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Aims One of the most Iranian urban problems is the inappropriateness of the public places for 
persons with disabilities. Many buldings have not been made suitable for the veterans and the 
disabled persions’ achievements. The aim of the study was to assess the adaptaion of public 
and state buldings for the veterans and disabled persons in Rasht. 
Instrument & Methods In the descriptive survey study, 70 state buldings, selected of 256 
buldings via simple random sampling method, were studied in Rasht in 2016. Data was 
collected by a checklist assessing the adaption indices in the state buldings. The public buldings 
of Rasht were classified using the TOPSIS method and based on the adaptation parameters. 
Data was analyzed using Pearson correlation coefficient test to analyze the correlation between 
the variables. 
Findings In some urban spaces of Rasht, some adaptation parametrs were observd. Noticing 
the bulding adaptation index, the Gilan governership bulding and the city council bulding were 
ranked as the first and the 70th, respectively. The management process for the adaptation 
of the state buldings and the practical actions concerning the veterans were significantly 
correlated (r=0.637; p=0.0001). In addition, the partnership of the state organizations and 
the adaptation of the public buldings (r=0.526; p=0.0001), the demographic characteristics 
of the state managers and the the adaptation of the public buldings (r=0.56; p=0.0001), and 
the preparedness of the state buldings and the conduction of the adaptation actions (r=0.597; 
p=0.0001) were significantly correlated. 
Conclusion The state and public buldings of Rasht are moderately adapted for the veterans and 
disabled persons.   
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 یبرا یدولت یهاساختمان یسازميزان مناسب
  شهر رشت یجانبازان؛ مطالعه مورد
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  دهیچک
 یفضاها بودننامناسب ران،یا در یشهر یفضاها مشکالت نیترمهم از :فاهدا

 یدسترس برای یدولت یهاساختمان از یاریبس .است معلوالن برای آنها یعموم
 هدف با پژوهش نیستند. ایبرخوردار ن یمناسب طیشرا از معلوالن و جانبازان برابر
 استفاده برای رشت شهر یدولت و یعموم یهاساختمان یسازمناسب یابیارز

  .شد انجام جانبازان و معلوالن
 شهر دولتی ساختمان ٢٥٦ در یفیتوص یشیمایپ پژوهش نیاها: ابزار و روش

 ساده تصادفی یریگنمونه روش به ساختمان ٧٠شد و  انجام ١٣٩٥ سال در رشت
 یهاشاخص یابیارز ستیلچک ها،داده یگردآور ابزار .شدند مطالعه وارد

 شهر منتخب یعموم یهاساختمان .بود یدولت یهاساختمان یسازمناسب
 بندیرتبه سیتاپس روش از استفاده با یسازمناسب یهامولفه براساس رشت
 ایبر رسونیپ همبستگی آزمون از آماری، افزارنرم به هاداده ورود از پس. شدند
  .شد استفاده بررسی مورد رهاییمتغ رابطه لیتحل و هیتجز
 یهامولفه یبرخ رشت، شهر در مطالعه مورد یفضاها یبرخ درها: افتهی

 ساختمان یسازمناسب شاخص لحاظ به. بود شده تیرعا یسازمناسب
 یتیریمد ندیفرآ نیداشتند. ب را ٧٠ رتبه شهر یشورا و ١ رتبه النیگ یاستاندار
 رابطه جانبازان یبرا ییاجرا اقدامات و یدولت یهاساختمان یسازمناسب
 یدولت یهاسازمان مشارکت نیب ؛)p=٠٠٠١/٠ ؛r=٦٣٧/٠( داشت وجود یداریمعن
 ؛r=٥٢٦/٠( داشت وجود یداریمعن رابطه یعموم یهاساختمان یسازمناسب و

٠٠٠١/٠=p(یسازمناسب و یدولت رانیمد یشناختعتیجم مشخصات نیب ؛ 
 نیب ؛)p=٠٠٠١/٠ ؛r=٥٦/٠( داشت وجود یداریمعن رابطه یدولت یهاساختمان

 رابطه یسازمناسب اقدامات انجام و یدولت یهاساختمان یآمادگ زانیم
  .)p=٠٠٠١/٠ ؛r=٥٩٧/٠( داشت وجود یداریمعن
 جانبازان دسترسی نظر از رشت شهر دولتی و عمومی هایساختمان ری:یگجهینت
  .دارند قرار متوسطی تیوضع در سازیمناسب اقدامات و معلوالن و

زان ، جانبایعموم یها، ساختمانیساز، مناسبیدولت یهامشارکت، سازمان ها:کلیدواژه
  و معلوالن

  
  ۰۷/۰۴/۱۳۹۵ افت:یخ دریتار
  ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ رش:یخ پذیتار

  hosieniali@pnu.ac.irسنده مسئول: ینو*

  
  مقدمه
توانی و معلولیت از مفاهیمی هستند که از ابتدای تاریخ بشر کم

اند و در هر مقطعی از تاریخ، رویکرد جامعه نسبت به داشتهوجود 
 این مفاهیم متفاوت بوده است. گاه، همچون جوامع بدوی، افراد

طور توان و معلول در بدو تولد (نظیر جامعه اسپارت) یا بهکم
سازی نژادی گروهی (در قرن بیستم و در آلمان نازی به بهانه پاک

حرکتی  -هزار معلول ذهنی و جسمی ، صدهاT4و در قالب عملیات 
شدند تا از سربار شدن ایشان جلوگیری قتل عام شدند) نابود می
آمیز به آنان نگریسته شده و معلوالن و شود و گاه با دیدی ترحم

اند؛ اما بگیر بدل شدهتوان به افرادی شایسته ترحم و صدقهافراد کم
کدام از این یچامروزه نه جامعه بشری و نه خود این افراد، ه

توان، بیشتر از آنکه به دنبال پذیرند. افراد کمها را نمیدیدگاه
های امتیازات ویژه باشند، خواهان ایفای نقش و کسب مسئولیت

های دهی تشکلبرابر با سایر اعضای جامعه هستند و با سازمان
  .]1[شده خود هستندگرفتهقدرتمند، در پی احقاق حقوق نادیده

بودن رین مشکالت فضاهای شهری در ایران، نامناسبتاز مهم
فضاهای عمومی آنها برای معلوالن است. این مساله هم از نظر 

ریزی شهری غیرصحیح و اقدامات کالبدی که ناشی از نتایج برنامه

فرهنگی  -عملی شهرسازی است و هم رفتاری که پیامد اجتماعی
قرار گیرد. آن بخش از  تواند مورد بررسیناشی از مورد اول است، می

حرکتی، عمًال از استفاده از  -جامعه که به سبب ناتوانی جسمی
بودن شهر" که در فضاهای شهری محروم شده، علت را نه در "معلول

شدن به کند و از نزدیکوجو میبودن خویش" جست"معلول
ریزی نماید. ارزشمندی دانش برنامهفضاهای شهری پرهیز منع می

فضاهای شهری، نقش اجتماعی و تعاملی این فضا در  شهری برای
زندگی جمعی شهروندان است. پس با طراحی مناسب فضاهای 

های عمومی و ویژه دسترسی به فضاها و ساختمانشهری، به
توان تعامل اجتماعی بیشتری با جانبازان و معلوالن دولتی، می
  .     ]2[برقرار کرد

های دولتی برای از ساختمان دهند که بسیاریمشاهدات نشان می
دسترسی برابر جانبازان و معلوالن از شرایط مناسبی، مانند مسیر 

دار، پارکینگ، مسیر حرکت در پارکینگ، ها و سطوح شیبپله
ها و غیره، برخوردار خوریهای بهداشتی، آبآسانسور، سرویس

 که این موضوع در مراجعه مجدد جانبازان به اینطورینیستند، به
های گذارد. دسترسی پایین جانبازان به ساختمانها تاثیر میمکان

های برابر، کاهش مشارکت اجتماعی آنها در دولتی، ضعف فرصت
ونقل عمومی و بودن نظام حملهای دولتی، نامناسبسازمان

چهره جانبازان بهناکارآمدی این اماکن، باعث ضعف تعامالت چهره
کاهش انگیزه تحرک مکانی و  شده است. برآیند این مسایل،

اجتماعی جانبازان برای مداخله فعال در امور اجتماعی و اقتصادی 
های اجتماعی عنوان سرمایهکه جانبازان، بهجامعه است. در حالی

جامعه، باید با حداقل شرایط کالبدی با افراد سالم رقابت نمایند، 
جانبازان  ان بالقوه و بالفعلهای عمومی جامعه توضعف زیرساخت

گرایی آنها و را به دلیل وابستگی به دیگران کاهش داده و بر درون
  . ]3[افزایدانی میمک -کاهش تحرکات فضا

بررسی بهبود قابلیت دسترسی افراد  اب سال ۳ طی همكاران، و ونتر
 ماالوی، هندوستان، جنوبی، در آفریقای فضاهای شهری بهمعلول 

 و دسترسی قابلیت بهبود اند كهداده نشان مكزیك و موزامبیك
 كاهش اشتغال، ایجاد فقر، كاهش در معلولیت دارای افراد تحرك

 شهری تسهیالت و خدمات به معلوالن ها و دسترسیمعلولیت
فضاهای  هسطاوبهامروزه شهرهای بزرگ اغلب . ]4[است موثر بسیار

عملكردی این فضاها  شوند و كیفیتعمومی وسیع شناخته می
یكی از ابزار سنجش قدرتمندی شهرها و توانایی آنها در ایجاد تفریح 

 شانهای طبیعی و فضاهای باز برای شهروندانزیبایی و سرگرمی،
نظیر ایجاد و تقویت غرور  هاییزمینهفضاهای عمومی، در  .است

اقتصادی و كمك در  گذارانشهری، افزایش گردشگران و سرمایه
فیت زندگی، نیز به شهرها سود ایجاد سالمتی و بهبود كی

كه ابزارهای کند . نتایج پژوهشی در کانادا پیشنهاد می]5[دنرسانمی
ن به ریزی، راهكاری برای بهبود دسترسی مناسب معلوالبرنامه

ل یبتوانند به درستی در مسا تا این افرادند هست فضاهای شهری
در  نجامعه مشاركت داشته باشند. بنابراین، درگیركردن معلوال

تواند در مشاركت بالقوه می ،ریزیتوسعه و كاربرد ابزارهای برنامه
 ۴در  ۲۰۰۹. پژوهشی در سال ]6[باشدمثمرثمر ها ریزیآنها در برنامه

عملیاتی برای  ایسیاست مداخله و برنامه ،کشور اتحادیه اروپا
ارایه دسترسی افراد معلول در صندلی چرخدار  سازیفراهم
  . ]7[دهدمی
وابسته به میزان پایداری فضاهای عمومی شهری ، عزیزیه اعتقاد ب

 به دسترسی و خوانایی تنوع، سازگاری، پویایی، هویت، سرزندگی،
با بررسی کّمی و  ]9[سالجقهو  پوربهمن. ]8[است شهری فضاهای

کیفی فضاهای شهری در پارک الله تهران از دیدگاه کاربری برای 
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کنند که این پارک وضعیت متوسطی برای معلوالن، گزارش می
با ارزیابی ترافیك شهری  ]10[و همکاران بزیاستفاده معلوالن دارد. 

و نیازهای معلوالن و جانبازان شهر شیراز با استفاده از مدل 
بودن وسایل اند که "نامناسبگزارش کرده (Topsis) تاپسیس
ه آنها در مرکز شهر شیراز"، ونقل عمومی و عدم دسترسی بحمل
و  تقواییترین مشکل ترافیکی از نظر معلوالن و جانبازان است. مهم

معیارها و  های شهر اصفهان را از نظربوستان ۲%/۸ ]11[همکاران
را در حد  %۵/۳۰، دارای وضعیت مناسب، ضوابط دسترسی معلوالن

معتقد  ]12[کمانرودیاند. را نامناسب ارزیابی کرده %۷/۶۶مناسب و 
است که ساختار متمرکز و عملکرد متفرق مدیریت توسعه شهری 

سازی فضاهای شهری برای استفاده تهران کارآیی الزم برای مناسب
معلوالن را ندارد و مستلزم توسعه ساختار سیاسی متکثر مشارکتی 

  مبتنی بر حکمرانی خوب شهری است.
 تعداد خصوص در دقیق و درست اطالعات داشتندردست بدون

 با اقدامی درست در ارتباط به دست تواننمی معلوالن،
برآورد تعداد دقیق افراد دارای  زد. شهری فضاهای سازیمناسب
ای به منطقه دیگر متفاوت و طور معناداری از منطقهبه ،معلولیت

مردم  %۱۰تا  ۶ ،متحد سازمان ملل است. براساس برآوردمتغیر 
معلولیت و ناتوانی  ای دارایگونهبه ،كشورهای در حال توسعه

یک كودك  ۱۰از هر  ،طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی. ندهست
حادثه یا بیماری دچار  آید یا بعدها در اثرمعلول به دنیا می نفر

تشکیل جمعیت هر كشور را معلوالن  %۱۰گردد و معلولیت می
میلیون ۵/۶بنا بر آمارهای رسمی، در ایران حدود  .]6[دهندمی

هزار نفر دارای معلولیت ۳۲۰معلول وجود دارد که از این تعداد 
 هزار نفر۵۰۰معلولیت ذهنی،  هزار نفر دارای۹۰۰جسمی و حرکتی، 

اختالل شنوایی هستند.  هزار نفر دارای۴۰۰دارای اختالل بینایی و 
جانبازان از  نفر ۲۱۹۵۰۰ ارگران،براساس آمار بنیاد شهید و امور ایث

، %۵۰ تا نفر ۱۵۱۸۰۰، %۲۵ کمتر از یجانباز دارایدفاع مقدس 
هستند. در شهر رشت،  %۷۰نفر بیشتر از  ۷۵۰۰و  %۷۰ تانفر  ۱۹۷۰۰
نابینا وجود  ۱۰۶۹رکتی و ح -معلول جسمی ۴۱۸۸جانباز،  ۱۲۷۰۰
  . ]13[دارد

توان در را میدولتی  اماکن و هاساختمان داخل سازیمناسب
 سرویس شیبدار و پارکینگ، باالبر، سطح های آسانسور وحوزه

ی و عموم نابینایان، تلفن ها، مسیرهایبهداشتی، بازشوها، ورودی
خودپردازها بررسی کرد. با توجه به مطالب فوق، این پژوهش با 

های عمومی و دولتی شهر سازی ساختمانهدف ارزیابی مناسب
 معلوالن و جانبازان انجام شد.رشت برای استفاده 

   
  هاابزار و روش

ساختمان دولتی شهر رشت  ٢٥٦این پژوهش پیمایشی توصیفی در 
حجم کوکران، حداقل فرمول  انجام شد. براساس ١٣٩٥در سال 

گیری تصادفی ساده وارد برآورد شد و به روش نمونه مورد ٧٠نمونه 
  مطالعه شدند. 

سازی های مناسبلیست ارزیابی شاخصچکها، ابزار گردآوری داده
لیست مشخصات های دولتی بود. در این چکساختمان
 کاری، ن تجربهمیزا شناختی مدیران هر سازمان (سن،جمعیت
اقتصادی)، اقدامات اجراشده  و اجتماعی پایگاه تحصیالت و سطح

سازی براساس مشاهده مستقیم پژوهشگران، فرآیند برای مناسب
های دولتی مسئول سازی، میزان مشارکت سازمانسبمدیریت منا
سازی براساس اظهارات مدیران و سطح آمادگی ساختمان در مناسب

  براساس مشاهده مستقیم پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. 

های های عمومی منتخب شهر رشت براساس مولفهابتدا، ساختمان
ی شدند. روش بندتاپسیس رتبه سازی با استفاده از روشمناسب

ارایه شد. در این روش،  یونو  هوانگتوسط  ١٩٨١تاپسیس در سال 
گیرنده مورد ها با نظر فرد یا گروهی از افراد تصمیمعوامل یا گزینه
گیرند. در این شیوه هر عامل انتخابی باید کمترین ارزیابی قرار می

ا با ترین) و بیشترین فاصله رآل مثبت (مهمفاصله را با عامل ایده
 میزان ترین) داشته باشد؛ در واقعاهمیتآل منفی (کمعامل ایده
 و شودمی سنجیده منفی آلایده و آل مثبتایده با عامل هر فاصله
]. روش ١٤است [ عوامل بندیو اولویت بندیدرجه معیار این

  تاپسیس طبق مراحل زیر اجرا شد:
های آلترناتیو (ساختمان Nها بر اساس تشکیل ماتریس داده -1

شاخص (الزامات و ضوابط و  Kعمومی منتخب شهر رشت) و 
های مقررات شهرسازی و معماری مورد نیاز در طراحی ساختمان
 عمومی برای استفاده جانبازان و معلوالن جسمی و حرکتی)؛

مقیاس شده یبگیری موجود به ماتریس تبدیل ماتریس تصمیم -2
ها بود؛ ها، تفاوت مقیاس دادهن دادهکردمقیاس(علت اصلی بی

 ها بین صفر و یک قرار گرفتند)؛ شدن، دادهمقیاسبا بی
 (AHP)ها: از روش تحلیل سلسله مراتبی دهی به شاخصوزن -3

و عناصر  استفاده شد Expert Choiseافزار در محیط نرم
موجود در هر سطح از سلسله مراتب به ترتیب از پایین به باال 

کلیه عناصر مرتبط در سطح باالتر ارزیابی شدند. در  نسبت به
نهایت ماتریس مقایسه زوجی تشکیل شد (نسبت به اهمیت 

ها، اعداد ). بعد از محاسبه وزن شاخص٩تا  ١عوامل از 
ها ضرب شد و ماتریس هر یک از شاخص شده در وزننرمال

 ها ایجاد شد؛استاندارد داده
- داده آل منفی: با استفاده ازایدهآل مثبت و حل ایدهتعیین راه -4

ترین ) و پایین+Aهای ماتریس استاندارد، باالترین عملکرد (
  های زیر محاسبه شد:) هر شاخص از رابطه-Aعملکرد (

i={1,2,3,…,m})} , |∈ J| -ijMin V, (∈ 𝐽|jij= {(Max V +A
J ={1,2,3,...,n) 

i={1,2,3,…,m})} , |∈ J| -ijMax V, (∈ 𝐽|jij= {(Min V -A
)={1,2,3,...,n -J  

 آل منفی؛آل مثبت و ایدهمحاسبه اندازه فاصله هر گزینه از ایده -5
تعیین فاصله نسبی تا برترین معیارها (اعداد هر یک از  -6

 رسید)؛  ٥/٠جمع و سپس به توان  ٥سطرهای جداول مرحله 
ا: هبندی گزینهآل و رتبهحل ایدهمحاسبه نزدیکی نسبی تا راه -7

از طریق رابطه زیر محاسبه و  d+نسبت به  d-نزدیکی نسبی 
آمده دستها بر اساس مقدار بهبندی گزینهسپس اقدام به رتبه

تر باشد، نزدیک ١بین صفر و یک شد. هر چه این مقدار به 
دهنده رتبه باال و هر چه مقدار مذکور به صفر نزدیکتر باشد نشان
  دهنده رتبه کمتر است.نشان

𝑐𝑙             0 ≤ 𝑐𝑙 ≤ 1  
افزار آماری، از آزمون همبستگی پیرسون ها به نرمپس از ورود داده

  برای تجزیه و تحلیل رابطه متغیرهای مورد بررسی استفاده شد.
   

  هایافته
های در برخی فضاهای مورد مطالعه در شهر رشت، برخی مولفه

سازی بود. به لحاظ شاخص مناسبسازی رعایت شده مناسب
را داشتند  ٧٠شورای شهر رتبه  و ١ساختمان استانداری گیالن رتبه 

  ).١(جدول 
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی حسين یسيدعل  ۲۰

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                           نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

  سیبا استفاده از روش تاپس یسازمناسب یهامنتخب شهر رشت براساس مولفه یساختمان عموم ٧٠بندی رتبه) ١جدول 
	CL	‐d	d+ عمومیساختمان  رتبه	CL	‐d	d+ عمومیساختمان  رتبه

 ۰٫۳۲۹۵ ۰٫۰۳۱۹ ۰٫۰۶۴۹ بانک مهر ایرانیان ۳۶ ۰٫۷۸۳۱ ۰٫۰۷۱۵ ۰٫۰۱۹۸ استانداری ۱

 ۰٫۳۲۷۱ ۰٫۰۲۹۹ ۰٫۰۶۱۵ بیمه سالمت ۳۷ ۰٫۷۰۶۱ ۰٫۰۷۰۱ ۰٫۰۲۹۲ اداره برق ۲

 ۰٫۳۲۶۵ ۰٫۰۳۲۴ ۰٫۰۶۶۸ آموزش و پرورش کل ۳۸ ۰٫۵۸۰۳ ۰٫۰۶۱۲ ۰٫۰۴۴۲ بانک تجارت ۳

 ۰٫۳۲۶۴ ۰٫۰۳۱۲ ۰٫۰۶۴۴ آب و فاضالب شهر رشت ۳۹ ۰٫۵۷۶۵ ۰٫۰۶۲۹ ۰٫۰۴۶۲ ارگرانثمدیریت ای ۴

 ۰٫۳۲۶۴ ۰٫۰۳۱۲ ۰٫۰۶۴۴ فرودگاه ۴۰ ۰٫۵۵۴۶ ۰٫۰۶۰۱ ۰٫۰۴۸۳ پست کل ۵

 ۰٫۳۱۸۹ ۰٫۰۳۰۵ ۰٫۰۶۵۲ اموال تملیکی ۴۱ ۰٫۵۳۵۱ ۰٫۰۵۸۱ ۰٫۰۵۰۵ راه و ترابری ۶

 ۰٫۳۱۵۳ ۰٫۰۲۹۰ ۰٫۰۶۳۰ دامپزشکی ۴۲ ۰٫۵۱۹۴ ۰٫۰۵۶۶ ۰٫۰۵۲۴ بیمارستان حشمت ۷

 ۰٫۳۱۱۱ ۰٫۰۲۸۱ ۰٫۰۶۲۲ هازندانامور  ۴۳ ۰٫۵۱۶۹ ۰٫۰۵۵۶ ۰٫۰۵۲۰ تحقیقات برنج ۸

 ۰٫۳۰۶۲ ۰٫۰۲۷۷ ۰٫۰۶۲۸ فرهنگ و ارشاد ۴۴ ۰٫۵۱۴۷ ۰٫۰۵۵۸ ۰٫۰۵۲۶ اتاق بازرگانی ۹

 ۰٫۳۰۱۱ ۰٫۰۲۷۵ ۰٫۰۶۳۸ جهاد کشاورزی ۴۵ ۰٫۵۰۵۱ ۰٫۰۵۲۷ ۰٫۰۵۱۶ آتش نشانی ۱۰

 ۰٫۲۹۷۵ ۰٫۰۲۹۸ ۰٫۰۷۰۳ بانک صادرات ۴۶ ۰٫۴۹۰۴ ۰٫۰۵۳۶ ۰٫۰۵۵۷ بنیاد مسکن ۱۱

 ۰٫۲۹۰۹ ۰٫۰۲۶۹ ۰٫۰۶۵۵ ایآب منطقه ۴۷ ۰٫۴۶۳۱ ۰٫۰۴۹۹ ۰٫۰۵۷۸ فناوریپارک  ۱۲

 ۰٫۲۸۹۴ ۰٫۰۲۵۸ ۰٫۰۶۳۳ بانک ملی ۴۸ ۰٫۴۵۷۸ ۰٫۰۴۹۸ ۰٫۰۵۹۰ تعاون روستایی ۱۳

 ۰٫۲۸۷۱ ۰٫۰۲۶۸ ۰٫۰۶۶۴ دخانیات ۴۹ ۰٫۴۳۴۹ ۰٫۰۴۱۲ ۰٫۰۵۳۶ بانک صنعت و معدن ۱۴

 ۰٫۲۸۲۷ ۰٫۰۲۵۶ ۰٫۰۶۵۰ استانکتابخانه  ۵۰ ۰٫۴۳۱۹ ۰٫۰۴۴۹ ۰٫۰۵۹۱ تعاون ۱۵

 ۰٫۲۸۱۲ ۰٫۰۲۵۲ ۰٫۰۶۴۴ انتقال خون ۵۱ ۰٫۴۲۴۴ ۰٫۰۴۴۲ ۰٫۰۶۰۰ پایانه حمل و نقل ۱۶

 ۰٫۲۷۶۲ ۰٫۰۲۵۵ ۰٫۰۶۶۸ فاضالب استان ۵۲ ۰٫۴۱۶۹ ۰٫۰۳۹۲ ۰٫۰۵۴۸ سازمان بازرگانی ۱۷

 ۰٫۲۷۵۴ ۰٫۰۲۵۷ ۰٫۰۶۷۷ بانک رفاه سرپرستی استان ۵۳ ۰٫۴۰۱۳ ۰٫۰۳۷۹ ۰٫۰۵۶۶ فرمانداری ۱۸

 ۰٫۲۷۴۱ ۰٫۰۲۳۵ ۰٫۰۶۲۲ حوزه هنری ۵۴ ۰٫۳۹۹۴ ۰٫۰۳۸۴ ۰٫۰۵۷۸ فرماندهی انتظامی ۱۹

 ۰٫۲۷۴۰ ۰٫۰۲۵۰ ۰٫۰۶۶۲ نوسازی استان ۵۵ ۰٫۳۹۱۵ ۰٫۰۳۷۰ ۰٫۰۵۷۵ بانک مسکن ۲۰

 ۰٫۲۶۸۷ ۰٫۰۲۴۳ ۰٫۰۶۶۱ امور مالیاتی شهرستان رشت ۵۶ ۰٫۳۸۶۷ ۰٫۰۳۷۰ ۰٫۰۵۸۷ ثبت احوال ۲۱

 ۰٫۲۶۷۰ ۰٫۰۲۴۳ ۰٫۰۶۶۶ حج و زیارات ۵۷ ۰٫۳۷۸۱ ۰٫۰۳۵۰ ۰٫۰۵۷۶ اجتماعیرفاه  ۲۲

 ۰٫۲۶۵۵ ۰٫۰۲۴۰ ۰٫۰۶۶۳ اوقاف استان ۵۸ ۰٫۳۷۱۴ ۰٫۰۳۵۷ ۰٫۰۶۰۴ علوم پزشکی ۲۳

 ۰٫۲۶۱۱ ۰٫۰۲۵۳ ۰٫۰۷۱۷ معاونت راهنمایی ۵۹ ۰٫۳۶۸۱ ۰٫۰۳۴۲ ۰٫۰۵۸۷ تربیت بدنی ۲۴

 ۰٫۲۵۴۱ ۰٫۰۲۳۱ ۰٫۰۶۷۸ روستایی شهرستان رشت فاضالب ۶۰ ۰٫۳۶۶۱ ۰٫۰۳۷۲ ۰٫۰۶۴۳ پست بانک ۲۵

 ۰٫۲۳۲۷ ۰٫۰۲۰۴ ۰٫۰۶۷۱ شرکت گاز ۶۱ ۰٫۳۶۲۴ ۰٫۰۳۵۰ ۰٫۰۶۱۶ سازمان حمل و نقل ۲۶

 ۰٫۱۹۶۲ ۰٫۰۱۶۷ ۰٫۰۶۸۳ بانک سپه ۶۲ ۰٫۳۵۸۰ ۰٫۰۳۳۸ ۰٫۰۶۰۶ ثبت اسناد ۲۷

 ۰٫۱۹۶۰ ۰٫۰۱۷۸ ۰٫۰۷۲۹ دادگستری ۶۳ ۰٫۳۵۱۸ ۰٫۰۳۳۲ ۰٫۰۶۱۲ سازمان قلعه ۲۸

 ۰٫۱۸۷۸ ۰٫۰۱۶۷ ۰٫۰۷۲۱ مین اجتماعیات ۶۴ ۰٫۳۴۸۸ ۰٫۰۳۴۳ ۰٫۰۶۴۰ بهزیستی ۲۹

 ۰٫۱۸۲۹ ۰٫۰۱۵۵ ۰٫۰۶۹۴ شهرداری ۶۵ ۰٫۳۳۸۳ ۰٫۰۳۰۷ ۰٫۰۶۰۱ کمیته امداد ۳۰

 ۰٫۱۷۴۸ ۰٫۰۱۴۷ ۰٫۰۶۹۳ نظام مهندسی ۶۶ ۰٫۳۳۸۱ ۰٫۰۳۰۸ ۰٫۰۶۰۴ میراث فرهنگی ۳۱

 ۰٫۱۵۴۴ ۰٫۰۱۳۸ ۰٫۰۷۵۶ مرحالل اه ۶۷ ۰٫۳۳۴۴ ۰٫۰۳۳۳ ۰٫۰۶۶۴ اداره کل امور مالیات ۳۲

 ۰٫۱۳۴۵ ۰٫۰۱۱۵ ۰٫۰۷۳۹ کانون پرورش فکری ۶۸ ۰٫۳۳۰۳ ۰٫۰۳۰۱ ۰٫۰۶۰۹ بانک رفاه شعبه مرکزی ۳۳

 ۰٫۱۰۱۲ ۰٫۰۰۸۴ ۰٫۰۷۴۴ مخابرات رشت ۶۹ ۰٫۳۲۹۸ ۰٫۰۲۹۶ ۰٫۰۶۰۲ پخش نفت ۳۴

 ۰٫۰۷۹۵ ۰٫۰۰۶۵ ۰٫۰۷۵۵ شورای شهر ۷۰ ۰٫۳۲۹۵ ۰٫۰۳۱۹ ۰٫۰۶۴۹ بانک کشاورزی ۳۵

  
های دولتی و اقدامات سازی ساختمانبین فرآیند مدیریتی مناسب

؛ r=٦٣٧/٠داری وجود داشت (اجرایی برای جانبازان رابطه معنی
٠٠٠١/٠=p ؛ بدین صورت که با افزایش اقدامات مدیریتی در حوزه(

اقدامات اجرایی در حوزه  های دولتی،سازی ساختمانمناسب
های دولتی و سازی افزایش داشت. بین مشارکت سازمانمناسب
 داری وجود داشتهای عمومی رابطه معنیسازی ساختمانمناسب

)٥٢٦/٠=r٠٠٠١/٠ ؛=p( با افزایش میزان مشارکت ؛ بدین صورت که
سازی سازی، وضعیت مناسبهای دولتی در زمینه مناسبسازمان
عمومی بهبود نشان داد. بین مشخصات  هایساختمان
های سازی ساختمانشناختی مدیران دولتی و مناسبجمیعت

 بدین ؛)p=٠٠٠١/٠ ؛r=٥٦/٠( داری وجود داشتدولتی رابطه معنی
که افزایش سن و تجربه کاری باال، سطح تحصیالت باال و  صورت

سازی پایگاه اجتماعی و اقتصادی مدیران با بهبود شرایط مناسب
های دولتی رابطه مستقیم داشت. بین میزان آمادگی ساختمان
سازی رابطه های دولتی و انجام اقدامات مناسبساختمان
که با  صورت بدین ؛)p=٠٠٠١/٠ ؛r=٥٩٧/٠( داری وجود داشتمعنی

های دولتی، میزان و نوع اقدامات افزایش میزان آمادگی ساختمان
  سازی افزایش نشان داد.مناسب

  
  بحث

بودن یکی از مهمترین مشکالت فضاهای شهری در ایران، نامناسب
فضاهای عمومی برای معلوالن است. این پژوهش با هدف ارزیابی 

های عمومی و دولتی شهر رشت برای سازی ساختمانمناسب
كشورهای پیشرفته و استفاده معلوالن و جانبازان انجام شده است. 
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 و ساله دارند۴۰ ای حداقلتجربه سازیمناسب صنعتی دنیا در زمینه
بیشتر  ،رعایت استانداردهای زندگی ها وتوجه به حقوق برابر انسان

در  ایران است. ها بودهآندر حال توسعه مد نظر مدیران  از كشورهای
 یافتههای توسعهسازی نسبت به کشورخصوص مباحث مناسب

تالش فراگیر  ،مذهبی برخالف اعتقادات و تری داردایط نامناسبشر
 برای این جنبه از حقوق معلوالن صورت نگرفته ایجانبههو هم

تصویب شد و  بار قانونی در كشور برای اولین ،۱۳۱۲است. در سال 
راستای تحقق قانون تعلیمات  وزارت فرهنگ را ملزم كرد كه در

كه  كه نقص خلقت دارند و كودكانی تحصیل اطفالی اجباری، زمینه
  .دنمایفراهم  را هوش و استعداد آنها كم است

ها و میزان رفاه نظریه مدیریت شهری بر ارتقای سطح دسترسی
اجتماعی شهروندان تاکید دارد. در این زمینه به رغم اقدامات 

گذاری و قانونی قابل توجه ملی و محلی مدیریت شهری در سیاست
سازی از برنامه بلندمدت، ریزی مناسبنامهکشور، نظام بر

مدت منسجم و پایدار با سازوکارهای نظارتی، مدت و کوتاهمیان
کنترلی، ارزیابی و هماهنگی سازمانی کارآمد برخوردار نبوده است.  

ایجاد فرصت مناسب  شهری مدیریت مفروضات اصلی نظریه
همه های دولتی برای دسترسی به فضاهای عمومی و ساختمان

ها شهروندان از جمله جانبازان و معلوالن؛ افزایش برابری فرصت
مندی شهروندان از برای همه شهروندان؛ افزایش سطوح رضایت

منظور خدمات مدیریت شهری؛ و استفاده بهینه از منابع محدود به
  . ]15[سازی فضاهای عمومی استسازی و مناسببه

های ا، و ارزیابی طرحنظریه مشارکت عمومی از طریق تهیه، اجر
های دولتی با بنیاد جانبازان و افراد ذینفع سازی ساختمانمناسب
سازی، های مناسبهای هدف، درصدد کارآمدی باالتر طرحو گروه
های دولتی و پذیری و افزایش پاسخگویی ساختمانانعطاف

 عمومی مشارکت ظریهدارد.  مفروضات اصلی نمتولیان آن گام برمی
بندی آن به هدف و سپس واسته جانبازان و صورتشناخت خ

سازی؛ تنظیم عملکردهای تبدیل هدف به عمل مناسب
های دولتی با نیازهای جانبازان و معلوالن؛ مداخله ساختمان

منظور اعمال زنی آنها بهجانبازان، کسب قدرت و افزایش سطح چانه
آیند ویت فرهای دولتی؛ و تقنظرات و خواسته به مسئوالن بخش

سازی های دولتی برای ارتقای مناسبیاددهی و یادگیری سازمان
  .]16[های دولتی استساختمان

زندگی باالترین هدف  کیفیت ارتقای از دیدگاه مفهومی در نظریه
های کیفیت زندگی و توسعه و مدیریت شهری، بهبود شاخص

خوشبختی شهروندان است. کیفیت زندگی مفهومی چندُبعدی است 
اس عمومی خوشبختی، حس مثبت از روابط اجتماعی و و احس
های بروز توانایی فردی و دسترسی مناسب به امکانات فرصت

یط و اصالح محسازی فضای شهری یعنی اجتماعی است. مناسب
كه افراد معلول قادر باشند طوریهتدارك وسایل حمل و نقل، ب

كن عمومی، بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اما آزادانه و
ساختمان عمومی حركت  شهری ومعابر، فضاهای شهری و بین

 كنند و از تسهیالت محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با حفظ
  . ]17[مند گردنداستقالل فردی الزم بهره

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات زیر برای ارتقای سطح 
  شود: تی مطرح میهای دولدسترسی معلوالن به امکانات ساختمان

 های عمومی سازی به کلیه طرحالزام الحاق پیوست مناسب
  عمرانی و ساختمانی شهری

 بینی جایگاهی رسانی کافی و پیشتوجه به تبلیغات و اطالع
  های گروهیسازی در رسالت رسانهبرای مناسب

 رهای عمومی شهایجاد پاركینگ مخصوص معلوالن در ساختمان  

  معلوالن در طراحی و دسترسی مناسب به توجه به نیاز
  های عمومیهای بهداشتی در ساختمانسرویس

 جایی مکرر و مستمر مسئوالن در سطوح جلوگیری از جابه
  مختلف مدیریتی

  آشنانمودن کامل کارشناسان و نهادهای ذیربط با موضوع
  دهای موجودسازی و قوانین و استاندارمناسب

 ازان و معلوالنارایه خدمات عمومی ویژه جانب  
 شناسی مشکالت پیش روی جانبازان و معلوالن در اماکن آسیب

  عمومی و فضاهای شهری 
  توسعه فضاها و اماکن عمومی به عنوان یکی از راهبردهای

  توسعه
 های ها و ادارات و دستگاهسازی برای ارگانتصویب قانون مناسب

  دولتی و خصوصی
 سازی ه مناسبارایه راهکارهای علمی برای کاهش هزین

  شدههای ساختهساختمان
 های مصوب برای رفع مشکل ناکارآمدی دستورالعمل

  سازی فضاهای شهریمناسب
 سازی فضاهای نمودن متولی اصلی در زمینه مناسبمشخص

  عمومی
 منظور استفاده بهتر از فضاهای ارایه برنامه مناسب و مطلوب به

  عمومی
 ماکن و  طراحی ا کارگیری متخصصان کافی درآموزش و به

  فضاهای شهری مخصوص معلوالن
 سازی افزایش اهتمام و اراده جمعی برای اجرای طرح مناسب

  های عمومیساختمان
 سازی در نقشه ها به رعایت اصول مناسبالزام شهرداری

  رحله صدور پروانه و پایان کارهای عمومی در مساختمان
 جانبازان و  سازی فضاهای عمومی برایتشکیل کارگروه مناسب

  معلوالن در نهادهای دولتی
 های عمومی برای معلوالننصب عالیم هشداردهنده در ساختمان 
  

  گیرینتیجه
های عمومی و دولتی شهر رشت از نظر دسترسی جانبازان ساختمان

  سازی در وضعیت متوسطی قرار دارند.و معلوالن و اقدامات مناسب
  

  موردی توسط نویسنده بیان نشده است. تشکر و قدردانی:
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