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Background and Purpose: Depression is one of the primary causes of
disability and one of the most prevalent psychological disorders, which
imposes heavy costs on societies and individuals. The purpose of this study
was to investigate the role of spiritual well-being and hope in predicting
depression in paramedical students.
Materials and Methods: In this correlational study, the study
population was the paramedical students studying at Shahroud Branch of
Islamic Azad University during the second semester of the 2014-15
academic year. From among them, 243 subjects were selected through
random cluster sampling method. The data collection instruments included
Dehshiri’s Spiritual Well-being questionnaire, Snyder’s Hope Scale, and
Beck Depression Inventory.
Results: The results showed a negative relationship between the
predictor and criterion variables; such that, depression reduced with
enhanced hope and spiritual well-being. In addition, the results of multiple
regression indicated that agency thinking and self-relationship were
significant predictors of depression.
Conclusion: In order to prevent depression and boost spiritual wellbeing as an indicator of mental health among paramedical students,
implementing programs based on spiritual well-being and hope could act as
a protective factor.
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2

علی بادان فیروز و :مکاران

مقدمه
افسییهدگ از علییل انییل نییاتیان در سهاسییه

نشییانهیییا افسییهدگ باشیی ( .)9بییه ع ییی

ییا

اسی کیه ینینیهییا ،هابتی ب اشیت بابیل تیی

ساز ا،ی شا،ل ا یار ،لنریه ،ی باشی کیه عتارتنی از:

ا،ویییه و فیییهد در ییی دارد (، .)1-3یییهور

داشییتی ی ی ف بهنا،ییهرییین رایتییهد

،یییل و ان ییین

ادبیات نظه حیاک از ن اسی کیه افیهاد افسیهد ییه

بها دستیاب به ایی اف نتی بیا  ،حظیه ،یانیا یی ف

رویی اد را ب بینانییه ترسییه ،ی کننی و بیه ابوییاد تیییه

و داشییتی  ،ییارت رویییاروی کییه  ،ی تیان ی بییه فییهد در

زن گیشییا تمهکیین گنینشیی دارنیی  .ایییی افییهاد رو

تصیییر نین ی ا ،تت ی کم ی

کمتیدییییا رویییی ادیا اسیییته زا و شهسییی ییییا

ا،ی در فهد انتظیار ،تتتی را بیها رسیی

زن گیشییا تمهکیین ،یی کننیی یییه روییی اد را بییه

ایجاد  ،کن (.)11

خیدشییا نسییت ،یی دینیی و داامییا از خییید انت ییاد
 ،کنن (.)5 4

بیه ایی اف

 Snyderتوهییییم ا،یییی (انتظیییار ،تتییی بیییها
رسیییی

 Seligmanو  Csikszentmihalyiاظ ییییار کهدنیییی

کن ی چ بییهعتییارت دی ییه

بیییه ایییی اف) را گسیییته

داد و دو بوییی

شییناخت ،ییهتت بییا یه ی ی ه را بییه ایییی توهیییم اضییافه

ییجانییات ،تتیی در حیییز روانشناسیی بسیییار ،یییرد

کییهد :ترهییه عا،ییل و ترهییه گ ی رگا ( .)11ترهییه عا،ییل:

بییهار گهفتییه اسیی و باییی ت کییی بسیییار

اس کیه بیه فیهد بیها حهکی بیه

بیی تییی

بیشییته بییه ایییی ،یییارد داشیی و  ،انوییات کیی
عظیم ی نییین دربییار تیانمن ی

و

یییا و ن ییات بیییت بشییه

انجییا شییید ( .)6یمچنیییی ننییا ت کی ی  ،ی کنن ی کییه
 ،انوییات بای ی رو تیانمن ی
هأتمنیی

یییا خییار بشییه نظیییه:

ا،ییی خییی بینیی و ب نیسییت ،تمهکیین

شییین چ اهاکییه ایییی ،یییارد  ،ی تیانن ی بییهعنیییا ی ی
ضیییهبهگییییه و سیییعه دفیییاع در بهابیییه اخیییت

اراد بص و تو
سییی ای ی اف کم ی

 ،ی کن ی و ایییی ناش ی از نیییهو

ان ینشیی ا،ییی اسیی  .ترهییه عا،ییل ییی

شییناخت اسی کییه شییا،ل داشییتی ایی اف  ،ی و ایییی
بییاور اسیی کییه شییص

،یی تیانیی اعمییان را بییها

دسییتیاب بییه ای ی اف شییهو کن ی و ادا،ییه دی ی  .ترهییه
گ ی رگا  :تیانییای ادرادش ی

ت

روا شییناخت عمییل کننیی کییه در  ،انوییه حاضییه بییه

ی

اشییصار بییها

ی ی اکهد

یا انی را ،یل ه و کارن،ی بیه،نظییر دسیتیاب بیه

ای اف توهیم ،ی شیید .تیانیای ادراد شی

 ،ینه ا،ی هداختیه شی
خصیصه بابل تی ه اسی

کیه ،ی تیانی بیهعنییا یی

بهنا،یییهییییا و یییه ییییا گینیییاگین را بیییها ایجیییاد

عا،ل ان ینش در شیهو و ن یه داشی عمیل بیه سیم

بییه اییی اف هاحیی و

باش (.)7
ا،ی ی اس ی .

بیه ایی اف و یید دارد ،ی تیانی

گیی رگای بییه،نظیییر رسییی
نیییرتبن ی

از نظییه  Seligmanیهیی از ،نییابا حمییایت افییهاد
در بهابییه روی ی ادیا اسییته زا زن ی گ

،یانو در را رسیی

وبتی کیه

اسی  .ا،یی یی

ای اف کم کنن

ویاگی ییا

،جمیعییه

کن ی ( ، .)11انوییات نشییا داد ان ی کییه

ا،ی ی بییا سییازگار و بسیییار از ،تسیهیییا

سییمان و

روا شییناخت ،ییهتت اسیی چ بییها ،تییا  Snyder :و
کهدنی ی دانشیییجییان کیییه ا،یی ی

ا،ی بیه عنییا ارتتیات بییی رفتارییا ی فمنی و بیاور

یمهیییارا گییینار

اشییصار بییه اینهییه ،ی تیاننی ایییی ایی اف را بییهدسی

بیشیییته داشیییتن فویییا تیییه بیدنی ی از رایتهدییییا

نورن تل ی ،ی شیید ( .)8ا،یی تجیارم ،یف یی ن،یین

کنارن،ی

زنییی گ را افییینایا و تجیییارم شهسییی را کیییایا

،نر را ب تهکنته  ،نمیدن (.)11

 ،دیی ( .)8بنیا بیه اعت یاد  Cheavensنظهییه ا،یی را

ب تییه اسییتراد ،ی کهدنی و حتی عیا ییم

 Changنشییا داد کییه س ی ی بییا

ا،ی ی وار در

،یی تیییا بییها بازشناسیی و درد افسییهدگ بییهکییار

دانشجییا به یر ،نری بیا ترهیه وایی و یی گهایانیه

گهف و ایی عا،یل ،ی تیانی یهی از را ییا ،تیارز بیا

ترهیییه نرزو،ن انیییه انت یییاد از خیییید و کنیییار گییییه
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ا تمیییاع ،یییهتت اسیی ( .)12یمچنییییی ،شیییص
که ا،ی بیه ییر ،نری بیا ناسیازگار کلی

ش

ترهیه

کن چ اهاکیه یمتییست
 ،ییییا

ب نیسیییت ،ونیییی و ،تسیهییییای ازبتییییل:

خیدکشی ی و نشیییانهییییا افسیییهدگ ،یییهتت اسی ی

اعما ،ی یت

( Cheavens .)13-14و یمهیییارا اظ یییار کیییهد انییی

،ییی یت درونیی

افیینایا ،یی دییی بییه زنیی گ

اسیییته

از عنانییه ا،ییی اسیی

افسیهدگ

ی گیییه

عینت نریف و

ب نیسییت ییجیییان و رضیییای از

بییی تیییات ییجیییان و نشیییرت
شیی

گیینار

خلییی و

اسیی ( .)27-31در،جمییی

،ونییا بیشییته ،یی بصش ی و عیینت نرییف را افیینایا

 ،انوییات حییاک از ا هگیی ار بابییل تی ییه ب نیسییت

،یی دییی ( .)16یمچنییییی ایییی سیییاز بییه کیییایا

،ونییی در س ی  ،روان ی و سییمان افییهاد  ،ی باش ی

نشییانهیییا افسییهدگ و اض ی هام ا هگ ی ار اس ی (.)17

( .)32-36بییا ایییی تراسیییه بییهنظییه ،ی رسی ب نیسییت

یهی ی دی یییه از

،ونییی ،یی تیانیی تیی یه ،شصصیی در ،ونییادارکهد

در اییییی ،ییییا ب نیسیییت ،ونیییی

سییاز یییای اس ی کییه  ،ی تیان ی یییابیییی افسییهدگ
بیید و درنیییرت ،یا ییه بیا افسییهدگ
فهنینیی کنارن،یی

تسی یلکننی

بییا ن باشیی  .ب نیسییت ،ونییی

بییهعنیییا نیییع ،ونایییاب بییها زن ی گ و زن ی بییید
سیی  ،و نرا،یییا روانیی  ،ییه شیی
ارتتیات بیا یی

و حیییاک از

و یید بهتیه اسی ( .)18 19اییی سیاز

حیییانت اسییی کیییه بییییان ه احساسیییات رفتارییییا و
شییناخ یییا ،تتیی از ارتتییات بییا خییید دی ییها
تیویی و ،ی ییید بهتییه اسیی ( .)21بیییه توهیریی
دی یییه ب نیسیییت ،ونیییی را ،ییی تییییا حسییی از
ارتتییاتداشیییتی بییا دی ییها داشییتی ،ون ی و ی ی ف در
زنیی گ و داشییتی اعت ییاد و ارتتییات بییا ییی
،توییان توهییییم کیییهد ( .)21بییهتییازگ

در ی ی

،ی ی تیاننییی از هیییی ایجیییاد ا،یییی و تشییییی بیییه
ن ه یا ،تتی
و بییهعنیییا ی ی

،ی یآ نرا،یا درونی افیهاد گهدنی
ت

سییعه دفییاع در  ،ابلییه بییا اخییت

روانی ی بیییهخصییییر افسیییهدگ عمیییل کننی ی ()37چ
بنیییابهایی یی ی ف از  ،انویییه حاضیییه ایجیییاد بسیییته
،ناسییآ بییها  ،ابلییه ،ییل ه بییا اخییت

روا شییناخت

بییید کییه بییه سییتآ گسییتهدگ شیییی ن بییاعنیییا
سیییه،اخیردگ روانییی شیییناخته شییی
ازسیییی

اسییی (.)38

بهرس ی یییا نشییا  ،ی دین ی ،ی ینا ابییت بییه

ایییی ،تسیییه

فوانییی

عا،ییل

عمییل کن ی ( .)22 23بییهعنیییا ،تییا

 ،انوییه ،ییهور گیینار

رفتاریییای ،انن ی  :عتییادت زی یارت و تیکییل بییه خ اون ی

بیی رت

در بهابییه نشییان ا افسییهدگ بییهعنیییا ییی
شی

زنیی گ و احسییا

افسییهدگ بییه یییر کل ی در دانشییجییا دانش ی ا یییا

اویشی ،یییرد تی ییه فهاوانی بییهار گهفتییه و ،ی تیانی
،حافظ ی کنن ی

ی فمنیی

افییهاد داشییته باشیی .

کییه یمتسییت

یها نشییه کییه در ،حییی یییا

هاسییته

 ،کنن با تهاس (.)39
بابییییان و یمهیییارا

یییف از بهرسییی وضیییوی

افسییهدگ در ب ییی دانشییجییا دانشییه یییا ب اش ی
و هسییتار و ،ا،ییای یییند شیییی بییا

افسییهدگ را

بییییی ب نیسیییت ،ونیییی بیییا سیی  ،روا بیشیییته و

در بیی اییی دانشیجییا گینار

افسهدگ کمته اس (.)25

در یییات ،صتلرییی از افسیییهدگ در  52/5درنییی از

 Whelan-Galesو یمهیییارا نیییین انییییی بییییا
کهدن ی کییه در بیمییارا ،تییت بییه نارسییای بلت ی بیییی
ب نیسیییت ،ونیییی و افسیییهدگ

یمتسیییت

دانشییجییا ،شییای

شیی

کهدنی چ بیه ییر کیه

بییید و  21/8درنیی ن یییا

افسییهدگ شیی ی داشییتن ( ، .)51انوییات دی ییه نییین

،نری ی

شیییی افسییهدگ را در ایییی دانشییجییا بییه در ییات

و ییید دارد ( ، .)24 26انوییات ،تویی د در حماییی

،تریییاوت گییینار

کیییهد انییی ()51 52چ بنیییابهایی

از ایییی فهضیییه و ییید دارد کییییه ب نیییییست ،ونییییی

شناسییای علییل و عیا،ییل ،ییل ه بییه افسییهدگ در بیییی

 ،تیانی کیییارکهد روانییی و سیازگار افیهاد رات ییی

یها نشییه ضییهور بییهنظییه ،ی رس ی  .بییه
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ا،ی به یر عم

ترهیه عا،یل نز،ییدن ییا را کیه یهی

زنییی گ

ییا ،ونییادار بیییی نمیهات

علی بادان فیروز و :مکاران

ایییی اسییا

و بییا تی ییه بییه ضییهورت و ایمیی ،یضییی

ن. ،

ایی  ،انوه بیا یی ف بهرسی ن یا ب نیسیت ،ونیی و
ا،یی در یییابین ی افسییهدگ دانشییجییا

یها نشییه

نیرت گهف .

هسشیینا،ه ب نیسییت ،ونییی  :ایییی هسشیینا،ه
تیسیی دیشیییه و یمهییارا ( )1392در یریی از
نیهیییهت  4در یییها از ( 1یهگییین) تیییا 4

 ،ییییا

،ونی از ا ار بوی ارتتیات بیا خی ا خیید تیوی

ا،ویییه ن،یییار اییییی  ،انویییه شیییا،ل تمیییا،

دی ییها تشییهیل شیی

و

اسیی  .نتییایل تحلیییل عییا،ل

دانشیییجییا یها نشیییه ش هسیییتا شیییایهود اسیییتا

اکتشییاف نشییا داد کییه سییاختار هسشیینا،ه از ا ییار

سییییمنا بییییید کییییه در نیمسییییا دو تحصیییییل

یمچنیییی نتییایل تحلیییل

، 1393-1395شیییسی بیییه تحصییییل بیدنییی  .در اییییی
 ،انوییه بییها توییییی نمینییه از رو

نمینییهبیییهدار

خیشیها تصیادف اسیتراد شی  .بی یینییرت کیه ابتی ا
دانشییجییا بهاسییا

سییا ورود بییه دانش ی ا بییه ا ییار

سییا ت سییی ش ی ن سییعف از یییه ورود بییا تی ییه بییه
یییابینیی احتمییا رییین

نمینییه و نییاب

هکییهد

عا،ییل تشییهیل ش ی
عییا،ل ت یییی

اس ی

ا ییار عییا،ل

نشییا داد کییه ،یی

ب نیسییت ،ونییی در ،یییا دانشییجییا بییهاز

دارد.

ضیییهایآ ننریییا کهونتیییا کیییل هسشییینا،ه  1/95و
بها خهد  ،یا یا ارتتیات بیا خی ا خیید تیوی
و دی ییها بییهتهتیییآ بهابییه بییا  1/91 1/92 1/93و
یمسیان درونی  ،تیی

 1/84بید که نشیا دینی

هسشییینا،ه  64دانشیییجی انتصیییام شییی  .درن ایییی

هسشیینا،ه و خییهد  ،یییا یییا ن بییید .یمچنیییی

هسشیینا،هیییا بیییی  261دانشییجی ا ییها و  17هسشیینا،ه

ضییهیآ ایییای بازنز،ییای کییل هسشیینا،ه  1/86و

بییهدنیییل نییاب بییید از تحلیییل کنییار گ اشییته شیی چ

خییهد  ،یییا یییا ن بییهتهتیییآ 1/81 1/89 1/81

بنییابهایی  253نرییه از دانشییجییا ،یییرد بهرسیی بییهار
گهفتن ی  .داد یییا

مییانور ش ی بییهوسیییله نییه افیینار

 SPSS 19تجنییییه و تحلییییل شییی ن  .ابنارییییا ،ییییرد

و  1/81بییید ( .)55نتییایل نشیییا داد اسیی
یم یییها و واگیییها

 ،ییا
بییا

هسشنا،ه افسهدگ

ا،ییی :)Snyder Hope Scale( Snyder

 12سیلان ا،یی  Snyderبیها  14سیا بیه
ییه رییین

گیی رگا و ان ییین

شی

و شییا،ل دو خییهد  ،ی یا

اسیی  .بییها

اسیی داد بییه یییه

هسییا ییسییتار از ( 1کییا ،غلیی ) تییا ( 4کییا،
درسیی ) درنظییه گهفتییه شیی

هسشییینا،ه در حییی  ،تیییین

 ،باش .

استراد در ایی  ،انوه شا،ل:
 ،یییا

اسیی  .حیی ابل نمییه در

Beck

( :)The Beck Depression Inventory: BDIایی
هسشنا،ه بها

نصستیی بار در سا

شا،ل  21گهو سلا

اس  .نز،ی

ب تهیی نز،ی شناختهش
 ،تیان به س ین

یه مله ،ناسآ با حا خید

شص

 ،انوییها کییه گلیینار ( )1386رو  661دانییان،یییز

افسهدگ یستن انتصام نمای .

گهف ی و ضییهیآ ننرییا کهونتییا  1/89بییهدس ی ن ،ی
در  ،انویییه حاضیییه بیییا

اسییتراد از نز،ییی ننرییا کهونتییا  1/79بییهدسیی
11

م ت ارااهش

که ،تیی حان یا کلینیه

ا،ی ی

یمسییان درونیی ،یییرد بهرسیی بییهار

( .)53اییییای اییییی  ،ییییا

افسهدگ

Beck

در توییی افسهدگ اس چ زیها

اییییی ابییینار  12و حی ی اکته نمیییه ، 58ی ی باشی ی  .در

 Snyderبییا رو

 1961تیس

 Aaron Temkin Beckت ویی ش ( .)54ایی هسشنا،ه

را از ،یا

دختییه در ش ی ه ت ییها انجییا داد ایییای  ،یییا

رواییی

یافتهها
در

و  1شاخ یا

،تسیهیا  ،انوه ارااه ش
انحهاف ،ویار بیا ش

تینیر
اس  .در

اس  .در

فهاوان

و درن

و ، 2یان یی و
و یا

5 3و4
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(یمیشیییه) سیییاخته شییی
مواد و روشها

اسییی

( .)55ب نیسیییت

افسردگی در دانشجویان پیراپزشکی...

تیو

جدول  :۵ویژگیهای دموگرافیک نمونههای مورد بررسی
رشته

فراوانی

درصد

و ارتتات با دی ها ) ،نر و ،ونادار  ،باش و
با افسهدگ را ترهه عا،ل ()-1/543

بیشتهیی یمتست

علوم آزمایشگاه

24

هوشبری

58

19/8

،تسیهیا

و ،ونادار  ،باش .

مرد

94

39/1

زن

158

61/9

به،نظیر توییی س
ش  .بهرس خ

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

افسردگی

34/215

9/221

تفکر گذرگاه

14/697

5/766

تفکر عامل

14/525

ارتباط با خدا

53/231

7/189

ارتباط با خود

51/196

8/532

ارتباط با طبیعت

52/135

7/652

ارتباط با دیگران

51/696

6/815

بهزیستی معنوی

167/147

24/645

یهک ا از ،تسیهیا

و تیزیا داد یا نه،ا بید اس  .یمچنیی نمیدار

خ

بابیمان یا یهسان واریانفیا را نشا داد .با تی ه به
ن،ار ، Durbin- Watsonرهوضه است
( .)DW=1/816بهرس
ن،ار

هی

ان گانه از

تحمل ( )Toleranceو نین تیر واریانف

( )Variance Inflation Factor: VIFنشا داد که ،یا
یا بیی یمتست

اس .

،نر و ،ونادار دارن  .یما

افسهدگ

و ید داش

،رهوضه ی خ

یافتییهیییا ،هبیییت بییه فهضیییهیییا  ،انوییه ارااییه ش ی
یما

استراد

بید راب ه ،تسیهیا با استراد از نمیدار

،تسیهیا

یر که

در

هاکنا نشا داد که راب ه ،یا ،تسیهیا ،یرد بهرس

،تسیهیا

و  3نشا  ،دی یمتست

ذکهش

یابین افسهدگ از رگهسیی ان گانه خ

جدول  :۹آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش

2/925

یابیی و  ،د ،وهی

و ید دارد و یمه

یابیی با ،تسیه  ،د (افسهدگ ) یمتست
یر که در

و ، 5شای

بیی

 ،شید  ،ار  ، R2=1/263باش که نشا  ،دی 26

و ابواد ا،ی (ترهه عا،ل و ترهه گ رگا ) و

،تسیهیا

یابیی

 ،انوه حاضه تتییی  ،گهدد .انانچه در

4

درن از واریانف افسهدگ

ب نیست ،ونی (ارتتات با خ ا ارتتات با خید ارتتات با

تیس

و

جدول  :۹آمارههای توصیفی متغیرهای پیشبین و مالك ()n=۹۴۹
متغیر

۵

 .۵افسردگی

1

۹

۹

 .۹تفکرگذرگاه

***-1/312

1

 .۹تفکر عامل

***-1/543

***1/444

1

۴

 .۴ارتباط با خدا

***-1/516

***1/325

***1/644

1

 .۱ارتباط با خود

*** -1/557

***1/365

***1/635

***1/715

۱

7

۱

1

 .۱ارتباط با طبیعت

***-1/229

***1/213

***1/539

***1/644

*** 1/469

1

 .7ارتباط با دیگران

*** -1/281

***1/236

***1/519

*** 1/676

***1/442

***1/666

1
***P<1/1111

جدول  :۴خالصه مدل رگرسیون
مدل
۵

R

R2

F

df1

df2

معناداری

1/413

1/263

15/15

6

236

1/1111

جدول  :۱نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
مدل
رگرسیون
باقی مانده
کل

مجموع مجذورات
4513/16
14148/88
21472/15

درجه آزادی
6
236
252
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میانگین مجذورات
912/19
65/23

آماره F

15/15

سطح معناداری
1/1111
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پرستاری

171

71
11/2

و ارتتات با خید ( )-1/557دارن چ بهعتارت دی ه راب ه

علی بادان فیروز و :مکاران

جدول  :۱ضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیشبین افسردگی
ثابت

61/375

3/641

-

16/813

تفکر گذرگاه

-1/161

1/131

-1/183

-1/233

1/219

تفکر عامل

-1/665

1/277

-1/211

-2/512

1/117

ارتباط با خدا

-1/142

1/131

-1/119

-1/168

1/255

ارتباط با خود

-1/271

1/196

-1/258

-2/87

1/115

ارتباط با طبیعت

1/144

1/199

1/128

1/471

1/118

ارتباط با دیگران

-1/149

1/113

1/153

-1/421

1/615

متغیرها

ش  ،ار  Fبهابه با  ،15/15باش که در س ح

،شای

، P>1/1111ونادار اس  .با تی ه به نتایل حانل از ایی
 ،انوه ح ابل یه
یابین کنن

یابیی

از ابواد ،تسیهیا

و

،ونادار از افسهدگ یستن  .در

شییص

،یی تیانیی اعمییان را بییها دسییتیاب بییه ن

ای اف شهو کن و ادا،ه دی (.)11
یمسیییی بیییا نتیییایل اییییی  ،انویییه  Cheavensو
یمهیییارا ( )16در  ،انویییها دریافتنییی کیییه بییییی

 6ضهایآ غیهاستان ارد  Bو یمچنیی ضهایآ استان ارد بتا

کیییایا نشیییان ا افسیییهدگ و ب تیییید ترهیییه عا،یییل

،ست ل یا

راب ییها ،ونییادار بهبییهار اس ی  .یافتییهیییا  Mehmetو

بها

افسهدگ

یابین

یابیی ارااه ش

بهاسا

،تسیهیا

اس  .یما گینه که ،شای

ضهیآ بتا و یمتست

بها ،تسیه ترهه عا،ل ،نر اس

که نشا

 ،دی بیی افسهدگ

،وهیس

و ید دارد .یمچنیی ضهیآ بتا بها

ارتتات با خید نین ،نر
 ،دی

بیی افسهدگ

بهعنیا یه

 ،شید

و ید داردچ ب یی ،ون

بهگینه ا

ای ار بیا نشیانهییا کمتیه افسیهدگ ،یهتت

و ترهه عا،ل راب ه

،یی باشیی چ اهاکییه ایییی ،لنرییه ا،ییی بییه زنیی گ را

،تسیه

،ونادارته ،ی کنی و عینت نریف را افینایا ،ی دیی و

و ،ونادار  ،باش که نشا
و خهد  ،یا

از ابواد ب نیست

 )56( Michaelنیییین نشیییا داد اسییی کیییه ا،یییی

،ونی

بییه یییر ،نریی بییا ترهییه واییی و ییی گهایانییه ترهییه

ارتتات با خید

نرزو،ن انییه انت ییاد از خییید و کنییار گیییه ا تمییاع

راب ه ،وهیس

،یییهتت اسیی ( .)12در  ،انویییه  Espinoz-Venegasو

که با افنایا ارتتات با خید

افسهدگ کایا  ،یاب .

یمهیارا نیین یمسیی بیا اییی  ،انویه بییی ،لنریهیییا
ا،ی (ترهیه عا،یل و ترهیه گی رگا ) و افسیهدگ ارتتیات
،نریی ،ونییادار یافیی شیی بییا ایییی ترییاوت کییه در

بحث

 ،انوه حاضیه بییی ترهیه گی رگا و افسیهدگ ارتتیا

ی ی ف از  ،انوییه حاضییه بهرس ی ن ییا ب نیسییت
،ونییییی و ا،ییییی در یییییابینیییی افسییییهدگ در
دانشییجییا

یها نشییه بییید .بییه یییر کلی

نتییایل ایییی

یاف نش ( .)57یمچنییی کیا ،یمسیی بیا نتیایل اییی
ییاویا  Arnauو یمهییارا در  ،انوییها
ی

ییین کییه

دور سیه ،هحلیها بیا فانیلهییا یی

،اییه

 ،انوه نشا  ،دیی راب یه ،وهیسی بییی افسیهدگ

در موییی دانشییجییا انجییا دادنیی ایییی نتیجییه

و ا،ی ی بییه یییر خییار (بو ی ترهییه عا،ییل) و ییید داردچ

حانییل شی کییه ارتتییات ،نری ،ونیادار بییها ،لنرییه

بیی یی ،ونیی کییه بییا افیینایا ترهییه عا،ییل افسییهدگ

ترهه عا،یل بیا افسیهدگ و اضی هام یفنز،یی و یید

کییایا ،یی یابیی  .ترهییه عا،ییل اراد بصیی و تو یی

داردچ ا،ییا بیییی ترهییه گیی رگا و اضیی هام و افسییهدگ

اس که به فیهد بیها حهکی بیه سیی ایی اف کمی

ییفنز،ییی ییییب راب ییها ،شییای

،ی کن ی و ایییی ناش ی از نیییهو ان ینش ی ا،یی اس ی چ

عا،یییل در خیدگییییی ییییا ،تتییی یمچیییی "،یییی

،جمیعیه شیناخت اسی کیه

،ی تییان اییی کیار را انجییا دیی " نماییا ،ی شییید و

شییا،ل داشییتی اییی اف  ،یی و بییاور ،یی باشیی کییه

فهد را بیها شیهو و حری حهکی در یی ،سییه بیه

دروابا ترهیه عا،یل یی

11

نش ی ( .)58ترهییه
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افسردگی در دانشجویان پیراپزشکی...

سم ی ف بیه ،ی ان ینانی  .ازسییی

در اییی سیت

از

ترهییه توییییی ای ی اف  ،ی ،نجییه بییه افیینایا ان ییین
 ،شیید و اییی ان یین

هی ی  ،ی تیان ی ی ی

در بهابییه

عا،ییل ،حافظ ی کنن ی

افسیییهدگ باشییی ( .)43در ،ییییرد اینهیییه ب نیسیییت
،یی کنیی

بهان یصتیهشی

بیه نیبیه خیید

،ونییی ا ینییه بییه سیی  ،افییهاد کمیی

،مهییی اس ی بییه یییافتی گ ی رگا کم ی

کن ی چ بنییابهایی

تتییییییییا ،صتلریی و ییید دارد Kim .و یمهییارا

عا،ییل نییین اس ی و ایییی دو نییی ترهییه ،همییل و ،ییتم

فشار روان و افسیهدگ از هیی تی یه بیه ا یار حییز

یم ی ه یستن (.)11
یمییا
،شییای

یییر کییه در نتییایل ییاویایییا بتل ی نییین
شیی ا،ییی در،ان در افیینایا ترهییه عا،ییل

،ییل ه بییید چ ا،ییا ایییی ا ییه در ،هحلییه ی یییه
ن اشییته اس ی  .ایییی یافتییه نشییا دین ی
افییهاد بییها حریی ان ییین
ای اف توییی شی

تیی او

ن اس ی کییه

ز در حهکیی بییه سییم

در یی ز،یا نییاز بیه ییادنور و

،ییهور بهخیی تهنییی یییا ن،یختییهشیی

دارنیی (.)57

ییجییا رفتییار و توییان

 ،ی کن ی ( .)43دانشییجییا
درگی یه حریی س ی ،
یستن بیهدنییل ،یبویی

از فییهد ،حافظیی

یها نشییه کییه بییهنحییی

سییم و روان ی افییهاد ا،وییه
خیار نسیت بیه افسیهدگ

نسیآ یهته ،ی باشین چ بنیابهایی بیا تشیصی
و زودین ییا ایییی اخییت
 ،تییا فهنیت بیها

در دانشییجییا

بیه،یبیا
یها نشییه

یشی یه اونییه و لییگیه از

یشییهف و وخا،یی ن فییهای نمییید کییه درن اییی

یمچنیی یافتهیا اییی  ،انویه نشیا داد کیه بیه ییر

ت ی ،یی س ی  ،روان ی فییهد و ا،وییه را در ی خیای ی

راب یییه

لییگیه

کلی ی بییییی افسیییهدگ و ب نیسیییت ،ونیییی
،وهییی

و ،ونییادار و ییید داردچ ب ی یی ،ون ی کییه بییا

افینایا ب نیسیت ،ونییی

افسیهدگ کییایا ،ی یابی .

داش  .با تی ه بیه نتیایل اییی  ،انویه بیها

از افسیییهدگ و بیییه تتیییا ن افییینایا رضیییایتمن
زنیی گ

از

بیییهخصییییر یشیییهف تحصییییل و سیییت

یمسییی بییا نتییایل ایییی  ،انوییه ییاویایییا ،تو ی د

زن گ سان در اییی بشیه ،ی تییا بهنا،یهییا ،تتنی

حییاک از ن اس ی کییه بییا افیینایا ب نیسییت ،ونییی

بییه ب نیسییت ،ونییی و ا،ییی را افیینایا داد .در ایییی

،ییینا افسییهدگ کییایا ،ی یابی ( .)59-41یمچنیییی

راسییتا یشیین اد  ،ی شییید رون ی تسییییهات خل ی ایییی

در  ،انوییه حاضییه نشییا داد شیی کییه یهیی از ابوییاد

،ییرد بهرسی بیهار گییهد تیا

ب نیست ،ونی

بو ارتتات بیا خیید اسی کیه بیه ییر

،ونیییادار ،ییی تیانییی افسیییهدگ را در دانشیییجییا
یها نشیییه

افهاد در  ،انوهیا نینی

ا،هییا تیی ویی ان ییی در،ییان بییها در،ییا ،ییل هته
ع ی افسهدگ ایی افهاد فهای شید.

ییییابینیی کنیی  .در تتیییییی و تی ییییه

ارتتییات ،ونییادار بیییی کییایا افسییهدگ و افیینایا
ارتتییات بییا خییید  ،ی تیییا گر ی کییه فییهد بییا افیینایا
تجیارم روزانیه ،ونییی و درنتیجیه افیینایا ارتتیات بییا

نتیجهگیری
با تی ه بیه نتیایل اییی  ،انویه ،ی تییا ،ی اخ ت
در،ییان  -ن،یزشیی در خصیییر ن،یییز

،لنرییهیییا

خییید بییه نیییع خیییدکنتهن دسی ،ی یابی  .ایییی ا،ییه

ب نیست ،ونی

،انا از ا هبصشی شیهای بیهونی ،ی شیید و درن ایی

،یی یآگهاییی را بییهعنیییا گیی رگا یییای بییه سییی

بییه سییتآ کنتییه درونیی

عیینت نرییف فییهد و ،ییینا

ت یه ی یه و از شییهای نا،ناسییآ کمتییه خیایی بییید
( .)42در یمیییی راسییتا در  ،انوییها نشییا داد شیی
که داشتی یی
تویی یلکننیی

راب یه ایمیی بیا خی ا یمییار ،ی تیانی
عیینت نرییف ییاییی باشیی و از ایییی

دین و سالمت ،دوره  ،5شمــاره  ،1بهار و تابستان 1931

افینایا ظهفیی ییا دییی،حییر و

افیینایا ب نیسییت ،ونییی بییها

یشیی یه و در،ییا

افسییهدگ ،یییرد اسییتراد بییهار داد .و ییید ی ی
ن،یزشیی در دسییته

،شییاور

بهگیینار دور یییا ن،یزشیی

بهنیرت کارگیا و یمیایا ت ییه بهوشییر و بسیتهییا
ن،یزشیی در خصیییر ،سییاال ،هبیییت بییه ب نیسییت
14
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 ،تیا استنتات کهد کیه ترهیه گی رگا در ب یی ترهیه

بیا  ،کننی کیه ،ونییی
شییناخ

از ا یهات ،صتلیم اسیته

مکاران: علی بادان فیروز و

یها نشییه ضییهور

مالحظات اخالقی

ی ی بییها دانشییجییا،ونییی و ا،
.  رس، بهنظه

یازیی اخ ب در انجا ایی اویا نحاظ ش، کلیه
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. اس
پیشنهادات
تضاد منافع
.نافو ن ارد،  انوه ییبگینه توارض، ایی

 شید بها،  انوه یشن اد، با تی ه به نتایل ایی
از

لیگیه از افسهدگ و به تتا ن افنایا رضایتمن
هیا،سان در ایی بشه بهنا

تشکر و قدردانی

.و تهویل داد

زن گ

و ست

زن گ

یز،ی را ن،ونی و ا، تتن به ب نیست،

هاتآ تشهه و ب ردان خید، ب ییوسیله اویش ها
ای دانش ا،ا، و

هستار

دانشه یا

سئی، را از

 دانشجییا،علی نشه نزاد شایهود و یمچنیی تما
.  دارن،  انوه ابهاز، در

شهک کنن

انجا ش

ان،

حمایت مالی
ایی اویا ب و یهگینه حمای
. اس
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