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Abstract 

Background & Objectives: As the aging population continues to grow, solutions to address the needs of and care for this population become 
increasingly essential. Numerous studies on shifting demographics reported that the ability to meet the challenge of an aging population and 

responding to its needs requires a better understanding of concepts, such as aging, frailty, and disability. The needs of the elderly are often 

associated with the concept of “aging in place.” A major aspect of “aging in place” is the quality of houses and their open area. The built 
environment can respond to the elderly’s needs and influence behaviors and create a vitality place for them. This research addressed the 

psychosocial needs of the aging population in open spaces; social environments to propose a model for living in open spaces in residential 

complexes, i.e., defined as the engagement and integration of the elderly residents in the community structure to experience an enhanced quality 
of life. The hypothesis is that, by linking the social and psychological needs of the aging groups to architectural principles and physical 

manifestations, a model for living in place is achieved; accordingly, the elderly experience vitality. The current study aimed to determine the 

factors influencing vitality in open spaces for the elderly. 
Methods: This study employed a qualitative content analysis method based on interviews. The selected elderly were interviewed for qualitative 

analysis purposes. Individuals who were living in the Aseman residential complex, in East Azerbaijan Province, in 2019–2020 (as the case study) 

were selected and interviewed. To select the study sample, the purposive sampling method was employed. Totally, 24 participants were recruited 
and interviewed concerning factors affecting vitality in open spaces. A semi–structured interview was conducted to identify the dimensions of 

vitality in the environment from the perspective of the elderly until saturation was reached. The researchers interviewed the research participants 

in open spaces at 10–12 AM and 6–9 PM. After coding the collected data, these approaches were investigated and presented in a diagram format. 
Results: Effective factors on the vitality of open areas in residential complexes for the elderly were classified into 15 main themes and 59 sub–

themes. The main themes were as follows: space configuration, physical diversity, physical identity, climate comfort, safe environment, comfort, 

flexibility, space maintenance, legibility, communication management, accumulation, social identity, relaxation, mental security, and mental 

interaction with the environment. The sub–themes related to each main theme were classified as follows: space configuration: space form, space 

proportions, space layout, and spatial communication; physical diversity: diversity, responsiveness to activities, dynamism and attractiveness, 

cohesion, and beauty; physical identity: space configuration and ecology; climate comfort: temperature, humidity, light, and shade; safe 
environment: space dynamics, structural elements, and non–physical elements; comfort: design quality, complementary spaces, accessibility, 

and human scale; flexibility: variability, adaptability, and variation; space maintenance: the quality of space, equipment, and facilities; legibility: 

natural elements, sensory stimuli, guide elements, structural elements, signs, complexity, and permeability; communication management: 
relationships as well as direct and indirect social communication; accumulation: the desire to be in a natural place, opportunities to meet others, 

and presence; social identity: memories, social celebrations, a sense of participation, and the possibility of being active; relaxation: air quality, 

noise pollution, light quality, congestion, and nature; mental security: environmental risk (human, vehicles), a sense of control, privacy, and 
aristocracy to the place; mental interaction with environment: openness, creating motivation through developing favorable forms, visual 

perception, understanding the environment, and an environment for everyone. 

Conclusion: Based on the present research findings, 4 core dimensions were found to be correlated with lively open spaces in residential 
complexes from the elderly’s perspectives. These dimensions included physical, functional, social, and mental aspects. These dimensions were 

classified into 15 main themes and 59 sub–themes. Thus, vitality in open spaces is correlated with biopsychosocial issues, i.e., needed to be 

addressed to prevent abnormalities in the aging period. 
Keyword: Vitality, Environmental vitality, Elderly, Open spaces, Residential complexes, Qualitative study. 
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  .1۴۲(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ فنداس برخط انتشار   

 های مسکونی از عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای باز مجتمع
 دیدگاه سالمندان: یک تحقیق کیفی

 ۳، میرسعید موسوی۲حسن ستاری ساربانقلی*، 1الناز صمدپورشهرک

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران .1
 ؛دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران .۲
 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران. .۳
  sattari@iaut.ac.ir نویسندۀ مسئول: رایانامۀ *

 1۳۹۸دی  1۸ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸آذر  ۲۰ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شود. این تحقیق با هدف شناخت عوامل مؤثر بر های شهری تعریف میحضور مثبت سالمندان در محیط یاساسی جهت ارتقا یعنوان معیارسرزندگی محیط بهزمینه و هدف: 
 های مسکونی از دیدگاه سالمندان در استان آذربایجان شرقی انجام شد.میزان سرزندگی محیط در فضاهای باز مجتمع

که با  به دست آمدنفر از سالمندان مجتمع مسکونی منتخب در شهر تبریز  ۲۴عمیق اکتشافی با  حبٔهمصا نتیجٔه از هاتحقیق حاضر به روش کیفی انجام شد. داده روش بررسی:
 بندی شد.های اصلی و فرعی طبقهمایهها به روش کدگذاری محوری باز و انتخابی تحلیل و در قالب درونگیری هدفمند انتخاب شدند. محتوای مصاحبهروش نمونه

اصلی پیکربندی فضا، تنوع کالبدی، هویت کالبدی، آسایش اقلیمی، محیط امن،  مایٔهدرون پانزدهسرزندگی محیط متجانس با گروه سالمندان، در قالب عوامل مؤثر بر ها: یافته
 حیط شناسایی گردید.پذیری، هویت اجتماعی، آرامش، امنیت روانی و تعامل ذهنی با مپذیری، نگاهداشت فضا، خوانایی، مدیریت ارتباطات، تجمعراحتی، انعطاف

های مسکونی از دیدگاه سالمندان در قالب چهار بعد اصلی کالبدی، کارکردی، اجتماعی های این پژوهش، عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای باز مجتمعبراساس یافته گیری:نتیجه
 و روانی شناسایی و تبیین گردید.

 از، مجتمع مسکونی، تحقیق کیفی.سرزندگی، سرزندگی محیط، سالمند، فضای بها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
سالمندی  مایٔهتوسعه با دروندر دوران حاضر، کشورهای درحال

اند. سالمندان رو شدهبرانگیز روبهچالشو اجتماعی  ایعنوان پدیدهبه
های جمعیتی دارند. طبق بیشترین نرخ رشد را در مقایسه با دیگر گروه

 ۲۰۵۰آمار سازمان ملل متحد، نسبت جمعیت سالمند جهان در سال 
(. در ایران نیز تا 1،۲درصد افزایش خواهد یافت )۲۲حدود 

میلیون  دوازدهسال به ۶۵باالی تعداد جمعیت سالمندان  1۴۲۰سال
درصدی از جمعیت کل کشور را تشکیل 1۴یابد و سهم نفر افزایش می

 (.۳دهد )می
کیفیت زندگی سالمندان  یهای گوناگونی جهت ارتقاتاکنون تالش

صورت پذیرفته است. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری، فرایند پیری در 
 د: امکان زندگی فرد در خانٔهنمایگونه تعریف میرا این 1بستر زندگی

صورت ایمن، مستقل، راحت، بدون توجه به سن، شخصی و اجتماع به
پذیربودن سالمندان نسبت (. با توجه به آسیب۴درآمد و سطح توانایی )

های جمعیتی، توجه به موضوعات مرتبط با سالمت، رفاه، به سایر گروه
وردار است. یکی از ای برخبهزیستی و سرزندگی آنان از اهمیت ویژه

در دوران سالمندی بستر  ،مؤثر بر کیفیت زندگیمهم و  بسیار عوامل
بسیار پیچیده  ۲باشد. مفهوم کیفیت زندگیفیزیکی زندگی این افراد می

)کودکان، جوانان و سالمندان(  چراکه از سوی کاربران مختلف ؛است
شهری از  گیری کیفیت زندگیدارای مفهوم متفاوتی است. برای اندازه

شود. دو رویکرد عینی یا ذهنی یا ترکیب هردو رویکرد استفاده می
ها و میزان رضایت ها، ارزیابیرویکرد ذهنی مربوط به پیمایش ادراک

مین نیازهایشان و رویکرد عینی مربوط به حقایق أساکنان در راستای ت
(. ۵)آید دست میهای ثانویه بهاز داده قابل مشاهده هستند که غالباً

کیفیت طراحی محیط است که با  های سازندٔهسرزندگی یکی از عامل
مستقیمی دارد. محیطی سرزنده است که  کیفیت زندگی کاربران رابطٔه

لحاظ سن و جنس در ساعات مختلف تنوع به باوجودکاربران آن محیط 
که بخواهند جای اینبه ؛باشند روز، حضور مستمر و ماندگاری داشته

سرزندگی حضور کاربران است  آن محیط عبور کنند. الزمٔهسریع از 
سالمندی، به مفاهیم  (. اگرچه در تحقیقات موجود در حوزٔه۶)

(، اما بررسی ۷بهزیستی و افزایش کیفیت زندگی تأکید شده است )
های برای آنان در مجتمع ،های محیط زندگی با کیفیت و سرزندهویژگی

ن زیستی از دیدگاه سالمندان بررسی ترین مکاعنوان مهممسکونی به
درصد قابل توجهی از که دهد است. شواهد پژوهشی نشان می نشده

گروه سالمندان از مشکالت مرتبط با سالمت جسمی و روانی رنج 
(. با افزایش سن، تغییراتی در ساختار بدنی و ذهنی افراد ۸،۹برند )می

های کالبدی ز محیطشود درک سالمندان اآید که باعث میوجود میه ب
بنابراین برای ارتقای  ؛(1۰شان متفاوت از سایر اقشار باشد )و پاسخ

کیفیت زندگی سالمندان، توجه به کیفیت ارتباط و پیوند بین ساکنان 
 ها ضروری است.سالمند و محیط زندگی آن

تأثیر مستقیم نماید هویت مسکن تحتاذعان می ۳هانس پاول باردت
 استهای مسکونی عمومی و خصوصی مجتمعبین فضای  رابطٔه

                                                      
1. Aging in place 
2. Quality of Life 
3. Hanss Pauel Bardt 
4. Open Areas 

محیط از کیفیت باالتری  ،تر باشداین ارتباط قوی قدرکه هرچه طوریبه
(. اوقات فراغت باال امکان استفاده از 11به نقل از برخوردار است )

هایی سازد. انجام فعالیتیا میهفضای باز شهری را برای سالمندان م
رف اوقات فراغت، ارتباط با های سبک، صَزدن، ورزشنظیر قدم

شهرها  4های اجتماعی در فضای بازفعالیتدر طبیعت در کنار حضور 
ای از سالمندان در که بخش عمدهدلیل این(. به1۲گیرد )صورت می

های فضاهای باز مجتمع ،نمایندهای مسکونی زندگی میمجتمع
 جهت تسهیل حضور ،بالقوه یعنوان محیطتواند بهمسکونی می

الذکر تلقی شود. پژوهش حاضر با های فوقسالمندان و انجام فعالیت
های هدف بررسی عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای باز مجتمع

تا با افزایش نرخ حضورپذیری  ؛مسکونی از دیدگاه سالمندان بود
های کردن نیازها و خواستهسالمندان در فضاهای باز، ضمن برآورده

های فردی بخشی از محدودیتامکان ارتقافردی و اجتماعی آنان، 
 .را فراهم آوردمحدود داخلی واحدهای مسکونی  سالمندان در محیط

 روش بررسی 2
آن  پژوهش حاضر کاربردی بوده و از رویکرد کیفی جهت مطالعٔه

شناسی موردی پس از گونه استفاده شده است. جهت انتخاب نمونٔه
 کنندٔهعیارهای تحدیدهای فعال مسکونی و استفاده از ممجتمع

موضوع، مجتمع مسکونی آسمان تبریز به دلیل تراکم تعداد واحدها 
فضای  (، و سرانٔهایطبقه1۸برج  1۶ واحد مسکونی در قالب ۹۲۸)

 انتخاب گردید. جامعٔه ،عنوان بستر مطالعهبه ،شدهباز مناسب و طراحی
مع تشکیل انسانی پژوهش را سالمندان حضوریافته در فضاهای باز مجت

نفر  سی الی بیست( حدود 1۳) کرسول کهبا توجه به این دادند.
ساخت پیشنهاد خوشو کیفی  اینظریه کننده را برای ارائٔهشرکت

 شدند.گیری هدفمند انتخاب نفر سالمند به روش نمونه ۲۴ ،نمایدمی
طور ز هر دو گروه زنان و مردان بهها، ابرای افزایش تنوع داده همچنین

 مساوی در این تحقیق شرکت داشتند.
های باز و ها، مصاحبهآوری دادهدر این پژوهش روش جمع

صورت سؤاالت مستقیم( و سؤاالت غیرمستقیم بوده ساختاری )بهنیمه
 تحقیق است. این بودن مصاحبه به خاطر رویکردساختاریاست. نیمه

 ،هاتحلیل دادهتدریج بر اساس مصاحبه ابتدا با سؤاالت کلی آغاز و به
روزانه در  کننده در خصوص تجربٔهو شفاف 5کاو و پیگیرسؤاالت ژرف

مبنای طراحی  .فضای باز مجتمع مسکونی و اثرات آن پیش رفت
میزان مولدبودن  وسؤاالت معیارهای مستخرج از ادبیات موضوع بود 

صورت ها بهارزیابی شد. مصاحبه آزمایشی ایسؤاالت در مطالعه
های تحقیق بودن افراد در مکانجمعیزیرا دسته ؛رد انجام شدففردبه

موردنظر نبود. که ها تأثیر بگذارد آن توانست روی حاالت و تجربٔهمی
 1۳۹۸عصر بهار ۲1تا  1۸صبح و  1۲تا  1۰ساعات  ،زمان مصاحبه

اشباع  بود. در تحقیقات کیفی مصاحبه با افراد تا رسیدن به درجٔه
بالفاصله پس  ،هالذا مراحل کدگذاری مصاحبه ؛یابداطالعاتی ادامه می

که فرایند مصاحبه و تحلیل  ابدین معن ؛از هر مصاحبه انجام شد

5. Probe and follow-up questions 
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۳ 

 ۲۴کنندگان بود. در این پژوهش کف تعداد شرکت 1صورت زیگزاگیبه
مبنای  ؛تعداد حجم نمونه در ابتدای کار تعیین نشد نفر بود و سقف

که با توجه به اشباع  درنظر گرفته شداتمام پژوهش، اشباع اطالعاتی 
تحقیق  گانکنندتعداد شرکتبر ،  نفر شانزدهماز مصاحبٔه ۲اطالعات

 .نگردیداضافه 
های تحلیل محتوای پذیرفته، با روشهای صورتمصاحبه تمامی
و نتایج آن گردید تحلیل وسازی و تجزیهتک پیادهتک صورتبهکیفی،

ها، سه ای حاصل از اجرای مصاحبههگردآوری شد. برای تحلیل داده
زمان با انجام شد. هم  5و انتخابی  4و محوری  ۳مرحلٔه کدگذاری باز

های خام، کدگذاری محوری کدگذاری باز برای کشف مفاهیم از داده
ها صورت مایهیکدیگر در قالب درون ااین مفاهیم ب سازیبرای مرتبط

بندی معناداری در این جا ادامه یافت که طبقهگرفت. این مراحل تا آن
 6سازیهای اولیه با تکنیک مثلثدست آمد. یافتههای مداوم بهبررسی

توسط گروهی دیگر از افراد در مناطق منتخب بازبینی شده  ،اطالعات
 یهای نهایی صورت گرفت. این تکنیک با هدف ارتقاگیریو نتیجه

طوری که تحلیل و به شود؛میدقت علمی در تحقیقات کیفی استفاده 
ها توسط محققین یا افراد مختلفی مورد بازبینی قرار بازبینی یافته

 (.1۴گیرد )می
هلسینکی رعایت  در فرایند تحقیق مالحظات اخالقی مبتنی بر بیانیٔه

بودن اطالعات و نامی، محرمانهشد.کسب رضایت آگاهانه، حفظ بی
مالحظات  مان از جملٔهگیری از پژوهش در هر زبرخورداری از حق کناره

 شده در این مطالعه بود.اخالقی لحاظ

 هایافته ۳
نفر از سالمندان مجتمع مسکونی  ۲۴کنندگان در تحقیق حاضر شرکت

سنی  دامنٔه بوده و مرد1۲زن و  1۲آسمان در شهر تبریز، متشکل از 
کنندگان حداقل یک سال بود. شرکت سال۸1تا  ۶۰کنندگان بین شرکت
توزیع میزان  .در فضای باز مجتمع مسکونی را داشتند حضور تجربٔه

به معرفی  1. جدولبودتخصصی  تحصیالت آنان از سیکل تا دکتری
 .پردازدکنندگان میهای دموگرافیک شرکتویژگی

 کنندگان. مشخصات دموگرافیک شرکت1جدول
 سن سطح تحصیالت هلأوضعیت ت جنس

 کارشناسی کاردانی دیپلم سیکل هلأمت مجرد زن مرد
کارشناسی 

 ارشد
دکتری 

 تخصصی
تا  ۶۰ بازٔه

 ساله۷۰
تا  ۷1 بازٔه

 ساله۸1
1۲ 1۲ ۴ ۲۰ 1 ۴ ۴ ۸ ۵ ۲ 1۵ ۹ 

 ها در مرحلٔهاز مصاحبه آمدهدستبههای نتایج حاصل از تحلیل داده
اولیه گردید که هرکدام  مایٔهدرون ۵۹کدگذاری باز، منجر به ظهور 

تأثیرات  های سالمندان در زمینٔهبخشی از دیدگاه کنندٔهنحوی تبیینبه
های عینی و ذهنی کیفیت فضای باز مؤثر بر محیط بر جنبه

 یمعنادار برچسب تحلیل به هر جملٔه حضورپذیری افراد است. در مرحلٔه
به  ۲دولجمله باشد. ج مفهومی الصاق شد که گویای محتوای دادٔه

 کنندهشرکت ها اشاره دارد. شناسه براساس شمارٔهفرایند کدگذاری داده
(npو شمارٔه ) کنندهموردنظر شرکت جملٔه (nSتعریف شده ) .است 

 کدگذاری باز کنندگان در مرحلٔه. برخی از بیانات شاخص شرکت۲جدول
 )کد(مفهوم  بیانات شاخص )داده( شناسه

1P-1۰S 

روی، استفاده از وآمد، پیادهدهم از فضای باز مجتمع برای رفتمن همیشه ترجیح می»
انداز بان و درختان سایهطبیعت و مالقات دوستانم )در روز از فضاهایی که دارای سایه

استفاده کنم و در شب از فضاهایی که روشنایی در حدی دارند که مانع دید  ،وجود دارد
 «برایم نشوند( استفاده کنم.از جلو 

تمایل به بودن در مکان طبیعی، نور و سایه، 
نوعان، ارتباط اجتماعی مستقیم، روابط با هم

 گشودگی، ادراک بصری، درک محیط.

۲P-۸S 
فرصت بیشتری برای  ،اگر فضاهای مسقف در فضای باز مجتمع وجود داشت»

 «استفاده از فضاها را در مواقع آفتابی و بارانی داشتیم.
 فرم فضا، نور، رطوبت، عناصر ساختاری

۳P-۲S 
 کنم که دید کامل به اطراف داشته باشم وهمیشه از فضاهایی برای نشستن استفاده می»

حس ترس را برایم به وجود آورد یا  دارد وکور و مبهمی  از نشستن در مناطقی که نقطٔه
 «کنم.خیلی خلوت باشد پرهیز می

کنترل،  حسمخاطرات محیطی، حریم، خلوت، 
 اشرافیت، ادراک بصری، درک محیط

۴P-۲۳S 
گو در ساعات مشخصی از وفتگساالنم برای گپ و من برای دیدن دوستان و هم»

 «آیم.عصر به فضای باز مجتمع می

نوعان، ها، روابط با همفعالیتبودن به دهپاسخ
هایی برای ارتباط اجتماعی مستقیم، فرصت

 مالقات با دیگران، حضورپذیری

۵P-1۷S 
افرادی  نشینم و به بقیٔههای فضای باز مجتمع میمن عصرها چند ساعتی در نیمکت»

نگاه  دکننهایی که در محوطه با هم بازی میکنند یا بچهوآمد میکه در محوطه رفت
 «شوم.کنم و سرگرم میمی

 ارتباط اجتماعی غیرمستقیم.

                                                      
1. Zig Zag 
2. Saturation Point 
3. Open Coding 

4. Axial Coding 
5. Selective Coding 
6. Triangulation 
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۴ 

۶P-۹S «کنم از فضاهایی کند، سعی میهای اطراف مجتمع مرا اذیت میسر و صدای ماشین
 «اطراف فضای باز مجتمع باشد. استفاده کنم که به دور از جدارٔه

 عناصر پویای فضا، چیدمان فضاها

۷P-1۸S 

کند های واردشده به محوطه را کنترل میافراد و ماشینمان خیلی بادقت نگهبان مجتمع»
تواند وارد مجتمع نمی یو این باعث امنیت بیشتر مجتمع ما شده است، چون هرکس

بسته و کنترل توسط نگهبانی امنیت های مدارشود همچنین استفاده از دوربین
 «است.مان را دوچندان کردهمجتمع

 مخاطرات محیطی، ایمنی، امنیت

۸P-۴S 
رو وجود دارد و تا الزم نباشد من از مسیر هایی کنار مسیر ماشینرودر مجتمع ما پیاده»

کشی عابرپیاده استفاده کنم و در صورت لزوم از مسیر خطها حرکت نمیعبور ماشین
 «کنم.می

چیدمان فضا، گوناگونی، عناصر ساختاری، 
 عناصر راهنما

۹P-۳۰S 
کند که های بهار و تابستان مرا بیشتر راغب میر فصلهای واقع در مجتمع دبوی گل»

ام کنم در حیاط خانهاز فضای باز مجتمع در اوقات فراغتم استفاده کنم، احساس می
 «اندازد.ام میپدری هستم و مرا یاد خانٔه

عناصر پویای فضا، تحریکات حسی، عناصر 
طبیعی، تمایل به بودن در مکان طبیعی، مفاهیم 

 انگیزیطرهنمادین، خا

بندی و مقایسه، مفاهیم دگذاری محوری، با روش دستهک در مرحلٔه
سازی سطح اول، با رویکرد انتزاعی مایٔهایجادشده در قالب درون

سطح  مایٔهدرون ۵۹های سطح دوم تبدیل شد. مایهبه درون ،مفاهیم
مایه درون 1۵اول با شناخت تأثیر خود بر مفهوم سرزندگی، در قالب 

 بندی گردید.دسته

 1۵کدگذاری انتخابی،  با توجه به سؤال اصلی پژوهش، در مرحلٔه
سرزندگی »عد مؤثر بر بندی شده در قالب چهار بُدسته مایٔهدرون

 «کالبدی»شناسایی شد. این ابعاد تحت عنوان  «فضاهای باز
بندی دسته «روانی»و  «اجتماعی»)عملکردی(،  «کارکردی»)فیزیکی(، 

 آمده است: 1شد که در نمودار 

 

 های سطح اول و دوم مستخرجمایه: درون1نمودار 
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۵ 

 بحث 4
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای باز 

. با توجه به تحلیل بوداز دیدگاه سالمندان  ،مسکونی هایمجتمع
کدگذاری باز،  کنندگان پژوهش در مرحلٔههای شرکتدیدگاه
سطح اول  مایٔههایی ایجاد گردید که تحت عنوان درونمایهدرون

ها با روش قیاس و استدالل محققین در مایه. این درونشدگذاری نام
بندی شد و تر دستههای انتزاعیکدگذاری محوری در دسته مرحلٔه
های سطح دوم نام گرفت. ابعاد مؤثر بر سرزندگی فضاهای مایهدرون

که در قالب  استدوم های سطحمایهباز حاصل کدگذاری انتخابی درون
 بعد بروز یافت. ۴

ای عوامل کالبدی و متغیره که توان بیان کردها میدر تبیین این یافته
مرتبط با آن تأثیر مستقیم بر حضور مثبت افراد سالمند در فضاهای باز 

دهد که کیفیت نشان می (1۵دارد. پژوهش محمدی و همکاران )
عناصر ساختاری کالبد، هماهنگی اجزای طراحی فضاها، دسترسی 

ها، امکانات مناسب کالبدی بانشده، سایهمطلوب به فضاهای طراحی
توان های افراد کمورپردازی و توجه به محدودیتبرای حضور افراد، ن

های باز شهری های مؤثر کالبدی در میزان سرزندگی در محیطاز مؤلفه
بیان  (1۶. فرانسیس )استهای این پژوهش که مطابق با یافته است
آمیز است که امکان زمانی موفقیت ،باز طراحی فضاهای که کرد
های سنی مهیا وب برای تمامی گروههای مطلگیری از آن و فعالیتبهره

بودن محیط به دههای پژوهش حاضر نشان داد پاسخباشد. یافته
روی ایمن، چون نشستن، پیادههای مطلوب سالمندان همفعالیت

های فرانسیس مطابقت دارد. های فکری )شطرنج( با یافتهبازی
لق در های کالبدی در ارتقای حس تعبر تأثیر مؤلفهکه هایی پژوهش

حس مکان یا رنگ تعلق در که دریافت  1بنتلی .محیط باز تأکید دارند
منصوری  .(1۷به نقل از سرزندگی فضای باز تأثیر مثبت دارد ) یارتقا

فضاهای باز در اثر ارتباط متقابل  دریافتند حس تعلق در (1۸و فرزین )
 نیز اذعان ۲جکسون .گیردانسان با عوامل کالبدی و معنایی شکل می

حس انسان از  ،سازدآنچه هویت و حس تعلق به مکان را میکه  کرد
که  است ای از حواس گوناگونفضاهای آن است و در واقع، مجموعه

به نقل از دهد )به خصوص شکل می یها را از فضایخاطرات انسان
(. نتایج این پژوهش نشان داد هر چه کالبد فضای باز بر ایجاد 1۷

 میزان عالقٔه ،برای سالمندان مؤثر عمل نماید مفاهیم نمادین و آشنا
یابد. اثر تناسبات فضایی، افراد برای استفاده از محیط باز افزایش می

گرایی عواملی بوم و مجاورت فضاها در کنار یکدیگر، زیبایی کالبد
عنوان بعد کالبدی محیط به دانش طراحی است که پژوهش حاضر به

 های سرزنده برای سالمندان افزوده است.محیط
های پژوهش نشان داد بعد عملکردی محیط از عوامل اساسی یافته

. به اذعان استایجاد انگیزه برای حضور افراد سالمند در فضاهای باز 
یکی از   ۳گلو یان( 1۶)گرفته توسط فرانسیس های صورتپژوهش

طوری که به ؛گویی به عملکردهاستوظایف اصلی فضاهای باز پاسخ
به ) استتعریف فضای باز سرزنده منوط به داشتن عملکرد و کارایی 

تطابق با مشکالت  ،محیطبسیار مهم (. یکی از عملکردهای 1۷نقل از 
                                                      

1. Bentley 
2. Jackson 

های خارج ایج نشان داد محیطباشد. نتجسمی و ذهنی افراد سالمند می
باید از وقوع برخی رفتارها پشتیبانی یا از بروز برخی  ،از ساختمان

( بدین نتیجه ۲۰(. ضابطیان و تقوایی )1۹) کندمشکالت جلوگیری 
برند مدت رنج میکوتاه رسیدند که سالمندان از مشکالت حافظٔه

های ده از مبلماناستفا و طوری که با تکرار مناظر آشنا در فضای بازبه
خوانایی فضا افزایش یافته و مسیریابی برای آنان  ،شهری نوستالژیک

برای  یذهنی ثابت زیرا افراد معموالً از نقشٔه ؛تر خواهد بودراحت
نمایند. از دیگر مقوالت پرتأکید در بعد شناخت محیط استفاده می

اها و . تنوع در فضاستپذیری فضاهای باز میزان انعطاف ،عملکردی
پذیری سازی محیط از عوامل مؤثر بر ایجاد انعطافامکانات شخصی

سرزندگی را به دنبال  ،شناخته شده است. به اعتقاد جین جیکوبز تنوع
پذیری را (. تعدادی از پژوهشگران مسئلٔه انعطاف1۷به نقل از دارد )

پذیری عملکردهای در ارتباط با کارکرد بنا مدنظر قرار داده و تنوع
اند. این پذیربودن یک فضا معرفی کردهتلف را عامل انعطافمخ

بودن آن، میزان  رویکرد، عامل موفقیت یک فضا را در چندعملکردی
گویی به نیازهای مختلف کاربران، دادن حق انتخاب توانمندی در پاسخ

(. ۲1اند )ها و در نتیجه سرزندگی بیشتر در آن معرفی کردهبیشتر به آن
 و کیفیت نگاهداشت محیط که ن پژوهش نشان دادهای اییافته

های انسانی و عوامل تجهیزات و تسهیالت مرتبط، رعایت مقیاس
ارگونومی انسانی از عوامل مهم تأکیدشده در بعد کارکردی فضای باز 

 های قبلی بر آن تأکید نشده است.مناسب سالمندان بود که در پژوهش
ها ها برای انجام طیفی از فعالیتاستفاده از فضاهای باز میان ساختمان

، یکی از الزامات اساسی در تبدیل (ضروری، انتخابی و اجتماعی)
های معنادار و جذاب، و متعاقباً سرزنده فضاهای مسکونی به محیط

داد که  (. مقوالت مستتر در بعد اجتماعی این پژوهش نشان1۹است )
ت در برابر محیط باید امکان ایجاد شرایط مطلوب برای تعامال

گزینی را داشته باشد که از آن تحت عنوان مدیریت ارتباطات یاد خلوت
ای برای کنندگان در تحقیق عالقهطوری که برخی از شرکتبه ؛شده است

عنوان عاملی برای گریز اند و آن را بهتعامالت اجتماعی ناخواسته نداشته
فضا امکان انتخاب رابطه  . طراحی هوشمندانٔهبرشمردنداز فضاهای باز 

 در ،های اجتماعیسازد. تعامالت و واکنشو مدیریت آن را ممکن می
گیرد و در صورت وجود شرایط انجام نمی ،شرایط محیطی نامناسب

ساخته شده  یمحیط (. فضاهای باز به مثابٔه۲۲یابد )مطلوب، رونق می
ل کرده یا مانع تواند بر روابط اجتماعی اثرگذار بوده و آن را تسهیمی

گل، مکان یان (. به عقیدٔه۲۳خود از آن متأثر گردد ) شود و به نوبٔه
 ؛کنندسرزنده جایی است که مردم برای درنگ و مالقات انتخاب می

(. توجه به 1۷به نقل از کنند ) که بخواهند سریع از آن عبورجای اینبه
 و ماعیهای اجتچون امکان برگزاری جشنهویت اجتماعی محیط هم

 .بودهای این پژوهش انگیز از دیگر یافتههای خاطرهفعالیت
پذیری و سرزندگی سالمندان در ترین بعد برای حضورمهمعوامل روانی 

مهم آرامش، امنیت  مایٔهشناسایی شد. سه درون ،فضای باز مجتمع
ها مستخرج روانی و تعامالت ذهنی با محیط از نتایج تحلیل مصاحبه

های این پژوهش، کیفیت محیط ی شده است. به اذعان یافتهبندو دسته

3. Gol 
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۶ 

موردی  های باز نمونٔهتأثیر مثبتی بر دریافت احساس آرامش در محیط
 :شده که آرامش را به همراه دارد به ترتیبترین مفاهیم یادداشت. از مهم

ها و دریافت نور ساختمان شده، نبودن در سایٔهطبیعت زیبا و طراحی
 مایٔه. دروناستدوربودن از سروصدای محیط  و ابخشمطلوب گرم

( نیز یکی ۲۴کوین لینچ ). استدوم داشتن احساس امنیت در محیط 
 داند.های مؤثر بر سرزندگی را القای حس ایمنی و امنیت میاز مؤلفه

گردد. امنیت فضا به احساس لذت از محیط بدون ترس باز می
موجب بروز احتمال افتادن  رفتن لرزاناختالالت دید ضعیف و راه

اند که: مشکالت برخی شود. بورتن و میشل نیز بیان کردهسالمندان می
از سالمندان در شنیدن صداها )بخصوص صداهای با فرکانس باال( 

ویژه وسایل نقلیه و یکی دیگر از عوامل افزایش خطرات محیطی به
مسائل مرتبط  (. عالوه بر۲۰به نقل از هاست )های هشدار برای آنبوق

گزینی و محرمیت در فضا با ایمنی، توجه به حریم افراد، امکان خلوت
عنوان عواملی مهم از دید سالمندان در ارتقای امنیت فکری خود یاد به

 شده است.
های محیط نتایج حاصل از این تحقیق خال نظری موجود در حوزٔه

انش موضوع و بر د کردهگر سالمندان در فضاهای باز را پر حمایت
هایی در رابطه شود در تحقیقات آتی پژوهشافزوده است. پیشنهاد می

گر و کیفیت های شهری، فضاهای شهری حمایتکیفیت پارک با
چنین استفاده از . همانجام شودهای داخلی سالمندمحور محیط

ها نیز سازی یافتههای پژوهش مبتنی بر دانش عصبی برای کمیروش
 شود.پیشنهاد می

 گیرینتیجه ۵
مجموع عوامل  که های پژوهش حاضر نشان دادطور کلی یافتهبه

سرزندگی محیط  یکالبدی، کارکردی، اجتماعی و روانی موجب ارتقا
شود. در نتیجه های مسکونی از دیدگاه سالمندان میفضاهای باز مجتمع

تواند این ابعاد می توجه به مقوالت شناسایی شده در زیر مجموعٔه
های مسکونی ت حضور مثبت سالمندان در فضاهای باز مجتمعموجبا

 را ارتقا دهد.

 بیانیه 6
 کنندگاناز شرکت تنامهیو رضا یاخالق هیدییتأ

ثیر أت»دکتری الناز صمدپورشهرک با عنوان  این مقاله برگرفته از پایانامٔه
های مسکونی برای سالمندان در معماری منظرِ فضاهای باِز مجتمع

 با راهنمایی دکتر حسن ستاری« ارتقای سرزندگی محیطراستای 
دکتر میرسعید موسوی در دانشگاه آزاد اسالمی  ساربانقلی و مشاورٔه

 واحد تبریز در حال تدوین است.
 رضایت برای انتشار

 غیرقابل اجرا.
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