
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

سالمندان رضایت و امید احساس افزایش در مکانی بخشیهویت تأثیر بررسی  

 سالمندان سرای در ساکن

 
 1نونا خواستار

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
Nona.khastar@gmail.com 

 

 مهدی زندیه

 ایران قزوین، ،(ره) خمینی امام لیالمل بین دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده دانشیار
Mahdi_zandieh@yahoo.com 

 

 

 
 چکیده 

به نظر  یافتن، که بستگی و داشتن تعلق که پیداست .شودبیان می خاستگاه مکان ذکر با هویت، همواره

 را مکان یک در رفاه یا زیستیخوش و حس آسودگی از فراتر چیزی است پنهان هویت معنای در رسدمی

 به همیشه هاانسان و جغرافیایی تکنولوژیکی اجتماعی، تاریخی، موقعیت از نظرصرفند. پس یانمامی

شامل  را هویت بشر و وجود از بخشی شناسایی آن، و مکان از زیرا برخورداری داشت، خواهند نیاز مکان

 از ایستردهطیف گ جمله از بشری جوامع زندگی هایجنبه همة در سالمندیپدیده  که آنجا شود. ازمی

 وجوده ب ایقابل مالحظه تحوالت اجتماعی هایسازمان ایجاد و معیارها، ها وارزش سنی، ساختارهای

 جسمی وضعیت ارتقای مناسب برای هایسیاست اتخاذ و پدیده این راه فرا هایچالش با مقابله آورد،می

 افزایش با یعنی است؛ هدف پویا سالمندی امروزه. دارد بسیار اهمیت سالمندان روانی و اجتماعی و

هویت بخشی مکانی و ایجاد محیطی آشنا شود.  توجه نیز باید هاآن زندگی کیفیت به سالمندی جمعیت

تواند کیفیت زندگی سالمندان را افزایش داده و احساس امنیت خاطر را در آنان در سرای سالمندان می

نیازهای  تأمین بر بخشی هویت مکانیبررسی اثرا به ن مقاله سعی بر آن شده است تایدر  تقویت نماید.

 ها در سرای سالمندانرضایت آنآرامش و ه ویژه احساس و ب جسمی و روحی و عاطفی سالمندان

آوری اطالعات در که روش جمعباشد میتحلیلی -به کار گرفته شده توصیفی پرداخته شود. روش تحقیق

 ای انجام گرفته است.آن بصورت کتابخانه
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دانند، خود یکی از مراحل زندگی است و بهه سالمندی یکی از مراحل رشد انسان است. به عکس آنان که آن را پایان زندگی می

ای انجام شده در زمینه سالمندی و همچنهین آمهار و ارقهام ه. بررسیگرددعنوان یک روند طبیعی گذر عمر و زندگی مطرح می

صالح، حکایت از سرعت پیشرفت روند سالمندی و افزایش تعهداد و اعالم شده توسط سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع ذی

(. 6831نهی، ) سهام آرام، احمهدی ب الخصوص در کشورهای توسعه یافته و در حال توسهعه داردشمار سالمندان در جهان، علی

 محهیط، از نتواننهد و نگهردد ایجاد آنها برای فضا این اگر هستند خویش روحیات و جسم با متناسب فضاهایی نیازمند سالمندان

 بهه خاصهی وابسهتگی سهالمندان از بسهیاری طرفهی از. میگردنهد افسردگی دچار نمایند دریافت را نیازهایشان متناسب پاسخی

 آن در چهون گهردد،میآرامش آنها  و خانه خاطراتشان موجب برهم خوردنشدن از فضای آشنا و جدا  دارند خود زندگی محیط

 .  کنندمی تعلق احساس محیط

 در کهه عهواملی از یکهی شد، مشخص گرفت، صورت انگلستان در 6793 سال در روانشناسان از گروهی توسط که آزمایشی در

 کهه آنهاسهت زنهدگی در اصهلی یواقعه یک این واقع در آنهاست کونتس محل تغییر است، گذار تأثیر سالمندان روحی شرایط

 درمهان بهرای ،تعلهق خهاطر احسهاس از تهوان مهی کهه باورنهد ایهن بر پژوهشگران. کنندمی مبادرت آن به ندرت به سالمندان

 ،6779 راس، و  یرسهکیلیبورم) کهرد اسهتفاده افهراد در زنهدگی سطح ارتقاء برای تالش و امید نرخ باالبردن روانی، بیماریهای

 رابطه آنان روانی و جسمانی سالمت و سالمندان تنهایی احساس بین که معتقدند Neville S و Alpass FM (.6771 سائول،

 سهالمندان بهین در تنههایی احسهاس که رسیدند نتیجه این به 3118 سال در خود تحقیق در آنها همچنین. دارد وجود منفی

، GJ, 2001) کننهد مهی زندگی خود خانواده  اعضای با که است سالمندانی از بیشتر داری معنی رطو به سالمندان خانه ساکن

Mclnnis) .نظر ازBaumeir R.F & Leary M.R  (5991نیاز به تعلق داشتن، در انسان یک انگیزه اساسی را شهکل مهی )-

 چنهد حهداقل حفه  و جهادیا برای فراگیر لیتما کی شامل نیاز نیا. شودفردی میدهد و باعث افکار، هیجانات و رفتارهای بین

از این رو استفاده از خاطرات جمعهی در  .(Baumeir R.F & Leary M.R, 1995) است مهم و داریپا مثبت، فردیبین ارتباط

 کند. طراحی سرای سالمندان کمک شایانی در پذیرفتن این مراکز از طرف آنان و ایجاد تعامالت اجتماعی میان سالمندان می

 زنهدگی بهرای را جهایی کهه سهالمندان از تعهدادی اسکان برای ناگزیر محلی عنوان به سالمندان سرای امروزهبا توجه به اینکه  

 بایهد نیهز امهاکن لهذا ایهن ،رودمهی شهمار بهه هسهتند، امهاکن این به آنان سپردن به ناچار خانواده که دارند وضعیتی یا ندارند

 اسهتفاده ی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است،هایراه از یکی. آورد فراهم را مناسب روحی طشرای و الزم استانداردهایی

 دربافهت خهود نهدگیز محهیط از را آرامهش و تعلق حس بتوانند سالمندان آن یواسطه به تا است، مکانی بخشی هویت اصل از

   .کنند

 

 هویت شخصی -1

 بهرمم بتوانهد تا سازدمی خود از دیگران با مقایسه در فرد که تصویرهایی و هاقشن معنای به است، پیچیده مفهومی خود هویت

 نیهز« خهود حس» به تعبیر آن از روانشناسی متون در که آنچه بداند، جدا ایشان از را خود دیگران، با مشترك چیزهای داشتن

 وجهود نظهر اتفها  روانشناسهان میان دهنده، حتوضی مفهومی عنوان به آن تعریف و «خود» مفهوم اهمیت یدرباره اما. شودمی

 احسهاس گرایان شناخت اما. نیست دادن توضیح قابل کرد لمس و دید تواننمی را «خود» چون که معتقدند رفتارگرایان. ندارد

 تعریهف را آن تها میکوشند رواین از دانند،می او شناختی و ذهنی فرایندهای توضیح مبنای را «خود» یک از برخورداری به فرد

 شهده تفویض او به که فرد، اجتماعی هایکنش تداوم نتیجة در چیزی را شخصی هویت هم گیدنز آنتونی (.5995 گلرخ،) کنند

 حفاظهت مورد خویش بازتابی فعالیتهای در و شودمی ایجاد روزمره و مداوم طور به که داندمی چیزی را آن بلکه داندنمی باشد،

 نیسهت، شهخص آن ذاتهی لزومهاً شخصهی ههر هویت که آیدبرمی گیدنز گفتة این از .(۸۷۳۱ گیدنز،) گیردمی قرار پشتیبانی و

 و روزمهره زنهدگی طی در که است معناسازی فرایند هویت بلکه. شود تفویض شخص به جامعه طرف از که نیست نقشی هویت

 (.۸۷۱۱ الطایی،) است «دینامیک» یا متحول و متطور بلکه نیست، ثابت هرگز هویت. شودمی ساخته آن هایمکانیسم
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 هویت مکان -2

 ههایمکان بهه احتیها  مختلهف رفتارهای و گوناگون اشیای. نیست جا یک معنی به آن، کالمی و مجرد مفهوم مکان، از منظور

 گروتهر،) است شده خاصی هویت صاحب دارند قرار آن در که عواملی طریق از که فضاست از قسمتی یا جا مکان،. دارند متفاوت

 توسهعه را هویهت و تعلهق مکان، حس افراد آن در که است روندی به کمک ،پتانسیل دارای مجموعه یک بعنوان مکان (.5939

 ههایکهنش ههم بر در که هنگامی هامکان. دارد قرار اجتماعی دنیای یا جهان مرکز در مکان. نمایندمی حف  را آنها و دهندمی

 بلکهه فیزیکی، ایمجموعه با تنها نه هامکان. شوندمی ساخته فضاها از یا و گیرندمی شکل ند،مطرح خود زیست محیط با انسان

 و متضمن تنها مکان. شوندمی مشخص گیرند،می انجام آنها در که روانشناختی و اجتماعی فرآیندهای و هافعالیت از ایرشته با

 یهک دربهاره افهراد که است احساساتی و عاطفی هایدلبستگی مادین،ن معانی از پر بلکه نیست، فیزیکی ویژه هایمحل شامل یا

یی است که فهرد «هاشناخت»ای از در تعریف پروشانسکی، هویت مکانی مجموعه(Stedman, 2002).  دارند مشخص مجموعه

-معناهها و تجربهه هها،ها، نظرها، ارزشها، احساسدست آورده است، شامل خاطرات، ایدهاش بهنسبت به محیط کالبدی زندگی

شود. پروشانسکی تعبیر شناخت محیط مبنا را برای ایهن نهوش شهناخت اش مربوط میهایی که به محیط کالبدی زندگی روزمره

-اجتمهاعی، روان -. گذشتة مکانی فرد به عنهوان ابهزاری در بهرآوردن نیازههای فرهنگهی(Proshansky, 1983)برد به کار می

. مکان از سه مؤلف مرتبط به هم کهه (Proshansky, Fabin & Kaminoff, 1983)هیم است شناختی و فیزیولوژیکی فرد س

  شناسهی درونهی افهراد و فرآینهدهای اجتمهاعیبخشد تشکیل شده اسهت. محهیط فیزیکهی، روانبدان معنا و مفهوم خاص می

(Canter, 1977)  .بشهر عاطفی و ذهنی ارضای متوجه شتربی مکان، و انسان بین ارتباط راههای از یکی عنوان به مکان هویت 

 گهذر بها و گیهردمهی نشهأت جمعی و فردی هایارزش از مکان هویت. باشند ارتباط در او جسم با مستقیماً که نیازهایی تا است

  (Relph, 1976).  یابدمی تغییر و گسترش عمق، زمان،

 

 حس مکان -3

 دریافهت، چگهونگی کهه منهی اسهت مفهومی است،( ادراك) هایافتدر و ناخودآگاه و خودآگاه احساسات از مخلوطی مکان حس

 تهأثیر مکان آن در وی رفتار و نگرشها روی مکان از فرد حس و دهدمی معنا مکان یک به و شودمی شامل را افراد بیان و تجربه

ن توسط فرد نیست بلکهه ها یک راه ساده برای توضیح نحوه ادراك یا دریافت مکانحس مکان، ت (Stedman, 2002). گذاردمی

 از. (Stefanovic, 1998)شهودمفهومی ارزشی و چندبعدی است و به شناسایی نمادین و عاطفی فرد نسبت به مکان مربوز مهی

 و( مکان هویت دارای) هستند متمایز و مشخص شخصیت دارای که شودمی یافت هاییمکان در مکان حس شولتز، نوربرگ نظر

(. 5938 شهولتز،) اسهت شهده ساخته هستند، رنگ و بافت شکل، مصالح، دارای که ملموس اییچیزه از مشخص شخصیت این

 او. آوردمهی وجهود بهه وحهدت و کهرده برقهرار ارتباط مکان و انسان میان که است عاملی مکان حس نیز لینچ نظر از همچنین

 ایهن. کنهد ایجهاد مکان حس تا باشد نمایان و ماندنییاد به و شناسایی قابل و داشته ادراکی قابل هویت باید فضا که دارد اعتقاد

مکان عالوه بر بعد مادی، از بعد میر مهادی نیهز  (.5931 لینچ،) باشد داشته همراه به نیز تعلق احساس تواندمی مکان حس نوش

، نوعی تعلق به مکان در افراد ایجاد شده که کند. به واسطه این احساساتبرخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد مب

شود. حس مکان از اصطالحاتی است که به صورت آزادانه در رشته مختلف علهوم انسهانی، گیری هویت مکانی میمنجر به شکل

 . (Semken & Freeman, 2008)شودعلوم اجتماعی، آموزش و جغرافیا استفاده می
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 مکانبه احساس تعلق  -4

مان، آپارتمانمان، مکانها، دارای مقیاس متفاوت هستند. مکانی که ما حس تعلق بیشتری به آن داریم، ممکن است اتاقمان، خانه

-های مکانی برقرار میتعلق مکان به عنوان پیوندی مؤثر که مردم با قرارگاه. (Hummon,1992)محله، شهر یا کشورمان باشد 

 & Hidalgo)شود، جایی که آنها تمایل به ماندن دارنهد و جهایی کهه آنهها احسهاس راحتهی و امنیهت دارنهد کنند تعریف می

Hernandez in Kamalipour, 2012) .گذارد و این افراد جامعه تأثیر می مفهوم حس تعلق مکانی در میزان و نوش روابط بین

گهردد ههای اجتمهاعی و اعتمهاد آنهان مهیهای اجتماعی که به مکان خاصی اختصای دارند، باعث افزایش سرمایهرابطه در گروه

(CURDS, ICCHS & BR & C, 2009)  . در حقیقت تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که به منظور بههره-

آیهد فراتهر از یابد. تعلق به مکان که بر پایه حس مکان بوجود مهیای میکنندهضور انسان در مکان نقش تعیینمندی و تداوم ح

دانهد و آگاهی از استقرار در یک مکان است. این حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می

سازد و مکهان بهرای ملکردها و شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور میها، معانی، عهای خود از نشانهبراساس تجربه

انهد کهه مکهان، شناسان همواره بر این نکته تأکیهد کهردهشناسان و بویژه انسانجامعه. (Steele, 1981)شود او قابل احترام می

بهه مکهان در درجهه  االیی دارند. حس تعلهقسازی بسیار بمحل و سرزمین برای مردم بسیار اهمیت دارند، چراکه توانایی هویت

تعلهق داشهتن اسهت ) گهل محمهدی، وم داشهتن( و بهه جمهع ز بودن، ثابت و پایدار ماندن )تدانخست به معنای خاص و متمای

5935  .) 

اند. دلبستگی بهه مکهان در قالهب سهه احساس تعلق نوعی دلبستگی به مکان است که افراد در سنین مختلف آن را تجربه کرده

تهوان گفهت، حهس آسهایش، های احساسهی مهیشود. در ارتباط با مؤلفهاحساسی، عملکردی و معنایی طبقه بندی میشاخص 

آرامش و تداعی خاطرات فردی و جمعی به واسطه حضور در فضا نقش مؤثری را در دلبستگی و در نهایت هویتمند شدن چنین 

های موجود در اماکن و ارضای نیازههای عات و انتظارات افراد از فعالیتبرآورده کردن توق .(5998)سجادزاده،  فضاهایی داراست

های رود. تجربیات شخصی افراد در مکانهای عملکردی در دلبستگی به مکان به شمار میفیزیکی و حیاتی آنان از جمله ویژگی

     است.ستگی معنایی های دلبگذارد از جمله ویژگیگوناگون و تأثیراتی که حضور در این فضاها بر آنان می
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ای از هویهت جامعهه در از آنجایی که فرهنگ هر جامعه، به نوعی، تعریف کننده هویت جامعه است و معماری هر جامعه، تجلهی

نتی خانهه با هویت بوده است، معمهاری سه ایعرصه ماده است و با صحیح شمردن این فرض که معماری سنتی ایرانی، معماری

 الخصوص در میان سالمندان باشد.ایرانی به خوبی توانسته است هویت بخش در جامعه و علی

واری، پرهیهز از بیههودگی، تکرار الگوهای گذشته، استفاده از نمادها، معماری بومی، تزئینات و پنج اصل معماری ایرانهی )مهردم

باشد و ارتباط تنگاتنگی با هویهت جامعهه برقهرار کهرده اسهت از میسگرایی و خودبسندگی( از جمله عناصر هویتنیارش، درون

 (.  5939)بمانیان و همکاران، 

 

 گیرینتیجه

 شهدن تهربسته طراحی، در فرهنگی عناصر از استفاده عدم ایرانی، هویت از گرفتن فاصله جمله از حاضر حال معماری مشکالت

-بی. نیست تأثیربی شرایط این آمدن بوجود در سبز فضای و اندازچشم به کم توجه و مصنوعی عناصر از استفاده زندگی، فضای

 فرهنهگ آنکهه با. نباشد بخشلذت سالمندان برای کوچک هایآپارتمان در زندگی فضای شودمی موجب کنونی معماری هویتی

 ایرانهی هویت و فرهنگ از گرفتهبر معماری یک با توانمی اما است، پذیرفته را سالمندان سرای توسعه و ایجاد سختی به ایرانی

 را بانشهاط و سهالم زنهدگی ادامه برای الزم آرامش و پویایی آن در که نمود طراحی را سالمندان هاینیازمندی با منطبق فضایی

 را سهالمندان خهاطر آرامهش موجبهات نوعی به دربردارد، را سالمندان خاطرات برانگیختن و تعلق حس که فضایی .کنند کسب

 و روا  نمها،آب ایهوان، مرکهزی، حیهاط همچهون ههای سهالمندانمعماری سنتی در آسایشگاه عناصر بکارگیری. کندیم فراهم

 بخشهی هویهت از گیریبهره. درحقیقت است سالمندان فردی هویت برانگیختن در مؤثر عامل اجتماعی تعامالت برای فضاهایی

 محیطی کیفیت افزایش موجب آشنا فضای و خانه به سالمندان رایس سازی همانند حقیقت در. است سالمندان خانه در مکانی

 سهالمند افراد سالمت وضعیت در مهم شاخص یک روان سالمت. کندمی تأمین را آنان روانی سالمت و گرددمی سالمندان برای

 .دارد سالمندان بین در زندگی کیفیت از برخورداری و آمیزموفقیت سالمندی به دستیابی در زیادی اهمیت و باشدمی
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