
 «ي اصيلمقاله»

 آن با نوع پوشش آنان در سال یان دختر و رابطهيدانشجو يت زندگيفيک يبررس

0931 
 *2زادهجاني، مهران عل1فر يرفعت محب

 

 دهيچک

 يو جسمان ي، روانيبه عنوان پاسخ اشخاص به اثرات اجتماع يت زندگيفيک :نهيزم

ن يهدف از ا .گذار استاثر يت از زندگين عوامل بر رضايف شده است، که ايتعر

 یو رابطه ييو ماما یپرستار یان دختر رشتهيدانشجو يت زندگيفيک يبررسمطالعه 

 .باشديپوشش آنها م یآن با نحوه

در سال  بود که يو از نوع مقطع يليتحل-يفيمطالعه فوق به صورت توص :روش

 یپرستار یان دختر رشتهيه دانشجويکل ،مورد مطالعه یجامعه. صورت گرفت 0931

 ین بوده است که با استفاده از روش سرشماريقزو يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما

نامه استاندارد پرسش یريگابزار اندازه. قرار گرفتند ينفر مورد بررس 081

WHOQOL BREF بوده است. 

قلمرو . بود مؤلفه 42در  39/09ان معادل يدانشجو يت زندگيفين کيانگيم :جينتا

، يروان یو قلمروها دارا بود30/02 را با مقدار نيانگيم نيباالتر يسالمت جسمان

ن يباالتر. داشتند 49/09و  43/09، 30/09ن يانگيب ميبه ترت يطيو مح ياجتماع

ر بعدها يسا .مشاهده شد 190/1با مقدار  يو روان يجسم ین قلمروهايب يهمبستگ

 یدر قلمروها ييان رشته مامايدانشجو. اندگر بودهيکديمثبت با  يهمبستگ یز داراين

دار معنان مقدار يبودند که ا یباالتر يت زندگيفين کيانگيم یدارا يطيو مح يروان

 99/02 يت زندگيفين کيانگيم یپوشش چادر دارا یان دارايدانشجو( P<0.05. )بود

پوشش  نوع بودند، که رابطه 88/09ن يانگيم یپوشش مانتو دارا یان دارايو دانشجو

 .(P<0.05) دار بود معنا يت زندگيفيبا ک

ن يين پايانگيبا م یتوان از قلمروهايم يت زندگيفيک ياز بررسبا استفاده  :يريگجهينت

ح به يصح يآگاه .افت و در جهت رفع آن تالش نمودي يآگاهان يدانشجودر 

پوشش  ید نحوهياز فوا يرسانه استفاده از پوشش مناسب و اطالعنيان در زميدانشجو
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  مقدمه

 به سالمتي مهم پيامدهای از يکي امروزه زندگي کيفيت

 مداخالت ارزيابي همچون مواردی برای که آيدمي شمار

 سالمتي پژوهشهای از بسياری در آن گيریاندازه  ،يبهداشت

 سازمان توسط تندرستي تعريف به توجه با .است ضروری

 وسيع ابعاد بر مبني ميالدی، 0328 سال در جهاني بهداشت

 فقط نه و و اجتماعي روحي فيزيکي، کامل رفاه شکل به آن

 و سالمت گيریدر اندازهکه است  الزم بيماری، وجود عدم

 و فراواني هایشاخص بر عالوه بهداشتي مداخالت ارزيابي

 زندگي کيفيت مانند انساني هایارزش ساير به بيماری شدت

 .(4و0) ميکن نيز توجه

 ف شده است ويتعر يبه اشکال مختلف يت زندگيفيک

، ت، ثروتي، موفقیشاد :مثبت مانند یهامرتبط با ارزش

وان به عن يت زندگيفيک اساساً. ت استيسالمت و رضا

ف يتعر يجسمانو  ي، روانيپاسخ اشخاص به اثرات اجتماع

اثرگذار شخص روزانه  يزندگ ن عوامل بريکه ا ،شده است

 .(9) باشديم

ن مراکز توسعه و يها از مهمترنکه دانشگاهيبا توجه به ا

در معرض  انيدانشجوباشند و يکشور م يت علميتقو

و  يمرتبط به ورود به دوران بزرگسال يمشکالت روان

مرتبط با  يو روان ين برخورد با مسائل اجتماعيچنهم

لطمه ها آن يرات به زندگيين تغيا ،هستند ييدانشجو يزندگ

ها  آن يو اجتماع ي، روانيو بر سالمت جسم کنديم وارد

  رييآنها دچار تغ يت زندگيفياست که در مجموع ک مؤثر

 .(2) گردديم

 یو رفتارها ياختالالت، افسردگ يتجارب روان يبررس

ار پر يبس( ييدوران دانشجو) يط اجتماعين شرايناسالم در ا

ن يان در اياز دانشجو یاديتعداد ز. (1، 8) باشديت مياهم

رات ييو تغ يط و سبک زندگيدر شرانامناسب ر ييبرهه با تغ

ن يا يست از اثرات منفيبايکه م شونديمواجه م يطيمح

ان يدانشجو یبرا يتيط حمايط و محيرات کاست و شراييتغ

 .(9) آورد به وجود 

ط دانشگاه يان و ورود به محيدانشجول استقال ن يهمچن

، تعامالت يت مالياز به حمايان با نيدانشجو منجر شده که 

از  یدور یو تجربه ييآوردن به تنها یو رو ياجتماع

 یريپذبياز خانواده، آس یدور .(8) در رو شوند خانواده رو

مصرف که دهد و ممکن است يش ميان را افزايدانشجو

 .(3)ابديگار و الکل در آنها بروز يس

، يت زندگيفيک یکنندهيبررس ین ابزارهاياز مهمتر

قات يتحق. باشديم يت زندگيفينامه استاندارد کپرسش

ک ابزار قابل ي يت زندگيفينامه کپرسشگذشته نشان داد که 

 چهار یريگاعتبار در جهت سنجش و اندازه یاعتماد و دارا

، ي، روانيکه شامل قلمرو جسم يت زندگيفيقلمرو ک

اروپا  یهيدر اتحاد. (01) باشدي، ماست يطيو مح ياجتماع

است سالمت يت سيک اولويبه عنوان  يت زندگيفيک

ط عموم مردم يشرا یدهندهنعکاسکه ا يو اجتماع يعموم

ن ابزار را يت ايکه اهم ، در نظر گرفته شده استاست

  .(00) سازديانگر مينما

دارد و  يدر علوم پزشک یاديکاربرد ز يت زندگيفيک

شود يم يمرتبط با سالمت بررس يت زندگيفيتحت عنوان ک

ت يفرد از وضع ينذه يابيارز :ست ازاف آن عبارتيو تعر

-ارتقاء یهاتيو فعال يبهداشت یها، مراقبتاشيکنون يسالمت

فرد اهداف ارزشمند  تا شوديکه موجب م يسالمت یدهنده

 زندگي کيفيت گيری اندازه .(04) ديخود را دنبال نما يزندگ

  اجتماعي، - محيطي عوامل  زندگي، شرايط کردن لحاظ و

 در جامعه هایارزش و افراد اهداف عاليق، ها، ديدگاه

 .(09) دارد سزاييهب اهميت سالمت یارتقا ريزیبرنامه

ت يفيک يو بررس يتوانين در دانشگاه لينسکيداک یمطالعه

افتن ياز آن بود که با  ين دانشگاه حاکيان ايدانشجو يزندگ

والن ح مسؤيصح یزيرن و برنامهيين پايانگيبا م یقلمروها
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 ان رايتوان سالمت دانشجوين قلمروها ميا یدر جهت ارتقا

 (.9) ن نموديتضم

 گيریاندازهاشاره کرد که  مسألهن يتوان به ايت ميدر نها

 منظور به خود سالمتي مورد در افراد احساس و درك

 و مداخالت سودمندی بررسي نيز و موجود وضع ارزيابي

 مناسب بهداشتي خدمات از استفاده و بهداشتي مراقبتهای

 مارشال و، ياز محققان چون بوگست يبرخ .دارد اهميت

    يت زندگيفيک یريگچاوز خاطر نشان کردند که اندازه

خدمات  یارتقا یجامعه برا یازهاين ييتواند به شناسايم

 یت به ارتقايها و در نهاها و بودجهم برنامهي، تنظيبهداشت

 .(02) رساند یاري يزندگ يت کليفيک

جامعه و  یدهيان از اقشار مستعد و برگزيدانشجو

ت يفيش هستند و سطح سالمت و کيسازندگان کشور خو

 يش آگاهيو افزا یريادگيدر  ييسزاتأثير بهآنها  يزندگ

از آنجا که . آنها خواهد داشت يليتحص یتهايو موفق يعلم

 ،باشندينده مير در آيخط یهامسؤوليتدار ان عهدهيدانشجو

پرستاران و  .باشديم یار ضرورين قشر بسيا یلذا مطالعه

در امر  مؤثرماماها حافظان سالمت جامعه و از عوامل 

ن از آنجا که يهمچن .هستندماران و مادران باردار يب یبهبود

 برخوردار يت خاصياهماز پوشش نوع  ياسالم در جوامع

و نوع  يت زندگيفيدر مورد ک يو تاکنون بررس باشديم

ت يفيک يبررس م تا  با هدفيبر آن شد ، پوشش انجام نشده

و  ييو ماما یپرستار یان دختر دانشکدهيدانشجو يزندگ

به ان ين دانشجويوشش اپ یآن با نحوه ین رابطهييتع

 .مين موضوع بپردازيا يبررس

 

  روش
و از  يليتحل -يفيتوصاز نوع  ایحاضر مطالعه یمطالعه

ان دختر يدانشجو یوربر 0931بود که در سال  ينوع مقطع

ن يقزو يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما یپرستار یرشته

جامعه مورد مطالعه استفاده  یبرا ،یاز سرشمار. انجام شد

ن يدر اان يدرصد دانشجو 81معادل نفر 081تعداد که  شد

و  یپرستار يليکه شامل دو رشته تحصمطالعه شرکت کردند 

 يت زندگيفيک ینامهابزار پژوهش پرسش. بودند ييماما

 يبود که به منظور بررس بهداشت يسازمان جهاناستاندارد 

ن يفرم کوتاه ا(. 2) شده است يطراح يت زندگيفيک

 یادرجه 8اس يبا استفاده از مق سؤال 42نامه شامل پرسش

، (سؤال9) يسالمت جسمان یطهيچهار ح .باشديکرت ميل

 8) يطيو مح( سؤال 9) ي، روابط اجتماع(سؤال 1) يروان

 یطهيز حياول ن سؤال 4. قرار گرفت يابيمورد ارز( سؤال

 41کرد که در مجموع شامل  يابيرا ارز يت زندگيفيک يکل

 يت زندگيفيک يفارس ینامه ترجمه شدهپرسش .بود سؤال

-يم يقابل قبول ييايو پا ييروا یدارا یط کشوريدر شرا

استفاده  ،ن ابزار کم استيت اسؤاالاز آن جا که تعداد . باشد

ن ابزار يا ياز طرف .تر استاز آن در مطالعات مختلف راحت

لذا  گيرد،قرار ميدر نقاط مختلف جهان مورد استفاده 

ر نقاط يسا داخل کشور را با یهاج طرحينتا یسهيت مقايقابل

باشد و يم ين ابزار عمومياز آنجا که ا. سازديجهان فراهم م

مختلف مورد  یهاگروهتواند در يم ،دارد يمناسب ييروا

ان در يورود به مطالعه دانشجوار يمع (.08) استفاده واقع شود

تنها . کسال گذشته بودي، پوشش دانشجو در نه پوششيزم

کسال گذشته تنها از يوارد مطالعه شدند که در  يانيدانشجو

که از هر دو  يانيدانشجو. ک نوع پوشش استفاده کردندي

که  يانين دانشجويو همچن بودنده کرده نوع پوشش استفاد

 .از مطالعه حذف شدندل به مشارکت در مطالعه نبودند، يما

 2معادل  یازيامت سؤالها به هر داده یآورپس از جمع 

ت يفيک یدهندهاز باالتر نشانيتعلق گرفت که امت 41تا 

ها در هر قلمرو به تمين آيانگيم ینمره. (2) بهتر بود يزندگ

جود وقلمرو چهار  .ديکل قلمرو محاسبه گرد یعنوان نمره

ار ين انحراف معيچنچهار قلمرو، و همن هر يانگيداشت که م

ن يکرونباخ در ا یآلفا مقدار .قلمروها محاسبه شد یز براين

که  يمطالعات يبود که از تمام درصد 39 با مطالعه برابر



 228  رابطه کيفيت زندگی و پوشش دانشجويان دختر

 9312، سال 3ي رهي چهارم، شمادو ماهنامه علمی ـ پژوهشی جنتاشاپير، دوره

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

 

مطالعات متعدد  .(9،01،09) باالتر بود ،تاکنون انجام شده بود

 ان نمودنديدرصد ب 81 یکرونباخ را باال یف آلفايضر

(01،09).  

ت سؤاال ین دارايچننامه مورد استفاده، همپرسش

از  ضمناً .بود يليرشته تحصو  سن، :ک شامليدموگراف

، پژوهشگر چادر و مانتو بود یکه مالك پوشش برا ييآنجا

 ینامهان در پرسشينحوه پوشش دانشجو يبررس یبرا

به عنوان نوع پوشش اضافه  يسؤال يت زندگيفيمربوط به ک

پوشش چادر و افراد  یشده بود که به صورت افراد دارا

 یآورپس از جمع .ده شديپوشش مانتو لحاظ گرد یدارا

نوع پوشش  دودر  يت زندگيفيز نمرات کيها با آنالداده

رسون ياز آزمون پ .دست آمدهج روابط بيمانتو و چادر، نتا

 یبرا يو از آزمون ت يزان همبستگيم یمحاسبه یبرا

ش وع پوشدر دو ن يت زندگيفين کيانگيم یسنجش معنادار

 SPSS افزارنرم 09 یچادر و مانتو استفاده شد و از نسخه

ن يکنندگان در ااز شرکت .گرديد استفادهها ل دادهيتحل یبرا

بر آن بود که در زمان  ينامه گرفته شد و سعتيمطالعه رضا

 یاع گردد تا لطمهيها توزنامهن پرسشيان ايفراغت دانشجو

 .کالس وارد نسازد در آنهابه ساعات حضور 

 

 جينتا

 4 شد که شامل یآوردانشجو دختر جمع081ها از داده

تعداد شرکت . بود ييو ماما یپرستار يليتحص یرشته

 و یرشته پرستاراز %( 20) نفر 91ن مطالعه يکنندگان در ا

ت مورد يدر جمع. ندبود ييماما یاز رشته%( 83) نفر 001

 نفر 39پوشش چادر و  یدارا%( 8/29)نفر  83مطالعه 

ان يحداقل سن دانشجو. اندپوشش مانتو بوده یدارا%( 4/84)

 ين سنيانگيم. سال بود 98سال و حداکثر سن آنها  08

 .سال بود 40ان يدانشجو

 49/09از  یادر قلمروها دامنه يت زندگيفين کيانگيم

. شديرا شامل م( يقلمرو جسم) 30/02تا  (يطيقلمرو مح)

، (0جدول شماره ) بود 39/09ن کل قلمروها يانگين ميهمچن

 به دستن قلمروها ين  نمره را در بيکمتر يطيقلمرو مح

ت، امکانات ياحساس امن :همچون ييهاتميآورد که شامل آ

 ين قلمرو جسميهمچن. بود غيرهنقل و  ، حمل ويحيتفر

آورد که شامل  به دستن قلمروها ين نمره را در بيشتريب

 .بود یانرژ و تحرك، ييجاهخواب، جاب :همچون ييهاطهيح

 به دست يو روان يجسم ین قلمروهايب یقو يهمبستگ

 ين همبستگيکمتر .بود درصد 19زان آن برابر با يکه م آمد

با  يو سالمت روابط اجتماع يسالمت جسم ین قلمروهايب

ن يانگيمن يهمچن (.4جدول شماره ) بود درصد 29مقدار 

پوشش چادر و مانتو در  یدر افراد دارا يسالمت جسم

 .بود 10/02و  48/08ب برابر با يبه ترت یپرستار یرشته

پوشش چادر  یافراد دارا يدر قسمت سالمت جسمان

 ينيانگيپوشش مانتو م یو افراد دارا 13/08برابر  ينيانگيم

و  ي، اجتماعيروان یدر قلمروها. داشتند 98/02برابر 

پوشش چادر و مانتو  یب در افراد دارايبه ترت يطيمح

، 92/09، 80/04، 00/02، 88/09، 91/02ن برابر با يانگيم

 يت روانيفيدر قلمرو ک یپرستار یبود، که در رشته 89/04

ن يب يدر قلمرو روابط اجتماع ييو در رشته ماما يو اجتماع

 .(P<0.05) .دار بودمعناارتباط نوع پوشش چادر و مانتو  دو

 (9جدول شماره )

همچنين بين کيفيت زندگي و نوع پوشش دانشجويان      

و نشان داد  (P<0.05) آمد به دستدار معنا یدختر رابطه

کيفيت زندگي  ،دانشجويان دختر دارای پوشش چادرکه 

 .دارندباالتری نسبت به دانشجويان دختر دارای پوشش مانتو 
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 در هر قلمرو یت زندگيفين نمره کيانگيم:  9جدول 

 قلمروها نيانگيم اريانحراف مع

 يسالمت جسم 30/02 99/4

 يسالمت روان 30/09 14/4

 يسالمت اجتماع 43/09 93/9

 يطيسالمت مح 49/09 19/4

 ن کل قلمروهايانگيم 39/09 94/4

 

 یت زندگيفيک ين قلمروهايب یب همبستگيضر:   2جدول 

يطيمح يروابط اجتماع  يروان  يجسم   قلمروها 

101/1  292/1  190/1 يسالمت جسم 0   

889/1  1/1  يسالمت روان * 0 

812/1  يسالمت اجتماع * * 0 

 يطيسالمت مح * * * 0

 درصد10/1معنادار در سطح  يهمبستگ

 

 (يی، مانتويچادر) پوشش نوع بر اساس قلمرودر هر  یت زندگيفيک ين نمرهيانگيم:  3جدول 

يليتحص یرشته  

ن قلمروهايانگيم  

ن سالمت روابط يانگيم ين سالمت روانيانگيم ين سالمت جسميانگيم

 ياجتماع

 يطين سالمت محيانگيم

ييمانتو یچادر  ييمانتو  یچادر  ييمانتو  یچادر  ييمانتو  یچادر   

یپرستار  10/02  48/08  98/04  89/02  20/04  02/02  90/04  48/09  

ييماما  88/02  10/08  98/02  08/02  11/04  01/02  91/09  32/09  

98/02 مجموع  13/08  88/09  91/02  80/04  00/02  89/04  92/09  

 

 انين دانشجويدر دو نوع پوشش چادر و مانتو در ب یت زندگيفين کيانگيم: 4جدول 

 اريانحراف مع تعداد نيانگيم نحوه پوشش

 19/4 83 99/02 چادر

 48/4 39 88/09 مانتو
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  بحث

از رشته %( 20)نفر  91ن مطالعه يتعداد شرکت کنندگان در ا

ت يفيج کينتا .بود يياز رشته ماما%( 83) نفر 001و یپرستار

در  .ارائه شده است 0در هر قلمرو در جدول شماره  يزندگ

پوشش چادر و  یدارا%( 8/29)نفر  83ت مورد مطالعه يجمع

 ين سنيانگيم. اندپوشش مانتو بوده یدارا%( 4/84)نفر 39

 .سال بود 40ان يدانشجو

قلمرو )49/09از  یالمروها دامنهدر ق يت زندگيفين کيانگيم

. شوديرا شامل م( يقلمرو جسم) 30/02تا  (يطيمح

 یقو يهمبستگبود و  39/09ن کل قلمروها يانگين ميهمچن

زان آن يکه م آمد به دست يو روان يجسم ین قلمروهايب

که در  یان مطالعه با مطالعهيج اينتا. بود درصد 19برابر با 

 .(9) مشابه بود باًيتقر ،انجام شد يتوانيدانشگاه کانس ل

ت يفين کيانگيز ميکانس ن يدانشگاه پزشکان يدانشجو

 2ن يدر ب 18/08مقدار  با يشان در قلمرو جسميزندگ

ق فوق مشابه ين مقدار را دارا بود که با تحقيشتريقلمرو ب

ن يکمتر 13/04ن يانگيبا م يطين قلمرو محيهمچن. باشديم

ق يقلمرو فوق دارا بود که مشابه تحق چهارن ين را بيانگيم

 . (9) کانس بود يکدانشگاه پزش

و  30/09ب برابر با  يبه ترت ياجتماع و ين قلمرو روانيانگيم

ن مربوط به يانگين انحراف استاندارد از ميشتريب. بود 43/09

. بود 93/9بود که مقدار آن برابر با   يقلمرو روابط اجتماع

ها از طهيدر تمام ح ييان مامايدانشجو يت زندگيفيک ینمره

و  يطيمح یهاطهيشتر بود و در حيب یپرستاران يدانشجو

 .دار بودمعنا (P<0.05) يروان

 8/02نشان داد که  يج حاصل از بررسينتان يهمچن       

نمره )ار مطلوب يبس يت زندگيفيک یان دارايدرصد دانشجو

 يت زندگيفيک یان دارايدرصد دانشجو 9/19، (41تا  01

 يت زندگيفيدرصد ک 9/09، (01تا  04نمره ) مطلوب

 یان دارايدرصد دانشجو 8/1و ( 04تا  8نمره ) متوسط

ن يبودند، در ب( 8تا  2نمره ) نامطلوب يت زندگيفيک

مشاهده ( 2تا  1) ار نامطلوبيبس يت زندگيفيان کيدانشجو

ن يا( 08) انجام شد يکه توسط سلطان يقيدر تحق .نشد

بود  درصد00، درصد80، درصد92، درصد2ب ير به ترتيمقاد

ن يار نامطلوب در بيبس يت زندگيفيق فوق کيکه همانند تحق

. باشديق فوق ميکه مشابه تحق ،ان مشاهده نشديدانشجو

( 03) ان انجام شديکه توسط منصور يقين در تحقيهمچن

 1/99ار مطلوب، يت بسيفيک درصد 3/00ج نشان داد که ينتا

 9/08ت متوسط و يفيک درصد 0/98ت مطلوب، يفيک درصد

چ يز هيق نين تحقيت نامطلوب داشتند که در ايفيک  درصد

ار نامطلوب نبود که يبس يت زندگيفيک یدارا ييدانشجو

 .ق فوق بوديمشابه تحق

ان در يار مطلوب در دانشجويبس يت زندگيفيدرصد ک     

 ماق ياز تحق( 03) انيو منصور( 08) يق سلطانيتحق دوهر 

 یآمار یتوان به جامعهين امر را ميل ايتر بود که دلنييپا

ان دختر حضور يدانشجو يق فوق تمامينسبت داد که در تحق

 .شديان پسر را شامل نميداشتند و دانشجو

عبارت ( هاطهيح)ها مؤلفهر ين زيدر مجموع نامطلوبتر      

 ،يو اجتماع يت عاطفي، حمايحيت تفريبودند از امکان فعال

 يق سلطانيمشابه تحقکه ( رفت و آمد)امکانات حمل و نقل 

، يها عبارت بودند از درد جسمانمؤلفهن يو مطلوبتر (08)بود

ق يت که متفاوت از تحقيو احساس امن ياز به درمان طبين

ا ين امر را نوع منطقه و يل ايتوان دليبود که م( 08)يسلطان

نث مورد ؤت ميق ما فقط جمعيکه در تحق یجامعه آمار

 .دانست قرار گرفت، سؤال

 ین قلمروهايب یقو يهمبستگن يج مطالعه هچنينتا     

درصد 19زان آن برابر با يکه م را نشان داد يو روان يجسم

 بود  يتوانيکانس ل يق دانشگاه پزشکيکه متفاوت از تحقبود 

و  ين قلمرو جسميب ين همبستگيتريکه در آنجا قو (9)

ن يل ايکه دل. بود درصد84آمد که برابر با  به دست يطيمح

و  ي، اجتماعيط فرهنگيتوان به تفاوت شرايامر را م
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ب يق ضريتحق 4در هر  .جامعه نسبت داد 4 یاقتصاد

از  جينتا قلمرو وجود داشت که 2ن هر يمثبت ب يهمبستگ

 .دنباشين جهت مشابه ميا

 یافراد دارا يدر مجموع در قسمت سالمت جسمان      

پوشش  یو افراد دارا 13/08برابر  ينيانگيپوشش چادر م

، يروان یدر قلمروها. داشتند 98/02برابر  ينيانگيمانتو م

پوشش چادر و  یب در افراد دارايبه ترت يطيو مح ياجتماع

، 80/04، 00/02، 88/09، 91/02ن برابر با يانگيمانتو م

در قلمرو  یپرستار یبود، که در رشته 89/04، 92/09

در قلمرو  ييماما یو در رشته يو اجتماع يت روانيفيک

 دار بودمعنانوع پوشش چادر و مانتو  دون يب يروابط اجتماع

(P<0.05).  و نوع پوشش  يت زندگيفين کيز بين تينهادر

و نشان  (P<0.05) آمد به دستدار معناان رابطه يدانشجو

 يت زندگيفيپوشش مانتو ک یان دختر دارايدانشجو که داد

پوشش مانتو دارا  یدختر داراان ينسبت به دانشجو یباالتر

 .باشنديم

 یعبارت بود از جامعه آمار ما ق در مطالعهيتحق یهايکاست

و  یدانشکده پرستاران دختر يدانشجوفقط ، که محدود

عات در مطالکه شود يشنهاد ميکه پ گرفتيرا در بر م ييماما

رد و يابد و کل دانشگاه را در بر گيش ين جامعه افزايگر ايد

ت سؤاالز به مجموع ين یگريک ديت دموگرافسؤاالن يهمچن

 .اضافه گردد

در موورد   4119در سال  يتوسط تاککه در غنا  یامطالعه    

 ،رتباط آن با سوالمت زنوان انجوام شود    ت و مذهب و ايمعنو

حجواب و  ) يموذهب  یهاين بود که وابستگياز ا يج حاکينتا

 يمثبت تأثيررانه يگشيپ یهانگرش یوربر (اعتقاد به کتب الهي

کشوور و بوا    08کوه در   یامطالعوه ن يهمچنو . (41) گذارديم

توسوط سوازمان    4111 فور در سوال  ن 8189  یآمار یجامعه

حجواب و  ) ت و موذهب يو بهداشت در رابطه با معنو يجهان

 ،انجوام شود   يت زنودگ يفيو ارتباط آنها با ک (های دينيارزش

 ييار بواال يبسو  يوستگيت و مذهب پيج نشان داد که معنوينتا

، يکو يزيف یهمانند قلمروها يت زندگيفيک یبا تمام قلمروها

 .(40) دارد يطيو مح يشناس، روانياجتماع

 

  يريگجهينت

ت يفيک ين امر اشاره نمود که بررسيتوان به ايمدر انتها 

رسد که با يان به نظر ميدانشجو یبرا یضرور یامر يزندگ

 یزيران و با برنامهيدر سالمت دانشجوضعف افتن نقاط ي

ان يسالمت دانشجوی ق به برطرف کردن مشکل و ارتقايدق

 يآگاه .پرداخت يو اجتماع يطي، محي، روانيدر ابعاد جسم

ح و مناسب و يد پوشش صحينه فوايان در زميبه دانشجو

و  است یار ضرورينه بسين زميح در ايصح يرساناطالع

قرآن کريم در    .همراه خواهد داشترا به  يج مثبتينتا

 :اتيو احزاب آ( 11 ،99 ،90 ،91 :اتيآ)نور  یهاسوره

ح دارد، اگرچه مهم يد بر پوشش صحيکتأ( 83 ،88 ،89 ،98)

 يول ،ندارد يدن چادر الزاميت پوشش است و پوشيرعا

 یزنان جامعه يمل ین نوع حجاب و نشانهيچادر بهتر

ن خوب و يعقل انسان ب مسلماً (ر نمونهيتفس) .است يرانيا

به شکل  ياگر کس. کنديخوبتر را انتخاب م خوبتر قطعاً

چادر که توان گفت يم ،ديمناسب از چادر استفاده نما

شتر يحجاب در چادر ب یهارا حکمتي، زاست یپوشش بهتر

 .شوديافت مي

شود يشنهاد ميپ مطالعهاين ج يبا توجه به نتا تيدر نها

 يي، توانايحيامکانات تفر :همچون ييهاطهيدر حکه 

 نقل ستم حمل ويخواب و استراحت و س ،و تمرکز یريادگي

در جهت  مداخالت الزم بودند، یترنيياز پايامت یکه دارا

متنوع  یاردوها یها انجام گردد که برگزارطهين حيا یارتقا

، مشاوره در يد امکانات مناسب ورزشيخر و ييدانشجو

ان و يو تمرکز  به دانشجو یريادگي یمهارتها ینهيزم

به  ،انينه حمل و نقل دانشجويبهتر در زم يدهسيسرو

 .ان کمک نموديسالمت دانشجو یارتقا
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  تشکر ر ويتقد

دانشگاه  مصوب يقاتين مقاله برگرفته از طرح تحقيا

که  يه کسانيله از کليوسنيبد. باشديم نيقزو يعلوم پزشک

 یارين پژوهش ياپژوهشگران را در انجام مراحل مختلف 

 .ديآيبه عمل م ینمودند، سپاسگزار
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Abstract 
Background: Quality of life characterization is as people perception to 

the social, psychological and physical illness on their daily life. The study 

purpose was to evaluate the relationship of female quality of life and their 

coverage type for nursing and midwife student. 

Methods: A descriptive - cross sectional analytical study was carried out 

on 186 nursing and midwifery students from Qazvin University of 

Medical Sciences using a questionnaire WHOQOL BREF. 

 Results: The average Results showed that the average life quality of 

students was 13.97 for constituents. Physical realm and territories had the 

highest average of 14.91 along with the psychological, social and 

environmental mean of 13.91, 13.29 and 13.27 respectively .The highest 

correlation value was the amount 0.631 of physical and psychological 

realms. Others were later positively correlated with each other for 

psychological and environmental essentials of nursing students in areas 

with higher significant than average life quality (p<0.05). 

Conclusion: Using quality of life can be learned from students in areas 

with low average. Accurate knowledge to students in the use of 

appropriate coverage and benefits of information covering, will help the 

community's health. 

Keywords: quality of life, student health, coverage type.  
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