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 پوست 3119

 0909در سال  زدی یصدوق دیشه ییماما یدانشکده پرستار انیدانشجو یزندگ تیفیک یبررس
، یزهارا مقصاود، یحااتم دیام، یموریجواد ت محمد، آبادزاده یمهد یمحمد میمر، یخان محمد باقر*, یآقاباقر یمهدگان(: ) سندهینو
 نیب شیپ نیمحمد ام، انیخداداد مهیحل، ینصر دیسع

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاهسازمان: 
 mahdi.aghabagheri@gmail.com پست الکترونیکی:

 
و از آنجائیکه دانشجویان آینده سازان و مدیران آینده این مارزو  باشدمیکیفیت زندگی جزء عناصر مهم سالمت روان افراد  مفهوم :مقدمه

هاای  ریزیبرنامهجهت  هاآنباشد. بنابراین شناخت کیفیت زندگی  مؤثردر پیشبرد اهداف عالیه  تواندمی هاآنبوم هستند کیفیت زندگی 

 .استشدهانجاممامایی شهید صدوقی یزد -ستاریکیفیت زندگی دانشجویان دانشکده پر تعیین با هدفآینده مهم است. مطالعه حاضر 

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده پرساتاری  016مقطعی بر روی  صورتبهتحلیلی  -این پژوهش از نوع توصیفیروش تحقیق: 

کیفیات زنادگی ساازمان  سؤالی 86 نامهپرسشاین مطالعه از  در تصادفی انتخاب شدند انجام شد. صورتبهمامایی شهید صدوقی یزد که 

 استفاده گردید. 02نسخه  SPSS افزارنرمتجزیه تحلیل اطالعات از  برای ( استفاده شد.W.H.O Q.O.L-BREFبهداشت جهانی )

از ابعاد به شرح زیار اسات.  هرکداماز این پژوهش در چند بخش ارائه می گردند. میانگین، حداقل و حداکثر  آمدهدستبهی هایافتهنتایج: 

. 66,28( 03- 62ومحیطی ) 63,88( 1- 83اجتماعی )، 32,33( 1-62روانی )، 36,68(1-62جسمانی )، 6,68(8-8زندگی )کیفیت کلی 

باا  نامهپرساشو متغیرهای دموگرافیک فاصله ای ضریب همبستگی پیرسون گرفتاه شاد. هماه ابعااد  نامهپرسشدر مرحله بعد بین ابعاد 

یکدیگر ارتباط معنادار و مثبت داشتند. در مورد سن، معدل، فرزند چندم، سن پدر، سن مادر، تعداد اعضای خانواده و سااعات اساتفاده از 

اینترنت در بعضی موارد ارتباطات مثبت و معنادار یافت شد. جنسیت و رشته تحصیلی نیز نتوانستند سبب ساز تفاوت های معنادار آمااری 

 شوند.

نگاه  ازآنجاکهاز این پژوهش نشان گرسطح مطلوب نسبی کیفیت زندگی در بین دانشجویان است.  آمدهدستبهنتایج : گیرینتیجهث و بح

و در بعضی موارد حداقل صفر  باشدمینشانگر این مهم است که بیشترین توزیع مربوط به اعداد میانی  هادادهاز  هرکدامدقیق تر به فراوانی 

 گام هایی اساسی در جهت سالمت روان دانشجویان توسط مسئولین برداشته شود. شودمیپیشنهاد  آمدهدستبه

زدی ،ییماما یپرستار ،انیدانشجو ،یزندگ تیفیک کلمات کلیدی:
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