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 :  چكيده

ما به دليل جوان بودن دانشجويان آينده سازان جوامع به حساب مي آيند و در كشور   : و هدف مقدمه

جمعيت، اهميت آنها در اداره آينده كشور دو چندان مي گردد. بنابراين سالمت جسم و به ويژه روان آنها 

با سالمت جامعه آينده و آينده كشور در ارتباط مستقيم مي باشد.هدف از مطاله حاضر بررسي مقايسه 

 اه آزاد اسالمي اردبيل مي باشد. اي استرس ، اضطراب و افسردگي در بين دانشجويان دانشگ

نفر از  120روش پژوهش از نوع علي مقايسه اي و جامعه آماري اين پژوهش  مواد و روش كار :

كه به طور تصادفي ساده انتخاب  بود  88-89ي واحد اردبيل در سال دانشجويان دانشگاه آزاد اسالم

شدند. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه جمعيت شناختي و افسردگي بك و براي تجزيه و تحليل 

 و همبستگي پيرسون استفاده شد.  T- Testو آزمونهاي  SPSSداده ها از نرم افزار 

متأهل و مجرد ، بين پسران و بين ميانگين نمرات  استرس ، اضطراب و افسردگي در افراد  : نتايج

 دختران به تفكيك سن افراد و سن ازدواج رابطه ي معني دار وجود داشت.

: باتوجه به يافته هاي فوق مي توان نتيجه گرفت، كه تحصيل در دانشگاه با توجه به وجود  نتيجه گيري

ه سالمت خود و استرس هاي گوناگون، با استرس ، اضطراب و افسردگي همراه است، جامعه اي كه ب

نسل هاي آينده خود مي انديشد بايد با بررسي و رفع عوامل زمينه ساز و ايجاد كننده استرس و به تبع 

 آن افسردگي و اضطراب، در راه نيل به آرمان هاي خودگام بردارد. 
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