
 

 
 اصالت سنجی

 خالصه انگلیسی این مقاله با عنوان:
Exploring the urban public space based 

on tangible and intangible needs 
 در همین شماره به چاپ رسیده است.

 81 – 81، صفحه 8331 پاییز و زمستان، 3، شمارۀ 2شهرسازی ایران، دورۀ 

 

 بر اساس نیازهای ملموس و ناملموس یشهر یعموم یفضا کندوکاوی در

 
 ، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری                 *الله حصاری جبار

 ، دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده هنر و معماری، مدرس                   مریم اسکندرصارمی                                

 

 

 وابسته به شرایط مناسب فضایای بسیار زیاد افراد ناتوان جسمی و حرکتی یا سالمندان حضور خود را تا اندازه چکیده:

شوند میای که میشهری ست که میخواهند وارد آن  طور ترین مقیاس بهتوان در کوچکدانند. آنچه اهمیت دارد این ا

ای، کتابخانه ، فرهنگسببرا، اماکن ورزشببی و مراکی خرید پارک محله سببازیای نمونه به طراحی و مناسبببنمونه در محله

ن حضبببور این افراد در محدوده محن زندخی خود باشبببد. بیشبببتر این افراد اکنون برای انجا  رسببباپرداخت تا یاری

رو هستند. با در نظر داشتن آمار و تعداد ترین کارهای روزمره خود به خصوص در اجتماع با مشکالت فراوان روبهابتدایی

ها و های روزمره آنان فراهم کرد تا نگاهعالیتمحیط را برای انجا  ف سببازیهای مناسبببتوان حداقن زمینهاین افراد می

شم سمان خدا، خودکفا و بدون نیاز به چ ضور در جامعه را زیر آ ضور آنها عادت کند و آنان نیی لذت ح ها به دیدن و ح

ضرورت ضا به پرداختن اهمیت و همراه درک کنند. سب برای های ف شور در سالمندان منا ویژهای  اهمیت از نیی ما ک

ست ربرخوردا صد زیرا . ا شد نرخ بودن باال امروز خویای جوان جمعیت باالی در  های آتی سال در سالمند جمعیت ر

 افیایش) اقتصادی اجتماعی، خوناخون از جنبه های شهری فضاهای در سالمندان نیازهای به توجه ویژه لذا .بود خواهد

ضاهای رونق بازدهی و شتغا و تجاری ف ست برخوردار ای ویژه اهمیتاز  غیره و فرهنگی ل(ا بر سعی  پژوهشدر این . ا

در ابتدا با در نظرخرفتن ویژخی های سببالمندان و محدودیت های فیییکی و جسببمی به ارزیابی نیازمندیهای  این اسببت

 ترکیه وپیاده سازی آن روش در بیوک پارکسالمندان در فضای باز )پارک الله تهران با تاکید بر بررسی انجا  شده در 

صن سیت ایران با این تفاوت که ف ست.(  و جن ضای باز در  نیی مورد توجه قرار خرفته ا ستفاده آنان از ف سه نحوه ا و مقای

 پرداخته شود.فصن زمستان 

 ضوابط و معیارهای طراحی شهری، سالمندانفضای باز عمومی، واژگان کلیدی: 

 
Hesarijabar70@gmail.com مسئول مکاتبات:*

 مقدمه -1

کالبدی است که بر اساس  –شهر مجموعه فرهنگی 

فعالیت ها و رفتارهای ساکنان آن شکن خرفته ،نیازها

است.انسان ها بسته به نیازهای فردی یا خروهی خود 

فعالیت کرده و الگوی رفتاری خاص خود را عرضه می 

کنند. شهر و فضاهای مختلف آن بستر یا ظرفی است 

برای اینگونه اتفاق ها . فضاها و خصوصیات آنها وابستگی 

لگوی رفتاری استفاده شدیدی به نحوه فعالیت و ا

کنندخان دارند.مناسب نبودن فضای شهری از هر لحاظ 

بر الگوی رفتاری آنها اثر منفی به ،برای حضور این افراد 

جای می خذارد و سالمت فعالیت آنها رادر جامعه به خطر 

می اندازد و باعث می شود که این افراد تبدین به ساکنان 

خی اجتماعی آنان در ماندخار خانه های خود شوند و زند

چهار دیواری خانه هایشان محدود شود و بی تردید این 
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موضوع انواع بیماری های جسمی و روحی آنان را تشدید 

می کند و بخش دیگر از سالمتی که وابسته به محیط 

است نیی از دست می رود.در صورت داشتن فضای شهری 

مناسب و در دسترس برای همگان که در آن آسایش و 

شهر متعلق ،اه افراد و تما  خروها به خوبی عمن کند رف

به تما  افراد جامعه می شود و حضور فرد سالم و ناتوان 

پیر و جوان در آن دیده می شود زیرا تسهیالت و ،

فضای شهری و  ،امکانات حضور آنان نیی مهیا شده

رفتارهای اجتماعی آن در بهترین حالت خودآموزخاری 

وزش مهارت ها و ادراک های بی همتا در زمینه آم

 اجتماعی است.
طبق آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و 

درصد جمعیت شهر تهران را 7مسکن مرکی آمار حدود 

قدر در دهند. هرچهسالمندان و معلوالن تشکین می

تر این جامعه آماری بررسی شود نتایج مقیاس کوچک

سازی شود که طراحی و مناسبمهمی استخراج می

ای کوچک تا های شهری در مقیاسی خرد از محلهفضا

کالنشهری مانند تهران به چه مییان ضروری و حیاتی 

 است. 

هایی که از جامعه آماری و تعداد افراد معلول با بررسی

 توانحرکتی و سالمندان شده است چنین می -جسمی

نتیجه خرفت که در مناطق شهر تهران به چه صورت 

واسطه آن نقش فضاهای شهری  اند تا بهپراکنده شده

 تر تلقی شود.برای حضور این افراد در جامعه حیاتی

رابطه انسان با فضای شهری و اصوالً محیط انسان 

ای مدنی است و کیفیت آن، الگوهای ساخت، رابطه

دهد. افراد ناتوان رفتاری مرد  را تا حد زیادی شکن می

چنین  و سالمندان همچون افراد سالم قادر به ایجاد

ای نیستند زیرا شرایط محیطی و کالبدی پیرامون رابطه

بینند و زمانی در خود را مساعد برای ایجاد ارتباط نمی

کنند فضای عمومی احساس امنیت، آسایش و نظم می

شوند که در آنجا رعایت مند میو از کیفیت محیط بهره

 حقوق شهروندی صورت خیرد.

شهری از  به هر حال، زندخی اجتماعی در هر

ها فعالیت کوچک و بیرگ و مشترک شهروندان میلیون

خیرد و محیط باز و فعال در زمان و مکان شکن می

ه کند و بتر میتر و غنیاجتماعی این زندخی را سرزنده

همین دلین نباید امکانات اینگونه محیط تنها مختص 

خروه خاص باشد و تنها افرادی که از وضعیت سالمت 

ر مند شوند دار هستند بتوانند از آن بهرهکافی برخورد

ها با هر طراحی فضاهای شهری باید حضور تما  خروه

وضعیت سالمتی در نظر خرفته شود. حال سؤال اساسی 

فضاهای  سازیاین است که چگونه مقوله مناسب

و افراد ناتوان را  سالمندانشهری به منظور استفاده 

آمار سرشماری بندی کرد. طبق آخرین باید اولویت

صورت خرفته است  5831مرکی آمار ایران که در سال 

تعداد افراد ناتوان جسمی و حرکتی و افرادی که در 

ین تراند در کوچکسال به باال قرارخرفته 51خروه سنی 

 اند.مقیاس بلوک شهری آمارخیری شده

 مبانی نظری -2

شهر مناسب سالمند، شهری است که در همه 

بخش ها و تاسیسات زیربنایی اش، مالحظات خاصی 

برای بهره مندی سالمندان و معلوالن در نظر خرفته شده 

است، شهری که سالمندان در آن از نعمت وجود خانه 

هایی مناسب سازی شده برخوردارند و در استفاده از 

د مشکلی ندارنامکانات و تسهیالت شهری کوچکترین 

به عنوان مثال برای رفت و آمد درون و برون شهری از 

خودروهای مناسب سازی شده بهره خرفته و ایمنی 

 کامن در عبور و مرور دارند. 

در شهر مناسب سالمندان، پارک ها، میادین، 

فضاهای سبی و معابر عمومی، مناسب استفاده سالمندان 

وقات فراغت و دارای مراکی ویژه ای برای خذران ا

سالمندان است و با توجه به نیاز و امکانات منطقه، 

امکانات ویژه ای را در اختیار سالمندان قرار می دهد. 

از معیارهای طراحی مناسب برای استفاده  بعضی
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  ند ذکر شده است.کنندخان سالم

حال با این توضیحات آیا در ایران، شهری که به 

ه این نا  باشد، معنای واقعی کلمه در خور و شایست

وجود دارد؟ و اصوال تا مناسب سازی اماکن شهرها برای 

 سالمندان چقدر فاصله است؟ 

سالمندان بخشی از  ،در تما  کشورهای جهان 

جمعیت را تشکین میدهند که همانند دیگر مرد  

بایستی برای رفع احتیاجات خود بتوانند در سطح شهر 

 حرکت کرده و به تکاپو بپردازند.

 سالمندی های نظریه و تعاریف.1جدول

نظریه  نظریه

 پرداز

 تعریف

 ستیز

 یشناخت

 یانرژ کاهش -

 باعث کیولوژیییف

 ییتوانا تا شودیم

 استرس با ییارویرو

 .ابدی کاهش

 روان

 یشناخت

 اتیتجرب تیمقبول کسونیار

 به منجر ،یزندخ

 و شودیم کمال احساس

 یزندخ داشتن احساس

 به منجر هوده،یب

 .گرددیم یدیناام

 روان

 یشناخت

 یآمادخ به یابیدست پگ

 و فراغت ،یجسمان

 ارتقاء و نفس یآسودخ

 به منجر ،ینفسان

 دوران کی داشتن

 ی،یتآمیموفق یسالمند

 .شودیم

 یمنف دید با که یرانیپ بک یشناخت

 و طیمح نده،یآ به

 نگرندیم شتنیخو

 یین آنان احساسات

 گرددیم خدشهدار

یاجتماع  

یفرهنگ  

 عد  –

 تعهد

نگیکام  و 

 یهنر

 فرد جامعه، که همچنان

 سازدیم جدا خود از را

 خود، نیم به ریپ فرد

 با کمتر را شتنیخو

 کندیم ریدرخ جامعه

 گیهو تیفعال

 هرست

 یباق فعال که یافراد

 احساس با مانند،یم

 .شوندیم ریپ ت،یرضا

 ریپ که همچنان افراد نوخارتن استمرار

 از یثابت سطح شوند،یم

 حفظ را، تیفعال

 .کنندیم

 به توجه با افراد اسپنس یتعامل

 و خود اتیخصوص

 از ط،یمح طیشرا

 به ینقش و تیمسئول

 ینقش و تیمسئول

 .روندیم گر،ید

 دارد وجود سالمندانی میان در بیشتر افسردخی 

 ناراحتی دچار آن بر عالوه و کنند می زندخی که تنها

 سن علیرغم که سالمندانی .هستند نیی های جسمانی

 روابط از و دارند حضور اجتماعی در فعالیتهای باال

 بیماریهای به برخوردارند، خوبی اجتماعی نسبتا

 .میشوند دچار کمتر روانی ویژه بیماریهای به مختلف
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 برکنار ماندن و بیکاری ، بطالت احساس از سالمندان

این  رفع برای .میبرند رنج اجتماعی زندخی از

 سالمندان برای جمعی برنامههای باید احساسات

 روزنامه مطالعه به هم با سالمندان مثالً خرفت، درنظر

 کوتاه سفرهای و خردشها پارکها و به بپردازند، ومجله

 .خیرند قرار مشورت مورد و بروند دسته جمعی

 روش تحقیق -3

مواد تحقیق شامن  خردآوری اطالعات پایه در 

خصوص ناحیه مورد مطالعاتی و ابیارهای تحقیق می 

باشد. ناحیه مورد مطالعاتی پارک الله تهران می باشد 

مترمربع در  175175.پارک الله با وسعتی در حدود 

شهرداری تهران واقع خردیده است و  5منطقه  1ناحیه 

حساب می آید.این پارک  پارکی با مقیاس منطقه ای به

دارای مسیرهای اصلی و فرعی فراوان می باشد و دارای 

فضاهای  ،مسیر ورودی  7 ،زمین بازی ویژه کودکان  8

کانون پرورش  ،نگارخانه  ،مسجد  ،ورزشی و تفریحی 

لواز  بدنسازی ،زمین بازی ،فکری کودکان و نوجوانان 

 (5کن شمارهاتر روباز و ... می باشد.)شئفوتبال ،آمفی ت

نظر به آنکه پارک الله از جمله بیرخترین، قدیمی 

ترین و مجهیترین پارک های شهری در تهران و ایران 

می باشد و با تو جه به موقعیت مکانی این پارک،اقدا  

به مطالعه و بررسی ویژخی های این پارک )از دیدخاه 

کاربری مناسب برای سالمندان ( شده است.قابن ذکر 

ین پارک به خاطر وجود مکان های عمومی است که ا

در اطراف آن به عنوان نشانه برای استفاده کنندخان 

 محسوب می شود.

عالوه بر اطالعات فوق مقاالت متنوع ،اینترنت ،نر  

افیار کامپیوتری، مشاهدات میدانی به عنوان مواد 

  تحقیق در طول مطالعه استفاده شده است.

 
خیابان های  . موقعیت پارک الله و1شکل

 اطراف آن.

 یافته های پژوهش -4

نفر در این پرسشنامه شرکت کردند  74مجموع 

سال مباشد که  54که جامعه آماری شامن افراد باالی 

بر طبق فرمول  کوکران برآورد شده است .این 

   (n= 40)پرسشنامه در پارک الله انجا  شده است ،که

انتخاب   یراهنمانمونه ابتدا  جهت نمونه در جامعه

عمن به خانوارهای محدوده مورد نظر، از صفت آماری از

آمد. بر این اساس و طبق نمودارهای به دست آمده از 

 است. نر  افیار  نتایج به صورت ذین بوده

نفر مرد به پرسش نامه ها  74از لحاظ جنسیتی 

دقیقه  54-1افراد در فاصله  %7151.تقریبا پاسخ داده اند

در خارج از  %155دقیقه ای و  14صله در فا %5151ای، 

محدوده پارک الله ساکن هستند.این وضعیت نشان 

دهنده این است که  بیشتر سالمندانی که به پارک الله 

دقیقه ای پیاده روی  54-1مراجعه می کنند در فاصله 

نتایجی از وضعیت جسمانی  از پارک ساکن هستند.

درصد  %11ساکنین به دست آمده نشانگر این است که 

معلول  %54از ساکنین از لحاظ وضعیت جسمانی سالم 

این  گربیانمشکن بیماری قلبی داشته اند که این  %81و 

است این محدوده مورد مطالعه از لحاظ زیست محیطی 

 %81و اکولوژی در وضعیت خوبی قرار دارد به این علت 

 ضایفاز اهالی )ساکنین( که مشکن قلبی دارند به خاطر
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رک الله( که از آب و هوای خوبی برخودار است باز )پا

 .در این محدوده ساکن شده اند

نسبت به استفاده از فضای سبی نشان  اهداف اهالی

است ن اینتایج حاصن از آن نشان دهنده  می دهد که

اکثر جمعیت محله از فضای باز سبی به صورت اجتماعی، 

صبح استفاده  84/55الی  1تفریحی و در زمان خاص 

می کرده  اند که این خود رفاه و اقتصاد باالی اهالی 

   محله را بیانگر است.

دیده می شود این است که اهالی اما نتایجی که 

محله از فضای باز رضایت کافی ندارند به این علت که 

از ساکنین از رفتارهای نامناسب جوانان در فضای  84%

د  از ع باز خالیه مند بوده اند و همچنین ساکنین محله

مدیریت صحیح و نبود رستوران و کافی شاپ در فضای 

باز )پارک الله( اظهار نارضایتی کرده اند. همچنین در 

 ز محنادامه جالب توجه اند که مدت استفاده ساکنین ا

بدین خونه بوده که فضای باز )پارک الله( هر روزه مورد 

 یاستفاده آقایان قرار می خیرد که این پویایی و سرزندخ

فضای باز را در محله نشان می دهد و همچنین نتایج 

ساکنین همه  %31سواالت دیگر بدین ترتیب بوده که 

فصول از فضای باز )پارک الله ( استفاده می کنند و این 

به طور یقین در روحیه ساکنین محله تاثیرات مستقیم 

نشان داده شده است غیر مستقیم دارد و این تأثیر  و

پرسش نامه این بود که آیا تماین به  یکی از سواالت

اهالی منفی  %14ترک محن زندخی دارید که جواب 

بوده است که این خود رضایتمندی ساکنین را نسبت 

 به محله نشان می دهد.

با توجه به جمعیت ارزیابی شده که همه آنها مرد 

بودند می توان چنین نتیجه خیری کرد که در کشور 

بر استفاده قشر سالمند تاثیر  ایران شرایط آب و هوایی

می خذارد و می توان چنین فرض کرد که در فصن 

زمستان استفاده سالمندان از پارک )به عنوان فضای باز 

 شد. عمومی( تک جنسیتی می با

 گیری و پیشنهادنتیجه -5

 به پذیر آسیب شهروندان از بخشی سالمندان

 طور به را ی شهر فضاهای باید که آیند می حساب

با  تعامن به آنان . کرد سازی مناسب آنها برای خاص

 روی پیاده ، طبیعت با ارتباط و شهری اجتماعی فضای

 در و جسمی های ضعف اما . دارند احتیاج ورزش و

 را شهری های فضا از آنان استفاده الگوی انیوا مواردی

 .مینماید متفاوت

 شهری فضاهای از استفاده و رفتن بیرون فواید

 فرادارا میتوان اینگونه ارزیابی نمود که  سالمندان برای

 چقدر که داشتند بیان خود های مصاحبه در سالخورده

 انجا  مفید های کار باشند قادر که است مهم برایشان

 مثن هایی کار کوچکی به کارها آن اخر حتی ، دهند

 تعداد .باشد کودکان بردن بیرون یا روزنامه یک خرید

 و ورزش برای دارند دوست سالخورده افراد از زیادی

 روی پیاده آنها خصوص به . بروند بیرون هواخوری

 مسلما و دادند. می ترجیح بسیار ا ر خروهی ت بصور

 سالمتی افیایش در زیادی تاثیر ورزش و تازه هوای

 دیگر دیدن و مالقاتها . دارد آنها روحی و جسمی

 تنها این و است جذاب آنان برای خفتگو و سالمندان

 خانواد و دوستان دیدن برای شده رییی برنامه سفرهای

 همسایه با رسمی غیر تعامالت و شود نمی شامن را ه

 در که مردمی دیگر و دارها مغازه با یا خیابان در ها

 .میشود شامن هم را بازهستند های فضا و ها پارک

با توجه به  اینکه پارک الله ،نظر به وسعت ،قدمت 

مکانی و نیی نیدیکی به بر خی از مراکی  و موقعیت خاص

مهم شهری ،پتانسن الز  جهت بهره مندی کامن به 

عنوان یک فضای باز قابن استفاده برای سالمندان را 

 داراست. با رعایت موارد زیر:

جدول کشی های مناسب در امتداد باغچه ها  -

برای جلوخیری از خیس شدن مسیر پیاده ، 

ر سالمند مشکن می که پیاده روی را برای قش

 سازد.

ارتقاء امنیت شبانه پارک ازطریق روشنایی  -

 کافی و باال بردن نظارت پلیس.
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جایگیین کردن نیمکت های فلیی و مناسب  -

 به جای نیمکت های چوبی.

استفاده از سنگفرش های مناسب اقلیم ، که  -

در فصن زمستان بارندخی باعث ترک خوردن 

 و شکسته شدن آنها نشود.

ستوران و کابی شاپ ،ایجاد محلی خر  تعبیه ر -

برای خپ زدن در فصن سرما ، باعث جذب 

 زنان سالمند نیی می شود.

تعبیه زمین های بازی جداخانه برای جوانان  -

 دور از محن تجمع سالمندان.

بطور کلی چون پیری با ناتوانایی های جسمی و 

حرکتی همراه است، به همین دلین همواره از این دوران 

یاد « آخر عمر » و « د  مرگ » وان های نابجای با عن

می شود و راجع به این مرحله کسی برنامه رییی نمی 

کند. در صورتیکه انسان تا زمانی که زنده است باید از 

زندخی بهره و لذت الز  را ببرد و از زمان هایش نهایت 

استفاده. برخالف تصور خروهی، پیری دوران انتظار مرگ 

نباید باشد که افراد سالخورده فقط به نیست و آنطور 

فکر زندخی بعد از مرگ خود باشند. که انسان در هر 

زمان از زندخی باید طوری رفتار کند که هم دنیا و هم 

 بگیرد. رآخرت را در نظ
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