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الخورده تأثیرات روان شناختی محیطی و تعامالت اجتماعی برافراد س واکاوی و بررسی
 در روند طراحی مرکز اقامتی توانبخشی*

 

 
 **1رضا شهری 

 1**-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاداسالمی واحد بین المللی جلفا، گروه هنر و معماری، ایران.
 Emil:rezashahri21@yahoo.com 

 

 2ستار اصغری شیوه

 2-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مهاباد، ارومیه، ایران.

Emil:asghari1358@yahoo.com 

 
 چکیده

خانه سالمندان نیز محلی است که قشری خاص از انسانها مدت زمان بسیار زیاادی را در آن مای گارانناد، 

ی گیرد. خانه ای که فارد بیشا ر از یاا خاناه خانه ای که فرد با خصوصیات و روحیات خاص در آن قرار م

معمولی در آن اوقات خود را می گارانند، معماری خانه ها و دهکده های سالمندان، معماری برای قشری از 

جامعه است که در خود انگاره ای از تااری  زنادگی خاانوادگی، سیاسای، اج مااعی، فرهنگای و آموزشای و 

. مطالعات براساس تحلیلی و توصیفی بوده و هاد  ازآن بررسای تاأ یر تربی ی جامعه خویش را همراه دارند

روان شناخ ی محیط و تعامالت اج ماعی بر انسان و افاراد ساالرورده اسات. روان شناسای محیطای تاأ یر 

واره ای از گاشا ه هاا، و توجه به قشری از جامعه است که یاد بسیار مهمی بر ارتقاء تعامالت اج ماعی دارد

و فرهنگ های جامعه اند، لاا خلق و اح رام فضاایی در خاناه هاای ساالمندان، اگار ح ای بارای داش ه ها 

سالمندان با خصوصیات و کاس ی های جسمی خاص تعبیه شود، غیر ازتوجه به خصوصیات آنان باا تعریا  

ساعی در  بجا و درست فضاها، توجه به مراطب به عنوان عنصراصلی و مو ر بر فضاها، توجه به نیازهاای او و

تأمین شرایط بهینه برای وی است، که مزایای آن آرامش، احساس امنیت و برگشت احساسات نابود شاده و 

منظاور از تعاامالت اج مااعی حفا   صدمه دیده در اوست و تغییر تلقی فرد و جامعاه از ایان مکانهاسات.

ان جزء مهم در سالمت و رفااه ارتباطات عاطفی و اج ماعی با مردم و جامعه است، تعامالت اج ماعی به عنو

لااا ساعی مای شاود روانی سالمندان تلقی می شود و از طریق ارتباط مس قیم با مردم به وجود مای آیاد. 

ارتباط انسان در برهه ای از زندگی خود)سالمند( با محلی خاص که در آن قرار گرف ه)خاناه ساالمندان( در 

ن شناخ ی و حد تأ یر آن بار انساان، تعاامالت اج مااعی راس ای شناخت رابطه معماری با روان انسان، روا

 بررسی شود.

 واژگان کلیدی :سالمندی، روان شناخ ی محیطی، تعامالت اج ماعی، روند طراحی.

طراحی مرکز اقام ی، توانبرشی مهرکو ر شهرس ان خوی با رویکرد *این مقاله برگرف ه از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده با عنوان)

است .که با راهنمایی مهندس س ار اصغری شیوه در دانشگاه آزاد واحد جلفا در  ( یرات روان شناخ ی محیط و تعامالت اج ماعی بر انسانتأ

 انجام شده است. 4931ایران، دراسفند 
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 مقدمه  -1

می باشد، به این مطلب از آنجایی که هر انسانی سرانجام باید مرحله پیری زندگی را نیز سپری کند و از این قاعده مس ثنی ن

عالقمند شدم که مطالعاتی راجع به این آن به عمل آوردم تا ب وانم خود را بیش ر باز شناسم و با روحیه ای امیدوار پایرای این 

مرحله از زندگی، مانند سایر مراحل باشم. بطور کلی چون پیری با ناتوانایی های جسمی و حرک ی همراه است، به همین دلیل 

یاد می شود و راجع به این مرحله کسی برنامه ریزی « آخر عمر » و « دم مرگ » از این دوران با عنوان های نابجای  همواره

نمی کند. در صورتیکه انسان تا زمانی که زنده است باید از زندگی بهره و لات الزم را ببرد و از زمان هایش نهایت اس فاده را 

ان ان ظار مرگ نیست و آنطور نباید باشد که افراد سالرورده فقط به فکر زندگی بعد از بکند. برخال  تصور گروهی، پیری دور

مرگ خود باشند. که انسان در هر زمان از زندگی باید طوری رف ار کند که هم دنیا و هم آخرت را در نظر بگیرد. با آن که 

ان به شمار آورد، دشواری هایی ناشی از کاهش کهنسالی پایانیهای زندگی است و می توان آن را گوهری برتارک هس ی انس

توان جسمانی و روانی و در هم فرو ریر ن روزگار تنهایی و گوشه نشینی و ... کهنساالن را به چنان رنجوری دلرراش می 

 .(4931،سیمین ،دوبوار)مردان را به زیس ن برتری می نهد کشاند که

درصد در سال  11رمین زده می شود، میزان جمعیت سالمند از جمعیت جهان به سرعت به سوی پیری پیش می رود و ت

میالدی، جمعیت سالمند جهان، حدود  6000در سال  (.UN,2006)برسد 6000درصد( در سال  66به دو برابر) 6002

تعداد  میلیارد نفر خواهد رسید. هم اکنون 6به حدود  6000میلیارد و در سال  6/1به  6060میلیون نفر بود که تا سال  200

 00، 6000سالمندان ساکن در کشورهای در حال توسعه، دو برابر کشورهای پیشرف ه بوده و ترمین زده می شود در سال 

درصد جمعیت سالمند جهان، م لق به مناطق کم ر توسعه یاف ه باشد. لاا تمرکز جمعیت سالمند در شهرها چشمگیر خواهد 

درصد  00به  6010صد سالمندان در شهرها سکونت دارند که این میزان تا سال در 50بود. امروزه در جوامع پیشرف ه حدود 

 (.WHO,2007)خواهد رسید

برای اسکان سالروردگان با سطح « آف اب شهر»یا « شهر خورشید»در ایاالت م حده آمریکا چندین مرکز سالمندان به نام 

را در خانه های دول ی که مرصوص نگهداری از سالمند است،  درصد از مردم سالرورده 50/1زندگی باال وجود دارد. در فرانسه 

 20در ژاپن عالوه بر خانه سالمندان، محل هایی به نام آسایشگاه سالمندان نیز وجود دارد؛ که افراد باالی  نگهداری می کنند.

عالوه بر این خانه هایی با سال را که به دلیل معلولیت های جسمی و ذهنی شان به مراقبت کامل نیاز دارند را، می پایرد. 

بطور جدی توجه به سالمندان در اوایل دهه چهل  شهریه کم و مناسب برای نگهداری افراد کهنسال نیز، تاسیس شده است.

قرن حاضر، در قانون برنامه چهارم عمران کشور مطرح شد و در آن برنامه، به منظور جمع آوری سالمندان در خانه های 

در تهران تاسیس گردید و  1456آنان پیش بینی گردید که براساس آن، دو آسایشگاه خیریه در سال  مرصوص و نگهداری از

سپس در سال های بعد بر تعداد آن ها افزوده گشت. افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دست 

سال کشور که جمعیت پیر  20جمعیت باالی  00 آوردهای قرن جاری بوده و با توجه به سرشماری عمومی نفوس در سال

به باالی ده درصد خواهد رسید لاا کشور ما بر اساس  00اطالق می شود به بیش از شش درصد رسیده و در افق سال 

با توجه به افزایش امید به زندگی و کاهش  1540اس انداردهای جمعی ی دنیا در ترکیب کشورهای پیر قرار می گیرد و تا سال 

 .(1406، نحوی نژاد، حسین و همکاران)ان یا نفر سالمند خواهد بودخ باروری از هر چهار نفر در ایرنر

همانطور که دیده ایم در جامعه ما و مرصوصاً در شهرهای بزرگ اوقات بسیار زیادی از سالروردگان به بطالت در پارک های 

بزرگ پزشکی و ... که تقریباً تمام روز خود را در این اماکن می شهر می گارد. چه بسیار اساتید دانشگاه بازنشس ه، م رصصین 

گارانند و دولت هیچ برنامه ای برای حمایت از آنها و اس فاده از تجربه های گرانقدر شان ندارد. ولیکن درصورتیکه فضایی 

دارا می بود، آنگاه چه بسا آ ار وجود داشت که امکانات رفاهی،امکانات فرهنگی چون ک ابرانه ای مرصوص بازنشس گان و ... را 
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ادبی، هنری و یا علمی بسیار س رگی از دل این قشر بیرون می آمد. تنهایی، انزوا، خود به خود انفعال را به همراه خواهد داشت. 

مانند چه برسد به اینکه این تنهایی و انزوا همراه با کاهش فعالیت فیزیکی و فکری نیز باشد.از این رو لزوم وجود فضایی ه

باشگاه که ب واند نیاز سالروردگان را برای ارتباط با همساالن خود تأمین نماید، در کنار فضایی به نام خانه سالمندان، که نه 

 نقش کلیشه ای خانه سالمندان امروز را، بلکه فضایی تفریحی و شاد دارد ، بسیار احساس می شد.

 روش تحقیق  -2
بر اساس اسناد و مطالعات ک ابرانه ای و میدانی انجام شده است. این مطالعات به مطالعات به روش تحلیلی و توصیفی  و 

صورت گس رده در ک ابرانه ها و مراکز دانشگاهی و رساله های انجام شده و تحقیقات این رنت محور به صورت گس رده انجام 

 شده است. 

 پیشینه تحقیق -3

: سابقه تحقیق نویسندگان ایرانی1جدول شماره   

 

 ردی 

 

 نویسنده / نویسندگان

 

سال 

 ان شار

 

 نام منبع

 

 ن یجه گیری

 

 منبع
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کریمی، شیما؛ اسماعیلی، 

 الناز؛ مدی، حسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشوعی، محمد رسول

 

 

 

 

 

 

 

دشمنگیر، پری ناز؛ تقدیسی، 

محمد حسین؛ دشم نگیر، 

 اهرهلیال؛ دهداری، ط

 

 

 

4931 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4931 
 

 

 

 

 

 

 

4934 
 

 

 
 

 

 

امکان سنجی 

آسایشگاه کهریزک با 

رویکرد تعامالت 

 اج ماعی

 

 

 

 

 

نقش تعامالت 

اج ماعی در بس ر 

 شهری پایدار

 

 

 

 بر تأ یرگاار عوامل

 از سالم زندگی سبا

 :سالمندان دیدگاه

 کیفی مطالعه

 

 بر تکیه با که کهریزک آسایشگاه سایت در سنجی امکان مایراهن

 و پروژه نهرایی این محصرول و پیشین محققان تجربی و نظری مطالعات
 خانه در آنان زندگی کیفیت ارتقای و سالمندان مشکالت رفع هد  با

 اساس بر.است شده ،تدوین آنها برای زندگی به امید ایجاد و سالمندان
 تعامالت ا ررات ،معرفری سالمندان اج ماعی تعامالت ویجتر برای ها یاف ه

 برطر  برای . است آنان اج ماعی و روانی سالمت جسمی، بر اج ماعی
برا  سالمندان تعامالت افزایش منظور به کهریزک درآسایشگاه موانع سازی

 سایت در شهروندان برای انگیزه ایجاد کار ترین مهم نیز شهروندان
 ارتباط طریق ازاین سایت داخل در کنندگان القاتم جاب و آسایشگاه

 .کند برقرار م رصین نظر زیر سالمندان با را آنها

انسان بزرگ رین دلیل و علت وجودی برای سایر انسان ها می باشد، در 

این شرایط وجود نیاز به بر قراری تعامالت اج ماعی یا نیاز اساسی در 

اج ماعی شامل همه ی فعالیت دنیای امروز تلقی می شود. فعالیت های 

های بین مردم در فضای شهری است و به حضور مردم نیاز دارد. مکان 

هایی که عمومی بوده و رفت و آمد به آن ها آزادانه توسط اعظای جامعه 

صورت می گیرد و بالمانع باشد؛ میدان های عمومی، فضاهای سبز، لبه 

اری از کالبد مناسب، می های پر انرژی و پیاده راه ها در صورت برخورد

 تونند نقش بس ر مکانی تعامالت اج ماعی را به عهده گیرند.

 در مهم گامی سالمندان زندگی سبا دهنده عوامل ارتقای از آگاهی

 درآمد های زمینه ایجاد .باشد می سنی گروه این ارتقای سالمت جهت

 حمایت آنان، مالی نیازهای رفع جهت سالمندان برای وکافی مناسب

 آنان و جسمی روانی نیازهای به توجه جامعه، و خانواده سوی از اج ماعی

 می مؤ ر بسیار سالمت سالمندان ارتقای در که هس ند مهمی عوامل از

 ارتقای در مهمی نقش فرد که خود سالمندان در باور این ایجاد .باشد

 

وعه مقاالت مجم

کنفرانس بین المللی 

عمران، معماری و زیر 

ساخت های شهری، 

 مرداد، تبریز 3-8

 

 

 

مجموعه مقاالت 

کنفرانس بین المللی 

عمران، معماری و زیر 

ساخت های شهری، 

 مرداد، تبریز 3-8

 

 

 

مجله سالمندی ایران، 

سال هف م، شماره 

بیست و هف م، 

  73-13زمس ان، صص 
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 سالمندی -4

سالمند از نظر لغوی کسی است که سال های زیادی را پشت سر نهاده است، سال هایی پر از خاطره و تجربه که با گاشت 

اج ماعی در بدن  –پدیده سالمندی یا سیر طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی  زمان به دست آمده است.

ی اف د که سالمندی فیزیولوژیکی با سالمندی روانی و سالمندی اج ماعی در یا فرد بصورت رخ می دهد. الب ه کم ر اتفاق م

همزمان روی دهد، زیرا ممکن است فردی از نظر زیس ی و جسمی سالمند تلقی شود ولیکن از نظر روان شناخ ی خود را جوان 
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، روشنی، زهرا؛ اکبری کامرانی

 احمد علی؛ فدائی وطن، رضا؛

دواتگران، کیوان؛ صحا ، 

 رباب

 

 

پور جعفر، محمد رضا؛ 

ان، تقوایی، علی اکبر؛ بمانی

 محمدرضا؛ صادقی، علی رضا؛

 احمدی، فریال

 

 

 برهمندپور، فرزاد

 

 

 

 

 

 قوامی، شهین

 

 

1400 

 

 

 

 

1400 

 

 

 

 

1400 

 

 

 

 

 

4939 

 

 

 

 عوامل ارتباط بررسی

 جمعیت و اج ماعی

 بیمار با شناخ ی

 در شایع یهای

 کارکنان

 وسیمای صدا سالمند

  تهران مرکز

 های انگاره ارائه

 شکل بر مؤ ر محیطی

 فضاهای گیری

 مشوق عمومی

 با موفق سالمندی

 ترجیحات بر تأکید

 شیراز شهر سالمندان

عوامل اج ماعی مو ر 

 بر سالمت سالمندان

 

 

 

 

شهر سالم) اصول 

طراحی برای افراد 

ناتوان و دارای 

 کهولت(

 به را خود تالش حداکثر آن افزایش در جهت باید و دارد خود سالمت

 .برساند امانج

 از بیماری گروهی اوانی فر سالمندی، در م عددی دالیل به که جا آن از

 به با پیشنهادات توان می موارد از بسیاری در ؛ یابد می افزایش ها

 : بر مش مل پزشا منظم توسط ادواری معاینات انجام بهداش ی، مدیران

 یتر و کلس رول LDL از کم ر خون، به فشار مرتب گیری اندازه

 با بیماران در لی ر، دسی در گرم میلی 100سطح کاهش و خون گلیسرید

 لی ر دسی در گرم میلی 70 از کم ر HDL از بیش ر به باال خطر فاک ور

 .ها اس اتین از اس فاده و لی ر، دسی هر در گرم میلی 40افزایش و

 

 درک شناخت و رسد می نظر به پژوهش، این های یاف ه به توجه با

 و نیازها این به جهت پاسرگویی در تالش و سالمندان مر ل  نیازهای

 شهری، عمومی های فضا بهسازی و در طراحی ها آن ترجیحات به اح رام

 زندگی آنها به امید و کیفیت بهبود و سالمندی خوب در زندگی تواند می

 باشد مؤ ر موفق سالمندی اهدا  به دس یابی و

 

 

آن توجه شود مساله سالمت سالمندان  یکی از مباحثی که امروزه باید به

و توجه به عوامل اج ماعی مو ر دراین زمینه می باشد اگر چه امروزه با 

پیشرفت علوم بهداش ی و پزشکی م وسط سن مردم دنیا در حال افزایش 

است ولی در کنار این مساله چالشهایی هم بوجود آمده است درحقیقت 

مرتبط با مسائل اج ماعی می یکی از چالشهای مهم دراین زمینه که 

باشد افزایش بروز اس رس در سالمندان است. اگرچه راههای م عددی از 

جمله تمرینات آرامش دهنده و ریلکسیشن می توانند مو ر واقع شوند اما 

بسیاری از محققین بر این اع قاد هس ند که حمایت هاه و ارتباطات 

  .داج ماعی دراین زمینه نقش مو ری ایفا می کنن

اد دراین پژوهش به ن ایج و مواردی همچون اطالعات اساسی درباره ی افر

کل را ناتوان، نیازهایشان و مشکالتشان را شرح داده و وظیفه توصی  مش

به عهده دارد و توصیه های جامع مربوط به طراحی، اندازه ها و معیارهای 

 طراحی بر اساس اس انداردهای جهانی را در بر می گیرد.

 

ی ایران، مجله سالمند

سال ششم، شماره 

امه بیست و سوم، ویژه ن

 -21، صص 31سال 

99 

 

مجله سالمندی ایران، 

سال پنجم، شماره 

پانزدهم، بهار، صص 

22-91  

 

 

اولین مجمعه مقاالت 

همایش کشوری 

تهران،  ،دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 

 

گروه بین المللی ره 

، 22شهر، نشریه شماره 

رانتابس ان، ته  
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نی سالمند نیست به ایفای نقش اج ماعی سالمند احساس کند و یا برعکس امکان دارد جامعه فردی را که از نظر زیس ی و روا

 وادار نماید.

یس ی و روانی انسان به طور مجزا و دور از هم بی ن یجه است زیرا هر یا از این جنبه ها بر جنبه های ز بررسی جنبه های

ی دشواری های روان تنی دیگر تأ یر می گاارد. این تأ یر م قابل خصوصا در مورد کهنسالی کامالً روشن و بدیهی است و مینا

را به وجود می آورد. پس آنچه زندگی روحی و یا روانی می نامیم تنها در پرتو وجودی و زیس ی قابل درک و فهم است. این 

موقعیت وجودی و زیس ی، سازواره جسمی را نیز تحت تا یر قرار می دهد. خال  این مفهوم نیز صادق است زیرا بر حسب کم 

سیب بدنی تجارب انسان در رابطه با زمان تفاوت پیدا می کند.در نهایت، جامعه هنگام اعطای نقش و پایگاه و یا زیاد بودن آ

اج ماعی به افراد سالمند یا هنگام بازس اندن آنها از او، خصوصیات فردی وی مانند میزان شکس گی جسمی و نوع تجارب 

پدیده سالمندی،  دی باید به نحو کامل و همه جانبه صورت بگیرد.فردی را مورد توجه قرار می دهد. بنابراین مطالعه سالمن

اجزا بافت عضالت دچار  در ا ر گار زمان معموال تغییرات م فاوتی را در اجزا آناتومیکی، عصبی و عملکردی بدن به دنبال دارد.

تر شده و های عضالت نیز شلنشوند. تاندوو ساز می کاهش انقباض و انبساط، کاهش عملکرد در واحد سلولی و کاهش سوخت

های موجود در ساخ ار مفاصل دچار کاهش قدرت ارتجاعی کند. بافتتر میمفاصل ضعی  ها واتصال عضالت را به اس روان

همجوار خود از قبیل  هایشود. اتصال عضالت به بافتکننده کم میو قدرت چرخش آنها به سبب کاهش مایعات روان شده

ها، در واحدهای باف ی مجزا در ساخ مان اس روان اتصالی های زیر جلدی ضعی  شده و سبب ضع بافت های چربی وبافت

  شود.عضالت و پوست می

اج ماعی، اق صادی، فرهنگی و  های جغرافیائی، ورا  ی،و سرعت این روند در افراد مر ل  دنیا با توجه به تفاوت شروع

دیر یا زود رخ  تفاوتی از شدت و ضع  در مقطعی از سن و سال، ها بادر همه انسانای آنها م فاوت است و باالخره تغایه

سر گااش ه باشد.بطور کلی، آمار مربوط به پیران، سالگی را پشت 56 شود که سنمعموال سالمند به کسی گف ه می دهد.می

ان قال به تدریج صورت می گیرد، حال آنکه  سالگی را به صورت قراردادی آغاز پیری تعری  می کند. درمورد بعضی افراد، 56

در مورد افراد دیگر ان قال از دورهای به دوره دیگر به سرعت و همراه با صدمات روحی به وقوع می پیوندد. در جامعه ما سن 

را تا اندازه  سالگی آغاز پیری را مشرص می نماید؛ زیرا با سن بازنشس گی مطابقت دارد. بنابراین ورود به دوره پیری 07تا  56

 ای قانون تعیین می کند، هرچند که ممکن است در بعضی افراد آغاز سن پیری کم ر و یا بیش ر باشد.

کاهش نیروی »احساس پیری یا مسئله درونی و روانی است و در افراد مر ل  م فاوت است. ولی بطور کلی پیری، یعنی 

سالمند فردی است که از نظر فیزیولوژیکی و یا روانی به مقطعی  به عبارت دیگر،«. ذهنی به تناسب افزایش سن –جسمانی 

 می رسد که بسیاری از کارها را به تنهائی نمی تواند انجام دهد. بنابراین می توان سالمندان را در چند گروه تقسیم نمود: 

 .سالمندانی که می توانند فکر کنند ولی قوای جسمی خود را از دست داده اند 

  قوای جسمی و روانی خود را توامان از دست داده اند.سالمندانی که 

 سالمندانی که از جسم و فکر فعالی برخوردارند. 

صنع ی حاضر رابطه ای نزدیا دارد. به نظر یکی از م رصصین پیری شناسی  -سالمندی پدیده ای است که با توسعه اج ماعی

اج ماعی به سر می برند و این حالت به آنها اجازه نمی دهد سال است، در حالت انزوای  57بیش ر کسانی که سن آنها باالی 

که با دیگران ارتباط برقرار کنند. بنابراین به رین راه برای حل مشکالت ارائه خدمات رفاهی، بویژه پیش بینی و در نظر گرف ن 

د، آن اندازه که تصور می شود تدابیری جهت برقراری تماس های اج ماعی است. دوران پیری اگر که با برنامه ریزی همراه باش

بد نبست. در این صورت حداقل کاری که می توان برای سالمندان انجام داد این است که در حد امکان این دوره را تا آنجا که 
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بنابراین وجود فضایی برای سالمندان که در  ممکن است خوشایند و مطلوب کرد و این مهم ممکن نیست مگر با برنامه ریزی.

امه ریزی، مطابق با سن آنها باشد الزم به نظر می رسد. زیرا سالمندان با توجه به توانایی های خود می توانند فعالیت آن برن

 (.4931ترجمه: بازارنوی، محمود،  ،,Ruth F. Craven)های گوناگون داش ه باشند

 تقسیم بندی سالمندان از نظر نوع نگهداری-4-1

 چند گروه تقسیم کرد: بطور کلی سالمندان را می توان به

 .سالمندانی که توانایی جو روانی خود را تواماً از دست داده اند 

 .سالمندانی که می توانند فکر کنند ولی قوای جسمانی خود را از دست داده اند 

  .سالمندانی که از جسم و ذهن فعال برخوردار هس ند 

یا بیمارس ان های مرصوص نگهداری کرد. سالمندان گروه دوم و  از سالمندان گروه اول می توان در آسایشگاه های معلوالن و

 سوم به صورت مس قل و با حداقل یاری می توانند به زندگی روزمره خود ادامه داده و به نحو مطلوبی در سالمت به سر ببرند. 

 نخانه های سالمندان در ایرا -5

نون برنامه چهارم عمران کشور مطرح شد و در آن برنامه، بطور جدی توجه به سالمندان در اوایل دهه چهل قرن حاضر، در قا

به منظور جمع آوری سالمندان در خانه های مرصوص و نگهداری از آنان پیش بینی گردید که براساس آن، دو آسایشگاه 

، 4979در شهریور سال «در تهران تاسیس گردید و سپس در سل های بعد بر تعداد ان ها افزوده گشت. 4912خیریه در سال 

وزارت رفاه اج ماعی وقت، نظارت بر امور سرای سالمندان را به عهده گرفت و سپس با ادغام وزارت رفاه و وزارت بهداری، به نام 

 «وزارت بهداری و بهزیس ی عهده دار اینگونه سراها شد.

سالمندان در حوزه  های سراسیس سازمان بهزیس ی کشور، أوزه بهزیس ی از وزارت بهداری و تبا تفکیا ح 4973در سال 

وظای  سازمان بهزیس ی کشور قرار گرفت که تحت نظر معاونت رفاهی سازمان ماکور به فعالیت خود ادامه می داد.در سال 

، این واحد از حوزه معاونت حمای ی به حوزه معاونت توانبرشی ان قال یافت و به نام آسایشگاه سالمندان معلول، نامیده 4951

المندان در ایران، زیر نظر مسئوالن و پزشکان قرار دارد و اداره بهزیس ی و وزارت بهداشت و درمان به طور شد.خانه های س

تاکنون، به تدریج سپردن سالمندان به آسایشگاه سیر صعودی داش ه،  4954از سال  مداوم بر کار آنها، نظارت کامل دارند.

 ایش یاف ه است. این امر نشان دهنده چند عامل مهم می تواند باشد:افز 4931درصد در سال  3/23درصد به  4/5چنانکه از 

درصد از سالمندان  5/79ای که  هبگو ندگرگونی سیس م خویشاوندی و گار خانواده از مرحله گس رده به هس ه ای  -4

اشد که پیامد به نوعی تنها و بدون خانواده زندگی می کنند و این مسئله می تواند ناشی از انزوای اج ماعی سالمند ب

 تغییرات سیس م خویشاوندی است.

افزایش تعداد افراد خیلی پیر و نیز ناتوان و همچنین افزایش تعداد افرادی که ناتوانی جسمی و یا مشکالت  -2

 .(4931سفی، زهرا، یو)دارند "روانیبهداشت "

 «.دگی می کنندکاهش تعداد افرادی که برای مراقبت از سالمندان در دس رس و یا نزدیا به آنان زن -9

 مشکالت سالمندی در ایران -5-1

 با توجه به آمار و اطالعات به دست آمده اهم مشکالت سالمندان ایران عبارتند از:

 مشکل تأمین معاش و مسکن -
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 مشکل بهداشت و درمان -

 مشکالت عاطفی -

 روان شناختی محیط و تعامالت اجتماعی -6

 
محیط فیزیکی می پردازد. محیط فیزیکی شامل اشیاء مادی، گیاهان، حیوانات و روان شناخ ی محیطی به رف ارهای مرتبط با 

انسان هاست. روان شناسی محیطی، تأکیدی بر فرایند های تعاملی بین مردم که موضوع دیگر شاخه های روان شناسی است 

ن رویکردی مدرن مورد اس فاده ندارد. روان شناسی محیطی از رویکرد سیس می که امروزه در شاخه های مر ل  علوم به عنوا

قرار می گیرد، پیروی می کند و به مطالعه سازواره ها)ارگانیسم ها( به عنوان برشی از اکوسیس م، با تأکید بر موازنه و وابس گی 

 درونی سازواره ها و محیط، می پردازد. ارتباطات اج ماعی و تعامل بین مردم و سازگار بودن با فرهنگ یا جامعه از لحاظ

رش تعامالت اج ماعی در بین افراد شود. یکی از مشکالت اساسی شهرها و محیط های جدید، در اج ماعی می تواند باعث گس 

حال حاضر، خالی شدن روح زندگی در آنها و در فضاهای شهریشان است. بیش ر محله های آنان ذاتاً کسل کننده و بی روح 

دلیل، امروزه تأمین نشاط، شادی و سر زندگی شهری هس ند و به نمونه های آنچه که نباید انجام داد بدل شده اند. به همین 

 (.4983مدنی پور، علی، )رهای توسعه یاف ه تبدیل شده استبه یکی از دغدغه های اصلی نظام مدیریت شهری به ویژه در کشو

ابطه قوی یکی از مهم ترین ابعاد فضاهای عمومی ایجاد فرصت هایی جهت تعامالت اج ماعی می باشد. در این تعامالت مردم ر

تری با محیط و جامعه خود برقرار می کنند و حس تعلق خاطر و هویت جمعی در آن ها تقویت می شود و این امر با شکل 

گیری شبکه های اج ماعی و افزایش حس مشارکت جمعی همراه است. در فضای عمومی امکان ارتباط چهره به چهره، گفت و 

، شرکت در فعالیت های اج ماعی وحس تعاون ایجاد می شود. انگیزه برای گو، معاشرت های دوس انه، گردهمایی مر ل 

گردهمایی می تواند مر ل  باشد از گفت و گوی صمیمی دو نفره گرف ه تا مقیاس بزرگ ر عمومی شامل رسوم ها، آیین ها، 

امل اج ماعی افراد حاضر در فضا نمایش ها، جشن ها، رویدادهای ورزشی و غیره. به دو جنبه از فضای معماری و تا یرشان بر تع

 می توان اشاره کرد:

 جنبه ایس ایی فضای معماری  -

 .(9701، فرگانس، جوز  پی)جنبه پویایی فضای معماری  -

 

 دالیل افزایش تقاضا برای سپردن سالمندان به آسایشگاه ها  -7

 افزایش طول عمر و باال رف ن تعداد سالمندان از لحاظ جمعی ی. -4

تغییر آن از حالت سن ی به مدرن و در ن یجه کاهش میزان جلب و پایرش سالمندان در  کوچا شدن خانواده و -2

 خانواده های جدید.

 گس رش آپارتمان نشینی و تغییر فضای زیس ی برای خانواده ها. -9

 کوچا شدن آپارتمان ها و ایجاد محدودیت برای خانواده های سالمند دار. -1

 ح ماالً کار نوب ی در شب و تنها ماندن سالمند.اش غال زمانی در خارج از خانه و ا -7

 اش غال مردان به شغل دوم و سوم و کاهش حضور آنان در کنار سالمندان و بی سرپرس ی آنان. -5

 سالمندان در امور زندگی آنان. تو دوری از فعّالی رتمایل زوج های جوان به کسب اش غال ببیش  -3

 از دست دادن توانایی ها و همسر.کاهش درآمد، افزایش اوقات فراغت،  -8
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 آمدن سالمندان تنها و بدون فرزند. دکاهش باروری و بو جو -3

 که ارائه آن در خانه مشکل است.ژه افزایش بیماری ها و معلولیت ها در کهنساالن و نیاز آنان به پرس اری وی -41

الت ناشی از ان مانند: اس حمام، بهداشت و نیاز رو به افزایش سالمندان برای کما گرف ن در امور شرصی و مشک -44

تغایه. بویژه در مورد سالمندان معلول  بیمار که فاقد همسر نیز می باشند و در خانه فرزندان و بس گان زندگی می 

 کنند.

 مشکالت موجود در مراکز نگهداری و آسایشگاه ها  -8

بهزیس ی با حداقل امکانات موجود، تنها نیازهای اولیه تعداد کمی از آن ها تحت پوشش بیمه های مر ل  هس ند و سازمان  -

 و مراقبت و نگهداری سالمندان را برطر  می کند.

 ان قال سالمندان به مراکز درمانی، به علت دوری مسافت و پراکندگی بسیار مشکل است. -

 دارای خانواده مؤ ر و مرتبط با سالمند هس ند. 9/4از کل سالمندان بیمه شده تنها  -

بیماری های شایع همچون بیماری های عفونی، تنفسی، مجاری ادرار، زخم بس ر، اخ الل در حرکت، اخ الل در بینایی و  -

 شنوایی و اخ الالت مزمن روانی می باشند.

هیچ ضابطه مشرّصی در مورد ترصص و تعداد پرسنل وجود ندارد . سرپرس اری برش ها اغلب بهیار هس ند و هف ه ای  -

 شا م رصص داخلی، مددجویان را ویزیت می کند.یکبار پز

 (.4934مثنوی، اهلل،عطاء نقدی و غیر نقدی مردم برآورده...)هزینه ها با بودجه اندک سازمان بهزیس ی، کما های  -

 

 رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندانروند طراحی و  -9

تر به نظر آیند، مسئله تفاوت در توانایی آنان و افراد جوان  اگرچه سالمندان ممکن است از بسیاری جهات شبیه افراد جوان

بو باعث می شود تا توجه خاصی به نیاز های ویژه آن ها و چگونگی برآوردن این نیازها به وجود آید. سالمند شدن به معنای 

وزه فعالی ی فرد سالمند آمدن تغییرات شدید و یا مالیم جسمانی و دقت در قوای حسی است. این تغییرات باعث کاهش ح دجو

و اع ماد به نفس او شده و به همین جهت طراحی کردن برای سالمندان، نیازمند یاف ن راه حل های طراحی معماری برای 

 .(Arian, Mostaeid,1371 ).چنین نیازهایی است

 محیط مناسب برای سالمندان باید دارای شرایط خاص زیر باشد:

 ن ها.آ  کردن اج ناب از موانع محیطی و برطر -

 ایجاد تغییرات الزم در سطوح و پله ها. -

 دادن ابعاد کافی به بازشوها. -

 «.فراهم نمودن محیطی مناسب از نظر شرایط خاص روحی و روانی سالمندان -

برای سالمندان، آسایش، امنیت، محافظت، سهولت دس رسی و فراهم آمدن فرصت هایی برای مالقات دیگران از اهمیت زیادی 

نان برای انجام دادن آدار است. همچنین احساس خود مر اری، اس قالل و مفید بودن سالمندان با اجازه مسئوالن به برخور

فضاهای مورد نیاز سالمندان که می بایست در طراحی خانه  کارهای روزمره شان بایس ه است که مورد توجه طراحان قرار گیرد.

 ز:های سالمندان در نظر گرف ه شود، عبارتند ا

 فضاهای خصوصی -
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 فضاهای نیمه خصوصی -

 فضاهای عمومی -

 .(Regnier, Victor, 1994)فضاهای خدماتی -

 فضاهای باز و نیمه باز و بسته -9-1

هر کدام از این فضاها خصوصیات خاصی دربر دارد که اگر در جای مناسب خود به کار روند حس مطلوبی را در فضا برای افراد 

غالبًا نیازمند این هس ند که در محدوده ای که قرار می گیرند، به نوعی خود را مرتبط با فضای ایجاد می کنند. سالمندان 

اطرا  بدانند و از جه ی هم نامحدود بودن فضا، حس ترس و اضطراب در آنها ایجاد میکند. بدون محدوده فضایی معین 

که با فضاهای بس ه و باز تلفیق شده است، احساس  احساس گمشدگی و بیقراری به فرد دست می دهد. اکثراً فضاهای نیمه باز

 مناسبی را برای آنها ایجاد می کند.

 

 

 فضاهای باز و نیمه باز و بسته -1تصویر 

 

 ورودی  -9-2

به  هدر حقیقت مرز بین دو فضا است. غالباً دو فضای بیرون و درون. در مجموعه ای که برای سالمندان طراحی شود با توج

اد نباید محیط درون و فضای خارج به طور مس قیم باهم ارتباط برقرار کنند. مرصوصاً در شرایطی که این حساسیت این افر

فضا به شکل مجموعه مطرح می شود، به ر است دس رسی از فضای خارج به درون با سلسله مراتبی در نظر گرف ه شود. الب ه 

ود به چند برش تقسیم می شود و عناصر فضایی موجود را در نمونه آن را در معماری قدیم ایران می توان دید. ورودی خ

رسیدن به مسیر حرکت هدایت می کند. بنابراین اس فاده از چند مرحله ورودی و دس رسی برای مجموعه های سالمندی 

 در کنار این دس رسی برای این افراد احساس مالکیت و محرمیت ایجاد می کند. نمناسب تر است. در ضم

 

 

 ورودی و سلسله مراتب -2تصویر        

 

           

  محوطه های فضاهای عمومی و عنصرهای اجتماعی محوطه -9-3

سالمندان اگرچه در یا فضای باز و طبیعت قرار بگیرند اما نیاز خاصی به فضاهای تعری  شده جهت اج ماع دارند. گپ زدن 

و فضاهایی جهت گف گو، دید و بازدید. فضاهای عمومی که این ازجمله فعالیت های مورد عالقه سالمندان است. گردهمائی 

 

 باز طراحي فضاي باز و نيمه -33شكل

 و بسته
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امکان را ایجاد می کنند می توانند داخل ساخ مان و در فضای بس ه مانند آمفی تئاترها، ورودی و سراسری بنا واقع شود و در 

هر و ورودی مجموعه قرار فضای باز در مکان های مناسبی مانند آمفی تئاتر روباز، آالچیق ها، سکوهای مشر  به طبیعت و ش

بگیرند. تنوع این فضاها با ابعاد گوناگون و مکان های مر ل  این امکان را ایجاد می کند که افراد با سلیقه های مر ل  و با 

 (.4939، قوامی، شهین)داد م فاوت از آنها اس فاده کنندتع

 

                  

 ی جمعیایجاد فضا  -3تصویر                         

 اشرافیت -9-4

اشرا  داش ن الب ه در حد مطلوب می تواند حس مطلوبی را برای سالمندان ایجاد کند چرا که امکان دید چه به اطرا  را 

ایجاد می کند و حس امنیت را در فرد تقویت می کند. حضور روی پله ها ، سکوها و دیدی که به اطرا  سایت ایجاد می شود، 

یندی را برای سالمندان ایجاد کند. قرار گرف ن در سطح باال این امکان را به فرد می دهد که با حف  می تواند فضای خوشا

مشر  بودن فضاها نسبت به هم این امکان را  فاصله از سایر مردم و جمعیت، خود را در کنار آنها و در مسیر زندگی حس کند.

اشرا  به فضا باعث می شود تصور  اند با سایر نقاط ارتباط برقرار کند.ایجاد می کند که سالمندان از یا نقطه از نظر روحی ب و

ذهنی کامل و درست از مجموعه دراخ یار سالمندان قرار دهد که از جمله تا یرات اشرا ، عالمت گااری جهت کما کردن 

 کلیت نقشه و موقعیت آنها در کنار یکدیگر می باشد. 

 اشرا  شامل چند جنبه است : 

 از خارج ساخ مان به کل ساخ مان اشرا   -4

 اشرا  از داخل ساخ مان به فضاهای محوطه -2

 اشرا  از داخل ساخ مان به داخل ساخ مان -9 

 

 

 اشرافیت در فضا -4تصویر 

 

 ظاهر ساختمان -9-5

ساخ مان  ظاهر بینی ساخ مان می تواند به ذهنیت سالمندان در جاب و گرایش یه سمت محیط تا یرگاار باشد. در طراحی

باید سعی شود از احجام و خطوط ساده اس فاده شود. سالمندان به دلیل کاهش میزان پردازش ذهنی درصورتیکه درک فضا و 

احجام برایشان نامطمئن باشد مسلماً گرایش کم ری نسبت به محیط پیدا می کنند. بنابراین باید توجه داشت که یا بنا با 

د را تعری  می کند. همچنین حضور این احجام و ساخ مان ها نمای بیرونی فضای ساخ ه حجم و فرم خود، محیط پیرامون خو

 شده است و تا یری مس قیم بر فضای باز می گاارد.

 هندسه و سازمان فضایی -9-6
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وجود هندسه و سازمان فضایی به سالمند کما می کند درک درس ی از فضای آزاد و ساخ ه شده پیدا کند و درن یجه 

وجود سازمان فضایی و هندسه به سالمندان کما می کند که بعد از یا بار حضور و  آرامش بیش ری پیدا می کند.احساس 

درک این نظام برای مراجعه دفعات بعد کم ر دچار سردرگمی و گیجی بشوند. با توجه به این که ترجیحاً فضای موردنظر برای 

 ه می شود وجود یا نظام هندسی کما مو ری در صدد جهت یابی سالمندان در محوطه باز و در ارتباط با طبیعت ساخ

خواهد بود. سادگی ظاهر ساخ مان به احساس آرامش و امنیت کما زیادی می کند. پیچیدگی ساخ مان چه از نظر حجم و 

دان مناسب هندسه و چه از نظر جزئیات نما، به کار بردن مصالح م نوع موجب تحرک بیش از حد از نقطه نظر بعدی شده، چن

کاربری طرح موردنظر به نظر نمی رسد چرا که مراطب ما افراد کهنسالی هس ند که آرامش و احساس امنیت آنها در اولویت 

قرار دارد. مسئله سادگی نه تنها در پالن بلکه در ظاهر ساخ مان نیز باید رعایت شده باشد. اس فاده از مصالح ساده و آشنایی 

جای عناصر فان زی مثل شیشه و آلومینیوم و سطوح پالس یکی ترجیح داده شده است. نمای  چون آجر، ب ون و سنگ به

 ساخ مان بسیار ساده ان راب شده، و هندسی حجمی نیز تا حد امکان ساده ان راب شده است

 

 

            

            

         

 

 هندسه و سازمان فضایی -5تصویر

 راهروها و راه پله ها -9-7

یفه راهروها و راه پله ها در حقیقت اتصال دو فضا در سطح افق و سطح عمودی است. اما کیفیت فضایی آن نقش بسیاری وظ

در ایجاد روحیه و انگیزه حضور در مجموعه برای سالمندان خواهد داشت. راهروها از وظیفه گف ه شده سلسله مراتبی را جهت 

لمندان دچار اخ الل حسی هسند بنابراین باید مسیر راهروها را طوری طراحی دس رسی به فضاهای درونی ایجاد می کنند. سا

کرد که ام داد و ان های آنها مشرص باشد. از پیچیدگی های زیاد خودداری شود چون سالمندان را دچار سردرگمی و گیجی 

لمندان حس اع ماد و اطمینان می کند. در طول مسیراز بازشوها و نورگیرهایی اس فاده شود که مسیر نورانی باشد تا سا

بیش ری داش ه باشند. در فضاهای باز اح یاج به راهروهای سرپوشیده است تا در زمان بارندگی ب واند از سالمندان محافظت 

 د.کن

  
 استفاده از بازشو و نورگبر در مسیرهای عبوری -6تصویر
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 کنج ها و گوشه ها-9-8

ج ماعی شدن دارند اما همچنانکه همه انسانها در همه سنین نیاز دارند، گاهی در سالمندان جدا از اینکه نیاز مطلوبی به ا

تنهایی و خلوت خود باشند. طراحی گوشه های مناسب و کنج های تعری  شده می تواند این هد  را برآورده سازد. طراحی 

  برای سالمندان نیز درآورد.سالمندان مناسب این فضا می تواند آن را بعنوان مسیر مناسبی برای گار از شرایط عمومی مر ل

عالقه زیادی دارند که در مسیر دید بقیه باشند و احساس گمشدگی نکنند بنابراین می توان گفت طراحی فضاهای دنج و خلوت 

بسیار  اما در معرض دید می تواند این خواس ه آنان را برآورده سازد. احساس امنیت در نقطه ای از فضا همراه با خلوت می تواند

 لات برش باشد.

 

 

 کنج ها و گوشه ها  -7تصویر

 

 طبیعت -9-9

همانطور که مطرح شد، طبیعت یکی از جاذبه های سنین سالمندی است. تلفیق کردن طبیعت در فضاهای مصنوع در طراحی، 

طراحی در طبیعت برآورده می تواند فضای خوشایند و مطلوبی را برای سالمندان بوجود بیاورد. بسیاری از خواس ه های فرد در 

می شود. حس تعلق، نمادها و نشانه ها بصورت عناصر طبیعی چون درخ ان، جوی ها و شیب زمین و همچنین ایجاد حریم 

های مناسب با همین عناصر از جمله این امکانات هس ند. بنابراین باید سعی شود تا جایی که امکان دارد و شرایط مناسب را 

 عت را وارد فضای زندگی سالمندان کنیم.بوجود می آورد، طبی

 فضاهای داخلی و ارتباط با طبیعت خارج آن  -9-11 

یکی از نکات بسیار مهم، لزوم توجه به ارتباط بصری فضاهای داخلی ساخ مان و طبیعت اطرا  آن است. این امر برصوص 

ر شود. مسلماً در این مجموعه افرادی وجود برای سالمندان باعث می شود که احساس دل بازی و تنوع فضاهای داخلی بیش 

دارند که ممکن است از ویلچر و یا واکر اس فاده کنند، در ن یجه ساعت های م مادی بر روی صندلی نشس ه باشند که خود به 

خود این امر موجب افسردگی و دل نگی آنها می شود چه برسد که فضاهای داخلی نیز دلگیر و تنگ و باریا باشد. بعضی 

فضاهای خاص از جمله ک ابرانه، رس وران و یا اتاق بازی قابلیت آن را دارند تا افراد دقایقی توجه خود را بیش ر به فضای بیرون 

معطو  دارند. پس طراحی حساب شده قسمت هایی از حیاط بیرون که در مرز میان ساخ مان و محیط قراردارد زیبایی بصری 

چه از منظر خارجی خواهد داد. نک ه دیگر که در طراحی مجموعه به شدت دقت می  خاصی به مجموعه چه از دید داخل و

شود عدم توجه پیچیدگی های فضایی در جلوگیری از سرگش گی افراد در فضا است زیرا سالمندان به علت کم شدن قدرت 

روشن از کل مجموعه در ذهنشان بصریشان اح یاج دارند در فضاهای ساده و خالی از پیچیدگی حضور داش ه باشند تا تصویری 

لات  ننقش بندد تا در جهت یابی دچار مشکل نشوند. همچنین این سر راس ی و روشنی کیفیت فضا کما می کند تا سالمندا

، )قوامی، شهینگی ذهنی سالمندان می شودبیش ری از اطرا  خود ببرند. پیچیدگی های معماری باعث اضطراب و آشف 

4939.)  

 حیتوصیه های طرا -11
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  خانه های سالمندان الزم است در ارتباط مس قیم با فروشگاه های زنجیره ای، بانا ها، مساجد، ک ابرانه ها، مراکز

درمانی مانند درمانگاه، بیمارس ان، داروخانه، دف ر پست، سینما، پارک و مانند آنها در مسافت کوتاهی که برابر با 

گیرد. به عبارت دیگر طول مسیرهای قابل دس رسی باید از حالت عادی  حداکثر شعاع پیاده روی سالمندان باشد، قرار

 م ر باشد. 4111کم ر بوده و حداکثر 

  محل ساخ مان نباید نزدیا به مدرسه، زمین بازی بچه ها و یا محیط تولیدی فعال که توسط جوانان یا افراد بالغ

 اس فاده می شود، قرار گیرد.

  در مجاورت خیابان های اصلی پر رفت و آمد، چهار راه ها، میدان ها، محل ریر ن و الزم است تا خانه های سالمندان

 دفن زباله و نیز محل نگهداری حیوانات و یا در مجاورت کش ارگاه ها، کارخانه ها و اماکنی مشابه آن، نباشد.

  ناهنجار باشد. سرو صداهایمحل ساخ مان می بایست به دور از آالینده ها و 

   خانه سالمندان به ر است به گونه ای قابل قبول مسطح باشد و راه های ارتباطی ایمن و خلوت بوده و نیز محیط اطرا

 با درخ ان و فضای سبز مناسبی احاطه شده باشد.

  دس رسی آسان به ایس گاه اتوبوس، به ساکنان توانایی تحرک مس قل می برشد و در شکل ایده آل آن می توان گفت

م ری از ایس گاه اتوبوس با مسیری ایمن، مسطح و با روشنایی مناسب در  711به ر است در فاصله که خانه سالمندان 

 و مکانی برای نشس ن باشد. هسر پناارتباط باشد، که الزم است ایس گاه اتوبوس نیز دارای 

 یوند های اج ماعی از آنجا که بسیاری از سالمندان دوست دارند که در نزدیکی خانه سابق خود و شبکه همسایگی و پ

آن باقی بمانند و یا ان ظار دارند که در نزدیکی خویشاوندان خود مس قر باشند؛ لاا به ر است به این مهم نیز توجه گردد 

که در هر محله و یا برای هر چند محله، یا خانه سالمندان با ظرفیت محدود و کوچا تر مطابق با شرایط افراد آن 

 محله تاسیس گردد.

 ی احداث سرای سالمندان به ر است این سرا یا طبقه و در صورت لزوم برای طبقات بیش ر، تعداد اندکی پله در طراح

گرف ه شود به گونه ای که بیش از سه یا چهار پله بین طبقات نباشد و نرده های حفاظ ی نیز ح ما به کار رود و  ردر نظ

ر به همان راح ی دو طبقه می تواند به شش طبقه سرویس دهد. یا از آسانسور با ابعاد مناسب اس فاده شود. یا آسانسو

افزایش تعداد طبقات منجر به کوتاه تر شدن فواصل افقی از آپارتمان تا آسانسور می گردد. الب ه اگر تعداد طبقات سرای 

 (.4939، )قوامی، شهیناداری را به سالمند القا می کند سالمندان از دو طبقه بیش ر شود، احساس ساخ مان

  اندازه ساخ مان به ر است کوچا و تعداد افراد ساکن در آن به ر است کم باشد تا راح ی و امکان رسیدگی بیش ری را

 فراهم نماید.

 از نظر تامین حداکثر امنیت، الزم است تا ساخ مان سرای سالمندان، ضد حریق باشد. 

 نتجه گیری  -11

ر می شود. بر ا ر گسس ن روابط خانواده پدرساالری، عالقه روزافزون به امروزه به تدریج شکا  بین پیران و جوانان عمیق ت

داش ن اس قالل در زندگی، تغییر و تحول نظام ارزش ها و باالخره از بین رف ن خانواده های گس رده بر ا ر توسعه صنع ی و 

ه می شود. جوانان می توانند به سرعت عوامل اج ماعی دیگر روز به روز بر عده پیرانی که تنها و مجرد زندگی می کنند افزود

دهند  "خو"خود را با محیطی که خود به وجود آورده اند وفق دهند. آنها این توان را دارند که در اسرع وقت خود را با شرایط 

 ه و یا بعبارت دیگر خود و زندگی را مدرنیزه کنند. اما سالمندان اغلب دارای خوی محافظه کارانه هس ند و با زندگی گاش

روش های کهن بیش ر روی موافق نشان می دهند. شکا  بین این دو نسل نیازمند یا همکاری مسالمت آمیز است. چرا که 

در بحث کلی تحقیق به این ن یجه می  جامعه جوان و فعال نیاز به تجربه پیران دارد و جامعه سالمند نیاز به محبت و همیاری.

سالمندان تأ یر به سزایی دارد و منجر به اج ماع در محیط و تعامالت اج ماعی می  توان رسید که روان شناخ ی محیطی در
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سالمندان اگرچه در یا فضای باز و طبیعت قرار بگیرند اما نیاز خاصی به فضاهای تعری  شده جهت اج ماع دارند. گپ گردد. 

گف گو، دید و بازدید. فضاهای عمومی که این  زدن ازجمله فعالیت های مورد عالقه سالمندان است. گردهمائی و فضاهایی جهت

امکان را ایجاد می کنند می توانند داخل ساخ مان و در فضای بس ه مانند آمفی تئاترها، ورودی و سراسری بنا واقع شود و در 

موعه قرار فضای باز در مکان های مناسبی مانند آمفی تئاتر روباز، آالچیق ها، سکوهای مشر  به طبیعت و شهر و ورودی مج

بگیرند. تنوع این فضاها با ابعاد گوناگون و مکان های مر ل  این امکان را ایجاد می کند که افراد با سلیقه های مر ل  و با 

ن یجه بدست آمده از مطالعات انجام شده در این زمینه و مطالعه انجام شده در ناحیه  تعداد م فاوت از آنها اس فاده کنند.

ه در سالیان اخیر بیانگر آن است که تعامالت اج ماعی در کاهش مرگ و میر، افزایش کیفیت زندگی، جنوبی ایاالت م حد

با توجه به مطالب عنوان شده و توجه به این کاهش عالیم افسردگی و کاهش اخ الالت روان شناخ ی تأ یر گاار می باشد. 

هرچه -ایل پیدا می کنند و اهمیت خانه به عنوان پناهگاهمسئله مهم که هرچه افراد پیرتر می شوند، بیش ر به سمت خانه تم

در  افزایش می یابد و همچنین از آنجا که آسایشگاه های کنونی غالباً -که بقیه عوامل اج ماعی از زندگی فرد محو می شوند

دان می باشند، لاا اماکنی تشکیل شده اند که مناسب این امر نبوده و فاقد شرایط رفاهی و ایمنی الزم برای زیس ن سالمن

تحقیقات مبنی بر ارائه ضوابطی کامل و مناسب جهت طراحی این گونه خانه های سالمندان بسیار الزم و ضروری است و نیز 

مورد توجه قرار گیرد تا خانه سالمندان به منزله خانه  شهر سازیالزم است تا مسائل خاص سالمند در تعیین ضوابط معماری و 
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