طراحی فراگیر در پاسخ به انتظارات محیطی زنان سالمند
ندا رفیعزاده
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عدالــت اجتماعــی و اصــل برابــری فرصتهــا مفاهیمیانــد کــه امــروزه بــرای بهرهمنــدی همــۀ افــراد جامعــه از حداقــل حقــوق
شــهروندی در دنیــا مطــرح هســتند .در ایــن زمینــه طراحــی فراگیــر بــا بــرآورده کــردن نیازهــای فیزیکــی و روانــی همــۀ اعضــای
جامعــه ،فــارغ از جنســیت و میــزان توانایــی فیزیکــی و حســی آنهــا ،میتوانــد بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد منجــر شــود.
در حــال حاضــر ،زنــان ســالمند در محیــط کالبــدی بــا مشــکالت اجتماعــی ،روانــی و امنیتــی بیشــتری نســبت بــه ســایر زنــان
و ســایر ســالمندان مواجــه هســتند .در صــورت محقــق شــدن فرصتهــای برابــر در جامعــه و فراهــم شــدن محیطــی جــذاب،
امــن ،پاکیــزه و قابــل دســترس بــرای ایــن زنــان ،عــاوه بــر تأمیــن انســجام اجتماعــی و گســترش روابــط اجتماعــی صمیمانــه،
زمینــۀ افزایــش امیــد بــه زندگــی در آنهــا ایجــاد میشــود و بــا امکانپذیــر کــردن تــردد ایمــن و مســتقل ،تمایــل بــه خــروج از
منــزل و اســتفاده از تســهیالت محلــی در آنهــا بــه وجــود خواهــد آمــد.
در ایــن نوشــتار ،بــا بهرهگیــری از روش تحقیــق توصیفــی و مطالعــات اســنادی ،ابتــدا نیازهــا و شــرایط فیزیکــی ،روانــی ،اجتماعی
و انتظــارات محیطــی زنــان ســالمند بررســی میشــود و بــا بررســی مفاهیــم کالبــدی طراحــی فراگیــر در واحــد همســایگی شــامل
قابــل دســترس بــودن ،ایمــن بــودن ،پیادهمــداری ،و خوانایــی و توصیــف کامــل آنها بــه ارائــۀ پیشــنهادها و راهبردهــا در چارچوب
رویکــرد طراحــی فراگیــر پرداختــه خواهد شــد.
مــروری بــر اســناد و پژوهشهــا حاکــی از آن اســت کــه طراحــی محیــط شــهری مبتنــی بــر اصــول طراحــی فراگیــر میتوانــد
شــرایط زیســتی همــۀ شــهروندان بهویــژه زنــان ســالمند را بهبــود ببخشــد و حضــور ایمــن و مســتقلی بــرای آنــان در محیــط
شــهری فراهــم کنــد.
کلـیدواژهها
زنان ،محیط شهری ،سالمندان ،طراحی فراگیر ،برابری فرصتها
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عدالــت اجتماعــی و اصــل برابــری فرصتهــا از جملــه مفاهیمی
اســت کــه بهعنـوان یک موضــوع جهانــی در ســازمان ملل متحد
و در ســال  1982میــادی مطــرح شــد و ضــرورت تحقــق آن بــه
تصویــب رســید ( .)United Nation, 1982تســاوی فرصتهــا
بــه معنــای امکانپذیــر کــردن قرارگیــری همــۀ افـراد جامعــه در
باالتریــن درجــۀ توانایــی خــود ،ب ـرای ارتبــاط بــا ســایر اف ـراد و
بهرهمنــدی از حداقــل حقــوق شــهروندی اســت .در ایــن زمینــه
رویکــرد طراحــی فراگیــر بهعنـوان یکــی از جدیدتریــن مباحــث
معمــاری و شهرســازی بــا هــدف برخــورداری تمــام افـراد جامعه،
فــارغ از جنســیت و میـزان توانایــی فیزیکــی و حســی ،بهمنظــور
رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی و اصــل برابــری فرصتهــا مطرح
شــد .تأکیــد ایــن اصــل در محیط مصنوع بــر تأمین فرصــت برای
همۀ شــهروندان در همۀ گروههای ســنی و جنســی بــدون در نظر
گرفتــن محدودیتهــای حرکتــی ،بینایی و شــنوایی آنهــا و فراهم
کــردن محیطــی اســت کــه دسترســی همــگان را بهســهولت،
عادالنــه و محترمانــه به کلیــۀ اماکن عمومی و تجهیزات شــهری
فراهــم کنــد .زیـرا همــۀ افراد حــق دارنــد شــخص ًا و بدون نیــاز به
کمــک دیگـران به فعالیتهــای روزمرۀ خــود بپردازند و مســتقیم ًا
در زندگــی اجتماعی شــهر ســهیم شــوند.
اگــر عدالــت و برابــری اجتماعــی فراهــم بــودن امــکان زندگــی و
رضایتمنــدی همــۀ اعضــای جامعــه معنــا شــود ،بایــد امــکان
حضــور و مشــارکت اجتماعــی زنان بهویــژه زنان ســالمند را فراهم
کــرد .حضــور زنان ســالمند در جامعه مســتلزم جوابگویــی اولیه به
نیازهــای آنــان با در نظرگرفتن محدودیتهای جســمی و شـرایط
روانی آنهاســت.
زنــان ســالمند یکــی از گروههــای رو بــه افزایــش جامعــه هســتند
کــه طراحــان و برنامهریزان شــهری همـواره بــدون در نظر گرفتن
نیازهــا و میـزان توانایــی آنهــا اقـدام بــه طراحــی میکننــد .افـراد
ســالمند بهدلیــل داشــتن محدودیتهــای جســمی و روانــی برای
تــردد روزانــۀ خــود نیازمند کمــک دیگران هســتند کــه در صورت
طراحــی محیــط شــهری فراگیــر میتـوان ابـزار تحقــق فرصــت
برابــر در جامعــه و نیــز امــکان تــردد ایمن و مســتقل را بـرای آنان
فراهــم کــرد .بیتردیــد یکــی از شــاخصهای مهــم پیشــرفت
تمــدن و توســعۀ انســانی بــه میـزان حضــور و تأثیرگـذاری زنــان
در جامعــه بازمیگــردد و بایــد پذیرفــت کــه در شهرســازی امــروز

نیازهــا و ارزشهــای زنانــه نادیــده گرفته میشــود کــه اگر محیط
شــهری متناســب بــا شـرایط جســمی و روانی آنــان و بــه گونهای
طراحــی شــود کــه قابــل دســترس ،بــدون مانــع و ایمــن ،قابــل
ادراک ،خوانــا و ســرزنده باشــد ،بیشــک بـرای ســایر افـراد جامعه
نیز مناســب خواهــد بود .بنابراین ،بهمنظور دســتیابی به شــهرهای
زیباتــر ،امنتــر و عادالنهتــر ،توجــه ویــژه بــه عوامــل جنســیتی و
تواناییهــای فیزیکــی همــۀ شــهروندان در سیاس ـتگذاریها و
برنامهریزیهــا ضــروری اســت.
در ســومین کنفرانس مســکن و توســعۀ پایدار شــهری ملل متحد
(هبیتــات  ،)3کــه در مهرمــاه ( 1395اکتبــر  2016میــادی) در
شــهر کیتــو اکـوادور تشــکیل شــد ،بــا ترســیم چالشهــای پیش
رو و نقشــۀ راه بیســت ســال آینــده چهارچــوب جدیــدی ب ـرای
برنامهریــزی و مدیریــت شــهرها مدنظــر ق ـرار گرفــت .در ایــن
کنفرانس ســندی بهعنوان شــهر دلخـواه ایرانیان در هشــت فصل
ارائه شــد و در دســتور کار برنامهریزان شــهری قرار گرفت .یکی از
این هشــت فصل ،بهبود قابلیت دسترســی ،امنیــت ،بهبود کیفیت
زندگــی ،ارتباطــات اجتماعی ،حس تعلــق و فراگیــر و عدالتمحور
بـرای همــۀ افـراد جامعه فــارغ از میـزان توانایی فیزیکی ،حســی و
جنســیت اســت که بهطــور خــاص زنــان ،ســالمندان ،معلــوالن و
کــودکان را هــدف قـرار میدهــد (برنامۀ اســکان بشــر ملل متحد
در ایـران و ســازمان ملــی زمین و مســکن.)1396 ،
در ایــن مقالــه ،با بهرهگیــری از روش تحقیــق توصیفی و مطالعات
اســنادی ،ابت ـدا بــه تعریــف ســالمندی و ویژگیهــای فیزیکــی،
روانــی و اجتماعــی زنــان ســالمند و نیــز انتظــارات محیطــی آنــان
پرداختــه میشــود .ســپس مفهــوم طراحــی فراگیــر و ویژگیهای
کالبــدی آن در واحــد همســایگی مــورد ارزیابــی ق ـرار میگیــرد.
ایــن ویژگیهــا عبارتانــد از قابــل دســترس بــودن ،ایمــن بــودن،
پیادهمــداری ،و خوانایــی .در نهایــت نیــز توصیههــای طراحــی
بـرای بهبــود کیفیت محیط شــهری و در راســتای طراحــی فراگیر
متناســب بــا نیازهــا و شـرایط زنــان ســالمند ارائــه خواهد شــد.
ایــن مقالــه در پــی پاســخگویی بــه س ـؤاالت مطــرح در زمینــۀ
نیازهــای شــهری و محیطــی بـرای زنــان ســالمند اســت و اینکه
چگونــه میتـوان بــا طراحــی مناســب محیط شــهری ،اســتقالل
ـردی زنــان ســالمند را افزایش داد و اعتمادبهنفــس و حس امنیت
فـ ِ
و رضایــت از زندگــی را در آنهــا تقویــت کــرد .ایــن مســئله نهتنهــا
بـرای زنان ســالمند ،بلکه بـرای همۀ افـرادی کــه محدودیتهای

نمودار .1جمعیت زنان و مردان سالمند در چهار دهه

منبع :مرکز آمار ایران1395 ،

حرکتــی و حســی دارنــد مناســب و رضایتبخش اســت و بهنوعی
در راســتای طراحــی فراگیــر خواهــد بود.

 -۱مفهوم سالمندی
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ســالمندی دورانــی از زندگــی اســت کــه بعــد از ســپری شــدن
ســالهایی پــر از خاطــره و تجربــه ،بهصــورت طبیعــی و همـراه
بــا تغییـرات اجتنابناپذیر فیزیولوژیکی ،روانــی ،عاطفی و اجتماعی
آغــاز میشــود و بازخــورد آن در افـراد مختلــف و با شـرایط زندگی
متفاوت کموبیش مشــخص اســت (رفیـ عزاده و همــکاران:1396 ،
.)4-1
ســادهترین راه بــرای تعریــف ســالمندی ،شــمارش ســالهای
سپریشــده از بــدو تولــد و بنــا بــر نظــر ســازمان جهانی ســامت
( ،1)WHOشــروع آن از 60ســالگی و تقریب ـ ًا همزمــان بــا ســن
بازنشســتگی اســت کــه در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت
و بــه هــر حــال محدودیتهــای زیــادی را بـرای افـراد در انجــام
فعالیتهـ�ای روزانـ�ه بـ�ه همـ�راه دار د (�World health organiza
 .)tion, 2007پــارهای از ایــن محدودیتها شــامل محدودیتهای
حرکتی ،مشــکالت شنوایی و بینایی ،فراموشــی ،اختالل در تعیین
موقعیــت و جهتیابــی ،کاهش حافظــه بهویژه حافظــۀ کوتاهمدت
و کــم شــدن اعتمادبهنفــس اســت .گاه شــدت ایــن محدودیتهــا
در شــماری از افـراد موجــب نیاز به اســتفاده از تجهیزات و وســایل
کمکــی مانند ســمعک ،عصــا ،واکــر ،و صندلــی چر خدار میشــود
و در برخــی مـوارد هــم نیــاز بــه کمــک افـراد دیگــر بـرای انجــام
امــور اصلــی روزانــه اجتنابناپذیــر اســت.
همچنین در دوران ســالمندی ،تغییـرات روانی از جنبههای مختلف
زیستشــناختی ،روانشــناختی و جامعهشــناختی در فــرد بهوجــود
1 - World Health Organization

میآیــد؛ تغییراتــی مانند کاهــش نیروهای هــوش ،حافظــه ،دقت،
ارتبــاط و همبســتگی افــکار ،فرامــوشکاری و درونگرایــی کــه
بهتدریــج بــر رفتــار و شــخصیت فــرد ســالمند تأثیــر میگ ـذارد
و ممکــن اســت بــه احســاس تنهایــی ،انــزوای اجتماعــی و
افســردگیهای مزمــن منجــر شــود( .رفیـ عزاده و نــوذری:1389 ،
)29-23

 -۱-۱ویژگیهــای فیزیکــی ،روانــی و اجتماعــی
زنان ســالمند

طبــق آمــار منتشرشــدۀ ســازمان جهانی ســامت در ســال ،2015
بیــش از نیمــی از جمعیت ســالمندان دنیا را زنان تشــکیل میدهند
کــه بیشــتر آنهــا در کشــورهای در حال توســعه زندگــی میکنند و
در آینــده ایــن نســبت بهطــور قابــل مالحظـهای افزایــش خواهــد
یافت ( .)World Report on Ageing and Health, 2015در چهار
دهــۀ اخیــر ،بــر اســاس آمــار رســمی کشــور ،جمعیــت ســالمندان
ایـران نیــز ماننــد بســیاری از جوامــع روند افزایشــی داشــته اســت،
بـ ه طــوری کــه در ســال  ،1395بــا 2درصــد افزایــش نســبت بــه
ســال  9/3 ،1385درصــد جمعیــت کشــور ســالمندان بــاالی 60
ســال بودهانــد کــه 51درصــد ایــن تع ـداد را زنــان و 49درصــد را
مردان تشــکیل دادهاند (سرشــماری کلی نفوس و مســکن.)1395 ،
زنــان و مردان ســالمند دارای ویژگیهای منحصربهفردی هســتند،
مثـ ً
ا زنــان ســالمند از نظر جســمی ،عاطفی و برخــی ویژگیهای
فــردی بــا مــردان متفاوتاند .زنــان ســالمند معمــو ًال بیماریهای
متنوعتــر و ناتوانیهای کارکردی بیشــتری دارند (فروغــان.)1381 ،
آنهــا بیشــتر از مــردان بــه بیماریهــای مزمــن ماننــد مشــکالت
مفصلــی و اســتخوانی ،درد مفاصــل و رماتیســم ،پوکی اســتخوان
و آرتــروز مبتــا میشــوند کــه باعــث کاهــش ســهولت حرکــت
میشــود و آنــان را نســبت بــه افتــادن آســیبپذیر میکنــد و در

تصویر  .1حضور زنان سالمند در شهر

منبعlawyalty.wordpress.com :

مجمــوع بــر کیفیــت زندگیشــان تأثیــر میگـذارد .بیشــتر زنــان
ســالمند قــادر بــه بــاال و پاییــن رفتــن از شــیبهای تند نیســتند و
یــا بیــش از ده دقیقــه بــدون اســتراحت نمیتوانند پیــادهروی کنند
(.)Graham, 2006
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه زنــان ســالمند دوبرابــر ضعیفتــر
از مــردان ســالمند هســتند .میتـوان گفــت کــه یــک مــرد -20
29ســاله چهــار برابــر از یــک زن ســالمند 70ســاله قویتــر اســت
( .)Carstens, 1985بنابرایــن زنان ســالمند توانایی بســیار کمتری

بـرای انجــام کارهایی ماننــد حمل کردن ،بــاال رفتن ،بلنــد کردن،
محکــم گرفتــن ،کشــیدن و ُهــل دادن دارنــد و بســیاری از آنــان با
حالتــی خمیــده و گامهــای غیریکنواخــت پاهایشــان را روی زمین
میکشــند و هنــگام راه رفتــن بــه ســمت پاییــن نــگاه میکننــد،
زیـرا آگاهــی کمتــری نســبت بــه محیــط و مخاطـرات بالقــوۀ آن
دارند (تصویــر .)1
از نظــر ارگونومــی نیــز ابعــاد بــدن زنــان ســالمند بهطــور متوســط
 3-2ســانتیمتر از مــردان کوتاهتــر اســت (جــدول  )1و بــا توجــه

جدول  .1ابعاد و اندازۀ بدن زن سالمند و دسترسیها
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بــه اینکــه نیمــی از جمعیــت ســالمندان را زنان تشــکیل میدهند،
ایــن مســئله در طراحــی مبلمــان شــهری میتوانــد مــورد توجــه
طراحــان شــهری قـرار گیرد.
ایــن تفــاوت در زمینههــای دیگــر شــناختی ،اجتماعــی و
روانی-حرکتــی نیــز دیــده میشــود .پــارهای از دگرگونیهــای
اجتماعــی کــم و بیــش بــر فراینــد زندگــی فــردی و اجتماعی
آنــان تأثیــر میگــذارد؛ مــواردی ماننــد ضربههــای روحــی
ناشــی از درگذشــت عزیــزان بهویــژه همســر ،بازنشســتگی
و پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی آن ،کــه بــه کاهــش
اعتمادبهنفــس و از دســت دادن توانایــی الزم برای شــرکت در
فعالیتهــای جمعــی ،اضطــراب و افســردگی منجــر میشــود
(رفی ـعزاده و همــکاران.)24-20 :1396 ،
پژوهشهــای انجامشــده نشــان میدهــد کــه زنــان ســالمند
نســبت بــه مــردان بیشــتر دچــار افســردگی میشــوند کــه
مهمتریــن دالیــل آن عواملــی ماننــد بازنشســتگی ،تنهایــی
(بیــوه شــدن و متارکــه) ،مــرگ همســاالن ،وضعیت ســامتی
و ســطح درآمــد اســت (منظــوری و همــکاران .)1388 ،انزوای
ش پیــش روی زنــان
اجتماعــی و تنهایــی مهمتریــن چالــ 
ســالمندی اســت که تنهــا زندگی میکننــد .نداشــتن تعامالت
اجتماعــی بهدلیــل حضــور محــدود یــا عــدم حضــور در جامعه،
محیــط شــهری غیرقابــل دســترس و نیــز احســاس ناامنــی
اجتماعــی و نبــود ایمنــی الزم در محیــط عواملــی هســتند که
میتواننــد حضــور زنــان ســالمند را در جامعــه کمرنــگ کننــد
(شــیخی .)1386 ،احســاس تنهایــی با بیــوه بودن ارتبــاط دارد،
بهویــژه در مــورد آنهایــی کــه بهتازگــی همســر خــود را از
دســت دادهانــد .ســالمندانی کــه بــا همســر و خانــوادۀ خــود

زندگــی میکننــد نســبت بــه آنانــی کــه تنهــا یــا بــا ســایر
افــراد بهجــز همســر خویــش زندگــی میکننــد احســاس
تنهایــی کمتــری دارنــد .بـ ه نظــر میرســد احســاس تنهایــی
بــا توجــه بــه شــرایط جامعــۀ مــا نظیــر گرایــش نداشــتن بــه
فرزنــدآوری ،گرایــش بــه تفکــر فرزنــد کمتــر ،زندگــی بهتــر،
همگانــی شــدن گرایــش بــه فضاهــای مجــازی و شــبکههای
اجتماعــی ،در آینــده مشــکالت بیشــتری را در جامعــه ایجــاد
کنــد (ایمــانزاده و علیپــور.)1396 ،
امــروزه بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی در زنــان به ســمت زنانه
شــدن ســالمندی میرویــم کــه بــه دالیــل متعــددی از جملــه
تمایــل ازدواج مــردان ســالمند بــا زنــان جوانتــر پــس از فوت
همســر اولشــان و نیــز شــرایط فرهنگــی کشــور مبنی بــر بیوه
مانــدن زنــان پــس از مرگ همســر ،تعــداد زنان ســالمندی که
بهتنهایــی زندگــی میکننــد بیشــتر از مــردان ســالمند اســت،
بهطــوری کــه در ســال 24 ،1390درصــد زنــان و 5درصــد
مــردان ســالمند بهاجبــار یــا بــا میــل شــخصی بهتنهایــی
زندگــی میکردهانــد (نمــودار  )2و طــی  3دهــۀ اخیــر تعــداد
زنــان ســالمند بــاالی  60ســالی کــه بــه دالیــل مختلــف تنها
زندگــی میکننــد بیــش از مــردان بــوده و میــزان آنهــا رو بــه
افزایــش اســت (سرشــماری کلــی نفــوس و مســکن)1395 ،
.بــا توجــه بــه ســاختار کنونــی اجتماعی کشــور انتظــار میرود
کــه ایــن میــزان در ســالهای آتــی افزایــش بیشــتری یابــد
کــه بــر ضــرورت توجــه طراحــان و برنامهریــزان شــهری بــه
طراحــی محیــط پایــدار اجتماعــی تأکیــد میکنــد.
نیازها و انتظارات محیطی زنان سالمند
زنــان در مقایســه بــا مــردان خصوصیــات بیولوژیــک،

نمودار .2روند تغییرات تعداد زنان و مردان سالمندی که بهتنهایی زندگی میکنند در سه دهۀ اخیر
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مســئولیتها و نــگاه متفاوتــی بــه محیــط اطــراف دارنــد کــه
بــر نــوع ارتبــاط آنهــا بــا فضــا تأثیــر میگــذارد .آنهــا انتظارات
خاصــی از فضــا دارنــد کــه بایــد در تناســب بــا ویژگیهــای
جســمی و نیازهای عاطفی و روانیشــان باشــد و ســبب تســهیل
زندگی روزمره و فعالیتشــان شــود .زنان ســالمند نیازمند احســاس
کنتــرل کامــل بر زندگــی خویش و شــناخت و کنتــرل بر محیط
اطرافشــان هســتند تــا بتواننــد از زندگی لــذت ببرند .امــروزه زنان
نســبت بــه گذشــته در اجتمــاع فعالتــر ظاهــر میشــوند و بــه
اطالعــات بیشــتر و کاربــرد مطلوبتــر ایــن اطالعــات در زندگی
خویــش نیــاز دارنــد تــا بتواننــد خــود را بــه اثبــات برســانند و بــه
معنــای زندگــی خویــش پی ببرند .همیــن ویژگی باعث میشــود
که در ســالمندی نســبت به گذشــته کمتــر احســاس بیهودگی و
ناامیــدی داشــته باشــند و در نتیجه اضطــراب و مــرگ کمتری را
تجربــه کننــد (کاکابرایــی و معاذینــژاد.)1395 ،
زنــان ســالمند نســبت بــه ســایر افــراد اوقــات فراغــت بیشــتری
دارنــد .در نتیجه ،تمایل بیشــتری به حضــور در فضاهای عمومی
دارنــد .ولــی بهدلیــل فقــدان یــا کمبــود امکانــات مناســب بــرای
آســایش و امنیــت در فضاهــای شــهری ،بیشــتر زنــان ســالمند
عمـ ً
ا از حضــور در ایــن فضاهــا محــروم هســتند .نبــود امنیــت
بــرای زنــان تقریبـ ًا در تمــام طبقــات ســنی و اجتماعــی وجــود
دارد ،ولــی زنــان ســالمند آســیبپذیرتر هســتند کــه این مســئله
موجــب محدودیــت تحرکپذیــری آنــان میشــود.
امنیــت بــه معنای رهایــی از خطر ،تهدید ،آســیب ،تــرس یا وجود
آرامــش ،اطمینان ،آســایش و اعتماد اســت( .ســاروخانی و نویدنیا،
 )88 :1385نیــاز بــه امنیــت یکــی از نیازهــای اساســی انســان
اســت کــه دو بُعــد ذهنــی( 1ادراک بــر اســاس احســاس امنیــت
از جمــع) و بُعــد عینــی( 2قابــل ارزیابــی از طریــق شــاخصهای
عینــی محیطــی و رفتــاری) دارد کــه میتوانند کامــا بر یکدیگر
تأثیــر مثبــت یــا منفــی بگذارنــد .برخــی ویژگیهــای فضــای
امــن شــهری عبارتانــد از دیــدن و دیــده شــدن از ســوی مــردم
(قابلیــت اجتماعــی شــدن) ،قابل دســترس بودن فضــا و امکانات
و تجهیــزات ،امــکان انجــام فعالیتهای متنــوع و نیــز خوانایی و
خاطرهانگیــزی محیــط (ضابطیــان و رفیعیــان.)1395 ،
ســازمان جهانــي ســامت در ســال  1995برداشــت و درك افراد
از موقعيــت خــود در زندگــي را در رابطـــه بــا اهــداف و نظــام

ارزشــي مــورد قبولشــان بــا توجــه بــه شــرايط عينــي زندگــي
«كيفيــت زندگــي» نامیــده اســت .ايــن مفهــوم ابعــاد مختلفي از
ابعــاد ســامت جســمي ،روانــي ،اســتقالل ،تعامــات اجتماعي و
اعتقــادات را در بــر ميگيــرد ( .)Oliver, 1997: 18پژوهشهــای
متعــددی کــه دربــارۀ بررســی جنســیت بــا ابعاد مختلــف کیفیت
زندگــی ســالمندان انجــام شــده اســت نشــان میدهــد کــه زنان
ســالمند نســبت بــه مــردان ســالمند کیفیــت زندگــی پایینتری
دارنــد و ایــن شــاید بهدلیــل حضــور پررنگتــر مــردان در محیط
خــارج از منــزل و ارتباطات اجتماعی بیشــتر آنان باشــد که طبیعت ًا
از حمایــت اجتماعــی بیشــتری نیــز برخــوردار میشــوند (ارســطو
و همــکاران .)1391 ،نتایــج مطالعــات دیگــری نشــان میدهــد
ســالمندانی کــه تنهــا زندگــی میکننــد کیفیــت زندگیشــان
پایینتــر اســت و بــا توجــه بــه آمــا ِر رو بــه افزایش زنان ســالمند
در آینــده تعــداد بیشــتری از زنــان کیفیــت زندگــی پایینتــری
خواهنــد داشــت کــه شــاید بــا برنامههــای تفریحــی و اوقــات
فراغــت مطلــوب و افزایــش فعالیتهــای مشــارکتی و تعامــات
ـی زنــان ســالمند بتــوان تــا حدودی ایــن مســئله را بهبود
اجتماعـ ِ
بخشــید (.)Shin et al., 2008
حبیبــی و همکارانــش ( )1387به بررســی رفتارهای ارتقادهندۀ
ســامت و کیفیــت زندگــی در ســالمندان پرداختهانــد .نتایــج
پژوهــش روی  410ســالمند ســاکن غــرب تهــران نشــان
میدهــد کــه بیــن کیفیــت زندگــی و رفتارهایــی نظیــر انجــام
ورزش یــا پیــادهروی ارتباط معنـیداری وجــود دارد .از آنجا که
ارتباطــات اجتماعــی یکــی از مهمتریــن معیارهــای ســامتی
و اســتقالل در زندگــی بهویــژه در ســنین بــاال بــه شــمار
مـیرود ،بنابرایــن ارتباطــات اجتماعــی پیوســته میتوانــد یکی
از مهمتریــن برنامههــای فعالیتــی روزانــۀ زنان ســالمند باشــد
(تصویرهــای  2و  .)3شــرایط روانــی و اجتماعــی آنهــا میتواند
بــا برقــراری ارتباطات اجتماعــی از نظر روانــی و اجتماعی ارتقا
یابــد و موجــب شــود از رابطــه با دوســتان و افراد خانــوادۀ خود
لــذت ببرند (رفیـعزاده و نــوذری.)32-27 :1389 ،
بــه طــور خالصــه ،نیازهــای فیزیکــی ،روانــی ،اجتماعــی
و انتظــارات محیطــی زنــان ســالمند را میتــوان چنیــن
جمعبنــدی کــرد (جــدول :)۲

تصویر  .2حضور زنان سالمند در محیطهای شهری و
بوستانها (پارک شهرآرا)

تصویر  .3حضور زنان سالمند در محیطهای باز شهری

منبع :نگارنده

منبعwww.alamy.com :

جدول  .2خالصۀ نیازهای فیزیکی ،روانی ،اجتماعی و انتظارات محیطی زنان سالمند
زنان سالمند
ویژگیهای فیزیکی
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مشکالت مفصلی و استخوانی
کوتاهتر بودن قد نسبت به مردان
(3-2سانتیمتر)
آسیبپذیری نسبت به افتادن
نداشتن توانایی تردد از شیبهای تند
نداشتن توانایی تردد بیش از  10دقیقه
نداشتن توانایی حمل بار ،کشیدن و ُهل دادن
برداشتن گامهای غیریکنواخت
احساس عدم ایمنی

ویژگیهای روانی و اجتماعی

اضطراب و افسردگی
انزوای اجتماعی و تنهایی
احساس عدم امنیت اجتماعی
داشتن اوقات فراغت بیشتر نسبت به مردان
سالمند
داشتن تعامالت اجتماعی کمتر

انتظارات محیطی
کنترل داشتن بر محیط اطراف
تمایل به حضور در فضاهای عمومی
نیاز به امنیت
قابل دسترس بودن فضا ،امکانات و
تجهیزات
نیاز به تعامالت اجتماعی
خوانایی محیط
خاطرهانگیزی محیط
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منبع :نگارنده

 -2مفهوم طراحی فراگیر

محیــط مصنــوع بایــد بــه گونـهای طراحــی شــود کــه امــکان
دسترســی و برخــورداری از آن بــرای همــۀ افــراد جامعــه
فــارغ از ســن ،جنســیت و میــزان تواناییهــای جســمی و
حسیشــان فراهــم باشــد .ایــن موضــوع و فراگیــری تأمیــن
نیازهــای همــۀ کاربــران در محیــط کالبــدی و شــهری در
ســطح بینالمللــی بــاعنــوان طراحــی فراگیــر 1یــا طراحــی
همهشــمول شــناخته میشــود .هــدف از طراحــی فراگیــر،
تولیــد محصــوالت ،برقــراری ارتباطــات ،طراحــی و ســاخت
فضاهــا و تجهیــزات بــا قابلیــت اســتفاده بــرای همــگان تــا
حــد ممکــن،و ارتقــای کیفیــت زندگــی بــرای همــۀ مــردم با
حداقــل هزینــه اســت تــا مانعی بــرای حضــور مســتقل و فعال
افــراد بــا محدودیتهــای حرکتــی نباشــد و حقوق شــهروندی
1 - Inclusive Design Approach

آنــان را در بهرهمنــدی از امکانــات زندگــی خدش ـهدار نکنــد.
هنگامیکــه از طراحــی فراگیــر صحبــت میشــود منظــور
محیطهــای شــهری و واحدهای همســایگی و محالتی اســت
کــه در آنهــا کــودکان بــا ایمنــی کامــل بــه بــازی بپردازنــد،
نوجوانــان و زنــان بــدون واهمــه تــردد کننــد و افــراد بــا هــر
گونــه توانایــی جســمی و حســی و نیز ســالمندان بــدون ترس
از افتــادن و صدمــه دیــدن بتواننــد در آنهــا حرکــت کننــد و
از امکانــات و تجهیــزات موجــود بهرهمنــد شــوند .بــه عبــارت
دیگــر ،در رویکــرد طراحــی فراگیــر تأکیــد بــر طراحــی محیط
شــهری بــه گون ـهای اســت کــه در آن ،بــا بــرآورده کــردن
نیازهــای روانــی و فیزیکــی همــۀ افــراد جامعــه ،محدودیتها
و ناتوانــی افــراد بــه حداقــل برســد و بــه ارتقــای کیفیــت
زندگــی بینجامــد .در صورتــی کــه در طراحــی محیــط مصنوع

جدول  .3خالصۀ اصول کالبدی و غیرکالبدی طراحی فراگیر
اصول طراحی فراگیر
شاخص غیرکالبدی

شاخص کالبدی
کاربردی بودن طراحی
خودداری از تفکیک فضایی
انعطافپذیر بودن طراحی
خوانایی و قابل درک بودن اطالعات محیطی
ایجاد محیط بدون مانع و ایمن
تسهیل دسترسی
امنیت فضایی

عادالنه بودن
یکسان بودن مقررات ایمنی و امنیت
قابل درک بودن اطالعات و خودداری از پیچیدگیهای غیرضروری

منبع :نگارنده

 -3شــاخصهای کالبــدی طراحــی فراگیــر
در محیط شــهری

بــدون شــک اصــول کلــی طراحــی فراگیــر بــا در نظــر گرفتن
نیــاز همۀ شــهروندان و در همۀ ســطوح کالبــدی و غیرکالبدی
مطــرح اســت ،ولــی میتــوان چهــار شــاخص کالبــدی برتــر
را کــه در طراحــی شــهری بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد
از آن اســتخراج کــرد .ایــن چهــار شــاخص عبارتانــد از
دســترسپذیری ،پیادهمــداری ،خوانایــی ،ایمنــی و امنیــت.
قطعـ ًا اســتفاده از هــوای تــازه ،دیــدن دوســتان ،صحبــت بــا
دیگــران و ورزش تأثیــر زیــادی بــر افزایش ســامت جســمی
و روانــی همــۀ افــراد از جملــه زنــان ســالمند دارد .امــا ایــن
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توانایــی جســمی ،حســی و روانــی همــۀ گروههــای ســنی و
جنســی جامعــه مــد نظــر قــرار گرفتــه نشــود ،همــواره طیفــی
از مــردم مــورد تبعیــض واقــع میشــوند و از امکانــات و
شــرایط فراهمشــده در محیــط شــهری بیبهــره میماننــد
کــه بازخــورد آن بــه حاشــیه رانــده شــدن تدریجــی آنهــا
خواهــد بــود.
طراحــی فراگیــر شــامل هفــت اصــل کلیــدی بــه شــرح زیــر
اســت (:)Rodman and Frederick, 2009
1 .1کاربــردی بــودن طراحــی و عادالنــه بــودن آن بــا در
نظــر گرفتــن اصــل تســاوی فرصتهــا بــرای همــۀ
افــراد بــا تواناییهــای مختلــف ،خــودداری از تفکیــک
فضاهــا بــه منظــور توجــه ویــژه بــه هــر یــک از کاربران
و نیــز توجــه بــه یکســان بودن مقــررات ایمنــی و امنیتی
بــرای همــۀ افــراد.
2 .2انعطافپذیــر بــودن طراحــی بــا قابلیــت در نظــر گرفتــن
محــدودۀ گســتردۀ کاربــران بــا تواناییهــای فیزیکــی
متفاوت.
3 .3قابــل درک بــودن محیــط طراحیشــده بــرای همــۀ
افــراد بــدون در نظــر گرفتــن میــزان تجــارب ،دانــش،
مهارتهــای تکلــم یــا ســطح تمرکــز کاربــران و از بیــن
بــردن پیچیدگیهــای غیرضــروری.
4 .4قابــل درک بــودن اطالعــات محیــط از طریــق ایجــاد
شــرایط مختلــف صوتــی ،تصویــری و لمســی بــرای
همــۀ افــراد بــا تواناییهــای متفــاوت از طریــق ایجــاد
کنتراســت ،خوانایــی حداکثــری اطالعات ضــروری و نیز

ارائــۀ دســتورالعملها و ضوابــط مــورد نیــاز.
5 .5بــه حداقــل رســاندن خطــرات و پیشبینــی حــد مجــاز
خطــا از طریــق ایجــاد محیــط بدون مانــع ،از بیــن بردن
عناصــر خطرآفریــن و ایجــاد هشــدارهای خطــر ،ایجــاد
بیشــترین دسترســی و پیشبینــی تمهیــدات ایمنــی.
6 .6ســهولت کاربــرد و انعطافپذیــری در عملکــرد محیــط
بــا هــدف بــه حداقــل رســاندن تــاش فیزیکــی و
عملکردهــای تکــراری بــرای اســتفادۀ همــۀ افــراد بــا
تواناییهــا و نیازهــای متفــاوت.
7 .7فراهــم کــردن امکان دسترســی آســان و راحــت به همۀ
فضاهــا ،عناصــر و تجهیــزات از طریــق بهرهگیــری ابعاد
مناســب و مطلــوب و ایجــاد فضــای کافی و بــدون مانع
بــرای همۀ افــراد ،فــارغ از میــزان تواناییهــای فیزیکی،
ســنی و حســی آنها.

موضــوع فقــط در محیطهــای شــهریای کــه دارای امنیــت،
دسترســی باکیفیــت ،امــکان تردد آســان و بــدون مانع باشــند،
ممکــن اســت .ایــن افــراد اگر احســاس ناامنــی و خطــر کنند،
ترجیــح میدهنــد در خانــه بماننــد و بــه ایــن ترتیب ســامتی
و کیفیــت زندگیشــان تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد.

 -۱-۳دســترسپذیری محیــط بــرای زنــان
ســالمند
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ســادهترین جابهجایــی در محیــط شــهری تــردد بهصــورت
پیــاده اســت .پیوســتگی مســیرهای پیــادهروی شــهری و در
دســترس بــودن محیــط شــهری و دس ـتیابی بــه امکانــات و
تجهیــزات واقــع در آن بــرای همــۀ افــراد فــارغ از میــزان توانایی
جســمی و حسیشــان اهمیــت زیــادی دارد .ضعــف ناشــی از
افــت تدریجــی تــودۀ ماهیچههــا و ُکنــد شــدن واکنشهــا و
افزایــش دشــواریهای حســی و ادراکــی توانایــی انجــام بعضــی
فعالیتهــا را در ســالمندان بــه تأخیــر میانــدازد .از آنجــا کــه
ســالمندان آهســته راه میروند ،گامهای کوتاهتــر و غیریکنواخت
برمیدارنــد و گاه پاهــا را بــه زمیــن میکشــند ،معمو ًال از وســایل
کمکــی بــرای حفظ تعــادل خــود در حرکــت اســتفاده میکنند و
بعــد از ده دقیقــه پیادهروی نیازمند نشســتن و اســتراحت کردن و
لــذت بــردن از زندگــی جمعــی و فعالیتهــای شــهری هســتند.
یکــی از امکانــات مهــم در محیــط شــهری وجود ســرویسهای
بهداشــتی عمومــی اســت کــه دسترســی بــه آنهــا بــا توجــه بــه
شــرایط جسمی ســالمندان بســیار ضروری اســت ،زیرا بسیاری از
زنــان ســالمند کمتــوان بهدلیــل دسترســی نداشــتن به ســرویس
بهداشــتی در محیــط شــهری کمتــر از منــزل خارج میشــوند.

 -۲-۳افزایــش ایمنــی و امنیــت محیط برای
زنان ســالمند

زنــان ســالمند از نظــر احســاس امنیــت در فضاهــای شــهری از
آســیبپذیرترین گروههــای اجتماعــی هســتند .آنچــه مســلّم

اســت ایــن اســت کــه بــا افزایــش ایمنــی و امنیــت فقــط زنــان
ســود نمیبرنــد ،بلکــه همۀ افــراد جامعــه از آن بهرهمنــد خواهند
شد .
ضــرورت پرداختــن به مســئلۀ امنیــت در چارچوب توســعۀ پایدار
از آنجایــی مهــم مینمایــد کــه اصو ًال توســعه و امنیــت دو مقولۀ
متفــاوت ولــی نزدیــک بــه هــم هســتند .در عیــن حــال هر یک
میتواننــد مانعــی بازدارنــده بــرای تحقــق دیگــری باشــند .از
ایــن رو ،بــرآورده کــردن هــر دو آنهــا در محیــط شــهری بــرای

ســالمندان و همــۀ شــهروندان مهــم و الزامآور اســت.
زنــان ســالمند و ســایر افــرادی کــه مشــکالت جســمی ،حرکتی
و حســی دارنــد بیشــتر از ســایر افــراد در محیــط شــهری
آســیبپذیرند .بــه بیانــی دیگــر ،ایــن افــراد نســبت بــه تغییــر
محیطهــای فیزیکــی حســاسترند و شــاید بــه دالیــل مختلفی
احســاس کنند کــه محیطهای شــهری ایمن و مطلوب نیســتند.
وجــود فضاهــای بــدون دفــاع در شــهر کــه تعــداد آنهــا نیــز کم
نیســت از جملــه عواملــی اســت کــه موجــب بــروز حــس ناامنی
بــرای زنــان در فضاهــای شــهری میشــود .فضاهایــی که تحت
نظــارت مردمــی نیســت و به لحاظ ایمنی تعریف نشــده اســت از
میــزان امنیــت و اعتمــاد زنــان ،بهویــژه زنان ســالمند که بیشــتر
مســتعد احســاس ناامنــی هســتند ،میکاهــد.
بــه حداقــل رســاندن خطرهــای محیطــی ،عــاوه بــر ایجــاد
حمایــت و آرامــش خاطــر در زنــان ســالمندان ،موجــب تشــویق
آنهــا بــه تحــرک و حضور بیشــتر در محیــط میشــود .هیچکس
عالقـهای به فضاهای ناامــن ،تاریک و نامطلــوب ندارد .محیطی
کــه در آن افــراد احســاس گــم شــدن یــا محبوس شــدن و ترس
از افتــادن یــا صدمــه دیــدن داشــته باشــند آنهــا را از خــروج از
منــزل و حضــور در محیط شــهری بازمـیدارد.
یــان گل در کتــاب شــهر انســانی خــود میگویــد ظرفیــت
ایجــاد شــهر امــن هنگامــی افزایــش مییابــد کــه میــزان
بیشــتری از مــردم در فضــای شــهری حضــور یابنــد و رفــت و
آمــد کننــد .محیــط شــهری کــه مــردم را بــه پیــادهروی دعــوت
کنــد ،ســاختاری پیوســته داشــته باشــد و دارای فضاهــای جذاب
و کارکردهای شــهری متنوعی باشــد احســاس امنیــت را افزایش
میدهــد (گل.)104-98 :1392 ،

 -3-3تقویــت پیادهمــداری محیــط بــرای
زنــان ســالمند

محیطهــای شــهری و محــات پیادهمــدار ،عــاوه بــر ایجــاد
ســرزندگی و امنیــت در جامعــه ،حــس اعتمادبهنفــس ســالمندان
را بــا بهکارگیــری قابلیتهایشــان در محیطــی ایمــن و ســالم
تقویــت میکننــد .معابــری کــه افــراد را بــه پیــادهروی تشــویق
کننــد موجــب میشــوند کــه ســالمندان قــادر بــه جهتیابــی
دقیــق ،انگیــزش بصــری و دسترســی بــدون مانــع و آســان بــه
فعالیتهــا و امکانــات شــهری باشــند و از برخــورد بــا وســایل
نقلیــه نیــز در امــان بماننــد.
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای محیــط شــهری پیادهمــدار،

منظــور از خوانایــی محیــط شــهری ایــن اســت که بــه افــراد در
ـان خوانــا خیابانــی اســت کــه
یافتــن مســیر کمــک شــود .خیابـ ِ
مســیرها و تقاطعها در آن بهســادگی قابل تشــخیص باشــند و به
ســالمندان در جهتیابــی مســیر یــاری شــود ،زیرا ضعــف حافظۀ
کوتاهمــدت ســالمندان آنهــا را در یافتــن اطالعات مسیرشــان در
محــدودۀ محلــه و واحــد همســایگی دچــار ســردرگمی میکنــد
و ایــن مســئله در محیطهــای ناآشــنا شــدت بیشــتری مییابــد.
ـکل
عــدم وضــوح و شــفافیت محیط شــهری و نیز عدم درک شـ ِ
محیــط و تــرس از گــم شــدن باعــث منــزوی شــدن و در خانــه
ـهری ناخوانــا این
مانــدن زنــان ســالمندان میشــود و محیــط شـ ِ
وضعیــت را تشــدید میکنــد.
از دیــدگاه بســیاری از افــراد ،جهتیابــی یعنــی اســتفاده از تعــداد
زیــادی عالئــم و نشــانهها .امــا منظــور از جهتیابــی امــکان
شناســایی و درک مســیر اســت ،بــه گونـهای کــه امــکان حرکت
بــه یــک مســیر خــاص و ســپس بازگشــت از آن بهســهولت
بــرای افــراد فراهــم باشــد و ایــن مســئله بــا طراحــی محیــط
قابــل درک در کنــار تابلوهــا و نشــانههای قابــل تشــخیص و
روشــن امکانپذیــر میشــود.
برتــون و لیــن خواناتریــن جانمایــی معابــر بــرای ســالمندان را
معابــری میداننــد کــه در شــبکۀ نامنظــم یا بیشــکل گســترده
شــدهاند .آنهــا معتقدنــد کــه شــبکۀ معابــر نامنظــم مســیرها و
تقاطعهــای جذابتــری ایجــاد میکنــد کــه بهســادگی
قابــل درک هســتند و در مقایســه بــا پیچهــای 90درجــهای
و خمیدگیهــای بــا نقطــۀ کــور (کــه از طریــق شــبکههای
یکشــکل بــه وجــود میآینــد) بــه انســان دیــد واضحتــری
میدهنــد .آنهــا بــر ایــن موضــوع تأکید میکننــد که مطابــق تصویر
 ۴تقاطعهــای Tشــکل و سهشــاخه و ســرنیزهای میتواننــد نســبت
بــه چهارراهها بیشــتر مورد اســتفاده قرار گیرنــد (برتون و لیــن:1390 ،
.)125-123
همچنیــن برتــون و لیــن ( )147 :1390بــا طــرح ان ـواع نشــانههای
شــهری و عناصــر محیطــی مناســب بـرای خوانایی بیشــتر محیط
از ســوی سـالمندان معتقدنــد کــه اگــر ایــن عناصــر و اجـزای آنهــا
بهســادگی قابــل تشــخیص باشــند ،نشــانههای مناســبی بـ ه منظور
مســیریابی محســوب میشــوند:
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فراهــم آوردن امــکان ارتبــاط افــراد بــا محیــط پیرامــون خــود
و افزایــش ارتباطــات اجتماعــی بیــن شــهروندان ســالمند اســت.
زنــان ســالمند عالقهمنــدی بیشــتری بــه ســفرهای کوتــاه
برنامهریزیشــده بــرای مالقــات دوســتان ،تعامــات غیررســمی
بــا همســایگان ،مغــازهداران و ســایر کســانی دارنــد کــه از گذران
اوقــات فراغــت در پارکهــا ،معابــر و ســایر فضاهــای بــاز لــذت
میبرنــد (برتــون و لیــن .)90-78 :1390 ،جیــن جیکوبــز معتقــد
اســت محیطهــای شــهری پیادهمــدار قادرنــد مردمانــی را کــه
یکدیگــر را نمیشناســند در صفحـهای از اجتماع گرد هــم آورند.
گرچــه ایــن موضــوع ظاهــراً بســیار جزئــی و بیاهمیــت بــه نظر
میرســد ،امــا مجموعـهای از ایــن برخوردهای اتفاقــی و عمومی
در یــک زمــان و مــکان شــهری کــه الزام ًا هیچ تعهد مشــخصی
بــرای افــراد در پی نــدارد احساســی از اطمینان و هویــت و حیات
اجتماعــی را بــرای ســاکنان شــهر بــه همــراه مـیآورد (جیکوب،
. )95-90 :1392هویــت فضایــی ،احســاس تعلــق بــه محیــط
و دریافــت کیفیتهــای محیطــی بیشــتر از طریــق راه رفتــن،
حــواس بصــری و غیربصــری افــراد پیــاده قابــل درک اســت.
پیمــودن فضاهــای یکنواخــت و فضاهایــی کــه افــراد در آنهــا
نتواننــد بــا محیــط اطــراف خــود ارتبــاط برقــرار کنند ســالمندان
را زودتــر خســته میکنــد .یــان گل نیــز معتقــد اســت کــه در
شــهرهای زنــده ،امــن ،پایــدار و ســالم پیشنیــاز زندگی شــهری
فرصتهــای مناســب راه رفتــن اســت و بســیاری از فرصتهای
اجتماعــی و فراغتــی ارزشــمند هنگامــی پدیــدار خواهــد شــد که
زندگــی پیــاده تقویــت شــود (گل.)105-91 :1392 ،
زنــان ســالمند تمایــل بیشــتری بــه پیــادهروی و طــی مســیر
بهصــورت پیــاده دارنــد ،زیــرا تعــداد کمــی از آنهــا قــادر بــه
رانندگــی با وســیلۀ شــخصی هســتند و بــدون همراهــی دیگران
از وســایل نقلیــۀ عمومــی نیــز نمیتوانند اســتفاده کنند .از ســوی
دیگــر ،امــروزه بســیاری از زنــان ســالمندتنهــا زندگــی میکنند.
بنابرایــن آنهــا نیــاز دارنــد بــرای خریــد ،پیــادهروی و مالقــات بــا
دوستانشــان از منــزل خــارج شــوند و از فضــای شــهری محلــۀ
خــود لذت ببرنــد .گرینبرگ معتقد اســت کــه در دورۀ ســالمندی
تمایــل بــه خریــد کــردن ،دیــدن دوســتان ،رفتــن نزد پزشــک و
انجــام ســایر امــور روزانــه از بیــن نمـیرود ،بلکــه فقــط روش و
فراوانــی انجــام ایــن فعالیتهــا تغییــر مییابــد (Greenberg,
.)1982: 405

 -4-3افزایــش خوانایــی محیط بــرای زنان
سا لمند

تصویر  .4شبکۀ معابر قابل درک از دیدگاه برتون

منبع :برتون و لین127 :1390 ،

 ساختمانهای تاریخی و بناهای یادبود ســاختمانهای عمومــی شــهری ماننــد بیمارســتانها- ،ســاختمانهای مذهبــی و کتابخانههــای عمومــی
 سازههای متمایز مانند ساختمانهای بلند و پلها مکانهای جذاب و فعال مانند پارکها و زمینهای بازی مکانهــای دارای کاربــری غیرمعمــول کــه هویــت محلــیمتمایــزی دارند
عناصرزیباییشناسانهمانندآبنماها،تندیسهاودرختان عناصــر کاربــردی ماننــد مبلمــان شــهری و ایســتگاههایاتوبــوس

-4جمـعبندی
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گام نهــادن بــه 60سـالگی شــماری از چالشهــا و تغییرات جســمی،
بهویــژه کاهــش قــدرت بینایی ،شــنوایی ،چشــایی ،بویایــی و کاهش
قــدرت بدنــی و هماهنگــی حرکتــی و ســرعت واکنــش در برابــر
محرکهــا را بــه هم ـراه دارد کــه س ـالمندان را نیازمنــد اســتفاده از
تجهیـزات کمکــی ماننــد عصــا ،واکــر و صندلــی چــر خدار یا کمک
گرفتــن از افـراد دیگــر بـرای راه رفتــن و انجــام امــور اصلــی روزمــرۀ
زندگــی میکنــد .ایــن تغیی ـرات در اف ـراد مختلــف بهطــور قابــل
مالحظهای متفاوت اســت ،زیرا سـالمندی طیف گســتردهای از سنین
مختلــف ،تواناییهــا ،ســبکهای زندگــی ،مهارتهــا و تحرکهــای
گوناگــون را در بــر میگیــرد و بــه نظــر میرســد تفکیــک ایــن گروه
گســترده بــه زیرگروههای سـالمند جـوان ،میانســال و کهنســال نیز
تقســیمبندی دقیقــی از آنهــا بــه دســت نمیدهــد.
بــا توجــه بــه تمایزهای آشــکاری کــه بین نیازهــا ،فعالیتهــا و نحوۀ
اســتفادۀ زنــان و مــردان سـالمند از محیطهــای شــهری وجــود دارد،
نادیــده گرفتــن ایــن تفاوتهــا در طراحــی بــه کاهــش مطلوبیــت و
کارآیــی فضــا منجر میشــود و گروهــی از اســتفادهکنندگان فضــا را
بهاجبــار بــه حاشــیه میکشــاند .بــا توجــه بــه ویژگیهای جســمی و
اجتماعــی زنان سـالمند و انتظارات محیطــی آنها (جــدول  )2میتوان

پیشــنهادهای زیــر را بــا رویکــرد طراحی فراگیر شــهری ارائــه کرد:

 -۱-۴پیشنهادهای راهـبردی و راهـکارهای
کالبـدی

راهبردهــا و راهکارهــای کالبــدی و عملــی زیر برای پاســخگویی به
انتظــارات محیطــی زنــان سـالمند ارائه میشــود:
 منظرسازی و تنوع بصری ،پیوستگی مسـیر ،تنوع کاربری و فرم
ساختمانی ،جزئیات و مبلمان شهری مناسب در مسیرهای پیاده و
تنوع پوشش گیاهی موجب هویتبخشی و معنادار شدن محیط
و محالت مسـکونی میشـود و با ایجاد تصویر روشـنی از محله
در ذهـن افراد میتواند در خوانایی محیط شـهری و موقعیتیابی
مسـیر به زنان سالمند کمک کند و در نهایت به افزایش احساس
امنیت در آنان منجر شود .همچنین نظارت اجتماعی بر فضاها از
طریق حضور مردم ،تأمین روشنایی مناسب ،تنوع کاربری بهویژه
کاربریهای شـبانه بهمنظور حفظ حیات در شـب نیز میتواند در
بهبود احسـاس امنیت در زنان سالمند مؤثر باشد.
 قابـل پیشبینـی بودن مسـیرهای پیـاده ،پهنـای کافـی و قابل
تشـخیص بودن مسـیرهای اصلی و فرعـی ،بهویژه در شـب ،به
همـراه نورپردازی مطلوب موجب تقویت احسـاس ایمنی در زنان
سـالمند میشـود و آنها را به پیادهروی تشویق میکند .مسیرهای
پیـادۀ باریک موجب ترس از برخورد با دیگـران و زمین خوردن در
افرادی میشـود که در حفظ تعادل خود مشـکل دارند و از وسـایل
کمکـی ماننـد واکر و عصا اسـتفاده میکننـد .کم بـودن نور نیز
موجب بروز سـایههای نامناسب و تداخل و ترکیب آنها میشود و
تصاویر نادرستی از پله یا اختالف سطح در دید افراد ایجاد میکند
و ممکن اسـت با از دسـت رفتن تعادل ،احتمال زمین خوردن آنها
را در ایـن حالـت افزایش دهد.
 محل قرارگیری نیمکتها ،به منظور نشستن افراد ،از نظر داشتن
دید و چشـمانداز کامل و مناسـب مهم است .افراد هنگام نشستن

روی این نیمکتها باید بتوانند جزئیات بیشتری از محیط اطراف
را ببیننـد ،زیـرا همانگونه که پیشتر گفته شـد زنان سـالمند به
دیـدن جزئیـات وقایعی کـه در اطرافشـان رخ میدهد عالقهمند
هسـتند (تصویـر .)5بدین منظـور فراهم کردن فضایی مناسـب
بـرای برخوردهـای اجتماعـی صمیمانه بین سـالمندان از طریق
چیدمـان نیمکتهـای Uشـکل یا Lشـکل در محیط شـهری
بهویژه بوسـتانها مناسـب اسـت (تصویر.)6

تصویر  .7پارک گفتگو در تهران

تصویر  .5فضاهای خودمانی و صمیمانه

منبع :نگارنده
تصویر  .8پارک ارکیده در سنگاپور

منبع :گل24 :1392 ،
تصویر  .6پارک شهرآرا در تهران
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منبع:نگارنده

 نـوع کفسـازی بهکاررفتـه در مسـیرهای پیاده نقش بسـیار
مهمـی در آسـایش افـراد دارد .زنـان سـالمند تـوان حرکتی
محدودتـری نسـبت به مـردان سـالمند دارنـد .بنابراین الزم
اسـت از ایجاد هر گونه اختالف سـطحی در مسـیرهای تردد
اجتناب شـود .صـاف و غیرلغزنده بودن مسـیرها و نبودن پله
و اختالف سـطح در مسـیرهای پیـادهروی شـهری ،عریض
بودن مسیرها و استفاده از سطوح شیبدار استاندارد و مناسب
(تصویرهـای  7و  )8از ویژگیهـای مطلـوب محیط شـهری
اسـت کـه باید مد نظـر طراحان شـهری قـرار گیرد.

منبع :نگارنده

 عالئـم و نشـانههای بصـری در انواع مختلف ،ماننـد تابلوها و
تبلیغات تجـاری ،آبنماها ،تصاویر گرافیکـی ،کارهای هنری و
مبلمان شهری مطلوب و هماهنگ با محیط ،تابلوهای راهنما
و مانند آنها و نیز نشانههای حسی و غیربصری همچون تغییر
بافـت و جنس کفسـازی کـه برای افـراد کمبینـا از طریق پا
و عصـا قابل تشـخیص اسـت (تصویـر  )9میتوانـد با تقویت
هویـت و حـس مکان ،ضمن ارتقـای خوانایی محیط و کمک
بـه جهتیابـی ،موقعیتیابی و گاه هشـدار بـرای اعالم خطر،
به افزایش حس امنیت در زنان سـالمند کمک کند .همچنین

تصویر  .9مسیر پیادهروی در سنگاپور

منبع :نگارنده

بعضی مواقع نیز عالئم صوتی مانند اصوات فیزیکی یا طبیعی
ماننـد صـدای آب ،پرندگان و عالئم بویایی مانند عطر گلها و
گیاهـان و مانند آن میتوانند به خواناتر شـدن محیط شـهری
بیفزایند.

خالصـهای از راهبردهــا و راهکارهــای الزم بـرای تحقــق اهـداف
کالبــدی طراحــی فراگیــر متناســب با شـرایط زنــان ســالمند ارائه
میشــود (جــدول :)۴

جدول  .4اهداف ،راهبردها و راهکارهای کالبدی طراحی فراگیر متناسب با شرایط زنان سالمند
راهبرد

راهکار

اهداف

 پیوستگی مسیر پیادهروی -قابل دستیابی بودن امکانات و تجهیزات

 حذف اختالف سطح در مسیرهای تردد استفاده از کفسازی مقاوم ،صاف و غیرلغزنده استفاده از رمپ با شیب استاندارد استفاده از میلۀ دستگرد مناسب تأمین روشنایی کافی استفاده از کنتراست رنگی پیشبینی سرویس بهداشتی قابل دسترس -پیشبینی مکانهایی برای نشستن و استراحت

پیادهمدار بودن

 افزایش تمایل به پیادهروی و حضور درمحیط شهری
 افزایش تعامالت اجتماعی افزایش سرزندگی در محیط شهری -افزایش حیات اجتماعی در محیط

 ایجاد مبلمان شهری مناسب طراحی پوشش گیاهی مناسب و سایهدار نورپردازی مطلوب پهنای کافی در مسیرهای پیادهروی چیدمان دعوتکننده و مطلوب مبلمان شهری ایجاد محیطی دوستانه ایجاد رمپ استاندارد -ایجاد نردههای کمکی مناسب و مقاوم

خوانا بودن

 افزایش موقعیتیابی و جهتیابی مسیر امکانپذیر بودن شناسایی و درک محیط -افزایش حس امنیت

 ایجاد تنوع بصری تنوع بافت در پوشش کف نورپردازی مطلوب ایجاد گرهها و نقاط متمرکز محیطی ایجاد نشانههای محیطی ایجاد شبکههای نامنظم معابر استفاده از مصالح متنوع ،بهره بردن از رنگ و تنوع درکاربریها و فرمهای ساختمانی

ایمن بودن

 امکانپذیر بودن حضور در محیط شهری -افزایش احساس امنیت

 استفاده از مسیر صاف و پوششهای غیرلغزنده چیدمان مناسب ایجاد وضوح بصری استفاده از نشانهها و عالئم حسی و بصریایجاد پیادهروهای پهن و تأمین روشنایی کافی در شب

قابل دسترس بودن
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مفاهیم کالبدی طراحی فراگیر

منبع :نگارنده

منابع:

-

-

-

-

-
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ارســطو ،علیاصغــر ،و ديگـران« .)1391( .کیفیــت زندگــی و برخی
عوامــل مؤثــر بــر آن در ســالمندان دیابتی مقیم سـرای ســالمندان
کهریــزک ته ـران» .غــدد درونریــز و متابولیســم ای ـران :)1( 14
.24-18
ایما نزاده ،علی ،و ســریه علیپــور« .)1396( .واکاوی تجربیات زنان
ســالمند از احساس تنهایی ،مطالعهای پدیدارشناختی» .روانشناسی
پیری 31 :1ـ.43
برتــون ،الیزابــت ،و میچــل لیــن .)1390( .طراحــی شــهری جامع ـ
خیابانهــای مناســب زندگــی .ترجمــة الهــام ضابطیــان طرقــی ،و
فاطمــه مقیمــی .تهـران :مهندســین مشــاور آتــک.
جیکوبــز ،جیــن .)1392( .مــرگ و زندگــی شــهرهای بــزرگ
آمریکایــی .ترجمــة حمیدرضــا پارســی ،و آرزو افالطونــی .تهـران:
مؤسســۀ انتشــارات دانشــگاه تهــران.
حبیبــی ســوال ،عقیل ،صغــری نیکپــور ،مهنــاز سیدالشــهدایی ،و
حمیــد حقانــی« .)1387( .بررســی رفتارهای ارتقادهندة ســامت و
کیفیــت زندگــی در ســالمندان» .مجلــة پژوهشــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی اردبیــل 29 :)1( 8ـ.36
رفیـ عزاده ،نـدا .)1387( .ضوابــط طراحــی معمــاری ســاختمانهای
مناســب سـالمندان :مصوب شــورای عالــی شهرســازی و معماری
ایـران .تهـران :مرکــز تحقیقــات راه مســکن و شهرســازی.
ــــــــــــــ ،و شــعله نــوذری .)1389( .مبانــی طراحــی معماری
مراکــز خدماتــی روزانــۀ س ـالمندان .ته ـران :مرکــز تحقیقــات راه
مســکن و شهرســازی.
ــــــــــــــ ،ــــــــــــــ ،و حســین روشـنبخش.)1396( .
رهنمودهــای طراحــی معمــاری خانههــای سـالمندان .ویرايش .2
ته ـران :مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی.
ســاروخانی ،باقر ،و منیژه نویدنیــا« .)1385( .امنیت اجتماعی خانواده
و محــل ســکونت در تهـران» .رفــاه اجتماعــی 87 :6ـ.108
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن .)1395( .نتایــج کلــی
سرشــماری .تهــران :مرکــز آمــار ایــران.
شــیخی ،محمدتقــی« .)1386( .امنیــت اجتماعی و آسیبشناســی
ســالمندان در شــهر تهـران ،پژوهشــی از دیــدگاه جامعهشناســی».
س ـالمندی ای ـران 454 :)4( 2ـ.461
ضابطیــان ،الهــام ،و علیاکبــر تقوایــی« .)1385( .شــاخصهای
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Abstract
Introduction of two concepts of social justice
and equal opportunities intends to bestow citizen rights to all members of the society. In this
regard, inclusive design by fulfilling physical and
psychological needs of all, regardless of their
gender and physical/mental abilities, aims at
enhancing citizens’ quality of life.
At present, older women face more social, psychological and security problems in physical
environment compared to other women and
elderly population. In case ofproviding  equal
opportunities and attractive, safe, clean and  
accessible environment in the community, older women’s social cohesion will be enhanced
and results in extended social relations as well
as increasing hope to enjoy a dissent living. In
addition, chances of safe and independent travel
would encourage their willingness to leave home
and benefit from communities facilities. Present
paper with a descriptive research method and
review of documents first looks into the needs
and physical, mental, social and environmental

expectations of older women then, concepts
of inclusive design in neighborhood including
accessibility, safety, pedestrian oriented and
readability will be fully described . Strategies
and propositions within the inclusive design approach constitutes the last section of the article.
The results of the study suggests; designing urban environment based on principles of inclusive design can improve the living conditions of
citizens ,especially older women and provides
opportunities for their safe and independent
presence in urban spaces.
Keywords
Women, Urban Environment, Elderly, Inclusive
Design, Equal Opportunities

