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 چکیده

مقطا  یا   ،هااتحصیل در پوهنتون انو دورند اهای اصلی مملکت از جمله سرمایه ،نمحصال

تواناد سا ب تیییارای در باشاد  ایان مشاکالی میکه با مشکالتی تاوم  می ،ی بسیار مهم بودهانزم
وضعیت روحی و روانی محصل گردد  هدف اساسی این تحقیق، بررسی، شیوع و تأثیر بعضی متییرها 

 گی، اضطراب و استرس نزد محصالن پوهنتون غالبِ هرای بوده است  بر میزان افسیرده

ن جهات نفار از محصاال 805کاوکران باه تعاداد با استفاده از فاارمو   ،مقطعی ةدر این مطالع

رد االی اساتاندؤس ۴2نامه گی، اضطراب و استرس مشخص گردیدند و از پرسشهبررسی میزان افسرد

DASS-42 استفاده شد  تجزیه و تحلیل داتاها با استفاده از نر  افازارSPSS-21   صاوری گرفتاه
 است 

دچاار  ٪۴1.8۶گی، هافساردچاار دُن از محصاال ٪ 35.28 :د کهندهمی انیق نشنتایج این تحق

کاه باین نوتیات  ،دهادمی اناین تحقیق نشا انزمهمباشند  دچار استرس می ٪31.۹3اضطراب و 

 انو میاز  هارایغالابِ پوهنتونمختلف  های پوهنځیبین  چنینهم گی )شهری و روستایی( وهزند

کاه باین حالیدر ؛داری وجاود داردمعناا تفااوی آماری استرس از لحاظگی، اضطراب و هشیوع افسرد
 تفااوی آمااریگی، اضاطراب و اساترس از لحااظ هشیوع افسارد انیای و میزانجنسیت، مصرف دخ

   یدددریافت نگرداری معنا
ن محصاالگی، اضاطراب و اساترس در باین هافساردباالی شیوع  اناین تحقیق میز هاییافته

طاب  پاوهنځیبودن در محصال گی روساتایی،ه ی هام زناداناز ج ؛هنددمی اننش ار غالب پوهنتون

کاه  ،دباشامیراه هامس گی، اضطراب و استرهافسرد انشیوع باالتر میز با ،انوی و طب دندهمعالج
باه وقات مناسب و ن و مداخالی ی محصالانرو -ل روحی ئبه مسا را نؤوالمستر توجه و دقت بیش

 طل د  می

 پوهنتون غالب و محصالن گی، اضطراب، استرس، هافسرد :گانِ کلیدیواژه

 

 

وی و مرکز تحقیقایِ این این تحقیق، با هزینة مالی پوهنتون غالب و از طریق کمیتة تحقیقای پوهنحی طب معالجه *
   است    پوهنتون انجا  شده

 MD, Ph.D, Postdoc، و پوهنتون غالب ولتة طب هرایاستاد دیپارتمنت صحت تامه و امراض انتانی فاک  1
 (13۹8)سا    MDغالب  وی پوهنتونمعالجه طب پوهنځیس ئیمتخصص تقلی تص ی و ر 2
 وی غالبِ هرایطب معالجه پوهنځیالتحصیل ، فارغMDدکتور معالج تمومی  3

 

* 
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 غالب
خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 مقدمه
دار هادهتکشاور آن  ةآیناد ةهای اصلی هر کشور بوده و نقش مهمی را در ادارن سرمایهمحصال

باید  ،شودیهای بعدی خود ارزش قایل مکه به صحت و سالمت خود و نسل ییجامعه  (1)شدخواهند 
 س از شاناختپرداخته و پا یانرو -مشکالی روحی  کنندةکننده و ایجادبررسی فکتورهای مساتد به

  (2)فکتورها اقدامای الز  را تملی نمایدآن  رف  درآن 
دادن باه صاحت و اهمیات اسات،روز در حا  افازایش بهما روز نتعداد محصالکه تلم به این با

در  اجتماتی توجه به شرایط سنی و موقف خاصِ  این گروه بابیش از پیش الزمی است آنان،سالمت 
توجاه باه بان اجتماتی زیاادی در محصاال -ی انتیییرای رو  (3)دنقرار دار انهای فراومعرض استرس

 .(۴)گارددایجاد می ویغل حرفهشدن برای مشامادهآ و اجتماع و تالوتاً پوهنتونی هاها و خواستنیاز
شادن باه یا  ن دیگر، داخل، رقابت با محصالیتظار پیشرفت تحصیلانهای مختلف زیادی از فکتور

ر دگی هزناد ین متفاوی، دور باودن از فامیال،انموجودیت قو ل و مشکالی درسی،ئید، مسامحیط جد
، نمایدمی استرس را ایجادرمحیطی پُ ،همهوهمه ،شیلی ةمجردی، تفکر در مورد آیند هایهانلیلیه یا خ

و  سمیالمت جسد خطری برای انتومی تداویاز موارد تد   ییدر پاره که در صوری تد  توجه و حتا

 املشا نی در محصالانرو -روحی  ةتمد مشکالیِ ،صوری تمو  به  (5،6،7،8)ن باشدالروحی محص

   (9،10،11)باشدگی، اضطراب و استرس میهافسرد
ه مطالعا یاناختالالی رو اند که تحت تنوانسترس در حقیقت مشکالتیا گی، اضطراب وهافسرد

گی حوصالهکاه باا بی ،گاردداطالق مایحد  از دوه بیشانذهنی غم و  حالتبه  گیسردهاف  شوندمی
ی انا، تانش و نگرتارس وضعیتِ اضطراب کهحالیرد ؛شودمتداو ، کاهش لذی و تالقه مشخص می

  باشاد اخته نشدهو یا به طور تمده شن بودهبا درجة جزئی  دانتوکه می ،حد در مورد خطر استازبیش
ر نسال دیاراً که اخباشد، می)ترس از جسم خاص(  ای خاصاختالالی فوبی چنین اضطراب شاملهم
کاه  اسات پاذیرالعاده تحری های فوقلتیکی از حا استرسو در اخیر،  است شده بسیار شای  انجو
ای از تظااهر هنای یکایاخاتال  ذ وها و تپش قلب تظااهر کناد، دا ان، لرزه در قراریبی د باانتومی

   (12،13،14)استآن  معمو 
اجتماتی منفی سوی رفتارهای ها را بهنآشود تا باتث می محصالن،ی در انهمه اختالالی رواین

در یا    افراد و جامعه ایجاد نمایاد اناحترامی را در مید منازته و بیانتوکه در نهایت می ،سوق دهد
باا کااهش گاذارد؛ ایان اثارای تأثیر منفی می نمحصالط یعی بر یادگیری رفتار غیر محیط آموزشی

 آشکار نمحصالهای آموزشی و وقفه در فرایند یادگیری در برنامه ازگیزة تحصیلی، کاهش رضایت ان
د اناتومی انگشادهمصاب بارتالوه در نازد د؛انتوها شده مینآکه س ب اختال  در آموزش  ،شودمی
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گی، استرس، و اضطراب ... بررسی و مقایسة میزان افسرده  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

      (15،16،17)شود ی و احساسای منفیانس ب ناتو
کاه در  ،باشاداضطراب و استرس در اکثریت کشورها ی  مشاکل معماو  میگی، هافسرد پدیدة
 انساتاندر افی اماا است؛ آمدهدست به نتایج گوناگون طالعای متفاوی در کشورهای مختلفنتیجه از م

؛ ناداریم اختیااردر  هناوزن  در نزد محصاالخصوصاًگی، اضطراب و استرس هسنجش معت ر از افسرد
در باین گی، اضاطراب و اساترس هقصد نمودیم تحقیقای در ماورد سانجش ساطس افسارد ،اینبنابر

قتصااد ا ،ان، طب دندو تلو  سیاسی ، حقوقویهمعالج طب هایکدهدانشن پوهنتون غالب )محصال
 از توامال شایوع و بعضای ایان مطالعاه  در دازی نمااییمانادر والیت هارای راه ،(ساینسو کمپیوتر

الاب غن پوهنتاون در نازد محصاال گی، اضطراب و استرسهافسردهای فاکتورریس کننده و مستعد
  مورد مطالعه قرار گرفته است

 

 جام تحقیقانروش 

 طاب پاوهنځیدر ساطس پوهنتاون غالاب هارای )کاه  ،مقطعای باوده ییمطالعاه، این تحقیق

 دهشجا  انن ی محصالباال (،ساینس، حقوق و تلو  سیاسی، اقتصاد و کمپیوتران، طب دندویمعالجه
ب تخااانسااس   ا(13۹8) ندباشامحصل مصروف تحصایل می 2۹70در پوهنتون غالب هرای است  
گویی باه وابج انکه خواه را اشخاصی ن بوده و تما بودن خود محصالداوطلب، در این تحقیقافراد 

   گرددشامل می ،بودندتحقیق  ةنامپرسش
باا اساتفاده از  (2۹70مورد مطالعه مشخص باوده ) ةکه جامعینتوجه به امورد نظر با ةحجم نمون

𝑛  انکوکر فارمو  =  
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+𝑧2𝑝𝑞
؛ و p=q= 0.05؛ 1.۹۶برابر باا  z ،حجم جامعه N :آنکه در   

d  را  805در تحقیاق نفار محاسا ه گردیاد  ) 785 ،باشدمی (0.03در این تحقیق )مقدار اشت اه مجاز
پوهنتون غالاب  وی معالجهطبِ پوهنحیتحقیق  ةتحقیق بعد از کسب اجازه از کمیت  (ساختیم شامل

تحقیق و شورای تلمی پوهنتون غالاب طای  ةکمیت13۹۶ /12/  20رخ ؤم ،12 شماره  کوطی پروتو
الای  13۹7/  01 /10از تااری   ،نو رضایت کامل خود محصال 13۹۶/  12/  27رخ ؤم ،۴  وپروتوک
 آمد اجرا در  ةبه مرحل  13۹7/  11/  10تاری  

 ویمعالجاه طاب پاوهنحیسمستر اخیار  (ده تن)ن گروهی از محصالتوسط  dataوری آجم 
 تند،ه تهاده داشاباوری داتا را آجم  ةکه وظیفمحصالنی در ابتداجا  گردید  ان  هرایپوهنتون غالبِ

 ،نامهرساشتوزیا  پ ةنحاون، ه محصاالئة معلومای بطرز اراموزش در مورد آ ةچهار ساتت ةی  دور
  را سپری نمودند   نکاری با محصالنامه و طرز هموری پرسشآجم 
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 غالب
خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

صاوری  ،که متشاکل از دو بخاش باود یینامهوری معلومای در این تحقیق توسط پرسشآجم 
نامه شامل مشخصای فردی، اقتصادی و اجتمااتی محصال باود  در ایان پرسش ،بخش او رفت؛ گ

عیت اقتصاادی، تعاداد اتضاای فامیال و محل ساکونت، وضاتی از ق یل سن، جنسیت، االؤبخش س
المللای رد بیناندانامه اساتنامه اساتفاده از پرساشپرسش ،بخش دو  یای مطرح گردید انمصرف دخ

 Depression، Anxiety and Stress Scale ۴۲گی، اضطراب و اساترس همقیاس افسرد

(DASS-42) اننامه در بسایاری از کشاورهای دنیاا باه منظاور ارزیاابی میازباشد  این پرسشمی 

 DASS به دو شکل DASS  نامةپرسشگیرد   گی، اضطراب و استرس مورد بررسی قرار میهافسرد

تحقیاق این در باشد، ا  را دارا میؤس ۴2ا  و دومی ؤس 21که اولی شامل  است DASS 42و  21

 . (18) شداستفاده   42DASSنامة از پرسش

مربوط به  سؤا  1۴باشد، که می انسؤا  در سه بخش از اختالالی رو ۴2نامه حاوی این پرسش
 ،شدکه طرح می  هر سؤالیباشدسؤا  هم مربوط به استرس می 1۴سؤا  اضطراب و  1۴گی، افسرده

کای محصل ی ،شدهی  از اختالالی ذکر بروز هر انکه به اساس میز ،بی بودتخاانگزینة  دارای چهار
بندی شاده ساتهد ،صفر الی ساهها از شمارة نمود  این گزینهتخاب میانهای مورد نظرش را از گزینه

شدید را  حالت ،سه متوسط و گزینة ،کامالً نورما ، گزینة ی  خفیف، گزینة دو که گزینة صفر ،بودند
 گر بود  اننمای

ا با فکر ردید، تپُری محدود نگز تکمیل به محصالن توزی  شد  زمان برای خانهها بعد انامهپرسش
ر رابطه باا د نه محصالبآن  از بعد پُری نمایند آرا  بتوانند چه در محیط پوهنتون و چه در خانه، خانه

کرده و  العهرا مطآن  که با خیا  آسوده و راحت ،اختیار تا  داده شدآن  ریپُهاننامه و خدن سؤا انخو
نامه ند پرسشانتویمن این اجازه نیز داده شده که در صوری نیاز حتا به محصال  پری نمایندهانبعد خ
   را با خود بیاورندنامه پرسشروز آن  پری، فردایهانه برده و بعد از خانرا به خ

تی و اگار کادا  قسامبا دقات کامال بررسای  ناز نزد محصالها نامهآوری پرسشجم  اندر زم
نامه را تکمیل پرسش خالی هایکه بخش شدمین خواهش ، از محصالمعلومای تکمیل نگردیده بود

 Statistical Package for the Social الیز توساطانامدن معلومای آبعد از به دستنمایند  

Sciences 21 (SPSS-21) آزماونبودن جا  گردید  در ابتدا توزی  معلومای از لحااظ نورماا ان 
که توزیا  در صورتی ؛جا  شدانه انحراف معیار و میانگین و انفیصدی، می ،ید  برای آمار توصیفیگرد

 Mann Whitneyبودن توزیا  ازو در صوری غیر نورما  t- testها به شکل نورما  بود از داتا

U-test آزماونیرهاای کتگوریا  از و برای مقایسه متی Chi-Square ةاساتفاده گردیاد  سااح 

 تعیین گردید  0.05ة خطای تیپ ی  و سوی ٪۹5 انیناطم
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گی، استرس، و اضطراب ... بررسی و مقایسة میزان افسرده  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

 نتایج 
 هااینحیپوه محصل در  805مورد ضروری در تحقیق، تعداد  ةنمودن تعداد نمونبعد از مشخص

حقیق کننده در تن شرکتاز بین محصالرا تکمیل نمودند   نامهپرسش  هرای،پوهنتون غالبِ ةانگپنج
نت خاویش را ( نوتیت سکو٪85.0نفر ) ۶8۴( مجرد، ٪72.5نفر ) 58۴( مرد، تعداد ٪۶۴.8) نفر 522

 پاوهنحیباه  ( مرباوط٪2۶.3نفار ) 212کننده به تعداد ترین تعداد اشتراکبیشنمودند   انشهری بی
پاوهنحی ط باه ( مربو٪1۶.۴نفر ) 13۴کننده به تعداد ترین تعداد اشتراکحقوق و تلو  سیاسی و کم

گی باه هبساتوا( ٪1۴.2نفر ) 11۴ن شامل در این تحقیق به تعداد الد  محصنباشساینس میمپیوترک
 ( 1شماره )جدو  ودند( را ذکر نمییمیوه ان، سی تی، نصوار، قلیانیای )سیگار، قلیانواع دخانشکلی از 

 فیصدی تعداد  

 جنسیت
 ۶۴.8 522 مرد

 35.2 283 زن

  

 حالت مدنی

 17.۹ 1۴۴ متأهل

 72.5 58۴ مجرد

 8.1 ۶5 نامزد

 7 ۶ جداشده

 7 ۶ دیگر

  

 پوهنځی

 17.۴ 1۴0 ویهطب معالج

 20.۴ 1۶۴ انطب دند

 1۹.3 115 اقتصاد

 2۶.3 212 حقوق و تلو  سیاسی

 1۶.۶ 13۴ کمپیوترساینس

  

 نوعیت سکونت
 85.0 ۶8۴ شهری

 15.0 121 روستایی

  

به صورت  حالت صحی

 کلی

 28.7 231 خیلی خوب

 ۴2.۴ 3۴1 خوب

 22.۴ 180 طمتوس

 ۴.0 32 خراب
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 غالب
خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 2.۶ 21 خیلی خراب

  

 یاتانمصرف دخ
 1۴.2 11۴ بلی

 85.8 ۶۹1 خیر

 100.0 805 مجموع 
 

 (13۹8: خصوصیای فردی، اجتماتی و اقتصادی محصالن پوهنتون غالب )(1)جدو 

 ونپوهنتان گی، اضاطراب و اساترس در نازد محصاالهدرجای )شدی( افسرد ةدر بررسی مقایس
ن دارای درجاای شادید و بسایار شادید فیصاد محصاال 18، کاه در حادود غالب مشاخص گردیاد

فیصاد  15فیصد دارای درجای شدید و بسایار شادید اضاطراب و در حادود  2۶گی، در حدود هافسرد
   (1)شکل شماره  باشنداسترس میدارای درجای شدید و بسیار شدید 

 

 

 

 

 
 

 

 (13۹8غالب ) پوهنتونن گی، اضطراب و استرس در نزد محصالهی مختلف افسرددرجا ة: مقایس(1)شکل

 
ص ن مشاختوجه به جنسیت محصالگی، اضطراب و استرس باهدر بررسی درجای مختلف افسرد

 ر و پسارن دختا، اضطراب و استرس( باین محصاالگیهگردید که در هر سه متیییر ذکر شده )افسرد
   (2شماره  ی)تابلو ( <0.05p) وجود ندارد آماریداری از لحاظ معنا تفاوی
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گی، استرس، و اضطراب ... بررسی و مقایسة میزان افسرده  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

 ( 13۹8گرفتن جنسیت در نزد محصالن پوهنتون غالب )گی، اضطراب و استرس با در نظر: درجای مختلف افسرده(2) جدو 
 

دید و شاکل شا خصوصاً ،گیهافسرد انکه میز ،ن مشاهده گردیدگی محصالهدر بررسی طرز زند
یسه با ( در مقا٪25.۶) کردند انگی خود را روستایی بیهنی که طرز زنددر بین محصالآن  بسیار شدید

فاوی از لحاظ باشد و این تتر می( بیش1۶.۹٪کردند ) انگی خود را شهری بیهنی که طرز زندمحصال

ین کساانی بابسیار شدید  ل شدید ویر استرس در شکمتی (. p= 0.001) باشددار مینیز معنا آماری
باشد و این تفاوی نیز تر می( بیش٪13.7ها )نشیندر مقایسه با شهر( ٪2۴.0نشین هستند )که روستا

نشینی گی شهرهیر اضطراب بین زندکه در متیحالیدر ؛(p= 0.046) باشددار میمعنا آماریاز لحاظ 

   (3 جدو ) (=0.127p) جود نداردو داری از لحاظ آمارینشینی فرق معناتاو روس

P Value Chi-Square 
 درجات روستایی شهری

DASS 
DASS 

 تعداد فیصدی تعداد فیصدی

0.001 1۹.18۴ 

 نورما  ۴۶ 0 38 3۶3 53.1

ده
سر

اف
ی

گ
 

 خفیف 28 23.1 8۴ 12.3

 متوسط 1۶ 13.2 122 17.8

 شدید 1۶ 13.2 ۶۴ ۹.۴

 ر شدیدبسیا 15 12.۴ 51 7.5

P Value Chi-Square 
 درجای آقا خانم

DASS 
DASS 

 تعداد فیصدی تعداد فیصدی

0.380 4.199 

 نورما  25۶ 0 ۴۹ 153 5۴.1

ده
سر

اف
ی

گ
 

 خفیف 7۶ 1۴.۶ 3۶ 12.7

 متوسط ۹۶ 18.۴ ۴2 1۴.8

 شدید 55 10.5 25 8.8

 بسیار شدید 3۹ 7.5 27 ۹.5

0.580 2.869 

 نورما  25۴ ۴8.7 13۶ ۴8.1

ب
را

ضط
ا

 

 خفیف ۴۴ 8.۴ 3۴ 12.0

 متوسط 8۹ 17.0 ۴۶ 1۶.3

 شدید 5۴ 10.3 27 ۹.5

 بسیار شدید 81 15.5 ۴0 1۴.1

0.054 9.279 

 نورما  283 5۴.2 1۴۴ 50.۹

س
تر

س
ا

 

 خفیف 77 1۴.8 ۴۴ 15.5

 متوسط ۹0 17.2 ۴۴ 15.5

 شدید 57 10.۹ 30 10.۶

 بسیار شدید 15 2.۹ 21 7.۴

 مجموع 522 ۶۴.8 283 35.2  
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0.127 7.175 

 نورما  ۴7 38.8 3۴3 50.1

ب
را

ضط
ا

 

 خفیف 13 10.7 ۶5 ۹.5

 متوسط 21 17.۴ 11۴ 7 1۶

 شدید 1۴ 11.۶ ۶7 8 ۹

 بسیار شدید 2۶ 21.5 ۹5 13.۹

0.046 9.689 

 نورما  53 ۴3.8 37۴ 5۴.7

س
تر

س
ا

 

 خفیف 20 1۶.5 101 1۴.8

 متوسط 1۹ 15.7 115 8 1۶

 شدید 21 17.۴ ۶۶ ۶ ۹

 بسیار شدید 8 ۶.۶ 28 ۴.1

 مجموع 121 100.0 ۶8۴.0 100.0  
(13۹8)لب گرفتن نوتیت سکونت محصالن پوهنتون غاگی، اضطراب و استرس با در نظر: بررسی درجای مختلف افسرده(3)جدو 

 

ز داری امعناا تفااویگی هافسارد رپوهنتون غالب و متییمختلف  هایپوهنحیدر این مطالعه بین 

شاکل شاادید  ،گارددمشاااهده می جادو کاه در طوری ؛(p= 0.034) وجاود دارد لحااظ آمااری
کاه حالیدر ،تربیش هاپوهنحینظر به دیگر  انوی و طب دندهطب معالج هایپوهنحیگی در هافسرد

یار باین متی باشاد تر میپاایین هااپوهنحینظر به دیگار  پوهنحیگی در این دو هشکل شدید افسرد

 ؛(P= 0.121) وجود نادارد داری از لحاظ آماریپوهنتون غالب فرق معنا هایپوهنحی دراضطراب 
 اردری وجود دفرق معنادا غالب از لحاظ آماری پوهنتونهای پوهنحییر استرس و که بین متیحالیدر

(0.021p= ) ( ۴ جدو)  
P 

Valu
e 

Chi-Square 
 درجات ویمعالجه طب انطب دند اقتصاد حقوق ساینسکمپیوتر

DASS 
DASS 

 تعداد فیصدی تعداد فیصدی تعداد فیصدی تعداد فیصدی تعداد فیصدی

0.0

34 
27.777 

 نورما  77 55.0 89 54.3 78 50.3 104 ۴۹.1 61 ۴5.5
رد

س
اف

ه
ی

گ
 

 خفیف 16 11.4 27 16.5 16 10.3 28 13.2 25 18.7

 متوسط 20 14.3 20 12.2 32 20.۶ 46 21.7 20 14.۹

 شدید 11 7.9 9 5،5 18 11.۶ 24 11.3 18 13.۴

7.5 10 ۴.7 10 7.1 11 11.6 19 11.4 16 
بسیار 
 شدید

0.1
21 

22.866 

 نورما  81 57.9 82 50.0 68 43.9 94 44.3 65 48.5

ب
را

ضط
ا

 

 خفیف 9 6.4 20 12.2 16 10.3 22 10.4 11 8.2

 متوسط 12 8.6 26 15.9 31 20.0 44 20.88 22 16.4

 شدید 14 10.0 13 7.9 15 9.7 28 13.2 11 8.2

18.7 25 11.3 24 16.1 25 1۴.0 23 17.1 24 
بسیار 
 شدید

0. 29.462 
 نورما  73 52.1 97 59.1 78 50.3 102 48.1 77 57.5

تر
س

ا

 خفیف 16 11.4 16 9.8 21 13.5 48 22.6 20 14.9 س
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گی، استرس، و اضطراب ... بررسی و مقایسة میزان افسرده  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب
02

1 

 متوسط 22 15.7 21 12.8 33 21.3 40 18.9 18 13.4

 شدید 20 14.3 20 12.2 17 11.0 18 8.5 12 ۹.0

5.2 7 1.9 4 3.9 6 6.1 10 6.4 9 
بسیار 
 شدید

  100.0 13۴ 
100
 0 

21
2 

 مجموع 1۴0 100.0 1۶۴ 100.0 155 100.0

 (813۹)ب های پوهنتون غالهنځیپو ت گرفتن نوتیب و استرس با در نظرگی، اضطرا: بررسی درجای مختلف افسرده(۴) جدو 

گی، هافسرد انمیز ، سی تی، نصوار(ییمیوه ان، قلی سادهانِیای )سیگار، قلیاندر بررسی مصرف دخ
 داری دریافت نگردید فرق معنا آماریغالب از لحاظ  پوهنتونن اضطراب و استرس بین محصال

P Value Chi-Square 
 درجات یای +اندخ یای ااندخ

DASS 
DASS 

 تعداد فیصدی تعداد فیصدی

0.098 7.822 

 نورما  50 43.9 359 52.0

رد
س

اف
ه

ی
گ

 

 خفیف 11 9.6 101 14.6

 متوسط 25 21.9 113 16.4

 شدید 15 13.2 65 9.4

 بسیار شدید 13 11.4 53 7.7

0.075 
 
 
 
 
 

8.493 

 نورما  50 43.9 340 49.2

ب
را

ضط
ا

 

 خفیف 11 9.6 67 9.7

 متوسط 18 15.8 117 16.9

 شدید 8 7.0 73 10.6

 بسیار شدید 27 23.7 94 13.6

0.215 5.792 

 نورما  52 45.6 375 54.3

س
تر

س
ا

 
 خفیف 17 14.9 104 15.1

 متوسط 21 18.9 113 16.4

 شدید 15 13.2 72 10.4

 بسیار شدید 9 7.9 27 3.9

 موعمج 11۴ 100.0 ۶۹1 100.0  
 (13۹8)ون غالب محصالن پوهنتنزد گرفتن مصرف دخانیای گی، اضطراب و استرس با در نظر: بررسی درجای مختلف افسرده(5) جدو 

 

  مناقشه
 گیهافسارد دچاارن از محصاال ٪ 35.28 :د کاهنادهمی اناز این تحقیق نشا آمدهدستهنتایج ب

 ٪31.۹3اب )متوسط، شادید و بسایار شادید( و چار اضطردُ ٪۴1.8۶)متوسط، شدید و بسیار شدید(، 

 Terriesاماا در تحقیقای کاه توساط  ؛باشانددچار استرس )متوساط، شادید و بسایار شادید( می
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Cheung انمیاز ،اجارا گردیادهدر کشور چاین ن باالی محصال 201۶در سا   (19) شانکارو هم 
و  ٪ 3۹.۹،  ٪ 2۴.3به ترتیاب  ،گی، اضطراب و استرس )متوسط، شدید و بسیار شدید(هشیوع افسرد

در تحقیاق   باشادمیتر پاایین آن شایوع انهای تحقیق ماا، میازباشد، که نظر به یافتهمی ٪ 20.0

 ادر کشور مالیزیا 2013 در سا  (20)ش انکارو هم Khadijah Shamsuddinکه توسط  یدیگر
اضطراب و استرس )متوساط، شادید و بسایار  گی،هشیوع افسرد انمیز ،تجا  گرفانن باالی محصال

اضاطراب کاه در ایان  یکاه باه اساتثنا ،دریافت گردید ٪23.7و  ٪۶3.0،  ٪37.2شدید( به ترتیب 
 کند  با تحقیق ما برابری می گی و استرس تقری اًهشیوع افسرد انمیز ،شده استتحقیق باال دریافت 

باااالی  (21)شانکااارو هم Sumaya Basudanتوسااط   2017در تحقیقاای کااه در سااا  
ساترس اگی، اضاطراب و هدهد که شیوع افساردمی اننش ،جا  شدهانسعودی  انن در تربستمحصال

های ه یافتاهه نظار باک ،باشدمی ٪۴0.0و  ٪55.۴،  ٪۴1.۶)متوسط، شدید و بسیار شدید( به ترتیب 
 باشد  ی باال میتحقیق ما اندک

گی، هجنسیت مرد و زن و شایوع افساردبین  :د کهندهمی اناز تحقیق ما نش آمدهدست ه نتایج ب

 Peyman Jafari   در تحقیقی که توسط(2)تاابلو باشدداری موجود نمیاضطراب و استرس فرق معنا

 Khadijahتوسط و تحقیقی که  اندر کشور جمهوری اسالمی ایر 2017در سا   (22)شانکارو هم

Shamsuddin تحقیقی که توساط و  ادر کشور مالیزی 2013در سا   (20)شانکارو همTerries 

Cheung در کشور چین صوری گرفته نیز بین مارد و زن و شایوع  201۶در سا   (19)شانکارو هم
تماا  ایان های یافتاهردیاده اسات  داری دریافات نگگی، اضطراب و استرس کدا  فرق معنااهافسرد

اما ممکن است در بعضی مقاالی بین جنسایت و شایوع  ؛سان استی ما  ةهای مقالیافتهبا مقاالی 
آن  و اجتمااتی فرهنگایگی باه شارایط هکه بسات ،گی، اضطراب و استرس فرق موجود باشدهافسرد

   داردمنطقه 
گای، هشایوع افسارد انت کاه بااالی میازیکی از جمله تواملی اسا ،گی شهری و روستاییهزند

ر دامعناا یآمااراز لحااظ  ،در ایان ارت ااط آمادهوجودگاذار باوده و فارق بهثیرأاضطراب و اساترس ت
باشد  سترس میگی، اضطراب و اهتر افسردگی روستایی دارای شیوع بیشهزند کهانچن ؛(3)تابلو باشدمی

ر د 2013در سا   (20)شانکارو هم msuddinKhadijah Shaدر این ارت اط تحقیقی که توسط 
 کند  یید میأنتایج تحقیق ما را ت انجا  یافته نیز اکشور مالیزی
غالاب و  پوهنتاونمختلف  هایهنحیپوبین  :د کهندهمی اناز تحقیق ما نش آمدهدست ه نتایج ب

وی و هطاب معالجا پوهنحی کهانچن ؛(۴)تابلو دار وجود داردگی و استرس فرق معناهشیوع افسرد انمیز
د  در نباشاگی و اساترس میهشایوع بااالتر افسارد اندارای میزها پوهنحینظر به دیگر  انطب دند
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گی، استرس، و اضطراب ... بررسی و مقایسة میزان افسرده  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

 اندر کشور جمهاوری اساالمی ایار 201۶در سا   (23)شانکارمنصور ترب و همتحقیقی که توسط 
گی، هشیوع افسرد انمیز فارمسی ،ان، نرسنگ، طب دندویههای طب معالجپوهنحیبین  ،شده جا ان

 داری دریافت نگردیده است  اضطراب و استرس فرق معنا
ی، اضاطراب و اساترس کادا  فارق گهشیوع افسرد انیای و میزانبین مصرف دخ این تحقیقدر 

 Terriesکاه توساط یدر تحقیقا آنییاد أکه باه ت، (5)تاابلو دریافت نگردید آماریداری از لحاظ امعن

Cheung یاای و اننیز باین مصارف دخ شدهجا  اندر کشور چین  201۶در سا   (19) شانکارو هم
 داری دریافت نگرده است  گی، اضطراب و استرس فرق معناهشیوع افسرد انمیز

 
  یانتشکر و قدر د
 ةاخات هزینامعاونیت مالی و اداری )از بابت پردغالب،  پوهنتوناز ریاست محتر  

طااب  پااوهنځی ، ماادیریت تدریساایویمعالجااه طااب پااوهنځیت ریاسااتحقیااق(، 

 وی، مرکز تحقیقاای تلمای پوهنتاونطب معالجه پوهنځیتحقیق  ةکمیت ،ویمعالجه

 اهلل غفاوری،صا یتاحماد نویاد تحملای،  :ران فرهیخته و گرامی هریا وکت، دغالب
، الدین خلیلایییحقانت، وحیداهلل اچکزی، م کی، ت دالقدیرتمیم تره منعم گیالنی،سید

اند، اظهاار جان ه داشاتهکاری همهکه در بخش تحقیق هم ،اهللکامران نظری و احسان
 داریم  سپاس و امتنان 

 

 نهاداتپیش
 نالمحصا نیو اضاطراب را در با یگهبلناد اساترس، افسارد زانیام قیتحق نیکه ا ییجااز آن

نکاای  مشاکل نیحل ا یبرا دهد،ین منشا یط  یهایپوهنح نپوهنتون غالب و خاصتاً در محصال
 د:گردیم نهادشیپ لیذ

 توانادیکاه م یاییمنف راییثأمشکل و ت نیا تیساختن استادان پوهنتون غالب از موجودگاه  آ1
 ؛شان داشته باشد یلیتحص ةجیو نت نمحصال یرو

 ؛مشکل نینمودن تلل ادایدر مورد پ ترشیب قاییتحق یاجرا  2

 ؛لمحص -استاد ةکردن رابطبرقرار یگهگونهدر مورد چ ییدوره یهاورکشاپ یبرگزار  3

 ؛محصل -استاد ترشیب ییگراهم یمناسب برا ةنیزم جادیا  ۴

 یط ا یهایخصوصاً در پوهنح ،استادان سیتدر ةو نحو یلیتحص هایبرنامه ترشیب یبازنگر  5
 ؛غالب

 ؛تیفیک نیتضم یهایابیارز در نمحصال یبه انتقادای مث ت و واقع ترشیتوجه ب  ۶
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  یرواقعیغ یهاشان به ترک خواسته بیو ترغ ندر محصال انهیگراواق  یةروح جادیا  7
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