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ه آن در بمربوط  یهایماریاختالالت و ب وعیاست که ش انیاز ابعاد مهم سالمت دانشجو یکی یسالمت روان مقدمه:

 یراپزشکیپ انیدانشجو یاسترس، اضطراب و افسردگ نییتع ةمطالع نیاست. هدف ا شیدر حال افزا انیدانشجو نیب

 .هستند آیندهکه عهده دار سالمت جامعه در  است

دانشگاه علوم  یپزشکرایپ ةددانشک انینفر از دانشجو 165 ،یاز نوع مقطع یلیتحل یفیمطالعه توص نیدر ا روش كار:

ها داده یآوربزار جمعاد مطالعه قرار گرفتند. مور 1395در سال  یاطبقه یتصادف یریگبا روش نمونه رجندیب یپزشک

 چک لیست نیو همچن انیدانشجو یدگسنجش استرس، اضطراب و افسربرای  DASS-21استاندارد  ةپرسشنام

 زیستقل و آنالم  tاسکوئر،  یکا یآمار یهاو آزمون SPSS 16افزار منربا ها بود. داده کیاطالعات دموگراف

 شد. لیو تحل هیطرفه تجز کی انسیوار

 25/4 بیعه به ترتمطال افراد مورد ینمره استرس، اضطراب و افسردگ نیانگیحاضر نشان داد که م ةمطالع جینتا نتايج:

درصد  5/11که  مطالعه نشان داد جنتای. بود هنمر 28 مجموع از 94/11 ± 93/3 و 15/12 ± 00/4 ،91/13 ±

 یآمار رتباطابرند. یرنج م یسردگاز اف انیدرصد دانشجو 3/30درصد از اضطراب و  61از استرس،  انیدانشجو

 (.P < 0.05وجود داشت ) یلیبا ترم تحص یافسردگ نیب یداریمعن

 نمسئوال هژیوجه وتو  یزیربرنامه یراپزشکیپ انیدر دانشجو یشناختبا توجه به وجود مشکالت روان نتيجه گيري:

و  انیوشکالت دانشجو دست اندرکاران با شناخت م نمسئوالشود که می شنهادیپبنابراین  است، یامر ضرور نیبه ا

 .ارندگام برد ،سازآیندهقشر  نیا یو روان یسالمت روح ءارتقابرای ها رفع آن
 ن مقالهاينحوه ارجاع به 

Ramazani S, Aramjoo H, Hajipoor R, Ramazani A, Naseri M. Survey of Stress, Anxiety and Depression in Paramedical students of 

Birjand University of Medical Sciences. Horizon of Medical Education Development. 2020;11(1): 5-14 

 مقدمه

 یروان یهایناراحتمشکالت و  نیترجیاز را یافسردگ       

به  یفراوان یو اقتصاد یلیتحص ،یروان یهانهیاست که هز

 ،از حد شیب ةکند و به سبب توسعیم لیو جامعه تحم ماریب

( معروف شده Mental cold) یروان یبه سرماخوردگ

 یهاو نشانه مئاز عال یامجموعه ی(. افسردگ1است )

ل تا مال فیاست که از احساس خف یاختمختلف روانشن

 به عنوانکند و یروزمره بروز م تیاز فعال یسکوت و دور

-یم ییها خودنمافرهنگ یدر تمام یجهان یمشکل بهداشت

کنند و بر یم ریتفس نانهیرا بدب یدادیکند. افراد افسرده هر رو

 یافراد رو نیدارند. ا ینشیتمرکز گز شانیزندگ ةریابعاد ت

 خود یزندگ یهازا و شکستاسترس یدادهایروکمبودها، 
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دهند یرا به خودشان نسبت م یدادیکنند، هر رویتمرکز م

(. اضطراب از همراهان 3, 2کنند )یاز خود انتقاد م و دائما  

تقدم  ،موارداز  یاریاست و در بس یافسردگ یشگیهم با یتقر

در افراد مبتال نامعلوم است و در  دهیدو پد نیا تأخرو 

 به عنواندو عامل  نیا ،یگزند تیفیبه ک مربوطمطالعات 

-شده یافراد معرف یزندگ تیفیبر ک رهایمتغ نیگذارترریثأت

-ها و نشانهیماریو اضطراب از جمله ب ی(. افسردگ5, 4اند )

تواند منجر به ی. استرس ماستاز استرس  یناش یروان یها

 انیو ممکن است دانشجو دهیگرد یلیتحص ییکاهش کارا

 یمانند رو یناسازگار یهاخبا استرس پاس ییارویرودر 

به مواد مخدر، الکل و داروها را از خود  ادیآوردن به اعت

خود  ،دارند ییکه سطح استرس باال یانیبروز دهند. دانشجو

 لیتحص ندیدر کنترل فرا فیرا فاقد اعتماد به نفس و ضع

 دت،میاثر استرس طوالن نیتربخشانی(؛ ز7, 6) نندیبیم

 است یریادگیقدرت تفکر و  مؤثرکرد اختالل در عمل جادیا

تواند منجر به بروز یاسترس م(. مشخص شده است که 8)

اختالل در عملکرد و قدرت  ،یو روان یجسم یهایماریب

 (.10, 9)شود انیدانشجو یسازگار

 یاما برخ ؛ستین یمتعلق به قشر خاص یافسردگ

اختالل  نیخاص، نسبت به ا تیموقع لیافراد جامعه به دل

که  ینقش مهم به دلیل انی(. دانشجو4هستند ) رتریپذ بیآس

 نیمهم ا یاز قشرها یکیکشور به عهده دارند،  ةآینددر 

اختالالت  یفراوان انگریب ،شوند. مطالعاتیجامعه محسوب م

 نیدر ب یاسترس، اضطراب و افسردگ ندمان یروان

استرس، اضطراب و  ی(. سطوح باال12, 11)است انیدانشجو

 ،یزندگ تیفیبر سالمت، ک یتواند آثار منف یم یافسردگ

 یبرا انیدانشجو یآمادگ زانیم زیو ن یلیتحص شرفتیپ

خود بر جا گذارد که توجه به آن  یاحرفه یهانقش رشیپذ

از  ییرها یمناسب برا یز اتخاذ راهکارهایو ن شیهاامدیو پ

به  انی(. دانشجو13برخوردار است ) یخاص تیآن، از اهم

در معرض  ،یخاص اجتماع یهاتیو موقع یسن طیشرا دلیل

مشکالت  د،یجد طیفراوان از جمله ورود به مح یهااسترس

 ةآیند ،تر از آنهاو مهم انیدانشجو ریرقابت با سا ،یدرس

موجود در کاهش شدت  یراهکارها ههستند. از جمل یشغل

 یامدهایاضطراب و استرس و کنترل پ ،یافسردگ میعال

به اعتقادات  یبندیو پا یتوان به التزام عمل یمربوط به آنها م

اشاره نمود  یاقتصاد-یمساعد اجتماع طیو شرا یاسالم

(14.) 

کشور ما بخش  ییدانشجو ةجامعجا که از آن

رو  زیو هر ساله ندهد می لیرا تشک تیاز جمع یقابل توجه

 شیاز پ شیب انیسالمت دانشجو تیاست، اهم شیبه افزا

 یهارشته انیتوجه به دانشجو انیم نیشود. در ایمشخص م

عهده دار سالمت جامعه خواهند  آیندهکه در  یعلوم پزشک

اند ها نشان دادهی(. بررس16, 15است ) یاتیبود، مهم و ح

 یهادانشگاه انیدر دانشجو یبه طور کل یابتال به افسردگکه 

کنند، یم تیپراسترس فعال یهاطیکه در مح یراپزشکیپ

 زانیاز م یگوناگون یآمارهااین، وجود  با ؛باالتر است

 ستگزارش شده ا انیدانشجو نیا نیدر ب یافسردگ وعیش

 نکهیو ا انیدانشجو تی(. با توجه به اهم17, 13, 12)

در  یسبب بروز مشکالت یاسترس، اضطراب و افسردگ

مطالعه با  نیشود، ایم انیدانشجو یو علم یشخص یزندگ

 انیدانشجو یب و افسردگاسترس، اضطرا زانیم نییهدف تع

و اجرا  یهستند، طراح آیندهدار سالمت جامعه در که عهده

 .شد

 روش كار

 یبر رو ،یاز نوع مقطع یلیتحل - یفیتوص ةمطالع نیا        

 ةدر دانشکد لیشاغل به تحص انینفر از دانشجو 165

 یلیدر سال تحص رجندیب یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیپ

موردنیاز با توجه  ةحجم نمون ه،مطالع نیا در شدانجام  1395
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ان یدانشجو ی( بر رو18و همکاران ) یانیمطالعه آدر جیبه نتا

 مدرس با استفاده از فرمول حجم نمونه: تیدانشگاه ترب

 

 

   d = .07و   q = 0.29و   P = 0.71در نظر گرفتن  و

-مونهبا استفاده از روش ن انی. دانشجوشدنفر برآورد  162

جود مو یلیتحص یهابا توجه به رشته یاطبقه یصادفت یریگ

قرار  یانتخاب و مورد بررس ،یراپزشکیپ ةدر دانشکد

 موجود در یهااز رشته کیصورت که هر  نیگرفتند. به ا

 ،یشگاهیعلوم آزما یهاشامل رشته یراپزشکیدانشکده پ

ر به عنوان طبقه در نظ یولوژیو راد یاتاق عمل، هوشبر

 و هر رشته انیپس متناسب با تعداد دانشجوگرفته شدند؛ س

 و به صورت نییکل دانشکده، سهم آن رشته تع انیدانشجو

 و لیپرسشنامه ها تکم انیجوبا مراجعه به دانش یتصادف

 .دش یآورجمع

 اطالعات از فرم کوتاه پرسشنامه یآورجمعبرای 

عبارت است  21 یدارا  DASS-21استفاده شده این فرم 

و « اضطراب» ،«استرس» یروان یازه هااز س کیکه هر

 نی. اکندمی یابیعبارت متفاوت ارز 7را توسط  «یافسردگ»

ذکر  یخلق راتیاست که تغ یابزار خودگزارش کی اسیمق

( در سال 19) باندیبار توسط لو نیدهد و اولیم نشده را نشا

( در نمونه 2003) یسپس کرافورد و هنر د؛شئه اار 1995

مربوط به  گریابزار را با دو ابزار د نیتان اانگلس ینفر 1771

 یرا با آلفا آن ییایو پا سهیو اضطراب مقا یافسردگ

 %93و استرس  %90، اضطراب  %95 یافسردگ یکرونباخ برا

 زین رانی(. در ا20) کردندگزارش  %97نمرات کل  یو برا

قرار  تأییدآن مورد  یابیو همکاران اعتبار یتوسط صاحب

ها به صورت به پرسش یده(. نحوه پاسخ21گرفته است )

تا  "وقت چیه"ها از پاسخ ة. دامندبو یا نهیگزچهار

خود را  یهاکه افراد پاسخ ی، به طوربود ریمتغ "شهیهم"

، "یکم"، "وقت چیه"که شامل مقابل پرسش  یهانهیگز

با عالمت ضربدر مشخص نمودند. بود  "شهیهم"، "یگاه"

 چیه" نهیگز یصفر برا ةو نمرود باز صفر تا سه  یگذارنمره

 نهیگز یدو برا ة، نمر"یکم" نهیگز یبرا کی رة، نم"وقت

در نظر گرفته  "شهیهم" نهیگز یسه برا ةر، و نم"یگاه"

 ةکوتاه شد DASS-21 اسی. از آنجا که مقبودشده 

از خرده  کیهر یی، نمره نهااست یاماده 42 یاصل اسیمق

اساس  و بر یبندجمع ،راتها دو برابر شد. مجموع نماسیمق

 .دیگرد ریتفس 1جدول 

 یمختلف استرس، اضطراب و افسردگ یشدت عالئم پارامترها ینمره بند -1جدول

 استرس اضطراب افسردگی درجه بندي

 ۰–1۴ ۰–۷ ۰–۹ طبیعی

 1۵–1۸ ۸–۹ 1۰–13 خفیف

 1۹–2۵ 1۰–1۴ 1۴–2۰ متوسط

 2۶–33 1۵–1۹ 21–2۷ شدید

 و بیشتر 3۴ و بیشتر 2۰ و بیشتر 2۸ خیلی شدید

  

 2

2

1z p p
n

d
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رد مو  انیبه دانشجومجریان طرح اطالعات  یآورجمعبرای 

ند و ار دادرا در اختیار آنان قرپرسشنامه مراجعه کرده مطالعه 

. در کنار کردندآن اقدام  یآورجمعبه  لیتکمپس از 

فراد شامل ا کیاطالعات دموگراف DASS-21پرسشنامه 

ل ورود به دانشگاه )ترم سا ،یلیسن، جنس، رشته تحص

 شد.  یورآجمع زین کونت( و محل سیلیتحص

 یداده ها پس از جمع آور روش تحليل و توصيف داده ها:

 یآمار یهاو آزمون SPSS 16 یتوسط نرم افزار آمار

طرفه مورد  کی انسیوار زیمستقل و آنال  tاسکوئر و  یکا

 یاردیبه عنوان سطح معن P < 0.05. شد لیو تحل هیتجز

و  قاتیمطالعه توسط معاونت تحق نیدر نظر گرفته شد. ا

اخالق  تهیو کم رجندیب یدانشگاه علوم پزشک یفناور

 )کد اخالق رجندیب یدانشگاه علوم پزشک

IR.BUMS.REC.1395.18 )دش رفتهیو پذ تأیید .

صورت ه ب ةبه پرسشنام ییدر پاسخگو انیشرکت دانشجو

اطمینان داده شد که اطالعات به افراد  نی. همچنبودداوطلبانه 

کار پژوهشی بوده و استفاده برای  ا صرف ةمندرج در پرسشنام

 دیگری از آن نخواهد شد.

 نتايج

 دانشکده انیدانشجو از نفر 165 تعداد مطالعه نیا در       

 یسن نیانگیم. گرفتند قرار مطالعه مورد رجندیب یراپزشکیپ

 در یفراوان نیشتریب. دبو سال 2/20 ±29/1 مطالعه مورد افراد

 در آن نیکمتر و( درصد 8/55) سال 21 تا 19 یسن گروه

 110 تعداد. بود( درصد 2/18) سال 21 از شتریب یسن گروه

. بودند مرد( درصد 3/33) نفر 55 و زن( درصد 7/66) نفر

 علوم رشته به مربوط یلیتحص رشته یفراوان نیشتریب

 رشته به مربوط نآ نیکمتر و( درصد 1/49) یشگاهیزماآ

 (.2 جدول) بود( درصد 5/8) یولوژیراد

 مورد مطالعه انیدانشجو کیبر حسب مشخصات دموگراف یاسترس، اضطراب و افسردگ نیانگیم سهیمقا -2جدول

 افسردگی اضطراب استرس فراوانی)درصد( متغير

 11 ± 25/3 13/11 ± 44/3 88/12 ± 24/4 43( 1/26) سال 19کمتر از  گروه هاي سنی

 32/12 ± 26/4 34/12 ± 19/4 31/14 ± 3/4 92( 8/55) سال 21-19

 13/12 ± 68/3 13 ± 98/3 16/14 ± 4 30( 2/18) سال 21بیشتر از 

 P 18/0 11/0 18/0مقدار 

 85/11 ± 05/4 06/12 ± 11/4 05/14 ± 13/4 110( 7/66) زن جنسيت

 12/12 ± 71/3 32/12 ± 81/3 63/13 ± 16/4 55( 3/33) مرد

 P 55/0 69/0 67/0مقدار 

 98/11 ± 04/4 92/11 ± 01/4 67/13 ± 36/4 91( 2/55) خوابگاهی محل سكونت

 41/12 ± 25/3 38/13 ± 28/3 85/14 ± 46/3 34( 6/20) غیر خوابگاهی

 45/11 ± 24/4 62/11 ± 40/4 67/13 ± 59/4 40( 2/24) با والدین

 P 35/0 12/0 57/0مقدار 

 27/11 ± 88/3 27/11 ± 21/4 8/12 ± 47/4 34( 6/20) اتاق عمل صيلیرشته تح

 13/12 ± 76/3 79/12 ± 91/3 45/14 ± 12/4 81( 1/49) علوم ازمایشگاهی

 55/11 ± 14/4 76/11 ± 27/2 7/13 ± 83/3 36( 8/21) هوشبری

 5/13 ± 45/4 64/11 ± 92/2 14/14 ± 23/5 14( 5/8) رادیولوژی

 P 27/0 23/0 29/0مقدار 

 





 1395شگاه علوم پزشکی بیرجند در سال بررسی استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دان      9

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                              
      

 

 http://hmed.mums.ac.ir                                         1399بهار و تابستان ، 1شماره  ،11دوره  ،یافق توسعه آموزش علوم پزشک ةمجل

 

 مورد افراد در یافسردگ و اضطراب استرس، ةنمر نیانگیم

 ±93/3 و 15/12 ±00/4 ،91/13 ±25/4 بیترت به مطالعه

-نشان مطالعه نیا یهاافتهی. بود نمره 28 مجموع از 94/11

 نیب( P < 0.05) یداریمعن یآمار اختالف دهنده

 عیتوز نیشتریب(. 3 جدول) بود یلیتحص ترم با یافسردگ

 به مربوط مطالعه مورد انیدانشجو استرس سطح یفراوان

 سطح به مربوط آن نیکمتر و( درصد 8/58) یعیطب سطح

 اضطراب سطح یفراوان عیتوز نیشتریب ،(درصد 4/2) دیشد

( درصد 43) متوسط سطح به مربوط مطالعه مورد انیدانشجو

 و( درصد 3/10) یعیطب سطح به مربوط آن نیکمتر و

 مورد انیدانشجو یافسردگ سطح یفراوان عیتوز نیشتریب

 نآ نیکمتر و( درصد 2/38) فیخف سطح به مربوط مطالعه

 (.1 نمودار) بود( درصد 6/3) دیشد سطح به مربوط

 

 

 انشجویان.صیلی دمقایسه توزیع فراوانی سطح استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب ترم تح. 3جدول

ترم  سخرده مقيا

 تحصيلی

 Pمقدار  شديد متوسط خفيف طبيعی

 استرس

 3( 3/2) 11( 5/8) 39( 2/30) 76( 9/58) 4كمتر از 
95/0 

 
 0( 0) 1( 1/9) 3( 3/27) 7( 6/63) 6و  4بين 

 1( 4) 3( 12) 1( 1/9) 14( 56) 6بيشتر از 

 اضطراب

 30( 2/23) 54( 9/41) 30( 3/23) 15( 6/11) 4كمتر از 

 3( 3/27) 5( 5/45) 3( 3/27) 0( 0) 6و  4بين  25/0

 10( 40) 12( 48) 1( 4) 2( 8) 6بيشتر از 

 افسردگی

 6( 7/4) 37( 7/28) 43( 3/33) 43( 3/33) 4كمتر از 

 0( 0) 0( 0) 9( 8/81) 2( 2/18) 6و  4بين  80/0

 0( 0) 7( 28) 11( 44) 7( 28) 6بيشتر از 

 )درصد( آمده است. عدادصورت ته اطالعات جدول ب
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 یمورد مطالعه بر حسب شدت استرس، اضطراب و افسردگ انیدانشجو یفراوان عیتوز سهیمقا: 1 نمودار

 

 نتيجه گيريبحث و  

 سالمت عوامل عنوان به یافسردگ و اضطراب استرس،        

 لیتحص طول در دانشجو یبرا که یمشکالت بر عالوه ،یروان

-تیمسئول و یعلم یهانقش با تداخل ببس کند،یم جادیا

 از یریشگیپ ،نیبنابرا. شودیم انیدانشجو متنوع یها

 فشار کاهش و انیدانشجو یافسردگ و اضطراب استرس،

 در یهمکار و کار به عالقه شیافزا در یمهم نقش یروان

 مطالعه جینتا(. 22) داشت خواهد تیمسئول احساس و جامعه

 و اضطراب استرس، ةنمر نیانگیم که داد نشان حاضر

 ،91/13 ±25/4  بیترت به مطالعه مورد افراد یافسردگ

. بود نمره 28 مجموع از 94/11 ±93/3  و 15/12 00/4±

 استرس، از انیدانشجو درصد 5/11 داد نشان مطالعه جینتا

 از انیدانشجو درصد 3/30 و اضطراب از درصد 61

 یفراوان عیوزت نیشتریب که یطوره ب. برند یم رنج یافسردگ

 یعیطب سطح به مربوط مطالعه مورد انیدانشجو استرس سطح

 4/2) دیشد سطح به مربوط آن نیکمتر و( درصد 8/58)

 انیدانشجو اضطراب سطح یفراوان عیتوز نیشتریب ،(درصد

 نیکمتر و( درصد 43) متوسط سطح به مربوط مطالعه مورد

 عیوزت نیشتریب و( درصد 3/10) یعیطب سطح به مربوط آن

 به مربوط مطالعه مورد انیدانشجو یافسردگ سطح یفراوان

 سطح به مربوط نآ نیکمتر و( درصد 2/38) فیخف سطح

 که شد مشخص مطالعه نیا در و بود( درصد 6/3) دیشد

 یافسردگ اختالل از یدرجات به انیدانشجو از 3/30%

 اختالل از یدرجات به انیدانشجو %1/82  ،(دیشد تا متوسط)

 استرس اختالل از %5/11 و دیشد یلیخ تا متوسط اضطراب

 و یانیکل ینجف مطالعه جینتا. بردند یم رنج دیشد تا متوسط

 انیدانشجو از( %76) نفر 136 از که داد نشان همکاران

 استرس %6/24 و متوسط استرس %4/51) استرس یدارا

 اضطراب%9/41) اضطراب یدارا( %4/56) نفر 101 ،(دیشد

 یدارا( %1/53) نفر 95و( دیشد اضطراب %5/14 و متوسط

 نیانگیم. بودند( دیشد %1/10 و متوسط %43) یافسردگ

 در پسر انیدانشجو یافسردگ و استرس،اضطراب زانیم

 نظر از تفاوت نیا اما بود کمتر دختر انیدانشجو با سهیمقا

 که داد نشان مطالعه نیا(. P > 0/05) نبود دار یمعن یآمار

 اختالف یدارا مقطع سه نیب در اضطراب و استرس نیانگیم

 زانیم نظر از اما(  P < 0/05) بود یآمار نظر از یدار یمعن

 یدکتر و ی،کارشناسیکاردان مقطع سه نیب یافسردگ
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. (P > 0/05) نشد افتی یآمار نظر از یداریمعن تفاوت

-افتهی برخالف همکارانش و یانیکل ینجف ی مطالعه جینتا

 داد نشان رها،یمتغ ریسا رابطه یبررس در حاضر ةمطالع یها

 سطح و خود یلیتحص رشته به انیدانشجو ةعالق نیب که

 و (P < 0.005) اضطراب ،(P < 0.01) استرس

 یآمار نظر از یداریمعن ارتباط (P < 0.05) یافسردگ

 همکاران و یانیآدر ییرضا مطالعه جینتا(. 23) داشت وجود

 دانشگاه خوابگاه میمق پسر و دختر  انیدانشجو یرو بر

 از انیدانشجو درصد 6/51 داد نشان مدرس تیترب

 از درصد 7/71 و اضطراب از درصد 5/39 ،یافسردگ

 یافسردگ زانیم شد مشخص نیهمچن. نددبرمی رنج استرس

 انیدانشجو از شیب پسر انیدانشجو در استرس و اضطراب و

 عاتمطال در انیدانشجو یافسردگ زانیم بودن باال. بود دختر

 استرس زانیم در یجزئ تفاوت. است شده گزارش یمختلف

 که یطیمح به توانیم را مختلف مطالعات در اضطراب و

 امکانات و یتیحما منابع و است شده انجام آن در پژوهش

 نیا از آمده دسته ب جینتا(. 16) دانست مربوط دانشگاه

 و اضطراب استرس، زانیم نیانگیم که داد نشان ةمطالع

 دختر انیدانشجو با سهیمقا در پسر انیدانشجو یدگافسر

 نیا خود مطالعه در همکارانش و یانیآدر ییرضا. بود شتریب

 دختر انیدانشجو از شتریب پسر انیدانشجو یبرا را هازانیم

 فوق اختالل که داد نشان جینتا نیهمچن. اندکرده گزارش

 ریغ انیدانشجو ،یشگاهیآزما علوم رشته انیدانشجو در

 از شتریب 4 و 3 یلیتحص یهاترم انیدانشجو و یخوابگاه

 عوامل شیافزا رسدیم نظر به که بود انیدانشجو ریسا

 و یاجتماع ،یاقتصاد ،یلیتحص ،یشخص یزااسترس

 یافسردگ و اضطراب زانیم شیافزا سبب یفرهنگ

 نیب در یشناخت روان مشکالت وجود. است شده انیدانشجو

 یلیتحص افت و عملکرد کاهش سبب دانشگاه انیدانشجو

 به عالقه کاهش که دهد یم نشان نکته نیا. شد خواهد آنها

 شیافزا سبب احتماال  انیدانشجو در یلیتحص رشته

 الزم منظور نیبد. استشده آنها یشناختروان مشکالت

 مورد که یلیتحص رشته انتخاب در انیدانشجو به است

 آینده رد آن تبعات از تا شود کمک آنهاست ةعالق

 همکاران و یقراملک یصبح پژوهش جینتا. شود یریجلوگ

 یلیاردب محقق دانشگاه پسر انیدانشجو از نفر 186 یرو بر

 استرس، یهانشانه جانیه میتنظ آموزش که داد نشان

 کاهش یمعنادار طور به را انیدانشجو یافسردگ و اضطراب

 در یروانشناخت مشکالت نیا که ییجاآن از و داد

 ژهیو توجه و یزیربرنامه ازمندین بوده، ادیز انیجودانش

 مسائل شناختبنابراین  ؛است امر نیا به نمسئوال

 نیا در موقع به  مداخالت و انیدانشجو در یروانشناخت

 جانیه میتنظ آموزش همچون یمناسب یهاآموزش با نهیزم

 یروان و یروح سالمت نیمأت در یمهم اریبس گام تواندیم

 به یدانشگاه مسئوالن که ینقش. باشد ساز ندهآی قشر نیا

 نهیزم نیا در توانندیم هادانشگاه مشاوره مراکز خصوص

 مشکالت وجود به توجه با. است برجسته اریبس کنند، فایا

 توجه و یزیربرنامه یراپزشکیپ انیدانشجو در یشناختروان

-دست و نمسئوال. است یضرور امر نیا به نیمسئول ژهیو

 رفع و انیدانشجو مشکالت شناخت با توانندیم اناندرکار

 قشر نیا یروان و یروح سالمت ءارتقات جه در هاآن

 .بردارند گام سازآینده

 تشكر و قدر دانی

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند به خاطر حمایت مالی و تمامی دانشجویانی 

نامه دقت و وقت کافی مبذول که در تکمیل و توزیع پرسش

 داشتند، نهایت تشکر و قدردانی را داریم. 

 تضاد  منافع

 بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.
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Introduction: Mental health is one of the most important aspects of the health of 

students and the prevalence of mental-related diseases is increasing among 

students. The purpose of this study was to investigate depression, anxiety, and 

stress in paramedical students who are responsible for community health in future.  

Materials & Methods: In this cross-sectional study, 165 paramedical students 

from Birjand University of Medical Sciences were selected through stratified 

sampling method, in 2016. The data collection tools were DASS-21 for measuring 

Stress, Anxiety, and Depression, and also a demographic questionnaire. Data were 

analyzed using SPSS 16 software with inferential statistics such as Chi-square 

test, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). 

Results: The findings of this study indicated that average score of stress, anxiety, 

and depression among students were 13.91 ± 4.25, 12.15 ± 4.00 and 11.94 ± 3.93 

out of 28 points. The finding showed that 11.5% of students suffered from stress, 

61% anxiety and 30.3% depression. There was a statistically significant 

relationship between depression and semester (P < 0.05). 
Conclusion: Due to the psychological problems of paramedical students, planning 

and special attention of the authorities is necessary. Therefore, it is suggested to 

take steps to improve the mental health of students of this future maker group by 

recognizing the psychological problems of them. 
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