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خانۀ سالمندان با محوریت ارتقا و تعالی احساس دلبستگی به های متعالی فضای تحلیل و بررسی مؤلفه

 مکان

 2یبم یکردست هیمرض، *1علیرضا غفاری
 رانیرفسنجان، ا ،یواحدرفسنجان، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معمار اریاستاد 1

 رانیابعثت کرمان، کرمان،  یآموزش عال ۀمؤسس ،یمعمار یارشد مهندس یکارشناس 2

 چکیده اطالعات مقاله

 یمتعال یپرداختن به موضوع فضارو متناسب با وي محقق شود، ازاين ديبادر ارتباط با انسان است و  یامعماري پديده پژوهشیمقالۀ 
نمايد. از سويي، ازآنجاکه تعريف از انسان سالمند و تلقيات از یمعرفت پايه در اين دانش، انکارناپذير م ۀمنزلبه ،انسان

از نشاط  ینيز بسيار طبيعي خواهد بود. هر جامعه زمان ینمايد، تفاوت در درک از معماري متعالیوي گاه بسيار متفاوت م
 ۀمقال در ،منظر ني. از اباشند داشته یمطلوب یو جسم یبرخوردار خواهد بود که شهروندان آن سالمت روان یو سرزندگ

 گوناگون یهابا مؤلفه یشناخت از معمار نيا ۀشده و رابط پرداختهسالمندان  ۀخان یفضا تيبه شناخت ماه رو شيپ
انجامد. یم يیمعماري متناسب با ساختار فضا یبندي طراحکه به مرتبه است شدهاز مکان بازشناسي  یاحساس دلبستگ

 تارتا بتوان ساخ استسالمندان  ۀخانبه مکان در  یدلبستگ احساس یپارامترها یپژوهش بررس نيهدف از ا ن،يبنابرا
اسناد و مدارک  یمصاحبه و بررس با پژوهش یبرا الزمکرد. اطالعات  جاديسالمندان ا یبرا یمناسب و متعال يیفضا
 پژوهش نيا از آمدهدستبه جهياست. نت شده یو بررس ليتحل یآمده با روش همبستگدستبه یهاو داده شده یآورگرد

 شيسبب افزا یبه مکان در طراح یاحساس دلبستگ یمتعال یهامؤلفه يۀبر پا يیفضا یطراح کهسازد یرهنمون م نيبد
 .شودیم طيسالمند از مح یتمنديرضا شيو افزا یافسردگ کاهش ،یبه زندگ ديام
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 مقدمه

است که سبب  يیهایژگيو یمراحل دارا نيهرکدام از ا .کندیم یطمعنوی را رشد  ی ازمختلف مراحلاز هنگام انعقاد نطفه تا زمان مرگ  انسان
ند اوابسته گرانيد و به دندار ازين یشتريبه مراقبت و توجه ب معموالا  یو سالمند یکودک ۀدر مرحل هاشود. انسانیم گريکدياز  هاآنبودن متفاوت

 یاسيو س یاقتصاد ،ی، معنویقرن حاضر در ابعاد فرهنگ راتييآثار تغ نيترعمده از» (.1382 ،ینباشد )انور چنينرشد  گريدر مراحل د ديکه شا
گسترده  یشاوندينظام خو ها ازاست. خانواده یرکن اجتماعات بشر نيتریو اصل نيترمهم در جايگاهدر ساخت خانواده  رييجوامع مختلف، تغ

است.  دهيخانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده دستخوش تحول گرد یدهاکارکر نيتراز مهم یکياند و شده ليتبد یاهسته ایبه خانواده
سسات خاص واگذار ؤبه نهادها و م یرا در موارد فهيوظ نيتعداد زنان شاغل، ا شيها و افزاتعداد طالق شيتر شدن، افزاکوچک علتبه  ،خانواده

علل سپردن سالمندان به  ۀشده دربارانجام مطالعات ،کنند یخانواده زندگ گرم طيل آن است که سالمندان در محئادياگرچه ا کرده است.
ی هان اقتصاددر مقابل بحران خانواده یريپذبيتجرد، آس چون سطح سواد، طالق، یکه عوامل است نآ نشانگر رانيدر ا یسالمند یهاشگاهيآسا

 ،1386 ی،رينص رفالحي)م« استتأثيرگذار در اين امر  ژهيو زاتيبه استفاده از تجه ازيو ن یبرخوردار نبودن از مسکن ملک ی،و فرهنگ یاجتماع و
ی اجتماعی هایزيرها و برنامهتر از اهداف تالشدر واقع بخش بزرگ است. شيو فعال در کشور رو به افزا اريسالمندان هش شمار. »(6 ص

که یورطشود، بهیشمار سالمندان منجر م اديعمر افراد و ازد نيانگيم افزايششهروندان است که خود به  یو اجتماع یرفاه و بهداشت فرد ارتقای
خود را در  تيلئونقش و مسـ ديبا طيمح یسازو مناسب یزير، توجه، برنامهیاست. طراح شده شتريسالمندان از کودکان ب تيشمار جمع

 (14، ص 1388 ی،)انار« .جو کندوازآنچه تا کنون بوده است جست یترتر و گستردهقيعم یهاپهنه

 پیشینۀ پژوهش 

ای شده )در متون مشترک(، به گوشههای کليدی مشخصاست که در ادامه، بر اساس شاخصمطالعاتی پيرامون موضوع پژوهش صورت گرفته 
 شود: ها به اختصار اشاره میاز آن

 حس مکانـ 

، «شناسی حس تعلق به مکان و تأثير آن بر رفتاربررسی ابعاد مختلف روان»ای با عنوان (، در مقاله2، ص 1396) همکاران وی ديخورش
گاهانه از مح شيوبو احساسات کم طيمح مردم از یادراک ذهن یحس مکان به معنا»کنند که میببان   یارتباط است که شخص را در خود طيآ
 یحس عامل نيا .شودیپارچه مکيو  خوردمی ونديپ طيمح يی و معنویمعنا ۀنيکه فهم و احساس فرد با زمیطوربه دهد،یقرار م طيبا مح یدرون

موجب احساس  کهنيبر اعالوه ،. حس مکانشودمیخاص  یافراد یبرا ژهيو یو رفتار یحس اتيصوصبا خ یفضا به مکان لياست که موجب تبد
و باعث  کندمی تيمکان مشخص حما کيجامعه در  یفرهنگ یموردنظر مردم، روابط اجتماع یفرهنگ مياز مفاه ،شودیم طيمح کياز  یراحت

 «.شودیافراد م یبرا تيبه هو یابيدست تجارب گذشته و یادآوري

 طیمح یشناسروان ـ 

 یشناسروانکنند که ، بيان می«شناسی محيط در طراحی فضاهای آموزشیکاربرد علم روان»ای با عنوان (، در مقاله1395کيانی ابری و طباييان )
با  طيمح یشناسو در واقع روان پردازدمیها مختلف انسان یبر رفتارها طيتأثير مح یاست که به بررس یاز علوم رفتار یازيرمجموعه طيمح

 قراراحساسات و رفتارها را تحت تأثير  یزيکيف طيدارد که چطور مح ديکأاين ت رب طيمح یشناسروان ارتباط تنگاتنگ دارد. یو طراح یمعمار



 …سالمندان ۀخان یفضا یمتعال یهامؤلفه یو بررس ليتحل /غفاری و کردستی بمی 

65 

به بر ادراک مؤثر است و  ،لذت فضا زاني، صدا و مرچون فضا، رنگ، نو یعوامل یيعن ،کندیم تيکه فرد در آن فعال یطيمح تيفيک دهد.می
 است. یبهترين فضاها ضرور یطراح یبرا طيمح یشناسو روان یمعمار هارتباط دوسوي نيهمعلت 

 یاز لحاظ کاربرد یطیمح یشناسروان 

 اند که، به اين نکته اشاره نموده«ارتباط آن با معماری و طراحی کالبدیشناسی محيطی و روان»در مقالۀ  ،(1393و همکاران ) عزيزيان
 طيمؤثر حفظ مح یهاراه ۀرو به مطالعنياازبهتر است.  یروان رشد و یزندگ یبرا طيبهتر مح تيريمدی کاربرد یطيمح یشناسروان هدف

در  بسياریکاربرد  یشناسروان پردازد.یمردم م نيدر ب یطيمح یآگاهی ارتقا یابزارها محالت، و شهرها و یبهتر طراح یهاروش ،یعيطب
رشد  یزيردر برنامه ديها باآن قيسال عالقه و مردم و یشناختروان یازهاين ،یکارکرد اجتماع یچگونگ یبر رو لعهمطا دارد. یشهر یزيربرنامه

از حداکثر  افتنينانيمنظور اطممناسب به یزيرست، برنامها رفتارها ۀمحدودکنند دهنده وشکل طيشهرها در نظر گرفته شود. ازآنجاکه مح
 و یمعمار یهامردم در سبک یهاتياولو و ازهايبازتاب ن یچگونگ ۀبه مطالع یمعمار یشناسروان .اردرشد ضرورت د و يیکارا ،یتمنديرضا

گاه رایب. پردازدیمختلف م یهایرفتارها توسط طراح یدهشکل یچگونگ زين مدرسه  کارکرد اداره، یچگونگ ۀدربار ديجد هایاز نظر یمثال، آ
ساختمان صورت خواهد  کيکه در  یتعامل انسان یالگوها برنامه و ها وتياز انواع فعال قيدارد. اطالع دق تياهم ،یهنگام طراح به مارستان،يب اي

 شتريآب باعث آرامش ب درختان و اهان،يمثل گ یعيبه عناصر طب یکيآن ساختمان ضرورت دارد. نزد یمعمار بمناس یطراح یگرفت، برا
 .است های آنهایدر طراح یعيعناصر طب یريکارگبه ید. چگونگشویها مانسان

 یدر معمار  یطیمح یشناسکاربرد روان  

 یشناسروان به اين موضوع اشاره نمودند که یمکان یاجتماع ندیبرفرا ی: نگرشیشهر یفضا یطراحدر کتاب  (1392) يیپور و مرتضایمدن
 یهایرفتارها توسط طراح یدهشکل یچگونگ زيو ن یمعمار یهاهای مردم در سبکتيو اولو ازهايبازتاب ن یچگونگ ۀبه مطالع یمعمار

 رتساکنان ضرو یو شخص یاجتماع ،یفرهنگ یازهايو مناسب ن قيدق ی، بررسیرفتنيپذ یطراح کيآوردن دستاز به شيپردازد. پیمختلف م
نادرست  ايتوان به استفاده درست یمالحظات م گريرا به حداکثر برساند. از د یريپذو انعطاف یريپذرفتار، تحرک یآزاد ديمؤثر با یدارد. طراح
 یبعدمؤثر فضا و مطالعات  ۀاستفاد خصوصبودن اشاره کرد. آموزش مردم در یو اجتماع یمتفاوت و گاه متضاد محرمانگ یازهاياز فضا و ن

 ها ضرورت دارد.یانواع مختلف طراح یاثر بخش ۀدربار

 یشناسو روان طیمرتبط با مح فیو تعار  میمفاه

 شود:ا اشاره میهپس از بررسی پيشينه نياز به بررسی اسناد و منابع بر اساس مفاهيم و تعاريف است که در ادامه به آن

 طیمحـ 

دارند، به حدي که  طياز مح یهاي مختلفبنديو طبقه فيخود تعار ۀبر حسب رشت دانانیشناسان و جغرافشناسان، جامعهروان معماران، 
 ،یهاي اجتماعجنبه ،يیهاي فضاو مرکب که ابعاد گوناگون دارد. داده دهيچياست پ یمفهوم طيمح»آن دشوار است.  قيمعناي دق فيتعر

 ص، 1392 ،ايیمرتضپور ومدنی)« .شوندیمحسوب م طياز ابعاد مهم مح یستيو ز یخيتار ،يیاينمادي، جغراف عماري،م ،یکيزيف ،یفرهنگ
 یاصل ۀنکت .شودیقائل م زيرفتاري تما طيو مح یشناختروان طيمح ،یاجتماع طيکالبدي، مح طيهاي متنوع محواژه نيب طيمح اتيادب» (31

گاه  یدارشناختياطراف انسان و جهان پد ینيع اي یقيحق ،یجهان واقع نيب زيها تمابنديطبقه نيا گاه، الگوهاي رفتاري  اياست که خودآ ناخودآ
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هر  نيمعماري است. بنابرا ۀرشت در طيمح فيتعار اريمع نيتریاصل« اطراف یفضا»دهد. یمردم را تحت تأثير قرار م یروح هايواکنش اي
 (3، ص 1392 ،همکاران و ی)امامقل« .در فضاي اطراف باشد زييچ بهبا توجه  ديبا طيکارکرد مح تيماه نييتب اي فيتوص و فيتعر

 انگیزشـ 

کننده و تياست که هدا يیروين زشيانگ» .دارد یو معنوي گوناگون و متفاوت یهاي مادي، روحزشياست که انگ دهيچيانسان موجودي پ 
ها است زشيانگ نيدر ا رييند و با تغامعنوي ايها  مادي زشيانگ (.1380ی، )مطلب« است یآدم رفتار هدفمند ايادراك، شناخت  ۀدهندسازمان

 (1391 ،همکاران و ی)امامقل ديگرایبه نابودي مو  دهدمیمعناي خود را از دست  اي ابديیمعنا م طيهاي محتيها و قابلکه ناگهان شکل

 یانسان ازهايینـ 

حاصل از جنبش روابط انسانی، های در ميان بينش است.منابع انسانی های مراتب نيازها از جمله رهيافتنيازهای انسانی يا سلسله ۀنظري 
 یانسان ازهاييدرجهت ارضاي ن رفتارهاشود. میای بنيانی محسوب و نظريه است ای برخوردارنيازهای انسانی از اهميت ويژه بارۀزلو درام ۀنظري

 ،همکاران و ی)امامقلشود تقی میضرورت  ،یهاي انسانازين ميبر اساس مفاه ط،يمعماري مح یطراح يۀنظر نييتب ني. بنابرارنديگیشکل م
1391.) 

 یاجتماع ـ

ها کارگاه جاديبا ا یخوداشتغال یهافرصت جاديسالمندان با ا یهايیاستفاده از توانا و يیخوداتکا يۀروح تيتقو نفس واعتمادبه افزايش 
افزايش  ی،باغبان باز همانند یها در فضاتياز فعال یبه انجام بعض سالمند ازيمجموعه با درنظرگرفتن ن تيتوجه به سا، فروش آثار و شينما و

 یروح و یجسم یحفظ سالمتبرای  یبدن یهاتيپرداختن به فعال ی،جمع یرفتن فضاهاسالمندان در مجموعه با درنظرگ یبرخورد اجتماع
 یهانهيزم ی، توجه بهآموزش یهاکالسبرگزاری  ،مطالعه ی همچونفرهنگ ۀنيپرداختن به اوقات فراغت سالمندان در زم ،سالمندان در مجموعه

 و اراتيز یجلسات مذهب تالوت قرآن و ی از جملهمذهب یهانهيزم ی،باغبان و یدستعيفروش صنا و هاانواع کارگاه ی از طريق برگزاریاقتصاد
مختلف مانند دادن  قاز طر تيدر سا کس دادن به هرتيهو ی،روان یتعامل اجتماع امکان معاشرت و شيافزا ی مثلاجتماع یهانهيزم، دعا

کردن فعال و ميسه ها وتيتنوع فعال و یميصم یفضاها جاديسالمندان در مجموعه با ا یريگگوشهو  از انزوا یريجلوگو  هاآن به مختلف یاسام
 یکيزيف یاجتماع یهاپرورش مهارت ،در مجموعه ميسالمندان مق یبرای حيتفر و یرفاه طيشرا جاديا ،مربوط به خود یهاتيسالمندان در فعال

 ساده و یهااستفاده از فرم و سالمندان در مجموعه یو روان یجسم یسن اتيمطلوب با توجه به خصوص یمکان جاديسالمندان با ا یذهن و
، درست فضاها يیدر مجموعه با جانما ميسالمندان مق یبرا تيامن جاديا، ناآشنا و دهيچيپ یهااز حجم یدور حجم و یدرک براقابل

بودن با نشاط توجه به بحث رنگ و ،زيانگخاطره یفضاها جادياهايی همانند از طريق راهگذاشتن به خاطرات سالمندان ساکن در مجموعه احترام
در افزايش تعامالت اجتماعی و احساسی  ی،در طراح پذيرانعطاف یهاطيمح متنوع و اا نسبت یدارنگه یکردن فضاهالحاظ و همچنينمجموعه 

 .(1391همکاران،  و ی)امامقلپذير است لی از فضا بسيار تأثيرگذار و امکانمتعا

 شناسیروش

پژوهش به صورت . کنداساس هدف تحقيق بررسی می ميان متغيرها را بر ۀکه رابطصورت توصيفی است روش تحقيق از نوع همبستگی و به
با  .ه استشدبيان همبستگی بين عوامل پژوهش  و هساخته فرايند آن ميسر شدمحقق ۀنامو با استفاده از ابزار پرسش ه استپيمايشی انجام گرفت
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نامه، نتايج استخراج شده و در قالب جداول خانۀ سالمندان و از طريق مراجعۀ حضوری و تکميل پرسشهای تأثيرگذار در فضای انتخاب شاخص
 اند.خانۀ سالمندان انتخاب شدهنفر است که از بين سالمندان حاضر در  25ژوهش آماری ارائه شده است تا قابل قياس شود. حجم آماری موردپ

 چارچوب نظری 

دانند. منظور از یم یکيوگرافيو تعلق ب یتعلق اخالق ،یروان ـ یتعلق روح یهامکان را شاخص هتعلق ب احساس در گذارتأثير یهاشاخص
 یکالبد ميمفاه ۀشاخص به دو دست نيکند. ایم جاديا یروان ـ یبه سبب آن، روابط روح است که خاطره و یميمفاه یروان ـ یشاخص تعلق روح

در محله،  یگيازجمله روابط همسا یاجتماع ميمرجع و مفاه یهاو مکان یخيتار یساز، نقاط شاخص محله، بناهاهازجمله عناصر خاطر
 یوندهايهمان پ یشاخص تعلق اخالق ،نيد. همچنشویم ميتقس یمحل یهایتعاون و همکارساز، خاطره یمحل یدادهايرو ،یطبقات اجتماع

است  یو خانوادگ یخيتار قيعم ۀرابط زين یکيوگرافيتعلق ب .را دربر دارد مشارکت و ینيد یهاآموزش ت،است که فرهنگ، سن یو اعتقاد یاخالق
 . ندهيآ ،گذشته، حال و ؛مرگ ات،يتولد، ح ؛استمرار سکونت در محله شود:یم ميتقس هکه به سه دست

 زانيم نه،يشياز مکان، قدمت و پ گرانيو برداشت د یتلق لياز قب یآن است که عوامل انگري( ب1389) یسرمست و متوسل قيتحق جينتا
 یدر فضاها تياحساس امن زانيم ،یو اجتماع یجمع یهاتيفعال زانيخاطرات مشترک از مکان، م ها وسکونت فرد در مکان، داشتن تجربه

و  گرانيسه عامل فرد، د نديرا برآ ی.حس تعلق در معمار(1390 ،یفروزنده و مطلبجوان )است  تعلق به مکان مؤثر احساس جاديدر ا یعموم
ها و یستگيها، شاشزيشامل انگ یفرد یهایژگيطرف وابسته به مشخصات و و کيتعلق به مکان از  احساسدر واقع  .دنآوریشمار مبه طيمح

 منزلۀتعلق به یانسان یازهايدارد که از ن طيدر مح گرانيو ارتباط فرد با د یدر تعامالت اجتماع شهير گريو از طرف د استمکان  ازشناخت افراد 
از  یتعلق به مکان ناش احساس جاديادر  گذاره عوامل تأثيرگرفت ک جهينت توانیطور خالصه مبه ،ني. بنابراگيردسرچشمه می یانسان يۀاول ازين

 ميتقس یو عوامل فرد یطيبه دو گروه عوامل مح یکل یبنددسته کيعوامل در  نيرو ا( است. ازاينشيهایژگياطراف او )با تمام و طيفرد و مح
 ميمکان تقس کيموجود در  یهاتيو فعال یعوامل اجتماع ،یعوامل کالبد ۀرا به سه دست گذارتأثير یطيتوان عوامل محیم ن،يشوند. همچنیم

شامل  نيز اجتماع»است.  یو خدمات محل شاخص یهامکان ،یدهروابط و سازمان مانند فرم، يیهاشاخص یکرد که منظور از عوامل کالبد
 تعاون و لياز قب يیهاشاخص ۀرنديدربرگ زين تيافراد حاضر در بافت است و فعال ريو سا یطبقات اجتماع ،یتعامالت اجتماع ۀسه شاخص

منظور  .شودیم ميتقس یفرد یهایژگيو و یتصورات ذهن ۀبه دو دست یعوامل فرد .ساز استخاطره یمحل یدادهايو رو یمحل یهایهمکار
عوامل شغل، نوع اقامت، فرهنگ  یدارا زين یفرد یهایژگياست و وی تعلقات قبلها، توقعات و رابطه ت،يامن ،یتمنديرضا یاز تصورات ذهن

 (2 ص، 1396 ،همکاران و یديخورش)« .مرجع و مدت اقامت است

 تعلق به مکاناحساس ـ 

« .ابديیم یاکنندهنييو تداوم حضور انسان در مکان نقش تع یمندمنظور بهرهاز حس مکان است که به یبه مکان سطح باالتر علقت»
گاه فراتر از ،ديآیوجود محس مکان به يۀکه بر پا ،تعلق به مکان. (57 ص، 1384فالحت ،)  یطور کلبه مکان است.. کياز استقرار در  یآ
 زانيمکان و ماز  شـناخت فـرد ۀعواطف و نحـو يۀدر تعامل انسان و مکان بر پا شهياسـت که ر نـدييفرا بر یبه مکان مبتن یتوان گفت دلبستگیم

ذهن  آن در یبرا یمکان، نقش تيعملکردها و شخص ،یها، معاننشانه خود از یهابر اساس تجربه. "انسان او دارد ازهاييمکان به ن يیگوپاسخ
نمادها  ،یاز معان دهيچيپ یبيلق ترکتعاحساس »، نيبنابرا( Steele, 1981, p. 44« ).گرددیاو قابل احترام م یشود و مکان برایم خود متصور

گاه  رتصوگروه به اياست که شخص  یطيمح یهاتيفيو ک گاه از مکان خاص ادراک م ايخودآ  ارتباط يۀمعنا که عمدتاا بر پا ني. اکندیناخودآ
  (33ص1390،یفروزنده، مطلب جوان)« .سازدیم انيخود را نما یصورت نمود کالبدبه یطراح در و دارد قرار طيفرد با مح یعاطف
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منابع  گريبودن، از دیضمن فرهنگ تواندینهفته است که م نفرد، گروه و مکا نينماد ۀتعلق به مکان در تجربه رابط یمعنا نيترمهم
کوچک و بسته سبب  یدر قلمروها یروابط اجتماع ۀواسط(. مکان به1384 )فالحت، رديمعنا بگ زين یو فرهنگ یخيتار ،یاسيس ،یاجتماع

 .کندیم تيو آن را تقو شودمیتعلق به گروه احساس  جاديا

 نمختلف تعلق به مکا سطوحـ 

تعهد به مکان  به مکان و یتعلق به مکان، دلبستگ یاصل ۀسطوح مختلف حس مکان شامل سه مرحل، (1991) ی شامایهایبررس طبق :
 :کندیم یبندسطح طبقه ُنهحس را در  نيا نياست. او همچن

 با مکان یسطح يیآشنا -1
 با مکان یمعمول يیآشنا -2
 با مکان قيعم يیآشنا -3
 به مکان یتفاوتیب -4
گاه -5  مکان کيدر  یرياز قرارگ یآ
 تعلق به مکان -6
 به مکان یدلبستگ -7
 شدن با اهداف مکانیکي -8
 حضور در مکان -9
پردازند و از سطح سه یم طيبه محفرد نسبت یو شناخت یبه سطوح ادراک رتشيآن ب يۀسطح اول توان گفت که دویسطح م نه نيتوجه به ا با

گاه اشاره به مکان به یسطح وابستگ نيترقيبر عم زين (1976رلف ) .رديگیبه بعد، ابعاد احساس فرد به مکان مورد توجه قرار م صورت ناخودآ
گاهانه که کندیو اعالم م دينمایم تعلق  احساسو  فتديفرد و مکان اتفاق ب يیجدا ايکه فقدان  دهدیخود را نشان م یتعلق زمان احساسبودن ناآ

با اشاره به درجات مختلف  ،در مطالعات خود زين (1992) هامون» .شودمکان  با ديشد یپندارذاتتا تعلق و هم یمکانیاز ب یعيوس فيط یدارا
کيد کرده و نوع نيدر درجات ا يیحس مکان، به وجود تفاوت معنا  احساساز  یعنوان بُعدو فرد را، به طيمح نيب قيعم یارتباط اجتماع یحس تأ
 (1390ی، فروزنده و مطلبجوان ) «.تعلق، مورد توجه قرار داده است

 مکانبه تعلق  احساسمختلف  ابعادـ 

  تعلق به مکان احساس یاعاجتم بعد 

 احساس نيا یريگدر شکل یو آن را عامل اصل انددر آن مکان دانسته یجار یاز روابط و تعامالت اجتماع یتعلق را ناش احساس یبرخ»
 ،کرديرو نياساس ا . بررديپذصورت می طيکه در مح است یاز تعامالت اجتماع یعوامل نديبرآ طيتعلق به مح احساس کرد،يرو نيا دردانند. یم

جوان )« .رسندیخود به تعامل م طيبا مح هاآن يیها با درک و رمزگشااست که انسان یمشترک اجتماع یهااطالعات و نشانه دربردارندۀ طيمح
 .(30، ص1390ی،فروزنده و مطلب
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 تعلق به مکان شناخت( )ادراک و یاحساس بعد 

 نيب یتعامل از یتعلق را ناشاحساس  اطراف او تأکيد دارد و طيبه مکان و محنسبت یبعد از تعلق بر عواطف و احساسات انسان نيا»
 ۀکه مردم دربار یاتيذهن و یاوضاع روان به احساسات، یداند. تعلق مکان احساسیها متيو فعال یاجتماع ،یکالبد یهاشخص و محرک

 .(2، ص 1396همکاران،  و یديخورش) «.گرددیباز م مشخص دارند یهامکان

 به مکانی و معنوی کالبد تعلق 

در  الوارکاس و جرير .است یانسان تيشناخت و هو ندياز فرا یعنوان بخشمکان به یکالبد ینوع از تعلق برگرفته از عناصر و اجزا نيا» 
را به همراه عناصر  طياساس فرد مح نيکه بر ا کنندیم ادي یدارشهياشاره و از آن با عنوان ر یتعلق کالبد یمطالعات خود به نقش مهم و اساس

 یهاازيکردن نبا برآورده ی،کالبد طيمح (23، ص1390 ی،فروزنده و مطلب جوان)« .سپاردیتعلق به خاطر م یمعنا یدهآن در شکل یلبدکا
 نيکه ب ابديیو تداوم م شودمی تيتقو یبه مکان زمان یدهد. وابستگیشخص را به خود تحت تأثير قرار م یانسان، وابستگ یو معنو یماد

 یعملکردها ازجمله وابستگ نيمأ( و تیوو معن یمادها )ازيرفع ن سازنده برقرار باشد. یآنان تطابق و تعامل طيکنندگان و محهای استفادهازين
 Livingston) گرددیبر م مطلوب خود، یهاتيبه اهداف و فعال یابيدست یتوانمندساختن ما برا مکان در کي يیبه توانا ،یتعلق کارکرد ايمکان، 

et al., 2008 .) 

 به مکان یدلبستگ 

 یدورون و یعـاطف ،یشوند. تأثير حسـیبه آن جذب م یو فرهنگ یمکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حس یبه مکان به تأثير عاطف یدلبستگ
جذب  یعيبقرارگـاه ط کي ايحله م، ساختمان، هخان یء،ش کيتوانند به یها مانسان زيرا است،به مکان  یمکان بر انسان مرکز تفکر دلبستگ

توسـط افراد به مکان خاص  یمشترك فرهنگ یو حس یعاطف یبـا مکان است که با دادن معان نينمـاد یبه مکـان ارتبـاط یشوند. در واقع دلبستگ
حـس  تيک بعد از کليبه مکان  ی. دلبستگاست ارتباط وي با آن ۀفرد از مکان و نحو ايادراك گروه  ۀو مبنـاي نحـو ـرديگیشـکل مـ نيسرزم اي

اسـت  يیـايجغراف یـتيموقع دربارۀاحساسات فرد  نيبـ عبارت ـنيا .شودايجاد میفرد و مکان  نيمثبت است که ب یعـاطف یسـتگيمکـان و وا
اسـت کـه فـرد در  یبتاعتقادات و احساسات مث ۀجيو نت نمکا مثبـت از ایدر واقـع تجربـه .زنـدیفرد را به آن مکان گره م یحس طـورکـه بـه

گروه  کزيرا ي ،شودیبه مکان است که فضا براي فرد مبدل به مکان م یدلبستگ نديفرا در.کندیبه آن خلق م دنيبا مکان و معنا خش تعامل نـديفرا
انسان  ـ مکان و انسان ـ و تعامالت انسان تيبه مکان برخاسته از فعال یبخشند. دلبستگیفرد در برقراري ارتبـاط بـا مکـان بـه آن معنا م کي اي

 نيآن را ارتباط ب هرناندزکه خاص سـروکار دارد. چنـان یو رفتارها با مکاندانش، باورها  حساسات،خاص است و با تأثير متقابل ا یدر مکان
 یفـرد بـه مکـان و توجـه او بـه آن ارتباط یدلبسـتگ ـزانيم نيب نيبراعالوه(.1384 )فالحت، داندیو باورهـاي وي م ی، فرد، دانش اجتماعمکان
حال نيدرع ،گري. از سـوي دابديیم شيافزا زيه و مراقبت فرد از آن نجتو زانيفرد به مکان، م یدلبستگ شيمعنا که با افزا نيوجود دارد. به ا ميمستق

 زانيبه م است، او در هنگام مواجهه با مکان یانفعاالت درونو خود و فعل  يۀفرد با مکان بر پا یبه مکان برخاسته از ارتباطـات حسـ یکه دلبستگ
هاي فردي، یژگيبـه مکان بر اسـاس وفـرد نسـبت ۀعالقه، شـناخت و تجربـ ۀواسطبه مکان به یدلبستگ دارد. یستگب زيفرد ن یتعلق اجتماع

هاست. مردم و مکان نياتصال ب ۀو نقط هبه مکان رابط یدلبستگمفهوم  شود.یها ساخته مآن نيب یمختلف و ارتباطات اجتماع یو فرهنگ یگروه
هـا مکـان آن یوقت یکنند، حتیم احساس را یفراوان تيافراد دلبسته امن کهیطورمرتبط است؛ به زين یطيادراك مح ۀبه مطالع یمکان یدلبستگ

، رامونيپ طيو مح یشهر ۀنيبا زم طدر ارتبا مکان تيتوان به موقعیبه مکان م یدلبستگ جاديمؤثر در ا یاز عوامل کالبد ۀزندگيشان نباشد.در منطقـ
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با  یمعمار ونديپی شامل طيو تناسب، عوامل مح یريپذانعطاف ،يیفضا دمانيفرم و اندازه، روابط و چ ،يیفضا یژگيوی شاملعملکردعوامل 
 .معمارانه اشاره کرد یهایژگيو و يیخوانا ،یتناسب بصر ی شاملشناختيیبايعوامل ز و یطيمح تيو قابل شيآسا عت،يطب

 رنگ یشناسروان 

اين واقعيت که رنگ  .دارندها معاني و مفاهيم مختلفي برخوردار است. رنگ بسياریشناسي از اهميت در روان زيسالمندان ن رنگ براي
ناپذير بايد مورد توجه قرار گيرد. تأثير رنگ بر روي سالمندان نيز اجتناب وناپذير است تفکر و شخصيت فرد اثرگذار است اجتناب ،بر روي روان

توان به برخي از شرايط و روحيات فرد پي برد که شايد نتوان به شکل مستقيم اين ميکنند ايجاد میدر فرد  که یها و حسز روي رنگا .است
براي سالمند  اها در محل زندگي فرد استفاد کرد و شرايط آرامش و ايمن رتوان از آنها ميشناسي رنگبا توجه به روان" دست آورد.اطالعات را به

ازآنجاکه کهولت سن . بخش باشدانرژي و شاد، اميدوارکننده رود بايدکار میبهدر دکوراسيون فضاي زندگي سالمند  يی کههاوجود آورد. رنگبه
 یني)حسشود" ه استفاد هاي شاد در قالب پرده رومبلي روتختي و ملحفرنگ در محيط زندگي سالمند ازبايد  ،عوارض روحي را نيز به دنبال دارد

 .(3، ص 1396 ،همکاران و

 رنگ گاهیجا 

ها، اطالعات اميها حامل پدارد. رنگ یوهمخوان یديگر با احساسات و عواطف انسان نزديک یغيو نماد تبل یاز هر عنصر ارتباط شيب رنگ
شرايط  در. استمهم  بسيار یعنصر یرکالميو ارتباط غ یکار بصر ها و هر نوعها، نشانهآرم یطراح یرو رنگ براند، ازاينایگوناگون اتو احساس

در  یخاص یو حاالت روان ساتکه باعث ايجاد احسااين برکاربرد دارد و عالوه شيازپشيها برنگ یو نماد یکيحالت سمبل ،ینيشهرنش یکنون
. است يوهان ولفگانگ گوتهها رنگ یاثرگذار ۀطيح پردازان مهم دراز نظريه یيکدربر دارند. انسان  یبهزيست یرا برا یهاياميند، پشویها مانسان

 .انسان دارددر  یخاص یروان ـ یتأثير حس یند و هر رنگایانسان یهست یهارويه ۀهم زياسرارآم یهاها آينهرنگ او معتقد است
 یهایو آشفتگ تيفيک یهانهيتوان زمیم ینيمع یهاها به رنگانسان یياب، نشان داده است که با عالقهشناس معروفروان ،لوچر یماک

تنها بايد اصول و استانداردها نه یمعمار در. کرد یکارها را دستشناخت آن و هاشي، گراتداد و از اين طريق احساسا صيها را تشخآن یروان
و با  کردنور تعريف  رنگ و یطيمح یشناساز روان نهيبه ۀبا استفادرا  ایويژه یفضاي یالگو بايدکه بل ،قشر معلول و سالمند رعايت شود یبرا

صدری سوادجانی، )کرد فراهم  علولسالمند و م یزندگ یمناسب و راحت برا يیفضا یدرمان و یو بهداشت یآسايش و یرفاه افزودن عناصر
 .(1393 ،انيطباي

 بايد درنظر گرفته شود عبارت است از:  یمرکز توانبخش یمعمار یکه در طراح طيمح یشناسروان یهامؤلفه
 ؛(طيمح یو روشناي دما)ی طيآسايش مح. 1
 ؛(یسازايمن سطوح و یساز)مناسبی زيکيف و یکالبد. 2
 .(1395 ،ی ابری و طبايياناني)ک( )مصالح بافت رنگ و ،)شکل( شامل فرم یکالبد یهامؤلفه. 3

شناسي در روان .استشناسي محيط ها مفاهيم اصلي طراحي محيط بر مبناي روانانسان، محيط و چگونگي ارتباط ميان آن ۀمقول سه
گيرند. نياز به ثير قرار ميأکيفيت محيط تحت ت محيطي معيارهاي خاصي همچون خلوت، فضاي شخصي و رفتار قلمروپايي، ادراک، راحتي و

ی اني)ک نفس ارتباط دارددر انسان عموميت دارد و به ارضاي نيازهاي ديگري چون امنيت، شکوفايي و عزت ييروپاخلوت، فضاي شخصي و قلم
 .(1395 ،ابری و طباييان
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  بررسیبحث و 

شده در مبانی نظری مطرح شده است، های معرفیای تهيه شده است. سؤاالت بر اساس شاخصصورت چندگزينهنامۀ اين پژوهش بهپرسش
نامۀ پژوهش خانه، آرامش و سکوت. پرسشازجمله احساس دلبستگی، احساس تعلق به مکان، آسايش و مطلوبيت محيطی، همانندی به فضای 

خانۀ سالمندان ساکن در  شده از سوی محقق طراحی شده است که در مجموع چهارده سؤال داشته و در اختيارگويی به سؤاالت مطرحبرای پاسخ
 سالمندان محدودۀ پژوهش قرار گرفته است.

. در اين بخش به بررسی بوده استها و خصوصيات افراد موردمطالعه ها توصيف و آگاهی از ويژگیوتحليل دادهگام در تجزيه نخستين
 شود. پرداخته می يتجنسو  شوندگان از نظر سنتوصيفی مشخصات عمومی پرسش

 شوندگان پرسش جنسیتـ 

خانۀ سالمندان مردان و زنان با هم حضور که در اينالبته با توجه به  ،نداهتشکيل داد مردانرا خانۀ سالمندان شوندگان در شمار زيادی از پرسش
 .داشتند

 دهندگانپاسخ جنسیت ی: فراوان1جدول 

 جنسیت
 درصد فراوانی

 مرد زن مرد زن
%44 %56 11 14 

 دهندگانپاسخ تیجنس ی: فراوان1نمودار 

 شوندگان پرسش سنـ 

های ديگر افراد با سنکه البته با توجه به اين ،نداهتشکيل داد 85تا  70خانۀ سالمندان را افراد با سن بين  شوندگان درشمار زيادی از پرسش
 نمايدمی قدری طبيعیاقدام کردند که نامه پرسش تکميلبرای مختلف نيز 

 دهندگانپاسخ سن ی: فراوان2جدول 

 سن 

  درصد یفراوان

7 %28 60-70 

15 %60 70-80 

3 %12 80-90 

56%
44%

جنسیت

تعداد مردان

تعداد زنان
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 گاندهند پاسخ سن ی: فراوان2نمودار 

پذيرفت. پايايی ابزار پژوهش با انجام  اس اس یپ اس افزارنرم 21 ۀها به نسخکردن دادهها با واردوتحليل دادهنامه، تجزيهپس از توزيع پرسش
های توصيفی و با صورت يافتهوتحليل آماری بهسازی درونی اجزا و ارزيابی مقدار آلفای کرونباخ سنجيده شد. نتايج تجزيهاستفاده از روش هم

از تحليل عاملی بين سؤاالت تحقيق،  پيشدر ابتدا و . شده انجام شده استضريب همبستگی پيرسون بين عوامل شناسايی ۀاستفاده از محاسب
 .و بارتلت بررسی شده است KMO هایسنجی و قابل انجام بودن آن با آزمونامکان

 سالمندان نیب در مکان به یدلبستگ احساس بر مؤثرعوامل  ریمتغ در بارتلت و KMO آزمون ریمقاد: 3جدول 

  آزمون بارتلت  Kmoمقدار 
 داریمعنیسطح   مقدار خی دو تقريبی 
141/0 76/273  0.001> 

بعد، همبستگی بين سؤاالت  ۀ، در مرحلبنابراين است.پذير انجام تحليل عاملی روی متغيرها امکان دهد کهمیاين دو آزمون نشان بين  نتايج
و ميزان ارتباط شده . در انتها همبستگی بين عوامل انجام اندهگذاری شدبندی و نامصورت تحليل عاملی اکتشافی گروهشده و سؤاالت به محاسبه

 ۀهای مطالعهای پيشين در اين زمينه به چگونگی ارتباط يافتهکه با بررسی پژوهشاست ها با يکديگر سنجيده شده مستقيم يا غيرمستقيم آن
 .های ديگر تحقيقات مبادرت شده استحاضر با يافته

 هاشاخص ۀشدنییتع انسیوار  و یعامل بار ه،شداستخراج واملع :4 جدول

یانس تعیین بار عاملی گویه هاعامل  شدهوار

 حس دلبستگی
 تمايل به داشتن فضای اختصاصی

 کيفيت فضاهای نشيمن
 وجود مبلمان در فضاهای باز

072/0 
054/0 
042/0 

068/0 
051/0 
034/0 

 حس تعلق به مکان
 داشتن احساس مالکيت

 مراقبت و کنترل بودنتمايل به تحت 
 کيفيت مناسب فضاهای خواب سالمندان

062/0 
074/0 
054/0 

052/0 
062/0 
044/0 

 آسایش و مطلوبیت محیطی

 نورگيری فضاها و تأثير بر آسايش محيطی
 های شاد در فضاهای مورداستفادۀ سالمندانوجود رنگ

 دسترسی آسان به همۀ فضاها و تجهيزات
 گونهطبيعت وجود فضاهای سبز و محوطۀ

068/0 
051/0 
034/0 
085/05 

058/0 
042/0 
024/0 
075/0 

 کيفيت فضاها خانههمانندی به فضای 
 همسايگی و نزديکی با ديگر سالمندان در ايجاد ارتباط

072/0 
054/0 

062/0 
044/0 

 وجود فضاهای کوچک برای استراحت آرامش و سکوت
 فضای بازوجود فضاهای داخلی با خلوت شخصی و ديد به 

082/0 
064/0 

072/0 
054/0 

28%

60%

12%

سن

60-70

70-80

80-90
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گزارش شده  4در جدول شده ها يا سؤاالت مرتبط با هر عامل، بار عاملی هر گويه و مقدار واريانس تبيينهمراه گويهشده بهاستخراجعوامل 
مقادير بارهای  .کنندشده تبيين میهای استخراجچند درصد از واريانس هر گويه )سؤال( را عامل که دهدشده نشان میاست. مقدار واريانس تبيين

 .که بار عاملی بايد چه مقدار باشد تا چشمگير تلقی شوداين ؛عاملی نيز آمده است

 هاشاخص و عوامل نیب یهمبستگ سیماتر  :5 جدول

 5 4 3 2 1 عوامل
     1 حس دلبستگی

  1 066/0 062/0 046/0 حس تعلق به مکان
    1 054/0 محيطی آسايش و مطلوبيت

 1 046/0 048/0 062/0 038/0 خانۀهمانندی به فضای 
      آرامش وسکوت

 p<  0.05< 0.01توجه: 

شود. در سالمندان( بررسی میاحساس دلبستگی به مکان ها )عوامل مؤثر بر همبستگی بين عامل ،همبستگی پيرسون آزمونبا استفاده از 
 که دو يا چند متغير تا چه اندازه با همديگر پيوند يا رابطه دارند.دادن اينهمبستگی راهی است برای نشان

 گیرینتیجه

 جينتا یسازگار نه،يزم نيدر ا نيشيپ یهاپژوهش یو با بررس رهايمتغ نيپژوهش و کشف روابط ب نيدر ا یآمار یهاليتحل یپس از بررس
 است: ريشده به شرح زانجام قاتيآمده با تحقدستبه

سالمندان  یکيزيو ف یروان یازهايها در نآن یاحساس و برابر نيا جاديدر ا رگذاريتأث یهاکردن به مؤلفهپژوهش، با توجه یهاافتهياساس  بر
 یدر سرا نبه مکا یآنان احساس دلبستگ یهايیها و تواناخواسته ازها،يسالمند بر اساس ن یتمنديو رضا تيفيهمراه با آرامش، ک یطيمح جاديو ا

و  شودیم شتريتعامل با آن ب یفرد برا ليو م یتمنديرضا زانيسالمندان تواناتر باشد م یهاازين نيدر تأم طي. هر قدر محابديیم شيسالمندان افزا
. کندیم جاديا نددر سالم تيآرامش و رضا ،یو شاد شودیم یو گروه یفرد یو احساس تعلق به مکان قو یاجتماع یهاتيباعث فعال تاا ينها

به  ی. دلبستگشودیتر ممطلوب یهامکان شيدايزمان، و کالبد باعث پ ت،يفعال ،یاجتماع ،یخيتار ،یاز جمله عوامل فرهنگ یاريعوامل بس
به مکان  یدلبستگ حساسوجه به اسالمندان ت یدر سرا رگذاري. از موارد تأثشودیآن مکان در طول زمان م یدارفرد به نگه ليمکان باعث تعهد و م

آمده دستبه جيمهم است و نتا نيبر ا یدييتأ زيگرفته نصورت قينخواهد بود. تحق داريپا طيکه احساس تعلق به مکان نباشد، مح یاست و تا وقت
 طيو مح بردیلذت م طيمح زسالمند از ا ب،يترتنيبه مکان است. بد یسالمندان با کاربرد احساس دلبستگ ۀخان تيفيک شيافزا ۀدهندنشان

 ديسالمندان با ۀخان گريد یهمراه با آرامش خاطر داشته باشد. از سو یو شاد یو سرشار از سالمت یطوالن یکه سالمند عمر کندیکمک م
 موفق عمل کند. طيارتباط سالمند با مح جاديشود که در ا یطراح یاگونهبه

ها به آن قياحساس و تطب نيا جاديدر ا رگذاريتأث یهاتوجه به مؤلفه ز،يسالمندان ن یدر سرا یمکان یاحساس دلبستگ شيافزا یراهکارها
 املعو نيا ۀآنان است. از جمل یهايیها و تواناخواسته ازها،يبر اساس ن تمنديو رضا تيفيبا ک طيمح جاديسالمندان و ا یو روان یکيزيف یازهاين
 اشاره کرد: ريبه موارد ز توانیم

 جاديبا ا یخوداشتغال یهافرصت جاديسالمندان با ا یهايیو استفاده از توانا يیخوداتکا يۀروح تينفس و تقوباالبردن اعتمادبه 
 و فروش آثار. شيها و نماکارگاه
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 ها.مختلف به آن یاسام دادناز طرق گوناگون مانند  تياز فضاها در سا کيبه هر دادنتيهو 

 کردن سالمندان در و فعال ميو سه هاتيو تنوع فعال یميصم يیفضاها جاديسالمندان در مجموعه با ا یريگاز انزوا و گوشه یريجلوگ
 مربوط به خود. یهاتيفعال

 یند باغبانباز همان یدر فضا هاتياز فعال یسالمند به انجام بعض ازيمجموعه با درنظرگرفتن ن تيتوجه به سا. 

 یجمع یسالمندان در مجموعه با درنظرگرفتن فضاها یبرخورد اجتماع شيافزا. 

 سالمندان در مجموعه. یو روح یجسم یحفظ سالمت یبرا یبدن یهاتيپرداختن به فعال 

 در مجموعه. ميسالمندان مق یبرا یحيو تفر یرفاه طيشرا جاديا 

 سالمندان  یو روان یجسم ،یسن اتيمطلوب با توجه به خصوص یمکان جاديسالمند با ا یو ذهن یکيزيف ،یاجتماع یهاپروش مهارت
 در مجموعه.

 ها و فروش )انواع کارگاه یاقتصاد یهانهي(، زمیآموزش یها)مطالعه و کالس یفرهنگ ۀنيپرداختن به اوقات فراغت سالمندان در زم
 شيافزا) یاجتماع یهانهيو دعا و...( و زم ارتيز ،یتالوت قرآن و جلسات مذهب) یمذهب یهانهيو...(، زم یو باغبان یدست عيصنا

 (.یو تعامل اجتماع رتامکان معاش

 و ناآشنا. دهيچيپ یهااز حجم یحجم و دور یدرک براساده و قابل یهااستفاده از فرم 

 یدر طراح انعطافقابل یهاطينسبتاا متنوع و مح یدارنگه یکردن فضاهالحاظ. 

 درست فضاها. يیدر مجموعه با جانما ميسالمندان مق یبرا تيامن جاديا 

 زيانگخاطره یفضاها جاديگذاشتن به خاطرات سالمندان ساکن در مجموعه با ااحترام. 

 یبصر ميعال ،یوبلندیعرض راهرو، نبود مانع و پست ها،یسالمندان مانند کاهش فواصل فضاها و دسترس یجسمان یازهايتوجه به ن 
 یبرا رونيحس درون و ب کهنيکمک به ا یبرا یبزرگ و سراسر ۀپنجر يۀتعب ،ینيبشيو بافت منظم و قابل پ ميساده و مستق یو طراح

 باشد. تهنداش یسالمند تفاوت

 منابع

علوم  و یمشــترک معمار عرصــه ،یطيمح یشــناســروان (.1391) غالمرضــای، اســالمی و محمد زادهيعل، مونيســ ان،يوازيآ، ليعق ،یامامقل
 .44-23(، 14)4، علوم رفتاری .یرفتار

 .الميا یو مهندس یفن ۀ. دانشکدیمعمار یکارشناس ۀنامانيپا .سالمندان شهر کاشان ۀخان یطراح(. 1388)  مونا ،یانار
 . تهران: انتشارات سخن.فرهنگ فشرده سخن(. 1382حسن ) ،یانور
 نیب شیهما نیدوم خانۀ سالمندان. یطراح ها دررنگ و طيمح یشناسروان نقش و تأثير. (1396)، هادی نژادیمحمود و هيمهد دهيسی، نيحس

 ها.شهر یفرهنگ تیریمد و یشهرساز و یمعمار عمران، یمهندس در نینو یها افق یالملل
 رفتار. تأثير آن بر حس تعلق به مکان و یشـناسـروانمختلف  ابعاد یبررسـ. (1396) راحله ی،رسـتمو  سـحر، پورحسـن وا،يشـ ی،ديخورشـ

 .معاصر رانیا یو شهرساز یعمران، معمار یالملل نیکنفرانس ب
:شــهر  یحس تعلق به مکان )مطالعه مورد زانيم در مکان اسيمق نقش ليتحل و یبررســ (.1389)ی محمدمهد ،یمتوســلو  بهرامســرمســت، 
 . 146-133(، 26)8، مدیریت شهری. تهران(

 آموزان دانش ۀژيو آموزش، مراکز یکالبد یطراح در طيمح یروانشناس علم کاربرد(. 1393) هيمرض دهيس ان،يطبائ و نيام ،یسوادجان یصدر
  .تهران ،یرفتار علوم و یشناسروان یالمللنیب کنفرانس نیاولی. ذهن توانکم
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مرمت،  ،یمعمار یمل شیهما نیدوم ی.کالبد یطراح و یبا معمارارتباط آن  و یطيمح یشــناســروان(. 1393) محمدصـــادق ،انيزيعز
 ، همدان.داریپا ستیز طیو مح یشهرساز

 .66-57، (428)22 ،بایز یهنرها .در حس مکان مسجد ینقش طرح کالبد. (1384)حمدصادق فالحت، م
المللي کنفرانس بین .ی کودکانآموزش یفضاها یدر طراح طيمح یشناسکاربرد علم روان (.1395)رزانه و طباييان، سيده مرضيه ف ،ابری یانيک

 .تهران، نخبگان عمران، معماري و شهرسازي
ص رفالحيم صه(1386)الله  دنعمتيس ،یرين شخ ستيجمع یها. م  یهایبررس ۀمجل. رانيمربوط در ا یو نماگرها تيجمع یسالمند یشنا

 .14-1(، 2)18 ،رانیا یرسم آمار
 .یشهر یزيربرنامه پردازش و شرکتی. مکان و یاجتماع نديفرا بر ینگرش ی:شهر یفضا یطراح (.1392) فرهاد ،يیمرتضاو  یپور، علیمدن

 چاپ دوم.
 .67-52، 10 ،بایز یهنرها ی.شهر یطراح وی خدمت معمار در نو یدانش طيمح یشناسروان. (1380) قاسم ،یمطلب

Livingston, M., Bailey, N., & Kearns, A. (2008). People’s attachment to place the influence of neighbourhood 

deprivation. Chartered Institute of Housing, for the Joseph Rowntr 

Steele, F. (1981). The sense of place. CBI Publishing Company, Boston. 
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Analysis of the Transcendent Parameters of the Old Age Home Space with 

a Focus on Promotion and Excellence of the Sense of Attachment to the 

Place  
Alireza Ghafari1, Marziyehkordasty2 

 

Abstract 

Architecture is a phenomenon related to man and must be realized by him, so addressing the subject of 

the transcendent space of man as the basic knowledge in this knowledge is undeniable. On the other 

hand, since the definition of the older man and his perceptions of him sometimes seem very different, 

the difference in understanding transcendent architecture will also be very natural. Every society will 

have vitality and vitality when its citizens enjoy good mental and physical health. From this perspective, 

the present article recognizes the nature of the old age home space and recognizes the relationship 

between this knowledge of architecture and various parameters of a sense of attachment to the place; As 

a result, this leads to the ranking of architectural design by the spatial structure. Therefore, this study 

investigates the parameters of the sense of attachment to the place in the old age home to create a suitable 

and transcendent spatial design for the elderly. The necessary information for this research has been 

collected through interviews and reviewing documents, and the obtained data have been analyzed using 

the correlation method. This research leads to the fact that spatial design based on the transcendent 

components of the sense of attachment to the place in the plan increases life expectancy, reduces 

depression, and increases the elderly satisfaction with the environment. 

Keywords: Old age home, Elderly, Sense of attachment, Place, Transcendence 
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