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پیشگفتار
در قرن حاضر با توجه به موفقیت در اقدامات بهداشتی – درمانی
و تغییر الگوی بیماریها ،جمعیت سالمندان دنیا به ویژه در کشورهای
رو به توسعه از قبیل ایران بیشترین نرخ رشد را داشته است بنابراین
حفظ و ارتقا سالمت و کیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه
جمعیتی آسیب پذیر ،بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد .بیشتر
شدن جمعیت نتیجه توسعه است اما اگر در برابر همین نتیجه مثبت
آمادگی مواجهه وجود نداشته باشد ،با عوارض و پیامدهایی منفی رو به
رو خواهیم شد .به دلیل عدم وجود مطالعات جامع در ایران الزم است
تا بتوان در جهت ارتقای بهبود محیط برای سالمندان با طراحی بناهایی
پایدار قدم برداشت؛ لذا معماری به عنوان مقولهای مطرح است که در
صورت برنامهریزی و استفاده درست از آن میتوان یک جامعه برتر و
زندگی بهتری را به وجود آورد .به دلیل عدم توجه به نگرشی نو و عدم
توجه به رویکردی نوین به سالمندی و مسکن سالمندی ،بر معماران و
طراحان است تا با طراحی و مسکندهی مناسب آنان و با در نظر گرفتن
احکام و اصول و استاندارهای مشخص ،ساکنان سالمند این گونه
مجموعه ها را از روزمرگی شدید که از نوعی بی تفاوتی نسبت به محیط
زندگی و فضاهای پیرامون ناشی میشود رهایی بخشید .لذا کتاب حاضر
این ضرورت را در ابعاد بین رشتهای بررسی خواهد کرد تا یک الگوی
عملی به عنوان نمونه موردی اجرا شده در بریتانیا (مسکن پناهگاهی) را
ارائه کرده و ضرورت چارچوب الگوی طراحی یه صورت کاربردی شده
انجام شود.
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