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Background Anxiety sensitivity is the fear of anxiety and anxiety-related symptoms that may not only 
affect lifestyle but also result in physical and psychological damages.
Objective The present study aimed to predict anxiety sensitivity based on the components of lifestyle in 
the students of Qazvin University of Medical Sciences.
Methods This study used a descriptive correlational design. The study population consisted of all stu-
dents (2260 numbers) of undergraduate, postgraduate, and medical students of Qazvin University of 
Medical Sciences in the second half of the academic year 2016-2017. According to the Morgan Table, 
350 samples were selected by simple random sampling method. The study data were collected by ques-
tionnaires of anxiety sensitivity and lifestyle and were analyzed by the Pearson coefficient and multiple 
regression. 
Findings In this study, 233 students were female, and 117 were male. Based on the results, there was a 
significant relationship between the components of lifestyle (belonging-social interest, coping, responsi-
bility, need to approval, cautiousness, supportive) and anxiety sensitivity (P<0.01). Also, lifestyle predicts 
anxiety sensitivity. The results of multiple regression showed that lifestyle and its components (belong-
ing-social interest, coping, responsibility, need for confirmation, cautiousness, and supportive) positively 
predict anxiety sensitivity.
Conclusion According to the study results, the anxiety sensitivity is partially predictable based on the 
components of lifestyle. Therefore, to prevent and decrease the level of anxiety sensitivity in students, 
we suggested to promote and optimize the components of their lifestyle.
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A
Extended Abstract

1. Introduction

nxiety sensitivity (AS) as a cognitive 
variable reflects individual differences 
that are characterized by fear of anxiety-
related sensations and indicates their ten-

dency to believe these feelings have some destructive 
consequences [1]. AS is the fear of anxiety and its symp-
toms that can affect lifestyle and cause physical and 
psychological damages. Lifestyle is a reflection of how 
people live according to their constructs, such as social 
values, attitudes, and activities that are formed by a com-
bination of behavior and habits throughout life, followed 
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by socialization. The purpose of this study is to evaluate 
the predictability of AS based on lifestyle components in 
students of Qazvin University of Medical Sciences.

2. Materials and Methods

This research is a descriptive correlational study. The 
study population consists of all undergraduate, graduate, 
and postgraduate students (n=2260) of Qazvin University 
of Medical Sciences (QUMS). According to Morgan's 
table, the sample size was determined 350. Consider-
ing the possibility of dropout in the samples, 500 ques-
tionnaires were distributed among them, and 350 ones 
were completed and returned. Simple random sampling 
technique was used for recruiting samples. The inclusion 
criteria were as follows: having no probation and moral 
problems, psychosis or neurosis problems; studying in 
the second semester 2016-2017; and having Iranian na-
tionality. Anxiety Sensitivity Index developed by Reiss 
et al. [14] was used for measuring students’ AS, and Ad-
lerian Lifestyle Questionnaire developed by Adler et al. 
[17] for assessing their lifestyle quality. For analyzing the 
collected data, the Pearson correlation test and multiple 
regression analysis (concurrent approach) were used. The 
information on students was kept confidential.

3. Results

Of 350 participants, 233 were female and 117 male. A to-
tal of 55(15.7%) students were undergraduate, 25(7.1%) 
discontinuous undergraduate, 186(53.1%) graduate, and 
84 (24%) postgraduate. Moreover, 44(12.6%) students 
were from the School of Medicine, 50(14.3%) from 
School of Dentistry, 61(17.4%) from School of Public 
Health, 78(22.3%) from School of Paramedical Sciences, 
and 117(33.4%) from School of Nursing and Midwifery. 
To evaluate the predictability of AS with lifestyle factors, 
multiple regression analysis (concurrent approach) was 
carried out, and their correlation was examined using the 
Pearson correlation test.

The results showed that lifestyle factors, including basic 
(belonging/social interest, taking charge, going along, want 
recognition, being cautious) and secondary factors (harsh-
ness entitlement, liked by all, striving for perfection, and 
softness), have a significant correlation with AS (P<0.01). 
Based on regression analysis results, lifestyle and its 5 basic 
and secondary factors could predict AS.

4. Conclusion

The results suggest that changes in AS are partially pre-
dictable based on lifestyle factors. Therefore, to prevent and 

reduce the AS level in students, it is suggested that their life-
style be promoted and modified. In a study on the effect of 
lifestyle modifications on the prevention of common men-
tal disorders, including depression, it was reported that psy-
chosocial factors play an important role in causing mental 
disorders [19]. This result is consistent with the findings of 
other studies. Alimehdi et al. reported the effectiveness of 
cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based stress 
reduction on AS [21]. There are some studies whose results 
are against our result.

For example, Saedi et al. studied the relationship among 
quality of life, lifestyle, academic performance, and aca-
demic achievement in university students and reported that 
among lifestyle factors, “belonging/ social interest”, “want 
recognition” and “being cautious” could predict academic 
achievement [7]. However, quality of life, lifestyle, and the 
academic performance had no association with academic 
achievement. The results in the present study revealed that 
the basic (belonging/social interest, taking charge, going 
along, want recognition, being cautious) and secondary fac-
tors (harshness entitlement, liked by all, striving for perfec-
tion, and softness) of lifestyle had a significant association 
with AS, and they could positively predict it.
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پیش بینی حساسیت اضطرابی بر اساس مؤلفه های سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

زمینه حساسیت اضطرابي ترس از اضطراب و نشانه هاي آن است كه هم بر سبک زندگی تأثیر بگذارد و هم به آسیب های جسمانی و 
روان شناختي منجر شود.

هدف هدف پژوهش حاضر پیش بینی حساسیت اضطرابی بر اساس مؤلفه های سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
بود.

مواد و روش ها در این مطالعه توصیفي از نوع همبستگي، همه دانشجویان كاردانی، كارشناسي و دكتري حرفه اي در دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین )2260 نفر( در نیم سال دوم سال تحصیلی 1395 تا 96 بودند كه با توجه به جدول مورگان 350 نمونه به روش نمونه گیري تصادفی 
ساده انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسش نامه  حساسیت اضطرابي با مقیاس های ریس و پرسش نامه سبک زندگی با مقیاس های آدلری 

جمع آوري و با آزمون های همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان تحلیل شدند.
یافته ها در این مطالعه 233 نفر دختر و 117 نفر پسر بودند. نتایج تحقیق حاكي از آن بود كه بین مؤلفه های سبک زندگی )تعلق ـ 
  عالقه اجتماعی، كنارآمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به تأیید، محتاط بودن، حمایت طلبی( و حساسیت اضطرابی رابطه معنی داری وجود دارد 
 )P<0/01(. همچنین سبک زندگی، حساسیت اضطرابی را پیش بینی می كند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد سبک زندگی و مؤلفه های 
آن )تعلق  عالقه اجتماعی، كنارآمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به تأیید، محتاط بودن و حمایت طلبی( حساسیت اضطرابی را به طور مثبت 

پیش بینی می كنند.
نتیجه گیری نتایج پیشنهاد می كند تغییرات حساسیت اضطرابی بر اساس مؤلفه های سبک زندگی به طور جزئی پیش بینی پذیر است. لذا 
به منظور پیشگیری و كاهش سطح حساسیت اضطرابی دانشجویان، پیشنهاد می شود زمینه ارتقا و مطلوب سازی مؤلفه های سبک زندگی 

فراهم شود.
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مقدمه

در جوامع كنونی، معموالً همه افراد خواسته یا ناخواسته در 
گذران زندگی، تجربه هایی تلخ و تنش ساز در شرایط و موقعیت هاي 
و  واضح  آن ها  علت  است  ممکن  حتی  كه  داشته اند  مختلف 
مشخص نباشد. اضطراب معموالً با این گونه رخداد ها ارتباط پیدا 
می كند. اضطراب را مي توان به حاالت عاطفي و فیزیولوژیکي 
گوناگوني ارتباط داد. تعاریف مختلفی برای حساسیت اضطرابی 
در نظر گرفته می شود كه از جمله این تعریف ها عبارت اند از: 
حساسیت اضطرابی به عنوان یک متغیر شناختی، نشان دهنده 

تفاوت های فردی است و با ترس از احساسات اضطرابی )ترس از 
ترس( شناخته می شود و نشان دهنده تمایل افراد به نشان دادن 
فاجعه هایی در رابطه با پیامدهای چنین احساس هایی است ]1[. 

در دیدگاه نظری، حساسیت اضطرابي می تواند هم از طریق 
ایجاد شود  افراد  در  یادگیري  از طریق  هم  و  ژنتیک  و  وراثت 
كه به شکل گیری فرآیند شناختی پردازش اطالعات اضطراب زا 
منجر می شود و این، بستر ابتالي افراد به اختالالت روانی مانند 
حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی است. به عبارت دیگر، 
حساسیت اضطرابي یک متغیر واسطه اي است كه نقش مهمی 
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در  بسزایی  تأثیر  خود  این  كه  دارد  بیماري ها  و  تنش ها  بین 
استمرار اختالالت رواني و همچنین اختالالت اضطرابي دارد ]2[. 
حساسیت اضطرابی بر اساس نظریه های مختلفی ارزیابی شده 
است. مثاًل بر اساس نظریه های شناختی اضطراب، مفهوم سازی 
ارزیابی  از  حاصل  نتایج  از  است  عبارت  اضطرابی  حساسیت 
شناخت های منفی درباره حساسیت اضطرابی كه عاملی برای 

ایجاد خطر و درنتیجه تداوم اضطراب است. 

مطالعه های اخیر نشان می دهد حساسیت اضطرابی به عنوان 
از جمله اختالل  به سایر اختالل های روانی  عاملی آسیب پذیر 
اختالل  به ویژه  و  مواد  مصرف  سوء  اختالل  مرزی،  شخصیت 
افسردگی و عالئم افسردگی مرتبط می شود. شواهد بسیاری وجود 
دارد كه نشان می دهد افراد دارای اختالالت اضطراب اجتماعی، 
در باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی غوطه ور می شوند 
]3[. در مطالعه ای دیگر، از اختالل اضطراب اجتماعی به عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل سازش نکردن دانش آموزان نام برده شده 
است. نتایج نشان می دهد آموزش مهار كنترل توجه می تواند به 
اختالل در توجه و تقویت فراشناخت و كاهش سوگیری توجه 
اضطراب  اختالل  به  مبتال  دانش آموزان  اضطرابی  حساسیت  و 

اجتماعی منجر شود ]4[. 

همچنین حساسیت اضطرابی و مهارت تنظیم هیجانی، در 
تأثیرگذار  بسیار  دانشجویان  اجتماعی در  پیش بینی اضطراب 
است، به طوری كه نتایج پژوهشی بیانگر آن است كه ارزیابی 
مجدد و حساسیت اضطرابی، مؤلفه های روان شناختی مهمی 
در پیش بینی اضطراب اجتماعی هستند ]5[. نتایج پژوهشی 
دیگر حاكی از آن است كه عواملی مانند: حساسیت اضطرابی، 
سرزنش  و  فاجعه سازی  مثبت،  مجدد  تمركز  مثبت،  ارزیابی 
افراد  عضویت  پیش بینی  در  معناداری  سهم  دیگران  و  خود 
در گروه ها دارند و حساسیت اضطرابی نقش قوی تری در این 
با عنوان سبک  از سویی دیگر، مفهومی  دارد.]6[.  پیش بینی 
زندگي با توجه به شرایط جدید زندگي افراد در كالن شهرهاي 
باعث شده روش زندگی روی  به وجود آمده است كه  بزرگ 
وضعیت سالمت روانی و اجتماعی افراد نقش بسزایی ایفا كند. 
توجه  با  مردم  زندگي  نحوه  از  بازتابی  سبک  زندگي،  درواقع 
انجام  به سازه هایی مانند ارزش هاي اجتماعي، نوع برخورد و 
فعالیتهاست كه به صورت تركیبي از رفتار و عادات افراد در 
طول زندگي و به دنبال آن، اجتماعي شدن شکل می گیرد ]7[. 

از آنجا كه سبک زندگی زمینه های مختلف زندگی افراد را 
قرار می دهد. پس سبک های متفاوت می توانند  الشعاع  تحت 
رفتار افراد را با گذشت زمان تغییر دهند و از سویی دیگر افراد 
پیوسته بر اثر آن، خود و محیط پیرامون خود را دست خوش 

تغییر می كنند ]8[. 

تاكنون مطالعات فراوانی درباره سبک زندگی انجام شده است 

كه این مطالعات به رابطه سبک زندگی با متغیرهایی مرتبط با 
سالمت  فرهنگی،  اجتماعی،  مطالعات  روان شناختی،  سالمت، 
اجتماعی، پیش بینی پیشرفت عملکردهای گوناگون افراد ازجمله 
عملکرد تحصیلی شان و غیره انجام شده است كه در ادامه به 
برخی از آن ها اشاره خواهد شد. یکی از مواردی كه در سبک 
زندگی افراد حائز اهمیت است، رابطه میان سبک زندگی افراد و 
بیماری های گوناگون از جمله افسردگی است. نتایج تحقیقی در 
این زمینه نشان داد كه سبک زندگی با افسردگی رابطه مستقیم 
و سبک زندگی با واسطه گری سالمت اجتماعی و كیفیت زندگی 

با افسردگی رابطه غیرمستقیم دارد. ]9[. 

در یک پژوهش، سبک زندگی سالمت  محور به عنوان پدیده ای 
چندعلیتی، چندبُعدی و چندداللتی به الگوهای جمعی رفتار تعریف 
شد و یافته ها نشان داد سبک زندگی سالمت محور دانشجویان بر 
حسب جنسیت، سن، قومیت، وضعیت تأهل و نوع دانشگاه آن ها 
متفاوت است و اشکال متفاوت سرمایه انسانی از جمله اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی با سبک زندگی سالمت محور دانشجویان 
رابطه معنی داری دارد ]10[. یافته های مطالعه ای دیگر حاكی از 
آن است كه شاخص های نامناسب سبک زندگی و خطرات بالقوه 
تهدیدكننده، روی سالمتی زنان شاغل تأثیر منفی دارد، از این رو 
استقرار برنامه های آموزشی و تسهیالت به دست آوردن شیوه های 
زندگی سالم برای زنان شاغل اهمیت دارد كه از جمله ای برنامه ها 
تصحیح عادات غذایی، انجام فعالیت های بدنی روزمره و بهره وری 
از نیروی كار آن هاست و نهایتاً منجر به ارتقای سبک فرهنگ و 

سالمت جامعه می شود ]11[. 

یکی از عواملی كه از سبک زندگی تأثیر می پذیرد، عملکرد 
تحصیلی دانشجویان است. در یک مطالعه با توجه به اهمیت 
از  و  آن  بر  تأثیرگذار  عوامل  و  دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت 
میزان  تحصیلی،  پیشرفت  كاهش  درنظرگرفتن  با  دیگر  سوی 
زندگی، سبک  متغیرهای كیفیت  از  پیش بینی پذیری هر یک 
زندگی، عملکرد تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی بررسی شد. نتایج 
نشان داد كه كیفیت زندگی و سبک زندگی دانشجویان و عملکرد 
تحصیلی با هم ارتباطی ندارند و از مؤلفه های سبک زندگی فقط 
مؤلفه های نیاز به تأیید، تعلق اجتماعی و محتاط بودن می توانند 

كیفیت زندگی را پیش بینی كنند ]7[.

دسته بندی عوامل تأثیرگذار در پیشرفت و عملکرد تحصیلی 
فردی،  عوامل:  از  عبارت اند  كه  می شوند  ارائه  شکل  سه  به 
متغیرهای؛   فردی  بین  در  برون سازمانی.  و  درون سازمانی 
بدنی،  هوش،  مطالعه،  روش های  و  نحوه  اضطراب،  انگیزه، 
سازش نایافتگی رفتاری و شرایط عاطفی و روانی بر پیشرفت 
كه  پژوهشی  در   .]12[ است  تأثیرگذار  دانشجویان  تحصیلی 
برای بررسی ارتباط مهارت تفکر انتقادی با خالقیت و پیشرفت 
از  كه  شدند  معرفی  عواملی  شد،  انجام  دانشجویان  تحصیلی 
تأثیر  دانشجویان  خالقیت  و  خالق  تفکر  فزونی  بر  سو  یک 
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می گذارند و از سویی دیگر به ارتباط بیشتر دانشگاه ها با مراكز 
صنعتی منجر می شوند. این عوامل عبارت اند از تنوع در دروس 
و  پژوهشی  روش های  از  استفاده  آموزشی،  امکانات  آموزشی، 

امکان اجرای تحقیقات علمی ]13[. 

در فصل امتحانات تغییراتی در وضعیت جسمانی دانش آموزان 
و دانشجویان از جمله تهوع، سردرد، دل درد و غیره دیده می شود 
كه ناشي از تنش امتحانات است. این فشارها و تنش های ناشی از 
امتحانات، توأم با ایجاد مشکالت دیگری در زندگی به خوبی نمایان 
و بارز می شود كه از این رو می بایست عوامل مؤثر از جمله عوامل 
تنش زا و سبک زندگی بر وضعیت جسمانی و روانی دانشجویان 
سنجیده شود. با نگاهی به پیشینه پژوهش های مرتبط با پیشرفت 
تحصیلی دانشجویان و تحقیق های انجام شده، مشخص شده است 
كه عوامل: فردی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی بر 
پیشرفت تحصیلی آن ها تأثیرگذار هستند كه درواقع این پیشرفت 

متأثر از سبک زندگی افراد است ]7[. 

پیش بینی  بررسی  هدف  با  مطالعه  این  دلیل  همین  به 
در  زندگی  سبک  مؤلفه های  اساس  بر  اضطرابی  حساسیت 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نیم سال دوم سال 

تحصیلی 96-95 انجام شد.

مواد و روش ها 

این مطالعه توصیفي از نوع همبستگي است كه جامعه آماری 
آن شامل 2260 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
در نیم سال دوم سال تحصیلی 1395 تا 1396 بودند. با توجه 
به جدول مورگان نمونه آماري برای جامعه 2260 نفر، 350 نفر 
در نظر گرفته شد. با توجه به امکان ریزش در تعداد نمونه ها 
 350 نهایتاً  شد.  گرفته  نظر  در  توزیع  برای  پرسش نامه   500
پرسش نامه از تمامي دانشجویان در مقاطع كاردانی، كارشناسي 
پیوسته و ناپیوسته و دكتري حرفه اي جمع آوری شدند كه از این 
تعداد 233 نفر زن و 117 نفر مرد بودند. روش نمونه گیري به 
صورت تصادفی ساده بود. ابتدا فهرست آماری تعداد دانشجویان 
از آموزش دانشگاه به تفکیک مقطع، رشته و دانشکده تهیه شد. 
سپس به طور تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان تعداد 
350 دانشجو به عنوان آزمودنی  های پژوهش انتخاب شدند و در 

پژوهش شركت كردند. 

شركت كننده  كه  بود  این  افراد  خروج  و  ورود  معیارهای 
دانشجوی مشروطی و مشکل دار اخالقی نباشد، به لحاظ سالمت 
نیم سال  دانشجوی  باشد،  نداشته  روان پریشی1  مشکل  روانی 
تفاوت های سبک زندگی  به  توجه  با  باشد،  دوم سال 96-95 
اقلیت های  و  به گروه ها  و  باشد  ایرانی  دانشجویان، دانشجوی 
خصوص  در  اطالعات  جمع آوری  برای  نباشد.  وابسته  خاص 

1. Psychosis

اضطرابی  از دو پرسش نامه حساسیت  موضوع تحقیق حاضر، 
و سبک زندگی استفاده شد. در پرسش نامه های طراحي شده، 
امکاني مبني بر شناخت دانشجویان تکمیل كننده فرم وجود 
نداشت و اطالعات فرم هاي تهیه شده به صورت محرمانه حفظ 

شد و صرفاً از نتایج استفاده شد.

یک  ریس  مقیاس های  با  اضطرابی  حساسیت  پرسش نامه 
مقیاس  با  سؤال   16 كه  است  خودگزارش دهی  پرسش نامه 
پنج درجه ای لیکرت از نمره صفر )كاماًل نادرست( تا نمره 4 )كاماًل 
درست( دارد. ساختار این پرسش نامه از سه عامل سطح اول به نام 
ترس از نگرانی های بدنی )8 سؤال(، ترس از نبود كنترل شناختی 
)4 سؤال(، ترس از مشاهده شدن اضطراب از سوی دیگران )4 
سؤال( تشکیل شده است ]14[. بررسی ویژگی های روان سنجی 
این مقیاس، ثبات درونی باالی آن را )آلفای كرونباخ=0/93( نشان 
داده است ]15[. پایایی بازآزمایی بعد از 2 هفته 0/75 و به مدت 
سه سال 0/71 بوده است كه نشان می دهد پرسش نامه حساسیت 
اضطرابی یک سازه شخصیتی پایدار است  ]14، 16[. برای بررسی 
پایایی این روش، پرسش نامه بین 50 نفر از دانشجویان توزیع شد 
و پایایی به دست آمده بر اساس روش آلفای كرونباخ 87 درصد به 
دست آمد كه نشان دهنده اعتبار باالی پرسش نامه برای اجرای آن 

در پژوهش حاضر است.

پرسش نامه سبک زندگی با مقیاس های آدلری 62 سؤال دارد 
كه هر جمله با عبارت )وقتی من بچه بودم ...( آغاز می شود و 
از آزمودنی می خواهد كه خاطره های دوران كودكی خود را به 
و  حمایتی  خرده مقیاس  پنج  پرسش نامه  این   .]17[ آورد  یاد 
پنج مقیاس اصلی دارد. پنج مقیاس اصلی شامل این موضوعات 
است: 1- تعلق ـ  عالقه اجتماعی كه احساس تعلق فرد به جامعه 
را ارزیابی می كند؛ 2- كنارآمدن كه برآورد می كند فرد تا چه 
زندگی،  تکالیف  به  مربوط  حیطه  سه  در  دارد  تمایل  اندازه 
یعنی ارتباطات اجتماعی و كار و صمیمیت، از روند قاعده مند 
پیروی كند؛ 3- مسئولیت پذیری به ارزیابی این نکته می پردازد 
كه تا چه اندازه هدایت و رهبری دیگران برای فرد خوشایند و 
پذیرفتنی است؛ 4- نیاز به تأیید ارزیابی می كند فرد تا چه اندازه 
به اظهارنظرهای دیگران بها می دهد و نظر آن ها را حائز اهمیت 
در  اندازه  چه  تا  فرد  می كند  برآورد  محتاط بودن   -5 می داند؛ 

موقعیت های بین فردی احساس اعتماد و امنیت می كند.

معنا است: 1ـ  این  به  نیز  پنج مقیاس حمایتی پرسش نامه 
سخت گیری به ارزیابی این نکته می پردازد كه آیا فرد مایل است 
درباره خود دیدگاهی منفی داشته باشد یا خیر؛ 2ـ مستحق بودن 
ارزیابی می كند آیا فرد معموالً ترجیح می دهد در موقعیت های 
اجتماعی با او به منزله فردی استثنایی و منحصربه فرد رفتار شود 
یا نه؛ 3ـ مورد عالقه همه بودن برآورد می كند آیا فرد به تأیید و 
تمجید دیگران اهمیت می دهد یا خیر؛ 4ـ كوشش برای رسیدن 
به كمال، سطح ساختارگرایی و حل مسئله و مهارت های رویارویی 
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برای  ارزیابی می كند؛ 5ـ مالیمت  را در شخص  با فشار روانی 
ارزیابی سطح خوش بینی فرد درباره خود و جهان اطراف استفاده 

می شود. 

آزمون،  سازندگان  پرسش نامه،  اعتبار  و  پایایی  بررسی  برای 
درباره پنج مقیاس اصلی، برآوردهای مربوط به همسانی درونی 
این ابزار را با ضرایب آلفا در طیفی میان 0/82 تا 0/87 گزارش 
كرده اند. همچنین ضریب های آزمون بین 0/81 تا 0/90 بوده 
است. این پرسش نامه در ایران روی 513 جوان 18 تا 40ساله  
شهر تهران هنجاریابی شده و پنج عامل نسخه اصلی را در نمونه 
ایرانی معتبر گزارش كرده است. در این تحقیق برای محاسبه 
ضریب پایانی از روش بازآزمایی و همسانی درونی استفاده و برای 

پنج مقیاس اصلی بین 0/57 تا 0/76 برآورد شده است ]18[.

)محتوایی(  اعتبار صوری  از  پرسش نامه  اعتبار  بررسی  برای 
پنج عامل  از متخصصان،  با نظرسنجی  و  استفاده شد  و سازه 
اصلی استخراج شده و همبستگی باالیی )0/75( بین عامل های 
به دست آمده با عامل های پرسش نامه اصلی گزارش شده است. 
از  نفر   50 بین  پرسش نامه  روش،  این  پایایی  بررسی  برای 
دانشجویان توزیع شد و پایایی به دست آمده بر اساس روش آلفای 
باالی  اعتبار  كرونباخ 79 درصد به دست آمد كه نشان دهنده 

پرسش نامه برای اجرای آن در پژوهش حاضر است.

اطالعات  بخش  دو  از  است  عبارت   اول  پرسش نامه  سؤاالت 
تحصیلي،  مقطع  جنسیت،  سن،  )شامل:  جمعیت شناختی 
رشته  تحصیلي، دانشکده و محل سکونت( و سؤاالت مربوط به 

حساسیت اضطرابی )شامل: مهم بودن، عصبی به نظر نرسیدن، 
از تمركزنداشتن در كار، احساس لرزش در هنگام  نگران بودن 
وحشت زدگی، مسلط بودن بر احساسات، وحشت زدگی همراه با 
احساس تهوع و غیره( است. پرسش نامه دوم نیز شامل دو بخش 
زندگی  به سبک  مربوط  سؤاالت  و  اطالعات جمعیت شناختی 
است. بخش اول مشابه بخش اول پرسش نامه حساسیت اضطرابی 
است. سؤاالت بخش سبک زندگی شامل: تعلق ـ  عالقه اجتماعی، 
كنارآمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به تأیید، محتاط بودن و مقیاس 
مورد  مستحق بودن،  سخت گیری،  شامل:  حمایت طلبی  فرعی 
عالقه  همه بودن، كوشش برای رسیدن به كمال و مالیمت است.

برای توصیف داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، مجموع، 
میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون استفاده 
بررسی  تحقیق  هدف  چون  استنباطی،  آمار  سطح  در  و  شده 
رابطه بین متغیر پیش بینی با متغیر مالك است، از روش تحلیل 
رگرسیون چندگانه به روش  همزمان استفاده شده است. تحلیل 
سطح  شد.  انجام   SPSS آماري  افزار  نرم   24 نسخه  با  داده ها 
معنی داری رابطه بین متغیرهای حساسیت اضطرابی و سبک 

زندگی كمتر از 0/01 بود . 

یافته ها 

از مجموع 350 نفر شركت كننده، 117 نفر )34 درصد( پسر 
و 233 نفر )66 درصد( دختر بودند. در این مطالعه، دانشجویان 
مشغول تحصیل در پنج دانشکده بودند كه 44 نفر )12/6 درصد( 
در دانشکده پزشکی، 50 نفر )14/3 درصد( در دندان پزشکی، 

جدول 1. شاخص هاي توصیفي مربوط به متغیرهاي مطالعه در كل دانشجویان )350 نفر(

میانگین±انحراف معیارمتغیر

8/29±37/86حساسیت اضطرابی 

14/8±144/72سبک زندگی

4/61±18/71نگرانی های بدنی

2/45±9/66نبود کنترل شناختی

2/35±9/48مشاهده اضطراب توسط دیگران

2/82±16/25تعلق ـ  عالقه اجتماعی

3/12±23/28کنارآمدن

3/11±18/36مسئولیت پذیری

3/22±15/79نیاز به تأیید

2/65±11/48محتاط بودن

7/46±59/57حمایت طلبی
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61 نفر )17/4 درصد( در بهداشت، 78 نفر )22/3 درصد( در 
پیراپزشکی و 117 نفر )33/4 درصد( در دانشکده پرستاری و 
مامایی بودند. نتایج توصیفی نمره های سبک زندگی و مؤلفه های 
آن و همچنین حساسیت اضطرابی و مؤلفه های آن در جدول 

شماره 1 نشان داده شده است. 

مؤلفه های  با  اضطرابی  حساسیت  پیش بینی  بررسی  برای 
سبک زندگی از آزمون رگرسیون چندگانه به روش  همزمان و 
استفاده شد.  پیرسون  آزمون  از  بررسی همبستگی آن ها  برای 

در جدول شماره 2، همبستگی پیرسون بین مؤلفه های سبک 
بررسی  اینکه  برای  بررسی شد.  اضطرابی  و حساسیت  زندگی 
می توانند حساسیت  تا چه حد  زندگی  مؤلفه های سبک  شود 
اضطرابی را پیش بینی  كنند، ابتدا گزارشی از ضریب همبستگی 
بین مؤلفه های مذكور ارائه و سپس از آزمون رگرسیون چندگانه 
به روش  همزمان استفاده شد كه نتایج حاصل در جدول شماره 

3 ارائه شده است.

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره 3، از آنجا كه 

جدول 2. خالصه مدل بین مؤلفه های سبک زندگی و حساسیت اضطرابی براساس روش همبستگی پیرسون

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینهمبستگی چندگانهمدل

a 4/37 0/130/020/01تعلق -  عالقه اجتماعی

a4/28 0/240/060/06کنارآمدن

a4/3 0/210/450/042مسئولیت پذیری

a4/25 0/260/070/07نیاز به تأیید

a4/31 0/20/050/04محتاط بودن

a4/26 0/250/650/62حمایت طلبی

a. متغیرهای پیش بین: تعلق ـ  عالقه اجتماعی، كنارآمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به تأیید، محتاط بودن و حمایت طلبی

جدول 3. آزمون رگرسیون چندگانه به روش همزمان بین مؤلفه های سبک زندگی با حساسیت اضطرابی

سطح معنی  داريβمیانگین مجذوراتمجموع مجذورات منبع تغییرپذیریمتغیر های رگرسیون

تعلق ـ  عالقه اجتماعی
113/21113/210رگرسیون

0/130/01
6631/6419/06باقی مانده

کنارآمدن
390/24390/24رگرسیون

0/240/001
6354/6118/26باقی مانده

مسئولیت پذیری
303/6303/6رگرسیون

0/210/001
6441/2618/51باقی مانده

نیاز به تأیید
463/56463/56رگرسیون

0/260/001
6285/318/05باقی مانده

محتاط بودن
267/38267/38رگرسیون

0/20/001
6477/4718/61باقی مانده

حمایت طلبی
436/32436/32رگرسیون

0/250/001
6308/5418/13باقی مانده
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سطح معنی داری مؤلفه تعلق ـ  عالقه اجتماعی برابر با 0/02 و 
سطح معنی داری مؤلفه های كنارآمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به 
تأیید، محتاط بودن، حمایت طلبی برابر با 0/001 است، مشخص 
می شود رابطه معنی داری بین همه مؤلفه های سبک زندگی و 

حساسیت اضطرابی وجود دارد. 

كنارآمدن،  اجتماعی،  تعلق ـ  عالقه   2 شماره  جدول  طبق 
حمایت طلبی،  و  محتاط بودن  تأیید،  به  نیاز  مسئولیت پذیری، 
حساسیت اضطرابی را به طور مثبت پیش بینی می كنند. در واقع 
می توان گفت افزایش تمامی متغیرها باعث افزایش حساسیت 
اضطرابی می شود. بنابراین با استفاده از نتایج موجود در جدول 
شماره 3، می توان معادله خط رگرسیونی را در فرمول شماره 1 

ارائه داد:

.1
Y=22/17+0/09 X1 + 0/4 X2 - 0/03 X3

+ 0/23 X4 + 0/06 X5 + 0/1 X6 

 ،X3 :مسئولیت پذیری ،X2:كنارآمدن ،X1:تعلق ـ  عالقه اجتماعی
نیاز به تأیید: X4، محتاط بودن: X5، حمایت طلبی: X6 و حساسیت 

.Y :اضطرابی

این  به  می توان  رگرسیون  خط  معادله  مشاهده  با  بنابراین 
نتیجه رسید كه در این مطالعه، مؤلفه های تعلق ـ  عالقه اجتماعی، 
و  محتاط بودن  تأیید،  به  نیاز  مسئولیت پذیری،  كنارآمدن، 

حمایت طلبی قادرند حساسیت اضطرابی را پیش بینی كنند.

 بحث و نتیجه گیری 

نتایج كلی تحقیق حاضر حاكی از آن است كه رابطه معنی دار 
مثبتي بین سبک زندگی با حساسیت اضطرابی وجود دارد. تمامی 
مؤلفه های حساسیت اضطرابی )كه عبارت اند از: نگرانی های بدنی، 
نبود كنترل شناختی و مشاهده اضطراب از سوی دیگران( به طور 
جداگانه با تمامی مؤلفه های سبک زندگی از جمله تعلق ـ  عالقه 
اجتماعی، كنارآمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به تأیید، محتاط بودن 
و حمایت طلبی می توانند پیش بینی شوند. این نکته را آزمون 
رگرسیون چندگانه تعیین می كند و نهایتاً بر اساس این مؤلفه ها 
معادله رگرسیون به دست می آید كه به صورت خطی است و 
زندگی  مؤلفه های سبک  تمامی  با  اضطرابی  ارتباط حساسیت 
را نشان می دهد. مؤلفه های تعلق  ـ عالقه اجتماعی، كنارآمدن، 
مسئولیت پذیری، نیاز به تأیید، محتاط بودن و حمایت طلبی قادر 

به پیش بینی حساسیت اضطرابی هستند.

نتایج این تحقیق با تحقیقات انجام شده در این زمینه، همسو 
است. در تبیین این یافته می توان گفت مطالعه ای كه برای اصالح 
سبک زندگی افراد برای پیشگیری از اختالل ها و مشکالت روانی 
كه مهم ترین و شایع ترین آن ها اختالل افسردگی است، صورت 

پذیرفت، نتیجه گرفت عوامل روانی اجتماعی، نقش مهمی در 
این  مهم ترین  جمله  از  می كنند.  ایفا  روانی  اختالل های  ایجاد 
حوادث  اقتصادی،  فقر  تأهل،  وضعیت  اجتماعی  روانی  عوامل 
ناخوشایند زندگی، محیط نامتعادل هیجانی، تنش های مزمن، 
این  خود،  نوع  در  كه  محیط  و  مهاجرت  مکرر،  ناكامی های 
شکل گیری  از  جلوگیری  برای  نیستند.  عوامل  پیش بینی پذیر 
مناسب  و  كاربردی  راهکارهایی  باید  جامعه  در  اختالل ها  این 
ارائه شود و مورد چالش قرار بگیرد. این راهکارها باید به سمتی 
سوق یابند كه به ایجاد موقعیت امن و آرام، بدون تنش، اعتدال 
هیجانی، حرمت گذاری به افراد و محیط در جامعه  منجر شوند. 
با فراهم شدن هر یک از این مؤلفه ها، حساسیت اضطرابی افراد 
كمتر می شود و احساساتی همچون ترس و اضطراب كاهش یافته 
و زمینه برای بهبود سبک زندگی دانشجویان و سایر افراد جامعه 

فراهم می شود ]19[. 

باورهای  ارتباط  مشخص كردن  هدف  با  مطالعه ای  نتایج 
فراشناختی و حساسیت اضطرابی در رابطه بین روان رنجورخویی2 
متغیرهای  بین  داد  نشان  افسردگی  و  اضطراب  همبودی  با 
اضطرابی  حساسیت  و  فراشناختی  باورهای  روان رنجورخویی، 
با اضطراب و افسردگی رابطه مثبت وجود دارد. می توان نتیجه 
گرفت مشکالت مربوط به حساسیت های اضطرابی و افسردگی 
تداوم نداشتن  و  درمان  و  می گیرد  شکل  عامل  چندین  اثر  در 
باورهای  با درمان روان رنجورخویی و نیز حضور  آن ها همزمان 

فراشناختی، حساسیت اضطرابی را كمتر می كند ]20[.

 در پژوهشی كه تأثیر درمان مبتنی بر شناخت رفتارها و آگاهی 
ذهن را بر حساسیت های اضطرابی بررسی كرد، نتایج حاكی از 
اثربخش بودن این تأثیر بودند. از این رو استفاده از درمان مبتنی 
به كاهش حساسیت  و ذهن آگاهی  رفتار  اصالح  و  بر شناخت 

اضطرابی و اختالالت مربوط به آن منجر می شود ]21[. 

البته نتایج مطالعاتی هم مغایر با مطالعه حاضر بودند، از جمله 
در مطالعه ای كه رابطه كیفیت، سبک زندگی و عملکرد تحصیلی 
دانشجویان را با پیشرفت تحصیلی شان بررسی كرد، نشان داد از 
بین مؤلفه های سبک زندگی سه مؤلفه محتاط بودن، نیاز به تأیید 
و تعلق داشتن، توانایی پیش بینی معنی دار پیشرفت تحصیلی 
را دارند. اما بین كیفیت و سبک زندگی و عملکرد تحصیلی با 
پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد. از این رو بهبود 
جداگانه هر یک از مؤلفه های سبک زندگی به ارزش و اهمیتی كه 
خانواده ها به این معیارها می دهند، بستگی دارد. به همین دلیل، 
خانواده ها باید به فرزندانشان، آموزش درست و جامعی بدهند تا 
شرایط روحی مناسب را درون خانواده فراهم كنند كه نهایتاً منجر 

به پیشرفت تحصیلی فرزندان می شود ]7[.

در مطالعه ای دیگر گزارش شده است كه هیچ یک از مؤلفه های 

2. Neuroticism
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از  ندارند.  را  سبک زندگی قدرت پیش بینی عملکرد تحصیلی 
این رو، مؤلفه های سبک زندگی نمی توانند عملکرد تحصیلی را 
تحت تأثیر قرار دهند ]22[. در پژوهشی كه بر اساس كیفیت 
به  دستیابی  برای  گروهی،  درمان های  تأثیر  هدف  با  زندگي، 
انجام شده بود،  افراد  بهزیستي ذهني و سالمت روان بهتر در 
نتایج حاكی از آن بود كه گروه درماني، باعث كاهش افسردگي 
و نشانه هاي جسماني حاصل از آن شده است، ولي بر اضطراب 
آزمودني ها تأثیري نداشته است. همچنین این درمان مبتنی بر 
گروه، بر بُعد هیجاني بهزیستي ذهني اثر داشته است، اما در بُعد 

شناختي آزمودني ها تغییري ایجاد نکرده است ]23[.

در پایان با توجه به اینکه تغییرات حساسیت اضطرابی بر اساس 
مؤلفه های سبک زندگی به طور جزئی قابل پیش بینی است، نتیجه 
می گیریم برای پیشگیری و كاهش سطح حساسیت اضطرابی 
دانشجویان، باید برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
زمینه ارتقا و مطلوب سازی مؤلفه های سبک زندگی فراهم شود. 

از آنجا كه بین مؤلفه های سبک زندگی با حساسیت اضطرابی 
در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رابطه وجود دارد و هر 
مؤلفه جداگانه می تواند حساسیت اضطرابی را پیش بینی كند، 
سازمان ها  سایر  در  تحقیق  این  اینکه  اول  می شود  پیشنهاد 
به خصوص سازمان های آموزشی دیگر، بررسي و نتایج با یکدیگر 
مقایسه شود؛ دوم اینکه برای كاهش حساسیت اضطرابی در بین 
دانشجویان، اقداماتي از جمله برگزاري كارگاه هاي آموزشي در 
زمینه سبک زندگی برای ارتقای سطح كیفي زندگي دانشجویان 
و غیره صورت پذیرد. همچنین در راستای توسعه بار تحقیقاتی 
موضوع پیشنهاد می شود در تحقیقی جداگانه، برای بررسي همین 
موضوع، به جاي پرسش نامه از سایر ابزارهای تحقیقی استفاده 
شود و موضوع تحقیق برای گروه هاي سني مختلف به كار رود تا 

بتوان نتایج را با اطمینان بیشتري ارائه داد.

در هر تحقیقی موانع و محدودیت هایی وجود دارد كه هرچه 
گستردگی تحقیق، جامعه آماری و تعداد سؤاالت بیشتر باشد 
موانع و محدودیت ها بیشتر خواهد بود. این تحقیق محدودیت 
هایی نیز داشت كه عبارت اند از 1ـ محدودیت های پرسش نامه؛ 
2ـ محدودیت هایی كه كنترل آن ها از عهده محقق خارج بود 
مانند انتخاب نمونه، دقت ابزار و پرسش نامه ها؛ 3ـ محدودبودن 
مطالعات در زمینه جامعه مطالعه شده و 4ـ كمبود منابع داخلی و 

خارجي به دلیل جدیدبودن موضوع مطالعه شده.
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