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Abstract  
One of the most important problems in urban spaces of our country is the inadequacy of space 
in relation to people with disabilities. In the urban spaces of Kerman, as in many cities of the 
country, there are problems  preventing the presence and passage of the disabled in such spaces. 
The aim of the present study is to plan urban spaces to meet the needs of the disabled and 
veterans in District 2 of Kerman city. The method of this research is descriptive-analytical. The 
information was obtained through library studies by observing the current situation in the study 
area and completing a questionnaire. SPSS statistical software and SWOT and AHP models 
were used to analyze the data. The GIS software was used in the preparation and production of 
maps. The results of the AHP model show that the management criterion with a relative value 
of 0.441 has the highest rank in the planning and adaptation of urban spaces to meet the needs 
of the disabled. The results of the One-sample T-test illustrate that the Jomhuri Eslami 
pedestrian pathway and the Mather park of Kerman are not in an acceptable situation. Shafa 
Medical Commercial Complex has an acceptable state in relation to the presence of the 
disabled. However, it is not standard in relation to physical and managerial indicators. The 
results of the SWOT model show that, considering the internal and external matrix, the position 
of the planning status is in the range of IV. Therefore, the planning strategy is a defensive 
strategy and it is necessary to take effective actions in adapting urban spaces for veterans and 
the disabled. 
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 چکیده

شکالت ترینمهم از یکی ضاهای م شور، شهری ف سب ک ستفادۀ  آنها بودننامنا ست معلوالنجانبازان و برای ا رو  نیااز ؛ ا

ضر،  شهری برای برنامههدف پژوهش حا ضاهای  شهری کرمان نیتأمریزی ف ست.  نیازهای معلوالن و جانبازان در منطقة دو  ا

ضور و عبور معلوالن در  شکالتی وجود دارد که مانع از ح شور م شهرهای ک سیاری از  شهری کرمان نیز همانند ب ضاهای  در ف

 .شودیماین فضاها 

مشییاهدۀ وضییع موجود در ای و تحلیلی اسییت. اعالعات پژوهش با مطالعات کتابنانه -روش انجام پژوهش، توصیییفی

 SWOTی هامدلو  SPSSافزار آماری از نرم هادادهآوری و برای تجزیه و تحلیل نامه گردشده و تکمیل پرسشمحدودۀ مطالعه

 بهره برده شده است.  هانقشهنیز در تهیه و تولید  GISافزار استفاده شده است؛ از نرم AHP و

یر را در تأثدر رتبة اول اسییت و بیشییترین  441/0عیار مدیریتی با وزن نسییبی دهد میمنشییان  AHPنتایج حاصییل از مدل 

سبیزی و ربرنامه شهری برای سازمنا ضاهای  صل از آزمون  جینتاین نیازهای معلوالن دارد. تأمی ف شان  یانمونهتک Tحا ن

ضع یجمهور ادۀیپ محور دهدیم شهر کرمان و ضعیت ، ولی مجتمع تجاریندارند پذیرفتنی تیو پارک مادر  شفا و شکی  پز

 وجود یمطلوب تیوضع یاجتماعی کالبدی، مدیریتی، اقتصادی و هاشاخصبهتری درزمینة حضور معلوالن دارد؛ همچنین در 

صل از مدل . ندارد شان می SWOTنتایج حا ضعیت  دهد با در نظر گرفتن ماتریس داخلی و خارجی جایگاهن یزی در ربرنامهو

ریزی، راهبردی تدافعی اسییت و ضییرورت دارد اقدام م ثری درزمینة گیرد؛ بنابراین راهبرد برنامهقرار می IVرۀ محدودۀ شییما

 سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلوالن انجام شود.مناسب

 .فضاهای شهری، معلوالن و جانبازان، شهر کرمانریزی برنامه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

سمی، روانی برآوردن نیازهای در مهمی نقش پویا و زنده موجودیمثابة به شهر  از شهرها دارد. افراد ذهنی و ج

شکیل هایتفعال و روابط کالبد،  تأثیرات تعریف این به توجه با کنند.یم عمل مظروف ظرف و مانند به که اندشده ت

شهرییطمح سی جنبة دو از شهروندان بر های  سا سانی ا سی  قابل معنوی امور و فیزیکی و مادی امور شامل ان برر

(. 3: 1392تأثیرگذارند )کامور شییلمانی و حنا،ی،  افراد روان و ذهن بر ناخواسییته و عوامل خواسییته این اسییت و

ستی اییدهپد مثابةبه معلولیت ست واقعیتی اجتماعی، و زی سعه میزان از نظرصرف جوامع تمام که ا  از اعم یافتگی،تو

 جانبازان و نیازهای معلوالن به توجه با عمومی فضاهای ارزیابی هستند. مواجه آن با غیرصنعتی، و صنعتی کشورهای

 از زیادی تعداد با جنگ تحمیلی از پس که ماست جامعة ویژهبه جامعه هر ضروریات از یکی آنها، برای ریزیبرنامه و

ست )کیانی و همکاران،  شده مواجه معلوالن و جانبازان شکالت ترینمهم از یکی(. 1: 1390ا ضاهای م  شهری ف

شور، سب ک ضاها بودننامنا شناص معلول برای این ف ست ا  رفتاری ۀحوز در هم و کالبدی ۀحوز در هم مهم این .ا

 (.2: 1392)ملکی و شوهانی،  است مالحظه قابل

در فضاهای شهری کرمان همانند بسیاری از شهرهای کشور مشکالتی وجود دارد که مانع از حضور معلوالن در 

شکالتی دیده مییمآنها  شهری کرمان( م سیار یادهپشود؛ ازجمله شود. در محدودۀ پژوهش نیز )منطقة دو  روهای ب

روهای یادهپکند، یمجلوگیری  هامغازهآنها به شود و از ورود و خروج شلوغ که باعث اختالل در حرکت معلوالن می

بودن فضاهای عبوری برای معلوالن، پوشش نامناسب کف ناهموار و باریک با ابعاد غیراستاندارد برای معلوالن، ناامن

ی هارامپرو و نحوۀ ارتباط کو،ه با خیابان، یادهپ، جنس کف، شییییب، عرو کو،ه، عرو هاکو،هبعضیییی از 

ستاندارد  شهری، غیرا ضای  سب برای عابران معلول، هاپلبرای معلوالن در ف صبهاپلی ارتباعی نامنا شده روی ی ن

شند که در عین فراهم هاپلروها )این ها و آبیجو شته با صیاتی دا صو آوردن گذری راحت، خطر را برای باید خ

ست معلوالن و جانبازان ب شده ا سبب  شکالت  سانند(. این م شهری حرکت و هعابران به حداقل بر ضای  راحتی در ف

درصیید افراد جامعه  10تا  5وآمد آنها حاصییل شییود. بین های جدی در رفتجایی نداشییته باشییند یا محدودیتجابه

ست.  شکالت متعددی همراه ا ضور آنان وجود ندارد یا با م سب برای ح شهری منا ضای  ستند و ف معلول و جانباز ه

 دهد.نشان می این موضوع ضرورت انجام این پژوهش را

ی فضییاهای سییازمناسییبریزی برای کرمان و برنامه شییهر هدف این پژوهش، تحلیل وضییعیت موجود منطقة دو

 معلوالن در شهر است که کمترین انتظار این قشر است. م ثرمنظور حضور فعال و شهری این منطقه به

 اند:بندی شدههای پژوهش بر این اساس صورتپرسش

 کرمان برای حضور جانبازان و معلوالن مناسب است؟ 2منطقة آیا فضای شهری  .1

 های سنجش مطلوبیت فضا برای معلوالن و جانبازان کدام است؟ین شاخصترمهم .2

ای از های متعددی دربارۀ موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشور انجام شده است که هریک گوشهپژوهش

اند. واقعیت این اسییت که زمانی اهمیت ضییاهای شییهری بیان کردهمسییا ل و مشییکالت جانبازان و معلوالن را در ف
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شهری برای جانبازان و معلوالن درک می ضاهای  شکل ف صدد حل م شود که خود را در جایگاه آنها قرار دهیم و در

 ست:شده در این زمینه به شرح زیر ابرآییم و فضای مناسبی را برای حضور آنان ایجاد کنیم. بعضی از مطالعات انجام

 بیان «شییهری یهاپارک معلول کاربران برای اجتماعی و جسییمی موانع» عنوان با یامقاله در( 2019) 1بلکایالی نر

ندیم یارد یک از بیش ک یت نوعی از جهان در نفر میل یت که برندیم رنج معلول ها بر کیف . گذاردمی تأثیر زندگی آن

 از ناشیییی اجتماعی معایب. کنندیم تجربه را اجتماعی یا فیزیکی معایب خود، ناتوانی نوع به بسیییته افراد از برخی

 .گیردینم نظر در را معلول افراد نیازهای که است مدنی هاییاستس

ادۀ معلوالن ی شهر کرمان برای استفهاپارکتحلیل وضعیت »عنوان  با پژوهشی ( در1391غضنفرپور و همکاران )

ستم اعالعات جغرافیایی سی ستفاده از  ضایی و مکانی آنها با ا شهر کرمان را هاپارک، «و جانبازان و توزیع ف ی مهم 

سی و ارزیابی کرده ستفادۀ جانبازان و معلوالن برر ستانداردهای الزم برای ا ستاند. اعالعات بهازنظر ا شان د آمده ن

زیع فضیییایی و مکانی برای معلوالن و جانبازان فراهم نیسیییت و همچنین تو هاپارکن امکانات در دهد کمترییم

 .استنامتعادل  هاپارک

 یسازمناسب بر تأکید با تهران شهری مدیریت ساختار شناسیآسیب»عنوان  با پژوهشی ( در1391) رودیکمان

ضاهای سب کیفیت و کمیت بر شهری را مدیریت نظام یرتأث، «معلوالن برای شهری ف ضاهای سازیمنا  در ریشه ف

سی تهران ست. برر شان پژوهش نتایج این کرده ا شی متمرکز ساختار دهدیم ن سعة تمدیری متفرق و عملکرد بن  تو

 ندارد. برای معلوالن شهری فضاهای سازیمناسب منظوربه کارایی الزم را تهران شهری

شی عی (1393) همکاران و بمانیان سب عراحی بر م ثر یهاانگاره تدقیق»عنوان  با پژوه شهریهاپارک منا  ی 

ستفادۀ برای سب منظوربه م ثر رهیافتی دنبالبه« نابینایان ا ستفادۀ نابینایان برای شهری یهاپارک سازیمنا ستند.  ا ه

 شیینوایی، حس برای تحریک انگیزهیجان فضییاهای ایجاد یکنواخت، و عراحی سییاده از پرهیز دهدیم نشییان نتایج

ستفاده سایش دار برایسایه درختان از ا ضی حس کنندۀتحریک گیاهان و آ سب اهکارهایر از بویایی، بع  منظوربه منا

 است.هپارک فضای از نابینایان استفادۀ برای محیطی مناسب ایجاد

سی قابلیت» عنوان با یامقاله در( 2013) 2الکان فیلیز ستر  کندیم بیان «(آنکارا) یشهر مناعق در معلوالن برای د

سیار کنند،میحرکت  شهر سطح در کمک بدون که معلوالنی تعداد ست کم ب ضاها. ا  میزان توجهی جالب شکل به ف

شارکت شان را معلول افراد م سنده. دهدیم ن صدد این مقاله در نوی ست در ستانداردهای دریابد ا ستیابی ا ضای در د  ف

 برای عراحی استانداردهای این شد تأیید میدانی بررسی از حاصل نتایج به توجه با خیر. یا است شده اعمال شهری

 .است نشده گرفته نظر در معلوالن

ضاهای سنجیتوان»ی با عنوان امقاله( در 1395پور و همکاران )جمعه سخ در شهری ف  یگروهها نیاز به دهیپا

 که درزمینة اقداماتی که برخالف اندیدهرسیییبه این نتیجه « قم شیییهر مرکزی حرکتی در بنشجسیییمی توانکم

سب ضور برای محیط سازیمنا سمی توانکم یگروهها ح ست، صورت حرکتیج اجتماعی  یطشرا همچنان گرفته ا

 .نیست شایسته نحوی به معلوالن نیازهای رفع به قادر کنونی کالبدی و اقتصادی

                                                 
1 Nur Belkayah 
2 Filiz Alkanmeshur 
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شی عی (2015) 1همکاران و گل سال افراد جاییجابه در شدهساخته هاییطمح هاییژگیو» عنوان با پژوه  و میان

سمی توانکم یگروههاجایی جابه نوع میان ، ارتباط«حرکتی معلولیت دارای سالمند سال را حرکتیج ضعیت میان  با و

سی کردند. ساختار شان نتایج محالت برر سالکم یگروهها پذیریتحرک محورپیاده هاییطمحدهد یم ن  و توان میان

 کند.یم تقویت را کهنسال

ضوابط و معیارهای موجود ازنظر د1385تقوایی و همکاران ) ساس  صفهان را برا شهر ا ضعیت معابر  سی ( و ستر

سیده سی کرده و به این نتیجه ر صفهان بهمعلوالن و جانبازان برر شهر ا ضاهای  سیاری از ف ویژه معابر آن، اند که ب

 .نداردازان و جانب معلوالن مرور شرایط الزم را برای عبور و

شهر عراحی رب هاشهرداری سبز کتاب دوازدهم جلد در( 1379) سعیدنیا ضاها و مبلمان   و نبازانجا برای یف

 است. کرده بیان را الزم ضوابط و تأکید ینهزم ینالزم در ا استانداردهایبا توجه به  معلوالن

سب ( بر1373میقاتی ) ستمس یسازمنا سبی ایراهکاره و دارد تأکید معلوالن برای یشهر ونقللحم ی ارا ه  منا

 داده است.

بررسی  یناییب یبسآمعلول با  افراد برای راتهران  یشهر یفضاها پذیریدسترس( 1394) مرادیشاه و شکوری

سیده ضور نابینایان دای بهاند که باید اقدامات ویژهکرده و به این نتیجه ر شهر تهران بهمنظور ح ضاهای ر  ویژه در ف

 انجام شود. عمومی

ضوانی و دانش سب1391پور )سعیدی ر شکالت نابینایان و منا سا ل و م شهری را برای آنان ( م سازی محیط 

دهد نابینایان با مسا ل و مشکالت متعددی برای حضور در فضاهای اند. پژوهش آنها نشان میبررسی و تحلیل کرده

 شهری مواجه هستند.

های معلوالن را در فضییاهای اجتماعی بررسییی و به اعی نیازها و ضییرورت( در بحث مطالعات اجتم2013) 2بابی

 بعضی از نیازهای اساسی آنها اشاره کرده است.

سلطانی زرندی و همکاران ) شی در 1396پور شکالت جانبازان و معلوالن را در حوزۀ ورز سا ل و م ستان ا( م

 اجتماعی خانوادگی، موانع والنمعل و جانبازان فراروی نعموا ترینمهم اند کهالبرز بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

 .داردبازمی ورزش به توجه از را آنان که است شهری و

 

 مبانی نظری پژوهش

 اینها ،الش ترینبزرگ از یکی. دارند قرار اجتماعی و فنی سییریع رشیید و تنوع پیچیدگی، معرو در شییهرها

داد  قرار آنها با متناسب و فراگیر کامالً صورتبه را معلوالن ازجمله شهروندان همة نیازهای توانیم ،گونه که است

(Rebernik et al., 2020: 1دولت .) در شهرها ریزانبرنامه و کنندیم مبارزه شهروندان نیازهای تنوع درک با هنوزها 

 زندگی کیفیت به ،گونه که اسییت این مهم و اسییت پیچیده ،قدر معلولیت قضیییة بفهمند کامل عوربه نیسییتند قادر

 هنوز شهرها در ریزانبرنامه و عراحان معماران، محلی، هایمقام سیاستمداران، بیشتر. کنند کمک ترییعوس جمعیت

                                                 
1 Gul et al. 
2 Babbie 
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سیب یگروهها به توجه بدون و غیرفراگیر شکلی به هم  انجام را شهری عراحی دارند، که نیازهاییمجموعه با پذیرآ

سی، یها(. ،هار،وبRebernik et al., 2017: 70- 79دهند )یم سازی و قانونی سیا ستاندارد  دارد وجود متعددی ا

ست ممکن که شته نقش زمینه این در ا شد؛ برای نمونه برنامة دا سعة برای 2030 برنامة شهری، جدید با  یدارپا تو

(UN Habitat, 2016 )برای شهرها دربارۀ حق متحد ملل سازمان اهداف و ( همهUN Habitat, 2017 )کندیم تالش 

شد؛ هنجار یک و الزام مثابة یکبه را فراگیر شهر تا  یا معلولیت برای شمولیتمام معیار هیچ وجود این با تحقق بن

ستم یک  قرار شرایطی ،ه در معلولیت ازنظر کنند ارزیابی دهد امکان شهرها به که ندارد وجود کامل راهنمای سی

 (. CBM, 2019است ) الزم اصالحی اقدامات کجا در و است کم آنها عملکرد کجا در دارند،

فضییاهای شییهری، ظرف و مکان بروز زندگی اجتماعی افراد جامعه اسییت. تعامل اجتماعی و مشییارکت مردمی، 

فضا به  مفهوم. گذاردیم یرتأث یشهر هاییتو فعال روابط بر که است یشهر یفضا یمحتوا یو اساس اصلی عنصر

ساختارها هایتفعال همة شهریماعالق  مکان در گرفتهلشک یو  ضای  شهری ازجمله هاسازههمة  شامل شود. ف ی 

سبز،  هاپارکنماها، ها و آبیدانم، هاساختمانها، یابانخ ضاهای  سلطانی و  هاپلو ف ست ) شهری ا صر  سایر عنا و 

داند که عموم مردم به آن مییی از بافت شییهری هابنشفضییاهای شییهری را  1(. ریچارد راجرز8: 1392رضییایی، 

ستری برای  صری دارند و ب سی فیزیکی و ب ستر ست؛ برای نمونه یتفعالد سان و برقراری تعامالت اجتماعی ا های ان

سیرهایی که دیگران حق عبور از یابانخ سایر م سی مردم به آنها  آنهاها، میادین و  ستر ضاهایی که د سایر ف را دارند و 

ست و  سطهآزاد ا ست که اوا سانی ا سیم یا یمرا  آنهای برای برقراری ارتباط با افراد جدید و ک سیم، ینمشنا شنا

 (.Rogers, 2003: 118شوند )یمازجمله فضاهای شهری محسوب 

 فراگیر شییهری فعلی، جهانی یهابرنامه و معاصییر شییهر به مربوط مباحث ( معتقدند در2015) 2فورام و همکاران

 اجرای و هایزیربرنامه از . بنشیییباشیید برابر همه برای آن در اجتماعی و اقتصییادی ازجملهها فرصییت که اسییت

 از که یدآیمدر اجرا به نیازها از یامجموعه با پذیرآسیب یگروهها به توجه منظورعراحی، به برای شهرها استراتژی

 حضور همه، برای پایدار و هوشمند شهرهای در(. Temelova et al., 2017: 273- 304) شودیم ناشی «هنجار» یک

ستمس از اییندهفزا هوشمندی  مانند کند؛یم گیریاندازه را شهرها هاییژگیو که دارد وجود نظارت و ارزیابی هایی

(Huovila et al., 2019: 141- 153; Dall’O et al., 2017: 193- 202)، پایداری (Hale et al., 2019: 47- 55)، قابلیت 

سی ستر  و نظارت ارزیابی، ویژۀ ابزارهای نبود. جهانی عراحی و خالقیت ،(Garau, 2018: 575) زندگی کیفیتو  د

 یهار،وبها، و بلندپروازانه یهابرنامه از پیروی به قادر شییهرها هنوز که باشیید دالیلی از یکی اسییت ممکن اجرا

 گرفته قرار متنوعی سازیمفهوم معرو در نیز پایدار شهر و نیستند شهری محیط فراگیر سازیدرزمینة مناسب قانونی

 (.Silva et al., 2018: 697- 713است )

شی) ناتوانی یا کمبود نوع معلولیت: هر شی به امری انجام برای را فرد یت( که فعالاختالل از نا  که کند محدود رو

 (.1: 1386)حجتی،  کند خارج عبیعی از حالت را او فعالیت دامنة یا دهندیم انجام عادی افراد

                                                 
1 Rechard Ragers 
2 Phoram et al. 
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یا  عملکردی محدودیتی با دارد یا رفتارش ظاهر در که تفاوتی واسییطةبه اشجامعه در که اسییت معلول: کسییی

شنیص به که شودیم اعالق فردی به معلول دیگر، تعریفی شود. درمواجه می فعالیتی سیون ت شکی کمی  سازمان پز

ستی سمی، براثر بهزی ستمر اختالل توأم یا ذهنی و روانی ضایعة ج  ایجاد وی عمومی کارایی و سالمت در زیادی و م

معلولین،  از حمایت جامع شود )قانون اقتصادی و اجتماعی هایینهزمدر فرد استقالل کاهش موجب عوری کهشود؛ به

1390.) 

ترین مهمشود؛ با این حال یمناشی ناتوانی فیزیکی و  بودن محیط شهرینامناسبحضورنیافتن انسان در محیط از 

سب شر ناتوان، نامنا شدن ق شیده  ساسعامل در به انزوا ک ست. برا شهری ا ستر محیط  شت  بودن ب سازمان بهدا آمار 

از انقالب اسالمی و جنگ  پس. در کشور ما دارندولیت جسمی لنوعی معدرصد جمعیت جهان به 10 حدود جهانی،

ا موانع معماری و بری فزاینده داشییته اسییت. معلوالن برای زندگی اجتماعی در شییهر یسیی معلولیت ۀتحمیلی، پدید

ستندهشهری متعددی روب شهری با نیازهای مع ؛رو ه سازی محیط  سازگار ضرورتی حیاتلبنابراین  سمی،  ی والن ج

 و حسییی نمعلوال دو دسییتة به ندارند، خود بدنی اعضییای هاییتفعال در کامل که توانایی جسییمی معلوالن اسییت.

 به که است فردی حرکتی،جسمی هستند. معلول حسی معلوالن ناشنوایان، و نابینایان شوند.می تقسیم حرکتیجسمی

 وسایل یاپاره از استفاده به تحرک برای و است حرکتی و حسی یهااندامدر  ناتوانی یا اختالل ضعف، د،ار علت هر

 (.1386مسکن،  و ساختمان تحقیقات کز)مر باشد داشته کمکی نیاز

سب ست. همة ویژهبه جامعه افراد همة برای زندگی ارتقای کیفیت راهکارهای از یکی سازی،منا  آحاد معلوالن ا

 شهری معابر و عمومی اماکن و هاساختمان از اعم خود پیرامون محیط در خطر بدون و باشند آزادانه قادر باید جامعه

های مطرح در ین نظریهترمهم(. 15: 1389شیییوند )کارگری،  برخوردار خود اجتماعی حقوق همة از کنند و تردد

 اند از:سازی فضاهای شهری برای معلوالن عبارتریزی و مناسببرنامه

 

 ارزشی نظرنظریة نقطه -

مان ازنظر مان آتنی  وجود یارزشییی دو نوع گفت  و آرامش و بزم بر که( Athenian discourse)دارد؛ یکی گفت

 در را حیات که (Spartan discourse) اسیییتارتی گفتمان دومی و دارد تأکید حیات مواهب از حداکثر برخورداری

 آورجنگ استارتی انسان. جوستصلح و آرام انسانی آتنی، انسان. کندیم یفرزم، جنگ، مبارزه و ،الش تعر حوزۀ

ست؛ سان گفتمانی، ،نین در بنابراین ا سل در این جوامع  ینبه هم ندارد؛ جایگاهی معلول ان صالح ن ضوع ا دلیل مو

شییود؛ برخالف دیدگاه اسییتارتی آنچه امروز در برخورد با جامعة جانبازان و معلوالن حاکم اسییت، دیدگاه یمعنوان 

ای برای جانبازان و معلوالن در کشورها در نظر گرفته شده است و بر حفظ آتنی است و بر همین اساس حقوق ویژه

ست که این حقوق را برای آنان محقق کید میو رعایت این حقوق تأ ضع کرده ا شور قوانینی و شود؛ بنابراین هر ک

 کند.
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 نظریة قبض -

های بسط یشهاندمنظور آن است که بتوانیم معلولیت را محدود کنیم؛ برای نمونه آن کس که یک دست ندارد، در 

(Expansion Theory ست. گفته ست؛ در حالی که در نظریة قبض ،نین نی سا شود او یک یم( تمامی وجودش نار

دیده یا دست ندارد، بنابراین ارگانیسم او تواناست و نبایستی به صرف نداشتن یک عضو، تمامی ارگانیسم را آسیب

انی دارد. اگر بتذیریم جهان ( همنوMicrocosmناتوان تلقی کرد. این نظریه با نظریة پاسکال مبنی بر جهان کو،ک )

یر تام داشته باشد که براساس آن تمامی ارگانیسم تأثتواند ینمنهایت دارد، در این وسعت یک جزء خلقت وسعتی بی

یا کلیت را باعل تلقی کرد؛ بنابراین الزم اسیییت در برخورد با جانبازان و معلوالن با نظریة قبض برخورد کنیم، نه با 

نکه فعالیت معلوالن و جانبازان و حضیییور آنان و حتی افتنارآفرینی آنها نظریة قبض را تأیید نظریة بسیییط؛ کما ای

 کند و افتنارات علمی و ورزشی معلوالن و جانبازان دلیلی بر این ادعاست.می

 

 نظریة پوشش و ترمیم -

اند؛ جهان عبیعت نیز در توان یک عضو معیوب را با اعضای دیگر پوشیماندیشه باشیم، ،نانچه با این نظریه هم

کند؛ برای نمونه در عمل ،نانچه دندانی فرسییوده شیید یا به کلی کشیییده و حذف شییود، یم کمکهمین زمینه به ما 

کند. یمکنند. دربارۀ معلولیت نیز همین قاعده صدق یمشوند و جای خالی آن دندان را پر ی دیگر خمیده میهادندان

سیب ضو آ شش و ترمیم را ای یدهداگر بتوانیم ع شد، نظریة پو شته با ستکاری کنیم که نقص کمتری دا را ترمیم یا د

(. عملکرد بسیییاری از معلوالن و جانبازان در اسییتفاده از عضییو جایگزین 36 -32: 1391ایم )جبلی، یدهبنشییتحقق 

 شود.ها برعرف مینظریه بسیاری از محدودیت ینا دهندۀ این است که بانشان

 

 پژوهش روش

شیییوۀ  تحلیلی اسییتفاده شییده اسییت. -این پژوهش با توجه به عرح پژوهش و اهداف آن، از روش توصیییفیدر 

ی مربوط برای اسییتفاده از آمار، اعالعات، نقشییه هاارگان، ادارات و هاسییازماناسیینادی )مراجعه به  هادادهی آورگرد

ستای تعیین اکتابنانهو...( و  سب بهی )برای مطالعة الگوهای نظری در را شهری منا ضاهای  ین نیازهای تأممنظور ف

ضع موجود در محدودۀ پژوهش و تکمیل  شاهدۀ و نامه( بوده است. برای تجزیه پرسش 379معلوالن( و میدانی )با م

منظور . بهاسییت شییده اسییتفاده GISافزار از نرم هانقشییهو در تهیه و تولید  SPSSافزار آماری از نرم هادادهو تحلیل 

. اسییت شییده اسییتفاده SWOTاز  یراهبرد یزیربرنامه انتناب برایو  AHP مدلها از داده یلو تحل یینها یابیارز

 اند؛ از این بینداشییته سییکونت منطقه این در که اسییت بوده و معلول جانباز نفر 7230 شییامل پژوهش یآمار ةجامع

سشنفر انتناب  379 ستنراداده و یعآنها توز ینب نامهشدند و پر های پژوهش شاخص .شد و تحلیل تجزیه ج وها ا

ها بررسی و های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کالبدی است که در این مطالعه هریک از این شاخصشامل شاخص

 تجزیه و تحلیل شد.
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 محدودة پژوهش

متری از سطح دریا 1750در ارتفاع  است. شهر کرمان پژوهشدر این  شدهمطالعه ۀشهر کرمان محدود دو ةمنطق

هشتمین شهر ایران است. شهر کرمان،  ،لحاظ مساحت شهریدارد و بههکتار  13000حدود قرار گرفته است. وسعتی 

 165791هکتار  2890با مساحت دو  ةجنوب شرق ایران است. منطق ةترین شهر در منطقیک مرکز جمعیتی و بزرگ

. با توجه به استنفر در هکتار  57 ،دو شهر کرمان ةدر منطق. تراکم جمعیت داردخانوار  49173نفر جمعیت و 

ن و که بیشترین حضور معلوالشده است  انتناب و بررسیاز شهر کرمان  یفضاهای شده،مطالعه ةگستردگی منطق

 .جاستجانبازان در آن

 

 
 در شهر کرماندو  ةمنطق موقعیت :1 -شکل

 

 های پژوهشیافته

 دو شهر کرمان ةمنطقبررسی کالبدی فضاهای شهری  -

شامل یک خیابان، یک پارک و  شهر کرمان  سه نقطه از منطقة دو  ضای کالبدی محدودۀ مطالعه،  سی ف برای برر

یک مرکز خرید در نظر گرفته شده است. علت انتناب این سه نقطه آن است که بیشترین مراجعه و حضور جانبازان 

به دلیل قرارگیری سازمان بهزیستی و مطب پزشکان، قرارگیری  گیرد؛ در بلوار جمهوریبه این سه نقطه صورت می

شهر کرمان و همچنین مرکز خرید، رفتترین و مجهزترین پارکیکی از بزرگ سایر نقاط های  وآمد معلوالن بیش از 

 شهر است.
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 محور پیادة جمهوری اسالمی )حدفاصل چهارراه فرهنگیان و چهارراه امیرکبیر( -

شاهدات میدانی سبدر محور پیادۀ مطالعه با م سیر، نامنا سب این م صالح کف شده، کفتوش نامنا بودن جنس م

سیر پیاده برای تردد معلوالن،رو، متمایزنبودن جنس کف بهپیاده سب م سیر برای نابینایان، عرو نامنا  منظور تعیین م

ستگی معابر، نبود قطع صری عال م پیو شنوایان کافی برای ب سب  برای صوتی عال م و نا سیلة نقلیة منا نابینایان، نبود و

ینی نیمکت، صییندوق پسییتی، سییطل زباله و کیوسییک تلفن مورد نیاز معلوالن و گزمکانتوجهی به بی ویژۀ معلوالن،

بودن لغزنده ،برای معلوالن روسییواره و رویادهپمناسییب  ارتباعی پل و نامناسییب رامپ قرارگیریجانبازان، وضییعیت 

ی ارتباعی موجود هاپلزدگی و اختالف ارتفاع در بعضی از در فصل زمستان در سرما به دلیل یخ دارشیب سطح کف

شود، دیده شده است؛ بنابراین با در نظرگرفتن دار در حین عبور میبا سطح خیابان که باعث آسیب به صندلی ،رخ

 تحلیل آماری شده است. و نامه بررسیمسا ل و مشکالت موجود، اعالعات پرسش

 

 پارک مادر -

ستاندارد، بهداشتی نبود سرویس معلوالن، ویژۀ توقفگاه نبود  توجهیبی پارک، به آسان و ایمن نداشتندسترسی ا

 از پارک به معلوالن ورود برای معبر یک فقط وجود معلوالن و برای پارک داخلی فضییای سییازیمناسییب اصییول به

ستفادۀ در موانع ترینمهم سوب مادر پارک از معلوالن ا  تجهیزاتی و امکانات ها،این محدودیت کنار در. شودمی مح

سب کفتوش آبنوری، کافی، نیمکت و میز مانند سب، نمایآب مانع، بدون تردد برای منا شبو، گیاهان منا  محیط خو

شاط، سب راهنمای عال م وجود بان سمی معلوالن برای منا ست معلوالن برای پارک این مزایای از حرکتی، و ج با . ا

سبی وجود امکانات سب ن سیدن تا پارک در منا ستاندارد سطح به ر صلة ا  امکانات که عوریبه دارد؛ وجود زیادی فا

 .است حد متوسط از کمتر پارک

 

 پزشکی شفامجتمع تجاری -

اما در ورودی دوم به این مسئله توجه شده توجهی شده است؛ در ورودی اول به ورود مناسب برای معلوالن بی

ساختمان برای افراد معلول به ست و تا حدودی ورود به  صورت ا سایل  پارک منظوردر خیابان به گیرد.یمراحتی  و

برقی و آسییانسییور برای ورود به عبقات باالی نقلیه تسییهیالتی برای معلوالن در نظر گرفته شییده اسییت؛ وجود پله

ضای ساختمان، ورودی مناسب داروخانه و مطب پزشکان و امکان حرکت در امکان گر ،ساختمان دش مناسب در ف

 فضای عمومی و خرید در این مجتمع، این فضا را برای جانبازان و معلوالن به فضایی قابل استفاده تبدیل کرده است.

 

 فضاهای شهری برای حضور معلوالن تحلیل وضعیت -

سییازی منظور بررسییی وضییعیت مناسییبرا به (One-Sample Test)جامعه  مقادیر آزمون میانگین یک 1جدول 

 .دهدیمفضاهای شهری برای حضور معلوالن در محدودۀ پژوهش نشان 
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کمتر  05/0ی، در محور پیادۀ جمهوری اسالمی و پارک مادر شهر کرمان از مقدار دارامعنسطح  1براساس جدول 

ست شده ست که میانگین ا سب؛ این بدان معنا شهری اختالف سازمنا ضاهای  دارند. با  3ی با عدد دارامعنی این ف

توجه به اینکه مقادیر دو سیییتون حد باال و حد پایین جدول که هر دو منفی هسیییتند و میانگین فضیییاهای شیییهری 

سط مطالعه سطح اعمینان  3شده کمتر از مقدار متو ست، درنتیجه در  ضعیت %95ا ضاها ازنظر جامعة آماری و  این ف

 سازی برای حضور معلوالن ندارند.قابل قبول و مطلوبی ازنظر مناسب

ساس جدول  شهری مجتمع تجاریدارامعنسطح  1برا ضای  شفا از مقدار ی در ف شکی  ؛ ستا شدهکمتر  05/0پز

و دارد. با توجه به مقادیر د 3ی با عدد دارامعنی این فضای شهری اختالف سازمناسباین بدان معناست که میانگین 

اسییت و  3سییتون حد باال و حد پایین جدول که هر دو مثبت هسییتند، میانگین این شییاخص بیش از مقدار متوسییط 

پزشییکی شییفا ازنظر جامعة آماری وضییعیتی قابل قبول در رابطه با سییاختمان تجاری %95درنتیجه در سییطح اعمینان 

 حضور معلوالن دارد.

 

 شدهی فضاهای شهری مطالعهسازمناسبوضعیت  (One-Sample Test)آزمون میانگین  :1 -جدول

 شاخص

 3مقدار متوسط= 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 آماره

 سطح معناداری

(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95اطمینان 

  حد باال حد پایین

محور پیادة جمهوری 

 اسالمی
376/0 953/9- 000/0 192/0- 230/0- 154/0- 80/2 

 72/2 -236/0 -307/0 -272/0 000/0 -994/14 353/0 پارک مادر

 22/3 278/0 172/0 225/0 000/0 359/8 525/0 مجتمع تجاری شفا

 1398های پژوهش، منبع: یافته

 

ی سییازمناسییبمنظور بررسییی وضییعیت را به (One-Sample Test)مقادیر آزمون میانگین یک جامعه  2جدول 

 .دهدیمشده برای حضور معلوالن نشان فضاهای شهری مطالعه

ساس جدول  صادی و اجتماعی از مقدار هاشاخصی در دارامعنسطح  2برا کمتر  05/0ی کالبدی، مدیریتی، اقت

ست شده ست که میانگین این متغیرها اختالف ا ستون  3ی با عدد دارامعن؛ این بدان معنا دارند. با توجه به مقادیر دو 

ستند و میانگین این  سط  هاشاخصحد باال و حد پایین جدول که هر دو منفی ه ست، در  3که کمتر از مقدار متو ا

سازی شده ازنظر جامعة آماری وضعیت قابل قبول و سطح مطلوبی ازنظر مناسبی بیانهاشاخص %95سطح اعمینان 

 ن ندارند.برای حضور معلوال
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 شدهی فضاهای شهری مطالعهسازمناسبوضعیت  (One-Sample Test)آزمون میانگین  :2 -جدول

 شاخص

 3مقدار متوسط= 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 آماره
 (Sig) سطح معناداری

اختالف از 

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95اطمینان 

  حد باال حد پایین

 92/2 -046/0 -112/0 -079/0 000/0 -734/0 327/0 کالبدی

 24/2 -727/0 -788/0 -757/0 000/0 -105/49 300/0 مدیریتی

 65/2 -298/0 -387/0 -343/0 000/0 -076/15 442/0 اقتصادی

 62/2 -342/0 -405/0 -373/0 000/0 -268/23 312/0 اجتماعی

 1398های پژوهش، منبع: یافته
 

 بندی فریدمنسازی محور پیادة جمهوری با استفاده از آزمون رتبهی مناسبهامؤلفهبررسی  -
 

 ی فضای شهری مناسب برای حضور معلوالنهالفهؤمی بندرتبه منظورمعناداری فریدمن به : آزمون3 -جدول

 )محور پیادة بلوار جمهوری(
379 N 

805/987 Chi-Square 

7 df 

0.000 Asymp. Sig. 

 1398پژوهش،  هایمنبع: یافته
 

درصییید اعمینان یعنی در  99درجه آزادی، در سیییطح  7و  Chi-Square= 805/9872مقدار  نتیجة این آزمون با

 آمده قابل قبول است.دست( معنادار و نتایج به.Asymp. Sig= 0.000درصد ) 1سطح خطای 

 

 مدیریتی شاخصهای تحلیل مؤلفه

 فریدمن بندیرتبه آزمون از استفاده با سازیمناسب مدیریتی شاخص هایمؤلفه بررسی -
 

 سازی فضاهای شهریی شاخص مدیریتی مناسبهالفهؤمی بندرتبه منظورداری فریدمن بهمعنا آزمون: 4 -جدول

 برای حضور معلوالن
379 N 

227/745 Chi-Square 

5 df 

0.000 Asymp. Sig. 

 1398های پژوهش، منبع: یافته



 

 1400تابستان (، 41 یاپی، )پدوم، شماره یازدهمسال ریزی فضایی، برنامهفصلنامه علمی  / 174

 

درصد اعمینان یعنی در سطح  99درجه آزادی، در سطح  5و  Chi-Square= 227/745آزمون با مقدار نتیجة این 

 آمده قابل قبول است.دست( معنادار و نتایج به.Asymp. Sig= 0.000درصد ) 1خطای 

 ةم لف معلوالن، حضییور برای سییازیبمناسیی یریتیشییاخص مد یهالفه م یبندرتبه یجنتا ،5توجه به جدول  با

 دردارد؛  قراراول  رتبة در 33/5 ضریب با و همراه به م ثرتری نتایج یسازمناسب درزمینة معلول یگروهها کتمشار

ستمر صورتبه سازیمناسب اقدامات پیگیری ةم لف ینهزم ینا آخر را به خود اختصاص داده  رتبة 55/2 ضریب با م

الزم اسییت وجود دارد که  معلوالن حضییور برای سییازیبمناسیی یریتمد درزمینة زیادی ضییعف کلی عورهب ؛اسییت

 ربط تدابیری در این زمینه بیندیشند.مدیریت شهری و مسئوالن ذی

 

 سازی فضاهای شهری برای حضور معلوالنی شاخص مدیریتی مناسبهالفهؤمی بندرتبه :5 -جدول
 هالفهؤم Mean Rank رتبه

5 92/2 
 مدیریت توسط شهری مبلمان هایعراحی در معلوالن جامعة هایمحدودیت قرارگرفتن مدنظر .1

 شهری

 مستمر صورتبه سازیمناسب اقدامات پیگیری .2 55/2 6

 سازیمناسب درزمینة شهری مدیریت موفقیت .3 13/3 3

 .دارد همراه به را م ثرتری نتایج سازیمناسب درزمینة معلول گروههای مشارکت .4 33/5 1

 معلوالن نیاز با سازیمناسب برای فضاها انتناب در شهری مدیریت هایاولویت مطابقت .5 07/3 4

 معلوالن حضور برای عمومی اماکن و هاساختمان درست سازیمناسب .6 15/3 2

 1397های پژوهش، منبع: یافته

 

 های شاخص اقتصادیتحلیل مؤلفه

 فریدمن بندیرتبه آزمون از استفاده با سازیمناسب اقتصادی شاخص هایمؤلفه بررسی -

 

سبهالفهؤمی بندرتبه منظورمعناداری فریدمن به آزمون :6 -جدول صادی منا شاخص اقت شهری برای ی  ضاهای  سازی ف

 حضور معلوالن
379 N 

463/409 Chi-Square 

3 df 

0.000 Asymp. Sig. 

 1398های پژوهش، منبع: یافته

 

درصد اعمینان یعنی در سطح  99درجه آزادی، در سطح  3و  Chi-Square= 463/409نتیجة این آزمون با مقدار 

 آمده قابل قبول است.دست( معنادار و نتایج به.Asymp. Sig= 0.000درصد ) 1خطای 
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ة م لفسییازی برای حضییور معلوالن، ی شییاخص اقتصییادی مناسییبهالفه می بندرتبه، نتایج 7با توجه به جدول 

صادی معلوالن ضریب  میزان تأثیر کارکرد اقت صاد خانواده با  شتغال  41/3در اقت شان از اهمیت ا در رتبة اول قرار و ن

سایر  معلوالن در جامعه دارد؛ ضور هالفه ماما در  ضعف زیادی درزمینة محدودیت ح صادی،  شاخص اقت  م ثری 

سئو شهری و م ست مدیریت  شهری وجود دارد که الزم ا ضاهای  شر از جامعه در ف شرفت این ق الن معلوالن و پی

 ربط تدابیری جدی در این زمینه بیندیشند.ذی

 

 سازی فضاهای شهری برای حضور معلوالنی شاخص اقتصادی مناسبهالفهؤمی بندرتبه :7 -جدول
 هالفهؤم Mean Rank رتبه

 شهری فضاهای نامناسب وضعیت در معلوالن فردی استقالل کاهش .1 03/2 4

 دسترسی هایمحدودیت از ناشی معلوالن برای جامعه در م ثر حضور و اشتغال محدودیت .2 30/2 2

 دسترسی محدودیت دلیل به شهری فضای در حضور و جاییجابه هایهزینه افزایش .3 26/2 3

 آنان خانوادۀ اقتصاد در معلوالن اقتصادی کارکرد تأثیر .4 41/3 1

 1398های پژوهش، منبع: یافته

 

 های شاخص اجتماعیتحلیل مؤلفه

 فریدمن بندیرتبه آزمون از استفاده با سازیمناسب اجتماعی شاخص هایمؤلفه بررسی -

 

 سازی فضاهای شهریی شاخص اجتماعی مناسبهالفهؤمی بندرتبه منظورمعناداری فریدمن به آزمون: 8 -جدول

 برای حضور معلوالن
379 N 

273/342 Chi-Square 

4 df 

0.000 Asymp. Sig. 

 1398پژوهش، های منبع: یافته

 

درصد اعمینان یعنی در سطح  99درجه آزادی، در سطح  4و  Chi-Square= 273/342نتیجة این آزمون با مقدار 

 آمده قابل قبول است.دست( معنادار و نتایج به.Asymp. Sig= 0.000درصد ) 1خطای 

ة م لفسییازی برای حضییور معلوالن، ی شییاخص اجتماعی مناسییبهالفه می بندرتبه، نتایج 9با توجه به جدول 

در رتبة اول قرار  01/4حضور در فضاهای شهری با ضریب  هنگام معلوالن اجتماعی با مناسب برخوردهای وضعیت

ضعیت هالفه مدارد. درزمینة  صادفات ین امنیت برای معلوالن، خطرتأمی و ضور در خیابان هنگام معلوالن با ت و  ح

 کالبدی و هاییتمحدود و موانع روانی ناشییی از رو، فشییارپیاده شییلوغی و ازدحام یا عابران با برخورد احتمال
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سازجمله  کالبدی، هاییتمحدودمعلوالن به دلیل  برای پذیریاجتماع محدودیت سا ی هاضعفترین ترین و مهمیا

 معلوالن است.سازی فضاهای شهری برای حضور شاخص اجتماعی در رابطه با مناسب

 

 سازی فضاهای شهری برای حضور معلوالنی شاخص اجتماعی مناسبهالفهؤمی بندرتبه :9 -جدول

 هالفهؤم Mean Rank رتبه

 کالبدی هایمحدودیت از ناشی معلوالن برای پذیریاجتماع محدودیت .1 93/2 3

 کالبدی هایمحدودیت و موانع دلیل به معلول در روانی فشار ایجاد .2 13/2 4

5 92/2 
 و خیابان در حضور هنگام معلوالن با تصادفات خطر ازجمله معلوالن برای امنیت تأمین وضعیت .3

 روپیاده شلوغی و ازدحام یا عابران با برخورد احتمال

 شهری فضاهای در حضور هنگام معلوالن با اجتماعی مناسب برخوردهای وضعیت .4 01/4 1

 شهری فضاهای در غیرمعلول و معلول افراد تعامل و ارتباط وضعیت .5 00/3 2

 1398های پژوهش، منبع: یافته

 

 از استفاده با معلوالن نیازهای تأمین برای شهری فضاهای سازیمناسب و ریزیبرنامه معیارهای بندیاولویت -

 (AHP) مراتبیسلسله تحلیل فرایند

سبی 10با توجه به جدول  شترین  441/0، معیار مدیریتی با وزن ن یزی و ربرنامهیر را در تأثدر رتبة اول قرار و بی

سب شهری برای سازمنا ضاهای  سبی تأمی ف در رتبة دوم و  312/0ین نیازهای معلوالن دارد. معیار کالبدی با وزن ن

سبی  صادی و اجتماعی با وزن ن سوم قرار دارند؛ بنابراین خروجی مدل  123/0همچنین معیارهای اقت  AHPدر رتبة 

؛ همچنین نشان از اهمیت بسیار زیاد شاخص مدیریتی در بهبود وضعیت فضاهای شهری برای حضور معلوالن دارد

؛ بدین صییورت که اسییتر از شییاخص مدیریتی تأثشییاخص کالبدی ارتباط معناداری با شییاخص مدیریتی دارد و م

صوبات و  ضور معلوالن سازمناسبدهند، درزمینة مدیران انجام می ی شهری کههاعرحم ضاهای شهری برای ح ی ف

 است. یصتشن قابل یشهر یدر کالبد فضاها و یرگذارتأث

 

 ین نیازهای معلوالنتأمی فضاهای شهری برای سازمناسبیزی و ربه معیارهای برنامه یدهنوز :10 -جدول
  کالبدی مدیریتی اقتصادی اجتماعی وزن نسبی

 کالبدی 1 5/0 3 3 312/0

 مدیریتی 2 1 3 3 441/0

 اقتصادی 33/0 33/0 1 1 123/0

 اجتماعی 33/0 33/0 1 1 123/0

 1398های پژوهش، منبع: یافته
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 سازگاری میزان محاسبة -

سله سل سطوح منتلف  سازگاری (AHP)مراتب عالوه بر ترکیب  سبة میزان  ، در نظر گرفتن عوامل متعدد در محا

(C.R )سه سازگاری مقای ست که  سازگاری، مکانیزمی ا شنص اهمیت دارد. میزان  شان یمها را م کند. این مکانیزم ن

های ترکیبی اعتماد کرد. های جدولیتاولوهای حاصییل از اعضییای گروه یا یتاولوتوان به یمدهد تا ،ه اندازه یم

را قابل  هاوزنها را خوب و یداورتوان یمباشد،  1/0 مساوی یا کمتر از (C.R)براساس تجربه اگر میزان سازگاری 

ا را بازبینی کند. برای هیداورین صیییورت تحلیلگر باید به مراحل قبل برگردد و دوباره ااعتماد دانسیییت؛ در غیر 

سازگاری، پژوهش سبة میزان  ستفاده از بردارهای محا شده بهترین روش، ا شنص  صورت گرفته و م های متعددی 

 ویژه است.

 

 نین نیازهای معلوالتأم برایی فضاهای شهری سازمناسبیزی و ردهی به معیارهای برنامهوزن: 11 -جدول

  کالبدی مدیریتی اقتصادی اجتماعی وزن نسبی وزن ویژه

 کالبدی 1 5/0 3 3 312/0 27/1

 مدیریتی 2 1 3 3 441/0 803/1

 اقتصادی 33/0 33/0 1 1 123/0 493/0

 اجتماعی 33/0 33/0 1 1 123/0 493/0

 1398 های پژوهش،منبع: یافته

 

 :دیآیماز معادلة زیر به دست  Lمقدار : بردار سازگاری Lمحاسبة مقدار  -

-  

L=
1

n
 ⦋∑ (𝐴𝑊j)/(Wj)⦌𝑛

𝑖=1  

L =
1

4
(

1.27

0.312
+

1.803

0.441
+

0.493

0.123
+

0.493

0.123
) =

16.158

4
= 4.039 

 

 :شودیمی.اچ.پی از معادلة زیر محاسبه ای سازگار: شاخص CI ةمحاسب -

 

CI = (L-n)/(n-1) 
 

4.039 − 4

4 − 1
 =

0.039

3
 = 0.013 

 

سبت  - سبة ن صادفی(: با توجه  RIبه  CIمحا شاخص اعداد ت سبه  nبه ) شاخص شودیممربوط به آن محا  .

صادفاعداد  ست. مقادیر درجn( هریک از RI) یت شگاه ملی اوک ها در جدول زیر آمده ا شده در این جدول را آزمای
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 ریچ و وارتون اسکول تولید کرده است.

 

 (RI) یشاخص سازگاری تصادف :12 -جدول
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

1/59 1/57 1/56 1/48 1/51 1/49 1/45 1/41 1/32 1/24 1/12 0/9 0/58 0 0 RI 

 (Saaty, 1986منبع: )

 

CR =
CI

RI
 

CR=
0.013

0.9
=0.014≤ 0.1 

 

را قابل اعتماد  هاوزنرا خوب و  هایداور توانیم، اسییت 1/0کمتر از  (C.R)سییازگاری  میزانبا توجه به اینکه 

 دانست.

 

 SWOTشده با استفاده از مدل فضاهای شهری محدودة مطالعه وضعیتتحلیل  -

صت و تهدیدها شناخت برای ، ابزاریSWOTمدل  ستم خارجی محیط در موجود یهافر سی سی و یک  شنا  باز

 است. سیستم آن نتیجة مستقیم برای کنترل راهبرد تدوین و وضعیت سنجش منظوربه آن داخلی یهاقوت و هاضعف

سنجش و به ضعیتتحلیل منظور  سبیزی و ربرنامه و شهری مطالعهسازمنا ضاهای  ین نیازهای تأمشده برای ی ف

تهدید خارجی شناسایی و  10فرصت خارجی دربرابر  14ضعف داخلی و تعداد  27قوت دربرابر  17معلوالن، تعداد 

شد. رتبه و نمرۀ نهایی هریک از قوت سی  ضعفبرر صتها،  ضریب یتاولوها و تهدیدها برای ها، فر بندی و تعیین 

امتیاز های عوامل داخلی و خارجی حذف و جمع اهمیت نشییان داده شیید. به دلیل اختصییار در حجم مقاله، ماتریس

 نشان داده شد. 2عوامل داخلی و خارجی برای تعیین راهبردهای نهایی روی شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 179 /   حسین غضنفرپور و همکاران    هری کرمان شین نیازهای معلوالن و جانبازان، نمونة پژوهش: منطقة دو تأمریزی فضاهای شهری برای رنامهب

 

 ین نیازهای معلوالنتأمی فضاهای شهری برای سازمناسبیزی و ربرنامهراهبردهای : 13 -جدول
 

 تهدیدها هافرصت

ت
قو

 ها

SOیتهاجم ی: راهبردها 

1SO :با محوراجتماع و علبانهمشیییارکت یهابرنامه بر تأکید 

شارکت سب در معلوالن م ضاهای سازیمنا  به توجه با عمومی ف

شارکت روحیة باالبودن سب جانبازان و معلوالن م  سازیدر منا

 شهری فیزیکی فضاهای

2SO :ید یل بر تأک عة تسیییه نابع و توسییی باط در مالی م  با ارت

سب ضاها سازیمنا ضور برای یشهر یف  یازهاین ینو تأم ح

شده نگرش به توجه با نمعلوال سب ایجاد ضاهای یسازمنا  ف

 کرمان شهر در جانبازان و معلوالن برای شهری

3:SO یو رفع موانع موجود در فضاها یبر استانداردساز أکیدت 

سعة منظوربه شدهمطالعه یشهر ضاهای تو ستاندارد عمومی ف  ا

 معلول قشر در سرزندگی ایجاد با هدف معلوالن برای

ST :اقتضایی راهبردهای 

1ST :ید غات بر تأک  بینیپیش و کافی رسییییانیاعالع و تبلی

 گروهی یهارسییانه رسییالت در یسییازمناسییب برای جایگاهی

 نمعلوال ةمرتبط با جامع یهاادارات و سازمان توسط

2ST :و اسییتراحت برای سییبز و باز فضییاهای وجود بر تأکید 

لوالن فراغییت اوقییات گییذران ع ظوربییه م ن یری م گ لو از  ج

 فضاهای بودننامناسب دلیلدر اجتماع به  نمعلوال نیافتنحضور

 بیشییتر هر،ه گرفتننادیده به عمومی عادت درنتیجه و شییهری

 آنان

3STبا ربطذی نهادهای و کارشییناسییان کامل اعالع بر یدکأ: ت 

ضوع سب مو ستانداردهای و قوانین از سازیمنا  برای موجود ا

 معلوالن مورد نیاز شهری فضاهای ایجاد

ف
ضع

 ها

WO :انطباقی راهبردهای 

1WO :ستمر و ارتقای بهبود بر تأکید ضاهای کیفیت م  شهری ف

سب صان وجود با مداوم ارزیابی و نظارت با معلوالن منا ص  متن

 منصییوص شییهری فضییاهای و اماکن سییازیمناسییب در کافی

 معلوالن

2WO :تنوع، سبب ترافیک سازیآرام اصول سازیپیاده بر تأکید 

 برای ویژهبه شود؛یو سواره م یادهپ عابران برای آرامش و ایمنی

سی ستر سان د  امنیت افزایش و مادر پارک به پیاده و سواره یک

 معلوالن و پیاده عابران

3WOیاردارش ییکاختالف جنس مصالح با موزا یجادبر ا یدکأ: ت 

سکه س یتالق یا یاباندر محل تقاعع خ یاو  سو یادهپ یرم  ارهو 

 ینا یتامن ینتأم برای یرمسیی یینو تع ینایانبه ناب هشییدار برای

 افراد

4: WO یدت ماع در معلوالن کار نیروی کارگیریبه بر أک  و اجت

 این فردی اسیییتقالل افزایش برایدر اجتماع  معلوالن حضیییور

 افراد

 WT :تدافعی راهبردهای 

1WT :هاییتفعال در جانبازان و معلوالن مشیییارکت بر تأکید 

 هاییتکاهش محدود با آنها پذیریو اجتماع شیییهری متنوع

 کالبدی

2WTو  یسییطح اجتماع یارتقا زمینةمدون در یابرنامه یجاد: ا

 یفو وظا یتمعلول یدۀشیییهروندان در نگرش به پد یفرهنگ

بنش  گذارانسیییرمایه جذب جهت در آن قبالدر یشیییهروند

 مالی و اعتبارات یسیییازمناسیییب هزینة ینتأم برای یردولتیغ

 یسازمناسب درزمینة

3WT :ید تأم تأک در  یو حرکت یمعلوالن جسیییم یتامن ینبر 

سب ضاهای سازیصورت منا کفتوش  برای نمونه شهری؛ ف

 و معلوالن مناسیییب عمومی ونقلحمل یاده،مناسیییب محور پ

سازی ضوابط به توجه کلی عوربه ستاندارد ضاهای ا  شهری ف

 معلوالن حضور برای

4WT :سترش بر تأکید شتغال یهابرنامه گ شتغالی و زاییا  خودا

 کاهش منظوربه نمعلوال جامعة توانمندسیییازی برای معلوالن

 آنها افسردگی و اجتماع در حضور نیافتن امکان و نشینیخانه

 

 خارجی و داخلی اینقطه چهار ماتریس

 شیید. اسییتفاده خارجی و ماتریس داخلی به نام ابزاری از خارجی و داخلی عوامل همزمان تحلیل و تجزیه برای

شکیل برای ستی این ت صل نمرات ماتریس بای  و افقی ابعاد در را خارجی و داخلی عوامل ارزیابی هاییسماتر از حا

ضعیت جایگاه تا داد قرار ماتریس این عمودی  ینتأم برای شدهمطالعه یشهر یفضاها یسازو مناسب یزیربرنامه و

 عیف یک در نمرات این ی،ا،هارخانه ماتریس در(. 105: 1388و همکاران،  یچ)کردنا  شود اتناذ نمعلوال یازهاین
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 جایگاه خارجی، و داخلی ماتریس به توجه با. شیییودیم یین( تع4 تا 5/2) ی( و قو5/2 تا 1) ضیییعیف بنشیییی دو

ضعیت سب یزیربرنامه و ضاها یسازو منا شمارۀ  ین نیازهای معلوالنتأم برای شدهمطالعه یشهر یف  IVدر خانة 

ین تأمرای شده بی فضاهای شهری مطالعهسازمناسبیزی و ربرنامهمنظور قرار دارد؛ بنابراین باید از راهبرد تدافعی به

شود. تحلیل همزمان ماتریس عوامل داخلی و خارجی ) ستفاده  ( را WT) یدافع( لزوم راهبرد تIEنیازهای معلوالن ا

 داد. ین نیازهای معلوالن نشانتأمشده برای ی فضاهای شهری مطالعهسازمناسبیزی و ربرنامهمنظور به

 
 نین نیازهای معلوالتأم برای شدهفضاهای شهری مطالعه یسازمناسبو  یزیربرنامهجایگاه وضعیت  :2 -شکل

 

 گیرینتیجه

عه طال به موضیییوع م جه  بهبا تو مان  قة دو کر با گزینش منط هدف پژوهش، این پژوهش  نه شیییده و  بة نمو ثا م

سب شهری را بهسازمنا ضاهای  ضور فعال و ی ف ست.  نیتأمی برامعلوالن  م ثرمنظور ح سی کرده ا شان برر نیازهای

 آمده به شرح زیر است:دستنتایج به

محور پیادۀ جمهوری اسالمی و پارک مادر شهر کرمان ازنظر  دهدیمی نشان انمونهتک Tنتایج حاصل از آزمون 

ضعیت  سب قبول قابلجامعة آماری و سطح مطلوبی درزمینة منا ضور معو  لوالن ندارند. در این منطقة سازی برای ح

سبتاً مطلوبی در رابطه با حضور شهری مجتمع تجاری پزشکی شفا ازنظر جامعة آماری وضعیت قابل قبول و سطح ن

سطح  صادی و اجتماعی از مقدار هاشاخصی در دارامعنمعلوالن دارد؛ همچنین  کمتر  05/0ی کالبدی، مدیریتی، اقت

سته شد ست که ا سطح مطلوبی در ی بیانهاخصشا؛ این بدان معنا ضعیت قابل قبول و  شده ازنظر جامعة آماری و

 سازی برای حضور معلوالن ندارند.رابطه با مناسب

صل از مدل  شان  AHPنتایج حا سبی یمن یار کالبدی با وزن مع در رتبة اول، 441/0دهد معیار مدیریتی با وزن ن

؛ اندگرفتهدر رتبة سوم قرار  123/0ادی و اجتماعی با وزن نسبی در رتبة دوم و همچنین معیارهای اقتص 312/0نسبی 

شهری برای  AHPبنابراین خروجی مدل  ضاهای  ضعیت ف شاخص مدیریتی در بهبود و سیار زیاد  شان از اهمیت ب ن

شاخص مدیریتی دارد و م شاخص کالبدی نیز ارتباط معناداری با  ضور معلوالن دارد و  شاخص مدیریتی تأثح ر از 

امتیاز عوامل 

و  08/2داخلی 

امتیاز عوامل 

 (4/2)خارجی 
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ست صوبات و ؛ با صورت که اجرای م شهری که درزمینة هاعرحدین  سئوالن  سبی مدیران و م ضاهای سازمنا ی ف

 شود.شهری برای حضور معلوالن هستند، در کالبد فضاهای شهری نمایان و اجرا می

صل از مدل  ضعیت  با توجه به ماتریس داخلی و خارجی جایگاه SWOTنتایج حا سبی و زیربرنامهو ی سازمنا

شان  ضعیت راهبرد تدافعی ن شهری را در و ضاهای  (، IE. تحلیل همزمان ماتریس عوامل داخلی و خارجی )دهدیمف

سبی و زیربرنامهمنظور ( را بهWT) یتدافعلزوم راهبرد  شهری مطالعهسازمنا ضاهای  نیازهای  نیتأمشده برای ی ف

مینة ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی شهروندان در نگرش به ی مدون درزابرنامهکند؛ بنابراین ایجاد معلوالن بیان می

سرمایه ضرورت دارد؛ همچنین  شهروندی درقبال آن   نیتأمگذاری بنش غیردولتی برای پدیدۀ معلولیت و وظایف 

سب هزینة سب درزمینة مالی ی و تأمین اعتباراتسازمنا ست.سازمنا شارکت ی م ثر ا جانبازان  و معلوالن تأکید بر م

امنیت معلوالن جسیییمی و حرکتی محدودۀ  نیتأمبا تأکید بر  پذیری آنهاشیییهری و اجتماع متنوع یهاتیعالف در

 .استشده الزامی مطالعه

ضنفرپور و همکاران ) ضنفرپور و  ( همنوانی1391رودی )( و کمان1391نتایج این پژوهش با پژوهش غ دارد. غ

ضعیت پارک1391همکاران ) شهر کرمان را ( و سی کردههای  ستفادۀ معلوالن و جانبازان برر رودی اند و کمانبرای ا

. در این زمینه مدیریت شهری کرمان است شناسی کرده( مدیریت شهری را برای ایجاد فضاهای شهری آسیب1391)

نیز همچون شییهر تهران نتوانسییته اسییت فضییای مطلوبی را برای حضییور جانبازان و معلوالن فراهم آورد. نتایج این 

ضعیت پارک1393ژوهش با پژوهش بمانیان و همکاران )پ ستفادۀ نابینایان مطالعه ( همنوانی ندارد که و ها را برای ا

پور و اند؛ زیرا پارک مادر شیییهر کرمان کمترین امکانات را برای معلوالن دارد. نتایج پژوهش با پژوهش جمعهکرده

شان می1395همکاران ) ضوابط م( مطابقت دارد که ن ست؛ دهد  شده ا شهری رعایت ن ضاهای  سی الزم در ف هند

( که فضاهای شهری را برای استفادۀ افراد میانسال و کهنسال بررسی 2015همچنین با نتایج پژوهش گل و همکاران )

 .اندکرده

 

 پیشنهادها

شارکت یهابرنامهعراحی و اجرای  - شارکتعلبانه و اجتماعم سب در معلوالن محور با م ضاهای سازیمنا  ف

 عمومی؛

نیازهای معلوالن با  نیتأمسازی فضاهای شهری برای حضور و مالی در ارتباط با مناسب منابع و توسعة تسهیل -

 منطقة دو شهری کرمان؛ در جانبازان و معلوالن برای شهری فضاهای یسازمناسبتوجه به نگرش ایجادشدۀ 

استاندارد  عمومی فضاهای منظور توسعةشده بهمطالعهاستانداردسازی و رفع موانع موجود در فضاهای شهری  -

 قشر معلول منطقة دو شهری کرمان؛ در برای معلوالن با هدف ایجاد سرزندگی

 منطقة دو شهری کرمان؛ ویژه درایجاد فضاهای باز و سبز برای استراحت و گذران اوقات فراغت معلوالن به -

 جادیا یبرا موجود یاستانداردها و نیقوان از یسازبمناس موضوع به مربوط نهادهای و کارشناسان کامل اعالع -

 در شهر کرمان؛ معلوالن ازین مورد یشهر یفضاها
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سب نیتأم - سمی و حرکتی با منا سب محور امنیت معلوالن ج شهری؛ برای نمونه کفتوش منا ضاهای  سازی ف

استانداردسازی فضاهای شهری برای حضور  عور کلی توجه به ضوابطونقل عمومی مناسب معلوالن و بهپیاده، حمل

 ویژه در منطقة دو؛شهر کرمان به معلوالن در

منظور کاهش جامعة معلوالن به معلوالن برای توانمندسییازی خوداشییتغالی و زاییاشییتغال یهابرنامه گسییترش -

 نشینی و امکان حضور در اجتماع و جلوگیری از افسردگی آنها.خانه

 

 منابع

یان، محمدرضیییا، دباغی، خامنه، احمدی، فریال، ) -1 مان مناسبببب  یمؤثر بر طراح هایانگاره تدقیق(، 1393ب
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