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 انیدانشجو یذهن یستیبهزابعاد بر  " یدرمان یزندگ تیفیک کردیرو"آموزش  ریتاث بررسی

 تهران یدانشگاه علوم پزشکی پرستار

 چكيده

 كيفيت از افراد شخصي ادراك و ارزيابي به و است يكپارچه و كلي مفهومي ذهني بهزيستي مقدمه و هدف:

 يدرمان يزندگ تيفيك كرديآموزش رو ريتاثشود. پژوهش حاضر با هدف كلي تعيين  مي اطالق شان زندگي

 انجام شد.  تهران يدانشگاه علوم پزشكی پرستار انيدانشجو يذهن يستيبهزابعاد بر 

آزمون با دو گروه كنترل و  مطالعه حاضر يک پژوهش نيمه تجربي به روش پيش آزمون پس: روش کار

در  تهران يدانشگاه علوم پزشك یپرستارسال سوم و چهارم  انيپژوهش دانشجو نيجامعه اآزمون است. 

در مطالعه شركت داده شده و ، با توجه به معيارهای ورود سرشماری شيوه به دانشجو 93بودند.  6931سال 

قرار گرفتند. پرسشنامه  نفر( 44) و آزمون نفر( 44) با استفاده از جدول اعداد تصادفي در دو گروه كنترل

و جمع آوری شد. گروه  قرار گرفتل گروه كنتر اريدر اختبهزيستي ذهني در دو نوبت به فاصله پنج هفته 

نمودند. تكميل به فاصله پنج هفته، قبل و بعد از انجام مداخله، بهزيستي ذهني را  پرسشنامهآزمون نيز 

، هفته ای دو روز و جلسه هشتدر  رويكرد كيفيت زندگي درماني يآموزش كالس مداخله به صورت برگزاری

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافيک با سواالت . بودگروه آزمون  یساعت برا دو هر روز

احتمالي مرتبط با بهزيستي ذهني، و پرسشنامه های رضايت از زندگي دينر و عاطفه مثبت و منفي كالرك 

ها با استفاده مورد تاييد قرار گرفته است. دادهمشابه در كشور  مطالعات در ابزار دو هر پايايي و بود كه روايي

های آماری من  آزمون) استنباطي آمار و( معيار انحراف و ميانگين) توصيفي آمارو   16SPSSم افزار از نر

 ويتني، ويلكاكسون، تي مستقل، پيرسون و آناليز كوواريانس( تجزيه و تحليل شدند.

نشد. داری بين دو گروه تحت مطالعه از نظر مشخصات جمعيت شناختي يافت تفاوت آماری معنيیافته ها: 

ی منفي در زمان پايه، با توجه به نتايج حاصل از آناليز كواريانس، پس از كنترل اثر نمرات عاطفه همچنين

داری بزرگتر از مقدار آن در گروه آزمون ی منفي در گروه كنترل از نظر آماری به طور معنيی عاطفهنمره

ی گروه تحت مطالعه از نظر ميزان عاطفهداری بين دو (. تفاوت آماری معني=20/2pو  1,88F=49/4بود )

 مثبت و رضايت مندی در انتهای مطالعه مشاهده نشد.

 .استبر كاهش عاطفه منفي، دانشجويان پرستاری موثر  "زندگي درماني كيفيت" : آموزشگيري نتيجه

 دانشجويان پرستاری ذهني؛ بهزيستي ؛زندگي درماني آموزش كيفيت :کليدي هاي واژه
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Abstract: 

 

 

Introduction: subjective well-being is a general and integrated concept that refers to the self-

evaluation and self-perception of one’s quality of life. This study aims to determine The  

Effect  of  Training “ Quality Of Life Therapy” Approach  on Dimensions of  Subjective 

Well-being  among  Nursing  Students  of  Tehran University of Medical Sciences 

Methods: The present research was a quasi-experimental with pretest, posttest, control and 

experimental group design. The population consisted of third and fourth year nursing students 

from the Tehran University of Medical Sciences in 7102, 89 Students were chosen by census 

model and based on the inclusion criteria and were randomly assigned into control (n=44) 

and experimental (n=45) groups. Subjective well-being questionnaire were given to the 

control group at two times (five weeks interval). Then the experimental group also completed 

Subjective well-being questionnaire at two times (five weeks interval), before and after 

intervention. Intervention was a training course that was held up in 8 sessions twice a week, 

each 2 hours for the experimental group. The research material includes demographic data 

questionnaire with the probable questions related to subjective well-being, Diner's 

Satisfaction With life Scale and Clark's Positive And Negative Affection Scale. Validity and 

reliability of both have been approved in the same researches in country. Data were analyzed 

using SPSS16 software, descriptive statistics (mean and standard deviation), and inferential 

statistics (Mann-Whitney, Wilcoxon, independent t-test, Pearson and covariance analysis). 

Results: No significant difference was found between the two groups in terms of 

demographic characteristics. According to the results of covariance analysis, after controlling 

the effect of negative emotional scores during the baseline, negative emotional score in the 

control group was significantly higher than the experimental group (F1,88= 5.43 ,P=0.02). 

There was no significant difference between the two groups at positive emotion and life 

satisfaction level at the end of the study. 

Conclusion: Training “Quality Of Life Therapy” is effective in reducing negative of nursing 

students. 
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