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 چکیده

نید. تیأمین نیازهیای    ا ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمامی کشورها بیا آن مواجیه   مثابة پدیده معلولیت، به

هیای برابیر بیرای     ای است، چرا که تأمین دسترسی و فرصت کارگیری تمهیدات ویژه دسترسی معلوالن مستلزم به

سیازی فضیاهای    هیای مناسیب   آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی است. هدف از این مقاله ارزیابی مؤلفیه 

تحلیلی اسیت.   -ت. نوح تحقیق در این پژوهش از نوح توصیفیعمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلوالن اس

ها از  وتحلیل یافته ای استفاده شده است. همونین، برای تجزیه آوری اقالعات از مطالعات میدانی و کتابخانه در جمع

 روش آمار استنباقی تحلیل مسیر و مدل سوات بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج تحلییل مسییر، متغیرهیای   

سازی فضاهای عمومی شهری بیرای   مناسب در 654/0میزان  با های ارتباقی پل و 733/0میزان  با رو ضعیت پیادهو

دهید کیه    همونین، نتایج مدل سوات نشان می .را دارد تأثیر آباد بیشترین استفادة جانبازان و معلوالن در شهر خرم

سیازی و   وین ضوابط و اسیتانداردهای مناسیب  سازی در فضاهای شهری نظیر برخی تد رعایت برخی اصول مناسب

تیرین نقیاط    مهیم  معلوالن یبرا یشهر یفضاها یساز ه مناسبها ب ربط و الزام شهرداری های ذی ابالغ به دستياه

در فضیاهای پرتیردد    فقدان پارکینگ ،مختلف در سطوح نوالئمکرر و مستمر مس ییجا هجابشود.  قوت محسوب می

، تصیویب  تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیسیتی شود. برقراری  رین تهدید قلمداد میت شهر و نظایر آن نیز مهم

تیرین   ترین نقاط فرصت و در نهاییت مهیم   ی مهمو خصوص یدولت یها ها و دستياه ارگان سازی برای مناسب قانون

ط به جایياه معلوالن رب های ذی توجهی مسئوالن و ارگان رسانی، بی تهدیدها کمبود شدید امکانات و تجهیزات اقالح

 در فضاهای شهری و نظایر آن است.

 

 سازی. فضاهای عمومی، معلوالن، مناسب باد،آ خرم ها: کلیدواژه
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راهکارهاای   ئاة جانبازان و معلاونن و ارا  ةسازی فضاهای عمومی شهری جهت استفاد مناسب»وان اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عن .1

 .کل بنیاد شهید استان لرستان انجام شده است ةبا حمايت ادار است که« سازی استان لرستان بهینه

 E- mail: n.sobhani65@gmail.com    نویسندۀ مسئول   
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 مقدمه

مندشـدن زنـدگی اجتمـاعی اسـت. ایـن بـدان        از دید بسیاری از دانشمندان، فضا عنصر جدانشدنی ساخت مادی و ساخت

 جملـه  از(. موضـوع فضـای شـهری    18: 1377وابط اجتماعی فهمید )افروغ، آن را جدا از جامعه و ر توان ینممعناست که 

شهری بـه آن توجـه دارنـد و اهمیـت آن را اساسـًا بـه دلیـل         مسائلی است که بسیاری از اندیشمندان ا پرجاذبهمباحث 

جامعـه، بیـان    عـاطفی در  -که با راهبردهای اجتماعی، پائیش ساخت اجتماعی، تولید کیفیـت انسـانی   دانند یمی ا رابطه

زندگی فعال مردم، فعالیت سیاسی، زندگی سالم شهری و مانند آن دارد. امروزه، موضوع خلق فضای شهری مطلوب، پویا 

کالبدی آن، یکی از اهداف راهبـردی ارتقـای    -و سرزنده به لحاق کارکرد اجتماعی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی

(. امـا، مفهـوم و فراینـد    95: 1389بردهای اجتماعی پیوند دارد )کاشانی جو، کیفیت محیط مصنوعی شهری است و با راه

شـکل و محتـوای آن همیشـه     آنکـه لحـاق   خلق فضای شهری در مراحل مختلف تاریخ شهرها معنایی یکسان ندارد و به

محتـوا و شـکل   در عناصر  مؤثراز روح هر مرحله از تمدن است و وضع نهادها، فرهنگ و پویش شهرنشینی عوامل  متأثر

 فضا بوده است، تلقی یکسانی از آن وجود ندارد.

جدیدی کـه   شهرهای چهچه شهرهایی با قدمت تاریخی و دارای بافت سنتی و  ،آنجا که ساختار اکثر شهرهای ایران

ـ ر اند و بر پایه و اصول برنامه داشته یریگ در این چند دهه رشد چشم و  انـد  اسـتوار نبـوده   شـهری و طراحـی شـهری    یزی

 نداشته یا به کار گرفتـه نشـده   یا وجود ارتباط نیا شهری و شهرسازی در یزیر ضوابط، معیارها و قوانین مربوط به برنامه

 تـوان  یدر سطح فضـاهای شـهری مـ    ازجمله مشکالت موجود ی شده است.ا دهیوجود آمدن مشکالت عد هباعث ب است،

 نام برد. راناخوانایی مسیر حرکت  و ات حرکتیحرکت، خطر حرکت، خستگی در ناممکن شدنانقطاع حرکت، 

ن، معلـوئ  با توجه به مجموعه مشکالت موجود در شهرهای کشور در ارتباط با نامناس  بودن فضاهای شهری بـرای 

بلکـه گـاه بـرای افـراد      زنان بـاردار  و ، خردسائنگانتنها برای افراد معلول، سالخورد  حرکت در سطح شهرهای کشور نه

 .دکن یفضاهای شهری ایجاد م را در سطح ییها یوان بیشتری دارند مشکالت و دشوارعادی که ت

ـ فعال این گروه در کردن اولیه در جهت فعال یقدم ن و جانبازان در سطح شهر مسلماً حضور معلوئ انسـانی و   یهـا  تی

دیـدگاه اجتمـاعی و    تجـاری از  و یا آموزشی، حرفـه  یها تیاشتغال، اوقات فراغت و تفریح، فعال ، دریعنی است؛ اجتماعی

طراحی و آماده کـرد تـا حرکـت افـراد معلـول و      ی ا گونه کامالً منطقی است که فضاهای شهری را به ،اقتصادی. بنابراین

(. ایـن تحقیـق سـعی دارد بـا     3: 1392، زادهرانوندیب)رضویان و  و با صرف حداقل انرژی صورت پذیرد یراحت معلول بهریغ

هـا بـرای معلـوئن و جانبـازان و      ی آنسـاز  مناسـ  آباد و چگونگی  فضاهای عمومی در شهر خرمتحلیل وضعیت موجود 

، زمینة تحقق توسعة پایدار در سطح شهر بـرای معلـوئن را   ها آنکاهش برخی مشکالت وضع موجود و ترفیع هر یک از 

سازی فضـاهای عمـومی    ی مناس ها لفهمؤارزیابی  هدف با، در راستای موارد مذکور، پژوهش حاضر نیبنابرافراهم آورد. 

است. منظور از فضـاهای عمـومی شـهری در ایـن      شده  نیتدو آباد خرمشهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن در شهر 

 های شهر است. ها و میادین و پارک های دولتی، خیابان تحقیق، ادارات و دستگاه
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 ضرورت و اهمیت موضوح تحقیق  

% از ایـن  1میلیارد نفر است. بـر همـین اسـاس،     7آن است که جمعیت جهان در حال حاضر معادل  آمار و ارقام حاکی از

ای در حل مشـکالت عمـومی معلـوئن     دلیل چنین روندی، مسائل عدیده . بهدهند یمتشکیل  نمعلوئی نوع بهجمعیت را 

نیز در ابعاد مختلف رشـد داشـته اسـت     ها تیمعلولرشد جمعیت،  تناس   به، محسوس است، زیرا توجه  قابلمنزلة قشری  به

 هـا  آننیازهای دسترسـی بـرای    نیتأم، معلوئن در زمرۀ اقشاری هستند که نیا وجود با(. 589: 1383ارجرودی،  )رضایی

ی برابر برای آحاد جامعـه یکـی از   ها فرصتدسترسی و  نیتأم که چراای است،  ی تدابیر و تمهیدات ویژهریکارگ بهمستلزم 

سایر خدمات شغلی، آموزشی، بهداشتی، تفریحی، ورزشی و رفاهی است. اصل تسـاوی   ازین شیپقوق شهروندی و ارکان ح

حقوق معلوئن و افراد سالم حاکی از آن است که نیازهای تمامی افراد جامعه اهمیت یکسانی دارد و رفع ایـن نیازهاسـت   

کار گرفته شود که امکانات  ی بها گونه بهکه منابع  کند یمکم ی جوامع را تشکیل دهد. این اصل حزیر برنامهاساس  دیبا که 

: 1387پور و سالجقه،  قشر معلوئن و جانبازان تضمین شود )بهمن خصوص بهی یکسان برای تمامی افراد جامعه ها فرصتو 

تماعی محـروم  ی از جامعه از حضور اجتوجه قابلی شهری، بخش ها طیمحتوجهی به مشکالت معلوئن در  (. در صورت بی8

به علت وجود مشکالت، معلـول اجتمـاعی نیـز     معلوئنتا  شود یمشوند که نیاز اساسی هر انسانی است. این عامل سب   می

افـزایش جمعیـت    جـه ینت درشوند. با توجه به گریزناپذیر بودن معلولیت اجتماعی )ناشی از سیل، زلزله، تصادفات و جـزآن( و  

 (.1: 1391زاده،  )قنبری و حبی  کند یمر ضرورت و اهمیت خاصی پیدا معلوئن، توجه ویژه به این قش

% 2/4، حـدود  1385اند. طبق آمار سـال   خود اختصاص داده % از کل جمعیت را به1در حال حاضر، معلوئن در جهان، 

. از شـود  یمـ نفـر را شـامل    222,012,1اند که جمعیتـی بـیش    از جمعیت کشور معلولیت یا ناتوانی شدید و متوسط داشته

میلیـون نفـر خواهـد رسـید و آمـار      94، جمعیت کشور به بـیش از  1404 تا سالگرفته  ی صورتها ینیب شیپطرفی، طبق 

(. در اسـتان لرسـتان نیـز    1389افزایش خواهد یافت )سازمان بهزیستی کشـور،   نفرهزار  700میلیون و  5معلوئن نیز به 

ند و به علت عدم رعایـت  ا یتوان کمی دچار محدودیت و نوع بهد وجود دارد که نفر معلول، جانباز و سالمن 000,200بیش از 

یة عمومی، حضوری شایسته و فعـال در جامعـه   نقلو فضاها و تجهیزات وسایل  ها مکانی در بسیاری از ساز مناس اصول 

. در صـورت  شـود  یمتان افزوده نفر به تعداد معلوئن اس 1200نیز بیش از  ساله هری خود ندارند. ها یمند توانمتناس  با 

بـه   کـه  یطـور  بـه ، شود یمی ئزم و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناس ، در عمل، مشکالت استان افزون زیر برنامهفقدان 

هـزار   7502نیـز   آبـاد  خرم(. در شهرستان 1: 1388)سراج،  شود یمدر تمامی ابعاد توسعه تبدیل  رگذاریتأثبحرانی جدی و 

 (.1ایثارگر وجود دارد )جدول  جانباز، معلول و

 1393در سال  آباد خرم. آمار جانبازان شهرستان 1جدول 

 شهرستان

 جانبازان

 جمع کل ایثارگران آزادگان
 کل جانبازان %70 %69تا  50 %49تا 25 %24تا  5

 7502 271 503/5 105 287 949/1 3162 آباد خرم

 1393بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان،  مأخذ: ادارۀ کل
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 آباد )منبع: نيارندگان( . نمایی از فضاهای نامناسب عمومی در شهر خرم1تصویر 
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دهد که با توجه بـه   آباد نشان می های عمومی شهر خرم نگاهی اجمالی به وضعیت موجود فضاهای شهری و ساختمان

تنها محیط مناس  و مطلوب حال معلوئن و جانبـازان بـرای    آباد، در اکثر نقاط شهر نه بودن شهر خرم ای نی و درهکوهستا

روها در فضاها و معابر مهم و اصلی شهری برای عابران و شهروندان سالم و  تردد در سطح شهر نیست، بلکه سطوح پیاده

حرکتـی   -% جمعیت شهر را ناتوانان جسـمی 5/3آباد، حدود  خرمسالمت هم مناس  و مطلوب نیست. از آنجا که در شهر 

های عمومی و خدماتی و سازگار کردن فضاهای شهری با شرایط این افراد ضروری  سازی مکان دهند، مناس  تشکیل می

ت. های جامعه، اعم از کودکـان، سـالمندان و بیمـاران نیـز اسـ      است، که در عین حال به معنای رعایت شرایط دیگر گروه

 استفادۀ جانبازان و معلوئن است. آباد برای بودن برخی فضاهای عمومی در شهر خرم خوبی بیانگر نامناس  به 1تصویر 

لحـاق   های اتوبوس، مراکـز خریـد و مراکـز اداری بـه     دهد که اکثر فضاهای عمومی نظیر ایستگاه نشان می 1تصویر 

 استفادۀ جانبازان و معلوئن وضعیت نامناسبی دارد.

و  یشـهر  کیتراف ،یو گردشگر یعموم یفضاها یساز و ضرورت توجه به مناس  تیبا توجه به موارد ذکرشده، اهم

 .شود یدوچندان م ،مطالعه موردفضاهای و جانبازان در  نمعلوئ یازهایبا توجه به ن یونقل عموم حمل ستمیبهبود س

 

 پیشینة تحقیق

هـا   از جنگ جهانی دوم بسیاری از بازسازی بعد. گردد زندگی بشر برمی معنای خاص خود به تاریخ درسازی  قدمت مناس 

عمومی  های بزرگ و تدریج اغل  ساختمان بهد. شبزرگ مطرح  یبه موضوع معلولیت مشکل یتوجه و بی باشتاب انجام شد

 در W.H.O)) انیها مرکز سـازمان بهداشـت جهـ    بهترین مثال این نوع ساختمان. ن ساخته شدبا توجه به امکانات معلوئ

تواند در روی صندلی چرخدار خود  سازمان ملل متحد در نیویورک است که هر معلول میو  عمارت یونسکو در پاریس ژنو،

ها بـه تماشـای منـاظر ایـن شـهرهای زیبـا        بام ساختمان حتی در پشتکند و وآمد  ها رفت سالن ها و راحتی در تمام اتاق به

 .بپردازد

. بر اساس مشکالتی کشورها قرارگرفت سازی در دستور کار مناس  هفتاد میالدی به بعد ةز دهجدی ا طور رسمی و به

 اصولی را جهـت فضـای شـهری و معلـوئن تعیـین کردنـد.       1977اند، از سال  که معلوئن در نقاط مختلف جهان داشته

مندی نیـروی   توان از توان ای می سادهمند بسیاری از کشورها در این زمینه نشان داد که چگونه با تمهیدات  تجارب ارزش

بحث  1365از سال در سطح ملی،  های توسعه بهره برد. عظیمی از افراد که تا قبل از آن در خانه محبوس بودند در برنامه

ن جسمی و حرکتی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن شـروع  سازی معماری و شهرسازی برای معلوئ مناس  ةدر زمین

های عمومی و آموزش داده شـد و ایـن    اولویت به ساختمان یاری از افراد به اولویت مسئله اعتقاد نداشتند.شد، هر چند بس

هشـدار   شـود.  سازی انجام مـی  اش به هر صورتی که باشد مناس  خود و در دل خانواده ةتفکر حاکم بود که معلول در خان

زیسـت شخصـی نیـز یـک ضـرورت اسـت و جـدای از        سـازی   پژوهندگانی که خود معلول بودند نشان دادند که مناسـ  

 .نیستسازی فضاهای عمومی  مناس 

ـ  ، 1366از اوایل سال در کشور ما،   ةکارشناسان مرکز تحقیقات ساختمان مسکن به دلیل نیاز جامعه، پـژوهش در زمین

ت و ضـوابط و  انتشـار یافـ   فضـاهای شـهری و معلـولین   کتاب  ،1367در مهرماه  .کردندآغاز  راطراحی فضاهای عمومی 
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ـ   هـای عمـومی بـرای معلـوئ     در این کتاب و ضوابط طراحی سـاختمان  مطرحمعیارهای  صـورت   هن جسـمی و حرکتـی ب

آوری شد و کمیسیونی در اسـفند   جمع هانظر ،ماه 4پس از  ربط قرارگرفت. نظران و مراکز ذی نویس در اختیار صاح  پیش

نـویس   ن تشـکیل شـد و پـیش   های عمومی و معلوئ ن و ساختمانبا تکیه بر دو دفتر فضای شهری و معلوئ 1367سال 

تقویم وقایع مهـم   به تصوی  اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری رساند. 8/3/1368در تاریخ  کرد و نهایی را تهیه

 معلوئن در ادامه آمده است.

 نسال معلوئ---------- 1981 •

 روز جهانی معلوئن--------1982دسامبر  3 •

 نمعلوئ ةده--------1983-1992 •

 اقیانوسیه سیا وآن در معلوئ ةده---------1993-2002 •

 کنوانسیون جهانی حقوق معلوئن------------ 2007 •

  حرکتی –ن جسمیضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلوئ ةمصوب ----1368 •

 ریاست جمهوری وقت به استانداران ةبخشنام------1370 •

  1368 ةظر مصوبتجدیدن------1378 •

 سوم ةتوسع ةقانون برنام 193 ۀماد •

  1383قانون جامع حمایت از حقوق معلوئن  •

 1387سازی  مناس برای دستورالعمل اقدام   •

 پردازیم. می ها آنکه در ادامه به دو مورد از  شده انجامیی ها پژوهشدر این زمینه نیز 

ی مناطق بند رتبههای شهری با معیارهای دسترسی معلوئن و ( در ارزیابی میزان تناس  فضا1393اذانی و همکاران )

، همچنین پیمایش میدانی، به ارزیابی میزان تناس  دوگنبدان، با نظرسنجی از جامعة معلوئن شهر دوگنبدانشهری شهر 

اردهای با نیازهای معلوئن بر اسـاس ضـوابط و اسـتاند    دوگنبدانی شهری مناطق مختلف شهر ها یکاربرانواع فضاها و 

ـ ر برنامـه ة رعایت معیارهای طراحـی و  نیزم درند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که پرداختمدون  ی شـهری بـرای   زی

 موردی ها یکاربراز فضاها و  کدام  یهمناس  و کافی صورت نگرفته است و  های اقدام دوگنبدانمعلوئن در سطح شهر 

ی منـاطق  بند رتبهای معلوئن وضعیت مناسبی ندارد. در این زمینه، با ی برساز مناس  لحاق از دوگنبداندر شهر  سنجش

 است. شده  نییتعی در هر معیار ساز مناس ی، اولویت هر منطقة شهری جهت بررس موردشهری با استفاده از معیارهای 

تأکید بر  با« ی ساختاری مدیریت توسعة شهری تهرانشناس  یآس»( در پژوهشی با عنوان 1389کمانرودی کجوری )

و  ها برنامهدارترین  ی فضاهای شهری برای معلوئن را از اولویتساز مناس ی فضاهای شهری برای معلوئن، ساز مناس 

ی سـاز  مناسـ  مـدیریتی،   -ی سـاختاری شناسـ   یآسـ مدیریت شهری عنوان کرد. ایشان در این پـژوهش بـه    های اقدام

ی و اجرایـی و در تعـداد   ا برنامهمعلوئن در شهر تهران در دو سطح اداری و معابر عمومی برای  -ی مسکونیها ساختمان

ی ایـن پـژوهش، سـاختار متمرکـز بخشـی و      هـا  افتـه ی مربوط پرداخته است. بر اساس یها شاخصمعدودی از متغیرها و 

د و ی فضاهای شهری بـرای معلـوئن را نـدار   ساز مناس عملکرد متفرق مدیریت توسعة شهری تهران کارایی ئزم برای 
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، این پژوهش اصالح تینها دراست. « حکمروایی خوب شهری»مستلزم توسعة ساختار سیاسی متکثر مشارکتی مبتنی بر 

راهکارهای مدیریتی تحقق ضـوابط و مقـررات    جمله ازی و آموزش عمومی و تخصصی را رسان اطالعساختارها، فرایندها، 

 مطرح کرد. ی فضاهای شهری برای معلوئن در شهر تهران ساز مناس 

 

 مطالعه موردشناخت محدودة 

آباد، طی ادوار گذشته، دچـار   (. جمعیت شهر خرم1و نیز مرکز استان لرستان است )شکل  آباد خرممرکز شهرستان  آباد خرم

، از آمـار جمعیتـی آن   1335های رسمی کشور، یعنی سـال   تغییرات و تحوئت زیادی شده است. اگرچه قبل از سرشماری

 (.2به بعد آمار مکتوب جمعیت در اختیار است )جدول  1335قی در دست نیست، از سال اطالع دقی

 1390-1335. میزان رشد جمعیت از سال 2جدول 

 میزان رشد بین دو دورۀ سرشماری جمعیت دورۀ سرشماری

1335 38676 — 

1345 59578 4/4 

1355 104912 8/5 

1365 208592 1/7 

1375 272815 5 

1385 333945 2 

1390 348216 2/1 

 1390-1335مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  مرکز آمار ایران،        

 

 آباد خرم. موقعیت مکانی شهر 1شکل 
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 روش تحقیق

آوری اطالعـات   روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش از نـوع توصـیفی و تحلیلـی اسـت. جمـع     

سازی فضاهای عمومی برای جانبازان و  ی مناس ها مؤلفهانی است. در این تحقیق، به بررسی ای و مید کتابخانه صورت به

عوامـل   ریتـأث اسـت تـا    شـده   استفادهها از آمار استنباطی مانند تحلیل مسیر  یافته لیوتحل هیتجزمعلوئن اقدام شد. برای 

ـ نها درو معلـوئن مشـخص شـود.     سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبـازان  مختلف در جهت مناس  از  تی

و نقاط  طرف کی ازها و تهدیدهای محیطی  است. در این روش، فرصت شده  گرفته( بهره SWOTریزی راهبردی ) برنامه

شد. در همین زمینه، بـرای کـاهش مشـکالت و ترفیـع آن      مطالعهقوت و ضعف از سوی دیگر برای جانبازان و معلوئن 

 ده شده است.پیشنهادهای راهبردی دا

 

سازی فضاهای عمومی شهری برای اسیتفادة جانبیازان و    مناسب بر مؤثر عوامل مسیر تحلیل

 آباد معلوالن در شهر خرم

سازی فضاهای عمومی شهری بـرای اسـتفادۀ جانبـازان و معلـوئن،      مناس  علل بر تأثیرگذار عوامل دست آوردن به برای

علـل   بـر  تأثیرگـذار  متغیرهای مستقیم اثر روش، این در است. شده  استفادهمسیر  روش تحلیل از آباد، در شهر خرم ویژه به

 اسـت.  آمـده   دسـت  بـه  توأم از طریق رگرسیون سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن، مناس 

 از بازان و معلوئن،سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جان علل مناس  با متغیرها این همبستگی ضرای  سپس،

همبسـتگی   میـزان  از مسـتقیم  اثـر  میـزان  کـردن  )کـم  یة همبستگیتجز روش به ،تینها در و طریق همبستگی پیرسون

متغیرهـای   در یخطـ  هم چند میزان گیری اندازه که برای است توضیح شایان .شد  محاسبه غیرمستقیم، آثار پیرسون( تعداد

 مؤثر علل مسیر (. تحلیلWilliams et al., 1990: 80) است شده استفادهاریانس و تورم فاکتور معمول روش از مستقل،

 آمده است.  1 شکل در آباد سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن در شهر خرم مناس  بر

معلـوئن در شـهر    سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبـازان و  مناس  بر مؤثر علل ترین مهم تعیین برای

 حـذف  رگرسـیونی  برازش در متغیر یک اثر که چرا است، شده رگرسیونی مدل وارد ها آن اثر و آباد، متغیرهای مستقل خرم

 بـرای  VIFروش  از باشـد،  پـایین  بایـد  یخط هم چند مستقل، متغیر هر واقعی تعیین اثر برای به اینکه توجه با بود. شده 

مقدار کمتر از  که یدرصورت(، Mohammadi et al., 2003: 43ی استفاده شد )خط همچند  نداشتن یا داشتن وجود تعیین

دهد بـین   (. نتایج نشان میWang et al., 1999: 61ی میان متغیرهای مستقل وجود ندارد )خط همباشد، رابطة چند  10

 اسـت.  اعتماد مورد مستقل، متغیر هر ایبر آمده دست به مستقیم ، آثاررو نیازای وجود ندارد. خط هممتغیرهای مستقل چند 

سـازی   جهـت مناسـ    در 654/0میـزان   با های ارتباطی پل و 733/0میزان  با رو وضعیت پیاده متغیرهای نتایج، اساس بر

را داشـته اسـت. امکانـات و     تـأثیر  آبـاد بیشـترین   فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن در شهر خرم

 لحـاق  ازآباد  در فضاهای شهری خرم ریتأث( و کمترین 520/0ی مورد ارزیابی با کمترین امتیاز )ها مؤلفهین تجهیزات در ب

 (.2دست آمد )شکل  ی فضاهای عمومی برای معلوئن و جانبازان بهساز مناس 
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 )منبع: نيارندگان( آباد خرمسازی فضاهای عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلوالن شهر  مناسب مسیر . تحلیل2 شکل

 

 مدل سوات

ها در محـیط خـارجی سیسـتم و     چارچوب مفهومی است که برای شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصت SWOT ماتریس

هـای   ریـزان شـرکت   برنامه را سوات . تکنیک تحلیل وضعیتشود یهای درونی آن به کار گرفته م ها و ضعف بررسی قوت

 در کردند و  نیهای فراروی مؤسسات خصوصی تدو زرگانی برای پاسخگویی به چالشمدیریت با ةخصوصی و محافل رشت

کننـد   مـی اسـتفاده  از آن هـای شـهری    های دولتی و طـرح  حاضر مؤسسات بخش همگانی نیز برای تدوین سیاست  حال

 ای( و ناحیـه  )درون یسـازمان  درون های ضعف و قوت نقاط بررسی برای ابزاری این مدل ،ساده طور (. به44: 1384 )گلکار،

 مراحـل  در یبـردار  بهـره  برای ابزاری کلی مفهوم در و استای(  )برون ناحیهی سازمان برون ها و تهدیدهای محیط فرصت

 روش ایـن  .شـود  مـی  تلقی آن کاربردی در نوع راهبردی ریزی امر برنامه دری درآمد شیپ منزلة و به گیری تصمیم مقدماتی

 و هـا  داخلی )قـوت  های و قابلیت و تهدیدها( ها خارجی )فرصت فشارهای تحلیل های یافته ادنقرارد هم کنار برای ابزاری

 (.137 :1387 )سراقی و همکاران،شود  می ها( استفاده ضعف

 

 

 (9: 1385 )افتخاری و مهدوی، ها راهبردتعیین  ةو نحو سواتماتریس . 3کل ش

 



 292 1395 تابستان، 2، شمارة 4ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

ی عمیومی شیهری بیرای جانبیازان و     ی فضاهاساز مناسبسوات در ارتباط با  لیوتحل هیتجز

 آباد خرممعلوالن در شهر 

سازی  ی مناس ها مؤلفهخارجی بر  رگذاریتأثشناسایی و بررسی عوامل داخلی و عوامل  منظور بهمدل سوات  لیوتحل هیتجز

وت، ضـعف،  شود. در این راستا، فهرستی از نقـاط قـ   می استفاده معلوئنفضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و 

ی ده وزنو مسئوئن، اقدام به  نامتخصصی از نظرسنجها و تهدیدها از فضاهای عمومی شهر تهیه شد. سپس، با  فرصت

ـ نها در، هـا  آنهر یک از عوامل داخلی و خارجی شد. پس از محاسبة مجموع امتیاز نهـایی   مـاتریس ارزیـابی عوامـل     تی

 اج شد.( استخر4( و عوامل خارجی )جدول 3داخلی )جدول 

 

 ی فضاهای عمومی شهریساز مناسببر مقولة  اثرگذار. ارزیابی عوامل داخلی 3جدول 

 امتیاز وزن بندی درجه عوامل داخلی ها قوت

S1-  225/0 4 0653/0 ی در فضاهای شهری نظیر برخی ادارات کلساز مناس رعایت برخی اصول 

S2-  225/0 4 0653/0 ربط یذی ها دستگاهه ی و ابالغ بساز مناس ی استانداردهاتدوین ضوابط و 

S3-  225/0 4 0653/0 جانبازان و معلوئن یبرا یشهر یفضاها یساز ه مناس ب ها یشهردارالزام 

S4- 126/0 3 0422/0 شناسایی موانع حضور اجتماعی اقشار مختلف جامعه 

S5-  225/0 4 0653/0 ی اخیرها سالی فضاهای شهری برای معلوئن و جانبازان در ساز مناس 

S6-  126/0 3 0422/0 ی فضاهای عمومیساز مناس اهتمام و ارادۀ جمعی برای اجرای طرح 

S8- 
و جـزآن در فضـاهای شـهری     ها پلهها،  رمپ ازجملهی مبادی ورودی و خروجی ساز منیا

 برای معلوئن
0653/0 4 225/0 

S9-  126/0 3 0422/0 در فضاهای عمومی برای معلوئن هشداردهندهنص  عالیم 

S10-  225/0 4 0653/0 ی فضاهای عمومیساز مناس مشارکت معلوئن در 

S11- 
های عمومی و فضاهای شهری برای معلوئن  ی مکانساز مناس در دستور کار قراردادن 

 در نهادهای اداری
0653/0 4 225/0 

S12- 126/0 3 0422/0 جانبازان و معلوئن برای استفادۀ وساز و ساخت گردشگری ۀوجود زمین کافی برای استفاد 

S13- 126/0 3 0422/0 گردشگری یزیر و برنامه یگذار هیمستعد بودن منطقه برای سرما 

     ها  ضعف

W1 - 
عـدم   جـه ینت و در یسـاز  مناس  ةمقول بهی استان ةرتب یعال رانیاز مد یاریعدم اعتقاد بس

 شده نییتع یها ها در برنامه آن مستمر و یمشارکت جد
0140/0 1 014/0 

W2- 
ی از قـوانین و  سـاز  مناسـ  با موضـوع   ربط یذعدم اطالع کامل کارشناسان و نهادهای 

 استانداردهای موجود
0140/0 1 014/0 

W3- 

 در سـطوح  یسـاز  امـور مناسـ    یریـ گیدر پ یردولتـ یغ یها بودن حضور تشکل رنگ کم

 فیقصـور در انجـام وظـا    آن جیکـه از نتـا   یو قانون یهیحقوق بد ةو عدم مطالب مختلف

 .ستنهادها و ها از دستگاه یاریتوسط بس

0140/0 1 014/0 
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 ی فضاهای عمومی شهریساز مناسببر مقولة  اثرگذار. ارزیابی عوامل داخلی 3جدول ادامه 

 امتیاز وزن بندی درجه عوامل داخلی ها قوت

W4- 
در رسـالت   یسـاز  مناس  یراب یگاهیجای نیب شیو عدم پ یناکاف یرسان و اطالع غاتیتبل

 یگروهی ها رسانه
0140/0 1 014/0 

W5- 

خـاص   طیشـرا  نیهمچن ،استان یصنعت وی علم یها از بخش یاریگسترش نامتوازن بس

کـه   تیبه بروز معلول منجر و حوادث یکاریب درصدجمله بائبودن  از یاجتماع -یاقتصاد

ـ یزم خصـوص در  بهتوان  کم افرادۀ ژیو یازهاین ـ ا ةن  ،یپزشـک  وی و ذهـاب، بهداشـت   ابی

 .گیرد نمیقرار تیدر اولو یحیتفری و فضاها یونقل عموم حمل ل،یتحص

0140/0 1 014/0 

W6- 014/0 1 0140/0 یساز مناس برای  ی اجراییها دستگاهدر ئزم  ییفقدان ضمانت اجرا 

W7- 
آن  امـد یپکه  یو عموم یادار یها دستگاهی ساز مناس  یها تینقص و عدم انسجام فعال

 .است منابع اتالف وقت و
0140/0 1 014/0 

W8- 

تنها مکاتبات و  نه ،شود یکه باعث م مختلف در سطوح نوئئمکرر و مستمر مس ییجا هجاب

 یهـا بـرا   مـدت  کـه ی از امـور  یاریبلکه بس ،انتقال داده نشود یبعد رانیمد به ها برنامه

 شده متوقف شود. صرف نهیوقت و هز آن

0281/0 2 0562/0 

W9-  014/0 1 0140/0 عمومی برای استفادۀ جانبازان و معلوئن ونقل حملنامناس  بودن شبکة 

W10-  014/0 1 0140/0 کار ساخت و صدور پایان نظارت شهرداری برعدم 

W11- 0562/0 2 0281/0 در فضاهای پرتردد شهری فقدان پارکینگ 

-W12 014/0 1 0140/0 فضاهای پرتردد شهریاصلی و فرعی در  یها ابانیقطع مسیرهای عابر پیاده توسط خ 

W13 0562/0 2 0281/0 روها ادهیعرض کم پ 

W14 0562/0 2 0281/0 راهنما یفقدان و کمبود تابلوها 

W15 0562/0 2 0281/0 یبهداشت یها سیمناس  به سرو یعدم دسترس 

W16 0562/0 2 0281/0 دیبط و مقررات جدموجود با ضوا ییاجرا یها ندایها و فر عدم تناس  سازوکار 

W17 0562/0 2 0281/0 ضوابط و مقررات تیجامع عدم 

W18 014/0 1 0140/0 و ابالغ ضوابط و مقررات  یتصو ن،یشدن زمان تدو یطوئن 

W19 014/0 1 0140/0 مصوبات ییضمانت اجرا عدم 

W20 0562/0 2 0281/0 در اجرا یکپارچگیو عدم  یقانون های تعدد ابالغ 

 8/2  1 جمع

 

 ی پژوهشها افتهی

ی در فضـاهای شـهری   سـاز  مناس دهد که رعایت برخی اصول  ، نشان می3نتایج حاصل از مدل سوات بر اساس جدول 

ـ  ها یشهردار، الزام ربط یذی ها دستگاهی و ابالغ به ساز مناس ی استانداردهانظیر برخی ادارات کل، تدوین ضوابط و  ه ب

نقـاط قـوت    نیتر مهم( 225/0و نظایر آن با امتیاز وزنی یکسان ) جانبازان و معلوئن یبرا یشهر یافضاه یساز مناس 

ی مانند شناسایی موانع حضور اجتمـاعی اقشـار مختلـف    ها مؤلفهی است. بررس موردی ها مؤلفه لحاق ازدر استان لرستان 
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و  گردشـگری  ۀد زمـین کـافی بـرای اسـتفاد    وجـو در فضاهای عمومی برای معلـوئن،   هشداردهندهجامعه، نص  عالیم 

 ازی بعـدی  هـا  تیاولو( در 126/0جهت استفادۀ جانبازان و معلوئن و نظایر آن با ترتی  امتیاز وزنی یکسان ) وساز ساخت

ـ  و جانبازان است. از سوی دیگـر،  معلوئنی فضاهای عمومی شهری برای ساز مناس  لحاق مکـرر و مسـتمر    ییجـا  هجاب

عـدم اعتقـاد   تهدید، همچنین  نیتر مهمدر فضاهای پرتردد شهر و نظایر آن  فقدان پارکینگ ،مختلف وحدر سط نوئئمس

 یهـا  ها در برنامـه  آن مستمر و یعدم مشارکت جد جهینت و در یساز مناس  ةمقول بهی استان ةرتب یعال رانیاز مد یاریبس

ی و گروهـ ی هـا  در رسالت رسانه یساز مناس  یبرا یگاهیجای نیب شیو عدم پ یناکاف یرسان و اطالع غاتیتبل، شده نییتع

 قرار دارد. معلوئنسازی فضاهای عمومی شهری برای  مناس  لحاق ازی بعدی ها تیاولوجزآن در 

 

 ی فضاهای عمومی شهریساز مناسببر مقولة  اثرگذار. ارزیابی عوامل بیرونی 4جدول 

 امتیاز وزن بندی درجه عوامل خارجی ها فرصت

O1 3404/0 0851/0 4 تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستیقراری بر 

O2   و  یدولتـ  یهـا  هـا و ادارات و دسـتگاه   ارگـان  ی برایساز مناس  قانونتصوی

 یخصوص

4 0851/0 3404/0 

O3 1914/0 0638/0 3 عرضة خدمات عمومی ویژۀ جانبازان و معلوئن 

O4 ی کشـورها اسـتفاده از تجـارب   ی اخیر و ها سالی بخش دولتی در گذار هیسرما

 رو در این عرصه پیش

3 0638/0 1914/0 

O5 ی مشکالت پـیش روی جانبـازان و معلـوئن در امـاکن عمـومی و      شناس  یآس

 فضاهای شهری

3 0638/0 1914/0 

O6  1914/0 0638/0 3 منزلة یکی از راهبردهای توسعه  بهتوسعة فضاها، اماکن عمومی و گردشگری 

O7 1914/0 0638/0 3 زیربنایی و روبنایی ساتیتأسی و تخصیص اعتبارات ئزم در رگذا هیسرما 

O8         توسعة فضاهای عمـومی اسـتاندارد و ایجـاد اشـتغال و کسـ  درآمـد و ایجـاد

 ها آنسرزندگی در 

3 0638/0 1914/0 

O9 و گسـترش   در فضـاهای فیزیکـی   معلوئن و جانبازانمشارکت  ةبائبودن روحی

 گردشگری ةتوسع

3 0638/0 1914/0 

     تهدیدها

T1  0212/0 0212/0 1 یساز مناس بائبودن هزینة 

T2 0212/0 0212/0 1 ی فضاهای شهریساز مناس ی مصوب برای ها دستورالعملبودن  ناکام 

T3  0212/0 0212/0 1 یساز مناس  ةنیزم اعتبارات مالی درکمبود 

T4  085/0 0425/0 2 ینرسا اطالعکمبود شدید امکانات و تجهیزات 

T5 085/0 0425/0 2 ربط به جایگاه معلوئن در فضاهای شهری های ذی ی مسئوئن و ارگانتوجه یب 

T6 085/0 0425/0 2 نبود متخصصان کافی در طراحی اماکن و فضاهای شهری مخصوص معلوئن 

T7 0212/0 0212/0 1 ریگرفتن حقوق شهروندی معلوئن و جانبازان در عرصة عمومی و گردشگ نادیده 
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 ی فضاهای عمومی شهریساز مناسببر مقولة  اثرگذار. ارزیابی عوامل بیرونی 4جدول ادامه 

 امتیاز وزن بندی درجه عوامل خارجی ها فرصت

T8 0212/0 0212/0 1 نداشتن برنامة مناس  و مطلوب برای استفادۀ بهتر از فضاهای عمومی 

T9 0212/0 0212/0 1 معلوئن و جانبازان نامناس  بودن معابر برای تردد 

T10  های  نبودن پله های عابر به دلیل مکانیزه و برقی معلوئن در پله وآمد رفتمشکل

 عابر پیاده

2 0425/0 085/0 

T11  ـ  اتوبـوس ناوگان  ازجملهمکانیزه نبودن وسایل نقلیة عمومی ی هـا  پلـه ی بـه  ران

 مکانیزه

2 0425/0 085/0 

T12  085/0 0425/0 2 مناس  نبودن طراحی فضاهای بهداشتی برای معلوئناستاندارد و 

 6/2  جمع

 های پژوهش مأخذ: یافته

 

هـا و   ارگـان  ی بـرای ساز مناس  قانون، تصوی  تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی، برقراری 4بر اساس جدول 

نقاط فرصـت   نیتر مهم عنوان بهر جایگاه نخست و د 340/0ی هر دو با امتیاز وزنی و خصوص یدولت یها ادارات و دستگاه

ربط شناخته شد. عرضة خدمات  از دیدگاه کارشناسان و مسئوئن ذی آباد خرمپیش روی فضاهای عمومی شهری در شهر 

رو در  ی پیشکشورهای اخیر و استفاده از تجارب ها سالی بخش دولتی در گذار هیسرماعمومی ویژۀ جانبازان و معلوئن، 

روی جانبـازان و معلـوئن در امـاکن عمـومی و  فضـاهای شـهری و جـزآن در         ی مشکالت پیششناس  یآسعرصه، این 

از دیدگاه متخصصان کمبود شدید امکانات و  شده شناختهتهدیدهای  نیتر مهماینکه  تینها دری بعدی قراردارد. ها تیاولو

به جایگاه معلوئن در فضاهای شهری، نبود متخصصان  ربط ی ذیها ارگانی مسئوئن و توجه یبی، رسان اطالعتجهیزات 

های عابر به دلیل مکانیزه  معلوئن در پله وآمد رفتکافی در طراحی اماکن و فضاهای شهری مخصوص معلوئن، مشکل 

مانند  ها فهمؤلو در رتبة نخست قرار دارد. از دیدگاه کارشناسان، سایر  شد  شناختههای عابر پیاده و جزآن  و برقی نبودن پله

اعتبـارات  ی فضاهای شـهری، کمبـود   ساز مناس ی مصوب برای ها دستورالعملبودن  ی، ناکامساز مناس بائبودن هزینة 

 ی بعدی قراردارد.ها تیاولوی در ساز مناس  ةنیزم مالی در

 

 ها آنی بند تیاولوتعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبردها و 

منظور تعیـین راهبردهـای اجرایـی از مـاتریس داخلـی و خـارجی،        ست. بهاجرا قابلدهای مرحله، تعیین راهبر نیاز اهدف 

سـازی مطالعـات    است. سپس، اقـدام بـه کمّـی    شده  استفادههمچنین از نظرات متخصصان و کارشناسان و طیف لیکرت 

ضاهای عمومی شهری برای ف SWOT، ماتریس تینها دری مبتنی بر نظر کارشناسان شد. ها پرسشنامهمیدانی و تنظیم 

 (.5آمد )جدول   دست به آباد خرمدر شهر  معلوئنویژۀ جانبازان و 
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 SWOT. ماتریس 5جدول 

 (Wنقاط ضعف) (Sنقاط قوت) خارجی -عوامل داخلی

 (WOراهبردهای بازنگری ) (SOتهاجمی ) -راهبردهای رقابتی (O) ها فرصت

 (WTفعی )راهبردهای تدا (STراهبردهای تنوع ) (Tتهدیدها )

 

ترین  ها بیانگر آن است که موقعیت راهبردی و مناس  از ارزیابی ماتریس آمده دست بهنتایج حاصل از ترسیم اطالعات 

 (. 6است )جدول  SOراهبردهای  آباد خرمراهبرد برای فضاهای عمومی شهری برای جانبازان و معلوئن شهر 

 

 . ترکیب عوامل6جدول 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

نتایج، در فضـاهای   اساس ی وجود ندارد. برخط همدهد بین متغیرهای مستقل چند  نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می

هـای   پـل  و رو وضعیت پیـاده  متغیرهای ی فضاهای عمومی برای معلوئن و جانبازان،ساز مناس  لحاق ازاد آب شهری خرم

را داشـته اسـت.    ریتـأث ی مـورد ارزیـابی کمتـرین    هـا  مؤلفـه و امکانات و تجهیزات در بـین   ریتأثبیشترین میزان  ارتباطی

ی در فضاهای شهری نظیر ساز مناس برخی اصول دهد که رعایت  نتایج تحقیق حاصل از مدل سوات نشان می همچنین،

ـ  هـا  یشـهردار ، الـزام  ربـط  یذی هـا  دستگاهی و ابالغ به ساز مناس ی استانداردهابرخی ادارات کل، تدوین ضوابط و  ه ب

 مـورد ی هـا  مؤلفـه  لحاق ازنقاط قوت در استان لرستان  نیتر مهم جانبازان و معلوئن یبرا یشهر یفضاها یساز مناس 

در فضاهای  هشداردهندهی مانند شناسایی موانع حضور اجتماعی اقشار مختلف جامعه، نص  عالیم ها مؤلفهست. ی ابررس

جهـت اسـتفاده جانبـازان و معلـوئن بـا       وساز و ساخت گردشگری ۀوجود زمین کافی برای استفادعمومی برای معلوئن، 

و  معلـوئن ی فضاهای عمومی شهری برای ساز مناس  قلحا ازی بعدی ها تیاولو( در 126/0ترتی  امتیاز وزنی یکسان )

در فضاهای پرتردد شـهر   فقدان پارکینگ ،مختلف در سطوح نوئئمکرر و مستمر مس ییجا هجابجانبازان است. همچنین، 

 داخلی عوامل خارجی عوامل

 (S)قوت (W)ضعف (O)فرصت (T)تهدیدات

63/0 02/2 61/0 2/2 

 ترکی  عوامل

WO ST WT 
SO 
 

6/2 8/2 2/1 2/4 

 ی پژوهشها افتهی
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 در و یساز مناس  ةمقول بهی استان ةرتب یعال رانیاز مد یاریعدم اعتقاد بس. شد  شناختهتهدید و چالش  نیتر مهمو جزآن 

ـ   یناکـاف  یرسـان  و اطـالع  غاتیتبل، شده نییتع یها ها در برنامه آن مستمر و یعدم مشارکت جد جهینت ـ یب شیو عـدم پ ی ن

سـازی فضـاهای    مناس  لحاق ازی بعدی ها تیاولوی و جزآن در گروهی ها در رسالت رسانه یساز مناس  یبرا یگاهیجا

 عمومی شهری برای معلوئن قراردارد.

هـا و ادارات   ارگان ی برایساز مناس  قانون، تصوی  تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستیبرقراری از سوی دیگر، 

نقاط فرصت پیش روی فضاهای عمومی شـهری   نیتر مهم 340/0ی هر دو با امتیاز وزنی و خصوص یدولت یها و دستگاه

ة خدمات عمومی ویژۀ جانبـازان و معلـوئن،   ربط شناخته شد. عرض از دیدگاه کارشناسان و مسئوئن ذی آباد خرمدر شهر 

ی مشکالت شناس  یآسی پیشرو در این عرصه، کشورهای اخیر و استفاده از تجارب ها سالی بخش دولتی در گذار هیسرما

ی هـا  مؤلفـه اینکـه   تینها درروی جانبازان و معلوئن در اماکن عمومی و  فضاهای شهری در اولویت دوم قراردارد.  پیش

ربـط بـه جایگـاه معلـوئن در      ی ذیهـا  ارگانی مسئوئن و توجه یبی، رسان اطالعبود شدید امکانات و تجهیزات مانند کم

 وآمـد  رفـت فضاهای شهری، نبود متخصصان کافی در طراحی اماکن و  فضاهای شـهری مخصـوص معلـوئن، مشـکل     

. از دیدگاه شد  شناختهتهدید  نیتر مهمده و جزآن های عابر پیا های عابر به دلیل مکانیزه و برقی نبودن پله معلوئن در پله

ی سـاز  مناسـ  ی مصـوب بـرای   هـا  دستورالعملبودن  ی، ناکامساز مناس مانند بائبودن هزینة  ها مؤلفهکارشناسان سایر 

ـ نها دری بعدی قراردارند. ها تیاولوی در ساز مناس  ةنیزم اعتبارات مالی درفضاهای شهری، کمبود   نقطـة  22اینکـه   تی

و مشـکالت اساسـی در فضـاهای عمـومی      ها تیمحدودو تهدید اساسی  ضعف ة نقط 32و  ها تیمزقوت و فرصت اصلی 

، بـرای  نیبنـابرا است.  SOبرای جانبازان و معلوئن است. همچنین، راهبرد غال  گردشگری منطقه راهبرد  آباد خرمشهر 

رتقای سطح آگاهی عمومی در خصوص مشکالت، نیازها و : اشود ی زیر مطرح میها شنهادیپاز مشکالت جاری  رفت برون

ونقـل   آمـوزش راننـدگان وسـایل حمـل    ی، جمعـ  ارتبـاط ی ها رسانهضرورت حضور جانبازان و معلوئن در جامعه از طریق 

ن و جانبـازان ماننـد فضـاهای    ایجاد مناطقی ویـژه بـرای معلـوئ   ، ن و جانبازانکمک به معلوئ ۀعمومی در ارتباط با نحو

مسئوئن امر  کردن آگاه، ن و جانبازانمعلوئ ۀتدارک خدمات و تجهیزات شهری ویژجزآن، شی، تفریحی،گردشگری و ورز

 پذیرفتن جانبازان و معلوئن و مردم نگرش نحوۀ ، تالش در تغییرن و جانبازانمعلوئ ژهیو در راستای رعایت حقوق بشر به

 ی.ساز تفاده از تجربیات کشورهای موفق در امر مناس اسجامعه و  از گروهی منزلة به شهروندان سوی از
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