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the disabled and veterans (case study city Shirvan) [5] Review and assess the situation based on
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[7] World report on disability [8] Assistive devices and technologies [9] Check the status
of people with disabilities access to facilities and public spaces of Universities in Tehran 
[10] Guidelines for planning a barrier-free environment: A practical manual to improve
physical accessibility in Afghanistan [11] A study of Chaharbagh avenue as a case study to
improve access for war-invalids and physical disabled people [12] Convention on the Rights
of Persons with Disabilities [13] Challenges to implementing appropriate urban spaces (case
study: Pedestrian path Vali-e Asr Ave) [14] Structural pathology of Tehran urban management
with an emphasis on good urban spaces for the disabled [15] Evaluating urban traffic and 
the needs of veterans, using TOPSIS Decision Making Model (case study: Shiraz) [16] An
examination of planning for persons with disabilities in mid-size Canadian municipalities
[17] Willing to engaged in personal relationships with persons with disabilities [18] Creating
a more accessible and equitable environment [19] Integrating urban design: Meeting the
needs of people [20] Barrier-Free Access for the Disabled in Ukraine: Public Policy Analysis 
[21] Improving accessibility for people with disabilities in urban areas [22] The excellent city
park system: What makes it great and how to get there [23] Functional disability, disability
transitions, and depressive symptoms in late life [24] Qualitative and quantitative study of
urban spaces in Tehran from a user perspective for persons with disabilities (case study: Laleh 
Park) [25] Access to urban services for people using a wheelchair in sari

Aims Belonged to all the citizens, the urban environment is not restricted to the physical 
aspects, and actually becomes worthy by the human presence and activities. The aim of the 
study was to investigate the adaptation of public urban environment for the veterans and 
disabled persons in Lorestan Province. 
Instrument & Methods In the analytic-descriptive study, 384 veterans and disabled 
persons were studied in Khorramabad, Borujerd, and Koohdasht in Lorestan Province in 
2014. The subjects were selected via available method. Data was collected by a researcher-
made questionnaire and by VIKOR technique to investigate the adaptation parameters of the 
public urban environment. Data was analyzed by SPSS 21 software using Pearson correlation 
coefficient test. 
Findings Noticing the adaptation prameters, the Lorestan Welfare Bureau Bilding in 
Khorramabad, the Welfare Bureau Bilding in Borujerd, and the Education Department Bulding 
in Koohdasht were in good conditions. The adaptation of the urban public environment based 
on the VIKOR index and the viewpoints of the veterans and disabled persons were significantly 
and positively correlated in the following aspects: the accessibility and commute problems 
of the spaces; lack of safty and comfort in the spaces; lack of veterans and disabled persons’ 
participation in different urban activities; the implementation of the regulations concerning 
the adaptation of the public urban spaces for the veterans and disabled persons; and the 
accessibility and adaptation of the space facilities.  
Conclusion Noticing the accessibility and availability, the public urban environment in Lorestan 
Province is moderately adapted for the veterans and disabled persons.
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برای  یشهر یعموم یفضاها یسازمناسب
  جانبازان و معلوالن؛ مطالعه موردی استان لرستان
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  دهیچک
هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته،  یهامکان، یشهر یفضاها :فاهدا

ت یقت با حضور انسان و فعالینبوده و در حق یکیزیو ف یمنحصر به جنبه کالبد
 یسازت مناسبیوضع ین پژوهش بررسیهدف از انجام ا. ابندییموی معنا 
  استفاده جانبازان و معلوالن بود. یدر استان لرستان برا یشهر یعموم یفضاها

در استان لرستان  ۱۳۹۳در سال  یلیتحل - یفین مطالعه توصیاها: ابزار و روش
از جانبازان و معلوالن نفر  ۳۸۴انجام شد و آباد، بروجرد و کوهدشت) (خرم

 یهاداده یآورگرد یبرا به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند.استان 
در  یسازمناسب یهامولفه یبررس یبراو  ساختهنامه محققاز پرسش ینظرسنج
ها با استفاده از داده. کور بهره گرفته شدیک ویاز تکن یشهر یعموم یفضاها
	SPSSافزار نرم ل قرار یه و تحلیرسون مورد تجزیپ یمبستگه یهاو آزمون 21

  گرفتند.
استان لرستان در  یستی، اداره کل بهزیسازمناسبهای از لحاظ شاخصها: افتهی

ت یدر وضع پرورش کوهدشت و آموزش ادارهبروجرد و  یستیبهزآباد، اداره خرم
کور یتناسب فضاهای عمومی شهری براساس شاخص و	نیمطلوبی قرار داشتند. ب

عدم ، وآمد به فضاهاو رفت یمشکالت دسترسو نظر جانبازان و معلوالن در مورد 
رشدن معلوالن و یعدم مشارکت و درگ، در فضاها یو راحت یمنیاحساس ا

مربوط به  یهانامهنییشدن آییاجرا، یمتنوع شهر یهاتیجانبازان به فعال
و  یت دسترسیقابلو  معلوالن و جانبازان یشهر برا یعموم یفضاها یطراح

  دار مثبت مشاهده شد.همبستگی معنیبودن امکانات فضاها مناسب
ت دسترسی و یفضاهای عمومی شهری استان لرستان از نظر قابلری: یگجهینت

  ت متوسطی قرار دارد.یاستفاده جانبازان و معلوالن در وضع
  ، لرستانیشهر یعموم ی، فضایسازمناسب ها:کلیدواژه
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  مقدمه

برای  هرکدامکه  شوندیمشهرها از فضاهای مختلفی تشکیل 
ی فردی و اجتماعی شکل هاتیفعالحمایت و تسهیل برخی از 

هر فعالیت به فضایی با ویژگی خاص  کهنیا. با توجه به رندیگیم
یا قرارگاه رفتاری مناسب نیاز دارد، در صورت عدم وجود فضای 

 تینها دردچار مشکل شده و  هاتیفعالمناسب، کیفیت بروز 
ی مختلف اجتماعی، فرهنگی و هویتی با هاجنبهموجودیت شهر از 

و  نیمات، بررسی نیازهای انسانی و رونیا ازشود. می روروبهاختالل 
ی مختلف شهروندان هاتیفعال ازین موردارتقای کیفی فضاهای 

ریزان شهری برای طراحان و برنامه توجهقابلی مهم و الهامس
. کیفیت عملکردی این فضاها نیز از ابزارهای سنجش ]1[است

در ایجاد تفریح و سرگرمی،  آنهاقدرتمندی شهرها و توانایی 
. ]2[شان استهای طبیعی و فضاهای باز برای شهرونداناییزیب

ی هستند که به عموم شهروندان تعلق هامکانفضاهای شهری، 

داشته، منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نبوده و در حقیقت با 
 عنوانبه کهیطوربه، ابندییمحضور انسان و فعالیت وی معنا 

امالت اجتماعی ایفا مکان سوم که نقش اساسی در برقراری تع
 - و به کانون تمرکز دانش گرفته قرارجدی  توجه موردنمایند، می

. در طراحی شهری باید حداقل ]3[اندحرفه طراحی شهر بدل گردیده
یکسان در اختیار تمام اقشار  صورتبهخدمات و امکانات شهری 

، تنوع و امکان حالنیدرعجانبازان و معلوالن) قرار گیرد و  ژهیوبه(
. ]4[ی مختلف جامعه فراهم سازدهاگروهانتخاب متفاوت را برای 

، رشد و توسعه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی کالبدی نیبنابرا
مناسب برای استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات 

 ترآسانجایی بهتر انسان و دسترسی تحرک و جابه منظوربهعمومی 
ت. ناتوانان جسمی، معلوالن و جانبازان، بخشی از در سطح شهر اس

که همچون سایرین، نیازمند دسترسی و استفاده از  اندجامعهافراد 
امکانات و خدمات عمومی هستند. اما، وجود برخی موانع 

در نحوه طراحی، معماری و شهرسازی، بسیاری از  خصوصبه
ای سبز را و فضاه هاپارکمعابر عمومی،  ژهیوبهفضاهای شهری، 

ساختن نیازهای دسترسی افراد معلول فاقد شرایط الزم برای برآورده
  . ]5[نموده است
ی زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که ادهیپد مثابهبهمعلولیت 

یافتگی، اعم از کشورهای از میزان توسعه نظرصرفتمام جوامع، 
ی با آن مواجه هستند. همچنین، با افزایش صنعتریغصنعتی و 

 جمله از، توسعهدرحالامید به زندگی در کشورهای پیشرفته و 
که گروه  سالکهنو  سالانیمجمعیت  برشمار روزروزبهایران، 
یی هاگروه. شودیم افزوده، دهندیمی حرکتی را تشکیل هاتوانکم

می شهری که توجه به نیازهای زیستی آنان در فضاهای عمو
امکان حرکت مستقل و فارغ از کمک دیگران را فراهم آورد  تواندیم

زیادی  ریثاتی جمعیتی هاگروه، بر پویایی زندگی این جهینت درو 
در  ی،بر طبق گزارش منتشرشده از سازمان بهداشت جهان. ]6[بگذارد
نفر  اردیلیماز یک شیب یجهان یعن تیاز جمع %۱۵، ۲۰۱۱ سال
در گزارش سال  تعداد این گروه، کهیدرحال ،ندابوده یناتوان یدارا
- ۱۵ با این حال، تنها .]7[شده بود زده نیتخم %۱۰ حدود در ،۱۹۷۰
 یتوسعه به وسایل كمکدرحال یدر كشورها یناتوان یدارا افراد ۵%

برخورداری و  منظوربه، حال آنکه اتخاذ تمهیداتی ]8[دارندی دسترس
شناختن رسمیتدراختیارگذاری خدمات این مراکز، خود دلیلی بر به

برای  هافرصتحقوق اجتماعی این افراد و رعایت اصل برابرسازی 
ی به امکانات امروزه امکان دسترس. ]9[کلیه اقشار جامعه است

 یاست و برا ییک ضرورت اساساقشار جامعه همه  یبرا شهری
در سراسر جهان صورت  ییهاتالش آن به دنیبخشتحقق
  .]10[ردیگیم

ای قوانین استاندارد سازمان ملل متحد برای افراد معلول مساله
دسترسی به فضاهای  نیمات هدف باحقوق بشری به شمار رفته و 

ناتوانان حرکتی، وضع شده  ژهیوبهعمومی و عبوری برای همه افراد، 
است. برای رسیدن به این مقصود، ابتدا باید تمامی موانعی که 

، به آن از بعدحذف شده و  شوندیمباعث اختالل حرکتی معلوالن 
	,11[شدن پرداخته شوددسترسقابلی فضاها برای سازمناسب 12[ .
ی باشد که به اگونهبهی سازگار محیط شهری باید سازمناسب
و همچنین افراد  ]13[زهای معلوالن جسمی پاسخ داده شودنیا

معلول قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون 
خود فعالیت نموده و از تسهیالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و 

  . ]14[مند شوندخدماتی با حفظ استقالل فردی الزم بهره
ای معلوالن و جانبازان و ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازه

ی برای آن، یکی از ضروریات اساسی برای هر جامعه، زیربرنامه
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ویژه ایران، است، چون بعد از جنگ با تعداد زیادی از جانبازان و به
ی فضاهای شهری سازمناسبمعلوالن مواجه شده است. همچنین 

و بهبود قابلیت دسترسی و تحرک افراد دارای معلولیت در کاهش 
قر بسیار مهم است. در همین راستا، همه افراد معلول در ف

ایران، از میزان باالی شیوع فقر و  جمله از، توسعهدرحالکشورهای 
آن  بالطبعی برابر اجتماعی و اقتصادی و هافرصتعدم دسترسی به 

ی کاهش فقر برا. تالش برندیمبودن فضاهای شهری رنج نامناسب
ی سازمناسبمعلوالن از طریق بهبود قابلیت دسترسی با تمرکز بر 

عمومی  ونقلحملترافیک و  ژهیوبهفضاهای عمومی شهری، 
، نیازهای اساسی معلوالن و نیبنابرا. دشویم ریپذامکانشهری، 

تحرک، دسترسی به فضاهای شهری و نیازهای  جمله ازجانبازان، 
. ]15[ر فضاهای شهری نادیده گرفته شوندحسی و حرکتی، نباید د

، یزیرابزارهای برنامه ،كانادا در ]16[ساندرسونبراساس مطالعه 
 ن به فضاهای شهریراهكاری برای بهبود دسترسی مناسب معلوال

ل جامعه مشاركت یدر مسا یدرستن بتوانند بهمعلوال تا ندهست
	درجه	معلوالن با	اند كهنشان داده ]17[و همكاران میلر داشته باشند.
داری یطور معنبه ،بوده ارتباط با آنان بیشترمالیم که 	معلولیت

معلوالنی كه كمتر با آنان ولی  اندداشته تریبخشرفتار رضایت
 یهایناراحت دچار اختالالت فیزیكی، افسردگی و ،رابطه برقرارشده

توان به . از دیگر مطالعات در این زمینه میندهستروحی 
 روجرز، ]21[و دیگران ونتر، ]20[یوتارومان، ]19[یتس، ]18[کنادسون

  اشاره کرد.  ]23[و دیگران یانگ، ]22[
در ارزیابی كیفیت موثر عوامل اصلی  ،]2[سیفاییو  رفیعیان

دسترسی به فضاهای را  معلوالن نظر فضاهای عمومی شهری از
بودن، سرزندگی و پویایی و ایمنی اجتماع شهری، جامعیت یا در

، با بررسی ]24[سالجقهو  پوربهمناند. گزارش کردهفضاهای شهری 
کّمی و کیفی فضاهای شهری در تهران از دیدگاه کاربری برای 

 ازکه پارک الله  انددهیرسنتیجه  نیبه امعلوالن در پارک الله تهران 
والن در وضعیت دارابودن شرایط الزم برای استفاده از معل لحاظ

ی سازمناسبدر این راستا، دستورالعمل . بردیممتوسطی به سر 
از طرف هیات وزیران برای تمام ایران  ۱۳۷۹در سال  هاساختمان
که حتی بعد از انتشار  هاساختماناست، ولی خیلی از  شده صادر

، مناسب استفاده اندشده ساختهو استانداردها  دستورالعمل
  . ]25[استفاده کنند، نیست دارچرخمعلوالنی که باید از صندلی 

 روسوارهو  روادهیپاز آنجا که نداشتن رمپ مناسب، وجود مانع بین 
مشکالت رایج  جمله ازبودن پل و غیره و عدم وجود پل، نامناسب

معلوالن در استفاده از فضاهای عمومی شهرهای ایران است، این 
های کّمی به بررسی تکنیک لهیوسبههش سعی دارد تا پژو

آباد، سازی فضاهای عمومی شهرهای استان لرستان (خرممناسب
بروجرد و کوهدشت) از نظر قابلیت استفاده توسط جانبازان و 

 نیماتسازی را  در راستای معلوالن پرداخته و راهکارهای بهینه
 ازین موردات و تسهیالت عدالت فضایی از طریق توزیع عادالنه امکان

جامعه ارایه دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت 
سازی فضاهای عمومی شهری در استان لرستان برای مناسب

  استفاده جانبازان و معلوالن بود.
  

  هاابزار و روش
در استان لرستان  ۱۳۹۳در سال  تحلیلی -توصیفیاین مطالعه 

آباد، (خرممورد  ۳شهرستان استان لرستان  ۹انجام شد. از میان 
به صورت تصادفی انتخاب و در هر شهرستان بروجرد و کوهدشت) 

متناسب با تعداد اماکن عمومی تعدادی از این اماکن برای مطالعه 
بررسی  مورد). تعداد نمونه الزم برای ۷۸انتخاب شدند (در مجموع 

جانباز و معلول استان نیز براساس فرمول کوکران  ۳۰۳۸۷از میان 
نفر تعیین شد که به صورت در دسترس متناسب با جمعیت  ۳۸۴
  شده وارد مطالعه شدند. شهر انتخاب ۳

ساخته دارای نامه محققهای نظرسنجی از پرسشآوری دادهبرای گرد
 ۱۰( مد به فضاهاوآمشکالت دسترسی و رفتبخش  ۵سئوال در  ۵۰

، عدم سئوال) ۱۰( ، عدم احساس ایمنی و راحتی در فضاهاسئوال)
های متنوع فعالیت درن و جانبازان مشارکت و درگیرشدن معلوال

های مربوط به طراحی نامهنشدن آیین، اجراییسئوال) ۱۰( شهری
، قابلیت سئوال) ۱۰( فضاهای عمومی شهر برای معلوالن و جانبازان

سئوال) استفاده شد.  ۱۰( بودن امکانات فضاهامناسب دسترسی و
نامه به تایید متخصصان حوزه پژوهش رسید و روایی صوری پرسش

محاسبه  ۷۶/۰نامه با ضریب آلفای کرونباخ معادل پایایی پرسش
عمومی سازی در فضاهای های مناسبلفهومشد. برای بررسی 

ه شاخص ویکور به . هر چ]6[از تکنیک ویکور بهره گرفته شدشهری 
صفر نزدیکتر باشد نشانه وضعیت بهتر و هر چه به یک نزدیکتر باشد 

  نشانه وضعیت بدتر است. 
های همبستگی و آزمون 21	SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

  پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
  

  هایافته
استان ی، اداره کل بهزیستی سازمناسبهای از لحاظ شاخص

کیو مشترکاً  پیمان و شیرین شهیده هایلرستان رتبه اول و پارک
آباد کسب کردند. در بروجرد، اداره رتبه آخر را در شهرستان خرم

رتبه آخر را  پارک مسافر بروجردی بروجرد رتبه نخست و ستیبهز
پرورش  و آموزش ادارهداشتند. در شهرستان کوهدشت نیز 

مام جمعه کوهدشت رتبه آخر را کسب رتبه اول و دفتر ا کوهدشت
  ).۱کردند (جدول 

تناسب فضاهای عمومی شهری براساس شاخص ویکور و نظر 	بین
وآمد به مشکالت دسترسی و رفتجانبازان و معلوالن در مورد 

عدم احساس ایمنی و راحتی در )، p=۰۰۱/۰؛ r=۴۸۳/۰( فضاها
معلوالن و عدم مشارکت و درگیرشدن ، )p=۰۰۶/۰؛ r=۳۴۶/۰فضاها (

، )p=۰۰۵/۰؛ r=۲۱۵/۰های متنوع شهری (جانبازان به فعالیت
های مربوط به طراحی فضاهای عمومی شهر نامهشدن آییناجرایی

قابلیت دسترسی و و  )p=۰۰۱/۰؛ r=۳۴۴/۰برای معلوالن و جانبازان (
همبستگی  )p=۰۰۱/۰؛ r=۴۷۲/۰بودن امکانات فضاها (مناسب
  د. دار مثبت مشاهده شمعنی

  
  بحث 

آباد، بروجرد و مشاهدات میدانی در محدوده شهرهای خرم
بودن فضاها و مشکالت دسترسی را کوهدشت، رابطه میان نامناسب

	خاطر	هب نه	فیزیکی	هایمحدودیت	با	نمعلوالتایید کرد. 
	و	فعالیت	انجام	از	،شهر	بودنمعلول	دلیل	به	بلکه، بودنمعلول

	نمعلوال .مانندمی	عقب شهری	هایمحیط	در	زندگی و	کار	خالقیت،
	مشکالت	با	اضطراری	مواقع	در	منزل	از	شدنخارج	هنگام	به

	در	موجود	موانع	و	مشکالت	باریک،	هایکوچه	همچون	ایعدیده
 ونقلحمل	شبکه	در	موجود	التکمش	شهری،	پیاده	دسترسی شبکه
 و ارتباطی	پل	درنظرگرفتن	بدون	آب	هایجوی	پله،	وجود	شهری،
  . شوندمی	روروبهغیره، 
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   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                          نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

  کوری، بروجرد و کوهدشت براساس شاخص وآبادخرمهای شهرستان یعموم یدر فضاها سازیمناسبهای لفهومسه یمقا )١جدول 
 ویکورشاخص  عمومی ینام فضا ویکورشاخص  عمومی ینام فضا

 ٣٠٤٩٩٨/٠ آباداداره ورزش و جوانان خرم ٠ بروجرد یستیبهز
 ٣٠٨٥٣٦/٠ وپرورش بروجردآموزش ٠ وپرورش کوهدشتآموزش

 ٣١٨٨٤٢/٠ بروجرد یراه و شهرساز ٠١٦٩٥/٠ آباد)لرستان (خرم یستیاداره کل بهز
 ٣٢٠٩٦٩/٠ لوفر بروجردیبازار بزرگ ن ٠٢١٤٣٥/٠ مارستان کوثر بروجردیب
 ٣٢٣٢٥/٠ آباد)دانشگاه لرستان (خرم ٠٢٣٠٢٧٦/٠ آبادخرم ین اجتماعیمارستان تأمیب
 ٣٢٦٦١٣/٠ شبکه بهداشت و درمان بروجرد ٠٢٩٧١٨/٠ آبادخرم یمید رحیمارستان شهیب

 ٣٢٨٢٨١/٠ آبادو خرمیک ١فاز  یمسجد امام هاد ٠٣٠٣٧٧/٠ آبادجمعه خرمدفتر امام
 ٣٣٢٠١/٠ بروجرد یراث فرهنگیم ٠٣٠٤٤٦/٠ بروجرد ینیمارستان امام خمیب

 ٣٣٥٨٣١/٠ بروجرد یدان بهشتیبانک تجارت م ٠٣٤٣٢١٩/٠ آبادخرم یشهردار
 ٣٤٢٦٤٥/٠ آباد)ته امداد (خرمیکم ٠٤٠٣٧٦/٠ آباد)اداره کل آموزش و پرورش (خرم
 ٣٤٧٥٨٧/٠ کوهدشت یشهردار ٠٨٢٢٤٣/٠ آبادبانک مسکن چهارراه بانک خرم

 ٣٥٥٣٣١/٠ آبادخرم یشهر مطهر یشورا ٠٨٦٦٦٥/٠ بروجرد یمرکز یبانک مل
 ٣٦٣٤١/٠ آبادچهارراه بانک خرم یمرکزپاساژ  ٠٩٨٦٦٣٤/٠ آبادپارک معلم خرم

 ٤٠٤٣٢٨/٠ آبادهتل عطر خرم ١١١٩٣٢/٠ آبادخرم ید مدنیمارستان شهیب
 ٤٢٤٩١/٠ آبادو خرمیدان کیبانک تجارت م ١١٦٢٧٧/٠ آبادان خرمیمارستان عسلیب

 ٤٣٢٤٩٣/٠ شرکت برق کوهدشت ١٢٤٦٧٦/٠ اداره ورزش و جوانان بروجرد
 ٤٤٦٠٣/٠ کوهدشت یجانیمرحوم دل یپارک کنار شهردار ١٤٧١٨٩/٠ بروجرددانشگاه آزاد 
 ٦٣٢٩٢٣/٠ احمر بروجردهالل ١٥٣٤٠٧/٠ آبادخرم یمتر ٦٠- یراه و شهرساز

 ٧٥٤٤٢٣/٠ کوهدشت یراه و شهرساز ١٦٠٣٥٧/٠ ته امداد بروجردیکم
 ٧٦٠٧٩٤/٠ الزمان کوهدشتمسجد صاحب ١٦٢٠٤٨/٠ آبادر خرمیالغد یمصل

 ٧٧٢٥٧/٠ کوهدشت یدبن علیحرم امامزاده ز ٢٣٧٥٨/٠ آبادبانک سپه چهارراه بانک خرم
 ٧٧٤٢١٢/٠ کوهدشت یفرماندار ٢٣٧٩٠١/٠ آبادخرم یراث فرهنگیم
 ٧٨٠٦٠٩/٠ کوهدشت یاداره تعاون/کار و رفاه اجتماع ٢٤٦٦٩٢/٠ آبادر خرمیمارستان عشایب

 ٧٩٠٢٠١/٠ د کوهدشتیاد شهیبن ٢٥٠٠٢١/٠ آبادچهارراه بانک خرم-  یبانک مل
 ٨١٧٨١٩/٠ ام نور کوهدشتیدانشگاه پ ٢٥٤٣٧٦/٠ کوهدشت یدانشگاه آزاد/مل
 ٨٣٩٥٣٨/٠ آباد)نال بروجرد (خرمیترم ٢٥٤٧٦٣/٠ آبادخرم یشرق یبانک رفاه شهدا

 ٨٤٣٤٢٣/٠ کوهدشت یستیبهز ٢٥٥٣٧٦/٠ آباد)احمر لرستان (خرمهالل
 ٨٦٧٤١٨/٠ احمر کوهدشتهالل ٢٥٨١٨٧/٠ بروجرد یمصال

 ٩٤٣٦١٥/٠ ته امداد کوهدشتیکم ٢٧٥٧١٢/٠ بروجرد یدانشگاه آزاد علوم پزشک
 ٩٦٧٨٥٤/٠ کوهدشت ینیمارستان امام خمیب ٢٧٩٢٢/٠ آباددانشگاه آزاد خرم
 ٩٨٠٧٥٦/٠ آبادخرم یعتیپارک شر ٢٨١١٢٣/٠ آبادخرم یدبن علیحرم امامزاده ز

 ٩٨١٧٠٦/٠ آبادو خرمیدان کیستگاه اتوبوس میا ٢٨٦٦٦٦/٠ بروجرد یشهردار
 ٩٩٤٦١٣/٠ پارک بهار بروجرد ٢٨٦٨٢٦/٠ آباد)گلدشت (خرم یاداره کل راه و شهرساز

 ٩٩٦٦٠٥/٠ آبادپارک باغ بهشت خضر خرم ٢٨٨٣٥٢/٠ تپه چغا بروجرد
 ٩٩٦٦٠٥/٠ آبادبانک خرمستگاه اتوبوس چهارراه یا ٢٨٩٦٧٨/٠ آبادکمان خرمنیهتل رنگ

 ١ آبادو خرمیپارک ک ٢٩٢٥٥٥/٠ آباد)(خرم یاستاندار یمعاونت عمران
 ١ آبادمان خرمین پیریده شیپارک شه ٢٩٤٦٧٧/٠ آباد)ارت (خرمیحج و ز
 ١ پارک مسافر بروجرد ٢٩٨٥٤١/٠ آباددان امام خرمیز میهتل سال

 ١ جمعه کوهدشتدفتر امام ٣٠٤٠٥٩/٠ بروجرد یا... کاشانتیبانک رفاه شعبه آ
  

منجر به  شهری فضاهای بودننامناسبدهند که مطالعات نشان می
های عدم مشارکت و درگیرنشدن معلوالن و جانبازان در فعالیت

 افسردگی و انزوا نشینی،گوشه شود و به دنبال آن،شهری می
 ترنامناسب شهری فضاهای چه هر دارد؛ در واقع را درپی معلوالن
 به جانبازان و معلوالن متعدد مشكالت میزان همان به گردند،می

  .]25	,18	,13[یابدمی افزایش توجهیقابل میزان
ا باید به هردیکبه شهرهای زنده و پویا، رودستیابی برای  امروزه

اولویت باشد؛ شهرهایی كه در آن " محورسمت "شهرهای انسان
نه وسایل ، باشد عمومی حركت با پیاده و دوچرخه و وسایل نقلیه

برنامه  کیدر قالب  صرفاً  حل مشکالت موجودالبته  تردد شخصی.
در  امروزه .است انجام قابل د،باش ینیمع یهاگامی که دارا یراهبرد

 هرش"چون  هاییبرنامه بقال در یامور نیچن یریگیپ ایسطح دن
در  ،مشابه یهابرنامه و هبرنام نی. در اردیپذمی ورتصمانع"  بدون
شود و پس از یمشکالت فراهم م حلی برا یتوافق عموم کیابتدا 
 یضوابط ر،یفراگ اقدام کی امانج یالزم برا ایازهینشیپ نییتع
 یحال در نای. تندهس یمکف یریپذتحقق یدارا که ودشیه میارا

 ضوابط است هیکه همان ارا ییبه گام نها تنها ،ایراناست که در 

 موردسازی در فضاهای شهری . مقوله مناسبشودیم توجه
بودن دسترسبودن و قابلمناسب زانیم، ارتباط تنگاتنگی با مطالعه

شهری، احساس  ونقلحمل، بهبود سیستم مطالعه موردفضاهای 
 یعموم یفضاها یمربوط به طراح یهانامهنییآایمنی و راحتی و 

  .]23	,7[دارد و جانبازان نمعلوال یبرا یشهر
مطالعات نشان می دهند که تا اجرای کامل و دقیق ضوابط و 

ی، مطالعه، کنترل و زیربرنامهاستانداردها، به انجام فعالیت، 
 ترعیوس. قاعدتًا مطالعه در سطح ]18[بازرسی بیشتری نیاز است

ت و نواقص کار را بیشتر مشخص سازد. در بررسی و مشکال تواندیم
بررسی میزان تحقق ضوابط معلوالن یا هر  منظوربهیی که هایابیارز

ی از این نوع انجام خواهد شد، نکته حایز اهمیت آن است امطالعه
 تواندینمی به اجرا درآمده هاپروژهتعداد یا حجم  هیاراکه صرف 

در مطالعه حاضر و در جریان  چراکهبیانگر تحقق ضوابط باشد، 
مطالعه و کسب نظرات کارشناسان مناطق دیده شد که تنها خیابان 

و کلیه  ردیگیمی قرار موردبازسازنمونه و پایلوت  طوربهیا معبری 
یا در طول  ندیآینمدردقیق به اجرا  طوربهضوابط و استانداردها 

. البته ابندییمتغییر ی عمرانی هاتیفعالزمان در اثر اجرای سایر 
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شرایط جغرافیایی متفاوت یک منطقه با منطقه دیگر و گاهًا امکان 
، مثالعنوانبه. سازدینماجرای یک ضابطه را در برخی مناطق میسر 

 عرضکمبسیار باریک و  هاکوچهدر برخی مناطق مرکزی شهر، 
ط هستند. لذا ضروری است تا مسئوالن، ضوابط را با توجه به شرای

  ی قرار دهند.بازنگر موردمتفاوت هر منطقه 
، در مطالعه موردساختار مدیریت توسعه شهری فضاهای شهری 

ی مدیریت یکپارچه محلی منتهی نشده ریگشکلچند دهه اخیر به 
ی راهبردی و اجرایی ناشی از آن، زیربرنامهی سطوح هایینارساو 

 مطالعه موردی محلی در فضاهای شهری زیربرنامهموجب شده که 
انجام پذیرد. به همین دلیل،  مدتکوتاهبخشی و  صورتبهبیشتر 
ی و زیربرنامه جمله ازو امور اجرایی مدیریت شهری  هایزیربرنامه
ی فضاهای شهری برای معلوالن به سهولت و مطلوب سازمناسب
، از یک مطالعه موردو مدیریت شهری در شهرهای  گرددینممحقق 

و منسجم و پایدار از یکسو و  مدتکوتاهو  مدتانیم برنامه اجرایی
سازوکار کارآمد نظارتی، کنترل، پایش و ارزیابی عملکرد نیز از دیگر 

ی سازمناسبیستند. برای بهبود ساختاری مدیریت نسو برخوردار 
اصالح ساختارهای فضاهای شهری برای جانبازان و معلوالن، 

آموزش شهروندان و  افی،اعتبارات ک	اجرایی، تامین -مدیریتی
	و	معماری	موانع	قوانین متناسب، رفع	ی، وضعسازفرهنگ

پیشنهاد  ی شهر الکترونیکهارساختیزی سازفراهمشهرسازی و 
  شود.می

  
  گیرینتیجه

فضاهای عمومی شهری استان لرستان از نظر قابلیت دسترسی و 
استفاده جانبازان و معلوالن در وضعیت متوسطی قرار دارد و لزوم 

  شود. های مربوطه احساس مینامهاجرای دقیق آیین
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