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  چكيده
رضايت از زندگي در سالمندان بـود. روش ايـن پـژوهش، ارتباط بهزيستي معنوي و اميد با  شناساييهدف اين پژوهش، 

سـالمند كـه بـا  100هاي تحقيق از همبستگي و جامعه آماري آن كليه سالمندان شهرستان اردبيل بود. داده –توصيفي 
هاي بهزيستي نامهآوري اطالعات از پرسشآوري گرديد. براي جمعگيري تصادفي ساده انتخاب شدند، جمعروش نمونه

هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون ها با استفاده از آزمونوي، اميد و رضايت از زندگي استفاده شد. دادهمعن
مراتبي مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين بهزيستي مذهبي و چندگانه استاندارد و رگرسيون چندگانه سلسله 
بهزيستي وجودي و اميد؛ بهزيستي وجودي و رضايت از زندگي و اميد و  اميد؛ بين بهزيستي مذهبي و رضايت از زندگي؛

دار وجود دارد. همچنين معلوم شد كه رضايت از زندگي سـالمندان توسـط متغيرهـاي رضايت از زندگي رابطه مثبت معنا
سالمندان حتي با  بيني رضايت از زندگيبيني است. سهم اين متغيرها در پيشبهزيستي معنوي و اميد به خوبي قابل پيش

  كنترل جنسيت، سن، و تحصيالت آنها، قابل توجه است.

  بهزيستي معنوي، اميد، رضايت از زندگي، سالمند. ها:واژهكليد
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  مقدمه

حسي از ارتباط داشتن با ديگران، داشتن معني و هدف در زندگي و داشتن اعتقـاد و  »بهزيستي معنوي«
بعدي عمـودي و افقـي اسـت. بعـد يك سازة چند ،تي معنوي. بهزيساستارتباط با يك قدرت متعالي 

بـدون در  ،عمودي آن به ارتباط با خدا و بعد افقي آن به احساس هدفمندي در زندگي و رضايت از آن
بهزيسـتي  ،)Ellison( اليسـون. از ديـد )Moberg( ،1978( مـوبرگ(نظر گرفتن مذهب خاص اشاره دارد 

عي و يك عنصر مذهبي است. بهزيستي مذهبي بيانگر ارتباط بـا اجتما - معنوي شامل يك عنصر رواني
بهزيستي وجودي بيانگر احساس فرد از اينكه چـه كسـي اسـت، چـه  .يعني خداست ،يك قدرت برتر

. هم بهزيستي مذهبي و هم بهزيسـتي وجـودي باشدميدهد و به كجا تعلق دارد، كاري و چرا انجام مي
گذار در رضـايت تأثير. از ديگر متغيرهاي )1983اليسون، (باشد ميشامل تعالي و حركت فراتر از خود 

دانند كـه مبتنـي بـر احسـاس اي شناختي مياميدواري را مجموعهن ابرخي محقق از زندگي، اميد است.
ريزي بـراي دسـتيابي بـه موفقيت ناشي از منابع گوناگون (انرژي معطوف به هدف) و مسـيرها (برنامـه

 ةلفـؤمـدار، از دو م. بنابراين، اميد يا تفكر هـدف)Synader(، 1991( و همكاراناشنايدر ( اهداف) است
 ،از طريق تركيب منابع و مسـيرهاو  يعني مسيرهاي تفكر و منابع تفكر تشكيل شده است ،مرتبط به هم

توان به اهداف رسيد. اگر هر كدام از اين دو عنصر شناختي وجود نداشته باشند، رسيدن به اهـداف مي
 ،شناختيهاي روانبا توجه به اهميت سازه ).91، ص Lopez(، 2003( لوپز و همكارانممكن است (يرغ

پژوهش نقش اين دو متغير در افراد سـالمند اين نظير بهزيستي معنوي و اميد در رضايت از زندگي، در 
  بررسي شده است.

ار در زندگي فردي، خـانوادگي اي مهم و اثرگذمرحله ،عنوان يكي از دوران زندگي بشرهب سالمندي
هـاي ريـزيتـرين عوامـل در برنامـهتبيين جايگاه سالمندان يكي از مهم .باشدو اجتماعي يك ملت مي

بـا  ،دهـدعالوه بر تغييرات بيولوژيكي و فيزيولوژيكي كه در بـدن رخ مي ،است. افراد سالمندكشوري 
و اعضاي خانواده، رفتن بـه خانـه جديـد و رويدادهاي مهم زندگي از قبيل بازنشستگي، مرگ دوستان 

شوند. بـا هاي اجتماعي و تغييراتي در روابط اجتماعي و وضعيت مالي مواجه مينشيني از فعاليتعقب
در اثر بهبود شرايط پزشكي و بهداشتي، ميزان طـول عمـر افـراد سـالمند نيـز  :توان گفتاين حال، مي

سـال و  60جمعيـت سـالمند  1385براساس سرشماري سـال تدريجاً افزايش يافته است. در ايران نيز 
). بـا 1385(مركـز آمـار ايـران،  استتوجهي درصد تخمين زده شده است كه درصد قابل 27/7باالتر، 

شده و افزايش رو به رشد جمعيت سالخوردگان، متخصصان سالمت بايد به دنبـال توجه به آمار مطرح
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رضـايت از  ،مشكالت مربوط بـه سـازگاري و متعاقـب آنراهبردهايي در جهت بهبود زندگي، كاهش 
نيـز ديـن مبـين اسـالم  درشـناختي، زندگي سالمندان باشند. عالوه بر اهميت سالمندي در متـون روان

 ويژههب ،احاديث بزرگان دينآيات قرآن و اين موضوع در  ،اي برخوردار هستندسالمندان از جايگاه ويژه
 ،صراحتاً بر نيكي و احترام به پدر و مادر . در سوره مباركة اسراءدرك است به روشني قابل اكرمپيامبر 

). همچنـين 23 تأكيد خاصـي شـده اسـت (اسـراء: ،رسندبخصوص زماني كه والدين به سن پيري مي
پير « :فرمايدمي در حديثي پيامبر اكرم .احاديث زيادي بر اهميت سالمندان و احترام به آنان وجود دارد

). با توجه به مسـائل فـوق 1385(پاينده،  »خانواده خود، مانند پيامبر در ميان امت خويش است در ميان
اي برخوردار هستند و پـژوهش در حـوزه سالمندان از ديد قرآن و اسالم از جايگاه ويژه :توان گفتمي

 ،ت. بنابراينسالمندي و شناسايي عوامل متعدد مؤثر در رضايت از زندگي افراد سالمند حائز اهميت اس
جملـه توان سطح رضايت از زندگي را در افراد سالمند باال برد. ازبا شناسايي اين عوامل و ارتقاء آن مي

  توان به بهزيستي معنوي و اميدواري اشاره كرد.مي ،اين عوامل
توانـد كـاركرد روانـي و تحقيقات بسياري در حمايت از اين فرضيه، كه بهزيسـتي معنـوي مي

داري بـين نمـرات بهزيسـتي معنـوي و هاي معنـاا تقويت كند، وجود دارد. همبسـتگيسازگاري ر
 ) و اميـدواري (اشـنايدر و همكـاران،2006 ،)Yoon( متغيرهايي از قبيل رضـايت از زنـدگي (يـون

و ديگران رابطه معنويـت،  پيرون) گزارش شده است. در راستاي مطالعات مرتبط با معنويت 2002
و رضامندي زندگي را در گروهي از بزرگساالن مـورد مطالعـه قـرار دادنـد و  هاي خانوادگينقش
ها نشان داد كه بهزيستي مذهبي، بخصوص بهزيستي وجودي و رضايت زناشويي نقش مهم و يافته

). در پژوهش ديگـري، Perrone(، 2006( معناداري در رضامندي زندگي دارند (پيرون و همكاران
نتـايج نشـان داد كـه  بررسي شد وي و رضامندي زندگي در دانشجويان بين معنويت، ديندار رابطه

س امقيـ در ،نمـرات بـاالتري كسـب كردنـد ،دينـداري هاي معنويـت وسامقي در دانشجوياني كه
 رضامندي از زندگي تـأثير داشـت اين خود بر .باالتري داشتندنيز نمرات  سالمت خود ادراك شده

ها نشـان داد شده در كشور نيز يافتهدر پژوهش مرتبط انجام .)Zullig(، 2006( (زوليگ و همكاران
). 1391 كه بهزيستي معنوي با سالمت رواني سالمندان رابطه معناداري دارد (جعفري و همكـاران،

و همكاران نشان داد كه بهزيستي معنوي رابطه معنـاداري بـا رضـايت از زنـدگي و  هومنپژوهش 
). در پژوهشي كـه در 1389اس تنهايي دارد (هومن و همكاران، خودكارآمدي و تأثير منفي بر احس

هاي رضايت از زندگي انجام شد، نتايج نشان داد كـه بهزيسـتي معنـوي از كنندهبينيارتباط با پيش
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هاي اصلي رضايت از زندگي است و بهزيستي معنوي رابطه معناداري با رضـايت از كنندهبينيپيش
). ايجاد و حفظ، حسـي از بهزيسـتي معنـوي نقـش 1392صوري نيك، فر و منزندگي دارد (تمنائي

حياتي در سازگاري و رضامندي دارد. تحقيقات فوق حاكي از آن است كه بهزيستي معنـوي تـأثير 
  مثبتي در رضايت از زندگي افراد دارد.

و دهد كـه بـين ايـن دشده در راستاي بهزيستي معنوي و اميد نشان ميهاي انجامهمچنين پژوهش
؛ 2010جعفري و همكاران، ؛ Chen & Crewe( ،2009( چن و كروداري وجود دارد (متغير رابطة معني
). در پژوهشـي كـه در ارتبـاط بـا اثربخشـي Bailey(، 2007( بايلي و اشنايدر؛ 2008يون و همكاران، 

 ،درمـانيمندي صورت گرفت، نتايج نشان داد كه آمـوزش رويكـرد اميـددرماني و افزايش رضايتاميد
افزايش ميزان اميد و رضايت زناشويي در افراد مورد بررسي شده است (خوشخرام و گلـزاري،  موجب
). همچنين در پژوهش ديگري مشخص شد كه بين دينداري و رضايت زناشويي و شـادكامي در 1390

ويي اسـت كننـدة رضـايت زناشـبينيطور مثبتي پيشافراد مورد بررسي رابطه وجود دارد و دينداري به
مطالعات، اميدواري يك عامل مهم و پويـا در دسـتيابي بـه اين  همة). در 1387پور، (روحاني و معنوي

اميد و باورهاي معنوي موجب ايجـاد  :توان گفترو، مياينمعنا از تجارب در نظر گرفته شده است. از
گي را ممكن ساخته و سطح بهزيستي و رضامندي شده و اين امر سازگاري افراد با عوامل فشارزاي زند

  ).Miller(، 1991( ميلردهد (رضايت از زندگي را افزايش مي
اسـت و عوامـل متعـددي موجـب  زنـدگي سـالمندي يـك مرحلـه تغييرناپـذيربا توجه به اينكـه 

شناختي مـرتبط بـا عوامل روان پژوهش پيرامون شود،پذيري و كاهش رضامندي در اين افراد ميآسيب
همواره يكسـان  ،هاآمده از پژوهشدستاگرچه نتايج به در اين افراد ضروري است. رضايت از زندگي

متغيرهـاي  :توان گفـتمي شناختي مرتبطپژوهشي روان شواهد در حال حاضر با توجه به ،نبوده است
 بـينبنابراين به منظور شناسـايي رابطـه . داردتأثير معناداري جامعه ر رضامندي اين قشر از گوناگوني ب

  انجام گرفت.پژوهش اين  ،بهزيستي معنوي و اميد با رضايت از زندگي در سالمندان

  روش پژوهش

روش اين تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آمـاري تحقيـق را كليـه سـالمندان زن و مـرد 
صـادفي طور تمـرد) بـه 54زن و  46سالمند ( 100تعداد  ،داد. از اين جامعهشهرستان اردبيل تشكيل مي

نفـر از سـالمندان مـورد  4ها، تعـداد ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به دليل نقص در پاسـخ
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زن و  42سالمند ( 96آمده از دستنفر هم زن) از تحليل كنار گذاشته شدند و اطالعات به 4مطالعه (هر 
هـاي آمـاري ضـريب تكنيكآمـده، بـا اسـتفاده از دسـتمرد) وارد تحليل نهايي شد. اطالعات بـه 54

مراتبي مورد تجزيه و تحليـل قـرار همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه استاندارد و رگرسيون سلسله
نامه نامه اميـد و پرسـشنامه بهزيستي معنـوي، پرسـشآوري اطالعات نيز از پرسشگرفت. براي جمع

  رضايت از زندگي استفاده شد.

  ابزار پژوهش

در سال ) Paloutzian, R. F, & Ellison( اليسونو  پالوتزيناين آزمون توسط  :(SWBS) مقياس بهزيستي معنوي
مربـوط بـه  ،مقيـاس اسـت. سـؤاالت فـرد آزمـونسـؤال و دو خـرده 20ساخته شـد و شـامل  1982
بخش با خـدا را مـورد سـنجش مقياس بهزيستي مذهبي بوده و ميزان تجربه فرد از رابطه رضايتخرده

مقياس بهزيستي وجودي است كه احساس هدفمنـدي را مربوط به خرده ،و سؤاالت زوج دهدقرار مي
اي از كامالً مـوافقم تـا كـامالً درجه 6صورت طيف ليكرت گويي به سؤاالت بهسنجد. مقياس پاسخمي

در پژوهشي ضرايب آلفاي كرونباخ بهزيستي مذهبي و وجودي و كل  اليسونو  پالوتزينمخالفم است. 
). در 1982پـالوتزين و اليسـون، انـد (گـزارش كرده0/ 93و 91/0، 91/0را به ترتيـب برابـر بـا مقياس 

مقياس بهزيستي مذهبي آلفاي كرونباخ براي كل مقياس و خرده ،پژوهشي روي دانشجويان دختر و پسر
، 85/0و با روش بازآزمـايي بـه ترتيـب  87/0، 82/0، 90/0مقياس بهزيستي وجودي به ترتيب و خرده

ضرايب آلفاي كرونباخ بـراي  ،پژوهشاين ). در 1386ران، همكاگزارش شد (دهشيري و  81/0، 78/0
  به دست آمد. 89/0و  84/0، 91/0مقياس بهزيستي مذهبي و وجودي كل مقياس و خرده

سؤال اسـت كـه  12نامه خودگزارشي مشتمل بر مقياس اميد بزرگساالن يك پرسش نامه اميد:پرسش
سـنجي آن مـورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت. هـاي روانو ديگران ساخته شده و ويژگي راشنايدتوسط 

ديگـر  هشت متغيـرشوند. گذاري وارد نميهاي انحرافي هستند كه در نمرهماده 11و  7، 5، 3سؤاالت 
ضـريب آلفـاي  لـوپزمتغيـر اسـت. در پـژوهش  32تا  8دهند كه از نمره اميد كلي فرد را به دست مي

لـوپز، آمـده اسـت (دستبه 82/0 هفته 10و پايايي بازآزمايي در طي  86/0خ براي اميدواري كل كرونبا
 74/0 آزمون كل دروني همسانيصورت گرفت،  لوپزو  اشنايدركه توسط  ،). در پژوهش ديگري2000

ي و روايـي پاياي ،). در ايران2007اشنايدر و لوپز، محاسبه شده است ( 80/0 آزماييو پايايي باز 84/0تا 
بخـش گـزارش شـده سنجي آن رضـايتنفري محاسبه و خصوصيات روان 100مقياس بر روي نمونه 

۸۴    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

و بـين  68/0). در پژوهش ديگري همساني دروني اين مقيـاس 1385زاده و ميرجعفري، است (شيرين
بيني همبستگي معنادار گزارش شـده اسـت كـه بيـانگر نامة عاطفه مثبت و خوشاين مقياس و پرسش

  ).1386ران، همكااعتبار همزمان آن است (عالءالديني و 
هاي را براي همه گروه )SWLS(و ديگران مقياس رضايت از زندگي  داينر نامه رضايت از زندگي:پرسش

 1مـاده اسـت و هـر مـاده از  5). اين مقياس داراي Diener( ،1985( دينر و همكاران( سني تهيه كردند
كـه در ايـران  ،)1382( مظفـريشود. نتيجه مطالعـة گذاري ميالً موافقم) نمره(كام 7(كامالً مخالفم) تا 

صورت گرفت، نشان داد كه مقياس مذكور از روايي و پايـايي مناسـبي برخـوردار  SWLSروي مقياس 
هفتـه  6آزمـايي آن در فاصـله و ضريب باز 85/0ضريب آلفاي كرونباخ  ،است. براساس مطالعة مذكور

روايي اين آزمون به شيوه تحليل عاملي محاسبه گرديد كه  ،بوده است. در پژوهش ديگري 84/0برابر با 
ها را درصـد از واريـانس سـؤال 54نتايج حاكي از وجود يك عامل كلي در مقياس داشت كه بـيش از 

  ).1385نمود (جوكار، بيني ميپيش

  ي پژوهشهاافتهي

نفـر داراي تحصـيالت  36سـواد، نفـر بي 30رد بودنـد. نفر م 54نفر زن و  42مطالعه، از كل افراد مورد
 18سال،  65- 70 ،مطالعه نفر از افراد مورد 68نفر ليسانس بودند.  9نفر ديپلم،  7زير ديپلم،  14ابتدايي، 

و  29/70مطالعـه سال داشـتند. ميـانگين سـني نمونـه مـورد 75نفر نيز باالتر از  10سال و  70- 75نفر 
  بود. 13/3انحراف معيار آن 

آورده شـده اسـت. براسـاس اطالعـات  1مطالعه در جـدول هاي توصيفي متغيرهاي موردشاخص
قـرار داشـتند،  ±1جدول مذكور، ازآنجاكه مقادير كشيدگي و چولگي هريك از متغيرهاي تحقيق بـين 

  مطالعه از شكل نرمال برخوردارند.توزيع نمرات كليه متغيرهاي مورد :توان گفتمي
  هاي توصيفي متغيرهاي تحقيقخص: شا1جدول 

  چولگي كشيدگيM SD  حداكثر حداقل متغير
 22/0 45/0 30/3  92/34  44 26 بهزيستي مذهبي

 84/0 78/0 52/4  20/36  60 27 بهزيستي وجودي

 - 54/0 - 23/0 89/4  90/24  34 14 اميد

 - 45/0 - 27/0 84/6  13/21  35 5 رضايت از زندگي

بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي، اميد و رضايت از زندگي، از ضـريب  براي آزمون روابط دو متغيره
  آورده شده است. 2در جدول  هاليتحلهمبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج اين 



  ۸۵ رابطه بين بهزيستي معنوي و اميد با رضايت از زندگي در سالمندان

  )N= 96متغيره بين بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي، اميد و رضايت از زندگي (و : ضرايب همبستگي د2جدول 
 1 2 3 

   - بهزيستي مذهبي .1
  - 51/0* بهزيستي وجودي .2

 -  44/0* 68/0* اميد.3
 34/0* 37/0* 46/0* رضايت از زندگي .4

*01/0  P <  

كه بين بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي؛ بهزيستي مذهبي و اميـد؛  دهديمنشان  2ل اطالعات جدو
و رضايت از زندگي؛ بهزيستي مذهبي و رضايت از زندگي؛ بهزيستي وجودي و اميد؛ بهزيستي وجودي 

  دار وجود دارد.او اميد و رضايت از زندگي رابطه مثبت معن
توسط سه متغير بهزيستي مذهبي، بهزيستي  ،شده رضايت از زندگيبراي تعيين مقدار واريانس تبيين

از  پيش). 3(جدول د ) استفاده شزمانهموش ورود (روجودي و اميد، از رگرسيون چندگانه استاندارد 
نتايج حاكي از  .هاي رگرسيون اجرا شدتحليل رگرسيون، يك تحليل اوليه براي بررسي مفروضه اجراي

بينـي طور نرمال در اطراف نمرات پيشها بهبرقراري نرمال بودن چندگانه نمرات متغيرها بود (باقيمانده
يك رابطه خطـي  هاشده رضايت از زندگي توزيع شده بودند)، روابط بين متغيرها خطي بود (باقيمانده

شـده رضـايت از زنـدگي داشـتند)، هـم خطـي چندگانـه وجـود نداشـت بينـيمستقيم با نمرات پيش
بـود)،  7/0(همبستگي بين متغيرهاي مستقل يعني بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و اميـد كمتـر از 

براي همه نمرات شده بينيها در اطراف نمرات پيشيكساني پراكندگي وجود داشت (واريانس باقيمانده
  وجود نداشت. زايدشده يكسان بود) و نمرات بينيپيش

درصد واريانس كل رضايت  37آمده نشان داد كه دستبه R2پس از اجراي رگرسيون چندگانه، مقدار 
روي همـين  ANOVAاز زندگي سالمندان توسط سه متغير وارد شده در مدل، تبيين گرديده است. تحليـل 

يـك از ر). براي اطالع از سـهم هF)3 و 96(= 11/8و  >01/0Pداري مدل كلي بود: (عنامدل نيز حاكي از م
بررسي شد. نتايج نشان داد كه  Betaبين در تبيين واريانس متغير رضايت از زندگي، ضرايب متغيرهاي پيش

  دار است.سهم يگانه هر سه متغير بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و اميد، از نظر آماري معنا
 : تحليل رگرسيون چندگانه ميزان رضايت از زندگي بر بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و اميد3جدول 

 B SE Beta t* F R R2 
  بهزيستي مذهبي
  بهزيستي وجودي

 اميد

  
43/0  
35/0  
54/0 

  
11/0  
18/0  
20/0 

  
40/0  
38/0  
52/0 

  
3,21  
3,09  

53/3 

11/8  
  

61/0  37/0  

  دار بودندمعني >P 01/0در سطح  t*كليه مقادير 

۸۶    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

براي بررسي اين موضوع كه آيا با كنترل اثر متغيرهاي سن، جنسيت، و سطح تحصيالت، بـاز هـم 
اثر سه متغير بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و اميـد بـر ميـزان رضـايت از زنـدگي سـالمندان 

ج ايـن تحليـل در مراتبي استفاده شـد. نتـايدار است يا نه، از تحليل رگرسيون چندگانه سلسلهمعنا
  آورده شده است. 4جدول 

  بيني تغييرات رضايت از زندگيمراتبي براي پيش: خالصه تحليل رگرسيون سلسله4جدول 
 B R2 R2∆ P پيش بين
 1مرحله

  جنسيت
 سن

  تحصيالت
  2مرحله 
  جنسيت
  سن

  تحصيالت
  بهزيستي مذهبي
  بهزيستي وجودي

 اميد

  
2,71 

85/0  
67/0  

  
710/0  
69/0  
22/0  
34/0  
30/0  
62/0 

08/0 
  
  
  
45/0  

08/0 
  
  
  
37/0 

40/0  
60/0  
03/0  
83/0  
000/0  
88/0 
05/0  
96/0  
03/0  
04/0  
01/0 

سن، جنسيت، و سطح تحصيالت)، وارد (پس از اينكه متغيرهاي بلوك اول  دهديمنشان  4 لجدو
ا ) واريانس متغير رضايت از زنـدگي را تبيـين كـرد. امـR2= 08/0درصد ( 8مدل شدند، مدل كلي 

بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و اميد) نيز وارد مدل شدند، (پس از اينكه متغيرهاي بلوك دوم 
 ∆R2) را تبيين كـرد. همچنـين مقـدار R2= 45/0درصد واريانس رضايت از زندگي ( 45مدل كلي 

س از حـذف متغيرهـاي بلـوك اول) (پـدرصد واريـانس كـل  37كه  دهديمبراي مدل دوم نشان 
 Fمقـدار . شـوديمـبهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و اميد) تبيـين (تغير بلوك دوم توسط سه م

ه كه سهم سه متغير مذكور، در تبيين واريانس متغير وابست دهديمتغيير براي رديف دوم مدل نشان 
يك از متغيرها تـا ). براي اطالع از اين موضوع كه هر)3Fو  93(= 09/11و  P >01/0(دار است معنا
يك از متغيرها بررسي شـد و ، مقادير بتا و معناداري هركننديماندازه در معادله نهايي مشاركت چه 

داري بيني رضايت از زندگي سالمندان، از نظر آماري سهم معنامعلوم گرديد كه چهار متغير در پيش
  دارند كه به ترتيب اهميت عبارتند از: اميد، بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و سن.

  گيريبحث و نتيجه

بررسي رابطة بهزيستي معنوي و اميدواري با رضايت از زندگي در افـراد سـالمند  پژوهشاين  هدف از



  ۸۷ رابطه بين بهزيستي معنوي و اميد با رضايت از زندگي در سالمندان

هاي آن (بهزيسـتي مـذهبي و بهزيسـتي معنـوي و مؤلفـهبـين  بود. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كـه
 ديگـر، عبـارتبـهود دارد. وجداري امعنرابطه بهزيستي وجودي) و رضايت از زندگي در افراد سالمند 

بـا بيني كند. ايـن يافتـه مطالعه پيشبهزيستي معنوي قادر است رضايت از زندگي را در سالمندان مورد
 پيـرون و همكـاران، ؛1392نيـك، فر و منصـوري؛ تمنـائي1389هاي (هومن و ديگـران، شنتايج پژوه

بهزيستي معنوي از  ،بنابرايناست. مسو ه) 2006؛ زوليگ و همكاران، 2001اليسون و اندرسون،  ؛2006
معنويت در افـراد حـس معنـا و  ،رسدآيد. به نظر ميشمار ميرضامندي زندگي بهدر  گذارتأثير عوامل

 فيشـرو  گـومزشـود. كند و اين حس معنـا و هـدف موجـب رضـامندي در افـراد ميهدف ايجاد مي
)Gomez, R., & Fisher ( شـود فـرد داراي هويـت ب ميموجـي بهزيسـتي معنـوكـه بر اين باورند

هاي مثبت، آرامش دروني و هدف و جهت در زنـدگي يكپارچه، رضايت، شادي، عشق، احترام، نگرش
). از 2003گـومز و فيشـر، هاي مثبت در رضايت از زندگي تأثير بسـزايي دارد (باشد و اين نوع نگرش

ي زندگي معنوي فعال، از نظـر روانـي افـراد اين است كه افراد دارا ،هاي احتمالي اين رابطهديگر تبيين
توانند خدايي سالمي هستند. اين افراد تمايل دارند خود آن را دوست داشتني، توانا و شايسته ببينند و مي

شان راهنمايي كند، به آنها شادي ببخشد و از آنهـا در زمـان گرفتـاري را پيدا كنند كه آنها را در زندگي
چون كه  ؛كند). اين مسئله در سن پيري اهميت بيشتري پيدا ميEmmons( ،2000( امونزحمايت كند (

از طريـق زمـان در اين مـدت باقيمانـده  .اين افراد نسبت به افراد جوان و بزرگسال عمر كوتاهي دارند
آورند و از بـار روي آوردن به معنويت و انجام اعمال مذهبي حس آرامش دروني در خود به وجود مي

از ايـن آورنـد تـا مي و راز و نياز رو دعابا بهزيستي معنوي باال به  ،كاهند. افراد سالمنديگناهان خود م
ها اين قدرت برتر آنان را در برابر مشكالت و گرفتاريو  به يك منبع و قدرت معنوي پناه ببرند ،طريق

موجـب آيـد و ايـن حـس حس اميد و نشاط در فرد بـه وجـود مي ،محافظت كند. در چنين شرايطي
 رضايت فرد از زندگي خواهد بود.

بيني رضـايت طور معناداري در پيشكه متغير اميدواري به نشان داد رگرسيونهمچنين نتايج تحليل 
از زندگي در افراد سالمند نقش دارد. نتايج اين پژوهش در خصوص رابطة اميد و رضايت از زندگي با 

چـن ؛ 1387پور، ؛ روحاني و معنوي2010 همكاران،جعفري و ؛ 1390هاي (خوشخرام و گلزاري، يافته
يكي از  .نقش دارنداميدوار بودن ) همسو است. عوامل زيادي در 2007بايلي و اشنايدر، ؛ 2009و كرو، 
 بـهاعتقـاد هاي زنـدگي اسـت. باور به خداوند و اتكا بـه او در مشـكالت و سـختي ،ترين آنهااساسي

به لقاء الهي در انسـان ايـن  رسيدن ،ديگر سوياز  .لقاي الهي استبه  زمينة رسيدنپيش الهي وحدانيت

۸۸    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

رسـد كـه مـي زيرا فرد به اين باور ؛اي را انجام بدهدآورد كه همواره اعمال شايستهاميد را به وجود مي
به حيات ابدي خواهد رسـيد و بـراي  ،به لقاي الهي رسيدنروزي به خدا ملحق خواهد شد و در سايه 

 ،شود كه فرد براي زندگي بهتر و سالم در اين دنيـاموجب مي اين نوع نگرش .اهد بودهميشه زنده خو
عنوان يك متغير اميد به :توان گفتمي ،بنابراين .ريزي كندبرنامه ،كه اساس زندگي فرد در آخرت است

راد شناختي با ايجاد انتظارات ذهني مثبت نسبت به حال و آينده موجب رضايت از زنـدگي در افـروان
توانند به آنها هايي كه ميعنوان منابع حمايتي و پايگاهشود. بزرگساالني كه اميدوارترند، به ديگران بهمي

سـازگار  ،رو شـوندهشـان بـا آنهـا روبـهايي كه ممكن است در زندگينگرند، با چالشتكيه نمايند مي
، ص 2000اشـنايدر، ري دارنـد (شان رضايت بيشـتكنند و از زندگيشادي باالتري تجربه مي .شوندمي

شـناختي و معنـوي در افـزايش اميـد و هاي رواننتـايج حاصـل بـر تركيـب مؤلفـه ،). در مجموع234
رضامندي زندگي تأكيد دارد. داشتن هدف و اميد و دستيابي به آن، به زندگي فـرد معنـا داده و او را در 

كـه طوريبـه ،با معنايابي در زندگي رابطه دارد اميد ،اشنايدرو  فلدمندهد. از نظر مسير خاصي قرار مي
). در 2005و اشـنايدر، ) Feldman( فلـدمنباشد (هاي معنا مياميد از ديد اين پژوهشگران يكي از مؤلفه

هاي اين پژوهش نشان داد كه بهزيستي معنوي و اميـدواري نقـش مهمـي در رضـايت از مجموع يافته
هاي مثبـت توانـد بـا احساسـات و شـناختاميدواري مي ،وي ديگركنند. از سزندگي سالمندان ايفا مي

  رضايت از زندگي را افزايش دهد. ،نسبت به خود و آينده همراه باشد و از اين طريق
متخصصان سالمت روان و افرادي كه در حوزة  :توان گفتهاي پژوهشي حاضر ميبا توجه به يافته
شـناختي بهتـر ايـن افـراد، بـر متغيرهـاي سـازگاري روانمنظـور بايستي بـه ،كنندسالمندي فعاليت مي

هـايي را عنوان منابع فـردي، بيشـتر تأكيـد كننـد و فعاليتشناختي بهزيستي معنوي و اميدواري بهروان
  منظور ارتقاء بهزيستي معنوي و رضامندي از زندگي در افراد سالمند انجام دهند.به

كه بهزيستي معنوي و اميدواري نقش مهمي در رضايت هاي اين پژوهش نشان داد يافته ،در مجموع
اميد به زندگي پـاييني  ،كنند. با توجه به اينكه سالمندان نسبت به افراد جواناز زندگي سالمندان ايفا مي

افزايش بهزيسـتي  برايريزي تري هم برخوردار باشد، برنامهدارند، ممكن است از سالمت رواني پايين
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