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 چکیده

معاصر و از مباحث اساسی در توسعه سیاستگذاری اجتماعی محسوب می کیفیت زندگی از مسائل مهم و پیش روی جهان  مقدمه و هدف:

شود که موضوعاتی چون رفاه، رفع نیازهای اساسی، زندگی رو به رشد و رضایت بخش، نوع دوستی و از خودگذشتگی در میان اجتماعات را 

  انجام شد. 01یام همه گیری کووید در بر می گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی دانشجویان دندانپزشکی در ا

-0011نفر از دانشجویان دندانپزشکی قزوین در سال تحصیلی  190تحلیلی بد که بر روی –پژوهش حاضر از نوع توصیفی  روش کار:

دگی ت زنانجام شد. نمونه ها به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و کیفی 0911

و آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و  10نسخه   spssسوال بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  99سازمان بهداشت جهانی با 

 همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

( بیش تر از سایر مولفه  01/21میانگین نمره کیفیت زندگی دانشجویان دندان پزشکی در بعد عملکرد جسمانی) نتایج نشان داد  یافته ها:

(کمتر از سایر مولفه ها بود. میانگین نمره کیفیت زندگی کلی  91/91ها می باشد، میانگین نمره کیفیت زندگی در مولفه سالمت روانی )

و در مقیاس کیفیت زندگی کل در بعد  99/29 ± 92/91ه کیفیت زندگی کل در بعد جسمانی و میانگین نمر 20/21± 01/19دانشجویان 

بین نمره کیفیت زندگی جسمانی و روانی دانشجویان دندان پزشکی  بود. 09/21 ± 90/02روانی میانگین نمرات دانشجویان مورد مطالعه 

سمانی  و وضعیت تاهل با کیفیت زندگی در کیفیت زندگی کل، در بعد جبین جنسیت دانشگاه علوم پزشکی قزوین تفاوت معنی دار یافت شد. 

  و مولفه های آن و کیفیت زندگی کل در بعد روانی با ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد.

 یاست برنامه و استراتژ یو باال نبودن سطح کلی کیفیت زندگی دانشجویان ضرور 01به همه گیری بیماری کووید با توجه  :نتیجه گیری

 مشاوره یو برنامه ها یورزش یت هایجاد فعالیسالمت روان، ا یل کارگاه هایمدون در دانشگاه ها از جمله حضور روانشناسان و تشکی ها

 گردد. ینیش بیآن ها پ یت زندگیفیک یسالم، جهت ارتقا ییم غذایدر مورد رژ

 ، همه گیری. 01، کوویددانشجوی دندانپزشکی، کیفیت زندگی  کلید واژه:

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Introduction & Objective: Quality of life is one of the most important issues facing the 

contemporary world and is one of the key issues in the development of social policy. The aim 

of this study was to determine the quality of life of dental students during the Covid 19 

epidemic. 

Methods: This descriptive-analytical study was performed on 231 dental students in Qazvin 

in the academic year 1400-1399. The Samples were selected using census method. Data 

collection tools were demographic variables and quality of life questionnaires of  the World 

Health Organization with 36 questions. Data analysis was performed using SPSS 24 software 

and independent t-test, analysis of variance and Pearson correlation. 

Results: The results showed that the mean score of quality of life of dental students in terms 

of physical function (82.10) was higher than other components, the mean score of quality of 

life in mental health component (60.59) was lower than other components. . The mean score 

of total quality of life of students was 72.84± 25.49 and the mean score of total quality of life 

in physical dimension was 75.53 ± 32.38 and in the scale of total quality of life in psychological 

dimension the mean scores of students were 70.15 ± 18.61 Was. A significant difference was 

found between the score of physical and mental quality of life of dental students of Qazvin 

University of Medical Sciences. There is a significant difference between gender and marital 

status with quality of life in total quality of life, in the physical dimension and its components, 

and quality of total life in the psychological dimension with its dimensions. 

Conclusion: Due to the epidemic of Covid 19 disease and the lack of a high level of general 

quality of life for students, it is necessary to write programs and strategies in universities, 

including the presence of psychologists and mental health workshops, sports activities and 

counseling programs. A healthy diet should be provided to improve their quality of life. 
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