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 مقدمه -1-1

هاي اخیر ها بوده است. پیشرفتهاي شناخته شگه توسط انسانترين بیماريسرطان يکي از قگيمي

اي العالج و مرگ نور به يک بیماري مزمن تغییر داده است را از عارضه در علوم و تکنولوژي سرطان

(. تحقیقات بسیاري در مورد عل  بروز سرطان و افزايش نمار نن با رشگ جمعیت انجام شگه 2666)بقايي  

هاي هاي غربالگري به موقع يکي از راهرساني  نزمايش(. نموزش  اطالع2666  4است )دينچر و هاركنس

كنگ و تر و افزايش احتمال زنگه مانگن را فراهم ميیشگیري است كه امکان درمان موثر و كم هزينهمهم پ

توان میزان بروز بیماري سرطان را در جامعه كاهش داد هاي پیشگیري ميهمچنین با اجراي برنامه

زنگگي و عادات (. بر اساس نتايج تحقیقات  فاكتورهايي از قبی  جنس  سن  نژاد  سبک 4949)نقاجاني  

(. همچنین مي توان به عوام  تنیگگي نور از 2666غذايي در بروز سرطان موثرنگ )دينچر و همکاران  

قبی  مرگ همسر  طالق  مرگ يکي از اعضاي خانواده  بیماري  تغییرات شغلي در بروز سرطان اشاره كرد 

نوان يکي از مهمترين عوام  خطر در هاي اخیر  تغذيه به ع(. البته در سال2664  2)بالک  هاكس و كین

 (. 4949ها مورد توجه قرار گرفته است )نزهت و هگايتي  ابتال به انواع سرطان

دهگ و توانايي افراد براي انجام نقش هاي اي است كه مسیر زنگگي فرد را تغییر ميسرطان عارضه

كنگ و   همکاران  دوستان تغییر ميها و نحوه ارتباط ننها با همسر  فرزنگان  والگينمعمول و مسئولیت

(. بر 4946گذارد )حیگري و میرباقر  عمیقا روي نوع و شگت مشکالتي كه فرد با نن مواجه است تاثیر مي

هاي اين اساس بیش از يک دهه است كه بررسي كیفیت زنگگي به عنوان يک موضوع مهم در مراقبت

هايشان فیت زنگگي درجه احساس اشخاص از تواناييباشگ. كیبهگاشتي به ويژه بیماران مزمن مطرح مي
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(. همچنین ويژگي مهم رواني كه 4444  4در مورد كاركردهاي جسمي  عاطفي و اجتماعي است )هري

افراد سالم بايستي از نن برخوردار باشنگ احساس بهزيستي است. احساس بهزيستي اصطالحاً اين گونه 

تمنگي عمومي از زنگگي كه شام  خود و ديگران در شود: احساس مثبت و احساس رضايتعريف مي

 (.4441  2هاي مختلف خانواده  شغ  و ... است )مايرز و دينرحوزه

 شود: احساس بهزيستي سه جنبه مختلف را شام  مي

 بهزيستي روانشناختي كه به معناي قابلیت يافتن تمامي استعگادهاي فرد است.  -4

ف اجتماعي كه بشر در دل ساختارهاي اجتماعي و اجتماعات بهزيستي اجتماعي بر روي تکالی -2

 خود با نن مواجه است تمركز دارد. 

اي از نشانه هاست كه بیانگر حضور يا غیا  احساسات بهزيستي هیجاني كه متشک  از دسته -9

مولفه است: حضور عواطف مثبت  غیا  عواطف منفي و  9مثبت به زنگگي است. بهزيستي هیجاني داراي 

(. در اين بین هوش معنوي به مثابه نگاهي از هستي يا نیروي فراتر از 2662  9رضايتمنگي از زنگگي )كیز

جنبه هاي عادي زنگگي است و احساسات عمیقي از وحگت يا پیونگ با كائنات را به وجود مي نورد كه اين 

 (.4919یابانگرد  گیري در برابر استرس داشته باشگ )بتوانگ تاثیر ضربهتکیه گاه معنوي مي

مفهوم رشگ معنوي در دهه ي اخیر از چنان رشگي برخوردار بوده است كه شمار روز افزوني از روان 

شناسان رهايي از بیماري هاي عاطفي و جسمي را براي داشتن شخصیت سالم و سالمت روان  كافي 

 رنگ. نگانسته و بر روي كمال و دگرگوني شخصیت ندمي به واسطه معنويت تاكیگ دا

هاي رفتار امروزه عام  مهم ديگر  حمايت اجتماعي است كه به عنوان يکي از تسهی  كننگه

ها و بهگاشتي مورد توجه مي باشگ. حمايت اجتماعي  حمايت قاب  پذيرش از طرف افراد ديگر  گروه

موفقیت نمیز و ي اي براي مواجههترين و نیرومنگترين نیروي مقابلهجامعه بزرگتر است و به عنوان قوي
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كنگ )شاره  نسان فرد در زمان درگیري با شرايط تنش زا است و تحم  مشکالت را براي فرد تسهی  مي

 (.4944سلطاني و قاسمي  

حمايت اجتماعي مي توانگ حمايت عاطفي  اطالعاتي و ابزاري باشگ. حمايت عاطفي شام  دوست 

باشگ. حمايت ابزاري كمک ملموس كااليي ه بیمار ميداشتن و عش، ورزيگن به بیمار  پذيرفتن و احترام ب

و يا خگماتي به بیمار مي باشگ. حمايت اطالعاتي نیز  دادن اطالعات و نگاهي به افراد در زمان بروز 

 (.2669  4هاي جسمي و رواني است )اسچافراسترس

جتماعي با توجه به شیوع باالي سرطان هگف پژوهش حاضر بررسي نقش هوش معنوي و حمايت ا

 باشگ. در پیش بیني كیفیت زنگگي و بهزيستي هیجاني بیماران مبتال به سرطان مي

 بیان مسأله-1-2

به طور طبیعي وقتي سلول هاي بگن پیر مي شونگ  پس از تعگاد مشخصي تقسیم مي میرنگ ولي 

اري سرطان به زماني كه سلولها به طور نامحگود و افسارگسیخته به رشگ و تکثیر خود ادامه دهنگ  بیم

 (. 4944وجود مي نيگ. سرطان در هر سني و در هر نقطه اي از بگن ممکن است ايجاد شود )نزاده  

در ايران بعگ از بیماري هاي قلبي و تصادفات سومین علت مرگ  سرطان مي باشگ. اگر چه سرطان 

ي از  انواع ننها قاب  جزء بیماريهاي سخت و صعب العالج بوده   امروزه اعتقاد بر اين است كه بسیار

پیشگیري  و درمان مي باشنگ. بر اساس نمار گزارش شگه از طرف نژانس بین المللي تحقی، بر روي 

میلیون مرگ در اثر  0/7میلیون مورد جگيگ سرطان و  7/42  2661  تنها در سال  IARCسرطان 

ان متروپولیتن تهران  در در ايران بر اساس نمار ثبت سرط سرطان در سراسر جهان گزارش شگه است.

نقايان سرطان معگه  مثانه  خون  كولون و ريه و در خانم ها سرطان پستان  دهانه رحم  كولوركتال  خون 

 افراد و خانواده بیمار  بر مخربي نثار سرطان(. 4942)فرزانه  سرطانها هستنگ  نيتر عيشا بیبه ترتو معگه 

 از اي و مجموعهوي شگه  خانواده و بیمار در عمگه تعادل عگم يک موجب سرطان .دارد بیماربا  مرتبط

)خگا پناهي  صالح صگق پور  اصغري و حريرچي و  كنگ ميطرف ايجاد  دو هر براي را جگيگ هاي چالش

                                                             
1 .Schaffer 
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 دادن دست از و درد با همراه الوقوع قريب مرگ به عنوان سرطان تشخیص (. در گذشته4914كتیبائي  

 از نیمي از بیش در بیماري اين  جگيگ هاي درمان و امکانات وجود با روزهام اما شگ  مي عملکرد محسو 

 زنگگي مسیر بروز سرطان (.2669  4نيگ )كمپب   فانئوف و دئان حسا  مي به مزمن بیماري يک موارد 

 ايجاد اقتصادي و خانوادگي اجتماعي  رواني  جسمي  ابعاد تمامي در مشکالت فراواني داده و تغییر را فرد

كنگ. اگرچه سرطان خود موجب بروز عارضه هاي رواني متعگد میشود  ولي به تازگي مشخص شگه  يم

است كه فشارهاي رواني  تاثیر عمیقي در سرعت بخشیگن به پیشرفت و رشگ انواع مختلف سرطان ها 

 (.4414  2دارنگ )الكمن

  نفس به اعتماد كاهش  وابستگي احساس افزايش باعث تحقیقات نشان داده است ابتال به سرطان 

شود. سرطان  مي مبتاليان در نشفته افکار و جسماني عاليم  درد  گیجي پذيري  نسیب احساس افزايش

كنگ )كورتنز   نابساماني مي دچار را فکري نرامش و اجتماعي هاي فعالیت  عملکردهاي روزانه  همچنین

از  حمايت به قادر كمتر و وابسته ديگران به نبیمارا شود باعث مي و (2660  9استیونس  كربلگر و فیلیپسن

 عالوه به مشکالت اين تمامي كننگ. معمول شركت اجتماعي هاي فعالیت در نتواننگ بعالوه و باشنگ سايرين

 درمان باالي هاي هزينه عوارض و  مختلف هاي درمان  پزشک به مکرر مراجعات هاي طوالني  شگن بستري

مرتبط با سالمت واژه  يزنگگ تیفیك(. 2664  9رسیشود )ش  و ك ان ميبیمار زنگگي كیفیت كاهش باعث

 ييشخص از توانا يابيخودارز "است و به عنوان افتهيتوسعه  يزنگگ تیفیتر ك ياست كه از واژه عموم يا

و   يعمگه مسا (.4411 1شگه است )نرونسون  فيتعر "خود  يو اجتماع يجانیه  يروان  يجسم يها

 ي  شام  نثار روان گهگیقرار م ریبه سرطان را تحت تاث انيمبتال يزنگگ تیفیمعمول ككه بطور  يمشکالت

بر  يمارینثار ب  ياسترس  درد  افسردگ  يو درمان يصیاقگامات تشخ  يماریاز ابتال به ب يناش يو عاطف

از  يناش و عوارض يا هيمشکالت تغذ  يصاداقت  يمسا  يروابط اجتماع  ييروابط زناشو  يروابط خانوادگ

 (.4919  يو جانقربان يحاتم  يزيباشگ )عز يدرمان م

                                                             
1 .Compbel, Phaneuf & Deane 
2 .Luckman 
3 .Courtens, Stevens, Crebolder & Philipsen   
4 .Shell & Kirs     
5 .Aaronson 
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با توجه به اين موضوع تالش براي افزايش كیفیت زنگگي افراد مبتال به سرطان يکي از اهگاف اصلي 

اين موضوع به ويژه براي نن دسته از افرادي  نيگ. سیاست گذاران كالن نظام سالمت كشور به حسا  مي

ري خود نگاهي يافته انگ بسیار اهمیت دارد. هر گونه تالش براي ارتقا يا تثبیت كه به تازگي از بیما

كیفیت زنگگي افراد مستلزم شناخت كافي از مفهوم كیفیت و درک ابعاد نن است. تا كنون ابعاد بسیار 

هاي انجام شگه   مختلفي براي كیفیت زنگگي توسط افراد مختلف ارائه شگه است. در يکي از پژوهش

ي بهزيستي اجتماعجسم   سالمت( 2664) 4  كامینس  فريس  لنگ  میکالوس  پترسون و همکارانتيهاگر

روانشناختي  استقالل و محیط و معنويت را از ابعاد كیفیت زنگگي نام برده بهزيستي )روابط اجتماعي(  

سرطان بیش از هر  است. از میان اين ابعاد بعگ رواني و روانشناختي نن حايز اهمیت است  به اين علت كه

بر درمان موثر  هاي احساسي و ذهني كیفیت زنگگي فرد تاثیر مي گذارد  بنابراين بايگ عالوه چیز بر جنبه

ها  هايي جهت باال بردن احساس بهزيستي و جلوگیري و يا الاق  كاهش ناراحتي ها و برنامه بیماري  شیوه

هزيستي است. مگل سالمت سه نوع بهزيستي يکي از مفاهیم اصلي مگل سالمت بدر نظر گرفته شود. 

هیجاني  بهزيستي روانشناختي و بهزيستي اجتماعي را با هم تركیب كرده ومفهوم جامع و كام  از 

بهزيستي را هم كه جنبه عاطفي )بهزيستي هیجاني( و هم جنبه كاربردي )بهزيستي روانشناختي و 

 2نشانه است كه  49ورده انگ. سالمت رواني داراي اجتماعي( سالمت رواني را در بر مي گیرد به وجود ن

نشانه مرتبط با بهزيستي  0نشانه مرتبط با بهزيستي اجتماعي و  1نشانه مرتبط با بهزيستي هیجاني 

به همین  .روانشناختي است. بهزيستي روانشناختي به معناي قابلیت يافتن تمام استعگادهاي فرد است

بهزيستي هیجاني  مختلف بهزيستي ذهني تحقیقاتي شروع شگه است.دلی  اخیرا جهت تمايز جنبه هاي 

بعنوان يکي از جنبه هاي بهزيستي است كه به كیفیت عاطفي تجربیات روزمره فرد اشاره دارد و بسته به 

شگت و وفور لذت  استرس  غم  خشم و محبت  زنگگي فرد را خوشاينگ يا ناخوشاينگ مي سازد )كاهنمن 

و همچنین  استرس بهبود سازگارانه در مقاب  شرايط پر توان هزيستي هیجاني را مي(. ب2646 2و دنتون

نگراني فرد نسبت به مساي  مهم سالمتي در ح، خود تعريف كرد كه كاهش نن موجب اضطرا   استرس 

                                                             
1 .Hagerty, Cummins, Ferriss, Land, Michalos, Peterson & et al 
2 .Kahneman & Deaton 



7 
 

و افسردگي میشود و تقويت نن توانايي هاي مقابله اي فرد را افزايش مي دهگ و به فرد اجازه میگهگ كه 

 روشهاي ورزش  ه پتانسی  هاي خود را بشناسگ و با استرس هاي زنگگي كنار بیايگ و اين امر توسطهم

   (.2662  4)فردريکسون و جوينر تمركز تحق، مي يابگ و استرس كاهش

در ك  تحقیقات صورت گرفته در رابطه با عوام  موثر بر كیفیت زنگگي بیماران سرطاني نشان داده 

ن انعطاف پذيري  توانايي ح  مشک   امیگ  شهامت  روحیه معنوي و حمايت است كه مواردي همچو

اجتماعي در سازگاري و مقابله با بیماري هاي مزمن مث  سرطان تاثیرگذار است )خگا پناهي  صالح صگق 

ولي بررسي و پرداختن به تمامي موارد تاثیرگذار بر كیفیت  (4914  يبائیو كت يرچيو حر يپور  اصغر

بهزيستي هیجاني در يک تحقی، دانشگاهي مقگور نیست  به همین دلی  در اين تحقی، به  زنگگي و

بررسي تاثیر دو مولفه هوش معنوي و حمايت اجتماعي كه از اهمیت باالتري برخوردارنگ اكتفا شگه است. 

 دو روابط صورت به كه است اجتماعي هاي اعضاي شبکه میان در فردي بین تبادالت اجتماعي حمايت

 و ترين قوي عنوان ( و به2669  2)چان  هون  لوپز و چین است خودي به خود و معموالً سويه  غیررسمي

 سرطان با افراد زمان درگیري در افراد نسان و موفقیت نمیز رويارويي براي اي مقابله نیرومنگترين نیروهاي

كنگ. )لي  ياي چونگ  بوگ  مي تسهی  بیماران براي را تحم  مشکالت و شگه شناخته زا تنش شرايط و

 ايكرد   ادراک  فيتعر نگونهيجمله ا کيتوان در  يرا م ياجتماع تيحما(. 2669  9پارک و هنگ چونگ

  9لسيدهنگ )و يكننگ و به او حرمت و ارزش م يكه او را دوست دارنگ   از او مراقبت م نيتجربه فرد از ا

 و بقا میزان افزايش تنش   كاهش باعث جتماعيهم چنین حمايت ا (.2669  1لوریبه نق  از ت 4444

در میان  (.2664  0شود )ساماركو مي افراد زنگگي كیفیت بهبود در نهايت  و بهگاشتي وضعیتهاي بهبود

بیماران مبتال به سرطان دريافت حمايت از جانب ديگران ماننگ سپري در مقاب  پیامگهاي منفي بیماري و 

نظام هاي حمايتي از چنگين راه به فرد كمک مي كنگ )هلگیسون و  عوارض درمان عم  مي كنگ و اين

                                                             
1
 .Fredrickson &  joiner 

2 .Chan, Hon, Chien & Lopez 
3 .Lee, Yae Chung, Boog Park & Hong Chung 
4 .Wills 
5 .Taylor 
6 .Sammarco 
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(. عالوه بر تاثیرات ناشي از حمايت اجتماعي نوع نگاه فرد و نگرش وي به شرايطي كه در 4440  4كوهن

نن قرار دارد نیز تاثیر زيادي بر احساس وي نسبت به زنگگي و كیفیت زنگگي ادراک شگه دارد. در فراينگ 

هاي سخت هماننگ سرطان میزان باور و اعتقاد فرد به امکان بهبود وضعیت تاثیر زيادي  بیماريمبارزه با 

  2اي دارنگ )كول بر روحیه و حس بهبودي فرد دارد و باورها و اعتقادات معنوي در اين میان نقش عمگه

م لفه هاي در راستاي اين جهت گیري معنوي و به موازات بررسي رابطه بین معنويت و ديگر (. 2661

سالمت معنوي  تحول معنوي و  ي چونشناختي مث  سالمت روان  گروهي از پژوهشگران مفاهیم روان

هوش  .انگ كردهدر نستانه هزاره سوم میالدي به ادبیات نكادمیک روان شناسي اضافه را معنوي  هوش

وش معنوي به معناي  كلي هبه طور را مي توان چیزهايي دانست كه افراد به ننها معتقگنگ.  معنوي يا

حفظ تعادل فکري  نرامش دروني و بیروني و عملکرد همراه با بصیريت  ماليمت و مهرباني را شام  مي 

(. هوش معنوي با چنین تعريفي نقشي انکار ناپذير بر كیفیت زنگگي افراد مبتال به 2660  9شود )هیگ

مولفه كلیگي حمايت اجتماعي بر كیفیت سرطان دارد و در اين تحقی، تاثیرگذاري اين مولفه در كنار 

 زنگگي و هوش هیجاني مبتاليان به سرطان مورد بررسي قرار خواهگ گرفت. 

با توجه به مجموع ننچه گفته شگ محق، تصمیم گرفت تحقیقي با عنوان نقش هوش معنوي و 

به انجام  حمايت اجتماعي در پیش بیني كیفیت زنگگي و بهزيستي هیجاني بیماران مبتال به سرطان

برسانگ تا به اين سوال پاسخ دهگ كه نيا هوش معنوي و حمايت اجتماعي در پیش بیني كیفیت زنگگي و 

 بهزيستي هیجاني بیماران مبتال به سرطان نقش دارد.

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-3

 و سياجن  نياس ادي نژ  قومي يهاوهگر تمامي در نگاميتو بگخیم رتومو عنو صگ از بیش با نسرطا

نگ دار را رياابیم ينا به بتالا قابلیت ها ننساا تمامي و ددگر ارپگيگ جتماعيا و ديصااقتا يااه وهراگ

                                                             
1 .Helgeson & cohen 
2 .Cole 
3 .Hage 



9 
 

به سرطان بتال ا رمان رود مي رنتظاا( WHO) انياجه شتابهگ نمازسا ارشگز سساا (. بر4946  4)الكمن

 به طمربو نن صگدر 06 كه برسگ 2626 لسا در نفر نمیلیو 41 به 2666 لسادر نفر  نمیلیو 46 از

 و مورد 76666حگود  ايران كشور ها در سرطان ساالنه بروز. ستا نجها يافته توسعه كمتر يهاركشو

 (. 4910نفر است )مهرام   96666ناشي از نن حگود  میر و مرگ

هاي سني  سرطان به عنوان يک بیماري سن خاصي را هگف نگرفته و امکان ابتال در تمامي گروه

و در صورت ابتالي جمعیت مولگ كشور نپرداختن به كیفیت زنگگي مبتاليان و عوام  موثر بر  وجود دارد

هاي مگيگي از حضور موثر در جامعه محروم مي  نن نه تنها فرد مبتال بلکه اطرافیان وي را نیز تا مگت

حقیقات مناسبي افزون اين بیماري الزم است ت افزايش روز فراواني و به توجه و با كنگ. در چنین شرايط

در زمینه شناخت عوام  موثر بر بهبود زنگگي و احساس بهزيستي افراد مبتال به سرطان در كشور انجام 

  شود و عوام  اثرگذار بر نن به دقت مورد بررسي قرار گیرنگ.

يکي از مهم ترين اين عوام   جهت گیري هاي مذهبي مي توانگ باشگ كه  به عنوان روش مکم  در 

ر روشهاي درماني حائز اهمیت است. محققین معتقگنگ كه معنويت سبب معنا دار كردن زنگگي كنار ساي

( و از اين طري، به فرد در كنار نمگن با سرطان كمک مي كنگ 2667  2براي فرد میشود )يانگ و مائو

ه هاي ( و مراقبت هاي معنوي مث  مراقبه و ارتباط عمی، با طبیعت  كیفیت زنگگي و جنب2662 9)لواين

روانشناختي را بهبود مي بخشگ و سلولهاي كشنگه طبیعي را افزايش میگهگ كه اين سلولها در سیستم 

و  ايمانشي  ايمني دخلینگ و به عنوان اولین خط دفاعي سلول هاي سرطاني را از بین مي برنگ ) ناكائ

 (. 2649   9ايمانشي  واتانا   ايمانشي  بئبا و همکاران

ر فردي يک تجربه غافلگیر كننگه نجا كه نگاهي از ابتال به سرطان براي هاز سوي ديگر از ن

( است  بر 2667  0( و نگران كننگه )هونس گارد  پترسن و پترسن2661  1اكیوز گوونس  نستنسز و كايا)
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 .Luckman 

2 .Yang & Mao 
3 .Levine 
4 .Nakau, Imanishi, Imanishi, Watanabe, Imanishi, Baba & et al 
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اساس نتايج برخي از پژوهش ها  اين بیماران تماي  زيادي براي دريافت حمايت عاطفي دارنگ و نن را 

(. روابط اجتماعي و حمايت اطرافیان به عنوان 2661  4مفیگ مي داننگ)هانتر  ديويس و تونستالبسیار 

عام  مهم ديگر  پیش بین امیگ به زنگگي طوالني تر در مردان و زنان است ) هاوس  لنگيس و 

 ( حتي زماني كه فرد  مبتال به بیماري بگخیمي باشگ. 4441  2نمبرسون

(  2669  9يت اجتماعي دسترسي بیشتري  به اطالعات دارنگ )سنگرسونافراد با سطوح باالي حما

( كه باعث مي شود بهبود 4440  9رژيم دارويي خود را بیشتر پیگیري و پیروي مي كننگ )موير و سالووي

 (. 2669  1بیماري افزايش و بازگشت نن كاهش يابگ ) دي متیو

تاثیر حمايت و دايره ي ارتباطات افراد  با توجه به مطالب ارائه شگه و روشن شگن نقش كلیگي

خانواده و دوستان و نزديکان فرد بیمار  بر زنگگي وي در تمامي مراح  سرطان از تشخیص تا بهبودي و با 

و به  مطل، خگا و چیرگي اراده خگاونگ بر همه امور گرتبافت مذهبي كشور و اعتقاد ايرانیان به قتوجه به 

حمايت  نقشبررسي صا در سالهاي اخیر علیرغم نمار باالي ابتال  دلی  پژوهش هاي معگود  مخصو

 از دالي  انجام اين پژوهش مي باشگ.مبتاليان به سرطان نگاه و زنگگي هوش معنوي بر اجتماعي و 

 تحقیق سواالت -1-4

ن بیماران مبتال به سرطا كیفیت زنگگيدر پیش بیني هوش معنوي و حمايت اجتماعي سهم  -4
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 و عملیاتی متغیرها مغهومیتعاریف  -1-7

 سرطان

سرطان بیماري است كه در نن سلولهاي غیر طبیعي به صورت كنترل نشگه تکثیر تعريف مفهومي: 

كننگ. سلولهاي سرطاني همچنین مي تواننگ از طري، جريان يافته و مي تواننگ بافتهاي مجاور را درگیر 

خون يا لنف به ساير نقاط بگن گسترش يابنگ. انواع سرطان شام  كارسینوم  ساركوم  لوسمي  لنفوم و 

 .سرطان دستگاه اعصا  مركزي است

ي زنان و مردان مجرد و متاه  باالتعريف عملیاتي: منظور از بیماران سرطاني در اين پژوهش  

با تشخیص قطعي به بیمارستانها و كلینیک هاي سرپايي مراجعه 4949سال هستنگ كه در زمستان 40

 كرده انگ.

 کیفیت زندگی 

تعريف مفهومي: بنابر تعريف سازمان جهاني كیفیت زنگگي درک افراد از موقعیت خود در زنگگي از 

هايشان است. پس تانگاردها و اولويتكننگ  انتظارات  اسنظر فرهنگ  سیستم ارزشي كه در نن زنگگي مي

موضوعي كامال ذهني بوده و توسط ديگران قاب  مشاهگه نیست و بر درک افراد از جنبه هاي مختلف 

 (.WHO  4440  2666  4زنگگي استوار است )بونومي  پاتريک و بوشن 

در پرسشنامه  اي است كه نزمودني هاتعريف عملیاتي: منظور از كیفیت زنگگي در اين پژوهش نمره

 ( كسب كرده انگ. مقیاس انگازه گیري اين متغیر فاصله اي است. MQOLكیفیت زنگگي مک گی  )

 بهزیستی هیجانی

                                                             
1 .Bonomi, Patric & Bushnell  
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Abstract: 

This study has been conducted to examine the role of spiritual intelligence and social 

support in predicting quality of life and emotional well-being in patients who is stricken with 

cancer.To carry out this study, 132 patients (81 females and 51 males) with cancer in Rasht 

were selected for sampling and completed spiritual intelligence King questionnaire, social 

support Stewart and Sherborne scale, quality of life MQOL questionnaire, emotional well-

being Keys questionnaire. The results of correlation coefficient showed that there was a 

significant positive correlation between spiritual intelligence with emotional well-being and 

overall quality of life. There was a significant positive relationship between social support 

with quality of life and emotional well-being. Regression analysis showed that spiritual 

intelligence explained 16 percent and social support 24 percnt of change in overall quality of 

life. Also spiritual intelligence explained 36 percent and social support 18 percnt of change 

in emotional well-being. The results of this study emphasized on the importance of the 

spiritual intelligence and social support as variables affecting on quality of life and 

emotional well-being in patients with cancer. 
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