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 مقاله پژوهشی

  ۱۳۹۸تنهايي در دانشجويان علوم پزشکي اروميه در سال با احساس  زندگيارتباط سبک  بررسي
  

  ٤، نسيم اللهوردي٣⃰، سيما پورتيمور٢، آرام فيضي١مهري علوياني
  

  11/04/1401تاریخ پذیرش  17/05/1400تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

آنان را تحت  ياجتماع و يروان ي،سالمت جسم توانديبرخوردار است که م ييباال يوعاز ش يعلوم پزشک ياندانشجو ياندر م ييتنها احساس :هدف و زمينهپيش
 ينا روا فراهم آورد. ازايناز آن ر يشگيريپ يمداخالت الزم برا ياطالعات الزم جهت طراح توانديم ييعوامل مرتبط با احساس تنها ييقرار دهد. شناسا ريتأث

  انجام گرفت. يهاروم يعلوم پزشک ياندانشجو ييبا احساس تنها يسبک زندگ ينارتباط ب يينمطالعه باهدف تع
گيري به روش نمونه يهمارو يدانشگاه علوم پزشک ي مختلفهارشته ياننفر از دانشجو ٥١٠بوده که در آن  يهمبستگ مطالعه يکپژوهش حاضر  مواد و روش کار:

 احساس جديدنظر شدهت و مقياس يکموردنياز با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگراف هايوارد مطالعه شدند. داده ١٣٩٨ي در سال نسبت ياطبقه يتصادف

 يمارآ يهاو شاخص ٢٠نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمشدند. سپس داده گردآوري)  (LSQ ي) و پرسشنامه استاندارد سبک زندگR-UCLAراسل ( ييتنها
  شدند. يلتحل يرمناسپ يهمبستگ يبو آزمون ضر يفيتوص

نفر  ٥١٠نشان داد که از مجموع  هاافتهيشد،  گزارشدرصد ٣/٤٠درصد و ٥/٣٣برابر  يبمطالعه به ترت يندر ا يدمتوسط و شد يياحساس تنها يوعشها: يافته
 يدو متغير سبک زندگ ينرو نشان داد که ب يرمناسپ يآزمون آمار يجهنت ينهمچن .داشتند يسالم قو يها سبک زندگدرصد آن ٨٩مطالعه،  ينموردبررسي در ا
  .(r= -0/26, P=0/001) دارددار وجود معني يرابطه آمار ييو احساس تنها
احساس در  اين شديدتها و علل موقعيت شناسايي دانشجويان،در  زندگيو سبک  تنهايياحساس  وضعيتپژوهش لزوم توجه به  اين نتايج :گيريبحث و نتيجه

  دهد.ميقرار  تأکيدمنظور کاهش آن را مورد به ايمداخله هايبرنامه تنظيمو  سنيگروه  اين
 زندگي، دانشجويان، ايران، سبک تنهايياحساس  :هادواژهيکل

  
 ۷۵-۸۴ ، ص۱۴۰۱ فروردين، ۱۵۰ درپي، پياولشماره ، بيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٤٤ -٣٢٧٥٤٩٦١: تلفن مامايي، و پرستاري دانشکده نازلو پرديس سرو، جاده ١١ کيلومتر اروميه: آدرس مکاتبه

Email: simastarsea@gmail.com 

 
  مقدمه

 در شدن قبول ايراني جوان هر براي مهم رويدادهاي از يكي

 روابط در را تغييرات زيادي محيط، اينآنان در  و است دانشگاه

 کشوري هر دانشجويان ازآنجاکه .کننديم تجربه فردي و اجتماعي

 هايرشته در هستند و جامعه افراد يبقيه به نسبت متمايزتري گروه

سطح  ارتقاء و حفظ تأمين، دارعهده آينده در تحصيلي مختلف
 يتها از اهمتوجه به سالمت آن بود. بنابراين خواهند جامعه سالمت

 يفرصت ياندانشجو يدانشگاه برا دوره. )١(برخوردار است  ياژهيو
 يبرقرار يوجو براجست يت،احساس فرد يوجو و ارضاجست يبرا

                                                             
  و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران  مرکز تحقيقات ايمني بيمار، دانشکده پرستاري   ١
 مرکز تحقيقات ايمني بيمار،، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ٢
 (نويسنده مسئول)مرکز تحقيقات ايمني بيمار، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران   ٣
 کارشناس ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران  ٤

 يانم ين. در ا)٢( کنديفراهم م يگرانبا د يکنزد يروابط اجتماع
دانشجويان تحت تأثير شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حاكم 
در جامعه بوده و در بسياري از موارد از توانايي الزم جهت برخورد با 

 هابيها برخوردار نبوده و در معرض بسياري از آسمشكالت و چالش
از خانواده و  يازجمله دور )٣(اخالقي و رفتاري  يهايو ناهنجار

بزرگ و پرتنش، ترس از تجربه  يهاوارد شدن به مجموع يي،تنها
و نداشتن درآمد  يت اقتصادو ناشناخته، مشکال يدجد يطشرا يک
، از کم يزيکيف يتفشرده و فعال يهادروس، رقابت يادحجم ز ي،کاف

نامناسب  يهاتيموقعمواجهه با و  يروان سالمتدست دادن 
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 يهادانشجويان رشته ميان ايندر  .)٥, ٤(گيرند قرار ميي اجتماع
 متعددي زاياسترسعوامل  با خود آموزشي تجارب در پزشکيعلوم 

 پرتنش، يامجموعه به شدن همچون وارد داليلي به و هستند مواجه

 حجم بيماران، مشكالت بيمارستان، محيط رواني–روحي فشارهاي

 خانوادگي، عدم و اقتصادي مشكالت ،هايکارآموز و زياد دروس

و  روانيمشکالت  مستعد آن امثال و شغلي آينده از برخورداري
يان علوم دانشجو امروزه دهدينشان م . مطالعات)۶( باشنديم عاطفي
 مواجه رواني هايدرگيريمسائل و  با گذشته بيشتر به نسبت پزشکي

 اختالل كالس، از غيبت نظير باعث مشكالتي مسائل اين و هستند

و  يمشکالت روان ين. اگردديم تحصيلي منطقي و افت تفكر در
 يطکه آنان نتوانند خود را با مح کنديم يداپ يدتشد زماني يعاطف
مشکالت  ينا ازجمله. )٧(دهند  يقتطب يمارستاندانشگاه و ب يدجد
به  ياناز احساسات را در دانشجو يمجموعه متفاوت يو عاطف يروان

 يزن ييو انتظار، احساس تنها يجانوه بر احساس هعال .آورديوجود م
  .)٨(ممکن است وجود داشته باشد 

 يينفر از احساس تنها يکاز هر چهار نفر،  دهدينشان م آمارها
 ٥/٥٠ يفخف ييمطالعات احساس تنها ي. در برخ)٩( برديرنج م

 يدانشگاه علوم پزشک ياندرصد در دانشجو ٦/٣١ يددرصد و شد
دوران  يهااز بحران يکي يي. احساس تنها)١٠(گزارش شده است 

رد ف ياست که سازگار يدوران زندگ يرسا يو حت يو جوان ينوجوان
است  ينديو احساس ناخوشا )١١( کنديرا دچار مشکل م يطبا مح

و  يصورت کمفرد به ياجتماع در شبکه روابط يکه درنتيجه کاست
به وجود  يگرانو مطلوب با د يکبه روابط نزد يو عدم دسترس يفيک
سن، جنس،  ياست که ورا يتجربه جهان ينهمچن و )١٢( آيديم

 دهدي. شواهد نشان م)۱۳( دهديرخ م فرهنگو  ياجتماع يتموقع
. )۱۴(دارند  يکمتر يزيکيتحرک ف و يکه افراد تنها احساس سالمت

فشارخون  ي،عروق يقلب هايبيماري بااليافراد در معرض خطر  اين
ومير و مرگ يشو افزا يپرکلستروميها يک،باال، سندرم متابول

و  يافکار خودکش ي،مشکالت مربوط به سالمت روان مانند افسردگ
دارند مصرف الکل  ييکه احساس تنها ياضطراب قرار دارند و افراد

هستند درنتيجه  ييتر از افراد فاقد احساس تنهاو چاق يشترب
سازمان  .)۱۸-۱۴(بد همراه است  يبا سبک زندگ يياحساس تنها

 فيتعرمشخص و قابل يرا الگوها يبهداشت، سبک زندگ يجهان
کنش روابط شخص، برهم يهايژگيو ينکه از تعامل ب دانديرفتار م
- يحاصل م ياقتصاد-يو اجتماع يطيمح يهاتيو موقع ياجتماع
ترين عوامل تأثيرگذار بر از مهم يکي يکه سبک زندگ ،)١٥(شود 
ومير افراد با سبک درصد از علل مرگ ودوپنجاه .)١٩(است  يسالمت
 يهسالم کل ياز سبک زندگ منظور. )۲۰( آنان در ارتباط است زندگي
 يو حفظ و ارتقا يمارياز ب يشگيرياست که سبب پ ييرفتارها

مناسب، تحرک، کنترل تنش،  ييغذا يممانند رژ شوديسالمت م

پرخطر  يآر رفتارها ياوقات فراغت، خوددار ي،هاي اجتماعفعاليت
از  يشگيريناسالم) و پ يجنس يالکل و رفتارها يات،(مصرف دخان

 يسالمت عموم يجاز نکات مهم در ترو يکي. )۲۱( باشديحوادث م
و کنترل آن  يرواگيرغ يهايمارياز ب يشگيريپ يريزي براو برنامه

به نسل جوانان کشور و بخصوص  يژهتوجه و يدر هر کشور
جوان  ينبالغ ييدوران دانشجو ي. در ط)۲۲( باشديم ياندانشجو
خود اعمال نموده و ممکن  يسبک زندگ يبر رو يشتريکنترل ب

 يا يدهها را بهبود بخشآن يتکه وضع يياز رفتارها ياريست بسا
سالم در  يانتخاب سبک زندگ ينبنابرا .را کسب کند يدنما يدتهد

 يدر مالز يقي. حق)۲۲(برخوردار است  ييواال يتدوران از اهم ينا
 يشناسالم را در پ يسبک زندگ ياننشان داد که اکثر دانشجو

از  نيميکه  سدينويدر مطالعه خود م منصوريان. )۲۳(اند گرفته
 ضعيفمتوسط و  زندگيشهر گرگان سبک  هايهدانشگا دانشجويان

  .)٢٤( برخوردار هستند
 يوهيگيري شآنچه امروزه اعتقاد همگان بر آن داللت دارد شكل

ينه زندگي سالم در همان دوران ابتدايي تحصيل است، وليكن نهاد
هاي شدن و تغيير نگرش و انتخاب سبك زندگي مناسب در سال

که ينه به اتوج با) .٦ناديده گرفت ( توانيحضور در دانشگاه را نم
، دهنديدانشجويان حجم زيادي از جمعيت جوان كشور را تشكيل م

 کردهليعنوان قشر تحصها بهموقعيت اجتماعي آن شرايط سني و
د. بنابراين عنوان الگو براي سايرين قرار دهها را بهآن توانديجامعه م

تنها در زندگي ها، نهوسيله آنانتخاب هر نوع سبك زندگي به
ساير  ها اثرگذار است، بلكه بر رفتارها و سبك زندگيشخصي خود آن
سائل مو  يسالمت دهندهجيترو تواننديو م گذاردياقشار نيز تأثير م

. )۲۰( دمت خود، خانواده و بالطبع جامعه باشنمربوط به ارتقاي سال
سبک  و تنهايي احساسبا  ارتباط در كافي لعاتمطا كمبود به با توجه
 و رفاهي فرهنگي، اجتماعي،عوامل  دليلو به  دانشجويان زندگي
 ضرورتو سبک زندگي،  تنهاييدر احساس  دخيل متغير مذهبي

که  خورديچشم م به زمينه اين در گسترده مطالعات انجام
علوم  دانشجويان زندگيسبک  ارتباط تعيينباهدف  يامطالعه
 دهيم. انجام هاآن در تنهايياحساس  با اروميه پزشکي

  مواد و روش کار
 اروميه پزشکي، در مرکز دانشگاه علوم همبستگين مطالعه يا

 ١٣٩٩و بهار  ١٣٩٨در زمستان سال  بيواقع در منطقه غر ايراندر 
 انجام شد.

) در ٢٥٤٥شده (نامان ثبتيه دانشجويجامعه موردبررسي کل
بودند. حجم  ١٣٩٩-١٣٩٨در سال  اروميه پزشکيدانشگاه علوم 

مطالعه عبدالرحمن و  يهاافتهيبا استفاده از  =n)٥٨٣(نمونه 
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و با در نظر گرفتن  stataافزار ، نرم٢٠١٧که در سال  ١همکاران
منظور ، به٣٩/٧ يارو با انحراف مع ٤١/٤٩ يينمره تنها يانگينم

درصد و با در نظر  ٩٥ يناندرصد و اطم ٨٠به توان آزمون  يابيدست
. )٢٥(. يددرصد، حجم نمونه محاسبه گرد ٥ يدارگرفتن سطح معني

 تصادفي يريگها از روش نمونهانتخاب نمونه يپژوهش برا ينا در

 يانصورت که دانشجو يناستفاده شد. به ا ٢نسبي يا نسبتي ايطبقه
بهداشت  پرستاري، پيراپزشکي، پزشکي، ،پزشکيطبقه: دندان ٦را به 

در نظر  سهميهکرده و از هر طبقه با توجه به  يمتقس داروسازيو 
ها در هر طبقه . نمونهيمشده نمونه موردنظر را انتخاب نمودگرفته

  ).١(جدول  متناسب با حجم آن طبقه انتخاب شد
  

  کنندگان از هر طبقه در مطالعهتعداد شرکت ):۱(جدول 
  دانشکده تعداد جامعه  ٦/٠ يحجم نمونه با خطا

  پزشکيدندان  ٢٥٠  ٥٧
 يپزشک  ٥٢٠  ١١٩

 پيراپزشکي  ٥٦٠  ١٢٨

 يپرستار  ٤٥٠  ١٠٣

 بهداشت  ٣٦٥  ٨٤

 يداروساز  ٤٠٠  ٩٢

 تعداد کل  ٢٥٤٥  ٥٨٣

  
ود که ب به باالترترم دو  يانورود به پژوهش شامل دانشجو يارمع
 .بوددر شرکت در پژوهش  يلعدم تمانيز  خروج از پژوهش معيار
بر اساس جدول اعداد  تصادفيگيري صورت نمونهانشجو بهد ٥٨٣

شامل دانشکده  يهاروم يعلوم پزشک دانشکده ٦از  تصادفي
و  کارشناسيبهداشت در سطح برنامه  ي،پرستار ،پيراپزشکي

 کترايددر سطح  يو داروساز يپزشک ،پزشکيدانشکده دندان
در سالن اجالس دانشگاه مربوطه  قبلي يهايبا هماهنگ عمومي

شجو دان ٥٨٣ بينشدند. از  تکميلها و پرسشنامه توسط آن گرداوري
 .دادند يلدرصد) را تحو٥/١٢ يزشنفر پرسشنامه (ر ٥١٠

د: استفاده خواهد ش يرپرسشنامه ز ٣ها از آوري دادهجمع جهت
ت يسؤال در مورد مشخصات جمع ١٢ ي: دارايکپرسشنامه دموگراف

زان يت تأهل، ميپژوهش (شامل سن، جنس، وضع يواحدها يشناخت
 خانواده، اقتصادي وضعيت، محل سکونت، تحصيليالت، رشته يتحص

  ود.) خواهد باجتماعي يهازمان استفاده از شبکهرتبه تولد و مدت
پرسشنامه در  ين): ا (LSQ يپرسشنامه استاندارد سبک زندگ

احمد  ي،شامل محسن لعل يناز محقق يتوسط گروه ۱۳۹۱ل سا
 ينا .و محمدباقر کج بافت در دانشگاه اصفهان ساخته شد يعابد

 يزندگ يوهاست که ش يطهح ١٠سؤال در  ٧٠نامه شامل پرسش
سالمت  يهاطهيکه شامل ح دهديرا موردسنجش قرار م ياندانشجو
سؤال)، کنترل وزن و  ٧( يسؤال)، ورزش و تندرست ٨( يجسمان

سؤال)، سالمت  ٧( هايمارياز ب يشگيريسؤال)، پ ٧( يهتغذ

                                                             
1 Abdur Rahman 

 يسؤال)، سالمت اجتماع ٦( يسؤال)، سالمت معنو ٧شناختي (روان
از  يشگيريسؤال)، پ ٦سؤال)، اجتناب از دارو و مواد مخدر ( ٧(

سؤال) است. سؤاالت در  ٧( يطيسؤال) و سالمت مح ٨حوادث (
اوقات،  يصورت هرگز، گاهبه يکرتاي لارگزينهچه يفقالب ط

 يازامت يبکه به هرکدام به ترت يدهبندي گردطبقه يشه،معموًال، هم
عبارت فوق با  ۷۰ازات خود را از يصفر تا سه تعلق گرفته است. امت

بود.  ۲۱۰و حداکثر  ۰از ممکن يد. حداقل امتييگر جمع نمايکدي
 ۷۰ن يف، نمره بيسالم ضع يگسبک زندعنوان به ۷۰تا  ۰ن ينمره ب

 ۱۰۵سالم متوسط و نمره باالتر از  يسبک زندگ عنوانبه ۱۰۵تا 
 لعلي. در پژوهش در نظر گرفته شد يسالم قو يسبک زندگعنوان به

سازه  روايي عاملي تحليل) با استفاده از آزمون ١٣٩١و همکاران (
 يچندبعدي برا يمنزله ابزار): را به ( LSQ زندگيپرسشنامه سبک 

 ينقراردادند. همچن دييمورد تأ يگيري سبک زندگو اندازه يابيارز
گيري اعتماد آن با استفاده از روش اندازه يتنامه با قابلپرسش ياييپا

  .)٢٦( يدبرآورد گرد ٨٧/٠کرونباخ  يآلفا
راسل  ييتجديدنظر شده احساس تنها ياسمق پرسشنامه

)UCLAازجمله  يمختلف يهااسيوسيله مقبه يي): احساس تنها
. شوديم گيرياندازه (UCLA) ييپرکاربرد احســاس تنها ياسمق

و کورتونا در سال  يلواتوسط راسل و پ ييپرسشــنامه احساس تنها
 نيا يينسخه نها يرايش،ســاخته شد که بعد از سه بار و ۱۹۸۰

پرستاران، معلمان و افراد مسن،  يان،در چهار گروه دانشجو ياسمق

2 Stratified random sample (Proportional) 
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و مصاحبه اجراشده  يدهخود گزارش يلاز قب يمختلف يهاوهيبه ش
سؤال  يستآمده که شامل بدستبه ٩٤/٠تا  ٨٩/٠آلفا از  يو دامنه

 ينو ده جمله مثبت است. در ا ياي، ده جمله منفچهارگزينه
ســه  يازامت ي،دو، گاه يازندرت، امتبه يک، يازپرسشنامه هرگز، امت

، ١٠، ٩، ٦، ٥، ٤، ١سؤاالت  يازچهار را دارد و امت يازامت يشــه،و هم
چهار،  يازمعنا که هرگز امت ينمعکوس اســت، به ا ٢٠و  ١٩، ١٦، ١٥
را دارد.  يک يازامت يشــهدو و هم امتياز ندرتســه، به يازامت يگاه

 يانگين(حداکثر) بوده و نمره م ٨٠(حداقل) تا  ٢٠ها از دامنه نمره
 ٤٨-٣٥ خفيف، ييدهنده تنهانشان ٣٤-٢٠ن ياز بياست. امت ٥٠
 هاگزارش .)۲۷(د است يشد ييتنها ٤٨متوسط و باالتر از  ييتنها

 راسل تنهايينامه احساس پرسش زماناعتبار هم بيانگر شواهد و

 UCLAراسل  ييآزمون احساس تنها يايي. پا)r()۲۸ =٥٣/٠است (
.) گزارش /٨٩توسط راسل، هشتادونه صدم ( ييبه روش بازآزما يزن

را گزارش ٨٩/٠کرونباخ  يو همکاران آلفا يحجت .)۲۷(شده است
 ينپايايي ا ،يپژوهش در )١٣٩١و همکاران( يسودان .)۲۹(اندنموده

. )۳۰(برآورد کردند ٨١/٠ كرونباخ آلفاي مقياس را با استفاده از روش
 ينسنجي اروان ياتخصوص) ١٣٩١( يسيو ن يانشجاع يسودان

کرونباخ  ياز روش آلفا ياييپا يبنمودند که ضر يرا بررس ياسمق
به روش  ياييپژوهش پا يندر ا ينبه دست آمد. همچن ٨١/٠برابر با 

 .)۲۸(به دست آمد  ٨٦/٠کرونباخ برابر با  يآلفا

 دريافتپژوهش دانشگاه و  شورايپژوهشگر بعد از اخذ مجوز از 
پس از  و پژوهش مراجعه کرده محيطاخالق به  کميتهکد اخالق از 

ها، محرمانه بودن پرسشنامه يلاهداف مطالعه، نحوه تکم يحتوض
ها آن يارآگاهانه، پرسشنامه در اخت يکتب يتها و اخذ فرم رضاپاسخ

 منظوربه. يدآوري گردو جمع تكميلها قرار داده شد و پرسشنامه
 نمومانند آز يليو تحل يفياز آمار توص نيزها داده وتحليلتجزيه

. شد دهستفاا ١٦ نسخه SPSS با يرمن،سپا همبستگي ضريب ريماآ
 .در نظر گرفته شد دارمعني آماريبه لحاظ  ٠٥/٠کمتر از  P مقدار

  يافته ها
ل يدانشجو به دال ٤٣دانشجو،  ٥٨٣ن ين مطالعه، از بيدر ا

 ٥١٠کردند، و در آخر،  يق خوددارين تحقياز شرکت در ا يشخص
ها را زان پاسخ) پرسشنامهيدرصد م٩٢,٦٢( يپرستار يدانشجو

طور پژوهش، به هايواحد يل کردند. در مورد مشخصات فرديتکم
سن  )معيار(انحراف  نيانگيآن بود که م گويايها يافتهخالصه 
ها مؤنث از آن نيمياز  بيش) سال و ٨/٢(٠٥/٢٢ها آزمودني

 يوعمطالعه ش ين). در ا٢نفر) بود (جدول شماره  ٢٨٨درصد، ٥/٥٣(
) محاسبه شد ٢/٤٠برابر ( يد) و شد٥/٣٣متوسط ( يياحساس تنها

آورده شده  ٣در جدول شماره  يياحساس تنها يفراوان يعکه توز
 يننفر موردبررسي در ا ٥١٠نشان داد که از مجموع  هاافتهياست. 

 ).٤داشتند (جدول  يوسالم ق يها سبک زندگدرصد آن ٨٩مطالعه، 

 کنندگان در مطالعهشرکت کيمشخصات دموگراف  ):۲جدول(
 حداکثر (دامنه) –حداقل   )معيار(انحراف  ميانگينمتغير

(٢١) ٤٠-١٩(٢/٨) ٢٢/٠٥ سن (سال)

 (١٤/٥) ١٥ – ٥/٠ (٥/٢) ٤/١٢ (ساعت در روز) ياجتماع يهامدت حضور در شبکه

  تأهل: وضعيت
  مجرد

  متأهل
 جداشده

 درصد تعداد
٤٧٦  
٣٢  
٥ 

٩٢/٧  
٦/٣  
١ 

  :جنسيت
  مرد
 زن

٢٢٠ 

٢٨٨
٤٣/١ 

٥٣/٥ 

  محل سکونت:
  خوابگاه
  دانشجوييمنزل 

 والدينبا 

٢٤٢ 

٤٣ 

٢٢٥ 

٤٧/٥ 

٨/٤ 

٤٤/١ 
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  هاي اوقات فراغت:فعاليت
  ورزش

  استراحت
  مطالعه
  اينترنت
  ترکيبي

  هاتيفعال ساير

 

٢٢ 

٣٦ 

١١ 

١٠٧ 

٢٧٧ 

٥٧ 

 

٤/٣ 

٧/١ 

٢/٢ 

٢١ 

٥٤/٣ 

١١/٢  

  تومان/ ماه): يليوندرآمد (م ميزان
  يک
  تا سه يک بين

  از سه بيش

 

٩٣ 

٢٠٧ 

٢١٠  

 

١٨/٢ 

٤٠/٦ 

٤١/٢  

  :والدين حيات وضعيت
  حيات قيدهر دو در 

  حيات قيدفقط مادر در 
  حيات قيدفقط پدر در 

  هر دو فوت کرده

 

٤٦٩ 

٣٦ 

٤ 

١  

 

٩٢ 

٧/١ 

٠/٨ 

٠/٢  

  رتبه تولد در خانواده:
  فرزند اول
  فرزند دوم
  فرزند سوم

  فرزند چهارم
  فرزند پنجم و باالتر

 

٢٢٥ 

١٧٢ 

٤٩ 

٤٤ 

١٠ 

١٠  

 

٤٤/١ 

٣٣/٧ 

٦/٩ 

٨/٦ 

٢ 

٢  
  

  کنندگان در پژوهشمشارکت نيدر ب يياحساس تنها يفراوان عيتوز ):۳( جدول
 درصد  تعداد ييسطح احساس تنها

 ٣/٢٦ ١٣٤ خفيف

 ٥/٣٣ ١٧١ متوسط

 ٢/٤٠ ٢٠٥ شديد

 ١٠٠ ٥١٠ جمع

 
  کنندگان در پژوهشمشارکت يندر ب يسبک زندگ يفراوان يعتوز ):۴جدول (

 درصد تعداد يسطح سبک زندگ

 ۲/۱ ۶ يفسالم ضع

 ۸/۹ ۵۰ سالم متوسط

 ۸۹ ۴۵۴ يسالم قو

 ۱۰۰ ۵۱۰ جمع
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 .دارد وجود آماري دارمعنيرابطه  تنهاييو احساس  زندگيسبک  متغيردو  بينرو نشان داد که  اسپيرمن آماريآزمون  نتيجه
 (rs= -0/26, P=0/001)  ١(نمودار.(

ييو احساس تنها يدو متغير سبک زندگارتباط بين  .۱نمودار 

  گيريبحث و نتيجه
با  زندگيارتباط سبک  بررسيپژوهش حاضر باهدف  نتايج
در سال  اروميه پزشکيدانشگاه علوم  دانشجوياندر  تنهايياحساس 

 تنهاييو احساس  زندگيسبک  متغيردو  بيننشان داد که  ١٣٩٩
 زندگيوجود دارد که هرچقدر سبک  آماري دارمعنيرابطه 

 نيز تنهايياحساس  ميزانرود مي پيشبه سمت سالم  دانشجويان
زاده و همکاران در . همسو با مطالعه حاضر، رجبکنديم پيداکاهش 

 ينترنتبه ا ياداعت بيننشان دادند که  دانشجويان رويمطالعه خود بر 
 ينرابطه وجود داشت و ب ييو احساس تنها يبا سالمت عموم

 يمعن ينبه ا رابطه وجود دارد. يزن يبا سالمت عموم يياحساس تنها
داشته باشند  ينترنته اب يشتريب ياداعت يانکه هر چه دانشجو

 يشتريب ييدرخطر بوده و احساس تنها يشترها بسالمت روان آن
   )٣١(کننديم

 زندگيسبک  دانشجويان اکثريتمطالعه نشان داد که  نتايج
،  )٣٢(و همکاران١ ميشلمطالعه  نتايجداشتند که با  سالمي

و با مطالعه  باشديهمسو م )٣٣(٢٠١٣و همکاران در سال  يرزاييانم
همکاران در و  منصوريان. باشديناهمسو م )٣٤(و همکاران يصادق
نسبت به  پزشکيعلوم  دانشجويانخود اظهار داشتند که  نتايج

که  رسديبه نظر م کننديکسب م بهتري زندگينمره سبک  سايرين

1 Mitchell 
2 Kundu 

 غيرپزشکيو  پزشکيعلوم  دانشجوياندر  زندگيتفاوت در سبک  اين
 طيدر  پزشکيعلوم  دانشجويانکه  گرددبرمي مهارتيبه دانش و 

  .)٣٥(کننديم دريافتخود  تحصيلدوران 
احساس  شيوع پزشکيعلوم  دانشجويان رويمطالعه  اين نتايج

نشان داد. که با  ٢/٤٠ ديدرصد، شد ٥/٣٣متوسط را برابر  تنهايي
 تنهايياحساس  شيوعو همکاران در مطالعه خود  نجفيمطالعه 
درصد، به دست آورند، همسو ٧/٣٢را  شديددرصد، ١/٣٤متوسط 

 يوعش )٣٧(و همکاران ٢کوندو.همسو با مطالعه حاضر  )٣٦(بوده
 ٣و داگنه يودرصد گزارش کردند. داگن٤٣را  يدشد يياحساس تنها

تأکيد  يوپياو بهداشت در ات يپزشک ياندانشجو ين) در ب٢٠١٩(
درصد (سطح باال) بوده و سال ٤٩,٥ ييوع تنهايداشتند که ش

 ين. همچنداردباط ارت ييبا تنها يدارطور معنيالت بهيتحص
سه با دانش آموزان سال دوم و باالتر يان سال اول در مقايدانشجو

پژوهش  نتايج. )٣٨(داشتند بيشتري ييشانس احساس تنها ٢,٤٧
که  باشديپژوهش حاضر م يهاافتهيو همکاران ناهمسو  با  علوياني

است  دليل اينمطالعه با مطالعه حاضر احتماًال به  اينتفاوت در  اين
را تحت  نتايج اين اجتماعيو  اقتصادي فرهنگي، اي،که عوامل منطقه

. )١٠(قرار داده است ريتأث

3 Dagnew B, Dagne H 
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ه ب يلتما يانمطالعه حاضر نشان داد که هر چه دانشجو نتايج
 يشتريب ييداشته باشند احساس تنها ينترنتاز به ا يشترياستفاده ب

 ياندو گروه دانشجو ينب در) ٢٠٢١و همکاران ( خيخواهند داشت. 
 يين احساس تنهايچ يهاو ژاپن نشان دادند که دانشگاه ينچ

اپن ژان دانشگاه يدانشجو يهاسه با نمونهيداشتند و در مقا يديشد
 يامورد رفتارهداشتند. در  يشترياز علت تنها بودن خودآگاهي ب

 ل داشتنديان دانشگاه ژاپن تماي، دانشجوييبا تنها يامقابله
، " را انتخاب کنندي" و "انحراف و سرگرمين فردي"ارتباطات ب

" ياجتماع يهابه "استفاده از رسانه ينيچ دانشجويانکه درحالي
د که در انگلستان نشان دادن يامطالعه نتايج. )٣٩(داشتند تمايل
رام گنستايتر، اييبوک، تو(فيس اينترنتمختلف استفاده از  يهاروش

ساالن جوان همراه در بزرگ ييا کاهش تنهايش يو اسنپ چت) با افزا
 اني) نشان دادند که دانشجو٢٠١٩. کوکار و همکاران ()٤٠(است

ساس اح از يان دانشگاه دولتيشتر از دانشجويب يخصوص يهادانشگاه
وزانه ر دولتيان دانشگاه ياگر دانشجو همچنينبرند. رنج مي ييتنها

و  ٣,٢٧ها آن ييزان تنهايبوک استفاده کنند، مک ساعت از فيسي
که اگر سطح استفاده از شبکه يابد، درحاليش مييافزا ٣,٤٧

، ابديش يک برابر افزاي يدانشگاه خصوص يندر ب يواقع ياجتماع
 ليلدبه  نتايج. تفاوت )٤١(يابدکاهش مي ٤,٦١هاآن ييزان تنهايم

رتباط هاي مختلف در سطح جهان بوده وبر ابا رشته ياندانشجو تنوع
   داشتند. تأکيد يياحساس تنها ميزانو  ينترنتبه ا ياداعت

سبک  متغيردو  بينپژوهش نشان داد که  اين نتايجطورکلي به
وجود دارد که  آماري دارمعنيرابطه  تنهاييو احساس  زندگي

 ميزان رودمي پيشبه سمت سالم  دانشجويان زندگيهرچقدر سبک 
مطالعه  اين هاييافته.؛ لذا کندمي پيداکاهش  نيز تنهايياحساس 
 فرهنگي هايفعاليت افزايشبا  که ددار آن را بر مسئوالن و بايستي

و  خوابگاهي دانشجويانباألخص در خصوص  تفريحيو  مذهبيو 
 تقويتها، برنامه ايندر  دانشجويانرغبت جهت مشارکت فعال  ايجاد

 در خوابگاه موجب رفاهي تسهيالتو ارائه  دانشجويي،مراکز مشاوره 

 زندگيسبک  بهيودو ارتقا سالمت و  تنهايي احساس از پيشگيري
نقش  آينده ومتخصصينعنوان کارگزاران که امروز به دانشجويان

 دست آمده به جامعه دارند، شود. اطالعات پيشرفتدر  يتوجهقابل

 زمينه در اين ديگر هاى پژوهش دستمايه تواند مى پژوهش اين از

با توجه  .شود پديده گشوده اين مورد در ديگرى هاى افق تا گيرد قرار
توسط دانشجويان  به محدوديت هاي مطالعه تکميل پرسشنامه

نيازمند دادن تعهد به محرمانه ماندن اطالعات مي باشد و اينکه با 
گيري گيري حضوري نبود. نمونهتوجه به شرايط کرونا امکان نمونه

که شغل کادر درمان  يتيبا توجه به اهم صورت آنالين انجام شد.به
بهبود سبک  يالرم برا مداخالتاقدامات و  .ت دارنددر نظام سالم

  .يردصورت گ ييکاهش احساس تنها ي در جهتزندگ

  تشکر و قدرداني
با کد اخالق  يپژوهش طرحمقاله حاضر برگرفته از 

IR.UMSU.REC.1398.195  مصوب دانشگاه علوم پزشكي اروميه
از  شرکت کننده و همچنين دانشجويانميباشد. در خاتمه از کليه 

ت معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه جهت حماي
ودهاند از طرح و کليه كساني كه ما را در انجام اين پژوهشياري نم

 .تشكر و قدرداني به عمل ميآيد

بدينوسيله نويسندگان تصريح مينمايند که  :تضاد منافع
 .هيچگونه تضاد منافعي در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد
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A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFESTYLE AND 
LONELINESS IN THE STUDENTS OF URMIA UNIVERSITY OF 

MEDICAL SCIENCE IN 2019 

Mehri Alaviani1, Aram feizi2, Sima Pourteimour3, Nasim Alahverdi4 
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Abstract 
Background & Aims: Feeling of loneliness has a high prevalence among medical students and may 
affect their physical, mental, and social health. Identifying the factors associated with feeling of 
loneliness can provide the information needed to design the interventions needed to prevent it. 
Therefore, this study was conducted to determine the relationship between lifestyle and loneliness of the 
students in Urmia university of medical science. 
Materials & Methods: The present study was a correlational study in which 510 students of different 
fields of Urmia University of Medical Sciences were selected by stratified random sampling in 2019. 
Data were collected using the Demographic Characteristics Questionnaire, the Revised UCLA 
Loneliness Scale (R-UCLA), and the Standard Lifestyle Questionnaire (LSQ). Then the data were 
analyzed using SPSS software version 20 using descriptive statistics and Spearman correlation 
coefficient test. 
Results: The prevalence of moderate and severe loneliness in this study was 33.5% and 40.3%, 
respectively. The results showed that from 510 people studied in this study, 89% of them had a strong-
healthy lifestyle. The result of Spearman correlational test showed that there was a statistically 
significant relationship between lifestyle and loneliness (r = -26/26, P = 0.001). 
Conclusion: The results of this study emphasize the need to pay attention to the state of loneliness and 
lifestyle in the students, identify situations and causes of intensification of this feeling in this age group, 
and set up intervention programs to reduce it. 
Keywords: Loneliness, Lifestyle, Students, Iran 
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