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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های 
مسکونی در حضور پذیری سالمندان

 )مطالعه موردی : شهرک اکباتان(*

      تاریخ د ریافت مقاله: 1395/06/08     تاریخ پذیرش نهایی: 1396/12/14

 چکیده
توجه به پاســخگویی محیط های کالبدی برای گروه های اجتماعی بهره بردار در محیط های روزمره انســانی از دغدغه های اصلی 
طراحــان بوده اســت. علی رغم توجه معماران و برنامــه ریزان در طراحی فضاهای عمومی مجتمع های مســکونی، روش و معیار 
مشخصی در فرایند طراحی بر اساس حضور پذیری گروه های بهره بردار ارائه نشده است و نبود آن منجر به تعاریف عمدتًا شهودی 
توسط طراحان از حضور پذیری گروه های انسانی در مکان گردیده است. بر این اساس، مقاله برمبنای مدل معنای محیطی باهدف 
تبیین نقش مؤلفه های کالبدی-معنایی در حضور پذیری گروه اجتماعی ســالمندان به تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار می پردازد. روش 
تحقیق مقاله کیفی و بر اســاس راهبرد تفســیری- تحلیلی و با ابزار مشاهده و مصاحبه)بسته و باز( و با تحلیل همبستگی1 داده ها 
اســت. نتایج نشــان می دهد کیفیت های کالبدی و معنایی فضا در حضور پذیری گروه های سنی ســالمندان مؤثر بوده و در میان 
مؤلفه های مذکور آســایش محیطی، ایمنی- امنیت فضایی از کیفیت های کالبدی و خوانایی از کیفیت های معنایی محیط بیشترین 

تأثیر را دارا است.

 واژه های کلیدی
مکان عمومی، کالبد، معنای مکان، حضور پذیری، سالمندان

* این مقاله برگرفته از بخشــی از رساله دکتری ندا منصورحســینی )واکاوی مفهوم قابلیت محیط، در شکل گیری معنای فضاهای باز مجتمع های مسکونی 
)مورد مطالعاتی: فضاهای باز مجتمعهای مسکونی اکباتان(( با راهنمایی دکتر علی جوان فروزنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل می باشد.
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   مقدمه
ســالمندی یکی از مراحل زندگی انسان اســت، که به عنوان یک روند طبیعی 
گــذر عمر مطرح می گردد. این روند که موجب دگرگونی هایی در توانایی های 
جسمی و نیازهای روحی-روانی انسان می شود که نیاز به توجهات خاص دارد 

)علی الحسابی و رفیعی، 1391، 247(. 
از قرن 18، به علت پیشــرفت های صورت گرفته در علم و فناوری، بهبود در 
پزشــکی و کیفیت خدمات بهداشتی، متوسط امید به زندگی و نسبت جمعیت 
 .)Turel et al., 2007, 2042( ســالمند به کل جمعیت افزایش یافته است
جمعیت ســالمندان رو به رشــد یک مســئله مهم نه تنها ازلحاظ مالی بلکه 
 .)Ridzwan Othman & Fadzil, 2014, 320( اجتماعی نیز اســت
بدین معنی که افزایش جمعیت سالمندان یک جامعه مستلزم افزایش امکانات 
رفاهی و اجتماعی و متناســب تر شــدن محیط زندگی این قشــر از جامعه با 

نیازهای آنهاست.
»یکی از معیارهای ارزیابی کیفی ســنجش فضــا، حضور گروه های اجتماعی 
ویژه اســت. سالمندان جزئی از این گروه ها هستند که با حضور خود می توانند 
موجب پایداری و ســرزندگی فضاهای شــهری و درنتیجه ارتقاء کیفیت آنها 
شــوند« )علی الحسابی و رفیعی، 1391، 248(. ارتقاء کیفی این فضاها موجب 
ایجاد شــهری سالم، پویا و سرزنده خواهد شــد)مختاری، 1392(. با افزایش 
روزافزون جمعیت ســالمندان و کناره گیری آنان از جامعه، و »از ســوی دیگر 
با تغییر دیدگاه، نســبت به مقوله ی عدالت اجتماعی در بهره مندی شهروندان 
از فضاهای شــهری و عرصه های عمومی، تالش بر آن اســت که با استفاده 
از سیاســت های برنامه ریزان و به واسطه ی کانســپت »طراحی همه شمول« 
گروه های به حاشــیه رانده شــده بار دیگر به صحنۀ اجتماع بازگشته، امکان 
حضور در مکان های عمومی و شرکت در فعالیت های جمعی را بیابند« )فنائی 

و ساکی، 1393، 1(.
»ســالمندان به دلیل موقعیت سنی و اجتماعی و برخورداری از فراغت بیشتر 
و به خصوص لزوم فعالیت های جســمانی منظم و مداوم مانند پیاده روی، زمان 
بیشــتری از اوقات خود را در فضاهای شهری سپری می کنند« )علی الحسابی 
و رفیعــی، 1391، 248 (. در ایــن میان فضاهای عمومــی2 در مجتمع های 
مسکونی »بخشی از محیط زیست ساخته شــده است که باعث تسهیل ایجاد 
حس اجتماعی از طریق افزایش شــانس برخورد بین همســایگان می شود« 
)Francis et al., 2012, 402(. ایــن فضاها برای ســالمندان به منظور 

 young et al.,( افزایــش تعامالت اجتماعــی3 و پیری فعال مهم هســتند
 .)2016, 114

اهمیت و ضرورت فضای باز عمومی4 در ارائه فضایی برای تعامالت اجتماعی، 
آرامش، ارتباط بــا طبیعت و ایجاد فرصت بــرای فعالیت های اوقات فراغت 
اســت )Abbasi et al., 2016, 194-195(. ازایــن رو بهبود این فضاها، 
استفاده تمام گروه های سنی، جنسی و مشاغل مختلف و ارتقاء کیفیت زندگی

 استفاده کنندگان با تجهیز این مکان ها با عملکردهای متنوع و ساخت زندگی
 Turel( شهری جذاب و معنادار و ایجاد محیط های قابل زندگی را در پی دارد 
et al., 2007, 2035(. ســه عامل اصلی مؤثر در استفاده از فضاهای باز در 

ابعاد اجتماعی آن عبارت اند از : نیازهای استفاده کنندگان، ویژگی کیفیت های 
کالبدی و ساختار فضایی اســت. درک نیازهای استفاده کننده، اساس طراحی 
بــرای هر فضای بــاز مطلوب برای جذب مردم، تســهیل فعالیت های آنها و 
 Francis,( تشــویق برای حضور بیشتر در هنگام انجام این فعالیت ها است
2003(. این کیفیت از مشــخصه های کالبدی فضای بــاز، از دیدگاه مردم 

به عنوان جنبه ای مهم است که موجب بهبود رضایت و کیفیت زندگی می شود 
.)Beck, 2009(

ضروری اســت محیط هــای زندگی، فضایــی باقابلیت اســتفاده برای همه 
 Abbasi et( گروه های اجتماعی- فارغ از ســن و جنس و معلولیت- باشــد
al., 2016, 197(. این فضاها در مجتمع های مسکونی، بایستی شرایطی را 

برای گروه های مختلف اجتماعی فراهم سازد تا عالوه بر رابطه های با واسطه، 
به طور بی واســطه نیز با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ازاین رو توجه به نیازهای 
انســانی و الگوهای رفتاری ســالمندان و گروه های سنی، جنسی و اجتماعی 
مختلف در طراحی مکان های عمومی، سرزندگی و ایجاد فرصت دیدار در این 
فضاها و انعطاف پذیری این فضاها جهت حضور و فعالیت تمام اقشــار جامعه، 
از دغدغه های اصلی تصمیم گیران و مسائل کالن شهری و طراحان فضاهای 
عمومی شــهری است )پور جعفر و همکاران، 1389، 23(. مکان های عمومی 
به عنوان بخش هایی از محیط مصنوع، می توانند پاســخگوی نیازهای اساسی 
استفاده کنندگان خود باشند و با جلب شهروندان به خود سبب ایجاد تعلق خاطر 
و سرزندگی محیط شــده و در خلق محیط مسکونی مطلوب نقشی مهم ایفا 
کنند. اما اغلب در طراحی و برنامه ریزی، صرفًا احجامی بدون توجه به نیازهای 
اســتفاده کنندگان ساخته می شود که فضاهای عمومی آنها رضایت ساکنان را 
برآورده نساخته و برای آنها محیط های ناامن و ناخوشایند پدید آورده اند )بییر 
و هیگینز، 1381، 209(. مناسب ســازی مکان های عمومی در مجموعه های 
مسکونی، با توجه به نیازها و خواسته های سالمندان، نه تنها سبب ارتقاء کیفیت 
محیط مسکونی می شود، بلکه حس استقالل، کنترل زندگی و حس ارزشمند    
بودن را نیز به ســالمندان بازمی گرداند. چنانچه فضاهای عمومی مجتمع های 
مسکونی پاسخگوی نیازها و خواسته های فردی و اجتماعی ساکنان در سنین 
مختلف باشــد، می توان بخشــی از فعالیت های زندگی را از فضای داخلی به 
فضاهای بــاز مجتمع ها منتقل و کمبودهای زندگی در واحدهای مســکونی 
با مســاحت کم را تا حدودی جبران نمود )عینی فر و قاضی زاده، 1389، 36( 
و بــا توجه به آن، تجربه برخورد با دیگــران، حس تعلق به جامعه، دیدارهای 
چهــره به چهره، تعامــالت اجتماعی و تجربه دیدن و دیده شــدن به عنوان 
یکی از مهم ترین نیازهای انســان به درســتی اتفاق می افتد که ازجمله نتایج 
آن، زنده بودن و اســتفاده فضاهای عمومی توســط مردم است )راست بین و

مهندس  ندا منصور حسینی، دکتر علی جوان فروزنده
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نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در...هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

 همکاران، 1391، 36(. 
علی رغم مطالعات متعدد در خصوص فضاهای عمومی و سالمندان، این مقاله

 با تأکید بر نقش کالبدی- معنایی عناصر فضاهای عمومی در نســبت با نیاز 
و معنای ادراکی سالمندان، به بررسی نقش ابعاد کالبدی فضاهای عمومی در 
شکل گیری نیازهای فردی و اجتماعی سالمندان می پردازد. پژوهش حاضر با 
تأکید بر تأثیر جنبه های کالبدی در شــکل گیری فضای فردی و اجتماعی در 
محیط های انســانی به دنبال شناخت تأثیر مؤلفه های کالبدی در شکل گیری 

معنای مکانی موردنظر سالمندان است.
 لذا سؤاالت اصلی این پژوهش عبارت است از :

- عوامل کالبدی فضاهای باز در مجتمع های مســکونی چه تأثیری در حضور 
پذیری سالمندان دارا است؟

- چگونه مؤلفه های کالبدی فضاهای باز مجتمع های مســکونی -در ســطح 
معناییان- در حضور پذیری سالمندان مؤثر است؟

فرضیه این پژوهش بر اساس سؤاالت ارائه شده بر مبنای خأل پژوهشی ادبیات 
نظری، عبارست از :

-فرضیه اول : مؤلفه های کالبدی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی نقش 
اساسی در حضور پذیری سالمندان دارا است.

-فرضیــه دوم : مؤلفه هــای کالبدی فضاهای باز در ابعاد شــناختی و تداعی 
معنایی در حضور پذیری سالمندان مؤثر است.

 سالمندی و نیازهای انسانی
اصطالحاتی مانند سالمند، سالخورده، مسن و کهن ساالن و نظایر آن معمواًل 
در مورد کســانی به کار می رود که 60 سال یا بیشتر از سن آنان گذشته باشد. 
احســاس پیری یک مسئله ی درونی و روانی است و در افراد مختلف، متفاوت 
اســت. پیری جنبه ی اجتماعی، روانی، فیزیولوژیک، یاخته ای و مولکولی دارد 
و تســلط شخص بر همه ی آنها ممکن به نظر نمی رسد. گروه بندی سالمندان 
ازنظر سن 70-55 سال)سالمند جوان(، 80-70 سال)سالمند میان سال( و 80 
سال و باالتر)سالمند پیر()Marcus & Francis, 1997, 173( می باشند.

توجه به نیازهای انسانی از دغدغه های اصلی روان شناسان )لیتون5و مازلو6( و 
معماران )ناگی و مطلبی( بوده اســت. در میان مدل های موردتوجه در فرآیند 
طراحی مدل انگیزشــی- ادراکی به دلیل نقش درونی و غالب، مدل انگیزش 
بسیار موردتوجه قرارگرفته است )Motalebi, 1998(. این مدل با تأکید بر 
جنبه های پویایی انگیزه بر ضرورت نگرش هدف محور در مکان تأکید می کند. 
لذا بر مبنای مدل فوق دودسته الف( نیازهای اولیه و ب( نیازهای عالی، مبنای 
پرداخت به نیازهای همه گروه های انســانی و به خصوص سالمندان می باشند. 
امــا در رابطه با نیازها و الگوهای رفتاری ســالمندان به منظور طراحی محیط 
زندگی نیز مطالعاتی انجام شده است،)رفیع زاده و همکاران، 1380؛ رفیع زاده، 
1382( که در آنها با توصیف مشــخصه های جســمی و روحی سالمندان به 

طراحی فضاهای خصوصی مناســب آنها، با استفاده از استانداردهای طراحی، 
تأکید می کند. 

مطالعات نشــان می دهد نیازهای ســالمندان با توجه به جنســیت، وضعیت 
ســالمتی، فرهنگ و اقلیم متفاوت اســت. اما به طورکلی نیازهای سالمندان 
را می توان شــامل : احتیاجات عاطفی، احتیاجات معیشــتی، احتیاج به تفریح، 
احتیاج به شــرکت در مناســبات اجتماعی و نیاز به امنیت دانست )ضابطیان 
و تقوایی، 1388، 62(. با توجه به بررســی های انجام شده سالمندان وقتی در 
فضاهای عمومی حضور می یابند که مطمئن باشــند فضا پاسخگوی نیازهای 
مختلف جســمی و روحی- روانی آنان است. تأمین ایمنی و امنیت سالمندان 
در محیط، ایجاد حس اعتمادبه نفس و اســتقالل در آنها ازجمله مواردی است 
که می تواند باعث حضور سالمندان در این فضاها گردد)علی الحسابی و رفیعی، 

  .) 256 ،1391
با مقایسه پژوهش های صورت گرفته در خصوص نیازهای سالمندان در محیط 
و با در نظر گرفتن مدل انگیزشی- ادراکی نیاز انسانی مازلو می توان نیازهای 
مدنظر سالمندان را در 5 گروه الف( ابعاد فردی : جنس، سن و سالمت فردی 
)متغیــر کنترل( ب( ابعاد اجتماعی : گروه های اجتماعی، تعلق و حضور پذیری 
)متغیر وابســته( ج( ابعاد کالبدی : کیفیت فضاهای انسانی )متغیر مستقل( د( 
ابعاد معنایی : خوانایی، تصور و تشخص مکان )متغیر مستقل(  ه( ابعاد فعالیتی: 

رویداد پذیری و چند عملکردی )متغیر مداخله گر( دسته بندی نمود.

 مکان و مؤلفه های معنای محیطی
مــکان و ابعــاد مختلــف آن در طول چندین دهــه موردتوجــه طراحان و 
پژوهشــگران بوده اســت. این پژوهش ها در ابعاد مختلف تأکید بر جنبه های 
 Seamon, 2012,( روزمره معنای محیط انســانی و پدیدارشناســی مکان
 )Gustafson, 2001 120( معنــا دهی مکان )صادقی و همکاران، 1391؛

 )Low & Altman, 1992, 168( ابعــاد فرهنگی، فردی و گروهی مکان
احســاس اجتماعی در بســتر کالبدی )Stedman, 2003, 72( شــناخت 
انســان در مکان )جوان فروزنده و مطلبی، 1390؛Relph, 1976,  50 ( و 
 Canter ؛ Canter, 1983( همچنین مکان را، بر مبنای نگرش انســانی
Walker,1980 &( دسته بندی می کنند. با توجه به ابعاد انگیزشی- ادراکی 

انســانی یکی از مدل های مکان در نســبت با نیاز انسانی مدل کانتر از مکان 
است. مؤلفه های سه بخشی کالبد، فعالیت و معنا بر مبنای نگرش انسانی مدل 
 Punter,( کانتر مشــابهت هایی با مدل های سه بخشــی پونتر و گرین دارد
Gieryn, 2000 ;1991(. لذا در دســته بندی مکان در نسبت با مدل اجزاء 

مکان کانتر در نگرش انگیزشی- ادراکی، مؤلفه های تأثیرگذار مکان بر مبنای 
شکل 1 ارائه می گردد
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شــکل  1.  مؤلفه هــای چهارگانــه مکان)ترکیب مؤلفه های مــکان کانتر با نگرش 
انگیزشی-ادراکی(

  مکان های عمومی، نیازهای سالمندی
فضاهای عمومی از دیرباز تاکنون بستر کالبدی تعامالت اجتماعی مردم بوده 
است. مکانی برای ارائه نقش و برای آزمودن واقعیت ها، کنکاشی در تفاوت ها 
و هویت، پهنه ای برای پذیرفته شــدن توسط دیگران به طوری که تفاوت ها در 
این مکان به آگاهی بیشــتر نسبت به خود و سایر افراد انجامیده و رابطه بین 
خاص و عام و شــخصی و غیرشخصی را به بوته تجربه می سپارد )مدنی پور، 
1391، 266-267(. درواقع فضاهای عمومی مکانی اســت که در آن الزامات 
 .)Turel et al., 2007, 2035( خصوصی و عمومی به وقــوع می پیوندد
فضایی که افراد و گروه های مختلف اجتماعی در آن ســهیم اند و محلی برای 
 Hajer et( تبادل افکار و اطالعات و شکل گیری شبکه های اجتماعی است

   .)al., 2001

فضاهاي عمومی، به عموم شــهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه کالبدي 
نبوده و در حقیقت با حضور انســان و فعالیت اوست که معنا مي یابند )کاشانی 
جو، 1389، 96(. این فضاها عرصه ای را برای رویدادها، فعالیت های اجتماعی 
و اســتراحت عرضه می کنند )گل، 1389، 21(. هرچنــد ویژگی های کّمی و 
کیفــی فضاهای عمومی طی زمــان و در اثر عوامل گوناگــون چندی تغییر 
کرده اســت، اما همواره شهروندان و سایر اســتفاده کنندگان از شهر به چنین 
فضاهایی نیازمند بوده انــد )رحمتی و همکاران، 1392، 4(.»فضاهای عمومی 
شهری میتواند، بسته به میزان هم خوانی و هم نوایی کارکردی با اهداف مورد 
انتظار، مقیاس و حجم روابط، تطابق و تناســب با نیازهای روزمره گروه های 
اجتماعی و همخوانی باکلیت ســاختار شــهر، از مطلوبیت باالتری برخوردار 
شــوند. فضاهای شــهری در عین دارا بودن ارزشــهای اجتماعی و فرهنگی 
جامعه، ظرف فعالیت های شــهری و ضرورت های مترتّب بر آن نیز محسوب 

می گردند« )رفیعیان و همکاران، 1387، 38(.
 فضاهای عمومی شــهری، مکان تعامل و رفتارهای شهروندی است و روح 
اجتماعی و احســاس تجانــس اجتماعی را در خود شــکل می دهد )حبیب و 
همکاران، 1391، 7-6(. فضاهای عمومی موفق، با حضور مردم، شــخصیت

 می یابند )کرمونا و همکاران، 1391، 195( و آنچه موجب سرزندگی این

 مکانهــا و ارتقــای کیفیت محیط شــهری میگردد توجه بــه نیازهای تمام 
گروه های استفاده کننده  فارغ از سن، جنس و قومیت است )گل، 1389، 6(.

از میان اســتفاده کنندگان از مکان های عمومی باید به گروه های آســیب پذیر 
توجه ویژه داشــت. گروه های آسیب پذیر جامعه به ویژه سالمندان دارای حقوق 
شهروندی در استفاده از عرصه های عمومی می باشند. و ازآنجاکه همه شمول 
بودن ایــن فضاها برای تمام گروههای ســنی و اجتماعــی، موجب ترغیب 
اســتفاده کنندگان برای حضور در این فضاها، نشــانه مدنّیت و ارتقای حس 

شهروندی است.
سالمندان با توجه به رویدادهایی همچون پایان دوران اشتغال و بازنشستگی، 
احساس تنهایی، طردشدگی و همچنین فشار ناشی از صنعتی شدن جوامع که 
به جدایی عاطفی و روانی افراد منجر میشــود، در معرض خطرات فزاینده ای 
قــرار دارند )مداح، 1388، 598(. بدین جهت کیفیت فضاهای عمومی و محله 
به ویژه واحدهای همســایگی تأثیر بسزایی در سالمت ســالمندان دارد. این 
مکان هــا فرصت هایــی را جهت فعال بودن و ارتباط بیشــتر با طبیعت برای 
آنها ایجاد می کنند. که درنهایت باعث افزایش احســاس ســعادت و رضایت 
روحی ســالمندان و حس استقالل و آزادی و برقراری تعامالت اجتماعی آنها، 
به عنوان بخش محوری از کیفیت زندگی شــان می گردد )ضابطیان و تقوایی، 

  .)62 ،1388

 فعالیت هــای ســالمندان در مکان هــای عمومی 
مجتمع های مسکونی

یکی از عوامل تأثیرگذار در استفاده از مکان، فعالیت ها و تعامالت بین انسان- 
 .)Low & Altman, 1992( مکان و انســان- انسان در آن مکان اســت
به این ترتیب که »نوع فعالیت های مکان، سبب برآورده شدن نیازها و انتظارات 
فرد از مکان میگردد و مکان باید ظرفیت برآورده ســاختن نیازها و انتظارات 

فرد از مکان را داشته باشد )صادقی و همکاران، 1391، 256(.
طراحی مناسب مکان های عمومی مستلزم شناخت نیازهای استفاده کنندگان 
و فعالیت هایی اســت کــه در آنها صــورت میگیرد. فعالیت هــای اصلی در 
فضاهــای عمومی خارجی را میتوان به ســه گروه عمده شــامل فعالیت های 
ضروری7،اختیاری8 و اجتماعی9 تقســیم کرد که هر یک به شــرایط فیزیکی 
خاص نیــاز دارنــد )گل، 1387، 3(. تحقیقات نشــان میدهــد فعالیت های 
اجتماعی در فضاهای انسان ســاخت بیشــترین تأثیر در شــکل گیری روابط 
 Javan Forouzandeh( معنایی و محیط های باکیفیت را دارا می باشــند
Motalebi, 2012 &(. ماهیــت و چگونگی فعالیت هایی که در فضاهای 

عمومی در شــهرها صورت میگیرد به دو عامل اساســی بستگی دارد : یکی 
عامل فرهنگــی و دیگر عامل محیطی )کالبدی- فضایــی(. که میزان تأثیر 
این دو عامل بر نحوه وقوع فعالیت ها، یکســان نیســت )نوذری و همکاران، 
1387، 43(. در نواحی بی کیفیت شــهری صرفًا می توان فعالیت های ضروری 
را یافت. درصورتی که در نواحی شهری باکیفیت، نه تنها فعالیت های ضروری 

مهندس  ندا منصور حسینی، دکتر علی جوان فروزنده
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بلکه بسیاری از فعالیت های تفریحی و اجتماعی موردعالقه مردم نیز صورت 
میگیرد)گل، 1387 ، 3(. انجام این فعالیت ها و بســیاری خصوصیات فعالیتی 
و کالبدی دیگر به فضاهای عمومی تشــخص بخشیده و بر تأمین آسایش و 
امکان لذت بردن مردم از حضور در فضا تاثیرگذارست )چرخچیان و دانشپور، 

.)71 ،1388
سالمندان ازجمله گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سنی و کاهش 
فعالیت های کاری، از مکان های عمومی عمدتًا برای انجام فعالیت های اختیاری 
و اجتماعی اســتفاده می کنند. فعالیت های اختیاری، فعالیت هایی هســتند که 
درصورتی که زمان و مکان و بستر محیط اجازه دهد داوطلبانه صورت میگیرد 
)مانند قدم زدن برای اســتفاده از هوای پــاک و غیره(. فعالیت های اجتماعی 
فعالیت هایی هســتند که به دفعات و به دنبال حضور مردم در یک مکان و در 
 Carmona et al.,( )یک زمان صورت میگیرند )مانند گفتگو با بقیه و غیره
215 ,2009(. »می توان ادعا کرد که فعالیت های اجتماعی یکی از مهم ترین 

فعالیت های این فضاهاســت که پاسخگوی یکی از مهم ترین نیازهای انسان 
یعنی در کنار جمع بودن اســت که درعین حال خود زمینه ای برای پاسخگویی 
به نیازهای برتر انســان ازجمله خویشــتن یابی، احساس عزت نفس و حرمت 
ذات اســت که درنهایت شکوفایی و رشــد او را به همراه دارد«)چرخچیان و 

دانشپور، 1388، 74(.
با توجه به مطالعات انجام شــده چهار گروه فعالیت هــای اجتماعی، مذهبی، 
ورزشی و سالمتی )Wjayanti et al., 2012(، فعالیت هایی است که جهت 
بهبود بخشیدن به بهداشــت روانی سالمندان میباید شرایط آن در مکان های 
عمومی وجود داشته باشد. با توجه به مطالعات این چهار گروه فعالیت مشتمل

 بر : دیدار، گفت وشــنود، آمدوشد، مراســم عمومی، ورزش و تفریح می باشند 
)یزدانفر و همکاران، 1392؛ نوذری و همکاران، 1387؛ کریمی و پورناصری؛ 
1392(. انجام این فعالیت ها در مکان های عمومی مجتمع های مسکونی درگرو 
مناسب سازی فضا برای جذب سالمندان و افزایش تمایل آنها به حضور و به 

دنبال آن برقراری تعامالت اجتماعی با دیگر گروه های سنی و اجتماعی است. 
این فعالیت ها را می توان با توجه به دســته بندی سه گانه یان گل)فعالیت های 
ضروری، اختیاری و اجتماعی( در محدوده یک مجتمع مســکونی حوزه بندی 

کرد )شکل 2(.
در ایــن حوزه بندی، حوزه بالفصل و حوزه ی نفوذ شــامل بخشــی از فضای 
بلوک اســت که روابط اجتماعی در آن در قالب فعالیت های اجباری و در حین 
آمدوشــد روزانه به وقوع می پیوندد، حوزه مشترک یا عمومی نیز فضاهایی را 
در برمی گیــرد که حضور و فعالیت در آنها به قابلیت آن فضاها در جذب افراد 
بســتگی دارد و فعالیت های اختیاری و اجتماعی می توانند در آنها واقع شوند 
)یزدانفر و همکاران، 1392، 12(. که این فضاها در عین عمومیت دارای حرایم 
اختصاصی بوده و مســئولیت عامه کنترل از فضا را برای اســتفاده کنندگان از 
فضا به همراه دارد که این مسئولیت ارتباط مستقیمی با میزان مطلوبیت فضا 

ازنظر کاربران دارد.

 تبییــن مؤلفه هــای معنــای محیطــی مکان های 
عمومی برای سالمندان 

برخی از پژوهشگران مشخصه های مناسب برای فضاهای عمومی و خصوصی 
را با توجه به نیازهای جســمی و روحی سالمندان عنوان نموده اند. )بهروزفر، 
1379؛ ضرغامی و همکاران، 1394( که در این پژوهش ها با توجه به شــرایط 
و محدودیت های خاص دوران ســالمندی، برای فضاهای مناسب سالمندان 
مشــخصه های برشــمردهاند. گروه دیگری از پژوهشــگران به بازشــناخت 
مشکالت و نیازهای سالمندان در فضاهای عمومی شهری پرداخته و با توجه 
به آنها پیشــنهادانی در جهت بهبود کیفیت فضاهــای عمومی ارائه نموده اند  
)Turel et al., 2007(. برخی دیگر از مطالعات در راســتای مناسب سازی 

فضاهای عمومی برای ســالمندان و شناســایی انگاره های محیطی مؤثر بر
 ارزش گــذاری فضاهای عمومی شــهری صورت گرفته اســت، )پور جعفر

5
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 حوزه نفوذ حوزه نفوذ
  حوزه مشترک به عمومی

   حوزه بالفصل زندگی اجتماعی

شکل 2. حوزه بندی فضاهای عمومی یا جمعی در یک مجتمع مسکونی )مأخذ : یزدانفر و همکاران، 1392، 11(
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آزاد و همــکاران، 1394؛ زندیــه، 1391؛  باقــری   و همــکاران، 1389؛ 
Andersson,2011( در پژوهشــی دیگر مشخصه های محیطی فضاهای 

عمومی مناســب سالمندان )ســلطان زاده و منصور حسینی، 1392( با تکیه بر 
تئوری مکان کانتر و مدل مازلو در چهار بعد کالبدی، بعد فعالیتی، بعد اجتماعی 
و بعد معنایی تقسیمبندی شده است. با توجه به مطالعات انجام شده مؤلفه های 
مؤثر بر شــکل گیری فضاهای عمومی مطلوب با توجه به نیازها و مشکالت 

سالمندان در این فضاها در جدول 1 جمع آوری شده است.
به منظــور تدقیق مؤلفه های اســتنباطی بر مبنای جدول 1، اقــدام به انجام 
پیمایش میدانی باز به صــورت کیفی در محیط گردید و پس از اخذ آمار اولیه 
و حذف موارد مشــابه، مؤلفه های پنج گانه دسترسی، آسایش، ایمنی و امنیت، 
اقلیم و هم آوایی با طبیعت به عنوان اولویت های کالبدی و مؤلفه های سه گانه 
خوانایی، آشنایی و قابل تشخیص بودن به عنوان اولویت های معنایی انتخاب و 
مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل مؤلفه های مذکور با روش تفسیری- تحلیلی 

و ابزار مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه صورت گرفت.

 مؤلفه های کالبدی 
مؤلفه های کالبدی یک فضای عمومی با نحوه دسترســی، موقعیت،  آسایش 
فیزیولوژیکی در شــرایط مختلف اقلیمی و امنیت، مرتبط است. عالوه بر اینها 
وجود عناصر طبیعی در فضاهای عمومی که سبب افزایش هیجان و سرزندگی 
محیط و دعوت مردم به این فضاها و فراهم نمودن امکان استراحت، تجارب
 خوشایند و سالمت بیشتر برای مردم می گردند نیز در این میان بسیار حائز 

اهمیتاند )دانشــپور و چرخچیــان، 1386، 23(. کیفیات طراحانه ای همچون : 
تعیین و یکپارچگی فضا، ابعاد، تناسبات، انعطاف پذیری، فرم، هندسه، مصالح، 
محصوریت، بدنه ها، پیوســتگی کالبدی و فضایی نیــز میتواند در ادراک فضا 
به عنوان کل و درنتیجه تأثیر مطلوب بر ادراک انســان مؤثر باشــند )پاکزاد، 

.)1391
در طراحــی، هر یک از متغیرهــای کالبدی رنگ، شــکل، بافت، مقیاس و 
نوع ســاماندهی بر اساس نیازهای انســانی و تأمین نوع فعالیت موردنظر در 
فضاها از اهمیت خاص برخوردار میشــوند که بیانگر قابلیت محیطی10 اســت 
که فرم عملکرد را شــکوفا میکند )مطلبی، 1385(. »بررسی ها نشان می دهد 
ویژگی های کالبدی محیط با ایجاد معانی و تأمین فعالیت های خاص، در ایجاد 
حس مکان مؤثر اســت. تأمین فعالیت ها از فضا با رضایتمندی از ویژگی های 
متغیــر محیط دما، صدا و امکان انجام فعالیت های فردی و تعامالت اجتماعی 
توسط عناصر ایســتای محیط مانند ابعاد، تناسبات و فرم ها به وجود می آید« 

)فالحت، 1385، 63(.
دسترسی11

دسترســی فضاهای عمومی به معنای پذیرا بودن حضــور اجتماعی افراد در 
خود اســت )Carr, 1982, 158(. قلمرو فضای عمومی باید برای همگان 
قابل دسترســی بصری و فیزیکی باشد. دسترســی بصری یعنی : افراد قبل از 

ورود به فضا بتوانند داخل آن را ببینند و در رابطه بااحساس امنیت و میزان
 راحتی آن قضاوت کنند. و دسترســی کالبدی یعنــی : فضا ازلحاظ کالبدی 
قابل دســترس اســت یا خیر )منصور حسینی و ســلطان زاده، 1392، 58(. در 

مهندس  ندا منصور حسینی، دکتر علی جوان فروزنده

66

محققینشاخص های دخیل در حضور پذیری سالمندان 

بهروزفر، 1379تحریکات حسی، دسترسی، قابلیت ادراک، معنا، تطابق، فردیت بخشیدن، محرمیت، اجتماعی شدن و زیبایی شناسی

ضرغامی و همکاران، 1394آموزش پذیری، تجمع پذیری، سهولت دسترسی، قابلیت پیاده روی و ورزش، همانندی سرای سالمندان به خانه

آلودگی، امنیت، دسترسی پیاده روها و راه ها، نارسایی نگهداری و مدیریت، مشکالت ترافیکی و شلوغی شهرها و مشکالت 
فرهنگی– اجتماعی

تورل و همکاران، 2007

نوذری و همکاران، 1383تحریکات حسی ناشی از فضا، آسایش، دسترسی، قابلیت ادراک، امنیت، محرمیت، معنا، قلمرو، اجتماعی شدن و زیبایی شناسی

ضابطیان و تقوایی، 1388آشنایی، خوانایی، قابل تشخیص بودن، در دسترس بودن، راحتی و امنیت

زندیه، 1391کاربری اراضی، بافت شهری، دسترسی پذیری و منظر شهری

جوناس اندرسون، 2011مناسب بودن فضا برای سالمندان، راحتی در دسترسی به اطراف یا پراکندگی، بافت اجتماعی، طبیعت، عوامل زیبایی شناسانه

راه یابی و دسترسی، ایمنی و امنیت، آسایش، پویایی و جذابیت، هم آوایی با طبیعت، رمزگرایی و ابهام، هویت، آزادی، رویداد پذیری، 
بوم گرایی، وحدت، نظم و خاطره ذهنی

پورجعفر و همکاران، 1389و 
باقری آزاد و همکاران، 1394

علی الحسابی و رفیعی، 1391آلودگی، کمبود تسهیالت، دسترسی، مبلمان شهری نامناسب، کمبود فضای سبز

دسترسی و ارتباط، ایمنی و امنیت، آسایش، هم آوایی با طبیعت، خوانایی، اقلیم، تازگی و تجربه، نظم، وحدت، بوم گرایی، تنوع و 
پویایی، آزادی و انتخاب، رویداد پذیری، خاطره انگیزی و هویت قومی

سلطان زاده و منصور حسینی، 
1392

نشستن راحت، خرده اقلیم، حس جهت یابی، فرصت هایی برای تحریکات حسی، کنترل و نظارت بر محیط، راحتی و آسایش، امنیت 
و ایمنی، دسترسی راحت به فضاهای بیرون، فرصت هایی برای مالقات دیگران و فعالیت های اجتماعی و فرصت هایی برای لذت 

بردن از طبیعت، شرکت در تمرین های ورزشی و فعالیت برای سالمتی

Cooper &  Francis, 
1990



             13
97

ر  
ها

/ ب
هم

ازد
دو

ل 
سا

م/ 
سو

 و 
سی

ره 
ما

 ش
   

   
هر 

 ش
ت

وی
ه

نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در...هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

محیط طراحی شــده، برخوردار بودن از قابلیت دسترســی، بــر تمامی دیگر 
شــاخص های محیطی پس از خود تأثیرگذار اســت. بدون دسترسی مناسب 
امــکان ایجاد رابطه ای متقابل با محیط، از راه درک داده های محیطی حاصل 
از دسترسی به فضای عمومی، ممکن نخواهد بود )بهروز فر، 1379، 85(. این 
مؤلفه، »تضمین کننده امکان دسترسی گروه های مختلف فرهنگی-اجتماعی 
در بستری دموکراتیک است که در برخی موارد بیشتر جنبه روان شناختی دارد 

تا جنبه کالبدی« )چرخچیان و دانش پور، 1388، 67(. 
آسایش12

 بارزترین مؤلفه محیطی برای ســالمند، سطح آسایش است. آسایش کیفیتی 
نظری اســت که سهولت فیزیکی انجام وظایف و یا بودن در مکانی خاص را 
فراهم می سازد )بهروز فر، 1379، 88(. این مؤلفه شامل ادراک سالمند در مورد 
امنیت، پاکیزگی، نظافت و در دســترس بودن فضاهای عمومی است. تطابق 
فضاهای عمومی با نیازهای حسی و فیزیکی سالمندان، احساس آسایش آنان 
را به دنبال خواهد داشــت. ازاین رو، توجه به طراحی مبلمان به گونه ای سازگار 
با شــرایط سالمندی، نوع و رنگ کف سازی و شــیب راه ها، طراحی فضاهای 
متنوع و کوچک برای جمع شــدن و گپ زدن سالمندان، و ایجاد محوطه در 
مکان های عمومی که فرصت تنهایی و سکوت بعد از مصاحبت های طوالنی 
و خســته کننده را در اختیار سالمند قرار دهد، بســیار مهم است )پور جعفر و 

همکاران، 1389، 30(. 
ایمنی و امنیت13

ایمنی اشاره به موارد و عوامل محیطی است که در صورت عدم تأمین شرایط 
مطلوب، وقوع حوادث اجتناب ناپذیر اســت و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل 
جان و مال حاضران، عابران و کاربران را تهدید خواهد کرد. اما امنیت اشاره به 
جریان و رفتارهای آنومیکی علیه اشخاص و اموال آنها دارد )صالحی، 1387، 
112(. ایمنی بیشتر به آسایش کالبدی مانند نحوه تفکیک مسیرهای سواره و 
پیاده، شکل و فرم اجزاء، جنس مصالح و قابل استفاده بودن برای افراد مختلف 
در زمان های مختلف مربوط اســت. و امنیت به جنبه های روانی آســایش از 
قبیل قابلیت نظارت بر فضاها، کنترل عبور و مرور غریبه ها و امکان بروز جرم 
و بزه اشــاره می کند )یزدانفر و همکاران، 1392، 16-15(. ایمنی و امنیت در 
تداوم حضور شــهروندان و بقاء حیات جمعی در فضاهای عمومی بسیار مؤثر 
است. حضور فعال مردم در این فضاها از عوامل افزایش امنیت است. تسلط و 
دیدن فضا و دیده شــدن توسط مردم موجب ایجاد حس ایمنی و کاهش جرم 
و جنایــت می گردد )پاکزاد، 1391، 287(. امنیت فضاهای عمومی به وســیله 
ارزش هایی که اســتفاده کنندگان به آن بها می دهند، تأمین می شود. و در این 
میان نقش اصلی را فعالیت های درون فضا خواهد داشــت. اختالط کاربری ها 
و وجــود مردم در درون این فضاهــا بر امنیت عرصه ها افزوده و آنها را به حد 

کمال مطلوب خود می رساند )پور دیهیمی، 1382، 51-52(. 
اقلیم 

جریان و سیر فصل های سال بر محبوبیت و شهرت فضاهای عمومی، تأثیر 

می گذارد و این حقیقتی اســت که نباید نادیده گرفته شود. میزان نفوذ آفتاب 
در فضای عمومی با اولویت بندی از این نظر که کجا باید نشست و کجا نباید 
نشست، ارتباط دارد. سطوح نورگیر و سایه دار می توانند به وسیله مشخصه های 
طراحی شــهری در روش های مختلف بکار گرفته شوند، از قبیل اندازه فضای 
باز، تغییرات ســطوح، مجتمع ســاختمانی محصورکننده یک فضا، درختان یا 
ســایر مشــخصه های موجود در فضا )توماس، 1389، 105(. باد نیز به همان 
میزان نور آفتاب، عامل مهم و تعیین کننده ای است، که برای کاهش تأثیرات 
ناخواسته ی آن باید تدابیری اندیشید. البته شایان ذکر است، از برخی جریان های 

هوا می توان به منظور خنک کردن فضا در فصول گرم سال استفاده نمود.
هم آوایی با طبیعت 

 فضاهای سبز نقش اساسی در افزایش سالمت انسان و کیفیت زندگی شهری 
ایفا می کنند )Kabisch & Haase, 2014( که می توان به نقش حســی 
این عرصه ها در ایجاد آرامش، تشــویق افراد به خارج شدن از خانه، قدم زدن، 
فعالیت فیزیکی و رضایت مندی بصری و از همه مهم تر تشــویق به تعامالت 
اجتماعی، اشــاره نمود. در چنین فضاهایی امکان برقراری ارتباط دوستی بین 
افراد بیش از سایر فضاهاست )چرخچیان و دانش پور، 1388، 68(. این فضاها 
نه تنها برای اســتفاده کنندگان عرصه ایده آلی هســتند، که در آنها می توانند 
اوقات فراغت، ارتباط و تعامل اجتماعی داشــته باشــند، بلکه کارکردهایی در 
ارتباط با سالمت انسان)Heyuan, 2016, 176(، ازجمله سالمت فیزیکی، 
 Givoni,( در امان بودن از شرایط جوی، آلودگی، سروصدا را فراهم می سازند

  .)1991, 297

افراد اغلب عالقه زیادی به اســتفاده از فضاهای بــاز موجود در مجتمع های 
مسکونی دارند )Hur et al, 2010( و ازآنجاکه فضاهای سبز در مجتمع ها 
به منظور تأمین محدوده مشــخصی از فعالیت ها در اوقات فراغت مانند بازی 
کــودکان، ایجاد آرامش، برقراری روابــط اجتماعی و ایجاد مناظر طبیعی زیبا 
طراحی می شوند )Morancho, 2003(. ازاین رو »این فضاها می بایست در 
محلی بافاصله معقول قرار گیرند و خصوصًا دسترسی آنها باید راحت و ایمن« 
)امینــی و همــکاران، 1392، 2( برای تمام گروه های اســتفاده کننده به ویژه 
سالمندان باشــد. لذت بردن از طبیعت و تماشای محیط های طبیعی، اهمیت 
زیادی در کمک به سرزندگی سالمند دارد. ازیک طرف با امکان دسترسی بیشتر 
 Wenjuan( به فضاهای ســبز به طور قابل توجهی میزان رضایت ســاکنان
et al., 2015, 856( به ویژه ســالمندان از مجتمع های مســکونی افزایش 

می یابــد و از طرف دیگر وجود این فضاها، با کاهــش آلودگی های صوتی و 
زیســت محیطی، ایجاد چشم اندازهای طبیعی، استنشــاق هوای تازه، امکان 
استفاده از نور خورشید، غذا دادن به پرندگان می توانند به عمیق تر شدن رابطه 

سالمندان با این فضاها کمک کنند )پور جعفر و همکاران، 1389، 31(. 

 مؤلفه های معنایی 
معنا بخشی به مکان برخاسته از نحوه تعامالت انسان و مکان در ابعاد تعامل

5

67
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6

 شناختی، عاطفی و رفتاری است )Proshansky et al., 1983 (. درواقع 
معنای یک محیط حاصل تعامل بین قابلیت محیط و نیازهای فردی و جمعی 
اســتفاده کنندگان آن اســت )Motalebi, 1998(. معنا از فعالیت و کالبد 
 Montgomery,( ساخته شده ای که در مکان وجود دارد، نیز مشتق می شود
1998 (. درواقــع می توان گفت زمانی فضاهای عمومــی ازنظر مؤلفه های 

معنایی قابل استفاده است که مؤلفه های کالبدی، اجتماعی و فعالیتی در آن ها 
بــرآورده گردد )چرخچیان و دانش پور، 1388، 76(. بر اســاس درک معنای 
محیط و روند شــکل گیری آن و نیز مؤلفه هــای مؤثر بر آن می توان در خلق 
فضایی مطلوب )حیدری و همکاران، 1392، 51( برای تمام گروه های سنی و 

اجتماعی که هدف اصلی معماری است تأثیرگذار بود.
خوانایی14 

»خوانایــی اصواًل به درجه درک از یــک فضا و وضوح آن برمی گردد و اینکه 
فضای موردنظر از یک الگوی منســجم برخوردار باشد« )الیاس زاده مقدم و 
همکاران، 1389، 47(. خوانایی جــداره و حس بازنمایی و تداعی کنندگی آن 
براثر فرایند بازشناســی و احساس آشنایی با بخش های مختلف جداره حاصل 
می گردد )پور دیهیمی، 11382، 51(. ازاین رو شــهروندان موقعی می توانند از 
کیفیات فضای شــهری بهره گیرند که بتوانند ســازمان فضایی مکان و آنچه 
در آنجــا می گذرد را درک کنند )کالنتــری و همکاران، 1390، 183(. درواقع 
خوانایی ســاختارهای شــهری نه تنها حاکی از یک حس جهت شناسی خوب 
است، بلکه توانایی درک نقش و اهمیت عملکردهای مختلف فضای عمومی 
نیز اســت )Wojciech Bonenberg, 2015, 1723(. خوانایی فضایی 
در رابطه با فضاهای مناسب ســالمندان به این مسئله مربوط است، که کدام 
ســاختمان و نشانه به ســالمند کمک میکند تا بفهمد کجا هست و تشخیص 
دهد از کدام راه باید برود که از طرف دیگر مبین مشخصههای شناخت ذهنی 
مکان اســت )Neisser, 2014(. فضای خوانا، فضایی است که در آن، فرد 
سالمند برای گم نکردن راه، به هوشیاری کمتری نیازمند باشد و ترس کمتری 
از گم شدن داشته باشــد. در این خصوص استفاده از نشانه ها برای سالمندان 

بسیار اهمیت دارد )زندیه، 1391، 13(.
آشنایی15

سالمندان و به ویژه کســانی که دارای زوال عقل هستند از مشکالت حافظه
 کوتاه مدت رنج می برند، لذا تکرار مناظر آشــنا در شــهر به آنها در مسیریابی 
کمک می کند. و هرگونه تغییر در محیط باعث از نظم خارج شدن آنها می گردد 
)ضابطیان و تقوایی، 1388، 67(. استفاده از عناصر آشنا در مکان های عمومی 
برای ســالمندان و ترکیب سبک های مدرن و ســنتی به طوری که برای آنها 
قابل درک باشــد و تداعی کننده خاطره ای در ذهن آنان باشــد، باعث افزایش 

خوانایی این فضاها برای حضور سالمندان می گردد. 
قابل تشخیص بودن16

ســالمندان با ســبک های ســاده و گویا ارتباط برقرار می کننــد برای مثال 
ساختمان های مدرن که ممکن است ورودی و نمای واضح و آسانی نداشته

 باشــند برای آنها دشوار تلقی می گردد. و این ممکن است باعث شود که آنها 
به اشــتباه وارد یک فضای خصوصی تر شــوند و ازاین رو نسبت به استفاده از 

فضاهای عمومی بی میل گردند )ضابطیان و تقوایی، 1388، 68(.

 مدل نظــری مؤلفه های مکان های عمومی و روش 
انجام پژوهش

به منظور تبیین مؤلفه های کالبدی و معنایی مکان های عمومی مناســب برای 
حضور سالمندان ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، فعالیت هایی که می توانند 
منجر به حضور آنها در این فضاها شوند دسته بندی شد و سپس برای شناخت 
شــاخص های کالبدی- معنایی که زمینه را بــرای فعالیت های مذکور فراهم 
می آورند، پس از بررســی مطالعات مشابه و اســتخراج مؤلفه ها یک مجتمع 
به عنوان نمونه، از طریق مشــاهدات میدانی و طرح پرسشــنامه و مصاحبه با 

سالمندان، موردمطالعه قرار گرفت. 
داده های به دست آمده از مطالعات انجام شده در شکل 7 ارائه گردیده است. در 
این مدل مؤلفه های کالبــدی و معنایی به عنوان عناصر اصلی مکانی در نظر 
گرفته شــد، که این مؤلفه ها به عنوان متغیر مستقل میزان تأثیرگذاری آنها بر 
حضور پذیری ســالمندان به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرارگرفته است. 
در مدل مذکور مؤلفه فعالیتی به عنوان متغیر مداخله گر و عوامل فردی )سن و 

سالمت فردی( به عنوان متغیر کنترل می باشند. 
مورد مطالعاتی شــهرک اکباتان اســت که از بزرگ تریــن و پرجمعیت ترین 
شــهرک های خاورمیانه است. این شهرک در غرب تهران منطقه 5 قرارگرفته 
است. شــهرک اکباتان ازجمله اولین مجموعه های مسکونی است که باهدف 
انبوه ســازی مســکن برای اقشار متوسط، متوســط به باالی جامعه در 3 فاز 
ساخته شــده اســت. نمونه موردمطالعه مکان های عمومی فاز 2 این شهرک 
اســت. این فاز با مساحتی حدود 498684 مترمربع و سطح اشغال تقریبی 35 

درصد شامل 19 بلوک مسکونی، 3 بازارچه و 4 مدرسه است. 
 پس از تبیین مؤلفه های کالبدی و معنایی در گام بعدی، در پرسش نامۀ دیگری 
از سالمندان خواسته شد که مطابق طیف لیکرت17، 8 مؤلفه کالبدی- معنایی و 
23 پارامتر تبیین کننده آنها را از ردۀ خیلی بد تا خیلی خوب ارزش گذاری کنند. 
برای این منظور 23 سؤال در قالب پرسش نامه ای در اختیار سالمندان 60-85 
سال هم زن و هم مرد که دارای سالمت کامل مغزی بودند قرار گرفت. طیف 
مذکور در دسته های 5تایی از خیلی بد تا خیلی خوب ارزش گذاری شده، که در 
این حالت عرض فواصل برابر است با تفاضل سری تقسیم بر تعداد دسته ها که 
برای مقایســه میانگین ریاضی طیف لیکرت استفاده می گردد. عرض فواصل 
 Azemati et( به صورت 0/8=4/5 برای مقیاس لیکرت محاسبه شــده است
al., 2011, 54(. روایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی 

آن با استفاده از روش آلفای کرون باخ سنجیده شد. آلفای کرون باخ برای کل 
سؤاالت پرسش نامه، عدد 0/86 به دست آمد. پرسش نامه ها توسط هر سالمند 

در البی بلوک ها به صورت نشسته در مدت 15 دقیقه پاسخ داده شده است.  

مهندس  ندا منصور حسینی، دکتر علی جوان فروزنده
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5

669

شکل 4.  مسیر سبز داخل بلوک ها برای پیاده روی سالمندان                                      شکل 3 . مسیر پیاده بین بلوک ها                                                             

شکل5 . فضاهای دنج داخل بلوک ها برای نشستن سالمندان                                               

شکل6 . مناظر جذاب با فضای سبز و المان های معماری در محل تجمع سالمندان

نتایج حاصل با روش همبستگی موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. حجم گروه 
نمونه شرکت کننده در این پژوهش در بخش پرسش نامه ی مقدماتی، 35 نفر و 

در بخش پاسخگویی به پرسش نامه نهایی، 78 نفر از جامعه آماری بوده است.
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 یافته ها 
مطابــق نتایج حاصــل از ارزش گذاری مؤلفه های کالبــدی- معنایی، امکان 
دسترسی و حضور سالمندان در مکان های عمومی مجتمع اکباتان خوب است. 
شــاخصۀ امنیت به علت عدم کنترل بر عبور و مــرور افراد و همچنین وجود 
کاربری های جاذب افراد غیر ســاکن مورد غفلت واقع شده است، ولی با توجه 
به حضور ساکنان برای انجام فعالیت های مختلف و نظارت طبیعی آنها فضا از 
امنیت نســبتًا مناسب، جهت حضور سالمندان برخوردار است. توجه به مسائل 
اقلیمی در طراحی فضا، اســتفاده از پوشــش گیاهی مناسب و کافی، احساس 
در طبیعت بودن را بهتر و بیشــتر به سالمندان القا می کند. شاخص های دیگر 
همچون آشنایی، خوانایی و قابل تشــخیص بودن )مؤلفه های معنایی( نیز در 
حد قابل قبولی تأمین شده است. از دیدگاه سالمندان ساکن، کیفیت مکان های 
عمومی شــهرک اکباتان خوب اســت و مناسب ســازی برخی از پارامترهای 
تعیین کننده مؤلفه های معنایی همچون خوانایی موجب افزایش سطح کیفیت 

محیط و حضور بیشتر سالمندان در این فضاها می گردد.

در ادامه جهت تحلیل و بررســی اینکه هر یک از مؤلفه های کالبدی-معنایی 
به عنوان متغییرهای مســتقل تا چه میزان می تواننــد تغییرات میزان حضور 
سالمندان در مکان های عمومی به عنوان متغیر وابسته را توجیه کنند، از روش 
تحلیل همبســتگی استفاده شد )جدول  2(. با توجه به نتایج حاصل از جدول 
3، چون ســطح معناداری آزمون یعنی )p( از مقدار آلفای آزمون یعنی مقدار 
0/05 کوچک تر است بنابراین فرضیات پژوهش تائید می گردد. درنتیجه بین 

مؤلفه های کالبدی و معنایی و میزان حضور ســالمندان در مکان های عمومی 
مجتمع های مســکونی رابطه ی معناداری وجــود دارد. به این ترتیب که میزان 
حضور زیاد سالمندان در مکان های عمومی محل زندگی شان با توجه به درصد 
باالی همبستگی بین مؤلفه های محیطی متنوع با میزان حضور سالمندان، تا

 حد زیادی به وسیله کیفیت خوب این مؤلفه ها قابل توجیه است. دستاورد های 
این پژوهش بر صحت مدل های مطالعاتی قباًل ازجمله کانتر و جوان فروزنده 
تأکید دارد و همچنین مدل پیشــنهادی پژوهش حاضر را که تأثیر مؤلفه های 
کالبدی و معنایی برای حضور ســالمندان در مکان های عمومی مؤثر می دانند 

را نیز تائید می نماید.

مهندس  ندا منصور حسینی، دکتر علی جوان فروزنده
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شکل7 . مدل نظری مؤلفه های مکان های عمومی برای سالمندان 

طیف لیکرتخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادمیانگین وزنی
میزان حضور سالمندان در مکان های عمومی مجتمعشان4/255/1%21/8%20/5%2/6%0%

جدول 2. میزان حضور سالمندان شهرک اکباتان در مکان های عمومی 
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 نتیجه گیری 
نتایج پژوهش حاضر در چند بعد قابل ارائه است :

- بعد قیاســی : دســتاوردهای پژوهــش، نتایج حاصــل از تحقیقات دیگر 
پژوهشــگران اشاره شــده در پژوهش، ازجمله مدل سه گانه مکان )مؤلفه های 
کالبدی، فعالیتی و معنایی(، را تائید می کند و همسو وهم راستا با ابعاد نظری 
پژوهش های مکان اســت. لذا بر این اساس سه مؤلفه فرم)مؤلفه های کالبدی(، 

فعالیت و معنا اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده مکان می باشند.
- تحلیل مدل پژوهشی : بر اساس مدل مکان مورداشاره دربند الف، مؤلفه های 
کالبدی در درجه اول، موجب افزایش حضور پذیری سالمندان در فضاهای باز 
مجتمع های مسکونی می شــوند. در این سطح، مؤلفه های کالبدی با تسهیل

 فعالیت های موردنیاز- با تأکید بر نیاز ســالمندان بــر فعالیت های انتخابی و 
اجتماعی- به صورت با واســطه در شــکل گیری حضور پذیری سالمندان مؤثر 
می باشند. لذا مؤلفه های کالبدی به واسطهۀ فعالیت های انتخابی-اجتماعی در 
فضاهای باز، نقش اساســی در حضور پذیری سالمندان در این فضاها را دارا 

می باشند، که براین اساس فرضیه اول پژوهش تائید می گردد.
از طرف دیگر، سطح معنایی این مؤلفه ها نقش اساسی در شکل گیری

 این حضور پذیری را، دارا می باشــند. براین اساس، متغیرهای مستقل 
پژوهــش به ترتیب شــامل ایمنی و امنیت، خوانایی و قابل تشــخیص 
بودن بیشــترین تأثیر معنایی را دارا بوده، و بر اساس ادبیات ارائه شده، 
جنبه های شناخت گرایی این سطح معنایی در تداعی برگه های باقابلیت 
یادآوری ذهنی منبعث از خاطره ها و نشانه شناســی کالبدی  مؤثر است. 

این نتایج فرضیه دوم پژوهش را تائید می نماید.
-ابعاد مؤلفه های کالبدی : در بین مؤلفه های کالبدی به ترتیب مؤلفۀ: 
- آســایش محیطی )ضرورت توجه به کیفیت هــای محیطی در ابعاد

 مصالح و نوع ســاخت، و -پرهیز از اســترس محیطی )نظیر صوت و 
تداخل سواره و پیاده(

- ایمنی-امنیت )ضرورت محدودیت کنترلی گروه های اســتفاده کننده 
در فضا و توجه به شــباهت اجتماعی ســاکنین در شــهرک و نظارت 
فعال غیر مســتقیم از طریق طراحی پنجره های مشرف  به فضاهای باز 
و طراحی نور مناســب در شــب و حذف کاربری های جاذب افراد غیر 
ساکن( بیشــترین تأثیر و مؤلفه اقلیم کمترین تأثیرگذاری را در حضور 

پذیری سالمندان در مکان های عمومی مجتمع های مسکونی دارد.
در میــان مؤلفه های معنایی بررسی شــده، مؤلفــه ی خوانایی )طراحی 
کالبدی بــا توجه به ضرورت توجه به شــناخت ســاده و قابل تصور از 
مسیرهای دسترســی در طراحی فرم( بیشترین و مؤلفۀ آشنایی )تکرار 
مناظــر و اســتفاده از عناصر آشــنا( کمترین نقش را در شــکل گیری

 معناداری مکان برای ســالمندان ایفا می کنند. نتایج پژوهش می تواند 
راهگشای طراحان در طراحی فضاهای انسانی و باکیفیت محیطی واقع 

گردد.

 پی نوشت ها 
1. Correlation

2. Public spaces

 Social 3. تعامــالت اجتماعی، رابطه اجتماعــی، رفتار اجتماعی، فعالیــت جمعی
interaction

4. فضای باز مابین ســاختمان های مسکونی که بستر پیوند ساکنان با طبیعت و محل 
گذران اوقات فراغت روزمره است)عینی فر، قاضی زاده، 1389 : 36(. 

5. Alexander Leighton

6. Abraham Maslow

7. Necessary activities

8. Optional activities

9. Social activities

5

671

سطح معناداری)p(ضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگین وزنیتغییرها

3/70/630/330/002دسترسی

3/60/580/230/043آشنایی

3/70/640/360/001خوانایی

3/60/780/320/004قابل تشخیص بودن

3/50/780/390/000ایمنی و امنیت

3/70/730/400/003آسایش

3/80/650/220/048اقلیم

3/50/670/280/01هم آوایی  با  طبیعت

--4/20/88حضور سالمندان

جدول 3 . همبستگی بین مؤلفه های کالبدی- معنایی برای حضور سالمندان در مکان های عمومی
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10. پیکره بندی کالبدی یک مکان رفتاری اســت که آن را برای فعالیت های خاصی 
قابل استفاده می سازد)لنگ، 1388 ، 91(. 

11. Accessibility

12. Comfort

13. Safety and security

14. Legibility

15. Familiarity

16. Distictiveness

 Likert  17. مقیاس

 فهرست مراجع 
1. امینی، صبا؛ حســینی، سید باقر؛ و نوروزیان ملکی، سعید. )1392(. بررسی تطبیقی 
میزان رضایتمندی ســاکنان بیــن دو نمونه از مجتمع های مســکونی میان مرتبه و 
بلند مرتبه، نمونه های موردی : مجتمع های مسکونی شهید محالتی و سبحان. مجله 

معماری و شهرسازی آرمان شهر، 11، 13-1.
2. الیاس زاده مقدم، سید نصرالدین؛ و ضابطیان، الهام. )1389(. بررسی شاخص های 
برنامه ریــزی شــهری مؤثر در ارتقــای امنیت زنان در فضاهــای عمومی با رویکرد 
مشــارکتی )نمونه موردی : بخش مرکزی شهر تهران(. نشریه هنرهای زیبا-معماری 

و شهرسازی، 44، 43-56.
3. باقــری آزاد، ناصر؛ پــور جعفر، محمدرضــا؛ و تقوایی، علی اکبــر. )1394(. ارائه 
انگاره های محیطی مؤثر بر شــکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با 
تأکید بر ترجیحات سالمندان. کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، آذر 10،  )ص14-

1(. امارات : دبی.
4. بهروز فر، فریبرز. )1379(. شناخت مشخصات محیطی مناسب سالمندان. فصلنامه 

علمی پژوهشی صفه، 31، 82-89.
5. بییر، آن آر؛ و هیگینز، کاترین. )1381(. برنامه ریزی محیطی برای توســعه زمین. 

)سید حسین بحرینی، کیوان کریمی، مترجمان(. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
6. پاکزاد، جهانشــاه. )1391(. راهنمای طراحی فضاهای شــهری در ایران. تهران: 

انتشارات شهیدی.
7. پور جعفر، محمدرضا؛ تقوایی، علی اکبــر؛ بمانیان، محمدرضا،؛ صادقی، علی رضا؛ 
و احمــدی، فریال. )1389(. ارائه انگاره های محیطی مؤثر بر شــکل گیری فضاهای 
عمومی مشــوق سالمندی موفق با تأکید بر ترجیحات ســالمندان شهر شیراز. مجله 

سالمندی، 5)15(، 22-34.
8. پور دیهیمی، شــهرام. )1382(. فضاهای باز در مجموعه های مســکونی. فصلنامه 

علمی پژوهشی صفه، 36، 37-52.
9. توماس، درک. )1389(. معماری و محیط شــهری. )فرشته پاشایی کمالی و میترا 

هنرجو، مترجمان(. اصفهان : نشر خاک.
10. جوان فروزنده، علی؛ و مطلبی، قاســم. )1390(. مفهــوم حس تعلق به مکان و 

عوامل تشکیل دهنده آن، مجله علمی-پژوهشی هویت شهر. 5)8(، 37-27.

11. چرخچیان، مریم؛ و دانشــپور، عبدالهادی. )1388(. بررســی مؤلفه های طراحی 
فضاهای عمومی پاسخگو. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی)دانشگاه تبریز(. 30، 35-85.

12. حبیب، فرح؛ نادری، ســید مجید؛ جهانشاهلو، لعال؛ و فروزانگهر، حمیده. )1391(. 
ســنجش چهارچوب ارزیابی ســرمایه اجتماعی در ساختار شــهری با تأکید بر نقش 
فضاهای عمومی مطالعه موردی : شــهر تهران.  مجله علمی-پژوهشی هویت شهر، 

.5-4،)12(6
13. حیدری، علی اکبر؛ یزدانفر، ســید عباس؛ و بهدادفــر، نازگل. )1392( .ارائه مدلی 
بــرای تبیین پارامترهای تأثیرگــذار در معنای مکان در محیط های آموزشــی نمونه 
موردی : مقایســه معنای مکان در دانشــکده معماری و غیر معماری. نشریه علمی-

پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 5، 49-62.
14. دانشپور، سیدعبدالهادی؛ و چرخچیان، مریم. )1386(. فضاهای عمومی و عوامل 

مؤثر بر حیات جمعی. باغ نظر، 7، 19-28.
15. راست بین، ساجد؛ جعفری، یاسر؛ دارم، یاسمن؛ و معززی مهر تهران، امیرمحمد. 
)1391(. رابطــه همبســتگی بین کیفیت هــای محیطی و تداوم حیات شــهری در 

عرصه های عمومی)نمونه موردی : جلفای اصفهان(.  باغ نظر، 21، 35-46.
16. رحمتی، اکبر؛ زارعی، ساســان؛ و محمدیان مصمم، حســن. )1392( .بازآفرینی 
فضاهای عمومــی، راهکاری در جهت تداوم هویت محالت شــهری. همایش ملی 
معماری، مرمت، شهرسازی. محیط زیســت پایدار. شهریور 28، )ص14-1(. همدان: 

ایران.
17. رفیع زاده، ندا؛ شعله، نوذری؛ و روشن بخش، حسین. )1380(. رهنمودهای طراحی 

معماری خانه های سالمندان. تهران : مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
18. رفیع زاده، ندا. )1382(. طراحی معماری مناســب برای سالمندان. فصلنامه علمی 

پژوهشی صفه، 37، 111-117.
19. رفیعیان، مجتبی؛ رضازاده، راضیه؛ ســیفایی، مهسا؛ و احمدوند، یزدان. )1387(. 
سنجش شــاخص های مؤثر بر مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از منظر گروه های 
خــاص اجتماعی )زنان( )مــورد پژوهی میدان نبوت تهــران(. فصلنامه نامه هنر، 2، 

.37-54
20. زندیه، مهدی. )1391(. مناسب سازی منظر شهری برای سالمندان نمونه موردی 

: محله قیطریه تهران. مجله سالمندی ایران، 7)25(، 7-18.
21. ســلطان زاده، حسین؛ و منصور حســینی، ندا. )1392(. فضاهای عمومی شهری 
و مشــخصه های محیطی مؤثر بر حیات جمعی ســالمندان. اولین همایش منطقهای 
معماری و معماری پایدار شهرســازی ایذه )خشــت اول(. تیر 14-13، )ص1-11 (.  

ایذه : ایران.
22. صادقی فرشــته، رؤیا؛ دانشگر مقدم، گلرخ؛ و دژدار، امید. )1391(. بررسی رابطه 
طرح کالبدی در مجتمع های مســکونی و حس دل بســتگی به مکان در بین ساکنین 
)مطالعه موردی : مجتمع های مســکونی امام خمینی و امام رضا در همدان(. نشــریه 

مدیریت شهری، 30، 253-264.
23. صالحی، اســماعیل. )1387( .ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن. تهران : 

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.

مهندس  ندا منصور حسینی، دکتر علی جوان فروزنده

72



             13
97

ر  
ها

/ ب
هم

ازد
دو

ل 
سا

م/ 
سو

 و 
سی

ره 
ما

 ش
   

   
هر 

 ش
ت

وی
ه

نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در...هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

24. ضابطیان، الهام؛ و تقوایی، علی اکبر. )1388(. فضاهای شهری دوستدار سالمندان 
با استفاده از رویکرد مشارکتی. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 128، 60-71.

25. ضرغامی، اســماعیل؛  شرقی، علی؛ و الفت، میالد. )1394(. ویژگی های محیطی 
مؤثر برافزایش کیفیت زندگی ســاکنان خانه های سالمندان)نمونه موردی : خانه های 
سالمندان ناحیه شمیرانات در استان تهران(. دو فصلنامه معماری ایران، 7، 111-126.

26. عینی فر، علیرضا؛ و قاضی زاده، ســیده ندا. )1389(. گونه شناســی مجتمع های 
مسکونی تهران با معیار فضای باز. آرمان شهر، 5، 35-45.

27. علی الحسابی، مهران؛ و رفیعی، فرخنده. )1391(. ارزیابی نیازمندی های سالمندان 
در فضاهای شــهری، مطالعه موردی : پارک خلد برین شــیراز. معماری و شهرسازی 

آرمان شهر، 9، 247-257.
28. فالحت، محمدصــادق. )1385(. مفهوم حس مکان و عوامل شــکل دهنده آن. 

نشریه هنرهای زیبا، 26، 57-66.
29. فنائی، ســاناز؛ و ســاکی، الهه. )1393(. راهکارهای ارتقاء نورپردازی عرصه های 
عمومی با تأکید بر سالمندان. دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران، 

آبان 28-30، )ص12-1(. تهران : ایران.
30. کارمونا، متیو؛ هیت، تیم؛ اک، تیم؛ و تیسدل، استیون.)1391(. مکان های عمومی 
فضاهای شــهری ابعاد گوناگون طراحی شهری. )فریبا قرائی؛ مهشید شکوهی؛ زهرا 

اهری و اسماعیل صالحی، مترجمان(، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
31. کاشانی جو، خشایار. )1389(. بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی 

شهری. مجله علمی-پژهشی هویت شهر، 4)6(، 95-106.
32. کریمی، مهســا؛ و پورناصری، شهناز. )1392(. اهمیت و نقش فضاهای تفریحی 
و فراغتی در راســتای ارتقای ســالمت روان ســالمندان مقیم خانه سالمندان )نمونه 
مــوردی اردبیل(. همایش ملی معماری و شهرســازی انســان گرا، آذر 9، )کتاب نامه 

الکترونیکی(،قزوین : ایران.
33. کالنتری، حســین؛ و اخوت، هانیه. )1390(. برنامه ریزی منظر شــهری. تهران : 

جهاد دانشگاهی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری.
34. گل، یان. )1387(. زندگی در فضای میان ســاختمان ها. )شیما شصتی، مترجم(، 

تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی.
35. گل، یان. )1389( .فضاهای عمومی وزندگی جمعی، آدالید-2002. )علی غفاری 

و محمدصادق سهیلی پور، مترجمان(، تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
36. لنــگ، جــان. )1388(. آفرینش نظریه معماری نقش علــوم رفتاری در طراحی 

محیط. )علیرضا عینی فر، مترجم(، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
37. مداح، ســید باقر. )1388(. وضعیت فعالیت هــای اجتماعی و نحوه گذران اوقات 

فراغت در سالمندان ایران و سوئد. مجله سالمند ایران، 3)8(، 597-606.
38. مدنی پور، علی. )1391(. فضاهای عمومی و خصوصی شهر. تهران : نشر سازمان 

فناوری و اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.
39. مطلبی، قاســم. )1380(. روان شناسی محیطی دانشــی نو در خدمت معماری و 

طراحی شهری. نشریه هنرهای زیبا، 10، 52-67.
40. مختاری، رؤیا. )1392(. تأثیر کالبدی فضاهای شهری بر کیفیت زندگی شهری 

)موردمطالعه : شــهرک اکباتان(. پایان نامه کارشناســی ارشــد، دانشکده مدیریت و 
حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.

41. مطلبی، قاســم. )1385(. بازشناســی نســبت فرم و عملکرد در معماری. نشریه 
هنرهای زیبا، 25، 55-64.

42. منصور حسینی، ندا؛ و سلطان زاده، حسین. )1392(. بررسی مشخصه های محیطی 
مؤثر بر شکل گیری فضاهای عمومی شهری )نمونه موردی : شهرک اکباتان(. مجله 

انگاره معمارانه، 1)1(، 53-60.
43- نوذری، شــعله؛ رفیع زاده، نــدا؛ و داعی نژاد، فرامــرز. )1387(. مبانی طراحی 
فضاهای باز محله های مسکونی متناسب با شرایط سالمندان. تهران : مرکز تحقیقات 

ساختمان و مسکن.
44- یزدانفر، ســید عباس؛ حسینی، سید باقر؛ و زرودی، مصطفی. )1392(. فضاهای 
عمومی و افزایش تعامالت اجتماعی؛ )مطالعه موردی : مجتمع مســکونی کوثر و فاز 

دو مجتمع مسکونی اکباتان(. فصلنامه مدیریت شهری، 32، 7-22.
45. Abbasi, A., Alalouch, Ch., & Bramley, G. ) 2016). Open 

space quality in deprived urban areas : user perspective and 

use pattern. Procedia-Social and Behavioral Seiences, 216, 

195-205.

46. Andersson, J. E. )2011). Architecture for the silver 

generation : Exploring the meaning of appropriate space for 

ageing in a Swedish municipality. Health & Place 17)2), 587–

572

47. Azemati, H. R., Bagheri, M., Hosseini, S. B., & Norouzian 

Maleki, S. )2011). An Assessment of pedestrian network in 

Accesible Neighborhoods : Traditional Neighborhoods in Iran. 

International Journal of Architectural Engineering & Urban 

Planning, 21)1), 52-59.

48. Beck, H. )2009). Linking the quality of public spaces to 

quality of life. Journal of Place Management and Development, 

2)3), 240-248.

49. Carr, S. )1982). Some Criteria for Environmental  form. In 

S. Kaplan and R. Kaplan )Eds.) Humanscape : Environments 

for People.)pp.156-160). USA: Ulrich’s Books. 

50. Canter, D. )1983). The purposive evaluation of places: a 

facet approach.  Environment and Behavior, 15, 659-698.

51. Canter, D., & Walker, E. )1980). Environmental role and 

conceptions of housing. Journal of Architectural Research, 7, 

30-35.

52. Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T.)2009). 

Public spaces, urban spaces The Dimensions of urban design

5

673



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             13
97

ر  
ها

/ ب
هم

ازد
دو

ل 
سا

م/ 
سو

 و 
سی

ره 
ما

 ش
   

   
هر 

 ش
ت

وی
ه

.)F. Gharaee and others, Transl). Tehran : Art university.

)Orginal work published 2003). London.

53. Francis, J., Giles-Corti, B., Wood, L., & Knuiman, M. 

)2012). Creating sense of community: The role of public space.  

Journal of Environmental psychology, 32, 401-409.

54. Francis, M. )2003(. Urban open space : designing for user 

needs. London : Island Press.

55. Gieryn, T.F. )2000). A Space For Place in Sciology. Annual 

Review Sociology, 26, 463-496.

56. Givoni, B. )1991). Impact of Planted Areas on Urban 

Environmental Quality: A Review. Atmospheric Environment, 

25)3), 289-299.

57. Gustafson, p. )2001). Meaning of place : every day 

experience and theoretical. Journal of Environmental 

psychology, 21)1), 5-16. 

58. Hajer, M., & Reijndorp, A. )2001). In Search of New Public 

Domain. Rotterda : NAI Publishers. 

59. Heyuan, Y. )2016) .Characterizing the inequalities in urban 

public green space provision in Shenzhen, China. Habitat 

International, 56, 176-180.

60. Hur, M., Nasar, J. L., & Chun, B. )2010). Neighborhood 

Satisfaction, physical and Perceived Naturalness and openness. 

Journal of Environmental psychology, 30)1), 52-59. 

61. Javan Forouzandeh, A., & Motalebi, G. )2012). The Role 

of Open Spaces in Neighborhood Attachment Case Study: 

Ekbatan Town in Tehran Metropolis.  International Journal Of 

Architecture and Urban Development, 1)2), 11-20.

62. Kabisch, N., & Haase, D. )2014). Green justice or just 

green Provision of urban green spaces in Berlin.  Landscape 

and Urban Planning, 170, 129-139.

63. Low, S. M., & Altman, I. )1992). Place attachment : a 

conceptual inquiry. New York: Plenum press.

64. Marcus, C. C., & Francis, C. )1997). People places : design 

guideline for urban open space.)2thed.). California : Berkeley. 

65. Montgomery, J. )1998). Making a city Urbanity. Vitality 

and Urban design, 1, 93-115.

66. Morancho, A. B. )2003). A Headonic Valuation of Urban 

Green Areas. Landscape and Urban Planning, 68)1), 35-41.

67. Motalebi Esfidvajani, G. )1998). A Theory of Meaning in 

Architecture and Urban Design : An Ecological Approach.

 Unpublished doctoral dissertation, Faculty of the Built 

Environment, Sydney : The University of New South Wales.

68. Neisser, U. )2014). Cognitive psychology: Classic edition. 

Psychology Press.

69. Proshansky, H. M., Fabian A. K., & Kaminoff, R. )1983). 

Placeidentity: Physical World Socialization of the Self. Journal 

of Environmental Psychology, 3, 57-83.

70. Punter, J. )1991). Participation in the Design of Urban 

Space . Landscape Design, 200, 24-27.

71. Ridzwan Othman, A., & Fadzil, F. )2014). Influence of 

Outdoor Space to the Elderly Wellbeing in a Typical Care 

Centre. Procedia-Social and Behavioral Seiences, 170, 320-

329.

72. Relph, e. )1976). Place and placelessness. London : pion 

Limited.

73. Stedman, R. C. )2003). Sense of place and forest science: 

toward a program of quantitative research. Forset Science, 

49,1-8.

74. Seamon, D. )2012). The Role of Place Identity in the 

Perception, Understanding, and Design of Built Environments. 

Manhattan: Bentham science publishers.

75. Turel, H,. Yigit, E., & Altug, I. )2007). Evaluation of elderly 

peopel,s requirements in public open spaces : A case study in 

Bornova District )Izmir, Turkey). Building and Environment, 

42, 2035-2045.

76. Wenjuan, Z., Yang, J., Ma, L., & Huang, C. )2015). Factors 

affecting the use of urban spaces for physical activities : Views 

of young urban residents in beijing. Urban Foresty & Urban 

Greening, 14, 851-857.

77. Wijayanti, E. B., & Pandelaki, E. E. )2012). Places Where 

the Elderly Meet Friends at Banyumanik Public Housing, 

semarang, Indonesia. Elsever, 50, 405-417.

78. Wojciech, B. )2015). Public space in the residential areas: 

the method of social-spatial analysis. Procedia Manufacturing, 

3, 1720-1727.

79. Young, E. H. K., Conejos, S. H., & Chan, E. H. W. )2016). 

Social needs of the elderly and active aging in public open 

spaces in urban renewal. Cities, 52, 114-122.

   

مهندس  ندا منصور حسینی، دکتر علی جوان فروزنده

74



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             13
97

ار 
 به

م/
ده

واز
ل د

سا
م/ 

سو
 و 

سی
ره 

ما
 ش

   
   

هر 
 ش

ت
وی

ه
H

ov
ia

t S
ha

hr
   V

ol
. 1

2 
   

N
o.

 3
3 

  S
pr

in
g 

 2
01

8

Neda Mansour Hosseini, Ph,D. Candidate, Department of Architecture, Ardabil University of Science and Research, Islamic 

Azad University, Ardebil, Iran.

Ali Javan Foruzande* ,Ph.D. Assistant Proffessor, Department of Architecture, Ardebil Branch, Islamic Azad University, 

Ardebil, Iran. 

Abstract
The qualities of public spaces enhance their role in accommodating various social groups. Some of these spaces 
attract the public, while some other are more suitable for the exclusive use of specific social groups. An ideal public 
space is an area where citizenship rights are respected and is applicable to all age and social groups. These kind of 
spaces in residential complexes should provide a circumstance where not only indirect but also direct interactions 
can take place between various social groups. Importance of outdoor public spaces lies in providing a place for 
social interaction, comfort, connection with nature, and leisure activities. Therefore, enhancing these places leads 
to the presence of all age, gender and social groups and equipping these spaces with a variety of functions, building 
an attractive and meaningful urban life and creating livelier environments results in enhancing the quality of life 
for users of public spaces.
One of the key concerns of architectural designers has always been the attention that must be paid to the suitability 
of physical spaces, given the human needs and behavioral patterns of all gender, age and social groups as well as 
the flexibility for the presence and activity of these groups. Hence, despite various studies previously carried out on 
public spaces and the elderly, this paper addresses the role of physical dimensions of public spaces in shaping the 
individual and social needs of the elderly, emphasizing the role of the physical-semantic elements of public spaces 
in relation to the needs and perceptual meaning of the elderly. This study aims to recognize the influence of physical 
components that are shaping the meaning of place for the elderly; having in mind the roles that physical dimensions 
can play in forming individual and social spaces in human environments. 
The method of this research is qualitative and based on Interpretative-Analytical Strategy, along with observation 
and interviewing tools )closed and open) and the correlation analysis of data. 
The results show that the physical and semantic qualities of space have been effective in accommodating the older 
age groups; and of the above-mentioned components, environmental comfort (The need to pay attention to the 
environmental qualities in terms of material and the type of construction, and - to avoid environmental stress such 
as noise and interference of riders and pedestrians) and safety/space security )Necessity of controlling the groups 
in the space, attention to the social similarity of residents, active but indirect supervision through the design of 
windows overlooking the open spaces and proper lighting at night and removing applications which absorb non-
residents) have the greatest effect and climate has the least effect on accommodating the elderly in public spaces of 
residential complexes.  
Among the semantic components examined, the legibility component )Physical design considering the simple and 
feasible recognition of access paths) has the most and familiarity component )repeated landscape and use of familiar 
elements) has the least effect in shaping the meaning of place for the elderly. The results of this study should be used 
a guideline for architects to design high quality human environment spaces. 

Keywords: Physical, Semantic, Activity, Public space, Accommodation, Elderly.
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