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بررسی مفهوم معنای زندگی در زنان سالمند شهرستان ساری
خطیر۳

احترام اسادت ایاللی ،۰مریم احمدی
-۰دکترای سالمندشناسی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه .ساری،ایران.
-۳دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ،ساری ،ایران.

،khatirahmadi@yahoo.com
مقدمه و هد  :تفکر در خصوص معنا و مفهوم زندگی واکنش های مختلفی را برای افراد سالمند به همراه دارد .برایند مطالعات نشان داد
معنای زندگی وابسته به متغیرهای متعددی است .هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت تفکر به معنای زنتدگی در زنتان ستالمند شهرستتان
ساری بود.
روش کار :مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی در سال  ۰۳۷۳انجام شد .نمونه پژوهش شامل  ۷۰زن سالمند باالی  ۷۳سال تحتت
پوشش کانون های بازنشستگان شهرستان ساری بود .نمونه گیری به شیوه تصادفی سهمیه ای انجام شد .اندازه سهمیه ها بر حست تعتداد
سالمندان تحت پوشش کانون های بازنشستگی متفاوت بود .شرکت¬کننتدگان از لحتاظ مشخصتات دموگرافیتک و پرسشتنامه استتاندارد
SPSSنستخهی  ،۳۰آمتار توصتیفی و آزمتونهتای
پرسشنامه معنا در زندگی ( )MLQارزیابی شدند .دادهها با استفاده از نرم افزار
کولموگروف اسمیرنوف ،فریدمن ،تی مستقل ،ضری همبستگی اسپیرمن ،واریانس یتک طرفته و رگرستیون خطتی در ستطح معنتیداری
 p>۳/۳۳تجزیهوتحلیل شد.
نتایج :متوسط سن جمعیت پژوهش  ۷۶/۳±۶/۳سال بود .امتیاز تفکر به معنای زندگی  ۳۷/۷±۰/۶بر مبنای  ۶۳بتود؛ بتر ایتن استاس ۳۶
سالمند ( ۳۳/۶درصد) از سالمندان در سطح متوسط و باال از نگرش معناداری به زندگی قرار دارند .باالترین امتیتاز زیتر مقیتاس بتر استاس
آزمون فریدمن مربوط به بعد وجود ( )=Mean Rank۰/۶بود .نتایج آزمون های تی و واریانس یک طرفه اختالف معنتاداری بتین امتیتاز
معنا به زندگی در متغیرهای تاهل ( ،)p=۳/۳۳۰سطح تحصیالت ( ،)p=۳/۳۳۰فعال بودن ( ،)p=۳/۳۳۰وضعیت متالی ( ،)p=۳/۳۳۳محتل
زندگی ( ،)p=۳/۳۳۰نشان داد .موثرترین متغیر پیش بینی کننده معنای زندگی فعال بودن ( )p, 706/20=Beta=۳/۳۳۰بود.
نتیجه گیری :میزان معنا در زندگی در بیش از نیمی از سالمندان تحت پوشش کانون های بازنشستگان ساری وجود داشت .بهبود شترایط
محیطی و فردی ،حفظ و بهبود فعالیت های مختلف اجتماعی و شغلی می تواند درمعنابخشی زندگی زنان سالمند موثر باشد.
کلمات کلیدی :سالمند ،معنای زندگی ،مفهوم
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