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 انتفاضة االقصى ومستوى الشعور باالكتئاب لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية 

 فلسطين –نابلس–

 الباحثة

 الدكتورة رسمية سعيد عبد القادر حنون

 جامعة النجاح الوطنية

هدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى الشعور باالكتئاب لدى طلبة جامعة النجاح  
الى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والكلية والمستوى الدراسي اضافة  -فلسطين–والوطنية 

طالبًا وطالبة موزعين على ( 808)ولتحقيق ذلك اجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 
وقد روعي في اختيار العينة حجم الكلية من حيث عدد الطلبة، . ات المختلفة في الجامعةالكلي

 .راسة بعين االعتباروكذلك تم اخذ الجنس ومستوى الد

 12المعد عالميًا حيث اشتمل المقايس على  BDI-IIلقياس االكتئاب  Beckطبق عليها مقياس 
 .بعداً 

ال %( 6214)أظهرت نتائج الدراسة اختالف درجة االكتئاب وحدتها اذ بلغت النسبة  
متوسط، اكتئاب ( 2.11)عندهم اكتئاب خفيف، ونسبة %( 1.12)يوجد عندهم اكتئاب، ونسبة 

لديهم اكتئاب شديد وبحاجة الى عالج نفسي، كذلك أظهرت نتائج تحليل التباين ( 2214)ونسبة 
أنه ال يوجد فروق دالة احصاائيًا بين كل من  T.Testاالحادي المتعدد للمتغيرات التابعة واختبار 

 .الذكور واالناث في الدرجة الكلية للشعور باالكتئاب على مستوى الجامعة

وكانت غالبية الفروق بالشعور باالكتئاب بين الطلبة الجدد والطلبة في مستوى السنتين 
االكتئاب أعلى عند الرابعة والخامسة ولصالح الطلبة من السنتين االولى والثانية بمعنى أن درجة 

تي احصائية بين الذكور واالناث في كليالطلبة الجدد، وتبين أن هناك فروقات ذات داللة 
 .صاد والقانون، اما باقي الكليات فلم تكن هناك فروقات بين الذكور واالناثاالقت



االعتمام باألنشطة الالمنهجية، وفتح مركز توجيه : وأوصت الباحثة بعدة توصيات
وارشاد نفسي لمساعدة الطلبة في حل مشكالتهم؛ ألن الظروف الخارجية واالجتماعية 

 . مشاعر الحزن واالكتئاب لدى طلبة الجامعة واألقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في تطور
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This study aimed at identifying the level of depression feeling among An-

Najah N. university students. In addition, the study sought to determine 

the role of sex, college and acadmic level variables on level of 

depression. To this end, the researcher conducted this study on a 

random sample of 808 students belonging to the universitys various 

colleeges. In selection of sample size, the number of students in each 

college was taken into consideration. Level of academic study and sex 

were also considered. 

 The resarcher adnministered the universally accepted scale BDI-II 

(Beck, 1971). The qyestionnaire, consisting of 21 items, was of five scale 

points (from 1-19, four choices) and for items 20 and 21 the ptions were 

considered from zero-4. 

Result of the study revealed the degree of depression and its severity. It 

was found that 11.6% of student had no depression, 27.5% had slight 

depression, 19.3% had moderate depression and 11.6% had severe 

depression and were in need for psychiatric treatment. The repeated 

manova and T.Test revealed no statistically signigicant differnces 

between males and femals in the total degree of depression at the 

university level. The overwhelming differences of depression were 

between freshmen students and fourth and fifth year university students 

in favor of student in the first and second year of study. That is, the 

degree f depression among new students was higher than among other 

student, it was also found that there were significant differences 

between males and femal in the colleges of Economics and law. In other 

colleges, there were no differences between males and femal. 



 On the basis of these finding, the resarcher recmmends the 

creation of extracurricular activities, opening a center for orientatin and 

psychologiccal counseling to help depressed student. External condition, 

social and economic, play a key role in the development of sadness and 

depression among university students. 


