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   مدل سالمندي موفق  زنان ایرانی: دوستی با گذر عمر
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ماهیت بقا و  سوي کیفیت و  به ،ارتقاي امید به زندگی، تمرکز از موضوع طول عمر و بقاي فیزیکیا امروزه ب :هدف و مقدمه

این مطالعه با هدف تبیین نظري سالمندي موفق در زنان و ارائه مدلی متناسب با . چگونگی سالمندي موفق تغییر یافته است
  .  انجام گردید ایران کشور
مشارکت . انجام شد 1394الی  1391هاي  طی سال ،با استفاده از رویکرد نظریه بسترزاد ،مطالعه کیفی حاضر :کار روش

زن مورد  21با نمونه گیري هدفمند و نظري . بودندجامعه سال ساکن  60سالمندان زن باالي  ،اصلی در این پژوهش نندگانک
نظریه  با رویکرد ،هاي عرصه کنندگان و یادداشت ها، روایات مکتوب مشارکت هاي حاصل از مصاحبه داده. مصاحبه قرار گرفتند

 . تحلیل شدزاد  بستر
درك تلخ «طبقات اصلی . شناسایی شد طبقه اصلی 4زیرطبقه و  15طبقه اولیه،  51ها  پردازي داده له مفهوممرح در :ها یافته

همراهی با قافله عمر در « ، ناظر بر زمینه و طبقات اصلی»جریان زندگی هاي کننده موانع و تسهیل«و  ،»و شیرین گذر عمر
شده در پاسخ به زمینه  رایند بودند که به ترتیب، راهبردهاي استفادهناظر بر ف» شدن با زندگی عجین«و » سایه تهدید و فرصت

 شناسایی شدطبقه مرکزي مطالعه  عنوان به» دوستی با گذر عمر«با ترکیب و یکپارچگی طبقات،  .دادند و پیامد آن را نشان می
ا فرد سالمندي موفقی را داشته ت گرفت طور مستمر در تمامی مراحل زندگی صورت می و بهارتباط داشت که با طبقات دیگر 

   .باشد
نقش مهمی در  توانند و عوامل مؤثر بر آن میبا درك فرایند سالمندي موفق  ،کارکنان نظام سالمت کشور :گیري نتیجه

  . داشته باشند اي و مراقبتی با ارائه خدمات جامع حمایتی، مشاورهارتقاي سالمندي موفق زنان 
 ، ایرانزنان، نظریه بسترزاد سالمندي موفق،: واژه ها کلید
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