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Objectives Old age is a significant period in life and due to the development of science and improvement 
in health conditions, the number of elderly people is increasing in various societies. To promote the ad-
justment of the elderly population in the society, it is necessary to pay attention to their life satisfaction. 
Therefore, the present study aimed at predicting life satisfaction of elderly people based on their spiritual 
intelligence and psychological capital.
Methods & Materials The research method is descriptive and correlational. The study population com-
prised 180 people residing in elderly homes in Kashan City, Iran. Of them, 123 subjects were selected 
based on the Morgan table and simple random sampling. The data were collected using the question-
naires of life satisfaction, spiritual intelligence, and psychological capital, then e obtained data were ana-
lyzed by Pearson correlation and multiple regression tests.
Results The mean (SD) values of age, perception and connection to universe, spiritual life, self-effica-
cy, hopefulness, resiliency, optimism and life satisfaction were 70(2.5) years, 62.18(7.14), 51.11(6.75), 
24.14(4.14), 24.33(4.11), 21.08(4.38), 28.33(5.04), and 21.71(2.75), respectively. The results showed that 
the components of spiritual intelligence and psychological capital significantly predicted the level of life 
satisfaction in the elderly (P<0.01) and the perception and connection to the universe and hopefulness 
predicted more changes in life satisfaction among the elderly (P<0.01).
Conclusion The results suggest that the components of spiritual intelligence and psychological capital can 
partially predict life satisfaction in the elderly. Therefore, in order to increase the level of life satisfaction 
in them, it is necessary to promote their spiritual intelligence and psychological capital.
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Extended Abstract

1. Objectives

he population of the world is rapidly 
aging, particularly in developing coun-
tries. According to the World Health 
Organization, the population of people 

T
over 60 years old will increase from 12% to 22% dur-
ing 2015 to 2050. The last census conducted in 2011 
announced the population of Iran to be about 76.1 mil-
lion. The population of the elderly, by definition of 
Ministry of Health (2011) (people over 60 years), was 
8.2%, which amounted to 6200000 people. With the 
advancement of science and improvement of sanitary 
conditions, the number of the elderly has increased 
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across all societies. In order to upgrade the compat-
ibility of the elderly, it is necessary to pay attention to 
their life satisfaction. Therefore, the present research 
studied the prediction of life satisfaction among the 
elderly considering their spiritual intelligence and psy-
chological capital.

2. Methods & Materials 

The research method is descriptive and correlational. 
The study population comprised 180 elderly people liv-
ing in nursing homes in Kashan, out of them, 123 were 
randomly chosen using Morgan table. After choosing 
the sample, the researcher invited the subjects to a 
meeting and explained to them the objectives of the 
study, confidentiality of results, and not requiring to 
disclose personal information in the questionnaire. 
They were then provided with the life satisfaction 
questionnaire by Diener et al. [1], spiritual intelligence 
questionnaire by Abdullahzade, and psychological 
capital intelligence questionnaire by Luthans [2]. The 
data were analysed by multiple regression analysis and 
Pearson correlation coefficient. All analyses were done 
by SPSS 22.

Life Satisfaction Questionnaire

It was used by Diener et al. to measure the amount of 
life satisfaction. The scale has five subscales. Ismaeeli 
(2008) ran it simultaneously with the Shadkami Oxford 
scale in order to validate it and found its concurrent re-
liability as 0.66. He also used the Cronbach α in order 

to determine the reliability of the scale and reported a 
reliability coefficient of 0.80, which is acceptable.

Spiritual Intelligence Questionnaire

It was developed and introduced by Abdullahzade, 
Keshmiri, and Arab-Ameri in 2008. It consists of 29 
questions and two parts. The first part includes 12 
questions named “understanding and communicating 
with the origin of the universe,” and the second part 
includes 17 questions named “spiritual life with the in-
ner core.” In a research on the students of Gorgan and 
Payam-e Noor universities, the questionnaire’s validity 
and reliability were both 0.89.

Psychological Capital Questionnaire

It consists of 24 questions and 4 subscales of hope, 
resiliency, optimism, and self-efficacy. Each subscale 
has 6 items. The subject answers each item on a 6-point 
Likert-type scale (completely disagree to completely 
agree). Questions 1-6 relate to the subscale of self-effi-
ciency, 7-12 to hope, 13-18 to resiliency, and 19-24 to 
optimism. The reliability of the questionnaire was 0.85 
according to Cronbach α.

3. Results

 Mean (SD) values for the age of the elderly were 
70(5.2) years; for understanding and communicat-
ing with the universe, 62.18(14.7); for spiritual life, 
51.11(6.75); for self-efficiency, 24.14(4.14); for hope, 
22.83(1.58); for resiliency, 21.08(4.38); for optimism, 

Table 1. Mean and standard deviation of the scores by the elderly in spiritual intelligence and psychological capital for life satisfaction

Biggest ScoreLeast ScoreStandard DeviationMeanVariable

1451515.21113.29Spiritual intelligence
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68257.1462.18Understanding and communicating with universe

88466.7551.11Spiritual life

31104.1424.14Self-efficiency
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30144.1124.33Hope

2484.3821.08Resiliency

33115.0428.33Optimism

117488.3298.15Psychological capital

26142.7521.71Life satisfaction
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28.33(5.04); and for life satisfaction, 21.71(2.75). The 
results showed that spiritual intelligence and psycho-
logical capital significantly predicted the level of life 
satisfaction among the elderly (P>0.01), and “under-
standing and communicating with the universe and 
hope” had a greater part in this prediction (P>0.01).

Table 1 shows the mean and standard deviation of the 
scores obtained by the subjects in spiritual intelligence 
and psychological capital in relation to life satisfac-
tion of the elderly. Before performing regression, as-
sumptions related to normal distribution of scores of 
life satisfaction, and collinearity predictive variables, 
i.e., dimensions of spiritual intelligence and psycho-
logical capital, were studied in accordance with the 
Kolmogorov-Smirnov test and Collinearity. The re-
sults of these tests showed these two assumptions were 
applicable to the distribution of variables in this study.

Life satisfaction among the elderly was analyzed 
using multiple regression analysis for the relation be-
tween spiritual intelligence and psychological capital. 
The correlation coefficient between spiritual intel-
ligence, psychological capital, and life satisfaction 
among the elderly was 0.52, explaining 27% of chang-
es in life satisfaction among the elderly.

The correlation coefficient between spiritual intel-
ligence and life satisfaction among the elderly was 
0.23, explaining 48% of changes in life satisfaction 
among the elderly. The correlation coefficient between 
psychological capital and life satisfaction among the 
elderly was 0.16, explaining 25% of changes in life sat-

isfaction among the elderly. The results also mentioned 
that the psychological capital can significantly predict 
life satisfaction among the elderly. The greatest beta 
was 0.201, which explains why “hope” has a greater 
part in determining life satisfaction among the elderly 
(Table 2).

4. Conclusion

Our study results are in line with those of Zhi et al. 
[3] and Zamani et al. [4]. The results showed that a 
part of life satisfaction could be predicted by spiritual 
intelligence and psychological capital. In order to im-
prove the level of life satisfaction, it is suggested that 
spiritual intelligence and psychological capital of the 
elderly be promoted. With regard to the results of the 
study, the more the spiritual intelligence, the higher the 
life satisfaction and psychological well-being would 
be. So, people with more religious beliefs have a more 
relaxed life. 
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Table 2. Pearson correlation coefficient for spiritual intelligence and psychological capital with life satisfaction of the elderly

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spiritual intelligence 1

Understanding and communicating with universe 0.32** 1

Spiritual life 0.30** 0.48** 1

Self-efficiency 0.34** 0.58** 0.36** 1

Hope 0.30** 0.47** 0.50** 0.49** 1

Resiliency 0.32** 0.46** 0.39** 0.21* 0.20* 1

Optimism 0.32** 0.45** 0.38** 0.41** 0.39** 0.42** 1

Psychological capital 0.43** 0.44** 0.37** 0.51** 0.48** 0.35** 0.27** 1

Life satisfaction 0.49** 0.51** 0.49* 0.36** 0.37** 0.34** 0.38** 0.36 1
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اهداف سالمندی یکی از مراحل مهم زندگی است که با پیشرفت علم و بهبود شرایط بهداشتی، آمار سالمندان در جوامع گوناگون رو به 
 افزایش است. از این رو برای ارتقای سازگاری سالمندان، توجه به رضایت از زندگی آنان الزم است. پژوهش حاضر به منظور پیش بینی 

رضایت از زندگی بر اساس هوش معنوی و سرمایه روان شناختی در سالمندان انجام شد. 
مواد و روش ها روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري 180 سالمند ساکن در خانه هاي سالمندان شهرستان کاشان 
بودندکه به روش نمونه  گیري تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان، 123 نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده پرسش نامه های رضایت 
از زندگي، هـوش معنـوي و سـرمایه روان شـناختي جمع آوری و به کمک آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

چندگانه تحلیل شدند.
یافته ها میانگین و انحراف معیار سن سالمندان 5/2±70، درک و ارتباط با هستی 14/7±62/18، زندگی معنوی 51/11±6/75، 
زندگی  رضایت  و  تاب آوری 4/38±21/08، خوش بینی 28/33±5/04  امیدواری 22/83±1/58،  خودکارآمدی 24/14±4/14، 
21/71±2/75 بود. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان شناختی سطح رضایت از زندگی سالمندان را به 
طور معناداری پیش بینی می کنند )P<0/01( و ابعاد درک و ارتباط با هستی و امیدواری سهم بیشتری در پیش بینی رضایت از 

.)P<0/01( زندگی سالمندان دارند
نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که بخشی از تغییرات رضایت از زندگی سالمندان به کمک ابعاد هوش معنوی و سرمایه 
روان شناختی قابل پیش بینی است. بنابراین به منظور افزایش سطح رضایت از زندگی سالمندان پیشنهاد می شود زمینه ارتقای سطح هوش 

معنوی و سرمایه روان شناختی آنان فراهم شود.

کلیدواژه ها: 
رضایت از زندگی، 

هوش معنوی، سرمایه 
روان شناختی، سالمندان

تاریخ دریافت: 06 مهر 1395
تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1395

مقدمه

جمعیت دنیا به سرعت در حال سالخورده شدن است و بخش 
کشورهای  در  و  سوم  هزاره  اول  قرن  در  تغییر  این  از  بزرگی 
سازمان  آمار  طبق  است.  شکل گیری  حال  در  درحال توسعه 
بهداشت جهانی بین سال های 2015 تا 2050 جمعیت باالی60 
افزایش  برابر  یعنی حدود دو  به 22 درصد  از 12 درصد  سال 
خواهد یافت. در آخرین سرشماری که در سال 1390 انجام شد، 
جمعیت ایران حدود 76 میلیون و 100 هزار نفر گزارش شد که 
مطابق تعریف وزارت بهداشت )1390( جمعیت سالمندان )افراد 
60 ساله و بیشتر( 8/2 درصد یعنی معادل 6 میلیون و 200 هزار 

نفر نفر بود )نتایج سرشماری در سال 1390(. 

آن  در  که  است  دوره ای  سالمندی  روانی،  تحول  فرایند  در 
سالمت روانی و بهزیستی روان شناختی اهمیت حیاتی و اساسی 
دارد. سالمندان با گذر از دوران جوانی و میانسالی زندگی خود، 

با مسائل و مشکالت مختلفی در حوزه روابط اجتماعی، سالمت 
جسمانی و روانی روبه رو می شوند ]2 ،1[. نتایج پژوهش ها نشان 
عاطفی،  مشکالت  سالمندان  از  توجهی  قابل  درصد  می دهد 
و  تغییر  طي  انسان ها   .]3[ دارند  روانی  و  جسمانی  حمایتی، 
تحول روانی فیزیولوژیکی بـا مرحلـه اي بـه نـام سـالمندي روبه رو 
مي شوند که در فرایند تحول به طور طبیعي به دست مي آید؛ 
به طوري که با سرنوشت آدمـي عجـین و ضـرورتي اجتناب ناپذیر 
تـاریخي  ادوار  تمامی  در  پدیـده  ایـن   .]4[ مي شود  محسوب 
وجـود داشـته است، اما امروزه بـر خـالف گذشته، پیشرفت هاي 
درماني  روش هاي  اعمال  و  تغذیه  وضــعیت  پزشکي،  علم 
موجب افزایش تعداد سـالمندان در جوامـع مختلف شده است. 
سالمندشدن یکـي از پدیـده هـایی است کـه امکان مقابله با آن 
وجـود ندارد، به راحتي مي توان وضـع آن را در آینده پیش بیني 
کرد و بیـشترین مشکالت روانی و جسمانی را به صورت پنهان 

1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
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در خود دارد ]5[.

رضایت  پژوهشگران،  توجه  مورد  حوزه های  از  یکی  بنابراین 
سالمندان از زندگی است. رضایت از زندگی منعکس کننده توازن 
مؤلفه  عنوان  به  و  است  او  فعلی  وضعیت  و  فرد  آرزوهای  بین 
شناختی رفاه ذهنی در نظر گرفته می شود ]6[. عالوه بر این، 
رضایت از زندگی به عنوان یکی از مفاهیم سالمت روانی، با علل 
مرگ ومیر رابطه معکوس ]9-7[ و با افزایش طول عمر در افراد 
از  رضایت نداشتن  یا  رضایت   .]10[ دارد  مثبتی  رابطه  سالمند 
زندگي در دوره سالمندي تحت تأثیر مرور گذشته زندگي فرد 
و  بازنگري  براي  رشد  نهایي  مرحله  عنوان  به  سالمندی  است. 
معنابخشیدن به چگونگي گذران زندگي گذشته است. ادامه تحول 
فرد در این دوره وقتي میسر است که بتواند خود را با واقع بیني و 
انعطاف پذیري با تغییرات و کمبودها سازگار کند و این سال هاي 
عمر خود را با احساس ارزشمندي و مؤثربودن بگذراند. مهم تر 
اینکه فرد محصول و میوه زندگي خود در سال هاي گذشته را 
در این دوره از زندگي، خواه در وجود فرزندان، خواه در روابط 
انساني با دیگران یا در آثار تولیدي و خدمات فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي احساس کند و زندگي خود را معني دار ببیند و  از آن 
احساس رضایت کند ]11[ که رسیدن به این رضایتمندی در 

دوره سالمندی به عوامل گوناگونی در زندگی افراد بستگی دارد.

طبق نتایج پژوهش ها، تغییر در رضایت از زندگی به موازات 
تحوالت دوره سالمندی تا حدود زیادی تحت تأثیر  نگرش ها 
را  معنوی  هوش  مارشال   .]12[ است  افراد  معنوی  باورهای  و 
باالترین و نهایی ترین توانایی ذهنی انسان معرفی می کند ]13[. 
در مطالعه هوش غالباً بر جنبه هاي شناختي آن نظیر حافظه، حل 
مسئله و تفکر تأکید شده است؛ در صورتی که امروزه عالوه بر 
تأکید بر جنبه های غیرشناختي هوش، بر ابعاد هیجاني، اجتماعي 
و معنوی آن در پیش بیني توانایي فرد براي سازگاري در زندگي 
نیز تأکید شده است ]14[. هوش معنوي به عنوان یکي از مفاهیم 
جدید هوش، دربردارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است 
شناختي،  مختلف  حیطه هاي  در  را  رشد  سطوح  باالترین  که 
اخالقي، هیجاني و بین فردي در افراد نشان می دهد و فرد را برای 
هماهنگي با پدیده هاي اطراف و دستیابي به یکپارچگي دروني و 

بیروني یاري مي کند.

این هوش به فرد دیدي کلي و معنادار درباره اهداف زندگي، 
تجارب و رویدادها مي دهد و او را قادر مي سازد به چارچوب بندي 
و تفسیر مجدد تجارب خود بپردازد و شناخت و معرفت خویش 
را عمق بخشد ]15[. این مسئله در زندگی انسان ها، به خصوص 
در  همکاران  و  وینک   .]3[ دارد  زیادی  اهمیت  سالمندان، 
بررسی های خود به تأثیر مثبت هوش معنوی بر بهبود کیفیت 
و  مشکالت  با  آنان  رویارویی  دلیل  به  سالمندان  در  زندگی 

کمبودهای خاصی تأکید کرده اند ]16[. فابریکاتور1 و همکاران در 
مطالعات خود دریافتند که معنویت بر رضایتمندي کلي زندگي 
تأثیر مي گذارد. معنویت شخصي به طور مؤثقي، رضایتمندي 
بیشتر از زندگي را پیش بیني مي کند. همچنین معنویت نوعی 
افراد کمک مي کند  به  ارزیابي مي شود که  مکانیسم سازگاري 
نسبت به کساني که سطح پایین تري از معنویت شخصي دارند، 
بهتر و آسان تر عوامل تنش زا را کنترل کنند ]17[. نتیجه پژوهش 
آکلیز کازرین2 نیز نشان داد ابعاد باورهای مذهبي با رضایت بیشتر 

از زندگي مرتبط است و افراد مذهبي شادتر هستند ]18[. 

شغلی،  عملکرد  که  است  دوره ای  سالمندی  که  آنجایی  از 
اجتماعی و خانوادگی افراد در این دوره محدود و اغلب آن ها به 
دلیل احساس تنهایی و کاهش حمایت اجتماعی خانواده، اضطراب 
و استرس زیادی را تجربه می کنند و برای رهایی از این نگرانی ها 
و رسیدن به آرامش بیشتر به معنویت گرایش پیدا می کنند، از 
این رو مطالعه نقش هوش معنوی در رضایت از زندگی سالمندان 

ضروری به نظر می رسد. 

مؤلفه های  که  دادند  نشان  پژوهش ها  نتایج  این،  بر  افزون 
سرمایه روان شناختی، با طیف متنوعی از متغیرهای عملکردی 
در موقعیت های مختلف، تعهد و رضایت، اضطراب، توانایی مقابله 
 .]19-22[ دارند  رابطه  بهزیستی  و  شادکامی  روانی،  فشار  با 
پژوهش هایی معطوف به تعیین نقش سرمایه روان شناختی برای 
رضایت و بهزیستی در ابعاد مختلف به صورت بالقوه این هدف را 
داشتند تا زمینه را برای ارتقای سطح کیفیت زندگی بشر فراهم 
کنند. سرمایه روان شناختی در دو دهه اخیر در ادبیات پژوهشی 
به وفور بررسی شده و دامنه مطالعات آن از حوزه زندگی فردي به 

تعامالت اجتماعی کشیده شده است ]23[. 

و  وئوم  گلداسمیت،  مفهومی،  سازه  این  تعریف  راستاي  در 
دریافت هاي  شامل  روانی  سرمایه  که  می کنند  بیان  دارتی3 
با  بین هدف هاي معین و ترسیم شده  از میزان هماهنگی  فرد 
به  مستمر  ارزیابی هاي  فرایند  در  که  است  عملکردي  پیامدها 
دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی 
منتهی می شود ]24[. سرمایه روان شناختی یکی از شاخص های 
روان شناسی مثبت گرایی است که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد 
به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در 
دنبال کردن اهداف، ایجاد اسناد مثبت درباره خود و تحمل کردن 
سرمایه  داشتن  رو  این  از   .]25[ می شود  تعریف  مشکالت 
روان شناختی باال، فرد را قادر می سازد عالوه بر مقابله بهتر در 
موقعیت های استرس زا، کمتر تحت تأثیر وقایع استرس زای روزانه 
قرار بگیرد. بنابراین این گونه افراد سالمت روان شناختی بیشتری 

1. Fabricatore
2. Okulicz-Kozaryn
3. Goldsmith, Veum & Darity
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نیز دارند ]26[. سرمایه روان شناختی شامل درک شخص از خود، 
داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکالت 
می شود. نتایج پژوهش گل پرور و مصاحبی ]27[ روی سالمندان 
نشان داد افرادی که در زندگی خود سرمایه روان شناختی باالتری 
شرایط  با  مواجهه  در  بهتری  سازگاری  و  بهزیستی  از  دارند، 
استرس زا و مشکالت برخوردار خواهند بود. از این رو پژوهش 
حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی در سالمندان بر اساس 

مؤلفه های هوش معنوی و سرمایه روان شناختی انجام شد.

روش مطالعه

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به این صورت که 
پس از تعیین نمونه پژوهش، پژوهشگر آزمودنی ها را طی فراخوانی 
در  الزم  انجام صحبت های  از  پس  و  کرد  جمع  جلسه  یک  در 
خصوص اهداف پژوهش، محرمانه بودن نتایج پژوهش و الزامی نبودن 
نوشتن اطالعات شخصی در پرسش نامه، پرسش نامه های رضایت از 
زندگي دینر4 و همکاران ]28[، هـوش معنـوي عبداهلل زاده ]29[ 
و سـرمایه روان شـناختي لوتاز5 ]30[ به سالمندان داده شد و از 
با  آنان خواسته شد که صادقانه به سؤال ها پاسخ دهند. سپس 
درنظرگرفتن همه سالمندان ساکن خانه هاي سالمندان شهرستان 
کاشان که تعداد آنان 180 نفر بود و با استفاده از جدول مورگان، 
123 نفر به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند و به 

سؤال ها پاسخ دادند. 

ابزار پژوهش

پرسش نامه رضایت از زندگي6 

این مقیاس را دینر و همکاران ]28[ براي اندازه گیري رضایت از 
زندگي به کار گرفتند. مقیاس این پرسش نامه پنج ماده دارد و هر 
ماده هفت گزینه دارد که در این بررسي از یک )کاماًل مخالفم( تا 
هفت )کاماًل موافقم( نمره گذاري شده است. اسچمیک7 و همکاران 
]31[، بین نمره هاي این مقیاس با برون گرایي و نوروزگرایي به 
همبستگي 0/46 و 0/48 دست یافتند و پایایي این مقیاس را از 
روش آلفاي کرونباخ براي مردم آمریکا، آلمان، ژاپن، مکزیک و 
چین به ترتیب 0/90، 79/82، 76/0، 61/0، 0/0 گزارش کردند. 
نادری و اسماعیلي ]32[ براي تعیین اعتبار این مقیاس به طور 
هم زمان آن را با مقیاس شادکامي آکسفورد اجرا کردند که ضریب 
اعتبار هم زمان آن دو 66/ 0 به دست آمد و براي تعیین پایایي 
این مقیاس از روش آلفاي کرونباخ استفاده کردند و ضریب پایایي 
این  قابل قبول  پایایي  را گزارش کردند که نشان دهنده   0/80

4. Diener
5. Luthans
6. Satisfaction With Life Scale (SWLS)
7. Schimmack

مقیاس است. در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس به روش آلفای 
کرونباخ α=0/80 به دست آمد. 

پرسش نامه هوش معنوي

عبداهلل زاده، کشمیری و عرب عامری در سال 1387 پرسش نامه 
هوش معنوی را تدوین و تهیه کردند که 29 سؤال و دو عامل 
دارد. عامل اول با 12 سؤال »درک و ارتباط با سرچشمه هستی« 
و عامل دوم با 17 سؤال »زندگی معنوی با هسته درونی« نامیده 
شده است. در پژوهشی که روی دانشجویان دانشگاه های گرگان 
و پیام نور انجام شد، اعتبار این آزمون 0/89 و روایی آن 0/89 

به دست آمد.

پرسش نامه سرمایه روان شناختي8 

براي سـنجش سرمایه روان شناختی از پرسش نامه سـرمایه 
روان شناختی )PCQ( استفاده شد ]30[. این پرسش نامه شامل 
24 سؤال و 4 خرده مقیاس امیدواري، تاب آوري، خوش بیني و 
خودکارآمدي است که در آن، هر خرده مقیاس شامل 6 گویه 
است و آزمـودني بـه هـر گویـه در مقیاس 6 درجه اي لیکرت 
)کاماًل مخـالفم تـا کـاماًل مـوافقم( پاسخ مـي دهد. سؤال های 1 
تا 6 مربـوط به خرده مقیاس خودکارآمدي، سؤال های 7 تـا 12 
مربوط بـه خرده مقیاس امیدواري، سؤال های 13 تا 18 مربوط 
به  مربوط   24 تا   19 سؤال های  و  تاب آوري  خرده مقیاس  به 
خرده مقیاس خوش بیني است. براي به دست آوردن نمره سرمایه 
به  جداگانـه  صـورت  به  خرده مقیاس  هر  نمـره  ابتـدا  روانـي، 
دسـت آمـد و سـپس مجموع آن ها به عنوان نمره کل سرمایه 
روان شـناختي محسـوب شد. نسبت کاي دو این آزمون برابر با 
24/6 است و آمـاره هـاي RMSEA و CFI در این مدل بـه ترتیـب 
0/97 و 0/08 است ]30[. در پژوهش حاضر میزان پایایي این 

پرسش نامه بر اساس آلفاي کرونباخ 0/85 به دست آمد.

یافته ها

در این پژوهش میانگین سنی سالمندان70 سال با دامنه 61 تا 
84 سال و انحراف معیار 5/2 بود. میانگین و انحراف معیار نمره های 
سالمندان در هوش معنوی و سرمایه روان شناختی با رضایت از 
زندگی محاسبه شد که خالصه نتایج در جدول شماره 1 نشان 
داده شده است. جدول شماره 2 ضرایب همبستگی بین ابعاد 
هوش معنوی و سرمایه روان شناختی با رضایت از زندگی را در 
سالمندان نشان می دهد. قبل از انجام رگرسیون، مفروضه های 
عادی بودن توزیع نمره های رضایت از زندگی و هم خطی بودن 
متغیرهای پیش بینی کننده ها یعنی ابعاد هوش معنوی و سرمایه 
روان شناختی به ترتیب با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف 

8. Psychological Capital Questionnaire (PCQ)
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اسمیرونوف و هم خطی بودن بررسی شد که نتایج نشان داد این دو 
مفروضه در توزیع نمره های متغیرهای این پژوهش برقرار است.

فرضیه اول: هوش معنوی و سرمایه روان شناختی، رضایت از 
زندگی سالمندان را پیش بینی می کند. 

سرمایه  و  معنوی  هوش  فرضیه  این  پیش بین  متغیرهای 
روان شناختی و متغیر مالک، رضایت از زندگی است. با استفاده 
سرمایه  و  معنوی  هوش  بین  رابطه  چندمتغیری  رگرسیون  از 
روان شناختی با رضایت از زندگی در سالمندان تحلیل شد. قبل از 
انجام رگرسیون، مفروضه های عادی بودن توزیع نمره های رضایت 
هوش  یعنی  پیش بین  متغیرهای  هم خطی بودن  و  زندگی  از 
معنوی و سرمایه روان شناختی بررسی شد که نتایج نشان داد این 

دو مفروضه در توزیع نمره های این پژوهش برقرار است. ضریب 
همبستگی بین هوش معنوی و سرمایه روان شناختی با رضایت از 
زندگی در سالمندان0/52 بود که 27 درصد از تغییرات رضایت از 

زندگی را در سالمندان تبیین می کند.

همان طور که جدول شماره 3 نشان می دهد، هوش معنوی 
رابطه  سالمندان  زندگی  از  رضایت  با  روان شناختی  سرمایه  و 
معناداری دارد )P<0/01 و F=13/93(. نتایج مندرج در جدول 
شماره 4 نشان می دهد هوش معنوی و سرمایه روان شناختی 
را  سالمندان  زندگی  از  رضایت  معناداری  طور  به  می تواند 
پیش بینی کند. بزرگ ترین ضریب بتا برابر با 0/36 است که نشان 
می دهد هوش معنوی سهم بیشتری در پیش بینی رضایت از 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمرات سالمندان در هوش معنوی و سرمایه روان شناختی با رضایت از زندگی

بزرگترین نمرهکوچکترین نمرهانحراف معیارمیانگینمتغیر

هوش معنوی

113/2915/2115145هوش معنوی )نمره کل(

62/187/142568درک و ارتباط با هستی

51/116/754688زندگی معنوی

سرمایه روان شناختی

24/144/141031خودکارآمدی

24/334/111430امیدواری

21/084/38824تاب آوری

28/335/041133خوش بینی

98/158/3248117سرمایه روان شناختی 

21/712/751426رضایت زندگی

جدول 2. ضرایب همبستگی پیرسون برای ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان شناختی با رضایت از زندگی

123456789متغیرها

1هوش معنوی )نمره کل(

0/321**درک و ارتباط با هستی

0/481 **0/30** زندگی معنوی

0/361**0/58**0/34**خودکارآمدی

0/491**0/50**0/47**0/30**امیدواری

0/201*0/21*0/39**0/46**0/32**تاب آوری

0/421**0/39**0/41**0/38**0/45**0/32**خوش بینی

0/271**0/35**0/48**0/51**0/37**0/44**0/43**سرمایه روان شناختی 

0/380/361**0/34**0/37**0/36**0/49*0/51**0/49**رضایت از زندگی

P<0/05* ،P<0/01**
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زندگی سالمندان دارد. 

فرضیه دوم: ابعاد هوش معنوی، رضایت از زندگی سالمندان 
را پیش بینی می کند. 

متغیرهای پیش بین این فرضیه ابعاد درک و ارتباط با هستی و 
زندگی معنوی و متغیر مالک، رضایت از زندگی است. با استفاده 
از رگرسیون چندمتغیری رابطه بین ابعاد هوش معنوی و رضایت 
از زندگی در سالمندان تحلیل شد. ضریب همبستگی بین ابعاد 
هوش معنوی با رضایت از زندگی در سالمندان 0/23 بود که 48 
درصد از تغییرات رضایت از زندگی را در سالمندان تبیین می کند.

ابعاد درک و  نشان می دهد،  همان طور که جدول شماره 5 
ارتباط با هستی، زندگی معنوی با رضایت از زندگی سالمندان 
رابطه معناداری دارد )P<0/01 و F=10/60(. نتایج مندرج در 

جدول شماره 6 نشان می دهد ابعاد هوش معنوی می تواند به 
را پیش بینی کند.  از زندگی سالمندان  طور معناداری رضایت 
بزرگ ترین ضریب بتا برابر با 0/36 است که نشان می دهد »درک 
و ارتباط با هستی« سهم بیشتری در پیش بینی رضایت از زندگی 

سالمندان دارد. 

فرضیه سوم: ابعاد سرمایه روان شناختی، رضایت از زندگی 
سالمندان را پیش بینی می کند. 

متغیرهای پیش بین این فرضیه ابعاد خودکارآمدی، امیدواری، 
تاب آوری و خوش بینی و متغیر مالک، رضایت از زندگی است. 
سرمایه  ابعاد  بین  رابطه  چندمتغیری  رگرسیون  از  استفاده  با 
روان شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان تحلیل شد. ضریب 
همبستگی بین ابعاد سرمایه روان شناختی با رضایت از زندگی در 
سالمندان 0/16 بود که 25 درصد از تغییرات رضایت از زندگی را 

جدول 3. خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون

سطح معناداریFمیانگین مجذورات dfمجموع مجذوراتمدل

3567/8521783/92رگرسیون

13/930/001 15364/75120128/03باقیمانده

18932/60122کل

جدول 4. خالصه ضرایب رگرسیونی برای هوش معنوی و سرمایه روان شناختی

سطح  معناداریtضریب استاندارد )بتا(SEضریب رگرسیون )B(مدل نهایی

0/360/190/235/100/001هوش معنوی

0/120/130/104/310/001سرمایه روان شناختی

جدول 5. خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون

سطح معناداریFمیانگین مجذورات dfمجموع مجذوراتمدل

2516/6521258/32رگرسیون

10/600/001 14234/55120118/62باقیمانده

17876/40122کل

جدول 6. خالصه ضرایب رگرسیونی برای ابعاد هوش معنوی

سطح معناداریTضریب استاندارد )بتا(SEضریب رگرسیون )B(مدل نهایی

0/3670/0860/2584/2580/004درک و ارتباط با هستی

0/2110/0420/2574/5420/001زندگی معنوی
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در سالمندان تبیین می کند.

همان طور که جدول شماره 7 نشان می دهد، ابعاد خودکارآمدی، 
امیدواری، تاب آوری و خوش بینی با رضایت از زندگی سالمندان 
رابطه معناداری دارد ) P<0/01 و F=12/28(. جدول شماره 8 
نشان می دهد ابعاد سرمایه روان شناختی می تواند به طور معناداری 
رضایت از زندگی سالمندان را پیش بینی کند. بزرگ ترین ضریب 
بتا برابر با 0/201 است که نشان می دهد بُعد »امیدواری« سهم 

بیشتری در پیش بینی رضایت از زندگی سالمندان دارد. 

بحث 

از زندگی سالمندان  نتایج پژوهش حاضر نشان داد رضایت 
این رو شناسایی سطح رضایت  از  از حد عادی است.  پایین تر 
با آن و همچنین تعیین  از زندگی سالمندان و عوامل مرتبط 
راهکارهاي ارتقادهنده این عوامل با هدف پیشگیري از پیامدهاي 
مضر و افزایش کیفیت زندگی و سالمت روان در این افراد ضرورت 
دارد. این نتیجه با یافته های استهاگن9 و همکاران، داهالن10 و 
و  استپتی13  همکاران،  و  ژی12  همکاران،  و  پینتو11  همکاران، 
همکاران و ژانگ14 و ژانگ همسو است ]38-33[. اخیراً مطالعه ای 

9. Stenhagen
10. Dahlan
11. Pinto
12. Zhi
13. Steptoe
14. Zhang & Zhang

موردی روی 2052 نفر از افراد 65 سال و باالتر در برزیل نشان 
داد تنها 15/9 درصد از آن ها بیماری های مزمن دارند و 12/9 
دچار  درصدشان   30/2 از  بیش  و  شناختی  اختالالت  درصد 
نشانه های افسردگی هستند. از این رو با افزایش سن مشکالت 
سازگاری و عملکرد افراد مسن مشکل تر خواهد بود و کمتر از 
زندگی رضایت خواهند داشت. این تحقیق نشانگر این است که 
افراد مسن بیشتر دچار عالئم افسردگی هستند ]36[. همچنین 
نتایج پژوهش ژی و همکاران ]36[، با عنوان بررسی  مدت زمان 
خواب و کیفیت خواب با رضایت از زندگی در سالمندان چینی 
نقش واسطه افسردگی  نشان داد افسردگی اثر واسطه ای قوی ای 

در کیفیت خواب و رضایت از زندگی سالمندان دارد. 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد کیفیت خواب و افسردگی یکی 
از عوامل مهم در رضایت از زندگی در میان افراد سالمند است. 
همچنین نتایج پژوهش باقری و همکاران نشان دهنده این است 
که از طریق تقویت حمایت، استقالل و حرمت گذاري به سالمندان 
و به دنبال آن با بهبود وضعیت حمایت اجتماعي و خودکارآمدي 
 .]39[ داد  افزایش  را  سالمندان  در  زندگی  از  رضایت  مي توان 
یافته های پژوهش حجتی و همکاران حاکی از این است که با 
موقعیت هاي  شناسایی  و  سالمند  افراد  با  مستمر  تماس هاي 
منحصربه فرد نظیر کاهش روابط اجتماعی، شناسایی ذهنیات و 
باورهاي سالمندان، افزایش آگاهی مراقبت کنندگان بهداشتی و 
خانواده ها و اطرافیان سالمندان نسبت به درک و تقویت روابط 
و تعامالت در سنین سالمندي و طراحی برنامه هاي آموزشی، 
درمانی و توان بخشی موجب پیشگیري از احساس تنهایی و ایجاد 

جدول 7 . خالصه نتایج تجزیه وتحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون

سطح معناداریFمیانگین مجذورات dfمجموع مجذوراتمدل

3016/9021508/45رگرسیون

12/280/001 14734/85120122/79باقیمانده

18354/70122کل

جدول 8. خالصه ضرایب رگرسیونی برای ابعاد سرمایه روان شناختی

سطح معناداریtضریب استانداردSEضریب رگرسیون )B(مدل نهایی

0/2010/0420/1152/2540/001خودکارآمدی

0/2300/0820/2013/6210/001امیدواری

0/2050/0350/1222/3650/001تاب آوری

0/1140/1740/0891/3010/002خوش بینی
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نتایج  زندگی در سالمندان می شود]40[. همچنین  از  رضایت 
داد هرچه حمایت عاطفی،  نشان  قلی زاده و شیروانی  پژوهش 
معنوی و اجتماعی از سالمندان بیشتر باشد، عالئم افسردگی 
در آن ها کمترمی شود و بیشتر از زندگی رضایت خواهند داشت 
]41[. گوباچ و همکاران نیز در پژوهش خود نشان دادند در میان 
اختالالت روانی ای که سالمندان تجربه می کنند، افسردگی یکی 
پایین  زندگی  از  رضایت  در  تعیین کننده  عوامل  شایع ترین  از 

سالمندان است.

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، بین هوش 
معنوی و رضایت از زندگی سالمندان رابطه معناداری وجود دارد. 
با توجه به یافته های پژوهش، هرچه هوش معنوی افراد سالمند 
بیشتر باشد، بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی باالتری 
خواهند داشت. بنابراین هرچه افراد اعتقادات مذهبی بیشتری 
داشته باشند، لذت و آرامش بیشتری خواهند داشت. این نتیجه 
نادری و روشنی ]42[، رحیمی پور و  یافته های پژوهش  با  که 
 ،]45[ علی اکبری   ،]44[ همکاران  و  امامی   ،]43[ اسحاقی 
بنیانیان ]47[، جین و پارویت ]48[، بریل  عمرانی فرد ]46[، 
هرت ]49[، فابریکاتور و همکاران ]50[ همخوان است. نتایج 
پژوهش رحیمی پور و اسحاقی نشان داد هرچه هوش معنوی افراد 
سالمند بیشتر باشد، بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی 
در آن ها بیشتر می شود. مؤلفه تولید معنای شخصی در هوش 
معنوی بیشترین تأثیر را بر بهزیستی روان شناختی دارد. هوش 
معنوی می تواند به عنوان واسطه میان بهزیستی روان شناختی و 

رضایت از زندگی  قرار گیرد ]42[. 

هوش  آموزش  داد  نشان  همکاران  و  زمانی  پژوهش  نتایج 
معنوی روی سالمندان در افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی 
روان شناختی آن ها نقش بسیار مهمی دارد. از این رو با افزایش 
هوش معنوی می توان موجب کاهش عالئم افسردگی در افراد 
سالمند شد ]51[. مطالعه کاهنی و همکاران روی سالمندان 
نشان  داد که میانگین نمره هوش معنوي سالمندان 4/09 است 
که نیاز به تقویت هوش معنوی در آن ها بود. بر اساس این پژوهش 
ارتقای هوش معنوی سالمندان به آنان کمک می کند به سازگاری 
پایدارتری دست پیدا کنند و با داشتن روحیه متعادل، زندگی با 
کیفیت مطلوب تری را سپری کنند ]52[. همچنین نتایج پژوهش 
رحیمی پور و اسحاقی نشان داد بین بهزیستی روان شناختی و 
هوش معنوی و بین هوش معنوی و رضایت از زندگی رابطه مثبت 
انتقادی وجودی در هوش  و معنادار وجود دارد و مؤلفه تفکر 
معنوی پیش بینی کننده قوی تری برای رضایت از زندگی است. 
همچنین مؤلفه تولید معنای شخص در هوش معنوی بیشترین 
معنوی  هوش   .]4[ دارد  روان شناختی  بهزیستی  بر  را  تأثیر 
می تواند به عنوان واسطه میان بهزیستی روان شناختی و رضایت 
از زندگی قرار گیرد. استراک و هوگاي نشان دادند زنان سطح 

تعصب مذهبي باالتري نسبت به معنویت داشتند که همبستگي 
معني داري با رضایت از زندگي داشت و معنویت به عنوان متغیري 
در رضایت از زندگي زنان آفریقایي در میانسالي با وجود سن، 

درآمد و سطح تحصیالت نقش داشت ]53[.

علت همسوبودن نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های قبلی 
این است که معنویت به همراه مناسک مذهبی از قبیل دعاکردن، 
نقش مهمی در قبول بحران ها دارد. تشویق سالمندانی که به 
دعا و نیایش اعتقاد دارند و انجام اعمال مذهبی یکی از عوامل 
مؤثر در درمان افسردگی و احساس ناامیدی شمرده می شود. از 
دیدگاه پرستاری جامع نگر انسان موجودی چندبُعدی است که 
بُعد معنوی در مرکز این ابعاد قرار دارد و در کسب سالمتی تأثیر 
بسزایی دارد. همچنین تحقیقات پرستاری نشان داده است که 
بُعد معنویت در همه جنبه های مراقبت پرستاری نفوذ می کند. 
جنبه  معنوی زندگی فرد به جست وجوی معنا و پیوند با قدرت 
برتر مربوط می شود که به فرد کمک می کند تا عملکرد فردی 

اثربخشی در پیگیری اهدافش داشته باشد.

بنابراین مي توان این گونه نتیجه گرفت که چنانچه فرد داراي 
سطح دین داري و هوش معنوي باالتري باشد، درک و ارتباط او با 
سرچشمه هستي و معنایي که به خود و جهان اطرافش مي دهد 
)زندگي معنوي( همراه با هدفمندي و ارزشمندي است. از این 
رو احتمال کمتري وجود دارد که سالمندان دچار پریشانی های 
روانی شوند. به عبارت دیگر، مذهب به دلیل نقش مقابله اي در 
برابر فشارهاي رواني مي تواند از حس ناامیدی و دیدگاه منفی به 
زندگی در اواخر عمر در سالمندان پیشگیري کند؛ چراکه باورهاي 
شناختي افراد متدین و داراي هوش معنوي باال در مواردی مانند 
اعتقاد به اینکه خداوند در سختي ها به انسان کمک مي کند، باور 
به اینکه خدا انسان را آزاد آفریده و او را مسئول رفتار خودش 
قرار داده است یا به دست آوردن احساس اطمینان و آرامش از راه 
نیایش، بر واکنش های افراد متدین در مقابله با فشار رواني تأثیر 
می گذارد و متعاقباً گرایش شخص را به دیدگاه های منفی نسبت 

به خود کاهش مي دهد.

بر اساس یافته های پژوهش حاضر بین سرمایه روان شناختی 
و  تاب آوری، خوش بینی  )امید، خودکارآمدی،  آن  مؤلفه های  و 
خودکارآمدی( رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس هرچه 
سالمندان از امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری بیشتری 
برخوردار باشند، سطح رضایت از زندگی آن ها در سطح باالتری 
قرار می گیرد که با نتایج پژوهش باقری و همکاران ]39[، گل پرور 
و مصاحبی ]27[، کارور و همکاران ]54[، حاجلو و جعفری ]3[ 
همسو است. نتایج پژوهش گل پرور و مصاحبی نشان داد بین 
مؤلفه های سرمایه شناختی به ویژه خودکارآمدی، خوش بینی و 
تاب آوری با بهزیستی سالمندان رابطه معناداری وجود دارد ]27[. 
پژوهش های کارور و همکاران و اوی و همکاران نشان داد سرمایه 
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از  با طیف گسترده ای  آن  مؤلفه های چهارگانه  و  روان شناختی 
تعهد،  رضایت،  نظیر  شناختی  و  سالمتی  رفتاری،  متغیرهای 
عملکرد، بهزیستی و ادراک استرس رابطه معناداری دارد ]52 
،20[. همچنین با توجه به یافته های پژوهش حاجلو و جعفری، 
سرمایه  مؤلفه های  از  یکی  امید،  طریق  از  زندگی  از  رضایت 
روان شناختی به خوبی قابل پیش بینی است. سالمندانی که امید 
به زندگی بیشتری دارند، به زندگی خوش بینانه تر می نگرند و از 

زندگی خود احساس رضایت بیشتری دارند ]3[.

خود،  درباره  خوشایندی  و  مثبت نگرانه  روحیه  افراد  وقتی 
دیگران و دنیا داشته باشند، خود را مفید و اثربخش می دانند و 
می توانند زندگی خود را با اندیشه ای روشن، دیدی واقع بینانه تر و 
با اطمینان بیشتری سپری کنند. خوش بینی و مثبت اندیشی افراد 
را تشویق می کنند تا تجربه های مثبت و خوب خود را بازشناسند 
و نقش آن ها را در افزایش و ارتقای احترام به خود و عزت نفس 
بازشناسی کنند؛ در عین حال توانایی شناخت جنبه های مثبت 
دیگران را نیز کسب کنند. آنان همچنین به دلیل داشتن روحیه 
مثبت اندیشی می آموزند که در جهان، موضع فعالی اتخاذ کنند و 
زندگی خود را شخصاً شکل دهند، نه اینکه هر آنچه بر سرشان 
می آید به  گونه ای منفعل بپذیرند. افزون بر این، یاد می گیرند 
ارتباط میان افکار، احساسات و رفتارهای خود را درک کنند. وقتی 
افراد تفکر مثبت دارند، از روش های معمول فکر و عمل خویش 

فراتر می روند و انعطاف پذیری بیشتری خواهند داشت. 

انسان ها را به  هیجانات مثبت، خصوصیات فکری و رفتاری 
سمت مثبت تغییر می دهند. داشتن سطح باالیی از مهارت های 
و  ناکارآمد  شناخت های  تغییر  به  افراد  در  مثبت اندیشی 
جایگزین کردن شناخت های مطلوب و مثبت کمک می کند و از 
آنجا که به تغییر شیوه تفکر و اندیشیدن آنان کمک می کند، 
می توانند به سطح باالیی از رضایتمندی و توانمندی های درون 
روانی در زندگی برسند. همچنین مهارت های مثبت اندیشی شیوه 
تفکر و محتوای افکار افراد را تغییر می دهد و موجب می شود که 
افراد به شیوه مثبت تری درباره پدیده ها و عوامل محیطی فکر 
کنند.چنین تغییری سبب می شود افراد ادراکات و نگرش های 
سازنده تری به محیط کار و دیگر عوامل درگیر در زندگی پیدا 
کنند. بنابراین چنین شرایطی می تواند زمینه پدیدآمدن و تقویت 

عوامل انگیزشی سازنده تر و شور و شوق بیشتری را فراهم کند. 

از آن جایی که در بیشتر پژوهش های قبلی به بحران ها، مشکالت 
و اختالالت روانی و رفتاری همراه با ابعاد منفی دوره سالمندی 
پرداخته شده بود، در این پژوهش با تمرکز بر نقش روان شناسی 
مثبت نگر در زندگی سالمندان، این نتیجه جدید به دست آمد 
ناکارآمد و منفی درباره سالمندان که  با وجود دیدگاه های  که 
معموالً موجب شکل گیری نگاه منفعالنه به سالمندان می شود 
که آنان در انتظار مرگ هستند و برای ادامه عمر خود هیچ برنامه 

و فعالیت ذهنی و عملی ندارند، می توان با افزایش سطح هوش 
معنوی و سرمایه روان شناختی به عنوان سازه های روان شناسی 
مثبت نگر، به تسهیل بحران ها و چالش های این دوره کمک کرد 
و دیدگاه های کارآمد و مثبتی را در این قشر از جامعه نسبت به 

زندگی در اواخر عمر فراهم ساخت. 

نتیجه گیری نهایی

یافته های این پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و سرمایه 
روان شناختی سالمندان در افزایش بهزیستی روان شناختی آنان 
گذران  از  رضایت  بررسی  بنابراین  دارد.  وجود  معناداری  رابطه 
مختلف  ابعاد  در  سالمندان  رفاه  و  سالمت  همچنین  و  عمر 
زیستي، رواني و اجتماعي اهمیت بسزایی دارد. در ایــن راســتا، 
ادغــام اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي ازجمله سالمندان، 
جهاني  و  ملي  کالن  برنامه ریزي هاي  و  سیاست گذاري ها  در 
براي افزایش کیفیت زنـدگي مـورد توجـه جدي است. بنابراین 
طراحي پژوهش هایي که شـناخت و ارزیـابي واقعـي از شـرایط 
به  جامعه اي  هر  در  را  سالمندان  اجتماعي  ادغام  وضـعیت  و 
دست دهد، مي تواند گـام مفیـدی در راسـتاي طراحي و اجراي 
اقدامات طردستیز و شـمول گـرا منطبـق بـا نیازهـا و مشـکالت 

گروه هـاي سالمند به حساب آید. 

با توجه به پژوهش های ذکرشده و یافته های این تحقیق، هوش 
معنوی و سرمایه روان شناختی به ویژه امید، نقش پیش بینی کننده 
قوی ای در رضایت از زندگی افراد سالمند دارد. اعتقاد به وحدانیت 
الهی و رسیدن با لقای الهی در انسان این امید را به وجود می آورد 
باور  این  به  فرد  زیرا  انجام دهد؛  اعمال شاسیته ای  که همواره 
می رسد که روزی به خدا ملحق خواهد شد و در سایه رسیدن 
به لقای الهی، به حیات ابدی خواهد رسید و برای همیشه زنده 
خواهد بود. این نوع نگرش موجب می شود که فرد برای زندگی 
بهتر و سالم در این دنیا که اساس فرد در آخرت است، برنامه ریزی 
کند. بنابراین، می توان گفت که امید به عنوان یکی از مؤلفه های 
سرمایه روان شناختی با ایجاد انتظارات ذهنی مثبت نسبت به 

حال و آینده موجب رضایت از زندگی در افراد می شود. 

سالمندی  حوزه  در  که  افرادی  و  روان  سالمت  متخصصان 
فعالیت می کنند، باید به منظور سازگاری روان شناختی و افزایش 
رضایت از زندگی بهتر این افراد بر متغیرهای سرمایه روان شناختی 
و هوش معنوی بیشتر تأکید کنند و فعالیت هایی به منظور ارتقای 
انجام  افراد سالمند  از زندگی در  هوش معنوی و رضایتمندی 
دهند. با توجه به اینکه سالمندان در مقایسه با افراد جوان، کمتر 
امید به زندگی دارند، ممکن است سالمت روانی پایین تری داشته 
باشند، بنابراین برنامه ریزی برای افزایش رضایت از زندگی با انجام 
آموزش های معنوی و مذهبی و در صورت امکان برنامه هایی برای 
افراد  از  افزایش امید، خوش بینی و خودکارآمدی در این گروه 

جامعه الزم به نظر می رسد. 
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محدودیت ها

در پایان الزم است به برخی محدودیت ها که در این پژوهش 
وجود داشت، توجه شود. نکته اول اینکه این مطالعه، مطالعه ای 
همبستگی است که نمی توان از نتایج آن تفسیرهای اعلی کرد. 
محدودیت های بعدی در این پژوهش عبارت بودند از: پایین بودن 
سطح سواد اکثریت سالمندان و پیچیدگی سؤاالت پرسش نامه، 
طوالنی بودن پرسش نامه ها و بی حوصلگی سالمندان در پاسخ دهی 
آن که سبب طوالنی شدن روند کار و پایین آمدن کیفیت جواب ها 
شده بود و رایج بودن نوعی نگرش منفی نسبت به اینکه بسیاری از 
تحقیقات و کارها درباره سالمندان با هدف کمک به آن ها نیست و 
فقط به منظور هدف های شخصی انجام می گیرد. این عوامل مانع 

از همکاری تعداد زیادی از آزمودنی ها شد.

پیشنهادها

از آنجا که هوش معنوی و سرمایه روان شناختی در سالمندان 
نقش مهمی در سالمت کلی آنان ایفا می کند، با توجه به یافته های 
پژوهش حاضر می توان به متخصصان سالمت روان و افراد فعال 
در حوزه سالمندی توصیه کرد که با طراحی و کاربرد روش های 
سالمندان  روان شناختی  سرمایه  و  معنوی  سالمت  بر  مناسب 
مقیم آسایشگاه ها بیفزایند. در نهایت، برنامه های آموزشی برای 
بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی سالمندان، برنامه هایی 
برای اطالع رسانی و آگاهی سایر قشرها در برخورد با سالمندان، 
به  ورود  بیشتر  آمادگی  برای  که  میانساالن  آگاهی  آموزش 
سالمندی و کنارآمدن با محدودیت های این دوره را داشته باشند و 
گنجاندن مطالب آموزشی در خصوص سالمندان در کتب مدرسه 
و دانشگاهی به مسؤالن مربوطه پیشنهاد داده می شود. همچنین 
برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور افزایش مؤلفه های سرمایه 
روان شناختی از قبیل امید، خوش بینی و تاب آوری در سالمندان 
که موجب بهبود بهداشت روانی و افزایش رضایت از زندگی در 

آنان می شود، ضروری به نظر می رسد. 

تشکر و قدرداني

بدین وسیله از همکاری کارکنان محترم خانه های سالمندان 
و  کردند  شرکت  مطالعه  این  در  که  عزیزانی  تمامی  و  کاشان 
صبورانه پاسخ گوی سؤال ها بودند صمیمانه تقدیر و تشکر می شود. 

این پژوهش حامی مالی نداشته است.
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