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 بررسي و مطالعه موردي مسكن جهت بهبود كيفيت زندگي جانبازان و معلولين 

  )حركتي- جسمي(
  

  *1السادات مجيدي فاطمه
  

  ، ايران)اصفهان(گروه معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان 1
  
 E-Mail: m.artmies@gmail.com: نويسنده پاسخگو*

   
  چكيده

اهميت اين علوم زماني . باشند سكونتي انسان مي - معماري و شهرسازي علومي هستند كه در ارتباط با نيازهاي زيستي

اگر . شود كه نيازهاي انسان جنبه كالبدي فضايي بيابند و هدف، دسترسي به فضايي شايسته انسان باشد مي مشخص

م انسان طلب بر داشتن ابعاد انساني داراي خصلتي باشد كه مقا خور انسان را، فضايي كه عالوه درفضاي شايسته و 

كه مسكن مناسب براي امنيت و آسايش حركتي جانبازان و معلولين  از حيث تبيين اين اين مقالهكند، تعريف نمائيم،  مي

  .است چه مشخصاتي را بايد دارا باشد، تهيه و ارائه شده

. باشد ها و نيازهاي فرد معلول مي ز اين مقاله طراحي مسكني بهينه و متناسب با خصوصيات، قابليتهدف ا: هدف

همچنين معرفي معيارهاي طراحي فضاهاي مسكوني به منظور سازگاركردن اين فضاها براي زندگي اين دسته از 

استا نوع طراحي مسكن جانبازان و شده موجود با نيازهاي آنان است كه در اين ر شهروندان و تطبيق فضاهاي ساخته

  .گيرد حركتي مورد پژوهش قرار مي -معلولين جسمي

 در اين مقاله مجتمع مسكوني سرو، واقع در شهرك رسالت شهر اصفهان بعنوان محل زندگي يك معلول جسمي حركتي

آن به صورت كه نتيجه . باشد آن ميگرفته و سعي در شناخت ضعف طراحي مورد بررسي و تحليل ميداني قرار

  .است پيشنهاداتي در غالب جدول ارائه شده

  

  مسكن، مطلوبيت فضايي، آسايش حركتي، كيفيت زندگي، معلولين جسمي حركتي: كليد واژه

  

  

  6/9/1390 :تاريخ دريافت

  11/10/1390:تاريخ پذيرش
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  مقدمه

مفهوم مسكن عالوه بر مكان فيزيكي، كل محيط 
در واقع تعريف و مفهوم . گيرد مي مسكوني را نيز در بر

بلكه كل محيط  عام مسكن، يك واحد مسكوني نيست
به عبارت ديگر مسكن چيزي . شود مسكوني را شامل مي

بيش از يك سرپناه صرفا فيزيكي است و تمامي خدمات 
راي بهتر زيستن انسان را بو تسهيالت عمومي الزم 

بتا طوالني و شود و بايد حق تصرف نس شامل مي
زندگي و . باشد كننده آن فراهم مطمئن براي استفاده

دهنده  هاي تشكيل محل سكونت از مهمترين بخش
يك محيط و فضاي زندگي . هاست محيط پيرامون انسان

باشد براي افراد ناتوان و  كارآمد كه به خوبي طراحي شده
نياز افراد . علول از اهميت به سزايي برخوردار استم

هاي جديد به صورت كامل در  معلول اغلب در ساختمان
شده در ايران براي  نشده و اكثر بناهاي ساخته نظر گرفته

شده و هيچ سازگاري و تناسبي  افراد سالم و توانا طراحي
ها قابل  با زندگي افراد ناتوان و معلول نداشته و براي آن

هاي  در زمان حاضر، فنون و روش. باشد ستفاده نميا
بسياري جهت تأمين آسايش و ايمني براي زندگي 

از آنجا كه . است معلولين در اختيار جامعه قرارگرفته
اولين مرحله براي تحقق اين دو مقوله مربوط به نوع 

باشد، آگاهي از ابعاد بدن  ها مي گذاري طراحي و اندازه
هاي عملكردي و  استفاده آن، اندازهانسان، وسايل مورد 

  .باشد ابعاد دسترسي ضروري مي
  

ابعاد و ضوابط طراحي مسكن براي زندگي جانبازان و 

  :باشد حركتي به صورت زير مي -معلولين جسمي

ورودي بايد طوري طراحي شود كه امكان : ورودي) 1
براي اين منظور . باشد چرخش ويلچر در آن وجود داشته

منازلي كه ). 1(باشد  سانتيمتر مورد نياز مي 154حداقل 
داراي دهليز ورودي هستند بايد فضاي الزم بين دو در 

حداقل فاصله بين دو در متوالي، . بيني شود پيش
سانتيمتر،  200چنانچه هر دو، در يك جهت باز شوند 
سانتيمتر و  120چنانچه هر دو به سمت خارج باز شوند 

سانتيمتر بايد  280از شوند چنانچه هر دو در به داخل ب
سانتيمتر  120عرض راهرو در فضاي ورودي بايد . باشد

سانتيمتر  120اگر عرض كريدور كمتر از ). 2(باشد 
هاي الزم براي ايجاد امكان حركت  بيني باشد بايد پيش

  .)3(بيني گردد  ها پيش وسايل و برانكار از طريق درگاه

اي طراحي شود  هاين فضا بايد به گون: اتاق نشيمن) 2

. آورد نات را براي راحتي معلولين فراهمكه بيشترين امكا
اين فضا بدون  بدين منظور بهتر است كه دسترسي به

با فضاي ورودي به صورت باز و بدون آستانه بوده و ، در
اتاق نشيمن براي حركت . باشد اختالف ارتفاع نداشته

مالقات صندلي چرخدار و همچنين براي دو يا سه نفر 
. باشد كننده با صندلي چرخدار بايد فضاي كافي داشته

فضاي حداقل براي اتاق نشيمن با يك فضاي غذاخوري 
ربع براي دو مترم 24مترمربع براي هر نفر،  22: شامل

مربع متر 28و  مربع براي پنج نفرمتر 26يا چهار نفر، 
  .)2( براي شش نفر است

ب براي افرادي كه حداقل ابعاد اتاق خوا: اتاق خواب) 3
  :باشد كنند به صورت زير مي از ويلچر استفاده مي

، اتاق خواب دو 300×330:اتاق خواب تك نفره
 80درِ اتاق خواب بايد حداقل ) 1( 430×390:نفره

كليدها و پريزها در ارتفاع .باشد سانتيمتر عرض داشته
ارتفاع تخت خواب ) 4.(سانتيمتر از كف نصب شوند 100

انتيمتر باشد تا معلول بتواند به راحتي به س 48از كف 
هاي برق از كنار تخت نيز  چراغ. روي آن منتقل شود
كمدها و آويزها در ارتفاعي . باشند قابليت كنترل داشته

باشند كه بتوانند مورد استفاده شخص نشسته بر ويلچر 
سانتيمتر از  145باالترين قفسه نبايد بيش از . گيرندرارق

در صورت لزوم بر روي ديوارهاي . باشد تهكف ارتفاع داش
ق در ارتفاع مناسب پنجره اتا. اتاق دستگيره نصب شود

بر روي ويلچر به اي كه شخص نشسته  به گونه. باشد
  )5.(باشد بيرون ديد داشته

دو معيار مهم بايد در طراحي آشپزخانه  :آشپزخانه) 4
  :شود در نظر گرفته

  در آشپزخانه امكان ورود، حركت و چرخش ويلچر -
امكان استفاده از فضاي آشپزخانه و تجهيزات آن به  -

  وسيله شخص معلول
از آنجايي كه محل اصلي كار در آشپزخانه فضاي بين 

سانتيمتر و  80اجاق گاز و سينك است، ظرفشويي بايد 
 .)5(باشند  يمتراز كف ارتفاع داشتهسانت 77اجاق گاز 

ه باالترين قفسه براي دسترسي فرد معلول روي ويلچر ب
 130آشپزخانه، ارتفاع اين قفسه از كف بايد حداكثر 

براي كمدهاي آشپزخانه عمقي در . سانتيمتر باشد
  .شود سانتيمتر پيشنهاد مي 60حدود 

در طراحي حمام براي استفاده معلولين  :حمام) 4
شود تا فرد معلول بتواند به  تمهيداتي بايد در نظر گرفته

. كرده و به راحتي حمام كند ور پيداتنهايي در حمام حض
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گردد همگي بايد  تجهيزاتي كه در حمام نصب مي
قابليت استفاده توسط معلولين را داشته و در ارتفاع 

. درِ حمام بايد به سمت خارج باز شود. مناسب قرارگيرند
 80حداقل . (عرض در حمام مناسب با عبور ويلچر باشد

حمام استفاده  از صندلي چرخدار مخصوص) سانتيمتر
فضاي مورد نياز براي چرخش و حركت ويلچر . شود

دستگيره و ميله هاي كمكي در كنار وان و . تعبيه شود
سانتيمتر  45ارتفاع وان از كف  .)6(دوش نصب گردد 

ارتفاع دوش قابل تنظيم بوده و ابعاد فضاي آن . باشد
  .سانتيمتر مربع باشد 120×120حداقل 

هاي بهداشتي يكي از  ويسسر :سرويس بهداشتي) 5
فضاهايي است كه طراحي مناسب آن تأثير بسزايي در 

تواند كمك قابل توجهي به  راحتي معلولين داشته و مي
در . باشد رفع مشكالت و ميزان پذيرش معلولين داشته

سرويس ) دوبلكس(هاي بيش از يك طبقه  خانه
بهداشتي بايد در طبقه همكف قرارگرفته و امكان 

. مستقيم و بدون مانع براي آن فراهم باشددسترسي 
فضاي سرويس داراي حداقل مساحتي برابر با 

سانتيمتر بوده و امكان چرخش با ويلچر در  170×150
توالت مورد استفاده از نوع فرنگي  .)7( آن فراهم باشد

بوده و فضاي قابل استفاده بين ديوار پشت آن و ديوار 
در . سانتيمتر باشد 140يا در روبروي آن حداقل 

توان با نصب نرده افقي به  هاي غيرفرنگي مي توالت
روشويي در . عنوان دستگيره عملكرد آن را بهبود بخشيد

نشده و زير آن محلي نصب شود كه مانع حركت ويلچر 
روشويي بايد در . براي توقف ويلچر خالي گذاشته شود

در فضاي . سانتيمتر از كف نصب شود 80-85ارتفاع 
كف سرويس . توالت ميله و دستگيره كمكي نصب شود

نصب دستگيره اضافي بر  .)8(با مصالح لغزنده كار نشود 
سانتيمتر از كف و  80روي قسمت داخلي در به ارتفاع 

  .)9( تيمتر فاصله از محور لوال الزامي استسان 25

هاي معلولين بايد داراي حداقل  پاركينگ :پاركينگ) 6
مسير خانه تا . سانتيمتر باشند 340عرضي برابر با 

فضاي . پاركينگ بايد بدون پله و سرپوشيده باشد
حركت كافي براي رسيدن ويلچر به آسانسور يا فضاي 

نترل پاركينگ ك. بيني شود ورودي ساختمان پيش
االمكان بايد به صورت اتوماتيك و از راه  معلولين حتي

فاصله درهاي دو طرف اتومبيل از ديوارهاي . دور باشد
براي تأمين  .)10(سانتيمتر باشد  120پاركينگ بايد 

دسترسي به هر دو در وسيله نقليه، دو رامپ در دو 

  .)11(شود  طرف فضاي پاركينگ در نظر گرفته
مزبور در اين پروژه مطالعاتي مورد بررسي  هاي مؤلفه

گرفتند كه نتايج آن ارائه  لي و ميداني قرارنظري، تحلي
  .شود مي
  

ضروت نياز به طراحي مسكن جهت امنيت و آسايش 

  جانبازان و معلولين

خانه سازگار، يك طراحي مناسب و بهينه است، كه خانه 
سكونت ها قابل  مسكوني را براي طيف وسيعي از انسان

كرده و به واحد مسكوني امكان انطباق با نيازهاي همه 
افراد، اعم از ساكنيني با هر نوع ناتواناني حركتي، هر 

ساكنين اين . دهد سن و يا هر وضعيت جسمي را مي
توانند با وجود هرگونه تغيير در شرايط  ها مي خانه

جسمي، افزايش سن و كهولت، بيماري و غيره در محل 
به عبارت . بدون بروز مشكل زندگي كنندسكونت خود 

هاي الزم  پذير، خانه ايست كه قابليت ديگر خانه انعطاف
براي پذيرش همه افراد، با هر نوع توانائي جسمي و 
حركتي را دارا باشد، به اين معنا كه تمهيدات الزم براي 

افراد معلول و ناتوان در آن  اسكان موقت و دائمي
ن سازگار با طراحي اصولي و مسك. باشد بيني شده پيش

هاي ساده و بهينه براي  حل گرفتن راهمناسب و در نظر
پاسخگويي به نيازهاي افراد ناتوان، استقالل فيزيكي و 

ها به ديگران  داده و از نياز آن ها را افزايش حركتي آن
در واقع خانه سازگار تنها مخصوص انطباق با . كاهد مي

اي طراحي  يست، ولي به گونهنيازها و يا استفاده معلول ن
تواند در صورت بروز ناتواني در  است كه مي شده

ها انطباق پيداكند و  ساكنين، به آساني و با نيازهاي آن
در حال حاضر نيز قابليت دسترسي به وسيله يك فرد 

  .)1(ناتوان را دارد 
اي كه از لحاظ  افراد معلول به علت داشتن شرايط ويژه

د براي زندگي و داشتن آسايش جسمي و حركتي دارن
نيازمند مسكني سازگار و به تبع آن جامعه و شهري 

تأمين مسكن و محلي براي زندگي در . مناسب هستند
ه و در درجات بعدي بايد به درجه اول قرارگرفت

  .)12(سازي آن پرداخت  مناسب
هاي جسمي و حركتي روبرو  افرادي كه با محدوديت

يني تمهيدات مناسب در ب پيش هستند، به دليل عدم
اي فضاهاي عمومي و حتي در خانه ها و واحده

هاي اجتماعي و  ، براي حضور فعال در عرصهمسكوني
بنابراين . اند خانوادگي با مشكالت بسياري مواجه
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هايي كه براي مناسب ساختن فضاي  بيشترين تالش
گيرد، رفع موانع حركت،  مسكوني معلولين صورت مي

ا در فضاهاي مختلف و افزايش ه افزايش حضور آن
. باشد آسايش و آرامش آنان در زندگي شخصيشان مي

اي باشد كه آمادگي و  گونه محيط زندگي معلولين بايد به
ظرفيت كافي جهت ارائه امكانات الزم و تسهيالت مورد 

در نتيجه بايد واحدهاي . باشد نياز اين قشر را داشته
كه  عالوه بر آنمسكوني سازگاري را طراحي نمود كه 

رويكرد استفاده از وسايل كمكي جهت حركت معلولين 
ها را، در  را داراست، پتانسيل تطبيق با نيازهاي آن

صورتي كه اين واحدهاي مسكوني به عنوان محل 
 شود را نيز دارا باشد ها در نظر گرفته سكونت دائمي آن

)1(.  
  

  معرفي نمونه موردي

سرو، واقع در شهرك در اين تحقيق مجتمع مسكوني 
شهر اصفهان به عنوان ) خيابان امام خميني(رسالت 

پس از بررسي فضاهاي  .است شده مطالعه موردي انتخاب
شده، اين مجتمع به عنوان محل زندگي  مسكوني ساخته

حركتي مورد بررسي و مطالعه  يك معلول جسمي
بر اين اساس اقدام به مشاهده و تحليل . گرفتقرار

آوري  د تا اطالعات محيطي مورد نياز جمعميداني گردي
  .شود

  

  موقعيت قرارگيري نمونه موردي در شهر اصفهان:  1تصوير

  13: منبع

  
تجزيه و تحليل مجتمع مسكوني سرو از ديدگاه 

  :سازگاري با زندگي معلولين

  معايب طراحي

نداشتن امكان دسترسي به البي ورودي و آسانسور  •
دسترسي تنها از سمت پاركينگ امكان (از سمت خيابان 

  ).باشد مقدور مي
هاي اتاق خواب به دليل  دسترسي به پنجره عدم •

 )2تصوير. (سانتيمتر 180قرارگيري در ارتفاع 

هاي برق از كنار تخت  بودن چراغ غيرقابل كنترل •
 .خواب

به (ها توسط فرد معلول  بودن تراس غيرقابل استفاده •
براي عبور و چرخش ويلچر  دليل نداشتن فضاي كافي

  ).در آن
چر بودن ابعاد آشپزخانه جهت چرخش ويل نامناسب •

 .در آن

بودن استفاده از فضاي آشپزخانه و تجهيزات  مشكل •
 .آن به وسيله شخص معلول

قرارگيري سينك ظرفشويي در ارتفاع نامناسب  •
 )3تصوير). (سانتيمتر 80قرارگيري در ارتفاع بيشتر از (

زير سينك و نداشتن قابليت  ايبودن فض ثابت •
نبودن فضايي براي قرارگيري پاي (شدن از آن جدا

 ).معلول در زير سينك

نامناسب بودن دسترسي معلول ويلچرنشين به  •
هاي  قرارگيري كابينت( باالترين قفسه آشپزخانه

 )3تصوير). (سانتيمتر 130آشپزخانه در ارتفاعي بيش از 

قابل عبور غيربودن عرض درِ حمام و غيراستاندارد •
سانتيمتر  80عرض در كمتر از ( بودن براي ويلچر

 ).باشد مي

 .نبودن فضاي كافي جهت چرخش ويلچر در حمام •

شدن توالت در ارتفاع باال و غيرقابل دسترس  تعبيه •
 )4تصوير . (بودن آن به وسيله شخص معلول

 .عرض درِ توالت براي عبور ويلچر غيراستانداردبودن •

 .جهت چرخش ويلچر در توالت نداشتن فضاي كافي •

 .استفاده از مصالح لغزنده در كف توالت •

نكردن فضاي انتظار كافي در جلوي ورودي  تعبيه •
در هر طبقه بايد فضاي انتظار در (آسانسور طبقه همكف 

 )5تصوير). (سانتيمترمربع باشد 150×150جلو آسانسور 

غيراستانداردبودن فضاي اتاقك آسانسور جهت  •
 .چرخش ويلچر

  
 مزاياي طراحي
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متناسب بودن عرض راهرو ورودي جهت عبور ويلچر  •
 ).باشد سانتيمتر مي 120عرض راهرو در هر آپارتمان (

 .وجود پله در داخل ساختمان عدم •

، بدون )بدون در(طراحي اتاق پذيرايي به صورت باز  •
 .اختالف ارتفاع و آستانه

بودن ابعاد اتاق پذيرايي جهت حركت و  مناسب •
 )6تصوير . (ويلچرچرخش 

هاي پذيرايي در ارتفاع مناسب براي  قرارگيري پنجره •
 )7تصوير . (استفاده شخص معلول

سازگاربودن ابعاد اتاق خواب با چرخش ويلچر و  •
 )8تصوير . (شدن كمدها در ارتفاع مناسب نصب

عرض درها ( ها با عبور ويلچر  تناسب ابعاد درِ اتاق •
 ).سانتيمتر است 100

و پريزها در ارتفاع مناسب  نصب كليدها •
 )9 تصوير). (سانتيمتر از كف100(

بدونِ (بودن ورودي آشپزخانه با ورود ويلچر  متناسب •
 2در بودن ورودي و داشتن اختالف سطح حدود 

 ).سانتيمتر با پذيرايي

 )10تصوير. (بودن ارتفاع دوش حمام قابل تنظيم •

امكان كنترل درِ پاركينگ به صورت اتوماتيك و از  •
 .راه دور

. بودن ابعاد پاركينگ براي استفاده معلولين متناسب •
 )11تصوير (

تعبيه فضايي كافي و مسقف جهت رسيدن معلول از  •
 .پاركينگ به داخل ساختمان

 .بودن آسانسور به ورودي مجتمع نزديك •

قرارگيري دكمه آسانسور در ارتفاعي متناسب با  •
 . استفاده شخص معلول

  

        
  1تصوير 

  نگارنده: منبع

  2تصوير 

  همان: منبع

  3تصوير 

  همان: منبع

  4تصوير 

  همان: منبع

 

    

  6تصوير 

  همان: منبع

  7تصوير 

  همان: منبع
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  8تصوير 

  همان: منبع

  9تصوير 

  همان: تصوير

  10تصوير 

  همان: منبع

  
ب جهت زندگي هايي براي طراحي مسكن مطلو ايده

  حركتي -معلولين جسمي

  .جهت رفع نيازها و مشكالت معلولينطراحي در  •
هاي بدن فرد  استانداردسازي بر اساس ابعاد و اندازه •

 .معلول و صندلي چرخدار

بررسي و ارزيابي نيازهاي فضايي معلولين و هدايت  •
 .ها در جهت بهبود كيفيت زندگي آن

خلق فضايي ماندگار بر اساس اصول و عملكرد  •
 .صحيح

 .شدت معلوليتسازي مطابق با نوع و  مناسب •

كردن امنيت و آسايش حركتي معلول با  فراهم •
 .جانمايي صحيح فضاها

حذف تمامي موانع جهت سهولت حركت و  •
 .دسترسي معلول

حفظ استقالل و عزت نفس معلول با طراحي مسكن  •
 .مستقل و سازگار

پذيري فضاها و تجهيزات براي استفاده در  انعطاف •
 .شرايط خاص

انات و علولين با ارائه امكافزايش آسايش و آرامش م •
 .تسهيالت الزم براي زندگي

طراحي در جهت تلفيق زندگي معلول با ديگر  •
 .شهروندان و اجتناب از جداسازي آنان

تقويت روحيه و نشاط معلول با تركيب معماري و  •
 .طبيعت

  

سازي  از اصالح و مناسب هاي اجرا شده نمونه

  مسكن معلولين

  

    
  )فاقد پله و آستانه(ورودي مناسب معلولين :  11تصوير

  4: منبع

  ازي شده براي معلولينسآشپزخانه مناسب : 12تصوير

  6: منبع
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  نحوه مناسب سازي توالت و حمام براي استفاده معلولين:  13تصوير

  6: منبع

  
  سازي مسكن معلولين پيشنهاد جهت مناسبارائه : 1جدول شماره

  سازي اقدامات مورد نياز جهت مناسب  نوع فضا

 .سانتيمتر نصب شود 60- 70صندوق نامه در ابتداي ورودي مجتمع و در ارتفاع  )1  ورودي

 .ي حذف شوندمله تجهيزات و مبلمان در مسير ورودتمامي موانع از ج )2

 .جلوي آن تعبيه شودسانتيمتر مربع در  120*120فضايي به ابعاد  )3

  .سانتيمتر از كف در ابتداي ورودي قرارگيرد 110آويزي با ارتفاع  رخت )4
  .سانتيمتر افزايش يابد 120ها كه عرض راهروي ورودي كم است، عرض آن به  سمتدر برخي از ق )5

 .هاي كمكي نصب شود هاي اتاق دستگيره در صورت لزوم بر روي ديواره )1  ها اتاق

 .سانتيمتر از كف كاهش يابد 100اتاق خواب به ارتفاع هاي  ارتفاع پنجره )2

 .بهتر است درِ كمدها از نوع كشويي يا تاشو انتخاب شود )3

  .هاي برق از كنار تخت ميسر شود قابليت كنترل چراغ )4
 .آشپزخانه جهت چرخش ويلچر در آن گسترش يابد فضاي )1  آشپزخانه

 .ارتفاع سينك ظرفشويي و كابينت هاي باال تقليل يابد )2

  .بهتر است فضاي زير سينك جهت قرارگيري پاي معلول در زير آن خالي شود )3

 .يابد سانتيمتر افزايش 80عرض در براي عبور ويلچر بايد به  )1  حمام

 .براي سهولت استحمام يك وان در كنار دوش تعبيه شود )2

  .هايي در كنار وان و دوش نصب شود دستگيره )3

  دستشويي
  

 .ها اختالف ارتفاع نداشته باشد فضاها هم سطح شده و با آنفضاي دستشويي بايد با ديگر  )1

 .درِ دستشويي بايد رو به بيرون باز شود )2

 .سانتيمتر افزايش يابد 80عرض در بايد به  )3

 .هاي كمكي به صورت افقي و عمودي تعبيه شود درون دستشويي بايد دستگيره )4

 .مصالح كف بايد با مصالح غيرلغزنده كار شود )5

  .شود استفاده بايد از توالت فرنگي استفادهبراي سهولت  )6

 .ترين مكان پاركينگ جهت استفاده معلول به وي اختصاص داده شود مناسب )1  پاركينگ

  .پاركينگ اختصاصي معلول با عالمت خاص مشخص شود )2
 

  

  گيري نتيجه

نتيجه شده  هاي انجام با توجه به مطالعات و بررسي
هاي  مسكنعمده مشكالت فرد معلول در شد كه  گرفته

نظرنگرفتن ابعاد ويلچر و به  به در مربوط شده طراحي
دسترسي و چرخش ويلچر در فضاها  تبع آن عدم

براي اينكه معلولين نيز همانند ديگر شهروندان  .باشد مي

بتوانند در مسكني مناسب و در كنار اعضاء خانواده خود 
بايد به كمك طراحي مناسب، واحدهاي زندگي كنند 

ها مناسب سازي كرده و باعث  مسكوني را براي آن
ها در عرصه زندگي شخصي  افزايش امنيت و آسايش آن

سازي فضاهايي براي استفاده  مناسب. و خانوادگي شد
معلولين نه تنها در مقياس مسكن بلكه بايد در مقياسي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

w
ph

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

https://ijwph.ir/article-1-200-en.html


  19                                                السادات مجيدي فاطمه

 )1391بهار ( سال چهارم، شماره پانزدهم          پژوهشي طب جانباز -ي علمي مجله

محالت، اماكن شده و در سطح شهر،  فراتر از آن انجام
عمومي و تجاري نيز تمهيدات و تجهيزات كاملي را 

اين اقدام باعث افزايش مشاركت معلولين در . انديشيد
ها را در اجتماع  شهر شده و حفظ و تقويت حضور آن

ساختن  در واقع سازگار و مناسب. منجر خواهدشد
محيط با نيازهاي معلولين در واقع بازگردانيدن معلولين 

همچنين منازل . اجتماع، زندگي و فعاليت استبه 
معلولين بايد در سطح شهر پراكنده بوده و نبايد هيچ 

. ها اختصاص داد منطقه يا محله خاصي را به اسكان آن
ها شده و  زيرا اين امر باعث سرخوردگي و افسردگي آن

 .ي اين افراد از اجتماع خواهد شدباعث دور
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