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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف الفروق بني اجلن�سني ،وحتديد معدالت انت�شار
الأعرا�ض االكتئابية ،لدى عينتني من الأطفال واملراهقني من م�رص (ن =  )943والكويت
(ن =  ،)1100وقد ا�ستخدم املقيا�س متعدد الأبعاد الكتئاب الأطفال واملراهقني ،من و�ضع
عبد اخلالق عام .2002وك�شفت النتائج �أن متو�سط البنات �أعلى – جوهريا -من البنني
يف الدرجة الكلية لالكتئاب يف الدولتني ،وخم�سة �أبعاد فرعية لدى امل�رصيني ،و�سبعة
�أبعاد عند الكويتيني .واتفقت املجموعات الأربع علي �أن �أعلى الأعرا�ض االكتئابية
متو�سطا هي  :م�شكالت النوم ،وح�صل امل�رصيون من اجلن�سني على متو�سطات �أعلى
من نظرائهم الكويتيني يف الدرجة الكلية و�أربعة مقايي�س فرعية ،وح�صلت امل�رصيات
على متو�سطات �أعلى من الكويتيات يف ثالثة مقايي�س فرعية .وا�ستخرجت معدالت
االنت�شار بح�ساب الن�سبة املئوية ملن تزيد درجاتهم على املئني  ،95وتراوحت بني ،3.9
و 5.9يف املجموعات الأربع ،وت�شري هذه النتائج �إىل و�ضوح الفروق بني اجلن�سني يف
الأعرا�ض االكتئابية ،ف�ضال عن الفروق الدالة بني الثقافات العربية الفرعية.
الكلمات املفتاحية :الأعرا�ض االكتئابية ،الفروق بني اجلن�سني ،معدالت االنت�شار ،م�رص،
الكويت.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/10/4 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/5/10 :م
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Gender Differences and Prevalence Rates of Depressive Symptoms
among Children and Adolescents from Egypt and Kuwait
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College of Social Sciences
Kuwait University
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Abstract
The aims of the present study were to explore the sex-related differences
and prevalence rates of depressive symptoms among two samples of children
and adolescents from Egypt (N=943) and Kuwait (N=1100). The Multidimensional Child and Adolescent Depression Scale (MCADS) developed by
Abdel-Khalek (2002) was administered. Sex-related differences were statistically significant on the MCADS total score on both countries and five subscales among Egyptian and seven in Kuwaiti samples favoring females. The
highest mean scores in all groups were on the fatigue and sleep problems subscales. Egyptians obtained higher mean scores than Kuwaitis on the MCADS
total score as well as four subscales. Egyptian females obtained higher mean
scores than their Kuwaiti counterparts on three subscales. Prevalence rates of
the total score on the MCADS ranged between 3.9 and 5.9. Thus, sex-related
and sub-culture differences were explicit in depressive symptoms as far as the
present investigation is concerned.
Key words: depressive symptoms, gender differences, prevalence rates, Egypt, Kuwait.
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املقدمـة

ينت�رش االكتئاب  Depressionيف املجتمعات املعا�رصة مبعدل يرتاوح بني  ،%3و ،%10ويورد

«كينيدى» وزمال�ؤه �أن البحوث الوبائية احلديثة بينت الت�شابه يف معدالت انت�شار االكتئاب
بني خمتلف الدول ،ومنها  :الواليات املتحدة ( ،)10.3وبريطانيا ( ،)9.9وفرن�سا ( ،)9.1وهولنده

( ،)6.9و�أ�سبانيا ( ،)6.2وكندا ( ،)6وبلجيكا ( ،)5و�أملانيا (Kennedy, Lam, Nutt &( )3.8

 .)Thase, 2007وهذه املعدالت املرتفعة مر�شحة لالرتفاع ،نظرا لعدة عوامل� ،أهمها تعقد

احلياة املعا�رصة ،وزيادة الأزمات ال�سيما الأزمة االقت�صادية العاملية الراهنة ،والبطالة ،و�ضعف
التكافل الأ�رسي ،وتناق�ص الدعم االجتماعي ،وزيادة عمر الإن�سان.

والبحوث التي �أجراها علماء النف�س والأطباء النف�سيون على االكتئاب كثرية جدا ،وذلك

نظرا لعدة عوامل ،منها خطورة هذا اال�ضطراب ،وتعدد جوانبه وت�صنيفاته الفرعية ،و�شدة
الكرب �أو ال�ضيق الناجت عن معاناة املر�ضى منه ،وتدهور الوظائف النف�سية واالجتماعية

للمري�ض ،وارتفاع معدالت الوفاة لدى مر�ضاه نتيجة �أمرا�ض طبية �أخرى ،وانخفا�ض الإنتاجية،
و�ضياع �أيام العمل ( .)Kennedy et al., 2007بالإ�ضافة �إىل العالقة الوثيقة بني االكتئاب

والعدوان (انظر :عبد اخلالق؛ وكرمي2010 ،؛  )Roland, 2002; Takeda, 2000ف�ضال عن

االرتباط الدال بني االكتئاب واالنتحار (& Abdel-Khalek & Lester, 2002, Lester

.)Abdel-Khalek, 1998

ومن املالحظ �أن بحوث االكتئاب على الرا�شدين تفوق كثريا نظريتها لدى الأطفال واملراهقني،

ومن �أهم �أ�سباب ذلك �أن الباحثني مل يعرتفوا ب�إ�صابة الأطفال واملراهقني باالكتئاب �إال م�ؤخرا،
فقد ا�ستبعد الإكلينيكيون �أن ي�صاب الأطفال قبل املراهقة باالكتئاب ،ولكن الأبحاث التي

�أجريت – بوجه عام  -منذ العقد ال�سابع من القرن املا�ضي ،بينت �أن الأطفال قبل املراهقة

يطورون فعال الأعرا�ض التي ت�شكل زملة االكتئاب� ،إال �أن انت�شار االكتئاب الأ�سا�سي يف
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الطفولة �أقل من نظريه لدى الرا�شدين ،فقد حددت معظم الدرا�سات معدل انت�شار �أقل من

يقرب من �ضعف معدله يف الطفولة (.)Rosenhan & Seligman, 1995

وت�شري الإح�صاءات الأحدث �إىل �أن معدالت انت�شار االكتئاب الأ�سا�سي لدى �أطفال املدار�س

ترتاوح بني �أقل من � %1إىل  ،%2وبني � %1إىل  %7عند املراهقني ،وتعد معدالت انت�شار االكتئاب
خالل � 12 – 6شهرا �أعلى من ذلك ؛ �إذ ترتاوح بني �أقل من � %1إىل  %3لدى التالميذ قبل املراهقة،

ومن � %2إىل  %13عند املراهقني (Avenevoli, Knight, Kessler & Merikangas,
.)2008

لقد �أ�صبح الأطفال واملراهقون ميرون بخربة االكتئاب يف الوقت الراهن مبعدل غري م�سبوق،

فقد ارتفعت معدالت االكتئاب يف البالد الغربية �إىل م�ستويات وبائية ،ويف الوقت نف�سه
انخف�ض متو�سط ال�سن الذي يبد�أ فيه االكتئاب ب�شكل مت�سارع ،وتبني الدرا�سات �أن  %9من

ال�شباب يف �سن � 14سنة ،قد مروا لفرتة واحدة على الأقل بخربة االكتئاب ال�شديد ،وقدرت

معدالت انت�شار ا�ضطراب االكتئاب الأ�سا�سي خالل احلياة لدى املراهقني يف الأعمار من – 15

� 18سنة ب�أنه قرابة  ،%14بالإ�ضافة �إىل ن�سبة �أخرى قوامها  ،%11قررت معاناتها من اكتئاب

ب�سيط ،واالكتئاب ذو البداية املبكرة ا�ضطراب مزمن ؛ �إذ ي�صاب  %84من ال�شبان الذين مروا
بخربة االكتئاب يف �شبابهم باالكتئاب يف مرحلة الر�شد (.)Abela & Hankin, 2008

وظهرت ت�شابهات واختالفات يف �أعرا�ض االكتئاب الأ�سا�سي  Major depressionبني

الأطفال والرا�شدين ،في�شبه الأطفال واملراهقون من �سن ال�سابعة �إىل ال�سابعة ع�رشة

الرا�شدين يف كل من املزاج املكتئب ،وفقد القدرة على اال�ستمتاع وال�رسور ،والتعب ،وم�شكالت
تركيز االنتباه ،والتفكري يف االنتحار� .أما الأعرا�ض التي تختلف عند الأطفال عن الرا�شدين
فهي  :املعدالت املرتفعة من حماوالت االنتحار ،والإح�سا�س بالذنب لدى الأطفال واملراهقني ،يف

حني �أن الأعرا�ض ال�شائعة لدى الرا�شدين كما يلي  :الأرق يف نهاية فرتة النوم ؛ �أي اال�ستيقاظ

املبكر يف ال�صباح قبل �أخذ الفرد كفايته منه ،وفقد ال�شهية ،وفقد الوزن ،واالكتئاب يف
ال�صباح الباكر (.)Davison & Neale, 1996

وت�أكدت فائدة ا�ستخدام املحكات الت�شخي�صية الكتئاب الرا�شدين مع الأطفال واملراهقني،

وذلك على العك�س من البحوث املبكرة يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي ؛ تلك البحوث التي
ذكرت �أن اكتئاب الأطفال واملراهقني ال ميكن ت�شخي�صه با�ستخدام حمكات الرا�شدين ذاتها،

كما بينت بع�ض البحوث �أن الفروق التطورية يف الأعرا�ض موجودة ،ف�إن الأعرا�ض الفردية (�أو
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و�صحبها (� )Mitchell, McCauley, Burke & Moss, 1988أكدت �أن الأطفال يت�شابهون

مع املراهقني يف التعبري عن �أعرا�ض االكتئاب ،و�أن الأعرا�ض االكتئابية يف كل من املجموعتني
ت�شبه نظريتها لدى الرا�شدين ،مع ا�ستثناءات قليلة.

و�أثبتت بحوث كثرية العواقب املتعددة الكتئاب الطفولة واملراهقة ،فظهر مثال ارتباطه

الوثيق مبحاوالت االنتحار وتنفيذه فعال ،حيث يزيد االكتئاب من خطر االنتحار؛ وبخا�صة لدى
من ترتاوح �أعمارهم بني  ،15و 19عاما ً ( ،)Davison & Neale, 1996, p. 448وت�ؤكد

البحوث الأجنبية والعربية العالقة الوثيقة بني اكتئاب الطفولة واملراهقة من جهة و�ضعف
التح�صيل الدرا�سي من جهة �أخرى (انظر مثال :العنزي ،)Waheid, 2002; 1997 ،كما ات�ضح

�أن ا�ضطراب االكتئاب عند الأطفال مييل �إىل �أن ي�ستمر مدة طويلة ن�سبياً ،وعلى الرغم من

�أن الأعرا�ض تتح�سن عادة عرب الزمن ،ف�إن فر�ص عودة اال�ضطراب مرتفعة (& Sarason

.)Sarason, 1996

وتتاح بع�ض الأدلة التي ت�شري �إىل �أن البنات الالتي ي�صلن �إىل البلوغ يف �سن مبكر جدا

عن �أقرانهن ،مهي�آت بيولوجيا و�سيكولوجيا لتطوير االكتئاب ،كما �أن الأطفال قبل املراهقة،

الذين ميرون بنوبة اكتئاب �أ�سا�سي ،يزداد اخلطر لديهم بدرجة كبرية ،لتطوير ا�ضطراب االكتئاب
الثنائي  ،Bipolarعند و�صولهم �إىل املراهقة والر�شد .وترتبط البداية املبكرة ال�ضطراب
االكتئاب الأ�سا�سي عادة ،مع معدالت مرتفعة من املر�ضية امل�شرتكة  Comorbidityمع

ا�ضطرابات القلق ،مبا يف ذلك ا�ضطراب الو�سوا�س القهري (.)Kennedy et al., 2007

ويف درا�سة ثقافية مقارنة ا�ستخدمت �صيغتان عربية و�إجنليزية من القائمة العربية

الكتئاب الأطفال ،وقورن بني عينات كويتية وم�رصية و�أمريكية ،ح�صلت الكويتيات على �أقل

متو�سط يف االكتئاب باملقارنة �إىل امل�رصيات والأمريكيات ،ومل تظهر فروق يف االكتئاب بني
اجلن�سني من الأمريكيني ( .)Abdel-Khalek & Soliman, 1999, 2002وا�ستخدمت

"فخرو ،والنيال ،وتركي" ( )1998القائمة العربية الكتئاب الأطفال مع عينة قطرية ،وك�شفت

النتائج عن فروق جوهرية بني بع�ض الأعمار يف االكتئاب.

و�أ�سفرت درا�سة توفيق ( )1999على عينة من تالميذ البحرين عن فروق دالة بني اجلن�سني

يف االكتئاب ،حيث ح�صل الذكور على متو�سط �أعلى من الإناث ،وذلك على العك�س من

درا�سة �سورية �أظهرت �أن البنات ح�صلن على متو�سط �أعلى جوهريا من البنني (عبد اخلالق،
ور�ضوان ،)1999 ،يف حني مل تظهر فروق دالة بني البنني والبنات ال�سعوديني يف االكتئاب
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(�إ�سماعيل 1999 ،؛ الدماطي ،وعبد اخلالق ،)2000 ،وح�صل الأوالد الكويتيون على متو�سط

.)2003a

و�أجرى فايد ( )2000درا�سة عن االعتمادية ونقد الذات وعالقتهما ب�إدراك القبول  /الرف�ض

الوالدي واالكتئاب ،وتو�صل الباحث �إىل فروق دالة بني جمموعتي االعتمادية ونقد الذات ،يف
عدة جوانب منها العدوان الوالدي واالكتئاب .ويف درا�سة �أخرى على عينة من الأردن ،ح�صل

البنون على متو�سط منخف�ض يف االكتئاب باملقارنة �إىل عينات من ثماين دول من البنني

والبنات ،يف حني ح�صلت البنات الأردنيات على متو�سط يف االكتئاب �أعلى من نظرائهن
البنني (.)Abdel-Khalek, 2003b

وتو�صلت درا�سة الدوخي وعبد اخلالق ( )2004على عينات كويتية �إىل �أن متو�سط االكتئاب

لدى كل من جمهويل الوالدين والأحداث اجلانحني كان �أعلى جوهريا من نظريه لدى الأطفال

واملراهقني املقيمني مع �أ�رسهم ،كما كان متو�سط االكتئاب لدى الأحداث اجلانحني �أعلى من
متو�سطه لدى جمهويل الوالدين ،وكانت الإناث �أكرث اكتئابا من الذكور يف العينة الكلية،

وارتبط العدوان باالكتئاب ارتباطا داال.

ودر�س عبد اخلالق وعبد الغني ( )2005معدالت االكتئاب لدى عينة من الأطفال امل�رصيني

من اجلن�سني ،وو�صل معدل االنت�شار �إىل  ،%4.6وح�صلت البنات على متو�سط �أعلى جوهريا من

البنني املقابلني لهم يف العمر ( 11عاما) .وا�ستخدم عبد اخلالق ()Abdel-Khalek, 2006

عينة كبرية (ن =  )5437من تالميذ املدار�س الكويتيني ممن تراوحت �أعمارهم بني  ،10و� 18سنة،
وك�شفت هذه الدرا�سة عن ميل عام �إىل زيادة متو�سطات االكتئاب بزيادة ال�سن لدى اجلن�سني،
وعن فروق دالة بني بع�ض الأعمار ،وح�صلت البنات على متو�سطات �أعلى جوهريا من البنني

يف �ست جمموعات عمرية من � 13إىل  18عاما.

وقد ا�ستخدمت عينة �سعودية كبرية احلجم ( ن =  )7211من الأطفال واملراهقني ،وح�صلت

البنات على متو�سطات �أعلى جوهريا من البنني يف كل املقايي�س الفرعية الثمانية والدرجة
الكلية للمقيا�س متعدد الأبعاد الكتئاب الأطفال واملراهقني ،وات�ضح �أن متو�سط الأعرا�ض

االكتئابية يبد�أ منخف�ضا يف �سن � 11سنة ،ثم يتزايد با�ضطراد – مع ا�ستثناءات قليلة –

حتى عمر � 18سنة (عبد اخلالق والدماطي.)2008 ،

و�أجري عبد اخلالق ،والعطية ،والنيال ( )2008درا�سة على عينة من تالميذ املدار�س الإعدادية

والثانوية يف دولة قطر ،و�أ�سفرت النتائج عن ح�صول الإناث على متو�سط درجات �أعلى جوهريا
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�أعلى من البنات يف االكتئاب يف املجموعات العمرية من � 10إىل � 13سنة (Abdel-Khalek,

111

الفروق بني اجلن�سني يف الأعرا�ض االكتئابية

112

�أ.د� .أحمد عبد اخلالق ،د .ال�سيد فهمي حممد

من الذكور يف الدرجة الكلية لالكتئاب ،بالإ�ضافة �إىل املقايي�س الفرعية الأربعة التالية من
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مقيا�س االكتئاب  :الت�شا�ؤم ،وافتقاد اال�ستمتاع ،والتعب ،وال�شكاوي اجل�سمية ،وا�ستخرجت

معامالت ارتباط دالة �إح�صائيا و�سالبة بني الأبعاد الثمانية ملقيا�س االكتئاب ومقيا�س

تقدير الذات ،وا�ستخرج عامل واحد ثنائي القطب �سمي  « :مكونات االكتئاب مقابل تقدير
الذات».

يت�ضح من ذلك �أن البحوث يف جمال اكتئاب الأطفال واملراهقني كثرية ،ولكن البحوث

الثقافية املقارنة بني جمتمعني غري كثرية ،وهذا ما تهدف �إىل بحثه هذه الدرا�سة ،هذا ف�ضال
عن ت�ضارب النتائج اخلا�صة بالفروق بني اجلن�سني يف الأعرا�ض االكتئابية ،وا�ستخدام طرق
خمتلفة ال�ستخراج معدالت انت�شارها.

�أهداف الدرا�سة

�أجريت هذه الدرا�سة الثقافية املقارنة على عينتني من الأطفال واملراهقني من اجلن�سني

من م�رص والكويت ،بهدف املقارنة يف الأعرا�ض االكتئابية بني العينتني وبني اجلن�سني ،وحتديد
معدالت انت�شار هذه الأعرا�ض لدى العينات امل�ستخدمة.

�أهمية الدرا�سة

ا�ستخدمت غالبية الدرا�سات العربية لقيا�س االكتئاب مقايي�س �أحادية البعد

 ،Unidimensionalوعلى الرغم من �أهمية هذه الدرا�سات واملقايي�س �أحادية البعد التي
ا�ستخدمت ،ف�إن هذه املقايي�س ي�ستخرج منها درجة كلية واحدة ،واالكتئاب ا�ضطراب مركب

ومتعدد اجلوانب ،فقد تكون درجة فرد ما يف بعد “�ضعف الرتكيز” مرتفعة ،ويف بعد “التعب”

منخف�ضة ،...وهكذا ،ومن ثم ف�إن احلاجة ما�سة �إىل ا�ستخدام مقايي�س متعددة الأبعاد ،حتى

تتيح �صفحة نف�سية  Profileذات �أبعاد متعددة للظاهرة التي تدر�س ،وهذا ما حتقق يف هذه

الدرا�سة التي ا�ستخدمت “املقيا�س متعدد الأبعاد الكتئاب الأطفال واملراهقني” ،حيث يحقق
املقيا�س متعدد الأبعاد تقدما ومزايا عدة على املقايي�س �أحادية البعد ،فقد يح�صل فردان على

درجة كلية واحدة يف املقيا�س �أحادي البعد ،ولكن �أحدهما ترتفع درجته – على �سبيل املثال
-يف بعد “ال�شكاوي اجل�سمية” ،يف حني �أن الآخر له درجة مرتفعة يف بعد “الت�شا�ؤم” ،وهذا

بال�ضبط ما تتيحه املقايي�س متعددة الأبعاد ،لقيا�س الظواهر النف�سية املركبة كاالكتئاب.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
فرو�ض الدرا�سة
الآتية :

( )1متو�سط الإناث يف الأعرا�ض االكتئابية �أعلى من متو�سط الذكور.

( )2متو�سط امل�رصيني يف الأعرا�ض االكتئابية �أعلى من متو�سط الكويتيني.
( )3تزيد معدالت انت�شار الأعرا�ض االكتئابية لدى امل�رصيني عن الكويتيني.

املنهـج والإجراءات:
منهج الدرا�سة

اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي املقارن.

العينات

اختريت العينة امل�رصية من طالب املدار�س الإعدادية والثانوية مبدينة الإ�سكندرية من

منطقتي و�سط و�رشق ،و�أما العينة الكويتية فقد اختريت من طالب املدار�س املتو�سطة
والثانوية يف حمافظات العا�صمة والفروانية وحوىل ،وكلها عينات ق�صدية من املتطوعني.
ومل يتم جمع بيانات دميوجرافية عن الطالب و�أ�رسهم ،ولكن العينة امل�رصية يعد غالبية
�أفرادها من بني الطبقة الو�سطى ،يف حني �أن العينة الكويتية تنتمي �إىل الطبقتني الو�سطى

والعليا ،مع مالحظة �أن الطبقة الو�سطى يف املجتمعني غري مت�ساوية ،نظرا الرتفاع معدل

الدخل يف الكويت ،حيث هي من بني �أعلى بالد العامل يف معدل الدخل القومي.

وغنى عن البيان �أن القوا�سم امل�شرتكة بني عينتي الدولتني كثرية ،ومع ذلك فالفروق بينهما

وا�ضحة يف بع�ض اجلوانب من �أهمها :معدل الدخل القومي ،وامل�ستوى االقت�صادي ،والظروف
االجتماعية ،ومن ثم ف�إن هاتني العينتني متثالن ثقافتني فرعيتني داخل �إطار الثقافة العربية

الكربى.

وقد جمعت بيانات من عدد كبري من املبحوثني ،و�أجريت م�ضاهاة  Matchingبني العينات

على �أ�سا�س العمر ،حيث اخترب قرابة ثالثة �آالف من البنني والبنات ،حذف عدد كبري منهم حتى

تتقارب �أعمار العينات وترتاوح بني  ،11و� 18سنة ،ويبني اجلدول رقم ( )1الإح�صاءات الو�صفية

لأعمار العينات.
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بالرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقة ،والإطار النظري ،و�أهداف الدرا�سة ،و�ضعت الفرو�ض الثالثة
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اجلدول رقم ()1
املتو�سطات (م) واالنحرافات املعيارية (ع) وقيم «ت» لأعمار عينات الدرا�سة
بنات
بنون
الداللة
ت
الدولة
ع
م
ن
ع
م
ن
0.05
1.98
1.61
14.3
458
1.71
14.5
485
م�صر
 0.81غري دالة
1.54
13.6
572
1.77
13.5
528
الكويت
املقيا�س متعدد الأبعاد الكتئاب الأطفال واملراهقني

هذا املقيا�س من ت�أليف عبد اخلالق ( ،)Abdel-Khalek, 2003 cويعتمد على مقيا�س

�سابق هو القائمة العربية الكتئاب الأطفال ،ويعد املقيا�س متعدد الأبعاد الكتئاب الأطفال

واملراهقني تقدما كبريا على �سابقه ،وتف�صيل ذلك �أن القائمة العربية الكتئاب الأطفال
و�ضعت يف �صيغتها العربية (عبد اخلالق ،)1991 ،ويف عام  1993ن�رشت الن�سخة الإجنليزية

لها ( ،)Abdel-Khalek, 1993وقد ُ
طبقت على ما يربو على  27000طفل ومراهق من �سبع
دول عربية بالإ�ضافة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية (عبد اخلالق ،)1999 ،وعند �إجراء التحليل
العاملي لهذه القائمة  -يف عدة دول -ظهرت عوامل مت�شابهة و�أخرى خمتلفة ،وكذلك

احلال يف كل مقايي�س االكتئاب تقريبا ،حيث ال ي�سفر التحليل العاملي اال�ستك�شايف ملقايي�س
نف�سها عن املقيا�س الواحد
اكتئاب الأطفال واملراهقني عن عوامل واحدة ،فال تنتج العوامل
ُ

عندما يتم تطبيقه على عينات خمتلفة ،ال�سيما �إذا كانت تنتمي �إىل ثقافات خمتلفة.

وقد اتبع عبد اخلالق (2009؛  )Abdel –Khalek, 2002, 2003cا�سرتاتيجية خمتلفة

يف و�ضع املقيا�س متعدد الأبعاد الكتئاب الأطفال واملراهقني امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة،
حيث اعتمد – يف املقام الأول – على نتائج التحليالت العاملية للقائمة العربية الكتئاب
الأطفال يف ثماين دول ا�ستخدمت عينات كبرية احلجم ،بالإ�ضافة �إىل التحليالت العاملية

ملقايي�س �سابقة يف نف�س املجال يف املقام الثاين ،واعتمادا على ذلك مت ّ حتديد الأبعاد �أو العوامل
الأ�سا�سية الثمانية الآتية الكتئاب الأطفال واملراهقني  :الت�شا�ؤم ،وعدم الرتكيز ،وم�شكالت

النوم ،وافتقاد اال�ستمتاع ،والتعب ،والوحدة ،ونق�ص تقدير الذات ،وال�شكاوى اجل�سمية ،ومثلت

هذه الأبعاد الثمانية املقايي�س الفرعية لهذا املقيا�س متعدد الأبعاد.

ويقا�س كل عامل �أو مقيا�س فرعى – يف ال�صيغة النهائية – بو�ساطة خم�سة بنود ،فيكون

جمموع بنود املقيا�س  40بندا ،يجاب عن كل منها على �أ�سا�س بدائل ثالثة :ال� ،أحيانا ،كثريا،
حح على �أ�سا�س  2،3 ،1على التوايل ،وت�شري الدرجة العليا �إىل ارتفاع االكتئاب.
َ
وت�ص َّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ولهذا املقيا�س خوا�ص �سيكومرتية جيدة من ناحيتي الثبات (يرتاوح بني  ،0.61و )92وال�صدق

 ،)2003cكما يعد منا�سبا لتحديد “ بروفيل” االكتئاب لدى الأطفال واملراهقني ،ويف ذلك
تكمن �إحدى مزايا املقيا�س متعدد الأبعاد ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا املقيا�س قد مت ت�صميمه
بهدف ا�ستخدامه لتقدير الأعرا�ض املرتبطة باالكتئاب ،ال ليمدنا بت�شخي�ص ا�ضطراب اكتئابي

يعد من قبيل الإيجاز الذي يعني فقط
معينّ ؛ ومن ث َّم ف�إن ا�ستخدام م�صطلح “ االكتئاب “ َ

الأعرا�ض االكتئابية كما �سبق �أن ذكرنا ،و�سوف ن�شري �إليه �إيجازا مبقيا�س االكتئاب.

ويبني اجلدول رقم ( )2معامالت ثبات �ألفا ملقيا�س االكتئاب متعدد الأبعاد يف الدولتني،

ومن مالحظة هذا اجلدول يت�ضح �أن املعامالت ترتاوح بني  ،0.58و ،0.93ونظرا ً لق�رص املقايي�س
الفرعية (خم�سة بنود لكل منها) ف�إن هذه املعامالت تعد مقبولة ،مع ارتفاع معامل ثبات

�ألفا للدرجة الكلية يف املقيا�س يف الدولتني.

اجلدول رقم ()2
معامالت ثبات �ألفا ملقيا�س االكتئاب يف الدولتني
م�صريون
املقايي�س
0.71
 – 1الت�شا�ؤم
0.69
� – 2ضعف الرتكيز
0.60
 – 3م�شكالت النوم
0.76
 – 4افتقاد اال�ستمتاع
0.58
 – 5التعب
0.74
 – 6الوحدة
0.81
 – 7انخفا�ض تقدير الذات
0.74
 – 8ال�شكاوى اجل�سمية
0.93
الدرجة الكلية

كويتيون
0.70
0.76
0.71
0.78
0.65
0.72
0.78
0.75
0.91

�إجراءات تطبيق املقيا�س

قام امل�ؤلف الثاين بتطبيق املقيا�س بنف�سه على العينات امل�رصية املقيمة يف م�رص ،وكان

ذلك يف الف�صل الدرا�سي الأول من عام  2009وقبل الربيع العربي .وطبق عدد من امل�ساعدين

املقيا�س على العينات الكويتية التي تقيم يف الكويت ،ومت التطبيق ب�صورة جمعية على
الف�صل الدرا�سي جمتمعا ،ومل يجرب �أي من التالميذ على اال�شرتاك يف الدرا�سة.
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( يرتاوح بني  ،0.31و ،0.85وهي معامالت دالة عند م�ستوى  0.05وما بعده) (Abdel-Khalek,
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عر�ض نتائج الدرا�سة
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الفروق بني اجلن�سني

يبني ال�شكلني ( )2 ،1التوزيع التكراري للدرجة الكلية ملقيا�س االكتئاب لدى امل�رصيني من

اجلن�سني.

ال�شكل رقم ()1
املدرج التكراري للدرجة الكلية لالكتئاب لدى امل�رصيني الذكور

ال�شكل رقم ()2
املدرج التكراري للدرجة الكلية لالكتئاب لدى امل�رصيات
ويبني اجلدول رقم ( )3الإح�صاءات الو�صفية ،ويت�ضح من قراءة هذا اجلدول �أن متو�سطات

البنات �أعلى – جوهريا  -من مقابالتها لدى البنني ،يف خم�سة مقايي�س فرعية هي :الت�شا�ؤم،
وم�شكالت النوم ،وافتقاد اال�ستماع ،والوحدة ،وال�شكاوي اجل�سمية ،بالإ�ضافة �إىل الدرجة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الكلية ،يف حني ارتفع متو�سط «التعب» – جوهريا – لدى البنني بالن�سبة �إىل البنات .ومل تكن

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات (م) واالنحرافات املعيارية (ع) وقيم «ت» لأبعاد مقيا�س
االكتئاب والدرجة الكلية للبنني والبنات امل�رصيني
البنات (ن = )458
البنون (ن = )485
ت
املقيا�س
ع
م
ع
م
3.72
2.38
9.38
1.89
8.86
 – 1الت�شا�ؤم
1.00
2.26
8.73
2.21
8.59
� – 2ضعف الرتكيز
5.06
2.38
9.91
1.92
9.20
 – 3م�شكالت النوم
11.79
2.44
11.24
2.16
9.46
 – 4افتقاد اال�ستمتاع
4.74
1.96
7.82
1.88
9.57
 – 5التعب
4.85
2.41
10.16
2.18
7.10
 – 6الوحدة
1.41
2.50
8.83
2.26
8.61
 – 7انخفا�ض تقدير الذات
13.02
2.47
9.70
2.04
7.78
 – 8ال�شكاوى اجل�سمية
8.10
10.03
75.78
10.73
69.17
الدرجة الكلية

الداللة
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

ويبني ال�شكالن ( )4 ،3التوزيع التكراري للدرجة الكلية ملقيا�س االكتئاب لدى الكويتيني

من اجلن�سني ،ويبني اجلدول ( )4الإح�صاءات الو�صفية ،ويت�ضح من مالحظة هذا اجلدول �أن
متو�سطات البنات �أعلى – جوهريا  -من نظائرها عند البنني فيما عدا مقيا�س �ضعف الرتكيز،

حيث مل يكن الفرق جوهريا.

ال�شكل رقم ()3
املدرج التكراري للدرجة الكلية لالكتئاب لدى الكويتيني الذكور
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الفروق دالة �إح�صائيا يف مقيا�س �ضعف الرتكيز ،ومقيا�س انخفا�ض تقدير الذات.
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ال�شكل رقم ()4
املدرج التكراري للدرجة الكلية لالكتئاب لدى الكويتيات
اجلدول رقم ()4
املتو�سطات (م) واالنحرافات املعيارية (ع) وقيمة «ت» لأبعاد مقيا�س
االكتئاب والدرجة الكلية للبنني والبنات الكويتيني
البنات (ن = )572
البنون (ن = )528
ت
املقيا�س
ع
م
ع
م
2.66
2.18
9.02
1.98
8.69
 – 1الت�شا�ؤم
0.79
2.23
7.95
2.28
8.06
� – 2ضعف الرتكيز
2.15
2.46
9.24
2.19
8.94
 – 3م�شكالت النوم
8.86
2.60
9.91
2.13
8.65
 – 4افتقاد اال�ستمتاع
4.77
2.04
9.31
1.97
8.73
 – 5التعب
2.15
2.03
7.03
1.90
6.77
 – 6الوحدة
6.02
2.41
8.06
1.97
7.26
 – 7انخفا�ض تقدير الذات
2.30
2.37
8.78
2.40
8.45
 – 8ال�شكاوى اجل�سمية
4.88
13.73
69.30
11.78
65.55
الدرجة الكلية

الداللة
0.008
0.03
0.0001
0.0001
0.03
0.0001
0.02
0.0001

وحيث �إن طبيعة تكوين املقيا�س متعدد الأبعاد الكتئاب الأطفال واملراهقني يتيح تقدير

الأعرا�ض االكتئابية على �أ�سا�س متعدد ولي�س �أحاديا ،فمن املمكن و�ضع مبيان  Profileيحدد
�أكرث الأعرا�ض االكتئابية بروزا وارتفاعا يف كل جمموعة (انظر ال�شكل )5

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ال�شكل رقم ()5
متو�سط املقايي�س الفرعية ال�شمالية لالكتئاب لدى العينات الأربع
ويبني اجلدول رقم (� )5أعلى ثالثة �أعرا�ض يف كل جمموعة على حدة.

اجلدول رقم ()5
�أعلى ثالثة �أعرا�ض اكتئابية يف املجموعات الأربع مرتبة تنازليا
كويتيات
كويتيون
م�صريات
م�صريون
الرتتيب
افتقاد اال�ستمتاع
م�شكالت النوم
افتقاد اال�ستمتاع
التعب
1
التعب
التعب
الوحدة
افتقاد اال�ستمتاع
2
م�شكالت النوم
الت�شا�ؤم
م�شكالت النوم
م�شكالت النوم
3
ومن مالحظة اجلدول رقم ( )5يت�ضح �أن املجموعات الأربع تتفق يف �أن �أعلى الأعرا�ض

االكتئابية م�شكالت النوم ،والتعب فيما عدا امل�رصيات ،كما تتفق كل املجموعات – فيما عدا

البنني الكويتيني – على �أن افتقاد اال�ستمتاع من بني �أعلى الأعرا�ض االكتئابية ،بينما كان

«الت�شا�ؤم» �أحد الأعرا�ض االكتئابية (الثالثة يف الرتتيب)عند الكويتيني الذكور فقط.

الفروق بني امل�رصيني والكويتيني

�أجرى حتليل التباين يف اجتاه واحد ،وذلك يف املقايي�س الفرعية الثمانية بالإ�ضافة �إىل

�أ.د� .أحمد عبد اخلالق ،د .ال�سيد فهمي حممد
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وكانت ن�سب «ف» جميعها دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  ،0.0001وتراوحت بني ( 9.51مقيا�س
الت�شا�ؤم) ،والدرجة الكلية (ف =  ،)54.72وافتقاد اال�ستمتاع (ف=  ،)103.32ومن ثم؛ ح�سبت
الفروق بني متو�سطات امل�رصيني والكويتيني ،البنون والبنات كل على حدة ،ويبني اجلدول رقم

( )6قيم «ت».

اجلدول رقم ()6

قيم «ت» للأبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقيا�س االكتئاب بني
اجلن�سني يف عينتي الدولتني  :م�رص والكويت

املقايي�س
 – 1الت�شا�ؤم
� – 2ضعف الرتكيز
 – 3م�شكالت النوم
 – 4افتقاد اال�ستمتاع
 – 5التعب
 – 6الوحدة
 – 7انخفا�ض تقدير الذات
 – 8ال�شكاوى اجل�سمية
الدرجة الكلية

* دالة عند م�ستوى 0.05
** دالة عند م�ستوى 0.01
*** دالة عند م�ستوى 0.001

قيم «ت» بني الدولتني
بنون
1.42
***3.73
*1.99
***6.04
***6.91
*2.51
***10.16
***4.74
***5.11

بنات
*2.51
***5.54
***4.42
***8.34
***6.79
***5.73
***5.04
***6.12
***7.45

ومن مالحظة اجلدول رقم ( ،)6وبالرجوع �إىل اجلدولني ( )4 ،3اخلا�ص باملتو�سطات يت�ضح ما

يلي :

 - 1ال فرق يف بعد الت�شا�ؤم بني البنني من م�رص والكويت.

 - 2البنون الكويتيون �أعلى من نظرائهم امل�رصيني يف بعد ال�شكاوي اجل�سمية ،والفرق دال

�إح�صائيا.

 - 3الكويتيات �أعلى من نظرائهن امل�رصيات يف بعد التعب ،والفرق دال �إح�صائيا.

 - 4امل�رصيون من اجلن�سني �أعلى – جوهريا – يف كل الأبعاد والدرجة الكلية ( 15مقارنة)

با�ستثناء ما �سبق ذكره يف النقاط الثالث �أعاله.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثم ا�ستخدم اختبار «�شيفيه» لبيان الفروق بني املجموعات الأربع يف املقايي�س الفرعية

الفروق بني عينتي الدولتني ،يف كل جن�س على حدة ،ويبني اجلدول رقم ( )7الفروق الدالة.

اجلدول رقم ()7
املجموعات الأعلى متو�سطا واملجموعات الأقل متو�سطا يف الأعرا�ض االكتئابية
بني عينتي م�رص والكويت اعتمادا على اختبار «�شيفيه»
(الفروق الدالة �إح�صائيا فقط عند م�ستوى  0.5وما بعده)
املجموعات الأقل متو�سطا
املجموعات الأعلى متو�سطا
املقيا�س
 – 1الت�شا�ؤم
� – 2ضعف الرتكيز
 – 3م�شكالت النوم
 – 4افتقاد اال�ستمتاع
 – 5التعب
 – 6الوحدة
 – 7انخفا�ض تقدير الذات
 – 8ال�شكاوى اجل�سمية
الدرجة الكلية

البنون – م�صر
البنات  -م�صر
البنات – م�صر
البنون – م�صر
البنات  -م�صر
البنون – م�صر
البنات  -م�صر
البنات – م�صر
البنون – م�صر
البنات  -م�صر
البنون – كويت
البنات – م�صر
البنون – م�صر
البنات  -م�صر

البنون – كويت
البنات  -كويت
البنات – كويت
البنون – كويت
البنات  -كويت
البنون – كويت
البنات  -كويت
البنات – كويت
البنون – كويت
البنات  -كويت
البنون – م�صر
البنات – كويت
البنون – كويت
البنات  -كويت

ونلخ�ص اجلدول رقم ( )7فيما يلي  :للم�رصيني من اجلن�سني متو�سطات �أعلى من نظرائهم

الكويتيني يف الدرجة الكلية واملقايي�س الأربعة الآتية � :ضعف الرتكيز ،وافتقاد اال�ستمتاع،

والتعب ،وانخفا�ض تقدير الذات ،هذا للجن�سني معا ،و�أما �صعوبات النوم ،والوحدة ،وال�شكاوي
اجل�سمية فكان متو�سطها �أعلى لدى البنات امل�رصيات فقط باملقارنة �إىل الكويتيات ،يف حني

كان متو�سط البنني الكويتيني� ،أعلى من نظرائهم امل�رصيني يف مقيا�س ال�شكاوي اجل�سمية،
ومل تكن الفروق جوهرية بني الدولتني يف مقيا�س الت�شا�ؤم.

معدالت االنت�شار

حتددت معدالت االنت�شار ب�أنها الن�سبة املئوية للمبحوثني الذين تزيد درجاتهم على املئني

 ،90وكذلك املئني  .95ويبني هذه املعدالت اجلدول رقم (.)8
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والدرجة الكلية .وحيث �إن الفروق بني اجلن�سني قد ح�سبت يف كل دولة ،فمن املهم بيان
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اجلدول رقم ()8
معدالت انت�شار الأعرا�ض االكتئابية (الدرجة الكلية يف املقيا�س)
اعتمادا على معيارين (املئني  ،90واملئني )95
املئني 95
املئني 90
العينة
3.92
11.13
م�صريون
5.90
13.32
م�صريات
5.11
11.36
كويتيون
5.60
10.14
كويتيات
ومن مالحظة اجلدول ( ،)8وباتخاذ املعيار الأعلى (املئني  ،)95يت�ضح �أن معدالت االنت�شار

ترتاوح بني  ،3.92و 5.90لدى العينات الأربع.

مناق�شة النتائج

الفروق بني اجلن�سني

حققت هذه الدرا�سة الفرو�ض الثالثة التي بد�أت بها ،فقد حتقق الفر�ض الأول املتعلق

بالفروق بني اجلن�سني �إىل حد بعيد ،وفيما يخت�ص بعينة امل�رصيني ،فقد كانت متو�سطات

البنات �أعلى – مب�ستوى دال �إح�صائيا – يف خم�سة �أبعاد من ثمانية ،هي  :الت�شا�ؤم ،وم�شكالت

النوم ،وافتقاد اال�ستمتاع ،والوحدة ،وال�شكاوي اجل�سمية ،ف�ضال عن الدرجة الكلية يف مقيا�س
االكتئاب ،وفيما يتعلق بالعينة الكويتية فقد حتقق الفر�ض مب�ستوى �أعلى ،حيث كانت جميع
الفروق بني اجلن�سني دالة �إح�صائيا (فيما عدا مقيا�س �ضعف الرتكيز) ،حيث كانت متو�سطات

البنات �أعلى من البنني.

وتتفق هذه النتيجة مع عدد غري قليل من البحوث ال�سابقة (انظر :الأن�صاري1997 ،؛ عبد

الباقي1992 ،؛ عبد اخلالق ،والدماطي2008 ،؛ عبد اخلالق ،ور�ضوان1999 ،؛ عبد اخلالق ،والعطية،

والنيال2008 ،؛ عبد اللطيف 1989 ،؛ فخرو ،والنيال ،وتركي1998 ،؛ امل�شعان1995 ،؛ Abdel-
 ،)Khalek, 1993, 2003cولكن نتيجة هذه الدرا�سة تختلف عن بحوث �سابقة �أخرى ،مل

تك�شف عن فروق بني اجلن�سني يف الأعرا�ض االكتئابية على عينات �أمريكية وكويتية (Abdel-

 ،)Khalek & Soliman, 2002; Abdullatif, 1995كما تختلف عن بحوث ك�شفت عن

ارتفاع متو�سط البنني على البنات – مب�ستوى دال – يف الأعرا�ض االكتئابية لدى عينة من
البحرين (توفيق.)1999 ،

ومن املمكن �أن يرجع اختالف نتائج هذه الدرا�سات �إىل عدد من اجلوانب ،منها :تقلبات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العينات ،واختالف �أعمارها ،ومع ذلك تتفق نتائج الدرا�سات التي ك�شفت عن ارتفاع متو�سط
ال�سيما اخلليجية ،حيث ال�ضغوط والقيود املفرو�ضة على البنت تفوق نظريتها لدى الولد.

الفروق بني امل�رصيني والكويتيني

حيث �إن املقيا�س امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة متعدد الأبعاد ولي�س �أحاديا ،فمن املمكن

حتديد �أعلى املتو�سطات يف ال�صفحة النف�سية لكل جمموعة ،وقد اختري معيار حتكمي هو

�أعلى املتو�سطات الثالثة الأوىل ،وبتطبيق هذا املعيار ،ظهر �أن املجموعات الأربع تتفق يف �أن
م�شكالت النوم من �أعلى املتو�سطات ،وفيما يخت�ص ببعد التعب ،يالحظ �أن جميع الفروق

دالة �إح�صائيا بني اجلن�سني يف الدولتني (اجلدوالن )4 ،3؛ حيث كان متو�سط البنات �أعلى يف
العينة الكويتية ،وعك�س ذلك يف العينة امل�رصية ،وكذلك بني الدولتني ؛ حيث ح�صل امل�رصيون

الذكور على متو�سط �أعلى – مب�ستوى دال – من نظرائهم الكويتيني (اجلدول  ،)5وح�صلت
الكويتيات على متو�سط �أعلى جوهريا من نظرائهن امل�رصيات ،الأمر الذي يدلل على �أهمية
هذا البعد من حيث هو �أحد املكونات املهمة لالكتئاب ،وكذلك من حيث هو كا�شف للفروق

بني املجموعات تبعا للجن�س (النوع) والدولة ،وتتفق هذه النتيجة مع ارتفاع معدل انت�شار
زملة التعب املزمن (الذيب ،وعبد اخلالق.)2006 ،

وفيما يتعلق ببعد «م�شكالت النوم» الذي كان من �أعلى املتو�سطات يف كل املجموعات؛

فقد يعك�س ذلك �سوء التخطيط جلدول « النوم  /اليقظة» لدى �أفراد هذه املجموعات
�صغرية ال�سن (م =  ،13.5و� 14.5سنة) ،ومن املمكن �أن ي�شري كذلك �إما �إىل ال�ضغوط املدر�سية

والواجبات املتعددة ،و�إما �إىل الوقوع فري�سة ملغريات ال�سهر والنوم املت�أخر ،مبا يت�ضمنه ذلك

من م�شاهدة القنوات الف�ضائية �أو ممار�سة الألعاب االلكرتونية .وعلى كل حال ،ف�إن الأرق ؛ وهو

�أهم م�شكالت النوم و�أكرثها �شيوعا ،من اال�ضطرابات التي متثل م�شكلة يف خمتلف الأعمار
(انظر .)Abdel-Khalek, 2004, 2008 :

وقد اتفقت نتائج املجموعات جميعا – فيما عدا الكويتيني البنني – على �أن «افتقاد

اال�ستمتاع» من بني �أعلى متو�سطات الأعرا�ض االكتئابية ،وقد يكون عدم ارتفاع متو�سط
هذا البعد لدى الكويتيني البنني راجعا �إىل ح�صولهم على ما يرغبون ،ف�ضال عن متتعهم بقدر

من احلرية ،يرجح �أن يكون مرتفعا باملقارنة �إىل املجموعات الثالث الأخرى ،وعلى الرغم من �أن
«افتقاد اال�ستمتاع» لي�س من بني الأبعاد ذات املتو�سطات الأعلى لدى الكويتيني البنني ،ف�إن
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«الت�شا�ؤم» لديهم كان من بني �أعلى املتو�سطات ،ومن املحتمل �أن يرجع ذلك �إىل �ضيقهم –
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�أكرث من غريهم – من ال�ضغوط الدرا�سية كما تدل املالحظات العامة ،ولكن هذه املالحظة

حتتاج �إىل فح�ص م�ستقل ،وذلك منوط بدرا�سة �أخرى.

ومبقارنة عينتي الدولتني  :م�رص والكويت يف الأعرا�ض االكتئابية – كل جن�س على حدة –

يت�ضح �أن لعينتي امل�رصيني من اجلن�سني – بوجه عام – متو�سطات �أعلى من الكويتيني يف
معظم املقايي�س الفرعية وكذلك الدرجة الكلية يف املقيا�س املتعدد الأبعاد الكتئاب الأطفال

واملراهقني .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �سابقة قارنت بني امل�رصيني والكويتيني والأمريكيني
( ،)Abdel-Khalek & Soliman, 1999حيث ح�صل امل�رصيون على متو�سطات �أعلى
من الكويتيني من اجلن�سني يف القائمة العربية الكتئاب الأطفال ،وميكن �أن يف�رس هذا الفرق

باالختالف يف الظروف االقت�صادية واالجتماعية بني الدولتني.

معدالت االنت�شار

تراوحت معدالت انت�شار االكتئاب اعتمادا على الدرجة الكلية يف املقيا�س بني  ،3.9و،5.9

وهي معدالت قريبة من املعدالت امل�ستخرجة يف الدرا�سات ال�سابقة (انظر  :عبد اخلالق،

ور�ضوان 1999 ،؛ عبد اخلالق ،وعبد الغني 2005 ،؛ Abdel-Khalek, 2003c ; Lefkowitz

 ،)& Tesiny, 1985وجتدر الإ�شارة �إىل �صعوبة املقارنة بني الدرا�سات املختلفة يف معدالت

االنت�شار ،نظرا الختالف املقايي�س النف�سية امل�ستخدمة ،وخ�صائ�ص العينات ،والطرق
الإح�صائية حل�ساب هذه املعدالت ،واحلاجة ما�سة �إىل توحيد هذه الطرق احل�سابية.

ومن الوا�ضح �أن الأوالد والبنات الذين يح�صلون على درجات كلية مرتفعة يف مقايي�س

الأعرا�ض االكتئابية ويندرجون يف املجموعة التي تزيد درجاتها على املئني  95؛ هم يف حاجة
ما�سة �إىل نوع من الإر�شاد �أو العالج النف�سي يف هذا العمر املبكر ،وذلك جتنبا ملا ميكن �أن
ينجم عن االكتئاب املرتفع من تعقيدات وم�شكالت الحقة ،وذلك منوط باخت�صا�صيي علم

النف�س املدر�سي.

و�أخريا جتب الإ�شارة �إىل �أهمية نتائج هذه الدرا�سة التي اعتمدت على عينات كبرية احلجم

(�أكرث من �ألفني) ،مع مزايا عدة للمقيا�س امل�ستخدم متعدد الأبعاد ،الذي يتيح تقديرا لالكتئاب

على �أ�سا�س ثمانية �أبعاد ،فيحدد �أبعاد االكتئاب ذات املتو�سط الأعلى ،وكذلك الأدنى ،مبا ي�شبه
ال�صفحة النف�سية  ،Profileبالإ�ضافة �إىل الدرجة الكلية ،هذا ف�ضال عن ح�سا�سية هذا
املقيا�س للفروق بني اجلن�سني وبني ثقافتني فرعيتني ،ومع ذلك ن�شري �إىل حدود هذه الدرا�سة

التي ا�ستخدمت عينات متاحة ولي�ست احتمالية.
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