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 معوقات استخدام مقياس بانز لتشخيص الفصام لدى 

 المصرية  المصحات النفسية

 : البحث مشكمة

يعد اضطراب الفصام احد اىم االضطرابات التى تسبب العجز لدى الشباب 
فى مختمف بمدان العالم وىو أكثر االضطرابات انتشارا فى المستشفيات ، حيث يعانى 

الخمل فى الميارات االجتماعية مريض الفصام من اختالالت وظيفية تشمل 
الفسام مجموعة من االعراض السمبية والشخصية الدراسية والمينية ويظير مرض 

كتسطح الوجدان وانخفاض الواقعية والعزلة االجتماعية ، كما تظير عميو مجموعة من 
االعراض االيجابية كاليالوس والضالالت واضطراب التفكير وبالرغم من انو من اكثر 
 االمراض انتشارا اال انو ليست لو اداة تشخيصية خاصة بو كما فى مرض الوسواس
والقمق واالكتئاب فمعظم االخصائيين فى كل المستشفيات يستخدمون مقياس منيسونا 

ويأخذ وقت طويل فى التطبيق باالضافة  566لمشخصية )متعدد االوجو( وعدد اسئمة 
 الى ارىاق المريض. 

ويظير الفصام من ضمن االمراض التى يقيميا ىذا االختبار حيث يعيش 
، ولكن ال توجد اداه خاصة لمرض الفصام ، لذا قامت امراض بما فييا الفصام(  01)

االختبار وتحديد بدائمو وكيفية اختبار البدائل وتفسير الدرجات الباحثة بتعريب 
 والعبارات حتى يكون جاىز لمتطبيق فى المستشفيات والمصحات النفسية. 

  -فروض البحث :

بين القياسين القبمى والبعدى لمقياس بانز لالعراض  ىل توجد فروق دالة احصائية-أ
 الموجبة والسالبة لدى مرضى الفصام. 
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ىل يفيد مقياس بانز فى تشخيص مرض الفصام بشكل دقيق ويمكن االعتماد -ب
 عميو كأداة كفى لتشخيص المرضى . 

 أسباب معوقات استخدام مقياس بانز فى المستشفيات والمصحات النفسية 

 7: 0اختبارات من  7عدم معرفة تحديد البدائل التابع لو حيث يوجد لو  -0
 والفروق بينيم طفيفة جدًا. 

صعوبة فيم العبارات وما تيدف اليو النو ليس لو ترجمة دقيقة لعباراتو حيث  -2
 06أخرى لالعراض السمبية و  7عبارات لالعراض االيجابية و 7يتضمن 

 عبارة لالعراض العامة . 
دليل دقيق لتطبيقو وتصحيحو وتفسير لمدرجات كما يوجد فى كل عدم وضع  -3

 المقاييس. 
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 مفاهيم الدراسة
  -:تعريف الفصام 

 Schizophrenia-( الفصام  احد أكثر األمراض الذىانية شيوعاAPA, 
% 61% من المجموع العام لمسكان ويمثل حوالي  186( فيو يصيب حوالي 1994

(، وأول من سمى المرض 0998من المرضي نزيمي مستشفيات العقول )عكاشة ،
ومعناىا  Schizoوالمعنى الحرفي لممصطمح مشتق من كممتين  ،بالفصام ىو بمويمر

أو انفصام العقل ، أي  انقسام ومعناىا العقل Phrenia، االنقسام أو االنفصام
(Hemsley, 1994 ومن الصعوبة أن تقوم بعرض تعريفات الفصام ألنيا متعددة ،)

وتختمف من باحث آلخر ، إال إننا نكتفي بتعريف الدليل التشخيصي واإلحصائي 
لمفصام بوصفة خميطا من األعراض والعالمات  Dsm Ivالرابع لالضطرابات العقمية 
تظير لفترة  شير أو لفترة اقصر إذا كانت الحالة تخضع )االيجابية والسمبية( والتي 

، لعالج ناجح ، باإلضافة إلى استمرار ظيور عالمات االضطراب لمدة ستة أشير
وتضم األعراض المميزة  .ويصاحب ىذه العالمات اضطرابات اجتماعية ومينية

ك التفكير لمفصام مجموعة من االضطرابات المعرفية والوجدانية والتي تتضمن اإلدرا
، العاطفة، ، االتصال، ضبط التصرفات، التعامل مع اآلخريناالستداللي، المغة

، اإلحساس بالسعادة، المتعة، كذلك الحال بالنسبة لإلرادة الشعور، الطالقة، الحديث
والنشاط والقدرة عمى التركيز واالنتباه،  ويتطمب تشخيص الفصام وجود مجموعة من 

ذات العالقة باالضطراب االجتماعي والميني، وليس عرضنا العالمات واألعراض 
 (APA, 1994واحد فقط )

 كما يعرض الدليل التشخيص واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقمية 
DSM IV أىم المحكات التشخيصية لمفصام وىى كالتالي. 
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، األعراض المميزة : يجب توافر اثنين أو أكثر عمى األقل من لالضطرابات التالية
 وذلك خالل شير واحد أو اقل في حال نجاح العالج :

 Delusions        ىذاءات
 Hallucinations   ىالوس 

كتكرار نفس الجمل أو الحديث غير  Disorganized speechحديث غير منتظم 
 .المترابط

 السموك الكتاتونى أو السموك الحركي المتخشب
 الكالم واإلرادة(، كالتبمد االنفصالياألعراض السمبية )

إذا كان الشخص يعانى  ،ويكفى وجود عرض واحد من المحك التشخيص األول فقط
، أما إذا كانت ىالوس سمعية بحيث يظن المريض أن ىناك من ىذاءات غريبة وشاذة

من يتحدث إليو ويعمق عمى تصرفاتو وافكارة ،أو إذا كانت اليالوس السمعية عبارة 
 .ور بينة وبين شخص آخرعن سماع المريض لحوار يد

 PANSSمقياس بانز 

   Positive and Negative syndrome scaleىو اختصار 

 اى مقياس متالزمة االعراض االيجابية والسمبية 

 تعريف المقياس: 

ىو مقياس طبى يستخدم لقياس شدة اعراض المرضى الذين يعانون من 
 . من قبل استانمى كاى 0987مرض الفصام ، نشر فى عام 

بين ، ويستخدم عمى نطاق واسع فى دراسة العالج يلويس اوبمر وابراىام فيز 
 المعرفى المضاد لمذىان. 
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ويشير االسم الى ىذين النوعية من اعراض الفصام كما ىو محدد من قبل 
 الجمعية االمريكية لمطب النفسى. 

لطبيعية : والتى تشير الى وجود فائض او تشويو الوظائف ا االعراض االيجابية-أ
 مثل اليموسة واالوىام. 

والتى تمثل انتقاص او فقدان الوظائف العادية حيث يعتبر : االعراض السمبية-ب
، ويجب ترديب دقيقة لمتطبيق 51: 45، والتى تتطمب باتس مقابمة قصيرة نسبيا

 ( 2108القائم بالمقابمة عمى مستوى موحد من الموثوقية )مصمحى ، 
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 أدوات البحث
 وصف المقياس بانز 

 عناصر هم:  7أواًل: األعراض االيجابية والتى تتمثل فى 
 سموك اليموسة.  -3       فوضى المفاىيم . -2                االوىام .-0
    االضطياد او االرتياب.  -6       العظمة .  -5                اليياج. -4
 .العداء -7

 عناصرهم:  7لتى تتمثل فى ثانيًا: االعراض السمبية وا
 قمة العالقات. -3           االنسحاب العاطفى. -2           انعدام التأثير.-0
صعوبة فى التمقائية -6    صعوبة التفكير المجرد.  -5   السمبية او الالمباالة. -4

 التفكير المتكرر او فقر التفكير  -7وتدفق الحوار.    
اليم الجسدى او قمة -0: عنصر وهم 61العامة والتى تتمثل فى  ثالثًا: االعراض

   .التوتر -4.   مشاعر الذنب-3.   القمق -2االىتمام بالمظير الخارجى.  
عدم التعاونية.   -8تخمق االداء الحركى.   -7االكتئاب .  -6. الطرق والمواقف-5
نقص -02الىتمام.   ضعف ا -00االرتياب.   -01محتوى الفكر الغير عادى.  -9

قمة السيطرة عمى الدافع.   -04.   العام االخالل-03القدرة عمى الحكم والبصيرة. 
 التجنب االجتماعى النشط.-06.   بدون سبب او ىدف يماكناال-05

لالعراض  7( بند الموجودة فى المقياس والتى يمثموا 31تصحيح المقياس: لكل )
لألعراض العامة والخاصة بعمم النفس  06العراض السمبية و ل 7 و االيجابية

المرضى والدرجات عمى ىذه المقاييس الثالثة تحسب خالل جمع التصنيفات خالل 
لممقاييس  49-7لممقاييس االيجابية ،  49-7كل بند ومن ثم فالتقاط المحتممة ىى 

المقاييس )االعراض العامة( ويكون المريض ذو العالمات  02-06السمبية ، 
( 49-42 -35النشطة يصل الى الحد االقصى او ما يقترب منو درجات )المرضية 
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عمى المقياس االيجابى والسمبى باالضافة الى ىذه التدابير يتم تقديم مقياس مركب من 
 خالل طرح النتيجة السمبية من النتيجة االيجابية. 

كون والتى ت 42إلى +  42-ويكون الناتج ىو مؤشر ثنائى القطب الذى يتراوح من 
 لالضطراب وعالقتو باالخرين.  الكميةانعكاس اصيل لمعدل االختالف فى درجة 

 ( 002-96-81كذلك واالعراض العامة يصل فييا المريض النشط الى الدرجات )

 كيفية تطبيق المقياس: 

 حينما تكون االعراض غير منطقية عميو.  0يعطى المريض الدرجة  -0
( حيث يدل عمى مرض مشكوك فيو )الحد االدنى 2يعطى المريض الدرجة  -2

 او خفية اى الحد المتطرف من المعدل الطبيعى. 
)منخفض( حين يدل عمى اعراض وجودىا يكون  3يعطى المريض الدرجة  -3

 واضح ولكن غير مصرح بو وال تتداخل اال قميال فى العمل اليومى. 
)متوسط( حيث يصنف العرض الذى يمثل مشكمة  4يعطى المريض الدرجة  -4

 ة وتحدث احيانا فقط وتحديتو خل فى الحياة اليومية الى حد معتدل. خطير 
)متوسط الحدة( ويشير الى المظاىر المميزة التى  5يعطى المريض الدرجة  -5

تؤثر عمى اداء الفرد بشكل واضح ولكن كميا ليست مستيمكة وعادة ما يمكن 
 احتواءىا. 

والذى يكون بشكل )حاد( ويمثل االمراض الخطيرة  6المريض الدرجة يعطى  -6
متكرر وفييا يكون اضطراب عام فى حياة الفرد وعادة ما يجب وضعو تحت 

 االشراف المباشر. 
)الحد االقصى( ويشير الى اعمى مستويات  7يعطى المريض الدرجة  -7

الخطورة حيث تتداخل كل المظاىر فى معظم وظائف الحياة بشكل متطرف 
 ن فى جميع الميام. نموذجيا فالفرد يحتاج الى االشراف والعو 
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فكل بند يكون مقدرًا بناءا عمى التعريف والخصائص الموجودة فى المقياس  -8
وذلك بوضع دائرة  PANSSفأساسات التصنيف تصدر بناءا عمى مقياس 

  -عمى الرقم المناسب من كل االبعاد االتية:
 

 تفسير الدرجات عمى مقياس بانز

 49الحد االقصى االعراض الموجبة 

 49االقصى لالعراض السالبة الحد 

  002الحد االقصى االعراض العامة 

 فى االعراض الموجبة والسالبة 

 normalمتوسط عادى  – 28: 7من 

  clinicalمريض  – 49:  35من 

 فى االعراض العامة 

 normalمتوسط  – 64: 06من 

  clinicalمريض  – 002: 81من 
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 بنود( 7االعراض الموجبة )

 الحد ال يوجد 
 متوسط متوسط منخفض االدنى 

 الحد حاد الحدة 
 االقصى 

 7 6 5 4 3 2 0 االوىام -0
 7 6 5 4 3 2 0 فوضى المفاىيم -2
 7 6 5 4 3 2 0 سموك اليموسة -3
 7 6 5 4 3 2 0 اليياج -4
 7 6 5 4 3 2 0 العظمة )الشك( -5
 7 6 5 4 3 2 0 االضطياد / االرتياب -6
 7 6 5 4 3 2 0 العداء -7

 بنود( 7االعراض السالبة )

 الحد  ال يوجد 
 متوسط متوسط منخفض االدنى

 الحد  حاد الحدة 
 االقصى

 7 6 5 4 3 2 0 إنعدام التأثير  -0
 7 6 5 4 3 2 0 االنسحاب العاطفى -2
 7 6 5 4 3 2 0 قمة العالقات -3
 7 6 5 4 3 2 0 السمبية/ ال مباالة-4
 7 6 5 4 3 2 0 صعوبة التفكير المجرد -5
 7 6 5 4 3 2 0 صعوبة فى التقائية وتدفق الحوار -6
 7 6 5 4 3 2 0 التفكير المتكرر -7
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 بند( 61االعراض العامة )

 7 6 5 4 3 2 0 اليم الجسدى -0
 7 6 5 4 3 2 0 القمق -2
 7 6 5 4 3 2 0 مشاعر الذنب -3
 7 6 5 4 3 2 0 التوتر )السموكيات المعرفية فى الموافق القديم( -4
 7 6 5 4 3 2 0 المواقف -5
 7 6 5 4 3 2 0 االكتئاب -6
 7 6 5 4 3 2 0 تخمف االداء الحركى -7
        عدم التعاونية -8
        محتوى الفكر -9

        االرتياب -01
        ضعف االىتمام بالذات -00
        نقص القدرة عمى الحكم والبصيرة -02
        االخالل -03
        قمة السيطرة عمى الدافع -04
        االنيماك -05
        التجنب االجتماعى -06

 توضيح وتفسير بنود المقياس كدليل لوضع الدرجات

  اواًل: بنود االعراض االيجابية 

: ىى الفيم الخاطئ لمواقع الذى ينتج عنو تصورات ومعتقدات غير االوهام -0
موجودة ، وتكون ىذه االوىام غير مقبولة بالنسبة لالخرين تبعا لمثقافة 
المجتمعية ، لكن يبقى المصاب متمسكا بيذه المعتقدات عمى الرغم من وجود 

 ما ينفى صحتيا. 
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: وىى عدم انتظام عممية التفكير وتتصف بانيا تعطل اليدف فوضى المفاهيم -2
 وتفتقد الظرفية والتماسك واالرتباط وعدم المنطقية وجمود الفكر. 

: وىى االحساس فى حالة اليقظة والوعى بمحسوس غير  سموك الهموسة -3
موجود يتميز بخواص المحسوسات الموجودة كالحياة والمادية والتحقق فى 

حشوية. )يوسف :  –شمية  –لمسية  –بصرية  –معية الخارج ومنيا: س
0987 ) 

: ىو سرعة االستشارة حيث ان ىذا االضطراب يتميز بحدوث عدم  الهياج -4
 االرتياح باالضافة الى حركات ال إرادية غير ىادفة. 

: ىى وصف حالة من وىم االعتقاد ، حيث يبالغ االنسان بوصف العظمة -5
تالك قابميات استثنائية وقدرات جبارة او نفسو بما يخالف الواقع فيدعى ام

 مواىب مميزة او اموال طائمة او عالقات ميمة ليس ليا وجود حقيقى. 
: او ما يعرف بجنون االرتياب والشك ، ىو نمط تفكير ينجم عنو االضطهاد -6

الشعور والغير منطقى بفقد الثقة بالناس والريبة منيم واالعتقاد بوجود تيديد 
بان ىناك اشخاص يراقبونك او يحاولون الحاق االذى بك ما قبل االحساس 

 ( 2115بالرغم من عدم وجود دليل عمى ذلك. )زىران ، 
: وتسمى الشخصية الرؤية أو المرتابة وىو اضطراب يتسم بالشك  اءعدال -7

المستمر والقوى واالرتياب العام تجاه االخرين وسوء الظن بيم وتوقع العداء 
وىام وشكوك ومعتقدات وافكار خاطئة فى خاطره ىو او االيذاء منيم بسبب ا

 ( 2118فقط )الحبيب، 
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 ثانيًا: بنود االعراض السمبية 

: عندما نقول عمى شخص مؤثر فاننا نقصد قدرتو عمى احداث انعدام التأثير -0
تغيير فى الطرف االخر ، فيذا االضطراب يجعل الشخص غير مقنع لمطرف 

 لو. االخر وليس لديو تأثير عمى من حو 
: وىى حالة عاطفية ذاتية يشعر فييا الشخص بأنو غير االنسحاب العاطفى -2

مرغوب فيو ، أو أنو متروك ، وغير آمن ، وان االخرين تخمصوا منو وتركوه 
 خمفيم. 

: أو العزلة حيث يشعر بيا الشخص سواء اكان بمفرده او فى قمة العالقات -3
االنفصال عن  –ليس لديو اصدقاء  –وجود اشخاص آخرون من حولو 

 (0992االخرين باختياره. )يوحنا، 
: او الالمباالة: حيث يتصرف الفرد بال اىتمام فى شئون حياتو او السمبية -4

حتى االحداث العامة فيمن حولو ، وان كان ىذا فى غير صالحة مع عدم 
 توفر االرادة عمى الفعل وعدم القدرة عمى االىتمام بشان النتائج. 

: وىو تفكير يتميز بالقدرة عمى استيعاب المفاىيم المجردصعوبة التفكير  -5
والتعميمات واستخداميا ، وىى المرحمة النيائية فى التفكير المعرفى ، التى 

 تتسم فييا االفكار والتكيف. 
: وىى صعوبة فى ليونة الكالم وفى صعوبة فى التمقائية وتدفق الحوار -6

 مع االخرين. تواصل الحوار مع االشخاص واكمال المحادثات 
: وىو التفكير المفرط فى موضوع معين او عدة موضوعات التفكير المتكرر -7

ليس ليا عالقة ببعضيا وىى من اضطرابات التفكير وىى طريقة تفكير غير 
مفيومو مما ينتج عنيا لغة كالم غير مفيومو وكتابة خواطر ليست مفيومو. 

 ( 0987)كمال، 
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 ثانيًا: بنود االعراض العامة 

: وىو التركيز الشديد عمى االعراض الجسدية مثل االلم والتعب م الجسدىاله -0
الذى يسبب مشاكل وظيفية فى االعضاء ، قد يكون او ال يكون لديك حالة 

 طبية مشخصة مرتبطة بيذه االعراض. 
: ىو حالة نفسية وفسيولوجية تتركب من عناصر ادراكو وجسدية  القمق -2

ط عادة بعدم االرتياح والخوف وعادة وسموكية لخمق شعور غير سار يرتب
 يكون مصحوب بسموكيات تعكس حالة من التوتر وعدم االرتياح. 

: ىو احساس عميق بالخجل والخزى يحدث داخل الفرد ، تجاه مشاعر الذنب -3
افعالو وسموكو وايضا تجاه افكاره ، كما يشعر بالذنب والموم والتأنيب من 

لغضب تجاه نفسو لما ارتكبو من خطا ضميره ، وقد يؤدى ذلك الى شعوره با
 ( 2116واضحا فى اعتباره حكم المجتمع عميو. )غانم ، 

: ىو الشعور باالجياد والضغط وقد ينتج التوتر عين مسببات كثيرة  التوتر -4
كان يشعر االنسان بانو بشع او انو ال يمقى اىتماما او ان امور حياتو ليست 

 عمى ما يرام. 
: وىى السموكيات الغير طبيعية فى المواقف العادية وطرق الطرق والمواقف -5

التصرف بطريقة غير الئقة فى المواقف التى يتعرض الييا كالضحك فى 
 العزاء مثال. 

: ىو اضطراب مزاجى يسبب شعورا دائما بالحزن وفقدان االىتمام االكتئاب -6
وىو يؤثر عمى شعورك وتفكيرك وسموكك ويمكن ان يؤدى الى مجموعة 

نوعة من المشاكل العاطفية والجسدية ومشاكل فى القيام باالنشطة اليومية. مت
 ( 2115)عبد الرازق، 



 المصرية النفسية المصحات لدى الفصام لتشخيص بانز مقياس استخدام معوقات
 

 8282 أكتوبر                                   38                 ن         خمسووال سادسالعدد ال

: ىو اضطراب عقمى سموكى يتضمن تباطئ فى التفكير تخمف االداء الحركى -7
وقمة الحركات البدنية فى الفرد ، ويسبب تباطؤ واضحا فى ردود الفعل البدنية 

 والوجدان. والعاطفية ، والتى تتضمن الكالم 
: وىى مرحمة من تبمد المشاعر او عدم التأقمم مع الغير وغير عدم التعاونية -8

مخالط وىو ما يؤدى الى مشكالت فى االداء فى العمل او المدرسة او فى 
 المواقف االجتماعية. 

: وىو اضطراب يحدث عندما يعانى الشخص من اضطراب محتوى الفكر -9
مشاكل خطيرة فى التفكير والمشاعر والسموك ، واظيار مشاعر ال تتواقف مع 
الموقف كما يمثل االنشغال الدائم باشياء غير واقعية من اضطراب محتوى 

 التفكير وكذلك االفكار المعالى فييا )التحيز لفكرة معينة( 
اى طرق بشكل اكثر من الالزم ، وشك عميق  : او عدم الثقة فى االرتياب -01

بكل العالقات الخاصة بو )كعالقتو بأمة مثال( ويشك انيا عمى عالقة باحد 
 (2108اخر او احد الجيران ينظر اليو بالخصوص. )موسى، 

: ىو حالة سموكية ييمل فييا الفرد فى تمبية ضعف االهتمام بالذات -00
صية او المالبس المناسبة، والتغذية احتياجاتو االساسية ، مثل النظافة الشخ

 ، او االعتناء بشكل مناسب باى ظروف طبية لدييم. 
: ىو اضطراب يؤثر عمى نقص القدرة عمى الحكم والبصيرة )االستبصار( -02

النظر الى الوقع بوصف كال ، وادراك الروابط بين الوسائل واالىداف وبيان 
فيم الواضح والمباشر العالقات الموجودة من حولو ، وعدم تعممو او ال

لموضع من دون استخدام سموك المحاولة والخطأ عمى نحو ظاىر. )عمى، 
2109 ) 

: وتتكون بسبب الدوافع والصراعات والعقد النفسية الموجودة لدى اإلخالل -03
الفرد ولم يتمكن من التخمص منيا، فيتصرف فى المواقف عمى حسب 
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عاتو وعقده النفسية فيتصرف دوافعو ورؤيتو القاصرة )التى أثرت عمييا صرا
 بطريقة غير عادية(. 

: وىو عدم التحكم فى االدارة لذاتو وعدم وضع معايير لالداء قمة السيطرة -04
 الفعمى والعجز عن اتخاذ اجراءات صحيحة بشأن اى موضوع. 

: وىو االنشغال الدائم بدون سبب ، وال يعى شئ من حولو بحيث ماكهاالن -05
و )كأنو غير موجود بين الناس لو عالمو يتم تجاىل الوسط المحيط ب

 الخاص بو(. 
: ىو فعل الرفض االجتماعى ووضع مسافة بينو وبين التجنب االجتماعى -06

الناس ، ويصف االفراد المصابون بيذا االضطراب بانيم وحيدون ويكون 
ذلك بسبب احساسيم بالدونية والعجز والشعور بالذنب بدون اى اسباب. 

 ( 2101)عكاشة، 
 

 وصدق المقياس ثبات

 اواًل: صدق المقياس: 

 االتساق الداخمى لممقياس: 

حسبت قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين عمى العبارة والدرجة 
 الكمية لالبعاد الفرعية. 

قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين عمى العبارة ( 0لممقياس ويوضح جدول )
 والدرجة. 

  ابعاد مقياس بانس. الكمية لكل بعد من 
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( قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين عمى العبارة والدرجة الكمية 0جدول )
 لكل بعد من ابعاد مقياس بانس. 

 قيم معامل م
 االرتباط

 قيم معامل م
 االرتباط 

 قيم معامل م
 االرتباط 

 قيم معامل م
 االرتباط 

 االعراض العامة العامة االعراض االعراض السمبية االعراض االيجابية
0  **930 8 **871 05 **657 23 **949 
2 192 9 **869 06 **710 24 **857 
3 **903 01 **817 07 209 25 **804 
4 **803 00 **805 08 **909 26 **818 
5 **848 02 **887 09 **847 27 **789 
6 *434 03 025 21 **363 28 **905 
7 **777 04 **745 20 **799 29 **937 
    22 **887 31 **843 

يتضح من جدول )  ( ان قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين عمى العبارة 
، 10، الكمية لكل بعد من ابعاد مقياس بانس كانت معامالت دالة عند مستوىوالدرجة 

 ( ولذا تم حذفيما. 03، 07، 2فيما عدا غير دالتين ىما ) 1.15، 1

كما حسبت قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين عمى البعد والدرجة الكمية 
( قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين عمى 2لممقياس ، ويوضح جدول )

 بعد والدرجة الكمية لمقياس بانس.ال
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( قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين عمى البعد والدرجة الكمية 2)جدول
 لمقياس بانس. 

 قيم معامل االرتباط االبعاد
 962**  بعد االعراض االيجابية 
 994**  بعد االعراض السمبية 
 989**  بعد االعراض العامة 

قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين عمى البعد  ( ان2يتضح من جدول )
وىى قيم دالة عند مستوى  1.99 – 1.96والدرجة الكمية لمقياس تتراوح ما بين 

1.110 . 

، ، واالدنىحسبت قيم " ت" بين درجات المفحوصين الواقعين فى االرباعى االعمى
ين الواقعين فى ( داللة الفروق بين متوسطى درجات المفحوص5ويوضح جدول )

 االرباعى االعمى واالدنى عمى قائمة مقياس بانس. 
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( داللة الفروق بين متوسطى درجات المفحوصين الواقعين فى االرباعى 3)جدول
 االعمى واالرباعى االدنى عمى مقياس بانس. 

 العوامل
 االرباعى االدنى

27% 
 االرباعى االعمى

 قيمة )ت( 27%
 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 1.10 08.94 1.16 2.80 1.00 0.57 االعراض االيجابية
 1.10 30.75 1.13 3.10 1.18 0.58 االعراض السمبية
 1.10 08.93 1.22 6.25 1.33 2.43 االعراض العامة

، ابعاد مقياس بانس دالة عن مستوى ( ان قيم " ت " لجميع3يتضح من جدول )
 مما يشير الى صدق المقياس .  1.10

 ثانيًا: ثبات درجات المقياس : 

  -التجزئة النصفية :-

حسب ثبات درجات مقياس بانس عن طريق التجزئة النصفية باستخدام 
براون : قامت الباحثة بحساب قيمة  –المعادالت االتية:  معامل ارتباط سبيرمان 

  1.98معامل االرتباط بين جزئى المقياس المتكافئين وكانت قيمة )ر( تساوى 

معامل جتمان : قامت الباحثة بحساب قيمة معامل االرتباط وكانت قيمة )ر( تساوى -
1.96  

  -:  Cronbach’s Alphaمعامل الفا كرونباخ -

قامت الباحثة بحساب قيمة معامل ارتباط الفا كرونباخ لحساب ثبات درجات -
  1.97المقياس وكانت قيمة )ر( تساوى 
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ت درجات مقياس بانس باستخدام طريقة التجزئة ( قيم معامالت ثبا4ويوضح جدول )
 براون ، جتمان ، الفا كرونباخ.  –النصفية بمعامالت ارتباط سبيرمان 

( معامالت ثبات مقياس بانس باستخدام طريقة التجزئة النصفية بمعامالت 4جدول )
 براون ، جتمان ، الفا كرونباخ.  –ارتباط سبيرمان 

 المقياس
 التجزئة النصفية

معامل ارتباط  كرونباخ الفا
 براون –سبيرمان 

معامل ارتباط 
 جتمان

 1.97 1.96 1.98 بانس 
براون ومعامل ارتباط  –ان قيم معامل ارتباط سبيرمان  -(:4يتضح من جدول )

 جتمان ومعامل ارتباط الفا كرونباخ تعد قيم ثبات مرتفعة مما يطمئن الباحثة الى
 استخدام ذلك المقياس فى الدراسة الحالية. 
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 الدراسات السابقة لمبحث

وقد قامت دراسة بعنوان الخصائص النفسية لمقياس المتالزمة االيجابية  -0
( فى الفصام ، حيث قامت الدراسة بتحميل الخصائص PANSSوالسمبية )

ضى فى عينة من مر  (PANSS)النفسية لمقياس المتالزمة االيجابية والسمبية 
الفصام ، وقد تزامنت النتائج التى توصمت الييا الدراسة مع نتائج مجموعة 

( بشكل طبيعى. PANSSتم توزيع درجات ) -فى النقاط التالية أ (Kai)كاى 
ان  -( موثوقية جيدة بين المتالزمات ، جـPANSSاظيرت المتالزمة ) -ب

االعراض ( ىى بنية مستقمة يمكن من خالليا تشخيص PANSSالمتالزمة )
الموجبة والسالبة لمفسام بوضوح وموثوقية جيدة ، وتشير النتائج ايضا الى ان 
التمييز بين االعراض االيجابية والسمبية ىو تبسيط مفرط ، وان اعراض 
الفصام يمكن تصويرىا بشكل افضل عمى انيا تتكون من متالزمات منفصمة 

 )ثالثية االبعاد( ايجابية ، سمبية غير منتظمة . 
(Rabinowitz, et al., 2003)  

وقد قامت الدراسة بعنون صحة التشخيص بمقاييس التقييم االكتئاب من  -2
المرضى الذين يعانون من مرض فصام الشخصية وكان اليدف من ىذه 
الدراسة ىو فحص الصالحية التشخيصية لثالث مقاييس لتقييم شائعة 

نت الدراسة تتألف من االكتئاب فى المرضى الذين يعانون من الفصام ، وكا
 DSMIVمريضا داخمى فى المستشفى السيكاترى يستوفون معايير  84

لمرضى الفصام وقد تم تعريف االكتئاب فى مواضيع الدراسة من خالل 
لحمقة االكتئاب الرئيسية . تم استخدام مقياس متالزمة  DSMIVمعايير 

لمتمييز بين االكتئاب  (SARS)ومقياس  (PANSS)االيجابية والسمبية 
والظواىر االكتئابية المرتبطة باالعراض السمبية ومياس بيك لالكتئاب ومقياس 

(PANSS)  مريض تم تشخيصيم عمى انو مصاب  32وكانت النتائج ان
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مريض تم  41و  (SARS)باضطراب اكتئابى مشترك باستخدام مقياس 
مريض تم  02وتشخيصيم عمى انو اكتئاب اساسى باستخدام مقياس بيك 

 . (PANSS)تشخيصيم عمى انو فصام باستخدام مقياس 

(Sung, & et al., 2006) 

وفى دارسة قامت بتجمييع البيانات الطولية لممرضى الفصاميين معا لفحص  -3
، وقد صنفت الدراسة المرضى الى تأثير المتغيرات المشتركة عمى مقياس بانز
، وقد اظيرت ىذه (PANSS)س اربع مجموعات مختمفة بناء عمى نتائج مقيا

  -النتائج ان المرضى تم تصنيفيم حسب نتائج المقياس كالتالى :
% من المرضى 21% من المرضى يعانون من اعراض سمبية بارزة و 09

% لدييم اعتراض سمبية وايجابية بارزة ، وقد 20لدييم اعراض ايجابية بارزة و
ض سمبية لدييم نتائج عامة عززت الدراسة ان اولئك الذين يعانون من اعرا

اكثر فقرا وان اولئك الذين يعانون من اعراض ايجابية وسمبية عمى حد سواء 
لدييم نتائج اسوأ مما يدل عمى ان االعراض السمبية تؤثر بشكل مباشر عمى 

 شدة ومزمنة الفصام. 

(Kai, et al., 2015) 

اليالوس وفى دراسة بعنوان اختبار اساليب تنمية ميارة التحكم فى  -4
والضالالت لدى مرضى الفصام المؤشر لفاعمية العالج وباستخدام المقاييس 

 –قائمة بيك لالكتئاب  –االتية )مقياس بانز لالعراض الموجبة والسالبة 
استبيان المعتقدات حول  –مقياس تحمل الضغوط  –قائمة تايمور لمقمق 

 االصوات(. 
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ت داللة احصائية عمى افراد وبعد تجانس العينة توصمت الى وجود فروق ذا
العينة فى القياس البعدى مما يزيد فى تحسن افراد ىذه العينة كنتيجة لخبرة 
التعرض لمبرنامج المستخدم ، حيث ظير ىذا التحسن فى متغير االعراض 

 ( 2108االيجابية لدى العينة. )موسى، 

لعالج اختبار مدى فاعمية برنامج قائم عمى استخدام اوفى دراسة بعنوان  -5
السموكى المعرفى فى التخفيف من حدة بعض االعراض الذىانية لدى عينة 
من مرضى الشمل الرعاش وباستخدام المقاييس االتية )االعراض الذىانية 

مقياس  –مقياس بانز لالعراض الموجبة والسالبة  –لمرضى الشمل الرعاش 
مقياس القمق لغريب عبد الفتاح غريب  –اضطرابات النوم لبشرى اسماعيل 

وبعد تجانس العينة توصمت الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين 
متوسطات رتب افراد المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب المجموعة 
الضابطة فى القياس البعدى عمى )مقياس االعراض الذىانية لدى عينة من 

 ( 2109جريبية )عمى ، مرضى الشمل الرعاش( لصالح المجموعة الت
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 (PANSS) استخدمت مقياس وجدناىا ومن الدراسات االجنبية السابقة 
لمتشخيص والتفريق بين اعراض الفصام وانواعو والتى اثبتت نجاح المقياس فى كونو 

قياس انو اداة لمتشخيص وانو وسيمة موثوقة لتقييم المرضى الفصاميين وقد اثبت الم
اداة قياس موضوعية لالستجابة السريرية وىو مفيد بشكل جيد فى التشخيص والتقييم 
حيث ان بعض العمماء يطمق عميو اسم المقياس الذىبى فى تشخيص ىؤالء المرضى 

 يوجد دراستان مصريتان فقط استخدام مقياس ، وانو فى حدود عمم الباحثة 
(PANSS)  فى تشخيص مرضى الفصام لعمل عالج معرفى سموكى لدييم وقد قامت

قد حقق العالج المعرفى الدراستان بعمل صدق وثبات عمى العينة المراد دراستيا ول
السموكى نجاحًا كبيرا فى عالج مرضى الفصام كما فى الدراسات سالفة الذكر ، ولم 

 ص لمريض صحيحًا. يحقق العالج المعرفى المرجو منو اال اذا كان تشخي

فكل الدراسات سالفة الذكر استخدمت مقياس بانز كاداة لمتشخيص لممرضى ، مما 
 ثبت فاعمية ىذا المقياس بعد نجاح الدراسات التى استخدمت. 
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 نتائج البحث

من داخل فصام مريض  51بتطبيق مقياس بانز عمى عدد قامت الباحثة 
االخصائيات عمى المقياس وقاموا  من 2مستشفيات الصحة النفسية وقامت بتدريب 

بتطبيق المقياس مرة اخرى عمى نفس المرضى وقد حصمت الباحثة عمى النتائج االتية 
 بعد استخدام االساليب االحصائية . 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس بانس فى التطبيقين القبمى والبعدى لمعينة  
 51ن= 

 بالمقياس بانس العينة
 القبمىالتطبيق 

 التطبيق
 االنحراف البعدى

 المتوسط المعيارى
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 الحسابى

 5.35 06.21 3.45 04.81 االعراض الموجبة 51العينة الكمية ن= 
 4.27 25.23 4.72 25.61 االعراض السالبة  
 3.43 07.21 3.28 05.11 االعراض العامة  

يتضح من الجدول السابق انو ال يوجد فروق واضحة بين التطبيق القبمى والبعدى 
لممقياس مما يدل عمى ان المقياس صادق فى درجاتو وقد حقق اليدف المرجو منو 
الفروق البسيطة الموجودة بين التطبيقيين الى ظروف التطبيق ، وظروف المريض وقد 

خر لبنود االختبار الى تقدير غير دقيق يؤدى طريقة الفيم المختمفة من اخصائى ال
لدرجات االختبار وقد قضت الباحثة عمى ىذه المشكمة حيث قامت بتوضيح وتفسير 

وقد قام المقياس بتشخيص المرضى تشخيصا  بنود المقياس كدليل لوضع الدرجات
  -دقيقا وتصنيفيم كاالتى :
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مريض لدييم  09بارزة )فى مرحمة اليياج( و  مريض لدييم اعراض ايجابية 21
مريض لدييم اعراض سمبية  00اعراض سمبية فقط )مرحمة اليدوء النوعى( و 

وايجابية باإلضافة لألعراض العامة مما يدل عمى ان المقياس اداة فعالة ودقيقة فى 
  تشخيص مرض الفصام. 
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