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  های تعامالت اجتماعی در مراکز سالمندان تدوین اولویت مؤلفه

 هاتف و آرام در قزوین(  موردی: مراکز سالمندان ة)مطالع

معماریوشهرسازی،واحدقزوین،دانشگاهآزاداسالمی،قزوین،ایرانةاستادیار،گروهمعماری،دانشکد-الدینسهیلیجمال
 معماریوشهرسازی،واحدقزوین،دانشگاهآزاداسالمی،قزوین،ایرانةدانشکد گروهمعماری،ارشدمعماری،کارشناس-فردسیماسمیعی

42/42/1931ییدنهایی:أت42/11/1931دریافتمقاله:

 چکیده

بههایتأثیرگذاردرمیزانافزایشتعامالتاجتماعیازدیدگاهصاحبباشناختمؤلفه کارگیریآندرنظرانو

سالمندانکهۀویژهدرحوزبه؛توانبهدستاوردهایاجتماعیمهمیدستیافتمیفضاهایمعماریوشهرسازی

هایآیتمهادرهریکازحضوردرجامعهنیازدارند.ضرورتاینپژوهشتدوینمؤلفهةعرصدربهبازگشتدوباره

کالبد براساسمدلحسمکانرلف،فعالیت، هایکیفیازؤلفهبندیمکانتراستوهدفپژوهشطبقه-ومعنا

هاوبررسیمیدانیوریکلیمؤلفهآ.نوآوریپژوهشدرجمعاستلفهؤدیدگاهسالمندانوشناختتأثیرگذارترینم

آوریهاازنظرسالمنداناست.روشتحقیقپیمایشیوروشاستداللاستقراییاست.جمعوتدویناولویتمؤلفه

افزاراسسالمندانبودهاستوابزارتحلیلنرمةنامهازمراکزروزانپرسش52صورتمیدانیوتکمیلاطالعاتبه

هایسنیبیشترینرسیمکهدرآیتمفعالیتتنوعفعالیتیوگروهدرپژوهشبهایننتیجهمی.اساستاسپی

بهتاسالمندباتوجهارزشرابرایسالمندانداردوبایددریکزمانتنوعفعالیتیمتفاوتیرادرفضاداشتهباشیم

درتابایدسعیشوداشارهشدهکهدرآیتمکالبدعدمحضوردرفضایبسته.خودبهانتخابفعالیتبپردازدةسلیق

پذیریدرآیتممعناانعطاففتهشود.صورتبصریوکالبدیبرایسالمنداندرنظرگرطراحیفضافضاهایبازبه

انبرخورداراستکهبهلحاظشناختازفضابهتراستازفضاهایمنعطفوفضاازاهمیتبیشتریبرایسالمند

چندمنظورهبرایسالمنداناستفادهشود.



تعامالتاجتماعی،سالمندان،فعالیت،کالبد،معنا.:کلیدیواژگان

                                                                                                                                                                   
43149211144مسئول،تلفن:ةنویسندEmail: j_soheili@yahoo.com 



 1911بهار،1ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش195

مقدمه
هاومشکالتمتعدداجتماعیواقتصادیامامحدودیت.هادرسنتایرانیانبودهوهستحضورآناحترامبهسالمندانو

ةکافیدرزمینةداشتنتجربناینمعضلوتازگیِ.باعثشدهتاسالمندانازمحیطخانوادگیخویشدورودورترشوند

رنگوروزدرفضاهایشهریکمطراحیفضاهایمختصسالمنداننیزباعثشدهتاتعامالتاجتماعیسالمندانروزبه

فردسالمندازنظراجتماعوجهمطلوبینداشتهباشد.سالمندانازجملهقشرهاییهستندکهبامشکالتوترشودرنگکم

آنانباوجودتمایلبهشرکتدرتعامالتاجتماعیواستفادهازفضاهایشهری،ازفضاهایاند.فراوانیدرشهرمواجه

.(1932ان،همکاربرخوردارنیستند)عامریسیاهوئیوکندرایآنانفراهممناسبیکهامکانزندگیمستقلرابشهریِ

نظری میةدر ذکر اجتماعی عمل دیدگاه و نقشفعالیت برخی سالمندی در که وشود شده سلب سالمند از ها

کندزایجابمیآمیفعالیت،پیریموفقیتةروشنیتعریفنشدهاست.بنابهنظریهاییکهبرایآنانباقیماندهبهنقش

واضحاست،وجودآید.براساسایننظریهایبههایقدیموسایلتازهایکشفشودیابرایحفظنقشهایتازهکهنقش

هایمتنوعیفراهمشودتاآنانبتوانندازدورانسالمندیخودرضایتداشتهکهبرایسالمندانبایدامکاناتوفعالیت

.(93:1932باشند)دباغوالفت،

فضاهایعمومیدرفضای ابعادقابلطرحدربسترهمةتعریفخوددر ترینازآنجاکهتعامالتاجتماعیدرکامل

می تعاملاجتماعیشهریاست، مکانظهور  توانفضایشهریرا اینچنیناستکردقلمداد  فضایشهریکه و

 (.112:1932)اینانلوچوالخلووسهیلی،گیردنیزتأثیرمیتعامالتاجتماعی گیریخودازبرتأثیرپذیرفتندرشکلعالوه

ةبودندوردیدگاهاولبربااهمیت:بندیکردکلیطبقهةتوانبهدودستهایعمدهبهموضوعسالمندیرامینگرش

استفادهازحضوردانستنایندورهاززندگیوبهتناسبآناهمیتنقشسالمنددرجامعهوزندگیسالمندیوباارزش

اهمیتقلمدادکردننقشسالمنددرزندگیاجتماعیوحتیترجیحبرتفاوتییاکمبیدومبرکیدداردودیدگاهأآنانت

در،کیددارد.درحالحاضرأاجتماعیناکارامدتةعنوانطبقداریازآنانبهنگهفقطحذفسالمندانازحضوردرجامعهو

رتالطمرتنشوپُازیکسوزندگیپُزیراایرانبرخوردیدوگانهبااینمسئلهاتخاذشدهاست،ةفرهنگغالبدرجامع

طورسالمندیبهةملوتعمقدرمفاهیماصلیانسانی)ودورأزدگیافراطیمانعیاستبرایتجاریحاصلازتکنولوژی

چشمهابههاومکانزمانةیفرهنگیدرهمهایگذراهایانسانیثابتیجدایازارزشخاص(وازسویدیگرارزش

تنهانگاهبهزندگی.دراینمیانجایخالیفضاییکهنهاندخورندکهخواهاندرکمفاهیمانسانیوتوجهبهانسانیتمی

راهمیت،بلکهبابازگرداندنآنانبهزندگیاجتماعیوجامعهبندداریومراقبتخارجکمعمولنگهةسالمندیراازشیو

ةترجامعکوچکیسالمندیدرساختوتربیتاجزاةوازنقشدورندکیدکأواپسینزندگیتةنهادنبراینمرحلارج

بحثازسالمندیبدونشکبحثاززمانرادردلخودمستتردارد.زماندرمعماریاجتماعیبهرهگیردخالیاست.

رعیانبودهکهدرنظرمعمارانوطراحانحاجتیبرایبیانشنبودهاست.قداستکهگاهآننیزازعواملبسیارمهمی

گرداند.اندبهیکدیگرمرتبطمیکهبدانوابستهرااموریهمةبسیارعمیقودرعینحالابتداییاستکهزمانمفهومی

ایماندگاردرتاریخجاودانگیدغدغهایجادفضاهاییکهانسانرابهحضوریفارغاززمانقراردادیبرساندیاتوجهبه

هاییمتفاوتدرفضاهایگذرومکثوهمچنیندرایجادتواندبهگونهمعماریایرانوجهاناست.زماندرمعماریمی

هازمانمتوقفشدهاستومخاطببهجایگذشتنازآنبهبودندرآنکشیدهکهگوییدرآنـفضاهاییمتمرکز

ـشودمی حوزباشددخیل در معماری ارتباط و سالمندی مفاهیم دگرشناسی باة. فضاهایی شناسایی با نظر و عمل

دورةمایدرون همچنیننگاهیمتفاوتبه دورهـسالمندیةفرهنگایرانیو آنرا حاویتجربیاتوکه ایارزشمند

اینتجاربولزومبهرهـداندهایحاصلاززندگیمیاندوخته پیوستهنگاهبرداریاز در داشتنبافتذهنیجامعهورا
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مدنظرقرارمی ازچشمجلوگیریازتفکیکوحذفمراحلزندگیازبطنزندگیاجتماعیرا اینةاندازهایاولیدهد،

ازاینتحقیقمحسوبمی نیازهایاندکوشیدهاینتحقیقنگارندگاندر،روشود. باطراحیفضاهایمعماریمتناسببا

قراربرباسایراقشارجامعهتعاملآنانونندهایاجتماعیدعوتکفعالیتةنهواجتماعیسالمندانآنانرابهعرصروزا

 .(1932،کریمیفرداعرابیو)فروغمندکنند

اینپژوهش ایناستکهیکیازنیازهایاساسیسالمندانافزایشتعامالتاجتماعیبسیاراهمیتداردآنچهدر

بتوانیمتعامالتاجتماعیسالمندانراافزایشهاکارگیریآنههاییداریمکهبابروزهنیازبهشناساییمؤلفهاستکهام

 لفهراازنظرسالمندانشناساییکنیم.ؤدهیموبتوانیمتأثیرگذارترینم

 دیاگرامروندپژوهش:



 نظریمبانی
 زمان گذشت با که است تغییری سالمندی جنبهگیرد.میانجام دارای روند این منفی و مثبت های پویاییاست و

زندگیادامهدارد.سالمندیییعنیاینکهسالمندیدرط؛گیردبلوغرادربرمیرشدوتکاملویندهایزیستی،ادراک،افر

فقطپیونددودرحقیقتوقوعمیشودکهدرآنکاهشوزوالجسموفکرشخصبهایتصورمیطورعامیانهمرحلهبه

.(1913شود)اسماعیلیشیرازی،خاصیازرشدوتکاملنشاندادهمیةجنب

 رانسالمندیدرای

جهان سراسر سالمنددر افراد کاهشمیزانباروریباعثافزایشتعداد زندگیو به استشافزایشامید کهایگونهبه؛ده

هاست.افزایشجمعیتسالمندشدهایکنونیتبدیلدرسالهایبهداشتعمومیترینچالشپیرشدنجمعیتبهیکیازمهم

نیست پدیده،مختصکشورهایپیشرفته آنمواجهایاستکهکشورهایتوسعهبلکه با دو حالتوسعههر در و اند.یافته

شاخصبررسی و ایراناستها کشور در شتابانجمعیتسالمند رشد پیشطوریبه؛هایآماریحاکیاز شودبینیمیکه

.(1932فرد،کریمیاعرابیو)فروغمنددرصدبرسد1/41به4424وتاسال2/14به4442جمعیتسالمندایرانتاسال

 تعامالتاجتماعیةشدهدرزمینهایمختلفمطرحنظریه

کوینلینچ

 انتشار سالتئوریشکلخوبشهربا آنارتقا1321در تبع به یمیالدیحصولکیفیتمناسبطراحیشهریو

ودوفوقمعیارزیراعالنمی درگروپنجمعیار کندکیفیتزندگیشهریرا بهمفهومامکانبقای:«سرزندگی».1:

هایانگیزیذهنیومعناداربودنمکانبهمعنینقش:«حس».4؛شناختیانساندرمحیطشهرشناختیوجامعهزیست

فعالیتبه:«سازگاری».9؛شهری بهمفهوم:«دسترسی».2؛هایگوناگونومداررفتاریمنظورانطباقفرمشهریبا

بودنامکانانتخابوبهمفهومفراهم:«کنترلونظارت».2؛هایمختلفبافتشهریسهولتنفوذفیزیکیبهبخش

کارابودنهریکازمعیارهایفوق:«کارایی».1؛همانیةشهرونداندرامورمرتبطبامدیریتواستفادهازعرصةمداخل

 هاتدوینشاخص آراآوریجمع
بررسیالگوو

 مدلمناسب
هالفهؤمبرداشت

 آرااز

 spssتحلیلبا
 گیرینتیجهو

 هالفهؤبندیمطبقه االتؤتدوینس نامهشتکمیلپرس
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اجتماعیکهبایدبرایآنهزینهکنندةمعیارهاازطریقسازمانیاطبقةشدنهزینپرداخته:«عدالت.»1؛بههزینهباتوجه

.(1932،کریمیفرد)فروغمنداعرابیو

 کوپرمارکوس

کیداوبهفضاهایأت.پردازنداووهمکارانشبهارزیابیمحیطسکونتیمی،هایمردمیمکاندرکتاب،1334درسال

ازنظرارتباطاتاجتماعیدستها.قراردارندکهدرآناستشهریومردمی بههفتگروه بندیوفضاهایشهریرا

پالزاهایشهریمی همسایگی(ایهایمحلهپارک؛کند: مدارس؛هایکوچکپارک؛)واحد باز باز؛فضاهای فضای

(.22:1929فضاهایبازدرمانی)رضایی،؛داریوبازیکودکاننگهةفضایبازویژ؛سالمندانةمسکونیویژ

هایکشوردانمارکدرنظردرخانهاجتماعیهایمجاورتافرادراابزاریبرایافزایشتعامالتکوپرمارکوسجنبه

هایموردنظرخودمجاورتواحدهارایکیازعلتةهاشیوکندکهآننبیانمیاقولیازدونفرازساکناونقل.گرفت

کهتوجهبیشتریبه،اودرمطالعاتدیگرخود.(119:4444)مارکوس،انددگیدرمسکناجتماعیذکرکردهبرایزن

هایجلووپشتخانهدرایسترهیلویلجفرصتیکهحیاطکندبیانمی،داشتهشدهوهویتتعامالتبینمحیطساخته

همچنینقرارگرفتنخانهاست.برایبیانهویتساکنان او عاملیبرایافزایشصورتگروهبهها هایچندواحدیرا

 .(1931ونورتقانی،بهنقلازپوردیهیمی139:1312،1داند)مارکوستعامالتاجتماعیمی

 بنتلیوهمکارانشایین

کند:دهمعرفیمیهفتمعیاررادرایجادمحیطپاسخ،دههایپاسخمحیطدرکتاب

امکانرفتونرفتنمردمبهمکانیتأثیربگذارد.ردتواندمی:«نفوذپذیری»

تأثیربگذارد.شودمردمعرضهمیبررتنوعقابلیتیکهدتواندمی:«گوناگونی»

کندهاییکهمحیطبهآنانعرضهمیهاوموقعیتتواندبرچگونگیوسهولتدرکمردمازفرصتمی:«خوانایی»

تأثیربگذارد.

توانمندیمحیطیمعلومجهتپاسختوامی:«پذیریانعطاف» ابعاد اهدافگوییبهاستفادهندبر هایمختلفیکهبا

مختلفمردمسازگارباشدتأثیربگذارد.

هایقابلعرضهبهخودشانکهمردمراازگزینهگونهرجزئیاتظاهرییکمکانآندتواندمی:«تناسباتبصری»

آگاهکندتأثیربگذارد.

هایمربوطبهتجربیاتحسیمردمتأثیربگذارد.رقوامگزینهدتواندمی:«غنایحسی»

کنندتأثیربگذاردپیدارانشانخویشبرمکانهروایکهمردمامکانزدنمُرحدواندازهدتواندمی:«رنگتعلق»

.(2:1934بنتلیوهمکاران،)

5پیپیاسةسسؤم
 

درمطالعاتخود،ایجادشدهایمردمیمنظورساختمکانباهدفایجادحرکتجهانیبه1312کهدرسال،سسهؤاینم

کهچهارعاملازاهمیتبیشتریاستدرنقاطمختلفدنیابهایننتیجهرسیدهموردفضایعمومی1444بررویبیشاز

 برخوردار به»است: تصویر»؛«پیوستگیهمدسترسیو فعالیتاستفاده»؛«ذهنیآسایشو و که؛«بودناجتماعی»؛«هاها

منظمازفضا،میزانتعامالتکالمیةصورتگروهی،استفادحضورافرادبهبودنبامکانبرایمالقاتبادوستان،اجتماعی

                                                                                                                                                                   
1. marcus 
2. PPS 
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یکدیگر، با توصیةروحیافراد معرفیو شناختنیکدیگر، فضا، در میزانتماسةمردم سایرین، وجودمکانبه چشمی،

(.1312)پیپیاس،مکانارتباطداردةتمایلافراددرحفاظتداوطلبان،هایمختلفسنیوقومیگروه

1گل
 

آن استبر طریقطراحیمحیطکالبدیمیکه مردمیاز تعداد و وقایع تعداد فضایعمومیتوانبر از استفادهکه

هادرآفرینشفعالیت،بهاعتقادوی.ونیزنوعفعالیتتأثیرگذاشت،کشدکنند،مدتزمانیکهیکفعالیتطولمیمی

آن از یکی مصنوع محیط که دارد قرار عوامل برخی تحتتأثیر همچنینفضایهمگانی می،هاست. کهاشاره کند

امابرنامهدچارچوبفیزیکی ردتوانندانمیریزانوطراحرکیفیتمحتواوشدتارتباطاجتماعیتأثیرمستقیمندارد.

برآورد.عالوهایبرایدیگراشکالارتباطفراهممیزمینهکهاینخودپیش؛گذارندشنیدنتأثیروامکانمالقات،دیدن،

مدتزمانبودندرفضابرایوهااهمیتتداومفعالیت،واقعدریکفضایهادررویدادهااهمیتتعدادمردموفعالیت

زدنتنهاایجادفضاهاییکهمردمبیایندوبروندکافینیست،بلکهبایدشرایطمطلوببرایپرسههرفردنیزمهماست.

دوشمیهایمحیطبیرونیدارایاهمیتتکبخشکردندرفضانیزوجودداشتهباشد.اینجاستکهکیفیتتکدرنگو

تعدادی،اند.بهاعتقادگلکنندهدراینزمینهینفاکتورهاییتعیهاترینمؤلفهیکفضاهاوجزئیاتوکوچکوطراحییک

سازیمهمعنوانزمینهدرنظرگرفتهشودکهازسویافرادبههایپایهدرفضاهایعمومیتواندفعالیتهامیازفعالیت

اعمالمیبرایسایرفعالیت شاملراهاینفعالیت.شودها دیدن،ها نشستن، ایستادن، رفتن، گوستکهوگفتوشنیدن،

گلدراین.کنندگیداشتهباشدهامحیطبایددارایشرایطخاصیباشدودرواقعحالتدعوتهریکازآنجرایبرایا

اترتیبعبارتکندکهبهاشارهمییتدرفضاهایعمومیفزمینهبهسهکی راحتی، بردن.فضاهایلذتونداز:حفاظت،

گلبهایننکته،آورند.همچنینکردنرانیزبرایمردمفراهممیصحبتو،هایشنیدن،دیدنشهریمطلوبفرصت

کنندگانفراهمهایمختلفاستفادههاوتجربیاترابرایگروهکندکهفضاهایشهریخوبتنوعیازفعالیتاشارهمی

اند.نیزدرکتابنکاتمهموفعالوغیرفعالازفضاهردوجزةآنواستفادةمکثدرفضاهایشهریوتجربکند.می

دهکرهایانساندرفضاهایهمگانیرابهسهگروهعمدهتقسیمانواعفعالیت(1921)گل،هازندگیدرمیانساختمان

 هایاجتماعی.وفعالیت،تفریحی-هایگزینشیکارکردی،فعالیت-هایضروریاست:فعالیت

9ومتیوکرمونا5جانپانتر
 

:نمایندمیدوبهمواردزیراشارهنکنرامطرحمیکیفیتفضاهایعمومیموضوع1331درسالکرموناجانپانترومتیو

ةها،کیفیتفرمشهر،کیفیتفرمساختمان،کیفیتعرصکیفیتمنظرشهر،کیفیتدیدهمحیطی،کیفیتپایداریزیست

(.1932،فردهمگانی)پانتروکرمونابهنقلازفروغمنداعرابیوکریمی

4ابوغزه
 

ثرؤتعامالتمردممةهایچندخانواریبرشیوطراحیخانهةشهرابونصیراردننشاندادکهشیوةخوددربارةدرمطالع

اینتحقیقنشانداد.داداست.مدلاودرابتداتأثیرنزدیکیومجاورتمکانیدرتعامالتاجتماعیراموردنظرقرارمی

دشوگیرنداحتمالاینکهتعامالتاجتماعیداشتهباشندبیشترمیتربهیکدیگرقرارمیاینزدیکهرقدرافراددرفاصله

.(113:1332)ابوغزه،

                                                                                                                                                                   
1. Gehle 

2. Punter 

3. Carmana 

4. Abu-Ghazzeh 
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5والوراکس1ریجر
 

آنتعامالتاجتماعیومجاورتهمسایهبهنقشهویتاشارهکردهبارةدرمطالعاتشاندر باتوجهاند. هاییکهبهدادهها

ترفندهایوسیلةبهکهییهابندیکردندونشاندادندکههمسایگیگروهطبقههارابهچهاردستآوردندساکنانخانههب

هاهاومجاورتاندکههمسایگیهکرداشد.آنانهمچنیناظهارروابطاجتماعیاثرگذاربدرتواندآیندمیفیزیکیپدیدمی

کهدرآسایشذهنیوروحیبسیارمهم،حساجتماعرادلیلتوانددرمیانمردمحستعلقایجادکندوبههمینمی

یجعمومیهایراوالورکاسهمچنینعقیدهدارندکهروابطاجتماعیازطریقایجادارزشکند.ریجرتقویتمی،است

رسدنظرمیبه،توانازطریقمدتزمانسکونتافرادبهاینامرپیبرد.بادرنظرگرفتنایندالیلشودومیتقویتمی

هابراساسشخصیتوهویتبستگیدارد.ارزشةکهحستعلقبهطولزمانسکونتومبادل

9یانسیویلیام
 

سازیبهنامپروژةپروتایگوپرداخت.درافراددریکپروژةعظیمخانهبهمطالعةتأثیرطراحیمحیطکالبدیبررفتار

کردندکههمةفضاهایاضافیحذفشدهبود.اوایناجتماع،ساکنانهمگیدریکساختمانبلوکسیمانیزندگیمی

دهدوتغییرمیمیانساکنانراهایینحوةتعامالتاجتماعیغیررسمیکندکهطرحوشکلچنینساختماناظهارمی

هادرآندهدمحیطکالبدیکهخانوادهکند:شواهدیوجودداردکهنشانمیکند.اوهمچنینبیانمیهارادلسردمیآن

اثرمیویژهطراحیواحدهایمسکونیبرشیوةزندگیآنکنندبهزندگیمی اونمیها بهعقیدة باوجوداین، توانگذارد.

هایاجتماعیتأثیریکسانیداشتهباشد.براساسمطالعاتیانسی،طراحیمعماریبرهمةگروهگونهتصورکردکهاین

تأثیرمجاورتبهنظرمیبه برایافزایشتعامالتاجتماعیمثبت، قرارگرفتنعدهرسد، ایافراددرتنهاییکافینیست.

وضعیتاجتماعیمطلوبیایجادنمییکمکانوفضایعمومی بلکهقابلیتکندلزوماً هایبالقوةموجوددرمکانبر،

گذارد.رفتارهاتأثیرمی

2وورنر4براون
 

تأثیرنوعکوچهدرتعامالتبارةهادرتحقیقاتخوددرارتباطمیانمحیطوهمبستگیاجتماعیپرداختند.آنةبهمطالع

تواندشدنبیشترافرادندارد،میراجتماعیدبستتأثیریبنةندکههرچندزندگیدریککوچکرداجتماعیساکنانابراز

تسهیلکند اینجهترا تمایلدر مشابهبه.گرایشو تعامالتشایدزندگی،طور از مردمرا یکخیابانباز کردندر

دوری بر ماجتماعیبازندارد، یکدیگر از افراد است.ؤگزیدن اثرمحیطمی،بنابراینثر تعامالتدمستقیمیهایتواند ر

ررفتارهایدررفتارهاست.ممکناستعواملمتعدددیگرینیزباشندکهدترینتأثیرآناماقوی.اجتماعیداشتهباشد

کاهد.براونوورنرنقشهویتمحیطورفتارنمیةامااینموضوعازنقشاساسیومهمرابط،اجتماعیاثرگذارباشند

ارتباطبامحیطفیز در آنطورصحیحیکیوتعاملاجتماعیبهمکانیرا تربررسیکردند. بودندکهدلبستگیبرآنها

وپیوستگیمیانخویشتنخویشخود،تواندباعثتقویتاحساسرضایت،دلبستگیبهمحیطعمیقبهیکمکانمی

وآیندهشود.،درگذشته،حال

                                                                                                                                                                   
1. Riger 

2. Lavrakes   

3. Yancey   

4. Brown  

5. Werner 
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 آرنتهانا

گریوزندگیسیاسیواجتماعیاستکهدرآنقبروناست.اومشوّدهکرلیفأت1322رادرسالشرایطانسانیکتاب

عمومی بازیمیقلمرو را معنانقشاصلی دو در را آرنتفضا فضایمابینـکند. و میاندیگران در فضایحضور

درکیجامعازقلمرویعمومیـدیگران کردهکالبدیشهرفراهمطورفضایعمومیسیاستوهمینتحلیلکردهتا

کلیدیةگیردنکتاشیاشکلمیةواسطهماهنگیمردمواشیادرتحلیلوپذیرشاینمطلبکهروابطاجتماعیبه.باشد

(1921پور،)مدنیاستفضایعمومیةدرتحلیلآرنتدربار

1پاولزوکر
 

او نظر از پیرامونفضاهایشهریمیداناست. مطالعاتاو اصلیدر منظرمیدانهمچون،تمرکز توقفگاهیروانیدر

درخودجایمی زوکرطراحیفضاهایشهریرادهد.درعینحال،شهریومحلیاستکهتعامالتاجتماعیافرادرا

کیدأشدتتهایجاریدرفضابههایاجتماعیوفعالیتبرجنبه،بلکهتنهامحدودبهابعادشکلیوزیباییبصریندانستهنه

.(1:1314شود)زوکر،حرکتانساندرونآنادراکمیةبودکهفضابهکمکتجرببرآن،زوکرهمچنین.ودهاستنم

5جینجیکوبز
 

صاحبروزنامه و برجستنگار کتابةنظر حیاتشهرهایبزرگمسائلشهریدر نقشفضاهایمریکاییامرگو بر

بهباوراوکندکیدمیأشهریدرایجادتعامالتاجتماعیتعمومی ماندفضاهایآنچهازیکشهربیشتربهذهنمی،.

روکندکهافزایشنشستوبرخاستوامنیتپیاده.جیکوبزاشارهمیاستروهایآنهاوپیادهخیابان ویژهشهربهعمومی

ندساکنانبیشتریراروهابایدسرزندهباشندبرایآنکهبتوانپیاده،جداییوتبعیضنژادیدارد.بنابرایندرایتأثیروارونه

روهایآنحضورخاصیعابردرپیادهةبایدانداز،داشتنخیابانبرایسرزندهنگه،ازنظراو،همچنینبهخودجلبکنند.

.(94:1339،)جیکوبزداندتنهاییبرایسرزندگیکافینمیداشتهباشدوالبتهتراکمباالرابه

 اولدنبرگ

هادرقلبیکوسایرپاتوق،هایآرایشهایکتاب،بارها،سالنها،فروشگاهشاپکافیمکانخیلیخوب،درکتابخود

بودنبایدتعادلشرادرسهقلمروبخشکهزندگیروزانهبرایآسودهورضایتکندمرکزیراطرحمیةایننظریاجتماع

شهریونقشیکهباسومبرفضاهایعمومی.اوباتبییناصطالحمکانکندای،سکونتی،کاریواجتماعیپیداتجربه

بخشیبهیکعنوانعاملاصلیهویتتوانندبهبهیکدیگرمیهایاولودوم)قلمروهایخانهوکار(شدنمکاننزدیک

هاکندکهازآنجاکهانتظاراتازخانوادهوکاردرورایگنجایشآننهاداولدنبرگبحثمیکند.کیدمیأتکنندشهرایفا

گسترشیافتهاستآنکردنبرایبرآورده قلمروهایاجتماعی،ها که تحریکیرا آزادکردنو میمردم فراهمتر توانند

.(114:4449وهمکاران،کنندنیازدارند)کارمونا

تعامالتاجتماعیۀنظراندرحوزهایصاحببندیدیدگاهجمع

مدلباتوجه و الگوها اینکه به زمینهایطراحیشهر در و دارند مکاناشاره مدلةبرایتعامالتاجتماعیبه و الگو

،بندیبراساساینتئوریانجامگرفتهاستپانترانتخابشدهوطبقه-مناسبتعامالتاجتماعیمدلحسمکانرلف

«.معنا»و،«کالبد»،«فعالیت»:ندازاهایاینمدلعبارتمؤلفه

                                                                                                                                                                   
1. Zuker 

2. Jacobs  
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نظرانتعامالتاجتماعیازدیدگاهصاحبهایبندیشاخص.جمع1جدول

 شاخصهایتعامالتاجتماعی پردازنظریه ردیف

 سرزندگی،حس،سازگاری،دسترسی،کنترلونظارت،کارایی،عدالت. کوینلینچ 1

 هایچندواحدی.هایعمومی،هویت،مجاورتمکانی،همسایگی،گروهمکان کوپرمارکوس 4

 پذیری،تناسباتبصری،غنایحسی،رنگتعلق.گوناگونی،خوانایی،انعطافنفوذپذیری، یانبنتلی 9

 پیپیاسةسسؤم 2
صـورتگروهـی،بـودن،حضـورافـرادبـههـا،اجتمـاعیهاوفعالیتپیوستگی،آسایشوتصورذهنی،استفادههمدسترسیوبه

 .منظمازفضاةاستفاد

 گل 2
هـا،بردن،گوناگونیوتنـوعفعالیـتها،مکثوحرکتدرفضا،حفاظت،راحتی،لذتفعالیتطراحیمحیطکالبدی،مدتزمان،

 کنندگی.منظرمناسب،دعوت

 .همگانیةها،فرمشهر،فرمساختمان،عرصکیفیتفضاازلحاظزیستی،منظرشهری،دیده متیوکرموناوجانپانتر 1

 چندواحدی.هاینزدیکیومجاورتمکانی،گروه ابوغزه 1

 .ناهمسایگیومجاورت،مدتسکونت،شخصیتوهویتساکن الوراکسوریجر 2

 .نکردنفضاهایاضافیموجوددرمکان،طولمدتسکونت،حذفةهایبالقوّطراحیمحیطکالبدی،قابلیت یانسی 3

 .بودنکوچه(،دلبستگیبهمکانبستنوعکوچه)بن براونوورنر 14

 )فضایحضوردرمیاندیگرانوفضایمابیندیگران،اشیا(.قلمروعمومی آرنتهانا 11

 .میدان،فعالیت،حرکتدرفضا پاولزوکر 14

 .بودن،حضوردرفضا،تجربهها،سرزندهروها،خیابانفضاهایعمومی،پیاده جینجیکوبز 19

 .شهر،توجهبهمکانسومهایعمومیعرصه اولدنبرگ 12

(1911نگارندگان،)منبع:


 پانتر-هایتعامالتاجتماعیبراساسمدلحسمکانرلفبندیمؤلفهطبقه.مدلمفهومی1شکل

 (1911)منبع:نگارندگان، 
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 پژوهشروش
اینپژوهشبهةمرحل اینروشبهتوصیفعینیمؤلفه.تحلیلیانجامشد-صورتتوصیفیاولدر هایتعامالتدر

صاحب دیدگاه شناختمؤلفهاجتماعیاز دستههایبنظرانو پرداخته آمده شاخصشد هریکاز شدههایشناساییو

دراینپژوهششدتحلیلوبررسی وشدمنابعمرتبطباموضوعتعامالتاجتماعیدرفضایشهریبررسینخست.

نظرانثردرتعامالتاجتماعیازدیدگاهصاحبؤهایممؤلفه،د.سپسشآوریایسوابقموضوعجمعنهصورتکتابخابه

.شددرفضایشهریتحلیلوبررسی

بخشدومروشتحقیقپیمایشیبود اینروشازطریقپیمایش)تهی.در بهاطالعاتموردنیازپرسشةدر نامه(

انتخاباست،ورداستفادهبرایسالمنداناستودارایشرایطیکسانومشابهکهم،.دومرکزهاتفوآرامیافتیمدست

فعالیتشدند. آماریبراساسجدولمورگانبرداشتةجامعگیرند.قرارمیاستفادهموردهایفرهنگیزناناینمراکزبا

استفاده تعداد تعیینشد. مراکز از کننده شده سی نفر است مورگان جدول با مطابق مرکزپرسش42که دو در نامه

سالمندانتکمیلشدهاست.

 ابزار

نظرانوباروشاستداللاستنتاجیمبتنیبرهایتعامالتاجتماعیازدیدگاهصاحبهایحاضرازبررسیمؤلفهنامهپرسش

هادرنامهشد.پرسشبندیومعناطبقه،پانتربراساسفعالیت،کالبد-هایشخصیدرقالبمدلانتخابیحسمکانرلفداده

تداوماستفاده،بهآمدهازتحقیقاولفعالیتدستههایبصورتزیرشاخهمعنا(وهرآیتمبهو)فعالیت،کالبد،آیتمکلیسهقالب

نزدیکیومجاورت،بههاتقسیمشدوآیتمکالبدبودن،سرزندگیوکاربریحرکتپیاده،فعالیت،گوناگونیوتنوع،اجتماعی

هایچندواحدی،پیوستگی،نفوذپذیری،فضایانتظارومکث،گروههممحیط،دسترسیوبهةهایبالقوکنندگی،قابلیتوتدع

بهشدوآیتممعنانیزهایمحیطی،زیباییبصری،فضایگردهمایی،فضایبسته،فرمتقسیمها،نمادهاوسمبلرومیدان،پیاده

پذیری،تناسباتبصری،رنگتعلق،کنترلونظارت،کارایی،عدالت،خوانایی،انعطاف)غنایحسی(،سازگاری،تجربه،حس

هابردنتقسیمشدکههریکازآیتمولذت،آسایشوتصویرذهنی،هویت،مدتسکونت،حفاظت،دلبستگیبهمکان،راحتی

بود.خیلیکم(واد،متوسط،کم،ای)خیلیزیاد،زیگزینهپنجصورتدوپاسخبهسؤاالتبهشباسهسؤالمطرح

 اجراروش

انجامنامهازطریقآنانرکردنپرسشصورتفردیباهریکازسالمندانوپُاینپژوهشازطریقمصاحبهبهاجرای

انتخابسالمندانبه محیطیگرفتهو آگاهیاز کهسالمندتواناییدرکو صورتیبوده گرفتهداشتهرا کهدرآنقرار

هاازطریقتحلیلنامهپسازتکمیلپرسشبرقرارکند.کنندهارتباطکالمیبتواندباپرسشو؛لزایمرنداشتهباشدآ؛باشد

افزاراسپیهایسالمندانوتحلیلنرمبهپاسخونیزباتوجهدستآمدههایموردنیازباسپیاساسدادهافزاربانرم

هایسهشاخصبندیفریدمنبرایهریکازمؤلفهبهخوداختصاصدادورتبهایراهارتبهاساسهریکازشاخص

دستآمد.هاصلیب

 مطالعهموردۀمحدود

مواردزیرتوجهشدهاست:بههایموردمطالعهدرگزینشنمونه

؛قرارگیریدرمراکزشهر-

؛داشتندسترسیسوارهوپیادهبهمجموعه-

؛تروزانهصورحضورداشتنسالمندانبه-
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؛هاییکهمرکزبرایآناندرنظرگرفتهاستفعالیتجرایداشتنحداقلفضابرایا-

؛درمجموعهاجراهایقابلبودنشرایطمکانیوفعالیتیکسان-

؛دادنبهسؤاالتونداشتنآلزایمرپاسخدرستتوانایی-

پردازد.فعالیتمیجرایمکانیکهدرآنقرارگرفتهودرآنبهاداشتندرکدرستاز-

شرایطگزینشنمون در آنچه مطرحشدةبنابر ،موردمطالعه آرام مرکز در)دو جنب،شهرکمیرداماد،قزوینواقع

قزوین)ومرکزهاتف(پارک اندکهدارایشرایطیکسانومشابه(12پالک،فردواعظیةکوچ،خیاباننواب،واقعدر

.ندانتخابومطالعهشد

سالمنداندرفصولیکهدمایهوامطلوباستازاست.قرارگرفتهدرهمجواریپارکعمومی:اینمکانراممرکزآ

کالسدرسوداراییکفضایچندمنظورهویکاتاقمعایناتودرمانودو،بهلحاظکالبدی.کنندآنجااستفادهمی

ساختمان.کحیاطکوچکبرایورودوخروجاستآشپزخانهوسرویسبهداشتیبرایسالمنداناستونیزدارایی

سالمنداناختصاصدادهشدهاست.ةهمکفبرایاستفادةطبق؛دوطبقهاست

واستطبقهساختمانیک.اینمکانبهلحاظدسترسیداخلکوچهومقابلدرمانگاهقرارگرفتهاست:مرکزهاتف

ویکاتاقاستراحتبرایسالمندان.،سرویسبهداشتییک،یکآشپزخانه،یککالس،دارایدوفضایچندمنظوره

ساختمانداراییکحیاطدرمجموعهوقابلاستفادهبرایسالمنداندرهوایمساعداست.

 هایافتهوبحث
بندیرتبهشود.هادرشاخصمربوطبهخوددرسهحالتبررسیمیدراینبخشازپژوهشوضعیتهریکازمؤلفه

معنابدینشرحاست:ةهایفعالیتوکالبدودرحوزهایشاخصفریدمنبرایهریکازمؤلفه

شاخصفعالیتلفهازؤبندیفریدمنبرایپاسخبههرم.رتبه5جدول
متوسط
 رتبه

 عنوانسؤال
هایشاخص
 فعالیت

 ردیف

 بهچهمیزانبهحضورمداومدراینمکانعالقهدارید؟:مندیبهحضورعالقه 12/11

 ایکاملبهلحاظتأمینخدماتبرایسالمندانتاچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟تداومعملکردمجموعه 11/141 تداوماستفاده

 کنید؟مداومازاینفضابهچهمیزاناحساسرضایتمیةبااستفاد 11/14

 رویتاچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟فضاییامنبرایپیادهوجود 12/3

 آنبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟رویدروامکانپیادهوجودفضایسبز 12/3 4 حرکتپیاده

 کند؟طراحیمسیرحرکتپیادهبهچهمیزاننظرشماراجلبمی 12/3

 ؟ستییدشماأمختلفدرفضایسالمندانبهچهمیزانموردتهایسنیوگروهحضورافرادازقشرها 14/14
تنوعفعالیتیوگروه

 سنی
 هایهنریعالقهدارید؟بهچهمیزانبهشرکتدرفعالیت 21/12 9

 سالمندانعالقهدارید؟ةهایمختلفدرمجموعبهچهمیزانبهتنوعدرفعالیت 91/12

 ییدشماست؟أسالمندانتاچهمیزانموردتةهایمجموعتنوعدرفعالیت 44/14

 ییدشماست؟أتنوعوگوناگونیفضاهایکنارهمبودنتاچهمیزانموردت 24/14 2 گوناگونیوتنوع

 تنوعوگوناگونیفضاهابرایاستراحتوتفریحتاچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟ 31/3

 سالمندانتاچهمیزانامکانحضوردرجمعرابرایشمافراهمکردهاست؟ةمجموع 22/3

 کنید؟ایکوچکومفیدراتاچهمیزانتجربهمیمرکزسالمنداناحساسحضوردرجامعهباحضوردر 42/14 2 بودناجتماعی

 تاچهحدیموافقحضوردرفضاهایجمعیهستید؟ 22/3

 کنید؟سالمندانبهچهمیزاناحساسشادیمیمرکزباحضوردر 22/3

 دهید؟کنندهوجذاباهمیتمیهایسرگرمشمابهچهمیزانبهفعالیت 11/14 1 سرزندگی

 وجریانآببهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟،درختانوجودفضایسبز، 22/3

 ...بهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟و،خانهوفضاهایهنریسالمندانمثلقهوهةهایمختلفدرمجموعوجودکاربری 22/11

 هایمختلفدرنزدیکیمرکزسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟وجودکاربری 22/11 1 هاکاربری

 توانندرضایتشماراجلبنمایندبهچهمیزاناست؟هایمختلفمیخدماتیکهکاربری 22/11

(1911نگارندگان،)منبع:



 141.…هایتعامالتاجتماعیدرمراکزسالمندانتدویناولویتمؤلفه

بندیفریدمنبرایپاسخبههرسهسؤالازشاخصکالبدرتبه.9جدول

 المربوطهؤس هایکالبدشاخص 
متوسط

 رتبه

 نزدیکیومجاورت 1

 92/91 تاچهمیزاناینمرکزبهفضایسکونتشمانزدیکاست؟

 91/12 ؟ستییدشماأمجاورتاینمکانبهمحلسکونتشمابهچهمیزانموردت

 22/11 گذارد؟همسایگیونزدیکیبادیگرسالمندانچهمیزاندرایجادارتباطبینشماوآنانتأثیرمی

 کنندگیدعوت 4

 22/13 کنندهاست؟هایموجودبهچهمیزانجذباینمجموعهبهلحاظفعالیت

 31/41 خودجذبکردهاست؟نظرشمارابهمیزاناینمرکزسالمندانبهلحاظظاهریبهچه

 91/12 ؟مندیدجذابعالقهةعنوانیکمجموعشمابهچهمیزانبهمعرفیاینمکانبههمساالنخودبه

 محیطةهایبالقوّقابلیت 9

 23/41 موقعیتقرارگیریاینمرکزسالمندانبهچهمیزاننظرشماراجلبکردهاست؟

 22/41 هابهچهمیزاننظرشماراجلبکردهاست؟مثلخیابانهایموجودهایدسترسیموقعیت

 13/43 هایمحیطیمشخصموجوددرمجموعهبهچهمیزاننظرشماراجلبکردهاست؟ویژگی

 پیوستگیهمدسترسیوبه 2

 31/12 ؟ستییدشماأتفکیکفضایحرکتپیادهوحرکتسوارهبهچهمیزانموردت

 31/11 فضاهایمرکزسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟دسترسیآسانبه

 11/11 ییدشماست؟أپیوستگیفضاهایمجموعهبهچهمیزانموردتهمدسترسیوبه

 نفوذپذیری 2

 12/11 دهاست؟کراینفضابهچهمیزانامکانرفتنرابرایشمافراهم

 44/11 میزانبرایشماقابلشناساییاست؟هایمختلفاینمرکزبهچهورودبهبخش

 24/12 سالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟ةورودوحضورآسانبهمجموع

 فضایانتظارومکث 1

 21/41 وجودفضایانتظارواستراحتبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

 19/44 دارد؟گیربهچهمیزانبرایشمااهمیتکیفیتفضاهایخسته

 94/41 گیردرفضایسبزواستراحتدرآنبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟وجودفضایخسته

 هایچندواحدیگروه 1

 24/12 ییدشماست؟أصورتگروهیبهچهمیزانموردتقرارگرفتندرفضاهاییبه

 24/44 صورتگروهیهستید؟هایخواببهتاچهحدموافقاتاق

 31/41 چهمیزانعالقهبهحضوردرفضاهایاقامتیگروهیدارید؟به

 میدان 2

 24/12 وجودفضاهاینشستنگروهیدرفضایبازبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

 24/12 شدهبرایتجمعوگفتماندرفضایبازرادارید؟بهچهمیزانعالقهبهحضوردرفضاهایطراحی

 24/12 ییدشماست؟أدرفضایبازبهچهمیزانموردتفضاهایگروهی

 هاروپیاده 3

 12/13 ؟ستییدشماأروهابهچهمیزانموردتبودنپیادهعریض

 22/11 رویبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟بودنمسیرپیادهمشخص

 22/11 هابهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟روکیفیتپیاده

14 
هایوسمبلنمادها

 محیطی

 31/49 هایمحیطیهستید؟تاچهحدموافقوجودنمادهاوسمبل

 31/49 هادرفضایبازتاچهحدبرایشمااهمیتدارد؟وجودنمادهاومجسمه

...چهمیزانبرایشمااهمیتوجودمبلماندرفضایداخلوخارجازساختمانمثلنیمکتوسطلآشغالو
 دارد؟

31/49 

 زیباییبصری 11

 24/12 تاچهمیزانوجودفضایسبزبرایشمااهمیتدارد؟

 24/12 عمقدرفضایبازبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟کمةوجودآبشاروحوضچ

 32/41 ایددیدبهفضایشهریدارد؟تاچهمیزانفضاییکهدرآنقرارگرفته

 فضایگردهمایی 14

 11/41 شدنوگفتماندرداخلساختمانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟جمعوجودفضاهای

 12/44 ییدشماست؟أفضاهایهمایشیوگردهماییبهچهمیزانموردت

 14/41 بهچهمیزانبهحضوردرفضاهایگردهماییعالقهدارید؟

 فضایبسته 19

 24/42 میزانبرایشمااهمیتدارد؟وجودفضاهایبستهبرایتعامالتاجتماعیبهچه

 24/99 بهچهمیزانبرایحضوردرفضاییبستهبرایبرقراریارتباطعالقهدارید؟

نفردرخارجازساختمانبهچهمیزانبرایشما14تا2وجودفضاهایکوچکبرایاستراحتدرحداجتماع
 اهمیتدارد؟

21/41 

 فرم 12

 21/11 میزانبرایشمااهمیتدارد؟فرمساختمانبهچه

 91/49 ییدشماست؟أاندازهموردتهاینرمومنحنیبهچهاستفادهازفرم

 24/92 ییدشماست؟أاندازهموردتهایتیزوشکستهبهچهاستفادهازفرم

(1911)منبع:نگارندگان،
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معنابندیفریدمنبرایپاسخبههرسهسؤالازشاخص.رتبه4جدول

 متوسطرتبه المربوطهؤس هایمعناشاخص 

 تجربه 1

 21/41 بهچهمیزانحاضربهتجربهدرفضاهایسالمندانهستید؟

 41/13 هایخودبهجوانانهستید؟بهچهمیزانمایلبهانتقالتجربه

 94/41 هایخودبهدیگرسالمندانهستید؟بهانتقالتجربهمندبهچهمیزانعالقه

 )غنایحسی(حس 4

 22/44 مرکزسالمندانبهچهمیزانتوانستهنقشیرادرذهنشماایفاکند؟

 21/11 باحضوردرمرکزسالمندانبهچهمیزاناحساسخوشایندیدارید؟

 21/11 حضوردرکناردیگرسالمندانبهچهمیزانبرایشمامعنادارخواهدبود؟

 سازگاری 9

 92/92 بهچهمیزانبافرمشهرهماهنگیدارد؟مرکزسالمندان

 42/42 هایشهریهماهنگیدارد؟هایمرکزسالمندانبهچهمیزانبافعالیتفعالیت

 42/94 کهدرآنبودیدسازگاریدارد؟اییفضایسالمندانبهچهمیزانبافضایسکونت

 کنترلونظارت 2

 44/92 توانیدمدیریتکنید؟میرابهچهمیزانهایخودخواسته

 44/91 توانیدمدیریتداشتهباشید؟درمرکزسالمندانبهچهمیزانبرامکاناتمربوطبهخودمی

 41/92 گیرند؟نازشمابهچهمیزانبرایمدیریتمرکزسالمندانکمکمیمسئوال

 کارایی 2

 21/41 شماست؟ةقابلاستفادهدرزندگیروزمرهایموجوددرمرکزسالمندانتاچهمیزانفعالیت

 24/42 ؟دارندفضاهایموجوددرمرکزسالمندانبهچهمیزانکاراییالزمرا

 14/42 ییدشماست؟أشدهبرایشماتاچهمیزانموردتهایدرنظرگرفتهبرنامه

 عدالت 1

 44/91 د؟کرسالمندانبهیکمیزانبایدهزینهةهایمختلفمجموعبرایبخش،بهنظرشما

 14/43 صورتیکسانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟هایمختلفبهشدنبرایفعالیتهزینه

 24/49 سالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟همةصورتیکسانبرایرسیدگیبه

 خوانایی 1

 94/13 فضاهاوتجهیزاتموردنیازچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟ةدسترسیآسانوراحتبههم

 94/13 بودنفضاهادرداخلساختمانچهمیزانبرایتاناهمیتدارد؟خواناییوقابلتشخیص

 94/13 خارجازساختمانچهمیزانبرایتاناهمیتدارد؟بودنفضاهادرخواناییوقابلتشخیص

 پذیریانعطاف 2

 24/92 ؟ستگوینیازهایمختلفشمافضایسبزموجوددرمجموعهبهچهمیزانپاسخ

 42/21 گوست؟فضاهایداخلیمرکزسالمندانبهچهمیزانبهنیازهایمختلفپاسخ

 41/92 ییدشماست؟أشدنبهفضاییدیگربهچهمیزانموردتیباقابلیتتبدیلیوجودفضاها

 تناسباتبصری 3

 24/41 بنایسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟ظاهر

 24/94 مقیاسوتناسباتفضاهایداخلیوهمخوانیآنباسالمندانچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

 14/42 تناسباتفضایسبزوفضاهایگردهماییبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

 رنگتعلق 14

 41/24 رافراهمکند؟تواندمکانشخصیمتعلقبهشمااندازهمیسالمندانبهچهحضوردرفضای

 24/94 اندازهداشتنفضایخصوصیاهمیتدارد؟برایشمابهچه

 22/91 ؟کندمینشانخودتانکمکهرواندازهبهشمابرایداشتنفضاییبامُفضایسالمندانتاچه

 آسایشوتصویرذهنی 11

 92/42 کنید؟تاچهمیزانباحضوردرمرکزسالمنداناحساسآسایشوراحتیمی

 32/41 کنید؟کنندگاندرمرکزسالمندانبهچهمیزاناحساسآسایشمیفضاهاوتعداداستفادهةدرموردانداز

 24/44 سازباشد؟تواندبرایشماخاطرهاندازهمیحضوردرمرکزسالمندانبهچه

 هویت 14

 21/11 وجودآورد؟ازمحیطرادرذهنشمابهحضوردرمرکزسالمندانتاچهمیزانتوانستهتصویرمادیومعنوی

 21/11 وارتباطبادیگرانراافزایشدهید؟ایدهویتشخص)منزلتاجتماعی(باحضوردراینمرکزتاچهمیزانتوانسته

 21/11 داشتهباشید؟ایمشترکبینسالمنداندیگرایدهویتجمعیوخاطرهمیزانتوانستهباحضوردراینمرکزتاچه

 مدتسکونت 19

 32/12 ایدبادیگردوستانتانارتباطبرقرارکنید؟باافزایشمدتسکونتبهچهمیزانتوانسته

 21/11 دارد؟سالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتسرایشدنمدتسکونتدرطوالنی

 21/11 کنید؟باافزایشمدتسکونتدرسرایسالمندانبهچهمیزاناحساسرضایتمی

 حفاظت 12

 21/11 ییدشماست؟أمراقبتوحفاظتدرمرکزسالمندانبهچهمیزانموردت

 21/11 شدهتاچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟قرارگرفتندریکمحیطحفاظت

 21/11 ؟ستییدشماأصورتشخصیبهچهمیزانموردتحفاظتبه

 دلبستگیبهمکان 12

 92/13 کنید؟ایدبهچهمیزاننسبتبهاینمکاناحساسوابستگیمیدرمدتیکهدراینمکانحضورداشته

 21/11 بهچهمیزاندوستداریددوبارهبهاینمکانبازگردید؟،اگرمدتیازاینمکانفاصلهبگیرید

 21/11 کنید؟گرفتنازفضایسالمندانبهچهمیزاناحساسدلتنگیمیبافاصله

 بردنراحتیولذت 11

 21/11 کنید؟سالمندانبهچهمیزاناحساسراحتیمیةباحضوردرمجموع

 21/11 برید؟هایاینمجموعهلذتمیبهچهمیزانباشرکتدرفعالیت

 21/11 کنید؟بهچهمیزاناحساسراحتیولذتمیسالمنداندرکناردوستانتانةدرمجموعباحضوردرفضایباز

(1911)نگارندگان،
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 اجتماعیتعامالتهایآیتملحاظبههانمونهتحلیل

وداشتنفضاهایجمعی،هایمختلفسنی،وگروهحضورافرادازقشرهادرمرکزآرامدرآیتمفعالیتبهتنوعفعالیتی،

داشتنفرمساده،بودنبهفضایسکونتی،دربخشکالبدبهنزدیک.کنندهپرداختهشدهاستهایسرگرمداشتنفعالیت

هابرگزاریجشنوداشتنکنترلونظارتفردی،ودرآیتممعنابهسازگاربودنبافرمشهری،نزدیکبهپارکعمومی

ةارائچکابماهیانه،هایورزشیروزانه،سالمتبهکالسةدرحوزدربخشخدمات،صورتکلی.بهپرداختهشدهاست

صورتتوانمندسازیبهحضوریکمددکاراجتماعیبهةدرحوزوهابهداشتدرموضوعاتتغذیهوپیشگیریازبیماری

سوادآموزیهنروهایهمبهداشتنکالسعمومیةدرحوز.هایتعاملیگروهیپرداختهشدهاستهفتگیوفعالیت

هایورزشیپرداختهشدهاست.صنایعوکالس

سرزنده، فضاهای داشتن به فعالیت آیتم در هاتف مرکز فعالیتی،در جمعیتنوع فضاهای بهو کالبد آیتم در

گاریدرآیتممعنابهسازوبودنبهدرمانگاهنزدیکداشتنفضایسبز،داشتنفرمساده،بودنبهفضایمسکونی،نزدیک

وداشتنکنترلونظارتفردیپرداختهشدهاست.در،هابرگزاریجشنهایمجموعه،خواناییدربخشبافرمشهری،

،موضوعاتتغذیهبهداشتدرةارائسالمتفردی،ةبرنامةارائهایورزشی،خدماتهمدربخشسالمتبهکالسةحوز

صورتاجتماعیبهفضاهایجمعیبرایحضوروحضوریکمددکاربخشتوانمندسازیبهدروهاوپیشگیریازبیماری

هنریپرداختهشدهاست.امورو،خوانیقرآنخوانی،قصههایورزشی)یوگا(،بهکالسهفتگیودربخشعمومی

 گیرینتیجه
ارزیابیمیرتبه هم به چندینحالتوابسته در را اینبندیفریدمنوضعیتیکمتغیر در که پژوهشکند بخشاز

مؤلفه هریکاز شاخصوضعیتکلی در مةها نسبتبه ةلفؤمربوطه بررسی بهشدیگر نیز نتیجه و اولویتد صورت

ازنیازهاییکتواندمیکیدبرحضورسالمنداندرجامعهواستفادهازتجاربآنانأبندیوترسیمشد.تبندیطبقهرتبه

بهنوعیبازگشتس و عنوانفردیمفیدبه،المندانبهجامعهجامعهتلقیشود آنتواندبرایمی، حسمفیدبودنوها

ةبندیفریدمنایناستکهدرشاخصآمدهازرتبهدستکارآمدبودنراهمراهداشتهباشد.بارزتریننتایجازتحلیلنتایجبه

گروه تنوعفعالیتیو به داردفعالیتبیشترینرتبه اینکههایسنیاشاره زیادیبهةکنندکهعالقالمندانبیانمیس؛

باسالمندانزیرا،ازفضایفرهنگیسالمندانمداومِةبهاستفاداشارهدارددومةمرحل.هایهنریدارندشرکتدرفعالیت

دغدغهةاستفاد از مجموعه در حضور و میمداوم فاصله احساسشادیمیهایروزانه و مرحلگیرند بهةکنند. سوم

عالقهدهسرزن و دارد فعالیتیسالمندانمندبودنفضایسالمنداناشاره شرکتدر سرگرمبه هایجذابو درکننده.

بینةشاخص اهمیتبیشتریدر تعامالتاجتماعیدرفضایبستهاز کالبدعدمقرارگیریفضاهایبرقراریارتباطو

دومعدمةبیشتریناهمیتراداردودردرجرایسالمندانبهایکالبدبرخورداراستوحضوردرفضایبازوسبزمؤلفه

اهمیتسالمندانهایگرمبهلحاظفیزیکیومنحنیبرایودرمقابلاستفادهازمحیطهایشکستهوتیزاستفادهازفرم

هایهبهویژگیمحیطیازاهمیتبیشتریبرایسالمندانبرخورداراستکهاشارةهایبالقوّسومقابلیتةداردودردرج

اولوجودةرسیمکهدردرجمحیطی)قرارگیریساختمان،دسترسیوفضایسبز(دارد.درآیتممعنانیزبهایننتیجهمی

دومداشتنةد.دردرجداردراولویتقرارسالمندانکردننیازپذیرحتیکوچکدرحدبرآوردهفضاهایمنعطفوانعطاف

سومکنترلوةودردرجدارد.داشتنمکانیشخصیمتعلقبهخودفرددراولویتقرارورنگتعلقدرفضایسالمندان

دوستها،آننیز.کندنظارتازاهمیتبیشتریبرایسالمندانبرخورداراستواحساسامنیترابرایآنانتداعیمی

امکاناتمربوطبهخودشانمدیریتداشتهباشند.دارندبر
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خودةمربوطبهشاخصیهاکلیهریکازمؤلفهبندی.رتبه2جدول
 رتبه معنا رتبه کالبد رتبه فعالیت ردیف

 22/19 پذیریانعطاف 91/11 فضایبسته 44/2 تنوعفعالیتیوگروهسنی 1

 31/14 رنگتعلق 14/14 فرم 14/2 تداوماستفاده 4

 94/14 کنترلونظارت 44/14 محیطةهایبالقوّقابلیت 12/2 سرزندگی 9

 23/11 سازگاری 32/2 نزدیکیومجاورت 44/2 کاربری 2

 12/3 عدالت 92/2 فضایگردهمایی 22/9 گوناگونیوتنوع 2

 23/3 تناسباتبصری 41/2 کنندگیدعوت 93/9 بودناجتماعی 1

 22/3 کارایی 11/1 هایمحیطینمادهاوسمبل 43/9 حرکتپیاده 1

 11/2 آسایشوتصویرذهنی 29/1 هایچندواحدیگروه   2

 11/1 تجربه 14/1 فضایانتظارومکث   3

 21/1 حس)غنایحسی( 14/2 زیباییبصری   14

 12/1 مدتسکونت 22/2 روهاپیاده   11

 22/2 دلبستگیبهمکان 41/2 پیوستگیهمدسترسیوبه   14

 22/2 خوانایی 11/2 نفوذپذیری   19

12 

 29/2 هویت 92/2 میدان  

 29/2 حفاظت    

 29/2 بردنراحتیولذت    

(1911)منبع:نگارندگان،
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