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اثربخشی آموزش کیفیت زندگی فریش بر حریم رعایت اخالقی و رفتارهای  

 پسندجامعه
 

 یچرام میدکتر مر ،ی، دکتر احمد غضنفر *یفیشر بهی، دکتر ط یسورشجان ی دریبتول ح 

 ایران  ،شهرکرد، آزاد شهرکرد دانشگاه، شناسیروان  گروه
 ( 99/ 25/2، تاریخ پذیرش:20/12/98تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

(، کا  1هاای زانزر رنانا یک عضو خانواده )خصوصاً بیمااریبیماری  
(. عواقا  3،2،1دهاد )خانواده را درگیر ن سبک زندگ  آنها را تغییر زا 

زشکالت زال ، رنح  ن اجتمااع  بیمااری رنانا  اتارات زهما  رنی 
(. با تحویا  بیماار باا خاانواده در کفاار   ادا  4گذارد )زراقبیر ان ز 

 رنان ، زراقبیر بیمارا  دچار  شارن جازع بهداشتاکبا زر  زربوط   خدزات
زانزر در رنان  شده ن خود را در ز ابلا با عواقا  داشاتر بیماار رنانا 

 2کففد. قاب  درک است کا بیشاتر زاراقبیرخانواده، رهاشده احساس ز 
اند ن درگیر تعارضاات کففد در زیا  ایر زشکالت غرق شدهاحساس ز 

خاانواده، زمکار اسات هاای گونا نگار ایر .گردندز شدید    3اخالق 
های ر تاری ن اخالق  آنا  گذارد. باا گ زخرب  بر برخ  از نیژ  تأتیرات

حریم رعایت   اند کا زینا ها نشا  دادهعفوا  زثال نتایج برخ  پژنهش
 (. 5کمتر از هفجارهای جازعا است )زراقبیر  4اخالق 

 
 

 
ای اسات کاا در آ  ا اراد ن ن زحدنده  رزز   حریم رعایت اخالق  بیانگر

ت باا آنهاا شوند کا  رد زای  اسات نسابها با صورت  تعریف ز گرنه
هاای زهام در رسد یک  از دغدغان با نظر ز توجا اخالق  نشا  دهد  

 .(6) است 5زراقبیر بیمارا  اسکینن رن 
حاریم   ،هاانکتا زهم دیگر ایر است کا زطابق با نتایج برخ  پاژنهش

(. 7ارتباط تفگااتفگ  دارد )  6پسفدا رشد ر تارهای جازعااخالق  بت  ایرع
پسفد ر تاری عمدی ن ارادی است کا با قصد ساود رسااند  ر تارجازعا

شااود بااا دیگاارا  ن در جهاات ر اااه ن زفااا ع آنااا  انجااا  زاا 
ها، ززاان  زطابق با نتایج برخ  پژنهشهمچفیر،  (.  13،12،11،10،9،8)

را تشاکی  دهفاد،  ارد از   "خاود"ی  ، هساتاقا الهای اخکا دغدغاا
اخالق  برخاوردار اسات. باا ایار باالتری برای عم   7انگین  اخالق 

 8پسفد با تأتیر زثبت بر بانرهاای اخالقا ترتی ، تحول ر تارهای جازعا
  (.16،15،14)شودرعایت اخالق  ز حریم  ا نایشباعث 

 

 چکیده

  ، شافاخت  ن اخالقا هیجاان بعاد زففا ، عاطفا حداق   ن  عاطفا زثبت  حداکثر  ادایج  در تال  است با  زندگ   ریشآزوز  کیفیتزمینه:  
اتربخشا  پاژنهش حاضار در . کففاد تجرباا عما  در را هیجاان  ن تغییرات شفاخت  اخالق ، هایتمریرا راد   نبخشد    بهبود  را  ا راد  زندگ 
  ت.زورد بررس  قرار گرراقبیر اصل  بیمارا  اسکینن رنیا ز پسفدحریم رعایت اخالق  ن ر تارهای جازعا بر زندگ   ریشتکیفیآزوز  
، استا  چهارزحال ن بختیاری در زراقبیر اصل  بیمارا  اسکینن رنیا شهرستا  شهرکرد  ، کا از جازعۀاست  آززایش نیمازطالعۀ حاضر    روش:

حاریم رعایات اخالقا  ن  هاایپرسشافازاشاز   ،شابنارهای پژنه. انتخاب شدند دسترسدرگیری ارن  نموناده از  با استف  زراق  اصل   40
 . انجا  شد  SPSS-22 ا نارنر با استفاده از  گیری زکررناریانس با اندازهتحلی ها با رن  تجنیا ن تحلی  داده. بود پسفدجازعار تارهای 

تاتیر زراقبیر اصل  بیمارا  اسکینن رنیا   پسفداحریم رعایت اخالق  ن ر تارهای جازعبر    ریش  زندگ کیفیت   وزآزنتایج نشا  داد   ها:یافته
،  2ŋPartial=24/0 پسافدر تارهاای جازعاان  2ŋPartial   ،001/0=p  ،27/9=F=22/0حاریم رعایات اخالقا  ) اداری داشاتزعفا

001/0=p   ،69/7=F). 
زاراقبیر اصال  بیماارا   پسافدجازعا حریم رعایت اخالق  ن ر تارهای  زندگ   ریش،تکیفیآزوز     داد  نشا پژنهش حاضر    گیری:نتیجه

 ن کفادبارای ا اراد ترسایم زا  جدیدی هاین انلویت استانداردها آزوز  کیفیت زندگ  بر ایر اساس، .دهدتأتیر قرار ز حتت رااسکینن رنیا  
 بایادها ایر با دارد نجود حاضر حال در کا زندگ  ارزشمفد هایحوزه تعادل بیر دجاای با ن دکفز  خلق آنا برای    را  جدیدی  بایدها ن نبایدهای

 .دهفدز پسفد ن حریم رعایت اخالق  را بهبود ر تارهای جازعا زینا  ،زندگ  ابعاد هما ن رشد جدید استانداردهای  ن
 
 نیااصل  اسکینن ر زندگ ، زراقبیرپسفد، کیفیتحریم رعایت اخالق ، ر تارهای جازعا: واژگانلیدک
 

 Sharifi_ta@yahoo.com :نویسفدۀ زسئول: نشان  الکترننیک :  
 
 

mailto:Sharifi_ta@yahoo.com
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لش حاریم با چازر رنان   نرسد زراقبا  بیمارا  ز با طورکل  با نظر ز 
، در پسافد زواجاا هساتفدرعایت اخالق  ن زینا  برنز ر تارهای جازعاا
تاوا  گاردد کاا آیاا زا نتیجا در ایفجا ایر سؤال با ذهر زتباادر زا 
 اخالقا  نحاریم رعایات زراقبیر بیمارا  زنزر رنان  را در ززیفا رشاد

 پسفد توانمفد ساخت؟ ر تارهای جازعا
حریم  ن پسفدجازعای بهبود ر تارهایر ززیفاد  هابرنازا  یررتیک  از زهم

-زاا  ااریش  9زناادگ برنازااا آزااوز  کیفیاات ،رعایاات اخالقاا 
ا انایش خاودزراقبت  ، زندگ کیفیت  آزوز . هدف  (20،19،18،17)باشد
 (.18ا اراد اسات )  ای یا غفای درننا  ن پیشاگیری از  رساودگ حر ا

زنادگ  باا کیفیات  شید  باا زجماو خب ریش با تأکید زفرط بر بهبود
عفوا  هدف اصل  تماا  زاداخالت، اصاالن آ  را بارای ا اراد زهام ن 

-زندگ  بر اساس یک الگوی پافجکیفیت آزوز .  (18)  داندضرنری ز 
ی ایار الگاو از نگااه  اریش گانااجگردد. راهبردهاای پفراها ارائا ز 

هااا ن انلویت، 12ردهاااسااتاند، 11هاانگر ، 10عبارتفاد از: شااراین زناادگ 
 .(17،21،22)  14رضایت کل  از زندگ ن   13هاارز 

ها پیش در از سال  ریش زندگ کا جفبش آزوز  کیفیتایربا توجا با  
های بسیار زیاادی را نیان جوازع پیشر تا آغاز بکار کرده است ن پژنهش

 ابا نجود ایر گستردگ ، زتاسفانا تاکفو  در کشور زان  برانگیختا است،  
ایر در حال  اسات کاا بسایاری از است، ایر ز ولا نشده  کا   با  توجا

پسفد ن ر تارهای جازعا  ارت اءاذعا  دارند کا    بالیف ی  زتخصصا  حوزه
-حیات  زا در زراقبیر اصل  بیمارا  اسکینن رنیا  اخالق   حریم رعایت

 دنبال پرکرد  ایر خاالء پژنهشا ،بفابرایر پژنهش حاضر با  ،(9باشد )
-پسفد ن حریم رعایتر تارهای جازعا« را بر  زندگ یتکیفاتر »آزوز   

 .زورد بررس  قرار داده استاخالق  
 

 روش
–آززاو پیشطارن  گیری ازبا بهره ایر پژنهش از نو  نیما آززایش  ن

جازعاا پاژنهش شااز  کلیاا باود.   کفتارلگرنه    با  پیگیری-آززو پس
 40 در ایار تح یاق هرکرد باود.ینن رنیای شهر شایر بیمارا  اسکزراقب

 دردساترسگیری با اساتفاده از رن  نموناازراق  بیمارا  اسکینن رن  
ابنارهااای زااورد اسااتفاده در ایاار پااژنهش شاادند. همچفاایر، انتخاااب 
( 25( ن رعایت حریم اخالقا  )23پسفد )ر تارهای جازعا  هایپرسشفازا

زفاسا  گانار  های زختلاف ژنهشیای  آنا  در پبودند کا رنای  ن پا
 .(25،24،23) اندشده

ن د  ازآززو  ن پیگیاری )پاس، پسآززو پیش  زراح در  کففدگا   شرکت
 را رعایات حاریم اخالقا  ن پسافدر تارهای جازعاا  یهاازاپرسشف  زاه(

  آزوزشا، بساتازنادگ ی آزوز  کیفیاتزبفاهمچفیر،  تکمی  کردند؛  
 9زاهاا باا زادت  سادر یک زداخلا  کا  بود(  18)  زندگ   ریشکیفیت
  انجا  گردید.  رنی گرنه آززایش یا ایدق 90جلسا 

تحلیا   SPSSس در نر  ا نار در نهایت داده ها با رن  تحلی  ناریان
 شدند. 

 

 یافته ها
زیانگیر ن انحراف استاندارد زتغیرهای پژنهش گنار  شده   1در جدنل  

 است.
-ای جازعاارهر تبر    کیفیت زندگ آزوز   »  یبررس   رضیا  با زفظور

 پسفد ن حریم رعایت اخالقا  در زاراقبیر اصال  بیماارا  اساکینن رنیا
استفاده شد. قبا    گیری زکررناریانس با اندازهاز تحلی     ،«اترگذار است

 های آ ، زفرنضاازکاررگیارینس باا انادازهناریااتحلی ری  کارگیاز با
رد تائیاد وزا  رض کرنیتپیش ن هاهمگف  ناریانس بود ،ازجملا نرزال
 .قرار گر ت

 

 های پژوهشانحراف معیار نمرات متغیر و  میانگین  :1 جدول
 پیگیری  آزمون پس  آزمون پیش  ها گروه ها مؤلفه 

 معیار انحراف میانگین معیار رافانح میانگین ار معیانحراف میانگین

 21/8 87/95 29/11 13/96 61/5 01/79 گرنه آززایش آزوز  کیفیت زندگ   ریش  پسفد ر تارهای جازعا

 63/5 87/81 61/9 33/81 99/6 07/81 گرنه کفترل 

 12/2 97/13 48/1 07/14 67/1 33/10 گرنه آززایش آزوز  کیفیت زندگ   ریش  حریم رعایت اخالق  

 36/2 50/9 85/1 69/9 07/1 69/10 گرنه کفترل 

 

گروهی و بین گروهی تاثیر آموزش کیفیت  درونبررسی تاثیرات گیری مکرر جهت : نتایج تحلیل واریانس با اندازه2جدول 

 مراقب اصلی بیماران اسکیزوفرنیا  حریم رعایت اخالقی و پسندی جامعهزندگی فریش بر رفتارها
مجموع   

 مجذروات 

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 

 مقدار 
 f 

سطح  

 معناداری 

 اندازه 

اثر    

 توان 

آماری    
ر تارهای  

 پسفد جازعا
 98/0 27/0 001/0 49/10 67/768 2 35/1537 زراح 

 1 54/0 001/0 47/33 67/1786 1 67/1786 بفدی گرنه

 97/0 24/0 001/0 27/9 07/679 2 15/1358 بفدی عاز  ززا  ن گرنهت 

     23/73 56 15/4101 خطا 
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حریم رعایت  
 اخالق  

72/70 زراح   2 21/35  15/8  001/0  23/0  95/0  

71/154 بفدی گرنه  1 71/154  07/22  001/0  44/0  99/0  

42/66 بفدی تعاز  ززا  ن گرنه  2 21/33  69/7  010/0  22/0  94/0  

82/241 خطا   56 31/4      

 
-نشاا  زا  2در جدنل  زکررگیریناریانس با اندازهنتایج جدنل تحلی 

-ن حاریم رعایاتپسافد  دهد کا زیانگیر نمرات زتغیر ر تارهای جازعا
ارا  اسکینن رنیا  اار  از تاأتیر گرنهبفادی در صل  بیمزراق  ا  اخالق 

ادار شده کا ایر تغییر با دچار تغییر زعفآززو  ن پیگیری  ط  زراح  پس
رند. در نهایات ازاا شمار زا یک تفانت زعفادار باآززو  ز ایسا با پیش

تاریر یا تاا بفدی باا عفاوا  زهامسطر زربوط با تعاز  زراح  ن گرنه
زندگ  با تعاز  زراحا  تاز آ  است کا آزوز  کیفی  جدنل  وق حاک 

آززاو  ن پیگیاری( ، پسآززو زو  )پیشنین تاتیر زعفاداری بر زراح  آز
زراق  اصل  بیماارا   اخالق ن حریم رعایت پسفدزتغیر ر تارهای جازعا

زنادگ  آزوز  کیفیاتتوا  گفت  بفابرایر ز اسکینن رن  داشتا است.  
پسفد شاده ق  ن ر تارهای جازعاریم رعایت اخالباعث ا نایش ح   ریش
 .است

 

 بحث
زنادگ  کیفیات»وز  آزازداخلاا کاا  ددانشاا    نتایج پژنهش حاضار

زراقا   پسافدر تارهای جازعاا ن  اخالق رعایتحریم  بر زینا      ریش«
 ی اتربخشا در ززیفاا  تر باوده اسات.زاؤاصل  بیماارا  اساکینن رن   

ایار یا تاا باا ، اخالقا رعایتحریم   ا نایش  « بر ریشزندگ   کیفیت»
جاا بییر ایر نتیت  در، همسو است.  (26،19،7)  های پیشیرنتایج پژنهش

(، ززان  کا 27) 15هماهفگ با توجا با زفهو  خودتوا  بیا  نمود کا  ز 
هاا ن اهاداف ا راد هویت خود را بر اساس زحتوای  درنن  زانفاد ارز 

هویات گیرد کا با زحتوای  ز   ایر تمای  در آنا  شک   ،دهفدشک  ز 
ا  را زندگ  رکیفیت زفاهیم کا ا رادرن، ززان خود هماهفگ باشفد. از ایر

ایار  ن دهفادهای اخالق  شک  زا هویت خود را حول ارز   گیرندز 
ای زتفاس  باا گیرد کا در ر تار خود نین با گوناتمای  در آنا  شک  ز 

رغم گساتردگ  عل برایر،  عالنه  .(27)  کففدهای زتعال  عم ایر ارز 
را   16عدالت ن توجااای از زح  ا  دن اص  اخالق   ی اخالق، عدهحوزه

ای دانفد. ایر اصول با گوناااز اصول زحوری بانرهای اخالق  ا راد ز 
یک  از ابعاد زهام باشفد. ی رنانشفاخت  نین در ارتباط ز با دن بعد  اصلا

رعایت اخالق  حریم   .(5)  اخالق  استایتشفاخت ، حریم رعرنا  اصلا
ر ااه ن آساایش  را با نیازهاا، نین بیانگر زینان  است کا ا راد توجا خود

 دهفد ن از ایر طریق با اص  اخالق  توجاا پیوناددیگرا  اختصاص ز 
ساختر اصول اخالق  از جملا دن اص  اخالقا  رن، درنن یابد. از ایرز 

اصاول در هویات ا اراد، بفاا باا زفهاو    عدالت ن توجا ن اهمیت ایار
باا حاس  سوی ر تار هماهفگسب  گرایش ا راد با  (27)خودهماهفگ   

-شود. بفابرایر، برجستگ  ن اهمیت اخالق ن اصول اخالق  بااخود ز 
ی اخالقا  در صاورت انگیانهباا زندگ آزوز  کیفیتعفوا  بخش  از  
ن ناکفش نسابت باا   شود ا راد در نگر کفد ن سب  ز ا راد عم  ز 

ی ن برتری ن غلبا عدالت تفها کمتر خواستار ب ها نادیگرا  ن سایر گرنه
هاا را ی ا راد ن گارنهها باشفد، بلکا همایک گرنه بر سایر ا راد ن گرنه

 سنانار دریا ت توجا ن برخورداری از ر اه ن آسایش بدانفد. 
، پسافدجازعاا رهاایر تا« بر   ریشزندگ   کیفیت»اتربخش   یدر ززیفا

اسات. در همساو    ،(26،21،18)  هاای پیشایرایر یا تا با نتایج پژنهش
تاوا  زنادگ  را زا کاا آزاوز  کیفیات توا  گفتایر یا تا ز تبییر  

بر ت ویت هما ابعاد زندگ  دانست کا باا لحاام زاهیات آزوز  زبتف 
-ناو  دنسات  ن کماکبیف ، همازید، انعطاف، ز انزت، پشتکار، خو 

رسان  در زندگ  اجتماع  را بر نظا  بانری، شافاخت  ن نهایتااً ر تااری 
د زسلن نموده ن از ایر طریق ر تارهای سازگار ن زوردپسفد جازعا را ا را

دلیا  ا نایش داده ن باعث ا نایش رضایتمفدی ا راد در زندگ  خاود باا
دنستانا خواهد شد. چفایر ن شا  در آزاوز  انجا  چفیر ر تارهای نو 

-ها  پیرازو  نشأت ز از سازگار ت ویت ا راد از خود ن جزندگ   کیفیت
شاود تاا ا اراد زوز  کیفیت زندگ  زوج  ز آتر،  زعفای دقیقبا  گیرد.

دث زندگ  زثبت ن رن با هایشا  را همراه با لحظات ن حواخود ن توانای 
تا ن از آ  طریق باعاث ت ویات ر تارهاای بشردنساتانا ن تحول نگریس

  جازعا پسفد شود.رهایر تا
ای الز  در هاآزاوز  راهم کارد   باازبفای نتایج پاژنهش حاضار،  بر

زندگ  ن  راگیری اصول اساس  ایار زادل، ا اراد قاادر ی کیفیتززیفا
خواهفد شد ر تارهای بشردنستانا بیشتری از خود نشا  دهفاد ن حاریم 

شاود باا . بر ایر اساس توصایا زا اخالق  خود را بهبود بخشفدرعایت
  شفاسا  ن زربیاهای آزوزش  جهت آشفای  بیشتر رنا برگناری کارگاه

-توانفاد باا باان ایفکا چگونا زا  زندگ کیفیت اصول اساس در ززیفا  
بر پرنر  ا راد تأتیر بگذارند، با زدل  شده در ایر  کارگیری اصول زطرن

-ز های ایر پژنهش  از زحدندیت.  نمایفدشد   راگیرا  کمک  توانمفد
زاراقبیر اصال  بیماارا  توا  با زحدند بود  ا اراد زاورد زطالعاا باا 

پذیری اشاره نمود کا تعمیم  استا  چهارزحال ن بختیاری  در  ن رنیااسکین
سازد. باتوجا با آنکاا در پاژنهش حاضار ها را با احتیاط زواجا ز یا تا
شاود در های جفسیت  زورد زطالعا قرار نگر تا است، پیشفهاد ز تفانت
در بایر  زنادگ کیفیاتآزاوز  اترگاذاری های آت  با ز ایسا پژنهش
 .پرداختا شود (ز  ن زرد) زراقبیر

 

 گیرینتیجه
اهفماای  زراقبیر بیمارا  اسکینن رن  ر  زندگ   ریش،آزوز  کیفیت  در

 برخاورداری با ن باشفد داشتا  زندگ   از  زجددی  شفاخت   ارزیاب   تا  شدند
 را خود زندگ  عاطف  بعد زفف ، عاطفا حداق  ن  عاطفا زثبت  حداکثر  از

زداراناا در  رایفاد زنادگ  خاود داشاتا قر تارهای اخال بخشفد ن  بهبود
 عما   در  را  هیجاان   ن  تغییارات شافاخت   اخالق ،  هایتمریر  ن  باشفد
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-با ا راد ز  زندگ  هدف در  ن  زعفا  بر  تأکید  ایر رنیکرد با.  کففد  تجربا
شاود ن الز   باازتعریف  توانادز   هد مفاد،  ن  ارزشمفد  زندگ   کا  آزوزاند

ن  بایدها ن باشفد داشتا  جدیدی  هایلویتن ان  استانداردها  هااست کا آ 
 هایحوزه یرتعادل ب ایجاد با ن کففد خلق برای خود را جدیدی  نبایدهای
 ن بایاادها ایاار بااا دارد نجااود حاضاار حااال در کااا زناادگ  ارزشاامفد

 پسفدر تارهای جازعا  زینا   زندگ   ابعاد  هما  ن رشد  جدید  استانداردهای
 فد. را بهبود ده ن حریم رعایت اخالق 

 

                 خالقیا  یالحظههام
ا باود  در تماز  زراح  انجا  پژنهش، اصول اخالق  از قبی  زحرزانا

 ها زورد توجا قرار گر تا است.اطالعات ن رضایت آگاهانا آززودن 
 

 سپاسگزاری
بهنیسات  اساتا  ن زسائولیر  هاای بیماارا بیماارا ، خاانوادهاز کلیاا 

ا یاری کردند، سپاسگناری کا در ایر پژنهش زا ر  چهارزحال ن بختیاری
 شود.  ز 

 فاس  عموز  است.شنازا دکترای رنا ایر ز الا زستخرج از پایا 
 

 هنام واژه
1. Chronic mental illness   بیماری های زنزر رنان 

2. Caregivers  زراقبیر 

3. Ethical conflicts   تعارضات اخالق 

4. Circle of moral regard   حریم رعایت اخالق 

5. Schizophrenia نن رن  اسکی 

6. Prosocial behaviors  ر تارهای جازعا پسفد 

7. Moral motivation   انگین  اخالق 

8. Moral beliefs ق  بانرهای اخال 

9. Quality of life   کیفیت زندگ 

10. Circumstances  شراین 

11. Attitudes  نگر  ن ارز  ها 

12. Standards  استانداردها 

13. Importance and values  الویت ن ارز  ها 

14. Overall satisfaction زندگ    یت از رضا 

15. self-consistency   خود هماهفگ 

16. Justice and attention  عدالت ن توجا 
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