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  در افراد مبتال به سرطان يو سازگار یجانین هوش هیبي رابطه
  در شهر مشهد 

  2زاده یرتوکلیجهانش - 1رجب پوره یهان
   دهیچک

ـ   در سرطان یق پژوهشیامروزه عال :هدف ونه یزم بـه سـمت    ر در جهـان یـ ن علـت مـرگ و م  ی، بـه عنـوان دوم
گـران  ید و جـان در خـود  یاداره ه و که شامل درك یجانیه هوش .سازگارانه متمرکز است و يامقابله هاي سبک

 و یجـان یهـوش ه  ين رابطـه یـی ن مطالعه بـه تع ین رو ایا از .ارتباط دارد سالمت افراداست که با  یعوامل است از
  . پردازد میسرطان  به مبتال افراد در سازگاري

و  هـا  بیمارسـتان  یماران سرطانیب از زن و مرد نفر 60آن است که در یهمبستگ نوع ازق ین تحقیا :قیروش تحق
بـاراون و   یجـان یهـوش ه  يبا پرسشـنامه  انتخاب شده و ياخوشه يریگبه روش نمونه شهر مشهد یمراکز درمان

ب یآزمـون ضـر   و 17نگـارش   SPSS نـرم افـزار   از اسـتفاده ا ب ها دادهسپس  .شدند یبررسبل  يسازگار سنجش
   .ندشد لیتحل و هیتجزون چندگانه یرسون و رگرسیپ یهمبستگ

 یهمبسـتگ  )-=r 77/0( یعـاطف  يو سـازگار  ) -=65/0r( یجسـمان  سـازگاري بـا   یجانیهوش ه بین :ها یافته
ـ از وار % 43 يریبعـد انطبـاق پـذ   ، یاز میان ابعاد هوش هیجان. p)>001/0( وجود دارد يمعنادار  يانس سـازگار ی
ـ  یعاطف يازگاراز س% 63هم رفته  يرو و کنترل تنش خلق و خويو دو بعد  ،p)>001/0( یجسمان ـ یش بیرا پ  ین

 يبـا سـازگار   یهمـدل ي مؤلفـه بجـز   یجـان یهـوش ه گانـه   15 يها مؤلفه یتمام نیهمچن .p)>001/0( کند می
که از این میان، بیشـترین میـزان    داشته يمعنادار یهمبستگ p)>001/0( یعاطف يسازگار و) p>01/0( یجسمان

مربـوط   یعـاطف  يو در سازگار  )r= -72/0( يریت پذیولؤمسي مؤلفهط به مربو یجسمان يدر سازگار یهمبستگ
   .بوده است )r= -76/0(نفس  عزت مؤلفهبه 
 يراهکارهـا ، یندر بیمـاران سـرطا   يو سـازگار  یمثبت بین هوش هیجاني وجود رابطه با توجه به :يریجه گینت

توسـط کـادر    یو مراکز درمـان  ها بیمارستانر ویژه د یآموزش يها کارگاهبرگزاري از جمله  یهوش هیجانافزایش 
  .  شود میمربوطه توصیه 

   یجانیهوش ه ؛سرطان ؛سازگاري :واژه ها دیکل
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  مقدمه
سلول و از  یعیر طبیر شکل غییاست که با تغ يماریسرطان ب

 کـه  بیمـاري  این .)1( شود میمشخص  یز سلولیدست رفتن تما
در حـال  و  یافتـه  توسعه يدر کشورها بوده و جهانی مشکل یک

و در  )2(یـر  ن عامل مـرگ و م چهارمیو  دومینتوسعه به ترتیب 
 هـاي  بیمـاري پـس از   میـر  و مـرگ  ن عاملیبه عنوان سومران یا

مـار از لحظـه   یب یزنـدگ  .)3( و تصادفات شناخته شده است یقلب
امـروزه مـردم    هرچند شود میسرطان، دگرگون  يماریص بیتشخ

سـرطان  ي گـر واژه یو د کرده یبا سرطان زندگ تري طوالنیمدت 
   هـا  نگرانـی ، ين شـواهد یود چنبا وج .)4(ست یمترادف با مرگ ن

در حال  هایشان خانوادهمشکالت افراد مبتال به سرطان و  يدرباره
کـه افـراد مبـتال بـه      دهد مینشان  یشواهد پژوهش. ش استیافزا

  از  يص از گســتره ایه و پــس از تشــخیـ اول هــاي مــاهسـرطان در  
 يدر سازگار از آنان يرنج برده و بسیار شناختی روان ينشانه ها

خـاص   يبـه معنـا   يسـازگار . )5( خود با مشکل دارند يا بیمارب
است و عبارت است از لـذت بـردن از    یاجتماع -یواجد ابعاد روان

کـه   يبـه گونـه ا   کـردن  کـار ز و یـ پـاداش برانگ  ين فردیروابط ب
   ).7(را ارضا کند  یشخص هاي هدف

 يافراد مبـتال بـه سـرطان و خـانواده هـا      يند سازگاریدر فرا
 يسـازگار  یاز عوامل اساس ییک .نقش دارد يمتعدد املعو ها آن

  پــردازش  ر ســرطانیــب زا نظیموفــق در برابــر تجــارب آســ   
از  توانـد  مـی  یجـان یو ه یپردازش شناخت. است یجانیه یشناخت

مـرتبط بـا هـوش     یتیو مـوقع  یاجتمـاع  -یطـ یمح عواملق یطر
، ها توانمندي ینقطه تالق یجانیهوش ه .)6( ل شودیتسه یجانیه

فرد است که با  یو اجتماع یجانیه يهال کنندهیو تسه ها مهارت
ـ ا. رنـد گر در ارتبـاط متقابـل قـرار دا   یکدی ن مجموعـه مشـخص   ی

 گـران، یتا چه اندازه در درك و ابراز خـود، درك د  که فرد کند می
 یازهـا و مشـکالت زنـدگ   یو مقابلـه بـا ن   هـا  آنارتباط با  يبرقرار
دو  حاضـر  حـال  در). 8( کند میاثربخش عمل  ياوهیره به شروزم

در حـوزه   2کرد مختلطیرو يو دیگر 1ییکرد توانایرو ییک کردیرو
 یجـان یهوش ه هاي مدلف و یعارمطرح شده که ت یجانیهوش ه

بـر   یمبتنـ  یرویکـرد توانـای   .انـد  گرفتـه  نشـأت  کـرد یرو ن دویااز 
ک هـوش  یـ  ي مثابـه را بـه   یجـان یاست که هـوش ه  هایی مهارت

                                                             
1- Ability 
2- Mixed  

ر یمـا  یجانیو آزمون هوش ه )9( گرفته در نظر  جانیبر ه یمبتن
در ). 10(شده است  ین الگو طراحیو کارسو بر اساس ا يو سالوو

ماننـد   هـا  ویژگـی ر یو سـا  ییبـر توانـا  کـرد مخـتلط   یکه رو یحال
را بـا   یجـان یو هوش ه بوده یمبتن ياریهش هاي حالتزش و یانگ
زش و یـ انگ ،و سـالمت  یسـت یزمانند به ها ویژگیو  ها مهارتر یسا

اس رگـه  یمق .)9( کند میب یگران ترکیرابطه با د يبرقرار ییتوانا
باراون که در پژوهش حاضر نیز  یجانیو آزمون هوش ه خلقی فرا

                                                  .)10( گیرد میریشه  ن الگویا آن استفاده شده از
 هـاي  هیجـان کـه   اند افرادي یجانیوشمند از نظر هص هاشخا

، یبـه لحـاظ منطقـ    یجـان یکارکرد ه يک الگویخود را مطابق با 
ن باورنـد کـه   یـ از پژوهشگران بر ا ياریبس. کنند میم یدار تنظیپا
با اقتضـائات روزمـره   ثر در تطابق ؤو عملکرد م یجانین هوش هیب

ـ  افـراد مبـتال   .)11( رابطـه وجـود دارد   یزندگ مـزمن   يمـار یه بب
 خـود،  يکنتـرل در سـازگار   يهـا  گـروه  ممکن است نسـبت بـه  

و  یجـان ین، مشکالت هییاز جمله عزت نفس پا يشتریمشکالت ب
رابطـه  ي مطالعات انجام شده در باره). 12(را تجربه کنند  يرفتار

 یرهـا از جملـه سـالمت جسـم    یاز متغ ياریبا بس  یجانیهوش ه
ــناختی روان و) 14,13( ــ ،)15( ش ــمیتا یآلکس ــرطان )16(ا ی ، س
نشـان  ) 19( و اخـتالل آسـپرگر  ) 18( یتیشخصـ  هاي تیپ، )17(

 خـود  هـاي  فعالیـت و کنتـرل   یجانین هوش هیب. ستداده شده ا
وجـود   یبت نوع رابطه مهمایمبتال به د ساالن بزرگدر  یده نظم

به بهبـود   تواند می یجانیاز هوش ه یخاص يجنبه ها). 17(دارد 
تظـاهرات   .)20(کمـک کنـد    سالی میاندر طول  یت زندگیفیک
مبـتال بـه سـرطان پسـتان بـا نشـانگان        سـال  بزرگزنان  یجانیه

ن یــا. دارد یزا ارتبـاط منفــ  بیآســ هـاي  درمانــدگیو  یافسـردگ 
 ینـ یش بیپـ  تواند می یجانیتظاهرات هن موضوع که یاز ا ها یافته

  .)17( کند میت یضعف در برابر سرطان باشد حماي کننده
 یجانیکه هوش ه دهد مینه نشان ین زمیدر ا ها بررسیج یتان
در افـراد بـوده  و    يقـدرت رهبـر  ي کننـده  ینـ یش بیپ تواند می
از جملـه   یزندگ یحوادث منف مقابل در يبه عنوان سپر تواند می

 روي بـر  خود یدر بررس 3یهاف .)21(مزمن بکار رود  هاي بیماري
 یجانیکه در هوش ه يجه گرفت که افرادینت یکودك سرطان 47

 بـرو  در يبهتـر  کـارکرد  و يسـازگار  کنند مینمرات باالتر کسب 
بهتـر   يو سـازگار  خـود داشـته   يارهـا رفت يساز یو درون نسازي

                                                             
3- Haffy 
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ت استرس بهتـر و  یریمد هاي مهارتي کننده ینیش بیپ تواند می
مزمن از جمله سرطان  يماریک بیشتر در افراد مبتال به یسازش ب

 ري،یپـذ  انعطـاف  ،یـی گرا برون با باال یجانیه هوش .)17(باشد 
 تـأثیر  و احساسـات  کردن مختلف، هماهنگ احساسات ییشناسا

 مقابـل،  در ).23,22(دارد  معنـاداري  رابطـه  رفتار و مغز بر ها آن
 نییپا سطوح ،یدرون ساز مسئله رفتارهاي با نییپا یجانیه هوش
 بـه  ادیـ عتا ،ییخو افسرده خو، و خلق میتنظ در ی، ناتوانیهمدل
 همـراه  پرخاشگري و دزدي ،یانحرافات جنس مخدر، مواد و الکل

 کـه  دریافتنـد خود  یدر بررس 2کوالیو ن 1سیتسائوس ). 22(است 
، رابطـه  یو  جسـمان  یو سالمت روان شـناخت  یجانین هوش هیب

دارند  يباالتر یجانیکه هوش ه يافراد .)24( وجود دارد يمعنادار
ان یـ باون و فانـد   -بار وردارندز برخین یو روان یاز سالمت جسمان

قابـل   یهمبسـتگ  ینجـا یو هوش ه ین سالمت جسمیب کنند می
 يبــاالتر یجــانیکــه هــوش ه يافــراد . )13( وجــود دارد یقبــول

 بردر کار  يشتریو استقالل ب ی، نشاط، سرزندگیاز شاداب اند داشته
 یگن نسبت به زندیهمچن. اند داشته يبوده و عملکرد بهتر دار خو

مقاومـت   شـرفت و یو از پ تـر  مقاومن تر، در برابر استرس یخوش ب
ابـراز   و درك ازکـه   يافـراد  .انـد  بوده مند بهره یدر زندگ يشتریب

ط پـر اسـترس از   یدر شرا .نداخود و تنظیم آن ناتوان  هاي هیجان
درك  يشدت بـاالتر  استرس را با ،ستندین برخوردار یکنترل خوب

 ياهـ درد و )25( داشـته  يکمتـر  یاختروان شن يسازگارنموده، 
 بر یپژوهشهمکاران در  و 3يکرو. )11( کنند می  تجربه يشتریب

نشان  ينو جوانان عادو  سرطان به مبتال انکودکدو گروه از  روي
 یو برخـ  یجانیهوش ه یکل ين دو گروه در جنبه هایکه ب ندداد

وجـود   يدار یتفاوت معنـ  ینیاس خوش بیاز جمله مق ها مقیاس
ر مـا یب 210 يرو رب يدر مطالعه ا و همکاران 4تیاسم. )14( اردد

ر یـ که نمـره بـاال در متغ   نه مشخص ساختندیمبتال به سرطان س
 هـاي  درمانـدگی با  یجانین در هوش هییو نمره پا یفشار اجتماع

به عنـوان   تواند می یجانینمره باال در هوش ه شتر همراه بوده ویب
 نامطلوب بکار رود یط اجتماعیمح یمنف تأثیر برابرک حفاظ در ی
مشـابه انجـام شـده نشـان      هـاي  پژوهشکه نتایج  طور همان. )6(

در بیمـاران   يو سازگار یبین هوش هیجان يرابطه ینوع دهد می

                                                             
1- Tsaousis 
2- Nikolaou 
3-Kirvoy 
4- Schmidt 

 یوجود دارد اما در مورد ارتباط ابعاد و اجزاء هوش هیجان یسرطان
 یپژوهش) یو جسمان یعاطف يسازگار(انواع آن  ویژه يبا سازگار

ن ین رابطه بییتع یکلبا هدف  پژوهش حاضر انجام نشده است که
رابطـه  قصد دارد  افراد مبتال به سرطان يبا سازگار یجانیهوش ه

 يان فـرد ی، ميابعاد درون فرد شامل یهوش هیجان گانه پنج ابعاد
  و نیـز   هـا  تـنش و کنتـرل   یعمـوم  ي، خلـق و خـو  يانطباق پذیر

بیماران  یو عاطف یسمانج يارآن را با سازگ خانه 15 يمؤلفه ها
     .تعیین نماید یسرطان

 قیروش تحق

 يجامعه آمـار . تاس یهمبستگ -یفین پژوهش از نوع توصیا
شـده در   يافراد مبتال به انواع سرطان بستر ین پژوهش را تمامیا

مربوطـه در   یو افراد مراجعه کننده به مراکـز درمـان   ها بیمارستان
بـه   ينمونـه ا  .دهـد  میل یکتش 1388سطح شهر مشهد در سال 

 يریـ نمونـه گ  ي شیوهبه ) زن نفر 38نفر مرد و 22( فرن 60 حجم
 هـاي  بیمارسـتان که از بین  بدین ترتیب. شدند انتخاب يخوشه ا
، بیمارستان امید و از بـین مراکـز درمـانی    بیمارستان یکمربوطه 

ي رضا و انجمـن حمایـت از   ژدرمانگاه، مرکز تخصصی آنکولو یک
بـه تصـادف انتخـاب و سـپس از بـین بیمـاران        طانیبیماران سـر 
نفـر بـه تصـادف     20مختلف از هـر بخـش    هاي بخشبستري در 

ــده شــدند ــه منظــور رعا . برگزی ــب ــس از ی ــژوهش پ  ت اخــالق پ
 يافتـه هـا  ینکـه  یبـه ا  يدواریـ ام ان اهداف ویب حات الزم ویتوض

ــد   ــژوهش بتوان ــه درپ ــکالت ا  زمین ــاهش مش ــک ــاران وین بی     م
 يشـنامه هـا  بـا پرس  هـا  آن یتمـام کمک کند  ها آن يخانواده ها

  .دشدن یابیارز يو سازگار یجانیهوش ه
  توسـط  1997 سـال  در 5اون-بـار  هیجـانی  هـوش  پرسشنامه

شامل ابعـاد   یپنج بعد اصل و سؤال 90 این ابزار. شد ابداع اون-بار
و  يان فـرد یـ ، میعموم ي، خلق و خوي، انطباق پذیريدرون فرد

 اي درجـه  5مقیاس  پایه بر ها آنکه سؤاالت کنترل تنش داشته 
 سـؤاالت  از برخـی  .شـده اسـت   تنظیم همیشه تا از هرگز لیکرت

 منفـی نمـره   صورت به دیگر برخی و مثبت به صورت پرسشنامه
 مؤلفـه  15ن پرسشـنامه بـه   یـ ا یپنج بعـد اصـل  . شوند می گذاري

  ،8بــه خــود  احتــرام ،7ورزي تأجــر، 6هیجــانی خودآگــاهی
                                                             
5- Bar-On Emotional Quotient Inventory 
6- Emotional Self Awareness 
7- Elexithymia  
8- Self Regard 
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 ،4فـردي  میـان  روابـط  ،3همـدلی  ،2اسـتقالل  ،1شـکوفایی  خـود 
 ،7واقعیـت  آزمـون  ،6مسـئله  حـل  ،5پـذیري اجتمـاعی   مسئولیت

 و 11، شـادکامی 10، کنتـرل تکانـه  9تحمل استرس ،8پذیري انعطاف
 بـراي  بـاخ  کـرون آلفـاي   ضرایب. شوند میم یتقس 12بینی خوش
 ولیتؤمسـ  مقیـاس  خـرده  براي 69/0از  ها مقیاس خرده تمامی

  بـا  خـود  به احترام مقیاس خرده براي 86/0تا  یپذیري اجتماع
بـر   دهشـیري  یدر بررسـ . )15(بدست آمده است  76/0 میانگین

 بـه  73/0چهار ماه  زمانی فاصله با پایایی ضریب این آزمون يرو
 نمونـه  یسـاختار عـامل   انیـ م از ییروا یدر بررس يو .آمد دست

 معتبر یرانیا هاي آزمودنی يا برار عامل 8تعداد  یشمال يکایمرآ
 بـه  پایـایی  ضـرایب آبـادي   شـمس  همچنین .)26( دنمو شگزار

 خـرده  بـراي  55/0بـین   اي دامنـه  در را بـاخ  کرونآلفاي  روش
میانگین  با تکانه اس مهاریخرده مق يبرا 83/0تا  همدلی مقیاس

                                                                     ).27( به دست آورد 70/0
ک یتوسط بل ساخته شده و بل  يپرسشنامه سنجش سازگار

بـه   اي درجـه  3اس یـ ک مقیـ  ياست که بـر رو  سؤالی 158ابزار 
ن ینمره باال در ا. شود می ينمره گذار دانم نمیر و ی، خیصورت بل

ـ ا .اسـت  کمتـر  يسـازگار  ي نشـانه پرسش نامـه   بعـد   5ن ابـزار  ی
  .سـنجد  مـی را  یعو اجتمـا  ی، شـغل یخانـه گـ  ، ی، عاطفیجسمان

ک فاصـله  یـ بـا   آزمـایی  بازوه یبه ش این پرسشنامه ییایب پایضرا
از  یدرونـ  یو به روش همسـان  93/0تا  70/0از  يهفته ا 2 یزمان
پــژوهش  همچنــین در. )28( ر بــوده اســتیــمتغ 93/0تــا  74/0

 89/0  بـاخ  کـرون  يآلفا پرسشنامه با روش ییایب پایضر یبهرام
پرسشـنامه   یـی روا يبـل بـر رو   یبررس . )29( گزارش شده است

بهنجــار از  يص گــروه هــاین پرسشــنامه در تشــخیــا نشــان داد
آن بـا آزمـون    یگب همبسـت یو ضـر  هک مناسب عمل کردینوروت
  .)29( بدست آمد 56/0زنگ یت آیشخص

                                                             
1- Self Actualization 
2- Independence 
3- Empathy 
4- Interpersonal Relationship 
5- Social Responsibility 
6- Problem Solving 
7- Reality Testing 
8- Felxibility 
9  - Stress Tolerance 
10-Emotional Control 
11- Happiness 
12  - Optimis 

و   17SPSSبا اسـتفاده از  نـرم افـزار     ها دادهتجزیه و تحلیل 
ون یل رگرســیــلرســون و تحیپخطــی  یآزمــون همبســتگانجــام 

 .صورت گرفت چندگانه

   ها یافته
 کـه  قرار داشـتند  26-54 یدامنه سنن یب ها نمونهن مطالعه یدر ا

 ودرصـد   58 /37سال با  30-40مربوط به سن  ین فراوانیشتریب
 .بـود درصد  66/16 سال با 30ر یمربوط به سن ز یفراوان کمترین

 یمانجسـ  يسـازگار  یو نمـره کلـ   یجـان یهوش ه ین نمره کلیب
)65/0r=-(  یعاطف يسازگار ینمره کلو )77/0r=- ( یهمبسـتگ 

، بدین گونه که هر چـه نمـره   p)>001/0( وجود داشت يمعنادار
و  یجسمان يسازگار رود میباال  یدر بیماران سرطان یهوش هیجان

به این دلیل  یمنف یالبته وجود همبستگ. (یابد میافزایش  یعاطف
پـایین   يسازگار ،با افزایش نمره ياست که در پرسشنامه سازگار

و  یجسمان ين بود که سازگارین پژوهش ایگر ایهدف د). آید می
کـه   شود ینیش بیپ یجانیهوش هابعاد  ياز رو سازگاري عاطفی

 با روش گام به گـام  13چندگانهاز تحلیل رگرسیون  این کار  يبرا
یعنـی   کننـده در این تحلیل متغیر هاي پیش بینـی  . استفاده شد

میزان ضرایب صفر مرتبـه و   اساس بر اد مختلف هوش هیجانیابع
متوالی وارد تحلیل شـدند تـا    هاي گامدر  ها آنتفکیکی هر یک از 

 یجسمان يسازگاربراي تغییرات  ها آنمیزان پیش بینی هر یک از 
در کـه   دهـد  مـی مـدل نشـان   . مشخص گردد و سازگاري عاطفی
ون یارد معادله رگرسـ و يریتنها بعد انطباق پذسازگاري جسمانی 

مشـاهده   درصد از واریانس 43، یکبا توجه به جدول . شده است
سازگاري جسمانی از طریق بعد انطباق پذیري توجیه شده  شده در

 57سازگاري عـاطفی   در حالی که در). R Square= 43/0(است 
مشاهده شده از طریق بعد خلق و خوي توجیـه     درصد از واریانس

) کنترل تنش(اضافه شدن مدل دوم  ).R Square= 43/0(شود  می
بدین ترتیب . شود  درصد به واریانس قبلی می 6باعث افزوده شدن 

درصد از واریانس سـازگاري عـاطفی را    63دو مدل روي هم رفته 
کـه   p و سـطح معنـی داري    Fبا توجه به مقدار  .کنند تبیین می

%  99ن نـا فرضیه صفر رد شده و بـا اطمی است  01/0از  تر کوچک
گیریم بین متغیر هاي سـازگاري جسـمانی و عـاطفی و     نتیجه می

  .هوش هیجانی رابطه خطی وجود دارد
  

                                                             
13-Multiple Regression  
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  یجانیهوش ه حسب بر یعاطف يو سازگار  یجسمان يسازگارگام به گام نتایج تحلیل رگرسیون  :1جدول 

     P           Adjusted  مقدار      Ms           df             SS          RF       R square       R2             منابع تغییر      متغیر پیش بین       متغیر مالك   
  000/0           42/0              43/0       66/0       55/44      96/230          1            96/230        رگرسیون             انطباق پذیري    سازگاري جسمانی   

           18/5         58            68/300       باقیمانده                                                           
                         000/0            56/0            57/0       75/0       51/77    49/1371           1           49/1371       رگرسیون           خلق و خوي         سازگاري عاطفی   

          69/17         58          21/1026       باقیمانده                                                           
  000/0            62/0           63/0       79/0        94/49      29/763          2           58/1526         رگرسیون         کنترل تنش         سازگاري عاطفی    

                        28/15          57            15/871       باقیمانده                                                           
  

این اسـاس بعـد    بر. ارایه شده است p و b ،tمقادیر  2در جدول 
انطباق پذیري در سازگاري جسمانی و بعد خلق و خوي در سازگاري 

  خلـق و خـوي   عاطفی نقش اصلی را دارد، زیرا اگر انطبـاق پـذیري و  
سـازگاري   65/0به اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر بـه انـدازه   

طور که اشاره شد مربـوط بـه    دلیل همبستگی منفی همان(جسمانی 
سـازگاري   75/0و ) نمـره گـذاري پرسشـنامه سـازگاري اسـت     نحوه 

به عالوه یک واحد تغییـر در بعـد کنتـرل    . دهد عاطفی را افزایش می
  .  شود افزایش  در سازگاري عاطفی می 35/0تنش باعث 

  ضرایب رگرسیون متغیر پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون سارگاري جسمانی و سازگاري عاطفی - 2جدول 

    P        مقدار                   T         بتا      دضریب استاندار           خطاي معیار                  B              مقدار متغیر مالك             پیش بین       متغیر  

  000/0             64/13                                                            38/1                  18/ 87          مقدار ثابت                        سازگاري جسمانی        
                                                                000/0             -67/6                        -65/0                            02/0                   -13/0        ي       انطباق پذیر                                             

   000/0          34/12                              90/2                   81/35          مقدار ثابت                       سازگاري عاطفی          
  000/0             -80/8                        -75/0                              05/0                  -50/0          خلق و خوي                                                   

  000/0           84/11                       81/2                 29/33         مقدار ثابت                                   سازگاري عاطفی
   000/0            -51/4                         -50/0                             -17/0                 -33/0         خلق و خوي                                                    

  000/0            -18/3                         -/.35                               05/0                  -16/0        کنترل تنش                                                      
  

ــانی و     ــوش هیج ــاي ه ــه ه ــین مؤلف ــتگی ب ــرایب همبس ض
گــزارش شــده    3 جــدولســازگاري جســمانی و عــاطفی در   

ــر اســاس ضــ. اســت  یتمــام گــردد مــیرایب جــدول مشــخص ب
ــه جــزء   ــاي هــوش هیجــانی ب ــا  یهمــدل مؤلفــه ه ازگاري ســب

ــمانی ــی داري   جس ــه معن ــا  رابط ــطح آلف ــته  01/0 يدر س داش
 يریت پــذیمسـئول  مؤلفــهمربــوط بـه   ین همبسـتگ یشــتریبکـه  

 ین همبســــتگیو کمتــــر )r= -72/0( یجســــمان يســــازگار
ــه   ــوط بــ ــهمربــ ــدل مؤلفــ ــازگار -یهمــ ــمان يســ    یجســ

)02/0=r( در مــورد ســازگاري عــاطفی نیــز وضــعیت  .باشــد مــی
ــه اي   ــه گون ــود دارد، ب ــابهی وج ــه  مش ــامک ــاي   یتم ــه ه مؤلف

ــدلی   ــزء هم ــه ج ــانی ب ــوش هیج ــز ه ــازگاري نی ــا س ــاطفی ب  ع
ــ رابطـــه معنـــی داري ــته کـ ــتگیشـــتریب هداشـ  آن ین همبسـ

 )r= -76/0( عـاطفی  يسـازگار س و عـزت نفـ   مؤلفـه مربـوط بـه   
ــه مربــو ین همبســتگیو کمتــر  يســازگارو  یهمــدل مؤلفــهط ب

 همبســتگیضــرایب  شــود مــییــادآور (. اســت )r=20/0( یعـاطف 
ــ ــان    یمنف ــوش هیج ــاد ه ــین ابع ــازگار یب و  یجســمان يو س

ــه نحــوه نمــره گــذار  یعــاطف يســازگار پرسشــنامه  يمربــوط ب
  کمتــر  يبــا افــزایش نمــره، ســازگار   اســت کــه    يســازگار

 يو سـازگار  یدر واقـع رابطـه بـین ابعـاد هـوش هیجـان      . شود می
    ). مثبت است یو عاطف یجسمان
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  یعاطف يو سازگار یجسمان يو سازگار یجانیهوش ه يها مؤلفهضریب همبستگی بین  - 3جدول 

  سازگاري                                                                                               
  عاطفی                        جسمانی                                                                       متغیر                         

  سطح معنی داري                             همبستگی            سطح معنی داري                                       همبستگی                                         
  000/0                                      - 60/0                                000/0                                  - 64/0                  حل مسئله          

                              000/0                                      - 63/0                                000/0                                  - 53/0                خوشبختی            
                                 000/0                                      - 49/0                               006/0                                   - 35/0                     استقالل          

                             000/0                                      - 68/0                                000/0                                  - 44/0                           تحمل فشار
                            000/0                                       -70/0                               000/0                                   - 55/0                       خود شکوفایی

                              000/0                                       -61/0                               000/0                                   - 62/0               خودآگاهی هیجانی  
                             000/0                                       -56/0                              000/0                                    -50/0                          واقع گرایی

                               000/0                                      -51/0                               007/0                                   - 34/0                 روابط بین فردي   
                               000/0                                       -69/0                               000/0                                   -53/0                          خوش بینی
                             000/0                                       -76/0                               000/0                                   - 66/0                           عزت نفس

                              000/0                                       - 64/0                              000/0                                   - 55/0                       کنترل تکانش
                              000/0                                        - 65/0                              000/0                                   - 48/0                      انعطاف پذیري

                              11/0                                         - 74/0                              000/0                                    - 72/0                   پذیريمسئولیت 
            000/0                                         20/0                              86/0                                      02/0                               همدلی

                                          000/0                                        - 53/0                             001/0                                     - 40/0                        خود ابرازي
  

  بحث
ــژوهش حاضــر   ــین هــدف پ ــانیرابطــه هــوش ه تعی و  یج

ن یج نشــان داد بــیبــود کــه نتــا یمــاران ســرطانیدر ب يســازگار
 يســازگار و یجســمان يســازگار و یجــانیهــوش ه ینمــره  کلــ

ــاطف ــ یهمبســتگ یع ــود ارد یمعن ــارت دارد وج ــه عب ــوش  یب ه
 يســـازگار در یمـــاران ســـرطانیب ییتوانـــاا بـــ بـــاال یجــان یه

ایــن یافتــه  .اســت مربــوط زیــت آمیــموفق  یعــاطف و یجســمان
ــا  ــاب ــژوهشج ینت ــاي پ ــاف ه ــ)17( یه ــوال اویس و نی، تسائوس  ک

ــار) 24( ــارانو ) 14( يو يکــــر ،)13(اون و فانــــد -، بــ  یســ
ت معتقــد اسـت کــه  یـ وکــارت را یسالسـک  .، همسـو اســت )25(

ــوش ه ــانیه ــاال یج ــی ب ــد م ــفیک توان ــومی ــدگ یت عم و  یزن
عامــل  و داده فــرد را ارتقــاء یو اجتمــاع یشخصــ هــاي موفقیــت

ــ روان   یســتیو بهز یدگزنــ هــاي موفقیــتن یــیدر تع یمهم
از هوش بـا افـراد    رسـد  مـی چنین بـه نظـر    .)30( باشد یشناخت
یریت هیجــانی بــا آگــاهی از هیجانــات خــویش و مــد      نظــر

ــر راحــتهیجــانی مناســب  ــی ت ــا بیمــاري ســرطان و  تواننــد م ب
ــطراب و     ــرس، اضـ ــل تـ ــانی آن از قبیـ ــی هیجـ ــب منفـ عواقـ
افسردگی کنار آمـده و بـا شـرایط پـیش آمـده خـود را منطبـق        

عالوه بر این، مؤلفـه هـاي هـوش هیجـانی ماننـد خـوش       . سازند
ــایی در ارتبــاط بــین فــردي،   ــاال، توان بینــی، اعتمــاد بــه نفــس ب

نـــین توانـــایی ســـازماندهی رت ابتکـــار و رهبـــري و همچقـــد
بــه ســیر  کنــد مــیبــه فــرد کمــک  در حــل مســایل هــا هیجــان

بیمـاري خـویش امیـدوار بـوده و در سـازگاري بـا بیمـاري خـود         
 ینــ یش بیپــ يپــژوهش بــرا ن یــا در .موفــق عمــل نمایــد  

 از یجــانیهــوش ه ابعــاد ياز رو اطفی عــو  یجســمان يســازگار
نـه بـه روش گـام بـه گـام اسـتفاده شـد        ون چندگایرگرس تحلیل

 يریانطبـاق پـذ   بعـد از ابعـاد هـوش هیجـانی،    که مشخص شـد  
را بـا بـاال رفـتن نمـره     یـ دارد ز یجسـمان  سـازگاري  ینقش اصـل 
. یابـد  مـی افـزایش   یجسـمان  يسـازگار  در عمـل  يریانطباق پـذ 

 يبعـد خلـق خـو    یعـاطف  يدر سـازگار  این در حالی اسـت کـه  
ک واحـد  یـ ، ن دویـ را اگـر ا یـ د زدار ینقـش اصـل   کنترل تـنش  و

 دایـــکـــاهش پ% 35 و %75 یعـــاطف يد ســـازگارر کنـــییـــتغ
 همبســتگیدر مــورد  یبــا پــژوهش بــالگ ایــن نتــایج  .کنــد مــی

   یجــانینمــره کــل هــوش ه   و TAS -20 ينمــره هــا  نیبــ
)72% =r (ــره و ــه ي نم ــرل اســترس  هــاي  مؤلف  ،)r=%47(کنت

 )r( )31=%31( یخلـــــق عمـــــوم  و )r=-%72( يســـــازگار
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ــت هم ــگ اس ــایر. اهن ــوب م ــد و ک ــه داراي   معتقدن ــرادي ک اف
مبتکرانـه دارنـد، از    هـاي  شخصـیت هوش هیجـانی بـاال هسـتند    

ــذت   ــه  هــا موقعیــت، برنــد مــیچیــره شــدن بــر مشــکالت ل را ب
، معطـوف بـه هـدف عمـل کـرده و در انجـام       خواننـد  مـی چالش 

احتمــاالً  هــایی ویژگــیچنــین . )32( باشــند مــیتکــالیف راســخ 
زگاري بـا شــرایط دشـوار زنــدگی را بیشـتر فــراهم    انطبـاق و ســا 

نقـش مهـم بعــد انطبـاق پـذیري در ســازگاري     البتــه  .سـازد  مـی 
، چــون رســد مــیبــه نظــر  طبیعــیمشــابهت موضــوعی  واســطه

احتمـاالً   هیجـانی ابعـاد هـوش    انطباق پـذیري نسـبت بـه سـایر    
ــد مــیبیشــتر  ــه بیمــاران ســرطانی توان  ســازگاري جســمی در ب

گاري عـاطفی هـم تفسـیر مشـابهی وجـود      در سـاز . کمک نمایـد 
خلـق   ویـژه  دارد خلق و خو به عنـوان یـک بعـد هـوش هیجـانی     

ــازگاري      ــاد در س ــایر ابع ــتر از س ــاالً بیش ــت احتم ــوي مثب و خ
 از ج بدسـت آمــده  ینتـا  .مـؤثر باشـد   توانـد  مـی  ناعـاطفی بیمـار  

ون چندگانــه در مــورد رابطــه مؤلفــه هــاي هـــوش      یرگرســ 
  و عــاطفی نشــان داد کــه   هیجــانی بــا ســازگاري جســمانی    

 ترتیـب  بـه و همـدلی   یاجتمـاع  يریپـذ  مسـئولیت مؤلفـه هـاي   
را بــا ســازگاري جســمانی    یهمبســتگیشــترین و کمتــرین  ب

ــزت   . دارد ــاي ع ــه ه ــاطفی، مؤلف ــازگاري ع ــه در س ــالی ک در ح
ــهنفــس و همــدلی  بیشــترین  و کمتــرین همبســتگی  ترتیــب ب

 کیـ بول نسـا و یوگامطالعـه  بـا   ایـن یافتـه  . باشـد  میرا با آن دارا 
ــ ،)33( آمــوزش  تــأثیر مــورددر  انیــنیبحر و یکرمــان ياوری

ــ  یجــانیهــوش ه ــر ســالمت روان ــاران  آســتین و ،)34( یب همک
ــدگی  رابطــه  مــورد در ــا میــزان رضــایت از زن هــوش هیجــانی ب

ــاعی   ــط اجتم ــفوي  )35(رواب ــاران وو ص ــه   همک ــاره رابط در ب
 .ســتهمسـو ا ) 36(بـین هـوش هیجـانی و ســازگاري اجتمـاعی     

ــ ــه    ؤمس ــت ب ــرش مثب ــی از نگ ــاعی انعکاس ــذیري اجتم ولیت پ
احتمــاالً . و روابـط بــین فـردي موفـق بــا دیگـران اسـت      دیگـران 
در الك  بـه جـاي آن   بیمـاران  شـود  مـی سـبب   اي ویژگـی چنین 

خود فرو رفته و بـا عواقـب منفـی هیجـانی مشـکل خـود روبـرو        
ــوند ــظ و ش ــا حف ــداوم، ب ــ  ت ــس مس ــوِیش و ح ــط خ ولیت ؤرواب

به دیگـران زمینـه سـازگاري بیشـتر بـا بیمـاري سـرطان        پذیري 
ــاال نیــز بــه عنــوان یــک  . را همــوار ســازند نقــش عــزت نفــس ب

ــتی   ــم بهزیس ــه مه ــناختی روانمؤلف ــازگاري  ش ــهدر س ــژه ب  وی
زیـرا عـزت نفـس    . پوشـیده نیسـت   کسـی  بـر سازگاري عـاطفی  

و بـه چـالش    بـراي چیرگـی بـر مشـکالت     عـاملی  توانـد  مـی باال 
و در   هــا هیجــانار عمــل و مــدیریت مناســب گــرفتن آن، ابتکــ
   .عاطفی بیشتر باشدنتیجه سازگاري 

  يریجه گینت
هوش هیجـانی   دهد مینتایج این پژوهش نشان  کلی طوربه 

بـا   مواجهـه  درهیجـانی مناسـب    هاي پاسخ تشخیص در تواند می
رویدادهاي زندگی از جمله یک بیماري مانند سرطان و همچنـین  

 اجزاءاز میان  رسد میچنین به نظر . مک کندسازگاري بیماران ک
هوش هیجانی، ظرفیت ایستادگی بیمار در برابـر شـرایط چـالش    

و انطباق مناسب با آن، توانـایی حفـظ شـادمانی و     زافشارانگیز و 
، هـا  اسـترس و  هـا  تـنش لذت بردن از زندگی، کنترل و مـدیریت  

نقـش  داشتن حس مسئولیت پذیري به دیگران و عزت نفس بـاال  
 یطراحـ از این رو . کند میدر سازگاري بهتر بیماران ایفا  تري مهم

منجـر بـه    توانـد  مـی  یجـان یهوش ه یآموزش يدوره ها ياجرا و
بیمـاران   هـاي  هیجـان  بـر شناسایی درك مهارت و نظارت بیشتر 

 و هـا  بیمارسـتان  مسـئوالن  شـود  مـی شـنهاد  یپلذا . شود سرطانی
ارزیابی اولیه از ابعـاد  و  ها رگاهکابرگزاري  باسرطان  یدرمان مراکز

مهـم هـوش    يبـر اجـزا   هوش هیجـانی و بـا تکیـه    و مؤلفه هاي
  ص یتشـخ  و ییشناسـا هیجانی بـر آمـده از ایـن تحقیـق، زمینـه      

 هـاي  آموزشرا فراهم آورده و با  یجانیهوش ه يادیبن يها مؤلفه
حفـظ   اختصاصی به رفع این کمبودها در بیماران کم نمایند تا به

و سـازگاري هـر    ط دشـوار یرغم شـرا  یعل یمثبت به زندگنگرش 
ن یـ ن پژوهش ایا هاي محدودیت از یکی. چه بهتر آنان کمک شود

با توجـه   مشهد یماران سرطانیب يبر رو این مطالعه تنهااست که 
م یدر تعمـ  انجـام شـده و   به محدودیت حجم نمونـه در دسـترس  

شـنهاد  یپ .کـرد  اطیـ احتد یـ با ها استان ور شهرها یج آن به ساینتا
 انجام شـود و  کشور يهرهار شیمشابه در سا هاي پژوهش شود می

آن در  تـأثیر و  اجرا یجانیهوش ه مهارت مه آموزشن برنایهمچن
   .سه شودیماران مبتال به سرطان با گروه گواه مقایب يسازگار

  
  قدردانی وتشکر 

تمـام   از را خـود  قدردانی ون مقاله مراتب سپاس ینگارندگان ا
 يمـدد  ياز آقا همچنین و دارند می اعالم  هن شرکت کنندمارایب

 .دنر را دارینمودند کمال تقد ياطالعات همکار يآور جمع درکه 
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The Relationship between Emotional Intelligence and 
Adjusment in Cancer Patients in Mashhad  

Hanieh Rajabpour1 and Jahanshir Tavakolizadeh2 

Abstract 

Background and Aim: Nowadays, research interests in cancer, as the second reason of death in the world, 
concentrate on coping and adjustment styles. Emotional intelligence (EQ) is the person's ability of perception 
and management of emotions in themselves and others, this ability is related to the individuals' health. Thus, 
the aim of this study is to determine the relationship between EQ and adjustment in cancer patients.   

Materials and Methods: This research is a correlational study, in which 60 cancer patients (22 males and 38 
females) of the hospitals and therapeutic centers in Mashhad city were selected by cluster sampling. The 
patients completed the EQ inventory and Bell adjustment questionnaire. Afterwards, the data were analyzed 
using SPSS Software V.17 through Pearson correlation and multiple regression analyses. 

Results: There are relationship between EQ and physical adjustment (r=-.65) and emotional one (r=-.65), 
(p<.001). From EQ dimensions, conformity dimension predicted 43% of variance of physical adjustment.  
Temperament and stress management dimensions predicted 63% of emotional adjustment (p<.001). Also, 
there was a significant relationship between all the EQ components (15 components, except empathy) and 
physical (p<0.01) and emotional adjustment (p<.001). The most correlation ratio in physical adjustment and 
emotional adjustment was related to responsibility component (r=-.72) and self-respect (r=-.76), respectively.    

Conclusion: With regard to the positive relationship between EQ and adjustment in cancer patients and more 
adjustment in them, the strategies to improve EQ, such as special workshops in hospitals and therapeutic 
center, are recommended.  

Keywords: Adjustment, cancer, emotional intelligence 
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