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چکیده
معماري پديدهای در ارتباط با انسان است و بايد متناسب با وي محقق شود ،ازاينرو پرداختن به موضوع فضای متعالی
انسان ،بهمنزلۀ معرفت پايه در اين دانش ،انکارناپذير مینمايد .از سويي ،ازآنجاکه تعريف از انسان سالمند و تلقيات از
وي گاه بسيار متفاوت مینمايد ،تفاوت در درک از معماري متعالی نيز بسيار طبيعي خواهد بود .هر جامعه زمانی از نشاط
و سرزندگی برخوردار خواهد بود که شهروندان آن سالمت روانی و جسمی مطلوبی داشته باشند .از اين منظر ،در مقالۀ
پيش رو به شناخت ماهيت فضای خانۀ سالمندان پرداخته شده و رابطۀ اين شناخت از معماری با مؤلفههای گوناگون

1401/3/9

احساس دلبستگی از مکان بازشناسي شده است که به مرتبهبندي طراحی معماري متناسب با ساختار فضايی میانجامد.

واژگان کلیدی:

بنابراين ،هدف از اين پژوهش بررسی پارامترهای احساس دلبستگی به مکان در خانۀ سالمندان است تا بتوان ساختار

خانۀ سالمندان
سالمند
احساس دلبستگی
مکان
تعالی

فضايی مناسب و متعالی برای سالمندان ايجاد کرد .اطالعات الزم برای پژوهش با مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک
گردآوری شده و دادههای بهدستآمده با روش همبستگی تحليل و بررسی شده است .نتيجه بهدستآمده از اين پژوهش
بدين رهنمون میسازد که طراحی فضايی بر پايۀ مؤلفههای متعالی احساس دلبستگی به مکان در طراحی سبب افزايش
اميد به زندگی ،کاهش افسردگی و افزايش رضايتمندی سالمند از محيط میشود.
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مقدمه
انسان از هنگام انعقاد نطفه تا زمان مرگ مراحل مختلفی از رشد معنوی را طی میکند .هرکدام از اين مراحل دارای و يژگیهايی است که سبب
ا
متفاوتبودن آنها از يکديگر میشود .انسانها در مرحلۀ کودکی و سالمندی معموال به مراقبت و توجه بيشتری نياز دارند و به ديگران وابستهاند
که شايد در مراحل ديگر رشد چنين نباشد (انوری« .)1382 ،از عمدهترين آثار تغييرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگی ،معنوی ،اقتصادی و سياسی
جوامع مختلف ،تغيير در ساخت خانواده در جايگاه مهمترين و اصلیترين رکن اجتماعات بشری است .خانوادهها از نظام خو يشاوندی گسترده
به خانوادهای هستهای تبديل شدهاند و يکی از مهمترين کارکردهای خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده دستخوش تحول گرديده است.
خانواده ،به علت کوچکتر شدن ،افزايش تعداد طالقها و افزايش تعداد زنان شاغل ،اين وظيفه را در مواردی به نهادها و مؤسسات خاص واگذار
کرده است .اگرچه ايدئال آن است که سالمندان در محيط گرم خانواده زندگی کنند ،مطالعات انجامشده دربارۀ علل سپردن سالمندان به
آسايشگاههای سالمندی در ايران نشانگر آن است که عواملی چون سطح سواد ،طالق ،تجرد ،آسيبپذيری خانواده در مقابل بحرانهان اقتصادی
و اجتماعی و فرهنگی ،برخوردار نبودن از مسکن ملکی و نياز به استفاده از تجهيزات و يژه در اين امر تأثيرگذار است» (ميرفالح نصيری،1386 ،
ص « .)6شمار سالمندان هشيار و فعال در کشور رو به افزايش است .در واقع بخش بزرگتر از اهداف تالشها و برنامهريزیهای اجتماعی
ارتقای رفاه و بهداشت فردی و اجتماعی شهروندان است که خود به افزايش ميانگين عمر افراد و ازدياد شمار سالمندان منجر میشود ،بهطوریکه
شمار جمعيت سالمندان از کودکان بيشتر شده است .طراحی ،توجه ،برنامهريزی و مناسبسازی محيط بايد نقش و مسـئوليت خود را در
پهنههای عميقتر و گستردهتری ازآنچه تا کنون بوده است جستوجو کند( ».اناری ،1388 ،ص )14

پیشینۀ پژوهش
مطالعاتی پيرامون موضوع پژوهش صورت گرفته است که در ادامه ،بر اساس شاخصهای کليدی مشخصشده (در متون مشترک) ،به گوشهای
از آنها به اختصار اشاره میشود:

ـ حس مکان
خورشيدی و همکاران ( ،1396ص  ،)2در مقالهای با عنوان «بررسی ابعاد مختلف روانشناسی حس تعلق به مکان و تأثير آن بر رفتار»،
ببان میکنند که «حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محيط و احساسات کموبيش آگاهانه از محيط خود است که شخص را در ارتباطی
درونی با محيط قرار میدهد ،بهطوریکه فهم و احساس فرد با زمينۀ معنايی و معنوی محيط پيوند میخورد و يکپارچه میشود .اين حس عاملی
است که موجب تبديل فضا به مکانی با خصوصيات حسی و رفتاری و يژه برای افرادی خاص میشود .حس مکان ،عالوهبر اينکه موجب احساس
راحتی از يک محيط میشود ،از مفاهيم فرهنگی موردنظر مردم ،روابط اجتماعی فرهنگی جامعه در يک مکان مشخص حمايت میکند و باعث
يادآوری تجارب گذشته و دستيابی به هو يت برای افراد میشود».

ـ روانشناسی محیط
کيانی ابری و طباييان ( ،)1395در مقالهای با عنوان «کاربرد علم روانشناسی محيط در طراحی فضاهای آموزشی» ،بيان میکنند که روانشناسی
محيط زيرمجموعهای از علوم رفتاری است که به بررسی تأثير محيط بر رفتارهای مختلف انسانها میپردازد و در واقع روانشناسی محيط با
معماری و طراحی ارتباط تنگاتنگ دارد .روانشناسی محيط بر اين تأ کيد دارد که چطور محيط فيزيکی احساسات و رفتارها را تحت تأثير قرار
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میدهد .کيفيت محيطی که فرد در آن فعاليت میکند ،يعنی عواملی چون فضا ،رنگ ،نور ،صدا و ميزان لذت فضا ،بر ادراک مؤثر است و به
علت همين ارتباط دوسويه معماری و روانشناسی محيط برای طراحی بهترين فضاها ضروری است.


روانشناسی محیطی از لحاظ کاربردی

عزيزيان و همکاران ( ،)1393در مقالۀ «روانشناسی محيطی و ارتباط آن با معماری و طراحی کالبدی» ،به اين نکته اشاره نمودهاند که
هدف روانشناسی محيطی کاربردی مديريت بهتر محيط برای زندگی و رشد روانی بهتر است .ازاينرو به مطالعۀ راههای مؤثر حفظ محيط
طبيعی ،روشهای بهتر طراحی شهرها و محالت ،و ابزارهای ارتقای آگاهی محيطی در بين مردم میپردازد .روانشناسی کاربرد بسياری در
برنامهريزی شهری دارد .مطالعه بر روی چگونگی کارکرد اجتماعی ،نيازهای روانشناختی مردم و عالقه و ساليق آنها بايد در برنامهريزی رشد
شهرها در نظر گرفته شود .ازآنجاکه محيط شکلدهنده و محدودکنندۀ رفتارها است ،برنامهريزی مناسب بهمنظور اطمينانيافتن از حداکثر
رضايتمندی ،کارايی و رشد ضرورت دارد .روانشناسی معماری به مطالعۀ چگونگی بازتاب نيازها و اولو يتهای مردم در سبکهای معماری و
نيز چگونگی شکلدهی رفتارها توسط طراحیهای مختلف میپردازد .برای مثال ،آگاهی از نظرهای جديد دربارۀ چگونگی کارکرد اداره ،مدرسه
يا بيمارستان ،به هنگام طراحی ،اهميت دارد .اطالع دقيق از انواع فعاليتها و برنامه و الگوهای تعامل انسانی که در يک ساختمان صورت خواهد
گرفت ،برای طراحی مناسب معماری آن ساختمان ضرورت دارد .نزديکی به عناصر طبيعی مثل گياهان ،درختان و آب باعث آرامش بيشتر
انسانها میشود .چگونگی بهکارگيری عناصر طبيعی در طراحیهای آنها است.


کاربرد روانشناسی محیطی در معماری

مدنیپور و مرتضايی ( )1392در کتاب طراحی فضای شهری :نگرشی برفرایند اجتماعی مکانی به اين موضوع اشاره نمودند که روانشناسی
معماری به مطالعۀ چگونگی بازتاب نيازها و اولو يتهای مردم در سبکهای معماری و نيز چگونگی شکلدهی رفتارها توسط طراحیهای
مختلف میپردازد .پيش از بهدستآوردن يک طراحی پذيرفتنی ،بررسی دقيق و مناسب نيازهای فرهنگی ،اجتماعی و شخصی ساکنان ضرورت
دارد .طراحی مؤثر بايد آزادی رفتار ،تحرکپذيری و انعطافپذيری را به حداکثر برساند .از ديگر مالحظات میتوان به استفاده درست يا نادرست
از فضا و نيازهای متفاوت و گاه متضاد محرمانگی و اجتماعی بودن اشاره کرد .آموزش مردم درخصوص استفادۀ مؤثر فضا و مطالعات بعدی
دربارۀ اثر بخشی انواع مختلف طراحیها ضرورت دارد.

مفاهیم و تعار یف مرتبط با محیط و روانشناسی
پس از بررسی پيشينه نياز به بررسی اسناد و منابع بر اساس مفاهيم و تعاريف است که در ادامه به آنها اشاره میشود:

ـ محیط
معماران ،روانشناسان ،جامعهشناسان و جغرافیدانان بر حسب رشتۀ خود تعاريف و طبقهبنديهاي مختلفی از محيط دارند ،به حدي که
تعريف معناي دقيق آن دشوار است« .محيط مفهومی است پيچيده و مرکب که ابعاد گوناگون دارد .دادههاي فضايی ،جنبههاي اجتماعی،
فرهنگی ،فيزيکی ،معماري ،نمادي ،جغرافيايی ،تاريخی و زيستی از ابعاد مهم محيط محسوب میشوند( ».مدنیپور ومرتضايی ،1392 ،ص
« )31ادبيات محيط بين واژههاي متنوع محيط کالبدي ،محيط اجتماعی ،محيط روانشناختی و محيط رفتاري تمايز قائل میشود .نکتۀ اصلی
اين طبقهبنديها تمايز بين جهان واقعی ،حقيقی يا عينی اطراف انسان و جهان پديدارشناختی است که خودآگاه يا ناخودآگاه ،الگوهاي رفتاري
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يا واکنشهاي روحی مردم را تحت تأثير قرار میدهد« .فضای اطراف» اصلیترين معيار تعاريف محيط در رشتۀ معماري است .بنابراين هر
تعريف و توصيف يا تبيين ماهيت کارکرد محيط بايد با توجه به چيزي در فضاي اطراف باشد( ».امامقلی و همکاران ،1392 ،ص )3

ـ انگیزش
انسان موجودي پيچيده است که انگيزشهاي مادي ،روحی و معنوي گوناگون و متفاوتی دارد« .انگيزش نيرو يی است که هدايتکننده و
سازماندهندۀ ادراك ،شناخت يا رفتار هدفمند آدمی است» (مطلبی .)1380 ،انگيزشها مادي يا معنوياند و با تغيير در اين انگيزشها است
که ناگهان شکلها و قابليتهاي محيط معنا میيابد يا معناي خود را از دست میدهد و به نابودي میگرايد (امامقلی و همکاران)1391 ،

ـ نیازهاي انسانی
نظريۀ نيازهای انسانی يا سلسلهمراتب نيازها از جمله رهيافتهای منابع انسانی است .در ميان بينشهای حاصل از جنبش روابط انسانی،
نظريۀ مازلو دربارۀ نيازهای انسانی از اهميت ويژهای برخوردار است و نظريهای بنيانی محسوب میشود .رفتارها درجهت ارضاي نيازهاي انسانی
شکل میگيرند .بنابراين تبيين نظريۀ طراحی معماري محيط ،بر اساس مفاهيم نيازهاي انسانی ،ضرورت تقی میشود (امامقلی و همکاران،
.)1391

ـ اجتماعی
افزايش اعتمادبهنفس و تقو يت روحيۀ خوداتکايی و استفاده از توانايیهای سالمندان با ايجاد فرصتهای خوداشتغالی با ايجاد کارگاهها
و نمايش و فروش آثار ،توجه به سايت مجموعه با درنظرگرفتن نياز سالمند به انجام بعضی از فعاليتها در فضای باز همانند باغبانی ،افزايش
برخورد اجتماعی سالمندان در مجموعه با درنظرگرفتن فضاهای جمعی ،پرداختن به فعاليتهای بدنی برای حفظ سالمتی جسمی و روحی
سالمندان در مجموعه ،پرداختن به اوقات فراغت سالمندان در زمينۀ فرهنگی همچون مطالعه ،برگزاری کالسهای آموزشی ،توجه به زمينههای
اقتصادی از طريق برگزاری انواع کارگاهها و فروش صنايعدستی و باغبانی ،زمينههای مذهبی از جمله تالوت قرآن و جلسات مذهبی زيارات و
دعا ،زمينههای اجتماعی مثل افزايش امکان معاشرت و تعامل اجتماعی روانی ،هو يتدادن به هر کس در سايت از طرق مختلف مانند دادن
اسامی مختلف به آنها و جلوگيری از انزوا و گوشهگيری سالمندان در مجموعه با ايجاد فضاهای صميمی و تنوع فعاليتها و سهيم و فعالکردن
سالمندان در فعاليتهای مربوط به خود ،ايجاد شرايط رفاهی و تفريحی برای سالمندان مقيم در مجموعه ،پرورش مهارتهای اجتماعی فيزيکی
و ذهنی سالمندان با ايجاد مکانی مطلوب با توجه به خصوصيات سنی جسمی و روانی سالمندان در مجموعه و استفاده از فرمهای ساده و
قابلدرک برای حجم و دوری از حجمهای پيچيده و ناآشنا ،ايجاد امنيت برای سالمندان مقيم در مجموعه با جانمايی درست فضاها،
احترامگذاشتن به خاطرات سالمندان ساکن در مجموعه از طريق راههايی همانند ايجاد فضاهای خاطرهانگيز ،توجه به بحث رنگ و با نشاطبودن
ا
مجموعه و همچنين لحاظکردن فضاهای نگهداری نسبتا متنوع و محيطهای انعطافپذير در طراحی ،در افزايش تعامالت اجتماعی و احساسی
متعالی از فضا بسيار تأثيرگذار و امکانپذير است (امامقلی و همکاران.)1391 ،

روششناسی
روش تحقيق از نوع همبستگی و بهصورت توصيفی است که رابطۀ ميان متغيرها را بر اساس هدف تحقيق بررسی میکند .پژوهش به صورت
پيمايشی انجام گرفته است و با استفاده از ابزار پرسشنامۀ محققساخته فرايند آن ميسر شده و همبستگی بين عوامل پژوهش بيان شده است .با
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انتخاب شاخصهای تأثيرگذار در فضای خانۀ سالمندان و از طريق مراجعۀ حضوری و تکميل پرسشنامه ،نتايج استخراج شده و در قالب جداول
آماری ارائه شده است تا قابل قياس شود .حجم آماری موردپژوهش  25نفر است که از بين سالمندان حاضر در خانۀ سالمندان انتخاب شدهاند.

چارچوب نظری
شاخصهای تأثيرگذار در احساس تعلق به مکان را شاخصهای تعلق روحی ـ روانی ،تعلق اخالقی و تعلق بيوگرافيکی میدانند .منظور از
شاخص تعلق روحی ـ روانی مفاهيمی است که خاطره و به سبب آن ،روابط روحی ـ روانی ايجاد میکند .اين شاخص به دو دستۀ مفاهيم کالبدی
ازجمله عناصر خاطرهساز ،نقاط شاخص محله ،بناهای تاريخی و مکانهای مرجع و مفاهيم اجتماعی ازجمله روابط همسايگی در محله،
طبقات اجتماعی ،رو يدادهای محلی خاطرهساز ،تعاون و همکاریهای محلی تقسيم میشود .همچنين ،شاخص تعلق اخالقی همان پيوندهای
اخالقی و اعتقادی است که فرهنگ ،سنت ،آموزشهای دينی و مشارکت را دربر دارد .تعلق بيوگرافيکی نيز رابطۀ عميق تاريخی و خانوادگی است
که به سه دسته تقسيم میشود :استمرار سکونت در محله؛ تولد ،حيات ،مرگ؛ و گذشته ،حال ،آينده.
نتايج تحقيق سرمست و متوسلی ( )1389بيانگر آن است که عواملی از قبيل تلقی و برداشت ديگران از مکان ،قدمت و پيشينه ،ميزان
سکونت فرد در مکان ،داشتن تجربهها و خاطرات مشترک از مکان ،ميزان فعاليتهای جمعی و اجتماعی ،ميزان احساس امنيت در فضاهای
عمومی در ايجاد احساس تعلق به مکان مؤثر است (جوان فروزنده و مطلبی.)1390 ،حس تعلق در معماری را برآيند سه عامل فرد ،ديگران و
محيط بهشمار میآورند .در واقع احساس تعلق به مکان از يک طرف وابسته به مشخصات و و يژگیهای فردی شامل انگيزشها ،شايستگیها و
شناخت افراد از مکان است و از طرف ديگر ريشه در تعامالت اجتماعی و ارتباط فرد با ديگران در محيط دارد که از نيازهای انسانی تعلق بهمنزلۀ
نياز اوليۀ انسانی سرچشمه میگيرد .بنابراين ،بهطور خالصه میتوان نتيجه گرفت که عوامل تأثيرگذار در ايجاد احساس تعلق به مکان ناشی از
فرد و محيط اطراف او (با تمام و يژگیهايش) است .ازاينرو اين عوامل در يک دستهبندی کلی به دو گروه عوامل محيطی و عوامل فردی تقسيم
میشوند .همچنين ،میتوان عوامل محيطی تأثيرگذار را به سه دستۀ عوامل کالبدی ،عوامل اجتماعی و فعاليتهای موجود در يک مکان تقسيم
کرد که منظور از عوامل کالبدی شاخصهايی مانند فرم ،روابط و سازماندهی ،مکانهای شاخص و خدمات محلی است« .اجتماع نيز شامل
سه شاخصۀ تعامالت اجتماعی ،طبقات اجتماعی و ساير افراد حاضر در بافت است و فعاليت نيز دربرگيرندۀ شاخصهايی از قبيل تعاون و
همکاریهای محلی و رو يدادهای محلی خاطرهساز است .عوامل فردی به دو دستۀ تصورات ذهنی و و يژگیهای فردی تقسيم میشود .منظور
از تصورات ذهنی رضايتمندی ،امنيت ،رابطهها ،توقعات و تعلقات قبلی است و و يژگیهای فردی نيز دارای عوامل شغل ،نوع اقامت ،فرهنگ
مرجع و مدت اقامت است( ».خورشيدی و همکاران ،1396 ،ص )2

ـ احساس تعلق به مکان
«تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که بهمنظور بهرهمندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعيينکنندهای میيابد».
(فالحت  ،1384،ص  .)57تعلق به مکان ،که بر پايۀ حس مکان بهوجود میآيد ،فراتر از آگاهی از استقرار در يک مکان است ..بهطور کلی
میتوان گفت دلبستگی به مکان مبتنی بر فراينـدي اسـت که ريشه در تعامل انسان و مکان بر پايۀ عواطف و نحـوۀ شـناخت فـرد از مکان و ميزان
پاسخگو يی مکان به نيازهاي او دارد" .انسان بر اساس تجربههای خود از نشانهها ،معانی ،عملکردها و شخصيت مکان ،نقشی برای آن در ذهن
خود متصور میشود و مکان برای او قابل احترام میگردد )Steele, 1981, p. 44( ».بنابراين« ،احساس تعلق ترکيبی پيچيده از معانی ،نمادها
ا
و کيفيتهای محيطی است که شخص يا گروه بهصورت خودآگاه يا ناخودآگاه از مکان خاص ادراک میکند .اين معنا که عمدتا بر پايۀ ارتباط
عاطفی فرد با محيط قرار دارد و در طراحی بهصورت نمود کالبدی خود را نمايان میسازد( ».جوان فروزنده ،مطلبی1390،ص)33
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مهمترين معنای تعلق به مکان در تجربه رابطۀ نمادين فرد ،گروه و مکان نهفته است که میتواند ضمن فرهنگیبودن ،از ديگر منابع
اجتماعی ،سياسی ،تاريخی و فرهنگی نيز معنا بگيرد (فالحت .)1384 ،مکان بهواسطۀ روابط اجتماعی در قلمروهای کوچک و بسته سبب
ايجاد احساس تعلق به گروه میشود و آن را تقو يت میکند.

ـ سطوح مختلف تعلق به مکان
 :طبق بررسیهای شامای ( ،)1991سطوح مختلف حس مکان شامل سه مرحلۀ اصلی تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان و تعهد به مکان
ُ
است .او همچنين اين حس را در نه سطح طبقهبندی میکند:
 -1آشنايی سطحی با مکان
 -2آشنايی معمولی با مکان
 -3آشنايی عميق با مکان
 -4بیتفاوتی به مکان
 -5آگاهی از قرارگيری در يک مکان
 -6تعلق به مکان
 -7دلبستگی به مکان
 -8يکیشدن با اهداف مکان
 -9حضور در مکان
با توجه به اين نه سطح میتوان گفت که دو سطح اوليۀ آن بيشتر به سطوح ادراکی و شناختی فرد نسبتبه محيط میپردازند و از سطح سه
به بعد ،ابعاد احساس فرد به مکان مورد توجه قرار میگيرد .رلف ( )1976نيز بر عميقترين سطح وابستگی به مکان بهصورت ناخودآگاه اشاره
مینمايد و اعالم میکند که ناآگاهانهبودن احساس تعلق زمانی خود را نشان میدهد که فقدان يا جدايی فرد و مکان اتفاق بيفتد و احساس تعلق
دارای طيف وسيعی از بیمکانی تا تعلق و همذاتپنداری شديد با مکان شود« .هامون ( )1992نيز در مطالعات خود ،با اشاره به درجات مختلف
حس مکان ،به وجود تفاوت معنايی در درجات اين حس تأکيد کرده و نوعی ارتباط اجتماعی عميق بين محيط و فرد را ،بهعنوان ُبعدی از احساس
تعلق ،مورد توجه قرار داده است( ».جوان فروزنده و مطلبی)1390 ،

ـ ابعاد مختلف احساس تعلق به مکان


بعد اجتماعی احساس تعلق به مکان

«برخی احساس تعلق را ناشی از روابط و تعامالت اجتماعی جاری در آن مکان دانستهاند و آن را عامل اصلی در شکلگيری اين احساس
میدانند .در اين رو يکرد ،احساس تعلق به محيط برآيند عواملی از تعامالت اجتماعی است که در محيط صورت میپذيرد .بر اساس اين رو يکرد،
محيط دربردارندۀ اطالعات و نشانههای مشترک اجتماعی است که انسانها با درک و رمزگشايی آنها با محيط خود به تعامل میرسند( ».جوان
فروزنده و مطلبی ،1390،ص.)30
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بعد احساسی (ادراک و شناخت) تعلق به مکان

«اين بعد از تعلق بر عواطف و احساسات انسانی نسبتبه مکان و محيط اطراف او تأکيد دارد و احساس تعلق را ناشی از تعاملی بين
شخص و محرکهای کالبدی ،اجتماعی و فعاليتها میداند .تعلق مکان احساسی به احساسات ،اوضاع روانی و ذهنياتی که مردم دربارۀ
مکانهای مشخص دارند باز میگردد( ».خورشيدی و همکاران ،1396 ،ص .)2



تعلق کالبدی و معنوی به مکان

«اين نوع از تعلق برگرفته از عناصر و اجزای کالبدی مکان بهعنوان بخشی از فرايند شناخت و هو يت انسانی است .ريجر و الوارکاس در
مطالعات خود به نقش مهم و اساسی تعلق کالبدی اشاره و از آن با عنوان ريشهداری ياد میکنند که بر اين اساس فرد محيط را به همراه عناصر
کالبدی آن در شکلدهی معنای تعلق به خاطر میسپارد( ».جوان فروزنده و مطلبی ،1390 ،ص )23محيط کالبدی ،با برآوردهکردن نيازهای
مادی و معنوی انسان ،وابستگی شخص را به خود تحت تأثير قرار میدهد .وابستگی به مکان زمانی تقو يت میشود و تداوم میيابد که بين
نيازهای استفادهکنندگان و محيط آنان تطابق و تعاملی سازنده برقرار باشد .رفع نيازها (مادی و معنوی) و تأمين عملکردها ازجمله وابستگی
مکان ،يا تعلق کارکردی ،به توانايی يک مکان در توانمندساختن ما برای دستيابی به اهداف و فعاليتهای مطلوب خود ،بر میگردد ( Livingston

.)et al., 2008


دلبستگی به مکان

دلبستگی به مکان به تأثير عاطفی مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به آن جذب میشوند .تأثير حسـی ،عـاطفی و دورونی
مکان بر انسان مرکز تفکر دلبستگی به مکان است ،زيرا انسانها میتوانند به يک شیء ،خانه ،ساختمان ،محله يا يک قرارگـاه طبيعی جذب
شوند .در واقع دلبستگی به مکـان ارتبـاطی نمـادين بـا مکان است که با دادن معانی عاطفی و حسی مشترك فرهنگی توسـط افراد به مکان خاص
يا سرزمين شـکل مـیگيـرد و مبنـاي نحـوۀ ادراك گروه يا فرد از مکان و نحوۀ ارتباط وي با آن است .دلبستگی به مکان يک بعد از کليت حـس
مکـان و وايسـتگی عـاطفی مثبت است که بين فرد و مکان ايجاد میشود .ايـن عبارت بـين احساسات فرد دربارۀ موقعيـتی جغرافيـايی اسـت
کـه بـهطـور حسی فرد را به آن مکان گره میزنـد .در واقـع تجربـهای مثبـت از مکان و نتيجۀ اعتقادات و احساسات مثبتی اسـت کـه فـرد در
فراينـد تعامل با مکان و معنا خشيدن به آن خلق میکند.در فرايند دلبستگی به مکان است که فضا براي فرد مبدل به مکان میشود ،زيرا يک گروه
يا يک فرد در برقراري ارتبـاط بـا مکـان بـه آن معنا میبخشند .دلبستگی به مکان برخاسته از فعاليت و تعامالت انسان ـ مکان و انسان ـ انسان
در مکانی خاص است و با تأثير متقابل احساسات ،دانش ،باورها و رفتارها با مکانی خاص سـروکار دارد .چنـانکه هرناندز آن را ارتباط بين
مکان ،فرد ،دانش اجتماعی و باورهـاي وي میداند (فالحت.)1384 ،عالوهبراين بين ميـزان دلبسـتگی فـرد بـه مکـان و توجـه او بـه آن ارتباطی
مستقيم وجود دارد .به اين معنا که با افزايش دلبستگی فرد به مکان ،ميزان توجه و مراقبت فرد از آن نيز افزايش میيابد .از سـوي ديگر ،درعينحال
که دلبستگی به مکان برخاسته از ارتباطـات حسـی فرد با مکان بر پايۀ خود و فعل و انفعاالت درونی او در هنگام مواجهه با مکان است ،به ميزان
تعلق اجتماعی فرد نيز بستگی دارد .دلبستگی به مکان بهواسطۀ عالقه ،شـناخت و تجربـۀ فـرد نسـبتبـه مکان بر اسـاس و يژگیهاي فردي،
گروهی و فرهنگی مختلف و ارتباطات اجتماعی بين آنها ساخته میشود .مفهوم دلبستگی به مکان رابطه و نقطۀ اتصال بين مردم و مکانهاست.
دلبستگی مکانی به مطالعۀ ادراك محيطی نيز مرتبط است؛ بهطوریکه افراد دلبسته امنيت فراوانی را احساس میکنند ،حتی وقتی مکـان آنهـا
در منطقـۀزندگيشان نباشد .از عوامل کالبدی مؤثر در ايجاد دلبستگی به مکان میتوان به موقعيت مکان در ارتباط با زمينۀ شهری و محيط پيرامون،
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عوامل عملکردی شاملو يژگی فضايی ،فرم و اندازه ،روابط و چيدمان فضايی ،انعطافپذيری و تناسب ،عوامل محيطی شامل پيوند معماری با
طبيعت ،آسايش و قابليت محيطی و عوامل زيبايیشناختی شامل تناسب بصری ،خوانايی و و يژگیهای معمارانه اشاره کرد.



روانشناسی رنگ

رنگ براي سالمندان نيز در روانشناسي از اهميت بسياری برخوردار است .رنگها معاني و مفاهيم مختلفي دارند .اين واقعيت که رنگ
بر روي روان ،تفکر و شخصيت فرد اثرگذار است اجتنابناپذير است و بايد مورد توجه قرار گيرد .تأثير رنگ بر روي سالمندان نيز اجتنابناپذير
است .از روي رنگها و حسی که در فرد ايجاد میکنند مي توان به برخي از شرايط و روحيات فرد پي برد که شايد نتوان به شکل مستقيم اين
اطالعات را بهدست آورد" .با توجه به روانشناسي رنگها ميتوان از آنها در محل زندگي فرد استفاد کرد و شرايط آرامش و ايمن را براي سالمند
بهوجود آورد .رنگهايی که در دکوراسيون فضاي زندگي سالمند بهکار میرود بايد شاد ،اميدوارکننده و انرژيبخش باشد .ازآنجاکه کهولت سن
عوارض روحي را نيز به دنبال دارد ،بايد در محيط زندگي سالمند از رنگهاي شاد در قالب پرده رومبلي روتختي و ملحفه استفاد شود" (حسينی
و همکاران ،1396 ،ص .)3



جایگاه رنگ

رنگ بيش از هر عنصر ارتباطی و نماد تبليغی ديگر با احساسات و عواطف انسان نزديکی وهمخوانی دارد .رنگها حامل پيامها ،اطالعات
و احساسات گوناگونیاند ،ازاينرو رنگ برای طراحی آرمها ،نشانهها و هر نوع کار بصری و ارتباط غيرکالمی عنصری بسيار مهم است .در شرايط
کنونی شهرنشينی ،حالت سمبليکی و نمادی رنگها بيشازپيش کاربرد دارد و عالوهبر اينکه باعث ايجاد احساسات و حاالت روانی خاصی در
انسانها میشوند ،پيامهايی را برای بهزيستی انسان دربر دارند .يکی از نظريهپردازان مهم در حيطۀ اثرگذاری رنگها يوهان ولفگانگ گوته است.
او معتقد است رنگها آينههای اسرارآميز همۀ رويههای هستی انسانیاند و هر رنگی تأثير حسی ـ روانی خاصی در انسان دارد.
ماکی لوچر ،روانشناس معروف ،نشان داده است که با عالقهيابی انسانها به رنگهای معينی میتوان زمينههای کيفيت و آشفتگیهای
روانی آنها را تشخيص داد و از اين طريق احساسات ،گرايشها و شناخت آنها را دستکاری کرد .در معماری نهتنها بايد اصول و استانداردها
برای قشر معلول و سالمند رعايت شود ،بلکه بايد الگوی فضايی ويژهای را با استفادۀ بهينه از روانشناسی محيطی رنگ و نور تعريف کرد و با
افزودن عناصر رفاهی و آسايشی و بهداشتی و درمانی فضايی مناسب و راحت برای زندگی سالمند و معلول فراهم کرد (صدری سوادجانی،
طباييان.)1393 ،

مؤلفههای روانشناسی محيط که در طراحی معماری مرکز توانبخشی بايد درنظر گرفته شود عبارت است از:
 .1آسايش محيطی (دما و روشنايی محيط)؛
 .2کالبدی و فيزيکی (مناسبسازی سطوح و ايمنسازی)؛
 .3مؤلفههای کالبدی شامل فرم (شکل) ،رنگ و بافت (مصالح) (کيانی ابری و طباييان.)1395 ،

سه مقولۀ انسان ،محيط و چگونگي ارتباط ميان آنها مفاهيم اصلي طراحي محيط بر مبناي روانشناسي محيط است .در روانشناسي
محيطي معيارهاي خاصي همچون خلوت ،فضاي شخصي و رفتار قلمروپايي ،ادراک ،راحتي و کيفيت محيط تحت تأثير قرار ميگيرند .نياز به
خلوت ،فضاي شخصي و قلمروپايي در انسان عموميت دارد و به ارضاي نيازهاي ديگري چون امنيت ،شکوفايي و عزتنفس ارتباط دارد (کيانی
ابری و طباييان.)1395 ،
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بحث و بررسی
پرسشنامۀ اين پژوهش بهصورت چندگزينهای تهيه شده است .سؤاالت بر اساس شاخصهای معرفیشده در مبانی نظری مطرح شده است،
ازجمله احساس دلبستگی ،احساس تعلق به مکان ،آسايش و مطلوبيت محيطی ،همانندی به فضای خانه ،آرامش و سکوت .پرسشنامۀ پژوهش
برای پاسخگويی به سؤاالت مطرحشده از سوی محقق طراحی شده است که در مجموع چهارده سؤال داشته و در اختيار سالمندان ساکن در خانۀ
سالمندان محدودۀ پژوهش قرار گرفته است.
نخستين گام در تجزيهوتحليل دادهها توصيف و آگاهی از ويژگیها و خصوصيات افراد موردمطالعه بوده است .در اين بخش به بررسی
توصيفی مشخصات عمومی پرسششوندگان از نظر سن و جنسيت پرداخته میشود.

ـ جنسیت پرسششوندگان
شمار زيادی از پرسششوندگان در خانۀ سالمندان را مردان تشکيل دادهاند ،البته با توجه به اينکه در خانۀ سالمندان مردان و زنان با هم حضور
داشتند.

جدول  :1فراوانی جنسیت پاسخدهندگان
جنسیت
فراوانی

درصد
مرد

زن

مرد

زن

14

11

%56

%44

جنسیت
تعداد مردان
تعداد زنان

56%

44%

نمودار  :1فراوانی جنسیت پاسخدهندگان

ـ سن پرسششوندگان
شمار زيادی از پرسششوندگان در خانۀ سالمندان را افراد با سن بين  70تا  85تشکيل دادهاند ،البته با توجه به اينکه ديگر افراد با سنهای
مختلف نيز برای تکميل پرسشنامه اقدام کردند که قدری طبيعی مینمايد
جدول  :2فراوانی سن پاسخدهندگان
سن
درصد

فراوانی

60-70

%28

7

70-80

%60

15

80-90

%12

3
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سن
60-70

28%

12%

70-80
80-90

60%

نمودار  :2فراوانی سن پاسخدهندگان

پس از توزيع پرسشنامه ،تجزيهوتحليل دادهها با واردکردن دادهها به نسخۀ  21نرمافزار اس پی اس اس انجام پذيرفت .پايايی ابزار پژوهش با
استفاده از روش همسازی درونی اجزا و ارزيابی مقدار آلفای کرونباخ سنجيده شد .نتايج تجزيهوتحليل آماری بهصورت يافتههای توصيفی و با
استفاده از محاسبۀ ضريب همبستگی پيرسون بين عوامل شناسايیشده انجام شده است .در ابتدا و پيش از تحليل عاملی بين سؤاالت تحقيق،
امکانسنجی و قابل انجام بودن آن با آزمونهای  KMOو بارتلت بررسی شده است.
جدول  :3مقادیر آزمون KMOو بارتلت در متغیر عوامل مؤثر بر احساس دلبستگی به مکان در بین سالمندان
آزمون بارتلت

مقدار Kmo
مقدار خی دو تقريبی

سطح معنیداری

273/76

>0.001

0/141

نتايج بين اين دو آزمون نشان میدهد که انجام تحليل عاملی روی متغيرها امکانپذير است .بنابراين ،در مرحلۀ بعد ،همبستگی بين سؤاالت
محاسبه شده و سؤاالت بهصورت تحليل عاملی اکتشافی گروهبندی و نامگذاری شدهاند .در انتها همبستگی بين عوامل انجام شده و ميزان ارتباط
مستقيم يا غيرمستقيم آنها با يکديگر سنجيده شده است که با بررسی پژوهشهای پيشين در اين زمينه به چگونگی ارتباط يافتههای مطالعۀ
حاضر با يافتههای ديگر تحقيقات مبادرت شده است.
جدول  :4عوامل استخراجشده ،بار عاملی و وار یانس تعیینشدۀ شاخصها
عاملها
حس دلبستگی

حس تعلق به مکان

آسایش و مطلوبیت محیطی

همانندی به فضای خانه
آرامش و سکوت

گویه

بار عاملی

واریانس تعیینشده

تمايل به داشتن فضای اختصاصی

0/072

0/068

کيفيت فضاهای نشيمن

0/054

0/051

وجود مبلمان در فضاهای باز

0/042

0/034

داشتن احساس مالکيت

0/062

0/052

تمايل به تحت مراقبت و کنترل بودن

0/074

0/062

کيفيت مناسب فضاهای خواب سالمندان

0/054

0/044

نورگيری فضاها و تأثير بر آسايش محيطی

0/068

0/058

وجود رنگهای شاد در فضاهای مورداستفادۀ سالمندان

0/051

0/042

دسترسی آسان به همۀ فضاها و تجهيزات

0/034

0/024

وجود فضاهای سبز و محوطۀ طبيعتگونه

05/085

0/075

کيفيت فضاها

0/072

0/062

همسايگی و نزديکی با ديگر سالمندان در ايجاد ارتباط

0/054

0/044

وجود فضاهای کوچک برای استراحت

0/082

0/072

وجود فضاهای داخلی با خلوت شخصی و ديد به فضای باز

0/064

0/054
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عوامل استخراجشده بههمراه گويه ها يا سؤاالت مرتبط با هر عامل ،بار عاملی هر گويه و مقدار واريانس تبيينشده در جدول  4گزارش شده
است .مقدار واريانس تبيينشده نشان میدهد که چند درصد از واريانس هر گويه (سؤال) را عاملهای استخراجشده تبيين میکنند .مقادير بارهای
عاملی نيز آمده است؛ اينکه بار عاملی بايد چه مقدار باشد تا چشمگير تلقی شود.
جدول  :5ماتر یس همبستگی بین عوامل و شاخصها
3

2

عوامل

1

حس دلبستگی

1

حس تعلق به مکان

0/046

0/062

آسايش و مطلوبيت محيطی

0/054

1

همانندی به فضای خانۀ

0/038

0/062

0/066
0/048

4

5

1
0/046

1

آرامش وسکوت

توجهp > 0.05 >0.01 :
با استفاده از آزمون همبستگی پيرسون ،همبستگی بين عاملها (عوامل مؤثر بر احساس دلبستگی به مکان در سالمندان) بررسی میشود.
همبستگی راهی است برای نشاندادن اينکه دو يا چند متغير تا چه اندازه با همديگر پيوند يا رابطه دارند.

نتیجهگیری
پس از بررسی تحليلهای آماری در اين پژوهش و کشف روابط بين متغيرها و با بررسی پژوهشهای پيشين در اين زمينه ،سازگاری نتايج
بهدستآمده با تحقيقات انجامشده به شرح زير است:
بر اساس يافتههای پژوهش ،با توجهکردن به مؤلفههای تأثيرگذار در ايجاد اين احساس و برابری آنها در نيازهای روانی و فيزيکی سالمندان
و ايجاد محيطی همراه با آرامش ،کيفيت و رضايتمندی سالمند بر اساس نيازها ،خواستهها و توانايیهای آنان احساس دلبستگی به مکان در سرای
سالمندان افزايش میيابد .هر قدر محيط در تأمين نيازهای سالمندان تواناتر باشد ميزان رضايتمندی و ميل فرد برای تعامل با آن بيشتر میشود و
ا
نهايتا باعث فعاليتهای اجتماعی و احساس تعلق به مکان قوی فردی و گروهی میشود و شادی ،آرامش و رضايت در سالمند ايجاد میکند.
عوامل بسياری از جمله عوامل فرهنگی ،تاريخی ،اجتماعی ،فعاليت ،زمان ،و کالبد باعث پيدايش مکانهای مطلوبتر میشود .دلبستگی به
مکان باعث تعهد و ميل فرد به نگهداری آن مکان در طول زمان میشود .از موارد تأثيرگذار در سرای سالمندان توجه به احساس دلبستگی به مکان
است و تا وقتی که احساس تعلق به مکان نباشد ،محيط پايدار نخواهد بود .تحقيق صورتگرفته نيز تأييدی بر اين مهم است و نتايج بهدستآمده
نشاندهندۀ افزايش کيفيت خانۀ سالمندان با کاربرد احساس دلبستگی به مکان است .بدينترتيب ،سالمند از از محيط لذت میبرد و محيط
کمک میکند که سالمند عمری طوالنی و سرشار از سالمتی و شادی همراه با آرامش خاطر داشته باشد .از سوی ديگر خانۀ سالمندان بايد
بهگونهای طراحی شود که در ايجاد ارتباط سالمند با محيط موفق عمل کند.
راهکارهای افزايش احساس دلبستگی مکانی در سرای سالمندان نيز ،توجه به مؤلفههای تأثيرگذار در ايجاد اين احساس و تطبيق آنها به
نيازهای فيزيکی و روانی سالمندان و ايجاد محيط با کيفيت و رضايتمند بر اساس نيازها ،خواستهها و توانايیهای آنان است .از جملۀ اين عوامل
میتوان به موارد زير اشاره کرد:


باالبردن اعتمادبهنفس و تقو يت روحيۀ خوداتکايی و استفاده از توانايیهای سالمندان با ايجاد فرصتهای خوداشتغالی با ايجاد
کارگاهها و نمايش و فروش آثار.
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هو يتدادن به هريک از فضاها در سايت از طرق گوناگون مانند دادن اسامی مختلف به آنها.



جلوگيری از انزوا و گوشهگيری سالمندان در مجموعه با ايجاد فضاهايی صميمی و تنوع فعاليتها و سهيم و فعالکردن سالمندان در
فعاليتهای مربوط به خود.



توجه به سايت مجموعه با درنظرگرفتن نياز سالمند به انجام بعضی از فعاليتها در فضای باز همانند باغبانی.



افزايش برخورد اجتماعی سالمندان در مجموعه با درنظرگرفتن فضاهای جمعی.



پرداختن به فعاليتهای بدنی برای حفظ سالمتی جسمی و روحی سالمندان در مجموعه.



ايجاد شرايط رفاهی و تفريحی برای سالمندان مقيم در مجموعه.



پروش مهارتهای اجتماعی ،فيزيکی و ذهنی سالمند با ايجاد مکانی مطلوب با توجه به خصوصيات سنی ،جسمی و روانی سالمندان
در مجموعه.



پرداختن به اوقات فراغت سالمندان در زمينۀ فرهنگی (مطالعه و کالسهای آموزشی) ،زمينههای اقتصادی (انواع کارگاهها و فروش
صنايع دستی و باغبانی و ،)...زمينههای مذهبی (تالوت قرآن و جلسات مذهبی ،زيارت و دعا و )...و زمينههای اجتماعی (افزايش
امکان معاشرت و تعامل اجتماعی).



استفاده از فرمهای ساده و قابلدرک برای حجم و دوری از حجمهای پيچيده و ناآشنا.
ا
لحاظکردن فضاهای نگهداری نسبتا متنوع و محيطهای قابلانعطاف در طراحی.



ايجاد امنيت برای سالمندان مقيم در مجموعه با جانمايی درست فضاها.



احترامگذاشتن به خاطرات سالمندان ساکن در مجموعه با ايجاد فضاهای خاطرهانگيز.



توجه به نيازهای جسمانی سالمندان مانند کاهش فواصل فضاها و دسترسیها ،عرض راهرو ،نبود مانع و پستیوبلندی ،عاليم بصری



و طراحی ساده و مستقيم و بافت منظم و قابل پيشبينی ،تعبيۀ پنجرۀ بزرگ و سراسری برای کمک به اينکه حس درون و بيرون برای
سالمند تفاوتی نداشته باشد.

منابع
امامقلی ،عقيل ،آيوازيان ،س ـيمون ،عليزاده محمدی و اســالمی ،غالمرضــا ( .)1391روانشــناس ـی محيطی ،عرصــه مشــترک معماری و علوم
رفتاری .علوم رفتاری.44-23 ،)14(4 ،
اناری ،مونا (  .)1388طراحی خانۀ سالمندان شهر کاشان .پاياننامۀ کارشناسی معماری .دانشکدۀ فنی و مهندسی ايالم.
انوری ،حسن ( .)1382فرهنگ فشرده سخن .تهران :انتشارات سخن.
حسينی ،سيده مهديه و محمودینژاد ،هادی ( .)1396تأثير و نقش روانشناسی محيط و رنگها در طراحی خانۀ سالمندان .دومین همایش بین
المللی افق های نو ین در مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها.
خورشـيدی ،شـيوا ،حسـنپور ،سـحر و رسـتمی ،راحله ( .)1396بررسـی ابعاد مختلف روانشـناسـی حس تعلق به مکان و تأثير آن بر رفتار.
کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و شهرسازی ایران معاصر.
ســرمســت ،بهرام و متوســلی ،محمدمهدی ( .)1389بررسـی و تحليل نقش مقياس مکان در ميزان حس تعلق به مکان (مطالعه موردی :شــهر
تهران) .مدیریت شهری.146-133 ،)26(8 ،
صدری سوادجانی ،امين و طبائيان ،سيده مرضيه ( .)1393کاربرد علم روانشناسی محيط در طراحی کالبدی مراکز آموزش ،و يژۀ دانش آموزان
کمتوان ذهنی .اولین کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم رفتاری ،تهران.
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عزيز يان ،محمدصـــادق ( .)1393روانشــناســی محيطی و ارتباط آن با معماری و طراحی کالبدی .دومین همایش ملی معماری ،مرمت،
شهرسازی و محیط زیست پایدار ،همدان.
فالحت ،محمدصادق ( .)1384نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد .هنرهای زیبا.66-57 ،)428(22 ،
کيانی ابری ،فرزانه و طباييان ،سيده مرضيه ( .)1395کاربرد علم روانشناسی محيط در طراحی فضاهای آموزشی کودکان .کنفرانس بینالمللي
نخبگان عمران ،معماري و شهرسازي ،تهران.
ميرفالح ن صيری ،سيدنعمت الله ( .)1386م شخ صههای جمعيت شنا سی سالمندی جمعيت و نماگرهای مربوط در ايران .مجلۀ بررسیهای
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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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