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 چكيده
هوای  ار موورر بور زووس    هوای بیوی  به عنووان ییوی اس سواس     شناسان معنویت راهای اخیر روانطی سال زمینه:

اس جهوا  مختلوف موورد     این پدیود   اند. پژوهشگران در نقاط مختلف دنیا نیز معرفی نمود  مختلف سندگی

 و بهزییوتی معنووی   سورمایه معنووی  مقیوا   تهیه هدف این پژوهش  هدف:اند. بررسی و پژوهش قرار داد 

نهور اس   542هوا   کوه اس میوان آن   بودنود  سالمندان شهر اصوههان جامعه آماری پژوهش  روش:بود.  سالمندان

و بهزییوتی  سورمایه معنووی    مقیوا  انتخاب شدند. ابزارهوای پوژوهش شوام      گیری در دستر نمونه طریق

آلهوای  محاسبه ضوری  پایوایی     و تاییدی  اکتشافی تحلی  عام ها اس طریق بودند. داد  محقق ساختهمعنوی 

 نتایج نشان داد ها:یافته. گردیدتحلی  واریانس چند متغیری و تحلی   ضری  همبیتگی پیرسون  (کرونباخ

سووال اس روایوی سواس      هشوت و مقیا  بهزییوتی معنووی بوا    سوال  بییت و یکسرمایه معنوی با مقیا  که 

گرایی معنووی  خلوو  بوا     ارسش سرمایه معنویهای خرد  مقیا . آلهای کرونباخ مناسبی برخوردار هیتند

آلهوای کرونبواخ    و 70/1و 74/1  78/1  3/1برابور بوا   به ترتیو    گذاری معنوی(تاریر خدا  اهمیت معنویت و

بهزییتی  وسرمایه معنوی  نتایج نشان داد که بینهمچنین  به دست آمد. 73/1مقیا  بهزییتی معنوی برابر با 

خصوصوی   و سالمندان سواکن در سورای سوالمندان دولتوی و     ساکن در سرای سالمندانمندان غیرالسمعنوی 

گیری: با توجه به نقش مورر و ساسند  سرمایه معنووی  بحث و نتیجه (.>10/1p  تهاو  معناداری وجود دارد
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هوای سواخت و ارا وه شود  در ایون پوژوهش را بورای        توانند پرسشونامه در سندگی سالمندان  پژوهشگران می

  مقاصد پژوهشی و کاربردی در ایران مورد استهاد  قرار دهند.

 .سرای سالمندان، سالمندان، بهزیستی معنوی، سرمایه معنوی :کليدیواژگان 

 مقدمه

هوای  و پوژوهش  را به خود جل  نمود  ایتوجها  فزایند  های اخیردر سال 1نقش معنویت

اشوتاین و  کالوک   اسوت سیادی تاکنون در بار  اررا  آن بر سنودگی سوالمندان انجواد شود      

 (.5101  4؛ اسیاروپییی  فیچت  اوانز و منودس 5101  3فا  و چوهاج  بونی؛ 5113  2تاور

فوورد   ویوت   اسوت  5سرمایه معنووی در زوس  مطالعا  معنویت   هاساس  ییی اس جدیدترین

و  شود   آغواس اس قرن هجوده    انیانی اس سرمایه بعدیمعنویت به عنوان  شدن طرحم .(5118

پوا بوه عرصوه متوون      عنووی سورمایه م  سپس اس دو تا سه دهه پیش به طور صریح تحت عنوان

اس نظر لغووی  سورمایه بوه معنوای      (.5100  7یوسف؛ 5118  6فوردویت  علمی گذاشته است

شوود  کوه منجور بوه کیو  سوود و منواف  موی        اسوت پول  دارایی یوا منوابعی   در قال  ررو  

این تعریف اگر چه بیشتر بر سرمایه اقتصادی متمرکز است ولی تاکید بور   (.5105  8گراسیا 

هوا اس  شود این امیان را کوه بیویاری دیگور اس پدیود     بعی که منجر به مناف  برای افراد میمنا

تواند مناف  محیو  و نامحیوو   معنوی که می-جمله معنویت را نیز بتوان یک منب  روانی

سوه دسوته    تواکنون سواسد.  شناختی  اجتماعی و زتی جیمی بوه دنبوال آورد فوراه  موی    روان

سرمایه معنوی به عنوان عواملی  دیگری   9سرمایه دینی عنوی به عنوانسرمایه م ریف  یییتع

برای ایون   10سرمایه معنوی در قال  دلبیتگی به خدای متعالدر آخر و  بخش به سندگیمعنا

  (.5100  11لیو  پدید  معرفی شد  است

                                                 
1. spirituality 

2. Kalkstein & Tower 

3. Hodge, Bonifas & Chou 

4. Skarupski, Fitchett, Evans & Mendes 

5. spiritual capital  

6. Waetford 

7. Yusuf 

8. Gràcia 

9. religion capital 

10. attachment to God  

11. Liu 
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فوق بیتن به نیروی مارا نیرو و نهوذ زاص  اس دل سرمایه معنوی (5100 لیو  در تعریهی

کورد   معرفوی   2نگرو آن را موج  آرامش  تالش هدفمند و امیدواری غایت دانیته 1بشری

 رفتارها و باورهای موذهبی پایبندی به  در قال معنویت  نیز در دین اسالد (.5100 لیو   است

مطهوری     معرفوی شود  اسوت    مید به لطف و مدد بییران الهوی ادلبیتگی  توک  و  همرا  با

اسوالد در  معنویت در  در واق  (.0931نیا و همیاران  ؛ الهامی0985ساد  آملی  ؛ زین0902

یواد خودا  عبواد       خودا و  و بر پایهدر سندگی انیان  خداوند متعالدستورا   سایه عم  به

  هاءهمدردی و همدلی با ضوع    توس   نماس اول وقت  سهد خداپیندانهعم   دعا  اخالص 

منبو   به لحوا  عملوی   (. 0930نصر  رسد  به منصه ظهور می گانمحرومان  بیچارگان و افتاد

 انوریی پایوان  ای بوی همچوون سورمایه    بدی  هیتیو عم  به دستورا  خالق بی الیزال الهی

اس (. 0931نیوا و همیواران    ؛ الهوامی 0985ساد  آملی  زینکند  را به انیان عطا می یعظیم

سای بوا تییوه بور منبو  زموایتی و انوریی       ش هدفمندبرای تال عاملیسرمایه معنوی   نگا این 

توجوه دا موی بوه خداونود     که در سایه  (5110فاروقی    است خالق بخشند  و مهربان هیتی

هوا در سونین مختلوف  بوه     انیانبها و ارسشمند برای ای گرانسرمایه  آفریدگار جهان هیتی

  (.5100یوسف    کندایجاد میویژ  در سنین سالمندی 

-و بوه عنووان یوک منبو  روانوی      بخش داردکه سرمایه معنوی ماهیت انرییلی  اینبه د

شوود توا   باعوث موی   آورد معنوی دستاوردها و مناف  قاب  توجهی را برای افراد به ارمغان می

صوبر و    الهوی الیوزال  بوا تییوه بوه منبو       مصوا   و دشوواری هوا   افراد در لحظا  مواجهه با 

 در افوراد  دلبیتگی بوه اصوول معنووی و موذهبی    هرچه  طرف دیگراس. به خرج دهند بردباری

دلیو  ایون امور    خواهد نمود.  امیدوارتر مشیال ها را در سمان مواجهه با نیرومندتر باشد آن

گرایوی مبتنوی بور دخالوت یوک نیوروی       گرایی دارای سیربنای زیموت که معنویتاست  نآ

هوای معنووی نظیور اعتمواد      ییوه بور ارسش  ت .استها در امور انیان خداوند متعال( فرافردی 

در سندگی انیوان شویلی اس اعتمواد و بوه      متعالیارسشمندی و کرامت انیان  باور به اهداف 

اس طورف   .(5113  1؛ کونیو  5117  3 بویر نمایددنبال آن تأریرگذاری معنوی را فراه  می

                                                 
1. extra-human power 

2. futurism hope 

3. Boyer 
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ظا  و مواق  مختلوف بایود   ای دیگر لزوماً در لحسان هر منب  سرمایهه سرمایه معنوی ب دیگر

خلو  با خدا رابطه میتقی  دارد. به معنای  راس و نیاس وتقویت شود و چنین تقویتی اس طریق 

یابد تا با قادر مطلق راس و نیاس گا  که انیان در فضای خلو  ذهن خود فرصتی می دیگر آن

؛ 0985و  0981  0902مطهوری     افزایود خود موی کند به همان میزان بر منب  سرمایه معنوی 

  3و مارشوال  ؛ سوهوار 5119  2بریوود؛ 0931نیا و همیاران  ؛ الهامی0985ساد  آملی  زین

  5رایوت -سوو کو  ؛ 5100یوسوف   ؛ 5100؛ لیوو   5113  4پچنینوو  جیتییو  اوکون ؛ 5114

5105 .) 

 انود  توجوه داشوته   و سرمایه معنووی  معنویت ساسیمههودهایی که به همزمان با پژوهش

های برخی پژوهشگران دیگر به ساخت و ارا ه ابزارهای سنجش معنویوت و دینوداری   تالش

تووان بوه   اس میان خیو  قابو  توجوه ایون ابزارهوا موی      معطوف بود  است.  سالمنددر بین افراد 

مقیوا  چنود بعودی    و مصوازبه معنووی بوا افوراد پیور و بیموار         معنوی روسانوه  مقیا  تجربه

 ؛5101  7و؛ بیلوی و روسوی  5113  6 اسوتیوار  و کو یویی   ر  کورد اشوا  یمعنویت و دیندار

طور صریح بهیک هیچ ها اشار  شد ابزارهای موجود که به بخشی اس آن .(5100  8آندروود

هوایی نظیور کیو     مشخصوه انود.  توجوه نداشوته   در میان سوالمندان  سرمایه معنویبه سنجش 

که خود به دستاوردهای ارسشمند و  معنوی مندی  نشاط و هدفبخشی  نیرومعنوی زمایت

ای بدون تردید معنویت را در جایگوا  یوک منبو  سورمایه    شوند  سایند  در سندگی منجر می

هوووان و ؛ 5113  9 واچوووون  فیلیوووون و آشوووی ؛ 0985و  0981مطهوووری  دهووود  قووورار موووی

بتوووان  تووا شووودو باعووث مووی(  5100  12؛ سوونو 5100  11آواسووتی؛ 5101  10ریچاردسووون

                                                                                                                   
1. Koenig 

2. Woodberry 

3. Zohar & Marshall 

4. Jeitschko, O”Connell & Pecchenino 

5. Kelso-Wright 

6. Stewart & Koeske 

7. Bailly & Roussiau 

8. Underwood 

9. Vachon, Fillion & Achille 

10. Han & Richardson 

11. Awasthi 

12. Sennott 
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؛ 5101هوان و ریچاردسوون      سواسی کنوی   مههوود  اییک منب  سورمایه  عنوانبه را  معنویت

های نظری در باب سرمایه معنووی   ساسیدر کنار مههود(. 5101  1توناوکون  و اسیوین 

است  پیامدهای باارسشوی اسوت کوه معنویوت بورای       دارای اهمیت برای سالمندانچه که آن

؛ وینوک  آرتیون و   5118  2 توایلر  کواترس و جییوون    ردآوبه ارمغان می انیان در سندگی

در میوان سوالمندان و   پیامدها که تواکنون بورای معنویوت    مهمترین . اس میان (5117  3شوورس

  4یوون و لوی    اشوار  کورد  بهزییوتی  و  توان بوه سوالمت روان  ذکر شد  میهای دیگر گرو 

؛ 5101و ریچاردسووون   هووان؛ 5113  و همیوواران واچووون؛ 5117  5الییووون و فووان؛ 5118

تور  بوه طوور اختصاصوی    (.5100؛ سونو    5100؛ آواسوتی   5101تون  اوکون  و اسیوین 

 .  است 6معنوی اس متغیرهای مرتبط با سرمایه معنوی  بهزییتی ییی

معنووی و موذهبی    و انتظوارا   بهزییوتی معنووی بوه رفتارهوا     معنویوت و   به لحا  سنتی

با خود  دیگران همه جانبه واری در سندگی مبتنی بر رابطه شود  بلیه نوعی امیدمحدود نمی

 نیوز  اس نظور مههوومی  . (5100  7بردلی  سالیمن  دب  آرنولد و سوال   و خداوند متعال است

روانوی بوا   گردد که فرد توانیوته در یوک رابطوه درون   بهزییتی معنوی به این زقیقت باس می

آراموش  صولح     خوود هوا در سنودگی   سشهای معنا  هدف و اردر زوس  نظاد هیتیو  خود

  8پاتریک  دولود و توار   واین  فیتزکاتن  لی انیجاد و ساسگاری برقرار کند نوعدوستی  

(. برخوی اس شوواهد و قوراین موجوود     5100  9؛ کی   کارور  اسپیلر   کرامور و سایوو  0333

یور زمایوت   متغیرهوای شخصویتی و مووقعیتی نظ   اس  فراتور دهد که بهزییوتی معنووی   نشان می

با توانایی مقابلوه و سوالمت روانوی و جیومی در      شخصیتی  -های روانیاجتماعی و ویژگی

بلوووچر  کراوفووورد  تووران  گلوودبر   روسنتووال و   افووراد سووال  و بیمووار دارای رابطووه اسووت

                                                 
1. O'Connell & Skevington 

2. Taylor, Chatters & Jackson 

3. Vink, Aartsen & Schoevers 

4. Yoon & Lee 

5. Ellison & Fan 

6. spiritual well being 

7. Bredle, Salsman, Debb, Arnold & Cella 

8. Cotton, Levine, Fitzpatrick, Dold & Targ 

9. Kim, Carver, Spillers, Crammer & Zhou 
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دهود بهزییوتی معنووی بوا     نشان می دسته شواهد دیگری نیز وجود دارد که(. 5105  1همیار

 دارای ارتباط معنوادار اسوت  و امیدوارانه  تالش هدفمند  تیلط بر سندگیازیا  شادمانی  

  (.5101  2 شارپ

بررسی مناب  در دستر  به طوور جودی زواکی    می توان گهت که بندی پایانی در جم 

روس  همرا  با بهزییوتی معنووی   ی معنویت به عنوان سرمایه معنویسسااس آن است که مههود

و  جیتیوویو؛ 5114  و مارشووال ؛ سوهووار5119بووری  وود  بووه روس در زووال گیووترش اسووت

رایوت    -سوو کو  ؛ 5100کوی  و همیواران    ؛ 5100یوسوف   ؛ 5100؛ لیوو   5113همیاران  

عودد  . ایون در زوالی اسوت کوه پژوهشوگران در ایوران بوا        (5105بلوچر و همیاران  ؛ 5105

ود  و هیتند. بنوابراین  مواجه ب ساس دو این  برای سالمندان در مورد دسترسی به ابزار سنجش

و بهزییوتی   ضرور  انجاد پژوهش زاضر تهیه و ارا ه ابزاری برای سنجش سورمایه معنووی  

هایی را بوه منظوور بیوط و    پژوهشمند بتوانند بود  تا پژوهشگران عالقه سالمنداندر  معنوی

ه هموین  با توجه بو  به مرزله اجرا در آورند. بار  سالمنداندر ایران در گیترش دانش کنونی

و  سورمایه معنووی  هوای  مقیوا  هدف اصولی اس اجورای ایون پوژوهش سواخت و ارا وه        نیته

اصلی پژوهش زاضر این بوود  کوه آیوا     میالهبود  است.  در میان سالمندان بهزییتی معنوی

مناسوبی برخووردار    4و روایوی  3اس پایوایی سوالمندان   معنووی و بهزییوتی  سورمایه  های مقیا 

 خیر؟ ای هیتند

 روش

یابی پرسشنامه است که طی آن از ساخت و اعتبار هایین پژوهش از نوع پژوهشا

ساکن در سالمندان غیر ،جامعه آماری پژوهش را. همبستگی استفاده شده است روش

سرای سالمندان، سالمندان ساکن در سرای سالمندان خصوصی و سالمندان ساکن در 

، که از نداتشکیل داده 1391سال  یزپائدر اصفهان در شهر  یک سرای سالمندان دولتی

عنوان نمونه برای این ه بنفر  250، در دسترسگیری ها با استفاده از نمونهمیان آن

                                                 
1. Blotcher, Crawford, Tran, Goldberg, Rosenthal et al 

2. Sharp 

3. reliability 

4. validity 
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حوزه در  های مطرح شدهمبنای توصیهنفر بر  250پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه 

جامعه انتخاب (. 2010ویلیامز و همکاران، انتخاب شد ) حجم نمونه برای تحلیل عاملی

با وهش حاضر با این هدف انجام شده تا بتوان ابزاری که ژدر پ سالمنداناز میان آماری 

آوری پس از توزیع و جمع. شود ئه، اراشرایط سالمندان تناسب داشته باشد

های ، از تحلیلپاسخگویی ناقصدرصد( به دلیل  2پرسشنامه )معادل  پنجها، پرسشنامه

 65نفر سالمند غیر ساکن،  100)نفر  245مونه پژوهش به ار رفت، لذا گروه ننهایی کن

تقلیل  نفر ساکن سرای سالمندان دولتی( 80نفر ساکن سرای سالمندان خصوصی و 

درصد(. از ابزارهای زیر برای سنجش متغیرهای پژوهش  98یافت )نرخ بازگشت 

 شده است.استفاده 

 ابزارهای پژوهش

 سالمندان سرمایه معنوی مقياس( 1

بوه ایون صوور  عمو  شود کوه ابتودا پیشوینه در          سالمندان سرمایه معنویمقیا  اخت در س

اسوتیوار  و کو یویی     دستر  و نمونه ابزارهای ساخت و معرفی شد  در زوس  معنویت 

و چهارسووالی   سوی  مخزنی و سپسبررسی  (5100آندروود  ؛ 5101؛ بیلی و روسیان  5113

و چهار سوالی  مخزنی بود  که پوس اس   سیمخزن  . اینشدبرای پژوهش زاضر آماد   اولیه

تورین شورایط نوشوتاری و پوشوش     هوایی بوا مناسو    های تخصصوی و انتخواب گویوه   بررسی

هوای  گرایوی معطووف بوه آمووس       بواالخ  معنویوت  معنووی سرمایه های مطرح برای زوس 

سوت. ایون   آماد  شود  ا  (0930؛ نصر  0931نیا و همیاران  ؛ الهامی0902مطهری    اسالمی

تا در زد بییار سیواد   0ای  درزد بییار ک  = دارای مقیا  پاسخگویی پنج گزینهپرسشنامه 

صووری و محتووایی ایون پرسشونامه     روایوی  با استهاد  اس نظر متخصصان  ابتدادر ( است. 2= 

به منظور بررسی روایی ساس  این پرسشنامه در ایون پوژوهش تحلیو     و سپس بررسی و تایید 

. در شود انجواد   همرا  با تحلی  عواملی تاییودی   شافی با چرخش اس نوع واریماکسعاملی اکت

سووال دارای   و چهوار  سوی سوال اس  بییت و یکمشخ  گردید که اکتشافی تحلی  عاملی 

به عنوان سوواال   سوال  یکبییت و این  هیتند  لذاعام   چهاربر  بییار مطلوببار عاملی 
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در سووال نهوایی    بییوت و یوک   برگزید  شدند. مندانسال اصلی برای مقیا  سرمایه معنوی

سووال(    0  خلو  بوا خودا  سوال(   0  گرایی معنویارسشهای عام  به ناد چهاربر مجموع 

عامو    چهار. انتخاب گرفتندسوال( قرار  9 و تاریرگذاری معنوی  سوال( 0  اهمیت معنویت

هوا  انتخاب گویوه  .انجاد شد  است 0بر اسا  بررسی نمودار اسیری و مقادیر ویژ  باالتر اس 

یک عام  و نه بیشتر انجواد   فقطبر روی  4/1بر مبنای بار عاملی باالتر اس  این پرسشنامهبرای 

هایی که بار عاملی آنها کمتور اس  . بنابراین گویه(5101  1  براون و انیمنویلیامز شد  است 

ی  کنار گذاشته شدند. با توجه بوه  بود  و بر بیش اس یک عام  بار عاملی داشتند  اس تحل 4/1

 برای مقیا  سرمایه معنوی در نظر گرفتوه اس پرسشنامه نهایی  بییت و یک سوالاین شرایط 

هوا آمود    در بخوش یافتوه  بوه تهصوی    مشخصا  جزیی سواال  و عوام  این پرسشنامه شد. 

 است.  

 سالمندان بهزیستی معنویمقياس ( 2

بوه   نیز مانند مقیوا  سورمایه معنووی     سالمندان معنویدر ساخت مقیا  فرد کوتا  بهزییتی 

این صور  عم  شد که ابتدا پیشوینه در دسوتر  نظیور مقواال  نمونوه ابزارهوای سواخت و        

؛ 5105بلوچر و همیاران  ؛ 0333کاتن و همیاران     بهزییتی معنویمعرفی شد  در زوس  

بورای   سووالی اولیوه   اس دوبررسی گردید. پس اس بررسی مناب   یوک مخوزن    (5101شارپ  

هوای  سوالی  مخزنی بوود  کوه پوس اس بررسوی     دواسد پژوهش زاضر آماد  شد. این مخزن 

هوای مطورح   ترین شرایط نوشتاری و پوشش زووس  هایی با مناس تخصصی و انتخاب گویه

نصور    هوای اسوالمی   معطوف بوه آمووس    بهزییتی  باالخ  سالمندان معنوی بهزییتیبرای 

کوامال  ای  گزینوه  شوش دارای مقیوا  پاسوخگویی    این پرسشونامه د  شد  است. آما( 0930

بوا دریافوت   ( است. روایی صوری و محتوایی ایون پرسشونامه   0= کامال موافق تا  0= مخاله 

بررسوی روایوی سواس  ایون پرسشونامه در ایون        بورای بررسی و تایید شود.  نظر چند متخص  

 همرا  با تحلی  عاملی تاییودی  نوع واریماکسپژوهش تحلی  عاملی اکتشافی با چرخش اس 

سووال   دواسد سووال اس   هشوت مشخ  گردید کوه   اکتشافی انجاد گرفت. در تحلی  عاملی

                                                 
1. Williams, Brown & Onsman 
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سوال بوه عنووان سوواال      هشتدارای بار عاملی بییار مطلوب بر یک عام  هیتند  لذا این 

هوا بورای ایون    هبرگزیود  شودند. انتخواب گویو    سالمندان معنوی  بهزییتیاصلی برای مقیا  

بور روی فقوط یوک عامو  انجواد شود  اسوت.         4/1پرسشنامه بر مبنوای بوار عواملی بواالتر اس     

هوای  داد  ها به تهصوی  آمود  اسوت.   مشخصا  جزیی سواال  این پرسشنامه در بخش یافته

  آلهوای کرونبواخ و   های پژوهش اس طریوق ضوری  همبیوتگی پیرسوون    زاص  اس پرسشنامه

 AMOSو  07نیوخه   SPSSافوزار  نورد  دو بوا اسوتهاد  اس   و تاییودی  یتحلی  عاملی اکتشواف 

 . شدتحلی   00نیخه 

 هایافته

 و فراوانی و درصد فراوانوی سوالمندان سواکن در سورای سوالمندان خصوصوی        0در جدول 

 ساکن در سرای سالمندان ارا ه شد  است.دولتی و سالمندان غیر

 پژوهش هنشناختی گروه نموهای جمعیتگیژوی .1دول ج

ف
ردی

 

تی
اخ

شن
ت 

معی
 ج

غیر
مت

 

 ابعاد متغیر جمعیت شناختی

 ساکنسالمندان غیر
سالمندان ساکن سرای 

 سالمندان خصوصی

سالمندان ساکن سرای 

 سالمندان دولتی

 فراوانی
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

0 

ت
یی

جن
 

 41 95 2/40 58 47 47 مرد

 01 47 2/27 97 25 25 سن 5

9 

ه 
 تا

ت
ضعی

و
 

 7/97 90 41 50 04 04 مجرد

 22 44 9/25 94 82 82 متاه  4

 4/0 2 8/8 2 00 00 کرد و همیر فو  مطلقه 2

0 

 
یال

ص
تح

 

 9/00 29 2/27 97 40 40 و راهنمایی ابتدایی

 2/08 04 8/8 7 92 92 دیپل  و فوق دیپل  8

 - - - - 59 59 لییانس و باالتر 7

 9/00 09 7/99 55 0 0 اعالد نشد  3

01 

 سن

 5/0 2 9/05 7 54 54 سال 01تا 

 8/59 03 0/59 02 20 20 سال 81تا  00 00

 81 20 0/04 45 52 52 سال و باالتر 80 05

 ارائه شده است. هاو آلفای کرونباخ آن متغیرهای پژوهشهمبستگی بین ، 2در جدول 
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 متغیرهای پژوهش تگی بینآلفای کرونباخ و همبس .2جدول 

 4 9 5 0 آلهای کرونباخ هامولهه متغیر ردیف

0 

ی
عنو

ه م
مای

سر
 

    - 3/1 گرایی معنویارسش

   - 03/1** 78/1 خلو  با خدا 5

  - 02/1** 8/1** 74/1 اهمیت معنویت 9

 - 00/1** 05/1** 07/1** 70/1 تاریرگذاری معنوی 4

 55/1** 90/1** 90/1** 9/1** 73/1 بهزییتی معنوی 2

** p< 01/0  

و بهزییوتی معنووی    سورمایه معنووی  هوای  مولهوه  شود مشاهد  می 5که در جدول چنان

نشوان   5همچنین در جودول   (.7/1ب  قبولی هیتند  باالتر اس همگی دارای آلهای کرونباخ قا

نواداری  و بهزییتی معنوی همبیوتگی مببوت و مع   های سرمایه معنویداد  شد  که بین مولهه

نتایج زاص  اس تحلی  عواملی اکتشوافی کوه بوه منظوور       9در جدول . (>10/1p  وجود دارد

 معنوی انجاد شد   ارا ه گردید  است. بهزییتیمقیا  بررسی روایی ساس  

مقیاس برای و مقادیر ویژه استخراج شده در تحلیل عاملی نهایی  بارهای عاملیسواالت،  .3جدول 

 انسالمند بهزیستی معنوی

ویوژ    داربوا مقو  عام  نهایی اسوتخراج شود     یکمشاهد  می شود  9که در جدول چنان

 معنوووی بهزییووتیدرصوود اس واریووانس کوو  پرسشوونامه   50/09  در مجموووع 10/2برابوور بووا 

بر بوا  اولیین برا -میر -سنجه کیزردر تحلی  عاملی اکتشافی   .است را تبیین نمود  سالمندان

( به دست آمد که هر دو امیوان  >10/1p  30/0553و آسمون کرویت بارتلت برابر با  30/1

 بار عاملی سواال  ردیف

کن .اد  در سندگی ازیا  هدفمندی و معناداری میدر این مرزله اس سندگی 0  09/1 

اد  دارای نشاط معنوی هیت .در این مرزله اس سندگی 5  80/1 

اد  دارای رضایت معنوی هیت .در این مرزله اس سندگی 9  72/1 

رود.می دان  که هیت  و به کجاکن  میازیا  می 4  79/1 

کن .  به خدا ازیا  نزدییی میاددر این مرزله اس سندگی 2  70/1 

اد صحیح است.گیری معنوی سندگی کنونیکن  که جهتازیا  می 0  70/1 

کن .اد ازیا  آرامش و اطمینان معنوی میسندگی نیبت به آیند  8  72/1 

خشی با خداوند متعال دارد.باد  رابطه معنوی آرامشدر این مرزله اس سندگی 7  83/1 
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نتایج زاصو  اس تحلیو  عواملی     4در جدول  اند.اجرای تحلی  عاملی اکتشافی را تایید نمود 

اکتشافی که به منظور بررسی روایی ساس  مقیا  سرمایه معنوی انجواد شود   ارا وه گردیود      

 است.

بارهای عاملی و مقادیر ویژه استخراج شده در تحلیل عاملی نهایی برای مقیاس سواالت،  .4جدول 

 سالمندان سرمایه معنوی

ف
ردی

 

 سواال 

 

 بار عاملی و عوام 

0 5 9 4 

 - - - 05/1 ؟شودچقدر باورهای مذهبی شما باعث تیهی  روند انجاد امور و کارهایتان می 0

5 
گیرید تحت تاریر فضای معنوی انجاد امور در پیش میهایی که برای روش چقدر

 ؟زاک  بر ذهنتان است
03/1 - - - 

9 
های معنوی در انجاد امور و کارها به شما ازیا  معناداری چقدر توجه به ارسش

 ؟دهدمی
85/1 - - - 

 - - - 07/1 ؟کنیدهای معنوی را برای دیگران باسگو میچقدر ارسش 4

 - - - 08/1 ؟برای اطرافیانتان در سندگی یک الگوی معنوی خالصانه باشید کنیدچقدر سعی می 2

 - - - 00/1 ؟دهدمیاتان معنویت به شما انریی کنید که در سندگیدر مجموع چقدر ازیا  می 0

8 
دهید تا اس خدا برای همه چیز سپاسگزاری در طول روس به خود فرصت می چقدر

 ؟کنید
- 24/1 - - 

 - - 00/1 - ؟بریدهای معنوی خود بهر  مینجاد امور اس آموختهچقدر در ا 7

 - - 20/1 - ؟دهیددر طول روس امور را صرفا برای رضایت خداوند متعال انجاد می چقدر 3

01 
دهید تا در محلی خصوصی ارتباط معنوی عمیق با خداوند به خود فرصت می چقدر

 ؟برقرار نمایید
- 07/1 - - 

00 
دهید تا به طور خصوصی با خدا راس و نیاسی روس به خود فرصت می در طول چقدر

 عاشقانه بینید؟
- 80/1 - - 

05 
کنید تا با فعالیتی خالصانه خود را اس لحا  معنوی در طول روس فرصت می چقدر

 رشد بدهید؟
- 84/1 - - 

 - 0/1 - - معنویت در کلیه امور سندگی شما اهمیت دارد؟ چقدر 09

04 
خواست کمک اس خداوند متعال برای سالمتی دیگران برای شما اهمیت درچقدر

 دارد؟
- - 82/1 - 

02 
راس و نیاس و عباد  خالصانه خداوند در انجاد امور روسمر  برای شما اهمیت  چقدر

 دارد؟
- - 22/1 - 

 - 00/1 - - به زیمت الهی در امور و کارهایتان باور دارید؟ چقدر 00
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بوا  بوه ترتیو    عامو  نهوایی اسوتخراج شود       چهارشود مشاهد  می 4که در جدول چنان

درصود اس واریوانس کو      03/00در مجموع  13/0و  99/0  97/0  5/01ویژ  برابر با  یردامق

 -سونجه کیوزر  در تحلی  عاملی اکتشافی   .اندرا تبیین نمود  سالمندان سرمایه معنوی مقیا 

( بوه دسوت   >10/1p  70/9920و آسمون کرویت بارتلت برابر بوا   39/1اولیین برابر با  -میر

چهار عامو  اسوتخراج    اند.آمد که هر دو امیان اجرای تحلی  عاملی اکتشافی را تایید نمود 

خلوو   سوال(   0  گرایی معنویشد  برای مقیا  سرمایه معنوی سالمندان به ترتی  ارسش

گوذاری  سووال( نواد   9و تاریرگوذاری معنووی     سووال(  0  اهمیت معنویتسوال(   0  با خدا

و سواختار چهوار عواملی    سوالمندان  ملی پرسشونامه بهزییوتی معنووی    ساختار توک عوا  شدند. 

تحلیو  عواملی    اس طریوق پس اس تحلیو  عواملی اکتشوافی    سالمندان پرسشنامه سرمایه معنوی 

 .مشاهد  کنید 2توانید در جدول را می هاآن های براسششاخ که  تاییدی بررسی گردید

یه معنوی سالمندان و ساختار تک عاملی های برازش ساختار چهار عاملی سرماشاخص .5جدول

 بهزیستی معنوی سالمندان

08 
اند برای کیانی که قبال در میان شما بود  و اکنون به سرای باقی رفتهدعا برای  چقدر

 شما اهمیت دارد؟
- - 23/1 - 

07 
انجاد و امور و کارها با اتیاء بر باورهای دینی و معنوی برای شما اهمیت  چقدر

 دارد؟
- - 0/1 - 

 8/1 - - - ؟کنیدبه دیگران در امور و کارها برای رضای خداوند متعال کمک می چقدر 03

51 
کنید تا با رفتارهای خود برای اطرافیان الگوی یک انیان خدا تر  تالش می چقدر

 باشید؟
- - - 07/1 

 82/1 - - - به خاطر این که فردی خدا تر  هیتید اطرافیانتان به شما اعتماد دارند؟ چقدر 50

ف
ردی

تار 
اخ

س
 

5 p df /df2χ GFI RMSR CFI NFI PNFI AIC RMSEA 

 سالمندان مقیا  سرمایه معنوی

0 

لی
عام

ک 
ت

 

20/349 110/1> 073 33/4 80/1 172/1 88/1 89/1 02/1 20/0150 09/1 

هار 5
چ

 
لی

عام
 

80/1 12/1< 5 92/1 33/1 114/1 0 33/1 99/1 80/00 111/1 
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  سوالمندان  سورمایه معنووی  یابی شد  ساخت و اعتبار مقیا السد به ذکر است که چون 

 فقوط آن شوواهدی در دسوت نبوود     بود که در پیشینه راج  به تعداد عوام   یجدید مقیا 

هوای  شواخ  اسوت.   شود  مقاییوه   2در جودول   عاملی با ساختار تک عواملی  چهارساختار 

السد است با نقاط برش مشخصی مورد مقاییه قرار گیرند. در  2براسش ارا ه شد  در جدول 

معنادار  نیوبت  دو  ستون سود( غیرمطلوب السد است مقدار خی تاییدی یک ساختار عاملی

(  GFI  1  شواخ  نییوویی بوراسش   9دو به درجوه آسادی  سوتون ششو ( کووچیتر اس     خی

( بواالتر اس  NFI  3( و شواخ  بوراسش هنجواری   CFI  2ایشاخ  براسش تطبیقی یا مقاییه

( و تقریو  خطوای ریشوه میوانگین     RMSR  4هوا و ریشه میانگین مجوذورا  باقیمانود    3/1

باشند. همچنین السد است شاخ  بوراسش   17/1تا  12/1س ( کمتر اRMSEA  5مجذورا 

. بوا توجوه   (5117  7 هوپر  کافالن و موولن کوچیتر باشد  2/1( اس PNFI  6ی مقتصدهنجار

هوای بوراسش   شود  تقریبا تماد شواخ  مشاهد  می 5چه بیان شد  چنان که در جدول به آن

س نقاط بورش معرفوی شود  فاصوله     اسرمایه معنوی سالمندان مقیا  برای ساختار تک عاملی 

عواملی   چهوار هوای بوراسش بورای سواختار     د. در مقاب  نقاط برش شواخ  نقاب  توجهی دار

همگی اس شرایط مطلوبی برخوردار هیوتند. بوه هموین دلیو  مشوخ       سرمایه معنوی مقیا  

عاملی کوه در پوژوهش زاضور معرفوی شود        چهاربا ساختار سرمایه معنوی مقیا  است که 

هوای بوراسش مقیوا     همچنوین شواخ    اختار عاملی قابو  قبوول و مطلووبی اسوت.    دارای س

  اس 2هوای بوراسش معرفوی شود  در جودول      بهزییتی معنوی سالمندان نیز مطابق بوا شواخ   

  میانگین و انحوراف معیوار متغیرهوای پوژوهش     0شرایط مطلوبی برخوردار است. در جدول 

                                                 
1. Goodness of Fit Index 

2. Comparative Fit Index 

3. Normative Fit Index 

4. Root Mean Square Residual 

5. Root Mean Square Error Approximation 

6. Parsimonious Normed Fit Index 

7. Hooper, Coughlan & Mullen 

 سالمندان مقیا  بهزییتی معنوی

9 

لی
عام

ک 
ت

 

42/59 12/1< 02 20/0 37/1 143/1 33/1 37/1 29/1 42/02 147/1 
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مقاییوه سوه گورو  سوالمندان غیور       بورای  (موانوا همرا  با نتیجه تحلی  واریانس چند متغیری  

سوالمندان خصوصوی و سوالمندان     یساکن در سورای سوالمندان  سوالمندان سواکن در سورا     

ساکن در سرای سالمندان دولتی به عنوان شواهدی اس روایی تمیزی مقیا  سورمایه معنووی   

 و بهزییتی معنوی سالمندان ارا ه شد  است. 

یار و نتایج تحلیل واریانس چند متغیری سرمایه معنوی و بهزیستی میانگین، انحراف مع .6جدول 

 معنوی سالمندان ساکن و غیر ساکن سرای سالمندان

 ردیف
متغیرهای 

 پژوهش

-سالمندان غیر

 ساکن

سالمندان ساکن 

سرای سالمندان 

 خصوصی

سالمندان ساکن 

سرای سالمندان 

 دولتی

نتایج تحلی  

واریانس چند 

 متغیری

M SD M SD M SD F p 

0 
گرایی ارسش

 معنوی
8/9 70/1 97/9 80/1 3/9 73/1 87/0 110/1 

 111/1 42/7 70/1 72/9 87/1 9/9 73/1 40/9 خلو  با خدا 5

 119/1 74/2 8/1 15/4 05/1 05/9 70/1 32/9 اهمیت معنویت 9

4 
تاریرگذاری 

 معنوی
29/9 3/1 90/9 37/1 75/9 12/0 2 118/1 

 19/1 8/9 07/0 50/4 80/1 48/4 38/1 08/4 بهزییتی معنوی 2

(  خلوو  بوا   >10/1p  گرایوی معنووی  شود  در ارسشمشاهد  می 0که در جدول چنان

و بهزییوتی   (>10/1pگوذاری معنووی    (  تواریر >10/1p    اهمیت معنویوت (>10/1p  خدا

ای ساکن در سرای سالمندان  سوالمندان سواکن در سور   سالمندان غیر( بین >12/1p  معنوی

سالمندان خصوصی و سالمندان ساکن در سرای سالمندان دولتوی تهواو  معنواداری وجوود     

دارد. برای تعیین تهاو  دو به دو گرو  سالمندان سوه گانوه پوژوهش  آسموون تعقیبوی شوهه       

 طور خالصه نتایج آن به شرح سیر به دست آمد.انجاد گرفت که به

دارای ( >10/1p طوور معنواداری    سالمندان سواکن در سورای سوالمندان دولتوی بوه      -0

 هیتند.گرایی معنوی باالتری نیبت به سالمندان ساکن در سرای سالمندان خصوصی ارسش
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( دارای >10/1p سالمندان سواکن در سورای سوالمندان دولتوی بوه طوور معنواداری         -5

 ساکن در سرای سالمندان و سالمندان ساکنسالمندان غیرخلو  با خدای باالتری نیبت به 

 در سرای سالمندان خصوصی هیتند.  

و سوالمندان سواکن در سورای     (>10/1p سواکن در سورای سوالمندان    سالمندان غیر -9

نیبت بوه سوالمندان    اس اهمیت معنویت باالتری به طور معناداری (>10/1p سالمندان دولتی 

 ساکن در سرای سالمندان خصوصی برخوردار هیتند.  

دارای ( >10/1p لمندان دولتوی بوه طوور معنواداری     سالمندان سواکن در سورای سوا    -4

 گذاری معنوی باالتری نیبت به سالمندان ساکن در سرای سالمندان خصوصی هیتند.تاریر

اس بهزییوتی   (>10/1p ساکن در سرای سوالمندان بوه طوور معنواداری     سالمندان غیر -2

 رخوردار هیتند.  نیبت به سالمندان ساکن در سرای سالمندان دولتی ب معنوی باالتری

  گيریو نتيجه بحث

 و بهرییوتی معنووی   سرمایه معنووی های مقیا این پژوهش که با هدف ساخت و اعتباریابی 

سوووالی  هشووتسوووالی  سوورمایه معنوووی( و  یووکبییووت و دو مقیووا    شووداجوورا  سووالمندان

بوه دسوت آمود  در پوژوهش      دو مقیا به دست داد. در درجه نخیت را   بهزییتی معنوی(

؛ 5100لیوو   بوا تعواریف و نظریواتی کوه در بوار  سورمایه معنووی          به لحا  محتوایی اضر ز

؛ کوی  و  0333کاتن و همیاران  و بهزییتی معنوی  ( 5105رایت   -سوک ؛ 5100یوسف  

چه در دین مبین اسالد مورد اشوار   به ویژ  آن  (5105؛ بلوچر و همیاران  5100همیاران  

سواال  مطرح شد  دارد. همیویی ( 0930نصر  ؛ 0985و  0981  مطهریقرار گرفته است  

بوا   سوالمندان  و به دنبال آن در مقیوا  بهزییوتی معنووی   سالمندان سرمایه معنوی مقیا  در 

بوا تاکیود برالتوزاد معنووی و درونوی بوه       سرمایه دینی   مبابهبه  تلقی سرمایه معنوی و معنویت

 بوا تاکیود بور توکو        دلبیتگی به خداوند متعوال  مبابه به و رفتارها و باورهای دینی  مذهبی

بوه ویوژ  پرسشونامه سورمایه      دهود. (  همیویی نشوان موی  5100 لیو  امید و پیوند با خداوند( 

گوذاری و  رسشابوا تاکیود بور   به لحا  محتووایی    تهیه شد  در این پژوهش سالمندان معنوی

با تلقی سورمایه معنووی بوه     و همچنین ا هعم  به آنو  ها و باورهای دینیبندی به ارسشپای
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بخوش بوه سنودگی    و عواملی معنوا  سورمایه دینوی   بوه مبابوه   و دلبیتگی به خداوند متعوال  مبابه 

 همخوانی باالیی دارند. 

هوا و  ساسی پرسشونامه بوه آمووس    جایی که در سمان ساخت و آماد اس طرف دیگر اس آن

هوای پرسشونامه   گهوت کوه سوواال  و مولهوه    توان تعالی  دین اسالد نیز توجه شد  است  می

در پوژوهش زاضور دارای همخووانی بواالیی بوا       سوالمندان  و بهزییتی معنویسرمایه معنوی 

در دین اسالد اس یک طرف معنویت با اتیوا بور رفتارهوا و    های دین مبین اسالد است. آموس 

همتای ریدگار بیباورهای مذهبی و اس طرف دیگر با محوریت دلبیتگی  توک  و امید به آف

نیوا و  ؛ الهوامی 0985ساد  آملوی   ؛ زیون 0902مطهوری     گیورد قورار موی   بحوث هیتی مورد 

(. در واقو  معنویوت در بوین میولمان اس طریوق پایبنودی بوه        5100؛ یوسف  0931همیاران  

آداب و شعا ر دینی و تالش پیگیر و میتمر برای دلبیتگی و پیوند با خالق یگانه هیتی معنوا  

بخوش و  (. اس چنوین منظوری  منبو  زیوا     5100یوسوف   ؛ 0985و  0981مطهری  بد  یامی

ناپذیر با نیروی روانی انیان  منب  و نیرویوی عظوی  و   پایان الیزال الهی در پیوندی جداییبی

به انیوان   گر دارد راپایان را که همان سرمایه معنوی است و ماهیتی سایند   پویا و هدایتبی

شوناختی  هو  ارسش روان  ازیا  بهزییتی و پشتوانه داشتن  (. این0930ر  نص  کندعطا می

. نمایود پور موی  هدفی  یوا  و درمانودگی را   بی  بخشد و ه  خالء درونیانیان را ارتقاء می

ایون تعریوف را بورای سورمایه معنووی       توانمی اکنون های اسالمیاین با تاکید بر آموس بنابر

معنوی قاب  رشد و تحول است کوه   -وانییرو  انریی و نشاط رمطرح کرد: سرمایه معنوی  ن

همتوای یگانوه آفریودگار هیوتی پدیود      و نیروی بی با خود بین انیان معنوی-در پیوند روانی

و توالش در دسوتیابی بوه اهوداف        پشوتیار صوبر   مند  امیدوارانهو باعث رفتار هدف آیدمی

نی تلقی نمودن سرمایه معنوی  این مضمون در متن این تعریف با درو شود.خرد و کالن می

 ای تغییر پذیر و قاب  تحول است نههته است.  که سرمایه معنوی پدید 

سوالمندان   سرمایه معنووی مقیا  نتایج زاص  اس این پژوهش نشان داد در بخش دیگر  

  های مختلف و باالخ  در پوارادی همیو با تعاریف ارا ه شد  اس سرمایه معنوی در پارادی 

بنودی بوه شوعا ر و باورهوای     و پوای  سرمایه معنوی به عنوان دلبیتگی و پیوند با خدای متعال

  اهمیت معنووی  خلوو  بوا خودا و     معنویگذاری ارسش سواالتی مبتنی برمتشی  اس   دینی
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 هوای سورمایه معنووی و بهرییوتی معنووی     مقیوا  که رغ  این. علیاست تاریرگذاری معنوی

  ولوی همخووانی   سواخت و ارا وه شود   ین بوار در ایوران در ایون پوژوهش     برای اولو سالمندان 

مطهوری    د نو معنووی دار و بهزییوتی  ریوا  مطورح در عرصوه سورمایه     محتوایی باالیی با نظ

و  ؛ سوهوار 5119بوری   وود؛ 0931نیوا و همیواران    ؛ الهوامی 0985ساد  آملوی   ؛ زین0902

زاصو  اس ایون پوژوهش  بوه عنووان      . اس طرف دیگور نتوایج   (5100؛ یوسف  5114  مارشال

 نشوان داد  تمیزی دو مقیا  سرمایه معنوی و بهزییوتی معنووی سوالمندان   شواهدی اس روایی 

سواکن در سوورای  در میووان سوالمندان سواکن و غیور   و بهزییوتی معنووی   سورمایه معنووی   کوه  

یج به مههومی کامال سواد  و روشون ایون بخوش اس نتوا      سالمندان دارای تهاو  معنادار است.

میان سالمندان ساکن در سرای سالمندان دولتی در سرمایه معنوی باالخ  دهد که نشان می

خصوصوی   به طور نیبی اس سرمایه معنوی سالمندان غیر ساکن یا ساکن در سرای سوالمندان 

توری برخووردار اسوت. در مقابو  بهزییوتی معنووی سوالمندان سواکن در         اس وضعیت مناس 

ت بوه سوالمندان سواکن در سورا  سوالمندان خصوصوی دارای       سرای سالمندان دولتی نیوب 

 تر است.ساکن در سرای سالمندان پایینتهاو  نییت  ولی اس بهزییتی معنوی سالمندان غیر

این شواهد زاکی اس آن است که سالمندان سواکن در سورای سوالمندان دولتوی اس نظور      

یتند  ولی نیبت به همتایوان  های آن دارای شرایط مناسبی هوضعیت سرمایه معنوی و مولهه

تری هیتند. دالیو  ایون   در وضعیت پایین در بهزییتی معنوی غیر ساکن در سرای سالمندان

تواند این باشد که سالمندان ساکن در سرای سوالمندان دولتوی    ها به لحا  نظری میتهاو 

ن سواکن در  به ویوژ  نیوبت بوه سوالمندا      ترهای مذهبیممین است اساسا وابیته به خانواد 

باشوند. اس طورف دیگور سوالمندان سواکن در سورای سوالمندان         (سرای سالمندان خصوصوی 

ساکن و سوالمندان سواکن   تری نیبت به همتایان غیردولتی  دارای وضعیت اقتصادی ضعیف

دهد  گرایش بوه  سرای سالمندان خصوصی هیتند. شواهدی در دست است که نشان می در

بیننود و در عوین زوال اس    الوقوع میادی که مر  خود را قری امور مذهبی و معنوی در افر

شرایط اقتصادی مناسبی نیز برخوردار نییتند تا بتوانند با صرف هزینه  امید به سنودگی را در  

(. بوه  5105؛ بلوچر و همیواران   5100کی  و همیاران  یابد  خود تقویت کنند  افزایش می

دان سواکن در سورای سوالمندان دولتوی  بوه تودریج       رسد که در سالمنهمین دلی  به نظر می
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گرایی معنوی  خلو  با خدا  اهمیت معنویت و تاریرگذاری معنوی باالتر رفتوه  سطح ارسش

ها در جامعه و ساکن در سرای سالمندان خصوصی به تدریج فاصوله گرفتوه   و اس همتایان آن

معنوی در سالمندان سواکن در   است. اما نیته قاب  تام  آن است که این باالتر بودن سرمایه

هوا نیوبت بوه گورو      سرای سالمندان دولتوی  بوه ایون دلیو  کوه سوطح بهزییوتی معنووی آن        

هوا    بوه بهزییوتی معنووی آن   توری بوود  ساکن در سرای سالمندان در زد پوایین سالمندان غیر

کمک چندانی ننمود  است. با ازتمال سیاد  برخی شرایط خاص سالمندان ساکن در سورای  

هوا  المندان دولتی عام  باسدارند  برای پیوند یافتن سرمایه معنووی بوا بهزییوتی معنووی آن    س

 های آیند  پیگیری شود.شد  است. این مه  السد است در پژوهش

گیری پایوانی موی تووان بوه کواربرد ابزارهوای سواخت و معرفوی شود  در ایون           در نتیجه

سواخت و اعتباریوابی شود  در پوژوهش      هایمقیا  کاربرد اول این کهپژوهش اشار  کرد. 

به منظور بررسوی سوطح سورمایه     های آیند  در پژوهش میان سالمندانتوان در زاضر را می

هوا  آنمعنوی و بهزییتی وضعیت سرمایه استهاد  و نیبت به  هاآن معنوی بهزییتیمعنوی و 

و معرفوی  سواخت   هوای مقیوا  . زوس  دود برای کاربیت ردالسد را کی  ک بینش و دانش

 متغیرهوای همبیوته بوا   هوایی بورای تعیوین    شد  در این پژوهش  به طرازی و اجرای پوژوهش 

منود  شود. برهمین اسا  به پژوهشگران عالقهمربوط می سالمندان معنویو بهزییتی سرمایه 

گیری سرمایه معنووی و  توانند شی متغیرهای شخصیتی و موقعیتی که میکه شود توصیه می

-در قال  الگوهای ساختاری چند  را تحت تاریر قرار دهند سالمندان ی معنویایجاد بهزییت

عوالو  بور ایون السد اسوت پیامودهای رفتواری متعودد را بوا          ی مورد بررسی فرار دهند.حسط

سورمایه  طریق مشخ  گردد کوه   آنمورد پژوهش قرار دهند تا اس سالمندان  سرمایه معنوی

السد اسوت در تعبیور و   در پایوان نیوز   . همبیتگی اسوت  دارایچه پیامدهای رفتاری  اب معنوی

گورو   کوه ایون پوژوهش در    ایون  نظیری یهاوهش به محدودیتژتعمی  نتایج زاص  اس این پ

جوانوان و   ماننود   های سونی گرو آن به سایر  نتایج لذا در تعمی   انجاد شد  است سالمندان

 ید ازتیاط شود.  ( بامیانیاالن
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