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کارشناسارشدمعماری،گروهمعماری ،دانشکدةمعماریوشهرسازی،واحدقزوین،دانشگاهآزاداسالمی،قزوین،ایران

سیماسمیعیفرد-


دریافتمقاله:1931/11/42تأییدنهایی: 1931/42/42
چکیده
باشناختمؤلفههایتأثیرگذاردرمیزانافزایشتعامالتاجتماعیازدیدگاهصاحبنظرانوبهکارگیریآندر

بهویژهدرحوزۀ سالمندانکه
فضاهایمعماریوشهرسازیمیتوانبهدستاوردهایاجتماعیمهمیدستیافت؛  
آیتمهای
حضوردرجامعهنیازدارند.ضرورتاینپژوهشتدوینمؤلفههادرهریکاز 

بهبازگشتدوبارهدرعرصة
ؤلفههایکیفی از
فعالیت،کالبد ،ومعنابراساسمدل حسمکانرلف -کانتراست وهدفپژوهش طبقهبندیم 
دیدگاهسالمندانوشناختتأثیرگذارترینمؤلفهاست.نوآوریپژوهشدرجمعآوریکلیمؤلفههاوبررسیمیدانی
وتدویناولویتمؤلفههاازنظرسالمنداناست.روشتحقیقپیمایشیوروشاستداللاستقراییاست.جمعآوری

سالمندانبودهاستوابزارتحلیلنرمافزاراس

پرسشنامهازمراکزروزانة

اطالعاتبهصورتمیدانیوتکمیل52
رسیمکهدرآیتمفعالیتتنوعفعالیتیوگروههایسنیبیشترین

پی اس اساست .درپژوهشبهایننتیجهمی
تاسالمندباتوجهبه

ارزشرابرایسالمندانداردوبایددریکزمانتنوعفعالیتیمتفاوتیرادرفضاداشتهباشیم
سلیقةخودبهانتخابفعالیتبپردازد.درآیتمکالبدعدمحضوردرفضایبستهاشارهشدهکهبایدسعیشودتادر
طراحیفضافضاهایبازبهصورتبصریوکالبدیبرایسالمنداندرنظرگرفتهشود .درآیتممعناانعطافپذیری

فضاازاهمیتبیشتریبرایسالمندانبرخورداراستکهبهلحاظشناختازفضابهتراستازفضاهایمنعطفو
چندمنظورهبرایسالمنداناستفادهشود .

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

نویسندةمسئول،تلفن:43149211144



  Email: j_soheili@yahoo.com
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مقدمه 
امامحدودیتهاومشکالتمتعدداجتماعیواقتصادی

حضورآنهادرسنتایرانیانبودهوهست.

احترامبهسالمندانو
باعثشدهتاسالمندانازمحیطخانوادگیخویشدورودورترشوند .تازگیِ اینمعضلونداشتنتجربة کافیدرزمینة
روزدرفضاهایشهریکمرنگو


طراحیفضاهایمختصسالمنداننیزباعثشدهتاتعامالتاجتماعیسالمندانروزبه
کمرنگترشودو فردسالمندازنظراجتماعوجهمطلوبینداشتهباشد.سالمندانازجملهقشرهاییهستندکهبامشکالت

فراوانیدرشهرمواجهاند . آنانباوجودتمایلبهشرکتدرتعامالتاجتماعیواستفادهازفضاهایشهری،ازفضاهای

شهریِمناسبیکهامکانزندگیمستقلرابرایآنانفراهمکندبرخوردارنیستند(عامریسیاهوئیوهمکاران، .)1932
در نظریة فعالیت و دیدگاه عمل اجتماعی ذکر میشود که در سالمندی برخی نقشها از سالمند سلب شده و
زایجابمیکند

فعالیت،پیریموفقیتآمی

هاییکهبرایآنانباقیماندهبهروشنیتعریفنشدهاست.بنابهنظریة 


نقش
ایبهوجودآید.براساسایننظریه،واضحاست
هایقدیموسایلتازه 


ایکشفشودیابرایحفظنقش

هایتازه

کهنقش
کهبرایسالمندانبایدامکاناتوفعالیتهایمتنوعیفراهمشودتاآنانبتوانندازدورانسالمندیخودرضایتداشته
باشند(دباغوالفت،:1932 .)93
ازآنجاکهتعامالتاجتماعیدرکاملترین تعریفخوددرهمة ابعادقابلطرحدربستر فضاهایعمومیدرفضای

شهریاست،میتوانفضایشهریرامکانظهورتعاملاجتماعی قلمدادکرد واینچنیناست کهفضایشهری

نیزتأثیرمیگیرد(اینانلوچوالخلووسهیلی،:1932.)112

برتأثیرپذیرفتندرشکلگیریخوداز تعامالتاجتماعی


عالوه
دیدگاهاولبربااهمیتبودندورة

کلیطبقهبندیکرد:

نگرشهایعمدهبهموضوعسالمندیرامیتوانبهدودستة

زندگیسالمندیوباارزش دانستنایندورهاززندگیوبهتناسبآناهمیتنقشسالمنددرجامعهواستفادهازحضور

تفاوتییاکماهمیتقلمدادکردننقشسالمنددرزندگیاجتماعیوحتیترجیحبر

آنانتأکیدداردودیدگاهدومبر  
بی
داریازآنانبهعنوانطبقةاجتماعیناکارامدتأکیددارد.درحالحاضر،در

حذفسالمندانازحضوردرجامعهوفقط 
نگه
فرهنگغالبدرجامعة ایرانبرخوردیدوگانهبااینمسئلهاتخاذشدهاست،زیراازیکسوزندگیپُرتنشوپُرتالطم
سالمندیبهطور

جاریحاصلازتکنولوژیزدگیافراطیمانعیاستبرایتأملوتعمقدرمفاهیماصلیانسانی(ودورة

هابهچشم
هاومکان 

هایانسانیثابتیجدایازارزشهایگذرایفرهنگیدرهمة  
زمان

خاص)وازسویدیگرارزش
.دراینمیانجایخالیفضاییکهنهتنهانگاهبهزندگی

خورندکهخواهاندرکمفاهیمانسانیوتوجهبهانسانیتاند


می
معمولنگهداریومراقبتخارجکند،بلکهبابازگرداندنآنانبهزندگیاجتماعیوجامعهبراهمیت

سالمندیراازشیوة
کوچکترجامعة

ارجنهادنبراینمرحلة واپسینزندگیتأکیدکند وازنقشدورة سالمندیدرساختوتربیتاجزای 

اجتماعیبهرهگیردخالیاست . بحثازسالمندیبدونشکبحثاززمانرادردلخودمستتردارد.زماندرمعماری
نیزازعواملبسیارمهمی استکهگاهآن قدرعیانبودهکهدرنظرمعمارانوطراحانحاجتیبرایبیانشنبودهاست.

اندبهیکدیگرمرتبطمیگرداند.


کهبدانوابسته
زمانمفهومیبسیارعمیقودرعینحالابتداییاستکههمةاموریرا
جاودانگیدغدغهایماندگاردرتاریخ

ایجادفضاهاییکهانسانرابهحضوریفارغاززمانقراردادیبرساندیاتوجهبه
تواندبهگونههاییمتفاوتدرفضاهایگذرومکثوهمچنیندرایجاد


معماریایرانوجهاناست.زماندرمعماریمی
کهگوییدرآن هازمانمتوقفشدهاستومخاطببهجایگذشتنازآنبهبودندرآنکشیده

فضاهاییمتمرکزـ 

شودـ دخیل باشد .دگرشناسی مفاهیم سالمندی و ارتباط معماری در حوزة عمل و نظر با شناسایی فضاهایی با
می 

سالمندیـ که آن را دورهای ارزشمند حاوی تجربیات و

درونمایة فرهنگ ایرانی و همچنین نگاهی متفاوت به دورة 

رادرپیوستهنگاهداشتنبافتذهنیجامعهو

ولزومبهرهبرداریازاینتجارب 

داندـ 
اندوختههایحاصلاززندگیمی 


تدویناولویتمؤلفههایتعامالتاجتماعیدرمراکزسالمندان….
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جلوگیریازتفکیکوحذفمراحلزندگیازبطنزندگیاجتماعیرامدنظرقرارمیدهد،ازچشماندازهایاولیة این

کوشیدهاند باطراحیفضاهایمعماریمتناسببانیازهای

شود.ازاینرو ،نگارندگاندراینتحقیق


تحقیقمحسوبمی
فعالیتهایاجتماعیدعوتکنند وآنانباسایراقشارجامعهتعاملبرقرار

روزانهواجتماعیسالمندانآنانرابهعرصة 
کنند(فروغمنداعرابیوکریمیفرد،.)1932
آنچهدراینپژوهش بسیاراهمیتداردایناستکهیکیازنیازهایاساسیسالمندانافزایشتعامالتاجتماعی
کارگیریآنها بتوانیمتعامالتاجتماعیسالمندانراافزایش

روزهنیازبهشناساییمؤلفههاییداریمکهبابه

استکهام
دهیموبتوانیمتأثیرگذارترینمؤلفهراازنظرسالمندانشناساییکنیم.
دیاگرامروندپژوهش:
بررسیالگوو

تدوینشاخصها

طبقهبندیمؤلفهها

مدلمناسب

تدوینسؤاالت

برداشتمؤلفهها

جمعآوریآرا

ازآرا
تکمیلپرسشنامه

تحلیلباspss
ونتیجهگیری



مبانینظری
میگیرد .این روند دارای جنبههای مثبت و منفی است و پویایی
سالمندی تغییری است که با گذشت زمان انجام  
بلوغرادربرمیگیرد؛یعنیاینکهسالمندیدرطیزندگیادامهدارد.سالمندی

فرایندهایزیستی،ادراک،ورشدوتکامل
وقوعمیپیونددودرحقیقتفقط


شودکهدرآنکاهشوزوالجسموفکرشخصبه
طورعامیانهمرحلهایتصورمی


به
خاصیازرشدوتکاملنشاندادهمیشود(اسماعیلیشیرازی، .)1913

جنبة
سالمندیدرایران

ایکه
بهگونه 
افزایش امیدبهزندگی وکاهشمیزان باروریباعث افزایشتعدادافراد سالمنددر سراسر جهان شدهاست؛  
درسالهایکنونیتبدیلشدهاست.افزایشجمعیتسالمند

پیرشدنجمعیتبهیکیازمهمترینچالشهایبهداشتعمومی
مختصکشورهایپیشرفتهنیست ،بلکهپدیدهایاست کهکشورهایتوسعهیافتهودر حالتوسعههردوباآنمواجهاند.
طوریکه پیشبینی میشود
بررسیها و شاخصهای آماری حاکی از رشد شتابان جمعیت سالمند در کشور ایران است؛ به 

کریمیفرد، .)1932

جمعیتسالمندایرانتاسال4442به14/2وتاسال4424به41/1درصدبرسد(فروغمنداعرابیو
هایمختلفمطرحشدهدرزمینةتعامالتاجتماعی


نظریه
کوینلینچ 

با انتشار تئوریشکلخوبشهر در سال  1321میالدی حصول کیفیت مناسب طراحی شهری و به تبع آن ارتقای
کیفیتزندگیشهریرادرگروپنجمعیارودوفوقمعیارزیراعالنمیکند: .1«سرزندگی» :بهمفهومامکانبقای

انگیزیذهنیومعناداربودنمکانهای


بهمعنینقش
شناختیوجامعهشناختیانساندرمحیطشهر؛ .4«حس» :


زیست
منظورانطباقفرمشهریبافعالیتهایگوناگونومداررفتاری؛  .2«دسترسی» :بهمفهوم

شهری؛  .9«سازگاری» : 
به
بهمفهومفراهمبودنامکانانتخابو

سهولتنفوذفیزیکیبهبخشهایمختلفبافتشهری؛  .2«کنترلونظارت» :

مداخلة شهرونداندرامورمرتبطبامدیریتواستفادهازعرصة همانی؛  .1«کارایی» :کارابودنهریکازمعیارهایفوق
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پرداختهشدنهزینةمعیارهاازطریقسازمانیاطبقةاجتماعیکهبایدبرایآنهزینهکنند

باتوجهبههزینه؛.1«عدالت»:

(فروغمنداعرابیوکریمیفرد، .)1932
کوپرمارکوس

اووهمکارانشبهارزیابیمحیطسکونتیمیپردازند .تأکیداوبهفضاهای

هایمردمی،

درسال،1334درکتاب 
مکان
وفضاهایشهریرابههفتگروهازنظرارتباطاتاجتماعیدستهبندی

استکهدرآن قراردارند .ا
شهریومردمی  
پارکهای کوچک؛ فضاهای باز مدارس؛ فضای باز
پارکهای محلهای (واحد همسایگی)؛  
میکند :پالزاهای شهری؛  

نگهداریوبازیکودکان؛فضاهایبازدرمانی(رضایی،:1929 .)22
مسکونیویژةسالمندان؛فضایبازویژة 
درخانههایکشوردانمارکدرنظر

کوپرمارکوسجنبههایمجاورتافرادراابزاریبرایافزایشتعامالتاجتماعی 

کندکهآنهاشیوة مجاورتواحدهارایکیازعلتهایموردنظرخود


نبیانمی
اونقلقولیازدونفرازساکنا

گرفت .
دگیدرمسکناجتماعیذکرکردهاند (مارکوس ، :4444 .)119اودرمطالعاتدیگرخود ،کهتوجهبیشتریبه

برایزن
کهحیاطهایجلووپشتخانهدرایسترهیلویلجفرصتی

بیانمیکند 

تعامالتبینمحیطساختهشدهوهویت داشته ،

بهصورت گروههای چندواحدی را عاملی برای افزایش
برای بیان هویت ساکنان است .او همچنین قرارگرفتن خانهها  
تعامالتاجتماعیمیداند(مارکوس،1:1312139بهنقلازپوردیهیمیونورتقانی،.)1931

ایینبنتلیوهمکارانش

دهمعرفیمیکند :


هفتمعیاررادرایجادمحیطپاسخ
هایپاسخده،

درکتاب 
محیط
میتوانددرامکانرفتونرفتنمردمبهمکانیتأثیربگذارد .
«نفوذپذیری»: 
مردمعرضهمیشودتأثیربگذارد .

میتوانددرتنوعقابلیتیکهبر
«گوناگونی»: 
هاییکهمحیطبهآنانعرضهمیکند


هاوموقعیت
«خوانایی» :میتواندبرچگونگیوسهولتدرکمردمازفرصت
تأثیربگذارد .
گوییبهاستفادههایمختلفیکهبااهداف


ندبرابعادتوانمندیمحیطیمعلومجهتپاسخ
میتوا
انعطافپذیری» : 

«
مختلفمردمسازگارباشدتأثیربگذارد .
کهمردمراازگزینههایقابلعرضهبهخودشان

رجزئیاتظاهرییکمکانآن 
گونه

میتواندد
«تناسباتبصری» : 
آگاهکندتأثیربگذارد .
رقوامگزینههایمربوطبهتجربیاتحسیمردمتأثیربگذارد .

«غنایحسی»:میتواندد
پیداکنندتأثیربگذارد
رحدواندازهایکهمردمامکانزدنمُهرو نشانخویشبرمکانرا 

میتواندد
«رنگتعلق» : 
(بنتلیوهمکاران،:1934 .)2
مؤسسةپیپیاس

5

منظورساختمکانهایمردمیایجادشد،درمطالعاتخود


باهدفایجادحرکتجهانیبه
اینمؤسسه،کهدرسال1312
بررویبیشاز1444موردفضایعمومیدرنقاطمختلفدنیابهایننتیجهرسیدهاستکهچهارعاملازاهمیتبیشتری
اجتماعیبودن»؛ که

هاوفعالیتها»؛ «


استفاده
همپیوستگی»؛ «آسایشوتصویر ذهنی»؛ «
دسترسیوبه 

برخورداراست:«
منظمازفضا،میزانتعامالتکالمی

حضورافرادبهصورتگروهی،استفادة

اجتماعیبودنبامکانبرایمالقاتبادوستان،


1. marcus
2. PPS

تدویناولویتمؤلفههایتعامالتاجتماعیدرمراکزسالمندان….
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افراد با یکدیگر ،روحیة مردم در فضا ،شناختن یکدیگر ،معرفی و توصیة مکان به سایرین ،میزان تماس چشمی ،وجود
هایمختلفسنیوقومی،تمایلافراددرحفاظتداوطلبانةمکانارتباطدارد(پیپیاس، .)1312


گروه
گل

1

بر آن است که از طریق طراحیمحیط کالبدی میتوان بر تعداد وقایع و تعداد مردمی که از فضای عمومی استفاده
کنند،مدتزمانیکهیکفعالیتطولمیکشد ،ونیزنوعفعالیتتأثیرگذاشت.بهاعتقادوی ،آفرینشفعالیتهادر


می
فضای همگانی تحت تأثیر برخی عوامل قرار دارد که محیط مصنوع یکی از آنهاست .همچنین ،اشاره میکند که
انمیتواننددر

رکیفیتمحتواوشدتارتباطاجتماعیتأثیرمستقیمندارد.امابرنامهریزانوطراح

چارچوبفیزیکید
آورد.عالوهبر


ایبرایدیگراشکالارتباطفراهممی
کهاینخودپیش 
زمینه

امکانمالقات،دیدن،وشنیدنتأثیرگذارند؛
اهمیتتداومفعالیتها و مدتزمانبودندرفضابرای

اهمیتتعدادمردموفعالیتهادررویدادهای واقعدریکفضا ،

تنهاایجادفضاهاییکهمردمبیایندوبروندکافینیست،بلکهبایدشرایطمطلوببرایپرسهزدن

هرفردنیزمهماست .
میشود
تکبخشهایمحیطبیرونیدارایاهمیت 


کردندرفضانیزوجودداشتهباشد.اینجاستکهکیفیتتک
ودرنگ
کنندهدراینزمینهاند.بهاعتقادگل،تعدادی

ترینمؤلفههافاکتورهاییتعی 
ین


یکفضاهاوجزئیاتوکوچک

وطراحییک
عنوانزمینهسازیمهم


درنظرگرفتهشودکهازسویافرادبه
تواندفعالیتهایپایهدرفضاهایعمومی 


هامی
ازفعالیت
گفتوگوستکه
هاشاملراهرفتن،ایستادن،نشستن،دیدن ،شنیدن،و 


اینفعالیت
هااعمالمیشود .


برایسایرفعالیت
هامحیطبایددارایشرایطخاصیباشدودرواقعحالتدعوتکنندگیداشتهباشد .گلدراین


هریکازآن
برایاجرای
لذتبردن.فضاهای
ترتیبعبارتانداز:حفاظت،راحتی،و 


کندکهبه

اشارهمی
زمینهبهسهکیفیتدرفضاهایعمومی 
کردنرانیزبرایمردمفراهممیآورند.همچنین ،گلبهایننکته


صحبت
شهریمطلوبفرصتهایشنیدن،دیدن ،و 

هایمختلفاستفادهکنندگانفراهم


هاوتجربیاترابرایگروه
اشارهمیکندکهفضاهایشهریخوبتنوعیازفعالیت

نکاتمهماند.نیزدرکتاب

میکند .مکثدرفضاهایشهریوتجربة آنواستفادة فعالوغیرفعالازفضاهردوجزو 

زندگیدرمیانساختمانها (گل، )1921انواعفعالیتهایانساندرفضاهایهمگانیرابهسهگروهعمدهتقسیمکرده

کارکردی،فعالیتهایگزینشی-تفریحی،وفعالیتهایاجتماعی.

است:فعالیتهایضروری-
جانپانتر5ومتیوکرمونا

9

مینمایند:
رامطرحمیکنندوبهمواردزیراشاره 

کیفیتفضاهایعمومی

جانپانترومتیوکرمونادرسال1331موضوع
کیفیتمنظرشهر،کیفیتدیدهها،کیفیتفرمشهر،کیفیتفرمساختمان،کیفیتعرصة

کیفیتپایداریزیستمحیطی ،

همگانی(پانتروکرمونابهنقلازفروغمنداعرابیوکریمیفرد، .)1932

ابوغزه

4

طراحیخانههایچندخانواریبرشیوة تعامالتمردممؤثر

درمطالعة خوددربارة شهرابونصیراردننشاندادکهشیوة 
است.مدلاودرابتداتأثیرنزدیکیومجاورتمکانیدرتعامالتاجتماعیراموردنظرقرارمیداد .اینتحقیقنشانداد

گیرنداحتمالاینکهتعامالتاجتماعیداشتهباشندبیشترمیشود


تربهیکدیگرقرارمی

اینزدیک

هرقدرافراددرفاصله
(ابوغزه،:1332 .)113
1. Gehle
2. Punter
3. Carmana
4. Abu-Ghazzeh
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ریجر1والوراکس

5

بهدادههاییکه


هاباتوجه

اند.آن

تعامالتاجتماعیومجاورتهمسایهبهنقشهویتاشارهکرده
درمطالعاتشاندربارة 
بهوسیلةترفندهای
بندیکردندونشاندادندکههمسایگیهاییکه 


گروهطبقه
دستآوردندساکنانخانههارابهچهار

به
هاومجاورتها


اندکههمسایگی
آیندمیتوانددرروابطاجتماعیاثرگذارباشد.آنانهمچنیناظهارکرده


فیزیکیپدیدمی
میتوانددرمیانمردمحستعلقایجادکندوبههمیندلیل حساجتماعرا ،کهدرآسایشذهنیوروحیبسیارمهم

والورکاسهمچنینعقیدهدارندکهروابطاجتماعیازطریقایجادارزشهایرایجعمومی

تقویتمیکند.ریجر 

است،
نظرمیرسد

شودومیتوانازطریقمدتزمانسکونتافرادبهاینامرپیبرد.بادرنظرگرفتنایندالیل، 
به


تقویتمی

کهحستعلقبهطولزمانسکونتومبادلةارزشهابراساسشخصیتوهویتبستگیدارد. 
ویلیامیانسی

9

افراددریکپروژةعظیمخانهسازیبهنامپروژةپروتایگوپرداخت.در

بهمطالعةتأثیرطراحیمحیطکالبدیبررفتار
ایناجتماع،ساکنانهمگیدریکساختمانبلوکسیمانیزندگیمیکردندکههمةفضاهایاضافیحذفشدهبود.او

تغییرمیدهدو

هایینحوةتعامالتاجتماعیغیررسمیمیانساکنانرا 


کندکهطرحوشکلچنینساختمان

اظهارمی
دهدمحیطکالبدیکهخانوادههادرآن


کند:شواهدیوجودداردکهنشانمی

کند.اوهمچنینبیانمی

هارادلسردمی

آن
گذارد.باوجوداین،بهعقیدةاونمیتوان


هااثرمی

ویژهطراحیواحدهایمسکونیبرشیوةزندگیآن

کنندبه

زندگیمی
طراحیمعماریبرهمةگروههایاجتماعیتأثیریکسانیداشتهباشد.براساسمطالعاتیانسی،

اینگونهتصورکردکه

تنهاییکافینیست.قرارگرفتنعدهایافراددر


رسد،برایافزایشتعامالتاجتماعیمثبت،تأثیرمجاورتبه

نظرمی

به
،بلکهقابلیتهایبالقوةموجوددرمکانبر

یکمکانوفضایعمومیلزوماًوضعیتاجتماعیمطلوبیایجادنمیکند

رفتارهاتأثیرمیگذارد .

براون4وورنر

2

ارتباطمیانمحیطوهمبستگیاجتماعیپرداختند.آنهادرتحقیقاتخوددربارة تأثیرنوعکوچهدرتعامالت

بهمطالعة 
شدنبیشترافرادندارد،میتواند


راجتماعی
بنبستتأثیرید
اجتماعیساکنانابرازکردندکههرچندزندگیدریککوچة 
شایدزندگیکردندریکخیابانبازمردمراازتعامالت

بهطورمشابه ،
گرایشوتمایلدراینجهتراتسهیلکند . 
اجتماعی بازندارد ،بر دوریگزیدن افراد از یکدیگر مؤثر است .بنابراین ،محیط میتواند اثرهای مستقیمی در تعامالت
اماقویترینتأثیرآندررفتارهاست.ممکناستعواملمتعدددیگرینیزباشندکهدررفتارهای

اجتماعیداشتهباشد .
محیطورفتارنمیکاهد.براونوورنرنقشهویت

اجتماعیاثرگذارباشند ،امااینموضوعازنقشاساسیومهمرابطة 
تربررسیکردند.آنهابرآن بودندکهدلبستگی


طورصحیح

یکیوتعاملاجتماعیبه
مکانیرادرارتباطبامحیطفیز
عمیقبهیکمکانمیتواندباعثتقویتاحساسرضایت،دلبستگیبهمحیط ،وپیوستگیمیانخویشتنخویشخود

درگذشته،حال،وآیندهشود .

1. Riger
2. Lavrakes
3. Yancey
4. Brown
5. Werner
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هاناآرنت

قبرونگریوزندگیسیاسیواجتماعیاستکهدرآن

کتابشرایطانسانیرادرسال1322تألیفکردهاست.اومشوّ
قلمرو عمومی نقش اصلی را بازی میکند .آرنت فضا را در دو معناـ فضای حضور در میان دیگران و فضای مابین
سیاستوهمینطورفضایعمومی کالبدیشهرفراهم کرده

دیگرانـ تحلیلکردهتادرکیجامعازقلمرویعمومی 

اشیاشکلمیگیردنکتةکلیدی

هماهنگیمردمواشیادرتحلیلوپذیرشاینمطلبکهروابطاجتماعیبهواسطة

باشد.
(مدنیپور، )1921
درتحلیلآرنتدربارةفضایعمومیاست 
پاولزوکر

1

تمرکز اصلی در مطالعات او پیرامون فضاهای شهری میدان است .از نظر او ،میدان همچون توقفگاهی روانی در منظر
شهریومحلیاستکهتعامالتاجتماعیافرادرادرخودجایمیدهد.درعینحال ،زوکرطراحیفضاهایشهریرا

هایجاریدرفضابهشدتتأکید


هایاجتماعیوفعالیت

برجنبه
نهتنهامحدودبهابعادشکلیوزیباییبصریندانسته،بلکه

نمودهاست.همچنین،زوکربرآنبودکهفضابهکمکتجربةحرکتانساندرونآنادراکمیشود(زوکر،:1314 .)1
جینجیکوبز

5

روزنامهنگار و صاحبنظر برجستة مسائل شهری در کتاب مرگوحیاتشهرهایبزرگامریکایی بر نقش فضاهای

آنچهازیکشهربیشتربهذهنمیماندفضاهای

کیدمیکند.بهباوراو ،

عمومی شهریدرایجادتعامالتاجتماعیتأ

کندکهافزایشنشستوبرخاستوامنیتپیادهرو


.جیکوبزاشارهمی
هاوپیادهروهایآناست


خیابان
شهربهویژه

عمومی

پیادهروهابایدسرزندهباشندبرایآنکهبتوانندساکنانبیشتریرا
تأثیروارونهایدرجداییوتبعیضنژادیدارد.بنابراین، 

خاصیعابردرپیادهروهایآنحضور

برایسرزندهنگهداشتنخیابان ،بایداندازة 

بهخودجلبکنند .همچنین ،ازنظراو ،
تنهاییبرایسرزندگیکافینمیداند(جیکوبز،:1339 .)94


داشتهباشدوالبتهتراکمباالرابه
اولدنبرگ

وسایرپاتوقهادرقلبیک

ها،فروشگاههایکتاب،بارها،سالنهایآرایش ،

کافیشاپ
درکتابخودمکانخیلیخوب ، 
بخشبودنبایدتعادلشرادرسهقلمرو
کهزندگیروزانهبرایآسودهورضایت 

مرکزیراطرحمیکند

اجتماعایننظریة
تجربهای،سکونتی،کاریواجتماعیپیداکند.اوباتبییناصطالحمکانسومبرفضاهایعمومیشهریونقشیکهبا

عنوانعاملاصلیهویتبخشیبهیک


توانندبه

بهیکدیگرمی
شدنمکانهایاولودوم(قلمروهایخانهوکار)


نزدیک
شهرایفاکنندتأکیدمیکند.اولدنبرگبحثمیکندکهازآنجاکهانتظاراتازخانوادهوکاردرورایگنجایشآننهادها
ترمیتوانندفراهم

آنهاگسترشیافتهاست ،مردمآزادکردنوتحریکیراکهقلمروهایاجتماعی
برایبرآوردهکردن  

کنندنیازدارند(کارموناوهمکاران،:4449 .)114
هایصاحبنظراندرحوزۀتعامالتاجتماعی 


بندیدیدگاه

جمع

باتوجهبه اینکه الگوها و مدلهای طراحی شهر برای تعامالت اجتماعی به مکان اشاره دارند و در زمینة الگو و مدل

پانترانتخابشدهوطبقهبندیبراساساینتئوریانجامگرفتهاست،

مناسبتعامالتاجتماعیمدلحسمکانرلف -

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


مؤلفه

1. Zuker
2. Jacobs
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تعامالتاجتماعیازدیدگاهصاحبنظران 

بندیشاخصهای

جدول.1جمع
ردیف
1
4
9

نظریهپرداز
کوینلینچ
کوپرمارکوس
یانبنتلی

2

مؤسسةپیپیاس

2

گل

1
1
2
3
14
11
14
19
12

جانپانترومتیوکرمونا
ابوغزه
ریجروالوراکس
یانسی
براونوورنر
هاناآرنت
پاولزوکر
جینجیکوبز
اولدنبرگ

شاخصهایتعامالتاجتماعی
سرزندگی،حس،سازگاری،دسترسی،کنترلونظارت،کارایی،عدالت.
هایعمومی،هویت،مجاورتمکانی،همسایگی،گروههایچندواحدی.


مکان
گوناگونی،خوانایی،انعطافپذیری،تناسباتبصری،غنایحسی،رنگتعلق.

نفوذپذیری،
هاوفعالیتهـا،اجتمـاعیبـودن،حضـورافـرادبـهصـورتگروهـی،


پیوستگی،آسایشوتصورذهنی،استفاده
دسترسیوبه 
هم

استفادةمنظمازفضا.
ها،مکثوحرکتدرفضا،حفاظت،راحتی،لذتبردن،گوناگونیوتنـوعفعالیـتهـا،

طراحیمحیطکالبدی،مدتزمان، 
فعالیت
منظرمناسب،دعوتکنندگی.

کیفیتفضاازلحاظزیستی،منظرشهری،دیدهها،فرمشهر،فرمساختمان،عرصةهمگانی.

نزدیکیومجاورتمکانی،گروههایچندواحدی.

همسایگیومجاورت،مدتسکونت،شخصیتوهویتساکنان.
موجوددرمکان،طولمدتسکونت،حذفنکردنفضاهایاضافی.

طراحیمحیطکالبدی،قابلیتهایبالقوّة

بستبودنکوچه)،دلبستگیبهمکان.
نوعکوچه(بن 

قلمروعمومی(فضایحضوردرمیاندیگرانوفضایمابیندیگران،اشیا).
میدان،فعالیت،حرکتدرفضا.
ها،سرزندهبودن،حضوردرفضا،تجربه.


روها،خیابان

فضاهایعمومی،پیاده
عرصههایعمومیشهر،توجهبهمکانسوم.


(منبع:نگارندگان )1911،

هایتعامالتاجتماعیبراساسمدلحسمکانرلف-پانتر


بندیمؤلفه
.مدلمفهومیطبقه

شکل1
(منبع:نگارندگان)1911،
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روشپژوهش
دراینروشبهتوصیفعینیمؤلفههایتعامالت

اولدراینپژوهشبهصورتتوصیفی -تحلیلیانجامشد .

مرحلة 
دستآمده پرداخته شد و هریک از شاخصهای شناساییشده
اجتماعی از دیدگاه صاحبنظرانو شناخت مؤلفههای به 
تحلیلوبررسیشد.دراینپژوهشنخست  منابعمرتبطباموضوعتعامالتاجتماعیدرفضایشهریبررسیشد و
ثردرتعامالتاجتماعیازدیدگاهصاحبنظران

مؤلفههایمؤ
ایسوابقموضوعجمعآوریشد.سپس، 

بهصورتکتابخا 
نه

درفضایشهریتحلیلوبررسیشد .
پرسشنامه)بهاطالعاتموردنیاز

دربخشدومروشتحقیقپیمایشیبود .دراینروشازطریقپیمایش(تهیة 
دستیافتیم.دومرکزهاتفوآرام ،کهمورداستفادهبرایسالمنداناستودارایشرایطیکسانومشابهاست ،انتخاب
قرارمیگیرند .جامعة آماریبراساسجدولمورگانبرداشت

اینمراکزبافعالیتهایفرهنگیزنانمورداستفاده

شدند .
پرسشنامه در دو مرکز

شد .تعداد استفادهکننده از مراکز تعیینشده سی نفر است که مطابق با جدول مورگان  42
سالمندانتکمیلشدهاست .
ابزار

هایتعامالتاجتماعیازدیدگاهصاحبنظرانوباروشاستداللاستنتاجیمبتنیبر


هایحاضرازبررسیمؤلفه
پرسشنامه
شد.پرسشنامههادر

ومعناطبقهبندی

دادههایشخصیدرقالبمدلانتخابیحسمکانرلف-پانتربراساسفعالیت،کالبد،

دستآمدهازتحقیقاولفعالیتبهتداوماستفاده،
قالبسهآیتمکلی(فعالیت،کالبد،ومعنا)وهرآیتمبهصورتزیرشاخههایبه 
حرکتپیاده،فعالیت،گوناگونیوتنوع،اجتماعیبودن،سرزندگیوکاربریهاتقسیمشدوآیتمکالبدبهنزدیکیومجاورت،

همپیوستگی،نفوذپذیری،فضایانتظارومکث،گروههایچندواحدی،
دعوتکنندگی،قابلیتهایبالقوة محیط،دسترسیوبه 
میدان،پیادهروها،نمادهاوسمبلهایمحیطی،زیباییبصری،فضایگردهمایی،فضایبسته،فرمتقسیمشدوآیتممعنانیزبه

کنترلونظارت،کارایی،عدالت،خوانایی،انعطافپذیری،تناسباتبصری،رنگتعلق،

تجربه،حس (غنایحسی)،سازگاری،
بردنتقسیمشدکههریکازآیتمها

آسایشوتصویرذهنی،هویت،مدتسکونت،حفاظت،دلبستگیبهمکان،راحتی، 
ولذت
پنجگزینهای(خیلیزیاد،زیاد،متوسط،کم،وخیلیکم)بود. 
باسهسؤالمطرحشدوپاسخبهسؤاالتبهصورت 
روشاجرا

رکردنپرسشنامهازطریقآنانانجام

اینپژوهشازطریقمصاحبهبهصورتفردیباهریکازسالمندانوپُ

اجرای
گرفتهوانتخابسالمندانبهصورتیبودهکهسالمندتواناییدرکوآگاهیازمحیطیراکهدرآنقرارگرفتهداشته

نامههاازطریقتحلیل
پسازتکمیلپرسش 

کنندهارتباطکالمیبرقرارکند.


بتواندباپرسش
باشد؛آلزایمرنداشتهباشد؛و
هایسالمندانوتحلیلنرمافزاراسپی


بهپاسخ

ونیزباتوجه
اسپیاساسدادههایموردنیازبهدستآمد 

بانرمافزار 

بندیفریدمنبرایهریکازمؤلفههایسهشاخص


بهخوداختصاصدادورتبه
هارتبهایرا


اساسهریکازشاخص
اصلیبهدستآمد .
محدودۀموردمطالعه

درگزینشنمونههایموردمطالعهبهمواردزیرتوجهشدهاست :

قرارگیریدرمراکزشهر؛ داشتندسترسیسوارهوپیادهبهمجموعه؛ حضورداشتنسالمندانبهصورتروزانه؛ 

-
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فعالیتهاییکهمرکزبرایآناندرنظرگرفتهاست؛ 

داشتنحداقلفضابرایاجرایهایقابلاجرادرمجموعه؛ 


بودنشرایطمکانیوفعالیت

یکسان
پاسخدادنبهسؤاالتونداشتنآلزایمر؛ 
تواناییدرست فعالیتمیپردازد .

داشتندرکدرستازمکانیکهدرآنقرارگرفتهودرآنبهاجرایبنابر آنچه در شرایطگزینش نمونة موردمطالعه مطرح شد ،دومرکز آرام (واقع در قزوین ،شهرک میرداماد ،جنب
کهدارایشرایطیکسانومشابهاند

واعظیفرد ،پالک )12

پارک) ومرکزهاتف(واقعدرقزوین ،خیاباننواب ،کوچة 
انتخابومطالعهشدند .
درهمجواریپارکعمومیقرارگرفتهاست.سالمنداندرفصولیکهدمایهوامطلوباستاز

مرکزآرام:اینمکان
آنجااستفادهمیکنند .بهلحاظکالبدی ،داراییکفضایچندمنظورهویکاتاقمعایناتودرمانودو کالسدرسو

آشپزخانهوسرویسبهداشتیبرایسالمنداناستونیزداراییکحیاطکوچکبرایورودوخروجاست .ساختمان
دوطبقهاست؛طبقةهمکفبرایاستفادةسالمنداناختصاصدادهشدهاست .
ساختمانیکطبقهاست و

مرکزهاتف :اینمکانبهلحاظدسترسیداخلکوچهومقابلدرمانگاهقرارگرفتهاست .
دارایدوفضایچندمنظوره ،یککالس ،یکآشپزخانه ،یک سرویسبهداشتی ،ویکاتاقاستراحتبرایسالمندان.
ساختمانداراییکحیاطدرمجموعهوقابلاستفادهبرایسالمنداندرهوایمساعداست .

یافتهها
بحثو 
رتبهبندی
هادرشاخصمربوطبهخوددرسهحالتبررسیمیشود . 


دراینبخشازپژوهشوضعیتهریکازمؤلفه
هایشاخصهایفعالیتوکالبدودرحوزةمعنابدینشرحاست :


فریدمنبرایهریکازمؤلفه
.رتبهبندیفریدمنبرایپاسخبههرمؤلفهازشاخصفعالیت 

جدول5
ردیف

شاخصهای

فعالیت

1

تداوماستفاده

4

حرکتپیاده

9

تنوعفعالیتیوگروه
سنی

2

گوناگونیوتنوع

2

اجتماعیبودن

1

سرزندگی

1

کاربریها

(منبع:نگارندگان )1911،

عنوانسؤال
عالقهمندیبهحضور:بهچهمیزانبهحضورمداومدراینمکانعالقهدارید؟
تداومعملکردمجموعهایکاملبهلحاظتأمینخدماتبرایسالمندانتاچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
بااستفادةمداومازاینفضابهچهمیزاناحساسرضایتمیکنید؟
وجودفضاییامنبرایپیادهرویتاچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
وجودفضایسبزوامکانپیادهرویدرآنبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
طراحیمسیرحرکتپیادهبهچهمیزاننظرشماراجلبمیکند؟
حضورافرادازقشرهاوگروههایسنیمختلفدرفضایسالمندانبهچهمیزانموردتأییدشماست؟
بهچهمیزانبهشرکتدرفعالیتهایهنریعالقهدارید؟
بهچهمیزانبهتنوعدرفعالیتهایمختلفدرمجموعةسالمندانعالقهدارید؟
تنوعدرفعالیتهایمجموعةسالمندانتاچهمیزانموردتأییدشماست؟
تنوعوگوناگونیفضاهایکنارهمبودنتاچهمیزانموردتأییدشماست؟
تنوعوگوناگونیفضاهابرایاستراحتوتفریحتاچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
مجموعةسالمندانتاچهمیزانامکانحضوردرجمعرابرایشمافراهمکردهاست؟
باحضوردرمرکزسالمنداناحساسحضوردرجامعهایکوچکومفیدراتاچهمیزانتجربهمیکنید؟
تاچهحدیموافقحضوردرفضاهایجمعیهستید؟
باحضوردرمرکزسالمندانبهچهمیزاناحساسشادیمیکنید؟
شمابهچهمیزانبهفعالیتهایسرگرمکنندهوجذاباهمیتمیدهید؟

وجودفضایسبز،درختان،وجریانآببهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
سالمندانمثلقهوهخانهوفضاهایهنری،و...بهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

وجودکاربریهایمختلفدرمجموعة

وجودکاربریهایمختلفدرنزدیکیمرکزسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

هایمختلفمیتوانندرضایتشماراجلبنمایندبهچهمیزاناست؟


خدماتیکهکاربری

متوسط
رتبه
11/12
14/11
14/11
3/12
3/12
3/12
14/14
12/21
12/91
14/44
14/24
3/31
3/22
14/42
3/22
3/22
14/11
3/22
11/22
11/22
11/22

تدویناولویتمؤلفههایتعامالتاجتماعیدرمراکزسالمندان….
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رتبهبندیفریدمنبرایپاسخبههرسهسؤالازشاخصکالبد 
جدول .9
شاخصهایکالبد

1

نزدیکیومجاورت

4

دعوتکنندگی


9

قابلیتهایبالقوّةمحیط


2

دسترسیوبههمپیوستگی


2

نفوذپذیری

1

فضایانتظارومکث

1

گروههایچندواحدی


2

میدان

3

روها
پیاده 


14

وسمبلهای

نمادها
محیطی

11

زیباییبصری

14

فضایگردهمایی

19

فضایبسته

12

فرم

(منبع:نگارندگان )1911،

سؤالمربوطه
تاچهمیزاناینمرکزبهفضایسکونتشمانزدیکاست؟
مجاورتاینمکانبهمحلسکونتشمابهچهمیزانموردتأییدشماست؟
همسایگیونزدیکیبادیگرسالمندانچهمیزاندرایجادارتباطبینشماوآنانتأثیرمیگذارد؟

هایموجودبهچهمیزانجذبکنندهاست؟


اینمجموعهبهلحاظفعالیت
اینمرکزسالمندانبهلحاظظاهریبهچهمیزاننظرشمارابهخودجذبکردهاست؟
جذابعالقهمندید؟

شمابهچهمیزانبهمعرفیاینمکانبههمساالنخودبهعنوانیکمجموعة

موقعیتقرارگیریاینمرکزسالمندانبهچهمیزاننظرشماراجلبکردهاست؟
مثلخیابانهابهچهمیزاننظرشماراجلبکردهاست؟

هایدسترسیهایموجود


موقعیت
ویژگیهایمحیطیمشخصموجوددرمجموعهبهچهمیزاننظرشماراجلبکردهاست؟

تفکیکفضایحرکتپیادهوحرکتسوارهبهچهمیزانموردتأییدشماست؟
دسترسیآسانبهفضاهایمرکزسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
دسترسیوبههمپیوستگیفضاهایمجموعهبهچهمیزانموردتأییدشماست؟

اینفضابهچهمیزانامکانرفتنرابرایشمافراهمکردهاست؟
ورودبهبخشهایمختلفاینمرکزبهچهمیزانبرایشماقابلشناساییاست؟

ورودوحضورآسانبهمجموعةسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
وجودفضایانتظارواستراحتبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
کیفیتفضاهایخستهگیربهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

وجودفضایخستهگیردرفضایسبزواستراحتدرآنبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

قرارگرفتندرفضاهاییبهصورتگروهیبهچهمیزانموردتأییدشماست؟

هایخواببهصورتگروهیهستید؟


تاچهحدموافقاتاق
بهچهمیزانعالقهبهحضوردرفضاهایاقامتیگروهیدارید؟
وجودفضاهاینشستنگروهیدرفضایبازبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
بهچهمیزانعالقهبهحضوردرفضاهایطراحیشدهبرایتجمعوگفتماندرفضایبازرادارید؟
فضاهایگروهیدرفضایبازبهچهمیزانموردتأییدشماست؟
بودنپیادهروهابهچهمیزانموردتأییدشماست؟


عریض
بودنمسیرپیادهرویبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟


مشخص
کیفیتپیادهروهابهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

تاچهحدموافقوجودنمادهاوسمبلهایمحیطیهستید؟
وجودنمادهاومجسمههادرفضایبازتاچهحدبرایشمااهمیتدارد؟

وجودمبلماندرفضایداخلوخارجازساختمانمثلنیمکتوسطلآشغالو...چهمیزانبرایشمااهمیت
دارد؟
تاچهمیزانوجودفضایسبزبرایشمااهمیتدارد؟
کمعمقدرفضایبازبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
وجودآبشاروحوضچة 
تاچهمیزانفضاییکهدرآنقرارگرفتهایددیدبهفضایشهریدارد؟

جمعشدنوگفتماندرداخلساختمانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
وجودفضاهای 
فضاهایهمایشیوگردهماییبهچهمیزانموردتأییدشماست؟
بهچهمیزانبهحضوردرفضاهایگردهماییعالقهدارید؟
وجودفضاهایبستهبرایتعامالتاجتماعیبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
بهچهمیزانبرایحضوردرفضاییبستهبرایبرقراریارتباطعالقهدارید؟
وجودفضاهایکوچکبرایاستراحتدرحداجتماع2تا14نفردرخارجازساختمانبهچهمیزانبرایشما
اهمیتدارد؟
فرمساختمانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
استفادهازفرمهاینرمومنحنیبهچهاندازهموردتأییدشماست؟

استفادهازفرمهایتیزوشکستهبهچهاندازهموردتأییدشماست؟


متوسط
رتبه
91/92
12/91
11/22
13/22
41/31
12/91
41/23
41/22
43/13
12/31
11/31
11/11
11/12
11/44
12/24
41/21
44/19
41/94
12/24
44/24
41/31
12/24
12/24
12/24
13/12
11/22
11/22
49/31
49/31
49/31
12/24
12/24
41/32
41/11
44/12
41/14
42/24
99/24
41/21
11/21
49/91
92/24
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.رتبهبندیفریدمنبرایپاسخبههرسهسؤالازشاخصمعنا 

جدول4
شاخصهایمعنا

1

تجربه

4

حس(غنایحسی)

9

سازگاری

2

کنترلونظارت

2

کارایی

1

عدالت

1

خوانایی

2

انعطافپذیری

3

تناسباتبصری

14

رنگتعلق

11

آسایشوتصویرذهنی

14

هویت

19

مدتسکونت

12

حفاظت

12

دلبستگیبهمکان

11

راحتیولذتبردن


(نگارندگان )1911،

سؤالمربوطه
بهچهمیزانحاضربهتجربهدرفضاهایسالمندانهستید؟
بهچهمیزانمایلبهانتقالتجربههایخودبهجوانانهستید؟

بهانتقالتجربههایخودبهدیگرسالمندانهستید؟

بهچهمیزانعالقهمند

مرکزسالمندانبهچهمیزانتوانستهنقشیرادرذهنشماایفاکند؟
باحضوردرمرکزسالمندانبهچهمیزاناحساسخوشایندیدارید؟
حضوردرکناردیگرسالمندانبهچهمیزانبرایشمامعنادارخواهدبود؟
مرکزسالمندانبهچهمیزانبافرمشهرهماهنگیدارد؟
فعالیتهایمرکزسالمندانبهچهمیزانبافعالیتهایشهریهماهنگیدارد؟

یایکهدرآنبودیدسازگاریدارد؟
فضایسالمندانبهچهمیزانبافضایسکونت 
میتوانیدمدیریتکنید؟
خواستههایخودرابهچهمیزان 
درمرکزسالمندانبهچهمیزانبرامکاناتمربوطبهخودمیتوانیدمدیریتداشتهباشید؟

نازشمابهچهمیزانبرایمدیریتمرکزسالمندانکمکمیگیرند؟

مسئوال
فعالیتهایموجوددرمرکزسالمندانتاچهمیزانقابلاستفادهدرزندگیروزمرةشماست؟

فضاهایموجوددرمرکزسالمندانبهچهمیزانکاراییالزمرادارند؟
هایدرنظرگرفتهشدهبرایشماتاچهمیزانموردتأییدشماست؟

برنامه
برایبخشهایمختلفمجموعةسالمندانبهیکمیزانبایدهزینهکرد؟

بهنظرشما،
هایمختلفبهصورتیکسانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

هزینهشدنبرایفعالیت

همةسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
رسیدگیبهصورتیکسانبرای 

دسترسیآسانوراحتبههمةفضاهاوتجهیزاتموردنیازچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
خواناییوقابلتشخیصبودنفضاهادرداخلساختمانچهمیزانبرایتاناهمیتدارد؟

خواناییوقابلتشخیصبودنفضاهادرخارجازساختمانچهمیزانبرایتاناهمیتدارد؟


فضایسبزموجوددرمجموعهبهچهمیزانپاسخگوینیازهایمختلفشماست؟
فضاهایداخلیمرکزسالمندانبهچهمیزانبهنیازهایمختلفپاسخگوست؟
یباقابلیتتبدیلشدنبهفضاییدیگربهچهمیزانموردتأییدشماست؟

وجودفضاهای
ظاهربنایسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
مقیاسوتناسباتفضاهایداخلیوهمخوانیآنباسالمندانچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
تناسباتفضایسبزوفضاهایگردهماییبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟
اندازهمیتواندمکانشخصیمتعلقبهشمارافراهمکند؟

حضوردرفضایسالمندانبهچه
برایشمابهچهاندازهداشتنفضایخصوصیاهمیتدارد؟
میکند؟
فضایسالمندانتاچهاندازهبهشمابرایداشتنفضاییبامُهرونشانخودتانکمک 
تاچهمیزانباحضوردرمرکزسالمنداناحساسآسایشوراحتیمیکنید؟

کنندگاندرمرکزسالمندانبهچهمیزاناحساسآسایشمیکنید؟


فضاهاوتعداداستفاده
درمورداندازة
تواندبرایشماخاطرهسازباشد؟


اندازهمی
حضوردرمرکزسالمندانبهچه
حضوردرمرکزسالمندانتاچهمیزانتوانستهتصویرمادیومعنویازمحیطرادرذهنشمابهوجودآورد؟
باحضوردراینمرکزتاچهمیزانتوانستهایدهویتشخص(منزلتاجتماعی)وارتباطبادیگرانراافزایشدهید؟

ایدهویتجمعیوخاطرهایمشترکبینسالمنداندیگرداشتهباشید؟


میزانتوانسته
باحضوردراینمرکزتاچه
باافزایشمدتسکونتبهچهمیزانتوانستهایدبادیگردوستانتانارتباطبرقرارکنید؟
طوالنیشدنمدتسکونتدرسرایسالمندانبهچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

باافزایشمدتسکونتدرسرایسالمندانبهچهمیزاناحساسرضایتمیکنید؟

مراقبتوحفاظتدرمرکزسالمندانبهچهمیزانموردتأییدشماست؟
قرارگرفتندریکمحیطحفاظتشدهتاچهمیزانبرایشمااهمیتدارد؟

حفاظتبهصورتشخصیبهچهمیزانموردتأییدشماست؟

ایدبهچهمیزاننسبتبهاینمکاناحساسوابستگیمیکنید؟


درمدتیکهدراینمکانحضورداشته
اگرمدتیازاینمکانفاصلهبگیرید،بهچهمیزاندوستداریددوبارهبهاینمکانبازگردید؟
گرفتنازفضایسالمندانبهچهمیزاناحساسدلتنگیمیکنید؟


بافاصله
سالمندانبهچهمیزاناحساسراحتیمیکنید؟

باحضوردرمجموعة
هایاینمجموعهلذتمیبرید؟


بهچهمیزانباشرکتدرفعالیت
بهچهمیزاناحساسراحتیولذتمیکنید؟

باحضوردرفضایبازدرمجموعةسالمنداندرکناردوستانتان

متوسطرتبه
41/21
13/41
41/94
44/22
11/21
11/21
92/92
42/42
94/42
92/44
91/44
92/41
41/21
42/24
42/14
91/44
43/14
49/24
13/94
13/94
13/94
92/24
21/42
92/41
41/24
94/24
42/14
24/41
94/24
91/22
42/92
41/32
44/24
11/21
11/21
11/21
12/32
11/21
11/21
11/21
11/21
11/21
13/92
11/21
11/21
11/21
11/21
11/21
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آیتمهایتعامالتاجتماعی
نمونههابهلحاظ 
تحلیل 

وگروههایمختلفسنی ،داشتنفضاهایجمعی ،و

درمرکزآرامدرآیتمفعالیتبهتنوعفعالیتی ،حضورافرادازقشرها 
دربخشکالبدبهنزدیکبودنبهفضایسکونتی ،داشتنفرمساده،

هایسرگرمکنندهپرداختهشدهاست .


داشتنفعالیت
برگزاریجشنها

نزدیکبهپارکعمومی ودرآیتممعنابهسازگاربودنبافرمشهری ،داشتنکنترلونظارتفردی ،و
سالمتبهکالسهایورزشیروزانه ،چکابماهیانه ،ارائة

.بهصورتکلی ،دربخشخدمات درحوزة 
پرداختهشدهاست 
توانمندسازیبهحضوریکمددکاراجتماعیبهصورت

بهداشتدرموضوعاتتغذیهوپیشگیریازبیماریهاودرحوزة 

همبهداشتنکالسهایسوادآموزیهنرو

هفتگیوفعالیتهایتعاملیگروهیپرداختهشدهاست .درحوزة عمومی 

صنایعوکالسهایورزشیپرداختهشدهاست .

در مرکز هاتف در آیتم فعالیت به داشتن فضاهای سرزنده ،تنوع فعالیتی ،فضاهای جمعی و در آیتم کالبد به
نزدیکبودنبهدرمانگاهودرآیتممعنابهسازگاری

نزدیکبودنبهفضایمسکونی،داشتنفرمساده،داشتنفضایسبز،

برگزاریجشنها ،وداشتنکنترلونظارتفردیپرداختهشدهاست.در

خواناییدربخشهایمجموعه ،

بافرمشهری ،
خدماتهمدربخشسالمتبهکالسهایورزشی،ارائةبرنامةسالمتفردی،ارائةبهداشتدرموضوعاتتغذیه،

حوزة
اجتماعیبهصورت

وپیشگیریازبیماریهاودربخشتوانمندسازیبهفضاهایجمعیبرایحضوروحضوریکمددکار

قرآنخوانی،وامورهنریپرداختهشدهاست .
قصهخوانی، 
بهکالسهایورزشی(یوگا)، 

هفتگیودربخشعمومی


نتیجهگیری

رتبه بندی فریدمن وضعیت یک متغیر را در چندین حالت وابسته به هم ارزیابی میکند که در این بخش از پژوهش

وضعیت کلی هریک از مؤلفهها در شاخصة مربوطه نسبت به مؤلفة دیگر بررسی شد و نتیجه نیز بهصورت اولویت
میتواندازنیازهاییک
بندیطبقهبندیوترسیمشد.تأکیدبرحضورسالمنداندرجامعهواستفادهازتجاربآنان 


رتبه
آنهاحسمفیدبودنو
بهعنوانفردیمفید،میتواندبرای 
جامعهتلقیشودوبهنوعیبازگشتسالمندانبهجامعه ، 
آمدهازرتبهبندیفریدمنایناستکهدرشاخصة

کارآمدبودنراهمراهداشتهباشد.بارزتریننتایجازتحلیلنتایجبه 
دست

المندانبیانمیکنندکهعالقة زیادیبه

فعالیتبیشترینرتبهبهتنوعفعالیتیوگروههایسنیاشارهدارد؛اینکهس

شرکتدرفعالیتهایهنریدارند.مرحلةدوماشارهداردبهاستفادةمداومِسالمندانازفضایفرهنگی،زیراسالمندانبا

استفادة مداوم و حضور در مجموعه از دغدغههای روزانه فاصله میگیرند و احساس شادی میکنند .مرحلة سوم به
دهبودن فضای سالمندان اشاره دارد و عالقهمندی سالمندان به شرکت در فعالیتهای جذاب و سرگرمکننده .در
سرزن 
شاخصة  کالبدعدمقرارگیریفضاهایبرقراریارتباطوتعامالتاجتماعیدرفضایبستهازاهمیتبیشتریدربین
مؤلفههایکالبدبرخورداراستوحضوردرفضایبازوسبزبرایسالمندانبیشتریناهمیتراداردودردرجةدومعدم

ودرمقابلاستفادهازمحیطهایگرمبهلحاظفیزیکیومنحنیبرایسالمنداناهمیت

استفادهازفرمهایشکستهوتیز

هبهویژگیهای

سومقابلیتهایبالقوّةمحیطیازاهمیتبیشتریبرایسالمندانبرخورداراستکهاشار

داردودردرجة
محیطی(قرارگیریساختمان،دسترسیوفضایسبز)دارد.درآیتممعنانیزبهایننتیجهمیرسیمکهدردرجةاولوجود

پذیرحتیکوچکدرحدبرآوردهکردننیازسالمنداندراولویتقراردارد.دردرجةدومداشتن


فضاهایمنعطفوانعطاف
رنگتعلقدرفضایسالمندانوداشتنمکانیشخصیمتعلقبهخودفرددراولویتقراردارد.ودردرجةسومکنترلو
،آنهادوست
نظارتازاهمیتبیشتریبرایسالمندانبرخورداراستواحساسامنیترابرایآنانتداعیمیکند .نیز 

دارندبرامکاناتمربوطبهخودشانمدیریتداشتهباشند .

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1911
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کلیهریکازمؤلفههایمربوطبهشاخصةخود 

.رتبهبندی

جدول2
ردیف

فعالیت

رتبه

کالبد

رتبه

معنا

رتبه

1

تنوعفعالیتیوگروهسنی

2/44

فضایبسته

11/91

انعطافپذیری

19/22

4

تداوماستفاده

2/14

فرم

14/14

رنگتعلق

14/31

9

سرزندگی

2/12

قابلیتهایبالقوّةمحیط


14/44

کنترلونظارت

14/94

2

کاربری

2/44

نزدیکیومجاورت

2/32

سازگاری

11/23

2

گوناگونیوتنوع

9/22

فضایگردهمایی

2/92

عدالت

3/12

1

اجتماعیبودن


9/93

دعوتکنندگی


2/41

تناسباتبصری

3/23

1

حرکتپیاده

9/43

نمادهاوسمبلهایمحیطی


1/11

کارایی

3/22

گروههایچندواحدی


1/29

آسایشوتصویرذهنی

2/11

3

فضایانتظارومکث

1/14

تجربه

1/11

14

زیباییبصری

2/14

حس(غنایحسی)

1/21

11

پیادهروها


2/22

مدتسکونت

1/12

14

دسترسیوبههمپیوستگی


2/41

دلبستگیبهمکان

2/22

19

نفوذپذیری

2/11

خوانایی

2/22

میدان

2/92

هویت

2/29

حفاظت

2/29

راحتیولذتبردن


2/29

2

12

(منبع:نگارندگان )1911،
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