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 ها مؤلفه: ابعاد و معلوالنمحیط فیزیکی زندگی  سازی مناسبرویکردهای 

 تحت پوشش بهزیستی شهرستان مرند( معلوالن)مورد مطالعه؛ 
 

 فیع پور مطلقفرهاد ش
 استادیار گروه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت، محالت، ایران

 

 منیره ترابی نهاد

 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند، مرند، ایران

 مقدمه
، الزم ایت  ادر جهت رفا  حلال آکهلا   نیباش میمعلوالت از یهمی برابر با دیگر شهروکیات براوردار از آکجایی که 

ملورد  وجله قلرار گیلرد،      بایلی  معللوالت از موضلوعا ی کله در اصلوص زکلیگی      و   ش شود یای ریدی برکامه
ابللو ) مطا عللات(، 2100و هماللارات ) 0محللیط فیدیاللی زکللیگی آکهایللت. بلله ک لل  از وا رمیللر     یللازی منایللب
 یلازی  منایلب ( چناکاله بایلی بله    5،0991؛ ایترایلتادو یر 0999 ،0ایلتودارد  ؛ جلاکد و 0999، 3؛ ا لوات 2،0993حبیب

کیازهلای  یلازی   مث  یایر آحاد جامعه برای برطلرف  معلوالتمحیط فیدیای افراد کا وات و معلول  وجه کشی  ایت. 
بله د یل     معلوالتبازار و ایابات هستنی. ایع در حا ی ایت که  زکیگی روزمر  اود، کیازمنی رفت و شی در کوچه،

معلو یلت، بحراکلی ایلت کله      .باشلنی  ملی روبرو  هایی دغیغه ص عضو و مشا ت جسمی و بیکی با مشا ت و ک
)شلهریاری   معللول شلود   بلرای افلراد  رواکلی  هلای   یدشلوار موجب اضطراب، کلاهش اعتملاد بله کللس،       واکی می

صیمات روحلی  به همیع د ی  ضروری ایت که راهاارهای منایبی در جهت  عیی  و کاهش  (.0385احمیی، 
بلا هلیف      شلی ایلت   یلازی  منایلب  .کوجوات و دیتیابی به هویت مست   در آکات ا خاذ گردکی معلوالتو رواکی 

 در کلیه املور جامعله   فعاالکه آکهاحضور و  منظور مشارکته و رعایت ح وق افراد معلول ب ها فرصتایجاد  ساوی 
 یهلا  فعا یلت بلا آراملش الاطر بله      و کحلو احسلع   اشلنی بله  که بیوت ایناه احساس کااوشاینیی داشته ب ای گوکهبه 

طلوری کله   ه بل ، ویای  حم  و ک   ایلت  و  یارک اص ح محیطعبارت ایت از  یازی منایب بپردازکی. روزمر 
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افراد معلول قادر باشنی  اآزاداکه و بیوت اطر در محیط پیراموت اود اعم از اماکع عملومی، معلابر، محلیط شلهری     
بلا حللظ    اقتصلادی  ی عمومی حرکت کننی و از  سهی ت محیطی، اجتماعی، فرهنگی،ها ماتیااتوبیع شهری و 

 معللوالت از  منظلور  (.0381معللوالت،   ضلوابط و م لررات شهریلازی بلرای    ) شلوکی ایت  ل فردی الزم بهر  منی 
 یهلا  فعا یلت در اکجلام   جسلمی حرکتلی  عبارت ایت از کلیه افرادی که به د یل  ک لص عضلو و یلا مشلا       

 یلازی  منایلب (. یالی از رویاردهلای   0332 لودهی م لیم،  ) کیگی روزمر  و عادی الود مواجله هسلتنی   ز
در م لررات  (، 0388) حیلیرپور مندل آکهایلت. بله ک ل  از     یازی منایبمر بط به  معلوالتزکیگی فیدیای 

ل بلرای  منلد  یلازی  منایلب مورد  وجه قرار گرفت وبه  معلوالتکیازهای  0995یوئی از یال یازی  یااتمات
ملیا  ااکله بایلی فضلای      .افراد کا وات  وجه ااصی داد  شی؛ افراد کا وات بایی قادر به ورود بله ااکله باشلنی   

بایی طوری باشی که افراد ویلچری بیوت کمک عبلور کننلی   ها   گررگا .کافی برای ماکور ویلچر داشته باشی
یه یااتمات بایی طلوری یلااته شلود کله در     ورود .درها بایی فضای کافی برای باز و بسته شیت داشته باشنی

اگلر دو   .را  ایتلاد  از درهای  غدشی و ا وما یلک ایلت    ریع راحت. حیع عبور کیازی به  غییر جهت کباشی
بطور ا وما یک باز شود در داالی کید بایی بهمات روش و در   ر اارجدر پشت یر هم قرار گرفته باشی و در 

در کننلی    یلاات ایلع درهلای  غدشلی ا وما یلک کباشلی بایلی یلک بلاز          اگلر امالات   .همات جهت باز شلود 
قسمت بایی  ایع .برای چراش ویلچر ورودی هال بایی بحی کافی بدر  باشی .ا وما یک وجود داشته باشی
یاکتیمتر برای کشستع و اکتظار ریییت  اکسی باشلی. کلف یلااتمات بایلی بلا       51دارای ا اقی با یک کیمات 

 هلا   راشهمچنیع برای جلوگیری از  ید اوردت در هوای باراکی  شاها و گ   .  پوشیی  شودمواد غیر  غدکی
ی یااتمات و طراحی درها کوع .بایی در کف هال باشی در ورودی هال کید یک  للع بایی وجود داشته باشی

بطور ا وما یک کار و یا  شوکی میکه با مشا  و به ینگینی باز  دری .برای افراد کا وات بسیار مهم ایت مندل
بلرای ایلع افلراد مثل  ملاکع عمل         شوکی میو همچنیع درهای گردات که قل   شوکی میبسته  اًو یریع کننی می
یتاکه در کبایی  به داشته باشی که عبور را مشا  کنی در صورت وجود  به، بایی میور و ار لاع آت . آکنی می

ی ویلچر به پاییع فشار داد  شلود و یلا   ها چر طوریاه با فشار یاکتیمترکباشی و یا آیتاکه کرم باشی ب 5بیش از 
شخص داا  ویلچر بایلی بتواکلی کددیلک کلیلی      .در موقع باز شیت در بطور ا وما یک  و رفتگی داشته باشی

هلای   اصلوص اطلاق   در ایع کلیی بایی حیاق  در فاصله یک متری گوشه دااللی در باشلی.   .بازکننی  بیایی
رفلت وشلی کلرد  و از    ها  در اطاق که بتواکنی به راحتی ای گوکهاعات افراد معلول بشود به دروت مندل بایی مر

ایلاالت متحلی     (،0388) کملری آکها در جهت رفع کیازهای فردی ایتلاد  کماینی. به ک   از زریلع   امااکات
مسل له   .باشلی  ملی  معللوالت مجموعه قواکیع اجرایی برای هر گوکه یاات و یاز ملر بط بلا     ریع کام دارای 

 معللوالت محلیط فیدیالی زکلیگی     یلازی  منایلب های  همو لاصلی  ح یق حاضر، عبارت ایت از ایناه ابعاد و 
 کیامنی و ر به بنیی آت چگوکه ایت؟

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 یللازمات  .دارکلی  ارکامله الود  کیا ه را در  01، حیاق   جربه ینه منایبسازیا در زمیدک یشرفته و صنعتیپ یشورهاک

 ارائله  صللویب کردکله در آت،    0990معلو یلت را در یلال    یافلراد دارا  یبرابر بلرا  یها فرصتمل  متحی، قواکیع 
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بله کلار    معللوالت کا واکلات و   مسلائ  حل    ی ویط میافعات ح وق بشر و قاکوکگلرارات بلرا   ا مللی بیع یها چارچوب
داوری کلژاد  ) ایلت و افلراد کلا وات    معللوالت کلیگی بلرای   شرایط ز یازی منایبشی. ایع امر بیاکگر  وجه به گرفته 
فضلا   یلازی  منایلب (، فراکسیس معت ی ایلت بلرای   0392) همیاکیک   از حاجی احمیی  به (.0393رهنما، م یم و

اجتملاعی  -کا بیی، عملاردی، ادراکلی ) شهرییازکی  کیلیت طراحی های  همو لجهت ایتلاد  افراد بایی به ابعاد 
 یلازی  منایلب ت که ایع امر مبتنلی بلر   از ایتلاد  از فضا اییش از کیت پیاحساس امن وجه شود. و زیست محیطی( 

 ایت. بر ایاس ابعاد یاد شی ، قاب  ادراک یازی منایب رویاردهای .گیرد میشا  
 فضای ورزشلی آکهایلت.   یازی منایبمر بط به  معلوالتزکیگی فیدیای  یازی منایبیای از رویاردهای 

 یهلا  فعا یلت مهیلا کلرد کله بتواکنلی بلیوت دغیغله بله         ای گوکله بایی فضا را به  معلوالتحضور ورزشی  ویعه  برای
ویاللرد ر ربللر ایلاس بلل   واکللی ملی محللیط فیدیاللی یلازی   (.  نایللب0385باقریلات و اکصللاری،  ) بپردازکللیورزشلی  

اتار گرایاکله بله   یلا  ورویالرد ( کننلی   مصلرف ی هلا  ویژگلی مبتنی بر ) ورزشیکارکردگرایاکه به  نایب فضاهای 
 پلریرد صلورت   کننلیگات(  کننیگات و یلا مبتنلی بلر کظلر حمایلت      برکظر مشارکت مبتنی) ورزشی نایب فضاهای 

ورزشی به عنلوات جدئلی از   های  همجموع( کشات داد، 0385)منصور ابافت  (. مطا عات اکصاری و0389فرهمنییات،)
  یملوچی  مطا علات  و جاکبلازات منایلب کیسلتنی.    تمعللوال فضاهای عمومی شهر در کشلور ملا هنلوز بلرای ایلتلاد       

 یمنایب و پیشرفته در جهات کله شلام   سلهی ت و جهیلدات  لردد      یاز چنی ا گوگیری  بهر  ( کشات داد،0385)
با  وجه بله ک لش    کمک کنی. ی ا حیود زیاد معلوالتبه بهبود وضعیت ورزشی   واکی می باشی میواماکع ورزشی 

درملاکی، اجتملاعی، فلردی، و گلررات اوقلات فراغلت       هلای   هجنبل و جاکبلازات در   لوالتمعویژ  ورزش در زکیگی 
بلارز  ة کموکل و یاپلع   یعچل  .کمایلی  ملی امری ضلروری   معلوالتورزشی متنایب با های  همجموعپردااتع به موضوع 

ع یع همل یشلی  ایلللت، در ملورد چل     یلازی  منایبآکها  یاز شهرها یه بخش عمیهاکهستنی  ییایآی یشورهاک
شلی و   یلازی  منایلب ام  کشلور به صورت کع یا یاز شهرها یاریبس یکمساب ات پارا مپ یبرگدار یه براکبس 

جهلاکگردات   یمنلی  بهلر   یالزم بلرا  امااکلات  ب جهلات، یل از عجا یالی عنلوات   ع بهیوار بدر  چید  ر مهماز همه 
 .رد  ایتکمعلول را فراهم 

فضلای یلبد و  لریحلی     یلازی  منایلب مر بط بله   لوالتمعزکیگی فیدیای  یازی منایبیای از رویاردهای 
 لریحی در فضلاهای  های  هبرکام لریحی  طبی ی،  یها فعا یتبا رایه  0995از یال  دیتریی جهاکی برکامه آکهایت.

جامعه صورت گرفته ایت.  للریح  یازی  و افراد یا م وکمک به یک پارچه معلوالتباز به صورت مشترک میات 
جیییی بلرای  های   راو در کنار هم  آینی میگوکاگوت گرد هم های  ی واکایی ایت که افراد با در فضای باز فرصت

. شلوکی  ملی . افراد یا م در یک  جربه آموزشی در ایع املر دعلوت بله مشلارکت     کننی میجییی کشف های  ه جرب
هبلود کگلرش جامعله کسلبت بله      آکها و ب یها مهارتو  ها  واکاییت از طریق   ویت الهیف ایع برکامه احترام به معلو

 کله  دهلی  میدر ایرات کشات  ها پارک (، برریی وضعیت کحو  طراحی0393) همااراتبه ک   از بماکیات و  آکهایت.
 وضلعیت گلردش و   یجهلت چگلوکگ   یمطللوب  ینیشلب یع فضاها کشلی  و پ یدر ا معلوالتبه رفا  حال  یوجه چنیاک 

داد، بلرای   کشلات ( 2100) همالارات و  0ایج  ح یلق جاریلما  . کتل  لرج آکها در بسلتر پلارک صلورت کگرفتله ایلت     
و افراد کا وات بایی بایی بله یلع و کلوع و حلی کا واکلایی و معلو یلت آکهلا         معلوالتفضای ورزشی برای  یازی منایب
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بام یبد اارات مطللوب زیسلت محیطلی، اقتصلادی، اجتملاعی،      ( کشات داد، 0385) ظهرابی وجه کرد. کتایج  ح یق 
( کشلات  0385) کلژاد مطا عات بهملع پلور و محلرم     ه اجتماعات شهری از جمله افراد معلول اواهی داشت.برای کلی

 یویع طرح جامع فضای یبد، ار  ای ک ش مردم، ار  ای بهر  وری اکو وییای فضلای یلبد و ار  لای بهلر       داد،
بلاز بله عللت دور کلردت      ایلی   للریح همگلاکی در فضلای     (،2113)0بله ک ل  از فرایلر    وری اجتماعی فضای یبد.

شلا  گرفلت  لا     افراد یلا م دهنی   آزارهای   کگاموجود و  های چا شبه حضور در فضای بیروت به علت  معلوالت
فضلای شلهری و    یلازی  منایلب (، کشات داد، 0389) هماارات. مطا عات   وایی و ایع گرو  را به جامعه باز گرداکی

 ه به صورت برابر الزم و ضروری ایت.هم پراکها برای ایتلاد  و مشارکت اجتماعی
فضلای  رافیالی    یلازی  منایلب ملر بط بله    معللوالت زکیگی فیدیای  یازی منایبیای از رویاردهای 

 یشللهر یسلتم حملل  و ک ل  عملللوم  یو ی یشللهر  رافیللک (،0383) ملرادی   للوایی و  آکهایلت. بلله ک ل  از  
 یمیوآالار مسللت    ایلت  یشهر یت در فضاهایمعلو  یار مهم در ار باط با افراد دارایو بسل یا یح یموضوع
ت یل بهبلود قابل  (.2110، 2حنیلف و الیر  ) داردازات بهملة افلراد بخصلوص معللوالت و جاک یزکلیگ یبلر رو
افلراد   یبلرا  یوممل اصوص حمل  و ک ل  ع   ، بلهکلیبخلش  راف یازی منایبق یاز طر کو  حر یدیتری

 د  (.2112و همالارات،  3وکتلر ) ایلت  ار مهللم یات بسلل آکل  یاهش عیم دیتریل کت در یمعلو  یکا وات و دارا
ماکنلی کشلور ملا کله  علیاد قابل         ای جامعله . در برکلی  ملی معلو یت رکلج   از یا درصی جمعیت جهات به گوکه

کله در را  دفلاع از   کساکی ،دهنی میمعلو یت را جاکبازات جنگ  حمیلی  شای   ی وجهی از ایع اقشار دارا
کتلایج  (. 0380،یرآبادصل کارکنات ک) شود میت  وجه به ایع امر بیشتر احساس ضرور، کردکی یوطع جاکباز

 ویعه حم  و ک ل  همگلاکی ویلژ  معللوالت در شلهر مشلهی        یراهبردها ( کشات داد،0390) غلوریات ح یق 
 یلازی  منایلب  .شلود  یراهبرد محافظه کاراکه ایت و بایی ایع کلوع حمل  و ک ل  عملومی حللظ و کگهلیار      

ی در مل معلو یلت از ک لش و جایگلا  مه    یافلراد دارا  کبهبلود قابلیلت دیتریلی و  حلر     و یشلهر  یفضاها
برای  معلوالت(. کشات داد، 0383) یلج همطا عات بهمع پور و  .ر ایتبراوردا یو طراحی شهر ریدی برکامه

 لی لوک جلواکی و   مطا علات  و امااکلات آکهلا هسلتنی.    هلا  پلارک ، کیازمنی بهبود وضلعیت  ها پارکایتلاد  از 
مشا ت و مواکع موجود در شباه دیتریی پیاد  شهری و عیم  یاوم حرکت راحت در ( کشات داد، 0385)

در صور ی که  سهی ت  رافیالی بلرای معللوالت و     .کنی میمسیرهای پیاد ، برای برای افراد ایجاد اشاال 
هللاس گی کننللی. بطورمسللت   در جامعلله زکللی   واکنللی مللیبلله راحتللی  افللراد کللا وات جسللمی فللراهم شللود،  

، یجرب مردم به مراکد شهر یمعت ی ایت که برا« یعابر پیاد  و  رافیک شهر»در اار اود  (،0991)0ک و
( 0393. مطا عات اماکی و مهرات کلژاد ) ایت یمحیط پیادهرو ایمع، اوشلاینی و مطلوب ضروریازی  فراهم

 اد یمجهد به پکودکات های  هکا ساو  معلوالتی برا ووراوک یها ایاباتباً دو یوم ی ا به امروز   ر کشات داد،
اه عابر پیاد ، بش یالزم ایت که به هنگام طراحی و اجرا (،0303) قائم. به ک   از بیار شی  ایتیشهای   را

                                                                                                                                             
1. Fraser 
2. Hanniff & Kheder 
3. Venter 
4. Hassklau 
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 یعرض پیادهرو، جنس کف و شیب آت به دقت مورد کظر قرار گرفتله و مواکلع موجلود در مسلیر بله کنلار      
از ایلع شلباه کیلد مطلرح      معلوالتو اجرا بخصوص در ایع زمات که ایتلاد  گراشته شوکی. دقت در طراحی 

کامنایلب  ( کشات داد، در شهر شلیراز،  0389) هماارات. کتایج  ح یق بدی و یابی میاهمیتی دوچنیات  شود می
  در بحث اع مشی ر مهمدرصی به عنوات 0/23به آکها با  یو علیم دیتری ی  و ک   عمومم  حیبودت ویلا

ادهروها، وجود چا له  یع مهم، کامنایب بودت پیاز کظر معلوالت و جاکبازات بر شلمرد  شی  و پس از ا یکف را
ی  شلی  ایلت. در   یل عنلوات گرد  ی  بعلی ادرصللی بلله عنلوات مشل     3/20ادهرو بلا  یل و کاهموار بودت یلطح پ

روهلا، وجلود    اد یل پ   معلوالت و جاکبلازات کامنایلب بلودت   امش یع ر مهمله، یو حافظ یآزاد کمحیود  پار
 .بود  ایت یآزاد کدرصی در پار 3/08ه و یدرصلی در حافظ 3/22و با ر اد یچا ه و کاهموار بودت یطح پ

( قلاکوت جلامع   2، ملاد  ) یاجرائل  کامله  آئلیع  3و  2،0هلای    طبلق ملاد  (، 0393) کورائیبه ک   از احیی و 
اکللات ابللا ام یردو تللیغ یهللا یللازماتو  یدو تلل یللیاجراهللای   دیللتگاة یلللکت از ح للوق معلللوالت، یللحما

 ی)اصوصل  ها یااتماتع و کاما یمورد ایتلاد  عموم های قسمتللنی، ام یعموم یاربرکبا  یها یااتمات
 کامله  آئلیع  0ع طبق ملاد   یننی. همچنک یازی منایبت، یمعلو  ی( را مطابق ضوابط مربوط افراد دارایو دو ت
ردت کل  ، برجسلته یبله ع ئلم صلو     یمعلابر عملوم   یراهنما یها د چراغیموظف به  جه ها شهرداریور، کمر

و رفع  جسمی حرکتیه معلوالت ی  ک لی وقف ویا یژ  برایجاد مح  ویها، ا   اطع یکروها کدد اد ییطوح پ
 .معلوالت هستنی یبرا یو معمار یق م ررات صیور پرواکه با ضوابط و م ررات شهریازیمواکع و  طب
ارآکهلا  یشلی ودر اات  یازی منایبژ  معلوالت یو یها یرویس، 0900یال یوئی در  یاز شهرها یایدر 

ش از پنج ی، ب0930شترمعلوالت در یال یب یمنی ع اودروها و بهر یگسترش ا ییوئی برا ودو ت قرارگرفت
 .میافع ح وق معلوالت قرار داد یار کهادهایوت دالر را در ااتیلیم

ی ها یااتماتفضای  یازی منایبمر بط به  معلوالت زکیگی فیدیای یازی منایبیای از رویاردهای 
طراحی شوکی که  ای گوکهی مساوکی بایی به ها یااتماتایاس کظریه یااتاری، دروت  بر مساوکی آکهایت.
و افراد کا وات قاب  ایتلاد  بلود  و زکلیگی را بلرای آکهلا  سلهی  کمایلی. بله ک ل  از          معلوالتبه یادگی برای 

مساع ای ت متحی آمریاا به  ازگی بر ایمع یااتع محلیط فیدیالی بلرای افلراد     (، وزارت 0990)0چنوس
( 0،0990کیلومع  ؛5،0939؛ هیلود 0،0938هلاکتر  ؛3،0995یلینروس  ؛2،0933هنلی ) مطا علات کرد  ایت.   أکیی

در آمریالا   مسلاوکی هلای   هودیگرمحلل  عملومی  مساع فیدیای محیط بازیازی دالردر ها کشات داد، میلیوت
 ؛ پرکیند،0993براوت و برکتلی،) مطا عات(، 2110) همااراتو  3ری شی  ایت. به ک   از براکسوتگرا یرمایه

فیدیاللی، موجللب  ویللعه  محللیط یللازی منایللب( کشللات داد، 0983؛  یلللور و هماللارات،0993و هماللارات،
ی از ( کشلات داد، بایل  2115) همالارات و  8 لوکی  مطا علات  .شلود  ملی مشارکت افراد معللول و کلا وات در آت   

و افراد کا وات بهر  جست کله زکلیگی آکهلا را     معلوالتامااکا ی برای زکیگی در یااتمات و مح  یاوکت 
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از کظر یااتماکی  ها یااتماتطراحی های  یدر اار کاریای ( کشات داد،0385مطا عات حمییی ) سهی  بخشی. 
، بلا  بلا آت روبلرو هسلتنی    والتمعلل  و میلادیع ورزشلی کله   هلا    ورزشگادر مراکد عمومی و بویژ   یو معمار

  یلال  یل ه در آورکل معللوالت،   یاجتماع یدو ت آ مات فیرال در برکامه  واکبخش. باشنی میمشا  ی مواجه 
ع اهلیاف  ی ر مهماز  یایمعلوالت را  یاجتماع یط زکیگیط محیم شی  ایت، منایب کمودت شرای نظ 0931

منایلب   یهلا  یلااتمات جلاد  یا یه بلرا ک اواهنی میاالت یالت اوو در قا ب آت از مس کنی میر کع برکامه ذیا
 ننی.ک ژ  معلوالت اقیامیو یعموم یها ماات جادیع ایمعلوالت وهمچن یبرا

 یها یااتماتفضای  یازی منایبمر بط به  معلوالتزکیگی فیدیای  یازی منایبیای از رویاردهای 
ه یل کل (،0338) معملاری و  یهریلاز ضلوابط و م لررات ش  ایلاس   بلر  اجتملاعی ایلت.   -کهادی یها یازمات

، یموظلنی جهلت طراحل   یب و اک  یعموم ی، کهادهایدو ت یها شرکت، مویسات، ها یازماتها،  وزار خاکه
عمل  کننلی کله امالات      یبله کحلو   ی  الیما  یو معلابر و ویلا   یو اماکع عموم ها یااتماتی و احیاث ی و 

 همالارات کتلایج  ح یلق شایسلته م لیم و     »هم شلود فلرا  ی، همچوت افلراد علاد  معلوالت یمنی و بهر  یدیتری
آموزشلی،   یهلا  یلااتمات بله   جسلمی حرکتلی   معللوالت جهت دیتریی راحت و آیلات  ( کشات داد، 0393)

آیاکسللورهایی بللا درهللای ورودی کللام ً  هللا بیماریللتاتو هللا  اداری،  جللاری، مراکللد درمللاکی، پاراکلینیللک
 ها یااتمات یازی منایباد  گردد. همچنیع قواکیع ویژ  ایتاکیارد جهت ورود و اروج ویلچر کصب و ایتل

 ها یااتماتطراحی های  هک شمست ر و مشغول به کار شود و  ها شهرداریدر  یازی منایبزیر کظر کارگرو  
محلیط   یلازی  منایلب ( بلرای  0385) چللک مویلوی   بله ک ل  از   .یلی گلردد  أیبا کظر ایع گرو  کارشنایلی   

 مورد ارزیابی قرار گرفته ایت. معلوالت، وضعیت آکها از دییگا  لوالتمعو ادارات برای  ها یازمات

 سؤاالت تحقیق
 کیامنی؟ معلوالتمحیط فیدیای زکیگی  یازی منایبهای  همو لو  ابعاد .0
 چگوکه ایت؟ معلوالتمحیط فیدیای زکیگی  یازی منایب ابعاد بنیی ه. ر ب2

 روش تحقیق
 حلت پوشلش    معللوالت آماری ایع  ح یق را کلیه  جامعه   ایت.بود از کوع پیمایشی وصیلی  ح یق روش 

اکتخلاب کموکله از روش  صلادفی یلاد       ی. بلرا اکلی  داد کللر  شلای     0511بهدیستی شهریتات مرکی به  عیاد 
کلر بطور  صادفی به عنوات کموکه  ح یق اکتخلاب شلیکی.    310ایتلاد  شی  و بر ایاس جیول کوکرات  عیاد 

% 00% از پایخگویات مرد بودکلی.  22% از پایخگویات زت و 38ایخگویات کشات داد که وضعیت دموگرافی پ
یال بودکی. ابدار  ح یق شام  پریشلنامه مح لق    01% از پایخگویات باالی 50یال و  01از پایخگویات زیر 

ایلاس  بود  ایلت. ایلع پریشلنامه بلر      معلوالتمحیط زکیگی فیدیای  یازی منایبهای  همو لیااته ابعاد و 
مطا عه پیشینه  ح یق و کظرات ایا یی و کارشنایات  یویع شی  ایت. برای  أمیع روایی پریشنامه بله  حلاش   

پریشلنامه بلا هلیف یلاات آت     هلای   هصوری و محتوایی از کظرات ایا یی و متخصصات ایتلاد  شی و گویل 
ایلع ایلاس م لیار     بلر  لاد  شلی. شی. کید برای  أمیع روایی یاز  از  حلی  عاملی اکتشلافی ایلت  یازی  اکطباق

 315بار لت با درجه آزادی  کرویت آت آزموت و م یار 92/1برابر با  (KMO) گبریشااص کلایت کموکه 
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وجلود  دهنلی    کشلات  (KMO) ملایر کلایدر   معنادار بود. کتلایج آملار    P<110/1و در یطح  08/0530برابر با 
بلرای آگلاهی از معنلاداری     همچنلیع  لیل  عامل  بلود.   پریشلنامه بلرای  ح   های آیتمبیع  همبستگی قاب  قبول

ایلتلاد  شلی.    ای کموکله  لک   T   لاوت بیع میاکگیع کموکه مورد مطا عه و میاکگیع جامعله فرضلی از آزملوت   
 آمی  ایت. 93/1پایایی پریشنامه بر ایاس آ لای کروکبا  برابر با  ضریب

 تحقیقهای  هیافت

 سؤال اول تحقیق
 کیامنی؟ معلوالتمحیط فیدیای زکیگی  یازی یبمناهای  همو لابعاد و 

محیط  سازی مناسبهای  همؤلف. ماتریس بارهای عاملی چرخش داده شده عوامل استخراجی ابعاد و 3 جدول
 معلوالنفیزیکی زندگی 

ف
ردی

 

 حاص  از  حلی  عاملیهای  هایتخراجی زیرمو لهای  همو ل
عامللل  
 اول

عاملل  
 دوم

عاملل  
 یوم

عاملل  
 چهارم

عاملل  
 جمپن

 - - - - 003/1 یااتماکی های دربا وما یک کردت  0
 - - - - 095/1 گردات یااتماکی های دربایتلاد  از  2
 - - -  503/1 شیب دار یااتع راهروهای ویژ  3

 - - - - 030/1 دردیترس قرار دادت کلییها و پریدهای یااتماکی 0
 - - - - 033/1 بهیاشتی یها یرویسو شیرهای هوشمنی برای حمام و آشپدااکه  ایتلاد  از 5
و افلراد   معللوالت بر ایاس دیتریلی   ورزشی های یا عرا  روها و طراحی  0

 داالی یا ع یها  بخشکا وات به 
- 528/1 - - - 

 - - - 533/1 - معلوالتبرای  ایتلاد  از ویای  و  جهیدات ورزشی ویژ  3
 - - - 539/1 - طراحی ایتخرهای چنی منظور  و یرپوشیی  8
 - - - 030/1 - در حرکت معلوالت متنایب برای حمایت یها شیبو ها   دیتگیروجود  9
 -  583/1 - - ها پارک یم ایتلاد  از مصا ح صاف و  غدکی  در کلسازیع 01

 -  002/1 - - دار جهت ایجاد آرامش ایتلاد  از دراتات یایه 00

 -  002/1 - - ایجاد شورو کشاطدر فضای یبد برای  فضاهای هیجات اکگید 02

 -  535/1 - - معلوالتبهیاشتی هم کف و بیوت پله برای  یها یرویسایجاد  03

 -  030/1 - - راحتی روکش دارهای  یصنی وجود  00

 -  013/1 - - کو ا  و دردیترس برای ایتلاد های  یآبخوروجود  05

یاکتیمتر در ک اط مختلف با  81ا ی  35آبخوریها با ار لاع کمتر از طراحی  08
 یفضا

- - - 530/1 - 

 - 025/1 - - - یاکتیمتر و عرض کشیمنگا  05صنی یهایی با ار لاع کمتر از  عبیه  09
 - 033/1 - - - از کف باجه ییاکتیمتر 011کصب دیتگا   للع در ار لاع  21
 ت وکل حر یبرا یه عمومی  ک لیویاهای  یع صنی یفاصله ب کردتض یعر 20

 چرایار یچراش صنی 

- - - 032/1 - 

 - 083/1 - - - منایب یها شیب ویط  اباتیرو و ا اد یع پیب یار باط یها پ  سهی  کردت رابطه  22

 - 520/1 - - - ایمع کردت محیط شهری 23
 - 020/1 - - - ی و دیتریی به آکها  حمل  و ک ل  عملومیمنایب بودت ویلا 20
 - 385/1 - - - ها و هموار یااتع آتور پیاد منایب کردت  25
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 520/1 - - - - معلوالتویژ   های پارکینگایجاد  20

 092/1 - - - - معلوالتایجاد باالبرهای ویژ   23
 033/1 - - - - معلوالتی اداری برای ها یااتماتداا   ایجاد کوارهای ریلی 28
 530/1 - - - - ایجاد یطح شیب دار برای عبور با صنی ی چر  دار 29
 330/1 - - - - ی اداری و ایما ی با ایتلاد  از فناوری اط عاتها یااتماتیازی  هوشمنی 31

.  حلی  عاملی اکتشافی در مر به اول، پنج عام  بطور کلی ایتخراج شلی  کله   0بر ایاس جیول شمار  
 :باشی میبر روی آکها به شرح ذی  ها  همو لشرح قرارگیری 
گللردات  هللای درباز  ایللتلاد  (،003/1 بارعللاملی) یللااتماکی هللای دربکللردت   یللکا وما عاملل  اول:

قلرار دادت   دردیلترس  (،503/1 )بارعلاملی  دار یااتع راهروهلای ویلژ    شیب (،095/1 عاملی)بار  یااتماکی
(، ایللتلاد  از شللیرهای هوشللمنی بللرای حمللام و آشللپدااکه و  030/1بارعللاملی ) یللااتماکیکلیللیها و پریدهللای 

. بر ایلاس محتلوای   اکی گرفتهمو له بر روی عام  اول قرار  5 (، در مجموع033/1بارعاملی ) بهیاشتی یها یسیرو
را   طراحلی  دوم: عامل   کام گرفتله ایلت.   ی مساوکیها یااتماتفضای  یازی منایب ، عام  اول،ها مو لهزیر 

بلار علاملی   ) یلا ع دااللی   یهلا   شبخو افراد کا وات به  معلوالتبر ایاس دیتریی  ورزشی های یا عروها و 
داالی  یها  بخشو افراد کا وات به  معلوالتبر ایاس دیتریی  ورزشی های یا عرا  روها و طراحی  (،528/1
هلا    دیتگیروجود  (،539/1بارعاملی ) یرپوشیی طراحی ایتخرهای چنی منظور  و (، 533/1بارعاملی ) یا ع
مو لله بلر روی    0مجملوع   در( 030/1بلار علاملی   ) حرکلت ر د معللوالت  متنایب برای حمایت یها شیبو 

کلام  فضلای ورزشلی    یلازی  منایلب ، عامل  دوم،  هلا  مو لله . بر ایاس محتلوای زیلر   اکی گرفتهعام  دوم قرار 
 (،583/1)بلار علاملی    هلا  پلارک  ایتلاد  از مصا ح صاف و  غدکلی  در کلسلازی   عیم یوم: عام  گرفته ایت.

در فضلای یلبد    فضلاهای هیجلات اکگیلد    (،002/1بار عاملی ) آرامشجهت ایجاد  از دراتات یایهیار ایتلاد 
 معلوالتبهیاشتی هم کف و بیوت پله برای  یها یرویسایجاد  (،002/1بار عاملی ) کشاطبرای ایجاد شورو 

کو ا  و های  یآبخور(، وجود 030/1راحتی روکش دار )بار عاملی های  یصنی وجود (، 535/1بار عاملی )
. بلر ایلاس   اکلی  گرفتله مو له بر روی عام  یلوم قلرار    0 در مجموع( 013/1بار عاملی ) ایتلاد یترس برای درد

 طراحلی  چهلارم:  عامل   کام گرفتله ایلت.  فضای یبد و  لریحی  یازی منایب، عام  یوم، ها مو لهمحتوای زیر 
(،  عبیله  530/1ار علاملی  )بل  ییلاکتیمتر در ک لاط مختللف بلا فضلا      81ا لی   35آبخوریها با ار للاع کمتلر از   
کصلب دیلتگا   لللع در     (،025/1)بلار علاملی   یاکتیمتر و عرض کشلیمنگا    05صنی یهایی با ار لاع کمتر از 

ه یل   ک لیویلا های  یع صنی یفاصله ب کردتض یعر (،033/1بار عاملی ) باجهاز کف  ییاکتیمتر 011ار لاع 
 یار بلاط  یهلا  پل  کردت رابطه   سهی  (،032/1بار عاملی ) چرایار یت و چراش صنی کحر یبرا یعموم

)بارعلاملی   کلردت محلیط شلهری    ایملع  (،083/1)بلار علاملی    منایلب  یهلا  شیب ویط  اباتیادهرو و ایع پیب
کلردت   منایلب  (،020/1)بلار علاملی    ی و دیتریی به آکها  حمل  و ک ل  عملومیمنایب بودت ویلا(، 520/1
( در 520/1بلار علاملی   ) معللوالت ویژ   های پارکینگایجاد  (،385/1ملی )بار عا ها و هموار یااتع آترو پیاد 

 یلازی  منایلب ، عام  چهلارم،  ها مو له. بر ایاس محتوای زیر اکی گرفتهمو له بر روی عام  چهارم قرار  9 مجموع
د ایجلا (، 520/1)بارعلاملی   معللوالت ویلژ    هلای  پارکینلگ  ایجلاد  پلنجم:  عام  کام گرفته ایت.فضای  رافیای 
 معللوالت ی اداری بلرای  هلا  یلااتمات داا   کوارهای ریلی ایجاد (،092/1 عاملیبار ) معلوالتباالبرهای ویژ  
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یلازی   هوشلمنی  (،050/1 بارعلاملی ) دارایجاد یطح شیب دار برای عبور با صنی ی چلر    (،033/1 بارعاملی)
مو لله بلر روی    5(، در مجموع 330/1ی )بارعامل ی اداری و ایما ی با ایتلاد  از فناوری اط عاتها یااتمات

 یهلا  یلااتمات فضلای   یلازی  منایلب ، عامل  پلنجم،   هلا  مو لله . بر ایاس محتوای زیلر  اکی گرفتهعام  پنجم قرار 
 کام گرفته ایت. اجتماعی -کهادی یها یازمات
 

 سؤال دوم تحقیق
 چگوکه ایت؟ معلوالتمحیط فیدیای زکیگی  یازی منایب ابعاد بنیی هر ب

 معلوالنزندگی فیزیکی  سازی مناسبابعاد  ای نمونهتک  Tنتایج آزمون  .2 جدول

 tآمار   اطای معیار اکحراف معیار میاکگیع معلوالتزکیگی فیدیای  یازی منایبابعاد  شمار 
 03/00 10/1 20/1 08/0 ی مساوکیها یااتماتفضای  0
 10/03 19/1 13/1 80/8 فضای ورزشی 2
 83/8 18/1 00/1 32/3 فضای یبد و  لریحی 3
 33/00 15/1 00/1 05/9 فضای  رافیای 0
 -کهلادی  یهلا  یازمات یها یااتماتفضای  5

 اجتماعی
38/8 25/1 10/1 09/0 

بُعلی   5، پس از ایتخراج معلوالتزکیگی فیدیای  یازی منایب، برای ر به بنیی ابعاد2بر ایاس جیول  
 فضای ،فضای  رافیای، فضای یبد و  لریحی، زشیفضای ور، ی مساوکیها یااتماتفضای ) یازی منایب
 ای کموکه  ک t( بر ایاس آزموت  حلی  عاملی اکتشافی، از آزموت اجتماعی -کهادی یها یازمات یها یااتمات

از   ر  بدر محایبه شی  ابعاد یاد شی ،  های میاکگیعایتلاد  شی  ایت. با  وجه به اط عات جیول فوق، چوت 
بلود ،  لرا ایلع      لر   بلدر  >15/1pبحراکی در یلطح   tاز م یار  محایبه شی  tو م یار  µ =0میاکگیع جامعه 

( و کمتلریع  05/9) فضلای  رافیالی  اات ف از  حاش آماری معنادار بود  ایت، بیشتریع میلاکگیع مربلوط بله   
 ( بود  ایت.08/0) ی مساوکیها یااتماتفضای میاکگیع مربوط به 

 گیری نتیجهبحث و 
و زکیگی فیدیای جهت مشارکت در املور مختللف جامعله از اهمیلت ااصلی برالوردار        والتمعل وجه به 
براوردارکلی، موجبلات    جسلمی حرکتلی  و افرادی که دارای مشا  ی از بُعلی   معلوالت وجهی به  بی ایت.

 زییلا  منایلب . از اینرو بایی در رایتای  عیلیع ابعلاد   شود میافسردگی و اضطراب آکها به  حاش رواکشنااتی 
جیی صورت پریرد. های  هبرکامآکها   ش و یازی  زکیگی فیدیای ایع قشر مهم جامعه و کید رفع و برطرف

 ،یللازی منایللباز ابعللاد  یاللی کتللایج  ح یللق در اصللوص پایللخگویی بلله یللوال اول  ح یللق کشللات داد،  
 معللوالت قات ایت. از آکجا که بخش مهمی از او معلوالتبرای  ی مساوکیها یااتماتفضای  یازی منایب

، الزم ایت در جهت  أمیع آیایش و راحتی آکها  یابیری اکییشیی  شود که بتواکنلی  شود میدر مندل یپری 
 به یادگی و به طور مست   به اکجام امور روزملر  زکلیگی الود پردااتله و دچلار آیلیب کشلوکی. اگلر چله         

(، 2100) همالارات وا رمیلر و  ) ایلت جله کشلی    محیط فیدیای افراد کا وات و معلول  و یازی منایبچناکاه بایی به 
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 در دالر ( کشلات داد، میلیوکهللا 0990،کیلومع  ؛0939؛ هیلود، 0938،هللاکتر ؛0995،یلینروس  ؛0933هنلی، ) امامطا علات 
 گراری شی  ایت. در آمریاا یرمایه مساوکیهای  هدیگرمحل و عمومی مساع فیدیای محیط بازیازی

ملر بط بله    معللوالت زکلیگی فیدیالی    یلازی  منایلب یاردهلای  بلر ایلاس کتلایج  ح یلق حاضلر، یالی از رو      
از ملیال آورات، افتخلار آفرینلات میلادیع ورزشلی، بله دیلت         بخشلی  فضای ورزشلی آکهایلت.   یازی منایب
منصلور ابافلت    مطا علات اکصلاری و   . ایع در حا ی ایلت کله  پریرد میو جاکبازات ورزشاار صورت  معلوالت

شی به عنوات جدئی از فضاهای عمومی شهر در کشور ما هنلوز بلرای ایلتلاد     ورزهای  همجموع( کشات داد، 0385)
منایلب و   یاز چنلی ا گلو  گیلری   بهلر   ( کشلات داد، 0385)  یملوچی  مطا علات  و جاکبازات منایلب کیسلتنی.   معلوالت

بله بهبلود وضلعیت      واکلی  ملی  باشلی  ملی واملاکع ورزشلی    یپیشرفته در جهات که شام   سهی ت و جهیدات  ردد
و جاکبلازات موجلب د گرملی و     معللوالت  جهید فضای ورزشلی   کمک کنی. ی ا حیود زیاد معلوالتزشی ور

.  وجه به ایع شود میورزشی و  ربیت بیکی های   حوزدر   ر جیی یها فعا یتاکگید  بیشتری در آکها جهت 
که در کتیجله بله    گردد میورزشی و رقابتی های  هصحن عیاد بیشتری از آکها در یازی  قشر جامعه باعث فعال

 .کنی میکک  ا مللی بیعو  ای منط همختلف ملی، های  هعرصار  ای ر به ورزشی کشور در 
 یلازی  منایلب ملر بط بله    معللوالت زکیگی فیدیای  یازی منایبکتایج  ح یق کشات داد، یای از رویاردهای 
در  هلا  پلارک  ی وضعیت کحو  طراحلی (، برری0393) همااراتفضای یبد و  لریحی آکهایت. به ک   از بماکیات و 

 یجهلت چگلوکگ   یمطللوب  ینیشلب یع فضاها کشی  و پیدر ا معلوالتبه رفا  حال  یوجه چنیاکتکه دهی میایرات کشات 
 کشلات ( 2100) هماارات. کتایج  ح یق جاریما و  لرج آکها در بستر پارک صورت کگرفته ایت وضعیت گردش و

و افلراد کلا وات بایلی بایلی بله یلع و کلوع و حلی کا واکلایی و           معللوالت ای فضای ورزشی بلر  یازی منایبداد، برای 
هستنی، برای  لأمیع   جسمی حرکتی، جاکبازات و یایر افرادی که دچار مشا ت معلوالت .معلو یت آکها  وجه کرد

و  هلا  ارکپل اوقلا ی از شلباکه روز در    گرارکیلیت  بهیاشت روات او کیاز به ایتلاد  از فضای یبد و  لریحلی دارکلی.  
 یهلا  فعا یلت جهلت رجلوع بله     بله افلراد   زیلرا  فضای یبد برای همه افراد جهت  نوع روحیه و  للریح الزم ایلت،  

و جاکبازات جهت زکیگی با شور و کشلاط کیلاز بله ایلتلاد  از      معلوالت .دهی میروزمر  و ادامه آکها، اکریی و روحیه 
و جاکبازات و یایر افلراد کلا وات بله     معلوالتبرای  ها پارکیازی   وجه به مهیا ی  لریحی را دارکی.  راها مااتچنیع 
 ، ضرورت دارد.جسمی حرکتی حاش 

 یلازی  منایلب ملر بط بله    معللوالت زکیگی فیدیای  یازی منایبکتایج  ح یق کشات داد، یای از رویاردهای 
 ی  و ک ل  عمللوم  سلتم حمل  یو ی یشلهر   رافیلک  (،0383) ملرادی   لوایی و   فضای  رافیای آکهایت. به ک ل  از 

 یمیوآالار مسللت    ایلت  یشهر یت در فضاهایمعلو  یار مهم در ار باط با افراد دارایو بسل یا یح یموضوع یشهر
عمللی   دغیغلله (.2110حنیللف و اللیر، ) داردازات بللهملللة افلللراد بخصلللوص معلللوالت و جاک  یزکلللیگ یبللر رو 
در بُعی  رافیای ایلت. عموملاً آکهلا هنگلام      یجسمی حرکت، جاکبازات و یایر افراد دارای مشا ت معلوالت

اروج از مندل برای رفتع به مح  کار و یا مح   حصی  و یا هرجای دیگلری کله قصلی رفلتع بله آکجلا را       
بایی در جهت مشا  ی که به  حاش  رافیالی احتملاالً آکهلا      را .کننی میدارکی، مشا ت متعیدی را  جربه 

  حملل  و  یمنایب بلودت ویللا  پریرد. مث ً در رایتای  صورتی مواری ، راهبردهاکنی میرا دچار دغیغه 
ویلژ    هلای  پارکینلگ ایجلاد   ،ها و هموار یااتع آترو پیاد منایب کردت ، ی و دیتریی به آکهاک ل  عملوم
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  یویع شود. هایی برکامه، معلوالت
ملر بط بله    معللوالت الی  زکلیگی فیدی  یلازی  منایلب یای از رویاردهای  و باالار  کتایج  ح یق کشات داد،

و  یضلوابط و م لررات شهریلاز   بر ایاس  اجتماعی ایت. -کهادی یها یازمات یها یااتماتفضای  یازی منایب
، جاکبازات و یلایر افلراد کلا وات    معلوالتو کهادها موظلنی که اماات دیتریی  ها یازمات همه (،0338) معماری

( بلرای  0385) چللک بله ک ل  از مویلوی     راهم کننلی. جسمی را به یازمات جهت ایلتلاد  از الیمات آکهلا فل    
مورد ارزیابی قلرار گرفتله    معلوالت، وضعیت آکها از دییگا  معلوالتو ادارات برای  ها یازماتمحیط  یازی منایب

و ایمات آکهلا موجلب آت    ها یازماتو جاکبازات و یایر افراد کا وات به  معلوالتایت. فراهم کردت اماات دیتریی 
کله راهبردهلایی از ایلع قبیل       ریی میکظر  به ادراک عیا ت اجتماعی بیع ایع دیته از افراد بهبود یابی. که شود می
 و کهادهلای اجتملاعی در جامعله ملوار باشلی:      ها یازماتدر اصوص  ویعه دیتریی ایع قشر از جامعه به   واکی می

ی هلا  یلااتمات داال    کوارهلای ریللی   ایجلاد  کهلادی،  -ی اداریها یااتماتدر  معلوالتایجاد باالبرهای ویژ  
یلازی   هوشلمنی ، و همچنلیع  ایجاد یلطح شلیب دار بلرای عبلور بلا صلنی ی چلر  دار        ،معلوالتاداری برای 
 ی اداری و ایما ی با ایتلاد  از فناوری اط عات.ها یااتمات

  رافیالی فضلای  بیشتریع میلاکگیع مربلوط بله    در پایخگویی به یوال دوم  ح یق کتایج  ح یق کشات داد،
از آکجلایی   ( بود  ایلت. بلییهی ایلت   08/0) ی مساوکیها یااتماتفضای ( و کمتریع میاکگیع مربوط به 05/9)
که از ااکه اارج شی  و برای ریییت به م صی مورد کظلر الود در    شود میزماکی پیییار  بیشتر معلوالتدغیغه  که

 معللوالت ای  رافیالی از اهمیلت بیشلتری بلرای     فضل  یلازی  منایلب پی ایلتلاد  از امااکلات  رافیالی هسلتنی.  لرا      
و ویلای  حمل  و ک ل      هلا  ایابات، هارو پیاد فضای  رافیای مث  مهیایازی  یازی منایببراوردار ایت.  وجه به 

 آکها کمک کمایی.های  هدغیغیازی  به برطرف  واکی میویژ  و ااتصاصی 
و یلایر افلراد    معللوالت زکیگی فیدیای  یازی منایببییت آمی  از  ح یق در جهت های  هیافتبرایاس 

 :شوکی می، پیشنهادهای ذی  ارائه جسمی حرکتیدارای مشا ت 
 و ویای  حم  و ک   ویژ  ایتلاد  شود. ها ا وبوساز  -
مساوکی، هوشمنییازی شی  و  سهی ت و امااکات مورد کیلاز افلراد معللول در آکهلا در کظلر       یها یااتمات -

 گرفته شود.
ایتلاد  شود مث  در  و فضای یبد، از مبلمات شهری و امااکات ویژ  ها پارکاز  معلوالتلاد  برای ایت -

  جهیدات جهت جابجایی بهیاشتی هماف و یا یها یرویسکظر گرفتع 
 معلوالتورزشی به امااکات ورزشی مورد کیاز های   و باشگا ها یا ع جهید  -

 منابع
 یه معابر شلهر اشب ییاز معیا یار  ا ی یمطا عه  طب .(0393) احیی، محمیرضا؛ کورائی، پرکیات. .0

، 33، فصلنامه مطا عات مییریت  رافیلک، شلمار    یتکحریم  وات جسمکمعلوالت و افراد  یبرا
 .23-03 صص  ابستات.

هلای   همجموعل برریلی اصلول و معیارهلای طراحلی     (. 0385) .یگاکله  ،مجتبلی؛ منصلور ابافلت   ، اکصاری .2
محلیط شلهری،  هلرات، پژوهشلای  مهنییلی و عللوم        یلازی  منایلب ی هملایش ملل   ورزشی جاکبازات،
 .پدشای جاکبازات
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همگاکی شهری: فضایی های  هعرصایجاد و   ویت  (.0385) .م ک ،اکصاری ؛محمیصابر ،باقریات .3
محیط شهری،  یازی منایبهمایش ملی  ،معلوالتفرهنگی  -در جهت حضور و  ویعه اجتماعی 

 .علوم پدشای جاکبازات هرات، پژوهشای  مهنییی و 
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