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هاي  م اضطرابی در دانشجویان دانشگاهیاجباري و ارتباط آن با عال - شیوع اختالل وسواسی 
  )1388(شهر زنجان 

  2منش سیما نیک ؛*1قریشی سیدابوالفضل 
  

  چکیده
ی بر زندگی افراد مبتال برجاي یاثرات سو که استچهارمین اختالل شایع روانپزشکی  )OCDاجباري ( - اختالل وسواسی زمینه:

شود و بسیاري از دانشجویان در آغاز ورود  برهه پراسترسی براي دانشجویان محسوب می ،دوران تحصیل در دانشگاه .گذارد می
م اضطرابی  یو ارتباط آن با عال OCDشیوع  سیربر این در .گیرند قرار می OCDاي  معرض ابتال به حمالت دوره به دانشگاه در

  بررسی شد.هاي شهر زنجان  در دانشجویان دانشگاه
م وسواس و اجبار ییل ی، مقیاس سنجش عالشناختی جمعیتاي که دربردارنده اطالعات  دانشجویان توسط پرسشنامه ها: روش

دو  هاي آماري کاي م اضطرابی همیلتون بود مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطالعات با استفاده از آزمونیبراون و مقیاس سنجش عال
  ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.م SPSSافزار   و توسط نرم

از آنان  نفر) 302( درصد 1/25اجباري (خفیف تا وخیم) و  - م وسواسیینفر) از دانشجویان به عال 738( درصد 2/61 ها: یافته
. آنالیز گردیدنفر) برآورد  268( درصد 2/22در میان دانشجویان  OCDم اضطرابی (خفیف تا  شدید) دچار بودند. شیوع یبه عال

)، سن P=0005/0)، جنس (P=0005/0م اضطرابی (یاجباري با عال -اري مبین ارتباط معنادار بین اختالل  وسواسیآم
)005/0P=) 002/0) و دانشگاه  محل تحصیلP= (.است  

 مقایسه با تعدادي از میان دانشجویان مورد مطالعه باالتر از شیوع آن در اجباري در -شیوع اختالل وسواسی گیري: نتیجه
   .سایر کشورهاست شده برروي دانشجویان کشورمان و طالعات انجامم

  م اضطرابی، دانشجویانیاجباري، عال -وسواسی اختالل: ها واژه کلید
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  مقدمه

ترین اختالالت  از شایع اختالالت اضطرابی،
و نسبت ابتالي  کی در جمعیت عمومی هستندروانپزش

با عوارض این اختالالت  دو برابر مردان است. زنان تقریباً
زیادي همراهند و اغلب مزمن شده و نسبت به درمان 

شوند که  ها می ) و شامل طیفی از بیماري1( مقاوم هستند
زندگی فرد را آکنده از ترس، نگرانی و اضطراب زیاده از 

نمایند. طبق آمار انجمن ملی  و مداوم میحد، غیرمنطقی 

از افراد مبتال به  درصد 75بهداشت روان آمریکا، تقریباً 
م بیماري را در یبار، عال اختالالت اضطرابی، براي اولین

کنند که با سنین  سال تجربه می 22تر از  سنین کم
). اغلب اوقات، 2( تحصیالت دانشگاهی انطباق دارد

قبیل اختالالت اضطرابی، خود را  مشکالت روانپزشکی از
سازند و عدم  طی دوران تحصیل در دانشگاه آشکار می

تواند  درمان اضطراب در این مقطع حساس از زندگی، می
پیامدهاي ناگواري از قبیل: انزواطلبی، مشکالت تحصیلی 
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در مقاطع مختلف و یا حتی انصراف از تحصیل، 
کشی را براي افسردگی، سوء مصرف مواد و اقدام به خود

). یکی از انواع 2( همراه داشته باشد دانشجویان به
اجباري است، که  -اختالالت اضطرابی، اختالل وسواسی

بسیاري از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه در معرض 
گیرند و متعاقب  آمیز آن قرار می هاي مخاطره ابتالء به دوره

دارند،  رو هاي جدیدي که پیش توانند با چالش آن نمی
این خصیصه اصلی  ).3( آمیزي مقابله کنند طور موفقیت هب

هاي فکري یا عملی مکرر و چنان  وجود وسواساختالل 
اي را بر فرد  شدید است که رنج و عذاب قابل مالحظه

ها عبارتند از تصورات،  وسواس. )4(کنند  تحمیل می
 جا که سبب هتصاویري پایا، مزاحم و ناب ها و افکار، تکانه

اي که توسط  ). نتایج مطالعه4( شود رنج و عذاب فرد می
Hollander  و همکارانش در مورد کیفیت زندگی بیماران

نشان اجباري صورت گرفته،  -دچار اختالل وسواسی
این بیماران در روابط خانوادگی،  درصد 73که  دهد می
در تحصیالت  درصد 58در روابط دوستانه،  درصد 62

ل شغلی دچار مشکل یدر مسا ددرص 47دانشگاهی و 
طور همزمان، مبتال  هاز این بیماران ب درصد 53). 5هستند (

). شیوع این 6به سایراختالالت اضطرابی نیز هستند (
درصد  1/2 اختالل در جامعه عمومی ایران در میان زنان،

این  .)7درصد برآورد شده است ( 7/0و در میان مردان 
شمار  هروانپزشکی ب اختالل، چهارمین اختالل شایع

اختالل  تر از اسکیزوفرنی و برابر شایع 2رود و  می
 - ). گرچه شیوع اختالل وسواسی8( دوقطبی است

هاي عمومی نقاط مختلف جهان،  اجباري در جمعیت
تقریباً مشابه است، اما نتایج مطالعاتی که بر روي 

گرفته حاکی از آن است  هاي دانشجویان صورت جمعیت
م در میان دانشجویان، از ارقام یاوانی این عالکه میزان فر

کند  هاي عمومی پیروي نمی جمعیت درشده  گزارش
عنوان مثال پژوهشی که در مورد شیوع رفتارهاي  به

نفر از فارغ التحصیالن  117اجباري در میان  -وسواسی
 2000هاي  رشته پزشکی دانشگاه سیدنی استرالیا، بین سال

 7/66ته حاکی از آن است که صورت گرف 2001تا پایان 

از این دانشجویان، داراي درجات متفاوتی از  درصد
). مطالعه دیگري که 9اجباري بودند ( -م وسواسییعال

 424اجباري بر روي  -در مورد شیوع اختالل وسواسی
 1991نفر از دانشجویان دانشگاه کیوتوي ژاپن در سال 
ل آنان صورت گرفته، مبین آن است که شیوع این اختال

). مطالعه مشابهی نیز بر روي 10بوده است ( درصد 7/1
نفر از دانشجویان دانشگاه سوکورواي ترکیه صورت  800

گرفته که شیوع این اختالل را در دانشجویان این دانشگاه 
). مطالعه دیگري که جهت 3( گزارش کرد درصد 2/4

م اضطرابی بر روي یم وسواس و سایر عالیارزیابی عال
یان پزشکی از دو دانشکده ایاالت متحده صورت دانشجو

م اضطرابی یگرفته، بیانگر آن است که بیشترین میزان عال
م یدر دانشجویان سال سوم پزشکی و بیشترین میزان عال

وسواسی در دانشجویان سال اول پزشکی مشاهده شد 
گرفته در  ). با توجه به محدودیت تحقیقات انجام11(

اجباري در جامعه -واسیم وسیمورد فراوانی عال
 دانشجویان و نیز با در نظر گرفتن اثرات سوء قابل

ها و اجبارها در روند تحصیلی،  اي که وسواس مالحظه 
کنند و  شغلی و روابط بین فردي افراد مبتال ایجاد می

دلیل امکان همزمانی این اختالل با سایر اختالالت  هب
ل اضطرابی برآن شدیم که به بررسی شیوع اختال

م اضطرابی در میان یاجباري و ارتباط آن با عال -وسواسی
  هاي شهر زنجان بپردازیم. گروهی از دانشجویان دانشگاه

 
  ها روش و مواد

پژوهش مورد استفاده در این طـرح، از نـوع مقطعـی    
)(cross sectional باشد. جامعه مورد مطالعه ما شـامل   می

ه علـوم  کلیه دانشجویان شـاغل بـه تحصـیل در دانشـگا    
 بـود. پزشکی، دانشگاه آزاد اسـالمی و دانشـگاه زنجـان    

بندي تصادفی ساده بوده  گیري آن از نوع طبقه روش نمونه
عنوان یک طبقه محسوب  و از  اي که هر دانشگاه به گونه به

و حجـم   ندهایی به تصادف انتخاب شد هر دانشگاه نمونه
و بـر اسـاس نسـبت     شـد  تعیـین نفر  1200نمونه حدود 

نشجویان هر دانشگاه به کل دانشـجویان سـه دانشـگاه    دا



  
 

 1393، شماره پنجم، مرداد سال هیجدهم - ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                                                )305(

بر این  ،مذکور، تعداد جامعه آماري هر دانشگاه تعیین شد
 400دانشــجو از دانشــگاه علــوم پزشــکی،  100اســاس 

 700دانشجو از دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد زنجـان و     
  دانشجو از دانشگاه زنجان به تصادف انتخاب شدند. 

ــژوهش از پرسشــ ــن پ ــده  نامهدر ای ــه دربرگیرن اي ک
، نسخه فارسی مقیاس ییل براون شناختی جمعیتاطالعات 

)Y-BOCS،(   م وسواســییــجهـت ارزیــابی شـدت عال- 
اجباري و نسخه فارسی مقیاس اضطراب همیلتون جهـت  

م اضطرابی بود، استفاده گردیـد. الزم  یارزیابی شدت عال
بخش جهت بررسـی   5داراي  Y-BOCS به ذکر است که

ارزیـابی  منظـور   بخـش بـه   5اي افکار وسواسی و معیاره
شـده   بر طبق نمرات کسب است.معیارهاي اعمال اجباري 

شـوند،   به پنج طبقه تقسـیم مـی   افراد کالً ،از آزمون فوق
، sbclinical=7-0 ،mild=15-8 ،moderate=23-16 شامل:

extreme=40-32  وsevere=31-24 )12 .(  در ابتدا تعـداد
نفر از دانشـجویان توزیـع و سـپس     25پرسشنامه بین  25

 افـزار  قابلیت اعتماد پرسشنامه توسط نـرم  ؛آوري شد جمع
SPSS    مورد تحلیل قـرار گرفـتanalysis) (Reliability. 

ــنامه   ــاد پرسش ــت اعتم ــده   89قابلی ــرآورد ش ــد ب درص
)89/0alpha=  s׳(Cronbach  و با توجه به قابل قبول بودن

پرسشـنامه تکثیـر و    عـدد  1205رقم حاصله، بـه تعـداد   
بندي تصادفی ساده در بین دانشجویان مقاطع  روش طبقه به

آوري  هاي موردنظر توزیع و سپس جمـع  مختلف دانشگاه
که هدف از ایـن   گردید. الزم به ذکر است با توجه به این

اجبـار در سـطح    م وسواس ویسی شیوع عالربر ،پژوهش
ف اولیـه  گیرشناسی بـوده و هـد   دانشجویان و با نگاه همه

بیماریابی و احراز شـدت بـالینی مشـکالت احتمـالی در     
ـ گروه نبوده، اسـتفاده از پرسشـنامه کـه عال    م و شـدت  ی

سـنجد و در عـین    ل مطروحه را مـی یدرگیري فرد با مسا
االت از تمـام افـراد امکـان    ؤدلیل یکسان بودن س هحال ب

عنوان  هدهد ب ها را کاهش می ثیر خطاي فردي در ارزیابیأت
ــ  روش ــد. ب ــاب ش ــابی انتخ ــار   هارزی ــاهش ب ــور ک منظ

سازي ارزیابی و در نتیجه افزایش میزان صـداقت   استرس

صـورت   هـا بـه   توزیع پرسشـنامه  ،ها دانشجویان در پاسخ
نفره) صورت گرفت که در حضور ارزیاب  6-8گروهی (

نام  صورت بی به االت و ابهامات احتمالی وؤجهت رفع س
ـ    هـاي   ل از پرسشـنامه تکمیل گردیدنـد. اطالعـات حاص

ـ  SPSS 10 افـزار آمـاري   نرم باشده  تکمیل کـارگیري   هو ب
دو (جهت بررسـی متغیرهـاي کیفـی) مـورد      آزمون کاي

  .تحلیل قرار گرفت
 

  ها  یافته
نفر از دانشجویان شاغل بـه   1205این مطالعه بر روي 

هاي علوم پزشـکی زنجـان، دانشـگاه     تحصیل در دانشگاه
اسالمی (واحد زنجـان) بـا دامنـه    زنجان و دانشگاه آزاد 

 )SD=34/2(سال  3/21سال و میانگین سنی  18-38سنی 
ـ فراوانی کلـی عال  .انجام گرفت اجبـاري   -م وسواسـی ی

(OCS)    ) نفـر)   1205در میان دانشـجویان مـورد مطالعـه
 39. از ایـن میـزان   نفر) بـرآورد شـد   738( درصد 2/61

ـ دچـار عال  درصـد  2/18م خفیـف،  یدچار عال درصد م ی
ـ دچـار عال  درصد 7/3متوسط،   درصـد  3/0و م شـدید  ی
) 1(جـدول   اجباري بودنـد  -م وخیم وسواسییدچار عال

هـا و مقـاطع    که از نظر تفکیکی بر حسب نـوع دانشـکده  
  ).2(جدول  تحصیلی تفاوت معناداري مشاهده نشد

بـالینی،   OCDدر مطالعه ما معیار تعیین موارد ابتال به 
در مقیـاس ییـل بـراون در     15ز کسب امتیاز کلی باالتر ا

که با استناد به مطالعاتی که این مطلـب را   شدنظر گرفته 
  .)13اند، مورد استفاده قرار گرفـت (  یید نمودهأمطرح و ت

 OCDنفر بـه   268دانشجوي مورد مطالعه،  1205از میان 
بالینی مبتال بودند و بر این اسـاس شـیوع کلـی اخـتالل     

ینی در میـان دانشـجویان   ) بـال OCDاجباري ( -وسواسی
 از این .برآورد شد درصد 2/22اي شهر زنجان، ه دانشگاه

بالینی با شدت  OCDدربرگیرنده موارد  درصد 2/18رقم، 
 درصـد 3/0شـدید و   بـالینی  OCD درصـد  7/3متوسـط،  

OCD جامعه آمـاري دانشـگاه علـوم     بودند. بالینی وخیم
.یل شددانشجو تشک 104پزشکی زنجان در این مطالعه از 
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 هاي زنجان در دانشگاه اجباري -یم وسواسیشیوع عال -1جدول 

  دانشگاه
کل در هر   اجبار -وسوا س 

  وخیم  شدید  متوسط  خفیف  تحت بالینی  دانشگا ه
علوم 
  پزشکی

  تعداد
  درصد

41  
4/39  

48  
2/46  

12  
5/11  

3  
9/2  

0  
0  

104  
100  

  زنجان
  تعداد
  درصد

259  
9/36  

262  
4/37  

149  
3/21  

29  
1/4  

2  
3/0  

701  
100  

  آزاد اسالمی
  تعداد
  درصد

167  
8/41  

160  
40  

58  
5/14  

13  
3/3  

2  
5/0  

400  
100  

            کل در 
  ها دانشگاه

  تعداد
  درصد

467  
8/38  

470  
39  

219  
2/18  

45  
7/3  

4  
3/0  

1205  
100  

9 7 0  /0 =P 

  زنجان هاي کدهدر دانش اجباري –یم وسواسیشیوع عال -2جدول 

  کدهدانش
کل در هر   اجبار -وسوا س 

  وخیم  شدید  متوسط  خفیف  تحت بالینی  کدهدانش

  پزشکی
  تعدا د
  درصد

8  
1/42  

8  
1/42  

1  
3/5  

2  
5/10  

0  
0  

19  
100  

  داروسازي
  تعدا د
  درصد

6  
6/28  

10  
6/47  

4  
19  

1  
8/4  

0  
0  

21  
100  

  پیرا پزشکی
  تعدا د
  درصد

4  
19  

14  
7/66  

3  
3 /14  

0  
0  

0  
0  

21  
100  

  بهداشت
  تعدا د
  درصد

10  
6/55  

6  
3/33  

2  
1/11  

0  
0  

0  
0  

18  
100  

 -پرستاري
  مامایی

  تعدا د
  درصد

24  
48  

19  
38  

6  
12  

1  
2  

0  
0  

50  
100  

  علوم پایه
  تعدا د
  درصد

87  
3/36  

90  
5/37  

48  
20  

14  
8/5  

1  
4/0  

240  
100  

  مهندسی
  تعدا د
  درصد

160  
1/40  

149  
3/37  

74  
5/18  

13  
3/3  

3  
8/0  

399  
100  

  کشاورزي
  تعدا د
  درصد

63  
36  

67  
3/38  

41  
4/23  

4  
3/2  

0  
0  

175  
100  

  علوم انسانی
  تعدا د
  درصد

105  
1/40  

107  
8/40  

40  
3/15  

10  
8/3  

0  
0  

262  
100  

            کل در 
  کده هادانش

  تعدا د
  درصد

467  
8/38  

470  
39  

219  
2/18  

45  
7/3  

4  
3/0  

1205  
100  

479  /0=P 
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ین از دانشجویان ا درصد 6/60شده  هاي انجام ق بررسیطب
  (OCS)اجبـاري   -م وسواسـی ینفر) دچار عال 63جامعه (
ـ عال %2/46بودند ( ـ عال %5/11م خفیـف،  ی م متوسـط و  ی

نفر) از دانشـجویان   15( درصد 4/14 .م شدید)یعال 9/2%
بالینی نیز بودند. جامعه آماري  OCD، مبتال به  OCSدچار

نفـر از   701دانشگاه زنجان در مطالعه حاضر دربرگیرنده 
درصـد از   1/63در مجمـوع   .یان این دانشگاه بوددانشجو

بودنـد   OCSنفـر) دچـار    442( این دانشـگاه دانشجویان 
  %1/4م متوسـط،  یبه عال  %3/21م خفیف، یبه عال 4/37%(

 درصـد  7/25م وخـیم) و  یبه عال  %3/0م شدید و یبه عال
بالینی نیـز بودنـد.    OCDنفر) از میان آنان، مبتال به  180(

دانشگاه آزاد اسالمی (واحد زنجان) در این  جامعه آماري
از  درصد 2/58. نفر از دانشجویان بود  400مطالعه شامل 
ـ نفر) دچار عال 233دانشجویان ( اجبـاري   -م وسواسـی ی

ـ بـه عال  %5/14م خفیف، یبه عال %40بودند ( م متوسـط،  ی
ـ بـه عال   %5/0 م شدید ویبه عال 3/3%  3/18 وم وخـیم)  ی

بـالینی نیـز    OCDن آنان مبـتال بـه   نفر) از میا 73( درصد
  ).1(نمودار  بودند

هـاي آمـاري انجـام گرفتـه در ایـن       بر اساس بررسی
ارتباط آمـاري معنـاداري بـین فراوانـی اخـتالل       ،مطالعه

اجباري و دانشگاه محل تحصیل گزارش شـد   -وسواسی
)002/0P=( ــر ــژوهش حاضــ ــکده از  9 در. پــ دانشــ

ـ   دانشگاه  19کده پزشـکی ( هاي مورد مطالعه شـامل دانش
نفر)، دانشکده پیراپزشـکی   21نفر)، دانشکده داروسازي (

  نفر)، دانشکده پرستاري 18نفر)، دانشکده بهداشت ( 21(
نفر)، دانشکده  240نفر)، دانشکده علوم پایه ( 50مامایی (

 و نفـر)  175نفر)، دانشکده کشاورزي ( 399مهندسی ( فنی
گرفـت. طبـق    نفـر) انجـام   262دانشکده علوم انسـانی ( 

ارتبـاط   ،گرفتـه در ایـن مطالعـه    هاي آماري انجام بررسی
اجباري و  -آماري معناداري بین فراوانی اختالل وسواسی

ــود ندا  ــل تحصــیل وج ــتدانشــکده مح  )=369/0P( ش
از دانشـجویان مـورد مطالعـه      درصـد  1/24 ).2(نمودار 

 درصـد  8/45سال،   20تر از  نفر) در گروه سنی کم 290(
 درصـد  1/30سـال و   20-23ر) در گـروه سـنی   نف 552(
سال  قرار داشـتند.   23نفر) در گروه سنی بیشتر از   363(

اجبـاري و   -ارتباط آماري معناداري بین اختالل وسواسی
  ).=005/0P(دست آمد  بهسن 

 OCDو شیوع  نفر بود 689جامعه آماري مردان شامل 
 از دسـت آمـد.   بـه  درصد 4/18بالینی در دانشجویان مرد 

بـالینی داشـتند و    OCD درصد 3/27 خانم دانشجو، 516
ـ تفاوت بین دو جنس  (جـدول   )=0005/0Pدار بـود ( امعن

کـه   دانشجو بودند 1062). جامعه آماري مجردها شامل 3
نفر) دچار درجات مختلفـی از   651از آنان ( درصد 3/61

  م خفیف، یبه عال %5/38(اجباري بودند  -م وسواسییعال
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  (برحسب درصد) هاي زنجان زنجان شیوع عالیم وسواسی اجباري در دانشکده - 2نمودار 

  با جنس اجباري – یوسواس عالمارزیابی ارتباط بین  -3جدول 

  جنس
  اجبار -وسوا س 

  کل
  وخیم  شدید  متوسط  خفیف  تحت بالینی

  مـرد
  تعدا د
  درصد

293  
5/42  

269  
39  

111  
1/16  

15  
2/2  

1  
1/0  

689  
100  

  زن
  تعدا د
  درصد

174  
7/33  

201  
39  

108  
9/20  

30  
8/5  

3  
6/0  

516  
100  

  کل
  تعدا د
  درصد

467  
8/38  

470  
39  

219  
2/18  

45  
7/3  

4  
3/0  

1205  
100  

001/0P< 

 

ـ به عال %4م متوسط، یبه عال 5/18%  %2/0م شـدید و  ی
بالینی در دانشجویان مجـرد   OCDشیوع  .م وخیم)یبه عال

هـا شـامل    جامعه آماري متأهـل  برآورد شد. درصد 7/22
نفـر) دچـار    87از آنـان (  درصد 8/60 .دودانشجو ب 143

ـ درجات مختلفـی از عال  اجبـاري بودنـد    -م وسواسـی ی
  %4/1م متوسـط،  یبه عال %4/15م خفیف، یبه عال 7/42%(

ـ بـه عال  %4/1م شدید و یبه عال  OCDشـیوع   .م وخـیم) ی
و  بـرآورد شـد   درصـد  2/18هل تأبالینی در دانشجویان م

ـ تفاوت دو جنس در این زمینه  . )=223/0P(دار نبـود  امعن
ـ  همین دار در خصـوص فراوانـی   اطور تفاوت آماري معن

 )P=862/0( اجباري و مقطع تحصـیلی -اختالل وسواسی 
مشـاهده  ) P=325/0(وضعیت اقامت در محل تحصـیل   و

  نشد.
ـ شـیوع کلـی عال   م اضـطرابی در میـان دانشــجویان   ی

که از این رقم، ود ب درصد 1/25هاي شهر زنجان،  دانشگاه
    6/4م اضطرابی خفیف، ینفر) به عال 203(درصد  8/16
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  هاي زنجان در دانشگاه اضطرابی میشیوع عال -4جدول 

  دانشگاه
کل در هر   را باضط

  شدید  متوسط  خفیف  تحت بالینی  دانشگاه

  علوم پزشکی
  تعداد
  درصد

80  
9/76  

14  
5/13  

3  
9/2  

7  
7/6  

104  
100  

  زنجان
  تعداد
  درصد

528  
3/75  

109  
5/15  

37  
3/5  

27  
9/3  

701  
100  

  آزاد اسالمی
  تعداد
  درصد

295  
8/73  

80  
20  

15  
8/3  

10  
5/2  

400  
100  

            کل در 
  ها دانشگاه

  تعداد
  درصد

903  
9/74  

203  
8/16  

55  
6/4  

44  
7/3  

1205  
100  

119/0=P 

 

  جنسبا  یم اضطرابیارتباط بین عال ارزیابی -5جدول 
کل در هر   اضطراب                            جنس

  شدید  متوسط  خفیف  تحت بالینی  جنس
  تعداد  مـرد

  درصد
536  

8/77  
110  
16  

29  
2/4  

14  
2  

689  
100  

  دتعدا  زن
  درصد

367  
1/71  

93  
18  

26  
5  

30  
8/5  

516  
100  

  کل در همه 
ها             جنس

  تعداد
  درصد

903  
9/74  

203  
8/16  

55  
6/4  

44  
7/3  

1205  
100  

                                                  002/0=P 

  
ـ نفر) بـه عال  55( درصد  7/3م اضـطرابی متوسـط و  ی

ابی شـدید مبـتال بودنـد    م اضـطر ینفر) به عال 44( درصد
)119/0P=(  ــدول ــی  ).4(ج ــق بررس ــاري   طب ــاي آم ه

ارتباط آماري معنـاداري بـین    ،گرفته در این مطالعه انجام
 م اضــطرابی و دانشــکده محــل تحصــیلیــفراوانــی عال

)494/0P=( م اضطرابی و سن یو عال)744/0=P(  گزارش
 م اضـطرابی و  اما ارتباط معناداري بین فراوانی عالینشد. 

هـاي مـا    ). یافتـه 5(جدول  )P=002/0(جنس وجود دارد 
نشانگر ارتباط آماري معنادار قابل مالحظه، بین ابـتال بـه   

م اضطرابی بـود  یاجباري و ابتال به عال -اختالل وسواسی
)0005/0=P(.    

  بحث
ـ شیوع کلی عال اجبـاري (خفیـف تـا     -م وسواسـی ی

م اضـطرابی (خفیـف تـا وخـیم) و اخـتالل      یوخیم)، عال
هـاي شـهر    اجبـاري در دانشـجویان دانشـگاه    -واسیوس

 برآورد شـد.  درصد 2/22و  1/25، 2/61ترتیب  زنجان، به
اي که جهت ارزیابی سـالمت روانـی بـر روي     در مطالعه

نفر از دانشجویان پزشکی اهـواز بـا میـانگین سـنی      200
صورت گرفته شـیوع وسـواس در   ) =6/3SDسال ( 7/23

ــان  ــد 8/18آن ــده   درص ــزارش ش ــتاگ در  %9/9( س
در دانشجویان مرد) که در مقایسه  %9/8دانشجویان زن و 

). در 14تـري دارد (  ینی%) شیوع پا2/61( حاضربا مطالعه 
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نفر از دانشجویان پزشـکی   117شده بر روي  مطالعه انجام
ـ (مقطع کارورزي) دانشگاه سیدنی استرالیا، شـیوع عال  م ی

کـه در  برآورد شده است  درصد 7/66اجباري  -وسواسی
 ).9%) شیوع باالتري دارد (2/61( حاضرمقایسه با مطالعه 

 424بـر روي   OCDاي که جهت تعیین شـیوع   در مطالعه
نفر از دانشجویان دانشگاه کیوتوي ژاپن با میانگین سـنی  

 7/1) انجام گرفته، شیوع این اختالل SD=6/1سال ( 8/18
 حاضـر کـه در مقایسـه بـا مطالعـه     گزارش شده  درصد

). 11( اسـت  تـر  ینیاي پـا  مالحظـه  طور قابـل  ه%) ب2/22(
نفـر از دانشـجویان     804مطالعه مشـابهی کـه بـر روي    

 OCD(ترکیه) صورت گرفته، شـیوع   Cukurovaدانشگاه 
برآورد کرده است که در مقایسه با مطالعه   درصد 2/4را 

 ).3( اسـت  تر ینیاي پا مالحظه طور قابل ه%) ب2/22( حاضر
  OCDاجبـاري و   -م وسواسییشیوع عالتفاوت در میزان 

شـده در ایـن    و سایر مطالعـات انجـام   حاضربین مطالعه 
هـاي   تواند ناشی از عدم همسانی ابـزار و روش  زمینه می

ـ کار رفته جهـت ارزیـابی عال   هب اجبـاري،   -م وسواسـی ی
زاي  فرهنگـی، عوامـل اسـترس    -هـاي اجتمـاعی   تفاوت

متفـاوت،  شـناختی   جمعیـت  -متفاوت، عوامل اجتمـاعی 
ــه نارســاي   ــت، ترجم ــاوت و در نهای ــع ســنی متف توزی

هاي روانشناختی مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـات     آزمون
  .)10و  3تري دارد ( هاي دقیق باشد که نیاز به بررسی

ارتبـاط    OCDبـین سـن و شـیوع    ،حاضردر مطالعه 
و  Karnoدر مطالعــه  .آمــاري معنــاداري وجــود داشــت

ــدم ــورد اپی ــز OCD )1988 یولوژيهمکــارانش در م ) نی
در افراد بیکـار یـا مجـرد بـا       OCDبیشترین خطر ابتال به

در طـور   ). همین15گزارش شده است ( 18-24سنین بین 
ارتباط آمـاري   OCD بین جنس زن و شیوعمطالعه حاضر 

گرفتـه جهـت    در مطالعـه انجـام   .معناداري مشاهده شـد 
ز نیـز  ارزیابی سالمت روانی در دانشجویان پزشکی اهـوا 

ارتباط معناداري بین میزان وسواس و جنس زن گـزارش  
شـده بـر روي    کـه در مطالعـه انجـام    در حالی ،)15( شد

و  OCD(ترکیه) بین شیوع  Cukurovaدانشجویان دانشگاه 
ــد    ــاداري مشــاهده ش ــاري معن ــاط آم ــرد ارتب جــنس م

)036/0=P) (3(.   بین وضعیت اقامت در محل تحصـیل و
   .ي معناداري وجود نداشتارتباط آمار OCDشیوع 

شده جهت ارزیابی شیوع  که در مطالعه انجام در حالی
OCD  میان دانشجویان دانشگاهCukurova    (ترکیـه) بـین

ــیوع  ــاري   OCDش ــاط آم ــاه ارتب ــکونت در خوابگ و س
هـاي   ). بر اساس بررسـی 3معناداري گزارش شده است (

ـ  ،آماري انجام گرفته در این مطالعه ادار ارتباط آماري معن
اجبـاري و   -اي بین ابتال به اختالل وسواسـی  مالحظه قابل

که یکی از نتایج در  شتم اضطرابی وجود دایابتال به عال
شـیوع   حاضـر در مطالعـه   خور توجه این پژوهش است.

م اضطرابی (خفیف تا شـدید) در میـان دانشـجویان    یعال
برآورد شـده اسـت    درصد 1/25هاي شهر زنجان  دانشگاه

گرفته جهـت ارزیـابی سـالمت     ه مطالعه انجامک در حالی
سال  7/23روانی دانشجویان پزشکی اهواز با میانگین سنی

)6/3SD= (  ــان ــطراب را در آن ــیوع اض ــد 7/12ش  درص
ـ     طـور   هبرآورد کرده است که در مقایسه بـا مطالعـه مـا ب

کـه   ) در حـالی 15تـري دارد (  ینیاي شیوع پا مالحظه قابل
سـطوح اضـطراب و عوامـل     اي که جهت ارزیابی مطالعه

نفر از دانشجویان مقاطع مختلف  245ثر بر آن در میان ؤم
الشمس مصر انجام گرفتـه مبـین آن    پزشکی دانشگاه عین

نفر) از سطوح  188از دانشجویان ( درصد 7/76است که 
برنـد کـه در    مختلف اضطراب (خفیف تا شدید) رنج می

شیوع بـاالتري   اي مالحظه طور قابل همقایسه با مطالعه ما ب
ارتباط  ،م اضطرابیی). بین جنس زن و شیوع عال13دارد (

در مطالعـه مـا    .)P=002/0آماري معناداري مشاهده شد (
و در  درصــد 9/28شــیوع اضــطراب در دانشــجویان زن 

برآورد شده است. در مطالعه  درصد 2/22دانشجویان مرد 
ــام ــگاه    انج ــکی دانش ــجویان پزش ــر روي دانش ــه ب گرفت

ـ شمس مصر نیـز شـیوع عال  ال عین م اضـطرابی در میـان   ی
%)  29%) باالتر از دانشجویان مـرد (  7/47دانشجویان زن (

  .)13بوده است (
گرفته جهـت ارزیـابی سـالمت روان     در مطالعه انجام

از دانشـجویان   درصـد  5/7دانشجویان پزشکی اهواز نیز 
از دانشجویان مرد دچار اضطراب بودند  درصد 2/5زن و 
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ط معنـاداري بـین میـزان اضـطراب و جـنس زن      و ارتبـا 
  ).001/0P<) (14گزارش شد (

الخصــوص  علــل توجــه بــه اخــتالالت اضــطرابی و
تمایل به ازمان است  وسواس و اجبار که داراي ماهیتی با

کـه   ایـن  و اثرات منفـی آن در کیفیـت زنـدگی افـراد و    
مطالعاتی از ایـن دسـت نشـانگر حضـور پررنـگ ایـن       

خصـوص در   ی نوجوانان و جوانان بـه اختالالت در زندگ
مقطعی که نیازمند شرایط روانی با ثبات جهت فراگیـري  

ــر مهــارت هــاي تحصــیلی کــه نقشــی محــرض در   بهت
نظـر   بـه  پوشیده نیسـت.  هاي آتی خواهد داشت توانمندي

کیدي مضائف بر غربـالگري  أرسد نتایج این پژوهش ت می
ــو ارا ــگیرانه و ه راهی ــاي پیش ــانی در ج کاره ــه درم امع

  .دانشجویی دارد
  

  گیري نتیجه
 -شیوع اخـتالل وسواسـی   ،با توجه به نتایج حاصله  

باالتر از شـیوع   ،میان دانشجویان مورد مطالعه اجباري در
شـده بـرروي    مطالعات انجـام  مقایسه با تعدادي از آن در

 عالوه بر ایـن  دانشجویان کشورمان و سایر کشورهاست.
 -ي بـین اخـتالل وسواسـی   ارتباط آماري معنادار مطالعه

م اضطرابی، جنس، سن و دانشـگاه محـل   یاجباري با عال
گر نقش عوامل  تواند اشاره که میتحصیل نشان داده است 

  .اي باشد زمینه
هایی همـراه بـود کـه     انجام این پژوهش با محدودیت

ترین آن آگاهی ناکافی بسـیاري از دانشـجویان    شاید مهم
بـود کـه مـا را بـر آن      م وسواس و اجبـار ینسبت به عال

هـا،   گویی دانشجویان بـه پرسشـنامه   داشت پیش از پاسخ
مفاهیم وسواس و اجبار را برایشان توضیح دهیم که ایـن  

هـا بـود و سـبب عـدم      امر خارج از حوصله برخی از آن
منظـور حفـظ    طـور بـه   ینمه .همکاري برخی از آنان شد

ــرکت   رازداري و ــی ش ــریم شخص ــظ ح ــدگان حف  ،کنن
ویل گردیدند حنام و فرد به فرد ت صورت بی ها به پرسشنامه

  گویی دانشجویان جنبه اختیاري داشت.  و پاسخ
    

  تشکر و قدردانی
ــجویان و ــگاه  از دانش ــرم دانش ــئولین محت ــاي  مس ه

جهـت بـه    خانم فرزانه ناصري که مـا را در  الذکر و فوق
انجام رساندن این پژوهش یاري کردنـد کمـال تشـکر را    

 داریم.
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