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Abstract
Background and Objectives: Students are destiny makers of the
country and some of their individual characteristics, such as personality
type, can be the most important effective factor in their quality of life.
The present study was performed with the purpose of determining the
correlation between personality traits and quality of life in nursing
students.
Methods: This study was conducted as a descriptive correlational study
on 194 undergraduate nursing students of Qom University of Medical
Sciences in 2016. The samples were selected using census method.
Data collection tools were Personality Traits Inventory and Quality of
Life questionnaires of the World Health Organization. Data analysis
was performed using Pearson’s correlation and independent t-tests.
Results: In this study, environmental health dimension had a
significant relationship with gender (p=0.048), and environmental
health score was higher in the male students compared to the female
students, but there was no significant correlation between the
personality traits of students and their gender. Personality traits,
including extraversion, agreeableness, and conscientiousness had a
positive relationship with quality of life dimensions; there was a
negative relationship between neuroticism and quality of life
dimensions, and there was no significant relationship between
openness to experience and quality of life dimensions.
Conclusion: Based on the results of this study, since personality traits
play an important role in various dimensions of quality of life of
students, thus it is expected that admission of students in this field will
be done based on their personality traits. Also, planning for the
improvement of quality of life of female students in environmental
health dimension is necessary.
Keywords: Nursing; Personality; Quality of life; Students; Qom, Iran.
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همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و کیفیت زندگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی قم ،سال 1394
مهناز سیدالشهدایی ،1مرجان مردانی ،2حمید حقانی ،3محمد عباسی ،4محمدحسین حکیمی

*1

1گروه پرستاری داخلي و جراحي،

چکیده

دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه

زمینه و هدف :دانشجويان از سرنوشتسازان کشور هستند و برخي از ويژگيهای فردی آنان

علوم پزشكي ايران ،تهران ،ايران.

مانند نوع شخصیت ،ميتواند مهمترين عامل تأثیرگذار در کیفیت زندگي آنان باشد .پژوهش

2گروه روانپرستاری ،دانشكده پرستاری

حاضر با هدف تعیین همبستگي ويژگيهای شخصیتي با کیفیت زندگي در دانشجويان پرستاری

و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران،

انجام گرفت.

تهران ،ايران.

روش بررسی :اين پژوهش به روش توصیفي از نوع همبستگي بر روی  194نفر از دانشجويان

3گروه آمار ،دانشكده مديريت و

کارشناسي پرستاری دانشگاه علوم پزشكي قم در سال  1394انجام شد .نمونهها به روش

اطالعرساني پزشكي ،دانشگاه علوم

سرشماری انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامههای سنجش صفات شخصیتي و

پزشكي ايران ،تهران ،ايران.

کیفیت زندگي سازمان بهداشت جهاني بود .دادهها با استفاده از آزمونهای همبستگي پیرسون و

4گروه داخلي و جراحي ،دانشكده

تي مستقل تجزيه و تحلیل شدند.

پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي

یافتهها :در اين مطالعه ،بُعد سالمت محیط ،ارتباط معنيداری با جنسیت داشت ( )p=0/048و

قم ،قم ،ايران.

نمره سالمت محیط در دانشجويان پسر بیشتر از دختران بود ،ولي ويژگيهای شخصیتي

*

نويسنده مسئول مكاتبات:

محمدحسین حکیمی ،گروه پرستاری
داخلي و جراحي ،دانشكده پرستاری و

دانشجويان با جنسیت آنها ،ارتباط معنيداری نداشت .ويژگيهای شخصیتي برونگرايي ،توافق و
وجداني بودن با ابعاد کیفیت زندگي ،رابطه مثبت داشت ،بین رواننژندخويي با ابعاد کیفیت
زندگي ،رابطه منفي بود و بین گشودگي تجربي با ابعاد کیفیت زندگي ،رابطه معنيداری وجود

مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران،

نداشت.

تهران ،ايران؛

نتیجهگیری :با توجه به نتايج اين مطالعه ،از آنجا که ويژگيهای شخصیتي ،نقش موثری در

آدرس پست الكترونیكي:
mh.hakimialeni@ yahoo.com

ابعاد مختلف کیفیت زندگي دانشجويان ايفا ميکنند ،لذا انتظار ميرود پذيرش دانشجو برای اين
رشته براساس ويژگيهای شخصیتي آنها انجام گیرد .همچنین برنامهريزی برای ارتقای کیفیت
زندگي دانشجويان دختر در بُعد سالمت محیط ،ضروری است.
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کلید واژهها :پرستاری؛ شخصیت؛ کیفیت زندگي؛ دانشجويان؛ قم ،ايران.
لطفاً به اين مقاله بهصورت زير استناد نمايید:
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correlation between personality traits and quality of life in nursing students of
Qom University of Medical Sciences, 2016, Iran.
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مقدمه

از طرفي ،کیفیت زندگي با سالمت جسماني ،وضعیت

دانشجويان بهعنوان يكي از اقشار جامعه ،از سرنوشتسازان فردای

روانشناختي ،روابط اجتماعي و عوامل محیطي مرتبط بوده و در

کشور هستند ( .)1از عوامل تأثیرگذار در رشد و تكامل فكری

سالهای اخیر نیز اهمیت بهسزايي يافته است ( .)11طبق تعريف

دانشجويان ،ويژگيهای فردی آنان است ( .)2در اين میان ،برخي

سازمان بهداشت جهاني ،کیفیت زندگي؛ درک افراد از موقعیت

از عوامل روانشناختي مانند نوع شخصیت مطرح ميشود که

خود در زندگي از نظر زمینه فرهنگي ،سیستم ارزشي که در آن

ميتواند پیشرفت تحصیلي دانشجويان را تحت تأثیر قرار دهد (.)3

زندگي ميکنند ،اهداف ،اعتقادات فردی ،انتظارات و ارتباطات

در حقیقت ،ويژگيهايي که هر فرد در نتیجه رويارويي با

اجتماعي تعريف شده ( )12و يک مفهوم چند بُعدی است (.)13

موقعیتهای گوناگون به آن مجهز ميشود ،صفات شخصیتي او

در اين راستا ،بررسي کیفیت زندگي دانشجويان و تالش در

ميباشد ( .)4براساس مدل پنج عاملي شخصیت ،منظور از

راستای ارتقای کیفیت زندگي آنان بهعنوان آيندهسازان جامعه،

ويژگيهای شخصیتي؛ الگوی  5صفت شخصیتي شامل:

امری ضروری است ( .)11مطالعه  Souzaو همكاران (سال )2012

رواننژندخويي ،برونگرايي ،گشودگي تجربي ،وجدانيبودن و

نشان داد دانشجويان پرستاری ،بهخصوص دانشجويان سال آخر،

توافق است ( .)5رواننژندخويي ( ،)Neuroticismعاملي از

دانشجويان دختر و آنهايي که عالئم افسردگي دارند ،دچار

شخصیت بوده که از يکسودر ثبات عاطفي باال و اضطراب پايین

اختالل در کیفیت زندگي مرتبط با سالمتي هستند (.)14

و از سوی ديگر در بيثباتي عاطفي و اضطراب باال قرار دارد (.)6

با توجه به اينكه همبستگي ويژگيهای شخصیتي با کیفیت زندگي

افراد برونگرا ( )Extraversionمايلند بر محیط اطراف تأثیر

در دانشجويان پرستاری بهعنوان آيندهسازان جامعه ،بهخصوص در

گذاشته و به رقابت با ديگران بپردازند .افراد با ويژگي شخصیتي

دانشجويان دختر و پسر به تفكیک انجام نشده و دانشجويان

گشودگي تجربي ( )Openness to Experienceدر زندگي خود

دانشگاه علوم پزشكي قم نیز از لحاظ موقعیت فرهنگي و مذهبي با

درپي تجربههای جديد هستند .افراد موافق ( )Agreeablenessبه

دانشجويان ساير دانشگاهها ممكن است موقعیت متفاوت داشته

اعتماد کردن ،همكاری و حمايتکنندگي در روابط بینفردی

باشند که اين عوامل خود ميتواند بر کیفیت زندگي آنان

تمايل دارند و افراد با وجدان ( )Conscientiousnessنیز هدفمند و

تأثیرگذار باشد ،پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط ويژگيهای

مصمم هستند (.)7

شخصیتي با کیفیت زندگي دانشجويان پرستاری ،همچنین تعیین

 Komarrajuو همكاران (سال  )2009در تحقیقي که بر روی 308

ارتباط جنسیت آنها با متغیرهای ذکرشده ،در دانشگاه علوم

نفر از دانشجويان کارشناسي انجام دادند ،به بررسي ارتباط

پزشكي قم انجام شد.

ويژگيهای شخصیتي با پیشبیني انگیزه و پیشرفت تحصیلي
دانشجويان پرداختند .نتايج تحقیق آنها نشان داد بین ويژگيهای

روش بررسی

شخصیتي وجدانيبودن ،گشودگي تجربي و توافق با انگیزه

اين پژوهش به روش توصیفي از نوع همبستگي در سال 1394

پیشرفت ،رابطه مثبت وجود دارد و ويژگيهای شخصیتي

انجام گرفت .در اين پژوهش ،جامعه و نمونه بر هم منطبق بوده و

رواننژندخويي و برونگرايي با انگیزه پیشرفت ،ارتباطي ندارند

از روش سرشماری برای انتخاب نمونهها استفاده گرديد .جامعه

( .)8از آنجا که ويژگيهای شخصیتي ،نقش مؤثری در ابعاد

پژوهش را  194دانشجوی کارشناسي پرستاری (از سال اول تا سال

مختلف زندگي ايفا ميکنند ،بنابراين شناخت ويژگيهای

چهارم) ،دانشگاه علوم پزشكي قم تشكیل ميداد .تحصیل در

شخصیتي دانشجويان ميتواند همانند يک ابزار کمک آموزشي

مقطع کارشناسي پرستاری (از سال اول تا سال چهارم) و نداشتن

قدرتمند عمل کرده و به افزايش تأثیر برنامههای آموزشي منجر

اختالالت شناختهشده رواني و عاطفي از معیارهای ورود و خروج

گردد ( ،)9بهطوریکه ويژگيهای شخصیتي ميتواند مهمترين

مطالعه بود.

عامل تأثیرگذار در کیفیت زندگي به شمار آيد (.)10
73
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پژوهشگر بعد از کسب مجوز از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

سؤاالت آن نیز براساس مقیاس لیكرت تنظیم شده است.

علوم پزشكي ايران و اخذ معرفينامه از معاونت پژوهشي ،و پس از

نمرهگذاری پرسشنامه به اين صورت است که به اصالً ،نمره 1؛

گرفتن رضايتنامه آگاهانه از نمونههای پژوهش ،پرسشنامهها را

کم ،نمره 2؛ متوسط ،نمره 3؛ زياد ،نمره  4و خیلي زياد ،نمره ،5

توزيع و بعد از تكمیل (طي  24الي  48ساعت) آنها را جمعآوری

تعلق ميگیرد .دو سؤال اول ،وضعیت سالمت و کیفیت زندگي را

کرد.

به شكل کلي ارزيابي ميکند .در اين پرسشنامه  4زيرمقیاس در

ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامههای زير بود:

حیطههای سالمت جسماني ،سالمت رواني ،روابط اجتماعي و

 -1پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتي که فرم کوتاهي

سالمت محیط با  24سؤال سنجیده ميشود .نجات و همكاران

بهنام  NEO-FFIداشته و يک پرسشنامه  60سؤالي است که برای

(سال  ،)1385بهمنظور بررسي پايايي پرسشنامه ،از روش بازآزمايي

ارزيابي  5عامل اصلي شخصیت (رواننژندخويي ،برونگرايي،

استفاده کردند و ضريب همبستگي در هر چهار حیطه پرسشنامه،

گشودگي تجربي ،توافق و وجدانيبودن) به کار ميرود و هر

باالی  0/7به دست آمد که مؤيد پايايي بود ،همچنین روايي تمايز

عامل با  12سؤال سنجیده ميشود .سؤاالت اين پرسشنامه براساس

پرسشنامه در تمامي حیطهها و  2سؤال کلي ،در سطح معنيداری

مقیاس لیكرت (کامالً مخالفم ،نمره 4؛ مخالفم ،نمره 3؛ نظری

 /05قابلقبول بود ( .)16دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه 23

ندارم ،نمره 2؛ موافقم ،نمره  1و کامالً موافقم ،نمره صفر) تنظیم

و با استفاده از آمار توصیفي و آزمونهای تي مستقل و ضريب

شده است .اين ابزار ،پنج جنبه از شخصیت را ميسنجد .در مطالعه

همبستگي پیرسون تحلیل شدند.

حاضر طبق اين پرسشنامه 5 ،نمره به دست آمد که هرکدام مربوط
به يک ويژگي شخصیتي بود ،بدين صورت که نمرات سؤاالت

یافتهها

مربوط به هرکدام از ويژگيهای شخصیتي ،جمع بسته شد و

در اين پژوهش 194 ،دانشجو مورد ارزيابي قرار گرفت .میانگین

براساس نمره بهدستآمده و اينكه در کدام محدوده نمره  12تا

سني افراد شرکتکننده 21/4±2/9 ،سال بود .تعداد  114نفر از

 25 ،24تا  48و يا  49تا  60قرار گیرد ،تفسیر گرديد ،ولي چون در

دانشجويان ،دختر و  80نفر ،پسر بودند .در میان ويژگيهای

هیچ

شخصیتي ،بیشترين نمره مربوط به متغیر وجدانيبودن با میانگین

شرکتکنندهای ،نمره در محدوده  49تا  60کسب نكرد ،بنا به نظر

 32/4±6/7و کمترين نمره مربوط به متغیر رواننژندخويي با

استاد محترم آمار ،محدوده نمره  49تا  60از جدول مربوطه حذف

میانگین  21/3±5/7بود .در متغیر رواننژندخويي ،نمره  137نفر از

گرديد.

دانشجويان در محدوده  12تا 24و  57نفر در محدوده  25تا 48

روايي و پايايي پرسشنامه توسط زارع و محمدزاده (سال )1391

قرار داشت .در متغیر برونگرايي ،نمره  60نفر در محدوده  12تا

انجام گرفت .ضرايب اعتبار حیطههای پرسشنامه در اين پژوهش از

 134 ،24نفر در محدوده  25تا  48و در متغیر گشودگي تجربي،

 0/5-0/6در نوسان بود که همگي در سطح p<0/01 ،معنيدار

نمره  79نفر در محدوده  12تا  24و  115نفر در محدوده  25تا 48

بودند و پايايي آن با روش بازآزمايي برای پنج حیطه

بود .در متغیر توافق ،نمره  40نفر در محدوده  12تا  24و  154نفر

رواننژندخويي ،برونگرايي ،گشودگي تجربي ،توافق و

در محدوده  25تا  48و در متغیر وجدانيبودن ،نمره  25نفر در

وجدانيبودن به ترتیب  0/7 ،0/7 ،0/7 ،0/8و  0/8به دست آمد

محدوده  12تا  24و  169نفر در محدوده  25تا  48قرار داشت

(.)15

(جدول شماره  .)1نمره کیفیت زندگي کلي دانشجويان

 )2پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

 65/3±19بود .در میان ابعاد کیفیت زندگي ،بیشترين نمره به بُعد

)WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality

سالمت رواني با میانگین  61/2±11/ 7و کمترين نمره به بُعد

هیچکدام

از

متغیرهای

ويژگيهای

شخصیتي،

 :)of Life- Brefاين پرسشنامه ،فرم خالصهشده پرسشنامه کیفیت
زندگي سازمان بهداشت جهانـي اسـت و دارای  26سـؤال بـوده و

سالمت جسماني با میانگین  51/7±10/2تعلق داشت (جدول
شماره .)2
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جدول شماره  :1دادههای توصیفی متغیر ویژگیهای شخصیتی
متغیرهای
ویژگیهای

رواننژندخویی
فراوانی

درصد

برونگرایی
فراوانی

گشودگیتجربی

درصد

فراوانی

توافق
فراوانی

درصد

وجدانیبودن
درصد

فراوانی

درصد

شخصیتی
نمرات
ویژگیهای
شخصیتی
 12تا 24

137

70/7

60

31

79

40/7

40

20/5

25

12/9

 25تا 48

57

29/3

134

69

115

59/3

154

79/5

169

87/1

جمع کل

194

100

194

100

194

100

194

100

194

100

میانگین  ±انحراف معیار

21/3±5/7

28±6/8

25/5±4/7

29/2±5/6

32/4±6/7

بیشترین نمره – کمترین نمره

37 - 12

12 - 45

12 - 39

16 - 48

16 - 48

ج
جدول شماره  :2دادههای توصیفی متغیر کیفیت زندگی
میانگین  ±انحراف معیار

میانه

کمترین نمره

بیشترین نمره

سالمت جسمانی

51/7±10/2

50

14/2

78/5

سالمت روانی

61/2 ± 11/7

62/5

25

91/6

روابط اجتماعی

58/1 ±17/5

58/3

0

100

سالمت محیط

60/3 ±13

59/3

31/2

96/8

سالمت و کیفیت زندگی کلی

65/3 ±19

62/5

12/5

100

ابعاد کیفیت زندگی

بین ويژگيهای شخصیتي رواننژندخويي ،برونگرايي ،گشودگي

روابط اجتماعي ( ،)r=0/423 ،p>0/001سالمت محیط

تجربي ،توافق و وجدانيبودن با جنسیت دانشجويان ،همبستگي

( )r=0/380 ،p>0/001و کیفیت زندگي کلي دانشجويان

معنيداری مشاهده نشد .همچنین بین ابعاد سالمت جسماني،

( ،)r=0/455 ،p>0/001و ويژگي شخصیتي وجدانيبودن با ابعاد

رواني ،روابط اجتماعي و کیفیت زندگي کلي ،با جنسیت

سالمت جسماني ( ،)r=0/241 ،p>0/001رواني (،p>0/001

دانشجويان ،همبستگي معنيداری وجود نداشت ،ولي بُعد سالمت

 ،)r=0/351روابط اجتماعي ( ،)r=0/411 ،p>0/001سالمت

محیط ( )p= 0/048با جنسیت آنها ،همبستگي معنيداری داشت،

محیط ( )r=0/274 ،p>0/001و کیفیت زندگي کلي دانشجويان

بهطوریکه میانگین نمره سالمت محیط در دانشجويان پسر

( ،)r=0/313 ،p>0/001همبستگي معنيدار مثبت وجود داشت،

( ،)62/5 ±12/9بیشتر از دختران ( )58/7±12/9بود .بین ويژگي

اما بین ويژگي شخصیتي رواننژندخويي با ابعاد سالمت جسماني،

شخصیتي برونگرايي با ابعاد سالمت جسماني (،p>0/001

رواني ،روابط اجتماعي ،سالمت محیط و کیفیت زندگي کلي،

 ،)r=0/354رواني ( ،)r= 0/308 ،p>0/001روابط اجتماعي

همبستگي معنيدار منفي بود و ويژگي شخصیتي گشودگي

( ،)r=0/430 ،p>0/001سالمت محیط ( )r=0/266 ،p>0/001و

تجربي ،همبستگي معنيداری با ابعاد سالمت جسماني ،رواني،

کیفیت زندگي کلي دانشجويان ( ،)r=0/413 ،p>0/001ويژگي

روابط اجتماعي ،سالمت محیط و کیفیت زندگي کلي دانشجويان

شخصیتي توافق با ابعاد سالمت جسماني (،)r=0/328 ،p>0/001

نداشت (جدول شماره .)3

رواني (،)r=0/285 ،p>0/001
جدول شماره  2آورده شود
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جدول شماره  :3نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد همبستگی متغیرهای ویژگیهای شخصیتی با ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان
ابعاد کیفیت

سالمت جسمی

سالمت روانی

روابط اجتماعی

سالمت محیط

زندگی

r

r

r

r

pvalue

pvalue

pvalue

pvalue

کیفیت زندگی کل

pvalue

r

ویژگیهای
شخصیتی
رواننژندخویی

>0/001

-0/420

>0/001

-0/381

>0/001

-0/552

>0/001

-0/392

>0/001

-0/452

برونگرایی

>0/001

0/354

>0/001

0/308

>0/001

0/430

>0/001

0/266

>0/001

0/413

گشودگی تجربی

0/118

0/113

0/249

0/083

0/288

-0/077

0/602

0/038

0/250

0/083

توافق

>0/001

0/328

>0/001

0/285

>0/001

0/423

>0/001

0/380

>0/001

0/455

وجدانیبودن

>0/001

0/241

>0/001

0/351

>0/001

0/411

>0/001

0/274

>0/001

0/313

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگي ويژگيهای شخصیتي با

همچنین نتايج حاصل از ضريب همبستگي پیرسون نشان داد بین

کیفیت زندگي دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشكي قم در

ويژگيهای شخصیتي برونگرايي ،توافق و وجدانيبودن با ابعاد

سال  1394انجام شد .يافتهها نشان داد بین ويژگيهای شخصیتي

کیفیت زندگي و کیفیت زندگي کلي دانشجويان پرستاری،

دانشجويان پرستاری و جنسیت آنها ،همبستگي معنيداری وجود

همبستگي معنيدار مثبت وجود دارد ،اما بین رواننژندخويي با

ندارد .برخالف مطالعه حاضر ،مطالعه عابدی و همكاران

ابعاد کیفیت زندگي و کیفیت زندگي کلي دانشجويان پرستاری،

(سال  )1391نشان داد جنسیت با ويژگيهای شخصیتي

همبستگي معنيدار منفي است و گشودگيتجربي ،همبستگي

رواننژندخويي ،برونگرايي ،توافق و وجدانيبودن ،ارتباط

معنيداری با ابعاد کیفیت زندگي و کیفیت زندگي کلي

معنيداری ندارد ،ولي با گشودگي تجربي ،ارتباط معنيدار است

دانشجويان ندارد.

و دانشجويان پسر در اين متغیر نسبت به دختران ،نمره بیشتری

نتايج مطالعات حمید و زمستاني (سال  )1392و نصر اصفهاني و

کسب ميکنند .در توجیه اين ناهمخواني ميتوان گفت در مطالعه

اعتمادی (سال  )1391نشان داد بین ويژگيهای شخصیتي

ذکرشده ،وجود ارتباط معنيدار ويژگي شخصیتي گشودگي

برونگرايي ،توافق ،وجدانيبودن و گشودگي تجربي با کیفیت

تجربي با جنسیت نميتواند دلیل بر اين باشد که اين يافته در همه

زندگي دانشجويان ،رابطه معنيدار مثبت وجود دارد ،اما بین

جامعههای آماری صدق کند ،همانطورکه ويژگيهای شخصیتي

ويژگي شخصیتي رواننژندخويي با کیفیت زندگي آنها ،رابطه

دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشكي قم با جنسیت آنها

معنيدار منفي است ( .)20،19ميتوان گفت که ويژگيهای

همبستگي معنيداری نداشت؛ زيرا عواملي مانند تعداد نمونه،

شخصیتي عموماً بر سبک زندگي افراد تأثیر ميگذارد و کیفیت

محل ،جامعه و زمان اجرای پژوهش بر يافتههای يک پژوهش

زندگي افراد را نیز تحت تأثیر قرار ميدهد .در پژوهش حاضر،

تأثیرگذارند (.)17

رواننژندخويي ،همبستگي معنيدار منفي با کیفیت زندگي داشت.

در مطالعه حاضر از بین ابعاد کیفیت زندگي ،سالمت محیط با

کسانيکه از نظر رواننژندخويي ،باال هستند ،بهصورت مضطرب،

جنسیت دانشجويان پرستاری ،همبستگي معنيداری داشت و نمره

افسرده و غیرمنطقي توصیف ميشوند .مشخص است اين

سالمت محیط در دانشجويان پسر ،بیش از دختران بود .در مطالعه

ويژگيها ،کیفیت زندگي را پايین ميآورد (.)20

رهايي و همكاران (سال  ،)1394نمره کیفیت زندگي در بُعد

در مطالعه حاضر ازجمله محدوديتهای موجود در هنگام اجرای

جسماني و رواني در دانشجويان پسر بیشتر از دختران بود که علت

پژوهش ،دشواری در جلب همكاری بعضي از دانشجويان در زمان

باالتر بودن کیفیت زندگي دانشجويان پسر را ميتوان به سبب

پرکردن پرسشنامهها بود .بهعالوه ،حاالت رواني دانشجويان در

ويژگيهای فیزيولوژيک ،رفتارهای سازشي و روابط بین فردی

زمان تكمیل پرسشنامهها و صداقت آنان در پاسخگويي به

آنان تفسیر کرد (.)18

پرسشنامه ،از محدوديتهای خارج از اختیار پژوهشگر بود.
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درخصوص عوامل مؤثر در ويژگيهای شخصیتي دانشجويان

نتیجهگیری

.پرستاری در ايران انجام شود

با توجه به نتايج پژوهش حاضر الزم است به کیفیت زندگي
 تالش در.دانشجويان بهعنوان آيندهسازان کشور توجه شود

تشکر و قدردانی

 بهخصوص دانشجويان،راستای ارتقای کیفیت زندگي دانشجويان

ايـن مطـالـعـه حـاصـل طـرح تحقـیقـاتـي مصـوب در

 وجود، از طرفي.دختر در بُعد سالمت محیط ضروری است

معـاونت پژوهشـي دانشگـاه عـلـوم پزشكـي ايـران (بـا کـد

همبستگي بین ويژگيهای شخصیتي و کیفیت زندگي دانشجويان

.) ميباشدIR.IUMS.REC.1394.9211196213

پرستاری نشان داد افراد با کیفیت زندگي باالتر ميتوانند روابط

بدين وسیله از مسئولین دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم

بین فردی موفقتری برقرار کرده و رضايت ديگران را نیز جلب

 دانشجويان پرستاری و تمامي کسانيکه در اجرا و،پزشكي قم

 نقش مؤثری در، چون ويژگيهای شخصیتي، بنابراين.کنند

. تشكر و قدرداني ميگردد،تكمیل اين پژوهش همكاری داشتهاند

 انتظار ميرود،کیفیت زندگي دانشجويان پرستاری ايفا ميکند
پذيرش دانشجو برای اين رشته براساس ويژگيهای شخصیتي آنها
 پیشنـهـاد مـيگـردد مطـالعـات بیشـتـری، در پـايـان.انجـام گـیـرد
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