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 چکیده 

. اصلی ترین وظیفه معماران، طراحی محیط هایی است که به نیازها و مطالبات کاربران خود پاسخ دهد

بدین ترتیب به فراخور جنسیت کاربر، سن کاربر، رفتارهای کاربر در فضا، انتظارات کاربر از فضا، نیازهای 

و اینگونه است که . ر فضایی ویژگی های خاص خود را خواهد داشتفیزیولوژیکی و راون شناسی کاربر، ه

طراحی . از هم متفاوت خواهد بود... طراحی یک مهد کودک، یک خانه برای معلول، یک فضای اداری و 

هدف از این پژوهش فهم نیازها و مطالبات سالمندان در . برای سالمندان نیز از این قانون مستثنی نیست

و این مهم به روش تحلیلی توصیفی و به طور اخص با بررسی نظریه های اجتماعی . تفضای زیست آنهاس

حاصل کار دستورالعمل های راهبردی محتوایی برای طراحی فضای زیست . سالمندان صورت گرفته است

سالمندان بر مبنای نظریه های سالمندی می باشد که استفاده از آنها در طراحی سرای سالمندان، خانه 

 .باشد  سالمندان و دهکده های سالمندی می تواند ارتقا دهنده سطح کیفیت زندگی سالمندان مقیمهای 

  سالمند، نظریه های سالمندی ، فضای زیست سالمند، راهکارهای طراحی :واژگان كلیدی
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 مقدمه 

تغییرات رشد طبیعی و هماهنگ که تمام سالمندی به عنوان مرحله ای از چرخه زندگی طبیعی، عبارت است از مجموعه ای از 

به دو دلیل تعیین سن  (7831کمیته تخصصی ضوابط طراحی معماری سالمندان، ).اعضا و اندام ها، بسوی فرسودگی طی می کنند

 :بنا به عوامل فردی، وراثتی، روند سالمند شدن برای افراد مختلف است و دوم : دقیق برای سالمندی امکان پذیر نیست، اول 

سالمند شدن مجموعه ای از عوامل فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی را با خود به همراه دارد از این جهت اینکه فرد خود را 

 .سالمند در نظر گرفته شود یا نه به عوامل بسیاری بستگی دارد

روان شناختی و جامعه ژرونتولوژی یا علم پیری شناسی، فرایندهای پیری را از جنبه های زیست شناختی، علمی به نام 

بررسی این نظریه ( 7831شاملو ).شناختی مورد مطالعه قرار می دهد و نظریاتی در ارتباط با علل و اثرات سالمندی ارائه می دهد

ها امکان فهم نیازها و مطالبات سالمندان را که ضرورت دارد معمار در طراحی فضای زیست سالمندان در قالب سرای 

در ادامه به نظریه های اجتماعی سالمندی شرح و بسط و چگونگی امکان استفاده از آنها . ، فراهم می کندسالمندان لحاظ کند

 . در طراحی سرای سالمندان، خواهیم پرداخت

 : یافته های پژوهش

 : نظریه كناره گیری  راهکارهای طراحی بر مبنای

سالخوردگان سطح . گیری دوسویه روی می دهد-خوردگان و جامعه، کنارهطبق نظریه کناره گیری، هنگام انتظار مرگ، بین سال

درعین حال، . و بیشتر دل مشغولی زندگی درونی خود می شوند. فعالیت خود را کاهش می دهند و کمتر تعامل می کنند

مفید درنظر گرفته  نتیجه آن برای هر دو طرف. جامعه سالخوردگان را از قید مسئولیت های شغلی و خانوادگی رها می سازد

برای سالخوردگان یک زندگی توام با آرامش تامین می شود و وقتی که آنها کناره گیری کرده باشند، مرگشان برای . شده است

اما واقعیت آن است که تغییر فعالیت های اجتماعی سالخوردگان به مراتب . (7831، برک).جامعه کمتر مخرب خواهد بود

به عنوان مثال سالخوردگان از تمام پیوندهای . نظریه کناره گیری مطرح می کند، رخ می دهدپیچیده تر از آن چه که 

اجتماعی کناره گیری نمی کند بلکه تنها تماس های ناخوشایند را محدود کرده و تماس های خوشایند خود را حفظ می کنند، 

ه این دلیل که درگیر بمانند و از اجتماع کناره گیری حتی در مواردی، آنها به روابطی که چندان هم خوشایند نیستند، صرفا ب

 (7831سترستن، ).نکنند، تن درمی دهند

این نظریه به دو دلیل مورد انتقاد قرار گرفته، یکی به دلیل ارزش زیاد قائل شدن برای بقای جامعه به قیمت ارزش و شان  -

از  .ه جای درگیر ماندن در فعالیت های با ارزش و مناسبفرد، و دیگری به دلیل ترغیب کردن سالخوردگان به کناره گیری ب

اینرو ایجاد امکان هایی برای درگیر ماندن افراد سالمند در فعالیت ها به فراخور توان آنها، ایجاد امکان هایی برای پذیرش 

 . می تواند برای آنها مفید باشد، دوران سالمندی مسولیت ها، اشتغال، آموزش 

 :نظریه فعالیتمبنای  راحی برراهکارهای ط

نظریه فعالیت که سعی دارد برنقطه ضعف های نظریه کناره گیری غلبه کند، اعالم می دارد که موانع اجتماعی بر سر راه  

وقتی که سالخوردگان نقش های خاصی را از دست . درگیر بودن، نه تمایل سالخوردگان، موجب کاهش میزان تعامل می شود

، برای اینکه مانند دوران میانسالی خود تعامل و مشغول بمانند، می کوشند نقش (ز طریق بازنشستگی یا بیوگیمثال ا)می دهند

طبق این دیدگاه، رضایت سالخوردگان از زندگی به شرایطی بستگی دارد که به آنها امکان می دهند . های دیگری را پیدا کنند

 (.7831برک،)تا در نقش ها و روابط درگیر بمانند 

پژوهش . نقطه ضعف نظریه فعالیت در این است که نمی تواند به ما بگوید که در سن پیری چه تغییر رواشناختی ایجاد می شود

ها نشان می دهد که صرفاً دادن فرصت هایی برای افزایش تماس اجتماعی، به سالخوردگان، به فعالیت اجتماعی بیشتر منجر 

ماعی بسیار اندک آنان حتی بین سالم ترین ساکنان خانه های سالمندان است، که با نمونه ی بارز آن، تعامل اجت. نمی شود
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در اکثر   حق انتخاب، خلوت و حریم عدم این امر دلیل شاید. گردد وجود شریکان اجتماعی و فرصت های فراوان حاصل نمی

یت بیان می کنند که صرف بودن تعدادی از محققین بسیاری نظیر ادوارد تی هال و گراهام اسم مورد دیگر که. این فضاها باشد

اگر تعداد افراد در یک فضا از حدی کمتر و یا بیشتر باشد افراد دیگر  افراد در فضا امکان روابط اجتماعی را فراهم نمی کند، 

در واقع  .دارد رعایت این امر در سالمندان نسبت به جوانان اهمیت بیشتری(. 7831تی هال، ) .7تمایلی به ارتباط با هم ندارند

باید طیفی از فضاها وجود داشته باشد، فضاهای خصوصی برای خلوت افراد، فضاهای نیمه خصوصی برای ارتباط های محدود، 

سالمندان در فضاهای خصوصی زندگی روزانه و  .فضاهای نیمه عمومی برای ارتباطات وسیع تر و در نهایت فضاهای عمومی

وزه نیمه خصوصی امکان ارتباط کنترل شده با چند همسایه، در حوزه نیمه عمومی با تعداد شخصی خود را داشته باشند، در ح

افراد بیشتری برای برپایی جشن یا مراسم در یک مجموعه و در حوزه عمومی فضایی نظیر یک سالن سینما یا یک پارک 

 .عمومی که کاربران حق تصرفی ندارند

 : اومنظریه تد راهکارهای طراحی بر مبنای

نظریه تداوم برخالف نظریه فعالیت، تالش های سالخوردگان برای فعال ماندن را صرفا بر حسب جایگزین کردند نقش های 

بلکه طبق این دیدگاه، اغلب سالخوردگان سعی می کنند یک . اجتماعی از دست رفته با نقش های جدید درنظر نمی گیرند

صفات شخصیت، تمایالت، نقش ها، و مهارت ها را که با تضمین کردن تداوم سیستم شخصی را شامل هویت و مجموعه ای از 

این تالش برای تداوم، به معنی آن نیست که . بین گذشته آنها و آینده مورد انتظار، موجب رضایت از زندگی شود، حفظ کنند

ی اغلب سالخوردگان سعی می کنند برعکس، پیری تغییر اجتناب ناپذیری را ایجاد می کند، ول. زندگی سالخوردگان راکد است

آنها تاحد امکان، . با ادغام کردن این تغییرات در مسیر زندگی منسجم و با ثبات، استرس و آشفتگی را به حداقل برسانند

شرکت کردن در . (7831برک، ). استفاده از مهارت های آشنا و پرداختن به فعالیت های آشنا با افراد آشنا را انتخاب می کنند

الیت های آشنا با افراد آشنا به سالمندان کمک می کند تا عملکرد جسمانی و شناختی خود را بهبود بخشند، و مهارت و فع

این فعالیت ها به تداوم روابط صمیمانه، احساس آرامش و لذت، و تامین یک شبکه حمایت . عزت نفس خویش را باال ببرند

همچنین این تداوم فعالیت های آشنا با افراد آشنا، می تواند جهت دستیابی  (7831شولتز،).اجتماعی برای آنها منجر خواهد شد

  1.که اریکسون مطرح می کند نیز بسیار مفید باشد« انسجام خود در باب ناامیدی»به 

توجه  بنابراین انسان در دوره میانسالی و سالمندی نیازمند فعالیت هایی نیست که جدید و هیجان انگیز باشد یا باعث جلب -

شود، در این دوره فرد به فعالیت های خاصی که با ناهوشیار او، کودک درون او، امیال و رویاهای درونی او در ارتباط است 

 .نیازمند است

 را فرد یک  اطراف محیط در آنچه شود، می تغییر خوش دست  محیط و مطالبه سالمند از آن و اطراف از از طرفی دیگر درک

 عنوان به . ذهن سالمند در  جستجوی موارد آشناست .است سالمندی دوران از متفاوت بسیار کند می بجذ جوانی دوران در

تقسیم بندی از زیبایی شناسی ( 7333) جورج سانتایانا  .شود می ادراک اطراف از دیگر ای گونه به زیبایی، نظیر مفاهیمی مثال

 های زیبایی به توجه از مقایسه این دو در می یابیم  8. (7837نگ ل).تحت عنوان زیبایی حسی، فرمی و نمادین ارائه می کند

 احساس ها، فرم کنه در نهفته های توجه به ارزش .حسی برای سالمندان بیشتر از جنبه های فرمال اهمیت دارد و نمادین

 چالش بعضا و بدیع های فرم جای  ، محیط در  آشناست ذهن با آنچه تداعی نمادین، هویت دریافت روحی، امنیت و آرامش

 فضایی، پیچیده روابط بدیع، های فرم از استفاده فرمال، های زیبایی سالمندان زیست محیط در اینرو از. گیرد می را برانگیز

                                                           
1
.ی ین بنتلی و همکاران توضیح کامل این مبحث موجود استدر کتاب بعد پنهان اثر ادوارد تی هال و کتاب محیط های پاسخ ده اثرا   

2
.در ادامه توضیحات مربوط به نظریات اریکسون ذکر شده است   

3
در کتاب آفرینش نظریه های معماری اثر جان لنگ و کتاب زیبایی شناسی در معماری اثر یورگ کورت گروتر مباحث مربوط به این بخش موجود  

.است  
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 حکم احساس و بازد می رنگ...  و آشنا نا های تکنولوژی از جدیدی های جنبه وجود جدید، مصالح ذهنی، بسیار های داده

 اهمیت دارد همراه به که محتویاتی و نمادها آن، ارجاعات آن، از برآمده خانه مفهوم محیط، حاوی معناییبار محیط، در فرما

 .کند می پیدا

ایجاد سیمایی آشنا به واسطه نمادها و نشانه هایی در کالبد محیط، در واقع به کار بستن واژه های باز بنابراین در طراحی  -

ایی نمادین و حسی در طراحی و احراز هویت به واسطه باز آفرینی فرمی، محتوایی و آفرینی خاطرات ، هویت نمادین، زیب

 . بازآفرینی به واسطه فعالیت اهمیت بسیار دارد

 : هیجانی-نظریه گزینش اجتماعی راهکارهای طراحی بر مبنای

های اجتماعی افراد، در سن پیری می این رویکرد به بحث در رابطه با چگونگی حفظ تداوم، و در عین حال محدود شدن شبکه 

طبق این نظریه، وقتی افراد پیر می شوند شبکه های اجتماعی آنها گزینشی تر می شود، آنها در داشتن روابط با افراد . پردازد

حساسیت بیشتری به خرج می دهند و تمایلشان نه فقط در برقرار کردن روابط اجتماعی جدید، که حتی در تداوم رابطه با 

این محدوده کردن شبکه های اجتماعی تالشی است برای تنظیم کردن . رخی دوستان و آشنایان قبلی هم کاهش می یابدب

خوشایند و استرس زا، یعنی توجه به کیفیت روابط بجای ناهیجان ناشی از تعامل، داشتن روابط خوشایند و اجتناب از روابط 

 (7831سترسن، ).کمیت آنها

بلکه آنها به امکان . المندان ضرورت ندارد که روزانه در ارتباط مدام با تعداد زیادی از افراد متفاوت باشندبدین ترتیب برای س -

برای ارتباطات محدود و قابل کنترل در حوزه نیمه خصوصی و حق انتخاب برای بودن در فضاهای نیمه عمومی و عمومی 

 . نیازمندند

 : اریکسون نظریاتمبنای  راهکارهای طراحی بر

اجتماعی تاکید  –اریکسون بر همبسته های روانی . اجتماعی تقسیم کرد –اریکسون رشد شخصیت را به هشت مرحله روانی 

 : هشت مرحله به قرار زیر دسته بندی می کند را در اجتماعی و نیروهای اساسی  -اریکسون مراحل رشد روانیبنابراین . داشت
 عی از نظر اریکسوناجتما –مراحل رشد روانی -7جدول

روش های مقابله کردن سازگارانه  سن مرحله

 در برابر ناسازگارانه

 نیروهای اساسی

 امید اعتماد در برابر بی اعتمادی سالگی 7تولد تا  حسی-دهانی

 اراده استقالل در برابر تردید، شرم سالگی 8تا  7 مقعدی-عضالنی

 هدف ابر احساس گناهابتکار عمل در بر سالگی 5تا 8 تناسلی –حرکتی 

 شایستگی سخت کوشی در برابر حقارت سالگی 77تا  3 نهفتگی

انسجام هویت در برابر سردرگمی  سالگی 73تا  71 نوجوانی

 نقش

 وفاداری

 عشق صمیمیت در برابر انزوا سالگی 85تا  73 جوانی

 مراقبت زایندگی در برابر رکود سالگی 55تا  85 بزرگسالی

 خرد انسجام خود در برابر نا امیدی سالگی به بعد 55 پیری -پختگی

 

اجتماعی، یعنی پختگی و پیری، با انتخاب بین انسجام خود و نا امیدی روبه رو می -از نظر اریکسون در مرحله آخر رشد روانی

تالش های عمده ما به در این دوره، . این نگرش ها بر نحوه ای که کل زندگی خود را ارزیابی می کنیم، تاثیر می گذارند. شویم

 ( 7831 ،شولتز).ما زندگی خود را بررسی می کنیم و به آن می اندیشیم. اتمام رسیده یا نزدیک به اتمام است

در نگاه به درون، اگر با احساس خشنودی و رضایت خاطر به گذشته بنگریم، معتقد باشیم که به نحو شایسته ای با بردها و 

به بیان ساده، انسجام خود، . م، در این صورت گفته می شود که از انسجام خود برخورداریمباخت های زندگی کنار آمده ای
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اگر زندگی خود را با احساس ناکامی مرور کنیم، از فرصت های از دست . پذیرفتن جایگاه و گذشته خویش را شامل می شود

بخوریم، در این صورت احساس نا امیدی خواهیم رفته عصبانی شویم و به خاطر اشتباهاتی که نمی توانند جبران شوند تاسف 

شولتز ). ما از خودمان متنفر خواهیم شد، دیگران را سرزنش خواهیم کرد و از آنچه اتفاق افتاده است، براشفته خواهیم شد. کرد

7831) 

گذشته خود نیز انجام بدین ترتیب تداعی مدام گذشته برای دوران سالمندی مفید نبوده و سالمندان باید کاری به جز مرور  -

دهند، بدین ترتیب امکان مهیا بودن فعالیت هایی یدی و فکری متناسب با توانایی ها و انگیزش های سالمندان در محیط 

این امر کمک می کند سالمندان برنامه روزانه ای داشته، فعال بمانند و در روند طبیعی زندگی قرار . زیست آنها ضروری است

 .گیرند

ساله گزارش داد که تاریخچه زندگی آنها از سال  31تا  31فرد  13سالگی، نتایج تحقیق بلند مدتی را درباره  31 اریکسون در

توصیف اریکسون را از رسیدن به  "مشارکت حیات بخش در زمان پیری  "این کتاب با عنوان . گردآوری شده بود 7313

آنها باید . ورده باید کاری بیش از اندیشیدن به گذشته انجام دهندافراد سالخ "و بیان می دارد . انسجام خود نشان می دهد

آنها باید خود را در . فعال بمانند، در زندگی مشارکت اساسی داشته باشند و جویای چالش و تحریک از جانب محیط خود باشند

شولتز، ). یالت تازه، درگیر کنندمادر بزرگی، برگشتن به تحصیل و پرورش دادن مهارت ها و تما -فعالیت هایی نظیر پدر بزرگ

7831) 

بنا براین با توجه به روند سالمندی و خود ارزیابی در این دوره، سالمند نگاه مدام به گذشته خود دارد، در ارزیابی از خود  -

دهد و در  تعدادی خرسند و تعدادی در جدل با خویشتن اند، از اینرو سالمند باید کاری فراتر از اندیشیدن به گذشته انجام

ایفای نقش های جدید نظیر پدر بزرگ مادر بزرگی، ارتباط با افراد جوانتر و کودکان، برگشتن به تحصیل، فعالیت متناسب با 

بدین ترتیب الزم است . ، خود را در ارتباط با مسائل تازه ای به صورت مداوم و در محیط زیست  خود دریابد... توانایی  و 

 .  رها در محیط کالبدی فراهم آیدموجبات پدید آمدن رفتا

زایندگی مستلزم به فکر دیگران بودن . شودشناختی میانسالی در نظریه اریکسون، زایندگی در برابر رکود نامیده میتعارض روان

 ها ودار شدن و بزرگ کردن بچهزایندگی در اوایل بزرگسالی، معموالً از طریق بچه. به صورت هدایت کردن نسل بعدی است

یابد، یعنی زایندگی در میانسالی به مقدار زیاد گسترش می. برقرارکردن جای پایی محکم در دنیای کار، در شرف وقوع است

فراتر رفته و گروه بزرگتر خانواده و جامعه را در بر ( صمیمیت) و شریک زندگی ( هویت)هنگامی که احساس تعهد از خویشتن 

های شخصی را رفاه دنیای اجتماعی براز وجود را با نیاز به مشارکت ترکیب کرده و هدففرد زاینده نیاز خویش به ا. گیردمی

 .تر از مراحل قبلی استنیرومندی حاصل، توانایی اهمیت دادن به دیگرن به صورت گسترده( همان. )کندبزرگتر ادغام می

که به دوام بیشتر خود کمک کند و تداوم و  ای رااصطالح زایندگی را انتخاب کرد تا هر چیز ایجاد شده( 7351)اریکسون 

 مهمی وسیله مادری –ها ، دستاوردها، و آثار هنری گرچه پدر فرزندان، دیدگاه: پیشرفت جامعه را تضمین نماید، در بر گیرد

 در مشاور عنوان به دیگر، خانوادگی روابط در توانندمی بزرگساالن.نیست وسیله تنها اما است، زایندگی به بخشیدن تحقق برای

 (7831شولتز، ) .های متعدد بارآوری و خالقیت نیز زاینده باشندریق شکلط از و داوطلبانه، اقدامات در کار، محل

آمیز صمیمیت در برابر انزوا، افراد را برای مرحله میانسالی که بر زایندگی تمرکز دارد، اریکسون معتقد بود که حل موفقیت

گونه که قبالً اشاره شد، اما همان. اهمیت دادن به نسل بعدی و کمک کردن به بهبود جامعه استزایندگی، . کندآماده می

ای از جنبه)ها بزرگ کردن بچه. کنندبسیاری از بزرگساالن را توصیف نمی. مجموعه ثابتی از تکالیف که با سن ارتباط دارند

دهد و خدمت رسانی به جامعه از طریق کار نیز در شرف ی میسالگی رو 11الی  81سالگی و  81تا  11معموالً در ( زایندگی

بندی و به عالوه، خواهیم دید که ترکیبات متعدد زناشویی، فرزندپروری، و شغل وجود دارد که هر یک الگوی زمان. وقوع است

 (همان). احساس تعهد منحصر به فردی دارند
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متناسب با توان آنها، ایجاد شغل هایی نظیر آموزش های کارگاهی یا  بنابراین امکان ایجاد فعالیت هایی در دوران سالمندی -

رفتاری،قرار دادن در محیطی که ارتباط با کودکان وجود داشته باشد، قرار گرفتن در محیطی که طراحی آن بر عرصه های 

تخاب و قابلیت شخصی مختلف از عمومی تا خصوصی مبتنی باشد،اهمیت وجود فضاهای باز و امکان حضور در آنها با حق ان

 .سازی، می تواند مفید باشد

وجود امکانهایی برای فعالیت های بشر دوستانه نظیر مراقبت و بازی با کودکان بی سرپرست، کمک به برگزاری کنسرت ها و  -

 . می تواند در سرای سالمندان، سازگار با روحیات سالمندان باشد... نمایشگاه ها و 

تماعی که اریکسون بیان می دارد، در ارتباط تنگاتنگی با دوره میانسالی است که یونگ بیان می کند، اج-مرحله آخر رشد روانی

بدین ترتیب در ادامه برای بسط موضوع به نظریات یونگ می  .و در هر دو مورد اشاره به نگاه از بیرون به درون وجود دارد

 .پردازیم

  : نظریات یونگ  راهکارهای طراحی برمبنای

 : یونگ  طول زندگی هر فرد را شامل مراحل رشدی می داند و از این طریق سه مرحله را به قرار زیر بیان می کند 

 .رشد خود زمانی آغاز می شود که کودک خود را از دیگران تشخیص دهد: کودکی-7

بیرونی است، روی تحصیل،شغل و  تمرکز. نوجوانان باید با درخواست های روزافزون واقعیت سازگار شوند: بلوغ تا جوانی-1

 . خانواده هشیار مسلط است

دوره انتقالی و زمانی است که تمرکز شخصیت از دنیای بیرون به دنیای درون جابجا می شود تا بین ناهشیار و : میانسالی-8

 (7831 ،شولتز). هشیار تعادل برقرار شود

در واقع این تقسیم بندی دوره ها حکایت از تغییر در نحوه . ستقابل دریافت ا اریکسونتشابهاتی از نظریه یونگ و نظریات 

جنبه های نگرش انسان در طول عمر دارد، که به مرور از دنیای بیرون و جنبه های ظاهری رو به سمت دنیای درون و 

محتوایی  از این جهت در ارتباط با فضای کالبدی اطراف نیز این قضیه صادق است و جنبه های. محتوایی در حرکت است

 . محیط کالبدی زیست و فعالیت در دوران میانسالی و سالمندی اهمیت بسیار خواهد داشت

. یونگ خاطرنشان ساخت که در نیمه اول زندگی، باید روی دنیای عینی واقعیت، یعنی تحصیالت، شغل و خانواده تمرکز کنیم

نگرش شخصیت باید . ه پیش از این نادیده گرفته شده استدر مقابل، نیمه  دوم زندگی باید صرف دنیای درونی ، ذهنی شود ک

تمایالت ما باید از مسایل مادی . تمرکز بر هشیاری باید با آگاهی از ناهشیار تعدیل شود. از برونگرایی به درونگرایی جابجا شود

یک طرفه بودن قبلی تعادل بین تمامی جنبه های شخصیت باید جایگزین . به مسایل معنوی، فلسفی و شهودی تغییر یابد

 (. 7831 ،شولتز)(.یعنی تمرکز بر هوشیاری. )شخصیت شود

اگر در یکپارچه کردن نا . بنابر این در میانسالی، به طور طبیعی فرایند تحقق بخشیدن یا پرورش دادن خود را شروع می کنیم

مت روانی خوبی دست یابیم، وضعیتی که هشیار با هشیار موفق بوده باشیم، در وضعیتی قرار می گیریم که می توانیم به سال

 .یونگ آن را تفرد نامید

برسند، باید رفتارها و ارزش هایی که نیمه اول زندگی را هدایت کرده اند، کنار  1به گفته یونگ افراد میانسال برای اینکه به تفرد

د به رویاهای خود گوش دهند و خیال پردازی آنها بای. بگذارند و با ناهشیار خود روبرو شوند و آن را به آگاهی هشیار بیاورند

 ( 7831 ،شولتز).های خود را دنبال کنند و از طریق نگارش، نقاشی، یا شکل های دیگر بیان، تخیل خالق را تمرین کنند

 در واقع انسان در دوره میانسالی و سالمندی نیازمند فعالیت هایی نیست که جدید و هیجان انگیز باشد یا باعث جلب توجه

شود، در این دوره فرد به فعالیت های خاصی که با ناهوشیار او، کودک درون او، امیال و رویاهای درونی او در ارتباط است 

این رویاها و امیال و خواسته های درونی که از ناهوشیار فرد بر می خیزد ارتباط تنگاتنگی با بستر زیست او دارد . نیازمند است
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بدین ترتیب .  فرهنگی و تجارب فردی و جمعی مشخص می شود -ات، عرف های اجتماعی و درست اینجاست که نقش عاد

برای تسهیل امکان پرداختن به ناهوشیار ابتدا باید عادات و عرف های اجتماعی و فرهنگی آن افراد و تجارب فردی و جمعی 

شخصیت، بستر فرهنگی و روابط اجتماعی،  بی شک افراد بنابر متفاوت بودن. آنها را تا حدی شناخت و بر آن مبنا عمل کرد

هند، برای عده ای این امر از طریق نگارش و نقاشی، عده ای از طریق کار کشاورزی و دتفاوت هایی در رفتار از خود نشان می 

پس شناخت فرهنگ و توجه به جنبه های محتوایی . شکل های دیگر امکان بیان تخیل و توجه به ناهوشیار مهیا می شود

اما در این بین آنچه مهم و اساسی تلقی می شود مقصود انجام . مده از فرهنگ آنان برای فهم فعالیت مورد نظر ضرورت داردبرآ

رفتار است و رفع نیازی که از طریق این رفتار اتفاق می افتد بنابراین  توجه به این امر اهمیت دارد که محیط فیزیکی تسهیل 

 .ان می توانند از آن طریق نیازهایشان را رفع کنندکننده رفتارهایی باشد که سالمند

در روند میانسالی و سالمندی تغییر سیر تمایالت از مادی به معنوی اتفاق می افتد، توجه به ، چنانچه یونگ بیان می دارد

و نقش  شودبدین ترتیب درک از اطراف و محیط  دست خوش تغییر می . ظواهر کم شده، و تعمق در ارزش ها افزایش می یابد

 .زیبایی های نمادین وحسی افزایش می یابد

طراحی محیط به صورت یک سیستم منظم، با نظمی از پیش تعیین شده، افراد سالمند را به قربانیان تاریخ بدل می کند و در 

. و یا نظیر آن باشد محیط زیست آنان نباید به مثابه یک کارخانه، بیمارستان. تناقض با درون گرایی و معناگرایی آنان می باشد

آنان به روح زندگی نهفته در اشیا و فرم ها نیازمند، به پدیده حیات که کریستوفر الکساندر در اکثر نوشته هایش بدان اشاره 

دارد و از آن با عنوان کیفیت بینام یاد می کند و در دیدگاه خود دنیا را از یک نمای کامال متفاوت نشان می دهد که در آن نه 

چیزهای ":او بیان می دارد . ساختمان، که گل ها، حوضچه ها، باغچه ها به طوری متفاوت و حیرت آور درک می شوند تنها

طبیعی، معنوی و زنده خصلتی دارند حاصل از این امر که کامال با نیروهای درونی خود سازگارند، سیال اند و متفاوت و منحصر 

بنا براین محیط زیست  5(7831 ،الکساندر)".ان نداردهمه درختان یکسان باشنداو اضافه میکند در جنگل زنده امک. به فرد

و باید فضاها انعطاف پذیر بوده و در صورت امکان سیال و منحصر . سالمندان به نظم دقیق از پیش تعیین شده نیازمند نیست

 . به فرد طراحی شوند
 

 : نظریه نقش راهکارهای طراحی بر مبنای

افراد در طول زندگی . است، نظریه نقش است 7311ی ترین نظریه های پیری شناسی اجتماعی که مربوط به دهه یکی از قدیم

نظریه نقش موقعیت . نقش های مختلفی را بر عهده می گیرند که اغلب این نقش ها متوالی و برخی نیز شبیه همدیگرند

در جامعه ای که کار در آن دارای ارزش اساسی . یین می کندسالمندان را بر حسب سازگاری با نقش های با ارزش اجتماعی تب

سازگاری موفقیت آمیز با بازنشستگی با بر . است بازنشستگی اغلب به معنای از دست دادن منزلت اجتماعی تلقی می شود

 .تاکید شدهعهده گرفتن نقش های جدید و کیفیت گذران اوقات فراغت وابسته است و بر نیاز برای انعطاف و انطباق نقش 
 (7813روشن بخش، )
ایجاد امکان هایی برای پذیرفتن نقش های جدید و شغل هایی متناسب با توانایی های سالمندان می تواند راهگشا بنابراین  -

 . باشد

ه، از این جمله می توان به از دست دادن همسر، خانواد. احساس فقدان و تنهایی در دوران سالمندی معلول دالیل بسیاری است

که در اغلب خانواده ها ... از یکسو و از دیگر سو به از دست دادن مسکن، محله قدیمی، دوری از فرزندان و ... خواهر و برادر و 

بدین ترتیب سالمند . می باشند... این موارد بر انگیزاننده احساس تنهایی ، فقدان، عدم امنیت و . مسئله شایعی است اشاره کرد

تامین . ارتباط معنایی دارد احساس آرامش بیشتری خواهد داشت.... با گذشته، هویت او، فرهنگ او، محله و  در مواجهه با آنچه 
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 احساس امنیت روان شناختی، تامین احساس مالکیت بر محیط زیست از طریق تدابیری برای وجود واحدهای زیست مستقل

مشابه و فراهم آوردن احساس تعلق به محیط زیست از  مستقل و موارد طحیا منطبق با تصورات یک فرد از مفهوم خانه،

بنابراین ضروری است محیط کالبدی  از جنبه های بیانگری در الیه های محتوایی برخوردار .  اهمیت ویژه ای برخوردار است

ارجاعات می تواند این . باشد، و این مهم از طریق ارجاعاتی نمادین به گذشته، هویت، فرهنگ و تاریخ آنها می تواند محقق شود

 .از طریق باز افرینی فرمی، و یا از طریق نمادها و نشانه ها و یا از طریق باز افرینی فعالیت ها احراز شود

 :سالمندی موفقراهکارهای طراحی بر مبنای 

مفهوم سالمندی گاهی اوقات . این دیدگاه بر کنش شناختی، ادراک کنترل و رضایتمندی از زندگی  سالمندان متمرکز است

موفق با رضایتمندی از زندگی یا اخالقی بودن یکسان انگاشته شده است و گاهی با بقای توام با سالمتی معادل دانسته شده 

فقدان )، تندرستی (طول عمر)بقا .یک تعریف جامع تر از سالمندی موفق، تمام این سه عنصر را با هم ترکیب کرده است. است

، بهزیستی روان ( سالمتی، ادراک، رفتار حرکتی و شناخت)در واقع توانایی رفتاری (. شادمانی)ز زندگی و رضایتمندی ا( بیماری

، کیفیت ادراک از زندگی و محیط عینی از ( شادمانی، خوش بینی، همخوانی بین تمایالت و اهداف نائل آمده)شناختی 

 (7813روشن بخش،.) معیارهای زندگی خوب سالمندی است

و تاکید بر لزوم درگیری فعال . ی رسد ایده سالمندی موفق، راهکاری مناسب جهت کاهش مشکالت سالمندی باشدبه نظر م -

سالمند با زندگی ، پذیرش نقش های اجتماعی هدفمند، برقراری تعامل اجتماعی بهینه، برقراری زمینه مشارکت شهروندی 

  . کمک کننده می باشد

 :  نتیجه گیری

. گفته شد، سالمندان بر اساس نظریه های ذکر شده، به لحاظ کیفیت محیط زیست خود مطالبات ویژه ای دارند بنابر آنچه

تحلیل نظریه ها و فهم مطالبات حکایتگر تغییر نگرش و به تبع آن ادراک سالمندان از محیط  اطراف است، فهم این موارد می 

رای طراحی فضاهای زیست آنان شامل خانه های سالمندان و دهکده های دستورالعمل های راهبردی محتوایی بتواند در ارائه 

 : سالمندی مفید باشد، در ادامه به صورت خالصه به ارائه راهبردها می پردازیم

ایجاد امکان هایی برای درگیر ماندن افراد سالمند در فعالیت ها به فراخور توان آنها، ایجاد امکان طبق نظریه کناره گیری  -

می تواند برای آنها مفید در دوران سالمندی و در محیط زیست آنها، برای پذیرش مسولیت ها، اشتغال، آموزش هایی 

 .،بدین ترتیب وجود زون های فرغتی و آموزشی در کنار فضاهای اقامتی الزامی به نظر می رسدباشد

جتماعی نمی شود، بلکه حق انتخاب، گزینش، طبق نظریه فعالیت، تنها وجود فضاهایی برای گردهمایی موجب ایجاد روابط ا -

وجود طیف متفاوتی از فضاها، به گونه ای که سالمندان در . دفاع و تصرف در فضاهاست که کمک کننده به این امر است

فضاهای خصوصی زندگی روزانه و شخصی خود را داشته باشند، در حوزه نیمه خصوصی امکان ارتباط کنترل شده با چند 

حوزه نیمه عمومی با تعداد افراد بیشتری برای برپایی جشن یا مراسم در یک مجموعه و در حوزه عمومی فضایی  همسایه، در

 .نظیر یک سالن سینما یا یک پارک عمومی که کاربران حق تصرفی ندارند

اصر مورد استفاده، مفهوم بار معانی عن ایجاد سیمایی آشنا به واسطه نمادها و نشانه هایی در کالبد محیط،طبق نظریه تداوم،  -

در واقع به کار بستن واژه های باز آفرینی خاطرات، هویت نمادین، زیبایی نمادین و حسی در طراحی و  خانه برآمده از فضا،

 .احراز هویت به واسطه باز آفرینی فرمی، محتوایی و بازآفرینی به واسطه فعالیت اهمیت بسیار دارد

برای سالمندان ضرورت ندارد که روزانه در ارتباط مدام با تعداد زیادی از افراد یجانی، ه –طبق نظریه گزینش اجتماعی  -

بلکه آنها به امکان برای ارتباطات محدود و قابل کنترل در حوزه نیمه خصوصی و حق انتخاب برای بودن در . متفاوت باشند

 .فضاهای نیمه عمومی و عمومی نیازمندند
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ترتیب تداعی مدام گذشته برای دوران سالمندی مفید نبوده و سالمندان باید کاری به جز مرور بدین طبق نظریات اریکسون،  -

گذشته خود نیز انجام دهند، بدین ترتیب امکان مهیا بودن فعالیت هایی یدی و فکری متناسب با توانایی ها و انگیزش های 

ندان برنامه روزانه ای داشته، فعال بمانند و در روند این امر کمک می کند سالم. سالمندان در محیط زیست آنها ضروری است

و . محیط زیست سالمندان به نظم دقیق از پیش تعیین شده نیازمند نیست طبق نظریات یونگ، و . طبیعی زندگی قرار گیرند

 .باید فضاها انعطاف پذیر بوده و در صورت امکان سیال و منحصر به فرد طراحی شوند

ی است محیط کالبدی  از جنبه های بیانگری در الیه های محتوایی برخوردار باشد، و این مهم از ضرور طبق نظریه نقش، -

این ارجاعات می تواند از طریق باز افرینی . طریق ارجاعاتی نمادین به گذشته، هویت، فرهنگ و تاریخ آنها می تواند محقق شود

 .افرینی فعالیت ها احراز شودفرمی، و یا از طریق نمادها و نشانه ها و یا از طریق باز 
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