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 أهمية البحث واحلاجة إليه:

التشاؤم والنظرة القامتة : هو اختالل يف احلالة املزاجية لإلنسان يؤدي به إىل الشعور ابحلزن و االكتئاب
 للنفس وللعامل وللمستقبل.

ليس كما قد يعتقد البعض خطأ ظاهرة أمريكية أو غربية أي أنه ليس مرتبطا ابحلضارة الغربية  واالكتئاب
الكبرية أي أنه  األعمار وتعقيداهتا. وال صحة ملا كان يقال يف السابق أن االكتئاب اضطراب يصيب 

 دت احتماالت اإلصابة ابالكتئاب.كلما زاد العمر كلما زا

موزعني على تسعة جمتمعات من ( ألف شخص 931دراسة مسحية وقائية على ) ففي
، غرب أوراب، الشرق األوسط، آسيا، اسرتاليا تبني أن االكتئاب الوالايت املتحدة ابإلضافة إىل بورتوبكو

أخذ  وثبت أن االكتئابإىل جيل ينتشر فيها بنسب متقاربة وأنه يتداخل يف تلك اجملتمعات من جيل 
يوسع من قاعدته الزمنية مبعىن أن نسبة اإلصابة به بدأت تنتشر اآلن يف األعمار الصغرية. وبدأان نالحظ 

، 9111يف السنوات األخرية تعبريات منتشرة عن وجود ما يسمى )اكتئاب األطفال(. )إبراهيم، 
 (.33ص

حلزن املستمر ال يدرك الفرد مصدرها ابلرغم من إن االكتئاب هو حالة من الشحن املتواصل وا
أهنا تنجم عن خربات أليمة وأحداث مؤثرة انفعاليا قد مرت به. وتتميز هذه احلالة هببوط يف الطاقة 
النفسية واحلركية والشعور ابإلعياء من أقل جمهود وابلقلق وعدم االرتياح وفقدان االهتمام ابلناس 

واهلواايت والرتفيه وعدم املقدرة على االستمتاع ابحلب واألحاسيس واألشياء واألحداث والنشاطات 
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املبهجة يف احلياة كما تتميز سيادة مشاعر اليأس والذنب وفقدان املقدرة على الرتكيز والتحكم أو الضبط 
والتوجيه الذايت ويصحب يف بعض احلاالت هذاءات وأوهام وهالوس كما تشيع لدى احلاالت احلادة 

 (319، ص9111سوداوية حول العدمية واملوت واحملاوالت االنتحارية. )القريطي، أفكار أكثر 

إن االكتئاب يعد من أكثر األمراض النفسية شيوعا يف العامل كله، وترى منظمة الصحة العاملية 
أنه سوف حتتل املرتبة الثانية من أهم أسباب الوفاة واإلعاقة يف العامل بعد أمراض القلب حبلول 

كما يعد حمورا مهما لكثري من االضطراابت النفسية، بل ويف أمراض عضوية شىت كأمراض   (.3232)
الروماتيزم واملناعة وجلطة الدم وسكتة الدماغ وأمراض الشراين التاجي، وذلك ملا يتميز به من انفعاالت 

لعاملي ابكتئاب شديدة تفوق األطفال عن املضي قدما حنو اإلجناز وحتقيق الذات. وابلرغم من االهتمام ا
األطفال من حيث التشخيص والعالج إال أن الدراسات العربية مل توليه االهتمام الكايف ابلدراسة لدى 
األطفال املكتئبني املرتددين على العيادات النفسية على اعتبار أن اكتئاب األطفال يعد اضطرااب حقيقيا 

 يستحق الدراسة لدى هذه الشرحية من أفراد اجملتمع.

ل فرد مير يف فرتة من حياته خبربة االكتئاب. وكل شخص يصف االكتئاب من وجهة نظره كإن  
اخلاصة فالبعض يصفه ابحلزن الشديد والبعض اآلخر يصفه هببوط اليهمة للعمل أو اإلحساس العايل 

وضع يف االختالف الشديد والتنوع يف األعراض، ولكن أيضا يف اختالف ابلذنب وال تكمن صعوبة ال
وى الشدة من فرد آلخر أو رمبا من اختالف األعراض من مرحلة عمرية إىل أخرى فإن كان مست

الراشدون يشكون من صعوبة يف الذهاب للعمل واالنطواء االجتماعي جتد األطفال يشكون من أوجاع 
من بدنية متكررة )مثل األم البطن والرأس( أو أتخذ شكال آخر مثل عدم الرتكيز يف الدروس أو اهلروب 

 املدرسة.

وقد بينت الدراسات احلديثة يف جمال االكتئاب ومنها اإلحصائية املنشورة يف الوالايت املتحدة 
( مليون شخص مستواي وهذا يكلف االقتصاد بسبب الغياب عن 93أن االكتئاب يصيب حوايل )

، 3222عمرية، ( مليار دوالر سنواي )م93العمل وفقدان الطاقة اإلنتاجية والرعاية الصحية حوايل )
 (.933ص

( ماليني طفل ومراهق يف الوالايت املتحدة األمريكية يعانون من 6كما أن هناك حوايل )
( طفل هناك طفل يعاين من االكتئاب ويزداد الوضع سوًء يف 33االكتئاب. كذلك فإن من بني كل )



 د. بثينة منصور احللو                                                                   89جملة كلية اآلداب/ العدد 

155 

تئاب من سوء الصحة ( مراهقني. وما ينجم عن هذا االك1املراهقة حيث يوجد مراهق مكتئب بني كل )
النفسية واليت تؤثر يف بناء شخصية الطفل إضافة إىل حجم اخلسائر النامجة عن هروب األطفال من 

 املدارس ومشاكل قلة االنتباه والرتكيز اليت يعاين منها الطفل وتؤثر فيما بعد بتحصيله الدراسي.

فئة األطفال واليت تعد  من هنا تربز مشكلة البحث يف قياس هذا االضطراب يف جمتمعنا على
هي أمل األمة يف املستقبل وأن ما يرافق منو هذه الفئة من التعرض الضطراابت يؤثر بشكل مباشر يف منو 

 الشخصية خصوصا وإن جمتمعنا يتعرض إىل أزمات ووضع أمين يهدد اإلصابة هبذا االضطراب.

جملتمع. وميكن حتديد مشكلة كما أن حتديد نسبة انتشار يف جمتمعنا يعطي صورة واضحة هلذا ا
 البحث من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

 هل يعاين جمتمع األطفال يف العراق يف اضطراب الكآبة؟ .9

 مدى انتشار هذه الظاهرة يف جمتمع األطفال. .3

 مدى إسهام بعض املتغريات يف أحداث الكآبة. .3

ابت االنفعالية لديهم ميل لقد توصل بيك إىل أن الناس الذين يواجهون خصائص االضطرا
 االفرتاضات اخلاطئة واليت تدعى ابلتشويهات املعرفية.

وقد أظهرت األدبيات اليت تناولت دراسة الكآبة أن نسبة االنتحار بني املكتئبني تزيد عن غريها 
من بينهم  %12ومن بني كل حاالت االنتحار اليت تتم تبني أن نسبة  %91لتصل إىل ما يقرب 

 (.Wulsin, 1996, p75كتئاب )حاالت اال 

( عام 93 -92ويف دراسة كوبر مسيث من خالل دراسته على األطفال تراوحت أعمارهم بني )
متوسط( وجد أن األطفال  -منخفض -مرتفعلدراسة تقدير الذات لديهم من خالل املستوايت الثالثة )

بري عن أنفسهم وليس لديهم ثقة ذوي التقدير املنخفض يتميزون ابالكتئاب والقلق وال يستطيعون التع
 (.12، ص9113بقدراهتم. )سليمان، 

كما أكدت البحوث يف جمال االكتئاب على عالقته ابلشعور ابلوحدة فكثري ما حيدث خلط 
بني مفهوم الشعور ابلوحدة النفسية واالكتئاب وأن األسباب اليت تكمن وراء الوحدة النفسية هي نفس 
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كتئاب ويعترب االكتئاب خربة مير هبا الفرد ويتعرض من خالهلا إىل احلزن األسباب اليت تكمن وراء اال 
 وفقدان االهتمام والالمباالة وعدم الرضا عن الذات ومشاعر الذنب وفقدان الشهية.

( 9112وآخرون يف  Felmingويف جمال دراسة انتشار الكآبة فقد أوضح كل من )فيلمنغ 
سبة انتشار االكتئاب عند األطفال الذكور واإلانث ( أن ن9111وآخرون  Lewinsonو)لوينسون 

 ,Cicchetti, 1998)هي نفس املعدل وإن كانت ترتفع عند اإلانث مقابل الذكور يف مرحلة املراهقة 

p 212) . 

( وتشري التقديرات %1 -3وتشري التقديرات أن انتشار االكتئاب لدى األطفال يرتاوح بني )
 ن بني مخسة أطفال يعاين شكال من أشكال االكتئاب.يف اجملتمع األمريكي أن طفال م

كما تشري الدراسات أن الكآبة ليست اندرة بني األطفال فإحصائيات أواسط الثمانينات 
تتطرق إىل حتديد ما ال تقل عن ستة ماليني طفال كانوا من حالة كآبة يف الوالايت املتحدة وحدها بل 

من جمموعة األطفال األمريكني وتقدر دراسات  %92ن إن بعض املراكز تؤكد أن العدد وال يقل ع
( بل أن هناك حاالت %1 -9حديثة أخرى أن نسبة حدوث الكآبة دون سن السادسة ترتاوح بني )

( يف مرحلة ما قبل %93سنة وترتفع لتصل إىل ) 6 -1انتحار عديدة بني ما ترتاوح أعمارهم بني 
( %1( أما يف املراهقة املتأخرة فتقل إىل )%3ة إىل حوايل )البلوغ مث تنخفض يف مرحلة املراهقة املتوسط

 (.33، ص3221)حممود، 

تربز أمهية البحث احلايل من خالل ما تؤثره الكآبة فيما لو أصيب هبا الطفل من منو شخصية 
ا منوا سليما، وهذا ما دعا اجملتمعات املتقدمة وخصوصا الوالايت املتحدة أن تويل أمهية ابلغة لدراسة هذ

االضطراب وما ميكن أن حيدثه من تعطيل يف النمو السليم وهذا ما جيعل مثل هذه اجملتمعات يف حالة 
أتهب مستمر يف مواجهة ومعاجلة هذا االضطراب وتكمن األمهية البالغة هلذه الدراسة مما تتعرض له 

ومتطلبات حياته  الطفل العراقي من حالة ضغوط نفسية يف بيئة جيدها غري أمية وال توفر له حاجات
 الضرورية.

ورمبا فقده ألفراد عائلته أو فقده ألحد والديه يتجه للظروف األمنية اليت يعيشها وهذا هو اجملال 
الرحب الذي يتطور عنه الشعور ابلكآبة إذن فإن مثل هذه الدراسات توفر حيزا للتصدي هلذا 
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ميكن وضعه للعودة ابلطفل العراقي إىل  االضطراب وحماولة معاجلة من قبل املسؤولني وحماولة وضع ما
 حالة التوازن وابلتايل إجياد مستقبل مشرق له.

 أهداف البحث

 تتحدد أهداف البحث ابآليت: 

 قياس االكتئاب لدى تالميذ املرحلة االبتدائية (9)

 وفق متغري اجلنس. -أ

 املرحلة العمرية. -ب

 قياس انتشار الكآبة بني األطفال يف املرحلة االبتدائية (3)

 البحثحدود 

البحث على تالميذ املرحلة االبتدائية لقاطعي الكرخ والرصافة التابعني ملديرايت الرتبية  يقتصر 
 ( سنة.93 -99 -92يف بغداد لألعمار )

 حتديد املصطلحات

 اضطراب الكآبة

 يعرفه قاموس الطب النفسي

وصعوبة التفكري زمله كلنيكية تشتمل على اخنفاض اإليقاع املزاجي ومشاعر االمتعاض املؤمل  
وأتخر حركي نفسي وقد خيتفي التأخر احلركي النفسي إذا كان الفرد يعاين من قلق أو وساوس 

 (.612، ص9111)الشناوي، 

 ويعرفه )كمال(

 (.932، ص9113االضطراب الذي يشعر الفرد بسببه ابلغم واحلزن )كمال،  
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 8899ويعرفه عاقل 

ات مصحوبة ابختصار الذات والشعور بعدم أبنه حالة قصوى من عدم االستجابة للمثري  
 (.921، ص9111اجلدوى واالستسالم للضغوط )عامل، 

 8898ويعرفه احلجار 

اضطراب عاطفي يظهر أبعراض نفسية وبدنية سريرية تعكس مزاج املريض ومعاانته ويتداخل يف  
 (.91، ص9111هذا االضطراب عوامل بيئة وثقافية ووراثية وتراكيب شخصية يف حدوثه )احلجار 

 Stuart 1999ويعرفه ستايورت 

حالة شديدة من الغم ويتميز ابألرق وعدم القدرة على الرتكيز والعجز عن االستماع ابحلياة  
حالته هذه أبدا  نوالشعور ابلذنب وهناك اعتقاد سائد املكتئب أبنه ال يوجد شيء ميكن أن حيس

فكريه يف حالة قلق وإاثرة وكلماته مفككة وتصحبه شعور ابإلعياء والكسل وبطء احلركة ويكون ت
 (Stuart, 1999, p 113ويستخدم دائما عبارات البؤس والشقاء ليعرب عن حالته. )

 8889ويعرفه عبد الرمحن 

متالزمة من األعراض املؤملة واحملزنة اليت يشعر هبا الطفل واليت تتضح من خالل وصفه حلالته  
نه شخص سيء كثريا خلطأ يكره ذاته وال يتقبل شكله، فقد متعة احلياة املزاجية ابحلزن واليأس واهلبوط وأب

ولذهتا وفقد شهية الطعام وأصبح أكثر قلقا وأرقا وصار أكثر شعورا ابلوحدة وأكثر عجزا عن إجناز 
 (91، ص9111األعمال املدرسية. )عبد الرمحن، 

 تفسري االكتئاب من وجهات النظر املختلفة

ب يعد مألوفا لدى معظم الناس إال أن املهتمني هبذا املرض النفسي مل ابلرغم من أن االكتئا
يتفقوا على تعريف دقيق وحمدد له يسبب أعراضه املتنوعة وأنواعه املختلفة وأسبابه املتعددة. ولكن من 
خالل استعراض اآلراء ميكن النظر لالكتئاب على أنه عبارة عن اضطراب يف التفكري يعرب عن حالة من 

املستمر الشديد والذي ينتج من جراء تعرض الفرد خلربة أو سلسلة من اخلربات السلبية املؤملة وقد  احلزن
تتمثل مبوت شخص عزيز أو فقدان شيء مثني وقد يتفاوت يف درجات الشدة والتأثري على األفراد 
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سة متعددة لدرا املصابني به. ويتجلى من مشكالت معرفية وسلوكية خمتلفة فقد ظهرت نظرايت
االكتئاب إال أن بعض النظرايت ابلرغم من وجود اإلسناد لصحة افرتاضها قد عجزت عن تفسري الكثري 

العوامل املشرتكة إلحراق حالة من من حاالت االكتئاب األمر الذي يدعو لالعتقاد بوجود مجلة 
 (331، ص911االكتئاب )كمال، 

، حيث حاولت كل نظرية أن تنظر وقد تعددت التفسريات للكآبة من وجهات النظر املختلفة
 للكآبة وفق املنطلقات اليت تنطلق منها يف نظرهتا إىل هذا السلوك. ومن هذه النظرايت:

ميكن فهم االكتئاب يف ضوء الصراعات بني األجهزة الشخصية )األان  نظرية التحليل النفسي
لى ابلنصر مبا يتمثل ذلك من صرامة الدنيا، األان، األان العليا( ويف ضوء هذا الصراع يتفرد األان األع

 وتطرف.

ا فيها ة اليت تطرأ على الشخص فيما بعد مبولقد أثبتت النظرايت الفرويدية أن األمراض النفسي
القلق واالكتئاب هي يف واقع األمر نتاج لصراعات مبكرة منذ مراحل الطفولة هي اكتشاف ما مساه 

هلذه األمراض واليت هي نتاج لكبت هذه الصراعات ( بدأ يف تفسري أوضح Unconscious)الالشعور 
ض نفسية مثل يف الالشعور، ولكن هذه الصراعات تعود وتظهر يف مراحل العمر املختلفة بشكل أمرا

القلق واالكتئاب أي هي تكرار ال شعوري رمزي لكل ما حيدث خالل سنوات الطفولة أن النظرايت 
فة نتاجا للتفاعل أو التصارع بني الدوافع واجلوانب الوجدانية املبكرة للتحليل النفسي منظر لالكتئاب بص

 يف السنوات األوىل من العمر. مبا فيها من مشاعر الذنب واخلسارة

ويرى فرويد أن هناك تشاهبا بني احلزن واالكتئاب فكالمها يتضمن قدرا كبريا من الغم والكدر 
واألنشطة وفقدان القدرة على احلب لكن يف  واالنسحاب من العامل والتدين يف املستوى واالهتمامات

 (.93، ص3229حالة االكتئاب جند املشاعر تتضمن تقديرا متدنيا للذات ورغبة يف عقاهبا. )موسى، 

 Oralهناك خاصة أخرى يف التحليل النفسي للكآبة يقوم على مفهوم )االندماج الفمي 

Incorporationخملوقا بدائيا يف املرحلة الفمية ويلتهم رمزاي  (. وطبقا ألبراهام وفرويد فإن الطفل يكون
شري به ذاته لكي يتجنب فقدانه له وعندما موضوع احلب ويكون توحده به متطرفا ويندمج به عقليا وت

يصبح هذا الطفل كبريا ويتعرض فعال إىل فقدان موضوع احلب فإن غيضه وتعنيفه وتوبيخه ولوحه يتحول 
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إىل داخله بدال من أن يتحول إىل اخلارج فيصبح موخبا لذاته ال يعري اهتماما هلا وهذا املفهوم ميكن أن 
أي توجيه الغضب حنو ذات الفرد ملعاقبة موضوع احلب  Anger- Inيطلق عليه الغضب إىل الداخل 

املندمج فيه أو الذات اليت ال تستحق حب ذلك املوضوع ما زال يرى الكثري من احملللني النفسانيني أنه 
العامل اجلوهري يف حدوث االكتئاب ورغم أن املنظرين من منطلقات أخرى ال يوافقون على الدور 

داث الكآبة فإن االختصاصيني التحليليني يردون على ذلك أبن الغضب والقلق الرئيسي للغضب يف أح
 عنصران واضحان يف الكآبة وأن املالحظة البسيطة تدل على ذلك.

وهناك اجتاه حديث يف التنظري النفسي الدنيامي يف دراسة الكآبة عندما تكون استجابة لفقدان 
الذات وأن العامل املهم يف نشوء الكآبة يف الغالب هو فعلي أكثر منها لفقدان رمزي أو فقدان لتقدير 

التهديد بفقدان شخص قريب من املريض املكتئب ويعتقد بعض الباحثني أن صدمة الفقدان هذه مل 
تكن بدايتها احلداثة اليت سببت الكآبة لدى هذا الشخص إمنا ابألحرى تضرب جبذورها بعيدا يف 

من فقدان أحد األبوين عندما كان طفال وعلى هذا فإن الكآبة اليت الطفولة وأنه البد قد تعرض إىل نوع 
يصاب هبا الفرد قد تكون استجابة لفقدان مر به يف فرتة الطفولة، غري أن الدراسات اليت حاولت تقومي 
من االفرتاض مل تتوصل إىل فروق بني املكتئبني وغري املكتئبني فيما يتعلق بتعرضهم خلربة الفقدان املكرب 

 (Eliot, 1980, p252الطفولة. ) يف

أما املدرسة السلوكية فإن االفرتاض الرئيسي للنظرايت عن االكتئاب هو اخنفاض معدل السلوك 
التابع وما يتعلق من مشاعر القلق وعدم االرتياح وينتج عن اخنفاض معدل التدعيم اإلجيايب أو ارتفاع 

االكتئاب منتج عن اخنفاض الثواب املرغوب فيه أو  معدل اخلربات الكريهة والبغيضة وهذا يعين أن حالة
زايدة األحداث غري السارة وكلها تؤدي إىل حالة االكتئاب أن الفكرة الرئيسية عند أصحاب النظرايت 
السلوكية عن االكتئاب هي أنه حيدث نتيجة لتشكيلة من العوامل تتضمن اخنفاض تفاعالت الفرد مع 

ية له أو زايدة معدل اخلربات السيئة اليت تكون مبثابة عقاب له. )عبد اخلالق، بيئته املؤدية إىل نتائج إجياب
 (911، ص9116

الذي يرى أن االكتئاب هو مشكلة  Beckوترى النظرايت املعرفية ومن أمهها نظرية بيك 
معرفية، ألن من يعاين من االكتئاب يبدي حتريفا فكراي حمددا جتاه عامله ويظهر نصورا سلبيا لنفسه 

. ويوضح بيك أن تصور Cognitive triedوتقديرا سلبيا ملستقبله وهذا ما يطلق عليه الثالوث املعريف 
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حساسا بدرجة زائدة ومن هذه  االكتئاب لدى الفرد يتم نتيجة تعرضه للخربات السلبية واليت جتعله
ربات السلبية الظروف فقدان أحد الوالدين أو الرفض الدائم للشخص من قبل أقرانه. وشأن هذه اخل

املبكرة أن تؤهل الشخص لالستجابة املفرضة كلما صادف ظرفا شبيهه يف حياته الالحقة إذ جتعله مياال 
إىل األحكام املطلقة املتطرفة يف مثل هذه الظروف. فريى أن خسارة تلحق به من املستحيل تعويضها، 

وهذا ما يؤدي إىل الشعور ابلنقص وأن أي شخص ال يعطيه االهتمام الكايف فكأمنا يرفضه رفضا اتما 
 وتدين يف مستوى اعتبار الذات لديه ولومها ويشعر أيضا أنه السبب يف ذلك كله.

وانطالقا من النظرية املعرفية اليت ميثلها بيك فهناك مفاهيم حمددة توضح اآللية النفسية يف 
 Cognitiveشوهات املعرفية األخطاء أو الت The Cognitive triedاالكتئاب وهي الثالثية املعرفية 

Errors  يف النظر إىل الذات والعامل اخلارجي واملستقبل. تصف الثالثية املعرفية يف االكتئاب الرؤية
السلبية للمكتئب عن نفسه وعن العامل وعن املستقبل، حيث تتخذ األفكار السلبية عن العامل أو اخلربات 

أبهنا غري سارة كما أنه يسيء إىل تفسري العالقات  القائمة فإهنا تدور حول وصف املكتئب لألحداث
احملايدة مع األفراد احمليطني به، فيعدهم مبثابة هزمية له وينسحب هذا على تفسريه للعقبات البسيطة اليت 
تواجهها، فريى أهنا عوائق يستحيل اجتيازها ليغدو يف النهاية منقادا للتفسريات السالبة لكل ما حيدث 

كون هناك إجيابية يف خرباته. أما عن االجتاه حنو املستقبل فيشكل ابألساس اجتاها ينزع له حىت عندما ي
حنو اليأس إذ عندما يفكر يف املستقبل فإنه يعتقد أبن األشياء السالبة اليت حتدث له سوف تستمر يف 

 (.Beck, 1979, p 125احلدوث يف املستقبل بسبب قصور يف شخصية )

 إجراءات البحث

تضمنت عينة البحث طلبة املرحلة االبتدائية التابعني ملديريت الكرخ والرصافة للعام  حث:عينة الب -أ
 ( تلميذ وتلميذة.9222( وقد بلغت عينة التطبيق النهائي )3221 -3221الدراسي )

( من اإلانث من 312( من الذكور و)312وقد مت اختيار العينة ابالختيار العشوائي، وقد مت اختيار )
(. 311( من الذكور، أما عدد اإلانث فكان )311افة. ومن جانب الكرخ مت اختيار )جانب الرص

 (9وكما موضح يف اجلدول )
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 اجملموع اإلانث الذكور املديرية

 122 312 312 الرصافة

 122 311 311 الكرخ

 9222 121 111 اجملموع

ة تراوحت أعمارهم بني ( تلميذ وتلميذ322وكان عدد أفراد العينة ) عينة التحليل اإلحصائي: -ب
 ( سنة ومت تطبيق اإلجراءات الالزمة لبناء املقياس.93 -92)

 بناء أداة البحث

مت مجع عدد من املقاييس اخلاصة ابضراب الكآبة لدى األطفال من جمموع البحوث والدراسات 
 السابقة.

رة لقياس ( فق31وقوائم، وكان جمموع الفقرات الناجتة ) ( مقاييس واختباران1وقد مجعت )
 -92م واستيعاب الطفل وحسب املرحلة العمرية )ة، وقد ضيغت لغة الفقرة مبا يتالئالكآبة بصيغة األولي

 ( سنة.93

 القوة التميزية للفقرات

هذه العملية برتتيب درجات استمارات املفحوصني على االختبار، يلي ذلك تكوين  متت
ت الكلية، مث تفحص الفروق بني هاتني ( يف الدرجا%31( وأدىن )%31جمموعتني مها أعلى )
 اجملموعتني يف كل فقرة.

( تلميذ وتلميذة اختريت 322ولغرض إجراء التحليل هبذا األسلوب مت تطبيق املقياس على )
الستخراج الفروق تبني أن مجيع الفقرات دالة ما عدا فقرة واحدة وهي  *عشوائيا. ويعد إجراء املعادلة

 ( فقرة.31ذلك بلغ عدد فقرات لقياس اضطراب الكآبة )( غري دالة وب92الفقرة )

                                           
 م د –املعادلة ت= م ع  *
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 مؤشرات الصدق

 مث التحقق من مؤشرات الصدق بطريقتني 

: وقد حتقق عندما عرض املقياس على جمموعة من اخلرباء يف علم النفس الصدق الظاهري .9
م على والطب النفسي ألخذ آبرائهم حول صالحية الفقرات واجملاالت والعوامل. وقد حصلت موافقته

فقرات املقياس. وقد مت استخراج قيمة مربع كاي ملعرفة آراء اخلرباء يف صالحية فقرات االكتئاب 
 لألطفال.

: للتحقق من فرضية صدق البناء مت تطبيق املقياس على عينة عشوائية مؤلفة من صدق البناء .3
سايب لعينة الذكور ( إانث وبعد استخراج الوسط احل12( ذكور و)12( تلميذ وتلميذة وبواقع )922)
( وابحنراف 96.31(، أما الوسط احلسايب لعينة اإلانث )6.1311( وابحنراف معياري قدره )91.12)

( وبدرجة حرية 9.111-( وابستخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني فكان )6.631معياري قدره )
 بني اجلنسني.( أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية 3( ويتضح من اجلدول )11)

 اءبني اجلنسني لالختبار فرضية النب ( الفروق2جدول )

 العدد اجلنس
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القيمة التائية
القيمة 
 اجلدولية

 6.1311 91.12 12 الذكور
-9.111 9.11 

 6.36331 96.31 12 اإلانث

                                                                                                                         
 ك 9/ 3

 وة متيز الفقرةت: ق

 م ع: جمموع اإلجاابت الصحيحة للمجموعة العليا

 م د: جمموع اإلجاابت الصحيحة للمجموعة الدنيا

 ك: نصف جمموع عدد األفراد يف كال اجملموعتني9/ 3
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 الثبات

( 32وقد طبق على عينة ) test- Retestلقد حسب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار  
( أايم من التطبيق األول. وبعد حساب 92تلميذ وتلميذة اختربوا عشوائيا ومت إعادة االختبار بعد مرور )

 (.2.13معامل ارتباط بريسون اتضح أن معامل الثبات قد بلغ )

 عينة التطبيق النهائي

اجلنسني وللمرحلة االبتدائية  ( تلميذا وتلميذة من كال9222ضمت عينة البحث احلايل ) 
( عاما ملديرايت الكرخ األوىل، الكرخ الثانية، الرصافة األوىل، الرصافة الثانية( 93 -92ولألعمار من )

 يف حمافظة بغداد وكان اختيار املدارس يف املديرية الواحدة عشوائيا.

 نتائج البحث

 قياس االكتئاب لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .8

( تلميذ وتلميذة مت 9222مقياس الكآبة على عينة البحث البالغ عددهم ) بعد تطبيق
( مت التوصل إىل وجود t-testاستخراج الوسط الفرضي للمقياس ومت تطبيق االختبار التائي لعينة واحدة )

القيمة التائية  ( يف متغري اضطراب الكآبة. إذ كانت2.21فروق ذا داللة إحصائية عند مستوى )
أكرب من القيمة التائية اجلدولية. وكان املتوسط احلسايب للعينة أكرب من املتوسط الفرضي احملسوبة 

 ( يوضح ذلك.3للمقياس. وهذا يدل على أن التالميذ يعانون من اكتئاب بصورة عامة واجلدول )

 ( قياس االكتئاب3جدول )

 العدد
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 الفرضي

 اجلدولية يةالقيمة التائ

922 33.131 1.1111 91.1 31.663 9.16 



 د. بثينة منصور احللو                                                                   89جملة كلية اآلداب/ العدد 

125 

يتضح من النتيجة أعاله أن الطلبة يعانون من اكتئاب بصورة عامة وترى الباحثة أن هذه  
النتيجة تؤكد أتثري الظروف اليت مير هبا البلد من ظروف أمنية واقتصادية واجتماعية سيئة انعكست على 

 ناعة لدى الطفل أنه ال يستطيع التكيف مع مشكالت احلياة اليومية.األطفال يف هذه املرحلة وتكونت ق

 الفروق يف االكتئاب لدى األطفال وفق متغري اجلنس

( تلميذ 9222الستخراج الفروق يف االكتئاب بني التالميذ )ذكور، إانث( الذين بلغ عددهم ) 
استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف لعينتني مستقلتني و  t-testوتلميذة للمرحلة االبتدائية مت استخراج 

( 1املعياري للعينتني وكانت النتيجة ال توجد فروق يف درجة االكتئاب بني الذكور واإلانث واجلدول )
 يوضح ذلك.

 االكتئاب بني الذكور واإلانث يف ( الفروق4جدول )

 العدد اجلنس
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القيمة التائية
القيمة 
 يةاجلدول

 1.33931 33.1312 122 الذكور
2131 9.16 

 6.31111 33.1312 122 اإلانث

تتفق هذه النتيجة بشكل عام مع ما توصلت إليه الدراسات يف هذا اجملال واليت أشارت إىل أنه  
ال يوجد فروق يف درجة االكتئاب بني الذكور واإلانث يف مرحلة الطفولة. وهذا يعين أن كال اجلنسني قد 

 رضوا إىل ذات الظروف اليت أدت إىل أحداث الكآبة.تع

 ( سنة82، 88، 81الفروق يف االكتئاب تبعا لألعمار )

( سنة حيث مت 93 -99 -92لغرض التعرف على الفروق يف االكتئاب تبعا لألعمار ) 
واجلدول استخدام )حتليل التباين األحادي( وأظهرت النتيجة وجود فروق يف االكتئاب تبعا هلذه األعمار 

 ( يوضح ذلك.1)
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 ( حتليل التباين األحادي5جدول )

 النسبة التائية متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 911.112 3 311.912 بني اجملموعات

 31.316 111 31313.321 داخل اجملموعات 1.912

  111 31111.111 الكلي

الفئات الثالث يف اإلصابة ابلكآبة لقد مت استخدام اختبار شيفيه تبني النتائج أن هناك فرقا بني  
( سنوات هم أكثر اكتئااب من أعمار 92البعدي للمقارانت الثنائية وكانت النتيجة أن األطفال يف عمر )

( سنوات هي يف بداية 92( سنة وهذه النتيجة كما ترى الباحثة أن األطفال يف عمر )93، 99)
لبلوغ وهنا تكون أوىل حاالت الشعور ابلتغريات اجلديدة مما يؤدي إىل الشعور وصوهلم إىل مرحلة ا

ابالكتئاب. كما ميكن تفسري هذه النتيجة بعدم قدرة الطفل على التنبؤ مبا سيكون عليه األحداث نتيجة 
( 93 -99قصور، يف تفسري ما يرى من أحداث احلياة املتغرية كما ترى الباحثة أن األطفال يف عمر )

سنة هم أكثر نضجا وهلم القدرة على جتاوز األزمات النفسية ولرمبا العائلة ال هتتم كثريا ابلطفل يف عمر 
 ( سنوات وبذلك يعيش هذا الطفل يف بيئة مضطربة وحيرم من أبسط احتياجاته.92)

 قياس انتشار الكآبة لدى تالميذ االبتدائية

على من  إجاابهتمااد التالميذ اليت كانت لقياس انتشار الكآبة فقد عمدت الباحثة إىل اعتم
( تلميذ وهذه 9222( من جمموع التالميذ للعينة البالغ )931( كدرجة قطع أي ما يقارب )31)

( اليت بينتها دراسة كاشين وسيموند %9.1( وهي أعلى إذا ما قورنت ابلنسبة )%93.1النسبة تعد )
 م للوالايت املتحدة.اليت أجريت على عينة من األطفال يف اجملتمع العا

 أما عند حساب نسب االنتشار يف ضوء حمك فقد مت اعتماد معيار )الوسط احلسايب 
االحنراف املعياري( مث مت استخراج عدد التالميذ يف كل مستوى من مستوايت االكتئاب ومن مث مت 

نسبة انتشار الكآبة بني ( يوضح 6استخراج النسبة املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري واجلدول )
 األطفال.
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 ( نسبة انتشار الكآبة بني األطفال6جدول )

 العدد مستوايت التغري
النسبة 
 املئوية

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 9.3133 32.3196 %93.1 931 االكتئاب

 3.1131 31.311 %61.1 611 االكتئاب بدرجة متوسطة

 3.13111 93.2219 %91.1 911 عدم االكتئاب

 1.11111 33.131 %922 9222 اجملموع

اليت توصلت هلا دراسة كاشاين  %9.1كما تعد النسبة مرتفعة إذا ما قيست ابلنسبة 
Kashani 1983  يف الوالايت املتحدة األمريكية، كما تعد مرتفعة ابملقارنة مع النسبة اليت توصلت هلا

 ( سنة.93 -92جملتمع األمريكي بعمر )( طفل يف ا9222على ) %9.1دراسة روتر حيث بلغت 

وميكن تفسري هذه النتيجة أن الدراسة انعكاس واضح وانجح ملا يتعرض له اجملتمع العراقي من 
مما يتطلب االنتباه لذلك ووضع منهم ظروف حياتية ضاغطة تنعكس على أبنائه وخصوصا األطفال 

 احللول ملعاجلته.
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