
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
596

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 زندگي با اضطراب و افسردگي دانشجويان علوم پزشكي زاهدان بررسي ارتباط سبك 

 
 ∗سمانه همايوني ميمندي

** سيدحميد سيدنژاد گلختمي
 

 

هر فرد با توجه    .  گزيند ليف و حوادث زندگي بر مي     اي است كه فرد براي برخورد با تكا        سبك زندگي شيوه  :  مقدمه
هاي انطباقي خودآگاه شيوه خاصي براي رفتار         هاي دفاعي ناخودآگاه و استراتژي     به تأثير عوامل محيطي، مكانيزم     
زندگي با اضطراب و افسردگي        هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط سبك          .  كردن در محيط پيرامون دارد      

 .ي زاهدان بوددانشجويان علوم پزشك

 دانشجوي علوم پزشكي زاهدان در        300گيري ساده    ، بصورت نمونه  91در اين مطالعه مقطعي در سال         :  روش
هاي تحصيلي مختلف، انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافيك، پرسشنامه سبك زندگي                 رشته

ها با توجه به     سپس داده .  گي بك بررسي شدند    صفت اشپيل برگر و آزمون افسرد       -بالدي، آزمون اضطراب حالت   
 .هاي توصيفي و آزمون همبستگي تحليل شدند شاخص

ترين  ها در زمينه سبك زندگي، دوستان خوب و روابط خوب خانوادگي بود و نامطلوب                 ترين پاسخ  مطلوب:  نتايج
يان و نمره سبك زندگي     بين سن دانشجو  .  پاسخ ها در زمينه رضايت در زمينه روابط جنسي و رضايت شغلي بود              

 معناداري وجود نداشت، اما بين جنس و نمره سبك زندگي، ارتباط معناداري به نفع زنان وجود داشت                              ارتباط
)0,05p<(                 بين وضعيت تأهل با نمره      .  ، با اين حال بين جنس و نمره اضطراب و افسردگي تفاوت معنادار نبود

ها نشان داد كه بين      تحليل آماري داده  ).  >0,01p(شجويان متأهل بود    سبك زندگي، ارتباط معناداري به نفع دان       
همبستگي معكوس وجود   )     =r-0,26(و اضطراب   )   =r-0,38(نمرات سبك زندگي و نمرات پرسشنامه افسردگي        

 .كنندگان همراه است دارد و افزايش مطلوبيت سبك زندگي، با كاهش نمرات اضطراب و افسردگي شركت

توان درجه رضايت و     به اهميت سبك زندگي در سالمت انسان، با افزايش كيفيت سبك زندگي، مي             با توجه   :  بحث
 .اميد به زندگي را بيشتر نموده و حاالت خلقي اضطراب و افسردگي را در افراد مستعد كاهش داد

 . سبك زندگي، اضطراب، افسردگي:ها كليدواژه
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