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 چکيده
انسان به عنوان موجودي اجتماعي همواره درصدد ايجاد ارتباط با فضاي پيرامون خود است. ايجاد اين 

ارتباط از طريق حضور در محيط، دسترسي به فضاهاي پيرامون و انجام فعاليتهاي حياتي ميسراست. 

در اين ميان د. از مهمترين جلوه هاي فضاهاي شهري موفق مي باش اجتماع پذير بودن فضاهادر واقع 

به عنوان عضوي از اين جامعه که امروز قشر زيادي از جمعيت  سالمندان اجتماعي مشکالتتوجه به 

 ارتباط اين گروه از افراد برقراري نيازهاي از يکيشهرها را تشکيل مي دهند ضرورت ويزه اي دارد. 

 نشدن برآورده است؛ نگرفته قرار توجه مورد ايران کالن شهرهاي در که است اجتماعي بين شهروندان

پژوهش حاضر نويسندگان در  .شود مي سالمندان در ترس و سرخوردگي به منجر افسردگي، نياز اين

 يه شدهته يو پژوهش يو کتابخانه ا يو بر اساس مطالعات اسنادبوده  يليتحل -يفيکه به روش توص

ا . لذا در ابتدهستندسالمندان  يتعامالت اجتماع شيافزايافتن عوامل موثر بر  يدر تالش برا ،است

و اجتماع  طيمرتبط در خصوص ادراک مح ميمفاه يو برخ يطيمح يضمن اشاره به مفهوم روانشناس

عوامل مؤثر بر ارتقاء تعامالت اجتماعي  نييو تب ييبه شناسا ي عموميفضاهاسالمندان درپذير بودن 

هر، سياسي ش -تايج اين پژوهش بيانگر آن است که ساختار اجتماعيد. ننپرداز يمدر بين سالمندان 

رواني استفاده کنندگان از فضا در ارتقاء تعامالت اجتماعي  -فضايي و حاالت روحي -کالبدي ختارسا

 افراد سالمند تأثيرگذار مي باشد.

 ياهافضسالمندان،  ،روانشناسي محيطيتعامالت اجتماعي،  ،اجتماع پذيري :يديکل واژگان 
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  2 پري علوي،  1 مهدي ساشورپور

 .ايران زنجان، اسالمي، آزاد دانشگاه شهري، طراحي گروه استاديار 1
 .دانشگاه آزاد اسالمي، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، زنجان، ايران ،دانشجوي دکترا، گروه معماري 2
 

 نام نويسنده مسئول:
 پري علوي

 یعموم يفضاهادر سالمندان  اجتماع پذیريعوامل موثر بر 
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 مقدمه
را  يطيمح يها تياولو و يو ارزشها، معان پردازد يم طيدر رابطه با مح فرد يشناخت يها به مطالعه نقشه« يطيمح يروانشناس»

 يوهاالگ .دهند يرا باالخص در قرن حاضر را نشان م يانسان رفتار يبر رو ينيمخرب شهرنش راتيآن، تاث مرتبط و مطالعات کند يدنبال م

 نيشترياست و ب افتهي شيافزا ينيبا شهرنش يروان يهايماريچنانچه وقوع ب کند؛ يم رييتغ شلوغ يشهرها طيانسان در شرا يزيرفتار غر

 يبروه بر توجه به ارزش کارالع شهرسازان از کارشناسان، يبرخ دهيکه به عق شود يم دهيد در مراکز شهرها يوفرنکيزاس يماريب وعيش زانيم

ابليت ها و نيازهاي فرد، ق انگيزه کنند. از سوي ديگر، رفتار انساني برآيندي از توجه زيآن ن يو روان يعاطف ،ياحساس يبه ارزشها ديبا ن،يزم

رايط ش تاثير براي او دارد مي باشد. بنابراين هر رفتار تحت تصوير از ادراک او از دنياي خارج و معنايي که اين ناشي محيط، تصوير ذهني

 ت، زمان وفعاليت نيست بلکه ترکيبي از فعالي تابع و رفتارهاي متنوعي را باعث شود. رفتار تنها بگيرد فوق مي تواند اشکال مختلفي به خود

بستري براي روي دادن  نيازمند خود جزيي از آن به شمار مي رود. رفتار اجتماعي که است. انسان همواره در تعامل با محيطي است مکان

با محيط  طهراب تعاملي موردنظر است. از سويي از آنجاکه رفتار در و و محيط به صورت يک رابطه رفت و برگشتي انسان است، بنابراين رابطه

 اهو فرهنگي است. محيط مي تواند خاستگ اجتماعي و اجتماع مي باشد و پيوسته معلول علتي فرهنگ شکل مي گيرد، به شدت تحت تاثير

لفي يازها و الگوهاي رفتاري مختنداراي  گروه هاي مختلف استفاده کننده از فضاي شهر. باشد« اسي و اثرگذاري و رفتار فضاييادراک، بازشن»

کالبدي و نقش فضاي مورد  متعدد انساني است و بخشي ديگر به ويژگي هاي بخشي از اين نيازها معطوف به نيازهاي مختلف و هستند.

و  بستگي دارد نيازهاي دسته هاي مختلف استفاده کننده از فضا شود. همچنين برخي از الگوهاي رفتاري بهمي  استفاده در شهر مربوط

امل دارد ع برقراري اين رابطه تعاملي بستگي زيادي به چهار و بستر فرهنگي جامعه مي باشد. بنابراين نحوه برخي از اين الگوها تابع فرهنگ

مخاطبين و استفاده کنندگان خاص آن فضا  استفاده، نيازهاي انساني به طور عام، نيازهاي مورد ضايکه عبارتند از: ويژگي هاي کالبدي ف

 [1] نهايت الگوهاي رفتاري و بستر فرهنگي جامعه. و در

تا  کند مي تواند اين امکان را براي طراحان فراهم محيطي دانشهايي همچون علوم رفتاري و روانشناسي با آشنايي طراحان شهري

زندگي مطلوب براي کاربران شهري از  براي را طراحي کنند و بر اين اساس شرايط الزم فضاها نندگان،ک نطبق بر نياز و فرهنگ استفادهم

ط با مرتب يو رفتارها ينشناختروا يها انجام شده، به جنبه ينکه در پژوهشهايو ا فراهم آيد. با توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني فضاها

 تياهم و يدر معمار يطيمح يروانشناس گاهيدادن جا قرار با مبنا تالش شده قيتحق نيشده است، لذا در ا پرداخته کمتر کرديرو نيا

  .رديمدنظر قرار گ يو معمار يروانشناس يها حوزه انيم ونديپ (يمعمار ژهيو به) يو طراح طيمح نيشناخت ارتباط ب

 

 [2] علم معماري و علوم رفتاري روانشناسي محيطي محل اتصال :1شماره  دیاگرام

 کيکه شهرسازي و معماري ارگونوم زييهمان چ رديگ قرار تيبراي همه طراحان در اولو ديتالش براي انسان محور کردن فضا باامروزه 

به  دنيمسئول نظام بخش نيشهرنش شيب و تمدن کم کيکه در  يکسان يعنيبراي معماران و شهرسازان،  همه از شيبه دنبال آن است، ب

  [ 3] .دارد تيفضا هستند اهم

 

 بيان مساله . 2
انسان موجودي است که در راستاي تکامل و رشد مستمر، نياز به برقراري ارتباط اجتماعي و حضور در اجتماع دارد تا با بهره گيري 

در فضاهاي شهري موجب تعامل افراد با مکان  ازين نيدرک ا از توانمندي ديگر همنوعان و استفاده از محيط، نقص خود را جبران نمايد.

 يمعماران و طراحان شهر[ بنابر آنچه که گفته شد؛ 4.]کالبدي و اجتماعي در قالب تعامالت شناختي، رفتاري، عاطفي و معنايي مي شود
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 يکالبد يطرفتار انسان با مح": يدگو يم يلچرچ که يانسان داشته باشند، همانطور يروان شناسانه رفتارها شناخت به يا يژهتوجه و يدبا

 "سازد. يانسان ها را م که است يزيکيف يطسازد و سپس مح يرا م يزيکيف يط. انسان محدارد يارتباط تنگاتنگ

مي  قرار دگرگون شده محيط تأثير تحت متقابل طور به و مي کند دگرگون را محيط خود هدفهاي و ارزشها نيازها، به توجه با انسان

 تأکيد نکته اين بر و اينگونه مي دانند برخي. يابد سرعت و شدت محيط بر انسان تأثير شود مي موجب پيشرفته تکنولوژي ويژه به گيرد،

 محيط در عميق و اساسي دگرگوني نوع اکولوژيک هر نظام در اخالل موجب و مخرب را محيط سريع دگرگوني« محيط انسان»که  دارند

  .گيرد انجام آن و منفي مثبت نتايج بيني پيش با و انسان بر آن مدت بلند تأثير به توجه با بايد طبيعي،

 چند تکنولوژي هر که دارند تاکيد اين بر و مي شوند متذکر نيز را پيشرفته تکنولوژي تاثير مثبت جنبه هاي متفکران از ديگر برخي

 آنان زندگي سطح رفتن باال موجب ديگر سوي از ولي مي رساند، آسيب ها انسان اجتماعي و رواني بهداشت به موارد از بسياري در پيشرفته

 برخي .مي شوند ساخته جديد بناهاي و محله ها شهرها، روز ماست. هر زمان بنيادي ويژگي هاي از يکي محيط سريع مي شود.  دگرگوني

 معيارهاي و اينگونه الگوها« فيزيکي قرارگاههاي»برخي  يا مي کنند تحميل خود ساکنان بر را نويني اجتماعي نقشهاي رفتاري الگوهاي

 .مي بخشند ساکنان خود رفتار به جديدي ابعاد و جهت خالصه طور به و مي کنند تضعيف را ديگر برخي و تقويت را رفتاري

 يهاازيو ن يجسم ييدر توانا ييها يبا آن مواجه خواهد شد و به تبع آن دگرگون ياست که هرکس يعيطب يريس يسالمند دهيپد 

 و ها وابستگي افزايش و زندگي سبک ،اين دوره ماهيت به توجه با انسان رخ خواهد داد که مستلزم توجهات خاص است.  يو روان يروح

در ارتباط با  ييتهايمحدود جاديا بهمنجر  يطيشرا نيچنکه  [ 5]است، مواجه اجتماع در فراواني هايلشچا با سالمندي زندگي توان، کاهش

 ،يياحساس تنها ،يدوران اشتغال و بازنشستگ انيپا :چون ييدادهايمواجهه با رو در سالمندان .گردد يو استقالل فردي م ريياجتماع پذ

 اي ندهيشود، در معرض خطرات فزايمنجر م يروان و يعاطف ييشدن جوامع که به جدا ياز صنعت يناش يفشار روان نيو همچن يطردشدگ

 [ 6]قرار دارند

 

 ضرورت بيان مساله. 3
 و از خدمات جامعه اقشار همه استفاده جهت مناسب و کالبدي فضايي بسترهاي ايجاد جوامع، توسعه و رشد بدون شک، ملزومات

 نکه همچو اندجامعه  افراد از سالمندان بخشي. است شهر سطح در آسانتر دسترسي و جابه جايي بهتر و تحرک منظور به عمومي، امکانات

 و معماري طراحي، نحوه در به خصوص موانع برخي وجود اما. هستند عمومي و خدمات امکانات از استفاده و دسترسي نيازمند سايرين،

 نيازهاي برآورده ساختن براي الزم شرايط فاقد را سبز فضاهاي و پارکها عمومي، معابر ويژه به شهري، فضاهاي از شهرسازي، بسياري

 [7.]است نموده اين افراد دسترسي

از آنجا که بسياري از بيماري ها و اختالالت در دوره کهولت سن بروز پيدا مي کند، تمام کشورها به زودي با مشکل مديريت شمار 

و  لذا توجه اصلي اين پژوهش معطوف بر سالمندان [8. ]زيادي از سالمنداني که از بيماري هاي روحي رنج مي برند مواجه خواهند شد

تعامالت اجتماعي آنها به عنوان عاملي موثر در ارتقاي سالمت روحي ايشان مي باشد. اما چرا طراحي فضاي اجتماع پذير براي سالمند 

مستلزم توجه خاص طراح است؟ و چه عواملي اين گروه از کاربران را متمايز ساخته و پاسخگويي به نيازهاي آنها تا اين حد داراي پيچيدگي 

 است؟

نظر داشتن پاسخگويي به نيازهاي روحي کاربر، حقيقتي غير قابل انکار در راستاي رسيدن به طراحي موفق بر مبناي ارتقاي کيفيت در 

ادراکي فضا است و طراح بايد در کنار توجه به نيازهاي فيزيکي و عملکردي کاربر، با چگونگي پاسخگويي صحيح به نيازهاي روحي کاربر نيز 

داراي اختالالت  يشد. در اين ميان، سالمندان به عنوان افرادي از جامعه که به مرحله ي کهولت سن رسيده اند و گاهآشنايي داشته با

جسماني منحصر به اين دوره مي باشند، از نظر روحي نيز تغييرات خاصي را تجربه کرده اند که همين امر منجر به تغيير در نيازهاي روحي 

 آنها شده است. 

 

 تحقيقروش . 4
تحليلي و بر اساس مطالعات اسنادي و کتابخانه اي و پژوهشي بوده است که با بررسي اسناد و  -روش تحقيق اين مقاله، توصيفي

مدارک و نوشته هاي محققين و صاحب نظران مختلف سعي بر آن شده است که ارتباط درست و منطقي بين مفاهيم ايجاد شده و ضمن 

 نظري به تحليل آنها پرداخته شود و در نهايت اطالعات گردآوري شده تحليل و جمع بندي گردند.توضيح مفاهيم و رويکردهاي 
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 مبانی نظري. 5

 روانشناسی دیدگاه از محيط و انسان متقابل تأثيرات -5-1
صوير و معنايي که اين ت دنياي خارج قابليت محيط، تصوير ذهني ناشي از ادراک او از رفتار انساني برآيندي از انگيزه ها و نيازهاي فرد،

عث شود. متنوعي را با مي تواند اشکال مختلفي به خود بگيرد و رفتارهاي مي باشد؛ بنابراين هر رفتار تحت تاثير شرايط فوق براي او دارد،

خود جزيي  که است ياست. انسان همواره در تعامل با محيط« طيمح فعاليت، زمان و » نيست؛ بلکه ترکيبي از: «فعاليت»تنها تابع « رفتار»

فت و ر» رابطه به صورت يک« محيط»رابطه انسان و  بنابراين نيازمند بستري براي روي دادن است، اجتماعي از آن به شمار مي رود. رفتار

 [9] موردنظر است.« برگشتي و تعاملي

 شهر داراي فضاي از استفاده کننده مختلف هاي باشد، گروه «فضايي رفتار و اثرگذاري و ادراک، بازشناسي»خاستگاه  تواند مي محيط

 انساني متعدد و مختلف نيازهاي به نيازها معطوف اين از بخشي. هستند مختلفي «رفتاري قرارگاه هاي»بسترساز  و رفتاري الگوهاي و نيازها

 به رفتاري الگوهاي از همچنين برخي. شود مي مربوط شهر در استفاده فضاي مورد نقش و کالبدي هاي ويژگي به ديگر و بخشي است

 بنابراين. باشد جامعه مي فرهنگي بستر و فرهنگ تابع الگوها اين برخي از و دارد بستگي فضا از استفاده کننده هاي مختلف دسته نيازهاي

 نيازهاي انساني استفاده، مورد فضاي کالبدي هاي ويژگي :از عبارتند که دارد عامل چهار به زيادي تعاملي بستگي رابطه اين برقراري نحوه

 [9]. جامعه فرهنگي بستر رفتاري و الگوهاي نهايت در و فضا آن خاص استفاده کنندگان و مخاطبين نيازهاي عام، طور به

 

 

 [9] تعامالت اجتماعی برقراري عوامل مهم تاثيرگذار در نحوه :2 دیاگرام شماره

يعت تاثير گذار طبانسان جزئي از طبيعت است و وابستگي مستقيم و غير مستقيم او به طبيعت غير قابل انکار است و همانگونه که بر 

 است، تاثير قابل توجهي از محيط و پيرامون خود مي پذيرد. نور، رنگ، تنوعات و تغييرات و ديگر شرايط و محيط بر روان و ادراک او تاثير

  .مي گذارد و در تامين آرامش، سکون و بهداشت رواني وي حائز اهميت است

طراح براي خلق فضا از عناصر طراحي استفاده مي کند که اين عناصر توسط حواس انسان ادراک مي شوند. به منظور درک ساده تر 

ده شموضوع، اين حواس بر مبناي دسته بندي ارائه شده توسط ادوارد هال، به دو گروه: حسگرهاي فاصله اي و حسگرهاي لحظه اي تقسيم 

اصله اي شامل تمامي حواسي مي شود که محيط پيرامون را از فاصله ادراک مي کنند و حسگرهاي لحظه اي گروه حسگرهاي ف[ 11]. است

(. 3 ام شمارهردياگ) به گروهي اطالق مي شود که تجربه ادراک از محيط را عموما از طريق پوست منتقل مي کنند، مانند گرما و لمس اشياء

ربر از طريق عناصر طراحي در محيط اجرا مي شوند، در نظر داشتن اين دسته بندي به هنگام با توجه به اين که پاسخگويي به نيازهاي کا

  طراحي براي پاسخگويي به نيازهاي کاربر مي تواند تاثيرگذار باشد.

 کالبدي هاي ویژگی

 استفاده مورد فضاي

 به نيازهاي انسانی

 عام طور

 و مخاطبين نيازهاي

 فضا آن خاصکاربران 

 اجتماعی تعامالت برقراري نحوه در تاثيرگذار مهم عوامل

 رفتاري و الگوهاي

 جامعه فرهنگی بستر

http://www.psyj.ir/


 84 -61، ص  6931، زمستان  61ن ، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایرا
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 
 

 [11]مدل چگونگی ادراک اوليه انسان از محيط :3دیاگرام شماره 

 فضاها در اجتماعی تعامالت گيري شکل نحوه و پذیري اجتماع -5-2

 دور از هم يا آورند مي     جمع هم دور را مردم که هستند فضايي هاي کيفيت بيانگر گريز اجتماع و پذير اجتماع هاي واژه از استفاده

 داشت بر عهده را در کانادا بيمارستاني مديريت که زماني تسامر، را بر همراهي با اسموند همفري بار نخستين براي را ها واژه اين. کنند مي

 قابل معماري مشترک و عمومي هر فضاي برداران بهره بين اجتماعي ارتباط و تعامل برقراري با پذيري، اجتماع فرآيند[ 11]کردند.  تعريف

 حياتي اهميت از انسانها، اي حرفه و عمومي زندگي در چه و خصوصي زندگي در چه ديگران، با تعامل در مؤثر شرکت قابليت و است حصول

 [7]است.  برخوردار

 از يکي به عنوان مداري انسان نهايت در و مشارکت تعلق، حس همگرايي، نياز پيش عنوان به اجتماعي تعامل سبب عمومي فضاهاي

 به که دانست توان فضايي مي را مطلوب شهري فضاي يک کلي، طور به .گردد مي تلقي پايدار شهري طراحي هاي مؤلفه و ها ضرورت

 مطلوبيت باشد، داشته انطباق بيشتري کاربران نيازهاي با طراحي اهداف چقدر هر. بدهد مناسب پاسخ آن از کنندگان استفاده نيازهاي

 و ندارد همخواني کنندگان استفاده نياز و با خواست موارد بيشتر در آنها ايجاد از هدف و امروز شهري فضاهاي .يابد مي افزايش نيز فضايي

 ابزاري توان مي را عمومي فضاي وظايف اساس اين گردد. بر فضا مي کارايي و مطلوبيت کاهش سبب طراح سوي از نيازها شناخت عدم اين

 شهروندي فعاليتهاي سازي هماهنگ و مديريت و شهروندي مراسم و براي رويارويي مکاني اجتماعي؛ هاي شبکه مراودات و ارتباطات جهت

 اجتماعي سرمايه گيري شکل ساز زمينه و اجتماعي تعامالت براي بستري و شهري ظرف فعاليتهاي شهري فضاهاي ديگر، بياني به .کرد بيان

 [11]آيند. مي شمار به

 ديگر، عبارت به و نبوده فيزيکي و کالبدي جنبه به منحصر داشته، تعلق شهروندان، عموم به که هستند مکانهايي شهري، فضاهاي

 به که نظم واجد و آراسته يافته، سازمان [8. ]يابند مي معنا که اوست فعاليت و انسان حضور با حقيقت در و است مصنوعي شهري، فضاي

 اجتماعي مرزهاي برخي که دارد وجود آن فرصت اين فضا کنند. در فعاليت آن در و باشند داشته دسترسي آن به که دهد مي اجازه مردم

 شرط يابند. بنابراين اختالط هم با جديد اجتماعي محيط يک در و افراد پيوندند وقوع به نيافته تدوين پيش از برخوردهاي و شوند شکسته

 اين پذيرفتن با. گيرد صورت اجتماعي تقابل و تعامل آن در که است اين شود شهري تلقي فضاي عمومي، فضاي يک که اين براي اساسي

 عمومي از: عبارتند 4 مطابق دياگرام شماره که دارد وجود شهر عمومي عرصه در شهري تشخيص فضاهاي براي اصلي شاخص سه تعاريف

 [3]درفضا.  اجتماعي تعامالت برقراري و آن بودن باز فضا، بودن

 

 

 بویایی بينایی شنوایی المسه

 حسگرهاي فاصله اي حسگرهاي لحظه اي

 ادراک از محيط
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 [3]شهر عمومی عرصه در شهري تشخيص فضاهاي اصلی شاخص هاي :4 دیاگرام شماره

 

 گروهی و فردي رفتار -5-3

 براي کمک الوتن پاول توسط که است اي واژه محيطي شايستگي است، مبتني محيط با مواجهه شايستگي به گروهي و فردي رفتار

 نفس به و اعتماد فکري ظرفيت ، رواني يا جسمي سالمت طشراي از وسيعي ي مجموعه و شده انتخاب سالمند هاي گروه محيطي درک به

 باشد بيشتر فرد هرچه شايستگي  دارد را شايستگي از سطحي شده ساخته و اجتماعي محيط با مواجهه براي فردي هر . شود مي شامل را

  کنند.  مي محدود کمتر را او رفتار کالبدي و اجتماعي هاي محيط و دارد بيشتري عمل آزادي

فضاي شخصي همواره به عنوان يکي از بنيادي ترين نيازهاي روحي کاربر مطرح بوده است. هر شخص با توجه به برخي فاکتورها از 

شخصي در فعاليت هاي روزمره است. در صورت تعرض به قبيل: سن، جنسيت، نژاد، تفاوت هاي شخصيتي و غيره نيازمند سطحي از فضاي 

فضاي شخصي هر فرد و ناديده گرفته شدن آن، عوارضي نظير: افزايش سطح استرس، افزايش فشار خون و ترشح آدرنالين قابل پيش بيني 

نايي با هر کدام از اين سطوح نياز به سطح خلوت هر فرد با توجه به فعاليتي که در حال انجام آن است تغيير مي کند که آش[ 13]است

 دسته بندي مي کند. 5مطابق دياگرام شماره گروه اصلي  چهارتوسط طراح ضروري است. ادوارد هال اين سطوح را در 

 

 
 

 [14.]دسته بندي ادوارد هال از سطوح خلوت هر انسان  : 5دیاگرام شماره 

 

 یجانيه -یاجتماع نشیگز هینظر -5-4
. دازدپر يم يريافراد، در سن پ ياجتماع يحال محدود شدن شبکه ها نيحفظ تداوم، و در ع يبه بحث در رابطه با چگونگ کرديرو نيا

به  يشتريب تيحساس شود، آنها در داشتن روابط با افراد يتر م ينشيآنها گز ياجتماع يشوند شبکه ها يم ريافراد پ يوقت ه،ينظر نيطبق ا

م ه يقبل انيدوستان و آشنا يبرخ در تداوم رابطه با يکه حت د،يجد ينه فقط در برقرار کردن روابط اجتماع لشانيدهند و تما يخرج م

و  دنياز تعامل، داشتن روابط خوشا يناش جانيه کردن ميتنظ ياست برا يتالش ياجتماع يمحدوده کردن شبکه ها ني. اابدي يکاهش م

  آنها . تيکمي روابط بجا تيفيتوجه به ک يعنيو استرس زا،  ندياجتناب از روابط ناخوشا

 يراب از افراد متفاوت باشند. بلکه آنها به امکان ياديسالمندان ضرورت ندارد که روزانه در ارتباط مدام با تعداد ز يبرا بيترت نيبد

 در انسان .ازمندنديني و عموم يعموم مهين يبودن در فضاها يو حق انتخاب برا يخصوص مهيارتباطات محدود و قابل کنترل در حوزه ن

 فعاليت به فرد دوره اين در توجه شود، جلب باعث يا باشد انگيز هيجان و جديد که نيست هايي فعاليت نيازمند سالمندي و ميانسالي دوره

 [15] .است است نيازمند ارتباط در او دروني روياهاي و اميال او، درون کودک او، ناهوشيار با که خاصي هاي

 اجتماعی فاصله شخصی فاصله صميمی فاصله

 فرد هر خلوت سطح

 عمومی فاصله

 برقراري تعامالت اجتماعي  باز بودن فضا عمومي بودن فضا

 عمومی شهري فضاهاي هاي شاخص
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 دوران را در فرد يک اطراف محيط در آنچه شود، مي تغيير خوش دست آن از سالمند مطالبه و محيط و اطراف از درک ديگر طرفي از

 نظير مفاهيمي مثال عنوان به .آشناست موارد جستجوي در سالمند ذهن .است سالمندي دوران از متفاوت بسيار کند مي جذب جواني

 و فرمي حسي، زيبايي عنوان شناسي تحت زيبايي از بندي يک تقسيم سانتايانا جورج .شود مي ادراک اطراف از ديگر اي گونه به زيبايي،

 اهميت فرمال هاي جنبه از بيشتر سالمندان براي حسي و نمادينهاي  زيبايي به توجه يابيم مي در دو اين مقايسه کند. از مي ارائه نمادين

 در آشناست ذهن با آنچه تداعي نمادين، هويت دريافت روحي، امنيت و احساس آرامش ها، فرم کنه در نهفته هاي ارزش به توجه. دارد

 فرمهاي از استفاده فرمال، هاي زيبايي سالمندان زيست محيط در اينرو گيرد. از مي را چالش برانگيز بعضا و بديع فرمهاي جاي ، محيط

بازد و  ينا آشنا و ... رنگ م يها ياز تکنولوژ يديجد يوجود جنبه ها د،يمصالح جد ،يذهن اريبس يداده هافضايي، پيچيده روابط بديع،

 تيکه به همراه دارد اهم ياتيمفهوم خانه برآمده از آن، ارجاعات آن، نمادها و محتو ط،يمح يحاو ييبارمعنا ط،يدر مح فرما احساس حکم

 يدر واقع به کار بستن واژه ها ط،يدر کالبد مح ييآشنا به واسطه نمادها و نشانه ها ييمايس جاديا يدر طراح نيبنابرا [16].کند يم دايپ

به  ينيبازآفر و ييمحتوا ،يفرم ينيبه واسطه باز آفر تيو احراز هو يدر طراح يو حس نينماد ييبايز ن،ينماد تيخاطرات، هو ينيآفر باز

 .دارد اريبس تياهم تيواسطه فعال

 

 جمع بندي  -5-5

 ياحسالمندان، طر شگاهيآسا جاديهمچون ا سالمندان از انزواي رييو جلوگ يزندگ تيفيمتعددي به منظور ارتقاء ک داتيتاکنون تمه

ه دادن وي در جامع مشارکت صورت گرفته است؛ اما نوع برخورد با سالمند و يتوانبخش -يشهاي پزشکپژوه و يحرکت-و ساخت ابزار کمک

  . پژوهشگران دورمانده است يحت اياز افراد و  ارييبس ديشود که از د يبراي سالمند محسوب م ياتياي ح مسئله

ت. مواجه کرده اس يرا با مشکالت مختلف شهري سالمندان به امکانات يالزم در فضاهاي شهري دسترس التيامروزه فراهم نبودن تسه

خود  که دهيو خواسته هاي سالمندان منجر به منزوي شدن آنان از اجتماع گرد ازهايآن با ن انطباق هاي فضاي شهري و عدم ينابسامان

به گونه اي که افراد سالمند بتوانند با حفظ  ازيدنمور زاتيو تدارک تجه طياصالح مح نيبه دنبال دارد. بنابرا ارييبس يمنف امدهاييپ

 نهيزم ندينما استفاده شهري و...( طيمعابر و مح ،يخود )اعم از اماکن عموم رامونيپ طيخطر از مح احساس استقالل فردي، آزادانه و بدون

و  يزندگ تيفيک گريد نايسازد. به بيفراهم م تيو فعال ياجتماع، زندگ شهري به زييبرنامه ر يعنوان محور اصله را براي عدالت ب يمناسب

در  ديجامعه با ريپذ بياز اقشار آس يکي شهري است و سالمندان به عنوان داريتوسعه پا اتياز امکانات شهري از ضرور متناسب برخورداري

 داده شوند.  ژهيخصوص مورد توجه و نيا

 محيطي روانشناسي نظر از را مهم اين تحليل و بررسي ضرورت پيرامون محيط با وي متناسب رفتار و انسان زندگي در محيط نقش

 محيط در تأثيرگذار عوامل ساير و محيط زمينه پس احساسات، عواطف به بستگي محيط از انسان ادراک اينکه به توجه با. آورد مي بوجود

 شهروندان رفتارهاي. دارند يکديگر با ناپذير اجتناب و دوسويه اي رابطه محيط و رفتار. باشد مي محيطي ادراک هاي نظريه تابع و باشد مي

 و شده مشاهده رفتارهاي به توجه با. رفتارهاست بروز براي اي عرصه شهري فضاي و باشد مي آن هاي قابليت و محيط از تابعي نوعي به

 شهروندان رفتاري نيازهاي به پاسخگو را محيط يک که کيفياتي و طراحي مالحظات توان مي است، گرفته صورت رفتارها از که بندي دسته

 حذف و شهروندان رفتارهاي وقوع براي مناسب کالبد تامين بر عالوه ترتيب بدين. نمود لحاظ کند مي مختلف هاي دسته و طيفها در

 . شهروندان را کسب نمود خاطر رضايت توان مي ناهنجار رفتارهاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psyj.ir/


 84 -61، ص  6931، زمستان  61ن ، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایرا
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 نتيجه گيري 

فيزيولوژيکي، روانشناختي و اجتماعي خاص خود را دارند که علت آن افزايش سن است. بيشتر سالمندان با وجود سالمندان نيازهاي 

گيرند توانايي هاي  محدوديت ها مي توانند کارهاي خود را اداره کنند و قابليت هاي آنها گسترده است و چنانچه در محيط مناسبي قرار

م است تنها طوالني کردن دوران زندگي نيست، بلکه بايد روي اين نکته بسيار مهم متمرکز شد که خود را به حداکثر مي رسانند. آنچه مه

 ساختار که است آن بيانگر پژوهش اين نتايجاين سالهاي عمر در نهايت آرامش و با سالمت جسماني، رواني و اجتماعي سپري شود. 

 المندس افراد اجتماعي تعامالت ارتقاء در فضا از کنندگان استفاده رواني -روحي حاالت و فضايي -کالبدي ساختار شهر، سياسي -اجتماعي

پارک ها از مهم ترين فضاهاي باز شهري جهت حضور سالمندان است و بيشترين تفريح و سرگرمي سالمندان پياده  .باشد مي تأثيرگذار

پارکها به علت وجود فضاي سبز، آب و هواي مطلوب و حضور روي و ورزش در پارک و تجمع آنان در محيط پارک است. افراد سالمند در 

ديگر گروههاي اجتماعي احساس آرامش مي کنند و بيشترين اوقات خود را در پارکها مي گذرانند. اين مطلب لزوم ايجاد پارک و وجود يک 

ضور مي يابند که مطمئن باشند که فضا فضاي جمعي درون پارک ضروري است. با توجه به نتايج به دست آمده، سالمندان وقتي در فضا ح

پاسخگوي نيازهاي مختلف آنان است. تامين ايمني، امنيت سالمندان در محيط، ايجاد حس اعتماد به نفس و استقالل آنان را باال برده و 

ي سکونتي، از جمله مواردباعث حضور بيشتر آنان در اين فضاها مي باشد. ايجاد امکانات و خدمات فرهنگي و تفريحي نزديک به مکان هاي 

است که انگيزه سالمندان را به استفاده از فضا بيشتر مي کند. همچنين بررسي دقيق ويژگي هاي جسمي و روحي رواني سالمندان و ارائه 

 .دستورالعمل هاي طراحي متناسب با آنها، در جهت طراحي و بهسازي فضاهاي ضروري مي باشد
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