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 مقدمه:
 به را انسان زندگی از قسمتی تنش و استرس

 های رشته دانشجویان(. 1) است داده اختصاص خود

 در که گیرند می قرار افرادی ی زمره در پزشکی علوم

  تحصیل به مشغول استرس پر گیرییاد های محیط

 صورت دانشجو 222 روی بر که ای مطالعه(. 2) هستند

 دانشجویان بین در استرس شیوع که داد نشان، بود گرفته

 در که مطالعاتی همچنین ؛(3) است %61/3 پزشکی علوم

 استرس شیوع، بود گرفته صورت مالزی و عربستان

(. 4،5) دندنمو گزارش باال را دانشجویان در تحصیلی

 که دهند می نشان خارجی و داخلی متعدد مطالعات

 اضطراب جملهاز دیگر شناختیروان مشکالت بر عالوه

 افت به منجر تواند می تحصیلی استرس، افسردگی و

 تحت دانشجویان تحصیلی عملکرد و زندگی کیفیت

 عنوان به دانشجویان که آنجایی از(. 6-8) شود مطالعه

 فرآیند که دارند قرار سنینی در کشور علمی ذخایر

  را خود به اطمینان گسترش و ذهنی تصویر تکامل

 منفی آثار تواند می استرس باالی سطوح و گذرانند می

 این لذا ؛باشد داشته آنان تحصیل کیفیت بر زیادی

  با تحصیلی استرس ارتباط تعیین جهت در مطالعه

 هدانشگا دانشجویان زندگی کیفیت مختلف های حیطه

 .شد اجرا و طراحی شهرکرد پزشکی علوم

 

 :یبررس روش
 از تحلیلی -توصیفی ی مطالعه یك پژوهش این

 از نفر 206 روی بر 1391 سال در که بود مقطعی نوع

 علوم دانشگاه دانشجویی های خوابگاه مقیم دانشجویان

 چکیده:
 فهد با مطالعه ایناست.  داده اختصاص خود به را انسان زندگی از قسمتی تنش و استرس زمينه و هدف:

 دانشگاه دانشجویی های خوابگاه مقيم دانشجویان زندگی کيفيت مختلف های حيطه با تحصيلی استرس ارتباط
 .شد انجام 1391 سال در شهرکرد پزشکی علوم

  روی بر ای مرحله چند گيری نمونه صورت به که است مقطعی ی مطالعه یك پژوهش این :یبررس روش
 استرس پرسشنامه، فردی مشخصات پرسشنامه از اطالعات آوری جمع یبرا. شد انجام دانشجویان از نفر 206

 و توصيفی آمار از استفاده با ها داده تحليل. شد استفاده SF36 زندگی کيفيت ی پرسشنامه و دانشجویان تحصيلی
 .شد انجام SPSS افزار نرم با تحليلی

 دانشجویان تحصيلی استرس نمره ميانگين مچنينه ؛بود 76/56±72/16 آنان زندگی کيفيت کل نمره ميانگين ها: افتهی
 .(P<05/0) یابد می کاهش آن ابعاد تمام در زندگی کيفيت نمره، استرس افزایش با. باشد می 68/19±5/55
 الزم؛ دهد قرار خود تأثير تحت را دانشجویان زندگی کيفيت تواند می دانشجویان تحصيلی استرس :یريگ جهينت

 .گيرد صورت ها خوابگاه مقيم نشجویاندا در الزم مداخالت است
 
 .دانشجویان، زندگی کيفيت، تحصيل، استرس های کليدی: اژهو
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 صورت به گیرینمونه روش. شد انجام شهرکرد پزشکی

 ابتدا که صورت بدین .ودب ای مرحله چند گیری نمونه

 خوابگاه آن به نمونه از حجمی خوابگاه هر با متناسب

 هر در، دوم مرحله در سپس و شد داده اختصاص

 ساده تصادفی صورت به نظر مورد نمونه تعداد خوابگاه

 در سکونت ورود معیار. شد انتخاب ساکنین لیست روی از

  به ابتال عدم، سال یك حداقل مدت به خوابگاه

 به تمایل عدم و شناختیروان مشکالت و مزمن های یماریب

 نظر در مطالعه از خروج معیار عنوان به پرسشنامه کردن پر

 از اطالعات آوری جمع برای مطالعه این در. شد گرفته

 تحصیلی استرس پرسشنامه، فردی مشخصات پرسشنامه

 استفاده SF36 زندگی کیفیت ی پرسشنامه و دانشجویان

 SF-36 سالمت به وابسته زندگی کیفیت مهپرسشنا .شد

(: Health Related Quality of Life Short Form) یا

 خرده ادغام از که است سؤال 36 شامل پرسشنامه این

. آمدند دسته ب زیر شرح به کلی مقیاس 2 ها مقیاس

، جسمی محدودیت، جسمی عملکرد) جسمی سالمت ابعاد

، نشاط) انیرو سالمت و( عمومی سالمت، جسمی درد

. بود( روان سالمت و روحی مشکالت، اجتماعی عملکرد

 منظور به SF-36 استاندارد ابزار فارسی گونه روایی و پایایی

 مطالعات در سالمتی با مرتبط زندگی کیفیت گیری اندازه

  اساس بر .(9)( =7/0r-9/0) است شده تأیید قبلی

 بین) خوب صورت به زندگی کیفیت سطح پاسخ

 بین) متوسط یا مطلوب حدی تا(، باالتر و ام 75 صدك

 نظر در( ام 25 صدك از کمتر) بد(، ام 75 تا ام 25

 .شد گرفته

  در دانشجویان تحصیلی استرس پرسشنامه

 ها آن دانشجویی زندگی و تحصیلی استرس ی زمینه

 شدت که باشد می آیتم 39 دارای و است شده طراحی

، زیاد، کم ،کم خیلی) صورت به، زا استرس عوامل

 پرسشنامه این روایی و پایایی. شود می مشخص( زیاد خیلی

 با .(10)( =85/0r) است شده تأیید قبلی مطالعات در

 توصیفی آمار کارگیریبه و SPSS افزار نرم از استفاده

 استنباطی آمار و( میانه و معیار انحراف، میانگین، درصد)

 هب خطی رگرسیون، پیرسون همبستگی ضریب شامل)

 .گرفت انجام ها داده تحلیل(، Forward روش

 
 :ها يافته

( %65) نفر 134، کننده شرکت افراد بین از

، مذکر دانشجویان( %35) نفر 72، مؤنث دانشجویان

 بین از. بودند سال 48/21±44/2 سنی میانگین

  %7/44، دانشگاه ی مجموعه زیر های خوابگاه

 خوابگاه از %4/20، بوستان خوابگاه از ها نمونه

 خوابگاه %6/13 و کاشانی خوابگاه %6/13، گلستان

 میزان. بودند مولوی خوابگاه ساکن نیز %8/7 و درعلی

 خود تحصیلی ی رشته به نسبت دانشجویان عالقمندی

 زیاد و( %4/42) متوسط(، %3/14) کم طیف 3 شامل

 .بود( 35/43%)

 زندگی کیفیت های مؤلفه زیر ترین نامطلوب

 مشکالت از ناشی نقش ایفای دودیتمح، ترتیببه

 ناشی نقش ایفای محدودیت ،(51/18±76/3) عاطفی

 نشاط و انرژی و( 22/22±63/2) جسمانی مشکالت از

 نمره میانگین. است بوده( 86/54±28/1) (شادابی)

 دامنه) 07/98±16/20 دانشجویان تحصیلی استرس

 سطح دهنده نشان که باشد می( 39-117 از نمره

 کیفیت وضعیت. است دانشجویان در یدشد استرس

 جدول در دانشجویان تحصیلی استرس و زندگی

 .است آمده 1 شماره

 استرس میزان بین همبستگی رابطه بررسی

 نشان زندگی کیفیت مختلف های حیطه با تحصیلی

 معکوس دار معنی خطی رابطه، دو این بین که داد

 استرس افزایش با دیگر عبارت به؛ دارد وجود

. بالعکس و یابد می کاهش زندگی کیفیت، یلیتحص

 تأثیر بیشترین که بود مطلب این از حاکی ها یافته

، روانی سالمت، شادابی ی حیطه بر تحصیلی استرس

 است بوده اجتماعی عملکرد و عمومی سالمت

 (.2 شماره جدول)
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 مطالعه مورد دانشجویان در تحصيلی و استرس زندگی کيفيت مختلف ابعاد نمره ميانگين :1 شماره جدول

 بيشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معيار ± ميانگين حيطه های کيفيت زندگی و استرس تحصيلی

 85 45 44/64±30/1 عمومی سالمت

 100 25 66/71±09/3 جسمانی عملکرد

 50 0 22/22±63/2 مشکالت جسمانی از ناشی نقش ایفای محدودیت

 100 0 51/18±76/3 عاطفی شکالتناشی از م نقش ایفای محدودیت

 100 5/37 16/79±57/2 (جسمی)درد بدنی

 100 25 5/62±86/2 اجتماعی عملکرد

 75/68 25/31 86/54±28/1 شادابی )انرژی و نشاط(

 80 40 44/59±52/1 روانی سالمت

 75/83 87/26 37/59±39/2 جسمانی بعد در کل زندگی کيفيت

 18/87 06/15 82/48±35/2 روانی بعد در کل زندگی کيفيت

 86/77 14/32 76/56±72/16 نمره کل کيفيت زندگی

 74 21 5/55±68/19 استرس تحصيلی

 

 

 استرس تحصيلی دانشجویان و نتایج ضریب همبستگی پيرسون برای کيفيت زندگی: 2 جدول شماره

 ضریب همبستگی کيفيت زندگیابعاد 

 ** -36/0 سالمت عمومی

 * -18/0 جسمانی عملکرد

 ** -23/0 دالیل جسمانی به نقش ایفای محدودیت

 ** -31/0 عاطفی دالیل به نقش ایفای محدودیت

 ** -32/0 (جسمی)درد بدنی

 ** -33/0 اجتماعی عملکرد

 ** -42/0 شادابی

 ** -38/0 روانی سالمت

 ** -27/0 جسمانی بعد در کل زندگی کيفيت

 ** -36/0 روانی بعد در کل زندگی کيفيت

 ** -43/0 نمره کل کيفيت زندگی

 ** -36/0 سالمت عمومی

 * -18/0 جسمانی عملکرد

 ** -23/0 دالیل جسمانی به نقش ایفای محدودیت

 ** -31/0 عاطفی دالیل به نقش ایفای محدودیت

 :**01/0≥P :* ،05/0≥P. 
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، سن) مستقل متغیرهای برای خطی رگرسیون

 محل، هلأت توضعی، گذرانده درسی واحد تعداد

 محل خوابگاه، تحصیل محل دانشکده، خانواده سکونت

 نمره متغیر با (تحصیلی رشته به مندی عالقه و سکونت

، R2=280/0 با رگرسیونی مدل که داد نشان استرس کل

773/4=F  001/0و=P دارد ها داده روی خوبی برازش .

 داده نشان رگرسیونی ضرایب نتایج 3 شماره جدول در

 .است شده

 

 نتایج ضرایب رگرسيونی بين متغير های مستقل و متغير نمره کل استرس: 3 جدول شماره

 داریی سطح معن ضریب رگرسيون متغيرهای مورد بررسی

 003/0 481/62 مقدار ثابت

 603/0 514/0 سن

 000/0 179/0 واحد گذارنده تعداد

 026/0 -819/16 تأهل

 927/0 -229/0 محل سکونت خانواده

 012/0 -534/5 شکده محل تحصيلدان

 023/0 -983/8 خوابگاه محل سکونت

 014/0 -340/15 عالقه مندی به رشته تحصيلی

 

 :باشد می ذیل شرح به پیشنهادی رگرسیونی مدل

 خوابگاهی) -340/15 (تحصیلی رشته به مندی عالقه)

 -534/5 (تحصیل محل دانشکده) -983/8( بودن

( گذرانده واحد دادتع) -819/16 (تأهل وضعیت)

 استرس کل نمره= 179/0+481/62

 هلأت وضعیت گردد می مشاهده که گونه همان

 ضرایب بیشترین دارای تحصیلی رشته به مندی عالقه و

 میزان هلأمت به مجرد از که طوری به .هستند مدل در

 340/15 مندی عالقه افزایش با و برابر 1819/16 استرس

 .یابد می کاهش برابر

 متغیر با باال در شده ذکر مستقل متغیرهای برای

 خوبی مدل خطی رگرسیون نیز زندگی کیفیت کل نمره

 از کدام هیچ برای رگرسیونی ضرایب و نداد برازش را

 (.P ،229/1=F ،076/0=R=076/0) نبود دار معنی متغیرها

 

 :بحث
 کیفیت با تحصیلی استرس ارتباط مطالعه این

 و روانی، جسمی یها حیطه در دانشجویان زندگی

 از حاصل نمرات. داد قرار بررسی مورد را اجتماعی

 که داد نشان حاضر پژوهش در زندگی کیفیت میانگین

 بعد از بهتر جسمانی بعد در دانشجویان زندگی کیفیت

، دانشجویان زندگی کیفیت کل نمره میانگین. بود روانی

 آنان در زندگی کیفیت متوسط سطح ی دهنده نشان

 کیفیت مورد در متفاوتی نتایج تحقیقات یرسا. است

 زندگی کیفیت نمره؛ است داده نشان دانشجویان زندگی

 روانی بعد در قزوین پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 ارزیابی 99/75±11/17 جسمی بعد در و 51/20±82/65

 به که دیگر پژوهشی در که حالی در(. 11) بود شده

 زندگی کیفیت با انینگر های حیطه بین ارتباط بررسی

 زندگی کیفیت نمره میانگین، بود پرداخته دانشجویان

 به 2/72، روانی بعد در و 2/80، جسمی بعد در دانشجویان

 زندگی کیفیت ی نمره بودن متغیر دلیل(. 12) آمد دست

 که کرد تفسیر چنین توان می را مختلف مطالعات در

 خصوصیات برخی و اجتماعی -فرهنگی های تفاوت

 های محیط در زندگی کیفیت سطح توانند می خصیش

؛ دهند قرار خود الشعاع تحت را گوناگون پرورشی

 استرس نمره میانگین ،است داده نشان نتایج همچنین

 شدید استرس سطح ی دهنده نشان، دانشجویان تحصیلی
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 تجربه های استرس بندی رتبه بررسی در. است آنان در

 که هستند دخیل ددیمتع عوامل، دانشجویان توسط شده

 و شود آنان در تحصیلی استرس افزایش باعث توانند می

 نیز خارجی و داخلی متعدد مطالعات از حاصل های یافته

 علوم دانشجویان در تحصیلی استرس سطح بودن باال بر

 نتایج این بر عالوه(. 3،13) گذارند می صحه پزشکی

 ادابع تمامی بر استرس ،است داده نشان حاضر پژوهش

 که طوری به .است بوده مؤثر دانشجویان زندگی کیفیت

 آن ابعاد تمام در زندگی کیفیت نمره، استرس افزایش با

 این که است یافته کاهش زندگی کیفیت کل و بوده پایین

 (. 8) است بوده قبلی مطالعات نتایج با مطابق نتایج

 که است مطلب این بیانگر نیز دیگر مطالعات های یافته

 افراد روانی های حیطه بر، تحصیلی استرس تأثیر ینبیشتر

 بر تحصیلی استرس است مسلم که آنچه(. 8،14) است

 را تغییراتی قطع طور به و گذارد می تأثیر روانی سالمت

 کیفیت روانی های جنبه بر بیشتر، کند ایجاد تواند می که

 .است دانشجویان زندگی

 

 :گیری نتیجه
 استرس که دهد می نشان مطالعه این نتایج

 زندگی کیفیت تواند می دانشجویان تحصیلی

 خود الشعاع تحت را روانی بعد در باالخص، دانشجویان

 عنوان به ها دانشگاه دانشجویی معاونت؛ دهد قرار

 و شخصیت عمومی رشد سازی زمینه اصلی متولیان

  همواره باید، تحصیل دوران طی در دانشجو پیشرفت

 و عمومی سازگاری بر مؤثر عوامل شناسایی دنبال به

 تا باشند دانشجویان در زندگی های مهارت ی توسعه

 نتایج. شوند آنان زندگی سطح ارتقاء باعث وسیله بدین

 آموزش ریزان برنامه استفاده مورد تواند می، مطالعه این

 از یکی زیرا؛ گیرد قرار مختلف سطوح در عالی

 و عمومی سالمت مقوله به توجه آنان مهم های لیتئومس

 در شود می پیشنهاد. است دانشجویان زندگی کیفیت

 کیفیت های بررسی در فرهنگی عوامل، آتی مطالعات

 تحصیلی استرس سطح و گیرد قرار توجه مورد زندگی

 .گردد واقع ارزیابی مورد نیز رشته تفکیك به

 

 : قدردانی و تشکر
 علوم دانشگاه پژوهشی شورای از وسیله بدین

 طرح این های هزینه تأمین جهت شهرکرد پزشکی

 از منتج مقاله این است ذکر به الزم. شود می قدردانی

 فناوری و تحقیقات معاونت در مصوب تحقیقاتی طرح

 .باشد می 909 کد با شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه
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Background and aims: Stress and tension have allocated a part of human life to itself. This 

study was aimed to investigate the association between educational stress and different domains 

of quality of life in the students staying in dormitories of Shahrekord University of Medical 

Sciences in 2012. 

Methods: This research was a cross-sectional study, which was performed by multistage 

sampling on 206 students. To gather data, questionnaire of demographic data, questionnaire of 

academic stress and questionnaire of quality of life SF36 were used. Data were analyzed using 

SPSS through descriptive and analytical statistics. 

Results: Mean score of their total quality of life was 56.76±16.72. Also, mean score of academic 

stress was 55.5±19.68. With increase in stress, the score of quality of life decreased in all of its 

domains (P<0.05). 

Conclusion: Academic stress could influence students’ quality of life; it is necessary to 

implement required interventions in the students staying in dormitories. 
 
Keywords: Stress, Education, Quality of life, Students. 


