
 چکیده

ایه پصيَص تا َذف تررسی ارتثاط رَه آگاَی، خًدپىذارٌ ي کیفیت زوذگی تا ضادکامی وًخًاوان پسر تسَکار 

صًرت گرفت. ريش تحقیق حاضر، تًصیفی از وًع َمثستگی تًد. خامعٍ آماری ایه پصيَص ضامل تمامی 

وفر تًدوذ. کٍ تا  100تٍ تعذاد  1331ر کاوًن اصالح ي ترتیت استان گیالن در تُار سال وًخًاوان پسر تسَکار د

استفادٌ از ريش ومًوٍ گیری در دسترض ي خذيل مًرگان ي تا تًخٍ تٍ ضرایظ يريد ي خريج از پصيَص تعذاد 

(، کیفیت BSCT(، خًدپىذارٌ تک )FFMQوفر اوتخاب ي پرسطىامٍ َای پىح يخُی رَه آگاَی تائر ) 93

( را تکمیل کردوذ. دادٌ َای تذست آمذٌ تا OHI( ي ضادکامی آکسفًرد )WHOQOL- 26زوذگی فرم کًتاٌ )

استفادٌ از ضریة َمثستگی ي رگرسیًن چىذگاوٍ تٍ ريش َمسمان مًرد تدسیٍ ي تحلیل قرار گرفت. یافتٍ َای 

 00/0(، تًصیف   )> p 002/0اَذٌ )پصيَص وطان داد کٍ ضریة َمثستگی مؤلفٍ َای رَه آگاَی، مؤلفٍ مط

p<( عمل َمراٌ تا آگاَی ،)001/0p <( عذم قضايت ،)02/0 p< ي عذم ياکىص )(00/0 p> .تا ضادکامی است )

(، >p 001/0(، حیطٍ رياوطىاختی )>p 001/0در متغیر کیفیت زوذگی ضریة َمثستگی مؤلفٍ حیطٍ خسماوی )

( تا ضادکامی تذست آمذ. وتایح تحلیل رگرسیًن >001/0pطی )(، حیطٍ محی>p 02/0حیطٍ رياتظ اختماعی )

وطان داد کٍ سٍ مؤلفٍ مطاَذٌ، عمل َمراٌ تا آگاَی ي عذم قضايت ارتثاط مثثت ي مستقیمی تا ضادکامی 

وًخًاوان پسر تسَکار داروذ ي مؤلفٍ عمل َمراٌ تا آگاَی پیص تیىی کىىذٌ معىادار ضادکامی می تاضذ. از پىح 

ض خًدپىذارٌ َیچ یک تا ضادکامی وًخًاوان پسر تسَکار راتطٍ معىاداری وذاضتىذ. ي َمٍ مؤلفٍ َای خردٌ مقیا

کیفیت زوذگی تا ضادکامی وًخًاوان پسر تسَکار راتطٍ مثثت ي معىاداری داروذ ي مؤلفٍ حیطٍ رياوطىاختی پیص 

َه آگاَی ي کیفیت زوذگی تا تیىی کىىذٌ معىادار ضادکامی می تاضذ. ترایه اساض می تًان وتیدٍ گرفت ر

 ضادکامی وًخًاوان پسر تسَکار راتطٍ داضتٍ ي قادر تٍ پیص تیىی معىی دار آن َا َستىذ.
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