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چکیده
مقدمه :افسردگی ،اضطراب و استرس مشکالت شایع در میان دانشجویان است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابط ه اجتناب تجربی
و حساس بودن به عالئم اضطراب با سالمت روان و سالمت عمومی در بین دانشجویان رشته پرستاری انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع مقطعی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی  1392-93بودهاند .با روش نمونهگیری در دسترس یک گروه  191نفری از دانشجویان
رشته پرستاری انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامهی حساس بودن به عالئم اضطراب  ،3پرسشنامه پذیرش و عمل
ویرایش ،2پرسشنامه اضطراب ،استرس و افسردگی و پرسشنامه سالمت عمومی  12سؤالی بوده است .دادهها با استفاده از آزمون آماری
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام تحلیل شد .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  IBM SPSS 21استفاده شد.
یافتهها :تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین اجتناب تجربی و حساس بودن به عالئم اضطراب با افسردگی ،اضطراب،
استرس و سالمت عمومی رابط ه مثبت معنیداری وجود دارد ( .)P>0/01همچنین یافتهها نشان داد که متغیرهای اجتناب تجربی و حساس
بودن به عالئم اضطراب نقش معنیداری در سالمت روان و سالمت عمومی دانشجویان داشت .تحلیل رگرسیون نشان داد که اجتناب تجربی
و حساس بودن به عالئم اضطراب میتوانند به ترتیب  %54و  %34از پراکندگیهای سالمت روان و سالمت عمومی در بین دانشجویان رشته
پرستاری را به صورت معنیداری پیشبینی نمایند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اجتناب تجربی و حساس بودن به عالیم اضطراب بر سالمت روان و سالمت عمومی
دانشجویان رشته پرستاری مؤثر است .بر این اساس آموزش ذهنآگاهی برای کاهش اجتناب تجربی و اصالح باورهای ناکارآمد مربوط به
حساس بودن به عالئم اضطراب در پییشگیری از مشکالت روانشناختی دانشجویان رشته پرستاری پیشنهاد میشود.
کلید واژ ه ها :اجتناب تجربی ،حساس بودن به عالئم اضطراب ،سالمت روان ،سالمت عمومی ،پرستاری.
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مقدمه
دانشجويان قشر وسيعي از جمعيت فعال يك كشور را تشكيل
ميدهند .در همهی كشورهاي دنيا مسائل دانشگاهي و مشكالت
فراوان دانشجويي دامنه وسيعي به خود گرفته و به نظر ميرسد
عوامل مختلفي سالمت روانشناختي آنها را به خطر مياندازد .این
عوامل میتوانند ترکیبی از محركهاي دروني مانند شخصيت باشد
كه زمينه ساز شكست و تسليم فرد در برابر مشكالت است يا عوامل
بيروني مانند تنيدگيهاي محيطي باشد ( .)1با پیشرفت صنعت و
فن آوری جدید و مشکالت مربوط به آن ،اختالالت و بیماریهای
روانی همانند مشکالت جسمانی ،افزایش چشمگیری یافته و از آنجا
که سالمت روان قشر دانشجو اهمیت فراوانی دارد ،الزم است که
مسایل عاطفی و روانی این قشر عظیم جدی تلقی شده و مورد
رسیدگی قرار گیرد.
تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر بیانگر وجود اختالالت
روانی در سطوح مختلف دانشجویان می باشد ( .)4-2برای نمونه در
پژوهشی مشخص شد که بیش از نیمی از دانشجویان حداقل مبتال
به یکی از اختالالت روانی هستند و از بین افراد مبتال کمتر از نیمی از
آنها درصدد درمان بر میآیند ( .)3نزدیک به یک پنجم از دانشجویان
در طول عمر خود از افسردگی و یک هشتم از اختالالت اضطرابی
در طول یکسال رنج میبرند ( .)5همچنین مشخص شده است که
سن شروع اکثر اختالالت روانی اوایل جوانی است یعنی سنینی که
دانشجویان در آن قرار دارند ( .)6عالوه بر این حدود  2تا  4درصد از
زنان بزرگسال جوان دچار یکی از اختالالت خورد و خوراک میشوند،
که اوج سن شروع این اختالالت بین  16و  20سال میباشد (.)9-7
از طرفی پرستاری از جمله مشاغلی است که همواره با عوامل متعدد
و تنشزای محیط کار روبهرو است .ماهیت این شغل به گونهای
است که با ترکیبی از نقشها از طریق فعالیتهای فنی ،مهارتهای
حرفهای ،روابط انسانی و احساس همدردی در ارتباط است و هر کدام
از این فعالیتها نقش و مسئولیت زیاد را برای پرستار موجب میشود
( .)10بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با سالمت روان و سالمت
عمومی دانشجویان این رشته از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با توجه به تعداد زیاد دانشجویانی که اختالالت روانی را
تجربه میکنند ،تقاضا برای خدمات مشاورهای در محیطهای
دانشگاهی باال است ،که این امر به چالشی برای دانشگاه ها
برای پاسخگویی به نیازهای این دانشجویان تبدیل شده است
( .)11،12بدین دلیل در سالهای اخیر به برنامههای پیشگیری
جهت حفظ سالمت روان دانشجویان توجه ویژهای شده است .الزم
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به ذکر است که در حیطه پیشگیری از مشکالت روانشناختی به
طور کلی درمانهای شناختی-رفتاری حمایت شده از نظر تجربی
در دو رویکرد درمانهای اختصاصی اختالل یا اختصاصی تشخیص
بالینی و رویکرد درمانهای فراتشخیصی ()Transdiagnostic
شکل گرفتهاند ( .)13مدلهای درمان اختصاصی روی فرآیندهای
شناختی و رفتاری مهم تفکیک کننده هر یک از اختالل ها از هم
دیگر ،تأکید میکنند و به تبع آن راهنماها و دستورالعملهای درمانی
مبتنی بر شواهد اختصاصی هر اختالل را تدوین و منتشر میکنند
( .)14در عوض منطق شکلگیری درمانهای فراتشخیصی مبتنی بر
مفاهیم نظری و نتایج تجربی در خصوص وجود عوامل مشترک بین
اختالل های هیجانی بوده است که عمدت ًا با هدف مورد آماج قراردادن
این عوامل سببساز طراحی شدند .پروتکلهای فراتشخیصی به
منظور مورد هدف قرار دادن فرآیندهای شناختی و رفتاری درگیر
در طیف وسیعی از اختاللهای روانشناختی طراحی شدهاند (.)15،16
بنابراین هر چند امروزه برنامههای پیشگیری مؤثر برای
اختالالت خوردن ،سو ِء مصرف الکل ،افسردگی و اضطراب وجود دارد
( .)19-17با این حال ،استفاده از برنامههای پیشگیری از اختالالت
روانی در دانشگاهها به طور کلی محدود است .بخشی از این مشکل
بدین خاطر است که اکثر برنامههای پیشگیری ،اختالالت خاص
یا دامنهی محدودی از مشکالت را هدف قرار دادهاند و این گونه
مداخالت نیاز به جلسات متعدد با متخصصان آموزش دیده دارند.
پیادهسازی طیف گستردهای از برنامههای پیشگیری که مشکالت
خاص دانشجویان را هدف قرار میدهد امری پیچیده و پر هزینه
خواهد بود .یکی از این روشهای امیدوار کننده برای غلبه بر
موانع فوق اجرای برنامههای پیشگیری کنندهای است که بتواند با
هدف قرار دادن عوامل خطرساز مشترک اختالالت روانشناختی
به پیشگیری و بهبود طیف وسیعی از مشکالت بهداشت روان در
قالب یک برنامه واحد بپردازد ( .)14بنابراین شناسایی عوامل خطرساز
مشترک اختالالت روانشناختی در بین دانشجویان از اهمیت ویژهای
بر خوردار است.
در سالهای اخیر توجه زیادی به اجتناب تجربی
 experiential avoidanceبه عنوان عامل آسیب شناختی
انواع مختلف اختاللهای روانی شده است ( .)20اجتناب تجربی
سازهای است که به منظور اجتناب از تجارب دردناک بهکار برده
میشود .این سازه شامل دو جزء مربوط به هم است :اول ،بی میلی
نسبت به برقراری تماس با تجارب شخصی (حساسیتهای بدنی،
هیجان ها ،افکار ،خاطره ها و زمینههای رفتاری) و دوم ،تالش برای
دوره  10شماره  4زمستان 1394
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اجتناب از تجارب دردناک و یا وقایعی که باعث فراخواندن این تجارب
میگردند ( .)21این شکل از اجتناب شامل اجتناب رفتاری ،عاطفی و
شناختی نیز میشود .اجتناب تجربی در مقابل پذیرش قرار میگیرد
که به معنای تمایل فرد به پذیرش افکار ،هیجان ها و تظاهرات
رفتاری بدون تالش برای اجتناب از آنها است .اجتناب تجربی به
عنوان عامل آسیب شناختی psychological diathesis
انواع مختلف اختاللهای روانی شناخته شده است ( .)22عملکرد
اجتناب تجربی ،کنترل یا به حداقل رساندن تأثیر تجارب آزارنده است
و میتواند آرامش فوری و کوتاه مدت ایجاد کند که به شکل منفی
رفتار را تقویت مینمایند .این اجتناب زمانی مشکلزا خواهد شد که با
عملکرد روزانه و دستیابی به اهداف زندگی شخص تداخل نماید (.)23
پژوهشهای قابل توجهی نشان میدهد که اجتناب تجربی با انواع
مشکالت روانشناختی از جمله افسردگی ،اضطراب ،سو ِء مصرف
مواد ،اختالالت خوردن ،استرس ،سازگاری با تجربیات آسیبزا،
سازگاری با شرایط مزمن پزشکی و فرسودگی شغلی رابطه دارد (,21
.)26-24
عامل دیگری که به عنوان یک عامل آسیب شناختی برای
انواع مشکالت روانشناختی مورد توجه قرار گرفته است حساس
بودن به عالئم اضطراب ( anxiety sensitivity (ASاست.
حساس بودن به عالئم اضطراب مجموعهای از باورهای ناکارآمد در
مورد خطرناک بودن احساسات جسمانی مرتبط با انگیختگی اضطراب
میباشد ( .)27شواهد پژوهشی هماهنگ فراوانی نشان میدهد که
حساس بودن به عالئم اضطراب به عنوان یک عامل آسیبشناختی
روانی برای توسعهی اضطراب و اختالالت هیجانی است (.)30-28
تصور میشود که حساس بودن به عالئم اضطراب ناشی از ترکیبی
از زمینهی ژنتیکی ( )31و تجارب یادگیری است که این تجارب
منجر به کسب اعتقادات در مورد آثار مخرب برانگیختگی خودکار
بدن میشود ( .)32مشخص شده است که حساس بودن به عالئم
اضطراب ،دارای سه بعد نگرانیهای اجتماعی (اینکه عصبی به نظر
نرسم برایم مهم است) ،ترس از عالئم فیزیکی (وقتی قلبم به سرعت
می زند دچار احساس نگرانی میشوم) و ترس از نداشتن کنترل
شناختی (وقتی نمیاوانم تمرکزم را بر کاری حفظ کنم دچار نگرانی
میشوم) است ( .)33بیش از دو دهه تحقیق بر نقش حساس بودن به
عالئم اضطراب در رابطه با شروع و تداوم اختالالت اضطرابی متمرکز
بوده است (.)34،35
به طور خالصه باید بیان داشت که مشخص شده است که
ب شناسی
اجتناب تجربی یک عامل خطرساز ثابت شده برای آسی 
روانی مشکالت روانشناختی است ( .)21،25،36حساس بودن به
عالئم اضطرب نیز حمایتهای تجربی بسیاری به عنوان یک عامل
خطرساز برای آسیبشناسی روانی مشکالت روانشناختی دریافت
پژوهش پرستاری
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کرده است ( .)28،37با این وجود این دو سازه به طور همزمان در
پژوهشها در رابطه با مشکالت روانشناختی در بین دانشجویان
رشته پرستاری در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین هدف
از پژوهش حاضر بررسی نقش اجتناب تجربی و حساس بودن به
عالئم اضطرب بر سالمت روان و سالمت عمومی دانشجویان رشته
پرستاری است.
روش مطالعه
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع مقطعی است.
جامعه پژوهش حاضر را کلیهی دانشجویان دانشکده پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1392-93
تشکیل داده است .از این جامعه  250نفر به صورت نمونهگیری در
دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .از مجموع  250دانشجوی
ب شده تعداد  191دانشجو به ابزارهای پژوهش به صورت کامل
انتخا 
پاسخ دادند که در مطالعهی نهایی مورد بررسی قرار گرفت .الزم به
ذكر است كه پرسشنامهها تنها در اختيار كساني قرار ميگرفت كه
كام ً
ال مايل به شركت در پژوهش بودند و به آنها اطمينان داده شد كه
اطالعات آنها كام ً
ال محرمانه خواهد ماند و نتايج به صورت گروهي
و آماري و نه به صورت فردي منتشر خواهد شد .نمونه ها از میان
 6گروه تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان (گروه کودکان و نوزادان ( 40نفر) ،گروه اتاق عمل ( 36نفر)،
گروه روان پرستاری ( ،)27گروه پرستاری بزرگساالن ( 32نفر) ،گروه
پرستاری ویژه ( 34نفر) و گروه سالمت جامعه ،مدیریت و سالمندی
( 22نفر)) انتخاب شد .میانگین سنی شرکتکنندگان  22/78و
( )SD=4/14بود .در پژوهش حاضر برای تحلیل دادهها از روش
همبستگی پیرسون و برای تعیین سهم هر یک از سازههای اجتناب
تجربی و حساس بودن به عالئم اضطراب در پیشبینی سالمت روان
و سالمت عمومی از آزمون آماری ضریب رگرسیون چندگانه روش
گام به گام و ضرایب بتا با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 21
استفاده شد.
ابزار :برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش از  4پرسشنامه
استفاده شده است.
پرسشنامه پذیرش و عمل ویرایشAcceptance and 2
:(Action Questionnaire (AAQ-II
این پرسش نامه توسط باوند و همکاران ( )38برای سنجش
انعطاف پذیری روان شناختی ،به ویژه در ارتباط با اجتناب تجربی و
تمایل به درگیری در عمل با وجود افکار و احساس های ناخواسته
تدوین شده و دارای  7سؤال است .سؤال های این پرسشنامه بر
اساس میزان توافق در یک مقیاس لیکرت  7درجه ای (هرگز=،1
خیلی بندرت= ،2بندرت= ،3گاهی اوقات= ،4بیشتر اوقات= ،5تقریب ًا
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همیشه= ،6همیشه= )7رتبه بندی میشود .نمرات باالتر در این
مقیاس نشان دهنده انعطافپذیری روانشناختی پایینتر و اجتناب
تجربی باالتر است .پایایی آزمون-بازآزمون این پرسش نامه توسط
بوند  Bondو همکاران  0/81و همسانی درونی آن  0/84به دست
آمده است ( .)38در ایران نیز ضریب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه
پذیرش و عمل ویرایش دوم  0/89و ضریب پایایی بازآزمون 0/71
بدست آمده است (.)39
پرسشنامه حساس بودن به عالئم اضطراب Anxiety 3
:)3-ASI( 3-Sensitivity Index
پرسشنامهی حساس بودن به عالئم اضطراب  3نسخهی
 18سؤالی است که از پرسشنامه حساس بودن به عالئم اضطراب
اولیهی بدست آمده است ( .)40این پرسشنامه اعتقادات فرد در مورد
عواقب ترسناک نشانههای مرتبط با انگیختگی اضطراب (این مرا
میترساند وقتی که دچار تنگی نفس شوم) را اندازهگیری میکند.
پاسخ دهندگان موافقت خود را با هر یک از سؤاالت پرسشنامه از
بسیار کم ( )0تا بسیار زیاد ( )4مشخص میکنند که دامنهی نمران
بین  0و  72است که نمرات باالتر بیانگر حساس بودن به عالئم
اضطراب بیشتر است .پرسشنامهی حساس بودن به عالئم اضطراب
 ،3دارای سه خرده مقیاس نگرانیهای اجتماعی (اینکه عصبی به نظر
نرسم برایم مهم است) ،ترس از عالئم فیزیکی (وقتی قلبم به سرعت
می زند دچار احساس نگرانی میشوم) و ترس از نداشتن کنترل
شناختی (وقتی نمیاوانم تمرکزم را بر کاری حفظ کنم دچار نگرانی
میشوم) است ( .)33پرسشنامهی حساس بودن به عالئم اضطراب
 3دارای همسانی درونی خوب (بین  0/76تا  0/86برای بعد ترس از
عالئم فیزیکی 0/79 ،تا  0/91برای ترس از نداشتن کنترل شناختی،
 0/73تا  0/86برای بعد نگرانیهای اجتماعی) است ( .)40همچنین
ساختار سه عاملی این پرسشنامه در پژوهشهای متعدد تأیید شده
است ( .)41در پژوهش حاضر همسانی درونی این پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/91بدست آمد .در این پژوهش از
نمره کل پرسشنامه استفاده گردید.
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس (Depression,
:Anxiety, Stress Scale (DASS
این مقیاس توسط  Lovibondو )42( Lovibond
ساخته شده است و دارای  21سؤال است .این مقیاس دارای سه
خرده مقیاس برای سنجش افسردگی ،اضطراب و استرس است .این
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس افراد را در طی هفته گذشته
میسنجد نمرات باالتر نشانگر عالیم بیشتر است .ضریب آلفای
کرونباخ برای این مقیاس در یک نمونه هنجاری  717نفری به شرح
زیر گزارش شده است :افسردگی  ،0/81اضطراب  0/73و استرس
 .)42( 0/81ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس در ایران در یک
پژوهش پرستاری
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نمونه  400نفری برای افسردگی  ،0/70اضطراب  0/66و استرس
 0/76گزارش شده است (.)43
پرسشنامه سالمت عمومي  12سؤالي (:)12-GHQ
این پرسشنامه در سال  1972توسط گلدبرگ و به منظور
شناسایی اختالالت روانی در مراکز و محیطهای مختلف تدوین شده
است .سؤالهای پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در
چهار هفته (یک ماه) اخیر میپردازد ،در برگیرنده نشانههایی مثل
افکار و احساسات نابهنجار و جنبههایی از رفتار قابل مشاهده میباشد.
کسب نمرهی باال در این مقیاس نشان دهندهی عالیم مرضی بیشتر
و به بیان دیگر سالمت عمومی پایینتر و برعکس نمره پایین
نشان دهنده حداقل عالیم مرضی و سالمت عمومی باالتر است.
پرسشنامه  12-GHQدارای ساختار تک وجهی است ولی در بعضی
مطالعات خرد ه مقیاسهای اضطراب و افسردگی ،اختالل در کارکرد
اجتماعی و عدم اعتماد به نفس برای آن شناسایی شده است (.)44
پژوهشگران دیگری هم به ساختار سه عاملی آن دست یافتهاند،
بعضی از پژوهشگران هم به یک ساختار دو عاملی (افسردگی و
اختالل در کارکرد اجتماعی ) دست یافتهاند .اما به نظر میرسد که از
نقطه نظر علمی ،استفاده از پرسشنامه  12-GHQبه همان صورت
تک عاملی و به عنوان ابزاری برای غربالگری اختالالت و مشکالت
روانشناختی سودمندتر باشد ( .)44در این پژوهش از ساختار تک
عاملی آن استفاده شد .روایی این آزمون در ایران توسط یعقوبی و
همکاران با استفاده از ضریب آلفا  0/92و ضریب دو نیمهسازی 0/91
محاسبه شد (.)45
یافتهها
همانطور که جدول  1نشان میدهد بین اجتناب تجربی و
حساس بودن به عالئم اضطراب با افسردگی ،اضطراب ،استرسف
سالمت روان و سالمت عمومی در سطح خطای  α=0/001رابطه
معنادار مثبت وجود دارد .برای تعیین سهم هر یک از سازههای اجتناب
تجربی و حساس بودن به عالئم اضطراب در پیشبینی سالمت روان
و سالمت عمومی از آزمون آماری ضریب رگرسیون چندگانه روش
گام به گام و ضرایب بتا استفاده شد که نتایج در جدول 2و  3ارائه
شده است.
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جدول  :1ضریب همبستگی بین اجتناب تجربی و حساس بودن به عالئم اضطراب با افسردگی ،اضطراب و استرس و سالمت عمومی
1

ابعاد

1
 -1اجتناب تجربی
 -2حساس بودن به عالئم اضطراب **0/36
**0/61
 -3افسردگی
**0/48
 -4اضطراب
**0/68
 -5استرس
**0/68
 -6سالمت روان کل
**0/50
 -7سالمت عمومی

2

3

1
**0/43
**0/38
**0/36
**0/47
**0/45

1
**0/48
**0/62
**0/82
**0/52

4

5

1
**0/53
**0/80
**0/44

6

1
1
**0/82
**0/56 **0/49

7

1

در جدول  2قابل مشاهده است که اجتناب تجربی و حساس بودن به عالئم اضطراب میتوانند  53درصد از پراکندگیهای سالمت روان
دانشجویان را بصورت معنیدار پیشبینی نمایند ( .)P<0/001برای تعیین سهم تفکیکی هریک از متغیرهای پیشبین (اجتناب تجربی و حساس
بودن به عالئم اضطراب) در پیشبینی پراکندگیهای متغیر مالک (سالمت روان) از ضریب بتا استفاده شد .نتایج حاکی از آن است که اجتناب
تجربی با ضریب بتای ( )0/59و حساس بودن به عالئم اضطراب با ضریب بتای ( )0/27قادر هستند سالمت روان را تبیین نمایند .مقادیر  tبه
ترتیب برای هرکدام برابر با  15/59و  7/32است که نشانگر معنیداری ضرایب بتا است (.)P<0/001
جدول :2رگرسیون خطی ،اجتناب تجربی ،حساس بودن به عالئم اضطراب و سالمت روان
مدل

r

مجذور r

مجذور  rتعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

گام اول ،متغیر پیشبین( :ثابت) و اجتناب تجربی
گام دوم ،متغیر پیشبین( :ثابت) ،اجتناب تجربی
و حساس بودن به عالئم اضطراب

0/68
0/73

0/47
0/54

0/47
0/53

7/9
7/38

همچنین در جدول  3قابل مشاهده است که اجتناب تجربی و حساس بودن به عالئم اضطراب میتوانند  34درصد از پراکندگیهای سالمت
عمومی را بصورت معنیدار پیشبینی نمایند ( .)P<0/001برای تعیین سهم تفکیکی هریک از متغیرهای پیشبین (اجتناب تجربی و حساس بودن
به عالئم اضطراب) در پیشبینی پراکندگیهای متغیر مالک (سالمت عمومی) از ضریب بتا استفاده شد .نتایج حاکی از آن است که اجتناب تجربی
با ضریب بتای ( )0/39و حساس بودن به عالئم اضطراب با ضریب بتای ( )0/32قادر هستند سالمت عمومی را تبیین نمایند .مقادیر  tبه ترتیب
برای هرکدام برابر با  8/66و  7/05است که نشانگر معنیداری ضرایب بتا است (.)P<0/001
جدول  :3رگرسیون خطی ،اجتناب تجربی ،حساس بودن به عالئم اضطراب و سالمت عمومی
مدل

r

مجذور r

مجذور  rتعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

گام اول ،متغیر پیشبین( :ثابت) و اجتناب تجربی
گام دوم ،متغیر پیشبین( :ثابت) ،اجتناب تجربی و حساس
بودن به عالئم اضطراب

0/50
0/58

0/25
0/34

0/25
0/33

6/51
6/11

بحث
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین حساس بودن به عالئم
اضطراب و اجتناب تجربی و بررسی سهم مستقل و نسبی این متغیرها
در تبیین سالمت روان و سالمت عمومی در بین دانشجویان رشته
پرستاری بود .همانطور که انتظار میرفت ،نتایج پژوهش نشان داد
که بین اجتناب تجربی و حساس بودن به عالئم اضطراب رابطهی
معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج پژوهش نشان داد که هر دو
سازهی حساس بودن به عالئم اضطراب و اجتناب تجربی با سالمت
روان و سالمت عمومی رابطهی معناداری دارد ،که این یافته منطبق
با نظریه شناختی -رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است.
پژوهش پرستاری
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در ارتباط با نقش اجتناب تجربی در پیشبینی سالمت روان
و سالمت عمومی میتوان اینگونه بیان داشت که از دیدگاه درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،اجتناب تجربی منجر به تالش برای سرکوب
احساسات ،افکار ،و دیگر تجربههای درونی میشود و اعتقاد بر این
است که این عدم انعطافپذیری روانی زمینهساز اختالالت عاطفی را
فراهم میکند ( .)46در واقع هیز و همکاران ( )1996پیشنهاد کردهاند
ب شناسی روانی را به
که سودمند است که بسیاری از اشکال آسی 
عنوان روشهای ناسالم اجتناب تجربی در نظر گرفت ( .)21همچنین
این یافته همسو با پژوهشهای فراوانی است که نشان میدهد
اجتناب تجربی به عنوان یک عامل میانجی بین عوامل استرسآور
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و سازگاری با آنها عمل میکند ( .)47در تبیین این یافته میتوان
اینگونه بیان داشت که پژوهشها نشان دادهاند که تمایل عمومی به
اجتناب از افکار و تجربههای درونی ناخواسته بطور معکوسی باعث
افزایش برانگیختگی فیزیولوژیک و هیجانات منفی میشود و در
نتیجه بیشتر احتمال دارد که تجارب هیجانی ناخواسته در آینده دوباره
و با شدت بیشتری رخ دهد ( .)47همچنین باید خاطر نشان کرد که
عملکرد اجتناب تجربی ،کنترل یا به حداقل رساندن تأثیر تجارب
آزارنده است ،و میتواند آرامش فوری و کوتاه مدت ایجاد کند ،که
به شکل منفی رفتار را تقویت مینمایند .این اجتناب زمانی مشکلزا
خواهد شد که با عملکرد روزانه و دستیابی به اهداف زندگی شخص
تداخل نماید ( .)23بنابراین ممکن است استفاده همیشگی از اجتناب
تجربی با هدف کنترل و یا به حداقل رساندن تجارب درونی منفی به
عنوان یک راه حل ،خود تبدیل به مشکل شود.
در خصوص رابطهی بین حساس بودن به عالئم اضطراب
و سالمت روان و سالمت عمومی دانشجویان این یافته همسو با
پژوهشهایی است که نشان دادهاند حساس بودن به عالئم اضطراب
پیشبینی کننده بروز اختالل اضطرابی و به طور کلی اختاللهای
محور  Iدر افراد بدون سابقهی آسیب شناسی روانی اختالالت محور
 Iمیباشد ( .)30در تبیین این یافته میتوان این گونه بیان داشت
که به نظر میرسد که حساس بودن به عالئم اضطراب از جمله
متغیرهای واسطهای مهم میان استرس و بیماری باشد .فرض بر
این است که حساس بودن به عالئم اضطراب یک متغیر گرایشی
با ثبات است که نشان دهندهی میل به تفسیر پیامدهای جسمانی،
روانشناختی و اجتماعی تجارب اضطرابی به عنوان اموری آزارنده
و خطرناک است ( .)48در واقع حساس بودن به عالئم اضطراب
مجموعهای از باورهای ناکارآمد در مورد خطرناک بودن احساسات
جسمانی مرتبط با انگیختگی اضطراب میباشد ( .)27بر همین
اساس ،بررسیهای متعددی نشان میدهد که حساس بودن به عالئم
اضطراب یک عامل آسیبپذیری مهم در ایجاد و تداوم اختالالت
روانی است ( .)29،33،49،50همچنین میتوان بیان داشت که یكي از
ويژگيهاي افراد داراي حساس بودن به عالئم اضطراب باال ارزيابي
منفي و ترس از همه عاليم معمولي اضطراب است و اين عاليم رايج،
واكنش شديدتري در اين افراد ايجاد ميكند و اين امر موجب افزايش
شدت عاليم اضطراب در شخص ميشود .به اين طريق فرد در يك
دور بسته معيوب قرار ميگيرد كه عاليم بازتاب بيشتري براي وي
داشته و واكنش به عاليم ،شدت آنها را افزايش ميدهد و اين موضوع
خود واكنش شديدتر را به دنبال خواهد داشت و فرد را در يك شرايط
عمومي ناخشنودي قرار مي دهد (.)33
یافتهی دیگر پژوهش که از تحلیل رگرسیون بدست آمد
حاکی از آن بود که هم اجتناب تجربی و حساس بودن به عالئم
پژوهش پرستاری
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اضطراب بطور مستقل توان پیشبینی اضطراب را دارند .این بافته
همسو با پژوهشهایی است که نشان دادهاند درمانهای موج سوم
به اندازهی درمانهای موج دوم رفتار درمانی شناختی مؤثر هستند
( .)53-51در خصوص این یافته میتوان اینگونه بیان داشت که
هم حساس بودن به عالئم اضطراب و هم اجتناب تجربی از جمله
عوامل آسیبپذیری مربوط به مشکالت عاطفی هستند ،با این حال
تفاوتهای چندی ببین این دو مفهوم وجود دارد .به عنوان مثال،
در حالی که اجتناب تجربی مربوط به تجارب درونی منفی به طور
کلی است ،حساس بودن به عالئم اضطراب به طور خاص مربوط به
حسهای بدنی مرتبط با انگیختگی فیزولوژیک است .همچنین ،در
حالی که حساس بودن به عالئم اضطراب به عنوان مجموعهای از
باورهای ناکارآمد صفت مانند  trait-likeمفهومسازی شده است
( ،)54اجتناب تجربی به عنوان یک فرایند روانی مفهومسازی شده
است (.)21
نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش میتواند رهنمودهایی برای درمان
مشکالت روانشناختی دانشجویان رشته پرستاری داشته باشد .در
واقع میتوان از درمانهای شناختی -رفتاری برای تغییر عقاید ناکارآمد
مرتبط با اضطراب بهره جست در حالی که میتوان از درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد با هدف کمک به افراد برای افزایش انعطافپذیری
روانی نسبت به تجربیات درونی مانند افکار ،خاطرات ،احساسات،
و غیره کمک گرفت .انواع روشهای رفتار درمانی برای کاهش
الگوهای اجتناب ایجاد شده است .از این موارد میتوان به رفتار
درمانی دیالکتیک ( ،)55شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ()56
و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )57اشاره کرد.
الزم به ذکر است ،یکی از محدودیتهای عمده در پژوهش
حاضر مربوط به نمونه مورد بررسی است که از جمعیت جوان
دانشجویی بودند .از این رو ،برای دستیابی به قدرت تعمیم دادهها
به جمعیت عمومی ،الزم است پژوهش های دیگری در جمعیت
های مختلف صورت پذیرد .همچنین انجام این پژوهش بر روی
دانشجویان مبتال به اختالالت اضطرابی و اختالل افسردگی به تعمیم
یافتههای پژوهش کمک میکند .به محققان پیشنهاد میشود که
این پژوهش را با نمونههای دارای اختالالت اضطرابی و اختالل
افسردگی در ایران تکرار کنند.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان که بیهیچ چشمداشتی به تکمیل پرسشنامهها
پرداختند قدردانی میشود.
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Abstract
Introduction: Depression, anxiety and stress are common problems among university
student. The aim of the current study is to investigate the relationship of experiential
avoidance and anxiety sensitivity with mental and general health in nursing university
student.
Method: This is a descriptive in the context of the cross-sectional study. The statistical
population of the study was, all of nursing university student studying in an academic year
(2013-2014) at Esfahan University of Medical Sciences. 191 students were selected through
convenience sampling method. Tools used in this study were Anxiety Sensitivity Index-3
(ASI-3), acceptance and action questionnaire edition 2, Depression, Anxiety, Stress Scale
(DASS). For data analysis and 12-item General Health Questionnaire. Dates were analyzed
with using of Pearson correlation analysis and stepwise regression. For data analysis, IBM
SPSS 21 software were used.
Results: Pearson correlation analysis showed that there is a significant relationship
between experiential avoidance, anxiety Sensitivity and depression, anxiety, stress and
general health. Multiple regression analysis also showed that experiential avoidance and
Anxiety Sensitivity with positive relationship are predictive for mental and general health.
Regression analysis showed that the experimental avoidance and anxiety sensitivity can be
predict 54% and 34% variance of mental and general health in nursing university students.
Conclusion: Based on the finding increasing attention to modify dysfunctional beliefs
about anxiety Sensitivity an Education about acceptance in order to reduce experiential
avoidance prevention of the psychological problems of students is suggested.
Keywords: Experiential avoidance, anxiety sensitivity, mental health, general health,
University students.
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