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 مقدمه

که هر انسانی در طول حیات خود به  ای گونه به ؛از زندگی بشری ناپذیر جداییاست اجتماعی و بخش  ای پدیدهمعلولیت 

با  دهد میعلل مختلف مثل بیماری و حوادث یا با رسیدن به دوران سالمندی آن را تجربه خواهد کرد و آمارها نشان 

بر تعداد این  هرسالهبلکه  ،شود نمیاز تعداد افراد معلول کاسته  تنها نهپیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش سوانح و حوادث 

 به شده است  دیده توسعه درحال کشورهایدر اغلب  .(1: 1930واقف مبارکه و نسترن، ) شود میاز جامعه افزوده گروه 

)تاکاهاشی و  وندش  می راندهو بسیاری از این افراد به حاشیه  شود نمی هادهارج نویژه  نیازهایکافی به افراد دارای   اندازة 

افراد ناتوان بیشتری زندگی  یافته توسعهدر کشورهای کمتر  درمجموعمان ملل، بنا به مستندات ساز .(60: 1611همکاران، 

، کنند میزندگی  توسعه درحالدرصد معلوالن جهان در کشورهای  16 باوجوداینکه(. 117: 1937نجفی و کیانی، )کنند  می

)کرایوس و  پیشرفته است یکشورهادرصد افراد معلول در  16شود  میبرای این افراد صرف  کشورهامخارجی که در این 

درصد از جمعیت جهان  17حدود  ،شده توسط سازمان بهداشت جهانی به استناد آمارهای ارائه .(1: 1611همکاران، 

 (.1: 1613)سازمان بهداشت جهانی، اند  حرکتی -نوعی دچار معلولیت جسمی به

زندگی کارآمد  فضای ویک محیط  .هاست انسانمحیط پیرامون  ةدهند تشکیل های بخش ترین مهممحل سکونت از 

فنون و  شهر دوستدار معلوالن است. برای افراد ناتوان و معلول از اهمیت بسزایی برخوردار باشد شده  طراحی خوبی بهکه 

 در ایران نیاز افراد .دهد قرار میآسایش و ایمنی برای زندگی معلوالن در اختیار جامعه  تأمینبسیاری جهت  های روش

برای افراد سالم و توانا  شده ساختهبناهای  بیشترکامل درنظر گرفته نشده و  صورت بهجدید  های ساختمانمعلول اغلب در 

 )مجیدی،یست ن استفاده قابل ها آنو برای رد زندگی افراد ناتوان و معلول ندا که هیچ سازگاری و تناسبی با شده  طراحی

اند که  درصد از جمعیت کشور معلولیت یا ناتوانی شدید و متوسط داشته 1 حدود 1931تا سال  ،همچنین(. 19: 1931

 افراد یتیجمع ةسران نی( و باالتر1931نفر را شامل شده است )سازمان بهزیستی کشور،  1966666جمعیتی بیش از 

)فغفوریان،  دهند یم لیتشک مقدس دفاع یها سالجانبازان  را اقشار نیا از یتوجه قابل که تعداد ددار ایدن در را معلول

 در رسد. نظر می حرکتی بسیار ضروری به -جسمی دهی فضاهای مسکونی برای معلوالن لزوم سامان ،بنابراین (.1: 1931

معلوالن  برای را فضاهای مسکونی از مفید ةاستفاد نبوده و معلوالن نیازهای گویفضاها پاسخ این اغلب نیز یزد شهر

ی ها لیپتانس دارابودن با یزد مانند شهری است. هکردغیرممکن  موارد از برخی حتی در و رسانده حداقل به حرکتی -جسمی

 تعامالت معلوالن در برای حضور مطلوب یا عرصه تواند یم متمایز ساختار شهری و هویت نیز و ،تاریخی فرهنگی، مختلف

و  ،ونقل ادارات، بناهای عمومی، ناوگان حمل، ها پارک با توجه به تالش برای آمادگی ،همچنین .آورد فراهم اجتماعی

تخصیص  و موارد خاص برای معلوالن؛ ،ها یخور آب، ها مکتیندر اولویت قرارگرفتن ساخت  ؛برای معلوالن روها پیاده

شهر  تبدیل بر مبنی شهر این نمسئوال تأکید و توجه و ها آنمیلیارد تومان اعتبار دولتی برای رفع مشکل مسکن  0حدود 

 د.شو مدارانه تبدیل معلول شهری به یزد درصدد این است که شهر ة این است کهدهند نشانه دوستدار معلوالن ب

 برای معلوالن ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی هدف اصلی پژوهشدر این راستا و با توجه به مطالب فوق 

ال اصلی این ؤس ،بنابراینهای شهر دوستدار معلوالن در سطح شهر یزد است.  حرکتی و رابطة آن با شاخص -جسمی

دستگرد در طرفین  ةنصب میلحرکتی از قبیل  -معلوالن جسمیبرای  مسکونی پژوهش این است که طراحی فضاهای

ضوابط و در چه وضعیتی قرار دارد؛ آیا  شهر یزد و ... در سطح از طریق کریدورها ها خانهدسترسی به دار،  شیبسطوح 

باعث  سطح زیربنای مسکونیو  مدت اقامت، میزان درآمد مهندسی و کنترل ساختمان(،  )طبق قانون نظام استانداردها

ای بین مطلوبیت  و چه رابطه ؟شود یا خیر می ها آناز محیط مسکونی  حرکتی -جسمی سطح رضایت معلوالن افزایش
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حرکتی از قبیل پارکینگ مناسب، فضای مناسب برای سرویس  -های مسکونی برای معلوالن جسمی طراحی فضا

 بهداشتی و ... با ایجاد شهر دوستدار معلوالن وجود دارد؟

و معلولیت و  ،المللی سازمان بهداشت جهانی به اختالل، ناتوانی ینبی بند طبقهسازمان ملل متحد برای اولین بار با 

 1339المللی معلوالن قدمی مفید در جنبش طراحی شهری گذاشت و در سال  ینبسال  عنوان به 1311اعالم سال 

(. این 1: 1611تصویب رساند )سازمان ملل متحد و معلولیت،  قوانینی استاندارد برای برابرسازی فرصت برای معلوالن را به

چندانی ندارد. شاید بتوان گفت اولین توجه جدی به این  ةدر شهرها سابق النتوجه به معلو در ایرانکه  در حالی است

 و برای ناتوانان معماری و شهری فضای یساز مناسب باهدف تهران ی شهرداریساز مناسبستاد موضوع این بود که 

تهران در  شهر اسالمی شورای ةمصوب اقشار جامعه مطابق همة برای فضای شهر یساز مناسبتر  یعوسابعاد  در و توانان کم

یافت  موجودیت رسماً در شهر تهران یساز مناسبستاد  دبیری به شهرداری تهران خصوص الزام در 11/6/1916تاریخ 

 انجامو یزد اقداماتی در این خصوص  ،نوشهر، بوشهر ازجملهدر شهرهایی  ،همچنین (.1: 1939آبادی،  ینحس)امیدی 

در این زمینه  شده انجام یها پژوهش ازجملهوجود ندارد.  معلوالنعنوان شهر دوستدار ولی در ایران شهری با  ؛گرفته است

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یم

به این نتیجه « تنظیم خود در تعامل اجتماعی: معلولیت و ناتوانی در هند» نامای با  ( در مقاله1613کایاما و همکاران )

و کار توصیف  ،های مختلف اجتماعی ازجمله خانه، مدرسه تلفی از خود در زمینهرسیدند که معلوالن در هند تجربیات مخ

های معلولیت و ناتوانی و به ساختن  ن سراسر جهان را به درک نظریهاکنند که این تجارب دانشمندان و متخصص می

 فعالیتمداخالت » نامبا  ای ( در مقاله1613است. سایتا و همکاران ) واداشتهای مناسب برای حمایت از معلوالن  جامعه

 قانونی به این نتیجه رسیدند که تعهد« سیستماتیک متداول روش ترکیبیفیزیکی مبتنی بر پارک برای افراد معلول: یک 

دهد. کیم و لی  کاهش را معلول افراد سالمتی مشکالت از برخی تواند می دسترس در شهری های پارک از حراست

به این نتیجه دست  «کره در برای معلوالن هایی راهنماییتحلیل محتوا در طراحی مسکن، » نامبا خود  ةدر مقال( 1617)

بسیار اهمیت دارد و  زیست  محیطبا توجه به روند افزایش جمعیت معلوالن، زندگی معلوالن در  ،ند کهیافت

و باعث شناخت  کند میایفا  ها آننقش را در زندگی  ترین مهمبرای افراد معلول  مسکن طراحی های دستورالعمل

طراحی » نامای با  ( در مقاله1617شاهرم و زینل ) .شود میدر آینده  یافته توسعه های دستورالعملو ایجاد  ها آنمشکالت 

 افراد مانند درست و مشابه نیازهای دارای معلول به این نتیجه رسیدند که افراد« جهانی در مسکن برای افراد معلول

 صورت روشن موردتوجه قرار گیرد. در طراحی مسکن به باید نیز معلوالن نیازهای از و آگاهی هستند عادی

ن جسمی با یسنجش مطلوبیت طراحی فضاهای شهری برای معلول» با نامای  ( در مقاله1935سلیمانی و همکاران )

 شهر ارومیههای  اهر پیادهبه این نتیجه رسیدند که « های ارومیه راه موردی: پیاده ةی شهری مطالعرویکرد پایدار

د. گرجی ازندریانی و طراحی را برای گروه ناشنوایان دار ترین نامطلوبو بینایان  کمطراحی را برای گروه  ترین متناسب

توجه حقوق به این نتیجه رسیدند که « حقوق شهری ةن در حوزیجایگاه معلول» نامای با  ( در مقاله1935شیرزاد نظرلو )

 ول از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیالت شهریمعل دشهری به حقوق افرا

 نام خود با ة( در مقال1935مدخل است. زیاری و کارآموزیان ) های ذی دستگاهامری ضروری است و نیازمند توجه 

 )ترجیحاً شهر یک که انتخاببه این نتیجه رسیدند «خواهان توانشهر دوستدار معلوالن و های  شاخصتحلیلی بر »

 رعایت با شهر دوستدار معلوالن به آن و تبدیل متمرکز و مدت و دقیق کوتاه ةبرنام اجرای یک و الگو عنوان به شهرستان(

بررسی و » با نامدر پژوهش خود  (1931مجیدی )قرار گیرد. مدنظر المللی باید  بین و های ملی شاخص و معیارها حداکثری

به این نکته اشاره نمود که  «حرکتی( -موردی مسکن جهت بهبود کیفیت زندگی جانبازان و معلوالن )جسمی ةمطالع



 9911زمستان،4ة،شمار25ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش9491

. باید به کمک ستمربوط به درنظرنگرفتن ابعاد ویلچر در فضاها شده طراحی های مسکنمشکالت فرد معلول در  ةعمد

  عرصةدر  ها آنعث افزایش آرامش و امنیت کرد و با سازی مناسب ها آنمسکونی را برای  واحدهایطراحی مناسب، 

 زندگی خانواده شد.

باید حفظ و حراست از  حرکتی -جسمی دهد برای توجه به معلوالن نتایج حاصل از پیشینة پژوهش نشان می

ها، توجه به حقوق  المللی، آگاهی از نیازهای آن بین و ملی های شاخص و معیارها های شهری، رعایت حداکثری پارک

 ها در دستور کار قرار گیرد. با توجه به نیاز آن شان و مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی شهروندی

مبانینظري
معلولیت معلولو

توجهی در سالمت و  قابل مستمر و اختالل مأتویا  ،، روانیجسمی، ذهنی ةضایع براثر که شود گفته میبه فردی معلول 

شود و اقتصادی  ،فردی، اجتماعی های زمینهدر  فرداستقالل موجب کاهش  هک طوری به ؛دشوکارایی عمومی وی ایجاد 

 روانی به مشکالت ابتال برای باالتری احتمال عمومی، به جمعیت نسبت معلول افراد در ،همچنین (.116: 1937مقدادی، )

سبک  تغییرات اجتماعی، حمایت نیز و مزایا و دادن حقوق دست از افسردگی، شناختی، روان فشارهای به که دارد وجود

ای  است از عارضه اما معلولیت عبارت (.111: 1936شود )براری و غفاری،  می منجر اجتماعی انزوای روابط و قطع و زندگی

جایی و برقراری ارتباط فرد با محیط  هکه براثر ضعف یا اختالل در سیستم حسی و حرکتی ایجاد و سبب اختالل در جاب

 عالوه بر ،شوند و این مسئله از سوی جامعه رانده می مرورزمان به ،رو ازاین (.17: 1937کاران، پور و هم شود )جمعه می

 (.1: 1939الهی،  )نعمت افسردگی خواهد شد ازجملههای روانی  باعث بروز بیماری ،در خود شخص نفس  عزتنداشتن 

مسکنمعلوالن

یک ساختار  فقطاو مسکن  ةزیربنایی رفتار انسان است. به گفتهای  گزیدن از ویژگی راپاپورت، میل به اسکان ةدر اندیش

شود )آقازاده و یوسفی تذکر،  ای پیچیده از اهداف ایجاد می گویی به مجموعه بلکه نهادی است که برای پاسخ ،نیست

عوامل  ای اجتماعی است و انتظام و نوع فضاها و همچنین فرم ظاهری آن از (. از سوی دیگر، مسکن پدیده191: 1935

(. تعداد معلوالن فعال در کشورهایی که 1: 1613پذیرد )ابوطالب و همکاران،  اقتصادی تأثیر میو فرهنگی، اجتماعی، 

رسد رشد شمار  نظر نمی اما به است؛  کنند رو به افزایش تنهایی و مستقل در مسکن مشخصی زندگی و خود را اداره می به

یژه آنکه اساساً مسکن ایرانی تحت آن شرایط ویژه و با امکانات و تجهیزات الزم و این عده در کشور ما محسوس باشد. به

ای طراحی شود که استقالل معلوالن و  گونه شود. محیط باید به جهت استقالل و زندگی افراد معلول طراحی و ساخته نمی

رین ویژگی خانة مناسب فرد با ناتوانی ت پشتیبانی کند. باید توجه داشت مهمرا شان  یافتن آنان بر محیط پیرامونی احاطه

طور  های فیزیکی برای فرد به بودن محیط دسترس حرکتی تأمین استقالل فردی اوست که به مفهوم قابل -جسمی

پذیر باشد.  صورت انعطاف در طراحی برای این قشر خاص، مسکن باید به ،مستقل و بدون کمک دیگران است. همچنین

 -افراد با هر نوع توانایی جسمی همةهای الزم را برای پذیرش  مسکونی است که قابلیت پذیر یک واحد خانة انعطاف

طور موقت و با استقالل فیزیکی نسبی از این خانه  توانند به به این معنا که افراد ناتوان و معلول می ؛حرکتی را داراست

ده شبینی  سکوت دائم یک فرد معلول نیز پیش های الزم برای تبدیل به محل استفاده کنند و نیز در این خانه پتانسیل

ای است معمولی، برای افراد معمولی که تمهیدات الزم برای  بلکه خانه ،خانه خاص نیست  پذیر یک است. خانة انعطاف

ترین زمان و با حداقل هزینه قابلیت تبدیل به  شده و با کمترین تغییرات در کوتاه  تبدیل به خانه خاص در آن گنجانده

هرچه  ،(. همچنین0: 1936فر،  کند )پازوکی و یزدان حرکتی را پیدا می -های جسمی ای برای فردی با محدودیت انهخ
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توان گفت ارتباط مثبت  که می ندتری دار حرکتی پایین باشد سالمت روان ضعیف -معلوالن جسمیسطح کیفیت زندگی 

 ة(. در این زمینه به استفاد61: 1931پور و همکاران،  دریو معناداری بین سالمت روان و کیفیت زندگی برقرار است )حی

نصب رها، از طریق کریدو ها خانهدسترسی به  ها، پله ةاختالف رنگ در لبها،  دار ورودی شیببودن سطوح  مسقف مناسب از

 ازآنجاکهحرکتی نیاز است.  -و ... در طراحی فضاهای مسکونی معلوالن جسمی ،دار شیبدستگرد در طرفین سطوح  ةمیل

حرکتی و رابطة آن با  -جسمی برای معلوالن ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی هدف مطالعة حاضر

 معلوالندر بخش بعدی مبانی نظری پژوهش شهر دوستدار  های شهر دوستدار معلوالن در سطح شهر یزد است، شاخص

 .شود یمبررسی 

معلوالن دوستدار شهر

قوانین  نیاز به معلوالن ؛شود نمی خالصه شهری موانع رفع به فقط معلوالن دوستدار شهرهای برای جهانی استانداردهای

 هم باز و ... های حمایتی سیستم ها، بیمه پزشکی، های مراقبت به دسترسی مثل قوانینی ؛دارند تری خاص و حمایتی بیشتر

خارجی  حمایت هیچ بدون راحتی و به بتواند و باشد نداشته حمایتی هیچ به نیاز نابینا فردی است باید توجه داشت که ممکن

 باید معلوالن برای مناسب شهرهایدر باشد.  داشته ساعته16 داری نگه و مراقبت به نیاز طرف دیگر فردی از کند و زندگی

مسکن،  خرید برای مالی های مناسب برای معلوالن، استطاعت از قبیل ساختمان ؛دوش توجه نیازهای معلوالن همةبه 

 کرد ادعا فضای شهری از سازی بخشی مناسب با تنها توان نمی کیفیت زندگی مناسب برای معلوالن، امنیت و ایمنی و ... و

 تنها عموماً گذارند، شهری می بر معلوالن را دوستدار که عنوان زمانی ،دیگر طرف دوستدار معلوالن است. از شهری

 زیرا است، سخت باشد معلوالن دوستدار طور کامل به که شهری یافتن ،. لیکنگیرند درنظر می حرکتی را -جسمی معلوالن

است )زیاری و کارآموزیان،  بحث ها نیز شاخص این سر بر نیست و یکسان و ها مختلف است در لیست ها شاخص و معیارها

 (.1د )جدول شمعرفی  های شهر دوستدار معلوالن ابعاد و شاخص با مطالعة مآخذ مختلف خارجی ،یتدرنها(. 119: 1935

هايشهردوستدارمعلوالن.ابعادوشاخص9جدول

هاشاخصابعاد

 مسائل اقتصادی
 در ک ه  خ دماتی  ةس االن  ةفقر، هزین   زیرخط معلوالن معلوالن، درصد اشتغال زندگی، نرخ ةمسکن، هزین خرید برای مالی استطاعت

 معلول. افراد درآمد شود، میانگین می ارائه معلوالن به منزل

 

 مسائل اجتماعی

 آم وز  دان ش  هزار هر به ازای معلوالن برای ویژه معلمان کنند، کیفیت زندگی مناسب، تعداد می زندگی منطقه در که معلوالنی درصد

 دار چ رخ  صندلی مخصوص های رمپ نفر، تعداد هزار هر ازای به ستا دار چرخ صندلی با افراد مناسب که هایی رستوران معلول، تعداد

 دارند، مس یرهایی  دسترسی پارک به که معلولی جمعیت دار، درصد چرخ صندلی باالبر دارای عمومی ةنقلی وسایل روها، تعداد پیاده در

ه ای   س اختمان  معلولی ت،  دارای التحص یالن  ف ار   دولت، تعداد درمانی های برنامه اثربخشی کرد، میزان روی پیاده آن در توان می که

 .امنیت و ایمنی مناسب،

های  مراقبت

 پزشکی

 ب ا ) منطق ه  پزش کان  کیفی ت ، عم ومی  و خانواده پزشکان تعداد ةسران، شخص هر به ازای بیمه ةهزین میانگین ،دکتر ویزیت ةهزین

 عم ومی، س رانة   های بیمارستان (، کیفیتسایت خود بندی رتبه به استناد با) منطقه پرستاران کیفیت(، سایت خود بندی رتبه به استناد

 نشده. بیمه افراد ها، درصد بیمارستان

5094؛مککلیمنزوهمکاران،5091؛سوریتریسانکووهمکاران،5098؛فابوالوتیمار،5091سانگوهمکاران،؛5091هالوبیتز،منبع:

حرکتی با رویکرد  -معلوالن جسمیمسکونی برای  فضاهایطراحی  موضوع پژوهش که ارزیابی مطلوبیتبه با توجه 

مطلوبیت طراحی فضاهای  مشترکات پارامترهای شهر دوستدار معلوالن و است الزم است، شهر دوستدار معلوالن

 د.کر مشاهده 1در جدول  توان این تعامل را می که دشو مسکونی مشخص
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هايمسکونیبامطلوبیتطراحیفضا.تعاملپارامترهايمهمشهردوستدارمعلوالن5جدول

هايمسکونیگوییمطلوبیتطراحیفضازمینةپاسخپارامترهايشهردوستدارمعلوالن

 های مناسب برای معلوالن ساختمان

 ها ورودی دار شیببودن سطوح  مسقف -

 دار شیبدستگرد در طرفین سطوح  ةنصب میل -

 بودن شیرهای دستشویی اهرمی -

 های مسکونی روند مطلوبیت طراحی فضا تسریع در - مسکن خرید برای مالی استطاعت

 های مسکونی فضا به تعلق حس درنتیجه و معلول روانی و روحی یارضا - شود می ارائه معلوالن به منزل در که خدماتی ةساالن ةهزین

 های مسکونی در فضا حیوانات و گیاهان با ارتباط و سبز فضای داشتن - کیفیت زندگی مناسب برای معلوالن

 معلوالن آرای از استفاده

 نفس معلول اعتمادبه افزایش -

 های مسکونی طراحی فضا نو در های ایده ةارائ به معلول تشویق -

 شود. می معلول در ارزشمندی و اجتماعی مشارکت حس ایجاد باعث

 امنیت و ایمنی
 های مسکونی فضا خیال در و ذهن آرامش -

 های مسکونی فضا معلول در محدودیت بدون های فعالیت -

هايتحقیقمنبع:یافته

که در این پژوهش از این نظریات  است شده  ارائهدر رابطه با موضوع پژوهش و مسائل مرتبط با آن نظریات مختلفی 

 اصلی معماری های هدف: یکی از نویسد می ،و معماران معاصر شهرسازاناز  ،ادموند بیکن است:شده بهره برده 

 ها آنمتفاوت فراهم آورد و  های فعالیتمعماری باید فضاهایی متمایز برای  ،بنابراین زیستن است.  واقعةبخشیدن به  تعالی

 (.171: 1617بیکن، ) ی عاطفی آن کنش و حیات آدمی در آن فضاها را تقویت کندابه هم پیوند دهد که محتو خوبی بهرا 

 تواند میفضا  کنندگان استفادهکه بدون توجه به نیازهای  کند میو طراحی محیطی تأکید  ریزی برنامهجان لنگ محقق 

ن جنبش ا(. گروهی از منتقد111: 1930عظمتی و همکاران، حتی صدمات زیاد فیزیولوژیکی و روانی به انسان وارد کند )

در  .نوعی عملکردگرایی مفرط است کننده استفادهنیازهای  براساسطراحی  اند که بر آننوگرایی در معماری و شهرسازی 

 ،اما نیومن ؛نیست عملکردگراکافی  ةانداز  بهاست که طراحی نوگرا  گرفته  شکلن، این تفکر انوین منتقد های نگرش

که ویژگی اصلی جریان  کند مینوعی عملکردگرایی تعبیر  عنوان بهاز آن  ،سکونتی شهری های مجتمعمحقق طراحی 

: در نویسد میشناسی به نام پروشانسکی  روان .(113: 1615)کوالسیک،  نوگرایی در معماری و شهرسازی بوده است

در  .(1: 1611)موسر،  اندیشمندان است موردتوجهافراد  ة)محیط مصنوع(، نیازهای اولی شهریطراحی و ارزیابی فضاهای 

 شده است:  مدل مفهومی پژوهش ارائه 1شکل 
 

 
هايتحقیق.مدلمفهومیپژوهش؛منبع:یافته9شکل

مطلوبیتطراحی

فضاهايمسکونیبراي

نمعلوال  

بودنسطوحمسقف

هاداروروديشیب  

هاپلهةاختالفرنگدرلب  

دستگرددرةنصبمیل

دارشیبطرفینسطوح

 و...

ازهاخانهدسترسیبه

رهاطریقکریدو  

شهر

دوستدار

 معلولین

هايمناسبساختمان

نبرايمعلوال  

برايمالیاستطاعت

مسکنخرید  

کیفیتزندگیمناسب

نبرايمعلوال  

 امنیت و ایمنیو...
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پژوهشروش
این  آوری اطالعات در ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جمع نظر از نظر هدف کاربردی و از پژوهش حاضر

شهر یزد است و با  معلوالنجامعة آماری پژوهش جامعة و پیمایشی بوده است.  ،ای، اسنادی کتابخانه ةپژوهش به شیو

نفر  175در شهر یزد، براساس جدول مورگان،  معلوالن های انجمنماه به  نفری در هر 6666توجه به حجم مراجعات 

در ابتدا با ده است. شگیری تصادفی ساده استفاده  نمونهاین پژوهش از روش . دراست شده  گرفتهنمونه درنظر  عنوان به

سنجش قابلیت  صورت واضح بیان شد. ، موضوع و هدف پژوهش بهها آنبرای همکاری بهتر  .الزم انجام شد ةافراد معارف

بعضی فضاها و  فقدانو چگونگی اندازه و ابعاد فضاها و همچنین وجود یا  ها آندسترسی افراد به فضاهای سکونت 

 مهنا پرسشتعیین سطح پایایی ابزار برای میزان ضریب آلفای کرونباخ  نامه انجام گرفت. در قالب پرسش موردنیازامکانات 

 آرایاز  یریگ بهرهنیز با مه نا پرسش. روایی ابزار نامه است پرسش قبول قابلپایایی  دهندة نشان است که 51/6

 جرای( و اDelphiبا روش خرد جمعی دلفی ) مؤثرو متغیرهای  ،ها مؤلفهعاد، اب یبند جمعن این حوزه و امتخصص

از ادبیات موجود در این حوزه، با  یریگ بهرهبا  ،در این پژوهش سعی شده است شده است. یدأیت( Pre - Test) آزمون یشپ

 حرکتی -معلوالن جسمیطراحی فضاهای مسکونی برای شدن ارزیابی مطلوبیت  استفاده از روش توصیفی، برای مشخص

 یها شاخص یبند رتبهبرای ارزیابی و  UTA بندی از تکنیک رتبه شهر یزددر  معلوالنبا رویکرد شهر دوستدار 

 آماری و آزمون همبستگی -تحلیلی افزار نرمیک  عنوان به SPSS افزار نرم از ها تحلیل دادهپژوهش و برای  یموردبررس

 د.شو نیز استفاده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره

های مسکونی در شهر  مطلوبیت طراحی فضا سازندة یها شاخص ینتر مهم ،ها یافتهپژوهش و تحلیل  جرایبرای ا

مرتبط با موضوع حاضر  های یشینهپاز بخش  ها آنبا توجه به ادبیات نظری و استخراج برخی از  دوستدار معلوالن

 است: شده  یمعرف آماری های یلتحلبرای  شده گرفتهظردرن ةسازند یها شاخص 9 در جدولشناسایی شد. 

 هايمسکونیدرشهردوستدارمعلوالنهايطراحیفضاشاخص.9جدول

هاشاخصمعیارها

 ایمنی

 دار شیبدستگرد در طرفین سطوح  ةنصب میل

 یا راهروها خانه های پلهمحافظ در  های نردهوجود 

 دار چرخدر مقابل صندلی  ای شیشه های پنجرهبودن  مقاوم

 آسایش بصری
 ها پله ةاختالف رنگ در لب

 ها ورودی دار شیببودن سطوح  مسقف

 راحتی

 بودن شیرهای دستشویی اهرمی

 از معمول برای آویز حوله و جای صابون در سرویس بهداشتی تر پایینارتفاع 

 داشتن یک در معمولی در کنار درهای چرخان، گردشی

 ها ورودی یبان بر روی فضای جلو هسایوجود 

 دسترسی

 استفاده از آسانسور متناسب برای معلوالن

 در سرویس بهداشتی به بیرون بازشدن

 بازشدن در سرویس بهداشتی به داخل

 از طریق کریدورها ها خانهدسترسی به 

هايتحقیقمنبع:یافته
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UTAتکنیک
1 

 ةمسئل در تصمیم سازی بهینهبرای  .دارد وجود مختلفی های تکنیک چندمعیاره، گیری تصمیم در تصمیم بهترین اتخاذ برای

 و ارزیابی به که است هایی تکنیک مجموعه روش این. است شده  استفاده UTAتکنیک  از پژوهش این در موردمطالعه

 امکان که دش مطرح سیسکوس توسط 1316 سال در بار اولین تکنیک این پردازد. می گیری تصمیم مطلوبیت تابع تحلیل

 در است قادر تکنیک این. دارد نیاز ها گزینه ةاولی بندی رتبه به فقط و کند  می فراهم را گیرنده تصمیم وبیتلمط تابع برآورد

 ایندر (. 11: 1931)سالطی و ماکویی،  نماید حل را یکدیگر به ها شاخص وابستگی مشکل مطلوبیت تابع برآورد حین

 توابع این از حاصل های بندی رتبه که  شود می استفاده مطلوبیت توابع به رسیدنمنظور  به خطی ریزی برنامه تکنیک از روش

است )محمدیان خباز کاظمی و همکاران،  AR مرجعة مجموع بر رویشده  انجام ةاولیبندی  رتبه با مطابق ممکن حد تا

 است: AR ةیک گزینه از مجموع AR ∈ aکه  طوری به(. 117: 1937

(1 ) 
 

 nدر  aطورکلی بردار عملکرد گزینة  به g (a)شود و  نشان داده می gi (a)ام با iدر معیار  aارزش یا عملکرد گزینة 

 دهد. معیار را نشان می

زیر  روابط ترجیحی توان می آنگاه یابد، می افزایش آن ترجیح یا ارزش گزینه یک عملکرد امتیاز افزایش با اینکه فرض با

 تعریف کرد. را

(1 ) 
 

 شود. هر دو تعریف می uو تابع مطلوبیت کلی با  uiشود با  ام که تابع مطلوبیت نهایی شناخته میiتابع مطلوبیت معیار 

[ قرار 6-1اند. تابع مطلوبیت کلی در دامنة ] یک، و متعلق به مجموعه اعداد حقیقی به نوع تابع توابعی مثبت، نانزولی، یک

صورت زیر  طورکلی، توابع مطلوبیت به شود. به عنوان کسری از آن تعریف می که تابع مطلوبیت نهایی به درحالیدارد؛ 

 شود: تعریف می

(9 ) 
 

شود.  ارائه می u [g (a)]با  aشده و مطلوبیت کلی گزینة  تعریف  ui [gi (a)] ام باiدر معیار  aمطلوبیت گزینة 

 برقرار است: 6شوند، شرایط رابطة  نانزولی تعریف میازآنجاکه توابع مطلوبیت توابعی 

(6 ) 
 

 است: 5 رابطة صورت به پذیر جمع تابعی کلی مطلوبیت تابع شود می فرض

(7 ) 
 

 شود. می مقید زیر های محدودیت با تابع این که

(0 ) 
 

                                                                                                                                                                   
1. Utility Additive 
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سر  یک از که معنا بدین شود؛ می گرفته درنظر پیوسته خطی منکسر تابع یک عنوان به نهایی مطلوبیت تابع هر

 (.1( )شکل 761: 1935زاده و همکاران،  اند )حسین پیوسته  هم  به که شده تشکیل  خطی ضوابط با هایی بخش


9911:201زادهوهمکاران،.تابعمطلوبیتنهایی؛منبع:حسین5شکل

موردمطالعه محدودة
 77 و درجه 91 عرض تا ثانیه 75 و دقیقه 65 درجه 91 عرض بین در مربع کیلومتر 176 بر  بالغ یزد با مساحتی شهر

 در شرقی ةثانی 99 و دقیقه 19 و درجه 76 طول تا ثانیه 19 و دقیقه 15 و درجه 76 طول بین و شمالی ةثانی 61 و دقیقه

براساس آخرین . (6و  9 های های گوناگون از دیدگاه معماری مسکن است )شکل دارد که دارای بافت قرار استان یزد مرکز

این تعداد در  نفر است که 656هزار و  070 درمجموعجمعیت شهر یزد  ،1937سال  نفوس و مسکن سرشماری عمومی

 (.1937)مرکز آمار ایران،  کنند می خانوار زندگی 196هزار و  137

  
هايمنبع:یافته.موقعیتشهریزددراستانوکشور؛9شکل

تحقیق

بافتشهریزدازدیدگاهمعماريمسکن؛يبنددسته.4شکل

هايتحقیقمنبع:یافته

 





 9911زمستان،4ة،شمار25ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش9445

ده ش معلوالن مطرح دوستدار شهر های شاخص از یکی عنوان خدمات به و ها فعالیت به دسترسی سهولت اینکه به نظر

آموزشی،  سبز، های فضای کاربری ازجمله معلوالن دوستدار شهر در بااهمیت های بررسی کاربری به بخش در این است،

جدول  مطلوب طبق های درنظرگرفتن سرانه با و شده  یزد پرداخته شهر در فرهنگی و تفریحی و بهداشتی، ورزشی درمانی

 شده است.  پرداخته های موردنظر کاربری و مازاد برآورد کمبودها به 6

یزدهايجاذبمعلوالندرشهر.برآوردسطوحموردنیازوکمبودسطوحکاربري4جدول

کمبودسطح)هکتار(سطحموردنیاز)هکتار(سطحوضعموجود)هکتار(پیشنهاديةسرانهاکاربري

 -35/96 51/117 07/176 95/9 آموزشی

 -39/67 19/00 1/16 1/1 فرهنگی

 -91/0 97/71 69/60 37/6 درمانی

 -16/10 13/13 61/1 97/6 بهداشتی

 -16/116 10/666 50/170 1 فضای سبز

 -16/60 11/116 61/06 1 ورزشی

(9911پایه:دومینطرحتفصیلیشهریزد،هايتحقیق)اطالعاتمنبع:یافته


هايتحقیقها؛منبع:یافته.وضعیتکمبودسطوحکاربري2شکل

شود  میمشاهده  ها در سرانه زیادی کمبود یزد، شهر در بااهمیت های کاربری اغلب در، 6جدول  و 7شکل  به توجه با

 ازنظر کمبود بعدی های فرهنگی در رتبه و ورزشی های کاربری و بوده فضای سبز کاربری به مربوط کمبود بیشترین که

سطح  یارتقا با و داده  جای خود را در جاذب معلوالن فضاهای ترین مهم ها کاربری این که حالی است در دارند. این قرار

های درمانی و  با توجه به اینکه کاربری ،یافت. همچنین  معلوالن دست برای تری های مطلوب محیط به توان ها می آن

شدن به شهر دوستدار  دهندة این است که شهر یزد پتانسیل تبدیل نشان ،بهداشتی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند

 معلوالن را دارد.

هابحثویافته
حرکتی با رویکرد شهر دوستدار  -معلوالن جسمیکونی برای مس طراحی فضاهای برای ارزیابی مطلوبیت در این بخش،

 :است شده  استفادهمرحله  چهار، از شهر یزددر معلوالن 

 ازدر شهر یزد حرکتی  -معلوالن جسمیمسکونی برای  طراحی فضاهای مطلوبیت یبند رتبهبرای ارزیابی و  نخست

 .شود یماین آزمون ذکر نتیجة که در ادامه  شد استفاده  UTA تکنیکاز  معلوالن نظر
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ها مقایسات زوجی  مراتبی فولر، بین شاخص ها، با استفاده از روش سلسله پس از شناسایی شاخص ،در این پژوهش

 از نامه پرسش در شده مطرح سؤاالت از کی هر که یوزنشود ) های مربوطه پرداخته می شاخص 1دهی انجام داده و به وزن

 یکی شاخص، هر برتری به توجه با دوم، مرحلة در .است( شده آورده شاخص هر مقابل در شده دهیپرس معلوالن شهر یزد

 چهارم مرحلة شود. در می داده امتیازی ها آن به شاخص هر های برتری تعداد سوم، براساس مرحلة در شود. انتخاب باید

 (.7)جدول آید دست به ها شاخص از یک هر وزن تا کنند می نرمال را شاخص، آن هر ةآمد دست به امتیاز براساس

هابراساسمدلفولردهیشاخص.محاسبةوزن2جدول

کردننرمالامتیاز تعدادتکرارهاشاخصمعیارها

 ایمنی

 619/6 19 11 دار شیبدستگرد در طرفین سطوح  ةنصب میل

 671/6 11 11 یا راهروها خانه های پلهمحافظ در  های نردهوجود 

 951/6 16 3 دار چرخدر مقابل صندلی  ای شیشه های پنجرهبودن  مقاوم

 آسایش بصری
 633/6 1 1 ها پله ةاختالف رنگ در لب

 103/6 5 0 ها ورودی دار شیببودن سطوح  مسقف

 راحتی

 965/6 3 1 بودن شیرهای دستشویی اهرمی

 911/6 1 5 از معمول برای آویز حوله و جای صابون در سرویس بهداشتی تر پایینارتفاع 

 119/6 0 7 معمولی در کنار درهای چرخان، گردشی داشتن یک درِ

 131/6 7 6 ها ورودی یبان بر روی فضای جلو هوجود سای

 دسترسی

 661/6 11 16 استفاده از آسانسور متناسب برای معلوالن

 176/6 6 9 در سرویس بهداشتی به بیرون بازشدن

 165/6 9 1 داخلبازشدن در سرویس بهداشتی به 

 651/6 1 6 از طریق کریدورها ها خانهدسترسی به 

هايتحقیقمنبع:یافته

 UTAآمدهازهرشاخصبااستفادهازتکنیکدست.مطلوبیتبه1جدول

 بنديرتبهمطلوبیتکلیهاشاخص

 1 131519/6 دار شیبدستگرد در طرفین سطوح  ةنصب میل

 1 161779/6 یا راهروها  خانه های پلهمحافظ در  های نردهوجود 

 9 509903/6 استفاده از آسانسور متناسب برای معلوالن

 6 511135/6 دار چرخدر مقابل صندلی  ای شیشه های پنجرهبودن  مقاوم

 7 071915/6 بودن شیرهای دستشویی اهرمی

 0 731150/6 از معمول برای آویز حوله و جای صابون در سرویس بهداشتی تر پایینارتفاع 

 5 771913/6 ها ورودی دار شیببودن سطوح  مسقف

 1 763319/6 معمولی در کنار درهای چرخان، گردشی داشتن یک درِ

 3 653116/6 ها ورودی یبان بر روی فضای جلو هوجود سای

 16 691311/6 در سرویس بهداشتی به بیرون بازشدن

 11 933151/6 بازشدن در سرویس بهداشتی به داخل

 11 901165/6 ها پله بةاختالف رنگ در ل

 19 911671/6 از طریق کریدورها ها خانهدسترسی به 

هايتحقیقمنبع:یافته

                                                                                                                                                                   
 گیرد. در اولویت باالتر قرار میبه سمت یک حرکت نماید  چقدر هر. کند تغییر می 1 وبین صفر  وزنمقدار  .1
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 -جسمیمعلوالن مسکونی برای  طراحی فضاهای ارزیابی مطلوبیت در ،دهد یمنشان  0نتایج با توجه به جدول 

 ةنصب میل یها شاخصباید  UTAبا توجه به تکنیک  موردمطالعهمحدودة در  حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلوالن

با توجه به وزن بیشتر که  یا راهروها خانه های پلهمحافظ در  های نردهوجود دار و سپس  شیبدستگرد در طرفین سطوح 

 ،استفاده از آسانسور متناسب برای معلوالنی ها شاخصقرار گیرد و  از طرف معلوالن گرفته است باید در اولویت اول

از معمول برای  تر پایینارتفاع  ،بودن شیرهای دستشویی اهرمی دار، چرخدر مقابل صندلی  ای شیشه های پنجرهبودن  مقاوم

معمولی در کنار  داشتن یک در ها، ورودی دار شیببودن سطوح  مسقف ،آویز حوله و جای صابون در سرویس بهداشتی

اختالف  و داخل، در سرویس بهداشتی به بیرون بازشدن ها، ورودی یبان بر روی فضای جلو هوجود سای ،درهای چرخان

با توجه به وزن کمتر که از طرف معلوالن گرفته است  از طریق کریدورها ها خانهدسترسی به ها و  پله ةرنگ در لب

معلوالن مسکونی برای  گیرد. این نتایج بدین معنی است که در طراحی فضاهایترتیب باید در اولویت بعدی قرار  به

دستگرد در طرفین سطوح  ةنصب میلهای  ده و شاخصشحرکتی در شهر یزد قانون نظام مهندسی اعمال ن -جسمی

 -معلوالن جسمی ،از طرفی .در وضعیت مناسبی قرار ندارند یا راهروها  خانه های پلهمحافظ در  های نردهوجود دار و  شیب

برند و خواستار نصب این امکانات در  های خود رنج می محافظ در مسکن ةدستگرد و نرد ةحرکتی با مشکل نبود میل

محافظ  های نردهوجود دار و  شیبدستگرد در طرفین سطوح  ةنصب میلمهندسی   مسکن خود هستند و طبق قانون نظام

 الزامی است. برای معلوالن یا راهروها خانه های پلهدر 

معلوالن رضایت سطح مسکونیبا زیربناي سطح و،اقامت مدت درآمد، میزاناستانداردها،و ضوابط بین ارتباط

بین رعایت استانداردها در فضای سکونت و سطح رضایت  ،5با توجه به آزمون آماری پیرسون و جدول  ؛مرحلة دوم

. به این معنی که با رابطة مثبت و معناداری وجود دارد 661/6 در سطح معناداری 605/6با ضریب همبستگی  معلوالن

و  خواهد یافتافزایش رعایت استانداردها در فضای سکونت، سطح رضایت معلوالن از محیط سکونتشان افزایش 

رعایت استانداردها در فضای سکونت و سطح رضایت  توان گفت بین درصد می 33با اطمینان  ،همچنین .بالعکس

سطح  در شان درآمد و سطح رضایت معلوالن از محیط مسکونی متغیربین رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.  معلوالن

شان و سطح رضایت  معناداری وجود ندارد. بین متغیر مدت اقامت افراد معلول در محیط مسکونی  رابطة 66/6معناداری 

بین سطح زیربنای مسکونی و سطح  است. 63/6دو متغیر معناداری وجود ندارد و سطح معناداری برای این  ةرابط ها آن

 .عدم معناداری بین دو متغیر استبه معنی  67/6سطح معناداری معناداری وجود ندارد و   رابطةرضایت معلوالن نیز 

)سطحرضایتمعلوالن(.همبستگیبینمتغیرهايمستقلبامتغیروابسته1جدول

سطحمعناداريپیرسونضریبهمبستگی مستقلهايمتغیر

 661/6 605/6 رعایت استانداردها

 66/6 116/6 درآمد

 63/6 633/6 مدت اقامت

 67/6 163/6 سطح زیربنای مسکونی

هايتحقیقمنبع:یافته

معلوالن رضایت سطح بر تأثیرگذارهايمتغیربینیپیش

درآمد( بر متغیر وابسته و از متغیرهای مستقل )استاندارد، مدت اقامت، زیربنا،  کی هرتأثیر برای بررسی  در مرحلة سوم

Betaاست. مقدار شده  استفاده)سطح رضایت معلوالن( از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره 
 دهد مینشان  1در جدول   

 متغیر آن از بعد(. 700/6رضایت معلوالن دارد ) سطح دررعایت استانداردها در فضای سکونت بیشترین تأثیر را  متغیرکه 
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. شود میترتیب به درآمد و مدت اقامت اختصاص داده  و اولویت سوم و چهارم به استمسکونی در اولویت  زیربنایسطح 

. دهد میبه ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل، چه اندازه تغییر در متغیر وابسته رخ  دهد مینشان  Betaمقدار  ،درواقع

سطح رضایت  متغیرواحد تغییر در  700/6رعایت استانداردها در فضای سکونت  متغیربنابراین، به ازای یک واحد تغییر در 

یک واحد تغییر در با  ،. همچنینبیشترین تأثیر را در سطح رضایت معلوالن دارد متغیراین  ،رو ازاین .افتد میمعلوالن اتفاق 

تأثیر را  کمترین متغیراین  ،. بنابراینآید میوجود   سطح رضایت معلوالن به متغیرتغییر در  واحد 611/6، مدت اقامت متغیر

 .(1)جدول  در سطح رضایت معلوالن دارد

هايسطحرضایتمعلوالنهايضرایبمدلرگرسیونمتغیر.آماره8جدول

ناممتغیر
استانداردشدهضرایبغیراستانداردضرایب

T سطحمعناداري
BخطايBBeta

 313/6 616/6 - 176/9 670/6 مقدار ثابت

 661/6 666/6 700/6 161/6 660/6 استاندارد

 606/6 113/1 137/6 131/6 136/1 زیربنا

 156/6 106/6 611/6 917/6 671/6 مدت اقامت

 169/6 009/1 113/6 917/6 730/6 درآمد

هايتحقیقمنبع:یافته

معلوالن دوستدار شهرهاي حرکتیبا -معلوالنجسمی براي مسکونیهايفضامطلوبیتطراحی همبستگی

 ؛است شده  دادهنشان  667/6، معناداری کمتر از 3( و جدول ANOVAروش رگرسیون ) در مرحلة چهارم با توجه به

 )رگرسیونن است از مجذورات رگرسیو تر کوچکمانده  دار است. با توجه به اینکه مجذورات باقی امعنیجه همبستگی درنت

اطالعات مربوط  مانده یباق دهد. یماست نشان  مدل تحقیق ةیجدرنت که را وابسته متغیر تغییرات به میزان اطالعات مربوط

ة قدرت تبیینگری باالی مدل دهند نشاندهد(،  یماست نشان  تحقیق مدل از که خارج را میزان تغییرات متغیر وابسته به

کمک  به و است تحقیق مدل خوبی(ANOVA)مدل رگرسیونی  ،یگرد  عبارت  به وابسته است.در توضیح تغییرات متغیر 

های  مستقل )مطلوبیت طراحی فضا کمک متغیر به را وابسته )ایجاد شهر دوستدار معلوالن( متغیر ییراتتغآن قادر است 

نتیجه گرفت که مطلوبیت طراحی توان  یم ،بنابراینتبیین کند.  موردنظرحرکتی(  -مسکونی برای معلوالن جسمی

 شود. به ایجاد شهر دوستدار معلوالن در سطح شهر یزد منجر تواند می حرکتی -های مسکونی برای معلوالن جسمی فضا

r= 93/6به نمودار رگرسیون خطی و  با توجهطور  ینهم
های مسکونی  به این مفهوم است که مطلوبیت طراحی فضا 2

درصد شرایط ایجاد شهر دوستدار معلوالن را در شهر یزد محیا کند )شکل  93تواند تا  یمحرکتی  -برای معلوالن جسمی

به  ، الزم است در این شهرمعلوالنیزد به شهر دوستدار شهر شدن  برای تبدیل ،توان استنباط کرد می ،درمجموع(. 0

 .توجه ویژه و خاصی شود حرکتی -های مسکونی برای معلوالن جسمی مطلوبیت طراحی فضا

موردمطالعهوشهرهايدوستدارمعلوالنمحدودةمسکونی.همبستگیبینمطلوبیتطراحیفضاهاي1جدول

 معناداري Fمیانگینمجذورات مجموعمجذوراتدرجةآزادي مدل

 661531/6 35771/11 636096/6 636096/6 1 رگرسیون

   665361/6 161161/6 11 مانده یباق

    190157/6 13 جمع

هايتحقیقمنبع:یافته
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هايتحقیق؛منبع:یافتهموردمطالعه.نموداررگرسیونخطیمحدودة1شکل

گیرينتیجه
 آمده  دست بهاز این پژوهش نتایجی بدین گونه  آمده دست به های یافتهو  گرفته انجام های بررسیبا توجه به مطالعات و 

 هایی پاسخبا توجه به شرایط معلولیت متفاوت خود،  ،کی نفر از افراد معلول پرسش شدند و هر 175 ها بررسیاست: در 

و ، دار شیببودن سطوح  ، مسقفها ورودیبر روی  بان سایهها از متغیرهای گوناگونی چون وجود  لؤابیان کردند. در س

و استانداردهای  ها اندازهها متناسب با چگونگی ابعاد و  لؤاس طورکلی بهو  شد  استفاده ای شیشه های پنجره و درمقاومت 

دستگرد  ةنصب میل یها که شاخص دهد مینشان  UTAبا توجه به تکنیک  های معلوالن پاسخ. است ها ساختمانطراحی 

ید با 671/6با وزن  یا راهروها خانه های پلهمحافظ در  های نردهوجود و سپس  619/6دار با وزن  شیبدر طرفین سطوح 

از طریق  ها خانهدسترسی به و  633/6ها با وزن  پله ةاختالف رنگ در لب های در اولویت اول قرار گیرد و شاخص

برای آسایش بیشتر افراد معلول باید ضوابط مطابق با  ،بنابراین باید در اولویت آخر قرار گیرد. 651/6با وزن  کریدورها

در یک  ... بهداشتی، آسانسور، درها و راهروها و های سرویس ةانداز مثل ،اشدویلچر ب ةاندازه و ابعاد بدن افراد و انداز

الزامی  ها ساختمانبیان کرد رعایت استانداردهای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در طراحی  توان میتحلیل کلی 

 .دهد میگویان نیز ضرورت این رعایت را نشان  پاسخ جواباست و 

 های فضاهمبستگی بین متغیرهای میزان درآمد، مدت اقامت در  فقدان، به بررسی و تحلیل وجود یا در مرحلة بعد

نشان  67/6با توجه به معناداری باالی  شد که پرداختهو سطح زیربنای سکونت با سطح رضایت افراد معلول  ،مسکونی

بین دو متغیر رعایت استانداردهای الزم شخص شد م ،درنهایت معناداری بین این متغیرها وجود ندارد. ةهیچ رابط ه شدداد

رابطة مثبت و  661/6 در سطح معناداری 605/6با ضریب همبستگی  سطح رضایت معلوالن ودر فضای سکونت 

د و وجود همبستگی وش می. رعایت استانداردها در فضای سکونت باعث افزایش آسایش معلوالن معناداری وجود دارد

بین رعایت استانداردها در فضای سکونت با سطح رضایت  ة. آزمون رگرسیونی نیز نسبت رابطکند میمستقیم را بیان 

 .دهد می معلوالن را نشان

حرکتی با شهرهای دوستدار  -معلوالن جسمیمسکونی برای  همبستگی مطلوبیت طراحی فضاهای منظور بهدر ادامه 

 های توان تحلیل کرد که مطلوبیت طراحی فضا می ،بنابراینشده است.   ( استفادهANOVAمعلوالن از روش رگرسیون )

مهندسی و کنترل ساختمان از قبیل پارکینگ مناسب که دهانة توقفگاه خودرو   طبق قانون نظام برای معلوالن مسکونی

وی متر باشد یا چیدمان آن به نح 76/1×56/1متر باشد، فضای مناسب برای سرویس بهداشتی که باید  76/9باید عرض 

به  تواند میهای شهر دوستدار معلوالن  دار در آن فراهم باشد و ... با توجه با شاخص باشد که امکان مانور صندلی چرخ

 های است که هرچقدر مطلوبیت طراحی فضامعنی . این بدین شودمنجر  ایجاد شهر دوستدار معلوالن در شهر یزد

 .شود برای معلوالن در شهر یزد افزایش یابد رابطة مثبت و معنادار برای ایجاد شهر دوستدار معلوالن ایجاد می مسکونی
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آسایش  برمؤثر  معلوالن، معیارهای حوزة در قبلی مطالعات در گفت توان یم ،پیشین یها پژوهش با مقایسه مقام در

 ،حال ینباا شد. یم ارزیابی یک معینی در یک فضای شهریو با تکن شناسایی موردبررسی معلوالن با توجه به محیط

 .دهد قرار موردتوجههای مسکونی را با رویکرد شهر دوستدار معلوالن  مطلوبیت طراحی فضا تحقیقی وجود ندارد که

موردی را با توجه به شهر  ةاستفاده شده و یک نمونUTA برای نخستین بار است که در این حوزه از تکنیک  ،همچنین

 فقطیک محدودة معین یا  معلوالن در به بررسی ارزیابی قبلی مطالعات در بیشتر ده است.کردوستدار معلوالن ارزیابی 

های مسکونی برای معلوالن  تحقیق مطلوبیت فضا اما این پرداخته شده است؛معلوالن  بر آن تأثیر میزان و معیار یک نقش

قبلی  های یقتحقکه  است الزمذکر این نکته کند.  یم ارزیابی و جامع یکپارچه طور به یزدشهر  موردی ةمطالع با منحصراًرا 

ی فضاهای ها از بررسی و سنجش شاخص پس تحقیق ایندر ولی  ؛اند کرده مسکن و معلوالن بسنده بررسی به صرفاً

 ها شاخص یرتأثبه  و سپس ها راهبردها و رابطة بین این شاخص ةارائ به شهر دوستدار معلوالن، مسکونی برای معلوالن و

 است.شده  پرداخته های اجرایی یاستسیزد و پیشنهاد شهر از یکدیگر در 

(، گرجی ازندریانی 1613و همکاران ) (، سایتا1613کایاما و همکاران )تحقیقات با نتایج نتایج این پژوهش  ،درمجموع

برای  اند یدهرسکه به این نتیجه ( 1935همکاران ) و سلیمانی و ،(1935(، زیاری و کارآموزیان )1935و شیرزاد نظرلو )

های  حفظ و حراست از پارک، ای مناسب برای حمایت از معلوالن ساختن جامعهحرکتی باید  -جسمی معلوالنتوجه به 

روهای مناسب  و پیاده ،المللی و بین ملی های شاخص و معیارها شان، رعایت حداکثری شهری، توجه به حقوق شهروندی

رعایت استانداردهای ضوابط و حاضر، پژوهش  براساس نتایجچون  ؛رابطة مستقیمی دارد قرار گیردمدنظر معلوالن برای 

(، شاهرم و زینل 1617کیم و لی )با تحقیقات  و الزامی است ها ساختمانمقررات شهرسازی و معماری در طراحی 

معلوالن،  نیازهای از آگاهیدر طراحی مسکن باید به که  اند رسیدهکه به این نتیجه  (1931مجیدی )و  ،(1617)

زیرا در این پژوهش با توجه به نیازهای معلوالن  ؛توجه کرد همخوانی دارد مسکن مطلوبیت و ،طراحی های دستورالعمل

 است.شده در سطح شهر یزد به طراحی و مطلوبیت مسکن پرداخته 

حرکتی در محدودة  -سکن برای افراد دارای معلوالن جسمیمطلوبیت طراحی م برایهایی  پیشنهاد ،این اساس بر 

 شود: مطالعاتی ارائه می

بانی به  ، سایهها ورودی یبر روی فضای جلوحرکتی شهر یزد باید  -های مسکونی معلوالن جسمی در طراحی فضا 

مرور  و عبورکردن  سهل برایسنسورهای روشنایی به عرض مناسب  ها ورودیو  ها خروجیعرض مناسب تعبیه شود و در 

با پرز بلند و سرامیک در کف منزل جلوگیری شود )از طراحی و قرارگیری هر  ها پوش کفاز نصب  االمکان ؛ حتیقرار گیرد

 و در، از ساخت ها پنجره و دربرای طراحی ؛ چیزی که در منزل باعث لغزندگی یا ایجاد مانع شود خودداری شود(

؛ مقاوم نمود دار چرخصندلی  ةرا در مقابل ضرب ها آن، باید کارگیری بهدر صورت  ،تا کف شیشه اجتناب شود و های پنجره

و  دار شیبسطح ؛ مناسب، تعبیه شود های دسترسیو  ها اندازهبهداشتی، با توجه به ابعاد و  های سرویسامکانات و لوازم 

ساختارها و ؛ حفاظت بیشتر( منظور بهدستگرد نصب شود ) ةمیل دار شیبمسقف شود و در سطح  ها ساختمانورودی 

مالی، خدماتی،  های حمایت ؛برای افراد معلول اصالح شود ها ساختمانطراحی مناسب  برای اجرایی -فرایندهای مدیریتی

زیرا  ؛داز سطح زندگی افزایش یاب ها آنافزایش میزان رضایتمندی  منظور به... دولت از این قشر افراد  و ،تسهیالتی

هایی از مطلوبیت طراحی  به نمونه ،درنهایت منجر شود. در شهر یزد به افزایش امید به زندگی افراد معلول درنهایت

 (.3و  ،1، 5 های شده است )شکل  حرکتی اشاره -های مسکونی برای معلوالن جسمی فضا
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پارکینگمناسببرايمعلوالن.8شکلشدهبرايمعلوالنسازيمناسبة.نمونهپالندوخواب1شکل



گرفتنمناسببرايمعلوالنهايفضايدوش.ابعادواندازه1شکل
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