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چكيده

م آن اغلب در نوجـواني و اوايـل   كه شروع عاليباشد ترين اختالل خلقي ميپزشكي و نيز شايعترين اختالالت روانافسردگي يكي از مهم:پيش زمينه و هدف

دانشگاه علوم پزشـكي  دانشکده پيراپزشکيها، پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان افسردگي در دانشجويانجهت برنامه ريزي انواع پيشگيري.جواني است

. انجام گرفت۸۷-۸۸كاشان طي سال تحصيلي

هر كدام (دانشجوي دختر و پسر ۲۰۸جامعه آماري در اين پژوهش اساس كار بر جنسيت و. ام شدمقطعي انج–توصيفيصورت بهاين مطالعه: هامواد و روش

.مورد تحليل قرار گرفتspss-14نامه گردآوري و  با کمک نرم افزار ها با استفاده از پرسشبود و دادهدانشكده پيراپزشكي اندانشجوياز)نفر۱۰۴

افسرده بودند و از نظـر  ) درصد۲۳/۱۹(مشکوک به افسردگي و ) درصد۷۶/۳۰(طبيعي و ) درصد۵۲(دانشجوي انتخابي ۲۰۸نشان دادکه از هايافته: هايافته

نشان داد کـه از  chi- square همچنين آزمون . است) درصد۵/۴۲(ترين آن در پسران با و کم) درصد۲/۵۷(جنسيت بيشترين شيوع افسردگي در دختران با 

).>۰۵/۰P(داري وجود دارد ميزان افسردگي و وضعيت اقامت رابطه معنينظر آماري نيز بين 

بنابراين با استناد به . باشداين پژوهش نشان داد که ميزان افسردگي در بين دانشجويان پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان پايين مي: گيرينتيجهبحث و 

با شناخت سريع و به موقع اين اختالل از عواقب آن پيشگيري و ردي و محيطي دانشجويان كاهش يابدهاي فاسترسنتايج پژوهش بايد تدابيري اتخاذ شود که

.گردد

افسردگي، دانشجويان، جوان: هاکليد واژه

١٣٨٨پاييز، ١٦٦-١٧٢ص، سومفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هفتم، شماره 

۰۹۱۳۱۶۳۶۰۵۳: تلفني، گروه مدارک پزشک،دانشكده پيراپزشكي، کاشانيشان راوند، دانشگاه علوم پزشکجاده کا۵لومتر يکاشان ک: آدرس مکاتبه

Email: karami_m@kaums.ac.ir

علوم پزشکي کاشانعضو هيات علمي دانشگاه مربي ١

مقدمه

پزشـكي و نيـز   تـرين اخـتالالت روان  افسردگي يكي از مهـم 

مردان و ) درصد۱۲(باشد كه حدود ميترين اختالل خلقي شايع

افسـردگي بـا   . كنـد زنان را در طول عمر گرفتار مـي ) درصد۲۵(

افكار مرگ و خودكشـي  كاهش انرژي و عالقه، اشكال در تمركز،

اين اختالل هميشه منجر به اختالل در عملكرد . شودمشخص مي

) درصـد ۱۵" (روابط اجتماعي و بين فردي شـده و نهايتـا  شغلي،

مار آخرين آ). ۱(كنندماران افسرده در اثر خودكشي فوت ميبي

انجام گرفته در سطح كل كشور در مورد ميزان شيوع اختالالت 

) درصـد ۱۰(پزشكي در ايران مشخص كرده كه نزديك بـه  روان

برند كه در واقع نوع شديد جمعيت كشور ما از افسردگي رنج مي

شود و ميزان افسردگي افراد مشاهده مي) درصد۵(افسردگي در 

توان گفتمي"نسبت به آقايان بيشتر است، تقريباهادر خانم
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از . شـود مشـاهده مـي  هـا برابر ايـن ميـزان افسـردگي در خـانم    دو

فشــارهاي روانــي : تـوان تــرين علـت و عوامــل افسـردگي مــي  مهـم 

پي، هر نوع اعتياد، رفتار پدر و مادر در درهاي پيگوناگون، شكست

ي جســمي، اختالفــات و هــابرخــورد بــا فرزنــدان، برخــي بيمــاري

مشكالت خانوادگي، از دست دادن عزيزان، عامـل ارث، اخـتالل در   

عملكرد برخي مواد شيميايي بين سلولي مغـز، اسـتفاده از بعضـي    

.ردداروها بدون تجويز پزشك و مصرف مشـروبات الكلـي را نـام بـ    

توانـد  خوابي و افسردگي كـه مـي  ن به رابطه بين بيااز محققيبرخ

اند امـا برخـي،   پيشگويي كننده ابتال به افسردگي باشد اشاره كرده

هـاي شـغلي را   خصوصيات شخصيتي مثل مجرد بـودن و اسـترس  

ـ ). ۲(اندعنوان ديگر عوامل خطر ساز خاطر نشان كردهبه نيهمچن

) شيوع افسـردگي (رم به همين منظور پژوهشي كه در دانشگاه جه

را نشان داري يانجام شد بين رشته تحصيلي و افسردگي رابطه معن

سالي وجـود  احتمال ابتال به افسردگي از سنين كودكي تا كهن.داد

م آن در نوجـواني و اوايـل جـواني    [دارد اما اغلب اوقات شروع عـال 

در معـرض  به همين علت دانشجويان از اقشاري هستند كـه  .است

بنابر برخي مطالعات انجام شـده  ). .۳(باشندميابتال به اين اختالل 

ورود بـه دانشـگاه از   دانشـجويان در بـدو  ) درصـد ۳۰(نزديك بـه  

مواردي همچـون آشـنا نبـودن بـا     .درجاتي از افسردگي در عذابند

محيط دانشگاه يا فرهنگ حـاكم بـر منطقـه در صـورت غيربـومي      

وخانواده، عدم عالقه بـه رشـته تحصـيلي   بودن، جدايي و دوري از

توانند ناراحتي همچون افسردگي ناسازگاري با ساير افراد محيط مي

ايجاد كرده و باعث افت عملكرد دانشجو در مراحل اوليه در آنانرا

ان ياني مثــل دانشــجويدر ايــن بــين دانشــجو.)۴(زنــدگي گــردد

ر حفظ يدرگيکه هر کدام به نحويمختلف علوم پزشکيهارشته

ت يـ ل موقعيـ افراد جامعـه هسـتند، بـه دل   يو روانيسالمت جسم

ص به موقـع و  يبا تشخ. رترنديپذبين اختالل آسيخاص نسبت به ا

يبـرا يتـوان فرصـت  يان، مـ ين اخـتالل در دانشـجو  يـ زود هنگام ا

ت يـ نهادر شرفت و وخامـت آن و  ياز پيريه و جلوگياوليريشگيپ

.و جامعه فراهم نمودآنان ين بهداشت روانيتأم

و هسـتند ي كه دانشجويان سازندگان فرداي جامعه ما ياز آنجا

شوند و تعدادشان تعداد قابل توجهي از جمعيت جامعه را شامل مي

و مراكز عالي در حال افزايش اسـت،  هابا توجه به گسترش دانشگاه

حائز اهميت است، به اين منظـور مـا   ميان آنانوجود افسردگي در 

م گرفتيم شيوع افسـردگي را در بـين دانشـجويان دانشـكده     تصمي

بررسـي  ۱۳۸۷پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشـان در سـال   

اميد است تا در جهت كاهش بروز عوامل افسردگي تدابيري . نماييم

شناخت سريع صورت گيرد و در صورت بروز برخي از اين عوامل، با

. دشوو به موقع از عواقب آن پيشگيري 

هامواد و روش

باشـد کـه در سـال    يمـ يمقطع–يفين مطالعه از نوع توصيا

دانشكده پيراپزشكي دانشگاه اندانشجوينفر از۲۰۸بر روي ۱۳۸۷

ت بوديپژوهش بر اساس جنسيبنا. علوم پزشكي كاشان انجام شد

هـر كـدام   (دختر و پسريدانشجوبه تعداد مساوي ن منظوريبدكه 

دليل هن صورت بود که بينحوه انتخاب بد. دانتخاب شدن)نفر۱۰۴

صـورت  هبـ هاتمامي آن،پسر در دانشکدهينفر دانشجو۱۴۰وجود

هـا نفـر از آن ۱۰۴ند كه از اين تعداد فقـط  شدسرشماري انتخاب 

۱۰۴(جه به همان تعداد ينامه نمودند در نتل پرسشياقدام به تکم

ــرايز بــه صــورت تصــادفيــدختــر نيدانشــجو) نفــر ل يــکمتيب

و هـا ها با مراجعه به كالسنامهپرسش. دنديانتخاب گردنامهپرسش

ن مطالعــه يــن در ايهمچنــ. فيلــدهاي كــارآموزي تكميــل كرديــد

سن، رشته و مقطع تحصيلي و وضعيت تاهـل، اقامـت و   يرهايمتغ

ابـزار .قرار گرفتيمورد بررسيانهيزميرهايعنوان متغاشتغال به

افسـردگي  استانداردنامهپرسشن پژوهش ياطالعات در ايگردآور

.استل شده ياز دو بخش تشکنامهپرسشن يابود که) Beck(بك

آن و بخـش دوم  يکيمربوط بـه اطالعـات دمـوگراف   آنبخش اول
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. سـنجد يافراد را مـ يزان افسردگيکه ماستسوال۲۱مشتمل بر

، نمره باشديم۳تا ۰شده به گزينه سواالت از از اختصاص دادهيامت

يبر اساس جمع امتيازات محاسبه و در طبقـه بنـد  نامهپرسشهر 

ــا )۱۱-۱۶(، كمــي افســرده )۱-۱۰(طبيعــي  ، نيازمنــد مشــورت ب

، افسـردگي شـديد   )۲۱-۳۰(افسـرده  اً، نسبت)۱۷-۲۰(پزشك روان

ن يدر ا. رديگيمقرار ۴۰، افسردگي بيش از حد بيشتر از )۴۰-۳۱(

ن امتخصصـ ييج بـا راهنمـا  يان نتـا يبل ويتحليتاً برايپژوهش نها

، )۱-۱۰(طبيعـي  بـه سـه قسـمت    يدرجات افسـردگ يشناسروان

. دشـ تقسـيم ۲۰، افسرده بيشتر از)۱۱-۲۰(مشكوك به افسردگي 

و بـا روش آمـار   spss-14 بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     هادادهسپس 

.ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجزChi-squareآزمونو يفيتوص

جدول توزيع فراواني افسردگي افراد بر حسب اطالعات دموگرافيکي: )۱(شماره جدول

ت سالمتيوضع
کياطالعات دموگراف

افسردهيمشکوک به افسردگيعيطب
کليفراوان

)درصد(
P

س
جن

۴۷زن
)۲/۴۵(

۳۴
)۷/۳۲(

۲۳
)۱/۲۲(

۱۰۴
)۱۰۰(

۰۲/۱
۵۷مرد

)۸/۵۴(
۳۰

)۸/۲۸(
۱۷

)۴/۱۶(
۱۰۴

)۱۰۰(

مقطع
تحص

لي
ي

۵۵کاردان
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۳۵
)۷/۵۴(

۲۷
)۵/۶۷(

۱۲۰
)۷/۵۷(

۱۲/۱
۴۶کارشناس

)۲/۴۴(
۲۹

)۳/۴۲(
۱۳

)۵/۳۲(
۸۸

)۳/۴۲(

سن

۲۰كمتر از
۷۳

)۱/۳۵(
۱۱

)۵/۲۷(
۲۷

)۲/۴۲(
۳۵

)۷/۳۳(

۴/۰
۲۴-۲۰

۱۰۹
)۴/۵۲(

۲۷
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۲۹-۲۵
۱۹

)۱/۹(
۲

)۰/۵(
۶

)۴/۹(
۱۱

)۶/۱۰(

۷و بيشتر۳۰
)۴/۳(۰۲

)۱/۳(
۵

)۸/۴(

وضع
ي

۱۸۱مجردت تاهل
)۵/۸۷(

۳۶
)۰/۹۰(

۵۸
)۶/۹۰(

۸۷
)۷/۸۳(

۶۵/۰

متاهل
۲۷

)۰/۱۳(
۴

)۰/۱۰(
۶

)۴/۹(
۱۷

)۳/۱۶(

رشته تحص
لي

ي

۵۰مدارك پزشكي
)۰/۲۴(

۱۳
)۵/۳۲(

۱۵
)۴/۲۳(

۲۲
)۲/۲۱(

۹۳/۰

۳۳راديولوژي
)۹/۱۵(

۷
)۵/۱۷(

۱۱
)۲/۱۷(

۱۵
)۴/۱۴(

۶۱علوم آزمايشگاهي
)۳/۲۹(

۹
)۵/۲۲(

۲۱
)۸/۳۲(

۳۱
)۸/۲۹(

۲۵فوريت پزشكي
)۰/۱۲(

۲
)۰/۵(

۶
)۴/۹(

۱۷
)۳/۱۶(

۳۹هوشبري
)۸/۱۸(

۹
)۵/۲۲(

۱۱
)۲/۱۷(

۱۹
)۳/۱۸(

وضع
ي

ت
ت سکون

۳۹بومي
)۸/۱۸(

۳
)۵/۷(

۹
)۱/۱۴(

۲۷
)۰/۲۶(

۰۳/۰ ۱۵۳خوابگاهي
)۶/۷۳(

۳۶
)۰/۹۰(

۵۰
)۱/۷۸(

۶۷
)۴/۶۴(

۱۶منزل شخصي
)۷/۷(

۱
)۵/۲(

۵
)۸/۷(

۱۰
)۶/۹(

وضع
ي

ت اشتغال

۱۷کارمند
)۲/۸(۰۵

)۸/۷(
۱۲

)۵/۱۱(

۷۸/۰ کاريب
۱۷۵

)۱/۸۴(
۳۸

)۰/۹۵(
۵۳

)۸/۸۲(
۸۴

)۸/۸۰(

۱۶ييکار دانشجو
)۷/۷(

۲
)۰/۵

۶
)۴/۹(

۸
)۷/۷(
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جينتا

نشـان داد  هـا افتهي. ارائه شده است۱-۲ج در قالب جداول ينتا

دانشـگاه علــوم  يراپزشــکيان دانشـکده پ ياز دانشــجو) درصـد ۵۰(

و يمشـکوک بـه افسـردگ   ) درصد۷۶/۳۰(، يعيکاشان طبيپزشک

مبـتال هسـتند   ياز افسـردگ يبه درجـات مختلفـ  ) درصد۲۳/۱۹(

يدر گـروه سـن  از افراد مورد مورد مطالعه) ۴/۵۲(ن درصد يشتريب

شـتر  يبسـال و ۳۰يدر گروه سن) ۴/۳(ن درصد يترو کم۲۴-۲۰

از افـراد مـورد   ) ۳/۲۹(ن درصـد  يشترياز نظر رشته ب. قرار داشتند

در رشته ) ۱۲(ن درصد يترو کميشگاهيمطالعه در رشته علوم آزما

ز ينيلياز نظر مقطع تحص.ل بودنديمشغول به تحصيت پزشکيفور

ن درصد يترو کمياز افراد در مقطع کاردان) ۷/۵۷(ن درصد يشتريب

) ۸۷(ن درصد يشترين بيهمچن. بودنديدر مقطع کارشناس) ۳/۴۲(

از افـراد متأهـل   ) ۱۳(ن درصد يتراز افراد مورد مطالعه مجرد و کم

از افــراد ) ۶/۷۳(ن درصـد  يشـتر يت اقامــت بياز نظـر وضـع  . بودنـد 

يافـراد منـزل شخصـ   از) ۷/۷(ن درصـد  يتربودند و کميخوابگاه

ــ. داشــتند کــار و ياز افــراد ب) ۱/۸۴(ن درصــد يشــترين بيو همچن

در بررسـي  . بودنـد ييمشغول به کار دانشجو) ۷/۷(ن درصد يترکم

۲۰-۲۴افراد بر اساس سن بيشترين ميزان افسردگي، بين سـنين  

ترين ميزان افسردگي بـين سـنين   و كم) درصد۵/۶۷(سال برابر با 

ن بـر اسـاس   يو همچنـ اسـت بـوده ) درصد۵(بر با سال برا۲۹-۲۵

. مردان افسـرده بودنـد  ) درصد۵/۴۲(زنان و ) درصد۵/۵۷(جنس 

نامـه پرسـش يالبته الزم به ذكر است كه بر اساس درجات افسردگ

ديـده ) درصد۹۲/۱(د فقط در مردان با فراواني يبك افسردگي شد

و در زنـان  )درصد۳/۸۸(سال ۲۰شد و افسردگي در مردان باالي 

بررسي افـراد بـر اسـاس    .بدست آمد) درصد۸/۶۰(سال ۲۰باالي 

در دوره يزان افسـردگ يـ مقطع تحصيلي نشان داد كه بيشـترين م 

ان يدر دانشـجو يزان افسـردگ ين ميترو کم) درصد۵/۶۷(يکاردان

ز بيشترين يبر اساس رشته ن. وجود داشت) درصد۵/۳۲(کارشناس 

ترين و كم) درصد۵/۳۲(دارك پزشكيميزان افسردگي در رشته م

بـر اسـاس   .بدست آمـد ) درصد۵(رشته فوريت پزشكي ميزان در

ت اقامت بيشترين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگـاهي  يوضع

در دانشجوياني كـه منـزل   يترين ميزان افسردگو كم) درصد۹۰(

ن آزمــونيهمچنــ. وجــود داشــت) درصــد۵/۲(شخصــي داشــتند 

 chi- squareو يزان افسردگين ميز بينينشان داد که از نظر آمار

و بيشـترين  ).>۰۵/۰P(وجود دارد يداريت اقامت رابطه معنيوضع

و كمتـرين ميـزان در   ) درصد۹۰(ميزان افسردگي در افراد مجرد 

اكثـر  الزم بـه ذكـر اسـت،   . وجود داشـت ) درصد۱۰(افراد متأهل 

.  دسال بودن۲۵متأهلين در فاصله سني باالي 

يريگجهيبحث و نت

ان دانشـکده  ياز دانشـجو ) درصـد ۵۰(پژوهش نشـان داد  اين 

) درصـد ۷۶/۳۰(، يعيکاشان طبيدانشگاه علوم پزشکيراپزشکيپ

از يبـه درجـات مختلفـ   ) درصـد ۲۳/۱۹(و يمشکوک به افسـردگ 

انجـام داد يرآبـاد يکـه خ يامبتال هستند و در مطالعـه يافسردگ

بدسـت  ) درصد۵/۶۹(ان کردستان را يشجودر دانيزان افسردگيم

يزان افسردگي، م۸۴زاده در سال بيبر اساس مطالعه حب). ۸(آورد 

و بـر  گـزارش شـد  ) درصد۱۵/۵۸(يجان غربيان آذربايدر دانشجو

ان يدانشـجو يزان افسردگيم۱۳۸۰در سال ياساس مطالعه هاشم

جامعـه  ل تفاوت يالبته به دل).۶(بدست آمد) درصد۲/۶۹(اسوج ي

مطالعات ذکـر شـده اخـتالف    يمورد پژوهش با جامعه آماريآمار

دهـد  هاي اين پژوهش نشان مييافته. رسديبه نظر ميعيج طبينتا

۵/۴۲(بيشتر از مـردان  ) درصد۵/۵۷(كه ميزان افسردگي در زنان 

طور مشابه در تحقيقات ديگـر بيـان   است، اين نتايج بهبوده) درصد

اي كه خيرآبادي در كردستان انجام داد به اين در مطالعه. استشده

ــه م  ــيد ك ــه رس ــنتيج ــي ــردگيزان ش ــث  يوع افس ــنس مون در ج

در ). ۵(اسـت بوده) درصد۶۷(شتر از جنس مذکر يب) درصد۹/۷۱(

و همکـاران انجـام دادنـد، نسـبت     Zinn-Souza مطالعه ديگري كه

و در ) درصـد ۳/۱۰(بود که در زنـان  ) درصد۵/۷(يوع افسردگيش
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در مطالعـه ديگـري كـه    ). ۸(گـزارش شـد  ) درصـد ۳/۴(ردان م

Vazquezانجام داد دوره افسـردگي مـاژور ميـان زنـان     و همکارش

خـواني دارد هـم حاضـر بيشتر از مردان بود كه اين نتايج با مطالعه 

؛جـه بدسـت آمـده   يل نتيـ دلچنين بيان نمود كهد بتوان يشا. )۹(

اد دختران بـه  يزيوابستگاز جمله بلوغ زودرس دختران ويموارد

البته در كتب مرجع آمده شيوع . ل باشدين قبيخانواده و موارد از ا

ولـي در ايـن پـژوهش بـه     برابر مردان اسـت دوافسردگي در زنان 

نتيجه نزديكي بين افسردگي زنان و مردان رسيديم از آنجا كـه در  

ه جـ يتـوان نت نمونه انتخابي تعداد زن و مرد برابـر گرفتـه شـد مـي    

بدست آمده را به موضـوع سـن در نمونـه مـورد پـژوهش مربـوط       

افسـردگي از نظـر   در مطالعات جـامع آمـده اسـت   چرا كه . دانست

سـالگي و  ۶۰تـا  ۵۰توزيع سني دو اوج دارد كه يكـي در سـنين   

۳۰تـا  ۲۰سالگي است كه در سـنين  ۳۰تا ۲۰ديگري در سنين 

در ايـن  ) ۹(باشدميسالگي تعداد مردان مبتال بيشتر از زنان مبتال

پژوهش نيـز بـا وجـود بيشـتر بـودن ميـزان افسـردگي در زنـان،         

ــين ســنين   ــردان ب ــا ۲۰افســردگي در م ــي  ۳۰ت ــا فراوان ــال ب س

بيشتر از ميزان افسردگي زنان در همين فاصله سني )درصد۳/۸۸(

توان به داشـتن  آن را ميعلت. بدست آمد) درصد۸/۶۰(با فراواني 

عي بيشـتر دانشـجويان مـرد در مقايسـه بـا      هـاي اجتمـا  مسئوليت

ها، رواني ناشي از اين مسئوليت-دانشجويان زن و فشارهاي روحي

ن يباشـد دانسـت و همچنـ   كه در بروز اختالل افسردگي مـؤثر مـي  

ــه در    ــده ك ــغلي در آين ــدم امنيــت ش ــزه ناشــي از ع ــاهش انگي ك

دانشجويان مرد نمود بيشتري داشته و در بروز اخـتالل افسـردگي  

در مطالعه ديگري هاشمي و همكاران به .مؤثر است، مربوط دانست

دانشـجويان، بـه درجـاتي از    ) درصـد ۶/۳۵(اين نتيجه رسيدند كه 

) درصـد ۵/۳۸(دچار بودند، كه ) متوسط تا بسيار شديد(افسردگي 

نتيجـه  ). ۱۰(گرفـت دختران را دربـر مـي  ) درصد۱/۳۴(پسران و 

داد كــه ميــانگين افســردگي مطالعــه اســالمي و همكــاران نشــان 

) ۱۱(اســتبــوده) ۹/۱۰(تــر از مــرد ، كــم)۲/۱۰(دانشــجويان زن 

در يوع افسـردگ يو همكـاران شـ  يرآبـاد يخهمچنين در مطالعـه  

) درصـد ۶/۲۹(شتر از جنس مونـث  يب) درصد۸/۳۳(جنس مذکر 

خـواني  كه اين نتايج با نتيجه مطالعه حاضر هم) ۱۲(شدنشان داده

. ندارد

ميـزان افسـردگي در افـراد مجـرد     نشان داد هايافتهنينهمچ

، كه نتايج استبوده) درصد۱۰(بيشتر از افراد متأهل ) درصد۹۰(

در مطالعـه  طور مثال هب. استدر تحقيقات ديگر بيان شدهيمشابه

) درصـد ۷۱(در افراد مجـرد  يوع افسردگيزان شيخيرآبادي نيز م

ـ ) درصـد ۲/۶۷(شتر از افـراد متأهـل   يب در مطالعـه  نيـز  و ) ۱(ودب

شـتر از افـراد   يب) درصد۲/۳۲(مجردها يزان افسردگيميرآباديخ

در مطالعه ديگري از خيرآبـادي  .گزارش شد) درصد۵/۲۸(متأهل 

بيشـتر از افـراد متأهـل    ) درصـد ۲/۳۲(ميزان افسـردگي مجردهـا   

كـه ايـن نتـايج بـا مطالعـه حاضـر       ) ۲(بدست آمـد ) درصد۵/۲۸(

ييدهد که متأهل بودن سـهم بسـزا  ين نشان ميا. تخواني داشهم

.دارديدر کاهش افسردگ

۲۰-۲۴از طرفي ميزان افسردگي در دانشجويان بـين سـنين   

ز نشـان  ينيرآباديخمطالعه ). درصد۵/۶۷(بيشترين مقدار را دارد 

داد كه ميزان افسردگي در همين گـروه سـني بيشـترين مقـدار را     

كاران نيز به همـين نتيجـه رسـيدند   هاشمي و هم). ۲(استداشته

ر محل سـکونت دانشـجو از شـهر خـود بـه      ييد بتوان تغيشا).۱۴(

۲۴ر يـ ن زيدر سـن يشتر افسردگيوع بيل شياز داليکيکاشان را 

يسه با گروه سنيسال در مقا۲۴ر يزيسال دانست چون گروه سن

يشـتر يبيطـ يمحيهـا باالتر در قبال مسئله مهاجرت تحت تنش

ميـزان افسـردگي در   نشـان داد هـا همچنين يافتـه .رنديگيقرار م

كه نتايج مشـابه در  استبيشتر ) درصد۹۰(دانشجويان خوابگاهي 

ن يشـتر يدر مطالعـه خيرآبـادي ب  . اسـت تحقيقات ديگر بيان شـده 

و افـراد  يجاريدر افراد مونث ساکن در منازل استيوع افسردگيش

نيـز بـه ايـن نتيجـه     و هاشـمي .مونث ساکن خوابگاه وجود داشت

). ۹(رسيد كه دانشجويان غيربومي از افسردگي بيشتري برخوردارند
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از خـانواده، آشـنا نبـودن بـا محـيط      يد بتوان دوريل آن را شايدل

هاي فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي شـهر  دانشگاه، يا وجود تفاوت

كاشان در مقايسه با مناطقي كه دانشجو بومي آنجاسـت دانسـت و   

ي، امکانات اندک رفـاه هاهاي خاص خوابگاهبه محدوديتهمچنين

ک اتـاق كـه مشـكالت    يـ اد بـودن افـراد سـاکن در    يآن از جمله ز

ش امکانـات  يپس افزا. نمايد، اشاره نمودسازگاري فراواني ايجاد مي

ان يان بـه خصـوص دانشـجو   يدانشـجو يسالم برايو رفاهيحيتفر

در .برخوردار اسـت ييت باالياز اهميدر کاهش افسردگيخوابگاه

ت ســکونت رابطــه يو وضــعيوع افســردگين شــين پــژوهش بــيــا

و يرآبـاد يکـه خ يدر مطالعات). >۰۵/۰P(وجود داشت يداريمعن

ن هاشمي و همكاران انجام دادند بـه ايـن   يو همچن) ۱۱(همکاران

ت سـکونت رابطـه   يو وضـع يوع افسردگين شيدند که بيجه رسينت

يخـوان که با پژوهش حاضـر هـم  ) >۰۵/۰P(وجود دارد يداريمعن

ن يـ ه انجـام داد بـه ا  يـ زاويديکه رشيادر مطالعه.)۱۲،۱۰(دارد

ت يو وضـع يوع افسردگين شيبيداريد که تفاوت معنيجه رسينت

ــر       ــژوهش حاضــ ــا پــ ــه بــ ــود نــــدارد کــ ــکونت وجــ ســ

دهـد كـه   يافته ديگري از پژوهش نشان مـي .)۱۴(ندارديخوانهم

بيشـتر از  ) درصـد ۵/۶۷(دانشـجويان كـاردان   ميزان افسردگي در

است، كه نتايج مشـابه  ) درصد۵/۳۲(دانشجويان مقطع كارشناسي 

اسـتيفائي نيـز در مطالعـه خـود     . استدر تحقيقات ديگر بيان شده

ــا فراوانــي   نشــان داد كــه ميــزان افســردگي در مقطــع كــارداني ب

ي اسـت برابر دانشجويان مقطع كارشناسـ ۵/۱تقريباً) درصد۱/۳۵(

تواند در ارتبـاط  يميدر مقطع کاردانيوع باالتر افسردگيش). ۱۲(

سـو و  کيـ از يان کـاردان يدانشـجو يو اجتماعينده شغليبا ابهام آ

اي يافتـه .گـر باشـد  يديل از سويد بودن نسبت به ادامه تحصيناام

ن ميـزان افسـردگي در دانشـجويان بيكـار     يبيشـتر ديگر حـاكي از  

کـار  يان دارايدر دانشـجو يزان افسـردگ ين ميترو کم) درصد۹۵(

ن يشترياست، در مطالعه خيرآبادي نيز ببوده) درصد۵(ييدانشجو

و ) درصـد ۸/۷۶(کـار  يمربـوط بـه افـراد ب   يوع افسـردگ يزان شيم

).۵(اسـت بـوده ) درصـد ۸/۵۹(ن آن مربوط بـه کارمنـدان   يترکم

دن يو رسبه علت کسب درآمد ييتوان گفت داشتن کار دانشجويم

د بـودن و  يـ جاد احساس مفين ايو همچنيمالينسبييبه خودکفا

نفـس بـه جهـت بـه کـار بـردن       موثر بودن و باال رفتن اعتمـاد بـه  

کاسـته شـود   يوع افسـردگ يشود که از شيشان باعث ميهاآموخته

فکـر و  يت زمـان و تکنولـوژ  يريمـد يهـا کارگاهين برگزاريبنابرا

ان يمتقاضـ يبـرا ييتر کار دانشجوشيبيهاجاد فرصتيانيهمچن

ت مراکـز  يـ شود که با تقويشنهاد ميپدر نهايت .گردديشنهاد ميپ

ن مراکـز و  يان به شرکت در ايق دانشجويمشاوره در دانشگاه و تشو

ي، افراد در معرض ابتال به افسردگيآنان از نظر سالمت روانيبررس

بـه  يرورضـ يهاشده و خدمات مشاوره و کمکييبه موقع شناسا

مدون در خصوص يهادر صورت امکان برنامه. ن افراد ارائه گردديا

کـه در ارتبـاط بـا    يبـروز افسـردگ  يسک فاکتورهـا يرفع علل و ر

.ن گردديباشند تدويميافسردگ

يتشکر و قدردان

) ينيبـال يروانشناسـ يدکتـرا (يديـ دکتـر ام يبا تشکر از آقا

و سـركار ) ينيبـال ياسـ كارشناس ارشـد روانشن (غم يبيجناب آقا

كه در نگارش مقاله مرا ) ينيباليكارشناس روانشناس(خانم فقيهي 

.ياري رسانيدند
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