مجلهي توسعهي آمـوزش در علـوم پزشکی .دورهي  ،11شماره  ،23زمستان  ،97صفحات 12تا 31
http://zums.ac.ir/edujournal/

مقاله پژوهشی اصیل

بررسی شاخصهای آسیبشناسی روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1

ساحل خاکپور برازجانی

 ،آرزو حشمتی جدا ،1مجید محمدی ،1زهرا کوثری ،1سعیده زنوزیان

دریافت1327/50/92 :

*1

پذیرش1327/52/92 :

چاپ1327/19/92 :

چکیده
زمینه و هدف :اختاللهای روانی گروههای مختلفی از قبیل کودکان ،جوانان و بزرگساالن را تحت تأثیر قرار میدهند و هزینههای سنگین اجتماعی
و اقتصادی بر دوش جوامع میگذارند .ازاینرو میتوان پویایی و کارآمدی کشورها را با ارتقای سطح سالمت روان و به دنبال آن ارتقای سطوح
تحصیلی دانشجویان تضمین کرد .هدف مطالعهی حاضر بررسی شاخصهای آسیبشناسی روانی (  )psychopathological indicesدر دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.
روش بررسی :مطالعهی حاضر از نوع توصیفی است .نمونه این مطالعه  055نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 29-20
است که با روش نمونهگیری در دسترس ( )available sampling methodانتخابشدهاند .پرسشنامه سالمت روان ( Symptom Checklist
 )SCL-90-R( )90 Revisedدر اختیار دانشجویان قرار گرفت و بعد از تکمیل از آنها تحویل گرفته شد .دادههای پرسشنامه با استفاده از آمار
توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد  72درصد از دانشجویان ،مشکوک به اختاللهای روانی ( 91/0درصد خفیف 10/3 ،درصد متوسط و  9/3درصد شدید) بودند.
شکایتهای جسمانی و ترس مرضی در دانشجویان زن بهطور معناداری بیشتر از مردان بود (.)P<5/50
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد اختاللهای روانی در بین دانشجویان از شیوع قابل توجهی برخوردار است .بنابراین توجه به برنامههای پیشگیرانه
و درمانی در این اختاللها ضرورت دارد.

واژگان کلیدی :آسیبشناسی روانی ،SCL 90 ،دانشجویان علوم پزشکی زنجان.
این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
Khakpoor borazjani S, Heshmati Joda A, Mohammadi M, Kosari Z, Zenoozian S. Evaluation of Psychopathological
Indices in Students of Zanjan University of Medical Sciences. J Med Educ Dev. 2019; 11 (32) :13-21

 -1گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
*نویسندهی مسوول :گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
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مقدمه

نظر میرسد دانشجویان علوم پزشکی بیش از سایر دانشجویان

سالمتی یک مسئلهی چند بعدی است و ابعاد گوناگون آن بر

درخطر از دست دادن سالمت روانی هستند ( .)2چندین عامل

یکدیگر اثر کرده و درنهایت سالمت فرد و جامعه را تحت تأثیر

مربوط به زندگی دانشگاهی شامل ظرفیت کاری در دانشگاه،

قرار میدهد ( .)1اختالل روانی ( )mental disorderسندرمی

رقابت ،مشکالت مالی ،فشار برای موفقیت و نگرانی دربارهی

است که ویژگی بارز آن بر هم خوردن قابلتوجه بالینی شناخت،

آینده ممکن است عاملهای تنشزا ( ) stressorsبالقوهای باشند

تنظیم هیجانی ( )emotion regulationیا رفتاری فرد است (.)9

که منجر به آسیب روانی میشوند یا تأثیرات منفی روی

سرمایهگذاری روی افراد جامعه بدون توجه به وضعیت

پیشرفت تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجو میگذارند (.)15

بهداشت روانی آنها نمیتواند تأمینکننده انتظارات باشد (.)3

مطالعات شیوع شناسی برآورد کردهاند که  05-19درصد از

ازاینرو پژوهشگران نقش همهگیرشناسی اختاللهای روانی را

دانشجویان مالکهای یک یا چند اختالل روانی را پر میکنند

در شناخت وضعیت بهداشت روان جامعه و برآورد امکانات

( .)11این مطالعات نشاندهندهی افزایش شیوع و شدت

موردنیاز آن را در هر مقطع زمانی مهم میدانند ( .)0سالمت

مشکالت روانی در جمعیت دانشجو نسبت به غیر دانشجو است

روان ( )mental healthبهعنوان درک ما از تواناییهای خودمان،

( .)19برخی مطالعات نشان دادهاند که استرس بیشترین شیوع

سازگاری با فشارهای عادی زندگی و سهیم بودن در اجتماع

را در جمعیتهای دانشجویی دارد و همچنین اضطراب و

تعریفشده است ( .)0متأسفانه عدم توانایی دانشجو در انطباق

افسردگی بهطور فزایندهای در بین دانشجویان در حال رشد

با شرایط جدید میتواند بهصورت اشکال در روابط بین فردی،

است ( .)13در مطالعات اخیر دربارهی اختاللهای روانی

پرخاشگری مستقیم یا جابجا شده ،بیتفاوتی ،درماندگی ،عالئم

دانشجویان ،افسردگی  17/3درصد ،اختالل پنیک

( panic

جسمانی ،اضطراب و افسردگی و حتی روانپریشی و رفتار

 0/1 )disorderدرصد و اختالل اضطراب فراگیر ( General

خودکشی مشاهده میشود ( .)9دانشجویان به دالیل شرایط

 7 )anxiety disorderدرصد برآورد شده است .)11( .در یک

خاص دانشجویی ،ازجمله دوری از خانواده ،ورود به

فراتحلیل ( )meta-analysisاز  05پژوهش دربارۀ شکایتهای

مجموعهای بزرگ و پرتنش ،مشکالت اقتصادی ،حجم زیاد

روانشناختی دانشجویان پزشکی آمریکا و کانادا نتایج نشان داده

دروس و رقابتهای فشرده مستعد از دست دادن سالمت روانی

است که میزان شیوع افسردگی و اضطراب بین این دانشجویان

خود هستند ( .)7این عوامل استرسزا ( )stressorsدر سالمت

بیشتر از جمعیت عمومی بوده است ( .)10گزارشهای مختلف

عمومی دانشجویان اثر نامطلوبی دارند و با تشدید این عوامل

شیوع انواع اختاللهای روانی از قبیل افسردگی ،سوءمصرف

نشانههای جسمانی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و

مواد ،اختاللهای خوردن ( )eating disordersو ناتوانیهای

افسردگی افزایشیافته و سالمت عمومی آنها کاهش مییابد

یادگیری ( )learning disabilityرا در بین دانشجویان گزارش

( .)2دانشجویان علوم پزشکی ضمن داشتن مشکالت سایر

دادهاند .بین  10تا  93درصد از دانشجویان دچار اختالل روانی

دانشجویان ،مشکالت خاص خود را نیز دارند که از آن جمله

اغلب به خاطر یک مشکل تحصیلی به مشاور مراجعه میکنند

میتوان به فشارهای محیطی بیمارستان و بخش فوریتها،

( .)10نتایج پژوهش نامی ( ) Namiو همکاران نشان داده است

برخورداری با مشکالت بیماران ،طول مدت تحصیل و عدم

که دختران دانشجو نسبت به پسران دانشجو از عالئم

برخورداری از آیندهی شغلی روشن اشاره کرد به همین دلیل به

اختاللهای روانی بیشتری رنج میبرند ( .)19بر اساس
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پژوهشهای انجامشده ،اختاللهای روانی ،بهویژه افسردگی در

توجه به اوضاع سالمت روان دانشجویان را ضروری میسازد

میان دانشجویان ایرانی شایعتر است ( .)17زارع و همکاران در

( .)95تعیین وضعیت سالمت روان دانشجویان میتواند به

یک مطالعه فراتحلیل وضعیت سالمت روان دانشجویان

تعیین مشکالت روانی آنها و نیز طراحی برنامههای درمانی

دانشگاههای ایران را بررسی کردهاند .پژوهش آنها نشان داد که

مناسب برای آنها قبل از فارغالتحصیلی کمک کند .گزارشهای

شیوع کلی اختاللهای روانی در بین دانشجویان دانشگاههای

چندین مطالعه نشان دادهاند که رنجهای روانشناختی

کشور بر اساس مدل اثرات تصادفی ()Random effects model

( )psychological distressطوالنیمدت با کسالت و درماندگی،

برابر  33درصد است .همچنین باگذشت زمان میزان شیوع

کاهش پیشرفت تحصیلی ،عملکرد مرتبط به رشته بهصورت

اختاللهای روانی افزایشیافته است ( .)3بنتون ( ) Bentonو

غیرحرفهای و ضعف روانی ارتباط دارند .از طرفی ارتقای

همکاران در پژوهشی افزایش سطوح اضطراب ،افسردگی ،افکار

سالمت روان دانشجویان ممکن است از وقوع رفتارهای

خودکشی و اختاللهای شخصیت را بر اساس تشخیصهای

آسیبزا ممانعت کند و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد و

بالینگران مراکز مشاوره دانشگاه در مراجعان به مراکز مشاوره

نیز تأثیر زیادی بر کیفیت خدمات مراقبتی دریافتی آنها در آینده

ایاالتمتحده آمریکا گزارش کردند ( .)12همچنین نتایج

داشته باشد ( .)91همچنین توجه به کارآمدی دانشجویان در

پژوهش شهابی نژاد و همکاران نشان داد که بیش از نیمی از

حوزههای تحصیلی ،آموزشی و فرهنگی بسیار مهم است و

دانشجویان بهویژه دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی مشکوک

میتوان پویایی و کارآمدی کشورها را با ارتقای سطح سالمت

به اختاللهای روانی در دامنهی خفیف تا شدید هستند (.)19

روان و به دنبال آن ارتقای سطوح تحصیلی تضمین کرد.

اختاللهای روانی در جوامع نیروی انسانی کارآمد از قبیل

پیشگیری ،تعیین و درمان اختاللهای روانی با توجه به

کودکان ،جوانان و بزرگساالن را تحت تأثیر قرار میدهند و

پیامدهای مخرب آن از قبیل پیامدهای آموزشی ،اقتصادی و

هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی بر دوش جوامع

اجتماعی میتواند منافع گستردهای برای دانشجویان و جوامع

میگذارند ( .)12شیوع باالی اختاللهای روانی دانشجویان

داشته باشد .ازآنجاییکه دانشجویان گروه اجتماعی ویژه هستند

منجر به افت عملکرد دانشگاه میشود .بیشتر مطالعات بر نقش

ارتقای سالمت روان آنها ،کاهش فشارهای روانی و افزایش

پیشایندی اختاللهای روانی در افت عملکرد دانشگاهی فرد

سالمتی عمومی و سازگاری آنها در محیط دانشگاهی اهمیت

تأکید کردهاند ( .)10خطر فزایندهی اختاللهای روانی در بین

زیادی دارد ( .)19آگاهی از سطوح سالمت روان دانشجویان

قشر علوم پزشکی و توجه به نقش مؤثر آنان در سالمت و

دارای مشکالت تحصیلی منجر به ایجاد سیاستهایی میشود

بهداشت روانی جامعه در جهت رسیدن به اهداف مطلوب

که ابزارهای الزم را برای کاهش اختاللهای روانشناختی فراهم

شغلی بهخصوص اهداف درمانی حائز اهمیت بوده و

آورد و درنهایت منجر به ارتقای سطوح سالمت روان فردی و

اختاللهای روانی در کاهش کارایی آنها میتوانند نقش داشته

اجتماعی و نیز باعث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،فرهنگی

باشند ( .)19عالئم اختاللهای روانی بهویژه افسردگی ممکن

و اقتصادی میشود ( .)99در این راستا پژوهش حاضر باهدف

است پدیدههای بهمراتب خطرناکتری از قبیل ناامیدی و

بررسی

روانی

خودکشی را در فرد تسهیل کند و موفقیت دانشگاهی دانشجو

( )psychopathological indicesدر دانشجویان دانشگاه علوم

را تحت تأثیر قرار دهد .مطالعات اخیر نشان دادهاند افزایش

پزشکی زنجان طراحی شده است. .

خطر خودکشی بین دانشجویان به اپیدمی تبدیلشده است که
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روش بررسی

( 5/21 )Guttmanو روش آلفای کرونباخ  5/27محاسبه کرده

مطالعهی حاضر از نوع توصیفی است و با کد اخالق

است (.)90

 zums.REC.1396.215در کمیتهی اخالق در پژوهش دانشگاه
علوم پزشکی زنجان ثبت شده است .شرکت کنندگان در این
مطالعه را کلیهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
( )N=3055در سال تحصیلی  29-20تشکیل میدادند .با توجه
به فرمول تعیین حجم نمونهی کوکران با محاسبهی سطح خطای
 0درصد ،نمونهای به حجم حداقل  307نفر برآورد شد (.)93
بنابراین و بهمنظور افزایش دقت در یافتهها نمونهای به حجم
 055نفر با روش نمونهگیری در دسترس ( available sampling

 )methodانتخاب شدند .دادههای جمعیتشناختی شامل
جنسیت ،مقطع تحصیلی و محل سکونت در پرسشنامه درجشده
بود .پرسشنامه سالمت روان

( Symptom Checklist 90

 )SCL-90-R( )Revisedدر اختیار دانشجویان قرار گرفت و
بعد از تکمیل از آنها تحویل گرفته شد .دادههای پرسشنامهها
وارد نرمافزار  SPSSگردید و با استفاده از آمار توصیفی و
استنباطی تحلیل شدند.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه سالمت روان

( Symptom

 )SCL-90-R( )Checklist 90 Revisedبود .این پرسشنامه یکی
از رایجترین ابزارهای غربالگری است که  25سؤال برای
ارزیابی نشانههای روانی دارد ( .)90هر آیتم این پرسشنامه بر
اساس مقیاس لیکرت  0درجهای از صفر (هرگز) تا ( 0خیلی
زیاد) درجهبندیشده است .پرسشنامه  SCL-90-Rشامل نه
مؤلفه برای اختالل روانی – جسمانی سازی (،)Somatization
وسواسی-اجباری ( ،)Obsessive‐ Compulsiveحساسیت
بین فردی ( ،)Interpersonal Sensitivityافسردگی،
اضطراب ،خصومت ( ،)Hostilityترس مرضی

( Phobic

 ،)Anxietyافکار پارانوییدی ( )Paranoid Ideationو
روانپریشی ( )Psychoticismاست ( .)90فوالدوند پایایی این
پرسشنامه را بر پایه روشهای تنصیف  ،5/21گاتمن
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یافتهها
از مجموع  055دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 39/2درصد مرد و  93/3درصد زن بودند .ازنظر نوع سکونت
 21/3درصد خوابگاهی و  12/2درصد در منزل ساکن بودند.
میانگین و انحراف استاندارد سن در نمونه موردمطالعه نیز 93/9
( )3/9بود.
شیوع هر یک از اختاللهای روانی و شاخص شدت کلی
( )GSI( )General Severity Indexو شاخص ناراحتی
نشانههای مثبت ()Positive Symptom Distress Index
( )PSDIبه ترتیب در چهار سطح سالم ،خفیف ،متوسط و شدید
در جدول و نمودار  1گزارششده است.
همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد  91درصد از
دانشجویان ازنظر شدت کلی اختاللهای روانی ( )GSIسالم و
 72درصد مشکوک به اختاللهای روانی ( 91/0درصد خفیف،
 10/3درصد متوسط و  9/3درصد شدید) بودند .بیشترین
اختالل مربوط به افکار پارانوییدی و کمترین آن مربوط به ترس
مرضی بود.
همانطور که نمودار  9نشان میدهد بیشترین شیوع متوسط و
شدید اختاللهای روانی مربوط به افکار پارانوییدی (به ترتیب
 91و  7درصد) و کمترین شیوع آن مربوط ترس مرضی (به
ترتیب  9و  1درصد) بود.
میانگین و انحراف استاندارد اختاللهای روانشناختی به
تفکیک جنسیت و سکونت در جدول  9گزارششده است.
بهمنظور مقایسه اختاللهای روانشناختی در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان برحسب جنسیت و سکونت با
توجه به عدم رعایت شدن مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرها
( )P<5/50از آزمون ناپارامتریک من – ویتنی استفاده شد.
همانطور که نتایج آزمون من – ویتنی نشان میدهد
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شکایتهای جسمانی و ترس مرضی در دانشجویان زن بهطور

نشد .بین دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی نیز در میزان

معناداری بیشتر از مردان بود ( .)P<5/50بین سایر اختاللهای

اختاللهای روانی تفاوت معناداری در سطح  5/50یافت نشد

روانی بر اساس جنسیت در سطح  5/50تفاوت معناداری یافت

(جدول .)9

جدول  :1میزان شیوع اختاللهاي روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
سالم
متغیر

تعداد

شاخص

خفیف

درصد

تعداد

متوسط
تعداد

درصد

شدید

درصد

درصد

تعداد

اختاللهاي روانشناختی
شکایات جسمانی

190

01/3

121

00/3

00

11

15

9/0

وسواسی – اجباری

07

10/3

997

09/0

29

93

90

9

حساسیت در روابط متقابل

23

93/3

911

09/2

72

12/2

17

0/3

افسردگی

153

90/2

122

02/2

79

12

99

9/0

اضطراب

129

02

102

37

01

15/3

12

0/7

خصومت

102

32/2

172

00/2

09

13

15

9/0

ترس مرضی

912

00/0

103

32/3

90

9/3

0

1

افکار پارانوییدی

99

19/0

122

02/0

157

99/2

92

7/3

روانپریشی

131

39/2

991

00/3

03

15/2

0

1/3

شاخص شدت کلی ()GSI

20

91

909

91/0

91

10/3

2

9/3

شاخص ناراحتی نشانههای مثبت ()PSDI

1

5/3

195

05

952

09/3

35

7/0

35%
30%
25%
20%
متوسط

15%

27%

شدید
15%
2%

18%
11%
1%

13%
7%

3% 6%1%

10%
5%

7%

23%

20%

10%
11%

4%

6%

5%

3%
0%

نمودار  :3شیوع متوسط و شدید اختاللهاي روانشناختی در دانشجویان علوم پزشکی زنجان
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جدول  :3مقایسه اختاللهاي روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان برحسب جنسیت و سکونت

جنسیت
اختاللهاي روانشناختی

مرد

سکونت
زن

P.value

M±SD

M±SD

شکایات جسمانی

5/92± 5/93

5/22 ± 5/99

5/555

5/29 ± 5/93

وسواسی  -اجباری

1/9± 5/99

1/3 ± 5/79

5/922

1/3 ± 5/92

1/3 ± 5/7

حساسیت در روابط متقابل

1 ± 5/90

1/19± 5/70

5/192

1/1 ± 5/7

1 ± 5/7

5/992

افسردگی

5/22 ± 5/71

1/1 ± 5/2

5/331

1/1 ± 5/72

1 ± 5/70

5/791

اضطراب

5/29 ± 5/72 5/70 ± 5/93

5/322

5/2 ± 5/72

5/2 ± 5/7

5/952

پرخاشگری

5/22 ± 5/92 5/20 ± 5/99

5/950

5/22 ± 5/92

5/22 ± 5/7

5/191

ترس مرضی

5/02 ± 5/0

5/93 ± 5/99

5/537

5/9± 5/9

5/0 ± 5/09

5/573

افکار پارانوییدی

1/30 ± 5/79

1/3 ± 5/79

5/990

1/3 ± 5/77

1/30 ± 5/7

5/799

روانپریشی

5/27± 5/00

5/22 ± 5/9

5/225

5/27 ± 5/09

5/22 ± 5/0

5/003

GSI

5/22 ± 5/99 5/21 ± 5/00

5/909

5/27 ± 5/9

5/29 ± 5/9

5/221

PSDI

1/73 ± 5/03

5/739

1/7 ± 5/0

1/7 ± 5/0

5/732

1/7± 5/0

بحث

غیر خوابگاهی

P.value

خوابگاهی
M±SD

M±SD

5/21 ± 5/70

5/075
5/731

باشد .همچنین این تفاوت ممکن است به علت تفاوت در

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد حدود  17/9درصد

شرایط زمینهای مانند شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی

افراد مورد مطالعهی مشکوک به اختاللهای روانی در دامنهی

باشد .از طرفی پژوهشهای مختلف اختاللهای روانی را در

متوسط تا شدید قرار دارند .این یافته با مطالعهی شهابینژاد و

دانشجویان سالهای مختلف تحصیلی بررسی کردهاند که این

همکاران و همچنین مطالعهی جهانیهاشمی و همکاران همسو

خود میتواند دلیل دیگری برای این تفاوتها باشد.

است ( . )19 ,2در فراتحلیل زارع و همکاران شیوع کلی

در این مطالعه بیشترین شیوع متوسط و شدید اختاللهای روانی

اختاللهای روانی در بین دانشجویان دانشگاههای کشور %33

مربوط به افکار پارانوییدی (به ترتیب  91و  7درصد) و پس از

گزارش شد ( .)3استیل ( ) Steelدر فراتحلیل خود شیوع کلی

آن حساسیت در روابط متقابل (به ترتیب  12/2و  0/3درصد)

اختاللهای روانی در  93کشور را  17/9%گزارش کرده است

بود .کمترین شیوع نیز مربوط ترس مرضی (به ترتیب  9و 1

( .)99لینونز ( ) Lionisو همکاران مطالعهای را بر روی

درصد) بود .این یافته با نتایج مطالعهی بشارت و همکاران

دانشجویان دو دانشگاه یونان انجام دادند .نتایج آنها نشان داد

همسو است .در مطالعهی آنها نیز عالئم پارانوییدی با %02/1

که  95/7%دانشجویان از سالمت روان پایینی برخوردارند (.)97

بیشترین شیوع و ترس مرضی با  %10/7کمترین شیوع را به

از طرفی شیوع اختاللهای روانی در بین دانشجویان علوم

خود اختصاص دادند ( .)92در مطالعهی شهابینژاد و همکاران

پزشکی گلستان در مطالعهی بشارت و همکاران  %79گزارش

بیشترین شیوع مربوط به حساسیت بین فردی و کمترین شیوع

شده است ( .)92تفاوت در شیوع گزارش شده در مطالعات

مربوط به ترس مرضی بود ( .)19در مطالعهی جهانیهاشمی

مختلف میتواند ناشی از تفاوت در ابزار جمعآوری دادهها

بیشترین میزان شیوع اختاللها مربوط به افسردگی و کمترین
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میزان شیوع مربوط به ترس مرضی بود ( .)2در راستای تبیین

این یافته باشد ،به طوری که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

این یافته میتوان به وجود فشار کاری و رقابت باالی میان

زنجان هم بیشتر از استان زنجان بوده و آخر هفته میتوانند با

دانشجویان علوم پزشکی اشاره کرد .میزان باالی افکار

اعضای خانوادهی خود مالقات داشته باشند و استرسهای ناشی

پارانوئیدی و بالطبع حساسیت در روابط متقابل نشان میدهد

از سکونت در شهر غریب را کاهش دهند .از طرفی در پژوهش

که افراد نسبت به کوچکترین تهدیدهای بیرونی حساس هستند،

ما سکونت غیرخوابگاهی به معنی بومی بودن نیست و بخشی

موضوعی که به شدت میتواد سالمت روان دانشجویان را تحت

از افراد غیرخوابگاهی ،غیربومی هم هستند؛ که این موضوع

تاثیر قرار دهد.

امکان بررسی دقیق وجود ارتباط بین محل سکونت و

بر اساس نتایج این مطالعه ،میانگین نمرات دانشجویان دختر در

اختاللهای روانی را با محدودیت روبهرو میکند.

ابعاد شکایتهای جسمانی و ترس مرضی بیشتر از میانگین

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم بررسی عواملی

نمرات دانشجویان پسر بود .این یافته همسو با پژوهش شهابی-

چون تفاوتهای فردی ،خصوصیات روانی و شخصیتی اشاره

نژاد و همکاران است .نتایج آنها نشان داد میانگین نمرات

کرد .همچنین بررسی صداقت نمونه مورد مطالعهی در پر کردن

دانشجویان دختر در کلیهی ابعاد به جز حساسیت میانفردی

پرسشنامه دشوار بود؛ اما تالش شد این مشکل با دقت

بیشتر از میانگین نمرات دانشجویان پسر است ( .)19نتایج

پرسشگران به حداقل برسد .درنهایت مطالعهی حاضر صرفا بر

فراتحلیل استیل نشان داد زنان شانس بیشتری برای ابتال به

روی گروه دانشجویان انجام شد و باید در تعمیم نتایج آن به

اختاللهای روانی دارند ( .)99دراگوتیس در مطالعهی خود بیان

سایر جوامع دقت کرد.

کرد که شیوع ترس مرضی در دختران بیشتر از پسران است
( .)92در مطالعهی نامدار و همکاران ( )35و ایمانی و همکاران

نتیجهگیری

( )31بین دو جنس در شیوع اختاللهای روانی تفاوت معناداری

با توجه به پیامدهای آموزشی ،اقتصادی و اجتماعی

مشاهده نشد .محدودیت بیشتر دختران در جامعه ،عوامل

اختاللهای روانی ،ارزیابی سالمت روان دانشجویان گام مهمی

بیولوژیکی و هورمونی ،استرسهای محیطی و حساسیت بیشتر

در پیشگیری و بهبود مشکالت ناشی از این اختاللها است.

این قشر به محیط اطراف میتوانند ازجمله عوامل مستعد کننده-

نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد که شیوع اختاللهای روانی

ی آنها برای ابتال به این اختاللها است (.)39

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان قابل توجه

در مطالعهی حاضر بین دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی

است ( .)%17/9این موضوع توجه بیش از پیش مسئولین امر در

در میزان اختاللهای روانی تفاوت معناداری یافت نشد .نتایج

دانشگاه ،مراکز مشاوره و پژوهشگران به این قشر آسیبپذیر و

مطالعهی جهانیهاشمی و همکاران ( )2و شهابینژاد و همکاران

جوان را ضروری میسازد تا با شناسایی و تغییر عوامل سبب-

( )19نیز نشان داد بین متغیرهایی محل سکونت و بومی و

ساز و تداوم بخش ( )maintenanceاختاللهای روانی به بهبود

غیربومی بودن با اختاللهای روانی ارتباط معناداری وجود

این وضعیت و کاهش احتمال ابتالی دانشجویان به اختاللهای

ندارد .در مطالعهی بشارت و همکاران ( )92و فالحیخشکناب

روانی کمک کنند .از طرفی غربالگری منظم میتواند به تنظیم

و همکاران ( )33سکونت در خوابگاه با داشتن عالئم

برنامههای پیشگیرانه و درمانی کارآمد کمک کند .در نهایت

اختاللهای روانی ارتباط معناداری داشت .شاید گزینش بومی

پیشنهاد میشود مطالعهی حاضر در دانشجویان غیر علوم

دانشجویان در سالهای اخیر در دانشگاهها بتواند توجیه کننده

پزشکی و سایر جمعیتها نیز انجام شود.
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