
 لالكتئاب بیك اختبار
 
 

 : التعلیمات
 من لھ مالئمة األكثر البدائل أحد اختیار خالل من المفحوص علیھا یجیب فقرة )٢١ (من المقیاس یتكون

 والدرجات العالمات جمیع جمع خالل من المقیاس على الكلیة الدرجة احتساب ویتم بدائل أربع من مجموعة
وفقرات االختبار أو القائمة والتي تتراوح الدرجة الكلیة علیھ  أبعاد جمیع على المفحوص علیھا حصل التي

  وتعتبر اإلكتئاب من مرتفعة نسبة إلى المرتفعة الدرجات وتشیر )63 – 0من (
 : االكلینیكیة المدلوالت ذات التالیة درجات

 .النفسي العالج جلسات خالل من معھ التعامل یمكن ( الحدة منخفض اكتئاب )21 – 0من ( .1
 الطبیة االستشارات مع المركزة النفسیة التدخالت إلى یحتاج الحدة متوسط اكتئاب) 46 – 22( .2

 .األمر لزم اذا واألدویة
 .عاجلة ونفسیة طبیة تدخالت إلى یحتاج شدید اكتئابفما فوق)  – 47( .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .بالحزن أشعر ال إنني ٠)١(
 .األوقات بعض في بالحزن أشعر انني    ٠
 .الشعور ھذا من التخلص أستطیع وال الوقت طیلة بالحزن اشعر    ٠
 .احتمالھا أستطیع ال لدرجة والتعاسة بالحزن اشعر انني    ٠
 .المستقبل بشأن متشائما لست إنني ٠)٢(
 .المستقبل بشأن بالتشاؤم أشعر    ٠
 .إلیھ للوصول أطمح ما لدى الیوجد انھ أشعر    ٠



 .تغییره الممكن غیر من الوضع ھذا وان فیھ أمل ال المستقبل بأن أشعر   ٠
 .عام بشكل فاشل بأنني أشعر ال ٠)٣(
 .العادي االنسان یواجھ مما أكثر الفشل من أواجھ بانني أشعر    ٠
 .الفشل من الكثیر أراه ما كل فان الماضیة، حیاتي إلى انظر عندما    ٠
 .تاما فشال فاشل إنسان بأنني اشعر    ٠
 .عادة كانت كما بالرضى شعورا تعطیني األشیاء زالت ما ٠)٤(
 .عادة بھ أشعر كنت الذي النحو على اآلشیاء في بمتعة أشعر ال   ٠
 .اإلطالق على شيء أي في حقیقیة متعة بأیة اشعر أعد لم   ٠
 .األشیاء كل من والملل الرضى بعدم شعور لدي   ٠
 .بالذنب شعور أي یوجد ال ٠)٥(
 .األوقات بعض في بالذنب أشعر    ٠
 .األوقات معظم في بالذنب أشعر    ٠
 .األوقات كافة في بالذنب أشعر    ٠
 .نوع أي من عقابا أستحق بأنني أشعر ال ٠)٦(
 .أحیانا العقاب أستحق بانني أشعر    ٠
 .العقاب أستحق بأنني أشعر ما كثیرا    ٠
 .ذلك استحق وأنني حیاتي في وأعذب أعاقب بأنني احس   ٠
 .نفسي في األمل بخیبة أشعر ال٠)٧(
 .نفسي في األمل بخیبة أشعر    ٠
 .نفسي أكره بأنني احیانا أشعر    ٠
 .االوقات كل في نفسي أكره إنني   ٠
 . اآلخرین من أسوأ بأنني الاشعر ٠)٨(
 .وضعف أخطاء من لدي ما بسبب نفسي انتقد إنني    ٠
 .اخطائي بسبب الوقت طیلة نفسي ألوم    ٠
 .بذلك مباشرة عالقة لي یكن لم لو حتى یحدث شيء كل على نفسي ألوم    ٠
 .انتحاریة افكار أیة لدي الیوجد ٠)٩(
 .بتنفیذھا اقوم لن ولكني االنتحاریة االفكار بعض لدي توجد    ٠
 .نفسي قتل في أرغب    ٠
 .لذلك السانحة الفرصة لي توفرت إذا نفسي سأقتل    ٠
 .المعتاد من أكثر أبكي ال ٠)١٠(
 .المعتاد من أكثر األیام ھذه في أبكي     ٠
 .األیام ھذه الوقت طیلة أبكي إنني     ٠
 .ذلك أرید أنني من بالرغم البكاء أستطیع ال االیام ھذه في ولكنني البكاء على قدرة لدي كانت لقد     ٠
 .المعتاد من أكثر الغضب سریع بأنني األیام ھذه في أشعر ال ٠)١١(
 .األیام ھذه المعتاد من أكثر بسھولھ یستثار غضبي أصبح     ٠
 .األیام ھذه في الوقت طیلة اإلستثارة بسرعة أشعر     ٠
ً  یعد ولم تبدلت قد مشاعري بان أشعر     ٠  .یغضبني شیئا
 .اآلخرین بالناس اھتمامي فقدت قد بأنني أشعر ال ٠)١٢(
 .علیھ كنت مما اآلخرین بالناس اھتماما أقل اصبحت     ٠
 .اآلخرین بالناس اھتمامي معظم فقدت     ٠
 .اآلخرین بالناس لي اھتمام كل فقدت     ٠
 .بھ القیام أستطیع ما أفضل على قراراتي باتخاذ أقوم .)١٣(
 .عادة أفعل كنت مما أكثر القرارات تأجیل إلى أمیل     ٠
 .قبل عما القرارات اتخاذ في كبیرة صعوبة أجد أصبحت     ٠
 .االیام ھذه في قرارات اتخاذ على قدرة أیة لدي تعد لم     ٠
 .عادة كان كما مناسب مظھري بأن أشعر ٠)١٤(



 .جذاب غیر أو كھال أبدو بانني الشعور یزعجني      ٠
 .جذاب غیر أبدو تجعلني مظھري على طرأت دائمة تغیرات ھنالك ان أشعر     ٠
 .قبیحا أبدو بانني اعتقد     ٠
 .عادة أفعل كنت كما الكفاءة بنفس العمل أستطیع ٠)١٥(
 .شيء أي في العمل ابدأ كي إضافي جھد إلى احتاج      ٠
 .شيء أي بعمل أقوم كي بشدة نفسي أحث أن علي     ٠
 .اإلطالق على شيء أي انجاز أو عمل أستطیع ال     ٠
 .كالمعتاد جیدا النوم أستطیع ٠)١٦(
 .كالمعتاد جیدا الأنام     ٠
 .النوم إلى ثانیة العودة الصعب من وأجد المعتاد من ساعتین أو بساعة أبكر النوم من أستیقظ     ٠
 .النوم إلى ثانیة العودة أستطیع وال المعتاد من عدیدة بساعات أبكر النوم من استیقظ     ٠
 .المعتاد من تعبا أكثر اصبحت أنني أجد ال ٠)١٧(
 .المعتاد من أكثر أتعب أصبحت      ٠
 .تقریبا شيء أي عمل من أتعب أصبحت      ٠
 .شيء أي عمل معھا أستطیع ال لدرجة جدا متعب أنا      ٠
 .كالمعتاد ھي للطعام شھیتي ٠)١٨(
 .بالعادة ھي كما جیدة لیست للطعام شھیتي     ٠
 .األیام ھذه جداً  سیئة للطعام شھیتي     ٠
 .االیام ھذه في االطالق على للطعام شھیة لدي لیست ٠
 .ھو كما وزني بقي أو مؤخرا وزني من كثیرا افقد لم ٠)١٩(
 .كغم ٢ حوالي وزني من فقدت      ٠
 ال-نعم وزني انقاص محاولة اتعمد انني * .كغم ٤ حوالي وزني من فقدت      ٠
 .كغم ٦ من أكثر وزني من فقدت      ٠
 .المعتاد من أكثر بصحتي یتعلق انزعاج لدي لیس ٠)٢٠(
 .عامة الجسمیة واالوجاع اآلالم أو االمساك، أو المعدة آالم مثل الصحیة المشكالت بشأن مترعج انني     ٠
 .آخر شيء في افكر أن الصعب ومن الصحیة المشكالت من متضایق انني     ٠
 .آخر شيء اي في التفكیر أستطیع ال بحیث الصحي وضعي بسبب للغایة قلق انني     ٠
 .الجنسیة اھتماماتي في تتعلق تغیرات أیة االحظ لم ٠)٢١( 
 .قبل من علیھ كنت مما الجنسیة باألمور اھتماما أقل أصحبت      ٠
 .االیام ھذه في الجنسیة باألمور جدا قلیل اھتمامي      ٠
 .تماما الجنسیة باالمور اھتماماتي فقدت      ٠
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