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نسـیبه زنجـری سـال  1365در همـدان بـ ه دنیـا آمـد .وی دوره کارشناسـی خـود را در رشـته پژوهشـگری علـوم
اجتماعی و کارشناسـی ارشـد خود را در رشـته جامعهشناسـی از دانشـگاه شـیراز کسـب کرد و در سـال  1395از
رسـاله دکتـری خـود بـا عنوان «سـالمندی موفـق در ایران :مفهـوم پردازی ،سـاخت و رواسـازی ابزار» در دانشـگاه
علـوم بهزیسـتی و توانبخشـی دفـاع کـرد .از وی مقـاالت علمی متعـددی در مجلات علمی و پژوهشـی به چاپ
رسـیده اسـت .ایشـان در حـال حاضـر عضو هیئت علمـی مرکز تحقیقات سـالمندی ایران اسـت .از جملـه جوایز
و افتخـارت علمـی ایشـان عبـارت اسـت از .1 :دانـشآموختـه ممتـاز و رتبـه اول در مقطـع دکتری سلامت و رفاه
اجتماعی ،دانشـگاه علوم بهزیسـتی و توانبخشـی1395 ،؛  .2دانشآموخته ممتاز و رتبه اول در مقطع كارشناسـی
ی پژوهشگری
ش آموخته ممتاز و رتبه دوم در مقطع كارشناس 
ارشـد جامعهشناسـی ،دانشـگاه شـیراز1390 ،؛ .3دان 
علـوم اجتماعی ،دانشـگاه شـیراز1388 ،؛ و  .4رتبه دوم کشـوری ششـمین جشـنواره جوان خوارزمـی.1383 ،

چکیده اثر
سـالمندی موفـق یـک مفهـوم چنـد بعـدی و بینرشـتهای اسـت .هـدف رسـاله حاضـر مفهومپردازی ،سـاخت
و رواسـازی ابـزار سـالمندی موفـق در جامعـه ایـران اسـت .کنـدکاو مفهومپـردازی سـالمندی موفق با اسـتفاده
از تحلیـل محتـوای جهـتدار مصاحبـه بـا سـالمندان مشـارکتکننده در مطالعـه کیفـی 16 ،زیرطبقـه و  6طبقه
اصلـی سـالمندی موفـق ،بـه ترتیب ،شـامل بهزیسـتن اجتماعی ،بهزیسـتن روانشـناختی ،سلامت جسـمانی،
معنویـت و تعالـی ،امنیـت اقتصـادی – مالـی و محیط دوسـتدار سـالمند را نشـان داده اسـت .در نهایـت در این
تحقیـق ،ابعـاد سـالمندی موفـق مقایسـه و با همبسـتههای اجتماعی و جمعیتی آزمون شـده اسـت .نتایج نشـان
میدهـد کـه سـالمندان در بعـد معنویـت و سلامت عملکـردی بیشـترین نمـره و در مقابـل ،در بعـد بهزیسـتن
روانشـناختی و امنیـت مالـی کمتریـن نمـره را دارنـد .همچنیـن ،کمتـر از  10درصـد سـالمندان در تمـام ابعـاد
سـالمندی نمـره باالتـر از میانگیـن را کسـب کردهانـد .نتایـج تحلیـل چنـد متغیـره ( )MCAنیـز نشـان داد
ً
سـالمندی موفـق و ابعـاد آن عمدتـا توسـط متغیرهایـی نظیر تحصیلات ،طبقه اقتصـادی– اجتماعـی ،وضعیت
سلامتی و نداشـتن بیماریهـای مزمن ،ترتیبـات زندگی و وضعیت اقتصـادی– اجتماعی مناطق مسـکونی تبیین
میشـود .سیاسـتگذاری اجتماعـی در حیطـه سـالمندی موفـق نیازمنـد توجـه بـه تمـام هفـت بعد سـالمندی
موفـق در سـطوح فـردی (مانند سلامت جسـم و روان) ،سـپر جبرانـی /محافظتـی (حمایت اجتماعی) و بسـتر
اجتماعـی (امنیـت مالـی و محیطی) اسـت.
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