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Abstract 
Background and Aim: Psychological disorders such as stress, anxiety and depression are examples of 

problems that threat mental health of military forces. Current study was carried out for psychological assessment 
of a military sample in term of these problems and to find related factors. 

Methods: A total number of 206 military personnel were selected through a convenient sampling from 
October to December 2020. Depression, anxiety and stress scale (DASS-21) along with a demographic 
questionnaire were used for data collection. Data were analyzed using statistical tests such as Mann-Whitney U 
and Kruskal-Wallis to assess likely associations between independent and outcome variables (stress, anxiety and 
depression).   

Results: The mean scores of stress, anxiety and depression were: 4.7±4.6, 3.5± 4.3 and 3.9±4.3 respectively. 
However, around 16 and 10 percent of participants were diagnosed with severe and very serious states of 
anxiety and depression respectively and this percent was only 6 about stress. Assessing the relationships 
between the variables indicated that some variables including age, time of military service, and marital status 
had significant associations with all these three disorders, whereas variables such as job type, military rank and 
health status had significant relationships at least to one of these disorders.    

Conclusion: Regarding relatively high prevalence of anxiety and depression disorders in the sample under 
study, it is suggested that more exact studies to assess such disorders in different military forces be performed. 
The mental health promotion programs especially for high risk people such as those who are older or with 
higher years of service along with people with higher military ranks or those with chronic disorders are needed. 
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 ینظام يروهایاز ن يو عوامل مرتبط با آنها در نمونه ا یاسترس، اضطراب و افسردگ تیوضع
  

پاکپور  ریام ،4یفاطمه رحمت، 2،3جهان يدیحجت رش ،2،3نسب ییهرمز سنا، *2،3يمحسن صفار، 1ییرزایم نیام
  5آقا یحاج

 
  رانی، تهران، ا)عج(اهللا  هیبق یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،ینظام یروانشناس يدکترا1

 .رانی، تهران ، ا)عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یسبک زندگ تویانست ،یبهداشت نظام قاتیمرکز تحق *2
  . رانی، تهران، ا)عج(اهللا  هیبق یسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک يگروه آموزش بهداشت و ارتقا3

  .رانی، تهران ، ا)عج(اهللا  هیبق ی، دانشگاه علوم پزشک یسبک زندگ تویانست ،یبهداشت نظام قاتیمرکز تحق4
  .رانیا ن،یقزو ن،یقزو یسالمت، دانشگاه علوم پزشک یمطالعات اجتماع قاتیمرکز تحق ر،یواگ ریغ يها يماریاز ب يریشگیپ قاتیتحق تویانست5

  
 دهکیچ

 ینظام يروهایهستند که سالمت روان ن یاز جمله خطرات یاسترس، اضطراب و افسردگ رینظ یاختالالت روانشناخت :فهدزمینه و 
عوامل  ییاز نظر اختالالت مذکور و شناسا ینظام يروهایاز ن ينمونه ا یروانشناخت یابیمطالعه حاضر با هدف ارز. ندینما یم دیرا تهد
 .دیمرتبط با آنها انجام گرد یاحتمال

از . قرار گرفتند یمورد بررس 1399ماه  يآسان در فاصله زمان آبان تا د يرینمونه گ قیاز طر ینظام يروین 206تعداد  :ها روش
اطالعات استفاده  يجمع آور يبرا )DASS-21( یسوال 21اضطراب و استرس  ،یو پرسشنامه افسردگ کیپرسشنامه اطالعات دموگراف

 يرهایمستقل مطالعه و متغ يرهایمتغ نیب یالروابط احتم یابیجهت ارز سیو و کروسکال والی یتنیمن و رینظ يامار يآزمونها.  دیگرد
  .مورد استفاده قرار گرفتند) یاسترس، اضطراب و افسردگ(وابسته 

 بیحال به ترت نای با. بود 9/3 ± 3/4 و 5/3 ± 3/4 ، 7/4 ± 6/4 بیبه ترت ینمره استرس، اضطراب و افسردگ نیانگیم: ها یافته
درصد در  نیو ا دندیگرد ییشناسا یاضطراب و افسردگ دیشد یلیو خ دیدرصد از افراد شرکت کننده دچار اختالالت شد 10و  16حدود 

 تیسن، سابقه خدمت، و وضع رینظ ییرهاینشان داد که متغ رهایمتغ نیروابط ب یبررس. دیگرد ددرصد برآور 6مورد اختالل استرس تنها 
 تیو وضع ینوع شغل، درجه نظام رینظ ییرهایرا از خود نشان دهند و متغ يدار یتوانند در مورد هر سه اختالل ارتباط معن یتاهل م

  .دندیگرد ییسه گانه شناسا تاختالال نیاز ا یکیدار حداقل با  یارتباط معن يسالمت دارا
شود مطالعات  یم هیدر نمونه مورد مطالعه توص یاب و افسردگاختالالت مربوط به اضطر ينسبتاً باال وعیبا توجه به ش: گیري نتیجه

 يبرا ژهیسالمت روان به و يارتقا يالزم است برنامه ها. ردیصورت گ یمختلف نظام يروهایاختالالت در ن نیا یجهت بررس يتر قیدق
 يماریمبتال به ب ایباالتر داشته  یکه درجات نظام ییآنها ایو  شتریباالتر و سابقه خدمت ب نیدر سن دافرا رینظ شتریافراد در معرض خطر ب

  .ردیمزمن هستند انجام پذ يها
  

 یکارکنان نظام ،یسالمت روان، استرس، اضطراب، افسردگ :ها کلیدواژه
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  مقدمه
استرس، اضطراب و  رینظ یاختالالت روانشناخت وعیش

براساس برآورد . است شیدر سطح جهان در حال افزا یافسردگ
به عنوان  2030تا سال  یافسردگ يماریبهداشت ب یسازمان جهان

 نیهمچن). 1( خواهد شد یمعرف ایدر دن ریعلت مرگ و م نیدوم
مردم  زا یدهند که درصد قابل توجه یمطالعات مختلف نشان م

). 2( برند یاختالالت رنج م نیدر حال توسعه از ا يدر کشورها
درصد  21تا  17سه اختالل  از  نیا یتجمع وعیش زانیم رانیدر ا
ساز  نهیتواند زم یاختالالت م نیا). 4, 3( شده استزده  نیتخم

فشارخون  يماریب رینظ گرید یها و مشکالت جسمان يماریبروز ب
 يرفتارها. باشند ابتید يماریو ب یوقعر یباال، اختالالت قلب

 يبه مواد مخدر و داروها ادیهمچون اعت يزیمخاطره آم
از استرس و  ییتواند در اثر تجربه سطح باال یم زیروانگردان ن

 گرید یکی زین یاقدام به خودکش. دیآ دیپد یافسردگ ایاضطراب 
 کهاست  یاختالالت روانشناخت نیا ياز تبعات ابتال به سطوح باال

  ). 5( شود یمزمن مشاهده م یدر افراد دچار افسردگ شتریب
به  ینظام يو ارگانها انینظام يانجام شده بر رو مطالعات

اختالالت  ينسبتا باال وعیازش یحاکدر خارج از کشور  ژهیو
تواند  یم یاست که حت ینظام يروهاین انیدر م یروانشناخت

بطور مثال مطالعه انجام شده در . گردد زیبه خود ن بیمنجر به آس
درصد  8که حدود  هدد یمتحده نشان م االتیا ینظام يروهاین

 یبازه زمان کیحداقل در  شتریب ایسال  20سن  ياز سربازان دارا
را از  یاختالل افسردگ 2016تا  2013 يسالها نیدر ب يهفته ا 2

 کیدهد حدود  یمطالعات نشان م نیا). 6( خود نشان داده اند
به علت  ینظام يروهاین نیدر ب یسوم از موراد اقدام به خودکش

رخ  ینظام يروهایقبل از ورود به ن یروانشناخت التسابقه اختال
 ینظام يروهایخاص در ن یشغل يازهایتوجه به نبا ). 7( دهد یم

 یو ذهن یبه لحاظ جسم ییباال یاز سطح آمادگ ستیبا یکه م
 ژهیبرخوردار باشند به و یو نظام یتیانجام اقدامات امن يبرا
 طیبه لحاظ شرا ییدائما در معرض استرس باال یرزم يروهاین

 روهاین نیاسترس در ا جادیمنابع ا. قرار دارند یو جنگ یطیمح
 يطهایبه استقرار در مح ازین رمنتظره،یعمدتا شامل تحرکات غ

بشردوستانه مرتبط با حوادث  يها تیناشناخته، مشارکت در مامور
). 8( باشد یم ینیب شیپ رقابلیغ فیو انجام وظا یعیو سوانح طب

توانند وجود داشته  یم زین يگرید يحال عوامل استرس زا نیبا ا
تنش  ن،ییپا یشغل تیتوان به رضا یباشند که از جمله آنها م

روابط  نییپا تیفیاز آنها، و ک يدور ایمربوط به خانواده  يها
موارد مذکور،  لیبه دل يادیتا حدود ز. اشاره نمود يحرفه ا

اختالالت  هابتال ب يبرا يدر معرض خطر باالتر ینظام يروهاین
نسبت به  یاختالل اضطراب منتشر و افسردگ ریظن یروانشناخت

  ).  9( جامعه قرار دارند يشهروندان عاد
متحده نشان  االتیا یرزم يروهایانجام شده در ن مطالعه

اختالل استرس پس از سانحه در طول  وعیداده است که ش

 يعاد تیبا جمع سهیبرابر در مقا 4تا  2افراد حدود  نیا یزندگ
از آن هستند که  یمطالعات حاک یبرخ یحت). 10( است شتریب

 یدور بودن از خانواده و دوستان م رینظ یکوچک يعوامل تنش زا
مربوط به اختالالت سالمت روان را  يتواند خطر بروز نشانه ها

 یاختالالت نیچن). 8( دهد شیتا دو برابر افزا ینظام يروهایدر ن
بار  شیدرمان و افزا يها نهیهز شیتوانند موجب افزا ینه تنها م

 ينظام سالمت هر کشور گردند بلکه دارا ستمیدر س يماریب
افراد از  نیخانواده ا يروان اعضا متبر سال يدیعوارض شد

 ییها دهیپد). 9( توانند باشند یم زیجمله همسر و فرزندان آنها ن
 حیشدن صح یاجتماع ندیفرد مبتال بر فرآ يرگذاریعدم تاث رینظ

از  یناش ییجدا لیده، تجربه تک والد بودن به دلفرزندان خانوا
از جمله  دانهمسر و فرزن یعاطف يازهایو عدم توجه به ن يماریب

توانند محسوب  یاختالالت بر خانواده فرد م نیاثرات مخرب ا
نقش خود را در  ستینه تنها فرد قادر ن یطیشرا نیدر چن.  گردند

بلکه موجب  دینما فایپدر  خانواده ا ایخانواده به عنوان همسر 
 زیآن بر خانواده ن يها نهیخود و هز يماریبار مراقبت از ب لیتحم

 انیبن یتواند به فروپاش یم یحت تید که در نهایخواهد گرد
  ). 11( انجامدیب زیخانواده ن

سالمت روان در  تیتوانند بر وضع یم یمختلف عوامل
لعات به آنها از مطا یباشند که در برخ رگذاریتاث ینظام يروهاین

توان به حوزه  یعوامل م نیا نیاز جمله مهمتر. اشاره شده است
اشاره نمود  یکار و عوامل خطر شغل طیمح طیپرسنل، شرا يکار

موثر  یو افسردگ ابمولد تنش ، اضطر طیشرا جادیدر ا یکه همگ
 یدرجه نظام رینظ گریاز عوامل د یحال برخ نیبا ا). 12( هستند
توانند در بروز  یم زین تیجنس یآنها و حت التیتحص زانیافراد، م

). 13( و ظهور اختالالت مربوط به سالمت روان موثر واقع شوند
) context-based(عوامل، بستر نهاد  نیاز ا ياریحال بس نیبا ا

 یکه فرد در آن قرار م یو مکان یزمان تیتوجه به موقع بابوده و 
فرد ممکن  یمحل زندگ یاجتماع یفرهنگ طیشرا یو حت ردیگ

). 8( ندیبصورت متفاوت عمل نما يگریبه فرد د ياست از فرد
و در  یمختلف نظام يروهایالزم است در رابطه با ن نیبنابرا

 ثراتا تیمختلف مورد سنجش قرار گرفته و ماه يکشورها
قرار  یو بررس سهیمختلف مورد مقا يتهایآنها در موقع یاحتمال

  .ردیگ
 يروهاین نیختالالت سالمت روان در با شیپا نهیزم در

اختالالت مورد  نیا شیپا يبرا یمسلح معموال دو مقطع زمان
استخدام و  ندیمقطع اول معموال در فرآ. ردیگ یتوجه قرار م

از نظر  روهایمرحله ن نیشود که در ا یانجام م روهاین يریبکارگ
روان مورد  سالمتمربوط به اختاللت  میوجود نشانه ها و عال

اختالالت  نیکه دچار ا يقرار گرفته و طبعا افراد يغربالگر
. گردند یمحروم م یدر کادر نظام تیداده شوند از عضو صیتشخ

 يمقطع دوم معموال به دوران پس از وقوع حوادث خاص برا
را  یبحران طیشرا کیکه  يمثال افراد. گرددیباز م روهایازن یبرخ
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گذارند معموال  یار را پشت سر مسانحه ناگو کیپس از وقوع 
 رندیقرار گ یابیسالمت روان مورد ارز تیالزم است از نظر وضع

بحران بر  ایاز آن سانحه  یاثرات مخرب ناش لهیوس نیتا بد
  ). 14( سالمت روان فرد مشخص گردد

 يها با استفاده از ابزارها یابیالزم است است ارز نیبنابرا 
اختالالت و  نیا عیسر صیکه بتوانند به تشخ ییایمعتبر و پا

در برنامه  جیانجام شده و نتا ندیآنها کمک نما دیاز تشد يریجلوگ
سالمت  يارتقا يبرنامه ها نیتدو يصورت گرفته برا يها يزیر

لذا مطالعه حاضر . رندیقرار گ ادهمورد استف ینظام يروهایروان ن
 نیا تیوضع یرد به بررسابزار استاندا کیقصد دارد با استفاده از 
پرداخته و عوامل  ینظام يروهایاز ن ياختالالت در نمونه ا

تا  دینما ییشناسا زیاختالالت را ن نیدر وقوع ا رگذاریتاث یاحتمال
و  يزیر رنامهخطر، امکان ب یبا شناخت عوامل احتمال لهیوس نیبد

 زیعوامل ن نیا ریکاهش تاث يمداخالت موثر در راستا نیتدو
  .ردیصورت پذ

  ها روش
مرکز  کینفر از پرسنل  206 يبر رو یمطالعه مقطع نیا
داده ها  يجمع آور. واقع در شهر تهران انجام شده است ینظام

با توجه به . صورت گرفت 1399ماه  يآبان تا د یدر فاصله زمان
 نیاختالالت در ب نیا وعیش زانیم یدر مطالعات قبل نکهیا
است با در  دهیگرددرصد برآورد  20تا  15حداقل  ینظام يروهاین

 95 نانیدرصد و فاصله اطم 10برآورد کمتر از  ينظر گرفتن خطا
. دیبرآورد گرد ازینمونه در مطالعه حاضر مورد ن 200درصد حداقل 

 يطهایبه مح یمربوط به دسترس يها تیبا توجه به محدود
داده ها  يجمع آور يآسان برا يریاز روش نمونه گ ،ینظام

و در دسترس  طیهمه افراد واجد شرا بیترت نیبد. دیاستفاده گرد
مورد نظر امکان شرکت در مطالعه حاضر را  یدر مرکز نظام

حاصل گردد  یکه حجم نمونه کاف یتا زمان يریداشتند و نمونه گ
 ایمرکز مورد نظر اعم از سرباز  ینظام يروهایهمه ن. افتیادامه 

را  لحمس يروهایسال خدمت در ن 1حداقل  يکادر که سابقه کار
 يکه دارا يافراد. ندیتوانستند در مطالعه شرکت نما یداشتند م

اختالل  ایماژور  یاعم از افسردگ دیشد یسابقه روانپزشک
 کیدر کلن يکه سابقه بستر ییآنها ایمنتشر بودند و  یاضطراب

نترل ک يبرا ییآنها ایرا داشتند و  لیبه هر دل یروانپزشک يها
نمودند از مطالعه  یاستفاده م یدرماناز دارو یاختالالت روانپزشک

شرکت کنندگان  يمطالعه اهداف آن برا يدر ابتدا. دندیحذف گرد
 شانیداده ها از ا يجمع اور يبرا یکتب تیو رضا دیگرد نییتب

جمع  يداده شد که داده ها نانیضمنا به افراد اطم. گرفته شد
 یتبعات چیشده و ه يشده بصورت کامال محرمانه نگهدار يآور
انجام  ندیفرآ. آنها به دنبال نخواهد داشت یشغل تیوضع يبرا

) عج(اهللا  هیبق یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیمطالعه توسط کم
انجام  يقرار گرفت و کد مصوب اخالق برا دییو تا یمورد بررس

  . دیمطالعه صادر گرد

و  کیده ها از پرسشنامه اطالعات دموگرافدا يجمع آور يبرا
 یشده پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگ یبوم ینسخه فارس

پرسشنامه اطالعات . دیاستفاده گرد) DASS-21( یسوال 21
 الت،یتحص زانیسن، م رینظ یاطالعات یبررس يبرا کیدموگراف

 تی، سابقه کار، وضع یتاهل، نوع شغل، درجه نظام تیوضع
مزمن  يها يماریابتال به ب تیفرد و وضع دگاهیاز د ياقتصاد

-DASSپرسشنامه .  دیگرد یو فشارخون باال طراح ابتید رینظ
به زبان  1383و همکاران در سال  یبار توسط صاحب نیاول 21

 تینفر از جمع 1000از  شیتعداد ب يو بر رو دیترجمه گرد یفارس
آن نشان  جیاست و نتاقرار گرفته  یابیمورد ارز یرانیزبان ا یفارس

 نیکاربرد آن در ب يقابل قبول برا یروانسنج يها یژگیدهنده و
سه قسمت  يپرسشنامه حاو نیا). 15( باشد یزبان م یافراد فارس

است که هر قسمت  یمربوط به استرس، اضطراب و افسردگ
مرتبط با سه  يتهایموقع اینشانه ها  یسوال بوده و فراوان 7 يدارا

 یلیتا خ) 0نمره (از اصال  یکرتیل فیبخش مذکور را در قالب ط
که حداقل  يدهد به گونه ا یمورد سنجش قرار م) 3نمره ( ادیز

جمع . باشد یم 21نمره در هربخش عدد صفر و حداکثر آن نمره 
قابل محاسبه  یکیبا جمع نمرات تفک زینمرات هر سه بخش ن

 شتریدهنده شدت ب نشانباالتر باشد بوده و هرچقدر نمره فرد 
 نیاگرچه ا. مربوطه در فرد مورد نظر است یاختالالت روانشناخت

بر اساس  کنیگردد ل یمحسوب نم ینیبال صیابزار تشخ کیابزار 
سه  نیشدت ا يامکان طبقه بند) 1995( بوندیو لوو بوندینظر لوو

 تیعوض ياختالل بر اساس نمرات حاصل شده به پنج دسته  دارا
هر سه  يبرا دیشد یلیو خ دیمتوسط، شد ف،یخف ختاللا ،یعیطب

شود  یم هیوجود دارد و توص یجزء استرس، اضطراب و افسردگ
اختالل قرار دارند  دیشد یلیو خ دیشد تیکه در وضع يافراد

  ). 16( ندیاقدام نما یجهت انجام مشاوره روانشناخت
نسخه  SPSSاطالعات از نرم افزار  لیو تحل هیتجز جهت

و  نیانگیم رینظ يمرکز ياز شاخصها. دیاستفاده گرد 24
 ممیو ماکز ممینیو م اریانحراف مع رینظ یپراکندگ يشاخصها

 یفراوان. دیاستفاده گرد یکم يداده ها لیو تحل هیتجز يبرا
محاسبه و بصورت تعداد و درصد  یفیک يداده ها یمطلق و نسب
مطالعه با  يرهاینرمال در متغ عیتوز یابیارز. دیگزارش گرد

که  ییرهایصورت گرفت و متغ لکیو-رویاستفاده از آزمون شاپ
نرمال در نظر  عیکوچکتر بود فاقد توز 05/0آنها از  یمقدار پ

مطالعه  یاصل يرهایآزمون در مورد متغ نیا جینتا(گرفته شدند 
نرمال  ریغ عیاز توز یحاک یاسترس، اضطراب و افسردگ یعنی

مستقل و  يرهایمتغ نیروابط ب یجهت بررس). نمرات بود
از ) یاسترس، اضطراب و افسردگ(مطالعه  یاصل يرهایمتغ

و کروسکال  وی یتیآزمون من و رینظ کیناپارامتر  يآزمونها
روابط  صیتشخ يبرا يدار یسطح معن. دیاستفاده گرد سیوال
 .دیگرد نظورم 05/0در سطح  رهایمتغ نیب
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  نتایج
 1شرکت کنندگان در جدول شماره  کیاطالعات دموگراف

 یمیتوان مالحظه نمود حدود ن یهمانطور که م. ارائه شده است
 نیانگیسال بودند و م 30سن کمتر از  ياز شرکت کنندگان دارا

. دگردی برآورد سال 5/29 ± 9/9شرکت کنندگان معادل  یسن
خدمت  بقهسا يدارا) نفر 103(پنجاه درصد از شرکت کنندگان 

شرکت کنندگان  یسوابق خدمت نیانگیسال بودند و م 5کمتر از 

 یم ریمتغ نیا يباال انسیاز وار حاکی که بود 6/9 ± 3/9 زین
 یدرصد متاهل و مابق 60به  کیتاهل نزد تیاز نظر وضع. باشد

درصد ازشرکت کنندگان  63حدود  التیمجرد بوده و از نظر تحص
حدود سه چهارم از . بودند پلمید فوق ای پلمید التیتحص يدارا

درصد از آنها در  5شرکت کنندگان در مشاغل صف و فقط 
 . بودند تیمشغول فعال يمشاغل ستاد

 
 )نفر 206=تعداد(شرکت کنندگان در مطالعه  کیمشخصات دموگراف: 1جدول شماره 

  درصد  تعداد  متغیر
  سن

  4/52  108  سال 30کمتر از 
  6/47  98  سال یا بیشتر30

  سابقه خدمت
  0/50  103  سال 5کمتر از 
  0/50  103  سال 5بیشتر از 

  وضعیت تاهل
  7/42  88  مجرد 
  3/57  118  متاهل

  تحصیالت
  6/63  131  دیپلم و فوق دیپلم

  1/12  25  کارشناسی
  3/24  50  کارشناسی ارشد و باالتر

  نوع شغل
  3/74  153  صف

  3/5  11  ستاد 
  4/20  42  دانشجو

  درجه نظامی
  2/28  58  سرباز

  9/54  113  افسر جزء
  7/11  24  افسر ارشد
  3/5  11  درجه دار

  وضعیت اقتصادي از دیدگاه فرد
  9/3  8  خوب

  8/90  187  متوسط
  3/5  11  ضعیف

  وضعیت سالمت
  1/96  198  سالم

  9/3  8  ابتال به بیماري هاي مزمن
 
 

است نمره  دهیمشخص گرد 2که در جدول شماره  همانطور
 نیانگیم نیشتریب 57/4 اریو انحراف مع 75/4 نیانگیاسترس با م

به خود ) یاضطراب و افسردگ( گرید طهیبا دو ح سهیرا در مقا
 زیاضطراب شرکت کنندگان ن نیانگیاختصاص داده است و م

با . است دهیردبراورد گ ينترییدر سطح پا گرید طهینسبت به دو ح

دهد  ینشان م 3ارائه شده در جدول شماره  يحال داده ها نیا
 یلیخ ای دیدرصد از شرکت کنندگان در طبقات شد 16که حدود 

 یلیو خ دیشد تیحال آنکه وضع رندیگ یاضطراب قرار م دیشد
و  6 بیبه ترت یدر رابطه با دو اختالل استرس و افسردگ دیشد
 يبر اساس داده ها. گردد یم شاملدرصد شرکت کنندگان را  10
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 و همکاران ییرزایم/  360

  1400، 2 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت یارتقامجله 

درصد شرکت کنندگان از نظر  73جدول حدود  نیموجود در ا
 67درصد آنها از نظر اختالل اضطراب و  65اختالل استرس، 

فاقد  ای یعیدر محدوده طب یاز نظر اختالل افسردگ شانیدرصد ا
 . دندیگرد یابیارز صیاختالل قابل تشخ

 
 در شرکت کنندگان یاسترس، اضطراب و افسردگ يها اسیمق یو پراکندگ يمرکز يشاخصها: 2جدول شماره 

 خطاي معیار مینیمم ماکزیمم انحراف معیار میانگین مقیاس
75/4 استرس  57/4  20 0 32/0  
50/3 اضطراب  31/4  20 0 30/0  
93/3 افسردگی  31/4  19 0 30/0  

 
 در شرکت کنندگان مطالعه یاختالالت مربوط به استرس، اضطراب و افسردگ ینسب یفراوان: 3جدول شماره 

 افسردگی
 )درصد(تعداد 

 اضطراب
 )درصد(تعداد 

 استرس
 )درصد(تعداد 

  نوع اختالل            
   شدت  

 طبیعی 151) 3/73( 133) 6/64( 138) 0/67(
 خفیف 19) 2/9( 25) 1/12( 17) 3/8(
 متوسط 24) 7/11( 15) 3/7( 31) 0/15(
 شدید 7) 4/3( 8) 9/3( 11) 3/5(
 خیلی شدید 5) 4/2( 25) 1/12( 9) 4/4(

 کل 206) 100( 206) 100( 206) 100(

استرس، (وابسته  يرهایمستقل و متغ يرهایمتغ نیب روابط
در جدول  DASS-21 اسیمق یو نمره کل) یاضطراب و افسردگ

توان از  یهمانطور که م. قرار گرفته است یمورد بررس 4شماره 
سن،  رینظ ییرهایانجام شده مالحظه نمود متغ يها سهیمقا

مورد  تهوابس يرهایتاهل با همه متغ تیسابقه خدمت، و وضع
نوع  ریمتغ. داده شدند صیر تشخدا یارتباط معن يمطالعه دارا

 ییدار شناسا یارتباط معن ياضطراب دارا نهیشغل فقط در زم
 هیبا بق یاز بعد افسردگ ریبه غ زین یدرجه نظام ریو متغ دیگرد

در . دیگرد یابیدار ارز یارتباط معن يابعاد پرسشنامه مذکور دارا
از آن بود که  یها حاک افتهی زیسالمت ن تیوضع ریرابطه با متغ

مزمن نسبت به افراد سالم، سطح  يماریسابقه ب يافراد دارا
پرسشنامه را کسب  یو نمره کل یاز استرس، افسردگ يباالتر

بعد اضطراب  نهیتفاوت در زم نیحال آنکه ا) p > 05/0(نمودند 
 .دار نبود یمعن

 شرکت کننده در مطالعه ینظام يروهایدر ن یعوامل مرتبط با استرس، اضطراب و افسردگ: 4دول شماره ج
  نمره کل
  میانگین 

 )انحراف معیار(

  افسردگی
  میانگین 

 )انحراف معیار(

  اضطراب
  میانگین 

 )انحراف معیار(

  استرس
  میانگین 

 )انحراف معیار(

  ابعاد             
              

 متغیرها 
  سن        

 سال 30کمتر از  65/3)32/4**( 50/2)10/4*(* 96/2)84/3(** 12/9)50/11**(
 سال و بیشتر 30 95/5)56/4**( 62/4)27/4*(* 01/5)56/4(** 59/15)51/12**(

  سابقه خدمت        
 سال 5کمتر از  62/3)35/4**(  50/2)17/4**( 98/2)87/3**( 10/9)65/11**(
 سال و بیشتر 5 88/5)52/4**( 51/4)22/4*(* 89/4)52/4**( 29/15)40/12**(

  وضعیت تاهل        
  مجرد 88/3)55/4(* 72/2)40/4*( 07/3)00/4*( 69/9)15/12*(
  متاهل 39/5)50/4(* 09/4)16/4*( 57/4)43/4*( 06/14)29/12*(

  تحصیالت        
  دیپلم  56/4)85/4(  41/3)52/4(  94/3)65/4(  92/11)31/13( 
  دانشگاهی 08/5)04/4(  68/3)92/3(  92/3)67/3(  68/12)68/10( 

  نوع شغل        
  صف 20/5)85/4( 98/3)58/4(* 35/4)56/4(  54/13)20/13(
  ستاد 36/4)41/3( 90/2)30/3( 18/3)60/2(  45/10)45/8(
  دانشجو 19/3)32/3( 92/1)93/2(* 61/2)36/3(  73/7)75/8(
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  درجه نظامی        
  سرباز 03/4)04/5(* 94/2)92/4*( 27/3)24/4( 25/10)48/13(*
  )افسر یا درجه دار(پایور  03/5)36/4(* 72/3)03/4*( 19/4)32/4( 95/12)90/11(*

  وضعیت اقتصادي        
  ضعیف یا متوسط 82/4)61/4( 58/3)36/4(  02/4)37/4(  43/12)55/12( 

  خوب 87/2)90/2( 62/1)06/2(  87/1)12/1(  37/6)23/5( 
  سالمتوضعیت       

  سالم 57/4)51/4*(  44/3)32/4(  79/3)24/4(*  80/11)29/12*(
  بیمار 25/9)84/3*(  12/5)90/3(   50/7)81/4*(  87/21)74/11*(

  بحث
از  يسالمت روان نمونه ا یمطالعه حاضر با هدف بررس

همچون استرس، اضطراب و  یاز نظر اختالالت ینظام يروهاین
 نیمرتبط با ا یشناخت عوامل احتمال نیو همچن یافسردگ

اختالالت  نیا تیتا بواسطه شناخت وضع دیاختالالت انجام گرد
 يزیر نامهبتوان بر یو عوامل خطر احتمال ینظام يروهاین نیدر ب
 نزایکاهش م جهیجهت کنترل عوامل خطر و در نت یمناسب يها

از آن  یمطالعه حاضر حاک يها افتهی. داد بیاختالالت ترت نیا
 گریبه دو اختالل د سهینمره استرس در مقا نیانگیبود که م

حال  نیبا ا. قرار دارد يدر سطح باالتر) یاضطراب و افسردگ(
اختالالت نشان داد که به  نیا تافراد بر اساس شد يطبقه بند

 ينشانه ها ياز شرکت کنندگان دارا 10و  16،  6حدود  بیترت
. هستند یاسترس، اضطراب و افسردگ دیشد یلیو خ دیشد

اختالالت نشان  نیموثر بر بروز ا یعوامل احتمال یبررس نیهمچن
تاهل در رابطه  تیسن، سابقه خدمت و وضع رینظ یداد که عوامل
درجه  همچون نوع شغل، يگریو عوامل د اختاللبا هر سه 

اختالالت  نیاز ا یسالمت در رابطه با برخ تیو وضع ینظام
  . دهند ینشان م يدار یروابط معن

 تیوضع یاز نظر بررس يتا کنون مطالعات معدود اگرچه
 جینتا کنیمنتشر شده است ل ینظام يروهایسالمت روان در ن

قابل  یاز مطالعات انجام شده همخوان ياریمطالعه حاضر با بس
که در سال  يبطور مثال در مطالعه ا. دهد یرا نشان م یقبول

 ختاللو اضطراب و ا یافسردگ ينشانه ها نهیدر زم 2021
 يروهاینفر از ن 12000از  شیب انیاسترس پس از سانحه در م

درصد شرکت  15حدود  دیمتحده انجام گرد االتیا ینظام
 9نشان داد حدود  جیدادند و نتا یم لیکنندگان را زنان تشک

درصد  14حدود  ،یافسردگ يدرصد از کل شرکت کنندگان دارا
 يدارا زیآنها ن ازدرصد  8منتشر و حدود  یدچار اختالل اضطراب

 يها یفراوان نیا). 6( باشند یاختالل استرس پس از سانحه م
باشد  یمطالعه حاضر م يها افتهیبا  یکیارتباط نزد يدارا ینسب

از آن  بیمطالعه به ترت نیدر ا زیسه اختالل ن نیا وعیش زانیکه م
 يحال ابزارها نیبا ا. باشد یو استرس م یاضطراب، افسردگ

 لیاز دال یکی دیمطالعه متفاوت بودند و شا دو نیسنجش در ا

و  یفرهنگ طیحاصه عالوه بر شرا يها یفراوان انیتفاوت م
  . سنجش مختلف باشند يابزارها یتیموقع

س و همکاران در سال که توسط کوتوال يگریمطالعه د در
 یسه اختالل استرس، اضطراب و افسردگ یبررس نهیدر زم 2021

با استفاده از ابزار مورد استفاده  ونانیکشور  یپرسنل نظام انیدر م
 قیشرکت کننده از طر 185در مطالعه حاضر صورت گرفت تعداد 

قرار  یابیمورد ارز هبطور داوطلبان کیپرسشنامه الکترون کی
همچون سن، جنس و اختالالت  یمطالعه عوامل نیدر ا. گرفتند

 دندیگرد ییدار با اضطراب شناسا یارتباط معن يدارا کیستمیس
با ). 17(حاصل از مطالعه حاضر است جیمشابه نتا زین جینتا نیکه ا

و استرس روابط  یافسردگ یعنی گرید اسیمق ریحال در دو ز نیا
دو اختالل  نیمستقل مورد مطالعه و ا يرهایمتغ نیب يدار یمعن

حاصل از  جینتا یدر رابطه با عدم همخوان. دیمالحظه نگرد
 یو استرس م یافسردگ اسیرمقیمطالعه مذکور در رابطه با دو ز

استرس و توجه به عوامل  تیریمد يتوان به نقش برنامه ها
رسد برنامه  یمبه نظر . کننده آنها در دو کشور اشاره نمود جادیا

 يروهاین نیاسترس و اضطراب در ب تیریاز نظر مد یمتفاوت يها
 یدر حال اجرا م افتهیدر حال توسعه و توسعه  يکشورها ینظام

نوع  نیدر کنترل ا ییتواند سهم بسزا یباشد که به نوبه خود م
 يتوان به استفاده از موارد یبطور مثال م. دینما فایاختالالت ا

 ییو استفاده از ورزشها شروندهیپ يامسازآر يهمچون روشها
کشور ها  نیا ینظام يروهایکنترل استرس در ن يبرا وگای رینظ

در کشور ما به  ییبرنامه ها نیچن یخال يجا یاشاره نمود در حال
  ). 18( خورد یچشم م

 وعیش یدر مطالعه خود به بررس) 2010(و همکاران  مادر
 انیدر م یو ترس اجتماع یاضطراب اجتماع رینظ یاختالالت
که  افتندیپرداخته و در ییکانادا ینظام 8441شامل  ينمونه ا
را  یاختالالت نیچن کباریافراد حداقل  نیدرصد از ا 8حدود 

طول سال  راختالالت د نیا وعیش زانیگزارش نموده اند و م
 نیا زانیدرصد گزارش شده است حال آنکه م 3از  شیگذشته ب

مقدار  نیبه مراتب کمتر از ا يعاد يها تیجمع نیاختالالت در ب
در مطالعه انجام شده توسط مک دانل و همکاران ). 19( باشد یم

سطوح استرس، اضطراب و  نیب يا سهیمقا زین 2016درسال 
 یو پرسنل فعال نظام ییایسترالکهنه سربازان ا نیدر ب یافسردگ
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باشد که  یاز آن م یحاک جیکشور انجام شده است و نتا نیا
 يعاد تیدو گروه به مراتب از جمع نیاختالالت در ا نیا زانیم
 جیحاصل از مطالعه حاضر را با نتا جیچنانچه نتا). 20( است شتریب

 یرانیا تیاختالالت در جمع نیا وعیش زانیگزارش شده از م
مطالعه حاضر همراستا  جیگردد که نتا یمشخص م مییسه نمایمقا

 نیا وعیش زانیاز آن هستند که م یبا مطالعات فوق الذکر حاک
باالتر از  یقابل توجه زانیبه م ینظام يروهاین نیاختالالت در ب

 يها يزیامر لزوم برنامه ر نیباشد و ا یجامعه م یعموم تیجمع
 يروهایدر ن ژهیبه و الالتاخت نیا زانیکاهش م يبرا یاختصاص

 شیقرار دارند را ب يشتریب يه در معرض عوامل استرسزاک یرزم
  ). 15, 4( سازد یآشکار م شیاز پ

قابل توجه در مطالعه حاضر آن بود که  يها افتهیاز  یکی
شرکت  نینمره استرس در ب يباال نیانگیرغم کسب م یعل

اضطراب و  یعنی گریبا نمرات دو اختالل د سهیکنندگان در مقا
و  یافسردگ دتریکه دچار حاالت شد يدرصد افراد ،یافسردگ

استرس  راز موارد دچا شتریب یاضطراب بودند بطور قابل توجه
مسئله اشاره  نیتواند به ا یامر م نیا. بود دیشد یلیو خ دیشد

استرس  ینظام يروهایاز ن یعیوس فیط بایداشته باشد که تقر
 دیاسترس شد زانیم کنیول ندینما یتا متوسط را تجربه م فیخف

آن، استفاده از  لیدل دیدر آنها کمتر است و شا دیشد یلیو خ
استرس  دتریغلبه بر انواع شد ياسترس برا تیریمد يروشها
 یحالت درون کیاضطراب  نکهیحال با توجه به ا نیبا ا. باشد

نسبت به  يشود و ممکن است تظاهرات کمتر یمحسوب م
که  يد دارد که افراداحتمال وجو نیاسترس داشته باشد لذا ا

ندارند  دیشد ایکنترل اضطراب خود را در سطوح متوسط  ییتوانا
که دچار  يدرصد افراد نیشده و بنابرا نآ دیدچار فرم شد

 شتریب دیشوند نسبت به افراد دچار استرس شد یم دیاضطراب شد
. رسد یصادق به نظر م زین یدر مورد افسردگ هیقض نیگردد و ا

دهد که  ینشان م زیبا مطالعات مشابه ن جینتا سهیحال مقا نیبا ا
 موجود ياختالالت در نمونه حاضر از الگو نیا وعیش يالگو

 يچراکه مطالعات متعدد دینما یم تیتبع زین يعاد تیدرجمع
 تیدر جمع دیشد یاضطراب و افسردگ زانیدهند م ینشان م

, 4( باشد یم دیاسترس شد زانیاز م شتریبه مراتب ب زین يعاد
21 .(  

 رینظ یعوامل نیدر مطالعه حاضر وجود ارتباط ب گرید افتهی
سالمت  تیو وضع یتاهل، درجه نظام تیوضع ،یسن، سابقه شغل

 یاست که در برخ یباسطوح مختلف استرس، اضطراب و افسردگ
چنانچه ). 22, 13( مورد اشاره قرار گرفته اند زین گریاز مطالعات د

بروز  يک عامل خطر برایبه عنوان  تواند یسن م رودیانتظار م
و تبع آن سابقه  شتریسن ب يو افراد دارا دیاختالالت عمل نما نیا

 یاختالالت را تجربه م نیاز ا يشتریخدمت باالتر سطوح ب
سن بر کاهش  شیافزا ریتواند با توجه به تاث یامر م نیا. ندینما

قابل  یکنترل اختالالت روانشناخت يبرا يفرد ییو توانا تهایظرف

از مطالعات افراد سالمند به عنوان  ياریباشد چراکه در بس هیتوج
نسبت به اختالالت  ریپذ بیدرمعرض خطر باال و آس يگروهها

با توجه به لزوم ). 23( شوند یدر نظر گرفته م یروانشناخت
 تیو اهم یدر پرسنل درجه دار نظام شتریب يریپذ تیمسئول

شود بحث  یم حولکه به آنها نسبت به سربازان م یفیوظا شتریب
درجه  نیسه اختالل در ب نیباالتر نمرات مربوط به ا نیانگیم

که افراد دچار  ییاز آنجا. است هیقابل توج زین یداران نظام
مرتبط با  يازهایمعمول با ن يازهایمزمن عالوه بر ن يها يماریب

 یانتظار م نیمواجه هستند بنابرا زیخود ن يماریدرمان و کنترل ب
نشان داد از سطح  زیمطالعه حاضر ن جیکه نتا ررود همانطو

, 23( برخوردار باشند یاز استرس، اضطراب و افسردگ يباالتر
24 .(  

مناسب و استفاده از  یرغم داشتن طراح یحاضر عل مطالعه
 يدارا رهایمتغ نیروابط ب یبررس يبرا یلیتحل يروشها
تر  قیدق ریتفس يبرا ستیبا یهست که م زین ییها تیمحدود

 میبه قدرت تعم تیمحدود نیاول. رندیها مورد توجه قرار گ افتهی
ن مطالعه صرفا یکه ا ییاز آنجا. مطالعه حاضر اشاره دارد يریپذ

 يها افتهی میانجام شده است لذا تعم یمرکز نظام کیدر 
 نیباشد با ا ینم ریکشور امکانپذ ینظام يروهاین هیپژوهش به کل

 لوتیمطالعه پا کیبه عنوان  يتواند تا حدود یمطالعه م نیحال ا
. ردیحوزه مورد استفاده قرار گ نیدر ا عتریانجام مطالعات وس يبرا

. گردد یمطالعه حاضر بر م يریدوم به روش نمونه گ تیمحدود
انتخاب شرکت  يآسان برا يریکه از روش نمونه گ ییاز آنجا

کنندگان استفاده شده است لذا نمونه حاصل معرف جامعه هدف 
تر  قیدق جیبه  نتا یابیدست يگردد برا یم هیتوص نینبوده و بنابرا

 يروهاین رندهیکه در برگ یتصادف ياز نمونه ها یدر مطالعات آت
افراد  تیاکثر نکهینظر به ا. باشند استفاده گردد یمختلف نظام

دهند لذا بحث اثرات  یم لیرا مردان تشک یه نظامشاغل در حوز
از  یحال برخ نیبا ا ستین تیحاضر قابل رو جیدر نتا تیجنس

اختالالت با در  نیوجود تفاوت بارز در ا انگریب یمطالعات خارج
به عنوان  زیمورد ن نیهستند که ا تیجنس رینظر گرفتن متغ

از آنجا که  تیدر نها). 6( سوم قابل اشاره است تیمحدود
 یصیابزار کمک تشخ کیمطالعه  نیپرسشنامه مورد استفاده در ا

نوع اختالالت  نیا قیدق صیتشخ يگردد و برا یمحسوب م
صورت گرفته در  يلذا طبقه بند میهست یروانشناخت نهیمعا ازمندین

اختالالت در قالب مطالعه حاضر ممکن است  نیشدت ا نهیزم
شرکت کننده نبوده و الزم است در  در افراد تیواقع قیانعکاس دق

مداخالت  ازمندیتر افراد ن قیدق صیتشخ يبرا یمطالعات آت
استفاده  زین ینیبال ناتیعالوه بر ابزار مذکور از معا ،یروانشناخت

 .گردد

  گیري نتیجه
نمره استرس  نیانگیم نکهیرغم ا یمطالعه حاضر نشان داد عل

 یاختالالت باالتر بود ول هیدر شرکت کنندگان مطالعه از بق
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 رینظ یاختالالت دیشد یلیو خ دیکه دچار حاالت شد يافراد
را به خود اختصاص  يو اضطراب بودند درصد باالتر یافسردگ

و  یاز نظر جسم لمسا ینظام يروهایکه وجود ن ییاز آنجا. دادند
گردد و  یمحسوب م یهر سازمان نظام يتهایاز اولو یکی یروان

سالمت کامل  هیجز در سا روهاین نیمحوله به ا فیانجام وظا
 يتر قیگردد مطالعات دق یم هیباشد لذا توص ینم ریامکانپذ

 ینظام يروهاینوع اختالالت در ن نیبه هنگام ا ییجهت شناسا
 يبرا نهیموجود، زم تیمناسب از وضع ردتا ضمن برآو ریصورت پذ

نوع  نیو کنترل ا يریشگیانجام مداخالت متناسب جهت پ
است انجام  یهیبد. فراهم گردد ینظام يروهایاختالالت در ن
 يرینمونه گ يبا استفاده از روشها یو طول یمطالعات مقطع

تواند  یم ینیبال صیتشخ يروشها ریو استفاده از سا یتصادف
نوع اختالالت در  نیا وعیش نهیرا در زم يتر قیاطالعات دق

 . موثر بر آنها بدست دهد یعوامل احتمال ریمسلح و سا يروهاین
انجام مداخالت  يمناسب برا داتیالزم است تمه نیهمچن
 ریرسند نظ یبه نظر م رتریپذ ببیکه آس يافراد انیموثر در م

 يافراد وسن و سابقه خدمت باالتر، درجه داران،  يکارکنان دارا
 .ردیمزمن هستند مورد توجه قرار گ يها يماریکه دچار ب

و  یپرسنل نظام هیاز کل لهیوس نیبد :تشکر و قدردانی
اطالعات را در مطالعه حاضر  يکه امکان جمع آور یفرماندهان

  دیآ یبه عمل م یفراهم نمودند کمال تشکر وقدردان
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