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 مقاله پژوهشی
 )Originalpaper (  

  چکیده
بروز افسردگی در سنین جوانی با افت شدید عملکرد اجتماعی و شغلی و نیز عملکرد  :زمینه و هدف

تحصیلی همراه است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان شیوع افسردگی و برخی عوامل مؤثر بر آن در 
  اجرا گردید. 1395دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 

نفر از  177تعداد  تحلیلی بود.-مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی کار:مواد و روش
دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. 

ده از ها با استفااستفاده شد. داده Beakافسردگی  سؤالی آزمون 21نامه ها از پرسشآوري دادهمنظور جمعبه
 Pearsonمستقل و آزمون همبستگی  tطرفه، آزمون و آزمون آنالیز واریانس یک 22نسخه  SPSSنرم افزار 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 %80ها بیش از سال بود. بر اساس یافته 15/22±88/3میانگین و انحراف معیار سنی افراد ها: یافته
فاقد افسردگی  %8/19ترتیب نمودند. میزان شیوع افسردگی به دانشجویان درجاتی از افسردگی را تجربه

داراي افسردگی شدید بودند. رابطه  %9/16 افسردگی متوسط و %3/37افسردگی خفیف،  %26(سالم)، 
داري بین مصرف که رابطه معنی)، در حالیP=198/0( داري بین جنسیت با افسردگی یافت نشدمعنی

ت والدین، رشته تحصیلی، آینده شغلی و وضعیت مالی خانواده با سطح بخش، شغل و تحصیالداروي آرام
  ).P>05/0( افسردگی دانشجویان مشاهده شد 

در کل شیوع افسردگی در دانشجویان مورد پژوهش باال و بیش از حد موجود در جامعه بود.  گیري:نتیجه
ویان تدوین شود. همچنین برگزاري هاي مناسبی در جهت بهبود سالمت روانی دانشجگردد برنامهتوصیه می

  تواند راهگشاي مناسبی در این زمینه باشد.اي و روانکاوي میهاي مشاورهکالس
 دانشجو، افسردگی، آزمون بک، سمنان کلیدي:هايواژه
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  مقدمه
پزشکی آمریکا انجمن روانبر مبناي تعریف 

)1APA افسردگی یک اختالل ناهمگون تلقی ،(
شود که اغلب با عالیمی در سطح فیزیولوژیکی، می

). امروزه 1گردد (رفتاري و روانی شخص مشاهده می
ها و سیاري از گروهاختالالت روانی به ویژه افسردگی ب

هاي جامعه را تهدید نموده و به مکان، زمان و رده
  ).2-4باشد (شخص خاصی محدود نمی

میلیون نفر در  350بر طبق گزارشات بیش از 
برند و سازمان جهانی سراسر دنیا از افسردگی رنج می

در صدر علل بهداشت و بانک جهانی، افسردگی را 
اند در جهان قلمداد نموده افتادگیمهم ناتوانی و از کار

). گزارشات منتشر شده از سازمان جهانی 8-5(
بهداشت در خصوص افسردگی، حکایت از رتبه پنجم 

که  طوريها داشته است، بهاین عارضه در صرف هزینه
به رتبه  2020گردد این عارضه تا سال بینی میپیش

). تحقیقات بیانگر آن است که 9،10دوم ارتقاء یابد (
میلیون  19ر ساله در ایالت متحده آمریکا در حدود ه

کنند نفر از مردم درجاتی از افسردگی را تجربه می
 %24-43 اند که بین). محققین تخمین زده11(

سال به باالي ایران  دچار افسردگی  15جمعیت افراد 
  ).12باشند (می

هاي اخیر، تواند کشنده باشد، در سالافسردگی می
عیت جوان و حتی نوجوانان به دالیل خودکشی در جم
). 13( گیري داشته استرشد چشماختالالت روانی 

منجر به کاهش اعتماد به  تواندافسردگی می به ابتالء
اختالل در عملکردهاي تحصیلی، شغلی،  نفس، اعتیاد،

خانوادگی و اجتماعی فرد شده و باعث تحمیل 
عالئم ). از 14،15هاي باالیی به جامعه شود (هزینه

 و عالقه فقدان توان به خلق افسرده،متعدد افسردگی می
خواب اشاره  انرژي، عدم تمرکز، اختالل کاهش لذت،

                                                             
American Psycholigical Association -1 

توان به عارضه افسردگی می تریننمود که از مخرب
  ).16-18اشاره نمود ( فعالیت و کار به میل کاهش

طور بههاي دانشگاهی که ورود دانشجویان به محیط
جدایی و دوري از خانواده، عدم عالقه معمول همراه با 

به رشته تحصیلی، امکانات ناکافی، عدم سازگاري با 
تواند باعث ایجاد باشد، میشرایط جدید و غیره می

زاي عنوان یک عامل استرسروانی به-فشارهاي روحی
  ). 19،20مهم براي دانشجویان محسوب گردد (

ابتالء مطالعات انجام شده نشان داده است که میزان 
به افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی به دلیل 

مراتب باالتر از سایر ها بهطبیعت پر استرس این رشته
). نتایج پژوهش 21ها گزارش شده است (گروه

Eisenberg  و همکاران بر روي دانشجویان دانشگاه
 %15میشیگان ایالت متحده بیانگر آن بود که 

ا تجربه نمودند دانشجویان درجاتی از افسردگی ر
و همکاران شیوع افسردگی   Ahmari). مطالعه22(

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم بیش از 
). همچنین شیوع افسردگی 23گزارش نمودند ( 55%

در دانشجویان دانشکده پزشکی و داروسازي اسکندریه 
 گزارش شده %1/51و  %9/57 کشور مصر به ترتیب

  ). 24است (
دهد از دالیل انصراف و ترك نشان میمطالعات 

به دالیل افسردگی،  %60تحصیل دانشجویان در حدود 
اضطراب و عدم ناسازگاري با محیط آموزشی است 

شی در دانشگاه آکسفورد نشان ). پژوه25،26(
علت ابتالء به است که تقریباً نیمی از دانشجویان بهداده

به هدر روانی به ویژه افسردگی منجر -مشکالت روحی
  ). 27گردد (رفت یک نیمه تحصیلی در دانشجویان می

نظر با این تفاسیر و با توجه به اهمیت این موضوع به
هاي مختلف در رسد انجام مطالعات و پژوهشمی

هاي دانشگاهی در زمینه افسردگی دانشجویان محیط
تواند در شناخت عوامل و پیامدهاي ناشی از آن می
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هاي مناسب در جهت راهکاري مفید بوده و منجر به
بهبود عملکرد و موفقیت دانشجویان شود. با توجه به 
شیوع باالي افسردگی در جوامع امروزي بخصوص در 

تواند باعث ناکارآمدي سیستم دانشجویان که می
هاي سنگین بر سیستم آموزش عالی و تحمیل هزینه

بهداشت و درمان شود، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی 
ن شیوع افسردگی و برخی عوامل مؤثر بر آن در میزا

دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
  سمنان اجرا گردید.

  
  کارمواد و روش

-مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی
در  1395-96تحلیلی بود که در نیمسال دوم تحصیلی 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان اجرا 
اشتغال به تحصیل و قرار داشتن در ترم دوم یا ید. گرد

باالتر از معیارهاي ورود به مطالعه بود و کسانی که 
شدند که چنین شرایطی را نداشتند از مطالعه خارج می

  نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. 177در نهایت 
اي دو قسمتی نامهها، پرسشآوري دادهابزار جمع 

مشخصات فردي دانشجویان بود. بخش اول مربوط به 
(سن، جنس، وضعیت تأهل و غیره) بود. بخش دوم 

 The Beckمربوط به آزمون افسردگی بک (

Depression Inventory سؤال  21) مشتمل بر
 1961در سال  Beakبوده است. تست افسردگی 

ترین و توسط پروفسور بک ابداع شد است که از رایج
ی شدت افسردگی ها براي ارزیابترین آزمونمعتبر

هاي باشد. این آزمون براي تمام اقشار و محیطمی
اجتماعی قابل اجرا بوده و به فرهنگ حاکم در جامعه 

  ).13وابسته نیست (
 عالئم از مرکب عامل پنج اساس بر نامهپرسش این

 شکست، احساس بدبینی، -1افسردگی،  هايو نشانه

 احساس خودکشی، عدم افکار خود، از تنفر

 و تنبیه انتظار و گناه احساس - 2 گیري،متصمی

 خود، از تصویر تغییر کردن، گریه -3سرزنش، 

 شکایات وزن، کاهش - 4غمگینی،  و خشنودينا

خوابی و زود رنجی، بی -5خستگی و  و جسمی
است. هر یک از سؤاالت اشتهایی تنظیم گردیدهبی

اي نامه تست بک بر اساس مقیاس چهار گزینهپرسش
)، اختالل متوسط 1)، اختالل خفیف (0وانی (سالمت ر

بندي شده است. حداقل ) درجه3) و اختالل شدید (2(
است که هر چه نمره فرد  63نمره صفر و حداکثر 

تر است که دهنده میزان افسردگی بیشباالتر باشد نشان
و کمتر از آن بیانگر فاقد  9بدین ترتیب نمرات 

ردگی خفیف، افس 10-20افسردگی (سالم)، نمرات 
و باالتر از آن  31افسردگی متوسط و نمرات  30-21

). 17عنوان افسردگی شدید در نظر گرفته شده است (به
نامه مورد پژوهش در همچنین پایایی و روایی پرسش

  ).12مطالعات قبلی سنجیده شده است (
هاي الزم با مسئوالن پس از انجام هماهنگی 

نموده و بعد از  هاي درس مراجعه، به کالسآموزش
نامه تدوین شده در بین پرسش بیان اهداف پژوهش،

نامه الت پرسشدانشجویان توزیع و دانشجویان به سؤا
) پاسخ Self-reportدهی (به صورت خود گزارش

نامه آوري اطالعات همراه پرسشدادند. پیش از جمع
فرم رضایتمندي آگاهانه توزیع گردید. همچنین در 

بودن اطالعات به دانشجویان اطمینان خصوص محرمانه 
  خاطر داده شد.

آوري شده منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمعبه 
استفاده شد. جهت  22با نسخه SPSS  از نرم افزار

هاي آماري از آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل داده
و آزمون همبستگی مستقل  tطرفه، آزمون یک

Pearson داري در این بهره گرفته شد. سطح معنی
  در نظر گرفته شد. 05/0ها آزمون
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  هایافته
نفر  121دانشجوي مورد بررسی  177از مجموع 

) پسر بودند. میانگین %6/31نفر ( 56) دختر و 4/68%(
 15/22±88/3و انحراف معیار سنی افراد مورد مطالعه 

سال قرار داشت. میانگین و  18-47سال و در محدوده 
زن و شاخص توده بدنی دانشجویان انحراف معیار قد، و

متر، سانتی 68/170±26/6ترتیب  مورد مطالعه به
کیلوگرم  33/23±60/2کیلوگرم و  80/7±72/68

مربع بود. میانگین و انحراف معیار معدل تحصیلی بر متر
-86/18و در محدوه  69/17±33/5دانشجویان 

 %87از دانشجویان مجرد،  %9/72 قرار داشت 45/14
غیر بومی بودند.  %91هاي دانشجویی و وابگاهساکن خ

فراوانی دانشجویان از لحاظ رشته تحصیلی 
بهداشت  %35دانشجوي بهداشت عمومی، 25/5%

 %9/59 اي بودند.بهداشت حرفه %5/39 محیط و
هاي دوم، سوم و چهارم و بقیه در دانشجویان در ترم

هاي ششم و هشتم مشغول به تحصیل بودند. تجزیه ترم
هاي آماري بیانگر عدم ارتباط آماري تحلیل دادهو 

داري بین سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت معنی

سکونت، وضعیت بومی و غیر بومی، رشته تحصیلی، 
ترم تحصیلی و شاخص توده بدنی با شدت افسردگی 

  .)>05/0p(دانشجویان بود 
 %2/49ها گویاي این بود که همچنین یافته
حصیالت مادر زیر دیپلم و ت %3/59تحصیالت پدر و 

شغل  %5/82دانشجویان شغل پدرشان آزاد و  8/67%
اظهار نمودند وضعیت  %1/79دار بود. مادرشان خانه

دست آمده مالی متوسط دارند. بر اساس نتایج به
دانشجویان از رشته تحصیلی خود ناراضی و  6/13%
نگرانی زیادي نسبت به آینده شغلی خود اعالم  9/29%

دانشجویان داشتن مصرف  %5/8د. همچنین داشتن
بخش را گزارش نمودند. در بررسی عوامل داروي آرام

داري بین مصرف مؤثر در بروز افسردگی، رابطه معنی
بخش، شغل و تحصیالت والدین، رشته داروي آرام

تحصیلی، آینده شغلی و وضعیت مالی خانواده با سطح 
ارائه  1ول افسردگی دانشجویان مشاهده شد که در جد

  شده است.
  

  
  : فراوانی درجات مختلف افسردگی در دانشجویان مورد بررسی بر حسب برخی از متغیرهاي فردي1جدول

  فاقد افسردگی  شدت افسردگی                  
  (درصد)تعداد

  افسردگی خفیف
  (درصد)تعداد

  افسردگی متوسط
  (درصد)تعداد

  افسردگی شدید
  (درصد)تعداد

P-value 

    هاي فرديمتغیر
  017/0  6)40(  5)3/33(  4)7/26(  0  بله  بخشمصرف داروي آرام

  25)4/15(  61)7/37(  42)9/25(  34)21(  خیر  
    5)8/8(  10)5/17(  22)6/38(  20)1/35(  زیاد  

  17)7/17(  42)8/43(  22)9/22(  15)6/15(  متوسط  عالقه به رشته تحصیلی  007/0
  8)3/33(  14)3/58(  2)3/8(  0  کم  
    15)3/28(  19)8/35(  15)3/28(  4)5/7(  زیاد  

  12)1/12(  42)4/42(  23)2/23(  22)%2/22(  متوسط  نگرانی از آینده شغلی  009/0
  3)12(  5)20(  8)32(  9)36(  کم  

  041/0  33)9/22(  52)7/59(  10)9/11(  5)5/5(  زیر دیپلم  تحصیالت پدر
  4)5/4(  24)6/26(  40)4/44(  22)5/24(  دیپلم و باالتر  

  012/0  23)9/21(  39)1/37(  29)6/27(  14)3/13(  زیر دیپلم  تحصیالت مادر
  7)7/9(  27)5/37(  17)6/23(  21)2/29(  دیپلم و باالتر  
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و انحراف معیار  میانگین Beakدر خصوص آزمون 

و در محدوده  55/30±81/3افسردگی دانشجویان 
) %8/19نفر ( 35قرار داشت. در همین راستا  63-5

) افسردگی %26نفر ( 46فاقد افسردگی (سالم)، 

نفر  30) افسردگی متوسط و %3/37نفر ( 66خفیف، 
توان ) داراي افسردگی شدید بودند که می9/16%(

دانشجویان مورد  %2/80چنین استنباط نمود که 
  ).1اند (نمودار پژوهش درجاتی از افسردگی را داشته

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  : فراوانی درجات مختلف افسردگی در نمونه دانشجویی مورد مطالعه1نمودار
  
  

  گیريبحث و نتیجه
 هاي پیشین در میان گذاشتهگونه که در بخشهمان

شد، هدف مطالعه، بررسی میزان شیوع افسردگی و 
برخی عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود. بر اساس 

دانشجویان مورد بررسی درجاتی  %80ها بیش از یافته
از افسردگی را تجربه نمودند که از شیوع باالي آن 

وند در دانشجویان که این ر طوريحکایت دارد، به
)، دانشجویان دانشکده 13( %76دانشگاه ایالم بیش از 

)، دانشجویان 17( %43بهداشت و پیراپزشکی سبزوار 
) و دانشجویان 28( %45علوم پزشکی جهرم بیش از 

) گزارش شده 29( %39دانشگاه آقاخان پاکستان 
ها نشان داد که شیوع است. در همین راستا بررسی

ن مطالعه بیشتر از سایر مطالعات در افسردگی در ای
طوري که شیوع افسردگی جوامع مختلف بوده است، به

)، 30( %5/55در دانش آموزان دختر دبیرستانی 
)، در بین 31( %71جانبازان شیمایی و غیر شیمایی 

)، سالمندان مقیم منزل 32( %75سربازان وظیفه 

    6)7/85(  1)3/14(  0  0  بیکار  
  16)3/13(  51)5/42(  31)8/25(  22)3/18(  آزاد  وضعیت اشتغال پدر  014/0

  8)16(  14)28(  15)30(  13)26(  دولتی  
  029/0  28)2/19(  56)4/38(  36)7/24(  26)8/17(  خانه دار  یت اشتغال مادروضع

  2)5/6(  10)3/32(  10)3/32(  9)29(  شاغل  
    0  3)3/10(  8)6/27(  18)1/62(  خوب  

  22)7/15(  63)45(  38)1/27(  17)1/12(  متوسط  وضعیت مالی خانواده  001/0
  8)100(  0  0  0  ضعیف  
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) 34( %2/36) و کارگران صنعت 33( 2/62%
تواند رسد این اختالف مینظر میبهه است. گزارش شد

ها، آماري، تنوع رشته به سبب متفاوت بودن جامعه
هاي مختلف فردي افراد و غیره باشد. همچنین ویژگی

ممکن است این اختالف به دلیل متفاوت بودن ابزار 
  .سنجش شدت افسردگی بوده باشد

عدم رضایت از رشته تحصیلی و نامشخص بودن 
لی از دیدگاه دانشجویان با سطح افسردگی آینده شغ

داري داشته است. دانشجویان مورد بررسی رابطه معنی
در برخی از مطالعات ارتباط آماري مستقیم بین میزان 
عالقه به رشته تحصیلی با شدت افسردگی دانشجویان 
گزارش شده است که مشابه با نتایج مطالعه حاضر بوده 

ن موضوع شاید بتوان به ). از دالیل ای2،12،17است (
گرایانه افراد جامعه نسبت به گرایانه و عملدیدگاه ماده

رسد رضایت نظر میهاي تحصیلی اشاره نمود. بهرشته
عنوان نیروي محرکه از رشته تحصیلی و آینده شغلی به

قوي در ایجاد انگیزه و کاهش بروز افسردگی بسیار 
  باشد. مؤثر می

ژوهش حاضر نشان داد بین دست آمده از پنتایج به
معدل تحصیلی دانشجویان و سطح افسردگی آنان رابطه 

عبارت دیگر نتیجه گرفته داري وجود ندارد. بهمعنا
شود که معدل تحصیلی دانشجویان سطح افسردگی می

بینی کند و این نتیجه با حاصل تواند پیشآنان را نمی
). 1خوانی دارد (و همکاران هم Khoshkhatiمطالعه 

داري بین وضعیت تأهل با سطح افسردگی ارتباط معنی
جهت با دانشجویان مورد بررسی یافت نشد که هم

). با توجه 12و همکارانش نبوده است ( Azizهاي یافته
کنندگان در این مطالعه مجرد که اکثریت شرکتبه این

دار تواند دلیلی بر عدم مشاهده رابطه معنیبودند که می
ین شیوع افسردگی در دانشجویانی که باشد. همچن

مراتب اند بهبخش را گزارش نمودهمصرف داروي آرام
بیشتر از سایر دانشجویان بوده است. در همین راستا 

Abedini  و همکاران در مطالعه خود بین سابقه استفاده
از داروهاي مؤثر بر روان و افسردگی دانشجویان رابطه 

  ).21داري را گزارش نمودند (معنی
در پژوهش حاضر نتیجه گرفته شد که بین میزان 
افسردگی دانشجویان بر حسب بومی و غیر بودن تفاوت 

داري وجود نداشته است که این نتیجه با نتایج معنی
) مشابه نبوده 1و همکاران ( Khoshkhatiپژوهش 

و  Ershadi Kiaهاي مطالعه که با یافتهاست، در حالی
رسد از نظر میداشته است. به خوانی) هم17همکاران (

دلیل جامع تواند بهداري میدالیل عدم ارتباط معنا
طوري که اکثریت دانشجویان آماري آن بوده باشد به

  مورد بررسی غیر بومی منطقه بودند.
سطح افسردگی با شاخص توده بدنی دانشجویان 

داري نداشته است که با نتایج مورد بررسی رابطه معنی
). بین 16و همکاران مشابه بوده است ( Vafaieپژوهش 

سن واحدهاي مورد پژوهش با شدت افسردگی رابطه 
دار آماري یافت نشد که با نتایج معنی

Mohammadzadeh )13 و (Ershadi Kia  و همکاران
از دالیل عدم ارتباط خوانی داشته است. ) هم17(

 دلیل نزدیکی میانگین سنی اکثرتواند بهدار میمعنی
  کنندگان در این مطالعه به یکدیگر باشد.شرکت

در این پژوهش میزان سطح افسردگی دریافت شده 
است که با نتایج با رشته تحصیلی دانشجویان مشابه بوده

Foroutani )2 و (Mohammadzadeh  )13 (
) 21و همکاران ( Abediniجهت نبوده، اما با نتایج هم

نشجویان مورد همسو بوده است. در این گروه از دا
هاي تحصیلی دلیلی بررسی شاید نزدیکی ماهیت رشته

دار بوده است. بین وضعیت بر عدم مشاهده رابطه معنی
سکونت دانشجویان مورد تحقیق با سطح افسردگی 

داري یافت نشده که با نتایج تفاوت آماري معنی
) همسو بوده، 17و همکارانش ( Ershadi Kiaپژوهش 

) ناهمسو 11و همکارنش ( Moghadamاما با نتایج 
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دار در این پژوهش بوده است. از دالیل عدم رابطه معنا
جامع آماري کم افراد غیر خوابگاهی اشاره توان بهمی

ها گویاي این بود که بین ترم نمود. همچنین یافته
تحصیلی دانشجویان با شدت افسردگی رابطه 

و  Abediniداري مشاهده نشد که در تأیید نتایج معنی
  ) بوده است.21همکاران (

که بسیاري از مطالعات شیوع افسردگی رغم اینعلی
را در بین دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر 

)، اما 35-37اند (داري بیشتر گزارش نمودهطور معنیبه
داري بین دانشجویان دختر و در این مطالعه تفاوت معنا

نشده است که با پسر از نظر شیوع افسردگی مشاهده 
خوانی داشته است هاي سایر محققین همیافته

)13،19،38.(  
ها بیانگر آن بود که میزان سطح آنالیز داده

افسردگی دریافت شده با وضعیت خانوادگی 
عبارتی بین سطح دانشجویان متفاوت بوده است، به

تحصیالت و شغل والدین با شدت افسردگی 
داري وجود داشته است دانشجویان ارتباط آماري معنی

)، Mohammadzadeh )13که با نتایج مطالعات 
Najafipour ) و28و همکارانش (  Mokhtaripour  و
خوانی نداشته است. همچنین بر ) هم39همکارانش (

ها بین وضعیت مالی دانشجویان و شدت اساس یافته
داري داشته است، ها تفاوت آماري معنیافسردگی آن

جویانی که از وضعیت مالی ضعیفی عبارتی دانشبه
ها باالتر برخوردار بودند میزان شیوع افسردگی در آن

و  Ghadirianگزارش شده است که با نتایج پژوهش 
خوانی نداشته است. این اختالف را ) هم40همکاران (

اقتصادي جامعه -توان به اختالفات وضعیت اجتماعیمی
که از پشتیبانی نسبت داد. شاید الزم باشد دانشجویانی 

باشند، مالی کمی از طرف خانواده برخوردار می
شناسایی گردند تا از سوي دانشگاه مورد حمایت قرار 

  گیرند.

هاي مطالعه حاضر، جامعه مورد یکی از محدودیت
مطالعه آن بود که فقط بر روي دانشجویان دانشکده 

ز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان اجرا شد. ا
هاي دیگر این مطالعه، پاسخ به سؤاالت محدودیت

تواند دهی بود که میصورت خود گزارشنامه بهپرسش
که در مورد با سوگیري پاسخ داده شود. با توجه به این

رابطه بسیاري از متغیرها با افسردگی دانشجویان، 
رغم سازگاري نتایج با سایر مطالعات، نتیجه علی

گردد در مطالعات توصیه میداري یافت نشد، معنی
آینده این روابط مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان 

ها ریزياز نتایج حاصله با قاطعیت بیشتري در برنامه
  استفاده نمود.

در کل نتایج از شیوع باالي افسردگی در این 
پژوهش حکایت داشته است که الزم است اقدامات 

وضعیت روانی  اي صورت گیرد تا از وخامتمشاوره
ها جلوگیري نمود. بررسی منظم سالمت روانی آن

دانشجویان جهت شناسایی سریع و به موقع افراد در 
معرض ابتالء به افسردگی و همین طور ایجاد و تقویت 

پزشکی در مراکز مشاوره دانشجویی و خدمات روان
ها جهت شناخت و درمان ها و دانشکدهسطح خوابگاه

وانی شناختی دانشجویان الزم و به موقع مشکالت ر
ضروري است. همچنین مشارکت فعال دانشجویان در 

هاي آموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی و برنامه
  تواند راهگشاي مناسبی در این زمینه باشد.ورزشی می

  
  تشکر و قدردانی

هاي اخالقی پژوهش حاضر با کد جنبه
IR.SEMUMS.REC.1395.232  از سوي کمیته

انشگاه علوم پزشکی سمنان مورد تأیید قرار گرفته اخالق د
که منابع مالی الزم را  است. از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

براي اجراي پژوهش تأمین نمودند و همچنین از دانشجویانی 
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  شود.تشکر و قدردانی میاند، صمیمانه که در این پژوهش کمال همکاري را داشته
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Abstract 
Backgrounds and Aim:The incidence of depression is associated with decreased social, 
occupational, and educational performance.  The aim of this study was assessing the 
prevalence of depression and its related effective factors among students at health faculty at 
Semnan University of Medical Sciences in 2017. 
Material and Methods: In this cross-sectional study 177 students were included randomly.  
The Beak test included 21 questions  were applied to collect data. Data were analyzed by 
SPSS software (version 22) and were presented as descriptive statistics and analyses included 
One-way analysis of variance, t-test and correlation Pearson. 
Results: The mean and standard deviation of the age of students was 22.15±3.88 years. More 
than 80% of students experienced some levels of depression. Of the participants 19.8% 
indicated no sign of distress, 26% mild distress, 37.3% average distress and 16.9% high 
depression. There was no statistical association of distress between female and male students 
(P=0.198). However, significant associations were Sedative drugs, parents level and 
occupation, Study Field, Future Career and Financial situation with depression (P<0.05). 
Conclusion: Overall, the prevalence of depression was higher among students compared with 
general population. Providing programs for improving student's mental health is suggested. 
Keywords: Student, Depression, Beak test, Semnan 
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