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چکیده
که تمام جوامع، صرف  نظر از میزان توسعه  یافتگی، اعم از  معلولیت به  منزله پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است 
کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. فضاهاي عمومی شهري نقش مهمی در برنامه های توسعه مناطق 
شهري دارند و در فرآیند برنامه ریزی شهري، هنر برنامه ریزی این است که بتواند تعامل و تعادلی بین گروه های ذی نفع ایجاد 
کند. با توجه به اهمیت موضوع مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن )جسمی_حرکتی و نابینایان( از یک سو و نیز 
کاوي و بررسی  کم توان جسمی و حرکتی در شهر اردبیل از سوی دیگر، پژوهش حاضر با هدف وا تعداد قابل  توجه شهروندان 
میزان رضایت مندی معلوالن و ارزیابی وضع موجود مناسب سازی بخش مرکزی شهر اردبیل با رویکردی نظام مند، در جهت 
پاسخ دهی به نیاز این قشر از شهروندان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی_تحلیلی است. 
  t،تک  نمونه ای T،و آزمون های spssگردآوری  شده اند و با استفاده از نرم افزار داده های مورد نیاز از طریق روش های میدانی 
گرفت. نتایج به  دست  آمده از پژوهش)آزمونT( نشان  مستقل و آزمون تحلیل  واریانس یک  طرفه مورد تجزیه  و تحلیل قرار 
می دهد که میزان رضایت مندی معلوالن از شاخص های مناسب سازی کمتر از حد متوسط)3( است. نتایج حاصل از آزمون 
کمتر از 05/.، )000/.(  که سطح معنی داری متغیرهای شغل، سن و نوع معلولیت  تحلیل واریانس یک  طرفه نشان می دهد 
بوده و به لحاظ آماری رابطه معنی داری در سطح 95درصد وجود دارد که نشان دهنده تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر میزان 
که در متغیر جنسیت بین  گویای اینست  رضایت مندی از شاخص های مناسب سازی است. همچنین آزمون t مستقل 
که سطح  گروه مردان و زنان در خصوص ارزیابی رضایت مندی معلوالن از مناسب سازی با توجه به این  میانگین نظری دو 
گروه زن و مرد وجود دارد. نتایج به دست آمده از  کمتر از 05/. است، رابطه معنی داری بین نظرات دو  معنی داری )000/.( 
گرفته به منظور مناسب سازی بخش مرکزی شهر اردبیل، شرایط  که  با توجه به اقدامات صورت  کی از آن است  مطالعه حا
کنونی قادر به رفع نیازهای معلوالن به شکل شایسته  کالبدی، اجتماعی_اقتصادی، وضعیت مبلمان شهری و مدیریت 

نیست.

کم توان جسمی، شهر اردبیل. گان کلیدی: مناسب سازی، فضای شهری، معلوالن،  واژ
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1.مقدمه
فضاهای شهری بستر زندگي و فعاليت شهروندان است كه بیشترین 
ارتباط را با مردم و  محيط زندگي افراد برقرار ميكند و با توجه به ویژگی 
گروه های سنی، جنسی و اجتماعی باید بتواند محیط امن،  افراد و 
کند و به شیوه مناسبی به نیازهای  سالم، پایدار و جذابی فراهم 
 .)Goli,2011:144( دهد  پاسخ  اجتماع  گروه های  تمام  مختلف 
انسان به عنوان موجودی اجتماعي همواره درصدد ایجاد ارتباط با 
فضای پيراموني خود است. ایجاد ارتباط و انجام فعاليت های انساني 
ميسر  پيرامون  فضاهای  به  دسترسي  و  محيط  در  حضور  طریق  از 
شهری  محيط های  شهروندان در  از زندگي روزمره  بخشي  مي شود. 
سپری مي شود. بنابراین الزم است فضاهای شهری به لحاظ امکانات 
كمي و كيفي قابليت پذیرش طيف متنوعي از افراد جامعه را در ساعات 
مختلف شبانه روز داشته باشد)Ahadi:2014( عدم توجه به نیازهای 
کات و رفتارهای آنها در زندگی روزمره،  اصلی و اساسی انسان ها، ادرا
در نظر نگرفتن  شرایط جسمانی و روانی  همه اقشار و سنین جامعه، 
بسیاری  و  افــراد  اجتماعی   و  فرهنگی   خصوصیات  نکردن  لحاظ 
از مسائل اساسی از این قبیل در طراحی  و برنامه ریزی فضاهای 
شهری، سبب ایجاد فضاهایی آسیب پذیر و مشکل  دار شده که تنها 
که ثمره این  تعداد معدودی از افراد در  خود جای می دهد و از آنجا 
که برچسب عملکرد خاصی بر آنها زده  نوع طراحی، فضاهایی است 
کننده همه خواسته ها و نیازهای مردم نیستند،  می شود و تأمین 
کافی قرار نگرفته  و زمینه بروز سایر فعالیت ها  مورد استقبال الزم و 

 .)Davoodpur,Sabori,2012:126(در آنها تضعیف می گردد
باشند،  برخوردار  كه  روحي  یا  جسمي  معلوليت  نوع  هر  از  معلوالن 
شهروندی  حقوق  از  برابر  بــهــره  مــنــدی  قوانين  وجود  عــلــی رغــم 
و  طراحی ها  وجود  به  توجه  با  عمل  در  شهروندان،  سایر  همچون 
این  استانداردها،  حداقل  از  به  دور  و  غيراصولي  ساخت وسازهای 
محرومند. شهر  عمومي  اماكن  به  آسان  و  سهل  دسترسي  از  اقشار 
کم  که شرایط حا افرادی  از جمله   )Taghvaee & et all,2010:48(
به  منجر  کشور  شهری  برنامه ریزی  نظام  و  عمومی  فضاهای  بر 
و  آنها شده، جمعیت معلوالن  اجتماعی  و  فیزیکی  انــزوای  و  طرد 
کشورهای جهان،  کم توان جسمی و حرکتی است. در تمام  افراد 
از  کم توان جسمی و حرکتی، بخش قابل  توجهی  افراد  معلوالن و 
که همانند دیگر مردم بایستی برای  جمعیت را تشکیل می دهند 
کرده، به تکاپو  رفع احتیاجات خود بتوانند در سطح شهر حرکت 
 Brambila,( نشود  سلب  آنها  از  اجتماعی  حیات  حق  و  پرداخته 
به  توجه  واقع در وضع موجود، عدم  در   .)and, Longo1997:224
مناسب سازی فضای شهری حق مشارکت فعاالنه و زندگی معمولی 
 Yang, Linda and George,( کــرده  سلب  گــروه  ایــن  از  را  شهر  در 
261-2005:244( و آنها را از افرادی توانمند و با ظرفیت قابل  توجه 
گوشه گیر،  افرادی  به   )Taylor & Józefowiczb, 2012:155-172(
می کند  تبدیل  اجتماعی  حــضــور  و  حــیــات  حــق  فــاقــد  و  مــنــزوی 
عبور  سطح  مناسب سازی  کنون  ا )Stevens, 2007:263(.بنابراین 
گروه از  کیفیت دسترسی ها، مقدم بر هر خدمت دیگری به این  و 

  .)Bahmanpour & solajageh,2008:8( جامعه قرار دارد
که همه شهروندان بتوانند از خدمات آن  شهر سالم شهری است 

جامعه بهره مند شوند. این محیط شهری باید ارائه  دهنده خدمات 
گروه از صحنه جامعه محو  بیشتر به اقشار آسیب پذیر باشد تا این 
نگردند و به فراموشی سپرده نشوند. مناسب سازی فضای شهری 
همه  بــرای  برابر  فرصت های  به  رسیدن  جهت  در  کالبدی  بستر 
افراد و اقشار جامعه به  منظور تحرک و جابه  جایی در سطح شهر 
از ضروریات رشد و  و دسترسی هر فرد به  تمامی فضاهای شهری 
  .)DavariNejad &Rahnama,می شود محسوب  جامعه  توسعه 
)2014:48بــر اساس ماده 5 منشور حقوق شهروندی دولت ایران: 
حق توان خواهان)شهروندان دارای معلولیت( و سالمندان نیازمند 
که از امکانات درمانی و توان بخشی برای بهبودی و یا توانمند  است 
زندگی  جنبه های  در  مشارکت  و  مستقل  زندگی  جهت  در  شــدن 
بهره مند شوند. در ماده دوم همین منشور آمده است: "شهروندان 
غذای  بهداشتی،  آب  همچون  آن  لــوازم  و  شایسته  زندگی  حق  از 
مناسب،  ــان  درمـ محیط،  بهداشت  ســالمــت،  ارتــقــای  مناسب، 
درمانی  پزشکی،  خدمات  و  کاالها  تجهیزات،  دارو،  به  دسترسی 
اســتــانــداردهــای  و  روز  دانـــش  معیارهای  بــا  منطبق  بهداشتی  و 
زندگی  ادامــه  بــرای  مطلوب  و  سالم  زیستی  محیط  شرایط  مّلی، 
زمان  از   .)Charter of Citizenship Rights,2016:55 ( برخوردارند" 
تدوین نخستین مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 
برای معلوالن در ایران بیش از 15 سال می گذرد. اما آنچه در طول 
این  بودن  کام  نا است،  غیرقابل انکار  و  مشخص  کاماًل  مدت  این 
دستورالعمل ها، در مقام اجراست و شاهد این ادعا وضعیت فعلی 
که تردد و استفاده معلوالن را از آنان  معابر و فضاهای عمومی بوده 
  .)Taqvaee &Safarabadi,2010:49(عمال" غیرممکن ساخته است
به استناد آمارهای موجود سال 1390 استان اردبیل دارای 16 هزار 
که از این تعداد هشت هزار و 691 نفر در شهر  و 878)معلول( است 
کن هستند که بیشترین نوع معلولیت را معلوالن جسمی_ اردبیل سا
  Ardabil( Welfareتشکیل می دهند )حرکتی) سه هزار و 628 نفر
Organization,2017 (. نگاهی گذرا بر وضعیت شهرسازی اردبیل در 
که باید و شاید بسترهای  وضعیت موجود نشان می دهد، آنچنان 
مناسب برای حضور افراد ناتوان و معلوالن جسمی و حرکتی مهیا 
کاوی و بررسی  نیست. در این راستا، هدف اساسی این پژوهش ، وا
میزان رضایت مندی معلوالن و ارزیابی وضع موجود مناسب سازی 
بخش مرکزی شهر اردبیل با رویکردی نظام مند، برای پاسخگویی 

به پرسش اصلی زیر به منظور برنامه ریزی آتی آن است.
پیرو شاخص های مناسب سازی مورد مطالعه در پژوهش حاضر، 	 

سطح رضایت معلوالن از وضعیت مناسب سازی بخش مرکزی 
شهر اردبیل چگونه است؟

2.چارچوب نظری
و  درگــیــری  به  توجه  ســال 1924بـــا  در  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 
دارای  ــراد  اف به  انسانی  نگاه  دامنه  انسان ها،  همه  بر  آن  شمول 
گسترش داد. سازمان ملل متحد قوانین فرصت های  معلولیت را 
که در  کرد  برابر برای افراد دارای معلولیت را  در سال 1994 تصویب 
آن، ارائه چارچوب های بین المللی به وسیله مدافعان حقوق بشر و 
گرفته شد  کار  قانون گذاران برای حل مسائل ناتوانان و معلوالن به 
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و دستورالعمل هایی برای هدایت برنامه های مربوط به دسترسی 
برابر برای همه ارائه  شده است)stanbury and Hugo 3:2000 (. در 

ادامه به برخی تحقیقات در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری 
برای معلوالن اشاره می شود)جدول شماره1(.

جدول شماره1: خالصه ای از پژوهش های انجام شده در مورد مناسب سازی شهری ← 

نتایجمحقق و سالمطالعه

زنان دارای معلولیت در محیط شهری  بررسی 
کانادا

Hannif& bakhdar)2007(

که زنان دارای معلولیت و ناتوان از اعضای مهم جامعه و فرهنگ کانادا  نتایج نشان می دهد 
هستند که در صورت نامناسب بودن فضاهای شهری آنان در جامعه جذب نمی شوند و به 
سمت حاشیه  اقتصادی شهر کشیده می شوند و دچار چند هویتی در فضاهای نامناسب 
وسیله زنــان دارای  دسترسی به خدمات شهری به  شهری می گردند. آنــان دریافتند که 
معلولیت در فضاهای شهری دائمًا توسط عواملی از قبیل معلولیت و ناتوانی، جنس، سطح 
شهرنشینی، قومیت و فرهنگ، سن، شرایط اقتصادی و موقعیت اجتماعی دچار تغییر و 
مناسب شهری  بایستی  با مناسب سازی و طراحی فضاهای  تحول می گردد. بنابراین، 

حمایت کاملی در مسائل اجتماعی و اقتصادی از آنان به عمل آید.

بررسی تجارب افراد معلول در مواجه با فضاهای 
کوادور شهری غیرقابل دسترس  در ا

Rattray )2013(
نتایج تحقیق وی نشان می دهد که وجود فضاهای عمومی شهری نامناسب برای معلولین 
باعث شده که معلوالن کمتر از فضاهای  عمومی شهری استفاده کرده و در انزوا و تنهایی به 

سر برند و محرومیت اجتماعی در آنها بیشتر شود.

و  معلوالن  نیازهای  و  شهری  ترافیک  ارزیــابــی 
جانبازان در شهر شیراز

Bezi et al)2010(

که در مرکز شهر شیراز نامناسب بودن وسایل حمل ونقل  عمومی  نتایج تحقیق نشان داد 
و عدم دسترسی به آنها با23/4 درصد به عنوان  مهمترین مشکل در بحث ترافیک از نظر  
از این مهم، نامناسب بودن پیاده روها، وجود  معلوالن و جانبازان برشمرده شده و پس 
جاده و ناهموار بودن سطح پیاده رو با 21/3 درصد به عنوان مشکل بعدی عنوان شده 

است.
آســـیـــب  شـــنـــاســـی ســــاخــــتــــاری _مـــدیـــریـــتـــی 
مسکونی_اداری  ساختمان های  مناسب سازی 

و معابر عمومی برای معلوالن در شهر تهران
Kamanroudi kajur)2010(

براساس یافته های این پژوهش، ساختار متمرکز بخشی و عملکرد متفرق توسعه شهری 
را ندارد و  مستلزم  کارایی الزم برای مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن  تهران 

توسعه ساختار سیاسی متکثر مشارکتی مبتنی بر)حکمروایی خوب شهری( است.
بررسی دسترسی به خدمات شهری برای افراد 

کننده از صندلی چرخ دار در ساری استفاده 
golestani bakht et al)2011(

کثر قریب به اتفاق ساختمان های مورد نیاز معلوالن  که ا نتایج این تحقیق نشان می دهد 
برای آنها قابل استفاده نیست یا به سختی و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گیرد.

بــرای  کــرمــان  شهر  پــارک هــای  وضعیت  تحلیل 
استفاده معلوالن و جانبازان

ghazanfarpour et al)2011(
کرمان فراهم نیست و  که حداقل شرایط  در پارک های شهر  نتایج تحقیق نشان می دهد 
کرمان فقط یک پارک امکانات الزم برای استفاده معلوالن و  از 23 پارک مورد مطالعه شهر 

جانبازان وجود دارد
بررسی ویژگی های محیط های ساخته  شده در 
ميان   GPS با  شده  محاسبه   جابه جایي  ارتباط 
افراد میانسال و سالمند دارای معلوليت حركتي

)Gol 2014(
و  میان سال  توان  کم   گروه های  تحرك پذیری  محور  پياده  محیط های  که  داد  نشان  نتایج 
کهنسال را تقویت می نماید. همچنـين نـوع استفاده از شیوه های جابه جایي تا حد زیادی به 

کیفیت هایی كه محيط در اختيار افراد می گذارد، ارتباط دارد.

بررسی تدقيق انگاره های مؤثر بر طراحي مناسـب 
پـارك هـای شهری برای استفاده نابينایان

bemanian et al)2013(

هيجان  فضاهای  ایجاد  یکنواخت،  و  ساده  طراحـي  از  پرهيـز  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج 
گياهان  و  آسایش  برای  سایه  دار  درختـان  از  اسـتفاده  شـنوایي،  حـس  تحریك  برای  برانگيز 
به  مناسب  محيطــي  ایجــاد  برای  مناســب  راهکارهــای  از  برخــي  بویـایي  حـس  تحریک کننده 

منظور استفاده نابينایان از فضای پاركهاست.

ــزان تــنــاســب فــضــاهــای شــهــری با  ــی ــابـــی م ارزیـ
رتبه بندی  و  مــعــلــوالن  دســتــرســی  مــعــیــارهــای 

گنبدان مناطق شهری شهر دو 
Azani et al )2013(

که در زمینه رعایت معیارهای طراحی و برنامه ریزی شهری برای  نتایج تحقیق نشان داد 
گنبدان ازلحاظ مناسب سازی برای معلوالن وضعیت مناسبی  معلوالن در سطح شهر دو 

ندارد.

در انگلستان با مصاحبه با 150 معلول گزارش 
می کند 

نشان می دهدکه بیش از60 درصداین افــراد هنوز احساس می کنند که در محیط  نتایج 
کز خرید سرپوشیده  شهری ناتوان هستند . البته ساختمان های جدیدی که به عنوان مرا
ساخته شده اند ضوابط را رعایت نموده اند اما خیابان های پر رفت وآمد و مغازه های حومة 

شهر مشکل دارند.

می کنند  استفاده  اتوبوس  از  که  معلولی  ــراد  اف
)ورودی ها و مجموعه های اتوبوس ها در سوئد(

  Jan petzall)1993(

نتایج تحقیق در مورد تطبیق اتوبوس ها با نیاز معلوالن در سوئد نشان می دهد، صندلی ها 
براساس  اســت.  شــده  طراحی  سوئد  شهری  اتوبوس های  در  معلوالن  بــرای  ورودی هـــا  و 
می کنند.  استفاده  امکانات  از  آسان  صورت  به  شبانه روزی  معلوالن  میدانی،  مشاهدات 
برای  عمومی  حمل ونقل  وسایل  تطبیق  برای  پژوهش  نتایج  از  سوئد  حمل ونقل  هیأت 

کرده است. استفاده افراد معلول استفاده 
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شـــمـــاره ســی وشــش

که  با توجه به مباحث مطرح شده، پیشینه تحقیق نشان می دهد 
در زمینه بررسی مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن و افراد 
گرفته و همچنین  کمی صورت  کم توان جسمی_حرکتی تحقیقات 
در رابطه با شهر اردبیل این تحقیق بررسی و ارزیابی نشده است. از 
این  رو پژوهش حاضر برآن است تا با سنجش میزان رضایت مندی 
افراد کم توان جسمی_حرکتی در جهت مناسب سازی شهر اردبیل و 

گام بردارد. ارائه خدمات به این قشر از افراد جامعه 
به اعتقاد  جاللی)jalali farahani,2011( معلولیت عبارت است از هر 
نوع ناتوانی، ناهنجاری و ضعف که قابل معالجه و بر طرف کردن 
نباشد و فرد معلول فردی است که دارای یکی از ناهنجاری های 
کزاد و  غیر قابل معالجه بـــاشـــد )Safdarzadeh)2012(. به نقل از پا
میالنی فرد معتقد است معلول کسی است که به علت ضایعه ای 
افــراد همسن  کتسابی نتواند از عهده کاری برآید که سایر  ا ارثی یا 
او با معلومات و تجربیات مساوی انجام می دهند. واژه معلولیت 
معلوالن به علت  تنها جانبازان و  به معنی مانع و سد نیست . 
وجود موانع و اختالالت مختلف ذهنی، حرکتی، حسی و عاطفی 
در موانع شهری قادر به رقابت با سایر افراد نیستند و در نتیجه در 
رقابت زندگی عقب می مانند. زماني معلوليت عبارتي برای توصيف 
اكنــون  بــود.  تثبیت  شده  محدودیت های  از  معين  مجموعه ای 
بـه  معلوليـت   تعریـف  و  شناسایي  برای  جهاني  بهداشت  ســازمان 
یعني  است؛  نـویني روی آورده  سيستم طبقه بندی بین المللی  یك 

در   )ICF( سالمت  و  معلولیت  كـاركرد،   بین المللی  طبقه بندی 
سـنتي   لحاظ  به  كه  افرادی  وضـعيت  بررسي  بر  عالوه  سيستم  این 
وضعيت  ارزیابي  به  ميشوند،  شناخته  معلـولان  جـزو   تشخيصـي  و 
عملکـردی تمـامي افراد یك جامعه می پردازد. به  بیان دیگر ICF به 
تحليل رابطه بين ظرفيت و عملکرد افراد متمركـز اسـت. اگـر ظرفيــت 
بــاالتر از عملکــرد كنــوني فــرد باشــد، در ایــن صورت شکاف مزبور باید 
مـورد  شناسایي تسهیل کننده  ها  موانع و  برداشـتن  ميـان  طریـق از  از 

.)Hawking et al, 5: 2011( رسـيدگي قـرار گيرد
از دیرباز، فضاهای عمومی شهری بستر کالبدی تعامالت اجتماعی 
انسان ها بوده اند. هر چند ویژگی های کمی و کیفی فضاهای شهری 
طی زمان و در اثر عوامل مختلفی تغییر کرده ، اماهمواره شهروندان 
چنین فضاهایی نیازمند  و سایر اســتــفــاده کنندگان از شهر بــه 
بوده اند )Gol& Savar,2014 (.چرا که این فضاها عالوه بر تأمین 
دیــدارهــای رسمی و غیر رسمی) اتفاقی(،  خدمات رفاهی، بستر 
دیدن و دیده شدن و ارتباط متقابل میان روابط و رفتارها را فراهم 

.) Bahraini,&Khosravi, 2014 ( می نماید
فضا و محیط های شـهری در وهلـه نخست بایـد توانـایي پذیرش افراد 
و تأمین خدمات رفـاهي و آسـایش تمـام اقشار جامعه را داشته باشند. 
خـالف ایـن امـر نشـان از عدم توانایي و نامناسب بودن برای استفاده 
و  حساسيت  از  معلول  افراد  برای  موضوع  این  اســت.  جامعـه  افـراد 
و  معلول  شهری  محيط  یك  زیرا  است؛  برخوردار  بيشتری  اهميت 

← ادامه جدول شماره1: خالصه ای از پژوهش های انجام شده در مورد مناسب سازی شهری 

نتایجمحقق و سالمطالعه

)Ashford)1978حمل ونقل برای سالمندان و معلوالن

که در پاسخ به سئواالت  این مقاله برای تسهیل حمل ونقل افراد سالمند و معلول است 
چگونه  ؟  چیست  معلوالن  و  سالمندان  حمل ونقل  تأمین  اصلی  دلیل  اســت.  بــوده  زیر 
که  کرد؟ وسایل اصلی حمل ونقل  می توان الگوهای سفر سالمندان و معلوالن را مشخص 
سالمندان و معلوالن در مناطق شهری استفاده می کنند، چیست؟ مزایا و معایب آنها از 
دیدگاه اجتماعی_اقتصادی و ارگونومی چیست؟ پژوهشی به منظور درک و حل مشکالت 
حمل ونقل سالمندان و معلوالن در کمبریج انجام و راهکاری برای تسهیل حمل ونقل ارائه 

شده است.

نقش اساسی طراحی و مدیریت خیابان ها در 
کاهش موانع تحرک افراد مسن

 lavery et al)1996(

نویسنده در این پژوهش 18 مانع دسترسی افراد مسن برای حمل ونقل را تعیین می کند 
که مسافرت برای  کرد. با بیان مجدد این نکته  که با طراحی مناسب می توان آنها را حذف 
که" اتوبوس های دوستانه" را با" خیابان های  افراد مسن تنها با یک رویکرد بین رشته ای 

دوستانه" پیوند می دهد، نتیجه می گیرد.

فضای شهری مناسب برای معلوالن )آژادانیه(
 D o r o u d i a n ) 2 0 1 5 (

Nghosiyan

معلوالن  و  جانبازان  بــرای  مناسب  گذرگاه  ویژگی های  می کند  کوشش  حاضر  پژوهش 
گرفته  را توضیح دهد. از این نظر، آنها به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه در نظر 

می شوند.

شهروندان  فــراغــت  اوقـــات  و  شهری  مبلمان 
)پارک های شهری(

Kargar)2016(

انتخاب مبلمان  ترکیبی عوامل طراحی، مکانیابی و  از روش  با استفاده  در این پژوهش 
کیفیت  که  و فرهنگ استفاده را مورد بررسی قرار داده و در پایان به این نتیجه رسیدیم 
کیفیت فضایی و عوامل فرهنگی و روانی  مبلمان)طراحی، مکانیابی و انتخاب( همراه با 
ناشی از تأثیرات مستقیمی در جذب شهروندان برای تفریح اوقات فراغت دارد. در حالی 

کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. که مبلمان پارک های شهری سبزوار از 

گردشگران  جهت گیری  ورزشــــی:  گــردشــگــری 
Hua et al)2013( ورزشی معلوالن جسمی

این پژوهش براساس تحقیقات پیمایشی در یک نمونه نمایشی از 312 معلول جسمی در 
مالزی انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده مبارزه با معلولیت جسمی با ترکیبی 
از محدودیت های ساختاری، بین فردی و محدودیت های درون فردی و محدودیت های 

کثر آنها از لحاظ ساختاری در رویداد ورزشی محدود هستند. فرهنگی است.ا
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شماره سی وشش

معلول كننده خود مانعي برای ایجاد تدام یـك زندگي مستقل است. 
به بياني دیگر فراهم نبودن زیرساخت های  الزم بـرای افراد معلول 
را  شهری  امکانات  به  آنـان  دسترسي  حركتي،  و  جسمي  کم توان  و 
بـا  مشـکل  مواجـه كـرده و نابساماني فضاهای شهری و عدم انطباق 
آنها   شـدن   منـزوی   سـبب   افراد  این  نيازهـا  و خواسته های  بـا   آن 
موردنیاز  تجهيـزات   تدارك  و  محيط  اصالح  بنابراین  است.  شـده 
که افـراد  معلـول بتوانند بـا حفـظ اسـتقالل فردی، آزادانه  به گونه ای 
و بدون احساس خطر از محـيط  پيرامـون خود اعم از اماكن عمومي، 
را  مناســبي  زمينــه  نماینــد،  اســتفاده  و...  شـهری   محيط  و  معابر 
فــراهم  فعاليــت  و  زنــدگي  اجتمــاع،  بــه  معلــولان  بازگرداندن  بــرای 
می سازد  )Shahnaz,2011:62(. فضاهای عمومی شهری، امروزه در 
برنامه های توسعه شهری جایگاه بااهمیتی یافته اند. این امر ناشی 
از تأثیر این گونه فضاها در تقویت وجهه فرهنگی اجتماعی شهر و در 
نتیجه تولید سرمایه های اجتماعی است. در مباحث شهرسازی، 

فضاها به سه دسته تقسیم می گردند: 
شهر ( 1 کنان  سا کلیه  اجتماعی  تعامل  عرصه  عمومی:  فضاهای 

است.
فــضــاهــای نیمه عــمــومــی: حــد واســـط بین عــرصــه رفــتــارهــای ( 2

خصوصی و عمومی تلقی می شود.
شمار ( 3 به  خــاص  گــروه هــای  و  ــراد  اف حریم  خصوصی:  فضاهای 

. )Sarwar& et al,2012:85( می آید

2.1.مناسب سازی 
عبارت است از فراهم ساختن زمینه استفاده یکسان تک تک افراد 
جامعه از امکانات موجود جامعه با هر شرایط  روحی و جسمی و 
مطابق با نیاز آن فرد اعم از رفاهی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
ایجاد  یعنی  مناسب سازی   .)Badla,2004:4 طبیعی)  منابع  و 
محیط های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه. این  یکی 
کلیه افراد جامعه به  ویژه  کیفیت زندگی برای  از راهکارهای ارتقای 
قــادر باشند،  باید  افــراد دارای معلولیت اســت. همه آحــاد جامعه 
کن  آزادانه و بدون خطر در محیط های خود اعم از ساختمان ها، اما
کلیه حقوق اجتماعی خود  کنند و از  عمومی و معابر شهری تردد 
ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه  شوند.  برخوردار 
با عنوان"ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول 

جسمی_حرکتی "نخستین اقدام جدی در وضع قوانین حمایتی از 
افراد دارای محدودیت حرکت در زمینه مناسب  سازی محیط شهری 
تعریف  آیین نامه در  این  مــاده یک  مــی رود. در  به شمار  کشور  در 
مناسب  سازی آمده است: مناسب سازی به معنای اصالح محیط 
افراد معلول قادر  و تدارک وسایل حمل ونقل است، به  طوری  که 
کن  باشند، آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اما
کنند و از تسهیالت محیطی، اجتماعی، فرهنگی و  عمومی حرکت 
اقتصادی با حفظ استقالل فردی الزم بهره  مند شوند. در ماده 3 
اشاره می نماید:"شهرداری ها  به نقش شهرداری ها  آیین نامه  این 
و مناسب سازی  آماده سازی  به  موظف اند، ظرف دو سال نسبت 
معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها برای تردد 
شهری  فضاهای  مناسب سازی  رویکرد  نمایند".  اقــدام  معلوالن 
بیشتر در راستای تحقق بخشیدن به فرصت های برابر همه افراد 
و اقشار جامعه به  منظور حرکت در سطح شهر و دسترسی هر فرد 
کلی بین انسان و محیط  به  تمامی فضاهای شهری است. به  طور 
کامل  به صورت  و هم  ناقص  به صورت  او هم  پیرامون  و فضاهای 
ارتباط  دائــم  و  موقتی  اجتماعی،  ــردی،  ف مختلف  شکل های  در 
برقرار است.دسترسی معلوالن به بناها و تجهیزات شهری،شبکه  
شهری،  متنوع  کــاربــری هــای  سایر  و  تفریحی  کز  مرا حمل  ونقل، 
نه  تنها موجب می شود از استعدادها و نیروهای آنان استفاده مفید 
که نوعی پیشگیری از وقوع معلولیت های جدید به  به عمل آید، 

.)Maleki & Shohani,2013:117 (شمار می آید

3.محدوده مورد مطالعه و روش پژوهش
در  اردبیل  استان  اداری_سیاسی  مرکزیت  به  عنوان  اردبیل  شهر 
به صــورت شعاعی گسترش یافته است.  و  نــام  همین  به  دشتی 
کشور در سال 1395 جمعیت شهر  براساس آخرین آمارگیری رسمی 
اردبیل 525 هزار و 702 نفر )158009 خانوار( و مساحت آن بیش از 
گزارش شده است. همچنین براساس آخرین  شش هزار و 100 هکتار 
گزارشات شهرداری اردبیل، شهر اردبیل دارای 5 منطقه شهری، 44 
  ,&Pashazadeh.2018:8(ناحیه شهری و 197 محله شهری اســـت
yazdani(. محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر بخش مرکزی شهر 
معلوالن  جامعه  کیفی  کمی  است.ویژگی های  )منطقه1(  اردبیل 

شهر اردبیل براساس جدول شماره2 است.

تصویر شماره1:موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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تحقیق  روش  لحاظ  از  و  کــاربــردی  هــدف  لحاظ  از  حاضر  مطالعه 
بر  مبتنی  نیز  اطالعات  جمع آوری  روش  اســت.  توصیفی_تحلیلی 
مورد  شهر  معلوالن  با  مصاحبه  و  میدانی  کتابخانه ای،  مطالعات 
مطالعه و تکمیل پرسشنامه بوده است. در این پژوهش ابتدا سعی 
که از پرسشنامه استفاده و اجرا شده اند،  شد از تحقیقات پیشین 

بهره برده شود و در نهایت بار دیگر برای تصحیح پرسشنامه تدوین 
گرفته شد. بدین ترتیب  شده از  نظرات اساتید و متخصصان بهره 
این تحقیق از نوعی اعتبار محتوایی برخوردار است. برای سنجش 
که میزان  کرونباخ استفاده  شده  پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای 

آلفای به دست آمده 757/. است) جدول شماره3(. 

نفر   4430 معلوالن  جمعیت  بــر   مشتمل  تحقیق  آمــاری  جامعه 
)جسمی- حرکتی و نابینا و کم  بینا ( شهر اردبیل است. حجم نمونه 
پژوهش حاضر، با استفاده از فرمول کوکران 354 نفر برآورد گردید که 
گردید. در همین راستا پرسشنامه  در بین معلوالن توزیع و تکمیل 
افراد نابینا و کم بینا که قادر به تکمیل سئواالت نبوده اند، به صورت 
به  پژوهش  این  در  نمونه گیری  روش  گردید.  تکمیل  پرسشگری 
صورت نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. پرسشنامه استفاده 
نخست  بخش  شــده،  تشکیل  بخش  دو  از  پژوهش  درایــن  شــده 
جنسیت،  معلولیت،  نــوع  ســن،  شخصی)  ویژگی های  به  مربوط 
مورد  متغیرهای  به  مربوط  دوم  بخش  و  معلولیت(  علت  شغل، 

کالبدی، مدیریتی، اجتماعی_اقتصادی و مبلمان  سنجش شامل: 
گزینه ای  گذاری این متغیرها از طیف پنج  شهری است. برای ارزش 
کم، 3= متوسط، 4 = زیاد و 5 = خیلی  کم، 2 =  لیکرت)1= خیلی 
زیاد( استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از 
نرم افزار spss و روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل واریانس 
استفاده شده است. شاخص ها و معیارهای مناسب سازی فضای 
شهری  برای بررسی میزان رضایت مندی معلوالن و ارزیابی وضع 
جــدول  طبق  اردبــیــل  شهر  مــرکــزی  بخش  مناسب سازی  مــوجــود 

شماره4 است.

کیفی جامعه معلوالن شهر اردبیل گی های کمی و  جدول شماره2: ویژ

 درصد فراوانی زیر شاخص شاخص

جنسیت

590569.94مرد
265530.55زن

130.15دوجنسیتی
1171.35غیر موجود

وضعیت اشتغال

1181.36شاغل
70.08بازنشسته
1331.53ازکارافتاده

112112.90بیکار
731184.12غیر موجود

علت معلولیت

598968.9مادرزادی
2472.8سانحه
760.9ژنتیک
112713.0بیماری

124614.3سایر

نوع معلولیت

362841.7جسمی حرکتی
8029.2بینایی

97511.2شنوایی
93410.7روانی
235127.1ذهنی
60.1سایر

Source:ofardabil welfare orgnaizition)2018(

کرونباخ برای شاخص های پژوهش جدول شماره3: ضریب آلفای 

ضریب پایاییتعدادگویهشاخص

70/811کالبدی

60/710مدیریتی

60/743اجتماعی - اقتصادی

140/767مبلمان شهری

330/757مجموع ی 
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شماره سی وشش

جدول شماره4: شاخص و معیارهای مناسب سازی فضای شهری برای بررسی میزان رضایت مندی معلوالن و ارزیابی وضع موجود مناسب سازی بخش مرکزی شهر 

اردبیل

معیارشاخص

کالبدی
وضعیت پیاده روهای موجود- استفاده آسان از تابلوها و عالئم- استفاده از ورودی های ساختمان ها- اتصال بین خیابان ها و شیب بندی- 

تجهیزات ساختمانی- پارکینگ قابل دسترس در خیابان- سرویس های بهداشتی عمومی

مدیریتی
توجه مدیران در طراحی مبلمان- استمرار مناسب سازی- موفقیت مدیران در مناسب سازی- مشارکت معلوالن در مناسب سازی- اولویت 

کار متناسب با مناسب سازی در انتخاب فضا برای مناسب سازی- صدور پایان 

اجتماعی – اقتصادی
اجتماعی-  نامناسب  برخوردهای  روانــی-  ایجاد فشار  در  و محدودیت  موانع  تأثیر  فردی معلوالن-  استقالل  پذیری-  اجتماع   محدودیت 

محدودیت اشتغال در جامعه- هزینه های جابه جایی

مبلمان شهری
کفپوش- تناسب ارتفاع میز و نیمکت ها- تعداد و ارتفاع سطل  کافی- خط کشی عابر پیاده-  تناسب مصالح  تناسب پل های ارتباطی- شیب 
اتوبوس-  تعبیه فضای  از ایستگاه  تابلو و اعالنات-  تناسب محل قرارگیری تیر چراغ  برق، قابلیت استفاده  زباله- تناسب محل قرارگیری 

پارکینگ اتومبیل-  تناسب ارتفاع باجه های تلفن عمومی- ارتفاع صندوق پست- ارتفاع پیش خوان بانک ها

Refranc: Brambila, Roberto & Giannilongo, 1977- Gehl,1987( , Jan petzall)1993(, N.J.Ashford)1981(,Irvine lavery)1996()jomehpor et al,)2016(Maleki 
&shohani,2013( 

4.یافته های پژوهش
4.1.یافته های توصیفی

تحلیل فراوانی جامعه نمونه تحقیق نشان می دهد که  75/9 درصد 
پاسخگویان )268 نفر( مرد و 24/1 درصد ) 85 نفر( زن هستند. از 
کمتر از 20 سال، 53/8درصــد )190  این تعداد ُنه درصد )49 نفر( 
نفر(، 21 تا 35 سال، 24/1درصــد )85 نفر(، 36 تا 50 سال و8/2 
درصد) 29 نفر( بیشتر از50 سال هستند. توزیع فراوانی پاسخگویان 
درصــد   8/8 کــه  مــی دهــد  نــشــان  نیز  اشتغال  وضعیت  برحسب 
بیکار  درصــد  و60/6  کارگر  آزاد، 17/8درصــد  کارمند، 12/7درصــد 
هستند. توزیع فراوانی آمارهای به  دست  آمده از وضعیت جامعه 
معلوالن برحسب علت معلولیت نشان می دهد،0/70 درصد )247 
نفر( مادرزاد، تصادفات 15/9درصــد)56 نفر( و جانباز، 2/8درصد 
)10 نفر( هستند. توزیع فراوانی مؤلفه مربوط به نوع معلولیت نشان 
نابینا  نفر(،   190( درصــد  جسمی_حرکتی52  معلوالن  که  می دهد 

47/4 درصد )161 نفر( و بی جواب پنج درصد ) دو نفر( هستند. در 
)جدول شماره5( مشخصات پاسخگویان به همراه گروه ها و فراوانی 

و درصد فراوانی آورده شده است.

4.2.یافته های استنباطی
کالبدی 4.2.1. شاخص 

کالبدی بر میزان دسترسی پذیری  تأثیر شاخص  به  منظور تعیین 
استفاده   مختلف  گــویــه  هفت  از  شــهــری  فــضــاهــای  در  مــعــلــوالن 
بیشترین  کــه  مــی دهــد  نشان  آمـــاری  تحلیل  نتایج  اســت.  شــده 
گویه های اتصال بین دو  سطح رضایت در میان جامعه آماری در 
خیابان و شیب بندی و سهولت استفاده از تابلوها و عالئم و سایر 
کمترین سطح رضایت  تجهیزات خیابانی با میانگین2 وجود دارد و 
و   1/5 میانگین  با  موجود،  پیاده روهای  وضعیت  درگویه های  نیز 
دارد.  وجــود   1/8 میانگین  با  خیابان  در  قابل دسترس  پارکینگ 

جدول شماره5: مشخصات پاسخگویان جامعه نمونه موردمطالعه
درصدفراوانیوضعیتمتغیرها

جنسیت
26875.9مرد
8524.1زن
353100کل

سن

4913.9کمتر از 20سال
2119053.8تا35
368524.1تا50

298.2بیشتر از 50
353100کل

وضعیت اشتغال

318.8کارمند
4512.7آزاد

6317.8کارگر
21460.6بیکار

353100کل

علت معلولیت

24770.0مادرزادی
5615.9تصادفات

102.8جانباز
4011.3سایر

353100کل

نوع معلولیت

19052.0جسمی حرکتی
16147.4نابینا

20/5بی جواب
353100کل
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کالبدی در)جــدول شماره6( نشان  گویه های شاخص  رتبه بندی 
داده  شده است. نتایج حاصل از پرسشنامه، طبق اظهارنظرهای 
معلوالن این محدوده با توجه به وضعیت جسمانی آنان طراحی و 
برنامه ریزی نشده است. وجود جوی ها در وسط پیاده روها، عدم 
خط کشی مناسب و در مرحله بعد وجود مصالح ساختمانی و بنایی 
کم پیاده  روها، همچنین عدم مناسب  سازی  در پیاده روها، عرض 
در  کافی  امکانات  عدم  مناسب(،  شیب  ساختمان)  ورودی هــای 
از  )از قبیل آسانسور(  فضای داخلی ساختمان های بخش مرکزی 
کالبدی مرکز شهر  جمله مشکالت بیان شده این  قشر در بخش 
کی از  اردبیل است. نتایج حاصل از یافته ها و مطالعات میدانی حا
کم توان جسمی_حرکتی و  که این پیاده روها نه فقط برای  آن است 

کودکان، بلکه برای شهروندان  کم بینایان، سالمندان و  نابینایان و 
عادی نیز بسیار دشوار و در برخی موارد غیرممکن است. اختالف 
سطح در قسمت های مختلف پیاده رو و داشتن گودال های متعدد 
ناتوان  قشر  بــرای  استفاده  قابل  غیر  و  نامناسب  وضعیتی  آن  در 
به  بی توجهی  دلیل  به  وضعیت  این  است.  آورده  پدید  کم توان  و 
گردیده است. فقدان مقررات  برنامه ریزی و طراحی شهری حادث 
و ضوابط مناسب برنامه ریزی شهری و شهرسازی و نبود طرح های 
شهری مناسب، بی توجهی به حقوق شهروندان در بهره وری پیاده 
بر پیاده در بیشتر پیاده روها به  از فضاهای شهری و تقدم سواره 
ویژه در مرکز شهر اردبیل )که شامل بخش تجاری شهر نیز می گردد( 

مشهود است.

کالبدی  جدول شماره6: نتایج آزمون t تک نمونه ای در رضایت مندی معلوالن از شاخص 

آمار تحلیلی
آمار توصیفی

زیر معیار فاصله اطمینان95%معیار ارزش تست -3
کران باال کران پایین معنی داری درجه آزادی tمقدار اختالف میانگین انحراف معیار میانگین

1.62 1.45 .000 353 34.10 1.541 .84 1.5 وضعیت پیاده روهای موجود

کالبدی

2.19 1.97 .000 353 37.32 2.082 1.04 2.0 استفاده آسان از تابلوها و عالئم
2.10 1.88 .000 353 36.25 1.994 1.03 1.9 استفاده از ورودی های ساختمان ها
2.10 1.90 .000 353 38.38 2.005 .97 2.0 اتصال بین خیابان ها و شیب بندی
2.01 1.82 .000 353 40.76 1.920 .88 1.9 تجهیزات ساختمانی
1.98 1.61 .000 353 19.16 1.804 1.76 1.8 پارکینگ قابل دسترس در خیابان
2.02 1.82 .000 353 37.82 1.929 .95 1.9 سرویس های بهداشتی عمومی

- - - - - - - 1.85 میانگین کل

4.2.2. شاخص مدیریتی
گویه مختلف  گویه های مدیریتی از شش  در تعیین میزان رضایت از 
زمینه  در  معلول  گــروه هــای  مشارکت  گویه  اســت.  استفاده  شــده 
که  مناسب سازی، نتایج مؤثرتری به همراه دارد با میانگین 2/8 
با  مناسب سازی  بــودن  مستمر  گویه  اســت.  رتبه  بیشترین  دارای 
گرفتن محدودیت های جامعه معلوالن  گویه در نظر  میانگین1/5 و 
با میانگین  به وسیله مدیریت شهری در طراحی مبلمان شهری 
زمینه  در   .)7 شماره  جــدول   ( اســت  رتبه  پایین ترین  دارای   1/6
نموده  تالش  شهری  مدیریت  که  آن  علی رغم  مدیریتی  شاخص 
تا فضاهای شهری بخش مرکزی شهر اردبیل را با رعایت برخی از 
قابل   کاستی های  نماید،  مناسب سازی  شهری  فضاهای  اصــول 
گروه های  آسان  دسترسی  اصلی  مانع  که  دارد  وجود  مالحظه ای 

از  بخش  ایــن  به  کم بینایان  و  نابینان  و  جسمی_حرکتی  کم توان 
اردبیل است. همچنین عدم مشارکت معلوالن در جلسات  شهر 
از نظرات و بررسی  کمیته های مناسب سازی به  منظور بهره گیری 
کم توجهی مدیران به رعایت  کنونی این قشر از جامعه،  مشکالت 
بخش  مشکالت  جمله  از  شهری  مبلمان  ضوابط  و  استانداردها 
نارسایی های  به  توجه  با  اســت.  موردمطالعه  محدوده  مدیریتی 
کم  مدیریتی مناسب سازی فضاهای شهری اردبیل و تحقق نسبتًا 
اردبیل  شهر  فضاهای  مناسب سازی  به  مربوط  مقرارت  و  ضوابط 
می توان مدیریت مناسب سازی و استفاده فضاهای شهری برای 
معلوالن را فرایند به هم پیوسته از فعالیت های عمرانی، سیاسی، 
که  اجتماعی و مشارکت قشر معلوالن در بخش مدیریت دانست 

کارکرد فضاهای شهری برای معلوالن منتهی می گردد. به تولید و 

جدول شماره7: نتایج آزمون t تک نمونه ای در رضایت مندی معلوالن از شاخص مدیریتی

آمار تحلیلی
آمار توصیفی

زیر معیار معیار
فاصله اطمینان%95 ارزش تست -3

کران باال کران پایین
معنی 
داری

درجه 
آزادی

tمقدار
اختالف 
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین

1.70 1.55 .000 353 44.51 1.628 .68 1.6 توجه مدیران در طراحی مبلمان

مدیریتی

1.59 1.47 .000 353 48.53 1.532 .53 1.5 استمرار مناسب سازی
1.83 1.70 .000 353 50.55 1.770 .65 1.7 موفقیت مدیران در مناسب سازی
3.15 2.47 .000 353 16.19 2.813 3.26 2.8 مشارکت معلوالن در مناسب سازی
2.19 1.99 .000 353 .42 2.093 .92 2.0 اولویت در انتخاب فضا برای مناسب سازی
2.00 1.78 .000 353 33.52 1.895 1.06 1.8 کار متناسب با مناسب سازی صدور پایان 

- - - - - - - 1.9 میانگین کل
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شماره سی وشش

4.2.3. شاخص اجتماعی_اقتصادی
مــورد  مــیــان شــاخــص هــای  کــه در  نــشــان مــی دهــد  نتایج تحقیق 
گویه محدودیت، دسترسی هزینه های  بررسی از نظر پاسخگویان، 
حضور در فضای شهری را افزایش داده )با میانگین 2/51( است. 
باعث  عامل  ایــن  و  ــد  دارنـ را  رضــایــت  کمترین  پرسش شوندگان 
کالبدی  افزایش هزینه های دسترسی شده و شاخص محدودیت 
هزینه های  گویه  و   3/9 میانگین  با  اجتماع پذیری  محدودیت 
ترتیب  به  که  شماره8(؛  است)جدول  میانگین0/2  با  جابه جایی 
کمترین رضایت مندی را دارا هستند. در زمینه شاخص  بیشترین و 
دلیل  به  روانــی،  روحی  مشکالت  به  می توان  اجتماعی_اقتصادی 
برخورد نامناسب اجتماعی با این افراد، افزایش زمان و هزینه های 
از  استفاده  ــرای  ب مناسب  امکانات  عــدم  به  توجه  با  جابه جایی 
کرد. افزونی این مشکالت تا حدود زیادی  حمل ونقل عمومی اشاره 
کافی به امر حمل ونقل و تردد معلوالن و عدم  به خاطر عدم توجه 
مناسب سازی شهری و تجهیزات حمل ونقل عمومی بوده است. 
برای  استفاده  قابل  که وجود وسایل عمومی  این در حالی است 
انجام  و  اجتماعی  زندگی  در  ک  اشترا بــرای  را  آنها  تــوان  معلوالن، 
فعالیت ها فزونی می بخشد. وسایل حمل ونقل عمومی شهری در 
جابه جایی های شهری از اهمیت فراوانی برخوردارند. در رابطه با 
گرفتن  که به نوعی دارای مشکالت حرکتی هستند، در نظر  افرادی 
افزایش می دهد. زیرا  را  این عامل، اهمیت وسایل نقلیه عمومی 
می شوند.  محسوب  حمل ونقل  سیستم  مسافران  جزو  معلوالن 
تغییرهای  به  احتیاج  معلوالن  حمل ونقل  وسایل  شرایط  بهبود 
کردن  کنونی دارد. از جمله این تغییرات اضافه  نسبی در سیستم 
باید  تغییرها  این  اســت.  تــردد  در  معلوالن  مناسب  نقلیه  وسایل 
نزدیک  آینده  در  و  شده  گنجانده  برنامه ریزی ها  در  زودتــر  هرچه 
پیاده شود. همچنین با توجه به مشاهدات میدانی و یافته های 
پژوهش، جامعه معلوالن به دلیل شرایط جسمانی با محدودیت 
که شرایط زندگی را به لحاظ اقتصادی  اشتغال نیز مواجه هستند 

برای این بخش از افراد جامعه با مشکل مواجه ساخته است.

4.2.4.شاخص مبلمان شهری
گویه استفاده  به  منظور تعیین شاخص های مبلمان شهری، از 14 
براساس  که  می دهد  نشان  نتایج  شماره9(.  است)جدول   شده 
گویه پل های  نظر معلوالن در بین شاخص های مبلمان شهری، 
کمترین  دارای  میانگین1/5،  با  خیابان  و  کوچه  بین  ارتباطی 
محل  میانگین2/3،  با  نیمکت ها  و  میز  ارتفاع  گویه های  و  رتبه 
با  چراغ برق  تیر  قرارگیری  محل  و  اعــالنــات2/3  و  تابلو  قرارگیری 
وسایلی  جمله  از  داشته اند.  را  رضایت  بیشترین   ،2/4 میانگین 
کردن نیازهای زندگی روزمره معلوالن نیاز است،  که برای برطرف 
ارتفاع میز و نیمکت ها، تعداد و ارتفاع سطل های زباله، پیشخوان 
بانک ها و باجه های خودپردازها، ارتفاع صندوق های پست و ... 
و  برق  چــراغ  میله های  و  باجه ها  پست،  صندوق های  گر  است.ا
به  باعث  همه  اینها  نکنند،  نصب  شده  حساب  جاهای  در  ...را 
که چشمانشان را  وجود آمدن خطرهای زیادی برای افراد معلول 
از دست داده و یا با استفاده از عصا راه می روند و احتیاج به زمین 
ج  هموار و بدون مانع دارند، می شوند. براساس یافته های مستخر
از پرسشنامه و پژوهش های میدانی، مهم ترین مشکالت معلوالن 
زیاد  ارتفاع  در  شده  بیان  مبلمان  نصب  و  جانمایی  و  مکانیابی 
اتوبوس  از ایستگاه های  کف زمین است. در هیچ  یک  نسبت به 
بر  معلول  که  نگردید  مشاهده  مطالعه  مورد  محدوده  در  موجود 
خ دار بتواند از اتوبوس استفاده نماید. مهم ترین  روی صندلی چر
مشکالت معلوالن در این زمینه عدم پیش بینی محل به خصوص 
نقلیه  وسایل  در  خ دار  چــر صندلی  روی  معلوالن  قرارگیری  برای 
عمومی است. همچنین از جمله مشکالت معلوالن در محدوده 
کثر بانک ها در بخش مرکزی شهر  مورد مطالعه به دلیل قرارگیری ا
از دستگاه های عابر بانک است؛ در  اردبیل عدم امکان استفاده 
سطح  از  خودپرداز  دستگاه  زیاد  ارتفاع  دلیل  به  نخست  مرحله 
آنان  استفاده  بــرای  مناسب  شیب  نبود  بعد  مرحله  در  و  زمین 

است.

جدول شماره8: نتایج آزمون t تک نمونه ای در رضایت مندی معلوالن از شاخص اجتماعی_ اقتصادی

آمار تحلیلی
آمار توصیفی

زیر معیار معیار
فاصله اطمینان%95 ارزش تست -3

کران باال کران پایین
معنی 
داری

درجه 
آزادی

tمقدار
اختالف 
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین

3.23 2.94 .000 353 42.30 3.09 1.37 3.09 محدودیت اجتماع پذیری

اجتماعی- 
اقتصادی

2.60 2.34 .000 353 38.49 2.47 1.20 2.47 استقالل فردی معلوالن

3.02 2.71 .000 353 37.03 2.86 1.45 2.86 فشار روانی در معلوالن

2.56 2.34 .000 353 44.09 2.45 1.04 2.45 برخوردهای نامناسب اجتماعی

2.35 2.07 .000 353 30.97 2.21 1.34 2.21 محدودیت اشتغال در جامعه 

2.12 1.89 .000 353 33.71 2.00 1.11 2.00 هزینه های جابه جایی

- - - - - - - 2.51 میانگین کل
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شـــمـــاره ســی وشــش

که  براساس یافته های به دست آمده در پاسخ به پرسش تحقیق 
کم  و  نابینایان  و  جسمی_حرکتی  معلوالن  رضایت مندی  میزان 
اردبیل به چه   بینایان براساس مؤلفه های مناسب سازی در شهر 
میزان است؟ می توان بیان نمود که بر اساس نتایج حاصل از آزمون 
کمتر  t تک نمونه ای میزان رضایت مندی این قشر از افراد جامعه 
که در تصویر شماره11 نشان  از حد متوسط)3( است. همان طور 
اجتماعی_ مدیریتی،  کالبدی،  معیارهای  میانگین  شــده،  داده 
اقتصادی و مبلمان شهری به ترتیب)1/85- 2/51-1/09- 2/07( 
کمترین میزان مربوط به معیار مدیریتی  است. با توجه به یافته ها 
کنون تالش های مدیریتی و  گرچه تا است. براساس این پژوهش ا
کارشناسی شایان توجهی در سطح برنامه ریزی اجرایی شهر اردبیل 

هماهنگ  برنامه ریزی های  به  اقدامات  این  اما  پذیرفته،  انجام 
فضاهای  گیر  فرا مناسب سازی  اجــرا،  کــوتــاه  مــدت،  و  میان مدت 
شهری و توانبخشی معلوالن در استفاده عادالنه و برابر از فضاها و 

امکانات شهری منتهی نگشته است.
که  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد 
 )./000( نوع معلولیت  و  سطح معنی داری متغیرهای شغل، سن 
رابطه معنی داری در سطح  آمــاری  لحاظ  به  و  از 05/. است  کمتر 
بر  یادشده  تأثیر متغیرهای  که نشان دهنده  95درصد وجود دارد 
از شاخص های مناسب سازی است) جدول  میزان رضایت مندی 

شماره10(.

جدول شماره9: نتایج آزمون t تک نمونه ای در رضایت مندی معلوالن از شاخص مبلمان شهری
آمار تحلیلی آمار توصیفی

زیر معیار معیار
فاصله اطمینان%95 ارزش تست -3

کران باال
کران 
پایین

معنی 
داری

درجه 
آزادی

tمقدار
اختالف 
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین

1.57 1.43 .000 353 43.05 1.50 .657 1.5 پل های ارتباطی

مبلمان 
شهری

3.59 2.34 .000 353 9.37 2.97 5/95 2.9 شیب مناسب
2.00 1.81 .000 353 39.88 1.90 .898 1.9 پله های استاندارد در ساختمان
2.07 1.89 .000 353 43.17 1.98 .863 1.9 خط کشی عابر پیاده
2.23 2.04 .000 353 45.69 2.14 .880 2.1 مصالح کف پوش
2.44 2.22 .000 353 41.81 2.33 1.04 2.3 ارتفاع میز و نیمکت ها
2.39 2.19 .000 353 44.54 2.29 .966 2.2 تعداد و ارتفاع سطل زباله
2.41 2.20 .000 353 43.35 2.31 1.00 2.3 محل قرارگیری تابلو و اعالنات
2.52 2.28 .000 353 40.18 2.40 1.12 2.4 محل قرارگیری تیر چراغ برق
2/05 1/85 .000 353 38/32 1/954 1/9 1.9 قابلیت استفاده از ایستگاه اتوبوس
2/26 2/08 .000 353 47/10 2/175 2/1 2/1 فضای پارکینگ اتومبیل
2/07 1/87 .000 353 38/50 1/974 1/9 1/9 ارتفاع باجه های تلفن عمومی
1/99 1/77 .000 353 34/70 1/883 1/8 1/8 ارتفاع صندوق پست
1/91 1/68 .000 353 30/55 1/801 1/8 1/8 ارتفاع پیش خوان بانک ها

- - - - - - - 2/07 میانگین کل

تصویر شماره2:  نمودار میانگین رضایت مندی از گویه های تحقیق 

جدول شماره10:  تحلیل واریانس شغل، سن و نوع معلولیت در رابطه با رضایت مندی از شاخص های مناسب سازی

سطح معنی داریآماره fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتشغل
000/.292/14329/4251/78بین گروهی
182/.58/42321درون گروهی 350/56353کل

سن
000/.171/29335/5233/049بین گروهی
063/.53/67320درون گروهی 224/96353کل

نوع معلولیت
71/09312/29بین گروهی

36/28./000 063/.28322/.20درون گروهی 91/38352کل
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با توجه به این  که متغیر جنسیت) مرد و زن( متشکل از دو گروه بود، 
به  جای آزمون واریانس از آزمــون t استفاده شد. آزمون t مستقل 
گروه مستقل از هم مورداستفاده  که برای مقایسه دو  آزمونی است 
که در متغیر جنسیت  گویای این مطلب است  قرار می گیرد. آزمون 
ارزیابی  خصوص  در  زنــان  و  مــردان  گــروه  دو  نظری  میانگین  بین 

که سطح  رضایت مندی معلوالن از مناسب سازی با توجه به این 
بین  معنی داری  رابطه  اســت،   ./05 از  کمتر   )./000( معنی داری 
که در جدول شماره 11 آورده  گروه زن و مرد وجود دارد  نظرات دو 

شده است.

جدول شماره11: آزمون t مستقل در رابطه با جنسیت و میزان رضایت مندی از شاخص های مناسب سازی

معناداریمقدار آماره tاختالف میانگینانحراف معیارمیانگینفراوانیمقولهمتغیر
26871/7112/16مرد

1/631/002./000
8470/0815/70زنجنسیت

	مسائل موجود در ارتباط با  عدم مناسب سازی بخش مرکزی

جدول شماره12: مسائل وضع موجود و ارائه راه حل هایی برای مناسب سازی بخش مرکزی شهر اردبیل←

تصاویری از وضع موجود راه حل هایی برای رفع مسائل موجود مسائل موجود

تبدیل پله های موجود در ورودی پارک ها به رامپ یا 
پله هایی باارتفاع کم

ورودی پارک
وجود پله در ورودی پارک

تبدیل پله های موجود در ورودی بانک ها به رامپ یا 
پله هایی باارتفاع کم

ورودی بانک ها
ورودی بانک های محدوده موردمطالعه برای معلوالن 

ویلچردار)جسمی_حرکتی( و نابینایان مناسب نیست.

تعریض پیاده روهای خیلی باریک،با حذف باغچه های 
کنار آن و یا با افزودن مقداری از عرض سواره رو به پیاده 

رو امکان پذیر است.

پیاده روها
کم پیاده روها عرض 

کن در حال ساخت از  برداشتن مصالح ساختمانی اما
کف پیاده روها

وجود معارض در پیاده روها
وجود مصالح ساختمانی و بنایی

در پیاده رو

پرکردن حفره ها و پستی وبلندی هایی که باعث 
سرنگونی

افراد روی صندلی چرخ دا ر می شود. 

پستی و بلندی
حرکت در پیاده روهایی که دارای پستی و بلندی است ، ازجانب 

فرد معلول نیاز به نیروی فراوانی دارد ، در چنین مسیرهایی 
احتمال عدم تعادل وسرنگونی فرد معلول نیز بسیاراست. 

جلوگیری از دست فروشی درپیاده رو و اجرای دقیق 
قانون در این مورد

دستفروشی 
دستفروشی در پیاده رو و بستن راه عبور

ی 
برا

ی 
هر

 ش
ی

ها
ضا

ی ف
ساز

ب 
اس

من
ی 

زیاب
ار

تی
حرک

ی- 
سم

ن ج
توا

کم 
اد 

افر
ن و 

وال
معل



128
1399 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شـــمـــاره ســی وشــش

← ادامه جدول شماره12: مسائل وضع موجود و ارائه راه حل هایی برای مناسب سازی بخش مرکزی شهر اردبیل

تصاویری از وضع موجود راه حل هایی برای رفع مسائل موجود مسائل موجود

جلوگیری از حرکت موتور سیکلت و دوچرخه در پیاده 
رو و اجرای

قانون در باره
عبورر وسایل نقلیه

حرکت موتور سیکلت و دوچرخه ازپیاده رو و از بین بردن امنیت
عابران به ویژه معلوالن

 عدم وجود پل
پل ارتباطی مابین پیاده رو و خیابان 

ایجاد پل های ارتباطی با شیب مناسب 

نصب پل های فلزی برای ایجاد،ارتباط موقت بین 
پیاده رو و پارکینگ در زمانی که جوی آب، مانع دسترسی 

به پیاده رو است

وجود جوی ها در وسط پیاده روها

ایجاد رامپ استاندارد
بازار و پاساژها

که غیر قابل استفاده برای  دارای رامپ با شیب بسیار تند است 
معلوالن است

رعایت ابعاد استاندارد طولی ،
عرضی ، ارتفاعی تلفن عمومی

عدم استانداردسازی مبلمان شهری
باال بودن کف باجه تلفن عمومی نسبت به پیاده رو، عرض کم 

در باجه تلفن عمومی، نبودن فضای کافی در داخل باجه تلفن 
عمومی برای ورود و مانور صندلی چرخ دار، نصب دستگاه تلفن در 

ارتفاع زیاد نسبت به کف باجه

رعایت استانداردهای الزم در
مورد شیب طولی و عرضی

شیب طولی و عرضی نامناسب
و دریچه های تأسیسات شهری در وسط پیاده رو

نصب و یا ساخت پل های ارتباطیدر محل عبور عابر 
پیاده، قرار دادن تعدادی میله فلزی در بین آن برای از 

بین بردن فواصل زیاد بین نرده ها،از بین بردن اختالف 
سطح بین پل و خیابان به وسیله رامپ،ارتباطی، تعمیر 

پل های ) فلزی و غیرفلزی ( شکسته و یا فرسوده،تعریض 
پل های باریک

پل های روی جوی
احداث پل بدون در نظر گرفتن محلخط کشی عابر پیاده، پل های 

فلزی با نرده هایی با فواصل زیاد،شکستگی در پل های فلزی 
اختالف سطح بین پل و خیابان،کم بودن عرض پل،شیب زیاد پل
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شماره سی وشش

5.نتیجه گیری
معلوالن به  عنوان شهروندان جامعه دارای حق  و حقوقی هستند 
که باید مد نظر قرار  که باید به آ نها توجه شود. از جمله این موارد 
گیرد، موضوع طراحی و مناسب سازی فضاهای شهری برای این 
گر شهروند معلول به دلیل نامناسب بودن  قشر است؛ به صورتی که ا
فضاهای مختلف شهری قادر به دسترسی به مکان ها و فضاهای 
مواجه  متعددی  تنگناهای  و  مشکالت  با  نباشد،  خود  نیاز  مورد 
که نتایج این تحقیق نشان می دهد، حوزه  خواهد شد. همان  طور 
کالبدی شهر، پیاده رو و تجهیزات ساختمانی قابل  استفاده برای 
شهری  مسئوالن  و  مدیران  مدیریتی،  حــوزه  در  نیست.  معلوالن 
اصــول،  از  برخی  رعایت  با  را  شهری  فضاهای  تا  نموده اند  تــالش 
مالحظه ای  قابل   کاستی های  حال  بااین   نمایند.  مناسب  سازی 
کم توان  گــروه هــای  آســان  دسترسی  اصلی  مانع  کــه  دارد  وجــود 
کم  بینایان به فضاهای شهری است.  جسمی_حرکتی و نابینایان و 
بنابراین در پاسخ به سئوال رضایت مندی از شاخص های  پژوهش، 
براساس مشاهدات پژوهشگران و یافته های تحقیق، متوجه تالش 
هستیم  شهر  مرکزی  بخش  در  بیشتر  شهری  مسئوالن  و  مدیران 
قابل   تفاوت  مناسب سازی  زمینه  در  شهر  بخش های  سایر  با  که 
کاستی هایی  که در بخش مرکزی نیز  گفتنی است  مالحظه ای دارد؛ 

قابل مشهود است.
ــه مــشــکــالت افــزایــش  در حـــوزه اجــتــمــاعــی_اقــتــصــادی مــی تــوان ب
کرد.  اشاره  اشتغال  محدودیت  و  معلوالن  جابه جایی  هزینه های 
روی  ارتباطی  پل های  شهری،  مبلمان  شاخص  مسائل  جمله  از 
عابر  خط کشی  و  ساختمان ها  در  اســتــانــدارد  پله های  جــوی هــا، 
شهری  حمل ونقل  ایستگاه های  از  استفاده  امکان  عدم  و  پیاده 
)اتوبوس(، عدم وجود سرویس های عمومی حمل ونقل معلوالن 
شهری  امکانات  برخی  به  دسترسی  امکان  عــدم  شهر،  سطح  در 
به  آن  مانند  و  بانک ها  پیشخوان  عمومی،  تلفن  باجه های  چون 
دلیل عدم مناسب  سازی و ارتفاع باالی آنهاست. درمجموع سطح 
رضایت جامعه معلوالن جسمی و حرکتی و نابینایان شهر اردبیل 
بنابراین  نیست.  رضایت بخش  شهری  فضاهای  مناسب سازی  از 
در پاسخ به سئوال رضایت مندی از شاخص اجتماعی_اقتصادی 
طبق جدول شماره7 رضایت مندی معلوالن از شاخص اجتماعی _
اقتصادی به  طورکلی براساس طیف لیکرت  کمتر از حد متوسط)3( 
دلیل  به  موردمطالعه  گروه های  نظرات  بر  مبنی  همچنین  است. 
محدودیت های اجتماعی شامل )برخورد نامناسب افراد در جامعه، 
گروه ها و محدودیت اشتغال( باعث فشار روحی  عدم حمایت از این 
که منجر به افزایش هزینه های  گروه از افراد شده  و روانی برای این 
کم بینایان شده  گروه و مخصوصًا نابینان و  جابه جایی برای هردو 
محروم  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  حــوزه  در  فعال  حضور  از  و 
که تا  مانده اند. مطابق با نتایج به دست آمده از )جدول شماره8( 
چه اندازه مبلمان شهری متناسب با نیاز معلوالن است، می توان 
کمتر از حد متوسط  گفت، میزان رضایت مندی در این شاخص نیز 
که براساس مشاهدات و یافته های تحقیق در  گفتنی است  است. 
اردبیل، مناسب سازی مبلمان شهری صورت  بخش مرکزی شهر 
دارد.  وجــود  کاستی هایی  همچنان  بخش ها  سایر  در  ولی  گرفته 

میانگین  شماره11  نمودار  از  حاصل  تحقیق  یافته های  دنبال  به 
شاخص ها  تمامی  لیکرت  طیف  براساس  معلوالن  رضایت مندی 
گروه های مورد مطالعه  پایین تر از حد متوسط)3( هستند. بنابراین 
برای  شهری  فضای  مناسب سازی  زمینه  در  مسئوالن  عملکرد  از 
کاهش حضور  که این مسئله باعث  کافی ندارند.  معلوالن رضایت 

گردیده است. این قشر از افراد در جامعه 
گویه های  تمامی  میانگین  نمونه ای  تک   t آزمــون  نتایج  براساس 
تحقیق در یک سطح و برحسب ارزش گذاری لیکرت پایین تر از حد 
سئوال  به  پاسخ  در  تحقیق  یافته های  طبق  اســت.   )3( متوسط 
پژوهش می توان چنین اذعان نمود، وضعیت میانگین شاخص ها 
گروه های جسمی_حرکتی نسبت به معلوالن نابینا در حد  در بین 
اجتماعی_اقتصادی  و  کالبدی  شاخص های  مثاًل  اســت.  بهتری 
به  نسبت  باالتری  میانگین  از  جسمی_حرکتی  گروه های  بین  در 
که محدودیت اشتغال  با این  نابینایان برخوردار است.  گروه های 
کم بینایان بیشتر  گروه وجود دارد ولی در بین نابینایان و  در هردو 
و  نابینا  معلوالن  به  نیز  جابه جایی  هزینه های  همچنین  اســت. 
کم بینا بیشتر از معلوالن جسمی_حرکتی تحمیل می شود. علی رغم 
گروه های  که در زمینه مناسب سازی محیط برای حضور  اقداماتی 
گرفته، همچنان شرایط  کم توان جسمی_حرکتی و نابینایان صورت 
کنونی قادر به رفع نیازهای معلوالن  کالبدی  اجتماعی_اقتصادی و 
به شکل شایسته نیست. همچنین مدیریت شهری اردبیل فاقد 
برنامه مشخص و مدون برای مناسب سازی فضاهای شهری بوده 
و فاقد عملکرد قابل قبول در این زمینه است. نتایج حاصل از آزمون 
معنی داری  سطح  که  می دهد  نشان  یک طرفه  واریــانــس  تحلیل 
کمتر از 05/. است.  متغیرهای شغل، سن و نوع معلولیت )000/.( 
رابطه معنی داری در سطح 95درصــد وجود دارد  آماری  به لحاظ 
که نشان دهنده تأثیر متغیرهای یادشده بر میزان رضایت مندی از 
با  همچنین  شماره9(.  جدول  است)  مناسب سازی  شاخص های 
گروه بود،  که متغیر جنسیت) مرد و زن( متشکل از دو  توجه به این  
به  جای آزمون واریانس از آزمــون t استفاده شد. آزمون t مستقل 
گروه مستقل از هم مورداستفاده  که برای مقایسه دو  آزمونی است 
که در متغیر جنسیت  گویای این مطلب است  قرار می گیرد. آزمون 
ارزیابی  خصوص  در  زنــان  و  مــردان  گــروه  دو  نظری  میانگین  بین 
معنی داری  سطح  کــه  مناسب سازی  از  معلوالن  رضایت مندی 
گروه  کمتر از 05/. است، رابطه معنی داری بین نظرات دو   )./000(
زن و مرد وجود دارد )جدول شماره10(. با توجه به نتایج تحقیق، 
رضایت  در  مؤثر  شاخص های  ارتقای  راستای  در  زیر  راهکارهای 

جامعه معلول شهر اردبیل پیشنهاد شده است:

کــالــبــدی: افــزایــش عــرض مــعــابــر، مشخص نــمــودن محل  حـــوزه 
پستی  و  حفره ها  کــردن  پر  و  خیابان  کف  در  پیاده  عابر  خط کشی 
ــرخ دار  چ صندلی  روی  افـــراد  سرنگونی  باعث  کــه  بلندی هایی   و 

می شوند.

با  مناسب  برخورد  و  منفی  نگرش  اصــالح  اجتماعی_اقتصادی: 
معلوالن از طریق تغییر ساختار فرهنگی، ارائه خدمات مشاوره ای 
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مشارکت  معلوالن،  به  خودکفایی  و  اشتغال  درزمینه  بهزیستی 
از  بهزیستی  حمایت  معلوالن،  همراهی  در  مردمی  تشکل های 
کمک در پرداخت تسهیالت  معلوالن در ایجاد مشاغل خانگی  با 
توانمندسازی  بر  مبتنی  فرهنگ  سازی  مددجویان،  بــرای  بانکی 

معلوالن به منظور رسیدن به بهبود رفاه اجتماعی. 

و  اتومبیل  همچون  موتوری  وسایل  پارک  از  جلوگیری  مدیریتی: 
به  مربوط  دستورالعمل  دقیق  اجــرای  معابر،  در  موتورسیکلت ها 
ایجاد معابر مناسب با توجه به نیازهای معلوالن، برداشتن مصالح 
از  مغازه ها  از  بیرون  اضافی  وسایل  و  ساخت  حال  در  ساختمانی 
کف در یک مسیر  کف پیاده روها، جلوگیری از اختالف پوشش های 
کفپوش ها برای ممانعت از خطر لغزندگی  کردن  کوتاه و هماهنگ 
در  جسمی_حرکتی  کــم تــوان  گــروه هــای  نمایندگان  حضور  افـــراد، 
به منظور  شهری  محیط های  مناسب سازی  کمیته های  جلسات 
هدف،  گروه های  کنونی  مشکالت  بررسی  و  نظرات  از  بهره گیری 
ساخت  با  مرتبط  پــروژه هــای  بر  نــاظــران  مؤثرتر  و  دقیق تر  نظارت 
کن عمومی در خصوص رعایت ضوابط مناسب سازی فضا برای  اما
معلوالن و جلوگیری از دست فروشی در پیاده روها و اجرای قانون 

در این مورد.

مبلمان شهری: بازطراحی پل های روی جوی ها براساس وضعیت 
جسمانی معلوالن و نیاز آنها، افزایش تعداد پل های روی جوی در 
مکان های مناسب، از بین بردن اختالف سطح بین پل و خیابان 
ارتباطی، تبدیل پله های موجود در پیاده روها به  به وسیله رامپ 
کم  کم، تعبیه تلفن های عمومی با ارتفاع  رامپ یا پله هایی با ارتفاع 
گویا یا برجسته نمودن دکمه های آسانسورها و  مناسب معلوالن، 
گویا نمودن مسیرهای اتوبوس با استفاده از  باجه های بانک ها و 

کم بینایان. ابزارهای صوتی برای نابینایان و 
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