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  چكيده 

شوند كه به دليل مزاياي بسيار از جمله كوتاهي هاي سفر محسوب ميترين روشامروزه سفرهاي هوايي يكي از عمده   

از آنجا كه يك فرد معلول بايد بتواند مانند ساير افراد بين محل . مدت زمان سفر، براي اكثر مردم جاذبه بيشتري دارند

. سازي اين گونه سفرها براي معلولين حائز اهميت به سزايي استر مقصدهاي خود رفت و آمد نمايد، مناسبخانه، كار و ساي

اي خدمات است كه بايد از سوي متصديان فرودگاه و يك فرد معلول در طول سفر بسته به مراحل مختلف، نيازمند پاره

ريزي و ن اضطراب داشته باشد؛ از اين رومسئولين برنامههاي هوايي تامين گردد، تا فرد بتواند سفري راحت و بدوآژانس

ها نسبت به ارائه اين خدمات نيز خطوط هوايي كشور الزم است عالوه بر توجه به مناسب سازي كالبدي فضاي فرودگاه

رين معلول، به همين منظورمقاله حاضر به عنوان راهنماي گام به گام سفرهاي هوايي براي مساف .توجه الزم را مبذول دارند

هايي براي مناسب سازي، سازماندهي و ارائه خدمات مناسب به اين افراد ارائه اساس مراحل يك سفر هوايي، توصيه ابتدابر

دهد، سپس فرودگاه مهرآباد به عنوان يك نمونه موردي مورد سنجش ميداني قرارگرفته، ارائه خدمات مناسب و مي

الزامات  در نهايت با انجام مطالعات صورت گرفته، .گيردگاه مورد ارزيابي قرار ميتجهيزات الزم به معلولين در اين فرود

هاي فرودگاه مهرآباد در زمينه خدمات رساني به معلولين عمومي سفرهاي هوايي معرفي شده و امكانات و محدوديت

ها و اطالعات، بر پايه داده آوريقابل ذكر است كه اين مقاله بر اساس روش كيفي و در راستاي جمع. شودسنجيده مي

نمونه موردي نيز از جمع آوري اطالعات و مشاهدات صورت گرفته و در بررسي  اي و جستجوي اينترنتيمطالعات كتابخانه

 .استفاده شده است ميداني

  معلول، فرودگاه مهرآبادمناسب سازي خدمات، سفرهاي هوايي، مسافرين : كليدواژگان
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    33                                                                                                                                 ناو همكار مهدي زنديه

وهشي طب جانبازپژ -ي علمي مجله )1392تابستان ( سال پنجم، شماره بيستم       

  مقدمه

هايي اي از زندگي خود دچار ناتوانيهمه افراد در دوره   

يك كودك، شخصي كه پاي او شكسته است يا . هستند

ها به نوعي در انجام يك فرد مسن به واسطه برخي ناتواني

هاي خود و بالتبع استفاده از محيط با مشكالتي فعاليت

شكالت گاه به مدت طوالني يا اين م. شوندروبه رو مي

از . نمايدتمام عمر، معلولين را درگير مسائل متعددي مي

اين رو بسيار مهم است كه يك محيط ساخته شده 

توانايي پاسخگويي به نياز تمام افراد را داشته باشد و براي 

در اين ميان مناسب سازي . پذير باشدتمام افراد تطبيق

معلولين، به عنوان يكي از هاي شهريبراي استفاده محيط

هاي ساخته شده به دست بشر اهميت به سزايي محيط

ساخته شود  يك شهر بايد چنان "ارسطو معتقد بود. دارد

 كه اسباب رفاه و امنيت ساكنين خود را فراهم

درحالي كه در شهرهاي ما معلولين از همان ). 10("سازد

. شوندروبرو مي اولين لحظه خروج از منزل، با موانع فراوان

معلولين و آسيب ديدگاني كه براي حركت خود از وسايل 

حتي عابرين (كنندكمكي و يا صندلي چرخدار استفاده مي

هاي هنگام رفت و آمد در گذرگاه) پياده و افراد كهنسال

افراد سالخورده . شوندشهري با مشكالت متعدد روبرو مي

كنند و مل ميو مادراني كه كودكان خود را در كالسكه ح

معلولين با وسايل كمكي يا صندلي چرخدار، از قطع 

پيوستگي حركت در راسته پياده دچار مشكل شده و گاه 

  ).6( ايستنداز حركت باز مي

اين مشكالت همه روزه بين محل خانه، كار و ساير    

آيد و به دليل تعدد اين مقصدهاي معلولين به وجود مي

طراحان شهري بيشتر مورد  مشكالت، از سوي معماران و

اما اين مسائل در فواصل دور و . توجه قرار گرفته است

زمان سفر نيز همواره وجود دارند و الزم است الزاماتي 

براي راحتي و فراغ بال معلولين درانواع مختلف سفر 

در نظر گرفته ) سفرهاي زميني، دريايي، ريلي و هوايي(

وان مبدا سفرهاي ها به عندر اين ميان فرودگاه. شود

هوايي، از جمله اماكن عمومي هستند كه الزم است جهت 

اهميت    اما آنچه. ولين مناسب سازي گردنداستفاده معل

دارد، توجه به تمام ابعاد مناسب سازي يك فضاي عمومي 

سازي فضاهاي عمومي بايد عالوه بر مناسب . است

ناسبي فيزيكي به لحاظ تجهيزات و ارائه خدمات، بستر م

به بيان ديگر، اگر . را براي استفاده معلولين فراهم آورند

چه توجه به استانداردهاي طراحي نظير زاويه چرخش و 

ها، موقعيت استقرار و عرض مناسب ابعاد صحيح راهرو

ها و رعايت فواصل مناسب بين ها و خروجيورودي

هاي مختلفي كه مسير رفت و آمد مسافرين است، قسمت

سزايي دارد اما نحوه تجهيز اين فضاها نيز  اهميت به

  . بسيار مهم است

مين و ءتجهيز يك فضاي عمومي از يك سو شامل تا   

نظير مبلمان، (نصب تجهيزات به صورت استاندارد است 

، نرده، آسانسور و )رمپ(عالئم راهنما، سطوح شيبدار

و از سوي ديگر در برگيرنده خدماتي است كه از ) باالبر

هاي هواپيمايي بايد در صديان فرودگاه و آژانسسوي مت

اختيار معلولين قرار گيرد، تا فرد بتواند سفري راحت و 

  . بدون اضطراب داشته باشد

كيد بر ارائه خدمات ءدر اين راستا مقاله حاضربا تا   

مطلوب به مسافرين معلول طي يك سفر هوايي، به 

بر اساس بررسي نحوه خدمات رساني مطلوب به معلولين 

پردازد و در اين راستا مراحل مختلف سفر هوايي مي

فرودگاه مهرآباد را به عنوان يك نمونه موردي مورد 

-اين نوشتار كه با هدف ارائه توصيه. دهدارزيابي قرار مي

هايي جهت سازماندهي به وضعيت افراد معلول طي يك 

سفر هواييتهيه شده است در دو بخش تدوين گرديده 

مطالعات پايه و مباني «بخش اول تحت عنواندر . است

با انجام مطالعاتي در زمينه نيازهاي  »نظري موضوع

معلولين، مراحل سفر هوايي مشخص شده و خدماتي كه 

الزم است در هر مرحله به معلولين ارائه گردد بيان شده 

بررسي و تجزيه و تحليل «در بخش دوم با عنوان . است

داني از فرودگاه مهرآباد ، مشاهدات مي»نمونه موردي

گيري الزامات مطرح شده و در نهايت در بخش نتيجه

هاي فرودگاه عمومي كليه سفرها و امكانات و محدوديت

شود و نكاتي در خصوص اصالح توامان مهرآباد بيان مي

  .ها گوشزد مينمايدمحيط فيزيكي و ارائه خدمات فرودگاه

دات و ارائه خدمات اميد است كه با اجرا، بكارگيري تمهي  

مناسب در فرودگاه مهرآباد، اين طرح بتواند به عنوان 

اجرا هاي كشور به الگويي مناسب براي تمام فرودگاه

درآيد تا معلوالن بتوانند سفرهاي هوايي همراه با آرامش و 

  . به دور از هرگونه تشويش را تجربه نمايند

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

w
ph

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://ijwph.ir/article-1-331-en.html


  )با بررسي موردي فرودگاه مهرآباد( فرودگاه براي معلولين با ناتواني حركتي منا سب سازيتعيين الزامات سفر و                          34

 

            Iranian Journal of War and Public Health                                                                   Vol.20, 2013 

  روش تحقيق

حاظ روش تحقيق بر پايه به طور كل مقاله حاضر به ل   

روش كيفي استوار بوده و در اين راستا بنا بر اقتضاي هر 

در . بخش از مطالعات، از ابزار متفاوتي استفاده شده است

انجام مطالعات پايه مرتبط با خدمات رساني به معلولين 

ها، ابتدا مقاالت و منابع معتبر مرتبط با حمل در فرودگاه

مطالعات . بررسي قرار داده استو نقل معلولين را مورد 

آوري اين بخش بر اساس روش كيفي در راستاي جمع

اي و ها و اطالعات، بر پايه مطالعات كتابخانهداده

نتيجه حاصل در . جستجوي اينترنتي صورت گرفته است

- اين بخش، شناسايي مراحل يك سفر هوايي، نيازمندي

فر و هاي معلولين بنابر مقتضيات هر يك از مراحل س

پس از استخراج نتايج . خدمات الزم جهت ارائه به آناناست

هاي مورد مطالعه، فرودگاه مهرآباد به عنوان فوق از يافته

يك نمونه موردي در خصوص نحوه خدمات رساني و 

مطالعات . تجهيز مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است

جمع آوري بر اساس روش كيفي در راستاي اين بخش 

در . و مشاهدات ميداني صورت گرفته است اطالعات

هاي فرودگاه مهرآباد با نهايت با تطبيق شرايط و ويژگي

) معرفي شده در بخش اول(استانداردها و خدمات الزم 

كمبودهاي اين فرودگاه در زمينه ارائه خدمات به معلولين 

گيري بندي و نتيجهشناسايي شده است، كه در جمع

  .خالصه آن بيان شده است

 

  مطالعات پايه و مباني نظري موضوع

توان در به طور كلي مراحل يك سفر هوايي را مي   

پيش زمينه سفر، : هشت گام به صورت زير خالصه نمود

رزرو   پرواز، رسيدن به فرودگاه، بازرسي، حركت از 

فرودگاه، سوار شدن به هواپيما، در حين پرواز و پياده 

حل فوق بنابراقتضاي خود، هر يك از مرا. شدن از هواپيما

عالوه . آورداي را براي فرد معلول به وجود ميشرايط ويژه

حركتي طبق تعريف به كسي  - بر اين، معلول جسمي

شود كه در حركت و جابه جايي مشكل دارد و اطالق مي

 اين مشكل در اثر تصادف، بيماري يا به صورت مادرزادي 

 

 

ر شخصي دچار مشكل براي او پيش آمده و براي انجام امو

در ). 14(است و بعضاً به وسايل و ابزار كمكي نياز دارد 

ها و نتيجه هر فرد بسته به نوع معلوليت داراي تفاوت

متعاقباً نيازهاي مختلفي است كه فرد را نيازمند دريافت 

اين خدمات تحت نظارت . نمايدخدمات خاصي مي

، هاي مسافرتيهواپيمايي كشوري واز طريق آژانس

متصديان فرودگاه و سپس خطوط هواپيماييبه فرد معلول 

در ادامه هر يك از اين خدمات بر اساس . گردندارائهمي

  .شوندمراحل سفر دسته بندي و معرفي مي

  

  پيش زمينه سفر

به كليه كاركنان آموزش و آگاهي الزم در خصوص    

رعايت تساوي ميان معلولين . برخورد با معلولين داده شود

هاي الزم، به كاركنان مهارت و اطمينان رائه آموزشو ا

دهد تا اطمينان حاصل كنند كليه مراحل سفر كامل را مي

ممكن است . گيردبراي همگان به آساني انجام مي

كاركنان با برخي مسافران به سختي ارتباط برقرار كنند؛ 

براي مثال در برقراري ارتباط با ناشنوايان مشكل پيدا 

انند چگونه از افراد استفاده كننده از صندلي كنند يا ند

بپرسند كه آيا سفرشان راحت انجام ) ويلچير(چرخدار 

گرفته است يا نه؟ مجريان، كاركنان، آژانس هاي مسافرتي 

و غيره بايد كليه اطالعات مربوط به عموم مردم و 

هاي مختص مشتريان اطالعات ويژه خدمات يا سازماندهي

زبان . همگان و معلولين قرار دهندمعلول را در دسترس 

در بسياري مواقع . اين اطالعات بايد ساده و روان باشد

بهتر است اطالعات مخصوص معلولين به صورت مجزا در  

قوانين امنيتي خطوط هوايي . دفترچه راهنما قرار گيرد

نيز بايستي هميشه در دسترس عموم باشد و در وب 

تماس تلفني    ق  هاي خطوط هوايي و يا از طريسايت

در بيشتر حاالت اين قوانين شامل . قابل دستيابي باشد

افرادي است كه قادر به بستن كمربند ايمني نيستند، 

احتياج به دستگاه تنفسي دارند، از توالت ويژه استفاده 

در . نمايندميكنند و يا داروي خاصي مصرف مي

ول هواپيماهاي كوچكتر كه پاسخگو به نياز افراد معل

هاي مسافرتي بايستي از پذيرش اين افراد نيست، آژانس

 ).1(امتناع كنند و داليل آنرا نيز ذكر نمايند 
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  رزرو پرواز

به منظور كمك به برنامه ريزي سفر كاري يا تفريحي    

مسافرين معلول، مهمترين مسئله كسب اطالعات الزم تا 

؛ جاي ممكن از وضعيت معلول در هنگام رزرو بليط است

 اينكه وي قصد دارد كي، كجا و براي چه مدت سفر كندو 

 . باشندمشكالتي كه با آنها روبه رو است چه مي

هاي مسافرتي، متصديان تور و كاركنان خطوط آژانس

هوايي بايد كليه نيازهاي افراد را از قبيل نياز به هميار در 

اطالعات بايد توسط . فرودگاه يا هنگام پرواز ثبت نمايند

  طوط هواپيمايي يا شركت مربوطه با استفاده از كدهاي خ

كليه اطالعات مربوط به سالمت . بين المللي ثبت شوند

 .فيزيكي و رواني افراد نيز بايد ثبت شوند

به منظور كمك به فرايند جمع آوري اطالعات، بايد    

ساده در اختيار افراد قرار گيرد كه  VIIيك فهرست كنترلي

. شودفر به هنگام رزرو بليط پر توسط آژانس يا مسا

كند تا استفاده از اين چك ليست به كاركنان كمك مي

-تر با در اختيار داشتن اطالعات شخصي افراد، با آنراحت

نمونه اي از اين چك ليست به ). 1(ها ارتباط برقرار كنند 

 ).5(باشد صورت زير مي

 

 ناتواني شما چيست؟ 

اني حركتي هستيد ؟ آيا آيا دچار نوعي مشكل و ناتو   

بدون نياز به كمك به تنهايي قادر به راه رفتن و يا سفر به 

هاي نا آشنا هستيد؟ آيا از ويلچر شخصي استفاده مكان

آيا ويلچر شما با باطري كار مي كند؟ آيا قابل تا .كنيد مي

شدن است؟ ابعاد صندلي چرخدارشما در حالت باز و 

خدار شما چقدر است؟ بسته چقدر است؟ وزن صندلي چر

آيا احتياج به قرض گرفتن صندلي چرخدار از فرودگاه 

هاي فرودگاه داريد؟ آيا قادر به باال و پايين رفتن از پله

  بدون كمك هميار هستيد؟ آيا از قسمت خدمات  

ويژه پرواز بدون نياز به هميار مي توانيد پياده يا سوار    

ات مهم و ضروري شويد؟ آيا براي ديدن يا شنيدن اطالع

مشكلي داريد؟ آيا نشستن در  صندلي كنار راهرو براي 

شما بهتر است؟ آيا در طول مدت پرواز بايد داروي خود را 

 به همراه داشته باشيد؟

   

                                                
VII

 Check list 

در صورتي كه فرد معلول نياز به هميار داشته باشد بايد  

به خطوط هوايي آژانس و يا متصدي تور اطالع دهد و 

ساعت  48هميار بايستي . را ثبت نمايد درخواست خود

قبل درخواست شده باشد، اگر درخواست كوتاهتر از اين 

. زمان صورت بگيرد هيچگونه اخطاري پذيرفته نخواهد بود

فرد معلول بايد بتواند از طريق تماس تلفني و يا اينترنت 

اي هميار رزرو شده بايد تاييديه. پرواز خود را رزرو نمايد

توب بر روي بليط يا برنامه سفر مسافر به صورت مك

بنويسد تا در صورتي كه هميار هماهنگ نشده باشد فرد 

اگر فرد معلول احتياج به حمل . بتواند شكايت كند

داروهاي مايع دركيف دستي و يا تجهيزات پزشكي به 

هنگام پرواز داشته باشد، الزم است از قبل با هماهنگي 

پزشك خود دريافت كرده را از ) مورد نياز(مجوز الزم 

 ).1(باشد

 

  رسيدن به فرودگاه 

اي كه مسافرين با آن به با توجه به نوع وسيله نقليه   

بايستي ) با خودرو، تاكسي يا اتوبوس(آيند فرودگاه مي

به عنوان . خدمات مخصوص آنها نيز در نظر گرفته شود

هاي پارك آيد جايگاهمثال براي مسافري كه با خودرو مي

رو كه براي معلولين رزرو شده است بايد از درب خود

اين . گذاري شده باشندورودي به طور واضح عالمت

ها بايد نزديك به دسترسي ترمينال و تسهيالت جايگاه

پياده رو باشند و براي دسترسي مجهز از كنار وسيله نقليه 

 .طراحي شده باشند

بيل هاي ويژه پارك اتومتابلوهايي كه براي توقفگاه   

سانتيمتر است  45×35معلولين در نظر گرفته شده است 

VIIIدكمه درخواست كمك). 9(
بايد در دسترس و در  ،

نزديكترين محل به صندلي رزرو شده از سوي فرد معلول 

گذاري شده اين دكمه بايد به طور واضح عالمت. قرار گيرد

  .  و با محيط اطراف خود تمايز كامل داشته  باشد

     

  

  

                                                
VIII در مكان قابل دسترس براي معلولين نصبها اين دكمه  

گردند تا در مواقع ضروري، معلول با فشار دادن آن درخواست مي 

.ده و متصديان را نسبت به نياز خود آگاه سازدكمك نمو  
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ميليمتري از  1200تا  700مك بايد در ارتفاع دكمه ك

هاييكه توسط تمامي كنترل. سطح زمين نصب گردد

گيرند بايد طوري باشند كه فرد با دراز متصديان انجام مي

كردن بازو بتواند آنها را دريافت كند و نيازي به اعمال 

سيستم بايد براي . كيلوگرم نباشد 1.5نيرو بيش از 

توان به عنوان نمونه مي. ل دسترس باشدناشنوايان نيز قاب

هاي تلفني كه داراي تقويت كننده صدا هستند از سيستم

استفاده نمود يا تابلوهاي رنگي هشداردهنده كه به وضوح 

هاي مناسب نصب شوند را در مكانديده و خوانده مي

رسند هنگامي كه مسافرين معلول به فرودگاه مي. كرد

يرمبهم كه به آنها در يافتن مسير بايد با عالئم واضح و غ

هر كسي كه به فرودگاه . كند راهنمايي شوندكمك مي

شود بايد بتواند تشخيص دهد كه كجا بايد برود و وارد مي

طراحي سيستم عالئم با توجه به نياز .چگونه به آنجا برسد

معلولين، بايد طوري باشد كه تمامي مسافرين آن را به 

 .آساني درك نمايند

فرد معلول بايد بتواند در مورد تجهيزات و نقشه    

فرودگاه از طريق وب سايت يا تماس مستقيم اطالع 

. ها بايد دارايتجهيزات كمكي باشندفرودگاه.كسب نمايد

شما ميتوانيد در ورودي ترمينال و يا ايستگاه  اتوبوس و يا 

اگر فرد با وسيله . پاركينگ فرودگاه اين تجهيزات را بيابيد

آيد بايستي وي را تا ترمينال يه عمومي به فرودگاه مينقل

روها نيز بايستي به خوبي طراحي پياده. همراهي نمايند

دسترس شده باشدو براي تمامي استفاده كنندگان قابل 

  ).1( باشد

 

  بازرسي 

اگر . هميار فرد معلول بايد به هنگام بازرسي مطلع شود   

گيرد  بايستي بازرسي از طريق الكترونيكي صورت مي

هميار مطلع شود تا صندلي مناسب را براي فرد فراهم 

. بازرسان امنيتي بايستي از ناتواني فرد مطلع باشند. كند

كاركنان امنيتي بايد مراقب برخوردهاي خود با معلولين 

. بازرسي بدني بايد به صورت خصوصي انجام گيرد. باشند

بازرسي فرد  اين بازرسي بايد طوري انجام گيرد كه هنگام

 1200×700در صندلي چرخداري به ابعاد استاندارد 

فرد معلول بايستي يك برگه بيمه . ميليمتر مستقر گردد

جداگانه براي تجهيزات حركتي خود داشته باشد تا اگر 

  تجهيزات حركتي آسيب ديد و يا گم شد بتواند اقدامي 

  

خواهد كند، زيرا در غير اينصورت  فرودگاه آنرا به وي برن

  ).7(گرداند 

 

  حركت از ساختمان ترمينال فرودگاه

ها موظفند در اين مرحله نيز هميار الزم را فرودگاه   

براي مسافرين معلول و ناتوان فراهم كنند تا به آساني 

اين كمك در تمامي مراحل كنترل . سوار پرواز خود شوند

خدمات و . بليط و بازرسي نيز بايد به افراد داده شود

يالت درون فرودگاه بايد قابل استفاده براي معلولين تسه

ها خوانا و واضح بوده و تسهيالت عالئم و نشانه. باشد

هاي داراي صفحه ديگري نظير سرويس بهداشتي، تلفن

 هايي كه در ارتفاع پايين نصبنمايش متن و تلفن

عالئم مخصوص . شوند نيز بايد وجود داشته باشندمي 

به عنوان نمونه براي . همه جا لحاظ شود نابينايان بايد در

هشدار و اعالم خطر به افراد نابينا مبني بر حضور پله يا 

هاي غيرمنتظره، يك نوار هشداردهنده با عرض موقعيت

سانتيمتر بر روي كف و در تمام عرض پيشاني 30حداقل 

 ).8(پله، بايد نصب شود 

قابل  هاي رزرو شده بايد براي معلولينمحوطه صندلي   

دسترس باشد و با عالئم خاص، از ساير فضاها متمايز 

اين محوطه بايد نزديك پيشخوان اطالعات، صفحه . گردد

ها فرودگاه. هاي بهداشتي باشدنمايش اطالعات و سرويس

بايد اطالعات مورد نياز پرواز را در اختيار همگان قرار 

 صفحه هاي نمايش اطالعات بايد به صورتي طراحي . دهند

- و نصب شوند كه به آساني توسط افراد كم بينا و استفاده

 ).1(كنندگان صندلي چرخدار قابل خواندن باشند 

  سوار شدن به هواپيما

مسافرين معلول و ناتوان كه با مشكالت حركتي مواجه    

اگر . شوندهستند بايد قبل از ساير مسافرين سوار هواپيما 

نوع سوار شدن او به  فرد قادر به استفاده از پله نباشد،

هواپيما، بايد بر مبناي شرايط فرد و تجهيزاتي كه از آنها 

در ). خدمات ويژه فرودگاهي(شود كند، تعيين استفاده مي

صورتي كه هواپيما كنار ساختمان ترمينال باشد و از پل 

براي حمل مسافرين استفاده شود، مشكلي براي معلولين 
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وهشي طب جانبازپژ -ي علمي مجله )1392تابستان ( سال پنجم، شماره بيستم       

كه جابه جايي مسافرين   در صورتي. به وجود نخواهد آمد

ي  استفادهبا اتوبوس صورت گيرد، ورودي اتوبوس بايد براي 

كف خيابان باشد يا در كنار  آسان معلولين همسطح با 

. نمايد سكوهاي مخصوص پياده نمودن افراد معلول توقف

خدمات ( باالبرهاي مخصوص ها ازبسياري از فرودگاه

و سالمندان تا درب  براي جابه جايي معلولين) ويژه

  ).12(كنند هواپيما استفاده مي

 

  در حين پرواز

در طول پرواز، به دليل محدوديت فضا، حركت در    

. داخل هواپيما براي معلولين حركتي مشكل خواهد بود

ها و عرض كم راهرو در فضاهاي داخلي تراكم صندلي

ها را با هواپيما، حركت صندلي چرخدار در داخل اين فضا

  حتي به . سازدكل مواجه كرده و عمالً غيرممكن ميمش

علت نداشتن قدرت مانور، صندلي چرخدار در داخل باعث 

به وجود آمدن مانع، ترافيك و مزاحمت براي رفت و آمد 

در جهت رفع اشكال فوق و بر . بقيه مسافرين نيز مي شود

اثر مطالعات به عمل آمده نوع و تيپي خاص از صندلي 

استفاده معلولين در فضاي داخل هواپيما متحرك براي 

طراحي و ساخته شده كه زيبا و داراي حداقل عرض و 

ها در داخل صندلي فوق در كنار ديگر صندلي. پهنا است

مطالعات و . هاي تاشو است جا گرفته و داراي دسته

هاي به عمل آمده در مورد عملكرد اين گونه بررسي

تفاده آن در قسمت ها، خصوصاً در موارد و اسصندلي

داراي نتيجه  سرويس و قسمت دستشويي هواپيما،

  ).3( مطلوبي است

  سرنشين، حداقل30در هواپيماهاي با بيش از    

  . ها بايد داراي دسته متحرك باشنددرصد از صندلي 50 

ها داراي فضاي كافي جهت هايي كه صندليدر كابين

متحرك حركت آسان هستند نيازي به استفاده از دسته 

هواپيماهاي با بدنه پهن بايد حداقل يك توالت . نيست

. براي مسافرين معلول با هرگونه معلوليت داشته باشند

اتاقك انفرادي بايد بدون آستانه ورودي بوده و قابل 

استفاده براي افراد استفاده كننده از صندلي چرخدار و 

توالت بايد داراي دستگيره مناسب جهت . هميار او باشند

جابه جايي فرد از صندلي چرخدار باشد تا فرد معلول 

در مورد ساير ). 1(بتواند تعادل خود را حفظ كند 

هواپيماهايي كه داراي دو توالت هستند حداقل يكي از 

تمامي . آنها بايد قابل دسترس براي معلولين باشد

 دستشويي ها بايد با رنگ هاي متمايز و مشخص طراحي 

  . بينا بتوانند از آنها استفاده كنندشوند تا افراد كم 

تمامي تاسيسات درون اتاقك نظير تجهيزات باز و بسته 

بايد اطمينان . كردن در بايد ساده و غير مبهم باشند

حاصل شود كه نابينايان و افراد كم بينا به راحتي از 

نرده هاي پله ورود مسافرين . كننددستشويي استفاده مي

د بوده و به لحاظ رنگ از محيط بايد داراي لبه هاي گر

ها نصب ها در پلههنگامي كه نرده. اطراف متمايز باشند

شوند بايد بر روي ديوار يا در قسمت فوقاني و تحتاني مي

چنين ضوابط . پله به صورت منحني تغيير جهت دهند

ها، به اين دليل است كه افراد ناتوان يا طراحي براي نرده

سطح زمين در . استفاده كنند كم بينا به راحتي از آن

 .هواپيما بايد تراز بوده و غير لغزنده باشد

اين مسئله براي حركت معلولين از بين مسافرين و 

روشنايي مخصوص . حركت نابينايان بسيار اهميت دارد

مطالعه و يا چراغ هاي تحت كنترل مسافرين بايد داراي 

چراغ  هيچ كدام از. نور و در عين حال سايه كافي باشند

نور برخي . هاي درون كابين نبايد خيره كننده باشند

چراغ ها بايد براي استفاده افرادي كه داراي مشكالت ديد 

عالئم بايد به . در تاريكي هستند، قابل كنترل باشند

صورتي روشن شوند كه در سايه قرار نگيرند و قابل رويت 

ايست بجز در مواقع امنيتي، كاركنان هواپيما نمي ب. باشند

. مسافرين معلول را از صندلي هاي خود جابجا كنند

اگرمسافر معلولي به صندلي رديف اضطراري اختصاص 

يافته بود و يا صندلي كه متصدي تعيين كرده است كه 

براي افراد با ناتواني خاص  نامناسب است، طبق قوانين 

جاري هواپيمايي بايستي آنها را به صندلي ديگري جابجا 

ان هواپيما بايستي آمادگي كمك به مسافرين كاركن. كرد

هاي دستي و جابجايي خود معلول را براي حمل كيف

براي مثال نامعقوالنه است كه از . افراد را داشته باشند

كسي كه احتياج به دراز كردن پا دارد درخواست شود به 

كاركنان . صندلي كه جاپايي كمتر دارد نقل مكان نمايد

فرين معلول را با هرگونه امكاناتي كه هواپيما بايستي مسا

در مورد افراد . براي آنها طراحي شده است آشنا كنند

نابينا، بايستي اطالعات و توضيحات عمومي تر را كه انها 

  ).5(ممكن است درخواست كنند در اختيارشان قرار گيرد 
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  پياده شدن از هواپيما

، براي پياده در مواقعي كه فرد معلول نياز به هميار دارد   

شدن راحت تر، وي بايد آخرين مسافري باشد كه هواپيما 

در صورتي كه فرد براي رسيدن به پرواز . نمايدرا ترك مي

بعدي عجله داشته باشد، بايد از قبل درخواست خود را به 

اگرچه در بعضي هواپيماها . خطوط مسافربري اعالم نمايد

شوند كه ه ميمعلولين و سالمندان از درب مجزايي پياد

تجهيزات . مخصوص پرسنل، كاركنان و كادر پرواز است

فرد معلول بايد بالفاصله پس از پرواز در اختيار او قرار 

كاركنان هواپيما بايد به فرد در جمع آوري وسايل . گيرند

 ).11( خود كمك كنند

 

ترمينال (بررسي و تجزيه و تحليل نمونه موردي 

  )فرودگاه مهرآباد 2شماره 

فرودگاه مهرآباد از  2در اين بخش ترمينال شماره    

طريق بازديد ميداني و بر اساس امكانات مورد نياز در هر 

الزم به ذكر است .گيردمرحله از سفر مورد ارزيابي قرار مي

مسئوليت نظارت بر فرودگاه و خطوط هوايي بر عهده كه 

هواپيمايي كشوري است چنانچه نيازي در راستاي 

اني به مسافرين وجود داشته باشد، هواپيمايي خدمات رس

كند تا آن نياز را تأمين كشوري به خطوط هوايي اعالم مي

در محل توقف كنند؛ به عنوان مثال لزوم وجود آمبوالنس 

اعالم  بر حسب نياز مسافرين هاي فرودگاهتا سالن هواپيما

كند شده و هواپيمايي كشوري به خطوط هوايي ابالغ مي

  .)4( د تأمين آن برآيندتا درصد

 

IXنتايج حاصل از اين تحقيق به قرار زير است
 :  

  : پيش زمينه سفر و رزرو پرواز   

در خصوص خدمات مرتبط با اين دو مرحله، هر يك از    

. نمايندهاي هواپيمايي خدمات مختلفي را ارائه ميآژانس

داراي . گردداما ايران اير كه خط هوايي مادر محسوب مي

كه سرويس دهي  استي تحت عنوان خدمات ويژه بخش

. به بيماران، معلولين و افراد سالمند را بر عهده دارد

بيماراني كه نيازمند استفاده از صندلي چرخدار، برانكارد 

                                                
IX .مراجعه شود) 9(براي اطالعات بيشتر به مرجع   

اي مانند كپسول اكسيژن هستند با ارائه يا امكانات ويژه

  توانند از خدمات رايگان اين بخش نامه پزشك مي

 جانبازان و معلولين نيز با ارائه كارت . شوند مند بهره 

جانبازي و كارت بهزيستي عالوه بر برخورداري از خدمات 

براي بليط هواپيما نيز % 50ويژه، مي توانند از تخفيف 

  .دشونبرخوردار 

  

  :رسيدن به فرودگاه

در محوطه ترمينال اختالف ارتفاعي كه مانع حركت     

جود ندارد اما كف سازي افراد با صندلي چرخدار شود،و

مناسب براي مشخص كردن مسير براي نابينايان صورت 

قرار در محوطه كه هاي ترمينال پاركينگدر . نگرفته است

هيچ مكاني براي پاركينگ معلولين اختصاص داده  دارند،

درحالي كه مي بايست برحسب ظرفيت  .نشده است

 تعداد مشخصي پاركينگ معلول وجود داشته ،پاركينگ

ورود به ساختمان ترمينال .باشد كه با تابلو نيز معرفي شود

هاي گيرد و دربصورت مي )رمپ(سطوح شيبداراز طريق 

به مجهز به چشم الكترونيكي هستند و ورودي ترمينال 

صورت خودكار باز و بسته مي شوند و از اين جهت 

 .مشكلي براي ورود به ساختمان وجود ندارد

 

  :رودگاهحركت از ساختمان ف   

تابلوي اطالعات پرواز مقابل درب هاي ورودي نصب    

شده است تا حداكثر خوانايي را داشته باشد و باعث 

تابلوهاي نوشتاري معرفي . سردرگمي مسافرين نشود

كننده فضاها در ترمينالبه تعداد كافي و در مكان هاي 

، اما هيچ تابلويي به خط بريل براي وجود دارندمناسب 

رستوران اين ترمينال در طبقه  .موجود نيستن نابينايا

  دوم واقع شده است و تنها راه دسترسي به آن پله

يا باالبري براي استفاده افراد با صندلي  رو آسانسو باشدمي

  ضمن اينكه بافت  .چرخدار وجود ندارد

ها نيز تغيير نكرده است تا سازي در ابتداي پلهكف

  .ان داشته باشدخوانايي الزم را براي نابيناي

خان پيتزا فروشي، بستني فروشي و به ويژه  ارتفاع پيش

بوفه موجود در سالن عمومي ترمينال بيش از حد مجاز، 

  براي استفاده افراد با صندلي چرخدار است

و عمالً براي اين گروه قابل ) سانتي متر 120حداكثر ( 
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هاي موجود در اين از ميان عابر بانك. استفاده نيست

ها براي استفاده با صندلي ن تنها طراحي يكي از آنسال

  .چرخدار مناسب است

چهار تلفن عمومي وجود دارد  2در سالن عمومي ترمينال 

مابقي است تا براي     ها كمتر از كه ارتفاع يكي از آن

ضمن اينكه ( افراد با صندلي چرخدار قابل استفاده باشد

ي اين قسمت هاي عمومتلفنفضاي كافي مقابل تمام 

وجود دارد و افراد با صندلي چرخدار به راحتي مي توانند 

طراحي كيوسك  ).به آن ها دسترسي داشته باشند

با توجه به محل وارد كردن پول و -روزنامه فروشي خودكار

نيز براي استفاده با صندلي چرخدار  -دريافت روزنامه

  .مناسب است

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )4(لن عمومي با ارتفاع مناسب تلفن عمومي سا: 1شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزنامه فروشي خودكار سالن عمومي با ارتفاع  :2شكل

  )4(نامناسب 

 

 

اي نيز در اين ترمينال ها، نمازخانهعالوه بر فروشگاه  

  كه با توجه به عرض مناسب درب آن  وجود دارد

محدوديتي براي معلولين و جانبازان ) سانتي متر 120(

در سرويس بهداشتي موجود در ترمينال .كندنميايجاد 

يك سرويس ) ها و هم آقايانهم در قسمت خانم(

بهداشتي فرنگي وجود دارد كه فاقد ميله كمكي است و 

و به  كمتر است)170*150حداقل (اندازه آن از حد مجاز 

اين ترتيب براي معلوليني كه از صندلي چرخدار استفاده 

اشياء مفقوده  قسمت پيگيري .مي كنند مناسب نمي باشد

در طبقه دوم ترمينال واقع شده است كه دسترسي به آن 

ضمن اينكه در . مكان از طريق آسانسور نيز ميسر است

مانع حركتي طبقه دوم اختالف سطحي وجود ندارد تا 

كف سازي  2ايجاد كند، اما مانند ساير فضاهاي ترمينال 

 هايكفپوشاز  ها و استفادهپوشفتغييربافت ك(مناسب 

پله و براي نابينايان در ابتداي ) حس شونده لمسي

، تدر طبقه همكف سالن ترانزي .وجود ندارد رآسانسو

اختالف سطحي كه مانع حركتي ايجاد كند وجود ندارد و 

دسترسي به طبقه دوم اين سالن نيز هم از طريق پله 

برقي ميسر است و هم آسانسور، اما ابعاد آسانسور موجود 

براي حمل برانكارد مناسب نيست به اين دليل بيماراني 

كه مي بايست با برانكارد جابه جا شوند از درب ديگري 

به نام درب اين در (كه خارج سالن ترانزيت واقع است 

در بخش دوم .شوندوارد هواپيما مي) آهن معروف است

درب هاي سالن ترانزيت كه در طبقه دوم واقع است و 

را شامل  )Gates( ار شدن به هواپيما خروج براي سو

شود، مانع حركتي وجود ندارد و دسترسي به مي

با  وجود دارداي در اين سالن رستوراني كه در نيم طبقه

براي در اين بخش . ميسر است )رمپ(سطح شيبدار 

فراهم آوردن محيطي مطلوب تر براي افراد با صندلي 

به هواپيما و در زمان انتظار براي سوار شدن  -چرخدار

هاي راحتي در رديف اول تعبيه شده  صندلي -تأخير پرواز

است تا افراد با صندلي چرخدار بتوانند روي آن ها 

  .استراحت كنند
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سرويس بهداشتي غير استاندارد براي استفاده  : 3شكل

  )4(معلولين در سالن عمومي

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 )4(نامناسب آسانسور سالن عمومي با ابعاد: 4شكل

 

 :سوار و پياده شدن به هواپيما   

جايي معلولين، باالبرهاي مخصوص وجود جهت جابه   

نكات مربوط به اولويت معلولين در سوار شدن به . دارد

هواپيما و خارج شدن آنها به عنوان آخرين مسافرين نيز 

 .گرددرعايت مي

  :در حين پرواز  

هاي مسافربري تجهيزاتي كه از سوي آژانس امكانات و   

پيش بيني شده است در حين پرواز در اختيار معلولين 

در خصوص طراحي هواپيماها نيز اغلب . گيردقرار مي

شوند، مگر هواپيماهاي استانداردهاي طراحي لحاظ مي

 .باشندكوچك كه مجاز به حمل معلولين نمي

 

  گيرينتيجه

از مهمترين و پر رفت و آمدترين ها يكي فرودگاه   

فضاهاي عمومي هستند كه الزم است نظير ساير فضاهاي 

عمومي از امكانات الزم جهت استفاده همگان با هر نوع 

اين امكانات عالوه بر . اي برخوردار باشندتوانايي

 احي محيط فيزيكي اين فضاها، شاملاستانداردهاي طر

يان فرودگاه و تجهيزات و ارائه خدمات از سوي متصد

اين خدمات كه از جمله . هاي هواپيمايي استآژانس

ضروريات يك سفر هوايي براي يك فرد معلول است، الزم 

است در هر يك از مراحل سفر بنابر مقتضيات آن مرحله 

در اين راستا . و با توجه به نيازهاي هر فرد تامين گردند

هواپيمايي سويه مسافر معلول و متصديان امورهمكاري دو 

  .  شرط يك سفر آسوده براي مسافر است

به طور كل با توجه به توصيه هاي مورد تاكيد در مقاله 

حاضر رعايت نكات زير در كليه مراحل سفر الزم و 

  :ضروري خواهد بود

هاي الزم در خصوص نحوه متصديان بايد آموزش   

متصديان بايد  .برخورد با مسافرين معلول را بياموزند

دگي الزم جهت ارائه خدمات به افراد معلول را در هر آما

تمهيدات طراحانه، نوع و نحوه كنترل  .زمان داشته باشند

المللي صورت تجهيزات بايد بر اساس استانداردهاي بين

كليه تجهيزات و امكانات الزم جهت حمل و نقل و  .گيرند

كليه امكانات بايد  . جابه جايي مسافرين بايد فراهم باشد

اطالع رساني صحيح  .به آساني در دسترس افراد قرارگيرد

به مسافرين در خصوص نوع امكانات و نحوه دسترسي به 

مسافرين بايد اطالعات كامل خود  .آنها بايد صورت گيرد

 مسافرين بايد به موقع .را در اختيار متصديان قرار دهند

 يعالوه بر اين، طبق بررس.  نيازهاي خود را اعالم نمايند

هاي صورت گرفته روي فرودگاه مهرآباد، اين فرودگاه 

اين . داراي برخي مشكالت كالبدي و خدماتي است

بر اساس مباني مورد ) 1(مشكالت كه مطابق جدول 

-بندي شدهدسته) مراحل يك سفر هوايي(بررسي موضوع 

را در زمينه  اند، كمبودهاي قابل توجه اين فرودگاه

ي و نصب تجهيزات به خوبي استانداردهاي محيط فيزيك

ها رعايتقوانين از سوي ديگر،اين بررسي. دهدنشان مي

هاي المللي پرواز در خصوص معلولين از سوي آژانسبين

ويژه به  هواپيمايي و وضعيت نسبتاً مطلوب ارائه خدمات

  .كندمعلولين را نيز مشخص مي
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  )نگارندگان: ماخذ(فرودگاه مهرآباد  بررسي امكانات و محدوديت ها در هر مرحله سفر در: 1جدول

  

مراحل 

 سفر
 محدوديت ها امكانات

پيش 

زمينه 

 سفر

  آموزش الزم به كاركنان −

  اطالع رساني به مسافرين −

  دريافت اطالعات و نيازهاي مسافر  −

−   

رزرو 

 پرواز

 

  آموزش الزم به كاركنان −

  اطالع رساني به مسافرين −

  دريافت اطالعات و نيازهاي مسافر −

  و تلفني يا اينترنتيامكان رزر −

−   

رسيدن 

به 

 فرودگاه

 

  حضور هميار −

وجود تجهيزات كمكي نظير صندلي  −

  چرخدار ، برانكارد و كپسول اكسيژن

  نبود جايگاه اختصاصي پارك خودرو براي معلولين −

  گذاري استانداردنبود عالمت −

  نبود دكمه هاي استاندارد درخواست كمك −

  ه نابينايانعدم استاندارد بودن محوطه براي استفاد −

  نبود وسايل حمل و نقل عمومي مناسب معلولين −

حركت از 

ساختمان 

ترمينال 

 فرودگاه

  حضور هميار −

وجود تجهيزات كمكي نظير صندلي  −

 چرخدار ، برانكارد و كپسول اكسيژن

 

  گذاري استاندارد براي نابيناياننبود عالمت −

  نبود دكمه هاي استاندارد درخواست كمك −

 س هاي بهداشتي براي استفاده معلولينعدم استاندارد سروي −

نبود دسترسي مناسب به برخي فضاها نظير كافي شاپ براي  −

  معلولين 

سوار و 

پياده 

شدن به 

 هواپيما

 

  آموزش الزم به كاركنان −

  حضور هميار −

وجود تجهيزات كمكي نظير صندلي  −

 چرخدار ، برانكارد و كپسول اكسيژن

  وجود باالبر −

−   

در حين 

 پرواز

 م به كاركنانآموزش الز −

 دريافت اطالعات و نيازهاي مسافر  −

طراحي استاندارد هواپيما براي عبور  −

  صندلي چرخدار

−   

 

   

نكته حائز اهميت اين است كهاين خدمات اغلب در 

مواردي قابل ارائه نيستند كه امكانات يا استانداردهاي 

طراحي مربوط به فرودگاه يا هواپيماها منجر به ايجاد 

براي مثال به دليل . گرددارائه خدمات مي محدوديت در

عدم وجود رمپ يا باالبر با ابعاد استاندارد، امكان جا به 

. جايي معلولين بين طبقات با صندلي چرخدار وجود ندارد

رد معلول را در بسياري از تواند فاز اينرو هميار پرواز نمي

هاي دكمهيا به دليل نبود  .جابه جا نمايد فضاها

ست كمك در محوطه يا داخل سالن ترمينال امكان درخوا

  .پاسخگويي و تامين به موقع نياز معلولين نيست

مجموعه اين عوامل مسئوليت توامان طراحان، مجريان و 

. نمايدها گوشزد ميمتصديان امور پرواز را در فرودگاه

بدين معنا كه طراحي استاندارد جهت استفاده همگان؛ 

ها؛ حيح و مسئوالنه اين طرحاجرا، ساخت و تجهيز ص

مديريت، نگهداري و ارائه خدمات مناسب بايد در راستاي 

تامين محيط مطلوب براي «: يك هدف واحد يعني

صورت گيرد و هرگونه كوتاهي و بي  »استفاده همگان
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