
  
  

                                                      
 

٢٦ 

  بعض المتغیرات المعرفیة والدیموجرافیة المنبئة
  بمستوى االكتئاب لدى طالب الجامعة

  
  

  طارق محمد عبد الوهاب حمزة. د  مصطفى حفیضه سلیمان. د  عبد الباسط محمدرأفت .د
ة  نفس بكلی م ال درس عل م

ة  –اآلداب بسوھاج  جامع
  جنوب الوادي

المــــــدرس بقســــــم علــــــم الــــــنفس 
ــــــــــوي  -كلیــــــــــة التربیــــــــــة -الترب

  جامعة الفیوم

أســــتاذ علــــم الــــنفس المســــاعد بكلیـــــة 
جامعـــــة جنــــــوب  -اآلداب بســـــوهاج 

  الوادي
  

  ٢٠٠٦بمجلة كلیة اآلداب جامعة الزقازیق، دراسات خاصة، دیسمبر  بحث منشور
  

  :ملخص الدراسة باللغة العربیة
حاولت هذه الدراسة استكشاف العالقة بین االكتئاب والمعارف السلبیة 

والتعرف المتمثلة في األفكار التلقائیة واالتجاهات الالتكیفیة لدى طالب الجامعة، 
 -یرات المعارف السلبیة، والجنس، والفروق الریفیةعلى القدرة التنبؤیة لمتغ

الحضریة باالكتئاب لدى الطالب، كما حاولت الدراسة تحدید ما إذا كانت هناك 
. الحضر، وجنس الطالب - فروق دالة في االكتئاب یمكن عزوها لمتغیر الریف 

 - عالوة على أن الدراسة قد حاولت فحص تأثیر التفاعل بین متغیري الریف
تكونت عینة . ر، والجنس في اإلصابة باآلكتئاب لدى طالب الجامعةالحض

وقد . طالبا وطالبة من طالب كلیتي اآلداب بسوهاج والزقازیق ٣٦٦الدراسة من 
الصورة (اسة هي مقیاس بیك لالكتئاب استخدمت ثالثة مقاییس في هذه الدر 

رأفت عبد  عریبت، استبانة األفكار التلقائیة )١٩٩٤إعداد لطفي فطیم (المختصرة
وقد استخدم . رأفت عبد الباسط، ومقیاس االتجاهات الالتكیفیة تعریب الباسط

معامل االرتباط المستقیم لبیرسون، اختبار ت (الباحثون أسالیب إحصائیة متنوعة
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وقد ). للعینات المستقلة، تحلیل التباین ثنائي االتجاه، تحلیل االنحدار المتعدد
ن متغیر األفكار التلقائیة قد فسر بمفرده نسبة قدرها كشفت نتائج الدراسة عن أ

األفكار (من تباین درجات االكتئاب، كما ارتبط متغیر المعارف السلبیة % ٣٧
ارتباطا موجبا طردیا وداال بمستوى االكتئاب لدى  )التلقائیة واالتجاهات الالتكیفیة

تلقائیة واالتجاهات كما وجدت فروق دالة في االكتئاب واألفكار ال. عینة الدراسة
الالتكیفیة بین الطلبة والطالبات في اتجاه الطالبات، كما كانت الفروق دالة كذلك 

وأخیرا وجد تأثیر دال للتفاعل بین . في اتجاه طالب الحضر مقارنة بطالب الریف
الحضر في تأثیرهما في مستوى االكتئاب لدى طالب  -متغیري الجنس، والریف

  .خالل التوصیات التي قدمتها الدراسةلمضامین التربویة وقد نوقشت ا. الجامعة


