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چکیده
پیري در محل یکی از یافته هاي روانشناسی محیطی سالمندان می باشد که در آن بر ماندن سالمندان درخانه و  

.همسایگی آشنا و داشتن حق انتخاب در نوع زندگی تاکید می شود
هاي مطلوب محیطی براي سالمندان و همچنین تعامل ایشان با محیط شناسایی دراین پژوهش هدف آن است که ویژگی

و شناسایی عناصر کالبدي و فضایی اي که می تواند حضور ه که سالمندان از محیط می طلبند شود و با  دانستن آنچ
عامل از آنچه که این ایشان را در محیط تقویت کند؛ زمینه مشارکتشان را در جامعه فراهم آورده و در نتیجه ي  یک ت

.دنیادیدگان به محیط می دهند استفاده کرد
ه این صورت که ابتدا منابع و مآخذ مرتبط ب.روش گردآوري اطالعات شامل مطالعات کتابخانه اي و میدانی می باشد

با وضعیت موجود برگرفته از داده هاي به دست آمده از مطالعات ـ در ارتباط ویژگی هاي فضایی و کالبدي مطالعه شده و 
همچنین رفتارهاي سالمندان به صورت نامحسوس تصویربرداري و ثبت شده است و در . سالمندان ـ تهیه شده است

.نهایت با دسته بندي داده ها، نتایج ارایه می شود 
ا به ادامه می توان سالمندان ر) کرمان(آن است که با استفاده از الگوهاي معماري بومی یافته هاي پژوهش، حاکی از

و محیط مانوس خود ترغیب کرد تا  مشارکت را بر دوري کردن از جامعه ترجیح محلهفعالیت و حفظ آداب و عادات در 
.داده و ضمن لذت بردن از دوران سالمندي شاد و پویا ،تجربیات خود را به نسل هاي بعد منتقل کنند

کرمانپیري در محل، سالمندي، معماري بومی،:کلیديهايواژه

مقدمه- 1
کاربه"راهنما"و"مراد"،"مرشد"معنیبهبیشتر"پیر"وداردگستردهبسیارکاربرديفارسیادبیاتدرپیريمفهوم

در میان فرهنگ هایی که طبقه بندي سنتی ].1[. است"آگاهی"و"پختگی"دورانبامترادفپیريدورانواستشدهگرفته
گویند و در درون خانواده اغلب سخن آخررا می.ورد مسایل جامعه به طور کلی نفوذ زیادي داشتنددر م"ریش سفیدان"دارند؛ 

برعکس در جوامع صنعتی سالمندان چه در خانواده و چه در .ها غالبا اقتدار مردان وزنان با باال رفتن سن افزایش می یابد 
].2[تر معموال فاقد اقتدار می باشندجامعه بزرگ

بهداشت، هاي علم پزشکی،ایران که به دالیل مختلف ازجمله کاهش میزان موالید، پیشرفتي جمعیتله سالمندامس
هاي از این رو مقابله با چالش.؛ پدیده نوینی به شمار می آیدآموزش پرورش و افزایش امید به زندگی در حال ظهوراست

ی، روانی و اجتماعی سالمندان از اهمیت باالیی مجسفراراه این پدیده و اتخاذ سیاست هاي مناسب براي ارتقاي وضعیت 
سرايتاسیساگرچه.استآنانفراغتاوقاتگذراندنونگهداريمسالهسالمندنسلمطالباتازیکی].3[برخوردار است 

مراکزنایبهچندانیتمایلایرانسنتیجامعهکهاستدادهنشانتجربهامابودمشکلاینحلراستايدرگامیسالمندان
حمایت اجتماعی طبیعی ومحلی "تحقیقات نشان می دهد کهاز طرفی . نیستسازگارایرانیسالمندانروحیهباوندارند
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با ترویج حمایت اجتماعی متقابل با همسایه ها، سالمندان ].4["توسط همسایه ها تاثیر روانی مثبتی بر سالمندان تنها دارد
براین با فراهم کردن یافت کننده صرف خدمات باشد عضو نرمال وطبیعی جامعه می شوند بناتنهاي ناتوان، به جاي اینکه در

را حفظ در حالی که سبک زندگی و ترجیحات شهروندان سالمند.را تشویق کرد"پیري در محل"یک محیط حامی می توان 
صداي آن ها باید شنیده شود و .باشندشهروندان سالمند باید در مرکز تنظیم راه وروش ها براي سالمندي سالم .می کنیم

"پیري در محل". .تا احساس مثبت بودن و احترام به آن ها منتقل شود].5[انتخاب هایشان کامال مورد احترام قرار گیرند 

عبارتی عمومی در سیاست سالمندي حال حاضر است و به عنوان باقی ماندن وادامه زندگی درجامعه با سطحی از استقالل به 
].6[ي اقامت در موسسه ها تعریف می شودجا

کمبود حمایت هاي اجتماعی، کاهش توجهات سنتی توسط افراد خانواده، آلودگی محیطی و زندگی در شرایطی که نیاز 
تعریف سازمان بهداشت ].7[هستند که در فقر سالمت سالمندان دخالت دارند یهاي ضروري را تامین نمی کند، فاکتور های

عی ونه تنها بیمار وملول نبودن رفاه کامل جسمی ، روانی واجتما":عبارت است از از سالمت1948سال  جهانی در 
اعی بلکه محیط اجتمت هاي زیستی ورفتار هاي فردي است،هاي سالمت، نه فقط شامل موهبهبنابراین تعیین کنند].5["

].8[وفیزیکی را نیز در برمی گیرد
به معناي کل دربرگیرنده "محیط"واژه . فاده در بحث هاي عمومی درباره رفتاراستعنوان مناسبی براي است"محیط "

به خصوص پیچیدگی شرایط فیزیکی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی وزیست شناختی که بر روي .شرایط یک ارگانیسم می باشد
. حیط زندگی شان در تعامل هستندانسان ها به صورت فعال با م].9[طبیعت وپیشرفت یک گروه یا ارگانیسم تاثیر گذار است

این . ست به خوبی با تغییرات محیط سازگار شودغییر می دهد و برعکس فردیت ممکن اتجربه، جنبه هاي از محیط فردي را ت
سه "بوند"از دیدگاه].10[ه ندرت در افراد مسن دیده می شودظرفیت سازگاري و کنار آمدن فعال، چیزي است که اغلب ب

تئوري - 3مدل همسازي ،-2تئوري انطباق،-1:لمندان وجود دارداط باچگونگی تاثیرات محیطی بر روي سامدل در ارتب
را مطرح "سازگاري و سالمندي "تئوري زیست محیطی "ناهیمو و همکارانش"همچنین ..]11[شناختاري فشار هاي روانی

سط به چالش کشیده می شوند ویژگی هاي فردي د که در آن  فرض می شود زمانی که نیروهاي محیطی در حد متونمی کن
اگر محیط چالش هاي کمی داشته باشد، ویژگی هاي فردي با بی رمقی سازگار می شوند و در . در بهترین حالت خود هستند

از طرف دیگر اگر محیط خیلی استرس زا باشد ویژگی هاي فردي به .نتیجه در حدي پایین تر از ظرفیت خود عمل می کنند
بنابراین در این پژوهش سعی می شود تا راهکاري جهت به چالش کشیدن پتانسیل هاي ].12[اموش می شوندکلی خ

انتظار می رود این پژوهش با توجه به داده هاي روانشناسی و جامعه شناسی و همچنین و المندان در محیط ایشان ارائه شودس
:پتانسیل هاي محیطی به اهداف زیر دست یابد

تقویتشهريفضايومعماريدرراسالمندانحضورتواندمیکهايفضاییوکالبديصرعناشناسایی- 
.نماید

بهکههاییمکاندرایشانحضورزمینهسازيآمادهبااجتماعیتعامالتوفعالیتبهسالمندانتشویق- 
.اندشدهطراحیمنظوراین

) EG(سالمندان و همچنین روانشناسی محیطی سالمندانبراي دستیابی به این اهداف ابتدا نیازهاي روانی و جسمی 
این ویژگی ها با یافته بررسی شده و با توجه به داده هاي مربوط، ویژگی هاي مطلوب محیطی براي سالمندان تبیین می شود و

ویت و در جهت تقراهکاريسپس الگوهاي معماري بومی کرمان به عنوان .هاي حاصل از مشاهدات میدانی ترکیب می شود
.در محیط معرفی می شوند تشویق حضور سالمندان 

روش پژوهش-2
روش تحقیق این پژوهش که به منظور معرفی الگوهاي معماري بومی و شناخت تاثیر آن در سالمندي سالم و موفق و 

هیت موضوع از باشد که با توجه به ماصورت گرفته است از نظر هدف، کاربردي می"پیري در محل"همچنین موفقیت تئوري
هاي نظري و مروري بر مطالعات پیشین، روش توصیفی به کار در بخش دیدگاه. روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است
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ومستقیمروش هاي کتابخانه اي و میدانی به صورت ازپژوهشاینهمچنین جهت داده اندوزي در.گرفته خواهد شد
مشاهده، طراحی وضع موجود و روش هاينظیرمستقیمروش هايدر. می شودهاستفاداطالعاتبراي جمع آوريغیرمستقیم

جمع داده هايطریقازمستقیمغیرروش هايدرمی کند ومداخلهاطالعاتجمع آوريدرمستقیماتصویر برداري، نگارنده
بنابراین در . پرداخته می شودنسالمندي و راهکارهاي طراحی پیرامون آشناساییبهاسناديروشنظیردیگرانيشدهآوري

. می شودبرگزیدهبحثهرباتناسببهروشمی شود و هراستفادهاطالعاتجمع آوريترکیبیروش هايازاین پژوهش،
به این صور ت که پس از بررسی منابع مختلف، یافته هاي . روش تجزیه و تحلیل این پژوهش نیز توصیفی و کیفی می باشد

.توصیف شده و از این طریق به نتایج و راهبردهایی براي هدف مورد نظر دست می یابیمحاصل از مطالعه 

داده هاي پژوهش-3
روانشناسی مطالعه منابع مختلف مربوط بهاین بخش شامل سه زیربخش می باشد که در قسمت اول یافته هاي حاصل از

مشاهدات نگارنده و دریافت هایی که از نظریه در قسمت دوم،و جامعه شناسی سالمندان و رابطه ایشان با محیط پیرامون خود
به عنوان داده هاي اولیه مطرح می شود و هاي سالمندي به دست آمده است و در قسمت سوم الگوهاي معماري بومی کرمان  

.با تجزیه و تحلیل این داده ها نتایج  به دست می آیندچهارمسپس در بخش 

داده هاي تئوري - 1- 3
ن سالمندي از سه نقطه نظر زیست شناسی،روانشناسی و جامعه شناسی بررسی می شوند که نظریه هاي زیست دورا

نظرات روان شناختی در جستجوي آنند تا روند پیري را . ل جسمی و پزشکی سالمندان می باشدشناسی مربوط به مسای
دسته عدم 6نظریه هاي جامعه شناسی در منابع به توصیف و رفتار هایی که در این دوره مشخص می شود را توجیه نمایند و

تعهد، فعالیت، استمرار، تعاملی، نقش و نظریه سالمندي موفق تقسیم می شوند که به نظر می رسد نظریه نقش،  در برگیرنده 
بنابر . نقشی استبه این معنی که در هر کدام از این سه نظریه فرد عهده دار. لیت ، استمرار و تعاملی می باشدنظریه هاي فعا

:این می توان نظریه هاي جامعه شناختی  پیرامون سالمندي را به سه گروه تقسیم کرد 
.استارتباطدراجتماعباکمتروکردهجداجامعهازراخودسالمندآندرکه: تعهدعدم-1
.بودخواهددرآننقشیعهدارواستارتباطدرجامعهبامختلفطرقبهسالمندفردآندرکه: نقش-2
.احساس رضایتمندي از طریق داشتن تعامل با زندگی،کنترل آن، شناخت و ادراك آن:سالمندي موفق-3

به . دجتماعی تفاوت معنی داري وجود داراز طرفی بین سالمت روانی سالمندان به تفکیک میزان برخورداري از حمایت ا
هد افزایش سالمت روانی سالمندان می باشیم وسالمت روانی سالمندانی که از این معنی که با افزایش حمایت اجتماعی، شا

بنابراین طراحی  پاتوق هایی براي سالمندان به منظور ].١٣[حمایت اجتماعی زیادي برخوردارند بیش از سایر افراد می باشد
د عالقه ایشان یکی از اقدامات مفید وکار گردهمایی، دوست یابی ، انتقال تجربه، کسب اطالعات جدید و انجام فعالیت هاي مور

یکی از عالیق سالمندان . آمدي است که میزان تماس اجتماعی سالمندان را افزایش داده وآنها را از حس تنهایی نجات می دهد
رافکاواحساساتوقایع،یادآوري"گوییخاطره". می باشد"خاطره گویی "که نقش موثري در سالمت روانی ایشان دارد 

قبیلازموارديبهپاسخدرکهگذشتهمهمخاطراتیادآوري.استزندگیکیفیتو"حال"بایافتنتطابقتسهیلبرايگذشته
هدفباواجتماعیروانی ـايمداخلهگوییخاطره. استشدنسرگرمیامشکلحلبرايآیدمیپدیدتصویریافکربو،یک

از این رو  به نظر می رسد که ].١٤[استآسایشگاهبهرفتنجملهاززندگیغییراتتباآمدنکناربرايسالمندانبهکمک
استفاده از عناصر آشنا و خاطره انگیز در محیط سالمندان می تواند تاثیر مثبتی بر حضور توام با رضایت ایشان در آن مکان 

.  داشته باشد
برخی ویژگی هاي محیطی با . ن ساکنان مرتبط هستنداري درمیاویژگی هاي خاص محیط فیزیکی، با بهبود سالمت رفت

خلوت وحفظ حریم دراتاق خواب : ه از جمل. کاهش رفتار تهاجمی و آشفته و همچنین کاهش مشکالت روانی مرتبط می باشند



International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure

29-30 July 2015, Tabriz , Iran

4

بنابراین ویژگی هاي طراحی به کاهش استرس ساکنان .ویژگی هاي اقامتی و محیطی که توسط ساکنان قابل فهم باشدو 
مک می کنند و کاهش عصبانیت وفعالیت هاي خشن را در پی خواهند داشت و همچنین با فراهم آوردن امکان کنترل بیشتر ک

روي زندگی انسان ها، آن ها را نیرومند کرده و تمایل ایشان را به ترك محیط کاهش می دهد و باعث کاهش افسردگی می 
احساسمرتبهکوتاههايساختمانوجرمبدونهايمکانکوچک تر،اجتماعاتدرالوتون، افراددیدگاهاز].١٥[شود

بامحضآشناییویاعملکرديهايابزاربصري،شناسیزیبايبرمبتنیتواندمیترجیحاتدرجهودارندبیشتريخشنودي
آمدن به محدودیت هاي نقل مکان سالمندان مربوط به تعقیب عالیق شخصی و فایق: بنابراین به نظر می رسد که.باشدمفاهیم

].١٢[دمحیطی می باش
:این جابه جایی ها به سه دسته تقسیم میشوند 

جابه جایی به سمت مکانی مورد ی و اوایل سالمندي اتفاق می افتد،که در سال هاي اولیه بازنشستگ: جابه به جایی اول
.نظر و دلخواه براي اقامت است

. جستجوي حمایت و نزدیکی به نزدیکان و دوستان استبازگشت به مکان اول در: جابه جایی دوم
در اواخر (می گیردرفتن به موسسات به منظور دریافت خدمات براي افراد ناتوان و کم توان صورت : جا به جایی سوم

].١٦)[سالمندي
در محیط زندگی آشنا اقامت داشته اند، انتقال غیرمنتظره)محله(براي سالمندانی که سالیان طوالنی در یک همسایگی 

ممکن است انطباق پذیري آن ها را با محیط جدیدکاهش دهد و به تدریج باعث کم شدن اعتماد به نفس، قدرت واحساس 
یک پایان و تغییر درگره اجتماعی موجود وفقدان دانش درباره ي منابع اجتماعی ممکن است باعث .موفقیت آن ها شود

مطالعات نشان داده است که این احساس درماندگی، اثرات منفی عمیقی در . ودافزایش احساس درماندگی در سالمندان ش
دارند زیرا  سالمندان تمایل دارند "پیري درمحل "ادعا می شود که افراد تمایل به].١٧[سالمت فکري وروانی سالمندان دارد

پیري در محل به عنوان یک .ته باشند یک مکان به دوران سالمندي برسند حق انتخاب داشکه درباره اینکه چگونه وچطور در
پیري در "معنی .تباط با خانه وجامعه دیده می شوداحساس پیوستگی و ارتباط وهمچنین احساس امنیت وآشنایی در ار

انجام نقش مداخله گرانه خارج از خانه و جنبه هاي احساس درونی خوب بودن و: راي سالمندان مفاهیم چندي داردب"محل
جایی که سالمندان به صورت مداوم در آن . یده و عمیق در ارتباط با  پیوستگی به یک محل خاص می باشدیک پروسه پیچ

].١٨[مستقر می شوند و مفاهیم و هویت در ارتباط با تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شخصی قابل بحث است 
:در نتیجه 

درباره ي برنامه زندگی خود حق انتخاب داشته باشند و به این است که سالمند می خواهد"پیري در محل"پیام جامع -
.خدمات و امنیت دسترسی 

.مرتبط است که از خانه تا جامعه گسترش دارد هویتبا احساس "پیري در محل"ایده -
به عنوان یک مزیت در زمینه احساس پیوستگی و ارتباط، سود عملی امنیت و آشنایی و به عنوان "پیري در محل"-

.دیده می شوداعتماد به نفسو استقاللمرتبط بودن با احساس هویت از طریق 
و . را منتقل می کنداحساسی از تعلقمورد استقبال واقع شدن از طرف مردمی که در مسیر خیابان حرکت می کنند -

ه اي که شامل جامعه مانند همسای( احساس امنیت ازآشنایی با یک جامعه وسیع تر مشتق می شود؛ هم از طریق افراد
) .دیتیل  هاي کوچک از شناخت سوپر مارکت محله و یا خدمات سالمتی( و هم از طریق مکان ) کوچک شما است

نه فقط آشنایی با خانواده ها بلکه آشنایی با افراد و . برمی گردندآشناییافرادي که محیطی را ترك می کنند به دنبال -
.می را به آن ها اعطا می کندمکان هایی که احساس امنیت و گر

شود که انسان ها  احساس وابستگی به جامعه داشته باعث می منابع و محیط آشنا دوستی ها و اجتماع ها، دسترسی به -
و کسی که بهتر از هر فرد یا گروهی دیگري می داند که دالیل خوبی براي احساس تعلق به "عضو"به عنوان یک . باشند
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لموس بلکه یک تاثیري از مواد دارد و یک منبع م.ارتباط افراد با محیط، فقط احساسی و درونی نیست. آن مکان وجود دارد
.است"پیري در محل"براي 

و اما مجیط مناسب براي پیري در مجل چگونه مجیطی می باشد؟
:گروهی از محققین پیشنهادهایی در جهت بهینه سازي محیط سالمندان مطرح کرده اند

مشکالت شناختی سالمندان در محیط را در ارتباط با سه موضوع کلی مطرح می کند)1391(زندیه :
].١٩[یط، حفظ تمرکز در محیط، مسیر یابیآشنایی با مح
با توجه به شرایط ومحدودیت هاي خاص دوران ) 1389نقل ازپور جعفر و همکاران ، ) (1379(بهروز فر

تحریکات حسی، دسترسی،  قابلیت ادراك، معنا، تطابق، فردیت بخشیدن، محرمیت،  :مشخصه هايسالمندي،
].٢٠[.مشخصات محیطی مطلوب سالمندان می دانداجتماعی شدن، زیبایی شناسی و آسایش را 

 راه یابی و :ویژگی هاي محیطی مطلوب را این گونه معرفی کردند) 1389(پور جعفر و همکارانش
دسترسی، ایمنی وامنیت، آسایش، پویایی وجذابیت، هم آوایی با طبیعت، رمزگرایی و ابهام، هویت، آزادي، رویداد 

].٢١["، خاطره ذهنی، معنا و توسعه فرديپذیري، بوم گرایی، وحدت، نظم
و نیز آنچه که زندیه، بهروز فر و پور جعفر در زمینه ویژگی هاي "پیري در محل"با توجه به موارد مطروحه در تئوري

محیط مطلوب سالمندان و  مشکالت شناختی ایشان مطرح می کنند به نظر می رسد  آنچه که سالمندان از محیط می 
فراتر از دیگر اقشار جامعه نمی باشد و با در نظر گرفتن نکاتی ساده اما ظریف می توان محیطی مناسب ویژگی خواهند چیزي 

.نمودها و خواسته هاي ایشان طراحی کرد و  این جهاندیدگان را به ماندن و فعالیت در محیط  تشویق و ترغیب 
نچه را که سالمندان از محیط اجتماعی می خواهند آ. محیط ، شامل محیط کالبدي و محیط روانی و اجتماعی می باشد

خالصه کرد و همچنین ویژگی هاي محیط کالبدي دلخواه حمایت اجتماعیواحترام،شان، استقالل، مشارکتمی توان در 
، )و همسایگان( آشنایی با محیط : ایشان که باید در طراحی مد نظر قرار گیرند را می توان به طور کلی این گونه بیان کرد

که همپوشانی ویژگی هاي محیط کالبدي و محیط روانی و اجتماعی مشهود بوم گراییو خاطره ذهنی، معنا، هویت، دسترسی
ماندن در محیط مانوس خانه ومحله، سالمندان را قادر می سازد "است و در یک جمع بندي همان طور که زندیه بیان می کند

زیرا در این صورت سالمندان با . ]١٩["ه وبا دوستان وهمسایگان مرتبط باشندتا بر بعضی ابعاد زندگی فردي کنترل داشت
فضایی که براي ایشان قابل درك باشد می تواند با رفتارهاي ،محیط آشنا هستند و از آن خاطره ذهنی دارند و از نظر هویت

ا تقویت کنند به گونه اي که احساس فردي و گروهی شان هماهنگ باشد و معنا و بوم گرایی می توانند ویژگی هاي محیطی ر
لذا طراحی ]. ١٩["سالمندان عملکردها و کاربري ها را بهتر از نام ها به یاد می آورند"از طرفی .امنیت را در محیط القا کنند

محیط  با استفاده از سبک هاي محلی و الگوهاي معماري بومی با کاربري هاي خاص می تواند در جهت یابی و جلوگیري از 
.آشفته شدن ایشان موثر باشد

مطالعات میدانی- 2- 3
سالمندان بر اساس نظریه هاي مختلف سالمندي و همچنین به صورت فعالیت در این قسمت طرح هاي کشیده شده از 

ود تا با توسط نگارنده ارایه می شهاي روزمره ایشان در شهر کرمان از فعالیتیس در محل و عکس هایی گرفته شده اسک
ده نامحسوس رفتار سالمندان در محیط زندگی خود بتوان خواسته ها و عالیقشان را درك نموده و راهکاري در جهت مشاه

پذیرش در جامعه، خلوت، انتقال به طور کلی می توان گفت که سالمندان خواهان حفظ استقالل،و دستیابی به آن ارایه کرد
پیرمرد دکه داري را در بازار دکه هاي چابهار نشان می دهدکه ساعت : 1کلش. تجربه و احترام به ارزش هاي ایشان می باشند

. ها حتی بدون حضور مشتري چراغ دکه خود را روشن نگه داشته و از استقالل و احساس مفید بودن خود انرژي می گیرد
رات از طریق موسیقی،غرق شدن در خاط: 3شکل .گویاي تمایل سالمندان به حضور در جمع و خاطره گویی می باشد: 2شکل 
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پیرزنی را که از بالکن منزل به تماشا نشسته نشان می دهد و گویاي : 4شکل . ناصر خاطره انگیز را نشان می دهدبو، مزه و یا ع
بیانگر حضور:6شکل.حضور فرد سالمند در کوچه حین انجام فعالیتی را نشان می دهد: 5شکل.حس اشراف به محل می باشد

تمایل به حضور در 5و 4مانند اشکال : 7شکل.ات فراغت می باشدارتباط با هم ساالن و پر کردن اوقجهت ،در جمعسالمندان
.از تالش براي زندگی و احساس استقالل سخن می گویند:9و 8اشکال .حضوري توام با حفظ محرمیت. محل را نشان می دهد

ایه جلوي درب منزل یکی از همسایه ها و انجام فعالیت هایی مانند  تجمع  چندین همس.مفید بودن و جدا نبودن از جامعه
پاك کردن سبزي، بافتنی و گفتگو از جمله رابطه هاي همسایگی می باشد که در گذشته اي نه چندان دور در شهر کرمان 

ثبت شده 9تا1در اشکال از وضع موجود سالمندان ـ کهاما . برقرار بود و هنوز هم می توان آثار آن را به صورت کمرنگ دید
به نظر می .شتر مورد توجه سالمندان می باشدکه در عمل نظریه نقش نسبت به نظریه عدم تعهد بیاست ـ می توان دریافت 

رسد که سالمندان تا زمانی که از سوي جامعه پذیرش شوند و امکان حضور و فعالیت را داشته باشند کمتر به عدم تعهد روي 
به عمل نزدیک سب ایشان تئوري سالمندي موفق را نین به نظر می رسد که می توان با طراحی فضایی منامی آورند و همچ

.کرد

حسی با عناصر خاطره انگیزتحریک: 3شکلحضور در جمع و خاطره گویی: 2شکل پیرمرد دکه دار:1شکل

جمع هم سن وساالن: 6شکلحضور در محله اي  آشنا:5شکلف به محلاشرا:4شکل

احساس قدرت با مالکیت:9لکشحفظ استقالل:8شکلحضور توام با حفظ محرمیت: 7شکل
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معرفی برخی الگوهاي معماري بومی کرمان-3- 3
به نظر می رسد که به کارگیري معماري و مصالح بومی از یک سو به دلیل 2-3و 1-3با توجه به داده هاي بخش هاي 

نا بودن براي سالمندان و داشتن ذهن بنه از آن و از سوي دیگر به دلیل سازگاري با اقلیم و هم خوانی با محیط، روش آش
از این رو برخی از این عناصر معماري در .. می باشد"پیري در محل"مناسبی براي رسیدن به سالمندي موفق و  تشویق تئوري 

: ادامه مطلب معرفی می شوند
ایی است کامال محصور، نیمه محصور و یا فقط متشکل از پوشش سقف که با استفاده از چوب، فض: 1کَوار
بنابر این مصالح با ظرفیت گرمایی پایین به همراه .ساخته می شود"نی"و دیگر ملحقات درخت خرما و) 2پیش(برگ 

. نا براي مردم کرمان استعنصري آش"کوار".جریان هوا، به خنک و مطبوع شدن هواي داخل کوارها کمک می کند
به گونه اي که در گذشته اي نه چندان دور، عضو جداناشدنی خانه ها به حساب می آمد و بسیاري از مردم در حیاط 

.و یا باغچه و باغ خود،کواري به پا کرده و فعالیت هاي بسیاري درآن انجام می گرفت 
کواري با پوشش سقف در :11شکل. رمان را نشان میدهدکواري نیمه محصور در یکی از چایخانه هاي شهر ک: 10شکل

: 14دیدهاي داخلی و خارجی کواري در یکی از هتل هاي شهر کرمان می باشند و شکل :13و 12اشکال. حیاط خانه است
.کواري را نشان می دهد که جریان آب از داخل آن عبور می کند

که در گذشته نه چندان دور ، جهت جلوگیري از تابش خورشید در . است"نی"پرده اي ساخته شده از : 3چغ
نماي خارجی ساختمان روي پنجره ها نصب می شد و مانع ورود نور در ایام گرم سال می شد و در مواقع لزوم می توان 

)15شکل . (آن را  جمع کرد 
ه می شد و ساختجنوبی کرمان، ، در مناطق"آدور"گذشته با استفاده از خار خار خانه اي که در: 4آدور بند

روي .به این شکل که یک دیوار مشبک می ساختند و با فاصله اي از آن داربستی برپا می شد. حکم کولر آبی  را داشت

1.Kavar

.گفته می شود "پیش "در اصطالح محلی به برگ درخت خرما . 2
3.Chegh
4.Adour band

10

14

.در مکان هاي متفاوت با کاربري هاي متنوع"راکو"معرفی مدل هاي مختلف : 14تا 10اشکال

11

121314
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به این ترتیب هوا با عبور از روي .اربست و دیوار مشبک آب می ریختندقرار می گرفت و در فضاي بین د"آدور"داربست 
) 6شکل.(خنک می شود"آدور"ه الي آب و حرکت در الب

گیرينتیجه- 7
مربوط به ویژگی هاي روحی و روانی سالمندان و 1- 3با توجه به دریافت هاي حاصل از داده هاي تئوري در بخش 

احساس روانشناسی محیطی به نظر می رسد که محیط مطلوب سالمندان، محیطی است آشنا با عناصر بومی و خاطره انگیز که
هویت و امنیت را در ایشان برانگیزاند و آن ها را به حضور و مشارکت در جامعه ترغیب کند و از افسردگی و احساس دل کندن 

گویاي این واقعیت است که 2-3از جامعه برهاند همچنین یافته هاي حاصل از مشاهدات و مطالعات میدانی در بخش 
را مفید تلقی کرده و به خصوص سالمندان شهر کرمان با توجه به عادات گذشته کیت و استقالل، خودلسالمندان با حس ما

لذا با جمع بندي نتایج حاصل از این دو بخش و از . مکان هاي آشنا و ارتباط با همسایگان دارندو تمایل به حضور در جامعه 
مراسم هاي مختلف بین خانم هاي کرمانی و غذاهاي محلی و برگزاري هایی ازجمله تهیه داروهاآنجایی که انجام فعالیت 

به نظر می رسد با استفاده از الگوهاي معماري بومی در محیط زندگی سالمندان و براي کاربري هاي مرسوم بوده و هست؛
مناسب ایشان می توان محیطی گشاده رو و دعوت کننده براي این قشر از جامعه به وجود آورد و تمایل به ماندن، فعالیت و 

قال تجربه را ضمن حفظ شان و احترام در آن ها ایجاد کرد و همچنین با در نظر گرفتن الگوهاي معماري بومی کرمان  با انت
معرفی شدند؛ براي فعالیت 3- 3برخی از آن ها در بخش و ) که جوانی مخاطب در آن سپري شده است( ساختارهاي سبک 

بري گذشته آن ها ـ که سالمندان از آن ها خاطره دارند ـ اشتیاق هایی که بین همسایه ها جاري است و یا حتی با کار
یک تناسب خوب بین نیاز هاي سالمندان و بنابراین اینگونه می توان .مشارکت و حضور در جامعه در ایشان زنده خواهدشد

در حالی که .می شودیک حمایت بهینه منجر به سازگاري بهتر در سالمندي".مقدار حمایتی که فراهم می شود برقرار کرد 
به این شکل که با فراهم کردن ].5[".حمایت بیش از حد مانع توانایی سالمندان براي حفظ استقالل عملکردي شان می شود

تجربیات سالیان دراز، مدیریت و درایت، ریش می توان از ) مطرح شد1-3که در بخش (آنچه که ایشان از محیط می طلبند 
.ارایه شده است19و 18، 17مدل هایی از وضع مطلوب در شکل هاي در نهایت .جستسود  سفیدي و خردمندي آن ها 

مدل گرافیکی آدوربند: 16شکلنمونه از چغ:15شکل 

طراحی  مکان هایی دنج جهت : 19شکلترکیب کوار و چغ: 18شکلبرگزاري مراسم مدلی از کوار براي : 17شکل
تعاملره با امکان انجام امور روزم
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