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Abstract

چکيده

This study aimed to investigate the
relationship between emotional intelligence,
mental health and self-efficacy were conducted
in the elderly women using morning exercise
participating program. The study sample
included all elderly women (60 to 74 years)
were 2015 in Karaj City. With of available
sampling, sample 40 was selected demographic
variables, Emotional Intelligence, Mental
Health and Self-efficacy were performed on
them. The data was analyzed using descriptive
statistics (Mean & Standard Deviation),
Pearson correlation coefficient and stepwise
regression analysis by SPSS-22 software. The
results showed that between emotional
intelligence and mental health and self-efficacy
there is a significant difference (P<0.05). The
regression results also showed that emotional
intelligence is a powerful predictor of mental
health and self-efficacy (P<0.01).

پژوهش حاضر با هدف بررس ی رابطة بین هوش هیجان ی با
سالمت روانشناخت ی و خودکارآمد ی در زنان سالمند مشارکت
 جامعة آمار ی.کننده در برنامة ورزش صبحگاه ی انجام شد
 ساله شهر کرج53  تا16 پژوهش حاضر شامل کلیة زنان سالمند
 با روش نمونه گیر ی در دسترس نمونها ی به. بود4933 در سال
، نفر انتخاب و پرسشنامه متغیرها ی جمعیت شناخت ی16 حجم
. سالمت روان ی و خودکارآمدی را تکمیل نمودند،هوش هیجان ی
 وSPSS-22 دادهها ی به دست آمده با نرمافزار آمار ی
 ضریب،)روشها ی آمار توصیف ی (میانگین و انحراف معیار
همبستگ ی پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام و ورود
 نتایج پژوهش نشان داد که بین.همزمان تجزیه و تحلیل شد
هوش هیجان ی با سالمت روانشناخت ی و خودکارآمد ی رابطة
 نتایج رگرسیون نیز نشان داد که.)P >6/63( معنادار ی وجود دارد
هوش هیجان ی پیش بین قدرتمند ی برا ی سالمت روان شناخت ی
.)P >6/64( و خودکارآمد ی است
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مقدمه
در اغلب کشورهای جهان سوم ،طی نیمقرن اخیر نسبت و تعداد
جمعیت ساالمندان افزایش یافته اسات ( .) 4شایب افزایش شمار
ساالمندان در ایران حتی از دیگر کشورها نیز پیشی گرفته است؛
هِرم سانی کشور تا سال  ،4123استوانهای میشود و به تعبیری
"ساونامی ساالمندی ایران" در راه اسات ( .)2عوامل خطرسازی
هماانند اضاااافه وزن ،سااایگار کشااایدن ،اعتیاد و الکل ،انوا
بیماریهای روانشااناختی به خصااو افسااردگی و ابتال ء به
بیماریهای مزمن در ساالمندان باع کاهش عملکرد ساالمتی
در آنها میشاود ( .) 9از دیگرساو ،امروزه اهمیت و ارزش ورزش
در رابطه با رشد تمامی ابعاد زندگی انسان کم و بیش روشن شده
اسات ( .)1در حال حاضر ،شمار افراد سالمندی که به طور مرتب
در فعالیتهای ورزشی چه به صورت کم شدت مثل ،راه رفتن ،و
دویدن آهسته و چه به صورت پُرشدت یا رقابتی شرکت میکنند،
رو به افزایش است ( .) 3با افزایش سالهای عمر به ویژه پس از
 16ساااالگی اغلاب اعمال فیزیولو یکی و مکانیکی بدن کاهش
یافته؛ کارایی قلب ،شُشها ،عضالت و تراکم استخوانی به تدریج
سیر نزولی مییابد (.)1
تأکید بر سااالم پیر شاادن با تعریز سااازمان بهداشاات
جهانی  4از سالمتی به عنوان رفاه کامل جسمانی ،روانشناختی،
اجتماعی و معنوی و نه صرفاً فقدان بیماری و ناتوانی ،همخوان ی
دارد ( .)1لاا،ا ،یکی از مهمترین روشهااای آهساااتااه نمودن
ساالخوردگی و افزایش بهداشات روان ،برنامة ورزشای میباش اد
( .)9فولی  2و همکاران ( )2649اظهار داشاااتهاند که ،حدود 36
درصاد از اُفت سالمندی از طریق اصالح سبکهای زندگی نظیر
شرکت در تمرینات بدنی منظم قابل اجتناب است .بدون تمرین،
بادن تحلیل میرود ،عضاااالت ضاااعیز و اساااتخوانها پوک
میشااوند ،شااریانها مساادود و قلب برای کنارآمدن با بارهای
ناگهانی وارد بر آن تحت فشاااار قرار میگیرد ( .) 5مفهوم هوش
هیجانی که مایر و سااالوی  )4336( 9برای نخسااتین بار آن را
مطرح کردند ،شااامل مجموعهای از مهارتهای بههم پیوسااته
برای ادراک دقیق ،ارزیابی و ابراز هیجانها ،دسااترساای یا ایجاد
احساااسااات ،به منظور تسااهیل تفکر ،توانایی فهم هیجانها و
دانش هیجانی و توانایی تنظیم هیجانها به منظور ،رشد هیجانی
و شاناختی اسات .این ساازن شااناختی دارای چهار زیر مجموعه
"ارزیابی و ابراز هیجان خویشااتن ،ارزیابی و شااناسااایی هیجان
1. World Health Organization
2. Foley
3. M ayer & Salovey
4. emotional intelligence

دیگران ،نظم بخشاای هیجان در خویشااتن و اسااتفاده از هیجان
برای تسهیل عملکرد" است ( .)8هوش هیجانی  1یک سازن چند
بُعدی است و دربرگیرندن تعامل بین هیجان و شناخت که منجر
به کُنشوری ساازشاای اس ات ( . )8در حال حاضاار پژوهشهای
متعاددی وجود دارد که ارتبا بین هوش هیجانی با ساااالمت
روانی ،جساامانی و خودکارآمدی را نشااان میدهند ( .)3هوش
هیجانی با سالمت روانی ،همبستگی مثبت و با اختالالت روانی،
رابطهای معکوس دارد ( .)46مهارتهای هوش هیجانی بازگشت
به ساالمت را سرعت میبخشند  .کسانیکه بیمارند ولی در ط ول
ماداوا روی مهارتهای هوش هیجانی خود ،کار میکنند و آنها
را رشااد میدهند ،از بساایاری از بیماریها از جمله بیماریهای
قلبی و سااارطاانها زودتر رها میشاااوند ( .) 44مایر و همکاران
( )2642نشاااان دادهاناد کاه هوش هیجانی (  ) EQبیشاااتر از
هوشابهر  ) IQ( 3پیشاگویی کنند ن موفقیت فرد در زندگی است.
افراد باا کفایت هیجانی بهتر ،توانایی بیشاااتری برای تمرکز بر
مشاکل و استفاده از مهارت حل مسأله دارند که موجب افزایش
توانایی شناختی آنها خواهد شد (.)8
ساااالمات روانی  1یکی از مقولاههاای مهم در مباح
روانشاناختی اساات که هر ساااله حجم زیادی از تحقیقات را به
خود اختصا میدهد و عوامل مؤثر و مرتبط با آن همواره مورد
توجه جدی روانشاناساان بوده است ( . )42مفهوم سالمت روان
مانند سااالمت جساامانی ،صاارفاً به معنای نبودن مشااکالت یا
بیماری نیسات .سالمت روانی هم حاالت هیجانی و هم ،شرایط
ذهنی (احساااسااات و افکار) را در بر میگیرد ( . )9هدف اصاالی
ساااالمت روانی نیز ،کمک به همة افراد در رسااایدن به زندگی
کاملتر ،شادتر و پیشگیری از بروز اختالالت خُلقی ،اضطراب ی و
شاخصایتی است ( .)49اختالالت روانشناختی در سالمندان به
دلیال محرومیاتهاای مختلز اجتمااعی ،پاایین بودن کیفیت
زنادگی ،نااتوانی و افزایش خطر اختالالت جساااماانی ،متداول
میباشاد ( . )41به عنوان مثال ،تقریباً  46درصاد از سالمندان در
مطاالعاات مختلز دچاار افساااردگی بودهاند ،که این میزان در
سالمندان ساکن خانههای سالمندان به بیش از این میرسد (.)1
دورن سالمندی دورهای از چرخة زندگی است که در خالل
آن ،باورهای خودکارآمدی بر پیامدهای روانشاااناختی تأثیرگ،ار
اساات .در این دوره افراد با چالشهای جدی مواجه میشااوند و
چگونگی کناارآمدن با این چالشها تا حدی تحت تأثیر باورهای
5. intelligence quotien
6. mental health
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و همکاران ( ) 2643در پژوهشی نشان دادند که بین نمرات باالتر
در مقیااس خودکااارآمادی بااا میزان اضاااطراب پاایین تر در
ورزشکاران رابطه وجود دارد ( .) 22تراب زاده و همکاران ( ) 2649
نیز در پژوهشی نشان دادند که بین نمرات باال در مقیاس هوش
هیجانی با سااالمت روانی باالتر در ورزشااکاران زن رابطه وجود
دارد ( .) 29نتایج پژوهش عالم و همکاران ( ) 2642نشااان داد که
برخورداری از هوش هیجانی باالتر با تجربه کمتر فرسااودگی در
ورزشاکاران لی برتر رابطه دارد ( .) 21شهباز زادگان و همکاران
( ) 2649نشاااان دادناد کاه نمرات ساااالمات روانی و میزان
خودکارآمدی در بین زنان ورزشاکاری که تحت آموزش با برنامه
هوش هیجانی قرار گرفته اند ،بهبود یافته اسات ( .) 23همچنین،
نتاایج پژوهش عبادالوهاابی و همکاران ( ) 2642نشاااان داد که
خودکاارآمادی در ورزشاااکاارانی کاه نمرات باالتری در هوش
هیجانی داشاتند به مراتب بیشتر از افراد با هوش هیجانی پایین
تر بود (.) 21

خودکاارآماادی فرد اسااات ( . )42در واقع ،یکی از متغیرهااای
روانشااانااختی مؤثر بر ساااالمت و پیشاااگیری از اختالالت
روانشاااناختی ،خودکارآمدی  4اسااات ( .) 43مرادی ( ) 4983در
پژوهشااای نشاااان داد کاه ،بااورهای خودکارآمدی ،تغییرات و
پی آمادهاای رفتااری ،همبساااتگی بااالیی باا یکدیگر دارند و
خودکارآمدی پیش بینی کنندن بساایار مهمی برای رفتار اساات
( .)41در مدل بندورا  )2668( 2منظور از خودکارآمدی احسااااس
شااایسااتگی ،کفایت و قابلیت در کنارآمدن با زندگی اساات که
برآورده کردن و حفظ معیاارهااای عملکرد ،بااعا افزایش آن
میشااود و ناکامی در برآوردن و حفظ این معیارها ،آن را کاهش
میدهد ( .) 45تحقیقات بندورا ( )2668نشاااان داده اسااات که
احسااس خودکارآمدی پایین با فشاار روانی ،پاسخهای ضعیزتر
باه درد و انگیزش کمتر برای پیگیری برنااماههااای مرتبط ب اا
تندرساتی ،همبسته است؛ برعکس ،احساس خودکارآمدی باال با
فشااار روانی و پاسااخهای زیسااتی کمتر به آن ،قدرت انطباو و
عالقه مندی بیشاتر به برنامههای تندرساتی و ورزشای همبسته
اسااات .باورهای خودکارآمدی از دو طریق بر رفتارهای مرتبط با
تندرساااتی تأثیر میگ،ارند ،یکی از طریق تأثیرات این باورها بر
رفتارهای مرتبط با تندرسااتی فرد و دیگری ،از طریق تأثیر آنها
بر کارکرد زیساتی ( .) 45بندورا و همکاران ( ) 2644در پژوهشاای
نشاااان دادناد کاه تفااوت معنااداری بین هوش هیجانی افراد
ورزشاااکار و غیرورزشاااکار وجود دارد ( .) 41اندرسااان و پاگارد 9
( ) 2649نیز در مطاالعاه ای نشاااان دادند که ارتبا مثبت بین
خودکارآمدی ساالمندان مُ قیم سرای سالمندان با سازگاری موفق
با سرای سالمندان و همچنین ،شرکت در فعالیتهای برنامهریزی
شاده در سارای سالمندان وجود دارد ( .) 48واسیلیکی و دیمیترا 1
( ) 2642نیز ،در پژوهشاای به مقایسااه بین ورزشااکاران از لحا
هوش هیجانی و تصاااور از بدن در ورزشهای رقابتی پرداختند.
نتایج حاکی از آن بود که ورزشااکاران سااطال باالتری از هوش
هیجانی در مقایسه با غیرورزشکاران دارند ( .)43باغیانی مقدم و
همکاران ( ) 2643در پژوهشی نشان دادند که بین هوش هیجانی
و مؤلفه های ساالمت روان در ورزشکاران رابطه منفی و معنادار
اما بین هوش هیجانی با متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن،
ساطال تحصایالت و وضعیت اقتصادی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد ( .) 26نتایج پژوهش به آئین و همکاران ( ) 2643حاکی
از آن بود کاه بین هوش هیجاانی باا تصاااویر بادنی مثبت در
ورزشکاران زن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .) 24مکوندی

هیچ لفظی برای شرح وضعیت احساسی و ذهنی افرادیکه
دوران سااالمندی را تجربه می کنند ،وجود ندارد .علیالخصااو
افرادیکاه در این مرحلة سااانی دچار اختالالت روانشاااناختی،
تنهایی و  ...باشند .پدیدن افزایش جمعیت سالمندان از چالشهای
اقتصاادی ،اجتماعی و بهداشاتی در قرن بیست و یکم به ش مار
میرود ( .) 25رشاااد جهاانی جمعیت ساااالمندان هم برای ارائه
کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و هم ،برای اعضاء خانواده و
جوامع ،مساألهای اسااسی است .این چالش به موقعیت جمعیت
شااناختی ایران نیز مربو میشااود ( .) 4رشااد سااریع جمعیت،
مشاکالت اقتصاادی ،بیثُباتی سایاسی-اجتماعی و بیکاری د ر
کشورهای رو به رشد (مانند ایران) باع شده است که کمتر ب ه
وضاعیت این گروه از جامعه در ساالهای گ،شته ،توجه شود .با
توجه به عمر طوالنیتر زنان ،مشاکالت ساالمندان این طبقه به
نحو چشااامگیری بیش از مردان اسااات ( .) 28وقتی افزایش
بیماریهای مزمن خصااوصاااً دِمانس ،دردهای مزمن و ناتوانی
ناشای از این بیماریها را به مشاکالت این گروه بیفزاییم ،آنگاه
درد دو چندان میشااود .از این نظر حفظ و ارتقاء سااالمت زنان
سااالمند قطعاً بر بروز بیماریهای مزمن آنها تأثیر مثبت خواهد
داشت .در حالیکه دولت و مردم در کشورهای توسعه یافته کامالً
آماادهاناد تا با پدیدن ساااالمندی مواجه شاااوند؛ ساااالمندان در
کشاااورهاای در حاال توساااعاه (مانند ایران) اغلب از خدمات

1. self- efficacy
2. Bandura

3. Andresen & Puggaard
4. Vassiliki & Dimitra
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چشمگیری در زمینة بهداشت روانی برخوردار نیستند ( .)25ایجاد
هر نو تغییر در ارائة خدمات به ساالمندان می بایسات بر مبنای
اطالعات و آمارهای کامل و صااحیال انجام پ،یرد که قسااامت
اعظم این اطالعاات از طریق هاادایات پژوهشهااای علمی و
کاربردی در زمینة تبعات فردی ،اجتماعی و بهداشاتی سالمندی
به دساات خواهد آمد .با توجه به شاامار قابل توجه سااالمندان و
افزایش مشاااکالت همراه باا این گروه ،بازبینی ادبیات تحقیقی
مربو برای دساااتیاابی به ساااودمندترین گزینههای درمانی و
پیشگیرانه ضروری به نظر میرسد .در نهایت باید اشاره کرد که،
شاایو باالی مشااکالت مزمن پزشااکی ،کیفیت پایین زندگی،
وابساتگی بیش از حد به افراد خانواده و ساایر کسانیکه از آن ها
مراقبت می کنند یا بالعکس ،جدا شدن وَی از خانواده و جامعه و
رفتن به س اوی درونگرایی و سابکهای هیجان مدار و اجتنابی،
فشاار مالی بر خانواده و دوسااتان همگی موجب میشااود تا فرد
سالمند ،بیماری و ناراحتی خود را بیش از حد برآورد کند و امکان
مقابله با آن را در خود نبیند .از این گ،شاته ،در سااطال اجتماعی
نیز هزینههایی که بر سایستمهای خدمات بیمهای ،بهزیستی  ،و
 ...تحمیل میشاااود ،لزوم توجه بیشاااتر به این گروه سااانی و
مشاااکالت و درماان منااساااب آنها را دو چندان میکند .ل،ا،
پژوهش حااضااار با هدف بررسااای ارتبا بین هوش هیجانی،
ساالمت روانشاناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت
کننده در برنامة ورزش صبحگاهی در شهر کرج انجام شد.
روش تحقیق
پژوهش حاضااار از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش
جمعآوری دادهها از نو همبساتگی است .جامعة آماری پژوهش
حاضار شاامل کلیة زنان سالمند ( 16تا  53سال) منطقة  8شهر
کرج که در برنامههای ورزش صاابحگاهی پارک باغ فاتال جهان
شهر مشارکت داشتند ( ،) N=35بود .در این پژوهش با توجه به
طرح پژوهش ،حجم نمونه با حداقل  96نفر کفایت میکند (.)23
ل،ا برای پژوهش حاضر با اذعان به طرح پژوهش و تک جنسیتی
بودن آزمودنیهای مورد پژوهش و براساااس جدول تعیین حجم
نموناه از روی حجم جامعة کرجسااای و مورگان  )4335( 4و (با
ساطال اطمینان  33درصد و خطای نمونه گیری  3درصد) (،)23
نموناهای به حجم  16نفر تعیین گردید .به منظور افزایش اعتبار
نتاایج پژوهش ،حجم نموناه  36نفر در نظر گرفته شاااد که در
نهایت پس از جمعآوری پرساشانامهها و ح،ف پرساشنامه های
نااقص و کنااار رفتن  9نفر از پژوهش (بااه علاات ابتالء بااه
1. Krejcie & M organ
2. Petrids and Furnham Emotional Intelligence

بیمااریهاای عفونی و دریاافت درمان دارویی) نمونه به  16نفر
تقلیال یافت و پژوهش با نمونه  16نفری انجام شاااد (.)n=16
روش نمونه گیری مورد اسااتفاده نیز ،نمونه گیری در دسااترس
بود؛ به این ترتیب که از بین کلیة زنان سااالمند که در منطقة 8
کرج برای ورزش صابحگاهی هر دو روز یک بار ،به صاورت سه
بار در هفته حضور مییافتند ،به صورت در دسترس در بین آنها
پرساشنامهها توزیع شد .مالکهای ورود به پژوهش شامل؛ سن
( 53-16ساله) ،جنس (زن بودن) ،مدت انجام ورزش (حداقل سه
باار در هفته و به مدت  9ماه) ،سااااکن بودن در کرج و تکمیل
رضاااایت نامه کتبی جهت شااارکت در پژوهش بود .مالکهای
خروج نیز شااامل؛ عدم تمایل به شاارکت در پژوهش ،سااابقة
بیماریهای عروو مغزی و سااایر اختالالت نورولو یک و ناتوان
کننده از قبیل سارطان و تحت نظر روانپزشک بودن و مصرف
داروهای روانپزشکی طی یک سال گ،شته بود .در مرحلة اجرای
پژوهش ،پژوهشاااگر ابتادا باه مکانی که برای ورزش بانوان در
منطقة  8کرج (در محوطة پارک) اختصاااا یافته بود ،مراجعه
نموده و ضمن معرفی خود به افراد مورد بررسی و توضیال کامل
در مورد پژوهش ،هدف آن و نحون تکمیل پرسااشاانامهها ،تأکید
نمود که پرسشنامههای تکمیل شده بی نام بوده و اطالعات آنها
محرمااناه باقی خواهد ماند ،و نتایج پژوهش بدون نام منتشااار
خواهد شااد و در هر زمان که مایل باشااند ،میتوانند از مطالعه
خاارج شاااوناد ،تا آزمودنیها (زنان ساااالمند) با اطمینان خاطر
پرسشنامهها را تکمیل کنند .الزم به ذکر است که چون برخی از
آزمودنیها فاقد توان خواندن و نوشتن بودند ،پژوهشگر به همراه
یک همکار (لیساانس روانشناسی) ابتدا سئواالت را با آرامی و با
دقت برای آزمودنیها می خواندند و ساااهس هر گزینهای که مد
نظر آنها بود ،عالمت زده میشاااد .جهت جمعآوری دادههای
پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:
الف) پرسششاششنام ویژگیهای جمعیت شششناختی :این
پرساشانامه محقق سااخته به منظور تعیین مشخصات جمعیت
شاناختی آزمودنیها از جمله؛ سان (به ساال) ،ازدواج ،وضااعیت
اشتغال و پوشش بیمهای (با تعداد  1سؤال) تهیه گردید.
فورنهام 2

ب) پرسششاششنام هوش هیجانی پترایدز و
(  :)PFEIQاین پرساشنامه به وسیله پترایدز و فورنهام ()2664
سااخته شده و مارانی آن را هنجاریابی کرده است ( ،)96و دارای
 1زیر مقیاس خوش بینی (سئواالت شماره 21 ،26 ،42 ،3 ،3 ،9
و  ،) 25درک عواطز خود و دیگران (ساائواالت شااماره ،8 ،2 ،4
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 21 ،29 ،24 ،45 ،41 ،49و  ،) 28ارزیاابی و مهاارت هیجاانااات
(ساائواالت شااماره  22 ،43 ،48 ،43 ،5 ،1و  )96و مهارتهای
اجتماعی (سائواالت شماره  23 ،41 ،44 ،46 ،1و  ) 23است .این
پرسشنامه از  96سؤال تشکیل شده است و به هر سؤال به روش
لیکرت از  4تاا ( 5کاامالً مخاالز تاا کاامالً موافق) نمره داده
میشاود .ساهس ،با جمع نمرات ،نمره کل پرساشانامه محاسبه
میشاااود ،که ویژگیهای هوش هیجانی را در  1عامل نشاااان
میدهد .نمره کل پرسشنامه حداقل  96و حداکثر  246میباشد.
سازندگان برای اعتباریابی این مقیاس حساسیت درونی باالیی را
گزارش کردهاناد و برای پاایاایی مقیااس و زیر مقیاسهای آن
ضارایب آلفای کرونبا  6/51تا  6/81را به دست آوردند .مارانی،
ضااریب پایایی به شاایوه آلفای کرونبا را در نمونه ایرانی برای
این مقیاس ( ) 6/84گزارش کرده است (.) 96
پ ) پرسششاششنام سششالمت روانی  :) GHQ-28( 1این
پرساشانامه که توساط گلدبرگ  )4353( 2سااخته شده ،از جمله
شاناخته شدهترین ابزارهای غربالگری اختالالت روانی است ک ه
به صاااورت فرمهای  96 ،28 ،42و  16ساااؤالی در دساااترس
میباشد  .در این پژوهش از فرم  28سؤالی آن استفاده گردید؛ که
ساؤاالت آن در بر گیرندن  1زیر مجموعه میباشد که هر یک از
آنها خود شااامل  5س اؤال می باشااند .سااؤاالت  5-4مربو به
عالئم جسامانی و وضعیت سالمت عمومی می باشد .سؤال  8تا
 41مربو باه اضاااطراب ،ساااؤال  43تا  24مربو به اختالل
عملکرد اجتماعی ،و سااؤاالت  22تا  28نیز مربو به افسااردگی
می باشد .دو شیون نمره گ،اری برای این مقیاس وجود دارد .یکی
روش سانتی است که گزینهها به صورت ( ) 4-4-6-6نمره داده
میشاااوناد و حداکثر نمره فرد برابر  28خواهد بود .روش دیگر
نمره گ،اری ،روش لیکرتی اسات ،که گزینهها به صورت (- 4-6
 ) 9-2نمره داده میشوند .حداکثر نمره آزمودنی با این روش81 ،
خواهد بود ( .) 94در این پژوهش از روش لیکرت اسااتفاده شااده
است .همچنین ،نمرات به دست آمده ،کد گ،اری مجدد نشده و
نمره باالتر نشانگر سالمت روانی بیشتر است .این پرسشنامه نی ز
اساتاندارد بوده و به وسایلة تقوی در ایران هنجاریابی شده است
( .) 94همچنین ،این مقیاس از پایایی باالیی برخوردار اسااات که
مقدار آلفا برای کل سئواالت آن  6/36میباشد (.)94

ساؤالی به وسایلة جروسالم و شوارزر  )4353( 1تدوین شده است.
نتایج بسااایاری از تحقیقات نشاااان دادهاند که بین نمرات این
مقیاس و هیجانات مثبت ،خوش بینی و رضااایت شااغلی رابطة
مثبت و بین نمرات آن با افسردگی ،اضطراب ،استرس ،فرسودگی
و شاکایات مربو به سالمتی رابطة منفی وجود دارد؛ و در حال
حاضار برای پیش بینی سازگاری پس از دگرگونیهای زندگی و
ارزیابی اثربخشاای کارهای بالینی و دگرگونسااازی رفتار به کار
میرود .آزمودنیهاا باید در یک مقیاس  1درجهای از ( 4اصاااالً
درسات نیست) تا ( 1کامالً درست است) میزان درست بودن هر
ساؤال در مورد خود را مشاخص کنند .نمره سؤاالت با هم جمع
میشااود تا نمره کلی به دساات آید و هر چه نمره باالتر باشااد،
احسااس خودکارآمدی فرد باالتر است .کمترین و بیشترین نمره
این مقیاس  46و  16اس ات ( .) 41برای این مقیاس دامنه باالی
همساااانی درونی ( ) 6/82-6/39و پاایایی بازآزمایی باال گزارش
شااده اس ا ت .ضااریب آلفای کرونبا آن در نمونه ایرانی ()6/83
گزارش شاده اسات ( .) 41همچنین ،اکبری بلو بنگان ضاریب
اعتبار این مقیاس را با استفاده از روش همسانی درونی به روش
آلفای کرونبا بر روی دانشاجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
( ) 6/59گزارش کرده اساااات ( .) 92همچنین ،مجاادداً روایی
ابزارهای این مطالعه با اسااتفاده از نظرات  5نفر از اساااتید روان
شاناسی بالینی و روان سنجی با روش اعتبار محتوی تأیید شد و
به منظور تعیین پایایی ،روش آلفای کرونبا مورد اساااتفاده قرار
گرفت .میزان آلفای محاسابه شده برای مقیاس هوش هیجانی،
 ،6/53سالمت روانی ،6/81 ،و خودکارآمدی 6/86 ،به دست آمد.
دادههای جمعآوری شااده با اسااتفاده از نرمافزار آماری
 SPSS-22و با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین
و انحرافمعیار ) و آمار اساتنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،و
رگرسیون به روش ورود همزمان) تجزیه و تحلیل شد.
یافته های تحقیق
دادههای جمعیت شاااناختی آزمودنیها نشاااان داد که
میانگین سانی در زنان سالمند 11/12±3/34 ،سال میباشد31 .
درصااد افراد مورد مطالعه مجرد (بیوه ،مطلقه) و  1درصااد آنها
متأهل بودند .شااخص های توصیفی (میانگین و انحراف معیار)
سه متغیر پژوهش به تفکیک در جدول  4ارائه شده است.

ت ) پرسششاششنام خودکارآمدی  :)SES( 3این مقیاس 46
1. General Health Questionare
2. Goldberg

3. Self- Efficacy Scale
4. Jerusalem & Schwarzer
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جدول  .4میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در زنان سالمند
متغیر

تعداد

میانگین ()MD

انحراف معیار ()SD

هوش هیجانی

16

53/32

94/32

سالمت روانی

16

93/8

3/91

خودکارآمدی

16

23/39

8/89

مییابد .قابل ذکر اسات که ،عالمت منفی ضاریب همبسااتگی
( ) r=-6/219نشااانه رابطة منفی بین دو متغیر هوش هیجانی و
سالمت روانی نیست ،بلکه به خاطر تفاوت در جهت نمره گ،اری
و تفسیر آن است ،به این معنی که در پرسشنامة هوش هیجانی
هر اندازه نمره بیشااتر باشااد ،نشااان دهندن هوش هیجانی بهتر
است ،اما در پرسشنامة سالمت روانی ،نمرن زیاد نشانة مشکالت
بیشتر و نمرن کمتر نشانة وضعیت بهتر در این زمینه است (جدول
.)2

براسااااس نتاایج جاادول  ،2بین هوش هیجاانی بااا
خودکارآمدی در زنان سااالمند مشااارکت کننده در برنامة ورزش
صاابحگاهی رابطة معناداری وجود دارد (.)r=6/912 ،P>6/669
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی با
ساالمت روان در زنان ساالمند همبستگی مثبت معناداری وجود
دارد ( .) r=-6/219 ،P>6/691براین اسااااس باا افزایش نمرن
هوش هیجانی در زنان ساالمند شارکت کننده در برنامة ورزشی
مورد نظر نمرن خودکارآمدی و سالمت روان در آنها نیز افزایش

جدول  .2ضریب همبستگی و سطال معناداری هوش هیجانی با خودکارآمدی و سالمت روانی در زنان سالمند
متغیر مالک

متغیر پیش بین

میزان همبستگی

سطح معناداری

تعداد

خودکارآمدی

هوش هیجانی

**0/243

6/669

16

**-0/342

6/691

سالمت روانی

**P >5/50

جدول  ، 9نتایج آزمون رگرسااایون چندمتغیری را برای
پیش بینی خودکارآمدی و سااالمت روان نشااان می دهد .این

جدول ،نشااان می دهد که رگرساایون در سااطال  6/664معنادار
است.

جدول  .9تحلیل واریانس برای معناداری رگرسیون
تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

134/63

2

136/63

16/62

6/664

باقی مانده

319/89

95

436/41

مجموع

4631/39
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جدول  .1گزارش رگرسیون گام به گام سالمت روانی براساس هوش هیجانی در زنان سالمند
ضرایب غیراستاندارد

مدل

ضرایب استاندارد

B

انحراف معیار

ضریب بتا ( ) 

آماره آزمون t

معناداری

ثابت

136/25

6/915

-

11/291

6/664

نمره کل هوش هیجانی

-6/434

6/614

-6/248

-3/934

6/664

 F=43/431 ؛ R =6/561تعدیل شده؛ R =6/526؛ **P >5/50 -R=6/543
2

2
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نتاایج گزارش رگرسااایون گام به گام تبیین متغیرهای
مالک به تفکیک براسااس هوش هیجانی نشان می دهد که به
ترتیب 6/52 ،درصااد تغییرات سااالمت روانی و  6/13درصااد
تغییرات خودکارآمدی توساااط هوش هیجانی در زنان ساااالمند
تبیین می شااود .براساااس رگرساایون ،هوش هیجانی سااهم
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معناداری در تبیین سااالمت روان و خودکارآمدی داشااته اساات
(جداول  1و .) 3

همانگونه که در جدول  ،1مشااهده می شود بین هوش
هیجانی با سالمت روان شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند
همبستگی چندگانه وجود دارد.
جدول  .4گزارش رگرسیون گام به گام خودکارآمدی براساس هوش هیجانی در زنان سالمند

مدل

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

انحراف معیار

ضریب بتا ( ) 

آماره آزمون t

معناداری

ثابت

941/93

6/243

-

14/448

6/664

نمره کل هوش هیجانی

-6/263

6/621

-6/498

-1/952

6/664

 F=41/462 ؛ R 2 =6/115تعدیل شده؛ R 2 =6/133؛ **P >5/50 -R=6/198

جدول  .1نتایج ضرایب (شاخص ها) تجزیه و تحلیل تحلیل رگرسیون چندمتغیری براساس روش همزمان
ضرایب رگرسیون
متغیرهای مالک
متغیر پیش بین
F
R2
R
P
سالمت روانی
هوش هیجانی
43/431
6/526
6/543
B=6/924
6/664

T=9/55
P=6/64

خودکارآمدی

6/198

6/133

41/462

B=6/943

6/664

T=9/13
P=9/55

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حااضااار با هدف بررسااای ارتبا بین هوش
هیجانی ،ساالمت روان و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت
کننده در برنامة ورزش صبحگاهی انجام شد .یافتههای پژوهش
نشان داد که بین هوش هیجانی با سالمت روان در زنان سالمند
همبساااتگی مثبات معناداری وجود دارد  .بنابراین فرضااایة اول
پژوهش مبنی بر اینکه " بین هوش هیجانی و سااالمت روان در
زنان سااالمند رابطة مثبت معناداری وجود دارد" ،تأیید میشااود.
براین اسااااس باا افزایش نمرن هوش هیجانی در زنان ساااالمند
شاارکت کننده در پژوهش ،نمرن سااالمت روان در آنها افزایش
مییابد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش ه ای
1. Willi & Burri
2. Fernández-Abascal

پیشااین از جمله؛ ویلیام و بورای  ،) 2643( 4و فرناندز-اباساال  2و
همکااران ( ،) 2643باغیانی مقدم و همکاران ( ،) 2643به آئین و
همکاران ( ،) 2643و آسااتین  9و همکاران ( )2663همسااو اساات
( 24 ،99-93و .)26
کااتریناا  1و همکااران ( )2642نیز نشاااان دادناد کاه
دانشاجویان ورزشاکار نسابت به غیرورزشکاران در میزان هوش
هیجانی ،سالمت مربو به آمادگی جسمانی و کیفیت مرتبط با
ساالمت زندگی از سطال معناداری بیشتری برخوردارند ( .) 91در
تبیین این یاافته از پژوهش می توان گفت ،در افراد ساااالخورده
هوش هیجانی باال با رفتارهای غربالگرانه ،رفتارهای پیشااگیرانه
و بهداشااتی جهت حفظ و ارتقاء سااالمت ارتبا تنگاتنگی دارد
3. Austin
4. Kateryna
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( .)95مهارتهای هوش هیجانی بازگشات به سالمت را سرعت
می بخشند .کسانیکه بیمارند ولی در طول مداوا روی مهارته ای
هوش هیجانی خود کار میکنند و آنها را رشد میدهند ( ،)44و
از راهبردهاای کناارآمدن فعال و حمایتهای اجتماعی (به ویژه
عاطفی ،مادی و اطالعاتی) برخوردارند از "ناخوشیهای زندگی"
ساااریعتر و راحاتتر بهبود مییاابناد ( . ) 98در یاک نگاه کلی،
تأکیدهای کنونی بر هیجانات ،مُ نبع از این تفکر اساات که هر
تعاملی با محیط دارای محتوایی هیجانی اساات؛ زیرا هر کُنشاای
واجد نتایج منطقی بقاء در یک ساطال با سطوح دیگر است .باید
گفت که در کانون تمام رفتارها میتوان کِشااننده برجساتهای را
دید که به سوی کاهش تنیدگی و تجارب هیجانی آزارنده و نیز،
حفظ تمامیت خود در فعالیت است.
از دیگر سااو ،به اعتقاد مایر  4و همکاران ( )2642هوش
هیجانی نه تنها اطالعاتی دربارن ساااازمان یافتگی هیجانات فرد
در اختیار قرار میدهد ،بلکه بیش و پیش از آن شیوهای است که
باه توحید یافتگی مؤثر هیجانات با افکار و رفتار میانجامد و به
این ترتیاب از وقو  ،فراوانی و شااادت تجاارب هیجانی آزارنده
میکاهد ( .)8شاید شایعترین هیجانی که امروزه آدمی ،صرفنظر
از گروه سانی خا  ،در تعامل با شرایط اجتماعی و فناوری روز
احساس می کند ناکامی ،رنجیدگی و دیگر احساسات مرتبط با آن
باشد .احساس مهار خود ،نخستین گام در جهت مقابلة با حوادث
منفی و ناکامیهای برخاساااته از آن اسااات و بدون مهارگری،
پیشااروی به سااوی راه حل غیرمُحتمل اساات .امروزه تأکید بر
مااهیات فااعلی تنیادگی ،نظریاههای تبادلی ،نقش تفاوتهای
فردی را در شایون مقابله افرادیکه در معر شرایط یکسان قرار
میگیرند ،برجسته کردهاند و هوش هیجانی پاسخ مناسبی به این
ساؤال است؛ چراکه مدیریت و مهار هیجانات به منزلة پ،یرندگی
و منعکس کردن احسااسات است .ل،ا افراد دارای هوش هیجانی
باال؛ به خود متکیترند ،نگرش مثبتتری به خویشاااتن دارند و
تماایل بیشاااتری به رویارویی با مشاااکالت دارند .این افراد در
موقعیتهای مسااألهزا کمتر احساااس تنهایی نموده و برای حل
مشکالت موجود از منابع فردی و اجتماعی خود بیشترین سود را
می برناد .هوش هیجاانی باال به افراد این توانایی را میدهد تا از
دخالت عوامل نامطلوب درونی و بیرونی نظیر ناامیدی ،خستگی،
عوامل هیجانی منفی ،فشار روانی اطرافیان و سایر عوامل مزاحم
محیطی پیشااگیری نمایند ( .)8 ،98یافتههای این مطالعه نقش

1. M ayer
2. Zeidner

پیش آیندی ساازن هوش هیجانی بر پیامدهای سازگارانه و به تبع
آن سالمت روانشناختی را تأیید نمود.
دیگر یافتة پژوهش حاضر حاکی از رابطة معناداری بین
هوش هیجاانی با خودکارآمدی و همچنین ،رابطة معناداری بین
سالمت روان با خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت کننده در
برنامة ورزش صابحگاهی بود .نتایج حاصال از پژوهش حاضر با
یاافتاههای پژوهشهای پیشاااین از جمله؛ مکوندی و همکاران
( ،) 2643تراب زاده و همکاران ( ،) 2649اندرسن و پاگارد (،)2649
زینادر  2و همکااران ( ،) 2642و ساااالویس د-آنجلو  9و همکاران
( ) 2641همسو است ( 48 ،22 ،29 ،93و .)46
قرهتهه و همکاران ( )2643در پژوهشای نشاان دادند که،
بین احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی
در دانشجویان رابطة معناداری وجود دارد  .افراد با خودکارآمدی و
هوش هیجاانی بااالتر از میاانگین ،از نمرن باالتر در موفقیت و
پیشرفت تحصیلی خبر میدادند و برعکس ،افراد با خودکارآمدی
و هوش هیجانی پایین ،اُفت و شاکست تحصیلی را نشان دادند
( . )16در تبیین ارتباا بین هوش هیجانی و ساااالمت روان با
خودکاارآمادی باایاد گفت که با توجه به اینکه هوش هیجانی
شاااامال محموعهای از مهارتهای بههم پیوساااته برای ادراک
دقیق ،ارزیابی و ابراز هیجانات ،دساترسای یا ایجاد احساسات به
منظور تساااهیال تفکر ،توانایی فهم هیجانات و دانش و توانایی
تنظیم هیجانات به منظور رشااد هیجانی و شااناختی اساات و
باورهای خودکارآمدی نیز ،بر طرز تفکر افراد ،چگونگی رویارویی
با مشکالت ،سالمت هیجانی ،تصمیمگیری ،مقابلة با استرس و
افسااردگی تأثیر میگ،ارند .خودکارآمدی به باورهای افراد دربارن
تواناییهایشاان در سامان دادن انگیزهها ،منابع شناختی و اعمال
کنترل بر یک رخداد معین اشااره دارد .یکی از جنبههای اساسی
خودکارآمدی شاخص ،این باور است که فرد از راه اعمال کنترل
می تواناد بر پیاامدهای زندگی خود اثر بگ،ارد .به ویژه در هنگام
رویارویی با عوامل اساترسزا ،داشاتن احساس کنترل بر شرایط،
عاملی مهم در سازگاری با موقعیتهای گوناگون است .انتظارات
ویژن فرد در مورد توانااییهاایش برای انجاام اعماال خاا بر
کوشاااش فرد در انجام یک عمل و پایداری در انجام آن و ایجاد
انگیزههاای منااساااب تاأثیر دارد .هر دو ساااازه مجموعهای از
مهارتها ،اساااتعدادها و تواناییها هساااتند که توانایی فرد را در
مقابله با فشااارها و اقتضاااهای محیطی افزایش میدهند .براین

3. Slovinec D'Angelo
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. در تعمیم یاافتهها به جنس دیگر باید احتیا نمود،آزمودنیهاا
پیشانهاد میشود که این مطالعه بر روی مردان نیز انجام و یک
.مقایسااهای بین مردان و زنان انجام گیرد-مطالعه به روش علی
 پیشانهاد میشاود که این مطالعه به صورت اثربخشی،همچنین
یکی از درمانهای روانشااناختی شااناخته شااده بر مؤلفههای
.هوش هیجانی و خودکارآمدی انجام گیرد
تقدیر و تاکر
پژوهشاااگر بر خود الزم میدان ناد از کلیاة افرادیکه در
پژوهش حاضااار شااارکت کردند؛ اعم از زنان ساااالمند و نیز از
مساائولین مراکز مربوطه شااهر کرج که در اجرای این پژوهش
]بنا به اظهار. صااامیمانه تشاااکر و قدردانی نمایند،یاری نمودند
 حمایت مالی از پژوهش و تعار منافع،نویساندن مسئول مقاله
.[وجود نداشته است

اساااس هر دو متغیر با یکدیگر رابطة مثبت دارند و قابلیت پیش
.بینی یکدیگر را دارند
 هوش هیجانی و سالمت روان با باورهای،به طور کلی
خودکارآمدی و خودپندارن مثبت در افراد در سنین مختلز ارتبا
تنگااتنگی دارناد و آموزش مؤلفاههاای هوش هیجاانی بااع
 زنان ساالمند و دیگر افراد در جامعه از سالمت روان و،میشاود
احسااس خودکارآمدی باالیی برخوردار باشااند و در موقعیتهای
 از. موفقیت و رشد بیشتری دست یابند،متعدد زندگی به آرامش
جملاه محادودیتهای پژوهش حاضااار میتوان به روش نمونه
 ممکن است تعدد و، همچنین.گیری آن (در دسترس) اشاره کرد
تنو متغیرها و به تبع آن تعداد باالی پرساشانامهها و سئواالت
پژوهش موجاب خساااتگی آزمودنیهاا و کاهش دقت آنها در
 به دلیل تک جنسیتی بودن.پاساخگویی به ساؤاالت شده باشد
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