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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1395سال ششم/ شماره مسلسل بیست و دوم/ زمستان 
  

  .بررسی مناسب سازي فضاهاي شهري جهت دسترسی معلولین و جانبازان
  ادارات دولتی شهر کاشاننمونه موردي: 

  

  3پور محمود گنجی، 2، امیر اشنویی*1محسن شاطریان

  ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان  دانشیار گروه جغرافیا،1
  ریزي شهري، دانشگاه تهران دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه2

  پیام نوردانشگاه   ریزي روستایی، دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه3
  16/8/94 ؛ تاریخ پذیرش: 26/4/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
اند که همچون سایرین نیازمنـد دسترسـی و اسـتفاده از امکانـات و  ناتوانان جسمی، معلوالن و جانبازان، بخشی از افراد جامعه

جهت دسترسی معلولین نمونه مـوردي: ادارات  بررسی مناسب سازي فضاهاي شهريهدف از این تحقیق خدمات عمومی هستند. 
اطالعـات از طریـق  ست.اپیمایش توصیفی  ،روش پژوهش .موجود است هاي یینارساو پی بردن به مشکالت و دولتی شهر کاشان 

 46 يها شـاخص اسـاس که بـر باشد یمساختمان اداري در شهر کاشان  26شامل جامعه پژوهش  پرسشنامه گردآوري شده است.
در تحلیل اطالعات این مطالعه، بیشتر از . گرفت قرار ارزیابی مورد ادارات دولتی شهر کاشان طابق با قوانین مربوطه در ایرانگانه م
استفاده شده است در این  GISو  Topsis fuzzyآمار توصیفی و استنباطی همچون  هاي یکتکنتحلیل کمی و کیفی و  يها روش

اداري  يها ساختمانکمی و کیفی در مناسب سازي محیط براي معلولین در  يها شاخصمطالعه، طیف نسبتاً وسیعی از متغیرها و 
 .براي رفـت و آمـد معلـوالن جسـمی مناسـب نیسـتند ها ساختماناین پژوهش بیانگر آن است که بیشتر  هاي یافتهتعیین گردید. 
عملکرد نیـز بـه  ترین یفضع. باشد یمی تساجتماعی و اداره بهزی ینتأمداره بین ادارات مورد مطالعه مربوط به ا در بهترین عملکرد

 دولتـی يها ساختمانادارات و که در هیچ کدام  دهد یمپژوهش نشان  هاي یافتههمچنین اداره صنعت معدن و تجارت تعلق دارد. 
فضـاي آشـفته، ناسـالم و فاقـد ایمنـی و راحتـی را جهـت  ،مجموع این عوامل و تجهیزات خاصی براي معلوالن فراهم نشده است

مختلف اجتماعی بویژه معلولین در این فضاها ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند یک برنامه ریزي دقیـق  يها گروه
افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه ایجـاد محـیط اجتمـاعی سـرزنده و شـاد بـا حضـور  و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و

  .باشد یممعلولین 
  

  : مناسب سازي فضاهاي شهري، معلولین، جانبازان، دسترسی، ادارات دولتی، شهر کاشانکلیدي هاي هواژ
 

 12مقدمه
 هاي برنامـهفضاهاي عمومی شهري نقش مهمی در 

 فضـایی عمـومی، فضـاي .دارد توسعه منـاطق شـهري
 شهروندان نیازهاي به توجه با رسد می نظر به است که

. باشـد می آزاد عمـوم بـراي آن و به وجود آمـده اسـت
 هـاي گروه حضـور اجـازه که این است فضا این ویژگی
 و سـن اجتمـاعی، طبقـه از نظر صرف - مردم مختلف

                                                             
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که با کمک معاونت  -1

 پؤوهشی دانشگاه کاشان تهیه و اجرا شده است
  shaterian@kashanu.ac.ir نویسنده مسئول مقاله، -2

 Jahanbakhsh Alamdari and( دهـد میرا  -جـنس

Habib, 2012:179 .(شـهري، ریـزي برنامـه فرآیند در 
 متبـاین منـافع بـین همـاهنگی و مصـالحه سـازگاري،

 بتوانـد کـه است این ریزي برنامه هنر و گردد یم فراهم
 .کنـد ایجـاد نفـع ذي يهـا گروه بـین تعادلی و تعامل

گونه اي طراحی و برنامه ریـزي ه بنابراین شهرها باید ب
معلــولین مــورد شـود کــه بـراي همــه ســاکنان حتـی 

 فقط نباید را شهر. )1378 سعیدنیا،( استفاده قرارگیرد
ــراد از اي دســته ســکونت محــل ــا مرکــز و اف  قرارداده

 و آداب افکـار، روحیـات، از متشـکل آن بلکـه دانسـت،
 باشـد می افراد همه خاص احساسات و معتقدات رسوم،
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)Moeeis, 1968:10.(  سـاکنان شـهر  ترین مهمیکی از
. باشـند میمعلـوالن  شود می ها آنتوجه کمتري به که 

ه کـ یروحـ ایـ یجسـم تیـمعلول نـوع هـر از معلوالن
از  برابر مندي بهره نیقوان وجود علیرغم باشند، برخوردار

بـا  عمـل در شهروندان، ریسا همچون ،يشهروند حقوق
ر یـغ يسـازها و سـاخت و هـا طراحی وجـود بـه توجه
از  اقشـار نیـا اسـتانداردها، حـداقل از دور بـه و یاصول

 اند محروم شهر یعموم نکاما به آسان و سهل یدسترس

 هـاي طراحی بـه شیپـ از شیبـ توجـه لزوم امر نیو ا

 نکامـا در ژهیـو بـه استاندارد تیرعا با و همراه یاصول
 هـاي گروه و اقشـار اسـتفاده مـورد هکـشـهر،  یعموم

(تقـوایی، مـرادي،  کنـد می را گوشـزد اسـت مختلـف
  ).49 :1389صفرآبادي، 

 نیتعـداد معلـول متحـد ملل سازمان اساس آماربر
 سـال در تیـمعلول زانیـم و بـا هـر نـوع جهان سراسر
بـوده  جهـان تیـجمع لکـ درصد 5/13بالغ بر  2000
و در گـزارش مشـترك  )1379 مالواجرد، صادق( است

 2012سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در سـال 
درصـد  15 تقریباًآمده است بیش از یک میلیارد نفر یا 

. آمـار کننـد میجمعیت جهان با نوعی ناتوانی زنـدگی 
معلولین در جهان در مقایسه با دهه نود قرن بیستم، از 

درصـد افـزایش یافتـه  15ده درصد جمعیت جهان به 
 مسـاله يالدیمـ سـوم هـزاره بـه جهـان ت. با وروداس

 حـل یبحث انسان، هاي ویژگی با یطیمح طیشرا قیتطب
 طبق .هاست دولت و یالملل نیب مجامع تمام يشده برا

یـک  كودکـ ده هر از یجهان بهداشت سازمان يآمارها
ا یـ حادثه اثر در بعدها ای و آید می ایدن به کودك معلول

 تیـجمع درصـد 10 و گردد می تیمعلول دچار يماریب
 بـه درصـد 3 بارز تیمعلول يدارا معلوالن را شورک هر

 3 نیـا يمبنـا بر ما شورک . دردهند می اختصاص خود
 مک ونیلیم 5/6د و یمعلول شد ونیلیم 2 حدود درصد
 ونیلیم دو حدود 1385در سرشماري  دارد. وجود توان

 یـک که اند شده ییشناسا شورک در معلول هزار 600 و
 هاي نارسایی دچار افراد را آنان نفر هزار 250 و ونیلیم

(رفیعـی، امجـدي،  دهنـد می لکیتش یتکحر و یجسم
، 1390بر طبـق آمـار سرشـماري سـال  .)159 :1385

ــت  1017659تعــداد  ــک معلولی ــر داراي حــداقل ی نف

مرکز ( اند شدهشناسایی  یتکحر و یجسم هاي نارسایی
  )1390، آمار ایران

 زکـمرا مسـأله، معـابر عمـومی، تیاهم به توجه با
 هکـ شوند احداث يطور دیبا و ادارات دولتی، یحیتفر

 قـرار زیـن معلوالن و یجسم افراد ناتوان استفاده مورد

 به دیبا ن،کاما نیا یداخل يفضاها يبند میتقس رند.یگ

 یداخلـ كمتحـر ای ثابت اءیه اشک شود انتخاب ينحو
 و انیـنایناب عبـور يبـرا یلکمشـ ترین کوچـک ،هـا آن

 نیـا به یابیدست يبرا اورد.ین وجود به چرخدار یصندل
 يبـرا نـه هکـ هسـتند ییفضـا بـه محتاج ها آن هدف،

 هـا آن يبرا گرانید نه و ندینما جادیا یمزاحمت گرانید
 زکـمرا معابر عمومی، آورند. متأسفانه وجود به یلکمش
 سـاتیتأس گـرید ز هماننـدیو ادارات دولتی ن یحیتفر

 از یزبـانیم بـه قـادر )يشـهر هـاي کاربري( یاجتماع

 رسـاند نمی یافکـ بهـرة هـا آن بـه و سـتندین معلـوالن
  ).49 : 1389(تقوایی، مرادي و صفرآبادي، 

فضـاهاي  یابیـارز و یهدف پژوهش حاضـر، بررسـ
شهري و کمک به تحقیـق حقـوق معلـولین در فضـاي 

شـرایط از بهبود و فراهم آوردن  استفاده با شهر کاشان
ــراي ــات اج ــوابط و الزام ــایمع و ض ــود  ياره موج

 در معلوالن يتوانمندساز در جهت سازي محیط مناسب

اماکن  نیا ساختن سازگار ادارات دولتی و از گیري بهره
  .باشد می جامعه از قشر نیا يازهاین با يشهر

  
  پژوهش پیشینه

 يالدیمـ هفتـاد دهۀ از ا،یدن مختلف يشورهاک در
 بـا آن انطبـاق و یعمـوم نکامـا يساز مناسب بعد به
ــاین ــراد يازه ــمعلول يدارا اف ــوص ت،ی ــوالن بخص  معل

ــ یجســم ــکحر ـ ــتور در یت ــ دس ــرار ارک ــت ق  و گرف
 است دهیگرد سبب مورد نیا در شده سبک يها تجربه

 زیـن یالمللـ نیبـ يا گونـه به مسئله نیا به پرداختن تا
 رد،یـگ قـرار متحد ملل سازمان ارک دستور در و مطرح

 ملـل سـازمان یعموم مجمع قطعنامه در هک يطور به
 اقـدام برنامـه در 1982 دسـامبر سـوم مورخ در متحد
: اسـت آمـده نیچنـ 12 بنـد در معلـوالن يبرا یجهان

 بـه توسـعه حـال در يشـورهاک در ها فرصـت يبرابر«
 یلـک نظـام آن قیـطر از هکـ شـود یم اطالق يندیفرا

www.SID.ir


www.SID.ir

Arh
ive

 of
 S

ID

 61                                                                                             ...جانبازان و معلولین دسترسی جهت شهري فضاهاي سازي مناسب بررسی

 حمـل ن،کمس ،یفرهنگ و یکیزیف طیمح رینظ جامعه،
 یشغل هاي فرصت ،یبهداشت و یاجتماع خدمات نقل، و
ــ و ــدگ ،یآموزش ــاع یزن ــ و یاجتم ــه از یفرهنگ  جمل

 افـراد همـه دسـترس در یحـیتفر و یورزش التیتسه
 سـازمان( »ردیـگ قرار توان مک افراد خصوص هب جامعه

در ادامـه بـر برخـی تحقیقـات در  ).1372 متحد، ملل
زمینه مناسب سازي فضاهاي شـهري جهـت معلـولین 

) 1990( سـال در فرانسـیس و مارکوس .شود میاشاره 
ــابی در ــا کت ــوان ب ــی، هــاي مکان« عن  راهنمــاي مردم

 شـهري فضـاي نوع هفت »شهري باز فضاهاي طراحی
 بــه فضــاها اغلــب در کــه انــد کرده معرفــی و طراحــی
 ,Marcus and Francis( اسـت شـده توجـه معلـولین

 بـا خـود تحقیـق در 1999 سـال در کنادسون) 1990
 برابـر محـیط و دسـترس قابل فضاهاي ایجاد« موضوع

 حرفـه و تخصصـی خدمات ارائه پی در »معلولین براي
 منـاطق در معلـوالن ویـژه بـه شهر، سطح تمام در اي

 مقاله در یتس) Knudson, 1999(  بود استرالیا شهري
 فضـاهاي طراحی سازي یکپارچه با که کند می بیان اي

 قابلیـت و) پویـایی( تحـرك مقولـه دو توان می شهري
 هـر تـا آورد بوجود جامعه اقشار تمام براي را دسترسی

 قدم شهري فضاهاي در آزادانه طور به باشد قادر کسی
 دسترسـی قابلیت و تحرك مقوله دو وي نظر به گذارد،

 برنامــه اســاس و زیربنــا بایســتی شــهري فضــاهاي در
 اسـت معتقـد او قرارگیرند، طراحی و شهري هاي ریزي

 زنـدگی شیوه توان می شهري طراحی سازي یکپارچه با
ــوالن ــاء را معل ــید ارتق ــر )Yeats, 1999( بخش  و ونت
 دسترسـی قابلیـت بهبـود بررسی به) 2002( همکاران

 شـــهري فضـــاهاي در معلولیــت داراي افـــراد بــراي
 و موزامبیـک ماالوي، هند، جنوبی، آفریقاي کشورهاي

 بررسی آنان هدف. پرداختند سال سه طول در مکزیک
 فضـاهاي بـه معلـولین دسترسـی قابلیت موجود وضع

 بهتـرین شناسایی و مطالعه مورد کشورهاي در شهري
 در دسترسـی قابلیـت بهبود براي دستورالعمل و شیوه

 نشان پژوهش این نتایج. بود توسعه حال دز کشورهاي
 داراي افـراد تحـرك و دسترسـی قابلیت بهبود که داد

ــت ــاهش در معلولی ــر، ک ــاد فق ــتغال، ایج ــاهش اش  ک

 تسـهیالت و خدمات به معلولین دسترسی ،ها معلولیت
 پــژوهش ایــن برآینــد. باشــد می مــؤثر بســیار شــهري
 موانـع کـاهش بـراي هایی دسـتورالعمل از اي مجموعه

 بـود مطالعـه مـورد منـاطق شهري فضاهاي در تحرك
)Venter and et al., 2002:4( سـال در کـه تحقیقـی 

 معلولیـت، عملکـرد« عنـوان بـا و یانـگ توسط 2005
 انجام »اخیر زندگی در افسردگی نشانه معلول در تغییر
 وضـعیت بـا معلولیـت نوع دو هر شد داده نشان گرفت
 فضـاهاي در معلـول مشـارکت بـا متغیر حالت و ثابت

 توانــد می کــه بطــوري دارد داري معنــا رابطــه شــهري
 ,.Yang and et al( دهـد تغییـر را آنـان افسـردگی

 خــود نامــه پایــان 2006 ســال در ساندرســون ).2005
 بــراي دسترسـی ریـزي برنامــه ارزیـابی« عنـوان تحـت

 ایـن »کانـادا میـانی شـهرهاي در معلولیت با اشخاص
 در موجـود موانـع برداشـتن میان از هدف با را تحقیق
 بـا اشـخاص بـراي فضـاها به دسترسی بهبود و شهرها

 کـه شد روشن پژوهش این انجام با. داد انجام معلولیت
 متعـدد موانـع بـا شـهرها در معلولیت با اشخاص اغلب

 در هـا آن مشـارکت عـدم باعـث کـه باشـند می مواجه
ــایج. شــود می جامعــه ــن نت  کــه داد نشــان مطالعــه ای
 دسترسـی بهبـود بـراي راهکاري ریزي، برنامه ابزارهاي
 کــه باشــد می شــهري فضــاهاي بــه معلــولین مناســب
 مشـارکت جامعه مسائل در درستی به بتوانند معلولین

 در معلول اشخاص کردن درگیر بنابراین،. باشند داشته
 توانـد می بـالقوه ریزي برنامه ابزارهاي کاربرد و توسعه

 آمیـز موفقیـت هـا ریزي برنامـه در هـا آن مشارکت در
 تحقیقـی 2007 سـال در خدر رابا و حنیف رافیا. باشد

 شـهري محـیط در معلولیت داراي زنان عنوان با که را
 داراي زنان که رسیدند نتیجه این به دادند انجام کانادا

 کانادا فرهنگ و جامعه مهم اعضاي از ناتوان و معلولیت
 شهري فضاهاي بودن نامناسب صورت در که باشند می
 حاشـیه سـمت بـه و شـوند نمی جـذب جامعه در آنان

 در هویتی چند دچار و شوند می کشیده شهر اقتصادي
 کـه دریافتنـد آنان. گردند می شهري نامناسب فضاهاي

ــی ــه دسترس ــدمات ب ــهري خ ــط ش ــان توس  داراي زن
 از عـواملی توسـط دائمـاً شـهري فضاهاي در معلولیت
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 شهرنشـینی، سـطح جـنس، نـاتوانی، و معلولیت قبیل
 موقعیـت و اقتصـادي شـرایط سـن، فرهنگ، و قومیت

 بنــابراین،. گــردد می تحــول و تغییــر دچــار اجتمــاعی
 فضـاهاي طراحـی و سـازي مناسـب بـا آنان از بایستی
 و اجتمـاعی مسـائل در کـاملی حمایت شهري مناسب

 جامعـه هـاي فعالیت در تا آید عمل به آنان از اقتصادي
 در اسـتیونس. باشـند داشـته مشـارکت موثري طرز به

 شـهرهاي در معلـولین بـا زنـدگی عنوان به خود مقاله
 دسترسـی طراحی عنوان به طرحی ایجاد دنبال به ژاپن
 فضـاي داشـت نظـر در طـرح این با که بود  همه براي

 و ذهنـی( معلولیـت با اشخاص که کند ایجاد را شهري
 زنـدگی یکـدیگر مجـاورت در عـادي افـراد و) فیزیکی

 فضـاهاي ژاپـن شـهرهاي در که داد نشان نتایج. کنند
 افـراد اختیـار در مطلـوب انـدازه بـه دسـترس در قابل

 فضـاهایی معلـولین بـا ارتبـاط در اما دارد وجود عادي
 گسـترش و توسـعه را فضاها این باید اما اند شده ایجاد

 عنوان با پژوهشی ،2009 سال در همکاران و میلر. داد
 ناتوان افراد با ارتباط در اشخاص رضایت میزان ارزیابی

 برحسـب را معلوالن ابتدا در. دادند قرار مطالعه مورد را
 )فیزیکـی هـم و ذهنـی هـم( شـدت و معلولیت درجه
 کـه معلـوالنی کـه داد نشـان نتایج. کردند بندي طبقه
 آنـان بـا ارتباط و است بوده مالیم آنان معلولیت درجه
 رضایت آنان رفتار از داري معنا طور به افراد بوده بیشتر
 مناسـبی و دوستانه رابطه آنان با که طوري به. اند داشته
 رابطـه آنـان با کمتر که معلوالنی اما بودند کرده برقرار
 و افسـردگی فیزیکـی، اخـتالالت دچار بود شده برقرار

 و جدیـــدترین. بودنـــد شـــده روحـــی هـــاي ناراحتی
 شـهري، فضـاهاي سـازي مناسب در تدبیر ترین جالب

 اسـت آمـده در اجرا به هلند کشور در که است الگویی
 مهـدیزاده،( اسـت شـده معـروف »وونـرف« نـام به که

  ).21 : 1376 جهانشاهی،
 دارنـد می بیـان) 1385( منعام و زوجاجی حجازي،

 معلـولین تعـداد بـر همچنـان اینکـه بـه توجـه بـا که
 افــزوده توســعه حــال در کشــورهاي در مخصوصــاً

 فیزیکـی محیط سازي روان و تجهیز بایستی ،گردد می
 بـراي موجـود عمـومی امـاکن سازي بهینه همچنین و

 بســتر ســازي مناســب. داد قــرار نظــر مــد را معلـولین
 در معلـولین بـه کمـک بـراي امور ترین مهم از شهري
 از قشـر ایـن براي شهري محیط سازي یکسان راستاي

 بیـان) 1389( قمـري خجسـته .باشـد می جامعه افراد
 مناسـب خصوص در هک یبحث ترین مهم امروزه دارد می
 يبـرا یعمـوم هاي سـاختمان و يشهر يفضاها يساز

 يرهایمسـ در موانـع برداشتن ،شود می مطرح نیمعلول
 نیـا يبـرا مخـتص هاي دسترسـی احداث ای و یتکحر

 و معلول افراد از يادیز تعداد کش بدون. باشد می افراد
 وقـت شـتریب معلـول، ریـغ افراد گرید نسبت به ناتوان
 هکـ یعـامل ترین مهم. کنند می يسپر منزل در را خود

 انـاتکام و التیتسه نبودن فراهم شده، امر نیا مسبب
بمانیـان و  .باشـد می هـا آن حضـور جهـت هیاول یرفاه

 هاي بررسیبا توجه به  دارند می) بیان 1390همکاران (
انجام شده بر مشکالت نابینایان در فضاهاي باز شهري 
و شناسایی مواضع اصلی عدم حضور فعـال معلـوالن و 
نابینایان در فضاي باز شهري و همچنـین بـا مشـاهده 

بیـان کـرد  توان میوضعیت فضاهاي کنونی به سهولت 
که بسیاري از فضاهاي کنونی سـاخته شـده در سـطح 

ررات معلــوالن و شــهر بــدون توجــه بــه ضــوابط و مقــ
 1977در سـال » دهامیـو.ن« .شـود مینابینایان ساخته 

ــک ــ ی ــ یبررس ــورد خــدمات  یجــامع و اساس در م
ان معلـول انجـام یبـه دانشـجو یدانشگاه يها تابخانهک

 يها تابخانـهک ق خاطر نشان شـده درین تحقیداد. در ا
ران یه مـدک	وجود دارد یاتیهفت حوزة عمل یدانشگاه
د یـان معلول بایدانشجو يازهایبا توجه به ن ها کتابخانه

ه عبــارت اســت از: کــد نظــر قــرار دهنــد یــمــورد تجد
سـاختمان، عـرض درب و  يالت (شامل راه ورودیتسه

ــراهــرو، ارتفــاع م و  ییر دستشــوییــشــخوان و تغیز پی
ــنظ یلیوســا ینیگزیجــا ــر آب، رعایر تلفــن و شــی ت ی

ــهک يها قفســه يها فاصــله ــاب و مجل ــها)، تجه ت زات ی
ــ ــواع ماش ــامل ان ــن تحری(ش ــر تای ــپ بری ــل، تای پ ی

تـاب کن یضبط صوت، ماش حروف درشت، یکیترونکال
ن یبـ ، ذرهها سـخنرانیردن کـگوش  يبرا یانکخوان، م

ن یبـ ، ذرهيرینر تصـوکز، اسـیـم يه شده در بـاالیتعب
تاب بـه کبزرگ نما، محاسبه گر سخنگو)، منابع (مانند 
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 يانواع نوارهاتاب با حروف درشت و کل، چاپ یخط بر
نــان، کارک یضــبط شــده)، خــدمات، آمــوزش و آگــاه

بروملـی و . گـرید هاي کتابخانـهبودجه و ارتباطـات بـا 
 150 بـا مصـاحبه بـا انگلسـتان ) در2007( ارانکـهم

 افـراد نیدرصد ا 60از  شیب هک کند می گزارش معلول

 نـاتوان يشـهر طیمحـ در هکـ کنند می احساس هنوز

 زکمرا عنوان به هک يدیجد هاي ساختمان البته .هستند
 تیـرعا را ضـوابط اند شـده سـاخته دهیسرپوشـ دیخر

 هـاي مغازه و آمـد و رفـت پـر هاي خیاباناما  اند نموده

 یقـیتحق 1997در سـال  دارنـد. لکمشـ شـهر حومـۀ
و  ین مـذهبکامـا«با عنوان » لمانکل یتارا دن«توسط 

ــ ــرا یدسترس ــر رو يآن ب ــول ب ــراد معل ــندل ياف  یص
ــدار ــد. در ا» چرخ ــام ش ــانج ــن تحقی ــش  6ق، ی بخ
ــاختمان ــم 10	در یس ــذهباک ــدر د ین م ــس هیک ل ی

ــوین ــر مكوری ــ، از نظ ــترسی ــرا يریپذ زان دس  يآن ب
قرار گرفت  یچرخدار مورد بررس یصندل يمعلوالن رو

ر، یدسـترس پـذ يرهاینگ، مسکیپار يه شامل: فضاک
بــه خــدمات، ســالن اجتماعــات  ی، دسترســهــا ورودي

از  کـدامچ یو اتاق استراحت بوده اسـت. در هـ يزکمر
امـل کقرار گرفته، به طـور  یمورد بررس ین مذهبکاما

و  هـا ورودينـگ، کیپار ير نبـود و فضـاهایپذ دسترس
 يریپذ ن فضـاها از نظـر دسـترسیاتاق استراحت بـدتر

ــاند. در نها ر شــدهکــذ نــد ک یشــنهاد مــیت، محقــق پی
زان یـو م یمـذهب يدر مورد فضـاها يشتریقات بیتحق

در سال  رد.یمعلوالن صورت گ يآن برا يریپذ دسترس
سـوزان «و  »وان چـو بـونیـا«توسط  يا مطالعه 2000

 يبـرا یتابخانه عمومکخدمات «با عنوان » نزیگی. هيا
» چرخــدار در ســنگاپور یصــندل يافــراد جــوان بــر رو

ق نشـان داد افـراد معلـول از یج تحقیصورت گرفت. نتا
نند، اما در استفاده ک یاستفاده م يادیزان زیانه به میرا

مواجــه  یالتکتابخانــه بــا مشــکانــه در یزات رایـاز تجه
ر قابـل یـل غکمدارس به طور  يها تابخانهکباشند.  یم

نــۀ اســتفاده از ین، در زمیباشــند. همچنــ یدســترس م
وجـود دارد  یالتکز مشیتابخانه نکزات و خدمات یتجه

فـراد معلـول آگـاه ا يتابخانه بـراکالت یو افراد از تسه
سـت و ینـه مطلـوب نین زمیـدر ا یرسـان نبوده، اطالع

سـتم یتابخانـه، سکبـه  یل در دسترسکمش ترین بزرگ
در  یل اصـلکمش همچنینر شده است. کحمل و نقل ذ

ه کـاست  یکیزیو ف يالت معمارکتابخانه، مشک يفضا
 .گـردد میتابخانه کن افراد به خدمات یا یمانع دسترس
 داده، ) در استانبول انجام2009( يا مطالعه ایوسیل در

 تخـتیلقـب پا بـه هکـ يشـهر در هکـ دارد مـی اظهار

 هنـوز شـده انتخـاب 2010سـال  در اروپـا یفرهنگـ

 79ل کدارد. مشـ وجـود معلوالن يبرا يادیز التکمش
 يدرهـا از عبـور لچـریو از ننـدهک استفاده درصد افراد

توســط  2005درســال  يگــریمطالعــۀ د بــود. يورود
ت: یـاول فـرد، بعـد معلول«بـا عنـوان » سندرا چـارلز«

بـا » ها تابخانـهکبه معلـوالن در  یرسان یآموزش آگاه
ر کـذ ها یافتهانجام شده است. محقق در  یفیروش توص

توانـد در  یه آموزش معلوالن به نحو مـؤثر، مک کند می
ن یـت ایـه اهمکـ یدر منزل تا زمان یها و حت تابخانهک

د و اگـر برنامــه یـرفتـه شـود، بـه اجـرا درآین پذیقـوان
 يدر اذهـان جـا ياربردکـآموزش به صورت واضـح و 

ت خدمات بـه معلـوالن یفکی توانند میتابداران کرد، یگ
 2008در سـال  د و آن را ارتقـا دهنـد.نرا بهبود بخشـ

ان یدانشـجو یت زنـدگیفکی یبررس«با عنوان  یقیتحق
 یدانشــگاه یموزشـننـده در نظـام آکت کمعلـول شـر

ه کـانجام شـده اسـت 	»یام. ناندج .یب«توسط » يعاد
ان، یدانشـجو یت زندگیفکین یو تخم یدر آن با بررس

ــه ــترس يها جنب ــوزش،  يریپذ دس ــاختمان، آم ــه س ب
آنـان  يتمندیرضـا	زیو ن یاجتماع -ياقتصاد يها جنبه

خلیفـه سـلطانی و همکـاران  در نظر گرفته شده است.
 و حمـل در معلولین براي دسترسی) به بررسی 2012(

به ویژه در پایانه هاي شهري پرداخته انـد.  عمومی نقل
 روزانـه بـه بررسـی تحـرك) 2012تیلور و جوزفـویز (

تفریحـی و  بـراي مقاصـد از افراد معلـول درون شهري
در لهستان پرداخته اند. نتایج تحقیـق آن  اوقات فراغت

ها نشـان مـی دهـد کـه در دسـترس بـودن فضـاهاي 
عمومی تا حدي در تعیین رفتار فضـایی افـراد معلـول 

) بـه بررسـی تجـارب افـراد 2013راتـري ( موثر است.
معلول در مواجه با فضاهاي شهري غیر قابـل دسـترس 

مـی  در اکوادور پرداخته است. نتایج تحقیق وي نشـان
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دهد که وجود فضاهاي عمومی شهري نامناسـب بـراي 
معلولین باعث شده است که معلولین کمتر از فضاهاي 
عمومی شهري استفاده کرده و در انزوا و تنهایی به سر 
برنــد و محرومیــت اجتمــاعی در آن هــا بیشــتر شــود. 

) بـــه بررســـی مبلمـــان 2015داوري زاده و رهنمـــا (
ند. نتـایج تحقیـق آن ا فضاهاي عمومی شهري پرداخته

ها نشان می دهد کـه عـدالت اجتمـاعی در دسترسـی 
همه افراد جامعه به خصوص معلولین در دسترسی بـه 
 فضــاهاي شــهري شــهر شــیراز رعایــت نشــده اســت.

ــانرودي ( ــاختاري 1389کم ــی س ــیب شناس ــه آس ) ب
مدیریت توسعه شهري تهـران دربـاره مناسـب سـازي 

اسـت. نتـایج  فضاهاي شهري براي معلـولین پرداختـه
سـاختار متمرکـز بخشـی و  دهـد میتحقیق وي نشان 

عملکرد متفرق مدیریت توسعه شـهري تهـران کـارایی 
الزم مناسب سازي فضاهاي شـهري بـراي معلـولین را 
ــر  ــی متکث ــاختار سیاس ــعه س ــتلزم توس ــدارد و مس ن

  روانی خوب شهري است.ممشارکتی مبتنی بر حک
  

  روش پژوهش
آوري اطالعــات ایــن مطالعــه، از روش  در جمــع

ترکیبی مطالعه کتابخانـه اي و میـدانی اسـتفاده شـده 
است. از روش مطالعه کتابخانه اي بیشـتر بـراي جمـع 
ــا مباحــث نظــري، ســابقه و  آوري اطالعــات مــرتبط ب

پیشینه تحقیـق، ضـوابط و مقـررات و ... از شـهرداري، 
تی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و سازمان بهزیس

و از روش مطالعه میدانی براي ارزیابی تطبیقـی میـزان 
تحقق ضوابط و مقررات مناسـب سـازي محـیط بـراي 

ع موجـود معلولین در نمونه مورد بررسی و شناخت وض
آوري اطالعـات میـدانی  استفاده شـده اسـت. در جمـع

مورد بررسی این مطالعه از فنـون مشـاهده،  هاي نمونه
نامه و نقشـه اسـتفاده مصاحبه و ابـزاري نظیـر پرسشـ

گردیــد. در تحلیــل اطالعــات ایــن مطالعــه، بیشــتر از 
آمـار  هـاي تکنیکتحلیـل کمـی و کیفـی و  هاي روش

 Gisتوصیفی و استنباطی همچـون فـازي، تاپسـیس و 
استفاده شده است. در این مطالعه، طیف نسبتاً وسیعی 

کمــی و کیفـی در مناســب  هاي شـاخصاز متغیرهـا و 
اداري،  هاي سـاختمانمعلـولین در سازي محیط بـراي 

  تعیین گردید. ها بوستانمعابر و 
داده شده به هر یک از  هاي پاسخفراوانی هر یک از 

با اسـتفاده از روش  در میزان وزنی هر پاسخ ها شاخص
Data pivot  ضرب گردید. با انجـام محاسـبات، میـزان

بـر  ها شـاخصعمل (تحقق) به هـر یـک از متغیرهـا و 
اساس نظرات کارشناسان و مطالعه میـدانی محاسـبه و 

و نقشه مربوطه ترسـیم  ارائهتعیین و در جداولی نتایج 
  گردید.

  
  : تعداد نمونه مورد مطالعه میدانی1جدول 

  توضیحات  ها شاخص  متغیرها

 هاي ساختمان
  اداري

46 
  شاخص

شـامل اسـناد و امـالك، صـنعت معـدن تجـارت (داراي دو  اداري نهادهاي دولتی کاشان  ساختمان 26
ساختمان)، پست، زندان، شهرداري، بنیاد مسکن، دادگستري، راه و شهرسازي، گاز، ثبت احوال، آموزش 
و پرورش، میراث فرهنگی، هالل احمر، برق، مخابرات، بهزیستی، دارایی، تعـاون، آب و فاضـالب، جهـاد 

  ورزي، بنیاد شهید، فرمانداريکشا
  

  گانه مورد بررسی در این پژوهش آورده شده است. 46 يها شاخص 2در جدول 
 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arh
ive

 of
 S

ID

 65                                                                                             ...جانبازان و معلولین دسترسی جهت شهري فضاهاي سازي مناسب بررسی

  مورد بررسی يها شاخص: 2جدول 
  ردیف  شاخص  ردیف  شاخص

رو منتهی به ورودي قابل دسترس باید با عالیم حسی  پیاده
 براي افراد نابینا

  1 هاي آسانسور دکمهنصب خط بریل براي نابینایان در کنار   24

رنگ در اتاقک آسانسور در تضاد با رنگ دیوار همجوار خود   25 متر سانتی 140حداقل عمق فضاي جلو ورودي 
 بوده

2  

متر از  سانتی 70آبخوري داراي فضاي آزاد زانو به ارتفاع   26 متر سانتی 100حداقل عرض بازشوي ساختمان 
 متر عمق سانتی 50تا  45کف و بین 

3  

عالیم داخلی ساختمان در کنار و طرف قفل درها و در   27 متر سانتی 150حداقل عرض راهرو 
 متر از کف سانتی 170تا  140ارتفاع بین 

4  

کف راهرو باید غیرلغزنده باشد و از نصب کفپوشها با پرز 
 بلند خودداري شود

ها  و رنگ ها چراغبینا استفاده از  به منظور هدایت افراد نیمه  28
 طول مسیر در

5  

 2هر گونه برجستگی و اتصال در کف نباید بیش از 
 متر ارتفاع داشته باشد. سانتی

 120در کلیه فضاهاي بهداشتی نصب زنگ خطر در ارتفاع   29
 متر سانتی

6  

  7 پارکینگ به آسانسور دسترسی داشته باشد  30 در راهرو باید میله دستگرد وجود داشته باشد
 80براي عبور صندلی چرخدار  عرض مفید هر لنگه در

 متر باشد سانتی
  8 متر سانتی 80عرض مفید آسانسور   31

باید در تضاد با رنگ دیوار  ها آندرها و چارچوب  رنگ
 همجوار خود باشد

  9 متر سانتی 110×140حداقل ابعاد مفید اتاقک آسانسور   32

  10 یده توالت معمول يتوالت مناسب معلوالن به ازا یک  33 باشد cm 120عرض دهانه در نباید بیشتر از 
دستگیرة درها باید از نوع اهرمی بوده (فشاري نباشد) و 

 رنگ آن در تضاد با رنگ درب
 ییده دستشو يمناسب معلوالن به ازا ییدستشو یک  34

 یمعمول
11  

 100ارتفاع دستگیره (براي در و پنجره) از کف حداکثر 
 )95-85متر (بین  سانتی

 ین المللیمحل توالت معلوالن با عالمت ب ينشانه گذار  35
 ژهیو

12  

وجود عالیم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در 
 پاگردها براي هشدار به نابینایان

  13 ص باشدیان قابل تشخینایناب يتوالت برا یاصل يورود  36

 17متر و حداکثر ارتفاع آن  سانتی 30عرض کف پله 
 باشد متر سانتی

  14 کف فضاي سرویس بهداشتی غیر لغزنده باشد  37

سانتی متر  122*79 ها ییدستشوحداقل عرض فضا در   38 ورودي ساختمان فاقد آستانه باشد
 باشد

15  

  16 سانتی متر 86- 81ارتفاع دستشویی تا سطح زمین   39 پله از جنس سخت و غیر لغزنده

متر از کف  سانتی 45کاسۀ مستراح فرنگی به ارتفاع  نصب  40 متر باشد سانتی 120حداقل عرض پله 
 متر از دیوار مجاور سانتی 30و با فاصله 

17  

پاخور پله باید بسته باشد و پیشامدگی پله از پا خور نباید 
 متر باشد سانتی 3بیش از 

متر  سانتی 120×75کاسه دستشویی در فضایی به ابعاد   41
 قرار گیرد

18  

  19 شیرهاي دستشویی اهرمی و بدون مانع باشد  42 پله باشد 12دو پا گرد باید  حداکثر تعداد پله بین

کمکی در طرفین کاسه توالت  هاي یرهدستگاز  ها توالتدر   43 متر باشد سانتی 120×120حداقل ابعاد پاگرد پله باید 
 استفاده شود

20  

فرورفتگی براي راحتی معلوالن داراي  ها ییدستشوزیر   44 متر سانتی 30کمترین فاصله بین دو پله 
 باشد

21  

متر  سانتی 4تا  5/3قطر یا عرض میلۀ دستگرد باید بین 
 باشد

سانتی متر  150*170حداقل اندازه سرویس بهداشتی   45
 باشد

22  

 20سانتی متر از کف و  70در توالت  ها یرهدستگارتفاع   46 شود یمبهداشتی به بیرون باز  هاي یسسرودرب تمام 
 سانتی متر از لبه جلویی کاسه توالت باشد

23  

  1368، وزارت مسکن و شهرسازي، 1390منبع: شهرداري تهران، 
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  قلمرو پژوهش
به عمل آمده شهر کاشان بـا دارا  هاي بررسیطبق 

ــودن  ــد بررســی وضــعیت  5059ب ــول نیازمن ــر معل نف
فضاهاي عمومی شـهر و تناسـب آن بـا اسـتانداردهاي 

(جـدول . باشـد میموجود جهـت دسترسـی معلـولین 
بر اساس آمـار سرشـماري نفـوس و مسـکن ) 3شماره 

درصد جمعیت دچـار حـداقل یـک  1,56، 1390سال 
نیازهاي معلولین  تأمینکه  . چرادباشن مینوع معلولیت 

ســاختاري و  هاي محــدودیتدر شــهر کاشــان، دچــار 
عملکردي متعدد مدیریتی است. عدم رویکرد جامع بـه 
مقوله معلولیت و زندگی شخصی و اجتماعی معلـولین، 
عــدم ضــوابط و مقــررات مصــوب جــامع، بــه هنگــام و 
فراگیر، عدم التزام عملی به ضوابط و مقـررات موجـود، 

قدان نهادها، ساز و کارهـا و ابـزار نظـارتی و کنترلـی ف
ـــن  ـــع هســـتند. ها محـــدودیتمناســـب از ای و موان

  
  : تعداد معلولین کشور و شهرستان کاشان بر حسب نوع معلولیت3جدول 
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  1390 منبع: نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن،
  

 بحث اصلی
ـــر اســـاس  تعـــداد ده کارشـــناسنظـــرات   46ب

ادارات دولتــی بــراي  26مســئول ارزیــابی ، معیــار 
ـــت  ـــان جه ـــهر کاش ـــعیت ادارات ش ـــنجش وض س
ــکیل و امتیــارات بــه روش  ــی معلــولین تش دسترس
طیف لیکـرت جمـع آوري گردیـد. سـپس ایـن طیـف 

ــدیل  ــتفاده از سیســتم تب ــا اس ــا واژهب ــه  يه ــانی ب بی
عـدد فـازي مثلثـی  اعـداد فـازي مثلثـی تبـدیل شـد.

است و معـادل بـا امتیـاز تخصـیص داده شـده توسـط 
 باشــد یم n یــارمعبــر اســاس  nاداره بــه  nکارشــناس 

  )1(معادله 
Eij= (1/m) + (LEij + MEij + UEij) 
ــازي،  ــداد ف ــر روي اع ــاز ب ــر مج ــات جب ــق عملی طب

بـه صـورت زیـر  توانـد یم Eijمیانگین سه عدد فـازي 
  )2(معادله  محاسبه گردد:

LE = ( LE )/m 

ME = ( ME )/m 

UE = ( UE ) /m 

بــه ایــن ترتیــب بــا یکپارچــه ســازي پاســخ 
ـــه  ـــان ب ـــشکارشناس ـــک از  ها پرس ـــر ی ـــراي ه ب

یک عدد فازي بـه دسـت آمـد کـه حاصـل  ها شاخص
ــاي  ــانگین نظره ــت نمونهمی ــت هاس ــپس الزم اس . س

از طریق فازي زدایـی یـا دفـازي کـردن اعـداد فـازي 
ــازي د آمــدهبــه دســت  ر طــی محاســبات از حالــت ف

خــارج و بــه اعــداد حقیقــی تبــدیل شــوند کــه بــراي 
متعـددي وجـود دارنـد. کـه امتیـاز  يها روشاین کار 
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 با اسـتفاده از روابـط زیـر حاصـل شـود: تواند یمچپ 
  )3(معادله 

μ (A) = 1 −
m

1 + α 
از روابـط زیـر  تـوان یمو امتیـازات سـمت راسـت نیـز 

 )4(معادله  حاصل گردد:

μ (A) =
m+ β
1 + β  

امتیــاز  تــوان یمبــا بــه دســت آوردن امتیــازات فــوق، 
ــوان  ــه عن ــرد کــه ب ــر محاســبه ک کــل را از رابطــه زی
مقــدار دقیــق و معــین در محاســبات بعــدي از آن 

  )5(معادله  شود یماستفاده 

μ (x) =
μ (x) + 	1 − μ (x)

2  

)Chu,2002 :694; Mahmoodzadeh and other, 

2007 :138.(  
قابـل  منظـور بـه ،ها شـاخص نمـودن یمـک از پس

 ،يریـانـدازه گ مختلـف هـاي یاسمق شـدن سـهیمقا

 بـه هکـ نمـود اسـتفاده ياس سـازیـمق یاز بـ دیـبا

 بعـد بـدون مختلـف، يها شـاخصر یمقـاد آن، لهیوس

  )6(معادله  .گردند یم ریجمع پذ و

푛 = 푟 푟  

  )7(معادله  .آوریم میرا به دست  Pijسپس مقدار 

푝 = 푟 푟 :	∀i, j 

ابتـدا بایـد ضـریب  Ejبـراي محاسـبه مقـدار آنتروپـی 
ــود. ــبه ش ــر محاس ــول زی ــق فرم ــی را از طری  آنتروپ

  )8(معادله 

k =
1
lnm 

) بــراي Kپــس از بــه دســت آوردن ضــریب آنتروپــی (
ــبه  ــه  Ejمحاس ــه  Pijاز مجموع ــر مشخص ــه ازاي ه ب

  )9(معادله  چنین خواهد بود.

E = k p . lnp : ∀  

ــان اینــک محاســبه  ــا درجــه اطمین ــان ی ــدم اطمین ع
)dj از اطالعــات یــاد شــده بــه ازاي شـــاخص (j  ام

  )10(معادله  بدین قرار است.
d = 1 − E : ∀  

ــــــبه اوزان ( ــــــراي محاس ــــــرانجام ب ) از Wjو س
ــاخص ــود. يها ش ــد ب ــین خواه ــود چن ــه  موج (معادل

11(  

w = d d :∀  

ــده  ــوزون ش ــاس م ــی مقی ــاتریس تصــمیم ب ایجــاد م
ــا توجــه بــه معادلــه زیــر  تــوان یمفــازي، کــه آن را  ب

  )12(معادله  حل نمود:
v = n × w ×  

  ها ینهگزرتبه بندي نهایی 
ــده آل  ــله از ای ــزان فاص ــت آوردن می ــه دس ــراي ب ب

ــر اســتفاده  ــی، از فرمــول زی ــاییم یممثبــت و منف  :نم
  )13(معادله 

푑 = 푣 −max 푣  

푑 = 푣 −min 푣  

یعنــی فاصــله وضــع موجــود از دو حالــت  CLiمقــدار 
ـــت ـــده آل مثب ـــی dای ـــده آل منف ـــه  و dو ای ب

  )14(معادله  .گردد یمترتیب زیر محاسبه 

퐶퐿 =
d

d + d , i = 1,2,… . . , m 

ــی  Rاســت. هــر چــه مقــدار  R≤0≥1کــه مقــادیر  یعن
ــان  ــد، نش ــل کن ــفر می ــمت ص ــه س ــود ب ــع موج وض
ــامطلوب و  دهنــده تمایــل وضــع موجــود بــه ســمت ن

ــه  ــر چ ــرعکس ه ــد،  Rب ــل نمای ــک می ــمت ی ــه س ب
بیانگر تمایل وضـع موجـود بـه سـمت مطلـوب اسـت، 

 تـر بزرگآن  CLبه عبـارت دیگـر، هـر گزینـه اي کـه 
    است. تر یکنزدباشد، به وضع مطلوب 
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(Dag˘deviren, 2009; Opricovic, 2004; 
Onut, 2008; Mahmoodzadeh, 2007 
;Dodangeh, 2010) 

  

  گیري جمع بندي و نتیجه
ســـازي در تحقـــق ضـــوابط و مقـــررات مناســـب

ها، تهدیـدها، نقـاط قـوت و ضـعف وجـود دارد فرصت
  ها اشاره می شود: که در ذیل به آن

  
  هافرصت

تجارب سایر کشورهاي جهان در امر مناسـب سـازي  -
  براي معلولین شهر

تجارب سایر شهرهاي ایـران در امـر مناسـب سـازي  -
  شهر براي معلولین

هــاي مشــارکت معلــوالن در امــر وجــود زمینــه -
  سازي مناسب

  سازي ها و نقش آن ها در امر مناسبNGOوجود  -
هاي مـرتبط در گیري از تجارب نهادها و سازمانبهره -

  شهیداین خصوص مانند سازمان بهزیستی و بنیاد 
سـازي فضـاهاي وجود پایگاه قانونی ضرورت مناسب -

  شهري براي معلولین جسمی و حرکتی
  

  تهدیدها
ــوابط و  ــل ض ــراي کام ــر راه اج ــر س ــه ب ــدهایی ک تهدی

  مقررات وجود دارند به شرح ذیل هستند:
وضــعیت متفــاوت جغرافیــایی در منــاطق (شــیب،  - 

  محدودیت فضا ...)
بــراي انــواع بینــی و تــدوین ضــوابط  عــدم پــیش - 

  معلولیت ها
  محدودیت در عرض و طول برخی معابر شهري - 
  پایین بودن سطح اعتبارات و بودجه مصوب - 
کم اهمیـت بـودن جایگـاه و منزلـت معلـولین در نگـاه  - 

ــه ــدیران و برنام ــدد م ــه جهــت تع ــزان شــهري (ب ری
  مسایل و مشکالت پیش روي شهر)

ـــدیریت -  ـــور در م ـــتی کش ـــازمان بهزیس ـــعف س ض
  سازيه اجراي ضوابط و مقررات مناسبیکپارچ

  
  

  نقاط قوت
  آشنایی اولیه کارشناسان مناطق با ضوابط - 
تجربه عملـی اجـراي برخـی از ضـوابط در حـوزه هـاي  - 

  شهرسازي و فنی و عمرانی
ســازي محــیط بــراي تاکیــد مــدیران بــر مناســب - 

  معلولین
  

  نقاط ضعف
  اجرایی شدن تعداد محدودي از ضوابط و مقررات - 
ــرم هــاي  -  ــا ضــوابط در ف ــتم هــاي مــرتبط ب فقــدان آی

ـــار، صـــورت وضـــعیت  ـــان ک ـــه، پای صـــدور پروان
ــا پیمانکــاران، مــامورین  ــرارداد ب پیمانکــاران، مــتن ق
بازدید بر سـاخت و سـاز و نـاظران بـر فعالیـت هـاي 

  عمرانی
ـــکالت و  -  ـــومی در خصـــوص مش ـــاهی عم ـــدم آگ ع

  نیازهاي معلوالن در جامعه
رین بازدیـد و نـاظران پـروژه عدم آشـنایی کامـل مـامو - 

  ها با تمامی ضوابط مصوب
ــزاري دوره -  ــان و عــدم برگ ــراي کارکن ــاي آموزشــی ب ه

کارشناســان مــرتبط در منــاطق، واحــدهاي ســتادي 
  در افراد مرتبط در فرآیند اجراي ضوابط

آور در مراحـــل عـــدم پـــیش بینـــی ســـازوکار الـــزام - 
ور سـاز الـزام آو طراحی، اجـرا و نظـارت بـر سـاخت 

سـاز ودر مراحل طراحـی، اجـرا و نظـارت بـر سـاخت
  و عملیات عمرانی

  کار موجود و وظایف جدیدوعدم تناسب بین ساز - 
ــوابط و  -  ــالغ ض ــویب و اب ــدوین، تص ــدن ت ــوالنی ش ط

  مقررات
عـدم پاسـخگویی ضــوابط و مقـررات موجــود بـه تمــام  - 

  مشکالت معلولین جسمی و حرکتی
ــه پیم -  ــت ب ــدم وابســتگی پرداخ ــاس ع ــر اس ــاران ب انک

  رعایت/ عدم ضوابط
عـدم آشـنایی کامــل کارشناسـان حــوزه هـاي مــرتبط  - 

با ضوابط و مقـررات بـه صـورت تفصـیلی و دقیـق از 
  نحوه اجرا و پیاده سازي آنها

عــدم آشــنایی و تســلط برخــی پیمانکــاران بــا ضــوابط  - 
  مصوب
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فقــدان نظــام نظــارت و کنتــرل اصــولی چــک لیســت،  - 
  و مصوباتفرآیند تعریف شده 

فقــدان روش سیســتماتیک و مــنظم بــراي برنامـــه  - 
ریـزي بودجـه و پرداخـت هزینـه (بـا هـدف بررســی 

  تطابق اجرا با مصوبات)
ــرایط  -  ــانونی (ش ــره ق ــواد و تبص ــی م ــیش بین ــدم پ ع

خصوصــی قــرارداد) در شــرح خــدمات قراردادهــا در 
ــاران و مشــاوران (در  ــزم نمــودن پیمانک خصــوص مل

اد بـا شـهرداري) بـه رعایـت انجام امـور طـرف قـرارد
  ضوابط و مقررات در خصوص معلولین

ــان  -  ــان و کارکن ــوزش کارشناس ــی آم ــیش بین ــدم پ ع
  ها) با ضوابطمرتبط (مانند ناظرین پروژه

زمینــه هــاي الزم اداري، عــدم پــیش بینــی پــیش - 
ـــی و  ـــدها، طراح ـــف فرآین ـــانی، تعری ـــروي انس نی

ـــرم ـــایر تنظـــیم ف ـــارت و س ـــرل و نظ ـــاي کنت ه
ی کـه شـرط الزم و کـافی بـراي اجـراي هـر ملزومات

  مصوبه و دستورالعمل
ــاهنگی  -  ــجام و هم ــدم انس ــانونی و ع ــات ق ــدد ابالغ تع

  بین واحدهاي ذیربط؛

ــررات  -  ــارچگی در اعمــال کلیــه ضــوابط و مق عــدم یکپ
  هاي مربوط به معلولین.موجود در اجراء پروژه

عـــدم ســـازماندهی و مشـــارکت فراگیـــر معلـــوالن در 
ي مناســب ســازي محــیط شــهري بــراي برنامــه ریــز

  آنان
فقدان بانک اطالعـات برنامـه و اقـدامات مناسـب سـازي 

  فضاهاي شهري براي معلوالن
ــر،  ــق حاض ــوص تحقی ــرد در در خص ــرین عملک بهت

ـــی ـــورد بررس ـــه ادارات م ـــاص ب ـــأماداره  اختص  ینت
در رتبـــه دوم ســـپس اداره بهزیســـتی اجتمـــاعی دارد. 

ـــدي ـــه بن ـــب رتب ـــه جال ـــرار دارد. نکت ـــعیت ق ، وض
ــان  ــداري کاش ــد یمفرمان ــین ادارات باش ــن اداره در ب . ای

ــتم ــه هف ــداري اداره رتب ــه اي  را دارد. اداره فرمان اســت ک
اقـدامات  تـا کنـد یمهر سـاله بـا تمـامی ادارات مکاتبـه 

ــود را  ــده خ ــام ش ــراي انج ــاهاي ب ــازي فض ــب س مناس
ــه ایــن  شــهري جهــت دسترســی معلــولین و جانبــازان ب

ــه نتــایج  ،اداره گــزارش دهنــد ــا توجــه ب در حــالی کــه ب
ــق، وضــعیت متوســطی را دارد. ــه در  تحقی ــرین رتب کمت

بــین ادارات مــورد بررســی بــه اداره صــنعت معــدن 
  تجارت (ساختمان شهید رمضانی) تعلق دارد.

  

  گانه 46: رتبه بندي نهایی ادارات دولتی با معیارهاي 4جدول 
 رتبه بندي نهایی d- d+ Cli ادارات

 اداره اسناد و امالك   

 صنعت معدن (صباغ زاده)   

 صنعت معدن (رمضانی)   

 اداره پست   

 اداره زندان   

 شهرداري مرکزي   

 بنیاد مسکن   

 دادگستري   

 اداره راه و شهرسازي   

 فرمانداري   

 اداره فرهنگ و ارشاد   

 اجتماعی نیتأم   
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 بنیاد شهید   

 اداره جهاد کشاورزي   

 محیط زیست   

 آب و فاضالب   

 اداره تعاون   

 اداره دارایی (مالیات)   

 اداره بهزیستی   

 مخابرات (شهید قندي)   

 اداره برق   

 اداره هالل احمر   

 اداره میراث فرهنگی   

 آموزش و پرورش   

 اداره ثبت احوال   

 اداره گاز   

 منبع: محاسبات نگارندگان
  

مـورد بررسـی،  يها شـاخصبا توجه به تعدد ادارات و 
اجتماعی و صـنعت و معـدن و  ینتأمفقط دو اداره 

عملکـرد در  ترین یفضعتجارت به عنوان بهترین و 
میـدانی  هاي یبررسدر  .شود یمبین ادارات تشریح 

موارد زیر به عنوان وضعیت دسترسی معلـولین در 
  اجتماعی مشاهده گردید. ینتأماداره 

  
  نقاط مثبت

  اجتمـاعی در دو طبقـه واقـع  ینتأمساختمان اداره
شده است. جهت دسترسی به طبقه فوقانی پلکـان 

  و آسانسور وجود دارد.
  وضــعیت فضــاي جلــوي ورودي ســاختمان، عــرض

ــب  ــا مناس ــرض راهروه ــاختمان و ع ــوي س بازش
 .باشد یم
  ابعاد ها پلهحداقل عرض پله، عرض کف پله، ارتفاع ،

همگـی مناسـب  ها پلـه، فاصـله بـین ها پلـهپاگرد 
 .باشد یم
  رنگ در اتاقـک آسانسـور در تضـاد بـا رنـگ دیـوار

ــوار  ــد یمهمج ــد آسانســور  .باش ــرض مفی  80ع

. حــداقل ابعــاد مفیــد اتاقــک باشــد یممتر  ســانتی
 .باشد یممتر  سانتی 110×140آسانسور 

  باشـد یمکف فضاي سرویس بهداشتی غیر لغزنـده .
ــا در  ــرض فض ــداقل ع ــودستح  122×79 ها ییش

. ارتفـاع دستشـویی تـا سـطح باشـد یمسانتی متر 
 زمین مناسب است.

  داراي فرورفتگــی بــراي راحتــی  ها ییدستشــوزیــر
 .باشد یممعلوالن 

  
 نقاط منفی

  تا حدي مناسب  ها آنرنگ درب و چارچوب
 .باشد ینم
  باشد یمکمی بیشتر از یک متر  ها یرهدستگارتفاع 

 که نیاز به اصالح دارد.
  عالیم داخلی ساختمان در کنار و طرف قفل درها و

متر از کف تمام  سانتی 170تا  140در ارتفاع بین 
 .باشد ینمشده نصب 
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  و  ها پلـهعالئم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه
در پاگردها براي هشدار به نابینایان و کـم بینایـان 

 وجود ندارد.
  میلـه ورودي ساختمان آستانه ندارد. راهروها فاقـد

 .باشد یمدستگیره 
  ــار ــان در کن ــراي نابینای ــل ب ــط بری ــهخ  يها دکم

 آسانسور نصب نشده است.
 بهداشتی طوري است کـه درب تمـام  هاي یسسرو

توالـت  یاصل ي. ورودشد ینمبه بیرون باز  ها توالت
ص نیست. اساساً تـابلویی یان قابل تشخینایناب يبرا

که نشان دهد این مکان سـرویس بهداشـتی اسـت 
نصب نشده است. در فضاهاي بهداشتی زنگ خطـر 

سـانتی متـري نصـب نشـده اسـت.  120در ارتفاع 
. باشـد ینمشیرهاي دستشویی اهرمی و بدون مانع 

کاسۀ مسـتراح فرنگـی نصـب نشـده اسـت. نشـانه 
 ین المللـیمحل توالت معلوالن با عالمت بـ يگذار

 ژه انجام نشده است.یو
  70آبخوري باید داراي فضـاي آزاد زانـو بـه ارتفـاع 

متر  سـانتی 50تا  45متر از کف باشد و بین  سانتی
  .باشد ینمعمق داشته باشد که اینگونه 

میدانی مـوارد زیـر بـه عنـوان وضـعیت  هاي یبررسدر 
در اداره صنعت معدن و تجـارت دسترسی معلولین 

  مشاهده گردید.
  

  نقاط مثبت:
 ــوي ــرض  وضــعیت فضــاي جل ورودي ســاختمان، ع

 .باشد میبازشوي ساختمان و عرض راهروها مناسب 
   باشد میمناسب  ها آنرنگ درب و چارچوب. 
 ابعـاد ها پلهپله، ارتفاع  کف پله، عرض عرض حداقل ،

همگــی مناســب  ها پلــه، فاصــله بــین ها پلــهپــاگرد 
 .باشد می
  باشـد میکف فضـاي سـرویس بهداشـتی غیـر لغزنـده .

ارتفاع دستشویی تا سـطح زمـین مناسـب اسـت. زیـر 
داراي فرورفتگـی بـراي راحتـی معلـوالن  ها دستشویی

 .باشد می
  
  

 نقاط منفی
  ساختمان اداره صنعت معدن تجـارت در دو طبقـه

واقع شده است. جهت دسترسی بـه طبقـه فوقـانی 
 آسانسور خبري نیست. پلکان وجود دارد و از

  ورودي ساختمان آستانه ندارد. راهروها فاقـد میلـه
 .باشد میدستگیره 

  باشـد میکمی بیشتر از یک متـر  ها دستگیرهارتفاع 
 که نیاز به اصالح دارد.

 و درها قفل طرف و کنار در ساختمان داخلی عالیم 
 تمـام کف از متر سانتی 170 تا 140 بین ارتفاع در

 .باشد نمی نصب شده

  و  ها پلـهعالئم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه
در پاگردها براي هشدار به نابینایان و کـم بینایـان 

 وجود ندارد.

 4تـا  5/3بـین  بایـد دسـتگرد میلـۀ عـرض یا قطر 
باشــد کــه در ایــن اداره بیشــتر از حــد  متر ســانتی

 استاندارد است.

  مکانی به عنـوان سـرویس بهداشـتی در سـاختمان
ما با ورود به آنجا با درب پلمب شـده وجود داشت ا

توالت مواجـه شـدیم کـه فقـط امکـان اسـتفاده از 
دستشویی وجود داشت. با این اوصاف بایـد عنـوان 

. شد نمیبه بیرون باز  ها توالتداشت که درب تمام 
 صیتشـخ قابـل انینایناب يبرا توالت یاصل يورود

 122×79( حداقل عرض فضـا ها دستشویینیست. 
. در فضاهاي بهداشـتی باشد نمیرا دارا  )مترسانتی 

سانتی متري نصب نشده  120زنگ خطر در ارتفاع 
است. شـیرهاي دستشـویی اهرمـی و بـدون مـانع 

نصب نشـده اسـت.  فرنگی مستراح . کاسۀباشد نمی
 نیبـ عالمـت بـا معلوالن توالت محل يگذار نشانه
  ژه انجام نشده است.یو یالملل
 ــوري ــاي داراي آبخ ــو آزاد فض ــه زان ــاع ب  70 ارتف

 50 تـــا 45 بـــین و نبـــود کـــف از متر ســـانتی
  نداشت. عمق متر سانتی
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ــه ( ــه در نقش ــانطور ک ــاهده 1هم ــ) مش  کنیم یم
وضعیت ادارات را در چهـار وضـعیت خـوب، متوسـط، 
ضعیف و خیلـی ضـعیف طبقـه بنـدي کـردیم. ادارات 

پسـت در  و اجتمـاعی، بهزیسـتی، گـاز، دارایـی ینتأم
ــالب،  ــداري، آب و فاض ــوب، ادارات فرمان ــعیت خ وض
ــالك،  ــناد و ام ــهرداري، دادگســتري، اس ــابرات، ش مخ

شهرداري، راه و شهرسازي در وضعیت متوسـط، ادارات 
میراث فرهنگی، ثبت احوال، هالل احمـر، بـرق، جهـاد 
کشــاورزي، آمــوزش و پــرورش در وضــعیت ضــعیف و 

عـدن تجـارت، ادارات بنیاد مسـکن، زنـدان، صـنعت م
فرهنــگ و ارشــاد در وضــعیت خیلــی  محــیط زیســت،

  ضعیف قرار دارند.
  

  
  ): وضعیت ادارات دولتی کاشان جهت دسترسی معلولین و جانبازان1نقشه (

  
 هر از معلوالنبر اساس نقشه فوق باید بگوییم که 

علی  باشند، ه برخوردارک یروح ای یجسم تیمعلول نوع
 ،يشـهروند از حقوق برابر يمند بهره نیقوان وجود رغم

 وجـود بـه بـا توجـه عمل در شهروندان، ریسا همچون

 از دور بـه و یر اصـولیغ يسازها و ساخت و ها یطراح

 و سـهل یاز دسترسـ اقشـار نیـا استانداردها، حداقل
 لـزوم امـر نیاو  اند محروم شهر یعموم نکاما به آسان

 بـا و همـراه یاصـول هاي یطراح به شیپ از شیب توجه

 هکـشـهر،  یعمـوم نکاما در ژهیو به استاندارد تیرعا
 را گوشزد است مختلف يها گروه و اقشار استفاده مورد

  .کند یم

 موضـوع امـر، اهمیـت بـه توجـه با تحقیق این در
 انتخـاب معلـولین بـراي شهري فضاهاي سازي مناسب

 محـدوده یـک کاشـان شـهر عمومی فضاهاي از و شد
 يها شاخص اساس بر و شد انتخاب مطالعه براي نمونه

ادارات  گانــه مطــابق بــا قــوانین مربوطــه در ایــران 46
 بـه نتـایج. گرفت قرار ارزیابی مورد دولتی شهر کاشان

 ایـن طراحـی و سـاخت در کـه داد نشـان آمده دست
. است نگرفته قرار نظر مورد معلولین نیازهاي محدوده،

 و رفـت به توجه با و انتخابی محدوده این که طوري به
 و طراحـی، مبلمان نظر از محدوده این به معلولین آمد

 و بـرد یم بـه سـر بـدي بسیار شرایط در معلوالن براي
نتـایج  .طلبـد یم را مسـئوالن تـر سـریع چه هر توجه
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مـورد  محـدودهکـه  دهـد یمنهایی این پژوهش نشان 
تحقیق داراي شـرایط بحرانـی و مسـائل و  مطالعه این

مختلـف ارائـه شـده  يها شـاخصمشکالت زیـادي در 
و مجموع این عوامل فضـاي آشـفته، ناسـالم و  باشد یم

ــت  ــی را جه ــی و راحت ــد ایمن ــا گروهفاق ــف  يه مختل
اجتماعی بویژه معلولین در این فضاها ایجاد کرده است 

منـد یـک برنامـه ریـزي که این وضعیت نـامطلوب نیاز
دقیق و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزایش 
ایمنی و راحتـی و در نتیجـه ایجـاد محـیط اجتمـاعی 

بهتـرین  .باشـد یمسرزنده و شـاد بـا حضـور معلـولین 
داره عملکرد در بین ادارات مـورد مطالعـه مربـوط بـه ا

 ترین یفضـع. باشد یمی تساجتماعی و اداره بهزی ینتأم
 رد نیز به اداره صنعت معدن و تجارت تعلـق دارد.عملک

 فضاهاي در سازي مناسب بنابراین می توان گفت مقوله
 بودن مناسب میزان با تنگاتنگی ارتباط کاشان، شهري

 بهبـود مطالعه، مورد فضاهاي بودن دسترسی قابلیت و
 راحتـی، و ایمنـی احساس شهري، نقل و حمل سیستم

 شهري عمومی فضاهاي طراحی به مربوط هاي نامه آئین
ــراي ــولین ب ــازان و معل ــاهاي  .دارد جانب ــه فض مطالع

ي در سـاز مناسب؛ که مقوله دهد یمنشان  موردمطالعه
که شایسته است صـورت نگرفتـه و  گونه آناین فضاها، 

مـوارد نـادري چـون اداره کـل بهزیسـتی متناسـب بــا 
ي ســاز مناسبهــاي موجــود بــه مقولــه اســتاندارد

صرفاً براي رفع تکلیف اقـدام  ها ارگان، دیگر اند پرداخته
و تنهـا بـه جانمـایی محـل عبـور  انـد نمودهبه این امر 
ــولین  ــدام  صــورت به هــم آنمعل ــد نمودهمحــدود اق  .ان

ساختار مدیریت توسعه شهري فضاهاي شهري کاشان، 
ي مـدیریت یکپارچـه ریگ شـکلدر چند دهه اخیر بـه 
ي زیر برنامـهح ي سطوها یینارسامحلی منتهی نشده و 

ــه  ــد ک ــب ش ــی از آن، موج ــی ناش ــردي و اجرای راهب
 صـورت بهي محلی در فضاهاي شهري بیشتر زیر برنامه

انجـام پـذیرد، بـه همـین دلیـل،  مـدت کوتاهبخشی و 
 ازجملـهو امور اجرایی مـدیریت شـهري  ها يزیر برنامه

ــه ــاز مناسبي و زیر برنام ــراي س ــهري ب ي فضــاهاي ش
ــ ــهولت و مطل ــه س ــوالن ب ــق معل ــود نوب محق میش

مـدیریت شـهري کاشـان، از یـک برنامـه  کـه يطور به
و منسـجم و پایـدار از  مـدت کوتاهو  مدت انیماجرایی 

یکسو و سـازوکار کارآمـد  نظـارتی، کنتـرل، پـایش و 
، باشـد ینمـارزیابی عملکرد نیز از دیگر سـو برخـوردار 

 ابزارهاي و ها سازوکار توسعه و سازي بهینه بنابراین باید
 هاي پروانـه هـاي فرم در تغییر ازجمله کنترل و نظارت

 مناسـب هاي لیسـت چک و هـا فرم طراحی ساختمانی،
 مقررات، و ضوابط سازي بهینه و اجرایی واحدهاي براي

 اینکــه نهایــت    در و پــذیرد صــورت نیــز عمــل مــالك
 و بــوده شـهروندان همـه حــق محیطـی سـازي مناسب
 مقولـه ایـن بـه آور الـزام و نگر جـامع رویکردي نیازمند

  باشد. می
  

  منابع
بمانیان، محمد رضـا، دبـاغی خامنـه، مرضـیه و فریـال  .1

راهکارهاي مناسب سازي فضـا جهـت  .1390 .احمدي
استفاده نابینایان نمونه موردي: میدان تجریش تهـران، 

 .106-111، صص 153کتاب ماه هنر، شماره 
 .1389 .اعظم، يصفرآباد ،گلشن ،يمراد ،مسعود ،ییتقوا .2

 بـر اصـفهان شـهر يها پارك تیوضع یابیارز و یبررس
 و معلوالن یدسترس يضوابط موجود برا و ارهایمع اساس

 ،21 سال ،یطیمح يزیر برنامه و ایجغراف جانبازان، مجله
 .2 شماره ،38 یاپیپ شماره

 نویـد و محمـد رضـا زوجـاجی، مهـدي، سید حجازي، .3
 فضـاي سـازي مناسـب راهبـردي طرح .1385 .منعام

 یش ملیمجموعه مقاالت هماهمدان،  شهرستان شهري
ده کپژوهشــ ،تهــران ،يط شــهریمحــ يمناســب ســاز

 .جانبازان کیو علوم پزش یمهندس
ط مطلـوب یمحـ .1389 .نیامـ ، محمديقمر خجسته .4

)، يط شهریمح يرد مناسب سازیکان (با روینایناب يبرا
راه و ساختمان، سال هشتم، شماره  ین المللیهنامه بما

 .74-82، صص 74
 يزیـر برنامـه .1385 .رفیعی، مهران و امجـدي، فریـده .5

 یش ملــیهمــا، جانبــازان يبــرا ياده رویــالت پیتســه
  يط شهریمح يمناسب ساز

 يبـرا یبرنامه اقـدام جهـان .1373 .سازمان ملل متحد .6
 ین اجالس مجمع عمومیو هفتم ین (مصوب سیمعلول

. تهران: ياهر ییبابا يسازمان ملل متحد). ترحمه مهد
 شهر تهران. یو مهندس یسازمان مشاور فن
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ـــاي  .1378 .احمـــدســـعیدنیا،  .7 ـــاب ســـبز راهنم کت
 و مطالعـات زکـ، مر، کاربري زمـین شـهريها يشهردار
 شور.ک وزارت يشهر يزیر برنامه

دسـتورالعمل مناسـب سـازي  .1390 .شهرداري تهران .8
اداري براي معلولین جسـمی و  يها ساختمانفضاهاي 

ــل  ــازي، اداره ک ــاري و شهرس ــت معم ــی، معاون حرکت
 معماري و ساختمان شهرداري تهران.

ــه .9  -ی. مجتمــع فرهنگــ1379 .صــادق مــالواجرد، فرزان
ارشد  یارشناسکان نامه ین. پایجانبازان و معلول یورزش
 .با، دانشگاه تهرانیز يده هنرهاک، دانشيمعمار

 یشناســ بیآســ .1389 .کمــانرودي کجــوري، موســی  .10
 بـر دکیـتا بـا تهـران يشـهر توسعه تیریمد يساختار
 هیمعلـوالن، نشـر يبـرا يشهر يفضاها يساز مناسب

 1389 تابســتان و بهــار ،25 شــماره ،يشــهر تیریمـد
 .114-99 صص

 سـازي متناسـب کمیتـه). 1371محمود ( محمودزاده، .11
. بهزیستی سازمان. اصفهان. جانبازان و معلولین. شهري

 .تا بی نشر
نقـش  .1376 .هـديو جهانشـاهی، م وادمهدیزاده، جـ .12

فضاهاي پیاده در کیفیت محیط شـهري بـا نظـري بـه 
ریــزي و طراحــی شــهري.  امــهبرن يجســتارها .شــیراز

 .مهندسان مشاور فرنهاد. شیراز
سرشـماري عمـومی نفـوس و . 1390 .آمار ایرانمرکز  .13

 مسکن ایران.
دسـتوالعمل مناسـب سـازي  .1390 .شهرداري تهـران .14

اداري جهـت معلـولین، معاونـت  يها سـاختمانفضاي 
  معماري و شهرسازي شهرداري تهران.
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