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اء اصول طراحی معماری سرای سالمندان با تاثیر روانشناسی محیط در ارتق

 تعامالت اجتماعی 

 
 یریغد انیک

 )k.ghadiri95@gmail.com(شیک یالملل نیب آزاد دانشگاه یمعمار ارشد یکارشناس یدانشجو

 
 

 

 دهیچک 

لمندان متاسفففهانک اکخفففر اانفففک دفففای سفففالمندان ماعفففد م فففادای اجتمفففاعی بفففرای تقویففف  سفففالم  روان سفففا

 در طیمحفف یروانشناسففاسفف ا از ایففن رو دففد  اصففلی ایففن مقالففک بففر مسنففای ایففن مففر  اسفف  کففک بتففوان بففا 

ر کرداتفففا ، ارتسففاطی میففان سففالمندان و سففایر  ففروه دففای سففنی، برعففراطراحففی م ففادای اجتمففاعیو  یمعمففار

رد، زیففرا کیهی  زنففد ی و کففادش احاففاا انففهوا و تننففایی آنففان کمفف  کففءبففک نففوعی بففک اجتمففاعی شففدن،ارتقا

توجففک  سففالمندی دوران حااسففی از زنففد ی بشففر اسفف  کففک بففا در نهففر  ففرمتن نیففاز دففای اففا  ایففن دوران،

تر بیشففف بفففک سفففالم  روان و ایجفففاد مرصفففتی بفففرای تعامفففب اجتمفففاعی و روابفففط بفففین نافففلی،زمینک ح فففور درچفففک

 ماعی مرادم کرداتآنان را می توان در م ادای اج

 

  طیمح یروانشناس تعامالت اجتماعی، سالمندان، یسرا :یدیکل یدا واژه
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  مقدمک
توانفایی  واناان دفا دوره دفای سفنی مفتلهفی را در طفول زنفد ی افود تجربفک مفی کننفد کفک احااسفات،نیاز دفا  

 دای آن دا با توجک بک در بردک سنی و اعت ائات مربوط بک آن، دستفوش تغییراتی می شودا

ا از سفال دف سفالمندان سف دوره سالمندی مفی توانفد نمونفک بفارز و ملموسفی از ایفن تغییفرات اساسفی باشفد، چفرا کفک 

 مففاعی آنففانرحلففک بازنشاففتگی شففده و غالسففا از معالیفف  دففای اجتکففار و تففالش و تعففامالت اجتمففاعی، اکنففون وارد م

 ک در سففرایکاسففتک میشففود کففک بففک دنسففال آن دچففار احاففاا انففهوا و ناکارآمففدی میگردنففدااین مشففکب درسففالمندانی کفف

 ی می کنند تشدید می شوداسالمندان اعام  دارند و دور از اانواده زند 

( 6/5سفال حفدود   65، سفالمندان بفا ی 1385سرشفماری عمفومی نهفوا و مافکن در سفال در کشور مفا بفر اسفاا 

 19ک بفف 1411و سففیش بینففی مففی شففود تففا سففال در صففد از کففب جمعیفف  را شففامب مففی شففوند در اه ملففی آمففار ایففران(

درمففی جمعیتففی کشففور دنففوز بففر روی نیففاز دففای درصففد برسففد، علففی رعففم رشففد جمعیفف  سففالمندان و تغییففرات 

 [1] (19:1381سالمندان بک عنوان ی  عشر آسیب سذیر جامعک تمرکه نشده اس ا صدرایی و دیگران،

، سدیففده ط بففین نالی،احاففاا تننففاییبففدر اکخففر سففالمندان بففک دلیففب نففعا جاففمانی،کادش تعففامالت اجتمففاعی و روا

 [2] (1999شیرر،ای  اترده و مرا یر اس  

 

 مائلک انیب
امففد یکففی از ماففائب عمففده جمعیتففی بففک ارففو  در کشففوردای توسففعک یامتففک جنففان، ماففئلک سففالفورد ی و سی 

مفا اا دارنفد، دای ناشی از آن اس ا در کشور مفا ایفران، بفا ایفن کفک جمعیف  سفالمندان سفنم کمفی از جمعیف  کشفور ر

ی داففرار سففراراد ی و تننففایی سففالفورد ان را ایففن جمعیفف  در آینففده نففک چنففدان دور رو بففک مهونففی اسفف ااز کففار امتفف

 ب امافرد یسالمندان می کنفد و دمفین طفرد شفدن از افانواده و  فروه دفای سفنی سفایین تفر، افود از منمتفرین د یف

ا بففالمندان، سفالمندان مفی باشففدا بنفابراین دغدغففک اصفلی ایففن مقالفک سیفدا کففردن اصفولی در طراحففی معمفاری اانففک سف

 ر ارتقاء تعامالت اجتماعی اس اتاثیر روانشناسی محیط د
 

 سژودش سوا ت

تعففامالت ء اسففتهاده از اصففول طراحففی معمففاری و تففاثیر از روانشناسففی محففیط، بففک ارتقففا بففا میتففوان یمفف چگونففک -1

 اجتماعی سالمندان کم  کنیم؟

 ؟تعامالت اجتماعی کدامند باتر ماکتور دای مناسب در طراحی سرای سالمندان برای ایجاد -2
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 قیتحق اددا 

 از آن کفردن برطفر  در یسفع و یسفالمند دوران در دفا انافان یروانف یازدفاین شفناا  -1

 .وتعامالت اجتماعی طیمح قیطر

 اسالمندان در ماکتور دای مؤثر بر تعامالت اجتماعیشناا  -2

 

   قیتحق چنارچوب یمسان
 

 یسالمند ایتعر

 یمفف نهففر در یسففالمند آغففاز را یسففالگ 65 عمومففا و شففود یمفف ایففتعر یمیتقففو سففن برحاففب یسففالمند معمففو 

 رنففر و رنیففب توسففط کففک باشففد یهی،تعریسففالمند ایففتعر ایففتعر نیتففر مناسففب دیشففا[3]( 9 ، 1374کراوان،ا رنففدی 

 : نندک ینم اشاره یاجتماع ای یطیمح ،یشناس ا یز یانحرار علب بک مشفص طور بک دا آن اس ، شده ارائک

 انیفنما یکفیژنت طفور بفک زنفده موجفودات یزنفد  در رسفش انیفجر در کفک  فردد یمف بفر یعانونمند راتییتغ بک یریس"

 یمففف نشفففان را افففود یطفففیمح طیشفففرا ابفففد،تح ی یمففف شیامفففها یمیتقفففو سفففن کفففک چنفففان دفففم و شفففده

 [4] (10   ،1386،یمعتمد "اددد
 

 رانیا در سالمندان یتیجمع سااتار

 رد کففک اسفف  "یشففناات  یففجمع انتقففال" امففدیس عنففوان بففک شففده شففنااتک نففدیمرآ  یفف ،یجمع شففدن سففالفورده

 نشففد سففالفورده بففر مففوثر عوامففب نیمنمتففرا کنففد یمفف دایففس کففادش نییسففا سففطو  از ریففم و مففر  و یبففارور آن

 تسف  کبف و یبفارور مافتمر و یاساسف کفادش و کودکفان و نفوزادان ریفم و مفر  اروصفا ر،یفم و مفر  کادش  ،یجمع

 رانیففا جملففک از جوامفف  اکخففرا  یففجمع یسففن سففااتار در یاساسفف راتییففتغ باعفف  کففک اسفف ،  یففجمع رشففد کففادش آن

 الکسفف 60 نهففر ونیففلیم 5 از شیبفف 1385 سففال در ریففز جففدول براسففاا[ 5] (1386،یعنهرجفف و ییرزایما اسفف  شففده

 ادتعففد یشففنر منففاطق درا شففوند یمفف شففامب را کشففور  یففجمع کففب درصففد 3/7 کففک داشففتک وجففود کشففور در شففتریب و

 و سفف ا دهیرسفف 1385 سففال در نهففر ونیففلیم 28/3 حففدود بففک 1375 سففال در نهففر ونیففلیم 25/2 حففدود از سففالمندان

 ااس  شده برابر 5/1 حدود یشنر سالمندان  یجمع سالک 10 دوره یط یعسارت بک
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 [6]1377ران،یا آمار مرکه:مااذ (1جدول 

 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال
 70495782 60055488 49445010 33708744 25788722 18954704 کشور  یجمع

 3280937 2254211 1388361 791126 598834 318444 یشنر سالمندان تعداد
 1841106 1723916 1297989 979488 1039208 963542 ییروستا سالمندان تعداد

 3/7 6/6 4/5 3/5 4/6 8/6 سالمندان کب درصد

 

 سالمندان روحی و روانی یدا یژ یو شناا 

 یروانف تمشفکال بفا عشفر نیرد،ایف  یمف صفورت یسففت بفک یلفید  بفک افود رامونیس طیمح با سالمندان یساز ار

 توجفک جلفب بفک بیفم ،ییتننفا احافاا بفک تفوان یمف مشفکالت نیفا ی جملفک از دافتند، روبفرو یااصف یعفاطه و

 فوادنفدب اسف  ممکفن یروانف یدفا مشفار نیفا کفادش و وجفود ابفراز یبفرا لفذا نمفود، اشفاره تملف  احااا و گرانید

 شفده ادجفیا یدرونف ت تحفو .کننفد وادار افود اطاعف  بفک هیفران گفرانید و آورند در اود کنترل تح  را طیمح

 یسنفدار شفتنیاو و تهکفرات ،یجفانید یحالتنفا در رییفتغ شفامب ،یزنفد  از دوره نیفا در

 [7] (1380زاده،  یرما اس 
 بفر عفالوه ،شا یشفد  طفرد از یناشف ییتننفا و انیفاطرام توجفک عفد  علف  بک اندوه و غم احااا

 و یسفربار  و بفودن دیفمه ریف،غ ینفود یب حف  و افود ی نفدهیآ مفورد در ینگرانف و انفطراب نیفا

 احااسفات جملفک از ،یمفال مشفکالت بفا مواجنفک در الفرفو  یعلف آن از یناشف یدیفام نفا ایف

 .باشد یم جیرا عشر نیا نیب در کک اس  یمشترک

 اففود زا را  یشفرفف هانیففم دمففان نیبنففابرا و انففد شففده سففالفورده کففک داففتند یعففاد یامففراد سففالمندان قفف یحق در

 رییففتغ واععففا سففالمندان  یشفرفف رسففد ینمفف نهففر بکاشففود یمفف دهیففد  یففجمع نیانگیففم در کففک ددنففد یمفف بففروز

 اشود تر یامراط دا آن صهات و عادات یبع  و یری  مون  شتریب اس  ممکن کند، رچک

 انددند نشان رغس  رییتغ بک و شود تر باتک اس  ممکن دا آن  یشفر-

 آداففتک یریفف  میترففم و یتندرسففت عففد  امففر نیففا عمففده بیابففد،دودلی یمفف کففادش شففدن ریففس بففا واکففنش سففرع -

 مخفب درسف  توانفد یمف ریساباشفد داشفتک نقفش العمفب عکف  یکنفد نیفا در توانفد یمف هیفن نکفردن ورزش  رچکااس 

 و کاسفویس بلوسفا و یدالف سفالوادور مخفب دنفر در مشفنور ریفس اشففا  مفورد در تفوان یمف کفک باشد،دمانطور االق جوان

 اکرد مشادده رهیغ

 

 طیمح یشناس روان

 طیمحف یمعمفار طیشفرا و عوامفب و رمتفار متقابفب ریتفاث بفر کفک اسف  ییایفسو نافستا یتفررف یدفا رشتک از یکی

 عوامفب گفرید طیمحف یروانشناسف د اهیفد از کفک اف ین نیفا بفر بیفدل یژ فیو نیفاا دارد دیفتاک دفا جنسفک گرید از شیب

 اسف  نیفا بفر مفر  بلکفک شفوند،یم محافوب  یفادم یبف یمردنگف و یاعترفاد-یاجتمفاع طیشفرا ماننفد رمتار در موثر

 گففرید یتفررفف یدففا رشففتکی  طففکیح در رمتففار و یطففیمح ابعففاد  ونففک نیففا متقابففب ریتففاث دربففاره یبررسفف و بحفف  کففک

 مطالعفک بفک طیمحف یروانشناسف کفک  هف  تفوان یمف یکلف طفور بفکا دارد عفرار یمردنگف نیب و یاجتماع یروانشناس مخب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

 منففد عالعففک یمعمففار کالسففد در یاناففان نیادیففبن یدففا رمتففار نففو  و دففا مکففان از مففرد  یجمعفف و یشفرفف تجربففک

 ا[8] (32 ، 1393ان،یطسائا اس 
 

 ساا  اناان طیمح

 یقفیتله ارنفددا عفرار انافان رامفونیس در کفک اسف  ییدفا طیمحف انفوا  از یسفیترک ،یمعمفار ای ساا  اناان طیمح

 یمفتلهفف یام ففاد و نففور ،ییروشففنا دففا، بامفف  بففا مرففال  و مففواد از یمعمففار طیمحفف( یمردنگفف و ییایففجغرام طیمحفف از

 نطسفاقا از یا مجموعفک شفده، سفااتک طیمحف گفرید یعسفارت بفکا اسف  یطراحف ینفوع آن، اسفاا کک اس  شده بیتشک

 آن سفاندنر تسفادل بفک در یسفع و کنفد یمف جفادیا یمردنگف و ییایفجغرام یدفا طیمحف بفا انافان کک اس  ییدا یریسذ

 نففمن و دددفف یمفف عففرار ریتففاث تحفف  را ییایففجغرام طیمحفف و مففرد  متقابففب روابففط ط،یمحفف یسففامانددا دارد دففا طیمحفف

 طیمحف راتیفیتغ از هیفن یحفدود تفا ددفد، یمف رییفتغ را مفرد یکیمکفان یدفا تمفاا و بفو و صفوت نفور، و  رمفا کک نیا

 اردیسذ یم  ریتاث یمردنگ و یاجتماع یدا

 

 مهنو  تعامالت اجتماعی

 رابطفک دفم بفا افا  منهفور بفک م،یمافتق ریفغ ایف میمافتق ککف اسف  امفراد از یا مجموعفک شفامب یاجتمفاع نها 

 نیفیتع دفا، جفاردن آمفوزش یبفرا یانافان ارتساطفات ازمنفدین افود یبقفا یبفرا یاجتمفاع نها  درا دارند یاجتماع منهم

 عسفارت بکااسف  دفم بفک نافس  مفرد  گفاهیجا دفاو  یمافئول هانیفم مفرد، دفر یاجتماع  یشفر یدا،اعطا نقش قیدع

 چنفره و یالمفک ارتساطفات از ریف ه نفا مفا ،یانافان اجتماعفات مردنف  رشفد و بشفر یاجتمفاع یزنفد  اتیح تداو  گرید

 سففط ا ننففدک یمفف دایففس ینففیع نمففود و ددنففدیم رخ یالسففدک شففده سففااتک یم ففادا در اتهاعففات نیففا و میففا چنففره بففک

 اددار یباففتگ مردنفف  و یکففیهیم طیمحفف ،یاجتمففاع راتیتففاث ،یشفرفف یدففا یژ ففیو بففک یاجتمففاع تعففامالت مطلففوب

 .[9] (1997جی فورد،)

 یدام ففا در یعسلفف مالعففات عففرار بففدون یعنففی انففد، نشففده ینففیب شیسفف و یرسففم ریففغ صففورت بففک یاجتمففاع تعففامالت

 یم ففادا یسففر یفف   ففرمتن درنهففر بففا تففوانیم را مففرد  نیبفف مالعففات مرصفف  نیدمچنفف رد،یفف  یمفف صففورت یعمففوم

 یاحففطر دراداد شیامففها یعمففوم یم ففادا از دور یحففیتهر و ،یتجففار ،یاففدمات یم ففادا مخففب یسانیسشففت و یجنسفف

 اردک یطراح یاجتماع روابط یبرا ییدا مرص  نیتام دد  با را طیمح کک داش  توجک دیبا ط،یمح
 

 دای موثر بر تعامالت اجتماعی ماکتور

 و  یبجففذا عامففب سففک ،یاجتمففاع رمتففار و تعففامالت شیامففها در یعمففوم بففاز یم ففا یالسففدک یدففا یژ ففیو ریتففاث

 دهشفف داناففتک  ففذار ریتففاث یاجتمففاع تعففامالت شیامففهابر مراتففب سلاففک و یدسترسفف و آرامففش و  یففامن ،ییسففایز

 ا[10](۱۳۹۱،یترابا اس 

 مفؤثر عوامفب ریسفا و نمادفا آب دفا، سلفک دفا، ادمفانی را یعمفوم یم فادا یالسفدک یدفا جنسفک ارتقا در  ذار ریتاث عوامب

 تجربففک انگریففب طیمحفف بففا میماففتق تمففاا بففر یمستنفف اناففان ازینادانففد یمفف تعامففب و ح ففور بففک دففا اناففان قیتشففو در

 نفارک در و  ی،تهریبفاز زدن، ،عفد ییدما  فرد ان،یآشفنا بفا تعامفب چفون یاجتمفاع یدفا  یفمعال و مفرد  م فا، میماتق

 جففان،ید و ییایم ففا،سو از امففراد مطلففوب یذدنفف ریترففو جففادیا در ککفف دشففبا یمففااا و یجاففمان یدففا  یففورزش،معال آن
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 ا[11](۱۳۸۷سور، یمدنا دارد میماتق نقش ،یطیمح آموزش و دیجد تجارب ابک

 امالتتعفف نیففا دراباشففد یمفف یاجتمففاع تعففامالت جنفف  ییدففا مرصفف  جففادیا یعمففوم یم ففادا ابعففاد نیمنمتففر از یکففی

 دفا نآ در یجمعف  یفدو و افاطر تعلفق وحف  ننفدک یمف برعفرار افود جامعفک و طیمحف بفا یتفر یعو رابطک سالمندان

 ردااسف  دمفراه یجمعف  کمشفار حف  امفهابش و یاجتمفاع یدفا ککشفس یریف  بکشف بفا امفر نیفا و شفود یمف  یتقو

 ،مفتلففا یدففا ییدمففا  ففرد دوسففتانک، یدففا معاشففرت  ففو، و  هفف  چنففره، بففک چنففره ارتسففاط انکففام یعمففوم یم ففا

 ا[11](۱۳۸۷سور، یمدنا  شود یم جادیا تعاون ح  و یاجتماع یدا  یمعال در  کشر

  جفوز ککف اسف  یهیفچ تعامفب یکفیهیم طیمحااسف  حافاا طیمحف بفک یگفرید  یفمعال دفر از شیب یاجتماع تعامب

 یدفا رافوردب در یکفیهیم طیمحف ریتفاث از مفرد  خفرکا اسف  معتقفد او نفد،ک یمف ادیف آن از بفو  عنفوان بفک مر فاا یس

 یمفف اشففاره ام فف در حانففر امففراد یاجتمففاع تعامففب بففر رشففانیتاث و یمعمففار یم ففا از جنسففک دو بففک اوا اسرنففد یبفف اففود

 اندک

 یمعمار یم ا ییاتایا فجنسک

 [12](۱۳۷۹مر اا،  یمعمار یم ا ییایسو جنسک ف

ب اجتمفاعی بفک ایفن علف  منفم انفد کفک میفان تعامف م فای معمفاری سفااتک شفدهعابلی  دای الگوی تعامب اجتماعی و 

  [13] (1381  وجود داردا لن ،تنو دلساتگی سالمندان بک محیط دای اجتماعی و سااتک شده رابطک تنگا

 

 اجتما  سذیری

  رادممفف ایففسو و یفف نامید ح ففور یراسففتا در مففرد  عاد نففک و متناسففب ح ففور انکففام یعمففوم یم ففادا در یعنففی

 شیامفها و یاجتمفاع یدفا ککشفس یریف  بکشف بفا امفر نیااباشفد یرمفاد و یردکفعمل یازدفاین بفا انطسفاق در م ا و شود

 یادف  یفمعال در  کشفر دوسفتانک، یدفا معاشفرت  فو، و  هف  چنفره، بفک چنفره یدفا ارتسفاط انکفام  ،کمشفار ح 

 .اس  دمراه تعاون ح  جادیا و یاجتماع

 :داتند مؤثر یعموم یم ادا یریسذ اجتما  در ریز عوامب

 سالمندان یبرا  یامن جادیا قیطر از یاجتماع مفتلا یسن یدا  روه ح ور انکفام

 [14](۱۳۸۸سورجعهر، م ا ی  ازین مورد هاتیتجن و دا عرصک فوجود

 

  یاجتماع تعامالت و یالسدک طیمح رابطک

 در طالعفکم نیفا طسفق براانفد سردااتفک یجمعف تعفامالت و یالسفدک یم فا انیفم رابطفک یبررسف بفک دانافن و لسرید

 طفر  زا و باشفند یمف ییم فا یدفا نهفا  از برافوردار  طیمحف در یجمعف یالگودفا طفر  یف  از سفاا  اناان طیمح

 باشفد یمف ییم فا دمانیفچ ردیکفرو بفر یمستنف مطالعفک نیفاا اسف  یجمعف ییالگفو یدارا طیمحف ییم فا یمحتوا گرید

 یمف هفایا اربرانکف یزنفد  وهیشف در یمنمف نقفش اش ییم فا اتیفهکی اسفاا سفاا ،بر انافان طیمح ددد یم نشان و

 لففوتا جففادیا بففر توانففد یمفف مناسففب یسففازماندد ککفف ددففد یمفف ناففان هیففن طیمحفف یروانشناسفف حففوزه قاتیتحقادیففنما

 سفط  بفک اندمیفچ و م فادا مناسفب یسفازماندد قیفطر از تفوان یمف واعف  دراباشفد داشفتک میماتق یریتاث هین مطلوب

 شففگردان اام ی دسفف  نهففر مففورد یم ففادا یدففا  یففمعال بففا متناسففب مطلففوب الففوت و یجمعفف ارتساطففات از یمناسففس

 [15](۱۳۹۰گران،ید و مقد 
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 یفف  ودافف یجففا در نیااباشففند جففذاب ردنکفف  هتگففو و دنیدن،شففنینشاتن،د اففتادن،یا رمففتن، راه یبففرا م ففادا ا ففر

 ردن،کف  یتهفر ردن،کف ورزش ردن،کف یبفاز دفا،  یفمعال گفرید از یعیوسف ایفط یبفرا حفال نیعف در امفا اسف    یهکی

 ککف اسف  بیفدل نیبفد امفر نیفا از یبفشفاندک یمف مفرادم  افترش و رشفد بافتر ننفا،یا ماننفد و یاجتماع یدا  یمعال

  یتمففاعاج یدففا   یففمعال ککفف بیففدل نیففا بففک گففرید یبفشفف و انففد  ز  دففا  یففمعال ی دمففک یبففرا دففا  یففهکی یاریبافف

 دادیفرو دافتند  روزانفک  وچفک یدفا  یفمعال از یاریباف یعفیطس ی توسفعک و بافط ی جفکینت تفر  یوسف و تفر دهیچیس

 [16](۱۳۸۷ ب، انی ااند  وچک یدا دادیرو ی امتکی نمو بهر  یدا

 
 حیات جمعی و رمتار دای اجتماعی در اانک سالمندان

 اففتره م ففا و عرصففک دففای زنففد ی شففامب م ففای زنففد ی اففانواده دففا وم ففای زنففد ی جمعففی بففرای روابففط 

لفی امفراد اجتمفا   ریفهی، بفی میاجتماعی در مقیاا کوچف  و بفهر  اسف اآلنمن نقطفک مقابفب مشفارا اجتمفاعی را 

زنفد ی  اناشفی ازبک معاشفرت و دمیفاری دفای اجتمفاعی و بفی تهفاوتی بفک عرصفک دفای جمعفی دانافتک وایفن عفوار  ر

 [17] (1382سرسرع  و مقدان م ادا و مکان دای جمعی علمداد می کندا آلتمن،

نیازدففای کیهففی م ففادای جمعففی در سففک مقولففک محامه ،آسففایش و لففذت تقاففیم بنففدی مففی شففودامحامه  شففامب 

یفف  معالریم داس اآسففایش شففامب عففد  زدن، مکفف ، نشاففتن، دیففدن،  هفف  و شففنود، بففازی و رمفف  و آمففد،ایمنی حفف

نافان درا ااس ، لذت نیه مشتمب بر کیهیف  برفری، آب، بفاد، نافیم،  یادفان و آمتفاب کفک توسفط حفواا سفنج  انفک 

 می شودا

 

 یری  جکینت
ی بفرای با توجک بفک مطالفب عنفوان شفده، مفی تفوان  هف  کفک سفالمندان، بفک د یفب جافمی و روحفی بفک م فادای

ای دف، مالعفات تعامب با دیگفر امفراد نیارمندنفد و معمفاران بایفد بفا طراحفی م فادای جمعفی بفا امکفان دسترسفی آسفان

باعف  شفکب  را مفرادم نماینفد، تفامتعدد ومعالیف  دفای مفتلفا امکفان دیفدار بفا دوسفتان و  فروه دفای سفنی مفتلفا 

  بففا  یففری اففاطره جمعففی از م ففا در ذدففن سففالمندان، تقویفف  حفف  تعلففق بففک مکففان و دویفف  دار شففدن آن شففونداس

ن ی بفرای ایفایجاد توازن بفین الفوت سفاکنین سفرادای سفالمندان و اجتمفا  آننفا مفی تفوان جفذابی  عابفب مالحهفک ا

 مکان دا ایجاد کردا 

 تعففامالت یبرعففرار  و  یففمعال مشففارک ، امکففان ،یشففنر و یماففکون یدففا طیمحفف ناسففبم یطراحفف بففا اسفف  دیففام

 اشود مرادم ،یسن یدا  روه گرید و دماا ن با سالمند یاجتماع

 

 مآاذ و مناب 

 1،شماره،مجلک بنداش  و سالم آن در ایران و سیامددای ررسی سدیده سالمندیب (1384سلیمانی، ا صدرایی،الاا[1]
 Shearer R, & Davidhizar, R.Conquering  loneliness,Elser dare,(1999),12-15[2] 

 ا1 شماره سالمند، ،مرلنامک یبازارنو   ترجمک ،یسالمند با  یولوژیهیم ی ساز ار(1374ا کراوان،ر [3]

 دو مومففق، یسففالمند و یمففذدس یدففا شی ففرا رابطففک یبررسفف(ا1384ا   انمنش،یففکا پ مففال ، آزادا ،جیا اژها ، یمعتمففد [4]
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 ا10 شماره رمتار، و دانشور مادنامک

[5]  1335-1385(ا جمعیفف  شناسففی سففالمندان در ایففران بففرا اساسارشففماری دففای 1386میرزایففی، ا شففم  عنهرجففی، ا ،

.5سال دو ، شماره 

 ابودجک و برنامک سازمان تنران، یآماری  سالنامک(ا1377ا  رانیا آمار مرکه [6]

 اانفففففک یمعمفففففار یطراحففففف یدفففففا روزانفففففک،ردنمود مراعسففففف  یافففففدمات مراکفففففه(، 1380ا زاده،نفففففدا  یفففففرم [7]

 ایشنرساز و ماکن وزارت ،تنران،نشر388سالمندان،شماره

 شففکیاند تانتشففارا ،یشنرسففاز و یمعمففار بففک یروانشففناات کففردیرو بففا طیمحفف و اناففان ،(1393ا کیمرنفف دهیسفف ان،یففطسائ [8]

 اای و

Gifford  R.(1997) enviromentL Psychology, Allyn and bacon,Boston[9] 

عففامالت و ت(، طراحففی محلففک بففر اسففاا تففاثیر ویژ ففی دففای کالسففدی م ففادای بففاز عمففومی در امففهایش 1391 ترابی،محمففدا [10]

 رسازیرمتاردای اجتماعی، سایان نامک کارشناسی ارشد، دانشگاه تربی  دبیر شنید رجایی،دانشکده معماری و شن

نامففک (م ففادای عمففومی و اروصففی شففنر، ترجمففک مرشففاد نوریففان، تنففران، شففرک  سففردازش و بر1387مففدنی سففور،علیا  [11]

 ریهی شنریا

اشففایار  (، روانشناسففی تعامففب اجتمففاعی، رمتففار میففان مففردی، ترجمففک منففرداد میففروز بففف  و1379مر ففاا،جوز  سففیا  [12]

 بیگی، تنران، انتشارات مندا

نشففگاه موساففک چففاپ و انتشففارات داط،یمح یطراحفف در یرمتففار علففو  نقففش: یمعمففار کیففنهر نشی،آمففر(1381 لن ،جففان[ 13]

 تنران،چاپ اول بنارا

، طراحفففی شفففنری و سفففرمایک دفففای اجتمفففاعی در م فففادای (1388  اهمحمفففودی نفففژاد، ا  سفففورجعهر،[14]

 شنری،تنران،انتشارات دلکا

اجتمففا  سففذیری محففیط کالسففدی متففاثر ار ادراا طسیعفف  در (تحلیففب 1390 ادانشففگر مقففد ، ابحرینی،  وعینففی مففر، [ 15]

-45،36محففیط اناففان سففاا ،مطالعک موردی:نمونففک ماففکونی شففنر دمدان،نشففریک دففای دنردففای زیسا معمففاری و شنرسففازی(،

25 
 (، زند ی در م ای میان سااتمان دا،ترجمک شیما شرتی،تنران، جناد دانشگادیا1387 ب یان،  [16]  

 دانشفگاه انتشفارات ان،یفنماز یعلف ترجمفک ازدحفا ، و علمفرو یشفرف یم فا الفوت : یاجتمفاع رمتفار و طیمحف .ا آلفتمن، [17]

 ا1382تنران، ،یبنشت دیشن
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