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  مقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پزشکی در دوره کارورزی با دانشجویان
  1383هم مقطع غیر پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 

  
  4دکتر سیدکاوه حجت ،3، دکتر نغمه مخبر2 فیاضی بردبار ، دکتر محمد رضا1دکتر علی طالیی*

  دشگاه علوم پزشکی مشهدان -  روانپزشک4،استادیار روان پزشکی1،2،3
  خالصه 

 در تعدادی از مطالعات شیوع بیشتر اختالالت روان پزشکی را در دانشجویان پزشکی گزارش نموده اند و برخی از مطالعات نیز بر :مقدمه 
ه مسئولیت تأمین با توجه به اهمیت سالمت جسمانی و روانی پزشکان ک .دنمیزان استرس باالی وارد شده بر دانشجویان پزشکی اشاره دار

آسیب شناسی روانی در دانشجویان پزشکی سال آخر مقایسه ای نیز با   سالمت جامعه را بر عهده دارند، بر آن شدیم تا عالوه بر برآورد میزان
  .دانشجویان هم مقطع غیر پزشکی انجام دهیم تا نقش تحصیل در رشته پزشکی بر دانشجویان ارزیابی شود

 نفر از 57 نفر از دانشجویان مقطع کارورزی پزشکی و 69 یک تحقیق مقطعی و توصیفی ـ تحلیلی است که برروی  این مطالعه:روش کار 
  نامه مشخصات فردی  ارزیابی توسط پرسش.  انجام شد1383دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال PhD دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و

       دو گروه. بوده است   -25SCL و ارزیابی روان پزشکی توسط آزمون...) و سطح درآمد و ن غیر بومی بود  بومی یا هل،أسن، جنس، ت( 
مورد مقایسه قرار   SCL-25 سپس دو گروه از لحاظ ابعاد نه گانه آزمون. به وسیله روش نمونه برداری خوشه ای و آسان انتخاب شده اند

  .ز در میزان بروز عالئم روان پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتنی...  و جنس و   نظیر سن مستقل گرفتند و تأثیر متغیر های 
            نفر در این تحقیق وارد شدند و میان دو گروه دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی از لحاظ ابعاد نه گانه عالئم 126 در کل :نتایج 

از رشته تحصیلی، روان پریشی و صرف نظر  ). <05/0P(تفاوت معنی داری مشاهده نشد  )  SCL-25بر اساس آزمون ( روان پزشکی 
هل و افسردگی در افراد مجرد به أطور معنی داری باالتر از افراد مؤنث بود و جسمانی سازی نیز در افراد مته خصومت بین فردی در افراد مذکر ب

  .هل ارتباطی نداشتأن و جنس و تترس مرضی و عقاید پارانوئید به متغیرهای س . باالتر از گروه مقابل بود معنی داری طور
 طبق مطالعه ما تحصیل در رشته پزشکی نمی تواند عاملی برای افزایش آسیب شناسی روانی باشد و فاکتورهایی نظیر :نتیجه گیری

  .هل نقش تعیین کننده تری داردأجنسیت و ت
    SCL-25 آسیب شناسی روانی، دانشجویان پزشکی، مشهد، :واژه های کلیدی

  
   مقدمه

 اختالالت روان پزشکی از علل مهم افت عملکرد 
توجه به این مسئله . اجتماعی گروه های مختلف شغلی هستند

در گروه پزشکی به عنوان کسانی که مسئولیت تأمین و ارتقاء 
سالمت جسمی و روانی افراد جامعه را برعهده دارند، اهمیت 

  .بسیاری دارد
  
  
  
  

  
        از جمله مشاغلهمگان واضح است که شغل پزشکی بر

پراسترس می باشد و پزشکان و دانشجویان پزشکی در معرض 
بعضی از مطالعات . استرس و آسیب روانی ناشی از آن می باشند

شیوع بیشتر عالئم روان پزشکی را در دانشجویان پزشکی نسبت به 
 .)5-1( جمعیت عادی و یا سایر رشته های تحصیلی نشان داده اند

العات نیز به میزانی از دانشجویان پزشکی که به دنبال و برخی از مط
  ). 6( اشاره دارد  استرس در پی مراقبت های پزشکی هستند،
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                                            دکتر علی طالیی و همکارانمقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پرشکی و غیر پزشکی
  

مطالعات دیگری عوامل استرس زا را در دانشجویان 
با توجه به نتایج این . پزشکی مورد ارزیابی قرار داده اند

پزشکی مطالعات پیشنهادات بسیاری در مورد ارزیابی روان 
برخی از ). 7( کاندیداهای ورود به دانشکده پزشکی شده است

صاحب نظران پیشنهاد تأسیس سرویس های ویژه خدمات 
مراکز ایجاد شده   اما )8(نموده اند  رسانی جهت این امور را

جهت تشخیص و درمان اختالالت روان پزشکی، فعالیت 
  ) . 10-8(جالب توجهی نداشته است 

          UCLA1 دانشگاهی نظیر از مراکزبرخی  در اخیراً
سرویس های بهداشت روانی جهت کادر پزشکی تأسیس شده 

می      نامیده MHSP2 این مراکزUCLAالبته در دانشگاه . است
یکی از پدیده های جالب در زمینه آموزش پزشکی  بروز . شوند

در این بیماری دانشجویان . می باشد 3بیماری دانشجویان پزشکی
. کی عالئم بیماری مورد مطالعه را در خود احساس می نمایندپزش

این مسئله به ویژه در بهداشت روانی دانشجویان حائز اهمیت است 
ها در خصوص وضعیت جسمانی  و ممکن است سبب نگرانی آن

از طرف دیگر آموزش روش های مقابله ). 7(و روانی خود شود 
یان را باالتر خواهد با استرس و حل مسئله، بازدهی کاری دانشجو

به این منظور محققین بر آن شدند که نقش تحصیل در ). 2(برد 
رشته پزشکی را نسبت به سایر رشته ها در ایجاد عالئم روان 

  .پزشکی مورد بررسی قرار دهند
  

  روش کار
این مطالعه یک تحقیق مقطعی و توصیفی ـ تحلیلی است 

    زی پزشکی و نفر از دانشجویان مقطع کارور69که بر روی 
   دانشگاه PhDنفر از دانشجویان مقاطع فوق لیسانس و  57

      . انجام شد1383علوم پزشکی مشهد در مهر ماه و آبان ماه سال 
     روش نمونه برداری برای انتخاب دانشجویان پزشکی از

خوشه ای و جهت انتخاب دانشجویان مقاطع فوق لیسانس و 
PhDسان استفاده شدبرداری آ  از روش نمونه .   

                                                 
1- The University of California at Los Angeles 
2- Mental Health Service for Physician-in-training 
3 - Medical Students Disease 

  
  

جنس،   شامل سن، سپس پرسش نامه ای حاوی مشخصات فردی
  غیربومی بودن، یا بومی مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی،

و ) براساس میزان رضایت خود فرد (  هل، سطح درآمداُوضعیت ت
 از پزشکیجهت ارزیابی عالئم روان. وضعیت استخدامی تهیه شد

  .  استفاده شد-25SCLآزمون 
در اختیار -SCL 25رسش نامه ها و سؤاالت آزمون پ

دانشجویان گذاشته شد و بالفاصله پس از پاسخگویی و یا در 
پس از جمع .  روز پس از آن جمع آوری می شد3طی حداکثر

 در دو گروه -SCL 25 آوری اطالعات، ابعاد نه گانه آزمون
 با استفاده از ابزارهای آماری بررسی توصیفی و آزمون تحلیل

 مورد مقایسه و SPSSواریانس توسط نرم افزار رایانه ای 
ثیر متغیرهای مستقل مانند أهمچنین ت. تحلیل آماری قرار گرفت

صرف نظر از رشته تحصیلی افراد  ( سن، جنس،  وضعیت تأهل 
    در بروز عالئم روان پزشکی مورد ارزیابی) مورد مطالعه 
اسی روانی در کل به همین ترتیب میزان آسیب شن. قرار گرفت

باالتر از میانگین -1: افراد مورد مطالعه در دو سطح شامل
)0Z> (  انحراف معیار باالتر از میانگین دو  -2و)2Z> ( مورد

  .ارزیابی قرار گرفت
 سؤالی 25شناختی   یک آزمون روان-SCL 25  آزمون

شناختی فرد را در هفت روز گذشته  است که وضعیت روان
در این آزمون میزان آسیب شناسی  .ر می دهدمورد ارزیابی قرا

             :روانی در نه بعد مورد سنجش قرار می گیرد که شامل
 وسواس و اجبار، -3 شکایات جسمانی، -2 روان پریشی، -1
  پرخاشگری،-7 ،فردی بین خصومت-6  ،اضطراب-5 افسردگی،-4
م این آزمون فر. می باشد  عقاید پارانوئید-9  ترس مرضی-8

 در 1379 می باشد که در سال SCL -90کوتاه شده آزمون 
ایران مورد ساخت و اعتباریابی قرارگرفته است، ضریب 

                90% معادل SCL-90 همبستگی این آزمون با آزمون
  ). 11( می باشد
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   29،30شماره  ،85 تابستان و  بهار                                                                   ی       فصلنامه اصول بهداشت روان
  

  

  نتایج 
 نفر 69 نفر در این تحقیق وارد شدند که 126در مجموع 

 نفر در 57پزشکی در مقطع کارورزی و در گروه دانشجویان 
متوسط سنی افراد مورد . گروه دانشجویان غیر پزشکی بودند

گروه  در.  بود13/1 و نسبت زن به مرد 8/26+4/1مطالعه
مذکر بودند  % 6/43افراد مؤنث و  % 4/56دانشجویان پزشکی 

  . مذکر بودند% 44مؤنث و %  56و درگروه غیرپزشکی 
افراد % 6/40 درگروه پزشکی از لحاظ وضعیت تأهل

% 3/54مجرد بودند و درگروه غیر پزشکی % 4/59هل و اُمت
  . متأهل بودند % 7/45افراد مجرد و

 یا غیر بومی، درگروه پزشکی   بومی وضعیت  لحاظ  از
غیر بومی بودند و در گروه %  9/29 دانشجویان بومی و  % 1/70

در مورد . دغیربومی بودن% 1/69بومی و % 9/30غیرپزشکی 
میزان رضایت از درآمد افراد شرکت کننده در تحقیق، در 

درآمد % 3/30 درآمد کمتر از کفایت ،  %7/63گروه پزشکی 
  % 3درآمد باالتر از حد کفایت داشتند و  % 3در حد کفایت، 

% 6/45نیز به این سئوال پاسخی ندادند و در گروه غیر پزشکی 
% 7/1مد در حد کفایت و درآ% 8/36 درآمد کمتر از کفایت،

به این % 9/15درآمد بیشتر از کفایت را ذکر نموده بودند و
   ).1جدول(بودند پاسخی ندادهسؤال 

  
  

    مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه به تفکیک دو گروه- 1جدول 
 مشخصات       میزان رضایتمندی از درآمد وضیت استخدامی وضعیت بومی وضعیت تأهل توزیع جنسی

  دموگرافیک
 افراد    

 مورد مطالعه
 استخدام بومی غیر بومی متأهل مجرد مؤنث مذکر

غیر 
 استخدام

کمتراز 
 کفایت

در حد 
 کفایت

بیشتر از 
 کفایت

عدم 
 پاسخ

دانشجویان  2 2 21 44 64 5 20 49 28 41 39 30 تعداد
 3 3 3/30 7/63 2/92 8/7 29 71 6/40 4/59 4/56 6/43  رصد د پزشکی

دانشجویان   9 1 21 26 37 20 34 23 26 31 25 32 تعداد
 9/15 7/1 8/36 6/45 65 35 7/59 3/40 7/45 3/54 56 44  درصد زشکیپغیر 

 11 3 42 70 101 25 54 72 54 72 60 66  تعداد کل
 7/8 5/2 3/33 5/55 2/80 8/15 9/42 1/57 9/42 1/57 7/47 3/52 درصد کل

  
 مطالعه  یسه دو گروه از لحاظ متغیرهای مستقل ایندر مقا

  طور معنی داریه مشخص شد که سن دانشجویان پزشکی ب
و تعداد افراد ) <05/0P(پائین تر از دانشجویان غیرپزشکی بود 

  شاغل نیز در این گروه به طور معنی داری پائین تر از گروه 
پزشکی به تعداد دانشجویان بومی نیز در گروه . غیرپزشکی بود

  ) . >05/0P (طور مشخص باالتر از گروه غیر پزشکی بود 
دوگروه دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی از لحاظ میزان 
        آسیب شناسی روانی مورد مقایسه قرار گرفتند و تفاوت

 -25SCLداری میان هیچ یک از ابعاد نه گانه آزمون  معنی
  ).>05/0P (نشد  یافت

آسیب شناسی روانی در دو سطح ارزیابی شیوع ابعاد نه گانه 
 ،%9/34شیوع  روان پریشی ) <0Z(در سطح باالتر از میانگین . شد

، %5/39، افسردگی %3/47 ، اضطراب%45جسمانی سازی 
، وسواس و % 4/50، ترس مرضی %5/39ت بین فردی مخصو
  بود % 9/51، و پرخاشگری % 1/34، عقاید پارانوئید %4/50اجبار 

 شیوع آسیب شناسی روانی درسطح دو انحراف معیار .)2جدول ( 
، جسمانی %4/5شامل روان پریشی  ) <Z 2(باالتر از میانگین 

، خصومت بین فردی % 2/6، افسردگی % 4/5، اضطراب %7سازی 
، عقاید پارانوئید % 7/4، وسواس و اجبار %2/6، ترس مرضی % 6/1
  ) .2جدول (بود  % 1/3و  پرخاشگری  %  7/4
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                                            دکتر علی طالیی و همکارانمقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پرشکی و غیر پزشکی
  

  

 ) انحراف معیار باالتر از میانگین2باالتر از میانگین و (  سطح 2شیوع ابعاد نه گانه سایکوپاتولوژی در کل افراد مورد مطالعه در  - 2جدول 

 -SCL 25  بر اساس آزمون
  آسیب شناسی روانی 

  درصدکل
 افراد مورد  مطالعه

 پریشی روان
جسمانی 
 سازی

 افسردگی اضطراب
خصومت 
 بین فردی

ترس 
 رضیم

وسواس و 
 اجبار

عقاید 
 پارانوئید

 پرخاشگری

 Z> 9/34%  45% 3/47% 5/39% 5/39% 4/50% 4/50% 1/34% 9/51% 0سطح باالتر از میانگین

سطح باالتر از دو انحراف 
 <Z 2 معیار از میانگین

4/5% 5% 4/5% 4/6% 6/1% 2/6% 7/4% 7/4% 1/3% 

  
 رشته تمام افراد شرکت کننده در تحقیق صرف نظر از

تحصیلی، از لحاظ تأثیر متغیر های مستقل در میزان آسیب شناسی 
در مورد . روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج زیر کسب شد

 میزان روان پریشی و خصومت بین فردی در افراد ،تأثیر جنسیت
     ). >05/0P( طور معنی داری باالتر از افراد مؤنث بود ه مذکر ب

 وضعیت تأُهل مشخص شد که افسردگی در افراد در مورد ارتباط
      مجرد و اضطراب و جسمانی سازی در افراد متأهل به طور

در مورد ارتباط سن با میزان . معنی داری باالتر از گروه مقابل بود
آسیب شناسی روانی، مشخص شد که وسواس و اجبار در افراد 

  ) .>05/0P( ود  باالتر از سایر افراد ب  سال و غیر شاغل25زیر 
  
  بحث 

گونه که در مقدمه ذکرشد، در برخی از مطالعات   همان
   شناختیمشکالت روان آسیب شناسی روانی و از میزان باالتری

به عنوان مثال . در بین دانشجویان پزشکی مشاهده شده است
افسردگی و اضطراب از جمله اختالالتی است که میان 

). 12(ی گزارش شده است دانشجویان پزشکی به میزان باالتر
 از طرف دیگر در تعدادی از مطالعات این تفاوت ها رد شده

حال این سؤال مطرح است که آیا تحصیل در ). 13،14(است 
   رشته پزشکی می تواند باعث بروز مشکالت  روان شناختی  در

افراد شود و یا این که این موضوع به خصوصیات شخصیتی و 
  . این رشته ارتباط داردذاتی افراد عالقه مند به

 به منظور پاسخ به این پرسش مطالعات مختلفی در 
به عنوان . کشورهای مختلف و نیز در ایران صورت گرفته است

 در انگلستان دانشجویان سال اول رشته 2000مثال در سال 

     با دانشجویان سال اول غیرپزشکی از لحاظ میزانپزشکی 
 قرار گرفتند و تفاوت معنی آسیب شناسی روانی مورد مقایسه

این مطالعه مشکالت روان شناختی . داری میان دوگروه یافت نشد
در دانشجویان پزشکی را به جنبه های مختلف زندگی شغلی آنها 

به ). 15(خصوصیات ذاتی وشخصیتی آنها  مرتبط دانسته است تا
 در کشور شیلی 2001همین ترتیب در مطالعات دیگری در سال 

 سال اول پزشکی با دانشجویان سال چهارم مورد دانشجویان
   مقایسه قرار گرفتند و دانشجویان سال اول میزان باالتری از 
آسیب شناسی روانی را نشان دادند که از لحاظ آماری معنی دار 
بود، ولی تفاوتی میان شیوع کلی آسیب شناسی روانی در این 

  ) . 16(گروه با جمعیت عمومی یافت نشد 
 در کشور چین مشاهده شد که 2004ر مطالعه دیگری در سال    د  

مشکالت روان شناختی دانشجویان پزشکی ارتباط مستقیمی با میزان 
در ایران نیز طی مطالعات ). 17(رضایت مندی آنها از اساتیدشان دارد 

 نتایج مشابهی به دست  .مختلفی که در این زمینه انجام شده است
 نفر از 842  طی مطالعه ای بر روی1376مثال در سال آمده، به عنوان 

علوم پزشکی مشهد، مشخص شد که  دانشجویان پزشکی دانشگاه
علوم پایه نسبت به دانشجویان مقاطع کارورزی در  دانشجویان مقاطع

از % 2/59در این مطالعه  .سطح باالتری از آسیب شناسی روانی هستند
در مطالعۀ  ).18( داشتند ت باالتر از حد میانگیندانشجویان نمرا

در دانشگاه تهران مشاهده شد که مشکالت 1382دیگری درسال 
   باالتر از داریطور روان شناختی دانشجویان سال اول پزشکی 

مطالعات انجام به معنی   با موضوع  این که  بود آخر دانشجویان سال
  .تشده در انگلستان و شیلی همخوانی داش
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   .  تمطالعات انجام شده در انگلستان و شیلی همخوانی داش
دانشجویان دچار مشکالت روان شناختی % 9/43در این مطالعه 

  ) .19( بودند
با توجه به مطالعات فوق و مشاهده تفاوت های بارز میان 

، می توان نتیجه یدانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیل
 خصوصیات شخصیتی اگرفت که وجود مشکالت روان شناختی ب

 ممکن است به استرس ارد و بیشترکمتری دو ذاتی افراد ارتباط 
عدم . باالی این افراد در هنگام ورود به رشته پزشکی مربوط باشد

جمعیت غیر پزشکی و  تفاوت میان دانشجویان رشته پزشکی یا
  .عمومی نیز تأییدکنندۀ این مطلب می باشد

  
  

در این مطالعه نیز مشخص شد که میان دانشجویان پزشکی و 
داری از لحاظ آسیب شناسی روانی غیرپزشکی تفاوت معنی 

. وجود نداشت که با مطالعات قبلی انجام شده همخوانی دارد
وجود مشکالت روان شناختی در میان دانشجویان سال اول 

، باالتر سال های  دانشجویانپزشکی و باالتر بودن آن نسبت به
در این . توجه و ارزیابی بیشتر این گروه را ضروری می سازد

مشاوره ای در  شناختی و وان با ارائه خدمات روانراستا می ت
دانشگاه ها و ارزیابی اولیه دانشجویان، در ابتدای ورود به 
دانشگاه، مشکالت روان شناختی آنها را به موقع تشخیص و در 

  .صورت امکان برطرف نمود
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