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Extended Abstract

1. Introduction

ith aging, many people experience a 
variety of physical and mental diseases 
and problems, as well as a decline in 
physical and mental strength [1]. Copy-
ing with aging and having successful 

W
old age does not only mean having no physical or debilitat-
ing illnesses, but also it refers to having good mental health, 
social activities and appropriate communication with oth-
ers, as well as cognitive and motor abilities [2]. Studies 
have shown that regular physical activity is essential for 
maintaining physical and mental health at different stages 
of life, especially in the old age [3-6]. Despite extensive 
evidence of the benefits of exercise and physical activity, 
very few seniors perform in these activities [7]. Due to the 
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Objectives having adequate physical activity during aging period can be effective in improving mental health. 
The purpose of this study was to investigate the mediating role of physical activity in the relationship of Emo-
tional Intelligence (EI) and Psychological Well-Being (PWB). 
Methods & Materials This is a descriptive/correlational study. The study population consisted of elderly people 
in Ahvaz, Iran. Of these, 120 with a mean age of 64.52±2.98 were selected using convenience and purposive 
sampling methods and based on inclusion criteria (age over 60 years, the ability to understand and answer 
to the questions, full consciousness, and mental health). Data were collected using Cyberia-Shrink’s EI test, 
Ryff’s PWB questionnaire and Craig’s International Questionnaires of Physical Activity. The collected data were 
analyzed in SPSS V. 21 and AMOS V.18 applications by using the correlation coefficient and Bootstrap test (to 
determine the mediating role of physical activity). The significance level was set at P<0.05.  
Results There was a significant correlation between EI and physical activity(r= 0.70), between EI and PWB (r= 
0.84) and between physical activity and PWB (r= 0.70) (p<0.01). Physical activity had a mediating role in the 
relationship of EI and PWB using Bootstrap test (P <0.001).
Conclusion There was a positive and significant relationship between EI and PWB and physical activity had a 
mediating role. Therefore, encouraging elderly people to have physical activity can improve their emotional 
and mental health and help them have a healthy and comfortable old age.
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undeniable importance of physical activity and psycho-
logical issues in the living conditions of the elderly people, 
and considering that physical activity is associated to some 
psychological variables such as emotional intelligence and 
psychological well-being, this study aimed to investigate 
the mediating role of physical activity in the relationship of 
Emotional Intelligence (EI) with Psychological Well-Being 
(PWB) of older adults.

2. Methods

This is a descriptive/correlational study. The study popula-
tion consisted of all elderly people aged 60 years and above 
in Ahvaz, Iran. Research environment included sports clubs 
in different parts of the city, public and private sport com-
plexes, parks, public and crowded areas. 120 samples with a 
mean age of 64.52±2.98 were selected from the study popu-
lation using convenience and purposive sampling methods 
and voluntarily participated in the present study. They all 
signed a written informed consent form. Inclusion criteria 
were age over 60 years, the ability to understand and an-
swer to the questions, full consciousness, and mental health. 
To collect data, a demographic form, Cyberia-Shrink’s EI 
test, Ryff’s PWB questionnaire and Craig’s International 
Questionnaires of Physical Activity were used. Prior to 
completing the questionnaires, participants were provided 
with information about the research and the questions. Col-
lected data were analyzed in SPSS V. 21 and AMOS v.18 
applications using descriptive statistics (mean and standard 
deviation) and statistical tests, including Shapiro-Wilk test 
for testing the normality of data distribution, Pearson cor-
relation test to investigate the relationship between research 
variables, and Structural Equation Modeling (SEM) and 
Bootstrap test to determine the mediating role of physical 
activity. The significance level was set at P<0.05. 

3. Results

The mean scores of EI, physical activity, and PWB were 
reported 94.43±26.61, 43.26±9.31, and 68.48±11.99, 
respectively. In terms of PWB dimensions, their mean 
scores were 12.65±3.66 for autonomy; 12.38±2.06 for 
environmental mastery; 10.94±1.79 for personal growth; 
11.11±3.09 for positive relations with others; 10.60±3.88 
for purpose in life; and 11.57±1.75 for self-acceptance. 

There was a significant correlation between EI and physi-
cal activity (r= 0.70), between EI and PWB (r= 0.84) and 
between physical activity and PWB (r= 0.70) (p<0.01). To 
test the proposed model of the relationship between EI and 
PWB with physical activity mediation, SEM method was 
used. Proposed model fitness based on a combination of fit 
measures including chi-square (X2) was used to determine 
the goodness of fit of the proposed model with the data 
(Table 1). If the value of X2 is greater than 0, the model’s 
goodness-of-fit decreases. Its value shows a significant dif-
ference between the assumed and observed covariances. 
Many scholars consider the X2 value relative to its degree of 
freedom (normed fit index). Other goodness-of-fit indices 
are Adjusted Goodness-Of-Fit Index (AGFI), Incremental 
Fit Index (IFI), Tucker-Lewis Index (TLI), and Compara-
tive Fit Index (CFI). These indices are acceptable if their 
value be more than 0.9. Another index is Root-Mean-
Square Error of Approximation (RMSEA). It is acceptable 
if be less than 0.08. Table 1 presents the results of testing the 
goodness of fit of the proposed model. 

4. Conclusion

There was a positive and significant relationship be-
tween EI and PWB and physical activity had a mediat-
ing role. Therefore, encouraging elderly people to have 
physical activity can improve their emotional and mental 
health and help them have a healthy and comfortable old 
age. Having an active life enables the elderly to partici-
pate in social activities and interact with other people 
of all ages in addition to improving their mental health. 
Since only male participants were used in this study, and 
due to the relatively small number of participants and 
conducting the research in a specific geographic area, to 
generalize the study outcome, further studies are recom-
mended in other cities of Iran and using a larger sample 
size including both male and female subjects.
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Table 1. Testing the fitness of proposed model using goodness-of-fit indices

Model X2 df X2/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA

1 32.150 19 1.692 0.934 0.875 0.931 0.956 0.970 0.931 0.076

GFI: Goodness-of-fit index; NFI: Normed fit index
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واسطه ای  نقش  بررسی  تحقیق  این  از  هدف  باشد.  مؤثر  روانی  سالمت  بهبود  در  می تواند  ساملندی  دوران  در  بدنی  فعالیت  داشنت  اهداف 
فعالیت  بدنی در ارتباط بین هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی است.

هوش  پرسش نامه های  از  استفاده  با  داده ها  جمع آوری  به  وسیله  که  است  توصیفی همبستگی  پژوهش  این  اجرای  روش  روش ها  و  مواد 
ساملندان  تحقیق  این  آماری  جامعه  گرفت.  انجام  ساملندان  بین  در  فعالیت  بدنی  بین املللی  پرسش نامه  و  روان شناختی  بهزیستی  هیجانی، 

شدند.  انتخاب   )64/52±2/98( سنی  میانگین  با  هدفمند  و  دردسرتس  منونه گیری  روش  از  استفاده  با  نفر   120 که  بودند  اهواز  شهر 

توانایی  سال،   60 باالی  سن  تحقیق  به  ورود  مالک های  از  گرفت.  انجام  ساملندان  توسط  پرسش نامه ها  تکمیل  به  وسیله  داده ها  جمع آوری 

اسرتاپ  بوت  آزمون  و  شد  تحلیل  همبستگی  رضیب  از  استفاده  با  داده ها  بود.  روانی  و  ذهنی  سالمت  و  كامل  هوشیاری  محقق،  سؤاالت  درک 

استفاده  داده ها  تحلیل  جهت   18  AMOS  18 نسخه  و   SPSS نرم افزار   21 نسخه  از  شد.  استفاده  بدنی  فعالیت  واسطه ای  نقش  تعیین  جهت 

شد. سطح معناداری نیز P>0/05 در نظر گرفته شد.

بهزیستی  با  هیجانی  هوش   ،)r=0/70( فعالیت بدنی  با  هیجانی  هوش  بین  همبستگی  رضیب  که  داد  نشان  نتایج  یافته ها 
سطح  همچنین  هستند.  معنی دار   P>0/01 سطح  در   )r=0/70( روان شناختی  بهزیستی  با  بدنی  فعالیت  و   )r=0/84( روان شناختی 

در  اسرتاپ  بوت  از  استفاده  با  روان شناختی  بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  میانجی  متغیر  عنوان  به   بدنی  فعالیت  برای  اطمینان 

سطح P>0/001 معنی دار است.

در  میانجی  نقش  بدنی  فعالیت  و  دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  ارتباط  روان شناختی  بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  نتایج،  مطابق  نتیجه گیری 
جسامنی  سالمت  بهبود  موجب  می تواند  کافی  تحرک  داشنت  و  بدنی  فعالیت های  انجام  به  ساملندان  تشویق  بنابراین  دارد.  آن ها  بین  ارتباط 

و به  تبع آن بهبود سالمت روانی در آن ها شود و به ساملندان کمک کند دوران ساملندی سامل و موفق را سپری کنند.

کلیدواژه ها: 
سالمندی، فعالیت 

بدنی، هوش هیجانی، 
بهزیستی روان شناختی

تاریخ دریافت: ۰۷ تیر ۱39۷
تاریخ پذیرش: ۲۷ آذر ۱39۷

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱398

مقدمه

محققان  و  پژوهشگران  توجه  مورد  امروزه  که  مسائلی  از  یکی 

افزایش  موضوع  است،  گرفته  قرار  تحقیقی  مختلف  حیطه  های 

از  بسیاری  در  جمعیت  روزافزون  پیرشدن  و  ساملندان  جمعیت 

انواع  با  را  افراد  از  بسیاری  ساملندی،  دوران  دنیاست.  کشورهای 

قدرت  کاهش  نیز  و  روانی  و  جسامنی  مشکالت  و  بیامری  ها 

جسامنی و روانی روبه رو می  کند ]1[.

ساملندی  دوران  گذراندن  و  ساملندی  مرحله  با  فرد  روبه روشدن 

ناتوان کننده  و  جسامنی  بیامری  های  نداشنت  شامل  فقط  موفق، 

فعالیت  های  داشنت  روانی،  سالمت  نظر  از  باید  فرد  بلکه  نیست، 

شناختی  توانایی  های  و  دیگران  با  مناسب  ارتباطات  و  اجتامعی 

نشان  تحقیقات   .]2[ باشد  قبولی  قابل  وضعیت  در  نیز  حرکتی  و 

سالمت  حفظ  جهت  منظم  بدنی  فعالیت  داشنت  که  داده  اند 

مرحله  در  به خصوص  زندگی  مختلف  مراحل  در  روانی  و  جسامنی 

یکی  منظم  بدنی  فعالیت  داشنت   .]6-3[ است  رضوری  ساملندی 

دوران  طول  افزایش  برای  فرصت ها  و  موقعیت  ها  بزرگ ترین  از 

مورد  در  گسرتده  شواهد  وجود  با  است.  مسن  افراد  برای  ساملندی 

به  ساملندان  از  کمی  خیلی  تعداد  بدنی،  فعالیت  و  ورزش  مزایای 

انجام فعالیت  های بدنی و ورزش می  پردازند ]7[.

افزایش  از  حاکی  اخیر  دهه  چند  در  انجام شده  پژوهش  های 

و  انزوا  تنهایی،  احساس  آلزایمر،  جمله  از  روانی  اختالالت  آمار 

1. گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مطالعه نقش میانجی فعالیت بدنی در ارتباط بین هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در 
سالمندان شهر اهواز
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اضطراب  و  افرسدگی  و  رسباربودن  و  حقارت  احساس  گوشه نشینی 

هزینه  های  افزایش  باعث  موارد  این  که  است  ساملندان  بین  در 

سازمان  اعالم  طبق  می  شود.  ساملند  افراد  مراقبان  برای  درمانی 

و  درمانی  هزینه های  کاهش  راه های  از  یکی  جهانی،  بهداشت 

ساملندان،  میان  در  روانی  و  جسامنی  سالمت  بهبود  همچنین 

انجام فعالیت بدنی مناسب و منظم است ]8[.

قبیل  از  را  مختلفی  موارد  که  است  چندُبعدی  مفهومی  سالمت 

بهزیستی  نیز  و  شادکامی  احساس  ناتوان بودن،  و  بیامری  عدم 

بهزیستی   )1995( ریف  می  شود.  شامل  را  روان شناختی1 

توانایی هایی  تحقق  جهت  در  کامل  برای  تالش  را  روان شناختی 

برای  تالش  یعنی  بهزیستی  ریف  نظر  از  می داند.  فرد  واقعی  بالقوه 

فرد  بالقوه  توانایی های  و  استعدادها  تحقق  در  که  ارتقا  و  استعال 

روانی  سالمت  ایجاد  روان شناختی  بهزیستی  از  هدف  می  کند.  بروز 

است.  انسانی  صحیح  روابط  برقراری  جهت  سامل  محیط  ایجاد  و 

به  شخص  یک  دست یابی  نشان دهنده  روان شناختی  بهزیستی 

پتانسیل کامل روانی است ]9[.

شامل  روان شناختی  بهزیستی  ریف،  توسط  ارائه شده  مدل  در 

خودمختاری،  دیگران،  با  مثبت  روابط  خود،  پذیرش  است:  ُبعد  شش 

پژوهش  های   .]10[ هدفمند  زندگی  و  محیط  بر  تسلط  فردی،  رشد 

دوران  در  بدنی  فعالیت  و  تحرک  داشنت  که  داده  اند  نشان  مختلفی 

 .]11[ باشد  مؤثر  روانی  سالمت  بهبود  در  می  تواند  زندگی  مختلف 

»فعالیت  عنوان  با  تحقیقی  طی  در   )1995( روپیال  و  روسکانن 

نشان  84 ساله«  تا   65 ساملندان  در  روان شناختی  بهزیستی  و  بدنی 

سالمت  از  مثبت  درک  می  تواند  جسامنی  فعالیت  داشنت  که  دادند 

را  روان شناختی  بهزیستی  نیز  و  ذهنی  سالمت  خوددرمانی،  روان، 

در   )2005( همکاران  و  پندو   .]12[ دهد  ارتقا  ساملندان  بین  در 

فعالیت  های  در  رشکت  و  بدنی  فعالیت  که  دادند  نشان  تحقیقی 

جنبه  های  روی  بر  مثبتی  اثرات  می  تواند  ساختاریافته  و  منظم 

قابلیت  اضطراب،  زندگی،  کیفیت  جمله  از  روان  سالمت  مختلف 

عملکرد بهرت و خلق وخوی بهرت داشته باشد ]11[. 

 111 روی  بر  که  تحقیقی  طی  در   )2009( همکاران  و  هویی 

هفته   12 که  رسیدند  نتیجه  بدین  دادند  انجام  ساملند  آزمودنی 

موجب  می  تواند  بدنی  فعالیت  انجام  و  ورزشی  مترینات  در  رشکت 

با  مرتبط  زندگی  کیفیت  بهبود  و  روان شناختی  بهزیستی  افزایش 

شمسی پور   .]13[ شود  ساملندان  بین  در  روانی  و  جسامنی  سالمت 

روی  بر  که  تحقیقی  طی  در   )2017( مودت  آبادی  و  دهکردی 

نتیجه  گیری  دادند  انجام  تهران  شهر  در  باال  به  سال   60 ساملندان 

و  کافی  تحرک  داشنت  و  فعال  زندگی  سبک  انتخاب  که  کردند 

سطوح  ارتقای  سبب  بدنی  توده  شاخص  افزایش  از  جلوگیری 

می  شود  ساملندان  در  روان شناختی  بهزیستی  و  شناختی  عملکرد 

که  دادند  نشان  تحقیقی  طی  در   )2012( همکاران  و  ملکی   .]14[

1. Psychological well-being

آموزش  طریق  از  ورزشکاران  در  روان شناختی  بهزیستی  افزایش 

هوش هیجانی2 نیز می  تواند شکل گیرد ]15[.

ارتباط  و  است  ُبعد  چند  دارای  که  است  مقیاسی  هیجانی،  هوش 

هیجانی  هوش  می  شود.  شامل  را  هیجان  و  شناخت  میان  تعامل  و 

فرد  تطبیق  توانایی  جهت   )1990( میر  و  سالوی  توسط  بار  اولین 

آن ها  بروز  و  هیجانات  بررسی  عواطف،  و  احساسات  فهم  و  درک  به 

عواطف  شناخت  مؤلفه  پنج  شامل  هیجانی  هوش   .]16[ شد  مطرح 

درک  خود5،  برانگیخنت  هیجانات4،  کنرتل  شخصی3،  احساسات  و 

عواطف دیگران6 و مدیریت رابطه با دیگران7 است ]17[.

هیجانی  هوش   )2007( همکاران  و  هامفری  نظر  طبق 

جهت  آمیگدال  قبیل  از  مغز  باالتر  مغز  مراکز  توانایی  نشان دهنده 

مغز  ساختار  از  ابتدایی  احساسی  سیگنال های  هدایت  و  نظارت 

به   خود  عواطف  و  احساسات  مورد  در  فرد  آن  به  وسیله  تا  است 

 .]18[ کند  عمل  و  تصمیم  گیری  مخرب(  نه  )و  سازنده  صورت 

روان شناختی  متغیرهای  دیگر  و  هیجـانی  هـوش  ارتباط  مورد  در 

افـراد  داده اند  نشـان  گذشته  پژوهش  های  سـالمتی،  به  مربوط 

جسـامنی  سـالمت  از  معنادار  به  طور  باال  هیجانی  هـوش  دارای 

به  نسبت  بهرتی  زندگی  کیفیت  از  آن  به  تبع  و  باالتر  روانـی  و 

افرادی که هوش هیجانی آن ها پایین تر اسـت، برخوردارنـد ]19[.

هوش  »ارتباط  عنوان  با  تحقیقی  در   )2017( مشهدی  بلورساز 

ساملند  زنان  در  خودکارآمدی  و  روان شناختی  سالمت  با  هیجانی 

انجام  75 ساله  تا   60 ساملند  زن   40 روی  بر  که  کرج«  شهر 

سالمت  با  هیجانی  هوش  بین  که  یافت  دست  نتیجه  بدین  داد 

و  دارد  وجود  معناداری  رابطه  خودکارآمدی  و  روان شناختی 

روان شناختی  سالمت  برای  قدرمتندی  پیش  بین  هیجانی  هوش 

همکاران  و  بالورکا   .]20[ است  زن  ساملندان  در  خودکارآمدی  و 

دانش  آموزان  از  نفر   2182 روی  بر  که  تحقیقی  طی  در   )2016(

هیجانی  هوش  که  رسیدند  نتیجه  بدین  دادند  انجام  18 ساله  تا   12

و  روان شناختی  بهزیستی  میزان  در  مهمی  و  مثبت  نقش  باال 

سالمت روان نوجوانان دارد ]21[. 

»هوش  عنوان  با  دیگر  پژوهشی  در   )2010( همکاران  و  الندا 

کننده  پیش بینی  به عنوان  شخصیتی  ویژگی های  و  هیجانی 

نتیجه  بدین  اسپانیایی«  دانشجویان  در  روان شناختی  بهزیستی 

بهزیستی  و  شخصیت  ویژگی های  هیجانی،  هوش  بین  که  رسیدند 

هوش  نیز  و  دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  ارتباط  روان شناختی 

بهزیستی  وضعیت  پیش  بینی کننده  مهم  متغیر  به عنوان  هیجانی 

روان شناختی در دانشجویان محسوب می  شود ]22[.

2. Emotional intelligence
3. Self-awareness
4. Managing oneself
5. Motivating oneself
6. Empathy
7. Handling relationship

سیما رزاقی و همکاران. مطالعه نقش میانجی فعالیت بدنی در ارتباط بین هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در سالمندان شهر اهواز



39۷

زمستان 1398. دوره 14. شماره 4

هدف  با  تحقیقی  در   )2015( همکاران  و  عربی  عباس  آباد   

آن  ارتباط  و  دیابت  به  مبتال  ساملندان  زندگی  کیفیت  بررسی 

کیفیت  و  هیجانی  هوش  بین  که  دادند  هیجانی نشان  هوش  با 

دارد  وجود  مثبت  همبستگی  دیابت  به  مبتال  ساملندان  زندگی 

هوش  بر  برنامه ریزی  و  مترکز  صورت  در  که  کردند  پیشنهاد  و 

برای  مناسبی  بسرت  می توان  ساملندان،  در  آن  ابعاد  و  هیجانی 

ارتقای کیفیت زندگی آن ها فراهم کرد ]23[.

مختلف  حوزه  های  پژوهشگران  توجه  مورد  که  مباحثی  جمله  از 

گرفته  قرار  ورزش  روان شناسی  حیطه  به خصوص  روان شناسی 

هیجانی،  هوش  قبیل  از  روان  سالمت  به  مربوط  مباحث  است 

بدنی  فعالیت  اثربخشی  احتامل  نیز  و  روان شناختی  بهزیستی 

بیانگر  گذشته  تحقیقات  نتایج   .]24[ آن هاست  بر  مناسب  و  منظم 

است  روان شناختی  بهزیستی  با  بدنی  فعالیت  بین  مثبت  ارتباط 

هوش  بین  مثبت  ارتباط  نیز  تحقیق  چندین  همچنین   .]12-14[

که  تحقیقی  اما   .]25-27[ داده  اند  نشان  را  بدنی  فعالیت  با  هیجانی 

به  توجه  با  نشد.  باشد، مشاهده  کرده  بررسی  با هم  را  متغیر  این سه 

رشایط  بهبود  در  روانی  مسائل  و  بدنی  فعالیت  غیرقابل انکار  اهمیت 

با  هم  بدنی  فعالیت  اینکه  به  توجه  با  طرفی  از  و  ساملندان  زندگی 

دارد  مثبت  رابطه  روان شناختی  بهزیستی  با  هم  و  هیجانی  هوش 

ارتباط  در  بدنی  فعالیت  میانجی  نقش  بررسی  پی  در  تحقیق  این 

است.  روان شناختی  بهزیستی  و  هیجانی  هوش  متغیر  دو  بین 

تصمیم گیری  ها،  در  بتوان  را  پژوهش  این  یافته  های  که  است  امید 

روانی  سالمت  وضعیت  بهبود  به  مربوط  مداخالت  و  برنامه  ریزی  ها 

و جسامنی ساملندان به کار برد.

روش مطالعه 

جامعه  است.  توصیفی همبستگی  نوع  از  پژوهش  این  اجرای  روش 

باالتر  و  سال   60 مرد  ساملندان  كلیه  شامل  پژوهش  این  آماری 

محیط  بودند.   )64/52±2/98( سنی  میانگین  با  اهواز  شهر  ساكن 

مختلف  نقاط  در  ورزشی  باشگاه های  شامل  تحقیق  این  پژوهشی 

دولتی،  و  خصوصی  ورزشی  مجموعه های  و  اماکن  اهواز،  شهر 

 120 تعداد  بود.  شهر  پررفت و آمد  و  عمومی  محیط  های  پارک ها، 

دردسرتس  منونه گیری  روش  به  مورد نظر  آماری  جامعه  بین  از  نفر 

را  هفته  در  منظم  فعالیت  روز  سه  حداقل  که  )افرادی  هدفمند  و 

محدودیت  های  و  تحقیق  تیم  امکانات  به  توجه  با  باشند(  داشته 

در  داوطلبانه  به  صورت  و  شدند  انتخاب  حیطه  این  در  موجود 

پژوهش حارض رشکت کردند. 

حارض،  پژوهش  در  رضایت نامه  فرم  امضای  از  پس  رشکت کنندگان 

پرسش نامه های  از  الزم  اطالعات  گردآوری  جهت  کردند.  رشکت 

پرسش نامه  بدنی،  فعالیت  بین املللی  پرسش نامه  فردی،  اطالعات 

شد.  استفاده  روان شناختی  بهزیستی  پرسش نامه  و  هیجانی  هوش 

در  اطالعاتی  رشکت کنندگان  توسط  پرسش نامه  تکمیل  از  قبل 

مورد پژوهش و سؤاالت مربوط به پرسش نامه ها به آن ها داده شد.

در  رشکت کنندگان  سؤاالت  پرسش نامه  ها،  تکمیل  حین  در 

داده  پاسخ  محققان  توسط  پرسش نامه ها  در  موجود  عبارات  با  رابطه 

پرسش نامه ها  در  موجود  عبارات  و  سؤاالت  نیز  موارد  برخی  در  شد 

پاسخ  و  می  شد  خوانده  رشکت  کنندگان  برای  محققین  توسط 

نظر  مورد  مالک  های  از  می  شد.  ثبت  رشکت  کنندگان  موردنظر 

توانایی  سال،   60 باالی  سن  به  می  توان  تحقیق  به  ورود  جهت 

کامل،  رضایت  داشنت  محقق،  سؤاالت  به  پاسخگویی  و  درک 

هوشیاری كامل و سالمت ذهنی و روانی اشاره کرد.

ابزار مورد استفاده 

پرسش نامه  این  بدنی:  فعالیت  بین املللی  پرسش نامه 

در   .]28[ شد  طراحی   )2003( همکاران  و  کرایگ  توسط 

ضعیف،  طبقه  سه  در  بدنی  فعالیت  وضعیت  پرسش نامه  این 

این  پایایی  و  روایی  می  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  شدید  و  متوسط 

همکاران  و  مقدم  باغیانی  توسط  و  بررسی  ایران  در  پرسش نامه 

پرسش نامه  این   .]29[ است  گرفته  قرار  تأیید  مورد   )2013(

مرتبط  بدنی  فعالیت  از:  عبارت اند  که  است  مقیاس  پنج  شامل 

با  مرتبط  فعالیت  رفت وآمد؛  جهت  بدنی  فعالیت  روزانه؛  کار  با 

ورزش  نوع  خانواده؛  از  مراقبت  و  منزل  تعمیراتی  امور  منزل،  کار 

حالت  در  رصف شده  زمان  و  فراغت  اوقات  در  بدنی  فعالیت  و 

مترین  قسمت  دو  در  را  بدنی  فعالیت  پرسش نامه،  این  نشسته. 

شدید  و  متوسط  مترین  می کند.  بررسی  متوسط  مترین  و  شدید 

تا  یک  فعالیت،  بدون  است:  چهارارزشی  مقیاس  شامل  موردنظر 

فردی  هر  هفته.  در  روز  پنج  از  بیش  و  روز  چهار  تا  سه  روز،  دو 

از  بیش  اینکه  یا  دهد  انجام  متوسط  فعالیت  روز  پنج  از  بیش  که 

افراد  دسته  در  باشد  داشته  هفته  طی  در  شدید  فعالت  روز  سه 

آن  مدت زمان  كه  فعالیتی  هرگونه  ضمن  در  می  گیرد.  قرار  فعال 

كمرت از 10 دقیقه باشد در این پرسش نامه لحاظ منی  شود.

 )EQ( هیجانی  هوش  پرسش نامه  هیجانی:  هوش  پرسش نامه 

خودانگیزی  است:  زیرمقیاس  پنج  دارای  رشینگ  یا  سیرب 

سؤال(،   7( خودکنرتلی  سؤال(،   8( خودآگاهی  )7سؤال(، 

اجتامعی  مهارت های  و  سؤال(   6( همدلی  یا  اجتامعی  هوشیاری 

روایی  است.  سؤال   33 دارای  پرسش نامه  این  کل  در  سؤال(.   5(

تأیید  مورد   )1998( جرابکت  توسط  پرسش نامه  این  پایایی  و 

ایران  در  پرسش نامه  این  هنجاریابی   .]30[ است  گرفته  قرار 

طریق  از  آن  پایایی  و  گرفت  انجام   )2001( منصوری  توسط 

آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت ]31[.

مقیاس  این  کوتاه  نسخه  روان شناختی:  بهزیستی  پرسش نامه 

شش  قالب  در  سؤال   18 و  شد  طراحی   )1989( ریف  کارول  توسط 

دیگران،  با  مثبت  روابط  محیطی،  تسلط  خود،  پذیرش  خرده مقیاس 

قرار  موردبررسی  فردی  استقالل  و  فردی  رشد  زندگی،  در  هدف 

می - قرار  ارزیابی  مورد  سؤال  سه  با  خرده مقیاس  هر  که  می  گیرد 

یک  از  شش ارزشی  مقیاس  سؤال،  هر  به  پاسخ دادن  برای  گیرد. 
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است.  شده  گرفته  نظر  در  موافق(  )کامالً  شش  تا  مخالف(  )کامالً 

همسانی  ابزار،  این  روایی  تأیید  ضمن   )2007( همکاران  و  جوشنلو 

کردند  گزارش   0/87 تا   0/73 بین  را  آن  زیرمقیاس های  درونی 

.]32[

روش آماری 

انحراف  و  میانگین  از  پژوهش،  این  آماری  تحلیل  تجزیه  و  جهت 

نرمال بودن  بررسی  از  بعد  شد.  استفاده  توصیفی  آمار  به  عنوان  معیار 

پیرسون  همبستگی  رضیب  از  ویلک،  شاپیرو  آزمون  طریق  از  داده  ها 

الگویابی  از  نیز  و  تحقیق  متغیرهای  بین  ارتباط  بررسی  جهت 

نقش  بررسی  جهت  اسرتاپ  بوت  آزمون  و  ساختاری  معادالت 

 SPSS نرم  افزار   21 نسخه  از  شد.  استفاده  بدنی  فعالیت  واسطه  ای 

و  داده  ها  استنباطی  و  توصیفی  تحلیل  تجزیه  و  جهت   21 نسخه 

ساختاری  معادالت  الگویابی  جهت   AMOS نرم  افزار   18 نسخه  نیز 

استفاده شد و سطح معناداری نیز P<0/05 در نظر گرفته شد.

یافته  ها

کسب  جهت  اولیه  تحلیل  چند  اصلی،  تحلیل  انجام  از  پیش 

یافته های  شد.  انجام  داده  ها  با  ارتباط  در  مقدماتی  بینش  های 

و  منره  کوچک ترین  معیار،  انحراف  میانگین،  به  مربوط  توصیفی 

شامره  جدول  در  پژوهش،  متغیرهای  به  مربوط  منره  بزرگ ترین 

1 نشان داده شده است.

می دهد،  نشان   1 شامره  جدول  در  مندرج  نتایج  که  هامن  طور 

در  ترتیب  به  پژوهش  متغیرهای  منره  های  معیار  انحراف  و  میانگین 

 ،43/26 و   9/31 بدنی  فعالیت   ،94/43 و   26/61 هیجانی  هوش 

و   3/66 استقالل   ،68/44 و   11/99 روان شناختی  بهزیستی 

و   1/79 شخصی  رشد   ،12/38 و   2/06 محیط  بر  تسلط   ،12/65

در  هدفمندی   ،11/11 و   3/09 دیگران  با  مثبت  ارتباط   ،10/94

زندگی 3/88 و 10/60 و در پذیرش خود 1/75 و 11/57 است.

متغیرهای  بین  همبستگی  رضایب  ماتریس   2 شامره  جدول 

جدول  در  مندرج  نتایج  که  هامن طور  می  دهد.  نشان  را  پژوهش 

همبستگی  روابط  بین  همبستگی  رضیب  می  دهد،  نشان   2 شامره 

با  هیجانی  هوش   ،r=0/70 بدنی  فعالیت  با  هیجانی  هوش  بین 

بهزیستی  با  بدنی  فعالیت  و   ،r=0/84 روان شناختی  بهزیستی 

هستند.  معنی دار   0/01 سطح  در  که  است   r=0/70 روان شناختی 

سایر رضایب همبستگی در جدول شامره 2 نشان داده شده است.

از  اطمینان  برای  فرضیه ها،  به  مربوط  داده  های  تحلیل  از  قبل 

معادالت  مدل  زیربنایی  مفروضه  های  پژوهش  این  داده  های  اینکه 

بدین  شد.  پرداخته  آن  ها  بررسی  به  می  کنند،  برآورد  را  ساختاری 

گمشده8،  داده  های  شامل،  ساختاری  معادالت  مفروضه   پنج  منظور 

مورد  چندگانه11  هم خطی  و  نرمال بودن10  پرت9،  داده  های  بررسی 

بررسی قرار گرفتند که به ترتیب بیان می شوند.

داده های  از  تحلیل  برای  چنانچه  ساختاری،  معادالت  مدل  در 

مقادیر  بدون  و  کامل  باید  داده  ها  این  شود،  استفاده  خام  ورودی 

راه  حل  چندین  ناکامل،  داده  های  با  کار  برای  باشند.  گمشده 

منره  های  همه  آن  در  که  لیستی13،  حذف  دارد.  وجود  پیش تجربی12 

که  زوجی14،  حذف  و  می شود  حذف  گمشده  داده  های  به  مربوط 

8. Missing
9. Outliers
10. Normality
11. Multi-collinearity
12. Ad hoc
13. List-wise deletion
14. Pair-wise deletion

جدول ۱. یافته  های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

بزرگ ترین نمرهکوچک ترین نمرهمیانگین ±انحراف معیارمتغیرردیف

26/6141141 ±94/43هوش هیجانی1

9/312064 ±43/26فعالیت بدنی2

11/994489 ±68/44بهزیستی روان شناختی3

3/66518 ±12/65استقالل4

2/06517 ±12/38تسلط بر محیط5

1/79714 ±10/94رشد شخصی6

3/09316 ±11/11ارتباط مثبت با دیگران7

3/88318 ±10/60هدفمندی در زندگی8

1/75617 ±11/57پذیرش خود9
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داده های  که  مواردی  برای  فقط  دومتغیری  همبستگی  های  آن  در 

پیش تجربی  روش  می  شود.  محاسبه  است،  موجود  و  کامل  آن 

طریق  از  داده  ها  این  جایگزین کردن  گمشده،  داده  های  برای  دیگر 

حارض،  پژوهش  در  است.  صحیح15  پیش  بینی  بیشینه کردن  روش 

هیچ داده گم شده  ای وجود نداشت.

سایر  از  دورتری  فاصله   در  که  هستند  منره  هایی  پرت  داده  های 

نوع  دو  هستند.  بیشرت  انتظار  مورد  مقدار  از  و  می  گیرند  قرار  داده  ها 

پرت  داده های  و  تک متغیری  پرت  داده  های  دارد:  وجود  پرت  داده 

تک متغیری  پرت  داده  های  دارای  که  آزمودنی ای  چندمتغیری. 

یا  و  دارد  پایین  یا  باال  منره  های  متغیر  چند  یا  دو  در  است 

پرت  داده  های  در  درواقع،  است.  غیرعادی  وی  منره  های  الگوی 

پیش بین  متغیر  چند  یا  یک  میانگین  از  آزمودنی  چندمتغیری، 

بررسی  جهت  حارض،  پژوهش  در  دارد.  توجهی  قابل  فاصله 

SPSS نرم  افزاری  برنامه  از  استفاده  با  تک متغیری  پرت  داده های 

منره  های  که  داد  نشان  نتایج  شد.  محاسبه  متغیرها   Z منره  های 

یا  باال  معیار  انحراف   3  )76، 79، 103، 104، 118( آزمودنی  پنج 

پایین میانگین بود، لذا در تحلیل فرضیه  ها، این افراد حذف شدند.

فاصله  چند متغیری،  پرت  داده  های  بررسی  جهت  همچنین، 

اگر  شد.  محاسبه  پیش بین  متغیرهای  برای  ماهاالنوبیس16 

بحرانی  دو  خی  ارزش  از  بزرگ تر  ماهاالنوبیس،  فاصله  بیشرتین 

سطح  در  پیش  بین(  متغیرهای  )تعداد  معین  آزادی  درجات  با 

دارد.  وجود  چند متغیری  پرت  داده  های  مشکل  باشد،   a=0/001

حارض  پژوهش  در  ماهاالنوبیس  فاصله  مقدار  بیشرتین  و  کمرتین 

15. Expectation-maximum algorithm
16. Mahalanobis distance

مجذور  اینکه  به  توجه  با  آمده  اند.  دست  به   7/12 و   0/04 ترتیب  به 

سطح  در  پیش  بین  متغیرهای  )تعداد   2 آزادی  درجه  با  جدول  خی 

مقدار  بیشرتین  چون  طرفی،  از  و  است   13/82 با  برابر   )0/001

جدول  خی  مجذور  از  کوچک تر   ،)7/12( ماهاالنوبیس  فاصله 

داده های  در  چند متغیری  پرت  داده  های  وجود  لذا  است،   )13/82(

جمع  آوری شده مشهود نیست. 

ساختاری،  معادالت  مدل  مهم  مفروضه  های  از  دیگر  یکی 

نرمال  توزیع  داده  ها  که  هنگامی  متغیرهاست.  توزیع  نرمال بودن 

کمرت  استاندارد  خطای  و  یافته  افزایش  دو  خی  مقدار  ندارند، 

معنی  دار شدن  به  منجر  امر  این  که  می شوند  واقعی  برآورد  از 

معنی  دار  واقعاً  که  حالی  در  می  شود،  شده  برآورد  شاخص های 

رضیب  و  کجی17  رضیب  از  نرمال بودن،  بررسی  جهت  نیستند. 

بزرگ تر  کجی  رضیب  قدرمطلق  می  شود.  استفاده  کشیدگی18 

مطلق  قدر  می  دهد.  نشان  را  داده  ها  نرمال بودن  از  تخطی   3 از 

است  مسئله  ساز  داده  ها  تحلیل  در   10 از  بزرگ تر  کشیدگی  رضیب 

ایجاد  جدی  مشکل   20 از  بزرگ تر  کشیدگی  رضیب  مطلق  قدر  و 

از  متغیرها  نرمال بودن  بررسی  جهت  حارض  پژوهش  در  می  کند. 

کجی و کشیدگی متغیرها استفاده شد. 

توجه  با  که  داد  نشان  کشیدگی(  رضیب  )و  کجی  رضیب  نتایج 

مطلق  قدر  دارای  همگی  پژوهش  متغیرهای  نرمال بودن،  معیار  به 

کشیدگی  رضیب  مطلق  قدر  و   3 از  کوچک تر  کجی  رضیب 

داده  ها  نرمال بودن  از  تخطی  بنابراین  و  هستند   10 از  کوچک تر 

قابل مشاهده نیست.

17. Skewness
18. Kurtosis

جدول ۲. ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیرردیف
ضرایب همبستگی

123456789

-هوش هیجانی1

-*0/696فعالیت بدنی2

بهزیستی 3
-*0/705**0/837روان شناختی

-**0/892*0/648*0/784استقالل4
-*0/215**0/399**0/221*0/249تسلط بر محیط5
-0/127*0/623**0/646*0/408*0/563رشد شخصی6

ارتباط مثبت با 7
-*0/1440/365*0/603**0/775*0/568*0/661دیگران

هدفمندی در 8
-*0/555*0/397*0/333*0/582**0/767*0/658*0/622زندگی

-*0/381*0/304*0/315*0/247*0/389**0/513*0/376*0/369پذیرش خود9

P>0/05** ،P>0/01*
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هیجانی  هوش  بین  رابطه   پیشنهادی  الگوی  آزمودن  جهت 

روش  از  بدنی  فعالیت  میانجی گری  با  روان شناختی  بهزیستی  با 

پیشنهادی  الگوی  شد.  استفاده  ساختاری  معادالت  الگویابی 

عنوان  به  متغیر  یک  که  دارد  متغیر  سه  درمجموع  حارض  پژوهش 

مالک  متغیر  عنوان  به  متغیر  یک  )مستقل(،  پیش  بین  متغیر 

برازندگی  است.  میانجی  متغیر  عنوان  به  متغیر  یک  و  )وابسته( 

برازندگی  سنجه  های  از  ترکیبی  اساس  بر  پیشنهادی  الگوی 

مورد  داده  های  با  پیشنهادی  الگوی  برازش  کفایت  تعیین  جهت 

اساس  بر  داده  ها  با  پیشنهادی  الگوی  برازش  گرفتند.  قرار  استفاده 

شاخص  عنوان  به  خی19،  مجذور  جمله  از  برازندگی،  شاخص های 

برازندگی مطلق در جدول شامره 3 گزارش شده است. 

برازندگی  باشد،  بزرگ تر  صفر  از  خی  مجذور  مقدار  هرچه 

بین  معنی  دار  تفاوت  معنی  دار،  خی  مجذور  می شود.  کمرت  مدل 

وجود  با  می دهد.  نشان  را  مشاهده شده  و  مفروض  کوواریانس  های 

آن  مقدار  دارد،  دربر  را  منونه  حجم  خی،  مجذور  فرمول  چون  این، 

آماری  لحاظ  به  معموالً  و  می شود  متورم  بزرگ  منونه  های  مورد  در 

مجذور  پژوهشگران  از  بسیاری  دلیل  این  به  می شود.  معنی  دار 

مورد  نسبی20(  خی  )مجذور  آن  آزادی  درجه  به  نسبت  را  خی 

به  را  دو  عددی(  مقدار   2( نسبت  معموالً  و  می  دهند  قرار  بررسی 

می کنند.  استفاده  برازش  نیکویی  رسانگشتی  شاخص  یک  عنوان 

 23 IFI،  22AGFI،  21GFI مانند  دیگر  مهم  شاخص  های  همچنین 

است.  شده  گزارش   3 شامره  جدول  در  نیز   26 NFI و   25 CFI،  24TLI،
می  شوند.  قلمداد  قبول  قابل  باال  به   0/9 برازش  شاخص  ها  این  در 

برآورد27  خطای  مربعات  میانگین  شاخص  دیگر،  مناسب  شاخص 

برای  و  است  قبول  قابل   0/08 از  کمرت  مقدار  آن  اساس  بر  که  است 

19. Chi-square
20. Normed x2 measure
21. Goodness-of-Fit (GFI)
22. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI)
23. Incremental Fit Index ( IFI)
24. Tuker-Lewis Index (TLI)
25. Comparative Fit Index ( CFI)
26. Normed Fit Index (NFI )
27. Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA)

مدل  های بسیارخوب 0/05 و کمرت در نظر گرفته می  شود.

می دهد،  نشان   3 شامره  جدول  در  مندرج  نتایج  که  هامن  طور 

الگوی پیشنهادی پژوهش از برازش خوبی با داده  ها برخوردار است.

وجود  حارض  پژوهش  پیشنهادی  الگوی  زیربنایی  فرض  یک 

معنی داری  تعیین  برای  است.  واسطه ای  یا  غیرمستقیم  مسیر 

متغیر  بر  مستقل  متغیر  غیرمستقیم  اثر  و  واسطه  ای  رابطه 

برنامه  در  اسرتاپ28  بوت  روش  از  میانجی  متغیر  طریق  از  وابسته 

نرم افزار   21 نسخه  روی  بر  هیز29)2008(  و  پریچر  آزمون  ماکرو 

واسطه  ای  مسیر  برای  اسرتاپ  بوت  نتایج  شد.  SPSSاستفاده 
شامره  جدول  در  می  توان  را  حارض  پژوهش  پیشنهادی  الگوی 

4 مشاهده کرد.

می  دهد،  نشان   4 شامره  جدول  در  مندرج  نتایج  که  هامن  طور 

بین  میانجی  متغیر  عنوان  به  بدنی  فعالیت  برای  اطمینان  سطح 

 P>0/001 سطح  در  روان شناختی  بهزیستی  و  هیجانی  هوش 

فعالیت  بنابراین  است.  معنی  دار  آماری  لحاظ  از  که  دارد  قرار 

روان شناختی  بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  رابطه   در  بدنی 

نقش واسطه ای دارد.

بحث 

فرد  هر  زندگی  دوران  حساس ترین  از  یکی  ساملندی،  دوران 

و  سالمت  حفظ  و  تأمین  امر  این  به  توجه  با  می  رود.  شامر  به 

دغدغه ها  بزرگ ترین  از  یکی  به  باید  ساملندان  روانی  بهداشت 

برای  مؤثری  و  عملی  راهکارهای  و  شود  تبدیل  کشوری  هر  در 

نقش  بررسی  تحقیق  این  انجام  از  هدف  شود.  گرفته  کار  به  آن 

بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  ارتباط  در  بدنی  فعالیت  واسطه  ای 

تحلیل  تجزیه  و  از  حاصل  نتایج  بود.  ساملندان  در  روان شناختی 

روان شناختی  بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  که  داد  نشان  داده  ها 

قسمت  این  نتایج  دارد.  وجود  معنادار  و  مثبت  ارتباط  ساملندان  در 

و  الندا  نیز  و   )2016( همکاران  و  بالورکا  یافته های  با  تحقیق  از 

که  دادند  نشان  جداگانه  ای  تحقیقات  در  که   )2010( همکاران 

28. Bootstrap
29. Preachers & Hayes

جدول 3. برازش مدل پیشنهادی با داده  ها براساس شاخص  های برازندگی

x2dfx2/df GFIAGFIIFITLICFINFIRMSEAمدل

32/150191/6920/9340/8750/9310/9560/9700/9310/076مدل پیشنهادی

جدول 4. نتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطه  ای

سطح معنی داریβمتغیر

0/1650/001هوش هیجانی فعالیت بدنی بهزیستی روان شناختی
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وجود  معنادار  رابطه  روان شناختی،  بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین 

 )2015( همکاران  و  عربی  عباس  آباد  یافته  های  با   ،]21  ،22[ دارد 

هیجانی  هوش  بین  که  رسیدند  نتیجه  بدین  تحقیقی  در  که 

دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  رابطه  ساملندان  زندگی  کیفیت  و 

تحقیقی  در  که   )2016( همکاران  و  سهرابی  یافته های  و   ]23[

روان شناختی  بهزیستی  خرده مقیاس های  اکرث  بین  دادند  نشان 

در   ،]33[ دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  ارتباط  روانی  استحکام  و 

یک راستاست.

مبنی  حارض  تحقیق  فرضیه  تأییدکننده  تحقیقات  این  نتایج 

در  روان شناختی  بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  ارتباط  بر 

داشنت  که  گفت  می  توان  یافته  این  تبیین  در  است.  ساملندان 

فشارها  نیازها،  با  مثبتی  طور  به  را  فرد  می  تواند  هیجانی  هوش 

باال  هیجانی  هوش  که  افرادی  کند.  سازگار  زندگی  مشکالت  و 

ارزیابی  مناسب  طور  به  را  خود  هیجانات  تا  هستند  قادر  و  دارند 

به  را  هیجانات  این  مناسب  زمان  در  می توانند  کنند،  تنطیم  و 

افراد  با  و  مختلف  موقعیت  های  در  را  خود  روابط  و  برده  کار 

به  منجر  خود  موارد  این  که  کنند  کنرتل  به خوبی  مختلف 

همچنین   .]34[ می شود  فرد  در  روان  شناختی  بهزیستی  افزایش 

سالمت  میزان  در  مهمی  نقش  مناسب  هیجانی  هوش  داشنت 

موقعیت  های  با  مواجهه  زمان  در  فرد  تا  می  شود  باعث  و  دارد  فرد 

دشوار، اسرتس کمرت و عملکرد بهرتی داشته باشد.

زمانی  ساملندی  و  پیری  دوران  در  که  گفت  می  توان  طرفی  از 

روان  بهداشت  با  می  تواند  امر  این  باشد،  باال  هیجانی  هوش  که 

داشته  نزدیکی  ارتباط  ساملندان  در  روان  سالمت  ارتقای  نیز  و 

به  تبع  ساملندان،  در  هیجانی  هوش  افزایش  با  بنابراین  باشد؛ 

می  کند  پیدا  افزایش  آن ها  در  نیز  روان شناختی  بهزیستی  آن 

اجتامعی  تر  فرد  که  می  شود  سبب  باال  هیجانی  هوش   .]35[

ترس  آور  و  نگران  كننده  افكار  قبیل  از  روانی  مسائل  با  و  شده 

به خوبی مقابله کندد ]36[.

نقش  عنوان  به  بدنی  فعالیت  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  دیگر 

روان شناختی  بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  ارتباط  در  واسطه  ای 

نتایج  راستای  در  تحقیق  یافته  های  از  قسمت  این  دارد.  نقش 

به  بدنی  فعالیت  متغیر  دادند  نشان  که   )2017( همکاران  و  سهرابی 

استحکام  و  روان شناختی  بهزیستی  بین  ارتباط  در  میانجی  عنوان 

و  دهکردی  شمسی  پور  یافته  های  نیز  و   ]33[ دارد  نقش  روانی 

و  بدنی  فعالیت  که  دادند  نشان  خود  تحقیق  در  که  مودت آبادی 

روان شناختی  بهزیستی  و  شناختی  عملکرد  بر  بدنی  توده  شاخص 

هستند  مطلب  این  بیانگر  نتایج  این  است.   ]14[ دارد  تعاملی  نقش 

واسطه ای  به  صورت  هم  و  مستقیم  صورت  به   هم  بدنی  فعالیت  که 

هوش  قبیل  از  روان شناختی  متغیرهای  بین  ارتباط  بر  می  تواند 

هیجانی و بهزیستی روان شناختی در ساملندان نقش داشته باشد.

دادند  نشان  تحقیقی  طی  در  نیز   )2005( همکاران  و  سکسانا 

سالمت  ارتقای  موجب  می  تواند  ساملندی  دوران  در  بدنی  فعالیت 

نیز  و  روانی  اختالالت  درمان  و  پیشگیری  بهزیستی،  و  روانی 

توان بخشی اختالالت روانی شود ]37[.

ساملندی  دوران  در  کافی  تحرک  داشنت  و  بدنی  فعالیت 

روانی،  سالمت  بهبود  قبیل  از  گوناگونی  و  متفاوت  تأثیرات  می تواند 

داشنت   .]14[ باشد  داشته  روانی  بهزیستی  نیز  و  جسامنی  سالمت 

تا  می  شود  سبب  ساملندی  دوران  در  کافی  تحرک  و  بدنی  فعالیت 

را  خود  روزمره  کارهای  دیگران  به  وابستگی  بدون  بتوانند  ساملندان 

کیفیت  و  جسامنی  روانی،  سالمت  ابعاد  این،  بر  عالوه  دهند.  انجام 

شادابی،  و  رسزندگی  عمومی،  سالمت  نقش،  ایفای  قبیل  از  زندگی 

به   و  اجتامعی  عملکرد  عاطفی،  عملکرد  جسامنی،  درد  کاهش 

ساملندان  جسامنی  و  روانی  سالمت  مختلف  جنبه های  کلی  طور 

را بهبود می  بخشد ]38[.

نتیجه  گیری نهایی

بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  حارض،  تحقیق  نتایج  با  مطابق   

فعالیت  و  دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  ارتباط  روان شناختی 

بهزیستی  و  هیجانی  هوش  بین  ارتباط  در  میانجی  نقش  بدنی 

فعالیت های  انجام  به  ساملندان  تشویق  بنابراین  دارد.  روان شناختی 

سالمت  بهبود  موجب  می  تواند  کافی  تحرک  داشنت  و  بدنی 

به  و  شود  ساملندان  در  روانی  سالمت  بهبود  آن  تبع  به  و  جسامنی 

سپری  را  موفق  و  سامل  ساملندی  دوران  تا  کند  کمک  ساملندان 

ساملندان  تا  می شود  سبب  فعال  زندگی  داشنت  همچنین  کنند. 

رشکت  نیز  اجتامعی  فعالیت های  در  روانی،  مسائل  بهبود  بر  عالوه 

داشته  متقابل  ارتباط  و  تعامل  سنین  متام  در  دیگر  افراد  با  و  کنند 

باشد.

استفاده  مرد  رشکت  کنندگان  از  فقط  تحقیق  این  در  که  آنجا  از 

اینکه  و  بود  کم  نسبتاً  رشکت  کنندگان  تعداد  همچنین  و  بود  شده 

است،  شده  انجام  جغرافیایی  خاص  منطقه  یک  در  حارض  پژوهش 

آماری  جامعه  با  و  کشور  کل  در  مشابه  بررسی  آن،  تعمیم  برای 

گسرتده  تر و استفاده از هر دو جنس زن و مرد توصیه می  شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

آگاهانه  رضایت  شامل  حارض  پژوهش  اخالقی  مالحظات 

آزادانه  خروج  امکان  و  پژوهش  در  رشکت  برای  رشکت کنندگان 

بود.  آن ها  فردی  اطالعات  از  حراست  و  رازداری  آن،  از  آن ها 

شهید  دانشگاه  پژوهشی  کمیته  تأیید  به  حارض  پژوهش  همچنین 

چمران اهواز رسید.

حامی مالی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.

سیما رزاقی و همکاران. مطالعه نقش میانجی فعالیت بدنی در ارتباط بین هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در سالمندان شهر اهواز
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مشارکت نویسندگان

تجزیــه  و  جمــع آوری  صامئــی؛  اســامعیل  مفهوم ســازی: 

نــگارش  رزاقــی؛  ســیام  و  پارســایی  ســجاد  داده هــا:  تحلیــل  و 

و  ویراســتاری  رزاقــی؛  ســیام  و  پارســایی  ســجاد  اولیــه:  نســخه 

صامئــی اســامعیل  نوشــته:  نهایی ســازی 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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