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  وعرفانشكر  

الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على  خير المرسلين سيدنا محمد ، وعلى الـه وصـحبة   

لك لـوال مـن   ولم يكن كذ  البحث بهذه الصورة،أنجز هذا  الذي وفقني على  أجمعين،  الحمد هللا 

كل من ساعدني في إنجاح  ىالشكر وعظيم االحترام والتقدير إلب أكرموني بفضل علمهم، لذلك أتقدم

أتقدم بجزيل الشكر واالحترام  إلى كلية الصحة العامة ممثلة فـي إدارتهـا  وطاقمهـا     ،هذا العمل

  .ة الطلبةالمحترمين  إلتاحة هذه الفرص التعليمية في قطاع غزة ومد يد العون لمساعد

هذه الرسالة والذي لم يتـوان   ىالمشرف عل أحمد أبو طواحينة /الدكتورى أتوجه بالشكر العميق إل

  .دة والمساعدة في إنجاز هذا البحثفي تقديم يد العون والمسان أبداً

لمساندته لي طـوال فتـرة    عبد العزيز ثابت/ إلى أستاذي الدكتورأتوجه بخالص االحترام والتقدير 

كما وأتقدم  بجزيل الشـكر والعرفـان إلـى     ة والذي كان له الفضل في انجاز هذا  البحث،الدراس

 وأتوجه بالشكر إدارة و .الذي شرفني  بقبوله عضوية لجنة المناقشة محمد جواد الخطيب/ الدكتور 

  .طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لتعاونهم في إتمام الدراسة

الذي ساعد الباحث في تنفيذ المعالجـات   عماد الكحلوت/ قدير إلى األستاذوأتقدم بجزيل الشكر والت 

لي ودعمهم المستمر   زمالئي في العمل لمساعدتهم ىوال أنسي تقديم الشكر والعرفان إل اإلحصائية،

أن أقدم شكري وتقديري إلي والدتي الغالية،  والدي العزيز، والـذي  نسي أال  طوال فترة دراستي،

لعلم  وأمدني بالدعاء  فله منى كل الشكر والتقدير،  وال أنسى أن أتقدم بجزيل  الشكر علمني حب  ا

، كذلك أتقدم  بالشكر الدراسة  فترةالمتواصل طوال وأصدقائي على دعمهم  واالمتنان  إلى إخوتي

  .إلى زوجتي الغالية، وكل من ساهم بدعمي وتشجيعي

  الباحث

  أحمد حسين ثابت
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  ملخص الدراسة

ترافق المراضة بين االكتئاب وكرب ما بعد الصدمة لـدى طلبـة   ت الدراسة إلى التعرف على هدف

مثل الجنس، والعمر، والسـكن،   ةالجامعات في قطاع غزة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافي

مـن طلبـة الجامعـات     332واشتملت العينة علـى  . والدخل الشهري، وتعليم الوالدين، وعملهما

سنة،  25 – 18ممن تتراوح أعمارهم بين . من اإلناث) 170(من الذكور و) 162(هم الفلسطينية من

الباحث اختبار الخبرات الصادمة، ومقيـاس  م واستخد. تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية

  .كرب ما بعد الصدمة ومقياس بيك لالكتئاب

، رات الصادمة وكرب ما بعد الصـدمة عالقة موجبة دالة إحصائياً بين الخبوجود النتائج  أوضحت

  .واالكتئاب

فروقـاً دالـة   في حين لم تكن هنـاك   .وتبين أن الذكور أكثر عرضة للخبرات الصادمة من اإلناث

، أو الدخل الشهري ألسر أفراد زى للعمر، أو لنوع السكنإحصائياً في مستوى الخبرات الصادمة تع

  .العينة من طلبة الجامعة

، وذلك لصـالح  وى كرب ما بعد الصدمة تعزى للجنسفي مستإحصائياً ق دالة فروكما تبين وجود 

  .اإلناث من أفراد العينة من طلبة الجامعة

للعمر، أو للدخل الشـهري   ،ولم تجد النتائج فروقاً دالة إحصائياً في مستوى االكتئاب تعزى للجنس

  .ألسر أفراد العينة من طلبة الجامعة

المكـروبين  من  30أن ، و%)70.9(بنسبة هم غير مكتئبين  وبينكرمالمن  73كشفت النتائج أن و

  .من الطلبة الجامعيين الذين لديهم كرب %)29.1(بنسبة لديهم ترافق مراضة مع االكتئاب 

دالة إحصائياً في ترافق المراضة تبعاً للجنس، أو العمر، أو الدخل الشـهري   اًفروق ولم تجد النتائج

  .والدين أو عمل األملألسرة أو تعليم أي من ال
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ABSTRACT 
 

Aims: The study aimed to assess the comorbidity between depression and PTSD 

among universities students in Gaza Strip and its relationship with some variables 

such as: gender, age, type of residence, family income, education and jobs of father 

and mother. Methodology: The sample consisted of 332 students (162 males, 170 

females) that selected stratified random sample from the four universities of Gaza 

Strip; their was ranged from 18 – 25 years. The researcher adopts the descriptive 

analytic design in the research; The researcher used the following tools in this 

study; Traumatic Events Inventory, PTSD Scales, Beck's Depression Scale. 

 

Results: The findings indicate that there were positive statistical significant 

correlation between Trauma, PTSD, and Depression. 

The male students significant more exposed to trauma than females. While female 

was significant higher of PTSD than male of universities students. 

There were 73 of traumatized students were not depressed (70.9%), while 30 of 

theme were depressed (29.1%). 

There were no statistical differences in comorbidity (Depression and PTSD) due to 

all of the demographic variables. 
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