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Abstract
Introduction: life quality is introduced as perception of one’s own life style according to his

environment cultural and society status. Living in dormitory or such palaces is an important
factor effecting one life’s quality. So, the goal of present study is the evaluation of Sabzevar
University of Medical science student’s life quality.
Material and method: this practical descriptive cross-sectional study took place in 2012. Our
study population was Sabzevar University of medical science students. SF36 life quality
questionnaire and a non-specific questionnaire consisted of 10 questions was used. This
standard questionnaire was validated by Montazeri et al. Study data was analyzed by SPSS
software. Confidence interval and significance level of 95% and 0, 05 were respectively used
in our analysis.
Results: 31.6% and 68.4% of 117 students were male and female respectively. Student’s age
ranged between 19 and 25, with the highest frequency of 36.8% and lowest frequency of
0.9% respectively for 20 and 25 years of age. Employed students had better agility and
mobility, so they got higher life quality scores.
Conclusion: successful college period can only be effective and continued, when cooperation
and collaboration are present in society.Paying enough attention to any harassment of
students which can affect learning potentials is necessary and indeed can affect students
quality of life.
Key words: quality of life, college student, universit
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بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال 19
(مريم سليمي ، 1الهه قراري عارفي ،2محمد علي يعقوبي فر،3محمدحسن رخشاني)4

مقدمه :كیفیت زندگي شامل برداشت اشخاص از موقعیت زندگي خویش براساس فرهنگ و سیسـتم ارزشـي كـر در زن زنـدگي
مي كنند ،است .این امر با اهداف ،استاندارد ها و عالیق افراد نیز در ارتباط مي باشد .كیفیت زندگي مفهوم گسترده احساس خوب
بودن و رضایت از زندگي است دانشجویان زینده سازان جوامع بر حساب مي زیند .بنابراین ،سالمت جسم و بر ویژه روان زن ها بـا
سالمت جامعر و زینده كشور در ارتباط مستقیم مي باشد .از عوامل مهم و تاثیر گذار بر كیفیت زندگي حضور در مكان هایي نظیر
خوابگاه مي باشد .بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسي كیفیت زندگي دانشجویان پسـر و دختـر دانشـگاه علـوم پزشـكي سـبزوار
انجام شد.
مواد و روش ها:این پژوهش از نوع مطالعات كاربردي است كر بر شیوه توصیفي -مقطعي در سـال  0330انجـام شـد .جامعـر
پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار مي باشد .در این مطالعـر پرسشـنامر اي مشـتمل بـر  01سـووال عمـومي و
پرسشنامر  SF36اختصاصي در خصوص كیفیت زندگي است.این پرسشنامر قبالً توسط منتظري و همكاران( )01روایـي و پایـایي
زن بر اثبات رسیده و استاندارد مي باشد .داده ها پس ازجمع زوري توسط نرم افزار  spssتجزیر و تحلیل شد .ضـری

اممینـان در

این پژوهش  31درصد و سطح معناداري  1/11مي باشد.
يافته ها :از 001تعداد دانشجویان مورد بررسي % 30/6مرد و  %66/4زن ها زن بوده است .محدوده سني دانشجویان مورد بررسي
بین  03تا  41سال بوده كر بیشترین فراواني با  %36/6مربوط بر سن  41سال وكم ترین فراواني با  %1/3مربوط بر سن  41سـال بـوده
است .كساني كر فعالیت اقتصادي در كنار تحصیل داشتند تحرك و چابكي بهتري داشتند.در نتیجر نمره كیفیت زندگي باالتري را
كس

نمودند.

بحث و نتيجه گيري  :دوره دانشجویي موفق در شرایطي مي تواند ادامر داشتر ،و اثرات خود را بر جاي گذارد ،كر رفتـار
همراه با تعاون و همكاري وجود داشتر باشد .یعني ،در شرایطي كر زمینر هاي الزم در یك جامعر هماهنگ و سالم فراهم باشد .
همین مور ،توجر خاص نسبت بر هرگونر سو استفاده از دانشجویان كر خود بر فضاي یادگیري تـثثیر مـي گـذارد ،بایـد مبـذول
داشت .درغیراین صورت ،زمینر ممانعت از ارتقاي كیفیت زندگي زن ها فراهم مي زید.
واژه هاي كليدي:كیفیت زندگي ،دانشجو،دانشگاه

-1كارشناس بهداشت عمومي ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -2دانشجوي كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي،و عضو فعال كميته تحقيقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،
سبزوار ،ایران
 -3عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -4عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه:

نخستتنیگ گتتا در زهتتارزک بتتا یتتت ادیتتدک ا ن تتا ی یتتا
بی اری ،شناخت صتیی نن زتیباشتد اتا بتر زهنتای نن
برنازهریزی بهنر ازکتاناتییر باشتد .در ستا اتای اخیتر
زفهو کیفیتت زنتدگی بته نتوان شتاخم زه تی بترای
تتا در
ارزیتتابی ستتفزت ،تتردی ،ایتت ی گیتتری
زورد ستفزت کیتی از ته یتا،نگ زشتکف اصتیی در
اب تتاد گونتتاگون زنتتدگی ا،تتراد در اتتل ا اتتای یتتو
ازشتتتکی بتتتودک استتتت( .)1ازتتتر زک در انتتتدازک گیتتتری
ستتتفزت ارزیتتتابی زتتتداخف بهداشتتتنی تتتف ک بتتتر
زیاستتهه شتتاخم اتتای بهداشتتنی بتته ستتایر ارزي اتتای
انستتتانی زاننتتتد کیفیتتتت زنتتتدگی نیتتتز او تتته زتتتی
شتتود.کیفیتتت زنتتدگی را ستتاززان هتتانی بهداشتتت
انداراای ،رد از ض یت زنتدگی بتا او ته بته ،رانت
نظا ارزشی که در نن زیستت زتی کنتد اراهتا ایتگ
دریا،ت اتا بتا ااتدا ،،اننظتارا  ،استناندارداا ا لویتت
اتای زتورد نظتر ،ترد ا ریت کتردک استت ( .)2کیفیتت
زنتتدگی ضتت ینی ر،تتاای استتت کتته اوانتتایی ا تترای
 ،الیتتتت اتتتای ر ززتتترک (ستتتفزت ست ت ی ،ر انتتتی
ا ن تتا ی) رضتتایت از ستتعول یکتترد را شتتاز زتتی-
شود( .)3اا یتت کیفیتت زنتدگی ضت یت ستفزت اتا
حدی است که رن حاضتر را بههتود کیفیتت زنتدگی(نته
صتتر،ا زنتتدک زانتتدن) ضتت یت ستتفزت بیتتان کتتردک-
اند( .)4برختی صتاح نظتران کیفیتت زنتدگی را ارزیتابی
زثهت یا زنفتی ،ترد از خیوصتیا زنتدگی نیتز زیتزان
رضایت کیتی ی از زنتدگی ختود ا ریت کتردکانتد .ایتگ
زفهتتو دیتتدگاک ،تترد را دربتتارک افتتا در شتتدک بتتیگ
نن چه بایتد باشتد نن چته استت نشتان زتیداتد(.)5
برختتی دیگتتر کیفیتتت زنتتدگی را برداشتتت اتتر شتتخم از
ض ت یت ستتفزت ختتود زیتتزان رضتتایت از ایتتگ ضتت
زتتیداننتتد( .)6بنتتابرایگ ،زتتیاتتوان زج و تتهای از ر،تتاک
س ت ی ،ر انتتی ا ن تتا ی کتته بتته ستتییه شتتخم یتتا
گر اتتی از ا،تتراد در زتتیشتتود(زاننتتد شتتادی ،رضتتایت،
ا،نختتار ،ستتفزنی ،زو یتتت ا نیتتادی، ،رصتتتاتتای
نزوزشتتی  )...را ا ریتت زناستتهی از کیفیتتت زنتتدگی
دانست.)8،7(.
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ا ری ت اتتای دیتتد اتتر کیفی تت زنتتدگی را بتته صتتور
اختتنف ،بتتیگ ستتع اننظتتارا انستتان اتتا ستتع
ا یت اتا نتوان زتی کننتد .نن اتا ز نددنتد اتر چته
ایتتگ اختتنف ،کت اتتر ،کیفیتت زنتتدگی بتتا ار استتت .بتته
رغتت نن کتته اوا،تتی کیتتی در ا ریتت کیفیتتت زنتتدگی
تتود نتتدارد  ،ال اشتتگران بتتر ستته یلگتتی زهتت نن
شتتاز چنتتد ب تتدی بتتودن ،نانتتی بتتودن اویتتا بتتودن
اافاق نظر دارند).(9
سفزنی یکتی از زج و ته اتا ا تزای کیفیتت زنتدگی
استتت لتتی ز تتاد زستتا ی نن نیستتت .چتترا کتته
سفزنی طهتی ا ریت ستاززان هتانی بهداشتت ،دتدان
ارگونته ندتتم ست ی  ،ر انتی ا ن تتا ی استتت .حتتا
نن کتته کیفیتتت زنتتدگی احستتاا رضتتایت از زنتتدگی
استتت .ایتتگ زنتتدگی ز کتتگ استتت بتتا ستتفزنی ا تتراک
باشتتد یتتا نهاشتتد .اتتک کیفیتتت زنتتدگی زفهتتو ستتی ی
دارد که شتاز ا ته اب تاد زنتدگی زتی گتردد ستفزت
زرکتتز لدتت کیفیتتت زنتتدگی استتت  .وازتت زتتؤلر بتتر
کیفیتتت زنتتدگی از دیتتدگاک ،تترانک ،ختتانوادک ،ضتت یت
ا نیتتتادی ا ن تتتا ی ضتتت یت ر حتتتی ر انتتتی
ض یت سفزت بی اری زی باشد.
ا ریت زفهتتو کیفیتتت
بتته طتتور کیتتی بتترای ستتنج
زنتتدگی د ز یتتار نانتتی ینتتی در نظتتر گر،نتته زتتی
شود  .از نانتی کیفیتت زنتدگی غالهتا بتا اصتعفحاای
چتتتون احستتتاا رضتتتاین ندی  ،ر،تتتاک نستتتای
خوشیالی اوصتی زتی گتردد .بته طتور کیتی زنظتور از
شتتاخم اتتای نانتتی ،برداشتتت نانتتی ارزشتتیابی
تتا ،تتردی از ضتت یت زنتتدگی شخیتتی استتت
زتتراهب بتتا ،راینتتداای در نتتی استتت  .ستتنج بتتر اایتته
ز یاراتتای ینتتی ابنتتدایی نتتا م زتتی باشتتد .چتترا کتته
ز یاراای بیولتوییکی ،یزیکتی بترای زتد طتو نی اتر
ن ی اوانند بیانگر ض یت زنتدگی ،ترد باشتند .بته طتور
کیتی سته ب تد اساستی کیفیتت زنتدگی زربتو بته
سفزت س ی ،ر انتی ،ا ن تا ی زتی باشتد .ایتگ اب تاد
را زی اوان به صور زیر ا ری کرد:
ب د س ی یکرد کاز بتدن استت بته دریا،تت ،ترد
از اوانتایی اتای اطتفق زتی شتود .ب تد ر انتی حالتت
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اتوازن ستازگاری ،ترد بتا ختود دیگتران استت ب تد
ا ن ا ی به اوانتایی ،ترد در بر تراری اراهتا بتا ا تای
ختتانوادک ،ا ستتایگان ستتایر گتتر ک اتتای ا ن تتا ی
اراهتتا دارد).( 11ا چنتتیگ کیفیتتت زنتتدگی یتتت
زوضوع نانی اویاست .ی نی در اتر ززتان نستهت بته
ززان دیگر زنفا است.
بررسی اای بته ت نزتدک در اایگتاک اطف تاای زتد یگ
زو تود ایتت نتوان کیفیتت
نشتان دادکته زدتا
زندگی کیفیتت زنتدگی زتراهب بتا ستفزت بتیگ ستا
بتته%86
اتتای  1975اتتا  1994از %21ک ت زدتتا
ا،زای یا،نه است(.)11
کشور ایران بتر استاا سرشت اری ستا  1385بتی از
 18زیییتون توان دارد .در ستا  1375ایتگ ر ت بته
 24/4زیییتون نفتر رستیدک استت .شتر ظی تی از ایتگ
وانتتان را اتت دانشتتجویان اشتتکی زتتی دانتتد.
دانشتجویان بنتا بته د یت زخنیفتی از یته د ری از
ختانوادک ،شترایب ختا د رک توانی  ،حجت زیتاد درا
نتا
اتا  ،زشتکف ا نیتادی ،نینتدک شتلیی زتهه
زشتخم  ...زستن د از دستت دادن ستفزت توزی
استنند .بااو ته بته نن کته دانشتجویان درد رک ای از
زندگی رار دارند کته کتاا کیفیتت زنتدگی ننتان زتی
اوانتتد التترا نتتازعیوبی بتتر نینتتدک نن اتتا بتتالعه ،
ستفزت از تته داشتتنه باشتتد از دیگتتر ستتو اتتا کنتتون
زعال تتهای در ستتع دانشتتگاک اتتای شتتهر ستتهز ار بتته
بررسی کیفیتت زنتدگی دانشتجویان نررداخنته استت ،در
ایگ زعال ه بر نن شتدی اتا ضت یت کیفیتت زنتدگی در
دانشتتجویان دانشتتگاک یتتو ازشتتکی ستتهز ار را بررستتی
ن ایی .
مواد و روش ها:ایگ اتل ا از نتوع زعال تا کتاربردی
است که به شیوک اوصیفی -زدع ی در سا  1391انجتا
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شد .از ه ال ا شاز کییه دانشجویان دانشتگاک یتو
ازشکی سهز ار بود که دانشجویان رشنه اای زخنی یو
ازشکی به ر ي ن ونه گیری ایاد،ی سادک زورد زعال ته
رار گر،نند.از ک دانشجویان ا داد 118نفتر بتا زیتانگیگ
سنی  21سا به صور ن ونه گیری ایاد،ی با رضتایت
نگااانتته ارسشتتنازه را اک یتت ن ودنتتد در ایتتگ زعال تته
تتتوزی
ارسشتتتنازه ای زشتتتن بتتتر  11ستتتلوا
ارسشنازه SF36اخنیاصی در خیو کیفیتت زنتدگی
که هف اوسب زننظری ا کاران( )12ر ایی اایایی نن
به الها رسیدک اسناندارد شدک بود اسنفادک شد .در ایتگ
ارسشتتنازه د زدیتتاا کیتتی تتود دارد :ال ت )ستتفزنی
س انی ب) سفزت ر انی .د حالت ،وق شاز  7حیعته
یکتترد ستت انی ،زیتتد دیت انجتتا ثیفتته زنتت لر از
زشکف س انی ،درداتای ست انی ،ستفزت توزی،
شادابی نشا  ،یکرد ا ن ا ی ،زید دیت انجا ثیفه
زن لر از زشکف اطفی سفزت ر انی زیباشد .ض یت
اتتتر ،تتترد در اتتتر یتتتت از زتتتوارد ،تتتوق بتتته ستتتییه
سلوا ای(درزج وع 36سلوا ) زورد ارزیابی ترار گر،تت.
ارسشنازهاا اک ی شد .دادک اا اک از کدگیاری ارد نر
ا،تتزار  SPSSشتتدک زتتورد ایییت نزتتاری تترار گر،تتت.
اطف تتا حاص ت ب تتد از زشتتخم شتتدن شتتاخم اتتای
اراکندگی در د اای اوصیفی ن ای دادک زتی شتود.
اراهاطا نیز از طریی نززون کای د ننالیز اریانک یت
طر،ه دیگر است اای نزتاری زشتخم گردیتد .ضتری
اط ینان در ایگ ال ا  %95سع ز ناداری  1/15زی
باشد.
يافته ها:اد ،زا در ایگ زعال ه بررستی کیفیتت زنتدگی
در دانشجویان دانشگاک یو ازشتکی ستهز ار در ستا 91
بودک است.از ک دانشتجویان ا تداد  118نفتر بته صتور
ن ونه گیری ایاد،ی اننخاب شدک که با رضتایت نگااانته
ارسشنازه اا را اک ی ن ودند.
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جدول شماره  -1توزيع فراوانی دانشجويان مورد بررسی بر حسب جنس
جنس

فراواني

درصد

مرد

31

30/6

زن

61

66/4

جمع

001

011

به سگ  21ستا کت اتریگ ،را انتی بتا %1.9زربتو بته
سگ  25ستا بتودک استت .از  118نفتر دانشتجوی زتورد
بررستتی بیشتتنریگ ،را انتتی بتتا  %31/7زربتتو بتته رشتتنه
بهداشتتت کتت اتتریگ ننهتتا بتتا  %5/1زربتتو بتته رشتتنه
،وریت اا بودک است.

طهتتی تتد شتت ارک یتتت از 118نفردانشتتجوی زتتورد
بررسی  %31/6زرد  %67/4نن اا زن بودک است.
زیتتد دک ستتنی دانشتتجویان زتتورد بررستتی بتتیگ  19اتتا
 25ستتا بتتودک کتته بیشتتنریگ ،را انتتی بتتا  %36/7زربتتو

جدول شماره  -4توزيع فراوانی دانشجويان مورد بررسی بر حسب مقطع تحصيلی آنها
مقطع

فراواني

درصد

كارداني

6

6/6

كارشناسي

014

61/4

دكترا

1

6/1

جمع

001

011

از 118نفتتر دانشتتجوی زتتورد بررستتی بیشتتنریگ ،را انتتی بتتا  %78/2در زدعتت کارشناستتی کتت اتتریگ نن اتتا بتتا  %6در
زدع دکنری در حا اییی بودک اند.
جدول شماره  -5توزيع فراوانی دانشجويان مورد بررسی بر حسب ترم تحصيلی آن ها
ترم

فراواني

درصد

0

01

6/1

4

04

01/3

3

04

04/1

4

11

41/1

1

0

1/3

6

1

6/1

1

6

6/6

6

01

6/1

جمع

001

011

02
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از 118نفر دانشتجوی زتورد بررستی بیشتنریگ ،را انتی بتا  %48در اتر  4کت اتریگ ننهتا بتا  %1/9در اتر  5زشتلو بته
اییی بودک اند.
جدول شماره  -6جدول درصد و فراوانی مربوط به وضعيت تأهل
تثهل

فراواني

درصد

مجرد

31

60/4

متثهل

44

06/6

جمع

001

011

از118نفر شرکت کنندک  %71/2زجرد  %17/7زن ا بودند.
جدول شماره  -7جدول درصد فروانی مربوط به بومی و غير بومی بودن
بومي

فراواني

درصد

بلر

61

10/3

خیر

11

46/1

جمع

001

011

از118نفر شرکت کنندک در ایگ نززون  %51/3بوزی  %17/8غیربوزی بودند.
طهی ننالیزاای بته دستت نزتدک ،زشتاادک شتد کته بتیگ
داشتتنگ  ،الیتتت ا نیتتادی در کنتتار اییتتی بتتا ستتع
اط ینتتتتتتان ( )%95رابعتتتتتته ز نتتتتتتاداری تتتتتتود
داشتتتت( .) 1/114<pی نتتتی نن اتتتایی کتتته  ،الیتتتت
ا نیتتادی در کنتتار اییتتی داشتتنند زنوستتب ن تترک
بیشنری کست ن ودنتد .ی نتی کیفیتت زنتدگی بهنتری
داشنند.
بیگ رشتنه کیفیتت زنتدگی ات رابعته ز نتادار تود
داشتتتت .ارچنتتتد ا تتتداد دانشتتتجویان در اتتتر رشتتتنه
زنفتتتا بتتتود لتتتی بیشتتتنریگ زیتتتانگیگ ن تتترک را
دانشتتجویان ارستتناری ،وریتتت اتتای ازشتتکی کستت
ن ودنتتد .بتتیگ کیفیتتت زنتتدگی زدعتت اتت رابعتته
ز نتتتادار تتتود داشتتتت ایتتتگ دانشتتتجویان زدعت ت
کارشناستتی بودنتتد کتته ن تترک بتتا اری را کس ت ن ودنتتد.
دادان نیتری ا کتاران در زعال ته ختود از نظتر رشتنه

08

کیفیتتت زنتتدگی افتتا ز نتتادار ایتتدا نکردنتتد()13ازتتا
در زورد اتر اییتییی کیفیتت زنتدگی رابعته ز نتادار
ود نداشت .گویتا ب تد از اتر یتت کیفیتت زنتدگی بتا
ا،ت بیشنری ا راک است (.)p> 1/147
زیت ستتکونت دانشتتجو بتتا کیفیتتت زنتتدگی ات اراهتتا
ز نتتادار داشتتت .بیشتتنریگ ن تترک را کستتانی کست کتتردک
انتتد کتته در خانتته اتتای استتنیجاری زنتتدگی زتتی کننتتد.
دانشجویان خوابگتاای کت اتریگ ن ترک را کست ن ودنتد
(. )1/111<p
شل ادر دانشجو ات بتر کیفیتت زنتدگی ا ات لیر گتیار
است .به طتوری کته در ایتگ زعال ته بیشتنریگ زیتانگیگ
ن تترک را دانشتتجویانی کس ت ن ودندکتته ادرشتتان ای ت
ی تتی بتتود کتت اتتریگ ن تترک را کستتانی گر،ننتتد کتته
ادرشتتتان بازنشستتتنه بتتتود .نن اتتتایی کتتته الدینشتتتان
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د بتتودن ختتانوادک زفحظتته گردیتتد .ن تترک ،رزنتتدان ا
ک اتر از ،رزنتدان د استت .بتا او ته بته نرزتا بتودن
دادک اتتتا از نززتتتون ایرستتتون بتتترای ا هستتتنگی بتتتیگ
کیفیتتت زنتتدگی ،ستتفزت ستت انی ،ستتفزت ر انتتی،
ر ابتتب ا ن تتا ی ستتفزت زیتتیب ا ن تتا ی استتنفادک
شد.

ساکگ شهر بودند زنوستب ن ترک بیشتنری نستهت بته نن
اتتا کتته الدینشتتان ستتاکگ ر ستتنا بودنتتد کست ن ودنتتد
( .)p= 1/146ارچنتتتد نززتتتون رابعتتته بتتتیگ کیفیتتتت
زنتتدگی ایتتگ کتته دانشتتجو چنتتدزیگ ،رزنتتد ختتانوادک
است را نشتان دادک استت لتی الگتوی چنتدان نشتکاری
در ایتگ رابعته دیتتدک نشتد .بتیگ ایتتگ کته ،ترد چنتتدزیگ
،رزند ختانوادک باشتد بتا ن ترک ات رابعته ز نتادار تود
داشتتت )p=1/11 (.اختتنف ،ز نتتادار بتتیگ ،رزنتتد ا

جدول شماره  -8جدول ضريب همبستگی كيفيت زندگی با مؤلفه هاي مرتبط

متغیر ها
كیفیت
زندگي
سالمت
جسماني
سالمت
رواني
روابط
اجتماعي

روابط اجتماعي

محیط اجتماعي

سالمت جسماني

كیفیت زندگي

سالمت رواني

sig

r

sig

r

sig

r

sig

r

sig

r

*1/1110

0

*1/110

1/31

*1/1110

1/60

*1/1110

1/10

*1/1110

1/46

*1/110

1/31

*1/1110

0

*1/1110

1/16

*1/1110

1/33

*1/1110

1/33

*1/1110

1/60

*1/1110

1/16

*1/1110

0

*1/1110

1/60

*1/1110

1/61

*1/1110

1/10

*1/1110

1/33

*1/1110

1/60

*1/1110

0

*1/1110

1/16

سالمت
محیط

*1/1110

1/46

*1/1110

1/33

*1/1110

1/61

*1/1110

1/16

*1/1110

اجتماعي
*زوارد سنارک دار سع ز ناداری را نشان زی داد.

بتا او تته بتته تد بتتا رابعتته ز نتاداری بتتیگ کیفیتتت
زنتتدگی بتتا ستتفزت ستت انی ،ستتفزت ر انتتی ،ر ابتتب
ا ن ا ی سفزت زییب ا ن ا ی دیدک زی شود.
بتتا او تته بتته ننتتای ب ته دستتت نزتتدک از تتد زتتااریک
ا هستتنگی ،زتتی اتتوان گفتتت کتته بتتا اط ینتتان 19/99
ستتتع خعتتتای کوچتتتت اتتتر از  1/11بتتتیگ کیفیتتتت
زنتتتدگی ستتتفزت ستتت انی رابعتتته تتتود دارد .از

طر،تتی زدتتدار ایتتگ رابعتته کتته برابتتر بتتا  1/31استتت ،بتته
صتتتور زستتتندی (زثهتتتت) در حدضتتت ی زتتتی
باشتتد.بتتدیگ ز نتتی کتته بتتا ا،تتزای ستتفزت س ت انی ،
کیفیت زندگی به نسهت ض یفی با خوااد ر،ت.
بتتا او تته بتته ننتتای ب ته دستتت نزتتدک از تتد زتتااریک
ا هستتنگی ،زتتی اتتوان گفتتت کتته بتتا اط ینتتان 1/99
ستتع خعتتای کتتوچکنر از  1/11بتتیگ کیفیتتت زنتتدگی

00

0
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سفزت ر انی رابعته تود دارد .از طر،تی زدتدار ایتگ
رابعه کته برابتر بتا  1/61استت ا هستنگی بتا یی دارد
 .بتتدیگ ز نتتی کتته بتتا ا،تتزای ستتفزت ر انتتی ،کیفیتتت
زندگی به ا ان نسهت با خوااد ر،ت .
بتتا او تته بتته ننتتای ب ته دستتت نزتتدک از تتد زتتااریک
ا هستتنگی ،زتتی اتتوان گفتتت کتته بتتا اط ینتتان 1/99
ستتتع خعتتتای کوچتتتت اتتتر از  1/11بتتتیگ کیفیتتتت
زنتتدگی ر ابتتب ا ن تتا ی رابعتته تتود دارد  .از طر،تتی
زددار ایگ رابعته کته برابتر بتا  1/51استت ،ا هستنگی
بتتتا یی دارد  .بتتتدیگ ز نتتتی کتتته بتتتا ا،تتتزای ر ابتتتب
ا ن تتا ی  ،کیفیتتت زنتتدگی بتته ا تتان نستتهت بتتا
خوااد ر،ت .
بتتا او تته بتته ننتتای ب ته دستتت نزتتدک از تتد زتتااریک
ا هستتنگی ،زتتی اتتوان گفتتت کتته بتتا اط ینتتان 1/99

ستتتع خعتتتای کوچتتتت اتتتر از  1/11بتتتیگ کیفیتتتت
زنتتتدگی زیتتتیب ا ن تتتا ی رابعتتته تتتود دارد  .از
طر،تی زدتدار ایتتگ رابعته کته برابتتر بتا  1/46استت بتته
صتتتور زستتتندی (زثهتتتت) در حدضتتت ی زتتتی
باشتتد.بتتدیگ ز نتتی کتته بتتا ا،تتزای ستتفزت زیتتیب
ا ن تتا ی  ،کیفیتتت زنتتدگی بتته نستتهت ضتت یفی بتتا
خوااتتد ر،تتت .از نززتتون رگرستتیون (اتتی بینتتی کننتتدک
) ر ي گتتا بتته گتتا بتترای ا یتتیگ ستته نستتهی اتتی
بینتتی کننتتدگی اتتر زنلیتتر(ستتفزت س ت انی ،ستتفزت
ر انتتی ،ر ابتتب ا ن تتا ی ستتفزت زیتتیب ا ن تتا ی)
بتتر زیتتزان کیفیتتت زنتتدگی استتنفادک شتتد  .ننیجتته
رگرستتیون زدتتدار  fد زنلیتتر ستتفزت ر انتتی ر ابتتب
ا ن تتا ی بتتا او تته بتته تتد شت ارک  9ز نتتادار شتد (
.)p> 1/1111

جدول:9رگرسيون
متغیر

مربع میانگین ها

F

sig

سالمت رواني

06/11

63/66

1/1110

روابط اجتماعي

01/16

36/66

1/1110

زدتتدار بنتتا (  )Betaبدستتت نزتتدک بتترای ستتفزت ر انتتی
 %47ر ابتتب ا ن تتا ی  %21شتتد.در نززتتون رگرستتیون
ستتفزت ر انتتی ر ابتتب ا ن تتا ی بیشتتنریگ اتت لیر را
دارنتتد بتته ایتتگ صتتور کتته  %47ستتفزت ر انتتی اتتی
بینتتی کننتتدک کیفیتتت زنتتدگی استتت .در در تته د ،
ر ابتتب ا ن تتا ی  %21اتتی بینتتی کننتتدک کیفیتتت
زندگی است.
در ستتوا  26ارسشتتنازه ارستتیدک شتتدک بتتود چتته تتدر
دچتتار حتتا ای زاننتتد خیتتی غ گتتیگ ،ناازیتتدی ،اضتتعراب
ا،سردگی زیشوید؟
گرای بیشنر خان اا بته ایتگ ستوا نستهت بته ن ایتان
با تتو تتود رابعتته ز نتتادار بتتیگ نستتیت حتتا
ا،سردگی شتد .ی نتی ختان اتا دچتار حتا ا،ستردگی
بیشنری نسهت به ن ایان زیشوند).(p=0000
هتتانی ا کتتاران در زعال تتا ختتود بتتیگ تتنک
بر ز زشکف س ی افا ز نادار نیا،نند (.)14

04

بتتیگ ا ا ت ستتوا  26رابعتته ز نتتادار تتود داشتتت.
اکثتتر زنتت اییگ گتترای بتته زدتتادیر زیتتانی داشتتنند
گزینه نسهنا را اننخاب کردند.
کستتتانی کتتته  ،الیتتتت ا نیتتتادی در کنتتتار اییتتتی
چابکی بهنری داشنند.
داشنند ،ایر
بحث ونتيجه گيري:بیگ رشنه کیفیتت زنتدگی رابعته
ز نادار ود داشتت .ارچنتد ا تداد دانشتجویان در اتر
رشتتنه زنفتتا بتتود لتتی بیشتتنریگ زیتتانگیگ ن تترک را
دانشجویان ارسناری ،وریت اای ازشکی کس ن ودنتد.
بیگ کیفیتت زنتدگی زدعت ات رابعته ز نتادار تود
داشت .دانشجویان زدع کارشناسی ن رک با اری را کس
ن ودند.
دادان نیتری ا کتاران در زعال ته ختود از نظتر رشتنه
کیفیت زندگی افا ز نادار ایدا نکردند(.)13
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سیعانی ا کتاران ال اشتی بتا نتوان بررستی کیفیتت
زنتتدگی دانشتتجویان دانشتتگاک گتتیفن در ستتا 1377
انجتتا دادنتتد .در ایتتگ اتتل ا اوصتتیفی – اییییتتی
ا تتداد  226نفتتر از دانشتتجویان ب ته صتتور ایتتاد،ی بتتا
استتنفادک از ارسشتتنازه کیفیتتت زنتتدگی ستتاززان هتتانی
بهداشتتت زتتورد بررستتی تترار گر،ننتتد  .ننتتای ایدیتتی
نشتتتتان داد کتتتته :کیفیتتتتت زنتتتتدگی %4دانشتتتتجویان
بستتیارزعیوب %36 ،زعیتتوب  %51زنوستتب کیفیتتت
زنتتدگی %11دانشتتجویان نتتازعیوب بتتودک استتت .یا،نتته
اای ایتگ زعال ته زعال ته حاضتر افتا ز نتادار بتیگ
نستتیت کیفیتتت زنتتدگی نشتتان داد .در اب تتاد درد
ست انی ر ابتتب زییعتتی ،اتتازیگ زتتالی  ،زرا هتتت اتتای
ا ن تتا ی واطت زنفتتی در بتتیگ دانشتتجویان دخنتتر
اسر افا اتای ز نتی داری زشتاادک شتدک استت کته
در ا تتته ایتتتگ اب تتتاد دانشتتتجویان دخنتتتر ضتتت یت
ناخوشتتاینداری را گتتزاري ن تتودک انتتد .زیدتتی انجتتا
ارزیتتتابی اتتتای ر ان شتتتناخنی دانشتتتجویان ارا تتته
ختتدزا ر ان شتتناخنی در ززینتته اتتای زخنیتت بتترای
ارادتتای ستتع ستتفزت کیفیتتت زنتتدگی نن اتتا را
اوصیه ن تودک استت(.)15کته ایتگ افتا بتیگ نستیت
زی اواند ناشی از احساسا خان اا باشد.
طهی ننالیزاتای بته دستت نزتدک زشتاادک شتد کته بتیگ
داشتتنگ  ،الیتتت ا نیتتادی در کنتتار اییتتی بتتا ستتع
اط ینتتتتتتان ( )%95رابعتتتتتته ز نتتتتتتاداری تتتتتتود
داشتتتت( .) 1/114<pی نتتتی ننهتتتایی کتتته  ،الیتتتت
ا نیتتادی در کنتتار اییتتی داشتتنند زنوستتب ن تترک
بیشنری کست ن ودنتد .ی نتی کیفیتت زنتدگی بهنتری
داشنند . .حهیهتی ا کتاران در زعال ته ختود بته ایتگ
ننیجتته رستتیدند کتته بتتیگ زیتتزان کیفیتتت زنتتدگی بتتا
زنلیراتتتای تتتنک ،ستتتع اییتتتیف  ،ضتتت یت
ا نیتتادی ضتت یت ستتفزت  ،یتتی اراهتتا ز نتتی دار
نزاری ود دارد (.)16
بتتا او تته بتته ننتتای ب ته دستتت نزتتدک از تتد زتتااریک
ا هستتنگی ،زتتی اتتوان گفتتت کتته بتتا اط ینتتان 1/99
ستتتع خعتتتای کوچتتتت اتتتر از  1/11بتتتیگ کیفیتتتت
زنتتتدگی ستتتفزت ستتت انی رابعتتته تتتود دارد .از
طر،تتی زدتتدار ایتتگ رابعتته کتته برابتتر بتتا  1/31استتت  ،بتته
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صتتتور زستتتندی (زثهتتتت) در حدضتتت ی زتتتی
باشتتد.بتتدیگ ز نتتی کتته بتتا ا،تتزای ستتفزت س ت انی،
کیفیتتت زن تدگی بتته نستتهت ض ت یفی بتتا خوااتتد ر،تتت.
زسلولیگ ازتر بایتد ازکانتا افرییتی بیشتنری را بترای
دانشتتتجویان ،تتتراا کننتتتد .زتتتثف ازکانتتتا رزشتتتی
دانشتتگاک را بیشتتنر کننتتد شتترایعی را ،تتراا کننتتد اتتا
دانشجویان  ،الیت س ی بیشنری داشنه باشند.
از ننجا کته دانشتجویان ،شتر  ،تا نینتدک ستاز کشتور
استنند اتر گونته اختنف در ستفزت نن اتا ،تف ک
برالترا ،تردی ،توار ا ن تا ی ات بته ا تراک دارد،
بتته کتتارگیری ر ي اتتایی بتترای کتتاا نگرانتتی
دانشتجویان ،از یته ات زیگ شتلیی زتالی ،ضتر ری
توار
زتی ن ایتد اتا از ایتگ طریتی  ،ضت گ کتاا
زسندی ناشی از نگرانتی ،ستع کیفیتت زنتدگی نن اتا
ات ارادتا یابتد .ایتگ ننتای زتی اواننتد زتورد استنفادک
برنازته ریتزان نزتوزي تالی در ستعول زخنیت ترار
گیرند.
زسلولیت نظتا اتای نزوزشتی ،انهتا او ته بته زدولته
نزتوزي یتادگیری نیستت ،بیکته یکتی از زستلولیت
اای زهت نن اتا او ته بته زدولته ستفزت ،راگیتران
،ترا دانتدگان استت  .او ته بته زشتک نگرانتی در
دانشتجویان وازت بته تود ن رنتدک نن،او ته بته
زدوله کیفیت زنتدگی نن اتا نیتز اراهتا نستهنا توی
ایتگ د ااختان اتدابیری بترای بته حتدا رستاندن
نگرانتی در دانشتجویان ،از هیت ر،ت زشتکف زتالی،
دغدغته اتای شتلیی ارادتای ستع ازنیتت ر انتی ،از
زستا زه تی استنند کتته در برنازته ریتزی اتای
دانشتگاای زتی اواننتد زتد نظتر زستلو ن ازتر ترار
گیرنتتد .بتتا او تته بتته ایتتگ کتته کیفیتتت زنتتدکی در ایتتگ
د ران زی اواند بته راحنتی زتورد اهدیتد ترار گیترد ،در
نظر داشتنگ وازت ززینته ای زتولر بتر کیفیتت زنتدکی
دانشتتجویان از اا یتتت بتتالدوک ای برختتوردار استتت .لتتیا
بایتتد در برنازتته ریتتزی بتترای دانشتتجویان اا یتتت یتتلک
ای به ایگ واز دادک شود.
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پيشنهادات:در ایتگ ست ت بتر استاا زج و ته یا،نته
اتتای ایتتگ اتتل ا اوصتتیه اتتا ی بتترای زستتلولیگ
برنازه ریزان دانشگاک ارا ه شدک است:
 او تته بتته زیز زتتا اتت زیگ حفتت ستتفزتبدنی
 نیوک غنی کردن ا ا ،راغت چگتتونگی بههتتود کیفیتتت ر ابتتب زندابتت بتتاخانوادک
 ر ي اای اننخاب نگهداری د ست صال شتتناخت استتن داد اوانتتا ی ف تته اتتایزیهاشناخنی اوس ه احساا افکر خفق
 زستتلولیت اتتییری ،تتردی ااکتتا بتته ختتود درززینه شناخت راک ح یابی زسا
 زشتتارکت در  ،الیتتت اتتای دا طیهانتته در ایتتادانشجویی
ا،تتزای نگتتاای اصتتفل نگتتري زستتلولیگ دانشتتگاک در
اتتتتالیر ختتتتدزا زرکتتتتز زشتتتتا رک
زتتتتورد ندتت ت
دانشجویی(با او ه به اتالیری کته ایتگ گتر ک از ختدزا
در صتتور ارا تته حر،تته ای زعتتابی استتناندارد زتتی
اواننتتتد در اوست ت ه خودشناستتتی زستتتلولیت اتتتییری
،تتتردی بههتتتود ستتتازگاری اییتتتییی ختتتانوادگی
ا ن ا ی دانشجویان ایفا کنند).
در ضت گ ،د رة دانشتجویی زو،تی در شترایعی زتی
اواند ادازه داشنه ،الرا ختود را بتر تای گتیارد ،کته
ر،نتار ا تراک بتا ا تا ن ا کتاری تود داشتنه باشتد.
ی نی در شرایعی کته ززینته اتای ز در یتت از ته
ستال ،تراا باشتد .ا تیگ طتور ،او ته
ا اانت
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خا نسهت به ارگونته ستو استنفادک از دانشتجویان کته
خود بر  ،ای یتادگیری ات لیر زتی گتیارد ،بایتد زهتی
داشتت درغیترایگ صتور  ،ززینته ز ان تت از ارادتای
کیفیت زندگی نن اا ،راا زی نید.
دانشتتگاک اتتا تتف ک بتتر اولیتتد انندتتا دانت  ،زهتتار
،تتگ ن ری ثیفتته ک تتت بتته استتهی رشتتد تتوزی
شخیتتیت دانشتتجو ایجتتاد کفایتتت ز بتترای زنتتدگی
زستتند کارنزتتدار نن اتتا را نیتتز بتتر هتتدک دارنتتد.
ز ا نتتت دانشتتجویی ،رانگتتی دانشتتگاک اتتا بتته نتتوان
زنولیان اصتیی ززینته ستازی رشتد توزی شخیتیت
اوس ت ه ستتازگاری دانشتتجو طتتی د ران اییتتی ا تتوارک
به دنها شناستایی وازت زتؤلر بتر ستازگاری توزی
اوست ه کارنزتتدی دانشتتجویان بتتودک خواانتتد بتتود .اتتر
ظی تتی از بود تته زیتتد د دانشتتجویی
ستتاله بختت
،رانگتتی دانشتتگاک اتتا صتتر ،اتتد یگ ا تترای برنازتته
اایی زتی شتود کته حنتی اگتر ،تر را بتر زو،دیتت نن
اتا بگتیاری  ،بتتاز ات اتیي زهنتتای ینتی بترای ارزیتتابی
زینوای برنازه اتا ،نیتوک ا ترای ننهتا ،کیفیتت ک یتت
االیر ننها بر نهته اتای زتورد نظتر زنتدگی دانشتجویان
در اخنیار نتداری .لتیا ،زستلولیگ ازتر او ته بیشتنری بته
برنازه اا دانشجویان ن ایند.
تقدير و تشكر:از زسلولیگ ک ینه ایدیدا دانشجویی به
خاطر ح ایت ا زیگ زالی ایگ طترل استنادان زینتر
ناب ن ای ی دوبی ،ر ن ای دکنر رخشانی دانشجویان
زیزی که با اک ی ارسشنازه با زا ا کتاری ن تودک انتد،
اشکر دردانی زی ن ایی .
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