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 رابطه هوش اخلاقی و شفقت خود با کیفیت زندگی 

 (MSدر بیماران مولتیپل اسکلروزیس )
 

 دکترفهیمه محمدپور

 بخش روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

 (12/4/89،تاریخ پذیرش:12/1/89تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

هیتی سیتیت  ورین بیمتریننیه کیکی  از اتووا  ،1مولتیپل اسکلروزیس
است که سیری مزمن داشته و بیت وییییراپ اراکنیه  در  2عصب مرکزی

هتی متد  سفیه و ختکتتری میز، وحلیل رفتن میلین و آسیب به آکتو 
شیود  علیتی  ایین بیمیتری بتییتر سیتت  عصب مرکزی مشیص  م 

کلتپ ووااه به شکل مشمتفتوپ بود  و وابتته به محل آسیب است و م 
ای، علیتم  اایتو  و علیتم  هتی حت ، آسیب جمجیهحرکت ، اتهنجتری

(  این بیمیتری بیت شیروو زودهن یته )بیه  یور 1روااشنتخت  بروز کنه )
 2شیود و در حیتح حت یر ستله( مشیص  م  02-22متوسط بین افراد 

 MS(   اق گزارش ااجمن 2میلیو  افر در جهت  به آ  ماتلت هتتنه )
هزار افر ماتلت به این بیمیتری در کشیور وجیود دارد کیه 02ایرا ، حهود 

 ( 3ااه و متأسفتاه این رق  رو به افزایش است )هت ثات شه افر آ  0222
 
 

 
، 0، افتردگ 3ووااه به شکل ا طرابم  MSوظتهراپ بتلین  بیمتری  

، کیتهش 8، عصیاتایت7ایییری، وحریک6، اختلتلتپ روااشنتخت 5استرس
(  به  ور 0و وصریب کیفیت زاهگ  بتشه ) 0خودکترآمهیعملکرد روزااه، 

هیتی کل ، مجموو مشکلتپ و علتم  ایجتد شه  در فرد ماتلت، بیر فاتلیت
روزااه او ایز وأثیر گیاشته و در اتیجه موجب کتهش کیفیت زایهگ ، در 

، یک مفهوه چنه باهی است که 12(  کیفیت زاهگ 5گردد )این افراد م 
اجتمتع  است و درک افراد را از موقاییت -و رواا شتمل اجزای جتم  

خود در زاهگ ، از اظر اظته ارزشی ، ااتظیتراپ، اهیهاا، اسیتتاهاردهت و 
(  این مفهوه، یک ستختتر اویت و ذهن  اسیت 6دهه )هت اشت  م اولویت

که به مقتیته و ایت زاهگ  گیشته بت حیواد  اخییر در همیه جواایب 
   و ادراک فرد دربتر  و ایت ییییتهیت ذهناردازد و ممثات و منف  م 

 
 

 چکیده
یتین نیظتهراپ بتلودارد   مزمن یریاست که س یعصب مرکز تت یس یهتیمتریب نیورکننه از اتووا   کی، سیاسکلروز پلیمولتزمینه: 

  بهین ورویب، بت ووجه گردد افراد م نیدر ا ، زاهگ تیفیموجب کتهش ک جهیگیاشته و در ات ریوأث زیروزااه او ا یهتتیفاتل ووااهبر م یمتریب
بت کیفیت  به اهمیت کیفیت زاهگ  در بیمترا  ماتلت به مولتیپل اسکلروزیس، اژوهش حت ر به بررس  رابطه هوش اخلتق  و شفقت خود

 اردازد زاهگ  افراد ماتلت به این بیمتری م 

ستکن  سیاسکلروز پلیماتلت به مولت مترا یدر مطتلاه حت ر، ب یاست  جتماه آمتر  هماتت - فیروش اژوهش از اوو مطتلاتپ ووص:روش

هت در آوری داد برای جمع  هیس ااتصتب گرددر دستر یریگافر، به عنوا  حج  امواه و به روش امواه 152واهاد  ت ،یاست که از آ  م رازیش
هت، بت استفتد  از داد  استفتد  گردیه ، این اژوهش، از ارسشنتمه استتاهارد هوش اخلتق ، مقیتس شفقت خود و مقیتس سنجش کیفیت زاهگ 

 رای وحلیل استفتد  شه ثات گردیه، و از روش آزمو   ریب هماتت   ایرسو  و ایز آزمو  آمتری رگرسیو  ب SPSS-21افزار اره

هتی آ  بت کیفیت زاهگ  در این بیمترا  هتی آ  و ایز شفقت خود و مؤلفههتی اژوهش اشت  داد که هوش اخلتق  و مؤلفه: یتفتههایافته

 بتشه بین  کیفیت زاهگ  در این بیمترا  م هماتت   مثات و مانتداری دارد  همچنین این دو متییر قتدر به ایش

ماتلت به  مترا یدر ب  زاهگ تیفیووااه در بهاود ک و شفقت خود م  هوش اخلتق یهتاست که ووجه به مؤلفه نیا تا ریب جیاتت: یریگنتیجه

 کنه  م مترا یب نیبه ا  تایکمک شت طهیدو ح نیدر ا  هت و مهاخلتپ درمتابراتمه نیوهو نیکنه  بنتبرا فتیا یاقش مؤثر سیسکلروزاپلیمولت

 

 اسکلروزیس، هوش اخلتق شفقت خود، کیفیت زاهگ ، مولتیپل: گانکلیدواژ
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 ( 2دهه )زاهگ  خود را اشت  م 
 یهتبه  جناه ووا  افراد، م  زاهگ تیفیبر ک رگیاریعوامل وأث  در بررس
 نییاشتر  کیرد  در ا  تیو شصص یفرد یهت ژگیو و  اجتمتع ، شنتخت

در  وااهو م  زاهگ تیفیمؤثر در بهاود ک یفرد یهت ژگیشنتخت و نیب
را بیه  یسیودمنه جیاتیت یوواامنهسیتز یهیتمهاخلتپ و براتمیه   راح

بتشیه، اخلیتو و  هییمف نهیزم نیدر ا ووااه که م یاز موارد  کیبترآورد  
 ووااه از اباتد هوش م  کیبه عنوا    هوش اخلتق است   هوش اخلتق

ل ااتیتاهت فیراه  آورد  و عتمی حیعملکرد صح یرا برا  و چترچوب هیات
هوش اخلتق ، هوشی  اسیت  کننه  رفتتر ااتت  محتوب شود  نیبشیا

که قواعه اتیهار و اویت را ستختترده  و فاتلیت فرد را در محیط شنتستی  
دهنه  ظرفیت ذهنی  ااتیت  بیرای واییین کنه  هوش اخلتق  اشت م 

هت، اههاا و اقهامتپ شموح ااتتا  را به ارزشاینکه چ واه اصوح جهت 
(  همچنین، این ایوو هیوش، اشیت  دهنیه  7مرواط امتیه، است )خود 

اشتیتو و ووااتی  فرد برای قرار داد  مایترهتی برور و فراور از منتفع خود 
هیتی فیردی اسیت و حت  مو وعتو  اظیر اثربصش  در کتاو  واکنش

هیتی دی یر ااتیت  را در (  در واقع این اوو هوش، ومته اایواو هوش8)
(  هیوش اخلیتق  دارای 0کنه )هتی ارزشمنه ههایت م جهت ااجته کتر

بتشه کیه بیرای موفقییت اباتد متفتوو  است و دربرداراه  چهتر اصل م 
: یان  ایجتد همتهن   بین 11( درستکتری1مهاوه شص   روری است: 

( 2کنی ، آاچییه کییه بییه آ  ماتقییهی  و آاچییه کییه بییه آ  عمییل میی 
  بتلتی  دارد، متئولیت اعمیتح : کت  که هوش اخلتق12اییریمتئولیت

هتی خیود را خود و ایتمههتی آ  اعمتح، همچنین اشتاتهتپ و شکتیت
: ووجه به دی را  که دارای وأثیر متقتبل است و 13( دلتوزی3اییرد، م 
: آگته  از عیوب و اشتاتهتپ خیود و دی یرا  و بصشییه  10( بصشش0

موعیه شتیتیت  ، خود و دی را   همچنین این مفهوه شتمل د  زیرمج
شییتمل ااتییجته، صییهاقت، شییجتعت، رازداری، ااجییته واهییهاپ فییردی، 
خودکنترل  و خودمحورستزی، کمک بیه دی یرا ، مراقایت از دی یرا ، 

 ( 12بتشه )درک احتتستپ دی را  و درک ایتزهتی روح  خود م 
ووااه کیفیت زاهگ  را وحت وأثیر قرار دهه، یک  دی ر از عوامل  که م 

در کیترکرد  رگییاریعتمیل وأث کییشیفقت خیود،  اسیت  15د شفقت خو
که فرد را در مقتبل  شفقت خود، علتو  بر آ  ستزگترااه است   روااشنتخت
مثایت   جیتایحتلیتپ ه تیدر وقو کنه، محتفظت م  منف  حتلتپ رواا
شفقت  اقش دارد  زیو سلتمت ا  از زاهگ تیو ر ت  اجتمتع واهیمتانه ا
شیفقت  اسیت   زایهگ تییفیبت سلتمت و ک اطروم هیستز  جه کیخود 

هت خود، بیتا ر حمتیت عت ف  فرد از خود و دی را  در مواجهه بت سصت 
سیه  یشفقت خود را به عنوا  ستز  ا ( اژوهش ری،11هتست )و کتست 
بت خود در مقتبل قضتوپ کرد  خود، احتتستپ   شتمل مهربتا یمؤلفه ا

 یدر مقتبیل همتانهسیتز  ذهن آگیتهدر مقتبل اازوا، و   مشترک ااتتا
 رشیایی تییخود  رشیبر ایشفقت خود   (12) کرد  است فیوار  افرا 

(  )ذهن آگته یتریو بت هوش شتنیبت خو  وجربه خود در چترچوب مهربتا
  قضیتوپ خیود و ایوع یبت خود، درک خود به جیت  دارد  مهربتا هیوأک
 نیست اعتراا به اخود ا یهت  تیکفت  هت و ب  اتات به کتست تیحمت

 رییکننیه و درگ  می  اقی  هتیتنه، اشیتات یکه همه ااتیت  هیت دارا

اسیت   شواه، مشصصه احتتستپ مشیترک ااتیتا  اتستل  م یرفتترهت
شفقت خود ، شتمل اییرش شیک و احتتسیتپ منفی  بیه خیود،  ( 13)

 ( 10خودارزیتب  و سصت  به عنوا  بصش  از شرایط ااتتا  است )
منظور بررس  اقیش هیوش اخلیتق  و اجتمیتع  در  در اژوهش  که به

آوری و کیفیت زاهگ  در والهین کودکیت  دچیتر ایتوواا  بین  وتبایش
یتدگیری ااجته شه، اتتیج اشت  داد که بین کیفیت زاهگ  والیهین ایین 

هتی آ  رابطه مانتدار و متتقیم  وجود کودکت  بت هوش اخلتق  و مؤلفه
کیفیت زاهگ  را در سطح مانتداری وایین کنه  ووااهدارد و این متییر م 

چنین اژوهش را  ایز بت بررس  ارواتط هوش اخلتق  و کیفیت (  ه 15)
وواایه زاهگ  کتری در ارستترا ، اتیجه گرفتنیه کیه هیوش اخلیتق  م 

بین  کنه و سطح مطلیوب ختا   را ایش-هتی کیفیتزاهگ  کتریمؤلفه
تی اقیش میؤثر ووسیط ارسیتترا  در ووااه منجر به ایفهوش اخلتق  م 
است که مفهوه کیفیت زاهگ  (  اژوهش اشت  داد 16بیمترستت  گردد )

شود و اروات یتو  بیین اخلیتو، بهزیتیت  بت سلتمت اخلتق  مشص  م 
روااشنتخت  و سیتزگتری وجیود دارد و بیه احتمیتح بیشیتر، هماتیت   

(  در 17رد )مانتداروری بین سطوح هوش، اخلیتو و سیتزگتری وجیود دا
اژوهش  که بت عنوا  بررس  سلتمت اخلتو و کیفیت زاهگ  در ماتلتیت  

هت اشیت  داد کیه بیین سیلتمت به مولتیپل اسکلروزیس ااجته شه، یتفته
 ( 18اخلتق  و کیفیت زاهگ  در این بیمترا  ارواتط مانتداری وجود دارد )

ادهتی منفی ، افرادی که خود شفقت  بتلتی  داراه، در برخیورد بیت روییه
(  اژوهش را  اییز در بررسی  10دهنه )جتترپ بتلتی  از خود اشت  م 

کیفیت زاهگ  بیمترا  سر تا  به این اتیجه رسیهاه که خودشفقت  بیه 
جوشی  شینتخت  و کیفییت کننه  در ارواتط بیین ه عنوا  متییر واهیل
(  همچنین 22دهه )کنه و سطوح ا طراب را کتهش م زاهگ  عمل م 

اژوهش راا  وأثیر خودشفقت  و حمتییت اجتمیتع  را در ونظیی  رواای  
بیمترا  ماتلت به سر ت  ریه بررس  کرداه و دریتفتنه که ارواتط مانتداری 

شنتس  رواا  وجیود دارد بین خودشفقت ، ستزگتری روااشنتخت  و آسیب
اسیت کیه خودشیفقت ، ویی  (  در ایرا  اییز، ایژوهش اشیت  داد 21)

و حمتیییت اجتمییتع  از متییرهییتی وأثیرگیییار بییر رفتییتر  Dشصصیییت  
(  همچنیین، بررسی  رابطیه 22بههاشت  بیمترا  کروار قلای  هتیتنه )

جوش  شنتخت  بت کیفیت زاهگ  در دااشجویت ، اشیت  خودشفقت  و ه 
هتی خودشفقت  بت کیفیت زاهگ  در دااشجویت  رابطه داد که بین مؤلفه

جوش  شنتخت ، قتبلییت و خودشفقت  و ه  مثات و مانتداری وجود دارد
 ( 10بین  کیفیت زاهگ  را داراه )ایش

 زییو ا را یماتلت به اه اس در ا مترا یب  زاهگ تیفیک نهیمطتلاتپ در زم
  عموم تیرا اتات به جما مترا یب نیا ورنییات  زاهگ تیفیدر خترج، ک

کیفیت زاهگ  هتتنه، از اظر  MSافرادی که ماتلت به اشت  داد  است  
ور از جمایت عموم  هتتنه، بلکه در مقتیته بت کتتا  که اه ونهت اتیین
رومتوومیه و بیمتری هتی بلنهمهپ مثل صرو، دیتبت، آروریتستیر بیمتری
کننیه وری را وجربه م اییر داراه، ه  کیفیت زاهگ  اتیینرود  وحریک

در  ویوا  را می مل مرواط بیت آ اافراد و عو  زاهگ تیفیسنجش ک(  2)
  تبیشیمیهاخلتپ میوثر و ارز یریمیزمن، بیه کیترگ یهتیمتریب  تبیارز

و   بههاشیت یهیتیگییارتسیتیاژوهش و س ، درمتا ، خهمتپ بههاشت



 (MSرابطه هوش اخلاقی و شفقت خود با کیفیت زندگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس ) :فهیمه محمدپوردکتر  
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اه اس بیه  میترا یب یبر رو ااجته مطتلاه ن،یاستفتد  امود  بنتبرا  درمتا
اهیت در روزافزو  وایهاد آ شیرواه افزا نیختصشت  و همچن طیشرا لیدل

 اسیت  یآات  و عوامل مرواط بت آ   رور  زاهگ تیفیک  جتماه، بررس
بهین ورویب، بت ووجه به مطتلب گفته شه  و اهمیت کیفییت زایهگ  در 
بیمترا  ماتلت به مولتیپل اسکلروزیس، هها از ایژوهش حت یر بررسی  
رابطه هوش اخلتق  و شفقت خود بت کیفیت زاهگ  افراد ماتلیت بیه ایین 

  ی استبیمتر
 

 روش

وحلیلی  و هماتیت   -روش اژوهش از اوو مطتلاتپ مقطا ، ووصیف 
اسییت  جتماییه آمییتری در مطتلاییه حت ییر، بیمییترا  ماتلییت بییه مولتیپییل 

افر، به عنوا   152اسکلروزیس ستکن شیراز است که از آ  میت ، واهاد 
 نییاگیری در دسیترس ااتصیتب گردییه  حج  امواه و به روش اموایه

 سیاسیکلروز پیلیماتلیت بیه مولت مترا یافر از ب 152مشترکت  مطتلاه بت
 0/32( 3/5کننه  )افراد شیرکت  ( سنتری)ااحراا ما نیتا یااجته شه  م

مجییرد بوداییه   هیییافییراد متأهییل و بق نییی( افییر از ا%2/62) 01بییود  
بیرای  میرد بودایه   ز  و بیتق زیکننهگت  ا( افر از شرکت0/87%)132
ر اییین اییژوهش، علییتو  بییر ارسشیینتمه ا لتعییتپ هییت دآوری داد جمییع
شنتخت  شتمل سن، جنس و و ایت وأهل، ارسشنتمه اسیتتاهارد جمایت

، هوش اخلتق ، مقیتس شفقت خود و مقییتس سینجش کیفییت زایهگ 
ارسشنتمه خودگزارش  کیفیت زاهگ  که بیرای کیفییت استفتد  گردیه  

را  سییتخته شییود، ووسییط ویییر و همکییتزاییهگ  و سییلتمت اسییتفتد  م 
گزار  است که هشیت حیطیه مصتلیف  36است  این مقیتس دارای شه 

اایه از: سیلتمت عمیوم ، دهه که عاترپسلتمت را مورد ارزیتب  قرار م 
عملکرد جتمتا ، محهودیت ایفتی اقش جتیمتا ، محیهودیت ایفیتی 
اقش عت ف ، درد بها ، عملکرد اجتمتع ، ختت   یت اشیتط و سیلتمت 

شیواه، اختصیتب بیه م  که در این ارسشنتمه سنجیه  م رواا   مفتهی
 122ورین امر  صفر و بتلتورین سن، گرو  یت بیمتری ختص  اهاراه  اتیین

است  اتتیج وحلیل روااتنج  همتتا  دروا  بتلتی این مقیتس را اشت  
(  در ایرا  ایز، اتییتی  ایین ارسشینتمه بیت روش آلفیتی 80/2است )داد 

اسیت کیه حیتک  از اتییتی  مطلیوب ایین محتساه شه  82/2کروااتخ، 
(  مقیتس هوش اخلتق  که در ایین ایژوهش 23مقیتس در ایرا  است )

سیؤاح بیت  02اایه کیه از استفتد  گردیه  است را لنیک و کیل ارامه کرد 
است  این ارسشنتمه، هوش اخلتق  ای لیکرپ وشکیل شه درجه 5 یف 
اد  خودجوش به دی را ، عمل کرد  زیرمؤلفه شتمل اهمیت د 12را در 

ماتن  بر اصوح، اقیرار بیه اشیتات ، اسیتقتمت و اتفشیتری حیرا، قایوح 
گوی ، بنیهی بیه عهیه، راسیتمتئولیت برای خهمت بیه دی یرا ، اتی

اییری برای وصمیمتپ شصص ، وواایتی  بصشییه  اشیتاتهتپ متئولیت
دهیه  ر م دی را  و ووااتی  بصشش اشتاتهتپ خود را مورد سنجش قرا

است، و در ایرا  بیت  یریب آلفیتی گزارش شه  00/2اتیتی  این آزمو  
است، روای  صوری و محتیوای  آ  اییز در به دست آمه  83/2کروااتخ 

ابیزار  کشفقت خود ایز یی تسیمق(  20است )ایرا  مطلوب گزارش شه 
به منظیور سینجش  ،است که ووسط اف یا هیگو 26  خود گزارش ده

 5 یهیتآ  در اایهاز  یگییارمیر استخته شه  است   قت خودشف زا یم
 6شیود  سیؤالتپ موجیود در آ  در  می نیییوا کیرپیل فیی  یادرجه
بت خود، قضتوپ درمیورد خیود، احتتسیتپ مشیترک   مهربتا تسیرمقیز

 تیفیکه ک ردیگ  قرار م یو فزو  همتانهستز  اازوا، ذهن آگته ، ااتتا
 ،سنجه  اژوهش ااجته شه  ووسیط ایف  مرابطه فرد بت وجترب خود را 

روش  قیآ  از  ر  کل ی تیکنه ات آ  را گزارش م یبتلت ی و روا ی تیات
  مطلیوب یی و روا ی تیات زیا را یدر ا.به دست آمه 02/2کروااتخ  یآلفت
کرواایتخ  یآلفیت بی یر را ییا در، گزارش شه  است تسیمق نیا یبرا

 ( 13ه  است )به دست آم 76/2 تس،یمق نیامر  کل ا
هت، ا لتعتپ به دست آمه  از اتسخ دهنیهگت  برای وجزیه و وحلیل داد 

هت بیه کمیک هتی خته مورد ایتز جهت آزمیو  فر ییهآوری و داد جمع
هیت شیتمل دو ثات گردیه، وجزییه و وحلییل داد  SPSS-21افزار اره

زیه مرحله بود  در مرحله اوح وجزیه و وحلیل ووصیف  و مرحله دوه، وج
هت بود کیه از روش آزمیو   یریب هماتیت   و وحلیل استنات   داد 

  ایرسو  و ایز آزمو  آمتری رگرسیو  استفتد  شه 
 

 یافته ها
یتفته هتی ووصیف  شتمل میتا ین )ااحیراا ماییتر(  1جهوح شمتر  در 

آ  ارامیه شیه   یهتو مؤلفیه  زاهگ تیفیک تسیمربوط به مق یامر  هت
 است 

کیفیت مقیاس ( نمره های انحراف معیار) انگینمی :3جدول 

 کنندگان مطالعههای آن در شرکتو مؤلفهزندگی 

 )انحراف معیار( میانگین متغیرها

 82/02(0/11) سلتمت عموم  

 78/35(5/6)  عملکرد جتمتا

 18/30(2/8)  اقش جتمتا یفتیا تیمحهود

 28/30(0/12)  اقش عت ف یفتیا تیمحهود

 73/35(0/12)  درد بها

 21/00(8/0)  عملکرد اجتمتع

 02/00(2/12)  ختت 

 07/30(07/7)  سلتمت رواا

 58/30(6/6) کیفیت زاهگ  )امر  کل(

 
اسیت، مییتا ین کیفییت شه همتا واه که در جهوح یک ایز اشیت  داد 

اسیت  مییتا ین امیراپ سیلتمت  6/6بیت ااحیراا ماییتر  58/30زاهگ 
هودیت ایفتی اقش جتمتا ، محیهودیت عموم ، عملکرد جتمتا ، مح

ایفتی اقش عت ف ، درد بها ، عملکرد اجتمتع ، ختیت   ییت اشیتط و 
هتی کیفیت زاهگ  هتیتنه، بیه وروییب سلتمت رواا  ایز که زیرمقیتس

(0/11)82/02 ،(5/6)78/35 ،(2/8)18/30 ،(0/12)28/30 ،
 است 07/30(07/7)و 21/00(8/0)،73/35(0/12)

رابطیه کیفییت زایهگ  بیت متیییر هیوش اخلیتق  و به منظیور بررسی  
هتی آ ، از آزمو   یریب هماتیت   ایرسیو  اسیتفتد  شیه  در مؤلفه



 (MSاخلاقی و شفقت خود با کیفیت زندگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس )رابطه هوش  :فهیمه محمدپوردکتر  
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، اتتیج  ریب هماتت   کیفیت زاهگ  بت متییر هیوش 2جهوح شمتر  
 به وفکیک ارامه شه  است  هتی آ اخلتق  و مؤلفه

 

ماتریس ضریب همبستگی کیفیت زندگی با متغیر  :3جدول 

 های آناخلاقی و مؤلفههوش 

کیفیت  متغیرها

 زندگی

P 

 <221/2 382/2 اهمیت داد  خودجوش به دی را  

 <221/2 030/2 عمل کرد  ماتن  بر اصوح

 <221/2 016/2 اقرار به اشتات 

 <221/2 511/2 استقتمت و اتفشتری حرا

 <221/2 52/2  را یخهمت به د یبرا تیقاوح متئول

 <221/2 271/2 بنهی به عههاتی

 <221/2 326/2 گوی راست

 <221/2 070/2 اییری برای وصمیمتپ شصص متئولیت

 <221/2 50/2 ووااتی  بصشیه  اشتاتهتپ دی را 

 <221/2 536/2 ووااتی  بصشش اشتاتهتپ خود

 <221/2 027/2 هوش اخلتق  )امر  کل(

 
ش ، میزا  هماتت   امر  کیل متیییر هیو2هتی جهوح براستس یتفته

است، همچینین کیفیت زاهگ  بت کلییه  027/2اخلتق  بت کیفیت زاهگ  
هییتی هییوش اخلییتق  رابطییه مانییتدار و متییتقیم  دارد زیرمقیتس

(P<0/001  ) 
هتی به منظور بررس  رابطه کیفیت زاهگ  بت متییر شفقت خود و مؤلفیه

آ ، از آزمو   ریب هماتت   ایرسو  استفتد  گردیه  در جهوح شمتر  
 هتی آ اتتیج  ریب هماتت   کیفیت زاهگ  بت شفقت خود و مؤلفه، 3

 گردد به وفکیک، ارامه م 
 

: ماتریس ضریب همبستگی کیفیت زندگی با 0جدول 

 های آنشفقت خود و مؤلفه

کیفیت  متغیرها

 زندگی

P 

 <221/2 02/2 بت خود   مهربتا تسیرمقیز

 <221/2 026/2 قضتوپ درمورد خود

 <221/2 380/2  احتتستپ مشترک ااتتا

 <221/2 033/2 اازوا

 <221/2 51/2  ذهن آگته

 <221/2 52/2 یفزو  همتانهستز

 <221/2 536/2 شفقت خود )امر  کل(

 
، میزا  هماتت   امر  کیل متیییر شیفقت 3هتی جهوح براستس یتفته

 است، همچینین کیفییت زایهگ  بیت کلییه -03/2خود بت کیفیت زاهگ  
هیییتی شیییفقت خیییود رابطیییه مانیییتدار و متیییتقیم  دارد زیرمقیتس

(P<0/001  ) 

 نیییدر وا نیبشیا یرهتیاز متی کیاقش هر   در ادامه به منظور بررس
آ  در  جیاسیتفتد  شیه کیه اتیت و یرگرسی بیملتک از آزمو   ر ریمتی

 آمه  است  0شمتر  جهوح
 

های تحلیل رگرسیون چندگانه گام به شاخص : 4جدول 

بینی کیفیت زندگی براساس هوش اخلاقی و گام در پیش

 شفقت خود
 2R  t P های آماریشاخص

 222/2 82/0 021/2 283/2 هوش اخلتق 

 222/2 20/3 270/2 335/2 شفقت خود
 

 3/28دهیه هیوش اخلیتق  بیه ونهیتی  اشت  م  0همتاطور که جهوح 
دهیه و   م درصه از واریتاس کیفیت زاهگ  را در جمایت اموایه اشیت

درصیه از وارییتاس آ  را واییین  5/33/2ورزی اییز همچنین خودشفقت
دهیه کیه هیر دو مؤلفیه کنه  علتو  براین ستو   ریب بتت اشت  م م 

بین  کیفیت هوش اخلتق  و شفقت خود ، به  ور مانتداری قتدر به ایش
 ( P<0/001بتشنه )زاهگ  م 

 

 بحث
بت هر دو باه هیوش اخلیتق  اروایتط کیفیت زاهگ  مطتلاه اشت  داد که 

بتشیه   همچنیین بینی  م متتقیم  دارد و هوش اخلتق  قتدر بیه ایش
 جیاتتهتی آ  ایز بت کیفیت زاهگ  رابطه منف  داراه  شفقت خود و مؤلفه

قتدر هوش اخلتق  و شفقت خود  ریاشت  داد که دو متی و یرگرس لیوحل
  بتشنه م  کیفیت زاهگ  نیبشیبه ا
دار هیوش اخلیتق  بیت کیفییت فته اوح این مطتلاه، بیتا ر ارواتط مان یت

زاهگ  در بیمترا  ماتلت به مولتیپل اسکلروزیس بود  این یتفته همتو بیت 
ااه و مطتلاتو  است که به بررس  هوش اخلتق  و کیفیت زاهگ  ارداخته

یین ( بیهین وروییب، ا18-15اایه)رابطه مثات این دو متییر را وأییه کرد 
ویوا  کنه  در وایین این یتفته م هتی ایشین حمتیت م مطتلاه، از یتفته

بنهی گفت که هوش اخلتق ، ظرفیت ذهن  ااتت  را در ووااتی  چترچوب
هیتی خیود اشیت  هتی ااتتا  در قتلیب اهیهاا و ارزشاصوح و ارزش

اییری از دهه  رفتترهتی منصفتاه، احتراه، اییرش دی را  و متئولیتم 
ووا  گفت بیمتراا  که هتی بترز هوش اخلتق  است  بنتبراین، م ویژگ 

از هوش اخلتق  بتلتوری برخورداراه، به جتی ومرکیز بیر ابایتد ایتراحت  
هتی خود، بت داشتن دیهگته  ماتن  بر اعتقتداپ قوی، جتمتا  و اتوواا 

گیردد ویت اییری در قاتح خود و دی را  و بصشیش، بتعیم م متئولیت
داری خیود را افیزایش دهنیه  دراتیجیه، بیت افیزایش مل و خویشیتنوح

احتتس ر تیت دروا  فرد و به واع احتتس ر یتیت از زایهگ ، ویوا  
 یتبه هت افزایش م اییری بت شرایط و کیفیت زاهگ  ایز در آ ااطاتو

یتفته دی ر اژوهش اشت  داد که شفقت خود بیت کیفییت زایهگ  رابطیه 
هیتی دی یری کیه در زمینیه یتفته بت اتیتیج اژوهش مانتداری دارد  این

است، همتو ورزی و اباتد مصتلف کیفیت زاهگ  صورپ گرفتهخودشفقت
(  شفقت خود، حمتیت عت ف  فرد از خود و دی را  22-22 و 10است )

گردد وت این بیمترا  کیه هت و مشکلتپ است  این امر بتعم م در سصت 



 (MSرابطه هوش اخلاقی و شفقت خود با کیفیت زندگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس ) :فهیمه محمدپوردکتر  
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توواا  هتتنه، به خود و دی را  فرصیت از اظر جتمتا  و رواا  دچتر ا
بیشتری برای جارا  و بتزستزی مجهد روابط و ستزمتاهه  رواا  بههنه 
و شفقت اتات به خود را در روابط اجتمتع ، خیتاوادگ  و روااشینتخت  

ووااه بتعم بهاود و افزایش کیفیت زاهگ  در وقویت کننه  همین امر م 
 این افراد گردد 

  هماتت  تیمطتلاه مته نیا یهتتیمحهوداز جمله  قتبل ذکر است که
  سیتزد را دشیوار می  علی یریگجیهیکه ات مطتلاه بودبود    و مقطا
 مطتلاه بیمیترا  ماتلیت بیه مولتیپیل اسیکلروزیس بیود  امواه ن،یهمچن
 امود   تطیهت احتگرو  ریبه ست جیاتت  یدر وام هیبت نیبنتبرا
هیوش اخلیتق  و اسیتس کیه  نیبر ا ، آو قتپیدر وحق شود م شنهتدیا

 ،شفقت خود در کیفیت زاهگ  بیمترا  ماتلیت بیه مولتیپیل اسیکلروزیس
بررسی  اثربصشی  بهایود داشتنه، به منظور  یدار مان  نیبشیقهرپ ا

ای هیتی مهاخلیهاین دو متییر بر کیفیت زاهگ  بر این بیمیترا ، از  رح
ورد بررسی  بیت رویکیرد ماتن  بر این دو سیتز  اسیتفتد  و اتیتیج آ  می

 آزمتیش  قرار گیرد 

 

 گیرینتیجه
ووا  بیت  امود که هوش اخلتق  و شفقت خیود در زمیر  در مجموو م 

متییرهییتی مییرواط بییت کیفیییت زاییهگ  در بیمییترا  ماتلییت بییه مولتیپییل 
ووااه به بهایود هت م اسکلروزیس هتتنه  بهین مانت که وواامنهی در آ 

مترا  منجر گردد  بت وایین احو  اثربصش  ایین کیفیت زاهگ  در این بی
ووا  بیت دو متییر و بت ووجه به این که این دو ستز ، اکتتتب  هتتنه، م 

درمیتا ری هی  در زمینیه هیوش -هت و مهاخلتپ آموزشی وهوین براتمه
اخلتق  و ه  در زمینه شفقت خود، به این بیمترااهر اروقت و بهاود کیفیت 

 رد زاهگ ، کمک شتیتا  ک
 

 ملاحظات اخلاقی
 تییشرکت در ااجته اژوهش به صورپ داو لاتایه بیود  بیه منظیور رعت

دربیتر    کننهگت  ا لتعیتوشرکت هیمطتلاه کل نیدر ا ، ملتحظتپ اخلتق
 نییشرکت در مطتلاه اخی شه  ا تیکرداه و از آات  ر ت تفتیمطتلاه در

تیتنه و صیرفت  شه که ومته ا لتعیتپ محرمتایه هبه افراد داد   نت یا م
 تییبیه منظیور رعت ن،یخواهنه شه  همچنیاستفتد    اژوهش ورام یبرا
  هیکننهگت  ثات ا ردشرکت  اته و اته ختاوادگ ، خصوص  یحر
در میورد در   گواه واترض منتفا چیدارد که ه  اظهتر م   مقتلهتنهیاو
 مقتله وجود اهارد  نیا
 

 سپاسگزاری
مه یت  رح اژوهشی  مصیوب اایود  و بیه اتاین مطتلاه برگرفته از اتیت 
داایه از است  اویتنه  مقتله بر خود لیتزه م صورپ متتقل ااجته گرفته

کننهگتا  کیه در ااجیته ایین مطتلایه، محققیین را ییتری ومتم  شرکت
 رستاهاه، صمیمتاه وشکر امتیه 

 

 هنام واژه
1. Multiple sclerosis سیاسکلروز پلیمولت 
2. Central nervous system یعصب مرکز تت یس 

3. Anxiety ا طراب 

4. Depression افتردگ  

5. Stress استرس 
6. Psychological disorders  اختلتلتپ روااشنتخت 
7. Irritability اییریوحریک 
8. Anger تیعصاتا 

9. Self-efficacy خودکترآمهی 
10. Quality of Life  کیفیت زاهگ 
11. Honesty درستکتری 
12. responsibility اییریمتئولیت 
13. sympathy دلتوزی 
14. Forgiveness بصشش 
15. Self-compassion شفقت خود 
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