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1و2و .3اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل
 .4دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 .5کارشناس ارشد آموزش داخلی -جراحی
چکیده
زمینه و هدف :افسردگی یکی از شایعترین مشکالت روانی است .ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی بی شک پیامدهایی از
قبیل احساس ترس ،افسردگی ،اختالالت انطباقی ،رفتاری و اخالقی را در پی خواهد داشت .بدین جهت این بررسی با هدف تعیین
شیوع افسردگی در دانشجویان انجام شده است.
روش کار :این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که بر روی  404دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از نمونه
گیری طبقه ای انجام شده است .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد «بک» برای اندازه گیری میزان افسردگی بود .اطالعات
پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار  spssو آزمونهای آماری توصیفی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
یافته ها :نتایج نشان داد که 24/5درصد دانشجویان مبتال به افسردگی خفیف بوده8 ،درصد نیاز به مشورت با روانپزشک داشتند.
14/2درصد نسبتاً افسرده بوده و 3/7درصد افسردگی شدید داشتند و 44/2درصد سالم بودند .بین وضعیت سکونت دانشجو و
وضعیت تاهل با میزان افسردگی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیري :براساس نتایج بدست آمده از مطالعه افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل الزم است به منظور
پیشگیری یا تعدیل میزان افسردگی ،مدیران و سایر مسئولین دانشگاه برنامه منظم و تاثیر گذار داشته باشند .
واژه هاي کلیدي :افسردگی ،دانشجو ،علوم پزشکی اردبیل
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افسردگی یکی از چهار بیماری عمدده در دنیدا و

اختالالت انطباقی (ترکیبی از خشم ،پرخاشگری،

شایعترین علدت نداتوانی ناشدی از بیماریهدا مدی

اضطراب و افسردگی) را فراهم می کند.کده ایدن

باشد( )1و در واقدع بیمداری گسدترده و آسدی

معضالت ممکن است بر سرنوشت دانشجو تاثیر

زننده ای است که هر زن و مردی را تحت تاثیر

سوء بگذارد(6و5و4و .)1از طرفی داشتن هددف

قرار می دهد( .)2این اختالل با عالیمی مثل خلق

در زندگی ،احساس تعلق داشتن بده منبعدی واال،

افسرده ،عدم احساس لذت از زنددگی ،تحریدک

امیدواری به کمک و یداری خداوندد در شدرایط

پذیری ،بی خوابی ،سرگیجه مکرر ،عالیم جسمی

مشکل زای زندگی ،برخورداری از حمایت روحی

و دوگانگی روانی همراه است( .)3احتمال ابتال به

و  ...همگی از جمله منابعی است کده فدرد را در

افسردگی از سنین کدودکی تدا کهنسدالی وجدود

سازگاری بدا مشدکالت یداری مدی دهدد .افدراد

مددوارد شددروع عالیددم در

مذهبی و بیر مذهبی میزان فشار روانی مشابهی

نوجوانی و اوایل جوانی است .در حال حاضدر بدا

را تجربه میکنند; لیکن افراد مذهبی می توانند با

توجه به گسدترش مراکدز دانشدگاهی و توسدعه

رویدادهای منفی زندگی و عوامل فشارزای روانی

آموزش عالی ،تعداد قابل توجهی از دانشدجویان

مقابله کنندد( .)5میدزان ابدتال بده افسدردگی در

را جوانان تشکیل مدی دهندد .بده همدین علدت

دانشجویان علوم پزشکی بدلیل اینکه در محیطی

دانشجویان از اقشداری هسدتند کده در معدر

پددر اسددترس مددی باشددند بدداالتر اسددت( .)1در

ابتال به افسردگی می باشند( .)1بدلیل اینکه یکی

مطالعات متعددی میدزان افسدردگی بداالیی در

از اتفاقات مهم بزرگسالی ورود به دانشدگاه مدی

دانشجویان گزارش شده است; بطوریکه فرهادی

باشد ،دگرگونیهای زیادی را وارد زندگی فرد می

و امینددی میددزان افسددردگی دانشددجویان علددوم

کند ،آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط

پزشدددکی لرسدددتان را 78درصدددد و هاشدددمی و

دانشگاه ،جدایی و دوری از خانواده ،عدم عالقده

همکدداران ،شددیوع افسددردگی دانشددجویان علددوم

به رشته تحصیلی ،امکانات ناکافی ،سدازگاری بدا

پزشکی یاسوج را در مطالعه خدود 64/2درصدد

شرایط جدید و  ...می تواندد فشدار رواندی قابدل

گزارش نمودندد(6و .)8در نهایدت از آنجدا کده

توجهی بر دانشجویان وارد کند( .)4بایدد اععدان

دانشجویان هر جامعه حاصل دسترنج معندوی و

نمددود ورود بدده دانشددگاه و شددروع زندددگی

انسانی آن جامعه بوده و سازنده فدردای کشدور

دانشجویی ،خود به نوعی سدرآباز رویدارویی بدا

خویش هستند و کشور مدا نیدز از ایدن موهبدت

مجموعدده ای از مجهددوالت ،تحددوالتی از قبیددل

الهی برخوردار می باشد،لذا پژوهش حاضر هم با

زیسددتی ،اخالقددی ،رفتدداری ،اجتمدداعی ،عدداطفی و

هدف شیوع افسدردگی در دانشدجویان دانشدگاه

تحصیلی و ارتباطی می باشد.این مسائل موجبات

علوم پزشکی اردبیل انجام شده است.

دارد;امددا در ابلدد
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مقدمه

نوعی احساس ترس ،نداامنی نسدبت بده آیندده،
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41/4درصددد تحصددیالت مددادر زیددر دیددپلم و

روش کار

و جامعه پژوهش را دانشدجویان دانشدگاه علدوم

84/4درصد منبع مدالی توسدط خدانواده بدوده و

پزشکی اردبیل در سال  1387تشکیل می دهند.

57/7درصد اظهار کردند وضعیت مالی متوسدط

در این بررسی با استفاده از نمونه گیری طبقه ای

دارند .در خصدو

آزمدون بدک نیدز 147نفدر

تعداد  600نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنهدا

( )%44/2سددالم و 204نفددر ( )%50/8افسددردگی

توزیع گردید و از ایدن تعدداد  404پرسشدنامه

داشددتند (جدددول.)1آزمددون آمدداری مجددذور

تکمیل شده عدودت داده شدد .ابدزار گدردآوری

کای،ارتباط معنی داری را بین میزان افسدردگی

داده هددا پرسشددنامه مشددتمل بددر دو قسددمت

دانشجویان و وضعیت اقتصادی آنهدا نشدان داد.

(مشخصات فردی -اجتماعی و تست افسدردگی

همچنین بین وضعیت سکونت دانشجو با میدزان

بک) بود .درجدات افسدردگی براسداس مقیداس

افسردگی ارتباط آماری معنی داری موجود بدود

افسردگی بک به این صورت تقسیم بنددی شدد:

و در دانشجویان ساکن خوابگاه میزان افسدردگی

نمرات  0-10فاقدد افسدردگی (سدالم)11-16 ،

بیشددتر بددود( .)P= /02بددین وضددعیت تاهددل و

افسردگی خفیف 17-20 ،نیداز بده مشدورت بدا

افسردگی ارتبداط آمداری معندی دار بدوده و در

روانپزشددک 21-30 ،نسددبتا افسددرده31-40 ،

دانشجویان مجرد باال بود( .)P=0/000علی ربم

افسردگی شدید ،بدیش از  40افسدردگی خیلدی

اینکه میزان افسردگی باالدر افراد مونث نسدبت

شدددید( .)4پرسشددنامه عمومددا صددبگ و هنگددام

به افراد مذکراین ارتباط معنی دار نبود .

استراحت در اختیار آنها گذاشته شدد و پدس از

جدول  :1نمرات آزمون افسردگی بک در افراد مورد پژوهش

جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار spss

تعداد

درصد

فراوانی

و آزمونهددای توصددیفی و اسددتنباطی (کددای دو)

وضعیت اقتصادی

تجزیه و تحلیل گردید .

سالم

147

44/2

یافته ها

افسردگی خفیف

44

24/5

نیدداز بدده مشددورت بددا

33

8/1

براساس نتایج پژوهش ،میانگین سنی افراد مورد

روانپزشک

مطالعدده  20/03±1/2بددود23 .درصددد مددوارد
مذکر34/4 ،درصد مقطع کاردانی47/1 ،درصدد
کارشناسدددی و 13درصدددد دکتدددرا حرفددده ای

نسبتا افسرده

57

14/2

افسردگی شدید

15

3/7

افسردگی خیلی شدید

-

-

جمع

401

100

بودنددد43/1درصددد مجددرد ،وضددعیت سددکونت

بحث

63/1درصددد خوابگدداهی و 86/4درص دد سدداکن

نتددایج حاصددل از پددژوهش نشددان داد اکثریددت

شهر بودند84/4 .درصد تحصیالت پدر و

دانشجویان مبتال به افسدردگی بودندد و ایدن در
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این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی است

50/6درصدددد شدددپل پدرشدددان آزاد بدددود،
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مرجع کده شدیوع افسدردگی در جمعیدت

ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد که با نتایج

عمومی را 15-25درصد عکر کرده اند بداال مدی

مطالعدده تددوکلی زاده و محمددد پددور همخددوانی

باشددد(.)3ایددن میددزان در تحقیددق عابدددینی در

دارد( .)13درحالیکه کریمی زارچدی و همکداران

دانشجویان پرستاری 60درصد و در دانشجویان

در مطالعه خود بین وضعیت تأهدل و افسدردگی

پزشکی 44/5درصد بود( .)1هاشمی محمدآباد و

تفددداوت آمددداری معندددی داری را مشددداهده

همکدداران ،شددیوع افسددردگی دانشددجویان علددوم

ننمودند()14در نتایج حاصدل از پدژوهش ،علدی

پزشکی یاسوج را در مطالعه خدود 64/2درصدد

ربم اینکه میزان افسردگی در افراد مونث بیشتر

گزارش کردند(.)8ایلددرآبادی در یدک بررسدی

از مذکرها بود .اختالف آماری معندی دار نشدان

میزان افسردگی دانشجویان علوم پزشکی زابل را

نداد که با نتدایج مطالعدات متعدددی همخدوانی

64/3درصددد بیددان کددرد( )10و امددانی میددزان

دارد(1و .)13این در حدالی اسدت کده در همده

افسردگی را در دانشجویان علوم پزشکی اردبیل

کشورها و فرهنگهدا شدیوع افسدردگی در زندان

در سدددال 57/4 ،82درصد دد گدددزارش کدددرده

توجده اینکده

کت

است(.)11در خصو

2برابر مدردان اسدت( .)13جالد

مسائل اقتصادی یافته ها

مطالعه انجام شده در یاسوج میزان افسردگی در

نشان دهنده آن است کده میدزان افسدردگی در

دانشجویان پسر را حتدی بداالتر گدزارش نمدوده

دانشجویانی که مشکل اقتصدادی دارندد بیشدتر

است(.)8

است که با تحقیق دادخواه و همکاران همخدوانی

نتیجه گیري

دارد .همچنددین نتددایج نشددان داد کدده میددزان

با توجه به شیوع باالی افسردگی در دانشجویان

افسردگی در دانشجویان ساکن خوابگاه بیشتر از

دانشگاه ،ضروری به نظدر مدی رسدد مددیران و

سایرین بود و این اخدتالف از نظدر آمداری نیدز

مسئولین دانشگاه برنامه ریزی مناس

معنی دار بود کده بدا نتدایج دادخدواه همخدوانی

در مورد دانشجویان بیر بدومی انجدام داده و بدا

دارد( .)12این تفاوت می تواندد ناشدی از دوری

تقویدت مراکدز مشداوره دانشدجویی و شناسددایی

دانشجویان شهرستانی از محیط خدانواده ،وجدود

دانشجویان مستعد به افسردگی گام مدوثری در

مشکالت اقتصادی و نگرانی از تهیه مسکن باشد.

این زمینه بردارند.
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