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ش در ي خـو ي فردي هايي و تواناي و جسمي روحيهايژگي و وي ، اجتماع  يگاه اقتصاد ي افراد جامعه صرف نظر از پا      يتمام

  .احترام برخوردار گردند د از عزت و ي شان و منزلت بوده و باينزد خداوند دارا

  

  ديقرآن مج

  

  چكيده

ز و  يـ  تجه يستي، با باتوجه به اينكه هم چنان برتعداد معلولين مخصوصا در كشورهاي درحال توسعه افزوده مي گردد                      

مناسـب  . ن را مـدنظر قـرار داد        ي معلـول  ي موجود بـرا   ي امکاکن عموم  ينه ساز ين به ي وم همچن  يکيزيط ف ي مح يروان ساز 

ن قشر از افراد    ي ا ي برا يط شهر ي مح يکسان ساز ي ين در راستا  ي کمک به معلول   ين امور برا  ي از مهمتر  يبستر شهر  يساز

  . باشد يجامعه م

 جهـت  يين راه هـا ي و همچنـ ي ، خـدمات شـهر  ي اماکن عمـوم يت بند ياولو: ن مقاله عبارتست از     يروش ارائه شده در ا    

  .ن ن و جانبازاي معلوليط شهر براي محيمناسب ساز

ن يـ  ا يچـارچوب طراحـ   . د  يـ ل گرد يـ ن و جانبـازان تکم    ي و توسـط معلـول     ي طراح يين مهمرسشنامه ها  يدن به ا  ي  رس  يبرا

 بدست آمده از پرسـشنامه هـا و اسـتاندارد           يبا استفاده از داده ها    .  پرسشنامه بود    ي از چند متد طراح    يبيپرسشنامه ها ترک  

  . شدند ي ها ارزش گذار موجود در پرسشنامهي ، شاخص هاي مناسب سازيها

 اطالعـات  يج داخـل نـرم افـزار هـا    ي شـده و نتـا  ي  کمـ   AHP يل سلـسله مراتبـ  يـ اطالعات پرسشنامه ها بـه روش تحل 

ه و  يـ  مطالعـه ، تجز    ي بدشت آمده از داده ها     ي شهر ي رقوم يت با استفاده از نقشه ها     يدر نها .   وارد شد     GIS ييايجغراف

 ي شـهر ير هـا ي مسينه سازي و بهين مطالعه طراحين مرحله از ايام گرفت و در آخرانج   GISط يل داده ها در محيتحل

  .رفت يصورت پذ



  

  :د واژه يکل

   ٢ GIS ‐  ١ AHP – شهر – ي مناسب ساز–معلول 

  

  مقدمه 

 باشـد   يت م ي معلول يت جهان دچار نوع   ي درصد جمع  ١٠در حال حاضر حدود      يبر اساس آمار سازمان بهداشت جهان          

ه و يل فقر ، سو تغذيست که بدلين در حاليکنند و اي مي در حال توسعه زندگ ي درصد آنان در کشور ها     ٨٠حدود  که در   

ن افـزوده   يگر همچنان بر تعداد معلـول     يل د يالد و   يعي طب ياي ، بال  يطيست مح ي ، مخاطرات ز   يت مسائل بهداشت  يعدم رعا 

  .گردد يم

 وضـع  ي نـاتوان يراد داراف ا يبرا فرصت ها    يکسان ساز ي ي برا يني سازمان ملل قوان   ي از طرف مجمع عموم    ١٩٣٣در سال   

ران بعـد  يـ البتـه در ا .  اقدام کردند يط شهري محياز مبرم جامعه به مناسب ساز     ي از کشور ها به لحاظ ن      يد که تعداد  يگرد

ه دنبال داشـته    که رشد روز افزون شهر ها را ب        شده است    يراتيي دستخوش تغ  ي و معمار  ي نظام شهرساز  ياز انقالب اسالم  

  .ده است ي گردي عمومي ساختمان هاي روان ساز– يزات شهري تجه– ي به امور شهري توجهمن باعث کياست و ا

کننـد تـا بـه خـود و          جوامـع شـرکت      ي و اقتـصاد   ي اجتماع يت ها يکه افراد کم توان قادر و مشتاقند که در فعال         ياز آنجائ 

بـال   بـا (  .د واقع شوند ي مفي افرادي و اجتماع ي فرد ي زندگ يمام جنبه ها   توانند در ت   يخانواده وجامعه شان ثابت کنند م     

  ).دن هنرماست يپرشکسته 

عا بـه مناسـب   يد سـر يـ ط شـهر با يگـران از محـ  ين آن استفاده آسان و بدون تـرحم د  ي احقاق حق آنان که مهمتر     يپس برا 

  . شهر اقدام نمود يکيزيط فيمح يساز

  

  

  طرح مسئله

 ي برابـر بـرا  يجاد فرصـت هـا  ي مناسب در جهت اين بستر کالبديملزومات رشد و توسعه جامعه تام  از   يکيکه  ياز آنجائ  

 باشـد   ي مـ  ي و شـهر   ي عمـوم  ي بـه فـضا    ي فـرد  ي در سطح شـهر و دسترسـ       ييهمه افراد جامعه به منظور تحرک و جابجا       

  يمکان ها با توجه به منطفه بند يت بندين الويبنابرا

   . مد نظر است

  :و حال 

   نواند باشد ؟ي آن چطور ميرات رويي اماکن موجود با توجه به وضع موجود و و تغيازمناسب س

  

  : هدف طرح 

                                                 
١ - Analytical hierarchy process 
٢ - Geographic information system  



 يکسان ساز ي مسائل حرکت و     ي موجود و بهبود و روان ساز      يت ها ي با واقع  يط شهر ي مح يهدف مناسب ساز   ‐١

  طيمح

 ک ها بانک ها ، اداره ها و پاريعني يمومع ي اماکن موجود در ساختمان هاينه سازيبه ‐٢

  و کاهش در اتالف وقتينه مالي به منظور کاهش هزي مناسب سازي شهر براير هاي مسيت بنديالو ‐٣

  

 
  ق يروش تحق

  

  

  

  
  

  

  ات روش اجرايکل

 باشـد امـا از   ي شـهر تهـران مـ   ي آزاد از تجربه مناسب سازي برداشتيشنهاديد ذکر شود که روش پ   يقبل از شروع مقاله با    

ست بـا مـشکالت و موانـع آنـان از           يـ  با ي باشد پس م   ين م ي معلول ي برا يط شهر ي مح يکه هدف طرح مناسب ساز    يآنجائ

  . شود يسر نميق صحبت و پرسش از آنان مين جز از طريک آشنا شد و اينزد



م شده اسـت  و از هـر منطقـه    يتقس)  گانه شهر همدان ٤بر اساس مناطق (  منطقه ٤ن منظور شهر همدان به ي ايدر ابتدا برا 

  .ده بود انتخاب شدند ين گردي که با توجه به اهداف تدوي به سواالتييبه منظور پاسخگوونه نم نفر ٢٥٠

  

  

  
  

  

   داده هايوه جمع آوريش

  :پرسشنامه 

ن يـ د که در ا   يه گرد ي پرسشنامه ته  ي طراح ي از متد ها   يبي پرسشنامه با ترک   ي طراح يه پرسشنامه با توجه به استانداردها     يته

  . کنمي تشکر ميفيتاد محترم دکتر ذاکرحق اسي هايراستا از راهنما

  .ل پرسشنامه صورت گرفتيه تحلي و تجزيلوت بازنگري مورد بصورت پا٢٥ل يبعد از تکم

  .ل پرسشنامه استفاده شدي تکميدرسطح شهرستان همدان برا) ين و جانبازان حرکتيمعلول ( يکل چامعه آمار% ٢٥از 

  .ل استي شرح ذده بهي که در پرسشنامه مطرح گرديموارد مهم

  الت يشغل ، تحص ‐١

 ر حرکت معلول در طول روزيمس ‐٢

 . مورد مراجعهي ، مذهبي ، درمانيستي، توريحي ، مراکز آموزش؛ تفريارگانها ، ادارات ، بانکها ‐٣



 تهايمحدود ‐٤

 )حس معلول نسبت به شهر ( يرکالبديعوامل غ ‐٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل داده ها يلحه و تيروش تجز

  

  .ر حاصل شد يج زي  نتا AHP پرسشنامه ها و با استفاده از روش ي بررسبا ‐ ١

ر گذار بر آن استخراج شده اند تـا بتـوان بـا کمـک      ي تاث يتم ها يت مشخص شده و سپس آ     ي اهم ي دارا ي ها يابتدا کاربر 

AHP ل شود ي تبدي کمي به داده هايفي کي  داده ها.  



  : قرار گرفته است ي شده مورد بررسي ارزش گذاري هاي از کاربرير نمونه ايدر ز

  

  

  

  :  مدارس يجدول ارزش گذار

  

  
  

  : ادارات يجدول ارزش گذار

  

  
  

  :لوت يبه عنوان پا

   يد بهشتيشهمارستان يب

 .د  ي مشخص گرد  يتم مشخص شد و ارزش هر کاربر      ير گذار بر آن ارزش هر آ      ي تاث يتم ها ي با توجه به آ    ين کاربر يدر ا 

  )ق سواالت پرسشنامه به دست آمد يطر از ين ارزش گذاريا( 

  

  حاتيتوض  ازيامت  ر گذاري تاثيتم هايآ

  مارستانيوجود انواع تخصص ها در ب  ٥  تخصص

  مارستانيدن به بير و زمان رسيطول مس  ٢  يدسترس

   آسانيز به منظور دسترسيتجه  ٣  يمناسب ساز

  نيل معلويوجود دستگاه ها به منظور کمک به بازتوان  ٤  ژهيوزات يهجت



   هر فرد معلوليمه براي بيزان درصد پرداختيم  ١  مهيدرصد پوشش ب

  

جدول زير كه به آن ماتريس اوليه گفته مي شود،داراي رديف ها و ستون هاي مشابهي است كه اهميت آيتم هاي اصلي                  

  .را نسبت هم بررسي مي كند 

  .ده بود به دست آمده استت رديف به ستون با توجه به امتيازاتي كه قبال فرض شبدر اين جا نس

  . ل داده در آن صورت گرفته است ين اعداد با توجه به پرسشنامه و تحليا

  

  
  هيس اوليماتر

  

پس متوجه مي شويم تخصص بيمارستان نسبت به درصد پوشش بيمه باالترين ميزان اهميت را ازنظر جانبازان و معلـولين                 

ا را همزمـان داشـته باشـد معلـولين ديگـر مجبـور نيـستند بـراي هـر          چراكه اگر بيمارستاني را كليه تخـصص هـ        . داراست  

  . تخصص به بيمارستان هاي مختلفي مراجعه كنند

پس ازتخصص نسبت تجهعيزات ويژه به درصد پوشش بيمه وهمچنين نسبت مناسب سازي شده به درصـد پوشـش بيمـه                

  .باالترين ميزان اهميت را داراست



  
  س نرماليماتر

  
  تيزان اهميم

  

  .بدست ست آمده است % ٥١ر آخر باتوجه به جدول نرمال ارزش كاربري بيمارستان د

  
  

  

  



 آيتم ها به شرح زير مي باشند كه همانند نمونه قبلـي برحـسب اهميـت امتيـاز بنـدي                      همدان در بررسي بازار بزرگ شهر    .

  .شده اند 

  

  حاتيتوض  ازيامت  ر گذاري تاثيتم هايآ

  مارستانيدن به بير و زمان رسيطول مس  ٣  يدسترس

   آسانيز به منظور دسترسيتجه  ٤   شدهيمناسب ساز

  انواع اجناس در معرض فروش  ١  نوع بازار

   مختلف بازاري قسمت هايوستگيارتباط و پ  ٢  يشبکه ارتباط

  دير مراکز خريمت نسبت به سايارزان بودن ق  ٥  متيق

  

  .ا بررسي شده استدر ماتريس اوليه نيز نسبت اهميت هر آيتم به ساير آيتم ه

  

  
  هيس اوليماتر

  

  

همانطور كه مشخص است نسبت قيمت به نوع بازار باالترين ميزان اهميت را داراست چراكه بيشتر معلـولين از وضـعيت                     

  .مالي خوبي برخوردار نيستند  

  يزان اهميت را دارد به ترتيب  نسبت آيتم مناسب سازي شده به نوع بازار و نسبت آيتم دسترسي به نوع بازار بيشترين م



  
  س نرماليماتر

  
  تيزان اهميم

  

  
  

  .مشخص گرديد% ٥٠در آخر نيز ارزش كاربري بازار 

  .طبق اين طرح بايستي تمامي براساس آيتم هاي پر اهميت معلولين بررسي گردند

  

  



  

 بـه  ي نقـشه هـا  ي  و بررس GIS  انها دريياده نمايار ما قرار داده است و پي  در اخت AHP که يي با استفاده از داده ها‐٢

ن در منـاطق    ي معلـول  ين تراکم نـسب   يو همچن ر  ي اصل زمان سفر و طول مس      ٢ر بر اساس    ي مس ين طراح يدست آمده و همچن   

  .  انجام گرفت  GISط يل ذر محي گانه تحل٤مختلف 

  

  

  

  

   GISاولويت بندي در محيط 

  

ندگي محـل سـكونت و كـار معلـولين ترسـيم مـي شـود و                  ابتدا پراك  GISبطور خالصه براي اولويت بندي مكان ها در         

از نظر  (سپس مكان هاي اولويت بندي شده بر اساس نيازهاي معلولين مشخص مي گردد و درنيجه طراحي مسير مناسب                   

  .نيز صورت مي گيرد ) زمان سفر و طول مسير 

  .ي گرددبدين ترتيب بهترين مسير براي رسيدن به سازمان ها و اماكن عمومي نيز مشخص م

  

ن مـشخص شـود ،   ي بلقـوه معلـول  ي استخراج شد تا بتوان مکـان هـا   GISط ي در محيپراکندگدر شهر همدان ابتدا نقشه 

از باال تـا  ي امتي دارايرهاي شود تا بتوان مسي مير ها وزن دهي  مس AHP به دست آماده از يسپس بااستفاده از  آمار ها

ن يـ  از اير نمونه ايدر ز.رد ي گي انجام مي  به راحت GISط يل داده ها در محين کار با توجه قدرت تحليمعلوم کرد که ا

  :د يکنيطرح که منطقه خضر همدان انجام شده است را مشاهده م

  

  : د ينين منطقه را ببين در ايمعلول يد پراکندگيتوانير ميدر ز

  



  
 يياده نمـا يـ   و پ AHPل آن ها به کمـک  يحل استاندارد که با کمک پرسشنامه و تيتم هاي آيک سريحال  با توجه به 

 منـتج بـه   يت بنـد يـ ن اولويـ ر را انجـام داد و کـه ا  ي مسيت بندينه را  مشخص و اولوي بهير هايم مسي تواني  م GISدر 

  .   گردد ي و  زود بازده بودن آن مينه مناسب سازيکاهش هز

  

  

  

  



  
  

  

  

  

   : يريجه گينت

   ي نسبت به استفاده از امکانات شهريزندگ سطح درآمد ي با توجه به درصد باال‐١

  ن و جانبازان به اماکيزان معلولي با توجه به مي مناسب سازيت براين اولويي تع‐٢
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