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  خالصه

روع عالیـم  شـ . کنـد  ها خودنمایی مـی  ترین اختالالت روانی است که در تمامی فرهنگ افسردگی از جمله شایع :زمینه و هدف

دانشجویان نیز در این محدوده سنی قرار داشته و در معرض ابتال بـه  . این بیماري اغلب در دوران نوجوانی و اوایل جوانی است

هاي مختلف زندگی، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان افسـردگی و   با توجه به تأثیر این بیماري بر جنبه. باشند افسردگی می

  .ن در دانشجویان دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام گرفتشناخت عوامل مؤثر بر آ

به روش سرشماري بر روي کلیه  1390 - 1391این مطالعه توصیفی در نیمسال دوم سال تحصیلی  :ها مواد و روش

نامه بررسی مشخصات  ت با استفاده از پرسشاطالعا. دانشجویان دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان انجام شد

وSPSSافزار آماري  آوري و با استفاده از نرم جمع) سؤال 21(و پرسشنامه استاندارد بک ) سؤال 19(دموگرافیک و فردي 

   .هاي توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند آزمون

 درصـد  7/50. ها مذکر بودند از نمونه) نفر 142( درصد 5/35. نفر بود 400 کننده در مطالعه تعداد دانشجویان شرکت :هایافته

فراوانی افسردگی در دانشجویان رشـته علـوم آزمایشـگاهی    . به درجات مختلف افسردگی مبتال بودند) نفر 203(از دانشجویان 

اري ، پرسـت درصـد 6/31هـاي پزشـکی    ، فوریـت درصد2/35، هوشبري درصد1/39، رادیولوژي درصد3/39، اتاق عمل درصد44

، شـغل  )p≥002/0(، شغل مـادر  ) p≥008/0(ارتباط افسردگی با جنسیت دانشجو . بود درصد%24و رشته مامایی  درصد25

  .دار بود معنی) p≥000/0(و تحصیالت مادر ) p≥000/0(پدر 

سـر و آمـوزش   ایجاد نگرش مثبت نسبت به ادامه تحصیل و آینده شغلی در دانشجویان، بـه ویـزه دانشـجویان پ   :گیري نتیجه 

  .   هاي الزم به والدین شاغل، در کاهش میزان و شدت افسردگی تأثیر به سزایی خواهد داشت مهارت

  افسردگی، دانشجویان، اختالالت روانی، آزمون بک :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

ترین اختالالت روانی اسـت کـه بـه     افسردگی از جمله شایع

هــا  عنـوان مشــکل بهداشــتی و جهـانی در تمــامی فرهنــگ  

این بیماري متعلق به قشر خاصی نیست . کند خودنمایی می

موقعیت خاص، نسبت به این اما برخی افراد جامعه به دلیل 

اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه     . ]1[ندهست پذیرتر اختالل آسیب

ند هسـت بتال م افسردگیبه درجاتی از مردم،  درصد10 -20

با کاهش انرژي و عالقه، اشکال در تمرکز،  ین بیماريا. ]2[

شـود و بـا    اشتهایی، افکار مرگ و خودکشی مشخص مـی  بی

هاي شناختی همراه اسـت،   تغییر در سطح فعالیت و توانایی

کاهش میل به کار و  ،ترین عوارض افسردگی از جمله مخرب

احتمال ابـتال بـه افسـردگی از سـنین     . ]3[باشد فعالیت می

شـروع   ،کودکی تا کهنسالی وجود دارد، اما در اغلـب اوقـات  

دانشــجویان از . عالیــم در نوجــوانی و اوایــل جــوانی اســت 

سنی قـرار داشـته و در   اقشاري هستند که در این محدوده 

هر ساله بیش از نیمی . ]1[هستندمعرض ابتال به افسردگی 

یابند،  ها راه می ها دانشجو که در جهان به دانشگاه از میلیون

تواننـد تحصـیالت    ترك تحصیل کرده، مشروط شده یا نمی

  .]4[خود را در موعد مقرر به اتمام رسانند

هـاي   ر دانشـگاه هـاي زیـادي در ایـن مـورد، د     تاکنون پژوهش

افسردگی در دانشجویان منجـر  . مختلف کشور انجام شده است

. ]5[شـود  مـی آنهـا  فـت عملکـرد   اافراد و سایر به ناسازگاري با 

هـاي علـوم    میزان ابتال بـه افسـردگی در دانشـجویان دانشـگاه    

کننـد، بـاالتر    هاي پراسترس فعالیـت مـی   پزشکی که در محیط

از بررسی وضـعیت افسـردگی   باقیانی و همکاران پس . ]6[است

هاي بهداشت و پرستاري و مامـایی   دانشکدهدر بین دانشجویان 

یزد، شیوع باالي افسردگی را در بین این دانشـجویان گـزارش   

 4/42به طوري کـه درجـات مختلفـی از افسـردگی در      ندکرد

از آنهـا   درصـد  8/20مشاهده شده بـود و  دانشجویان از  درصد

زارچـی و   در مطالعـه کریمـی  . ]7[دبودنـ دچار افسردگی شدید 

و  درصـد 9/28همکاران نیز فراوانـی افسـردگی در دانشـجویان    

. ]8[گـزارش گردیـد  درصـد  6میزان افسردگی متوسط و شدید 

در مطالعه رفعتی و همکاران که بر روي دانشـجویان دانشـکده   

افسـردگی در درجـات    درصـد 8/59پرستاري شیراز انجام شد، 

اي بر روي  هاشمی و کامکار مطالعه. ]9[متفاوت گزارش گردید

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام دادند که در این 

بـا توجـه بـه    . ]10[بـود  درصـد 2/69شیوع افسـردگی   ،مطالعه

 اهمیت موضوع  و شیوع نسبتاً باالي افسردگی در دانشـجویان 

هاي  این بیماري بر جنبهکه در مطالعات فوق، و با توجه به این

تلف زندگی به خصوص موفقیـت تحصـیلی، تـأثیر بسـزایی     مخ

دارد، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان افسردگی و شناخت 

عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده پرستاري، مامـایی و  

  .پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد

  ها مواد و روش

ن دانشـکده  مطالعه توصیفی مقطعـی، کلیـه دانشـجویا    در این

ســال  دومدر نیمســال کــه پرســتاري، مامــایی و پیراپزشــکی 

بودنـد بـه صـورت    مشغول به تحصیل  1390 -1391تحصیلی 

شـرایط ورود بـه مطالعـه    . سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند

نداشـتن سـابقه   رضـایت شـرکت در مطالعـه،    : ند ازبود عبارت

وع دم وقـ ی، عدم ابتال به بیمـاري جسـمی خـاص و عـ    مشروط

ــت  ــده ناراح ــاق عم ــته   اتف ــال گذش ــک س ــده در ی دو از  .کنن

پرسشـنامه  . آوري اطالعات استفاده شد نامه جهت جمع پرسش

و ) ســؤال  19(و فــردي  حــاوي ســؤاالت دموگرافیــک   اول 

کـه   بـود ) سـؤال  21(پرسشنامه استاندارد بک  ،دومپرسشنامه 

ایـن  . ن در مطالعات مختلف تأیید شـده اسـت  آپایایی روایی و 

هاي روانی است که براي تمـام   نامه از معتبرترین آزمون سشپر

هاي اجتمـاعی مختلـف قابلیـت اجرایـی      اقشار جامعه و محیط

 3نامـه از صـفر تـا     هر یک از سـؤاالت ایـن پرسـش    .]10[دارد

متغیـر اسـت    63شود و نمره آزمون از صفر تـا   گذاري می نمره

بـه  بـک افسـردگی مقیاساساسبرافسردگی درجات. ]11[

، )سـالم ( فاقد افسردگی 0-9: گردد میبندي  تقسیمزیر صورت 

 21 -30افسردگی خفیف،  15 -20افسردگی مرزي،  10 -14

 41 -63افســردگی شــدید و   31 -40افســردگی متوســط،  

.شدید افسردگی خیلی

 1390 -1391در نیمسال دوم سـال تحصـیلی    ها نامه پرسش

زشــکی توســط در محــل دانشــکده پرســتاري، مامــایی و پیراپ

واجد شرایط ورود به مطالعـه،  پژوهشگران در بین دانشجویان 

در صورت نیاز توضـیحات الزم  . آوري شد توزیع و سپس جمع

. گردیـد  سازي سؤاالت توسط پژوهشگران ارائه می جهت شفاف

و  15نسـخه   SPSSافـزار آمـاري    اطالعات با استفاده از نـرم 
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تحلیـل  تجزیـه و   ايکمجذور  و tتوصیفی،  يآمارهاي  آزمون

  .دار در نظر گرفته شد معنی p>05/0 و ندشد

  نتایج 

تعداد کل دانشجویانی کـه واجـد شـرایط بـوده و در مطالعـه      

ــد  ــرکت کردن ــود 400ش ــر ب ــد5/35 .نف ــر 142( درص از ) نف

 درصـد 5/64شـجویان پسـر و   داندانشجویان مـورد بررسـی را   

از  درصـد 7/85 .دادنـد  تشکیل دختر را دانشجویان ) نفر 258(

هاي دانشجویی  ساکن خوابگاه درصد1/85دانشجویان مجرد و 

 37/2میانگین و انحراف معیار سنی افراد مورد مطالعـه   .بودند

%) 3/20(نفر  81 از این تعداد .سال محاسبه گردید 78/20 ±

رشته هوشـبري،  %) 8/17(نفر  71دانشجوي رشته اتاق عمل، 

علـوم آزمایشـگاهی   نفـر   50، %)16( نفر رشـته پرسـتاري   64

نفـــر رادیولـــوژي  46، %)5/12(نفـــر مامـــایی  50، %)5/12(

هــاي پزشــکی  نفــر دانشــجوي رشــته فوریــت 38و %) 5/11(

مورد بررسی مشخصات دموگرافیک دانشجویان . بودند %)5/9(

   .آورده شده است 1در جدول 

  1391 در سال پزشکیا، مامایی و پیرهاي مختلف دانشکده پرستاري مشخصات دموگرافیک دانشجویان رشته-1جدول 

  رشته

  متغیر

  علوم  پرستاري  هوشبري  اتاق عمل

  آزمایشگاهی

  هاي فوریت  رادیولوژي  مامایی

  پزشکی

         سن 

±انحراف معیار(   

  )میانگین
69/1±03/2057/1±62/2035/1±10/2014/1±51/2085/3±24/2209/1±95/2012/4±03/22

          ) درصد(جنس 

  مرد                      

زن

2/27

8/72

38

62

4/44

6/55

4/22

6/77

0

100

6/32

4/67

100

0

)درصد(وضعیت تأهل 

  مجرد                      

  متأهل                     

8/93

2/6

7/88

3/19

4/84

6/15

8/89

2/11

3/67

7/32

5/93

5/6

7/73

3/26

)     درصد( محل سکونت 

  خوابگاه                    

ــزل                  منـــــ

  شخصی

ــزل                 منــــــ

  اي اجاره

1/90

9/9

0

7/88

9/9

4/1

1/78

8/18

1/3

8/89

2/10

0

92

6

2

6/82

4/17

0

4/68

7/23

9/7

   رآمد خانوادهد

ــزار  300< هـــ

  تومان

  هزارتومان 500-300

  هزار تومان 300>

5/6

39

5/54

7/7

7/27

6/64

3/12

1/28

6/59

1/2

4/23

5/74

9/8

1/31

60

5

30

65

7/23

5/39

8/36

رجات مختلف افسردگی فراوانی د. به درجاتی از افسردگی مبتال بودند) نفر 203(از دانشجویان  درصد 7/50 بررسی نتایج نشان داد که

  .نشان داده شده است 2در جدول 
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فراوانی درجات مختلف افسردگی در دانشجویان   -2جدول 

  1391دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی در سال 

  درصد  تعداد  

  )سالم(بدون افسردگی 

  افسردگی مرزي

  افسردگی خفیف

  افسردگی متوسط

  افسردگی شدید

  دیدافسردگی خیلی ش

197

67

53

48

25

10

2/49

7/16

3/13

12

3/6

5/2

  100  400  جمع

خفیـف، متوسـط، شـدید و    (فراوانی انواع مختلـف افسـردگی   

 ،دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهیدر به ترتیب ) شدید خیلی

هـا بـود    بیش از دانشجویان سایر رشته رادیولوژيو  اتاق عمل

دانشجویان اتـاق عمـل،   شدید در  ولی افسردگی شدید و خیلی

نتایج . هاي پزشکی و رادیولوژي فراوانی بیشتري داشت فوریت

افســردگی در مختلــف حاصــل از بررســی فراوانــی انــواع    

دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی در جدول دانشجویان 

بـین  داري  معنیري ارتباط اآزمون آم .نشان داده شده است 3

 افســـردگی نشـــان دادفراوانـــی انـــواع رشـــته تحصـــیلی و 

)027/0=p(.

در سال  فراوانی درجات مختلف افسردگی در دانشجویان دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان  - 3جدول 

  بر حسب رشته تحصیلی 1391

  متغیر          

  رشته

  سالم

  )درصد(تعداد

افسردگی 

  مرزي

  )درصد(تعداد

افسردگی 

  خفیف

  )درصد(تعداد

افسردگی 

  سطمتو

  )درصد(تعداد

افسردگی 

  شدید

  )درصد(تعداد

افسردگی 

  شدید خیلی

  )درصد(تعداد

  )7(5  4/19(1  )7/12(9  )1/14(10  )7/19(14  )1/45(32  هوشبري

  )0(0  )7/8(4  )9/10(5  )6/19(9  )2/15(7  )7/45(21  رادیولوژي

  )0(0  )8/7(5  )9/10(7  )3/6(4  )5/12(8  )5/62(40  پرستاري

  )2(1  )6(3  )6(3  )30(15  )14(7  )42(21  علوم آزمایشگاهی

  )2/1(1  )1/11(9  )3/17(14  )6/8(7  )8/14(12  )9/46(38  اتاق عمل

  )6/2(1  )9/7(3  )5/10(4  )5/10(4  )7/23(9  )7/44(17  هاي پزشکی فوریت

  49(2  )0(0  )12(6  )8(4  )20(10  )56(28  مامایی

دار نشـان داد کـه در    را معنـی اط برخی از فاکتورهـاي مـورد بررسـی    افسردگی، آزمون مجذور کاي ارتب وزدر بررسی عوامل مؤثر در بر

  .آورده شده است 4جدول 
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متغیرهاي از بر حسب برخی  1391در سال مورد بررسی در دانشجویان  افسردگیمختلف  درجاتفراوانی  -4جدول 

  دموگرافیک

  میزان افسردگی

  متغیر

افسردگی   سالم

  مرزي

افسردگی 

  خفیف

افسردگی 

  متوسط

فسردگی ا

  شدید

افسردگی 

  شدید خیلی

P

value

    )    درصد(جنس 

  مرد                       

زن

4/50

2/48

2/14

3/18

9/9

2/15

1/12

1/12

1/12

1/3

4/1

1/3

008/0

*

        )      درصد( سهمیه ورود

  اي قهطمن                       

  شاهد                         

  ایثارگر                        

9/48

50

25

8/16

0

50

3/13

7/16

0

5/12

0

0

3/6

7/16

0

2/2

7/16

25

034/0

*

         شغل مادر    

  کارمند                       

  دار خانه                       

50

1/49

1/11

18

5/12

6/13

3/8

13

1/11

7/4

9/6

6/1

002/0

*

  تحصیالت مادر

  کمتر از دیپلم                  

  دیپلم                      

  فوق دیپلم                     

  لیسانس و باالتر                

9/54

4/42

44

1/51

6/14

6/21

16

7/6

8/12

4/14

16

9/8

14

8/12

8

4/4

7/3

4/6

12

6/15

0

4/2

4

3/13

000/0

*

دار  معنیاختالف   p>05/0*  ،آزمون مجذور کاي

را نیـز   ارتبـاط بـین افسـردگی بـا شـغل پـدر       بررسی نتـایج،  

بـدین معنـی کـه افسـردگی      )p>0001/0(دار نشان داد معنی

از کـل مـوارد    درصد13شدید با میزان  متوسط، شدید و خیلی

بـود،   ورزافسردگی، در دانشجویانی کـه شـغل پـدر آنهـا کشـا     

ولی ارتباط میزان تحصیالت پـدر،  . بیشتر از بقیه مشاهده شد

دار  درآمد خانواده و سال ورود به دانشگاه بـا افسـردگی معنـی   

   .ودبن

  بحث

هاي اعصاب و روان بـه ویـژه در    ترین بیماري افسردگی از شایع

از آنجا که تأثیرات این بیمـاري بـر   . باشد گروه سنی جوانان می

زنــدگی از جملــه کــار و فعالیــت و پیشــرفت  جوانــب مختلــف

میـزان   تعیینتحصیلی حائز اهمیت است، هدف مطالعه حاضر 

افســردگی در دانشــجویان دانشــکده پرســتاري، مامــایی و     

دانشجویان از  درصد8/8 ،در این مطالعه .پیراپزشکی قرار گرفت

بـا  . بودنـد مبتال شدید  شدید و خیلیافسردگی مورد بررسی به 

هر یک به نوبه خـود   در آینده که این دانشجویان ینتوجه به ا

عوامـل مـؤثر   شـناخت   ،تصدي امري را به عهده خواهند گرفت

ریـزي در جهـت کـاهش میـزان و شـدت       برنامهبر افسردگی و 

   .ناپذیر است ضرورتی اجتناب ،افسردگی

افسردگی در دانشـجویان پزشـکی اردبیـل را    ، و همکاران امانی

دانشجویان را این شیوع افسردگی در ند و مورد بررسی قرار داد

از آنهـا   درصـد 31بر اساس آزمون بـک،   .کردندبیان  درصد47

 درصــد5افســردگی متوســط و   درصــد11افســردگی خفیــف، 

 نـد بیـان نمود در مطالعه خـود  ایشان . افسردگی شدید داشتند

دار مشـاهده   حصیلی و افسردگی ارتبـاط معنـی  که بین رشته ت

دانشـجویان رشـته اتـاق عمـل بیشـترین       نگردید، هر چنـد در 

در مطالعه حاضر، فراوانـی   .]12[ه بودشیوع افسردگی دیده شد

افسردگی به ترتیـب در دانشـجویان علـوم آزمایشـگاهی، اتـاق      

اسـترس محـیط   . ها بود عمل و رادیولوژي بیشتر از سایر رشته

در شرایط اضـطراري  کار، انجام بسیاري از اعمال و پروسیجرها 
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عدم امکان ادامه تحصـیل در رشـته اختصاصـی را     و انساورژو 

تمامی علل نـامبرده شـده، در   . توان از علل این امر برشمرد می

شجویان رشته هوشبري که بیشترین درصد افسـردگی  نمورد دا

  .کنـد  دادند نیز صـدق مـی   شدید را به خود اختصاص می خیلی

ازبیشـتر زنـان کـه مطالعات بسیاري حاکی از ایـن هسـتند  

امینی و فرهادي نیـز  .]13[شوند میمبتالبه افسردگیمردان

ــردگی     ــانگین افس ــه می ــد ک ــزارش کردن ــود گ ــه خ در مطالع

دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر اسـت و ایـن تفـاوت    

جلیلیان و همکاران نیزمطالعهنتایج. ]14[دار بوده است معنی

بـا نتـایج    ایـن نتـایج  . ]15[می باشدمطلب همیندهنده نشان

حاضـر،  مطابقـت دارد ولـی در مطالعـه    تقریبـاً   مطالعه حاضـر 

در مختصـري  شدید و خیلی شـدید  متوسط، فراوانی افسردگی 

احســاس . دانشــجویان پســر بــیش از دانشــجویان دختــر بــود 

مسئولیت در مورد اداره زندگی و خـانواده در آینـده و کمبـود    

   .هاي شغلی ممکن است علت این مسئله باشد فرصت

ــادي  ــی و فره ــه امین ــال ورود   در مطالع ــردگی و س ــین افس ب

داري  دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان رابطـه معنـی    

ارتبــاط ، در حـالی کــه در مطالعـه حاضـر   . ]14[وجـود داشـت  

   .مشاهده نشددر این مورد داري  معنی

پور و یکتاطلب که به منظـور بررسـی میـزان     در پژوهش نجفی

پزشـکی جهـرم و    نشجویان دانشگاه علومشیوع افسردگی در دا

از دانشجویان  درصد4/45ارتباط آن با افت تحصیلی انجام شد، 

مبـتال  افسردگی از خفیف تـا نسـبتاً شـدید    به درجات مختلف 

کمبـود   درصـد 80دوري از والـدین،  آنهـا  از  درصـد 94 بودند و

ــات و  ــد92امکان ــل   درص ــاه را از عوام ــیط خوابگ ــلوغی مح ش

جلیلیـان و  . ]16[نـد بود  فت تحصیلی ذکـر کـرده  تأثیرگذار بر ا

همکاران نیز نمره افسردگی را در دانشـجویان سـاکن خوابگـاه    

مطالعـه  لی در و ]15[بیشتر از دانشجویان بومی گزارش کردند

ــیش از     ــاه ب ــاکن خوابگ ــجویان س ــردگی در دانش ــر افس حاض

با توجه به  .نبوداي  دانشجویان ساکن در منزل شخصی یا اجاره

که دانشجویان دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی در  این

حال حاضر بیشتر از شهرهاي همجـوار هسـتند، ممکـن اسـت     

تشابهات فرهنگی علت متفـاوت بـودن نتـایج ایـن مطالعـه بـا       

دانشجویانی که مـادر یـا    در مطالعه حاضر،. مطالعات قبل باشد

پدر آنهـا کارمنـد بودنـد میـزان و شـدت افسـردگی بیشـتري        

ریـزي در   داشتند که این نکته لزوم آموزش به والدین و برنامـه 

  . نماید جهت افزایش سطح  سالمت روان را یادآوري می

تشکر و قدردانی

این طرح در کمیته تحقیقات دانشـجویی دانشـکده پرسـتاري،    

مامــایی و پیراپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان بــه 

محترم این کمیته و  بدینوسیله از اعضاي. تصویب رسیده است

از تمـامی دانشـجویانی کـه بـا بردبـاري و دقـت بـه        همچنین 

سؤاالت پرسشنامه پاسخ داده و پژوهشگران را در انجام تحقیق 

  .شود یاري رساندند، صمیمانه تشکر می
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Background and objectives: Depression is the most common mental disorder in all cultures. Most

often, symptoms begin in adolescence and early youth. Students are in this age range and are there

fore prone to depression. Considering the impact of disease on various aspects of life, present study

aimed to evaluate the prevalence of depression and its effective factors among the students of

Rafsanjan Nursing, Midwifery and Paramedical faculty- 2012.

Material and methods: This descriptive study conducted on students of Rafsanjan University

Midwifery and Paramedical faculty on 2012. The sampling method carried out through census. Two

questionnaires were used for data collection. The first questionnaire assessed the demographic

information (19 questions) and the second included Beck depression test (21 questions). Data were

analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics.

Results: Total number of students who were eligible and participated in the study was 400 (35.5%

males). Of students 50.7% (203 students) were suffering from various degrees of depression. The

prevalence of depression among Laboratory Sciences, Operating room, Radiology, Anesthesiology,

Emergency medicine, Nursing and Midwifery students was 44%, 39.3%, 39.1%, 35.2%, 31.6%,

25% and 24%, respectively. Significant difference was found among the students' sex (p≤0.008),

mother's (p≤0.002) and father's (p≤0.000)) and parent's jobs (mother's education (p≤0.000) and

depression.

Conclusion: According to our findings, making a positive attitude towards continuing higher

education and future career in students, especially male students, and teaching necessary skills to

employee parents in reducing the severity of depression will have a great impact.

Key words: Depression, Students, Mental disorders, Beck test


