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 چکیده

اضطراب یکی از احساسات عاطفی انسان است که اگر این احساس شدت یابد ممکن است به نتایج نامطلوبی منجر شود. تا کنون  مقدمه:

نمره اضطراب در جامعه ایرانی گزارش نشده است، هدف از این مطالعه برآورد میانگین نمره اضطراب در ایران به  برآورد کلی از میانگین
 مرور سیستماتیک و متاآنالیز می باشد. روش

، Pubmedجستجو با استفاده از کلیدواژه های اضطراب، نگرانی، استرس، افسردگی در بانک های اطالعاتی خارجی ها:مواد و روش

Scopuse ،ISI ، Google Scholarو بانک های اطالعاتی داخلیSID ،Medlib  ، Iranmedex، Magiran  انجام شد. داده ها با استفاده
بررسی شد. داده ها با نرم افزار   I2از روش متا آنالیز )مدل اثرات تصادفی( تحلیل گردیدند. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص

STATA Ver.11 .تجزیه و تحلیل شدند 

انجام شده بود، میانگین و انحراف  1921تا  1978های  نفر، که در طی سال  92892با حجم نمونه  مقاله مورد بررسی  171از  یافته ها:

، 00/96، مردان 24/91( برآورد شد. میانگین نمره اضطراب در زنان  18/96تا  76/96% : 21) فاصله اطمینان  64/92معیار نمره اضطراب 
و  11/10، استرس19/61اب پنهان ، اضطر81/61میانگین نمره اضطراب آشکار  بود. همچنین96/19، افراد مجرد 19/19افراد متاهل 
 برآورد گردید.97/11افسردگی

با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، میانگین نمره اضطراب در ایران باال می باشد. همچنین میانگین نمره اضطراب در زنان  نتیجه گیری:

 بیشتر از مردان و در افراد مجرد و متاهل تفاوت معناداری نداشت.
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  مقدمه
 دهقه  چنقد  در تحقیق   قلمروهای ترین گسترده از یکی

 اسقت.  بقوده  آن به وابسته های حوزه و اضطراب اخیر،

 اضقطرابی  اختالالت که داده اند نشان اخیر رسی هایبر
 .(1)هسقتند  جمعیت کل سطح در فراوانی بیشترین واجد

 بقه  اغلق   و مقههم  و ناخوشایند احساس یک اضطراب

 یقک  بقه  نسقهت  تردید حس با که است دلواپسی شکل

 از یکقی  . اضقطراب (9)ناشناخته تعریف می شود عامل

 ایقن  کقه  هنگقامی  امقا  .است انسان عاطفی احساسات

 نامطلوبی نتایج به است ممکن یابد، می شدت احساس

 عالیقم  بقا  تواند می ناخوشایند حس . این(9)گردد منجر
 بسقیاری  روحقی  یقم عال و عاطفی عالیم فیزیولوژیک،

 واکقن  هقای   کننده، تهدید شرایط . در(6)باشد همراه

 از بقی   اضطراب حال، این با دارند. عمومیت اضطراب

 مؤثر عملکرد با و کند ناتوان را فرد یک است ممکن حد

 .(1)نماید تداخل
 اختالالت میزان بررسی از پس جهانی بهداشت سازمان

 بقه  روانقی  ناراحتی هقای  که است کرده گزارش روانی

 در ضقطراب ا میقزان  و یافته اضطراب افزای  خصوص

% و در کشقور هقای   4/98توسقعه   حقال  در کشقورهای 
. از عمده ترین مواردی که فرد (4)% است9/91پیشرفته 

را دچار اضطراب می نماید، بیماری هقا و درمقان هقای    
. مثال بیماران مهتال به سقرطان ،  (7)مربوط به آن است

بیماری خود را غیر قابل درمان میدانند و نیمقی از آنقان   
و تقرس از  . (8)به نوعی دچار اختالل روانپزشکی هستند

زایمان باعث باال رفتن میقزان سقزارین انتبقابی و بقه     
وجود آمدن مشکالتی در زایمان و عقوار  پقس از آن   

 .(2)می گردد
 بقا  مهمقی  رابطه اضطراب که است داده نشان مطالعات
 ریشقه  عصقهی،  فشقارهای  و اضقطراب  دارد. یقادگیری 

 کقه  می باشد ناکامی ها و جسمی مشکالت از بسیاری

 عامقل  امتحقان،  برد. اضقطراب  بین از را آن توان نمی

 روانی، ناراحتی جمله از منفی نتایج تنوع به کمک اصلی

 نقاامنی  و دانشقگاهی  تحصیالت اتمام در موفقیت عدم

 اضقطراب  از خاصقی  نوع امتحان، . اضطراب(10)است 

 در رفتقاری  و شقناختی  جسقمی،  های نشانه با که است

 و تسقت هقا   انجقام  و امتحقان  برای شدن آماده شرایط
. نقوع دیگقری از   (11) ی شقود مق  مشقبص  آزمون هقا 

اضطراب که اضطراب مقر  نامیقده مقی شقود، تقرس      
آگاهانه یا ناخودآگاه از مر  است که متغیرهای زیقادی  

 اجتماعی . اضطراب(19)را می توان با آن مرتهط دانست

 طقرف  از شدن رد و شدن شرمنده از افراطی ترس یک

 بار اولین برای ای کتاببانه . اضطراب(19)است  دیگران

 نملو شد. کتزر مطرح سوآپ و سوی از و 1279 سال در
 مطقرح  رسمی ای نظریه صورت به را آن1284سال  در

 در را ای کتاببانه اضطراب نهایی مقیاس کرد. باستیک

 لیکرت گانه پنج طیف آن از در که داد ارائه 1229سال 

 «توان می را ای کتاببانه . اضطراب(16)شد می استفاده

 تفکقر  هنگام حتی یا و استفاده هنگام اضطراب و ترس

 .(11)کرد تعریف «کتاببانه از تفادهاس
ت متعدد انجام شده درمورد میانگین با توجه به مطالعا
ایران و به منظور اعتهار ببشیدن به  نمره اضطراب در

لعات، لزوم انجام یک مطالعه نتایج حاصل از این مطا
متاآنالیز ضروری به نظر می رسد. تا یک میزان دقی  و 
معتهر برای برنامه ریزان و پژوهشگران در این زمینه 

برآورد میانگین نمره  فراهم آید. هدف از این مطالعه
ایران به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز اضطراب در 

ل با مرور می باشد. این مطالعه در مرحله او
سیستماتیک مطالعات قهلی و سپس انجام متاآنالیز داده 
های نهایی در مرحله پایانی با هدف بررسی برآورد 
 میانگین نمره اضطراب در  ایران طراحی گردیده است.

 

 :ها  روشمواد و 
آنالیز متامرور سیستماتیک و پژوه  حاضر یک مطالعه 

ضطراب در است که به بررسی برآورد میانگین نمره ا
پردازد. اسناد مرور شده حاصل جستجو در  ایران می

اینترنت و جستجوی دستی در کتاببانه دانشگاه علوم 
پزشکی تهران می باشد. برای جستجو با استفاده از 

، Iranmedex ،SIDاینترنت پایگاه های اطالعاتی 
Magiran ،Irandoc ،Medlib ،

IranPsych،Science Direct  ،ISI  ،PubMed ،
Scopus  سال  17بررسی شدند، جستجو محدود به

و از میان پایان نامه  1921اخیر و به روز شده تا سال 
ها، مجالت علمی داخل و خارج کشور، مقاالت ارائه 

 نگره ها و گزارش های سازمانی بود.شده در ک
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جستجو در داخل به دلیل اینکه برخی پایگاه ها، به 
( حساسیت  OR ،AND ،NOTعملگر های جستجو )

نشان ندادند، تنها از طری  جستجوی کلید واژه های 
اضطراب، نگرانی، استرس، افسردگی و ایران انجام شد 
تا حساسیت باالیی را بدست دهد. اما برای جستجو در 

 "Iran"پایگاه های خارجی )
AND"Ddepression"، "Stress"، "Worry"، 

"Anxiety" در .کلیدواژه ها شد( به کار گرفتهMeSH 
 Anxiety ANDاستاندارد شده و در نهایت استراتژی )

Stress برای جستجو بکار رفت عالوه بر این فهرست )
منابع مقاالت گزین  شده، برای یافتن مطالعات 

 مرتهط، مورد غربال گری قرار گرفتند. 
در ابتدا لیستی از عناوین و چکیده تمام مقاالت جستجو 

تهیه شد. این کار به طور شده در پایگاه های داخلی 
مستقل توسط دو پژوهشگر انجام شد. سپس مقاالت 
با عناوین تکراری خارج شدند. در ادامه چکیده مقاالت 
برای یافتن مطالعات مناس  بررسی شد. در مورد پایگاه 
های اطالع رسانی خارجی، روند کار همانند پایگاه های 

جو شده داخلی بوده بجز این که تمامی مطالعات جست
ذخیره شد و باقی مراحل  EndNotex6در نرم افزار 

 توسط نرم افزار انجام شد. 
کلیه  -1معیار های ورود مطالعات عهارت بودند از : 

اشاره به نمره اضطراب در ایران.  -9مطالعات توصیفی 
الزم به توضیح است که برای افزای  حساسیت 

فاده شد. اما انتباب مقاله، از حداقل معیار های ورود است
برای رسیدن به مرتهط ترین و با کیفیت ترین مطالعات، 

مطالعات  -1معیار های خروج بدین شرح برگزیده شد: 
 -9غیر مرتهط از نظر طرح مطالعه و موضوع پژوه  

مطالعاتی که اطالعات کافی در بر نداشتند. کیفیت 
پایین مطالعات با استفاده از چک لیست 

(Strengthening The Reporting Of 

Observational Studies In Epidemiology )
STROBE (16)  ارزیابی شد. این چک لیست دارای

قسمت است که قسمت های مبتلف یک گزارش  99
را پوش  می دهد. به هر قسمت یک امتیاز و به برخی 
از قسمت های دیگر که از نظر ما مهم تر بودند امتیاز 

 بیشتر داده شده بود.

 استخراج داده :

برای کاه  سوگرایی گزارش و خطا در جمع آوری 
ژوهشگر به طور مستقل استبراج داده ها داده ها، دو پ

را از مقاالت انجام شده با استفاده از فرم استاندارد جمع 
آوری داده ها که از قهل تهیه شده بود، انجام دادند. این 
فرم ابتدا توسط تیم مطالعه طراحی شد که شامل آیتم 
های زیر بود : نام نویسنده، عنوان مطالعه، سال چاپ، 

ج، تعداد ام مجله، معیار های ورود و خروشهر مطالعه، ن
میانگین نمره  نمونه، میانگین کلی نمره اضطراب،

اضطراب در زنان و مردان و در افراد مجرد و متاهل و 
.... 

استفاده در مطالعات مورد بررسی از پرسشنامه متعددی 
 شده بود:

 افسردگی، سنجش به مربوط پرسشنامه -1

 بقار  یناول :(DASS- 21استرس) و اضطراب

 کقه  گردیقده  ارائقه  1221سقال   در الویهاند توسط

 به تا و باشد می لیکرتی مقیاس با سوال 91 شامل

 کشور از خارج و داخل در بسیاری مطالعات در حال
 7 پرسشنامه این است. در گرفته قرار استفاده مورد
 بقه  مربقوط  سقوال  7 افسقردگی،  به مربوط سوال

باشقد   مقی  اسقترس  به مربوط سوال 7 و اضطراب
(17)  . 

 :بیمارستان افسردگی و اضطراب مقیاس -9

 حقفف  بقا  که است کوتاه ابزار یک پرسشنامه این

 سطح روانشناختی عالئم بر تمرکز و جسمی عالئم

 مقورد  جسقمی  بیمقاران  در افسقردگی  و اضطراب

 افسردگی و اضطراب مقیاس .گیرد می قرار ارزیابی

 آزمقون  خقرده  دو و آیقتم  16 شقامل  بیمارسقتان 

 طیقف  در آیتم هر .باشد می افسردگی و اضطراب

 حداکثر .است شده بندی درجه ای نمره 6 لیکرتی

 .(18) باشد می مرهن 21 آزمون خرده هر در نمره

سؤالی پرسشنامة سالمت عمومی 28 فرم  -9

 حیطه چهار دارای (:9191گلدبرگ و هیلیر )

 اختالل و جسمانی نشانه های اضطراب، افسردگی،
 7 از حیطقه  هقر  کقه  می باشد اجتماعی کارکرد در

 شقده  تشقکیل  سوال 98 از پرسشنامه کل و سوال

  .(12) است

 امتحاان  اضاطراب  ای مااده  37 مقیااس  -6

 کوتقاه  پرسشقنامه  یقک  مقیاس، اینساراسون: 
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 به دقیقه 15 تا 10 مدت در باید آزمودنی است که

 بقدین  و دهد پاسخ"خیر بلی، "صورت به ماده هر

 گزارش -خود" شیوه اساس یک بر شود می ترتی 

 فرد فیزیولوژیکی تجربیات و روانی حاالت به"دهی

 یافقت.  دست آن، از بعد و قهل و نامتحا جریان در

  88 هفتقه(  5 از )پقس  بازآزمقایی  پایقایی  ضقری  
 .(9)شد  گزارش درصد

 توسا   امتحاان،  اضطراب ی پرسشنامه -1

 مقاده  20 پرسشنامه این (:9191برگر) اسپیل

 را امتحقان  از بعقد  و حقین  قهقل،  واکن  که دارد
 امتحقان،  اضطراب ی پرسشنامه کند. می توصیف

 براسقاس  آزمودنی هر است و خود گزارشی ابزاری

ای هرگز، گاهی، ندرت، و  گزینه چهار مقیاس یک
 نمقرات  .(90) گویقد  مقی  پاسقخ  ماده هر اغل  به

 .(91)است  بیشتر اضطراب دهندة نشان باالتر

 : ایققنTAIامتحااان  اضااطراب مقیاااس -4

 و نریمقانی  گلپقور،  ابوالقاسقمی،  کقه  را پرسشنامه
 دارد و حداقل ماده 25 کردند تهیه (1988) قمری

اسقت   75 نمقره  حداکثر و صفر آزمون این در نمره
 اسقاس  بقر  کقه  اسقت  سقووال   «32». دارای(99)

 در بقاال  نمره و شده گفاری نمره 9و9و1و0 مقادیر

 مقی  بقاال  اضطراب امتحان وجود دهنده نشان آن

 ایقران  در TAIامتحقان   اضقطراب  مقیقاس  باشد.

محققین استاندارد شده و بومی گشته اسقت   توسط
(99). 

 : ابقزار کتابخاناه ای  اضاطراب  پرسشنامه -7

 ای پرسشنامه پژوه ، این در اطالعات گردآوری

 ای کتاببانقه  اضطراب سنج  مقیاس از برگرفته

 در مقیاس این اصلی نسبه .است LAS باستیک

 لیکرت ای گزینه پنج طیف از استفاده با و گویه 15

 ای کتاببانه اضطراب اصلی عامل پنج با ارتهاط در
 مکقانیکی،  موانقع  عقاطفی،  موانع کارکنان، موانع)

 کتاببانقه(   در راحتقی  و ای کتاببانه های مهارت

 . (96)شده است  طراحی باستیک شارون توسط

 انقدازه  بقرای  تحقیق   ایقن  : درپرسشنامه کتل -8

 کتقل  اضقطراب  مقیقاس  از اضطراب میزان گیری

 باشد. به می سوال  40دارای که شود می استفاده

 آنچه درباره پرس  زیادی تعداد آوردن کاغف روی

 مقی  پفیرفتقه  اضطراب اتتظاهر منزله به معموال

 هقایی  مقیقاس  از بسیاری و است آسانی کار شود،

 دیگری چیز واقع در هستند گیری اندازه مدعی که

 و معنقا  واجقد  بایقد  واقعی، مقیاس یک اما نیستند،
 پدیقدآوری  از باید همچنین و باشد واحدی تعریف

شقود   میسقر  علمقی  ققوانین  از ای پاره براساس آن
(91). 

 پرسشقنامه  : ایقن  باک  اضطراب پرسشنامة -2

 و اسقت  شقده  تنظیم اضطرابی نشانه  21براساس
 سقه  تقا  صقفر  های نمره)لیکرت  مقیاس براساس

 را بیشقتر  اضقطراب  باالتر نمره (،پرس  هر برای
 پرسشقنامه  ایقن  روایقی  ایقران  در. دهد می نشان

 دست به کرونهاخ آلفای طری  از آن پایاییو  79/0

 .(94) است آمده

 دارای پرسشنامه : اینSCL -90- Rپرسشنامه  -10

 بعقد  نقه  در را روان سقالمت  و اسقت  سقوال  90

 پارانوئیدی، افکار پرخاشگری، افسردگی، اضطراب،

 جسقمانی،  هقای  شقکایت  و مسائل مرضی، ترس

 روان وسقواس،  فقردی،  بقین  روابقط  در حساسیت

 مثقل  عقواملی  سقواالت  آخقر  دسقته  و گسسقتگی 

 گناه به ارتکاب احساس یا و اشتهایی کم پرخوری،

 پنج مقیاسی دارای سوال هر .سنجد می فرد در را

 4 تقا  0 از که است زیاد خیلی تا اصالً از ای گزینه

 .(97)شود  می گفاری نمره

ایقن     :(DAS)مارگ  اضطراب نامه پرسش -11

 این .شد معرفی 1970 سال در تمپلر توسط مقیاس

 بود غلط و صحیح گزینه با سوال 15 نامه پرس 

 صقحیح  پاسقخ  بقه  آیتم 15 از آیتم 9 مورد در که

 نادرسقت  گزینه انتباب به مورد 6 در و یک امتیاز

 (98)گیرد  می تعل  یک امتیاز

ماده  28 مقیاس این در اسپنس: نامه پرسش -19

 رفتقار  فراوانقی  مقی شقود   تهخواسق  والدین از ای،

 لیکرت درجه ای 5 مقیاس یک مهنای بر را کودك
 اختالل به ماده 5 ماده، 28 این از کنند درجه بندی

 5 اجتماعی، هراس به ماده6 یافته، ترمیم اضطرابی

 جراحت هقای  از ترس به ماده 7 وسواس، به ماده

 به ماده 5 و خاص( هراس یک جسمانی)به عنوان

 (92)دارد  اختصاص جدایی اضطراب اختالل
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: آزمون های تشخیصی اضاطراب زونا    -19

 1270مقیاس خودسنجی اضطراب زونگ در سال 
سؤال چهارگزینقه   90ابداع گردید. این ابزار دارای 

روانققی  -ای اسققت و برمهنققای نشققانگان بققدنی  
طراب تهیه شده است. در این مقیقاس حقداقل   اض

 .(90)می باشد 80و حداکثر آن  90نمره فرد 

ایقن   (:SAD)پرسشنامه اضطراب اجتماعی -16

ساخته شد (1242)پرسشنامه توسط واتسون و فرند 
( 1977و توسط بهقارلویی و مهرابقی زاده هنرمنقد)   
ایقن  ، ترجمه و اعتهار و پایقایی آن مشقبص شقد   

اجتمقاعی و   آزمون دارای دو خرده مقیاس اجتناب
مقاده   18ترس از ارزشقیابی منفقی اسقت و دارای    

 90ماده مربوط به اجتناب اجتماعی و  98است که 
بققه تققرس از ارزشققیابی منفققی  مققاده آن مربققوط

 .(91)است

 ...و.

با توجه به اینکه میانگین نمره :  آنالیر آماری

و نمره زیرگروه های آن کمی بودند، میانگین  اضطراب
و انحراف معیار شاخص های مفکور در هر مطالعه 
استبراج شدند و واریانس میانگین ها با استفاده از 

توزیع نرمال محاسهه شد. نتایج مطالعات، با توجه به 
تعداد نمونه هر مطالعه، میانگین و انحراف معیار هر 

اثرات تصادفی)ثابت( متاآنالیز،  مطالعه، با استفاده از مدل
با هم ترکی  شدند. با توجه به اینکه ناهمگنی بین 
مطالعات زیاد بود، از مدل اثرات تصادفی برای ترکی  
نتایج مطالعات استفاده شد. برای بررسی ناهمگنی 

Iمطالعات، از آماره )
( استفاده شد. کلیه تحلیل های 2
و با استفاده  STATA Ver.11 آماری توسط نرم افزار

 انجام شد.  " metan"از دستورات 

 

:یافته های پژوهش  

در مرحله : خالصه نحوه ورود مقاالت به متا آنالیز

مقاله یافت شد که پس از بررسی  188اول جستجو، تعداد 
مقاله تکراری و دارای همپوشانی  4عناوین مقاالت، 

مقاله مرتهط احتمالی بررسی  189حفف شدند. چکیده 
مقاله دیگر غیرمرتهط شناسایی شده و حفف  6که  شدند

مقاله باقیمانده بررسی شد و در  178شدند. متن کامل 
مقاله مناس  به منظور ورود به مرحله ی  171نهایت 

 (.1متاآنالیز انتباب گردید )شکل 

 
نفر،  92892با حجم نمونه مقاله مورد بررسی  171در 
انجام شده بود،  1921تا  1978ه در طی سال های ک

 نمره اضطراب در ایران کلیمعیار  میانگین و انحراف
 ( 18/96تا  76/96% : 21) فاصله اطمینان  64/92

برآورد شد. در این تحقی  کمترین میانگین نمره 

پورقاز و همکاران در سال ی در مطالعه اضطراب 
( و 29/0 –/.89:  %21)با فاصله اطمینان  88/0، 1986

ی در مطالعه اضطراب بیشترین میانگین نمره نمره 
)با  910/161، 1982فرامرزی نیا و همکاران در سال 

 ( بود.640/162 - 10/199% : 21فاصله اطمینان 
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 است.ذکر شده  1مشبصات مقاالت مورد بررسی در جدول
 ضطراب در ایران: مشخصات  مقاالت مورد بررسی در مورد میانگین نمره ا9جدول 

 شماره
 مقاله

 

نام 
 نویسنده

 

 ی جامعه
 آماری

 

پرسشنامهنام   
 

 میانگین سنی
 

 سال
انجام 
 تحقیق

 

 شهر
انجام 
 تحقیق

 

تعداد 
 نمونه

 نمیانگی
 نمره
 اضطراب

انحراف 
 معیار

نوع 
 اضطراب

فریال  (99)
 خمسه

 --- 2/66 3/3 413 تهران DASS-21 --- 1388 پرستاران

رضا باقریان  (33)
 سرا رودی

بیماران سکته 
 قلهی

HADS 55/85(10/29) 1385 3/17 10/22 100 اصفهان --- 

 --- 3/54 5/36 270 سهزوار GHQ --- 1388 دانشجویان علی مهری (34)
مریم  (35)

 مقیمیان
94تاSarason 12 پرستاران اضطراب  10.05 33/1 110 نجف آباد 1388 

 امتحان
فیروزه  (36)

 سپهریان
اضطراب  13/4 42/65 160 سقز Spiel-berger --- 1387 دان   آموزان

 امتحان
آسیه پیر  (37)

 زاده
 --- 4/4 10/67 123 اصفهان GHQ 22/42(1/11) 1389 دانشجویان

ابولقاسم  (38)
 خوش کن 

 --- 1/22 10/73 30 سهزوار GHQ --- 1386 سالمندان

غالمی  (39)
 توران پشتی

اضطراب  12/29 31/95 100 بابک TAI --- 1386 دان  آموزان
 امتحان

فریدخت  (3)
 یزدانی

97تاSarason 18 دانشجویان اضطراب  0/75 1/97 114 نجف آباد 1390 
 امتحان

بهمن  (40)
 چراغیان

اضطراب  23/2 30/9 150 آبادان Sarason --- 1385 دانشجویان
 امتحان

رضایی  (17)
 آدریانی

 --- 4 4/41 223 تهران DASS-21 --- 1385 دانشجویان

فیروزه  (41)
 نیلچیان

19تاMCDAS 10 دان  آموزان  --- 0/91 2/58 583 شهرکرد 1391 

 --- 9 11/7 400 بیرجند DASS-21 --- 1393 دان  آموزان امیر طیوری (42)
19تاSelf-made 4 بیماران فریها برهانی (43) نکرما 1388   120 5/6 2/32 --- 
مرجان  (44)

 وفایی
 --- 3/78 5/93 300 تهران DASS-21 --- 1389 دانشجویان

باقریان سرا  (45)
 رودی

بیماران سکته 
 قلهی

HADS 56 1391 4/27 5/7 176 اصفهان --- 

مجتهی  (46)
 امیری مجد

اضطراب  3/71 13/16 342 ابهر Sarason --- 1386 دانشجویان
 امتحان

نجال  (47)
 حریری

اضطراب  17/42 104 211 تهران LAS --- 1388 دانشجویان
کتاببانه 
 ای

4تاPAS 9 کودکان سعید قنهری (48)  --- 14/63 23/51 277 تهران 1390 
زهره  (21)

 صدوقی

 --- 5/53 36/46 372 تهران Spiel-berger --- 1384 دانشجویان

غالمرضا  (49)
 پاشا

 --- 2/14 5/7 800 اهواز Cattel --- 1384 دانشجویان

عهداهلل  (50)
 شفیع آبادی

14تاCattel 11 دان  آموزان  --- 8/56 43/78 220 یزد 1382 

محمد  (51)
حسین 
 بهادری

مارانبی  Beck 1799تا اضطراب  3/12 22/47 19 شیراز 1389 
 اجتماعی

ابوالفضل  (52)
 رحیمی

 --- 3/8 13/8 38 همدان DASS-21 --- 1383 بیماران

معصومه دل  (53)
 آرام

 --- 2/15 8/03 60 شهرکرد Hamilton --- 1388 زنان
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منصور  (54)
 بیرامی

 --- 2/76 11 40 تهریز Yulee --- 1385 دانشجویان

رضا جفایی  (55)
 دلویی

اضطراب  0/175 61 120 مشهد TAI --- 1391 دانشجویان
 امتحان

فرهاد  (56)
 کهرازئی

96تاscl-90 90 دانشجویان  --- 0/8 1/11 200 زاهدان 1384 

خضری  (57)
 مقدم

 --- 9 15/9 24 تهران Beck --- 1391 بیماران ام اس

حسین  (58)
 کارشکی

اضطراب  13/25 31/38 67 مشهد TAI --- 1387 دان  آموزان
 امتحان

علی  (59)
اصغری 
 مقدم

 --- 6/37 5.2 420 تهران DASS-21 --- 1387 جمعیت عمومی

عهاس  (23)
مصطفی 
 زاده

اضطراب  18/76 35/38 380 بناب TAI --- 1388 دانشجویان
 امتحان

علی نقی  (60)
 اقدسی

اضطراب  2/05 22 30 میاندوآب TAI --- 1389 دان  آموزان
 امتحان

سید امجد  (61)
 حسینی

اضطراب  3/25 15/83 24 زرند Sarason --- 1386 دان  آموزان
 امتحان

 --- 8/58 38/65 80 بهههان Cattel --- 1385 دان  آموزان فرح نادری (62)
 --- 8/54 41/81 42 باغملک Cattel --- 1386 دان  آموزان ایمان نظری (25)
پرویز  (63)

 عسگری
 --- 9/23 24/69 340 خوزستان DAS --- 1387 دانشجویان

فرح لطفی  (64)
 کاشانی

 --- 10/84 17/82 199 تهران Beck --- 1391 بیماران

باقر غهاری  (27)
اببن  

 --- 0/744 0/97 304 تهران SCL -90- R --- 1388 دانشجویان

 --- 4/55 6/5 184 کرمانشاه DASS-21 --- 1392 دان  آموزان علی امینی (65)
 --- 18/26 78/67 400 تهران Philips 10 1392 دان  آموزان بهاره بهمن (66)
حسنوند  (67)

 عمو زاده
 --- 4/97 27/91 30 دره شهر GHQ --- 1389 دان  آموزان

اضطراب  7/3 55/58 120 اصفهان TAI --- 1391 دان  آموزان مریم مومنی (22)
 امتحان

سید سعید  (68)
 ترابی

اضطراب  4/06 13/19 300 دامغان Chio & Henri --- 1382 دان  آموزان
 مر 

منصور  (69)
 بیرامی

اضطراب  13 44/64 50 تهریز Spiel-berger  1389 بیماران
 صفت

مریم  (70)
 خاکسار

اضطراب  3/46 43/57 386 همدان TAI  1386 دان  آموزان
 امتحان

 --- 3/87 5/71 235 کرمانشاه DASS-21 23/32(2/53) 1391 دانشجویان حسین زارع (71)
زین   (72)

 خانجانی
14تاDASS-21 11 دان  آموزان  --- 18/9 30/28 108 تهریز 1387 

سودابه  (73)
 بساك نژاد

19تاSpence 11 دان  آموزان  --- 11/76 70/62 30 خرم آباد 1389 

یعقوبی نصر  (74)
 آبادی

 --- 11/4 50/7 14 اصفهان Zung --- 1378 بیماران

علیرضا  (75)
 ظهیر الدین

 --- 8/2 24/9 105 اسالم شهر Hemilton --- 1379 بیماران

پریرخ  (76)
 دادستان

 --- 20/12 63/72 286 تهران Renoldz --- 1378 دان  آموزان

مریم  (77)
 آقابراری

 --- 4/095 5/73 56 تهران DASS-21 --- 1386 بیماران

روناك بابا  (78)
 شهابی

18تاLibowitz 19 نوجوانان  --- 9/57 74/02 36 کردستان 1383 
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غالمرضا  (79)
 شریفی راد

 --- 4/53 18/13 89 گناباد Sarason --- 1387 دان  آموزان

ر علی اصغ (80)
 بیانی

 --- 11/68 43/22 571 آزاد شهر Spiel-berger 22 1387 دانشجویان

محمد علی  (81)
 بشارت

 --- 2/25 10/16 306 تهران Beck --- 1387 دانشجویان

 --- 11/93 16/97 158 اهواز Spence --- 1391 کودکان سعید قنهری (82)
حامد  (83)

 یزدخواستی
اصفهان و  DASS-21 --- 1387 متقاضیان طالق

 اراك
237 9/19 4/3 --- 

همایون  (84)
 مهین

 --- 10/83 27/17 47 تهریز Beck --- 1381 بیماران

قاسم صالح  (85)
 پور

 --- 5/06 7/42 152 گیالن DASS-21 33/44(9/05) 1389 بیماران

مصطفی  (86)
 نصیر زاده

92تاDASS-21 18 جوانان  --- 4/95 6/13 390 اصفهان 1391 

مردانی  (87)
 حموله

اضطراب  14/63 57/85 52 اصفهان Liebowitz --- 1390 بیماران
 اجتماعی

فریدخت  (88)
 یزدانی

92تاSarason 18 دانشجویان اضطراب  7/52 18/16 161 نجف آباد 1390 
 امتحان

مرضیه  (89)
 آرمان

78تاDASS-21 40 سالمندان  --- 5/9 8/91 170 اصفهان 1393 

عصمت  (90)
 نوحی

 --- 5/5 102/8 90 کرمان Spiel-berger 28/63(4/32) 1391 زنان

پیراسته  (91)
 مطل 

18تاFNES-B 16 دان  آموزان اضطراب  7/03 26/58 400 یاسوج 1390 
 اجتماعی

ناصر  (92)
 یوسفی

 --- 1/72 4/33 90 کردستان SCL-90-R --- 1391 دانشجویان

 --- 5/845 33/16 50 اردبیل Beck --- 1390 دان  آموزان پونه باطنی (93)
طاهره  (94)

 اختری
99تاFLCAS 18 دانشجویان  --- 16/71 68/5 486 تهران 1392 

علیرضا  (95)
 کاکاوند

 --- 11/26 21/25 40 کرج Beck --- 1388 دان  آموزان

محمد  (96)
 قمری

اضطراب  4/42 27/29 60 ابهر Cattel --- 1390 دان  آموزان
 امتحان

باقر غهاری  (97)
 بناب

91تاSCL-90-R 18 دانشجویان  --- 7/73 8/53 443 تهران 1388 

حمیدرضا  (98)
 وطن خواه

 --- 11/08 36/4 273 تنکابن Cattel --- 1387 دانشجویان

شریف  (99)
 عسگری

اضطراب  6/69 20 90 تهران Sarason --- 1390 دان  آموزان
 امتحان

محمد  (100)
 آقاجانی

رانبیما  HADS --- 1392 4/3 12/4 90 اصفهان --- 

اسفندیار  (101)
 حیدری

اضطراب  2/91 6/54 202 تهران DAS --- 1385 دانشجویان
 مر 

محمودی  (102)
 عالمی

 --- --- --- 60 ساری Spiel-berger --- 1382 دانشجویان

شهناز  (103)
 خدیوی

اضطراب  15/06 83/07 280 اصفهان LAS --- 1386 دانشجویان
کتاببانه 
 ای

سولماز  (104)
 موسوی

  3/35 12/47 120 کرمان HADS --- 1386 بیماران

افشین  (105)
 احمدوند

61تاBeck 18 بیماران --- 6/715 25/47 36 کاشان 1390   

 --- 3/7 6/7 62 تهران DASS-21 --- 1389 بیماران علی طیهی (106)
 --- 3/86 4/69 326 شیراز DASS-21 --- 1386 دان  آموزانمریم  (107)
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 کوروش نیا
عهدالوهاب  (108)

 پورقاز
 --- 0/72 0/88 631 زاهدان SCL-90-R --- 1384 دان  آموزان

زهرا  (109)
 خوشنویسان

 --- 3/09 3/96 376 تهران DASS-21 --- 1389 دان  آموزان

صامیه  (110)
خلیلی 
 طرقهه

اضطراب  50 2/53 63 مشهد Beck --- 1391 دانشجویان
 اجتماعی

علی  (111)
 مشهدی

 --- 14/46 50/56 507 مشهد Children --- 1389 کودکان

غالمرضا  (112)
 دهشیری

اضطراب  5/19 54/37 18 تهران State-Trait --- 1391 دانشجویان
 صفت

شفیعی  (113)
 سنگ آت 

 --- 3/24 34/43 20 مشهد Beck --- 1390 بیماران

محمد پور  (114)
 رنجهر

94تاSCL-90-R 12 دانشجویان  --- 0/37 1/48 60 کرمان 1380 

منیره  (115)
 باباشاهی

90تاSpiel-berger 18 بیماران  --- 9/365 50/84 72 اهواز 1389 

حسن ح   (116)
 شناس

91تاGHQ 17 دان  آموزان اضطراب  16/9 34/8 203 فسا 1386 
 اجتماعی

اضطراب  0/46 1/94 176 اهواز SAS --- 1388 دانشجویان ایران داودی (117)
 اجتماعی

بهرامی  (118)
 احسان

 --- 25/29 45/3 56 تهران Spiel-berger --- 1381 دانشجویان

زهره شاه  (119)
 حسینی

60تاSpiel-berger 14 زنان  --- --- --- 282 ساری 1384 

اضطراب  --- 26/97 380 مشهد Hart --- 1389 دانشجویان طهاطهائیان (120)
 اجتماعی

علیرضا  (121)
 عطاردی

 --- 2/11 16/83 600 گناباد Martnez --- 1389 بازیکنان

علیرضایی  (122)
 مطل 

17تاCattel 11 دانشجویان  --- 3/55 61 62 تهران 1387 

محمد علی  (123)
 زکی

دانشهران 
 کامپیوتر

Bandalos & 

benson 
اضطراب  11/89 45/43 30 اصفهان 1391 ---

 کامپیوتر
علیرضا  (124)

 حیدری
اضطراب  8/12 22/17 151 اهواز SAD --- 1389 دانشجویان

 اجتماعی
مهرابی زاده  (20)

 هنرمند
اضطراب  3/03 69/12 42 بهههان Spiel-berger --- 1385 دان  آموزان

 امتحان
سیروس  (125)

 سروقد
 --- 11/63 18/82 380 شیراز Beck --- 1389 دان  آموزان

زهره  (126)
 پاشایی

فریدون  Philips --- 1388 دان  آموزان
 شهر

30 19/33 2/645 --- 

ساسان  (127)
 باوی

 --- 0/5 9/46 50 اهواز Cattel --- 1386 معتادان

اکهری  (128)
 بورنگ

 Efficacy دان  آموزان

Scale 
اضطراب  10/32 35/93 370 اراك 1390 ---

 کامپیوتر
عهاس  (129)

 ابوالقاسمی
 --- 3/08 16/94 244 کلی Spiel-berger --- 1384 دانشجویان

 --- 7/875 40/2 134 گرگان Spiel-berger --- 1383 بیماران قنهر روحی (130)
مریم  (131)

 ضیایی

 --- 10/02 36/09 65 تهران Cattel --- 1385 دانشجویان

کهری  (132)
 لشکری پور

اضطراب  2/5 16/63 935 زاهدان Sarason --- 1384 دان  آموزان
 امتحان

سعید عهد  (133)
 خدایی

یروانش Spiel-berger --- 1390 دانشجویان  175 --- --- --- 
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خلیل  (134)
اسماعیل 
 پور

 --- 10/01 41/14 100 تهریز Spiel-berger --- 1392 دانشجویان

 Computer دانشجویان طال  زندی (135)

Efficacy 

Scale 

 --- 9/31 44/4 310 تهران 1392 ---

مهناز  (136)
جدیدی 
 فیقان

نانز  SPI --- 1392 اضطراب  2/01 11/67 90 اصفهان
 اجتماعی

محمدباقر  (137)
 کجهاف

اضطراب  2/805 8/6 24 اصفهان DAS --- 1392 دانشجویان
 مر 

حسین  (138)
 محمودی

یمارانب  DASS-21 --- 1387 5/345 7/74 300 تهران --- 

محمدی  (139)
دروی  
 بقال

 --- 14/66 37/36 56 اسالم شهر TAI --- 1389 دان  آموزان

مهدی  (140)
 زمستانی

 --- 3/1 25/66 27 اهواز Beck --- 1392 دانشجویان

عهدالکاظم  (141)
 نیسی

 --- 6/87 57/9 200 آبادان ANQ --- 1380 دان  آموزان

مهناز  (142)
مسی  
 مرادی

 --- 3/885 31/64 100 تهران HADS --- 1393 زنان

محمد رضا  (143)
واهیگانه خ  

20تاSpiel-berger 40 سالمندان  --- --- --- 102 تهران 1385 

دهقانی  (144)
 فیروزآبادی

 --- 6/53 19/13 40 بیرجند DASS-21 --- 1393 بیماران

مریم  (145)
 قاسمپور

 --- 3/73 8/03 412 بابل DAS --- 1381 دانشجویان

اسمبانی  (146)
 اکهری نژاد

 --- 2/15 36/45 24 تهریز Beck --- 1393 زنان

محمد  (147)
 نریمانی

 --- 2/345 6/79 200 اردبیل Self-made --- 1379 دانشجویان

جهانشیر  (148)
 توکلی زاده

 --- 15/99 80/64 50 گناباد Spiel-berger --- 1393 بیماران

اضطراب  6/94 18/64 300 تهران Sarason --- 1392 دان  آموزان مجید قدمی (149)
 امتحان

عهاس  (150)
 ابوالقاسمی

 --- 4/46 50/19 36 اهواز Spiel-berger --- 1381 دان  آموزان

الهام  (151)
 فرامرزی نیا

40تاSelf-made 91 بیماران  --- 63/14 141/3 230 تهران 1389 

عهاس  (152)
 ابوالقاسمی

اضطراب  5/02 56/45 243 نوشهر Spiel-berger --- 1384 دان  آموزان
 امتحان

محمد  (153)
 آقاجانی

 --- 2/22 8/27 387 تهران DAS --- 1386 پرستاران

معصومه  (154)
 خیر خواه

 --- 20/55 88/11 159 تهران Spiel-berger --- 1390 نوجوانان

 --- 16/59 25/76 317 شیراز Spiel-berger --- 1383 دانشجویان زهرا معدلی (155)
 --- 1/64 10/93 30 پارس آباد DAS --- 1392 بیماران ستاره جانی (156)
مهرداد  (157)

 اکهری
 --- 7/285 57/25 50 اندیمشک Spiel-berger --- 1389 دانشجویان

افسون  (158)
 گلستانه

 --- 2/92 12/14 367 فارس Beck --- 1390 دانشجویان

قهوه چی  (159)
 الحسینی

 --- 4/69 62/66 15 تهران Spiel-berger --- 1392 دانشجویان

 --- 3/23 34/44 32 اصفهان Cattel --- 1380 کودکانپرویز  (160)
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شریفی 
 درآمدی

فرخ لقا  (161)
 ثروت

 --- 7/1 40/65 100 میهد Spiel-berger --- 1391 معلمان

عصمت  (162)
 جعفربگلو

 --- 9/35 54/5 30 قم Spiel-berger --- 1391 دانشجویان

سید طی   (163)
 مرادیان

 --- 2/6 7/23 300 تهران HADS  1389 بیماران

مریم  (164)
 مقدسین

 --- 3.81 4/43 133 کلی DASS-21 23/95(7/32) 1392 ورزشکاران

ه طاهر (165)
 دهداری

 --- 10/92 15/46 222 ایران Esteger 23(3/6) 1392 دانشجویان

حشمت  HADS --- 1392 بیماران هاله جعفری (166)
 شهر

72 7/23 6/45 --- 

خدیجه  (167)
 زارعی

10تاRCMAS 7 کودکان اضطراب  1/3 4/35 64 زاهدان 1392 
 اجتماعی

فاطمه  (168)
 رضایی

 --- 3 16/21 24 اصفهان SCL-90-R --- 1387 بیماران

91تاDASS-21 91 معتادان زهرا لک (169)  --- 1/75 17/33 24 تهران 1391 
سهزه آرای  (170)

 لنگرودی
اضطراب  9/26 28/44 208 خراسان Tas --- 1393 دان  آموزان

 امتحان
اضطراب  9/59 26/91 100 آبادان SAD --- 1389 دانشجویان زرگرشیرازی (171)

 اجتماعی
زهتاب  (172)

 نجفی
 --- 12/48 22/23 40 تهران Beck --- 1391 زنان

علی  (173)
 الهیاری

61تاMCMI-II 90 بیماران انتهر 1390   60 72/92 29/98 --- 

ناهید  (174)
 خوشیان

اضطراب  11/43 54/07 44 شیراز Spiel-berger --- 1392 دانشجویان
 کامپیوتر

اصغرپور  (14)
 مهربانی

اضطراب  18/15 88/76 225 قم LAS --- 1392 دانشجویان
کتاببانه 
 ای

فریده  (175)
 اخالقی

94تاSpiel-berger 14 زنان  --- --- --- 100 مشهد 1389 

ندا شیخ  (176)
 ذکریایی

کودکان 
 سرطانی

Spiel-berger 219تا  --- 8/43 66/8 20 سنندج 1393 

جواد  (177)
 محمدی

 --- 9/755 22/63 30 تهریز Beck 26(613) 1393 بیماران

مسعود  (178)
 حجازی

 --- 10/42 20/3 90 زنجان Beck --- 1394 معتادان

صهحی  (179)
 قراملکی

 --- 4/99 14/46 40 اردبیل Lovinda --- 1394 دانشجویان

صادق  (180)
 سالجقه

 --- 2/745 45/65 20 رابر SAD --- 1391 دانشجویان

سلیمی  (181)
 بجستانی

 --- 31/46 38/4 70 تهران SHAI --- 1390 زنان

صادق  (182)
 سالجقه

اضطراب  0/86 6/19 26 کرمان SAD --- 1391 بیماران سرطانی
 مر 

فاطمه  (183)
 قربانی

 --- --- 16 62 زنجان Sarason --- 1390 دان  آموزان

لدینیسهم ا (184) 91تاSpiel-berger 18 زنان   --- 22/83 97/22 60 شیراز 1392 
ر دمهدی بها (185)

 زاده
 --- 6/845 65/08 30 مشهد Zung --- 1393 معتادان

 --- 6.565 42/87 32 ارومیه Cattel --- 1392 بیماران سعید اسدنیا (186)
 --- 10/04 30/46 120 لرستان Strob --- 1391 بیماران حسین زارع (187)
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صغری  (188)
 افکند

 --- 4/755 47/87 70 بندر انزلی Zung --- 1390 بیماران

18تاSPIN 11 دان  آموزان حسین شاره (189) اضطراب  5/165 45/04 24 اسفراین 1392 
 اجتماعی

محمد علی  (190)
 بشارت

68تاDASS-21 18 دانشجویان  --- 3/52 2/9 379 تهران 1390 

محسن  (191)
 ثالثی

 --- 4/13 6/94 50 شیراز DASS-21 --- 1393 پیوند کلیه

61تاHADS 11 بیماران ندا ادیهی (192)  --- 3/2 6/25 196 اصفهان 1392 
محمد  (193)

حسین 
 بهادری

99تاBeck 17 بیماران  --- 3/12 22/47 19 شیراز 1389 

هانیان ج (194)
سادات 
 محله

 --- 3/39 5/53 400 رود سر HADS --- 1391 زنان

ی قائد (195)
 حیدری

 --- --- 13/56 100 اصفهان DASS-21 --- 1393 مراقهین

زین  محمد  (196)
 زاده

 --- 22/62 58/17 60 الهرز Spens --- 1393 کودکان

 --- 1/585 17/24 30 کاشان DASS-21 --- 1392 دان  آموزان مداحی (197)

 
)با فاصله 24/91میانگین نمره اضطراب در زنان ایرانی  

(، مقققردان ایرانقققی  02/98 – 89/99% : 21اطمینقققان
(، 22/91 – 00/99% : 21)بققا فاصققله اطمینققان 00/96

 – 61/1% : 21)بقا فاصقله اطمینقان   19/19افراد متاهل 
% : 21)بقا فاصقله اطمینقان   96/19فراد مجرد (، ا81/96
( بود. میقانگین نمقره اضقطراب آشقکار     26/91 – 79/6

(، 00/68 – 89/96% : 21)بققا فاصققله اطمینققان 81/61
 11/61% : 21)با فاصله اطمینان19/61پنهان  اضطراب 

% : 21)بققا فاصققله اطمینققان11/10اسققترس (،71/68 –
)بققققا فاصققققله 97/11و افسققققردگی (14/19 – 84/8

 (9( بود. )جدول49/19 – 11/2% : 21اطمینان

 

 : میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب در زیر گروه های مورد مطالعه در ایران2جدول 

تعداد  ها زیرگروه
 مطالعه

تعداد 
 نمونه

میانگین نمره اضطراب ) 
 %(19فاصله اطمینان 

کمترین میانگین نمره 
اضطراب ) فاصله اطمینان 

19)% 

یانگین نمره بیشترین م
اضطراب ) فاصله اطمینان 

19)% 

میانگین کلی نمره 

 اضطراب

147 9817
8 

 (91/112 – 18/112 )
94/192  

 (29/0 – 89/0 )88/0   (67/162 – 11/199 )91/161  

میانگین نمره اضطراب 

 در زنان

99 1196  (02/98 – 89/99 )24/91   (14/1 – 01/1 )02/1   (86/21 – 76/84 )92/82  

ین نمره اضطراب میانگ

 در مردان

99 6497  (22/91 – 00/99 )00/96   (91/112 – 18/112 )94/192   (81/100 – 21/20 )20/21  

میانگین نمره اضطراب 

 آشکار

1 146  (80/68 – 89/69 )81/61   (91/19 – 42/68 )21/10   (44/92 – 96/97 )10/98  

میانگین نمره اضطراب 

 پنهان

1 497  (71/68 – 11/61) 19/61   (11/19 – 77/68 )44/10   (64/60 – 69/60 )66/60  

11/10( 84/8 – 14/19)  9416 2 میانگین نمره استرس   (41/14 – 12/16 )40/11   (77/4 – 22/1 )98/4  

97/11( 11/2 – 49/19)  7461 90  میانگین نمره افسردگی   (89/0 – 79/0 )78/0   (09/60 – 19/99 )98/94  
 

  مبتلف ایران متفاوت اضطراب در مناط میانگین نمره
مطالعقه در   11اضطراب در  نمره که میانگینبود. بطوری
 -91/92%: 21)با فاصقله اطمینقان    94/99شمال ایران 

)با فاصقله   99/61مطالعه در جنوب ایران  9(، در 10/91

مطالعقققه در  62در ، (94/16 -98/97%: 21اطمینقققان 
 -11/99%: 21ینقان  )با فاصقله اطم  69/91مرکز ایران 

)بققا  47/90مطالعققه در  غققرب ایققران   69(، در 80/97
مطالعه  90( و در 98/96 -07/97%: 21فاصله اطمینان 
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%: 21)بققا فاصققله اطمینققان    10/97در شققرق ایققران  
  بود.( 92/66  -70/10

انجام گرفت،  ها در آنالیزی که بر حس  پرسشنامه
-DASSمیانگین نمره اضطراب بر حس  پرسشنامه 

 -99/7%: 21)با فاصله اطمینان 77/8مطالعه  97در  21
)با 24/10مطالعه  2با  HADS(، پرسشنامه 99/10

(، پرسشنامه 00/11 -21/4%: 21فاصله اطمینان 
GHQ-28  21)با فاصله اطمینان 76/17مطالعه  1با :%

مطالعه  10با  Sarason(، پرسشنامه 91/99 -17/19
(، 16/96 -46/19: %21)با فاصله اطمینان  12/18

)با 08/11مطالعه  99با  Spiel-bergerپرسشنامه 
(، پرسشنامه 09/41 -19/61%: 21فاصله اطمینان 

TAI  21)با فاصله اطمینان 72/92مطالعه  8با :%
مطالعه  9با  LAS(،  پرسشنامه 88/10 -70/98
(، 91/106 -49/72%: 21)با فاصله اطمینان 29/21

)با فاصله 98/96طالعه م 11با  Cattelپرسشنامه 
با  Beck(،  پرسشنامه 81/60 -79/97% : 21اطمینان 

 -02/18%: 21)با فاصله اطمینان 10/99مطالعه  18
)با 17/6مطالعه  7با  SCL-90-R(، پرسشنامه 11/94

 DAS(،  پرسشنامه 87/6 -64/9%: 21فاصله اطمینان 
 -99/8%: 21)با فاصله اطمینان 16/11مطالعه  4با 
)با 22/66مطالعه  1با  Spens، پرسشنامه (24/19

(، پرسشنامه 16/14 -69/99%: 21فاصله اطمینان 
Zung  21)با فاصله اطمینان 40/16مطالعه  9با :%
مطالعه  6با  SAD(، و پرسشنامه 99/47 -77/61
 ( بود. 91/61 -12/1%: 21)با فاصله اطمینان 99/91

رفت، در آنالیزی که بر حس  جامعه آماری انجام گ
مطالعه  9میانگین نمره اضطراب در پرستاران در 

(، 18/90 -16/2%: 21)با فاصله اطمینان 44/16
)با فاصله اطمینان 90/97مطالعه  19دانشجویان با 

مطالعه  69(، دان  آموزان  با 06/97 -%17/17: 21
(، 89/91 -44/98%: 21)با فاصله اطمینان  96/99

%: 21اصله اطمینان )با ف94/91مطالعه  4کودکان با 
مطالعه  6(، بیماران همو دیالیزی با 77/62 -74/19
(، 81/69 -01/9%: 21)با فاصله اطمینان 61/99

)با فاصله اطمینان 28/99مطالعه  4بیماران سرطانی با 
)با 07/14مطالعه  9نوجوانان با (، 74/66 -%90/91: 21

ن ( و در معتادا89/111 -_48/9%: 21فاصله اطمینان 
 -99/14: %21)با فاصله اطمینان 21/97العه مط 6 با
 (، بود. 18/92

در آنالیزی که بر حس  نوع اضطراب انجام گرفت، 
)با 01/99مطالعه  91میانگین نمره اضطراب امتحان در 

(، اضطراب 77/64 -99/17%: 21فاصله اطمینان 
)با فاصله اطمینان 29/21مطالعه  9کتاببانه ای با 

 11(، اضطراب اجتماعی با 919/106 -%49/72:21
 -11/18%: 21)با فاصله اطمینان  79/99مطالعه 

فاصله )با 82/4مطالعه  9(، اضطراب مر  با 99/92
 9اضطراب رایانه با ( و 79/7 -01/4%: 21اطمینان 
 94/17 -88/99%: 21)با فاصله اطمینان 07/61مطالعه 
 بود. 
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NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 99.9%, p = 0.000)

Mehri (2009)

Besharat (2008)

Khamseh (2009)

Ghobari banab (2009)

Mashhadi (2010)

Piraste motlagh (2011)

Heidari (2010)

Zaki (2012)
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Sarvghad (2010)
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ES (95% CI)
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37.30 (34.13, 40.47)
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3.14
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%

3.04

3.19
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3.19

3.20
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3.18

3.20

3.06
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3.19

3.19

25.96 (23.83, 28.09)

5.03 (4.54, 5.52)

10.30 (9.95, 10.65)

3.30 (2.83, 3.77)

1.09 (0.96, 1.22)

49.16 (47.42, 50.90)

14.58 (14.28, 14.88)

22.65 (20.92, 24.38)
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82.97 (80.40, 85.54)

45.25 (44.03, 46.47)

39.06 (37.98, 40.14)

24.02 (21.47, 26.57)

36.99 (35.28, 38.70)

2.68 (2.57, 2.79)

20.94 (19.38, 22.50)

5.56 (4.93, 6.19)

ES (95% CI)

18.81 (15.55, 22.07)

36.30 (33.13, 39.47)

10.56 (9.68, 11.44)

45.46 (42.76, 48.16)

14.82 (14.25, 15.39)

8.59 (8.11, 9.07)

81.80 (79.39, 84.21)

7.06 (6.52, 7.60)

1.99 (1.90, 2.08)

1.09 (1.01, 1.16)

57.03 (56.01, 58.05)

7.48 (7.05, 7.91)

89.29 (86.74, 91.84)

37.30 (34.13, 40.47)

3.61 (2.88, 4.34)

13.66 (13.01, 14.31)

100.00

3.19

3.20

3.19

3.20

3.13

3.20

3.13

2.60

3.06

3.17

3.17

3.06

3.13

3.20

3.14

3.19

Weight

2.98

2.99

3.18

%

3.04

3.19

3.19

3.07

3.19

3.20

3.20

3.18

3.20

3.06

2.99

3.19

3.19

  
0-91.8 0 91.8

 
% درصدی آن در ایران بر حسب نام نویسنده و 19ب در زنان ایرانی و فاصله اصمینان : میانگین و انحراف معیار اضطرا 9نمودار 

سال انجام تحقیق که  بر اساس مدل اثرات تصادفی بوده است . نقطه وس  هر پاره خ  ، میانگین و انحراف معیار در هر مطالعه 

 دهد.رانی در کل کشور را برای کل مطالعات نشان میرا نشان می دهد و شکل لوزی میانگین و انحراف معیار اضطراب در زنان ای

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 99.9%, p = 0.000)

Haghshenas (2007)

Akbari burang (2011)

Bayani (2008)

Torabi (2003)

Akhtari (2013)

Mehri (2009)

Poorghaz (2005)

Study

Ziaei (2006)

Davoudi (2009)

Ghasem por (2002)

Mostafazadeh (2009)

Besharat (2008)

Zaki (2012)

Heidari (2006)

Rezaei aderyani (2006)

Piraste motlagh (2011)

Zarea (2012)

Abolghasemi (2005)

Vatankhah (1998)

Heidari (2010)

ID

Sarvghad (2010)

Mashhadi (2010)

Bahman (2013)

Khamseh (2009)

Ghanbari (2011)

Narimani (2000)

Nilchian (2012)

Yaz khasti (2008)

Amiri majd (2007)

Ghobari banab (2009)

Khadivi (2007)

Ghanbari (2012)

24.00 (22.00, 25.99)

33.00 (29.62, 36.38)

38.87 (37.41, 40.33)

40.55 (39.09, 42.01)

12.72 (12.08, 13.36)

95.90 (90.95, 100.85)

6.14 (5.32, 6.96)

0.82 (0.75, 0.89)

32.93 (29.14, 36.72)

1.90 (1.80, 2.00)

7.03 (6.56, 7.50)

27.41 (25.32, 29.50)

10.00 (9.63, 10.37)

45.06 (38.74, 51.38)

5.83 (5.23, 6.43)

5.03 (4.29, 5.77)

12.00 (11.32, 12.68)

5.92 (5.12, 6.72)

55.58 (54.82, 56.34)

35.38 (33.31, 37.45)

21.45 (19.50, 23.40)

ES (95% CI)

15.59 (13.84, 17.34)

52.39 (50.58, 54.20)

75.54 (72.96, 78.12)

3.30 (3.00, 3.60)

23.03 (20.69, 25.37)

6.10 (5.61, 6.59)

2.49 (2.39, 2.59)

9.80 (8.86, 10.74)

11.35 (10.81, 11.89)

0.92 (0.80, 1.04)

83.16 (80.73, 85.59)

15.51 (13.44, 17.58)

100.00

2.95

3.17

3.17

3.22

2.69

3.21

3.23

%

2.89

3.23

3.22

3.12

3.22

2.44

3.22

3.21

3.21

3.21

3.21

3.12

3.13

Weight

3.15

3.14

3.06

3.22

3.09

3.22

3.23

3.20

3.22

3.23

3.08

3.12

24.00 (22.00, 25.99)

33.00 (29.62, 36.38)

38.87 (37.41, 40.33)

40.55 (39.09, 42.01)

12.72 (12.08, 13.36)

95.90 (90.95, 100.85)

6.14 (5.32, 6.96)

0.82 (0.75, 0.89)

32.93 (29.14, 36.72)

1.90 (1.80, 2.00)

7.03 (6.56, 7.50)

27.41 (25.32, 29.50)

10.00 (9.63, 10.37)

45.06 (38.74, 51.38)

5.83 (5.23, 6.43)

5.03 (4.29, 5.77)

12.00 (11.32, 12.68)

5.92 (5.12, 6.72)

55.58 (54.82, 56.34)

35.38 (33.31, 37.45)

21.45 (19.50, 23.40)

ES (95% CI)

15.59 (13.84, 17.34)

52.39 (50.58, 54.20)

75.54 (72.96, 78.12)

3.30 (3.00, 3.60)

23.03 (20.69, 25.37)

6.10 (5.61, 6.59)

2.49 (2.39, 2.59)

9.80 (8.86, 10.74)

11.35 (10.81, 11.89)

0.92 (0.80, 1.04)

83.16 (80.73, 85.59)

15.51 (13.44, 17.58)

100.00

2.95

3.17

3.17

3.22

2.69

3.21

3.23

%

2.89

3.23

3.22

3.12

3.22

2.44

3.22

3.21

3.21

3.21

3.21

3.12

3.13

Weight

3.15

3.14

3.06

3.22

3.09

3.22

3.23

3.20

3.22

3.23

3.08

3.12

  
0-101 0 101
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 :  و نتیجه گیری بحث
نفقر،    92892با حجم نمونه مقاله مورد بررسی  171در 

انجام شقده بقود،    1921تا  1978که در طی سال های 
انگین و انحراف معیار نمره کلی اضقطراب در کشقور   می
برآورد  (18/96تا  76/96%: 21) فاصله اطمینان 64/92

و در  24/91شد. میانگین نمره اضطراب در زنان ایرانی 
 روانی اختالالت شیوع میزان، بود. 00/96مردان ایرانی 

 و افسقردگی  و ندارد تفاوتی جهانی آمارهای با ایران در
 کقه  است کشور در روانی اختالالت ترینمهم اضطراب

داده  نشقان  . مطالعقات (128)اسقت  شایع تر زنان بین در
 تشبیصی مالکهای دارای نفر یک نفر، 4 هر از که اند

 از بیشتر زنان و است اضطرابی اختالالت از یکی حداقل
 شیوع نهایت در.می شوند مهتال اختالالت این به مردان

 -عقی  اجتمقا  موقعیقت هقای   بقا  اضقطرابی  اخقتالالت 
 .  (122)می یابد کاه  باالتر اقتصادی

اما در مطالعه ای که علی مهری و همکاران  در سال  
انجام دادند میانگین و انحراف معیار نمره  1988

 ±78/9و در مردان  09/1 ±66/9اضطراب در زنان 
 . (96)بوده است که با مطالعه ما هم خوانی ندارد 16/4

، افراد 19/19میانگین نمره اضطراب در افراد متاهل 
 افراد مجرد و متاهل نمره اضطراببود. 96/19مجرد 

در یک مطالعه که فریدخت  تفاوت معناداری نداشت.
انجام دادند میانگین  1920یزدانی و همکاران  در سال 

 ±47/4اضطراب در افراد مجرد  و انحراف معیار نمره 
. که (9)بود 74/11 ±17/4اهل و در افراد مت 91/17

 نتایج مطالعه ما هم خوانی دارد. 
، 19/61، پنهان 81/61میانگین نمره اضطراب آشکار 

در یک مطالعه بود. 97/11و افسردگی 11/10استرس
ان  بر که توسط قهرمان محمودی عالمی و همکار

روی دانشجویان انجام دادند میانگین و انحراف معیار 
 ±61/7و پنهان  21/10 ±26/8نمره اضطراب آشکار 

و در مطالعه ای که محمد . (109)بدست آمد  44/10
علی اصغری مقدم و هکاران  انجام دادند میانگین 

بدست  16/11، و افسردگی 47/10نمره استرس 
 . که همگی با مطالعه ما هم خوانی دارد. (12)آمد
، جنوب 94/99میانگین نمره اضطراب در شمال ایران  

و  47/90، غرب ایران 69/91، مرکز ایران 99/61ایران 
بنابراین بیشترین میانگین  بود. 10/97در شرق ایران 

نمره اضطراب مربوط به جنوب کشور و کمترین آن 
در آنالیزی که بر  مربوط به مرکز کشور بوده است.

حس  پرسشنامه انجام گرفت، بیشترین میانگین نمره 
اب اضطراب مربوط به پرسشنامه اسپیل برگر )اضطر

اضطراب  نمره میانگین امتحان( می باشد و کمترین
  بوده است. SCL-90-Rمربوط به پرسشنامه 

در آنالیزی که بر حس  جامعه آماری انجام گرفت، 
، دانشجویان 44/16ر پرستاران میانگین نمره اضطراب د

، بیماران 94/91، کودکان 96/99، دان  آموزان 90/97
، 28/99، بیماران سرطانی 61/99همو دیالیزی 

بنابراین  بود. 21/97ن و معتادا 07/14نوجوانان 
بیشترین میانگین نمره اضطراب مربوط به نوجوانان و 

زی در آنالی کمترین آن مربوط به پرستاران بوده است.
که بر حس  نوع اضطراب انجام گرفت، بیشترین 
میانگین نمره اضطراب مربوط به اضطراب کتاببانه ای 
با  و کمترین آن مربوط به اضطراب مر  بوده است.

توجه به متفاوت بودن نتایج مطالعات قهلی، انجام یک 
 مطالعه متاآنالیز ضروری به نظر میرسد.

 در زیقرك  و الزمقانی  صقاح   توسقط  که ای مطالعه در

 اضقطراب  گرفت، انجام اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 ققرار  باالیی سطح در پژوه  مورد دانشجویان امتحان

ک مطالعه که توسط فیروز سپهریان در ی  .(900)داشت
و همکاران  بر روی دان  آموزان انجام دادند میانگین 

بدسقت   41/69 ±6/19و انحراف معیار نمره اضقطراب  
 در سقال    نجال حریقری  که  دیگر تحقیقی . در(94)آمد
میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب انجام داد  1988
. بر اساس یک پژوه  کقه  (67)بود 22/109 96/17±

ان  بقا اسقتفاده از   توسط فرح لطفی کاشقانی و همکقار  
میقانگین و انحقراف معیقار    پرسشنامه بک انجام دادنقد  

. و (46)بدسققت آمققد 89/17 ±86/10نمققره اضققطراب  
براساس پژوهشی که توسقط همقایون مهقین بقر روی     

میانگین و انحراف معیار نمره بیماران روانی انجام دادند 
 .(86)برآورد گردید 17/97 ±89/10اضطراب 

 میلیقون  10 حدود ساالنه پژوهشگران، برآورد براساس 
 از درصقد  15 و دانشقگاهی  پقی   سقطح  در آموز دان 

 را امتحقان  اضقطراب  آمریکقا،  های دانشگاه دانشجویان
مطالعات انجام شده در رابطه بقا   .(901)کنند می تجربه

 1الالت اضطرابی نشان داده است که شیوع شناسی اخت
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درصد نوجوانان با یکقی از معیارهقای تشبیصقی     10تا 
 و   Payne .(909, 909)اختالل اضطرابی مواجقه انقد   

( نشان دادند که پرستاران ارائه دهنقده  1228همکاران )
مراقهققت هققای تسققکینی اضققطراب مققر  کمتققری    

 مطالعقات .که با مطالعه ما هم خقوانی دارد.  (906)دارند

 های رشته دانشجویان ویژه به که دادند نشان متعددی

 از اضقطراب  ستاریپر و پیراپزشکی بهداشت، و پزشکی

 . که با مطالعه ما همبوانی ندارد.(11)برند می رنج
میلیون نفر در سراسر جهان از مشکالت  610حدود 

. (901)روانی، نوروبیولوژیک و رفتاری رنج می برند
میالدی اعالم  9001سازمان بهداشت جهانی در سال 

میلیون نفر در دنیا مهتال به یکی از  100نمود که حدود 
انواع اختالالت روانی هستند از این تعداد در حدود نیمی 

میلیون نفر از افراد( به اختالالت خلقی، همانند  900)
و   Shek .(901)افسردگی و اضطراب مهتال می باشند

همکاران در مطالعه خود روی نوجوانان چینی نشان 
% درصد از نوجوانان چینی معتاد اینترنتی 1/21دادند که 

سالمت جسمی،  هستند که این مسأله می تواند بر

روانی و زندگی خانوادگی آ نها تأثیر بگفارد و منجر به 
پژوه  های انجام شده  .(901)افسردگی در آن ها شود

در خارج از کشور، بیانگر رو آوردن دانشجویان به الکل، 
 .(904)برای سازگاری با اضطراب استدارو و سیگار 
و  Klingbergمروری که توسط  طه  مطالعه ی

Broberg  بر روی مطالعات انجام شده در طی سال
انجام شد، میزان شیوع اضطراب  9004تا  1287های 

% )نوروژ( 12% )دانمارك( تا 7/1ساله از  9-18در افراد 
ر مطالعه ای که توسط د .(907)متفاوت بوده است

Colares  در برزیل انجام  9019و همکاران در سال
% 6/92شد، میزان اضطراب کودکان از دندان پزشکی 

 .(908)بدست آمد
از محدودیت های این مطالعه می توان به این موارد 

، : عدم گزارش دهی یکسان نتایج مطالعات اشاره کرد
یکسان نهودن نوع پرسشنامه به کار رفته در مطالعات 
مورد بررسی، حاالت روحی، روانی فرد در زمان تکمیل 
پرس  نامه، صرف وقت و صداقت در پاسبگویی و 

 اشاره نمود.درك و شناخت مناس  از خود 
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Abstract 

 
Introduction: One of the human emotional 

feelings is anxiety and if this feeling 

becomes severe, it may lead to undesirable 

results. A general estimation of mean score 

of anxiety has not reported in Iranian 

society up to now. This study aims at 

estimating the mean score of anxiety in Iran 

by the systematic review and meta-analysis 

method.  

 

Materials and methods: Searching was 

conducted using the keywords of 

Anxiety,Concerns,Stress,Depression and 

Iran in foreign databases of Pub med, 

Scopus, ISI, and google scholar as well as 

domestic ones including SID, Medlib, 

Magiran and Iran medex. The data were 

analyzed using the meta-analysis method 

(the random effects model). The 

disharmony of the studies was investigated 

using the I
2
 index. The data were analyzed 

by the STATA Ver.11 software. 

 

Findings: Of 174 articles under 

investigation with the sample of 29839 

people during years 1999 to 2016, mean 

score and standard deviation of anxiety was 

estimated to be 29.46 (Confidence interval 

95%: 24.74 to 34.18). Mean score of 

Anxiety was estimated to be 25.96 in 

women, 24.00 in men, 13.13 in married 

people and 13.34 in singles. Mean score of 

apparent anxiety 45.81, hidden anxiety 

45.13, stress 10.51 and depression 11.37 

were estimated as well. 

  

Discussion & conclusions: According to 

result of the study, mean score of anxiety is 

high in Iran. Furthermore, it is more in 

women than in men and there is not a 

significant difference between the married 

people and singles. 
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