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 چكيده   

هايي است كه در محيط كـار   دانشجويي پزشكي يكي از حرفه .ترين اختالالت روانپزشكي در جمعيت عمومي هستنداختالالت اضطرابي از شايع :زمينه و هدف
در اين مطالعه ما برآنيم كه بـه بررسـي   . ها داردمواجهات مختلفي دارد و اين مواجهات اثرات متفاوتي بر سالمت جسمي و رواني آن...) بيمارستان و دانشكده،( خود

وضـعيت  مقطـع تحصـيلي،   براسـاس   شيوع اضطراب چنينهم .دانشگاه علوم پزشكي تهران بپردازيم عمومي رشته پزشكي شيوع اضطراب در بين دانشجويان دختر
  .مورد بررسي قرار گرفته استنيز محل زندگي  هل وأت

نفـر از دانشـجويان    196. بندي شده انجـام شـد    گيري به روش طبقه در اين مطالعه نمونه. باشداين مطالعه مقطعي و از نوع توصيفي تحليلي مي روش بررسي
 SPSSنرم افزار . نداسپيلبرگر و پرسشنامه دموگرافيك مورد بررسي قرار گرفت وسيله پرسشنامه  هبانتخاب شدند و  )پرديس همت( دختر دانشگاه علوم پزشكي تهران

 .ها و آناليز استفاده شد جهت ورود داده 15
 .برآورد شد% 3/16و شيوع اضطراب پنهان % 5/25 شيوع اضطراب آشكار ،%5/28 طور كلي شيوع اضطرابدر اين مطالعه به :: ها يافته

به اين نتيجه رسيديم كه ارتباط معناداري بين اضطراب آشكار و مقطع تحصيلي وجود دارد و اضـطراب آشـكار در مقطـع كـارورزي     در اين مطالعه  :گيري نتيجه
گونه ارتبـاط معنـاداري بـين    در اين مطالعه هيچ .دست آمد هدر اين تحقيق ارتباط معناداري بين اضطراب پنهان و محل زندگي ب چنينهم؛ بيش از ساير مقاطع است

 .شيوع اضطراب و وضعيت تاًهل نشان داده نشد
 

 .اضطراب، دانشجويان پزشكي دختر، شيوع :ها كليد واژه
 

 مقدمه
ويــژه دانشــجويي پزشــكي يكــي از دانشــجويي بــه

ــه ــود  حرفـ ــار خـ ــيط كـ ــه در محـ ــايي اســـت كـ  هـ
مواجهات مختلفي دارد و ايـن  ...) ودانشكده،بيمارستان (

مواجهات اثرات متفاوتي بـر سـالمت جسـمي و روانـي     
اضطراب يـك   در خصوص مشكالت رواني،. ها داردآن

ــي  ــايكولوژيك م ــك و س ــت فيزيولوژي ــه حال ــد ك باش
 جسماني، اي از عالئم شناختي، آن مجموعه يمشخصه

توان گفت اضطراب در واقع مي .استعاطفي و رفتاري 
اي از عالئم است كه حاصـل تطـابق ناكامـل    وعهمجم

از جملـه  . هاي زندگي اسـت ها و تنشانسان با استرس
تـرس از  : توان به اين موارد اشـاره كـرد  اين عالئم مي

 دادن كنتـرل،   تـرس از دسـت   بـد،  يوقوع يك حادثه
 عدم توانـايي كسـب آرامـش،    ثباتي، بي ترس از مردن،

 گرگرفتگي، تعريق بيش از حد، تپش قلب، تنگي نفس،
سرگيجه يا  قراري در پاها، بي ها،حسي يا گزگز اندام بي

. سوء هاضمهو  هالرزش دست احساس لرز، سبكي سر،
تـرين  بد شـايع  يحادثهدر اين ميان ترس از وقوع يك 

اخــتالل . ]1[ اضــطرابي اســت تعالمــت در اخــتالال
تـرين اخـتالل روانـي در كـل جمعيـت      اضطرابي شايع

ميليون نفـر در ايـاالت متحـده     30نزديك به . باشد مي
به طور كلي شـيوع ايـن   . ]2[ دهستندرگير اين اختالل 

تحقيقـات زيـادي    .اختالل در زنان دو برابر مردان است
اين موضوع اسـت كـه سـالمت روانـي      يكنندهمطرح 
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پزشـكي افـت    يافراد پس از شروع تحصيل در رشـته 

هـاي تحصـيل همچنـان    كرده و اين امر در طي سـال 
دانشـجويان  كـه  تـوان گفـت    در واقع مي. مشهود است

پزشكي در مقايسه با ساير افـراد جامعـه و دانشـجويان    
هـاي حرفــه اي و  هـا در معــرض اسـترس  سـاير رشـته  

 شيوع بيشتر اضـطراب در . كادميك بيشتري قرار دارندآ
ميان دانشجويان پزشكي در مقايسه با ساير دانشجويان 

 تواند ناشي از حجم زياد مطالب و كتب مورد مطالعه مي
عالوه هب استرس ناشي از امتحانات مكرر، در اين رشته،

هاي پزشـكي باشـد   محيط سرشار از رقابت در دانشكده
نشجويان را به سمت كسـب نمـره بـاالتر    كه اين امر دا

در مقـاطع بـاالتر تحصـيل     چنينهم .]1[ دهد سوق مي
عواملي چون ورود به محـيط بيمارسـتان و برخـورد بـا     

هـاي  شـركت در گـزارش   تغيير ساعات خواب، بيماران،
برخورد بـا سـاير پرسـنل پزشـكي و آغـاز       صبحگاهي،

توانـد در بـروز    مـي ... هـا و رزيـدنت  ،همكاري با اساتيد
در  .]3[داشـته باشـد  موثري اضطراب در اين افراد نقش 

ثير عامل جنسيت در بـروز اضـطراب   أمطالعات گذشته ت
در بين دانشجويان پزشكي به خـوبي نشـان داده شـده    

كه دانشجويان دختر در اي كه با وجود ايناست به گونه
هاي برخورد بـا  عملكرد باليني و مهارت علمي، يزمينه

 ماران صـالحيت خـود را بـه خـوبي نشـان داده انـد،      بي
گزارشــات حــاكي از شــيوع بــاالتر اضــطراب در ميــان 

توانـد  مـي  ايـن امـر   .]4[دختر استپزشكي دانشجويان 
هاي دانشجويان باعث آثار مخربي بر روي درك قابليت

دختر هم از جانب خودشان و هم از ديدگاه ديگران شود 
قـرار   الشـعاع گروه را تحتهاي اين و عملكرد و توانايي

 .دهد
امروزه اين موضوع به خوبي اثبات شده كه نـه تنهـا   

هـا  رواني آن-بلكه صفات اجتماعي هوشي افراد يبهره
از ايـن رو بـا    .]1[ثر استؤنيز در عملكرد صحيحشان م

پزشكان در حفظ و ارتقـاء   يدر نظر گرفتن نقش عمده
ـ ، در گـام اول  سالمت جامعـه،   روانـي، مين سـالمت  أت

ــروه،  ــن گ ــاعي و جســمي اي ــژه اجتم ــت وي اي از اهمي
هـايي كـه حـاكي از    با توجـه بـه يافتـه   . برخوردار است

وسعت اختالل اضطرابي در بـين دانشـجويان پزشـكي    

كـه   و با نظر به اين ]5،1-8[سراسر جهان و ايران است
گيري در تركيب جنسـيت  هاي اخير تغيير چشمدر سال

دنيا رخ داده است و اين امر دانشجويان پزشكي سراسر 
هاي پزشكي كشور ما نيز به خوبي مشـهود  در دانشكده

مطالعات بيشتري در زمينه به رسد كه  است؛ به نظر مي
ثر در بروز آن و ؤعلل م ،بررسي شيوع و ميزان اضطراب

پيشـگيري و درمـان ايـن     ،موقـع  هتشخيص ب چنينهم
شور ما اختالالت در بين دانشجويان پزشكي دختر در ك

ضرورت تعيين ميزان اين مشكل در  چنينهم. نياز باشد
پزشكي نيـز امـري    يمقاطع مختلف تحصيلي در رشته

چراكه علل وقوع اضـطراب   پوشي است،غير قابل چشم
در مقــاطع مختلــف تحصــيل متفــاوت اســت و جهــت 

هـا نيـاز بـه    مقابله با آن چنينيابي اين علل و هم ريشه
بـين دانشـجويان مقـاطع    درك وسعت اين مشـكل در  

طبيعتـاً بررسـي شـيوع     .مختلف به خوبي مشهود اسـت 
-بين دانشجويان دختر مقاطع مختلف رشته اضطراب در

كه در حال حاضر اكثريت دانشجويان ايـن   پزشكي، ي
توانــد مــي ،دهنــدرشــته را در كشــور مــا تشــكيل مــي

مداران امر آموزش در تحقق اهـداف  راهگشاي سياست
تربيت پزشكاني با سـطح سـالمت روانـي و    آموزشي و 

اجتماعي باالتر و متعاقب آن باال بردن سـطح سـالمت   
از اين رو ما در نظر داريم در ايـن  . عمومي جامعه باشد

مطالعه با استفاده از پرسشنامه هنجاريابي شده اضطراب 
آشكار و پنهان اسپيلبرگر به بررسي شيوع اضـطراب در  

 يمختلف تحصيل در دوره بين دانشجويان دختر مقاطع
پـرديس  (دانشگاه علوم پزشكي تهران پزشكي عمومي،

چنين در اين مطالعه شيوع اضطراب هم. بپردازيم) همت
بر اساس وضـعيت تأهـل و محـل سـكونت نيـز مـورد       

 .گيرد ارزيابي قرار مي
 

 روش بررسي
. تحليلـي اسـت  _مقطعي از نوع توصيفي نوع مطالعه

ي  دانشجويان دختـر رشـته  اين مطالعه،  آماري يجامعه
پـرديس  ( دانشگاه علوم پزشكي تهرانعمومي پزشكي 

حجم نمونه با توجه به شيوع اضطراب . باشند مي )همت
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 شيوع اضطراب براساس مقطع تحصيلي-1جدول 
 فيزيوپات/علوم پايه كارآموزي كارورزي سطح معني داري

 اضطراب آشكار 7/27% 7/17% 5/32% >05/0
 اضطراب پنهان 1/18% 5/14% 15% <05/0

 اضطراب كلي 85/30% 58/22% 5/32% 

 
 

و با استفاده از فرمـول  % 15به ميزان  در جوامع مختلف
  :صورت زير محاسبه شده استه حجم نمونه ب

 
       n = z2.p.q

d2
= 1.962×0.15×0.85

0.052
≅ 196 

 
 بندي شـده طبقه صورت هگيري بانجام نمونه ينحوه

)stratified( بدين ترتيب كه ابتدا دانشجويان  باشد،مي
ــه و  3در  ــوم پاي ــروه عل ــات گ ــال اول  5/3( فيزيوپ س

ــيل ــار ،)تحص ــيل  5/2(موزيآك ــاني تحص ــال مي و  )س
بنـدي شـده و   طبقه) تحصيل پايانيسال  5/1(كارورزي

صورت تصادفي انجام  هگيري بسپس در هر طبقه نمونه
 :پرسشنامه است 2شامل  ها ابزار گردآوري داده .شودمي

پرسشنامه دموگرافيك كه شـامل متغيرهـاي مقطـع     )1
 )2 .باشـد محل زنـدگي مـي  و  وضعيت تأهل تحصيلي،

 حالت _رسشنامه هنجاريابي شده اضطراب رگهپ
 Spielberger state-trait( اســــپيلبرگر

anxiety inventory( ]9[:  آزمون اسپيلبرگر از اعتبار
عنوان آزمون استاندارد علمي بااليي برخوردار است و به

بـراي  اين پرسشنامه چنين هم .]9[مورد توجه قرار دارد
جمعيت ايراني هنجاريابي شده، از اعتبار و پايايي بااليي 

ي فارسـي آزمـون   نسـخه . ]10-11[اسـت  نيز برخوردار
داراي ضريب آلفاي كرونبـاخ  اسپيلبرگر به لحاظ پايايي 

اين  .]10[در مقياس اضطراب آشكار و پنهان است 9/0
) state(و حالــت) trait(پرسشـنامه از دو مقيــاس رگــه 

ــت اضــطراب"تشــكيل شــده اســت كــه  توســط  "حال
اسپيلبرگر به عنوان يك حالـت هيجـاني گـذرا تعريـف     

اشاره دارد  "رگه اضطراب"و) اضطراب آشكار(شده است
بـا ثبـات در آمـادگي بـه      ي فـردي نسـبتاً  هـا به تفاوت

تمايل پاسخ به  ،هابين انسانمابدين معني كه  اضطراب،
اضـطراب  ( متفـاوت اسـت   ،هاي تهديـد كننـده  موقعيت

  .ماده است 20هر مقياس شامل . )پنهان
ها به صورت پس از انتخاب نمونه :انجام كار ينحوه

 تصادفي و به نسبت تعـداد دانشـجويان در هـر مقطـع    
ابتدا روش انجام مطالعه براي افراد توضـيح و   تحصيلي،

به ايشان اطمينان الزم از نظر مخفي ماندن اطالعـات  
ايـن افـراد    ،در صورت رضايت كامل .شد هشخصي داد

وارد مطالعـــه شـــده و دو پرسشـــنامه دموگرافيـــك و 
بـدين   .شـد ها قرار دادهدر اختيار آن) STAI-Y(اسپيلبرگر

در پـاييز و زمسـتان سـال    سشنامه پر 196تعداد  ترتيب
هــايي كــه   در مكــان و در بــين دانشــجويان  1389

 قبيـل دانشـكده،   ور داشـتند از ضـ دانشجويان بيشـتر ح 
ايـن   در تكميـل  .توزيع شـد  سلف سرويس، بيمارستان،
پـس از   .هـا محـدوديت زمـاني مطـرح نبـود      پرسشنامه

ز هـا ا  ها و آناليز يافته ها، جهت ورود داده آوري داده جمع
 .استفاده شد SPSS 15افزار  نرم
 

 ها يافته
نفـر از دانشـجويان    196در اين مطالعه كه بـر روي  

دختر صورت گرفت ما به بررسي شيوع اضطراب در بين 
دانشـگاه علـوم پزشـكي     عمـومي  دانشجويان پزشـكي 

پرداختيم كه نتايج  1389 در سال )پرديس همت( تهران
مطالعه در دانشجويان در اين  :حاصله به شرح زير است

نفـر از  56( %5/28دختر به طور كلي شـيوع اضـطراب   
نفـر از   50( %5/25شـيوع اضـطراب آشـكار     ،)نفر 196
نفـر از  32( %3/16و شيوع اضـطراب پنهـان    )نفر 196
و شيوع كلي اضطراب جدول يك  .ورد شدآبر) نفر 196
چنين ميزان اضطراب آشكار و پنهـان را بـر اسـاس    هم
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 شيوع اضطراب براساس محل زندگي -2جدول 

 منزل شخصي و همراه خانواده منزل شخصي و دور از خانواده خوابگاه سطح معني داري
 اضطراب آشكار 8/23% 3/14% 4/28% <05/0
 اضطراب پنهان 9/13% 0/0% 5/20 <05/0

 اضطراب كلي 7/28% 29/14% 55/29% 

 
 شيوع اضطراب براساس وضعيت تاهل -3جدول 

 مجرد متاهل معني داريسطح 
 اضطراب آشكار 1/26% 20% <05/0
 اضطراب پنهان 17% 10% <05/0

 اضطراب كلي 55/29% 20% 
 

 
 

تايج حاصله نشان ن. دهد تحصيلي به ما نشان ميمقطع 
ــع ع     ــكار در مقط ــطراب آش ــيوع اض ــه ش ــداد ك وم ل

بــه طــور معنــاداري بيشــتر از مقطــع  فيزيوپــات_پايــه
شـيوع اضـطراب    چنـين هم). =05/0p( كارآموزي است

طور معناداري بيش از مقطع آشكار در مقطع كارورزي به
آشكار در  اما شيوع اضطراب. )=04/0p( كارآموزي است

مقطـع كـارورزي    فيزيوپـات و _بين مقطـع علـوم پايـه   
با وجود شيوع بيشـتر   چنينهم .اختالف معناداري ندارد

در  فيزيوپـات، _اضطراب پنهـان در مقطـع علـوم پايـه    
اضــطراب پنهــان و مقطــع تحصــيلي ارتبــاط  يزمينــه

جـدول دو شـيوع اضـطراب بـر      .معناداري وجود نـدارد 
بررسي اين نتايج . دهد مياساس محل سكونت را نشان 

نشان داد ارتباط معناداري بين شيوع اضطراب آشـكار و  
در مـورد اضـطراب   . محل زندگي دانشجو وجـود نـدارد  

پنهان نيز ارتباطي با محل سكونت پيدا نشد هرچند كه 
ــي ــين اضــطراب پنهــان  90%داري در ســطح معن در ب

طـور معنـاداري بيشـتر از    دانشجويان ساكن خوابگاه بـه 
. بـود انشجويان ساكن منزل شخصي و همراه خانواده د

در اين مطالعه اختالف معناداري بـين شـيوع اضـطراب    
پنهان در دانشـجويان سـاكن منـزل شخصـي و دور از     

نيز  3جدول  .خانواده با دانشجويان ديگر نشان داده نشد
شيوع اضطراب را بر اساس وضعيت تأهل به مـا نشـان   

كه شيوع داد با وجود اين ها نشاناين يافته آناليز. دهد مي
از اضــطراب در بــين دانشــجويان دختــر مجــرد بيشــتر 

گونه ارتباط معناداري  ولي هيچدانشجويان متأهل است 

در بين دانشجويان  بين شيوع اضطراب و وضعيت تأهل
پـرديس  ( دختر دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران    پزشكي

 .در اين مطالعه وجود ندارد )همت
 

 گيرينتيجهو  بحث
نفـر از دانشـجويان    196اي كـه بـر روي    در مطالعه

پـرديس  ( دختر پزشكي دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران   
% 5/28 طـور كلـي  شيوع اضطراب به انجام شد؛ )همت

اين در حالي است كه مطالعاتي كه از سـال  . برآورد شد
بر روي دانشجويان پزشـكي كشـورهاي    2006-2010

 مختلف صورت گرفت نشان داد شـيوع اضـطراب بـين   
جالب توجه  نكته. ]1، 5-8[دباش ميمتغير ) 43-3/20(%
اي كـه بـر روي دانشـجويان دختـر      كـه در مطالعـه   اين

شـيوع اضـطراب   دانشكده پزشكي دبي صورت گرفـت  
دسـت آمـده در    هبرآورد شد كه مشابه با نتايج ب 6/28%

در اين مطالعه نشان داده شد . ]1[ستا مطالعه كنوني ما
كه شيوع اضطراب آشكار بيش از اضطراب پنهان است 
كه اين نتيجه در مطالعـات قبلـي انجـام شـده توسـط      

هم .]3،12[نيز بدست آمده است اسپيلبرگر يپرسشنامه
ما نشان داده شد كه شيوع اضطراب  ير مطالعهد چنين

بــيش از علــوم  )%5/32(دانشــجويان دختــر كــارورز در
بــــه مراتــــب بــــيش از مقطــــع  و %)8/30(پايــــه

كـه ايـن تفـاوت در بـين     ؛ باشـد  مي %)5/22(كارآموزي
در بـين مقطـع    چنينموزي و همآمقطع كارورزي و كار

ـ _علوم پايه  .هسـت  نيـز  دار يفيزيوپات و كارآموزي معن
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فيزيوپـات  _ولي شيوع اضطراب در بين مقطع علوم پايه

علت شـيوع بيشـتر    .داري ندارد يو كارورزي تفاوت معن
قبيـل آغـاز    اضطراب در مقطع كارورزي بـا مسـائلي از  

سـاير كـادر    چنـين هـم  اي بـا بيمـاران و   برخورد حرفـه 
تغيير سـاعات   ،...پرستاران و ها،پزشكي از قبيل رزيدنت

با  ارتباطنگراني در  ي در ساعات كشيك،بيدار خواب و
نگرانـي در   چنينشركت در گزارشات صبحگاهي و هم

قابـل توجيـه    شغلي و ادامـه تحصـيل،   يرابطه با آينده
اضـطراب در مقطـع علـوم     بيشترشيوع  چنينهم .است
توان با مسـائلي از قبيـل ورود بـه    فيزيوپات را مي_پايه

كالت و معضالت محيط جديد دانشگاه و برخورد با مش
باره بـا سيسـتم فشـرده     يك همواجه خاص اين محيط،
در  صورت مكـرر هبرگزاري امتحانات ب آموزش پزشكي،

 اين مقطع و حجم زياد مطالـب و كتـب مـورد مطالعـه؛    
جا قابـل توجـه اسـت    اي كه در ايننكته .دانست مرتبط

اين است كه در مطالعاتي كه در ساير كشورها صـورت  
داري بـين شـيوع اضـطراب در     يالف معنگرفته نيز اخت

 پزشـكي وجـود دارد   يمقاطع مختلف تحصيل در رشته
در پاكسـتان   2010اي كه در سال در مطالعه. ]8-5،1[

صورت گرفت اضطراب در بـين دانشـجويان سـال دوم    
 پزشكي از بيشترين شيوع برخوردار بوده اسـت؛  يرشته

 ،%1/47 ،%5/52 ،%8/45از سال اول تا پنجم به ترتيب 
ــم. ]8[ %1/45و  7/28% ــينه ــه در   چن ــاتي ك مطالع

پزشـكي دختـران    يدانشـكده  آمريكا، سدانشگاه تگزا
دانشگاه تركيه انجام شد نشان داد كه بيشـترين  و  دبي

شيوع اضطراب در دانشجويان پزشكي مربوط بـه سـال   
دوم تحصيل در ايـن رشـته اسـت و علـت ايـن امـر را       

و فشرده آمـوزش پزشـكي   پارچه  با سيستم يك همواجه
چنين نكته ديگري كه در هم .]1[ داننددر اين سال مي

اي كه در جا قابل تأمل است اين است كه در مطالعهاين
در بين كـارورزان دانشـگاه علـوم پزشـكي      1379سال 
صـورت گرفـت شــيوع   ) پـرديس همـت كنــوني  (ايـران 

كـه   .]3[ برآورد شد% 1/17اضطراب در كارورزان دختر 
. رسـيده اسـت  % 33ي كنـوني بـه   رقم در مطالعـه اين 

ها اضطراب در جمعيت عمومي هرچند در طي اين سال
نيز افزايش يافته است با اين وجـود جـا دارد مسـئوالن    

تري اين آمار را مـورد  امر آموزش پزشكي با نگاه دقيق
  .بررسي قرار دهند

در اين مطالعه شـيوع اضـطراب پنهـان در     چنينهم
ـ  اكن خوابگاه بهدانشجويان س داري بـيش از   يطـور معن

ساكن منزل شخصي است كه علت اين امر  دانشجويان
با توجه به مشكالت موجود در خوابگاه از قبيل دوري از 

ــترس  ــانواده و اس ــي از آن، خ ــاي ناش ــا   ه ــورد ب برخ
عدم وجود  عالئق مختلف، هايي با طرز تفكر و اتاقي هم

يدگي به ساير فضاي كافي و مناسب جهت مطالعه و رس
اي كـه در  در مطالعه. قابل توجيه است... امور روزمره و

كارورزان اين دانشگاه صـورت   ]3[ بر روي 1379سال 
داري بـين محـل سـكونت و شـيوع      يگرفت ارتباط معن

ما شـيوع   يدر مطالعه چنينهم .اضطراب وجود نداشت
اضطراب در بين دانشجويان ساكن منزل شخصي و دور 
از خانواده كمتر از دانشجويان ساكن در خوابگـاه و هـم  

كـه  . همراه خانواده بـر آورد شـد   منزل شخصي و چنين
داري در ايـن   ينشان داد كه اختالف معن ها البته بررسي

توجه به حجم كم دانشجويان  اب البته .زمينه وجود ندارد
ن منزل شخصي و دور از خانواده كه در اين مطالعه ساك

جا دارد كه مطالعـاتي  ) نفر 196نفر از 7( شركت داشتند
با حجم نمونه بيشتر براي بررسـي شـيوع اضـطراب در    

انجـام شـده بـا     يدر مطالعه .اين جمعيت صورت گيرد
كه شيوع اضطراب در بين دانشجويان مجـرد   وجود اين

ل است ولـي بررسـي آمـاري    بيشتر از دانشجويان متأه
داري بين شـيوع اضـطراب و    ينشان داد كه ارتباط معن

هرچنـد كـه در بعضـي از     .وضعيت تأهل وجـود نـدارد  
بـراي   ايمطالعات مجـرد بـودن عامـل مسـاعد كننـده     

انجام شده در پاكستان  يمطالعه اضطراب است ولي در
بين اضطراب و وضـعيت تأهـل ارتبـاط     2010در سال 

اي كـه   در مطالعـه  چنينهم .تپيدا نشده اسداري  يمعن
در گذشته برروي كارورزان اين دانشگاه صورت گرفـت  

دسـت نيامـده    به ]3،12[زمينه داري در اين يارتباط معن
 . است

اي كــه انجــام شــد شــيوع اضــطراب در  در مطالعــه
پرديس ( دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي تهران

و شـيوع  % 5/25شيوع اضطراب آشكار  ،%5/28) همت
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در ايـن مطالعـه بـه    . برآورد شد% 3/16اضطراب پنهان 

داري بين اضـطراب   ياين نتيجه رسيديم كه ارتباط معن
آشكار و مقطع تحصيلي وجود دارد و اضطراب آشكار در 

 يدر رتبـه  مقطع كارورزي بيش از ساير مقاطع اسـت و 
چـه مسـلم   آن .ردفيزيوپات قرار دا_بعد مقطع علوم پايه

يابي علل اضطراب در هر مقطع تحصـيلي  با ريشهاست 
توان تا مي يا تعديل اين علل ريزي جهت رفع وو برنامه

مشـكالت متعاقـب آن    حد زيادي از بـروز اضـطراب و  
در ايـن تحقيـق ارتبـاط     چنـين هـم  .گيـري كـرد  پيش

دسـت   هداري بين اضطراب پنهان و محل زندگي ب يمعن
ه با توجه به مشـكالت موجـود در خوابگـاه    كه البت. آمد

اميـد اسـت    .اي چندان دور از ذهن نيسـت چنين نتيجه
هايي كه در چند سـال اخيـر مبنـي بـر ارتقـاي       سياست

زدايي تمركز ها وهاي شهرستان سطح آموزشي دانشگاه
تحصـيل در   هاي كالن شهرها و دانشجويان از دانشگاه

حـدودي از  تـا   شـكل گرفتـه اسـت،    محل زندگي خود
 .ميزان اضطراب دانشجويان بكاهد
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Abstract 

Background and aims: Anxiety disorders are the most prevalent psychological disorders in 
common population. Medical students have many exposures in their occupational environment 
(university, hospital…) and these exposures have different effects on their physical and 
psychological health. In this study, our aim was to assess the prevalence of anxiety in female 
medical students of Tehran University of Medical Sciences in 2010-2011 according to different 
items including educational section, marital status and habitancy situation.  
Methods: This is a descriptive-analytic cross sectional study.  This study was conducted in female 
medical students of Tehran University of Medical Sciences in 2010-2011, using Stratified sampling 
method. We selected 196 persons of this population and evaluated them with Spielberger state- trait 
anxiety inventory and demographic questionnaire. The SPSS Ver.15 was used for data entry and 
analysis.  
Results: In this study the prevalence of general anxiety, overt anxiety and hidden anxiety in female 
medical students was obtained 28.5%, 25.5% and 16.3% respectively.  
Conclusion:  It can be concluded that the prevalence of overt anxiety was higher in interns than 
others and the prevalence of hidden anxiety was higher in students lived in dormitory than other 
students. In addition, there was no significant correlation between prevalence of anxiety and marital 
status. 
Key words: Anxiety, Female medical students, Prevalence. 
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