدرجة التائية اليت سبثل ادلتوسط ،52للدرجة التائية 

  .45والدرجة التائية  ،52
ذ:مناقشةذالنًائجذ-17

من البحث احلارل إعداد صورة عربية سورية لرائز مينسوتا لبلستفادة من ميزاتو اليت  كاف اذلدؼ الرئيس
أف ىذه  من كاف من ادلهم العمل على التأكدو . العديدةأكدهتا من الدراسات واألحباث العادلية والعربية 

اإلجراءات  مع أفوىو ما أكدتو نتيجة السؤاؿ األوؿ . ، الصورة تتمتع باخلصائص السيكومًتية البلزمة
إال ، واألساليب اليت اعتمدت يف التحقق من صدؽ الصورة متعارؼ عليها عادة يف ىذا النوع من األحباث

 ،ف الرائز يف أساسو رائز تشخيصي يرتبط بتحديد السواءألأنو كاف من البلـز إعطاء األمر أذنية خاصة 
والتأكد من أف بنود  ،التدقيق الكبَت على البنود ادلًتمجة كاف التوجو الرئيسو ، وصُتواالضطراب لدى ادلفح

دل تكتف الباحثة بالًتمجة األوذل اليت و لذا ، ومعناىا مع بنود الرائز األصلي ،الصورة السورية تتفق يف زلتواىا
مث درست  ،ة السابقةبشكل مستقل سبامًا عن الًتمجالًتمجة  ألهنا أعادت( 0223قامت هبا البقاعي ) 

مدى التشابو واالختبلؼ بُت الًتمجتُت بشكل عملي ذبرييب قبل الدمج بُت النسختُت ادلًتمجتُت يف طبعة 
الدراسات البلزمة للتحقق من أنواع الصدؽ األخرى  دبا  سائروإلجراء  ،واحدة العتمادىا يف البيئة احمللية

 فيهاوأف البنود تعمل بالطريقة ذاهتا اليت تعمل  ،دة صادقةفيها صدؽ الًتمجة الذي أكد أف النسخة ادلعتم
وأف ادلقاييس اليت مت احلصوؿ عليها ىي ذاهتا يف النسخة األصلية. ، بنود الرائز األصلي باللغة اإلنكليزية

والصدؽ احملكي تؤكد   ،وصدؽ اجملموعات ادلتضادة ،فارتفاع معامبلت الصدؽ البنيوي للصورة السورية
والتمييز بُت ادلستويات ادلختلفة  ،الشخصية تقوميوصدؽ قدرتو على  ،لرائز اجلديدكلها صدؽ ا

من ناحية أخرى يبدو أف عبارة " كل اختبار صادؽ ىو و للخصائص اليت شنتلكها األفراد ادلختلفوف .
، فقد ارتفعت مؤشرات ثبات بشكل ماوالعكس غَت صحيح " متحققة يف البحث احلارل  ،ثابت بالضرورة

ودل تكن كذلك لبعض ادلقاييس ، لبعض ادلقاييس التجزئة أو االتساؽ الداخليبأو  ،رائز سواء باإلعادةال
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  -ف ألفاأل، األخرى دوف أف يعٍت ىذا ضرورة تعديل البنود اليت كاف ثبات مقاييسها الفرعية منخفضاً 
مؤشر على استقرار إجابات وبالتارل ىو ، كرونباخ يشَت إذل نسبة تباين البنود على تباين الرائز الكلي

أو ربليل  ،أو اتساقو الداخلي الذي زنققو التحليل العاملي ،وليس على ذبانس ادلقياس ،ادلفحوص
 التباينات ادلتعددة  . 
تطبيق الصورة  على نتائجلكنو غَت كاؼ لبلطمئناف ص السيكومًتية يعد شرطاً الزماً ولعل ربقق اخلصائ

إذ ال بد من بناء معايَت زللية سبثل اإلطار  .يًا كانت احلاجة الستخدامهااد أالسورية للرائز على األفر 
، أو االضطراب ،أو تقومي للمفحوص وفقًا ذلا بالسواء ،وإعطاء وصف، ادلرجعي للحكم على الدرجات
ن تساؤاًل عما إذا كاف م ةو عن تقنُت رائز مينسوتا يف أوربطرح يف مقالة لسبشياً مع ما يؤكده بوتشر الذي 

أو إذا كاف من ، ادلمكن استخداـ ادلعايَت اليت أعدت يف البيئة األصلية للرائز وتطبيقها يف البيئة اجلديدة
ايَت جديدة خاصة بالبيئة ضرورة بناء معأكد يف إجابتو إذ بالبيئة اجلديدة  الضروري تطوير معايَت خاصة

جديدة خاصة ي أو ادلعدؿ  تضمنت معايَت أف دراسات عديدة لتكييف رائز مينسوتا األصل، مبيناً اجلديدة
و لكن شنكن قبل تطوير ادلعايَت اخلاصة بالبيئات اجلديدة استخداـ ادلعايَت األمريكية "  ، باجملتمع اجلديد

 استخراج معايَت لعينات سوية غَت مرضية ) على أف يتم itinerant normsكمعايَت متنقلة "  
Butcher & all , 2003, p.822)، تطبيق البحث على األسوياء الا قامت بو الباحثة أساساً من وىو م

 وليس على ادلرضى .
وغَت متحيزة  ،أف تكوف عينة التعيَت عينة كبَتة من وموثوقة ال بد ،وحىت تكوف ادلعايَت ادلبنية صحيحة

يف اث واإلن ،إف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بُت الذكور ىذا وشلثلة للمجتمع األصلي الذي سحبت منو
، وعدـ وجود فروؽ بينهما يف مقاييس أخرى دل يؤثر على اقًتاب توزع بعض ادلقاييس لصاحل أحدذنا

 فثبلشنوخصائصها  ،شلا يعٍت أف حجم العينة من خصائص التوزع الطبيعي –حدة  كل على  –درجاهتما 
عليها  وصاحلة لبلعتماد ادلعايَت ادلبنية صحيحة عد، وبالتارل شنكن غَت متحيزة وأف العينةاجملتمع األصلي 

 .وربديد موقعو بالنسبة ألقرانو ،يف تفسَت نتائج ادلفحوص
واآلخر خاص  ،أحدىا خاص بالذكور -جداوؿ معايَت سورية زللية لكل ادلقاييس ادلدروسة وقد بينت 

اللتُت  كما مت ربديد نقطيت القطع،  تتمثل بالدرجات التائية اليت ربوؿ الدرجات اخلاـ وفقًا ذلاو  باإلناث
كما يف النسخة األمريكية ،غَت أف   52و 45واالضطراب بالدرجتُت التائيتُت  ،تفصبلف بُت السواء

إذ إف قيم ، يف النسخة األمريكية عليو الدرجات اخلاـ السورية ادلقابلة ذلاتُت الدرجتُت زبتلفاف عما ىي
ىي عليو يف النسخة  زبتلف عماواالحنرافات يف ادلقاييس ادلدروسة يف النسخة السورية  ،ادلتوسطات
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وادلقاييس العيادية يوضح  ،دليل الرائز الذي يتضمن قوائم دلتوسطات مقاييس الصدؽ الرئيسيةو ، األمريكية
فيما سنص أف الفروؽ يف ادلتوسطات لصاحل العينة السورية  –بادلقارنة مع متوسطات العينة السورية  –

أف تكوف الدرجات اخلاـ ادلقابلة لدرجات القطع التائية اليت تفصل وبالتارل فمن الطبيعي ، واإلناثالذكور، 
دوف أف يعٍت ىذا بالضرورة أف أفراد العينة السورية ، واالضطراب زلليًا أعلى منها يف أمريكا ،بُت السواء

من  أف متوسط أعمار العينة السورية أقل افبباحلس ناأخذ والسيما إذا، أكثر اضطرابًا من العينة األمريكية
كما يف   –و أف ادلرحلة العمرية ادلرتبطة بطلبة اجلامعة ، متوسط العينة األمريكية بعشر سنوات وشهرين

الذين  ات عامة زبتلف عن خصائص األفراد يف العينة األمريكيةوصف ،تتسم خبصائص  -البحث احلارل 
من زاوية أخرى قد و لزواج صعيد االستقرار األسري وا أو على ،حددوا مسار حياهتم على الصعيد ادلهٍت

فهي يف العينة ، يكوف من ادلهم القوؿ أف قيم االحنراؼ ادلعياري يف العينتُت السورية واألمريكية سلتلفة
واتساقاً من العينة  ،السورية أقل منها يف العينة األمريكية شلا يعطي انطباعاً بأف العينة السورية أكثر انسجاماً 

 من قوميات سلتلفة.  األمريكية اليت تضمنت عينات
 ،و إذل الفروؽ الثقافية ،شنكن إرجاع ىذا االختبلؼ إذل طبيعة العينة ادلدروسة وعلى العمـو

، لذلك من ادلهم األخذ باالعتبار الفروؽ الثقافية واالجتماعية عند تفسَت ة بُت العينتُتواالجتماعي
 . 45يد عن الدرجة التائية اليت تز وادلرضية  ،الدرجات ادلرتفعة على ادلقاييس العيادية

ذ:املقرتحاتذ-18

 ويف ىذا اجملاؿ تقًتح الباحثة ، ليبسبب ما يتمتع بو الرائز األص اقًتاحات عدةالبحث احلارل  تنبثق عن
 :لبيئة السوريةمع االستكماؿ تكييف الرائز  أف القياـ هبا ىاـاليت تعتقد  اآلتيةتنفيذ األحباث 

 والبنود احلرجة. ،وىي مقاييس احملتوى الفرعية ،تبقية من الرائزتقنُت ادلقاييس األخرى ادل -
 وعلى مستوى ادلقاييس . ،إخضاع الرائز إذل دراسة عاملية موسعة على مستوى البنود -
تقنُت الرائز كلو على عينات مرضية وإجراء مقارنات بُت التقنينُت السوي وغَت السوي دبا شنكن أكثر من  -

 ى ادلرضى ومقارنتها مع نقاط القطع لدى األسوياء .ربديد نقاط القطع لد

ذ

ذ

ذ
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