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 كیدهچ

آنا ، شییاا   موهوس سییاندانی مو      یزیسیییسیییای   در را گذاری سییاندانا مهم درحوزه سییساسیی یکی ازمباحث  :هدف

شود ن  تاها ا راد های ساندانی مو   موجب میریزی  راساس  ا      رهاگ جامع  اس . تن ین   اجرای سساس     رنام  رنام 

ک   ررسی  آنجایسک از  .هدراه  اشنتری داشی   اشان؛  لک  این عدر طوالنی  ا سالمیی   کسوس  زننگی  هیر  رای آنا  عدر طوالنی

مطانع  حاضر  ا هنف تعسسن عوامل  ب  های مخلیف سالم  آنا  می  اشنعوامل موثر  ر ساندانی مو   ا نسن گاس جه  ارتقاء جا

 پسشگویی کاانه ساندانی مو   در ساندانا  شهر قز ین انجاس شن.

انجاس شن. ساندانا   ا ر ش  1397قز ین در سال ساندان ساکن شهر  291این مطانع  توصسوی مقطعی  ر ر ی  :ها مواد و روش

شاا یی،  شاام  ها ی جدعس   س شننن. از پر ش  ای انیخاب  شاا یی، کسوس  ندون  گسری  و سی عدلکرد  ساندانی مو  ،  رر

ساندانا  ایرا  )SF-12زننگی  ضای  از زننگی در  سو SWLS، ر سالم  معاوی پونیزین   انس سالم  اجیداعی    (،  مقساس 

شن.  رای جدع آ ری داده هاکسسز  صاحب  ر  در ر   توسط پژ هشگر تکدسل  شن. پرسشاام  ها  ا ر ش م سیواده  تجزی    تحلسل  ا

سیپ  ایس داده ها از طری   سسو  چان میغسر از نوع ا سیقل     آنانسز رگر سپسرمن، تی م سیواده از نرس    آزمو  های پسرسو ، ا ا ا

 .انجاس شن 23نسخ  ی  SPSSا زار 

سای  ها: يافته شرک  کاانه در مطانع ، مسانگسن  سای 76/6 ا انحراف معسار  34/68 ساندانا   .  سال  ود 87تا  60 ا محن ده 

درصن  44نیایج تحلسل رگرسسو     ر ش اسیپ  ایس نشا  داد میغسرهای مسیقل  ارد شنه در رگرسسو  چان میغسره توانسیان تا 

شود ک   ساس نیایج    دس  آمنه، مشاهنه می   ،(p=0.002) شغل میغسرهایساندانی مو   را پسشگویی کاان    طوری ک   را

شکالت عنس ،(p=0.000) درآمن مسزا   ،(p=0.047) شاا یی عدلکرد ،(p=0.004)  سداری سا ق  عنس ،(p=0.000) ر حی م

 عن سییالم   معاوی سییالم   ( p=0.021) اجیداعی سییالم  ،(p=0.032) زننگی از رضییای  ،(p=0.000) جسییدانی سییالم 

 .آمننن دس     مو   ساندانی های کاانه پسشگویی عاوا    ( p=0.000)  جودی

   گردد  ر ز  سشیر میر نن ر     رشن ساندانی در کشور، نساز    توج   یژه    این گر ه از جامع  ر ز   ا توج      :گیری نتیجه 

پارامیرهای تأثسرگذار ر ی سییاندانی  عاای    شییود،  اا راین  ا سییاندانی مو    اعث ارتقای  رد   درنیسج  جامع  میاز آنجا ک  

یری را الزس اس  تا منیرا  پسشگسری    هناشیی   اعضای تسم درما  توج   سش   را  هبود  خشسن توا  آ می در این مطانع  مو  

سیای در ها د ن   ر نقش دارنن تا    این موارد مبذ ل  سس  ها NGO های  عانس  را سا سب  ها  انواده  ح  مازن    شأ     ن

شاا یی    سالم  اجیداعی، سالم  درآمن، اماس  های حوزه درتاکسن گردد    رنام  ریزی هایی در سطح  رد   کال   ساندانا 



سدانی   شر این مراقب  ج ساندانا     انواده ها صورت گسرد   جامع  از ق سبک  آموزش   آگاهی داد      در جه     کارگسری 

سانم    هبود کسوس  زننگی  این قشر از جامع ، شگاه   ایجاداز طری  رسان ، پایگاه های سالم   زننگی    رای سوس د را  های دان

      مثدر ثدر  واهن  ود      نظر  نسز گسرنن قرار آموزش تح  سیییاندانا  سیییاال  هم گر ه ک  چاسای این هایی مکا    سیییاندانا 

سن  سال هامی ر سال ها   ن   قط ا ز د  تعناد  شعار ا ز د  زننگی    تعناد  ساندانی مو  ،       ا در نظر گر ین عوامل موثر  ر 

 گسرد.زننگی مورد تایسن قرار 

 ساندان، ساندانی مو  ، عوامل پسشگویی کاانه کلیدواژه ها:
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Abstract 

Predictors of successful ageing, Qazvin, 2018 

Background: One of the important issues in the field of aging policymaking to improve their welfare is to 

recognize the concept of successful aging and planning based on the context and culture of society.  

Formulating and executing the successful aging policy and plans not only result in living longer, but also 

lead to a healthier and better quality of life for them. Given that investigating the effective factors for 

successful aging is the first step for promoting different aspects of their health, the present study was 

conducted to determine the predictors of successful aging in the elderly of Qazvin city. 

Materials and Methods:  This descriptive and crosssectional study was conducted on 291 older people 

residing in Qazvin city in 2017.  The elderly were selected using the cluster sampling method. Demographic 

characteristics checklist, successful aging, cognitive performance, SF-12 quality of life, Keyes social health 

questionairs, the satisfaction with life and Palutzian-Elison spiritual well-being scales were used for 

gathering the data.  The questionnaires were completed with face to face interview by the researcher.  Data 

were analyzed through Pearson, Spearman, independent t-tests and stepwise multivariate regression 

analysis was made using SPSS software, version 23. 

Results: The mean age of the elderly participating in the study was 34.68 with the standard deviation of 

76.6 and with ranging from 60 to 87 years old.  Results of the stepwise  regression analysis showed that the 

independent variables included in the multivariate regression could predict 44% of the successful aging. 

The results also showed that the job (p = 0.002), income (p = 0.000), lack of emotional problems (p = 

0.000), history of chronic illnesses (p = 0.004), cognitive function ( (p = 0.047), physical health (p = 0.000), 

life satisfaction (p = 0.032), social health (p = 0.021), and The existential dimension of spiritual well being 

(p = 0.000) as predictors of successful aging were obtained . 

Conclusion:  Considering the growing trend of aging in the country, there is an increasing need for special 

attention to this group of society.  Successful aging causes to promote the person and finally, society. 

Therefore, studying the parameters affecting the successful aging can improve it. Therefore, the prevention 

and health managers and members of the therapeutic team must pay more attention to these cases. 
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