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  سپاسگزاري
  

  "لم يشكر المخلوق، لم يشكر الخالق  من"
  

و  مهندسيپژوهشكده مساعدت مسئولين محترم  م از عنايت ودان بر خود الزم مي
جناب  ،جناب آقاي دكتر سروش،  رياست محترم پژوهشكده جانبازان پزشكي علوم

ها و رهنمودهاي جناب  وهشي و به ويژه محبتژآقاي دكتر رضا اميني،  معاون محترم پ
جانب را مورد اين كتاباين تهيه مطالب آقاي مهندس مصطفي عالمي كه همواره در 
  .تفقد خود قرار دادند تشكر و قدرداني نمايم

همچنين از همكاري گروه تحقيقاتي همكار به خصوص جناب آقاي مهندس آرش 
وري و تحقيقات در آكه در گردو سركار خانم مهندس راضيه زنديه  زارع صادقي

  .تشكر نمايم زحمت وافري كشيدندو تدوين مطالب ها  سايت
هاي ايشان  مهندس دبيري و كمكزرگواري و لطف جناب آقاي بي شك بايد از ب

در به تحقق رسيدن چاپ كتاب و مسئولين محترم چاپخانه و انتشارات سپاس وافر داشته 
  . باشم

جا دارد از همكاري و كمك سركار خانم دكتر عطيه زنديه كه  طور همين
ه، براي همه اين عزيزان ويراستاري اين مجموعه را به عهده گرفتند نيز تشكر ويژه داشت

  . آرزوي موفقيت بيش از پيش بنمايم
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 .دهدمي
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را  مخصوص معلولين ،آشپزخانه نماهاي وها  هايي از پالن ها نمونه شكل    2ـ7تا  2ـ4
 .اندبه نمايش گذارده

42  

را نشـان   ب معلولينهاي بهداشتي مناس نمونه چيدمان سرويس ،پرسپكتيو     2ـ8 
 .مي دهد

47  

هاي بهداشتي استاندارد معلولين و نحوه عملكرد معلـولين   نمونه سرويس    2ـ10و  2ـ9
 .را نشان مي دهدهادر اين نمونه

47  

 پرسپكتيو نمونه ديگري از مبلمان سرويس بهداشتي مخصوص معلـولين     2ـ12و  2ـ11
 .دهدرا كه همراه با روشويي مناسب است نشان مي

48  

هاي فرنگـي نشـان داده    هاي كمكي در كنار توالت چگونگي نصب ميله    2ـ13
 .شده است

49  

   2ـ 15و   2 -14
  

با فراهم كردن محل نشستن با ارتفاع بيشتر، استفاده از لوازم جانبي  يـا    
تـوان بـه فـرد نـاتوان در اسـتفاده از       هاي متحرك قابل تنظيم مـي  صندلي

 .توالت كمك كرد

50  
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51  

    2ـ18و   2ـ17
  

هــا و ميلــه هــاي كمكــي در كنــار توالــت بــه حفــظ و   وجــود دســتگيره
نگهداري ناتوان و ايجاد تعادل وي جهت قرار گيري بـر توالـت كمـك    

 .مي نمايد
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  صطالحاتاواژه نامه 
 

 
  
و راحتـي  شود كه در راستاي سهولت در زنـدگي   به كليه تغييراتي اطالق مي: 1اصالحات خانه ●

  . پذيرد و آسايش جانباز يا معلول در محل سكونت او انجام مي
هـاي دستشـويي كنـار آن قـرار      وسيله كمكي شبيه به توالت فرنگي است كه در سـرويس : بيده ●
 .شود گيرد و كار شستشوي بعد از توالت توسط آن انجام مي مي

ر جهت قادرسازي شخص معلول عبارت از فرايندي متشكل از اقدامات هدفمند د :بخشي توان ●
خواه، به منظور دستيابي به سطح نهايي عملكرد جسمي، حركتي، حسي، ذهني، رواني، اجتماعي  و توان

بخشي فراينـدي در جهـت تغييـر زنـدگي معلـولين بـراي        بر اين اساس توان. ها است و حفظ اين توانايي
  :باشد موارد زير مي بخشي شامل طور كلي مفهوم توان به. كسب استقالل بيشتر است

  شود؛ هايي كه براي معلول فراهم مي تمام اقدامات و آموزش. 1
  گيرد؛ تمام تغييرات محيط فيزيكي كه در محيط اجتماعي فرد معلول صورت مي. 2
  تمام تغييرات مربوط به كاهش يا رفع موانع موجود در محيط شهري؛. 3
  در جامعه؛ هاي مساوي بر مبناي زندگي تلفيقي ايجاد فرصت. 4
 .تقويت و حمايت از حقوق بشر براي افراد معلول. 5

شود كه به هر دليلي، معلوليت، جانبازي يا كهولـت سـن نيـاز بـه      به فردي گفته مي: خواه توان ●
 .كمك يا مراقبت دارد

شود كه در تكـوين انقـالب اسـالمي و در طـول جنـگ تحميلـي بـه         به افرادي گفته مي :جانباز ●
هاي جسمي يا رواني دچار شده و در كميسيون پزشكي بنياد جانبازان، شرايط احراز  نقصاناختالالت و 

  . اند جانبازي آنان به اثبات رسيده و از آن كميسيون درصد معلوليت دريافت داشته

                                                                                                 
1 . home modifications 
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 .توان اي كمكي است براي ياري در راه رفتن افراد ناتوان يا كم وسيله: 1راه بر ●

شود كه دو سطح افقي را با زاويـه شـيب مناسـب بـه هـم       اطالق ميبه سطوحي : 2سطح شيبدار ●
توانـد بـراي    اسـت و مـي  %  8تـا  %  7اين شيب در سطوح قابل استفاده براي افـراد پيـاده بـين   . مرتبط كند

 .  نيز كاهش داشته باشد% 50استفاده جانبازان و معلولين تا 

ات بـه معلـولين در يـك ناحيـه اجـرا      اي است كه براي ارائة خدم برنامه :سيستم ارائة خدمات ●
  .شود مي

كـه انـرژي الزم بـراي حركـت آن توسـط انسـان توليـد         هـر سيسـتمي   :سيستم حركت دستي ●
  .شود مي

هر سيستمي كه فرد به منظور اسـتفاده از آن نيـاز بـه اعمـال نيـروي شخصـي        :سيستم خودكار ●
  .خاصي ندارد

هاي موجـود   اغلب سيستم. ي و خودكار استاين سيستم تركيبي از سيستم دست :سيستم مركب ●
  .كنند از اين شكل تبعيت مي

عبارتند از وسايلي كه يا به طور مكـانيكي يـا الكتريكـي موجـب جابجـايي      : هاي باالبر سيستم ●
  .شوند  ياانتقال فرد از يك مكان به مكان باالتر و برعكس مي

م كامـل يـك يـا چنـد حركـت       عاملي است كه در اثـر آن فـرد قـادر بـه انجـا     : ضعف حركتي ●
  .باشد نمي

شـود كـه همـه افـراد بتواننـد از آن       به نوعي از طراحي فضا اطالق مـي : 3طراحي همه شمول ●
  .استفاده كنند

شـود،   ها به منظور تغيير وضـعيت قرارگيـري فـرد انجـام مـي      اين فعاليت:  هاي انتقالي فعاليت ●
  .شود ا ايستاده به حالتي ديگر منتقل ميمانند وقتي كه فرد از حالت نشسته يا درازكش، ي

عبارت است از جابجايي فرد از يك محل به محل ديگر، مانند رفـتن  : هاي جابجايي فعاليت ●
  . از روي ويلچير برروي صندلي توالت يا روي تخت و مانند آن

                                                                                                 
1 . walker 
2 . ramp 
3. Inclusive design 
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هـا،   شـود كـه داراي نقـص عضـو، انـواع فلـج       به كسي اطالق مـي  :معلول جسمي ـ حركتي  ●
كسي كـه بـه طـور كلـي، در حركـت و جابجـايي       . هاي اسكلتي، اختالالت بيولوژيكي است يناهنجار

مشكل دارد و اين مشكل در اثر تصادف، بيماري يا به صورت مـادرزادي بـراي او پـيش آمـده و بـراي      
 .انجام امور شخصي دچار مشكل است و بعضاً  به وسايل و ابزاركمكي نياز دارد

يژگيهايي كه براي معلول جسـمي ـ حركتـي برشـمرده شـد، چنـين       عالوه بر و :معلول جسمي ●
شخصــي ممكــن اســت دچــار نابينــايي، ناشــنوايي و ســاير مــواردي باشــد كــه از نظــر حركتــي بــراي او 

  . شود ساز نيست، اما نقص محسوب مي مشكل
اي، ذهني و رواني خـود   هاي فيزيكي، اجتماعي، حرفه كسي است كه بخشي از توانايي: معلول ●

در مـورد چنـين افـرادي بايـد سـعي شـود تـا        . ا از دست داده يا اصالً و از ابتدا واجد آنها نبـوده اسـت  ر
  .هاي آنان تا حد امكان افزايش يابد توانايي
اي كه بر اثر ضعف يـا اخـتالل در سيسـتم حسـي و حركتـي       عبارت است از عارضه: 1معلوليت ●

  .گردد باط با محيط ميايجاد، و سبب اختالل در جابجايي و برقراري ارت
هر عاملي كه به سبب آن فـرد توانـايي انجـام يـك يـا چنـد مـورد از حركـات          :نقص حركتي ●

  .روزمره خود را نداشته باشد
شود كه جهـت   به وسايلي گفته مي :پيوسته وسايل و تجهيزات جابجايي بين دو سطح نا ●

ن دوسطح كه ارتفـاع يكسـان ندارنـد ـــ  مـورد      انتقال، ايستادن و خواباندن افراد ناتوان حركتي ــ در بي
  .گيرد استفاده قرار مي

    

                                                                                                 
1 . handicap 
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  مقدمه
  

با افزايش جمعيت و مهاجرت به شهرهاي بزرگ، شكل، فرم و رفته رفته سيماي شهرها دگرگون شـده  
بسياري از طراحان شهر، به ويـژه در كشـورهاي عقـب مانـده وجهـان سـوم، در صـدد بـه وجـود          . است

ر هستند كه سود بيشتري براي آنان تـأمين كنـد، و كمتـر بـه جزئيـات و نيازهـاي       آوردن سيمايي در شه
اگرچه اينان گـاهي نيـز ناچـار بـه رعايـت اسـتانداردهاي شـهري         . افراد گوناگون در جامعه توجه دارند

شوند اما از نظر اغلب آنان اين مقررات، قوانيني دست و پاگير است كه باعث كاهش منـافع و عـدم    مي
   1.گردد ي ميسودآور

پرداختن به مقوله نيازهاي اوليه معلولين، جانبازان، سالمندان، ناتوانان جسـمي ـ حركتـي و بـه طـور      
شود اين عزيزان در بسياري از مـوارد   خواهان از اين قسم است كه عدم رعايت آنها باعث مي كلي توان

نظر به اينكـه  . ع خودداري ورزندصرفاً به دليل عدم وجود امكانات مناسب از حضور در محيط و اجتما
تواند به حل اين معضل كمك كند،  هاي بجا و مناسب مي در بسياري از موارد، صدور قوانين و بخشنامه

هـا و   شـود كـه بسـياري از افـراد رعايـت ايـن قـوانين را مـانع پيشـرفت سـريع پـروژه            اما اغلب ديده مـي 
بالطبع، با به وجود . دهند رغبت چنداني نشان نمي سودآوري كالن آنها مي دانند و نسبت به رعايت آنها

هـا   تـوان از ايـن سـوء اسـتفاده     هـا مـي   آوردن يك سيستم نظارتي و كنترل دقيق در زمان اجـراي پـروژه  
  . جلوگيري به عمل آورد

با اين حال اين كار عمالً آسان نيسـت و بايـد از بسـياري از منـافع شخصـي چشـم پوشـيد، ولـي بـه          
  . شود ترين اصول انساني محسوب مي اين تعهد از ابتداييهرحال انجام به 

نيز از مطالب مهم و قابل توجهي ) مسكن(گذشته از محيط شهري، پرداختن به فضاهاي داخل خانه 
اين امر وقتي بيشتر مـورد توجـه قـرار    . نمايد است كه محيط را براي سكون و آرامش ساكنين فراهم مي

ن خانه، فردي جانباز، معلول، ناتوان جسـمي ـ حركتـي يـا بـه طـور كلـي        كننده از آ گيرد كه استفاده مي
  .  باشد» خواه توان«

هـاي برحـق هـر     تـرين خواسـته   اش يكـي از ضـروري   استقالل فردي هر شخصي در عملكرد روزانه
ها و امور شخصي و ضروري فرد بدون نياز بـه   باشد وآن عبارت است از انجام مهارت شخص معلول مي
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هاي فردي در زمينة كارهاي شخصي بيمار، انتقـال   ها شامل مهارت اين فعاليت. ترل ديگرانكمك يا كن
دستيابي جامع بـه ايـن تعريـف از    . باشد مي.... و جابجايي فرد، ارتباط با جامعه و محيط، امور تفريحي و

، انتقـال و  از جمله سن، جنس، فرهنگ و نوع معلوليت بيمـار : استقالل به عوامل گوناگوني بستگي دارد
  ... . جابجايي فرد، ارتباط با جامعه و محيط، امور تفريحي و

ها را انجام دهد، ناچـار بـه فـرد ديگـري      اگر فردي نتواند به هر دليلي مستقالً هر يك از اين فعاليت
هـاي فـرد در انجـام     اي بـر توانـايي   چنـين رابطـه  . اش وابسته خواهـد شـد   جهت برآوردن نيازهاي روزانه

هـاي   بـه حـداقل رسـاندن وابسـتگي    . هايش تأثير شديد دارد زندگي در منزل شخصي و مسافرتكارها، 
باشد، چرا كه وابسـتگي تـأثير بسـيار عميقـي      خواهان مي ترين اهداف توانبخشي توان فردي يكي از مهم

شود كـه زنـدگي از طريـق آن     هايي مي كيفيت زندگي شامل كليه فعاليت.بركيفيت زندگي فردي دارد
برقـراري و حفـظ اسـتقالل فـردي بـراي دسـتيابي بـه خودبـاوري و          . گـردد  شمند و لذت بخش مـي ارز

در اين راستا، يكي از وظايف متخصصين مسـئول سـالمتي و   . احساس ارزشمند بودن بسيار حياتي است
ايـن  . باشـد  هـاي فيزيكـي و  روانـي مـي     از جنبـه  هاي كمكي به بيماران  خواهان، ارائه روش درمان توان

  : شود وظايف موارد ذيل را شامل مي
 ها و عملكردهاي نيازمند؛ ـ كمك به حفظ و بهبود اجزاي مختلف فعاليت

كـاري   هـاي سـازش   اش در جهت اجرا و بـه كـارگيري صـحيح تكنيـك     ـ آموزش ناتوان و خانواده
  متناسب با نوع ناتواني يا معلوليت؛ 

 .كمكي تطابقي ـ معرفي و آموزش استفاده از وسايل و تجهيزات

در جهان كنوني، با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي به خصوص در عرصة توانبخشي و بـا هـدف   
باشد كه  افزايش كيفيت زندگي و افراد بشر، جامعه شاهد توسعه و پيشرفت روزافزون اين تجهيزات مي

هر چهار اندام ــ به هر علـت،   هاي تحتاني و فلج دچار فلج يا قطع اندام) ناتوانان(عمدتاً جهت نيازمندان 
 .گردند و به خصوص در اثر ضايعات طناب نخاعي ــ تجويز مي

ريزان و طراحان شهر، به هنگام طراحي شهرها  اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفتة جهان، برنامه
جزئيـات   ها موظف به رعايت كلية قوانين و مقـررات، از جملـه   يا معماران براي طراحي ابنيه و ساختمان

بازسـازي شـهرها، در بسـياري از كشـورها، از     . باشـند  ها براي معلولين، جانبازان و ناتوانان، مي ساختمان
كه زماني خود درگيـر جنـگ بـوده انـد، بـا دقـت و وسواسـي        ... جمله آلمان، انگليس، ژاپن، امريكا و 

د جامعـه از جملـه   به طوري كه همواره سعي شده اسـت حقـوق همـه افـرا    . خاص صورت پذيرفته است
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ها حتي به طراحي وسايل عمـومي   تا حدي كه اكنون اين كمك. خواهان نيز به خوبي رعايت شود توان
زماني كـه  . اي براي اين قشر خاص در نظر گرفته شده است شهر نيز سرايت كرده و عموماً جايگاه ويژه

باشند كه بـه منـافع مـادي و     ويژه معماران و شهرسازان در صدد به وجود آوردن شهري متخصصين و به
اي خاص بيشتر توجه كند تا نيازهاي اجتماعي اقشار مختلف جامعه و گاهي حتي اقتصاد و  شخصي عده

رسد كه اغلب به بسياري از مسائل خـرد و كـالن    درآمد را زير بناي آن نيز قرار دهند، طبيعي به نظر مي
ست كـه بـه واقـع سـهم كشـورهاي در حـال       در اين بين جاي طرح اين سؤال ا. شهري كم توجهي شود

هـا بـه چـه ميـزان بـوده و هسـت، و در برخـورد بـا بازسـازي و           توسعه  يا عقب مانده از اين كم توجهي
  بهسازي شهرهاي خود چگونه عمل خواهند كرد؟  

ها، از اساس طراحي بـوده و كـم    اگرچه توجه به مسائل زندگي اجتماعي همه اقشار جامعه در طرح
را نيـز در برگيـرد؛ امـا    ) از خرد و كالن گرفتـه تـا پيـر و جـوان    (هاي مختلف جامعه  د تا اليهكم مي رو

خواهان، به ويژه جانبازان در كشور ما ايران، كه بحق سهمي جدي در حفظ كيان اين آب و خاك  توان
سـالمند، طيفـي    باشند، همراه با اقشار معلول و دارند و داراي جايگاهي رفيع و بلند مرتبه نزد همگان مي

دهند كه استحقاق دارنـد حقـوق شـهروندي آنـان رعايـت گـردد و حـداقل         از شهروندان را تشكيل مي
از ايـن روي بايـد   . برايشان در نظر گرفته شود) خانه و بيرون از آن(ها  امكانات در طراحي در همة زمينه

بـه نيازهـا و احتياجـات ايـن      هاي معمـاري  هاي تفصيلي و نقشه هاي شهري، به ويژه طرح در تمامي طرح
ها بيـانگر احسـاس هويـت ايـن قشـر و اداي       اي كه هر يك از اين طرح به گونه. قشر نيز توجه الزم شود
  .دين براي ايشان باشد

در عصر حاضر، توجه به نيازها و احتياجات اين گروه تا جايي پـيش رفتـه كـه عـالوه بـر بـازنگري       
شود،  هاي اجتماعي، عاطفي و رواني اشخاص توجه الزم نيز ميهاي عمراني و شهري به ديگر نياز طرح

به طوري كه اكنون بسياري از افراد معلول و جانباز حتي با صندلي چرخدار تا سـطوح بـاالي مـديريت    
ها حتي به طراحي وسـايل عمـومي    اين كمك. اند هاي كالن جامعه پيش رفته اجتماعي و قبول مسئوليت
هـاي ويـژه شخصـي     و روزمره مورد نياز جامعه و حتي طراحي انواع اتومبيل شهر و ابزار و وسايل عادي

اي در وسـايل نقليـه عمـومي ازجملـه      شود جايگاه ويژه نيز سرايت كرده است، به طوري كه مشاهده مي
البته نبايد از خاطر برد كه پرداختن به . هاي شهري براي اين قشر خاص در نظر گرفته شده است اتوبوس

اي كـه   به گونه. طلبد اي مستقل است كه تحقيقي جداگانه مي ي براي اين افراد خود مقولهخدمات شهر
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هـا و حتـي هواپيماهـا،     ها، اتوبـوس  ها، تاكسي در ساختمان) رمپ(عالوه بر ايجاد سطوح شيبدار مناسب 
  .   اند هاي بهتري را براي سهولت در امر رفت و آمد اين عزيزان برگزيده راه

ه مربـوط بـه اصـالح مسـكن بـراي افـراد جانبـار، معلـول، سـالمند و يـا بـه طـور كلـي              در اين اثر ك
هاي مسـكوني متعلـق بـه ايـن      خواهان است سعي شده تا با بررسي عناصر و اجزاي داخلي ساختمان توان

هاي موردي  قشر، مسائل ومشكالت ايشان موردبررسي قرارگيرد وباتجزيه وتحليل آنها، وكنكاش نمونه
  .هاي اجرايي قابل قبول ارائه گردد هاي مناسبي به منظور دستيابي به گزينه حل زكشور راهدرخارج ا

  :كه در استانبول برگزار شد، مسكن چنين تعريف شده است) 1996(در دومين اجالس اسكان بشر 
سرپناه مناسب تنها به معني وجود يك سقف باالي سر هر شـخص نيسـت، سـرپناه    

دسترسي فيزيكي وامنيت مناسـب، امنيـت مالكيـت،     مناسب يعني آسايش مناسب،
هاي  اي، روشنايي، تهويه و سيستم گرمايي مناسب، زيرساخت پايداري و دوام سازه

رساني، بهداشت و آمـوزش، دفـع زبالـه، كيفيـت مناسـب زيسـت        اوليه از قبيل آب
محيطي، مكان مناسب و قابل دسترسي از نظر كار و تحصيالت اوليه است كه همه 

   1.ن موارد بايستي با توجه به استطاعت مردم تأمين شوداي
اي مبهم است و در كشورهاي در حال توسـعه كمتـر قابـل درك     ها، كم و بيش واژه برابري فرصت

اي تلفيقـي و در كنـار سـاير     اين عبارت بر اين تأكيد دارد كه خدمات به افراد خاص، به گونـه . باشد مي
محيط فيزيكي اطراف  فـرد  . صورت منزوي و خارج از روند عادي اجتماعافراد جامعه ارائه شود، نه به 
اي است، زيرا استقالل يا عدم استقالل در يك فعاليت، ارتباط مستقيم با  العاده معلول داراي اهميت فوق

امروزه سعي بر اين است كه معلوالن در خانـه خـود و در   . گيرد مكاني دارد كه فعاليت در آن انجام مي
ها يـا امـاكن بـه خصوصـي، از      يعني اين افراد ديگر در بيمارستان. انواده به زندگي مشغول باشندكنار خ

هاي معمولي با افرادي عادي به زندگي خود ادامـه   كنند، بلكه در خانه جمله آسايشگاهها، سكونت نمي
بـه راحتـي و   تواند در يك خانه معمولي  شود اين است كه آيا معلول مي پرسشي كه مطرح مي. دهند مي

. سـازد  مطـرح مـي   را  2»اصالحات خانه«با استقالل كامل زندگي كند؟ پاسخ منفي به اين پرسش بحث 
كند كه معلول بتوانـد در آن بـه راحتـي بـه      در بخش تغييرات خانه، محل زندگي فرد به شكلي تغيير مي

  . زندگي كند) كه لزوماً معلول نيستند(همراه ديگر اعضاي خانواده 
                                                                                                 

 .1379دالل پور محمدي،  1.
2. home modifications 
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هاي مخصوص به معلوالن و جانبازان تا حـد زيـادي اقتصـادي و مقـرون بـه       اي ساختن خانهسعي بر
هـايي يـا امكـان اسـتفاده از آن را      رسد، چون افراد زيادي تمايل به ساخت چنين خانـه  صرفه به نظر نمي

كـم   در عـوض، بـا ايجـاد تغييـرات    . ها بسـيار كميـاب يـا بسـيار گـران هسـتند       بنابراين، اين خانه. ندارند
هايي را كه ظـاهراً معمـولي هسـتند بـه صـورت قابـل اسـتفاده بـراي معلـوالن و           توان خانه تري مي هزينه

  1.خانواده آنها در آورد
پر واضح است براي كشور بزرگي چون ايران با جمعيتي قريب به هفتاد ميليون نفر كه به ويژه پـس  

تعداد كثيري جانبـاز را نيـز در خـود جـاي      از انقالب اسالمي و جنگ تحميلي عالوه بر معلولين عادي،
امـا از آنجـا كـه هـدف     . داده است، پرداختن به اين مقوله از هر منظر و با هرهدفي سودمند خواهد بـود 

اصلي اين كتاب، اصالحات داخل خانه است، لذا از پرداختن به سـاير مـوارد مـورد نيـاز ايـن قشـر كـه        
پوشي كرده و صرفاً بر روي همين مطلب متمركز  ، چشمطلبد اي منفك و بحثي مستقل مي هريك مقوله
  :شود بندي مي بنابراين اهداف كلي براي چنين اقدامي به شرح ذيل دسته. شده است

  ؛)آسيب شناسي(مطالعة اصل مسئله و مشكل )  1 
  شناسايي انواع اصالحات خانه؛)  2
خواهـان و پرسـتاران    سالمت تـوان  گيري از اصالحات خانه در بهبود و تعيين مزايا و معايب بهره) 3
 آنها؛

تعيين فاكتورهاي الزم جهت تجويز و تخصيص اصالحات مذكور بر اسـاس نـوع ضـايعه افـراد     ) 4
 ناتوان حركتي؛

 تعيين سيستم ارائه خدمات مذكور در دو كشور توسعه يافته؛) 5

 تعيين معيارهاي كيفي و استانداردهاي اصالحات؛) 6

  .رگ انجام دهنده اصالحات مذكور در دنياهاي بز شناسايي شركت) 7
با اميد به اينكه در پايان نتايج مفيدي به دست آيد، يا حداقل ثمرة آن، بيان مشكالت ايـن گـروه از   

تـري انديشـيده    جامعه باشد تا در پي آن در جهت حل مشكل اين قشر معظم جامعه تدابير بهتر و مناسب
  .شود

  

                                                                                                 
1. www.aarp.org 
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)1(  
  پيشينة موضوع در داخل كشور

  
دهد كه تا قبل از انقالب اسـالمي مطالعـه و تحقيـق جـدي      هاي انجام شده نشان مي بندي و بررسي جمع

هـاي چـاپ شـده در     تاريخ نشـركتاب . صورت نپذيرفته است چنداني در اين خصوص در داخل كشور
داخل كشور خود دليلـي بـر ايـن مدعاسـت، امـا پـس از آن بـه واسـطه وقـايع دوران انقـالب و جنـگ            
. تحميلي، پژوهشگران و محققين و مسئولين امر بر آن شدند تـا مطالعـاتي را  در ايـن بـاره انجـام دهنـد      

هـا و بعضـاً    كن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور، دانشـگاه بدين ترتيب، مركز تحقيقات وزارت مس
هـاي   سازي محيط انجام دادند و به ايجاد مكـان  ها اقداماتي در حد محدود براي مناسب نهادها و سازمان

  .همه شمول،  كه امكان استفاده براي همه شهروندان را داشته باشد، اقدام نمودند
اشاره كرد كـه بـه   ) اتوبان رسالت تهران(اخت شهرك شاهد توان به طراحي و س در همين راستا مي

محلي كه حداقل اولين امكانات را بـراي تـردد   . ربط احداث شده است همت بنياد شهيد و نهادهاي ذي
ترين امكانات  در اين محيط سعي شده است تا از ابتدايي. تر جانبازان و معلولين فراهم ساخته است آسان

در اينجا اشاره به امكانات موجود و طراحي شايسته . بازان و معلولين استفاده شودتر جان براي تردد آسان
  : اين امكانات عبارتند از. اين محيط خالي از فايده نخواهد بود

  هاي مناسب؛ ـ رعايت دسترسي
  تر به كمك سطوح شيبدار؛  ـ تردد آسان

  ـ كم كردن پله و اختالف ارتفاع؛ 
هـا و   هـاي منـازل و بوسـتان    طوح مختلـف محـيط مثـل پاركينـگ    ـ توجـه بـه حضـور جانبـاز در سـ     

  ).مانندكتابخانه، مسجد و ساختمان امور فرهنگي(هاي عمومي منطقه  ساختمان
سازي بيشتر و  وري اين محيط را افزايش داده، اما هنوز هم جا براي مناسب گرچه اين امكانات بهره

يقيناً با دقت بيشتر و توجـه بـه   . جتماعي بسيار استخواهان و حضور آنان در محيط ا بهتر و ترغيب توان
  .توان به مراتب به نتايج بهتري در كل شهر رسيد هاي مناسب، مي جاي جاي اين منطقه و اجراي طرح
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تر به مطالعات و تحقيقات صورت پذيرفته اشاره شد، اما الزم است تأكيد شود كـه   هرچند كه پيش
ها و مجالت مختلـف، بـدون مسـاعدت     جام تحقيقات، و ارائه مقاالت در كنفرانستنها تأليف كتاب، ان

در اين خصـوص عـزم ملّـي و بسـيج همـه جانبـه، از       . جمعي و پشتوانة عملي هرگز كارساز نخواهد بود
ها و ادارات دولتي، الزم است تا اين مهـم بـه سـرانجام مطلـوب      سوي تمامي اقشارجامعه، نهادها، ارگان

هـاي دسـت انـدركار     ته، بايد اذعان داشت كه، به ويژه بعد از جنگ تحميلي، به همـت ارگـان  الب. برسد
هاي زيادي تدوين و براي اجرا ابالغ شده، ولي كمتر ديده شده اسـت كـه عملكـرد     نامه بخشنامه و آيين

ت كشوري كـه بـا هشـ   . اجرايي و بازخورد عملياتي آن مورد بررسي، كنكاش و مداقه قرار گرفته باشد
سال دفاع مقدس خيل عظيم جانبازان و معلولين را در خود جاي داده است نياز دارد تا  به اين معضل و 

  . تر بپردازد تر به صورت بسيار دقيق ايجاد امكاناتي وسيع
هاي مختلف انجام داد و از زواياي مختلف بـه   توان به گونه به هر ترتيب، تحقيق در اين مقوله را مي

اما در يك ديد كلي به مسائل و مشـكالت داخـل   . اي كرد اي مشكالت آن فكر چارهآن نگريست و بر
  : توان در دو قسمت به كنكاش پرداخت خانه براي اصالح مشكالت آن مي

برداري هستند كه عمده بحث اين  و در حال بهره  ها و اماكن عمومي كه ساخته شده اصالح خانه. 1
  . هاي جديد شده است اي نيز به طراحي است، اما بعضاً اشاره ها اختصاص يافته مجموعه به اين خانه

ها و  نامه هاي در دست طراحي و اجرا كه امر تغيير و اصالح در آنها يا اعمال آيين ها و نقشه طرح. 2
  .پذير است هاي مربوطه به سهولت امكان بخشنامه

  فرهنگي واقع در شهرك شاهد، اتوبان رسالت،  تهراننمايي از مجتمع: 1ـ2و1ـ1 تصاوير
 مؤلف: مأخذ
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سـازمان بهزيسـتي، سـازمان    : روشن است كه با پشتيباني و مساعدت نهادهاي دست اندركار ازجمله
هـا   بنياد شهيد و امور ايثارگران، نهاد رياست جمهوري، وزارت مسكن و شهرسازي و به ويژه شهرداري

هاي مربوطه، سعي بـر ايـن    طوري كه با صدور و ابالغ آيين نامه به. تأمل بيشتري بر اين اماكن شده است
نتيجة حاصله، ايجاد . سطوح جامعه به وجود آيد بوده كه امكان تردد و آمد و شد براي اين قشر در همه

ها بوده اسـت و   ها و اغلب دسترسي هاي عمومي شهرها، پارك در كنار ساختمان) رمپ(سطوح شيبدار 
هاي منازل و حتي بعضاً وسايل نقليه عمومي سعي شده اسـت اقـداماتي ولـو     با ايجاد سهولت در ورودي
رسـد انجـام ايـن امـور كـافي نبـوده و هنـوز پاسـخ الزم بـه           ياما به نظـر مـ  . اندك صورت پذيرفته باشد

ثمر دانسـت يـا از انجـام     اگر چه نبايد تالش انجام گرفته را بي. هاي اين قشر داده نشده است درخواست
ضمانت اجـراي  «ها، نظارت و دقت بر اجرا، بيش از هر چيز  نامه آن شاكر نبود، ولي شايد عالوه بر آيين

  . الزم باشد» طرح
هـاي فرهنگـي و    همچنين، نبايد فرامـوش كـرد كـه قبـل از هـر چيـز بايـد دقـت داشـت كـه زمينـه           

. تواند به عنوان زير بناي اصلي اين حركت ايفاي نقـش كنـد   هاي بجا در همه سطوح جامعه مي آموزش
يـا  گاه هنگامي كه وارد اتوبوس عمومي شهر شويم، جايگاه متعلق به جانباز را اشغال نخواهيم ديـد؛   آن

» پاركينـگ  جانبـاز  «شود  زماني كه در بحبوحه ترافيك شهري جاي خالي براي پارك خودرو پيدا نمي
خـواه  در جامعـه    جايگاه معلول و جانباز يا حتي سالمند و به طوركلي توان. جهت اشغال نخواهد شد بي

واهد داد آن را تعريف شده و مورد احترام همگان خواهد بود، به طوري كه هيچ كس به خود اجازه نخ
  .بي جهت اشغال كند

   

                
  

  هايي از پاركينگ ويژه معلولين و جانبازان،  بلوار كشاورز، تهراننمونه :1-4و1-3تصاوير
 مؤلف: مأخذ 
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اي بسـيجي   رسد تعريف اين موضـوع و مطـرح كـردن آن در جامعـه عزمـي ملّـي و اراده       به نظر مي
طلبد كه از باالترين مقام اجرايي كشور تا همه سطوح جامعه بـا اعتقـادي راسـخ بـه طـرح آن اقـدام        مي

تـرين   آوردن اين موضـوع در كتـب درسـي از ابتـدايي    . مياري نمايندنموده و همگان را تشويق به اين ه
هاي تحصيالت تكميلي در باالترين مقاطع و به بحث گذاشـتن آن   نامه سطوح تا طرح آن به عنوان پايان

تر شدن اين مهم در جامعه  تواند هشدار و زنگ بيداري براي پررنگ المللي مي در سمينارهاي ملّي و بين
  .باشد

                                           
 
 
  

  
   

سازي در ايـليك نمونه از مناسب:1ـ5تصوير شماره
  گلي، تبريز     

 )1385(سيامند، پناهي، و سحر فرنيا : مأخذ
 

رو براي افـراد نابينـا،   پياده:1ـ6تصوير شماره
  تهران خيابان شوش

  مؤلف: مأخذ
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)2( 
  پيشينة موضوع در خارج كشور

  
سالها است كه اغلب كشـورهاي جهـان بـه اهميـت مناسـب بـودن فضـا و محـيط بـراي حركـت افـراد            

ورد توجـه  مـ ) داخل و خـارج از خانـه  (هاي خود  اند و در نتيجه اصولي را در طراحي خواه پي برده توان
. هاي زندگي دست يابنـد  خواه در تمامي جنبه اند تا به اهداف كالني چون مشاركت افراد توان قرار داده

اي باشد كه فـرد   هايي عاري از موانع است؛ به طوري كه محيط به گونه در حقيقت، هدف، ايجاد محيط
اسـتفاده از صـندلي چرخـدار،     خواهد برود و افرادي كـه مجبـور بـه    به آساني بتواند به هر جايي كه مي

عصاي سفيد، سبد خريد، چوب زير بغل يا حتي كالسكه بچه هستند، بتوانند ماننـد ديگـران، بـه آسـاني     
  .تردد نموده و از فضا و محيط استفاده كنند

اي باشند كه موانـع   ها بايد به گونه همواره، فرصت. ها باشد توسعه جديد بايد مشوق طراحي حركت
  .حيط براي استفاده بهتر و آزادتر به روي عابرين باز شودحذف شوند و م

بنابراين براي داشـتن محـيط مطلـوب،    . هاي فضاي مطلوب است طراحي همه شمول يكي از كيفيت
  .هاي طراحي، به طراحي همه شمول نيز توجه شود الزم است عالوه بر ارتقاي ديگر كيفيت

و با توجه به تعـداد زيـاد جانبـازان، معلـولين و     از آنجا كه جمعيت كشورمان در حال افزايش است 
سازي و طراحي درست و همه شمول فضـاها بيشـتر احسـاس     افزايش سالمندان در سطح كشور، مناسب

لذا بايد در زمينه تدوين اصول طراحي فضاهاي همه شمول و اصالحات خانه اقدام كـرد يـا از   . شود مي
بـه ايـن ترتيـب    . ا را در طراحـي و اجـرا بـه كـار گرفـت     اصول جامع ديگر كشورها استفاده نمود و آنهـ 

  .هاي اجتماعي داشت توان اميد به ارتقاي كيفيت محيط و مشاركت در فعاليت مي
اي از اقدامات و تحقيقاتي كه در ديگر كشورهاي جهـان   در ادامه، به صورت بسيار مختصر چكيده

  .صورت پذيرفته ارائه خواهد شد
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     1يا همه شمول تعريف طراحي فراگير) الف

بعضي از اين تعـاريف  . شود در ادبيات طراحي همه شمول تعاريف بسياري در منابع متفاوت مشاهده مي
  : به قرار زيرند

هايي دانسته است كه هر كـس بتوانـد از    طراحي همه شمول را شامل مكان:  CABEانجمن ) الف
  . 2آن استفاده كند

هـا   ن از قابل دسترس بـودن كاالهـا، خـدمات و محـيط    طراحي همه شمول اطمينا: راجر كولمن) ب
  .3براي اكثر مردم است

طراحي همه شمول روشي جهت حصول اطمينان از قابليت دسترسـي و خوشـايندي بـراي تمـام     ) ج
  . 4افراد با سنين، توانايي و شرايط مختلف است

ع نيـز پيداسـت، بـه نظـر     با توجه به تعاريف ارائه شده در اين زمينه و همان طور كه از عنوان موضـو 
بـا توجـه بـه اينكـه دانشـگاه      . رسد كه منظور از همه شـمول، چيـزي كـه تمـام افـراد را شـامل شـود        مي

توان تعريـف ايـن دانشـگاه را     رود، مي مركز طراحي همه شمول به شمار مي) امريكا(كاروليناي شمالي 
  :به عنوان تعريفي مرجع و كامل مطرح كرد
ي قابل استفاده براي تمـام مـردم،  بـدون نيـاز بـه طراحـي       ها طراحي و توليد محيط

هدف طراحي همه شمول، كاهش موانع فيزيكي و رفتاري بين افـراد معلـول   .  ويژه
  .5و غير معلول است

طراحـي قابـل   «يـا  » طراحي بدون مـانع «هاي   طراحي همه شمول موضوع جديدي است كه از نظريه
  6.گيرد ينشأت م» تكنولوژي كمك كننده«و » دسترس

  

                                                                                                 
1.inclusive design definition 
2.www.Cabe.org.uk/Assetlibrary: Commission for Architecture and the Built 
Environments  
3.www.design_council.org.uk/en/About design/design techniques/Inclusive design/  
4.www.Englishpartnership.co.uk  
5.www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udhistory.htm 
6.www.en.wikipedia.org/wiki/universal_design   
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    1گيري طراحي همه شمول تاريخچه شكل) ب
طراحي همه شمول بعد از تحوالت آماري، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي در بين سـالمندان و معلـولين،   

  .توان در محورهاي ذيل مطرح ساخت اين تاريخچه را مي  2.در قرن بيستم آغاز شد
  

  تحوالت آماري . 1
سـال بـود و افـراد بـا      47ميـانگين طـول عمـر    . ن بيستم در اقليت بودنـد سالمندان و معلولين در آغاز قر 

هـا بـه سـر     اغلب افراد با شرايط مزمن در آسايشگاه. درصد شانس نجات داشتند 10آسيب نخاعي فقط 
ها و مراعات اصول بهداشتي كـه   تر، داروهاي بهتر، واكسن امروزه مردم، به دليل زندگي سالم. بردند مي

درصـد   80اكنـون تقريبـاً   . كننـد  اند، بيشتر عمر مي هاي عفوني و مسري را از بين برده اريبسياري از بيم
به عالوه امروزه، افراد . نيز افزايش خواهد يافت  2020سال دارند و اين تعداد تا سال  65جمعيت جهان 

تـاده را بـا   هاي جهاني جمعيت زيـادي از سـربازان از كـار اف    جنگ. كنند بيشتري با معلوليت زندگي مي
تـوان افـراد را    هاي پزشكي مـي  ها و پيشرفت به عالوه، با آنتي بيوتيك. معلوليت گوناگون باقي گذاشت

  .هايي كه سابقاً كشنده بود، نجات داد از حوادث و بيماري
هـاي   اگـر محصـوالت و محـيط   . اين تغييرات آماري از جمعيت پير و ناتوان به دسـت آمـده اسـت   

دون توجه به نيازها و حقوق همه شـهروندان باشـد، محـدوديت اسـتفاده از آنهـا      طراحي و ساخته شده ب
  .شوند شهرونداني كه مهم هستند و اغلب به رسميت شناخته نمي. يابد افزايش مي

  
  شمول گيري طراحي همه هاي مؤثر در شكل فعاليت. 2

دهـه گذشـته، در    تأييد همگاني معلولين و سالمندان و حركت به سمت طراحـي همـه شـمول، در چنـد    
  : راستاي سه فعاليت موازي، توسعه يافت

  
  از طراحي بدون مانع تا طراحي همه شمول . 2ـ 1

طرفداران طراحي بدون مانع قدرت اجتماعي، اقتصادي و حقوقي افكار منطبق با نيازهاي مشترك مردم 
وم شد كه الگوهاي دسترسي همان طور كه معماران با اجراي استانداردها درگير بودند، معل. را دريافتند

همچنين معلـوم شـد كـه بسـياري از تغييـرات محيطـي       . مجزا، خاص، بسيارگران و بسيار بد منظر هستند

                                                                                                 
1. Inclusive design history 
2.www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udhistory.htm 
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توانستند به صورت مشترك بـراي افـراد سـالم و     تعداد زيادي از اين الگوها مي. احتياج به اصالح دارند
به اين ترتيب، شالوده جنبش . و قابل عرضه بودند تر، زيبا تر، عمومي معلول فراهم شوند و بنابراين ارزان

 . شمول ريخته شد طراحي همه

  
  تصويب قانون دولتي .2ـ2

گيري جنبش حقوق معلولين شد و اين امر تأثير زيادي بر وضع قانون  جنبش حقوق مدني منجر به شكل
ريم شــد و در قــوانين جديــد، تبعــيض عليــه معلــولين تحــ. گذاشــت 1990و 1980و 1970هــاي  در دهــه

هاي همگاني، حمـل و نقـل و حتـي سـهولت و آسـايش داخـل        ها، مكان ها، محيط دسترسي به آموزش
هـاي عمـومي و تجربيـات     جنبش طراحي بدون مانع، فرايند تغيير در سياست. خانه را مورد نظر قرار داد

جــاد ايــن جنــبش در پاســخگويي بــه ســربازان معلــول جهــت اي. آغــاز كــرد 1950طراحــي را در دهــه 
موانع فيزيكـي در محـيط   . هاي تحصيلي و شغلي به جاي بستري و نگهداري شدن به وجود آمد فرصت

با كوشش مؤسسات مختلف از جمله اداره سربازان . به عنوان مانعي براي معلولين حركتي شناخته شدند
. ابنيه بـه وجـود آمـد   از كار افتاده و كميته استخدام معلولين، استانداردهاي ملّي براي طراحي بدون مانع 

، اولـين اسـتاندارد قابليـت دسترسـي را تحـت      ) ANSI(انجمن استانداردهاي امريكايي  1961در سال 
اجرايي شـدن ايـن   . منتشر كرد» يافتني و قابل استفاده معلولين فيزيكي هاي دست ايجاد ساختمان«عنوان 

 . ق افتاداستانداردها تا تأييد ايالت يا نهاد قانونگذاري محلي به تعوي
 

  مهندسي و تكنولوژي توانبخشي . 2ـ 3
، بـا  1940در دهـه . مهندسي توانبخشي و تكنولوژي كمك كننـده در اواسـط قـرن بيسـتم تأسـيس شـد      

... بـراي ارائـة اعضـاي مصـنوعي و       بازگشت هزاران سرباز معلول از جنگ جهاني دوم، بحث كوشـش 
هـاي   سوي اداره سربازان قديمي و ساير سازمان، مراكز تحقيقات مهندسي از 1950در دهه. شدت يافت

مهندسي توانبخشي به يك رشته تخصصي تبديل شد كه اصول علمي . دولتي مورد حمايت قرار گرفت
رسان، براي طراحـي   عنوان تكنولوژي كمك. بست هاي مهندسي را براي حل مشكالت بكار مي و شيوه

. خواهـان در نظـر گرفتـه شـده بـود      ده شخصي تـوان و توليد ابزارهايي به كار گرفته شد كه جهت استفا
داد و به عملكرد مسـتقل آنـان در    هاي فيزيكي، حسي و ذهني معلولين را افزايش مي وسايلي كه توانايي
  .كرد محيط كمك مي
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  تحوالت اقتصادي . 3
ي هاي مهندسي توانبخشي و حذف موانـع محيطـ   تأثيرات منفي بر پشتوانه 1980ركود اقتصادي در دهه 

  .همزمان با آن سازندگان محصوالت به پتانسيل توسعه بازار محصوالت مناسب پي بردند. داشت
طراحـي بـراي زنـدگي    «موزه شهر نيويورك، نمايشگاهي از هنر مدرن تحت عنـوان   1988در سال 

افـراد  در آنجا كامالً واضح بود كه دنياي اقتصاد، معلولين و سالمندان را مثل ساير . برگزار كرد» مستقل
اين  .هاي مناسب وسايل آشپزخانه معرفي شدند دستگيره 1990در سال . توانا مورد توجه قرار داده است

سال رشد خـوبي   5طي ) Oxo(محصوالت به سرعت مورد استقبال قرار گرفتند و شركت سازنده آنها 
  .ها نيز شروع به توليد چنين محصوالتي كردند به اين ترتيب، ساير شركت. داشت
كننده اميـدوار بودنـد،    شركت هاي مصرف. ديگر دستاوردهاي اقتصادي توسعه بازار جهاني بود از
ها استفاده كـرده و در رقابـت جهـاني شـركت كننـد از آنجـا كـه         هاي آتي نيز بتوانند از فرصت در دهه

دف بـازار  اي بنيادي در طراحي و فرايند توليد است، در نتيجه، طراحي فراگيـر، هـ   شرايط عادالنه مسئله
  .كرد شد چون نيازهاي مختلف اكثريت كاربران را برآورده مي

 
  تحول شرايط اجتماعي . 4

در طول تاريخ، موانع فيزيكي و رفتاري، مانع از مشاركت كامل معلولين و ناتوانـان حركتـي در جامعـه    
ري از مـردم  دسترسي به آموزش، مسكن، شغل، تفريح، وقايع فرهنگي و حمل و نقل، براي بسيا. شد مي

همراه با رشد جمعيت معلولين، نياز براي استقالل و برخورداري از حقـوق مسـاوي نيـز    . پذير نبود امكان
امروزه متقاضيان تكنولوژي كمك كننده خواستار طراحي محصوالت تأثيرگذار بر ذهن . افزايش يافت

وسـايل و امكانـات مـورد نيـاز     رود طراحان، مخترعان و سازندگان  انتظار مي. و عملكرد كاربران هستند
سازي محيط و استفاده از اين امكانات به منظـور سـهولت تـردد و حركـت در ادارت،      در جهت مناسب

 .   مدارس، خانه و جامعه باشد

  
                   1اصول طراحي همه شمول) ج

و  CABE1هـا و مؤسسـات مختلـف، نظيـر      ، انجمـن 2يابي به اهداف طراحـي همـه شـمول    جهت دست
I’DGO2 امـا اصـول مطـرح شـده از جانـب دانشـگاه كارولينـاي        . اند اصول متفاوتي را ارائه كرده... و

                                                                                                 
1 . Inclusive design principles 
2.www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udprinciplestext.htm  
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رسد و از آنجا كه اين دانشگاه به عنوان مركـز طراحـي همـه شـمول شـناخته       تر به نظر مي شمالي، جامع
  .شود شده است، لذا اصول هفت گانه آن به عنوان اصول پايه در نظر گرفته مي

گانه دانشگاه كاروليناي شمالي امريكا توسط حاميان طراحي همه شـمول تـدوين شـده     فتاصول ه
 8الـين اسـتراف،   7ابيـر موليـك،   6جيم مولر، 5ران ميس، 4، مايك جونز،3افرادي نظير بتي رز كانل. است

  .اند اين اصول را تدوين كرده 12و گرگ وندرهيدن 11مولي استوري 10اد استينفلد، 9جان سن فورد،
هـاي كـاري معمـاران، طراحـان صـنعتي، مهندسـان و طراحـان محيطـي و          ندگان، يعني گـروه نويس

هـاي   محققان با يكديگر همكاري كردند تا اصول طراحي همه شمول را بـراي طيـف وسـيعي از شـاخه    
آنان هفـت اصـل ارائـه كردنـد كـه ايـن       . گذاري كنند ها، محصوالت و جوامع پايه طراحي شامل محيط
هاي موجود، راهنماي فرايند طراحي، آموزش بـه طراحـان و كـاربران در     رزيابي طرحهفت اصل براي ا

 .شوند تر، بكار گرفته مي هاي قابل استفاده خصوص محصوالت و محيط

نام اصول، تعريف مختصري از هر اصـل بـا   : اصول طراحي همه شمول در قالب زير ارائه شده است
  .هايي در راستاي تحقق هر اصل  سياست استفاده از كلمات كليدي كه در ذهن بماند،

  
  استفاده مساوي : اصل يكم

  .هاي مختلف مفيد و قابل عرضه باشد طرحي كه براي افراد با توانايي
  : ها سياست

 فراهم كردن متوسط استفاده براي همه كاربران؛  ) 1

 پرهيز از تبعيض و تفكيك هر يك از كاربران؛ ) 2

                                                                                                                        
1.www.Cabe.org.uk/Assetlibrary   
2.www.Idgo.au.uk/  
3 . Bettye Rose Connell 
4 . Mike Jones 
5 . Ron Mace 
6 . Jim Mueller 
7 . Abir Mullick 
8 . Elaine Ostroff 
9 . Jhon Sanford 
10 . Ed Steinfeld 
11 . Molly Story 
12 . Gregg Vanderheiden 
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امنيت و بي خطر بودن بايد به صورت مساوي براي همه كـاربران در  امكانات براي تأمين حريم، ) 3
  دسترس باشد؛

 .طرحي كه براي همه كاربران خوشايند باشد) 4
 

  انعطاف پذيري در استفاده: دوماصل 
  .طرح با طيف وسيعي از ترجيحات و تمايالت فردي سازگار باشد

  :ها سياست
                    هاي استفاده؛  ايجاد امكان انتخاب در شيوه) 1

  سازگاري دسترسي و استفاده با راست يا چپ دست بودن؛) 2
  تسهيل در ميزان دقت و ظرافت كاربران؛                        ) 3
  .هاي كاربران تأمين سازگاري با سرعت و گام) 4

  

 استفاده ساده و شهودي: اصل سوم
هاي گفتاري، يا ميزان دقت رايج به راحتـي قابـل    استفاده از طرحي كه علي رغم تجربه، دانش، مهارت

  .درك باشد
  :ها سياست

 هاي غير ضروري؛                               حذف پيچيدگي) 1

 سازگاري با توقعات و بينش كاربران؛) 2

  هاي گفتاري و نوشتاري و خواندني؛ سازگاري با طيف وسيعي از مهارت) 3
 .در طول و پس از انجام كامل كارتأمين تشويق و بازخورد مؤثر ) 4

 

  اطالعات قابل درك: اصل چهارم
رغم شرايط محدود و توانايي حسي كاربران، اطالعات الزم را به طور مؤثر به كاربران منتقـل   طرح علي

  .كند
  :ها سياست

  جهت ارائه اطالعات ضروري؛) تصويري، شفاهي، لمسي(هاي مختلف  استفاده از شيوه) 1
 كافي بين اطالعات ضروري و زمينه آن؛ تأمين تضاد) 2

 كند؛ هاي متفاوت در مسيرها كه دريافت جهات و راهنماها را تسهيل مي استفاده از نماد و نشانه) 3

 .هاي حسي دارند ها و تدابير متفاوت جهت سازگاري با افرادي كه محدوديت تأمين تكنيك) 4
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  رواداري خطا و تصادف: اصل پنجم
  .بيني نشده را به حداقل برساند يج ناسازگار حوادث تصادفي و پيشطرح مخاطرات و نتا

  :ها سياست
 تنظيم عناصر براي به حداقل رساندن خطاها و مخاطرات؛) 1

 تأمين هشدار براي مخاطرات و خطاها؛) 2

 .ممانعت از اقدامات ناخواسته در كارهايي كه نياز به مراقبت دارند) 3
 

  تالش فيزيكي اندك: اصل ششم
  .ح بتواند به طور مؤثر، به راحتي و با حداقل خستگي انجام شودطر

  :ها سياست
 اجازه به كاربران براي حفظ وضعيت طبيعي بدني؛              ) 1

 استفاده از نيروهاي عملياتي منطقي؛) 2

  حداقل ساختن اقدامات تكراري؛                    ) 3
  .حداقل ساختن تالش فيزيكي مداوم) 4

 

  اندازه و فضاي الزم براي ورود و استفاده: هفتم اصل
تأمين اندازه و فضاي مناسب براي دسترسي، دستيابي و استفاده، صرف نظر از قابليت تحرك، حالـت و  

  .اندازه بدن كاربران
  :ها سياست

  تأمين خط واضح بينايي براي عناصر مهم براي هر كاربر نشسته يا ايستاده؛) 1
  و تركيبات راحت براي هر كاربر نشسته يا ايستاده؛دسترسي به اجزاء )  2
  ها؛ ها در اندازه دستگيره سازگاري تفاوت) 3
  .كننده يا پرستار شخصي تأمين فضاي كافي براي استفاده از ابزار كمك) 4

. توجه شود كه اصول اين طراحي، تنها متوجه طراحـي قابـل اسـتفاده فراگيـر و همـه شـمول اسـت       
حظات نظير روابط اقتصادي، مهندسي، فرهنگي، جنسي و محيطي را نيز در فرايند طراحان بايد ساير مال

هايي را براي يكپارچگي بهتر الگوهايي كه با نيازهاي  اين اصول سياست. طراحي مورد توجه قرار دهند
 1.دهند كاربران سر و كار برخورد دارند، به طراحان پيشنهاد مي

                                                                                                 
1. www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udprinciplestext.htm  
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  2 1انگلستان هايي از كشورهاي آمريكا و نمونه) د
  تأمين منابع مالي. 1

گـردد كـه افـراد     ايـن هزينـه بـاال باعـث مـي     . هاي كمكي اغلب خدمات بسيار گراني هستند تكنولوژي
  . ها عاجز باشند كننده از خدمات، اغلب از تأمين هزينه استفاده

لتـي ايـن   در اغلب كشورها يك مركز دو. ها متفاوت است در كشورهاي مختلف نحوة تأمين اين هزينه
اين مركز با شناسايي فرد ناتوان و تشخيص نوع ناتواني، كل و يا بخش اعظمـي  . وظيفه را به عهده دارد

اي مانند آمريكا هم وجـود دارنـد كـه فاقـد      اما كشورهاي پيشرفته. گيرد از هزينه خدمات را برعهده مي
ف تأمين مـالي را برعهـده   هاي مختل چنين مركزي هستند و به جاي آن چندين مركز و مؤسسه در محل

عمـومي، خصوصـي و   : توان اين منابع تأمين مالي را به سه بخـش تقسـيم كـرد    در آمريكا مي. گيرند مي
  . منابع جانبي

  
  منابع عمومي. 1ـ 1

  .هاي دولتي، ايالتي و محلي آژانس: شوند منابع عمومي به چند بخش تقسيم مي
آژانـس بـر روي    12افـراد نـاتوان وجـود دارد كـه      برنامه جهت تأمين بودجه 30در آمريكا بيش از 
هـا توزيـع    ها آن را در سطح آژانـس  شود و ايالت بودجه در هر ايالت توزيع مي. انجام آنها نظارت دارند

  . ها توضيحاتي ارائه خواهد شد ترين برنامه در ادامه در مورد سه نوع از مرسوم. كنند مي
1 .Medicare  :توسط كنگره آمريكـا بـه تصـويب     1965كه در سال  يك نوع بيمه درماني است
سال نابينا و يا با ناتواني دائم و كودكان افـرادي را كـه    65سال، افراد زير  65اين بيمه افراد باالي . رسيد

اين برنامه دو نـوع پوشـش را ارائـه    . دهد ماه ناتوان هستند، تحت پوشش خود قرار مي 24براي بيشتر از 
  :كند مي

كـردن در بيمارسـتان؛ تجهيـزات پيشـرفته پرسـتاري؛ مراقبـت در خانـه و مراقبـت در          بسـتري ) الف
  .بيمارستان
  . هاي معمولي؛ تجهيزات پزشكي دائم ويا طوالني مدت درمان) ب

هـا از فـرد    ها برعهده مجري برنامه است ولي در نـوع دوم مقـداري از هزينـه    در نوع اول تمام هزينه
 . شود يكنندة خدمات گرفته م استفاده

                                                                                                 
1. Ibid  
2. www.design_council.org.uk/en/about design 
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الزم است ذكر شود كه براي ارائه هر كدام از خدمات، ابتدا، بايد نظر مساعد يك پزشـك كسـب   
  . شده باشد

2 .Medicaid :هـاي مختلـف    به همين دليل در ايالـت . يك نوع بيمه درماني در سطح ايالتي است
تـوان خـدمات ايـن     به طور كلـي مـي  . امريكا در كميت و كيفيت ارائه خدمات بسيارتفاوت وجود دارد

  :بيمه را به هشت بخش كلي تقسيم نمود
  اي؛ ـ خدمات تصويربرداري نوري و دوره

  ـ مراقبت در خانه؛ 
  ـ وسايل پروتز؛ 
  ـ درمان در خانه؛

  ـ فيزيوتراپي؛
  ـ توانبخشي؛ 

  ـ تجهيزات پيشرفته بيمارستاني؛ 
  . ـ مراقبت از بيماران رواني

    . ارائه خدمات الزامي است در اين برنامه هم تأييد پزشك براي
سال اسـت، امـا وسـايل     21هاي قلبي افراد زير  بيشتر مربوط به بيماري: خدمات پزشكي كودكان. 3

  . گيرد كمكي اين افراد را هم در برمي
اين مؤسسه هزينه تمام وسايل كمكي و خدمات توانبخشي مربـوط بـه معلـولين    : مؤسسه سربازان. 4

  . پردازد جنگي را مي
 

  منابع خصوصي. 1 ـ2
اين كار اغلب توسط افراد انجام . پردازد در اين حالت فرد خود هزينه وسايل كمكي را مي: شخصي . 1

  . توانند از آنها استفاده نمايند گيرد كه مي اي هم به اين افراد تعلق مي هاي كم بهره البته وام. گيرد مي
منبـع مشـخص اسـت يـك بيمـه خصوصـي        طور كه از نام ايـن  همان: هاي درماني خصوصي بيمه. 2

  . كند است كه در هنگام نياز فرد به خدمات، هزينه آن را تقبل مي
هر اتفاقي كه در محل كار براي فرد پيش آيد و او را نـاتوان كنـد در ايـن دسـته قـرار      : كارگران. 3
ل از مؤسسـه  اين مؤسسـه يـك شـك   . گردد گيرد و منابع مالي ارائه خدمات، از اين مؤسسه تأمين مي مي

  . بيمه كار است
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  منابع جانبي. 1ـ 3
از ايـن  . گنجنـد  هاي عمومي و خصوصي نمي منابع مالي ديگري وجود دارند كه در هيچ كدام از بخش

بـراي  . ها، مؤسسـات خيريـه خصوصـي و مؤسسـات داوطلبانـه اشـاره كـرد        توان به باشگاه مؤسسات مي
در برنامة مؤسسه باشد يا او در آن مؤسسه عضو باشـد   كمك گرفتن از اين مؤسسات يا بايد ناتواني فرد

  1. يا با عضوي آشنا باشد

توانـد از   آشنايي با اين حقـوق مـي  . در انگلستان هر فردي ابتدا بايد به حقوق  دولتي خود آشنا شود
 پس از آشنايي با مزايـايي . هاي دولتي و يا حتي شوراهاي قانوني محلي باشد طريق يك وكيل، كتابخانه

دهنده خـدمات   هاي ارائه تواند به آژانس گيرند فرد مي هاي دولتي براي فرد ناتوان در نظر مي كه آژانس
در همـين رابطـه شـماره تلفنـي بـراي پاسـخگويي       . مراجعه كرده و مشكل مورد نظر خـود را حـل كنـد   

بـه صـورت    در ايـن كشـور هـر فـرد نـاتوان     . سؤاالت حقوقي افراد ناتوان نيز در نظر گرفته شـده اسـت  
تعدادي از خدمات، هزينه زيادي دارند و با اين مبلغ نسـبتاً  . كند هفتگي مبلغي پول از دولت دريافت مي

  . توان از عهده آنها برآمد كم نمي
  

   سرمايه عمومي. 1ـ 4
براي استفاده از اين سرمايه ابتدا فرد بايد بر طبق قانون خدمت مورد نياز خود را با بودجه تخصيصـي بـه   

اگر اين خدمت هزينه زيادي داشـته باشـد و ضـمناً در پوشـش سـرمايه عمـومي       . خدمت تطبيق دهد هر
ايـن  . گيـرد  چنـد نـوع كمـك در اختيـار فـرد قـرار مـي       » مركز مزاياي افراد ناتوان«باشد آنگاه از طريق  

  : ها عبارتند از  كمك
. گيـرد  ي درآمد كم تعلق مياين يك وام بدون بهره است كه به افراد شاغل و يا دارا :وام بودجه

 . ماه باز پرداخت شود 18پوند است ولي بايد در عرض  1000تا  30مقدار آن بين 

گيـرد، امـا فـرد ديگـر      در شرايط مشابه با وام بودجـه بـه افـراد تعلـق مـي      :كمك مراقبتي جامعه
  . دامه نامحدود استشود و در ا پوند شروع مي 30ميزان آن از حداقل . احتياجي به بازپرداخت آن ندارد

توانند در شرايط اضطراري  افراد مي. گيرد سال تعلق مي 16اين وام به افراد باالي  :وام اضطراري
ميزان اين وام محدوديتي ندارد و بـراي گـرفتن آن احتيـاجي بـه داشـتن شـغل       . از اين وام استفاده كنند

                                                                                                 
1 . www.adaptivelifts.com 

  . فرد و خدمات الزم براي او آورده شده استهايي براي درك بهتر نوع ناتواني  فرم 2و 1در پيوست شماره 



 خواهان  حات خانه براي توانپژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان    18

 

بازپرداخـت ايـن   . شود در نظر گرفته مي هاي فعلي فرد و درآمد هفتگي يا ماهانه وي نيست، ولي دارايي
  . وام از راه برداشت از حقوق هفتگي فرد است

بداند بايد درخواسـت خـود را ارائـه      ها اگر فرد خود را مشمول سرمايه عمومي براي گرفتن اين وام
روز اعتراض خود را به سـازمان متـولي    28تواند در عرض  اگر با درخواست وي مخالفت شود مي. كند
تواند از طريق يـك بـازرس مسـتقل بـاز هـم در       اعالم كند و اگر باز هم مخالفت شد مي مايه عموميسر

  . روز اعتراض خود را تكرار كند 28عرض 
  

  نظارت و كمك در وسايل . 2
كننـد يـا    هاي دولتي آن خـدمت را ارائـه مـي    قبل از اعمال هر درخواستي فرد بايد بفهمد كه آيا سازمان

  . هاي ديگر متفاوت است هاي امريكا تعدادي از خدمات با خدمات ايالت ي از ايالتحتي در بعض. خير
تعدادي از وسايل كه جهت زندگي روزمره مورد نيـاز هسـتند، از ايـن طريـق در اختيـار فـرد قـرار        

  : اين وسايل عبارتند از. گيرند مي
 ها و وسايل مربوطه؛  خواب ـ تخت

 ها و وسايل مربوطه؛  ـ صندلي

 يل توالت و حمام؛ـ وسا

 ـ باالبرها؛

 . ـ وسايل خانگي

  :كنندگان اين خدمات در انگلستان سه سازمان هستند كه عبارتند از  تأمين
 ـ وزارت خدمات اجتماعي؛ 

 ـ وزارت كار و امور اجتماعي؛ 

 . ـ نهادهاي خدمات اجتماعي و بهداشتي

فـرد بايـد   . كننـد  ت خدمات ارائه مـي اين سه سازمان بر طبق قانون به هر فردي در همان محل سكون
   1.براي گرفتن خدمات يا ساكن آن محل باشد يا تحت حمايت يك خانواده از ساكنين آن منطقه باشد

  

                                                                                                 
1.  Disability Living Foundation, Making a Difference 
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  نحوة ارائه محصوالت و خدمات. 3
خواهـان بحـث    قيمـت مـورد نيـاز تـوان     قيمت و ارزان در اين بخش در مورد ارائه برخي از وسايل گران

كننـد، امـا عمومـاً     خـواه كمـك مـي    قيمت به تـوان  ي پيشرفته در تهية وسايل گرانكشورها. خواهد شد
در اين قسـمت بـا تأكيـد بـر نحـوة ارائـه خـدمات در دو        . كنند قيمت را خود افراد تهيه مي وسايل ارزان

اين دو كشـور در حـال حاضـر جـزو كشـورهاي      . كشور انگلستان و آمريكا، مباحثي مطرح خواهد شد
در اغلب موارد ارائه . كنند آيند كه به معلولين خود خدمات گوناگوني ارائه مي ه حساب مياي ب پيشرفته

هـا نظـارت    هـا بركـار ايـن شـركت     هاي خصوصي است و دولـت  اين خدمات و وسايل به عهده شركت
هـا   كنندة نحوة ارائه اين خدمات و وسـايل هسـتند و دولـت    ها تعيين بنابراين در نهايت، شركت. كنند مي
نحوه تأمين مادي افـراد  . كنند ر اين كشور موارد مادي اين خدمات را برعهده دارند و آن را تأمين ميد

هم، سيستم مربوط به خود را دارد كه متأسفانه مرجع قابل اعتمادي براي كسب اطالعـات در مـورد آن   
لت دارد از بين در هر دو كشور، فرد با توجه به تمكن مالي كه پس يا پيش از كمك دو. موجود نيست

كند و با آن شركت وارد معامله  كننده خدمات و وسايل شركت مطلوب را انتخاب مي هاي ارائه شركت
ها در هر دو كشـور پرداختـه خواهـد     در ادامه، به بررسي سيستم ارائه خدمات مرسوم شركت. گردد مي
خواهـان در ايـن دو كشـور بـه      وانارائة خدمات بـه تـ    اي هم در مورد نحوة البته در اين ميان مقايسه. شد

  .عمل خواهد آمد
  

  باالبرها . 3ـ  1
با نمايندگي وسيله مـذكور آشـنا   ... ) ها، تبليغات، اينترنت، و كاتالوگ( فرد ابتدا  از طريقي :  انگلستان

در نمايندگي انـواع بـاالبر مـورد    . كند شود، سپس براي ديدن وسيله به نمايندگي مربوطه مراجعه مي مي
موارد   پس از انتخاب تمامي. شود هاي مختلف وسايل به فرد نشان داده مي ز به همراه جزئيات و رنگنيا

اگـر وسـيله نيـازي بـه نصـب      . گـردد  نمايندگي وارد امور انتقال وسيله و در صورت لزوم نصب آن مـي 
مـوده و در آن  داشته باشد نمايندگي با بررسي موقعيت منزل فرد ناتوان، زمان مـورد نيـاز را هماهنـگ ن   

ها ارائة ضمانت و خدمات پس از فـروش يـك امـر     در اغلب شركت. دهد زمان عمل نصب را انجام مي
البته تـا حـدي كـه بحـث زيبـايي و فـانتزي       (هاي باالبرها را  هزينه دركشور انگلستان تمامي . است حتمي

وق ماهيانه براي فرد معلـول يـا   اين تأمين مالي يا به شكل حق. كند دولت تأمين مي) بودن آنها پيش نيايد
  . شود به شكل تأمين هزينه هر بخش از خدمات در نظر گرفته مي
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هاي بزرگي هستند كه نه تنها در كشور خـود وسـايل    هاي آمريكايي شركت اغلب شركت: آمريكا
ا هـ  اين شـركت . كنند كنند، بلكه در كشورهاي ديگر هم خدمات خود را ارائه مي  و خدمات را ارائه مي

دهند كه البتـه ايـن بـه دليـل      اي دارند و اغلب تبليغات خود را از اين طريق انجام مي هاي حرفه بازارياب
فرهنگ جامعه آمريكا امري مؤثر است، اما در كشورهاي اروپايي و همچنين ايران نبايد انتظار بااليي از 

كننـد و وسـيله خـود را     كشي مـي اي كه در آن معلولي وجود دارد سر ها به هر خانه بازارياب. آن داشت
كنـد و سـپس در    اگر فرد وسيله را بخواهد ابتدا آن را از بين موارد مختلـف انتخـاب مـي   . كنند تبليغ مي

در . گـردد  صورت نياز به نصب، وسيله از طرف نمايندگي وسيله به منزل فرد منتقل و در آنجا نصب مي
گيرد، بلكه به شكل حقوق ماهيانه بـه فـرد    رد قرار نميكشور آمريكا هزينه اين وسايل كامالً در اختيار ف

نكته نهايي كه بايد در مورد باالبرها مورد اشاره قـرار داد ايـن اسـت كـه تقريبـاً تمـام       . شود پرداخت مي
  . كنند ها طي حداكثر سه روز آن را در منزل فرد نصب مي شركت

  
  باال برهاي پله . 3ـ  2
  باالبرهاي پله همراه. 3ـ 2ـ 1
اي تحـت   هـاي گسـترده   در كميتـه ) صندلي چرخـدار (در كشور انگلستان اين نوع ويلچيرها  :نگلستانا

كنـد قـرار    كه اين كشور صرف معلولين خود مي با توجه به بودجه عظيمي. گيرد اختيار معلولين قرار مي
متقاضي ايـن  معلولين . آيد دادن اين نوع ويلچير تحت اختيار معلولين كار چندان خاصي به حساب نمي

هاي چرخدار پس از انتخاب ويلچيـر از طريـق شـركت هـا بـه وسـيله خـود دسترسـي پيـدا           نوع صندلي
در اين كشـور چنانچـه فـرد نيازمنـد متقاضـي      . كنند و بخش مادي آن نيز تماماً بر عهده دولت است مي

ده از آن را در اختيـار وي  ويلچير با قابليت باالبر پله باشد، تقريباً تمام ملزومات كمكي همـراه بـا اسـتفا   
  . قرار خواهند داد و مشكلي در اين مورد وجود ندارد

شـود و فـرد معلـول خـود      در اين كشور هزينه ويلچيرها به اين شكل خاص پرداخت نمي :آمريكا 
بايد با در نظر گرفتن موجودي و پس اندازش وسيله مورد نياز را انتخاب كنـد كـه بـاز هـم تبليغـات در      

با اين تفاسير بايـد گفـت كـه در آمريكـا فقـط افـراد بـا        . هاست هاي شركت به عهده بازارياب اين زمينه
  . توانند از اين نوع خدمات استفاده كنند تمكن مالي متوسط و متوسط به باال مي
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  باالبرهاي پله ثابت . 3ـ 2ـ 2
بنـابراين در تمـام   . تـرين وسـايل كمكـي معلـولين اسـت      اين نـوع باالبرهـا معمـوالً از گـران     :انگلستان

در انگلستان چون وضعيت معلـولين از نظرمـالي   . است كشورها، بحث ارائه هزينه براي آن تقريباً  منتفي 
به همين دليل اين وسـايل  . تقريباً تأمين شده است مشكل خاصي براي استفاده از اين وسيله وجود ندارد

  . روند در موارد متعددي در منازل معلولين به كار مي
البته رفتـه رفتـه   . در آمريكا به دليل مسائل مالي استفاده از اين وسايل بسيار محدودتر است :آمريكا
نحـوه ارائـه خـدمات    . كنـد  هاي صورت گرفته در اين زمينه قيمت وسايل هم كاهش پيدا مي با پيشرفت

اعت وسـيله را  س 48تر از   اين شركت ها اغلب در كم. هاست هم به مانند ديگر وسايل از طريق شركت
  . كنند درمحل آن نصب مي

هاي اين وسايل افراد سالمندي هسـتند كـه در    بايد در نظر داشت كه در هر دو كشور استفاده كننده
در . اين افراد تحت پوشش دولت نيستند و هزينه را بايد خود تقبل كننـد . ها مشكل دارند باالرفتن از پله

  . ل ديگري به جاي آنها استفاده كننددهند كه از وساي نتيجه، اغلب ترجيح مي
  

  باالبرهاي ويلچير . 3ـ  3
اين وسايل نسبت به ديگر وسايل از قدمت بيشتري برخوردارند چون افـراد عـادي هـم از آنهـا اسـتفاده      

بـراي نصـب ايـن وسـايل     . آنها مطلوب اسـت  اين باالبرها نسبتاً گران هستند ولي قيمت عمومي. كنند مي
در نتيجه ارائه اين خدمات و وسايل شـرايط خاصـي   . مشخصات مناسب مورد نياز است اي با حتماً خانه

  . را خواهد داشت
در انگلستان اغلب ويلچيرسواران از ايـن خـدمت برخـوردار هسـتند و هزينـه آن را هـم        :انگلستان

  . كند دولت پرداخت مي
كنند و ايـن امـر در    ه استفاده مياما در آمريكا ويلچيرسواران با هزينه خودشان از اين وسيل :آمريكا

  . شود ها به شكلي مشابه ارائه خدمات مي هر دو كشور توسط شركت
هـا بـراي    به طور كلي، اين وسيله به دليل امنيت باال و قيمت مناسب خواهـان زيـادي دارد و دولـت   

  . گذاري روي آن آماده هستند سرمايه
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  ) ها رمپ(سطوح شيبدار . 3ـ  4
هستند و كاربرد آنها به هيچ وجه محدود به ويلچيرسواران  يل و امكاني بسيار عموميسطوح شيبدار وسا

قيمت اين سطوح نسبتاً پايين است و تقريباً در هيچ كشوري هزينه خريداري و نصب آنهـا بـه   . شود نمي
هـاي خصوصـي آنهـا را ارائـه      اين سطوح انواع بسـيار متفـاوتي دارنـد كـه شـركت     . عهده دولت نيست

تواند از آنها استفاده  گاهي ثابت و زماني سيارند و فرد معلول با توجه به نياز خود به راحتي مي. ندكن مي
كاربرد دارند و در نتيجه فـرد معلـول دخـالتي در     البته اين سطوح شيبدار معموالً در اماكن عمومي. كند

هـا   مـوالً شـهرداري  مع هـا و امـاكن عمـومي    بـراي سـطوح شـيبدار خيابـان    . خريداري و نصب آن نـدارد 
  1 .پذيرد كنند كه اين كار بر طبق استانداردهايي انجام مي ريزي مي برنامه

  .هاي بعدي جزئيات بيشتري در مورد سطوح شيبدار ارائه خواهد شد در بخش
  وسايل مربوط به توالت. 3ـ  5

يـاج فـرد بـه وسـايل     توانـد احت  او مي. درمان مشورت شود قبل از خريد اين وسايل حتماً بايد با يك كار
درمان، فـرد بايـد بـا يـك      پس از تأييد متخصص كار. هاي مختلف را تأييد كند متفاوت در انواع و توان

ايـن پرسـتار از  لحـاظ امنيـت و     . درمـان مشـورت كنـد    پرستار در مورد وسايل مورد نظر متخصص كار
هارنظر كتبي پرستار و متخصص پس از اظ. كند راحتي فرد در مورد وسايل مختلف نظر خود را ارائه مي

هاي نزديك محل زندگي خود به خريد خدمات  تواند با مراجعه به يكي از نمايشگاه درمان، فرد مي كار
الزم است ذكر شود كه به دليل هزينه نسبتاً كم وسايل مربوط بـه توالـت، اغلـب افـراد خـود      . اقدام كند

هاي  تواند از وام نند، اما در موارد خاص فرد ميتوانند اين خدمات را خريداري ك بدون هيچ كمكي مي
  2. تخصيص گرفته به اين خدمات استفاده كند

  
  وسايل مربوط به حمام. 3ـ  6

اين متخصـص بـا   . درماني در مورد اين وسايل مشورت نمايد  در ابتدا خريدار بايد با يك متخصص كار
ايـن  . كنـد  اتي را كه نياز دارد پيشنهاد مـي بررسي تمام مشخصات منزل، فرد و خانوادة او وسايل يا خدم

طور وسايل يا خدمات بزرگ  پيشنهادها ممكن است شامل وسايل بسيار كوچك و ارزان قيمت و همين
در مورد تأمين مالي براي خريد هرنوع از وسايل و خدمات هم ــ بسته بـه قيمـت و   . و گران قيمت باشد

                                                                                                 
1. North Carolina Department of Transportation, Guidelines Curb Cuts and Ramps for 
Disabled Persons, July 1995.  

  .در فصل دوم، در مورد توالت بحث شده است.  2
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چـون وسـايل   . رد كه بسياري از آنها بالعـوض هسـتند  هاي مختلف وجود دا ضرورت وجود آنها ــ وام
مربوط به حمام بخشـي از وسـايل زنـدگي روزمـره اسـت، بنـابراين در اغلـب كشـورهاي توسـعه يافتـه           

پس از نصب يـا ارائـة خـدمات وسـايل، در     . دهند هاي مختلف اين وسايل و خدمات را پوشش مي بيمه
رد بـه منـزل او مراجعـه كنـد تـا فـرد در اثـر اسـتفاده         تمام موارد بايد يك پرستار آگاه براي آمـوزش فـ  

  1.ناصحيح از اين لوازم و وسايل آسيبي نبيند
 
  خواب و ديگر وسايل مربوطه تخت.3ـ  7

اين متخصص بـا توجـه بـه    . اين وسايل را هم به مانند ديگر وسايل حتماً بايد يك متخصص تجويز كند
ايـن امكانـات اغلـب    . كنـد  و خدمات را پيشـنهاد مـي  هاي ديگر او وسايل  قدرت حركتي فرد و توانايي

چـون وسـايل   . هاي مختلفي براي تأمين مالي فرد به منظور تهيه آنها وجود دارد قيمت هستند و وام گران
يافتـه   مربوط به حمام بخشي از وسـايل زنـدگي روزمـره هسـتند، بنـابراين در اغلـب كشـورهاي توسـعه        

اين امكانـات و خـدمات نيـز پـس از نصـب      . دهند ا پوشش ميهاي مختلف اين وسايل و خدمات ر بيمه
 .احتياج به آموزش مناسب دارند

 
 

    

                                                                                                 
  .زئيات و انواع وسايل حمام به همراه تجهيزات جانبي در فصل دوم به تفصيل بيان شده استج. 1
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)3(  
 نقد و بررسي تأليفات گردآوري شده

  
بندي مناسب، هم از عمده مقـاالت ارائـه شـده     در تدوين اين اثر و براي رسيدن به نتيجة مطلوب و جمع

هـاي تحقيقـاتي انجـام شـده      يافته و طرح هاي تأليف بهاي داخل كشور يا كتا ها و همايش در كنفرانس
البته هر يك از ايـن منـابع، در   . داخلي استفاده شده و هم از منابع و مراجع خارجي بهره برده شده است

قسم ديگـر، تحقيـق توسـط    . اند ها و جداول با آدرس مربوطه معرفي شده ها و يا مĤخذ عكس پي نوشت
اي مختلف انجام شده است كه بيشترين كمك را براي تهيه مطالب نمـوده  ه ها و پايگاه اينترنت و سايت

هاي اينترنتي به ويژه در كشورهاي پيشرفته به روز بودن و مطالب جديـد   ترين نكته در سايت مهم. است
بندي به طور مختصر در دو قسمت داخلـي و خـارجي    در مجموع، نتيجة اين جمع. هر يك از آنها است

  . است بندي قابل تقسيم
  
  تأليفات داخلي)الف

  :هاي تأليفات داخلي به قرار ذيل است ويژگي
هاي قبل هستند كـه مـوارد اسـتفاده آنهـا تغييـر زيـادي        بسياري از مطالب نوشته شده مربوط به تاريخ. 1

  .داشته است
در خصـوص مسـائل شـهري و محـيط بـاز و      ) هـا  هم مقاالت و هـم كتـاب  (اغلب موارد مكتوب . 2

باشـد و فقـط تعـداد انـدكي بـه       ها مي نبازان و معلولين در سطح شهر و به ويژه در دسترسيمشكالت جا
  .اند موارد داخلي اشاره داشته

هيچ منبع و مرجع خاصي كه يك جا همه مسائل و مشـكالت داخـل منـزل ايـن قشـر را بررسـي       . 3
  .اند كرده باشد وجود نداشته و بعضاً فقط به قسمتي از آن اشاره داشته

كـه  ) در ايـران (ها و نهادهاي دست اندركار اين موضوع، سايت مناسبي  متأسفانه با وجود ارگان  .4
هـا مـوارد    به اين موارد و جزئيات خانه جانبـاز پرداختـه باشـد وجـود نداشـته، و تنهـا در بعضـي سـايت        

  .اي مطرح شده است پراكنده
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كشور كه ساماندهي تهيـه، فـروش   هيچ مرجع و پايگاه مشخصي به عنوان متولي اصلي در داخل . 5
و خدمات بعد از فروش لوازم را تقبل نمايد وجود ندارد و تنها بعضي از تهيه كنندگان اين لوازم صـرفاً  

  . به منظور تبليغ و فروش كاالي خود در اين زمينه فعاليت دارند
ادگي آمـ ) NGO(هـاي مردمـي    هـا و انجمـن   شود در بسياري مـوارد گـروه   اگر چه احساس مي. 6

  .ساماندهي و مساعدت در اين خصوص را دارند، ولي انسجام الزم و هماهنگي دولتي وجود ندارد
عمده مقاالت به كلي گويي پرداخته و بسيار كـم بـه جزئيـات مسـائل و مشـكالت داخـل خانـه        . 7

  .اند جانباز و بررسي عناصر موجود و نهايتاً ارائه رهنمود پرداخته
به استانداردها و هماهنگي اين مـوارد بـا مختصـات فرهنگـي مـذهبي ايـران       كمتر مقاله يا كتابي . 8

  .اشاره داشته و در اين خصوص راه درازي در پيش رو است
انـد بـدون اينكـه     بعضي از مقاالت قوا نين و مقررات كشورهاي ديگر را مورد بررسـي قـرار داده  . 9
  .توان داد هادي مياي حاصل شود كه در ايران چه بايد كرد و يا چه پيشن نتيجه

اي ويژه انسجام الزم بين نهادهاي دولتي و ادارات به همـراه   در مجموع چنانچه با تشكيل كميته. 10
توان اميدوار بود كه با تشـكيل   هاي مردمي و توليدكنندگان اين وسايل و لوازم به وجود آيد، مي انجمن

انـدازي سـايت ويـژه ايـن امـور در آينـده        جلسات و تقسيم وظايف و پيگيري مستمر مسئولين امـر و راه 
هـا و متخصصـين اهـل فـن،      همچنين با كمك استادان در دانشـگاه .  تري صورت پذيرد كارهاي اساسي

  .زمينه تحقيق  و بررسي و گردآوري مطالب بيشتري را فراهم كرد
  
  مقاالت و مراجع خارجي) ب

هـاي اينترنتـي    ب، رساالت و سايتبررسي و تحقيقي كه در اين مجال محدود در خصوص مقاالت، كت
صورت پذيرفت اين امكان را فراهم آورد كه با اندكي از كارهاي انجام شده در ديگـر كشـورها ـــ بـه     

چنانچـه  . ويژه امريكا و انگلستان ــ آشنا شده و مطالب تهيه شده آنها مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد
تـري نسـبت بـه     تر و اطالعـات كامـل   تر جزئيات دقيق بيشقرار باشد اين تحقيق ادامه داشته و با بررسي 

چگونگي روند پيشرفت و رسيدگي به امور جانبازان، معلولين و سالمندان در ديگر كشورها داشته باشد 
روزترين اطالعات موجود همه وقت دراختيار قرارگرفته وحتي خواهد بود كه بهامكان فراهميقين اينبه

به هرصورت،  .هاي داخلي زمينه مشاركت درامور رافراهم كرد ين نهادها وارگانبابرقراري ارتباط بين ا
  .نتيجة بررسي وجستجو را در قالب نقد و بررسي انجام شده در بندهاي خالصه شده ذيل ارائه مي نمايد
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هاي پيشرفته قوانين متعددي در مورد جانبازان، معلـولين و سـالمندان وجـود     در بسياري از كشور. 1
  .كه همه موظف به رعايت و عمل به آن هستند دارد

هـا بـه ايـن قشـر تعلـق دارد و ايـن مايـه         درصدي از امكانات و خدمات شهري و حتـي اسـتخدام  . 2
  .دلگرمي و اميد به زنده بودن است

ميزان تحقيق و بررسي اينگونه مسائل به ويژه در كشورهاي آلمان، انگليس و امريكا بـاال بـوده و   . 3
  .هندة اهميت موضوع در اين كشورهاستد اين نشان

هـاي مربوطـه بـا حمايـت دولـت       هاي اينترنتي بسيار زياد بـوده و سـازمان   ها و پايگاه تعداد سايت. 4
  .شوند رساني مي تشويق به خدمات

تـرين  هاي در دست اقدام ايشان نيز بسـيار زيـاد اسـت و مهـم     ها، مقاالت و كتاب تعداد كنفرانس. 5
  .گيري و عمل به آنهاست يجهنكته بارز آن نت  

تفاوت مسائل فرهنگي و اعتقادي بـين آن كشـورها و ايـران بعضـاً مـانع از آن اسـت كـه امكـان         . 6
امـا بسـياري از امكانـات ايشـان و     . هاي ايشان وجـود داشـته باشـد    ها و سيستم گيري از تمامي روش بهره
ختلف تخصصي نيز  به عدم توانـايي و  هاي م ضمن اينكه بحث زبان. گيري است هايشان قابل بهره روش
  .افزايد برداري از مطالبشان مي بهره

اي داده و  همانطور كه قبالً هم اشاره شد، مسئولين اين كشورها به مسائل اين قشـر اهميـت ويـژه   . 7
  . باالترين مقام كشور خود در مراسم ايشان و پيگيري امورشان دخيل است

هاي مردمي بسيار پر رنگ بوده و تحقيقات مفصـلي در   نجمنرسان و ا هاي خدمات نقش سازمان. 8
  .اين زمينه دارند

هـا   زندگي سالمندان، جانبازان و معلولين به عنوان يك دستور كلي از سوي دولت در همه زمينـه . 9
  .باشند هاي دانشگاهي موظف به تدوين مطالب مربوطه مي مطرح بوده و بسياري از رشته

كاري و قصور برخوردهاي  مشكالت ايشان جدي است و با هرگونه كم رسيدگي و پيگيري به. 10
هاي سنگين در خصوص عدم رعايت حقـوق ايشـان در    توان به جريمه براي نمونه مي. شود محكمي مي

  . مسائل شهري و رانندگي اشاره داشت
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)1(  
  ضرورت انجام اصالحات

  
محيط شهري بايد بيشتر . مند شوند شهر سالم شهري است كه كليه شهروندان بتوانند از خدمات آن بهره

شد، تا اين گروه از صحنة جامعه محو نگردند و بـه فراموشـي   پذير با دهندة خدمات به اقشار آسيب ارائه
  .سپرده نشوند

ايـن  . هـاي مختلـف، از اشـتغاالت اصـلي طراحـان شـهري و معمـاران اسـت         طراحي فضا در مقياس
غـرض عمـده در ايـن    . شـود  هـاي مختلـف مـي    طراحي شامل فضاهاي باز يا خارجي و داخلي ساختمان

البتـه از ميـان   . اسـت ) سـالمندان، جانبـازان و معلـولين   (خواهـان   انكتاب پيشنهاد طراحي فضـا بـراي تـو   
فضاهايي كه به اين قشر از جامع تعلق دارد، عمدتاً به فضاي داخلي خانه و اصالحات آن پرداخته شـده  

اين در حالي است كه آثاري كه تا كنون در اين خصوص به رشته تحريـر  . است، نه طراحي ابتدايي آن
حيط عمومي و فضاي باز شهري است و كمتر به جزئيات داخـل خانـه پرداختـه شـده     درآمده، دربارة م

 . است

بررسي انجام گرفته گوياي آن است كه فاصله ميان تحقيقات انجام گرفته در كشورهاي پيشرفته با 
به ويژه كشورهايي كه زماني خود درگير . ساير كشورهاي جهان سوم، از جمله ايران، بسيار زياد است

.  اند و قطعاً نتايج بهتري نيز عايدشان شده است اند در اين مورد، تالش بيشتري مبذول داشته بودهجنگ 
با اين وصف، تحقيقات صورت پذيرفته بيشتر، به كشورهاي پيشرفته، ازجمله آمريكا، انگلستان، آلمان 

  . استهاي آورده شده بيشتر از آمريكا و انگلستان بوده  و ژاپن، معطوف است كه نمونه
اين بررسي به كشور ايران اسالمي، با فرهنگ و آداب و رسوم خاص اين مـرز و بـوم،  و بـه دوران    

يعني دوراني كه قشر كثيري از معلولين و جانبازان . پس از انقالب اسالمي و جنگ تحميلي متعلق است
عضـاً خـود را سـربار    اين قشر به ويژه پس از جنگ، به دليل نبـود امكانـات ب  . كنند در جامعه زندگي مي

كردند و باز به دليـل فقـدان امكانـات الزم و فـراهم      دانستند و مشكلي براي خانواده تصور مي جامعه مي
در نتيجـه  . نشدن ابزار مناسب از حضور در جامعه و استفادة بهينه از وسايل رفاه و آسايش محروم بودند
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تحـرك و مـأيوس    و در خانـه نيـز كـم   در محيط بيرون از خانه و سطح شهر حضوري كمرنگ داشـتند  
هاي خود پي بردند و با گذشت زمـان موقعيـت    اما به مرور تحولي حاصل شد، اين قشر به قابليت. بودند

اين بار، نه تنها با اطمينان و آرامش در اماكن مختلـف حاضـر   . اش تطبيق دادند خود را با محيط زندگي
جود احساس استقالل نموده، وابستگي را از خـود دور  شدند، بلكه به كمك وسايل و ابزار اندك مو مي

به طوري كه اكنون بسياري از افـراد ايـن قشـر در سـطوح عـالي مـديريتي       . كرده و به خود متكي شدند
با اين همه، هنوز امكانـات  . ها و ديگر مراكز علمي و تحقيقاتي به ايفاي نقش مشغولند كشور و دانشگاه

  .ننموده و پاسخگوي كامل احتياجاتشان نيستموجود كفاف نيازهاي ايشان را 
بـه عمـل آمـده اسـت تعـداد معلـولين        1980المللي در دهـة  طبق آخرين تحقيقاتي كه در سطح بين

آنان براي جابجايي يا هرگونه حركـت و فعاليـت   % 75باشد كه ميليون نفر مي 400جسمي جهان بالغ بر 
جمعيت جهان معرفي كرده % 10ن جمعيت را بيش از سازمان ملل متحد اي 1.به وسايل كمكي نيازمندند

  .است
تـوان دريافـت كـه تـدارك      با اندك بررسي در كشورهاي پيشرفته و درگير جنـگ بـه آسـاني مـي    

نيازهاي اين قشر و رسيدگي به تهيه امكانات ايشان در دستور كار جدي اين كشورها بوده و آنهـا همـه   
كـره شـمالي، ژاپـن و آلمـان     . انـد  ايش بيشتر اين قشر بـوده روزه در صدد خلق امكاناتي جديد براي آس

تصـويب و ابـالغ   . انـد  هـاي بزرگـي در ايـن راسـتا برداشـته      هايي از اين كشـورها هسـتند كـه قـدم     نمونه
هاي مربوطه به همراه طراحي و تهيه وسايل و مايحتاج نامبردگان در آمريكا نيز نشـان از توجـه    نامه آيين

اگرچه ايران اسالمي قادر است از تجربيات اين كشورها بهره ببـرد،  . ايشان داردو دقت الزم در زندگي 
اي نزديـك كليـه نيازهـاي ايـن      دارد كه اميـد اسـت در آينـده    ترين گام ها قدم برمي اما هنوز در ابتدايي
 .    عزيران مرتفع گردد
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هاي موجـود   سؤال اصلي كه اين كتاب درصدد يافتن پاسخي براي آن بوده است اين است كه خانه
سازي شوند  كنند و اصوالً چرا بايد مناسب خواهان را برطرف  نمي چه اشكاالتي دارند كه نيازهاي توان
  و بهترين طريق ممكن كدام است؟

، اعم از آپارتمان يا منازل وياليي، براي افراد عـادي طراحـي   هاي موجود اغلب قريب به اتفاق خانه
كه معيار سنجش، استفادة انسان سالم و عادي بوده، نه فرد ناتوانِ همـراه   اند، لذا از آنجايي و ساخته شده

ها در تناسب با اين اشخاص در نظر گرفتـه نشـده    با عصا يا ويلچير، طبيعي است كه مالك ابعاد و اندازه
دين ترتيب  كمتر به عناصري مثل مسيرهاي حركتي و عرض معابر و راهروها براي عبور جانبـاز  ب. است

از اين رو مشكالتي در استفاده از كليه وسـايل خانـه از جملـه درب، پنجـره،     . و معلول توجه شده است
  .آيد ها و ساير امكانات ديگر به وجود مي راهروها، سرويس

توان با تغييراتـي   شده در صدد آن است كه نشان دهد چگونه مياين كتاب، به كمك بررسي انجام 
هاي مختلف، بـه   لذا با آوردن نمونه. خواهان مهيا نمود ولو اندك در خانه، آن را براي استفاده بهتر توان
. هاي مورد استفاده معلولين و جانبـازان پرداختـه اسـت    ذكر پيشنهادهاي عملي براي تغيير و اصالح خانه

كه به اصالحات داخل خانه پرداخته شود، الزم است برخـي از قـوانين مصـوب در خصـوص     پيش از آن
پيشـنهاد   8/3/1368شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مـورخ  . فضاهاي شهري بيان شود

دسترسـي بـه    وزارت مسكن و شهرسازي در ارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مرور،
هـاي   ضاها و تجهيزات عمومي شهري به منظور تـأمين امكـان شـركت افـراد داراي معلوليـت     اماكن و ف

بانك رفاه شعبه وليعصر،  محـل قرارگيـري:2ـ   1تصوير
 خودپرداز
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گوناگون جسمي در زندگي روزمره جامعه را تصويب نمود كه در اينجا مواردي كه به فضاهاي شهري 
  :    گردد اشاره دارند، ذكر مي

سـازي   از اين تاريخ در كليه طرح هاي آتي و در دست تهيه شهرسازي، شهرك. 1
هاي  هاي مسكوني و ساختماني سراسر كشور اعم  از اينكه توسط دستگاه و مجتمع

ها و يا بخش خصوصي تهيه گردنـد، رعايـت    دولتي و وابسته به دولت و شهرداري
ريزي و طراحي براي  ضوابط مطلوب طراحي فضاي شهري كه شامل ضوابط برنامه

بوده و كليـه مراجـع مسـئولِ     باشد الزامي تسهيل حركت معلوالن در سطح شهر مي
ســازي و  هــاي توســعه شــهري، شــهرك تهيــه، بررســي و تصــويب و اجــراي طــرح

هاي  مسكوني و ساختماني موظفند در مراحـل مختلـف تصـويب و صـدور      مجتمع
  .پروانه و نظارت ضوابط مذكور را رعايت نمايند

ي معـابر  سـاز  به منظور رفع موانع شهري موجود الزم است كه اصالحات مناسب. 2
هـاي توسـعه شـهري بـه منظـور       فوراً و تـا قبـل از تهيـه و يـا تجديـد نظـر در طـرح       

تر كردن شرايط موجود به استاندارد توسط مراجع مسئول عمران شهري بـا   نزديك
  1 .توجه به اولويت هر يك به اجرا درآيد

. ي برخـوردار اسـت  شود قبل از ورود به خانه، فضاي بيرون آن از اهميت بـاالي  كه مالحظه مي چنان
ها و قوانين صـادره امكـان حضـور معلـول در جامعـه و سـهولت تـردد او را فـراهم          عمل به اين بخشنامه

ساخته و از اولويت بااليي برخوردار است و به دنبال آن تسهيل در زندگي و استفاده از امكانات داخـل  
  .خانه مد نظر خواهد بود
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)2(  
  خواهان  براي توانطراحي فضا، ساختمان و مسكن 

  
شود اين نكته حائز اهميـت اسـت كـه سـاختمان و سيسـتم       ساخته مي خواهان  تواندر فضاهايي كه براي 

 .شـود  مـي  طراحـي  چنـين قشـري  كه ايـن فضـا بـراي    باشد ن با در نظر گرفتن اين نكته آطراحي داخلي 
وجه به كهولـت سـن و ضـعف    با ت است،فرد معلول  يفيزيكوضعيت نخستين گام در اين زمينه توجه به 

ر يـ ، عصـا و ويلچ )وسيله كمكي براي راه رفـتن ( از وسايل كمكي نظير واكراستفاده جسماني اين قشر، 
از  .صـندلي چرخـدار رعايـت شـود    حركـت  ابعـاد مـورد نيـاز    بايـد  بنابراين در طراحي . يابد افزايش مي

 95و  65و  110آن بـه ترتيـب   ر استاندارد آن است كه طول و عرض و ارتفاع كلـي  يخصوصيات ويلچ
متـر و قطـر چـرخ     سـانتي  48و  75ارتفاع دسته و كف نشـيمن گـاه بـه ترتيـب      همچنين،. باشدمتر  سانتي

و در متـر   سـانتي  170ر قطـ ه اي بـ  صـندلي چرخـدار بايـد بتوانـد در دايـره      .متر باشد سانتي 60بزرگ آن 
   1.آزادانه حركت كندمتر  سانتي 150 اي به قطر صورت خالي بودن فضا در دايره

  . معرفي خواهد شد خانه يك فرد ناتوانبااين مقدمه معيارها واستانداردهاي خاص فضاهاي مختلف 

اي  كننـد، بايـد بـه گونـه     از آنها استفاده مـي   ولين و افراد داراي ناتواني جسميلهايي كه مع ساختمان
. دار در آنهـا وجـود داشـته باشـد     رخصندلي چ ، به ويژه باطراحي شود كه امكان حركت راحت و ايمن

. دسترسي اين افراد باشد ةي حوله و غيره بايد در محدودها ميله ،ها، تلفن كليدهاي برق، دستگيره تمامي
ها و تعـداد آنهـا، همچنـين     بشويي و توالت نيز بايد با دقت خاصي صورت گيرد و محل درروطراحي 

  . ودها و غيره نيز بايد دقيقاً مشخص ش چراغ كليد
ن نيـز بـين   آها مسيرهاي ارتباطي و دسترسي تا حد امكان بايد كوتاه باشد و عرض  در اين ساختمان

درصـد   7تا  5تا حد امكان  مستقيم بوده، شيب آنها بيش از  مسيرها. باشد )متر 2(متر  سانتي 200تا  120
بايد توجـه داشـت كـه عـرض     . باشدمتر  سانتي 120پهناي آنها نيز بايد . باشدنمتر  6تر از  و طول آنها كم

متـر   سـانتي  95 تـر از  هـا نيـز نبايـد كـم     ببوده، عرض در) متر 2ترجيحاً (متر  سانتي 130راهروها حداقل 
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متري نصـب شـوند و كليـد يـا سـطح       سانتي 105تا  100پريزها و كليدهاي برق نيز بايد در ارتفاع . باشد
  1. آنها، تا حد امكان بزرگ باشد

؛ ولـي در صـورت   به عمـل آيـد  تا حد امكان از تغيير سطح جلوگيري ها  ن ساختمانهمچنين، در اي
مسيرهاي ارتباطي به حـداقل  . در داخل و خارج ساختمان استفاده شوددار  سطح شيبلزوم بهتر است از 

 اي پهناي راهروها به اندازه. دشوميزان ممكن كاهش يابد و در تمام راهروها از نرده و دستگيره استفاده 
  .باشد كه دو نفر با صندلي چرخ دار يا چوب زير بغل به راحتي بتوانند از كنار يكديگر عبور كنند

اي باشـد كـه بـراي سـاكنين،      ها نبايد بـه گونـه   بدر طراحي داخلي نيز دقت بسياري الزم است، در
مـان و  مبل. هاي خودكار الكتريكي اسـتفاده شـود   بگاهي الزم است از دري حت .محدوديت ايجاد كند

  2.بايد متناسب با نيازهاي جانبازان باشدنيز ساير تجهيزات 
راهم ساختن وسايل الزم براي تأمين حرارت در شرايط احتمـالي قطـع   ف. دماي ساختمان ثابت باشد

هـاي خـواب و اسـتراحت     ويـژه در محـل   هبـ  ــ امكان كنترل دما و نور خورشيد . برق نيز ضروري است
هاي آب  سيستم .محافظ پوشانده شود باها نيز  ح بخاريوهاي آب گرم و سط لهلو .فراهم شودــ ساكنين 

بـه طـوركلي، در   . هـا افـزايش دهـد    مقاومت افـراد را در برابـر بيمـاري   كه طراحي شود اي  گرم به گونه
   .هاي عفوني انديشيده شود ها بايد تدابير الزم براي كاهش احتمال سرايت بيماري طراحي اين ساختمان

يكـي  . بندي كـرد  توان از جهات گوناگوني تقسيم ميجانبازان را خواهان و  توان هاي ان خانهساختم
تـوان آنهـا را در    است كه از اين جهت مي هاي الزم با توجه به ميزان و نوع مراقبتها  بندي از اين تقسيم

  : سه دسته قرار داد
   .ها آسايشگاه) 3شخصي؛ هاي  خانه )2خواهان؛  توانهاي قابل استفاده  خانه )1 

بــا توجــه بــه نــوع نيازهــا و ميــزان  و معلــوالن ــــ هــاي مربــوط بــه جانبــازان ، ســاختمانانگلســتاندر 
 هـاي تحـت پوشـش    خانـه كـه يـك نـوع آن    . شـود  تقسيم مـي هاي مختلفي  به گروه ــ هاي الزم مراقبت

هـاي   ازنشسـتگان، خانـه  هاي تحت پوشش با امكانـات ويـژه، خانـه ب    خانهتوان  از اين گروه مي .باشد مي
  . را نام بردها  آسايشگاه و هاي ويژه مراقبت

متفـاوت   انـدكي   نهـا آهاي مشابهي وجود دارد، ولـي عنـوان    نيز ساختمان آمريكا در اياالت متحده
يابد، عبارتند  اختصاص ميخواهان  و توان معلوالن هايي كه براي سكونت ساختمان ن كشوردر اي. است
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و  هـا  هاي مراقبتي شخصـي، آسايشـگاه   خانه  عمومي،مراقبتي هاي  ل بازنشستگان، خانههاي مستق خانه: از
  . مراكز حمايتي

توانـد   هايي است كه تا حد امكـان مـي   به صورت آپاراتمان خواهان توانهاي قابل استفاده براي  خانه
ايـن  . ويـژه نيسـتند  هـاي   صورت، آنها مجبور به زنـدگي در خانـه   در اين. را برآورده سازد آناننيازهاي 

در چنين . درصد است 10تا  2هاي مسكوني شهر هستند و تراكم آنها حدود  ها معموالً در محدوده خانه
  .متر مربع است 55تا  45متر مربع و واحدهاي دو نفره  35تا  25حالتي، واحدهاي يك نفره 
: بنـدي كـرد   لـي دسـته  توان اين امـاكن را در سـه گـروه ك    بندي ديگري، مي بدين ترتيب، در تقسيم

  .هاي چند واحدي آپارتمان) و ج) وياليي(هاي تك خانواري  خانه) پوشش؛ ب هاي تحت خانه) الف
  
  پوشش   هاي تحت خانه) الف
متـر   20هـر كـدام   (كه در آنهـا چنـدين واحـد مسـكوني      هستندهايي  هاي تحت پوشش، ساختمان خانه
ها بهتـر   اين نوع ساختمان. راي صرف چاي وجود داردب  و آشپزخانه عمومي  تعدادي اتاق عمومي) مربع

هـاي پزشـكي آنهـا را     و مراقبـت   تواند از نظر غـذا، سـرگرمي   است نزديك يك مركز پرستاري كه مي
بايـد  . نفر، يك فضاي توقف خـودرو الزم اسـت   8تا  5به ازاي هر . تحت پوشش قرار دهد ساخته شود

  . بيشتر از موارد مشابه خواهد بود درصد 2ورد هاي گرمايش در اين م توجه داشت كه هزينه
هاي جانبازان داراي شرايط ويژه مراقبت از جانبازان است و ساختمان آنها بايـد مطـابق قـوانين     خانه

نظـر قـرار   موارد كلي كه در طراحي بايد مد ّ .فضاهاي جانبي زيادي مورد نياز است. خاص ساخته شود
  : عبارت است از  گيرد،
  ؛متري سانتي 16×30هاي  از پلهاستفاده ـ 
   ؛باز نبودن پيشاني پله ـ
   ؛ها با رنگ مشخص شدن لبه پلهـ 
  . ها و راهروها انداز در دو طرف پله وجود نرده يا دستـ 

و يا قابل تنظيم براي  هاي تاشو ر و صندليدبرانكا ،ز بايد باالبرهاي ويژه حمل بيمارانادر صورت ني
مسائل مربوط به كاربري معلولين بايـد در طراحـي سـاختمان رعايـت      تمامي .شدنيز وجود داشته با ها پله

  . تدارك ديده شودشود و عالوه بر آن، فضايي باز با نيمكت نيز 
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وسـايل حمـل و نقـل    بـه  و سـاخته شـود   ا روستا يهاي شهر  ها بايد نزديك به ساختمان اختمانساين 
الزم از افرادي كـه بـه صـورت مسـتقل زنـدگي       هاي وجود مركزي براي مراقبت. نزديك باشد عمومي

  . مورد نياز استيك مركز  ،نفر 1600براي اين كار، به ازاي هر  .كنند نيز الزم است مي
هـاي حـاد    هاي پزشكي الزم براي افرادي را كه دچار بيمـاري  معموالً مراقبتخواهان  توانهاي  خانه
ها  اتاقاز نيميها بايد هاي اقامتگاهي اين خانه رقسمتد. سازد كنترل پزشكي نيازدارند،فراهم ميهستندوبه

 دراين مراكز،ساكنين معموالً .هاي اداري بايدكامالً جداباشد ديگر دونفره باشد وقسمت تك نفره ونيمي
و  كننـد  شوند و از نشيمن و آشپزخانه به طـور مشـترك اسـتفاده مـي     تقسيم مي هنفر 10تا 8هاي  به گروه

تـر بايـد در طبقـه همكـف قـرار       تسهيالت عمومي .يابد دو گروه اختصاص مي به هريك مركز درماني 
. هاي مجزايي در نظر گرفتـه شـود   براي بخش اداري مشاوره، درمان، فيزيوتراپي و غيره بايد اتاق. گيرد
  .يابد رايشگاه اختصاص ميآبوفه و و   هاي عمومي فعاليت، هاي ديگري نيز براي تفريح و سرگرمي اتاق

  
   )وياليي( خانواري هاي تك نهخا) ب
هستند، بهترين فرم خانه براي ) باغچه(تك خانواري كه معموالً داراي حياط و باغ  ةهاي يك طبق خانه

اي در ورودي  شود؛ يعني پله هايي بهتر برآورده مي نيازهاي اين افراد، در چنين خانه .معلولين است
به يكديگر مرتبط  بتوان بدون در رند و آنها را ميها با يكديگر اختالف سطح ندا اتاق ،وجود ندارد

هاي برقي براي ارتباط بين دو  به شرط وجود باالبر يا پله ــهاي دو طبقه نيز  با اين حال، خانه .ساخت
  .استبراي معلولين مناسب  ــطبقه 

  
  آپارتمانهاي چند واحدي) ج

 از آنجا كه. راي معلولين فراهم سازدتري ب تواند محيط اجتماعي ساختماني با چند واحد مسكوني مي
معلولين، از نظر اقتصادي ة معلولين به واحدهاي ويژ شده براينتبديل واحدهاي طراحي  گاهي اوقات

 ،از سوي ديگر. نظر قرار داد اين موضوع را مد،طراحي ةازاولين مرحلبهتر است  ،مقرون به صرفه نيست
  1.هم كف قرار گيرد تا ديگر نيازي به استفاده از باالبر نباشد  ةمعلولين در طبق ةبهتر است واحدهاي ويژ

    

                                                                                                 
1. www.aarp.org 
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)3(  
  بررسي فضاها و عناصر داخل خانه

  
با توجه به اينكه مشاهده شد اغلب مطالب تدوين و ارائه شـده مربـوط بـه فضـاهاي بيرونـي منـزل بـوده        

ي خـارج خانــه و  هـا و فضــاها  لـذا پــس از بررسـي و ارائـه پيشــنهادهاي مناسـب بــراي دسترسـي     . اسـت 
خواهان، اكنون زمان آن فـرا رسـيده اسـت كـه بـه فضـاهاي داخلـي خانـه          سازي آنها براي توان مناسب

. تـك عناصـر اصـلي و فرعـي فـراهم شـود       سازي آنها، زمينه اصالح تـك  پرداخته و با بررسي و مناسب
ه و نيازمنـد بـازنگري   خواه با او در ارتباط بـود  عواملي كه به هر ترتيب طي مدت حضور و زندگي توان

اين عناصر شامل مواردي است كه در يك خانه براي افراد عادي در نظر گرفته و طراحـي  . جدي است
شـود كـه زمينـه رفـاه و آسـايش جانبـازان،        اي اصالح مي شده است و اكنون با بازسازي و تغيير به گونه

صر داخل خانه و فضاهاي خارج از خانه، در اين فصل، فضاها و عنا. معلولين و سالمندان را فراهم نمايد
  :ولي مرتبط با آن در چهار قسمت مورد بحث قرار خواهد گرفت

  فضاهاي اصلي؛) 1
  فضاهاي جانبي يا پشتيبان؛) 2
  جزئيات ساختمان؛) 3
  .عوامل آسايش فردي) 4
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 ـ فضاهاي اصلي1

  

  :شود يبندي فضاهاي اصلي خانه به طوركلي شامل موارد ذيل م در اين تقسيم
  فضاي نشيمن؛ ) الف
  اتاق خواب؛ ) ب
  آشپزخانه؛ ) ج
 .هاي بهداشتي سرويس) د

  
  نفضاي نشيم)الف

. باشـد  مي ،جانبازانخواهان و  مسكن توانويژه  هب ،هاي مسكوني هاي مهم در خانه بخش نشيمن از بخش
ايسـتي از پلـه اسـتفاده    اتاق نشيمن بايد نزديك به آشپزخانه باشد و در فاصله بين آشـپزخانه و نشـيمن نب  

حداقل ابعـاد اتـاق   . كرد و مسير حمل غذا از آشپزخانه به نشيمن و غذاخوري بايد مستقيم و كوتاه باشد
كنند مساحت  ستفاده ميااز صندلي چرخدار  خواهان تواندر منازلي كه د و باش متر 5در  متر 5/3نشيمن 

دوسـت دارنـد منـزل     خواهـان  تـوان ه اين است كه نكته قابل اشار. متر مربع باشد 20اتاق نشيمن حداقل 
احسـاس تعلـق    خانـه به فضاي نسبت شود كه  خودشان را با سليقه خودشان مبله كنند، اين كار باعث مي

  .داشته باشند
در فضاي نشيمن بايد امكان حركت راحت و آزاد صندلي چرخ دار و فضاي كافي براي دو يـا سـه   

به مطالعه اختصـاص داده  فضايي براي نابينايان، نيز بايد . داشته باشدنفر ديگر با صندلي چرخ دار وجود 
هاي معمولي  ها و روزنامه هاي مخصوص آنها، حدود سه برابر حجم كتاب ها و روزنامه كتابزيرا  شود،

هايي بـا تعـداد افـراد مختلـف بـه       آپارتمان براي خانوادهمناسب در فضاي نشيمن و ناهارخوري  .را دارد
  :ر استترتيب زي

  ؛متر مربع براي يك نفر 22 ـ
  ؛متر مربع براي دو تا چهار نفر 24 ـ
  ؛متر مربع براي پنج نفر  26 ـ
  .متر مربع براي شش نفر 28 ـ
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اگر فضايي اضافي براي مطالعه الزم است،  .متر است 75/3يك يا دو نفره  نةحداقل عرض اتاق خا 
  .دمتر مربع بيشتر باش 2 ةسطح اتاق بايد به انداز

  
  اتاق خواب ) ب

. كنترل باشدخواب قابلد ونورفضاي اتاقنها ديوار جداكننده بسته داشته باش تمام اتاق خوابالزم است 
اي  تواند در گوشه شوند قسمت خواب مي يت در نظر گرفته ميينفره كه به صورت سو هاي تك در خانه

ي جـدا  ييا كمدهاي چـوبي از پـذيرا   )سبك ديوار جداكنندة( از اتاق پذيرايي باشد و به وسيله پارتيشن
  . تا جاي كمتري اشغال كند كردخوابشو استفاده  هاي تخت توان از مبل ها مي يتيدر سو ،همچنين. شود

اي  خـانواده در  .نفـره در نظرگرفتـه شـود    دوهاي دونفره يا بيشتر بايد جا براي تخت خواب  راي خانواده
جاي كافي براي حركـت و چـرخش     ند بايد اطراف تخت خوابك ر استفاده مييكه فرد معلول از ويلچ
  .داشته باشد صندلي چرخدار وجود

خواب بايد فضاي كـافي بـراي   در اتاق  ،همچنين .باشد ميمتر  16تاق خواب احداقل فضاي الزم براي 
  . داشته باشدي وجود صندلي و يك ميز كوچك و كمد ديوار دوقراردادن تخت دو نفره و 

 
  

  اري  كمد ديو
بـه  . توان آن را تعبيـه كـرد   كمد ديواري اختصاص به اتاق خواب ندارد و در هر جاي ديگر خانه نيز مي

هاي لباس از جمله وسـايلي هسـتند كـه در همـه      هر حال بايد توجه داشت كه كمدهاي ديواري و قفسه
ر به نكـات ريـز آنهـا    در حالي كه شايد كمت. گيرند حال به كرات مورد استفاده ناتوانان جسمي قرار مي

اتـاق خـوابنمونه اي از شـكل: 2ـ2تصوير 
  ندو نفره مناسب معلولي

 www.eldercare.gov:  مأخذ
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شـود تـا بـا راه كـار مناسـب       در اين قسمت عمده مشكالت و مسائل مربوط به آن ذكـر مـي  . اشاره شود
  .نسبت به رفع اشكال و مناسب سازي آن اقدام شود

  
 
  مشكالت متداول . 1

  .ميله جا لباسي و قفسه بااليي كمد در ارتفاع بااليي نصب شده باشد -
 .دهد قابليت مانور و ميدان ديد را كاهش  كمدها با بازشو باريك، -

 .بعضي از كمدها نور كمي دارند يا اصالً روشنايي ندارند -

شكاف جاي انگشت روي در كمد به جاي دستگيره، براي افرادي كه مشـكل كششـي    -
 .ساز است دارند مشكل

شيار كف در كمدهايي كه درب كشويي دارند براي بعضي از افراد به عنـوان مـانع بـه     -
 .شود رود و باعث كاهش دسترسي مي ار ميشم

 .شود نداشتن قرقره يا ريل مناسب در بعضي موارد باعث سنگيني درب كمد مي -

ها بـراي فـرد ويلچيـر     هاي بازشو و نبود فضاي مناسب در راهروها و جلوي درب جهت -
 .نمايد سوار استفاده از آن را با مشكل مواجه مي

  
  رفع مشكل و راه كارهاي مناسب. 2

ـ كمدها حتي االمكان داراي دستگيره مناسب بوده كه به هر طريق درب را بـه حركـت در   
 .آورد

 50متر از سطح كـف و حـداكثر     سانتي 105تا   48ـ بهترين محل نصب ميله لباس به اندازه 
  .باشد متر در عمق مي سانتي

نمايي از يك كمـد بـا قفسـه هـايي در سـطح: 2ـ3تصوير 
  .پايين و عمق كم را نشان مي دهد

 www.aarp.org: مأخذ 
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 .هاي بلند ستر براي موارد ديگر غير از لبا اي در ارتفاع پايين كردن ميله ـ اضافه

 .هاي كمد ـ استفاده از ميله قابل تنظيم در بدنه             

ـ نصب نور مناسب در داخل كمد كه در صـورت امكـان بـه طـور اتوماتيـك بـا بـاز شـدن         
 . درب، روشن و قابل استفاده شود

 .ها هاي لغزان و كمك به سهولت در باز شدن درب ها و قرقره ـ استفاده از ريل

هاي لـواليي، پـيش بينـي فضـاي مناسـب بـراي چـرخش درب و         وجود دربـ در صورت 
 .استفاده از  فضاي داخل

 .ها هاي لغزان و باز شدن آسان درب ـ نصب لوال             

  
  آشپزخانه ) ج

فـرد  اسـت تـا    ردر آشپزخانه از اهميـت بسـيار زيـادي برخـوردا    ) قابل تطبيق با رفتار(پالن ارگونوميك 
  . به طور كامل داشته باشدخود را هاي  استفاده از توانايي امكانخواه  توان

 ايها بايد بـر  كابينت .سازي، پختن و فضاي شستشو بايد راحت و ساده باشد  آماده  ها، ترتيب كابينت
 60 در كابينـت، ابعـادي حـدود    ميـزان دسترسـي  . استفاده كننده با صندلي چرخدار قابل دسترسي باشـد 

  . خواهد بود متر به طور عمودي سانتي 140و  متر به طور افقي سانتي
هاي خـود اسـتفاده كننـد و هـم      طراحي آشپزخانه براي معلولين به صورتي كه هم بتوانند از توانايي

هاي نگهداري يا آمـاده سـازي    چيدمان محل و مقرون به صرفه باشد، از اهميت فراواني برخوردار است
اي باشد كه فرد در نهايـت راحتـي، كارهـاي خـود را انجـام       غذا، پخت و پز و شست و شو بايد به گونه

محـل انبـار و نگهـداري نيـز     . اجاق و محل آماده سازي غذا، تا حد امكان نزديك يكديگر باشـند . دهد
يعني نبايد از كمـدهاي بلنـد اسـتفاده    (دار بايد قابل دسترس باشد  ندلي چرخصدگان از نكن براي استفاده

. متر اسـت  سانتي 140 تا 40بين  متر و در جهت عمودي  سانتي 60حالت افقي ميزان دسترسي در  .)كرد
بتوانند از آن اسـتفاده كننـد، ايـن انـدازه     ) داراي صندلي چرخ دار(ارتفاعي مناسب است كه تمام افراد 

از ديگر مواردي كه الزم اسـت در آشـپزخانه رعايـت كـرد، مـوارد ذيـل        .متر است سانتي 90 تا 75بين 
  :دباشن مي

   .تعبيه شود كنيزانويي مناسب بايد در محل كار و زير س جاـ فضاي مناسب و 
  .ديواري باشد يا روي پيشخوان نصب شود تا عبور را آسان كند االمكان حتي گاز اجاقـ 



 يوب  
ه و    

  

ه از      
كـار     
جـه   

 اهان

نمونـة خـو ،جابجـايي 
بجـايي را كـم كـرد

حتـي امكـان اسـتفاده
جـود در آشـپزخانه ك

هـا وج  در آشـپزخانه     

را به  وص معلولين

خوا  خانه براي توان
.   

   .ه باشد

ج بلهاي سبدهاي قا
بب باريك ميزان جا

ه فرد نـاتوان بـه راح
هـاي موج ستگاه و د

كـه در اغلـب مـوارد

مخصو،آشپزخانهياها

حات خجانبازانكي
.معلولين داشته باشند

ت گوشه درب كابين
  .متر است تي
  . استمتر  تيسان

ه شو به طرفين و قفسه
درب .كند مي ه استفاد
  . نمايد هم مي

د تدابيري انديشيد كه
آساني بتواند با ابزار

انـد ك مده مشكالتي

نماوهاهايي از پالنونه

هندسي و علوم پزشك
هاي سازگار با م قفسه

تر از اليي بايد پايين
سانتي 45مناسب قفسه
س 135 مناسب قفسه

هايي بازش با درب رز
 از صندلي چرخدار

فراهتر از يخچال را  

  ل در آشپزخانه
شپزخانه همواره بايد
ظروف را داشته و به آ
ست شده در ذيل، عم

ها نموشكل: 2ـ7تا2ـ4
  .اند گذارده

  .1371يسو قائم،

پژوهشكده مهن    42

 

ها بايد ق تنكابيـ 
درب كابينت باـ 
حداقل ارتفاع مـ 
حداكثر ارتفاعـ 

يك يخچال فريز
كهبراي كسي ست 

مكان استفاده راحت
  

  
  

مشكالت متداول. 1
سازي آش راي مناسب

ك تك وسايل و ظ
اشكاالت فهرس.  كند

4تصاوير
نمايش گ

گي: مأخذ

2

اس
ام

1
بر

تك
ك
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برخـي از  . لذا چنانچه اين معايب به خوبي شناخته شوند، به آساني قابل رفع خواهند بود. مشترك دارند
  :مشكالت متداول در آشپزخانه، به قرار ذيل است

شود و ارتفـاع آن بلنـد    كننده به صورت ايستاده تعبيه مي نك آشپرخانه براي استفادهسي -
  . است

ــت  - ــتگيره كابين ــاز     دس ــان ب ــوده و روان و آس ــدوديت ب ــيرهاي آب داراي مح ــا و ش ه
 .شوند نمي

 .پذيرد ها، هود و روشنايي به آساني صورت نمي كنترل براي فن -

 . باشد ناسب نميوسايل پخت و پز نيز در اندازه و ارتفاع م -

 . هايي دارد هاي حركتي محدوديت فضاي كف براي كمك -

معموالً فريزر در دسترس نيست و در محلي است كه امكان دسترسي به آسـاني وجـود    -
 .ندارد

 .اند هاي آشپزخانه خيلي عميقند و در ارتفاع مناسب نصب نشده قفسه -

 .ده استخواه درمحل مناسبي نصب نش مايكروويو براي استفاده توان -

اي كه بـه آسـاني در دسـترس     هاي ديواري خيلي بلند هستند، به گونه هاي كابينت قفسه -
 .گيرد فرد ناتوان قرار نمي

 .اند كليدها و پريزها خيلي بلندند و براي استفاده فرد با ويلچير طراحي نشده -

  
  آشپزخانه تغييريافته و رفع اشكاالت. 2

 :شود هاي ذيل پيشنهاد مي حل مختلف آشپزخانه، راه هاي براي رفع اين اشكاالت، در موقعيت

  .ها و كليدها در دسترس قرار گيرند فضاهاي مورد نياز، قفسه -
ها و دسترسي آسان بـه آنهـا    هاي غلطنده براي فضاهاي كشويي و قفسه استفاده از چرخ -

 .پذير شود امكان

  
    سينك. 2ـ 1

  .پيچشي استفاده شوداز شيرهاي اهرمي يا غيرمتقارن به جاي شيرهاي آب  -
لگن باشـد  ) كنار(در سينك از مدلي كه لگن كم عمق داشته و لوله تخليه آب در انتها  -

 .استفاده شود 
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يك زانويي به لوله تخليه آب سينك اضافه شـود بـه طـوري كـه شـترگلو بـه مـوازات         -
 . تري در زير سينك به وجود آيد ديوار قرار گيرد و فضاي بيش

 .بينت متحرك استفاده شودبراي زير سينك از كا -

  
  اجاق گاز .  2ـ 2

هاي بلند، كمـك خـوبي    به جاي شعله) قرمز رنگ(هاي كوتاه و رنگي  استفاده از شعله -
 .است

  .اجاق گاز در جايي نصب شود كه امكان دسترسي به آن آسان باشد -
  .استفاده و دسترسي آسان از كليدهاي كنترل كه در جلوي گاز قرار دارند -
 .اجاق گاز به طوري كه دسترسي به عقب آن ممكن باشد استفاده از -

هاي برقي كه همين شـرايط   هايي كه دسترسي به گاز ميسر نيست بايد از اجاق در مكان -
 .را دارا هستند، استفاده شود

  
  هود تهويه . 2ـ 3

  . كنترل براي تنظيم هود و اجاق گاز به آساني قابل استفاده بوده و كاربري آساني دارند -
 .شود هاي كمكي در ساير وسايل نيز استفاده مي كنترلاز  -

  
  يخچال . 2ـ4

هـاي قـديمي    بـه جـاي مـدل   ) سايد سايد باي (هاي دو قلوي كنار هم  استفاده از يخچال -
  .كمك خوبي خواهد بود) مستقل(يخچال و فريزر 

ي هايي كه در آنها فريزر در پايين قرار دارد نيز مناسب اسـت، بـه شـرط    استفاده از مدل -
 .پذير باشد كه دسترسي به باال به سهولت امكان

 .مناسب خواهد بود) ديسپانسر(ساز  سردكن و يخ هاي داراي آب استفاده از مدل -

 .تر است تر و آسان ها و طبقات كشويي، روان هايي با قفسه انتخاب يخچال -
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    كابينت. 2ـ 5
بـه چرخانـدن مـچ دسـت     ها كـه احتيـاج    اي براي كابينت هاي حلقه استفاده از دستگيره -

  .نداشته باشند
 .تر است استفاده از كشوهاي وسيع و كم عمق مناسب -

 .تر است اي شكل چرخان يا كشويي روان دايره  هاي نيم استفاده از قفسه -

 . تري دارد كاربري آسان) وسيع(نصب تعدادي كشو با كشش زياد  -

 .تر خواهد بود هاي كشويي  قابل دسترس استفاده از قفسه -

سانتيمتر از زمين  115هاي ديواري به صورتي كه پايين قفسه بيشتر از   ردادن كابينتقرا -
 .فاصله نداشته باشد به نحوي كه براي عموم نيز قابل استفاده باشد

  

  پيشخوان. 2ـ  6
    .در بيش از يك سطح  نصب پيشخوان -
 .فاوت قرار دادهاي مت هاي قابل تنظيم كه بتوان آنها را در ارتفاع استفاده از پيشخوان -

 .هاي پيشخوان كه بهتر قابل تشخيص باشد استفاده از رنگ متضاد براي لبه -
  
  تغييرات اضافي . 2ـ  7

ها و پـيش بنـدهاي    روپوش(استفاده از چنگك جا لباسي كه گذاشتن و برداشتن لباس  -
  .را آسان تر نمايد) داخل آشپزخانه

هاي متحرك و وسايل  وص كابينتدر زير وسايل به خص(هاي غلطنده  استفاده از چرخ -
 ).تر سنگين

 .آمدني يا برقي هاي كشويي، چرخنده، پايين نصب قفسه -

 .هاي جديد با كنترل از راه دور استفاده از دستگاه -

 .هاي برقي ها و استفاده از پنجره نصب پرده -
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  هاي بهداشتي سرويس) د
شتر از فضاهاي ديگر خانه بـراي معلـول   بي )توالت، حمام، روشويي(هاي بهداشتي  ممكن است سرويس

  . ايجاد خطر كند
به تنهايي و بدون بتواند بايد طوري طراحي شود كه شخص معلول  هاي بهداشتي سرويسها  در اين خانه
بسيار مهـم   هابه همين دليل رعايت نكات ايمني در اين فضا .باشد آنها استفاده ازان قادر به ركمك ديگ

تـر از حـد    كنند بايد بزرگ افرادي كه از صندلي چرخدار استفاده ميي براي هاي بهداشت سرويس .است
هايي استفاده كرد كـه معلـول    از دستگيرهآنها در اطراف ديوارهاي داخلي  و معمول در نظر گرفته شود

كيلـوگرم   113ها بايد تحمـل وزن حـداقل    بتواند با تكيه بر آن به راحتي بنشيند يا بايستد و اين دستگيره
  1.را داشته باشند

 
  توالت.1

 يهـا  جـاي دكمـه   بـه ب آبايد از سرويس فرنگي استفاده شود و بـراي تخليـه   االمكان  حتيها  در توالت
  . كشيدني استفاده شودهاي  اهرمفشاري از 

كننـد   ر اسـتفاده مـي  يـ متر باشد و براي افرادي كه از ويلچ سانتي 120×  90اندازه توالت بايد حداقل 
ي روشـوي متـر باشـد و اگـر در توالـت از      سـانتي  170ن آمتر و عمق  سانتي 150بايد عرض توالت حداقل

  .متر باشد سانتي  58تا  75ي از كف بايد بينوشويرارتفاع  .متر باشد 2شود عرض آن حداقل  استفاده مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
 .122، ص 1385زهره عبدي دانشور، . 1
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  . نشان مي دهد

كرد معلـولين  

خانه براي اصالحات ن

راشتي مناسب معلولين

ه عملكارد معلولين و نحو

اصالحات خان   

هاي بهدايدمان سرويس

هاي بهداشتي استاندايس
 

نمونه چي،پرسپكتيو:2ـ8
  .1371قائم، يسو

نمونه سروي:2ـ10و2ـ
.را نشان مي دهد ها مونه

  1371يسو قائم،

 

8تصوير
گي: مأخذ

ـ9تصوير
در اين نم

گي: مأخذ
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را  پرسپكتيو نمونه ديگري از مبلمان سرويس بهداشتي مخصـوص معلـولين  :2ـ12و 2ـ11تصوير
  .كه همراه با روشويي مناسب است نشان مي دهد

  1371قائم، گيسو : مأخذ
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متـر از ديـوار كنـاري قرارگرفتـه باشـد  و بـا نصـب         سانتي 45اي حدود  توالت فرنگي بايد به فاصله
كـردن   اضافههمچنين با  .هاي كمكي روي ديوار به سهولت در حركت و نشستن افراد كمك نمايد ميله

  . طراحي شده روي سنگ توالت به فضاي نشستن كمك خواهد شد وسايل كمكي
افرادي كه در استفاده از دستمال دچـار مشـكل   امروزه با طراحي لوازم و ابزار پيشرفته به ويژه براي 

طراحي شده كه از آب گرم براي شستن و از هـواي  ) شستشودهندة كنار توالت فرنگي(اي  هستند، بيده
 . كنند اده ميگرم براي خشك كردن استف

اعمـال مختلفـي وجـود دارنـد كـه      . استفاده از توالت تا حد ممكن بايد با استقالل كافي انجام گيرد
هاي مربوط به اين  راه حل. ها به شكل مستقل منع شده باشد خواه ممكن است از انجام آن يك فرد توان

ت الزم جهت انجام ايـن كارهـا را   دهند يا وسايل و تجهيزا مشكالت، يا اعمال جايگزيني را پيشنهاد مي
هاي بهداشتي معموالً براي افرادي كـه مفصـل زانـوي     استفاده از توالت يا ساير سرويس.كنند معرفي مي

هاي زير  ها را به روش توان آن لذا مي. كند آنها از كار افتاده و يا دچار نارسايي هستند، مشكل ايجاد مي
  :حل نمود

  
  هاي كمكي در توالت استفاده از دستگيره. 1ـ  1

هـا   دسـته . توان به هنگام كشيدن براي ايستادن و هل دادن بـراي نشسـتن اسـتفاده كـرد     ها مي از دستگيره
شوند ولي اگـر ايـن كـار از لحـاظ سـاختاري غيـر ممكـن باشـد          معموالً به ديوار كنار توالت متصل مي

كند يـا گـاهي روي سـنگ توالـت      ا ميگاه دسته به ديوار پشتي متصل شده و تاكنار توالت ادامه پيد آن
  . شود نصب مي

                                                               
  

هـاي كمكـيچگونگي نصب ميله:2ـ13تصوير شماره
  .هاي فرنگي نشان داده شده است در كنار توالت

:  مأخذ   
www.elderoptionsflexas.com 
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رونـد بايـد از ديـوار پشـتي تـا       هايي كه جهت هل دادن در هنگام نشستن به كار مي معموالً دستگيره
ر حدي باشد كه فرد با مشت خـود راحـت   ارتفاع آنها هم بايد د. جلوتر از بدن فرد ادامه پيدا كنند كمي

هـا بـه بـازوان خـود      بعضي از افـراد داراي مـچ ضـعيف هسـتند و بـراي اسـتفاده از دسـته       . آنها را بگيرد
  .زاويه دار بوده و كامالً افقي نباشد براي اين افراد بهتر است كه دسته كمي . اند متكي
شود بهتر اسـت كـه در جلـوي توالـت      مي اگر از دستگيره به منظور كشيدن جهت ايستادن استفاده 
بايد . شود گاهي اوقات براي استفاده از هر دو دست يك دستگيره زاويه دار يا قائمه قرار داده مي. باشد

اگر فرد براي رسيدن به دستگيره نياز دارد كه به كنار خـم شـود   . فاصله بين توالت و ديوار بررسي شود
خواهد كرد و بهتر است كه يا از يك دسته متصل به عقب توالـت  اين دستگيره حمايت كافي را ايجاد ن

هـاي محيطـي اطـراف     اغلـب دسـتگيره  . دار و يا يك دستگيره محيطي اطراف توالت استفاده شود زاويه
تـوان بـراي پايـداري بيشـتر بـه       ها را مـي  اين دستگيره. توالت فلزي هستند و ارتفاع آنها قابل تنظيم است

تـر   هاي پالستيك فشرده آنها هم به بـازار آمـده اسـت كـه سـبك      ه اخيراً نمونهاگرچ. زمين محكم كرد
  .است

  
  

            
  
  
  
  

با فراهم كردن محل نشستن با ارتفـاع بيشـتر، اسـتفاده از لـوازم     : 2ـ15و 2-14تصاوير
ز توالـت  تـوان بـه فـرد نـاتوان در اسـتفاده ا      هاي متحرك قابل تنظيم مـي  جانبي  يا صندلي

  .كمك كرد
 www.aarp.org: مأخذ
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  وسايلي براي كمك بيشتر در هنگام برخاستن . 1ـ  2
ها و باال بردن صندلي توالت، خود مستقالً از روي توالت بلند  تواند با استفاده از دستگيره اگر كاربر نمي

  : تر براي او فراهم كرد كمك وسايل زير امكان استفاده راحت توان به شود  مي
خواه را كمك كرده و در صورت لـزوم بـه جلـو پـرت      اين صندلي توان: ـ صندلي مكانيكي فنردار

  . فرد نيز بايد توان الزم در برخاستن از روي توالت و ايستادن را داشته باشد. كند مي
 . دهد را به اندازه الزم به باال و جلو حركت مي ـ استفاده از يك باالبر خودكار كه فرد

 . آورد ـ يك صندلي توالت با ارتفاع قابل تنظيم كه فرد را تا ارتفاع مناسب باال مي

امروزه اين وسايل به ويژه در كشورهاي پيشرفته ساخته شده و اكنـون قابـل اسـتفاده و در دسـترس     
  . هاي كنترل به بازار آمده است شاسي باشد كه اخيراً انواع برقي آن نيز با همگان مي

                                 
  

اگر فرد در حفـظ تعـادل خـود در هنگـام توالـت مشـكل داشـته باشـد آن گـاه بايـد بـا اسـتفاده از             
صـندلي توالـت يكـي از    .  يكي از وسايل بسيار مهم صندلي توالـت اسـت  . هايي به او كمك كرد روش

در جهـت حفـظ تعـادل،    . خواه در هنگام استفاده از توالـت اسـت   به افراد توان وسايل مرسوم در كمك
  :از جمله. توان كمي تغيير داد ها را مي موقعيت اين صندلي

توان به شكل بشقاب ساخت تـا فـرد در درون آن قـرار گيـرد و تعـادل او بـه        ـ صندلي توالت را مي
  . خوبي حفظ شود

و يك برآمدگي كوچك دارد تا پاها از هم دور نگـه داشـته   ـ صندلي به شكل لگن باشد كه در جل
 . ها اذيت نشوند هاي ران شوند و كشاله

يكـي از باالبرهـاي متحـرك را كـه بـه:2ـ16تصوير
كند در هـر مكـاني از خانـه حضـور      ناتوان كمك مي

  .داشته باشد نشان مي دهد
 www.phfa.org: مأخذ
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كه از اعمال فشار بـيش از حـد    در اين صورت به غير از اين. ـ صندلي با تشكچه يا روكش نرم باشد
دلي كند؛ چون فرد تا حدي در درون صن كمك مي شود در حفظ تعادل هم كمي  به لگن جلوگيري مي

 . تواند تعادل خود را حفظ كند رود و مي فرو مي

هاي معمولي و استاندارد براي حمايت از پشت هيچ حايلي در پشت ندارند و در نتيجه وقتـي   توالت
اي كه در عقب  توان از دستگيره در مواردي مي. رود دهد برروي توالت به جلو مي فرد به عقب تكيه مي

صفحاتي كـه در توالـت در قسـمت    . شود جهت پشتي استفاده كرد مي توالت در ارتفاع مچ دست تعبيه
اين صـفحات بـه   . توانند حالت قائم بدن در هنگام نشستن را حفظ كنند شوند هم مي عقب قرار داده مي

اگر فرد بتواند به طور مستقل از ويلچير خود بر روي توالت منتقل شـود،  . كنند عنوان پشتي هم عمل مي
ها  هاي صفحه بعد اين دستگيره شكل. (رود در زمينه توالت به مقدار زيادي از بين ميآنگاه مشكالت او 

  ). كند را معرفي مي
جلـو   كنـد و بـا كمـي    در اين حالت فرد ويلچير خود را از جلو به توالت نزديك مي: ـ انتقال از جلو

  . دهد رفتن قسمت جلوي بدن خود را روي توالت قرار مي
شود و پاهـاي خـود را روي زمـين قـرار      فرد از جلو به توالت نزديك مي: لوـ انتقال و چرخش از ج

درجه  180گيرد فرد بايد به ميزان  ها انجام مي پس از بلند شدن به ميزان كم كه با كمك دست. دهد مي
 . به بدن خود چرخش دهد تا بدنش به شكل عادي روي توالت قرارگيرد

گيـرد و فـرد بـا     فرد در كنار و هـم جهـت بـا توالـت قـرار مـي      در اين حالت ويلچير : ـ انتقال از بغل
 . گردد هاي خود به روي توالت منتقل مي كمك دست

  .تواند كمك بسيار زيادي در انجام عمل بنمايد ها مي در اين سه حالت موقعيت دستگيره
ف از سـطح كـ  ) متـر  سـانتي  85تـا    80حـدود  (ايـنچ   36تـا   33هـاي كنـار توالـت     ارتفاع نصب ميله

شود به طول يك متر بوده و حداكثر از ديـوار   اي كه در طول توالت روي ديوار نصب مي ميله. باشد مي
تـا   58شود به طول  اي كه در عرض توالت روي ديوار نصب مي ميله. متر فاصله دارد سانتي 28به اندازه  

  1.متر از ديوار فاصله دارد سانتي 15متر و حداكثر به اندازه  سانتي 87
  
 

                                                                                                 
1. www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udhistory.htm 
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  وسايلي جهت نظافت شخصي. 1ـ  3
رول دسـتمال كاغـذي بايـد    . حفظ استقالل فردي در اين بخش توالت از اهميت زيادي برخوردار است
براي افـرادي هـم كـه فقـط     . در محلي باشد كه فرد براي رسيدن به آن احتياج به خم شدن نداشته باشد

طعـات جداگانـه دسـتمال كاغـذي در توالـت باشـد يـا از        توانند از يك دسـت اسـتفاده كننـد بايـد ق     مي
هاي مخصوص افراد  در اغلب موارد توالت. اي استفاده كرد كه خود دستمال كاغذي را قطع كند وسيله

  . جهت شستشوي خودكار فرد هستند ناتوان داراي سيستمي
ر ممكـن را بـه وجـود    هاي معمولي براي افراد ناتوان تقريباً عملي غي سيستم كنترل سيفون در توالت

تر شود تا كف دست كامالً بـر   تر آيد وسطح اتكاي آن پهن اين اهرم براي اين افراد بايد پايين. آورد مي
  . آن قرار گيرد روي

  
  
  

ها و ميله هاي كمكي در كنار توالت به حفظ و نگهداري ناتوان وجود دستگيره:2ـ18و 2ـ17تصاوير شماره
  .و ايجاد تعادل وي جهت قرار گيري بر توالت كمك مي نمايد

 www.aarp.org:مأخذ

دهـد كـه قابـل    ستاندارد را نشـان مـيهاي نامناسب با ابعاد غير ادو نمونه از دستشويي:2ـ20و2ـ19تصاوير 
  . استفاده با صندلي چرخدار نيست

 مؤلف: مأخذ
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هاي بهداشتي ها و موقعيت قرار گيري صندلي چرخدار را در سرويسابعاد، اندازه:2ـ28تا 2ـ23تصاوير
  .دهد نشان مي) حمام و توالت(

  .1385ناصر ثباتي، : مأخذ

هــا و موقعيــت قــرار گيــري صــندلي چرخــدار را در  ابعــاد، انــدازه:2ـــ22و 2ـــ21تصــاوير
  .دهد نشان مي) حمام و توالت(هاي بهداشتي  سرويس
  .1385ناصر ثباتي، : مأخذ
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  حمام و دوش.2
بنـابراين  . شـود  ترين عملي است كه در خانه باعث آرامـش مـي   دوش گرفتن و حمام كردن لذت بخش

ورود و خروج و استفاده از وسايل حمام مشكل داشته باشد اين مزيت بـزرگ از زنـدگي   اگر فردي در 
توان با استفاده از وسـايلي مخصـوص در حمـام يـا ايجـاد تغييـرات        اين مشكل را مي. شود او حذف مي

  . اندكي در آن حل كرد
وارد آن شـود و  كافي بزرگ باشد تا صندلي چرخدار بـه راحتـي     به طور كلي، حمام بايد به اندازة

متـر   سـانتي  90تـا   85درب ورودي آن بايـد حـداقل   . متر دور بزنـد  سانتي 150اي به قطر   بتواند در دايره
  .متر باشد سانتي 220×  220عرض داشته و ابعاد حمام نيز حداقل 

  
  دوش. 1ـ 2

ر اسـتحمام  چون ممكن است حمام كردن براي فرد مشكل باشد يا او نتواند به داخل وان بـرود اغلـب د  
خـواه و   دوش گرفتن، همچنين، احتمال وارد آمدن صدمات به تـوان . شود اين افراد از دوش استفاده مي

  . دهد مشكالت پرستاران را هم كاهش مي
) 2تجهيزات دوش و فضـاي در دسـترس؛   ) 1:  هاي قرارگرفتن دوش به دو مورد بستگي دارد محل
 .هاي فرد قابليت

هـاي اسـتاندارد ديـواري     تـوان از دوش  در اين محل مـي . گيرند ن قرار ميها عموماً بر روي وا دوش
توانـد   محل قرارگيري فرد در زير دوش هم مـي . هاي مخصوص نيست استفاده كرد و احتياجي به دوش

  . باشد 1همان صفحه حامل و صندلي حمام
  

 چهار ديواري يا باجه دوش . 2ـ  2
  : اي و كامل است ل گوشه، داراي دو مد)باكس(چهارديواري يا باجه 

شـود كـه در يـك گوشـه      ايـن مـدل در واقـع از دو ديـواره تشـكيل مـي       : اي مدل گوشـه ) الف
  . آورند گيرند و محل دوش گرفتن را به وجود مي كاري شده از حمام قرار مي كاشي

                                                                                                 
  .در آينده در مورد صفحه حامل و صندلي حمام بحث خواهد شد.  1
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توان آنها را در هر محل كاشـي   شود كه مي اين مدل از چهار ديواره تشكيل مي :مدل كامل) ب
هاي پوشيده دارند تا آب به اطراف پراكنده  ها، درب اغلب چهارديواري. اري شده از حمام قرار داردك

  . گاهي ممكن است حتي براي خارج كردن آب از محفظه از پمپ استفاده شود. نشود
  :ها از جهت كف نيز انواع گوناگون دارند ها يا چهارديواري باجه
هـاي بـازار هسـتند و بـر      ترين باجـه  ها مرسوم اين باجه :سطح با كف حمام هاي هم باجه) الف

فـرد  . روي پايين چهارچوب درب يك برجستگي دارند تا آب از داخل باجه به خارج آن پخش نشـود 
  . بايد براي قدم گذاشتن به داخل اين باجه بتواند تعادل خود را به خوبي حفظ كند

تري دارنـد و يـك سـطح     ام ارتفاع بيشها از كف حم اين باجه :هايي با سطح شيبدار باجه) ب
هاي حمـام   توان در تمام مكان ها را مي اين باجه. كند شيبدار اين مسير داراي اختالف سطح را متصل مي

با وجـود سـطح   . شود قرار داد و آب آن هم با استفاده از يك پمپ به محل خروج آب حمام منتقل مي
  : اما بايد موارد زير هم در نظر گرفته شوند. برود تواند به راحتي به داخل باجه شيبدار، فرد مي

                                                           
  

  . ـ ممكن است باجه، فضاي كافي جهت استفاده ويلچير، در داخل آن را نداشته باشد
 .في بزرگ باشدـ در صورت استفاده اجباري از ويلچير، فضاي اطراف دوش هم بايد به اندازه كا

متـر بـا كـف حمـام      سـانتي  1ها در حـدود   اين باجه :هايي با اختالف سطح بسيار كم باجه) ج
ريختن آب به اطراف يكـي از  . اختالف سطح دارند و در نتيجه ورود و خروج به آنها بسيار آسان است

اف آن، مزاحم حمـام  باجه بايستي به مقداري بزرگ باشد تا پرده اطر. ها است موارد هميشگي اين باجه
  . كننده نباشد

 باشدها را كه داراي صندلي نيز مييكي از اين باجه:2ـ29تصوير
 www.aarp.org: مأخذ
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  . حل مشكل كمبود فضا: ها فوايد ديگري نيز دارد، از جمله استفاده از اين باجه
هاي ياد شده زماني است كه ريختن آب به بيـرون از باجـه مشـكل باشـد در      البته مشكل عمده باجه

  .ن صورت دوش گرفتن با مشكالت كمتري همراه خواهد بودغير اي
گاهي اوقات باجه، يك چهار ديواري است كه هم توالت در آن قرار دارد و هم  دوش در آن قرار 

. سـازد  كند نيازهـاي متعـددي را مرتفـع مـي     گيرد و از اين جهت با وجود فضاي كمي كه اشغال مي مي
ايـن چهـار ديـواري را    . گرفتن، از خود توالـت هـم اسـتفاده كنـد    تواند براي دوش  عالوه بر آن فرد مي

  .كنيد اي از اين نوع را مشاهده مي در شكل  نمونه. اي ازخانه قرار داد توان در هر نقطه مي
                        

  
  

نمونـه كـف  يكـي از ايـن باجـه هـاي:2ـ30تصوير
  .دهد مسطح را نشان مي

 www.aarp.org:مأخذ

نحوه استفاده از دوش و توالت در يك باجه را:2ـ31تصوير
  .نشان مي دهد

 www.aarp.org: مأخذ
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  وسايل مخصوص جهت ورود  و خروج به دوش. 2ـ  3
توانند به منطقه دوش وارد و از آن خارج شوند ــ اگرچـه اغلـب افـراد     اي حل مشكل افرادي كه نميبر
توانند با استفاده از يك سطح شيبدار به راحتي بـه منطقـه دوش وارد شـده و از آن خـارج شـوند ـــ        مي

  : وسايل خاصي وجود دارد
بـا  . شـوند  آب سـاخته مـي  هاي ضد  اين ويلچيرها از جنس :هاي چرخدار حمام صندلي) الف

در مورد اين ويلچيرها بايـد مسـائل   . تواند به راحتي به منطقه دوش برود استفاده از اين ويلچيرها فرد مي
  :زير را در نظر گرفت

  . تر خواهد بود تر باشد حركت آن آسان ـ هر مقدار كه چرخ ويلچير بزرگ
 . باشد ـ در منطقه دوش بايد فضاي كافي جهت مانور ويلچير موجود

 . كند تر حركت مي ها راحت هستند، چون ويلچير روي آن  ـ سطوح صاف كف مناسب

تـر بـه منطقـه دوش وارد     ها قابل تا شدن يا جدا شـدن اسـت راحـت    هايي كه زيردستي آن ـ صندلي
  . شوند مي

 . ها هم بهتر است قابل تا شدن باشند ـ زير پايي

 . نمود   ضاي نگهداري ويلچير استفادهتوان از ويلچيرهاي تاشو جهت كاهش ف ـ مي

توان بـه راحتـي بـر روي سـطوح      اين ويلچيرها را مي :ويلچيرهايي با چرخ عقب بزرگ)  ب
  . تر از انواع معمولي است هل دادن اين ويلچيرها بسيار آسان. ناهموار حركت داد

امـا   حركت دادن اين ويلچيرها بسيار سـخت اسـت،    :هاي كوچك ويلچيرهايي با چرخ) پ
اي از آن مشـاهده   گيرد در شكل زيـر نمونـه   تر انجام  مي بسيار سبك هستند و مانور با آنها بسيار راحت

  .شود مي

                                                                

ــه:2-32تصــوير ــندلياي ازنمون ــاي مخصــوصص ه
  .استفاده در حمام با جنس مناسب نشان داده شده است

 www.phfa.org:مأخذ
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  وان. 3
نگونـه افـراد   بـراي اي . هاي حمـام مشـكل دارنـد    تعدادي از افراد در استفاده از صفحات حامل و صندلي

. كننـد  اين باالبرها اغلب به شكل مكانيكي و اخيراً الكتريكـي كـار مـي   . شود باالبرهاي حمام توصيه مي
و بدون حضور پرسـتار از ويلچيـر بـه وان و بـرعكس      تواند حتي مستقالً فرد با استفاده از اين وسايل مي

  . حركت كند
  

  هاي جديد انواع وان) الف
  وان با صندلي سرخود . 1

ها داراي يك صندلي هسـتند كـه در داخـل آنهـا تعبيـه       شود اين وان طور كه در شكل مشاهده مي همان
در ايـن نمونـه هـيچ    . با وجود اين صندلي، حمام كننده احتياجي به نشستن در كـف وان نـدارد  . شود مي

تعـدادي از  . باشـد سيستم انتقالي وجود ندارد و مانند صندلي حمام،  فرد كاربر بايد بازوهاي قوي داشته 
  .توانند در حين انتقال از آنها استفاده كرد هايي دارند كه مي ها در گوشه خود بريدگي اين وان

                                                                             
  

  وان با مكانيزم انتقال سرخود . 2
ها داراي صندلي باالبر هستند كه كاربر را  تمامي اين وانشود  مشاهده مي 2ـ  34طور كه در شكل   همان

. كنـد  تـرين حـد و بـاالي وان حركـت مـي      اين صندلي بين پـايين . كند نياز مي از حضور يك پرستار بي
ها داراي پشتي ثابت هستند كه در هنگام شستشـو رسـيدن دسـت فـرد بـه پشـت را        بعضي از اين صندلي

تـوان بـا مكـانيزم دسـتي يـا خودكـار آن را        ترين حد خود رسيد ميوقتي صندلي به باال. كند مشكل مي
اين موضوع خصوصاً براي افـرادي كـه   . ارتفاع لبه صندلي بسيار مهم است. چرخاند تا انتقال آسان شود

هـاي جديـد داراي صـندلي كمكـياي از واننمونه: 2-33تصوير 
  . براي ناتوانان جسمي حركتي نشان داده شده است

  www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udhistory.htm :مأخذ
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تعداد كمـي از  . باشد جهت بلند شدن از صندلي احتياج به ثابت نگاه داشتن زانوهاي خود دارند مهم مي
  .دهند به كاربر اجازه تغيير ارتفاع صندلي را مي انواع اين وسايل

                                                                            
  

  .كنند وسيله نيروي الكتريسيته يا فشار آب كار مي اين باالبرها به
  

  هاي متحرك  وان با ديواره.3
دهد تا با ويلچيـر وارد   ا شدن ديواره اين وانها به فرد اجازه ميت. ها هستند ترين وان ها جزو مدرن اين وان

متأسفانه تصوير مناسبي از ايـن  . توان وان را پر از آب نمود وان شود و سپس با بسته شدن ديواره وان مي
  .نوع وان بدست نيامد

  
  دار  هاي درب وان. 4

هـاي ديـواره    توان مـدل خاصـي از وان   ميها را  اين وان. اي از اين وان را در شكل ذيل آمده است نمونه
كند و پـس از   فرد براي استفاده از اين وسيله درب وان خالي از آب را باز مي. متحرك به حساب آورد

تواند از آن به شكل يك وان معمولي استفاده  اينكه با ويلچير خود به داخل وان رفت با بستن درب، مي
بايـد قبـل از پرشـدن وان در داخـل آن قـرار گيـرد و بـراي        عيب عمده اين وان اين است كه فـرد  . كند

دماي آب داخل وان با يك سيسـتم ترمواسـتاتيكي كنتـرل    . خارج شدن از آن حتماً بايد وان خالي شود
  .شود مي

اي است كـه در شـكلوان داراي صندلي باالبر نمونه:2-34تصوير 
  . مقابل نشان داده شده است

  www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udhistory.htm:مأخذ
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كنند، اما به همان نسبت هم فضاي پاها و  كمي را اشغال مي هاي كوچك اين نمونه فضاي بسيار وان
  .تحرك داخل آن كم خواهد بود

  
  هايي با قابليت تنظيم ارتفاع  وان. 5

تواند با كم كردن ارتفـاع حتـي    باشد و فرد مي ها به شكل دستي و خودكار قابل تغيير مي ارتفاع اين وان
  .اي از آن ارائه شده است ذيل نمونه در شكل. خود با پاهاي خود به وان قدم بگذارد

                                                                        
  

  خواهان با نيازهاي گوناگون وسايل جانبي و حمايتي براي توان) ب
  خواهان و عدم توانايي بلندكردن پاها توان. 1

متأسفانه اين يك مشكل عمـومي اسـت   . مشكل دارندخواهان براي بلندكردن پاهاي خود  برخي از توان
گرچه، اغلب اين افراد ترجيح مـي دهنـد كـه از دوش اسـتفاده كننـد، امـا       . هاي متفاوتي دارد و راه حل

  :توان از وسايل ذيل استفاده نمود براي كمك به افرادي كه چنين مشكلي دارند، مي
عمولي هستند و قدم گذاشـتن بـه درون آنهـا    هاي م تر از وان عمق ها كم اين وان :عمق وان كم) 1

  .هاي مناسب دارد ها نياز به دسته البته فرد براي ايستادن در اين وان. تر است خواه راحت براي افراد توان

 .هاي درب دار در شكل مقابل آمده استاي از واننمونه:2-35تصوير 
  www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udhistory.htm: مأخذ

ــا ارتفــاع قابــل تنظــيم را نشــاننمونــه اي:2-36تصــوير  از وان ب
  .دهد مي
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كنيد اين يك وسيله دستي است كه مشكل افـرادي   طور كه در شكل مشاهده مي همان :باالبر پا)2
. كنـد  نند، اما در انتقال پاهاي خود به وان مشكل دارند، حل مـي توانند روي صفحه حامل بنشي را كه مي

  .اما به هر حال اين وسيله نياز به قدرت دارد كه اغلب افراد ناتوان اين قدرت را ندارند

                                                                      
  
تـر شـود و بلنـد     آورند تا اخـتالف سـطح كـم    جود ميها سطحي را در بيرون وان بو اين پله :پله) 3

توانند تعادل خود را حفظ كنند نامناسـب   تر گردد، اما اين وسايل براي افرادي كه نمي كردن پاها آسان
  .ها استفاده شود هاي مناسب در اطراف پله است؛ مگر آنكه از دسته

هـايي بـا ديـواره متحـرك،      ماننـد وان  تواند با ويلچيـر وارد آنهـا شـود،    هايي كه فرد مي انوع وان) 4
   1.دار هاي درب وان

  
  خواهان و عدم توانايي براي استقرار جايگيري توان. 2

چنـين افـرادي   . خواهان در داخل وان نياز به حمايت، راحتي، استقرار و جـايگيري دارنـد   بعضي از توان
  :توانند از وسايل ذيل استفاده كنند مي

تواننـد بـا    هايي هستند از جنس ابر و پالستيك، و مي تشك :هاي مخصوص راحتي تشكچه) 1 
ها در شكل ذيل قابـل   اي از اين تشك نمونه. قرار گرفتن در پشت فرد به او راحتي و ايمني كامل بدهند

شوند كه به خوبي قابليت استفاده در حمام را  اي طراحي و تهيه مي ها به گونه اين تشكچه. مشاهده است
  .داشته باشند

  

                                                                                                 
 .ها توضيحاتي ارائه شد در مورد اين وان» هاي جديد انواع وان«تر در قسمت  پيش.  1

اي سـاده و دسـتي اسـتباالبر دستي،  وسيله:2-37تصوير
  .كه در شكل مقابل به تصوير كشيده شده است

 www.eldercare.gov:مأخذ
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پذير زيادي وجود دارند كه جهـت حمايـت فـرد در     هاي شكل تشك :پذير هاي شكل حامي) 2
ها هماننـد سـطح خـارجي عضـوي اسـت كـه        شكل كلي اين تشك. روند هنگام حمام كردن به كار مي

از يـك سـمت بـه ديـواره وان و از سـمت ديگـر بـه بـدن فـرد           ها اين تشك. شوند براي آن طراحي مي
  .آورند چسبند و بدين ترتيب امنيت كافي را به ارمغان مي مي

افتند و سر را از  ها در هنگام دراز كشيدن فرد در وان به دور سر فرد مي  اين تشكچه :حامي سر) 3
  .كنند هاي جانبي منع مي تكان

  
  راي نشستن و برخاستن بر روي كف وان خواهان و عدم توانايي ب توان. 3

بعضي از افراد توانايي نشستن بر روي كف وان و برخاستن از روي آن را ندارند، جهت حل مشكل اين 
اغلـب افـراد بـا تركيـب وسـايل      . تواننـد از آنهـا اسـتفاده كننـد     اي وجود دارد كه مـي  افراد وسايل ساده

هـا، ايـن كـار را انجـام      سطوح ضد لغزندگي و دسـته مختلف، مانند صندلي حمام، صفحه حامل حمام، 
تـري را بـراي    هـاي مناسـب   تـوان روش  در صورتي كه مشكل افراد از اين طريق حل نشـد مـي  . دهند مي

  .كمك به اين افراد مورد استفاده قرار داد
  :توان مورد استفاده قرار داد عبارتند از وسايل جانبي كه دراين موارد مي

  مام؛ صفحات حامل در ح) 1
 .هاي حمام صندلي) 2

خـواه   هاي استاندارد داراي صفحات حامل هستند، اما وسايل ديگر بنا بر نياز افراد تـوان  اغلب حمام
هـاي وان و حمـامي    قبل از معرفي اين وسايل، ابتدا الزم اسـت ويژگـي  . گيرد برداري قرار مي مورد بهره

  :ذكر شودگيرد،  كه اين وسايل در آنها مورد استفاده قرار مي

هــاي پالســتيكي را نشــانشــكل مقابــل تشــكچه:2-38تصــوير 
دهـد كـه بعضـي از افـراد نـاتوان را در حمـام كـردن كمـك          مي
  .نمايد مي
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به خصوص براي افـرادي  . حتماً بايد فضاي مورد نياز براي استفاده از وسايل را بررسي كرد :طول
ايـن افـراد نيـاز بـه     (خواهند به پايين وان دسترسي داشته باشند يا استخوان لگن آنها سـفت اسـت    كه مي

  .متر باشد سانتي 170فاصله بايد در حدود ) صاف كردن زانوهاي خود دارند 
 .اگر حمام به شكل استثنايي پهن يا باريك باشد ممكن است وسايل در آن جا نشوند :عرض

بايد بين وان و ديوار يك فاصله كافي كاشي كاري شده وجود داشته باشد، تا فـرد در هنگـام    :فضا
 .باال و پايين رفتن در وان راحت باشد

ا ممكن است باعث از بين بردن ه وجود و موقعيت اين دسته :هاي قرارگرفته در وان دستگيره
 .محل مناسب براي استفاده از بعضي وسايل باشد

هـاي   كننـد، امـا در وان   هاي فلزي هر نوع وسيله را بـه خـوبي تحمـل مـي     وان :ماده و جنس وان
 .آكريليك بايد وزن وسايل به شكل يكنواختي در همه جاي وان منتشر گردد

  
  صفحات حامل در حمام . 3ـ  1

فرد بـا اسـتفاده از ايـن    . گيرد كنيد صفحه حامل بر روي وان قرار مي كه در شكل مشاهده ميطور  همان
. تواند به راحتي به داخل وان برود و پاهاي خود را از داخل به خارج و برعكس حركت دهد صفحه مي

ز صـفحه  جا اعمال شستشو را انجـام دهـد  يـا ا    تواند يا همان او پس از قرار گرفتن برروي اين صفحه مي
بـراي امنيـت بيشـتر بهتـر اسـت كـه در كـف        . تر باشد به صندلي حمام منتقل شود تا به آب وان نزديك

  .حمام از سطح ضد لغزندگي استفاده شود
  

  
  
  

  
  

تـر   هـاي حامـل بـزرگ    صـفحه . صفحه حامل بايد كامالً استاندارد بوده و به اندازه عرض وان باشـد 
اغلـب صـفحات   . وزن فرد به راحتـي شكسـته و يـا خـم شـوند      نامناسب هستند چون ممكن است در اثر

نحــوه قرارگيــري صــفحات مخصــوص:2-39تصــوير
  .دهد يروي وان حمام را نشان م
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راحتـي از آنهـا عبـور     دار باشند تـا آب بـه   صفحات حامل بايد سوراخ. حامل امروزي قابل تنظيم هستند
  .كند

در . كننـد  انواعي از صفحات حامل وجود دارند كه از يك سمت وان بيشتر از لبه وان ادامه پيدا مي
راي ورود و خروج به وان به سمتي كه صفحه ادامه دارد برود و سپس با حركت تواند ب اين نوع، فرد مي

  .دادن پاهاي خود از وان خارج يا به آن داخل شود و در اين صورت نياز به نشستن و برخاستن ندارد
  

  نصب هاي روش. 3ـ 1ـ 1
ام شستشـو  صـفحه حامـل در هنگـ   . داشتن صفحات حامل بر روي وان بسيار مهم اسـت  مسئله ثابت نگاه
ايـن  . شـوند  هايي وجود دارد كه به دو سمت وان نصب مـي  گيره. ترين لغزشي داشته باشد نبايد كوچك

هـا   هـا در تمـام وان   تـوان از ايـن گيـره    به همـين دليـل مـي   . توان از لحاظ زاويه تنظيم كرد ها را مي گيره
از جـنس لغزنـده اسـت، تـا بـر       ها سطح روي گيره. چسبند ها به صفحه حامل مي اين گيره. استفاده نمود

هـاي قـوي    گردد كـه داراي دسـت   ها به افرادي محدود مي استفاده از اين گيره. روي وان حركت نكند
  . ها بسيار زياد است هستند چون نيروي مناسب براي بازكردن فنر گيره

صـل  هاي صفحات حامل داراي چهار پيچ هستند كه هركـدام بـه تنهـايي بـه وان مت     تعدادي از مدل
ها هركدام صفحاتي از جنس پالسـتيك   پس از قرار گرفتن صفحه حامل بر روي وان اين پيچ. شوند مي

  .تر آسيب ببيند گردد كه وان كم وجود صفحات پالستيكي باعث مي. كند را به وان محكم مي
  .شود وقتي فاصله ديوار و وان كم باشد از صفحات حامل متصل به ديوار استفاده مي

  
  هاي ديگر صفحات حامل ويژگي. 3ـ 1ـ 2

  .شود هرچه عرض صفحه بيشتر باشد سطح اتكا بيشتر است، اما فضاي بيشتري اشغال مي :عرض
  .هاي وان بيرون باشد متر از لبه سانتي 2طول صفحه نبايد بيشتر از  :طول

يـد  در هنگام خريد كاربر بايـد صـفحه را تأي  . باشد ميزان تحمل وزن صفحه بسيار مهم مي :ظرفيت
  .كند

  .كند وزن خود صفحه بسيار مهم است، چون راحتي جابجايي آن را مشخص مي :وزن
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از شكل و جنس صفحه حامل در قسمت صندلي حمام صـحبت بـه ميـان خواهـد      :شكل و جنس
تـر و   لـذا هرچـه جـنس آن نـرم    . آمد كه راحتي و رفاه كاربر را در زمان استفاده به همراه خواهد داشت

  .ا عضو در تماس باشد كاربري بهتري خواهد داشتشكل آن متناسب ب
  

  چگونگي استفاده از صفحات حامل. 3ـ 1ـ 3
  .بايد دقت شود كه صفحات حامل همواره با سطوح ضد لغزندگي مورد استفاده قرار گيرند

سپس، تدريجاً . خواه بايد برروي لبه صفحه بنشيند و پاهاي خود را در بيرون وان قرار دهد فرد توان 
او . پس از آن بچرخد و همزمان پاهاي خود را بلند كند تا به داخـل وان بـرود  . د را به عقب سر دهدخو
تواند يا بـه   در اين حالت فرد مي.  هاي ديواري خود را به وسط صفحه بكشد تواند با استفاده از دسته  مي

 .جا استحمام كند روي صندلي حمام برود و يا همان

  
  صندلي حمام. 3ـ 2

اين وسـيله بـراي افـرادي اسـت كـه      . شود ي حمام معموالً به همراه صفحه حامل حمام استفاده ميصندل
اي از صـندلي حمـام را     نمونـه  2ـ40در شكل . تر باشند خواهند در هنگام حمام كردن به آب نزديك مي

بـه   تواند احساس راحـت دراز كشـيدن در وان حمـام را بـراي فـرد      صندلي حمام نمي. كنيد مشاهده مي
تواند از صندلي حمام خارج و بـه داخـل وان بـرود، امـا ايـن كـار نيـاز بـه          اگرچه فرد مي. ارمغان بياورد

  . به منظور امنيت بيشتر بايد كف حمام از جنس ضد لغزنده باشد. بازوهاي قدرتمند دارد
  .دقت شود كه تمام كاربران صندلي حمام بايد بتوانند به شكل راست قامت بنشينند

                  
                      

  
  

 
 

   

چگونگي قرارگيري و اسـتفاده از صـندلي:2-40تصوير
  .دهد كمكي در داخل وان حمام را نشان مي
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  حمام صندليانواع . 3ـ 2ـ 1
هـا در لبـه    شود ايـن صـندلي   طور كه در شكل بعدي مشاهده مي همان :هاي چرخان صندلي) 1

توانـد از   با استفاده از اين نوع صندلي، فرد مي. درجه را دارند 360گيرند و قابليت چرخش  وان قرار مي
اغلـب  . ندلي حمام نشسته و با چرخش صندلي و حركت پاها به داخـل وان بـرود  يك سمت بر روي ص

  .توانند قفل شوند اي مي ها در هر زاويه اين صندلي
  

  
  
  
  
  
تركيب اين دو وسيله ــ همان طور كه در شـكل مشـاهده    :صندلي و صفحه حامل تركيبي) 2
ده جداگانه از هر كدام يا هر دو اين وسـايل  تري را نسبت به استفا تواند ثبات و ايمني بيش شود ــ مي مي

  .سازد عيب اين وسيله سنگيني آن است كه حمل آن را مشكل مي.  داشته باشد
  
  
  
  

  
  
  
  
شـود   اين صندلي از يـك تيـرك كـه بـر روي وان ثابـت مـي       ):آويزان(هاي معلق  صندلي) 3

  .تيرك بايد كامالً به وان بچسبد. شود آويزان مي
گيرنـد يـا بـه وسـيلة      ها يا خود پايه دارند و روي زمين قرار مي اين صندلي :دهاي آزا صندلي) 4
نام اين نوع، به اين دليل انتخاب شده اسـت كـه   . چسبند هاي مخصوص به زمين و ديواره وان مي مكنده

نحـوه قـرار گيـري و اسـتفاده از صـندلي:2-41تصوير
  .دهد چرخان در روي وان را نشان مي

 www.Englishpartnership.co.uk: مأخذ

محل قرارگيري و عملكـرد صـندلي:2-42تصوير
  . دهد ميتركيبي را در داخل وان نشان 

 www.Englishpartnership.co.uk: مأخذ
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ايـن  . شـكل دارنـد   Uهـا دو پايـه    انـواعي از ايـن صـندلي   . ها اسـتفاده كـرد   توان از آنها در تمام وان مي
  .هاي آكريليك مورد استفاده قرار گيرند ها بهتر است با وان ليصند

ايـن  . شـوند  ها چهار گيره دارنـد كـه بـه لبـه وان متصـل مـي       اين صندلي :اي هاي لبه صندلي) 5
  .گيرند هاي فلزي مورد استفاده قرار مي ها براي وان صندلي

  هاي ديگر صندلي حمام ويژگي. 3ـ 2ـ 2
  : لجنس صندلي حمام و صفحه حام

بـه طـور عمـومي    . جنس صندلي و صفحه حامل در آساني استفاده از آن وسايل بسيار تأثيرگـذار اسـت  
  :ها عبارتند از انواع اين جنس. ها بايد صاف و سطح آنها قابل شستشو باشد ها و گوشه لبه

  .باشد اين نوع پالستيك داراي وزن سبك، مقاومت باال و قابليت شستشو مي :ـ پالستيك جامد
كند، اما ممكـن اسـت    سطح صاف اين جنس عمل انتقال را آسان مي :كوبي شده چوب رويه ـ

 .در اثر استفاده زياد روية آن خراب شود

كوبي شده عمل انتقـال   اين جنس هم همانند چوب رويه :شده با رنگ پالستيك ـ چوب رنگ
 .شود كند، اما در اثر استفاده زياد خراب مي را تسهيل مي

 225تواننـد تـا    بعضي از انـواع آن حتـي مـي   . اين جنس قدرت تحمل زيادي دارد :دار ـ فلز رويه
  .سطح صاف آن در عمل انتقال بسيار مؤثر است. كيلوگرم را تحمل كنند

  
  :شكل صندلي حمام و صفحه حامل

شـود كـه آب بـر روي نشـيمنگاه صـندلي جمـع نشـود و بـا          اين شكل باعث مي :دار ـ سطح سوراخ
 .خشك شودسرعت مناسب 

هـا كـه در شـكل آمـده اسـت در بسـياري        اي از اين بريدگي نمونه :ـ بريدگي و تورفتگي جلو
  .كند موارد به سهولت در شستشوي فرد كمك مي

  

شكل مقابل نمونـه اي از وان بـه همـراه:2–43تصوير 
  . صفحه حامل را به تصوير كشيده است

 www.eldercare.gov: مأخذ
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  :ارتفاع صندلي حمام
هـا بـراي دوش گـرفتن مناسـب      ايـن صـندلي  . رسـد  هـاي وان مـي   ها تا زير لبه ـ ارتفاع بعضي از صندلي 

  .هستند
 .ها داراي ارتفاع ثابت هستند ز صندليـ تعدادي ا

 .رسند هاي متفاوت به فروش مي هاي مختلف در ارتفاع هاي آزاد با پايه ـ تعدادي از صندلي

توانـد   ها قابل معكوس كردن هستند كه در نتيجه صندلي مي اي گيره هاي لبه ـ در تعدادي از صندلي
 .دو ارتفاع متفاوت داشته باشد

 .يزان بايد ارتفاع و طول آويزان شدن آنها بررسي شودهاي آو ـ براي صندلي

  
  پشتي صندلي حمام

ها بـا سـطوح اتكـاي     آنهايي هم كه دارند محدوده بسياري از پشتي. هاي حمام پشتي ندارند همه صندلي
  .كنند متفاوت را ارائه مي

ندلي بـه صـورت   تـوان از ايـن صـ    ـ پشتي بلند نسبت به پشتي كوتاه حمايت بيشتري را دارد، اما نمي
  .تركيبي با صفحه حامل حمام استفاده كرد

  .اي ندارند هاي بسيار كوچك به هيچ وجه مناسب نيستند و هيچ گونه استفاده ـ پشتي
  .شده از مواد نرم، براي استفاده طوالني مدت مناسب هستند  هاي پوشيده ـ پشتي

راحتي فرد در اين صـندلي زيـادتر    ها قالب پشتي و نشيمنگاه يكسان است و ـ در تعدادي از صندلي
  .باشد مي

  
  وزن صندلي حمام

  .از نكات مهم، وزن صندلي است كه در جابجايي آن تأثير زيادي دارد
  .وزن قابل تحمل صندلي بايد توسط فرد كاربر تأييد گردد
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  ها براي حفظ تعادل استفاده از دستگيره. 3ـ 3
بعضي از . ر وارد و خارج شدن فرد از وان حمام فراهم كنندتوانند كمك بسيار مؤثري د ها مي دستگيره

ها ممكن است به اندازه كافي بزرگ نباشند و همچنـين   اين دستگيره. ها خود داراي دستگيره هستند وان
هـاي جـدا از وان    هـا، دسـتگيره   بهترين حالـت دسـتگيره  . مانع قرارگيري صندلي يا صفحه حامل گردند

  .كند رد و سطح اتكاي خوبي را هم براي فرد ايجاد مياست كه ارتفاع مناسبي دا
تواند جهت حـل مشـكالت مختلـف     هاي موجود كه مي در اينجا، اطالعاتي در مورد انواع دستگيره

  .اين افراد در كليه نقاط خانه به كار رود، ارائه شده است
ط خانه و حتي خـارج از  روند، اما در ساير نقا ها اغلب در حمام و توالت به كار مي اگرچه دستگيره

هـاي كمكـي در    طور كه ميلـه  همان. توان از آنها در جهت حفظ تعادل شخص استفاده كرد خانه هم مي
  .كنار پله يا سطوح شيبدار بسيار مؤثر است

هاي كمكي نصب شده در نقاط مختلف داخـل خانـه، بـه طـور كلـي، از چهـار طريـق بـه          دستگيره
  :كند خواه كمك مي توان

  ن و هل دادن در هنگام ايستادن؛ـ  كشيد1
 ـ  فراهم كردن نقطه اتكاي مناسب در هنگام نشستن؛ 2

 اي به نقطه ديگر؛ هاي عرضي از نقطه ـ فراهم كردن نقطه اتكاي مناسب در هنگام انتقال3

 .ـ حفظ تعادل در هنگام راه رفتن4

استفاده، قـدرت و توانـايي فـرد و    كنند، اما بنا به محل مورد   ها را به ديوار متصل مي اغلب، دستگيره
البتـه امـروزه از تركيـب    . شـوند  هـا نصـب مـي    ها از زمين تا به سقف در همه مكان نوع استفاده دستگيره

  .شود هاي عمودي و افقي نيز استفاده مي دستگيره

در ايــن شــكل نمونــه اي از صــندليهاي:2-44تصــوير
كمكي وان با جـنس نـرم و پالسـتيك نشـان داده شـده      

  .است
 gwww.aarp.or:  مأخذ
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  :ها بايد موارد زير را در نظر داشت هنگام استفاده از دستگيره
اي باشد كه بتـوان   ي در دست آيد و فاصله آن تا ديوار به اندازهـ بررسي شود كه دستگيره به راحت1

  .آن را محكم در دست گرفت
 .متر باشد سانتي 6تا  5/4ها از يكديگر حداقل بين  شود كه فاصله ديوار و دستگيره ـ توصيه مي2

ن را متـر باشـد تـا افـرادي بـا پنجـه ضـعيف هـم بتواننـد آ          سـانتي  5/4تـا   3ـ قطر دستگيره بايد بين 3
 .راحتي در  دست گيرند به

 .ها بايد با رنگ ديوار متضاد باشد تا به راحتي قابل تشخيص باشد ـ رنگ دستگيره4

  
 ها انواع دستگيره. 3ـ 3ـ 1

هـاي   هـا، دسـتگيره   طور كه در شكل مشخص است اين دسـتگيره  همان :هاي مستقيم دستگيره) الف
تـوان عمـودي يـا     ها را مي اين دستگيره. شود نها طي ميمتصل به ديوار هستند كه فقط مسير مستقيم با آ

  .افقي به ديوار متصل كرد

                                                                    
  
هاي متصل به ديوار را در شـكل  مشـاهده    اي از اين دستگيره نمونه: دار هاي زاويه دستگيره) ب

شـود و قسـمت پـايين و     ها به شـكل عمـودي بـه ديـوار متصـل مـي       تگيرهقسمت باالي اين دس. كنيد مي
  .شود دار به منظور گرفتن دست و كشيدن جهت بلند شدن تعبيه مي زاويه

                                                                      
  
  

هاي كمكـي مسـتقيم رااي از دستگيرهنمونه:2-45تصوير
  .دهد نشان مي
 www.elderoptionsflexas.com:مأخذ

دار راهـاي كمكـي زاويـهاي از دسـتگيرهنمونـه:2-46تصوير
  .دهد نشان مي
 www.elderoptionsflexas.com:مأخذ
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هـا از يـك تكـه     تگيرهشـود ايـن دسـ     طور كه در شكل مشاهده مي همان :هاي قائمه دستگيره)ج
  .ها براي فضاهاي محدود بسيار مناسب هستند اين دستگيره. اند عمودي و يك تكه افقي تشكيل شده

                                                                                                
  
  
ها، بـه ماننـد شـكل، بـه زمـين و       گيرهاين دست: هاي نصب شده از زمين به سقف دستگيره) د

شوند تا فـرد هنگـام حركـات چرخشـي كنـار وان       شوند و اغلب در كنار وان نصب مي سقف متصل مي
  .مشكلي نداشته باشد

                                                                  
  
هـاي بسـيار بـزرگ، ماننـد اطـراف       از اين نوع دستگيره در مكان: هاي سيستماتيك دستگيره)  ه

توان با اره به هر چند قسمتي كـه مـورد نيـاز اسـت تقسـيم       ها را مي اين دستگيره. شود حمام، استفاده مي
  .كنيد اي از آن را مشاهده مي در شكل نمونه. نمود

هاي كمكي قائمه را نشاننمونه اي از دستگيره:2-47تصوير
  .دهد مي

 www.elderoptionsflexas.com:مأخذ

هاي عمودي متصل بـهاي از دستگيرهنصب گونه:2-48تصوير
دهد كه كمك مؤثري براي ناتوانـان   زمين را در حمام  نشان مي

  .جسمي خواهد بود
 www.homemods.org: مأخذ
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ها را به شـكل يـك    شود اين دستگيره طور كه در شكل مشاهده مي همان :هاي ثابت دستگيره)و

شـوند تـا پايـداري     ها در دو نقطه به وان و زمين متصـل مـي   اين دستگيره. آورند الزاويه در مي حلقه قائم
ها در ايجـاد مـانع    عيب اين دستگيره. ها هم قابل تنظيم است ارتفاع اين دستگيره. خوبي را فراهم آورند

هاي ثابت وجود دارند كه فقـط بـه    نوع ديگري از دستگيره. باشد هنگام وارد و خارج كردن پاها ميدر 
ها بايد محكم باشند تا  شود چون از طرفي پيچ اين موضوع باعث ناپايداري آنها مي. شوند وان متصل مي

يبي برسـد و يـا   ها نبايد آنقدر سفت شـوند كـه بـه وان آسـ     ها محكم باشد و از طرف ديگر پيچ دستگيره
  .محل پيچ شود) بريدگي(باعث شكستگي

  

  
  
شوند و در هنگام نياز بـه آنهـا    ها به شير متصل مي اين دستگيره :هاي متصل به شير دستگيره) ز

اي از آن را  در شـكل نمونـه  . شـوند  آيند و در غير اين صورت به سمت ديوار بـاال كشـيده مـي    پايين مي
در مقابـل سـينه او قـرار     در داخـل وان قـرار گيـرد ايـن دسـتگيره تقريبـاً       وقتي كه فرد. كنيد مشاهده مي

بايـد دقـت شـود كـه ارتفـاع ايـن نـوع        . كنـد  گيرد كه حالت تعادل خوبي را براي شخص فراهم مي مي
  .دستگيره براي ايستادن و نشستن در داخل وان مناسب نيست

هاي كمكي سيستماتيكاي از دستگيرهنمونه:2-49تصوير
  .دهد را نشان مي

 www.homemods.org:مأخذ

هـايدر شكل مقابل نحوه اتصال دسـتگيره:2–50تصوير
  كمكي ثابت به وان نشان داده شده است

www.elderoptionsflexas.com     مأخذ:  



 خواهان  حات خانه براي توانجانبازانپژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي     74

 

  
  

شـوند، اغلـب نبايـد از ايـن      راحـي نمـي  به دليل اينكه شيرآالت به منظور تحمل وزن يـك انسـان ط  
  .ها استفاده كرد دستگيره
هاي دلخواه بـه ديوارهـا متصـل     توان در مكان ها را مي دسته :هاي متصل به ديوار دستگيره) ح

هـا بايـد از يـك جـنس ضـد لغزنـده        ايـن دسـتگيره  . كرد تا عمل ورود و خروج فرد از وان آسان شـود 
  .شوند، تحمل وزن فرد را داشته باشد تصل ميپوشيده شوند و ديواري كه به آن م
متري و به صـورت افقـي بـه ديـوار      سانتي 60و  45، 30ها در سه اندازه  در حالت استاندارد دستگيره

البتـه در  . ها به شكل عمودي نصب شوند، هدف حركـت عمـودي اسـت    اگر دستگيره. شوند متصل مي
  .شود هاي افقي و عمودي استفاده مي هاكثر موارد جهت حركت عمودي فرد از تركيب دستگير

ها يا براي عبور از  اين اشكال اغلب در موارد خاص مانند گوشه :ها اشكال خاص دستگيره) ط
  .گيرند موانع مورد استفاده قرار مي

اين وسيله در واقع يك دستگيره است كـه از روي سـقف بـه روي     :اي باالبرهاي دستگيره) ي
تواند با استفاده از آن در هنگام ايسـتادن و نشسـتن در وان تعـادل خـود را      يشود و فرد م وان آويزان مي

  .حفظ كند و از دستان خود هم كمك بگيرد
  

  ها انتهاي دستگيره. 3ـ 3ـ 2
باشد بايـد شـكل و    چون معموالً در ديد است و همچنين آخرين نقطه اتكاي فرد نيز مي  انتهاي دستگيره

  :شود هاي متفاوتي استفاده مي ت انتهاي آن از جنسدر ساخ. جنس مناسبي داشته باشد
هـا   اين جنس بسيار زيبا و محكم است، اما بـه خصـوص در زمـاني كـه دسـت      :كروم براق) الف

  .باشد و گاهي اوقات به دليل سر خوردن امنيت كمتري دارند خيس هستند بسيار ليز مي

هـايتصوير مقابل چگـونگي اتصـال دسـتگيره:2-51تصوير
  .كمكي متصل به شير در وان را نشان داده است

www.elderoptionsflexas.com   : ذمأخ  
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امـا اصـطكاك خـوبي ايجـاد     تر اسـت،   اين جنس زيباست، كمي از كروم ضعيف :پالستيك) ب
 .كند  مي

هـا هـم    ايـن پارچـه زيباسـت و حتـي در هنگـام خـيس بـودن دسـت         :پارچه ضد لغزندگي) ج
اصطكاك بسيار خوبي دارد، اما اصالً محكم نيست و گاهي ممكن است از نظر بهداشتي به خوبي تميز 

 .نشوند

  
  ها دادن دستگيره قرارنصب و . 3ـ 3ـ 3

تواند تأثير بسيار زيادي بـر روي   باشد كه مي ها يك امر بسيار مهم مي دستگيرهنحوه صحيح قرار گرفتن 
  : كارآيي آنها داشته باشد

ها جهت كشيدن، در هنگام بلند شدن و نگـه داشـتن در     اين دستگيره :هاي افقي دستگيره) الف
يره را بيشـتر  البتـه، اغلـب افـراد نگـه داشـتن و متكـي بـودن بـه دسـتگ         . رونـد  هنگام نشستن بـه كـار مـي   

  . پسندند مي
ها براي كشـيدن، در هنگـام ايسـتادن و يـا حركتهـاي       اين دستگيره :هاي عمودي دستگيره) ب

  .روند طولي و افقي به كار مي
. رونـد  اين نوع به منظور حمايت از فرد به هنگام ايستادن به كار مي :دار هاي زاويه دستگيره) ج
يره داشته باشد و با گرفتن بخش عمودي دسـتگيره از جـاي خـود    تواند فاصله زيادي را با دستگ فرد مي

نصـب و اسـتفاده از ايـن    . دار به راحتي تعادل خود را حفظ كنـد  بلند شود و سپس با گرفتن بخش زاويه
  . باشد هاي بهداشتي ميسر و قابل استفاده مي نوع در تمامي نقاط خانه و به ويژه سرويس

  
  زمين ها به  اتصال دستگيره. 3ـ 3ـ 4

فلز هادي الكتريسيته اسـت و در نتيجـه ممكـن اسـت در اثـر يـك       . ها فلزي است جنس اغلب دستگيره
هـا بحـث متصـل     مهندسان برق جهت حفاظت كاربران دسته. ها بسيار خطرناك باشد اتفاق، لمس دسته
تأسيسات فلزي ها هم به مانند تمام  دستگيره. آورند را پيش مي) ارت(هاي فلزي به زمين  كردن دستگيره

هاي آب اين مشكل را تـا   ها به لوله توان با اتصال دستگيره مي. ديگر ساختمان بايد به  زمين متصل شوند
  . حدودي حل كرد، اما اين راه حل نهايي نيست
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  وسايل حفاظتي وان) ج
قبـل از   توانـد  آمده اسـت،  مـي  ) 2ـ   52(اي از آن را در شكل  سنج كه نمونه اين دما :ترمومتر وان. 1

اين وسـيله بـراي افـرادي كـه پوسـت آنهـا       . استفاده فرد از آب وان او را از دماي داخل وان با خبر كند
  .باشد حساس است يك وسيله ضروري مي

                                                                             
  
. دهنـد  ود ميـزان حـدودي دمـاي آب را نشـان مـي     اين وسيله با تغيير رنگ خ :نمايشگر دماي آب. 2

  .تر از ترمومتر است استفاده از اين وسيله آسان
توان با قـرار دادن   مي. كند اين وسيله در تماس با آب يك صداي بوق توليد مي: نشانگر مكان آب. 3

  .آن در ديواره داخلي وان ميزان ارتفاع آب را در هنگام پرشدن وان فهميد
  

  روشويي. 4
  .متر باشد سانتي 42عرض روشويي از جلو تا عقب آن حداقل بايد ـ 

 .متر از سطح كف تا لبه باالي روشويي است سانتي 82تا  70ـ ارتفاع نصب روشويي 

 .تر باشد ـ فاصله لگن روشويي تا لبه آن بايد به حداقل برسد تا دسترسي به شير آب آسان

براي كاربري احتيـاجي بـه گـرفتن ندارنـد، اسـتفاده      ـ الزم است از شيرهاي اهرمي و غيرمتقارن كه 
 ).شيرهاي اهرمي براي استفاده بيشتر افراد آسان است. (شود

  .متر از سطح كف نصب شوند سانتي 95تا   85ـ آيينه و قفسه دارو در ارتفاع  

اي ازترمومترهاي تنظـيم آب وان كـهنمونه:2-52تصوير
ــع شــدن از درجــه گرمــاي آب   ــراي مطل  وســيلة مناســبي ب

  باشد  مي
www.Englishpartnership.co.uk:مأخذ
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روشويي طراحي شده بـراي اسـتفاده در:2-54تصوير
  سازي شده به همراه  صندلي چرخدار منزل مناسب

 مؤلف: مأخذ

روشويي نامناسب بـراي اسـتفاده:2-53تصوير
  با صندلي چرخدار

 مؤلف: أخذم
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  ـ فضاهاي جانبي يا پشتيبان2

 
 
 

  : شود فضاهاي جانبي شامل موارد ذيل مي
  كف و سطح ساختمان؛  )الف
  ؛)سايت(ورودي از بيرون ) ب
  پاركينگ؛ ) ج
  مسيرهاي دسترسي به واحد مسكوني؛) د
  راهرو؛ )  ه
  پله؛) و
  .آسانسور و باالبر) ز
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  و سطح ساختمان فك) الف
سطح ) پستي و بلندي( خواص توپوگرافيك. ها است ساختمان سطح زمين، در نهايت، نگهدارنده تمامي

شـود   بر فرم ساختماني كه احـداث مـي   ،ي محليبا شرايط آب و هوا و ساير شرايط جغرافيا زمين همراه
تر رود، يا بر روي آن قـرار گيـرد  يـا از سـطح      ساختمان ممكن است از سطح زمين پايين. گذارد اثر مي

  .زمين باال بيايد
توانـد بـاال بيايـد تـا      مـي . تواند به نحوي ترتيب يابد كه پذيراي فرم بنا گردد سطح زمين نيز خود مي

تواند گود شود تا فضاهاي خارجي را تعريـف كنـد    نمايانگر حرمت يك محل مقدس يا مهم باشد، مي
را تراشيد يا تسـطيح كـرد تـا سـكوي مناسـبي        توان آن يا سپري براي عوامل نامطلوب بوجود آورد، مي

تا به تغييرات توپوگرافي زمـين   درآيد پله تواند به صورت پله مين ميزسطح . براي احداث بنا فراهم آيد
  .باشدپاسخگو راحتي  هب

تواند پله پله يا تراس بندي شود تا مقياس يك  مي. سطح كف نيز كاربردهايي نظير سطح زمين دارد
از آنجـا كـه سـطح كـف عملكردهـاي مـا را در درون بنـا تـأمين         . فضا را به مقياس انساني تبديل نمايـد 

آن يكـي از عناصـر مهـم     ،همچنـين  .عيـب و پايـدار باشـد    ز نظر ساختماني بيكند، بدون شك بايد ا مي
كننده شدت تعريف حدود يك فضـا   فرم، رنگ، شكل، و بافت سطح كف، تعيين. ستضافطراحي در 

بتواننـد ديـده    سـت تـا  ن سطح و شدت ايجاد يك زمينة بصري در مقابـل سـاير عناصـر در فضا   آتوسط 
  1.شوند
  
   )ايتس(از بيرون  ورودي) ب

رنگ مصالح كـف تغييـر    ،قبل و بعد از در ورودي منازل ، بهتر استكه ديدشان كم است براي كساني
. ورودي مناسب براي معلولين الزم است به خيابان يا پاركينگ ساختمان دسترسي داشته باشد. پيدا كند
هـا   سترسـي بـه سـاختمان   د. اي وجود داشته باشـد  ي معلولين نبايد هيچ عارضهدروورو منتهي به  در پياده
رو صـورت گيـرد در صـورت وجـود اخـتالف ارتفـاع،        االمكان به صورت هم سطح بـا پيـاده   بايد حتي

  . ها بايد با سطح شيبدار انجام شود دسترسي به ساختمان
براي اينكـه صـندلي چرخـدار     .متر است سانتي 140 منازل) ورودي  پيش( حداقل عمق جلو ورودي

عرض سـكوي ورودي، حـداقل   بايد الزم را براي ورود به ساختمان انجام دهد  راحتي گردشه بتواند ب

                                                                                                 
 .1373چينگ، . كي. دي .1
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. متـر باشـد   سـانتي  160حـداقل عـرض بازشـوهاي درب ورودي اصـلي سـاختمان       .متر باشـد  سانتي 140
سانسور بايد بدون مـانع  آبين ورودي و  ةفاصل .ارتباط با آسانسور طبقات باشد در ورودي ساختمان بايد

  . كنندعبور از آن صندلي چرخدار با راحتي ه ببتوانند  باشد و معلولين
  پاركينگ ) ج

در منـاطق سردسـيري و پـر    . بايد متوسط بوده و در محل مناسب پيش بيني شـود   سطح پاركينگ اندازه
كـه فاصـله    الزم اسـت در طراحـي پاركينـگ   . هـا سرپوشـيده باشـند    باران بايد سعي شود كه پاركينـگ 

همچنـين، فاصـله پاركينـگ تـا واحـد      . نباشـد  )متـر  30بيشتر از (ي خيلي زياد مسكون پاركينگ تا واحد
ل بـين  يـ بيني يك لوله يا يك نـرده بـه عنـوان حا    پيش. كوتاه باشد تا براي ساكنين ايجاد مزاحمت نكند

ـــ  افرادي كه ديد چشمانشـان ضـعيف اسـت    براي مخصوصاً  ــ رو جهت حفظ امنيت پاركينگ و پياده
 335 حـداقل  كننـد بايـد   كه از صـندلي چرخـدار اسـتفاده مـي     پاركينگ براي كسانيعرض . الزم است

 275حـداقل  توانـد   مـي كننـد   كه از وسايل ارتوپدي ديگـري اسـتفاده مـي    كساني براي متر باشد و سانتي
  1.متر باشد سانتي

  
  
  

                                                                                                 
1. www.aarp.org 

پاركينـگ ويـژه خـودروي معلـولين و جانبـازان در       هـاي اسـتاندارابعاد و اندازه:2ـ55تصوير شماره
  .هاي معمولي، همراه با ويلچير و عصا نشان داده شده است حالت
 مؤلف:مأخذ
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  به واحد مسكوني مسير دسترسي) د

هاي اضـافي   ها و زاويه گيرد با اين كار، گوشه مي ها دسترسي از طريق راهرو صورت در بيشتر ساختمان
  ةانـداز  .درتـرجيح دا بـر راهروهـاي داراي پـيچ و خـم     شـود؛ زيـرا هميشـه راهـروي مسـتقيم       حذف مي
حـداقل مسـاحت   . آويزها نيز در محل مناسبي قرار گيرند رخت ها و ها بايد متناسب باشد و قفسه ورودي
ــا در يــك لنگــه  ي وروديسرســرا ــا ســانتي 150×150ب ــراي . باشــد مــيمتــر  ســانتي 160×  170متــر ي ب
ورودي ساختمان يا در آپارتمـان نصـب    بگيري در در هاي مربوط به نابينايان بايد سيستم پيام ساختمان

  . كرد
  

  راهرو)  ه
باشد، اگرچه مشاهده شـده   متر مي سانتي 120حداقل عرض راهرو براي يك فرد روي صندلي چرخدار 

در . متر نيز پاسخگو بوده است، ولي با مشكالت تردد همراه خواهد بود سانتي 100ض است راهرو با عر
راهروهاي طوالني كه امكان كوتاه كردن آنها وجود ندارد الزم است فضاهايي جهت استراحت در هر 

تر دچار  كنند سريع بيني شود، چرا كه افرادي كه از وسايل كمكي براي حركت استفاده مي متر پيش 30
ها فضاي كافي جهت قرار گرفتن يك صندلي چرخدار مورد نياز  در اين استراحتگاه. شوند تگي ميخس
هـا،   وجود تابلوها، مجسمه. نور كافي و پنجره مناسب به كمتر خسته شدن فرد كمك خواهد كرد. است

ه وجـود  تـر نكنـد ـــ  تنـوع الزم را بـ      گلدان گل و ساير مبلمان ــ مشروط بر اينكه عرض مسير را تنـگ 
الزم است مسير دسترسي تا محل سوار شـدن بـه خـودرو  يـا     . شود كننده مي آورده، باعث نشاط استفاده

  .محل انتظار نيز سرپوشيده باشد
هـاي متعـدد كـار     پـيچ و خـم بـوده و در فضـاهاي جنبـي آن صـندلي       راهروها بايد بـدون همچنين، 

در دو طـرف ديـوار   متـر   سانتي  4و با قطر متري  سانتي 95 هايي در ارتفاع  دستگيره و گذاشته شده باشد
از ديوارهـا  متـر   سانتي 200ها و  از فاصله بين دستگيرهمتر  سانتي 180عرض راهرو ترجيحاًَ. دننصب گرد

  . متر است 30وحداكثر طول آن 
 درزها ...)و  يك و آجريبا استفاده از موزا(سازي  در كفو  دنالزم است كه راهروها غيرلغزنده باش

   .متر باشد سانتي 2تر از  كم
  . رد ضروري از سطح شيبدار استفاده شوداطح باشد و در موسكف طبقه در يك 



ـراد      

ايج  
هـد    
ـاع    

 ـود 
 )ت  

متر  
ظـر   
ري 

 اهان

تفاده از آن بـراي افـر
  .تر است دان آسان

نتـا. كننـد  تـري مـي   ش
شـي از سـقوط خواه
 همـاهنگي بـين ارتفـ

وجـ. حل شـود  رصد
تـرين قسـمت ـا پـايين  

سانتي 110لند قد تا 
متـر در نظ سـانتي 110

متر سانتي 3ر خشن و 

  .هدد  نشان مي

خوا  خانه براي توان

شـود، ولـيكن اسـت ي
نند يا سالمندك ده مي

ـاس خسـتگي بـيش
ا منجر به حوادث ناش

،)باشد متر مي سانتي
  .اشد

در 5با شيب  )رمپ(
تـاز بـاالترين  (رمـپ

ست، اما براي افراد بل
و ديگـري   95فـاع

متري از ديوار سانتي 

           

مكي پله ها را در منازل

حات خجانبازانكي

ك مـانع محسـوب مـي
 چوب زير بغل استفا
شد افراد سالمند احسـ

متر پهنا سانتي 30ر از
س 5/17تا  15فاع بين 

ها بايد وجود داشته با
( دار و سراشيبي پله ت

پلـه يـا رر دو طـرف
متر اس سانتي 95لكان

يره دو رديفـه در ارتف
5اصله ر و نهايتاً در ف

        

 استفاده از باال برهاي كم

هندسي و علوم پزشك

صندلي چرخدار يك
ه آرتروز دارند يا از
و ارتفاع پله زياد باش

تر دهد،كف پله كم ي
ارتف(جهت پيشاني پله

ه كف پله در تمام پله
صورتدو  بهبايستي

متر در سانتي 95تا  8
ع مناسب دستگيره پل

تـوان دسـتگي لذا مـي
متر سانتي 4دستگيره

 .د

چگونگي:2-57و 2-
www.aarp 
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  پله  ) و

له براي افراد روي ص
توان يا آنهايي كه كم

اگر اندازه كف و
دست آمده نشان مي

اندازه مطلوب ج. شد
يشاني پله و عرض ك
باختالف سطوح 

5به ارتفاع  هايي رده
ارتفاع .ضرورت دارد
لذ. شود يز پيشنهاد مي

قطرخارجي د. گرفت
ز ديوار نرم قرارگيرد

  

  
 
-56تصاوير  
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نيـز   
كـم   

 يـا 

د و    
و ه 

ردن     
 در        
پلـه      

بـه   
زل  
يـدا        

     خواهان ي توان
براي راه سراشـيبي ن
اي داراي شـكاف ك

هـ الزم اسـت ميلـه   .د
  .كف باشند

بايـد بسـته باشـد پلـه 
پله 12 دو پاگرد بايد 

 
 و موجـب گيـر كـر
وده ولـي الزم اسـت
صـالح كـف پـوش پ

  

.اشـاره كـرد   ن آنهـا  
اما در منـا. شود ه مي

يـك سـوم تقليـل پي

طه بـا پلـه  بـا شـيب،     
 

خانه براي اصالحات ن
مناسب است ومتر  ي
اه ها بايد از سنگ پله

ه آنها اسـتفاده كـرد
و موازي ك جلوترله

خورپـا  .منـوع اسـت
داكثر مقدار پله بين
. هم عرض پله باشد

د كنـدوي آن ايجـا
ب سـهولت تـردد بـو

همچنـين، مص. ت نشود

در بـين گرد مناسـب
پله در نظر گرفته 14

 در هـر رديـف بـه ي

ستقيم و چرخشي در رابط
معلولين و افراد سالمند

اصالحات خان   
سانتي 120 يا حداقل

ي سهولت مشاهده پ
ستيكي غير ليز در لبه
 از اولين و آخرين پل
و رد كردن لبه پله مم

حد .متر باشد سانتي 3
هاي دو جهته در پله

هنگام حركـت بـر رو
 گرد در پلـه موجـب
ب لغزش در حركت

.  

 

عداد آنها و نبـود پـاگ
تا 12عادي حداكثر

و معلولين، اين تعداد

گي اجراي باال برهاي مست
 ساختمان متناسب براي م

ه عرض شانه دو نفر
براي. شود توصيه مي

زي يا از نوارهاي الس
متر سانتي 30حداقل

ه پله غير هم سطح و
3ور نبايد بيش از خپا
سانتي متر و د 120له

گاه مستحكمي در ه
لبه. غل يا عصا نشود

ح دقت شود تا موجب
. شده و لغزنده نباشد

توان به تع ها مي ت پله
ي متوالي براي افراد ع
يژه براي سالمندان و

چگونگ:2-59و 58-2
ه هاي مناسب در داخل

www.elderc 

 

به اندازه پلهطول 
متر سانتي 120 عرض

آميز عمق و قابل رنگ
ها ح كنار پله ةريستگ

نصب هرگونه لبه
يشامدگي لبه پله از پ
حداقل عمق پاگرد پل
لبه پله بايد تكيه گ
وك پا، چوب زيربغ
نتخاب مواد و مصالح
ايد به درستي نصب

  

 

از ديگر مشكالت
هاي طوري كه در پله

و فضاهاي بسته، به وي

8تصاوير شماره
زاويه و دستگيره

are.gov:  مأخذ
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در چنين شرايطي طبعاً براي طراحي محلي براي زندگي اين قشر به جزئيات بيشتري توجه . كردخواهد 
 . خواهد شد

خواهـان   گذشته از شيب، كف، ارتفاع پله، نرده اطراف آن از عناصر كليدي براي كمـك بـه تـوان   
هـاي معمـولي تفـاوت     هاي پله ها با نرده در حالي كه ممكن است اين نرده. باشد براي باال رفتن از پله مي

اي باشد كه در مواقـع لـزوم    ارتفاع نرده از سطح پله و فاصله نصب آن از ديوار بايد به گونه. داشته باشد
كشيدگي افقي در ابتدا و انتهاي نرده پله وجود داشـته  . قابل استفاده و كمك براي معلول و جانباز باشد

اي  نـرده كنـار پلـه بايـد بـه گونـه      . ه پـاگرد بچرخـد  ها نيز وجود داشته و همرا تواند در گوشه و حتي مي
گرفتن آن در طول مسير وجود داشته و خيلـي در بـاال نصـب نشـده      طراحي شده باشد كه امكان محكم

  .باشد
منابع نوري . ها است نور از جمله مسائل مهم و اساسي در تمامي نقاط خانه به ويژه در راهروها و پله

هـايي كـه نيـاز بـه تـردد و بـه        در مكـان  .دهنـد  بليت استفاده را افزايش ميهاي تاريك امنيت و قا در پله
خصوص اختالف ارتفاع وجود دارد، نور كـافي بـه ديـد و دقـت در تـردد كمـك نمـوده و مشـكالت         

بنابراين به ويژه در ابتدا و انتهاي پله و پاگردهـا مسـئله روشـنايي كمـك     . حركتي را كاهش خواهد داد
هاي خـاص معلـولين ضـمن     امروزه با باال رفتن تكنولوژي براي مكان. نمايد نده ميمؤثري به استفاده كن

نمايند و حتي  هايي استاندارد و جزئيات دقيق، اقدام به نصب باالبرها و آسانسورهاي ويژه مي ساخت پله
  .بخشند ها به تردد اين افراد سهولت بيشتري مي هاي ويژه معلولين در روي پله با نصب صندلي

ممكـن اسـت   . و ظاهر پله و تفاوت در رنگ و جنس آن نيز از اهميت بااليي برخوردار است شكل
به اين نكات توجه چنداني نشده باشد، اما شايد متوجه شده باشـيد تنهـا اخـتالف ارتفـاع كمـي در بـين       

هر پلـه  بودن و يكنواخت بودن اندازه و ابعاد  لذا يكي. ها گاهي باعث سقوط افراد شده است يكي از پله
پوش روي پله باعـث   گاهي نيز جنس كف.  ها كمك شاياني به رواني حركت خواهد كرد در مسير پله

پوش پله به ترتيبي انتخاب شود  لذا بايد كف. لغزندگي و خارج شدن كنترل افراد در حركت شده است
د رنگـي  همچنـين تضـا  . آورده باعث لغزنـدگي در سـطح نشـود    كه كشش و انقباض خوبي را به وجود 

بنابراين بهتر است حتـي در داخـل فضـاهاي    . ممكن است به تشخيص كف پله و پيشاني پله كمك كند
تـر فضـاي بيشـتري را جهـت قرارگـرفتن پـا        كف پلـه عميـق  . بسته نيز اين تغيير رنگ وجود داشته باشد

و سـالمند در  هاي كم عمق اجتناب كرده و پاي معلول، جانباز  بدين ترتيب، بايد از كف. خواهد داشت
هـاي قـديمي پيشـاني پلـه بـاكف پلـه        در پله. محلي قرار گيرد كه اطمينان كامل از ثبات آن داشته باشد
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درجه باشد و ممكن است به جاي  60تر از  كه اين زاويه بهتر است كم سازد، در حالي زاويه تندي را مي
ردد مي شود از نوك پله نـرم  نوك پله تيز و چهارگوش كه گاهي باعث به وجود آمدن مشكالتي در ت

  .تر نمايد و انحنادار استفاده شود كه سهولت تردد و تماس با پا را آسان
  

  و باالبر آسانسور) ز
متر ضروري  سانتي 180حداقل  اطاقكي به عمق در صورت چند طبقه بودن ساختمان، وجود آسانسور با

از كف بـه   متر، سانتي 110تا  100 به ارتفاعتأسيسات الزم براي قرار دادن  اي محفظهاست و بايد داراي 
شوند، ولـي   هاي مختلف طراحي مي ها و درب ها با اندازه آسانسورها در ساختمان .باشد ،گاه عنوان تكيه

هـايي كـه    در سـاختمان . باشـد  مي) سنترال(هاي از وسط بازشو و كشويي  ها، درب بهترين نوع اين درب
شود  معموالً يكسري كليد و شاسي طبقات در ارتفـاع   وار طراحي ميخواهان و فرد ويلچير س  براي توان

  . شود تا امكان استفاده به راحتي ميسر باشد تر نصب مي پايين
رود، شـباهت زيـادي بـه      اي است كه در جهت حمل عمودي ويلچير سوار بـه كـار مـي    باالبر وسيله

در درون سيسـتم و روي صـفحه حامـل    فرد با صندلي چرخدار يا بدون آن . آسانسورهاي معمولي دارد
بايـد  . گيرد و پس از آن، انتقال به هر قسمتي كه سيستم اجازه آن را دهد انجام خواهـد گرفـت   قرار مي

دهند، اما در مقابـل، نسـبت بـه     در نظر داشت كه آسانسورها استقالل و امينت زيادي را به فرد ناتوان مي
ها و اماكن  از اين وسيله در داخل منزل يا فروشگاه. كنند ل ميباالبرهاي پله فضاي بسيار بيشتري را اشغا

 .شود عمومي استفاده مي

  
  

نمايي از يك باالبر در داخـل فضـاي بسـته:2-60تصوير
  .سازد كه دو سطح كوتاه را به هم مرتبط مي

 www.infinitec.org: مأخذ
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  :شوند آسانسورها، خود به دو نوع تقسيم مي
. گيـرد  مورد استفاده قرار مـي   هاي عمومي اين آسانسورها معموالً در مكان :آسانسورهاي با اتاق

  .يد در يك محيط بسته باشدها فرد در هنگام انتقال حتماً با در اين مكان
ايــن آسانســورها در منــازل و فضــاهاي بســته عمــومي، از جملــه  : آسانســورهاي بــدون اتــاق

شوند چون براي نصب آنها احتياج به تغييرات اساسـي در شـكل    ،  نصب مي...ها و ها، فرودگاه فروشگاه
  . اي ندارند، مناسب است هاي بسته عالقه اين نوع آسانسور براي افرادي كه به محيط. آن فضا نيست

ابعـاد معمـولي   . ابعاد آسانسور بايد با حجم استفاده از آن متناسـب باشـد   :استاندارد در آسانسور
. متـر باشـد   سانتي 200×  140كه بتواند هر نوع ويلچير با تعداد كافي فرد همراه را حمل كند بايد حدود 

 110×140رد همـراه را حمـل كنـد حـدود     تواند يك ويلچير معمـولي بـا يـك فـ     حداقل ابعادي كه مي
هاي دو طبقـه   شود بايد درب وقتي كه يك آسانسور براي انتقال در دو طبقه استفاده مي. متر است سانتي

در مقابل هم باشند و درب يك طرفه نباشد تا ويلچير سـوار احتيـاجي بـه عقـب رانـدن ويلچيـر نداشـته        
 110تـا   90كنترل آسانسور نيز بايد در ارتفـاع بـين  . باشدمتر  سانتي 90ها بايد   حداقل عرض درب. باشد
نمايشگر صوتي و تصويري رسيدن و جهت حركت آسانسور بايـد در درون  . متر قرار گرفته باشد سانتي

ها در مقابل هـم قـرار دارنـد بايـد عالمتـي كـه        در هر آسانسوري كه درب. و خارج آسانسور تعبيه شود
اي  در داخل آسانسورهاي معمولي بايـد آيينـه  . در آسانسور تعبيه شوددهنده رسيدن به سطح است  نشان

در داخـل  . متـر مربـع باشـد    سـانتي  90تر از  مساحت اين آيينه نبايد كم. در سمت مقابل درب قرار گيرد
   1.متري نصب شده باشد سانتي 90هاي مناسب در ارتفاع  آسانسور دستگيره

هاي مخصوص و گوشي تلفن يا آيفون وجود داشـته   ترلدر آسانسور بايد براي مواقع اضطراري كن
همچنـين بايـد يـك نمايشـگر     . باشد تا فرد داخل آسانسور وضعيت را به خارج از آسانسور اطالع دهـد 

تصويري در داخل آسانسور بـه فـرد نشـان دهـد كـه آيـا فـردي در خـارج، از بوجـود آمـدن وضـعيت            
  .اضطراري وي خبر دارد و يا نه

به . ر نبايد تيره باشد و همچنين با پوشش كف خارج از آسانسور متفاوت باشدپوشش كف آسانسو
هنگام توقف آسانسور در طبقات هيچ اختالف ارتفاعي نبايد بين كف آسانسور و سطح طبقات وجـود  

شـود احتيـاجي بـه بسـته شـدن       متر استفاده مـي  2تر از  اگر آسانسور براي انتقال عمودي كم. داشته باشد
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  ـ جزئيات ساختمان3
  
  

  : جزئيات ساختمان شامل
  ؛ درب) الف
  پنجره؛) ب
  كف و سطح در داخل خانه؛ ) ج
  .شود سطح شيبدار مي) د

 
  
   درب) الف
هـاي   طبعـاً بـراي درب  . هـاي ورودي، در سـهولت تـردد از اولويـت برخوردارنـد      ها، به ويژه درب درب

هـاي الكترونيكـي    رو، بهتـر اسـت از سيسـتم    هـاي پاركينـگ و ماشـين    ورودي منزل، به خصـوص درب 
از ديگـر نكـات بـا اهميـت در ايـن مـورد       . هاي برقي كشويي اسـتفاده شـود   يا درب) وركنترل از راه د(

ها به منظور استفاده افراد داراي معلوليـت   توان به انتخاب عرض، وزن، جهت بازشو و موقعيت درب مي
متـر و حـداقل فاصـله بـين      سـانتي  90هـاي معمـولي سـاختمان     كمترين عـرض درب . جسمي توجه كرد

بـه منظـور كـاهش احتمـال برخـورد      . متـر اسـت   سـانتي  60تـا   30ترين ديوار بين  نزديك دستگيره در و
 180تـا  120اي بـه ارتفـاع    هـايي شيشـه   درحين باز شدن با فردي كه پشت درب است، بهتر است پنجـره 

  . بيني شود روي درب پيش) با حفاظ الزم(متر  سانتي
راحي شود كه فضاي مناسب و كافي بـراي  اي ط هاي سرويس، حمام و آشپزخانه بايد به گونه درب

  .ورود صندلي چرخدار و بسته شدن درب وجود داشته باشد
   



   89     خواهان خانه براي توان اصالحات اصالحات خان   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

هاي ورودي آپارتمان از حيث امنيتي داراي چشـمي باشـد، بايـد عـالوه بـر       چنانچه قرار است درب
 120تا  115 متناسب با ارتفاع صندلي چرخدار حدود) دوم(چشمي معمول دقت الزم در نصب چشمي 

هـاي نصـب شـده روي درب كـه      هـا و قفـل   بديهي است دسـتگيره . متر باالتر از سطح كف بشود سانتي
هـاي هوشـمندي كـه     امـروزه اسـتفاده از قفـل   . كنند اي يا اهرمي بوده نيز از همين روش تبعيت مي حلقه

هـاي   استفاده از دسـتگيره  كاربري آسان دارند و نيازي به گرفتن و دستكاري به وسيله انگشتان ندارند يا
. كننـد متـداول شـده اسـت     خوان و حتي استفاده از لمـس انگشـت كـار مـي     اي يا اهرمي يا كارت حلقه

ها كه با ويلچير برخورد دارد از جنس مناسب سـخت تهيـه شـده     همچنين، بهتر است قسمت پايين درب
  .باشد كه با تماس با آن از بين نرود

   

دربهاي كشويي در بسـياري از مواقـع:2-66تصوير 
  .نمايد امكان عبور را آسان تر مي

  www.aarp.org : مأخذ



 اهان

هــاي يره

خوا  خانه براي توان

ختلــف ونصــب دســتگير
  . چرخدار است

حات خجانبازانكي

دو چشــمي در ســطوح مخ
د ساكن همراه با صندلي

 ارتفاع مناسب بـه
  .درب را ببينند

هندسي و علوم پزشك

وجــود د:2-68و 6-2
فردمكبسيار خوبي براي

www.aarp.o 

وجود درب با شيشه با:
كند تا پشت د كمك مي
www.aar 
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   پنجره) ب
ها در منازل حكم منافذي را دارند كه عالوه بر سهولت ديد به بيرون، امكاني بـراي تبـادل هـوا و     پنجره

هـا و محـل قرارگيـري     با اين حال ارتفاع و نصب پنجـره . كنند اخل را نيز فراهم ميعبور نور طبيعي به د
انـداز آن بـراي اتـاق يـا      بـه عنـوان نمونـه، دسـت    . شان متفاوت خواهـد بـود   آنها با توجه به نوع كاربري

متر خواهد  سانتي 180ها تا  متر و براي آشپزخانه باالتر و براي حمام و سرويس سانتي 90پذيرايي حدود 
اما بايد دقت داشت جداي از مكان، محل و اقليم خانه، ويژگي پنجره در منزلي كه براي اسـتفاده  .  1بود

وجـود صـندلي چرخـدار در    . يار متفاوت خواهـد بـود  شود بس معلول، جانباز و سالمند در نظر گرفته مي
شـكل  . سازي آنها براي اسـتفاده كننـده خواهـد بـود     ها و مناسب منزل خود شاخصي براي ارتفاع پنجره

  .ذيل به خوبي به بيان اين جزئيات پرداخته است
                                                                              

  
  
  
  
  
  
  

هـاي نشـيمن و    خصـوص در اتـاق  ه ها حائز اهميـت فـراوان اسـت و بـ     براي افراد مسن ارتفاع پنجره
هـا را   نشستن و بيرون از پنجـره . هاي خواب اين مسئله بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد غذاخوري و اتاق

هاي اتاق  ا پنجرهلذ. همه روزه است و سرگرمي يك مشغوليت خواهان تواننگاه كردن براي بسياري از 
  .بتواند بيرون را تماشا كند ،نشيمن بايد كوتاه باشند تا وقتي كه معلول روي يك صندلي راحتي نشسته

متـر باشـد و حـداقل ايـن      سـانتي  95از كف نبايد بـيش از  طور كه ذكر شد، دست انداز پنجره  همان
لـذا رادياتورهـا    ،اه در منزل هسـتند متمايل به نگهداري گل و گي خواهان توان. متر است سانتي 30فاصله 

متر باشد تا شخص به راحتـي   سانتي 180ارتفاع پنجره از زمين حداقل بايد . ها قرار گيرد نبايد زير پنجره
شود با يـك تغييـر ارتفـاع مناسـب در كـف       لذا مشاهده مي.بتواند در حالت ايستاده بيرون را تماشا كند

                                                                                                 
 .1349نويفرت، . 1

جره نامناسب در منزل جانبـاز و معلـولپن:2-70تصوير
قابليت ديد و استفاده از مناظر را نداشته و اين امكان را 

  .سلب مي نمايد
 مؤلف:مأخذ
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سازي شده كه با صندلي چرخـدار نيـز قابليـت    پنجره مناسب: 2-72و 2-71تصاوير
  .استفاده از منظره بيرون را دارد

 مؤلف: مأخذ

زنـدگي و اسـتفاده از امكانـات آن بـراي كسـاني كـه ناچـار بـه          نـوع ) متر سانتي 70تا  65حدود (پنجره 
استفاده از صندلي چرخدار هستند متفاوت خواهد شد و تنها كم كردن ارتفاع دست انـداز پنجـره و بـه    

شود كه فـرد معلـول نشسـته بـر روي صـندلي چرخـدار        وجود آوردن ديد مناسب، اين امكان فراهم مي
كرده و امور شخصي خويش را به تنهايي انجام دهـد و ايـن بهتـرين     خواهد دست پيدا خود به آنچه مي

سازي است كه فرد مورد نظر براي انجـام قسـمتي از نيازهـاي     نتيجه ممكن از تغيير در طراحي و مناسب
  .شخصي خود به ديگران وابسته نباشد

  
  
  
  

رم سـاختمان و محـل   ها انـواع گونـاگوني دارنـد و معمـوالً انـدازه آن متناسـب بـا شـكل و فـ          پنجره
حتـي جهـت بازشـوي آنهـا     . اين اشـكال در داخـل سـاختمان نيـز متفاوتنـد     . كند قرارگيري بنا تغيير مي

مثالً عمودي يا افقـي بـاز شـوند يـا حتـي گـاهي بـر روي يـك محـور مركـزي           . تواند مختلف باشد مي
  :بندي كرد ذيل دستههاي  توان به گونه ها را از حيث باز شدن مي به هر ترتيب، پنجره.  بچرخند

 ـ تكي و دوتايي؛

 ـ عمودي از باال ـ كشويي؛

 هاي افقي ـ كشويي؛ ـ پنجره

 ـ پنجره لوالدار و مورب ـ  باز شو به بيرون يا داخل؛

 هاي لوالدار از باال؛ ـ پنجره

 ).چرخشي(هاي باز شو با محور مركزي  ـ پنجره
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سـته          
 در   
يـد   

     خواهان ي توان

فاده بـراي سـاكنين     

 بـه سـهولت آن در ب
ـب و محـل قرارگيـر
 تحمـل وزن پنجـره
.ت را خواهد داشت

ـه سـهولت بـاز و بس
ن نوع بـراي اسـتفاده
ر هنگام باز شـدن با

  .د، اجتناب كرد

  

خواهـان     وانبي بـه تـ    

خانه براي اصالحات ن

طح مناسب امكـان  اسـتف

توان خواه، مي  توان
ن ترتيب، اندازه نصـ
اشـد كـه نيـازي بـه

ي روان بهترين حالت

حالـت نشسـته نيـز بـ
ر گرفته است بهترين
د كه براي سهولت د

اي هستند ا دسته حلقه

  

ن كشويي كمـك خـوب

اصالحات خان   

 هاي آسان باز شو در سط

انها، به ويژه براي خ
بدين.  آن اشاره كرد
اي با جره بايد به گونه

ها ز شو افقي با قرقره

ي كشـويي كـه در ح
هارچوب پنجره قرار
الزم است ذكر شود
وچك و تو رفته و يا

     

فاع مناسب و بازشو آسا

وجود پنجره:2-74و
  . را فراهم مي سازد

www.homemo

وصيات پنجره در بنا
ودن دستگيره و قفل

باز شدن پنج. م است
زهاي با لذا پنجره. شد

هاي پنجره : كشويي
ز معموالً در پايين چه
.ص داده شده است

هاي كو كه داراي قفل

نصب پنجره در ارتف:2-

www.ho  

 2-73تصاوير
همراه با ويلچير

ods.org:  مأخذ

ترين خصو از مهم
شدن و در دسترس بو
آنها در پنجره نيز مهم
حركت دادن آن نباش

  
  
  
  
  

 
   
 
 
 

پنجره) الف 
شود و قفل آن نيز مي

شخيصخواه ت خانه توان
هايي كه ز مدل پنجره

 

 
 
  

  
-76و  2-75تصاوير

  .خواهد نمود
omemods.org: مأخذ
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هـا     
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ز و    

دند 
شـن     
ري   
ورد    
الني 
ـاي  
في 
ه از  
هاي 
 .ود       

 آن      

ر سـ 
دلي   
ـرد     
 گـي     

 اهان
ترين نـوع پنجـره سان

هـاي كشـو  و پنجـره    
ها با يـك شاسـي بـاز

وجود آمد ه مختلفي ب
سـتاي اعتقـاد بـه روش

متفـاوت ديگـرهاي  ش
در ايـن مراكـز مـو و

 به راحتي و در طوال
هـ بهداشـتي  و خانـه     

 اكو و صداهاي اضا
ختلفــي كــه اســتفاده

ه پوش مراكز از كف
 چرخـدار جمـع نشـو
ـت از نـوع آجـدار

خواه باعث دردس وان
ب در حركـت صـند
انـرژي بيشـتري از فـ
 راهروهـا بايـد ويژگ

خوا  خانه براي توان
ها از آس ن نوع پنجره

نـان جسـمي نبـوده
وزي برقي بوده و تنه

هاي كف پوش ،نها
در راس. ـرار گرفتنـد

كنولوژي، كف پوش
شـد و متـداول ستيك

را...) پالستيك و ،ب
فاده در ايـن مراكـز ب

و باعث ايجادكرده
توجــه بــه مزايــاي مخ
د بهتر است در اين م
ـه ويـژه بـا صـندلي
ـزش آب همـراه اسـ

ب نباشند براي فرد تو
كت يا فرش نامناسب

سـازد و ا مشـكل مـي
هـاي ارتبـاطي و راه

حات خجانبازانكي
علم و تكنولوژي اين

ناتوا د مناسب منازل
هاي مدرن امرو نجره

بعد از آن .شدند ه مي
تنوع مورد استفاده قـ

پيشرفت تكهمچنين 
راميك چوب و پالس

چوب ،كاشي ،سنگ
مناسب اسـتف ف پوشي

ايجاد نكها سرو صدا
بنــابراين بــا ت .ز شــود

دهد نده قرار ميكن ده
و به هنگام حركت بـ

هايي كه با ريـ  محيط

 هستند كه اگر مناسب
ي كه وجود يك موك
حركـت بـا عصـا را م

ها، ر  تمامي دسترسي

 با بازشوهاي روان
  .زد

هندسي و علوم پزشك
با پيشرفت ع :والدار

ناسبي دارند، اما شايد
اگرچه بسياري از پن

 ر داخل خانه   
ساختهكاه  بوريا و  از

وناگون به صورت متن
بهداشتي و هرماني و
مله سنگ، سرف از ج

س(ها  پوش همه كف
اما كف ،و تميز كرد

كت بر روي آنهحره
بــه خــوبي نيــز تميــز
يكي در اختيار استفاد
رد كه محكم باشد و

هاي بهداشتي و يس

زل از جمله مواردي
اي به گونه. واهند بود

كند، و حتي ح د مي
به هر صورت،. فت

ود پنجره هاي كوچك
سان آن را فراهم مي ساز

www.homemo 
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پنجره لو) ب
تند كه كارآيي مناهس

.تر باشد فقي مناسب
  .شوند سته مي

  
  

 
 
 
 
كف و سطح در)ج

ههاي اولي كف پوش
هاي گو كه در محيط
هاي در ساختن محيط

هاي مختلف ز جنس
ه. ستفاده قرار گرفت

توان پاك و مدت مي
خواهان است كه وان
ضــمن اينكــه ب ودشــ

هاي پالستي پوش كف
فاده كرالستيكي است

طبيعي است در سروي
  . شود ستفاده مي

سطوح داخل منز
آفرين خو شده مشكل

چرخدار اختالل ايجا
خواه خواهد گرف وان

وجو:2-77تصوير
امكان باز نمودن آس

gds.or:مأخذ
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در اينجا به طور اجمال اشاراتي بـه چگـونگي كـف و    . كننده را داشته باشد سطحي مناسب براي استفاده
  :سطح مناسب براي داخل خانه جانباز مي شود

 .ها بايد محكم و حتي االمكان چسبيده به كف باشند ـ فرش

  .و محكم باشند ها نيز نصب پرهيز نموده و تمامي موكت) جمع شو(ـ از استفاده موكت و فرش نرم 
 .ها نيز آج مناسب داشته باشد ـ از كف لغزنده پرهيز نموده و كف سرويس

خودداري شود و در اين قسـمت  ) رمپ(ـ از گستردن فرش و موكت نصب نشده در سطوح شيبدار 
 . االمكان از سنگ و سراميك مناسب و يا با موكت محكم بدون پرز استفاده شود از خانه حتي

هـاي   سطوح بين فضاها در داخل خانه كنترل شده و در صورت لـزوم اخـتالف سـطح   ـ تغييرات در 
 )شكل زير. (كوچك را با روش مناسب برطرف نمايند

  .ـ در تغيير فضاها و اختالف سطوح حتماً از نور مناسب و تضاد رنگي سطوح استفاده شود
  

       
  

  
  

  )رمپ(سطح شيبدار ) د
خواهـان و   به سطوح مختلف توسط افراد با صندلي چرخدار يا توان سطوح شيبدار عمدتاً براي دسترسي

هاي كودكان در فضاهاي بيرونـي و داخلـي مـورد اسـتفاده      افراد مسن و گاهي مادران به همراه كالسكه
متـر و در مسـيرهاي   1به طور معمول عرض سطوح شيبدار، بسته به نـوع اسـتفاده حـداقل    . گيرد قرار مي
اما در كـل عـرض   . باشد متر طول مسير مي 10نظر گرفتن فضاي استراحت در هر  متر با در 5/1طوالني 

نمايد و گاهي ممكن است بنـابر نيـاز و تشـخيص     اين سطوح را نوع استفاده و تعداد عابرين مشخص مي
  .طراح تا چند متر افزايش پيدا كند

  .دهد ها، پوشاندن اختالف سطح دو فضا در داخل خانه را نشان ميشكل:2-79و 2-78تصاوير
  www.aarp.org : مأخذ
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متـر   سـانتي  86تا  80به ارتفاع  درصد بوده و در دو طرف مسير دستگيره 7تا  5شيب اين سطوح بين 
درصـد در شـرايط عـادي و مقـاوم      5رويه سطح شيبدار با ضريب اصـطكاك بـاالي   . شود بيني مي پيش

جهت جلوگيري از لغزش با طرح جناغي با رويه زبر و خشـن درخـارج سـاختمان و رويـه كـف پـوش       
ر در داخـل محوطـه باشـد،    كـه سـطح شـيبدا    در صورتي. شود پالستيكي شياردار در داخل فضا اجرا مي

  1.شود اقدامات الزم به منظور جلوگيري از يخ زدگي نيز انجام مي
  

        
 
  
  

                                                                                                 
 .1371گيسو قائم،  .1

  .نمونه هايي از سطوح شيبدار در فضاهاي باز شهري،  انگلستان:2ـ81و2ـ80تصاوير شماره
  مؤلف: مأخذ

ايي از سطوح شيبدار اجرا شده در فضاهاي باز شهري،  شـهرك  هنمونه:2ـ83و2ـ82تصاوير شماره
  . شاهد، تهران

 مؤلف:مأخذ
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باشد، تأمين روشنايي كافي  از ديگر عواملي كه در طراحي و اجراي سطوح شيبدار مورد اهميت مي
رنگ سـطوح و عاليـم   استفاده از تغيير . ها و فضاهايي با اختالف سطح است خصوصاً در رمپ و راه پله

تغيير جـنس در لبـه   . باشد لمسي و يا  قابل تشخيص با عصا براي افراد با ديد كم يا نابينا مورد اهميت مي
هايي كه محـل   عاليم اعالن خطر به ويژه در مكان. سطوح شيبدار يا شروع راه پله نيز از اين موارد است
  .از نوع بصري باشدعبور نابينايان نيز هست بايد هم از نوع سمعي و هم 

  
  

  
  
  

   

ابعاد و اندازه يك ويلچير مقياس:  2ـ84تصوير   
ها در عناصر اصلي يك        مناسبي براي رعايت اندازه             

  .باشد خانه مي
 )1371(قائم، گيسو:  مأخذ
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  ـ عوامل آسايش فردي4
  : گيرند عبارتند از عواملي كه دراين قسمت مورد بحث قرار مي

  روشنايي؛ ) الف
  صدا؛ ) ب
  سيستم زنگ اخبار و اطالعات؛ ) ج
  حرارت؛ ) د
 .تهويه)   ه
  

  روشنايينور و ) الف
نـور ضـامن سـالمتي    . مسـتقيم اسـتفاده كـرد   االمكان از نور طبيعي غير در نورپردازي ساختمان بايد حتي

نـور   ،در روزبـه طـوري كـه    . كـار بـرده شـود   ه است و بايستي با دقت بسيار بخواه  انسان و به ويژه توان
منبع نـوري  استفاده شود؛ يعني كنترل شده  به صورت نور ازدر شب  و را گرم كند خانهخورشيد داخل 

طــرف بتابــد و در اتــاق خــواب موقعيــت  دواز نــور  در اتــاق نشــيمن بهتــر اســت. باشــدروكــش داراي 
هـاي بـزرگ در    وجود پنجـره  .ين يا بااليخواب طوري باشد كه نور از پهلو بتابد نه از پا قرارگيري تخت

خصوصـاً در محـل    ايشـان ند شدن تطـابق در  شود و نيز به دليل كُ مي خواه توانته راهرو  باعث ناراحتي 
  .غيير نور خيلي شديد باشدهاي اصلي ساختمان نبايد ت بدر

  

  رنگي تضادمعيارهاي نور و رنگ و  .1
هـاي انعكـاس نـور، يـا      هـاي تـوري، شيشـه    توان با استفاده از پـرده  تابش خيره كننده نور خورشيد را مي

اخـتالف رنـگ بـين داخـل و     بايسـت   همچنين، مي. اي داخلي يا خارجي كاهش داد هاي كركره پنجره
 كننـد،   يي كه با باز شدنشان مشكالتي در تردد ايجاد ميها از قرار دادن پنجره. دخارج بناها را كاهش دا

تـوان   هاي متنوع، مـي  ها و بافت با استفاده از رنگ. دودر جهت راهروها و محل عبور و مرور اجتناب نم
در الزم اسـت  . دكـر اثاثيـه ثابـت را مشـخص     ي و سـاير يهـا، كليـد روشـنا   باختالف سطح، دستگيره در

ارچوب آنها بايد در تضاد بـا  هها و چ برنگ در. شود بسياري هاي نزديك به هم دقت فاده از رنگاست
 ببـا رنـگ در   بـه منظـور مشـخص بـودن     ها بايـد  برنگ دستگيره در. رنگ ديوار همجوار خود باشد

 ، بايـد رنـگ  هـا و رنـگ پـاگرد    هاي سطوح شيبدار و پله رنگ لبهبراي تشخيص بهتر . باشدتضاد داشته 
زمينه بايد متضاد با  هاي كمكي در هر فضا رنگ دسته. باشدتضاد داشته ها با محيط  هپل و طوح شيبدارس

  . بايد در تضاد با محيط اطراف باشد نيز هاي كنترل آن رنگ در آسانسور و دكمه. اطراف باشد محيط
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  )سيركوالسيونها و  دسترسي(گردشي و قابل تردد نور در فضاهاي  .2
، ي كـه نيـاز بـه نـور بيشـتر اسـت      يور بايد به صورت متعادل و ماليم پخش شود و در جاهادر راهروها ن

ي در فضــاهاي يهــا بايــد نــور بيشــتر شــود و نيــز در جاهــا  ماننــد تابلوهــاي اعالنــات، كليــدها و راه پلــه
اسـتفاده  نورهايي با درجـات مختلـف   توان از  مي ،فضاها ني و مشخص شديبراي خوانا ،سيركوالسيون

   .بتابند يتر ماليمو در نتيجه با حالت توانند پس از برخورد به سقف به كف منتقل شوند  نورها مي .كرد
كننده جديد به انـدازه دلخـواه    هاي كنترل ها با دستگاه هاي عمومي دسترسي امروزه روشنايي محيط

  .شوند كم يا زياد مي
  

  نور در فضاي دسته جمعي .3
نيز بايد متعادل و ماليم باشـد و   ها ساير مكان اهارخوري و آشپزخانه وهاي نشيمن و ن نور اصلي در اتاق

ها و اثاثيـه   قرارگيري صندلي محلي مانند يدر جاها) رنگي متفاوت 1تضادبا (نورهاي كوچك ديگري 
هـاي مـورد نظـر هـدايت      توانند از سقف آويزان شده و نور را بـه سـطح مكـان    اين نورها مي .قرار گيرد

  2. كنند
   :در زير آمده استهاي متناسب  تلفيق رنگمونه از نچند 

   تيره سبز    زرد    بنفش . 1
   سبز تيره    آبي      بنفش. 2
  مشكي      قرمز    سبز تيره . 3
  

  ها نور در راه پله .4
اي باشد كه نور به صورت يكنواخت و ماليم در سطوح پخـش شـود    نورپردازي در راه پله بايد به گونه

  . در سطوح خودداري گردد و از ايجاد سايه روشن
  صدا ) ب

جانبـازان اغلـب ميـل    . ويـژه جانبـازان حـائز اهميـت اسـت     خواهان بـه   توانهاي  كنترل صدا در اقامتگاه
 ،به علت باال رفتن سناين در حالي است كه در بعضي از افراد . شديدي به محيطي آرام و خلوت دارند

باعـث نـاراحتي    غيـره  اي شنيدن راديـو و تلويزيـون و  شود و اين افراد گاهي بر مشكل شنوايي ايجاد مي
 .ه كردفادهاي خواب از تجهيزات عايق صوتي مناسب است اتاقدر لذا بايد  ،شوند مي سايرين

                                                                                                 
1. contrast 
2. www.aarp.org 
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 ةوسـيل ه باصوات است تا  استفاده از نوارهاي مغناطيسي و ديوارهاي جاذب صوت در داخل بناها الزامي 
خواهـان   اغلب توانبه دليل اينكه . به عمل آوردجلوگيري  و از انعكاس و پژواك صدا ودجذب ش آنها

هـاي صـوتي در    هـاي هشـدار دهنـده و سيسـتم     اده از سيسـتم في خود مشكل دارند اسـت يدر سيستم شنوا
  . است  مجموعه الزامي

  

  سيستم زنگ اخبار و اطالعات ) ج
هـاي   سيسـتم  نيـاز اسـت كـه    لـذا  ،توانند به سرعت فـرار كننـد   افراد مسن در مواقع خطر نمياز آنجا كه 

حداكثر ارتفاع زنگ اخبار از كـف زمـين   . باشد بيني شده  پيشهشداردهنده در فضاهاي مربوط به آنان 
   .باشد متر مي سانتي 120

  

  حرارت) د
كننـد و احتيـاج    تر و تغيير در مكانيزم بدنشان سرما را بيشتر احساس مي علت فعاليت كمه بخواهان  توان

سيستم حرارتي بايـد سـريع و گرمـاي حاصـله بـه      . دارند تا احساس راحتي بيشتري كنند بستهبه محيطي 
كـار بـردن راديـاتور    ه ب. گراد است درجه سانتي 21تا  18ترين حرارت بين  آل ايده. طور يكنواخت باشد
و  هـا  بهترين سيستم حرارتي بايد كف اتـاق  .است خطرناك بسيار ،گيرد ها قرار مي رو باز كه زير پنجره

بـراي تـأمين   . نمايـد  مگـراد گـر   درجـه سـانتي   21بـا حرارتـي معـادل    متر  سانتي 150ارتفاع ات را ديوارها
  1.شود حرارت، سيستم حرارت مركزي و پس از آن شوفاژ ترجيح داده مي

  

  تهويه)  ه
نخسـتين مرحلـه   . جانبازان نسبت به كوران وجريـان هـوا حساسـيت زيـادي دارنـد     سالمندان، معلولين و 

طـور   همـان ـــ  مرحلـه  دومين . نبايد در مسير كوران هوا قرار گيرد ست كهاستقرار بنانحوة اين زمينه، در
سـرد و گـرم شـدن غيـر      از بايـد  سيستم حرارتي نبايد ايجاد كوران كنـد و ــ اين است كه كه گفته شد 

بـاران و هـواي    ها طوري باشد تا از نفـوذ آب  بها و در پنجره همچنين بايد. جلوگيري كردهوا يكسان 
 نيز بايد كنند هاي حرارتي كه قسمت باالي فضا را گرم مي از نصب سيستم. سرد جلوگيري به عمل آيد

هاي حرارتي با بخار آب و رطوبت زياد مانع از تهويه مناسـب سـاختمان    كرد و همچنين سيستماجتناب 
  .كه بايد از آنها نيز احتراز كرد گردد مي

 

                                                                                                 
1. www.eldercare.gov 
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  كالم آخر
  
  
  
  

از اولين مواردي اسـت كـه باعـث احسـاس معلوليـت در يـك         نقص يا ضعف حركتي به شكل عمومي
اي است كه تاكنون ذهـن بسـياري از    هاي روزمره مسأله عدم توانايي در انجام حركت. گردد شخص مي

انتقـال بـين دو سـطحي اسـت كـه هـيچ سـطح         يكي از ايـن حركـات  . افراد را به خود جلب كرده است
  .واسطي بين آنها وجود ندارد

اما در زماني كه اين انتقـال در مـورد   . انجام انتقال ممكن است در نگاه اول بسيار راحت به نظر آيد
در اين رابطه عموماً . شود يك فرد ويلچيرسوار باشد بحث نوع و نحوه جابجايي بسيار مهم و مشكل مي

اين وسايل هركـدام بـه يـك منظـور و     . يزات گوناگوني براي انجام اين انتقال وجود داردوسايل و تجه
هاي مخصوص به خـود را   خواهي ناتواني بديهي است هر توان. شود استفاده خاصي طراحي و ساخته مي

از طرفي، بحث تخصيص و ارائه خـدمات  . اي نياز دارد دارد و در نتيجه بعضاً به يك وسيله كمكي ويژه
باشد، چرا كه موقعيت اقتصادي و تـوان مـالي هـر     و تجهيزات به هر فرد ناتوان يك مسأله بسيار مهم مي

  .فرد نيز از نكات مهم در اين بحث است
هاي خيريه باعث شـده اسـت    همچنين عدم پشتيباني الزم از سوي دولت و نهادهاي مرتبط و انجمن

اده و در صدد اقدام براي اصالح و تغييـر خانـه خـود    بسياري از ناتوانان به همين وضع موجود رضايت د
و ميـزان احتيـاج وي بـه تغييـر و اصـالح      ) توان خواه(لذا با توجه به شرايط ويژة هر فرد ناتوان . بر نيايند

هاي مخصوصـي تشـكيل شـود و همچنـين      خانه، اين نياز وجود دارد كه به كمك ساير مسئولين، كميته
ي براي اين مهم و ساماندهي بهتر آن داشته باشد؛ به گونـه اي كـه تهيـه و    دولت، پشتيباني مادي و معنو

هـاي مـرتبط و    تدارك ابزار و وسايل مربوطه و نصب و اقدام الزم نيز به كمـك ايـن كميتـه و دسـتگاه    
هاي تأمين كننده انجام شده در صورت نياز درصدي از مخـارج مربوطـه بـه صـورت تقسـيط از       شركت

  . فرد ناتوان اخذ شود
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هـا، مطالـب    ها و مطالب به دست آمـده از كتابخانـه   در اين كتاب سعي شد عالوه بر تحقيقات، يافته
ها و منابع اينترنتي نيز استفاده شـود؛ بـا    ها از مندرجات موجود در سايت مستخرج از مقاالت و پايان نامه

جانبازان نيز غافل نشده هاي حضوري با تعدادي از معلولين و  وجود اين، از بررسي مذاكرات و صحبت
بـراي مثـال   (و سعي شده است نظرهاي مستقيم استفاده كنندگان و صاحبان اصلي نيز مد نظر قرار گيرد 

 . بندي نهايي آورده شود و در جمع) در شهرك شاهد تهران

. از نكات قابل توجه ديگر، نبود ارگان و سازمان كمك دهنده ــ به مثابـه ديگـر كشـورها ـــ اسـت     
شود اين امكان فراهم آيد تا هر توان خواه خود با انـدك   ها باعث مي ها و سازمان گونه ارگان اين وجود

لذا مسلّم است چنانچـه كمكـي از   . سرمايه يا وام قادر باشد نسبت به تغيير و اصالح خانه خود اقدام كند
ير و اصـالح بـه خـوبي    سوي نهادهاي ذي ربط وجود داشته باشد به يقين امكان بهسازي، بازسازي و تغي

  .صورت خواهد پذيرفت
ترين افـراد فعـال جامعـه ايـران اسـالمي       واضح و روشن است كه جانبازان و معلولين خود از بزرگ

امـا در بسـياري از مـوارد نيازمنـد     . براي پيشبرد اين اهداف و به ثمر رسـاندن ايـن نتـايج بـوده و هسـتند     
هـاي مسـئول بـوده تـا رغبـت بيشـتري نسـبت بـه ايـن           رگانپشتيباني و حمايت مادي و معنوي نهادها و ا

هـا و همچنـين بـه ثمـر      ها و كنفرانس ها، نشست ارائة مقاالت مختلف در همايش. ها داشته باشند پيگيري
ها و تحقيقات انجام شده كه منتج به حصول نتايج بسـيار مهـم در سـاخت ابـزار و وسـايل       رساندن طرح

هـا و   ؤيد آن است كه انرژي و پتانسيل بسيار باال در توان ايشان و طـرح مورد نياز اين قشر شده است،  م
اي در فكـر و ذهنشـان اسـت كـه فقـط تشـويق، ترغيـب و مسـاعدت و          نظرات مطلوب و قابـل اسـتفاده  

  .طلبد پشتيباني بيش از پيش مسئولين و نهادهاي ذي ربط را مي
سازي براي داخل خانـة   هاي مناسب شهدف اصلي در اين اثر اصالحات خانة جانباز و شناسايي رو

در طي مطالعات انجام شده مشخص شد كـه نـه تنهـا    . ايشان و كليه ناتوانان جسمي ـ حركتي بوده است 
هـاي بـاز و فضـاهاي     اين قشر در داخل منازل داراي مشكالتي هستند، بلكه در بيـرون از خانـه و محـيط   

يادي در آمد و شدها و حضور در محيط دارند عمومي شهري نيز امكانات چنداني نداشته و مشكالت ز
  .كه اميد است به اين مشكالت نيز توجه خاص بشود

، سعي وافـر بـر آن   )معلولين، جانبازان و سالمندان(خواهان  اما در بحث اصالحات داخل خانه، توان
صـالح  هـاي كشـورمان سـازگاري و بـا ا     پذير كه با امكانات و ويژگـي  بوده كه پيشنهادات عملي امكان
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اي بيـان   هاي معمول جانبازان و تمامي توان خواهان تطابق داشته باشد ارائه شده و مطالب بـه گونـه   خانه
  . پذير باشد شود كه انجام آن براي هر جانباز و معلول با هر مقدار توانايي امكان

ت، ولـي  شود كه اگر چـه ديـر اسـ    هاي انجام شده اين نتيجه حاصل مي بندي بررسي بنابراين با جمع
هنوز راه براي تبيين اين مسائل و فكر چاره براي مشكالت باز بوده و اين امكان وجود دارد كه بـا يـك   
اعالم عمومي و همت جمعي به رفع مشكالت اين عزيزان پرداخته شده و راهكارهاي عملي مناسبي كه 

  . رائه و بهره الزم برده شودهاي فرهنگي، مذهبي و اقليمي اين مرز و بوم تطابق داشته باشد ا با ويژگي
اي بـه نـام عـدم وجـود      در بعضي از موارد مشكل اصلي چنين بيان شده است كـه در كشـور مسـئله   

هاست كه مسئولين تراز باالي مملكتي بـه ايـن امـر     قوانين و مقررات وجود ندارد، ولي خوشبختانه سال
. انـد  ها ارائـه نمـوده   رون رفت از دشواريواقف شده و تدابير الزم را براي انجام عملي اين مشكالت و ب

ها به مرحله عمل  شود كه اين طرح اي آغاز مي اما جاي بسي تأسف است كه مسائل و مشكالت از نقطه
شـود   رسند  و نبود نظارتي دقيق و كنترلي مداوم باعث لوث شدن مطلب و به هدر رفتن زحماتي مي مي

  . اند كه طي اين مدت در تالش بوده
ــه د ــات و روش     اگرچ ــاحش امكان ــاوت ف ــاگوني و تف ــه گون ــورت پذيرفت ــات ص ــا در  ر تحقيق ه

هاي معلولين و جانبازان در كشورهاي مختلف بارز اسـت ولـي راه پيمـوده     سازي و طراحي خانه مناسب
شده در كشورهاي پيشرفته با امكانـات موجـود در ايـن كشـورها همچـون امريكـا، انگلسـتان و آلمـان         

هـا و   همچنـين بـا بررسـي كتـاب    . تداوم اين حركت در ساير كشورها خواهد بـود راهنماي خوبي براي 
هـاي مختلـف اينترنتـي و پـرداختن بـه جـزء جـزء         ها و شبكه مقاالت انجام شده و تحقيق الزم در سايت

هاي قابل استفاده را  توان مشكالت موجود در نيازهاي جامعه ايران و خانه عناصر يك خانه به راحتي مي
  .بندي كرد و بر اساس نيازهاي هر يك تصميم الزم اتخاذ نمود اثر دستهدر اين 

اكنون با توجه به موارد بررسي شده، و استانداردهاي موجـود در جهـان، در كنـار شـرايط محيطـي      
توان نتايج حاصله را بـه كنكـاش گذاشـت تـا محصـول نهـايي حاصـل خـوبي          كشورمان به سهولت مي

  .بدست آورد
قي در كشور مؤيد آن است كه نه تنها تا كنون به اين مطلب توجه جـدي نشـده   بررسي سوابق تحقي
هاي موجود يا طراحي منازل مورد نيـاز آتـي نيـز برنامـه ريـزي و تحقيـق دقيقـي         بلكه براي اصالح خانه
هاي محدودي كـه بيشـتر    در اين بين تنها مطالعاتي در حد مقاالت و بعضاً كتاب. صورت نپذيرفته است

ي محيطي و شهري را مد نظر داشته يا به اشاراتي بسيار اندك به مسائل و مشكالت داخلي خانـه  ها جنبه
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تـري   در حالي كه در اين مورد خاص نيازمند تحقيقات وسيع. اند، تأليف و نگاشته شده است بسنده شده
ند پاسخگوي تمـامي  توا هاي ناتوانان هستيم و به يقين اين جستار نيز نمي براي تغيير و اصالح داخل خانه

نيازهاي ايشان باشد و بارها اعالم شده است كه اين حركت شروع راهي دراز است كه همت همگان از 
اما جاي خوشبختي است كه اين توفيـق حاصـل   . هاي مربوطه را مي طلبد مسئولين امر تا نهادها و ارگان

هـاي ذكـر شـده پاسـخ      ارائه نمونـه آمده است كه در اين مجمل به كمترين نيازها و مشكالت موجود با 
  .قابل توجهي داده شود

خـواه يـا معلـول و     هاي قبلي آمده است كه تأكيد اين كتاب بيشتر بر پايه داخل خانه تـوان  در بخش
هـاي آتـي بـراي ايـن قشـر       اگر چه اشاراتي بس اندك نيز به محيط بيروني خانه و طراحـي . جانباز است
محيط همجوار خانه و منظر عمومي كه ناتوان جسمي همـه روزه بـا آن   به يقين پرداختن به . داشته است

برخورد و تماس دارد نيز بيراهه نبوده و ارزش تحقيقي خود را دارد ولي احساس مي شود اين بحث بـه  
اي ديگر بوده و از وقت و حوصله ايـن تحقيـق خـارج     تنهايي تحقيقي مستقل خواهد بود كه خود مقوله

  .است
مان طور كه مالحظه شد غير از بررسي محـيط خـارجي در تمـاس بـا خانـه جانبـاز،       بدين ترتيب، ه

هاي مرتبط نيز مور مداقه و كنكاش قرار گرفت سپس به تك تك عناصر موجود  ها و دسترسي ورودي
قـدر  .  در خانه كه مورد نياز و مرتبط با زندگي و آرامش ناتوان جسمي قـرار مـي گيـرد، پرداختـه شـد     

ت بعضي از امكانات و وسايل مورد نياز و لوازم كمكي پيشـنهاد شـدة جانبـاز در جـاي     مسلّم ممكن اس
ها، فعالً در داخل كشـور موجـود نباشـد و الزم باشـد از خـارج  فـراهم        جاي منزل، به ويژه در سرويس

شود، اما به يقين بسياري از اين اقالم در حال حاضر بدست تواناي متخصصين داخلـي طراحـي و توليـد    
هـا، مؤسسـات و    خوشـبختانه اكنـون شـركت   . شـود كـه جـاي بسـي خوشـحالي و اميـدواري اسـت       مي 

توليدكنندگان بسياري در كشور وجود دارند كه به توليد اغلب اين وسايل همت گماشته و كشور را از 
ايـن  ريـزي دقيقـي در    شود چنانچـه برنامـه   لذا پيش بيني مي. اند ورود بسياري از اين اقالم بي نياز ساخته
ايـن  ... هاي مرتبط ازجملـه طراحـي صـنعتي، مهندسـي پزشـكي،       خصوص انجام شده و به كمك رشته

اي نه چندان دور كليه وسايل و ابزار مورد نيـاز توليـد و كشـور از ورود هـر      امكان فراهم شود در آينده
  .گونه وسايل كمكي جانبازان بي نياز شود

ير در يك خانه ساخته شده به منظور اسـتفاده جانبـاز،   بررسي انجام شده مؤيد آن است كه براي تغي
سالمند يا معلول جسمي ـ حركتي نياز به تغييـرات مختصـري در بافـت فيزيكـي خانـه و احتمـاالً اضـافه         
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طبعاً ايـن تغييـرات بـا توجـه بـه نيـاز تـوان خـواه و موقعيـت          . نمودن مقداري وسايل كمكي خواهد بود
اي كه از ابتدا براي چنين  اما مشخص است خانه. ي متغير خواهد بودفيزيكي، كالبدي و سطح توانايي و

. افرادي طراحي نشده باشد، كمبودهايي دارد كه با بهسازي و مناسب سـازي قابـل جبـران خواهـد بـود     
در حـد  ) فصـل دوم (الزم است ذكر شود كه پيشنهادات ارائه شـده در بخـش مربـوط بـه عناصـر خانـه       

يان شده است، لذا چنانچه تمامي تغييرات ذكر شده ميسر نباشـد، بـه جـرأت    معقول، منطقي و ايده آل ب
توان گفت كه اين پيشنهادات الگويي خواهد بود تا با اندك تغيير در حد توان و استطاعت به نتيجـه   مي

از اين رو، اين امكان فراهم آمده است تا بـراي تغييـر و مناسـب سـازي در هـر      . مطلوب دست پيدا شود
  .    هر قسمت از خانه به تفكيك بتوان نتيجه مطلوبي بدست داد مرحله و

اي حاصل شود كه  در اين كتاب تالش شده است تا از امكانات موجود در خور وقت و زمان نتيجه
در نهايت ضمن اينكه انجام امر مناسب سازي خانه و تغييرات پـس از سـاخت محقـق شـده، انجـام هـر       

لـذا چنانچـه فـرد    . استانداردهاي آورده به سهولت امكـان پـذير باشـد    قسمت از پيشنهادات داده شده و
سـازي و اصـالح خانـه خـويش اقـدام نمايـد ايـن تحقيـق الگـوي           ناتواني خود بخواهد نسبت به مناسب

  .مناسبي براي انجام هر قسمت از خانه خواهد بود
وارد خالصـه شـده را در   تـوان مـ   بندي نتايج حاصله مـي  تر مطالب و جمع در نهايت، براي بيان دقيق

  :بندهاي ذيل برشمرد
معلولين،  (خواهان  هاي توان هاي مناسب سازي خانه مطالعات و تحقيقات خوبي براي بحث روش. 1

صورت پذيرفته كه همه در يك كتاب، مقاله و يا يك سايت ...) جانبازان، سالمندان و تمامي نيازمندان 
قات خوبي صورت پذيرفته است كه اكنـون بايـد اسـتفاده    اما به صورت منفك تحقي. آورده نشده است

 .اي از آنها بشود عملي بهينه

قبل از هر چيز بايد اشاره شود كه ايران اسالمي داراي مردمان خـونگرم و قدرشناسـي اسـت كـه     . 2
. فشـاني عزيزانشـان را بـه راحتـي از يـاد نخواهنـد بـرد        هاي دفاع مقدس و جـان  هرگز ياد و خاطره سال

هـا و بـه ويـژه     ها و دست اندركاران امر، آموزش و پرورش و دانشگاه اين وظيفه كليه نهادها، ارگانبنابر
رسـاني خـوبي داشـته و نسـبت بـه تبيـين        هاي آموزشي مناسب اطالع صدا و سيما است كه با تهيه برنامه

ي ايـن حركـت بـه    هـا  آنگاه اولين قـدم . نتايج امر و تشويق همگاني آحاد مردم اقدام الزم مبذول دارند
 .درستي برداشته شده و مراحل بعدي نتايج مطلوب خود را خواهد داشت
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هايي داشت كه ساخته شـده بودنـد و نيـاز بـه بهسـازي و       اين بحث بيشتر اختصاص به داخل خانه. 3
تـوان اقـدامات خـوبي بـراي منـازلي داشـت كـه اكنـون در حـال           گيري مي اما با اين نتيجه. تغيير داشتند

تـر و مقـرون بـه     تـر، سـريع   چرا كه از ابتدا درست ساختن به مراتب آسان. باشند و يا ساخت مي طراحي
 .تر از اصالح يا تغيير منازل ساخته شده است صرفه

براي به هدر نرفتن زحمات تحقيقاتي و اسـتفاده بهينـه از آن و همچنـين تمركـز كليـه اطالعـات       . 4
جسمي ـ حركتي و استفاده بهينه براي همة دانشجويان و محققين،  مربوط به جانبازان، معلولين و ناتوانان 

بندي اطالعات و مطالـب آن، همگـان امكـان     الزم است سايتي عمومي در كشور فراهم شود كه با طبقه
ها وجود دارد، در  متأسفانه با وجود اينكه در بسياري از كشورها اين سايت. را داشته باشند استفاده از آن

هـاي   ايران چنين امكاني فراهم نبوده و كليه دانش پژوهان مجبور بـه جسـتجو در سـايت   كشور اسالمي 
 .ها هستند كه مستلزم زمان بيشتري براي تحقيق است ديگر و يا كتابخانه

اي است كـه بـا حـد اقـل      هاي پيشنهادي براي اصالح خانه به گونه تحقيقات انجام گرفته و روش. 5
را داشته باشد كه بتواند به هر صورت ممكن هر تغييري را كه مايل است  خواه اين امكان امكانات، توان

اما به يقين نياز به پشـتيباني و مسـاعدت مسـئولين ذي ربـط بـر كسـي       . در هر قسمت از خانه خود بدهد
پوشيده نيست و پر واضح است كه جانبازان و معلولين به تنهايي قادر به انجـام ايـن تغييـرات نبـوده و از     

 .هاي سنگين آن بر نخواهند آمد نهپس هزي

به يقين بسياري از وسايل توضيح داده شده نيازمند تهيـه از خـارج كشـور  يـا امكـان سـاخت در       . 6
در هر دو حال، الزم است نهادهايي مسئوليت وارد كـردن ايـن وسـايل يـا تهيـه آنهـا را در       . داخل است

 .هاي متفاوت در اختيار نيازمندان قرار دهند داخل پذيرفته و به صورت اقساط بلند مدت و يا مساعدت

هـا دسـت انـدر كـار رفـع نيازهـاي        هاي مختلفي از نهادهـا و ارگـان   ها و كار گروه اگرچه كميته. 7
هـا كـه    اي متشـكل از نماينـدگان كليـه نهادهـا و ارگـان      جانبازان و معلوالن هستند، اما الزم است كميته

هايي ارائـه كننـد    تا مشكالت اين قشر را بررسي كرده راه حل تصميماتشان ذي نفوذ باشد، تشكيل شود
بديهي است در چنين شـرايطي پشـتوانه عملـي ايـن كميتـه مسـئولين بـاالي        . كه قابليت اجرا داشته باشد

 .ها مدفون خواهد ماند ها و تصميمات همچنان در اوراق و پوشه مملكتي خواهند بود وگر نه طرح

بسياري از كشورهاي پيشرفته، الگوي خوبي است كه در ايران نيز قابل  هاي به كار رفته در روش. 8
هـاي فرهنگـي، سـنّتي،     هاي ارائه شده منطبق با ويژگـي  اجراست به شرطي كه تصميمات متخذه و طرح

 .اقليمي و مذهبي ايران باشد
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الزم است طي دستورالعملي بـه كليـه سـازندگان مسـكن و نهادهـاي ذي ربـط اعـالم شـود كـه          . 9
از واحدهاي مسكوني در حال ساخت خود، به ويژه در طبقات پـايين و همكـف،   ) درصد 10(درصدي 

طبعاً نياز به مسـاعدت دولـت و   . را براي اين قشر طراحي و اجرا نموده و همواره اين قانون پابر جا بماند
  .نهادهاي مرتبط در اعطاي وام هاي كم بهره بر كسي پوشيده نخواهد بود

و مذاكرات انجام شده با تعـدادي از جانبـازان ايـن نتيجـه را بدسـت داده اسـت كـه        ها  صحبت. 10
مندند  هاي مستقل و جداي از ساير محالت مورد پذيرش جانبازان نبوده و همواره عالقه ساخت شهرك

بعضـي از ايـن   . در محالت عمومي و عادي زندگي كرده و واحدهاي مورد نيـاز خـود را داشـته باشـند    
  . كردند اي را با زندان مقايسه مي هاي ويژه محالت و شهرك عزيزان چنين

   





   

 

 
  
  
  
  
  

  
  فهرست منابع

  
  
  

  
  منابع فارسي)1
  
  منابع انگليسي ) 2
  
  ها سايت) 3

   



 خواهان  حات خانه براي توان

 

  
     



   113     خواهان خانه براي توان اصالحات اصالحات خان   

 

  
  

  فهرست منابع
  )به همراه منابعي براي مطالعه بيشتر(

  
  منابع فارسي) 1

عـابر بـر محـيط شـهري بـراي      سـازي شـبكه م   مناسـب «، )1385(اعتماد شيخ االسالمي، فائزه   -
: مقاله ارائه شده به كنفرانس ملّي مناسـب سـازي محـيط شـهري، تهـران     » معلولين و جانباران

 .بنياد شهيد

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، تحليل فضاهاي شهري، )1375(بحريني، حسين  -

سازي محيط  ، اولين همايش مناسب»شهري براي همه«، )1385(پناهي، سيامند، و سحر فرنيا  -
  . شهري، تهران

ترجمه حسن لقـايي و فيـروزه جـدلي،    ، شهرهاي انسان محور، )1385(تيبالدر، فرانسيس  -
 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول: تهران

  . ، دانشگاه اروميه»سازي مبلمان شهري و تجهيزات شهري مناسب« ،)1385(ثباتي ثاني، ناصر  -
ترجمـه زهـره قراگزلـو،    فرم، فضا و نظم، : ريمعما، )1373(كـي  . ديفرانسيس  چينگ، -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

، مركز تحقيقات هاي عمومي و معلولين ساختمان، )1369( قائمگيسو حبيبي، محسن و  -
 .انتشارات مركز: تهرانساختمان و مسكن، وزارت مسكن و شهر سازي، 

 . انتشارات سمت: تهران ،ريزي مسكن برنامه، )1379(دالل پور محمدي، محمد رضا  -

: ، ترجمه احمدي نژاد، اصـفهان ابعاد انساني و فضاهاي داخلي، )1379(زلينگ، مارتين  -
 .نشر خاك

، هفتمين كنگـره  »اصالحات خانه براي افراد ناتوان جسمي و حركتي«، )1384(زنديه، مهدي  -
 .المللي ارتز و پرتز جانبازان، اصفهان بين

، ترجمه فرخ حبيب و راما فياض معماري براي معلوالن  ،)1979(سورنسن، رابرت جيمز  -
 .مركز نشر دانشگاهي: تهران، )1370(
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: تهرانسازي محيط شهري براي افراد معلول،  مناسب، )1385(عبدي دانشپور، زهره  -
 .انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

يقـات سـاختمان و   مركـز تحق : تهـران ، فضاهاي شهري و معلـولين  ،)1371( قائم، گيسـو  -
 .مسكن

انتشـارات دانشـگاه   : تهـران ، شبكه ارتباطي در طراحي شهري، )1382(قريب، فريدون  -
 .تهران

: تهـران  ها، سـبب شناسـي، پيشـگيري، توانبخشـي،     معلوليت، )1374(قضايي، صمد  -
 .دانشگاه علوم پزشكي تهران

انتشارات : هرانت، ترجمه فرهاد مرتضايي، طراحي فضاي شهري، )1379(مدني پور، علي  -
 .شهرداري تهران

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ، )1368( مركز تحقيقات ساختمان و مسكن -
 . ، تهرانحركتيـ افراد معلول جسمي  براي

 .تهران، و معلولين مسكن ،)1376( ــــــــــــــ -

مقررات شهرسازي و ، )1370(مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران  -
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري : ، تهرانهاي جامع ماري و طرحمع

 . ايران

  . تهران ،»مناسب سازي فضاهاي پنهان شهري«، )1385(مهذب طالب، محمد -
، مقاله ارائه شده »طراحي محيط مناسب براي معلولين جسمي«، )1385(ميرحيدري، مرجان  -

  .راندر اولين همايش مناسب سازي محيط شهري، ته
  .، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي)1(مباني نوانبخشي ميرخاني، سيد مجيد،  -

مالمد . ن.، ترجمه ر)اطالعات معماري(آرشيتكت ديتا : ، نويفرت)1970(نويفرت، ارنست  -
 .، لندن)1349(

ضوابط و مقررات شهرسازي و معمـاري بـراي   ، )1378(وزارت مسكن و شهرسازي  -
 .انتشارات مركز: تهرانكتي، حر -افراد معلول جسمي

 . ، مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمانهاي برقي آسانسورها و پله) 1380(ــــــــــــــ  -
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  ها پيوست
  
  
  
  

  هاي افراد هاي ويژة تشخيص ميزان توانايي فرم: 1پيوست 
  

  هاي ويژة تشخيص نوع و ميزان خدمات قابل ارائه فرم: 2پيوست 
  

  دهنده خدمات  هاي ارائه نام و مشخصات شركت: 3پيوست 
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  هاي افراد  هاي ويژة تشخيص ميزان توانايي فرم: 1پيوست 
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  هاي ويژة تشخيص نوع و ميزان خدمات قابل ارائه فرم: 2پيوست 
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  هاي ارائه دهنده  خدمات نام و مشخصات شركت:  3پيوست 

 Aarp نام شركت

 انگليس مكان

 17125-07042 تلفن

 17803-07042 فاكس

 ------------ پست الكترونيكي

 ------------ سايت

 )بدون ويلچر(باالبر پله محصوالت

  

 BROOKS نام شركت

 انگليس مكان

 17125-07042 تلفن

 17803-07042 فاكس

 ------------ پست الكترونيكي

 ------------ سايت

 )بدون ويلچر(باالبر پله محصوالت
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 BAMANN نام شركت

 آلمان مكان

 17125-07042 تلفن

 17803-07042 فاكس

 ------------ پست الكترونيكي

 ------------ سايت

 )چربدون ويل(باالبر پله محصوالت

  

  Mobility 2000 ( telford) نام شركت

 انگليس مكان

 290180-0952 تلفن

 290180-0952 فاكس

 Htweber @ t-online.de پست الكترونيكي

 www.htweber.de سايت

 )با ويلچر(باالبر پله محصوالت
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 Thore world industries (thor weld industries) نام شركت

 انگليس مكان

 260981-0246 تلفن

 260493-0246 فاكس

 ----------- پست الكترونيكي

 ----------- سايت

  )خارج از خانه (انواع سطوح شيبدار محصوالت

  

 ROLAC نام شركت

 انگليس مكان

 4298477-061 تلفن

 ----------- فاكس

 ----------- پست الكترونيكي

 ----------- سايت

  ) خارج ازخانه (انواع سطوح شيبدار محصوالت
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 REHATRANS نام شركت

 اسپانيا مكان

 78-00916837777 تلفن

 00916964308 فاكس

 info@rehatrans. com پست الكترونيكي

 www. Rehatrans. com سايت

  انواع سطوح شيبدار مخصوص اتومبيل  محصوالت

  

 kleindienst نام شركت

 آلمان مكان

 0-79070-0821 تلفن

 70-79070-0821 فاكس

 info@kleindiest- reha.de پست الكترونيكي

 ----------- سايت

  ، باالبر عمودي )با و بدون ويلچر(انواع باالبر پله محصوالت
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 CONCORD نام شركت

 آمريكا و كانادا مكان

 5555-791-905   ,  5112-661-800-1 تلفن

 2222-791-905 فاكس

 --------- پست الكترونيكي

 --------- سايت

 باالبر پله با ويلچر محصوالت

  

 HUKA نام شركت

 هلند مكان

 572472-31541+ تلفن

 520415-31541+ فاكس

 Sales@huka.nl پست الكترونيكي

 ---------- سايت

 ويلچر با قابليت تغيير محصوالت
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 HETEK نام شركت

 آلمان مكان

 0-53-36923-49+ تلفن

 51000-36923-49+ فاكس

 Info@hetek.de پست الكترونيكي

 www.hetek.de سايت

  باالبرهاي عمودي و افقي محصوالت

 

 CHRISTINA-GORDON نام شركت

 انگليس و آمريكا مكان

 832264-0442 تلفن

 --------- فاكس

 --------- پست الكترونيكي

 ---------- سايت

 كمان مخصوص باالبر محصوالت
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 SUREHANDS نام شركت

 آمريكا مكان

 6500-258-845 , 5305-724-800 تلفن

 6634-258-845 فاكس

 Info@sarehands.com پست الكترونيكي

 www.surehands.com سايت

  . انواع باالبر و كمان مخصوص آنها محصوالت

 

 PCP GRATINGS نام شركت

 آمريكا مكان

 791792-902 تلفن

 791795-902 فاكس

 ------- پست الكترونيكي

 ------- سايت

 انواع سطوح شيبدار محصوالت
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 PRO-MOBIL نام شركت

 آلمان مكان

 62818-7158 لفنت

 64296-7158 فاكس

 ------- پست الكترونيكي

 ------- سايت

  باالبر پله با و بدون ويلچر، ويلچرهاي باال رونده از پله  محصوالت

  

 HOGG نام شركت

 آلمان مكان

 71534-741 تلفن

 76832-74 فاكس

 --------- پست الكترونيكي

 --------- سايت

 با بدون ويلچرباالبر پله محصوالت
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 Sani-transe نام شركت

 آلمان مكان

 73454011 تلفن

 734523374 فاكس

 trans.de-Info@sani پست الكترونيكي

 trans.de-www.sani سايت

  االرونده از پله، باالبر پله با ويلچر باالبر عمودي و افقي، ويلچر ب محصوالت

  

 Access نام شركت

 انگليس مكان

 46046-724 تلفن

 48204-724 فاكس

 --------- پست الكترونيكي

 --------- سايت

  باالبر پله با و بدون ويلچر، باالبر عمودي  محصوالت
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 LIFT-TECHNIQUE-SARL نام شركت

 آلمان مكان

 88749826 تلفن

 88749328 سفاك

 ---------- پست الكترونيكي

 ---------- سايت

 باالبر عمودي محصوالت

  

 Pollock نام شركت

 آلمان مكان

 0-96499-04603 تلفن

 9-96499-04603 فاكس

 online.de-service@t-Lift پست الكترونيكي

 Auftuege.de-www.lss سايت

  باالبر پله با ويلچر، باالبر عمودي و افقي  محصوالت
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 freeway نام شركت

 انگليس مكان

 780020-1352 تلفن

 781634-1352 فاكس

 info@freewayonline.co.uk پست الكترونيكي

 info@freewayonline.co.uk ايتس

  انواع باالبرها و  كمان مخصوص آنها  محصوالت

  

 Schafer-Auftuge نام شركت

 آلمان مكان

 0-7833-721 تلفن

 706058-721 فاكس

 --------- پست الكترونيكي

 -------- سايت

 يباالبرهاي عمود محصوالت
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 Thyssen treppenlifte نام شركت

 آلمان مكان

 31222-761 تلفن

 39001-761 فاكس

 ------- پست الكترونيكي

 -------- سايت

  باالبر پله با و بدون ويلچر، باالبر عمودي  محصوالت

  
 

 HIRO-LIFT نام شركت

 آلمان مكان

 0-96552-521 تلفن

 16-96552-521 فاكس

 Info@hiro.de پست الكترونيكي

 www.hiro.de سايت

  انواع باالبر با و بدون ويلچر محصوالت
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