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 اػضبی ّیئت ػلوی داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی اسدثیل. 1ٍ2ٍ3

 داًطدَی پضضکی داًطگبُ ػلَم پضضکی اسدثیل. 4

خشاحی - کبسضٌبس اسضذ آهَصش داخلی .5

 

 چکیده

ٍسٍد ثِ داًطگبُ ٍ ضشٍع صًذگی داًطدَیی ثی ضک پیبهذّبیی اص .  افسشدگی یکی اص ضبیؼتشیي هطکالت سٍاًی است:زمینه و هدف

ثب ّذف تؼییي ایي ثشسسی ثذیي خْت .  سفتبسی ٍ اخالقی سا دس پی خَاّذ داضت،اختالالت اًغجبقی، افسشدگی، قجیل احسبس تشس

 . اًدبم ضذُ استضیَع افسشدگی دس داًطدَیبى

 داًطدَی داًطگبُ ػلَم پضضکی ثب استفبدُ اص ًوًَِ 409 کِ ثش سٍی  استایي پژٍّص یک هغبلؼِ تَصیفی ٍ تحلیلی : روش کار

اعالػبت .  ثشای اًذاصُ گیشی هیضاى افسشدگی ثَد«ثک»اثضاس گشدآٍسی دادُ ّب پشسطٌبهِ استبًذاسد . گیشی عجقِ ای اًدبم ضذُ است

.  هَسد تدضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفت کبی دٍ آصهًَْبی آهبسی تَصیفی ٍ  spssٍپس اص خوغ آٍسی دادُ ّب ثب استفبدُ اص ًشم افضاس 

 .ک داضتٌذًیبص ثِ هطَست ثب سٍاًپضشدسصذ 8  ثَدُ،افسشدگی خفیفدسصذ داًطدَیبى هجتال ثِ 5/24 ًتبیح ًطبى داد کِ :یافته ها

 ٍ ثیي ٍضؼیت سکًَت داًطدَ.  سبلن ثَدًذدسصذ2/49 افسشدگی ضذیذ داضتٌذ ٍ دسصذ7/3ٍ   ثَدُ ًسجتبً افسشدُدسصذ2/14

. ی هطبّذُ ضذاستجبط آهبسی هؼٌی داس ٍضؼیت تبّل ثب هیضاى افسشدگی

الصم است ثِ هٌظَس   ثشاسبس ًتبیح ثذست آهذُ اص هغبلؼِ افسشدگی دس ثیي داًطدَیبى داًطگبُ ػلَم پضضکی اسدثیل:نتیجه گیري

.  هذیشاى ٍ سبیش هسئَلیي داًطگبُ ثشًبهِ هٌظن ٍ تبثیش گزاس داضتِ ثبضٌذ ،پیطگیشی یب تؼذیل هیضاى افسشدگی

اسدثیل ػلَم پضضکی ، داًطدَ،  افسشدگی:واشه هاي کلیدي
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مقدمه  

اص چْبس ثیوبسی ػوذُ دس دًیب ٍ افسشدگی یکی 

ضبیؼتشیي ػلت ًبتَاًی ًبضی اص ثیوبسیْب هی 

ٍ دس ٍاقغ ثیوبسی گستشدُ ٍ آسیت  (1)ثبضذ

صًٌذُ ای است کِ ّش صى ٍ هشدی سا تحت تبثیش 

 خلق ی هثل ایي اختالل ثب ػالین.(2)دّذ قشاس هی

تحشیک ،  ػذم احسبس لزت اص صًذگی،افسشدُ

  ػالین خسوی،سشگیدِ هکشس، ثی خَاثی، پزیشی

 احتوبل اثتال ثِ .(3) ّوشاُ است دٍگبًگی سٍاًیٍ

افسشدگی اص سٌیي کَدکی تب کٌْسبلی ٍخَد 

ضشٍع ػالین دس هَاسد اهب دس اغلت ;داسد

ثب حبضش حبل دس  .ًَخَاًی ٍ اٍایل خَاًی است

 داًطگبّی ٍ تَسؼِ  هشاکضتَخِ ثِ گستشش

 تؼذاد قبثل تَخْی اص داًطدَیبى ،آهَصش ػبلی

 ثِ ّویي ػلت .سا خَاًبى تطکیل هی دٌّذ

داًطدَیبى اص اقطبسی ّستٌذ کِ دس هؼشض 

 ثذلیل ایٌکِ یکی .(1)اثتال ثِ افسشدگی هی ثبضٌذ

اص اتفبقبت هْن ثضسگسبلی ٍسٍد ثِ داًطگبُ هی 

 دگشگًَیْبی صیبدی سا ٍاسد صًذگی فشد هی ،ثبضذ

آضٌب ًجَدى ثسیبسی اص داًطدَیبى ثب هحیظ ، کٌذ

 ػذم ػالقِ ، خذایی ٍ دٍسی اص خبًَادُ،داًطگبُ

سبصگبسی ثب ، اهکبًبت ًبکبفی، ثِ سضتِ تحصیلی

هی تَاًذ فطبس سٍاًی قبثل ... ضشایظ خذیذ ٍ 

 ثبیذ ارػبى .(4)تَخْی ثش داًطدَیبى ٍاسد کٌذ

ًوَد ٍسٍد ثِ داًطگبُ ٍ ضشٍع صًذگی 

خَد ثِ ًَػی سشآغبص سٍیبسٍیی ثب ، داًطدَیی

تحَالتی اص قجیل ، هدوَػِ ای اص هدَْالت

ػبعفی ٍ ،  اختوبػی، سفتبسی، اخالقی،صیستی

 ایي هسبئل هَخجبت .تحصیلی ٍ استجبعی هی ثبضذ

، ًباهٌی ًسجت ثِ آیٌذُ، ًَػی احسبس تشس

 ،پشخبضگشی، تشکیجی اص خطن)اختالالت اًغجبقی 

کِ ایي .کٌذ سا فشاّن هی (اضغشاة ٍ افسشدگی

 ثش سشًَضت داًطدَ تبثیش  هوکي استهؼضالت

 اص عشفی داضتي ّذف (.6ٍ5ٍ4ٍ1)سَء ثگزاسد

 ،احسبس تؼلق داضتي ثِ هٌجؼی ٍاال، دس صًذگی

اهیذٍاسی ثِ کوک ٍ یبسی خذاًٍذ دس ضشایظ 

 ثشخَسداسی اص حوبیت سٍحی ،هطکل صای صًذگی

 است کِ فشد سا دس ّوگی اص خولِ هٌبثؼی... ٍ 

 افشاد .سبصگبسی ثب هطکالت یبسی هی دّذ

هزّجی ٍ غیش هزّجی هیضاى فطبس سٍاًی هطبثْی 

لیکي افشاد هزّجی هی تَاًٌذ ثب  ;سا تدشثِ هیکٌٌذ

سٍیذادّبی هٌفی صًذگی ٍ ػَاهل فطبسصای سٍاًی 

 هیضاى اثتال ثِ افسشدگی دس .(5)هقبثلِ کٌٌذ

 ی دس هحیظ ثذلیل ایٌکِداًطدَیبى ػلَم پضضکی

 دس .(1)پش استشس هی ثبضٌذ ثبالتش است

 ثبالیی دس  افسشدگیهغبلؼبت هتؼذدی هیضاى

 ثغَسیکِ فشّبدی ;داًطدَیبى گضاسش ضذُ است

هیضاى افسشدگی داًطدَیبى ػلَم  ٍ اهیٌی

 ٍ ّبضوی ٍ دسصذ78پضضکی لشستبى سا 

ػلَم داًطدَیبى  ضیَع افسشدگی ،ّوکبساى

دسصذ 2/69پضضکی یبسَج سا دس هغبلؼِ خَد 

 دس ًْبیت اص آًدب کِ .(6ٍ8)گضاسش ًوَدًذ

 دستشًح هؼٌَی ٍ  حبصلداًطدَیبى ّش خبهؼِ

ٍ سبصًذُ فشدای کطَس  اًسبًی آى خبهؼِ ثَدُ

 هب ًیض اص ایي هَّجت  ٍ کطَسخَیص ّستٌذ

لزا پژٍّص حبضش ّن ثب ،الْی ثشخَسداس هی ثبضذ

ّذف ضیَع افسشدگی دس داًطدَیبى داًطگبُ 

 .ػلَم پضضکی اسدثیل اًدبم ضذُ است
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 روش کار

تحلیلی است -  ایي پژٍّص یک هغبلؼِ تَصیفی

ٍ خبهؼِ پژٍّص سا داًطدَیبى داًطگبُ ػلَم 

 .دٌّذ تطکیل هی 1387پضضکی اسدثیل دس سبل 

دس ایي ثشسسی ثب استفبدُ اص ًوًَِ گیشی عجقِ ای 

 ًوًَِ اًتخبة ٍ پشسطٌبهِ ثیي آًْب 600تؼذاد 

 پشسطٌبهِ 409تَصیغ گشدیذ ٍ اص ایي تؼذاد 

اثضاس گشدآٍسی . تکویل ضذُ ػَدت دادُ ضذ

دادُ ّب پشسطٌبهِ هطتول ثش دٍ قسوت 

 اختوبػی ٍ تست افسشدگی -هطخصبت فشدی)

دسخبت افسشدگی ثشاسبس هقیبس . ثَد (ثک

: افسشدگی ثک ثِ ایي صَست تقسین ثٌذی ضذ

 11-16 ،(سبلن)  فبقذ افسشدگی0-10ًوشات 

 ًیبص ثِ هطَست ثب 17-20 ،افسشدگی خفیف

 31-40 ، ًسجتب افسشد21ُ-30 ،سٍاًپضضک

 افسشدگی خیلی 40 ثیص اص ،افسشدگی ضذیذ

پشسطٌبهِ ػوَهب صجح ٍ ٌّگبم . (9)ضذیذ

استشاحت دس اختیبس آًْب گزاضتِ ضذ ٍ پس اص 

 spssخوغ آٍسی دادُ ّب ثب استفبدُ اص ًشم افضاس 

 (کبی دٍ)استٌجبعی  ٍ آصهًَْبی تَصیفی ٍ

. تدضیِ ٍ تحلیل گشدیذ 

 یافته ها
 هیبًگیي سٌی افشاد هَسد ،ثشاسبس ًتبیح پژٍّص

دسصذ هَاسد 23.  ثَد03/20±2/1هغبلؼِ 

 دسصذ1/47 ،هقغغ کبسداًیدسصذ 9/39، هزکش

 ا حشفِ ای دکتشدسصذ13 ٍ کبسضٌبسی

 ٍضؼیت سکًَت ، هدشددسصذ1/93ًذثَد

سبکي دسصذ 4/86اثگبّی ٍ ٍ خدسصذ1/63

 تحصیالت پذس ٍ دسصذ 9/89 .ضْش ثَدًذ

 تحصیالت هبدس صیش دیپلن ٍ دسصذ4/41

 ،ضغل پذسضبى آصاد ثَددسصذ 6/50

 ٍ  ثَدُالی تَسظ خبًَادُمهٌجغ دسصذ 9/89

 ٍضؼیت هبلی هتَسظاظْبس کشدًذ  دسصذ7/57

ًفش 197دس خصَظ آصهَى ثک ًیض . داسًذ

 افسشدگی %(8/50 )ًفش204سبلن ٍ  (2/49%)

آصهَى آهبسی هدزٍس .(1خذٍل) داضتٌذ

استجبط هؼٌی داسی سا ثیي هیضاى افسشدگی ،کبی

 .دادًطبى  آًْبداًطدَیبى ٍ ٍضؼیت اقتصبدی 

ّوچٌیي ثیي ٍضؼیت سکًَت داًطدَ ثب هیضاى 

 ثَد ی هَخَدافسشدگی استجبط آهبسی هؼٌی داس

ٍ دس داًطدَیبى سبکي خَاثگبُ هیضاى افسشدگی 

 ثیي ٍضؼیت تبّل ٍ .(P =/02)ثیطتش ثَد

ٍ دس ُ افسشدگی استجبط آهبسی هؼٌی داس ثَد

 ػلی سغن .(P=000/0)داًطدَیبى هدشد ثبال ثَد

ًسجت دس افشاد هًَث ثبالایٌکِ هیضاى افسشدگی 

.  هزکشایي استجبط هؼٌی داس ًجَد ثِ افشاد
 

پژٍّص  ًوشات آصهَى افسشدگی ثک دس افشاد هَسد :1جدول 

                                 

 فشاٍاًی

 ٍضؼیت اقتصبدی

دسصذ تؼذاد 

 2/49 197سبلن 

 5/24 99افسشدگی خفیف 

ًیبص ثِ هطَست ثب 

سٍاًپضضک 

33 1/8 

 2/14 57ًسجتب افسشدُ 

 7/3 15افسشدگی ضذیذ  

- - افسشدگی خیلی ضذیذ  

 100 401خوغ 

 بحث

 اکثشیتًتبیح حبصل اص پژٍّص ًطبى داد 

داًطدَیبى هجتال ثِ افسشدگی ثَدًذ ٍ ایي دس 

30 



 88ثْبس- هدلِ ػلوی ٍ پژٍّطی داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی اسدثیل                                                                                سبل یبصدّن
                                                                       

 

ا آهبس اسائِ ضذُ دس ةحبلی است کِ دس هقبیسِ 

کتت هشخغ کِ ضیَع افسشدگی دس خوؼیت 

دسصذ رکش کشدُ اًذ ثبال هی 15-25ػوَهی سا 

ایي هیضاى دس تحقیق ػبثذیٌی دس .(3)ثبضذ

 ٍ دس داًطدَیبى دسصذ60 داًطدَیبى پشستبسی

 ٍ  ّبضوی هحوذآثبد.(1) ثَددسصذ5/49پضضکی 

 ضیَع افسشدگی داًطدَیبى ػلَم ّوکبساى،

 دسصذ2/69پضضکی یبسَج سا دس هغبلؼِ خَد 

ایلذسآثبدی دس یک ثشسسی (.8)گضاسش کشدًذ

 سا صاثلهیضاى افسشدگی داًطدَیبى ػلَم پضضکی 

ٍ اهبًی هیضاى  (10) ثیبى کشددسصذ3/64

افسشدگی سا دس داًطدَیبى ػلَم پضضکی اسدثیل 

گضاسش کشدُ دسصذ 4/57 ،82دس سبل 

دس خصَظ هسبئل اقتصبدی یبفتِ ّب .(11)است

ًطبى دٌّذُ آى است کِ هیضاى افسشدگی دس 

داًطدَیبًی کِ هطکل اقتصبدی داسًذ ثیطتش 

است کِ ثب تحقیق دادخَاُ ٍ ّوکبساى ّوخَاًی 

 ّوچٌیي ًتبیح ًطبى داد کِ هیضاى .داسد

افسشدگی دس داًطدَیبى سبکي خَاثگبُ ثیطتش اص 

سبیشیي ثَد ٍ ایي اختالف اص ًظش آهبسی ًیض 

هؼٌی داس ثَد کِ ثب ًتبیح دادخَاُ ّوخَاًی 

 ایي تفبٍت هی تَاًذ ًبضی اص دٍسی .(12)داسد

 ٍخَد ،داًطدَیبى ضْشستبًی اص هحیظ خبًَادُ

. هطکالت اقتصبدی ٍ ًگشاًی اص تْیِ هسکي ثبضذ

ثیي ٍضؼیت تبّل ٍ افسشدگی دس داًطدَیبى 

استجبط آهبسی هؼٌی داس هطبّذُ ضذ کِ ثب ًتبیح 

هغبلؼِ تَکلی صادُ ٍ هحوذ پَس ّوخَاًی 

 دسحبلیکِ کشیوی صاسچی ٍ ّوکبساى .(13)داسد

 ٍ افسشدگی  تأّلدس هغبلؼِ خَد ثیي ٍضؼیت

تفبٍت آهبسی هؼٌی داسی سا هطبّذُ 

 ػلی ،ًتبیح حبصل اص پژٍّصدس (14)ًٌوَدًذ

ثیطتش  هًَثافشاد سغن ایٌکِ هیضاى افسشدگی دس 

 اختالف آهبسی هؼٌی داس ًطبى .اص هزکشّب ثَد

ًذاد کِ ثب ًتبیح هغبلؼبت هتؼذدی ّوخَاًی 

 ایي دس حبلی است کِ دس ّوِ .(1ٍ13)داسد

ضیَع افسشدگی دس صًبى  کطَسّب ٍ فشٌّگْب

خبلت تَخِ ایٌکِ . (13)ثشاثش هشداى است2

هیضاى افسشدگی دس   اًدبم ضذُ دس یبسَجُهغبلغ

داًطدَیبى پسش سا حتی ثبالتش گضاسش ًوَدُ 

  (.8)است

  نتیجه گیري
ثب تَخِ ثِ ضیَع ثبالی افسشدگی دس داًطدَیبى 

داًطگبُ، ضشٍسی ثِ ًظش هی سسذ هذیشاى ٍ 

هسئَلیي داًطگبُ ثشًبهِ سیضی هٌبست ثخصَظ 

دس هَسد داًطدَیبى غیش ثَهی اًدبم دادُ ٍ ثب 

تقَیت هشاکض هطبٍسُ داًطدَیی ٍ ضٌبسبیی 

داًطدَیبى هستؼذ ثِ افسشدگی گبم هَثشی دس 

. ایي صهیٌِ ثشداسًذ
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