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مقدمه
 يابر .کنيم پيدا دست برابر هاي فرصت هبو  باشيم مستقل فرد يک عنوان به ياجتماع يزندگ در يمخواهيم ما همه

شهرها با توجه  معموالً. مياستفاده کنها  آن و از ميباشداشته  يدسترس يشهر يبه فضاها ديبا ابتدا هدف نيا به دنيرس

از  ،نندک عبور رويادهپ مترييسانت 11از جداول  توانند ياند که م شده يطراح ياو پو کارورزشافراد جوان، سالم،  نيازهايبه 

 ينمهم ا ۀنکت .است يطو ساخت مح طراحي براي روش ينترآسان ينا اما ،عبور کنند يروند و از هر نوع مانعبها باال  پله

کودکان،  سالخوردگان،، نجوا افرادبر مع، عالوه. در تمام جواشوند گرفته نظرافراد در ۀهم استفاده براي فضاهااست که 

 ؛متفاوت وجود دارند هاي يتموقع باافراد  يگرو د شنوايي و بينايي مشکالت با افراددار، چرخ يبا صندل کاربرانزنان باردار، 

گرفته شود  درنظر افراد ۀهم و استفاده يدسترس ديبا ،يعموم يفضا ژهيو به ،شهرها يبرا يزيربرنامه در نيبنابرا

(Yılmaz, 2018: 3.) سن، ،يجسم يهاتيمعلول از نظر صرفشهروندان،  ۀهم يبرا يمساو طور به ديبا شهر درواقع 

 (.Basha, 2015: 55) باشد يدسترس قابل ،ياجتماع تيو وضع درآمد سطح ت،ي، قومتيجنس

يازمند دسترسي و استفاده از امکانات و ن ديگران ماننداند که معلـوالن، بخشـي از افـراد جامعه و ناتوانان جسمي

 محسوبجوامع  يهاگروه نيترهمچنان از محروم ها آن اما ،(11: 0912 ،صفرآبادي و )تقوايي خدمات عمومي هستند

از  يکي شده ساخته يزيکيف يطمح ،انيم نيا در. ببرند لذت ييجا هجاب و تحرک از سالم افراد مانند توانندينم و شوند يم

و  ياجتماع يادهيت، پديمعلول (.Soltani et al., 2012: 90) افراد در جامعه است اينمشارکت کامل  يهم براموانع م

ات خود ممکن است به علل مختلف مثل يدر طول ح يکه هر انسان يا گونه به ؛است يبشر ير زندگيناپذييبخش جدا

و  يفناورشرفت علم و يدهد با پي. آمارها نشان مدشو مواجه آن با يدن به دوران سالمنديا با رسي ،، حوادثيماريب

ن گروه از جامعه افزوده يبر تعداد ا هرسالهشود، بلکه ياز تعداد افراد معلول کاسته نم تنها نه ،ش سوانح و حوادثيافزا

 بايددهند که جمعيت را تشکيل مي کشورهاي جهان، معلوالن بخشي از تمام در نيبنابرا (؛6: 0911 )سراج، شود مي

 سالجقه، وپور  )بهمن به تکاپو بپردازند و کنندشهر حرکت  سطح دربراي رفع احتياجات خود بتوانند مانند ديگر مردم 

اساس،  نيهم بر (.Basha, 2015: 55) باشند داشته يعموم يفضاها به برابر يدسترس شهروندان ريسا مانند و (1: 0911

در  يگاه مهميت از نقش و جايمعلول يو تحرک افراد دارا يت دسترسيابلق دو بهبو يشهر يفضاها يسازامروزه مناسب

 (.9: 0926 ،ادژنيبرخوردار است )قاسم يشهر يو طراح يزيربرنامه

 ينمأت يدبا نيزهر کشور  هدف همچنين .باشد يشهر طيمح در يطراح يژگيو نيترمهم ديبا ،داشتن يدسترس تيقابل

 نيا براساس(. Yilmaz, 2018: 4) د تا همه از جمله افراد معلول از آن استفاده کنندبخش باشو لذت يمنمناسب، ا يطيمح

از کشورها  ياريدر دستور کار بس معلوالن يازهايو انطباق با ن ياماکن عموم يسازبه بعد مناسب يالديهفتاد م ۀاز ده ،ازين

 0219و  0210 ،0211 يهادر سال ييهاطعنامهق يز سازمان ملل متحد طين يالمللنيب ۀقرار گرفت تا آنجا که در حوز

 يها برافرصت يبرابر براي يطيجاد شرايدرصدد ا يجهان ين دسته از افراد جامعه قائل شد و در اقداميا يرا برا يحقوق

ر از ن قشيا ۀاستفاد براي يو معمار يشهرساز يهاطرح ،ن اقداماتيدنبال اگر افراد جامعه برآمد. بهياس با ديدر ق ها آن

 ؛دارد ياديز معلولت يتوسعه، جمعحالدر يعنوان کشورز بهيران نيشد. ا ياستانداردها و ضوابط يو دارا کرد رييتغجامعه 

 نفس،کين و انيبخشخداخود قرار داد ) دستور کاردر  يو معمار يشهر يهايطراح برايت مقررات مزبور را يرعا بنابراين
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سازي محيط  مناسب دربارۀ 0921ناسان مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در سال نشست مسئوالن و کارش(. 21: 0920

 (.Doroudian and Motamedi, 2015: 36) عطفي در آغاز اين فرايند در کشور دانست ۀنقط توان ميشهري را 

و  يليونم 0 دحدو حاضر حال در که يطور به ؛(همان) اند افتهي شيافراد معلول افزا ،يليتحم جنگ از پس کشور ما در

 يحرکت-جسمي يتدرصد معلول 19تعداد  يناند که از ا شده يثبت رسم يبخش توان ينهادهاکشور در  درهزار معلول  911

روابط  يه برقرارکه از خود دارند، قادر ب يريبا تصو يحرکت-يجسم يناتوان يدارا افراد (.0921 يد،سپ يرانا ۀروزنام) دارند

 خواهان بلکه ستند،ين شدندهيد زيمتماخواستار  وجه هيچ به. معلوالن کنند يم شهيانزوا پ درنتيجه و ستندين گرانيبا د يعاد

 معلول افراد (.902: 0921 همکاران، و فرد زاده )عبداهلل هستند ياجتماع روابط در سالم افراد مانند يمعمول اريبس يارتباط

 معابرو  هايابانخ در يمانع يچبه ه باشند، داشته استقالل حرکت يبرا ،باشند منيا دخو منزل از خروج نگامه خواهنديم

 افراد ساير مانند يخدمات و مناطق شهر يهاو محوطه يعموم هايساختمان هاي يها و خروجيورود به و نکنند رخوردب

در  يهتراحساس ب شود يم سببها  آن يازهاين دنيشن (.Koca and Yilmaz, 2017: 12) باشند داشته آسان دسترسي

 (.Park and Chowdhury, 2018: 10) شوند يجامعه داشته باشند و کمتر منزو

يک وجود معلوالن  و هيچ ستينگروه  نيا شدوآمد پاسخگوي يشهر يعموم يفضاها که است نيمهم ا ۀمسئل اما 

 ،يبهداشت يها سيسرو ،يرفاه يفضاها ،يعموم اماکن روها،ادهيپ ها،ابانيما، خ يشهرها تيوضع .گيرد نميرا جدي 

)عبداهلل کند يگروه مورد نظر را فراهم نم يکه امکان استفاده برا است ينحو به... و يشهردرون نقلوحمل ستميس

 ها، يدسترس و يمعابر شهر ين در طراحمعلوال يازها و فاکتورهايبه ن يتوجه بي(. 902 :0921 ،همکاران و فرد زاده

ط خارج ين افراد در محيو حضور ا کند ميافراد بدل گروه از  اين يخطرناک برا ينامناسب و حت ييهاشهرها را به مکان

راستاي  در يارزيابي فضاهاي عمومي شهر اساس، نيهم بر (.0: 0926 ،دژاني)قاسم کند ميز يآممنزل را دشوار و مخاطره

ماست که بعد از جنگ تحميلي  ۀجامع هويژ به، يکي از ضروريات هر جامعه، ها آنانزواي  رفع نياز معلوالن و جلوگيري از

 .از جانبازان و معلوالن مواجه شده است بسياريبا 

از  يشهر که جزئ يخدمات-يدر مرکز اقتصاد يريقرارگ مانند يليدر مرکز شهر سنندج به دال يابان فردوسيخ

 دليل به ينهمچن .(11: 0929و همکاران،  يبيحب) استد يتأکمهم و قابل يشهر يشهر است، فضا ياصل يبنداستخوان

 ابانيخ نيدر ا توجه قابل ۀاما جنب ،برخوردار است يخاص يو سرزندگ يياياز پو  شهر در آن يبازار اصل قرارگرفتن

از  يمشکالت که يطور به ؛است يشهر يهايطراح و هايزيردر برنامه يجسم ناتوانان و نمعلوال نيازهاي به يتوجه بي

 نيا شده سبب... و بخش نيادر  ها فروش دستوجود  ،ها آننامناسب  يهايسازکف و هارو ادهيپنامناسب  بيشجمله 

 به توجه با بنابراين نشود؛ برآورده ها آن يازهايو خدمات متناسب با ن باشد نداشتهقشر از جامعه  نيا براي يتيامن ابانيخ

شهر  يفردوس ابانيخ يشهر يفضاها تيفياز ک يليتحل که است نيپژوهش حاضر ا ياصل هدف ،موضوع نيا تياهم

 .بپردازد محدوده نيدر ا يشهر يفضاها يهاشاخص يابيو به ارز هدد ارائه نمعلوال ازين نکرد برآورده منظور به سنندج

 وضعيتشرح است:  اين به پژوهش اين در اصلي هاي پرسش ،شده مطرح مطالببه همين منظور و با توجه به 

فضاها تا چه حد  نيا تيفيک و است چگونه نمعلوال يدگاهاز دشهر سنندج  يمحور فردوس يکالبد-ييفضا يها شاخص

 نقش دارد؟ معلوالن يانزوا در

http://www.iransepid.ir/
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پژوهشةپیشین
حرکتي -يجسم ناصالح دسترسي جانبازان و معلوال برايموردي خيابان چهارباغ  ۀمطالع با( 0921و تيموري ) مجيدي

. موانع گردد يبازممعابر و مبلمان شهري  ۀدر خيابان چهارباغ به شبک نيشتر موانع و مشکالت معلوالب گرفتند نتيجه

دشواري  دتوانحرکت راحت در مسيرهاي پياده براي افراد مختلف مي ۀشهري و قطع ادام ۀدسترسي پياد ۀموجود در شبک

 .رندحرکت به وسايل کمکي نياز دا براي افرادي که براي يژهو به ؛ايجاد کند

 «در پاکستان ياز پنجاب جنوب يشواهد: معلول افراد يبرا يدسترس تيتحرک مستقل و وضع حق»( در 9101احمد )

 زاتيو تجه يطينامساعد مح طي. شرااست فيضع يجسم نمعلوال يبرا يدسترس يمحدوده سطح کل نيدر ا داد نشان

که مانع از  هستند يموانع يتيو امن يمنيا داتينقل و تهدورفتار کارکنان حمل ،استاندارد غير ۀينقل لي، وساهاانهيپا ناقص

 ند.وش يم رهايبه مسها  آن يدسترس

 و پيمايشي روش به «در کوزوو 9يزرنو پر 0يشتيناپر شهر يمورد ۀنمون ،عمومي فضاهاي و معلوليت»( در 9101) باشا

مورد  شهر دو هر در داد  نشان حرکتي-جسمي معلول افراد از نظرسنجي و نمعلوال براي نامناسب مسيرهاي شناسايي

 دو ينا هاي ياباندر خ نمعلوال و ندارد وجود نمعلوال يبرا يدسترس عمومي فضاهاي و ها ساختمان بيشتر در يبررس

 يبرا يليدل بنابراين ؛يستن ها آن يطشرا مناسب ...و روهاپياده ها،رستوران ،ها يابانخ زيرا ؛شونديم يدهد ندرت به شهر

 يفضاها از استفاده امکانندارد و  دوجو ها آن يو آموزش برا يالتکار کنند، تحص توانند نمي ها آن .خروج از منزل ندارند

 .يستن ها آن براي يحيتفر

بهره با «نعلوالم و جانبازان براي شهري تجهيزات و ها راه پياده سازي مناسب»( در 0921و همکاران ) فرد زاده عبداهلل

 ترين عمده(، شيراز انقالب خيابانمطالعاتي )محور  دردادند  نشانمصاحبه، مشاهده و پرسشنامه  هاي يکاز تکن گيري

 نبودفضاها و تجهيزات شهري مرتبط با موانع فيزيکي در مسير عابر پياده،  ۀزمين در جانبازان و معلوالن مشکل

. ميزان رضايتمندي از استتجهيزات شهري با توجه به وضعيت جسماني معلوالن سازي خدمات و  در مناسب ريزي برنامه

 هاي سرويسدرصد،  9/91 رو يادهپسازي کف  درصد، مناسب 0/91درصد، مبلمان شهري  2/00نقل عمومي  و سيستم حمل

 .استدرصد  9/99درصد و رضايتمندي کلي  9/99بهداشتي مناسب 

 يمورد ۀمطالع ،يافراد با اختالالت حرکت يبرا يشهر يعموم ونقل حمل يدسترس»( در 9106همکاران ) و ورسکن

حاشيه نواحي اما ،شده است زيتجه ينقل عموموبا خدمات حمل يخوب بهمرکز شهر  ندنشان داد «يتوانيل -وسيلنيو شهر

با  درصد 91 فقط توسطم طور به يستمس کل دهديم نشان شده يآور جمع يهاداده. دارند قرار ياجتماع محروميت در اي

 يسخت به وسيلنيو شهر ي،عموم يبا در نظر داشتن سطح دسترس بنابراين ؛استسازگار  يافراد با اختالالت حرکت نيازهاي

 مناسب باشد. ،هستند معلوليت داراي که افرادي براي توانديم

 «ياندونز-سوراکارتا شهر موردي ۀنمون ،معلول افراد براي عمومي نقلوحمل دسترسي»( در 9106همکاران )و  واهيوني

 ينييامکانات در سطح پا نيحال، ا نيبا ا است؛ کرده فراهم را نقلوحمل امکانات يبرخ سوراکارتا يمحل دولت گرفتند نتيجه

                                                           
1. Prishtina 

2. Prishtina 
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اما  ،ستين تيمحدود در اولو ۀبودج ليدل به نمعلوال يبرا نقلوحمل يدسترس .ندارند يدسترس ها آن به معلولو افراد  است

 .ندهست افراد از دسته نيانقل به وحمل ستميس ۀارائ يبرا يزير در حال برنامه ينقل دولتوحمل انيمتصد

 «نيوزيلند شهرهاي در معلول افراد براي عمومي نقلوحمل با معمولي سفر يک موانع» در( 9101) يو چادهر پارک

کاربران معلول  يبرا يموانع اصل ينهمچن .ندارندافراد معلول  يازهاياز ن ياتوبوس درک درست رانندگان دادند نشان

 .ستروها ادهيپ تيفي، خدمات و کهاستگاهيو ا ها انهينامناسب پا تيوضع ،يشهر طيمح با ارتباط در يحرکت-يجسم

 نظراز  يژهو بهبعد و  يکاز  ها آن بيشتر اما ،است گرفته صورت بررسي مورد موضوع بامرتبط  ييها پژوهش هرچند

 عنوان بهشاخص  ينا يبررس ضمناما در پژوهش حاضر  ،اند شده يابيو ارز سنجش ي،نقل شهر و حمل شاخص

روها،  پياده مانند يشهر يعناصر فضاها يگرد گوييپاسخ وضعيت شهري، فضاهاي به دسترسي در عنصر ترين ييدکل

به  يومي و مشکالت دسترسهاي عم ها و مکان ساختمان ،ها، تجهيزات و مبلمان شهري هاي ارتباطي و دسترسي پل

 .است شده پرداخته نمعلوال انزواي در شهري فضاهاي نقش به انتها در و شده يبررس يزن ها آن

پژوهشینظريمبان
یشهريعمومیفضاها

 :شوند در مباحث شهرسازي، فضاها به سه دسته تقسيم مي

 .ساکنان شهر است همۀتعامل اجتماعي  ۀفضاهاي عمومي که عرص .0

 .شودرفتارهاي خصوصي و عمومي تلقي مي ۀعمومي که حد واسط عرصيمهفضاهاي ن .9

 (.11: 0920 ان،يبنو پاک ي)اکبر دنيآشمار ميهاي خاص بهم افراد و گروهيضاهاي خصوصي که حرف .9

در  يطورکل بهاست که  ياجتماع ييفضا يعموم يفضا .ستين ريپذامکان يعموم يفضا ازواحد  يفيتعر ارائه

و  يدئولوژيبدون توجه به نژاد، سن، ا قادرنداست که در آن مردم  ييفضا تر، عيوس يدر مفهوم .قرار دارددسترس مردم 

 عنوان به يعموم يفضاآمده است  يگريد مشابه يفيدر تعر (.Kishore Rupa, 2015: 3) استفاده کنند آن از تيجنس

 (.Ozdemir, 2017: 27) شده است ساختهدر جامعه  ييضتبع يچهر فرد بدون ه ۀاستفاد يبرا، بسته ياباز  يفضا

 يهايت، فعالدارند يکنند، روابط اجتماعمي مالقات يکديگر با شهروندان که هستند يطيمح يعموم يفضاها همچنين

 (.Yilmaz, 2018: 3) اند شده ساخته ...و مکث فضاي دان،يم ،رکپا يابان،خ صورت بهدهند و يخود را انجام م

بههستند که در طول زمان  يذهن يمعان يداراها  آن ستند،ين يانسان يها تيفعال ۀرنديدربرگتنها  يعموم يفضاها

 (.Cattell et al., 2008: 552) و حس مکان کمک کنند تيهو ت،يامن يازهاينبه  توانند يم فضاها نيا .اندآمده دست

ايجاد  و هاست آنهاي ترين مشخصه. تعامل و تقابل اجتماعي از مهمدارد جريانزندگي جمعي  عمومي يفضاها در

معاشرت و امکان تردد از ديگر عملکردهاي فضاهاي عمومي شهري است.  ۀارتباط، زمين کردن آرامش، سرگرمي، فراهم

ثر و ضروري است. به اين ترتيب ؤگيري و خشونت بسيار مي، گوشهوجود اين فضاها براي پيشگيري از درماندگي، افسردگ

شهري باشند  ۀو محيطي سازنده در يک مجموع بياورند وجود بهتوانند موقعيتي براي رشد خالقيت اين فضاها مي

 (.96: 0920)رفيعيان و همکاران، 

 :از است  عبارت ها نآ غالب يها يژگيو ،يشهر يعموم يفضاها فيمتعدد در تعر يکردهايرو وجود با

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214140517309246#!
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 ؛آزاد يدسترس 

 ؛يعموم عملکرد 

 ؛ياجتماع يممستق ارتباطاتروابط و  يلتسه 

 ؛يجمع تيفعال 

 ؛يمحل جوامع يبرا راهبردي يتاهم 

 کنندگانديساکنان و بازد يمحصوالت مختلف برا ۀارائ (Heffner and Polko, 2012: 10.) 

  اينن امر ناشي از تأثير ياند. اافتهي مهميگاه يجا نيزشهري  ۀهاي توسعفضاهاي عمومي شهري در برنامهامروزه 

ز آنجا که ساکنان شهرها، اهاي اجتماعي است. هيتوليد سرما درنتيجهاجتماعي شهر و  -گيفرهن ۀت وجهيفضاها در تقو

هاي سني ي مناسب و مطلوب براي تمام گروهيجاد فضاهايفضاهاي عمومي شهري دارند، ا  اينحقوق برابر در استفاده از 

هاي ف برنامهي( بخشي از وظاو... جسمي ناناتوان، ر )کودکان، زنان، سالخوردگانيپذهاي آسيبگروه يژهو به ،و جنسي

 يعموم يفضاها تياهم زانيم ليدلبه پژوهش نيا در .(1: 0911 ،و سالجقه پورشود )بهمنشهري قلمداد مي ۀتوسع

 يحرکت-يجسم معلوالن گروه با ارتباط در فضاها نيا خگوييپاس يزانتمام اقشار جامعه، م يو نقش آن در زندگ يشهر

 .شود مي يبررس ،هستند يشهر طيمح در حضور ازمندين که ريپذبيخاص و آس يهااز گروه يکي عنوان به

يحرکت-يجسمتیمعلولومعلولفرد

 ينوع بهمختلف ارائه شده که هرکدام  يريف و تعابيتعار معلول فرد و disable اي( defective) معلول ۀواژ دربارۀ يطورکل به

 يسخت بهو  بيند مي يبآساز بدن فرد  بخشياست که  يطيشرا يتمعلول (.11: 0920 فر،يالهوت) اند کرده يت را بررسيمعلول

 ،است آمده ديگري يفيتعر در (.Suryotrisongko et al., 2017: 615انجام دهد ) يعاد طور بهرا  هايي يتفعال تواند يم

او  يعموم ييکاراط، در سالمت و يمح اياز توارث  يا توأم ناشي ي، ذهنيجسم ۀعيشود که ضاياطالق م يمعلول به فرد

و  ي، اجتماعيفرد يهانهيدر زم ين اختالل از استقالل ويکه ايطوربه ؛به وجود آورد يتوجه قابلمستمر، اختالل  طور به

 و فردرا وجود اختالل در رابطه  تيمعلول 0210در سال  يجهان بهداشت سازمان (.96: 0920 ،يديمج) تکاسته اس ياقتصاد

ف ين تعريت را چنيقات ساختمان و مسکن، معلولي(. مرکز تحق011: 0912 ،يکجور ي)کمانرود است کرده فيتعر طيمح

و سبب  شدهجاد يا يو حرکت يستم حسيا اختالل در سيکه بر اثر ضعف  يات عبارت است از عارضهيمعلول»کرده است: 

ها جدا تيگر معلوليرا از د يو حرکت يت جسمينجا معلوليادر  .«است شدهط يارتباط با مح يو برقرار ييجااختالل در جابه

شده و  يحرکت يهادر اندام يتوانناا ي، کنند که به هر علت دچار ضعف و اختاللياطالق م يمعلول را به فرد ۀکرده و واژ

 گروه کي تيمعلول يادار افراد .(11: 0920 فر، ي)الهوت دداشته باش يل کمکيوسا يااز به استفاده از پارهيتحرک ن يبرا

 :است شده انيب ريز شرح به تيانواع معلول يکل يبندميتقس کي در و (Yilmaz, 2018: 1) ستندين همگن

 ؛(است ريپذ امکان لچريو ايعصا، واکر  باها  آن حرکت) يحرکت-يجسم 

 ( و اهيس آب د،يمروار آب ،ييناشنوا ،ييناينابحسي)...؛ 

 ؛يريادگيو  يذهن 

 يت عصبو اختالال يروان. 
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فرد  يزندگ ۀعمد يهاتياز فعال يکيش از يا بيک يب که يآس عنوان بهرا  يو حرکت يجسم يهاتيبرون و ترنر معلول

 رتعبا يحرکت-يجسم معلوليت ۀعارض درواقع(. Brown and Turner, 2010: 989) اندف کردهيکند، تعريرا محدود م

 طتباار اريبرقرو  جابجاييدر  لختالا سببو  ديجاا حرکتي و حسي سيستم در لختالا يا ضعف ثرا بر که از حالتي ستا

 ،جنگ درزادي،ما هاي بيماري، MS ،يماريب اعنوا مانند تيومتفا اليلد به يرکتح-يجسم يتوان کم .شود يم محيط با دفر

 (.91: 0929 ،يئو نورا ي)احد دشو يم دثحاو...  دفتصا ،لزلهز

در واردشدن به اتوبوس،  يشامل مشکالت يو حرکت يت جسميمعلول ياتيف عمليتعر ۀدامن گفت توان يم نيهمچن

استفاده از ، آنشدن از و خارج رختخواببه  شدنها و وارد، مشکل باالرفتن از پلهيلوييپنج ک يءک شيکردن مشکل حمل

 ،يس اضطراب، افسردگها مانند احسايين ناتوانايهمراه ا ين مشکالت روانيا واکر و همچنير بغل يز يلچر، عصا، عصايو

براساس  (Molden and Tossebro, 2010: 182) شوديرا شامل م يگر مشکالت روانيا داشتن ديو  يريگ گوشه

کننده از صندلي متحرک و معلوالن استفادهحرکتي به دو گروه بزرگ معلوالن نيمه-معلوالن جسمي شده مطرح فيتعار

 (.0 جدول( )91: 0929 ،يو نورائ يشوند )احددار تقسيم ميچرخ

حرکتي-بندیمعلوالنجسمي.دسته8جدول

معلوالن
 

جسم
-ي
 

حرکت
 ي

 .هستند... و بغل ريز چوب واکر، عصا، مانند يکمک ليکه مجبور به استفاده از وسا يمعلوالن: متحرکمهين معلوالن

خود مجبور به  ييجاجابه يکه برا يگروه
 دار هستندچرخ ياستفاده از صندل

 اج به کمکيامور خود احت ۀادار ينند و براينشيم يدار دستچرخ يصندل يکه رو يادافر
 .لچر دارنديت ويهدا يبرا يت خوبيندارند و قابل

به  اج به کمک دارند ويامور خود احت ۀادار ينند و براينشيدار مچرخ يصندل يکه رو يافراد
 .هستندازمند يلچر نيت ويهدا يبرا يشتريب يفضا

 اريار باالست و بسيت آنان بسيزان معلوليکنند و ميدار استفاده مچرخ يکه از صندل يافراد
 ن دسته از افراد بهي. اهستند يل کمکيگر و وسايمخصوص شخص د يهاوابسته به کمک

 از دارنديلچر نيحرکت و يشتر برايب يو فضا يکيبزرگ الکتر يلچرهايو

معلوالنیزانزواایشگیریپدریشهریفضاهاخگویيپاس

 ،ها آن ياز انزوا يريبا اقشار جامعه و جلوگ نمعلوال يو انسان يفظ روابط اجتماع،  حديگرانارتباط معلوالن در جامعه با  يابر

( يحرکت  -يمعلوالن )جسم يانزوا درکه  يجمله مشکالت از (.19: 0920 سيچاني،)عباد  شودفراهم  آنمناسب  يهاينهزم يدبا

 .است يشهرنيب يهاو انجام مسافرت يشهر يفضاها با برخورد ،آنان در داخل شهر وآمد رفت ۀنحو ،است داشته مؤثر نقش

شرکت  يشهروندان معلول برا(. Kishore Rupa, 2015: 1) است معلول افراد زندگي در ياتيح يعنصر يدسترس

 در بايد يشهر فضاهاي سازي مناسب رو يناز ا ؛هستندمواجه  يمستقل با مشکالت يو زندگ ياجتماع يهاتيدر فعال

 ،فيزيکي يطمح شهري، فضاهاي پاسخگويي راستاي در .رديقرار گ يشهر زانيربرنامه و رانيتمام مد يها برنامه تياولو

 ,Yilmaz) در دسترس باشند واندازه آزاد  يکهمه افراد به  يازهايکردن نبرآورده براي يدبا يعموم يخدمات و فضاها

 اطالق طيمح اصالح ومعماري  ،زيکييموانع ف کردن برطرف به سازي مناسب و پاسخگويي گريد عبارت به (.1 :2018

 رامونيپ طيمح در خطر بدون و آزادانهقادر باشند  يحرکت -يجسم نمعلوالجمله  از ،همۀ افرادکه  اي گونه به ؛شود يم

 ،ياجتماع ،يطيمح التيحرکت کنند و از تسه يعموم يهاو ساختمان يشهر طيمح معابر، ،يعموم اماکن از اعم خود

 .(1: 0929 ن،و همکارا يمند شوند )اذان الزم بهره يظ استقالل فردبا حف يو اقتصاد يفرهنگ

باشد  جامعه فراهم افراد همۀ يبرا يمساو طور بهبه آن  ياست که دسترس ييفضا ،مناسب يعموم يفضا نيبنابرا
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(Baris and Uslu, 2009: 802). و  ها يتو از تنوع فعال پذيرد يم يترا در جمع يو گروه يفرد يها تفاوتفضا،  نيا

سازگارکردن فضاهاي  (.Basha, 2015: 55کند ) مي يتحما معلول افراد جمله از همه ۀيلوس به يعموم ياستفاده از فضا

سازي فضاهاي شهري و مشارکت تمام  سببازگرداندن آنان به اجتماع است. با منا درواقعشهري با نيازهاي افراد معلول 

و اين امر  گيرد مي صورتخدمات اجتماعي و بهبود امکانات اقتصادي گسترش ي، اقشار جامعه در تأمين منابع مادي و مال

 کردنبمناساست  گفتني(. 96: 0929 ،يو نورائ ي)احد اي برخوردار استبراي اشخاص معلول از اهميت ويژه ويژه به

 بر  عالوه که هاست يسترسدر د ياجتماع يمنيا و عدالت نينمود تأم دارند، يحرکت يها تيمحدود که يافراد يفضاها برا

 (.026: 0911 ،يملک انيزوو نور ينيحس) به همراه خواهد داشت يا العاده فوق يروان آثار يو بهداشت يجان تيامن جاديا

است.  ينشاط زندگ و هياهو به يدنگذر از انزوا و سکوت و رس يهر فرد به معنا ياجتماع مردم برا يدنحضور در شهر و د

 (.19: 0920 سيچاني،)عباد  دارد يفراوان اهميتاز جمله معلوالن  ،همه زندگي به شيمعنابخ در امر ينا

مختلف(هایپژوهش)برگرفتهازحرکتي-جسميمعلوالنبرایخگوپاسیشهرفضاهاییهاوشاخصمباني.5جدول
منابعبررسيموردهایگویهشاخص

 روها پياده

پوشـش مناسـب    ،رو رو و سـواره  اختالف سطح بين پل ارتباطي پياده نبود ،روها مانع در پياده نبود ،رمتسانتي 091 روها پياده مفيد عرض حداقل
ـاده  ميانپل ارتباطي  بيني پيش ،باشد سطحهم روهرگونه درپوش با پياده ،لغزندهروها از مصالح سخت و غير کف پياده رو حـداقل   و سـواره  رو پي
ـاده پحداکثر شيب طولي  ،درصد 9 رو يادهپشيب عرضي  حداکثر(، 92: 0920 صفدرزاده،متر ) 111در هر  ـاد   بـودن  ضـروري  ،درصـد  1 رو ي ايج
ـا    هاي هـم مسير سواره و پياده بايد از پل ميانوجود نهر  در صورت ،(19: 0920رو )عباد سيچاني،  و پياده رو سواره ميانجدول  سـطح فلـزي ي

ـتالف سـطح )    درصد 1ثر دار با شيب حداک يبوجود سطوح ش ،بتني استفاده شود  :Design Criteria, 1999در صورت عدم امکان حـذف اخ

32.) 

 ؛0920 صفدرزاده،
 ؛0920 سيچاني، عباد

Design Criteria, 
1999 

 هاي پل
 ميانارتباطي 
و  رو پياده
و  رو سواره
 ها دسترسي

ـيب     وجود اخ در صورت ،باشد سطح اختالف بدون بايد رو پياده و ارتباطي هاي پل اتصال  دارتالف سطح، رعايت ضـوابط مربـوط بـه سـطح ش
 ثابـت،  سـخت،  مصالح از بايد ارتباطي هايسطح پل ،متر استسانتي 011 رو يادهپهاي ارتباطي عمود بر مسير  حداقل عرض پل ،است الزامي

ـيط الزامـي     سانتي 1مخصوص به ارتفاع حداقل  ۀلب ۀهاي عرضي پل ارتباطي، تعبي در کناره ،باشد صاف و غيرلغزنده ـا مح متر با رنگ متضاد ب
ـاده  ايمنـي  تمهيدات آوردن فراهم ضمن متر 111 هر در حداکثر و ها تقاطع همۀرو در  کشي عابر پياده در سواره خط ،است در  ،اسـت  الزامـي  پي

ـاختن پـل   ،اسـت  امـي الز المللي افـراد معلـول   کشي عابر پياده با عالمت بين ايجاد خط ،ها آنخاص  هاي مکانمحل تردد معلوالن و  ـاي   س ه
ـابر  کشيخط مسير در ،کشي الزامي است در امتداد خط رو سوارهو  رو يادهپارتباطي بين  ـاده،  ع ـاي جزيـره  و جـدول  حـذف  پي ـان    ه وسـط خياب

 رمـ   بـه  بايـد  شوند، مي احداث پياده عابران عبور براي که زيرزميني يا هوايي هاي پل ،(1-1: 0921پور،  الزامي است )چايچي سلماسي و داود

ـانتي  091 حـداقل  بايد هوايي هاي پل عرض(، 1: 0911 ،االسالمي يخش اعتماد) باشند مجهز آورنده  پايي و باالبرنده مکانيکي وسايل يا  متـر  س
 .شود گرفته درنظر

 و سلماسي چايچي
 ؛0921 پور، داود

شيخ اعتماد 
 0911، االسالمي
 

 سيستم
 نقل و حمل
 شهري درون
 

ـاب معلـوال    بـراي نقـل مناسـب   ووجود وسايل حمل ،نجايي ويلچر معلوال هجاب برايي مناسب در داخل اتوبوس بيني فضاپيش ـاب و ذه ن اي
ـابق       شرايط دسترسي به محل انتظار مسافر در ايستگاه ،(01: 0911ونقل شهري )سراج، ويلچري در ناوگان حمل ـاي اتوبـوس شـهري مط ه

ـين    کف ايستگاه اتوبوس بايد هم ،(2)همان،  شدبا روسواره به روشرايط اتصال پياده ـتگاه  در ،باشـد سـطح زم ـاي ايس ـيش  اتوبـوس،  ه  بينـي پ
 پارکينـگ  وجـود  ،اسـت  الزامـي  کـف  از متـر سانتي 11 ارتفاع به دستگيره با و مترسانتي 11 ارتفاع با صندلي و نيمکت مناسب، حفاظ سرپناه،

ـا  درصد  9 عمومي هاي توقفگاه در ،ستا ضروري مخصوص عالمت نصب با ياصل خيابان کنار در متر 111 هر در نمعلوال ۀويژ ـاص  فض  خ

ـانتي  911 بايدها  آن ورودي و مسقف هاي پارکينگ مفيد ارتفاع حداقل، باشد حرکتي جسمي نمعلوال  خـودروي  توقـف  محـل  ،باشـد  متـر س

توقف اتومبيـل فـرد معلـول، در هـر سـمت       محل(، 01: 0911)معمار،  شود واقع خروجي يا ورودي درهاي به فاصله ترين نزديک در نمعلوال
 (2: 0921باشد )چايچي سلماسي و داودپور،   درصد شيب داشته 9نبايد بيش از 

 ؛ 0911 سراج،
 چايچي؛ 0911 معمار،

 داودپور، و سلماسي
0921 

 و مبلمان
 تجهيزات
 شهري

حـداقل عـرض در    ،باشـد اختالف سطح  ۀسکوي ايجادکنند بدونها  آن و محل نصب متر  سانتي 11ارتفاع خودپردازي بانکي کمتر از  حداکثر
ـندلي  مکـت ين ،(19: 0920 سيچاني، عبادمتر )سانتي 21خودپرداز  دستگاه ورودي کيوسک فضاي تلفن عمومي و ـا و ص ـا  ه ـتفاده  بـراي ه  اس

 091 حـدود دار و  ايد کمي بيشتر از صندلي چـرخ ها ب عرض نيمکت ،متر از سطح زمين ارتفاع داشته باشندسانتي 11راحت معلوالن بايد حدود 
ـاع آبخـوري    ،(1: 0926 ،نژاد متر باشد )قاسميسانتي 011حداکثر ارتفاع سطل زباله از کف  ،باشد متر سانتي ـا  حـداکثر ارتف ـانتي  16ه متـر و  س

ـتي بـه بيـرون    بازشدن درب سرويس ،متر باشدسانتي 16حداقل آن  ـاي بهداش ـا    نصـب دستشـويي مناسـب بـر     ،ه اي معلـوالن ويلچـري ب
ـانتي  099×12ها از کف حداقل عرض فضا در دستشويي ،متر بدون مانع زير سانتي 11درنظرگرفتن حداقل عمق  متـر درنظـر گرفتـه شـود     س

ـانتي  011×  011 هاي بهداشتيفضاي سرويس ۀحداقل انداز ،(01: 0911)سراج،  ـل  ،متـر  س ـاي مرکـز تابلو  ۀفاص ـاي  ه  در شـده  نصـب  راهنم
 (1: 0929متر باشد )سليماني، سانتي 091از  يشترباز زمين نبايد  شهري يفضاها

 ؛0920 سيچاني، عباد
؛ 0926. نژاد قاسمي
؛ 0911 سراج،
 0929 سليماني،
 

 و ها ساختمان
 هاي مکان

 عمومي

ـاي جلـو ورودي     ،باشد متر سانتي 011 بايد ساختمان بازشوي عرض حداقل ـانتي  011حداقل عـرض فض ـايي،   باشـد )  متـر س ـان و جغت برجي
ـاران،   فـرد  زاده متـر )عبـداهلل   سانتي 011در  001معلوالن  ۀاستفاد براي آسانسور اتاقک فضاي ابعاد حداقل(، 011: 0911  ،(999: 0921و همک

ـ   ،متر 01 از باالتر دار شيب سطح در پاگرد بيني پيش ،متر سانتي 091 عرض با درصد 1حداکثر شيب رم   ـتگرد در دو  ۀنصـب ميل طـرف   دس
مسـقف و غيـر لغزنـده بـودن سـطح       ،متر سانتي 1ميله و ديوار  ۀمتر و حداقل فاصل سانتي 1/9متري و قطر  سانتي 11دار با ارتفاع  سطح شيب

 (09: 0911 ،دار داراي پيچ )سراج متري در سطح شيب سانتي 011حداقل عرض  ۀتعبي(، 11: 0920دار )صفدرزاده،  شيب

، جغتايي و برجيان
 ؛0911

و  فرد زاده داهللعب
؛ 0921همکاران، 
 ؛0920، صفدرزاده
 0911 سراج،
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حرکتي-يمعلوالنجسمنیازهایدربارةخگوپاسیشهرفضاهاییهاوشاخصمباني

هاي  روها، پل سطح پياده پنجهاي متعددي است که در و مؤلفه معيارهادر فضاهاي شهري متأثر از  معلوالنحضور امن 

 شهري دروننقل  و هاي عمومي، تجهيزات و مبلمان شهري و سيستم حمل ها و مکان ا، ساختمانه ارتباطي و دسترسي

 هاي پژوهش در متنوع هاي بندي دسته و عناوين با ها مؤلفه و يارهامع ينا عمدۀ بخش که آنجا ازاست.  بررسي قابل

 يفضاهاي شهري پاسخگو برا يها شاخصدر قالب  مدنظر مواردمتون مشابه،  يمطالعه و بررس با شده، بيان نيز مختلف

 (.9شده است )جدول  يو معرف يمحرکتي تنظ   -معلوالن جسمي

 است. آمده 0در شکل  پژوهش يمدل مفهوم شده مطرح مباحثو  مبانيبا توجه به  يطورکل به

 

پژوهشمفهومي.مدل8شکل

گاندنگارنمنبع:
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پژوهششناسيروش
رو پياده در تردد حال در( يحرکت-ين )جسممعلوال همۀپژوهش را  يآمار ۀجامع ت.اس يو کاربرد يمايشيپژوهش حاضر پ

ها  داده يگردآور .دنده مي تشکيل (0921 پاييز)در  روز چند طي پژوهشگر مراجعه هنگامسنندج  يفردوس يابانخ يها

اطالعات در  يآوربه جمع تنهاو پژوهشگر  شد انجام اتفاقي يريگنمونه صورت بهکه  صورت گرفتپرسشنامه کمک  به

 اي گزينه پنج مقياس در پرسشنامه 911پژوهش،  ين. با توجه به هدف اکردانتخاب پاسخگو قناعت  يهامحدوديت و يطشرا

 .شد يعتوزمطالعه  مورد ۀدر محدود ياتفاق صورت به( يحرکت-ي)جسم ننفر از معلوال 911 ميانو  يمتنظ ليکرت

  دييتأ و کارشناسان مربوط خبرگان  هاي ديدگاهاز   ادهفاست  با ها(   يهگو  و  ادع)اب همپرسشنا  ييتواحم  و يصور ييروا

 دروني هماهنگ و شد  استفاده کرونباخي آلفا از ها،دادهي گردآور ابزاريي ايپا زانيم سنجش منظور به ينشد. همچن

پژوهش از ثبات و  ابزار، بررسي مورد ابعاد از کيهر يآمده برا دست . با توجه به اعداد بهشد نييتعي ريگاندازه ابزار

اي و  نمونه تک tهاي آماري  ها، از آزمون داده تحليل منظور بههمچنين  .(9است )جدول پايايي قابل قبولي برخوردار 

 تعيين معناداري تفاوت بين دو ميانگين برايپارامتريک است که  يآزمون t آزمون. استفاده شدرگرسيون خطي چندگانه 

 .کاربرد دارد

 پژوهشمختلفابعادبرایکرونباخیآلفازانیم.3جدول

کرونباخایآلف هاپرسشتعداد   ابعاد 
119/1 رو پياده 01   

169/1  هاي ارتباطيپل 09 
191/1  ي شهر درون نقلوحمل 6 
191/1 شهري مبلمان و تجهيزات 6   
190/1  عمومي هايمکان و هاساختمان 1 
111/1 معلوالن يانزوا 6   

 ندگان نگار: منبع

موردمطالعهةمحدود
دليل  به است. اين خيابانپهلوي اول  ۀشــهر سنندج در دور ۀشد ساخته هاي خيابان نينخستمحور فردوســي از 

قديم و جديد شهر )ميدان هاي ميدانشرياني بين  جايگاه تاريخي و اجتماعي در بافت مرکزي شهر، مرکزيت تجاري و

 دارد شهرمرکزي  ۀاي در هستکنندهب و آزادي( و پرترددبودن از نظر حرکت سواره و پياده، نقش تعيينهاي انقال

گيري موجب شکل ،(. اين خيابان به دليل قرارگيري در بافت مرکزي و تاريخي شهر0: 0926)بهرامي و همکاران، 

مورد  ۀمحدود موقعيت، 9(. شکل 0: 0929)غالم شهبازي،  است شده محدودهازدحام در اين فضايي پرتردد و پر

 دهد. نشان مي مطالعه را

 و روپياده ارتباطي نامناسب هايپل روها، پياده در مانع و پلهاز جمله  يکالبد مشکالت از نظر يفردوس خيابان

 مناسب  رم نبود نقليه، وسايل و اتوبوس هاي ايستگاه نامناسب وضعيت روها، پياده در فروشاندست وجود رو، سواره

.(9 شکلکرده است ) يجادافراد معلول ا يبرا يناگوار شرايط... و عمومي هاي ساختمان ورودي در معلوالن
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مطالعهموردةمحدودموقعیت.5شکل

ننگارندگا:منبع

 

مطالعهموردةمحدوددرنامناسبعموميفضاهایازنمایي.3شکل

نگارنگان:منبع
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هاافتهیبحثو
هاي  نمونه هاي ويژگيهاي توصيفي برخي  است. يافته استنباطيهاي توصيفي و  اين پژوهش، شامل يافته هاي يافته

 .دهد مي نشان را پژوهش متغيرهايو تحليل   تجزيههاي استنباطي،  شود و يافته شده را شامل مي بررسي

توصیفيهاییافته

 91 کمتر از نمونه حجم درصد 16 ،هستند مرد نمونه جمح درصد 16شناختي پژوهش،  هاي جمعيت داده نتايجبراساس 

قشر  نيا نييپا اريبس التيتحص دهندۀ نشان امر نيا که است پلميد ريز و پلميدها  آن درصد 16 التيتحص و دارند سال

 استفاده دارچرخ يصندلاز  که يانيپاسخگو سهم و هستند کاريب نمونه حجم درصد 11 است. همچنين يشهر ۀجامع از

 (.1جدول ) است بيشتر کنند، يم

 يشناختتیجمعیهادادهلیتحلجینتاةخالص.8جدول

درصديفراوانهانهیگزيژگیو

 جنس
 11 099 زن
 16 061 مرد

 سن

 1 91 سال 91 ريز
91-91 009 91 
91-11 019 91 
11-11 99 00 
 2 92 باال بهسال  11

 التيتحص زانيم

 10 099 ديپلم زير
 11 091 لمديپ
 1 01 ديپلم فوق

 6 02 کارشناسي
 9 2 باالتر و ارشد کارشناسي

 شغل

 1 91 شاغل
 11 991 بيکار

 1 99 تحصيل حال در
 6 01 بازنشسته
 1 00 دار خانه

 دار چرخ صندلي از استفاده
 69 011 بلي
 91 009 خير

 ندگان نگار: منبع

استنباطيهاییافته

 ديدگاه ازعمومي شهري  فضاهاي يها شاخص يتسطح مطلوب يابيپژوهش شامل ارز يندر ا شده انجام هاي تحليل

براساس  نمعلوال انزواي بر فضاها ينا وضعيت يرتأث يو بررس اينمونه تک tبا استفاده از آزمون  حرکتي-جسمي نمعلوال

 :استبه شرح زير  يونرگرس يلتحل
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حرکتي-جسمينمعلوالگاهدیدازشهریفضاهایمطلوبیتسطحتحلیل-

روهاادهیپشاخص.8

 در همچنين است.مطلوب  يانگيناز م ترپايين رو پياده شاخص، 9 عددي مطلوبيت حد تنشدرنظردا با، 1 جدول با توجه به

سطح خطا  از رمقدا نياکه  شودنتيجه گرفته مي P-valueآمده براي  دست با توجه به مقدار به 11/1 معناداري سطح

 .نيستها  آن يازن يمورد مطالعه پاسخگو ۀمحدود روهايادهيپ ،معلوالن دگاهيد ازکه  معنا ينبد ؛است ربيشت

روادهیپشاخصيبررسبرایtآزمونجینتا.2جدول

3عدد:آزمونعددیمطلوبیت

 tآزمونةآمارنیانگیميموردبررسریمتغ
سطح

 معناداری
آزمونةجینت

رو پياده  00/9  H0پذيرش  996/1 11/0 
 ندگان نگار: منبع

 ۀانداز در مقايسه باطول محور،  در راتييتغ وجود با روادهيپ عرض، فردوسي خيابان در يدانيمشاهدات م براساس

 يهامغازه يکاالها اديز زيسررو  روادهيپ طرف دو در فروشانبرخوردار است، اما وجود دست يمناسب تيفياستاندارد از ک

 يروادهيپ در ويژهبه ابانيخ نيا در تيجمع ازدحام گر،يد سوي از ،است شده روادهيپ دياهش عرض مفموجب ک ،موجود

 ازين يجوابگو ،تيجمع ازدحام وجود با روادهيپ عرض تيفيک .است کرده دشواررا  نمعلوال يبراامکان حرکت  ،آن

- شده يشهر يفضا نيا در نمعلوال نيافتنحضورو  يمنيکه موجب کاهش ا يگريد عاملدر اين ميان،  .ستين نمعلوال

 .کنديم سلب را نمعلوالامکان تردد  ،محور نيا در روادهيپ در ارتفاع اختالف و هاپله. است روادهياستفاده از پله در پ ،است

مصالح  ،محور نيافزوده است. در طول ا يشهر تردد و آمدورفت مشکالت بر زين روادهيپ يسازکف نامناسب تيوضع

شده  ارتفاع جاديا سببو  برده نيرا از ب يسازکف يکپارچگيو  يوستگيپ که است استفاده شده يسازکف يبرا يمتعدد

 يفرشسنگ گريد طرف در و فرشسنگ طرف کيدر  ابانيخ روادهيپ يسازکف. است نيخطرآفر نمعلوال يبرا که است

 ،مصالح متفاوت و ناهماهنگ کمک آن به يبازساز وخيابان  کف يهايکارکنده گريد يسو از .است مانياز جنس س

 .است شده ناستفاده معلوال يبرا يشهر يفضا نيا يمنيا کاهش سبب روادهيپ در سطحناهم يهادرپوش وجود نيهمچن

از  يناش آب شدن يجار که است يفروشيو ماه يقصاب ،ياتيلبن سوپرمارکت، شامل ابانيخ ۀواقع در لب يهايکاربر عمده

 .شوديم نتردد معلوال يبرا يمنيو کاهش ا يلغزندگ موجب هامغازه نيا در شوو شست

 ارتفاع، اختالف پله، وجود ،روها ادهيپ يساز در کف مصالح تنوع روها،ادهيپ ديمف عرض کاهش گفت توانيم يلکطور به

 نيو ا روديم شمار به يفردوس ابانيدر خ نعلوالم يبرا خطرساز موانع از روادهيپ کف در سطحناهم يهادرپوش و لغزنده کف

 .استمورد مطالعه  ۀمعلوالن در محدود ۀاستفاد يبرا روهاادهيپ نبودن ايمنو  بودن نامناسبنبودن،  پاسخگو دهندۀ نشان امر

هايدسترسوابانیخ،روهاادهیپمیانهایارتباطي.شاخصپل5

 t آزمون يمعنادار سطح به توجه با ينهمچن است.مطلوب  يانگيناز م ترپايينشاخص  نيا درآمده  دست ميانگين به

مورد مطالعه،  ۀمعلوالن در محدود ۀديعق به گفت توانيم ،(=011/1P-valueاست ) بيشترسطح خطا  از که اينمونه تک
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امر را  نيا زين يدانيهدات مالبته مشا ؛کند ينم برآورده راها  آن يازهاين روها،ادهيپ شاخص مانند، يارتباط يهاپل شاخص

 .کنديم ييدتأ

هایارتباطيپلشاخصيبررسیبرا tآزمونجینتا.5جدول

3عدد:آزمونعددیمطلوبیت

آزمونجةینت معناداریسطح tآزمونآمارةنیانگیميموردبررسریمتغ
 H0پذيرش  011/1 62/0 02/9 هاي ارتباطيپل

 ندگان نگار: منبع

 نمعلوال ويژه به ناعابر عبور براي يفراوان مشکالت و نواقص يفردوس انبايخ در روسواره و روادهيپ يباطارت يهاپل

 ر،يوجود مانع در مس رو وبودن پل با پياده سطح غيرهم ها،آن بودن لغزنده و هاپل سطح مصالح بودن نامناسب. دارد

 در رابط دادنمورد مطالعه است. قرار ۀدر محدود شاخص نيا از جمله مشکالت مربوط به هاپل نبودن دهيسرپوش نيهمچن

 تيفيو ک يطراح در ديبا و ستينها  آن از نمعلوال ۀو استفاد يامکان دسترس ۀکنندنيتضم روسواره و روادهيپ اتصالۀ نقط

پل. کنديم مشکل دچار را نعبور معلوال ،يارتباط يهاپل ۀريگنرده و دست نبود همچنين. رديگبدقت الزم صورت  ها آن

 يارهايش در دارچرخ يصندل يها چرخ افتادن احتمال که -دارچرخ يصندل با نمعلوال يوضع موجود برا يها طراب و ها

 رم  نيهمچن .آورد يم وجود هرا ب يمنيبلکه مشکالت ا ،کند ينمها  آن به يکمک تنها نه -دارد وجود هاواقع بر کف پل

 يبرا طلوبيم تيفيکسبب شرايط و عرض نامناسب،  به تعداد نيهم که است اندک اريبس مورد مطالعه ۀمحدود در جدول

 ندارد. نمعلوال

یشهردروننقلوحملشاخص.3

 ميانگيني يزشاخص ن اين دهد نشان مي ،9 عددي مطلوبيت فرض با شهري نقلوحمل شاخصبارۀ در t آزمون نتايج

 است شتريآمده از سطح خطا ب دست چون مقدار به 11/1سطح معناداري  در ين. همچندارداز حد مطلوب آزمون  تر يينپا

(129/1P-value=)، را الزم  ياستانداردها يشهردرون نقلوحمل ستميس ،مورد مطالعه ۀمحدود در معلوالن دگاهيد از

 .نداردمعلوالن  ۀجامع يازهاين نيمأت براي

یشهردرونلنقوحملشاخصيبررسبرای tآزمونجینتا.7جدول

3عدد:آزمونعددیمطلوبیت

آزمونجةینت معناداریسطح tآزمونآمارةنیانگیمبررسيموردریمتغ
وحمل يشهر درون نقل  0/0  H0پذيرش  129/1 11/1 

 ندگان نگار: منبع

 دليل به ستميس نيا، اما شود يم انجام اتوبوسکمک  به مورد مطالعه ۀو محدود شهر سنندج يعموم نقل و حمل

براي ورود معلوالن با صندلي  هااتوبوسدرب  بودن نامناسب ،و وسايل نقليه ستگاهيااختالف سطح بين  مانند يمشکالت

ها  بررسي .حرکتي نيست  -معلوالن و ناتوانان جسمي ۀجامع نيازهاي پاسخگويشارژ کارت و...  يهاباجه ارتفاع ،دارچرخ

افراد معلول  ۀاستفاد يبرا يط مناسبيمورد مطالعه شرا ۀدر محدود يران اتوبوس يها ستگاهياز ا کيچيه دهد نشان مي
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 اين يبرا يعموم ونقل حمل ستميبا استفاده از س ييجا هجاب رو نياز ا اين افراد است؛ يبرا ين امر کابوس بزرگيندارند و ا

 .ستين ريپذ امکان گروه

یشهرمبلمانوزاتیتجهشاخص.8

 شتريب 11/1 يخطا سطح از هاشاخص گريد مانند زين شاخص نيحاصل از ا sigمقدار  (1)جدول  اهافتهيتوجه به  با

 و زاتيکه شاخص تجه معنا نيبد است؛ تر پايين آزمون مطلوب حد از نيز آمده دست به يانگينم ،يگرد سوياز  .است

 مشاهدات نکهيضمن ا ،نيستها  آن يازهاين يپاسخگوهدف  ۀجامع دگاهيمورد مطالعه از د ۀدر محدود يشهر مبلمان

 .کند يم ييدتأرا  تيوضع نيا زين يدانيم

شهریمبلمانوتجهیزاتشاخصيبررسیبرا tآزمونجینتا.1جدول
3عدد:آزمونعددیمطلوبیت

آزمونجةینت معناداریسطح tآزمونةآمارنیانگیمبررسيموردریمتغ
شهري مبلمان و تجهيزات  99/9  H0پذيرش  091/1 11/0 

  ندگان نگار: منبع

 نيا در نيهمچن. ندارد نمعلوالويژه  به ناعابر يبرا استراحت مبلمان گونه هيچمورد مطالعه  ۀمحدود دهد نتايج نشان مي

 و نماد ،يکيگراف عالئم و ها نوشته از اعم معلوالن يابي جهت يبرا ييراهنما يتابلوها و يرساناطالع زاتيتجه ،محدوده

 اديز ارتفاع و تابلوها نصب محل بودن نامناسب کم، تعداد شامل امکانات و زاتيتجهاز جمله  دارند، يا عمده ، مشکالتها نشانه

ويژه  به ناعابر به اطالعات انتقال يبرا خاص يها رنگ از نکردن استفاده و تابلوها يرو عالئم و هانوشته ناخوانابودن ها،آن

 يبرا يمانع عنوانبهبلکه  ،ستين معلوالن ازين ۀکنندبرطرف تنها مورد مطالعه نه ۀمحدود دره زبال يهاسطل همچنين. نمعلوال

 عنوان بهها  آن يريها، محل قرارگ به ارتفاع نامناسب آن توان يم ليوسا نيا مشکالت جمله از. َشود محسوب ميها  آن حرکت

 هاي باجه مانند. تجهيزات ديگر معبر اشاره کرد يلغزندگ آن تبع به و ها آن يها زباله زيسرر و نمعلوال مرور و عبور يبرا يسد

 .ندارند را هعمورد مطال ۀمحدود در معلوالن براي استفاده قابليت کم، عرض و زياد ارتفاع دليل به نيز ها بانک خودپرداز

يعمومیهاساختمانشاخص.2

 ديگر سوياز  است. تر يينپا مفروض ميانگين حد ازخص شا ينا مقدار ،tآزمون  براساسدهد  نشان مي 2 جدول نتايج

شاخص  يج،نتا با توجه به اين ؛(=990/1P-value) است 11/1 از شتريب هاشاخص ريسا مانندشاخص  نياي معنادار سطح

 نيا. ستينها  آن انتظارات و ازهايمورد مطالعه، قادر به رفع ن ۀمعلوالن در محدود ۀجامع دگاهيد از يعموم يهاساختمان

 شده است. ييدتأ زين يدانيمشاهدات م کمک بهمسئله 

عموميهایساختمانشاخصيبررسیبراtآزمونجینتا.3جدول

3عدد:آزمونعددیمطلوبیت

آزمونجةینت معناداریسطح tآزمونةآمارنیانگیمنظرموردریمتغ
 H0پذيرش  990/1 21/1 1/0 عمومي هايمکان و هاساختمان

 ندگان نگار: نبعم
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-مکان بهمن، نمايس ها، بانک ،يتجار يهااز جمله مجتمع ياديز يعموم يهاساختمان نکهيا با، هايبررس به توجه با

 و ها يورود بيشترنشده است.  هيتعب معلول افراد ۀاستفاد براي يامکانات گونهچيه ،داردمحور قرار  نيا درو...  يفرهنگ يها

 بيشتر گفت توانمي شده مطرحتوجه به مطالب  با .کنديم سلبرا  نمعلوال ۀاستفاد امکان که دارد پله هاساختمان درون

 .ب نيستمناس معلوالنبراي مورد مطالعه  ۀفضاهاي عمومي شهري در محدود

نمعلوالانزوایوشهریفضایهایشاخصرگرسیونتحلیل-

 ،يشهردرون نقلو حمل ها، يو دسترس يارتباط يها پل روها، ادهيپ)ه گان پنج يهاشاخص از نظرمورد مطالعه  ۀمحدود

 تواندينم و نداردمطابقت  نمعلوال ۀجامع يازهاين با( يعموم يها مکان و ها ساختمانو  يشهر مبلمان و زاتيتجه

شده تحليل قل معلوالن با توجه به متغيرهاي مست يو انزوا يتينارضارگرسيون ، ادامه در. کند برآورده راها  آن يازهاين

و  دارد نمعلوال يو انزوا يتينارضار را در ياز اين متغيرها بيشترين تأث کي درواقع براي سنجش اين امر که کدام است.

، از اين آزمون استتغييرات متغير وابسته به چه صورت  ينيب شين و پيير هريک از متغيرهاي مستقل در تبيسهم و تأث

هاي  پل روها،پياده) يشهر يفضاها بودن نامناسبتحليل رگرسيون متغيرهاي  ۀص، خال01شده است. جدول  استفاده

و  يتينارضا( بر عمومي هاي ساختمان و اماکن و شهري تجهيزات و مبلمان ،يشهر دروننقل  و ارتباطي، سيستم حمل

 دهد.معلوالن را نشان مي يانزوا

نهایشهریونارضایتيوانزوایمعلوالفضاپاسخگونبودنةرابطچندگانهونیرگرسجینتا.80جدول

معناداری F تعیینبیضر يبستگهمبیضر متغیرها

 وابسته مستقل

فضاهاي  دهي پاسخ 111/1 011/96 191/1 610/1
 شهري

 معلوالن انزواي

  گان نگارند: منبع

 هاي پل روها،ادهپي) يشهر يفضاها يخگويپاس وضعيتمتغيرهاي بستگي  همنتايج تحليل رگرسيون، براساس 

 و نارضايتي( و عمومي هاي ساختمان و اماکن و شهري تجهيزات و مبلمان شهري،درون نقلوحمل سيستم ارتباطي،

با  معلوالن انزواي و نارضايتي 191/1دهد شده نشان مي لي. همچنين ضريب تعيين تعداست 610/1 معلوالن انزواي

 ۀانگ پنج هايگر متغيريد  عبارت  هب .تبيين شده است شهري فضاهاي بودن نامناسبترکيب خطي متغيرهاي  استفاده از

در سطح اطمينان  Fشده براي  مقدار محاسبه همچنين اند. کردهاز تغييرات متغير وابسته را تبيين  191/1 شهري فضاهاي

يرات متغير وابسته تغي ينيب شيتبيين و پ بهداري اصورت معن دهد ترکيب خطي متغيرهاي مستقل بهنشان مي 21/1

 .(01)جدول  پردازند مي

 يفضاها خگوييپاس عدمر متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته، متغير يتأث ۀضريب استانداردشدبراساس ت، يدرنها

بيشترين  نقلوحمل ستميس يهاضرايب شدت اثرگذاري، متغير از نظر. داردبر انزواي معلوالن  ير معناداريتأث ،يشهر

 داردکمترين نقش را در اين زمينه  يشهر مبلمان و زاتيتجه ريمتغو  معلوالن يو انزوا يتينارضافزايش ا را در ريتأث

 به توجه با نيبنابرا است؛نقل عمومي براي افراد معلول  و بيشتر سيستم حمل اهميت دهندۀ اين امر نشان (.00)جدول 
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معلوالن در  يانزوانارضايتي و  در يمؤثر و مثبت نقش يشهر يفضاها بودن نامناسب و خگوييپاس عدم، ابعاد مجموع

 .داردمطالعه  ردمو ۀمحدود

ضرایبشدتاثرگذاریمتغیرهایمستقلبرمتغیروابسته.88جدول

 

 راستانداردییبغضرا
ایبضر

 T استاندارد
Sig
 داری()معنا

B بتا 

رو پياده  911/1 919/1 11/9 111/1 

 111/1 16/9 911/1 911/1 هاي ارتباطيپل

وحمل شهري درون نقل  996/1 111/1 19/1 111/1 

شهري مبلمان و تجهيزات  110/1 992/1 21/9 111/1 

 111/1 1/1 192/1 900/1 عمومي هاي ساختمان و اماکن

  گان نگارند: منبع

گیرینتیجه
 .دهندرا تشکيل مي جوامعيت حرکتي بخشي از جمع -ن جسميمعلوال ،جمله ايران از، کشورهاي جهان ۀامروزه در هم

 هستندو تردد در اماکن اجتماعي و تفريحي  خود اطرافزيست ساير اقشار جامعه، نيازمند استفاده از محيط مانندافراد  اين

 اينتوانند از نمي شهري فضاهاي پاسخگويي عدم دليل بهها  بيشتر آن کنند، اماخود را برآورده  ۀتا بتوانند احتياجات روزمر

سازي سطح عبور و مناسب ؛ بنابراينشده است افراد يگيرموجب انزوا و گوشه ينوع به شرايط اينکه  استفاده کنند اهافض

در نقش مهمي  ،و کيفيت دسترسي به اماکن و مراکز مختلف، اصالح ساختماني و معماري اين مراکز روها پياده ،مرور

 و گوييپاسخ يزانم يابيهمين اساس پژوهش حاضر با هدف ارز . برداردها  آن رسيدن به استقالل فردي و اجتماعي

 و انزوا نارضايتي، درفضاها  اين وضعيتبررسي تأثير  و شد انجاممعلوالن نيازهاي  با شهري يعموم فضاهاي انطباق

ها، رو مورد مطالعه در پنج بعد پياده ۀارزيابي محدود برايهاي مورد بررسي  . شاخصصورت گرفتها  آن گيري گوشه

هاي  ها و مکان شهري، تجهيزات و مبلمان شهري و همچنين ساختمان درون ونقل حملها،  هاي ارتباطي و دسترسي پل

 نظرگرفتنها )با در ميانگين ۀاي و مقايس نمونه تک tگيري از آزمون  . نتايج پژوهش با بهرهشدو بررسي  سنجشعمومي 

 و مبلمانشاخص  بهميانگين  باالترين هستند، امااز ميانگين معيار  تر ها پايين دهد، تمام شاخص ( نشان مي9ميانگين 

و  فرد زاده . عبداهللاستمربوط ( 0/0عمومي ) ونقل حملشاخص سيستم  بهميانگين  کمترين و( 99/9) شهري تجهيزات

 يها شاخص ندرنظرگرفت با رگرسيون تحليل نتايج. اند يافته دست مشابهي نتايج به خود پژوهش در( 0921همکاران )

نقل )با  و حمل سيستم دهد يوابسته نشان م يرمتغ عنوان بهمعلوالن  يمستقل و شاخص انزوا يرمتغ عنوان بهگانه  پنج

 ورا دارند  رضايت  عدم بيشترين( 192/1 يرتأث يبضر باعمومي )هاي  ( و اماکن و ساختمان111/1 يرتأث يبضر

گيرند. همين امر منجر به  قرار مي بعد هاي رتبه در شهري مبلمان و يزاتتجه و ارتباطي هاي پل روها، پياده هاي شاخص

تحليل رگرسيون نيز  کارگيري ههاي اجتماعي شهري شده که با ب معلوالن در فعاليت ۀجامع نکردن مشارکتگيري و  گوشه

هاي  يک از فضاها و کاربري يچه ،گفت توان ميميداني  مشاهدات و ها يافته به توجه باطورکلي  به شده است. تأييداين امر 
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 يجنتا ينمعلوالن وضعيت مطلوبي ندارند. ا يازهايبراي ن يده پاسخ ميزان نظرمورد مطالعه از  ۀمورد سنجش در محدود

 اند. ( در مطالعه خود ذکر کرده9101) يو چادهر پارک (9106همکاران )و  واهيوني ،(9101است که باشا ) يزيمشابه چ

 .داردمورد مطالعه  ۀافراد معلول در محدود يزندگبر  مهمي ريتأثشده  ساخته طيمح دهد ينشان م نتايج تحليل

ه و اولويت براي افراد دغدغ ينتر مهم .شود يآغاز م ،دنکن يمخانه را ترک ها  آن اي که از لحظه يدسترس يها چالش

روها  و وضعيت نامناسب پياده يعموم يها ها و مکان وجود پله در ساختمان ،مناسب شهري نقلوحمل سيستم نبودمعلول 

در  .؛است يشهر يفضاها يربه سا يعامل در دسترس ترين يديو کل ترينمهم يعموم نقلوحمل .است يمعابر شهرو 

را  يعموم يفضاها ساير به معلولافراد  يدسترس امر اين که شده يطراح يفضع، شاخص ينمورد مطالعه ا ۀمحدود

، هاشکافدليل  اهموار بهمانند سطوح ن ،فيضع ييروها ادهيو وجود پ رو ادهيپ نبود نيهمچن .است کردهدشوار 

 امر ينا .است نظر مورد دۀمحدو در نتمام معلوال يمشترک برا اي هئلمس، ها اتوبوس و ايستگاه سطح نبودن سطح هم

 کنند، يحرکت م داررخچ يهايصندلو  واکرها کمک بهو  هستند يزيکيف اختالل دچار که را يافرادقدرت تحرک و مانور 

به  روپياده از نتواننداين افراد  شود مي سببو نداشتن رم   داربودنيبش ا وروه پياده کم يفيتک اين بر عالوه. گيرد مي

 نمعلوال يدسترس شده، يبررس ۀودمحد در روهاادهيو پ رهايمس ينورپرداز نبود ،ديگر سوي. از کنند حرکت يابانسمت خ

 .است کرده مواجه ييهاچالش با را

از  ؛استيعني قابليت دسترسي  ،، امکان گردشمورد مطالعه ۀدر محدود نمعلوال يبرا شکلم ينتر مهم اساس براين

 کرديرو .رديگ رقرا مدنظر يجهان يزيربرنامهو  ريفراگ يکردهايرو ،يعموم يهاو ساختمان فضاها جاديا دررو بايد  اين

کاهش فقر  يبرا نيبنابرا ؛کند ميجامعه کمک  يو اجتماع ياقتصاد ۀبه توسع يشهر يفضاها جاديا در متنوع و ريفراگ

طور  به بتوانند نکه معلوال است مهمامر  نياز ا نانياول حصول اطم ۀافراد معلول، در درج ياز انزوا يريمطلق و جلوگ

 هاو فرصت خدماتسفر کنند و به تمام  فضاهاي شهري تمامدر  دسترس در ريسبا استفاده از خدمات مو مستقل 

به اجتماع، زندگي و فعاليت  قشر اينبازگرداندن  درواقعحرکتي    -ن جسميمعلوال براي دسترسي .باشند داشته يدسترس

خودشان  ۀر مربوط به جامعن در اموکه ضامن مشارکت هرچه بيشتر معلوالز دارد نيا به اقداماتياست. رفع اين موانع 

 پيشنهادهاي ها، آن نيازهاي به توجه و حرکتي-معلوالن جسمي ۀاستفاد به شهري فضاهاي پاسخگويي راستاي دراست. 

 :شود مي ارائه زير

کالنسطح

 ؛شهري فضاهاي ايجاد و طراحي در جهاني استانداردهاي و رويکردها درنظرگرفتن 

 ؛ها آن از گرفتن مشاوره و يشهر يفضاها يزير در برنامه يتلولمرتبط با امر مع يها سازمان خالتد 

 ها و تشکل همۀبا مشارکت  يشهر يفضاها يسازمناسببارۀ ن درقوانين مصوب مربوط به معلوال يجراا

 ؛ها سازمان

 يهارسانه يقضرورت حضور افراد معلول در جامعه از طر و يازهامشکالت، نمورد در يعموم يسطح آگاه يارتقا 

 ؛يجمعـ رتبـاطا

 کمک و برخورد با افراد معلول ۀنحو درمورد يعموم نقلوحمل وسايل رانندگان آموزش. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214140517309246#!
https://fastdic.com/word/حمل
https://fastdic.com/word/نقل
https://fastdic.com/word/عمومی
https://fastdic.com/word/ضعیف
https://fastdic.com/word/طراحی
https://fastdic.com/word/طراحی
https://fastdic.com/word/شده
https://fastdic.com/word/شده
https://fastdic.com/word/دسترسی
https://fastdic.com/word/دسترسی
https://fastdic.com/word/به
https://fastdic.com/word/این
https://fastdic.com/word/این
https://fastdic.com/word/امر
https://fastdic.com/word/امر
https://fastdic.com/word/افرادی
https://fastdic.com/word/که
https://fastdic.com/word/که
https://fastdic.com/word/دچار
https://fastdic.com/word/دچار
https://fastdic.com/word/اختلال
https://fastdic.com/word/اختلال
https://fastdic.com/word/فیزیکی
https://fastdic.com/word/فیزیکی
https://fastdic.com/word/هستند
https://fastdic.com/word/هستند
https://fastdic.com/word/واکرها
https://fastdic.com/word/واکرها
https://fastdic.com/word/صندلی
https://fastdic.com/word/های
https://fastdic.com/word/چرخ
https://fastdic.com/word/چرخ
https://fastdic.com/word/دار
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خردسطح

 هاي موجود در ها و برآمدگيسازي شود و کنار پلهکف بايدبعضي جاها  درصورت که  ؛ بدينروهاسازي پيادهمناسب

.ودتعبيه ش درصد 1سطح پياده، رم  استاندارد با حداکثر شيب 

 ؛اه فروشان و تعيين مکان مشخص براي آنساماندهي دست 

 هستند؛دار روي صـندلي چرخکه شود  ميي افـراد سقوط سببهايي که ها و پستي و بلنديپرکردن حفره 

  گونه مانع يا تجهيزاتي مانند تلفن، آبخوري، نيمکت يا حتي صندوق هيچنبايد در سرتاسر مسير عبور پياده

 کرد؛توان در محلي خارج از مسير عبوري مستقر گيرد. اين تجهيزات را ميب ارصدقات و پست قر

 ؛رو و خيابانپيادهۀ دهندهاي ارتباطپل سازيسازي و استانداردمناسب

 ها عمومي و شهرداري ۀشهري براي معلوالن و اختصاص درصدي از بودجنقل عمومي درونوسازي حملمناسب

 ؛به اين امر

 معلوالن. ۀاستفاد برايهري با ارتفاع مناسب ايجاد مبلمان ش 
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منابع
توان  معابر شهري براي معلوالن و افراد کم ۀسازي شبک تطبيقي ارتقاي ايمن ۀمطالع» ،0929 ،پرنيان نورائي و محمدرضا احدي،

 .11-99، صص 99 ۀنهم، شمار ۀمديريت ترافيک، دور ۀفصلنام ،«حرکتي-جسمي

 معيارهاي با شهري فضاهاي تناسب ميزان ارزيابي» ،0929 ،بابانسب رسول و عليرضارحيمي،  ار،اسفندياذاني، مهري، کهزادي، 

 ،هجدهمريزي، سال  جغرافيا و برنامه ۀنشري ،«(دوگنبدان شهر: مطالعه)مورد  شهري مناطق بندي رتبه و معلوالن دسترسي

 .91-0، صص 11 ۀشمار

سازي محيط  همايش ملي مناسب ن و جانبازان،تجهيزات شهري براي معلوال سازيمناسب ،0911 ،فائزه ،االسالمياعتماد شيخ

 .01-0 صص ،پزشکي جانبازان علوممهندسي و  ۀشهري، تهران، پژوهشکد

نارمک و  ۀمورد: محل ؛اجتماعي زنان ثير کالبد فضاهاي عمومي بر احساس امنيتأت» ،0920 ،بنيانسمانه پاک و رضا اکبري،

 .61-19، صص 9 ۀشمار ،هفدهم ۀدور ،معماري و شهرسازي ،هنرهاي زيبا ۀنشري ،«انشهرک اکباتان شهر تهر

معاونت  ،(معلوليت داراي افراد برايشهري ) هاي يطمحسازي بناها و  استانداردهاي مناسب ،0911، بهزاد جغتايي و منصور ،برجيان

 ، تهران.سازمان بهزيستي کشور يبخش توان

کيفيت  يجهت ارتقا مؤثربررسي و تحليل پارامترهاي محيطي  ،0926، علي حجت و فاطمه مهرابي ،هيرا مرادي ،سيروان ،بهرامي

مديريت بحران،  و معماري المللي مهندسي عمران، بين، دومين کنفرانس موردي: خيابان فردوسي سنندج( ۀروها )نمونپياده

 .09-0 صص ،تهران، دانشگاه عالمه مجلسي

بررسي کمي و کيفي فضاهاي شهري در تهران از ديدگاه کاربري براي معلوالن » ،0911 ،جقهبهرنگ سال و هومن پور، بهمن

 .01-1، صص 90 ۀشمار ،ششم دورۀمديريت شهري،  ۀدوفصلنام ،«موردي: پارک الله( ۀ)مطالع

 ضوابط و معيارها براساسهاي اصفهان  و ارزيابي وضعيت پارک بررسي» ،0912 ،صفرآبادي اعظم و گلشن مرادي،تقوايي، مسعود، 

 .61-11، صص 9 ۀشمار ،يکم و بيستريزي محيطي، سال  جغرافيا و برنامه ۀمجل ،«جانبازان و معلوالن دسترسي براي موجود

 المللي بين کنفرانس ،نمعلوال مقررات و ضوابط بر کيدأت با شهر در نمعلوال حضور ،0921 داودپور،زهرا و زهره  سلماسي، چايچي

 .09-0دائمي کنفرانس، صص  ۀتبريز، دبيرخان شهري، هاي زيرساخت و معماري عمران،

سازي فضاي عمومي شهري براي ايمن» ،0929، طالب احمدي ومحمد حامد  ،عبدي ،آرمان ،جوبرحيمي کاکه ،کيومرث ،حبيبي

، 69و  69 ۀمارش شهرنگار، سال دوازدهم، ۀنشري ،«فردوسي شهر سنندج( خيابان موردي: ۀنمونزنان )افزايش حضورپذيري 

 .29-11صص 

حرکتي  - جسمي هاي ناتواني داراي افراد براي شهر و مسکن سازي مناسب» ،0911، سعيد نوروزيان ملکي و باقر سيد حسيني،

-01 شمارۀ ،نوزدهم دورۀعلوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران،  المللي بين ۀنشري ،«تهران( 1 ۀموردي: منطق ۀ)نمون

 .916-021صص  ب،

 نما، دانش ۀنشري ،«ارتقاي کيفيت تجهيزات شهري براي معلوالن» ،0920، فسانه گلمکانيا ونفيسه  ،فر رشيديان ،حقي، مهدي

 .21-11 صصويکم،  سال بيست ،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان

نما، سازمان  دانش يۀنشر ،«رکتيمعلوالن ح ۀها جهت استفادسازي پارکمناسب» ،0920 ،نفس حامد نيک و مقدي خدابخشيان،

 .011-21 صصويکم،  بيستسال  ،نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان
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بررسي تطبيقي رويکردهاي سنجش کيفيت در طراحي » ،0920 ،پورروجا علي ومسعود  ،خادم ،اکبرعلي ،تقوايي ،مجتبي ،رفيعيان

 .19-91 صص، 1 ۀشمار ،ي و شهرسازي ايرانپژوهشي انجمن علمي معمار-علمي ۀنشري ،«فضاهاي عمومي شهري

 .09111خبر:  ۀشناس ،1211 ۀشمار دوم، و يستسال ب ،کشور در ها معلوليت آمار ،0921، سپيد ايران روزنامه

 ۀدارا ،(تجهيزات و نقلو حملسازي ساختمان، فضاهاي عمومي،  مناسب راهنمايدسترسي ) استانداردهاي ،0911 ،مصطفي سراج،
 ومي سازمان بهزيستي کشور.کل روابط عم

 همايش اولين ،«شهر ايالم( :موردي ۀحرکتي )مطالع-ن جسميسازي و نوسازي شهر براي معلوالمناسب» ،0929 ،زکريا سليماني،

 .09-0پايدار، تهران، صص  ۀتوسع و شهرسازي جغرافيا، ملي

 ۀفصلنام ،«موردي شهر شيروان ۀمطالع جانبازان، و نمعلوال ۀجامع نياز با شهري معابر انطباق ميزان» ،0920، زکيه زاده، صفدر

 .61-91، صص 01 ۀشمار ،ۀ پنجمانداز زاگرس، دور ريزي شهري چشم جغرافيا و برنامه

سازمان نظام مهندسي ساختمان  نما، دانش ۀنشري ،«موانع حضور معلوالن در فضاي شهر اصفهان» ،0920 ،هاجر سيچاني، عباد

 .16-10 صص ،901-912پياپي  ۀشمارويکم،  بيستسال  ،استان اصفهان

 جانبازان براي شهري تجهيزات و ها راه پياده سازي مناسب» ،0921 ،اژدرينرگس  و کوروش ديس ،سرورزاده عليرضا، فرد، زاده عبداهلل

 .991-901 ص، ص1 ۀشمار دورۀ هشتم، ،پژوهشي طب جانباز-علمي ۀمجل ،«نمعلوال و

همايش  هاي فرهنگي و اجتماعي،راه خيابان فردوسي سنندج مبتني بر ارزشطراحي و ساماندهي پياده ،0929 ،مهسا ،غالم شهبازي

 .09-0 صص ،گرا، اصفهان، دانشگاه شيخ بهاييملي شهرسازي فرهنگ

سازي فضاهاي شهري  شهري تهران با تأکيد بر مناسب ۀتوسع مديريت ساختاري شناسي آسيب» ،0912 ،موسي ي،کجور کمانرودي

 .001-22، صص 91 ۀمديريت شهري، شمار ۀدوفصلنام ،«براي معلوالن

 ،انبافت مرکزي شهر سيرج :موردي ۀنمون ؛بررسي نقش مبلمان شهري در آرامش شهروندان معلول ،0926 ،شيما نژاد، قاسمي

 .06-0 صص ،شهرداري سيرجان ،پايدار و مديريت شهري با رويکرد آرامش شهروندي ۀهمايش ملي توسع اولين

ويکم،  بيستسال  ،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان نما، دانش ۀنشري ،«شهر و معلوالن» ،0920 ،رحيم فر، الهوتي

 .69-11 صص ،901-912پياپي  ۀشمار
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