
مناسب سازي محیط زندگی

  

:مقدمه

همزمان با افزایش سن نیاز به خانه هایی .  شود  فرد خانه می تواند باعث سهولت انجام کار یا مانع استقالل محیطساختار و طراحی

غیر قابل دسترس بطور نمونه ورودیهاي بیشتر خانه ها براي افراد جوان طراحی میشود .که سازگار با ناتوانی افراد باشد بیشتر میشود 

، وجود پله ، وضعیت نا ایمن حمام ، راهرو باریک و آشپزخانه هایی که با نیاز ساکنین خانه هماهنگ نیست از مواردي است که تردد 

در اطراف خانه و انجام کار را براي افراد سالمند و ناتوان مشکل می کند امروزه تکنولوژي نقش مهمی براي ایجاد استقالل این افراد 

 تطبیق ) 1: ( می پردازدافراد ناتواندردو دیدگاه متفاوت براي ایجاد محیط زندگی با بیشترین استقالل  به بررسی این بخش. دارد 

 طراحی همگانی      ساخت خانه براساس اصل)2(پذیري خانه و خانه هاي موجود از طریق تغییر شکل و انعطاف 

    :یت ، ناتوانی و معلولنقص:کلید واژه ها .  1

 دچار معلولیتهاي فیزیکی ، ذهنی و روانـی هستنـد و به این علت توانایی آنها براي انجام فعالیتهاي روزانه در جهان میلیونها نفر

 یا متولد شده اند گروه دیگر اشخاص مسنی هستند که به بیماري دیابـتی بعضی از این افراد با این ناتوان. کاهش یافته است

بسیاري بعلت تصادف ، جنگ و یا بیماري صدمــه دیده اند و توانایی بینـایی و شنوایی ، حرکت ، . وفلج شده اند مبتالآرتریـت 

در گذشته مواردي که باعث نقص فیزیکی و یا ذهنی می شد . گرفتن اشیا با دست و یا پاسخ به محرکها در آنها کاهش یافته است 

 .گویندناتوانی می  تعریفاینبه  ، لوژي جدید و بر اساس تعاریف سازمان بهداشت جهانیدر حالیکه در ترمینو، می نامیدندمعلولیت 

  : به این صـورت تعریف شده اند  ) 1980ICIDH(نقص ، ناتوانی و معلولیت ،  در بحث طبقه بندي بیـن المـللی 

مثل نقص حرکتی ، بینایی یا . استی یا روانـی فیزیولوژیـک،هر گونه کاهش یا ابنورمالیتی در ساختار یا عملکرد آناتومیکی: نقص 

. بوجود می آید  بعلت فلج مغزي ، تصادف یا حوادث جنگ و یا بیماري کهشنوایی ،

.معموال اختصاصی و شخصی است  و محدودیت در توانایی شخص که متعاقب نقص ایجاد میشود: ناتوانی 

 یک ، معلولیت گرددبطوریکه فعالیت شخص در زندگی کم میشود  میمحدودیتی که در نتیجه نقص و ناتوانی ایجاد: معلولیت 

ر جامعه را دارد و معلولیت در واقع فرد معلول محدودیت مشارکت د .  در ارتباط استمشخصه شخصی نیست بلکه با محیط زندگی

. اثر عوامل محیطی افزایش میابد وي در



: آسـیب حرکتـی 

 صدمات درگیر نفر 365000 حدود عالوه بر این سال دچار آسیب حرکتی هستند16 االي از افراد ب نفر600000در سوئد حدود 

 نفرعملکرد دستها و بازوهایشان کاهش 250000 هستند که نیاز به کمک افراد یا وسایل کمکی براي حرکت دارند حداقل يشدید

. دهند می فقط با یک دست امور روزمره را انجام داز این افرا نفر 20000تقریبا و  مشکالت زیادي درزندگی روزمره دارند ویافته 

 ،  بازو و پاها دارندحرکتمحدودیت دریا و در راه رفتن مشکل ي و افرادي که ویلچر،   افراد کوتوله شامل،معلول جسمی حرکتی 

 بعلت شرایط دارند افرادي که بعلت ناتوانی هاي مختلف مثل آسم و بیماریهاي قلبی عروقی محدودیت مشارکت در جامعه . میشود

افرادي که مشکل راه رفتن دارند عالوه بر محدودیت حرکتی ، مشکل . خاص جزء افراد با صدمات حرکتی طبقه بندي می شوند 

بسیاري از این افـراد .  و سطوح لغزنده ، آستانه در و لبه ها مشکل دارند هراه رفتن طوالنی ، عبور از روي پلآنها در   نیز دارندلتعاد

 مثل مانع عمل می کند افرادي  در بلندآستانه، براي این افراد . اي راه رفتـن از وسایل کمکی مثل کراچ و عصا استفاده می کنند بر

 ، شیب هاي تنـد ، آستانـه درها مانع دسترسی و هوجود پل. که از ویلچر استفاده می کنند احتیاج به فضـاي زیاد و راهرو پهن دارند 

  در عقب و چرخچرخ بزرگ  بعلت وجوددستی استفاده می کنند برقی افرادي که از ویلچرهاي.  افراد میشود عبور و مرور این

 هموار ، بدون لغزش حید محیط زندگی این افراد باید داراي سطنکوچـک در جلو در زمینهاي ناهموار و یا آستانه درها گیر می کن

 در بازو و پاها دارند براي حرکتیافرادي که محدودیت . ه و داراي نرده باشد یا شیب باشد بعالوه مسافت هاي طی شده باید کوتا

افراد کوتوله نیز در راه رفتنهاي طوالنی ، رساندن دست به . رانـدن ویلچر همچنیـن باز و بستـه کردن درها دچار مشکل میشوند 

. کلیـدها و کنترل وسایل دچار مشکل هستند 

: راي افرادي که مشکل حرکتی دارند باید در نظر گرفته شود  در طراحی منزل ب زیر موارد

  . فاصله بین محل پاگرد و ورودي راهروها باید کوتاه باشد -1

. راهروها و گذرگاهها باید تا حد ممکن مسطح و هموار باشد -2

   .اندازه آن بسته به نوع ویلچر و نیاز فرد فرق می کند که  ، اتاقها وسیع و گذرگاهها پهن باشد -3

.  باید داراي یک وسیله باالبرنده مثل سطح شیبدار باشد ه ها پل-4

. نباشد  لغزش در ورودي درها و لبه هاامکان سطح زمین و کف اتاق باید از جنس سخت و بدون دست انداز باشد ، -5

.  در ها بهتر است اتوماتیک باشد ، یا براحتی باز شود -6

.  صندلی توالت و مبلمان راحت باشد -7

. پلکان و سطوح شیبدار نرده گذاري شود  -8



   :یک مدل بررسی تحقیقی و توسعه در تکنولوژي ، سالمندي ، ناتوانی و استقالل .2

ها، مدالیتی ها، و  مطالعه مکانیزم  شامل پزشکی، توانبخشی) NCMRR(مرکز ملی بررسی توانبخشی پزشکی بر اساس تعریف 

   : در این مدل پنج واژه زیر وجود دارد .زینی عملکرد از دست رفته می شود دن یا جایگباعث بهبودي ، بازگردان است که وسایلی

   محدودیت اجتماعی ) 5(   ناتوانی)4(  محدودیت عملکردي) 3(   آسیب) 2 ( پاتوفیزیولوژي (1)

یق بر روي ساختار سلولی و به تغییر در مراحل طبیعی فیزیولوژي درون بدن گفته می شود و شامل بررسی و تحق: پاتو فیزیولوژي 

می مراقبت و بهبودي بیشتر بر اساس بررسی و تحقیق در این سطح . حوادث متعاقب بیماري، صدمه یا ابنورمالیتی ژنتیکی است 

  .  تا موارد جبرانی و راههاي حفظ استقالل باشد

آسیب شنوایی ، : ین بخش ما مقوله هایی چون  در ا.به ارگانهایی مثل چشم یا سیستم ارگانی مثل قلبی عروقی برمی گردد: آسیب 

  .و حرکتی را بررسی می کنیم  ، هوشیاري بینایی ،

 محدودیت یا کاهش قدرت براي انجام کار پیوسته توسط یک ارگان یا سیستم ارگانی گفته می شود هب: محدودیت عملکردي 

ر اساس ارگان یا سیستم ین ما مدل مداخالت جبرانی را ب آسیب را بجاي محدودیت عملکرد استفاده می کنیم همچن واژهمعموال ما

  .  می کنیم تا عملکرد خاص بیانهاي ارگانی 

، شخص دردستورالعمل ناتوانی آمریکا . بیان می کند انجمن سالمت ، ناتوانی را عدم توانایی انجام کار در مدت طوالنی : ناتوانی 

در این تعریف واژه . فعالیتهاي زندگی وي محدود شده است  سا یکی یا بیشتر فیزیکی است که اساناتوان فردي با آسیب ذهنی یا

در مدل ارائه شده در این بخش ناتوانی را عدم توانایی انجام کار و حفظ نقش اما ما . آسیب و ناتوانی بجاي هم استفاده می شوند 

 مانند استفاده از تکنولوژي و مداخالت راي جبران صدمهدیده ، اگر راهی بمثال یک فرد سالمند صدمه . فرد در زندگی بکار میبریم 

البته ضعف نیز واژه دیگري است که در بحث گروههاي خاص افراد سالمند خصوصا . محیطی پیدا کند ناتوان محسوب نمی گردد

  . خیلی پیر استفاده می شودافراد 

و به موانع ناشی از تدابیر اجتماعی یا تناسب  . بزرگترین سطح در مدل مرکز ملی توانبخشی پزشکی است: محدودیت اجتماعی 

 می این منظورهر چند که براي . تکنولوژي اغلب کمتر براي آشنایی با محدودیت اجتماعی بکار می رود .  برمی گرددجامعهعمومی 

شنوا یا کسانی که مشکل که براي مردم نای نیاز دارند یبه تکنولوژهمه فروشندگان تلویزیون در آمریکا . تواند بکار گرفته شود 

در آمریکا هزینه هاي دارو و درمان و بیمه خصوصی براي ایجاد تکنولوژي که . تهیه کنند ، زیر نویس   برنامه هایی باشنوایی دارند

  اروپایی و استرالیا یی خطهايدر حالیکه کشور. می تواند باعث ایجاد استقالل ، سالمتی و کیفیت زندگی شود خیلی محدود است 

  .  مشی سخاوتمندانه اي در تکنولوژي کمکی دارند 

کارهاي اساسی روزانه اغلب به دو گروه . دیگر است  اشخاص کمکنیاز به به معنی توانایی انجام کارهاي روزانه بدون : استقالل 

و )  ، و حمام کردن مثل خوردن ، لباس پوشیدن ، توالت رفتن ، راه رفتن) ( ADLs(فعالیتهاي روزانه زندگی : تقسیم میشود 



از قبیل مدیریت منزل ، مدیریت مخارج فردي ، خرید کردن، خارج شدن از خانه ، ) (IADLs(فعالیتهاي مفید زندگی روزانه 

اوقات فراغت را بعنوان بخش مهمی از فعالیت براي سالمندان اضافه ) ADLs&IADLs(ما به ایندو فعالیت . ) استفاده از تلفن 

  .  برمی گرددADLs&IADLs هر فرد از زندگی به میزان استقالل وي در احساس. می کنیم 

براي افزایش ، حفظ یا بهبود ظرفیت را   کمکیتکنولوژيواژه وسایل  1988 در ابتدا قانون فدرال ایالت متحده در سال :تکنولوژي

، که می باشدخانه انعطاف پذیر ی بصورت ، مداخالت محیطالبته شکل دیگري از این تکنولوژي . عملکردي افراد ناتوان بکار برد

مداخالت محیطی مانند تغییر در حیاط ، سواره رو، پیاده رو ، و . استشامل حذف ناهمواریها تا اضافه کردن سطح شیبدار یا باالبر

 نقل در جامعه ، مداخالت محیطی شامل مناسب سازي در محیطهایی مثل سیستم حمل و.  می باشد  نیزآسانسورآپارتمان ها

افراد ناتوان براي حفظ استقالل به برنامه هایی نیاز دارندکه ساخت محیط را . عمومی ، فروشگاهها ، محل عبادت و تئاترها است 

  .همراه با وسایل کمکی مورد توجه قرار دهد

  : تکنولوژي کمکی  وسایل استفاده کنندگاننظر

  :وسایل با تکنولوژي پایین 

انتخاب وسایل این افراد جهت . اد استفاده کننده استفرالوژي کمکی و خانه انعطاف پذیر، دیدگاه مهمترین عامل در ایجاد تکنو

 چه کاري که این افراد:  نیز باید در نظر بگیرندتولید کنندگان. شان داشته باشند از میزان ناتوانی مناسب تر بایستی آگاهی کامل 

 در اینجا ما نظر دارند؟   شناخت کافیانواع مختلف وسایلنسبت به سایل دارند ؟ آیا آیا واقعا نیاز به این و می خواهند انجام دهند ،

  : استفاده کننده ها را براي تعدادي از این وسایل بیان می کنیم 

و مناسب راحت و ،  گران جذب خوبی نداشته،تعدادي از استفاده کنندگان معتقدند این وسایل: وسایل مربوط به بی اختیاري 

اتوجه به ارتباط بین بی اختیاري و وجود پرستار در خانه ، و دستمزد باالي پرستار نظر بسیاري از استفاده کنندگان این ب. نیست

   . بخش تري را به بازار عرضه کنند ، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر است، تجهیزات رضایتاگر تولید کنندگانکه  وسایل اینست

وسایل حرکتی مثل عصا ، واکر، ویلچر از نظر میزان مشکالت و عدم رضایت آنها از وسایل کمکی مصرف کنندگان : وسایل حرکتی 

عدم مهارت در استفاده از و  وزن زیاد ،تقریبا نیمی از مشکالت عصا بعلت خطراتی مانند لیز خوردن ، لغزش . در رتبه باالیی هستند 

واکر نیز مانند عصا . دست شاکی هستند آسیب دست و  از درد شست د افرادي که بمدت طوالنی از آن استفاده می کنن.آن است 

 سطوح مختلف خانه ،  آن درانتقال واکر به داخل و خارج ماشین ، استفاده از. براي بسیاري از افراد یک وسیله مشکل ساز است 

 . گزارش می دهندرا داقل یک مشکل از استفاده کنندگان ویلچر ح% 40. از مشکالت آن می باشد مثالهایی پایین آمدن از پله 

 تناسب  عدم،) مشکالت % 33( شکستن چرخها ، پوسیده شدن الستیکها مثال تنگهداري و تعمیر قطعا: مشکالتی از این قبیل 

وزن و مشکالت فیزیکی مثل %) 41( به تنهایی ویلچرراندن  درتوانایینا نشستن ، در حین وي راحتینا وکننده و صندلی استفاده

  . وجود دارد%) 26(یاد و پهن بودن آن ز



انتقال از  مشکل چونو فرد .وسایل در حمام کم می باشد این  تردد بافضاي الزم براي  : استحمامدر حین   کمکیوسایلاستفاده از 

  .  ترجیح می دهد که در زیر شیر آب بنشیند تا از صندلی حمام یا نیمکت حمام استفاده کند ،را دارد این وسایل

 - 1: وسایلی مانند برس هاي حمام و اسفنج هایی با دسته هاي بلند مشکالتی مانند استفاده از   براي:سایل کمکی براي شستشو و

   گزارش شده است وسایل موثر براي شستشوي کل بدن  فقدان-2) خصوصا مشکل در رسیدن آنها به بدن ( گرفتن وسایل 

  : وسایل کمکی  ز استفاده ا مشکالتدر ارتباط با ی چنددالیل

حین این مشکل شایع بسیاري از سالمندان در. وسایل کمکی به اندازه کافی براي انجام کار به فرد کمک نمی کند-1

 اما با تغییر شرایط ه باشند داشت خوبیکاراییممکن است این وسایل در گذشته براي فرد. استفاده از وسایل کمکی است 

 بدون راهنمایی افراد متخصص و یا اطمینان از امنیت با توجه به اینکه معموال. د  نمی باشاین وسایل مناسبو درازمدت 

 ادامه می تفاده از وسایل قدیمی علیرغم وجود وسایل تخصصی تر، اما به اس نیزدر بسیاري از موارد . شودآنها استفاده می 

شنوایی که کمک کافی به شنوایی فرد  که جذب خوبی ندارد ، وسایل کمک  ،وسایل کمکی بی اختیاري : مثال. د نده

  .نمی کند ، عصاها که ساپورت خوبی ایجاد نمی کند و عینک و بزرگنما که قدرت و نور مناسبی ندارد 

 در مورد وسایل حرکتی مطرح می این آیتم بیشتر.  کاربرد نداردوسایل بطور برابر در همه محیط ها و موقعیت هااین -2

مثال راندن ویلچر بر روي فرش خصوصا براي فردي که . وسایل مناسب نیست این ي از سطوح مختلف براي بسیار. شود 

  .  باشد و چوبی راحتضعف فیزیکی و خستگی دارد مشکل است ولی ممکن است بر روي سطوح آجري 

اي  فریم فلزي واکر ، عصا ، صندلی ه.می شود معلولیت فرد   و به مشکل مردموسایل کمکی موجب توجه ناخود آگاه-3

در بسیاري از موارد شخص بعلت استفاده  . گردندمی فرد به آسیب مردم  مثالهایی هستند که باعث توجه هاباالبر، توالت 

همچنین آنها نمی خواهند که .  و نمی خواهد که دوستان و آشنایانش این وسیله را ببیند  شدهل خانه نشینیاز این وسا

د براي شخصی که از عصاي سفی مثال. کن است مورد اذیت و آزار قرار بگیرند بعنوان یک فرد ناتوان دیده شوند چون مم

. حاضر نیست این عصا را در اطراف محل زندگی خود استفاده کند  حرکت استفاده می کند می گوید

وجود بسیاري از افراد می دانند که وسایل کمکی بهتري براي آنها . استطاعت خرید وسایل کمکی را ندارند   مردمهمه-4

. با افزایش سن نیز میزان فقر این افراد بیشتر می گردد . دارد ولی توانایی خرید آن را ندارند 

 اغلب موجب  مورد استفادهوسایل کمکی  در حین جابجایی.وسایل کمکی در بعضی از موقعیت ها خطرناك می باشند -5

استفاده از . ر استفاده می کند خطرناك است سطوح برفی و یخی براي فردي که از عصا و واک . دزمین خوردن می شو

. باعث لیز خوردن و افتادن فرد میشود نیز واکر در محیط شلوغ 



ی درد آنها  آرتریتبیماران  درگرفتن وسایلی مثل عصادر دست . وسایل کمکی از نظر فیزیکی موجب ناراحتی فرد میشود-6

تخت هاي بیمارستان نیز براحتی تخت .  تحریک می کنند برسهاي حمام بعلت موي زبر پوست را . را افزایش می دهد

 .  هاي معمولی نمی باشد 

ا در معرض  که قسمتهایی از آنهی استاین مشکل رایج بسیاري از وسایل. وسایل کمکی کامال حفاظت شده نیست -7

قابل  ياي شارژ وسایل مثل باتري ه از اینبعضی. پایه صندلی حمام عصا یا پدهاي روي ته مثل . ساییدگی است

. وسایل ارزانی نیز مثل برسهاي حمام وقتی فرسوده می شوند قابل جایگزین نیست ی هستند اما جایگزین

 بردن ویلچر. عمومی مشکل است  خانه و جاهاي به وسایل  اینانتقال. وسایل کمکی براحتی قابل انتقال به خانه نیست -8

 .راقبین آنها مشکل است به داخل و خارج  ماشین براي افراد ناتوان و م

. این مشکل شایع صندلی ها و نیمکت هاي حمام است .  فضاي بیشتري نیاز دارند براي دسترس بودنوسایل کمکی-9

نصب نیمکت هاي حمام که تا لوله آب . بسیاري از دستشویی ها کوچک هستند و اعضا دیگر خانواده از آن استفاده می کنند 

 در با آنهانمی توان  محدود می کند واکرها و ویلچرها در داخل خانه استفاده نمی شوند چون حرکت را در دستشوییشده اند 

.  اسباب هاي خانه جابجا شد بین

.بعضی از این وسایل بزرگ است و نگهداري آنها در خانه جاي زیادي می خواهد.  نگهداري وسایل مشکل است -10

بعضی از افراد . آموزش استفاده از این وسایل یک مسئله مهم است . ند   فرد نمی داند از وسایل کمکی چگونه استفاده ک-11

. از بریس استفاده نمی کنند چون نمی دانند چطور باید آنرا بپوشند 

در بسیاري از موارد کاهش در کار فیزیکی و هوشیاري فرد باعث مشکل در .  استفاده از وسایل کمکی مشکل است -12

تخت هاي . الکترونیکی مشکل است   دست گرفتن و کار کردن با بعضی از وسایلدر. استفاده از وسایل می شود 

بعضی از افراد پیر گزارش کردند که . بیمارستان که با دست تنظیم می شوند اغلب براي افراد ناتوان مشکل است 

.  مشکل استعصایشان خیلی سنگین است و استفاده از آن

افراد ناتوان براي استفاده از وسایلی که موجب حرکت و . خص دیگري دارد  استفاده از وسایل کمکی نیاز به کمک ش-13

بسیاري از افراد کارهاي خود را مستقل انجام می دهند ولی براي . جابجایی آنها می شود نیاز به کمک شخص دیگر دارند 

. استفاده از حمام و توالت نیاز به کمک دارند 

 که اغلب دیده می شود در توالت نصب دستگیره ها  در هنگام این مشکل.وسایل کمکی بطور صحیح نصب نمی شوند  -14

.نصب این وسایل باید توسط افراد ماهر انجام شود . سست و شل هستند و قابل تعمیر نیز نیست 



  خانه انعطاف پذیر. 3

  :تعریف خانه انعطاف پذیر

شرفت  پی وموجب راحتی انجام کارمناسب سازي خانه  با کهخانه انعطاف پذیر یک محیط سالم و قابل دسترس ایجاد می کند 

 و توانایی انجام کارهاي روزانه ایمنیحتی تغییرات خیلی کم ، تاثیر مثبتی در . روزانه میشود استقالل در فعالیتهاي زندگی 

براي شناسایی .  دارد از به همکاري معماران ، مهندسان ساختمان و کاردرمانهای پذیر نافو ایجاد خانه انعطخانه غییر ت. دارد

 بندي تقسیمچندین نوع .  باید در تصمیم گیري ها دخالت کنند  نیزنیازهاي خاص این افراد ، افراد مقیم در خانه و مراقبین

خانه هاي انعطاف پذیر را بر اساس نوع تغییر ساختاري و نوع تغییر Pynoos. براي خانه انعطاف پذیر پیشنهاد شده است 

از بی ارزش : خانه هاي انعطاف پذیر را بر اساس ارزش و قیمت آن طبقه بندي کرد Gitlin. قسیم بندي کرد  مطلوب تيرفتار

شناسایی خانه هاي انعطاف پذیر را براساس موارد زیر پیشنهاد Steinfeld & Shea .تا قیمت متوسط و تغییرات با قیمت باال

خانه هاي انعطاف  Mann. ، قابل دسترس ، قابل استفاده و تعمیر   خطر کمتر ، بدون آتش سوزي ، امن خانه هایی با:کرد 

  ).اندام فوقانی و تحتانی(ایی ، بینایی ، هوشیاري یا حرکتیشنو: پذیر را بر اساس نوع آسیب افراد طبقه بندي کرد 

Messcar 44 44آنها . ف پذیر است  خانه انعطامربوط به استراتژي را براي پیشرفت استقالل تعریف کرد که بسیاري از آنها 

کاهش بمنظور  خانه در محیطهم آهنگی ایجاد جهتسازماندهی خانه ، این روش ) 1(:  تقسیم کردند مقوله 7استراتژي را به 

بهبود ) 2(براي مثال چیدمان دوباره آشپزخانه براي راحتر تهیه کردن غذا .  مراقبین است تاثیرنقش فرد ناتوان و افزایش 

برنامه روزانه فرد تنظیم ) 3(ستفاده از وسایل کمکی براي مثال استفاده از سمعک  با اخانه هاي انعطاف پذیر و در کارایی فرد

 و حوادث از ایجاد بصورت ممانعتمحافظت از فرد ، ) 4(ناتوان ، یعنی تشکیل جدول یا فهرستی براي فعالیتهاي روتین 

) 5. ( خطرناك است فرد ناتوانثال حذف چیز هایی که در محیط براي م. مواردي که باعث کاهش کارایی فرد ناتوان می شود 

) 6(، به بیانی دیگر کاهش محرکهاي مخالف و یا اصالح نواقص  محیط خانه ي موجود درمحدودیتهاروي کمبودها و کار کردن 

   .انتقال به خانه جدید) 7 . (موجب لذت بردن از زندگی می شود از طریق فعالیتهایی که فردبهبود محیط خانه ، ارزش دادن به 

 سر و تکه هایی که مانع نوارهااستفاده از ) 2(چراغ خواب در راهرو و یا دستشویی ) 1( ، دارايخانه انعطاف پذیر ساده یک 

) 5(شیر هاي آب و دستگیره هاي در با اهرم دستی ) 4(المپ هاي نوري با ولتاژ باال ) 3( میشودحمام یا واندر خوردن فرد 

بیشتر خانه هاي انعطاف پذیر گران  .  استفرشهاي محکم با نوارهاي دوبل دو طرفه) 6 ( و بدون لغزش در پله هارهاينوا

خانه هاي دو و یا اتاق خواب در طبقه اول  اضافه دستشویی) 2( در باال و پایین راه پله  نصب شدهسویچ هاي نوري) 1: (داراي 

سطح شیبدار ) 6(ه بودن در گاهها و پهن و گسترد) 5( در دستشویی دستگیره) 4(ده دستی در دو طرف پله ها نر) 3(طبقه 

   .   می باشند یا باال بر پله

  : نیاز به خانه هاي انعطاف پذیر علل 



.  سال در خانه هاي تک نفره زندگی می کنند 45اکثر افراد باالي . تعداد سالمندان خانه نشین در آمریکا افزایش یافته است 

با این وجود خانه هاي چند طبقه اتاق خواب و دستشویی در . اي یک طبقه رایج تر از خانه هاي دو یا چند طبقه است خانه ه

) 1: ( خانه بسیاري از این افراد نیاز به تغییر دارد ولی این کار به دالیل زیر انجام نمی پذیرد با وجودیکه. طبقه پایین دارند 

سالمندان توانایی بکارگیري یک نفر را براي ایجاد این تغییرات ) 2. (ا خودشان انجام دهند سالمندان قادر نیستند تغییرات ر

بسیاري از سالمندان نمی دانند چه تغییراتی باید ایجاد ) 4. (سالمندان قادر به شناسایی پیمانکاران ماهر نیستند ) 3. (ندارند 

  . کنند 

همچنین محیط قابل . پختن در خانه انعطاف پذیر آسانتر انجام می شود کارهاي روزمره مثل حمام کردن ، لباس پوشیدن و 

.  مثل افتادن کمتر می شود سوانحبا تغییرات ساده و ارزان خطر . تحمل تري براي مراقبین ایجاد و کارها زودتر انجام می شود 

  . قبین می باشد  مراکارگیريباعث کاهش هزینه هاي مربوط به سالمتی و ب  خانه انعطاف پذیرمجموعدر 

  اتاقها ، فضاها و خطرات : مشکالت محیط خانه 

  وجود و یا موانعاز نظرقبل از تغییر در خانه الزمست که وضعیت کارایی افراد را تعیین و میزان ظرفیت محیط خانه را 

زم براي تغییر خانه برنامه  الراهکارهاياز طریق این ارزیابی ، مشکالت محیط خانه شناسایی شده و : استقالل ارزیابی کنیم 

  : در زیر ما مشکالت محیط خانه را بررسی می کنیم . ریزي می شود 

: مشکالتی از قبیل .  است  آشپزخانه افراد ناتوان نسبت به فضاهاي دیگر خانه استفاده موردمشکل ترین قسمت : آشپزخانه

و یا فقط قادر به استفاده از کابینت نمی باشند ناتوان اغلب افراد . وجود دارد کابینت   کوچک یا بزرگ و فضاي ناکافیکابینت

صندلی یا چهارپایه براي دسترسی استفاده از آنها از بسیاري . ازقفسه هاي کوتاه و یا بخش جلویی قفسه ها استفاده می کنند 

خیدن در آشپزخانه کوچک چرقادر به افرادي که از ویلچر استفاده می کنند . می کنند که می تواند بسیار خطرناك باشد 

-32کابینت ، ارتفاع راهنماي عمومی براي تغییر. متداولترین تغییرات در آشپزخانه است از یکی تغییر فضاي کابینت. ند نیست

و  اسباب  است که روي  کابینت هاییبراي  اینچ 42-45ارتفاع براي فرد ایستاده ،  اینچ 36 ارتفاع  اینچ براي فرد نشسته ،28

 براي قرارگیري  اینچ بلندي27 اینچ پهنا با 30در زیر کابینت   در نظر گرفته شده کمترین فضايجاسازي شده اند ، لوازم 

باال رفتن ، رسیدن ، خم شدن و :  مشکل اساسی مواجه هستند 4افراد ناتوان در آشپزخانه با .  می باشد)2و1شکل ( زانوها

. فراموشی 



   دسترسی به  ،تنظیمقابل   رو به پایینکششی قفسه هاي 2شکل          است وتنظیمشویی قابل  این ظرف1شکل             

  .کابینت هاي باال را آسانتر می سازد        . بر اساس نیاز شخص باال و پایین می رود             

  

.  نیمکت انتقالی است ده از استفا مشکل گرفتن نرده وبیشترین. دومین ناحیه مشکل ساز در خانه دستشویی است  : دستشویی

.  وجود دارد، و مشکل در رسیدن به دستشویی  حوله باال براي کوتاه و کوچک ، آینه باال ، فضا ناکافی ، نرده صندلی توالتدراغلب 

شکل  . اطمینان از لغزنده نبودن آنهاوبطور محکم  در ارتفاع و وضعیت مناسب  نردهنصب: موارد زیر جهت راهنما پیشنهاد می شود 

 . را نشان می دهددستشوییدر ز تغییرات  ا بسیاري3 -6



   نصب شده در جاي مناسب کمک به فرد براي دستگیره 4شکل          حذف کابینت زیر سینک امکان دسترسی3شکل 

  .بلند شدن از توالت ، انتقال از ویلچر و ممانعت از افتادن وي میکند          .  راحت تر افراد ویلچري را می دهد 

                     
   نصب دستگیره در توالت6شکل     حمام کردن بدون نیاز به وان5شکل 

  

مشکالت دیگر از قبیل دسترسی نامناسب ، ضعف در گرفتن اجسام و کاهش . ر حمام حفظ تعادل است شایع ترین مشکل د:حمام 

بسیاري از افراد قادر به دسترسی نیستند همچنین بعلت ضعف و کاهش حس توانایی باز و . حس در درجات بعدي اهمیت است 

 و نبودهشودکه قادر به تشخیص اجسام و وسایل موجود نور کم حمام باعث می. بسته کردن شیر آب و تنظیم دماي آب را ندارند

فضاي زیاد نیز دسترسی را نا . پراکنده بودن اجسام در حمام و فضاي غیر استاندارد آن مانع حرکت و جابجایی با ویلچر میشود 

همزمان با استفاده از دوش هاي دستی اگر چه براي ایجاد راحتی ساخته شده اند ولی . ممکن می سازد و باعث خستگی فرد میشود 



مشکل در فهم عالئم کدگذاري ) 1: (اکثر افراد مشکل در استفاده از شیر آالت دارند که بعلت . وسایل دیگر ایجاد دردسر می کند 

) 3(عملکرد پیچیده شیرآالت در انجام دو عمل همزمان مثال فشار و پیچش یا کشش و چرخش ) 2(است شده در مورد دماي آب 

  : دیگر مشکالت این افراد . راد بعلت ترمور یا آرتریت در دستها قادر به تنظیم دما و جریان آب نیستند بعضی از اف

 - 4 فراهم نبودن وسایل انتقال معلول به وان -3کافی اطراف وان حمام نا فضاي - 2کمبود فضاي بین وان و وسایل مجاور -1

ده  خستگی فرد حمام دهن-6 نور ناکافی -5لیز بودن کف حمام 

در طی انتهاي مراحل حمام چون فرد هم خسته ) 1: (سوانح و حوادث ناشی از حمام کردن اغلب در شرایط زیر ایجاد میشود 

م نیز لیز و اوقتی که فرد به خارج از وان انتقال میابد چون بدن فرد خیس است و کف بیرونی حم) 2(و هم ریالکس است 

  .  مرطوب است و معلول و مراقب خسته هستند 

در خانه هاي دو طبقه ، اتاق خواب در طبقه دوم . اتاق خواب اغلب براي افراد ناتوان مشکالتی ایجاد می کند  : اتاق خواب 

 ، رفتن به داخل و خارج تخت براي افرادي که می باشد یمسئله قابل توجهاندازه اتاق خواب براي افراد ویلچري . می باشد 

 اضافه کردن یک صندلی بنا براینبسیاري از سالمندان مشکل در لباس پوشیدن دارند ،  . آسیب حرکتی دیده اند مشکل است

  . براي لباس پوشیدن در حالت نشسته باعث راحتی انجام کار میشود 

شلوغی ، فرش نامناسب و : مشکالت اتاق غذاخوري و اتاق پذیرایی کمتر از اتاق خواب و دستشویی است  : اتاقها و فضاهاي دیگر

شویخانه پله دار و خشک کردن لباس در حالت نشسته براي فرد  رخت،ن از آن مشکل است ندلی هایی که نشستن و بلند شدص

 پریز و در نتیجه استفاده چند وسیله از یک  کمتعداد) 2(کمبود نور کافی ) 1(:  مشکالت رایج دیگر در خانه .ایجاد مشکل می کند 

مشکل در بلند کردن ) 6. (خوانا نیست م بینا اده از کنترلهایی که براي افرادکاستف) 4(اتاق سیم هاي اضافی در کف  پخش)3(پریز 

  . قوري از روي گاز 

 و روي لبه ها  بر با رنگ روشنهاییدر پله هاي چوبی ، استفاده از چوب.  ایمن طراحی شوند نیزحتی در نور کم پله ها باید : پله ها

موجب استراحت ) چرخش در پله ها با پاگرد میانی ( طرح سویچ سه تایی . مناسب می باشدودي رنگ تیره در باال و میله هاي عم

همچنین . اگر از قالی استفاده میشود براي ممانعت از لیز خوردن  باید بدقت نصب شود . در میان پله در حین باال رفتن می شود 

  . نرده در دو طرف پله باعث ایمنی بیشتر میشود استفاده از 

 با بار الکتریکی سنگین که موجب آتش سوزي و شوك میشوند باید حذف یسیم هاي الکتریکی روباز و پریزهای : آتش و شوك

 در همه  کشیدنسیگارممانعت از .  بهم وصل شوند تا جایی که ممکن است اسبابها طوري چیده شوند که بدون سیم کشی. شوند 

تعدیل کننده در زیر سینک و یک سوپاپ اطمینان جلوي آب گرم دوش و شیر آب براي کنترل دماي آب یک . اتاقها ضروریست 

  . نصب شود



فضاي پارکینگ . پارکینگ تا جلوي ورودي باید کم باشد له فاص. پارکینگ و ورودي خانه باید مورد توجه قرار گیرد  : فضاي بیرون

 باشد 1:50شیب دسترسی به این ورودي باید حداقل . باشد داشته  فوت دسترسی به ورودي 5 فوت پهنا و نزدیک به 8باید حداقل 

 1:12شیبی بیشتر از  قابل دسترس باشد بریدگی سنگ جدول باید  مسیرو سطحی صاف و پیوسته داشته و مستقیما وصل به

اگر .  اینچ باشد 4/1 جاده نباید بیشتر از  تا بریدگی جدولفاصله نباشد ، و 1:10 شیبهاي کناري پهن شده بیشتر از نداشته باشد ،

مسافت زیاد اگر .  در این قسمت باید کاشته شود  ، گیاه پهن در بریدگی جدول ایجاد نشود ، براي جلوگیري از لغزش هايکناره

چندین ) 7شکل . ( براي افزایش دسترسی ، با طراز کردن دوباره زمین یا اضافه کردن یک شیب، ورودي می تواند تغییر کندباشد

 اینچ ، سطح بدون لغزندگی ، 36 حداقل ي پهناداراي حداقل شیب ممکن ،  سطح شیبدار وجود دارد اما عموما آنها باید نوع مختلف

    .  باشند فوت حرکت30ر پایین و باال و هر داراي نرده و سطح ورود به زمین د

آستانه اي براي ) 1: (باالبر باید داراي . اگر ارتفاع زیاد است و یا فضاي سطح شیبدار محدود است باالبر مشکل را حل می کند 

 از حفاظت) 3 (، بطوریکه با سویچ دستی توقف کند باشد  و در هر فرود آمدنزنگ اخبار درباالبر) 2(ویلچراز حرکت جلوگیري 

 .  باشد نیز،میشود یک منبع برق مجزا  در مواردي که منبع موجود دچار مشکل ) 5(پاگرد ) 4(ت جوي تغییرا

. این سطح شیبدار براي دسترسی فرد ویلچري به خانه است7شکل 



  : خانه انعطاف پذیر 

 حق تقدم ها  بایددر این موقعیتبنابراین   شود نمی تواند فوري ایجاد کم زمان و یا در آمدخانه انعطاف پذیر بعلت محدودیت

  :یان شد بشکل زیر بMann محیطی توسط مداخالت یک مدل براي بررسی. مشخص شود 

  راحتی+ استقالل + ایمنی = حمایت جامعه + تعمیر + طراحی 

با تغییر در طراحی محیط  مداخالتبسیاري از . حمایت جامعه برمی گردد  و یاتعمیر محیط به طراحی ، مداخالتمدل ن در ای

       تغییر اسبابهاي نوري ، پریزها ، : ل از قبی.  مثبتی بر روي استفاده کننده دارد و نسبتا ارزان است بسیارکه تاثیرمشخص می شوند

    )8شکل(. ترموستات ، قفلها و طبقه هاي گنجه 

 

  

  

   آشپزخانه قابل دسترس8شکل                                                                                              

قسمت سوم این مدل حمایت . دیده میشود ها  فرش سطح پیاده رو و وضعیتدر موانعی  بصورتکهمی باشد تعمیر بخش مهم دیگر

طراحی ، تعمیر ، حمایت ( در این مدل اگر بازده ورودي خوب باشد . همسر ، فرزندان ، مراقبین ، درمانگران است : جامعه شامل 

خانه ) 1: (سه دیدگاه را براي بهبود نقش افراد ناتوان در محل پیشنهاد داد   Pynoos.  خواهد بود  سالم ، بازده خروجی)جامعه 

او پیشنهادهایی را براي . ساخت خانه هاي جدید در دسترس ) 3(دوباره آپارتمانهاي موجود و مناسب سازي )2(انعطاف پذیر 

  : داد از این ها در جدول زیر ارائه مهرکدا



   سه دیدگاه براي بهبود نقش سالمند در محل 1جدول

   

  ساختن خانه انعطاف پذیر قابل دسترس .1

   براي باال بردن آگاهی عمومی درباره فوائد خانه انعطاف پذیر  چالشیک

 موفقیتHUDمحل حمایت  آن که سالمندان را در خانه هاي سالمت ایمن براي  هايخانه به تصویر کشیدن وایجاد  در ارتباط با

. کند 

 ي آگاه کردن مستاجر درباره حقوق خود برابرنامه یک تدارك دیدن 

 برنامه ریزي پیشرفته و کوشش براي هماهنگی  

برنامه پیوسته نیاز است به HUDبه خانه انعطاف پذیر و آنها نیازو و و برنامه هاي مسئولین براي شناسایی سالمندي ، عناصر خانگی 

   هاي چند واحدي متناسب کردن خانه

 ایجاد انجمن سالمندي براي اضافه کردن برنامه هاي مربوط به سالمندان به دستور کار جلسه بهمراه افزایش آگاهی درباره تغییر خانه

.و توسعه استراتژیها براي ایجاد محیط حمایتی بیشتر 

  افزایش سرمایه براي خانه انعطاف پذیر 

محیط خانه توسط کاردرمان یا متخصصین مراقبت سالمتی دیگر و امکان به پوشش گسترده خانه براي ارزیابی  بیمه اصالح اقدامات

  انعطاف پذیر 

 مشمول شدن خانه انعطاف پذیر در خانه و جامعه

 تغییرIRSن نقش بازده مالیاتی براي احتمال بیشتر ایجاد خانه انعطاف پذیر بمنظور کاهش هزینه و یا دریافت طلب مالیاتییو تعی 

و امانت سرمایه براي تغییر و تناسب خانه هاي چند واحدي   براي کاربرد برنامه وامهاي گردان ،بهبود موقعیت ها

  :دالیل پیشنهاد آن 

موثرترین راه سرویسهاي تحویلی براي تغییر خانه هاي تک نفره و آپارتمانیآزمایش .  

تشویق میکنند دیدگاههاي موفقیت آمیزکه ساختارها را براي دوبرابر کردن بکارگیري الگوهاي موثر .

  نیازهاي سالمندان مقیم آن  سازي خانه هاي چند واحدي با توجه به ناسبم . 2

  تسهیل در مناسب سازي خانه هاي چند واحدي با * 

  وان  ایجاد انگیزه براي افراد و اسپانسرهاي سازنده آپارتمان براي تغییر در ساختمان با توجه به نیاز افراد نات * 

  :با در نظر گرفتن اصول پیشبرد ساخت خانه هاي مناسب در نخستین وهله. 3

 قابلیت دسترسی

 همگانیطراحی 



در این .  خانه است همگانیاستراتژي دیگر براساس اصول طراحی . این بخش بر روي خانه انعطاف پذیر متمرکز شده بود

  . ن است دیدگاه طراحی مطابق با نیاز همه افراد در تمام سنی

  

   :همگانیطراحی .4

   چیست ؟ همگانیطراحی 

 Ron Mace طراحی "یا " همگانی طراحی " : را بیان کرد همگانی عقاید طراحی 1980در اوایل سال  آرشیتکتی بود که

ز  ممکن ، بدون نیااستفادهیعنی ایجاد یک محیط مناسب براي همه مردم با بیشترین  " طراحی براي همه " یا"جهان شمول

 براي وسایل در حال حاضر؟   بطور یکسان باشدهمگانیچیزي باعث میشود طراحی  چه.به مناسب سازي یا طراحی خاص 

 از این حد متوسط تغییر کند این قابل توجهیحال اگر یک شخص بطور . میشود   افراد طراحیی از متوسطقشراستفاده 

 تولید کنندگان می کوشند محصوالتشان نیازهاي چندین همگانیی در اصول طراح. اسب نیاز این فرد نخواهد بود منوسایل 

کالسکه براي مثال حذف آستانه در باعث راحتی حرکت براي فرد ویلچري و فردي که از . استفاده کننده را برطرف کند 

  .شود  می ،استفاده می کند

 " . بودن استهمگانی  انتقال ، و یا یت قابلدسترسی ، مناسب سازي ،: مل  طراحی شادیدگاه هاي مطرح در مورد تعدادي از 

.  نیازهاي خاص جامعه را شناسایی می کند مثل دستشویی مخصوص در رستورانها براي مردم ویلچري " بودنطراحی دسترس

 " طراحی مناسب سازي ". این دستشویی و فضاهاي خاص دیگر ممکن است باعث جدایی افراد ناتوان از بقیه مردم شود 

براي مثال ، برداشتن کابینت .  براساس نیاز استفاده کنندگان تغییر می کند و عطاف پذیري بیشتر در محیط میشودموجب ان

سن ایجاد میشود را در نظر می گیرد ، اما بطور  تغییرات طبیعی که با"  انتقال احی قابلیتطر" . ها از زیر سینک ظرفشویی 

"  همگانیطراحی " . گیرد اتوانی هاي موجود را در نظر نمین ارثی و یا شناسایی ملعواآسیب یا معمول ناتوانی هاي مربوط به 

 نامحسوس و  خوبهمگانیطراحی  . کمتر افراد مشخص میشوند  در این دیدگاه براي طراحی محیط ماستجامع ترین دیدگاه

یق و بعضی اوقات قابل انتقال و  قابل تطبهمگانیدر بسیاري از موارد طراحی شما حس نمیکنید که فضا خاص شده ، . است 

  . همیشه در دسترس ماست 

بهر حال طراحی قابل دسترس اغلب روي نیازهاي افراد . تفاوت مردم ندارد دیدگاهی است که تاکید بر همگانیطراحی 

گرفته میشود که  اما در طراحی همگانی طیف وسیع تري از راه حلها در نظر ویلچري و یا افراد با آسیب بینایی تاکید می کند ،

 تمایزهاي دیگر مثل قدرت ، هوش ، قوه ادراك ،و همگانی در طراحی . به همه کمک می کند نه فقط معلوالن و افراد ناتوان 

  شامل استفاده از عالئمی است که قابل فهم براي همه زبانهاهمگانی در فرودگاه طراحی مثال.گرفته می شودارزشها در نظر

گانی به ظاهر اشیاء نیز اهمیت داده میشود بطور مثال دستگیره هاي بسیاري از لوازم آشپزخانه براي  در طراحی هم .باشدمی



گروه تعداد معدودي از کاربران مناسب است اما شرکت ها تالش می کنند تا با ساختن دستگیره هاي بزرگ تر و با قابلیت 

طراحی همگانی گوشه اي از زندگی . را نیز پوشش دهندعملکرد آسان و جذابیت بیشتر گروه بزرگتري از مصرف کنندگان 

در اغلب نرم افزارها "  confirm "یا"  undo"بعنوان مثال دستوراتی مثل . روزانه است و همه جا در اطراف ما وجود دارد 

  . مثال خوبی از طراحی همگانی است که خطا پذیري در عمل را کاهش میدهد 

فرادي که مشکل بینایی دارند کمک می کند همچنین براي افرادي که مشکل ضعف تضاد رنگ در ظروف غذا خوري به ا

مثال دیگر کابینت هایی با طبقات بیرون آمدنی هستند که . عضالنی دارند لبه هاي ضخیم و شیبدار طراحی شده است 

  . مختلف داشته باشندو وضعیتهاي استفاده کنندگان با قدهاي متفاوت قادر خواهند بود از آن استفاده کنند و هنگام کار حالت

  :  مثال هایی دیگر از طراحی همگانی   

 رویه نرم براي سطح راه ورودي ، بدون پله  

 درهایی با عرض زیاد براي ورودیها ، تاالرها و کریدور

 دستگیره هاي اهرمی براي باز کردن در به جاي دستگیره هاي چرخشی

ي کلیدهاي کوچککلیدهاي المپ با سطح بزرگ و صاف به جا

 روشنایی مناسب

 دکمه هاي روي صفحات کنترل قابل تشخیص با حس المسه باشند

 کنترل و نشانگرهاي مربوط به شنوایی در کناراطالعات و نشانه هاي بینایی

 استفاده از تصویر معنا دار و شناخته شده به جاي نوشته

 ابزار کنترل صدا در وسایل صوتی

ر وسایل صوتی ابزار کنترل سرعت د

 براي افزایش و کاهش صدا ( خطوط قابل تشخیص از طریق بینایی(

 انتقال اطالعات بصورت زبانی در جایگاه خود

  سطح شیبدار به جاي لبه استخر   

  

   :همگانیاصول طراحی 

این بررسی .  شد  مطرح1997تا1994  سالدر دانشگاه ایالت کارولیناي شمالی بر اساس نتایج تحقیق همگانی اصول طراحی

  : زیر می باشد بشرحاین اصول .  مصرف کننده ، فضاي معماري و اجزاء ساختمانهاست تولیداتشامل ارزیابی 



طراحی مفید و قابل فروش به مردم با ناتوانی هاي این  –  گروه هاي مختلف منصفانه مساوي واستفاده . 1

  . مختلف است 

  : خطوط راهنما 

  ي همه استفاده کنندگان ایجاد وسایل مشابه برا)1(

 

  

   مردم در هر وضعیت و ارتفاعی دسترسی برابر براي آشامیدن آب 10 میز پذیرش ، اطالعات الزم را با توجه به توانایی بینایی افراد و             شکل 9شکل

  .بعی دارند از طریق لمس و نقشه هاي متمایز بزرگ ، در دسترس همه                           از هر من

  . بازدیدکنندگان قرار می دهد

  

                 

                            . همه مردم میباشد ورودي هم سطح پلها قابل استفاده براي12 شکل .                          است درهاي برقی با سنسور ، براي همه مغازه ها مناسب  11شکل 

.

  

             

  

  

  

  



  دسته هاي کنارهم یخچال که در کل طول آن امتداد  13شکل

  .یافته است موجب استفاده همه افراد با هر ارتفاع و وضعیتی میشود

  

  

  

  

  

اجتناب از جدا سازي و مشخص کردن استفاده کنندگان )2(

  

  

  ، موجب توجه افراد اندازه بزرگ در اماکن عمومی  نصب صفحات ویدئویی با 15آسانسور نزدیک پلکان متحرك در فروشگاهها مانع             شکل  14شکل 

  . ناشنوا میشود   .                          د کنن با روشهاي مختلف حرکت می ي میشودکه جدا شدن افراد

  

ایجاد طراحی مناسب همه استفاده کنندگان)3(

  

  

   سطوح شیبدار بسمت استخر براي آموزش شنا17و نرم                    شکل  ظروف آشپزخانه با دستگیره هاي بزرگ 16شکل 

    . استمناسب محدودیت حرکتی با به کودکان                    . براي افرادي که محدودیت حرکتی در دست دارندمناسب

  



                                             

   استفاده از الوار در کمپ ها براي نشستن افراد ساکن کمپ و 19                    شکل شی مناسب افراد با چرخبزرگ و  کلیدهاي دیواري 18شکل

  . مناسب است                                                        انتقال ویلچرسواران. استمحدودیت حرکتی دست

  

   .یمنی باید بطور برابر در دسترس همه افراد باشد ، امنیت ، و اقوانین مربوط به مالکیت خصوصی)4 (

                    

   درهاي شیشه اي بلند و کوتاه کمک به دیدن 21                        شکل  توالت خانوادگی امکان دسترسی اعضائ خانواده20شکل 

  .                  راهرو براي افراد با هر وضعیتی می کند                                         و کمک به فردرا فراهم می کند 

  

می راحی با دامنه گسترده اي از توانائیها و سالیق فردي همراه  طاین –  استفادههنگامانعطاف پذیري در . 2

   . باشد

  انتخاب روشهاي مورد استفاده ) 1(

  



         

   سطح شیبدار مجاور پله امکان انتخاب براي دسترسی 23 همه           شکل  سطوح کار با ارتفاع قابل تنظیم امکان دسترسی22شکل 

  .را می دهد                     . افراد با هر وضعیتی در حالت ایستاده و نشسته را می دهد

  

  .صندلی داخل وان و نصب چند دستگیره امکان استحمام در وضعیت ایستاده و نشسته را می دهد  24شکل 

  اري افراد راست و چپ دست در دسترسی و استفادهسازگ) 2(

  

  

   . شود ایمنی و تعادل در هردو سمت براي راست و چپ دستها می موجب نصب نرده در دو مسیر حرکت 25شکل                        



  

  دستگیره هاي دوطرفه در امکان استفاده و ورود افراد راست و چپ دست را فراهم می کند 26شکل 

  

  .با هر دو دست و جابجایی آن را در حین کارهاي تکراري فراهم می کند   قیچی با دسته بزرگ امکان استفاده27 لشک

   دقت و درستی استفاده کننده  درتسهیل)4(

                       

اه امکان دیدن آنرا از هر مسیر  معماري ورودي فروشگ29 اندازه بزرگ دکمه هاي تلفن مناسب افرادي که                     شکل 28شکل 

  . پارکینگ می دهد .                            بینایی کمی دارند و یا مهارت خوبی در انجام کار ندارند



  

  

  

  

  

  . محل قرارگیري نوار و دست به فرد کمک می کند که کارت را بدقت و درست قرار دهد30شکل 

  

  

  ان ایجاد سازگاري با خط مشی استفاده کنندگ)5(

  

  

  .  دکمه کنترل سرعت روي دستگاه تایپ موجب کار تایپیست در فضاي بهتري میشود 31شکل 

  .   از کتابهاي صوتی استفاده می کنند با کمک این دکمهافرادي که مشکل بینایی دارند 

ن یا سطح  باید با توجه به علم ، مهارت زباعالئم فهم و درك در این طراحی –  ساده و راحتسادگی و درك . 3

  .ساده باشد تمرکز استفاده کننده 

  :خطوط راهنما 

حذف پیچیدگی غیر ضروري )1(



  

  . استفاده از آیکونها در پانلهاي کنترلی اتاق بیمارستان باعث راحتی استفاده و رفع پیچیدگی آنها می شود 32شکل                            

  .ب راحتی انجام کار بدون نیاز به آموزش میشودموجشیر آالت  عملکرد تک اهرمی سطوح 33شکل 

. باشد را داشته درك استفاده کنندهانتظارات و سازگاري با سطح یتقابل)2(

                             

  ندلی اتومبیل ، موجب  کلیدهاي برقی ص34 شکل                      .           ایجاد کنند  تولیدکنندگان باید بسته بندي هاي قابل تشخیص 33شکل 

.          جابجایی راحت مسافر و راننده میشود                                                                                                                                     

.شد داشته بارا قابلیت همراهی با طیف گسترده اي از سواد و زبان )3(

  

  نیاز به روي کنترل تلویزیون واضح  عالئم 36شکل  برچسب عالئم مجاور نمایشگر کامپیوتر           35شکل 



  .خواندن را کمترمی کند   .کمک به توصیف تنظیمات می کند

  

   المللی بسته هاي کارت ترجمه مسافران بین38وسایل وارداتی              شکل  تصاویر واضح دستورالعمل37شکل

.مشکل ترجمه متون را رفع می کند                                      امکان استفاده از عالئم را به آنها میدهد

 . مرتب شده باشداطالعات موجود با توجه به اهمیت آن)4(

  

  بطور برجسته در بااليدکمه حافظه بزرگ  40کل ش کی                احتیاطهاي پزش براي تاکید برچسبهاي هشدار دهنده رنگی و طرح دار39 شکل

  تلفن موجب افزایش سرعت در مکالمات اورژانسی میشود.                                                                                                        بکار می رود

  . نصب شده استیی دستورالعمل شستشو در داخل سر ماشین لباس شو41شکل 

  

  ایجاد تحریک و فیدبک موثر با توجه به اهمیت آن)5(

 



  

   برنامه ریزي شده روي صفحه ویدئو امکان استفادهعمال ا43بخشی از کار فرمت دیسک را براي آگاهی فرد                        شکل صفحه کامپیوتر 42شکل    

  .                                                                   از منو را بصورت مرحله به مرحله میدهد نشان می دهد                               

 دستورالعمل مرحله به مرحله شماره گذاري شده در ماکروویو براي آشنایی با مراحل      44 شکل 

  .پخت استفاده میشود 

توانایی  و حی اطالعات ضروري و موثر را با توجه به شرایط طرااین – و محسوس بودن اطالعاتقابل درك. 4

   حسی فرد انتقال می دهد 

  :خطوط راهنما 

براي ارائه اطالعات الزم )  لمسی -شفاهی –تصویري ( استفاده از روشهاي مختلف )1(

                  

   راهنماي کاربردي وسایل بصورت پرینت بزرگ ، بریل و نوارهاي شنیداري46شکلدیواره گرد تغییرداده شده ترموستات داراي اطالعات                  45شکل 



  بزرگ بینایی ، لمسی ، نوشتاري و صداي ساعت در هر دو درجه 

  . ایست زمانی است

ایجاد تمایز بین اطالعات ضروري و اطالعات محیطی )2(

ماکزیمم خوانایی اطالعات الزم )3(

                      

موجب سر در ترمینال فرودگاهها روي    زمینه تیره48    شکل            تکه هاي گرد بزرگ          باپالستیکی درپوشداروف ر ظ47شکل

                              جلب توجه عالئم با رنگ مخالف سقف میشودرنگی مخالف ظرف براي استفاده راحت از طریق لمس

                                   بکار می رود یا بینایی

                                    

   روشنایی بین اجزاء تشکیل دهنده  و مغایرت در رنگ50 زمینی             شکل ترننوشته هاي قابل لمس بزرگ ماشین کرایه  49شکل 

  ین کمک میکند که بچه را بطور محفوظ در وان حمام         وسایل به والدبکار میرود                 بیشتربا حروف بزرگ و کوچک براي خوانایی 

                                                                                                                قرار دهند

  

) ن ساختارو یا جهت  براي تعیی آنمثال آسان کردن.(  پذیر باشند توصیف عناصر بگونه اي که درتمایزایجاد )4(

  



  

   با  که با رنگ مشخص شده اندیسیم هایپالکها و ارتباط 52 رنگهاي تند مخالف در نقشه هاي قابل لمس     شکل 51شکل 

  . راحتر استon – line                       وسایل دیگرمثل تلفن یا وسایل تکنیکی ، جهت یابی بازدیدکنندگان را آسان می سازد

.د سازگاري با تکنیکها یا وسایل گوناگون مورد استفاده براي افرادي که مشکل حسی دارند ایجا)5(

                  

  داراي وسایل کمک TTY تلفن هاي عمومی عالوه بر 54                          شکل  داخلیرمزیابتلویزیونهاي رنگی داراي یک  53شکل 

.                                                            شنوایی و یک کنترل کننده صداست.   براي زیرنویس برنامه هاست

 طراحی خطرات را کاهش می دهد و با عملکردهاي غیر عمدي یا اتفاقی مقابله می این – کاهش خطاپذیري -5

  . کند 

  :خطوط راهنما 

  ، دسترسی بیشتراستفاده شدهاجزاء  : حداقل برسدبه  خطرات و اشتباهاتبگونه اي که  اجزاء و عناصرچیدن)1(

  خطرناك ، ایزوله شده یا حمایت شده اجزاء  حذف ، بهتر



  

  . لبه ها یا کناره هاي سطوح شیبدار موجب کاهش لیز خوردن میشود56براي دسترسی بیشتر و ایجاد امنیت          شکل  دسته هاي محافظ رنده 55شکل 

اهات آگاهی از خطرات و اشتب)2(

                        

  و برچسب پلکان متحرك خانواده ها را از خطرات نهفته 58نرم افزار مدیریت دیسک کامپیوتر فرد را                شکل 57شکل 

  .مراقبت از بچه ها آگاه می کند.                             از نتایج قبل از انجام فرمت آگاه می کند

  

. قرمز بطري هاي تمیز کننده لنز تماسی موجب تمایز آنان از بطري قطره چشم میشود  نوك59شکل 

 ایمنی–ایجاد عالئم نقص )3(



                           

    پریز متصل به زمین خطر شوك الکتریکی را در حمام و61بطور                         شکل آن  دقیقه اي از اتو 5عدم استفاده با 60شکل

           .  و آشپزخانه کاهش میدهد                .                  وداتوماتیک خاموش میش

. کامپیوتر امکان برگشت و تصحیح اشتباه را فراهم میکندundo کلید 62شکل 

  . دارد نیاز در کارهایی که مراقبتانهاعمال نا آگاهحذف )4( 

                              

   بطور نا آگاهانه مانع بروزهمشکل بودن خروجی کابلها 64مصرف سدیم در رژیم خاص روي برچسب                       شکل  63شکل

  .حوادث در اتصاالت اجزاء کامپیوترمیشود.                                                               مشخص شده است

  .شودمی استفاده  خستگیطراحی بطور موثر وبراحتی و با کمتریناین   – نیاز به نیروي جسمانی کم –6

  . به استفاده کننده امکان می دهد که وضعیت طبیعی بدن را حفظ کند ) 1(

                         

  ته اندعالئم ایستگاه باید براي مسافرینی که در ترن نشس66 صفحه کلید زاویه دار دو تکه باعث حفظ                          شکل 65شکل 

  .در سطح چشم نصب شوند.                                           وضعیت طبیعی آرنج و انگشتان میشود



                                

  مشت بسته یا آرنج  درهاي اهرمی می توانند با 68 باز کردن پنجره هاي اهرمی بدون گرفتن دست                       شکل 67شکل 

  .                                                                                                           کار کنند

   نیروها  عملکرد از منطقیاستفاده) 2(

                                                       

  استفاده از برق براي باز کردن در گاراژ نیازي کمک  با 70فت فنري می تواند                          شکل ظرف غذاي آشپزخانه با چ 69شکل 

  .  نیروي جسمانی نیستبه.                                    فقط با یک حرکت معمولی دست باز و بسته شود 

   . یاز دارد قفل فنري بزرگ در ماکروویو به نیروي کمی ن71شکل       

  

  به حداقل رساندن اعمال تکراري) 3(                     

                                                

    سر فنجانی شکل بطري داروي مسکن درد4/1 چرخش 73 تکنولوژي کامپیوتري تشخیص صدا نیاز به استفاده از کلیدها                              شکل 72شکل 

  . چرخش تکراري را کاهش می دهد.                                                                                                     را بطور مکرر رفع می کند

  

   جسمانی يهانیرو مل تحبه حداقل رساندن)4(



                              

   لوله خرطومی آب باغچه با قفل تفنگی  با آب پاش75 را براي                                     شکل  چرخ چمدانها نیروي فیزیکی74شکل 

  .کاهش نیروي فشاري میشودموجب   .بلند کردن آنها کاهش میدهد

  

   . صندلی پیاده رو ها امکان می دهد به خریداران که حین خستگی استراحت کنند76شکل   

  

اندازه و فضاي مناسب براي دسترسی ، در این طراحی  –  براي دسترسی و استفادهاسبي مناندازه و فضا – 7

  . ایجاد میشود  فرد اندازه بدن ، وضعیت ، یا حرکتبا توجه بهرسیدن ، دستکاري ، و استفاده موثر

  : خطوط راهنما 

   نشسته و ایستاده در حالتفرد مهم براي هر  عناصرایجاد مسیر واضحی براي دیدن) 1               ( 

                             

   پنجره کناري تمام قد نزدیک در ورودي امکان میدهد به فرد که با  78 ایستگاه پرستاري کوتاه امکان می دهد که همه                                 شکل 77شکل 

  .                                    هر قد و ارتفاعی بیرون را ببیند.            بیماران با هر ارتفاع قدي در مسیر دید آنان باشد



   قابل دید کابینت هاي آشپزخانه با قفسه هاي کششی امکان میدهد که داخل آنها از هر سمت و زاویه اي 79شکل  

  .         باشد                                                                                      

  ایستاده و نشستهدر حالت د  به همه عناصر براي هر فر راحتدسترسی) 2              ( 

                                   

  در حالت  قفسه هاي پایینی یخچال موجب دسترسی 81 کنترل دماي آب از خارج وان بمنظور دسترسی فرد هم                                شکل 80شکل

  .در حالت نشسته و هم ایستاده                                                                                     نشسته می شود 

   نصب ماشین هاي کرایه ترن زمینی در ارتفاعهاي متفاوت براي دسترسی همه افراد 82 شکل 

  

    مراقبین استفاده از وسایل کمکی یاایجاد فضاي کافی براي) 3              (

                                                

  افرادورود فضاي زیاد وروریها در ایستگاه ترن زمینی براي 84باز شدن زیاد در ماشین کمک به نزدیک شدن ویلچر                                      شکل  83شکل 

  . ویلچري ، بسته ها و چمدانها مناسب است .                                                                                می کند یا واکر به صندلی فرد 

     

  



  : راهنما براي طراحی 

آن تحت د مورارائه داده که اولین ) 2ول جد( در خانه همگانیی را براي یکسان سازي طراحی خطوط راهنمایهمگانی  مرکز طراحی

  .  بود 1998 در سال Maceنوشته "  در خانه همگانی طراحی "عنوان 

  : در خانه همگانی یکسان سازي طراحی ي  راهنما2جدول 

  ورودیها

    : عدم وجود پله در ورودي-

  بهتر است همه ورودي هاي خانه بدون پله ساخته شود * 

  .ترجیحا بیشتر از یک ورودي بدون پله ساخته شود * 

  . حداقل یک ورودي بدون پله الزم و ضروریست * 

    : براي ورودي بدون پله محیطروش طراحی -

  هم سطح کردن پلها با سرباالیی * 

  .گاراژها تا سطح هم کف باال آیند * 

  1:20و شیب بندي مسیر با حداکثر شیب ) با مواد واتر پروف ( حفظ ناحیه و خاك برداري * 

  .سطح شیبدار الزم شد باید یکپارچه طراحی شود اگر اجتناب از سطح شیبدار ؛ * 

  .  اینچ باشد2/1 ماکزیمم بلندي آستانه -

   :از طریق  امکان دید براي همه مردم باشد مثل بچه ها و افرادي که روي صندلی نشسته اند-

    بلند کناريپنجره* 

  دیدن از زوایاي گسترده * 

  مونیتورهاي تلویزیون و یا * 

   یا قسمت هاي نزدیک پنجره درها* 

   .ساخت قفسه ، نیمکت ، یا میزي که زانوها زیر آن قرار بگیرد:  در نظر گرفته شود  ،جایی براي گذاشتن بسته ها موقع باز کردن در -

   : نمی باشد ایجاد سایبان در حالیکه در باز و قفل -

  ایوان * 

  راهرو با سقف * 

  سقف بلند باالي سر * 

  سایبان کرباسی * 

  : از طریق براي مالقات کنندگان که با ساکنین خانه ارتباط برقرار کنندی روش-

  زنگ در نوري * 



  ارتباط از طریق تلفن پرتابل و یا * 

   دستگاه مخابرات سیمی* 

اگر در  . ( ود در نظر گرفته ش فوت بین داخل و خارج ورودي براي مانور وقتی که در باز و بسته می شود5  5حداقل : فضاي ورودي در  -

   )اتوماتیک باشد این فضا می تواند کمتر باشد 

  : ها ورودی درچراغنصب  -

  تمرکز نور روي قفل * 

   براي دیدن مردم و یا  در شبروشنایی عمومی* 

د ی خانه می کن رفع مشکل تاریک و کمک بهد وقتی فرد نزدیک در است نور را می چرخان، این وسیلهاستفاده از کنترلهاي کشف کننده حرکت* 

  .  بیشتر میشوند امنیتو باعث

  .  راحت و قابل دستیابی باشد اضطراري براي دوستان و مواردتا  قرار گیرددر یک محل مشخصو باید بزرگ ، باال :  شناسایی شماره خانه -

  چرخش در داخل خانه

  )ر همان طبقه ایکه آشپزخانه ، اتاق نشیمن و غیره قرار داردد(  حداقل یک اتاق خواب و دستشویی قابل دسترس در ورودي هم کف قرار گیرد -

  براي همه راهروها )  اینچ 36 تا 34(  اینچ پهناي در باز شده 32 حداقل -

ي آزاد کنار در، سمتی که در به آن طرف باز می فضا اینچ 18حداقل  ،  نظر گرفته شود، درهنگام باز کردن در فضا براي چرخش در ، يمقدار -

   . ، باشدشود

  براي مانور در راهرو و مسیر قوسی داخل خانه ) :  اینچ 42حداقل پهنا ( مسیر حرکت در دسترس -  

   . در نظر گرفته شود فوت قطر در همه اتاقها5  به میزان فضاي چرخش-

  چرخش عمودي

  . داشته باشند)ز در صورت نیا(  همه پله ها باید پهنا و فضاي مناسب در پایین براي نصب یک سکوي باالبر -

  .  در نظر گرفته شود هایی که کف خالی دارند جهت استفاده بعدي بعنوان بدنه آسانسور حداقل مجموعه اي از صندوقخانه ، آبدارخانه یا انباری -

    فوت در زمان اولیه ساخت و ساز نصب شود 34یک آسانسور با ابعاد فضاي کف  -

  .ادامه یابد و پایین خیز پله دستگیره هاي پله بطور افقی تا باال -

  نور و رنگ

کاربرد از .  که موجب تسهیل شناخت محل اتصال سطح کف و مسیر راه رفتن شود استفاده از رنگی : ایجاد تمایز رنگ بین کف و اطراف  -

   .  جلوگیري شود سطوح صیقلی

  ي پله و قسمت خیز آن  تمایز رنگ بین رو-

  دي و پله ها و محلهاي انجام کار وور زیاد که مورد توجه و متفاوت باشد در ورن:  اطراف در وشده نور متمرکز-

   بین لبه جلویی و پایینی یا سطوح کابینت تمایز -

  فلز آالت



  . به قدرت و انعطاف پذیري نیاز ندارد از آن آسان است و استفاده -

   اهرم دستی در-

   سطوح فشاري -

   بدون کوبیدن –هاي کابینت حلقه هاي دستی کششی روي کشوها و در -

   قفل قابل لمس -

   قفل آهن ربایی بجاي مکانیکی -

    قفل هاي بدون کلید –

 و کنترلها کلیدهاي برق

  .  اینچی باشد48 اینچ باالي سطح زمین و ترموستات در 36-44 ماکزیمم ارتفاع کلیدهاي برق نوري -

  )ماتیک نگاه کنید به خانه اتو(  کلید هاي بدون تماس دست -  

جعبه هاي چهار شبکه اي در هر کنار براي کامپیوتر و وسایل الکتریکی همچنین : پریزهاي الکتریکی اضافی در محل تخت و میز براي وسایل  -

  وسایل استفاده کننده شخصی 

   ، باشدخم شدن دارند براي آنهاییکه مشکل در و اینچ براي دسترسی آسان در حالت نشسته 18 کمترین ارتفاع پریزهاي الکتریکی -

  .  اینچی سطح زمین نباشد 54 قسمت باالي پانل الکتریکی بیش از -

  ماتیکخانه اتو

  . کلید هاي نوري آشکارساز حرکت در گاراژ ، فضاهاي مورد استفاده ، ورودیها ، و زیر زمین -

  . کنترل از راه دور براي نورهاي انتخابی -

  کردن  کنترل از راه دور براي گرم و سرد -

  .  زنگ در وصل به تلفن پرتابل باشد -

   . براي زنگ در ، مونیتور بچه ، آشکار کردن دود  دیدن و شنیدن یت قابلبا زنگ هاي هشدار-

   لوله کشی خانهوسایلکنترل 

   کنترلهاي آب بصورت تک اهرمی در همه سطوح و اسبابهاي لوله کشی -

   در لوله ها و دوش ها  تنظیم کننده فشار ، شیر هاي آب ضد سوختگی-

  . بکار رود و در صورت نیاز شیر هاي آب تک اهرمی برعکس کننده .  دوش هاي دستی در باالي سر ثابت می شو ند -

  .  اینچی نصب شود تا براي همه مردم قابل استفاده باشد 60 دوش هاي دستی با لوله قابل انعطاف و ارتفاع قابل تنظیم در ارتفاع -

  مختلط براي تنظیم فشار و محدود کردن آب گرم  شیرهاي آب -

  حمام

  : یک حمام باید وسایل زیر را براي دسترسی داشته باشد 

    لبهبدون)  فوت 4ترجیحا (  فوت عمق 3 فوت طول و 5 حداقل -



  . قادر به تخلیه آب باشد  نیز وان با صندلی یکپارچه ، کف آن-

  ر دهنده در موارد اورژانسی در حمام الزم است مثل تلفن  براي ایجاد امنیت شخصی  وجود وسایل هشدا-

استفاده از نور طبیعی روز از طریق نصب پنجره با سایز مناسب ، دیوارهاي با رنگ روشن ، استفاده از :  ایجاد روشنایی مناسب در محیط حمام -

  پرده شفاف و استفاده از یک منب نور اضافی در نواحی حمام 

   در قفسه هاي دیواري مانع از حوادث و افتادن اشیاء و لیز خوردن افراد می شود  نگهداري از وسایل-

  موجب کاهش صدمه میشود  گرد کردن لبه ها و گوشه ها و ایجاد یک ظاهر ایمن از طریق تو رفتگی -

   استفاده از آویزهایی براي نگهداري حوله یا صابون در حمایت و ساپورت شخص کمک زیادي می کند -

قسمتی ازاین صندلی در داخل و قسمتی در خارج وان باقی می ماند و فرد در قسمت خارجی . تفاده از صندلی انتقالی براي جابجایی راحت  اس-

این صندلیها بعضی با یا بدون پشتی می باشند و اگر داراي لبه الستیکی باشند موجب افزایش . وان می نشیند و بتدریج به سمت داخل می لغزد 

  . در داخل وان میشوند ایمنی 

دستگیره هاي .  دستگیره ها به میزان زیادي در انتقال به داخل و خارج وان کمک می کنند اینها می توانند به دیوار ، کف ، سقف نصب شوند -

  . پوشیده شده با وینیل و یا برجسته کارایی بهتري دارند 

دستکش شستشو . اعث افزایش دسترسی به قسمت هاي مختلف بدن میشود  استفاده از وسایلی مثل دستکش شستشو و برس هاي حمام ب-

برس هاي حمام با دسته هاي بلند یا کوتاه می باشند و یک سر آن پارچه اي است با . معموال از جنس پارچه اي یا پالستیک یا اسفنج نرم است 

     . موي زبر نایلونی ونوك اسفنجی

شکل L فوت با صندلی 3  3 باشد یا یک دوش انتقالی ن است یک وان با یک صندلی یکپارچه داشته ممک ،حمام دیگر در همان خانهوجود * 

  .  استفاده شودبجاي اسبابهاي ذکر شده باال  آن اینچ ماکزیمم لبه 2/1تاشو و 

 مجاورت هر اسباب باشد  اینچ فضاي آزاد کف در48  30نچ قطر چرخش در اتاق و  ای60 –  وجود داشته باشد فضاي چرخش و حرکت کافی-

  . فضاها ممکن است با هم همپوشانی داشته باشند . 

   فوت در هر سمت توالت براي چرخش راحت 3 فضاي آزاد -

  .  اینچی از دیوارهاي کناري یا لوله باشد 18 توالت در مرکز به فاصله -

   . ب شود، نص نرده دستی محکم که تحمل وزن را داشته باشد در دیوار اطراف توالت ،-

   اینچ 32  به اندازهجلویی دستشوییسطح  ارتفاع کاهش-

  . می کنند براي افرادي که از صندلی استفاده :  اینچ در زیر دستشویی 29به اندازه فضاي آزاد زانو -

  .  ح گرم و تیز باید نصب شود و صفحات محافظ لوله کشی براي جلوگیري از تماس با سط-

   .  مجاز است  با محافظ لوله کشی مناسبزان به دیوار آوی دستشوییاستفاده از -

  .  دستشویی هایی که روي سکو قرار گیرد مجاز نمی باشد -

آینه تمام قد .  اینچی زمین باشد 72 اینچی کف زمین نباشد و لبه باالیی آن در 36الیکه لبه پایینی آن بیش از  آینه بلند نصب شود در ح-

  . انتخاب خوبی است 



  .  فرد در وان یا حمام بدون نیاز به وسایل اضافی بنشیند تافوت دوش 3  3الی یکپارچه در وان و در انتقصندلی ده از استفا -

  . از رنگ براي هماهنگی با وسایل دیگراستفاده کنید .  نرده دستی نباید از جنس کروم یا استیل ضد زنگ باشد -

  آشپزخانه

    . اینچ باشد 48باید حداقل  فضاي بین سطح کابینت ها و دیوارها -

صفحات محافظ لوله کشی براي جلو گیري از تماس با سطوح تیز و گرم باید .  اینچ ارتفاع داشته باشد 29  حداقل فضاي آزاد زانو زیر سینک-

  . نصب شود 

  ل تنظیم الکتریکی سگمانهاي قاب: براي سطوح کاري )  اینچ 28-42(  ارتفاع قابل تنظیم -

 اینچ که موجب راحتی کار در آشپزخانه 42 تا 28ارتفاع بین ، سینک ها و واحد هاي مصرفی ، اجاق گازبراي: بل تنظیم مکانیکی ي قا سگمانها-

  . افراد کمردرد و بچه ها و افراد نشسته . براي مردم با هر ارتفاعی می شود 

  . گ یا تمایز واضحی که باعث شناخت لبه ها و اختالف ارتفاع می شود استفاده از رن: تخته هاي رنگی متضاد روي لبه پیشخوان استفاده از  -  

 اجسام سنگین ، خصوصا بین یخچال ، سینک و چراغ خوراك پزي براي آسانی جریان غذا در یک  آسانلغزش جهت پیوسته سطوح استفاده از -

  سطح 

  ت ها براي تسهیل دسترسی به وسایل انبار شده  کشوهایی که کامال قابل باز شدن است قفسه ها و پایه هایی در ته کابین-

   قفسه هایی با ارتفاع قابل تنظیم در دیوار کابینت ها -

   اجاق گاز با در نظر گرفتن فضایی براي زانودر زیر آن -

  .  خیلی داغ  سرپیچهايدسترسی به طبقات فر اجاق پزي با سر پیچهاي چرخشی و کنترلهاي نصب شده در جلو یا کنار براي جلوگیري از -

  استفاده از چراغهایی بدون نور خیره کننده  -

  . که موجب دسترسی آسان به همه چیز می شود خصوصا اگر قفسه ها کششی باشد :  استفاده از یخچال ساید باي ساید -

  .  اینچی باالي کف زمین 48 تا18 استفاده از یخچالهاي کشویی یا با پیشخوانهاي زیري و نصب آنها روي سکو براي بیشترین دسترسی در -

  .  اینچی زمین باشد 34 دیدن داخل طبقات فر در حالیکه زانو زیر آن قرار گیرد و سطح باالیی آن در -

 ظرفشویی روي سکو قرار گیرد بطوریکه قفسه باالیی هم سطح پیشخوان باشد این موجب دسترسی راحت به کف قفسه می شود و نیاز به خم -

  . شدن نیست 

  خانهیشورخت

  . ماشین لباسشویی روي سکو قرار گیرد .  داشته باشدجلویی جلو با کنترل در و خشک کن کننده شستشو-

  .  باالي سطح زمین نباشد ی اینچ34 سینک رختشویی و سطح باالي پیشخوان آن بیش از -

   چپ و راستدو سمت  اینچ در 18 اینچی خشک کن ، یا امتداد حداقل 36فضاي آزاد عرضی  -

  انباري 

  .  اینچ ارتفاع داشته باشد 54 درصد انباري نباید بیش از 50 -

  ي آن قفسه ها  با ارتفاع قابل تنظیمگنجه هایینصب  -



   نصب قفسه پایین تر براي بچه ها و افراد نشسته -

  .  کابینت هاي متحرك که باال و پایین می روند -

  پنجره 

   .باشدینچ  ا36 ماکزیمم ارتفاع پنجره براي دیدن -

  . پنجره هاي بازشو ، حفاظ ، پرده هاي بازشو انتخاب خوبی است ولی ضروري نیست-

  )پیچ و خم دادن (  با میله وندهپنجره هاي باز شاستفاده از  -

   . در صورت لزوم برقی باز کننده هاي استفاده از-

  هاي لغزشیدر

     . اینچ باز شود 32هر لنگه در حداقل :  درهاي فرعی گنجه -

  .  چارچوب امتداد یابد و یک دستگیره حلقه اي براي گرفتن داشته باشد ی اینچ2وقتی کامال باز می شوند در باید حداقل تا : داخلیدرهاي  -  

  . در زیر سطح کف زمین قرار می گیرد که چارچوب و آستانه  کاهش:  خارجیدرهاي لغزشی -

  گاراژ

   بطرف باال  برقی درهاي باز شونده-

   فوت براي همه وسایل نقلیه 8ارتفاع حداقل  -

  ماشین پارك شده فضاي طولی و عرضی اضافی جهت حرکت بین  -

  .  سطح شیبدار در گاراژ نباشد -

   . کف گاراژ شیبدار شود داربجاي ورودي پله -

  

                    
  . میشودکردن زیاد دست یا بلند  فرد ارتفاع مناسب اجاق گاز مانع خم شدن85شکل                                       



                               
  . روشنایی زیر کابینت ها باعث انجام بهتر کارها میشود87                                     شکل پیشخوان  نصب دستگیره در لبه خارجی86شکل 

  

  

                                          

  نورهاي خیره  وجب کاهش  تصاویر روشن در سطوح تیره م89                                                          شکل  رنگ و شکلهاي کد گذاري موثرترند88شکل

  .                                                                                       کننده میشود. وقتی با هم استفاده میشوند 

  

                                         
   استفاده از روشهاي مختلف عملکردي در ماکروویو91شکل .                               تمایز بین کلمات و عالئم موجب بهبود خواندن میشود 90شکل 

  

  



                                 

   مناسب استفاده افراد نشستهو آینه انحناءدار  یی سینک پایه دار، دستشو93نصب چند دستگیره و شیر آب اهرمی در وان حمام                 شکل  92شکل 

  

                                     

   نصب نرده در دو طرف پله براي ایمنی در طراحی همگانی95 پنجره کنار در ورودي و یا نصب یک سیستم                           شکل 94شکل 

  . ارتباط داخلی در برنامه طراحی همگانی توصیه میشود

  

                                    

   دسته اهرمی در 97شکل                                             ورودي هم سطح در طراحی همگانی96شکل 

  



                                                                            

  ویلچر مناسب حرکت فرش چسبیده شده راهرو با پهناي زیاد و 99  شکل                            در اهرمی بلند مناسب افراد با ضعف حرکتی   دسته98شکل 

  

                               
   استفاده از شیرآالت تک اهرمی101                               شکل استفاده از شیر آالت دو اهرمی                                100شکل 

  

                              
   کشو هاي پایین مناسب افراد ویلچري103اق گاز مناسب براي قرار گرفتن زانو                                    شکل  فضاي زیر اج102شکل 

  



                     

  و نقشه براي پیدا کردن مسیر استفاده از عالئم با حروف بزرگ 104شکل                                      

  

   
  نصب نرده در آسانسورودکمه هایی با شماره واضح طبقات 105شکل          

  

        
  .حرکت صندلی چرخدار را تسهیل میکند سطح زمین کف پوش سرامیکی 106 شکل                    

  

                      
   سب عبور افراد ویلچري پارکینگ گسترده منا107شکل                                                       

  



   :  محیط زندگیروشناییاهمیت 

و باعث خطراتی مثل افتادن . تغییرات بینایی همراه با افزایش سن توانایی فرد را براي انجام کارهاي روزانه تحت تاثیر قرار میدهد 

شدت نور براي انجام کار باید . ود  نور خانه احتمال حادثه را کمتر می کند و باعث استقالل فرد میشتغییر در سیستم. میشود 

مجموعه اي از اصول  ) LRC( مرکز تحقیق نور .  و امکان تشخیص رنگ را بخوبی دهد  باید یکنواخت بودهروشناییکافی باشد ، 

ول این اص. مربوط به تغییرات مربوط به سن را ارائه دادبراي شناسایی مشکالت بینایی ) 3جدول ( روشنایی و راهنماي تمرینی 

  . موجب زندگی راحت تر براي سالمندان مستقل میشود 

  اصول روشنایی و خطوط راهنماي تمرین  3جدول 

  :نور بیشتر 

مثل خواندن چیزهاي تایپی ( مورد نیاز است  براي دیدن جزئیات ده برابر نور بیشتر. اغلب در نواحی خاص مثل آشپزخانه روشن هستند ها خانه 

  .  باشد  مورد استفادهمنبع نور براي دیدن بهتر باید مستقیم و با کمترین انرژي) .  مثل لباس یا ریسمان سیاه( وح کم یا وسایلی با وض) کوچک 

  :چراغ کمتر 

  اگر فرد دید مستقیم روي وسایل روشن داشته باشدنیاز دارنداگر چه سالمندان نور بیشتري . خانه ها اغلب یک نور روشن منفرد در سقف دارند 

 اوهاي شخص و کاروضعیت وسایل روشن با توجه به   قرار گیريمحلتوجه به .    به دیدن نمی کندیزینی المپ هاي نوري با ولتاژ باال کمکجایگ

  . ضروري است 

   : سطوح تنظیم نور

ه  بینایی نمی توانند در نور تیربعلت تغییردر اعصاب  سالمندانخانه ها اغلب دیوارهاي تیره یا یک تقطه نوري منفرد دارند که باعث سایه می شود

سطوح روشن و درخشان در فضاهاي عمومی مثل راهرو و . تطبیق دهند بنابراین نورهاي منتشر باید در محل زندگی فرد استفاده شود خود را 

  . ورودي باید شبیه به فضاي مجاور باشد 

  : وضوح بیشتر 

ول ، سطوح شیبدار یا درگاه از نقاشی یا اایش وضوح دید اشیاء مهم مثل لبه ها ، جدبراي افز.  سن شدت تمایز اشیاء کاهش میابد  افزایشبا

  . تکنیکهاي مشابه می توان استفاده کرد 

   دستشویی درروشنایی ، فضا و رنگ مناسب108شکل  

  



   :ارزیابی خانه .5

هدف از ارزیابی ایجاد یک محیط مناسب  .  ضروري است براي تشخیص مشکالت مربوط به انجام فعالیت در خانه ،ارزیابی خانه

و ) مثل کاردرمان ( ، سرویس دهندگان توانبخشی و سالمندي ) دار ، مقیم مثل افراد خانه ( ننده  استفاده ک.شخصی است 

 خاصی براي ارزیابی این افراد دیدگاه متفاوتی دارند و از وسایل و ابزارهاي. در این ارزیابی نقش دارند ) مثل پیمانکاران ( سازندگان 

یشتر روي ساخت محیط زندگی تمرکز می کنند ولی سرویس دهندگان توانبخشی به سازندگان و پیمانکاران ب. استفاده می کنند 

  . توانایی هاي عملکردي افراد توجه دارند 

) 1( ارزیابی خانه را با هدف ارائه اطالعات درباره Pynoos.  ترکیب این سه دیدگاه باعث ارزیابی جامع و ارائه راه حل بهتر میشود 

فضا ،و طراحی خانه پیشنهاد ) 3(توانایی شرکت در کارهاي خاص خانه و فعالیتهاي زندگی روزانه و  )2(حق تقدم استفاده کننده 

 در مورد محیط خانه را براي بررسی انواع مشکالتی که سالمندان و  اسنادمرکز تحقیقات مهندسی توانبخشی سالمندي یکسري. داد 

 استفاده شده در طی ده سال بررسی ارزیابی طولی مصرف کننده بصورت زیر موارد. افراد ناتوان با آن مواجه هستند را ارائه داد 

   :میباشد

  : نقشه برداري محیط مرکز تحقیقات مهندسی توانبخشی 

  ): تکمیل شود بازدیدکنندهبوسیله (  نوع همسایه -1

  )شامل خیابان و حیاط خانه . ( کاربري فضاي غالب اطراف شرح داده شود 

  هم سطح /  خانه هاي تک نفره –نه ساکنین خا   ------ 

   ساختمان آپارتمانی–  ساکنین خانه ------- 

   همسایه – تجاري ------- 

  عنوان شود ازنظر ناحیه اي جهت – تجاري ------ 

   صنعتی ------ 

  موسسه اي  ------ 

  ) توضیح دهید (  بقیه ------ 

   میزان درك امنیت -2



  می کنید ؟ چقدر از جانب همسایه تان احساس امنیت 

   امنیت زیاد --- 

   امنیت کم --- 

   احساس خطر --- 

   خطر زیاد --- 

  آیا ایمنی همسایه تان در طی چند سال اخیر تغییر کرده است ؟ چطور تغییر کرده است ؟ 

  بیشترتبهکاري  بله با جرم -

  کمتر تبهکاري  بله با جرم -  

   نه -

  اید ؟   شدهنیا خانه تایک جنایت در همسایگی آیا شما قربانی 

   نه -

   بله -  

  . اگر بله لطفا توضیح دهید -

  )  تکمیل شود توسط بازدیدکننده(  نوع چیدمان زندگی -3

  خانه جامع استاندارد 

   ایزوله  قابل جابجایی خانه-

 در پارك قابل جابجایی خانه -

   خانه مجزا تک نفره -

  .ند  خانه هایی که مشابه هم بوده و در کنار هم قرار دار-

   ساختمانهاي دو واحدي -

   )بیش از سه واحد آپارتمانی (  فاقد آسانسور ساختمانهاي آپارتمانی -

   آپارتمان داراي آسانسور -

  کوچک پانسیونی  خانه -

  ) توضیح دهید (  بقیه -

  خانه مجزا شده سالمندي

  ) توضیح نوع (  جامعه بازنشسته -



   آپارتمان سالمندي -

  ) سرویس حمایتی ( المندان  خانه گرد آوري س-

   خانه ترویج مراقبت -

   خانه گروهی -

   خانه بزرگساالن -

  )تضیح دهید (  بقیه -

    وسعت خانه- 4

بازدید می کنید را لیست لطفا همه جاهایی را که معموال شما در طی یک هفته دیدن میکنید و تعداد دفعاتی که از هر جایی

 .نمایید

  مکان       تعداد دفعات        مسافت

                                                                                                               کلیسا

                                                                                                              بقالی

  )لباس فروشی (                                                                                  مغازه یا فروشگاه هاي دیگر                    

                                                                                                             داروخانه

                                                                                           آرایشگاه                   

                                                                                                             امور داوطلبانه

                                                                          دیدن خویشاوندان                                    

   دیدن دوستان                                                                                                           

    بانک                                                                                                          

    رستوران                                                                                                         

   بیمارستان                                                                                                          

  آیا جاهاي دیگر شما دوست دارید بروید ؟ چرا حاال آنجا نمی روید ؟ 

  عالمت بزنید اگر بله                                       مکان                                       چرا شما نمی روید ؟

                                            کلیسا                                                               

  بقالی  

                                                                مغازه یا فروشگاههاي دیگر 

                                                                داروخانه

                                                         آرایشگاه         

                                                                 امور داوطلبانه 

                                                                 دیدن خویشاوندان 

                                دیدن دوستان                                 

                                                                 بانک 

                           رستوران                                     



                                                                  بیمارستان  

 بعد از تنظیم این  . یدبرچسب ها می روید ، را مشخص کن جاهایی که شما در طی هفته با این کمک کنید روي این نقشه خیابان ،

  . اطالعات کل فاصله خانه تا مقصد را محاسبه کنید 

  . فاصله آنرا از روي نقشه حساب کنید . دورترین مقصد را مشخص کنید : بازدید کننده 

  ___________________________________________________  :ترین مقصد فاصله تا دور

         استفادهقابلیت دسترسی و - 5

A. درجه پاسخ دهی  

   شما ایمنی و قابلیت استفاده ساختمان وخانه تان چطور توصیف می کنید ؟ 

   عالی ________

   خیلی خوب________

   خوب________

   متوسط ________

    بد________

   سال گذشته تصادف کرده اید ؟ 5آیا شما در طی 

  :  را توضیح دهید خود لطفا مشکل

  به ساختمان ) یا پارکینگ (  عبور از خیابان ________کل 

   سطح ناهموار یا شکسته پیاده رو___________

   شیب ___________

   مسافت ___________

   سرگردانی___________

  ر براي راندن ویلچر بدون سطح شیبدا___________

  ) نمی تواند دسته آن را بگیرد (  پله ها ___________

   _____________________________ بقیه موارد ___________

  : توجه 

  ) یا ساختمان ( ورودي به خانه   کاربردقابلیت ___________کل 

  کلیدها /  مشکل براي قفل کردن ___________    

  هاي مشکل ساز  پله ___________    



   کمبود دستگیره مورد نیاز ___________   

  استفاده ناممکن /  مشکل باالبر ___________   

   در سنگین ___________   

   اشکال در سطوح ورودي ___________   

  _____________________________ بقیه موارد ___________   

  : توجه 

  ....... ) مثل رختشویخانه و ( اتاقها و فضاهاي مشترك  قابلیت استفاده از __________کل 

   وجود پله تا رختشویخانه__________    

   مشکل در دسترسی به صندوق پستی __________    

  آشغال  مشکل دربیرون گذاشتن __________    

  ____________________________ بقیه موارد __________    

  : توجه 

  بلیت استفاده از حیاط یا محیط خارج خانه بطور صحیح  قا__________کل 

   عدم دسترسی به محیطهاي شلوغ __________    

   حیاط مشکل وجود دارد کف در __________    

   پله ها مانع دسترسی می شود __________    

   کمبود نرده مورد نیاز __________    

  ____________________________ بقیه موارد __________    

  : توجه 

   استفاده از اتاق غذاخوري ، نشیمن یا اتاق پذیرایی _________کل 

   شلوغی_________     

   مشکل ساز است  ،  آستانه در_________    

   قالی ها مشکل ساز هستند _________    

  . بلند شدن از روي صندلی سخت است _________    

  عث گیجی میشود   محیط اتاق با_________    

   اتاق خیلی کوچک است _________    



  هال خیلی باریک است  _________    

  ____________________________ بقیه موارد _________    

  : توجه 

   استفاده از اتاق خواب ________کل 

   قفسه هاي گنجه خیلی بلند است ________    

   گنجه اي در اتاق نیست ________    

   مشکل در دسترسی بعلت پله ها ________    

   فقدان تلفن مورد نیاز ________    

   اتاق خیلی کوچک است ________    

   اتاق خیلی شلوغ است ________    

   مشکل در ورود و خروج به تخت ________    

  ____________________________ بقیه موارد ________    

  : توجه 

  استفاده از آشپزخانه  _______کل  

   کابینت ها خیلی بلند است ________     

   دسترسی براي استفاده سخت است ________     

   پیشخوان خیلی بلند است ________     

   پیشخوان بحد کافی نیست ________     

   مشکل در لوله کشی ________     

  واند خم شود فرد نمی ت/  کابینت هاي خیلی پایین ________     

  ____________________________بقیه موارد  ________     

  : توجه 

   استفاده از حمام ________کل 

   داخل و خارج شدن از وان ________    

   فقدان نرده دستی ________    

   نبود نیمکت انتقالی ________    



   نبود دوش دستی ________    

  وچک است  حمام خیلی ک________    

   است مشکل استفاده از شیر آب ________    

   حمام باالي پله است و دسترسی به آن راحت نیست ________    

   دستگیره حوله خیلی باالست ________    

  فقدان نرده دستی :  مشکل در استفاده از توالت ________    

   صندلی خیلی کوچک است _________   

   خیلی کوتاه است  صندلی_________   

   صندلی به خوبی کارایی ندارد _________   

  در پیشخوان دستشویی محدودیت _________   

   آینه خیلی بلند است  _________   

   سینک خیلی بلند است _________   

  ___________________________________ بقیه موارد _________   

  :توجه 

  : ابینت ، گنجه یا انبارهاي دیگر  استفاده از ک________کل 

   فضا براي نگهداري کافی نیست _________    

   شلوغ و بی فایده _________    

   قفسه ها خیلی بزرگ است _________    

  ____________________________________ بقیه موارد _________    

  : توجه 

  :پله ها استفاده از ) اگر مناسب باشد  ( _________کل 

   بطور مستقل استفاده نمی شود _________    

   فرسوده شده _________    

   شیب زیاد پله _________    

   شلوغ _________    

   نیاز به دستگیره _________    



   نیاز به نور بهتر _________    

   خیلی باریک است _________    

  ___________________________________ بقیه موارد _________    

  : توجه 

    استفاده از اسبابها و وسایل ________کل 

   کاهش هوشیاري در استفاده از کنترلها ________    

   کاهش بینایی در استفاده از کنترلها ________    

  ) بغیر از ویلچر (  آسیب حرکتی استفاده از وسایل را محدود می کند ________    

  . استفاده از ویلچراستفاده از وسایل دیگر را محدود می کند ________    

  _____________________________________ بقیه موارد ________   

  : توجه 

  :  استفاده از درها _______کل 

  درعبور نمی کند   ویلچر یا واکر از_______    

   مشکل براي باز کردن قفلها و چفت ها  _______   

   مشکل براي استفاده از زنگ در _______   

  ____________________________________ بقیه موارد _______   

  :  توجه 

  : استفاده از پریز، سویچ ها ، و کنترلهاي دیگر الکتریکی ______کل 

  مشکل در استفاده ازپریزها _______   

   سویچ ها خیلی باالست _______   

  براي عمل کردن وسایل الکتریکی  /  مشکل در دیدن_______   

   پریز بیشتر نیاز است _______   

   مشکل استفاده از کلید هاي المپ _______   

  _________________________________ بقیه موارد _______   

  : توجه 

   آیا در طی روز نور بحد کافی براي دیدن هرچیزي وجود دارد ؟ ______کل 



  ه  آشپزخان_______   

   اتاق غذاخوري_______   

   اتاق نشیمن _______   

   اتاق خواب _______   

   دفتر کار _______   

   راهرو یا کریدور _______   

   حمام _______   

   ورودي _______   

  ___________________________________ بقیه موارد _______   

  :توجه 

  افی براي دیدن هر چیزي وجود دارد؟  آیا در طی غروب نور بحد ک_______کل 

   آشپزخانه _______    

   اتاق غذاخوري_______    

   اتاق نشیمن _______    

   اتاق خواب _______    

   دفتر کار _______    

   راهرو یا کریدور _______    

   حمام _______    

   ورودي _______    

  ___________________________________ بقیه موارد _______    

  :توجه 

  .)اگر مشکلی است عالمت بزنید ( آیا بحد کافی گرم در زمستان وسرد در تابستان است ؟ _______کل 

   خیلی سرد در زمستان _______    

   ترموستات مشکل دارد _______    

   در زمستان خیلی گرم است_______    

   در تابستان خیلی گرم است _______    



  ____________________________________ بقیه موارد _______    

  : توجه 

    آیا مشکل دیگري وجود دارد که شما در مورد آن باید بیشتر بدانید ؟_______کل 

   دید خوبی ندارد _______    

   پراکندگی قالیچه ها _______    

   پخش بودن سیم ها _______    

  اي باز و بسته بودن  مشکل پنجره ها بر_______    

   مشکل عبور در عرض خیابان ________   

   چکه کردن سقف ________   

   سوار و پیاده شدن از ماشین ________   

  محل نگهداري بحد کافی نیست  ________   

  _____________________________________ بقیه موارد ________  

  :توجه 

    جمع کل____________

B.بازدیدکننده بندي  درجه :   

  ) :بر اساس شرایط فرد ( توصیف قابلیت دسترسی و استفاده از ساختمان و واحد مسکونی 

  ) کامال در دسترس (  عالی ________

  ) همه اتاقها در دسترس است اما اسباب و وسایل اینطور نیست (  خیلی خوب ________

  ) وري ، دستشویی قابل دسترسی است آشپزخانه ، حمام ، اتاق ناهار خ(  خوب ________

  )آشپزخانه ، حمام ، اتاق نشیمن فقط در دسترس است (  متوسط ________

   بد ________

  ) :بر اساس شرایط فرد ( توصیف ایمنی و امنیت ساختمان و واحد مسکونی 

   خطر آشکاري نیست _______

  ________________________________ کمترین خطر _______

  ________________________________ بیشترین خطر _______

  توصیف شرایط بهداشتی مثل وجود پس مانده ، آفت ها ، و بو 



________________________________________________________________________  

  ارتباط انعطاف پذیري خانه با ناتوانی و یا آسیب ها . 6

نید و همه موارد را لیست را بخوا(  می کند ؟ مناسب و راحتبراي استفاده  آیا هر تغییري در خانه آن را  ،با توجه به ناتوانی شما

  ):عالمت بزنید

   قسمت خارجی _________کل 

   سطح شیبدار در یک ورودي _________    

   ایوان _________   

   سیستم ایمنی _________   

   نرده براي پله _________   

   بهبود نور _________   

  _____________________________________): توضیح دهید (  بقیه موارد _________  

   قسمت داخلی ________کل 

   در هاي پهن _________   

  ______________________________________)توضیح دهید (  بهبود حمام _________   

  ___________________________________)هید توضیح د(  بهبود آشپزخانه _________   

  __________________________________) توضیح دهید (  بهبود اتاق خواب _________  

  اهرم دستی باز کننده در   _________  

   روشنایی اضافی _________  

  ______________________________________)توضیح دهید (  بقیه موارد _________  

   مسائل مراقبین. 7

  ____________: آیا شما مشکلی براي استفاده از ساختمان یا سکونت در آن دارید ؟ لطفا توضیح دهید : براي مراقبین 

  ________________________: هر تغییري که در ارتباط با نگهداري و مراقبت است را توضیح دهید  : بازدید کننده

  :  در آسایشگاهالمندانمراقبت طوالنی مدت سعلل .6

 سال مبتال به دمانس 65مردم باالي  % 6- 10تقریبا . یکی از مهمترین دالیل براي زندگی افراد پیر در آسایشگاه دمانس می باشد 

افراد سکته اي  % 20- 25 .سکته می باشد آن  علتو دومین لزایمر آ سال بیماري 65اولین علت دمانس در افراد باالي . هستند 

جهت : مهارت هوشیاري شامل . لزایمر کاهش پیشرونده در هوشیاري فرد است بیشترین مشخصه بیماري آ. می شوند  دمانس دچار



وقتی عملکرد هوشیاري دچار اختالل می .  ، محاسبه ، حل مشکل و سازماندهی است ت ، توجه ، حافظه ، تفکرانتزاعییابی ، بصیر

عالئم شایع دیگر این . توجه محدود ، آسیب به حافظه و کاهش قدرت یادگیري را دارد شود شخص گیجی ، اختالل در جهت یابی ، 

بیماري آلزایمر عملکرد مستقل فرد . الل در زبان ، آپراکسیا ، مشکل در بصیرت ، و مشکل در تفکر انتزاعی است بیماري شامل اخت

عملکرد اجتماعی و حرفه اي فرد کاهش می ، ز خود ، خانواده در این بیماري سالمتی فرد ، مراقبت ا. را تحت تاثیر قرار می دهد 

آسایشگاه ها باید فضایی شبیه خانه داشته بنا براین . و در نهایت قدرت وي براي انجام کارهاي اساسی روزانه از دست می رود . یابد 

  . هش دهد باشند یک محیط کامال برنامه ریزي شده که اضطراب ، سرگردانی و بی اختیاري فرد را کا

ها دچار  با افزایش سن این حس. بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی و المسه : ما دنیا را از طریق پنج حس خود درك می کنیم 

در ارتباط با آسایشگاه محیط موثر دردر زیر عوامل جبرانی . آسیب می شود و این بر روي واکنش فرد با محیط تاثیر می گذارد 

  : بیان شده است نسی افراد دماکاهش حس 

روشنایی درخشان نه تنها کمک به ساکنین براي دید بهتر می . نور کافی گیجی و سایه هاي ترسناك را از بین می برد  : بینایی

کف براق . روشنایی هاي خیره کننده چون باعث کاهش توجه میشود باید حذف شود . کند بلکه کمک به تمرکز افراد می کند 

 مثل پنجره هاچون در شب . در این موارد پنجره ها باید داراي فیلتر و یا با رنگ سیاه باشند . ور خیره کننده است سالن یک منبع ن

  . آینه عمل می کنند و باعث اختالل در فرد میشوند باید کامال پوشانده شوند

آشفتگی و بی قراري فرد می  محیط باعث نویز هاي . شوداستفاده از باقی مانده شنوایی فرد باعث محیط فیزیکی باید  : شنوایی

پرده هاي پارچه اي نسبت به پرده هاي واالن یا وینیلی شرایط . محیطهاي اکوستیکال باعث جذب صدا و نویز می شود . شود 

 اسبابها و وسایل قابل حرکت که داراي خلل و فرج هستند ، همچنین قالی ها کمک به کاهش. اکوستیکال بهتري ایجاد می کند 

  . سروصدا می کند 

  . هواي تازه باید در محیط داخل خانه استفاده شود  : بویایی و چشایی

 آنها کاهش یافته پاسخ سریع المسهافرادي که حس .  درافرادي که بینایی آنها کاهش یافته اهمیت زیادي دارد المسهحس  : لمس

  . له کشی وسایل تنظیم دما باید نصب شود در همه اسبابهاي لو. به شرایط خطرناك مثل گرما ي آب نمی دهند 

       :  درمحیط آسایشگاه دیگر قابل توجهموارد

در . باعث کاهش گیجی میشود) مثل کم کردن تعداد مناطقی که فرد می تواند ببیند(پله ها در بعضی ازمواردوجود  : جهت یابی

  .  رنگ آمیزي شود اطرافمان رنگ محیط مواردي که افراد نمی توانند درهاي ورودي را ببینند در باید به ه

افراد مبتال به دمانس بعلت شبیه بودن درها و .در آسایشگاهها وجودکریدورهاي دوبل در دو طرف اتاقها رایج می باشد  : کریدور

شی دچار همچنین بعلت فرامو. عدم جهت یابی مشکل حرکت در این کریدورها  دارند ، و باکاهش بینایی این مشکل بیشتر میشود 

براي جلب توجه باید درگاههاي مهم ) 1: (کاربرد موارد زیر در این محیط به ساکنین کمک می کند . سرگردانی و خستگی میشوند 



هرو در نظر امناطقی براي استراحت در طول ر) 2. (براي مثال یک سایبان سه بعدي در باالي حمام قرار گیرد . از هم مجزا شوند 

تمایز راهروها با استفاده از رنگهاي مختلف ، اسبابها و وسایل ) 4. (یاء جالب توجه در راهرو بکار برده شود اش) 3. (گرفته شود 

همچنین نصب عکس فرد به .براي گذاشتن اشیاء شخصی نصب کابینت هاي کوچک با قفسه در دیوارهاي هر اتاق خواب ) 5(نورانی 

حمام مردها و زنها ب در این محیط باید در. مک به تعادل و حرکت فرد می کند استفاده از نرده دستی ک. دیوار اتاق مفید است 

  . ن فرق کند آتوالت باید قابل دید بوده و رنگ صندلی توالت با وان و کاسه . متمایز باشد 

در تمام طول  مقصدنکه اطمینان یافتن از ای) 1: ( افزایش می دهد  رالکردي افرادتوانایی عم ،  استفاده از اشاره ها : اشاره کردن

   ایجاد عالئم حسی مثل موزیک و پخت غذا    ) 4(ایجاد عالئم واضح ) 3( در طول راه راهنماایجاد ) 2. (مسیر قابل دید است 

کمک به فرد در درك بهتر ) 2(کمک به افراد در پیدا کردن راه می کند ) 1: (رنگها دو نقش اساسی در ایجاد دسترسی دارد  : رنگ

آنها نور بیشتري را منعکس می کند و براي سطوحی که . رنگهاي روشن باعث میشود محیط بزرگتر بنظر برسد . می کند محیط 

دراتاق هاي کوچک ، کریدورها . رنگ سفید نور بیشتري نسبت به رنگهاي دیگر منعکس می کند . روشنایی کمی دارند مفید است 

رنگهاي . رنگهاي تیره باعث میشود خانه تیره تر بنظر آید .  روشن مفید است و فضاهایی که داراي پنجره کمی هستند رنگهاي

براي افرادي که مشکل در درك عمیق دارند بهترین . روشن بعنوان رنگهاي با اهمیت و تاکیدي براي درها و ستونها بکار میرود 

  . ي شود در این موارد باید محیط بدقت رنگ آمیز. تمایز رنگ سیاه در مقابل سفید است 

 باید عالئم. زیاد گیج کننده است  عالئم  به افراد براي یافتن مسیر حرکت کمک زیادي می کند اماعالئماگرچه استفاده از :  عالئم

و در جایی که به آسانی . بزرگ و به آسانی قابل خواندن باشد در جاي خوب قرار گیرد و با گرافیک واقعی و وضوح باال طراحی شود 

  .  نصب شود دیده شوند

اگر افراد بتوانند محیط خارج را از داخل ببینند بیشتر . دسترسی به این محیط باید راحت و آسان باشد  : محیط خارج از خانه

در . پنجره هاي بزرگ کمک زیادي به ساکنین آسایشگاه براي قرار گرفتن در محیط خارج می کند . تمایل به بیرون رفتن دارند 

  .   داشته باشدفرصتی مناسب براي انجام اموري مثل باغبانیوواند تحت تاثیر نور خورشید قرارگیرد این محیط فرد میت

قرار لباسها پشت در قفل شده بیشتر باشد ،  یک بخش جدا کننده دروسط  و داراي،اگر گنجه دو در داشته باشد  : لباس پوشیدن

استفاده از المپ در گنجه کمک زیادي .  انتخاب آسان لباس میشود  و موجب بنابراین تفکیک لباسها راحت تر می شودمی گیرد 

  .می کند 

استفاده از عالئم . افراد ساکن در آسایشگاه چون نمی توانند راهها را پیدا کنند  ممکن است دچار سرگردانی شوند : سرگردانی 

راه حل دیگر قرار دادن یک . همرنگ دیوار باشد درهایی که نمی خواهند استفاده شوند باید . کمک زیادي به این افراد می کند 

 فرد را از خروج از آن در تادر ارتفاع قابل دسترس یا یک تشک تیره در جلوي در که شبیه یک سوراخ بنظر آید   ،مانع در عرض در



استفاده از .  آیدکه در همان زمانی روشن شود که زنگ اصلی به صدا در میبطوری یک زنگ در ثانویه ردناضافه ک. منصرف کند 

  . زنگ اخبار یا سیستم مونیتور راه حل دیگري است 

محلی . اسباب ها و لوازم مناسب براي خانه باید انتخاب شود .  محیط زندگی فرد باید راحت باشد  : فضایی مثل محیط خانهایجاد

.  پشت پنجره ها یک گلدان گل قرار گیرد .همچنین عکس فرد نصب شود . براي قرار دادن وسایل تزیینی باید در نظر گرفته شود 

براي . براي جلوگیري از آشفتگی فضاهایی که براي فعالیت گروهی در نظر گرفته میشود باید به فضاهاي کوچکتر تقسیم شود

  . د  اتاقی خصوصی براي مالقات با اعضاءخانواده و دوستان داشته باش ،آسایشگاه باید افزایش حس استقالل داخلی و کنترل ، 

: مناسب سازي محیط خانه .7

: ساختمـان ورودي

 استفاده از درهاي  ،راحت ترین راه. ورودي ساختمان باید طوري ساخته شود که در حین عبور نیازي به تغییر جهت نباشد 

 در داخلی نیز بطـور اتـوماتیـک باز شـودجی اگر دو در پشت سـر هم قرار گرفتـه باشـد و در خـار. لغزشی و اتوماتیک است 

اگر امکان ساخت این درهاي لغزشی اتوماتیک نباشد باید یک باز کننده در . بایـد بهمان روش و در همان جهت باز شود 

این قسمت باید داراي اتاقی با یـک . براي چـرخـش ویلچر ورودي هال باید بحد کافی بزرگ باشد . اتوماتیک وجود داشته باشد 

کف ساختمان باید با مواد غیر لغزنده پوشیده . انتیمتـر بـراي نشستن و انتظار رسیـدن تاکـسی باشد  س50  ارتفاعه بنیمکـت

همچنین براي جلوگیري از لیـز خوردن در هـواي بارانـی تشکها و گل تراش ها باید در کف هال باشد در ورودي هال نیز . شود 

. یک تلفن باید وجود داشته باشد 

:  در  

د و کند و یا بطور اتوماتیک کار می که با مشکل و به سنگینی باز میشودري . ی در براي افراد ناتوان بسیار مهم است نوع و طراح

آستانه در نباید لبه . د و همچنین درهـاي گـردان که قفـل میشوند براي این افراد مثل مانع عمل می کند ریع بسته میشوس

  داراي سانتیمترنباشد و یا5/2در صورت وجود لبه، باید مدور و ارتفاع آن بیش از  را مشکل کند و مرورداشته باشد که عبور

 بطوریکه با فشار چرخهاي ویلچر به پایین فشار داده شود و یا در موقع باز شدن در بطور اتوماتیک تو رفتگی بودهآستانه نرم 

ي در ، چون افرادي که مشکل بینایی دارند براي خواندن  نه رو،ها باید به کنار آن نصب شود عالئـم اطالعاتی در. داشته باشد 

عالئـم باید ترجیحا با حروف بزرگ نوشته شود و . عالئم باید نزدیک آن شوند و با باز شدن در خطـر صـدمه به آنهـا وجـود دارد 

. و قابل لمس با دست باشد نصب شوددر طول در درست باالي دستگیره 

 :ن اتوماتیک درهاباز و بستـ

به مکانیزم بازکننده در باید بطور صحیح و با توجه . این درها باید طوري طراحی شوند که براي افراد ناتوان قابل استفاده باشد 

: موارد ذیل قرار گرفته باشد 



 اصله یک متري گوشه داخلی دراین کلید باید حداقل در ف. شخص داخل ویلچر باید بتواند نزدیک کلید بازکننده بیاید 

   .باشد

بشدت به ویلچر برخورد کند  درکلید نباید طوري قرار بگیرد که در هنگام باز شدن .

 بنابراین نباید در ارتفاع باالیی باشد لبه .  اشخاصـی که محدودیت حرکتی در دستها دارند باید بتوانند به کلید برسند

.  سانتیمتري زمین باشد 80پایینی آن نباید باالتر از 

: بدون اتـوماتیـک ي درهـانتباز و بس

کف  سانتیمتري 80دستگیره باید در ارتفاع این درهاي معمولی با یک دستگیره کنار در که فشار داده میشود باز و بسته میشود 

. زمین بطور افقی و به اندازه پهناي کامل در باشد 

  درها  :موارد طراحی و معماري 

 مشکالت تعریف:

     درگاه باریک -

  . ها در سمت اشتباه لوال میشوند بهمین دلیل مانع دسترسی می گردند  در-

   در گاه با آستانه باال -

  .  اهرم در براي باز کردن سنگین و سفت است -

    109شکل            :اصول طراحی * 

  .  را دهد نیرو درها باید طوري طراحی شود که به شخص امکان حرکت با کمترین -

سیستم عمل کننده باید اتوماتیک یا .  براي افراد ناتوان بهتر است  درهاي باز شونده برقی-

             . دسترسی به آن راحت باشد 

و داراي  شیشه ايکششی اضافی ، یک دسته عالمت ، یک دسته در ، : د این مشخصات را داشته باشد  در مناسب سازي شده بای-

                                                         . صفحه اي براي لگد زدن باشد 

درهاي لغزشی معمول به درهاي چرخشی ترجیح . درهاي اتوماتیک می توانند از نوع لغزشی یا چرخشی باشند ) 1 (انواع در* 

   )110و109شکل ( . داده میشوند 

            

            

          110شکل  

            



              

                        

            
                    111شکل    

                

   توقف کافی داشته باشند این درها باید مدت . درهاي اتوماتیک براي محیطهایی که تردد زیاد است مفید می باشد _

 نرده نگه دارنده نصب قسمت باز شونده در و جلوگیري از برخورد مردم با آن ، نزدیک درهاي چرخشی دو طرفه ، براي شناسایی -  

  .شود  

  .  مناسب افراد ناتوان نیست این درها: درهاي گردان ) 2(

  )111شکل ( .  در مجاورت این در ، یک در چرخشی یا لغزشی نصب شود -

  . این درها خالف جهت حرکت می چرخند ) : پاشنه دار( درهاي محوري ) 3(

. ه می شوند درهاي لغزشی و جمع شونده در محلهاي عمومی براي فضاهاي باریک کمتر استفاد: درهاي لغزشی و جمع شونده ) 4(

  )112شکل ( 

  

  112شکل

   دهانه در* 

    .باشدمتر .90، ) وقتی در باز است ( درهاي خارجی  حداقل اندازه دهانه _

                                                . باشدمتر  .80، ) وقتی دربازاست (درهاي داخلی  حداقل اندازه دهانه -

   )113شکل ( . تواند باشد متر می .75 حداقل دهانه در -

   . باشدمتر  .75 حداقل پهناي در، اتاقهاي استراحت -

   )115شکل  ( . باید باشد  متر.80 براي درهاي دو لنگه ، حداقل پهنا یک لنگه -

   )114شکل . ( متر باشد . 90حداقل آنها  دهانه آزاد متر عمق نصب شده اند ، باید. 60 درهایی که با دهانه بیشتر از -

              

    

                                                                  113شکل                             



                                           

                                                                                                                                                                 

  

  

  

  

  

                                                  

     115شکل

        114شکل                 

                 

  

  

  

  

                                                               :  عملکرد دستگیره ها* 

   ) 116شکل( . ا و چفت ها باید بآسانی با یک دست گرفته شود  دستگیره ها ، قفله-

  

  



  116شکل

-)a ( چون آنها به آسانی. دستگیره هاي نوع اهرمی ، کششی و فشاري براي درهاي چرخشی در نظر گرفته می شود : دستگیره ها 

  . باز می شوند 

  . گرد توصیه نمی شود دستگیره  -

  .  متري سطح زمین باشد 1.00 -.90 دستگیره ها باید درارتفاع -

-)b ( متري سطح زمین نصب شود 1.00-.90قفلهاي در ورودي باید در ارتفاع : قفلها .  

) c ( داشته متر . 30براي تسهیل در بستن درهایی که فنر دارند این درها باید دستگیره کششی بطول : دستگیره کششی اضافی

   .  سطح زمین نصب شود 1.20 -. 90رتفاع متري ازلوال و ا. 30-.20باشند که درفاصله 

   درهاي اتوماتیک عملکرد* 

  : درهاي اتوماتیک توسط  فعالیت-

)a( متري قرار گرفته اند ، و1.20-.90دکمه هاي فشاري که در فاصله )b ( پادري هاي فعال شونده اي که بعنوان یک عالمت در

  )110شکل ( . محل بکار می روند 

)c ( سویچ هاي کارتی  

)d ( کنترل از راه دور  

   ): 116شکل  ( آستانه در* 

  .  آستانه درها تا جایی که ممکن است باید حذف شود -

  . میلی متر ارتفاع از سطح زمین داشته باشد 20 آستانه نباید بیشتر از -



  . ور ویلچر داشته باشد  میلی متر باید اریب شده و یا لبه هاي شیبدار براي تسهیل عب6  آستانه هایی با ارتفاع بیش از -

   : درهاي شیشه اي* 

 درهاي چرخشی به سمت خارج ، در کریدورها در جاهاي عمومی باید پنجره اي در پایین براي دیدن افراد نزدیک شونده به در -

  .  سطح زمین باشد ي متر1لبه پایین پنجره نباید باالتر از . داشته باشد 

  .    از نصب درهاي تمام شیشه اي باید اجتناب شود  ،د می کنند در محیطهایی که افراد نابینا ترد-

  . د  متري داشته باشن1.6- 1.4ع  درهاي شیشه اي باید نوارهاي رنگی یا مشخص در ارتفا-

  . متري براي حفظ قسمت پایینی درمفید است . 40- .30نصب این صفحات در ارتفاع :  صفحات لگد زدن -

  . متري نصب شود1.60و1.40 بین ی براساس عالئم بین المللی در سطح چشمدر جاهاي عمومی شماره اتاق* 

  .  شماره اتاق باید روي چارچوب در نصب شود بطوریکه حتی با باز شدن در قابل رویت باشد -

 :رنگ* 

  .  براي تسهیل تشخیص افراد نابینا در یا چارچوب آن باید با رنگ مخالف دیوار مجاور رنگ آمیزي شود -

   :توجه

  .  توصیه میشود درهاي اتوماتیک جایگزین درهاي چرخشی سنگین شود -

  . بزرگتر کردن دهانه بکار رود یک در لوالیی چرخشی باید براي  . متر باید پهن تر شود. 75از هاي کمتر  دهانه در-

  . کار کنندتواند ی مدیگر  بطرز دست ، آرنج یابا دستگیره هاي نوع اهرمی -

  :پلـه

:  این کار امکانپذیر نبود موارد ذیل باید رعایت شود درصورتیکهپله در داخل و خارج ساختمان باید جلوگیري شود از ساخت 

.  توجه نکند  به پلهحین باز کردن در همزمان،  هاي رو به پـاییـن باشد چون شخص ویلچري ممکن است ه روبـروي در نبـاید پل

 3/1 طویل است باید حداقل در ه اگر پل )117شکل ( براي باال رفتـن مشکـل زا هستنـد منحنی ه هايپل.  باید مستقیم باشد هپل

وقتی اختالف .  متر و به اندازه پهناي پله باشد 20/1داشته باشدطول این پاگرد باید حداقل ) پاگرد ( متري طول جاي استراحت

ارتفاع . همه پله ها باید ارتفاع یکسان داشته باشند ). 119و118شکل( متر است باید پاگرد میانی تعبیه شود50/2سطح بیشتر از 

بنابراین باید از . پاگـرد روي پلـه و لبـه پله باید بدون لغزش و جلو آمدگی باشد .  سانتیمتـر باشند 30 و به عمـق 15پله ها

 میلـی متر در روي پلـه 1تـر از  میلی متر پهنا و بیش40این قطعـه باید . قطعه باریکی که مقاوم به لغزش است استفاده شـود 

اشخاصی که مشکل بینایی دارند باید قادر باشند جایی که پلکان شروع و خاتمه میابد را  ) . 120شکل ( ادامه نداشته باشد 

لـوب این با رنگ آمیزي پله ها در باالترین و پایین ترین پله با رنگ هاي مخالف انجام پذیر اسـت و اگر این مط. بوضوح ببینند 

اشخاص نابینا که قادر نیستند رنگهاي مخالف را ببینند باید با . نبود این کار می تواند با نوارهایی با رنگ هاي مخالف انجام شود 



 رو به پایین هپلانجام شود که وقتی این بهتر است . قرار دادن شکلهاي مختلـف در کـف زمیـن از نزدیـک شدن به پله آگاه شوند 

.  تغییر کند و یا مسیر قبل از رسیدن به پلهاشدببیرون در ، 

کمتـرین عـرض پلـه ها . یک راه شیبدار بطور مکمل و در جایی که پله ها مانع دسترسی به محـل هستنـد باید ایجـاد شـود 

ان شیـب بایـد براي پله هاي داخـل ساختمـ.  سانتیمتر براي تردد دو طرفه باشد 150 سانتیمتر براي تردد یکطرفه و 90باید 

. سانتیمتر باشد 38 -28 سانتیمترباشد و کمترین فاصله دو پله بین 18 -12بین 

نـرده دستی باید در .  سانتیمتـر باشد 30 سانتیمتر و کمترین فاصله دو پله 15براي پله هاي خارج ساختمان حداکثرشیب باید 

(  متر نرده دستی بیشتري باید نصب گردد 3هاي بیشتر از پهناي براي پله . کنار هر دو پله و تا ناحیه فرود آمدن نصب شود 

نرده دستی باید . سانتیمتر باشد 140 -  90فاصلـه بیـن نرده دستی وقتی در هر دو کنار استفاده میشود باید بین  ). 121شکل 

یرلغزنده ، و فرش کامال به آن محکم شود کف پله ها باید غ.  سانتیمتري در باال و پاییـن پله ها ادامه یابد 45 - 30تا فاصله بین 

 .

117شکل     118شکل   

120شکل 119شکل



121شکل

:سطح شیبدار

   در ساخت ساختمانها باید حتی االمـکان از ایجـاد فاصلـه 

بیـن سطوح جلوگیري کرد و سطوح شیبدار نیز باید با 

 مواردي مثل جنس مواد ، محل و نوع  نظرازمحیط اطراف 

موارد ذیل در ساخت سطوح . طراحی تطابق داشته باشد 

 :شیبدار باید در نظر گرفته شود 

                                                                                                              

متر با یک پاگرد مسطح بین آنها باید ساخته شود 5ی هم با طول حداکثر دو سطح شیبدار در توال  .  

 باشد شیب هاي تندتر بستگی بطولی دارد که باید پوشانده شود 1:20 حداکثر شیب  .

 متر طول و بدون شیب باشد و پهناي آن برابر سطح شیبدار باشد 2 سطح  استراحت بین شیب ها حداقل  .

مترباشد 5/2×5/2قی در جلو باید حداقل  اندازه یک سطح استراحت اف .

 نصب شود سطح شیبدار بایددو طرف نرده دستی در . 

 براي ممانعت از افتادن اشخاص ویلچري باید کناره هاي سطوح شیبدارلبه دار باشد  .

 سطوح شیبدار باید صاف و سخت باشد  .

 شیب باید مستقیم باشد .

تمان است در محیط داخل ساختمان چون فضاي زیادي اشغال می کند توصیه نمی   سطح شیبدار بیشتر براي خارج ساخ

. شود 

 ورودي سطح شیبدار باید نزدیک پله باشد  .

 سطح شیبدار یکی از شکلهاي زیر را دارد :

 180چرخـش )   ج )              123شکل( درجه چرخـش 90)                                       ب )122شکل ( مستقیم) الف 

)124شکل (درجه یا برگشت به عقب 



                            

122شکل              

     

123شکل                       

                  

                     

                     

                     

124شکل

125شکل

سطوح . سانتیمتـر اسـت 90کمتـریـن پهنـا . رد استفاده و شیب فرق می کند اپهناي سطح شیبدار برحسب شکل ، مو

.  در ابتدا و انتها سطح شیبدار ایجـاد شـود ، متر و بازاء هر تغییر جهت 10در پایین سطح شیبدار در هر ) پاگرد ( استـراحـت 

 3براي سطوح شیبدار بیشتر از . سانتیمتر ارتفاع در طول سطح شیبدار باید نصب شود  40یک نرده دستـی محافـظ با حـداقل 

 - 90فاصله بین نرده دستی در هر دو کنار براي گرفتن باید بین  ). 125شکل( متر پهنا یک نرده دستی میانی باید نصب شود 

. این سطوح نباید فرش شود .  سانتیمتر باشد 140

: ی سطـوح شیبـدار مکانیکـ



اما استفاده آن توسط اشخاصی که صدمه فیزیکی دیده اند . این سطـوح در ساختمـانهـاي عمـومی بزرگ استفاده می شود 

 1 باید  نیز و ماکزیمم پهنا باشد1:12اگراین سطوح توسط اشخاص ویلچري استفاده شود شیب نباید بیش از . توصیه نمی شود 

. متر باشد

:راهرو

استفاده ویلچر و وسایل کمکی باید مناسب باشد پهناي راهرو براي  .  

 126شکل(  درجه را بدهد 90 سانتیمتر باشد تا امکان چرخش 90 پهناي آن نباید کمتر از .( 

 79شکل ( متر است 80/1 متر کمتر باشد پهناي توصیه شده50/1 پهناي راهروهاي عمومی نباید از. ( 

 نشان داده شده است 130ی در شکل ي چرخش درجه چرخش کمترین فضا180براي مانور .

باید طوري باشد که امکان مانور و چرخش از طریق در اتاقهایی که در طول ان قرار گرفته اند را بدهد راهروپهناي . 

 )129شکل(

131شکل . (  عالئم روي دیوار باید حداقل در ارتفاع دو متري نصب شود(  

 130شکل  ( . قرار نگیرد چرخشآشامیدنی باید در مسیر وسایلی مثل تلفن عمومی ، مخزن آب( 

میلیمتر باید از سطح شیبدار استفاده شود 13 از  بیشحدر تغییر سط  .

 سطوح کف راهرو نباید لغزنده باشد  .

 )127شکل ( . متر است 50/1کمترین پهنا براي عبور دو ویلچر از کنار هم و یا براي چرخش کامل یک ویلچر :توجه 

126شکل 127شکل   

128شکل



129شکل

                   

130شکل                                  131شکل

: اتـاق خـواب 

 اتاق خواب باید در نظر گرفته شود متري داخل 5/1 ، مسیر دایره اي به قطر در طراحی اتاق خواب باید براي چرخش کامل ویلچر

)132شکل(بطور کلی براي انتقال از ویلچر به صندلی توالت یا لگن چهار روش وجود دارد 

.  آسانترین راه است ،روش موازي )  الف 



 . می باشد مشکل ،روش قطري ) ب 

.نیز مشکل است  این روش ،) ایستاده ( روش عمودي ) پ 

.  آنقدر مشکل است که نیاز به مراقبت خاص دارد  ،روش قدامی) ت 

132شکل

: اتـاق خـواب عمومی 

این اتاق . در نظر گرفته شود ) همجنس ( در هر اتـاق خـواب عمـومی  ، حداقل یک قسمت براي هر جنس و یک شخص کمکی 

.درها نیزلوالیی و بطرف بیرون باز شوند . لی مشخص شود باید با سمبول بین المل

:اتاق خـواب عمـومی ویـژه 

چون ممکن است .  نصـب یک واحـد مجـزا در ساختمـانهـاي عمومی الزمست حتی وقتی همه اتاقهاي خواب مناسب باشد 

یک توالت و دستشویی . للی مشخص شود این اتاق باید با سمبول بین الم.  همراه یک شخص معلول فردي با جنس مخالف باشد 

. باید در اتاق باشد 

: اتـاق خـواب مسـکـونی  

این اتـاق براي آنهایـی است که می خواهند بطور خصوصی در خوابگاه و دیگر موسسات سکونت داشته باشند حمام این 

.  دستشویی و دوش باشد ، واناقامتگاهها باید داراي توالت ، 

: خـواب ویژگی در اتـاق 

 سانتیمتر باز شود 75در باید بطور کامل و به اندازه   .  



 در باید قابل قفل کردن از داخل و در مواقع ضروري از خارج قابل باز کردن باشد  .

 با توجه به نوع در یک دستگیره باید روي در از داخل براي آسانتر بسته شدن در قرار بگیرد دستگیره دیگري باید در خارج 

. باشد در 

:     توالـت 

 سانتیمترباشد 50 - 45ارتفاع صندلی توالت از سطح کف زمین باید بین  .  

 سانتیمتر باشد 50 -  45 فاصله بین خط مرکزي صندلی توالت و دیوار مجاور باید بین .

 سانتیمتري باشد 120 -  50 فالش تانک و کاغذ توالت در ارتفاع بین  .

 سانتیمتري 95-85این نرده باید در ارتفاع .  نصب شود توالتباید روي دیـوار پشت )  بلند شدن براي گرفتن و(  یک نرده 

. کف زمین باشد 

 80 فاصله به سانتیمترباشد و یک دستگیره کنار در، 84 باید حدود هنگام باز کردن درفضاي آزاد :  در تـوالت عمـومی 

 . ب شودنصسانتیمتري زمین و به اندازه  پهناي در باید 

وجود داشته باشد ورودي  در آستانه یا لبه سخت نباید. 

 متر باشد 5/2  5/2 اندازه توالت باید حداقل  .

 لوله آب باید در کنار یا روي دیوار باشد.

 دوش . شیر آب اهرمی که براحتی با دست یا آرنج باز میشـود توصیـه می گـردد شیر آب با دکمه فشاري نیز مناسب است

 متر براي حمام و شستشو توصیه میشود اینها می توانند با دست نگه داشته شوند و یا در 50/1اي تلفنی با لوله اي بطول ه

 )133شکل ( .  متري از سطح زمین نصب شوند که براي همه استفاده کنندگان مناسب باشد 80/1 و 20/1ارتفاع مناسب 

 اگر دستشویی کوچکتر است نبایدخیلی .  سانتیمتري بـاالي کـف باشـد 80 سانتیمتر ودر ارتفاع 50 × 45دستشویی باید

. نزدیک دیوار و یا در گوشه اتاق باشد 

 سانتیمتر به جلو کشیده شود 20 -15 دستشویی باید بین  .

 سانتیمتر باشد 45 فضاي بین خط مرکزي دستشویی و دیوار مجاور باید حداقل  .

تشویی باشد  هیچ طاقچه اي نباید باالي دس .

:لوله شستشو  

: لوله شستشو افراد ویلچري و بدون ویلچر فرق می کند 

 سانتیمتر باشد 160 – 70کمترین اندازه لوله شستشو باید   

 سانتیمترباشد 50 – 45فاصله لوله از کف زمین باید بین .



 134شکل ( . سانتیمتري از کف زمین نصب شود 95 – 85 باید بین دستی یک نرده( 

 وصل شود این لوله با یک انگشت تو رفتگی در دیوار . 

 جا .  سانتیمتري باالي کف زمین و نزدیـک دستشـویی باشـد 80 حوله ها ، صابون و غیره باید در داخل و در فاصله

 شود جاحوله کاغذي باید براحتی باز. صابونی باید طوري باشد که آب صابون روي لگن دستشویی بریزد نه کف زمین 

. بطوریکه حوله ها باسانی کشیده شوند 

 ظرف آشغال نباید ثابت باشد چون فضاي زیادي را می گیرد  .

 دیوارها و سقف باید قوي و محکم باشند تا موقع بلند شدن فرد بتواند به آن تکیه کند .

 متري در باالي کف زمین باشد20/1 – 1 قالبهاي لباس و حوله دستی باید در حدود   . 

  133شکل  

  

  134شکل   

  

) رختکـن ( اتاق تعویـض لبـاس 

این اتاق باید قابل دستیابی به توالت معلولین و همچنین قابل شستشو و غیر لغزنده باشد  

 سانتیمتري باالي کف زمین و در 80 سانتیمتر باید باشد ، در کنار در یک دستگیره در ارتفاع 84 فضاي آزاد اتاق حدود 

. در نصب شود عرض کامل 



 فرد پاي مصنوعی را بخواهد در آورد یا اگر سانتیمتـري براي نشستـن باید در نظر گرفته شود 50 یک نیمـکت در ارتفـاع 

.  متر باشد 20/1باید بپوشد طول نیمکت 

 متري نصب شود 60/1 متري و قالبهاي دیگر در ارتفاع 20/1 قالب لباسها در ارتفاع  .

قرار گیرد سانتیمتري باالي زمین70 – 100نیکی براي خشک کردن مو در ارتفاع  یک پالك الکترو  . 

 این اتاق باید با یک در نظر گرفته شود عالوه بر اتاق رختکن عمومی باید یک اتاق رختکن خصوصی براي اشخاص ویلچري 

. خوابگاه تجهیز شود تا فرد در حالت دراز کشیده بتواند لباس بپوشد 

 سانتیمتري در باالي زمین نصب شود تا لباس پوشیدن راحتتر شود 180 تا 30 اندازه هب یک آینه  .

براي مردان و زنان باید با عالئم درشـت این اتاقها  M یا  F مشخـص شـود بطوریـکه افراد نابینا براحتی اتاق را پیدا کنند . 

. صب شود عالئم باید روي دیوار و در کنار در درست باالي دستگیره در ن

:حمـام 

یک . اص ویلچـري قابـل استفـاده نیست فضاي بیشتر و کمتر از این براي اشخـ.  متر و داراي یک پنجره باشد 15/1اندازه حمام 

 سانتیمتري زمین و نزدیک 80قفسه صابون یا شامپو در ارتفاع .  باید در حمام باشد 5050و ابعاد  سانتیمتر50 چارپایه به ارتفاع 

 80 – 30و به یک میله عمودي در ارتفاع . دوش بهتر است از نوع دستی ، قابل انتقال و انعطاف باشد . ش حمام نصب شود دو

 سانتیمتري 95 – 85یک لوله روي دیوار ، روبروي صندلی و در ارتفاع . کف حمام نباید لغزنده باشد . سانتیمتري زمین نصب شود 

.  گوشه و از جنس پالستیک مقاوم به لغزش باشدآبگذر باید در یک. باید نصب شود 

:سـونـا 

: اگر شخص ویلچري قادر به استفاده از سونا باشد باید این موارد را رعایت کند 

 در نظر گرفته شود متر 3/1 × 3/1براي ورود ویلچر فضاي آزاد .   

 سانتیمتر باشد 50 ارتفاع سطح نیمکت باید  .

د نصب شود  یک وسیله هشدار دهنده بای .

 ویلچر دستی نباید باعث سوختن فرد شود  .

 سانتیمتري و یک پنجره داشته باشد در باید بطرف بیرون باز شود و بدون قفل باشد 84 در باید یک ورودي آزاد  .

 میلیمتر باشد5 شکاف کف نباید پهن تر از   .

 هیتر سونا باید کامال محافظت شود  .

:الکتـریکـی کلیـدها وکنتـرلهـاي 



. استفاده از وسایل تنظیم کننده ، دکمه ها ، دسته ها ، کلیدها و غیره بستگی به این دارد که چطور آنها طراحی و جاسازي شوند

. اگر محلی مناسب سازي شده باشد ولی این وسایل در فاصله خوب و منـاسبی نصـب نباشـد آن محل قابل استفاده نمی باشد 

براي مثـال یک .  سطح زمین ؛ جا و محل کلیدها از مواردي است که باید براي افراد ناتوان در نظر گرفته شود اندازه ، فاصله از

بسیاري از افراد .  آن در ارتفاع باالیی باشد ممکن است براي افراد ناتوان قابل استفاده نباشدکلیدهايآسانسور خیلی بزرگ اگر

براحتی قابل فشار برجسته از به فشار انگشتان دارد مشکل دارند در صورتی که کلیدهاي ناتوان در استفاده از کلیدهاي صاف که نی

. دادن هستند 

: بخاطر بسپارید 

 سانتیمتري زمین باشد 80کلیدها و  وسایل تنظیم کننده باید طوري قرار بگیرند که لبه پایینی آنها حداکثر در فاصله  .  

بتواند نزدیک آن بیاید و حداقل یک متر از گوشه دیوار فاصله داشته باشد کلیدها باید طوري باشد که شخص ویلچري 

 مترباالي زمین باشد 1براي افرادي که در ماشین نشسته اند ،کلیدها باید حدود  .

                                    : طراحی محیط شهري .7

 راهها–الف 

                                                                 : شناخت مشکالت -1

پیاده رو ها ي ناهموار با موانع و چاله ، موانع خطرناك درجاده ها ، پهناي ناکافی ، اختالف سطح مسیر

: اصول طراحی -2

.دارند ایجاد راههاي پهن و هم سطح و بدون مانع براي راحتی همه مردم خصوصا افراد کم بینا و آنهایی که مشکل حرکتی 

                                                                                   

                                       

: مقررات طراحی -3

:پیاده رو ها * 



.متر باشد /. 15و /. 07 ارتفاع پیاده رو بین -

.خطرناك هستند ) خصو صا نابینایان( از ساخت پیاده رو هاي پله دار باید اجتناب کرد چون آنها براي همه عابرین -

.د شود دارن) خصوصا افراد ویلچري (  شیب پیاده رو ها نباید مانع حرکت آزاد افرادي که مشکل حرکتی -

. باشد متر/.90 کمترین پهنا بدون مانع یک مسیر باید -

. باشد در راههایی باشیب بیشتر از این مقدار باید شیبراه طراحی شود 1:20 شیب پیاده رو نباید بیشتر از -

. باشد 1:50 عرض شیب پیاده رو نباید بیش از -

:سطوح * 

. هموار باشد   سطح راهها باید صاف ،پیوسته و بدون لغزش و-

. راههایی که هم سطح با سطوح مجاور هستند باید از جنس دیگر و رنگ شده باشند -

:شبکه هاي آهنی * 

این شبکه ها براي افراد ویلچري و کسانی که از عصا و کراچ استفاده می کنند ، والدینی که کالسکه بچه حمل می کنند و زنانی که 

.است کفش پاشنه بلند می پوشند خطرناك 

  .حفره ها و فاضالب ها و شبکه هاي آهنی باید خارج از مسیر عابرین پیاده باشند  -

. میلی متر نباشند 13بیشتر از و شبکه هاي آهنی باید همطراز سطح جاده و باریک باشند  -

.مسیر باز شدن این شبکه ها باید عمود به مسیر عبور عابرین پیاده باشد  -

 چشم انداز ها:  

  .ع و محل کاشت گیاهان در مسیر عبور عابرین باید با احتیاط انتخاب شود تنو -

.گیاهان سمی و خاردار نباید در نزدیکی مسیر عبور عابرین کاشته ود  -

.گیاهانی که بذرشان را روي زمین و زیر پا میریزند نباید کاشته شوند  -

. این ریشه ها سطح راهها رابشکنند درختانی که ریشه هاي سطحی دارند خطرناکند چون ممکن است -

: تجهیزات خیابانی -ب

: شناخت مشکالت -1

طراحی نادرست تجهیزات خیابانی ، ایجاد موانع در راهها ، عدم دسترسی به خیابان

: اصول طراحی -2

طراحی وسایل استراحت قابل دسترس براي همه مردم ، عبور آزاد و راحت عابرین پیاده در طول مسیر

:مقررات طراحی  -3



. تجهیزات خیابانی باید طوري قرار بگیرند که امکان عبور راحت همه مردم بدون ایجاد خطر باشد -

 تغییرات قابل لمس در سطح پیاده رو به مردم کم بینا براي تشخیص محل استراحتگاهها و تفرجگاههاي عمومی کمک می -

.کند 

:وسایل استراحت * 

ارج از راه چرخشی اصلی در پارکهاي عمومی ، محلهاي تفریحی ، تقاطع راهها ، در جلوي ورودي و  وسایل استراحت باید خ-

.خروجی ها و هر جا که نیاز است باشد 

. متر ایجاد شوند 200و 100 وسایل استراحت باید در فواصل منظم بین -

. بعضی از محلهاي نشستن باید نزدیک توالت عمومی و باجه تلفن باشد -

.باالي سطح زمین باشد /. 70مترو تکیه گاه پشتی نیز تقریبا /.45ندلی و نیمکت هاي عمومی باید تقریبا  ص-

.متر باشد تا ویلچر در تمام جهات ثابت و محکم شود /. 60متر و کمترین عمق زیر میز باید /. 90و /. 75 ارتفاع میز بین -

:باجه تلفن * 

 .وجود داشته باشدبل دسترس افراد ویلچري و یک تلفن براي افراد ناشنوا  در باجه تلفن عمومی ، یک تلفن قا-

. تلفن ناشنوایان باید سمعک و آمپلی فایر داشته باشد -

استفاده از شماره .  سیستم شماره گیر تلفن باید با داراي دکمه فشاري و خطوط برجسته و قابل خواندن توسط لمس باشد -

 .گیرهاي چرخشی توصیه نمی شود

. قرار گیرد دسترس افرادي که مشکل حرکتی دارندقابل یک صندلی تاشو در باجه تلفن و-

. متر باشد تا امکان ورود موازي یا از جلو باشد 20/1 / . 85 کمترین فضاي بدون مانع در جلوي باجه تلفن باید -

. متر باشد 20/1و /. 90 سوراخ سکه باید در فاصله قابل دسترس بین -

.باشد متر/. 75ل سیم تلفن حداقل باید  طو-

. تلفن هاي عمومی قابل دسترس معلولین باید با عالئم خاص مشخص شوند -

:آب آشامیدنی * 

.باشد /. 90 آب آشامیدنی باید در ارتفاع -

متري و دیگري /. 85ا   آب آشامیدنی می تواند دو دهانه با ارتفاع مختلف داشته باشد یکی براي افراد ویلچري در فاصله تقریب-

.متر براي افراد غیرمعلول /. 95در حدود 

: پارکینگ -پ

: شناخت مشکالت -1



عدم دسترسی مناسب به پارکینگ ، پهناي ناکافی محل پارکینگ ، مشخص نبودن محل پارك براي افراد ناتوان

                                                                                               

                                                   

: اصول طراحی -2

براي ایجاد سهولت دسترسی پارکینگ به مقصد

: مقررات طراحی -3

% 5 محل پارکینگ اتومبیل بایـد دارا ي بریدگی خاص افراد ناتـوان باشد این بریـدگیها باید مطابق نیاز و مراجعه معلولین باشد و یا 

اگـر بـریدگیـها یکی بعد از دیگري .  متر باشد 5 متر و طول آن 6/3 – 4اندازه بریدگی باید . از کل آنرا به معلولین اختصاص دهند 

 متر براي دو فرد 5حدود (  متر نیاز است 4بعضی اوقات پهناي بیشتر از  . در نظر گرفته شود متر7ته باشد طول آن باید قرار گرف

در هر صورت راه نباید آنقدر باریک باشد که وقتی فرد معلول از ماشین پیاده ) معلول ویلچري که همـزمان از ماشیـن پیاده شـوند 

این مناطق باید با .  بریدگی پارکینگ معلولین نباید شیبدار باشـد و در همه جهات باید همسطح باشد .میشود ایجاد راه بندان کند 

 )135شکل( . عالئم ویزه معلولین مشخص شود همچنین لبه پیاده رو یا مانع دیگري نباید باشد 

135شکل  



.داقل یک پارکینگ قابل دسترس معلولین راه اندازي شود  ماشین ، ح50 در فضاي کمتر از  اتومبیل براي تسهیل پارك-

. (  باشد 1:50 ماشین ، فضاي پارکینگ قابل دسترس معلولین باید حداقل به نسبت 400 براي تسهیل در پارك ماکزیمم -

) ماشین 50یک فضاي قابل دسترس براي 

همچنین یک فضا . بل دسترس معلولین ایجاد شود  فضاي پارکینگ قا8 ماشین ، حداقل 400 براي تسهیل در پارك بیش از -

. ماشین 100براي افزایش اضافی هر

. متر از ورودي ساختمان فاصله داشته باشد 50 پارکینگ خارج از خانه نباید بیش از -

. پارکینگ داخل خانه باید نزدیک آسانسور یا خروجی منزل باشد -

. است  متر90/3عرض پیشنهادي .  مترباشد 60/3ه  کمترین عرض یک فضاي پارکینگ مناسب سازي شد-

. بین دو فضاي پارکینگ معمولی قرار گیرد 20/1 یک راهرو مناسب سازي شده با عرض -

. اگر فضاي پارکینگ زاویه دار است فضاي اضافی در انتهاي یک ردیف بعنوان راهرو افراد ناتوان استفاده شود -

.پیاده رو براي اتصال فضاي پارکینگ به گذرگاهها ایجادشود اگر پیاده رو وجود دارد شیبراه -

.  سطوح پارکینگ باید یک شکل و صاف باشد -

. باشد 1:20 شیب سطح شیبدار پارکینگ نباید بیش از -

  .  پارکینگهاي مناسب سازي شده باید با سمبولهاي بین المللی مشخص شود-

:ایستگاه اتوبوس 

نزدیک ورودي مناطق تفریحی یا شروع جاده باید ایستگاه . قابل دسترس به مناطق تفریحی باشد  وسایل نقلیه عمومی بایستی 

اتوبوس قرار داشته باشد و  همچنین پناهگـاهی براي حفاظـت از باد و بـاران در نظر گرفتـه بطوریکه کف آن همسطح زمین بوده و 

برنامه حرکت اتوبوس و اطالعات دیگر باید در ارتفاع مناسب  .  سانتیمتر براي نشستن نصب شده باشد50  به ارتفاعیک نیمکت

.  سانتیمتر داخل سایبان و بزرگ نوشته شود 120حدود 

  

  :ویژگی تابلو راهنما و اطالعات 

 این تابلو باید هم در حالت ایستاده ومی شود نواحی اطراف نصب شناسایی در ورودي محلهـا و در پارکهـا تابلـو اطالعـات براي 

در تابلو باید. اشد  سانتیمتر ب120نباید بیش از هم نشسته و در فواصل نزدیک قابل خواندن باشد ، فاصله مرکز تابلـو از زمین 

 . درجه به جلو تمایل داشته باشد5 -10 براي جلوگیري از انعکاس نور باید لبه باالیی گیرد ، قرار محلی که روشنایی مناسب است

سطح تابلو باید مات باشد و با مواد براق که نور را منعکس می کند . ري و بچه ها نیز می توانند آنرا بخوانند با این شیب افراد ویلچ

تابلو اطالعات در جاده ها باید طوري قرار . همچنین نباید جایی قرار بگیرد که خواننده روي متن سایه بیاندازد . پوشانده نشـود 



ن باشد بعالوه شخص ویلچـري مشکل براي پیـدا کردن آن از بیـرون و داخـل ماشیـن بگیرد که از داخل ماشین قابل خواند

فضـاي .  کنند ایجادباریک یا جاده قرار دارد نباید افـرادي که آنرا می خواننـد سـد معبـرمسیرهاي نداشته باشد اگر این تابلو در

متن تابلو باید مختصر و مفید و . ور و مرور دیگران نشوند جلو تابلو اطالعات باید بحد کافی باشد تا اشخاص ویلچري مانع عب

 باید داراي اطالعات مهم براي افراد ناتوان باشد توالت ها ، رختکن بلکه. براحتی قابل فهم باشد و داراي اطالعات نامربوط نباشد 

باید مشخص باشند بطوریکه شخص ها ، مسافتها و محل استراحت در طول جاده باید کامال مشخص باشد شیب هاي تند و موانع 

این اطالعات باید در چند محل مشخص و در دسترس . ناتـوان بتـواند از ابتـدا تصمیـم بگیرد که آیا این جاده مناسب است یا نه 

نیاز را همچنین لیست تلفن هاي مورد .  افـراد ناتوان از آن محل عبور نکنند  ، وجود داردی حرکت موانعباشد تا در مسیر هایی که

. داشته باشد

این تابلو شامل اطالعات مربوط به مسافت . در مناطق تفریحی باید عالوه بر تابلو اطالعات ، تابلو راهنما نیز وجود داشته باشد 

این تابلو راهنما باید در همه اتصاالت راهها یا جاده ها براي جلو گیري از گم کردن مسیر باشد .  متر است 100هاي بیشتر از 

در طول جاده ها ، عالئـم بایـد با توجـه به مشخصـات و جزئیـات تاریخچـه اي محل مثل خرابه ها ، جنگل یا درختهاي قدیمی 

 یک متـن اطالعاتی در یک سطح و با شیبی که شخص ویلچري بتواند آنرا بخواند ،  باید داراياین عالئم .  تنظیم شودو راههـا

 )136شکل(. باشد 

136شکل

:نتیجه گیري 

 این زندگی  محیطستی ، بای میابدهمانطور که کاربرد وسایل جدید تکنولوژي براي حمایت و راحتی افراد ناتوان و سالخورده افزایش

کاربرد اصول طراحی . حتی بهترین تکنولوژي در خانه اي که مناسب سازي نشده باعث ایجاد استقالل نمی شود . افراد تغییر کند

ما باید سعی کنیم . ی در خانه ، ارتباطات ، و تولیدات ما یک عامل ضروري درپیشبرد تکنولوژي براي ایجاد استقالل می باشدهمگان



فضاي شهري و محیط زندگی افراد را مطابق نیازهاي آنان تغییر دهیم بطوریکه امکان دسترسی و جابجایی آنان در محیط خانه مهیا 

.  باشد 

  

    )87 بوشهر  کارشناس ارشد فیزیوتراپی- الهام حیدرپور( 
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