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ABSTRACT
Objectives Old age is a significant period in life and due to the development of science and improvement
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in health conditions, the number of elderly people is increasing in various societies. To promote the adjustment 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 comprised 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 questionnaires of life satisfaction, spiritual intelligence, and psychological capital, then e obtained data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests.
Results The mean (SD) values of age, perception and connection to universe, spiritual life, self-efficacy, 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.

Extended Abstract

T

1. Objectives
he population of the world is rapidly
aging, particularly in developing countries. According to the World Health
Organization, the population of people

over 60 years old will increase from 12% to 22% during 2015 to 2050. The last census conducted in 2011
announced the population of Iran to be about 76.1 million. 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 compatibility 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 psychological capital.

2. Methods & Materials
The research method is descriptive and correlational.
The study population comprised 180 elderly people living 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 reliability 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 inner 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-efficiency, 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 communicating 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,

Psychological capital

Spiritual
intelligence

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

Mean

Standard Deviation

Least Score

Biggest Score

Spiritual intelligence

113.29

15.21

15

145

Understanding and communicating with universe

62.18

7.14

25

68

Spiritual life

51.11

6.75

46

88

Self-efficiency

24.14

4.14

10

31

Hope

24.33

4.11

14

30

Resiliency

21.08

4.38

8

24

Optimism

28.33

5.04

11

33

Psychological capital

98.15

8.32

48

117

Life satisfaction

21.71

2.75

14

26
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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

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

9

1

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

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).

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 satisfaction of the elderly. Before performing regression, assumptions related to normal distribution of scores of
life satisfaction, and collinearity predictive variables,
i.e., dimensions of spiritual intelligence and psychological capital, were studied in accordance with the
Kolmogorov-Smirnov test and Collinearity. The results of these tests showed these two assumptions were
applicable to the distribution of variables in this study.

4. Conclusion

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

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 improve 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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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 پیشبینی
رضایت از زندگی بر اساس هوش معنوی و سرمایه روانشناختی در سالمندان انجام شد.

مواد و روشها روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري  180سالمند ساكن در خانههاي سالمندان شهرستان کاشان
بودندکه به روش نمونهگيري تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان 123 ،نفر انتخاب شدند .دادهها با استفاده پرسشنامههای رضایت
از زندگي ،هـوش معنـوي و سـرمايه روانشـناختي جمعآوری و به کمک آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
چندگانه تحلیل شدند.

کلیدواژهها:

رضایت از زندگی،
هوش معنوی ،سرمایه
روانشناختی ،سالمندان

یافتهها میانگین و انحرافمعیار سن سالمندان  ،70±5/2درک و ارتباط با هستی  ،62/18±14/7زندگی معنوی ،51/11±6/75
خودکارآمدی  ،24/14±4/14امیدواری  ،22/83±1/58تابآوری  ،21/08±4/38خوشبینی  28/33±5/04و رضایت زندگی
 2/75±21/71بود .نتایج پژوهش نشان داد ابعاد هوش معنوی و سرمایه روانشناختی سطح رضایت از زندگی سالمندان را به
طور معناداری پیشبینی میکنند ( )P>0/01و ابعاد درک و ارتباط با هستی و امیدواری سهم بیشتری در پیشبینی رضایت از
زندگی سالمندان دارند (.)P>0/01
نتیجهگیری نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که بخشی از تغییرات رضایت از زندگی سالمندان به کمک ابعاد هوش معنوی و سرمایه
روانشناختی قابل پیشبینی است .بنابراین به منظور افزایش سطح رضایت از زندگی سالمندان پیشنهاد میشود زمینه ارتقای سطح هوش
معنوی و سرمایه روانشناختی آنان فراهم شود.

مقدمه
جمعیت دنیا بهسرعت در حال سالخوردهشدن است و بخش
بزرگی از این تغییر در قرن اول هزاره سوم و در کشورهای
درحالتوسعه در حال شکلگیری است .طبق آمار سازمان
بهداشت جهانی بین سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۵۰جمعیت باالی۶۰
سال از  ۱۲درصد به  ۲۲درصد یعنی حدود دو برابر افزایش
خواهد یافت .در آخرین سرشماری که در سال  1390انجام شد،
جمعیت ایران حدود  76میلیون و  100هزار نفر گزارش شد که
مطابق تعریف وزارت بهداشت ( )1390جمعیت سالمندان (افراد
 60ساله و بیشتر)  8/2درصد یعنی معادل  6میلیون و  200هزار
نفر نفر بود (نتایج سرشماری در سال .)1390
در فرایند تحول روانی ،سالمندی دورهای است که در آن
سالمت روانی و بهزیستی روانشناختی 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 روبهرو میشوند [ .]1، 2نتایج پژوهشها نشان
میدهد درصد قابل توجهی از سالمندان مشکالت عاطفی،
حمایتی ،جسمانی و روانی دارند [ .]3انسانها طي تغییر و
تحول روانیفیزیولوژیکی بـا مرحلـهاي بـه نـام سـالمندي روبهرو
ميشوند كه در فرایند تحول به طور طبيعي به دست ميآيد؛
بهطوريكه با سرنوشت آدمـي عجـين و ضـرورتي اجتنابناپذير
محسوب ميشود [ .]4ايـن پديـده در تمامی ادوار تـاريخي
وجـود داشـته است ،اما امروزه بـر خـالف گذشته ،پيشرفتهاي
علم پزشكي ،وضــعيت تغذيه و اعمال روشهاي درماني
موجب افزایش تعداد سـالمندان در جوامـع مختلف شده است.
سالمندشدن يكـي از پديـدههـايی است كـه امکان مقابله با آن
وجـود ندارد ،بهراحتي ميتوان وضـع آن را در آينده پيشبيني
كرد و بيـشترين مشکالت روانی و جسمانی را به صورت پنهان
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در خود دارد [.]5
بنابراین یکی از حوزههای مورد توجه پژوهشگران ،رضایت
سالمندان از زندگی است .رضایت از زندگی منعکسکننده توازن
بین آرزوهای فرد و وضعیت فعلی او است و به عنوان مؤلفه
شناختی رفاه ذهنی در نظر گرفته میشود [ .]6عالوه بر این،
رضایت از زندگی به عنوان یکی از مفاهیم سالمت روانی ،با علل
مرگومیر رابطه معکوس [ ]7-9و با افزایش طول عمر در افراد
سالمند رابطه مثبتی دارد [ .]10رضایت یا رضایتنداشتن از
زندگي در دوره سالمندي تحت تأثیر مرور گذشته زندگي فرد
است .سالمندی به عنوان مرحله نهایي رشد براي بازنگري و
معنابخشیدن به چگونگي گذران زندگي گذشته است .ادامه تحول
فرد در این دوره وقتي میسر است که بتواند خود را با واقعبیني و
انعطافپذیري با تغییرات و کمبودها سازگار کند و این سالهاي
عمر خود را با احساس ارزشمندي و مؤثربودن بگذراند .مهمتر
اینکه فرد محصول و میوه زندگي خود در سالهاي 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 معنيدار ببیند و از آن
احساس رضایت کند [ ]11که رسیدن به این رضایتمندی در
دوره سالمندی به عوامل گوناگونی در زندگی افراد بستگی دارد.
طبق نتایج پژوهشها ،تغییر در رضایت از زندگی به موازات
تحوالت دوره سالمندی تا حدود زیادی تحت تأثیر نگرشها
و باورهای معنوی افراد است [ .]12مارشال هوش معنوی را
باالترین و نهاییترین توانایی ذهنی انسان معرفی میکند [.]13
در مطالعه هوش غالباً بر جنبههاي شناختي آن نظیر حافظه ،حل
مسئله و تفکر تأکید شده است؛ در صورتی که امروزه عالوه بر
تأکید بر جنبههای غیرشناختي هوش ،بر ابعاد هیجاني ،اجتماعي
و معنوی آن در پیشبیني توانایي فرد براي سازگاري در زندگي
نیز تأکید شده است [ .]14هوش معنوي به عنوان یکي از مفاهیم
جدید هوش ،دربردارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است
که باالترین سطوح رشد را در حیطههاي مختلف شناختي،
اخالقي ،هیجاني و بینفردي در افراد نشان میدهد و فرد را برای
هماهنگي با پدیدههاي اطراف و دستیابي به یکپارچگي دروني و
بیروني یاري ميکند.
این هوش به فرد دیدي کلي و معنادار درباره اهداف زندگي،
تجارب و رویدادها ميدهد و او را قادر ميسازد به چارچوببندي
و تفسیر مجدد تجارب خود بپردازد و شناخت و معرفت خویش
را عمق بخشد [ .]15این مسئله در زندگی انسانها ،به خصوص
سالمندان ،اهمیت زیادی دارد [ .]3وینک و همکاران در
بررسیهای خود به تأثیر مثبت هوش معنوی بر بهبود کیفیت
زندگی در سالمندان به دلیل رویارویی آنان با مشکالت و

کمبودهای خاصی تأکید کردهاند [ .]16فابریکاتور 1و همکاران در
مطالعات خود دریافتند که معنویت بر رضایتمندي کلي زندگي
تأثیر ميگذارد .معنویت شخصي به طور مؤثقي ،رضایتمندي
بیشتر از زندگي را پیشبیني ميکند .همچنین معنویت نوعی
مکانیسم سازگاري ارزیابي ميشود که به افراد کمک ميکند
نسبت به کساني که سطح پایینتري از معنویت شخصي دارند،
بهتر و آسانتر عوامل تنشزا را کنترل کنند [ .]17نتیجه پژوهش
آکلیز کازرین 2نیز نشان داد ابعاد باورهای مذهبي با رضایت بیشتر
از زندگي مرتبط است و افراد مذهبي شادتر هستند [.]18
از آنجایی که سالمندی دورهای است که عملکرد شغلی،
اجتماعی و خانوادگی افراد در این دوره محدود و اغلب آنها به
دلیل احساس تنهایی و کاهش حمایت اجتماعی خانواده ،اضطراب
و استرس زیادی را تجربه میکنند و برای رهایی از این نگرانیها
و رسیدن به آرامش بیشتر به معنویت گرایش پیدا میکنند ،از
این رو مطالعه نقش هوش معنوی در رضایت از زندگی سالمندان
ضروری به نظر میرسد.
افزون بر این ،نتایج پژوهشها نشان دادند که مؤلفههای
سرمایه روانشناختی ،با طیف متنوعی از متغیرهای عملکردی
در موقعیتهای مختلف ،تعهد و رضایت ،اضطراب ،توانایی مقابله
با فشار روانی ،شادکامی و بهزیستی رابطه دارند [.]19-22
پژوهشهایی معطوف به تعیین نقش سرمایه روانشناختی 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 روانشناختی در دو دهه اخیر در ادبیات پژوهشی
بهوفور بررسی شده و دامنه مطالعات آن از حوزه زندگی فردي به
تعامالت اجتماعی کشیده شده است [.]23
در راستاي تعریف این سازه مفهومی ،گلداسمیت ،وئوم و
دارتی 3بیان میکنند که سرمایه روانی شامل دریافتهاي
فرد از میزان هماهنگی بین هدفهاي معین و ترسیمشده با
پیامدها عملکردي است که در فرایند ارزیابیهاي مستمر به
دست میآید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی
منتهی میشود [ .]24سرمایه روانشناختی یکی از شاخصهای
روانشناسی مثبتگرایی است که با ویژگیهایی از قبیل باور فرد
به تواناییهایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در
دنبالکردن اهداف ،ایجاد اسناد مثبت درباره خود و تحملکردن
مشکالت تعریف میشود [ .]25از این رو داشتن سرمایه
روانشناختی باال ،فرد را قادر میسازد عالوه بر مقابله بهتر در
موقعیتهای استرسزا ،کمتر تحت تأثیر وقایع استرسزای روزانه
قرار بگیرد .بنابراین اینگونه افراد سالمت روانشناختی بیشتری
1. Fabricatore
2. Okulicz-Kozaryn
3. Goldsmith, Veum & Darity
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نیز دارند [ .]26سرمایه روانشناختی شامل درک شخص از خود،
داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکالت
میشود .نتایج پژوهش گلپرور و مصاحبی [ ]27روی سالمندان
نشان داد افرادی که در زندگی خود سرمایه روانشناختی باالتری
دارند ،از بهزیستی و سازگاری بهتری در مواجهه با شرایط
استرسزا و مشکالت برخوردار خواهند بود .از این رو پژوهش
حاضر با هدف پیشبینی رضایت از زندگی در سالمندان بر اساس
مؤلفههای هوش معنوی و سرمایه روانشناختی انجام شد.

روش مطالعه
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .به این صورت که
پس از تعیین نمونه پژوهش ،پژوهشگر آزمودنیها را طی فراخوانی
در یک جلسه جمع کرد و پس از انجام صحبتهای الزم در
خصوص اهداف پژوهش ،محرمانهبودن نتایج پژوهش و الزامینبودن
نوشتن اطالعات شخصی در پرسشنامه ،پرسشنامههای رضایت از
زندگي دینر 4و همکاران [ ،]28هـوش معنـوي عبداهللزاده []29
و سـرمايه روانشـناختي لوتاز ]30[ 5به سالمندان داده شد و از
آنان خواسته شد که صادقانه به سؤالها پاسخ دهند .سپس با
درنظرگرفتن همه سالمندان ساكن خانههاي سالمندان شهرستان
کاشان که تعداد آنان  180نفر بود و با استفاده از جدول مورگان،
 123نفر به روش نمونهگيري تصادفی ساده انتخاب شدند و به
سؤالها پاسخ دادند.
ابزار پژوهش

پرسشنامه رضایت از زندگي

6

این مقیاس را دینر و همکاران [ ]28براي اندازهگیري رضایت از
زندگي به کار گرفتند .مقیاس این پرسشنامه پنج ماده دارد و هر
ماده هفت گزینه دارد که در این بررسي از یک (کام ً
ال مخالفم) تا
7
هفت (کام ً
ال موافقم) نمرهگذاري شده است .اسچمیک و همکاران
[ ،]31بین نمرههاي این مقیاس با برونگرایي و نوروزگرایي به
همبستگي  0/46و  0/48دست یافتند و پایایي این مقیاس را از
روش آلفاي کرونباخ براي مردم آمریکا ،آلمان ،ژاپن ،مکزیک و
چین به ترتیب  0/0 ،61/0 ،76/0 ،79/82 ،0/90گزارش کردند.
نادری و اسماعیلي [ ]32براي تعیین اعتبار این مقیاس به طور
همزمان آن را با مقیاس شادکامي آکسفورد اجرا کردند که ضریب
اعتبار همزمان آن دو  0 /66به دست آمد و براي تعیین پایایي
این مقیاس از روش آلفاي کرونباخ استفاده کردند و ضریب پایایي
 0/80را گزارش کردند که نشاندهنده پایایي قابل قبول این
4. Diener
5. Luthans

مقیاس است .در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس به روش آلفای
کرونباخ  α=0/80به دست آمد.
پرسشنامه هوش معنوي
عبداهللزاده ،کشمیری و عرب عامری در سال  1387پرسشنامه
هوش معنوی را تدوين و تهيه کردند که  29سؤال و دو عامل
دارد .عامل اول با  12سؤال «درک و ارتباط با سرچشمه هستی»
و عامل دوم با  17سؤال «زندگی معنوی با هسته درونی» نامیده
شده است .در پژوهشی که روی دانشجویان دانشگاههای گرگان
و پیام نور انجام شد ،اعتبار این آزمون  0/89و روایی آن 0/89
به دست آمد.
پرسشنامه سرمايه روانشناختي

8

براي سـنجش سرمايه روانشناختی از پرسشنامه سـرمايه
روانشناختی ( )PCQاستفاده شد [ .]30اين پرسشنامه شامل
 24سؤال و  4خردهمقياس اميدواري ،تابآوري ،خوشبيني و
خودكارآمدي است كه در آن ،هر خردهمقياس شامل  6گويه
است و آزمـودني بـه هـر گويـه در مقياس  6درجهاي ليكرت
ال مخـالفم تـا كـام ً
(كام ً
ال مـوافقم) پاسخ مـيدهد .سؤالهای 1
تا  6مربـوط به خردهمقياس خودكارآمدي ،سؤالهای  7تـا 12
مربوط بـه خردهمقياس اميدواري ،سؤالهای  13تا  18مربوط
به خردهمقياس تابآوري و سؤالهای  19تا  24مربوط به
خردهمقياس خوشبيني است .براي بهدستآوردن نمره سرمايه
روانـي ،ابتـدا نمـره هر خردهمقياس به صـورت جداگانـه به
دسـت آمـد و سـپس مجموع آنها به عنوان نمره كل سرمايه
روانشـناختي محسـوب شد .نسبت كاي دو اين آزمون برابر با
 24/6است و آمـارههـاي  RMSEAو  CFIدر اين مدل بـه ترتيـب
 0/97و  0/08است [ .]30در پژوهش حاضر ميزان پايايي اين
پرسشنامه بر اساس آلفاي كرونباخ  0/85به دست آمد.

یافتهها
در این پژوهش میانگین سنی سالمندان 70سال با دامنه  61تا
 84سال و انحرافمعیار  5/2بود .میانگین و انحرافمعیار نمرههای
سالمندان در هوش معنوی و سرمایه روانشناختی با رضایت از
زندگی محاسبه شد كه خالصه نتایج در جدول شماره  1نشان
داده شده است .جدول شماره  2ضرایب همبستگی بین ابعاد
هوش معنوی و سرمایه روانشناختی با رضایت از زندگی را در
سالمندان نشان میدهد .قبل از انجام رگرسیون ،مفروضههای
عادی بودن توزیع نمرههای رضایت از زندگی و همخطیبودن
متغیرهای پیشبینیکنندهها یعنی ابعاد هوش معنوی و سرمایه
روانشناختی به ترتیب با استفاده از آزمونهای آماری کولموگروف

)6. Satisfaction With Life Scale (SWLS
7. Schimmack

)8. Psychological Capital Questionnaire (PCQ
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جدول  .1میانگین و انحرافمعیار نمرات سالمندان در هوش معنوی و سرمایه روان شناختی با رضایت از زندگی

هوش معنوی

متغیر

میانگین

انحرافمعیار

کوچکترین نمره

بزرگترین نمره

هوش معنوی (نمره کل)

113/29

15/21

15

145

درک و ارتباط با هستی

62/18

7/14

25

68

زندگی معنوی

51/11

6/75

46

88

خودکارآمدی

24/14

4/14

10

31

امیدواری

24/33

4/11

14

30

تابآوری

21/08

4/38

8

24

خوشبینی

28/33

5/04

11

33

سرمایه روانشناختی

98/15

8/32

48

117

رضایت زندگی

21/71

2/75

14

26

سرمایه روان شناختی

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

1

هوش معنوی (نمره کل)

1

2

3

درک و ارتباط با هستی

0/32

**

1

زندگی معنوی

0/30

**

0/48

**

4

5

7

1

خودکارآمدی

0/34

**

0/58

**

0/36

**

امیدواری

0/30

**

0/47

**

0/50

**

0/49

تابآوری

0/32

**

0/46

**

0/39

**

0/21

1
**

1

*

0/20

*

1

خوشبینی

0/32

**

0/45

**

0/38

**

0/41

**

0/39

**

0/42

**

سرمایه روانشناختی

0/43

**

0/44

**

0/37

رضایت از زندگی

0/49

**

0/51

**

0/49

1

**

0/51

**

0/48

**

0/35

**

0/27

**

1

*

0/36

**

0/37

**

0/34

**

0/38

**

0/36

**P<0/05* ،P<0/01

1

اسمیرونوف و همخطیبودن بررسی شد که نتایج نشان داد این دو
مفروضه در توزیع نمرههای متغیرهای این پژوهش برقرار است.

دو مفروضه در توزیع نمرههای این پژوهش برقرار است .ضریب
همبستگی بین هوش معنوی و سرمایه روانشناختی با رضایت از
زندگی در سالمندان 0/52بود که  27درصد از تغییرات رضایت از
زندگی را در سالمندان تبیین میکند.

متغیرهای پیشبین این فرضیه هوش معنوی و سرمایه
روانشناختی و متغیر مالک ،رضایت از زندگی است .با استفاده
از رگرسیون چندمتغیری رابطه بین هوش معنوی و سرمایه
روانشناختی با رضایت از زندگی در سالمندان تحلیل شد .قبل از
انجام رگرسیون ،مفروضههای عادیبودن توزیع نمرههای رضایت
از زندگی و همخطیبودن متغیرهای پیشبین یعنی هوش
معنوی و سرمایه روانشناختی بررسی شد که نتایج نشان داد این

همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد ،هوش معنوی
و سرمایه روانشناختی با رضایت از زندگی سالمندان رابطه
معناداری دارد ( P<0/01و  .)F=13/93نتایج مندرج در جدول
شماره  4نشان میدهد هوش معنوی و سرمایه روانشناختی
میتواند به طور معناداری رضایت از زندگی سالمندان را
پیشبینی کند .بزرگترین ضریب بتا برابر با  0/36است که نشان
میدهد هوش معنوی سهم بیشتری در پیش بینی رضایت از

فرضیه اول :هوش معنوی و سرمایه روانشناختی ،رضایت از
زندگی سالمندان را پیشبینی میکند.
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جدول  .3خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون
مدل

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

رگرسيون

3567/85

2

1783/92

باقيمانده

15364/75

120

128/03

كل

18932/60

122

F

سطح معناداری

13/93

0/001

جدول  .4خالصه ضرایب رگرسیونی برای هوش معنوی و سرمایه روانشناختی
مدل نهایی

ضریب رگرسیون ()B

SE

ضریب استاندارد (بتا)

t

سطح  معناداری

هوش معنوی

0/36

0/19

0/23

5/10

0/001

سرمایه روانشناختی

0/12

0/13

0/10

4/31

0/001

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

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

رگرسيون

2516/65

2

1258/32

باقيمانده

14234/55

120

118/62

كل

17876/40

122

زندگی سالمندان دارد.
فرضیه دوم :ابعاد هوش معنوی ،رضایت از زندگی سالمندان
را پیشبینی میکند.
متغیرهای پیشبین 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  0/23بود که 48
درصد از تغییرات رضایت از زندگی را در سالمندان تبیین میکند.
همانطور که جدول شماره  5نشان میدهد ،ابعاد درک و
ارتباط با هستی ،زندگی معنوی با رضایت از زندگی سالمندان
رابطه معناداری دارد ( P<0/01و  .)F=10/60نتایج مندرج در

F

سطح معناداری

10/60

0/001

جدول شماره  6نشان می دهد ابعاد هوش معنوی میتواند به
طور معناداری رضایت از زندگی سالمندان را پیشبینی کند.
بزرگترین ضریب بتا برابر با  0/36است که نشان میدهد «درک
و ارتباط با هستی» سهم بیشتری در پیشبینی رضایت از زندگی
سالمندان دارد.
فرضیه سوم :ابعاد سرمایه روانشناختی ،رضایت از زندگی
سالمندان را پیشبینی میکند.
متغیرهای پیشبین این فرضیه ابعاد خودکارآمدی ،امیدواری،
تابآوری و خوشبینی و متغیر مالک ،رضایت از زندگی است.
با استفاده از رگرسیون چندمتغیری رابطه بین ابعاد سرمایه
روانشناختی و رضایت از زندگی در سالمندان تحلیل شد .ضریب
همبستگی بین ابعاد سرمایه روانشناختی با رضایت از زندگی در
سالمندان  0/16بود که  25درصد از تغییرات رضایت از زندگی را

جدول  .6خالصه ضرایب رگرسیونی برای ابعاد هوش معنوی
مدل نهایی

ضریب رگرسیون ()B

SE

ضریب استاندارد (بتا)

T

سطح معناداری

درک و ارتباط با هستی

0/367

0/086

0/258

4/258

0/004

زندگی معنوی

0/211

0/042

0/257

4/542

0/001
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جدول  . 7خالصه نتایج تجزیهوتحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون
مدل

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

رگرسيون

3016/90

2

1508/45

باقيمانده

14734/85

120

122/79

كل

18354/70

122

در سالمندان تبیین میکند.

F

سطح معناداری

12/28

0/001

موردی روی  2052نفر از افراد  65سال و باالتر در برزیل نشان
داد تنها  15/9درصد از آنها بیماریهای مزمن دارند و 12/9
درصد اختالالت شناختی و بیش از  30/2درصدشان دچار
نشانههای افسردگی هستند .از این رو با افزایش سن مشکالت
سازگاری و عملکرد افراد مسن مشکلتر خواهد بود و کمتر از
زندگی رضایت خواهند داشت .این تحقیق نشانگر این است که
افراد مسن بیشتر دچار عالئم افسردگی هستند [ .]36همچنین
نتایج پژوهش ژی و همکاران [ ،]36با عنوان بررسی مدتزمان
خواب و کیفیت خواب با رضایت از زندگی در سالمندان چینی
نقش واسطه افسردگی نشان داد افسردگی اثر واسطهای قویای
در کیفیت خواب و رضایت از زندگی سالمندان دارد.

همانطور که جدول شماره  7نشان میدهد ،ابعاد خودکارآمدی،
امیدواری ،تابآوری و خوشبینی با رضایت از زندگی سالمندان
رابطه معناداری دارد (  P<0/01و  .)F=12/28جدول شماره 8
نشان میدهد ابعاد سرمایه روانشناختی میتواند به طور معناداری
رضایت از زندگی سالمندان را پیشبینی کند .بزرگترین ضریب
بتا برابر با  0/201است که نشان میدهد بُعد «امیدواری» سهم
بیشتری در پیشبینی رضایت از زندگی سالمندان دارد.

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد رضایت از زندگی سالمندان
پایینتر از حد عادی است .از این رو شناسایی سطح رضایت
از زندگی سالمندان و عوامل مرتبط با آن و همچنین تعیین
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 یافتههای استهاگن 9و همکاران ،داهالن 10و
همکاران ،پینتو 11و همکاران ،ژی 12و همکاران ،استپتی 13و
همکاران و ژانگ 14و ژانگ همسو است [ .]33-38اخیرا ً مطالعهای

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 نشاندهنده این است
که از طريق تقويت حمايت ،استقالل و حرمتگذاري به سالمندان
و به دنبال آن با بهبود وضعيت حمايت اجتماعي و خودكارآمدي
ميتوان رضايت از زندگی در سالمندان را افزايش داد [.]39
یافتههای پژوهش حجتی و همکاران حاکی از این است که با
تماسهاي مستمر با افراد سالمند و شناسایی موقعیتهاي
منحصربهفرد نظیر کاهش روابط اجتماعی ،شناسایی ذهنیات و
باورهاي سالمندان ،افزایش آگاهی مراقبتکنندگان بهداشتی و
خانوادهها و اطرافیان سالمندان نسبت به درك و تقویت روابط
و تعامالت در سنین سالمندي و طراحی برنامههاي آموزشی،
درمانی و توانبخشی موجب پیشگیري از احساس تنهایی و ایجاد

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

ضریب رگرسیون ()B

SE

ضریب استاندارد

t

سطح معناداری

خودکارآمدی

0/201

0/042

0/115

2/254

0/001

امیدواری

0/230

0/082

0/201

3/621

0/001

تابآوری

0/205

0/035

0/122

2/365

0/001

خوشبینی

0/114

0/174

0/089

1/301

0/002
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رضایت از زندگی در سالمندان میشود[ .]40همچنین نتایج
پژوهش قلیزاده و شیروانی نشان داد هرچه حمایت عاطفی،
معنوی و اجتماعی از سالمندان بیشتر باشد ،عالئم افسردگی
در آنها کمترمیشود و بیشتر از زندگی رضایت خواهند داشت
[ .]41گوباچ و همکاران نیز در پژوهش خود نشان دادند در میان
اختالالت روانیای که سالمندان تجربه میکنند ،افسردگی یکی
از شایعترین عوامل تعیینکننده در رضایت از زندگی پایین
سالمندان است.
همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش ،بین هوش
معنوی و رضایت از زندگی سالمندان رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش ،هرچه هوش معنوی افراد سالمند
بیشتر باشد ،بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی باالتری
خواهند داشت .بنابراین هرچه افراد اعتقادات مذهبی بیشتری
داشته باشند ،لذت و آرامش بیشتری خواهند داشت .این نتیجه
که با یافتههای پژوهش نادری و روشنی [ ،]42رحیمیپور و
اسحاقی [ ،]43امامی و همکاران [ ،]44علیاکبری [،]45
عمرانیفرد [ ،]46بنیانیان [ ،]47جین و پارویت [ ،]48بریل
هرت [ ،]49فابریکاتور و همکاران [ ]50همخوان است .نتایج
پژوهش رحیمیپور و اسحاقی نشان داد هرچه هوش معنوی افراد
سالمند بیشتر باشد ،بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی
در آنها بیشتر میشود .مؤلفه تولید معنای شخصی در هوش
معنوی بیشترین تأثیر را بر بهزیستی روانشناختی دارد .هوش
معنوی میتواند به عنوان واسطه میان بهزیستی روانشناختی و
رضایت از زندگی قرار گیرد [.]42
نتایج پژوهش زمانی و همکاران نشان داد آموزش هوش
معنوی روی سالمندان در افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی
روانشناختی آنها نقش بسیار مهمی دارد .از این رو با افزایش
هوش معنوی میتوان موجب کاهش عالئم افسردگی در افراد
سالمند شد [ .]51مطالعه کاهنی و همکاران روی سالمندان
ن داد که ميانگين نمره هوش معنوي سالمندان  4/09است
نشا 
که نیاز به تقویت هوش معنوی در آنها بود .بر اساس این پژوهش
ارتقای هوش معنوی سالمندان به آنان کمک میکند به سازگاری
پایدارتری دست پیدا کنند و با داشتن روحیه متعادل ،زندگی با
کیفیت مطلوبتری را سپری کنند [ .]52همچنین نتایج پژوهش
رحیمیپور و اسحاقی نشان داد بین بهزیستی روانشناختی و
هوش معنوی و بین هوش معنوی و رضایت از زندگی رابطه مثبت
و معنادار وجود دارد و مؤلفه تفکر انتقادی وجودی در هوش
معنوی پیشبینیکننده قویتری برای رضایت از زندگی است.
همچنین مؤلفه تولید معنای شخص در هوش معنوی بیشترین
تأثیر را بر بهزیستی روانشناختی دارد [ .]4هوش معنوی
میتواند به عنوان واسطه میان بهزیستی روانشناختی و رضایت
از زندگی قرار گیرد .استراک و هوگاي نشان دادند زنان سطح

تعصب مذهبي باالتري نسبت به معنویت داشتند که همبستگي
معنيداري 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 پژوهشهای قبلی
این است که معنویت به همراه مناسک مذهبی از قبیل دعاکردن،
نقش مهمی در قبول بحرانها 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 میشود .از
دیدگاه پرستاری جامعنگر 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 جنبههای مراقبت پرستاری نفوذ میکند.
جنب ه معنوی زندگی فرد به جستوجوی معنا و پیوند با قدرت
برتر مربوط میشود که به فرد کمک میکند تا عملکرد فردی
اثربخشی در پیگیری اهدافش داشته باشد.
بنابراين ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه چنانچه فرد داراي
سطح دينداري و هوش معنوي باالتري باشد ،درك و ارتباط او با
سرچشمه هستي و معنايي كه به خود و جهان اطرافش ميدهد
(زندگي معنوي) همراه با هدفمندي و ارزشمندي است .از اين
رو احتمال كمتري وجود دارد که سالمندان دچار پریشانیهای
روانی شوند .به عبارت ديگر ،مذهب به دلیل نقش مقابلهاي در
برابر فشارهاي رواني ميتواند از حس ناامیدی و دیدگاه منفی به
زندگی در اواخر عمر در سالمندان پيشگيري كند؛ چراكه باورهاي
شناختي افراد متدين و داراي هوش معنوي باال در مواردی مانند
اعتقاد به اينكه خداوند در سختيها به انسان كمك ميكند ،باور
به اينكه خدا انسان را آزاد آفريده و او را مسئول رفتار خودش
قرار داده است يا بهدستآوردن احساس اطمينان و آرامش از راه
نيايش ،بر واكنشهای افراد متدين در مقابله با فشار رواني تأثير
میگذارد و متعاقباً گرايش شخص را به دیدگاههای منفی نسبت
به خود كاهش ميدهد.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر بین سرمایه روانشناختی
و مؤلفههای آن (امید ،خودکارآمدی ،تابآوری ،خوشبینی و
خودکارآمدی) رابطه معناداری وجود دارد .بر این اساس هرچه
سالمندان از امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تابآوری بیشتری
برخوردار باشند ،سطح رضایت از زندگی آنها در سطح باالتری
قرار میگیرد که با نتایج پژوهش باقری و همکاران [ ،]39گلپرور
و مصاحبی [ ،]27کارور و همکاران [ ،]54حاجلو و جعفری []3
همسو است .نتایج پژوهش گلپرور و مصاحبی نشان داد بین
مؤلفههای سرمایه شناختی بهویژه خودکارآمدی ،خوشبینی و
تابآوری با بهزیستی سالمندان رابطه معناداری وجود دارد [.]27
پژوهشهای کارور و همکاران و اوی و همکاران نشان داد سرمایه
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روانشناختی و مؤلفههای چهارگانه آن با طیف گستردهای از
متغیرهای رفتاری ،سالمتی و شناختی نظیر رضایت ،تعهد،
عملکرد ،بهزیستی و ادراک استرس رابطه معناداری دارد [52
 .]20،همچنین با توجه به یافتههای پژوهش حاجلو و جعفری،
رضایت از زندگی از طریق امید ،یکی از مؤلفههای سرمایه
روانشناختی بهخوبی قابل پیشبینی است .سالمندانی که امید
به زندگی بیشتری دارند ،به زندگی خوشبینانهتر مینگرند و از
زندگی خود احساس رضایت بیشتری دارند [.]3
وقتی افراد روحیه مثبتنگرانه و خوشایندی درباره خود،
دیگران و دنیا داشته باشند ،خود را مفید و اثربخش میدانند و
میتوانند زندگی خود را با اندیشهای روشن ،دیدی واقعبینانهتر و
با اطمینان بیشتری سپری کنند .خوشبینی و مثبتاندیشی افراد
را تشویق میکنند تا تجربههای مثبت و خوب خود را بازشناسند
و نقش آنها را در افزایش و ارتقای احترام به خود و عزتنفس
بازشناسی کنند؛ در عین حال توانایی شناخت جنبههای مثبت
دیگران را نیز کسب کنند .آنان همچنین به دلیل داشتن روحیه
مثبتاندیشی میآموزند که در جهان ،موضع فعالی اتخاذ کنند و
زندگی خود را شخصاً شکل دهند ،نه اینکه هر آنچه بر سرشان
میآید ب ه گونه ای منفعل بپذیرند .افزون بر این ،یاد میگیرند
ارتباط میان افکار ،احساسات و رفتارهای خود را درک کنند .وقتی
افراد تفکر مثبت دارند ،از روشهای معمول فکر و عمل خویش
فراتر میروند و انعطافپذیری بیشتری خواهند داشت.
هیجانات مثبت ،خصوصیات فکری و رفتاری انسانها را به
سمت مثبت تغییر میدهند .داشتن سطح باالیی از مهارتهای
مثبتاندیشی در افراد به تغییر شناختهای ناکارآمد و
جایگزینکردن شناختهای مطلوب و مثبت کمک میکند و از
آنجا که به تغییر شیوه تفکر و اندیشیدن آنان کمک میکند،
میتوانند به سطح باالیی از رضایتمندی و توانمندیهای درون
روانی در زندگی برسند .همچنین مهارتهای مثبتاندیشی شیوه
تفکر و محتوای افکار افراد را تغییر میدهد و موجب میشود که
افراد به شیوه مثبتتری درباره پدیدهها و عوامل محیطی فکر
کنند.چنین تغییری سبب میشود افراد ادراکات و نگرشهای
سازندهتری به محیط کار و دیگر عوامل درگیر در زندگی پیدا
کنند .بنابراین چنین شرایطی میتواند زمینه پدیدآمدن و تقویت
عوامل انگیزشی سازندهتر و شور و شوق بیشتری را فراهم کند.
از آن جایی که در بیشتر پژوهشهای قبلی به بحرانها ،مشکالت
و اختالالت روانی و رفتاری همراه با ابعاد منفی دوره سالمندی
پرداخته شده بود ،در این پژوهش با تمرکز بر نقش روانشناسی
مثبتنگر در زندگی سالمندان ،این نتیجه جدید به دست آمد
که با وجود دیدگاههای ناکارآمد و منفی درباره سالمندان که
معموالً موجب شکلگیری نگاه منفعالنه به سالمندان میشود
که آنان در انتظار مرگ هستند و برای ادامه عمر خود هیچ برنامه
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و فعالیت ذهنی و عملی ندارند ،میتوان با افزایش سطح هوش
معنوی و سرمایه روانشناختی به عنوان سازههای روانشناسی
مثبتنگر ،به تسهیل بحرانها و چالشهای این دوره کمک کرد
و دیدگاههای کارآمد و مثبتی را در این قشر از جامعه نسبت به
زندگی در اواخر عمر فراهم ساخت.

نتیجهگیری نهایی
یافتههای این پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و سرمایه
روانشناختی سالمندان در افزایش بهزیستی روانشناختی آنان
رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین بررسی رضايت از گذران
عمر و همچنين سالمت و رفاه سالمندان در ابعاد مختلف
زيستي ،رواني و اجتماعي اهمیت بسزایی دارد .در ايــن راســتا،
ادغــام اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي ازجمله سالمندان،
در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي كالن ملي و جهاني
براي افزايش كيفيت زنـدگي مـورد توجـه جدي است .بنابراين
طراحي پژوهشهايي كه شـناخت و ارزيـابي واقعـي از شـرايط
و وضـعيت ادغام اجتماعي سالمندان را در هر جامعهاي به
دست دهد ،ميتواند گـام مفيـدی در راسـتاي طراحي و اجراي
اقدامات طردستيز و شـمولگـرا منطبـق بـا نيازهـا و مشـكالت
گروههـاي سالمند به حساب آيد.
با توجه به پژوهشهای ذکرشده و یافتههای این تحقیق ،هوش
معنوی و سرمایه روانشناختی بهویژه امید ،نقش پیشبینیکننده
قویای در رضایت از زندگی افراد سالمند دارد .اعتقاد به وحدانیت
الهی و رسیدن با لقای الهی در انسان این امید را به وجود میآورد
که همواره اعمال شاسیتهای انجام دهد؛ زیرا فرد به این باور
میرسد 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 میشود که فرد برای زندگی
بهتر و سالم در این دنیا که اساس فرد در آخرت است ،برنامهریزی
کند .بنابراین ،میتوان گفت که امید به عنوان یکی از مؤلفههای
سرمایه روانشناختی با ایجاد انتظارات ذهنی مثبت نسبت به
حال و آینده موجب رضایت از زندگی در افراد میشود.
متخصصان سالمت روان و افرادی که در حوزه سالمندی
فعالیت میکنند ،باید به منظور سازگاری روانشناختی و افزایش
رضایت از زندگی بهتر این افراد بر متغیرهای سرمایه روانشناختی
و هوش معنوی بیشتر تأکید کنند و فعالیتهایی به منظور ارتقای
هوش معنوی و رضایتمندی از زندگی در افراد سالمند انجام
دهند .با توجه به اینکه سالمندان در مقایسه با افراد جوان ،کمتر
امید به زندگی دارند ،ممکن است سالمت روانی پایینتری داشته
باشند ،بنابراین برنامهریزی برای افزایش رضایت از زندگی با انجام
آموزشهای معنوی و مذهبی و در صورت امکان برنامههایی برای
افزایش امید ،خوشبینی و خودکارآمدی در این گروه از افراد
جامعه الزم به نظر میرسد.
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محدودیتها

در پایان الزم است به برخی محدودیتها که در این پژوهش
وجود داشت ،توجه شود .نکته اول اینکه این مطالعه ،مطالعهای
همبستگی است که نمیتوان از نتایج آن تفسیرهای اعلی کرد.
محدودیتهای بعدی در این پژوهش عبارت بودند از :پایین بودن
سطح سواد اکثریت سالمندان و پیچیدگی سؤاالت پرسشنامه،
طوالنی بودن پرسشنامهها و بیحوصلگی سالمندان در پاسخدهی
آن که سبب طوالنی شدن روند کار و پایین آمدن کیفیت جوابها
شده بود و رایج بودن نوعی نگرش منفی نسبت به اینکه بسیاری از
تحقیقات و کارها درباره سالمندان با هدف کمک به آنها نیست و
فقط به منظور هدفهای شخصی انجام می گیرد .این عوامل مانع
از همکاری تعداد زیادی از آزمودنیها شد.
پیشنهادها

از آنجا كه هوش معنوی و سرمایه روانشناختی در سالمندان
نقش مهمی در سالمت كلی آنان ایفا میكند ،با توجه به یافتههای
پژوهش حاضر میتوان به متخصصان سالمت روان و افراد فعال
در حوزه سالمندی توصیه کرد که با طراحی و کاربرد روشهای
مناسب بر سالمت معنوی و سرمایه روانشناختی سالمندان
مقیم آسایشگاه ها بیفزایند .در نهایت ،برنامههای آموزشی برای
بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی سالمندان ،برنامههایی
برای اطالعرسانی و آگاهی سایر قشرها در برخورد با سالمندان،
آموزش آگاهی میانساالن که برای آمادگی بیشتر ورود به
سالمندی و کنارآمدن با محدودیتهای این دوره را داشته باشند و
گنجاندن مطالب آموزشی در خصوص سالمندان در کتب مدرسه
و دانشگاهی به مسؤالن مربوطه پیشنهاد داده میشود .همچنین
برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور افزایش مؤلفههای سرمایه
روانشناختی از قبیل امید ،خوشبینی و تابآوری در سالمندان
که موجب بهبود بهداشت روانی و افزایش رضایت از زندگی در
آنان میشود ،ضروری به نظر میرسد.
تشکر و قدرداني

بدینوسیله از همکاری کارکنان محترم خانههای سالمندان
کاشان و تمامی عزیزانی که در این مطالعه شرکت کردند و
صبورانه پاسخگوی سؤالها بودند صمیمانه تقدیر و تشکر میشود.
این پژوهش حامی مالی نداشته است.
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