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چکـیده
عدالــت اجتماعــی و اصــل برابــری فرصت هــا مفاهیمی انــد کــه امــروزه بــرای بهره منــدی 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، می توانــد 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 فرصت هــای برابــر در جامعــه و فراهــم شــدن محیطــی جــذاب، 
امــن، پاکیــزه و قابــل دســترس بــرای ایــن زنــان، عــالوه بــر تأمیــن انســجام اجتماعــی و گســترش روابــط اجتماعــی صمیمانــه، 
زمینــۀ افزایــش امیــد بــه زندگــی در آنهــا ایجــاد می شــود و بــا امکان پذیــر 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 بهره گیــری از روش تحقیــق توصیفــی و مطالعــات اســنادی، ابتــدا نیازهــا و شــرایط فیزیکــی، روانــی، اجتماعی 
و انتظــارات محیطــی زنــان ســالمند بررســی می شــود و بــا بررســی مفاهیــم کالبــدی طراحــی فراگیــر در واحــد همســایگی شــامل 
قابــل دســترس بــودن، ایمــن بــودن، پیاده مــداری، و خوانایــی و توصیــف کامــل آنها بــه ارائــۀ پیشــنهادها و راهبردهــا در چارچوب 

رویکــرد طراحــی فراگیــر پرداختــه خواهد شــد. 
مــروری بــر اســناد و پژوهش هــا حاکــی از آن اســت کــه طراحــی محیــط شــهری مبتنــی بــر اصــول طراحــی فراگیــر می توانــد 
شــرایط زیســتی همــۀ شــهروندان به ویــژه زنــان ســالمند را بهبــود ببخشــد و حضــور ایمــن و مســتقلی بــرای آنــان در محیــط 

شــهری فراهــم کنــد.

کلـیدواژه ها
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مقدمـه
عدالــت اجتماعــی و اصــل برابــری فرصت هــا از جملــه مفاهیمی 
اســت کــه به عنــوان یک موضــوع جهانــی در ســازمان ملل متحد 
و در ســال ۱۹۸2 میــالدی مطــرح شــد و ضــرورت تحقــق آن بــه 
تصویــب رســید )United Nation, 1982(. تســاوی فرصت هــا 
بــه معنــای امکان پذیــر کــردن قرارگیــری همــۀ افــراد جامعــه در 
ــا ســایر افــراد و  باالتریــن درجــۀ توانایــی خــود، بــرای ارتبــاط ب
بهره منــدی از حداقــل حقــوق شــهروندی اســت. در ایــن زمینــه 
رویکــرد طراحــی فراگیــر به عنــوان یکــی از جدیدتریــن مباحــث 
معمــاری و شهرســازی بــا هــدف برخــورداری تمــام افــراد جامعه، 
فــارغ از جنســیت و میــزان توانایــی فیزیکــی و حســی، به منظــور 
رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی و اصــل برابــری فرصت هــا مطرح 
شــد. تأکیــد ایــن اصــل در محیط مصنوع بــر تأمین فرصــت برای 
همۀ شــهروندان در همۀ گروه های ســنی و جنســی بــدون در نظر 
گرفتــن محدودیت هــای حرکتــی، بینایی و شــنوایی آنهــا و فراهم 
کــردن محیطــی اســت کــه دسترســی همــگان را به ســهولت، 
عادالنــه و محترمانــه به کلیــۀ اماکن عمومی و تجهیزات شــهری 
فراهــم کنــد. زیــرا همــۀ افراد حــق دارنــد شــخصاً و بدون نیــاز به 
کمــک دیگــران به فعالیت هــای روزمرة خــود بپردازند و مســتقیمًا 

در زندگــی اجتماعی شــهر ســهیم شــوند. 
اگــر عدالــت و برابــری اجتماعــی فراهــم بــودن امــکان زندگــی و 
رضایت منــدی همــۀ اعضــای جامعــه معنــا شــود، بایــد امــکان 
حضــور و مشــارکت اجتماعــی زنان به ویــژه زنان ســالمند را فراهم 
کــرد. حضــور زنان ســالمند در جامعه مســتلزم جوابگویــی اولیه به 
نیازهــای آنــان با در نظرگرفتن محدودیت های جســمی و شــرایط 

ــت.  روانی آنهاس
زنــان ســالمند یکــی از گروه هــای رو بــه افزایــش جامعــه هســتند 
کــه طراحــان و برنامه ریزان شــهری همــواره بــدون در نظر گرفتن 
نیازهــا و میــزان توانایــی آنهــا اقــدام بــه طراحــی می کننــد. افــراد 
ســالمند به دلیــل داشــتن محدودیت هــای جســمی و روانــی برای 
تــردد روزانــۀ خــود نیازمند کمــک دیگران هســتند کــه در صورت 
طراحــی محیــط شــهری فراگیــر می تــوان ابــزار تحقــق فرصــت 
برابــر در جامعــه و نیــز امــکان تــردد ایمن و مســتقل را بــرای آنان 
ــد یکــی از شــاخص های مهــم پیشــرفت  فراهــم کــرد. بی تردی
تمــدن و توســعۀ انســانی بــه میــزان حضــور و تأثیرگــذاری زنــان 
در جامعــه بازمی گــردد و بایــد پذیرفــت کــه در شهرســازی امــروز 

نیازهــا و ارزش هــای زنانــه نادیــده گرفته می شــود کــه اگر محیط 
شــهری متناســب بــا شــرایط جســمی و روانی آنــان و بــه گونه ای 
طراحــی شــود کــه قابــل دســترس، بــدون مانــع و ایمــن، قابــل 
ادراک، خوانــا و ســرزنده باشــد، بی شــک بــرای ســایر افــراد جامعه 
نیز مناســب خواهــد بود. بنابراین، به منظور دســتیابی به شــهرهای 
زیباتــر، امن تــر و عادالنه تــر، توجــه ویــژه بــه عوامــل جنســیتی و 
توانایی هــای فیزیکــی همــۀ شــهروندان در سیاســت گذاری ها و 

ــت. ــروری اس ــا ض برنامه ریزی ه
در ســومین کنفرانس مســکن و توســعۀ پایدار شــهری ملل متحد 
ــالدی( در  ــر 2۰۱۶ می ــاه ۱۳۹۵ )اکتب ــه در مهرم ــات ۳(، ک )هبیت
شــهر کیتــو اکــوادور تشــکیل شــد، بــا ترســیم چالش هــای پیش 
ــرای  رو و نقشــۀ راه بیســت ســال آینــده چهارچــوب جدیــدی ب
ــرار گرفــت. در ایــن  برنامه ریــزی و مدیریــت شــهرها مدنظــر ق
کنفرانس ســندی به عنوان شــهر دلخــواه ایرانیان در هشــت فصل 
ارائه شــد و در دســتور کار برنامه ریزان شــهری قرار گرفت. یکی از 
این هشــت فصل، بهبود قابلیت دسترســی، امنیــت، بهبود کیفیت 
زندگــی، ارتباطــات اجتماعی، حس تعلــق و فراگیــر و عدالت محور 
بــرای همــۀ افــراد جامعه فــارغ از میــزان توانایی فیزیکی، حســی و 
جنســیت اســت که به طــور خــاص زنــان، ســالمندان، معلــوالن و 
کــودکان را هــدف قــرار می دهــد )برنامۀ اســکان بشــر ملل متحد 

در ایــران و ســازمان ملــی زمین و مســکن، ۱۳۹۶(.
در ایــن مقالــه، با بهره گیــری از روش تحقیــق توصیفی و مطالعات 
اســنادی، ابتــدا بــه تعریــف ســالمندی و ویژگی هــای فیزیکــی، 
روانــی و اجتماعــی زنــان ســالمند و نیــز انتظــارات محیطــی آنــان 
پرداختــه می شــود. ســپس مفهــوم طراحــی فراگیــر و ویژگی های 
کالبــدی آن در واحــد همســایگی مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد. 
ایــن ویژگی هــا عبارت انــد از قابــل دســترس بــودن، ایمــن بــودن، 
ــی  ــای طراح ــز توصیه ه ــت نی ــی. در نهای ــداری، و خوانای پیاده م
بــرای بهبــود کیفیت محیط شــهری و در راســتای طراحــی فراگیر 

متناســب بــا نیازهــا و شــرایط زنــان ســالمند ارائــه خواهد شــد.
ایــن مقالــه در پــی پاســخگویی بــه ســؤاالت مطــرح در زمینــۀ 
نیازهــای شــهری و محیطــی بــرای زنــان ســالمند اســت و اینکه 
چگونــه می تــوان بــا طراحــی مناســب محیط شــهری، اســتقالل 
فــردِی زنــان ســالمند را افزایش داد و اعتمادبه نفــس و حس امنیت 
و رضایــت از زندگــی را در آنهــا تقویــت کــرد. ایــن مســئله نه تنهــا 
بــرای زنان ســالمند، بلکه بــرای همۀ افــرادی کــه محدودیت های 
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حرکتــی و حســی دارنــد مناســب و رضایت بخش اســت و به نوعی 
در راســتای طراحــی فراگیــر خواهــد بود.

1-  مفهوم سالمندی 
ــی از زندگــی اســت کــه بعــد از ســپری شــدن  ســالمندی دوران
ســال هایی پــر از خاطــره و تجربــه، به صــورت طبیعــی و همــراه 
بــا تغییــرات اجتناب ناپذیر فیزیولوژیکی، روانــی، عاطفی و اجتماعی 
آغــاز می شــود و بازخــورد آن در افــراد مختلــف و با شــرایط زندگی 
متفاوت کم وبیش مشــخص اســت )رفیــع زاده و همــکاران، ۱۳۹۶: 

.)۴-۱
ــال های  ــمارش س ــالمندی، ش ــف س ــرای تعری ــاده ترین راه ب س
سپری شــده از بــدو تولــد و بنــا بــر نظــر ســازمان جهانی ســالمت 
ــا ســن  ــان ب ــاً همزم )WHO(۱، شــروع آن از ۶۰ســالگی و تقریب

بازنشســتگی اســت کــه در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت 
و بــه هــر حــال محدودیت هــای زیــادی را بــرای افــراد در انجــام 
World health organiza-(  فعالیت هــای روزانــه بــه همــراه دارد

tion, 2007(. پــاره ای از ایــن محدودیت ها شــامل محدودیت های 
حرکتی، مشــکالت شنوایی و بینایی، فراموشــی، اختالل در تعیین 
موقعیــت و جهت یابــی، کاهش حافظــه به ویژه حافظــۀ کوتاه مدت 
و کــم شــدن اعتمادبه نفــس اســت. گاه شــدت ایــن محدودیت هــا 
در شــماری از افــراد موجــب نیاز به اســتفاده از تجهیزات و وســایل 
کمکــی مانند ســمعک، عصــا، واکــر، و صندلــی چرخ دار می شــود 
و در برخــی مــوارد هــم نیــاز بــه کمــک افــراد دیگــر بــرای انجــام 

امــور اصلــی روزانــه اجتناب ناپذیــر اســت. 
همچنین در دوران ســالمندی، تغییــرات روانی از جنبه های مختلف 
زیست شــناختی، روان شــناختی و جامعه شــناختی در فــرد به وجــود 
1 - World Health Organization

می آیــد؛ تغییراتــی مانند کاهــش نیروهای هــوش، حافظــه، دقت، 
ارتبــاط و همبســتگی افــکار، فرامــوش کاری و درون گرایــی کــه 
به تدریــج بــر رفتــار و شــخصیت فــرد ســالمند تأثیــر می گــذارد 
ــی و  ــزوای اجتماع ــی، ان ــاس تنهای ــه احس ــت ب ــن اس و ممک
افســردگی  های مزمــن منجــر شــود. )رفیــع زاده و نــوذری، ۱۳۸۹: 

 )2۹-2۳

1-1- ویژگی  هــای فیزیکــی، روانــی و اجتماعــی 
ــالمند زنان س

طبــق آمــار منتشرشــدة ســازمان جهانی ســالمت در ســال 2۰۱۵، 
بیــش از نیمــی از جمعیت ســالمندان دنیا را زنان تشــکیل می دهند 
کــه بیشــتر آنهــا در کشــورهای در حال توســعه زندگــی می کنند و 
در آینــده ایــن نســبت به طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش خواهــد 
یافت )World Report on Ageing and Health, 2015(. در چهار 
دهــۀ اخیــر، بــر اســاس آمــار رســمی کشــور، جمعیــت ســالمندان 
ایــران نیــز ماننــد بســیاری از جوامــع روند افزایشــی داشــته اســت، 
بــه  طــوری کــه در ســال ۱۳۹۵، بــا 2درصــد افزایــش نســبت بــه 
ســال ۱۳۸۵، ۹/۳ درصــد جمعیــت کشــور ســالمندان بــاالی ۶۰ 
ســال بوده انــد کــه ۵۱درصــد ایــن تعــداد را زنــان و ۴۹درصــد را 
مردان تشــکیل داده اند )سرشــماری کلی نفوس و مســکن، ۱۳۹۵(.
زنــان و مردان ســالمند دارای ویژگی های منحصربه فردی هســتند، 
مثــاًل زنــان ســالمند از نظر جســمی، عاطفی و برخــی ویژگی های 
فــردی بــا مــردان متفاوت اند. زنــان ســالمند معمــوالً بیماری های 
متنوع تــر و ناتوانی های کارکردی بیشــتری دارند )فروغــان، ۱۳۸۱(. 
آنهــا بیشــتر از مــردان بــه بیماری هــای مزمــن ماننــد مشــکالت 
مفصلــی و اســتخوانی، درد مفاصــل و رماتیســم، پوکی اســتخوان 
و آرتــروز مبتــال می شــوند کــه باعــث کاهــش ســهولت حرکــت 
می شــود و آنــان را نســبت بــه افتــادن آســیب پذیر می کنــد و در 

نمودار1. جمعیت زنان و مردان سالمند در چهار دهه

منبع: مرکز آمار ایران، ۱۳۹۵
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مجمــوع بــر کیفیــت زندگی شــان تأثیــر می گــذارد. بیشــتر زنــان 
ســالمند قــادر بــه بــاال و پاییــن رفتــن از شــیب های تند نیســتند و 
یــا بیــش از ده دقیقــه بــدون اســتراحت نمی توانند پیــاده روی کنند 

 .)Graham, 2006(

تحقیقــات نشــان می دهــد کــه زنــان ســالمند دوبرابــر ضعیف تــر 
از مــردان ســالمند هســتند. می تــوان گفــت کــه یــک مــرد 2۰-

2۹ســاله چهــار برابــر از یــک زن ســالمند ۷۰ســاله قوی تــر اســت 
)Carstens, 1985(. بنابرایــن زنان ســالمند توانایی بســیار کمتری 

بــرای انجــام کارهایی ماننــد حمل کردن، بــاال رفتن، بلنــد کردن، 
محکــم گرفتــن، کشــیدن و ُهــل دادن دارنــد و بســیاری از آنــان با 
حالتــی خمیــده و گام  هــای غیریکنواخــت پاهایشــان را روی زمین 
می کشــند و هنــگام راه رفتــن بــه ســمت پاییــن نــگاه می کننــد، 
زیــرا آگاهــی کمتــری نســبت بــه محیــط و مخاطــرات بالقــوة آن 

ــر ۱(. دارند )تصوی
از نظــر ارگونومــی نیــز ابعــاد بــدن زنــان ســالمند به طــور متوســط 
2-۳ ســانتی متر از مــردان کوتاه تــر اســت )جــدول ۱( و بــا توجــه 

تصویر 1. حضور زنان سالمند در شهر

lawyalty.wordpress.com :منبع

جدول 1. ابعاد و اندازة بدن زن سالمند و دسترسی ها

منبع: رفیع زاده، ۱۳۸۷: ۱۱.
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بــه اینکــه نیمــی از جمعیــت ســالمندان را زنان تشــکیل می دهند، 
ایــن مســئله در طراحــی مبلمــان شــهری می توانــد مــورد توجــه 

طراحــان شــهری قــرار گیرد. 
ــی و  ــناختی، اجتماع ــر ش ــای دیگ ــاوت در زمینه ه ــن تف ای
روانی-حرکتــی نیــز دیــده می شــود. پــاره ای از دگرگونی هــای 
اجتماعــی کــم و بیــش بــر فراینــد زندگــی فــردی و اجتماعی 
ــی  ــای روح ــد ضربه ه ــواردی مانن ــذارد؛ م ــر می گ ــان تأثی آن
ــتگی  ــر، بازنشس ــژه همس ــزان به وی ــی از درگذشــت عزی ناش
ــش  ــه کاه ــه ب ــی آن، ک ــادی و اجتماع ــای اقتص و پیامده
اعتمادبه نفــس و از دســت دادن توانایــی الزم برای شــرکت در 
فعالیت هــای جمعــی، اضطــراب و افســردگی منجــر می شــود 

)رفیــع زاده و همــکاران، ۱۳۹۶: 2۴-2۰(.
پژوهش هــای انجام شــده نشــان می دهــد کــه زنــان ســالمند 
ــه  ــار افســردگی می شــوند ک ــردان بیشــتر دچ ــه م نســبت ب
مهم تریــن دالیــل آن عواملــی ماننــد بازنشســتگی، تنهایــی 
)بیــوه شــدن و متارکــه(، مــرگ هم ســاالن، وضعیت ســالمتی 
و ســطح درآمــد اســت )منظــوری و همــکاران، ۱۳۸۸(. انزوای 
ــان  ــش روی زن ــش  پی ــن چال ــی مهم تری ــی و تنهای اجتماع
ســالمندی اســت که تنهــا زندگی می کننــد. نداشــتن تعامالت 
اجتماعــی به دلیــل 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 
می تواننــد حضــور زنــان ســالمند را در جامعــه کم رنــگ کننــد 
)شــیخی، ۱۳۸۶(. احســاس تنهایــی با بیــوه بودن ارتبــاط دارد، 
ــود را از  ــر خ ــی همس ــه به تازگ ــی ک ــورد آنهای ــژه در م به وی
ــوادة خــود  ــا همســر و خان ــد. ســالمندانی کــه ب دســت داده ان

ــا ســایر  ــا ب ــه آنانــی کــه تنهــا ی زندگــی می کننــد نســبت ب
ــاس  ــد احس ــی می کنن ــش زندگ ــر خوی ــز همس ــراد به ج اف
تنهایــی کمتــری دارنــد. بــه  نظــر می رســد 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 شــبکه های 
اجتماعــی، در آینــده مشــکالت بیشــتری را در جامعــه ایجــاد 

ــور، ۱۳۹۶(.  ــد )ایمــان زاده و علی پ کن
امــروزه بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی در زنــان به ســمت زنانه 
شــدن ســالمندی می رویــم کــه بــه دالیــل متعــددی از جملــه 
تمایــل ازدواج مــردان ســالمند بــا زنــان جوان تــر پــس از فوت 
همســر اولشــان و نیــز شــرایط فرهنگــی کشــور مبنی بــر بیوه 
مانــدن زنــان پــس از مرگ همســر، تعــداد زنان ســالمندی که 
به تنهایــی زندگــی می کننــد بیشــتر از مــردان ســالمند اســت، 
ــد  ــان و ۵درص ــد زن ــال ۱۳۹۰، 2۴درص ــه در س ــوری ک به ط
ــی  ــخصی به تنهای ــل ش ــا می ــا ب ــار ی ــالمند به اجب ــردان س م
زندگــی می کرده انــد )نمــودار 2( و طــی ۳ دهــۀ اخیــر تعــداد 
زنــان ســالمند بــاالی ۶۰ ســالی کــه بــه دالیــل مختلــف تنها 
زندگــی می کننــد بیــش از مــردان بــوده و میــزان آنهــا رو بــه 
افزایــش اســت )سرشــماری کلــی نفــوس و مســکن، ۱۳۹۵( 
.بــا توجــه بــه ســاختار کنونــی اجتماعی کشــور انتظــار می رود 
کــه ایــن میــزان در ســال های آتــی افزایــش بیشــتری یابــد 
کــه بــر ضــرورت توجــه طراحــان و برنامه ریــزان شــهری بــه 

طراحــی محیــط پایــدار اجتماعــی تأکیــد می کنــد. 
نیازها و انتظارات محیطی زنان سالمند

زنــان در مقایســه بــا مــردان خصوصیــات بیولوژیــک، 
نمودار۲. روند تغییرات تعداد زنان و مردان سالمندی که به تنهایی زندگی می کنند در سه دهة اخیر

منبع: مرکز آمار ایران، ۱۳۹۵
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مســئولیت ها و نــگاه متفاوتــی بــه محیــط اطــراف دارنــد کــه 
بــر نــوع ارتبــاط آنهــا بــا فضــا تأثیــر می گــذارد. آنهــا انتظارات 
ــای  ــا ویژگی ه ــب ب ــد در تناس ــه بای ــد ک خاصــی از فضــا دارن
جســمی و نیازهای عاطفی و روانی شــان 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 فعال تــر ظاهــر می شــوند و بــه 
اطالعــات بیشــتر و کاربــرد مطلوب تــر ایــن اطالعــات در زندگی 
خویــش نیــاز دارنــد تــا بتواننــد خــود را بــه اثبــات برســانند و بــه 
معنــای زندگــی خویــش پی ببرند. همیــن ویژگی باعث می شــود 
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 معاذی نــژاد، ۱۳۹۵(. 
زنــان ســالمند نســبت بــه ســایر افــراد اوقــات فراغــت بیشــتری 
دارنــد. در نتیجه، تمایل بیشــتری به حضــور در فضاهای عمومی 
دارنــد. ولــی به دلیــل فقــدان یــا کمبــود امکانــات مناســب بــرای 
آســایش و امنیــت در فضاهــای شــهری، بیشــتر زنــان ســالمند 
عمــاًل از حضــور در ایــن فضاهــا محــروم هســتند. نبــود امنیــت 
بــرای زنــان تقریبــاً در تمــام طبقــات ســنی و اجتماعــی وجــود 
دارد، ولــی زنــان ســالمند آســیب پذیرتر هســتند کــه این مســئله 

ــان می شــود. ــری آن موجــب محدودیــت تحرک پذی
امنیــت بــه معنای رهایــی از خطر، تهدید، آســیب، تــرس یا وجود 
آرامــش، اطمینان، آســایش و اعتماد اســت. )ســاروخانی و نویدنیا، 
۱۳۸۵: ۸۸( نیــاز بــه امنیــت یکــی از نیازهــای اساســی انســان 
اســت کــه دو بُعــد ذهنــی۱ )ادراک بــر اســاس احســاس امنیــت 
از جمــع( و بُعــد عینــی2 )قابــل ارزیابــی از طریــق شــاخص های 
عینــی محیطــی و رفتــاری( دارد کــه می توانند کامــال بر یکدیگر 
تأثیــر مثبــت یــا منفــی بگذارنــد. برخــی ویژگی هــای فضــای 
امــن شــهری عبارت انــد از دیــدن و دیــده شــدن از ســوی مــردم 
)قابلیــت اجتماعــی شــدن(، قابل دســترس بودن فضــا و امکانات 
و تجهیــزات، امــکان انجــام فعالیت های متنــوع و نیــز خوانایی و 

خاطره انگیــزی محیــط )ضابطیــان و رفیعیــان، ۱۳۹۵(. 
ســازمان جهانــي ســالمت در ســال ۱۹۹۵ برداشــت و درک افراد 
ــا اهــداف و نظــام  ــه ب ــت خــود در زندگــي را در رابطـ از موقعی

1 - subjective
2 - objective

ارزشــي مــورد قبولشــان بــا توجــه بــه شــرایط عینــي زندگــي 
»کیفیــت زندگــي« نامیــده اســت. ایــن مفهــوم ابعــاد مختلفي از 
ابعــاد ســالمت جســمي، روانــي، اســتقالل، تعامــالت اجتماعي و 
اعتقــادات را در بــر مي گیــرد )Oliver, 1997: 18(. پژوهش هــای 
متعــددی کــه دربــارة بررســی جنســیت بــا ابعاد مختلــف کیفیت 
زندگــی ســالمندان انجــام شــده اســت نشــان می دهــد کــه زنان 
ســالمند نســبت بــه مــردان ســالمند کیفیــت زندگــی پایین تری 
دارنــد و ایــن شــاید به دلیــل حضــور پررنگ تــر مــردان در محیط 
خــارج از منــزل و ارتباطات اجتماعی بیشــتر آنان باشــد که طبیعتًا 
از حمایــت اجتماعــی بیشــتری نیــز برخــوردار می شــوند )ارســطو 
و همــکاران، ۱۳۹۱(. نتایــج مطالعــات دیگــری نشــان می دهــد 
ــت زندگی شــان  ــد کیفی ــا زندگــی می کنن ــه تنه ســالمندانی ک
پایین تــر اســت و بــا توجــه بــه آمــارِ رو بــه افزایش زنان ســالمند 
در آینــده تعــداد بیشــتری از زنــان کیفیــت زندگــی پایین تــری 
ــا برنامه هــای تفریحــی و اوقــات  خواهنــد داشــت کــه شــاید ب
فراغــت مطلــوب و افزایــش فعالیت هــای مشــارکتی و تعامــالت 
اجتماعــِی زنــان ســالمند بتــوان تــا حدودی ایــن مســئله را بهبود 

 .)Shin et al., 2008( بخشــید
حبیبــی و همکارانــش )۱۳۸۷( به بررســی رفتارهای ارتقادهندة 
ســالمت و کیفیــت زندگــی در ســالمندان پرداخته انــد. نتایــج 
ــان  ــران نش ــرب ته ــاکن غ ــالمند س ــش روی ۴۱۰ س پژوه
می دهــد کــه بیــن کیفیــت زندگــی و رفتارهایــی نظیــر انجــام 
ورزش یــا پیــاده روی ارتباط معنــی داری وجــود دارد. از آنجا که 
ارتباطــات اجتماعــی یکــی از مهم تریــن معیارهــای ســالمتی 
ــمار  ــه ش ــاال ب ــنین ب ــژه در س ــی به وی ــتقالل در زندگ و اس
مــی رود، بنابرایــن ارتباطــات اجتماعــی پیوســته می توانــد یکی 
از مهم تریــن برنامه هــای فعالیتــی روزانــۀ زنان ســالمند باشــد 
)تصویرهــای 2 و ۳(. شــرایط روانــی و اجتماعــی آنهــا می تواند 
بــا برقــراری ارتباطات اجتماعــی از نظر روانــی و اجتماعی ارتقا 
یابــد و موجــب شــود از رابطــه با دوســتان و افراد خانــوادة خود 

لــذت ببرند )رفیــع زاده و نــوذری، ۱۳۸۹: ۳2-2۷(. 
ــی  ــی، اجتماع ــی، روان ــای فیزیک ــه، نیازه ــور خالص ــه ط ب
و انتظــارات محیطــی زنــان ســالمند را می تــوان چنیــن 

جمع بنــدی کــرد )جــدول 2(: 
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۲-  مفهوم طراحی فراگیر
محیــط مصنــوع بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه امــکان 
ــه  ــراد جامع ــۀ اف ــرای هم ــورداری از آن ب ــی و برخ دسترس
ــمی و  ــای جس ــزان توانایی ه ــیت و می ــن، جنس ــارغ از س ف
حسی شــان فراهــم باشــد. ایــن موضــوع و فراگیــری تأمیــن 
ــهری در  ــدی و ش ــط کالب ــران در محی ــۀ کارب ــای هم نیازه
ــا طراحــی  ــا  عنــوان طراحــی فراگیــر۱ ی ســطح بین المللــی ب
ــر،   ــی فراگی ــدف از طراح ــود. ه ــناخته می ش ــمول ش همه ش
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 محدودیت هــای حرکتــی نباشــد و حقوق شــهروندی 

1 - Inclusive Design Approach

آنــان را در بهره منــدی از امکانــات زندگــی خدشــه دار نکنــد.
ــور  ــود منظ ــت می ش ــر صحب ــی فراگی ــه از طراح هنگامی ک
محیط هــای 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 بهره منــد شــوند. بــه عبــارت 
دیگــر، در رویکــرد طراحــی فراگیــر تأکیــد بــر طراحــی محیط 
ــرآورده کــردن  ــا ب ــه ای اســت کــه در آن، ب ــه گون شــهری ب
نیازهــای روانــی و فیزیکــی همــۀ افــراد جامعــه، محدودیت ها 
ــت  ــای کیفی ــه ارتق ــد و ب ــل برس ــه حداق ــراد ب ــی اف و ناتوان
زندگــی بینجامــد. در صورتــی کــه در طراحــی محیــط مصنوع 

زنان سالمند

انتظارات محیطیویژگی های روانی و اجتماعیویژگی های فیزیکی

مشکالت مفصلی و استخوانی
کوتاه تر بودن قد نسبت به مردان 

)2-۳سانتی متر(
آسیب پذیری نسبت به افتادن

نداشتن توانایی تردد از شیب های تند
نداشتن توانایی تردد بیش از ۱۰ دقیقه

نداشتن توانایی حمل بار، کشیدن و ُهل دادن
برداشتن گام  های غیریکنواخت

احساس عدم ایمنی

اضطراب و افسردگی
انزوای اجتماعی و تنهایی

احساس عدم امنیت اجتماعی
داشتن اوقات فراغت بیشتر نسبت به مردان 

سالمند
داشتن تعامالت اجتماعی کمتر

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
خاطره انگیزی محیط

جدول ۲. خالصة نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی و انتظارات محیطی زنان سالمند

منبع: نگارنده

تصویر ۲. حضور زنان سالمند در محیط  های شهری و 
بوستان ها )پارک شهرآرا( 

تصویر 3. حضور زنان سالمند در محیط  های باز شهری
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توانایــی جســمی، حســی و روانــی همــۀ گروه هــای ســنی و 
جنســی جامعــه مــد نظــر قــرار گرفتــه نشــود، همــواره طیفــی 
ــات و  ــوند و از امکان ــع می ش ــض واق ــورد تبعی ــردم م از م
ــد  ــره می مانن ــهری بی به ــط ش ــده در محی ــرایط فراهم ش ش
ــا  ــی آنه ــدن تدریج ــده ش ــیه ران ــه حاش ــورد آن ب ــه بازخ ک

خواهــد بــود. 
طراحــی فراگیــر شــامل هفــت اصــل کلیــدی بــه شــرح زیــر 

 :)Rodman and Frederick, 2009( اســت
ــا در . ۱ ــودن آن ب ــه ب ــی و عادالن ــودن طراح ــردی ب کارب

ــۀ  ــرای هم ــا ب ــاوی فرصت ه ــل تس ــن اص ــر گرفت نظ
ــا توانایی هــای مختلــف، خــودداری از تفکیــک  افــراد ب
فضاهــا بــه منظــور توجــه ویــژه بــه هــر یــک از کاربران 
و نیــز توجــه بــه یکســان بودن مقــررات ایمنــی و امنیتی 

بــرای همــۀ افــراد.
انعطاف پذیــر بــودن طراحــی بــا قابلیــت در نظــر گرفتــن . 2

ــا توانایی هــای فیزیکــی  ــران ب محــدودة گســتردة کارب
متفاوت.

ــۀ . ۳ ــرای هم ــده ب ــط طراحی ش ــودن محی ــل درک ب قاب
افــراد بــدون در نظــر گرفتــن میــزان تجــارب، دانــش، 
مهارت هــای تکلــم یــا ســطح تمرکــز کاربــران و از بیــن 

ــروری. ــای غیرض ــردن پیچیدگی ه ب
ــودن اطالعــات محیــط از طریــق ایجــاد . ۴ قابــل درک ب

ــرای  ــی ب ــری و لمس ــی، تصوی ــف صوت ــرایط مختل ش
همــۀ افــراد بــا توانایی هــای متفــاوت از طریــق ایجــاد 
کنتراســت، خوانایــی حداکثــری اطالعات ضــروری و نیز 

ــاز. ــورد نی ــط م ــۀ دســتورالعمل ها و ضواب ارائ
بــه حداقــل رســاندن خطــرات و پیش بینــی حــد مجــاز . ۵

خطــا از طریــق ایجــاد محیــط بدون مانــع، از بیــن بردن 
عناصــر خطرآفریــن و ایجــاد هشــدارهای خطــر، ایجــاد 

بیشــترین دسترســی و پیش بینــی تمهیــدات ایمنــی.
ســهولت کاربــرد و انعطاف پذیــری در عملکــرد محیــط . ۶

ــی و  ــالش فیزیک ــاندن ت ــل رس ــه حداق ــدف ب ــا ه ب
ــا  ــرای اســتفادة همــۀ افــراد ب عملکردهــای تکــراری ب

ــاوت.  ــای متف ــا و نیازه توانایی ه
فراهــم کــردن امکان دسترســی آســان و راحــت به همۀ . ۷

فضاهــا، عناصــر و تجهیــزات از طریــق بهره گیــری ابعاد 
مناســب و مطلــوب و ایجــاد فضــای کافی و بــدون مانع 
بــرای همۀ افــراد، فــارغ از میــزان توانایی هــای فیزیکی، 

ســنی و حســی آنها. 

3- شــاخص  های کالبــدی طراحــی فراگیــر 
ــهری در محیط ش

بــدون شــک اصــول کلــی طراحــی فراگیــر بــا در نظــر گرفتن 
نیــاز همۀ شــهروندان و در همۀ ســطوح کالبــدی و غیرکالبدی 
مطــرح اســت، ولــی می تــوان چهــار شــاخص کالبــدی برتــر 
ــرد  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــهری بای ــی ش ــه در طراح را ک
ــد از  ــاخص عبارت ان ــار ش ــن چه ــرد. ای ــتخراج ک از آن اس
ــت.  ــی و امنی ــی، ایمن ــداری، خوانای ــترس پذیری، پیاده م دس

قطعــاً اســتفاده از هــوای تــازه، دیــدن دوســتان، صحبــت بــا 
دیگــران و ورزش تأثیــر زیــادی بــر افزایش ســالمت جســمی 
و روانــی همــۀ افــراد از جملــه زنــان ســالمند دارد. امــا ایــن 

اصول طراحی فراگیر

شاخص غیرکالبدیشاخص کالبدی

کاربردی بودن طراحی
خودداری از تفکیک فضایی

انعطاف پذیر 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 پیچیدگی های غیرضروری

جدول 3. خالصة اصول کالبدی و غیرکالبدی طراحی فراگیر

منبع: نگارنده
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موضــوع فقــط در محیط هــای شــهری ای کــه دارای امنیــت، 
دسترســی باکیفیــت، امــکان تردد آســان و بــدون مانع باشــند، 
ممکــن اســت. ایــن افــراد اگر احســاس ناامنــی و خطــر کنند، 
ترجیــح می دهنــد در خانــه بماننــد و بــه ایــن ترتیب ســالمتی 

ــر قــرار می گیــرد. و کیفیــت زندگی شــان تحــت تأثی
ــان  ــرای زن ــط ب ــترس پذیری محی 3-1- دس

ســالمند
ــورت  ــردد به ص ــهری ت ــط ش ــی در محی ــاده ترین جابه جای س
ــهری و در  ــاده روی ش ــیرهای پی ــتگی مس ــت. پیوس ــاده اس پی
ــات و  ــه امکان دســترس بــودن محیــط شــهری و دســت یابی ب
تجهیــزات واقــع در آن بــرای همــۀ افــراد فــارغ از میــزان توانایی 
ــی از  ــف ناش ــادی دارد. ضع ــت زی ــان اهمی جســمی و حسی ش
ــا و  ــدن واکنش ه ــد ش ــا و ُکن ــودة ماهیچه ه ــت تدریجــی ت اف
افزایــش دشــواری های حســی و ادراکــی توانایــی انجــام بعضــی 
ــه  ــدازد. از آنجــا ک ــر می ان ــه تأخی ــالمندان ب ــا را در س فعالیت ه
ســالمندان آهســته راه می روند، گام های کوتاه تــر و غیریکنواخت 
برمی دارنــد و گاه پاهــا را بــه زمیــن می کشــند، معمواًل از وســایل 
کمکــی بــرای حفظ تعــادل خــود در حرکــت اســتفاده می کنند و 
بعــد از ده دقیقــه پیاده روی نیازمند نشســتن و اســتراحت کردن و 
لــذت بــردن از زندگــی جمعــی و فعالیت هــای شــهری هســتند. 
یکــی از امکانــات مهــم در محیــط شــهری وجود ســرویس های 
بهداشــتی عمومــی اســت کــه دسترســی بــه آنهــا بــا توجــه بــه 
شــرایط جسمی ســالمندان بســیار ضروری اســت، زیرا بسیاری از 
زنــان ســالمند کم تــوان به دلیــل دسترســی نداشــتن به ســرویس 

بهداشــتی در محیــط شــهری کمتــر از منــزل خارج می شــوند.

3-۲- افزایــش ایمنــی و امنیــت محیط برای 
زنان ســالمند

زنــان ســالمند از نظــر احســاس امنیــت در فضاهــای شــهری از 
ــلّم  ــتند. آنچــه مس ــی هس ــای اجتماع ــیب پذیرترین گروه ه آس
اســت ایــن اســت کــه بــا افزایــش ایمنــی و امنیــت فقــط زنــان 
ســود نمی برنــد، بلکــه همۀ افــراد جامعــه از آن بهره منــد خواهند 

 . شد
ضــرورت پرداختــن به مســئلۀ امنیــت در چارچوب توســعۀ پایدار 
از آنجایــی مهــم می نمایــد کــه اصواًل توســعه و امنیــت دو مقولۀ 
متفــاوت ولــی نزدیــک بــه هــم هســتند. در عیــن حــال هر یک 
ــق دیگــری باشــند. از  ــرای تحق ــده ب ــی بازدارن ــد مانع می توانن
ایــن رو، بــرآورده کــردن هــر دو آنهــا در محیــط شــهری بــرای 

ســالمندان و همــۀ شــهروندان مهــم و الزام آور اســت. 
زنــان ســالمند و ســایر افــرادی کــه مشــکالت جســمی، حرکتی 
ــهری  ــط ش ــراد در محی ــایر اف ــتر از س ــد بیش ــی دارن و حس
آســیب پذیرند. بــه بیانــی دیگــر، ایــن افــراد نســبت بــه تغییــر 
محیط هــای فیزیکــی حســاس ترند و شــاید بــه دالیــل مختلفی 
احســاس کنند کــه محیط های 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 می شــود. فضاهایــی که تحت 
نظــارت مردمــی نیســت و به لحاظ ایمنی تعریف نشــده اســت از 
میــزان امنیــت و اعتمــاد زنــان، به ویــژه زنان ســالمند که بیشــتر 

مســتعد احســاس ناامنــی هســتند، می کاهــد.
ــر ایجــاد  ــل رســاندن خطرهــای محیطــی، عــالوه ب ــه حداق ب
حمایــت و آرامــش خاطــر در زنــان ســالمندان، موجــب تشــویق 
آنهــا بــه تحــرک و حضور بیشــتر در محیــط می شــود. هیچ کس 
عالقــه ای 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 بازمــی دارد. 
ــت  ــد ظرفی ــود می گوی ــانی خ ــهر انس ــاب ش ــان گل در کت ی
ــزان  ــه می ــد ک ــش می یاب ــی افزای ــن هنگام ــهر ام ــاد ش ایج
بیشــتری از مــردم در فضــای شــهری حضــور یابنــد و رفــت و 
آمــد کننــد. محیــط شــهری کــه مــردم را بــه پیــاده روی دعــوت 
کنــد، ســاختاری پیوســته داشــته باشــد و دارای فضاهــای جذاب 
و کارکردهای شــهری متنوعی باشــد احســاس امنیــت را افزایش 

می دهــد )گل، ۱۳۹2: ۱۰۴-۹۸(. 

ــرای  ــط ب ــداری محی ــت پیاده م 3-3- تقوی
زنــان ســالمند

ــر ایجــاد  محیط هــای شــهری و محــالت پیاده مــدار، عــالوه ب
ســرزندگی و امنیــت در جامعــه، حــس اعتمادبه نفــس ســالمندان 
ــری قابلیت هایشــان در محیطــی ایمــن و ســالم  ــا به کارگی را ب
تقویــت می کننــد. معابــری کــه افــراد را بــه پیــاده روی تشــویق 
ــی  ــه جهت یاب ــادر ب ــد موجــب می شــوند کــه ســالمندان ق کنن
دقیــق، انگیــزش بصــری و دسترســی بــدون مانــع و آســان بــه 
ــا وســایل  فعالیت هــا و امکانــات شــهری باشــند و از برخــورد ب

نقلیــه نیــز در امــان بماننــد.
ــدار،  ــهری پیاده م ــط ش ــای محی ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
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فراهــم آوردن امــکان ارتبــاط افــراد بــا محیــط پیرامــون خــود 
و افزایــش ارتباطــات اجتماعــی بیــن شــهروندان ســالمند اســت. 
ــاه  ــفرهای کوت ــه س ــتری ب ــدی بیش ــالمند عالقه من ــان س زن
برنامه ریزی شــده بــرای مالقــات دوســتان، تعامــالت غیررســمی 
بــا همســایگان، مغــازه داران و ســایر کســانی دارنــد کــه از گذران 
اوقــات فراغــت در پارک هــا، معابــر و ســایر فضاهــای بــاز لــذت 
می برنــد )برتــون و لیــن، ۱۳۹۰: ۷۸-۹۰(. جیــن جیکوبــز معتقــد 
اســت محیط هــای شــهری پیاده مــدار قادرنــد مردمانــی را کــه 
یکدیگــر را نمی شناســند در صفحــه ای از اجتماع گرد هــم آورند. 
گرچــه ایــن موضــوع ظاهــراً بســیار جزئــی و بی اهمیــت بــه نظر 
می رســد، امــا مجموعــه ای از ایــن برخوردهای اتفاقــی و عمومی 
در یــک زمــان و مــکان شــهری کــه الزاماً هیچ تعهد مشــخصی 
بــرای افــراد در پی نــدارد احساســی از اطمینان و هویــت و حیات 
اجتماعــی را بــرای ســاکنان شــهر بــه همــراه مــی آورد )جیکوب، 
ــه محیــط  ۱۳۹2: ۹۰-۹۵( .هویــت فضایــی، احســاس تعلــق ب
ــق راه رفتــن،  و دریافــت کیفیت هــای محیطــی بیشــتر از طری
ــل درک اســت.  ــاده قاب ــراد پی حــواس بصــری و غیربصــری اف
پیمــودن فضاهــای یکنواخــت و فضاهایــی کــه افــراد در آنهــا 
نتواننــد بــا محیــط اطــراف خــود ارتبــاط برقــرار کنند ســالمندان 
را زودتــر خســته می کنــد. یــان گل نیــز معتقــد اســت کــه در 
شــهرهای زنــده، امــن، پایــدار و ســالم پیش نیــاز زندگی شــهری 
فرصت هــای مناســب راه رفتــن اســت و بســیاری از فرصت های 
اجتماعــی و فراغتــی ارزشــمند هنگامــی پدیــدار خواهــد شــد که 

زندگــی پیــاده تقویــت شــود )گل، ۱۳۹2: ۱۰۵-۹۱(. 
ــاده روی و طــی مســیر  ــه پی ــل بیشــتری ب ــان ســالمند تمای زن
ــه  ــادر ب ــا ق ــی از آنه ــداد کم ــرا تع ــد، زی ــاده دارن به صــورت پی
رانندگــی با وســیلۀ شــخصی هســتند و بــدون همراهــی دیگران 
از وســایل نقلیــۀ عمومــی نیــز نمی توانند اســتفاده کنند. از ســوی 
دیگــر، امــروزه بســیاری از زنــان ســالمند  تنهــا زندگــی می کنند. 
بنابرایــن آنهــا نیــاز دارنــد بــرای خریــد، پیــاده روی و مالقــات بــا 
دوستانشــان از منــزل خــارج شــوند و از فضــای شــهری محلــۀ 
خــود لذت ببرنــد. گرینبرگ معتقد اســت کــه در دورة ســالمندی 
تمایــل بــه خریــد کــردن، دیــدن دوســتان، رفتــن نزد پزشــک و 
انجــام ســایر امــور روزانــه از بیــن نمــی رود، بلکــه فقــط روش و 
 Greenberg,( ــد ــر می یاب ــن فعالیت هــا تغیی ــی انجــام ای فراوان

.)1982: 405

3-4- افزایــش خوانایــی محیط بــرای زنان 
لمند سا

منظــور از خوانایــی محیــط شــهری ایــن اســت که بــه افــراد در 
یافتــن مســیر کمــک شــود. خیابــاِن خوانــا خیابانــی اســت کــه 
مســیرها و تقاطع ها در آن به ســادگی قابل تشــخیص باشــند و به 
ســالمندان در جهت یابــی مســیر یــاری شــود، زیرا ضعــف حافظۀ 
کوتاه مــدت ســالمندان آنهــا را در یافتــن اطالعات مسیرشــان در 
محــدودة محلــه و واحــد همســایگی دچــار ســردرگمی می کنــد 
و ایــن مســئله در محیط هــای ناآشــنا شــدت بیشــتری می یابــد. 
عــدم وضــوح و شــفافیت محیط شــهری و نیز عدم درک شــکِل 
محیــط و تــرس از گــم شــدن باعــث منــزوی شــدن و در خانــه 
مانــدن زنــان ســالمندان می شــود و محیــط شــهرِی ناخوانــا این 

وضعیــت را تشــدید می کنــد.
از دیــدگاه بســیاری از افــراد، جهت یابــی یعنــی اســتفاده از تعــداد 
ــکان  ــی ام ــا منظــور از جهت یاب ــم و نشــانه ها. ام ــادی عالئ زی
شناســایی و درک مســیر اســت، بــه گونــه ای کــه امــکان حرکت 
ــک مســیر خــاص و ســپس بازگشــت از آن به ســهولت  ــه ی ب
بــرای افــراد فراهــم باشــد و ایــن مســئله بــا طراحــی محیــط 
ــل تشــخیص و  ــا و نشــانه  های قاب ــار تابلوه ــل درک در کن قاب

ــود.  ــر می ش ــن امکان پذی روش
برتــون و لیــن خواناتریــن جانمایــی معابــر بــرای ســالمندان را 
معابــری می داننــد کــه در شــبکۀ نامنظــم یا بی شــکل گســترده 
شــده اند. آنهــا معتقدنــد کــه شــبکۀ معابــر نامنظــم مســیرها و 
تقاطع هــای جذاب تــری ایجــاد می کنــد کــه به ســادگی 
ــه ای  ــای ۹۰درج ــا پیچ ه ــه ب ــتند و در مقایس ــل درک هس قاب
ــبکه های  ــق ش ــه از طری ــور )ک ــۀ ک ــا نقط ــای ب و خمیدگی ه
ــری  ــد واضح ت ــان دی ــه انس ــد( ب ــود می آین ــه وج ــکل ب یک ش
می دهنــد. آنهــا بــر ایــن موضــوع تأکید می کننــد که مطابــق تصویر 
۴ تقاطع هــای Tشــکل و سه شــاخه و ســرنیزه ای می تواننــد نســبت 
بــه چهارراه ها بیشــتر مورد اســتفاده قرار گیرنــد )برتون و لیــن، ۱۳۹۰: 

.)۱2۵-۱2۳
همچنیــن برتــون و لیــن )۱۳۹۰: ۱۴۷( بــا طــرح انــواع نشــانه های 
شــهری و عناصــر محیطــی مناســب بــرای خوانایی بیشــتر محیط 
از ســوی ســالمندان معتقدنــد کــه اگــر ایــن عناصــر و اجــزای آنهــا 
به ســادگی قابــل تشــخیص باشــند، نشــانه های مناســبی بــه  منظور 

مســیریابی محســوب می شــوند: 
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- ساختمان  های تاریخی و بناهای یادبود
ــتان ها، -  ــد بیمارس ــهری مانن ــی ش ــاختمان  های عموم - س

ــی  ــای عموم ــی و کتابخانه ه ــاختمان های مذهب س
- سازه  های متمایز مانند ساختمان های بلند و پل ها

- مکان های جذاب و فعال مانند پارک ها و زمین های بازی
- مکان هــای دارای کاربــری غیرمعمــول کــه هویــت محلــی 

ــزی دارند متمای
- عناصر زیبایی شناسانه مانند آبنماها، تندیس ها و درختان

ــردی ماننــد مبلمــان شــهری و ایســتگاه های  - عناصــر کارب
اتوبــوس

4- جمـع بندی
گام نهــادن بــه ۶۰ســالگی شــماری از چالش هــا و تغییرات جســمی، 
به ویــژه کاهــش قــدرت بینایی، شــنوایی، چشــایی، بویایــی و کاهش 
ــر  ــی و هماهنگــی حرکتــی و ســرعت واکنــش در براب قــدرت بدن
محرک هــا را بــه همــراه دارد کــه ســالمندان را نیازمنــد اســتفاده از 
تجهیــزات کمکــی ماننــد عصــا، واکــر و صندلــی چــرخ دار یا کمک 
گرفتــن از افــراد دیگــر بــرای راه رفتــن و انجــام امــور اصلــی روزمــرة 
ــل  ــف به طــور قاب ــراد مختل ــرات در اف ــن تغیی ــد. ای زندگــی می کن
مالحظه ای متفاوت اســت، زیرا ســالمندی طیف گســترده ای از سنین 
مختلــف، توانایی هــا، ســبک های زندگــی، مهارت هــا و تحرک هــای 
گوناگــون را در بــر می گیــرد و بــه نظــر می رســد تفکیــک ایــن گروه 
گســترده بــه زیرگروه های ســالمند جــوان، میانســال و کهنســال نیز 

تقســیم بندی دقیقــی از آنهــا بــه دســت نمی دهــد.
بــا توجــه بــه تمایزهای آشــکاری کــه بین نیازهــا، فعالیت هــا و نحوة 
اســتفادة زنــان و مــردان ســالمند از محیط هــای شــهری وجــود دارد، 
نادیــده گرفتــن ایــن تفاوت هــا در طراحــی بــه کاهــش مطلوبیــت و 
کارآیــی فضــا منجر می شــود و گروهــی از اســتفاده کنندگان فضــا را 
به اجبــار بــه حاشــیه می کشــاند. بــا توجــه بــه ویژگی های جســمی و 
اجتماعــی زنان ســالمند و انتظارات محیطــی آنها )جــدول 2( می توان 

پیشــنهادهای زیــر را بــا رویکــرد طراحی فراگیر شــهری ارائــه کرد:

4-1- پیشنهادهای راهـبردی و راهـکارهای 
کالبـدی

راهبردهــا و راهکارهــای کالبــدی و عملــی زیر برای پاســخگویی به 
انتظــارات محیطــی زنــان ســالمند ارائه می شــود: 

منظرسازی و تنوع بصری، پیوستگی مسـیر، تنوع کاربری و فرم   
ساختمانی، جزئیات و مبلمان شهری مناسب در مسیرهای پیاده و 
تنوع پوشش گیاهی موجب هویت بخشی و معنادار شدن محیط 
و محالت مسـکونی می شـود و با ایجاد تصویر روشـنی از محله 
در ذهـن افراد می تواند در خوانایی محیط شـهری و موقعیت یابی 
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 به ویژه 
کاربری های شـبانه به منظور حفظ حیات در شـب نیز می تواند در 

بهبود احسـاس امنیت در زنان سالمند مؤثر باشد. 

قابـل پیش بینـی بودن مسـیرهای پیـاده، پهنـای کافـی و قابل   
تشـخیص بودن مسـیرهای اصلی و فرعـی، به ویژه در شـب، به 
همـراه نورپردازی مطلوب موجب تقویت احسـاس ایمنی در زنان 
سـالمند می شـود و آنها را به پیاده روی تشویق می کند. مسیرهای 
پیـادة باریک موجب ترس از برخورد با دیگـران و زمین خوردن در 
افرادی می شـود که در حفظ تعادل خود مشـکل دارند و از وسـایل 
کمکـی ماننـد واکر و عصا اسـتفاده می کننـد. کم بـودن نور نیز 
موجب بروز سـایه های نامناسب و تداخل و ترکیب آنها می شود و 
تصاویر نادرستی از پله یا اختالف سطح در دید افراد ایجاد می کند 
و ممکن اسـت با از دسـت رفتن تعادل، احتمال زمین خوردن آنها 

را در ایـن حالـت افزایش دهد.

محل قرارگیری نیمکت  ها، به منظور نشستن افراد، از نظر داشتن   
دید و چشـم انداز کامل و مناسـب مهم است. افراد هنگام نشستن 

تصویر 4. شبکة معابر قابل درک از دیدگاه برتون

منبع: برتون و لین، ۱۳۹۰: ۱2۷
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روی این نیمکت ها باید بتوانند جزئیات بیشتری از محیط اطراف 
را ببیننـد، زیـرا همان گونه که پیش تر گفته شـد زنان سـالمند به 
دیـدن جزئیـات وقایعی کـه در اطرافشـان رخ می دهد عالقه مند 
هسـتند )تصویـر ۵(. بدین منظـور فراهم کردن فضایی مناسـب 
بـرای برخوردهـای اجتماعـی صمیمانه بین سـالمندان از طریق 
چیدمـان نیمکت هـای Uشـکل یا Lشـکل در محیط شـهری 

به ویژه بوسـتان ها مناسـب اسـت )تصویر ۶(.
تصویر 5. فضاهای خودمانی و صمیمانه

 منبع: گل، ۱۳۹2: 2۴

تصویر 6. پارک شهرآرا در تهران

منبع: نگارنده

نـوع کف سـازی به کاررفتـه 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 پیـاده روی شـهری، عریض 
بودن مسیرها و استفاده از سطوح شیب دار استاندارد و مناسب 
)تصویرهـای ۷ و ۸( از ویژگی هـای مطلـوب محیط شـهری 

اسـت کـه باید مد نظـر طراحان شـهری قـرار گیرد. 

تصویر ۷. پارک گفتگو در تهران

منبع: نگارنده

تصویر 8. پارک ارکیده در سنگاپور

منبع: نگارنده

عالئـم و نشـانه های 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 نشانه های حسی و غیربصری همچون تغییر 
بافـت و جنس کف سـازی کـه برای افـراد کم بینـا از طریق پا 
و عصـا قابل تشـخیص اسـت )تصویـر ۹( می توانـد با تقویت 
هویـت و حـس مکان، ضمن ارتقـای خوانایی محیط و کمک 
بـه جهت یابـی، موقعیت یابی و گاه هشـدار بـرای اعالم خطر، 
به افزایش حس امنیت در زنان سـالمند کمک کند. همچنین 

۶۱
ارة

شم

۱۹۷



بعضی مواقع نیز عالئم صوتی مانند اصوات فیزیکی یا طبیعی 
ماننـد صـدای آب، پرندگان و عالئم بویایی مانند عطر گل  ها و 
گیاهـان و مانند آن می توانند به خواناتر شـدن محیط شـهری 

بیفزایند.

خالصــه ای از راهبردهــا و راهکارهــای الزم بــرای تحقــق اهــداف 
کالبــدی طراحــی فراگیــر متناســب با شــرایط زنــان ســالمند ارائه 

ــدول ۴(: ــود )ج می ش

یر
راگ

ی ف
اح

طر
ی 

بد
کال

م 
اهی

مف

راهکارراهبرداهداف

- پیوستگی مسیر پیاده رویقابل دسترس بودن
- قابل دست یابی بودن امکانات و تجهیزات

- حذف اختالف سطح در مسیرهای تردد
- استفاده از کف سازی مقاوم، صاف و غیرلغزنده

- استفاده از رمپ با شیب استاندارد
- استفاده از میلۀ دستگرد مناسب

- تأمین روشنایی کافی
- استفاده از کنتراست رنگی

- پیش بینی سرویس بهداشتی قابل دسترس
- پیش بینی مکان هایی برای نشستن و استراحت

پیاده مدار بودن

 - افزایش تمایل به پیاده روی و حضور در
محیط شهری

- افزایش تعامالت اجتماعی
- افزایش سرزندگی در محیط شهری

- افزایش حیات اجتماعی در محیط

- ایجاد مبلمان شهری مناسب
- طراحی پوشش گیاهی مناسب و سایه دار

- نورپردازی مطلوب
- پهنای کافی در مسیرهای پیاده روی

- چیدمان دعوت کننده و مطلوب مبلمان شهری
- ایجاد محیطی دوستانه

- ایجاد رمپ استاندارد
- ایجاد نرده های کمکی مناسب و مقاوم

خوانا بودن
- افزایش موقعیت یابی و جهت یابی مسیر

- امکان پذیر بودن شناسایی و درک محیط
- افزایش حس امنیت

- ایجاد تنوع بصری
- تنوع بافت در پوشش کف

- نورپردازی مطلوب
- ایجاد گره  ها و نقاط متمرکز محیطی

- ایجاد نشانه های محیطی
- ایجاد شبکه  های نامنظم معابر

 - استفاده از مصالح متنوع، بهره بردن از رنگ و تنوع در
کاربری ها و فرم های ساختمانی

- امکان پذیر بودن حضور در محیط شهریایمن بودن
- افزایش احساس امنیت

- استفاده از مسیر صاف و پوشش های غیرلغزنده
- چیدمان مناسب

- ایجاد وضوح بصری
- استفاده از نشانه ها و عالئم حسی و بصری

ایجاد پیاده روهای پهن و تأمین روشنایی کافی در شب

تصویر ۹. مسیر پیاده روی در سنگاپور 

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

منبع: نگارنده

منبع: نگارنده
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منابع:
ارســطو، علی اصغــر، و دیگــران. )۱۳۹۱(. »کیفیــت زندگــی و برخی   -
عوامــل مؤثــر بــر آن در ســالمندان دیابتی مقیم ســرای ســالمندان 
کهریــزک تهــران«. غــدد درون ریــز و متابولیســم ایــران ۱۴ )۱(: 

.2۴-۱۸
ایمان زاده، علی، و ســریه علی پــور. )۱۳۹۶(. »واکاوی تجربیات زنان   -
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Abstract
Introduction of two concepts of social justice 
and equal opportunities intends to bestow citi-
zen 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, psy-
chological 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, old-
er 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 ap-
proach constitutes the last section of the article. 
The results of the study suggests; designing ur-
ban environment based on principles of inclu-
sive 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

Inclusive Design in Response to Environmental Expectations of Older
 Women
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