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چکيده

هدف از این پژوهش ،یافتن عوامل مؤثر در افزایش میزان کیفیت زندگی سالمندان و طراحی نوع مسکن مناسب
برای سالمندان مقیم خانههای سالمندان است .در این تحقیق ،عوامل مؤثر در افزایش کیفیت محیطی سالمندان
ساکن خانههای سالمندان بخشهای خصوصی شمیرانات در شهر تهران ،با کمک گرفتن از ابزار پرسشنامه و
مصاحبه و مشاهدات میدانی ،شناسایی و دستهبندی گردیده و عوامل مورد نیاز در طراحی مسکن مناسب برای زندگی
آنان شناسایی شده است .سپس به تجزیه و تحلیل اطالعات دریافتی مبادرت شده و برنامهریزیهای نوینی برای
طراحی مسکن سالمندان با رویکرد افزایش کیفیت زندگی در ساکنان ارائه شده است .روش تحقیق بهکار گرفته شده
در این تحقیق ،تحلیل عاملی اکتشافی است که با وارد کردن اطالعات در نرمافزار  SPSS21به تجزیۀ اطالعات
مبادرت شده است .نتایج تحقیق حاکی از آناند که از میان عوامل پنجگانۀ شناساییشده مرتبط با رضایتمندی
ساکنان از محیط (آموزشپذیری ،تجمعپذیری ،سهولت دسترسی ،قابلیت پیادهروی و ورزش ،همانندی سرای
سالمندان به خانه) ،قابليت پيادهروي و ورزش ،بیشترین تأثیر را در افزایش رضایت و کیفیت زندگی سالمندان دارد.

کلیدواژهها

طراحی برای سالمندان ،افزایش کیفیت زندگی ،خانۀ سالمندان ،تهران ،شمیرانات.
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ویژگیهای محیطی مؤثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان
خانههای سالمندان

پرسشهای پژوهش

مقدمه
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به دنبالۀ افزایش جمعیت مسن در اروپا و سایر نقاط جهان ،در ایران نیز مسئلۀ سالخوردگان بهتازگی به یک دغدغۀ
مهم تبدیل شده است .پيشبينيها حاكي از اين است كه تا سال  2020ميالدي ،تعداد سالمندان جهان به يك
ميليارد نفر برسد .بهطور متوسط 16 ،درصد جمعيت كشورهاي صنعتي را سالمندان تشكيل ميدهند و پيشبيني
ميشود تا چند دهۀ آينده ،اين ميزان تا  3درصد افزايش يابد .طبق گزارش مركز آمار ايران در سرشماري سال ،1385
تعداد سالمندان باالي  60سال در ايران 1/5 ،ميليون نفر است كه اين ميزان در حدود  3/7درصد جمعيت كشور
را تشكيل ميدهد ،اگر اين سير ادامه پيدا كند ،از اين پس در ايران شاهد جمعيتي خواهيم بود كه از آن بهعنوان
جمعيت سالمند ياد ميشود (جدیدی و دیگران .)1390
همچنین طبق آخرین سرشماری نیز جمعیت سالخوردۀ کشور از  751307نفر در سال  1335به  4296769نفر در
سال  1390رسیده است .در سال  1335از کل جمعیت کشور 4 ،درصد جمعیت سالخورده بوده است که این رقم در
سرشماریهای  1355 ،1345و  1365روند کاهشی داشته است ،اما از سرشماری  1375به بعد ،دوباره شاهد روند
افزایشی جمعیت سالخورده کشور نسبت به کل جمعیت میباشیم؛ بهگونهای که در سرشماری  7/5 ،1390درصد از
کل کشور جمعیت سالخورده بوده است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن  .)1390در حال حاضر ،شهر تهران نیز
مانند بسیاری از شهرهای کشور ،مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه میکند ،زیرا
تهران بهعنوان بزرگترین و پرجمعیتترین کالنشهر کشور ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی و ساختار جمعیتی متفاوت
از سایر مناطق شهری کشور دارد.
بنابراین موضوع توجه به سالمندان مقیم خانههای سالمندان در تهران میتواند در افزایش نقش و اهمیت سالمندان
و افزایش کیفیت زندگی آنان در جامعه ،اثر مثبت داشته باشد؛ درست همانطورکه قب ً
ال در جامعۀ ایرانی اسالمی
وجود داشته است .سالمندان ساکن خانههای سالمندان در ایران ،امروزه از کاهش امید به زندگی در گروه همساالن
خود رنج میبرند .این در حالی است که جستوجوی عوامل تأثیرگذار بر شاخص امید و کیفیت زندگی ،از جایگاه
پراهمیتی برخوردار است.
در کشورهای غربی که توجه برنامهریزان به سالمندان و نیازهای آنان ،بسیار باالتر از ایران است ،روشهای نوینی
برای تعیین مسکن سالمندان در پیش گرفته شده است .در دانمارک ،ساختن مساکن کوچک یک طبقه بهصورت
بخشی از مجتمع خانهسازی این کشور درآمده و در انگلستان نیز روش جدیدی که دولت نیز آن را تأیید کرده،
ساختن خانههای کوچک با اتاقهایی است که به تمام وسایل و تجهیزات الزم مجهز است (زنجانی  .)1355این در
حالی است که در کشور ایران فقط نام خانۀ سالمندان بهعنوان تنها مرکز سکونتی سالمندان شناخته شده و به کیفیت
محیطی و نوع سکونت سالمندان از دید آنان و متخصصان پرداخته نشده است .بنابراین هدف این تحقیق سعی در
ایجاد محیطی مطلوب و رضایتبخش برای سالمندان ساکن خانههای سالمندان است.
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 .۱سالمندان چه انتظاراتی از طراحی مکانی که در آن زندگی میکنند ،دارند؟
 .۲عوامل تأثیرگذار در افزایش کیفیت زندگی سالمندان کداماند؟
 .3آیا رابطهای بین طراحی معماری و افزایش کیفیت زندگی سالمندان وجود دارد؟
 .4وجود فضای آموزشی میتواند چه نقشی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان داشته باشد؟

 .1وضعیت آماری سالمندی در ایران و چشمانداز آینده

جدول  :1برآورد امید به زندگی و امید به زندگی سالم در بدو تولد برای جمعیت ایران در سالهای  1381تا  1383براساس اطالعات منتظر
شده توسط مرکز آمار ایران و آژانسهای سازمان ملل (فرشتهنژاد و دیگران )1389
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ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

WHO, ٢٠٠٦
ESCAP, ٢٠٠٦
UNDP, ٢٠٠٦
World Bank, ٢٠٠٦
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حد پایین و باال :حدود اطمینان  95درصد  †LE0امید به زندگی در بدو تولد :HALE0 ،امید به زندگی سالم در بدو تولد
** حدود اطمینان  95درصد
*** از سال  2003به بعد ،برآورد امید به زندگی سالم توسط سازمان جهانی بهداشت منظور نشده است.

 .2نظریههای مختلف دربارۀ نحوۀ مسکن سالمندان

سکونت به معنای سکون مطلق و ایستایی نیست و در طبیعت ،سکون و حرکت در وضعیتی متعادل با یکدیگر
آمیختهاند .به همین نحو ،خانۀ سالمندان نیز باید دائم ًا در حال جریان و حرکت باشد (طاهری  .)1392بحث رابطۀ
انسان با ساختههای خویش نسبت به سایر مباحث ،کمی پیچیدهتر است ،زیرا از موقع خطور اندیشۀ ساخت شیئی به
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برای برآورد امید به زندگی سالم ،الزم است ناتوانی حاصل از بیماریها و صدمات نیز برآورد شود .این امر به میزان
زیادی میتواند وابسته به کیفیتهای محیطی برای سالمندان باشد .برای مثال ،یکی از آزمایشها دربارۀ فواید
فرصتهای یادگیری توسط یک سازمان خیریه به نام طعم اولیه انجام شده است .این سازمان نشان میدهد که
وجود کالسهای هنر و صنایع دستی در خانههای سالمندان درون شهری با مشارکت افراد مسن ،منجر به کاهش
قابل توجه درمان و دارو شده است و هزینۀ کالسها موجب صرفهجویی زیادی در مصرف داروها میشود (Benyon
 .)2010برای برآورد ناتوانی از رویکرد مبتنی بر بررسی نمونهای ،رویکرد مبتنی بر بار بیماریها ،یا ترکیبی از هر
دوی آنها استفاده میشود .در مطالعات ملی بیشتر از رویکرد مبتنی بر بیماریها و در مطالعات جهانی از رویکرد
ترکیبی استفاده میشود (پورملک و دیگران .)68 ،1382

جدول  :2تقسیمبندی سکونتگاههای سالمندی در کشور ژاپن ()Matsuoka 2009

ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  7ـ بهار و تابستان 94
114

-
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ﺧﺎﻧﮥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
وﯾﻼ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ()A/B
ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ
ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺎرهاي ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ -ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
-

-

ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي
ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺎرهاي ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ()Assisted living housing
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي
زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ

ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
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ذهن انسان تا تهیۀ طرح و برنامه ،گردآوری مواد اولیه ،نحوۀ ساخت ،چگونگی بهرهبرداری از آن ،ایجاد ارتباط بین
آن شیء با سایر مصنوعات و همچنین با طبیعت ،و کنترل آثار منفی و مثبت آن و اصو ًال هدف از ساخت آن ،آگاهی
به موازین الهی و رعایت آنها ضرورت دارد (تقیزاده  .)1391تاکنون در رابطه با چگونگی مسکن سالمندان و نحوۀ
اجتماعی شدن آنها و برقراری پیوند با سایر اقشار ،نظریههای متعدد بیان شده است .طبق یک نظریه سالمندان
باید با سایر اعضای خانواده که از گروههای سنی مختلف و نسلهای مختلفاند ،زندگی کنند و بنا بر نظریۀ دیگر،
سالمندان باید کام ً
ال جداگانه زندگی کنند؛ اما هیچکدام از این دو نظریۀ افراطی درست نیست .براساس نظریۀ سوم،
اگر سالمندان در اقامتگاه جداگانهای زندگی کنند و با اقوام خود و گروههای سنی مختلف در ارتباط باشند ،بهتر
است .بنابر نظریهای غالب در این زمینه ،سالمندان از اینکه به مؤسسات مربوط منتقل شوند ،بهشدت ناراحت بوده
و از لحاظ روحی و روانی ،در وضع نابسامانی قرار میگیرند .این در حالی است که بیش از نیمی از ساکنان سالمند
اینگونه مؤسسات میتوانند بهصورت مستقل و جداگانه به زندگی خود ادامه دهند .همچنین گروه دیگری معتقدند
که باید ترتیبی داده شود که سالمندان بهطور گروهی در ساختمانهای خصوصی ،در محالت مسکونی زندگی و با
هم همبستگی پیدا کنند .بدیهی است در مراحل مختلف سالمندی باید راهحلهای مختلف ارائه کرد ،اما میتوان
ترتیبی اتخاذ کرد که سکونتگاه سالمندان ،جمع نظریات مختلف را تأمین کند( .هاشمنژاد و حبیبی .)1389
در ایران با مطالعات انجامشده در جهت جلوگیری از انسداد نسلها و تالش برای پیوند آنها ،راهحلهای متفاوتی
ارائه شده؛ از قبیل تلفیق خانههای سالمندان با مهد کودک ،تلفیق خانههای سالمندان با مجتمع نگهداری از کودکان
بیسرپرست و ...که همۀ آنها تاکنون در حد یک تئوری و نظریه باقی ماندهاند .اما در خارج از مرزهای ایران (برای
مثال در کشور سوئد) ،برای دستیابی به این هدف ،برنامه بهمنظور ساخت خانههای خانوادگی در کنار خانههای
ارائهدهندۀ خدمات به سالمندان دنبال میشود .در این نظام ،مراقبت از کودکان در همان ساختمان ،بهوسیلۀ افراد
پیر صورت میگیرد و وجود کودکان عالوه بر پیوند نسلها احساس مفید و ارزشمند بودن را در ساکنان سالمند این
مجموعه افزایش میدهد( .رستمی و عابدی )1382

تصویر  :1هرم جمعیتی سنیـ جنسی در شهر تهران در سال ( ،1387فرشتهنژاد و دیگران )1389
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تصویر  :2تغییرات امید به زندگی به تفکیکهای هزینهای در شهر تهران در سال ( 1387فرشتهنژاد و دیگران )1389
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 .1 .2امید به زندگی در جمعیت شهر تهران
امید به زندگی در جمعیت شهر تهران ،بهطور کلی  77/98سال محاسبه شده است که در زنان با مقدار 82/13-
 77/79بیش از مردان با مقدار  74/53سال است .در تصویر ( )2مقادیر امید به زندگی به همراه  95%حدود اطمینان
آن و به تفکیک  5ناحیۀ جغرافیایی شهر تهران در سال  1387گردآوری شده است .درحالیکه باالترین مقدار امید
به زندگی در مناطق شرقی  81/64و شمالی  79/43تهران محاسبه شد ،جنوب شهر با  74/38سال از کمترین امید
به زندگی برخوردار بود .همچنین امید به زندگی به تفکیک بیستکهای درآمدی 4نیز در این تحقیقات محاسبه
گردیده که در نمودار نشان داده شده است .مشاهده میشود که امید به زندگی در بیستک درآمدی اول  71/62سال
از بیستکهای دیگر و بهویژه بیستک چهارم  81/17سال کمتر است.

.)tancy survey 1984
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در پرسشنامۀ دیگری که مربوط به امید به زندگی افراد مسن است ،ریزعاملها بدین صورت دستهبندی شدهاند:
کل زندگی ،سالمت ،روابط اجتماعی ،خانه و همسایگی ،استقالل و کنترل بر زندگی ،آزادی و آسایش روانی و
عاطفی (.)Bowling et al. 2013
در مقالۀ دیگری توسط یوکو ماتسوکا که سازمانها و مسکنهای سالمندان را در کشور ژاپن و دانمارک بررسی
میکند ،میتوان سکونتگاههای سالمندی در ژاپن را به دو نوع غیرسازمانی و سازمانی طبقهبندی کرد (Matsuoka
.)2009

در این مقاله یافته شده است که در ژاپن ،حس امنیت و اطمینان از ماندن در مسکن سالمندی شخصی تا آخر
عمر ،مؤثرترین عامل در رفاه و راحتی ذهنی سالمندان است .در مطالعۀ دیگری که در  38خانۀ مراقبتی در شیفلد،
یورکشیر انجام شده است ،کریس پارکر بیان میکند که توجه به امنیت و سالمت سالمندان موجب خلق محیطهایی
بدون ریسک میشود (که مخالف کیفیت زندگی است) ،بهخصوص برای ساکنانی با کمترین میزان ناتوانی و ضعف.
در ماتریس شیفلد  4عامل جهانی ،فیزیکی ،شناختی و کارکنان در ارتباط با مؤلفههای معماری مقایسه شدهاند.
براساس این مطالعات ،کیفیت زندگی یک ساختار چندبعدی است که حالتهای مختلفی همچون سالمتی فیزیکی،
حالت روانشناختی ،میزان استقالل و روابط اجتماعی را در بر میگیرد (.)Parker et al. 2004
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 .2 .2بررسی مطالعات انجام شده در راستای افزایش کیفیت زندگی
در مطالعهای کیفی توسط کاترین لیت ( )Leith 2006معنای خانه برای زنان سالمندی که در مجتمعهای مسکونی
اجتماعی در یک شهر در جنوب آمریکا زندگی میکردند ،اینگونه بود:
 تصمیم خودمختار و مستقل برای پیدا کردن مکان تصمیم دانسته برای احساس در مکان بودن تالش برای ماندن در هر مکاندر این مطالعه چنین حاصلشده که یک جابهجایی موفق برای ادامۀ زندگی کمتر به عوامل خارجی و عینی بستگی
داشته و بیشتر عوامل اجتماعی یا غریزی و ذاتی در آن دخیلاند (.)Leith 2006
در مقالۀ دیگری توسط جوناس آندرسون ،به رقابت معماری نسل نقرهای (سالمندان  65سال به باال) پرداخته شده
است 27 .فرد در این تحقیق مصاحبه شدند که در آن ،از یک راهنمای مصاحبۀ عکسدار استفاده میشد .در این
پژوهش ،مصاحبهشوندگان بر عوامل زیباییشناسانۀ معماری برای طوالنی شدن زندگی در یک مکان و زندگی
غیروابسته در خانههای مسکونی اشاره کردند (.)Andersson 2011
یافتههای این تحقیق حاکی از آن بود که مناسب بودن فضا برای سالمندان با راحتی در دسترسی به اطراف یا
پراکندگی ،بافت اجتماعی و طبیعت که همه براساس اولویتهای شخصی میباشند ،حاصل میشود (Andersson
.)2011
در مقالۀ دیگر یینسوک لی ( )2012طراحی کلی را با سه موضوع سالمت (اجتماعی ،روحی و فیزیکی) مرتبط
دانسته و طراحی را با سه مقوله عوامل طراحی معماری و عوامل طراحی فضای داخلی و مؤلفههای طراحی مرتبط
میداند (.)Lee et al. 2012
همچنین در پرسشنامۀ سنجش میزان امید به زندگی ( ،)LESریزعاملهای مؤثر در افزایش کیفیت زندگی
دستهبندی شدهاند که عبارتاند از :پیشینۀ خانوادگی ،وضعیت تأهل ،وضعیت اقتصادی ،ساختار بدن ،ورزش ،مصرف
الکل ،مصرف دخانیات ،خلقوخو ،تحصیالت ،محیط ،خواب ،دما و مراقبت از سالمندان که در این میان میتوان
عوامل ورزش ،تحصیالت ،محیط ،خواب ،دما و مراقبت از سالمندان را با معماری در ارتباط دانس ت (�Life expec

جدول  :3مرور ادبیات و مطالعات انجام شده در زمینۀ عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت زندگی در سالمندان (ضرغامی و الفت )1393
ﻣﺤﻘﻖ

ﺟﻮﻧﺎس آﻧﺪرﺳﻮن )(2011
ﯾﯿﻦ ﺳﻮك ﻟﯽ )(2012

)LES (1984
)OPQOL-35 (2012
ﻟﺘﺮﻣﻪ و ﺗﺴﻮري )(2012
()Leterme and Testori ۲01۲

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺳﻼﻣﺖ (زﯾﺴﺘﯽ،

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ

رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)
ورزش ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﻣﺤﯿﻂ ،ﺧﻮاب ،دﻣﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
دوره زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،آزادي،
آﺳﺎﯾﺶ رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ،ﻋﺪم ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﻓﻀﺎي زﻧﺪﮔﯽ
ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﻻوﺗﻮن )(1983

آﺳﺎﯾﺶ رواﻧﯽ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ رﻓﺘﺎري ،ﻣﺤﯿﻂ ﻋﯿﻨﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ادراﮐﯽ از زﻧﺪﮔﯽ

ﭘﻮرﺟﻌﻔﺮ ،ﺗﻘﻮاﯾﯽ ،ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن ،ﺻﺎدﻗﯽ و

راهﯾﺎﺑﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ،آﺳﺎﯾﺶ ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ،ﻫﻢآواﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،رﻣﺰﮔﺮاﯾﯽ و

اﺣﻤﺪي )(1389

اﺑﻬﺎم ،ﻫﻮﯾﺖ ،آزادي ،روﯾﺪادﭘﺬﯾﺮي ،ﺑﻮمﮔﺮاﯾﯽ ،وﺣﺪت ،ﻧﻈﻢ ،ﺧﺎﻃﺮه ذﻫﻨﯽ

ﺑﻬﺮوزﻓﺮ )(1379

دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮي ،ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺣﺴﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ادراك ،ﻣﻌﻨﺎ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ،ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ،ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ

براساس یافتههای شناساییشده از تحقیقات پیشین سؤاالت پرسشنامه در  41سؤال بهصورت محققساخته تنظیم
شدند تا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عاملهای طبقهبندیشده و میزان اهمیت آنها شناسایی شود.

 .3روش تحقیق

در این بخش ،دادههای تحقیق با استفاده از روشهای علمی ،مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .هدف جمعبندی
اطالعات بهدستآمده از سؤاالت و طبقهبندی و پردازش آنها و همچنین شناخت کامل متغیرها و روابط بین
آنهاست تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش ،جمعبندی نهایی و نتیجهگیری کرد .در این پژوهش 150 ،عدد
پرسشنامه  41سؤالی و محققساخته بهصورت نمونهگیری تصادفی ،در بین ساکنان ساکن خانههای سالمندان
خصوصی بهزیستی بخش شمیرانات در استان تهران انجام شده است .برای تهیۀ پرسشنامه در ابتدا با انجام
مصاحبه از اساتید متخصص معماری و شهرسازی و روانشناسی جدول هدف محتوایی تهیه و تنظیم شد و براساس
آن ،پرسشهای تحقیق استخراج شدند .بهدلیل نیاز سازمان بهزیستی برای تحقیق در ناحیۀ شمیرانات و اهمیت آن،
این منطقه برای بررسی و تحقیقات انتخاب شد .میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه که در ابتدا میان 15
نفر از ساکنان خانههای سالمندان برای نمونۀ توزیعشده 0/833 ،است که پایایی پرسشنامه را تأیید میکند .گفتنی
است که جامعۀ آماری سالمندان بهزیستی شمیرانات 1029 ،نفر در  24مرکز است که در این میان از  15نمونۀ خانۀ
سالمندان ،بهصورت تصادفی توسط سازمان بهزیستی برای پژوهش بازدید به عمل آمده است .برای تجزیه و تحلیل
دادهها در ابتدا دادههای جمعآوریشده توصیف میشوند و آمار توصیفی برای مرتب کردن اطالعات بهکار میرود.
١
جداول مربوط نشان داده میشود .در این پژوهش ،این تحلیلها
سپس بر این مبنا دادههای حاصل از پژوهش در
بهوسیلۀ نرمافزار  SPSS21انجام گرفته است .با توجه به ماهیت سؤالهای پژوهش از آزمون مناسب آماری تحلیل
عاملی اکتشافی و آزمون آماری میانگین و انحراف معیار و رتبهبندي فريدمن استفاده شده است .ضریب اطمینان
پژوهش حاضر  95درصد است .به عبارت دیگر ،ضریب خطای پنج درصد در محاسبۀ نتایج پیشبینی شده است.
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ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﺮﯾﺰي

ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﺖ )(2005

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه

 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

 .1 .4بررسي وضعيت عاملهاي تحقيق
با توجه به نتيجۀ تحليل عاملي اکتشافي که بر روي متغیرهای پرسشنامه انجام شد14 ،عامل بهعنوان عاملهاي
اصلي شناسايي شدند .ازآنجاکه متغيرهاي داراي همبستگي بيشتر با هريک از عاملها در عامل مورد نظر قرار
ميگيرند ،متغیرهای تحقيق در ابتدا در  14عامل دستهبندی شدند .اما ازآنجاکه تعداد عاملهاي بهدستآمده از
متغيرها و سؤاالت تحقيق 14عامل بوده و اين مقدار از  9عامل بزرگتر است ،ميتوان عاملهايي را که داراي
تعداد متغير يا سؤال کمتر از  3تا ميباشند ،به همراه سؤاالت آنها حذف کرد .سپس با توجه به همپوشانی و تداخل
بعضی از عاملها با یکدیگر و تعداد زیاد عوامل ،متغیرها و عوامل مشابه با یکدیگر ،مجدداً با هم ترکیب شده و در
نهایت  5عامل بهدست آمده و به هر فرضیه اختصاص داده شده است که در جدول  ،5سؤاالت مربوط به هر عامل
و نامگذاری آنها مشاهده میشود.
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 .1 .3فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اول :نحوۀ طراحی خانۀ سالمندان یک فاکتور اصلی در انتظارات سالمندان از محیط مطلوب است( .فرضیه
اصلی پژوهش)
فرضیۀ دوم :وجود فضای آموزشی و اجتماعی در سرای سالمندان یک فاکتور اصلی در انتظارات سالمندان از محیط
مطلوب است.
فرضیۀ سوم :وجود فضای سبز و آزاد در سرای سالمندان یک فاکتور اصلی در انتظارات سالمندان از محیط مطلوب
است.
فرضیۀ چهارم :زندگی در فضای مانند خانه ،یک فاکتور اصلی در انتظارات سالمندان از محیط مطلوب است.

جدول  :4مقایسۀ میزان همبستگی بین گويههای یک متغير با آن متغير در مقابل همبستگی آن
گويهها با متغيرهای دیگر
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

دﺳﺘﺮﺳﯽ

و ورزش

0.۲0۲

0.۲65

0.440

0.398

0.۲۲8

0.310

0.364

0.398

0.14۲

0.300

0.۲99

0.۲31

0.754

0.097

0.۲00

0.۲1۲

0.353

0.666

0.074

0.198

0.۲64

0.345

0.770

A15

0.059

0.376

0.303

0.6۲3

0.۲38

A۲1

0.074

0.341

0.۲۲3

0.619

0.۲4۲

A۲۲

0.103

0.095

0.375

0.6۲7

0.303

A۲3

0.148

0.۲96

0.110

0.300

0.145

A۲4

0.198

0.337

0.399

0.665

0.361

A۲5

0.157

0.078

0.۲06

0.347

0.081

A۲6

0.150

0.156

0.۲64

0.6۲8

0.۲98

A۲7

0.141

0.055

0.184

0.384

0.156

A۲8

0.145

0.۲90

0.113

0.461

0.۲91

A۲9

0.18۲

0.179

0.837

0.371

0.386

B11

-0.046

0.00۲

0.710

0.440

0.۲40

B1۲

0.198

0.146

0.77۲

0.307

0.350

B13

0.175

0.538

0.185

0.۲۲4

0.114

C11

0.۲81

0.654

0.۲۲4

0.383

0.340

C1۲

0.۲0۲

0.788

0.0۲4

0.3۲1

0.۲38

C13

0.301

0.783

0.0۲۲

0.۲68

0.۲38

C14

0.4۲6

0.044

0.304

0.۲44

0.30۲

C۲1

0.636

0.۲74

0.158

0.116

-0.0۲۲

C۲۲

0.640

0.181

0.076

0.135

0.061

C۲3

0.597

0.۲۲6

0.041

0.057

0.014

C۲4

0.406

0.081

-0.075

0.114

0.160

C۲6

0.550

0.۲41

�0.008

0.1۲۲

0.۲66

C۲7

0.750

A11

0.799

A1۲
A13
A14

بارهاي عاملي گويههاي مربوط به هر متغير تحقيق باید بزرگتر از  0.3باشد در غیر این صورت اين سؤال از متغير
مربوطه حذف میشود .يعني بودن اين سؤال در اين متغير باعث کاهش کيفيت و اندازهگيري اين متغير گشته و بهتر
است که از آن چشمپوشي کرد .بنابراین برخی از سؤاالت به همین دلیل حذف گردیدند .بهطور مثال  A11تا A15
در متغير آموزشپذيري داراي اعداد و همبستگي بيشتري هستند که با رنگ سبز نشان داده شدهاند .اين اعداد در
متغيرهاي ديگر تحقيق داراي اعداد کمتري هستند ،بنابراین یک دسته را تشکیل میدهند.
در ادامه این عاملها براساس نوع سؤاالتی١که پوشش میدادند ،به ترتیب آموزشپذیری ،قابلیت پیادهروی و ورزش،
سهولت دسترسی در فضاهای داخلی و بیرونی ،تجمعپذیری و مفرحزایی فضاهای داخل و بیرون و همانندسازی
سرای سالمندان به فضای خانه نامگذاری شدند.
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ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﺳﺮاي

ﺳﻬﻮﻟﺖ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎدهروي

ﺗﺠﻤﻊﭘﺬﯾﺮي

آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮي

جدول  :5عوامل اکتشافی نهایی و نامگذاری آنها

ﻋﺎﻣــــﻞ
اول

ﺳﺆاﻻت ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ



ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻓﻀـﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي آﻣـﻮزشﻫـﺎي ﻫﻨـﺮي (ﻣﻌـﺮق ،ﻣﻨﺒـﺖ ،ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ،
ﻧﻘﺎﺷﯽ و )...ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮاﻓﻖ وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﻼسﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺻـﻤﯿﻤﯽ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﮔﺮوﻫـﯽ و ﺗﺒـﺎدل ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫﺎﯾﺘـﺎن ﺑـﺎ
دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ؟
ﭼـﻪ ﻣﯿــﺰان ﺑـﻪ وﺟــﻮد ﮐﺎرﮔــﺎهﻫـﺎي ﻣﻬــﺎرتﻫــﺎي دﺳـﺘﯽ و اﻣﮑــﺎن ﻧﻤــﺎﯾﺶ و ﻓـﺮوش ﺗﻮﻟﯿــﺪات دﺳــﺘﯽ
ﺧﻮدﺗﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ؟
وﺟﻮد ﺣﯿﺎط ﯾﺎ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺮاي ﺑﺎزي ﯾﺎ ورزشﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳـﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﻤـﻦﮐـﺎري ،ﮔـﻞﮐـﺎري و درﺧﺘـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان
اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهروي در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن و ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﭼﻤـﻦﮐـﺎري و اﻣﮑـﺎن ﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺗـﺎن در داﺧـﻞ ﺣﯿـﺎط
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و راﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
وﺟــﻮد ﻓﻀــﺎﻫﺎي داﺧﻠــﯽ داراي ﺧﻠــﻮت ﺷﺨﺼــﯽ و داراي دﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻓﻀــﺎي ﺑــﺎز ﭼــﻪ ﻣﯿــﺰان ﺑــﺮاي ﺷــﻤﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﻣﻘﯿﺎس و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﻫﻢﺧـﻮاﻧﯽ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽﻫـﺎي ﺟﺴـﻤﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﺳﺎﯾﻪاﻧﺪازي درﺧﺘﺎن در ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﮐﻨﺎر ﻓﻀـﺎﻫـﺎي ﺳـﺒﺰ (ﺑـﺮاي  5ﺗـﺎ  10ﻧﻔـﺮ) ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﺗﺎ اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب ،در ﻫﺮ آﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﯾـﺎ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﭼﻨـﺪﺗﺎ ﭼﻨـﺪﺗﺎ دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪي و
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺮاﺣﺖ در ﺣـﺪ اﺟﺘﻤـﺎع  5ﺗـﺎ  10ﻧﻔـﺮ در ﺧـﺎرج ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
وﺟﻮد آﺑﺸﺎر ،ﺣﻮﺿﭽﮥ ﮐﻢﻋﻤﻖ ﯾﺎ ﺟﻮي در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺟﺎي ﻣﺒﻠﻤﺎن درون اﺗﺎقﻫﺎي زﺗﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
وﺟــﻮد ﻓﻀــﺎﻫﺎﯾﯽ در داﺧــﻞ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﺮاي ﺟﻤــﻊ ﺷــﺪن و ﮔﻔﺘﻤــﺎن ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﻨــﺎر ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﭼــﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭼﻪ ﻣﯿﺰان در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؟
وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻤﺎن در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻤﮑﺖ ،ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل و ...ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟




ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
اﻧــﺪازة ﻓﻀــﺎﻫﺎي ﺟﻨﺒــﯽ (ﺣﻤــﺎم ،دﺳﺘﺸــﻮﯾﯽ ،ﺗﻮاﻟــﺖ) ﭼــﻪ ﻣﯿــﺰان در آﺳــﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﺷــﻤﺎ ﺗــﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد؟
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻨﺒﯽ (ﺣﻤﺎم ،دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﻮاﻟﺖ) ﭼﻪ ﻣﻘﺪار در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؟
اﻧﺪازة آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ؟






ﻋﺎﻣــــﻞ
دوم

ﻋﺎﻣــــﻞ
ﺳﻮم












ﻋﺎﻣــــﻞ
ﭼﻬﺎرم
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ﻋﺎﻣــــﻞ
ﭘﻨﺠﻢ







١

آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮي

ﻗﺎﺑﻠﯿــــــــــﺖ
ﭘﯿــــــﺎدهروي و
ورزش

ﺳـــــــــﻬﻮﻟﺖ
دﺳﺘﺮﺳـــــﯽ در
ﻓﻀــﺎﻫﺎي داﺧﻠــﯽ
و ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﺗﺠﻤــﻊﭘــﺬﯾﺮي و
ﻣﻔــــﺮحزاﯾــــﯽ
ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧـﻞ و
ﺑﯿﺮون

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﺳـﺮاي
ﺳـــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـــﻪ
ﺧﺎﻧﻪ
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ﻋﺎﻣﻞ

ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ

جدول  :6میانگین و سطح معناداری عاملها
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن %95

ﺳﻄﺢ

ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮي

3/5378
3/8496

0/09494
0/6334۲

0/00001
0/00001

4/1733

0/88884

0/00001

1/0۲99

4/1533

0/77166

0/00001

1/0۲88

1/۲778

4/۲360

0/89475

0/00001

1/0916

1/3804

ﺗﺠﻤﻊﭘﺬﯾﺮي
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎدهروي و
ورزش
ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺮاي
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﻌﻨﺎداري

ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﮐﺮان ﺑﺎﻻ

0/36۲0
0/7474

0/7153
0/9518
1/3167

جدول فوق در سطح اطمینان  95درصد بوده و سطح معناداری بهدستآمده برای متغیرها با مقدار  0/05مقایسه
شده است .با توجه به اینکه این مقادیر از ضریب خطای مورد نظر ( )0/05کمترند ،فرضیۀ رد میشود .با توجه به
اینکه سطح معناداری متغير همانندسازی سرای سالمندان به خانه کمتر از  0/05است ،نشان از مناسب بودن وضعیت
این متغیر دارد .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از پنجصدم و مقدار ميانگين بيشتر از  3و مقدار کران پايين و
باال مثبت است ،فرضيۀ  Hoرد ميشود .به عبارت ديگر ،تمامي عاملها موجب افزایش کیفیت زندگی در سالمندان
ساکن خانههای سالمندان میشوند.
جدول  :7رتبهبندي فريدمن عاملهاي تحقيق
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮي
ﺗﺠﻤﻊﭘﺬﯾﺮي
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎدهروي و
ورزش
ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺮاي
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد

درﺟﻪ آزادي

ﻣﻘﺪار ﮐﺎي اﺳﮑﻮر
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۲.۲0
۲.6۲
3.55
3.۲8
3.35

150

4

79.44۲
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در مرحلۀ بعد ،جدول مربوط به سطح معناداری همبستگی متغیرهای تحقیق به تفکیک بررسی و ارائه شدهاند.
این آزمون میان پرسشهای مربوط به هریک از دستههای پنجگانه بوده است .گفتنی است که سطح معناداری
تمامی متغیرها کمتر از ( )0.05است .از آنجایی که بارهاي عاملي گويههاي مربوط به هر متغير تحقيق ،بزرگتر از
 0.3است (جدول  ،)4سؤاالت مربوط به هر متغير نسبت به خود آن متغير تا نسبت به متغيرهاي ديگر ،همبستگي
بيشتري دارند .این بدین معناست که پرسشها نسبت به هر دسته همبسته بوده و به دسته اعتبار میدهند و پاسخ
پرسشهای مربوط به هر دسته معنادار است .نتیجۀ حاصل آن است که تمایز پاسخ پرسشهای مربوط به هر دسته
(فرض ًا آموزشپذیری) معنادار است.

تصویر  :4نمودار رادار عاملهاي تحقيق
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نمودار فوق اختالف ميان وضعيت موجود و مطلوب را نشان ميدهد .وضعيت موجود که از ميانگين هر متغير تحقيق
به دست آمده و وضعيت مطلوب هم که عدد ( 5خيلي زياد) است.
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تصویر  :3نمودار میانگین متغیرهای تحقیق

جدول  :8ارائۀ پیشنهادات طراحی (ضرغامی و الفت )1393
ﻋﺎﻣﻞ

ورزش

 وﺟﻮد ﺣﯿـﺎط ﯾـﺎ ﻓﻀـﺎي ﺑـﺎز ﺑـﺮاي
ﺑﺎزي ﯾﺎ ورزشﻫﺎي ﺳﺒﮏ

ﺳــﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳــﯽ
در ﻓﻀــﺎﻫﺎي داﺧﻠــﯽ
و ﺑﯿﺮوﻧﯽ

 دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳـﺎن و راﺣـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﮥ
ﻓﻀــﺎﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 وﺟـــﻮد ﻓﻀـــﺎﻫﺎي داﺧﻠـــﯽ داراي
ﺧﻠــﻮت ﺷﺨﺼــﯽ و داراي دﯾــﺪ ﺑــﻪ
ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
 ﻣﻘﯿـــﺎس و ﺗﻨﺎﺳـــﺒﺎت ﻓﻀـــﺎﻫﺎي
داﺧﻠــﯽ و ﻫــﻢﺧــﻮاﻧﯽ آنﻫــﺎ ﺑــﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

-

-

 ﺧﻮاﻧــﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺑــﻮدن
ﻓﻀﺎﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن



ﻫﻤﺎﻧﻨـــﺪي ﺳـــﺮاي
ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑــﻪ ﺧﺎﻧــﻪ




ﺧﻮد



ﮐﯿﻔﯿــــﺖ ﻓﻀــــﺎﻫﺎي ﻧﺸــــﯿﻤﻦ و
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
اﻧــﺪازة ﻓﻀــﺎﻫﺎي ﺟﻨﺒــﯽ ( ﺣﻤــﺎم،
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﻮاﻟﺖ)
ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻓﻀــﺎﻫﺎي ﺟﻨﺒــﯽ ( ﺣﻤــﺎم،
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﺗﻮاﻟﺖ)
اﻧﺪازة آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ و ﻧﻈﺎﻓـــﺖ ﻓﻀـــﺎﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻗﺮارﮔﯿـــﺮي اﺗـــﺎقﻫـــﺎي ﺧـــﻮاب
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

 اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﻌــﺪاد ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺳــﺮاي
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

-

-

ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑـﺮاي ﮐـﺎرﺑﺮان وﯾﻠﭽـﺮ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺧﻢ ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮاي ﭘﯿﺎدهروي و دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري.
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﻋﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ۲ﻓـﺮد ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪراﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ وﯾﻠﭽـﺮ ﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﮐﻤﮑـﯽ ﻋﺒـﻮر ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﺎﯾـﺪ ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎﯾﯽ را ﺑـﺮاي ﻣﮑـﺚ ﯾـﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎ و رﻧـﮓﻫـﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ از
ﯾﮏ اﯾﺪة ﮐﻠﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣــﯽﺗــﻮان ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷــﺖ داراي ﺗﻀــﺎد در رﻧــﮓ و ﺑﺎﻓــﺖ ،ﺑــﻪﻋﻨــﻮان
ﻣﺤﺮكﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﻣﻌﻄـﺮ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان »ﻧﺸـﺎﻧﻪ« در ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﺎغ ،در ﮔﻮﺷـﻪﻫـﺎ،
ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣـﻞ وﯾﻠﭽـﺮ در داﯾـﺮهاي ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ  1/5ﻣﺘـﺮ در ﻫﻤـﮥ ﻓﻀـﺎﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ :ﯾـﮏ ﭘﻨﺠـﺮه ﺑﺎزﺷـﻮ را ﻧﺒﺎﯾـﺪ در ﺑـﺎﻻي
ﯾﮏ ﺳﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ روي ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻗﺮار داد.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ورودي ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻫـﻢﺳـﻄﺢ ﯾـﺎ ﺑـﺎ رﻣـﭗ ﻣﻼﯾـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ و
آﺳﺘﺎﻧﮥ در ﻧﯿﺰ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
راﻫﺮوي ورودي ﻫﺮﮐﺪام از آﭘﺎرﺗﻤـﺎنﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪاي ﻃﺮاﺣـﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﺗـﺎقﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺎزﺷــﻮي ﺧــﺎﻟﺺ  850 mmو ﺣــﺪاﻗﻞ  ۲00 mmﻓﻀــﺎي دﯾــﻮار ﺑــﺮاي
اﻓﺮاد روي وﯾﻠﭽﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﯿﺮه و ﻗﻔـﻞﻫـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺷﺪه و در را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﺑﯿﻨﺖﻫـﺎ و دﺳـﺘﮕﯿﺮه ﭘﻨﺠـﺮهﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻮده و ﮐـﺎر ﺑـﺎ آنﻫـﺎ
ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑــﻮدن واﺣــﺪﻫﺎ ﺑــﻪﺻــﻮرﺗﯽﮐــﻪ ﻫﺮﮐــﺪام داراي ﺳــﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﻪﺟﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ).
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﻀﺎي ﺧﻮاب ﺑﯿﻤﺎران آﻟﺰاﯾﻤﺮي و دﻣﺎﻧﺴﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ.
ﺣﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  1۲ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( )3×4ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺶ (ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  1/5ﻣﺘﺮ) ﯾـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﯾـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﻓـﺮد از
ﯾﮏ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻻﮐﺶ ﻣﺘﺤﺮك ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 WCو ﺣﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪ داراي رﯾﻞﻫﺎي دﺳﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺎﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺗﺎقﻫـﺎي ﺧـﻮاب ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﺘـﯽاﻻﻣﮑـﺎن ﺑـﺰرگ ﺑـﻮده و داراي ﯾـﮏ ﺗﺨﺘﺨـﻮاب و
ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺑـﻮده و ﺗﺰﺋﯿﻨـﺎت ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﺮاي ﻋـﺪم اﻟﻘـﺎي ﺣـﺲ ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﯽ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺠﺎد ﺑـﺎﻟﮑﻦ اﺟﺘﻨـﺎب ﺷـﻮد (ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ).
اﺗــﺎقﻫــﺎي ﺧــﻮاب ﺑﺎﯾــﺪ داراي ﻇﺮﻓﯿــﺖﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤ ـﺎً  1ﺗــﺎ  3ﻧﻔــﺮه
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﺎﮐﻨﺎن ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ اﺗـﺎق
ﺧﻮاب ﻣﺠﺎور ﯾﮏ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﭘﯿــﺎدهروي و

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
 وﺟـــﻮد ﻓﻀـــﺎﻫﺎي ﺳـــﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ
ﭼﻤﻦﮐـﺎري ،ﮔـﻞﮐـﺎري و درﺧﺘـﺎن
ﻗﺎﺑﻞ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهروي در ﻣﯿـﺎن درﺧﺘـﺎن
و ﻓﻀــﺎﻫﺎي ﭼﻤــﻦﮐــﺎري و اﻣﮑــﺎن
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در داﺧﻞ ﺣﯿﺎط

راﻫﮑﺎر ﻃﺮاﺣﯽ

نتیجهگیری

124

قدردانی و تشکر
در این مرحله ،نگارنده از از زحمات دکتر مهتاب علیزاده ،استادیار رشتۀ سالمندشناسی در دانشگاه کوینزلند و سیدنی
تشکر میکند که او را در انجام این تحقیق راهنمایی کردند .این تحقیق با حمایت سازمان بهزیستی و دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجایی انجام شده است که نگارنده از زحمات آنان نیز قدردانی بهعمل میآورد.
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براساس نتایج تحقیق 5 ،عامل همانندسازی سرای سالمندان به خانه ،سهولت دسترسی در خارج و داخل ساختمان،
تجمعپذیری و مفرحزایی فضاهای داخل و بیرون و عامل آموزشپذیری در ارتباط با کیفیت زندگی سالمندان ساکن
خانههای سالمندان شناسایی شدهاند.
در این میان ،عامل همانندسازی سرای سالمندان به خانه با متغیرهای کیفیت فضای نشیمن و پذیرایی ،اندازۀ
فضاهای جنبی (حمام ،دستشویی ،توالت) ،کیفیت فضاهای جنبی (حمام ،دستشویی ،توالت) ،اندازۀ آشپزخانههای
ساختمان ،بهداشت و نظافت فضاهای عمومی در داخل ساختمان ،قرارگیری اتاقهای خواب بهصورت منظم و
بیمارستانی و افزایش تعداد ساکنان در خانۀ سالمندان در ارتباط است.
عامل قابلیت پیادهروی و ورزش با متغیرهای وجود حیاط یا فضای باز برای بازی یا ورزشهای سبک ،وجود
فضاهای سبز مانند چمنکاری ،گلکاری و درختان قابل استفاده و امکان پیادهروی در میان درختان و فضاهای
چمنکاری و امکان باغبانی سالمندان در داخل حیاط در ارتباط است.
عامل سهولت دسترسی در خارج و داخل با متغیرهای دسترسی آسان و راحت به همۀ فضاها و تجهیزات مورد نیاز،
وجود فضاهای داخلی دارای خلوت شخصی و دارای دید به فضای باز ،مقیاس و تناسبات فضاهای داخلی و همخوانی
آنها با ناتوانیهای جسمی سالمندان و خوانایی و قابل تشخیص بودن فضاها در ارتباط است.
عامل تجمعپذیری و مفرحزایی فضاهای داخل و بیرون با متغیرهای سایهاندازی درختان ،طراحی فضای استراحت
در کنار فضای سبز ،دستهبندی اتاقها در هر آپارتمان بهصورت چندتا چندتا ،وجود فضاهای کوچک برای استراحت
در خارج ساختمان ،وجود حوضچۀ کمعمق یا جوی در فضای باز ،قابلیت تغییر دادن جای مبلمان درون اتاقهای
زندگی ،همسایگی و نزدیکی با دیگر سالمندان و وجود مبلمان در فضای باز مثل نیمکت ،سطل آشغال و ...در ارتباط
است.
عامل آموزشپذیری با متغیرهای وجود فضاهایی برای یادگیری آموزشهای هنری (معرق ،منبت ،موسیقی،
نقاشی و ،)...وجود فضاهای آموزشی در سرای سالمندان ،وجود کالسهای آموزشی برای آموزش تجربۀ سالمندان
به جوانان ،وجود کالسهای آموزشی صمیمی و قابل تغییر و گروهی و تبادل تجربۀ سالمندان با دیگر سالمندان و
وجود کارگاههای مهارتهای دستی و امکان نمایش و فروش تولیدات دستی سالمندان در نزدیکی محل سکونت
خودشان در ارتباط است.
در ادامه ،نتایج حاصل حاکی از آن هستند که از میان پنج عامل شناساییشدۀ آموزشپذیری ،تجمعپذیری،
سهولت دسترسی ،قابلیت پیادهروی و ورزش ،همانندی سرای سالمندان به خانه ،سه عامل قابلیت پیادهروی و
ورزش ،سهولت دسترسی در فضاهای داخل و خارج و همانندی سرای سالمندان به خانه ،دارای بیشترین اهمیت در
افزایش کیفیت محیطی برای سالمندان هستند .همچنین راهکارهای طراحی مربوط به خانههای سالمندان با توجه
به مصاحبه و مشاهدات میدانی و بررسی منابع کتابخانهای در جدول  8پیشنهاد میشوند.
امید است تا در تحقیقات آتی ،دربارۀ استانداردسازی فضاهای سالمندی موجود در شهر تهران و شمیرانات تحقیق
شده و طرحها و راهکارها بهصورت موردی و جزئیتر در خانههای سالمندان بررسی شوند ،زیرا با وجود تراکم و حجم
ساختوساز در تهران ،امکان اختصاص سایت بزرگ به ساخت خانۀ سالمندان وجود نداشته و همچنین استانداردی
نیز در این زمینه تدوین نشده است.
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