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  چكيده

تا حدود  امكانات شهري اغلببرداري از بهره منظورهبخود شهروندي جانبازان از حقوق  معلولين و ،اصوالً در اغلب كشورها

از امكان مشاركت در بسياري از آنها  ،مديريت شهر براي اين كاربران و كالبد دليل نامناسب بودن ساختارو به زيادي در مضيقه بوده

دسترسي معلولين به بناها، تجهيزات شهري، شبكه حمل و نقل، مراكز كه در حالي. محروم هستنداجتماعي نيز  هايفعاليت

د تا از استعدادها و نيروهاي آنان استفاده مفيد شوتنها موجب مي شهري نه ساير ساختارهاي فيزيكي متنوع تفريحي، گردشگري و

 تناسبچگونگيسنجش ،حاضرپژوهشهدف . آيدشمار ميهاي جديد نيز بهنوعي پيشگيري از وقوع معلوليت ،عمل آيد، بلكهبه

بنابه فرضيه تحقيق . باشدهاي ناشي از آن ميمخاطرات و نارسايي و احياناًولين معلو جانبازان استفاده  براي زاهدان شهر كالبد

آزمون اين فرضيه ضمن منظور هب .و جانبازان نيستندايران متناسب زندگي، كار و آمد و شد معلوالن  عمومي شهرهايهايساختمان

قواعد و استانداردهاي شهري ، ايران معلولين در جهان و و جانبازان هايزسازي شهرها براي نياناسبتسابقه تالش براي مبررسي 

 يدرگام بعد. ابزاري براي سنجش و مقايسه فراهم شدعنوان هبچارچوب تئوريك  وكندوكاو  و جانبازان معلولينبا ناسب تم

حال درعين. يدو تحليل گردمقايسه  ي علميهاشاخص  و با گرفتزاهدان مورد بررسي ميداني قرار هاي شهروضعيت ساختمان

دهد كه نشان مينتايج تحليلي حاصل از اين پژوهش  .شدبهره گرفتهها هاي وزني براي ساختمانمجموعاز تكنيك  هاجهت تحليل داده

حال اين عيندر . نبوده و مخاطراتي را براي آنان درپي داردنيازهاي معلولين با ناسب تاز حيث فيزيكي و مديريتي مزاهدان شهر

دربرگيرنده راهبردهاي بهبود معيارها و  بوده كه عمالًشهر دهندگان ريزان و توسعههائي براي برنامهحاوي رهنمود پژوهش

گرچه . باشدميسازي فضاها براي جانبازان و معلولين ومقررات و تدابير مديريتي جهت متناسبقوانين فيزيكي، تدقيق هايشاخص

  كارآمد براي  عنوان ابزاري نسبتاًكز نموده، اما مدل و روند سنجش و مقايسه آن بهزاهدان تمر روي شهر اين تحقيق بر

  .سازي ساختمانها در هر شهر ديگر ايران يا كشورهاي مشابه قابل استفاده خواهد بودمتناسب
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  مقدمه

عالوه بر آن . كندافروزي خسارات سنگيني بر شهرها و از جمله منابع انساني آن وارد ميجهان ما دنيايي است كه با جنگ

اين در حالي است كه . اي دارنداند و جسم صدمه نديدهها آسيب نديدهكه از جنگ استهائي ساخته شدهشهرها براي انسان

اينجا  در. ن جسمي حركتي حق دارند تا  از امكانات زيست و فعاليت در شهرها بهره ببرندهمه شهروندان از جمله معلولي

كه معلولين و جانبازان مانند ديگر افراد جامعه از امكانات و تسهيالت موجود  استحقوق شهروندي در اين  اهميت تساوي

به علت وجود موانع فيزيكي و بافت فيزيكي  اًعمدتجانباز و معلول زيرا افراد  ،در فضاهاي عمومي شهري برخوردار باشند

استفاده  خود در توانند در سطح شهر حركت نمايند و از فضاهاي شهري استفاده كنند؛ در نتيجه از حقوقنامناسب شهر نمي

دهه  يافته جهان ازكشورهاي توسعه. آميز استو استفاده از برخي فضاهاي شهري براي آنان مخاطره شونداز شهر محروم مي

اهميت موضوع وقتي بيشتر . براهميت توجه كيفي و كمي به نيازهاي معلوالن بازگشته از جنگها تاكيد عملي نمودند 1970

هاي كاربردي شدند كه تضميني براي بهبود در نتيجه موفق به اجراي برنامه. بودشد كه اين معضل ابعاد اجتماعي هم يافته

گرديد كه به تدوين  ايجاد “افسردسترسي” عنوانهمچنين مسئوليتي جديد تحت. كالبد شهرها به سود معلوالن باشد

با نيازهاي  هاي موجودساختمان نظارت برسازگاري  افسردسترسي. پرداخت هاي گروه دسترسياستانداردها براساس توصيه

 دسترسي و تاسيس گروه. دهدرا نيز انجام ميهاي جديد طرح بودن فضاهاي شهري دردسترس در همچنين بر معلولين و

سازي فضاهاي شهري براي استفاده معلولين و تامين حقوق برابر آنها با سوي مناسبهاي بپست افسردسترسي تحول عمده

هاي توسعه شهري در كشورهاي اكنون طرح. ريزي و توسعه شهري بوده استديگر گروههاي اجتماعي در پروسه برنامه

 .كنندسازي فضاهاي شهري را اجراء ميتانداردها و مقررات ساختماني الزامات مناسبپيشرفته با در دست داشتن اس

ها در اين كشور همه شهرداري. انداين زمينه بسيار موفق عمل كرده ويژه درهجمله سوئد ب كشورهاي اسكانديناوي از

اي معلوالن دارند و وجود سند موافقت طراحي شهري براساس نيازه ريزي وبرنامه هايي برايمجموعه مقررات و استاندارد

دسترسي معلولين به اهميت موضوع در آن است كه . هاي توسعه شهري استافسردسترسي شرط اجازه شروع اجراي برنامه

تنها موجب ونقل، مراكز تفريحي، گردشگري و ساير ساختارهاي فيزيكي متنوع شهري نهبناها، تجهيزات شهري، شبكه حمل

 هاي جديد نيز بهعمل آيد، بلكه نوعي پيشگيري از وقوع معلوليتز استعدادها و نيروهاي آنان استفاده مفيد بهگردد تا امي

هاي معلولين و انطباق آن با نيازها وخواستهبنابراين، مهم است كه نابسامان بودن فضاهاي عمومي شهري وعدم. آيدشمار مي

ايجاد فضاهاي شهري مناسب با توجه به نيازهاي معلولين و جانبازان در  زيرا. جانبازان مورد تحقيق و تفحص قرارگيرد

باشد و اين امر از طريق ايجاد فضاهاي شهري مناسب آوردن معلولين و جانبازان از انزوا ميبهترين راهكار جهت بيرون شهر،

توجهي از جامعه را جانبازان درصد قابلدر كشور ايران با وجود اينكه معلولين و . استپذير دسترس براي آنان امكانو قابل

از لحاظ دستيابي به حقوق  و اين افراد ،استسازي شهرها چندان موردتوجه قرار نگرفتهاما موضوع مناسب ،دهندتشكيل مي

و استفاده از برخي فضاهاي شهري براي آنان  شهروندي و اجتماعي خود در مقايسه با ساير افراد وضعيت نامناسبي دارند

  . باشدآميز مياطرهمخ

  

  در جهان و ايرانجهت معلولين فضاهاي شهري زدايي و مخاطرهسازي مناسبپيشيه 

هاي به نتايج جنگ تالش در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي عمدتاً ينسابقه ادر جهان : هاي جهانيكوشش
شده بسيار زيادي در شهرهاي صنعتي هاي جهاني شمارمتعاقب خسارات انساني سنگين در جنگ .گرددجهاني برمي
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ها و امكانات كردند كه مشكالت و مخاطرات زيادي براي استفاده از ساختمانها و زيرساختجهان غرب زندگي مي
سازي شهرهاي موجود براي معلولين و نيز احداث شهرهاي آينده همين دليل، تقاضا براي مناسببه. شهري داشتند

هاي متعددي در اين مورد ايجاد شد جنبش. ا از سوي جامعه معلولين مورد توجه قرار گرفتبراساس نيازهاي آنان ابتد
دهندگان پذيرفتند كه سازان و توسعهتا آن كه سياستمداران و تصميم. كردندهاي خود را بيان ميو درخواست

كارهاي تئوريك . ه باشندوساز و مديريت شهرها نقش جدي داشتريزي ساختنمايندگان معلولين در پروسه برنامه
المللي كه در آن زمان هاي بيناولين ژورنال. سازي شهرها ايجاد شودشد تا بستر فرهنگي مناسبزيادي هم انجام مي

كردند و خوشبختانه اين شدند به اين  موضوع  توجه ميشهري منتشر ميريزي در انگلستان و آمريكا با عنوان برنامه
ايجاد فضاهاي قابل دسترس و ”در تحقيق خود با موضوع ) 2010( مثالً شروين. فته استمباحث همچنان ادامه يا

  است  اي در تمام سطح شهر به معلوالنارائه خدمات تخصصي و حرفه انديشهدر كه  “محيط برابر براي معلولين

معلولين به امكانات و  قابليت دسترسي) 2010(كارمونا . كندهاي كشور انگلستان در اين مورد را  بررسي ميتالش
سازي غربي براي مناسبشده در جوامعهاي انجامعالوه بر كوشش .استخدمات را در شهرهاي استراليا بررسي كرده

گويد در مثالً ساندرسن مي. شهرها و ارتقاء كيفيت زندگي معلولين در ديگر كشورهاي جهان هم اقداماتي شده است
همچنين ساندرسن ). 2002ساندرسن، (است سازي در جريان بودهمناسب هائي براي اينمكزيك و هند تالش

نامه خود با عنوان در پايانوي . هاي كانادا را براي دسترسي معلوالن به همه فضاهاي شهري بررسي كرده استكوشش
باره انادا در اينهاي كسابقه كوشش »ريزي دسترسي براي اشخاص با معلوليت در شهرهاي مياني كاناداارزيابي برنامه«

ديگري  اشخاص .و راهكارهائي كه اين كشور براي بهبود  دسترسي معلوالن انجام داده است را كندوكاو كرده است
هاي انجام شده در كشور ژاپن براي طراحي  زندگي معلولين در شهرهاي ژاپن«ستيون در مقاله خود با عنوان همچون، 
هائي بسازند شهر اند تا هدرنظر داشتها بررسي كرده و معتقد است كه ژاپني را  »به فضاهاي شهريمعلولين  دسترسي

  ).2007و هانيش  2007شرودر (معلول در كنار افراد عادي زندگي و كار كنند  كه اشخاص

  همچنـين  . هـاي معلـولين ارائـه كـرده اسـت     ترين شهرها را براي زنـدگي و فعاليـت  بندي، مناسبآندرف در يك رتبه

ريزي و طراحي شهرها براساس نيازهاي زندگي  شهر را  كه بهترين اقدامات را  براي برنامه 22نام )  2016 ،ئلرد مانو(
اند؛ شـهرهاي نيويـورك، وينسـتون، اورالنـدو و شـيكاگو در      جملهاند را ليست كرده است؛ كه از آنمعلولين انجام داده

ونقـل مـدرن  و   هـاي حمـل  ب براي كار معلـولين و سيسـتم  روهاي مناسب ويلچر و محيط خوآمريكا با طراحي پياده
دليـل  شـهرت فـراوان از منـابع گسـترده بـراي       يا بيرمينگهام در انگلستان بـه . مناسب براي معلولين در كنار ساير مردم

جامع  هايريزي مناسب و اتخاذ سياستدليل برنامهبرلين در آلمان به. نگهداري معلولين در اين ليست قرار گرفته است
. هاي عبور معلـولين كـه انجـام داده، در ايـن ليسـت اسـت      گذاري زياد بر روي محلمتناسب با نياز معلولين و سرمايه

اي خوب براي دسترسي كامـل  گونههمچنين بندر نانتس در فرانسه كنار ساحل زيباي رودخانه لوريه كه تمام شهر را به
در آخر بايد از اسـتكهلم در  . آل براي معلولين استاز شهرهاي ايده معلولين به همه نقاط شهر طراحي كرده است، هم

آل بـراي  هاي ارتباطي، شهري ايدهها و شبكهاي از پلآن در آب قرار دارد و با شبكه% 30سوئد نام برد، شهري زيبا كه 
  ). 2016 ،رد مانوئل(معلولين است 

. گرددعواقب جنگ ايران و عراق برميي شهرها، عمدتاً بهسازكوشش براي مناسبسابقه در  ايران : هاي ايرانكوشش
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از . توجهي معلول برجاي ماندند و عمالً اغلب شهرها مناسب زندگي و فعاليت آنها نيستنددر اثر اين جنگ شمار قابل
بازان به گيرندگان در جستجوي دسترسي بهتر معلولين و جانريزان شهري، معماران، مهندسين و تصميماين زمان برنامه

هاي موجود براي معلولين بكاهند د تا از مشكالت و مخاطرات ناشي از طراحيانفضاها و خدمات شهري بوده
تحليل موردي عملكرد ضوابط و مقررات  هايي ماننددفتر فني وزارت كشور نيز با انجام پژوهش). 1385 ور،دانشپ(

 “ج”بند  1379در سال ). 1373وزارت كشور، (است اشتهنقش د ها در اين كوشش شهرسازي و معماري براي معلولين
نويس دنبال تصويب اين بند، پيشبه. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي به تصويب مجلس رسيد 193ماده 
در تاريخ نهايتاً  كه گرديدنامه اجرايي آن با همكاري سازمان بهزيستي، وزارت مسكن و سازمان مديريت تهيه آئين
ي و منظور ارتقاء كمبه در بند مذكور قانون مزبور تأكيد شده است كه. تصويب هيئت وزيران رسيدبه 1379/ 10/12

ها براي عموم آحاد مردم به اين خدمات و تحقق تساوي فرصتمعلولين در كنار كيفي خدمات توانبخشي و دسترسي 
وخصوصي در طول برنامه سوم توسعه ي اماكن عموميسازمناسب ،معلوالن و توسعه مشاركت فعال آنان در جامعه

و شهرسازي شورايعالي معماري ،وابسته به وزارت راه و شهرسازي مسكن و ساختمان تحقيقات مركز. پذيردصورت
دليل با اين وجود به. اندها سهيم بودهنيز، در اين كوشش تهران دانشگاه توانبخشي دانشكده وابسته به همين وزارت و

ها، اين اقدامات نتايج ريزيبودن اين تالشها و نبود نماينده متخصص جامعه معلولين، در اين برنامهكندگي و مقطعيپرا
ها از منظر عدالت اجتماعي براي توزيع زاده و شهركي نيز در اين كوششهمچنين ابراهيم. انديكپارچه و دائمي نداشته

  .(Ebrahimzadeh & Shahraki, 2016)اند اكيد نمودهعادالنه فضاها و نيز بهبود فيزيكي دسترسي ت

الزم است كه استانداردها و كدهاي شهرسازي مناسب سازمان ملل؛ استاندارد هاي عالوه بر توصيه :استانداردها
كندوكاو محور را مورد  ريزي شهري، طراحي شهري و مديريت شهري معلولبرنامه روكشورهاي پيش معلوالن در 
حال بررسي در عين. مطلوب شهرسازي متناسب با نيازهاي معلولين را معين كنيمهاي شاخص قراردهيم تا

وضعيت شهرهاي ايران از ديدگاه تناسب با نيازهاي ها براي مقايسهكننده است، زيرا استانداردهاي ملي  نيز كمك
ريزان شهري برنامهسوي ددي از متعكاربردي در جهان تجربيات . معلولين وجود چنين استانداردهائي ضروري هستند

ها و دسترسي معلوالن به ساختمان براي تامين نيازهاي احيسازي و طرهاي مناسبتهيه برنامهمنظور بهو مهندسين 
ترين اقدامات را براي مناسب كشور سوئد يكي از كشورهائي است كه برجستهزيرساختهاي شهري ارائه گرديده و 

براي ساير ي خوبتواند نمونه مياستانداردهاي اين كشور معلولين انجام داده است و  ايا نيازهنمودن شهرهاي خود ب
هاي جامعه از جمله معلولين است ريزان شهري كشور سوئد ايجاد فرصت براي همه بخشفلسفه برنامه. باشدكشورها 

ها و ري از جمله خيابانتا در محيط فيزيكي طراحي شده  قادر به حركت، بدون كمك فيزيكي در همه فضاهاي شه
  ريزان ايمني، زيبائي و برنامه ،عالوه براين. (Hallgrimsdottir et al, 2016 and Helsingborg, 2011)ميادين باشند 

و نيازهاي آنان  را بررسي كرده به اين منظور انواع معلوليت. اندانگيزي فضاهاي شهري براي معلولين را از ياد نبردهدل
زيست محيط تمامسوئد مجموعه قواعد و مقررات ساختمان و شهرسازي كه حال كشور درعين. اندكرده ساييرا شنا

سوئد از كشورهائي است كه  .(Boverket, 1980-2015)منتشر كرده استكند فيزيكي را براي همه قابل دسترسي مي
  هاي مثبت هم سود از تبعيضحتي ند و دار برداري از امكانات شهرها راو بهره توجه اجتماعيمعلولين حقوق قابل

، از اين رو، ريزي و توسعه مسكن و شهرسازي حضور داردجامعه معلولين در برنامهمتخصص نماينده . برندمي
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هاي مناسب ضوابط و استانداردهائي براي خانهدهد كه مجموعه كدها و استانداردهاي شهرسازي سوئد نشان مي
، ميادين، روگذر رو، خيابانمبلمان شهري، پيادهائه گرديده است؛ چنانكه استانداردهاي طور ويژه اربه زيست معلولين

   معابر، و هاپل روشنائي آسانسورها، ها،رمپ ها،پله پياده، عابر راهنماي اتوبوس،عابر پياده، سايبان ايستگاههاي

در ذيل به اختصار  .(Hallgrimsdottir, 2016) ده استش تعيينمعلولين  مناسب هايپاركينگ و بازي وي ورزش هايمكان

  :آورده شده استها پله سازيمناسب در كشور سوئد براياستانداردهاي شهر هلسينبرگ تعدادي از 

 .هاي خارج از ساختمان بايد حداقل سه پاگرد با ابعاد مناسب داشته باشدپله �

 .كندتجاوز عدد   8ايد از هاي داخل خانه مسكوني بعد از هر پاگرد نبتعداد پله �

  . متر باشد 1.5ها بايد حداقل عرض پله �

  :طراحي توالت بايد شرايط زير را دارا باشد ،استانداردهايي دارددر اين ضوابط  توالت مناسب براي استفاده معلولين نيز

 .متر باشد  2.2در  2.2ابعاد محفظه توالت بايد حداقل �

  .باشد يسانتيمتر 90يدر دو طرف كاسه توالت بايد يك فضا �

 .متري خالي باشد 1.5در مقابل توالت يك فضاي حداقل  �

 .باشدپرستار براي كمك جا داشته به نيازشود تا در صورتمتري پشت توالت تعبيهسانتي 30فضاييك �

 .سيستم هشدار بايد وجود داشته باشد  �

 .باشد  شيب صفر ورودي بايد در سطح �

 .م باشداز جنس الستيك نردرب  آستانه �

 .دار براي ورودي داشته باشديك سطح شيب �

 .بايد يك فرود از پله خارج از ورودي باشد صفر براي ايجاد سطح �

 .(/http://boverket.se)متر باشد 0.9 عرض درب ورودي بايد حداقل �

  :باشدو شامل موارد ذيل مي لولين موجود استمع مطابق نيازهايها استاندارددر مورد مبلمان خيابانها هم 

 .ايجاد شوند حركتيخصوص براي افراد با  اختالل بايد براي همه، بهشهري هاي ويژه مناطق مبلمان �

براي  ييهاكه داراي گلدان گل و قفسه ودهاي گسترده مبلمان شده در مناطق ويژه ايجاد شروها پيادهدر خيابان �
 . وجود داردويژه براي افراد با معلوليت دسترسي آسان همه و به

 .شودلمان منظور ميبهر م مربع زمينمتر 5تا  1مساحت  �

داشته  بدون لغزش و با حداقل شيباما روهاي مناسب افراد معلول بسيار مهم است كه سطح صاف پياده  �
 .دنباش

 .صندلي چرخدار بتواند دور بزند دار از كنار هم بگذرند يا يكاي باشد كه دو صندلي چرخگونههابعاد فضا ب �

 .باشد ويلچراي ربابعادي بعالوه  متر  2.6حداقل بايد روها عرض مسير پياده �

 .ميادين و فضاهاي باز بايد براي همه قابل استفاده باشند �

 . سطوح بايد صاف و بدون لغزش باشند �
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  .باشند و معين عالئم خوب �

 .نور مناسب و فضاها كافي باشند �

 .از بزرگ مانند گردشگاهها، بايد شهرسازان مسير را هدايت كننددر فضاهاي ب �

 .كه براي محيط زيست هم مناسب استد از نشانگر مسير طبيعي استفاده گرد المقدورحتي �

يابي را انواع مختلف جهت ها ولبه كردن وچمن وكاشي فرش مرزهاي مشخص بين مواد مختلف وگياهان وبا  �
  ).مان ماخذه(كنيدبراي معلولين تسهيل 

، در اين خصوص برخي از كنندميطراحي معلولين نيازهاي  ناسبتها هم استانداردها شهر را مدر مورد رمپ
  باشد؛استانداردهاي شهر هلسينبرگ شامل موارد زير مي

 .باشد حتي  ترجيحا  كمتر 1:20شيب رمپ نبايد بيش از  �

 .را اشغال كند متر در اختالف ارتفاع 0.5دار نبايد  بيش از سطح شيب �

 .متر داشته باشد 2هاي با فرود متعدد تقسيم شود و هر فرود بايد حداقل دار بايد به بخشسطح شيب  �

  .متر باشد 1.5عرض رمپ با نور روشن و  بايد حداقل  �

  :عالوه بر موارد فوق استانداردهاي كشور سوئد در خصوص آسانسور عبارتند از

جا  ي بزرگ با همراهي يك دستيار بتواندئدر فضارا  با يك صندلي چرخدارآسانسور از نظر فضا بايد يك فرد  �
 .بدهد

  به  از داشبورد مجهزبتوانند قادر به سوارشدن آسانسور ضمن كه مردم نحويهآسانسور بايد مجهز شود ب �

 . ضروري با فشردن هر دكمه استفاده كنند هايدكمه

  ؛اي دارندتوقف اتومبيل معلولين استانداردهاي ويژهد براي هاي اتوموبيل هم در استانداردهاي سوئپاركينگ �

   داروخانه و، هاي عمومي، مراكز خريدفضاهاي پاركينگ ويژه معلولين بايد در مراكز بهداشتي، ساختمان �

 .ها، مناطق تفريحي، اردو و استخرهاي شنا وجود داشته باشدهايي مانند پاركمكان

از مساحت كل  درصد 5بايد با توجه به هر محل حداقل راي معلولين پاركينگ ب مساحت اراضي موردنياز �
 طريق از چرخدارصندلي با خروج و ورود مناسب بايد فضا عرضو  هاي موجود در يك محله باشدتوقفگاه

  . (/http://boverket.se)باشد  آسانسور يا  دارشيب سطح يك

توسط مجلس شوراي اسالمي انجام شد  16/2/1383يران تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مورخ ا در
هاي مختلف در اين زمينه تأكيد نموده سازي و وظايف ارگانهاي آن، به ضرورت مناسباين قانون و تبصره 2كه ماده 

سازمان ). 1383، ع حمايت از حقوق معلوالنقانون جام(كند و همين قانون استانداردهائي را هم توصيه مي است
هاي خارجي تحقيقات مسكن و شهرسازي و نيز شورايعالي معماري و شهرسازي ايران هم استانداردهائي مشابه نمونه

برخي از ) هاي مسئولابالغي به سازمان(ي شهري هاسازي فضابرمبناي اصول و مقررات مناسب. اندتوصيه كرده
اين جدول استانداردها را  .ارائه شده است 1شماره سازي فضاهاي شهري در قالب جدول سبقوانين و قواعد منا

آن . بندي كرده استكنند گروهعمومي كه جانبازان و معلولين به آنها مراجعه ميساختمانهاي دسته معيار سنجشدرشش
 [Si  ,  I = 1.2.3.4.5.6]: اندشش گروه با عالمات اختصاري زير تعيين شده
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 هاسازي ساختمانها در شش گروه شاخصاستانداردهاي مناسب. 1جدول

عالمت 

  استاندارد

  هاي هر كدام از شش استانداردليست گروه شاخص  نام استاندارد

S1 كيفيت راهروها  
 مترسانتي 140 راهرو حداقل عرض �

  بدون اختالف سطح شديد كف راهروها �

S2 هاپكيفيت رم  

 وجود رمپ �

 مترسانتي 120 حداقل رمپ عرض �

 هاو مطلوب بودن  جنس نردهپ  طرفين سطح رم نرده در �

 مترسانتي 3.5 حداكثر قطر مناسب نرده �

 سانتيمتر 80و 65 نرده از سطح شيبدار  بين ارتفاع �

 نبودن سطح شيب دارلغزنده �

 درصد 8تا  5از  مپمناسب ر شيب �

  سانتيمتر 150در150 دار حداقلسطح شيب ابعاد پاگرد �

S3  آسانسورهاكيفيت  

 معلولينجانبازان و كيفيت عمومي و  كلي آسانسور مناسب  �

 سانتيمتر 140در  110ابعاد مفيد اتاقك آسانسور  حداقل �

  سانتيمتر 120تا 100 اتاقك آسانسور هايكنندهارتفاع  كنترل �

S4 كيفيت بازشوها  

 سانتيمتر 100 حداقل بازشوهاي ساختمان  عرض �

 سانتيمتر 2 از كمتر يابدون آستانه و  چارچوب بازشو �

  سانتيمتر 100ارتفاع دستگيره از كف حداكثر  �

S5 هاكيفيت سرويس  

 سانتيمتر 91حداقل عرض براي ورود به سرويس بهداشتي  �

 خطرو بي كف سرويس بهداشتي غيرلغزنده جنس �

 مناسب بودن  وضعيت توالت فرنگي �

 سانتيمتر 60تشويي شيرهاي دستشويي اهرمي با حداكثر فاصلة آنها از لبه جلو دس �

 )سانتي متر از ديوار 30از كف و با فاصله  مترسانتي 45 ارتفاع(فرنگي استاندارد بودن مكان نصب كاسه توالت �

 )كاسه متر جلوتر از لبه جلوييسانتي 20و از كف  مترسانتي 91تا  84بين (كاسه  در طرفين دستگيره كمكي �

  رخش ويلچرچ با قابليت 170در  150 حداقل توالت فضاي �

S6  اركينگهاپكيفيت  
 ينويژه جانبازان و معلول وضعيت عمومي پاركينگ �

  ينتابلوهاي ويژه پارك خودروي جانبازان و معلول �

  (http://boverket.se/ Hallgrimsdottir, 2016 and Helsingborg stad, 2011).: ماخذ     

  

هاي عمومي ساختمانبودن الذكر ابزار سنجش و تحليل چگونگي درجه مناسبهش استانداردهاي فوقاينك در اين پژو
  .اندشهر زاهدان در مطالعات ميداني قرار گرفته

  

   دانيمي هاييافته

ثانيه  25دقيقه و 51درجه و 60شهر زاهدان از لحاظ موقعيت جغرافيايي در طول جغرافيايي: نشهر زاهداموقعيت 
هيرمند اين شهر از شمال به شهرستان . ثانيه شمالي قرار دارد 45دقيقه و 30درجه و 29عرض جغرافيايي  و شرقي
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، از غرب به جنوبيشهرستان نهبندان، خراسانغرب به و شمال شرق به كشور افغانستان، از شمال، از شمالسيستان
داراي  براساس آخرين آمارگيري رسميان شهر زاهد .شودو از شرق به كشور پاكستان محدود مي استان كرمان

در طرح  بوده كههكتار  7200وسعتي معادل  داراياين شهر ). 1390مركز آمار ايران،( دبونفر جمعيت   560725
بندي در سال اين تقسيماينك ). 32: 1369مهندسين مشاور شهروخانه، ( به سه منطقه تقسيم شد 1369تفصيلي سال 

محله  چندينخود از گرفت و به پنج منطقه شهري تغيير پيدا كرد كه در آن هر كدام از مناطق مورد بازنگري قرار 1393
  .)26: 1393 مهندسين مشاور شهروخانه،( اندتشكيل شده

  
  26: 1393 مهندسين مشاور شهروخانه،: منبع ، بندي شهر زاهدانمنطقهنقشه . 1شكل

  

روش تجزيه و . باشدمي لحاظ ماهيت و روش تحليلي ـ تطبيقيو بهاين پژوهش از نظر هدف كاربردي  :روش تحقيق
 ،مطالعات اسناديعالوه بر  هاي تحقيقاطالعات و داده. هست نيز محوراي مشكلگونهبه و ايتحليل كمي و مقايسه

  شت با در نظر دا پرسشنامهمنظور بدين. استاخذ شده با ابزارهاي پرسشنامه، مشاهده و عكسبرداري و پيمايشي 

سازي هاي موردمطالعه و استانداردهاي جهاني و ملي مناسبكاربر ساختمان جانبازانبرداري از تجارب و نظرات بهره
ه جامعه آماري نمونه اين تحقيق ب. يافته استاز نوع ساختدر واقع و  و تنظيم شدهتهيه  ،فضاهاي فيزيكي شهرها

 پژوهشفرضيه . منطقه شهر زاهدان را دربر گيرد 5العه در همه هاي موضوع مطاست كه ساختمان شدهاي تعيين گونه
مبتني بر آن است كه از نگاه نظري و كاربردي فضاهاي زيست و كار در شهر زاهدان متناسب با نيازهاي جانبازان و 

 - ياداري، پزشكي، دين ها و مراكزآماري تحقيق شامل ساختمانجامعه. جانمايي نگرديده است معلوالن طراحي و
از اين مورد  54 بندي شده،در مجموع به روش تصادفي طبقه كه بودهآموزشي ـ  ورزشي و علمي ـ مذهبي، تفريحي
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مدنظر قرار  WSA)(1مدل مجموع وزنها ها، منظور تحجليل كمي يافتهبه .انتخاب شدندآماري عنوان نمونه بهفضاها 
. و جانبازان فراهم كند ينبودن براي استفاده معلولث مناسبتا امكان ارزيابي فضاهاي شهري زاهدان را از حي گرفت

اين مدل اصوالً  .)(Triantaphyllou, 2000 گيردقرار مياستفاده مورد هاي چندمعياري در سنجشعمدتاً مدل مذكور 
در اينجا (معيارها  ر داشتظبا درن) هاي مختلف مورد مطالعه اين تحقيقدر اينجا ساختمان(ها براي ارزيابي تعدادي از گزينه

را  2اي بنچ ماركينگاين مدل همچنين امكان اعمال روش مقايسه. است پر كاربرد) 1معيارهاي ليست شده در جدول 
بودن براي معلولين با يك گزينه قابل زاهدان از حيث مناسب شهرهاي در اينجا وضعيت ساختمان(كند نيز فراهم مي

  :اساس اين  مدل معادله زير است). شودمقايسه مي ،استانداردها را دارد قبول كه بهترين نمره مجموع وزنهاي
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WSB   جانبازان معيارهاي ارزيابي توسط مشاهدات و تجارب از اين رو، . مجموع وزنهاي يك ساختمان استمعرف
  . براي هر يك از ساختمانها سنجش شدند و نمره وزني گرفتند

  

ساختمان  mواهيم درباره تعداد خكه مي بر اين بودهفرض ) 1(بر اساس معادله براي ساخت مدل : زنيمدل مجموع و
كه آيا مناسب نيازهاي معلولين هستند  سنجش كمي نماييم و سپس ارزيابي كنيماستاندارد شاخص  nبا در نطرداشت 

بر اين همچنين فرض . خواهد بودترين مناسبهر ساختمان كه بيشترين نمره وزني را داشته باشد  منظوريا خير؟ بدين
دهي با هنگام ارزشيابي و نمره) ساختمان(  Bjاجرائي  يك ضريب aij و Si دهنده وزن استانداردنشان Wjكه  بوده

  :شودبوسيله معادله زير تعيين مي  Bi  (T)يعني Biاهميت وزني  بنابراين مجموع. است Sj  توجه به استاندارد

)(,1,2,3,...,)(
1

2miawTB ij

n

j
ji ==∑
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منظور سنجش چگونگي تناسب آنها با نياز معلولين و جانبازان بهساختمان  54ساخت مدل ابتدا تهيه و براي اينك 
  . ارائه شده است 2در جدول انتخاب و 

ـ  گروه از استانداردهاي مهم براي مناسب ششس سپ    كيفيـت ، راهروهـا كيفيـت (ا نيازهـاي جانبـازان   بودن سـاختمانها ب

معرفـي   1كه قـبالً در جـدول شـماره     )هااركينگپكيفيت، هاسرويسكيفيت، بازشوهاكيفيت، آسانسورهاكيفيت، هاپرم
 100الذكر به لحاظ اسـتاندارد بايسـتي   اهميت معيارهاي فوق در مجموع،. وسنجش قرار گرفتندشده بودند مورد آزمون

اهميت هر گروه از استانداردها براساس درصـد اهميـت بـا توجـه بـه نظـرات        3بر اين اساس در جدول . درصد باشد
  .اندكارشناسان و تجارب ميداني جانبازان تعيين و ارائه شده

                                                 
1. Weighted Sums Approac 
2. Bench Marking 
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  زاهدان شهر در سنجشمورد  هايساختماننوع فعاليت  نام اختصاري و معرفي . 2جدول

  نام اختصاري نام ساختمان نام اختصاري نام ساختمان

 B1 هاي داروئي هالل احمرمركز فوريت B28 دانشكده ادبيات دانشگاه س و ب

  B2  اورژانس و مركز درماني علي اصغر B29  دانشگاه آزاد زاهدان

  B3  )ع(بيمارستان امام علي  B30  دانشگاه پيام نور

  B4  بيمارستان قائم B31  نشگاه علوم پزشكيدا

  B5  داروخانه پارسيان B32  تاالر وحدت دانشگاه س و ب

  B6  داروخانه سنجري B33  تاالر امام رضا دانشگاه س و ب

  B7  داروخانه ابوريحان B34 مسجد كوثر زيباشهر

  B8  داروخانه توحيد B35 مسجد كوي اساتيد دانشگاه س و ب

  B9  داروخانه وليعصر B36 مسجد دانشگاه آزاد

  B10 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران B37 مسجد جامع شهر زاهدان

  B11 استانداري سيستان  و بلوچستان B38  بن عليمسجد حسن

  B12  شهرداري زاهدان B39  مسجد المهدي

  B13  1شهرداري منطقه  B40 مسجد نورالعين

  B14  2قه شهرداري منط B41 حسينيه شهداء خرمشهر

  B15  3شهرداري منطقه  B42 گلزارشهداء بهشت مصطفي

  B16 4شهرداري منطقه  B43 آستان مقدس شهداي گمنام مهديه

  B17  5شهرداري منطقه  B44 مجموعه ورزشي زيباشهر

  B18 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي B45 مجموعه ورزشي پرديسان دانشگاه ملي

  B19 1زش و پرورش ناحيه مديريت آمو B46 شهريور 17استخر 

  B20 مدرسه راهنمايي شاهد B47 مجموعه ورزشي شهيد مرادقلي

  B21 معلم - مدرسه زبان انگليسي B48 آهنمجموعه ورزشي راه

  B22 )ص(دبيرستان حضرت محمد  B49 سالن ورزشي شهيد حسين فهميده

  B23  دبيرستان راه هدايت B50 اداره ورزش و جوانان

  B24  ريزيكتابخانه سازمان مديريت و برنامه B51 فرمانداري

  B25 اداره كل گمرك B52 اداره ثبت اسناد و امالك

  B26 جهاد كشاورزي B53 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

  B27 اداره برق B54 اداره كل منابع طبيعي

  .1395تهيه و كدگذاري توسط نويسندگان، : ماخذ     

  ا نيازهاي جانبازانبودن ساختمانها بداردهاي مهم براي مناسبگروه استان شش نسبت اهميت. 3جدول

WS S6 S5 S4 S3 S2 S1 معيارها  

  جانبازانمناسب استفاده  وزن عددي استانداردها در ساختمان كامالً  16%  18%  17%  16%  18%  15% 100%

  .1395محاسبات توسط نويسندگان، : ماخذ   

براي هر  4ها در جدول ش استاندار عمده، نتايج حاصل از تحليل يافتهاينك پس از تعين نسبت اهميت هر يك از ش
در واقع، در اين ماتريس بعد از مشاهدات ميداني و . يم گرديده استساختمان مورد بررسي ارائه و تنظ 54يك از 
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هر معيار براي  اند، اندازه وزنياستفاده مدت زمان زيادي از ساختمانها توسط جانبازاني كه مورد مصاحبه واقع شده
راست مجموع وزني هر ساختمان به براين اساس در ستون سمت. ها محاسبه و تعيين گرديدنديكايك ساختمان

  :صورت زير محاسبه گشته است

WS  of  B0 =(16x0.16)+(18x0.18)+(17x0.17)+(16x0.16)+(18x0.18)+(15x0.15)=   16.74 (3)  

WS of   B1  = (8x 0.16) + (9x0.18)+ (8x0.17)+(8x0.16)+(9x0.18)+(7x0.15)=8.21             (4) 
WS of  B2  = (7x0.16)+(8x0.18)+(7x0.17)+(8x0.16)+(8x0.18)+(8x0.15)=7.67                 (5) 
WS of  B54= (5x0.16)+(4x0.18)+(6x0.17)+(3x0.16)+(5x0.18)+(4x0.15)= 4.52                 (6)  

 
كـه مجمـوع   ( 16.74آمده است به هر ميزان كه مجموع وزني يـك سـاختمان از عـدد     4چنانكه كه در جدول  شماره 
، فاصله داشـته باشـد مطلوبيـت سـاختمان كمتـر      )آل استفاده معلولين محاسبه شده استوزني براي يك ساختمان ايده

مشـخص   3نمودار شماره و همچنين  4جدول  )WS(شده در ستون سمت راسترو با توجه به نتاج ارائه از اين. است
، كمتـر از حـد   )ساختمان 54(هاي مورد بررسي در شهر زاهدان براي تمامي ساختمان) WS(گرديد كه عدد مطلوبيت 

يـاز  هـاي شـهر زاهـدان متناسـب بـا ن     يك از ساختماناين بدان معني و مفهوم است كه هيچ. باشدمي) 16.74(مطلوب 
شهري با نياز معلولين و جانبـازان  سازي فضاهايمنظور متناسبريزي و سياستگزاري بهمعلولين نبوده و ضرورت برنامه

  .شودبيش از پيش احساس مي

 استاندارد 6 در هر يك ازساختمان  54 اندازه وزني هر معيار براي هر يك از ماتريس. 4جدول

WS S6 S5 S4 S3 S2 S1 
  ساختمانها

  هامعيار

8.21  7  9  8  8  9  8  B1 

7.67  8  8  8  7  8  7  B2  

7.24  7  9  7  8  7  8  B3  

7.57  6  8  8  7  8  8  B4  

7.70  7  8  8  7  8  7  B5  

7.70  7  9  8  7  8  7  B6  

7.27  6  9  8  7  7  7  B7  

7.27  6  8  7  7  8  8  B8  

7.25  6  8  8  7  7  8  B9  

8.52  8  9  8  8  9  9  B10  

8.52  8  9  8  8  9  9  B11  

7.80  8  8  8  8  8  8  B12  

7.80  8  8  8  8  8  8  B13  

7.65  7  8  8  8  8  8  B14  

7.24  7  7  7  7  7  7  B15  

7.24  7  7  7  7  7  7  B16  

4.74  5  5  4  5  5  5  B17  

7.31  7  7  8  7  7  8  B18  

7.24  7  7  7  7  7  7  B19  

7.65  8  7  8  7  8  8  B20  
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WS S6 S5 S4 S3 S2 S1 
  ساختمانها

  هامعيار

7.24  7  7  7  7  7  7  B21  

7.24  7  7  7  7  7  7  B22  

6.94  7  8  8  7  7  7  B23  

7.32  7  8  7  7  8  8  B24  

7.82  8  7  8  8  8  8  B25  

7.23  7  8  7  8  7  7  B26  

7.24  7  7  7  7  7  7  B27  

2.07 1  2  1  1  3  2  B28 
2.46 2  1  3  3  3  2  B29 
3.14 2  3  4  3  3  3  B30 
3.33 3  3  4  3  4  4  B31 
2.66 2  3  2  2  3  2  B32 
3.13  3  3  3  3  3  3  B33 
1.49  2  2  1  1  1  2  B34 
2.14  2  1  1  2  3  2  B35 
2.00  2  2  2  2  2  2  B36 
1.37  1  1  1  2  2  1  B37 
1.65  2  2  2  1  1  2  B38 
1.82  2  1  2  2  2  2  B39 
2.81  3  3  4  3  2  3  B40 
2.35  2  2  2  3  3  2  B41 
1.92  1  2  3  1  3  2  B42 
1.84  2  1  2  2  3  1  B43 
4.35  4  5  4  5  4  4  B44 
3.50  4  3  3  4  4  3  B45 
3.67  3  3  4  4  4  4  B46 
10.18  10  10  10  10  11  10  B47 
6.48  7  6  6  7  6  7  B48 
6,15  5  4  4  5  5  5  B49 
4.94  6  6  5  4  5  4  B50 
6.83  7  7  8  6  7  6  B51 
5.52  5  6  5  5  6  6  B52 
3.34  3  3  3  3  4  4  B53 
4.52 4  5  3  6  4  5  B54 
16.74  15 18 16 17 18 16 B0 

  . 1395محاسبات توسط نويسندگان، : ماخذ    
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  16.74 مطلوب عدد با مقايسه در جانبازان نيازهاي با ساختمان 54 بودن نامناسب. 3شكل

 .1395محاسبات و ترسيم نويسندگان، : ماخذ

 54دهد كه همه ساختمانها تا عدد مطلوب فاصله دارند، هرچند از حيث نسبت تناسب ميان نشان مي 3مشخصاً نمودار 
بودن فاصله دارند و در نقاط مينيمم حدود عـدد  از مناسبكه بعضي از آنها خيلي طوريبه. ساختمان تفاوت وجود دارد

با اين وجود . دهندعدد مطلوب است را نشان مي% 50كه  8اند و البته بعضي هم تا حدود عدد مجموع وزني ايستاده 1
  . هاي مورد مطالعه مناسب نيازهاي معلولين نيستنددر مجموع ساختمان

      

  دانيميهاي تحليل نتايج حاصل از بررسي

نشان داد، همه  3ها با مدل مطلوب و استاندارد در شكل ها و مقايسه يكايك ساختمانهمانگونه كه مشاهدات سنجش
وجود اعداد و نسبت نامناسب بودن متفاوت بوده و  با اين. شده با وضعيت مطلوب فاصله دارندساختمانهاي ارزيابي

اورژانس و مركز درماني درماني،  - ساختمانهاي گروه بهداشتيدر مورد كه طوريبه. هر يك نمرات مختلفي دارند
ها رمپ بعضي وروديكه طوريبه ،اساسي داردنقص ،رمپدرخصوص  7.67با نمره مجموع وزني  B2 اصغرعلي

ا هجنس بعضي نيمكتهمچنين . دناصالح شوآنها بايد هم شيب و هم پوشش  ، در عين حالندارد و بايد نصب شود
بايد چوبي  كه دنشوو سريع داغ مي هستندها در معرض آفتاب قرار دارند فلزي ويژه آنهايي كه در محوطه بين سالنبه

بايد برداشته شود و يا كمتر كه است  بلندبهداشتي  هايسآستانه درب سرويعالوه بر اينها ارتفاع . دار شودو يا روكش
بايد اتوماتيك  كهشود اي است و به سختي باز ميدرب آسانسور از نوع گيرهدر همين ساختمان، . دباش متريسانت 2از 

بايد اختالف ارتفاع  كه اختالف ارتفاع دارد يمترسانت 10آسانسور هنگام توقف با كف سالن بيش از حال در عين. شود
دستشويي فرنگي لولين جهت استفاده معالزم است كه همچنين . به درون آن منتقل شودبتواند كاهش يابد تا ويلچر 

گردد تا تر و در دسترس نصب مايع دستشويي در ارتفاع پايينو  ها اهرمي شودتعبيه شود، دسته شير آب سرويس
  8.21با نمره B1احمرهاي داروئي هاللمركز فوريت. ساختمان تا حدودي متناسب استفاده جانبازان و معلولين شود

. هاي مشاهده شده وضعيت بهتري دارد، اما هتوز با وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارداگرچه از بقيه ساختمان

آن بلند و نامناسب براي استفاده آستانه درب ورودي بوده و ارتفاع  رمپنيز فاقد   7.70با نمره  B5 داروخانه پارسيان
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نيز داراي نواقصي است كه استفاده جانبازان و  7.24با نمره  B3علي امامبيمارستان . باشدجانبازان و معلولين مي
. استدستشويي فرنگي آن بلند و فاقد هاي بهداشتي آستانه درب سرويس ارتفاع  نمايد؛ مثالًمعلولين را مشكل مي

  . است استفادهبه سختي قابل غيرمعلول هم حتي براي افراد آن نيز شيرهاي آب 

تري نسبت وضعيت مناسب  8.52اگرچه با نمره  B10 اداري اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران در مورد ساختمانهاي گروه 
روهاي خيابان و شلوغي محيط بودن پيادهدليل تنگبه ساير اماكن مورد بررسي براي استفاده معلولين دارد، با اين حال به

  . اد نموده استجني اين ساختمان براي استفاده جانبازان ايگزياطراف ساختمان مشكالت متعددي از حيث مكان

از بقيه ادارات تا حدودي بهتر است،  8.52نيز با نمره   B11  استانداري سيستان وبلوچستاناگر چه وضعيت ساختمان 
دارد،  7.82كه نمره B25  اداره كل گمرك. نمره فاصله دارد 8الوصف با وضعيت متناسب جانبازان ومعلولين حدود مع

هاي آستانه ها و با اهرمي درون سرويس فرنگي و شيرهاي بهداشتي، سرويس آسانسور، رمپ درب ورديهم فاقد 
  . براي استفاده جانبازان و معلولين نامناسب است درون ساختمانهاي درببلند 

، فرنگيبهداشتيسرويسهرگونه تري دارد و فاقد وضعيت بسيار نامناسب 5.52با  نمره B25  اداره ثبت اسناد و امالك
آن هم بلند است و براي عبور ويلچر يا حتي  آستانه درب وردياست و درب وردي عريض و مناسب آسانسور، رمپ

هم كه نمره محموع B19  مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك زاهدان. جانبازان و معلولين حركتي هم مناسب نيست
 مايعو نصب اهرمي بآ شيرو  فرنگيدستشوييو نبود  ساختماناصليدرب وروديكفاست با موانع  7.24آن وزني

  . باال و رعايت نكردن استانداردهاي ديگر نامناسب براي استفاده جانبازان و معلولين شناخته شد دستشويي در ارتفاع 

به  7.24و  7.80هايبه ترتيب با نمره B15 زاهدان  3شهرداري منطقه و B12 شهرزاهدان ركزي شهرداري مساختمان 
هاي فاثد مطلوبيت براي دار و دستشوئيمعابر، ارتفاع پل و سطح شيبدليل عدم رعايت استانداردهائي مانند شيب

 .ولين ارزيابي شدندمعل.استفاده جانبازان و

مثال مسجد . تر از فضاها ي اداري هستندبراي استفاده معلولين به طوركلي نامناسبهم ساختمانها در فضاهاي مدهبي 
 ،دهاداربا مشكالت فيزيكي و نبود استان  2.14با نمره  B35 و مسجد دانشگاه ملي 2.00با نمره B36 دانشگاه آزاد 

و مسجد B41 حسينه شهداء خرمشهربدتر از اينها . معلولين نيستند جانبازان و هاي مذهبيفعاليت جهتب مناس
شيب رمپ، محل چرخش ويلچر، ارتفاع آستانه  ؛در همه استانداردها مانند ،دارند 2.81كه هر دو نمره B40 نورالعين 

يا مسجد . ها ايرادات جدي دارندآب اهرمي و دستگيره درب سرويسفرنگي و شيرهايدرب و فقدان دستشوئي
  .  هستند جانبازانبراي استفاده ها ينترنامناسب از 1.37و1.65بانمرات ترتيب بهB38 علينباحسن و مسجدB39  المهدي

دارد كه به  3.67نمره B46 شهريور  17ستخر ا ها  نشان داد كه مثالًسنجشهاي ورزشي توجه كنيم اگر به ساختمان
.  نامناسب است جانبازانها براي استفاده ها و پلهنكردن استانداردها در شيب رمپ، ارتفاع آستانه دربدليل رعايت

يسان تفريحي پرد - مجموعه ورزشي كهطوري؛ بهي هستندقبولغيرقابل هايچنين رتبه يرادنيز اهاي ورزشي ضساير ف
 .نامناسبي داردبسيار وضعيت  از اين حيث 3.50با نمره  B45  دانشگاه ملي

آزاد ودبيرستان راه هدايت دانشگاه ملي و دانشگاه لاند مثقضاوت قرارگرفتهسنجش و از ساختمانهاي آموزشي كه مورد 
كه فرصت  2.66 ضعيفبا نمره  B32 دت دانشگاه ملي كه تاالر وحطوريبه. باشندنامتناسب با نياز معلولين و جانبازان مي

هاي به آسانسور، رمپ و دربضروري احتياج  و كندمينفراهم براي اين قشر ا ا رهها و سخنرانيحضور در همايش
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 نبازان وجا بايد گفت كه دانشگاه ملي هيچ نوع امكاناتي براي. مناسب داردفرنگي و هاي بهداشتياتوماتيك و سرويس
تعبيه شود، آسانسور در همه  ي آنهارمپ در همه بخشرو، الزم است كه از اين. معلولين در محوطه دانشگاه ندارد

ويژه در مسير درب زيباشهر هاي بسيار ضخيم بهد، سنگفرشگردنها تعبيه شود، موانع موجود در مسيرها حذف دانشكده
مي معلولين جانبازان و حداقل يك مسير براي حركت ويلچر و كه نيست  اساتيد براي حركت ويلچر مناسببه درب كوي

. معلولين ايجاد و راهنماي آن نصب شودجانبازان و پاركينگ ويژه همچنين الزم است كه . اختصاص داده شودبايست 

 ها باالنساختما اغلبآستانه درب در . آب اهرمي شودشيرهاي. فرنگي مجهز شودهاي بهداشتي به دستشوييسرويس
هاي بلند، حذف نياز به تعبيه رمپ، حذف آستانه همچنينكتابخانه مركزي دانشگاه ملي نيز . دگردتر بايد كوتاهكه ست ا

كتابخانه و ايجاد سطح شيبدار و رمپ، تعبيه آسانسور، ايجاد پاركينگ ويژه معلوالن وروديرو تا دربهاي مسير پيادهپله
تر از دانشگاه ملي مناسبجانبازان و معلولين نات براي سا بسيار ضعيفيكه نمره  2.66با نمره  B29 دانشگاه آزاد .دارد

 B23 دبيرستان راه هدايت. سازي ساختمانهاي خود داردمانند دانشگاه ملي براي مناسباساسي هم و نياز به اقداماتي است؛ 

تر است با اين حال مناسب ها نسبتاًاز دانشگاهالاقل دهد كه اين دبيرستان نشان ميارزيابي نتايج  وگرفته است  6.94نمره 
فرنگي، حذف در اين دبيرستان نيز اقداماتي مانند تعبيه رمپ، آسانسور، دستشويي. با نمره مطلوب فاصله زيادي دارد

  .آموزان معلول شودستفاده دا نشناسب اتها، و نصب شيرآب اهرمي از اقدامات الزم است تا مارتفاع آستانه درب

  

  گيرييجهنت

در اين پژوهش حقوق شهروندان معلول و بويژه جانبازان بمنظوراستفاده متناسب از فضاهاي شهري و امكانات شـهرها  
بـدين منظـور ابتـدا    . ها و امكانات شهر با نياز آنان مورد بحث قرار گرفـت سازي ساختمانبررسي و ضرورت متناسب

سازي شهرها به منظور مشـاركت معلـولين   هاي جهاني اول و دوم، براي متناسبوامع غربي بعد از جنگهاي جكوشش
هاي جامعه ايراني براي رفع موانع فيزيكي و قـانوني جهـت زنـدگي و    هاي اجتماعي بررسي و سپس تالشدر فعاليت

جـه بـه فرضـيه تحقيـق كـه مبتنـي بـر آن        با تو. مشاركت فعال جانبازان در شهرهاي ايران مورد كند و كاو قرار گرفت
ساختمانهاي عمومي شهرها متناسب زندگي، كار و آمد و شد معلوالن ايران نيستند؛ اين مشكل هم در تئوري و هـم در  

  تئوريك، قـالبي متناسـب ايـن مشـكل تهيـه و تـدوين گرديـد و بـا         از اين رو در چارچوب. عمل بررسي و تحليل شد

طـور نمونـه در   هاي براي ارزيابي ساختمانهاي عمومي بگانههاي ششاي جهاني و ملي شاخصگيري از استانداردهبهره
شهرزاهدان و سنجش كمي ميزان موفقيت آنها در رعايت اين استانداردها سـنجش و در نهايـت راهكارهـاي متناسـب     

 54اده از روش مجمـوع وزنـي   بدين منظور با استف. نمودن ساختمانها براي جانبازان و معلولين مشخص و ارائه گرديد
نتـايج  . آل مقايسـه شـدند  ساختمان عمومي در شهر زاهدان مبتني بر استانداردها با شرايط يك ساختمان مناسب و ايـده 

 4جدول  )WS( هاي تحليلي ارائه شده در ستون سمت راستحاصل از اين پژوهش، بيانگر آن است كه با توجه به يافته
، )ساختمان 54(هاي مورد بررسي در شهر زاهدان براي تمامي ساختمان )WS(كه عدد مطلوبيت 3نمودار شماره و همچنين 

هاي شهر زاهدان متناسب با نياز معلـولين نبـوده و   يك از ساختمانباشد، در واقع هيچمي) 16.74(كمتر از حد مطلوب 
از معلـولين و جانبـازان بـيش از پـيش     شهري با نيسازي فضاهايمنظور متناسبريزي و سياستگزاري بهضرورت برنامه
ــي ــاس م ــوداحس ــي  . ش ــد م ــوده و تايي ــحيح ب ــق ص ــيه تحقي ــابراين فرض ــرددبن ــا  . گ ــژوهش ب ــن پ ــع در اي   در واق
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اي آنهـا، سـعي شـد تـا مـدلي      هاي كيفي با ابعاد كمي و سپس تحليـل مقايسـه  گيري از روشي متشكل از سنجشبهره
  دهنـدگان شـهري   ريـزان و توسـعه  هائي بـراي برنامـه  ن تحقيق حاوي توصيهدر عين حال نتايج اي. كاربردي ارائه گردد

سازي فضاها بـراي  هاي فيزيكي، قانونگذاري و مديريتي جهت متناسبباشد كه عمالً براي بهبود معيارها يا شاخصمي
مدل و روند سـنجش  اگرچه اين تحقيق بر روي شهر زاهدان تمركز نموده، اما . جانبازان و معلولين چگونه عمل نمايند

عنوان ابزاري كمكي هنگام كوشش براي متناسب سازي ساختمانها در هر شهر ديگر ايران يا كشـورهاي  و مقايسه آن به
  .مشابه قابل استفاده خواهد بود
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