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Appropriate urban streets to the needs of the disabled community 

Case Study: Tehran 

A B S T R A C T A R T I C L E    I N F O 

Like other people with disabilities are entitled to the comfort of roads, streets, offices and 

banks in this regard with the problem and hinder traffic and do not. Failure to comply with 

appropriate legislation and remove architectural barriers at the level of problems for people 

with disabilities, veterans, people with disabilities, the elderly and .... Buildup. The purpose 

of this study was to create flexible urban streets and in accordance with the wishes and 
needs of the disabled. Cochran method is used. And randomly assigned 384 people with 

disabilities and 164 officials were evaluated. To collect data, a questionnaire was used. And 

data analysis, was done with SPSS software. The findings showed that in Region 2 and 10 of 

Tehran has been partially consistent with the standards. And if the implementation rules 

and regulations tailored to the needs of the disabled community, the movement of other 

people will improve.  In the current situation for lower share of the disabled population of 

the total population in the census; Lack of sufficient financial resources of municipalities, 

And a lack of understanding of the necessity of implementing rules and regulations tailored 

to the needs of the disabled community by the relevant authorities is the most important 

reasons the lack of compliance passages tailored to the needs of persons with disabilities. 

Keywords: urban streets, disabled, good atmosphere, zones 2 and 10 in 

Tehran 
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 معلولین ب سازی معابر شهری با نیاز جامعهمناس

 ) مطالعه موردی: شهر تهران(
 

 PhD لیدا حرمتی

 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران

 

  PhD مهدی نورمحمدی

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تهران جنوب ، واحد شهرسازی، گروهمدعو 

 

 چکیده:

به ویژه   فضاهای شهریمعلوالن مانند سایر افراد حق دارند که به راحتی در 

 .تردد کنند و در این رابطه با مشکل و مانعی مواجه نباشندمعابر و پیاده رو ها 

سازی و رفع موانع معماری در سطح شهر عایت نکردن قوانین مناسبر

... ای برای افراد معلول، جانباز، افراد کم توان، سالمندان و مشکالت عدیده

ایجاد معابر شهری منطبق با نیازهای  حاضر پژوهش هدف  .کرده استایجاد

جامعه آماری پژوهش مسئولین ذیربط در شهرداری و  باشد.معلولین می

شهر تهران و همچنین معلولین ساکن و  10و  2سازمان بهزیستی مناطق 

در  یهانمونه یهااز روشباشد که یمردد  در سطح مناطق مذکور در حال ت

 ینمونه حجم محاسبه برای استفاده شده است یاتفاق یهانمونه یادسترس 

به طور تصادفی  و است. شده استفاده کوکران روش از جانبازان و معلولین

به  .نفر از مسئولین مورد ارزیابی قرار گرفتند 164نفر از معلولین و  384

استفاده شد و  محقق ساخته های پژوهش، از پرسشنامهوری دادهآمنظور گرد

های پژوهش نشان انجام شد. یافته spss افزارها، با نرمتجزیه و تحلیل داده

مناسب سازی مطابق با استاندارد صورت  تهران 10و  2منطقه در که داد 

ا نیاز جامعه و در صورت اجرای ضوابط متناسب ب گرفته استجزئی صورت 

معلولین تردد سایر افراد جامعه نیز بهبود می یابد. در شرایط کنونی کم بودن 

ها؛ نبود کفایت منابع مالی سهم جامعه معلول از کل جامعه در سرشماری

ها و نبود درک ضرورت اجرای ضوابط و مقررات متناسب با نیاز شهرداری

دالیل عدم انطباق معابر جامعه معلولین از سوی مسئولین ذیربط از اهم 

 باشد.متناسب با نیاز معلولین می

 : معابر شهری، معلولین، مناسب سازی فضا و شهر تهرانکلید واژه ها 

 

 3/12/1399تاریخ دریافت: 

 23/12/1399تاریخ پذیرش: 

 lida.hormati@yahoo.comنویسنده مسئول: 

 

 

 

 

 

  مقدمه

های ریزی و طراحیگیری، برنامهفرآیند تصمیمدر حال حاضر در  

شوند، با ایجاد توان گفت معلوالن در نظر گرفته نمیشهری می

سازی فضاهای شهری که های مناسب شهری و مناسبطراحی

-معلوالن را نیز شامل شود، بایستی حضور این قشر در روند برنامه

جامعه فراهم کرد، ها و زمینه مشارکت آنان را در تمام مسائل ریزی

شوند که بدانیم با توجه به مشکالت و این مسائل زمانی حادتر می

موانع موجود در سطح شهر و افزایش تصادفات رانندگی در کشور و 

مترقبه دیگر، تعداد معلولین روز به روز در حال افزایش حوادث غیر

زی ساباشد، ولی متاسفانه اقدامات شایسته و کافی در جهت مناسبمی

پذیرد. برای مشارکت دادن معلوالن در معابر معلولین صورت نمی

ترین تمامی مسائل جامعه، راهکارهایی  وجود دارد که یکی از مهم

توان تا حدود زیادی باشد که میسازی معابر میآنان، اقدام به مناسب

نشینی، منزوی شدن، افسردگی، آنان را به فضا کشاند و آنان را از گوشه

توان دریافت که س ناتوانی و... رهایی بخشید. در عین حال میاحسا

معلوالن به عنوان یکی از اقشار اجتماعی بایستی به طور برابر از 

های عمومی شهری برخوردار باشند تا عالوه بر ایجاد انسجام عرصه

مندی از کیفیت زندگی اجتماعی، در راستای احقاق حقوق خود در بهره

 تماعی را نیز به همراه دارد، اقداماتی انجام  دهند. مندی اجکه رضایت

ای برای رفت و آمد است که تمام اقشار اجتماع معابر شهری عرصه

های اخیر مند گردند. این امر در سالباید به طور یکسان از آن بهره

مورد توجه برخی از کشورهای جهان قرار گرفته و باید در ایران نیز 

سازی معابر با نیازهای معلولین انجام تای مناسباقداماتی عاجل در راس

شود. رعایت استانداردها و کدهای طراحی، انطباق معابر با نیازهای 

سازی شرایط حضور معلولین در جسمی و رفتاری معلولین و فراهم

های اجتماعی از طریق تغییر رفتار فضاهای عمومی در بستر سیاست

خاصه در فضاهای عمومی، شهروندان سالم در برابر معلولین، 

های جمعی هستند راهکارهایی برای افزایش حضور معلولین در عرصه

گذاران که بایستی مورد توجه معماران و طراحان شهری و سیاست

شهری قرار گیرد تا حق طبیعی این اقشار اجتماعی در استفاده و تردد 

ری و با عنایت به بررسی دیگاه های نظدر معابر شهری فراهم شود. 

مطالعات انجام شده پیشین سواالت پژوهش به قرار ذیل بیان می 

 گردد:

آیا اجرای ضوابط متناسب با نیاز جامعه معلولین تردد سایر افراد  -1

گیری معابر چه عواملی مانع شکل -2بخشد؟ جامعه را نیز بهبود می

های گردد؟ با عنایت به بررسیشهری متناسب با نیاز معلولین می

 گردد.به قرار ذیل تدوین می پژوهشاجمالی صورت گرفته فرضیات 

1399، زمستان 4، شماره 1دوره  گفتمان طراحی شهری  
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عه متناسب با نیاز جامعه معلولین تردد سایر افراد جام اجرای ضوابط -1

 بخشد. را نیز بهبود می

ها؛ نبود م بودن سهم جامعه معلول از کل جامعه در سرشماریک -2

ابط و ها و نبود درک ضرورت اجرای ضوریکفایت منابع مالی شهردا

ربط از اهم مقررات متناسب با نیاز جامعه معلولین از سوی مسئولین ذی

 باشد.دالیل عدم انطباق معابر متناسب با نیاز معلولین می

 

 نظری مبانی

 یفاساس تعر برداشته باشیم.  1یتمعلولابتدا مناسب است تعریفی از  

حاصل اختالل در رابطه  یتمعلول (،WHOبهداشت) یسازمان جهان

دهد که موانع  یم یرو یاوست و هنگام یزندگ یطفرد معلول و مح

 یستمافراد معلول به نظام و س یباعث عدم دسترس یو اجتماع یزیکیف

 تیمعلول (.18: 1386 خورشیدیان،شود)  یم یمختلف اجتماع یها

 یعاد تایاز ضرور یقسمت ایدر انجام تمام  یعبارت است ازناتوان

عارض  ای ینقص مادرزاد کیبه علت وجود  یاجتماع ای یفرد یزندگ

هر شخص که در اثر نقص  یعنی معلول .یو روان یجسمان یدر قوا

 ای کیاز انجام  ی، و حس ی،ذهن یجسم یناهنجار ریسا ای یمادرزاد

: 1385 ،روزمره ناتوان باشد.)داورمنش یدر زندگ یاساس تیچند فعال

43) 

 

 : تعاریف معلولیت در رویکردهای مختلف1جدول 

 تعریف انواع تعاریف

 ی کند.متفاوت معلول تلقی م را به خاطر رفتار و ظاهر کسی است که ،جامعه او معلول تعاریف مبتنی برالگوهای سنتی

 تعاریف مبتنی برعملکردها و فعالیت

 ها

وجه به وضعیت و شناخت معلولیت برمبنای محدودیت در عملکردها و فعالیت های فرد و بات درک

 قبلی تعریف می شود.

 وجه مشترک تمام تعاریف
انجام فعالیت  فه وناتوان درکسب حر؛ وظایف خانوادگیو ایفای  مراقبت ازخودو اداره  ناتوان در

 ند.مواجه هست اجتماعی – اقتصادی ؛خانوادگیمشکالت و اغلب با  های روزمره زندگی

 مأخذ: نگارندگان با اقتباس از مطالعات مقاالت علمی جامعه معلولین ایران

 

 اقسام معلولیت

شود به  توجه به نوع و ماهیت اختالالتی که بر معلول عارض می با

 ینمنظور اکه  شود تقسیم میذهنی؛ جسمی و اجتماعی سه دسته 

 یاست که در استفاده از فضا یحرکت-یجسم ینپژوهش معلول

هستند که دچار  و معلولینی 2دنباش ی( دچار مشکل م ) راهیشهر

ضایعات و اختالالت جسمی می باشند در بروز آنها عوامل متعددی 

آسیب دیدگی مغزی  .دخالت دارند، لیکن به طور کلی به نظر می رسد

و ستون فقرات، بدون توجه به چگونگی پیدایش آن سبب بیشترین 

به  حرکتی -جسمی معلول .3مشکالت جسمی، در معلولین باشد

ود که به هر علت دچار ضعف، اختالل و یا عدم فردی اطالق می ش

                                                        
1 Disabled persons 

: كه خود به دو گروه زير تقسيم مي شود: 1 2 ي
ن ذهنن  . معلولي 

ي الف
 ( عقب ماندگان ذهنن

ي از قبيل ب
ي ) نوروزها ، پسيكوزها و اختالالت شخصين 

(بيماران روانن

 رفتارهاي ضد اجتماعي و اختالالت جنسي (

: نقص عضوها ، نابينايان و ناشنوايان2 ن جسمي  . معلولي 

: قشر مطرود جامعه ) معتادان ، بزهكاران، . 3 ن اجتماعي معلولي 

ن ز   ندان ها و متكديان حرفه اي(ولگردان، روسپيان، محكومي 

توانایی در اندام های حرکتی شده و برای تحرک نیاز به استفاده از 

خصوصا  .دارند یاییکه اکثرا ذهن سالم و پو پاره ای وسایل کمکی دارد

 یدنما یعمل م یزهها به عنوان انگ یندر ا یزن یجسم یعاتضا ینکها

فلذا قدرت  .کند یم یدهرا خوب آب دها  ینا یو موتور شتابان ذهن

باالست و  یلیخینها در ا یو تفکر صور یاستدالل و استنباط فکر

کنند و اگر  یم یدادست پ یلیتحص یشرفتپ یاکثرا هم به مراحل عال

بوده است که نگذاشته استعداد  یطیمطمئنا موانع مح .باشد یهم ناکام

به  حرکتی شديد -جسمی معلولهمچنین  آنها شکوفا شود.

فردی اطالق می گردد که به علل و دالیلی دچار ضعف، اختالل و یا 

عدم توانایی کامل در یکی یا تمام اندام های حرکتی شده و برای 

هاي عمده كه در ايجاد معلوليت هاي جسمي دخالت مي كنند  بيماري 3

 شامل: 

، فلج مغزي، اسپينا  – الف ي
ي از جمله انسفالوپان  بيماري هاي عصن 

ي   بيفيدا، بيماري فلج اطفال و تصلب چندگانه عصن 

ي  بيماری – ب
ي  –هاي استخوانن

 استخوان مفاصل، تورم جمله از  عضالنن

ي  تغذيه اختالل و  ناقص سازي
ي  يا  عضالنن

فن ي  ديست 
ين از  عضالنن  شايعت 

ي  بيماري هاي
ي  – عضالنن

 شمار مي روند.  به استخوانن

1399، زمستان 4، شماره 1دوره  گفتمان طراحی شهری   [
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تحرک و جابجایی عالوه بر وسایل فوق الذکر به فرد همراه کننده نیز 

یات مورد عمل نجامنیازمند است که به طور موقت یا دایم او را در ا

 رساند. یارینظرش 

 حرکتی - گروه بندی معلولین جسمی: 2 جدول

 علت نوع معلولیت

 و... عفونت ها محیطی، –ها عروقی  حوادث، عوامل ارثی، مادرزادی و بیماری نقص عضوها

 ضایعات نخاعی
اعی، کم خونی یا قطع های نخ بین رفتن مهره ها و بعضی از بیماری خرابی و ازها،  ضربه ها، تومورها، عفونت

 جریان خون

ناهنجاری مربوط به 

 اسکلت

 های اصلی دست و پا و یا سرو گردن به علل مادرزادی یا حوادث انحرافات ستون فقرات، ناهنجاری استخوان

اختالل بیولوژیک و 

 متابلیسم

 عوارض قلبی مزمن و بیماران کلیویمانند هموفیلی ، بیماران با 

 عوامل ارثی، مادرزادی، عفونی، شغلی و تصادفات نابینایان

 عوامل ارثی، مادرزادی، عفونی، شغلی و تصادفات ناشنوایان

 رانيا نیجامعه معلولمطالعات مقاالت علمی  مأخذ: نگارندگان با اقتباس از

 شناسی پژوهش روش 

روش این پژوهش از نوع کمی است و قلمرو مکانی پژوهش شهر  

 2ه منطقه گان 22تهران می باشد. که به عنوان نمونه از میان مناطق 

م سکن به عنوان نمونه ای از مناطق دارای شیب نسبتاض تند و مرد

د و منطقه در آن از نظر اقتصادی متوسط به باالی شهر تهران می باشن

الیم است مه ای از مناطق نسبتاً هموار که شیب آن به عنوان نمون 10

ن جامعه و عمدتا مردم ساکن در آن به طبقه اقتصادی متوسط به پایی

 کارکنان و  پژوهش یندر اتعلق دارند انتخاب گردید. 

 

 

 ینو همچن مذکورطق امن یستیسازمان بهز یشهردار ینمسئول

 پرسش قرار گرفتند.مورد  مناطق ینساکن و در حال تردد از ا ینمعلول

و جانبازان از روش کوکران  ینمعلول یمحاسبه حجم نمونه  یبرا

انتخاب  یننفز از مسئول 164و  یننفر از معلول 384 تعداد وشد استفاده 

سپس  استفاده شد یاتفاق یریاز نمونه گ شدند و برای توزیع پرسشنامه

اده شد برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استف

است که این نشان دهنده  7/0برای هریک از پرسشنامه ها بیشتر از 

پایایی قابل اتکا برای سوال های پرسش نامه ها و هم بستگی درونی 

 پرسش ها برای سنجش متغیرها پژوهش است.

 با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه یاییپا: 3جدول 

 
پرسشنامه 

 مسئولین

پرسشنامه 

 معلولین

ضریب آلفای 

 کرونباخ
789/0 785/0 

 )منبع: نگارندگان(

  

بر اساس مبانی نظری پژوهش در سطح نهادها و سازمان ها و میان 

متخصصان امر توسعه، درباره شاخص های انطباق معابر شهری 

متناسب با نیاز معلولین از دیدگاه مردم و مسئولین جود دارد که با 

عنایت به این موضوع و دسته بندی شاخص های معابر شهری 

ی و معماری برای افراد معلول متناسب با ضوابط و مقررات شهرساز

حرکتی به عنوان اصلی ترین عوامل سنجش انطباق معابر  -جسمی 

  متناسب با نیاز معلولین انتخاب شدند.
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 ويژگی های محدوده پژوهش

شهرستان و  استان تهران، مرکز ایران پایتختترین شهر و بزرگ 

 است؛ مربّع کیلومتر 750 مساحت و فرن 12826541با جمعیّت  تهران

بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان 

 (.1395)سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  آیدشمار میبه

 

 در شهر تهران 10و  2نقشه موقعیت قرار گیری مناطق 

 

 
 

 1395بر حسب موارد در سال  ییو روستا یآمار معلولیت استان تهران در نقاط شهر: 4جدول 

سطح 

 فضایی

 سه نوع معلولیت وبیشتر دونوع معلولیت یک نوع معلولیت معلوالن جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

استان 

 تهران
174684 100 149124 85.37 13923 7.97 11637 6.66 

 5.89 8563 8.20 11914 87.85 131013 79.84 145236 شهرینقاط 

نقاط 

 روستایی
29448 20.16 18111 61.50 3074 10.43 2009 6.82 

 داده های مرکز آمار ایرانمنبع: نگارندگان بر اساس 
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گانه معلولیت به ترتیب اختالالت  9شایع ترین نمونه ها از بین موارد 

 ( %16.74(، و اختالل در گفتار )%20.93(، نقص پا )%20.32) یذهن

 

باشد. در  ی( م%1.03است. کمترین ضایعه نیز مربوط به قطع دست )

 است. یباالتر از نقاط روستای ینقاط شهر اکثر این ضایعات سهم

 10و  2مناطق  یکبه تفک ینآمار معلول: 5جدول 

 مناطق
تعداد 

 نواحی

جمعیت 

 معلول

رتبه در 

 معلولیت

سهم از کل 

 شهر

2 9 3942 3 2.71 

10 3 6985 2 4.81 

کل 

 شهر
112 145236  100 

 نگارندگان با اقتباس از داده های مرکز آمار ایران(: )منبع

  

همچنانکه در جدول 

به تدریج بودجه اختصاص  1394مالحظه می گردد از سال  6 جدول

یافته برای روان سازی عبور و مرور معلوالن به مرور رو به افزایش 

است. هرچند که این سهم بودجه ای اختصاص یافته برای این منظور 

تواند راهگشا باشد و سهم بیشتری از بودجه  بسیار ناچیز است و نمی

 عمرانی شهر بایستی به این امر اختصاص یابد. 

هرچند این سرمایه گذاری به نام معلولین انجام می شود. لیکن این 

تسهیل گری در بهره گیری از فضاهای شهری به ویژه شبکه معابر و 

فضاها؛ بهره پیاده راه ها ضمن بهبود بهره گیری افراد معلول از این 

 مندی سایر اقشار جامعه را نیز بهبود می بخشد.

 و  شهر تهران 10و  2: بودجه اختصاص یافته برایی روان سازی عبور و مرور معلوین در مناطق 6جدول 

 سال منطقه
کل بودجه به هزار 

 ریال

مرور معلولین و بودجه روان سازی عبور و 

 سالمندان

 درصد مبلغ

2 1394 11،750،000 8،800،000 3/1 

2 1395 86،260،000 9،500،000 9/08  

10 1394 6،625،000 900،000 3/7 

10 1395 7،692،000 1،000،000 7/69 

 منبع: نگارندگان بر اساس جدول های بودجه مصوب  شهرداری تهران

 

 يافته های پژوهش .1

 یافته های توصیفی پژوهش

سال سن  35تا  31مسئولین بین در جامعه مورد مطالعه،   

( آن را زنان 48.2( این جامعه را مردان و )51.8درصد دارند) 27.4

دهندگان مردان دهند. که بر این اساس بیشترین پاسختشکیل می

از  42.7که  دهدینشان م یجنتا یالتتحص یزانبه لحاظ م اند.بوده

 یشترینب یزانم ینکه ا باشندیم یسانسمدرک ل یدهندگان داراپاسخ

از  یشتردارد. افراد با سابقه ب یلیتحص یهارده یرسا یانرا در م یفراوان

 یزانم ینکه ا دهند¬یم یلدهندگان را تشک-از پاسخ 28.7سال  16

 .دارد دهندگان¬پاسخ یانرا در م یفراوان یشترینب

درصد  31.9درصد مردان و  68.1همچنین در میان معلولین   

بیشتر معلولین دارای سطح تحصیالت  .دادندزنان تشکیل می

باشد. بیشتر پاسخ درصد می 46.5کارشناسی بودند که درصد فراوانی 

شتند که درصد فراوانی سال قرار دا 31-35دهندگان در گروه سنی 

سنی باشد و کمترین درصد نیز مربوط به گروه درصد می 26.9آنها 

باشد. کمترین سطح درصد می 4.1سال، که در حدود  25کمتر از 

 گفتمان طراحی شهری

 گفتمان طراحی شهری

1399، زمستان 4، شماره 1دوره   
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درصد ازپاسخ  2.6باشد که تحصیالت نیز مربوط به مقطع دکتری می

 یکارپاسخ دهندگان ب یشتربدهندگان را به خود اختصاص داده است. 

 ینو کمتر باشد¬یدرصد م 29.86آنها  یبوده اند. که درصد فراوان

درصد  7.25باشد، که در حدود  یمربوط به شغل آزاد م یزدرصد ن

سال در مناطق دو و  20تا  15بیشتر پاسخ دهندگان بین  .باشد¬یم

درصد  29.86اند. که درصد فراوانی آنها ده شهر تهران سکونت کرده

سال بوده  5درصد سکونت در این مناطق کمتر از باشد و کمترین می

  درصد است. 5.29است، که در حدود 

 ینکه در ا یدرصد افراد 80آن است که بالغ بر  یانگرآمار فوق ب 

سال سابقه سکونت در 10از  یشترپژوهش مورد سوال قرار گرفته اند، ب

باال  نسبتا تعلق خاطر یانامر ضمن ب ینمناطق را داشته اند. که ا ینا

امر است که افراد پاسخگو،  ینا یانگرب یگرد یمناطق، از سو یندر ا

بیشتر پاسخ  اند.داشته 10و  2از مناطق  یکاف شناختو  ییآشنا

 50دهندگان از نوع یک معلولیتی بوده اند. که درصد فراوانی آنها 

باشد و کمترین درصد نیز مربوط سه نوع معلولیت و بیشتر درصد می

باشد و افراد دارای دو نوع درصد می 15.79که در حدود  بوده است،

 درصد بوده است.34,21معلولیت

 يافته های تحلیلی پژوهش

نخست ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول  

حرکتی شناسایی شدند، سپس برای شناخت اهمیت و آگاهی  -جسمی

مسئولین هر یک از آنها در بین دیگر ضابطه ها در مناطق مورد مطالعه، 

ها آمار توصیفی مربوط به داده tبا استفاده از تکنیک پیرسون و روش 

نحراف معیار، واریانس، مینیمم و ماکسیمم بر حسب از جمله میانگین، ا

متغیرهای مورد نظر پژوهش در 

 شود.مشاهده می 8جدول  

 ها بر حسب متغیرهای مورد نظر پژوهش )مأخذ: نگارندگان(: آمار توصیفی داده7جدول 

 نگارندگانمأخذ: 

  

بررسی های اصلی مدل معادالت ساختاری فرضیکی از پیش

. در صورتی نرمال بودن توزيع متغیرهای مورد بررسی است

های نرمال باشند برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون هامؤلفهکه 

ی ما غیرنرمال باشند هامؤلفهآماری پارامتریک و در صورتی که توزیع 

کنیم. برای بررسی این یمهای آماری ناپارامتریک استفاده از آزمون

ها و توان از آزمونباشد میکه آیا نمونه متعلق به جامعه نرمال می

باشد، موجود می SPSSافزار نمودارهای آماری خاصی که در نرم

سمیرنوف ا-ها، آزمون کولموگروفاستفاده نمود. یکی از این آزمون

پردازد. همچنانکه در باشد که به بررسی نرمال بودن متغیرها میمی

 (sig)مالحظه می گردد از آن جا که مقدار سطح معناداری  8 جدول 

باشد. لذا همه متغیرها دارای درصد بیشتر می 5برای همه متغیرها از 

 توزیع نرمال هستند. 

 

 

اجرای 

ضوابط 

متناسب با 

نیاز جامعه 

 معلولین

کم بودن سهم جامعه 

معلول از کل جامعه 

 هادر سرشماری

نبود کفایت 

منابع مالی 

 شهرداری ها

نبود درک 

ضرورت 

اجرای 

ضوابط و 

 مقررات

بهبود 

تردد سایر 

 افراد

 جامعه

عدم انطباق 

معابر متناسب 

 با نیاز معلولین

 4.76 3.74 3.95 3.25 4.19 4.15 میانگین

انحراف 

 معیار
1.02 1.06 1.03 0.69 0.85 4 0.9 

 0.88 0.72 0.47 1.09 1.12 1.04 واریانس

 3.25 2.96 2.52 2.36 2.36 1.26 مینیمم

 4.36 4.95 4.65 4.28 4.36 4.21 ماکسیمم
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 اسمیرنوف -: نتايج آزمون کولموگروف8جدول 

 متغیرها
 -کولموگروف

 اسمیرنوف

سطح معناداری 

(sig) 

وضع

 یت

 نرمال 0.71 0.95 اجرای ضوابط متناسب با نیاز جامعه معلولین

کم بودن سهم جامعه معلول از کل جامعه در 

 هاسرشماری
 نرمال 0.66 0.95

 نرمال 0.72 0.92 نبود کفایت منابع مالی شهرداری ها

 نرمال 0.23 0.66 نبود درک ضرورت اجرای ضوابط و مقررات

 نرمال 0.96 0.81 افراد جامعهبهبود تردد سایر 

 نرمال 0.79 0.73 عدم انطباق معابر متناسب با نیاز معلولین

 )مأخذ: نگارندگان(

  

سازی مربعات جزئی استفاده آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدل برای

ها را به طور همزمان شد و این مدل امکان بررسی نظریه و سنجه

شود. مدل دو مدل آزمون می SWOTهای سازد. در مدلفراهم می

گیری است و مدل درونی که مشابه مدل ارز مدل اندازهبیرونی که هم

های معادالت ساختاری است. مدل درونی نشانگر ساختاری در مدل

 بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده است. 

 گیریهای اندازهبررسی روايی و پايايی مدل

ها به دو گیری یا همان سازههای اندازهمدل SWOTهای در مدل 

شود. در این های ترکیبی تقسیم میهای انعکاسی و سازهدسته سازه

گیری از نوع انعکاسی هستند. در ارزیابی های اندازهپژوهش تمام مدل

ها تعیین شود. از آلفای ها باید تک بعدی بودن بلوکپایایی این مدل

گیری استفاده های اندازهرای تعیین تک بعدی بودن مدلکرونباخ ب

های (. معموالً اولین معیاری که در مدل1391شود )آذر و همکاران، می

شود، پایایی سازگاری درونی است. گیری انعکاسی بررسی میاندازه

معیار سنتی برای کنترل آن آلفای کرونباخ است که برآوردی را برای 

دهد. اگر آلفای ها ارائه میتگی درونی معرفپایایی براساس همبس

باشد، سازگاری درونی و تک بعدی بودن بلوک  70/0کرونباخ بیشتر از 

 گردد. تایید می

از  SWOTهای مسیری عالوه بر آلفای کرونباخ، در مدل  

نیز برای بررسی پایایی سازگاری درونی و تک بعدی  4پایایی مرکب

-دیلون Pد. اگر میزان این شاخص که به شوها استفاده میبودن بلوک

باشد، پایایی مرکب مدل تایید  70/0گلدشتاین معروف است، بیشتر از 

بعدی بودن یک بلوک پایایی مرکب شود. برای تشخیص تکمی

تری است. زیرا آلفای کرونباخ نسبت به آلفای کرونباخ شاخص مناسب

یعنی فرض  ارزی متغیرهای مشاهده شده است.مبتنی بر فرض هم

مشاهده شده، اهمیت یکسانی نسبت به سایر  شود که هر متغیرمی

متغیرهای مشاهده شده در تعریف متغیر پنهان دارد. اما پایایی مرکب 

این فرض را ندارد و براساس نتایج مدل )یعنی بارهای عاملی( است. 

ها، تا همبستگی موجود بین متغیرهای مشاهده شده در مجموعه داده

دهد )آذر قع آلفای کرونباخ تخمینی کران پایینی از پایایی ارائه میدر وا

(. نتایج برای این دو شاخص در 1391و همکاران، 

 مالحظه می گردد. 9 جدول 

 

 : نتایج و گزارش خروجی مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی مرکب9جدول 

آلفای  متغیرهای پژوهش

 کرونباخ

پایایی 

 مرکب

 0.917 0.884 متناسب با نیاز جامعه معلولیناجرای ضوابط 
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کم بودن سهم جامعه معلول از کل جامعه در 

 هاسرشماری
0.84 0.904 

 0.896 0.826 نبود کفایت منابع مالی شهرداری ها

 0.941 0.916 نبود درک ضرورت اجرای ضوابط و مقررات

 0.892 0.838 بهبود تردد سایر افراد جامعه

 0.896 0.836 متناسب با نیاز معلولین عدم انطباق معابر

 )مأخذ: نگارندگان( 

  

مقادیر به دست آمده برای آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بیشتر از  

است. مطلوب متغیرهای پژوهش دهنده پایایی است که نشان 70/0

گیری از پایایی مطلوبی برخوردارند. این های اندازهبنابراین مدل

ها از طریق بررسی همبستگی درونی یا بارهای عاملی بین شاخص

گیرند. اما از آنجا ها در مورد پایایی همزمان متغیرها نتیجه میمعرف

ها متفاوت است، پایایی هر معرف باید به تنهایی که پایایی معرف

 شود. محققان معتقدند که متغیرهایی که دارای بار عاملی ارزیابی

شده آن( )همبستگی بین یک سازه و هرکدام از متغیرهای مشاهده

(. 1995گیری حذف شوند )کلمپر، باشند، باید از مدل اندازه 4/0کمتر از 

ها در پایایی معرف

دهد تمام بارهای عاملی در ارائه شده است که نشان می 10 جدول 

گردد. الزم به ذکر ها تایید میدامنه قابل قبول قرار دارند، لذا پایایی آن

است که منظور از هر یک از عبارت به کار رفته در 

 

 به قرار ذیل است: 10 جدول

EJ مخفف: اجرای ضوابط متناسب با نیاز جامعه معلولین 

Kam  مخفف: کم بودن سهم جامعه معلول از کل جامعه در

 هاسرشماری

 Mali؛           امخفف: نبود کفایت منابع مالی شهرداری ه

Massمخفف: نبود درک ضرورت اجرای ضوابط و مقررات 

Tar                    مخفف: بهبود تردد سایر افراد جامعه؛

Mabarمخفف: عدم انطباق معابر متناسب با نیاز معلولین 

 

 )مأخذ: نگارندگان( هابارهای عاملی معرف: 10جدول 

سازه های 

 پژوهش

اجرای ضوابط 

متناسب با نیاز 

 جامعه معلولین

کم بودن سهم 

جامعه معلول از کل 

جامعه در 

 هاسرشماری

نبود کفایت 

منابع مالی 

 شهرداری ها

نبود درک 

ضرورت اجرای 

 ضوابط و مقررات

بهبود تردد 

افراد  سایر

 جامعه

عدم انطباق 

معابر متناسب با 

 نیاز معلولین

1EJ 0.73      

EJ2 0.652      

EJ3 0.695      

4EJ 0.942      

5EJ 0.653      

6EJ 0.685      

EJ7 0.698      

EJ8 0.753      

EJ9 0.721      

1399، زمستان 4، شماره 1دوره  گفتمان طراحی شهری  
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EJ10 0.639      

EJ11 0.726      

EJ12 0.693      

EJ13 0.672      

EJ14 0.632      

15EJ 0.721      

16EJ 0.756      

17EJ 0.823      

EJ18 0.803      

Kam1  0.892     

Kam2  0.789     

Mali1   0.698    

Mali2   0.621    

Mali3   0.956    

Mas1    0.852   

Mas2    0.753   

Mas3    0.742   

Tar1     0.628  

Tar2     0.753  

Tar3     0.652  

Tar4     0.686  

Tar5     0.852  

Tar6     0.862  

Tar7     0.799  

Tar8     0.696  

Tar9     0.632  

Tar10     0.698  

mabar      6880. 

 گیریهای اندازهارزيابی روايی مدل

گیری، های اندازهبررسی برای تایید روا بودن مدلاولین روایی مورد  

ی است. روایی همگرا به این معناست که مجموعه 5روایی همگرا

( 1981کنند. فورنل و الرکر )ی اصلی را تبیین میها، سازهمعرف

را به عنوان معیاری  (AVE)استفاده از متوسط واریانس استخراج شده 

بیانگر  5/0معادل  AVEکنند. حداقل برای اعتبار همگرا، پیشنهاد می

تواند اعتبار همگرای کافی است، به این معنی که یک متغیر مکنون می

هایش را تبیین کند به طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرف

 (.1391)آذر و همکاران، 

 شاخص متوسط واریانس : نتایج محاسبه 11جدول 
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 AVE متغیر

 0.623 اجرای ضوابط متناسب با نیاز جامعه معلولین

 0.762 هاکم بودن سهم جامعه معلول از کل جامعه در سرشماری

 0.742 نبود کفایت منابع مالی شهرداری ها

 0.645 نبود درک ضرورت اجرای ضوابط و مقررات

 0.658 بهبود تردد سایر افراد جامعه

 0.752 عدم انطباق معابر متناسب با نیاز معلولین

 0.762 اجرای ضوابط متناسب با نیاز جامعه معلولین

 )مأخذ: نگارندگان(

همانطور که در

برای متغیرهای مکنون باالتر  AVEشود. مقدار مشاهده می 11جدول 

های توان گفت که روایی همگرای مدلاست. بنابراین می 5/0از 

 باشد. گیری مطلوب میاندازه

گیری ازهدومین روایی مورد بررسی برای تایید روا و اعتبار مدل اند

کننده است و در است که یک معیار تکمیل 6روایی افتراقی یا واگرا

الرکر و  -از دو معیار شامل معیاره فورنل SWOTمدلسازی مسیری 

گردد. در این برای بررسی آن استفاده می 7آزمون بارهای عرضی

پژوهش از آزمون بارهای عرضی که روایی را در سطح معرف بررسی 

شود که بار عاملی شود. در این آزمون بررسی میه میکند، استفادمی

هر معرف انعکاسی برای هر سازه، بیشتر از بار عاملی آن برای سایر 

کند که معرف ها باشد یا به عبارت دیگر این آزمون بررسی میسازه

ها داشته هر سازه همبستگی باالتری به خود سازه نسبت به سایر سازه

زمون بارهای عرضی در باشد. نتایج و خروجی آ

ارائه شده است که مطابق آن بار هر معرف انعکاسی برای  12 جدول

هاست. بنابراین روایی هر سازه بیشتر از بار آن معرف برای سایر سازه

 شود. یا واگرای مدل تایید می افتراقی

 : بارهای عرضی12جدول 

 
عملکرد 

 شغلی

های سیاست

 سازمان

حقوق و 

 مزایا

ارتقا در 

 سازمان

امنیت 

 شغلی

سرپرستان و 

 مافوق

1EJ 0.828 0.822 0.773 0.653 0.365 0.688 

EJ2 0.671 0.616 0.354 0.785 0.985 0.654 

EJ3 0.771 0.705 0.804 0.753 0.658 0.621 

4EJ 0.806 0.733 0.923 0.745 0.726 0.546 

5EJ 0.347 0.341 0.890 0.745 0.652 0.745 

6EJ 0.607 0.564 0.793 0.688 0.898 0.688 

EJ7 0.757 0.777 0.747 0.955 0.658 0.954 

EJ8 0.699 0.709 0.577 0.599 0.654 0.954 

EJ9 0.724 0.565 0.777 0.889 0.774 0.968 

EJ10 0.743 0.601 0.744 0.632 0.877 0.752 

EJ11 0.556 0.457 0.773 0.898 0.752 0.763 
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EJ12 0.923 0.693 0.623 0.951 0.874 0.742 

EJ13 0.866 0.671 0.962 0.852 0.951 0.635 

EJ14 0.854 0.649 0.752 0.698 0.887 0.944 

15EJ 0.932 0.712 0.695 0.842 0.742 0.621 

16EJ 0.529 0.807 0.741 0.951 0.745 0.988 

17EJ 0.584 0.840 0.752 0.654 0.632 0.968 

EJ18 0.663 0.846 0.763 0.954 0.952 0.974 

Kam1 0.692 0.836 0.745 0.654 0.621 0.968 

Kam2 0.607 0.564 0.562 0.841 0.823 0.892 

Mali1 0.699 0.709 0.889 0.652 0.689 0.698 

Mali2 0.724 0.565 0.963 0.698 0.953 0.852 

Mali3 0.743 0.601 0.852 0.752 0.712 0.685 

Mas1 0.556 0.457 0.841 0.989 0.988 0.884 

Mas2 0.923 0.693 0.741 0.585 0.862 0.745 

Mas3 0.866 0.671 0.852 0.658 0.955 0.898 

Tar1 0.607 0.564 0.962 0.852 0.652 0.695 

Tar2 0.757 0.777 0.654 0.623 0.586 0.599 

Tar3 0.699 0.709 0.751 0.955 0.699 0.652 

Tar4 0.724 0.565 0.666 0.852 0.698 0.755 

Tar5 0.743 0.601 0.753 0.851 0.742 0.565 

Tar6 0.695 0.652 0.866 0.856 0.822 0.858 

Tar7 0.623 0.689 0.632 0.699 0.853 0.899 

Tar8 0.656 0.759 0.885 0.888 0.753 0.569 

Tar9 0.963 0.652 0.855 0.652 0.552 0.985 

Tar10 0.951 0.923 0.965 0.856 0.620 0.968 

mabar 0.941 0.652 0.852 0.752 0.842 0.859 

 )مأخذ: نگارندگان(

 

 بررسی مدل درونی پژوهش

پس از آزمون مدل بیرونی و به عبارتی تایید روایی و پایایی   

گیری پژوهش(، مدل درونی یا همان مدل ساختاری های اندازه)مدل

توان به بررسی گردد. با استفاده از مدل درونی میپژوهش ارزیابی می

های پژوهش پرداخت. مدل درونی پژوهش با کاربرد نرم افزار فرضیه

SMART-SWOT Graph های آماره انجام شد. از معیارT ،

شود. ضریب تعیین و ضریب مسیر برای ارزیابی این مدل استفاده می

و  SWOTمدل مفهومی آزمون شده در حالت استاندارد یا الگوریتم 

در  ضریب مسیرها

ها با یکدیگر ارایه شده است. اعدادی که بر روی مسیر سازه 1شکل 

شود. این اعداد بیانگر شود. ضریب مسیر نامیده مینمایش داده می

یا ضریب همبستگی دو سازه است و  بتای استاندارد شده در رگرسیون

-مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر ارائه می تأثیر میزان بررسی برای

شود. همانطور که در 
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( مربوط به فرضیه βشود. بیشترین ضریب بتا )مشاهده می1شکل 

 اول پژوهش است. 

شود. ها نمایش داده میها و معرفاعدادی که بر روی مسیر بین سازه

باشد و اعداد داخل هر دایره های انعکاسی بیانگر بار عاملی میدر مدل

( سازه اصلی است و مقدار آن 𝑅2ی ضریب تعیین )نشان دهنده

ضریب تعیین بزرگتر کند. هر چه همیشه بین صفر و یک تغییر می

دهد که خط رگرسیون بهتر توانسته تغییرات متغیر باشد. نشان می

 0.33، 0.19برابر  𝑅2وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد. مقادیر 

به ترتیب ضعیف، متوسط و  SWOTهای مسیری در مدل 0.67و 

های یک مدل مسیری داخلی شوند. اگر ساختارقابل توجه توصیف می

یک متغیر مکنون درونزا را با تعداد معدودی )یک یا دو(  معین،

متوسط قابل پذیرش است.  𝑅2های مکنون برونزا را شرح دهد، متغیر

اما اگر متغیر مکنون درونزا متکی به چند متغیر مکنون برونزا باشد، 

حداقل باید در سطح قابل توجه قرار داشته باشد. یعنی اینکه  𝑅2مقدار 

باشد. در غیر این صورت در مورد زیر بنای تئوریکی  0.67بیشتر از 

دهد که  مدل در شرح شود و نشان میمدل شبهاتی مطرح می

: 1391های مکنون درونزا ناتوان است )آذر، غالمزاده و قنواتی، متغیر

167-168.) 

 : مقدار ضریب تعیین 13جدول 

  R Square 
 0.632 اجرای ضوابط متناسب با نیاز جامعه معلولین

کم بودن سهم جامعه معلول از کل جامعه در 

 هاسرشماری
0.752 

 0.741 نبود کفایت منابع مالی شهرداری ها

 0.685 نبود درک ضرورت اجرای ضوابط و مقررات

 0.691 بهبود تردد سایر افراد جامعه

 0.752 عدم انطباق معابر متناسب با نیاز معلولین

 )مأخذ: نگارندگان(

 

اعداد درون 

برای متغیرهای مکنون درونزا هستند.  𝑅2بیانگر مقادیر 13 جدول

شود برای متغیرهای مکنون برونزا یا مستقل همانطور که مشاهده می

برای  𝑅2شود مقدارشود. همانطور که مشاهده میارائه نمی 𝑅2مقدار

 باشد.طح قابل توجه میهمه متغیرها در س

 : مدل مفهومی پژوهش در حالت استاندارد1شکل 

1399، زمستان 4، شماره 1دوره  ریگفتمان طراحی شه  
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 )مأخذ: نگارندگان(

  

ده است ها آزمون بوت استراپ گرفته شبرای آزمون معناداری فرضیه

فاده شده است. ( استT-value) Tکه از شاخص جزئی مقدار آماره 

 برای مدل پژوهش در شکل آورده شده است. Tمقادیر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Tمدل پژوهش در حالت : 2شکل 
1399، زمستان 4، شماره 1دوره  گفتمان طراحی شهری  
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 )مأخذ: نگارندگان(

  

 با توجه به 

 

 

 

 

 

 

 

ها و میزان ضرایب معناداری، از آنجا که برای رد یا تایید فرضیه 2شکل 

باشد، مقدار پارامتر بین  -96/1یا کمتر از  96/1باید بیشتر از  Tمقدار 

شود، همچنین مقادیر بین این دو دو دامنه در الگو مهم شمرده نمی

قدار حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای م

باشد. نتایج درصد می 95های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح وزن

  مربوط به فرضیه های پژوهش به شرح ذیل ارائه شده است.

 گفتمان طراحی شهری
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 نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاکی از آن است که اجرای ضوابط متناسب با نیاز 

جامعه معلولین تردد سایر افراد جامعه را نیز بهبود می بخشد و این امر 

زمینه افزایش همه شمولی جامعه شهری و کاهش تبعیض در میان 

اقشار مختلف جامعه را فراهم می نماید  لیکن برای تحقق این امر 

و نبود درک  ها¬یشهردار یمنابع مال تیود کفانبموانعی چون 

از  نیجامعه معلول ازیضوابط و مقررات متناسب با ن یضرورت اجرا

وجود دارد کخ برای رفع این موانع راهکارهای  ربطیذ نیمسئول یسو

 ذیل مطرح می گردد.

 پیش نهاد ها

 گردد:ش راهکارها به قرار ذيل ارائه میبا توجه به فرضیات پژوه

 ارتباط با سرشماری نفوس و مسکندر 

طرح سواالتی در خصوص معلولین در سرشماری ها به طوری که نوع 

ناتوانی و کم توانی آنها مشخص شود. نوع ناتوانی بر حسب ناتوانی در 

ناتوان ، خود مراقبت از ناتوان در، وظایف خانوادگی ناتوان دراداره خود، 

مشکالت ، روزمره زندگیهای  انجام فعالیت کسب حرفه و در

 مشکل مسکن، مشکالت اجتماعی، مشکالت خانوادگی، اقتصادی

 

 در ارتباط با تامین منابع مالی

اختصاص منابع اعتباری الزم جهت مناسب سازی فضاهای  -
شهری و اهدای وام بالعوض جهت مناسب سازی اماکن 

 عمومی ویژه معلوالن

ودجه در کنار در فرم ب« توجهات مناسب سازی» ضرورت تکمیل -
توجهات » سایر توجهاتی که در فرم بودجه فعلی تحت عناوین 

 تکمیل می شوند.« زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، و...
در ارتباط با افزایش آگاهی و درک ضرورت مناسب سازی فضا برای 

 معلولین 

ضرورت گذراندن دوره های آموزشی ضوابط و مقررات خاص  -
مهندسین ناظر و پیمانکاران، به عنوان معلولین برای مدیران و 

شرط الزم برای انجام کار و ترویج و گسترش طراحی همه 
 شمول یا طراحی برای همه 

تهیه،تولید و توزیع بروشورهای فنی و تکنیکی به منظور آگاهی  -
 عمومی در خصوص طراحی فضاهای معلوالن

 

 در ارتباط با مناسب سازی فضا از بعد کالبدی
بررسی های به عمل آمده در صورت تحقق طرح با توجه به  -

های مناسب سازی برای معلولین تردد سایر افراد جامعه نیز 
بهبود می یابد) جهت مطالعه بیشتر در ارتباط با ضوابط به 

 پیوست شماره یک رجوع کنید(.

 ایجاد سازمان مناسب سازی معابر شهری -

عضویت نماینده سازمان مناسب سازی فضاهای شهری در  -
 کمیته های بررسی و تصویب طرح های عمران شهری؛

تعریف نقش مؤثر ستاد مناسب سازی در فرایند تعریف پروژه  -
های مناسب سازی، اجرا، نظارت و کنترل، پرداخت هزینه و 

 تأیید انجام کار 

گنجاندن موادی در شرایط خصوصی قراردادها با پیمانکاران  -
 ای ضوابطجهت الزام در اجر

 ها( یوست)پ

 پیوست شماره یک

در  یندر جهت رفع مشکالت و معضالت معلول یکاربر یشنهاداتپ

ها ارائه  یموجود در شهر با توجه به بررس یها یبه کاربر یدسترس

 است. یدهگرد

با قطر و  یلهو نصب م یارتباط یکردن پل ها یضعر -

 پل  ینارتفاع مناسب در طرف

رو و  یادهسطح پل ها در اتصال با پکاستن از اختالف - -

 یابانخ

شهر و در  یدرهمه معابر اصل ینمعلول یژهتوقفگاه و یجادا -

به  صورت  یادهبا اتصال مناسب با پ ی،عموم یمحدوده ساختمان ها

افراد معلول با رنگ بارز و  یالملل ینعالمت ب یدنمشخص و کش

 یژهوتوقفگاه  ینصب تابلو ینو همچن یابانمشخص در کف خ

 محل یندر ا ینمعلول

رو ها و  یادهها که به وفور در سطح پ یلهبرداشتن موانع م -

عبور و  یلتسه یدر سطح شهر وجود دارد برا یادهمحل گذر عابر پ

 یلچربا و ینمرور معلول

و توجه به اتصال  یادهعابر پ یها یپر رنگ کردن خط کش -

تا اتصال به بلوار وسط  یرمس ینو بدون مانع ا یمناسب و عرض کاف

 یاباندو طرف خ یرو ها یادهو پ یابانخ

آورنده و رامپ با  یینباالبرنده و پا یکیمکان یلنصب وسا -

 یو روگذر برا یرگذرز یکفپوش و عرض مناسب در پل ها یب،ش

 یناستفاده معلول

 یکه باعث سرنگون ییها یبلند یپر کردن حفره ها و پست -

 شود.  یار مچرخ د یصندل یافراد رو

کوتاه  یرمس یککف در  یاز اختالف پوشش ها یریجلوگ -

 افراد یزندگغممانعت از خطر ل یو هماهنگ کردن کف پوش ها برا

 لغزنده و سفت باشد. یرغ یدروها با یادهسطح پ -

اماکن در حال ساخت از کف  یبرداشتن مصالح ساختمان -

 روها یادهپ

1399، زمستان 4، شماره 1دوره  گفتمان طراحی شهری  
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 ییه هاپل یاروها به رامپ  یادهموجود در پ یپله ها یلتبد -

 با ارتفاع کم 

  یتلفن عموم یباجه ها ییجابجا -

انون ق یقدق یروها و اجرا یادهدر پ یاز دستفروش یریجلوگ -

 مورد یندر ا

قانون  یرو و اجرا یادهها در پ یلاز پارک اتومب یریجلوگ -

 مورد یندر ا

ی در امتداد کلیه خط کشیهای عابر وجود پلهای ارتباط -

 پیاده الزامی است.

 دار ثابت و متحرک یبسطح ش یجادا -

 هر گونه درپوش با پیادهرو همسطح باشد. -

رو  حتی االمکان از نصب هرگونه شبکه در سطح پیاده -

جلوگیری شود. در صورت لزوم شبکه باید عمود بر جهت حرکت و 

 باشد. سانتیمتر کمتر 2فضای باز آن از 

 یابانخ یحرکت یرهایاختالف سطوح درطول مس یتمام -

 ( حل شود.یبش %5) یبرمپهای کم ش یلهبوس یآزاد

شهری  یساتدر هنگام کندن کوچه به منظور رساندن تاس -

 .شود استفاده موقت فلزی پل های ( از تلفن – برق –آب )

 یرماده سخت و غ یابا بتن  یدبا یسطح پل های ارتباط -

دار  یارش ی شودهای فلزی که استفاده م از پل یاشود و  لغزنده پر

 باشند

سطح شوند تا فرد جانباز و  یکاسفالت  یدمعابر با ی. تمام -

 .یندرفت و آمد نما یراحته معلول بتوانند ب

های موجود و حذف  سطوح کف پوشها و پل یهو مرمت کل تعمیر -

اختالف  ی،تورفتگ یا یضروری که به صورت برآمدگ یرموانع غ یهکل

 منتظره به وجود آورده اند. یرو غ یدسطح شد

نرده و پله در محل ارتباط با معابر  یلموانع از قب یهحذف کل -

باشند  یم ینامنطقه ناب ینتعدادی از جانبازان و معلول ینکهتوجه به ا

 بهتر است

عالئم  یابه صورت نوشته و  یابیتابلوهای راهنما برای جهت  نصب

تابلوها در ارتفاع  ینمحدودی دارند ا یدبرای افرادی که د یکگراف

 نصب گردند. یمتریسانت 160تا  140

 یدبا یهاخط کش یاباندر خ یادهمحلهای مخصوص عابر پ -

روها برای افراد  یادهپ ینرو قرار گرفته ودر کنار ا یادهدر امتداد پ

 شود . یدهاندش یریهم تداب یلچریو

قصر  یابانکه توسط فروشندگان در اول خ ییسد معبرها- -

 یدهگرد یجادها ا یابانخ یگرو ستارخان و د یکاشان یاباندشت و خ

 تذکر داده شود تا جمع شوند. یداست با

ادارات را موظف به  یتمام یدبا  10و  2شهرداری منطقه -

 یشاندرصد ساختمانها 5استاندارد   یببازسازی رمپ ورودی با ش

 .یندنما

که  یداالحداثیشهرداری مجوز به ساختمانهای جد - -

نکرده  یتو جانبازان را رعا ینضوابط و مقرارت الزم را برای معلول

 اند صادر نکند.

به  یلچرشوند که و یطراح یبه نحو یدبا یبرق یپله ها -

 یردآن قرار گ یرو یراحت

 یبفرو رفته تا ش ینبهتر است در زم ریلچپلهای عبور و -

 آنها کاسته شود.

آب، آبراه  یتدر اکثر نقاط مناطق مورد مطالعه برای هدا -

وجود ندارد بهتر  یلچرشده اند که امکان عبور و یهتعب یهای کوچک

 ابراه ها پوشانده شود . یناست سطح ا

با قطر و  یلهو نصب م یارتباط یکردن پل ها یضعر -

کاستن  ینپل و همچن ینمتر( در طرف یسانت 80تا 60اسب)ارتفاع من

 یابانرو و خ یادهاز اختالف سطح پل ها در اتصال با پ

عالئم  ینافراد معلول و همچن یالملل یننصب عالمت ب -

جهت عبور  یکاف یبا زمان یادهعابر پ یدر گذرگاها یو حس یصوت

 یکاتومات یدتوان کل یکه م یاباناز عرض خ ینایانو ناب ینمعلول یمنا

دکمه چراغ را  یکافراد قرار قرار داد تا آنها با فشار  ینا یبرا یا یژهو

 گذر کنند. یابانها قرمز کنند و بتوانند از عرض خ ینبا ماش
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