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Objectives The present study investigated the relationship between physical factors affecting the motiva-
tion for life among older people in nursing homes. The research may present some solutions for nursing 
homes to improve the morale of residents in terms of spaces’ designs.
Methods & Materials A total of 150 researcher-made questionnaires were non-randomly distributed fol-
lowing quota sampling among older people, nurses and administrative staff in the private nursing homes 
in Shemiranat, Tehran Province, Iran. The collected data were analyzed using SPSS. Moreover, exploratory 
factor analysis was used to detect and name the factors that increase motivation for life in older people. 
Additionally, the correlation between the factors was examined using Pearson’s correlation coefficient.  
This was a descriptive analytical study and the required data were collected through documentation and 
field survey.
Results The relationship between personal peace and education as well as encouragement with a cor-
relation coefficient of 0.48, was the strongest finding. The next strong correlation was observed between 
personal peace and environmental comfort with a correlation coefficient of 0.39. A correlation coefficient 
of 0.33 was also detected between personal peace and the sense of ownership. 
Conclusion Special design directly increased motivation for life in the studied older people; the effect of 
the physical environment cannot be separated from psychological aspects in this group.
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Extended Abstract

1. Objectives

he purpose of this study was to present a 
5-factor model of life motivation for aged 
people in a physical environment and ex-
amine the correlations between its 5 fac-
tors. These factors can interact with each 

T
other; however, each can be separately measured and 
their impact on the motivation of elderly’s lives can be 
examined independently. 

This study also investigated related design and spatial 
factors to provide solutions for increasing this group’s 
motivation for life; then, we evaluated the correlations 
between these factors. Eventually, some strategies 
were presented for the architectural design of nursing 

Citation: Zarghami E, Olfat M. [Study of Correlation Between Physical Factors Affecting the Motivation of Life in Nurs-
ing Homes (Case Study: Private Nursing Homes in Shemiranat Region) (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2019; 
14(1):114-131. http://dx.doi.org/10.32598/sija.13.10.130

 : http://dx.doi.org/10.32598/sija.13.10.130

Use your device to scan 
and read the article online

https://orcid.org/0000-0001-6279-2857
https://orcid.org/0000-0002-6772-3276
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32598/sija.13.10.130


115

Spring 2019. Vol 14. Num 1

homes to increase the morale of their residents. More-
over, the relationship between man-made and physi-
cal environments and their impact on the motivation of 
aged people were discussed.

2. Methods and Materials

In this study, various steps were taken to achieve the 
required data. First, based on the literature and asked 
questions, a table of goals/contents was prepared. The 
characteristics of each system identified in previous 
studies were included in table columns. The formu-
lated questions were provided to 11 psychologists and 
architects from the different universities of the country; 
they were asked: “Does the content cover the goal?”. 
Based on their answers, some contents were deleted 
and some new contents added to the table. In the next 
step, a 41-item questionnaire rated on a Likert-type 
scale (very high, high, moderate, low, and very low) 
was designed based on the prepared contents (Table 1).

A sample size of 131 was calculated based on the 
Cochran formula and considering an error rate of 0.08 
and a 92% confidence interval. We ensured the validity 
of the questions and evaluated the scale’s internal con-
sistency by measuring Cronbach’s alpha coefficient. 
Then, 150 questionnaires were distributed separately 
and based on a non-random quota sampling method 
among the elderly living in 15 privately owned nursing 
homes in Shemiranat, Tehran Province, Iran. The ques-
tionnaires were completed by the researcher through 
an interview with samples. The collected data were 
analyzed in SPSS using descriptive statistics and per-
forming the Pearson’s correlation coefficient.

3. Results

According to the research findings, the increase in 
the elderly’s motivation for life is related to the physi-
cal design of their living environment. In this regard, 
5 general factors were identified, including environ-
mental educability and persuasiveness, environmental 
comfort and desirability, peace and quiet, the perceived 
sense of ownership, and similarity to home space. Each 
of them had a relation to some sub-factors related to 
physical design. The factor “environmental educabil-
ity and persuasiveness” had a correlation with space 
for learning art, readability, the recognizability of in-
terior spaces, and the compatibility of internal spaces 
with physical disabilities. The factor “environmental 
comfort and desirability” was correlated with lighting, 
ventilation, a 2- to 3-person living space, the hygiene 

of indoor public spaces, easy access to all spaces and 
equipment, and the existence of green space. 

The factor “peace and quiet” had a correlation with 
noise pollution, the existence of shade trees outside 
the building, the existence of outdoor furniture (e.g. 
benches and trash cans), interior design with privacy 
and good view, the existence of fountain/waterfall/
pond, and the existence of outdoor spaces for relax-
ation. The factor “the perceived sense of ownership” 
was correlated with the sense of ownership in the own 
bedroom or having a personal room, the quality of the 
bedroom, tendency to be under care and control, the 
existence of recreational and entertainment spaces (e.g. 
chess and card game rooms), and kitchen size. 

The factor “similarity to home space” was corre-
lated with the quality of living and guest rooms, the 
size of lateral spaces (i.e. showers, sinks, and toilets), 
the quality of lateral spaces, the changeability of the 
interior furniture design, and neighborhood and prox-
imity to other residents. Based on the study findings, 
physical design is a factor influencing the motivation 
for life in elderly people living in nursing homes. The 
dependence or non-dependence of aged people as a dis-
turbing variable had been neglected and was revealed 
at the end of the study. Thus, it is strongly suggested 
to pay special attention to it in future research. Other 
overlooked aspect of this study was the existence of 
religious spaces in nursing homes which inspires re-
trieving memories and imaginations, like furniture and 
its arrangement. Moreover, considering noise and odor 
in the design of nursing homes should be assessed in 
the future.

4. Conclusion

According to the research findings, the architectural de-
sign directly affects improving the motivation for life in 
the elderly. Thus, it is impossible to separate the aspect 
of physical and spatial design in aged people’s nursing 
homes from the psychological aspects. One of the re-
search limitations was the inability of the elderly to com-
plete the questionnaires and difficulty in communicating 
with them. This issue was solved by asking questions 
from them and those emotionally connected to them. 
Moreover, the lack of cooperation of some of the nurs-
ing homes caused many interruptions in the investigation 
process. It is recommended for the future research to ex-
plore the effect of the identified factors on the independent 
variable, separately; by comparing these criteria in differ-
ent nursing homes, they can provide the most suitable and 
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Table 1. Extracted factors, load factor, and the explained variance of indicators

 Factor  Item Load Factor Explained Variance

En
vir

on
m

en
ta

l e
du

ca
bi

lit
y a

nd
 p

er
su

a-
 si

ve
ne

ss

 The existence of spaces for learning arts 0.46 0.44

Designing bedrooms like the hallway and hotel rooms 0.44 0.43

 Designing bedrooms like hospital rooms 0.69 0.58

The existence of educational spaces 0.66 0.48

The existence of educational classes to transfer experience to young adults 0.63 0.46

The existence of intimate and group training classes 0.60 0.50

The compatibility of internal spaces with physical disabilities of older adults 0.41 0.53

The readability and recognizability of interior spaces 0.46 0.52

En
vir

on
m

en
ta

l c
om

fo
rt

 a
nd

 d
es

ir-
ab

ilit
y

Adequate natural light inside the building 0.39 0.42

Proper ventilation inside the building 0.57 0.43

The hygiene of indoor public spaces 0.58 0.48

Feasible access to all spaces and equipment 0.60 0.54

The existence of green spaces (e.g. lawns, gardens and trees) 0.57 0.46

A 2- to 3-person living space (shared room 0.44 0.49

 The existence of green space inside the building 0.58 0.44

Pe
ac

e 
an

d 
qu

ie
t

No disturbing noises 0.45 0.51

The existence of a small resting place for 5-10 people 0.66 0.52

The existence of shade trees outside the building 0.64 0.48

Designing spaces for relaxation alongside green spaces 0.42 0.41

The existence of fountain/ waterfall/ pond 0.33 0.52

The existence of outdoor furniture (e.g. benches and trash cans) 0.55 0.46

 The existence of indoor private spaces with a view 0.59 0.46

Th
e 

pe
rc

ei
ve

d 
se

ns
e 

of
 o

w
ne

r-
 sh

ip

The quality of the bedrooms 0.68 0.47

Kitchen dimension 0.56 0.54

Having a sense of ownership in the own bedroom or having a personal room 0.47 0.53

The tendency to be under care and control 0.40 0.48

The existence of recreational and entertainment spaces (e.g. chess and card game rooms) 0.54 0.43

 T
he

 si
m

ila
rit

y t
o 

ho
m

e
sp

ac
e

The quality of living and guest rooms 0.63 0.43

The size of lateral spaces (showers, sinks, and toilets) 0.58 0.42

The quality of lateral spaces 0.62 0.44

The changeability of the interior furniture design 0.49 0.41

The neighborhood and proximity to other aged people 0.58 0.59
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optimal accommodation for seniors (individual or collec-
tive, institutional or non-institutional).
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اهداف هدف از این پژوهش بررسی همبستگی بین عوامل کالبدی مؤثر بر انگیزه زندگی در میان سالمندان ساکن خانه های سالمندان 
است و در انتها راهکارهایی طراحانه برای اجرا در خانه های سالمندان در راستای افزایش روحیه آنان ارائه خواهد شد تا در طراحی این گونه 

فضاها استفاده شود.

مواد و روش ها در همین راستا 150 پرسش نامه محقق ساخته به صورت غیرتصادفی و نمونه گیری سهمیه ای بین سالمندان و پرستاران 
و کادر اجرایی مرتبط با سالمندان در خانه های سالمندان بخش خصوصی شمیرانات توزیع شده است. درنهایت داده های جمع آوری شده 
با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی عامل هایی طراحانه در راستای 
افزایش انگیزه زندگی سالمندان شناسایی و نام گذاری شدند. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون همبستگی بین عامل های 
به دست آمده بررسی شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی بود و جمع آوری اطالعات در دو مرحله کتابخانه ای و 

اسنادی، و میدانی و پیمایشی انجام پذیرفته است.

یافته ها یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که قوی ترین رابطه بین عامل ها، رابطه بین عامل آرامش و سکوت شخصی با عامل 
آموزش پذیری و ترغیب پذیری فضاهاست که ضریب همبستگی اش 0/48 است و بعد از آن قوی ترین همبستگی مربوط به رابطه 
بین عامل های آرامش و سکوت شخصی و آسایش و مطلوبیت محیطی با ضریب همبستگی 0/39 و رابطه بین آرامش و سکوت 

شخصی و ادراک حس مالکیت با ضریب همبستگی 0/33 است.

نتیجه گیری بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که مبحث طراحی تأثیراتی مستقیم در افزایش انگیزه زندگی سالمندان دارد 
و نمی توان بحث محیط فیزیکی و کالبدی را از مقوله روان شناختی سالمندان جدا دانست.

کلیدواژه ها: 
طراحی کالبدی، انگیزه 

زندگی، سالمندان، 
خانه های سالمندان

تاریخ دریافت: 14 آبان 1397
تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1397

تاریخ انتشار: 12 فروردین 1398

مقدمه

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 1950، تقریبًا 
در  که  داشته  وجود  جهان  سرتاسر  در  سالمند  میلیون   200
سال 1975 این میزان به 350 میلیون نفر رسیده است ]1[ و 
پیش بینی می شود در 50 سال آینده جمعیت سالمندان به دو 

میلیارد نفر در جهان خواهد رسید ]1[.

از 30 درصد سالمندان جهان  اواسط سال 1980 کمتر  در 
در آسیا زندگی می کردند و این امر تا سال 2025 به 60 درصد 
خواهد رسید. اگرچه تعدادی از مطالعاتی که در گذشته انجام 
شده اند، بر جنبه های ویژه تفاوت های فرهنگی و ارتباط آن ها با 

جنبه های متنوع متمرکز بوده اند ]2[.

رشد  از  آماری حاکی  و شاخص های  بررسی ها  نیز  ایران  در 

پرشتاب پیر شدن است؛ به طوری که پیش بینی می شود در سال 
و 25  داد  خواهد  رخ  سالمندی  انفجار  ایران  کشور  در   1410
الی 30 درصد جمعیت در سنین باالی 50 سال قرار خواهند 
گرفت ]4 ،3[. همچنین طبق سرشماری سال 1395، جمعیت 
سالمندان 65 سال و بیشتر به 6/1 درصد جمعیت کل رسیده که 
نسبت به 5/7 درصد سال 1390، رشد داشته است ]5[. اما امروزه 
دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفًا پرداختن به افزایش 
طول عمر نیست، بلکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت اگر 
چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم فقط زنده ماندن بود، چالش 

قرن جدید، زندگی کردن با کیفیتی برتر است ]6[.

حوزه های  در  را  دسترسی  از  دور  محدودیت های  سالمندی 
متفاوت به وجود می آورد که شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی می شود، زیرا رسیدن به نقاط بحرانی در چرخه زندگی 
موجب تغییرات زیادی در نیازها و ترجیحات آنان می شود ]7[. 

 1- گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

بررسی همبستگی بین عوامل کالبدی مؤثر بر انگیزه زندگی در خانه های سالمندان )نمونه موردی: 
خانه های سالمندان خصوصی منطقه شمیرانات(

، * میالد الفت1  اسماعیل ضرغامی1 
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برای تأمین انتظارات سالمندان برای سالمندی موفق، باید نیازهای 
مسکن آنان به خوبی درک شود. اما تحقیقات اندکی از نقطه نظر 

سالمندان درباره نیازهای مسکن آنان انجام شده است ]8[.

انتقال سالمندان از خانه خود به خانه سالمندان موجب بروز 
و  می شود  محیط  با  آنان  تجربه های  و  ارتباطات  در  تغییراتی 
مشارکت در فعالیت های مربوط به فضای باز آنان را تحت تأثیر 
قرار می دهد که در خانه های سالمندان این فعالیت های مربوط به 

طبیعت محدود شده است ]9[.

بر اساس مطالعات سازمان افراد بازنشسته آمریکا1، در سال 
افراد 45 ساله و بیشتر ترجیح  2000 مشخص شد 82 درصد 
می دهند در خانه خود زندگی کنند. تنها 9 درصد ترجیح می دادند 
به مراکز پرستاری رجوع کنند و 4 درصد هم ترجیح می دادند 
به خانه بستگان خود بروند ]10[. این نشان دهنده تمایل نداشتن 
سالمندان به زندگی و انتقال به خانه های سالمندان است. اما با 
توجه به نیاز جامعه و ناتوانی فرزندان و بستگان در نگهداری از 

آنان، اهمیت وجود خانه های سالمندان انکارناپذیر است.

بین  که  منوچهری  و  رضایی  تحقیقات  نتایج  طرفی  از 
انجام  سالمندان  خانه های  ساکن  و  خانه  ساکن  سالمندان 
از آن است که سالمندان ساکن در خانه،  شده است، حاکی 
در  و حضور  زندگی  مثبت  مؤلفه های  از  برخورداری  دلیل  به 
شرایط کیفی مطلوب، در مقیاس های اختالالت روانی نسبت 
و سطح  هستند  بهتر  سالمند  سرای  در  ساکن  سالمندان  به 
توان کاه گستره  متغیرهای  با  کنارآمدن  برای  زیادی  مقاومت 
پیری دارند ]11[. این امر نشان دهنده اهمیت افزایش انگیزه 

زندگی در سالمندان ساکن خانه های سالمندان است.

و  مخاطبان  روان  و  روحیه  در  متقابلی  رابطه  محیط  که  آنجا  از 
استفاده کنندگان از آن دارد، این موضوع می تواند در رابطه با سالمندان 
اهمیت پیدا کند. قابلیت های یک محیط کالبدی، چه خوب چه بد 
چیزی است که آن محیط با تمامی ویژگی های خود پیشنهاد می کند. 
از منظر جیمز گیبسون2 قابلیت های محیط آن چیزی است که محیط 

به موجود زنده ارائه و به او پیشنهاد می کند ]12[. 

 درباره رابطه انسان و محیط عامل ارتباط، حواس انسانی است. 
انسان از طریق حواس خود به محیط مرتبط می شود، اما این 
ارتباط به همین جا ختم نمی شود، بلکه فرایندهای ذهنی روی 
این اطالعات دریافتی صورت می پذیرد و ادراک و شناخت به وقوع 
می پیوندد. این شناخت سبب شکل گیری ذهنیتی از محیط در 
انسان می شود )تصویر ذهنی( که پایه و اساس رفتار او در پاسخ 

به محیط می شود ]13[.

بیان  در  پژوهش  این  دستاورد  ذکر شده،  موارد  به  توجه  با 

1. American Association of Retired Persons (AARP)
2. James Gibson

رابطه بین محیط انسان ساخت و کالبدی و تأثیر آن در کاهش یا 
افزایش انگیزه زندگی سالمندان است. این پژوهش با هدف اصلی 
بررسی همبستگی مدل پنج عاملی انگیزه زندگی سالمندان در 
محیط کالبدی انجام پذیرفته است. در همین راستا، این مدل 
در 14 خانه سالمندان آزمایش شده است. سپس با استفاده از 
همبستگی پیرسون، میزان تأثیر هر یک از عوامل پنج گانه طراحی 
و کالبدی مؤثر در انگیزه زندگی سالمندان به تفکیک و به صورت 
دو به دو بین این عوامل مشخص شده و نسبت اثرات مستقیم یا 
غیرمستقیم آن ها مشخص شده است. این پنج مؤلفه تعیین کننده 
انگیزه زندگی سالمندان می توانند با یکدیگر ارتباط درونی داشته 
باشند، اما هریک از مؤلفه ها را می توان به طور جداگانه اندازه گیری 
و تأثیر آن را بر انگیزه زندگی سالمندان به طور مستقل بررسی 
و  طراحانه  عوامل  یافتن  پژوهش  این  از  هدف  همچنین  کرد. 
کالبدی مربوط به معماری است تا بتوان بدین روش، راهکارهایی 

را برای افزایش انگیزه زندگی در آنان فراهم کرد.

روش مطالعه

در این پژوهش از گام های مختلفی برای دستیابی به اطالعات 
مورد نیاز استفاده شده است )تصویر شماره 1(. در گام اول پژوهش 
جدول  نظر،  مورد  سؤاالت  و  موضوع  ادبیات  اساس  بر  حاضر 
هدف محتوا تنظیم شد. به این صورت که ویژگی های مربوط به 
هریک از سامانه هایی که بر اساس پژوهش های پیشین شناسایی 
شده بودند نظیر یین سوک لی3 و همکاران، لترمه و تسوری4، و 
جوناس آندرسون5 به ترتیب در ستون های جدول هدف محتوا 
اختیار 11  ابتدا سؤاالت طراحی شده در   .]14-16[ قرار گرفت 
متخصص روان شناس و معمار دانشگاه های کشور قرار گرفت و 
استادان به سؤال آیا محتوا، هدف را پوشش می دهد یا نه، جواب 
دادند. در مرحله بعد استادان به سؤال آیا سؤاالت، هدف را پوشش 

می دهند یا خیر، جواب دادند.

در همین رابطه به منظور تأیید روایی محتوایی، پرسش نامه ها 
در ابتدا به صورت پرسش نامه باز برای صاحب نظران ارسال شد تا 
مواردی را به آن اضافه یا کم کنند و در مرحله بعدی پرسش نامه 
از  با استفاده  با 51 سؤال در اختیار آنان قرار گرفت و  مجدداً 
شاخص های CVI 6 و CVR 7 به بررسی روایی محتوایی سؤاالت 
پرداخته شد و در شاخص CVR گویه هایی که مقداری کمتر از 
0/62 داشتند حذف شدند و در شاخص CVI گویه های کمتر از 
0/79 حذف شدند. در نهایت 10 سؤال از پرسش نامه حذف شد 

و تعداد 41 گویه برای پرسش نامه باقی ماند.

3. Lee
4. Leterme & Testori 
5. Jonas Andersson 
6. Content Validity Index
7. Content Validity Ratio
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پس از مصاحبه و توزیع پرسش نامه بین متخصصان، تعدادی از 
محتواها حذف شد و برخی محتواهای جدید به این جدول اضافه 
شد. در مرحله بعد محتواها به صورت یک پرسش نامه 41 سؤالی 
بسته با طیف لیکرت به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و 
خیلی کم ساختار یافتند. با حصول اطمینان از روایی سؤاالت، 
آزمون به صورت جداگانه سهمیه ای غیر تصادفی در میان سالمندان 
ساکن 15 آسایشگاه خصوصی سالمندان بخش شمیرانات تهران 
عملیاتی شد. پس از تدوین پرسش نامه، حجم نمونه 131 عدد 
پرسش نامه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد و تعداد 150 
عدد در اختیار سالمندان ساکن خانه های سالمندان قرار گرفت و 

 به صورت مصاحبه مستقیم از آنان پرسش شد )جدول شماره 1(. 

تعداد نمونه های مورد نیاز پژوهش با ضریب خطای 0/08 و 
ضریب اطمینان 92 درصد 131 نفر به دست آمده است. جامعه 
آماری سالمندان ساکن خانه های سالمندان در بخش شمیرانات 
1029 نفر برآورد شد که با مراجعه به بخش توان بخشی بهزیستی 

شمیرانات اطالع از آن حاصل شده است. 

نحوه ورود سالمندان به مطالعه بر اساس سالمت ذهن آنان 
ابتال  نداشتن به آلزایمر و اختالالت ذهنی بود که بنا به پیشنهاد 
مدیران و مسئوالن ذی ربط آسایشگاه بود و از سوی محقق با 

 )N=53( جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه

درصد فراوانیفراوانیویژگی

تحصیالت

4731/33زیر دیپلم یا بی سواد

5637/33دیپلم

4328/66لیسانس 
20/01فوق لیسانس 

20/01دکترا

سن

60-755738

76-858758

86>64

 

 مراحل پژوهش

 مطالعات پیمایشی مطالعات اسنادی و کتابخانه ای

توزیع پرسشنامه  مصاحبه با صاحب نظران
 سالمندان

تحلیل عاملی در نرم 
 SPSS21افزار 

 تحلیل عامل اکتشافی

محاسبه همبستگی 
 پیرسون بین عامل ها

ارائه مدل های  ارائه راهکارهای طراحی
 همبستگی

 تدوین پرسشنامه

تصویر 1 . نمودار ساختار اجرایی پژوهش
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پرکردن  در  سالمندان  ناتوانی  دلیل  به  می شد.  مصاحبه  آن ها 
پرسش نامه، محقق به صورت مصاحبه سؤال و جوابی پاسخ  ها را 
دریافت می کرد و توضیحات اضافه نیز برای آنان داده می شد تا 
میزان خطای حاصل از دریافت نکردن صحیح سؤاالت به حداقل 
وارد  و  نداشتند  همکاری  به  تمایل  سالمندان  از  برخی  برسد. 
پژوهش نشدند و برخی دیگر در اواسط پژوهش خسته می شدند 
و آن را رها می کردند که این پرسش نامه ها باطل شد و آن ها و از 

روند تحقیق خارج شدند.

داشتن  دلیل  به  نیز  اجرایی  کادر  و  مراقبان  از  همچنین 
ارتباطات عاطفی با سالمندان مقیم به منظور پیشبرد پژوهش 
کمک گرفته شد و پس از ارائه توضیحات در زمینه نحوه استفاده 
از پرسشنامه ها، برخی از پرسش نامه ها بین آنان توزیع شد و به 
همان شیوه کادر پرستاری و بهیاری پرسش نامه را برای سالمندان 

قرائت کردند و سالمندان به سؤاالت پاسخ دادند. 

همچنین در انجام این پژوهش محقق خود را ملزم به رعایت 
در  اخالقی  اصول  اجرایی  با آیین نامه  مطابق  اخالقی  کدهای 
به  مراتب  تمامی  است.  کرده  ایران  پزشکی  علوم  پژوهش های 
صورت آگاهانه و با نظارت مسئوالن مربوطه در سازمان بهزیستی 
استان تهران و مدیریت خانه های سالمندان و کسب مجوز کتبی 
از سازمان بهزیستی انجام گرفته است. همچنین در تمامی مراحل 

پژوهش، شرکت برای داوطلبان سالمند با آگاهی و تمایل آن ها انجام 
شده است و مدیریت برخی خانه های سالمندان مراتب را به خانواده 

ایشان نیز گزارش دادند. روش تحقیق با عرف جامعه مطابق است.

پس از توزیع پرسش نامه، تجزیه و تحلیل داده ها با وارد کردن 
داده ها به نسخه 21 نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. پایایی ابزار 
پژوهش با استفاده از روش هم سازی درونی اجزا و ارزیابی مقدار 
آلفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری به صورت 
یافته های توصیفی و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی 

پیرسون بین عوامل شناسایی شده انجام شده است.

در ابتدا و قبل از تحلیل عاملی بین سؤاالت تحقیق، امکان سنجی و 
قابل انجام بودن آن با آزمون های KMO و بارتلت بررسی شده است 
)جدول شماره 2(. نتایج این دو آزمون نشان می دهد انجام تحلیل 
عاملی روی متغیرها امکان پذیر بوده است. بنابراین، در مرحله بعد، 
همبستگی بین سؤاالت محاسبه شده و سؤاالت به صورت تحلیل 
عاملی اکتشافی گروه بندی و نامگذاری شدند. در انتها همبستگی 
بین عوامل انجام و میزان ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم آن ها با 
یکدیگر سنجیده شده است که در انتها با بررسی پژوهش های پیشین 
انجام شده در این زمینه به چگونگی ارتباط یافته های مطالعه حاضر با 

یافته های دیگر تحقیقات مبادرت ورزیده شده است.

جدول 3. تعداد عامل های استخراج شده، ارزش ویژه و میزان واریانس استخراج شده

% تجمعی% واریانس استخراج شدهارزش ویژهتعداد عوامل
واریانس استخراج شده

15/6817/7617/76

22/397/4925/25

32/136/6731/92

41/875/8537/76

51/795/5943/35

جدول2. مقادیر آزمون های KMO و بارتلت در متغیر عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه زندگی در سالمندان

KMO مقدار
آزمون بارتلت

سطح معنی داریمقدار خی دو تقریبی

0/7051368/83>0/001
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یافته ها

شرکت کنندگان در این پژوهش، در سه گروه سنی 60 تا 75 
سال، 75 تا 85 سال و بیشتر از 86 سال طبقه بندی شده اند که 
به ترتیب دوره های ابتدای پیری، اواسط پیری و انتهای پیری 
را دربر می گیرد. در این پژوهش سالمت جسمی سالمندان در 
به  از آن ها  یا استفاده  نکردن  توان بخشی  از تجهیزات  استفاده 
عنوان یک متغیر وارد نشده است. همچنین میزان تحصیالت آنان 
به ترتیب و به صورت بی سواد، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و 

دکترا طبقه بندی شده است.

همچنین از مراقبان و کادر اجرایی به دلیل داشتن ارتباطات 
عاطفی با سالمندان مقیم، به منظور تسهیل فرایند پژوهش کمک 
گرفته شد و پس از ارائه توضیحات در زمینه نحوه استفاده از آن، 
برخی از پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد و به همان شیوه، آنان 
پرسش نامه را برای سالمندان قرائت کردند و سالمندان به سؤاالت 
پاسخ دادند، اما به طور مستقیم از نظرات آنان درباره موضوع 
پژوهش استفاده نشده و پرسش نامه مخصوصی برای آنان توزیع 

نشده است.

پرسش نامه این پژوهش از نوع محقق ساخته است و درنتیجه 
عاملی  تحلیل  روش  از  پرسش نامه  سازه  اعتبار  بررسی  برای 
اکتشافی استفاده شده است. تحلیل عاملی برای ایجاد ارتباط بین 
متغیرهای مشاهده شده و تعداد کمتری از متغیرهای مفهومی 
زیرین طراحی شده است. تحلیل عاملی، سنجه های مشاهده شده 
را بر حسب عوامل مشترک )مشاهده نشده( به اضافه واریانس 
یکتا نشان می دهد. روابط بین عوامل مشاهده نشده و سنجه های 
مشاهده شده با عنوان وزن )برای مثال وزن های رگرسیونی( که 
عامل ها را به سنجه ها ارتباط می دهند، تعریف می شوند. به عبارت 
مسیر  مدل  از  حرکت  برای  را  چرخه ای  عاملی،  تحلیل  دیگر، 
مبتنی بر سنجه واحد برای هر سازه به چند سنجه برای هر سازه 
یا مدل مسیر چندمعرفه فراهم می کند. از این طریق می توان 
متغیرهای نظری مورد  توجه را در تحلیل مسیر ارزیابی کرد. در 
این حالت متغیرها به عنوان عامل محسوب می شوند و برای هر 
سازه چند سنجه وجود دارد که این عامل سبب بهبود سنجش 

سازه ها می شود ]17[.

تحلیل عاملی روش ریاضی پیچیده ای برای تقلیل مجموعه 
بزرگی از متغیرها به مجموعه کوچک تری از متغیرهای اساسی 
است که عامل خوانده می شوند. هدف اساسی در تحلیل عاملی، 
بررسی این امر است که بر اساس پاسخ افراد به پرسش ها می توان 
معدودی عوامل عام تر را مشخص کرد که شالوده پاسخ افرادند یا 
خیر ]18[. از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی برای تقلیل گویه های 
)شاخص های( عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه زندگی در سالمندان 

و همچنین یافتن عوامل زیربنایی متغیرهای فوق استفاده شد.

تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی، روی 32 گویه مقیاس 

عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه زندگی در سالمندان اجرا شد. چرخش 
صورت گرفته از نوع متعامد و به روش واریماکس انجام شد. مقدار 
آزمون KMO یا شاخص کفایت نمونه گیری، مقدار واریانس متغیرها 
را که تحت تأثیر عامل های پنهانی است می سنجد. دامنه این آماره 
بین صفر تا 1 است. چنانچه مقدار این آماره بیشتر از 0/70 باشد 
همبستگی های موجود به طور کلی برای تحلیل عاملی بسیار مناسب 
هستند. اگر KMO بین 0/50 تا 0/69باشد باید دقت زیادی به خرج 
داد و مقادیر کمتر از 0/50 بدان معناست که تحلیل عاملی برای آن 

مجموعه از متغیرها مناسب نیست ]18[.  

مقدار آزمون بارتلت، همانی بودن ماتریس همبستگی داده ها را به 
آزمون می گذارد و در  واقع میزان عامل پذیر بودن داده ها را می سنجد 
با  برابر   KMO این پژوهش مقدار باشد. در  از 0/05  باید کمتر  و 
این معناست که حدود 70  به  0/705 شده است و قابل قبول و 
درصد از واریانس این 32 گویه تحت تأثیر عامل های پنهانی و بنیادی 
است. مقدار آزمون بارتلت نیز کمتر از 0/01 شده است. نتایج این دو 
آزمون نشان می دهد انجام تحلیل عاملی روی متغیرها )عوامل مؤثر 

بر افزایش انگیزه زندگی در سالمندان( امکان پذیر است.

نشان  را  استخراج شده  عامل های  تعداد   3 شماره  جدول 
می دهد، معیار تعیین تعداد عامل ها دو معیار است: ارزش ویژه8 
باید حداقل یک باشد و وجود عامل هایی که حداقل سه  که 
که  عامل هایی  که  است  معتقد  ِدواس  دارند.  )گویه(  شاخص 
مقدار ویژه آن ها بیشتر از یک باشد، بهترین عامل ها هستند. در 
ارتباط با حداقل های شاخص های مرتبط با هر عامل باید گفت 
که هر عامل با تعداد معقولی از متغیرها نشان داده شود. این 
امر دست  کم دو دلیل دارد: اول اینکه ما می خواهیم ماهیت 
عامل را به روشنی بدانیم و هر اندازه متغیرهای بیشتری روی 
عامل بار داشته باشند، تفسیر ما بر اطالعات بیشتری استوار 
خواهد بود و دوم اینکه اگر قصد داریم خرده مقیاس هایی بر پایه 
ساختار عاملی ایجاد کنیم، به متغیرهای کافی نیاز داریم که با 
آن عامل همبستگی زیاد داشته باشند تا خرده مقیاس های ما 
اعتبار قابل قبولی داشته باشد. حداقل تعداد شاخص های هر 

عامل سه شاخص در نظر گرفته شد.

نتایج نشان می دهد پنج عامل مقدار ویژه بیشتر از یک دارند 
که حداقل سه شاخص نیز هستند. این نتیجه بدین معناست 
که تعداد 5 عامل یا بعد زیربنایی از مجموع 32 شاخص مؤثر بر 
افزایش انگیزه زندگی در سالمندان استخراج یا شناسایی شده 
است. پنج عامل به دست آمده می توانند حدود 43 درصد واریانس 
تمامی شاخص ها را تبیین کنند )تصاویر 6-2(. عامل اول با درصد 
واریانس استخراج شده 17.76 درصد، مهم ترین عامل بوده است.

در جدول شماره 4 عامل های نهایی استخراج شده به همراه 
گویه ها یا سؤاالت مرتبط با هر عامل، بار عاملی هر گویه و مقدار 

8. Initial eigenvalues
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جدول 4. عامل های استخراج شده، بار عاملی و واریانس تبیین شده شاخص ها

واریانس تبیین شدهبار عاملی گویهعامل

اها
فض

ی 
ب زای

رغی
 و ت

ری
پذی

ش 
موز

آ

0/460/44وجود فضاهایی برای یادگیری آموزش های هنری

0/440/43قرارگیری اتاق های خواب به صورت راهرویی و هتل

0/690/58قرارگیری اتاق های خواب به صورت منظم و بیمارستانی

0/660/48وجود فضاهای آموزشی در سرای سالمندان

0/630/46وجود کالس های آموزشی برای انتقال تجربه به جوانان

0/600/50وجود کالس های آموزشی صمیمی و گروهی با سالمندان

0/410/53تناسبات فضاهای داخلی و همخوانی آن با ناتوانی های جسمی سالمندان

0/460/52خوانایی و قابل تشخیص بودن فضاها در داخل ساختمان

طی
حی

ت م
وبی

مطل
ش و 

سای
آ

0/390/42نورگیری زیاد و طبیعی در داخل ساختمان

0/570/43تأثیر تهویه مناسب در داخل ساختمان بر آسایش و بهداشت

0/580/48بهداشت و نظافت فضاهای عمومی داخل ساختمان

0/600/54دسترسی آسان و راحت به همه فضاها و تجهیزات

0/570/46وجود فضاهای سبز مانند چمن کاری، گل کاری و درختان

0/440/49تمایل به اتاق های خواب دو و سه نفره با دیگر سالمندان

0/580/44وجود محوطه ای به شکل طبیعت گونه و سبز در داخل ساختمان

صی
شخ

ت 
کو

و س
ش 

آرام

0/450/51نبود سروصدای مزاحم

0/660/52وجود فضاهای کوچک برای استراحت درحد 5 تا10 نفر

0/640/48سایه اندازی درختان در فضای محوطه

0/420/41طراحی فضاهایی برای استراحت در کنار فضاهای سبز

0/330/52وجود آبشار، حوضچه کم عمق و جوی در فضای باز

0/550/46وجود مبلمان در فضای باز مثل نیمکت و سطل زباله

0/590/46وجود فضاهای داخلی با خلوت شخصی و دید به فضای باز

یت
الک

س م
ک ح

درا
ا

0/680/47کیفیت اتاق خواب ها

0/560/54اندازه آشپزخانه های ساختمان

0/470/53داشتن حس مالکیت بر اتاق خواب خود یا داشتن اتاق شخصی

0/400/48تمایل به تحت مراقبت و کنترل بودن

وجود فضاهایی برای تفریح و سرگرمی مانند اتاق شطرنج، کارت بازی،
0/540/43 گفت و گو و غیره

انه
ی خ

ضا
ه ف

ی ب
نند

هما

0/630/43کیفیت فضاهای نشیمن و پذیرایی

0/580/42اندازه فضاهای جنبی )حمام، دستشویی و توالت( در آسایش و بهداشت

0/620/44کیفیت فضاهای جنبی )حمام، دستشویی و توالت( در بهداشت

0/490/41قابلیت تغییردادن جای مبلمان درون اتاق های زندگی

0/580/59همسایگی و نزدیکی با دیگر سالمندان در ایجاد ارتباط 
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واریانس تبیین شده گزارش شده است. مقدار واریانس تبیین شده 
نشان می دهد چند درصد از واریانس هر گویه )سؤال( را عامل های 
استخراج شده تبیین می کنند. مقدار اشتراک 0/4 مبنا قرار گرفت 
و چنانچه مقدار واریانس تبیین شده هر گویه بیش از 0/40 باشد 
آن گویه در پرسش نامه باقی می ماند و مقادیر کمتر از 0/40 از 
پرسش نامه حذف می شود. نتایج نشان می دهد تمامی سؤاالت 
باید در تحلیل عاملی باقی بماند، چراکه مقدار واریانس تبیین شده 

هر سؤال بیشتر از 0/40 به دست آمده است.

در جدول شماره 4 مقادیر بارهای عاملی نیز آمده است. اینکه 
بار عاملی باید چه مقدار باشد تا چشمگیر تلقی شود، تا حدودی 
اختیاری است. اصرار بر اینکه تمام بارها بزرگ تر از 0/8 هستند 
کاماًل غیرواقعی و گمراه کننده است؛ زیرا برای مثال یک بار 0/7 
بدین معناست که تقریبًا 0/50 واریانس متغیر به وسیله آن عامل 
تبیین می شود. به طور کلی درنظر گرفتن مالک )حداقل( 0/3 

به عنوان بار چشمگیر، رهنمودی عاقالنه است ]19[. چنانچه بار 
عاملی هر سؤال بیشتر از 0/3 باشد، در تحلیل باقی می ماند و از 
پرسش نامه حذف نمی شود. هر سؤال در عاملی قرار می گیرد که 
بیشترین بار عاملی با آن عامل باشد. به عبارت دیگر در مواردی 
که هر سؤال با دو یا چند عامل همبستگی )بار عاملی( بیشتر از 
0/3 داشته باشد، آن سؤال به عاملی اختصاص داده می شود که 

بیشترین بار عاملی را با آن عامل دارد. 

نتایج دسته بندی سؤاالت یا شاخص های پرسش نامه در جدول 
شماره 4 آمده است که بر اساس نتایج به دست آمده هشت شاخص 
در بعد یا عامل آموزش پذیری و ترغیب زایی فضاها، هفت شاخص در 
عامل آسایش و مطلوبیت محیطی، هفت شاخص در عامل آرامش و 
سکوت شخصی، پنج شاخص در عامل ادراک حس مالکیت و پنج 
شاخص در عامل همانندی به فضای خانه قرار می گیرند. در جدول 
پیرسون همبستگی  آزمون همبستگی  از  استفاده  با  شماره 5 

جدول 5. ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل های نهایی

12345عامل ها

1آموزش پذیری و ترغیب پذیری فضاها

1*0/27آسایش و مطلوبیت محیطی

1*0/39*0/48 آرامش و سکوت شخصی

1*0/33*0/31*0/22ادراک حس مالکیت

1*0/23*0/24*0/31**0/19همانندی به فضای خانه

 P>0/05 **توجه: * 0/01< ؛

 

آسایش و 
مطلوبیت 

 نورگیری تهویه

 بهداشت

فضای 
 2خواب 

فضای 
سبز و  دسترس

ی 

همراه  به  محیطی  مطلوبیت  و  آسایش  عامل  به  مربوط  مدل   .3 تصویر 
ریزعامل های مربوطه

تصویر 2. مدل مربوط به عامل آموزش پذیری و ترغیب زایی فضاها به همراه 
ریز عامل های مربوطه

 

آموزش پذیري 
و ترغیب زایی 

طراحی 
 

خوانایی 

تناسبات 
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بین عامل ها )عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه زندگی در سالمندان( 
اینکه  برای نشان دادن  بررسی می شود. همبستگی راهی است 
دو یا چند متغیر تا چه اندازه با همدیگر پیوند یا با هم رابطه 
دارند. به احتمال، گسترده ترین کاربرد شاخص آماری همبستگی 
دو متغیری، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون است که به طور 
نامیده می شود. عالمت اختصاری  معمول همبستگی پیرسون 
آن r است. همبستگی پیرسون نشان می دهد تا چه اندازه بین 

متغیرهای اندازه گیری شده کّمی رابطه خطی وجود دارد ]20[. 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون )جدول شماره 5( نشان داد بین 
تمامی عامل ها با یکدیگر رابطه معنی دار آماری وجود دارد و در سطح 
اطمینان 95 درصد تمامی روابط تأیید می شود )P>0/05(. نتایج نشان 
می دهد قوی ترین رابطه بین عامل ها، مربوط به رابطه بین عامل آرامش 
ترغیب پذیری فضاهاست  و  آموزش پذیری  با عامل  و سکوت شخصی 
که ضریب همبستگی اش 0/48 است و بعد از آن قوی ترین همبستگی 
مربوط به رابطه بین عامل های آرامش و سکوت شخصی و آسایش و 
مطلوبیت محیطی با ضریب همبستگی 0/39 و رابطه بین آرامش و 
سکوت شخصی و ادراک حس مالکیت با ضریب همبستگی 0/33 است.

بحث

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی همبستگی بین عوامل 
طراحانه و کالبدی مؤثر در افزایش انگیزه زندگی در سالمندان 
ساکن خانه های سالمندان و شکل گیری یک تصویر ذهنی مناسب 
از این فضاها و میزان همبستگی دوبه دوی این عوامل با یکدیگر 
بود. پس از بررسی تحلیل های آماری در پژوهش حاضر و کشف 
روابط بین متغیرها، در این بخش مدل های همبستگی بین عوامل 
و ریزعامل ها ارائه شده است و با بررسی پژوهش های انجام شده 
پیشین در این زمینه، سازگاری نتایج حاصله با تحقیقات انجام شده 

در این باب بررسی و تشریح خواهد شد.

روش کار در این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفت و 
با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته فرایند آن میسر شد 
و درباره همبستگی بین عوامل پژوهش شد. یافته های پژوهش، 
حاکی از آن هستند که افزایش انگیزه زندگی در سالمندان با 
طراحی کالبدی محیط رابطه دارد. در همین راستا، پنج عامل کلی 

 

آرامش و سکوت 
شخصی

کاهش آلودگی 
صوتی

فضاي استراحت 
در فضاي باز

فضا با خلوت 
شخصی

سایه اندازي 
درختان

آبشار، حوضچه 
و جوي کم عمق

مبلمان در فضاي 
باز

تصویر 4. مدل مربوط به عامل آرامش و سکوت شخصی به همراه ریزعامل های مربوطه

 

 های مربوطه: مدل مربوط عامل به ادراک حس مالکیت به همراه ریز عامل5تصویر  
 
 

 های مربوطه: مدل مربوط به عامل همانندی به فضای خانه به همراه ریز عامل6تصویر  
 
 
 

 
 
 

تصویر 5. مدل مربوط عامل به ادراک حس مالکیت به همراه ریزعامل های 
مربوطه

 

 های مربوطه: مدل مربوط عامل به ادراک حس مالکیت به همراه ریز عامل5تصویر  
 
 

 های مربوطه: مدل مربوط به عامل همانندی به فضای خانه به همراه ریز عامل6تصویر  
 
 
 

 
 
 

تصویر 6. مدل مربوط به عامل همانندی به فضای خانه به همراه ریزعامل های 
مربوطه
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آموزش پذیری و ترغیب زایی فضاها، آسایش و مطلوبیت محیطی، 
آرامش و سکوت شخصی، ادراک حس مالکیت و همانندی به 
فضای خانه در این رابطه شناسایی شده اند که قوی ترین رابطه 
بین عامل ها، مربوط به عامل آرامش و سکوت شخصی با عامل 

آموزش پذیری و ترغیب پذیری فضاهاست.

بررسی متغیرها و ریزعامل های پژوهش

در ابتدا پنج عامل نام گذاری شده، همان طور که در بخش پیش 
و  آموزش پذیری  عامل  درباره  می شوند.  معرفی  شدند،  معرفی 
ترغیب زایی محیط می توان سه متغیر اساسی طراحی فضای آموزشی 
و هنری برای سالمندان، خوانایی و قابل تشخیص بودن فضاها در داخل 
ساختمان و تناسبات فضاهای داخلی و همخوانی آن با ناتوانی های 

جسمی را که بیشترین همبستگی را با یکدیگر دارند معرفی کرد.

 )2016( رئیسی  و  اسکویی  احمدی،  پژوهش های  اساس  بر 
ایجاد فضاهای ورزشی مختلف به عنوان عوامل ترغیب زا می تواند 
زمان  پر کردن  همچنین  و  روانی  و  جسمی  شرایط  بهبود  در 
به  مربوط  مسائل  کاهش  برای  تعاملی  فضاهای  ایجاد  فراغت، 
روابط اجتماعی و همچنین در زمان فراغت مؤثر باشد و ایجاد 
فضاهایی مانند باغچه های انفرادی و گلخانه یا کارگاه های هنری و 
آموزشی که سالمندان بتوانند به عنوان یک شغل روزانه در آن ها 
مشغول باشند و در حین پر کردن زمان فراغت از تجربیات دوران 
زندگی به صورت عملی بهره ببرند، در کاهش مشکالت اقتصادی 

و همچنین افزایش احساس عزت نفس آنان کمک کند ]21[.

درباره عامل آسایش و مطلوبیت محیطی می توان شش متغیر 
سه نفره،  تا  دو  خواب  فضای  وجود  تهویه،  اساسی نورگیری، 
بهداشت و نظافت فضاهای عمومی داخل ساختمان، دسترسی 
آسان و راحت به همه فضاها و تجهیزات و وجود فضای سبز 
و طبیعت گرایانه را که بیشترین همبستگی را با یکدیگر دارند 
معرفی کرد. درباره نورگیری می توان مطالعات السی و همکاران 
)2005( را ذکر کرد که استفاده از نور طبیعی یا مصنوعی به مدت 
30 دقیقه و با شدت 10 هزار لوکس روی افراد مبتال به آلزایمر در 
مراکز مراقبت طوالنی مدت موجب کاهش خواب در روز و افزایش 

فعالیت های بدنی و اجتماعی می شود ]22[.

همچنین نتایج تحقیقات گونگ9 و همکاران حاکی از آن است 
که افزایش درصد فضای سبز در 400 متری اطراف خانه برای مردان 
فیزیکی  فعالیت های  در  آنان  مشارکت  افزایش  موجب  سالمند، 
همکاران  و  نصیری  تحقیقات  اساس  بر  همچنین   .]23[ می شود 
)2016( از آنجا که برای سالمندان ساکن آسایشگاه آسایش، امنیت 
باید شرایط  دارد،  بسیاری  اهمیت  به محیط  و سهولت دسترسی 
سازگاری بین سالمندان ساکن آسایشگاه ها و محیط زندگی آن ها 
از طریق مناسب سازی محیط آسایشگاه ها با توجه به طراحی فراگیر 

9. Gong Y 

فراهم شود تا بر توان و سازگاری و کیفیت زندگی آنان بیفزاید ]24[.

درباره عامل آرامش و سکوت شخصی می توان شش متغیر 
اساسی کاهش آلودگی صوتی، وجود درختان سایه انداز در خارج 
از ساختمان، وجود مبلمان در فضای باز مثل نیمکت و سطل 
زباله، فضای داخلی با خلوت شخصی و دید مناسب و مفرح، وجود 
آب نما و آبشار و حوضچه و وجود فضای استراحت در فضای باز را 

که بیشترین همبستگی را با یکدیگر دارند معرفی کرد.

در این  باره می توان تحقیقات ناکاجو10 را ذکر کرد. او دریافته 
از گل،  پر  باغ های معطر  بوییدن  ابرها،  یا  پرندگان  به  نگاه  که 
شنیدن صدای آب یا برگ ها در باد، و فرو کردن انگشتان در خاک 
تأثیرات مثبتی بر سالمندان مبتال به دمانس خواهد داشت ]25[.

نتایج تحقیقات سوگیاما11، تامپسون12، و آلوز13 نشان می دهد 
وجود فضای باز در 700 متری خانه احتمال بیشتری برای افزایش 
درباره   .]26[ دارد  سالمندان  برای  را  زندگی  از  رضایت مندی 
عامل ادراک حس مالکیت می توان پنج متغیر اساسی داشتن 
حس مالکیت بر اتاق خواب خود یا داشتن اتاق شخصی، کیفیت 
اتاق خواب، مراقبت و کنترل پذیری فضا برای سالمندان، وجود 
فضاهای تفریحی مانند اتاق شطرنج، کارت بازی و سرگرمی و 
اندازه آشپزخانه را که بیشترین همبستگی را با یکدیگر دارند 

معرفی کرد.

کاسته  شدن از سطح استقالل فردی در فعالیت های روزمره 
عمومًا با افزایش سن در همه آحاد جامعه رخ می دهد، ولی سن 
بروز وابستگی ها اهمیت دارد ]27[. در همین رابطه قابلیت فضا در 
کنترل و مراقبت از سالمندان بسیار حائز اهمیت است. همچنین 
اساس  بر  و  فضا  کنترل پذیری  و  مراقبت  اهمیت  موجب  به 
پژوهش های رولوفسن14، توجه به مراقبت و سالمت سالمندان در 
ساخت موجب کاهش احتمال مریضی و ناامنی می شود و تحریک 
فعالیت های فیزیکی و روانی را موجب می شود و باعث حمایت از 
آنان در کارهای روزانه و عملیات روزمره در زندگی می شود ]28[.

درباره عامل همانندی به فضای خانه می توان پنج متغیر اساسی 
)حمام،  جنبی  فضاهای  اندازه  پذیرایی،  و  نشیمن  فضای  کیفیت 
و  )حمام، دستشویی  فضاهای جنبی  کیفیت  توالت(،  و  دستشویی 
توالت(، قابلیت تغییردادن جای مبلمان ها در داخل و همسایگی و 
نزدیکی با دیگر سالمندان را که بیشترین همبستگی را با یکدیگر 
ایمنی/خطر،  راحتی،  الندگرن15  تحقیقات  کرد. طبق  معرفی  دارند 
مصنوعی/طبیعی بودن مواد و مصالح، اختیار/نظم/آزادی در انتخاب/

10. Nakajo 
11. Sugiyama 
12. Thompson
13. Alves 
14. Roelofsen 
15. Lundgren 
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یکپارچگی/اراده فرد از عوامل مؤثر در همانند خانه  بودن فضا هستند 
]29[. همچنین بر اساس مطالعات هوف16 و همکاران وجود لوازم 
سالمندان،  خانه های  ساکنان  خصوصی  اتاق های  در  شخصی 
می تواند به صورت مثبتی بر افزایش حس همانند خانه بودن فضا 
تأثیرگذار باشد، زیرا آن ها اشیایی آشنا و انعکاس شخصیت فرد 
هستند. ارزشمند ترین گزینه ها، تلویزیون ها، تابلو ها و نقاشی ها، 
بزرگ،  آپارتمان های  ساکنان  اغلب  هستند.  خرده مبلمان ها  و 
مبلمان ها را به عنوان مهم ترین گزینه ها معرفی کردند، در حالی 
که ساکنان اتاق های کوچک، اشیای کوچک تری نظیر تابلوها و 
قطعات کوچک تر مبلمان را به عنوان مهم ترین گزینه ها معرفی 

کردند ]30[.

نتیجه گیری نهایی

بر اساس یافته های پژوهش، می توان بیان کرد که افزایش انگیزه 
زندگی در سالمندان با طراحی کالبدی محیط رابطه دارد. در 
همین راستا پنج عامل کلی آموزش پذیری و ترغیب زایی فضاها، 
آسایش و مطلوبیت محیطی، آرامش و سکوت شخصی، ادراک 
حس مالکیت و همانندی به فضای خانه در این رابطه شناسایی 
در محیط  با طراحی  مرتبط  ریزعامل های  شده اند که هرکدام 
دارند. عامل آموزش پذیری و ترغیب زایی فضاها با ریز عامل های 
و  خوانایی  سالمندان،  برای  هنری  و  آموزشی  فضای  طراحی 
قابل تشخیص بودن فضاها در داخل ساختمان و تناسبات فضاهای 

داخلی و همخوانی آن با ناتوانی های جسمی در ارتباط است.

عامل آسایش و مطلوبیت محیطی با ریزعامل های نورگیری، 
نظافت  و  بهداشت  سه نفره،  تا  دو  خواب  فضای  وجود  تهویه، 
فضاهای عمومی داخل ساختمان، دسترسی آسان و راحت به 
همه فضاها و تجهیزات و وجود فضای سبز و طبیعت گرایانه در 
ریزعامل های  با  سکوت شخصی  و  آرامش  عامل  است.  ارتباط 
از  خارج  در  سایه انداز  درختان  وجود  صوتی،  آلودگی  کاهش 
ساختمان، وجود مبلمان در فضای باز مثل نیمکت و سطل زباله، 
فضای داخلی با خلوت شخصی و دید مناسب و مفرح، وجود 
آب نما و آبشار و حوضچه و وجود فضای استراحت در فضای باز 
در ارتباط است. عامل ادراک حس مالکیت با ریزعامل های داشتن 
حس مالکیت بر اتاق خواب خود یا داشتن اتاق شخصی، کیفیت 
اتاق خواب، مراقبت و کنترل پذیری فضا برای سالمندان، وجود 
فضاهای تفریحی مانند اتاق شطرنج، کارت بازی و سرگرمی و 

اندازه آشپزخانه در ارتباط است.

عامل همانندی به فضای خانه با ریزعامل های کیفیت فضای 
نشیمن و پذیرایی، اندازه فضاهای جنبی )حمام، دستشویی و 
توالت(،  و  دستشویی  )حمام،  جنبی  فضاهای  کیفیت  توالت(، 
قابلیت تغییردادن جای مبلمان ها در داخل و همسایگی و نزدیکی 
با دیگر سالمندان در ارتباط است. از یافته های پژوهش می توان 

16. Hoof 

نتیجه گرفت طراحی کالبدی یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش 
انگیزه زندگی سالمندان ساکن خانه های سالمندان است.

از محدودیت های پژوهش می توان به ناتوانی سالمندان در زمینه 
پرکردن پرسش نامه ها و سختی در برقراری رابطه با آنان اشاره کرد 
که با سؤاالت محققان و کادر اجرایی که در ارتباط عاطفی با آنان 
بودند، این مشکل برطرف شد. همچنین همکاری نکردن برخی از 
خانه های سالمندان در این زمینه نیز موجب وقفه های بسیاری در 
امر تحقیق شد. همچنین نبود همکاری مناسب از سوی مدیریت 
برخی آسایشگاه ها و به وجود آوردن محدودیت ها و چالش های فراوان 
و فقدان مشارکت در پرکردن پرسش نامه حتی به صورت مصاحبه و 
همکاری نکردن آزمودنی ها در این زمینه از محدودیت های تحقیق بود. 
همین طور چون ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسش نامه 
بوده است و پرسش نامه خود محدودیت هایی ذاتی )از جمله کمبود 
وقت آزمودنی ها، کم حوصلگی و در نتیجه امکان بی دقتی آنان در 
پاسخ به برخی از سواالت( دارد، بیشتر آن ها، حاضر به تکمیل و 
مشارکت نبودند یا پرسش نامه را کامل پاسخ نمی دادند. همچنین 
از آنجایی که تعداد سالمندان سالم در خانه های سالمندان بسیار 
محدود است و اکثراً اختالالت ذهنی و آلزایمر دارند، این پژوهش 
در برخی موارد به تعداد پنج سالمند در یک مجموعه آسایشگاه 

سالمندان اکتفا می کرد.

از آنجایی که تأثیر وابسته یا غیر وابسته بودن سالمندان )از لحاظ 
نیاز به تجهیزات توان بخشی( به عنوان یک متغیر مزاحم نادیده 
گرفته شده است و این نکته در انتهای پژوهش آشکار شد، توصیه 
قرار  ویژه ای  توجه  مورد  آتی  پژوهش های  در  نکته  این  می شود 
گیرد. همچنین در ارتباط با گویه های در نظر گرفته شده جنبه هایی 
وجود دارد که بدان توجه نشده است مانند وجود فضاهای مذهبی 
تصورات  و  خاطرات  به  بازگشت  خاصیت  که  مواردی  و  دینی  و 
ذهنی گذشته را القا می کنند، نظیر مبلمان، نحوه چیدمان و حتی 
باید در آینده  بو در طراحی محیط کالبدی که  توجه به صدا و 

بیشتر به این موارد توجه کرد.

همچنین پس از پرداختن به تمامی این مشکالت می توان برای 
اخیر روی  تأثیر عوامل  آتی پیشنهاد کرد که میزان  پژوهش های 
متغیر مستقل به تفکیک نیز محاسبه شود تا بتوان با مقایسه این 
آسایشگاه های  نظیر  سالمندی  مختلف  اقامتگاه های  در  معیارها 
سالمندان، خانه یا آپارتمان و دهکده های سالمندی بهترین گزینه و 
مناسب ترین اقامتگاه را برای سالمندان پیشنهاد کرد )از جنبه فردی 
یا جمعی بودن، اقامتگاه سازمانی یا غیر سازمانی، مراکز مراقبت روزانه 

به صورت پاره وقت یا تمام وقت(.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در این پژوهش هرگونه اصول اخالقی رعایت شده است که شامل 
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آگاهی کامل شرکت کنندگان از روند اجرای پژوهش، محرمانه ماندن 
اطالعات آن ها، اجازه خروج از پژوهش هر زمان که بخواهند و هرگونه 
نگارندگان  همچنین  می گردد.  شرکت کنندگان،  به  مربوط  حقوق 
تعهد کردند که نتایج در صورت تمایل برای شرکت کنندگان تفسیر 
خواهد شد و مشارکت در پژوهش برای آنان هیچ بار مالی را برای 

آنان در پی نخواهد داشت.

حامی مالی

پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتری معماری در دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی با عنوان »مدل یابی مولفه های محیطی 
آموزش پذیری خانه های سالمندان با هدف بهبود کیفیت مطلوب 

زندگی« است.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در طراحی و آماده سازی این مطالعه مشارکت 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از سازمان بهزیستی استان تهران به دلیل همکاری 
در زمینه معرفی پژوهشگران به بخش توان بخشی ناحیه شمیرانات 
و تسهیل در صدور مجوز برای بازدید از خانه های سالمندان تشکر 
و قدردانی می کنند. همچنین از مدیران خانه های سالمندان بخش 
خصوصی، به ویژه خانه های سالمندان آراد، نورسته، پارسایان، کیمیا 

و پرهام، تشکر می کنند.
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