
 
 

1 
 

آسایشگاه : نمونه موردی) درمانی بیماران آلزایمری بر اساس مسیریابی حرکتی  –طراحی مراکز سکونتی 

 (سالمندان آلزایمری مونترال

 

 3حسین میرزاجانی شهرستانی، 2هانیه اخوت ،1*سحر احمدپور امیرکیاسر

 دانشگاه تهرانپردیس فارابی  معماری دانشجوی کارشناسی ارشد: نویسنده مسئول -1

com.gmail@96ahmadpour.sahar  

 استادیار گروه معماری پردیس فارابی دانشگاه تهران  -2

 com.gmail@6Okhovat 

 پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران معماری دانشجوی کارشناسی ارشد -3

 com.gmail@sh.mirzajani.h 

 

 

 :چکیده

آلزایمر بیماری است که در . با توجه به باال رفتن میانگین سنی جمعیت، تعداد افراد مسن در جامعه امروزی در حال افزایش است

افرادی که مبتال به این بیماری هستند نیاز دارند که در محل زندگی خود مسیر های حرکتی را به راحتی . سنین باال اتفاق می افتد

ساس مسیریابی و خوانایی فضا یکی از مهم ترین ویژگی های طراحی است که ذهن معماران را به خود طراحی بر ا. پیدا کنند

هدف اصلی این مقاله نشان دادن اهمیت طراحی در ایجاد مسیریابی ایده آل در مراکز سکونتی درمانی برای . اختصاص داده است

در این مقاله در ابتدا به توصیف مفاهیم . لیلی به انجام رسیده استتح –مطالب این پژوهش به روش توصیفی . بیماران آلزایمری است

، نمونه موردی آسایشگاه سالمندان آلزایمری مونترال بررسی 1بر اساس تحقیقات انجام شده توسط پاسینی  پرداخته و در ادامه

 .گردیده و در نهایت راهکار های طراحی ارائه می شود

  آسایشگاه سالمندان آلزایمری مونترال، بیماران آلزایمری ،ابیخوانایی، مسیری:  کلیدی واژه های
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 :مقدمه  -1

گروه بیماران، همراهان، کارکنان  3استفاده کنندگان مراکز درمانی به . در طراحی مسیریابی مناسب عوامل و فاکتور های متفاوتی باید لحاظ گردد

با در نظر گرفتن این عامل که استرس بر روی تمرکز تاثیر می . در جایگاه متفاوتی از نظر استرس و نگرانی قرار دارندتقسیم می شوند که هرکدام از آنها 

بیان  1 با توجه به تحقیقات انجام شده توسط سازمان ملی بهداشت انگلستان. گذارد، افرادی که استرس بیشتری دارند احتمال گم شدن آنها بیشتر است

، با توجه به این فرضیه که با باال رفتن سن ناتوانی افراد افزایش می یابد سال سن دارند 96باالی  ،بیماران در بیمارستان ها 1/ 3دشده است که حدو

پیدا  وقتدر اسرع مسیر خود را  تا اکثر افرادی که در مراکز درمانی حضور دارند نیاز دارند. گم شدن این افراد در این مراکز بیشتراست بنابراین احتمال

، اما یکی از نکاتی که در این امر اخالل ابی صحیح در طراحی این مراکز استمسئله ای که قبول آن مسلم است در نظر گرفتن سیستم مسیری. کنند

ن ها با هم گاهی بخشی به بخش دیگر منتقل می شود  و یا دپارتما. ایجاد می کند پیچیدگی و تغییرپذیری مداوم سایت و بخش های بیمارستان است

 .ادغام می شوند که این امر به سردرگمی مردم می افزاید

 :موضوع مطالعات فراوانی قرار گرفته است که در زیر به برخی از فواید آن اشاره می شوددر مراکز درمانی مسیریابی  بررسی اهمیت

 :کاهش استرس و افزایش آرامش( الف

صلب  .، و اضطراب می شودو این امر باعث افزایش فشار خون، تنش ناشی از گم شدن می شوند وقتی مردم مسیر خود را گم می کنند دچار استرس

، احساس تسلط و کنترل شرایط و فرد به راحتی مسیر خود را دریابدشدن آرامش از بیمار باعث کند شدن روند بهبود درمان او می شود اما زمانی که 

 .همان طور که می دانیم آرامش یکی از اصلی ترین فاکتور ها در تسریع طول درمان است. تامنیت می کند که نتیجه ی این امنیت آرامش اس

 :صرفه اقتصادی (ب

، بیماران زودتر از بیمارستان مرخص می شوند و این امر صرفه ی اقتصادی برای مراکز درمانی در پی خواهد ظر گرفتن فاکتور تسریع طول درمانبا در ن

 .داشت

 :اورژانسمسیرهای اهمیت (ج

که در آن فرد باید با کمترین اتالف وقت خود را به این محل برساند و هرگونه  اورژانس است، مسیرهای هم در طراحی مراکز درمانییکی از مسیر های م

 .سردرگمی و اتالف وقت در این مسیر قابل قبول نمی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 NHS= National Health Source (1( سازمان ملی بهداشت انگلستان)
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درمانی برای بیماران آلزایمری مورد  -را در طراحی مرکز سکونتی تاثیرگذار این مسئله با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت موضوع می توان نقش 

تحقیقات . گیرند آسایشگاه سالمندان بیماران آلزایمری مکانی است که بیماران در آن هم زندگی می کنند و هم تحت درمان قرار می. بررسی قرار داد

هم در صورتی که طراحی فضا بر اساس مسیریابی صحیح انجام گرفته  بیماری آلزایمردرجه ی شدید  با انجام شده نشان داده است  که حتی بیماران

های محیطی صورت می تصمیم های مسیریابی بر اساس نشانه Passini ,2666, p.1). )باشد می توانند مسیر خود را از جایی به جای دیگر پیدا کنند

معماری یکنواخت فضا در مسیریابی طبق آزمایش ها و مشاهدات صورت گرفته . گیرد که فرد در طی یک پروسه ی متوالی نقطه به نقطه جلو می رود

 .ایجاد اختالل می کند

جنبه ی  3سالمندان ساکن هستند، می باشد و هدف این پژوهش تشخیص توانایی و مشکالت مسیریابی در بیماران پیشرفته ی آلزایمری که در آسایگاه 

 :زیر تحت بررسی قرار می گیرد

 .مشخص کردن نشانه های معماری ، طراحی داخلی و گرافیکی که به مسیریابی کمک و یا در آن اخالل ایجاد می کند -1 

 .شودتحرک فضایی بیماران می  مخلمشخص کردن جنبه های آسایشگاه سالمندان مخصوص بیماران آلزایمری که  -2

 .مشخص کردن توانایی مسیریابی باقی مانده در بیماران پیشرفته آلزایمری  -3

 .می شوددر طراحی برای تحرک مطلوب و کیفیت بهتر زندگی برای بیماران  مثبتبر این است که این علم منجر به مداخله  فرض این مقاله

 :روش کار و محدودیت پژوهش -2

اله پیش رو پیشینه پژو هشی بسیار کمی در داخل کشور دارد و مبنای اصلی این مقاله بر اساس مطالعات انجام شده در خارج از کشور است و موضوع مق

راهکار تحلیلی داده ها پرداخته شد و در نهایت –، موضوعات کلیدی انتخاب شد و به روش توصیفی با مطالعه منابع موجود. می باشندالتین تمامی منابع 

 .های طراحی ارائه گردید

 

 

 :مفهوم مسیریابی  -3

 . شود تا فرد به مقصد برسد، اشاره می شود طیتعاریف متعددی بیان شده است که در همه ی آنها به فرآیندی که باید  مسیریابیبرای 

 دسترس نیست ب در حافظه درزمانی که راه حل های مناس ،مکانی الزم در رسیدن به مقصد می باشد/توانایی حل مسئله فضایی .(Chiuet 

al 2662,p.096-097 )  

 محیط می داند دپارتمان بهداشت انگلستانمسیریابی را فرآیند حل مسئله افراد جهت پیدا نمودن راه مورد نظرشان در. (DOH 2662,p.0) 

 استفرآیند استفاده از اطالعات فضا و محیط جهت یافتن مسیر در محیط مصنوع  مسیریابی. 

(Brandon 2667) 

 

 :مرور ادبیات علمی موضوع  -4

درمانی و مرکز مخصوص بیماران آلزایمری بررسی شده  فضاهایمسیریابی در حوزه های مختلف و مسیریابی در  بخش 2ادبیات موضوع پژوهش در 

 .است



 
 

4 
 

 :مسیریابی در حوزه های مختلف  - 4-1

شهر در دهه ی  سیمایکوین لینچ ایده ی خوانایی و مسیریابی را در کتاب . بیان شده است سال گذشته 16لف در فرآیند مسیریابی به شیوه های مخت

دانستن و دنبال کردن  -3دانستن مقصد  -2دانستن اینکه کجا هستیم؟  -1: فاکتور ساده این مفهوم را شامل می شود  2 ویبه گفته . چاپ کرد 1696

 .پیدا کردن راه برگشت -2و فاصله وقتی که رسیدیم  تشخیص مسیر -1بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد 

و  که بر توانایی مردم برای ایجاد تصویر ذهنی از یک فضا تاثیر می گذارد را مشخص می کند، لبه محله، نشانه، مسیرگره، فاکتور محیطی شامل 2لینچ 

لینچ، ).قابل تشخیص باشند و به آسانی در یک نمونه کلی جای گیرند، و یا مسیر به راحتی ، نشانهمحله، شهری است که در آن یک شهر خوانامی گوید 

1696 :13) 

تصویرسازی ذهنی و درک کردن  در علم روان شناسی محیطی مفهوم جهت یابی فضایی بر مسیریابی مقدم است، که این مفهوم به توانایی انسان در

 (Passini ,2666,p.3).محیط فیزیکی و قرار دادن خود در آن محیط فضایی بر می گردد

 Downs).این تصویرسازی ذهنی به نقشه شناختی برمی گردد که بر مجموع ساختار فرآیند کامل کردن اثر که از هر بخش دریافت می شود تکیه دارد

& Stea , 1600) 

 (Kaplan ,1609, p.3-21).  ید دارد که شخص با طی کردن آن به مقصد مورد نظر خود می رسدفرآیندی تاکایده مسیریابی به 

 :در چارچوب کلی ، فرآیند مسیریابی می تواند به صورت زیر دسته بندی شود 

 تصمیم گیری و پیشبرد عمل آن تصمیم -1

 انجام تصمیم و تبدیل آن تصمیم به حرکت فیزیکی -2

 فرآیند تصمیم گیریمی باشد و استفاده از این اطالعات در پیشبرد شناخت محیط  که شامل ادراک وت طالعاپردازش ا -3

 :مسیریابی در مراکز درمانی  -4-2

را 1 (راهنمای استفاده از امکانات بهداشت و درمان: مسیریابی( صفحه ای به نام  126ی ملی بهداشت انگلستاندفترچه ی راهنماسازمان  1666در سال 

مسیریابی می مختلف این دفترچه به روش های . سال های زیادی پژوهش و تحقیق و بررسی ادبیات موضوع جمع آوری شده بود مبنایچاپ کرد که بر

را بیان می پردازد و نوع جدیدی از تفکر مسیریابی را که به آن مسیرنمایی می گویند ارائه می دهد و عوامل و دالیل گم شدن مردم در مراکز درمانی 

 .کند

 : ( Dementia Of The Alzheimer's Type)مسیریابی ویژه بیماران آلزایمری-4-2-1

2 .مشکالت مربوط به عدم جهت یابی و مسیریابی این بیماران توسط گروهی از پژوهشگران بررسی شده است
 

 3 .جام شده استتصویری بر روی بیماران آلزایمری ان –مطالعات مختلفی روی حافظه مکانی و یا پردازش های مکانی همچنین 

تصویری  –از افراد مبتال به بیماری آلزایمر ناتوانی یا سردرگمی مکانی  3/1به طور ویژه تحقیقات قبلی انجام شده حاکی از این است که بیش از 

آنی از محیط اطراف می  به معنی درک اشتباهسردرگمی مکانی . که به طور مستقیم مانع توانایی آنها در رسیدن به مقاصد مورد نظر می شود1.دارند

 2 .باشد

 : ن افراد مبتال به بیماری آلزایمرشامل موارد زیر استمشکالت مسیریابی عمومی بی
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 9 (مثل حافظه ی آینده نگرانه.  )ناتوانایی در به خاطر سپردن آنچه که برای رسیدن به هدف مورد نیاز است  -1

 0عدم حفظ جهت اشاره و حس جهت یابی -2

 

 Wayfinding : Guidance For Health Care Facilities (1(راهنمای استفاده از امکانات بهداشت و درمان:مسیریابی)

2) (Cummings & Benson ,1662 ; Liu , Gauthier ,1661 ; Namazi , Rosuer & Rechlin 1661 , Pual , Demonet , 

Ousset & Rascol ,1661) 

3) (Mc Shane et al , 1667 ; Tetewsky & Duffy , 1666 , Mapstone , Scffehella & Duffy , 2663 ) 

1) (Cogan ,1672 , Henderson , Mack & Williams 1676 ) 

2) (Mahoney , Volicer & Hureley ,2666) 

9)(Berg 2669 ) 

0)(Richard et al 1606) 

 1 (اخالل در توجه )عدم توانایی تمرکز بر روی یک کار  -3

1ناتوانی در تشخیص و درک عمق شی به نسبت ارتفاع و عرض آن  -1
 

 2نا توانی در تشخیص اطالعات مربوط از نامربوط -2

 3عدم توانایی در پردازش اشیا از پس زمینه  -9

 1نا توانی در پردازش اطالعات مکانی -0

 2از تجربه کردن آنعدم توانایی در به خاطر سپردن اشتباهات یا پرهیز از خطاهای یکسان بعد  -7

 :محیط درمانی برای بیماران آلزایمری طراحی  -4-3

؛ یعنی با طراحی د شوداکیبه مدل انسانی در آن ت درمانی برای بیماران آلزایمری رعایت این نکته ضروری است و باید –در طراحی محیط های سکونتی 

این مدل انسانی ارزش فردی شخص را دوباره به او معرفی می . تحرک در بیمار نشودت های غلط منجر به کمبود اعتماد به نفس و عدم یاسنادرست و س

محیط فیزیکی نقش . آنسانی آن ها محترم شمرده می شوددر این محیط افراد مسن آزادی انتخاب دارند و خلوت و شاٌن (Kitwood ,1662) .کند

 9.نده در افراد و توانایی جسمانی آن ها دارداساسی در جبران کردن کمبود ها و نگه داشتن قدرت فکری باقی ما

 : جنبه طراحی برای محیط های درمانی استخراج شد 3براساس مطالعات انجام گرفته 

 0طراحی یک فضای خاص -3تشکیالت فضایی یک بخش      -2کارکتر عمومی    -1

سعی می شود که محیط این . کارکتر عمومی محیط به ایجاد یک محیط غیر سازمانی با انتخاب متریال مناسب و نورپردازی مناسب مربوط می شود

 فضاها شبیه به خانه باشد و اشیایی که برای بیمار اهمیت دارد در فضا قرار گیرد 
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1) (Mahoney ,Vollicer ,Hurley 2666) 

2)(Passini , Rainville ,Marchand &Joanette 1667) 

3) (Mendez , Martin , Smyth & Whitehouse 1667) 

1) (Nguyen , Chubb & Huff 2663) 

2) (Vander Linden , Juillerat & Adam 2663 , Wilson Baddeley & Evan 1661) 

9) (Baltes 1662 ,Calkins 1677 ; Cohe & Weisman 1662 ; Coons 1661; Hall , Kirschling & Todd 1679 ; Hiat 1679 , 

Lawton 1672 ; Verbrugge & Jette 1661) 

0)( Calkins 1677 ; Cohen et al 1677 ;Cohen &Weisman 1661 , Gutman 1676 ,Weisman et al 1661) 

درمانی باید در ابعاد مسکونی باقی بمانند این محیط های . برخوردار است، ابعاد محیط است مسئله ای که از اهمیت ویژه. تا احساسات او برانگیخته شود

تشکیالت فضایی یک بخش فضاهای متفاوت را برای فعالیت های متفاوت و تعامالت .و بیماران در گروه های کوچک در این محیط ها زندگی کنند

اما در ارتباط با طراحی یک فضای خاص مثل اتاق خواب باید این نکته ذکر شود که اتاق .د می کنداجتماعی درون بنا و اکر امکان باشد بیرون بنا ایجا

، به ایجاد کنددکوراسیون ست و باید امکانات الزم در اختیار بیمار قرار گیرد تا بتواند فضای شخصی خود را توسط مبلمان و اخواب یک فرد فضای امن 

 .می شود این ترتیب ارتباط او با گذشته حفظ

مسیریابی در روند بهبود بیمار اخالل ایجاد می  از صاطالعات ناق. ی برددر طراحی یک محیط درمانی پ می توان به اهمیت مسیریابیادبیات موضوع از 

 .پرداخته می شودبنابراین در ادامه مقاله به بررسی نمونه موردی که بر مبنای نیازهای مسیریابی بیماران آلزایمری طراحی شده، . کند

 1 (آسایشگاه سالمندان آلزایمری مونترال): بررسی نمونه موردی-6

طبقه همکف برای امور مشترک و . طبقه ساکن هستند 1بیمار در  122 این آسایشگاهدر . در ایالت کبک قرار دارد آسایشگاه سالمندان آلزایمری مونترال

، اطالعات بدست آمده از طریق مشاهده انجام شد2پاسینیدر مطالعه ای که توسط  .یماران قرار داردفعالیت های اجتماعی و در طبقات دیگر اتاق های ب

بیمار آلزایمری را در آزمایش مسیریابی  9کارمند که شغل های متفاوت در مرکز داشتند مصاحبه کرد و  16او در آزمایش خود با . و آزمایش ثبت شد

، محدوده سنی بین حداقل یک ماه در مرکز زندگی کرده باشند، از طبقات مختلف ساختمان باشندبر این اساس بود که  معیار انتخاب بیماران.شرکت داد

 .همگی از جنس مونث باشند سال و  66تا  09

 .، به دلیل داشتن مشکالت زبانی امکان تخمین درجه زوال فکری وی تقریباً غیر ممکن بود2در ارتباط با شرکت کننده شماره 

 (passini, 2666): مشخصات فردی شرکت کنندگان، منبع: 1جدول 
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  GDS= Global Deterioration Scaleدرجه مشکل شناختی بیمار  

 MMS = Mini mental stateزوال فکری         

 

1) Wayfinding in a Nursing Home for Advanced Dementia of the Alzheimer's Type (2666.p0-22) 

2) Passini 

 

 (passini, 2666): ، منبععکس از فضاهای آسایشگاه: 1شکل

 

 

 (passini, 2666): ، منبعپالن طبقه ی همکف: 2شکل
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 (passini, 2666): ، منبعپالن طبقات:3شکل 

 

 

 :بیماری مراحل پیشرفتمعرفی  -6-1

 .رفتار وی اختالالتی مشاهده نمی کنندهنوز بیماری شکل نگرفته است و خود فرد و اطرافیانش در  2و 1در مراحل 

 (مشکل شناختی کم. )محیط نا آشنا باال می رود درحرکت هنگام ، احتمال گم شدن در نه های اختالل درونی ظاهر می شودنشا: 3مرحله 

مشکل )  .کاهش می یابددر ابعاد اجتماعی مشکالت بیشتری تجربه می کنند ، در محیط های آشنا توانایی حرکت دارند ،قدرت فکری آنها : 1مرحله 

 (شناختی میانه

. می دهنددر انجام کارهای روزانه نیاز به کمک دارند ، حرکت های خود مختار آن ها کم می شود ، در درک زمان و مکان اختالل نشان : 2مرحله 

 (مشکل شناختی شدید)

یدن میزان زیادی از توانایی فکری تحلیل رفته است و نیاز به همراه در رفت و آمد دارند ، گاهی اوقات در محیط های آشنا توانایی رفتن و رس: 9مرحله 

 (Passini 2666,p.7)(مشکل شناختی بسیار شدید . ) به مقصد دارند

 :روش آزمایش مسیریابی  -6-2

 .مسیر در آسایشگاه برای آزمایش مسیریابی انتخاب شد 1 مصاحبه صورت گرفته از کارمندانبر اساس 

 به اتاق نشیمن در همان طبقه  شخصی بیماراز اتاق  -1

 .برای رسیدن به آن، نیاز به استفاده از آسانسور استاز نشیمن به کافه تریا که در طبقه همکف قرار دارد  و  -2

 در همان طبقه همکف (بازی، گردهمایی، کالس آموزشی ) چند منظوره یا به سمت اتاق از کافه تر -3

 .که دوباره نیاز به استفاده از آسانسور است شخصی بیمار، به اتاقاتاق چند منظوره از  -1

 (.مراحل دیگر را شروع کند اول به اتاق خود برگردد و بعد اگر بیمار در ابتدا در اتاق نشیمن باشد باید)
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بعضی از حرکت در . مسیریابی داشته باشند آزمایش ارزش حرکت به سمت فضاهای مختلف صورت گیردتاوظیفه ها به گونه ای مشخص شده است که 

کننده در بیماران شرکت معیار نمره های داده شده به . دبه ندرت اتفاق می افتدر طول روز ضی از آنها بعدر بسیار رایج و متداول و برای بیماران مسیرها

 .مقصد تعیین شده است رسیدن به با توجه به خود مختار بودن حرکت آنها در آزمایش

 :در زیر اساس نمره دهی به آنها مشخص شده است. نمراتی به وی تعلق می گیرد 2با توجه به مسیرهایی که بیمار در آزمایش طی می کند، در جدول

 .(معناست که شخص بدون گرفتن کمک و راهنمایی از دیگران، توانایی پیدا کردن مسیر خود را نداردهرچه نمرات باالتری اختصاص داده شود بدان )

 .بیمار بدون کمک کسی به مقصد برسد -1نمره 

 .بیمار با اشاره کوچکی مسیر خود را بیابد -2نمره 

 .بیمار به طور کامل نیاز به همراه داشته باشد -3نمره 

 

 (passini, 2666) :منبعنمرات شرکت کنندگان در مراحل مختلف، : 2جدول 

 

اهکار بر اساس مطالعات انجام شده در قسمت های مختلف ابتدا مشکالتی که بیماران در مسیر با آن مواجه می شوند، مطرح می شود و بعد برای آن ر

 .ارائه می گردد
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 نگارندگان: ، منبعآنجام آزمایشمشکالت بیماران آلزایمری پس از : 1نمودار 

 

 

 : حرکتی بیماران  نمایه ی-6-3-1

در بعضی مسیرها مثل حرکت از اتاق شخصی به اتاق نشیمن . ذکر شده است، گان در آن موفق یا نا موفق بودندکه شرکت کنندیی مسیرها 2جدولدر 

، اکثراً حرکت در این مسیر به ندرت صورت می گیرد، از آنجا که چند منظورهتاق اکثر شرکت کنندگان موفق بوده اند و در بعضی مسیرها مثل رفتن به ا

امتیاز باالیی دارد  زوال فکری،در قسمت  1که البته با توجه به جدول برآمدبه خوبی از پس مراحل آزمایش  1شرکت کننده . به مشکل بر می خورند

در . ، یعنی در مراحل ابتدایی بیماری استامتیاز پایین گرفته استکل شناختی، درجه مشیعنی از توانایی فکری خوبی برخوردار است و در قسمت 

آن . تفاده از آن به کمک نیاز دارندهنگام اسدر استفاده از آسانسور به مشکل بر می خورند و در  آنها، بیماران بر طبق بررسی انجام شده پروفایل حرکتی

ین اتاق در راستای دید مستقیم آن ها نیست و برای رسیدن به آن باید از راهرو های پیچ در پیچ عبور ها در هنگام رفتن به اتاق سرگرمی از آنجا که ا

 .کنند به دردسر می افتند و مسیر را گم می کنند

 : سیرکوالسیون فضا -6-3-2

و مشاهدات بیماران در انتخاب راهروی صحیح برای رفتن به اتاق خواب و یا اتاق نشیمن در هنگام خارج شدن از آسانسور پالن آسایشگاه با توجه به 

قادر به تشخیص راهروی مورد نظر خود  بیماروجود دو بال در طراحی نقشه ی آن منجر به پرت شدن حواس بیمار می شود و .دچار مشکل می شوند

ز آن دچار سردرگمی و ترس می شرکت کنندگان در هنگام استفاده ا. ت مشکل ایجاد می کند آسانسور استخود در حرکعامل مهم دیگر که . نیست

 .، طبقه ی مورد نظر را فراموش می کردند و گاهی نحوه ی استفاده از آن را نیز از خاطر می بردندشدند

 :نقاط ارجاع دهنده -6-3-3

، اتاق نشیمن به عنوان نقاط ارجاع دهنده به حساب می اران مشخص باشد مثل اتاق پرستاریف آن برای بیمفضاهایی که وظای ،بنا به گفته کارکنان

برای بیماران ایستگاه پرستاری و اتاق نشیمن جز نشانه های . ساعت و فواره ی آب در البی را یک نشانه ی مهم در فضا می دانستند وجودکارکنان . آیند

 .حرکتی به حساب می آمد اما آن ها توجهی به ساعت در مسیر خود نشان نمی دادند

 :طرح های گرافیکی و رنگی  -6-3-4

 مشکالت بیماران

 نمایه حرکتی سیرکوالسیون فضا نقاط ارجاع دهنده طرح های گرافیکی عالئم تصویری واکنش به نشانه ها
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با اینکه . راهروها همه یکسان و هیچ نشانه ی مشخصی در آن ها وجود نداشت. خود در راهروها دچار مشکل می شدندبیماران در پیدا کردن اتاق خواب 

یگر هر طبقه با رنگ خاصی کدگذاری شده بود، هیچ بیماری در هنگام استفاده از آسانسور برای تشخیص طبقه به رنگ ها توجه نمی کرد و نکته ی د

داشته  حس تعلقدر اتاق ها به میزان الزم شخصی سازی صورت نگرفته است تا شخص  .یک رنگ بود هم همه چیز  اینکه درون هر یک از طبقات

آن ها . درب اتاق ها به صورتجفت جفت در کنار هم قرار داشتند و وجود اسم و عکس بیماران بر روی درها  کمکی به تشخیص آن ها نمی کرد. باشند

  .تا به اتاق خود برسند ز می کردنددر های اتاق ها را تک به تک با

 :عالئم و نوشته های تصویری -6-3-5

تن معموالً اما از آنجا که بیماران آلزایمری در هنگام راه رف. عالئم به عنوان عامل های یادآوری ذهنی برای بیماران در فضاهای مختلف قرار گرفته است

قادر به یا در مواردی هم که در مکان هایی به آن ها توجه می کنند، اکثر آن ها . ، توجهی به عالئم روی دیوار نشان نمی دهندبه زمین نگاه می کنند

اطالعات در تابلو ها می کنند و قادر به تشخیص  تمامی، شروع به مطالعه هنوز توانایی خواندن داشته باشنداین عالئم نیستند و یا اگر  درک و خواندن

 .عات مربوط از نا مربوط نیستنداطال

 :واکنش مخصوص به نشانه های طراحی -6-3-6

نوار های جداکننده از آنجا که اکثر بیماران در هنگام حرکت به کف خیره می شدند، . یکنواختی کفپوش ها نکته مهمی است که نباید از آن غافل ماند

 .شده بودکه زمین در آن قسمت سوراخ  ی کردندو آن ها فکر م ی کردبرای بیماران چالش ایجاد م، بخش هاتیره ی کف بین 

 

 

 

 :راهکار های طراحی -7

امید است که . در این بخش برای مشکالتی که بیماران در هنگام حرکت در مسیر های مختلف با آن مواجه شدند، راهکارهای طراحی ارائه گردیده است

 .شرایط زندگی این افراد برداشته شودبا توجه به این راه حل ها گامی به سوی بهبود 

 نگارندگان: ارائه ی راهکار طراحی برای مشکالت بیماران، منبع: 3جدول

 راهکار طراحی فرضیه مشکالت بیماران

حتی بیمارانی که در پیشرفته ترین حالت  پروفایل حرکتی  -1

بیماری قرار دارند در محیط های نسبتاً آشنا می 

 پیدا کنندتوانند مسیر خود را 

از ایجاد فضاهای یکسان و شبیه به اجتناب  -1

 هم در پالن ساختمان

 اهمیت دادن به طراحی محیط پیرامونی -2

اجتناب از به وجود آوردن راهروی یکنواخت  -3

 و قرار دادن درهای شبیه به هم در کنار یکدیگر

توانایی درک سازمان دهی فضایی یک ساختمان  سیرکوالسیون فضا -2

درجات پایین این بیماری هم قابل فهم  در

شرکت کنندگان قادر به حرکت متوالی در . است

مسیر خطی از یک نقطه به نقطه دیگر می 

 .باشند

سیرکوالسیون حرکتی تعریف شده باید به   -1

گونه ای باشد که دید به سمت فضای مورد نظر 

امکان پذیر باشد تا اطالعات الزم در هنگام 

 .از محیط به دست آورندتصمیم گیری را 

به طور ایده آل آسایشگاه سالمندان نباید  -2

 .آسانسور داشته باشد

هر طبقه آسایشگاه فضاهای کامل و مستقل  -3

داشته ... مثل اتاق غذاخوری ، اتاق سرگرمی و
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باشد تا دیگر نیازی به حرکت غیر ضروری در 

 .طبقات نباشد

استخدام یک فرد برای کمک به بیماران در  -1

 استفاده از آسانسور

المان های ارجاع دهنده در فضا باعث تشخیص  نقاط ارجاع دهنده -3

آن ها وظایف اصلی . و یادآوری محیط می شوند

مسیریابی ، جهت یابی فضایی و آشنا نشان 

 .دادن فضا را به عهده دارند

 

آوردن نقاط تنوع در محیط باعث به وجود -1

 .ارجاع دهنده در فضا می شود

نشانه ها باید از نظر فرم ، عملکرد و معنا با  -2

 .هم متفاوت باشند

دقت شود تا نشانه ها برای بیماران آلزایمری  -3

دارای مفهوم باشند، فضاها و المان هایی که 

بیمارانبا آنها در طی روز به صورت مداوم 

 .به نشانه شوندبرخورد دارند می توانند تبدیل 

مکان ها با عملکرد ، مبلمان ، طراحی داخلی و  طرح های گرافیکی و رنگی -1

 . دکور آن ها قابل تشخیص اند

 

استفاده از وسایل شخصی بیمار در  اتاق  -1

رنگ روتختی ها و وسایل اتاق باید بنا بر . آنها

سلیقه ی بیمار انتخاب شود تا برای او به عنوان 

 .یادآورنده محسوب شودعامل 

نصب کردن عکس بیماران بر روی در اتاق   -2

آنها، بهتر است  عکس دوران جوانی آنها نصب 

 .شود

استفاده از رنگ ها و در های متفاوت برای  -3

 اتاق ها در راهرو

در هر طبقه به صورت جدا تنوع رنگ و بافت  -1

 در دیوارها ایجاد کردن

استفاده از عالئم در بعضی موارد و تحت شرایط  ریعالئم و نوشته های تصوی -2

.خاص مفید است  

قرار دادن اطالعات مهم  در مسیر حرکتی  -1

 .بیماران فقط و حذف اطالعات نامربوط و اضافی

نصب عالئم بر روی کف تا در هنگام حرکت  -2

 .به آن نگاه کنند

خطوط تصویری برای بیماران آلزایمری مورد  -3

گیرد و اگر نقش مفیدی ایفا کرد ، آزمایش قرار 

از این خطوط برای هدایت بیماران استفاده 

 .شود

کفپوش های نامناسب باعث ایجاد اختالل در  واکنش مخصوص به نشانه های طراحی -9

.حرکت می شوند  

کز انباید از کفپوش های براق در این مر -1

 .استفاده شود

ده نقوش به کار برده شده روی کف  باید سا -2

 .و خطای دید ایجاد نکند باشد

 

 :گیری نتیجه -8

فاکتور اصلی که بر تحرک  3 . تحت شعاع قرار می دهد را ، استقالل و خود مختاری آن های بیماران آلزایمری، کیفیت زندگیکیفیت محیط درمانی برا

 :گذار است، شامل موارد زیر می شودبیماران آلزایمری در آسایشگاه سالمندان تاثیر 

 روان شناسی فردی و حالت ذهنی -1

 محیط فیزیکی پیرامون -2
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 خدمات درمانی پیرامون  -3

بر طبق پیشنهاد های . ، انگیزه و توانایی فرد را برای مواجه شدن و حل کردن مشکالت مسیریابی مشخص می کندروان شناسی فردی و حالت ذهنی

یک صحنه آشنا به حافظه ی آن ها در هنگام برخورد با . بستگی داردحافظه و درک فضایی  هکمتر بداده شده مسیریابی آن ها به محیط وابسته است و

، ی توانایی ذهنی شخص کاهش می یابدوقت. راهرو ها محدود شده است صحیح جهتتعیین ک فضایی آن ها فقط به ابعاد کوچکی مثل کار می آید و در

. ، محیط فیزیکی مشکالت مسیریابی را مشخص و حل می کندجه به سیرکوالسیون حرکتیتو با. ریابی افزایش می یابداهمیت محیط فیزیکی در مسی

متنوع تجربه  نبا ایجاد مسیر سیرکوالسیو. طراحی می شود باید در ابعاد کوچک و ساده اما نه یکنواخت ساخته شود آلزایمری فضاهایی که برای بیماران

اطالعات باید معنی . واند از جنس معماری مثل نشانه ها در طراحی داخلی و یا از جنس گرافیکی باشدمی ت تنوعاین .ی متفاوتی در فضا ایجاد می شود

به صورت پی در پی بتواند به مسیریابی  بیماردادن اطالعات باید به طریقی صورت گیرد که . های متفاوتی ارائه دهد تا به شخص اجازه ی انتخاب دهد

، دید مستقیم به مکانی است که قصد حرکت به آن نکته ی دیگر که شایان ذکر است. دم نقاط ارجاع دهنده ظاهر شوالز مکان هایخود ادامه دهد و در 

باید تالش شود تا زبان محیط با زبان بیمار یکی شود و محیط برای بیماران قابل . شوند نباید با راهروهای پیچ در پیچ در فضا سردرگمبیماران .را دارند

 .عات اضافی از سر راه حرکت بیماران برداشته شوداطال گردد ودرک 

ین برداشت می گاهی به طور عمده ا. امنیت بیماران محدود می شود به منظوربا توجه به سیاست های مراکز درمانیاین آزادی های حرکتی  گاهی اوقات

موضوع امنیت یک . بهتر است ،، دور نگه داشته شودش می آیدکه بدون برنامه ریزی پی از پرسه زدن و شرکت کردن در فعالیت هایی شود که اگر بیمار

ر باعث کاهش کیفیت زندگی با این حال اگر این ام. موضوع پیچیده استکه شامل مسئولیت در مقابل بیمار و خانواده ی او و بیمار های دیگر می باشد

فاکتور روان شناسی فردی، محیط فیزیکی  3با توجه کردن به . برخورد شود، بهتر است که از اهمیت آن کاسته شود و با این موضوع آسان تر فرد شود

درمانی بیماران آلزایمری می توان کیفیت زندگی آن ها را در این مراکز افزایش داد و در روند  –پیرامون و خدمات درمانی پیرامون در مراکز سکونتی 

 .درمان این بیماران نقش مفیدی ایفا کرد

 

 

 

The designing of Residential-health Centers for Alzheimer's patients based on way-finding  

(Case study:  residential-health center For Alzheimer's patients in Montreal) 

Abstract: 

With respect to the average age of population, the number of the aged are reaching too high in current 

community. Alzheimer is a kind of disease taking place at the time of oldness. The people developed by 

this disease are required to find motion paths to access easily in their residential areas. Designing based on 

way-finding and legibility is the most significant point that assign architects’ mind. The main target of this 

article is to focus on the importance of designing to create an ideal way-finding in Residential-health 

centers for Alzheimer's patients.In this research the ability and issue of way-finding in advanced 

Alzheimer’s patients, who live in elderly house, will be observed and these three aspects will be studied: 

1) Defining architectural clues, interior design and graphic which is helpful for way-finding or 

mislead it. 

2) Defining aspects in elderly house peculiar to Alzheimer’s patients which exceed spatial dynamics. 

3) Defining the residue abilities of way-finding in advanced Alzheimer’s patients. 

It is assumed in this article that science contributes to positive intervention in design. This intervention 

provides desirable motion and better quality of life for patients.   
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The contents of this research has been done over descriptive and analytic (analytical description) 

approach. This article has been initially described all concepts, and a sample type of Montreal healthcare 

center has been surveyed as follow, and ultimately, architectural designs will be dedicated. 

Key words:  legibility, Way-finding, Architectural design, Residential-health center For Alzheimer's 

patients in Montreal 
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