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Objectives The world’s aging population is increasing. Considering the importance of aging in place and 
its impact on lifestyle, this study aims to evaluate the relationship between place attachment and social 
functioning in the elderly.
Methods This is a descriptive-analytical study. Participants were 400 older people in Tehran, Iran (234 
males and 166 females with a Mean±SD age of 66.31±6 6.78 years) who were selected through quota 
sampling. The data were collected by the Place Attachment Scale (PAS) and Social Adaptation Self-Evalu-
ation Scale (SASS). Data were analyzed in SPSS v. 22 software.
Results The PAS dimensions of place identity (β = 0.23, P< 0.001), place dependence (β = 0.17, P= 0.001) 
and social relations in the neighborhood (β = 0.19, P= 0.001) could explain SASS dimension of social ac-
tivities quality, while place dependence (β = 0.31, P< 0.001) and social relations in the neighborhood (β 
= 0.22, P< 0.001) could explain the SASS dimension of social relations quality.
Conclusion Place attachment is related to the social functioning of the elderly.
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1. Introduction

he aging population is growing worldwide. 
The number of aged people in the world 
reached about one billion by 2020. Aging is 

associated with increased incidence of physical and mental 
disorders. Proper social functioning leads to improved qual-
ity of life and mental health in older adults. Social interac-
tions are declined after retirement in the elderly which is 
associated with cognitive impairment, and those with poor 
social functioning are more likely to develop dementia. 
Therefore, it is necessary to assess the factors that can pro-
mote social functioning. Aging in place is a term that em-
phasizes the ability of older adults to live in the community 

safely. Aging in place leads to maintaining independence 
and receiving more effective social support and better men-
tal health. Place attachment is defined as an effective bond 
of a person with a place or neighborhood where s/he feels 
comfortable. Considering the importance of aging in place 
and its effect on lifestyle, this study aims to evaluate the 
relationship between place attachment and social function-
ing in the elderly.

2. Methods

This is a descriptive/analytical study. Participants were 
400 older people living in Tehran, Iran who were selected 
through quota sampling. Inclusion criteria were: Age >60 
years, residing in Tehran, having at least reading and writ-
ing skills. Return of incomplete questionnaires was the 
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exclusion criterion. The data were collected by the Place 
Attachment Scale (PAS) and Social Adaptation Self-Eval-
uation Scale (SASS). The PAS has 8 items that measure 
place identity, place dependence, social relations in the 
neighborhood. SASS has 20 items that measure the qual-
ity of social activities and relations. Data were analyzed in 
SPSS v. 22 software using t-test, Pearson correlation test, 
and multiple regression analysis.

3. Results

The participants were 234 males (58.5%) and 166 females 
(41.5%). Their Mean±SD age was 66.31±66.78 years (ranged 
60-94 years). Their Mean±SD length of stay in the current 
place was 19.10±16.87 years. There was a significant nega-
tive correlation between age and social functioning (r= -0.27, 
P<0.001), and a positive significant correlation between age 
and place attachment (r= 0.14, P= 0.004). Mean±SD scores 
of place attachment were not significantly different between 
men (23.67±7.48) and women (22.69±6.91) (P=0.18). Social 
functioning was not significantly different between the two 
genders (men: 38.71±10.25, women: 37.66±10.70, P=0.32), 
either. There was a significant positive correlation between 
the length of stay in the current place and place attachment 
(r = 0.28, P= 0.009). The PAS dimensions of place identity 
(β= 0.23, P< 0.001), place dependence (β= 0.17, P= 0.001) 
and social relations in the neighborhood (β = 0.19, P= 0.001) 
could explain the quality of social activities, while place 
dependence (β= 0.31, P<0.001) and social relations in the 
neighborhood (β= 0.22, P<0.001) could explain the quality of 
social relations (Table 1).

4. Discussion and Conclusion

There was a significant positive correlation between the 
dimensions of place attachment (place identity, place de-
pendence, and social relations in the neighborhood) and so-
cial functioning. The three dimensions of place attachment 
were able to explain the quality of social activities, while 
only two dimensions of place dependence and social rela-
tions in the neighborhood could explain the quality of social 
relations. The place identity affects a person’s knowledge 
of the place where s/he lives. Place dependence is related 
to one’s behaviors and interactions. Communication with 
neighbors is one of the important dimensions that shows the 
place attachment. These relationships are of great impor-
tance in old age. This study showed that with the increase of 
age, the social functioning of older adults decreased, but the 
social functioning did not show any difference between the 
two sexes. There was a positive relationship between place 
attachment and length of stay in a place (neighborhood, 
home), which was also related to age. Based on the find-
ings, place attachment was able to explain social function-
ing, indicating that older people who are more interested in 
their place (neighborhood), have a better quality of social 
relations and activities. Therefore, by identifying the factors 
affecting the place attachment of the elderly and promoting 
them, it is possible to improve the social performance of the 
elderly and thus have better mental health. Therefore, im-
provement of social functioning in older adults can improve 
their place attachment.

Table 1. Results of multiple regression analysis to predict social functioning

Variabels

Social Functioning

Quality of Social Activities Quality of Social Relations

B β t Sig. B β t Sig.

Place attach-
ment

Place identity 0.45 0.23 3.81 <0.001 n.s n.s n.s n.s

Place dependence 0.46 0.17 3.50 0.001 0.54 0.31 6.85 <0.001

Social relations in the neighborhood 0.35 0.19 3.36 0.001 0.56 0.22 4.86 <0.001

Regression 
model results

Adjusted R Squared 0.26 0.22

F 63.55 79.16

Sig. <0.001 <0.001

DW 1.89 1.92

n.s: Non significant.
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اهداف جمعیت سالمندان در جهان رو به افزایش است. با توجه به اهمیت سالمندی در مکان و تأثیر آن در شیوه زندگی افراد، این مطالعه به 
بررسی ارتباط دلبستگی مکان و عملکرد اجتماعی در سالمندان می پردازد.

مواد و روش ها این مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق 400 سالمند جامعه شهر تهران هستند که از طریق نمونه گیری 
سهمیه ای وارد تحقیق شدند. داده ها از طریق مقیاس دلبستگی مکانی و مقیاس خود ارزیابی انطباق اجتماعی جمع آوری شدند و با استفاده از 

نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها شرکت کنندگان شامل 234 مرد )58/5 درصد( و 166 زن )41/5 درصد( بودند. میانگین سنی آنان 6/78 ± 66/31 سال بود. ابعاد هویت 
مکانی )β=0/23 ،P<0/001(، وابستگی مکانی )β=0/17 ،P=0/001( و پیوندهای اجتماعی در همسایگی )β=0/19 ،P=0/001( قادر به تبیین 
 ،P<0/001( و پیوندهای اجتماعی در همسایگی )β=0/31 ،P<0/001( بعد کیفیت فعالیت های عملکرد اجتماعی و ابعاد وابستگی مکانی

β=0/22( قادر به تبیین بعد کیفیت روابط عملکرد اجتماعی بودند.
نتیجه گیری بر اساس یافته ها، دلبستگی مکانی قادر به تبیین عملکرد اجتماعی است، بنابراین با بهبود دلبستگی مکانی می توان وضعیت عملکرد 

اجتماعی سالمندان را ارتقا داد.

کلیدواژه ها: 
سالمند، محیط اجتماعی، 

تطابق اجتماعی، رفتار 
اجتماعی

تاریخ دریافت: 29 دی 1398
تاریخ پذیرش: 23 تیر 1399 

تاریخ انتشار: 10 تیر 1400
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، سیدکاظم ملکوتی1، وحید راشدی1، مهدی اجری خامسلو2  *پویا فرخ نژاد افشار1 

مقدمه

سالمند1 و سالمندی2 دو اصطالح متفاوت هستند. سالمند بر 
ایراد نیست  اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی که خالی از 
به افرادی گفته می شود که سن باالی شصت سال دارند ]1[. اما 
سالمندی فرایندی است که در بدن تمام موجودات زنده از بدو تولد 
در حال وقوع است ]2[. جهان امروزه با پدیده ای به نام سالخوردگی 
جمعیت رو به رو شده است. پیش بینی  می شود تا سال 2020 تعداد 
سالمندان جهان به یک میلیارد نفر خواهد رسید ]3[. کشور ایران 
نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سرشماری یک دهه 
اخیر دچار افزایش جمعیت سالمندان شده است، به طوری که بر 
اساس سرشماری سال 1395 جمعیت سالمندان کشور به 9/27 
درصد رسیده است ]4[ و این بیان کننده آن است که جامعه ایران 

1. Aged
2. Aging

در حال پیوستن به جوامع سالخورده است. با در نظر گرفتن این 
آمارها، توجه به گروه سالمندان برای نیل به هدف سالمندی موفق 

از مهم ترین برنامه های نظام سالمت خواهد بود.

عملکرد اجتماعی، در قالب تعامالت فردی با محیط، توانایی 
روابط  و  اجتماعی  فعالیت های  و  کار  محیط  در  نقش ها  انجام 
کار،  حوزه های  در  عملکرد  این  و  می شود  تعریف  خانوادگی 
والدی گسترده  نقش  و  نقش همسری  فراغت،  اوقات  اجتماع، 
شده است ]5[. مشخص شده افراد مبتال به افسردگی عملکرد 
اجتماعی پایین تری نسبت به افراد سالم دارند ]7 ،6[. عملکرد و 
رفتار سالمندان در دوران پیری به شرایط اجتماعی محیطی فرد 
بستگی دارد. درواقع محیطی که سالمند در آن زندگی می کند 
در کنار عواملی همچون سالمت و وضعیت اقتصادی بر سطح 
فعالیت های فرد و سطح آسایش وی تأثیر می گذارد ]8[. اسکولز 
بیان می کند که مفهوم اقامت، مفهومی عاطفی اجتماعی است 
]9[. طبق نظریه نقش، با بازنشستگی و از دست دادن نقش و 

مقاله پژوهشی:
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جایگاه اجتماعی، تعامالت سالمند با اجتماع کم و به دنبال آن 
فعالیت اجتماعی او کاهش می یابد. از سوی دیگر تنهایی و انزوای 
روابط سالمندان  تبع کاهش  به  اجتماعی در دوران سالمندی 
ناشی از جدا شدن فرزندان از والدین و احساس ضعف و عدم 

امنیت در جامعه رخ می دهد ]10[.

نظام های  در  متداولي  اصطالح  محل3«  در  شدن  »سالمند 
سالمت سالمندی است که در آن بر تداوم زندگی سالمند در 
حفظ  براي  سالمندان  می شود  گفته  می شود.  تأکید  جامعه 
حمایت  دریافت  همچنین  و  خود  اختیار  حدود  و  استقالل 
زندگی  خود  عالقه  مورد  مکان  در  می دهند  ترجیح  اجتماعی 
کنند ]11[. طبق نظریه های سالمندی فرد محیط4، فردی که 
در محیط متناسب با نیازهای جسمی، شناختی و عاطفی خود 
باشد، رضایت از زندگی و آسایش باالتری دارد، بنابراین مکانی که 
فرصت فعالیت و مشارکت های اجتماعی بیشتری به فرد بدهد 
باعث احساس سالمت بیشتر در فرد می گردد. تغییرات مرتبط با 
سن5، افراد سالمند را به خصوصیات محیط پیرامون خود بیشتر 
حساس می کند ]8[. در پارادایم تعامل گرای پویا6 فرض بر آن 
است که شخصیت و محیط در زمان های طوالنی بر هم تأثیر 
می گذارند و با افزایش سن و ورود به سنین سالمندی دلبستگی 

مکانی نیز افزایش می یابد ]12[. 

دلبستگی مکان به احساس آسایش و آرامشی بیان می شود که 
فرد در مکان و محله زندگی خود از آن بهره مند می شود ]13[. 
دلبستگی مکانی در زمینه فردی دارای اجزایی است که ارتباط 
شناختی بین فرد و محیط فیزیکی او را تبیین می کند ]14[. در بعد 
فردی دلبستگی مکان، مفاهیمی از جمله هویت مکانی7، وابستگی 

مکانی8 و روابط با همسایگان مورد توجه قرار می گیرد ]15[.

ابعاد  بر  مکان  دلبستگی  گذشته مشخص شد  مطالعات  در 
مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انطباق 
اجتماعی و پذیرش اجتماعی تأثیر دارد ]17 ،16[. از سوی دیگر 
بیان شده است که افت عملکرد اجتماعی با درجات افت شناختی 
مرتبط است و افرادی که از نظر عملکرد اجتماعی آسیب پذیر 
هستند به سمت دمانس بیشتر پیشرفت می کنند ]18[. اما تا 
کنون مطالعه درباره ارتباط دلبستگی مکان و عملکرد اجتماعی 
در سالمندان انجام نشده است. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط و 
تأثیر دلبستگی مکان به عنوان متغیر مستقل بر عملکرد اجتماعی 

سالمندان به عنوان متغیر وابسته بود.

3. Aging in place
4. Person-environment theories of aging
5. Age-related changes
6. Dynamic interactionistic paradigm
7. Place identity
8. Place dependence

روش

روی  که  است  تحلیلی  توصیفی  مطالعه  یک  مطالعه حاضر 
جامعه سالمندان مقیم شهر تهران انجام شد. پس از کسب مجوز 
از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ایران، نمونه گیری به روش 
خوشه ای از مناطق 22گانه شهر تهران بر اساس فراوانی سالمندان 
IR.IUMS. اخالق  کد  دارای  مقاله  این  شد.  انجام  مناطق 

REC.1398.023 از دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

شرکت کنندگان

جمعیت ساکن شهر تهران بر اساس سرشماری سال 1395 
در حدود 8737510 نفر است که حدود 1111460 نفر جمعیت 
باالی 60 سال را تشکیل می دهند ]4[. حجم نمونه بر اساس 
جدول مورگان 384 نفر محاسبه شد که با توجه به احتمال پاسخ 
ناکامل به پرسش نامه ها و حذف آنان، حجم نمونه 400 نفر در نظر 
گرفته شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن باالی 60 سال، 
اقامت در شهر تهران، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و 
معیار خروج از مطالعه پاسخ ناکامل به سئواالت پرسش نامه بود. 
روش های  از  که  سهمیه ای  نمونه گیری  روش  اساس  بر  محقق 
نمونه گیری غیراحتمالی است به مناطق مختلف تهران مراجعه 
داد.  انجام  پارک ها  و  محله ها  سرای  از  را  نمونه گیری  و  کرده 
جمع آوری داده ها در مطالعه حاضر با استفاده از پرسش نامه های 
ذیل به روش خودگزارشی صورت گرفت )برای سالمندان بی سواد 
مصاحبه انجام شد(. از تمام شرکت کنندگان رضایت نامه آگاهانه 

پس از توضیح اهداف مطالعه گرفته شد.

مقیاس

برای اندازه گیری دلبستگي مکان از مقیاس دلبستگي مکاني 
)هشت آیتمي( به زبان فارسی که توسط خدایی و همکاران در 
سال 1394 در ایران ساخته شده بود استفاده شد. منظور از مکان 
در این مطالعه، محله زندگی فرد است که در حیطه های وابستگی 
به مکان، هویت مکان و پیوندهای اجتماعي، دلبستگي مکاني را 
می سنجد و میزان پایایی آن بر اساس روش همسانی درونی 0/71 
تعیین شده است. نمره بندی آن به صورت طیف لیکرت از خیلی 
کم )نمره یک( تا خیلی زیاد )نمره 5( مرتب شده است. حداقل 
نمره کسب شده 8 و حداکثر آن 40 است ]19[. همسانی درونی 
به روش آلفای کرونباخ در این مطالعه برای مقیاس دلبستگي 

مکاني 0/94 به دست آمد.

انطباق اجتماعی یک ساختار گسترده  ارزیابی  مقیاس خود 
است که کارکرد کلی فرد را در بسیاری از ابعاد روزانه زندگی 
)از جمله زندگی مستقل، اشتغال، ارتباطات اجتماعی و اوقات 
اجتماعي،  انطباق  ارزیابي  نشان می دهد. مقیاس خود  فراغت( 
پرسش نامه ای بیست سؤالي است که عملکرد اجتماعي را در پنج 
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حیطه ارتباط با اقوام و دوستان، کار، عالئق و اوقات فراغت، نگرش 
اجتماعي کلي و توانایي مدیریت و کنترل محیط پیرامون در فرد 
می سنجد. اوقات فراغت، عالقه به فعالیت و استقالل از حوزه های 
بسیار مهم عملکرد اجتماعی سالمند است. ضریب آلفای کرونباخ 
آن در مطالعات مختلف 0/74 تا 0/97 گزارش شده است ]6 ،5[. 
روایي و پایایي این مقیاس در ایران مورد بررسي قرار گرفته است. 
پایایی آن در روش آزمون بازآزمون 0/78 به دست آمد. دو بعد 
کیفیت فعالیت ها و کیفیت روابط در تحلیل عاملی آن استخراج 
شد ]20[. همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ در این مطالعه 

برای مقیاس خود ارزیابي انطباق اجتماعي 0/95 به دست آمد.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 
در سطح معنی داری α=0/01 انجام گرفت. برای توصیف داده ها 
از میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آزمون های 
تی مستقل برای مقایسه دو جنس استفاده شد. به منظور تحلیل 
آماری متغیرهای اصلی، ابتدا همبستگی بین متغیرهای مستقل 
)ابعاد دلبستگی مکان: هویت مکانی، وابستگی مکانی و پیوندهای 
اجتماعی در همسایگی( با متغیرهای وابسته )ابعاد عملکرد اجتماعی: 

جدول 1. خصوصیات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک جنسیت

خصوصیات جمعیت شناختی
میانگین±انحراف معیار/ تعداد)درصد(

کل
زنمرد

6/78 ± 6/8966/31 ± 6/7166/57 ± 66/14سن )سال(

تحصیالت

)16(64)24/7(41)9/8(23بی سواد

)27/5(110)27/7(46)27/4(64ابتدایی

)22/5(90)22/9(38)22/2(52راهنمایی

)26/5(106)21/7(36)29/9(70متوسطه و دیپلم

)7/5(30)3(5)10/7(25دانشگاهی

وضعیت اشتغال

)6/3(25)6(10)6/4(15بیکار

)35(140)19/3(32)46/2(108بازنشسته

)24(96)56/6(94)0/9(2خانه دار

)7/2(29)4/8(8)9(21ازکارافتاده

)27/5(110)13/3(22)37/6(88شاغل

وضعیت تأهل

)6/5(26)4/2(7)8/1(19مجرد

)79/3(317)69/9(116)85/9(201متأهل

)3(12)4/8(8)1/7(4مطلقه

)11/2(45)21/1(35)4/3(10بیوه

جدول 2. ضرایب همبستگی بین ابعاد دلبستگی مکان و ابعاد عملکرد اجتماعی

 ابعاد دلبستگی مکان
ابعاد عملکرد اجتماعی

کیفیت روابطکیفیت فعالیت ها

**0/39**0/49هویت مکان

**0/41**0/47وابستگی مکان

**0/41**0/45پیوندهای اجتماعي در همسایگی

**معنی دار در سطح 0/01 )آزمون دو دامنه(.
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کیفیت فعالیت ها و کیفیت روابط( مورد بررسی قرار گرفت و سپس 
با استفاده از تحلیل چندگانه رگرسیونی به روش Stepwise تأثیر 

متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی شد.

یافته ها

در تحقیق حاضر 400 سالمند شرکت کردند که 234 نفر آن ها 
مرد )58/5 درصد( و 166 نفر زن )41/5 درصد( بودند. میانگین 
سنی شرکت کنندگان 78/±6 66/31 سال با دامنه 60 تا 94 سال 
بود. میانگین مدت اقامت در منزل کنونی 16/868 ± 19/10 سال 
بود. سایر خصوصیات جمعیت شناختی در جدول شماره 1 نشان 

داده شده است.

بین عملکرد اجتماعی و سن، همبستگی معکوس معنی داری 
دلبستگی  و  سن  بین  اما   ،)r=0/27 ،P< 0/001( داشت  وجود 
 ،P=0/004( مکان همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد
r=0/14(. همچنین بین مدت اقامت در منزل فعلی و دلبستگی 
 ،P=0/009( داشت  وجود  معنی داری  مثبت  رابطه  نیز  مکانی 
r=0/28(. دلبستگی مکانی )در مردان 7/48 ± 23/67 و در زنان 
6/91 ± 22/69( بین دو جنس اختالف معنی داری را نشان نداد 
زنان  و  مردان  در  اجتماعی  عملکرد  بین  )P=0/18(. همچنین 
سالمند )در مردان 10/25 ± 38/71 و در زنان 10/70 ± 37/66( 
شماره  جدول   .)P=0/32( نشد  مشاهده  معنی داری  اختالف 
اجتماعی  عملکرد  و  مکان  دلبستگی  ابعاد  بین  همبستگی   2
عملکرد  و  مکان  دلبستگی  ابعاد  تمام  بین  می دهد.  نشان  را 
نتایج  داشت.  وجود  معنی داری  و  مثبت  همبستگی  اجتماعی 
تحلیل رگرسون چندگانه نشان می دهد که تمام ابعاد دلبستگی 
مکان قادر به پیش بینی کیفیت فعالیت ها هستند، اما فقط ابعاد 

وابستگی مکانی و پیوندهای اجتماعی در همسایگی قادر به تبیین 
تغییرات کیفیت روابط هستند )جدول شماره 3(.

بحث

مکانی  دلبستگی  ابعاد  بین  مطالعه  این  یافته های  اساس  بر 
دارد.  وجود  معنی داری  مثبت  اجتماعی همبستگی  عملکرد  و 
پیوندهای  و  مکانی  وابستگی  مکانی،  هویت  ابعاد  همچنین 
اجتماعی در همسایگی قادر به تبیین بعد کیفیت فعالیت های 
عملکرد اجتماعی و ابعاد وابستگی مکانی و پیوندهای اجتماعی 
در همسایگی قادر به تبیین بعد کیفیت روابط عملکرد اجتماعی 
هستند، اما هویت مکان بر کیفیت روابط تأثیری ندارد. همچنین 
یافته های این مطالعه نشان داد با افزایش سن عملکرد اجتماعی 
سالمندان کاهش می یابد، اما عملکرد اجتماعی بین دو جنس 
در سنین سالمندی تفاوتی را نشان نداد. بین دلبستگی مکان با 
مدت اقامت در یک محله و منزل رابطه مثبتی مشاهده شد که 

این رابطه با سن نیز وجود داشت.

با زمان دارد، بدین معنا که  دلبستگی مکان وجهی مرتبط 
با افزایش طول مدت زمان سکونت در مکانی دلبستگی به آن 
مکان نیز افزایش می یابد ]21[. در این مطالعه نیز این ارتباط 
یافت شد. تغییرات روانی مرتبط با سن9، افراد سالمند را نسبت 
به خصوصیات محیط پیرامون خود بیشتر حساس می کند ]8[. 
دلبستگی مکانی در زمینه فردی دارای اجزایی است که ارتباط 
شناختی و عملکردی بین فرد و محیط فیزیکی او را تبیین می کند 
]14[. فرد و محیط پیرامونش در طی گذر زمان  برهم کنش دارند 
و با افزایش سن و ورود به سنین سالمندی این رابطه عمیق تر 

9. Age-related mental changes

جدول 3. تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی عملکرد اجتماعی

متغیر مستقل

عملکرد اجتماعی )متغیر وابسته(

کیفیت روابطکیفیت فعالیت ها

BβtPBβtP

دلبستگی مکان

0/001N.SN.SN.SN.S>0/450/233/81هویت مکانی

0/001>0/460/173/500/0010/540/316/85وابستگی مکانی

0/001>0/350/193/360/0010/560/224/86پیوندهای اجتماعی در همسایگی

نتایج مدل رگرسیونی

Adjusted R Square0/260/22

F63/5579/16

P<0/001<0/001

DW1/891/92
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می شود؛ با افزایش سن در عملکرد شناختی و انطباق با تغییرات 
محیطی درجاتی از کاهش به وجود می آید ]12[. بنابراین زندگی 
در محیطی که برای سالمند آشنا و قابل پیش بینی باشد همراه 

دلبستگی مکانی و احساس امنیت است.

هویت مکان بر شناخت فرد از جهان پیرامونش و جهاني که در 
آن زیست می کند اثر می گذارد ]22[. همچنین وابستگی مکانی با 
رفتارها و تعامالت فرد مرتبط است ]23[. ارتباطات با همسایگان از 
ابعاد مهمی است که دلبستگی مکان را نشان می دهد. این روابط 
از  برخوردار می شود ]24[.  باالیی  اهمیت  از  در سنین سالمندی 
این منظر، دلبستگی مکانی بر فعالیت ها و ارتباطات فرد در محل 
زندگی اش تأثیرگذار است که مطالعه حاضر نیز این تأثیر را نشان داد.

بر اساس یافته های این مطالعه عملکرد اجتماعی با افزایش سن 
کاهش می یابد. از سوی دیگر عملکرد اجتماعی یک جنبه مهم 
زندگی سالمندان است ]25[. همچنین مشخص شده است که 
عملکرد اجتماعی با سالمت روان و فعالیت قشر پیش پیشانی10 
در ارتباط است ]26[. بنابراین بهبود عملکرد اجتماعی به بهبود 
سالمت روان منتهی می شود. یکی از روش های بهبود عملکرد 

اجتماعی یافتن عوامل مؤثر بر آن است.

یافته های این مطالعه نشان داد دلبستگی مکان قادر به تبیین 
عملکرد اجتماعی است. بر اساس مطالعات گذشته نیز مشخص 
عمل،  آزادی  به  منجر  زندگی  مکان  به  دلبستگی  است  شده 
استقالل فردی و احساس با ارزش بودن می شود ]27[. اهمیت 
مکان زندگی به حدی است که در مطالعه مختاری و قاسمی 
سالمند  و 60  سالمندان  سالمند ساکن سراهای  روی 60  که 
ساکن در منازل شخصی خود، به منظور مقایسه کیفیت زندگی 
و سالمت روان انجام شد مشخص شد کیفیت زندگی و سالمت 
روان سالمندان ساکن منازل شخصی به مراتب باالتر از سالمندان 
ساکن در سراهای سالمندان بود ]28[. این یافته ها مؤید یافته های 

مطالعه حاضر است.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های این مطالعه مشخص شد دلبستگی مکانی 
که  معنی  بدین  است،  اجتماعی  عملکرد  ابعاد  تبیین  به  قادر 
سالمندانی که به محله زندگی خود بیشتر عالقه مند هستند، از 
سطح کیفیت روابط و فعالیت های بهتری نیز برخوردارند. بنابراین 
با یافتن عوامل مؤثر در دلبستگی مکانی سالمندان و ارتقای آنان 
می توان احتماالً عملکرد اجتماعی سالمندان را نیز بهبود بخشید 

که به دنبال آن، سالمندانی با سالمت روان بهتر خواهیم داشت.

محدودیت ها

محدودیت های مطالعه حاضر، جمعیت کم سالمندان بی سواد 

10. Prefrontal cortex

به نسبت واقعی جامعه و نمونه گیری محدود به شهر تهران است 
که تعمیم پذیری یافته ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر عوامل 
اجتماعی اقتصادی دیگری نیز بر عملکرد اجتماعی مؤثر هستند 
و این در یافته ها نیز قابل مشاهده است، اما در این مطالعه مورد 

بررسی قرار نگرفته است.

پیشنهادات 

این مطالعه متغیرهای اندکی را مورد بررسی قرار داده است و 
با توجه به اهمیت عملکرد اجتماعی در سالمت جسمی و روانی 
سالمندان توصیه می شود در پژوهش های آتی، سایر متغیرهای 
اقتصادی،  اجتماعی  وضعیت  مانند  اجتماعی  عملکرد  بر  مؤثر 
عوامل روانی همچون شخصیت و وضعیت آسیب پذیری جسمی 

مورد بررسی قرار گیرد.
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