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مقدمه
همه ما ميخواهيم در زندگي اجتماعي بهعنوان يک فرد مستقل باشيم و به فرصتهاي برابر دست پيدا کنيم .براي
رسيدن به اين هدف ابتدا بايد به فضاهاي شهري دسترسي داشته باشيم و از آنها استفاده کنيم .معموالً شهرها با توجه
به نيازهاي افراد جوان ،سالم ،ورزشکار و پويا طراحي شدهاند که ميتوانند از جداول  11سانتيمتري پيادهرو عبور کنند ،از
پلهها باال بروند و از هر نوع مانعي عبور کنند ،اما اين آسانترين روش براي طراحي و ساخت محيط است .نکتۀ مهم اين
است که فضاها براي استفاده همۀ افراد درنظر گرفته شوند .در تمام جوامع ،عالوهبر افراد جوان ،سالخوردگان ،کودکان،
زنان باردار ،کاربران با صندلي چرخدار ،افراد با مشکالت بينايي و شنوايي و ديگر افراد با موقعيتهاي متفاوت وجود دارند؛
بنابراين در برنامهريزي براي شهرها ،بهويژه فضاي عمومي ،بايد دسترسي و استفاده همۀ افراد درنظر گرفته شود
( .)Yılmaz, 2018: 3درواقع شهر بايد بهطور مساوي براي همۀ شهروندان ،صرفنظر از معلوليتهاي جسمي ،سن،
جنسيت ،قوميت ،سطح درآمد و وضعيت اجتماعي ،قابلدسترسي باشد (.)Basha, 2015: 55
ناتوانان جسمي و معلـوالن ،بخشـي از افـراد جامعهاند که مانند ديگران نيازمند دسترسي و استفاده از امکانات و
خدمات عمومي هستند (تقوايي و صفرآبادي ،)11 :0912 ،اما آنها همچنان از محرومترين گروههاي جوامع محسوب
ميشوند و نميتوانند مانند افراد سالم از تحرک و جابهجايي لذت ببرند .در اين ميان ،محيط فيزيکي ساختهشده يکي از
موانع مهم براي مشارکت کامل اين افراد در جامعه است ( .)Soltani et al., 2012: 90معلوليت ،پديدهاي اجتماعي و
بخش جداييناپذير زندگي بشري است؛ بهگونهاي که هر انساني در طول حيات خود ممکن است به علل مختلف مثل
بيماري ،حوادث ،يا با رسيدن به دوران سالمندي با آن مواجه شود .آمارها نشان ميدهد با پيشرفت علم و فناوري و
افزايش سوانح و حوادث ،نهتنها از تعداد افراد معلول کاسته نميشود ،بلکه هرساله بر تعداد اين گروه از جامعه افزوده
ميشود (سراج)6 :0911 ،؛ بنابراين در تمام کشورهاي جهان ،معلوالن بخشي از جمعيت را تشکيل ميدهند که بايد
بتوانند مانند ديگر مردم براي رفع احتياجات خود در سطح شهر حرکت کنند و به تکاپو بپردازند (بهمنپور و سالجقه،
 )1 :0911و مانند ساير شهروندان دسترسي برابر به فضاهاي عمومي داشته باشند ( .)Basha, 2015: 55بر همين اساس،
امروزه مناسبسازي فضاهاي شهري و بهبود قابليت دسترسي و تحرک افراد داراي معلوليت از نقش و جايگاه مهمي در
برنامهريزي و طراحي شهري برخوردار است (قاسمينژاد.)9 :0926 ،
قابليت دسترسي داشتن ،بايد مهمترين ويژگي طراحي در محيط شهري باشد .همچنين هدف هر کشور نيز بايد تأمين
محيطي مناسب ،ايمن و لذتبخش باشد تا همه از جمله افراد معلول از آن استفاده کنند ( .)Yilmaz, 2018: 4براساس اين
نياز ،از دهۀ هفتاد ميالدي به بعد مناسبسازي اماکن عمومي و انطباق با نيازهاي معلوالن در دستور کار بسياري از کشورها
قرار گرفت تا آنجا که در حوزۀ بينالمللي نيز سازمان ملل متحد طي قطعنامههايي در سالهاي  0210 ،0211و 0219
حقوقي را براي اين دسته از افراد جامعه قائل شد و در اقدامي جهاني درصدد ايجاد شرايطي براي برابري فرصتها براي
آنها در قياس با ديگر افراد جامعه برآمد .بهدنبال اين اقدامات ،طرحهاي شهرسازي و معماري براي استفادۀ اين قشر از
جامعه تغيير کرد و داراي استانداردها و ضوابطي شد .ايران نيز بهعنوان کشوري درحالتوسعه ،جمعيت معلول زيادي دارد؛
بنابراين رعايت مقررات مزبور را براي طراحيهاي شهري و معماري در دستور کار خود قرار داد (خدابخشيان و نيکنفس،
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 .)21 :0920نشست مسئوالن و کارشناسان مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در سال  0921دربارۀ مناسبسازي محيط

شهري را ميتوان نقطۀ عطفي در آغاز اين فرايند در کشور دانست (.)Doroudian and Motamedi, 2015: 36
در کشور ما پس از جنگ تحميلي ،افراد معلول افزايش يافتهاند (همان)؛ بهطوريکه در حال حاضر حدود  0ميليون و
 911هزار معلول در کشور در نهادهاي توانبخشي ثبت رسمي شدهاند که از اين تعداد  19درصد معلوليت جسمي-حرکتي
دارند (روزنامۀ ايران سپيد .)0921 ،افراد داراي ناتواني جسمي-حرکتي با تصويري که از خود دارند ،قادر به برقراري روابط
عادي با ديگران نيستند و درنتيجه انزوا پيشه ميکنند .معلوالن بههيچوجه خواستار متمايز ديدهشدن نيستند ،بلکه خواهان
ارتباطي بسيار معمولي مانند افراد سالم در روابط اجتماعي هستند (عبداهللزادهفرد و همکاران .)902 :0921 ،افراد معلول
ميخواهند هنگام خروج از منزل خود ايمن باشند ،براي حرکت استقالل داشته باشند ،به هيچ مانعي در خيابانها و معابر
برخورد نکنند و به وروديها و خروجيهاي ساختمانهاي عمومي و محوطههاي شهر و مناطق خدماتي مانند ساير افراد
دسترسي آسان داشته باشند ( .)Koca and Yilmaz, 2017: 12شنيدن نيازهاي آنها سبب ميشود احساس بهتري در
جامعه داشته باشند و کمتر منزوي شوند (.)Park and Chowdhury, 2018: 10
اما مسئلۀ مهم اين است که فضاهاي عمومي شهري پاسخگوي آمدوشد اين گروه نيست و هيچيک وجود معلوالن
را جدي نميگيرد .وضعيت شهرهاي ما ،خيابانها ،پيادهروها ،اماکن عمومي ،فضاهاي رفاهي ،سرويسهاي بهداشتي،
سيستم حملونقل درونشهري و ...به نحوي است که امکان استفاده براي گروه مورد نظر را فراهم نميکند (عبداهلل
زادهفرد و همکاران .)902 :0921 ،بيتوجهي به نيازها و فاکتورهاي معلوالن در طراحي معابر شهري و دسترسيها،
شهرها را به مکانهايي نامناسب و حتي خطرناک براي اين گروه از افراد بدل ميکند و حضور اين افراد در محيط خارج
منزل را دشوار و مخاطرهآميز ميکند (قاسمينژاد .)0 :0926 ،بر همين اساس ،ارزيابي فضاهاي عمومي شهري در راستاي
رفع نياز معلوالن و جلوگيري از انزواي آنها ،يکي از ضروريات هر جامعه ،بهويژه جامعۀ ماست که بعد از جنگ تحميلي
با بسياري از جانبازان و معلوالن مواجه شده است.
خيابان فردوسي در مرکز شهر سنندج به داليلي مانند قرارگيري در مرکز اقتصادي-خدماتي شهر که جزئي از
استخوانبندي اصلي شهر است ،فضاي شهري مهم و قابلتأکيد است (حبيبي و همکاران .)11 :0929 ،همچنين بهدليل
قرارگرفتن بازار اصلي شهر در آن از پويايي و سرزندگي خاصي برخوردار است ،اما جنبۀ قابلتوجه در اين خيابان
بيتوجهي به نيازهاي معلوالن و ناتوانان جسمي در برنامهريزيها و طراحيهاي شهري است؛ بهطوريکه مشکالتي از
جمله شيب نامناسب پيادهروها و کفسازيهاي نامناسب آنها ،وجود دستفروشها در اين بخش و ...سبب شده اين
خيابان امنيتي براي اين قشر از جامعه نداشته باشد و خدمات متناسب با نيازهاي آنها برآورده نشود؛ بنابراين با توجه به
اهميت اين موضوع ،هدف اصلي پژوهش حاضر اين است که تحليلي از کيفيت فضاهاي شهري خيابان فردوسي شهر
سنندج بهمنظور برآوردهکردن نياز معلوالن ارائه دهد و به ارزيابي شاخصهاي فضاهاي شهري در اين محدوده بپردازد.
به همين منظور و با توجه به مطالب مطرحشده ،پرسشهاي اصلي در اين پژوهش به اين شرح است :وضعيت
شاخصهاي فضايي-کالبدي محور فردوسي شهر سنندج از ديدگاه معلوالن چگونه است و کيفيت اين فضاها تا چه حد
در انزواي معلوالن نقش دارد؟
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پیشینةپژوهش
مجيدي و تيموري ( )0921با مطالعۀ موردي خيابان چهارباغ براي اصالح دسترسي جانبازان و معلوالن جسمي-حرکتي
نتيجه گرفتند بيشتر موانع و مشکالت معلوالن در خيابان چهارباغ به شبکۀ معابر و مبلمان شهري بازميگردد .موانع
موجود در شبکۀ دسترسي پيادۀ شهري و قطع ادامۀ حرکت راحت در مسيرهاي پياده براي افراد مختلف ميتواند دشواري
ايجاد کند؛ بهويژه براي افرادي که براي حرکت به وسايل کمکي نياز دارند.
احمد ( )9101در «حق تحرک مستقل و وضعيت دسترسي براي افراد معلول :شواهدي از پنجاب جنوبي در پاکستان»
نشان داد در اين محدوده سطح کلي دسترسي براي معلوالن جسمي ضعيف است .شرايط نامساعد محيطي و تجهيزات
ناقص پايانهها ،وسايل نقليۀ غير استاندارد ،رفتار کارکنان حملونقل و تهديدات ايمني و امنيتي موانعي هستند که مانع از
دسترسي آنها به مسيرها ميشوند.
باشا ( )9101در «معلوليت و فضاهاي عمومي ،نمونۀ موردي شهر پريشتينا 0و پريزرن 9در کوزوو» به روش پيمايشي و
شناسايي مسيرهاي نامناسب براي معلوالن و نظرسنجي از افراد معلول جسمي-حرکتي نشان داد در هر دو شهر مورد
بررسي در بيشتر ساختمانها و فضاهاي عمومي دسترسي براي معلوالن وجود ندارد و معلوالن در خيابانهاي اين دو
شهر بهندرت ديده ميشوند؛ زيرا خيابانها ،رستورانها ،پيادهروها و ...مناسب شرايط آنها نيست؛ بنابراين دليلي براي
خروج از منزل ندارند .آنها نميتوانند کار کنند ،تحصيالت و آموزش براي آنها وجود ندارد و امکان استفاده از فضاهاي
تفريحي براي آنها نيست.
عبداهللزادهفرد و همکاران ( )0921در «مناسبسازي پيادهراهها و تجهيزات شهري براي جانبازان و معلوالن» با بهره
گيري از تکنيکهاي مصاحبه ،مشاهده و پرسشنامه نشان دادند در محور مطالعاتي (خيابان انقالب شيراز) ،عمدهترين
مشکل معلوالن و جانبازان در زمينۀ فضاها و تجهيزات شهري مرتبط با موانع فيزيکي در مسير عابر پياده ،نبود
برنامهريزي در مناسبسازي خدمات و تجهيزات شهري با توجه به وضعيت جسماني معلوالن است .ميزان رضايتمندي از
سيستم حملونقل عمومي  00/2درصد ،مبلمان شهري  91/0درصد ،مناسبسازي کف پيادهرو  91/9درصد ،سرويسهاي
بهداشتي مناسب  99/9درصد و رضايتمندي کلي  99/9درصد است.
ورسکن و همکاران ( )9106در «دسترسي حملونقل عمومي شهري براي افراد با اختالالت حرکتي ،مطالعۀ موردي
شهر ويلنيوس -ليتواني» نشان دادند مرکز شهر بهخوبي با خدمات حملونقل عمومي تجهيز شده است ،اما نواحي حاشيه
اي در محروميت اجتماعي قرار دارند .دادههاي جمعآوريشده نشان ميدهد کل سيستم بهطور متوسط فقط  91درصد با
نيازهاي افراد با اختالالت حرکتي سازگار است؛ بنابراين با در نظر داشتن سطح دسترسي عمومي ،شهر ويلنيوس بهسختي
ميتواند براي افرادي که داراي معلوليت هستند ،مناسب باشد.
واهيوني و همکاران ( )9106در «دسترسي حملونقل عمومي براي افراد معلول ،نمونۀ موردي شهر سوراکارتا-اندونزي»
نتيجه گرفتند دولت محلي سوراکارتا برخي امکانات حملونقل را فراهم کرده است؛ با اين حال ،اين امکانات در سطح پاييني

1. Prishtina
2. Prishtina
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است و افراد معلول به آنها دسترسي ندارند .دسترسي حملونقل براي معلوالن بهدليل بودجۀ محدود در اولويت نيست ،اما
متصديان حملونقل دولتي در حال برنامهريزي براي ارائۀ سيستم حملونقل به اين دسته از افراد هستند.

پارک و چادهري ( )9101در «موانع يک سفر معمولي با حملونقل عمومي براي افراد معلول در شهرهاي نيوزيلند»
نشان دادند رانندگان اتوبوس درک درستي از نيازهاي افراد معلول ندارند .همچنين موانع اصلي براي کاربران معلول
جسمي-حرکتي در ارتباط با محيط شهري ،وضعيت نامناسب پايانهها و ايستگاهها ،خدمات و کيفيت پيادهروهاست.
هرچند پژوهشهايي مرتبط با موضوع مورد بررسي صورت گرفته است ،اما بيشتر آنها از يک بعد و بهويژه از نظر
شاخص حملونقل شهري ،سنجش و ارزيابي شدهاند ،اما در پژوهش حاضر ضمن بررسي اين شاخص بهعنوان
کليديترين عنصر در دسترسي به فضاهاي شهري ،وضعيت پاسخگويي ديگر عناصر فضاهاي شهري مانند پيادهروها،
پلهاي ارتباطي و دسترسيها ،تجهيزات و مبلمان شهري ،ساختمانها و مکانهاي عمومي و مشکالت دسترسي به
آنها نيز بررسي شده و در انتها به نقش فضاهاي شهري در انزواي معلوالن پرداخته شده است.

مبانينظریپژوهش
فضاهایعموميشهری
در مباحث شهرسازي ،فضاها به سه دسته تقسيم ميشوند:
 .0فضاهاي عمومي که عرصۀ تعامل اجتماعي همۀ ساکنان شهر است.
 .9فضاهاي نيمهعمومي که حد واسط عرصۀ رفتارهاي خصوصي و عمومي تلقي ميشود.

 .9فضاهاي خصوصي که حريم افراد و گروههاي خاص بهشمار ميآيند (اکبري و پاکبنيان.)11 :0920 ،
ارائه تعريفي واحد از فضاي عمومي امکانپذير نيست .فضاي عمومي فضايي اجتماعي است که بهطورکلي در
دسترس مردم قرار دارد .در مفهومي وسيعتر ،فضايي است که در آن مردم قادرند بدون توجه به نژاد ،سن ،ايدئولوژي و
جنسيت از آن استفاده کنند ( .)Kishore Rupa, 2015: 3در تعريفي مشابه ديگري آمده است فضاي عمومي بهعنوان
فضاي باز يا بسته ،براي استفادۀ هر فرد بدون هيچ تبعيضي در جامعه ساخته شده است (.)Ozdemir, 2017: 27
همچنين فضاهاي عمومي محيطي هستند که شهروندان با يکديگر مالقات ميکنند ،روابط اجتماعي دارند ،فعاليتهاي
خود را انجام ميدهند و بهصورت خيابان ،پارک ،ميدان ،فضاي مکث و ...ساخته شدهاند (.)Yilmaz, 2018: 3
فضاهاي عمومي تنها دربرگيرندۀ فعاليتهاي انساني نيستند ،آنها داراي معاني ذهني هستند که در طول زمان به
دست آمدهاند .اين فضاها ميتوانند به نيازهاي امنيت ،هويت و حس مکان کمک کنند (.)Cattell et al., 2008: 552
در فضاهاي عمومي زندگي جمعي جريان دارد .تعامل و تقابل اجتماعي از مهمترين مشخصههاي آنهاست و ايجاد
آرامش ،سرگرمي ،فراهمکردن ارتباط ،زمينۀ معاشرت و امکان تردد از ديگر عملکردهاي فضاهاي عمومي شهري است.
وجود اين فضاها براي پيشگيري از درماندگي ،افسردگي ،گوشهگيري و خشونت بسيار مؤثر و ضروري است .به اين ترتيب
اين فضاها ميتوانند موقعيتي براي رشد خالقيت به وجود بياورند و محيطي سازنده در يک مجموعۀ شهري باشند
(رفيعيان و همکاران.)96 :0920 ،
با وجود رويکردهاي متعدد در تعريف فضاهاي عمومي شهري ،ويژگيهاي غالب آنها عبارت است از:
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 دسترسي آزاد؛
 عملکرد عمومي؛
 تسهيل روابط و ارتباطات مستقيم اجتماعي؛
 فعاليت جمعي؛
 اهميت راهبردي براي جوامع محلي؛
 ارائۀ محصوالت مختلف براي ساکنان و بازديدکنندگان (.)Heffner and Polko, 2012: 10
امروزه فضاهاي عمومي شهري در برنامههاي توسعۀ شهري نيز جايگاه مهمي يافتهاند .اين امر ناشي از تأثير اين
فضاها در تقويت وجهۀ فرهنگي -اجتماعي شهر و درنتيجه توليد سرمايههاي اجتماعي است .از آنجا که ساکنان شهرها،
حقوق برابر در استفاده از اين فضاهاي عمومي شهري دارند ،ايجاد فضاهايي مناسب و مطلوب براي تمام گروههاي سني
و جنسي ،بهويژه گروههاي آسيبپذير (کودکان ،زنان ،سالخوردگان ،ناتوانان جسمي و )...بخشي از وظايف برنامههاي
توسعۀ شهري قلمداد ميشود (بهمنپور و سالجقه .)1 :0911 ،در اين پژوهش بهدليل ميزان اهميت فضاهاي عمومي
شهري و نقش آن در زندگي تمام اقشار جامعه ،ميزان پاسخگويي اين فضاها در ارتباط با گروه معلوالن جسمي-حرکتي
بهعنوان يکي از گروههاي خاص و آسيبپذير که نيازمند حضور در محيط شهري هستند ،بررسي ميشود.
فردمعلولومعلولیتجسمي-حرکتي

بهطورکلي دربارۀ واژۀ معلول ( )defectiveيا  disableو فرد معلول تعاريف و تعابيري مختلف ارائه شده که هرکدام بهنوعي
معلوليت را بررسي کردهاند (الهوتيفر .)11 :0920 ،معلوليت شرايطي است که بخشي از بدن فرد آسيب ميبيند و بهسختي
ميتواند فعاليتهايي را بهطور عادي انجام دهد ( .)Suryotrisongko et al., 2017: 615در تعريفي ديگري آمده است،
معلول به فردي اطالق ميشود که ضايعۀ جسمي ،ذهني يا توأم ناشي از توارث يا محيط ،در سالمت و کارايي عمومي او
بهطور مستمر ،اختالل قابلتوجهي به وجود آورد؛ بهطوريکه اين اختالل از استقالل وي در زمينههاي فردي ،اجتماعي و
اقتصادي کاسته است (مجيدي .)96 :0920 ،سازمان بهداشت جهاني در سال  0210معلوليت را وجود اختالل در رابطه فرد و
محيط تعريف کرده است (کمانرودي کجوري .)011 :0912 ،مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ،معلوليت را چنين تعريف
کرده است« :معلوليت عبارت است از عارضهاي که بر اثر ضعف يا اختالل در سيستم حسي و حرکتي ايجاد شده و سبب
اختالل در جابهجايي و برقراري ارتباط با محيط شده است» .در اينجا معلوليت جسمي و حرکتي را از ديگر معلوليتها جدا
کرده و واژۀ معلول را به فردي اطالق ميکنند که به هر علت دچار ضعف و اختالل ،يا ناتواني در اندامهاي حرکتي شده و
براي تحرک نياز به استفاده از پارهاي وسايل کمکي داشته باشد (الهوتيفر .)11 :0920 ،افراد داراي معلوليت يک گروه
همگن نيستند ( )Yilmaz, 2018: 1و در يک تقسيمبندي کلي انواع معلوليت به شرح زير بيان شده است:
 جسمي-حرکتي (حرکت آنها با عصا ،واکر يا ويلچر امکانپذير است)؛
 حسي (نابينايي ،ناشنوايي ،آب مرواريد ،آب سياه و)...؛
 ذهني و يادگيري؛
 رواني و اختالالت عصبي.
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برون و ترنر معلوليتهاي جسمي و حرکتي را بهعنوان آسيب که يک يا بيش از يکي از فعاليتهاي عمدۀ زندگي فرد
را محدود ميکند ،تعريف کردهاند ( .)Brown and Turner, 2010: 989درواقع عارضۀ معلوليت جسمي-حرکتي عبارت
است از حالتي که بر اثر ضعف يا اختالل در سيستم حسي و حرکتي ايجاد و سبب اختالل در جابجايي و برقراري ارتباط
فرد با محيط ميشود .کمتواني جسمي-حرکتي به داليل متفاوتي مانند انواع بيماري ،MS ،بيماريهاي مادرزادي ،جنگ،
زلزله ،تصادف و ...حادث ميشود (احدي و نورائي.)91 :0929 ،
همچنين ميتوان گفت دامنۀ تعريف عملياتي معلوليت جسمي و حرکتي شامل مشکالتي در واردشدن به اتوبوس،
مشکل حملکردن يک شيء پنج کيلويي ،مشکل باالرفتن از پلهها و واردشدن به رختخواب و خارجشدن از آن ،استفاده از
ويلچر ،عصا ،عصاي زير بغل يا واکر و همچنين مشکالت رواني همراه اين ناتواناييها مانند احساس اضطراب ،افسردگي،
گوشهگيري و يا داشتن ديگر مشکالت رواني را شامل ميشود ) (Molden and Tossebro, 2010: 182براساس
تعاريف مطرحشده معلوالن جسمي-حرکتي به دو گروه بزرگ معلوالن نيمهمتحرک و معلوالن استفادهکننده از صندلي

معلوالن جسمي -حرکتي

چرخدار تقسيم ميشوند (احدي و نورائي( )91 :0929 ،جدول .)0
.دستهبندیمعلوالنجسمي-حرکتي

جدول8
معلوالن نيمهمتحرک :معلوالني که مجبور به استفاده از وسايل کمکي مانند عصا ،واکر ،چوب زير بغل و ...هستند.
افرادي که روي صندلي چرخدار دستي مينشينند و براي ادارۀ امور خود احتياج به کمک
ندارند و قابليت خوبي براي هدايت ويلچر دارند.
افرادي که روي صندلي چرخدار مينشينند و براي ادارۀ امور خود احتياج به کمک دارند و به
گروهي که براي جابهجايي خود مجبور به
فضاي بيشتري براي هدايت ويلچر نيازمند هستند.
استفاده از صندلي چرخدار هستند
افرادي که از صندلي چرخدار استفاده ميکنند و ميزان معلوليت آنان بسيار باالست و بسيار
وابسته به کمکهاي مخصوص شخص ديگر و وسايل کمکي هستند .اين دسته از افراد به
ويلچرهاي بزرگ الکتريکي و فضاي بيشتر براي حرکت ويلچر نياز دارند

پاسخگویيفضاهایشهریدرپیشگیریازانزوایمعلوالن

براي ارتباط معلوالن در جامعه با ديگران ،حفظ روابط اجتماعي و انساني معلوالن با اقشار جامعه و جلوگيري از انزواي آنها،
بايد زمينههاي مناسب آن فراهم شود (عباد سيچاني .)19 :0920 ،از جمله مشکالتي که در انزواي معلوالن (جسمي-حرکتي)
نقش مؤثر داشته است ،نحوۀ رفتوآمد آنان در داخل شهر ،برخورد با فضاهاي شهري و انجام مسافرتهاي بينشهري است.
دسترسي عنصري حياتي در زندگي افراد معلول است ( .)Kishore Rupa, 2015: 1شهروندان معلول براي شرکت
در فعاليتهاي اجتماعي و زندگي مستقل با مشکالتي مواجه هستند؛ از اينرو مناسبسازي فضاهاي شهري بايد در
اولويت برنامههاي تمام مديران و برنامهريزان شهري قرار گيرد .در راستاي پاسخگويي فضاهاي شهري ،محيط فيزيکي،
خدمات و فضاهاي عمومي بايد براي برآوردهکردن نيازهاي همه افراد به يک اندازه آزاد و در دسترس باشند ( Yilmaz,

 .)2018: 1به عبارت ديگر پاسخگويي و مناسبسازي به برطرفکردن موانع فيزيکي ،معماري و اصالح محيط اطالق
ميشود؛ بهگونهاي که همۀ افراد ،از جمله معلوالن جسمي-حرکتي قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون
خود اعم از اماکن عمومي ،معابر ،محيط شهري و ساختمانهاي عمومي حرکت کنند و از تسهيالت محيطي ،اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي با حفظ استقالل فردي الزم بهرهمند شوند (اذاني و همکاران.)1 :0929 ،
بنابراين فضاي عمومي مناسب ،فضايي است که دسترسي به آن بهطور مساوي براي همۀ افراد جامعه فراهم باشد
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( .)Baris and Uslu, 2009: 802اين فضا ،تفاوتهاي فردي و گروهي را در جمعيت ميپذيرد و از تنوع فعاليتها و
استفاده از فضاي عمومي بهوسيلۀ همه از جمله افراد معلول حمايت ميکند ( .)Basha, 2015: 55سازگارکردن فضاهاي
شهري با نيازهاي افراد معلول درواقع بازگرداندن آنان به اجتماع است .با مناسبسازي فضاهاي شهري و مشارکت تمام
اقشار جامعه در تأمين منابع مادي و مالي ،گسترش خدمات اجتماعي و بهبود امکانات اقتصادي صورت ميگيرد و اين امر
بهويژه براي اشخاص معلول از اهميت ويژهاي برخوردار است (احدي و نورائي .)96 :0929 ،گفتني است مناسبکردن
فضاها براي افرادي که محدوديتهاي حرکتي دارند ،نمود تأمين عدالت و ايمني اجتماعي در دسترسيهاست که عالوهبر
ايجاد امنيت جاني و بهداشتي آثار رواني فوقالعادهاي به همراه خواهد داشت (حسيني و نوروزيان ملکي.)026 :0911 ،
حضور در شهر و ديدن اجتماع مردم براي هر فرد به معناي گذر از انزوا و سکوت و رسيدن به هياهو و نشاط زندگي است.
اين امر در معنابخشي به زندگي همه ،از جمله معلوالن اهميت فراواني دارد (عباد سيچاني.)19 :0920 ،
پژوهشهایمختلف)

وشاخصهایفضاهایشهریپاسخگوبرایمعلوالنجسمي-حرکتي(برگرفتهاز

جدول.5مباني
منابع
گویههایموردبررسي
شاخص
حداقل عرض مفيد پيادهروها  091سانتيمتر ،نبود مانع در پيادهروها ،نبود اختالف سطح بين پل ارتباطي پيادهرو و سـوارهرو ،پوشـش مناسـب
کف پيادهروها از مصالح سخت و غيرلغزنده ،هرگونه درپوش با پيادهرو همسطح باشد ،پيشبيني پل ارتباطي ميان پيـادهرو و سـوارهرو حـداقل
صفدرزاده0920 ،؛
در هر  111متر (صفدرزاده ،)92 :0920 ،حداکثر شيب عرضي پيادهرو  9درصد ،حداکثر شيب طولي پيـادهرو  1درصـد ،ضـروريبـودن ايجـاد عباد سيچاني0920 ،؛
پيادهروها
جدول ميان سوارهرو و پيادهرو (عباد سيچاني ،)19 :0920 ،در صورت وجود نهر ميان مسير سواره و پياده بايد از پلهاي هـمسـطح فلـزي يـا
Design Criteria,
1999
بتني استفاده شود ،وجود سطوح شيبدار با شيب حداکثر  1درصد در صورت عدم امکان حـذف اخـتالف سـطح ( Design Criteria, 1999:
.)32
اتصال پلهاي ارتباطي و پيادهرو بايد بدون اختالف سطح باشد ،در صورت وجود اختالف سطح ،رعايت ضـوابط مربـوط بـه سـطح شـيبدار
الزامي است ،حداقل عرض پلهاي ارتباطي عمود بر مسير پيادهرو  011سانتيمتر است ،سطح پلهاي ارتباطي بايد از مصالح سـخت ،ثابـت،
چايچي سلماسي و
غيرلغزنده و صاف باشد ،در کنارههاي عرضي پل ارتباطي ،تعبيۀ لبۀ مخصوص به ارتفاع حداقل  1سانتيمتر با رنگ متضاد بـا محـيط الزامـي
پلهاي
داودپور0921 ،؛
ارتباطي ميان است ،خطکشي عابر پياده در سوارهرو در همۀ تقاطعها و حداکثر در هر  111متر ضمن فراهمآوردن تمهيدات ايمنـي پيـاده الزامـي اسـت ،در
محل تردد معلوالن و مکانهاي خاص آنها ،ايجاد خطکشي عابر پياده با عالمت بينالمللي افـراد معلـول الزامـي اسـت ،سـاختن پـلهـاي
پيادهرو و
اعتماد شيخ
ارتباطي بين پيادهرو و سوارهرو در امتداد خطکشي الزامي است ،در مسير خطکشي عـابر پيـاده ،حـذف جـدول و جزيـرههـاي وسـط خيابـان
سوارهرو و
االسالمي0911 ،
دسترسيها الزامي است (چايچي سلماسي و داودپور ،)1-1 :0921 ،پلهاي هوايي يا زيرزميني که براي عبور عابران پياده احداث ميشوند ،بايـد بـه رمـ
يا وسايل مکانيکي باالبرنده و پايي آورنده مجهز باشند (اعتماد شيخاالسالمي ،)1 :0911 ،عرض پلهاي هوايي بايد حـداقل  091سـانتيمتـر
درنظر گرفته شود.
پيشبيني فضاي مناسب در داخل اتوبوس براي جابهجايي ويلچر معلوالن ،وجود وسايل حملونقـل مناسـب بـراي ايـاب و ذهـاب معلـوالن
ويلچري در ناوگان حملونقل شهري (سراج ،)01 :0911 ،شرايط دسترسي به محل انتظار مسافر در ايستگاههـاي اتوبـوس شـهري مطـابق
سراج0911 ،؛
شرايط اتصال پيادهرو به سوارهرو باشد (همان ،)2 ،کف ايستگاه اتوبوس بايد همسـطح زمـين باشـد ،در ايسـتگاههـاي اتوبـوس ،پـيشبينـي
سيستم
سرپناه ،حفاظ مناسب ،نيمکت و صندلي با ارتفاع  11سانتيمتر و با دستگيره به ارتفاع  11سانتيمتـر از کـف الزامـي اسـت ،وجـود پارکينـگ معمار0911 ،؛ چايچي
حملونقل
سلماسي و داودپور،
درونشهري ويژۀ معلوالن در هر  111متر در کنار خيابان اصلي با نصب عالمت مخصوص ضروري است ،در توقفگاههاي عمومي  9درصد فضـا خـاص
0921
معلوالن جسمي حرکتي باشد ،حداقل ارتفاع مفيد پارکينگهاي مسقف و ورودي آنها بايد  911سـانتيمتـر باشـد ،محـل توقـف خـودروي
معلوالن در نزديکترين فاصله به درهاي ورودي يا خروجي واقع شود (معمار ،)01 :0911 ،محل توقف اتومبيـل فـرد معلـول ،در هـر سـمت
نبايد بيش از  9درصد شيب داشته باشد (چايچي سلماسي و داودپور)2 :0921 ،
حداکثر ارتفاع خودپردازي بانکي کمتر از  11سانتيمتر و محل نصب آنها بدون سکوي ايجادکنندۀ اختالف سطح باشـد ،حـداقل عـرض در
ورودي کيوسک فضاي تلفن عمومي و دستگاه خودپرداز  21سانتيمتر (عباد سيچاني ،)19 :0920 ،نيمکـتهـا و صـندليهـا بـراي اسـتفاده
عباد سيچاني0920 ،؛
راحت معلوالن بايد حدود  11سانتيمتر از سطح زمين ارتفاع داشته باشند ،عرض نيمکتها بايد کمي بيشتر از صندلي چـرخدار و حـدود 091
قاسمينژاد0926 .؛
مبلمان و
سانتيمتر باشد ،حداکثر ارتفاع سطل زباله از کف  011سانتيمتر باشد (قاسمينژاد ،)1 :0926 ،حـداکثر ارتفـاع آبخـوريهـا  16سـانتيمتـر و
سراج0911 ،؛
تجهيزات
حداقل آن  16سانتيمتر باشد ،بازشدن درب سرويسهـاي بهداشـتي بـه بيـرون ،نصـب دستشـويي مناسـب بـراي معلـوالن ويلچـري بـا
سليماني0929 ،
شهري
درنظرگرفتن حداقل عمق  11سانتيمتر بدون مانع زير ،از کف حداقل عرض فضا در دستشوييها  099×12سـانتيمتـر درنظـر گرفتـه شـود
(سراج ،)01 :0911 ،حداقل اندازۀ فضاي سرويسهاي بهداشتي  011 × 011سـانتيمتـر ،فاصـلۀ مرکـز تابلوهـاي راهنمـاي نصـبشـده در
فضاهاي شهري از زمين نبايد بيشتر از  091سانتيمتر باشد (سليماني)1 :0929 ،
برجيان و جغتايي،
حداقل عرض بازشوي ساختمان بايد  011سانتيمتر باشد ،حداقل عـرض فضـاي جلـو ورودي  011سـانتيمتـر باشـد (برجيـان و جغتـايي،
0911؛
ساختمانها و  ،)011 :0911حداقل ابعاد فضاي اتاقک آسانسور براي استفادۀ معلوالن  001در  011سانتيمتـر (عبـداهللزادهفـرد و همکـاران،)999 :0921 ،
عبداهللزادهفرد و
حداکثر شيب رم  1درصد با عرض  091سانتيمتر ،پيشبيني پاگرد در سطح شيبدار باالتر از  01متر ،نصـب ميلـۀ دسـتگرد در دو طـرف
مکانهاي
همکاران0921 ،؛
سطح شيبدار با ارتفاع  11سانتيمتري و قطر  9/1سانتيمتر و حداقل فاصلۀ ميله و ديوار  1سانتيمتر ،مسـقف و غيـر لغزنـده بـودن سـطح
عمومي
صفدرزاده0920 ،؛
شيبدار (صفدرزاده ،)11 :0920 ،تعبيۀ حداقل عرض  011سانتيمتري در سطح شيبدار داراي پيچ (سراج)09 :0911 ،
سراج0911 ،
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مباني

حضور امن معلوالن در فضاهاي شهري متأثر از معيارها و مؤلفههاي متعددي است که در پنج سطح پيادهروها ،پلهاي
ارتباطي و دسترسيها ،ساختمانها و مکانهاي عمومي ،تجهيزات و مبلمان شهري و سيستم حملونقل درونشهري
قابلبررسي است .از آنجا که بخش عمدۀ اين معيارها و مؤلفهها با عناوين و دستهبنديهاي متنوع در پژوهشهاي
مختلف نيز بيان شده ،با مطالعه و بررسي متون مشابه ،موارد مدنظر در قالب شاخصهاي فضاهاي شهري پاسخگو براي
معلوالن جسمي-حرکتي تنظيم و معرفي شده است (جدول .)9
بهطورکلي با توجه به مباني و مباحث مطرحشده مدل مفهومي پژوهش در شکل  0آمده است.

شکل.8مدلمفهوميپژوهش
منبع:نگارندگان
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روششناسيپژوهش

پژوهش حاضر پيمايشي و کاربردي است .جامعۀ آماري پژوهش را همۀ معلوالن (جسمي-حرکتي) در حال تردد در پيادهرو
هاي خيابان فردوسي سنندج هنگام مراجعه پژوهشگر طي چند روز (در پاييز  )0921تشکيل ميدهند .گردآوري دادهها
بهکمک پرسشنامه صورت گرفت که بهصورت نمونهگيري اتفاقي انجام شد و پژوهشگر تنها به جمعآوري اطالعات در
شرايط و محدوديتهاي انتخاب پاسخگو قناعت کرد .با توجه به هدف اين پژوهش 911 ،پرسشنامه در مقياس پنجگزينهاي
ليکرت تنظيم و ميان  911نفر از معلوالن (جسمي-حرکتي) بهصورت اتفاقي در محدودۀ مورد مطالعه توزيع شد.
روايي صوري و محتوايي پرسشنامه (ابعاد و گويهها) با استفاده از ديدگاههاي خبرگان و کارشناسان مربوط تأييد
شد .همچنين بهمنظور سنجش ميزان پايايي ابزار گردآوري دادهها ،از آلفاي کرونباخ استفاده شد و هماهنگي درون
ابزار اندازهگيري تعيين شد .با توجه به اعداد بهدستآمده براي هريک از ابعاد مورد بررسي ،ابزار پژوهش از ثبات و
پايايي قابل قبولي برخوردار است (جدول  .)9همچنين بهمنظور تحليل دادهها ،از آزمونهاي آماري  tتکنمونهاي و
رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد .آزمون  tآزموني پارامتريک است که براي تعيين معناداري تفاوت بين دو ميانگين
کاربرد دارد.
جدول.3میزانآلفایکرونباخبرایابعادمختلفپژوهش

ابعاد
پيادهرو
هاي ارتباطيپل
حملونقل درونشهري
تجهيزات و مبلمان شهري
ساختمانها و مکانهاي عمومي
انزواي معلوالن

پرسشها

تعداد
01
09
6
6
1
6

آلفایکرونباخ
1/119
1/169
1/191
1/191
1/190
1/111

منبع :نگارندگان

محدودةموردمطالعه
محور فردوســي از نخستين خيابانهاي ساختهشدۀ شــهر سنندج در دورۀ پهلوي اول است .اين خيابان بهدليل
جايگاه تاريخي و اجتماعي در بافت مرکزي شهر ،مرکزيت تجاري و شرياني بين ميدانهاي قديم و جديد شهر (ميدان
هاي انقال ب و آزادي) و پرترددبودن از نظر حرکت سواره و پياده ،نقش تعيينکنندهاي در هستۀ مرکزي شهر دارد
(بهرامي و همکاران .) 0 :0926 ،اين خيابان به دليل قرارگيري در بافت مرکزي و تاريخي شهر ،موجب شکلگيري
فضايي پرتردد و پرازدحام در اين محدوده شده است (غالم شهبازي .)0 :0929 ،شکل  ،9موقعيت محدودۀ مورد
مطالعه را نشان ميدهد.
خيابان فردوسي از نظر مشکالت کالبدي از جمله پله و مانع در پيادهروها ،پلهاي نامناسب ارتباطي پيادهرو و
سوارهرو ،وجود دستفروشان در پيادهروها ،وضعيت نامناسب ايستگاههاي اتوبوس و وسايل نقليه ،نبود رم
معلوالن در ورودي ساختمانهاي عمومي و ...شرايط ناگواري براي افراد معلول ايجاد کرده است (شکل .)9

مناسب

ارزیابيمیزانپاسخگویيفضاهایعموميشهریبهنیازهایمعلوالنجسميحرکتي...

شکل.5موقعیتمحدودةموردمطالعه
منبع:نگارندگان

شکل.3نمایيازفضاهایعمومينامناسبدرمحدودةموردمطالعه
منبع:نگارنگان
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بحثویافتهها
يافتههاي اين پژوهش ،شامل يافتههاي توصيفي و استنباطي است .يافتههاي توصيفي برخي ويژگيهاي نمونههاي
بررسيشده را شامل ميشود و يافتههاي استنباطي ،تجزيه و تحليل متغيرهاي پژوهش را نشان ميدهد.
یافتههایتوصیفي


براساس نتايج دادههاي جمعيتشناختي پژوهش 16 ،درصد حجم نمونه مرد هستند 16 ،درصد حجم نمونه کمتر از 91
سال دارند و تحصيالت  16درصد آنها ديپلم و زير ديپلم است که اين امر نشاندهندۀ تحصيالت بسيار پايين اين قشر
از جامعۀ شهري است .همچنين  11درصد حجم نمونه بيکار هستند و سهم پاسخگوياني که از صندلي چرخدار استفاده
ميکنند ،بيشتر است (جدول .)1
جدول.8خالصةنتایجتحلیلدادههایجمعیتشناختي

ویژگي
جنس

سن

ميزان تحصيالت

شغل

استفاده از صندلي چرخدار

گزینهها
زن
مرد
زير  91سال
91-91
11-91
11-11
 11سال به باال
زير ديپلم
ديپلم
فوقديپلم
کارشناسي
کارشناسي ارشد و باالتر
شاغل
بيکار
در حال تحصيل
بازنشسته
خانهدار
بلي
خير

فراواني
099
061
91
009
019
99
92
099
091
01
02
2
91
991
99
01
00
011
009

درصد
11
16
1
91
91
00
2
10
11
1
6
9
1
11
1
6
1
69
91

منبع :نگارندگان

یافتههایاستنباطي


تحليلهاي انجامشده در اين پژوهش شامل ارزيابي سطح مطلوبيت شاخصهاي فضاهاي عمومي شهري از ديدگاه
معلوالن جسمي-حرکتي با استفاده از آزمون  tتکنمونهاي و بررسي تأثير وضعيت اين فضاها بر انزواي معلوالن براساس
تحليل رگرسيون به شرح زير است:
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تحلیلسطحمطلوبیتفضاهایشهریازدیدگاهمعلوالنجسمي-حرکتي.8شاخصپیادهروها

با توجه به جدول  ،1با درنظرداشتن حد مطلوبيت عددي  ،9شاخص پيادهرو پايينتر از ميانگين مطلوب است .همچنين در
سطح معناداري  1/11با توجه به مقدار بهدستآمده براي  P-valueنتيجه گرفته ميشود که اين مقدار از سطح خطا
بيشتر است؛ بدينمعنا که از ديدگاه معلوالن ،پيادهروهاي محدودۀ مورد مطالعه پاسخگوي نياز آنها نيست.
جدول.2نتایجآزمونtبرایبررسيشاخصپیادهرو

مطلوبیتعددیآزمون:عدد3
متغیرموردبررسي

میانگین

آمارةآزمونt

پيادهرو

9/00

0/11

سطح
معناداری
1/996

نتیجةآزمون
پذيرش H0

منبع :نگارندگان

براساس مشاهدات ميداني در خيابان فردوسي ،عرض پيادهرو با وجود تغييرات در طول محور ،در مقايسه با اندازۀ
استاندارد از کيفيت مناسبي برخوردار است ،اما وجود دستفروشان در دو طرف پيادهرو و سرريز زياد کاالهاي مغازههاي
موجود ،موجب کاهش عرض مفيد پيادهرو شده است ،از سوي ديگر ،ازدحام جمعيت در اين خيابان بهويژه در پيادهروي
آن ،امکان حرکت براي معلوالن را دشوار کرده است .کيفيت عرض پيادهرو با وجود ازدحام جمعيت ،جوابگوي نياز
معلوالن نيست .در اين ميان ،عامل ديگري که موجب کاهش ايمني و حضورنيافتن معلوالن در اين فضاي شهري شده -
است ،استفاده از پله در پيادهرو است .پلهها و اختالف ارتفاع در پيادهرو در اين محور ،امکان تردد معلوالن را سلب ميکند.
وضعيت نامناسب کفسازي پيادهرو نيز بر مشکالت رفتوآمد و تردد شهري افزوده است .در طول اين محور ،مصالح
متعددي براي کفسازي استفاده شده است که پيوستگي و يکپارچگي کفسازي را از بين برده و سبب ايجاد ارتفاع شده
است که براي معلوالن خطرآفرين است .کفسازي پيادهرو خيابان در يک طرف سنگفرش و در طرف ديگر سنگفرشي
از جنس سيمان است .از سوي ديگر کندهکاريهاي کف خيابان و بازسازي آن بهکمک مصالح متفاوت و ناهماهنگ،
همچنين وجود درپوشهاي ناهمسطح در پيادهرو سبب کاهش ايمني اين فضاي شهري براي استفاده معلوالن شده است.
عمده کاربريهاي واقع در لبۀ خيابان شامل سوپرمارکت ،لبنياتي ،قصابي و ماهيفروشي است که جاريشدن آب ناشي از
شستوشو در اين مغازهها موجب لغزندگي و کاهش ايمني براي تردد معلوالن ميشود.
بهطورکلي ميتوان گفت کاهش عرض مفيد پيادهروها ،تنوع مصالح در کفسازي پيادهروها ،وجود پله ،اختالف ارتفاع،
کف لغزنده و درپوشهاي ناهمسطح در کف پيادهرو از موانع خطرساز براي معلوالن در خيابان فردوسي بهشمار ميرود و اين
امر نشاندهندۀ پاسخگو نبودن ،نامناسببودن و ايمننبودن پيادهروها براي استفادۀ معلوالن در محدودۀ مورد مطالعه است.
.5شاخصپلهایارتباطيمیانپیادهروها،خیابانودسترسيها
ميانگين بهدستآمده در اين شاخص پايينتر از ميانگين مطلوب است .همچنين با توجه به سطح معناداري آزمون t

تکنمونهاي که از سطح خطا بيشتر است ( ،)P-value=1/011ميتوان گفت بهعقيدۀ معلوالن در محدودۀ مورد مطالعه،
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شاخص پلهاي ارتباطي ،مانند شاخص پيادهروها ،نيازهاي آنها را برآورده نميکند؛ البته مشاهدات ميداني نيز اين امر را
تأييد ميکند.
جدول.5نتایجآزمون tبرایبررسيشاخصپلهایارتباطي

مطلوبیتعددیآزمون:عدد3
ي
متغیرموردبررس 
پلهاي ارتباطي

میانگین
9/02

آمارةآزمونt

0/62

سطحمعناداری
1/011

نتیجةآزمون
پذيرش H0

منبع :نگارندگان

پلهاي ارتباطي پيادهرو و سوارهرو در خيابان فردوسي نواقص و مشکالت فراواني براي عبور عابران بهويژه معلوالن
دارد .نامناسببودن مصالح سطح پلها و لغزندهبودن آنها ،غيرهمسطحبودن پل با پيادهرو و وجود مانع در مسير،
همچنين سرپوشيدهنبودن پلها از جمله مشکالت مربوط به اين شاخص در محدودۀ مورد مطالعه است .قراردادن رابط در
نقطۀ اتصال پيادهرو و سوارهرو تضمينکنندۀ امکان دسترسي و استفادۀ معلوالن از آنها نيست و بايد در طراحي و کيفيت
آنها دقت الزم صورت بگيرد .همچنين نبود نرده و دستگيرۀ پلهاي ارتباطي ،عبور معلوالن را دچار مشکل ميکند .پل
ها و رابطهاي وضع موجود براي معلوالن با صندلي چرخدار -که احتمال افتادن چرخهاي صندلي چرخدار در شيارهاي
واقع بر کف پلها وجود دارد -نهتنها کمکي به آنها نميکند ،بلکه مشکالت ايمني را بهوجود ميآورد .همچنين رم
جدول در محدودۀ مورد مطالعه بسيار اندک است که همين تعداد به سبب شرايط و عرض نامناسب ،کيفيت مطلوبي براي
معلوالن ندارد.
.3شاخصحملونقلدرونشهری

نتايج آزمون  tدربارۀ شاخص حملونقل شهري با فرض مطلوبيت عددي  ،9نشان ميدهد اين شاخص نيز ميانگيني
پايينتر از حد مطلوب آزمون دارد .همچنين در سطح معناداري  1/11چون مقدار بهدستآمده از سطح خطا بيشتر است
( ،)P-value=1/129از ديدگاه معلوالن در محدودۀ مورد مطالعه ،سيستم حملونقل درونشهري استانداردهاي الزم را
براي تأمين نيازهاي جامعۀ معلوالن ندارد.
درونشهری

جدول.7نتایجآزمون tبرایبررسيشاخصحملونقل
مطلوبیتعددیآزمون:عدد3
متغیرموردبررسي
نقل درونشهريوحمل

میانگین
0/0

آمارةآزمونt

1/11

سطحمعناداری
1/129

نتیجةآزمون
پذيرش H0

منبع :نگارندگان

حملونقل عمومي شهر سنندج و محدودۀ مورد مطالعه بهکمک اتوبوس انجام ميشود ،اما اين سيستم بهدليل
مشکالتي مانند اختالف سطح بين ايستگاه و وسايل نقليه ،نامناسببودن درب اتوبوسها براي ورود معلوالن با صندلي
چرخدار ،ارتفاع باجههاي شارژ کارت و ...پاسخگوي نيازهاي جامعۀ معلوالن و ناتوانان جسمي-حرکتي نيست .بررسيها
نشان ميدهد هيچيک از ايستگاههاي اتوبوسراني در محدودۀ مورد مطالعه شرايط مناسبي براي استفادۀ افراد معلول
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ندارند و اين امر کابوس بزرگي براي اين افراد است؛ از اينرو جابهجايي با استفاده از سيستم حملونقل عمومي براي اين
گروه امکانپذير نيست.
.8شاخصتجهیزاتومبلمانشهری

با توجه به يافتهها (جدول  )1مقدار  sigحاصل از اين شاخص نيز مانند ديگر شاخصها از سطح خطاي  1/11بيشتر
است .از سوي ديگر ،ميانگين بهدستآمده نيز از حد مطلوب آزمون پايينتر است؛ بدينمعنا که شاخص تجهيزات و
مبلمان شهري در محدودۀ مورد مطالعه از ديدگاه جامعۀ هدف پاسخگوي نيازهاي آنها نيست ،ضمن اينکه مشاهدات
ميداني نيز اين وضعيت را تأييد ميکند.

جدول.1نتایجآزمون tبرایبررسيشاخصتجهیزاتومبلمانشهری
مطلوبیتعددیآزمون:عدد3
میانگین
9/99

متغیرموردبررسي
تجهيزات و مبلمان شهري

سطحمعناداری
1/091

آمارةآزمونt

0/11

نتیجةآزمون
پذيرش H0

منبع :نگارندگان

نتايج نشان ميدهد محدودۀ مورد مطالعه هيچگونه مبلمان استراحت براي عابران بهويژه معلوالن ندارد .همچنين در اين
محدوده ،تجهيزات اطالعرساني و تابلوهاي راهنمايي براي جهتيابي معلوالن اعم از نوشتهها و عالئم گرافيکي ،نماد و
نشانهها ،مشکالت عمدهاي دارند ،از جمله تجهيزات و امکانات شامل تعداد کم ،نامناسببودن محل نصب تابلوها و ارتفاع زياد
آنها ،ناخوانابودن نوشتهها و عالئم روي تابلوها و استفادهنکردن از رنگهاي خاص براي انتقال اطالعات به عابران بهويژه
معلوالن .همچنين سطلهاي زباله در محدودۀ مورد مطالعه نهتنها برطرفکنندۀ نياز معلوالن نيست ،بلکه بهعنوان مانعي براي
حرکت آنها محسوب ميَشود .از جمله مشکالت اين وسايل ميتوان به ارتفاع نامناسب آنها ،محل قرارگيري آنها بهعنوان
سدي براي عبور و مرور معلوالن و سرريز زبالههاي آنها و بهتبع آن لغزندگي معبر اشاره کرد .تجهيزات ديگر مانند باجههاي
خودپرداز بانکها نيز بهدليل ارتفاع زياد و عرض کم ،قابليت استفاده براي معلوالن در محدودۀ مورد مطالعه را ندارند.
.2شاخصساختمانهایعمومي

نتايج جدول  2نشان ميدهد براساس آزمون  ،tمقدار اين شاخص از حد ميانگين مفروض پايينتر است .از سوي ديگر
سطح معناداري اين شاخص مانند ساير شاخصها بيشتر از  1/11است ()P-value=1/990؛ با توجه به اين نتايج ،شاخص
ساختمانهاي عمومي از ديدگاه جامعۀ معلوالن در محدودۀ مورد مطالعه ،قادر به رفع نيازها و انتظارات آنها نيست .اين
مسئله بهکمک مشاهدات ميداني نيز تأييد شده است.
جدول.3نتایجآزمونtبرایبررسيشاخصساختمانهایعمومي

مطلوبیتعددیآزمون:عدد3
موردنظر
متغیر 
ساختمانها و مکانهاي عمومي
منبع :نگارندگان

میانگین
0/1

آمارةآزمونt

1/21

سطحمعناداری
1/990

نتیجةآزمون
پذيرش H0
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با توجه به بررسيها ،با اينکه ساختمانهاي عمومي زيادي از جمله مجتمعهاي تجاري ،بانکها ،سينما بهمن ،مکان-
هاي فرهنگي و ...در اين محور قرار دارد ،هيچگونه امکاناتي براي استفادۀ افراد معلول تعبيه نشده است .بيشتر وروديها و
درون ساختمانها پله دارد که امکان استفادۀ معلوالن را سلب ميکند .با توجه به مطالب مطرحشده ميتوان گفت بيشتر
فضاهاي عمومي شهري در محدودۀ مورد مطالعه براي معلوالن مناسب نيست.
شاخصهایفضایشهریوانزوایمعلوالن

-تحلیلرگرسیون

محدودۀ مورد مطالعه از نظر شاخصهاي پنجگانه (پيادهروها ،پلهاي ارتباطي و دسترسيها ،حملونقل درونشهري،
تجهيزات و مبلمان شهري و ساختمانها و مکانهاي عمومي) با نيازهاي جامعۀ معلوالن مطابقت ندارد و نميتواند
نيازهاي آنها را برآورده کند .در ادامه ،رگرسيون نارضايتي و انزواي معلوالن با توجه به متغيرهاي مستقل تحليل شده
است .درواقع براي سنجش اين امر که کداميک از اين متغيرها بيشترين تأثير را در نارضايتي و انزواي معلوالن دارد و
سهم و تأثير هريک از متغيرهاي مستقل در تبيين و پيشبيني تغييرات متغير وابسته به چه صورت است ،از اين آزمون
استفاده شده است .جدول  ،01خالصۀ تحليل رگرسيون متغيرهاي نامناسببودن فضاهاي شهري (پيادهروها ،پلهاي
ارتباطي ،سيستم حملونقل درونشهري ،مبلمان و تجهيزات شهري و اماکن و ساختمانهاي عمومي) بر نارضايتي و
انزواي معلوالن را نشان ميدهد.
جدول.80نتایجرگرسیونچندگانهرابطةپاسخگونبودنفضاهایشهریونارضایتيوانزوایمعلوالن

متغیرها
مستقل
پاسخدهي فضاهاي
شهري

همبستگي
ضریب 

ضریبتعیین

F

معناداری

وابسته
انزواي معلوالن

1/610

1/191

96/011

1/111

منبع :نگارندگان

براساس نتايج تحليل رگرسيون ،همبستگي متغيرهاي وضعيت پاسخگويي فضاهاي شهري (پيادهروها ،پلهاي
ارتباطي ،سيستم حملونقل درونشهري ،مبلمان و تجهيزات شهري و اماکن و ساختمانهاي عمومي) و نارضايتي و
انزواي معلوالن  1/610است .همچنين ضريب تعيين تعديلشده نشان ميدهد  1/191نارضايتي و انزواي معلوالن با
استفاده از ترکيب خطي متغيرهاي نامناسببودن فضاهاي شهري تبيين شده است .به عبارت ديگر متغيرهاي پنجگانۀ
فضاهاي شهري  1/191از تغييرات متغير وابسته را تبيين کردهاند .همچنين مقدار محاسبهشده براي  Fدر سطح اطمينان
 1/21نشان ميدهد ترکيب خطي متغيرهاي مستقل بهصورت معناداري به تبيين و پيشبيني تغييرات متغير وابسته
ميپردازند (جدول .)01
درنهايت ،براساس ضريب استانداردشدۀ تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ،متغير عدم پاسخگويي فضاهاي
شهري ،تأثير معناداري بر انزواي معلوالن دارد .از نظر ضرايب شدت اثرگذاري ،متغيرهاي سيستم حملونقل بيشترين
تأثير را در افزايش نارضايتي و انزواي معلوالن و متغير تجهيزات و مبلمان شهري کمترين نقش را در اين زمينه دارد
(جدول  .)00اين امر نشاندهندۀ اهميت بيشتر سيستم حملونقل عمومي براي افراد معلول است؛ بنابراين با توجه به
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مجموع ابعاد ،عدم پاسخگويي و نامناسببودن فضاهاي شهري نقش مؤثر و مثبتي در نارضايتي و انزواي معلوالن در
محدودۀ مورد مطالعه دارد.
جدول .88ضرایبشدتاثرگذاریمتغیرهایمستقلبرمتغیروابسته

ضرایبغیراستاندارد

B

پيادهرو
هاي ارتباطيپل
نقل درونشهريوحمل
تجهيزات و مبلمان شهري
اماکن و ساختمانهاي عمومي

1/911
1/911
1/996
1/110
1/900

ضرایب

استاندارد

T

بتا
1/919
1/911
1/111
1/992
1/192

9/11
9/16
1/19
9/21
1/1

Sig
(معناداری)

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری

امروزه در همۀ کشورهاي جهان ،از جمله ايران ،معلوالن جسمي-حرکتي بخشي از جمعيت جوامع را تشکيل ميدهند.
اين افراد مانند ساير اقشار جامعه ،نيازمند استفاده از محيطزيست اطراف خود و تردد در اماکن اجتماعي و تفريحي هستند
تا بتوانند احتياجات روزمرۀ خود را برآورده کنند ،اما بيشتر آنها بهدليل عدم پاسخگويي فضاهاي شهري نميتوانند از اين
فضاها استفاده کنند که اين شرايط بهنوعي موجب انزوا و گوشهگيري افراد شده است؛ بنابراين مناسبسازي سطح عبور و
مرور ،پيادهروها و کيفيت دسترسي به اماکن و مراکز مختلف ،اصالح ساختماني و معماري اين مراکز ،نقش مهمي در
رسيدن به استقالل فردي و اجتماعي آنها دارد .بر همين اساس پژوهش حاضر با هدف ارزيابي ميزان پاسخگويي و
انطباق فضاهاي عمومي شهري با نيازهاي معلوالن انجام شد و بررسي تأثير وضعيت اين فضاها در نارضايتي ،انزوا و
گوشهگيري آنها صورت گرفت .شاخصهاي مورد بررسي براي ارزيابي محدودۀ مورد مطالعه در پنج بعد پيادهروها،
پلهاي ارتباطي و دسترسيها ،حملونقل درونشهري ،تجهيزات و مبلمان شهري و همچنين ساختمانها و مکانهاي
عمومي سنجش و بررسي شد .نتايج پژوهش با بهرهگيري از آزمون  tتکنمونهاي و مقايسۀ ميانگينها (با درنظرگرفتن
ميانگين  )9نشان ميدهد ،تمام شاخصها پايينتر از ميانگين معيار هستند ،اما باالترين ميانگين به شاخص مبلمان و
تجهيزات شهري ( )9/99و کمترين ميانگين به شاخص سيستم حملونقل عمومي ( )0/0مربوط است .عبداهللزادهفرد و
همکاران ( )0921در پژوهش خود به نتايج مشابهي دست يافتهاند .نتايج تحليل رگرسيون با درنظرگرفتن شاخصهاي
پنجگانه بهعنوان متغير مستقل و شاخص انزواي معلوالن بهعنوان متغير وابسته نشان ميدهد سيستم حملونقل (با
ضريب تأثير  )1/111و اماکن و ساختمانهاي عمومي (با ضريب تأثير  )1/192بيشترين عدم رضايت را دارند و
شاخصهاي پيادهروها ،پلهاي ارتباطي و تجهيزات و مبلمان شهري در رتبههاي بعد قرار ميگيرند .همين امر منجر به
گوشهگيري و مشارکتنکردن جامعۀ معلوالن در فعاليتهاي اجتماعي شهري شده که با بهکارگيري تحليل رگرسيون نيز
اين امر تأييد شده است .بهطورکلي با توجه به يافتهها و مشاهدات ميداني ميتوان گفت ،هيچيک از فضاها و کاربريهاي
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مورد سنجش در محدودۀ مورد مطالعه از نظر ميزان پاسخدهي براي نيازهاي معلوالن وضعيت مطلوبي ندارند .اين نتايج
مشابه چيزي است که باشا ( ،)9101واهيوني و همکاران ( )9106پارک و چادهري ( )9101در مطالعه خود ذکر کردهاند.
تحليل نتايج نشان ميدهد محيط ساختهشده تأثير مهمي بر زندگي افراد معلول در محدودۀ مورد مطالعه دارد.

چالشهاي دسترسي از لحظهاي که آنها خانه را ترک ميکنند ،آغاز ميشود .مهمترين دغدغه و اولويت براي افراد
معلول نبود سيستم حملونقل شهري مناسب ،وجود پله در ساختمانها و مکانهاي عمومي و وضعيت نامناسب پيادهروها
و معابر شهري است .حملونقل عمومي مهمترين و کليديترين عامل در دسترسي به ساير فضاهاي شهري است؛ .در
محدودۀ مورد مطالعه اين شاخص ،ضعيف طراحي شده که اين امر دسترسي افراد معلول به ساير فضاهاي عمومي را
دشوار کرده است .همچنين نبود پيادهرو و وجود پيادهروهايي ضعيف ،مانند سطوح ناهموار بهدليل شکافها،
همسطحنبودن سطح ايستگاه و اتوبوسها ،مسئلهاي مشترک براي تمام معلوالن در محدودۀ مورد نظر است .اين امر
قدرت تحرک و مانور افرادي را که دچار اختالل فيزيکي هستند و بهکمک واکرها و صندليهاي چرخدار حرکت ميکنند،
ميگيرد .عالوهبراين کيفيت کم پيادهروها و شيبداربودن و نداشتن رم سبب ميشود اين افراد نتوانند از پيادهرو به
سمت خيابان حرکت کنند .از سوي ديگر ،نبود نورپردازي مسيرها و پيادهروها در محدودۀ بررسيشده ،دسترسي معلوالن
را با چالشهايي مواجه کرده است.
برايناساس مهمترين مشکل براي معلوالن در محدودۀ مورد مطالعه ،امکان گردش ،يعني قابليت دسترسي است؛ از
اينرو بايد در ايجاد فضاها و ساختمانهاي عمومي ،رويکردهاي فراگير و برنامهريزي جهاني مدنظر قرار گيرد .رويکرد
فراگير و متنوع در ايجاد فضاهاي شهري به توسعۀ اقتصادي و اجتماعي جامعه کمک ميکند؛ بنابراين براي کاهش فقر
مطلق و جلوگيري از انزواي افراد معلول ،در درجۀ اول حصول اطمينان از اين امر مهم است که معلوالن بتوانند بهطور
مستقل و با استفاده از خدمات مسير در دسترس در تمام فضاهاي شهري سفر کنند و به تمام خدمات و فرصتها
دسترسي داشته باشند .دسترسي براي معلوالن جسمي-حرکتي درواقع بازگرداندن اين قشر به اجتماع ،زندگي و فعاليت
است .رفع اين موانع به اقداماتي نياز دارد که ضامن مشارکت هرچه بيشتر معلوالن در امور مربوط به جامعۀ خودشان
است .در راستاي پاسخگويي فضاهاي شهري به استفادۀ معلوالن جسمي-حرکتي و توجه به نيازهاي آنها ،پيشنهادهاي
زير ارائه ميشود:
سطحکالن

 درنظرگرفتن رويکردها و استانداردهاي جهاني در طراحي و ايجاد فضاهاي شهري؛
 دخالت سازمانهاي مرتبط با امر معلوليت در برنامهريزي فضاهاي شهري و مشاورهگرفتن از آنها؛
 اجراي قوانين مصوب مربوط به معلوالن دربارۀ مناسبسازي فضاهاي شهري با مشارکت همۀ تشکلها و
سازمانها؛
 ارتقاي سطح آگاهي عمومي درمورد مشکالت ،نيازها و ضرورت حضور افراد معلول در جامعه از طريق رسانههاي
ارتبـاطجمعـي؛
 آموزش رانندگان وسايل حملونقل عمومي درمورد نحوۀ کمک و برخورد با افراد معلول.
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سطحخرد

 مناسبسازي پيادهروها؛ بدينصورت که در بعضي جاها بايد کفسازي شود و کنار پلهها و برآمدگيهاي موجود در
سطح پياده ،رم استاندارد با حداکثر شيب  1درصد تعبيه شود.
 ساماندهي دستفروشان و تعيين مکان مشخص براي آنها؛
 پرکردن حفرهها و پستي و بلنديهايي که سبب سقوط افـرادي ميشود که روي صـندلي چرخدار هستند؛
 در سرتاسر مسير عبور پياده نبايد هيچگونه مانع يا تجهيزاتي مانند تلفن ،آبخوري ،نيمکت يا حتي صندوق
صدقات و پست قرار بگيرد .اين تجهيزات را ميتوان در محلي خارج از مسير عبوري مستقر کرد؛
 مناسبسازي و استانداردسازي پلهاي ارتباطدهندۀ پيادهرو و خيابان؛
 مناسبسازي حملونقل عمومي درونشهري براي معلوالن و اختصاص درصدي از بودجۀ عمومي و شهرداريها
به اين امر؛
 ايجاد مبلمان شهري با ارتفاع مناسب براي استفادۀ معلوالن.
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