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:چکیده  

گرفته  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تعامالت اجتماعی بر افزایش انگیزه و امید به زندگی برای سالمندان صورت
. مطالعه حاضر از نوع کاربردی بر روی آسایشگاه کهریزک با روش تحقیق توصیفی، تحلیل محتوا و پیمایشی می باشد.است

به منظور اجرای این مطالعه ، با . با طرح ریزی سؤال های پرسشنامه و با مصاحبه حضوری صورت پذیرفته استتحقیق 
 03 ونفر از کارمندان آسایشگاه  03نفر مدد جوی مرد،  03فرمدد جوی زن ، ن 03وری پرسشنامه از  آاستفاده از روش جمع 

بررسی نیازهای روانی و فیزیولوژیکی ، پس از جمع آوری داده ها و پیشنهاد ها. نفر از مالقات کنندگان صورت گرفته است
توجه  ،نیاز به گفت و گو ،طبق آنسالمندان با توجه به محدودیت های جسمی سالمندان مورد مطالعه قرار گرفته است که بر 

بر روی سایت آسایشگاه .مورد بررسی قرار گرفت محقق را به خود جلب کرده که پس از مصاحبه با کارکنان تأییدی موضوع
. کهریزک مشاهده شده که فرصت و مکان برای سالمندان در برقراری تعامالت اجتماعی با شهروندان پیش بینی نشده است

تحلیل سایت کهریزک و مطالعه روی نیاز ها و محدودیت های جسمی سالمندان و با در نظر گرفتن جنبه پس از تجزیه و 
اقتصادی پروژه ،نظر به اهمیت مسئله سالمندی و مسائل روان شناختی آن،می توان با در نظر گرفتن  مهارت ها و توانمندی 

سالمندان و معلولین طراحی شود، که در مواقعی گالری های سالمندان، نمایشگاه برای فروش اجناس خیریه  ساخته دست 
برای استفاده از تجربه چندین ساله آنها توسط  فرصتی رابرای عکس های سالمندان باشد تا دیگر افراد از آن دیدن کنند که 

شرکت در تعامالت  ،برای سالمندان برای یاداوری خاطرات گذشته که پیامد لحظاتی را .ایجاد می کندجوانان و انتقال فرهنگ 
ط اببا استفاده از پرسشنامه، مطالب مصاحبه ،ضو ،طراحی این فضا در آسایشگاهبدین منظور . و امید به زندگی را در بر دارد

در همچنین .طراحی نمایشگاه برای سالمندان و با توجه به دسترسی سالمندان به آن، در داخل سایت مکان سنجی شده است
 .ار هایی را به منزله افزایش تعامالت اجتماعی برای آسایشگاه کهریزک ارائه کرده استراهک محقق ،این تحقیق

 گیدسالمندان، آسایشگاه کهریزک، تعامالت اجتماعی، نمایشگاه، امید به زن: لغات کلیدی

 

 ---------------------------

 دکترای معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی-1
 رشد دانشگاه بین المللی امام خمینیدانشجوی کارشناسی ا -0
  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی -0



 :مقدمه

اهمیت روابط اجتماعی و ترویج احساسات .انزوای اجتماعی، تحت تاثیر تنهایی در کیفیت زندگی و تندرستی آنها مؤثر است
به عبارت دیگر در . از جمله رفتار بهبود سالمت تأکید شده استبه شایستگی ، کنترل و درک شده است و به تنظیم رفتار 

که ممکن نتیجه مستقیم به سالمت  ،زمینه های اجتماعی و تعامالت اجتماعی شکل دادن الگوهای رفتاری مناسب است
رای تعامالت گروهی که دا"بر طبق آزمایشات انجام شده بر روی گروهی از کاربران نشان داده است) 1).جسمی و روانی باشد

اجتماعی بوده اند و مشارکت اجتماعی انجام داده اند، بازگشت به سمت سرگرمی و شرکت در فعالیت های گسترده ی 
اجتماعی، فضا را برای کاربر انعطاف پذیر تر و سازگاری یشتر با محیط داشته و همین امر، باعث لذت از بردن از فعالیت و 

و همکارانش نشان داده که حمایت Mcauleyدریک مطالعه از افرادمسن (1111-یزنکارلن ویل)"فضاهای فضاها می باشد
  (1).اثر مثبت تر و معنادارتری نسبت به فعالیت های فیزیکی دیگری همچون ورزش دارد ، اجتماعی

 033از  بر این اساس این تعریف بیش( 0.)سال بر می شمارند 03با توجه با این که سن سالمندان را معموال سن باالی 
درصد  03،  0303در سال ( 0.)به دو برابر خواهد رسید 0302ملیون نفر از جمعیت دنیا سالمند هستند و این رقم تا سال 

سال بر اساس سر  03در ایران جمعیت باالی ( 0.)جمعیت سالمند در کشور های در حال توسعه سکونت خواهند داشت
که در بر گیرنده کاهش روابط اجتماعی،  .است(  نفر 2111333)درصد 0.0برابر  1032شماری نفوس و مسکن در سال 

افراد . کاهش درآمد اقتصادی، کاهش دستاورد های صنعتی، توزیع ناموزون و ناهماهنگی در بخش های مختلف کشور است
( 0.)ودسال تجارب مختلف بیشماری که مربوط به سن،فرهنگ،طبقه و شخصیت آن ها می ش 03سالمند که در برگیرنده 

ذخایر با ارزش هر کشورو بهترین انتقال دهنده هر فرهنگ محسوب می شودو عدم ارتباط با آنها موجب محرومیت از 
درک نیاز های فیزیولوژیکی، روان شناختی، بهداشتی، اجتماعی، رفاهی، افراد . تجربیات و راهنمایی های آنها خواهد شد
 (4) کیفیت و امید به زندگی سالمندان مؤثر باشدمسن سعی در تأمین آنها می تواند در بهبود 

 :انتخاب این حوزه مطالعاتی ، با توجه به عوامل زیر انتخاب شده است 

 نهاآایجاد انگیزه برای سالمندان و شرکت در تعامالت اجتماعی -1

 نهاآتشویق سالمندان و استفاده از تجربه ها و توانمندی های -0

 ر اجتماع واستفاده از تجربه آنها در محلفعال سازی حضور سالمندان د-0

اجتماعی سالمندان  تو دستیابی به مبانی و معیارهایی که الزم است در طراحی و بهسازی فضاهای باز  برای افزایش تعامال
پاسخگوی  ،محیطی مطلوب و متناسب با توانایی های جسمی سالمندانن تا ضمن فراهم آورد (2).در نظر گرفته شده است

بدین منظور می باست . های روانی آنها باشدو امکان برقراری روابط اجتماعی و فعالیت های سازنده را تأمین نمایدنیاز
یکپارچگی با . شناختی آنها مورد مطالعه قرار بگیرد تخصوصیات جسمی و روانی سالمندان و عوامل مؤثر بر جنبه های زیس

و روابط نزدیک با شهروندان ، فعالیت و تحرک جسمی کافی و احساس جامعه و و ایجاد روابط متقابل و برقراری تماس 
به منظور انتخاب نمونه ( 0) .مفید بودن و مورد نیاز بودن از خواسته های ضروروی سالمندان که باید مورد توجه قرار بگیرد

گی آن در میان مردم و موردی مناسب برای این پژوهش، آسایشگاه کهریزک واقع در محله کهریزک تهران به دلیل شناخت
برای برقراری ارتباط بین سالمندان و شهروندان .مورد توجه واقع شده است ،مساحت قابل توجه آن برای ارائه راهکار در آن

 طبق این راهکار ،  .امکان سنجی برای سایت آن انجام می شود ،که بر طبق آن در سایت کهریزک ،راهکاری ارائه می شود
نمایشگاه  این .خیریه ای در دل سایت برای افزایش تعامالت اجتماعی در نظر گرفته می شودفضاهای از جمله نمایشگاه های 

در مواقعی می تواند گالری برای عکس های سالمندان و  ،بازارچه نه تنها محلی برای فروش اجناس خیریه است ها همانند
این دستاورد ها می تواند سر فصل  .ها در طول چندین سال زندگی آنها می باشدبازدید از دستاورد های آموخته شده به آن
و با نصب کردن تولیدات خود روی دیوار و یا روی میزی بچینند تا دیگر افراد از آن  صحبت بین سالمندان و شهروندان باشد

د نوشتن، داستان نایده های توصیفی مان .که شرایط خوبی برای استفاده از تجربه چندین ساله آنها می باشد(0). دیدن کنند
 نمایشگاهاین  (0)گویی، فعالیت های آموخته شده سالمندان و تولید دستاورد ها پایه های تشکیل دهنده نمایشگاه می باشد



داخل خانه سالمندان کهریزک، بستری مناسب برای تعامالت اجتماعی می باشد و یکی از مناطق جذاب و انگیزه بخش برای 
توسط شهروندان این امکان را به سالمندان می دهدتا با آنها  نمایشگاههمچنین با امکان بازدید از . لیت سالمندان می باشدفعا

 .به تعادل بپردازد و این امر باعث نشاط در سالمندان و امیدبه زندگی برای آنها می باشد

 .بستگی دارد اهمیت این تحقیق به تمایل سالمندان برای برقراری تعامل اجتماعی

در این صورت در حدود . هزار متر مربع سطح اشغال می باشد123هزار متر مربع مساحت می باشد و  423آسایشگاه دارای 
 (0) .هزار متر مربع زمین خالی می باشد که می توان در این مساحت راهکار های مورد نظر را اجرا کرد 033

طرح . مقدار کافی می باشد ولی در مبلمان با فضای سرپوشیده ضعیف می باشدبه عالوه بحث مبلمان در خانه سالمندان به 
 .بازارچه می تواند در مواقع خالی بودن نقش فضای سرپوشیده را برای استراحت سالمندان داشته باشد

ان در ماه می هزار توم 123تومان در ماه می باشد که به ازای هر نفر  33/33/002و با توجه به درآمد آسایشگاه در حدود 
بازارچه های خیریه ( 3.)درآمد آسایشگاه را تأمین می کند % 33هزار نفری نیکوکاران  فقط  33باشد که با توجه به تعداد 

مطالعات اخیر نشان داده است ، که فعالیت اجتماعی تولیدی و متمرکز شده .برای این آسایشگاه می تواند منبع درآمدی باشد 
ن دهنده ارزش ذاتی اقتصادی ، از جمله اشتغال تولید شده ، خطر مرگ و میر را در بین افراد مسن ، فعالیت هایی که نشا

از طریق کشف مهارت های ( 1. )کاهش داده است و با کاهش خطر مبتال به زوال شناختی و زوال عقل در ارتباط است
اند گنجینه ای توانمند برای مشارکت با شهروندان سالمندان،تولید و عرضه کردن دستاورد های ان ها در بین شهروندان می تو

افزایش تعامالت اجتماعی سالمندان با شهروندان می تواند با . باشدو تجارب و فرهنگ اصیل خود را به مردم عرضه کنند
ائل و با تشخیص مس. القای حس مفید بودن آنها در خود در افزایش حس امید به زندگی سالمندان تاثیر بسزایی داشته باشد

مشکالتی که سالمندان در مشارکت اجتماعی دارند و نیز بررسی عواملی که بر گرایش های آن ها بر مشارکت اجتماعی تاثیر 
در این پژوهش محقق با در نظر گرفتن محدودیت سالمندان و توانمندی آن ها در مشارکت اجتماعی به بررسی . گذار است

سالمندان می پردازد که شرایط را برای دخالت و درگیری عملی ان ها فراهم  راهکار هایی برای ایجاد فضا های مناسب
 .در نهایت این راهکارها در یک قالب کاربردی برای آینده جامعه سالمندی ایران ارائه می گردد.سازد

 

 :روش تحقیق

لکرد ناتوانی و افسردگی هدف این تحقیق در ساخت یافته ها ، بررسی تأثیر فعالیت های اجتماعی و تولیدی بر کاهش عم
که بر مبنای آن  امکان سنجی به منظور انتخاب مکانی برای طراحی فضایی برای افزایش تعامالت . سالمندان کهریزک است 

             استفاده ازاسناد موجود-1از دو روش ،به منظور بررسی نمونه موردی آسایشگاه کهریزک.اجتماعی بررسی می شود
 مندان و چمع آوری پرسشنامهمصاحبه با سال-0

در آن به منظور بهره گرفتن از  ، سالمندان بهره گرفته است در این پژوهش از پرسشنامه ها و مصاحبه های مستقر از تجربیات
نفر  03نفر سالمند زن و  03نفر سالمند مرد و  03به این منظور . تجربیات سالمندان از روش نمونه گیری استفاده شده است

ه صورت روش توصیفی، تحلیل بروش تحقیق انجام شده .نفر از مالقات کنندگان مورد مطالعه قرار گرفتند 03مندان و از کار
 .محتوا، پیماشی می باشد

 

 

 

 

 



 تعریف سالمندی

طول . سالگی در نظر می گیرند 04سال است با این حال،متوسط عمر را حدود  112تا  113پیشینه طول عمر انسان بین 
انسان را به چندین مرحله می توان تقسیم نمود که معمول ترین این تقسیم بندی ها از نظر دوره زمانی با نوزادی آغاز زندگی 

تا  0)انتهای کودکی . 0( سالگی 0تا  1)ابتدای کودکی . 0(از تولد تا یک سالگی )نوزادی. 1:می گردد به ترتیب عبارتند از
انتهای . 0( سالگی 41تا  00)ابتدای میان سالگی . 0( سالگی 02تا  11)جوانی . 2( سالگی 13تا  11)بلوغ . 4( سالگی 13

سالگی و  30)های پیری انت( سالگی 32تا  02)پیری . 1( سالگی 04تا  02)ابتدای پیری . 3( سالگی 04تا  23)میانسالی 
 (4) .(بیشتر

هاي  اي از ناتوانايي افراد در دوره پيري با مجموعه .گيرند شناسان، معموال دوره پیری را به عنوان دوره انحطاط در نظر مي روان
در اين دوره، نيرومندي و سالمت جسماني . ها كنار بيايند شوند، كه بايد با آن رو مي هاي اجتماعي روبه جسمي و محروميت

هند و به مرور زمان، د يابد و همراه با بازنشسته شدن از شغل خود تا حد زيادي درآمدشان را از دست مي ها كاهش مي آن
شوند  ها دچار افت جايگاه اجتماعي نيز مي ها آن همراه با اين آسيب. شود شان با همسر، خويشاوندان و دوستان كم مي رابطه

بر اساس اتفاق ( 1)كنند  بودن مي" مصرف بي"گونه كه در آمريکا مطرح است، احساس منفعلی از  كه مالزم پيري است و همان
بر طبق این تعریف معتقدند نامگذاری سن یک انسان . سال را سالمند نامیده اند 02رفته عموما افراد باالی کشور های پیشت

عواملی  .اجتماعی صورت بگیرد -می تواند با توجه به پارامتر های بسیاری نظیر محدودیت زیستی، روانشناسی و فرهنگی
. خاصی را مبنا قرار نمی داد، معیار سالمندی شناخته می شد چون تغییر شکل ظاهری و توانایی های جسمانی که لزوما سن

سنی که در آن اکثر مردم از کار بازنشسته می شوند و از انواع خاصی . ولی امروزه برای سالمندی تعریف مشخصی وجود دارد
ر اساس نقش های هم چنین این نامگذاری می تواند ب(13).از مزایای رفاهی مانند حقوق بازنشستگی برخوردار می گردند

 (11). .اجتماعی، توانایی فیزیکی و یا قدرت ارزیابی ذهنی باشد

فررد را دچرار دگرگرونی مری سرازد و در  روابطوجودی دارد که در رابطه با زمان، کهنسالی مشابه با همه حاالت انسانی یک بعد
آنچه مسرلم اسرت اين ره تحرول ترا آخررين  (0.)نتیجه رابطه انسان با جهان اطراف و با تاریخ زندگی خویش دگرگونی می گردد

هراي بردني خويشرتن اسرت، برا ايرن  يابد و اگر انسان در بخش پاياني بزرگسالي شاهد تقليرل ظرفيت هاي زندگي ادامه مي سال
اي از افررادي را كره دوسرت داشرته، از  كنرد و اگرر پراره وجود همواره توانايي و ميل مهار كردن محيط اطراف خود را حفر  مي

 .سرررررت داده اسرررررت امرررررا هنررررروز نيررررراز بررررره دوسرررررت داشرررررتن و نيررررراز بررررره محبرررررت در وجرررررود او بيررررردار اسرررررتد
هراي پزشرکي، تغذيره و محريط جسرماني بره تعرداد بيشرتري از افرراد  بخش پاياني بزرگسالي كه به بركرت بهبرود مرداوم مراقبت

 .دهرررررد ترررررا بررررره دهررررره هفتررررراد و حتررررري بيشرررررتر قررررردم بگذارنرررررد، هديررررره قررررررن بيسرررررتم اسرررررت فرصرررررت مي
شناسي در غرب حاكي از اين بوده است كره  هاي جمعيت تخمين. با اين همه پديده پيري با مقياس جهاني امري حساس است

و در پايان قرن حاضر پانزده درصد جمعيت جهان را افرراد . شود تعداد افراد مسن دو برابر مي 0333تا  1103در فاصله سال 
 (10)..سال تشکيل خواهند داد 02باالي 

د مسن همیشه یک دست نیستند،در واقع این گروه از انسان ها یکی از متفاوت ترین گروه ها شناخته می شوند به گونه ای افرا
 .ساله صدق کند لزوما برای افراد دیگر در آن سن صدق نمی کند 02که بطور مثال ان چیزی که می تواند برای یک فرد 

در واقع، . ظاهرشان حدس بزنيد، احتمال اين ه دچار اشتباه شويد، زياد استاگر از شما بخواهند سن افراد پير را از ).10(
 ."رسد پير به نظر مي"يا " رسد جوان به نظر مي"گوييم كه يك آدم سالمند نسبت به سنش  اغلب مي

قعي ، شاخص ناقصي براي سن كاركردي يا كفايت و عملکرد وا(تقويمي)اين اظهار نظر ما بيانگر آن است كه سن زماني
رسند  شوند، متخصصان بين سالخوردگان پير كه شکننده به نظر مي چون افراد از لحاظ زيستي با آهنگ متفاوتي پير مي. است



رسند فرق  دهند و سالخوردگان پيرجوان كه از لحاظ جسماني نسبت به سن زيادشان جوان به نظر مي و عالیم ضعف نشان مي
 (14).گذارند مي

 سالمندانشناخت ویژگی های 

انسان تنها موجودی است که . سالمندی دوران برخورد با شماری از محدودیت های جسمی و روانی خاص در انسان است
تغییرات جسمی وی به سبب افزایش سن بسیار چشمگیر و برجسته است،آنچه به تعریف و تشریح شرایط خاص جسمی و 

 .وانی و محدودیت های جسمی خاص ناشی از کهولت استروانی سالمندان باز می گردد،عمدتا همان نیاز های ر

 ویژگی های جسمی و دگرگونی های فیزیولوژیکی

 کاهش چروک، و چین) در پوست تغییرات شامل خارجی فیزیکی تغییرات ،این دوران در :حرکتی-محدودیت های جسمی
 دادن دست به از توجه با کلی طور به وضعیت در تغییر و مو، شدن پوستی، نازک زیر چربی دادن دست از ،(پذیری انعطاف
سيدن به سنين باالي زندگي نتيجه با ر ستون مهره بین کالژن دادن دست از (0.)ایجاد می شودفقرات  ستون مهره بین کالژن

اما . وضعيت ژنتيك فرد، وضع تغذيه، بهداشت و عوامل محيطي ديگر: ها عبارتند از اي است كه مهمترين آن عوامل پيچيده
در هر صورت رسيدن به پيري همراه با تغييرات جسمي به خصوص كاهش قدرت بينايي، شنوايي، چشايي، بويايي و كاهش 

تغییرات جسمی که به نیاز های خاصی منجر شده و به جزئیات (12).هاست قدرت بدني و سرعت واكنش در برابر محرك
تضعیف (کاهش در میزان دسترسی ها ج(قد از اندازه های طبیعی ب کوتاهتر شدن( الف:طراحی تاثیر می گذارند عبارتند از 

 ..تضعیف قوای بینایی،شنوایی و بویایی و(از دست رفتن توازن جسمی و(کس العمل ها هعکند شدن سرعت (قوای حرکتی د

ن اند که دگرگونی های حسی ممکن است در هر موقعیت سکونتی اتفاق افتد،این دگر گونی ها آن چنا:محدودیت های حسی
باید توجه داشت که چنان چه . ادامه ی عملکرد د محیط برای آنان دشوار شده و در برخی موارد می تواند غیر ممکن باشد

پژوهش پیرامون اختالالت .به میزان باالتری از محرک ها نیاز می یابد ،سالمند به میزانی طبیعی از محرک ها پاسخ ندهد
ی ها با تطابق بینایی ارتباط می یابند و شامل بروز افت کلی در قابلیت ادراک محرک ها حسی روشن می دارد که اغلب دشوار

 .از دست دادن قابلیت تمرکز یافتن،گم کردن جهت،دیدن یا شنیدن وقایع غیر واقعی و سراب و بروز توهم: می شوند،از قبیل 

می توان کاهش نیروهای از جمله از تغییرات روانی که به موجب پیری پیش می آید  :محدودیت های روانی
هوش،حافظه،دقت،ارتباط و هم بستگی افکار،اختالل در تعیین موقعیت و جهت یابی،فراموشی،درون گرایی و اثر گذاری 

وجه و عالقه زیاد سالمندان به از دیگر تغییرات حاالت درونی سالمند،ت.اجباری آن در رفتار ها و شخصیت فرد ذکر نمود
 (0) .وضع جسمانی خود،محافظه کاری،تمایل به سادگی و بی آالیشی و نیز حاالت بحرانی پیری است

درصد بی سواد  31ساله و باالتر کشور  03،در کل سالمندان 1022طبق سر شماری سال  :سطح سواد سالمندان در کشور
درصد از  30، 1002در سال .درصد بوده است  33درصد و برای مردان سالمند  12این رقم برای زنان سالمند . بوده اند

 (0.)درصد با سواد بوده اند 00درصد بی سواد و  00حدود  1002جمعیت سالمندان بی سواد بوده اند،در حالی که در سال 

امی این ویژگی ها تابع سالمندان دارای ویژگی های مشترک بسیاری هستند که البته می توان گفت تم :احساسات مشترک
احساس غم واندوه به خاطر (الف:ولی به طور کلی می توان گفت. شرایط اجتماعی،فرهنگی و حتی اقتصادی سالمند می باشد

احساس یاس و نا امیدی به خصوص در سالمندانی که (احساس تنهایی به دلیل طرد شدن ج(عدم توجه فرزندان و اطرافیان ب
احساس سر بار بودن ،از ویژگی های (احساس هرز رفتن و بیهوده بودن ز(نگرانی و(س اضطراب هاحسا(مشکل مالی دارند د

هم چنین زود رنجی و نازک دلی،سرگرم شدن به کار و برنامه ای که بعضا حاصل . مشترک بسیاری از سالمندان می باشد



تفاهم و اشتراک فکری بین آنها است و نیز ارزنده ای ندارد،تعصب در گفتار و عمل که گاه خود مانعی بزرگ برای ایجاد 
رعایت آداب و رسومی که ممکن است ریشه ای بوده و یا از گذشتگان به ارث رسیده در آنان پایدار شده باشد،از جمله 

 (10.)تظاهراتی است که در وجود افراد پیر و سالمند بروز و ظهور می کند

اگر شخصیت فرد .یرات عمیقی بر زندگی و بهداشت روانی فرد داردتغییرات دوران سالمندی تاث :سازگاری با تغییرات
در این میان اگر سالمنداین تغییرات را در جهت منفی . انعطاف پذیر باشد توانایی سازگاری با این تغییرات بیشتر خواهد بود

 . ادراک کند میزان انعطاف پذیری و سازگاری پایین خواهد آمد

ه هر میزان که سالخورده تر می شود تصویر روشنتری از زندگی به دست می آورد، راه و روش آدمی ب :تغییر نگاه به زندگی
در دوران سالمندی بسیاری از حاالت و صفات . زندگی را بهتر فرا گرفته و متوجه لغزش ها و اشتباه های گذشته می شود

لخوردگی با نوعی بیداری همراه است که در آن دوران سا. و نقاط مثبت و منفی بسیاری بروز می کندتجدید و احیا می شود 
 (10) .می توانند آینده را در نظر مجسم کنند

 جمعیت سالمندان در جهان 

اگرچه در حال حاضر کشور ها در حال توسعه . صنعتی شدن جامعه باعث تمرکز گروه کثیری از سالمندان در شهر ها شد
اساس آخرین آمار موجود نه فقط تهداد مطلق بلکه تعداد نسبی سالمندان رو به کمتر با چنین مساله ای روبه رو هستند، اما بر 

برابر  0، 0302تا  1132بر اساس برآورد های ساالنه گفته شده است که جمعیت جهان بین سال های  (0.)افزایش است
سازمان ملل متحد در سال  گزارش های جمعیتی.برابر خواهد شد 13برابر و تعداد  افراد بسیار مسن  4،تعداد افراد مسن

بر اساس این برآورد ها ساالنه . ساله و باالتر در سطح دنیا بسیار متفاوت است 02نشان می دهد که نسبت جمعیت  1113
تغییر توزیع سنی مشخص کننده پدیده  .ساله و بیشتر در جهان افزوده می شود 02درصد بر تعداد افراد  0.2حدود 

نیاز های )تر مربوط به سالمندی  تعداد سالمندان،نیاز های اختصاصیافزایش با . سالخوردگی جمعیت است
نیز افزایش می یابد و هرچه درجه سالخوردگی ( دارویی،تغذیه،نگهداری از اشخاص سالمند،تامین مایحتاج زندگی آنها

 (4)جمعیت باالتر رود جامعه با مشکالت بیشتری در ارتباط با سالمندان مواجه خواهد شد

 یت سالمندان در ایرانجمع

اگرچه افزایش یافته است، به علت رشد موالید و کاهش مرگ و  1002تا  1022تعداد جمعیت سالمندان ایران طی دهه ی 
در دهه ی . کاهش یافته است 1002درصد در سال  0به  1022درصد در سال  0.2میر نوزادان سهم این گروه جمعیتی از 

درصد افزایش  4.0درصد به  0ساله و باالتر، درصد سالمندان این گروه از  02سالمند  با افزایش جمعیت 1002تا  1002
این مطلب بیان کننده این نکته است که با افزایش امید به زندگی و کاهش سطح باروری ،ساختار جمعیت کشور از . یافته است

 (4).ساختار جوان به ساختار جمعیت بزرگساالن تغییر یافته است

 

 

 

 



 (4)جمعیت سالمندان در کل کشور:1شماره جدول 

 

 جمعیت سالمندان در شهرستان تهران

ایرن رقرم معرادل . تشرکیل مری دهنردسال بره براال  02درصد ساکنان شهر تهران را سالمندان  4.0بر اساس آمار به دست آمده،
درصد سالمند تهرانی تنها زندگی می کنند که  10.1هم چنین .درصد شاغل هستند 10.0نفر می باشد که این تعداد  001011
 (4. )نفر است 41.204برابر با 

 

 (4)جمعیت سالمندان در استان تهران: 0جدول شماره 

 

 (4)جمعیت سالمندان در شهرستان تهران : 0جدول شماره 

 

تعداد کل جمعیت  سال سرشماری
 کشور

تعداد کل 
سال  02سالمندان 
 به باال

درصد کل 
 02سالمندان 

سال به باال 
به جمعیت 
 کشور

درصد مردان 
سالمند بر  کل 
 سالمندان کشور

درصد زنان سالمند بر  
 کل سالمندان کشور

1002 13333333 020333 4 20.2 40.2 
1042 00101203 110333 0.3 20.2 40.2 
1022 00332014 1130333 0.2 20 43 
1002 23331033 1230400 0 20 43 
1002 03322433 0212131 4.00 20.0 40.0 

سال 
 سرشماری

تعداد کل 
جمعیت 
 استان تهران

تعداد کل 
مردان 
استان 
 تهران

تعداد کل 
زنان استان 
 تهران

تعداد کل 
جمعیت 
سالمندان 
 تهران

درصد 
سالمندان 
به کل 
جمعیت 
 تهران

تعداد 
مردان 
سالمند 
 02باالی 
 سال

درصد 
مردان 
سالمند 
باالی 
02 
 سال

تعداد 
زنان 
سالمند 
 02باالی 
 سال

درصد 
زنان 
باالی 
02 
 سال

تعداد 
سالمندانی 
 شاغل

د درص
سالمندان 
شاغل 
به کل 
جمعیت 
 سالمندان

1002 00140043 0433210 0032300 001011 4.00 100013 23.0 123001 41.4 40101 10.0 

سال 
 سرشماری

تعداد کل 
جمعیت 
 استان تهران

تعداد کل 
مردان 
استان 
 تهران

تعداد کل 
زنان استان 
 تهران

تعداد کل 
جمعیت 
سالمندان 
 تهران

درصد 
سالمندان 

کل به 
جمعیت 
 تهران

تعداد 
مردان 
سالمند 
 02باالی 
 سال

درصد 
مردان 
سالمند 
باالی 
02 
 سال

تعداد زنان 
سالمند 
 02باالی 
 سال

درصد 
زنان 
باالی 
02 
 سال

تعداد 
سالمندانی 
که تنها 
زندگی می 
 کنند

درصد 
سالمندانی 
که تنها 
زندگی می 
 کنند

1003 1130031 2101032 4313104 040322 0.40 133002 22.34 124.103 44.1  - -
1002 11100001 2043200 2400030 421003 4.1 002430 21.1 004013 43.0 22030 10 



 .استارائه شده  1002سال در سال  03در جدول زیر آمار خانواده های تک نفره و بیشتر در جمعیت سالمندان باالتر از 

 (4) 1002سال در سال  03آمار سالمندان باالتر از : 4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 نظریه های تعامالت اجتماعی سالمندان

برای بسیاری از افرادی که به سن پیری نزدیک مری شوند،شرماری از دگرگرونی هرای مهرم اجتمراعی و اقتصرادی بره وقروع مری 
آنانی که فعالیت کاری زیادی داشتند با باز نشستگی و .آنانی که کودکانی را بزرگ کرده اند،ناگهان خود را تنها می یابند: پیوندد

ست کره ا به طور کلی آنچه مسلم است این. زندگی با حقوق کم آن مواجه می گردند و برای بعضی دیگر با از دست دادن همسر
حقیقت روبه رو می شوند که دیگر جوانتر نمی شویم و آن وقت به لحظه ای می رسیم که در آن هرگز دیر یا زود همگان با این 

 (4.)نمی توانیم زمان ورود به دوران سوم زندگانی یا پیری را تعیین نماییم

جوامرع سرنتی نظریه ای که به گفتره آن موفقیرت سرالمند در .فرضیه های نظریه تبادالت اجتماعی زیر بنای نظریه نوسازی است
طبق این نظریه وضعیت سالمند در جوامع سنتی بهتر است بره ایرن علرت کره او در طرول .بهتر از جوامع شهری و صنعتی است

برخری شراخص . سال ها شناخت و قدرت کسب کرده است ولی با صنعتی شدن اهمیت این شناخت و قدرت کاهش می یابرد
به عنوان مثال،کشور .ما همه جوامع مدرن به سالمندان پایگاه کمتری نمی دهندها فرضیه های نظریه نوسازی را تایید می کند ا

در این کشور ارزش های خرانوادگی و احتررام بره اجرداد در تعیرین شریوه رفترار برا بزرگسراالن و .ژاپن در این مورد استثنا است
 (13.)سالمندان بیشتر از عوتمل اقتصادی اهمیت دارد

 

 

 

 

 

 

 
 

 03سالمندان بالتر از 
 سال در کشور

 
 

 دارای همسر

 
 

سالمندانی که تنها 
 زندگی می کنند

 
 

سالمندانی که با 
دیگران زندگی      

 می کنند

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 00 1300003 1 022013 00.2 0301030 0103100 جمع
 1 110120 0.0 03000 00 1104304 0102123 مرد
 43 331304 12 000004 00 144300 1340100 زن



 

 (نگارنگان:جدول)ف تعامالت اجتماعی سالمندانی مختل ها نظریه: 2جدول شماره 

 

 

 

 

 مفهوم نظریه
 
 

 عدم تعهد
(Disengagement 

theory) 

با عدم تعهد متقابل فرد و (Commings & Henry)هنری و کامینگز توسط تعهد عدم نظریه
 می یاد را خود مرگ و عمر، فناپذیری میانی سالهای در فرد نظریه، این بر اساس جامعه همراه است

 فرد متقابالا  نیز، جامعه همزمان و کاهش داده دیگران و اجتماع با را خود تدریجاً برخوردهای و کند
 میداده پیوند جامعه به را فرد که بندهائی قید و از فراغت با میتوانند اشخاص .میسازد خود جدا از را

 (11)برخی معتقدند .ببرند لذت سالمندی خود سنین از و نموده استفاده فرصت از این
 

 
 
 فعالیت نظریه

Activity 
theory)) 

پیررری موفقیررت امیررز ایجرراب مرری :ایررن نظریرره برره منظررور رفررع نقررایص نظریرره عرردم تعهررد مرری گویررد
کنررد کرره نقررش هررای تررازه ای کشررف شررود،یا برررای حفرر  نسررل هررای قرردیم وسررایل تررازه ای بوجررود 

 فعرال کره بزرگسراالنی. میدهرد افرزایش پیرری در را  سرالمتی کره فعالیرت، دارد عقیرده وی. آیرد
 را جدیرردی عالیررق و روابررط، سرررگرمیها جایگاههررا، و شررده فعالیتهررای تشررویق در میماننررد

شروند،برای انکره ایرن ارمران تحقرق  مری آرامرش، پیرر و رضرایت احسراس برا و بدسرت میوورنرد
 (11)جدیدی کنیمیابد باید ارزش سن را باز شناسیم و سالمندان را عهده دار نقش های 

 
 استمرار نظریه

Continuity 
theory)) 

 کره دارد عقیرده وی. اسرت شرده پیشرنهاد و ارائره (Neugarten) نوگرارتن توسرط اسرتمرار نظریره
در  آنهرا .میگرردد بینری پریش قابرل آنران بیشرتر رفترار و نمیکنرد تغییر سن، با افزایش افراد، شخصیت
 اند، خود برگزیده اجتماعی موقعیت به توجه با که در راهی بخصوص و ارزشها ، بندیها پای عادات،
گاهی با بنابراین حف  میکنند را استمرار و تداوم  چگونه آنان که کرد بینی پیش عوامل میتوان این به آ

 (11)پیر میشوند
 
 

نظریه محیط 
 اجتماعی

در .اجتمراعی بسرتگی دارداین نظریه معتقد است که رفتار دوران پیری یه برخی شررایط بیولروژیکی و 
واقع محیطی که سالمند در زندگی می کند نه تنها بافت اجتماعی رادر بر می گیرد بلکه موانعی از نروع 

وجود پشتیبان هرای اجتمراعی .مادی و مشاغل را نیز که به افراد مسن عرضه می گردد شامل می شود
سطح فعالیرت دارد،در مجمروع عرواملی مانند شوهر یا زن،خانواده یا روابط اجتماعی سهم معینی در 

که از محیط ناشی مری شرود و قرادر اسرت ر درجره فعالیرت تراثیر بگرذارد اثرر نرا مسراعدی برر پیرری 
 (03).دارد

 
 
  تعاملی نظریه

Interaction 
theory)) 

 واکرنش میران از منرتج را سرنی تغییررات وی ارائره شرده، (Spence)اسرپنس توسرط نظریره ایرن
 .میدانرد برابرر اجتمراع، در فررد واکنشرهای نحوه سابقه و اجتماعی وی شرایط فرد، هر خصوصیات

 .اسرت داشرته عهرده بره زنردگی خرود طرول در فررد کره است نقشهایی وظایف و بر نظریه این تأکید
 دیگر نقش به نقشی از و نموده متعادل اصالح و را خود وظیفه و نقش که دارند افراد سعی معموالً
 آنهرا وظرایف مهرم سرن افرزایش برا امرا .گیرند خود را به متفاوت نقشهای از مرکب الگویی و بروند
 (11)پردازند می جدیدی به وظایف خود انتخاب به و یافته خاتمه



 لزوم تعامالت اجتماعی سالمندان

برین بهداشرت و سرالمت جسرماانی .تغییر در الگوهای تعامالت اجتماعی میتواند در وضعیت ذهنی یرا فیزیکری تراثیر بگرذارد 
و هرم چنرین برین (01)رابطره معنراداروجود دارد  سرالمندان میزان مارکت اجتمااعاولویت های شخصی،و استعداد درونی فرد 

اقامت در خانه سالمندان و میزان مشارکت اجتماعی سالمندان نیز رابطه معناداری وجرود دارد بره گونره ای کره میرانگین میرزان 
انسان دارای دو . (00)ندان ساکن در سرای سالمندان بیشتر از سالمندان مقیم د خانه شخصی یا فرزندان استمشارکت سالم

یک دسته از انگیزه ها تقریبا همان هایی هستند که حیوانات را نیز به فعالیرت وا مری دارد و .دسته انگیزه مهم برای رفتار است
دیگر انگیزه هایی هستند که از زندگی در اجتماع و بر اساس تجربه حاصرل شرده دسته .نیاز های ذاتی یا فیزیولوژیک نام دارند

جامعه شناسان و روان شناسان الگوهای گوناگونی از پیر شردن (0.)اند و احتیاجات اکتسابی یا نیازمندی های روانی نام دارند
 .فراهم آورده اند تا تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی را بر پیر شدن تبیین کنند

تنهرا مانردن . شاید جای تعجب نیست انزوای اجتماعی و تنهایی بر کیفیت زندگی با اثرات منفی بر روی سالمتی همراه اسرت
این اثررات مسرتقل از .یک اثر طوالنی مدت بر روی فشار خون دارد و آن بیشتر از زمانی است که یک فرد با همتای خود است

چره دلیرل آن .)تنهرایی همیشره برا افسرردگی همرراه اسرت.شرایط بهداشتی استسن،جنس،نژاد،عوامل قلبی عروقی،داروها و 
تحقیقات نشان داده است که افرادی با روابط اجتماعی .و میزان باالتری از مرگ و میر را ایجاد می کند( باشد و چه عواقب آن

نبرود نفروذ اجتمراعی خطرر  .درصد طول عمر بیشتری نسبت به گرروه دیگرر برا روابرط اجتمراعی ضرعیف ترر هسرتند 23دارای 
در سرن  (00).بیشتری نسبت به عوامل خطرناک دیگر همچون سریگار کشیدن،مصررف الکرل و حتری فعالیرت بردنی کرم دارد

بزرگسالی تجربیات پویای فیزیکی،اجتماعی اساسا کاهش می یابد،نیاز این گروه سنی بره تعرادل اجتمراعی بسریار اسرت و ایرن 
نداشرتن مشرارکت اجتمراعی مناسرب  (04).ی و مسایل فیزیکری و روانری کراهش یافتره اسرتامکان به علت جدا شدن اجتماع
. 0برری میلرری برره غررذا . 2از دسررت دادن همرره . 4انررزوای اجتمرراعی . 0تنهررایی . 0افسررردگی . 1:باعررث ایجرراد عوارضرری چررون 
 (02.)اختالالت روانی همراه است

 نعوامل موثر بر پایگاه اجتماعی سالمندا

بره دلیررل )اجتمرراعی ترا حررد زیرادی توسررط عوامرل مختلرف ماننررد تعیرین افررزایش سرطح فقررر هرای فعالیررت در آنهرا مشرارکت
این مشارکت مسرتلزم هرر .،از دست دادن همسر و بیماری های مزمن تحت الشعاع قرار می گیرد( بازنشستگی و کاهش درامد

و پایگاه اجتماعی به افراد سالمند یا هنگرام  جامعه هنگام اعطای نقش. (00.)دو نقش فعالیت های رسمی و غیر رسمی است
باز ستاندن آن ها از او،خصوصیات فردی مانند میزان شکستگی جسمی و نوع تجارب فردی شخص را مرورد توجره قررار مری 

بر اساس تفکر امروزی جامعه یک کل است که از افراد به وجود آمده است و اعضای آن از هم جدا هستند، اما بره سربب . دهد
به طور کلی احساس با ارزش بودن وقتی در شخص به وجود می آیرد کره دارای . از به مناسبات متقابل به یکدیگر پیوسته اندنی

پس شرح تحلیلی جنبه های گوناگون کهنسالی کافی نیسرت زیررا .مشارکت اجتماعی باشد و از این نظر مورد احترام قرار بگیرد
 (4).اثیر دیگر جنبه ها قرار می گیرد،خود نیز تحت تهر جنبه ای که بر جنبه دیگر اثر گذاشته

. در اجتماعاتی که  صاحب روابط خویشاوندی مدار هستند، حمایت دسته جمعی از سالمندان به بهترین نحو صورت می گیرد
ا برا روابرط سرالمندان برا خویشراوندان و همسرایگان و دوسرتان و همکراران سرابق،ارتباطات گروهری سرالمندان ر گذشته از آن

بره طرور . گرایش به سوی جمع و گرایش به سوی فرد در پایگاه اجتماعی سالمندان تاثیر زیادی دارد. اجتماع هم بستر می کنند
کلی هر قدر که شهر نشینی وصنعت و به تبع آن رفتار های نو در جامعه گسترش پیدا کند،پایگاه اجتماعی سالمندان سسرت ترر 

و ایرن امرر هرم در تصرور جوانران و میانسراالن نسربت بره سرالمندان و هرم در تصروری کره  می شود و ارزش آن کاهش می یابد



محدودیت ها و مشکالت سالمندان در تعرامالت اجتمراعی و روش هرای مناسرب (03) .سالمندان از خود دارند اثر می گذارد
روحی افرادرا در گروه هرای سرنی بسریار و ویژگی های ناشی از تحلیل قوای جسمی و سازی آن هادوران گریز ناپذیر سالمندی 

. تندرستی،پیش بینی کننده قدرتمندی برای سالمتی روانی در اواخر بزرگسالی یرا همران پیرری اسرت.اسیب پذیر جای می دهد
با افزایش معلولیت جسمانی و انزوای اجتماعی متعاقرب آن . عالوه بر این بیماری های جسمانی موجب معلولیت نیز می شود

 (00.)عمیق نا امیدی بیشتر می شوداحساس 

چنانچه مهم ترین هدف از مناسب سازی محیط برای سالمندان،فراهم سازی امکانات و تسرهیالت جهرت جبرران محردودیت 
های جسمی و روانی سالمندان و به حداکثر رساندن بازده قابلیت های محدود شده آنان است، می توان ضمن آگاه تر سراختن 

وسط و به ویژه جوانان از شرایط،حساسیت ها و ضربه پذیری سرالمندان بره مناسرب سرازی بسرتر ایرن چنرین افراد در سنین مت
در زیرر بره طرو خالصره بره یرک سرری ضروابط عمرومی طراحری . فعالیت های اجتماعی از طریق ضوابط تعیین شرده پرداخرت

 :مجموعه های اجتماعی در فضاهای باز اشاره می شود

 :ضوابط عمومی

 .و خروجی ها،راهرو ها و فضاهای گرد همایی اصلی قابل دسترس باشند ورودی ها -
 .دستشویی ها و توالت در فاصله نزدیک و در دسترس باشد -
 .صندلی برای نشستن افراد ناتوان در نزدیکی ورودی های اصلی و سالن ها وجود داشته باشد -
 .اصلی وجود داشته باشد محل های نشستن و تماشا برای افراد با صندلی چرخدار در محل های  -
 .صندلی حداقل دو فضای نشستن با صندلی چرخدار وجود داشته باشد 133به ازای هر  -
 .صندلی چرخدار وجود داشته باشد 4صندلی ،حداقل فضای مناسب برای  433تا  133به ازای ظرفیت های باالی  -
یرک راه پلره بره همرراه یرک سرطح  در صرورت عردم امکران. محل های اجتماعات نباید دارای اختالف سطح باشرد -

 (03.)شیبدار ایجاد شود

 روش های برقراری تعامالت اجتماعی سالمندان با شهروندان

بره طرور مثرال برنامره هرایی  دهرد مری افرزایش را افرراد پشرتیبانی کرهباشد بره گونره ای   داوطلبانه هایی شامل برنامه عواملی که
و هرم چنرین برنامره هرایی  چرون مشراوره کره بره تعامرل . همچون ایجاد  گروه کر که در مدرسه موسیقی در واشنگتن اجرا شد

کوچرک تررین واحرد عملکرردی .(11.) پایدار و دوسرت یرابی مری انجامرد کره البتره بره حمایرت زمرانی و مرالی وابسرته اسرت
ریه پردازان جامعه شناسی و روانشناسان معتقدند واحد محله جایگاهی برای برقراری ارتبراط نظ.تقسیمات شهری، محله است

محله مکانی است که انسان می تواند خود را در آن باز یابرد و .نزدیک،تقویت هم بستگی و هم پیوندی و کاهش تضاد ها است
 (0.)روابط اجتماعی خود را تقویت نماید

ها و سایر ویژگی های هر محله،قلمرو خاصی برای هر محله به ذهن ساکنان یک شهر خطرور مری با توجه به فضا ها و یادمان 
دارا بودن یک حوزه جغرافیرایی از شرهر و برا وسرعت کرم یرا .این قلمرو ذهنی بر گرفته از ویژگی های عینی آن محله است.کند

اجتمراعی خاصری برخوردارنرد مری توانرد زمینره زیاد و ایجاد یک اجتماع کوچک مابین گروهی از مرردم شرهر کره از وابسرتگی 
این فضاها ضمن فراهم آوردن موقعیت هایی برای رشد خالقیت،اسرتفاده .مناسبی برای برقراری این تعامالت اجتماعی باشد

ایجراد فضرا هرای براز محلره ای برا زمینره . از دست آورد ها و زمینه معاشرت می تواند باعث ایجاد آرامش و سرگرمی نیز شود
ایرن امکران را بررای گذرانردن .. و عالیت های پویای اجتماعی نظیر بازارهای روز،گالری ها،فضاهای سبز برا عملکررد خراصف



سهل تر اوقات روزمره،تنفس هوای متفراوت خرارج از محرل زیسرتن،مهم ترر از همره تماشرای دنیرای پیرامرون و گر  زدن برا 
 .عی استدوستان و همساالن و در یک کلمه واحد تعامالت اجتما

 تاریخچه بازارهای ادواری

مرکب از آبا به معنی محل اجتماع و  واژه بازار در زبان پهلوی واچارو در فارسی میانه وازارو در پارسی هخامنشی اباکاری
. پسوند زار در فارسی میانه و فارسی دری مجموعا به معنی جایگاه داد و ستد است.کاری به معنی چریدن و گردیدن است

بازار در بیشتر زبان های اروپایی مانند فرانسه ، انگلیسی ، آلمانی ، اسپانیایی ، ایتالیایی و روسی از پرتغالی گرفته شده و واژه 
 (01.)پرتغالی ها این لغت را از ایرانیان گرفته اند

گونه از بازار ها به صورت دوره ای به شکل هفته بازار ها در هرشهر یا روستا تشکیل می شدند و  این: بازار های ادواری 
نوعی از بازارهای ساالنه نیز وجود داشته است که به مناسبت های گوناگون . معموال به نام همان روز هفته نامیده می شدند

 (03.)، ملی و مذهبیاز جمله هنگام نوروز و یا مناسبت های فصلی . برقرار می شد

 تاریخچه موسسه خیریه کهریزک

برا هردف ارائره خردمات رایگران بره نیازمنردان   "دکتر محمدرضرا حکریم زاده"بنیانگذار آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک
 03333احت در زمین اولیه آسایشگاه فعلی با مس 0/5/1050در تاریخ . معلول و سالمند به گونه این بنا را احداث کرده است

 403333  دمترمربع ،آسایشگاه سالمندان کار ساخت و ساز را شروع کرد و به گونه ای که امروزه ایرن محرل برا وسرعت حردو
متر مربع زمین و احداث بناهای زیبا با کاربری های مختلف آسایشگاه های مردان و زنان برای معلول و سرالمند، کارگراه هرا،  

 (0)باشد می... اس، سالن ورزشی، فضای سبز مطلوب و آب نما، و.ام فیزیوتراپی، ساختمان بیماران

 معرفی بناهای درون سایت

  :مجموعه می باشد0 تختخواب در غالب 1023بخش و ظرفیت10خوابگاه مددجویان شامل  :خوابگاه مددجویان

. تررین بنرای آسایشرگاه نیرز محسروب مری شروداین مجموعه محل نگهداری زنان سالمند اسرت کره قردیمی :مجموعه نارون.1
بازسازی کامل گردید و به مرور و بر حسرب نیراز توسرعه یافتره و 1032احداث شده، در تاریخ  1020مجموعه نارون در سال 

 . بخش برای اسکان مددجویان در نظر گرفته شده است 0در دو طبقه شامل 

مرردان سرالمند در نظرر گرفتره شرده و برا یرک راهرروی ارتبراطی بره  این مجموعه جهت نگهداری از زنان و :مجموعه بنفشه.0
 .فضای سبز اطراف بخش ها مرتبط گردیده است

این مجموعه جهت نگهداری از زنان و مردان میانسال و جوانان معلول جسمی و ذهنی در نظر گرفته شده  : مجوعه  ارغوان.0
مجموعره . بخش در اختیار مددجویان ذکر شرده قررار گرفتره اسرت به بهره برداری رسید و با داشتن پنج 1000است ودرسال 

 .ارغوان بر اساس شرایط سنی، جنسیت و معلولیت جسمی وذهنی تفکیک شده است

اس در سطح خاور میانه مری باشرد .این مجموعه تنها مکان نگهداری از زنان و مردان مبتال به بیماری ام :مجموعه گل یاس. 4
 .مترمربع سطح زیربنا احداث گردیده است 4303با مساحت  1034 که در دو طبقه و در سال

این ساختمان به صورت چنرد منظروره احرداث شرده اسرت و در کنرار بخرش هرای  ( :مراقبت های روزانه)ساختمان آفتاب .2
هرداری بخرش نگ. مترر مربرع میباشرد 223جنبی موزه یادمان یاران و سالن توجیهی، دارای بخش نگهداری روزانه برا وسرعت 



سرالمند را  03روزانه این مجموعه با هدف اسکان روزانه و موقرت سرالمندان ایجراد شرده و آمرادگی خردمت رسرانی بره تعرداد
 .داراست

این مجموعه مختص مددجویان بدحال و نیازمند مراقبت های خاص بوده و در کناردرمانگراه : مجموعه بخش های درمانی.0
ری در این بخش ها غالبا مبتال به زخم بستر، شکستگی استخوان و بیماری های عفرونی مددجویان بست. مرکز قرار گرفته است
 (0).بهره برداری رسید 1001می باشند و در سال 

 عوامل کاهش تعامالت اجتماعی در آسایشگاه کهریزک

کارخانره هرا  الزم اسرت ترا خانره سرالمندان در مجراورت محرل ریخرتن و دفرع زبالره و یرا در مجراورت:مکان یابی سرایت -1
محل ساختمان نباید نزدیک به مدرسه و یا محل بازی بچه ها و یا محیط تولیدی فعال که توسرط جوانران  و افرراد برال  .نباشد

ضمن اینکه بسیاری از سالمندان مایل دارند در نزدیکی خانه سابق خود و شبکه همسایگی و پیونرد .استفاده می شود قرار گیرد
، دور برودن سرایت از مرکرز (4.)مانند و یا انتظار دارند در نزدیکی خویشاوند هرای خرود براقی بماننردهای اجتماعی آن باشد ب

 .شهر کاهش تعامالت اجتماعی را برای سالمندان در پی دارد

کره نشران دهنرده ایرن اسرت کره ( 4)مترر مری باشرد 01در نظر گرفتن فضاي ديدي معادل ورودی سایت با :ورودی سایت- 0
ضمن اینکه ورود به مجموعه خیلی کنتررل شرده و هماننرد بیمارسرتان .در فضای دید مالقات کننده نمی باشد ورودی مجموعه

 .ت مالقات دارند که این امر خود مقداری از تمایالت مالقات کنندگان را کم می کندقهاو

از برخری از مالقرات کننردگان مسرن این امکران را ، مشاهده می شود فاصله ساختمان ها تا ورودی  1با توجه به نمودار شماره 
برای مالقات سالمندان می گیرد، که ورود ماشین به مجموعه و یا وسایل نقلیه در خود سایت برای حمل مالقرات کننردگان در 

 .کاهش مالقات کنندگان ، کاهش تعامالت اجتماعی را برای سالمندان در بر دارد. مواقع خاص در نظر گرفته شود

 (سایت بهمراه)مسافت ورودی از محل های اقامتی: 1نمودار شماره 
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از مرکرز  مسرافت طروالنیآسایشگاه کهریزک به دلیل مکان نامناسب ، جذابیت برای شهروندان ،  :.دعوت کنندگی به سایت-0
ری در ظبا توجه به بحث ن. دعوت کنندگی مناسبی برای جذب مردم به داخل سایت ندارد و شهرها ، نبود وسایل نقلیه مناسب

 .مطالب فوق در این مقاله سعی شده است که انگیزه ای برای شهروندان برای ورود به سایت ایجاد شود

شایان ذکر است که ایرن فاصرله ... با توجه به مسافت آسایشگاه از مرکز شهرها اطراف همچون تهران ،کرج، : حمل و نقل-4
دسترسی  واز طریق مترو می باشد  نمی باشند،  وسیله نقلیه که د ارای از تعداد مالقات کنندگان کم میکند و مسیر برای افرادی
کارکنران در مجموعره کره بره صرورت تصرادفی % 33برر طبرق پرسشرنامه .برای کسانی که دسترسی به مترو ندارند دشوار است

 . محسوب می شدآنها وسایل حمل و نقل در داخل سایت از مشکالت بزرگ ، انتخاب شده اند 

 ایده ها و نظرات محققان در عوامل کاهش تعامالت در خانه سالمندان کهریزک : 0جدول شماره 
 (نظرات محقق بر اساس نتایج پرسشنامه و مصاحبه : منبع)

 

 
 
 

 ارائه راهکار تهدید ها مشکالت عوامل

 مکان یابی سایت

دور بودن از شهر و محیط 
روانی که سالمندان به آنها 

 نزدیک بوده اند،
زهرا که  تنزدیکی به بهش

تداعی کننده حس مرگ برای 
 .آنها می باشد

افزایش کارخانه ها در 
محدوده سایت ، سالمت 
سالمندان را به خطر می 

 .اندازد

به زندگی ایجاد حس امید 
برای سالمندان، افزایش 

 پوشش گیاهی

 ورودی سایت

نداشتن حس دعوت کنندگی، 
دور بودن از ورود به خیابان 
 اصلی برای مالقات کنندگان

عوض کردن ورودی اصلی  کاهش مالقات کنندگان
ی نزدیک تر، ابا ورودی ه

استفاده از وسایل حمل و 
 نقل برای مالقات کنندگان

 دعوت کنندگی سایت

نبود انگیزه در سایت برای 
 مالقات کنندگان

یجاد فعالیت هایی در ا کاهش مالقات کنندگان
سایت برای شهروندان و 
برقراری تعامالت سالمندان 

 با شهروندان

 حمل و نقل

نبود وسایل حمل و نقل از 
مراکز مهم شهر ها به سایت 
کهریزک، نبود وسایل نقلیه 
در داخل سایت برای کارکنان 

 مالقات کنندگان مسنو 

کاهش مالقات کنندگان و 
درخواست کارکنان در 

 مجموعه

ایجاد وسایل حمل و نقل 
عمومی در داخل سایت ، 
ایجاد ایستگاه هایی با 
ساعت های محدود و هم 
زمان با ساعت مالقات در 
مراکز مهم شهر برای سایت 

 کهریزک



 ارائه راهکار برای افزایش تعامالت اجتماعی برای خانه سالمندان کهریزک
مصاحبه پایه از سالمندان در مورد شرکت در تعامالت اجتماعی و  تعامالت اجتماعی با پرسیدن یک سری سؤال است و ارائه

بلکه برای ارائه یک توصیف . پرسش ها تنها در زمینه تعامل اجتماعی نبوده است.تولیدی در آسایشگاه اندازه گیری شده است
مورد تمایالت آنها برای  سؤاالتی در. گسترده ای از انواع فعالیت ها، توانمندی ها، مهارت های موجود در سالمندان است

یکی از بحث های اصلی یادداوری خاطرات به خاطر (1. )تعامل اجتماعی و پیشنهاد های برای این کار مصاحبه شده است
تجویز یادداوری ( 0. )آوردن گذشته است که باید این شانس را به افراد بدهیم ، بتوانند آنطور که می خواهند در آن شرکت کنند

افرادی که در زمان حال خیلی فعال نیستند، موضوع واضح تر و روشن تر از معاشرت و گفت و شنود فراهم خاطرات برای 
 .کند، بدین طریق دید مناسب فعالیت ا جتماعی با افراد دیگر از هر سنی ایجاد کند

شروع فعالیت یادداوری فعالیت های ضمیمه ای با افراد سالمند و یا در زمینه های مختلف می تواند در بر گیرنده نقطه 
دوره طوالنی بازگوئی خاطرات که فرد سالمند استفاده می کند، نقصان های بدنی و ذهنی . خاطرات یا نتیجه آن باشد

 (0. )شخصیت رو به زوال را زنده می کند و حیات می بخشد

همواره شرکت در . شان استفاده کنند فعالیت یاداوری خاطرات باید طوری طراحی شود که افراد پیروزمندانه بتوانند از توانی
در حس واقعی، یاداوری خاطرات فرصت هایی را به وجود می آید که افراد به اقتصادی . رسیدن به هدف را حس می کند 

افراد تمایل دارند تا خاطرات گذشته خود .حرفه و تخصصشان نکته هایی را به خاطر می آورند که قبال در خود سراغ نداشتند
 (0. )ردم در میان بگذارندرا با م

 تاریخچه بازارچه محلی به نفع آسایشگاه کهریزک

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، چهل و یکمین . )اخیرأ بازارچه های محلی به به نفع سالمندان کهریزک دایر شده است
معلوالن و سالمندان آسایشگاه خیریه بازارچه پاییزی موسسه خیریه کهریزک، با هدف جذب کمک های مردمی بیشتر، به نفع 

کهریزک وهمچنین ترغیب و تشویق بانوان به تولید محصوالت خانگی و مشارکت معنوی با حضور جمعی از بانوان نیکوکار 
در این بازارچه خیریه سعی می شود با به تصویر کشیدن کار دست معلوالن و سالمندان و همچنین برپایی  .برگزار خواهد شد

ی مختلف پوشاک ،لوازم منزل، کتاب ،طال و جواهرات، صنایع دستی، تهیه شیرینی های خانگی و محصوالت غرفه ها
، محل برگزاری در منطقه تجریش نقش کوچکی در همدلی با معلوالن و سالمندان ایفا شود... غذایی، گلسازی آشپزی و 

ازارچه در محل های بزرگ تهران برگزار می شود همین طور که از متن خبر دریافت می شود ، ب(01)..(تهران می باشد
 .ومحصوالت خیرین را به نمایش می گذارد

 ایده نمایشگاه  در سایت کهریزک

ایده بازارچه و یا نمایشگاه محلی برای سالمندان در خود سایت کهریزک به منزله برقراری ارتباط سالمندان با شهروندان ، به 
های خود سالمندان و معلولین ،  دعوت کنندگی  برای افزایش تعداد مالقات کنندگان نمایش گذاشتن محصوالت و دستاورد 

به سایت ، بازدید نزدیک مردم از آسایشگاه و دیدار با سالمندان و مشاهده از وضع زندگی سالمندان ، جذب کمک های 
ی در نظر  گرفته شده است هامایشگاه برای رسیدن به این هدف در آسایشگاه کهریزک نمردمی برای کمک مالی به آسایشگاه، 

که ضمن برقراری بازارچه های هفتگی در آن برای سالمندان ، قسمتی از آن به شکل گالری های باشد تا سالمندان بتوانند در 
یادداوری خاطرات بتوانند گذشته خود را برای دیگران توضیح داده  آن عکس های خود را به نمایش بگذارنند تا ضمن

این نمایشگاه ها فرصت خوبی برای سالمندان می شود تا . ن طریق در تعامالت اجتماعی شرکت کنندو از ای
در خانه سالمندان .تولیدات خود را در غرفه هایی به نمایش بگذارند و در مورد آن برای شهروندان توضیح دهند



نیمه باز مخصوصا بانوان سالمند  کهریزک تعداد مبلمان ها در فضای باز کافی می باشد ولی فضاهای سرپوشیده و
به مقدار کافی نمی باشد این نمایشگاه در زمان های تعطیل می تواند فضایی سرپوشیده برای گردهمایی سالمندان 

 .باشد و حتی می توان از آن برای مراسمات در فضای باز استفاده کرد

 ان، فواصل و فضاهای بین ساختمان ها به دلیل ضعف قوای حرکتی برای سالمند :ضوابط طراحی برای نمایشگاه
محاسبه شود و طول مسیر های قابل دسترس محاسبه  شود و نمایشگاه خارج از فضاهای دسترس سالمندان ساخته 

به خطوط دید .توسعه جدید نمایشگاه برای سالمندان با فرم ها، سبک ها، رنگ ها و مصالح بومی ادغام شود.نشود
 (2.)ه ها و طراحی کریدور ها دید توجه شودافراد سالمند در طراحی نشان

 در مصاحبه با سالمندان و کارکنان بدست آمده است که بهتر است این نمایشگاه در : محل برگزاری این نمایشگاه
داخل سایت باشد و به دلیل ضعف قوای جسمانی سالمندان بهتر است این نمایشگاه در نزدیکی هر دو سالن مدد 

درنزدیکی در ورودی باشد تا برای شهروندانی که در این نمایشگاه شرکت می کنند نزدیک جویان واقع شود و 
 (0شکل شماره .)باشد

 می باشد ولی در روز  10-14ساعت مالقات در روز های شنبه تا پنج شنبه از ساعت  :زمان برگزاری نمایشگاه
ماندن در سایت است و زمان خوبی که فرصت خبی برای بیشتر (0)می باشد  13-3های جمعه از ساعت های 

سالمندان هم که . برای شهروندان است که در اوقات خلوت تر خود زمان رفتن به این نمایشگاه ها را داشته باشند 
 .از گذشته جمعه را روز تعطیل می دانستندبا روحیه بیشتری از آن استقبال می کنند

 (00)سایت کهریزک:1شکل شماره      

 

    (00)موقعیت پیشنهادی نمایشگاه :0شمارهشکل 

 

 (نگارندگان:منبع)مشخصات مکان یابی نمایشگاه:0جدول شماره 



 

 

 :نتیجه گیری

کهریزک که با تکیه بر مطالعات نظری و تجربی محققان پیشین و محصرول نهرایی راهنمای امکان سنجی در سایت آسایشگاه 
این پروژه و با هدف رفع مشکالت سالمندان و ارتقای کیفیت زندگی آنان در خانه سالمندان و ایجاد امید به زندگی برای آنها ، 

سرالمت  برر تعرامالت اجتمراعی اثررات فريمعر،سالمندان  تعامالت اجتماعی ترويج براي ها يافته اساس بر.تدوین شده است
سازي موانع درآسایشگاه کهریزک به منظور افزایش تعامالت سالمندان برا  برطرف براي . است آنان اجتماعي و رواني جسمي،
ایجاد انگیزه برای شهروندان در سایت آسایشگاه و جذب مالقات کنندگان در داخرل سرایت ترا از  كار ترين مهم نيز شهروندان

این امر عالوه بر بهبود سالمت روانی سالمندان به کمک بره . متخصين برقرار کند نظر زير طریق ارتباط آنها را با سالمندان این
سرایت آسایشرگاه، سرالمت :)بدین منظور ، مطالعات تخصصری در زمینره .فراموش نشدن  تجربه چندین ساله سالمندان شود
ی سالمندان، بررسی نقطه ضعف و قوت، موقعیرت ، محردودیت و فرصرت  جسمی سالمندان مد مورد مطالعه، محدودیت ها

از کارمنردان وسرالمندان و  ،بر طبق پرسشنامه های و مصاحبه ها جمع آوری شده( آسایشگاه برای برقرراری طرح مورد نظر
نمایشگاهی بررای راهکاری به منزله ایجاد .مسئولین امر،  به انضمام مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است
 . افزایش تعامالت اجتماعی برای به تحقق رسیدن موارد فوق ارائه شده است

 

 ویژگی و تناسبات نحوه استقرار محیط نحوه کاربرد فضا مشخصات پایه ای
قرار گرفتن : عملکرد مفید

 در فضای باز
 

 
 
 

با : زیر پوشش جمعیت
 1333ظرفیت متوسط 

 (02)نفر
 
 
 

این  :سازهای مشخصات
نمایشگاه می تواند سازه ای 
موقت باشد از جنس سازه 
چادری تا در مواقع حیاتی 
بتوان ان را جاب جا و یا 

 جمع کرد

بر حسب نیاز : سطح  زیر بنا
 آسایشگاه

 در یک طبقه برگزار می شود
 
 
 

اه گسطح ایجاد شده برای نمایش
و غرفه ها با (14)صاف باشد 

 عملکرد آزاد طراحی شود
 
 
 
 

متر در 4حداقل در حدود -
و  (14)جلوی هر غرفه باز باشد

مکانی در کنار آن طراحی برای 
پارکینگ معلولین در نظر گرفته 

 شود

 همجواری ها
حدالمقدوردرنزدیکوسایشگاه  
 مددجویان زن و مرد باشد

 
 
 

مسافت طی شده توسط 
سالمندان  طبقه گفته خود 

که ( 04)متر 143بیشتر از 
جد است بیشتر فاصله تا مس

 نباشد
 

 
در حین اجرای پروژه به 
فضای سبز موجود خدشه 

 .وارد نشود
 
 
 

سطح سرانه ها به طور 
 (14)متر مربع 0: متوسط

 
 
 
 

 :مساحت مورد نیاز-
بر طبق سرانه )حدود0333:

 (محاسبه شده است
 

 
 

 
 :ظرفیت-
1233-0333 
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