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مقدمه
معلولیت پدیدهای است اجتماعی و بخش جداییناپذیر از زندگی بشری؛ بهگونهای که هر انسانی در طول حیات خود به
علل مختلف مثل بیماری و حوادث یا با رسیدن به دوران سالمندی آن را تجربه خواهد کرد و آمارها نشان میدهد با
پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش سوانح و حوادث نهتنها از تعداد افراد معلول کاسته نمیشود ،بلکه هرساله بر تعداد این
گروه از جامعه افزوده میشود (واقف مبارکه و نسترن .)1 :1930 ،در اغلب کشورهای درحالتوسعه دیده شده است به
اندازة کافی به افراد دارای نیازهای ویژه ارج نهاده نمیشود و بسیاری از این افراد به حاشیه رانده میشوند (تاکاهاشی و
همکاران .)60 :1611 ،بنا به مستندات سازمان ملل ،درمجموع در کشورهای کمتر توسعهیافته افراد ناتوان بیشتری زندگی
میکنند (نجفی و کیانی .)117 :1937 ،باوجوداینکه  16درصد معلوالن جهان در کشورهای درحالتوسعه زندگی میکنند،
مخارجی که در این کشورها برای این افراد صرف میشود  16درصد افراد معلول در کشورهای پیشرفته است (کرایوس و
همکاران .)1 :1611 ،به استناد آمارهای ارائهشده توسط سازمان بهداشت جهانی ،حدود  17درصد از جمعیت جهان
بهنوعی دچار معلولیت جسمی -حرکتیاند (سازمان بهداشت جهانی.)1 :1613 ،
محل سکونت از مهمترین بخشهای تشکیلدهندة محیط پیرامون انسانهاست .یک محیط و فضای زندگی کارآمد
که بهخوبی طراحی شده باشد برای افراد ناتوان و معلول از اهمیت بسزایی برخوردار است .شهر دوستدار معلوالن فنون و
روشهای بسیاری جهت تأمین آسایش و ایمنی برای زندگی معلوالن در اختیار جامعه قرار میدهد .در ایران نیاز افراد
معلول اغلب در ساختمانهای جدید بهصورت کامل درنظر گرفته نشده و بیشتر بناهای ساختهشده برای افراد سالم و توانا
طراحی شده که هیچ سازگاری و تناسبی با زندگی افراد ناتوان و معلول ندارد و برای آنها قابلاستفاده نیست (مجیدی،
 .)19 :1931همچنین ،تا سال  1931حدود  1درصد از جمعیت کشور معلولیت یا ناتوانی شدید و متوسط داشتهاند که
جمعیتی بیش از  1966666نفر را شامل شده است (سازمان بهزیستی کشور )1931 ،و باالترین سرانة جمعیتی افراد
معلول را در دنیا دارد که تعداد قابلتوجهی از این اقشار را جانبازان سالهای دفاع مقدس تشکیل میدهند (فغفوریان،
 .)1 :1931بنابراین ،لزوم ساماندهی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی بسیار ضروری بهنظر میرسد .در
شهر یزد نیز اغلب این فضاها پاسخگوی نیازهای معلوالن نبوده و استفادة مفید از فضاهای مسکونی را برای معلوالن
جسمی -حرکتی به حداقل رسانده و حتی در برخی از موارد غیرممکن کرده است .شهری مانند یزد با دارابودن پتانسیلهای
مختلف فرهنگی ،تاریخی ،و نیز هویت و ساختار شهری متمایز میتواند عرصهای مطلوب برای حضور معلوالن در تعامالت
اجتماعی فراهم آورد .همچنین ،با توجه به تالش برای آمادگی پارکها ،ادارات ،بناهای عمومی ،ناوگان حملونقل ،و
پیادهروها برای معلوالن؛ در اولویت قرارگرفتن ساخت نیمکتها ،آبخوریها ،و موارد خاص برای معلوالن؛ تخصیص
حدود  0میلیارد تومان اعتبار دولتی برای رفع مشکل مسکن آنها و توجه و تأکید مسئوالن این شهر مبنی بر تبدیل شهر
به دوستدار معلوالن نشاندهندة این است که شهر یزد درصدد این است که به شهری معلولمدارانه تبدیل شود.
در این راستا و با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن
جسمی -حرکتی و رابطة آن با شاخصهای شهر دوستدار معلوالن در سطح شهر یزد است .بنابراین ،سؤال اصلی این
پژوهش این است که طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی از قبیل نصب میلة دستگرد در طرفین
سطوح شیبدار ،دسترسی به خانهها از طریق کریدورها و  ...در سطح شهر یزد در چه وضعیتی قرار دارد؛ آیا ضوابط و
استانداردها (طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ،میزان درآمد ،مدت اقامت و سطح زیربنای مسکونی باعث
افزایش سطح رضایت معلوالن جسمی -حرکتی از محیط مسکونی آنها میشود یا خیر؟ و چه رابطهای بین مطلوبیت
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طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی از قبیل پارکینگ مناسب ،فضای مناسب برای سرویس
بهداشتی و  ...با ایجاد شهر دوستدار معلوالن وجود دارد؟
سازمان ملل متحد برای اولین بار با طبقهبندی بینالمللی سازمان بهداشت جهانی به اختالل ،ناتوانی ،و معلولیت و
اعالم سال  1311بهعنوان سال بینالمللی معلوالن قدمی مفید در جنبش طراحی شهری گذاشت و در سال 1339
قوانینی استاندارد برای برابرسازی فرصت برای معلوالن را بهتصویب رساند (سازمان ملل متحد و معلولیت .)1 :1611 ،این
در حالی است که در ایران توجه به معلوالن در شهرها سابقة چندانی ندارد .شاید بتوان گفت اولین توجه جدی به این
موضوع این بود که ستاد مناسبسازی شهرداری تهران باهدف مناسبسازی فضای شهری و معماری برای ناتوانان و
کمتوانان و در ابعاد وسیعتر مناسبسازی فضای شهر برای همة اقشار جامعه مطابق مصوبة شورای اسالمی شهر تهران در
تاریخ  1916/6/11در خصوص الزام شهرداری تهران به دبیری ستاد مناسبسازی در شهر تهران رسماً موجودیت یافت
(امیدی حسینآبادی .)1 :1939 ،همچنین ،در شهرهایی ازجمله نوشهر ،بوشهر ،و یزد اقداماتی در این خصوص انجام
گرفته است؛ ولی در ایران شهری با عنوان شهر دوستدار معلوالن وجود ندارد .ازجمله پژوهشهای انجامشده در این زمینه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کایاما و همکاران ( )1613در مقالهای با نام «تنظیم خود در تعامل اجتماعی :معلولیت و ناتوانی در هند» به این نتیجه
رسیدند که معلوالن در هند تجربیات مختلفی از خود در زمینههای مختلف اجتماعی ازجمله خانه ،مدرسه ،و کار توصیف
میکنند که این تجارب دانشمندان و متخصصان سراسر جهان را به درک نظریههای معلولیت و ناتوانی و به ساختن
جامعهای مناسب برای حمایت از معلوالن واداشته است .سایتا و همکاران ( )1613در مقالهای با نام «مداخالت فعالیت
فیزیکی مبتنی بر پارک برای افراد معلول :یک روش ترکیبی سیستماتیک متداول» به این نتیجه رسیدند که تعهد قانونی
حراست از پارکهای شهری در دسترس میتواند برخی از مشکالت سالمتی افراد معلول را کاهش دهد .کیم و لی
( )1617در مقالة خود با نام «تحلیل محتوا در طراحی مسکن ،راهنماییهایی برای معلوالن در کره» به این نتیجه دست
یافتند که ،با توجه به روند افزایش جمعیت معلوالن ،زندگی معلوالن در محیط زیست بسیار اهمیت دارد و
دستورالعملهای طراحی مسکن برای افراد معلول مهمترین نقش را در زندگی آنها ایفا میکند و باعث شناخت
مشکالت آنها و ایجاد دستورالعملهای توسعهیافته در آینده میشود .شاهرم و زینل ( )1617در مقالهای با نام «طراحی
جهانی در مسکن برای افراد معلول» به این نتیجه رسیدند که افراد معلول دارای نیازهای مشابه و درست مانند افراد
عادی هستند و آگاهی از نیازهای معلوالن نیز باید در طراحی مسکن بهصورت روشن موردتوجه قرار گیرد.
سلیمانی و همکاران ( )1935در مقالهای با نام «سنجش مطلوبیت طراحی فضاهای شهری برای معلولین جسمی با
رویکرد پایداری شهری مطالعة موردی :پیادهراههای ارومیه» به این نتیجه رسیدند که پیادهراههای شهر ارومیه
متناسبترین طراحی را برای گروه کمبینایان و نامطلوبترین طراحی را برای گروه ناشنوایان دارد .گرجی ازندریانی و
شیرزاد نظرلو ( )1935در مقالهای با نام «جایگاه معلولین در حوزة حقوق شهری» به این نتیجه رسیدند که توجه حقوق
شهری به حقوق افراد معل ول از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیالت شهری
امری ضروری است و نیازمند توجه دستگاههای ذیمدخل است .زیاری و کارآموزیان ( )1935در مقالة خود با نام
«تحلیلی بر شاخصهای شهر دوستدار معلوالن و توانخواهان» به این نتیجه رسیدند که انتخاب یک شهر (ترجیحاً
شهرستان) بهعنوان الگو و اجرای یک برنامة کوتاهمدت و دقیق و متمرکز و تبدیل آن به شهر دوستدار معلوالن با رعایت
حداکثری معیارها و شاخصهای ملی و بینالمللی باید مدنظر قرار گیرد .مجیدی ( )1931در پژوهش خود با نام «بررسی و
مطالعة موردی مسکن جهت بهبود کیفیت زندگی جانبازان و معلوالن (جسمی -حرکتی)» به این نکته اشاره نمود که
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عمدة مشکالت فرد معلول در مسکنهای طراحیشده مربوط به درنظرنگرفتن ابعاد ویلچر در فضاهاست .باید به کمک
طراحی مناسب ،واحدهای مسکونی را برای آنها مناسبسازی کرد و باعث افزایش آرامش و امنیت آنها در عرصة
زندگی خانواده شد.
نتایج حاصل از پیشینة پژوهش نشان میدهد برای توجه به معلوالن جسمی -حرکتی باید حفظ و حراست از
پارکهای شهری ،رعایت حداکثری معیارها و شاخصهای ملی و بینالمللی ،آگاهی از نیازهای آنها ،توجه به حقوق
شهروندیشان و مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی با توجه به نیاز آنها در دستور کار قرار گیرد.

مبﺎنینظﺮي 
معلولو معلولﯿت 

معلول به فردی گفته میشود که براثر ضایعة جسمی ،ذهنی ،روانی ،یا توأم اختالل مستمر و قابلتوجهی در سالمت و
کارایی عمومی وی ایجاد شود؛ بهطوریکه موجب کاهش استقالل فرد در زمینههای فردی ،اجتماعی ،و اقتصادی شود
(مقدادی .)116 :1937 ،همچنین ،در افراد معلول نسبت به جمعیت عمومی ،احتمال باالتری برای ابتال به مشکالت روانی
وجود دارد که به فشارهای روانشناختی ،افسردگی ،از دست دادن حقوق و مزایا و نیز حمایت اجتماعی ،تغییرات سبک
زندگی و قطع روابط و انزوای اجتماعی منجر میشود (براری و غفاری .)111 :1936 ،اما معلولیت عبارت است از عارضهای
که براثر ضعف یا اختالل در سیستم حسی و حرکتی ایجاد و سبب اختالل در جابهجایی و برقراری ارتباط فرد با محیط
میشود (جمعهپور و همکاران .)17 :1937 ،ازاینرو ،بهمرورزمان از سوی جامعه رانده میشوند و این مسئله ،عالوه بر
نداشتن عزت نفس در خود شخص ،باعث بروز بیماریهای روانی ازجمله افسردگی خواهد شد (نعمتالهی.)1 :1939 ،
مسکنمعلوالن 

در اندیشة راپاپورت ،میل به اسکانگزیدن از ویژگیهای زیربنایی رفتار انسان است .به گفتة او مسکن فقط یک ساختار
نیست ،بلکه نهادی است که برای پاسخگویی به مجموعهای پیچیده از اهداف ایجاد میشود (آقازاده و یوسفی تذکر،
 .)191 :1935از سوی دیگر ،مسکن پدیدهای اجتماعی است و انتظام و نوع فضاها و همچنین فرم ظاهری آن از عوامل
فرهنگی ،اجتماعی ،و اقتصادی تأثیر میپذیرد (ابوطالب و همکاران .)1 :1613 ،تعداد معلوالن فعال در کشورهایی که
بهتنهایی و مستقل در مسکن مشخصی زندگی و خود را اداره میکنند رو به افزایش است؛ اما بهنظر نمیرسد رشد شمار
این عده در کشور ما محسوس باشد .بهو یژه آنکه اساساً مسکن ایرانی تحت آن شرایط ویژه و با امکانات و تجهیزات الزم
جهت استقالل و زندگی افراد معلول طراحی و ساخته نمیشود .محیط باید بهگونهای طراحی شود که استقالل معلوالن و
احاطهیافتن آنان بر محیط پیرامونیشان را پشتیبانی کند .باید توجه داشت مهمترین ویژگی خانة مناسب فرد با ناتوانی
جسمی -حرکتی تأمین استقالل فردی اوست که به مفهوم قابلدسترسبودن محیطهای فیزیکی برای فرد بهطور
مستقل و بدون کمک دیگران است .همچنین ،در طراحی برای این قشر خاص ،مسکن باید بهصورت انعطافپذیر باشد.
خانة انعطافپذیر یک واحد مسکونی است که قابلیتهای الزم را برای پذیرش همة افراد با هر نوع توانایی جسمی-
حرکتی را داراست؛ به این معنا که افراد ناتوان و معلول میتوانند بهطور موقت و با استقالل فیزیکی نسبی از این خانه
استفاده کنند و نیز در این خانه پتانسیلهای الزم برای تبدیل به محل سکوت دائم یک فرد معلول نیز پیشبینی شده
است .خانة انعطافپذیر یک خانه خاص نیست ،بلکه خانهای است معمولی ،برای افراد معمولی که تمهیدات الزم برای
تبدیل به خانه خاص در آن گنجانده شده و با کمترین تغییرات در کوتاهترین زمان و با حداقل هزینه قابلیت تبدیل به
خانهای برای فردی با محدودیتهای جسمی -حرکتی را پیدا میکند (پازوکی و یزدانفر .)0 :1936 ،همچنین ،هرچه
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سطح کیفیت زندگی معلوالن جسمی -حرکتی پایین باشد سالمت روان ضعیفتری دارند که میتوان گفت ارتباط مثبت
و معناداری بین سالمت روان و کیفیت زندگی برقرار است (حیدریپور و همکاران .)61 :1931 ،در این زمینه به استفادة
مناسب از مسقفبودن سطوح شیبدار ورودیها ،اختالف رنگ در لبة پلهها ،دسترسی به خانهها از طریق کریدورها ،نصب
میلة دستگرد در طرفین سطوح شیبدار ،و  ...در طراحی فضاهای مسکونی معلوالن جسمی -حرکتی نیاز است .ازآنجاکه
هدف مطالعة حاضر ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی و رابطة آن با
شاخصهای شهر دوستدار معلوالن در سطح شهر یزد است ،در بخش بعدی مبانی نظری پژوهش شهر دوستدار معلوالن
بررسی میشود.
ﺷهﺮ دوستدار معلوالن 

استانداردهای جهانی برای شهرهای دوستدار معلوالن فقط به رفع موانع شهری خالصه نمیشود؛ معلوالن نیاز به قوانین
حمایتی بیشتر و خاصتری دارند؛ قوانینی مثل دسترسی به مراقبتهای پزشکی ،بیمهها ،سیستمهای حمایتی و  ...باز هم
باید توجه داشت که ممکن است فردی نابینا نیاز به هیچ حمایتی نداشته باشد و بتواند بهراحتی و بدون هیچ حمایت خارجی
زندگی کند و از طرف دیگر فردی نیاز به مراقبت و نگهداری 16ساعته داشته باشد .در شهرهای مناسب برای معلوالن باید
به همة نیازهای معلوالن توجه شود؛ از قبیل ساختمانهای مناسب برای معلوالن ،استطاعت مالی برای خرید مسکن،
کیفیت زندگی مناسب برای معلوالن ،امنیت و ایمنی و  ...و نمیتوان تنها با مناسبسازی بخشی از فضای شهری ادعا کرد
شهری دوستدار معلوالن است .از طرف دیگر ،زمانی که عنوان دوستدار معلوالن را بر شهری میگذارند ،عموماً تنها
معلوالن جسمی -حرکتی را درنظر میگیرند .لیکن ،یافتن شهری که بهطور کامل دوستدار معلوالن باشد سخت است ،زیرا
معیارها و شاخصها در لیستها مختلف است و یکسان نیست و بر سر این شاخصها نیز بحث است (زیاری و کارآموزیان،
 .)119 :1935درنهایت ،با مطالعة مآخذ مختلف خارجی ابعاد و شاخصهای شهر دوستدار معلوالن معرفی شد (جدول .)1
.ابعﺎدوﺷﺎخصﻫﺎيﺷهﺮدوستدارمعلوالن 

ﺟدول9
ابعﺎد 
مسائل اقتصادی

ﺷﺎخصﻫﺎ 

استطاعت مالی برای خرید مسکن ،هزینة زندگی ،نرخ اشتغال معلوالن ،درصد معلوالن زیرخط فقر ،هزین ة س االنة خ دماتی ک ه در
منزل به معلوالن ارائه میشود ،میانگین درآمد افراد معلول.
درصد معلوالنی که در منطقه زندگی میکنند ،کیفیت زندگی مناسب ،تعداد معلمان ویژه برای معلوالن به ازای هر هزار دان شآم وز
معلول ،تعداد رستورانهایی که مناسب افراد با صندلی چرخدار است به ازای هر هزار نفر ،تعداد رمپهای مخصوص صندلی چ رخدار

مسائل اجتماعی

در پیادهروها ،تعداد وسایل نقلیة عمومی دارای باالبر صندلی چرخدار ،درصد جمعیت معلولی که به پارک دسترسی دارند ،مس یرهایی
که میتوان در آن پیادهروی کرد ،میزان اثربخشی برنامههای درمانی دولت ،تعداد ف ار التحص یالن دارای معلولی ت ،س اختمانه ای
مناسب ،امنیت و ایمنی.

مراقبتهای
پزشکی

هزینة ویزیت دکتر ،میانگین هزینة بیمه به ازای هر شخص ،سرانة تعداد پزشکان خانواده و عم ومی ،کیفی ت پزش کان منطق ه (ب ا
استناد به رتبهبندی خود سایت) ،کیفیت پرستاران منطقه (با استناد به رتبهبندی خود سایت) ،کیفیت بیمارستانهای عم ومی ،س رانة
بیمارستانها ،درصد افراد بیمهنشده.

منبع:ﻫﺎلوبﯿتز5091،؛سﺎنگوﻫﻤکﺎران5091،؛ﻓﺎبوالوتﯿﻤﺎر5098،؛سوریتﺮیسﺎنکووﻫﻤکﺎران5091،؛مککلﯿﻤنزوﻫﻤکﺎران 5094،

با توجه به موضوع پژوهش که ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی با رویکرد
شهر دوستدار معلوالن است ،الزم است مشترکات پارامترهای شهر دوستدار معلوالن و مطلوبیت طراحی فضاهای
مسکونی مشخص شود که این تعامل را میتوان در جدول  1مشاهده کرد.

پژوﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،25ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن9911
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بﺎمطلوبﯿتطﺮاحیﻓضﺎﻫﺎيمسکونی 

ﺟدول.5تعﺎملپﺎرامتﺮﻫﺎيمهمﺷهﺮدوستدارمعلوالن
پﺎرامتﺮﻫﺎيﺷهﺮدوستدارمعلوالن 

گوییمطلوبﯿتطﺮاحیﻓضﺎﻫﺎيمسکونی 


زمﯿنةپﺎسخ
 مسقفبودن سطوح شیبدار ورودیها -نصب میلة دستگرد در طرفین سطوح شیبدار

ساختمانهای مناسب برای معلوالن

 اهرمیبودن شیرهای دستشوییاستطاعت مالی برای خرید مسکن

 -تسریع در روند مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی

هزینة ساالنة خدماتی که در منزل به معلوالن ارائه میشود

 -ارضای روحی و روانی معلول و درنتیجه حس تعلق به فضاهای مسکونی

کیفیت زندگی مناسب برای معلوالن

 داشتن فضای سبز و ارتباط با گیاهان و حیوانات در فضاهای مسکونی افزایش اعتمادبهنفس معلول -تشویق معلول به ارائة ایدههای نو در طراحی فضاهای مسکونی

استفاده از آرای معلوالن

باعث ایجاد حس مشارکت اجتماعی و ارزشمندی در معلول میشود.
 -آرامش ذهن و خیال در فضاهای مسکونی

امنیت و ایمنی

 -فعالیتهای بدون محدودیت معلول در فضاهای مسکونی

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 


در رابطه با موضوع پژوهش و مسائل مرتبط با آن نظریات مختلفی ارائه شده است که در این پژوهش از این نظریات
بهره برده شده است :ادموند بیکن ،از شهرسازان و معماران معاصر ،مینویسد :یکی از هدفهای اصلی معماری
تعالیبخشیدن به واقعة زیستن است .بنابراین ،معماری باید فضاهایی متمایز برای فعالیتهای متفاوت فراهم آورد و آنها
را بهخوبی به هم پیوند دهد که محتوای عاطفی آن کنش و حیات آدمی در آن فضاها را تقویت کند (بیکن.)171 :1617 ،
جان لنگ محقق برنامهریزی و طراحی محیطی تأکید میکند که بدون توجه به نیازهای استفادهکنندگان فضا میتواند
حتی صدمات زیاد فیزیولوژیکی و روانی به انسان وارد کند (عظمتی و همکاران .)111 :1930 ،گروهی از منتقدان جنبش
نوگرایی در معماری و شهرسازی بر آناند که طراحی براساس نیازهای استفادهکننده نوعی عملکردگرایی مفرط است .در
نگرشهای نوین منتقدان ،این تفکر شکل گرفته است که طراحی نوگرا به اندازة کافی عملکردگرا نیست؛ اما نیومن،
محقق طراحی مجتمعهای سکونتی شهری ،از آن بهعنوان نوعی عملکردگرایی تعبیر میکند که ویژگی اصلی جریان
نوگرایی در معماری و شهرسازی بوده است (کوالسیک .)113 :1615 ،روانشناسی به نام پروشانسکی مینویسد :در
طراحی و ارزیابی فضاهای شهری (محیط مصنوع) ،نیازهای اولیة افراد موردتوجه اندیشمندان است (موسر .)1 :1611 ،در
شکل  1مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است:
سﺎختﻤﺎنﻫﺎيمنﺎسب

مسقفبودنسطوح

بﺮايمعلوالن

ﺷﯿبداروروديﻫﺎ

استطﺎعتمﺎلیبﺮاي
خﺮیدمسکن

کﯿفﯿتزندگیمنﺎسب
بﺮايمعلوالن

امنﯿت و ایﻤنیو...

ﺷهﺮ
دوستدار

اختالفرنگدرلبةپلهﻫﺎ

مطلوبﯿتطﺮاحی
ﻓضﺎﻫﺎيمسکونیبﺮاي

معلولﯿن

معلوالن
دستﺮسیبهخﺎنهﻫﺎاز
طﺮیقکﺮیدورﻫﺎ

نصبمﯿلةدستگﺮددر
طﺮﻓﯿنسطوحﺷﯿبدار
و...

.مدلمفهومیپژوﻫﺶ؛منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 

ﺷکل9
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روشپژوﻫﺶ 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است .جمعآوری اطالعات در این
پژوهش به شیوة کتابخانهای ،اسنادی ،و پیمایشی بوده است .جامعة آماری پژوهش جامعة معلوالن شهر یزد است و با
توجه به حجم مراجعات  6666نفری در هر ماه به انجمنهای معلوالن در شهر یزد ،براساس جدول مورگان 175 ،نفر
بهعنوان نمونه درنظر گرفته شده است .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .در ابتدا با
افراد معارفة الزم انجام شد .برای همکاری بهتر آنها ،موضوع و هدف پژوهش بهصورت واضح بیان شد .سنجش قابلیت
دسترسی افراد به فضاهای سکونت آنها و چگونگی اندازه و ابعاد فضاها و همچنین وجود یا فقدان بعضی فضاها و
امکانات موردنیاز در قالب پرسشنامه انجام گرفت .میزان ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین سطح پایایی ابزار پرسشنامه
 6/51است که نشاندهندة پایایی قابلقبول پرسشنامه است .روایی ابزار پرسشنامه نیز با بهرهگیری از آرای
متخصصان این حوزه و جمعبندی ابعاد ،مؤلفهها ،و متغیرهای مؤثر با روش خرد جمعی دلفی ( )Delphiو اجرای
پیشآزمون ( )Pre - Testتأیید شده است .در این پژوهش سعی شده است ،با بهرهگیری از ادبیات موجود در این حوزه ،با
استفاده از روش توصیفی ،برای مشخصشدن ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی
با رویکرد شهر دوستدار معلوالن در شهر یزد از تکنیک رتبهبندی

UTA

برای ارزیابی و رتبهبندی شاخصهای

موردبررسی پژوهش و برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSبهعنوان یک نرمافزار تحلیلی -آماری و آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندمتغیره نیز استفاده شود.
برای اجرای پژوهش و تحلیل یافتهها ،مهمترین شاخصهای سازندة مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی در شهر
دوستدار معلوالن با توجه به ادبیات نظری و استخراج برخی از آنها از بخش پیشینههای مرتبط با موضوع حاضر
شناسایی شد .در جدول  9شاخصهای سازندة درنظرگرفتهشده برای تحلیلهای آماری معرفی شده است:
ﻫﺎيطﺮاحیﻓضﺎﻫﺎيمسکونیدرﺷهﺮدوستدارمعلوالن


ﺷﺎخص
ﺟدول.9
معﯿﺎرﻫﺎ 

ﺷﺎخصﻫﺎ 

نصب میلة دستگرد در طرفین سطوح شیبدار

ایمنی

وجود نردههای محافظ در پلههای خانه یا راهروها
مقاومبودن پنجرههای شیشهای در مقابل صندلی چرخدار

آسایش بصری

اختالف رنگ در لبة پلهها
مسقفبودن سطوح شیبدار ورودیها
اهرمیبودن شیرهای دستشویی

راحتی

ارتفاع پایینتر از معمول برای آویز حوله و جای صابون در سرویس بهداشتی
داشتن یک در معمولی در کنار درهای چرخان ،گردشی
وجود سایهبان بر روی فضای جلوی ورودیها
استفاده از آسانسور متناسب برای معلوالن

دسترسی

بازشدن در سرویس بهداشتی به بیرون
بازشدن در سرویس بهداشتی به داخل
دسترسی به خانهها از طریق کریدورها

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 
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تکنﯿکUTA1

برای اتخاذ بهترین تصمیم در تصمیمگیری چندمعیاره ،تکنیکهای مختلفی وجود دارد .برای بهینهسازی تصمیم در مسئلة
موردمطالعه در این پژوهش از تکنیک  UTAاستفاده شده است .این روش مجموعه تکنیکهایی است که به ارزیابی و
تحلیل تابع مطلوبیت تصمیمگیری میپردازد .این تکنیک اولین بار در سال  1316توسط سیسکوس مطرح شد که امکان
برآورد تابع مطلوبیت تصمیمگیرنده را فراهم میکند و فقط به رتبهبندی اولیة گزینهها نیاز دارد .این تکنیک قادر است در
حین برآورد تابع مطلوبیت مشکل وابستگی شاخصها به یکدیگر را حل نماید (سالطی و ماکویی .)11 :1931 ،در این
روش از تکنیک برنامهریزی خطی بهمنظور رسیدن به توابع مطلوبیت استفاده میشود که رتبهبندیهای حاصل از این توابع
تا حد ممکن مطابق با رتبهبندی اولیة انجامشده بر روی مجموعة مرجع  ARاست (محمدیان خباز کاظمی و همکاران،
 .)117 :1937بهطوریکه  a ∈ ARیک گزینه از مجموعة  ARاست:
()1
ارزش یا عملکرد گزینة  aدر معیار iام با ) gi (aنشان داده میشود و

)g (a

بهطورکلی بردار عملکرد گزینة  aدر

n

معیار را نشان میدهد.
با فرض اینکه با افزایش امتیاز عملکرد یک گزینه ارزش یا ترجیح آن افزایش مییابد ،آنگاه میتوان روابط ترجیحی زیر
را تعریف کرد.
()1
تابع مطلوبیت معیار iام که تابع مطلوبیت نهایی شناخته میشود با  uiو تابع مطلوبیت کلی با  uتعریف میشود .هر دو
نوع تابع توابعی مثبت ،نانزولی ،یکبهیک ،و متعلق به مجموعه اعداد حقیقیاند .تابع مطلوبیت کلی در دامنة [ ]6-1قرار
دارد؛ درحالیکه تابع مطلوبیت نهایی بهعنوان کسری از آن تعریف میشود .بهطورکلی ،توابع مطلوبیت بهصورت زیر
تعریف میشود:
()9
مطلوبیت گزینة

a

در معیار iام با

[)ui ]gi (a

تعریف شده و مطلوبیت کلی گزینة

a

با

[)u ]g (a

ارائه میشود.

ازآنجاکه توابع مطلوبیت توابعی نانزولی تعریف میشوند ،شرایط رابطة  6برقرار است:
()6
فرض میشود تابع مطلوبیت کلی تابعی جمعپذیر بهصورت رابطة  5است:
()7
که این تابع با محدودیتهای زیر مقید میشود.
()0

1. Utility Additive
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هر تابع مطلوبیت نهایی بهعنوان یک تابع منکسر خطی پیوسته درنظر گرفته میشود؛ بدین معنا که از یک سر
بخشهایی با ضوابط خطی تشکیل شده که به هم پیوستهاند (حسینزاده و همکاران( )761 :1935 ،شکل .)1

.تﺎبعمطلوبﯿتنهﺎیی؛منبع:حسﯿنزادهوﻫﻤکﺎران 201:9911،

ﺷکل5



محدودة موردمطﺎلعه 
شهر یزد با مساحتی بالغ بر  176کیلومتر مربع در بین عرض  91درجه  65دقیقه و  75ثانیه تا عرض  91درجه و 77
دقیقه و  61ثانیة شمالی و بین طول  76درجه و  15دقیقه و  19ثانیه تا طول  76درجه و  19دقیقه و  99ثانیة شرقی در
مرکز استان یزد قرار دارد که دارای بافتهای گوناگون از دیدگاه معماری مسکن است (شکلهای  9و  .)6براساس آخرین
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1937جمعیت شهر یزد درمجموع  070هزار و  656نفر است که این تعداد در
 137هزار و  196خانوار زندگی میکنند (مرکز آمار ایران.)1937 ،

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎي

ﺷکل.9موقعﯿتﺷهﺮیزددراستﺎنوکشور؛

دستهبنديبﺎﻓتﺷهﺮیزدازدیدگﺎهمعﻤﺎريمسکن؛

ﺷکل.4

تحقﯿق 

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 
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نظر به اینکه سهولت دسترسی به فعالیتها و خدمات بهعنوان یکی از شاخصهای شهر دوستدار معلوالن مطرح شده
است ،در این بخش به بررسی کاربریهای بااهمیت در شهر دوستدار معلوالن ازجمله کاربریهای فضای سبز ،آموزشی،
درمانی و بهداشتی ،ورزشی تفریحی و فرهنگی در شهر یزد پرداخته شده و با درنظرگرفتن سرانههای مطلوب طبق جدول
 6به برآورد کمبودها و مازاد کاربریهای موردنظر پرداخته شده است.
.بﺮآوردسطوحموردنﯿﺎزوکﻤبودسطوحکﺎربﺮيﻫﺎيﺟﺎذبمعلوالندرﺷهﺮیزد 

ﺟدول4
کﺎربﺮيﻫﺎ 


سﺮانةپﯿشنهﺎدي 

سطحوضعموﺟود(ﻫکتﺎر) 

سطحموردنﯿﺎز(ﻫکتﺎر) 

کﻤبودسطح(ﻫکتﺎر) 

آموزشی

9/95

176/07

117/51

-96/35

فرهنگی

1/1

16/1

00/19

-67/39

درمانی

6/37

60/69

71/97

-0/91

بهداشتی

6/97

1/61

13/13

-10/16

فضای سبز

1

170/50

666/10

-116/16

ورزشی

1

06/61

116/11

-60/16

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق(اطالعﺎتپﺎیه:دومﯿنطﺮحتفصﯿلیﺷهﺮیزد )9911،


ﻫﺎ؛منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 


.وضعﯿتکﻤبودسطوحکﺎربﺮي
ﺷکل2



با توجه به شکل  7و جدول  ،6در اغلب کاربریهای بااهمیت در شهر یزد ،کمبود زیادی در سرانهها مشاهده میشود
که بیشترین کمبود مربوط به کاربری فضای سبز بوده و کاربریهای ورزشی و فرهنگی در رتبههای بعدی ازنظر کمبود
قرار دارند .این در حالی است که این کاربریها مهمترین فضاهای جاذب معلوالن را در خود جای داده و با ارتقای سطح
آنها میتوان به محیطهای مطلوبتری برای معلوالن دست یافت .همچنین ،با توجه به اینکه کاربریهای درمانی و
بهداشتی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند ،نشاندهندة این است که شهر یزد پتانسیل تبدیلشدن به شهر دوستدار
معلوالن را دارد.

بحثویﺎﻓتهﻫﺎ 

در این بخش ،برای ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی با رویکرد شهر دوستدار
معلوالن در شهر یزد ،از چهار مرحله استفاده شده است:
نخست برای ارزیابی و رتبهبندی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی در شهر یزد از
نظر معلوالن از تکنیک  UTAاستفاده شد که در ادامه نتیجة این آزمون ذکر میشود.
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در این پژوهش ،پس از شناسایی شاخصها ،با استفاده از روش سلسلهمراتبی فولر ،بین شاخصها مقایسات زوجی
انجام داده و به وزندهی 1شاخصهای مربوطه پرداخته میشود (وزنی که هر یک از سؤاالت مطرحشده در پرسشنامه از
معلوالن شهر یزد پرسیده شده در مقابل هر شاخص آورده شده است) .در مرحلة دوم ،با توجه به برتری هر شاخص ،یکی
باید انتخاب شود .در مرحلة سوم ،براساس تعداد برتریهای هر شاخص به آنها امتیازی داده میشود .در مرحلة چهارم
براساس امتیاز بهدستآمدة هر شاخص ،آن را نرمال میکنند تا وزن هر یک از شاخصها بهدست آید(جدول .)7
دﻫیﺷﺎخصﻫﺎبﺮاسﺎسمدلﻓولﺮ 

ﺟدول.2محﺎسبةوزن
ﺷﺎخصﻫﺎ 


تعدادتکﺮار

امتﯿﺎز 

نﺮمﺎلکﺮدن 


معﯿﺎرﻫﺎ 

نصب میلة دستگرد در طرفین سطوح شیبدار

11

19

6/619

وجود نردههای محافظ در پلههای خانه یا راهروها

11

11

6/671

مقاومبودن پنجرههای شیشهای در مقابل صندلی چرخدار

3

16

6/951

اختالف رنگ در لبة پلهها

1

1

6/633

مسقفبودن سطوح شیبدار ورودیها

0

5

6/103

اهرمیبودن شیرهای دستشویی

1

3

6/965

ارتفاع پایینتر از معمول برای آویز حوله و جای صابون در سرویس بهداشتی

5

1

6/911

داشتن یک درِ معمولی در کنار درهای چرخان ،گردشی

7

0

6/119

وجود سایهبان بر روی فضای جلوی ورودیها

6

7

6/131

استفاده از آسانسور متناسب برای معلوالن

16

11

6/661

بازشدن در سرویس بهداشتی به بیرون

9

6

6/176

بازشدن در سرویس بهداشتی به داخل

1

9

6/165

دسترسی به خانهها از طریق کریدورها

6

1

6/651

ایمنی

آسایش بصری

راحتی

دسترسی

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 

دستآمدهازﻫﺮﺷﺎخصبﺎاستفﺎدهازتکنﯿکUTA

ﺟدول.1مطلوبﯿتبه
ﺷﺎخصﻫﺎ 


مطلوبﯿتکلی 

رتبهبندي


نصب میلة دستگرد در طرفین سطوح شیبدار

6/131519

1

وجود نردههای محافظ در پلههای خانه یا راهروها

6/161779

1

استفاده از آسانسور متناسب برای معلوالن

6/509903

9

مقاومبودن پنجرههای شیشهای در مقابل صندلی چرخدار

6/511135

6

اهرمیبودن شیرهای دستشویی

6/071915

7

ارتفاع پایینتر از معمول برای آویز حوله و جای صابون در سرویس بهداشتی

6/731150

0

مسقفبودن سطوح شیبدار ورودیها

6/771913

5

داشتن یک درِ معمولی در کنار درهای چرخان ،گردشی

6/763319

1

وجود سایهبان بر روی فضای جلوی ورودیها

6/653116

3

بازشدن در سرویس بهداشتی به بیرون

6/691311

16

بازشدن در سرویس بهداشتی به داخل

6/933151

11

اختالف رنگ در لبة پلهها

6/901165

11

دسترسی به خانهها از طریق کریدورها

6/911671

19

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 
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نتایج با توجه به جدول  0نشان میدهد ،در ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی-
حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلوالن در محدودة موردمطالعه با توجه به تکنیک  UTAباید شاخصهای نصب میلة
دستگرد در طرفین سطوح شیبدار و سپس وجود نردههای محافظ در پلههای خانه یا راهروها با توجه به وزن بیشتر که
از طرف معلوالن گرفته است باید در اولویت اول قرار گیرد و شاخصهای استفاده از آسانسور متناسب برای معلوالن،
مقاومبودن پنجرههای شیشهای در مقابل صندلی چرخدار ،اهرمیبودن شیرهای دستشویی ،ارتفاع پایینتر از معمول برای
آویز حوله و جای صابون در سرویس بهداشتی ،مسقفبودن سطوح شیبدار ورودیها ،داشتن یک در معمولی در کنار
درهای چرخان ،وجود سایهبان بر روی فضای جلوی ورودیها ،بازشدن در سرویس بهداشتی به بیرون و داخل ،اختالف
رنگ در لبة پلهها و دسترسی به خانهها از طریق کریدورها با توجه به وزن کمتر که از طرف معلوالن گرفته است
بهترتیب باید در اولویت بعدی قرار گیرد .این نتایج بدین معنی است که در طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن
جسمی -حرکتی در شهر یزد قانون نظام مهندسی اعمال نشده و شاخصهای نصب میلة دستگرد در طرفین سطوح
شیبدار و وجود نردههای محافظ در پلههای خانه یا راهروها در وضعیت مناسبی قرار ندارند .از طرفی ،معلوالن جسمی-
حرکتی با مشکل نبود میلة دستگرد و نردة محافظ در مسکنهای خود رنج میبرند و خواستار نصب این امکانات در
مسکن خود هستند و طبق قانون نظام مهندسی نصب میلة دستگرد در طرفین سطوح شیبدار و وجود نردههای محافظ
در پلههای خانه یا راهروها برای معلوالن الزامی است.
ارتبﺎط بﯿن ضوابط واستﺎنداردﻫﺎ،مﯿزان درآمد ،مدت اقﺎمت،و سطح زیﺮبنﺎي مسکونیبﺎ سطح رضﺎیت معلوالن 

مرحلة دوم؛ با توجه به آزمون آماری پیرسون و جدول  ،5بین رعایت استانداردها در فضای سکونت و سطح رضایت
معلوالن با ضریب همبستگی  6/605در سطح معناداری  6/661رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .به این معنی که با
افزایش رعایت استانداردها در فضای سکونت ،سطح رضایت معلوالن از محیط سکونتشان افزایش خواهد یافت و
بالعکس .همچنین ،با اطمینان  33درصد میتوان گفت بین رعایت استانداردها در فضای سکونت و سطح رضایت
معلوالن رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .بین متغیر درآمد و سطح رضایت معلوالن از محیط مسکونیشان در سطح
معناداری  6/66رابطة معناداری وجود ندارد .بین متغیر مدت اقامت افراد معلول در محیط مسکونیشان و سطح رضایت
آنها رابطة معناداری وجود ندارد و سطح معناداری برای این دو متغیر  6/63است .بین سطح زیربنای مسکونی و سطح
رضایت معلوالن نیز رابطة معناداری وجود ندارد و سطح معناداری  6/67به معنی عدم معناداری بین دو متغیر است.
ﺟدول.1ﻫﻤبستگیبﯿنمتﻐﯿﺮﻫﺎيمستقلبﺎمتﻐﯿﺮوابسته(سطحرضﺎیتمعلوالن) 
متﻐﯿﺮﻫﺎيمستقل

ضﺮیبﻫﻤبستگیپﯿﺮسون 

سطحمعنﺎداري 

رعایت استانداردها

6/605

6/661

درآمد

6/116

6/66

مدت اقامت

6/633

6/63

سطح زیربنای مسکونی

6/163

6/67

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 


متﻐﯿﺮﻫﺎيتأثﯿﺮگذار بﺮ سطح رضﺎیت معلوالن 

پﯿﺶبﯿنی


در مرحلة سوم برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل (استاندارد ،مدت اقامت ،زیربنا ،و درآمد) بر متغیر وابسته
(سطح رضایت معلوالن) از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است .مقدار  Betaدر جدول  1نشان میدهد
که متغیر رعایت استانداردها در فضای سکونت بیشترین تأثیر را در سطح رضایت معلوالن دارد ( .)6/700بعد از آن متغیر
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سطح زیربنای مسکونی در اولویت است و اولویت سوم و چهارم بهترتیب به درآمد و مدت اقامت اختصاص داده میشود.
درواقع ،مقدار  Betaنشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل ،چه اندازه تغییر در متغیر وابسته رخ میدهد.
بنابراین ،به ازای یک واحد تغییر در متغیر رعایت استانداردها در فضای سکونت  6/700واحد تغییر در متغیر سطح رضایت
معلوالن اتفاق میافتد .ازاینرو ،این متغیر بیشترین تأثیر را در سطح رضایت معلوالن دارد .همچنین ،با یک واحد تغییر در
متغیر مدت اقامت 6/611 ،واحد تغییر در متغیر سطح رضایت معلوالن بهوجود میآید .بنابراین ،این متغیر کمترین تأثیر را
در سطح رضایت معلوالن دارد (جدول .)1
ﻫﺎيضﺮایبمدلرگﺮسﯿونمتﻐﯿﺮﻫﺎيسطحرضﺎیتمعلوالن 


.آمﺎره
ﺟدول8

ضﺮایبغﯿﺮاستﺎندارد 

نﺎممتﻐﯿﺮ 

ضﺮایباستﺎنداردﺷده 

T

سطحمعنﺎداري 
6/313

B

خطﺎي B

 Beta

مقدار ثابت

6/670

9/176

-

6/616

استاندارد

6/660

6/161

6/700

6/666

6/661

زیربنا

1/136

6/131

6/137

1/113

6/606

مدت اقامت

6/671

6/917

6/611

6/106

6/156

درآمد

6/730

6/917

6/113

1/009

6/169

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 


ﻓضﺎﻫﺎيمسکونی بﺮاي معلوالنﺟسﻤی -حﺮکتیبﺎ ﺷهﺮﻫﺎي دوستدار معلوالن 
ﻫﻤبستگی مطلوبﯿتطﺮاحی 

در مرحلة چهارم با توجه به روش رگرسیون ( )ANOVAو جدول  ،3معناداری کمتر از  6/667نشان داده شده است؛
درنتیجه همبستگی معنادار است .با توجه به اینکه مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجذورات رگرسیون است (رگرسیون
اطالعات مربوط به میزان تغییرات متغیر وابسته را که درنتیجة مدل تحقیق است نشان میدهد .باقیمانده اطالعات مربوط
به میزان تغییرات متغیر وابسته را که خارج از مدل تحقیق است نشان میدهد) ،نشاندهندة قدرت تبیینگری باالی مدل
در توضیح تغییرات متغیر وابسته است .به عبارت دیگر ،مدل رگرسیونی ( )ANOVAتحقیق مدل خوبی است و به کمک
آن قادر است تغییرات متغیر وابسته (ایجاد شهر دوستدار معلوالن) را به کمک متغیر مستقل (مطلوبیت طراحی فضاهای
مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی) موردنظر تبیین کند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مطلوبیت طراحی
فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی میتواند به ایجاد شهر دوستدار معلوالن در سطح شهر یزد منجر شود.
همینطور با توجه به نمودار رگرسیون خطی و  r2= 6/93به این مفهوم است که مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی
برای معلوالن جسمی -حرکتی میتواند تا  93درصد شرایط ایجاد شهر دوستدار معلوالن را در شهر یزد محیا کند (شکل
 .)0درمجموع ،میتوان استنباط کرد ،برای تبدیلشدن شهر یزد به شهر دوستدار معلوالن ،الزم است در این شهر به
مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی توجه ویژه و خاصی شود.
ﺟدول.1ﻫﻤبستگیبﯿنمطلوبﯿتطﺮاحیﻓضﺎﻫﺎيمسکونیوﺷهﺮﻫﺎيدوستدارمعلوالنمحدودةموردمطﺎلعه 
مدل

درﺟةآزادي 

مجﻤوعمجذورات

مﯿﺎنگﯿنمجذورات 

F

معنﺎداري

رگرسیون

1

6/636096

6/636096

11/35771

6/661531

باقیمانده

11

6/161161

6/665361

جمع

13

6/190157
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؛منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 

ﺷکل.1نﻤوداررگﺮسﯿونخطیمحدودةموردمطﺎلعه



نتﯿجهگﯿﺮي 

با توجه به مطالعات و بررسیهای انجامگرفته و یافتههای بهدستآمده از این پژوهش نتایجی بدین گونه بهدست آمده
است :در بررسیها  175نفر از افراد معلول پرسش شدند و هر یک ،با توجه به شرایط معلولیت متفاوت خود ،پاسخهایی
بیان کردند .در سؤالها از متغیرهای گوناگونی چون وجود سایهبان بر روی ورودیها ،مسقفبودن سطوح شیبدار ،و
مقاومت در و پنجرههای شیشهای استفاده شد و بهطورکلی سؤالها متناسب با چگونگی ابعاد و اندازهها و استانداردهای
طراحی ساختمانها است .پاسخهای معلوالن با توجه به تکنیک  UTAنشان میدهد که شاخصهای نصب میلة دستگرد
در طرفین سطوح شیبدار با وزن  6/619و سپس وجود نردههای محافظ در پلههای خانه یا راهروها با وزن  6/671باید
در اولویت اول قرار گیرد و شاخصهای اختالف رنگ در لبة پلهها با وزن  6/633و دسترسی به خانهها از طریق
کریدورها با وزن  6/651باید در اولویت آخر قرار گیرد .بنابراین ،برای آسایش بیشتر افراد معلول باید ضوابط مطابق با
اندازه و ابعاد بدن افراد و اندازة ویلچر باشد ،مثل اندازة سرویسهای بهداشتی ،آسانسور ،درها و راهروها و  ...در یک
تحلیل کلی میتوان بیان کرد رعایت استانداردهای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در طراحی ساختمانها الزامی
است و جواب پاسخگویان نیز ضرورت این رعایت را نشان میدهد.
در مرحلة بعد ،به بررسی و تحلیل وجود یا فقدان همبستگی بین متغیرهای میزان درآمد ،مدت اقامت در فضاهای
مسکونی ،و سطح زیربنای سکونت با سطح رضایت افراد معلول پرداخته شد که با توجه به معناداری باالی  6/67نشان
داده شد هیچ رابطة معناداری بین این متغیرها وجود ندارد .درنهایت ،مشخص شد بین دو متغیر رعایت استانداردهای الزم
در فضای سکونت و سطح رضایت معلوالن با ضریب همبستگی  6/605در سطح معناداری  6/661رابطة مثبت و
معناداری وجود دارد .رعایت استانداردها در فضای سکونت باعث افزایش آسایش معلوالن میشود و وجود همبستگی
مستقیم را بیان میکند .آزمون رگرسیونی نیز نسبت رابطة بین رعایت استانداردها در فضای سکونت با سطح رضایت
معلوالن را نشان میدهد.
در ادامه بهمنظور همبستگی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی با شهرهای دوستدار
معلوالن از روش رگرسیون ( )ANOVAاستفاده شده است .بنابراین ،میتوان تحلیل کرد که مطلوبیت طراحی فضاهای
مسکونی برای معلوالن طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از قبیل پارکینگ مناسب که دهانة توقفگاه خودرو
باید عرض  9/76متر باشد ،فضای مناسب برای سرویس بهداشتی که باید  1/76×1/56متر باشد یا چیدمان آن به نحوی
باشد که امکان مانور صندلی چرخدار در آن فراهم باشد و  ...با توجه با شاخصهای شهر دوستدار معلوالن میتواند به
ایجاد شهر دوستدار معلوالن در شهر یزد منجر شود .این بدین معنی است که هرچقدر مطلوبیت طراحی فضاهای
مسکونی برای معلوالن در شهر یزد افزایش یابد رابطة مثبت و معنادار برای ایجاد شهر دوستدار معلوالن ایجاد میشود.
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در مقام مقایسه با پژوهشهای پیشین ،میتوان گفت در مطالعات قبلی در حوزة معلوالن ،معیارهای مؤثر بر آسایش
معلوالن با توجه به محیط موردبررسی شناسایی و با تکنیک معینی در یک فضای شهری ارزیابی میشد .بااینحال،
تحقیقی وجود ندارد که مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی را با رویکرد شهر دوستدار معلوالن موردتوجه قرار دهد.
همچنین ،برای نخستین بار است که در این حوزه از تکنیک  UTAاستفاده شده و یک نمونة موردی را با توجه به شهر
دوستدار معلوالن ارزیابی کرده است .در بیشتر مطالعات قبلی به بررسی ارزیابی معلوالن در یک محدودة معین یا فقط
نقش یک معیار و میزان تأثیر آن بر معلوالن پرداخته شده است؛ اما این تحقیق مطلوبیت فضاهای مسکونی برای معلوالن
را منحصراً با مطالعة موردی شهر یزد بهطور یکپارچه و جامع ارزیابی میکند .ذکر این نکته الزم است که تحقیقهای قبلی
صرفاً به بررسی مسکن و معلوالن بسنده کردهاند؛ ولی در این تحقیق پس از بررسی و سنجش شاخصهای فضاهای
مسکونی برای معلوالن و شهر دوستدار معلوالن ،به ارائة راهبردها و رابطة بین این شاخصها و سپس به تأثیر شاخصها
از یکدیگر در شهر یزد و پیشنهاد سیاستهای اجرایی پرداخته شده است.
درمجموع ،نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات کایاما و همکاران ( ،)1613سایتا و همکاران ( ،)1613گرجی ازندریانی
و شیرزاد نظرلو ( ،)1935زیاری و کارآموزیان ( ،)1935و سلیمانی و همکاران ( )1935که به این نتیجه رسیدهاند برای
توجه به معلوالن جسمی -حرکتی باید ساختن جامعهای مناسب برای حمایت از معلوالن ،حفظ و حراست از پارکهای
شهری ،توجه به حقوق شهروندیشان ،رعایت حداکثری معیارها و شاخصهای ملی و بینالمللی ،و پیادهروهای مناسب
برای معلوالن مدنظر قرار گیرد رابطة مستقیمی دارد؛ چون براساس نتایج پژوهش حاضر ،رعایت استانداردهای ضوابط و
مقررات شهرسازی و معماری در طراحی ساختمانها الزامی است و با تحقیقات کیم و لی ( ،)1617شاهرم و زینل
( ،)1617و مجیدی ( )1931که به این نتیجه رسیدهاند که در طراحی مسکن باید به آگاهی از نیازهای معلوالن،
دستورالعملهای طراحی ،و مطلوبیت مسکن توجه کرد همخوانی دارد؛ زیرا در این پژوهش با توجه به نیازهای معلوالن
در سطح شهر یزد به طراحی و مطلوبیت مسکن پرداخته شده است.
بر این اساس ،پیشنهادهایی برای مطلوبیت طراحی مسکن برای افراد دارای معلوالن جسمی -حرکتی در محدودة
مطالعاتی ارائه میشود:
در طراحی فضاهای مسکونی معلوالن جسمی -حرکتی شهر یزد باید بر روی فضای جلوی ورودیها ،سایهبانی به
عرض مناسب تعبیه شود و در خروجیها و ورودیها سنسورهای روشنایی به عرض مناسب برای سهلکردن عبور و مرور
قرار گیرد؛ حتیاالمکان از نصب کفپوشها با پرز بلند و سرامیک در کف منزل جلوگیری شود (از طراحی و قرارگیری هر
چیزی که در منزل باعث لغزندگی یا ایجاد مانع شود خودداری شود)؛ برای طراحی در و پنجرهها ،از ساخت در و
پنجرههای تا کف شیشه اجتناب شود و ،در صورت بهکارگیری ،باید آنها را در مقابل ضربة صندلی چرخدار مقاوم نمود؛
امکانات و لوازم سرویسهای بهداشتی ،با توجه به ابعاد و اندازهها و دسترسیهای مناسب ،تعبیه شود؛ سطح شیبدار و
ورودی ساختمانها مسقف شود و در سطح شیبدار میلة دستگرد نصب شود (بهمنظور حفاظت بیشتر)؛ ساختارها و
فرایندهای مدیریتی -اجرایی برای طراحی مناسب ساختمانها برای افراد معلول اصالح شود؛ حمایتهای مالی ،خدماتی،
تسهیالتی ،و  ...دولت از این قشر افراد بهمنظور افزایش میزان رضایتمندی آنها از سطح زندگی افزایش یابد؛ زیرا
درنهایت به افزایش امید به زندگی افراد معلول در شهر یزد منجر شود .درنهایت ،به نمونههایی از مطلوبیت طراحی
فضاهای مسکونی برای معلوالن جسمی -حرکتی اشاره شده است (شکلهای  ،1 ،5و .)3
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(مطالعة موردی :دانشکدة مهندسی معماری و شهرسازی) ،علوم و تکنولوژی محیط زیست ،دورة  ،13ش  ،6صص .111-163
 .16فغفوریان ،مهسا ،1931 ،برنامهریزی راهبردی توسعة حملونقل عم ومی وی ژة معل ولین در ش هر ،نمون ة م وردی ش هر مق دس مش هد،
دوازدهمین کنفرانس مهندسی حملونقل و ترافیک ایران ،سازمان حملونقل ترافیک تهران ،صص .11-1
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