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  سطح كيفي زندگي سالمندان ءگيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقابهره

  
   **سميرا اسدي بوالوردي  -* هاشم هاشم نژاد

  

  چكيده
رفتن جمعيت سالمندان  و ولد در جوامع، باال كاهش مرگ و مير و همچنين كاهش آمار زاد ،هاي پزشكيبا توجه به پيشرفت
ريزي دقيقي در جوانب مختلف بايست براي مواجهه با رشد جمعيت در اين قشر، آمادگي و برنامهيلذا م. باشدحقيقتي نزديك مي

حضور سالمند در خانه و . باشدفضاي معماري و شهرسازي يكي از مهمترين عناصر در ارتباط با زندگي سالمند مي. منظور شود
هاي جسمي و بايست شامل در نظر گرفتن محدوديتخگويي مياين پاس. اشدبجامعه مستلزم جوابگويي اوليه به نيازهاي وي مي

بايد زندگي سالمندان و روحيات آنان به دقت  ،مندي سالمند از خدمات و جامعهبهرهحداكثر براي . شرايط روحي اين عزيزان باشد
باشد كه رسيدن به رهايي ميهاي اين دوران از جمله فاكتونيازها و ويژگي ،شرايط جسمي و روحي سالمند. تجزيه و تحليل گردد

  .سازداين منظور را ميسر مي
يكي از اقشار محتاج حمايت در جامعه . شودنتيجه اجتماع را موجب ميدر  ،مت فردالتوجه به نيازهاي انسان در هر دوره س

  و رعايت شود، بلكهن، تثبيت يدر معماري نه تنها بايد اصول و استانداردهاي خاص براي اين قشر تبي. باشندسالمندان مي
توان در نظر ترين راهي است كه ميخانه سالمندان اولين و ساده. ايست الگوي فضايي مختص به اين افراد را تعريف نمودبمي

هاي اوليه اين فضا از الگوي زندگي عادي سالمند و همچنين قبول اين حقيقت كه باعث افزايش اما به دليل فاصلة ويژگي. گرفت
كه براي زندگي سالمندان در غرب ارائه و اجرا است الگوي ديگري دهكده سالمندي  باشد،خاص اين دوران مي هايافسردگي

  .گرديده است
شان در آن زندگي توانند به تنهايي يا همراه با خانوادههايي براي سالمندان طراحي شده است كه سالمندان ميدر اين الگو، مسكن

ها و اما با توجه به ويژگي .باشدموجود مياز سالمند در مجاورت و همسايگي مسكن سالمندان مورد ني خدمات اوليه و. كنند
روحيات اين قشر، تعريف الگويي كه سالمند را در كنار حفظ زندگي عادي، در خانه اميدها و خاطراتش، در نيازهاي روحي و 

  . باشدجسمي ايشان مرتفع سازد، ضروري مي
هاي قبلي بتواند جايگزين شيوه  سالمند را تعريف كند و جسمي شرايط روحي و فضاي جديدي منطبق برنياز به الگويي كه لذا 

هاي گوناگوني در جهان غرب پيشنهاد حلبراي پاسخگويي به اين نياز راه .باشدروحيه سالمند شود ضروري مي ءدر جهت ارتقا
توان تعريف كرد كه اين فضا به عنوان را مي هنهاي روزاجاي آن اقامتگاه و به تسگرديده، كه در ايران مورد استفاده قرار نگرديده ا

بودن،  س مفيدتنها شامل پاسخگويي به نيازهاي اين افراد باشد، بلكه در ايجاد حفراغتگاه روزانه سالمندان استفاده شود و نه
استفاده از اين مكان از اختيار برخوردار است و  سالمند در. روحيه سالمند اثرگذار خواهد بود ءافزايش اميد به زندگي و ارتقا

نفس ايشان و ايجاد صحبتي با هم سن و ساالن، حفظ عزتنيازهايي همچون فضاهاي مناسب براي ورزش و تفريح سالمند، هم
، مشاوره و هاي مورد نياز در زندگي سالمنديشرايطي براي خود استقاللي در حين گذراندن اوقات فراغت، آموزش هنرها و تكنيك

  .باشدرا دارا مي... 
  
  

  :واژگان كليدي
  كيفيت زندگي ءارتقا، اميد به زندگي، اقامتگاه روزانه ،تفرجگاه، سالمند

  
  دانشيار گروه معماري، دانشكده معماري و شهرساري، دانشگاه علم و صنعت ايران* 

  E-mail: sasadi_1361@yahoo.com                      ه علم و صنعت ايراندانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگا** 

10/2/1388: تاريخ دريافت   
30/3/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

  قدمهم
در  سالمندان، .كندخاص آن سن را تجربه مي هايو ذوقها توان ،روحيات ،، عواطفهازنيا ها در تمامي سنينانسان

ليل ايجاد شوند كه به دميديل به جاي لذت از زندگي، استراحت و تفريح به افرادي تبنشستگي ز بازجامعه بعد ا
شدن دچار افسردگي روحي گرديده و اين امر تأثير زيادي در طول عمر مفيد آنها و پايين  احساس ناكارآمدي و طرد

اينگونه افراد به دليل عدم احساس پذيرش در خانواده خودشان و . آمدن اميد به زندگي در جامعه خواهد داشت
ها در كنار افرادي كه به لحاظ روحي در وضع ود را يا در خلوت و يا در پاركخ نداشتن معاشرت مناسب اوقات

  . كنندسپري مي ،از خودشان نيستندتري مناسب
توانند تفريحات خاصي را كه متناسب با باشند و ميبسياري از سالمندان بخوبي قادر به انجام امور شخصي خود مي

با توجه به اينكه بسياري از . د داشته باشند و همديگر را بفهمندبا هم سن و ساالن خو ،استسن و روحياتشان 
 روزانه نياز به مركزي با اقامت موقت براي پاسخگويي به نيازهاي ،سالمندان توانايي انجام بسياري از امور را دارند

  .شودمي هاي تفريحي، رفاهي، ورزشي احساسسالمندان با كاربري
اسب با جسم و روحيات خويش هستند اگر اين فضا براي آنها ايجاد نگردد و نتوانند از سالمندان نيازمند فضاهايي متن

از طرفي بسياري از سالمندان . ردندگپاسخي متناسب نيازهايشان را دريافت نمايند دچار افسردگي مي ،محيط
گرفتن امتيازاتي خاص وابستگي خاصي به محيط زندگي خود دارند و حاضر نيستند كه خانه خاطرات خود را به اميد 

دارند و از همه مهمتر به ياد خاطرات خود را زنده نگه مي ،كنندترك بكنند، چون در آن محيط احساس تعلق مي
كردن آنان از جامعه و حصار كشيدن به دور  جداداليل رواني بهتر است در ميان مردم و مانند مردم زندگي كنند و 

تواند به اندازه زندگي در خانه خاطرات و غرورها و افتخارات آنان انات هم نميمحيط زندگي آنان حتي با بهترين امك
زندگي باشد و با هر امكاناتي كه در نظر بگيريم نيز محيط  واجد ارزشكه احساس حكومت و تعلق به آن را دارند 

خاص سالمندان و همچنين به  ايهزبا توجه به نيالذا  ؛دهدها حس جدايي از خانواده را ميايزوله شده سالمندان به آن
اقامت كوتاه  گذاريفو آن ايجاد مركزي است كه با هد بيان شدهانزوا نكشيدن اين قشر تعريف جديدي از مسئله 

افراد ن برد و ايروحيه سالمندان حس اميد به زندگي آنها را براي حضور در جامعه باال مي كردنمدت و تفريحي با تازه 
  .)1تصوير( سازديرا سرزنده و شاداب م

  سالمند 
  عريف سالمندت .1

رفيع ( اندسالگي را آغاز پيري تعيين نموده 70تا  65درجامعه ايران سن 
. توان براي سالخوردگي سن مشخصي قائـل شـد  اما نمي .)17: 1380،زاده 

  رسـند احسـاس پيـري    سـالگي مـي   45چرا كه برخي هنگامي كـه بـه   
خـود را بـا    سـالگي  65بـاالتر از   كنند، حـال آنكـه بعضـي ديگـر در    مي

تغييرات سني وفق داده و با خانواده و جامعه نيز رابطه خود را بـه نحـو   
كـاهش قـواي روانـي و     ،پيـري  .)1378، لنكرانـي ( كننـد احسن حفظ مـي 

  .دهدجسمي است كه در اثر گذشت زمان روي مي
به عبارت ديگر پيري به معناي واقعي . در كشورهاي مختلف با توجه به شرايط فرهنگي متفاوت است تعريف پيري

  . وجود ندارد، احساس پيري يك مسئله دروني و رواني است كه در افراد مختلف متفاوت است
 :ان به شرح زير تقسيم بندي كردتودر اين دوران سالخوردگان را مي

  . اندتوانند فكر كنند ولي قواي جسمي خود را از دست دادهسالمنداني كه مي -1
 .اندهخود را توأماً از دست داد فكريو سالمنداني كه قواي جسمي  -2
  )1364، شاملو(. »دارند خوراز جسم و فكر فعالي بر سالمنداني كه -3

  :توان به شرح زير تقسيم بندي كردگانه باال ميسه هاي وهنيازهاي سالمندان را در گر

www. senior Center Travel Office.htm 

   سالمندانسالمت روح و جسم  ،شادابي: 1تصوير شماره 

 : ماخذ
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  )1373، شعاري نژاد(احتياجات عاطفي  -1
  )1377، ملكشاهي چگيني( احتياجات معيشتي -2
  )1998، استوراتث( احتياج به تفريح -3
  )1381، زارعي( احتياج به شركت در زندگي اجتماعي -4
  )1386، دريابر( امنيت -5

  المندان در ايرانآمار جمعيت س.2
باشد، كشورهاي داراي جمعيت  %4كشورهاي داراي جمعيت جوان كشورهايي هستند كه نسبت سالخوردگان آنها زير 

باشد و كشورهاي داراي جمعيت سالخورده، كشورهايي هستند كه  %6تا  %4بزرگسال، نسبت سالخوردگان آن بين 
  .)International population، (2000يا بيشتر باشد%7نسبت جمعيت سالمند آنها 

ساله و بيشتر در جمعيت كل كشور  65كاهش سطح باروري موجب باال رفتن شمار سالمندان  و افزايش اميد به زندگي
طي سه دهة گذشته درصد سالمندان مرد نسبت به . و گرايش ساخت جمعيتي از ساخت جوان به بزرگسال شده است

  .)1385، مشايخي(درصد سالمندان روستايي افزايش يافته است  سالمندان زن رو به كاهش بوده است و
تواند از بروز ، يكي از مهمترين اقداماتي است كه ميآتيهاي بيني براي سالاز اين رو توجه به نيازهاي اين قشر و پيش

   .بحران در شرايط خاص جلوگيري كند

  مركز اقامتي روزانه سالمندان .3
  1لمندانتعريف سراي روزانه سا -1-3

آموزشي و فرهنگي سالمندان را همراه با خدمات روزانه مناسب در  ،توانند نيازهاي بهداشتي، اجتماعياين مراكز مي
  .جوامع محلي با توجه به درك الگوهاي جمعيتي در محل و چگونگي تغيير اين الگوها تأمين نمايند

هـاي  رود، طيف وسـيعي از خـدمات در زمينـه   ند به كار ميدر ارتباط با افراد سالم» خدمات روزانه«هنگامي كه عنوان 
  هـاي روزانـه و   در منـزل خـود سـالمند و مراكـز مراقبـت      مسـتقر هاي اجتمـاعي گرفتـه، تـا خـدمات     متنوع، از باشگاه

  بـه  » خـدمات مراقبتـي روزانـه   «در ارتباط بـا هـدف اصـلي ايـن طـرح، عنـوان       . گيرديدر برم هاي روزانه رابيمارستان
  :باشد گردد، كه در يك مجموعه مشخص و داراي مشخصات زيرهايي اطالق ميتمراقب

 .گروهي باشد -1
 .بيرون از منزل فرد باشد -2
 .ساعت در روز باز باشد 4حداقل براي  -3
 .)1380رفيع زاده، ( توسط مراقبين داوطلب يا استخدامي اداره شود -4

هاي هاي گوناگون سالمندان به بخشزاين مراكز با توجه به نيا. تمراقبت روزانه اس ، خدماتوظايف عمده اين مراكز
  :مختلف قابل تقسيم است

 .سازدپذير ميهاي اجتماعي اساسي را امكانفعاليت :مراكز اجتماعي روزانه -1
 .نمايدهاي شخصي را نيز تأمين ميهاي اجتماعي، فعاليتعالوه بر فعاليت :مراكز مراقبتي روزانه -2
 .هاي پزشكي محدود استگيرندة مراقبتهاي توانبخشي و در بركننده درمانتأمين :توانبخشي مركز -3
كننده مراقبت براي سالمنداني است كه داراي مشكالت سالمت ذهني تأمين :روزانه سالمندان هايبيمارستان -4

 .هستند
ز سالمنداني را كه از مشكالت سالمت ذهني رنج مراقبت اتوانند مينه تنها  :هاي گوناگونمراكز روزانه با مسئوليت -5

  .ندباشمي هاي جسمي دارند نيز مناسببرند تأمين كنند، بلكه براي افرادي كه ناتوانيمي
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

  لزوم وجود مراكز روزانه سالمندان در ايران -2-3
خود، اسباب افسردگي آنان را ها به دليل نداشتن وقت و غفلت از بزرگان به دليل تغيير در روند زندگي، امروزه خانواده

 چوييو سيندي 2كيمرلجرج. سازندفراهم مي
اولين دليل را . كنددو دليل اساسي براي توجه به اين مراكز بيان مي3

  ريزي براي اين هجوم جمعيت از نكات مهمي است، كه داند كه برنامهانفجار جمعيت سالمند در عصر حاضر مي
را وادار باشد كه آنها مي هاي باالي خدمات سالمتي در جوامع سالمندانليل دوم هزينهو د شودن توجه ه آبايست بمي

دهند به طور مستقل زندگي كنند و حاضر به از طرفي در جوامع امروز سالمندان ترجيح مي. كندنشيني ميبه خانه
. پشت در براي آنان فراهم گشتهترنت و رساندن مايحتاجشان تا نخدمات از طريق اي. زندگي با فرزندان خود نيستند

مراقبت و درمان مؤثر  ،باشد كه براي ترقي اين جريان در اهدافنه نيز يكي از اين خدمات مكمل ميوجود مراكز روزا
  .)Kimmerle، (2007 باشدمي

  :شودنهاد اين سراي موقت چنين بيان مينظر در پيشاهداف مد
  .كندو از كار افتادگي را از آنان دور مياحساس طرد شدگي  ،اهميت بخشي به سالمندان -
سالمت جسم و روح اين افراد كمك بسزايي ء در ارتقا ،هاي جسمي و روحي سالمندتوانايي بايجاد تفريحات مناس -

 .دارد
امكان معاينات و آزمايشات در يك مركز تفريحي و رفاهي عالوه بر باال بردن سطح سالمت سالمندان از مشكالت و  -

 .كاهداي سالمندان ميبرمعاينات اين آزمايشات و  انجام ،يهاسختي
 .بخشدصحبتي و تفريح و نشاط در يك مركز براي سالمندان كه كمتر امكان سفر دارند به روحيه آنها نشاط ميهم -
 .انجامدكيفيت زندگي اين عزيزان مي ءبه ارتقا ،وجود مددكارهاي مناسب و كافي در حل مشكالت سالمندان -
نمايد از افسردگي سالمند را عالقمند به ثبت نام در آن ميمات ارزان و رايگان و فضايي كه جذابيت آن سالمند خد -

 .سازدمي مفيد در جامعهكاهد و آن را تبديل به فردي مي

 هاي روزانه سالمنديهاي معمول در مجموعهفعاليت -3-3
حدي بستگي به  ز اهميت است، تائتباطي تنگاتنگ دارد و حااي كه با مراقبت پزشكي روزانه، ارهاي زنجيرهفعاليت

 يشتر از بعدها در صبح بها، ميزان فعاليتدر بسياري از مجموعه. دارد سالمندان ميزان نيروي جسماني و فضاي زيست
قت هاي باقيمانده روز به واغلب بخش. فعال بودن در صبح است كننده تمايل سالمندان بهظهر است كه منعكس از

ها و و اگر مناسب باشد بين وقت درمان ها استعموالً بعد از زمان انجام فعاليتيابد، كه ماستراحت تخصيص مي
  .شودمي ها انجامتوانبخشي

  :بندي نمودتوان به صورت زير تقسيمگردد، ميهاي روزانه فراهم مير مجموعهها و خدماتي را كه دبه طور كلي، فعاليت
 سطح كيفي زندگي ءقاو ارت همشاور -1
 هاي شخصيمراقبت -2
 هاي ارزيابي و توانبخشيدرمان -3
 هاي پرستاري و در دسترس بودن پزشك مراقبت -4
 )1380رفيع زاده، ( هاي اداري و كارمنديفعاليت -5
  هاي اقامتي براي متقاضيان شهرستاني به طور موقت موقعيت -6
 هاي هوازي ورزش فضاهاي روباز براي تجهيزات تفريحي و -7
 هاي و تفريحات سرپوشيده فضاهاي مناسب براي ورزش -8
 ...مراكز خود اشتغالي از جمله گلخانه، كارگاه صنايع دستي و كارگاه نقاشي و  -9

 هاي سرپوشيده و بازرستوران درطبخ غذا  -10
 هاي فرهنگي و مذهبي فعاليت -11
 هاي آموزشيكالس-12
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 سالمندان مانند آرايشگاه و مراكز خريد سالمندانخدمات براي  زمراك -13

هاي ذكر شده، نسبت به شرايط محلي متفاوت است ولي به طور كلي بستگي به عوامل زير گستردگي و نوع فعاليت
  :دارد

 .كنندگانهداشتي و مراقبت اجتماعي استفادهنيازهاي مراقبت ب -
 .كنندگان ترجيحات استفادهعاليق و  -
 .اصلي مجموعهاهداف  -
 .ريزي مراقبت عمومي مشخص گرديده استگان به نحوي كه در فرآيند برنامههاي فراهم آورندمسئوليت -
 .توان آنها را در مكان ديگري انجام دادهاي نقاهتي كه ميبيل دستشويي، لباسشويي يا مراقبتهايي از قفعاليت -
 .شودها ايجاد ميمانكه توسط محل و مجموعه ساختهاي جسماني محدوديت -
 .شوديي كه توسط مالك مجموعه ايجاد ميهامحدوديت -
  .)1380، همان(ها تمايالت آينده فعاليت -

هاي اوليه سايت براي طراحي از اهميت بااليي نظر گرفته شده اين پروژه پتانسيلبراي پاسخگويي به اهداف در 
آب و هواي  :آرامش سايت، مطلوبيت فيزيكي فضا مانند :ايد مرتفع سازدجمله نيازهايي را كه سايت ب از. برخوردار است

  .قابل پرورش و تنوع فضايي است ،مناسب
    فضاهاي مورد نياز جهت مرتفع كردن نيازهاي روزانه سالمند

  ، فعال تفريح ، گردش :توانند مؤثر باشند عبارتند از مي  سالمندان  رواني  بهداشت  به  بخشيدن جهت بهبود  كه  هاييفعاليت
 . رفاهي  و ايجاد امكانات  صحبت  هم  داشتن ، خانوادگي  از محيط گرم  برخورداري ، بودن

  جاهـاي   بـه   بـا رفـتن    سـالمندان  . اسـت   از زنـدگي   اي در هر دوره بشر  اساسي  از نيازهاي  يكي  تفريح : و تفريح  گردشـ 
انديشـند و تـا حـد     مـي   حـال   زمان  شوند و فقط به مي  خارج  فكر گذشته ازمناظر زيبا   هوا و ديدن و  آب  خوش ،ديدني
  .كنند  خود را فراموش  هاي توانند ناراحتي مي  زيادي

  و فعاليت  سرگرمي. شود نمي غافلگير  از پيري  است  و بدني  ذهني  اشتغال  داراي اًئمدا  كه  فردي اصوالً :بودن  فعالـ 
 سر  با آن  جواني  در ايام  نوعي  به  سالمندان  كه  كارهايي  به  پرداختن. شود مي  در سالمندان  نفس  بهاعتماد   تقويت  موجب

را   تواند آنان مي ...و  ، تدريس هنري  ، كارهاي خطاطي ، ، نقاشي گياه  پرورش :مانند  بوده آنها  اند و مورد عالقه كار داشته و
  توانند با انجام مي  امور مذهبي  به  سالمندان  خاص  گرايش  به  با توجه  همچنين ؛كنددور   بيهودگي و  پوچي  از احساس

  .كنند  خود را فراهم رواني  آرامش  موجبات  آن  روز خود به -شبانه  از اوقات  بخشي  دادن  اختصاص و  ديني  فرايض
و   در كنار فرزندان  بايد تا حد امكان  سالمندان  بطور كلي:  همصحبت  و داشتن  خانوادگي  از محيط گرم  برخورداريـ 
  احترام  عقايد آنان  و به شود  نظرخواهي  ها از آنانيريگشوند، درتصميم  محسوب  خانواده  بزرگ و كنند  ها زندگي نوه

 .شود  گذاشته
 حقوق  ندارند، افزايش  مالي  شتوانهپ  كه  سالمنداني  براي  مناسب  مسكوني  هاي مجتمع  ساختن:  رفاهي  ايجاد امكانات ـ
  امكان  ، همچنين توانبخشي  از خدمات  استفاده  و امكان  درماني  بهداشتي  هاي بيمه  به  ، توجه تورم  به  با توجه  بازنشستگي 

كنند   اقامت  در آن  كم  بتوانند با هزينه  سالمندان  كه  و مراكزي  تفريحي  هايسينماها و مكان ها، از موزه  رايگان  استفاده
  .شوند مي  محسوب  رفاهي  امكانات  از جمله

ه خويش زندگي رو مكاني كه بتواند همة اين نيازها را برطرف كند و در عين حال سالمند بتواند در كنار خانواد اين از
 ،د با بهترين امكاناتتواناين مكان مي. نام بردآن تواند مركزي باشد كه به صورت مهدهاي سالمندان از كند مي
مناسب  هيزات و تسهيالت الزم براي ورزشتج ؛سالمندان و ناتوانان حركتي ساخته شودمخصوص هاي استاندارد

  .را نيز فراهم آورد شانسن
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

  سالمند احتياجات عاطفي -نياز به فضاهاي گردهمايي و اجتماع سالمند و مركز مشاوره -1-4
شـعاري  ( يابـد رود، نيازها نيز افزايش مـي ان ترتيبي كه سن افراد باالتر ميه و به هماحتياجات عاطفي همواره وجود داشت

ن ايجـاد فضـايي كـه بتوانـد ارتبـاط مـؤثر بـي        ،هايي كه محل نشستن و استراحت باشـد در نظر گرفتن سالن .)1373، نژاد
به اين معني كه با ايجـاد  . ماشا باشدتواند شامل سالن نشستن و تاين فضاها مي. باشدسالمندان ايجاد نمايد ضروري مي

يش سالمندان را كه بسـيار  هاي سرمايش و گرمااي كه بتواند نيازكه در آن طبيعت به صورت مهار شدهفضاهاي متنوع 
تواند بهترين صداي آب، زمزمة پرندگان مي. دنشو باشد تأمين نمايد، به داخل اين فضاهاي اجتماعي كشيدهحساس مي

. كنـد فضا كمك شاياني به اين موضوع مـي  از اين رو تميز و زيبا بودن. هاي جديد باشدو ايجاد ارتباط فضا براي آرامش
   .)3تصوير( باشدمي اد يك فضاي مناسب براي سالمندهاي ايجوح از مهمترين ويژگينورپردازي و جنسيت سط ،رنگ

  

  

  
   

  

  

براي فيزيوتراپي و دماتي، فضاهايي در نظر گرفتن فضاهاي استراحتگاهي، فضاهاي رفاهي، خ -2-4
 سالمند احتياجات معيشتي -معاينات اوليه

. بايد سبك، قابل هضم باشد غذاي سالمند .شود، مسكن و بهداشت ميشامل خوراك، پوشاكاحتياجات معيشتي 
شامل مطالعه كتاب و ) ردبا توجه به سواد و روحيات خاص هر ف(بهترين تفريحات پيشنهادي براي سالمندان 

، نشستن روي نيمكت دوستان، تماشاي فيلم، خريد از بوفه ي سبز، معاشرت و گفتگو با، گشت و گذار در فضاروزنامه
در ضمن . باشددن موسيقي ميبخصوص تماشاي كودكان هنگام بازي و شني عبور و مرور مردم ،ماشاي خيابانت و

 انهاي سبك تأثير بسيار خوبي در روحيه سالمندبازي و كنسرت ،ي، جشنتعبادالعاده مثل مراسم هاي فوقبرنامه
  . بردساس يكنواختي روزها را از بين مياحدارد و 

هـاي  خـدماتي از قبيـل آرايشـگاه و غرفـه     تـوان گذراند مياكثر روز خود را در اين محيط مي همچنين چون سالمند
كننـد را  همچنين اگر خود صنايع دستي دارند به آنجا جهـت فـروش عرضـه     ؛تجاري كه مايحتاج آنان را محيا سازد

اي باشد كه سالمند بتواند به طور مستقل از آن استفاده فضاهاي خدماتي بايد به گونه .گرددد ميداشته باشد، پيشنها
  .)4تصوير( كند

براي زنان و مردان به صورت مجزا وجـود داشـته   ا بايد وسايل حمام در اين گونه فضاه
همچنين وسايل شستشو و خشك كردن به راحتي در اختيار باشـد و دسترسـي   . دباش

حمام براي كساني . اشدخل حمام نيز براي مواقع ضروري بايد از بيرون نيز ميسر ببه دا
ـ  كه ناتواني اي طراحـي شـود كـه قابليـت اسـتفادة      ههاي جسمي نيز دارند بايد بـه گون

 مستقل از آن را داشته باشند، اين موضوع براي عزت نفس سالمند بسيار ضروري است
.(Kimmerle, 2007)  

 4فضاي اجتماع و گردهمايي روزانه سالمندان :2تصوير 

در ساحل شمالي، پالن  ILپالن همكف مركز اقامت روزانه سالمندان :3تصوير
ها دهد درصد باالي فضاها به فضاهاي اجتماعي و نشيمناين مجموعه نشان مي

 اختصاص يافته

www4.uwm.edu, October 2006   

اتاق سالمند دو نفره :4تصوير  

  109: 1380رفيع زاده، 

 : ماخذ

:ماخذ
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  محل مناسب قرارگيري در حمام: 6تصوير     تصوير ابعاد مناسب حمام بدون وان: 5وير تص             

  
  
  

  
  
  
  

                                                                          
، وجـود پزشـك  . در مركز روزانه سالمندان، تدابير توانبخشي و درماني جهت ارائه خدمات بـه سـاكنين ضـروري اسـت    

بنـابراين  . فيزيوتراپيست، مددكار اجتماعي، كارشناس مواد غذايي و پرستاران در تمام مدت براي سالمندان الزم اسـت 
  گــرددهــاي ســالمندان پيشــنهاد مــيائــه ايــن خــدمات در طبقــه همكــف خانــه وجــود فضــاهاي مناســب جهــت ار

.(Kimmerle, 2007)  
، »ر اتاقكيحمام چها«، يك )m 6 ×4 حدوداً(استخر نرمش  متشكل از يك »محوطه آبي«زيوتراپي شامل يك بخش في

، استفاده در اين قسمت. باشدهاي جانبي ميو همچنين اتاقهاي استنشاق، يك حمام ماساژ ، اتاق»حمام پروانه«يك 
  . ، از اهميت بااليي برخوردار استهايي كه لغزنده نيستاشياز ك

شك و تر مشخص هاي خبندي بين قسمتدر دسترس بوده و تقسيمذيرش اصلي اين بخش بايد از طريق يك قسمت پ
از افرادي كه  سرويس بهداشتي، هاتعويض لباس مخصوص آقايان و خانم هايطرح، شامل اتاق هاي اضافياتاق. باشد
هاي قهاي انتظار، اتاهاي استراحت، محلكاركنان و بيماران، اتاق سرويس بهداشتي، كنندچرخدار استفاده ميي صندل

ي يك سالن ورزشي در نظر گرفته اغلب در بخش فيزيوتراپ. باشدهاي تأسيسات و استخر نرمش ميها، اتاقنظافتچي
به دليل دماي داخلي . ته و كف آن نيز قابل ارتجاع باشدداش m 00/3اين سالن بايد ارتفاعي به ميزان حداقل . شودمي

هاي آل است كه اتاقايده .بيني نمودت فيزيكي ساختماني را پيش، بايد مشكال)درجه C 30 -28(باال در اين سالن 
  .)2007، نويفرت (واقع شود  )ند از نورگيرهاي سقفي وارد گردددر جايي كه نور طبيعي بتوا(تراپي در طبقه زير زمين فيزيو

. دهدمي ارائه بوفه به سالمندان خدماتدر اين مجموعه رستوران اصلي و 
خـدمات غـذايي    ئهارا. شدبامي اي مجهز و بزرگآشپزخانه رستوران داراي
شمار زيادي از افراد در اين گونـه فضـاهاي جمعـي نيازمنـد      گروهي براي

و ) DP(هـا  ازش الكترونيـك داده جـويي در كـار، پـرد   مكانيزاسيون صرفه
ريـزي  از برنامـه (، »ريزي شـده آشپزخانه برنامه«ني واحدهاي اتوماتيك يع

تهيـه غـذا   . اسـت ) رك كاال و توزيع غذا و شستن ظـروف تداغذا گرفته تا 
يزهاي م. نفر جاي ميز و ظروف متفاوت است 1000تا  800براي بيش از 

-10تصوير( شوندا، يا بخار يا برق گرم ميسازي و محل سرو كردن غذآماده
  .)2007، همان( در نظر گرفته شود c 60دماي سطح ميز بايد   ).7

  
  

   

 
 
 
 

109: 1380رفيع زاده،   

  1385ارنست،

 )توليد به صورت خطي(صندلي60-100آشپزخانه خاص رستوران با:9تصوير

آشپزخانة خاص: 8تصوير 
  صندلي 60 -100رستوران با 

)طقهتوليد به صورت يك من(

سازماندهي  :10تصوير 
 )نويفرت(اساسي آشپزخانه 

 : ماخذ

 شپزخانه بزرگ براي تمام مجموعهآ :7تصوير 

lavaseniorcenter.community.officelive.com, May 2006
 : ماخذ

 : ماخذ
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   90-75: صفحات مقاله 

بـه   احتيـاج   -هـاي كوتـاه مـدت   هاي آموزشـي و امكانـات بـراي اقامـت    لن اجتماعات و كالسسا -3-4
  شركت در زندگي اجتماعي

هاي جسماني نيز ند و عالوه بر آن دچار ناراحتينكداني وجود دارد كه تنها زندگي ميبيشتر در ميان سالمن ،افسردگي
هاي ناشي از تنهايي زندگي آنها مهيا شود تا افسردگي مناسب و بهتري براي از اين رو ضروري است كه محيط. هستند

خوبي  هاي اجتماعي حضور دارند و از روابط اجتماعي نسبتاًاني كه عليرغم سن باال در فعاليتسالمند. كاهش يابد
  . شوندهاي رواني كمتر دچار ميهاي مختلف به ويژه بيماريردارند، به بيماريبرخو

كار نه تنها پاسخگويي . باشدبراي گذراندن عمر در كهنسالي مي كار سبك بهترين وسيله. ، كار استمسئله مهم ديگر
  تواند پاسخگوي مندان ميالمندان است بلكه با مديريت صحيح، نتايج كار سالبه يك نياز واقعي در ارتباط با س

در اين . شودهاي خود اشتغالي پيشنهاد مياز اين رو در اين اقامتگاه كارگاه. هاي زيادي از نيازهاي جامعه باشدقسمت
ها، ها گلخانهگيرد از جمله آنتقاضا در اختيار سالمند قرار مي اي كه در صورتهاي شاداب كنندهها فعاليتكارگاه

   هاي تجاري در همين مجتع ها در صورت دادن نتيجه در غرفهباشد، اين فعاليتصنايع دستي مي كارگاه سفال و
تواند در همين مجموعه به فروش برسد تا نتيجه كار خويش را نيز ببينند و احساس مفيد بودن و استفاده مفيد از مي
هايي كه دانند و مكانز آن چه كه مييس توسط سالمندان اهايي جهت تدرهمچنين كالس. ندگي را تجربه كنندز

  .)12تصوير( ت ثبت خاطرات طراحي شده باشدجه
  

  جايگاه نشستن 175سرسراي اصلي با داشتن  :12تصوير                                                 

  

   
lavaseniorcenter.community.officelive.com, May 2006 

  هاي پرستاريو در نظر گرفتن فضايي براي معالجات اتفاقي و پزشك معالج و اتاق امنيت -4-4
روحي و جسمي دارد و بايد در طراحي فضاهاي مرتبط با سالمند اين مسئله مورد توجه قرار سالمند احتياج به امنيت 

معالجه  در موقع ضرورت به كمكش خواهند شتافت و يا در موقع بيماري سريع مطمئن گردد كه سالمند بايد. گيرد
ين اتاق بايستي داراي درهاي ا .گذارد آرامش دارد و مورد آزار قرار نخواهد گرفتو در فضايي كه پا مي خواهد شد

مترمربع در نظر  18شود كه مساحت اتاق معاينه حدود متر باشد و پيشنهاد ميسانتي 120دولنگه با مجموع پهناي 
  .)1380، رفيع زاده(گرفته شود 

ر براي وجود فضايي مختص. رودث احتمالي ناشي از كهولت باال ميضريب حواد ،در اين مجموعه به دليل باال بودن سن
باشد، بايد داراي پاركينگي مجهز به اما از آن جا كه مكان مختصر مي. رسدمر و پزشك معالج ضروري به نظر مياين ا

  . آمبوالنس براي انتقال به بيمارستان در مواقع الزم باشد

  هاي مناسب ورزشي براي سالمندورزش و مكان -5-4
، رورزش باعـث افـزايش طـول عمـ    . تر اسـت ورزش در دورة جواني مهمانجام فعاليت و ورزش در افراد سالمند حتي از 

بهتر  ها، كاهش فشار خون، افزايش اثر داروهاي ضد فشارخون، كنترلكاهش خطر زمين خوردن و شكستگي استخوان
هش درد ها باعث كاورزش در اكثر بيماري. گردد مي... هاي ريوي وو بيماري) نوع غيروابسته به انسولين(بيماري ديابت 

  .تري بهره برد تر و مستقل تر، شادابتوان از زندگي سالم در دورة سالمندي با ورزش مي. شود مي

  1مركز روزانه سالمندان الوا: 11تصوير 

:ماخذ
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ورزش منحصر به نيروي جسم نيست بلكه بطور مستقيم و غير مستقيم در سالمت روح و روان و تعادل شخصيت 

  .باشدي براي تكامل فرهنگي شهر موثر ميرواني و آمادگ
هاي بدنسازي را مشابه با آنچه براي جوانان طراحي شده است دنبال كرده توانند از لحاظ اصول برنامهمي افراد سالمند

بكار ) و باال با هزينه انرژي متوسط(هاي ورزشي توافق كلي وجود دارد كه فعاليت .و با آن سازگاري حاصل كنند
 هايي كه بصورتاسكي استقامتي و فعاليت قايقراني، سواري،وچرخهد شنا، دويدن، مانند هاي بدنگيرنده تمام اندام
تنفسي به  بسكتبال و هندبال بهترين نتايج را براي آمادگي قلبي، واليبال، فوتبال، :مانندگيرند، گروهي انجام مي

  .آوردارمغان مي
در نظر ... پنگ و پينگ ،هايي همچون واليباليا سرپوشيده مناسبي براي ورزش هاي روبازلذا در اين مجموعه سالن

  پيشنهاد . توان بهره بردسواري ميروي و دوچرخهايجاد مسيرهاي متنوع براي پياده همچنين از. شودگرفته مي
هاي توقف براي نشستن و استراحت مكان ،و احساس خستگي در حين مسير گردد به دليل كهولت سن اين افرادمي

در . كندمند احساس نشاط و شادابي عرضه ميهاي آبي به سالتقراني و فعاليقاي. همراه با بوفه و منظر زيبا ايجاد شود
هاي آبي و در غير اين صورت فيزيوتراپي. مودگيري نتوان از اين ورزش نشاط بخش بهرهصورت امكانات محيطي مي

  . توان استفاده نمودها ميدرمانيآب
ثير أها تبولينگ، بيليارد و بيشتر نرمشتري هستند مانند گلف، هايي كه داراي هزينه انرژي پاييناز سوي ديگر فعاليت

ه مستلزم قدرت انفجار و هوازي كوع غيرنهاي كوتاه مدت از د، همچنين فعاليتكمتري در ايجاد آمادگي جسماني دارن
يد هايي با دكانتوان مبه همين منظور مي. ثر واقع شوندتوانند در ايجاد حس شادابي در سالمند مؤمي ؛باشدسرعت مي

  .استفاده نمود... و شطرنج و  دهوازي مانند بيليارهاي غيرمناسب و تهويه مناسب جهت بازي

  نكات مهم در طراحي فضاي مركز روزانه براي سالمند  .5
  دهي حركتيسازمان -5 -1

احتياج  هاي حركتيروضوح ساختار در مسيبا دهي دارند كه سازماندر مركز سالمندي مكرراً اعالم ميسالمندان، 
دهي متفاوتي براي پيش گرفتن مسيرها وجود دارد، سالمند وقتي كه با مسيرهاي اتفاقي از آنجايي سازمان. دارند
مسير در  ريز پيشرفته، نمايش امتدادچند پيشنهاد اساسي شامل برنامه. كندكنند احساس ناراحتي ميرد ميبرخو

يك از عناصر موجود در  دادن مكان هر لمند و يك نقشه براي نمايشير سافضاهاي مختلف مجموعه، وضوح در مس
دهي ساختاري و طراحي با دسترسي تصادفي كامالً مترود گشته عدم وضوح سازمان .(Wolf, 1993) باشدمجموعه مي

   .باشداي ميي اصلي مجموعه، راهكار كمك دهندهكردن فضاهااستفاده از عالئم براي مشخص. است
كننـده در  علـت آن تعـداد افـراد شـركت    . دهـد هاي سازماندهي شده جواب مـي ي اتفاقي بهتر از دسترسيهادسترسي

هاي اتفاقي نيـز  كردن دسترسي يعني در پيدا. نتيجه متفاوت است يابدوقتي تعداد افراد افزايش مي. شندباجموعه ميم
بايد توجه داشت، فاصله بيش ه براي سالمندان در طراحي يك مجموع . (Reich & Borun, 2001)باشدسالمند توانا مي

. هـاي حركتـي دارنـد   ويژه بـراي سـالمنداني كـه محـدوديت     به. تواند داشته باشدمي، اثر منفي بر روي سالمند از حد
هـا  ند براي حركت و نشستن بروي صندلينزديكي فواصل عناصر در مجموعه كمك فراواني به توانايي حركتي در سالم

     (Fiske & Wendy, 1997). كندها مييتو ديگر محدود
امنيت كليد  كنند، آزادي حركات جسماني و حسرا در اين مركز سپري مياز آنجايي كه سالمندان كل روز خود 

ضاهاي حركتي در داخل براي ايجاد ف. دهي كندمحيط بايد حركت سالمند را سازمان. باشدموفقيت اين مراكز مي
 ، يك راهرو پهن اضافي براي راه رفتنVNA’s ADCدر پروژة . باشدهواي بد بسيار مهم ميجسماني در  هايفعاليت

 84-91كه به جاي ارتفاع  باشدمتر روي كف تمام شده ميسانتي 104ها بلندي نرده. در مسير آن طراحي شده است
ي وزن خود را روي آن بياندازد و باشد كه سالمند بتواند در مواقع ضرورگرديده و اين موضوع از اين رو ميپيشنهاد 

معمول هاي نمونه از پهناي بيشتري نسبت به ،تهاي محافظ حركهمچنين نرده. استراحت كوتاهي كندبتواند 
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

تر بتواند در مواقع ضروري ر به خاطر آن است كه سالمند راحتباشد كه اين امها صاف ميبرخوردارند و روي اين نرده
  (Kimmerle, 2007). و استراحت نمايد روي آن با آرنج تكيه كند

  نورپردازي مناسب -2-5
  نور طبيعي) الف

تا نور به  دهدي سرتاسري از كف تا سقف اجازه ميهاپنجره. ها بسيار حايز اهميت استتنظيم نور در اطراف پنجره
هايي كه ا نسبت به پنجرهيوارههاي تعبيه شده در قسمت باالي دهاي كوچك نفوذ كند و پنجرهمقدار بيشتري در اتاق

ها هم از جهت ايجاد ارتباط پنجره. كنندوح افقي بيشتري را نور افشاني ميتر ديوار قرار دارند، سطهاي پاييندر قسمت
ديد آفتاب در روز به طور البته الزم است تا نور ش. بسيار اهميت دارند ،بصري و هم به عنوان يك منبع نور روزانه

. ها و يا نصب سايبان در فضاي بيروني انجام گيردتواند توسط پردهشود كه اين كاهش نور مي نترلاي كماهرانه
راحتي از سطح  ها جلوگيري و به سالمند كمك شود تا بتواند بهتا از كنتراست زياد نورها و رنگ همچنين الزم است
ش يرون نگريستن براي سالمندان نوعي آرامها به بيرون نگاه كند، زيرا نشستن و از پنجره به بآزاد و شفاف پنجره

هاي زندگي در اين حالت، به خاطرات همه سال دهد كهشود و به آنان فرصت ميروحي است كه همه روزه تكرار مي
  .مشغولي استشان برگردند آنها را در ذهنشان مرور كنند كه اين خود، نوعي دلگذشته

  نور مصنوعي) ب
بنابراين، منابع نوري هميشه بايستي داراي روكش . يد نور بايستي جلوگيري نموددر هنگام شب، از كنتراست شد

در صورت امكان طراحي . باشدجسماني و رواني سالمند ضروري مي نور روز نيز براي سالمتي .)1380رفيع زاده، (باشند 
مند در هنگامي كه تمايل هايي براي نشستن سالمند فراهم شده باشد و سالغچه در محوطه باز كه در آن نيمكتبا

  .گردداز اين فضا لذت ببرد، پيشنهاد  ميدارد بتواند 
  نوعي در اين مركز، بخصوص در به طور كلي مقدار نور مص. نور طبيعي خورشيد بايد تا حد ممكن وارد ساختمان شود

رمستقيم و منعكس شده بهترين نورهاي غي. يكنواخت و در مقدار باالتري باشدها بايد به صورت هاي اجراي برنامهاتاق
 هاي فلورسنت نسبت به نورهايتمام طيف نورهاي المپ. باشدوليد نور محيطي هموار و يكدست ميگزينه براي ت

ژي بلكه نه تنها به دليل ذخيره انر. باشندتر براي سالمندان ميهاي هالوژن مناسبو المپ) هاي معموليالمپ(گداخته 
گردد كه بروي وسايل مورد استفاده طيف زرد براي نورها پيشنهاد مي ،كنندگان ته رنگهبه خاطر پيرچشمي استفاد
رد نياز را به هاي ميز، اين است كه نور اضافي مووظيفه نورپردازي مانند المپ. رددب گصسالمند به صورت ثابت ن

  (Kimmerle, 2007). كنندة موضعي فراهم نمايدوسيله نورهاي روشن
نور طبيعي خورشيد باعث . ندكالمند در خواندن و تشخيص بازي ميمهمي در راحتي و توانايي س نورپردازي نقش

ها بسيار در هاي نمايشگاهن نورپردازي برروي اشياء و تابلوبراي سالمندا. شودشكالتي بوسيلة خيرگي و بازتاب ميم
هاي آن اثر مثبتي دارد و مشكل خاصي رچسبافزايش نور براي تمام تابلوها و ب .كنده و درك آن كمك ميديدن نوشت

    .(Reich& Borun, 2001) شودنمي فزايش نور براي سالمند ايجاددر اين ا
نشيمن بايد ره اتاقپنج. ها توجه نموداد افق ديد بهتر به ارتفاع پنجرهبايست براي ايجهمچنين عالوه بر تنظيم نور مي

بر روي صندلي راحتي لميده است بتواند به راحتي فضاي بيرون را تماشا اي طراحي شود تا شخص سالمند كه به گونه
 30دازه نيز سانتيمتر نباشد و حداقل اين ان 95ها از زمين بيش از ارتفاع كف پنجره«اس الزم است كه كند و بر اين اس

ا شخص سالمند به هنگامي كه اي باشد تارتفاع پنجره از كف بايد به گونهدر اتاق خواب،  .»گرددمي سانتيمتر پيشنهاد
 60ها بايد حداكثر اين گونه پنجره. بيرون را ببيند بر روي تختخواب در حال استراحت است به راحتي بتواند فضاي

همچنين تختخواب بايستي به نحوي در اتاق قرار گيرد كه نور از پهلو به آن . سانتيمتر از كف اتاق فاصله داشته باشد
سانتيمتر در نظر گرفت تا مدت  70توان ، ارتفاع پنجره از كف اتاق را ميدر اتاق غذا خوري. ا باالبتابد نه از پائين ي

 . زماني كه شخص سالمند بر روي صندلي و پشت ميز غذا خوري نشسته است بتواند فضاي بيرون را ببيند
سانتيمتر در  200تا  96بين  توانده موقعيت ايستاده شخص دارد كه ميدر حمام و آشپزخانه، سطح ديد بستگي ب«

باشد و  سانتيمتر 60ها، عرض هر واحد پنجره حداكثر تر پنجرهشدن آسانبهتر است جهت گشوده« .»نظر گرفته شود
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قوامي، ( »سانتيمتر باالتر از كف زمين قرار گيرد 120تا  90گردد كه بين ها نيز توصيه ميدر مورد دستگيره و پنجره

1373(.  
  هاي تكميلي براي طراحي داخليپرداخت -4-5
اما به صورت . تواند متفاوت باشدمي اناهداف كلي هر مركز روزانه سالمندهيدات و تجهيزات در اين مراكز نسبت به تم

نندگان و ديگر براي گروه كيكي براي عموم استفاده. بربگيرد بايست دو گونه فضا را درمتوسط اين مركز حداقل مي
بايست ديد مستقيم به فضاها داشته باشد و اين مطلب بر مجموعه مي مديريت. ا شرايط خاصكنندگان باستفاده

اي باشد كه فضاي اصلي ايي اين مجموعه بهتر است به گونهريزي فضگذارد، برنامهملكرد كاركنان و پرستاران اثر ميع
ت براي گروه كوچك ضايي است كه تنظيماريزي فخالف اين موضوع، در برنامه. دهد را در ديد و مديريت مجموعه قرار

تواند همزمان مناسب كل براي دو گروه يا بيشتر نيز ميتر طراحي شود و اين ششود و در آن اتاق بايد كشيدهارائه مي
توانند به سرعت در زمان بدينسان كارمندان و پرستاران ميكند، گروه نسبت به ديگري مستقل عمل ميباشد و هر 

  .ه حاضر باشندضروري در صحن
اي را در حالت افراد ايجاد كند مخصوصاً براي سالخوردگاني كه احتياج دارند تمام تواند اثرات ويژهداخلي مي طراحي

هاي سرد و خشك اداري امري ش و استرس براي سالمندان در محيطتشوي. روز خود را در محيطي ناآشنا سپري كنند
جي كه رن. بايد براي ايجاد جو مثبت در اين مركز فراهم گردد» خانهند مان«گرم و امن،  ،جو شاداب. رايج است

داخلي طراحي . شوددقيقه فضا برايشان جديد تلقي مي كنند اين است كه هر چندسالمندان آلزايمري تحمل مي
كمك  راموشيتواند به كاهش استرس اين افراد، بعد از هر بار برگشت از حالت فپردازي مناسب ميامش دهنده و نورآر

  .كند
. چندين دستورالعمل براي خلق تركيبات رنگ در فضاي داخلي اين مجموعه، مطابق با بيماران آلزايمري وجود دارد

رنگي متفاوت باشند و هاي هم طيف در كنار يكديگر، حتي اگر در پررنگي و كمبراي مثال اجتناب از استفاده رنگ
هاي روشن از طيف سبزآبي، سبز، ، ارغواني و قرمز در تضاد با رنگي، بنفشهاي آبهاي تيره از طيف رنگانتخاب رنگ

رنگي  ديگر دستورالعمل مهم در تركيب. يكديگر اجتناب شود هاي روشن باهمچنين از استفاده رنگ. و نارنجيزرد 
  زي باعث نورپردااز آنجايي كه . باشدرسند، ميردن جايي كه ديوار و كف به هم ميكايجاد كنتراست واضح و معني

همچنين . فاده شودهاي فلوروسنت تمام طيف استتفاوت به نظر برسد، بايد از المپهاي استفاده شده مشود رنگمي
آن نيز در اين محيط  تواند استفاده ازبخشد و ميس شادابي و انرژي را به انسان ميهاي گرف حاستفاده از رنگ
  (Kimmerle, 2007). اثربخش باشد

هاي سقف نبايد البته رنگ. آميزي شوندا رنگ روشن رنگبها ها بايستي ديوارها و سقفدن اتاقتر شوشنبراي ر
    آميزي نمود، بلكه بايستي از ق خواب را نبايد با رنگ سفيد رنگانعكاس زيادي ايجاد نمايند و ترجيحاً سقف اتا

ها بايد از براي انتخاب كفپوش اتاق. اشنداليم داشته بهاي مديوارها نيز بهتر است رنگ. ه شودهاي مات استفادرنگ
     همچنين فرش و  .)1380رفيع زاده، ( هاي بسيار روشن و تيره پرهيز شود تا انعكاس نور كمتري ايجاد گرددرنگ

شود از لحاظ صوتي نيز وضعيت بهتري ايجاد بخشد و باعث ميشتري مييبه فضا گرما و صميمت ب ،ضاكردن فموكت
 توان تمام مجموعهبه جز بوفه و رستوران مي. نمايدخوردن ايجاد ميتري را در هنگام زمينمنهمچنين محيط ا. ودش

  .گرددارند براي اين مجموعه پيشنهاد ميهايي كه قابليت تعويض و شستشو دنمونه موكت. را موكت و فرش نمود
  كه سالمندان دچار ضعف بينايي  از آنجا. ا استفاده نگرددهها و نقشحد ممكن بايد ساده باشد و از رنگسازي تا كف
هاي رنگي و اختالف توانند بين كنتراستمتعدد آنان را سردرگم كرده و نمي يهاها و رنگباشند استفاده از نقشمي

 .دهدتمال خطر را براي آنان افزايش ميارتفاعي تمايز قايل شوند و امكان اح
سالمندان از كمبود   . شوديك ضرورت براي سالمندان گزارش ميها به عنوان به نشستگاهحث طراحي اغلب احتياج در ب

سالمندان به  (Majewski, 1987). نمايندها اظهار ناراحتي ميفضاهاي تفريحي از جمله نمايشگاه هاي نشستن درمكان
 )ر كوتاههاي بسيابراي نشستن(اي بدون پشتي و دسته، هنيمكت: سه نوع صندلي در فضاهاي عمومي نياز دارند
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  گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقا سطح كيفي زندگي سالمندانبهره
   90-75: صفحات مقاله 

حدودة هايي براي استراحت در خارج از ممنفعل مانند نمايشگاه و نشستگاههايي براي استراحت در فضاهاي نيمكت
   (Fiske & Wendy, 1997). انداين فضاها استقبال بيشتري نموده هاي بدون دسته و پشت درسالمندان از نيمكت. فعاليت

. اشدبرچگي فضاهاي استراحت در طراحي ميدست آمده راز طراحي براي افراد سالمند ايجاد يكپا با توجه به نتايج به
تا در صورت وجود تعداد بيشتر . بايست فضاي مناسبي براي نشستن در نظر گرفته شوددر انتهاي هر فضاي حركتي مي
هاي راحتي و دنج ان بهتر است از مبلدر اين مك. ها مكان نشستن وجود داشته باشدافراد سالمند، براي تمامي آن

  .استفاده شود
  :باشدتوان در نظر گرفت از اين قبيل ميها ميات ديگري كه در طراحي اين مجموعهنك
 هاي چرخدارگ براي نگهداري و جاي دادن صندليانباري بزر -
 جانبي در هر فضاي برنامه روزانه انباري اضافي و فضاهاي -
لين در هر فضاي برنامه روزانه براي استفاده سالمندان ناتوان بدون كمك گرفتن از كاركنان دستشويي مخصوص معلو -

 مجموعه
 اجتناب از ايجاد خيرگي در سالمندهايي براي پنجره براي متعادل ساختن نور و استفاده از كركره يا در پوش -
 . داشته باشند هاسطح ديوار و روي انعكاس نور را در كف مانند فرش ناستفاده از سطوحي كه كمتري -
ها و فضاهاي مورد استفاده و فضاهاي غذا خوردن كه قابليت تميز شدن بااليي استفاده از سطوحي در دستشويي -

  (Kimmerle, 2007). داشته باشند

 كليات -6-5
حـات مناسـب سـن    ين مركز جهت تفرياي هر روز صبح سالمندان را به اهاي تنظيم شدهتواند با سرويساين سايت مي

حت روزانـه در فضـايي آرام و   هـايي جهـت اسـترا   يتئبراي متقاضيان شهرستاني و سـو  مدتسكونت كوتاه. ها بياوردآن
صـحبت و   محلي مناسـبب بـراي  وي اتومبيل و استرس شهري سبز به دور از هياه هاي آب و بخش در كنار زونآرامش

اين مركز بايد داراي شرايط كيفي بسيار بااليي باشد كه بتواند . كندين در كنار فضاهاي متنوع ايجاد مگفتمان سالمندا
ــود ج      ــه خ ــالمندان را ب ــر س ــي نظ ــامتي تفريح ــز اق ــك مرك ــوان ي ــه عن ــي    ب ــه طراح ــه معقول ــن ب ــد و اي ــب كن   ل

  .انجامدمي
، درماني، باال بردن اميد به زندگي به وسيله ايجاد نشاط و سالمت در اقامتگاه موقتي كه از لحاظ تفريحي، ورزشي

  .مخصوص سالمندان و در باالترين كيفيت باشد هدف اصلي اين طراحي است

     4در جهان هاي مشابهنمونه .6

برنده جايزه تركيب زندگي سالمندان،  6اين پروژه كه معمار آن كداماديسنو همراه با الري 5،دهكده سالمندي پينل -
س هاي بزرگ انگليسي براي ايجاد حيك شكل شبيه به خانه. شدجنون ساكنان داراي آلزايمر و  ،مركز روزانه سالمندان

  در يك خانه خانوادگي را ايفا  هاي كوچكتري كنار آن ساخته شده كه نقش همسايگيبودن و ساختمان خانه
مخصوص  سطح باالتر. است در اين ساختمان از شيب زمين استفاده شده و ساختمان در دو سطح ساخته شده. كندمي
هر واحد داراي ورودي مجزا . ستاجعان مركز روزانه و سطح زيرين شامل سالمندان داراي بيماري آلزايمر و جنون امر
تا  باشد،عه مياي عمومي براي كل مجموباشد، كه شامل آشپزخانهتر ميمركزي خدمات در طبقة پايينهستة . باشدمي

 يابد، بنابراين كاركنان،بين هر سه عملكرد تمركز مي عمودياين گردش . يابدپذيرايي گسترش مي ،طبقة زيرين
از آنجا كه حفظ مجزا . تواند به صورت كارآمد نزديك تسهيالت داخلي حركت كندآشپزخانه، و فضاي رختشويخانه مي

  . باشده صورت يكسان ميبودن و امنيت بين انواع مختلف از ساكنين ب
  ، امنيـت را بـراي سـاكنان ايجـاد    درهاي باز و بسـته شـونده زمـاني    و دهنده بيسيمي، سيستم هشدارA/Dدر اقامتگاه 

  شـود و مسـيرهاي   انـد تقسـيم مـي   ي كه به دور حيـاط مركـزي گـرد آمـده    ترهاي كوچكبه خانه  A/Dواحد. كندمي
رنجي در امتداد يك راهـرو شـط   هادر اين مجموعه، اتاق .روي در داخل و خارج ساختمان در نظر گرفته شده استپياده
ستراحت قرار داده شده، كه با نورهـاي  هاي معمولي و امتر به مكاني كوچك براي مالقات 150اند و هر بندي شدهدسته
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تسهيالت كمكي براي خواب، اقامتگاه مجزا  92واحد،  72اين مجموعه شامل  .اي نورپردازي شده استكننده لكهروشن

كـز سـالمندي روزانـه داراي آشـپزخانه مركـزي بـراي كـل مجموعـه و         مر. براي افرادي كه آلزايمـر و يـا جنـون دارنـد    
مسـاحت آن  . سـت ه اشـد  2001برنده جـايزة ملـي در سـال    اين بنا . باشديخانه، محوطه سازي، و پاركينگ ميرختشو

 پايان يافت 2001ال در ساين مجموعه ، باشدمي درجه شيب 5/3طبقه  و محوطه آن داراي  3در  ،فوت مربع 52،000
  ).15تا  12صاوير ت(
  

  ورودي مجموعه سالمندان: 13تصوير    هاي اقامتگاه ساكنان آلزايمري يكي از حياط: 12تصوير
      

  
  

    
  

                                         
  

  A/Dنشيمن اجتماع روزانه مركز : 15تصوير               A/Dناهارخوري  :14تصوير                
  
  
  
  
  

  
  
  

ن شامل حياطي با طراحي اين ساختما 8 از كارهاي گروه معماري كرستاك 7راچستر  ADCخانه جوئيش از باغچه 
  ويق تش ،ي را در يك محيط امن و تجهيز شدهباشد كه حركت افراد و گردش فضايانگيز ميحصار چيني اعجاب

هاي اصلي و داراي يك موقعيت ي فعاليته تعبيه شده كه شامل فضاهايي در مجاورت اين حياط ويژمكان. كندمي
كه به است سالمتي  ،همترين بخش فضاي خدماتم .باشدر يك از متقاضيان خدمات خصوصي ميمركزي براي ه

فضاهاي ديگر شامل البي و . نام كنندگان طراحي شده استاساس شأن و مرتبت ثبت  صورت فضايي خصوصي بر
  .باشدنام و بخش پشتيباني كارمندان مي بخش ثبت ،رمانيكار د ،پذيرش، بخش اداري، ورزش درماني

ـ مـرتبط شـد   جديد با خانـه موجـود جـوئيش    تسهيالت اين در  وده ب
بينـي شـده جمعيـت مسـن، خانـه جـوئيش       پيش واكنش به افزايش

ثبت نـام كننـده مسـن خـدمات تسـهيالتي روزانـه        50راچستر براي 
خـدمات روزانـه    امكـان ثبـت نـام برنامـه     65. توسعه داده شده است

ديگر پـروژة   .سالمند براي تقاضاهاي جاري و آينده طراحي شده است
 خانه گروه هريتيج ،اين گروه

ـ . باشدمي9 خـدمت   راياين خانه جديد ب
تـر و  مسـن  هاي و افـراد هاي ناتوانينامهذهني و آيين ماندگانبه عقب
  . لزايمر طراحي شده استبا بيماري آافرادي 

هاي سازماني، بازبيني، اسناد قرارداد، هماهنگيطراحي پيشرفته، كدهاي  :ي شده در اين پروژه شاملگذارخدمات هدف
. باشـد باز و با قابليـت تغييرپـذيري مـي    ايده طراحي داراي پالني. باشدايت و مهندسي در رابطه با هدف ميبازديد از س

 خارج بناي خانه با سنگ احاطـه شـده اسـت   . ه استهاي سقفي نمايان شدهاي كليساها با پنجرهفداخل آن مانند سق
  . )18الي  16تصاوير (

www.MAYERSARCHITECTURE.com

www.crestukgroup.com

 ADC راچستر ورودي خانه جوئيش از باغچه : 16تصوير 

:ماخذ

:ماخذ
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  خانه گروه هريتيج :18تصوير           پالن طبقة همكف خانه گروه هريتيج       :17 تصوير

  
  
  
  
  
  
  
 

 .باشدمي 12معمار آن مك كروميك. باشدمي11 در ال پاسو 10اين پروژه با نام مركز خدمات سالمتي سالمندان بينويور
هاي جديدي كه شامل تمام خدمات و تسهيالت براي سالمندان بوسيله مركز نامهاين مركز شامل نوسازي به منظور بر

آموزش  ،داروخانه ،همچنين در خود يك كلينيك. باشدخدمات مهارتي روزانه سالمندان ميروزانه قانونمند و واحد 
دستورات رژيم غذايي و دسترسي به خدمات اجتماعي را  درماني،گفتار كاري،  ،ايحرفه ،فيزيكي ،حفظ سالمت روحي

  .جاي داده است
هـاي  در تپـه 13 اين پروژه با نام مركز سـالمتي و احسـان سـابان   

   15معمــار آن اســميت گــروپ. باشــدمــي 14جنگلــي كــاليفرني
دار بازنشستگي است اين پروژه بخشي از خدمات ادامه. باشدمي

ز يك مركز نيكوكـاري و مركـز   كه سيماي ساختماني متشكل ا
ايـن مكـان   . باشـد مي وه اتاق اجتماعات در فضاي بازآبي و بعال

 ،شـامل اجمـاع زمـين خشـك و آبـي      و اسـت  برنامة پيشگامي
براي ارتقـاي سـطح زنـدگي     كهباشد ميفيزيوتراپي و بدنسازي 

اين پروژه در سطوحي از خـدمات در داخـل   . طراحي شده است
 يابـد راي پذيرايي سالمندان امتـداد مـي  بفضاي باز تا يك محل 

  .)19تصوير(

    :بنديجمع 
وظيفه و  ،سالمند از امور كاري خويش باز نشسته شد زمانيكه -

اكارآمـدي  افسردگي ناشـي از ن . مسئوليت مازادي برعهده ندارد
رود، لـذا يكـي از مهمتـرين اهـداف     تهديدي بزرگ به شمار مي

شخصـيت   رشـد ي بـراي  ، ايجـاد محيطـ  هاپرورش اينگونه فضـا 
درد دل و گـوش   ،سالمندان نيـاز بـه صـحبت   . باشدسالمند مي

توان بـه نفـع سـالمندان و تقويـت     از اين مسئله مي. ارندشنوا د
  .روحيه آنها بهره برد و آنها را تبديل به كتاب يا نمايشنامه نمود

  
  
  .كندد و ناكارآمدي مضاعف مير حس كمبوهاي مناسب براي سالمندان آنان را دچاعدم رعايت استاندارد -

و تا تحقق آن  باشدسياري ميهايي در گوشه گوشة شهر و خانه مستلزم زمان بجا كه ايجاد چنين استاندارداز آن
خود وجود  اي براي اين افراد، براي گذراندن اوقات زندگيبايد حداقل فضاهاي استاندارد شدهطلبد مقدمات فراواني مي

www.crestukgroup.com 

  خدمات سالمتيسرسراي مركز : 19تصوير
 سالمندان بينويور

www.aia.org, January 18, 2008  
 ورودي مركز سالمتي و احسان سابان: 20تصوير

 

 : ماخذ

 : ماخذ
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استفاده در يك مجموعه باشد كه بدليل سهولت ها، بازار، مسجد و غيره ميها شامل تفرجگاهاناين مك. داشته باشد

  . شوندگردآوري مي
اين رو ايجاد فضاهايي  از. سالمندان احتياج دارند در جامعه حضور و تفريحات خاص سن خود را داشته باشند -
 يا فضاهايي كه امكان صحبت و درد ديگران بگذارند، هاي آموزشي كه بتوانند تجارب خود را در اختياركالس چونمه

هاي خود اشتغالي كه همچنين كارگاه ، وشانهساخت نمايشنامه زندگينام ،ز جانب ايشان و ثبت خاطراتشاندل ا
 .زا داشته باشددرآمدكارهاي دستي  از بتوانند

لذا اين افـراد  . ي حضور سالمندان را در خود نداردهاي الزم براها استانداردها و حتي خانهها، پاركروها، خيابانپياده -
ساخت فضاهاي مختص سالمندان كه امكانات تفريحي و رفاهي . حتي اگر مايل به تفريح باشند، از امكانات آن محرومند

نشسـتن و   بـراي  ييروي كـه جـا  پيـاده  بـه منظـور  مطابق با استانداردهاي سالمند را دارا باشد، فضاهاي خاص سالمند 
 . احت را فراهم كنداستر

فضاهايي با آرامش كامل كه بتوانند حس شادابي را . فضاي تفريحي كه به گرمايش و سرمايش آن توجه شده باشد -
هايي رو به مناظر زيبا براي هاي سبك همراه با موسيقي شاد و فضابدهد، همچون فضاهاي نرمش و ورزش مندلبه سا
  . رسدضروري به نظر مي... نگ و پنك و يهاي سبك همچون شطرنج، پها و ورزشبازي

اقشار ديگر جامعه از اهميت  سالمندان از لحاظ مراقبت و آزمايشات ساده پزشكي براي بررسي سالمت نسبت به -
راه با خانواده نيز گاهاً اين معاينات را ندان همملها كمتر معاينات منظم دارند و ساسالمندان تن. اي برخوردارندويژه

فضاهايي براي فيزيوتراپي  گرفتن معاينات مرتب و فراهم ساختنو رفاهي با در نظردر اين فضا تفريحي . نددهانجام مي
نين فضايي در اين مركز در چهمچنين وجود . مند را فراهم ساختلتوان فضايي جهت بهبود حال ساو هيپوتراپي مي

 . باشدگام بروز حوادث ناگهاني ضروري ميهن
براي هاي سالمندان در اين فضا كه گروه. ي خود دارنددرد دل و ارتباط با گروه سن ،هم صحبتيسالمندان احتياج به  -

ايجاد فضاهايي براي نشستن و . دنشواين ارتباط و هم صحبتي فراهم مي د به راحتينكننام ميگذراندن روز خود ثبت
وان بهترين مكان را تب به مناظر زيبا ميبا ديد خوبخش، در فضاهاي بسته امشگپ در فضاي آزاد در كنار مناظر آر

 . صحبتي براي ايشان فراهم آوردبراي فرصت هم
 اي براي حل مشكالت روزمره سالمندان، براي جلوگيري از افسردگي ايشان و حتي بررسيايجاد فضاهاي مشاوره -

 . تأثير قرار بدهد اين فضا نبايد شادابي محيط را تحت. باشدمي مشكالت آنان براي اقدامات ويژه ضروري
هاي بسيار مناسب عرضه قيمت با و برخوردار باشد هاي دولتييارانهخدمات عرضه شده در اين مجموعه بايد از  -

ندان در هنگام لمطراحي شود تا ساطوري مندان باشد بايد لي تجاري كه مرتبط با فضاي تفرجگاه سااگردد، فضاه
نين نيازهاي چه ،اري حركت كنند و عرضه كاالهاي سالمندان ديگراستراحت و لذت از فضا بتوانند در فضاي تج

 . صت ديگري را به راحتي اين محيط نخواهد يافتركه سالمند توان و ف شخصي و خانة خود را تهيه كنند چرا
ز ها گاهاً ان موضوع اين نمايشنامهتوامي. ايش، فيلم اختصاص خواهد يافتدر اين مجموعه فضاهايي براي اجراي نم -

زندگينامة همين سالمندان استفاده شود به همين منظور بخشي براي ثبت خاطرات و زندگينامه سالمندان خواهد شد 
 . توان به سالمندان كمك كنداز لحاظ مالي نيز مي ،خاطرات براي نشركه در صورت پذيرش اين 

اسـتانداردهاي مربـوط بـه    . باشـد  بايست از لحاظ رفاهي در بهترين وجه براي سـالمندان طراحـي شـده   اين فضا مي -
، ديد، سرمايش و گرمـايش همـه   اندازه و ابعاد، نور. شده باشداستراحت، نشيمنگاهي به خوبي رعايت  ،فضاهاي حركتي

بخش و تسكين دهنـده روح  آرامش تواندمي ايجاد فضايي شاداب همراه با موسيقي. در كمك به رفاه حال سالمند باشد
 . ايشان باشد

، خريد ، تفريح و شادابي را هاي ورزشي، مذهبياي روزانه سالمند از قبيل فعاليتهلي فضايي كه تمام نيازبه طور ك -
مجزا بهره به همراه داشته باشد و سالمند بتواند در كنار فضاي خانوادگي و شخصي خود از اين محيط به عنوان فضايي 

 .دباشبگيرد الزم و ضروري مي
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