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   مقدمه
با ( Generalized Anxiety Disorder) اختالل اضطراب فراگیر   

پذیری و حریکنگرانی مداوم، دشواری در تمرکز، خستگی مزمن، ت

. به (1) شودشخص میماه با افت کیفیت زندگی همر تنش عضالنی

با ناراحتی و  اختالل اضطراب فراگیرعالوه، نگرانی و سایر عالئم 

ی غیربالینحتی در میان افراد با سطوح در کارکرد  اختالل

(Nonclinical) شیوع طول عمر اختالل ارتباط دارد.  این اختالل

گزارش شده   % 9/5 - %3/4اضطراب فراگیر در جمعیت عمومی 

و احتمال ابتالی زنان به این اختالل، دو برابر مردان  (3, 2)است 

اضطراب فراگیر در ایران و در جمعیت  . میزان شیوع اختالل(4)است 

 .(5)% برآورد شده است  4/7عمومی 

اختالل افسردگی اساسی  یهابتال به اختالل اضطراب فراگیر به انداز

(Major Depressive Disorderو بیشتر از اختالل )صرف الکل م های

-های اضطرابی و اختاللو مواد، وابستگی به نیکوتین، دیگر اختالل

های سازمان جهانی . داده(6)کننده است های شخصیت ناتوان

افراد  %3/56دهد که ( نشان میWorld health organizationبهداشت )

مبتال به اختالل اضطراب فراگیر ناتوانی و اختالل در کارکرد شدیدی 

ل ـ. به عالوه، اختالل اضطراب فراگیر یک عام(7)کنند را تجربه می

 .(8)است  عروقی-بیماری قلبی ابتال به برای مستقل (Risk factor) خطر

پزشکی در بین ترین اختالل روانهای اضطرابی شایعاختالل

% دانشجویان از یک اختالل  9/11دانشجویان هستند و تقریباً 

 20با سن شروع  . اختالل اضطراب فراگیر(9)برند اضطرابی رنج می

های اضطرابی رسد که بیش از سایر اختالل، به نظر می(10)سالگی 

در میان دانشجویان دیده شود. شیوع اضطراب در بین دانشجویان در  

 یهو دانشجویان دختر رشت (11)متغیر است  %65تا  9/34بازۀ بین 

, 12) دننکپزشکی اضطراب بیشتری از دانشجویان پسر تجربه می

کشور، میزان شیوع طول  6ای بر روی دانشجویان عهالدر مط. (13

برآورد شد که این میزان بسیار  %6/18عمر اختالل اضطراب فراگیر 

 .(14)شده برای جمعیت عمومی است باالتر از رقم گزارش

عنوان یکی از دالیل عملکرد تحصیلی و اضطراب به (worry)نگرانی 

دهد که ضعیف دانشجویان گزارش شده است. مطالعات نشان می

افراد مضطرب در تمرکز حواس خود مشکل دارند و نسبت به افراد 

-بایست زمان بیشتری را بر روی تکالیف صرف میغیرمضطرب می

 های ناکارآمددر حقیقت، نگرانی با فراخوانی شناخت. (15)کنند 

 دسترسی آزاد                                                              مقاله پژوهشی اصیل 

-تی و فعال ع یمفرط در مورد وقا ی است و با اضطراب و نگران ی پزشک¬روان ی ها¬اختالل نی تر¬عیاز جمله شا ر یاختالل اضطراب فراگ  زمینه و هدف: 

  ی به سبب فشارها  ان یو دانشجو شود¬یافراد م یو شغل یلیدر کارکرد تحص ی کالت جدمشل سبب بروز اختال نیمختلف روزمره مشخص است. ا یها

و ارتباط  ری اختالل اضطراب فراگ وعیش زانیم یحاضر بررس ۀ را تجربه کنند. هدف مطالع یشتری به مراتب ب ی ها¬بیآس است ممکن  ی لیو تحص یط یحم

 است. ن زنجا یم پزشکه علودانشگا انیدانشجو ان یدر م یآن با نگران

درصد   2/66زنجان )  ی پزشک دانشگاه علوم  ان ینفر از دانشجو 350اد ( است. تعدsectional-cross) یاز نوع مقطع  ی فیمطالعه توص نی ا روش بررسی: 

  ی ان گرز پرسشنامه نمطالعه انتخاب شدند. ا نیا یدر دسترس برا یری گ¬بودند، به روش نمونه لیمشغول به تحص 1397-98 یلیزن( که در سال تحص 

استفاده  ر یاختالل اضطراب فراگ وع یو ش ینگران زانی م ن ییتع  ی را( ب GAD-7) 7-ری کوتاه اختالل اضطراب فراگ اسی ( و مقPSWQ) ا یلوانی پنس التیا

-Mann)  ینتیو-من  کیناپارامتر یها¬( و آزمونchi-squareدو ) یآزمون خ  یآمار یها¬لیانجام تحل یبرا 25 ۀنسخ SPSS افزار¬شد. نرم 

Whitneyسی وال-( و کروسکال  (Kruskal Wallis .مورد استفاده قرار گرفت ) 

  ن ی ا وعیش  نی هستند. همچن ر یاختالل اضطراب فراگ ی صیتشخ  ی ها¬افراد احتماالً واجد مالک % 20/ 6مورد مطالعه،  ۀنشان داد که در نمون ج یانت ها: یافته

 ه لعمطا  نی در ا نی (. همچن< 0P/ 05) ستی ن دار¬یمعن یتفاوت به لحاظ آمار ن ی، اما استپسر ا  انیشجواز دان شتری دختر، ب ان یدانشجو تیاختالل در جمع

 (.  > 0P/ 05وجود دارد ) یدار ¬یو افراد سالم تفاوت معن ری افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگ ینگران ۀ نمر ن یمشخص شد که ب

رنج  ری زنجان از اختالل اضطراب فراگ یدانشگاه علوم پزشک انیاز دانشجو ی هسبت قابل توجکه ن سازد¬ی مطالعه آشکار م نیا ی ها¬افتهی گیری: نتیجه

و انجام مداخالت  نهیزم نیا در تر¬اختالل قرار گرفته باشد. انجام مطالعات گسترده نی ا ری ها تحت تأثآن یلیو ممکن است عملکرد تحص برند-یم

 رسد. یبه نظر م   یرضرو  ری ب فراگاختالل اضطرا یها ¬بیبا هدف کاهش آس ی اختشن¬روان

 . ن ایدانشجو ، ینگران ر، ی اختالل اضطراب فراگ وع، یش واژگان کلیدی:

 31 تا25  صفحات ،98زمستان  ، 36 شماره ،12 یدوره  و همکاران. بریرشت شکی مجله توسعه آموزش در علوم پز

https://orcid.org/0000-0001-5324-2175
https://orcid.org/0000-0001-5088-1158
https://orcid.org/0000-0001-5206-8961
https://orcid.org/0000-0003-0611-1425
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 98، زمستان 36ي ، شماره12ي ي آموزش در علوم پزشكی، دورهي توسعه مجله 

(unhelpful cognitions ) ، شود که فرد بتواند تمام منابع مانع از این می

. (16)توجهی خود را بر روی تکلیف مورد نظر متمرکز کند 

عف در تمرکز موجب افت عملکرد فرد در تکالیف ضدرنهایت، 

عنوان ویژگی اساسی اختالل اضطراب شود. نگرانی، بهمختلف می

فراگیر معرفی شده است و ماهیت تکرارشوندۀ آن تأثیر چشمگیری بر 

ای به حجم توانایی تمرکز افراد دارد. در یک مطالعه بر روی نمونه

فراگیر، مشخص شد که  نفر فرد مبتال به اختالل اضطراب 175

 .(17)این نمونه وجود دارد  %90دشواری در تمرکز در تقریباً 

اختالل اضطراب فراگیر، خستگی  یهای تشخیصیکی دیگر از مالک

کنند که در اغلب مزمن است. افراد مبتال به این اختالل گزارش می

های خود را ندارند یا فعالیت انجام برای انرژی کافی هفته روزهای

دهد. دانشجویان ها دست میخیلی سریع احساس خستگی به آن

ندن ارپزشکی و پیراپزشکی در قالب واحدهای درسی، ملزم به گذ

ها های آموزشی هستند که این دورهبیمارستان در های کارآموزیدوره

 اختالل به شوند. ابتالمی شبانه روز برگذار در ساعات مختلف

زی رهای کاروها را در فعالیت مؤثر در دورهاضطراب فراگیر، توان آن

آلودگی و افت عملکرد به شدت کاهش داده و اغلب موجب خواب

 یخطیر این گروه از دانشجویان در ارائه یهبه وظیف جهوشود. با تمی

های درمانی، ضروری است که یکی از عامل-خدمات بهداشتی

ها، یعنی اختالل اضطراب فراگیر، شناسایی اساسی افت کارکرد در آن

و درمان شود تا کمتر شاهد بروز خطاهای انسانی در موضوع سالمت 

 .(18) باشیم

و استرس تحصیل  اشرایط خاص دانشجویان مانند مشکالت مرتبط ب 

ها را مستعد ابتال به تحصیلی، جدایی از خانواده و استقالل، آن

-شناختی، به خصوص اختالل اضطراب فراگیر، میهای رواناختالل

تر اشاره شد، اختالل اضطراب فراگیر با تحلیل سازد. چنان که پیش

بردن منابع توجهی و ایجاد مشکالت جدی در تمرکز 

(Concentration )های چشمگیری ن از سطح انرژی، آسیبز کاستنی و

بر روی عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان به خصوص 

سازد. بنابراین، های پزشکی و پیراپزشکی وارد میدانشجویان رشته

بررسی شیوع اختالل اضطراب فراگیر در جمعیت دانشجویان، از 

 ای برخوردار است، چرا که به متخصصیناهمیت قابل مالحظه

های پیشگیری و دهد تا با اجرای برنامهان این امکان را میسالمت رو

یا درمان فردی یا گروهی دانشجویان مبتال به اختالل اضطراب 

های این اختالل بر سیستم آموزشی و درمانی کشور را فراگیر، هزینه

رغم موارد ذکرشده، هنوز در کشور ایران به حداقل برسانند. علی

ست که به طور مستقیم میزان شیوع اختالل نگرفته ا ای صورتمطالعه

اضطراب فراگیر را در جمعیت دانشجویی مورد بررسی قرار دهد. از 

اینرو این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع اختالل اضطراب فراگیر 

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 

 اجرا شد. 98-1397

 روش بررسی
ان با ـپزشکی زنج اخالق دانشگاه علوم یهکمیت درحاضر  یهعلامط   

به تصویب رسیده است. روش  IR.ZUMS.REC.1397.260کد: 

 یهباشد. جامعیابی میزمینه-حاضر مقطعی از نوع توصیفی یهمطالع

پزشکی زنجان   دانشجویان دانشگاه علوم یهآماری این پژوهش هم

  در  1397-98ال تحصیلی س لو( که در نیمسال ا = 3500Nاست )

این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. برای تعیین حجم نمونه از 

درصد استفاده  5فرمول تعیین حجم نمونه کوکران با سطح خطای 

نفر برای این  347ای حداقل به حجم شد. بر این اساس، نمونه

نفر با روش  350ای به حجم مطالعه تعیین شد. در نهایت نمونه

( انتخاب شد. در  Availability samplingس )گیری در دسترهنمون

نفر از دانشجویان  350های مطالعه بر روی بعد، پرسشنامه یهمرحل

 اجرا شد.  زنجان دانشگاه علوم پزشکی

مربوط به سن، جنسیت و ( Demographic)شناختی های جمعیتداده

 شد. ری آودرساخته گمحقق  یهمقطع تحصیلی با استفاده از پرسشنام

 Penn State Worry) ایالت پنسیلوانیانامه نگرانی سشپر

Questionnaire) (PSWQ.) 16دهی خودگزارش یهیک پرسشنام 

-گری اختالل اضطراب فراگیر به کار میآیتمی است که برای غربال

و غیرقابل کنترل را ( Excessive)که نگرانی شدید، مفرط  (19)رود 

)اصال  1ای درجه 5در طیف لیکرت  PSWQکند. گیری میاندازه

شود. گذاری میکند( نمره)خیلی زیاد صدق می 5کند( تا صدق نمی

نگرانی  . عامل اول، عاملیافته است یلکشعامل ت 2این پرسشنامه از 

آیتم دارد و عامل دوم، عامل فقدان نگرانی است  11عمومی است و 

 Internal) آیتم است. ضرایب همسانی درونی 5که شامل 

Consistency) تا   90/0های عادی و دانشجویان بین در بین گروه

های بالینی و و ضرایب بازآزمایی در بین گروه (21, 20) 91/0

. ضرایب (23, 22)گزارش شده است.  92/0تا  74/0دانشجویان 

نامه در ( این پرسشاهم 1همسانی درونی و بازآمایی )با فاصلۀ زمانی 

محاسبه شده و از  79/0و  88/0نشجویان ایرانی به ترتیب دا یهجامع

 .(24)روایی مطلوبی برخوردار است 

 Generalized Anxiety) 7-مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر

Disorder – 7 item scale( )GAD-7 .)GAD-7  یک مقیاس کوتاه

برای تشخیص موارد اختالل اضطراب فراگیر و سنجش شدت 

آیتمی است و یک سؤال  7های بالینی است. این پرسشنامه نشانه

شدن کارکردهای فردی، اجتماعی، اضافی دارد که میزان مختل

اس ه در یک مقیاین پرسشنام .دسنجخانوادگی و شغلی افراد را می

گذاری  )تقریبًا هر روز( نمره 3وقت( تا )هیچ 0ای از درجه 4ت لیکر

و ضریب  92/0شود. در نسخۀ اصلی ضریب آلفای کرونباخ می

به دست آمده است. همچنین  83/0بازآزمایی آن به فاصلۀ دو هفته، 

GAD-7 است ر ادقبولی برخوردر نسخۀ اصلی از اعتبار همگرای قابل

 85/0αب همسانی درونی پرسشنامه برابر  ایرانی ضریۀ  عم. در جا(25)
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 27        و همكاران بريرشت

 98، زمستان 36ي ، شماره12ي ي آموزش در علوم پزشكی، دورهي توسعه مجله 

. همچنین در این مطالعه مشخص شد که محاسبه شده است  =

GAD-7 مرۀ  .(26) بخشی برخوردار استاز اعتبار همگرای رضایت

اضطراب فراگیر  اللختا یا عدم برش این پرسشنامه برای تعیین وجود

 .(26, 25)تعیین شده است  10نمرۀ کل 

و  25نسخۀ  SPSSافزار های آماری از نرمجهت انجام تحلیل

های ( و آزمونChi-squareآزمون خی دو )های آماری شامل آزمون

س لیاو-روسکالو ک (Mann-Whitneyویتنی )-ناپارامتریک من

(Kruskal Wallis.استفاده شد ) 

 

 هایافته
ها ( به پرسشنامهدرصد 3/94نفر ) 330نمونه، تعداد  350کل از     

های ( به دلیل پاسخدرصد 7/5پرسشنامه ) 20پاسخ دادند و تعداد 

 227درصد ) 8/68 حذف شدند. از مطالعه تکراری یا عدم پاسخدهی،

نفر( دانشجوی  182درصد ) 2/55زن بودند. ها کنندهشرکتنفر( 

 6/33نفر( دانشجوی کارشناسی ارشد و  37درصد ) 2/11کارشناسی، 

 1/72ای بودند. همچنین نفر( دانشجوی دکتری حرفه 111درصد )

 18-22سنی  یهکنندگان در مطالعه در بازنفر( از شرکت 238درصد )

 ددرص 8/4سال،  22-26سنی  یهنفر( در باز 75درصد ) 7/22سال، 

نفر(  1درصد ) 3/0سال و  26-30سنی بزرگتر از  یهنفر( در باز 16)

شیوع اختالل  1سال قرار داشتند. جدول  30سنی بزرگتر از  یهدر باز

در مقیاس کوتاه اختالل  10برش ی هاضطراب فراگیر را براساس نمر

های اضطراب فراگیر و به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی و گروه

 .ددهسنی نشان می

دهند که در مجموع ارائه شده است، نشان می 1ی که در جدول نتایج

( cut point)ای باالتر از خط برش درصد دانشجویان نمره 6/20

اند و میزان شیوع آن مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر کسب کرده

دو  در دانشجویان زن کمی بیشتر از دانشجویان مرد است. آزمون خی

(chi-square)  ای به کار تفاوت در متغیرهای طبقه یهسی مقایارب

دهد که در هر سه گروه گرفته شد. نتایج این آزمون نشان می

داری در تعداد افراد مبتال جنسیت، مقطع تحصیلی و سن تفاوت معنی

 به اختالل اضطراب فراگیر و افراد سالم وجود ندارد.

 

 GAD-7در  10 برش يهمرن سامیزان شیوع اختالل اضطراب فراگیر براس :1جدول

 p. value )%( اختالل اضطراب فراگیر )%( سالم  

 جنسیت

 (5/17) 18 (5/82) 85 مرد
424/0 

 (0/22) 50 ( 0/78) 177 زن

  (6/20) 68 ( 4/79) 262 کل

 مقطع تحصیلی

 (4/21) 39 ( 6/78) 143 کارشناسی

 (5/13) 5 (5/86) 32 کارشناسی ارشد 527/0

 (6/21) 24 (4/78) 87 ایهفردکتری ح

 سن

22-18 190 (8/79 ) 48 (2/20) 

692/0 26-22 57 (0/76) 18 (0/24) 

30-26 14 (5/87) 2 (5/12) 

 
با توجه به این که فرض نرمال بودن توزیع متغیرها رعایت نشده بود 

(05/0P < از آزمون ناپارامتریک من )-یهویتنی به منظور مقایس 

اضطراب فراگیر در گروه جنسیت  اختالل یهنمرن یگتفاوت میان

نشان داد که ( Mann-Whitney)ویتنی -استفاده شد. نتایج آزمون من

داری بین نمرات اختالل اضطراب فراگیر در دو گروه معنی تفاوت

 (.  > 05/0Pزنان و مردان وجود ندارد )

ه تاوکمیانگین نمرات افراد در مقیاس  یهنتایج مقایس 2در جدول 

فراگیر و پرسشنامۀ نگرانی ایالت پنسلوانیا را بر  اختالل اضطراب

حسب مقطع تحصیلی و گروه سنی گزارش شده است. در اینجا نیز 

نرمال بودن توزیع متغیرها رعایت نشده  یهبا توجه به این که مفروض

 Kruskal)  والیس-(، از آزمون ناپارامتریک کروسکال > 05/0Pاست )

Wallis) شود، در مشاهده می 2دول ه شد. چنان که در جدافاست

داری در ، تفاوت معنی05/0ها در سطح نمرات هیچکدام از پرسشنامه

 های مقطع تحصیلی و سن یافت نشد. بین طبقه

داری در میانگین برای پی بردن به این که آیا تفاوت معنی ،در پایان

به اختالل  التبنگرانی در دو گروه افراد سالم و افراد م یهنمر

ویتنی استفاده شد. میانگین -جود دارد، از آزمون مناضطراب فراگیر و

)انحراف استاندارد =  83/41نگرانی در گروه افراد سالم  یهنمر

 64/52( و در گروه افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر 78/8

 05/0P( محاسبه شد و آزمون در سطح )30/10)انحراف استاندارد = 

 دار بود. معنی ( <
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 بر حسب مقطع تحصیلی، سن و جنسیت  PSWQو  GAD-7میانگین نمرات افراد در  يه مقایس :2جدول 

PSWQ  GAD-7   

p. value M ± SD  p. value M ± SD  )%( تعداد    

 

432/0 

 

 54/44 ± 22/9    

846/0 

 50/6 ±  کارشناسی  (2/55) 182    50/4

64/43  مقطع تحصیلی ± 84/10     13/6 ±  رشداکارشناسی   (2/11) 37    88/3

 39/43 ± 21/11     50/6 ±  ایحرفه دکتری  (6/33) 111    34/4

227/0 

 56/43 ±  69/9    

287/0 

 31/6 ± 40/4    238 (1/72)  22-18 

0/46  سن ±  55/11     17/7 ± 30/4    75 (7/22)  26-22 

 12/43 ±  95/7     43/5 ± 53/3    16 (8/4)  30-26 

 

 بحث
اضر، ما به بررسی میزان شیوع اختالل اضطراب ح یهدر مطالع    

فراگیر در جمعیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پرداختیم. 

های شایع در بین اختالل اضطراب فراگیر از جمله اختالل

های پزشکی است. ماهیت دانشجویان، به خصوص دانشجویان رشته

مت و هایی که بر سیستم سالختالل و هزینهان ای یهکنندناتوان

سازد، پیشگیری و درمان آن را حائز اهمیت بسیار آموزش وارد می

. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شیوع (29-27) کرده است

ت درصد اس %6/20اختالل اضطراب فراگیر در جمعیت مورد مطالعه، 

شده برای جمعیت یزان گزارشاین میزان چندین برابر بیشتر از م که

اختالل اضطراب فراگیر در . از دالیل شیوع باالی عمومی است

توان به می ، به خصوص دانشجویان علوم پزشکیدانشجویان یهنمون

سایر کادر پزشکی از قبیل  ای با بیماران و همچنینبرخورد حرفه

ات عتغییر ساعات خواب و بیداری در سا و ... دستیاران، پرستاران و

، دانشجویان به دلیل شرایط از سوی دیگر  .(30) کشیک اشاره کرد

-خاص دانشجویی از جمله دوری از خانواده، وارد شدن به مجموعه

و نداشتن درآمد کافی، حجم  ای بزرگ و پرتنش، مشکالت اقتصادی

-نهای رواهای فشرده مستعد ابتال به اختاللزیاد دروس و رقابت

 .(32, 31) تندهای اضطرابی هسشناختی، به خصوص اختالل

، شیوع (14-12) همچنین مطابق انتظار و همسو با مطالعات پیشین

این اختالل در بین دانشجویان دختر اندکی بیشتر از دانشجویان پسر 

 تفاوت دردار نیست. هرچند این تفاوت به لحاظ آماری معنی، ستا

 یهاچرخهنقش  ،(34) های هورمونیتفاوت ،(33) ساختارهای مغزی

 سبک)برای مثال، ای های مقابلهنوع سبکو  (36-34) قاعدگی

و با گیرد مورد استفاده قرار می زنان توسط عمدتاًکه  یاجتناب  ایمقابله

ارتباط ، شودمشخص می آن یا اجتناب اززا موقیعت استرسانکار 

عنوان دالیل به ،(38, 37)(شناسی روانی داردسیببسیار نزدیکی با آ

الل اضطراب فراگیر در بین دو جنس ن شیوع اختتفاوت میزااحتمالی 

های مقطع تحصیلی و تفاوت در گروه یمقایسه گزارش شده است.

های سنی به لحاظ تعداد افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر گروه

های موجود به لحاظ آماری ها تفاوتگروه یهداد که در همنشان 

ل اضطراب فراگیر در اختالدار نیستند. به عبارت دیگر شیوع معنا

شده تقریباً مشابه هم هستند. همسو با نتایج فوق، های بررسیگروه

کل اختالل اضطراب فراگیر و نگرانی در  یهداری در نمرتفاوت معنی

 هنمر یهاهده نشد. عالوه بر این، مقایسهای مورد بررسی مشگروه

اضطراب  نگرانی در بین دو گروه افراد سالم و افراد مبتال به اختالل

نشان داد که افراد مبتال به این اختالل میزان نگرانی به مراتب باالتری 

 کنند. تجربه می را از افراد سالم

وم پزشکی این مطالعه را تنها از بین دانشجویان دانشگاه عل یهما نمون

های این موضوع نقش دانشجویان رشته زنجان انتخاب کردیم. دلیل

-پزشکی در ارائه خدمات سالمت و از سوی دیگر صدمات جبران

ناپذیر اشتباهات فردی این گروه از دانشجویان به سبب مشکالتی 

پزشکی بود. نتایج این مطالعه حاکی از این است که مانند اختالل روان

انشجویان شده برای جمعیت عمومی، در جمعیت دآمارهای گزارش

تری در این رابطه بایست اقدامات جدیفاقد اعتبار است و می

صورت گیرد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعۀ خاکپور و همکاران 

خود بر روی دانشجویان  یهها در مطالع. آن(39)همسو است 

درصد از  6/17زشکی زنجان نشان دادند که در حدود دانشگاه علوم پ

 یهپزشکی در دامنهای رواندانشجویان مشکوک به ابتال به اختالل

های متوسط تا شدید هستند. مطالعات متعدد، شیوع کلی اختالل

گزارش  %72تا  %6/17بین  یهروانی را در جمعیت دانشجویان در باز

شده در مطالعات به سبب به ش. نتایج گزار(42-40)د انکرده

های پژوهشی متفاوت، با یکدیگر اختالف کارگیری ابزارها و روش

های روانی در زیادی دارند. اگرچه در مورد میزان شیوع کلی اختالل

کدام به طور صورت گرفته است، اما هیچدانشجویان مطالعات زیادی 

های از جنبه اند. یکیختالل اضطراب فراگیر نپرداختهاختصاصی به ا

حاضر تمرکز اختصاصی بر اختالل اضطراب  یهارزشمند مطالع

عنوان اختاللی شایع فراگیر و برجسته کردن اهمیت پرداختن به آن به

 در بین دانشجویان است.

 در  آید، اختالل اضطراب فراگیرحاضر برمی یهچنانچه از نتایج مطالع

82  
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ای ع قابل مالحظهدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از شیو بین

پیشگیری و درمان  یهبرخوردار است و نیاز به اقدامات جدی در زمین

شود. این امکان وجود دارد عملکرد افراد آن بیش از پیش احساس می

ه افراد بدون اختالل باشد، اما های اضطرابی، مشابمبتال به اختالل

ین سطح از افراد مبتال به این اختالل برای دستیابی به ا ای کههزینه

ای پردازند، به طور قابل مالحظهعملکرد به لحاظ انرژی و زمان می

اند که مطالعات مختلف نشان داده. (17) باالتر از افراد سالم است

(، psychological inflexibilityشناختی )ناپذیری روانانعطاف

 همبستگی مثبتی با استرس، نگرانی، اختالل اضطراب فراگیر و اختالل

. از آنجایی در این مطالعه (43) شکل دارد (somatoformجسمانی )

نیز مشخص شد، میزان نگرانی در گروه افراد مبتال به اختالل 

اری با گروه افراد سالم داشت، لذا یکی داضطراب فراگیر تفاوت معنی

-پذیری روانبردها در جهت بهبود این شرایط، تقویت انعطافاز راه

کاهش خود منجر به  یهشناختی دانشجویان است که آن نیز به نوب 

شود. برای دستیابی به این هدف، آموزش فنون استرس و نگرانی می

مانند درمان پذیرش و  شناختی از طریق مداخالتیپذیری روانانعطاف

تواند به افزایش (، میAcceptance and Commitment therapyتعهد )

 psychological) شناختیناراحتی روان یهها برای تجرب توانایی آن

distress)  به عالوه، برگزاری (44)در زندگی روزمره کمک کند .

خصوص های اضطرابی، به های آموزشی در خصوص اختاللارگاهک

افزایی در بین دانشجویان  تواند به آگاهیاختالل اضطراب فراگیر، می

شناختی های روانها را برای جستجوی درمانمنجر شده و تمایل آن

 افزایش دهد. 

باشد. میکم آن  یههای این مطالعه حجم نمونیکی از محدودیت

-شناسی با افزایش تعداد نمونه، خطاهای نمونهعات شیوعلبرای مطا

توان نتایج را تعمیم رسد و با اطمینان بیشتری میگیری به حداقل می

داد. محدودیت دیگر این مطالعه استفاده از پرسشنامه به جای 

پزشکی برای تشخیص وجود یا عدم وجود تشخیصی روان یهمصاحب

نشجویان است. همچنین در این  افراگیر در بین داختالل اضطراب 

صیات روانی و محل سکونت های فردی، خصومطالعه تفاوت

دانشجویان )خوابگاهی و غیر خوابگاهی( لحاظ نشده است. در 

مجموع این مطالعه بر روی جمعیت دانشجویان صورت گرفته است 

 .دبایست تعمیم نتایج به جوامع دیگر با احتیاط صورت گیرو می

، در این مطالعه محدودیت استفاده از پرسشنامه به منظور رفع

های با استفاده از مصاحبه دیگریبایست مطالعات میپژوهشگران 

به عالوه،  تشخیصی ساختاریافته بر روی دانشجویان اجرا کنند.

 و تحصیلی یه، لحاظ کردن رشتباالتر یهاجرای مطالعه با حجم نمون

شناختی مانند اختالل ی رواناهاز اختاللای بررسی طیف گسترده نیز

زدگی در بری، اختالل وحشتج-افسردگی اساسی، اختالل وسواسی

تواند پیشنهاد پژوهشی دیگری برای پژوهشگران بین دانشجویان می

 .باشد

دانشگاه علوم پزشکی زنجان از  یهنتایج این مطالعه برای مرکز مشاور

ای مداخالت رد لزوم اجدهآن جهت حائز اهمیت است که نشان می

شناختی به وانهای راختالل یهشناختی و آگاهی افزایی در زمینروان

 شود.خصوص اختالل اضطراب فراگیر بیش از پیش احساس می

بدیهی است که پرداختن به اختالل اضطراب فراگیر از سوی این 

تواند گام مهمی در راستای ارتقاء سالمت روان دانشجویان مرکز، می

ها را نیز به عملکرد تحصیلی آن ،این اقدام رودار میظ انت که باشد

 توجهی بهبود خواهد بخشید. میران قابل 

 

 گیری نتیجه
های حاضر داده یههای موجود، مطالعرغم محدودیتعلی    

دانشجویی در  مقدماتی از شیوع اختالل اضطراب فراگیر در جمعیت

اد که اختالل ددهد. نتایج این مطالعه نشان کشور به دست می

یوع اضطراب فراگیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از ش

هایی که (. با توجه به آسیب%6/20ای برخوردار است )قابل مالحظه

این اختالل بر عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان به خصوص 

های پزشکی، نیاز مبرم به اتخاذ اقدامات جدی در دانشجویان رشته

شگیری و کنترل این اختالل و به حداقل رساندن تأثیرات یراستای پ

مسئولین دانشگاهی  یهموضوع، نیازمند توجه ویژآن وجود دارد. این 

دانشجویی  یهسالمت دانشجویان و نیز مراکز مشاور یهدر حوز

های است. چرا که افزایش آگاهی دانشجویان در خصوص اختالل

شناسایی عوامل خطر و  رمانی،دپزشکی، آشنایی با فرآیندهای روان

زشکی به طور عام و پهای روانکننده در برابر ابتال به اختاللمحافظت

سزایی در  تواند سهم بهاختالل اضطراب فراگیر به طور خاص، می

 های ناشی از آن داشته باشد.مدیریت آسیب

 

 تقدیر و تشکر 
 هشی دانشگاهونویسندگان این مقاله قدردانی خود را از معاونت پژ    

علوم پزشکی زنجان و نیز مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر 

 Social Determinants of Health Researchسالمت )

Centerدارند.گر ما در انجام این پژوهش بودند، اعالم می( که یاری  
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