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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

-بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوری رتبتی و معنوی متمامی حقوق ماد
باشد. می دانشگاه محقق اردبیلیهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به 

نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه 

 محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.

 
 

  معماریمهندسی  رشته ارشد یکارشناسآموخته دانش زادهسینا محرماینجانب 

 به شماره دانشگاه محقق اردبیلی و مهندسی فنی دانشکده معماریگرایش

تحصیلی خود  نامهپایاناز  15/60/5144که در تاریخ    4444949559 دانشجویی

" سالمندان یسرا یمعمار یدر طراح یمنزلت اجتماع ءارتقا تحت عنوان: "

 شوم که:ام، متعهد میدفاع نموده

گونه مدرك تحصیلي یا به عنوان را قبالً براي دریافت هیچ نامهپایان( این 9

ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر دانشگاه

 ام.داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

تحصیلی خود را بر عهده  نامه( مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات پایان2

 گیرم.می

 باشد.حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می، نامهپایان( این 3

ام، ( در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي دیگران استفاده نموده4

مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه و با رعایت اصل امانتداری علمی، نام 

منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست منابع ذكر 

 ام.نموده

برداري چه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره( چنان5

را داشته باشم،  نامهپایاناعم از نشر كتاب، ثبت اختراع و ... از این 

معاونت پژوهشي و فّناوری دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم  از حوزه

 را اخذ نمایم.

-ها، کنفرانسدر همایش نامهپایانمستخرج از این  مقاله ( در صورت ارائه6
ها و انواع مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی ها، سمینارها، گردهمایی

را در كنار نام نویسندگان )دانشجو و اساتید راهنما و مشاور( ذکر 

 نمایم.

( چنانچه در هر مقطع زماني، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از 7

، طرح شکایت توسط دانشگاه و ...( را تحصیلي جمله ابطال مدركاز آن )

دانم با اینجانب مطابق پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میمي

 ضوابط و مقّررات مربوطه رفتار نماید.
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  تاریخ
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 زاده./ سینا محرمسالمندان یسرا یمعمار یدر طراح یارتقاء منزلت اجتماع نام پدیدآور: و عنوان

 زمین.دکتر یوسف جهان : راهنما اناستاد 

 دکتر توحید حاتمی خانقاهی. ان مشاور:استاد

 31/60/1311  دفاع: تاریخ

 ص. 041 ات: صفح تعداد

 معماری/  نامه:شماره پایان

 چکیده:

موجب  کهینحوسالمندان است به یهاکاربران خانه یبرا بخشیتمطلوب و رضا یطیمح یپژوهش بوده طراح ینآنچه از اهم اهدف: 

 رییدر تمام عضلات بدن که آن را  پ ییو کاهش کارا یرون یلها را ارتقا بخشد. تحلآن یها شده و منزلت اجتماعنفس در آنعزت یتتقو

 مرحله بنا به ینو در ا شودیها کاسته مخسته شده و تکاپو و تحرک آن یرده سن یگرسالمند زودتر از د دافرا شودیباعث م خوانندیم

 یشناختمعرفت یازمندن ی،فردو ارزش  یگاه. فهم جاگرددیم یجادا ینینو یازهاین ی،اجتماع یگاهو جا هادر رفتار ییراتوارده  تغ یرخدادها

دا، فرد باخ یو معنو یوجود بعد رابطه با دری بوده و بدون فهم منزلت و ارزش فرد یاله یهاآموزه برمتفکرانه و وابسته  یشناختو انسان

د که نکته توجه کر ینبه ا بایستیبر او بسته خواهد بود که م یخواهد بود که راه کمال و تعال یو ماد یافتهتنزل  یاربس یانسان موجود

 شود. اریو ارزش همواره حفظ و پاسد یگاهجا ینا

 

 گام 4 در که ،هستتحلیلی -توصیفی نوع از شدهاستفاده پژوهش شیوه و یهدف کاربرد از منظر تحقیق ینا یتماهشناسی پژوهش: روش
 از بعد نیز گام در پژوهش آماری جامعهو  شدهپرداخته هامؤلفهدر گام اول به مرور ادبیات موضوع و گردآوری  .است صورت پذیرفته عمده

 امگ در. است شدهانتخاب ،باشندیم نظرصاحب سالمندان یینهدرزم که روانشناسی محیطی، علوم اجتماعی و معماری نامتخصص میان

طراحی  ولاص استنتاج و وتحلیلیهتجز و هایافته تفسیر و تحلیل به ،چهارم گام در و صورت پذیرفت افراد سالمنداز  سنجش نگرشسوم 

 گام در و ،روانشناسی محیطی، علوم اجتماعی و معماری نامتخصص از تن 6 شامل دلفی تکنیک به کمک دوم گام در مطالعه پرداخته شد.

 تبریز رد خوردگانسال مراکز نگهداری یتمحدود خاطر به و تبدیل پرسشنامه به و تدوین سالمندان منزلت اجتماعی رب مؤثر یهامؤلفه سوم

 مراکز این در ساکن سالمندان از تن 981از تبریز، در حاضر سالمندان آسایشگاه ۳ بین در و شدبهره گرفته  دسترس در یریگنمونه از

 مارآ از تیافرض آزمون برای و شدهانجام پاسخ بسته و پاسخ باز یهاپرسشنامه یلهوسبه اطلاعات یآورجمع .است آمدهعملبه ینظرسنج

 ،واریانس درصد عاملی، تحلیل مشتمل بر) استنباطی آمار از و( فراوانی توزیع جدول هیهت و آماری یهاشاخص محاسبه شامل) توصیفی

 .است شدهگرفتهبهره ( همبستگی ضریب یافته، دوران عاملی ماتریس نیافته، دوران عاملی ماتریس

 

 که هست 656.6 مقدار اکتشافی عاملی تحلیل انجام منظوربه KMO آزمون آمدهدستبه عددی مقدار تحقیق یهایافته بر طبق :هایافته

 عامل 5 عاملی، تحلیل روش کمک با علاوه بر آن باشد؛می عاملی تحلیل روش از استفاده برای شدهانتخاب هایشاخص ناسبت از ایتحک

 دوران از هاآن ساختار یسازساده و واملع تفسیر در سهولت برای که شد استخراج پژوهش یهامؤلفه برای یک از بالاتر ویژه مقدار دارای
 5 رد منزلت اجتماعی ارتقا به مربوط متغیرهای واریماکس، روش به عاملی دوران از پس که است شدهگرفتهبهره  واریماکس نوع از عاملی

 .شدند بندیطبقه عامل

 

 ت اجتماعیمنزل ءارتقا یبرا ینساکن یتترین اولومهم روابط اجتماعی و خانوادگی، یمؤلفهدهد که پژوهش نشان می ینا یجنتا گیری:نتیجه

 ن،ی. همچنگیرندیقرار م یبعد هاییتدر اولو یببه ترتپیشرفت بهداشت و خلوت  نظارت و اختیار، طبیعی، زیستیطمح یهامؤلفهو 

 داشتبهعامل  ،روانی سلامت و آسایشعامل  یب،دهنده آن به ترتیلتشک یهامؤلفهبا توجه به  یعامل یلآمده از روش تحلدستبه یهاعامل

 ابراینبن ؛شدند یگذارنام یجتماعتعاملات فرهنگی و ا، عامل محیطی پایش و مراقبتعامل  ،محیطی پذیری حضورعامل  ،جسمانی سلامت و

 . در انتها با توجه بهگیرندقرار  یژهموردتوجه و منزلت اجتماعی ساکنین سرای سالمندانارتقا  یبرا یو طراح یزیرضرورت دارد در برنامه

 ارائه شد. منزلت اجتماعی سالمندان ءمنظور ارتقابه راهکارهای طراحیحاصل از پژوهش  یجنتا

 

 منزلت اجتماعی، طراحی معماری، سرای سالمندان. های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 بیان مسئله -1-1

 یزندگ ینمثابه دوران آغازکه به شودیشناخته م یعنوان دوران سالمندهر انسان به یدوره از دوران زندگ ینآخر

. یردقرار بگ اییژهمورد توجهات و بایستیرا با خود به همراه دارد و همواره م یخاص هاییژگیو و یطها است، شراانسان

 یما را به پ یت،بشر یخادوار تار یامر در تمام ینوجود دارد لذا ا میشهه یخو توجهات در طول تار هایتحساس گونهینا

دوران  نیانسان بوده که در ا یاز زندگ یعیدوره طب یسالمند یدهکرده است. پد یبترغ یدهپد ینبردن به ابعاد مختلف ا

 ییراتاندام بدن دچار تغعضلات و تمام ،هاها، استخوانها، گوش. چشمگرددیم یجاددر بدن ا یو جسم یروان ییراتتغ

 ها کمتر شدهو جنبش و تحرک آن شوندی. افراد سالمند زودتر خسته مشودیخوانده م یریکه روند پ شوندیهماهنگ م

 .(9382 ،زادهیع)رف دهدیبروز م یدیجد یازهایشده و نها دگرگونآن یمرحله مناسبات اجتماع ینو در ا

 یدو شا ین. اولکندیم یبموضوع ترغ یندر مورد ا یشترهرچه ب یپژوهش و بررس یما را برا یامروزه عوامل متعدد

سالمندان در  یتسال جمعبهروزانه و سال یشاز افزا یحاک یتیجمع یهاآمده با توجه به دادهدستاطلاعات به ینترمهم

، 2111رقم در سال  یننفر بود که ا یلیونم 211جهان،  نسالمندا تیجمع 9151در سال  کهیطورجهان است. به

 یتیطبق برآورد بخش جمع ین(. همچن9385 ی،بلاغشاه یسه برابر شده است )محمد یعنینفر  یلیونم 611از  یشب

درصد از کل  5/91در حدود  2117( جهان که در سال یشترساله و ب ۵۶سالمند ) یت( جمع2117سازمان ملل متحد )

رقم در سال  ینا ی،کم یان. به بیافتخواهد  یشدرصد افزا 8/29به حدود  2125در سال  داد،یم تشکیلرا  یتجمع

از  یشب 2116نفر خواهد بود. در سال  یلیاردم 2در حدود  2151نفر و در سال  یلیونم 211و  یلیاردم یکبه  2125

 یدر حال ینا کردند،یم یو هند زندگ یکاآمر ین،چ یتسال سن در سه کشور پرجمع 61 یافراد سالمند بالا سومیک

که در  یاگونهآمار را دارد. به یناز ا یدرصد 28و ژاپن با نسبت  یتالیاا 2131آمده تا سال دستاست که طبق برآورد به

که  یطیر شراسال خواهد بود. د 21 یراز تعداد افراد ز یشترمذکور ب یهاسال به بالا کشور 81تعداد افراد  یسال آت 51

 Rocha etدرصد است ) 5/2سال و بالاتر  65 یتجمع ینرخ برا یندرصد است ا 7/9جهان  یتجمع ینرخ رشد عموم

al, 200626از  یشترو به ب 2121نفر تا سال  یلیونم 91در حدود  یرانسال ا 61 یبالا یتجمع شود،یم بینییش(. پ 

 ینگونه که ا(. همانIslamic Republic News Agency, 2007برسد ) 2151( تا سال یتکل جمع %26نفر ) یلیونم

عمده آن،  یلاست؛ که از دلا یشسرعت در حال افزاسالمندان در جهان به یتینرخ جمع کنند،یم یانآمار و ارقام ب

 یبه کشورها دمطلب صرفاً محدو ینا ینرا ذکر کرد. همچن یبه زندگ یدمتوسط ام یشو افزا یدکاهش موال توانیم

بق مشاهده است. طقابل یزتوسعه ندرحال یو نوسان در اغلب کشورها یرتأخ یروند باکم ینبلکه ا یستن یافتهتوسعه

 یشبرابر افزا 1 یندهسال آ 51 یتوسعه، در طدرحال یکشورها یسالمند یتجمع ی،سازمان بهداشت جهان ینتخم

 (.9387)مداح،  یافتخواهد 

سال در  74انسان را  یطول عمر متوسط برا حالینسال هست. باا 999تا  991بیشینه طول عمر در انسان بین 

ا با هدوره یناند که معمولاً اکرده یممختلف تقس یهاانسان را به مرحله ی. پژوهشگران دوران زندگشودینظر گرفته م

 .شودیم یانب 9-9در جدول  یبانسان به ترت یسن رده یبند. در ادامه دستهشودیشروع م یدوره نوزاد
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 یجهان یرده سن یبنددسته -5-5جدول 

1 
برخوردار نبوده و در آنجا صرفاً به  یمطلوب یطاز شرا شوند،یعنوان خانه سالمندان اطلاق مکه به ییامروزه اکثر فضاها

آنان در  یو فرهنگ یاجتماع یازهایچون ن یمسائل مهم شود،یسالمندان چون خواب و خوراک توجه م یهاول یازهاین

 رییبه حضور در خانه سالمندان را ندارند بلکه تا حد چشمگ یاعلاقه هاتنقشر نه ینا یتاکثر یننظر گرفته نشده بنابرا

 هستند. یزانها گراز آن

که آن دسته از فضاها که تحت  یافتدر یخوببه توانیسالمندان موجود، م هایسرا یامروزه با بررس یگراز طرف د

 د؛باشنیسالمندان نم یازهاین یپاسخگو گیرندیاند و مقرارگرفته یبردارسالمندان در شهرها مورد بهره یعنوان سرا

 یجادشدن جوامع ا یها که به سبب صنعتآن یازهایو ن هااستهسالمندان و عدم توجه به خو یتجمع یشافزا ینبنابرا

 یاسکان سالمندان را به معضل جد یشافزا ینا ینهمچن .گرددیها در جامعه مآن یو انزوا یمنجر به سرخوردگ شودیم

امر  ینوع افضاه گونهیندر نگاه جامعه، سپردن سالمندان به ا ین(. همچن9386، یریفلاح نص یرکرده است )م یلتبد

 عدم توجه یگرد یجامعه مورد مذمت و نکوهش قرارگرفته است. از سو یافکار عموم یشده و همواره از سو یناپسند تلق

سالمندان همواره موجبات  ینگهدار یهاو عوامل متأثر از آن در طرح و ساخت مجموعه یبه منزلت اجتماع یکاف

سالمندان، توجه به مقوله  یتحفظ احترام و جلب رضا یبرا ینبنابرا ت؛قشر از جامعه را فراهم آورده اس ینا یتینارضا

برخوردار است.  یژهو یتآن از اهم یاخلاق یدر معنا ینو همچن یمعمار یفضاها یدر طراح یارتقاء منزلت اجتماع

 یرقرارب امکانها که آن یو سن یجسم یطسالمندان و متناسب با شرا یازهایبا توجه به ن ی،سکونت یطرح فضا روینازا

ان دسالمن یو جسم یروح یطو هدفمند مه منجر به بهبود شرا یدمف هاییتانجام فعال ینمناسب و همچن یروابط اجتماع

 .نمایدیم یسالمندان گردد، ضرور یمنزلت اجتماع یتشده و موجب تقو

                                                             
1 Lnfancy 
2 Early childhood 
3 Late childhood 
4 Adolescence 
5 Young adulthood 
6 Early middle age 
7 Late middle age 
8 Young-Old 
9 Old 
10 Old-Old 



 3     مقدمه و هدف

 پژوهش هایسؤال -1-2

 اند؟سالمندان کدم یسرا یدر طرح معمار یعوامل مؤثر در ارتقاء منزلت اجتماع

 یدر طرح معمار ییهاو توجه به چه مؤلفه یمعمار یاز چه راهکارها یریگسالمندان با بهره یارتقا منزلت اجتماع

 سالمندان قابل حصول است؟ یسرا

 

 پژوهش هایفرضیه -1-3

سالمندان را در  یمنزلت اجتماع توانیسالمندان، م یسرا یها در طراحو توجه به آن یطیمح یهامؤلفه ییبا شناسا

 .یدسالمندان ارتقاء بخش یسرا یطرح معمار

 یها موجب ارتقا منزلت اجتماعاز آن یریگرد که توجه و بهرهوجود دا یمؤثر یهاراهکارسالمندان  یسرا یدر طراح

 سالمندان خواهد شد.

 

 پژوهش اهداف -1-4

 کهینحوسالمندان است به یهاکاربران خانه یبرا بخشیتمطلوب و رضا یطیمح یطراح یق،تحق ینا یکل هدف

 ها را ارتقا بخشد.آن یها شده و منزلت اجتماعنفس در آنعزت یتموجب تقو

 هست: یزن یلذ یژهاهداف و یپژوهش حاضر دارا همچنین

 نتظارگاه مرگ نباشد.ا یهمنزلکه در انظار سالمندان به ییفضا یطراح

 نداشته باشد. یشدن فرزندان از طرف جامعه را در پ یدهکه اقامت سالمندان در آن موجبات نکوه ییفضا یطراح

ها به حضور آن یلاتها شده و تماآن یحس سرزندگ یتموجب تقو کهینحودر سالمندان به یبه زندگ یدام یشافزا

 .یدتر نمانقش در بستر اجتماع را پررنگ یفایو ا یدر جامعه سالمند

 سلامت روان در سالمندان یارتقا

 

 پژوهش یتو اهم ضرورت -1-5

 و شدهیلتبد یاها در سراسر دندولت یمختلف به دغدغه اصل یتعداد سالمندان در کشورها یشامروزه موضوع افزا

 یسالمندان در کشورها یتجمع یشپس از افزا رویندرخور واداشته است. ازا یهاحلو ارائه راه یشیاندها را به چارهآن

 هایینیبیشاس پموردتوجه قرارگرفته است. بر اس یافته یتو اهم یتازگبه یرانمسئله سالخوردگان در ا یافته،توسعه

آمده دست. بر اساس آمار بهرسدینفر م یلیاردم یکبه  یلادی،م 2121صورت گرفته تعداد سالمندان جهان تا سال 

 نی، ایندهآ یهاتا سال شودیم بینییشو پ دهندیم یلرا تشک یصنعت یکشورها یتدرصد جمع 96سالمندان حدود 

درصد  7/3در حدود  61 یسالمندان بالا یرانمرکز آمار ا یزارش سرشمار. بر اساس گیابد یشدرصد افزا 91تا  یزانم

شاهد  یراندر ا یندهآ یهاروند در سال یننفر هست که با ادامه ا یلیونم 5/9که شامل  دهدیم یلکشور را تشک یتجمع

 (.9311و همکاران،  یدیبود )جد یمسالمند خواه یتجمع

 یزندگ یشترساله و ب 65هزار نفر سالمند  58، حدود 9385 یعموم یآمار سرشمار یجبر اساس نتا یزن یزشهر تبر در

روند  ینفر زن هست. بررس 28913نفر مرد و  21184تعداد  ینشهر(. از ا یتدرصد از کل جمع 9/4)معادل  کنندیم

 9365نفر در سال  28166که تعداد افراد سالمند از  دهدینشان م یشترسال و ب 65 یسن یهاگروه یتیجمع ییراتتغ

شهر در  یتجمع یرقم با نرخ رشد کل ینا یسهاز دو برابر(. مقا یشب یاست )رشد یدهرس 9385در سال  58977به 

توجه به مقوله سکونت  یناست؛ بنابرا یشترسال و ب 65 یسن یهاتوجه گروهقابل یاربس یشمدت نشانگر افزا ینا یط
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در  سالمندان یتنقش و اهم یشو افزا یزندگ یفیتک یشبه افزا تواندیم یزسالمندان شهر تبر یهادر خانه نسالمندا

 مثبت بگذارد. یرجامعه تأث

تبع آن کاهش بعد خانوارها و تعداد و به یرانمتأخر در ا یهادر دهه یتجمع یبا توجه به نرخ رشد منف همچنین

 رویاست. اگر درگذشته سالمندان پ یافتهشدت کاهشامکان مراقبت از سالمندان توسط فرزندان به خودیخودفرزندان، به

قابل ت یرنظ یلیداشتند. امروزه با توجه به دلا یو فرد تماعیدر نظام اج یو نقش اساس یفوظا یو سن یرفتار یالگو

و نوع  ینظام شغل ییرتغ ی،و فرهنگ یتماعاج ییراتو تغ ییسنت و مدرن، کاهش ابعاد خانوارها، تجددگرا یهاارزش

کاهش  بهرو  یها اجتماعو نقش یفوظا ینا ینیو شهرنش یآپارتمان یزندگ یتی،و ترب یآموزش یهااشتغال، وجود مؤسسه

 (Sherarer and Davidhizar, 1999است )

فرد هستند که منحصربه ییهاو خواسته یازهان یحساس جامعه دارا یهاگروه یسالمندان همانند تمام یگرد یسو از

 ،یبه حس عدم ازکارافتادگ یازبه ن توانیم یازهان ینداده شود. ازجمله ا یها توجه شده و پاسخ مناسببه آن بایستیم

پژوهش  ینتر حس تنها نبودن و طرد نشدن در جامعه اشاره کرد. لذا در ابودن و از همه مهم یدحس مف یتو تقو یجادا

مرتفع  منظورها بهآن یانتعاملات م یشسالمندان، ضمن افزا یبرا یمناسب اقامت یفضا یک یآن است تا با طراح بر یسع

شود. با برطرف  همناسب و درخور داد یپاسخ یزفردشان نو منحصربه یمتعال یازهایها، به نآن یهاول یازهایساختن ن

 یسالمندان و جامعه، بهبود سلامت روان یسلامت اجتماع یرتقادر ا توانیم شکیها، بدر آن یازهاگونه ن-ینساختن ا

 برداشت. یمؤثر یهاها گامآن یمنزلت اجتماع یارتقا یجهها و درنتدر آن یبه زندگ یدشاخص ام یسالمندان، ارتقا

 پژوهش پیشینه -1-6

 توانمی اما نیست؛ موجود سالمندان نگهداری مراکز ایجاد و تأسیس تاریخچه از جامعی و دقیق اطلاعات با اینکه

 هاآن اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، وضعیت با کشور هر در سالمندان مراکز اولین که دریافت مطالب و اطلاعات بامطالعه

 .اندیافتهتجلی و گسترش کنونی شکل به

 نگهداری معابد در نداشتند؛ ایخانواده یا و نبود آنان از نگهداری به قادر هاآن خانواده که سالمندی افراد درگذشته،

 تخصصینم که انکارناپذیری حقیقت. بودند نیازمند سالمندان از نگهبانی و مراقبت اماکن اولین جز معابد این. شدندمی

 سالمند 91 هر و از پذیرفتنمی صورت مناسب برخورد اماکن این در سالمندان با که اندکرده اذعان آن به شناسیپیری

 شد.می روانی اختلال دچار نیز نفر 8 و دادهازدست را خود جان نفر 2

 با مقابله جهت هاآن اجتماعی زندگی دوام و سالمندان اجتماعی و روانی هایویژگی حفظ منظوربه زیادی یکشورها

 المندانس مخصوص ورزش و تفریح مطالعه، سرگرمی، برای مختلف لوازم با ورزشی مراکز ها،آن بازنشستگی دوره مشکلات

 خانه به که است شده شدهگرفته نظر در سالمندان سکونت منظوربه فضاهایی مراکز این اغلب در همچنین. اندکرده ایجاد

 راکزم این از برخی همچنین کنندمی اقامت ماهانه و سالیانه طوربه وجهی پرداختن با سالمندان و دارند شهرت سالمندان

 اماکن این(. 9388 ،اناری) هستند سالمندان پذیرای ناچیزی مبلغ با یا و رایگان طوربه اندشدهساخته دولت حمایت با که

 و دندش تبدیل سالمندان خانه به مرورزمانبه بودند، شدهساخته اروپایی کشورهای در بازنشستگان نام خانه با ابتدا که

 رغمیعل. ندداد سکونت خود در نداشتند را هایشانخانواده بین در زندگی ییتوانا که سالخوردگانی بازنشستگان، بر علاوه

 لهمقاب منظوربه که بحث و بررسی خاص هایبرنامه و سالمندان به اجتماعی و بهداشتی خدمات مؤسسات فراوان تلاش

 به د؛نبو آنان برای مطبوع و تحملقابل محیطی کردن فراهم به موفق اما شد؛می برگزار سالخوردگان تنهایی بااحساس

( انسالخوردگ قشر از متشکل ایجامعه) بسته ایجامعه عنوانبه اماکن این در که زیادی نسبتاً ومیرمرگ نسبت دلیل

 مشکلات بروز موجب امر این و بودند خود دوستان و صحبتهم همسایه، فقدان شاهد روزانه سالمندان گرفتمی صورت

 ،زنجانی. )گشتمی هاآن در مرگ انتظار در و فایدهبی فردی به شدنتبدیل و اجتماع از هاآن شدن طرد احساس و روانی

9355.) 
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 ادامه خواهان سالخوردگان از کثیری جمع که دهدمی نشان پیشرفته کشورهای در گرفته صورت مختلف مطالعات

 واهانخ نیز برخی و دهند ادامه خود زندگی به اندخانواده میان در اندمایل دیگر جمعی و هستند مستقل صورتبه زندگی

 است این کرد اشاره باید سالخوردگان خانه مورد در آنچه(. 9179 ،پالت) روشی هستند هر با خود اجتماعی روابط حفظ

 شبیه) هاآن راندن به جامعه میل بارز مصداق و گیریگوشه نماد مسن اشخاص نظر در هامنزل نوع این روحی ازنظر که

 اب مواجهه در منفی العملعکس همیشه مسن افراد روازاین گرددمی تلقی( دارد بیماران راندن برای اجتماع که تمایلی

 کشورهای در سالخوردگان مسکن با مرتبط هایبررسی ماتم در مطلب این تأسف باکمال و اندداشته هاخانه نوع این

 مطالعات یمل انستیتو در سالخوردگان مشکل مورد در تحقیق به مربوط بخش مدیر پایا پل. است شدهدیده نیز گوناگون

 دنیا رد سالخوردگان مشکل به رسیدگی گروه ریاست به ملل سازمان سوی از نیز اخیر هایسال در که فرانسه جمعیتی

 ایتگیبسدل اما است متغیر سن برحسب مسکن مشکل با مواجهه در مسن افراد رفتار بااینکه: گویدمی گشته انتخاب

 گرفتهنشئت حدودی تا امر این احتمالاً. تغییراست غیرقابل سازندمی نمایان خود منزل در زندگی به مسن افراد همواره که

 همان(.)ند گریزان سالمندان خانه در سکونت از علت همین به و کنندمی احساس بیشتر مراقبت به که است احتیاجی از

 هایگاهسکونت سالخوردگان، خانه که اندرسیده نتیجه این به درنهایت متعدد تجربیات از پس پیشرفته کشورهای

 یچهاردیوار در دارند ترجیح سالخوردگان اغلب زیرا نیست مشکل این راهکار یکهیچ اولاد با نشینیهم و جمعیدسته

 کشورهای در پیران مسکن کنندگانتأمین اقبال مورد بسیار موضوع این و بپردازند خود حیات ادامه به اختیاری

 حلیراه خود کشور اقتصادی و اجتماعی خصوصیات و رفاهی الزامات با آن تلفیق با و قرارگرفته امروز یافتهتوسعه

 .است همراه بسیار موفقیت با ولی نشده سپری آن از زیادی زمان تاکنون اگرچه که اندپیداکرده

 در و درآمده کشور این سازی مجتمع برنامه از قسمتی شکل به طبقه یک با کوچک منازل احداث دانمارک کشور در

 جهیزت ضروری ملزومات تمام به که است هاییاتاق با کوچک منازل احداث است دولت تائید مورد که بدیعی رویه انگلیس

 یریگگوشه از امکان صورت در که است شدهانتخاب شکلی به ساختمان کلی نقشه در منازل این موقعیت. است شده

 وردگانسالخ مسکن مشکل ویژه گروه. شودمی استفاده نیز سویس و سوئد کشورهای در رویه این شود ممانعت سالمندان

 که کیاند زمان رغمبه که یافتهدست نتیجه این به متعدد مطالعات از پس است مشهور لاروک گروه نام به که فرانسه در

 آن گربیان اندیافته سکونت هاخانه این در که سالخوردگانی روحی هایواکنش شود،می سپری منازل نوع این تأسیس از

 (.9355 ،ی)زنجان است شده هاآن رضایتمندی باعث مورداشاره منازل که است

 دهمتحایالات در بالا رفاهی سطح با سالمندان سکونت برای «سیتی سان» عنوان تحت متعددی سالمندان مراکز

 صورتبه که سالخوردگان مختص منازل در را مسن مردم از درصد 45/9 حدود نیز فرانسه کشور در. دارد وجود آمریکا

 .کنندمی نگهداری شوندمی اداره دولتی

 سالخورده، 91 هر از نفر 1 کهطوریبه. هستند حیات مشغول شخصی هایخانه در مسن افراد بیشتر هم نیوزلند در

 .هستند زندگی مشغول افراد این از درصد 8/2 فقط هاآسایشگاه در و دارند شخصی خانه

. است هشد بنانهاده سالمندان مراقبت برای متناسب و ناچیز ماهیانه با منازلی سالمندان، خانه غیرازبه ژاپن کشور در

 سپتامبر ماه 95 روز هرسال هستند، قائل خانواده بزرگان عنوانبه خود سالخوردگان برای ژاپن در که اهمیتی دلیل به

 شهرت از که پیران دهکده .کنندمی اعلام عمومی تعطیل اند،کرده گذارینام «سالمند به توجه» روز عنوان تحت که را

 گرفت قرار نوسازی مورد ،9151 سنه در و بناشده دانمارک کشور کپنهاک در 9191 سال در است، برخوردار جهانی

 (.9388 ،اناری)

 بتمراق و نگهداری توان که شهر این اهالی از یکی احتیاج خاطر به و رشت شهر در سالمندان خانه نخستین ایران در

 داروسازی به که میناسیان آرسن صورتبدین و شد بنا خیر مسیحی یک وسیلهبه نداشت را عاجزش و درمانده مادر از

 .نهادند بنا سالخوردگان و معلولین از مراقبت برای را مرکز این خیرین سایر همراهی با بود مشغول
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 کشور عمران چهارم برنامه قانون در حاضر سده چهل دهه اوایل در جدیت با ایران در سالخورده اشخاص به توجه

 دش بینیپیش آنان از مراقبت و ویژه منازل در سالخوردگان گردهمایی خاطر به اعتباری برنامه، آن در و گردید مطرح

. شد اضافه هاآن تعداد به بعد هایسال در و شد بنانهاده تهران در 9342 سال در خیریه آسایشگاه دو آن، ادامه در که

 نام به و شد داده انتقال بخشیتوان معاونت حوزه به بهزیستی حمایتی معاونت حوزه از ،9361 سال در واحد این

 .گرفت نام معلول سالمندان آسایشگاه

 ناظر دائماً بهزیستی اداره و درمان و بهداشت وزارت و هستند پزشکان و مسئولان نظارت تحت هاخانه این ایران در

 کهیطوربه است، پیداکرده افزایش تدریجبه هاآسایشگاه به سالخوردگان سپردن امروز، تا 9369 سال از. هاستآن کار بر

 :باشد تواندمی بااهمیت عامل چندین گرنشان امر این .است یافتهافزایش 9371 سال در درصد 21/7 به درصد 9/6 از

 سالمندان از درصد 6/53 که شکلی به ای،هسته به گسترده مرحله از خانواده عبور و فامیلی سیستم تغییرات .9

 ریگیگوشه به منجر تواندمی موضوع این و پردازندمی حیات ادامه به خویش خانواده جمع بدون و تنها نوعیبه

 .است خویشاوندی سیستم تغییرات از ناشی خود که شود سالمندان اجتماعی

 یا حرکتی و جسمی ناتوانی دارای افراد افزایش همچنین و ناتوان و سالخورده اشخاص تعداد بر شدن افزون .2

 .روانی بهداشت مشکلات دارای

 یزندگ آنان مجاورت و دسترس در مسن، افراد از نگهداری و مراقبت منظوربه که اشخاصی تعداد از شدن کاسته .3

 .کنندمی

 تسم به هاآن تمایل شوند،می فرتوت و پیر اشخاص هرقدر که پراهمیت مقوله این و ذکرشده مباحث به عنایت با

 حذف شخص زندگی از اجتماعی عوامل بقیه که هرچقدر پناهگاه، و مأمن عنوانبه خانه جایگاه و شودمی بیشتر خانه

 کار این برای که اندشدهتأسیس هاییمحل در اکثراً کنونی هایآسایشگاه ازآنجاکه همچنین و شودمی افزوده شوند،می

 انجام لزوم روازاین ندارند، سالخوردگان حیات ادامه برای را لازم رفاهی و ایمنی شرایط هاآن بیشتر و نشده ساخته

 نمایدیم ضروری سالمندان برای مراکز گونهاین طراحی منظوربه درخور و کامل ضوابطی به یابیدست بر مبنی تحقیقات

. گیرد رارق موردبررسی شهرسازی و معماری ضوابط تبیین و تعیین در سالخوردگان مختص مسائل تا است مقتضی نیز و

 .ندیاب دست فضاها از رضایت و رفاه به مسن افراد و شود اقدام خصوص این در مدون ریزیبرنامه با تا دارد ضرورت البته

 

 و روش پژوهش مواد -1-7

انجام  یو طراح ینظر حوزهاست که در دو  یلیتحل-یفیتوص شیوه نظرو از یازلحاظ هدف کاربرد این تحقیق

 مطالعهو  یرانو ا موضوع در جهان با در ارتباط یاتبر ادببا مروری تحقیق حاضر نخست  ینظر ساختار. گیردیم

د موجو یهانمونه یو بر رو پذیردیمصورت  اجتماعی در سالمندان قابلیت ارتقاء منزلت ینحوهبر  مختلف هاییدگاهد

 سانجش یلبه دل یبعد گامشود، در  برقرار مطروحه یهامؤلفه ینب یمنطق رابطهتا  آیدیملازم به عمل  هاییبررس

 اتاطلاع رسشنامه،پ کامل کردنو  یدانیاز انجام مطالعات م بعد. شودی، اقدام به طراحی پرسشنامه ممستخرج یارهایمع

 تحلیلویهباا تجز یتاًنها. شوندیم تحلیلویهافزار تجزنرم ینا از یریگبهرهشده و با  IBM SPSS Statistic 20افزار وارد نرم

. در مرحله شودیم یشنهادپ ء منزلت اجتماعی در سالمندانمنظور ارتقاراهکارهایی به ،آمدهدستبه یهامؤلفهامتیازات 

. گرددیم یطراح مجموعه اقامتی و خدماتی سالمندان یآمده از مطالعات نظردستبه یراهکارها ستفادهبا ا یزن یطراح

 است. شدهیانپژوهش ب ینانجام ا یندفرا 9-9در نمودار 
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 فرایند انجام پژوهش -5 -5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 
 2سالمندی -5-2شکل 

 مقدمه -2-1

مربوط به آن سن را درک و احساس  یهاعواطف و ذوق نیازها، ها،توان یات،روح گذراند،یکه م ینیبشر در تمام سن

و استراحت، به سبب به وجود آمدن  یحتفر ی،لذت بردن از زندگ یجا. بعد از بازنشسته شدن، افراد سالمند بهنمایدیم

 ریتأث یدشانکه در طول عمر مف شوندیم یلدارند، تبد ایسردهاف ییهکه روح یبه افراد یحس طرد شدن و ناکارآمد

در  یرشافراد به خاطر عدم احساس پذ یندر جامعه خواهد شد. ا شانیبه زندگ یدمنجر به کاهش ام یتداشته و درنها

با  یسهمقا رد یخوب یهروح یکه دارا یخلوت با افراد یهاها و مکانخانواده و معاشرت با آنان، وقت خود را در پارک

انجام دهند،  یراحترا خودشان به شانیامور شخص توانندیسالمند م. اکثر افراد کنندیم یهمراه یستند،خودشان ن

ز مرک یکرا درک کنند.  یگرو سنشان را انجام داده و همد یاتباهم سن و سالان خود تفریحات متناسب با روح ینهمچن

 یاست. از سو یازن یو رفاه یحیتفر ی،ورزش هاییافراد سالمند با کاربر انهروز یهابا اقامت موقت جهت رفع خواسته

 ند،یرا که به آن تعلق دارند را ترک بگو یطیمح خواهندیاند و نموابسته شانیزندگ یطافراد سالمند به مح یشترب یگرد

کردن را دوست  یمردم زندگ یانم رد یتر از همه به لحاظ روانو مهم کنندیم یادخاطرات خود را  یطکه در آن مح یراز

با امکانات خوب هم به آنان احساس جدا شدن از خانه و خانواده را  یحت شانیاز محل زندگ هادارند و جدا نمودن آن

سئله از م یاتازه یفها تعرآن یدنبه انزوا نکش یزافراد سالمند و ن ییژهو یهابا توجه به خواسته یجهدرنت کند؛یالقا م

افراد سالمند، در  یهروح یدمدت با تجدو اقامت کوتاه یحیباهدف تفر یمرکز یاطو آن به وجود آوردن ح یدهگرد یانب

 .شودیافراد م ینا یو شاداب یحضور در جامعه که منجر به سرزندگ یآنان برا یبه زندگ یداحساس ام یشجهت افزا

، سازمان ۹۰۰۲و در سال  یابدیم یشافزا یشرفته،توسعه و پدرحال یکشورها یو تعداد سالمندان در همه نسبت
                                                             

2 https://media.drivemedical.com/fall-prevention-fear-of-falling.html 
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نفر دست  یلیونب ۹تعداد به  ین، ا۹۰۶۰نمود. در سال  یعنوان افراد سالمند در جهان معرفنفر را به یلیونم ۷۶۰ملل 

 یلیونم ۶حدود  یعنی یتدرصد از کل جمع ۷ یران،، در ا۹۰۰۲سازمان اعلام کرد، در سال  ینا ین. همچنیافتخواهد 

 ۹۷حدود  یعنی یتدرصد از کل جمع ۹۲تعداد به  ین، ا۹۰۶۰سال هستند. در سال  ۵۰از  یشسن ب ینفر، افراد دارا

دوران  یگرنسبت به د یو جسم یسلامت روان ی(. در دوران سالمند۱۳۲۱و همکاران،  یان)کوش یدنفر خواهد رس یلیونم

 یاننب ییرتغ یزو ن یراخ یهادر سده یاجتماع یشدن ساختارهابا متحول یمواجه است و از طرف یشتریبا خطر ب ندگیز

ردن که در کوچک ک یاخانواده هسته یانفرد سالمند در کانون خانواده داشت به بن یبه نگهدار یدکه تأک یخانواده سنت

 یخانه سالمندان و فرهنگ نگهدار یافتنسبب رونق  کنند،یم ین جدا زندگیو فرزندان از والد ورزدیواحد خانواده اصرار م

 (.Winningham and pike,2007 مراکز گشته است ) ینسالمندان در ا

 پژوهش یشینهپ -2-2

معماری سالمندان هستند که اگرچه با  یینهدرزمخود تحقیقی گسترده و جامع  یموردبررس یهاهرکدام از پژوهش

 بهینه برای و هدف اصلی رسیدن به الگوی مناسب یتاما درنها اندیدهمنشأ متفاوت آغازشده و به طراحی متفاوت رس

؛ است «منزلت»و افزایش کیفیت زندگی و جایگاه فضاهای سالمندان با در نظر گرفتن تمامی نیازها و خصوصیات آنان 

ی های فرهنگو استانداردها با شاخص هایافتهو انطباق  هایافتهاما هدف اصلی و متفاوت این تحقیق گردآوری مطالعات و 

هاست که در این زمینه چنین بررسی و کلی و فشرده و استنباطی از تمامی آن رویه یکایران است و ارائه  و اجتماعی

 است. نشدهانجامطرحی اجرا و 

 هاپیشینه پژوهش و برآیند آن -5-2 جدول

 برآیند پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگر

 و  همکاران یصابر

(5144) 

بر  یدسالمندان با تأک یبر افسردگ یبدن یتفعال یرتأث

 یاجتماع ییهسرما یانجینقش م

/  یروابط اجتماع / یاجتماع یهیسرمای / بدن یتفعال

 یاجتماع یتحما

 و همکاران یان یصالح

(5144) 

باز  یسالمند از فضا یتعوامل رضا بندییتاولو

 یمسکون ۀمجموع

 یهاجنبهیی / فضا یدهسازمان/  و منظر یدد

 / انتظاراتیازها / احساسات و ن/  سنیباشناختی / ز

 یمنی/ ا ینتأمی / وجود نظارت اجتماع

 ییو موسا ییپروا

(5141) 

 گذارییاستدر ساحت س یسالمند یطردشدگ

 پس از انقلاب ۀتوسع یهابر برنامه یلیتحل ی؛اجتماع

/  شهر دوستدار سالمندان/  فعال و موفق یسالمند

 یاجتماع یتحمانگری / یندهآ

 مداح و همکاران یحیذب

(5141) 

 یهاپژوهشسالمندان با مرور  یزندگ یفیتابعاد ک

 .یشینپ

از  یترضا / یاجتماع یهمبستگ ی /اجتماع یتماح

 یلاتسن و تحصنظیر  ایینهعوامل زمی / زندگ

 زادهجمالو  یذاکر

(5144) 

 یفیتعوامل حس تعلق به مکان در بهبود ک یابیارز

 ساکنان خانه سالمندان یزندگ

ی / شناخت -یادراک مل/ عوا یکالبد هاییژگیو

 یاجتماع هایفعالیت

 ایرانشاهی و همکاران

(5140) 

 های جسمیارزیابی دسترسی سالمندان دارای ناتوانی

 حرکتی به امکانات لازم در فضاهای
 کیفیت دسترسی / شهر دوستدار سالمند

 موسوی و همکاران

(5140) 

رابطه حمایت اجتماعی با وابستگی بین فردی و امید 

 زندگی زنان سالمندبه 

بهداشت، سلامت و تأمین آسایش و رفاه / حمایت 

 اجتماعی با وابستگی بین فردی/ امید به زندگی
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Abstract 

Research Aim:  What important is in this research is designing a favorable and satisfying environment 
for elderly home users in a way that enhances their self-esteem and enhances their social dignity. 

Weakening and lowering the efficiency of all the muscles of the body that are called aging causes the 

older people to get tired of the other age and their mobility decreases and at this stage, new needs arise 
as events in social behavior and status change. 

Understanding individuals’ status and value requires an epistemological and anthropological 

contemplation based on divine teachings, and without understanding one's dignity and worth in relation 

to the oneness and spirituality of one's Godhead, one would be greatly degraded by a material being 
whose path to perfection and transcendence. It should be noted that this place and value should always 

be preserved. 

Research method:  The nature of this project from the goal vantage point is applied and the deemed 
methodology, which is divided into 4 main parts, is of descriptive-analytical type. At the first stage 

literature review and amassment of the components were conducted Afterwrads The statistical samples 

at next stage have been chosen from environmental, societal and architectural psychologists who were 

experts in the topic of elderlies. At stage 3, elderlies’ views were considered and at stage 4 the analysis 
and description of findings as well as the derivation of design rules were attempted. The study at stage 

2 was carried out using ‘’Fan Delphi’’ including 6 experts in environmental, societal and architectural 

psychology and at stage 3 the efficient components in social niches were edited which was turned into 
a questionnaire as a whole. Due to a shortage in such homes 180 people in 3 centers overall we 

questioned. Gathering data was carried out using open/closed response questionnaire and to check for 

assumptions descriptive (computation of statistical indexes, adjustment of frequency-distribution table) 
and deductive (factor analysis, variance percentage, un-rotated factor matrix, rotated factor analysis, 

correlation coefficient) statistics were used. 

Findings:  Respecting the findings, 650 was the number we got from KMO test to do exploratory 

factor analysis which was indicative of the aptness of chosen indexes in factor analysis technique usage. 
Moreover, exploiting factor analysis, five factors with eigenvalues exceeding one were derived as 

research items. For simplicity in describing factors and simplifying their structure factor rotation of 

type Varimax, through which the variables pertinent to social niches escalation were categorized into 
5 factors, has been used. 

Conclusion:  The results of their project show that dwellers prioritized the component specifying social 

and family relations after which came nature-based environmental components, observation and 

authority, sanitation amenities and privacy factors . 
Also, the achieved factors from factor analysis with respect to the constituent items were termed 

respectively comfort and psychological health, sanitation and physical health, environmental 

attendance, care and environmental monitoring, cultural and social interactions. It is of essence to 
consider them all when programming and designing for the escalation of social niches of elderly home 

dwellers. In the end, regarding the results of this project, the design methodology for the escalation of 

social niches of elderlies was proposed. 

Keywords:  Social dignity, Architectural design, Elderly home 
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