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دگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهوازبررسی شیوع افسر

3منیره باباشاهی،2، کبري کرمی 1فتانه قدیریان

چکیده

سالمت روان یکی از مهم ترین شاخصه هاي سالمت و بهداشت یک جامعه قلمداد می گردد. در میان اختالالت روانی شایع در :مقدمه
جوامع افسردگی یکی از شایع ترین بیماري هاي اعصاب و روان است که همه گروه ها و رده هاي جامعه را در بر می گیرد.افسردگی یک 

به طور بالقوه تهدید کننده زندگی است که مانع پیشرفت و اعتالي فرد شده و از توانایی انجام اعمال و بیماري شایع ، ناتوان کننده و 
وظایفی را که بر عهده وي می باشد جلوگیري خواهد نمود و خود این امر باعث اختالل در سالمت و پیشرفت جامعه و عواقب ناشی از آن 

گی، جدایی از خانواده، تنش هاي تحصیلی و سایر علل دیگر از گروههاي در معرض خطر خواهد شد. دانشجویان به دلیل تغییر محل زند
این اختالل محسوب می شوند، این مسئله خصوصا در دانشجویان علوم پزشکی به ویژه دانشجویان پرستاري که درگیر حفظ سالمت 

ین سالمت روان این دانشجویان به دلیل خصوصیت و ماهیت جسمی و روانی افراد جامعه هستند، از اهمیت ویژه اي برخوردار است؛ بنابرا
مطالعه حاضر به منظور سنجش وضعیت افسردگی در بین دانشجویان پرستاري انجام گرفته حرفه ایشان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ت، بتوان برنامه ریزي آموزشی و تربیتی است تا با دستیابی به اهداف پژوهش که همانا شناسایی شیوع و عوامل مؤثر در ایجاد افسردگی اس
آنان را مورد بازنگري قرار داد.

نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در 70این تحقیق یک مطالعه مقطعی می باشد. تعداد نمونه هاي مورد پژوهش مواد و روش ها:
رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز بودندکه به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه به کار رفته، شکل کوتاه 

ل مرتبط شامل: جنس، رتبه تولد، بومی و غیر بومی بودن ، عالقمندي به رشته تحصیلی، پرسشنامه استاندارد افسردگی بک بود. عوام
اجتماعی، فوت والدین، ترم تحصیلی ، وضعیت تحصیلی و رضایت از -سابقه افسردگی در خانواده، مشکالت خانوادگی و وضعیت اقتصادي

ل قرار گرفت. تحلیلی مورد تجزیه و تحلی-دانشگاه می باشد که با آمارهاي توصیفی

درصد از دانشجویان رشته پرستاري به درجاتی از افسردگی مبتال 7/35نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که به طور کلی یافته ها:
درصد از دختران را شامل می شود. میزان افسردگی با ترم تحصیلی ارتباط معنی دار آماري 6/27درصد از  پسران و 8/31هستند؛که 

). هم چنین افسردگی با فوت والدین، وضعیت سکونت و عالقمندي به رشته تحصیلی ارتباط معنی دار آماري نشان =03/0Pن داد (نشا
). <05/0Pداد ( 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر که بیانگر فراوانی افسردگی در بین دانشجویان است، باید تدابیري اتخاذ گردد تا استرس نتیجه گیري:
ي و محیطی دانشجویان کاهش یابد. کشف و پیگیري موارد بیماري خصوصا در نسل جوان به منظور پیشگیري از عوارض ناتوان هاي فرد

کننده بیماري امر مهمی تلقی می شود.

افسردگی، دانشجویان ، پرستاريواژه هاي کلیدي:

. کارشناس ارشد پرستاري بیماریهاي روان1
شمالی، دانشکده پرستارينویسنده مسئول: آدرس: لرستان، الیگودرز، خیابان ولیعصر

GHADIRIAN_61_FATANEH@YAHOO.COM:Email،09132160360تلفن: 
. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده بهداشت، کارشناس ارشد پرستاري گرایش کودکان 2
جراحی-پرستاري گرایش داخلی. کارشناس ارشد 3
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مقدمه

و سالمت روان یکی از مهم ترین شاخصه هاي سالمت 

بهداشت یک جامعه قلمداد می گردد، محرومیت از این 

.)1(موهبت انسانها را دچار مشکالت عدیده اي خواهد کرد

براساس مطالعات انجام گرفته در ایران هفت میلیون نفر از 

.در تمام )1(مردم، از نوعی اختالل روانی رنج می برند

جوامع افراد در معرض اختالالت روانی متعددي قرار 

د، در میان اختالالت روانی شایع در جوامع افسردگی دارن

یکی از شایع ترین بیماري هاي اعصاب و روان است که به 

زمان ، مکان و شخص خاصی محدود نیست و همه گروه 

.)2(ها و رده هاي جامعه را در بر می گیرد

افسردگی نشانگر احساس کسالت روان، کمبود انرژي ، از 

ی فایده بودن ، بی عالقگی و دست رفتگی، ناامیدي ، ب

، احتمال ابتال به افسردگی در طول زندگی )3(بدبینی است

درصد است که فقط 20درصد و براي زنان 10براي مردان 

درصد کسانی که داراي معیارهاي بیماري هستند 25-20

.)4(تحت درمان قرار می گیرند

ه افسردگی یک بیماري شایع ، ناتوان کننده و به طور بالقو

تهدید کننده زندگی است، افسردگی می تواند موجب 

خودکشی ، اعتیاد، اعتماد به نفس پایین شود و نتایج 

حاصل از آن شامل افت تحصیلی و اختالل در عملکرد 

هاي شغلی ، خانوادگی و اجتماعی می باشد که به طور 

مستقیم و غیر مستقیم هزینه هاي هنگفتی را به جامعه 

. میزان شیوع افسردگی در ایاالت )5(تحمیل می نماید 

میلیون نفر به 11درصد است و ساالنه حدود 7متحده 

افسردگی مبتال می شوند که نشان دهنده  افزایش شیوع 

تحقیقات )6(بیماري در گروه هاي سنی جوانتر است

در جمعیت کلی راافسردگی صورت گرفته در ایران شیوع 

دگی هر فردي را افسر.)7(درصد نشان می دهد24-20

تحت تأثیر قرار می دهد و متعلق به قشر خاصی نیست 

ولی برخی افراد جامعه به دلیل موقعیت خاص نسبت به 

این بیماري آسیب پذیرترند که از جمله می توان به 

. مطالعاتی که در این زمینه در )8(دانشجویان اشاره نمود

ته داخل و خارج از کشور بر روي دانشجویان انجام گرف

-1/44است، میزان شیوع افسردگی در بین دانشجویان را 

.)9(گزارش کرده اند1/9

بین تنش هاي روانی و افسردگی ارتباط مستقیمی وجود 

. دانشجویان به دلیل تغییر محل زندگی و جدایی )10(دارد

از خانواده  در معرض خطر می باشند. فشار تحصیل، 

طول دوران اضطراب امتحان و دیگر عوامل تنش زا در

تحصیل، دانشجویان را در معرض اختالالت مختلف قرار 

می دهد و افسردگی با درجات متفاوت در آنها دیده 

. )11(می شود 

افسردگی مانع پیشرفت و اعتالي فرد شده و از توانایی 

انجام اعمال و وظایفی که بر عهده وي می باشد جلوگیري 

خواهد نمود و خود این امر باعث اختالل در سالمت و 

پیشرفت جامعه و عواقب ناشی از آن خواهد شد؛ خصوصا 

اینکه دانشجویان پرستاري درگیر حفظ سالمت جسمی و 

نـت روان ایـالمـن سـرایـابـه هستند بنـجامعروانی افراد

89سال اول/ دوره اول / پاییز ...                       بررسی شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاري 
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دانشجویان به دلیل خصوصیت و ماهیت حرفه ایشان از 

اهمیت بسزایی برخوردار است. در هر حال با تشخیص به 

موقع اختالل افسردگی می توان فرصتی براي پیشگیري 

اولیه و یا جلوگیري از پیشرفت و وخامت آن و نهایتا 

.)8(بهداشت روانی براي دانشجویان و جامعه فراهم نمود 

به منظور سنجش وضعیت افسردگی در بین مطالعه حاضر

دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته پرستاري انجام 

گرفته است تا با دستیابی به اهداف پژوهش که همانا 

شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد افسردگی است بتوان برنامه 

ریزي آموزشی و تربیتی دانشجویان پرستاري را مورد 

بازنگري قرار داد. 

روشهامواد و 

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. 

جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان ترم هاي 

مختلف تحصیلی  شاغل به تحصیل در رشته پرستاري در 

دانشکده پرستاري و مامایی جندي شاپور شهر اهواز در 

) که با پرسشنامه استاندارد =150Nبودند ( 1386سال 

مورد بررسی قرار ) (Beckبکیسؤالی افسردگ21

نفر ازآنها به پرسشنامه ها  بطور کامل 70گرفتند که 

پاسخ  دادند. ابزار این پژوهش یک پرسشنامه دو قسمتی 

بود که قسمت اول شامل خصوصیات دموگرافیک و عوامل 

مؤثر بر افسردگی بود که روایی آن به روش روایی محتوي 

قسمت دوم پرسشنامه با نظر اساتید ذیصالح تائید شد.

سؤال بود که 21تست استاندارد افسردگی بک شامل 

بود. نمره 4حداقل نمره در هر سؤال یک و حداکثر نمره 

:دهی این تست به صورت زیر انجام شد

یافته ها

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که به طور کلی 

درصد از دانشجویان رشته پرستاري به درجاتی از 7/35

درصد از  پسران و 8/31افسردگی مبتال هستند؛ که 

درصد از دختران را شامل می شود. آزمون مجذور 6/27

تفاوت آماري معنی داري بین افسردگی و جنسیت کاي 

).همچنین تست مجذور کاي تفاوت =43/0Pنشان نداد (

آماري معنی داري با متغییر هایی نظیر وضعیت تأهل 

)53/0P= ) 83/0)، رتبه تولدP=وضعیت اقتصادي ،(-

)، =58/0P)، مشکالت مالی ( =5/0Pاجتماعی خانواده ( 

)، دریافت =05/0Pت (چگونگی گذراندن اوقات فراغ

)، =16/0P)، مشکالت خانوادگی (=88/0Pحمایت (

)، اعتقادات دینی و =55/0Pسابقه افسردگی در خانواده (

) و وضعیت تحصیلی مانند معدل و =16/0Pمذهبی (

) نشان نداد. میزان =4/0Pتعداد واحدهاي گذرانده (

افسردگی با ترم تحصیلی ارتباط معنی دار آماري نشان 

ن،ـدیـوت والـا فـی بـردگـن افسـ).همچنی=03/0P(داد 

خلق در سطح طبیعی21-31

اختالل خلقی خفیف32-37

افسردگی کلینیکی مرزي38-41

افسردگی متوسط42-51

افسردگی شدید52-61

افسردگی بسیار شدیدو باالتر62

فتانه قدیریان و همکاران ...                       بررسی شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاري 
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ان فتانه قدیریان و همکار...                       بررسی شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاري 
). >05/0Pمعنی دار آماري نشان داد ( ط عالقمندي به رشته تحصیلی ارتباوضعیت سکونت و

توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهاي مورد پژوهش از نظر افسردگی بر حسب برخی از متغییر هاي دموگرافیک- 1شمارهجدول 

سالمشرح
افسرده

P-Value

بسیار شدیدشدیدمتوسطخفیف

ترم تحصیلی

13)30(%3)30(%2)20 (%1)10 (%1)10(%

02/0

27)8/77(%1)1/11 (%1)1/11(%0%0%

35)50 (%2)20(%2)20(%1)10(%0%

48)80(%2)20(%0%0%0%

59)8/81 (%1)1/9 (%1)1/9(%0%%0

77)70 (%1)10(%2)20(%0%0%

86)60 (%02)20(%1)10(%1)10(%

وضعیت سکونت
%0%0%)7/16(2%)7/16(2%) 6/66(8بومی

>05/0
%)4/3(2%)2/5(3%)8/13(8%)8/13(8%)8/63(37غیربومی

عالقمندي به 
رشته تحصیلی

%0%0%) 5/6(2%) 9/12(4%)6/80(25دارد 
>05/0

%)1/5(2%)7/7(3%)5/20(8%)4/15(6%)3/51(20ندارد

فوت والدین
%)3/33(2%0%)3/33(2%)7/16(1%)7/16(1بلی 

>05/0
0%)8/4(3%)5/12(8%)14(9%)7/16(1خیر

بحث

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان افسردگی در 

دانشجویان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن انجام شد. 

درجاتی از افسردگی در بین دانشجویان پرستاري دیده 

می شود که قابل توجه است، گرچه شیوع افسردگی با 

درجات شدید و بسیارشدید پایین است ولی با توجه به 

عه دست رنج معنوي و انسانی آن اینکه دانشجویان هرجام

جامعه بوده و سازندگان فرداي کشور خویش هستند 

بایستی مورد توجه جدي قرار گیرد.

مطابق با یافته هاي حاصل، افسردگی در ترم اول تحصیلی 

ازبطوریکهبیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد

افسردگیمیزاناز درصد10درصد گزارش شده 7/35
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گزارش شده مربوط به دانشجویان ترم یک است و از 

درصد سالم و 30مجموع کل دانشجویان ترم یک 

درصد افسرده بوده اند که شاید جدایی از خانواده و 70

واجهه با شرایط جدید و یا عدم تطابق واقعیت ها با م

رؤیاهاي قبلی دانشجویان از محیط دانشگاه را بتوان علت 

درصد از میزان گزارش شده در پژوهش 1/7آن دانست، 

بودند که از مجموع کل 3حاضر مربوط به دانشجویان ترم 

درصد سالم بودند. از آنجا 50درصد افسرده و 50آن ها 

به عرصه بیمارستان و رویارویی با واقعیت هاي که ورود

بالین در ترم سوم تحصیلی اتفاق می افتد می توان دلیل 

احتمالی افسردگی دانشجویان را مواجهه با بالین دانست. 

ابراهیمیان در تحقیق خود در بررسی افسردگی 

دانشجویان پرستاري دانشگاه تهران، میزان افسردگی 

ود به عرصه  بالین کمتر گزارش دانشجویان را هنگام ور

درصد 4/4، که با پژوهش حاضر همخوانی ندارد. )12(کرد

از میزان گزارش شده افسردگی مربوط به دانشجویان ترم 

بود که پس از ترم هاي 8درصد دانشجویان ترم 8/5و 7

باالترین رقم افسردگی را به خود اختصاص می داد، 3و1

نده ي شغلی و برآورده نشدن در این زمینه نگرانی از آی

توقعات از رشته  تحصیلی را می توان علت احتمالی 

دانست. هاشمی در پژوهش خود در بررسی افسردگی در 

درصد 75دانشجویان علوم پزشکی یاسوج گزارش کرد، 

دانشجویان افسرده آینده  شغلی بدي را براي خود تصور 

شغلی را از می کردند، بنابراین می توان نگرانی از آینده

.)13(علل افسردگی در ترم هاي آخر تحصیلی دانست 

وضعیت سکونت می تواند عامل اثرگذار بر میزان افسردگی 

درصد دانشجویان شرکت 1/17باشد. در مطالعه  حاضر 

7/35درصد غیر بومی بودند، از 9/82کننده بومی و 

درصد میزان افسردگی 8/5درصد افسردگی گزارش شده 

درصد مربوط به 9/29به دانشجویان بومی و مربوط 

دانشجویان غیر بومی بود. افسردگی در دانشجویان غیر 

بومی بیشتر بوده و با رضایت از خوابگاه ارتباط معنی داري 

)؛ بنابراین دانشجویان غیر بومی با =87/0Pنداشت ( 

مسائلی غیر از رضایت از خوابگاه مواجه بودند. در مطالعه 

سی شیوع افسردگی در دانشجویان علوم نجات در برر

پزشکی شهر تهران نیز محل تحصیل و افسردگی رابطه 

معنی داري داشتند که در دانشجویان غیربومی بیشتر 

، این امر می تواند ناشی از عدم امکان مسافرت )14(بود

دانشجویان ، دیدار خانواده در فاصله زمانی کوتاه به علت 

جمله تفاوتهاي کالت دیگر ازهزینه سنگین مسافرت و مش

فرهنگی و شرایط آب و هوایی متغیر باشد.

به رشته تحصیلی و میزان افسردگی يبین عالقه مند

درصد 3/44ارتباط معنی دار آماري وجود دارد، 

7/55دانشجویان عالقه مند به رشته تحصیلی بودند  و 

درصد از میزان افسردگی در 6/8درصد عالقه مند نبودند، 

درصد در گروه 1/27روه دانشجویان عالقه مند و گ

در دانشجویان غیر عالقه مند بود. که با مطالعه ظهور 

میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده  خصوص

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مطالعه  افسردگی 

) همخوانی = 01/0Pدر دانشجویان  دانشگاه هرمزگان (

.)15و16(دارد 
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فوت والدین با میزان افسردگی در اتباط است، بطوریکه در 

درصد از واحدهاي مورد پژوهش 4/91پژوهش حاضر در 

هر دو والد درصد فوت یک یا6/8والدین در قید حیات و 

گزارش شد که از میزان کل افسردگی گزارش شده 

درصد 6/28درصد مربوط به گروه هر دو والد زنده و 1/7

مربوط به گروه والد فوت شده گزارش شد.کاپالن 

می نویسد فوت والدین یکی از عوامل مساعد کننده 

والدین براي ابتال به افسردگی است به طوریکه فوت 

سالگی یکی از عوامل خطرساز 11والدین قبل از سن

بسیار مهم در ابتال به افسردگی در بزرگسالی محسوب 

می شود. پژوهش حاضر نیز نشانگر ارتباط معنی دار این 

.)4(عامل با افسردگی است 

نتیجه گیري 

افسردگی شایعترین اختالل روانی شناخته شده در جامعه 

افرادي که ا این وجود تعداد بسیار کمی از باست ولی 

دارند تحت درمان قرار رامعیارهاي بالینی بیماري

می گیرند. بنابراین کشف و پیگیري موارد بیماري خصوصا 

در نسل جوان به منظور پیشگیري از عوارض ناتوان کننده 

بیماري امر مهمی تلقی می شود. مطالعه حاضر نشان داد 

شیوع افسردگی در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم

درصد بوده که رقم باالیی را به خود 7/35پزشکی اهواز  

اختصاص می دهد. بنابرین بایستی تدابیري اتخاذ گردد تا 

عواملی که در بروز افسردگی مؤثر هستند کاهش یابند و 

با شناخت سریع و به موقع از عواقب آن پیشگیري شود. 

پیشنهاد می شود آگاهی کافی و کاملی در خصوص تمام 

ها از طریق سازمان هاي عمومی به نحو مطلوب رشته 

توسط متقاضیان رشته هاي تحصیلی دانشگاهی کسب 

گردد  و شناخت کافی از نقاط مختلف جغرافیایی در 

اختیار داوطلبان ورود به دانشگاهها قرار گیرد. توجه بیشتر 

دست اندرکاران دانشگاهی و مراکز عالی به دانشجویان 

یتهاي فوق برنامه و مذهبی در غیربومی و افزایش فعال

ایجاد شرایط آرام و مطلوب مؤثر خواهد بود، در نهایت 

توجه به افراد درمعرض خطر و تقویت بخش مشاوره و 

حمایت دانشجویان مشغول به تحصیل در حرفه پرستاري 

بیش از پیش پیشنهاد می گردد.

تشکر و قدردانی 

انجام این در پایان از زحمات کلیه کسانی که ما را در 

پژوهش یاري رساندند تشکر بعمل می ا ید. 
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Prevalence of depression and associated factors in nursing students Joundishapour

Ghadirian F. Karami K. Babashahy M.

Abstract:

Background & Objectives: Mental health is considered as one of the most important indexes
of community health Among the most common psychiatric disorders in communities.
Depression is one of the most common psychiatric illness that effect all community groups
and categories . Depression is  a common, debilitating and potentially life threatening
disorder could  prevent promotion of  individual achievements and the ability to perform
actions and tasks that he is responsible for and as a result  could impair people’s health and
progress in  the society.  University Students due to the changes of living place, separation
from family, academic stress and other reasons are at higher risk for this disorder. This
matter is important in students of medical sciences, especially nursing students that  are
involved in maintaining their individual physical and mental health . therefore, these students
are very important because of their professional character and nature of course. This Study
has been done to measure the status of depression among nursing students to achieve the
research objectives that certainly identify the prevalence and factors leading to depression.

Materials & Methods: This study is a cross sectional study. study samples was consisted of
70  nursing students in Jondishapour Medical Sciences that  randomly  were chosen.
Questionnaire “Beck Depression “ was applied as study instrument  . Relevant factors such
as: sex, birth, being native, field of interest, family history of depression, family problems and
socio - economic status, parental death, semester, and educational status were assessed.
Finally,Data were analyzed with statistics - descriptive analysis.

Results: The results of this study showed that overally 7 / 35 percent of nursing students were
affected by Depression; 8 / 31 percent of boys and 6 / 27 percent of girls are included. There
was a significant relationship Between Depression and  the semester  (p=0.03). Parental
death, interest to field ,and being native with depression showed a significant
relationship (p>0.05).

Conclusion: The results of this study indicated  the prevalence of depression among students.
some measures must be taken to reduce environmental and  individual stresses in university
students. Detection and follow up high risk cases, especially in the younger generation is
considered  very  important to prevent the debilitating effects of this disorder.

Key words: Depression, Students, Nursing
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