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Objec ve This study inves gated educa onal environment for children with special educa onal needs 
was entry in regular schools. 
Materials & Methods In this descrip ve study, a ques onnaire consis ng of six domains, each domain 
has a number of ques ons in the related context a er validity and reliability was used
Content of educa onal environment for the ques onnaire derived from exis ng standards in America 
and Japan and excep onal educa on organiza on formed. Each of ques on was consist of three sec on 
standard, outside of standard and absent
Results Nineteen of the 11 zones of Tehran primary school students with special needs, along with the 
regular students were examined. Zone of 4 with 3.26 had the highest number of schools. 9.57 per cent 
of school boys and 3.5 of the remaining two schools were girls. Results showed that schools that were 
a ributed to the presence of students with special needs are not adequate educa onal space standards 
concerning school input and output, physical condi on classes, stairs and inclined surfaces, health ser-
vices, and eventually especial supplies for excep onal students.
Conclusion In order to strengthening program of inclusive educa on in educa onal environment in 
schools should be revised and the revision shall be made   at schools.
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هدف پژوهش حاضر بررسى فضاى آموزشى کودکان داراى نیازهاى آموزشى ویژه با توجه به ورود آنها به مدارس عادى بود. پژوهش حاضر بررسى فضاى آموزشى کودکان داراى نیازهاى آموزشى ویژه با توجه به ورود آنها به مدارس عادى بود.
روش بررسى در این پژوهش توصیفى از یک پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر  در این پژوهش توصیفى از یک پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 6 حیطه و هر حیطه داراى تعدادى سؤال در زمینه  حیطه و هر حیطه داراى تعدادى سؤال در زمینه 
مربوطه بود که پس از تأیید روایى و پایایى مورد استفاده قرار گرفت. محتواى پرسشنامه را استانداردهاى فضاى آموزشى برگرفته از مربوطه بود که پس از تأیید روایى و پایایى مورد استفاده قرار گرفت. محتواى پرسشنامه را استانداردهاى فضاى آموزشى برگرفته از 
استانداردهاى موجود در کشورهاى آمریکا و ژاپن و همچنین استانداردهاى موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایى ایران تشکیل داد. استانداردهاى موجود در کشورهاى آمریکا و ژاپن و همچنین استانداردهاى موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایى ایران تشکیل داد. 

هر سؤال از سه بخش مطابق استاندارد، خارج از استاندارد و وجود ندارد تشکیل مى شد. هر سؤال از سه بخش مطابق استاندارد، خارج از استاندارد و وجود ندارد تشکیل مى شد. 
یافته ها 1919 مدرسه ابتدایى از  مدرسه ابتدایى از 1111 منطقه تهران که دانش آموزاِن با نیازهاى ویژه در کنار دانش آموزان عادى مشغول به تحصیل بودند مورد  منطقه تهران که دانش آموزاِن با نیازهاى ویژه در کنار دانش آموزان عادى مشغول به تحصیل بودند مورد 
بررسى قرار گرفتند. منطقه چهار با بررسى قرار گرفتند. منطقه چهار با 2626/3 درصد بیشترین تعداد مدارس را دارا بود.  درصد بیشترین تعداد مدارس را دارا بود. 5757/9 درصد مدارس پسرانه و  درصد مدارس پسرانه و 5/3 درصد مدارس دوگانه  درصد مدارس دوگانه 
بود و مابقى دخترانه بود. نتایج نشان می دهد که مدارسى که به منظور حضور دانش آموزاِن با نیازهاى ویژه مشخص گردید از استانداردهاى بود و مابقى دخترانه بود. نتایج نشان می دهد که مدارسى که به منظور حضور دانش آموزاِن با نیازهاى ویژه مشخص گردید از استانداردهاى 
فضاى آموزشى کافى درباره ورودى و خروجى  هاى مدرسه، شرایط فیزیکى کالس ها، پله  ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتى و درنهایت فضاى آموزشى کافى درباره ورودى و خروجى  هاى مدرسه، شرایط فیزیکى کالس ها، پله  ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتى و درنهایت 

تدارکات ویژه براى دانش آموزان برخوردار نبودند. تدارکات ویژه براى دانش آموزان برخوردار نبودند. 
نتیجه گیرى به منظور تقویت طرح آموزش فراگیر مى بایست مدارس به لحاظ فضاى آموزشى مورد تجدیدنظر قرار گیرد و در مدارس  به منظور تقویت طرح آموزش فراگیر مى بایست مدارس به لحاظ فضاى آموزشى مورد تجدیدنظر قرار گیرد و در مدارس 

ساخته شده نیز بازنگرى صورت پذیرد. ساخته شده نیز بازنگرى صورت پذیرد. 
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مقدمهمقدمه
فضاى  یادگیرى،  و  آموزش  مهم  عناصر  از  یکى  شک  فضاى بدون  یادگیرى،  و  آموزش  مهم  عناصر  از  یکى  شک  بدون 
و  فیزیکى  جنبه هاى  صحیح  طراحى  است.  مدارس  و فیزیکى  فیزیکى  جنبه هاى  صحیح  طراحى  است.  مدارس  فیزیکى 
ساختمانى محیط آموزشى مى تواند برخى شرایط روانى مانند ساختمانى محیط آموزشى مى تواند برخى شرایط روانى مانند 
احساس رضایت از آموزش، یادگیرى، فعالیت و کار و نیز ارتباط احساس رضایت از آموزش، یادگیرى، فعالیت و کار و نیز ارتباط 

اجتماعى مثبت را موجب شود (اجتماعى مثبت را موجب شود (1).).
معمول  نظام  به  جسمى-حرکتى  معلول  کودکان  معمول پیوستن  نظام  به  جسمى-حرکتى  معلول  کودکان  پیوستن 
مهم  اهداف  از  یکى  به عنوان  به طورگسترده  مهم آموزش و پرورش  اهداف  از  یکى  به عنوان  به طورگسترده  آموزش و پرورش 
قرار  موردتوجه  کشورها  از  بسیارى  در  آموزشى  قرار برنامه ریزى  موردتوجه  کشورها  از  بسیارى  در  آموزشى  برنامه ریزى 
گرفت (گرفت (2). در بیانیه ساالمانکا و چهارچوب عملى آن در آموزش ). در بیانیه ساالمانکا و چهارچوب عملى آن در آموزش 
افراد استثنایى آمده است: «اصل بنیادین مدرسه عادى آن است افراد استثنایى آمده است: «اصل بنیادین مدرسه عادى آن است 
که همه کودکان، صرف نظر از هر مشکل و تفاوتى، باید در کنار که همه کودکان، صرف نظر از هر مشکل و تفاوتى، باید در کنار 
یکدیگر به یادگیرى بپردازند (یکدیگر به یادگیرى بپردازند (2). تحصیل کودکان استثنایى ). تحصیل کودکان استثنایى 
در مدارس خاص و یا منزوى کردن دائمى آنها در کالس ها و در مدارس خاص و یا منزوى کردن دائمى آنها در کالس ها و 

بخش هاى ویژه اى از یک مدرسه عادى فقط در موارد استثنایى بخش هاى ویژه اى از یک مدرسه عادى فقط در موارد استثنایى 
کالس هاى  در  تحصیل  هنگامى که  فقط  و  است  کالس هاى قابل توصیه  در  تحصیل  هنگامى که  فقط  و  است  قابل توصیه 
عادى پاسخگوى نیازهاى تحصیل یا اجتماعى کودك نیست و عادى پاسخگوى نیازهاى تحصیل یا اجتماعى کودك نیست و 
یا سالمت و رفاه کودك معلول و دیگر کودکان خدشه دار شده یا سالمت و رفاه کودك معلول و دیگر کودکان خدشه دار شده 
است، مى توان او را ملزم به شرکت در کالس یا مدرسه ویژه کرد است، مى توان او را ملزم به شرکت در کالس یا مدرسه ویژه کرد 
(3). اعتقاد بر این است که تمام دانش آموزان مبتال به ناتوانى، ). اعتقاد بر این است که تمام دانش آموزان مبتال به ناتوانى، 
از ظرفیت هاى یادگیرى برخوردارند و شکوفایى توانمندى شان از ظرفیت هاى یادگیرى برخوردارند و شکوفایى توانمندى شان 
زمانى رخ مى دهد که موردتوجه واقع شوند، تحت حمایت قرار زمانى رخ مى دهد که موردتوجه واقع شوند، تحت حمایت قرار 
با  مدارس  و  گیرد  قرار  اختیارشان  در  مناسب  منابع  با گیرند،  مدارس  و  گیرد  قرار  اختیارشان  در  مناسب  منابع  گیرند، 

حداقل موانع محیطى ساخته شوند» (حداقل موانع محیطى ساخته شوند» (3).).
ورود دانش آموزان مبتال به مشکالت حرکتى به مدارس عادى ورود دانش آموزان مبتال به مشکالت حرکتى به مدارس عادى 
وظیفه دیگرى را براى مسئولین تعریف مى نماید که مبتنى بر وظیفه دیگرى را براى مسئولین تعریف مى نماید که مبتنى بر 
رفع موانع محیطى است (رفع موانع محیطى است (4). درواقع پس از شکل گیرى فلسفه ). درواقع پس از شکل گیرى فلسفه 
مطرح  که  سؤالى  تلفیقى-فراگیر،  آموزش و پرورش  و  مطرح فراگیر  که  سؤالى  تلفیقى-فراگیر،  آموزش و پرورش  و  فراگیر 
به  مبتال  دانش آموزان  مى شود  چگونه  که  است  این  به مى شود  مبتال  دانش آموزان  مى شود  چگونه  که  است  این  مى شود 
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مشکالت حرکتى را در مدارس عادى که تا این زمان به علل مشکالت حرکتى را در مدارس عادى که تا این زمان به علل 
کرد؟  یکپارچه  بوده اند،  جدا  آن  از  فیزیکى  و  فرهنگى  کرد؟ موانع  یکپارچه  بوده اند،  جدا  آن  از  فیزیکى  و  فرهنگى  موانع 
بنابراین الزم است سیاستگذاران طّراح بناها و فضاهاى مدارس، بنابراین الزم است سیاستگذاران طّراح بناها و فضاهاى مدارس، 

نیاز معلولین را در نظر بگیرند (نیاز معلولین را در نظر بگیرند (5).).
مایلز معتقد است که فناورى مناسب و طراحى قابل انطباق مایلز معتقد است که فناورى مناسب و طراحى قابل انطباق 
و مؤثر منجربه افزایش موفقیت، ارتباط، تحرك و یادگیرى در و مؤثر منجربه افزایش موفقیت، ارتباط، تحرك و یادگیرى در 
و  بررسى  بدین منظور  مى گردد.  دانش آموزان  آموزشى  و فضاى  بررسى  بدین منظور  مى گردد.  دانش آموزان  آموزشى  فضاى 
شناسایى نقاط ضعف و قوت، موانع و مشکالت موجود در فضاى شناسایى نقاط ضعف و قوت، موانع و مشکالت موجود در فضاى 
یونیسف  گزارش  طبق  یونیسف ).  گزارش  طبق   .(6) است  ضرورى  مدارس  (آموزشى  است  ضرورى  مدارس  آموزشى 
عادى  مدارس  در  مى توانند  معلول  کودکان  درصد  عادى   مدارس  در  مى توانند  معلول  کودکان  درصد  حدود حدود 7070 

تحصیل کنند، مشروط بر اینکه محیط مدرسه از لحاظ فیزیکى تحصیل کنند، مشروط بر اینکه محیط مدرسه از لحاظ فیزیکى 
قابل دسترسى باشد. از طرفى تخمین زده شده است که تنها قابل دسترسى باشد. از طرفى تخمین زده شده است که تنها 3 
درصد کودکان دچار معلولیت در کشورهاى در حال توسعه در درصد کودکان دچار معلولیت در کشورهاى در حال توسعه در 
مدارس عادى تحصیل مى کنند. در ارتباط با کودکان کم توان مدارس عادى تحصیل مى کنند. در ارتباط با کودکان کم توان 
جسمى-حرکتى، مهمترین عاملى که یکپارچه سازى آموزشى جسمى-حرکتى، مهمترین عاملى که یکپارچه سازى آموزشى 
آنها را با مشکل مواجه مى کند عدم  تناسب فیزیکى مدارس براى آنها را با مشکل مواجه مى کند عدم  تناسب فیزیکى مدارس براى 
استفاده آنهاست (استفاده آنهاست (7)، اما آیا محیط و فضاى مدارس ایران براى )، اما آیا محیط و فضاى مدارس ایران براى 
حضور راحت، سالم و خوشایند کودکان با نیازهاى ویژه مناسب حضور راحت، سالم و خوشایند کودکان با نیازهاى ویژه مناسب 
استانداردهاى  از  تلفیق»،  «طرح  مشمول  مدارس  آیا  استانداردهاى است؟  از  تلفیق»،  «طرح  مشمول  مدارس  آیا  است؟ 

محیط آموزشى برخوردارند؟ محیط آموزشى برخوردارند؟ 

جدول جدول 1. . توزیع فراوانى و درصد مناطق آموزشى و نوع مدارس آموزشى مورد استفاده براى بررسى فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با توزیع فراوانى و درصد مناطق آموزشى و نوع مدارس آموزشى مورد استفاده براى بررسى فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با 
نیازهاى ویژهنیازهاى ویژه

شاخص  هاى آمارى شاخص  هاى آمارى 
مناطق آموزشىمناطق آموزشى

شاخص  هاى آمارى شاخص  هاى آمارى درصددرصدفراوانىفراوانى
نوع مدرسهنوع مدرسه

درصددرصدفراوانىفراوانى

1
2
4
5
7
1010
1212
1313
1414
1515
1616
کلکل

1
1
5
1
1
3
1
1
1
3
1
1919

5/3
5/3
2626/3
5/3
5/3
1515/8
5/3
5/3
5/3
1515/8
5/3
100100

دخترانهدخترانه
پسرانهپسرانه
دوگانهدوگانه
کلکل

7
1111
1
1919

3636/8
5757/9
5/3
100100

جدول جدول 2. . توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه ورودى ها و خروجى ها با توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه ورودى ها و خروجى ها با 
استانداردهاى فضاى آموزشىاستانداردهاى فضاى آموزشى

 وجود نداردوجود ندارد
(درصد)(درصد)

 خارج ازاستانداردخارج ازاستاندارد
(درصد)(درصد)

 مطابق استانداردمطابق استاندارد
(درصد)(درصد) ردیفردیف سؤال سؤال

(0)-(0)- (2121/1)4 (7878/9)1515 عدم وجود مانع به هنگام ورود به مدرسهعدم وجود مانع به هنگام ورود به مدرسه 1
(0)-(0)- (0)-)- (100100)1919 نزدیک بودن محل پیاده و سوارشدن دانش آموز از اتوبوس یا وسایط نقلیه شخصى به ورودى مدرسهنزدیک بودن محل پیاده و سوارشدن دانش آموز از اتوبوس یا وسایط نقلیه شخصى به ورودى مدرسه 2

(8989/5)1717 (1010/5)2)2 (0)-(0)- وجود تابلوهاى راهنما و عالیم بینایى، شنوایى و المسه اى قابل خواندن در ورودى و خروجىوجود تابلوهاى راهنما و عالیم بینایى، شنوایى و المسه اى قابل خواندن در ورودى و خروجى 3
(0)-(0)- (24/1)8(24/1)8 (75/9)11(75/9)11 حداقل عرض حداقل عرض 160160 سانتى متر براى ورودى سانتى متر براى ورودى 4

(6363/2)91)91 (1010/5)2)2 (2626/3)5)5 حداقل عرض حداقل عرض 140140 سانتى متر براى سایه بان روى ورودى سانتى متر براى سایه بان روى ورودى 5
(0)-(0)- (1010/5)2)2 (8989/5)1717 غیرلغزنده بودن سطح ورودى هاغیرلغزنده بودن سطح ورودى ها 6
(0)-(0)- (4242/1)8)8 (5757/9)1111 قابل رؤیت بودن دفتر مدیریت از ورودىقابل رؤیت بودن دفتر مدیریت از ورودى 7
(0)-(0)- (8484/2)1616 (1515/8)3)3 همراه بودن سطح شیبدار و پله در ورودىهمراه بودن سطح شیبدار و پله در ورودى 8

(3131/6)1919 (2626/3)5)5 (4242/1)8)8 وجود حداقل دو خروجى دور از هم داخل مدرسهوجود حداقل دو خروجى دور از هم داخل مدرسه 9
(0)-(0)- (0)-(0)- (100100)1919 عدم وجود درهاى کشویى براى خروجعدم وجود درهاى کشویى براى خروج 1010
(0)-(0)- (0)-(0)- (100100)1919 عدم وجود پارتیشن هاى دو لنگه براى خروجعدم وجود پارتیشن هاى دو لنگه براى خروج 1111
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براساس «طرح تلفیق» کودکاِن با نیازهاى ویژه که از لحاظ براساس «طرح تلفیق» کودکاِن با نیازهاى ویژه که از لحاظ 
ذهنى کامًال سالم هستند باید بتوانند در کنار دیگر کودکان و ذهنى کامًال سالم هستند باید بتوانند در کنار دیگر کودکان و 
در یک مدرسه در کنار دیگر دانش آموزان، تحصیل نمایند و از در یک مدرسه در کنار دیگر دانش آموزان، تحصیل نمایند و از 

امکانات چنین مدارسى بهره گیرند (امکانات چنین مدارسى بهره گیرند (8). ). 
هرچند رفیع زاده به معرفى و شناسایى مشکالت دسترسى هرچند رفیع زاده به معرفى و شناسایى مشکالت دسترسى 
در فضاهاى آموزشى مدارس و ارائه ضوابط و معیارهاى طراحى در فضاهاى آموزشى مدارس و ارائه ضوابط و معیارهاى طراحى 
و  ضوابط  براساس  موجود  وضع  مناسب سازى  نحوه  و  و مناسب  ضوابط  براساس  موجود  وضع  مناسب سازى  نحوه  و  مناسب 
جسمى-حرکتى  معلولین  براى  شهرسازى  و  معمارى  جسمى-حرکتى مقررات  معلولین  براى  شهرسازى  و  معمارى  مقررات 
پرداخت (پرداخت (9) و آشتیانى نیز فضاهاى آموزشى مدارس ابتدایى ) و آشتیانى نیز فضاهاى آموزشى مدارس ابتدایى 
منطقه منطقه 7 شهر تهران را براساس ضوابط و مقررات معمارى و  شهر تهران را براساس ضوابط و مقررات معمارى و 
شهرسازى مورد ارزیابى قرار داد (شهرسازى مورد ارزیابى قرار داد (1010) ولى با شروع طرح آموزش ) ولى با شروع طرح آموزش 
فراگیر، یکى از مشکالتى که در انجام این طرح مطرح گردید فراگیر، یکى از مشکالتى که در انجام این طرح مطرح گردید 
چنین  پذیرش  براى  مدارس  فیزیکى  محیط  چنین نامناسب بودن  پذیرش  براى  مدارس  فیزیکى  محیط  نامناسب بودن 
مدارس  آموزشى  فضاى  نامناسب بودن  عبارتى  به  یا  مدارس کودکانى  آموزشى  فضاى  نامناسب بودن  عبارتى  به  یا  کودکانى 
عادى براى پذیرش کودکاِن با نیازهاى ویژه بود؛ لذا هدف از این عادى براى پذیرش کودکاِن با نیازهاى ویژه بود؛ لذا هدف از این 
مطالعه بررسى ورودى و خروجى هاى مدرسه، شرایط فیزیکى مطالعه بررسى ورودى و خروجى هاى مدرسه، شرایط فیزیکى 
کالس ها، پله ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتى و درنهایت کالس ها، پله ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتى و درنهایت 
تدارکات مخصوص براى دانش آموزاِن با نیازهاى ویژه با توجه تدارکات مخصوص براى دانش آموزاِن با نیازهاى ویژه با توجه 

به استانداردهاى مربوط به فضاى آموزشى مدارس ابتدایى که به استانداردهاى مربوط به فضاى آموزشى مدارس ابتدایى که 
این دانش آموزان به ویژه معلولین جسمى حرکتى در آن حضور این دانش آموزان به ویژه معلولین جسمى حرکتى در آن حضور 

دارند، است.دارند، است.

روش بررسىروش بررسى
در این پژوهش توصیفى مدارس شهر تهران، که حداکثر ده در این پژوهش توصیفى مدارس شهر تهران، که حداکثر ده 
سال سابقه ساخت داشتند و دانش آموزان داراى نیازهاى ویژه را سال سابقه ساخت داشتند و دانش آموزان داراى نیازهاى ویژه را 
درکنار سایر دانش آموزان عادى، تحت پوشش خود قرار مى دادند درکنار سایر دانش آموزان عادى، تحت پوشش خود قرار مى دادند 
پرسشنامه  از  پژوهش  انجام  براى  گرفتند.  قرار  پرسشنامه موردبررسى  از  پژوهش  انجام  براى  گرفتند.  قرار  موردبررسى 
ارگونومیک  اصول  موضوع  سه  ترکیب  از  که  ارگونومیک محقق ساخته ایى  اصول  موضوع  سه  ترکیب  از  که  محقق ساخته ایى 
با  دانش آموزاِن  که  ابتدایى  مدارس  آموزشى  فضاى  به  با مربوط  دانش آموزاِن  که  ابتدایى  مدارس  آموزشى  فضاى  به  مربوط 
نیازهاى ویژه به خصوص معلولین جسمى حرکتى را تحت پوشش نیازهاى ویژه به خصوص معلولین جسمى حرکتى را تحت پوشش 
قرار داده و از کشور ژاپن و امریکا استخراج گردیده بود (قرار داده و از کشور ژاپن و امریکا استخراج گردیده بود (1111)، )، 
که  ابتدایى  مدارس  آموزشى  فضاى  به  مربوط  که استانداردهاى  ابتدایى  مدارس  آموزشى  فضاى  به  مربوط  استانداردهاى 
مهرماه  در  ایران  استثنایى  آموزش و پرورش  سازمان  مهرماه توسط  در  ایران  استثنایى  آموزش و پرورش  سازمان  توسط 
13881388 به مدارس ابالغ گردید و همچنین نکات مدنظر وزارت  به مدارس ابالغ گردید و همچنین نکات مدنظر وزارت 
بهداشت در ارتباط با بهداشت محیط مدارس استفاده گردید بهداشت در ارتباط با بهداشت محیط مدارس استفاده گردید 
(1212). بدین منظور پرسشنامه اى مشتمل بر شش حیطه ورودى ). بدین منظور پرسشنامه اى مشتمل بر شش حیطه ورودى 

جدول جدول 3. . توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه کالس با استانداردهاى توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه کالس با استانداردهاى 
فضاى آموزشىفضاى آموزشى

وجود نداردوجود ندارد خارج از استانداردخارج از استاندارد مطابق استانداردمطابق استاندارد سؤالسؤال
(0)-(0)- (1010/5)2)2 (8989/5)1717 حداقل حداقل 274,5274,5 سانتى مترى بلندى سقف کالس سانتى مترى بلندى سقف کالس 1
(0)-(0)- (0)-(0)- (100100)1919 غیرلغزنده بودن کف کالسغیرلغزنده بودن کف کالس 2
(0)-(0)- (1515/8)3)3 (8484/2)1616 داراى قابلیت تمیزشدن آسانداراى قابلیت تمیزشدن آسان 3
(0)-(0)- (9494/7)1818 (5/3) 1(5/3) 1 mattematte پوشیده شدن کف باپوشیده شدن کف با 4
(0)-(0)- (4747/4)9)9 (5252/6)1010 ساده بودن و غیر رنگى بودن کفساده بودن و غیر رنگى بودن کف 5
(0)-(0)- (6868/4)1313 (3131/6)6)6 عدم وجود هرگونه تغییر سطح در کالس (مثل مقابل تخته سیاه یا وایت برد)عدم وجود هرگونه تغییر سطح در کالس (مثل مقابل تخته سیاه یا وایت برد) 6

(1010/5)2)2 (0)-(0)- (8989/5)1717 وجود رخت آویز در کالسوجود رخت آویز در کالس 7
(1010/5)2)2 (8989/5)1717 (0)-(0)- ارتفاع ارتفاع 9797 سانتى مترى براى رخت آویز در کالس سانتى مترى براى رخت آویز در کالس 8

(0)-(0)- (8989/5)1717 (1010/5)2)2 حداکثر ارتفاع حداکثر ارتفاع 104104-5050 سانتى مترى براى کلیدها و پریزهاى برق از کف سانتى مترى براى کلیدها و پریزهاى برق از کف 9
(0)-(0)- (5252/6)1010 (4747/4)9)9 حداکثر ارتفاع حداکثر ارتفاع 8080 سانتى مترى ارتفاع لبه پایینى تخته سیاه یا وایت برد از کف سانتى مترى ارتفاع لبه پایینى تخته سیاه یا وایت برد از کف 1010
(0)-(0)- (1010/5)2)2 (8989/5)1717 روشن بودن (ُپرنوربودن) بخش جلویى کالسروشن بودن (ُپرنوربودن) بخش جلویى کالس 1111
(0)-(0)- (7373/7)1414 (2626/3)5)5 شخصى بودن صندلى هر دانش آموزشخصى بودن صندلى هر دانش آموز 1212
(0)-(0)- (8484/2)1616 (1515/8)3)3 جدابودن صندلى از میزجدابودن صندلى از میز 1313

(5252/6)01)01 (4747/4)9)9 (0)-(0)- قابل تنظیم بودن ارتفاع صندلىقابل تنظیم بودن ارتفاع صندلى 1414
(5252/6)01)01 (4747/4)9)9 (0)-(0)- قابل تنظیم بودن ارتفاع میزقابل تنظیم بودن ارتفاع میز 1515

(0)-(0)- (5/3)1)1 (9494/7)1818 چرخدار نبودن صندلى هاچرخدار نبودن صندلى ها 1616
(0)-(0)- (7878/9)1515 (2121/1)4)4 فاصله فاصله 8080 سانتى مترى بین ردیف هاى میز و نیمکت سانتى مترى بین ردیف هاى میز و نیمکت 1717
(0)-(0)- (5252/6)1010 (4747/4)9)9 در صورت وجود نیمکت ارتفاع در صورت وجود نیمکت ارتفاع 8585-7070 سانتى مترى سطح میز از کف سانتى مترى سطح میز از کف 1818

بررسى فضاى آموزشى: نیاز کودکان ناتوان براى ورود به مدارس عادىبررسى فضاى آموزشى: نیاز کودکان ناتوان براى ورود به مدارس عادى
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و خروجى ها، کالس، پله ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتى و خروجى ها، کالس، پله ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتى 
و تدارکات ویژه براى دانش آموزاِن داراى نیازهاى ویژه که هر و تدارکات ویژه براى دانش آموزاِن داراى نیازهاى ویژه که هر 
حیطه خود به ترتیب داراى حیطه خود به ترتیب داراى 1212، ، 1717، ، 1818، ، 1010، ، 1313 و  و 9 سؤال  سؤال 
در زمینه مربوطه بود طراحى گردید. روایى محتوایى پرسشنامه در زمینه مربوطه بود طراحى گردید. روایى محتوایى پرسشنامه 
کودکان  روان شناسى  کارشناسان  نفر  دو  شامل  نفر  کودکان   روان شناسى  کارشناسان  نفر  دو  شامل  نفر  توسط توسط 5 
و  شهرسازى  نفرمهندسان  دو  و  روان سنج  نفر  یک  و استثنایى،  شهرسازى  نفرمهندسان  دو  و  روان سنج  نفر  یک  استثنایى، 
پرسشنامه  دوازده  توسط  که  کرونباخ  آلفاى  با  نیز  آن  پرسشنامه پایایى  دوازده  توسط  که  کرونباخ  آلفاى  با  نیز  آن  پایایى 
تکمیل شده از افراد آموزش دیده قبل از شروع مطالعه صورت تکمیل شده از افراد آموزش دیده قبل از شروع مطالعه صورت 
سه  داراى  حیطه  هر  سه ).  داراى  حیطه  هر  گرفت (0/8484).  قرار  موردتأیید  (پذیرفت،  گرفت  قرار  موردتأیید  پذیرفت، 

گزینه مطابق استاندارد، خارج از استاندارد و وجود ندارد بود.گزینه مطابق استاندارد، خارج از استاندارد و وجود ندارد بود.
کارگاه  ارزیابان،  انتخاب  و  هدف  مدارس  تعیین  از  کارگاه پس  ارزیابان،  انتخاب  و  هدف  مدارس  تعیین  از  پس 
و  پرسشنامه  اجرا  شیوه  با  ارزیابان  آشنایى  براى  و یک روزه اى  پرسشنامه  اجرا  شیوه  با  ارزیابان  آشنایى  براى  یک روزه اى 
سپس  گردید.  تشکیل  گزارش هاى شان  و  معرفى نامه  سپس دریافت  گردید.  تشکیل  گزارش هاى شان  و  معرفى نامه  دریافت 
ارزیابان با حضور در مدارس، از طریق مشاهده و اندازه گیرى ارزیابان با حضور در مدارس، از طریق مشاهده و اندازه گیرى 

پرسشنامه را تکمیل نمودند.پرسشنامه را تکمیل نمودند.
توصیفى  آمار  فنون  از  استفاده  با  به دست آمده  توصیفى اطالعات  آمار  فنون  از  استفاده  با  به دست آمده  اطالعات 

(فراوانى و درصد فراوانى) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.(فراوانى و درصد فراوانى) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته هایافته ها
نوزده مدرسه ابتدایى از نوزده مدرسه ابتدایى از 1111 منطقه تهران که دانش آموزاِن  منطقه تهران که دانش آموزاِن 

با نیازهاى ویژه در کنار دانش آموزان عادى مشغول به تحصیل با نیازهاى ویژه در کنار دانش آموزان عادى مشغول به تحصیل 
بودند مورد بررسى قرار گرفتند که منطقه بودند مورد بررسى قرار گرفتند که منطقه 4 بیشترین تعداد  بیشترین تعداد 
مدارس را دارا بود. مدارس را دارا بود. 5757/9 درصد مدارس پسرانه و  درصد مدارس پسرانه و 5/3 درصد  درصد 

مدارس دوگانه و بقیه دخترانه بود (جدول مدارس دوگانه و بقیه دخترانه بود (جدول 1).).
با  خروجى ها  و  ورودى ها  انطباق  درصد  فوق  با جدول  خروجى ها  و  ورودى ها  انطباق  درصد  فوق  جدول 
استانداردهاى فضاى آموزشى است. با توجه به داده هاى مطالعه استانداردهاى فضاى آموزشى است. با توجه به داده هاى مطالعه 
در بیشتر مدارس ابتدایى، در بیشتر مدارس ابتدایى، 8989/5 درصد فاقد تابلوهاى راهنما  درصد فاقد تابلوهاى راهنما 
ورودى  در  قابل خواندن  المسه اى  و  شنوایى  بینایى،  عالیم  ورودى و  در  قابل خواندن  المسه اى  و  شنوایى  بینایى،  عالیم  و 
عرض  داراى  مدارس  این  درصد  عرض   داراى  مدارس  این  درصد   4242/1 مدرسه،  خروجى  مدرسه، و  خروجى  و 
ورودى هاى خارج از استاندارد، تنها ورودى هاى خارج از استاندارد، تنها 2626/3 درصد این مدارس  درصد این مدارس 
داراى سایه بان روى در ورودى با عرض حداقل داراى سایه بان روى در ورودى با عرض حداقل 140140 سانتى متر،  سانتى متر، 
4242/1 درصد این مدارس خارج از استاندارد درباره رؤیت دفتر  درصد این مدارس خارج از استاندارد درباره رؤیت دفتر 
مدیریت از در ورودى، فقط مدیریت از در ورودى، فقط 1515/8 درصد داراى سطح شیبدار  درصد داراى سطح شیبدار 
به همراه پله در قسمت ورودى مطابق استاندارد و به همراه پله در قسمت ورودى مطابق استاندارد و 3131/6 درصد  درصد 
نیز فاقد دو خروجى بود. همچنین آیتم هاى نزدیک بودن محل نیز فاقد دو خروجى بود. همچنین آیتم هاى نزدیک بودن محل 
پیاده و سوار شدن دانش آموزان اتوبوس با وسایط نقلیه شخصى پیاده و سوار شدن دانش آموزان اتوبوس با وسایط نقلیه شخصى 
نبود  خروج،  براى  نبود   خروج،  براى  کشویى1  درهاى  نبود  مدرسه،  ورودى  کشویىبه  درهاى  نبود  مدرسه،  ورودى  به 
پارتیشن هاى دولنگهپارتیشن هاى دولنگه2 براى خروج مطابق استاندارد بوده است  براى خروج مطابق استاندارد بوده است 

(جدول (جدول 2).).
SlidingSliding .1
RollingRolling .2

جدول جدول 4. . توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه پله ها با استانداردهاى فضاى آموزشىتوزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه پله ها با استانداردهاى فضاى آموزشى

وجود نداردوجود ندارد خارج از استانداردخارج از استاندارد مطابق استانداردمطابق استاندارد ردیفردیف پله هاپله ها
(8484/2)/2)1616 (1010/5)2/5)2 (5/3)1)1 1 وجود تابلوهاى راهنما براى پله هاوجود تابلوهاى راهنما براى پله ها

(0)-(0)- (1010/5)2/5)2 (8989/5)1717 حداقل طول حداقل طول 112112 سانتى متر براى پله هاى خروجى سانتى متر براى پله هاى خروجى 2
(0)-(0)- (1010/5)2/5)2 (8989/5)1717 حداقل طول حداقل طول 5656 سانتى متر براى پله هاى داخلى سانتى متر براى پله هاى داخلى 3
(0)-(0)- (7878/9)/9)1515 (2121/1)4/1)4 حداکثر بلندى حداکثر بلندى 1515 سانتى متر و عرض  سانتى متر و عرض 2828 سانتى متر براى پله هاى خارج از ساختمان سانتى متر براى پله هاى خارج از ساختمان 4
(0)-(0)- (7373/7)/7)1414 (2626/3)5/3)5 حداکثر بلندى حداکثر بلندى 1717 سانتى متر و عرض  سانتى متر و عرض 2828 سانتى متر براى پله هاى داخل ساختمان سانتى متر براى پله هاى داخل ساختمان 5
(0)-(0)- (2626/3)5/3)5 (7373/7)/7)1414 حداقل حداقل 120120×120120 بودن پاگرد پله ها بودن پاگرد پله ها 6

(5252/6)/6)1010 (4242/1)8/1)8 (5/3)1(5/3)1 وجود عالیم حسى در کف حداکثر در وجود عالیم حسى در کف حداکثر در 6060 سانتى مترى قبل از پله سانتى مترى قبل از پله 7
(0)-(0)- (1010/5)2/5)2 (8989/5)/5)1717 عدم وجود هرگونه لبه غیرهم سطح در پله هاعدم وجود هرگونه لبه غیرهم سطح در پله ها 8
(0)-(0)- (1010/5)2/5)2 (8989/5)71/5)71 گردنکردن لبه پله هاگردنکردن لبه پله ها 9
(0)-(0)- (2626/3)5/3)5 (7373/7)/7)1414 حداکثر حداکثر 8 کالس منتهى به پله ها کالس منتهى به پله ها 1010

(4747/4)9/4)9 (4242/1)8/1)8 (1010/5)2/5)2 وجود هندریل در دو طرف پله هاوجود هندریل در دو طرف پله ها 1111
(6868/4)/4)1313 (2626/3)5/3)5 (5/3)1/3)1 وجود هندریل دوم زیر اولى براى دانش آموزان کوچک تروجود هندریل دوم زیر اولى براى دانش آموزان کوچک تر 1212
(4747/4)9/4)9 (4242/1)8/1)8 (1010/5)2/5)2 گردبودن انتهاى هندریلگردبودن انتهاى هندریل 1313
(5757/9)11/9)11 (3131/6)6/6)6 (1010/5)2/5)2 حداکثر فاصله حداکثر فاصله 4 سانتى مترى بین هندریل و دیوار سانتى مترى بین هندریل و دیوار 1414
(4747/4)9/4)9 (4747/4)9/4)9 (5/3)1(5/3)1 1515 وجود هندریل مرکزى براى پله هاى وجود هندریل مرکزى براى پله هاى 223223/5 سانتى مترى سانتى مترى
(4747/4)9/4)9 (1515/8)3/8)3 (3636/8)7/8)7 غیرلغزنده بودن قطر هندریلغیرلغزنده بودن قطر هندریل 1616

(0)-(0)- (3636/8)7/8)7 (6363/2)/2)1212 غیرلغزنده بودن سطح پله هاغیرلغزنده بودن سطح پله ها 1717
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در جدول زیر میزان انطباق کالس با استانداردهاى فضاى در جدول زیر میزان انطباق کالس با استانداردهاى فضاى 
درصد  درصد    5/3 تنها  کالس  حیطه  در  است.  شده  بیان  تنها آموزشى  کالس  حیطه  در  است.  شده  بیان  آموزشى 
مدارس داراى پوشش با تشک مطابق استاندارد، مدارس داراى پوشش با تشک مطابق استاندارد، 4747/4 درصد  درصد 
خارج از استاندارد از لحاظ ساده و غیررنگى بودن کف کالس، خارج از استاندارد از لحاظ ساده و غیررنگى بودن کف کالس، 
در  استاندارد،  از  خارج  کالس ها  در  سطح  تغییر  درصد  در   استاندارد،  از  خارج  کالس ها  در  سطح  تغییر  درصد   6868/4
استاندارد،  از  خارج  درصد  استاندارد،   از  خارج  درصد  رخت آویز 8989/5  به  مربوط  رخت آویز سؤاالت  به  مربوط  سؤاالت 
میزان  از  کف  از  برق  پریزهاى  و  کلیدها  ارتفاع  درصد  میزان   از  کف  از  برق  پریزهاى  و  کلیدها  ارتفاع  درصد   8989/5
مشخص شده مشخص شده 104104×5050 سانتى مترى خارج از استاندارد،  سانتى مترى خارج از استاندارد، 5252/6 
درصد ارتفاع لبه پایینى تخته  سیاه یا وایت برد از کف بیش از درصد ارتفاع لبه پایینى تخته  سیاه یا وایت برد از کف بیش از 
8080 سانتى متر فاصله داشته و خارج از استاندارد،  سانتى متر فاصله داشته و خارج از استاندارد، 7373/7 درصد  درصد 
 8484/2 استاندارد،  از  خارج  شخصى شان  صندلى  استاندارد، دانش آموزان  از  خارج  شخصى شان  صندلى  دانش آموزان 
 7878/9 استاندارد،  از  خارج  میزشان  از  صندلى  جدایى  استاندارد، درصد  از  خارج  میزشان  از  صندلى  جدایى  درصد 
سانتى مترى  سانتى مترى   فاصله 8080  نیمکت  و  میز  ردیف  هاى  بین  فاصله درصد  نیمکت  و  میز  ردیف  هاى  بین  درصد 
خارج از استاندارد و خارج از استاندارد و 5252/6 درصد ارتفاع  درصد ارتفاع 8585×7070 سانتى مترى  سانتى مترى 
سطح میز از کف، خارج از استاندارد بود. هیچ کدام از مدارس سطح میز از کف، خارج از استاندارد بود. هیچ کدام از مدارس 
مورد بررسى داراى صندلى و میز قابل تنظیم نبود (جدول مورد بررسى داراى صندلى و میز قابل تنظیم نبود (جدول 3). ). 

استانداردهاى  با  پله ها  انطباق  میزان  از  حکایت  زیر  استانداردهاى جدول  با  پله ها  انطباق  میزان  از  حکایت  زیر  جدول 
آموزشى است. تابلوهاى راهنما براى آموزشى است. تابلوهاى راهنما براى 8484/2 درصد پله ها وجود  درصد پله ها وجود 
ندارد، ندارد، 7878/9 درصد حداکثر بلندى  درصد حداکثر بلندى 1515 سانتى متر و عرض  سانتى متر و عرض 2828 
و  رعایت  نشده  ساختمان  خارج  پله هاى  براى  و سانتى مترى  رعایت  نشده  ساختمان  خارج  پله هاى  براى  سانتى مترى 
خارج از استاندارد، خارج از استاندارد، 7373/7 درصد حداکثر بلندى  درصد حداکثر بلندى 1717 سانتى متر  سانتى متر 
و عرض و عرض 2828 سانتى متر براى پله هاى داخل ساختمان و خارج از  سانتى متر براى پله هاى داخل ساختمان و خارج از 
استاندارد، استاندارد، 7373/7 درصد پاگرد پله ها حداقل  درصد پاگرد پله ها حداقل 120120×120120 بود و  بود و 
مطابق استاندارد، مطابق استاندارد، 5252/6 درصد عالیم حسى در کف و حداکثر  درصد عالیم حسى در کف و حداکثر 
حداکثر  درصد  حداکثر   درصد   7373/7 ندارد،  وجود  پله  از  قبل  سانتى متر  ندارد،   وجود  پله  از  قبل  سانتى متر   6060
تنها  استاندارد،  مطابق  و  مى شود  منتهى  پله ها  به  کالس  تنها   استاندارد،  مطابق  و  مى شود  منتهى  پله ها  به  کالس   8
طرف  دو  در  استاندارد  با  مطابق  مدارس  این  درصد  طرف   دو  در  استاندارد  با  مطابق  مدارس  این  درصد  در در 1010/5 
پله ها هندریل وجود داشته و انتهاى هندریل گرد و فاصله بین پله ها هندریل وجود داشته و انتهاى هندریل گرد و فاصله بین 

هندریل ها رعایت شده بود، هندریل ها رعایت شده بود، 6868/4 درصد فاقد هندریل دوم زیر  درصد فاقد هندریل دوم زیر 
هندریل اول براى دانش آموزان کوچک تر، هندریل اول براى دانش آموزان کوچک تر، 4747/4 درصد مدارس  درصد مدارس 
فاقد  ویژه  نیازهاى  با  دانش آموزاِن  حضور  به  توجه  با  فاقد ابتدایى  ویژه  نیازهاى  با  دانش آموزاِن  حضور  به  توجه  با  ابتدایى 
هندریل مرکزى براى پله هاى هندریل مرکزى براى پله هاى 223223/5 سانتى مترى و در  سانتى مترى و در 4747/4 
درصد نیز هندریل ها خارج از استاندارد، در درصد نیز هندریل ها خارج از استاندارد، در 1515/8 درصد نیز قطر  درصد نیز قطر 
هندریل ها لغزنده و خارج از استاندارد و هندریل ها لغزنده و خارج از استاندارد و 6363/2 درصد سطح پله  ها  درصد سطح پله  ها 

لغزنده نبوده و مطابق با استاندارد بود (جدول لغزنده نبوده و مطابق با استاندارد بود (جدول 4).).
در جدول زیر انطباق سطح شیبدار با استانداردهاى فضاى در جدول زیر انطباق سطح شیبدار با استانداردهاى فضاى 
آموزشى بیان شده است. تنها در یک مدرسه آموزشى بیان شده است. تنها در یک مدرسه 5/3 درصد کلیه  درصد کلیه 

موارد مطابق استاندارد بود(جدول موارد مطابق استاندارد بود(جدول 5).).
آموزشى  استانداردهاى  با  بهداشتى  سرویس  انطباق  آموزشى میزان  استانداردهاى  با  بهداشتى  سرویس  انطباق  میزان 
در جدول زیر بیان شده است که نشان مى دهد در جدول زیر بیان شده است که نشان مى دهد 6363/2 درصد  درصد 
مدارس در قسمت ورودى دستشویى ها مانع وجود دارد، مدارس در قسمت ورودى دستشویى ها مانع وجود دارد، 6868/4 
 170170×150150 ابعاد  در  بهداشتى  سرویس  فضاى  اندازه  ابعاد درصد  در  بهداشتى  سرویس  فضاى  اندازه  درصد 
ورودى  درب  اندازه  حداقل  درصد  ورودى   درب  اندازه  حداقل  درصد   7373/7 استاندارد،  از  استاندارد، خارج  از  خارج 
در  تنها  استاندارد،  از  خارج  سانتى متر  در   تنها  استاندارد،  از  خارج  سانتى متر  بهداشتى 8080  بهداشتى سرویس  سرویس 
5/3 درصد روبه بیرون بازشدن درب مطابق با استاندارد،  درصد روبه بیرون بازشدن درب مطابق با استاندارد، 9494/7 
درصد توالت فرنگى وجود ندارد، در هیچ مدرسه اى ارتفاع کاسه درصد توالت فرنگى وجود ندارد، در هیچ مدرسه اى ارتفاع کاسه 
توالت از کف توالت از کف 3636 سانتى متر، طرفین کاسه توالت در ارتفاع  سانتى متر، طرفین کاسه توالت در ارتفاع 5959 
سانتى مترى دستگیره افقى، دستگیره کمکى عمودى با فاصله سانتى مترى دستگیره افقى، دستگیره کمکى عمودى با فاصله 
3030 سانتى مترى از جلو و  سانتى مترى از جلو و 4040 سانتى متر باالتر از نشیمن توالت  سانتى متر باالتر از نشیمن توالت 

در دیوار مجاور نبود (جدول در دیوار مجاور نبود (جدول 6).).
میزان انطباق تدارکات ویژه که در این مطالعه شامل اتاق هاى میزان انطباق تدارکات ویژه که در این مطالعه شامل اتاق هاى 
در  بود  آموزشى  فضاى  استانداردهاى  با  توانبخشى  و  در ارزیابى  بود  آموزشى  فضاى  استانداردهاى  با  توانبخشى  و  ارزیابى 
جدول زیر نشان داده شده است. در تمامى مدارس مکانى براى جدول زیر نشان داده شده است. در تمامى مدارس مکانى براى 
کاردرمانى، گفتاردرمانى و فیزیوتراپى و تجهیزات شنوایى وجود کاردرمانى، گفتاردرمانى و فیزیوتراپى و تجهیزات شنوایى وجود 

ندارد (جدولندارد (جدول7).).

جدولجدول5. . توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه سطح شیبدار با استانداردهاى توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه سطح شیبدار با استانداردهاى 
فضاى آموزشىفضاى آموزشى

وجود نداردوجود ندارد خارج از استانداردخارج از استاندارد مطابق استانداردمطابق استاندارد سطح شیبدارسطح شیبدار ردیفردیف
(9494/7)81/7)81 (0)-(0)- (5/3)1(5/3)1 غیرلغزنده بودن سطح شیبدارغیرلغزنده بودن سطح شیبدار 1
(9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 (0)-(0)- مسقف بودن سطوح شیبدار ورودى ساختمانمسقف بودن سطوح شیبدار ورودى ساختمان 2
(9494/7)81/7)81 (0)-(0)- (5/3)1(5/3)1 متضادبودن رنگ سطح شیبدار از رنگ دیوارمتضادبودن رنگ سطح شیبدار از رنگ دیوار 3
(9494/7)81/7)81 (0)-(0)- (5/3)1(5/3)1 براى سطح شیبداربراى سطح شیبدار 91/5  91/5 حداقل عرضحداقل عرض 4
(9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 (0)-(0)- حداکثر شیب حداکثر شیب ٪8 با عرض  با عرض 120120 براى سطوح شیبدار تا  براى سطوح شیبدار تا 2 متر طول متر طول 5
(9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 (0)-(0)- وجود هندریل در دو طرف سطح شیبدار با طول بیش از وجود هندریل در دو طرف سطح شیبدار با طول بیش از 15,515,5 سانتى متر سانتى متر 6
(9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 (0)-(0)- ارتفاع ارتفاع 7878 سانتى مترى هندریل از کف سطح شیبدار سانتى مترى هندریل از کف سطح شیبدار 7
(9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 (0)-(0)- حداکثر فاصله حداکثر فاصله 4 سانتى مترى بین هندریل و دیوار سانتى مترى بین هندریل و دیوار 8
(9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 (0)-(0)- غیرلغزنده بودن قطر هندریل کنار سطح شیبدارغیرلغزنده بودن قطر هندریل کنار سطح شیبدار 9
(9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 (0)-(0)- حداکثر قطر هندریل کنار سطح شیبدار حداکثر قطر هندریل کنار سطح شیبدار 3/5 سانتى مترى سانتى مترى 1010

بررسى فضاى آموزشى: نیاز کودکان ناتوان براى ورود به مدارس عادىبررسى فضاى آموزشى: نیاز کودکان ناتوان براى ورود به مدارس عادى
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بحثبحث
در یک بررسى و تحلیل کلى مبنى بر فضاى آموزشى مدارس در یک بررسى و تحلیل کلى مبنى بر فضاى آموزشى مدارس 
ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزاِن با نیازهاى ویژه به لحاظ ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزاِن با نیازهاى ویژه به لحاظ 
در  که  طرح  این  تحت پوشش  مدارس  خروجى ها  و  در ورودى  که  طرح  این  تحت پوشش  مدارس  خروجى ها  و  ورودى 
این پژوهش مدنظر قرار گرفته بود به لحاظ عدم وجود مانع این پژوهش مدنظر قرار گرفته بود به لحاظ عدم وجود مانع 
سوار  و  پیاده  محل  نزدیک بودن  و  مدرسه  به  ورود  هنگام  سوار به  و  پیاده  محل  نزدیک بودن  و  مدرسه  به  ورود  هنگام  به 
شدن دانش آموز از اتوبوس با وسائط نقلیه شخصى به ورودى شدن دانش آموز از اتوبوس با وسائط نقلیه شخصى به ورودى 
مدرسه و غیرلغزنده بودن سطح ورودى ها تا حدودى مطابق با مدرسه و غیرلغزنده بودن سطح ورودى ها تا حدودى مطابق با 
استانداردهاى فضاى آموزشى است ولى به لحاظ وجود تابلوهاى استانداردهاى فضاى آموزشى است ولى به لحاظ وجود تابلوهاى 
در  قابل خواندن  المسه اى  و  شنوایى  بینایى،  عالیم  و  در راهنما  قابل خواندن  المسه اى  و  شنوایى  بینایى،  عالیم  و  راهنما 
ورودى دو خروجى و وجود حداقل عرض ورودى دو خروجى و وجود حداقل عرض 160160 سانتى متر براى  سانتى متر براى 
روى  سایه بان  براى  سانتى متر  روى   سایه بان  براى  سانتى متر   140140 عرض  حداقل  و  عرض ورودى  حداقل  و  ورودى 
ورودى و قابل رؤیت بودن دفتر مدیریت از ورودى و همراه بودن ورودى و قابل رؤیت بودن دفتر مدیریت از ورودى و همراه بودن 
سطح شیبدار رو پله در ورودى و وجود حداقل دو خروجى دور سطح شیبدار رو پله در ورودى و وجود حداقل دو خروجى دور 
از هم داخل مدرسه و وجود حداقل دو خروجى دور از هم در از هم داخل مدرسه و وجود حداقل دو خروجى دور از هم در 

مدرسه نیازمند بازنگرى است.مدرسه نیازمند بازنگرى است.
محل احداث ساختمان هاى مدارس و فضاهاى آموزشى باید محل احداث ساختمان هاى مدارس و فضاهاى آموزشى باید 
به نحوى انتخاب شود که دانش آموزان بدون روبروشدن با خطر به نحوى انتخاب شود که دانش آموزان بدون روبروشدن با خطر 
بتوانند سوار وسایل نقلیه خصوصى شده و از آن پیاده شوند و از بتوانند سوار وسایل نقلیه خصوصى شده و از آن پیاده شوند و از 
وسایل نقلیه عمومى نیز استفاده نمایند (وسایل نقلیه عمومى نیز استفاده نمایند (1313). ورودى ساختمان ). ورودى ساختمان 
که  مى رسد  نظر  به  طبیعى  و  یافته  سازمان   زمانى  که آموزشى  مى رسد  نظر  به  طبیعى  و  یافته  سازمان   زمانى  آموزشى 
قراردادن  با  اینکه  نه  نماید،  دعوت  درون  به  را  کودکان  قراردادن همه  با  اینکه  نه  نماید،  دعوت  درون  به  را  کودکان  همه 
موانعى براى همیشه از ورود آنها به ساختمان جلوگیرى کند. موانعى براى همیشه از ورود آنها به ساختمان جلوگیرى کند. 

ساختمانى که ورودى آن به درستى طراحى شده است، ساده ساختمانى که ورودى آن به درستى طراحى شده است، ساده 
و قابل دسترس است (و قابل دسترس است (3). اگر عرض هریک از درهاى دو لنگه ). اگر عرض هریک از درهاى دو لنگه 
کمتر از عرض صندلى چرخدار باشد، دانش آموزى که صندلى کمتر از عرض صندلى چرخدار باشد، دانش آموزى که صندلى 
چرخدار دارد، براى عبور از آن باید هر دو در را با هم باز نماید. چرخدار دارد، براى عبور از آن باید هر دو در را با هم باز نماید. 
ضعیفى  دست هاى  که  دانش آموزانى  براى  به ویژه  مسئله  ضعیفى این  دست هاى  که  دانش آموزانى  براى  به ویژه  مسئله  این 
دارند مشکالت زیادى ایجاد مى کند. در کالس ها باید رو به بیرون دارند مشکالت زیادى ایجاد مى کند. در کالس ها باید رو به بیرون 
باز شود و در طراحى، فضاى قرارگیرى آنها چنان در نظر گرفته باز شود و در طراحى، فضاى قرارگیرى آنها چنان در نظر گرفته 
را  عبورى  مفید  مسیر  از  سانتى متر  را   عبورى  مفید  مسیر  از  سانتى متر  از 2020-3030  بیش  که  از شود  بیش  که  شود 
موارد  مدارس  از  برخى  نیز  حاضر  پژوهش  در  نکنند.  موارد اشغال  مدارس  از  برخى  نیز  حاضر  پژوهش  در  نکنند.  اشغال 

ذکرشده را رعایت کرده بود.ذکرشده را رعایت کرده بود.
در حیطه کالس ها به دلیل حداقل در حیطه کالس ها به دلیل حداقل 274274/5 سانتى مترى بلندى  سانتى مترى بلندى 
سقف کالس ها و غیرلغزنده بودن کف کالس ها و قابل تمیزشدن سقف کالس ها و غیرلغزنده بودن کف کالس ها و قابل تمیزشدن 
با  مطابق  حدودى  تا  صندلى ها  چرخدارنبودن  و  کالس  با آسان  مطابق  حدودى  تا  صندلى ها  چرخدارنبودن  و  کالس  آسان 
پوشیده شدن  به دلیل  و  است  آموزشى  فضاى  پوشیده شدن استانداردهاى  به دلیل  و  است  آموزشى  فضاى  استانداردهاى 
و  کف  غیررنگى بودن  و  ساده بودن  و  و   کف  غیررنگى بودن  و  ساده بودن  و  درمانى3  تشک  با  درمانىکف  تشک  با  کف 
نبود هرگونه تغییر سطح در کالس (مثل مقابل تخته سیاه یا نبود هرگونه تغییر سطح در کالس (مثل مقابل تخته سیاه یا 
وایت برد) و ارتفاع وایت برد) و ارتفاع 9797 سانتى مترى براى رخت آویز در کالس و  سانتى مترى براى رخت آویز در کالس و 
حداکثر ارتفاع حداکثر ارتفاع 104104×5050 سانتى مترى براى کلیدها و پریزهاى  سانتى مترى براى کلیدها و پریزهاى 
برق از کف و حداکثر ارتفاع برق از کف و حداکثر ارتفاع 8080 سانتى مترى ارتفاع لبه پایینى  سانتى مترى ارتفاع لبه پایینى 
هر  صندلى  شخصى بودن  و  کف  از  وایت برد  یا  هر تخته  سیاه  صندلى  شخصى بودن  و  کف  از  وایت برد  یا  تخته  سیاه 
دانش آموز و جدابودن صندلى از میز و قابل تنظیم بودن ارتفاع دانش آموز و جدابودن صندلى از میز و قابل تنظیم بودن ارتفاع 
صندلى و قابل تنظیم بودن ارتفاع میز و فاصله صندلى و قابل تنظیم بودن ارتفاع میز و فاصله 8080 سانتى مترى  سانتى مترى 

Ma eMa e .3

جدولجدول6. . توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه سرویس بهداشتى با توزیع فراوانى و درصد انطباق فضاى آموزشى مدارس ابتدایى با توجه به حضور دانش آموزان با نیازهاى ویژه در سؤاالت حیطه سرویس بهداشتى با 
استانداردهاى فضاى آموزشىاستانداردهاى فضاى آموزشى

وجود نداردوجود ندارد خارج از استانداردخارج از استاندارد مطابق استانداردمطابق استاندارد سرویس بهداشتىسرویس بهداشتى ردیفردیف
(0)-(0)- (6363/2)21/2)21 (3636/8)7/8)7 عدم وجود مانع در ورودى دستشویى هاعدم وجود مانع در ورودى دستشویى ها 1
(0)-(0)- (6868/4)31/4)31 (3131/6)6/6)6 حداقل اندازه حداقل اندازه 150150×170170 فضاى سرویس بهداشتى فضاى سرویس بهداشتى 2
(0)-(0)- (7373/7)41/7)41 (2626/3)5/3)5 حداقل حداقل 8080 سانتى مترى درب ورودى سرویس بهداشتى سانتى مترى درب ورودى سرویس بهداشتى 3
(0)-(0)- (9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 رو به بیرون بازشدن دربرو به بیرون بازشدن درب 4

(9494/7)81/7)81 (0)-(0)- (5/3)1(5/3)1 وجود توالت فرنگىوجود توالت فرنگى 5
(100100)91)91 (0)-(0)- (0)-(0)- ارتفاع ارتفاع 3636 سانتى مترى کاسه توالت از کف سانتى مترى کاسه توالت از کف 6
(100100)91)91 (0)-(0)- (0)-(0)- وجود دستگیره افقى در طرفین کاسه توالت در ارتفاع وجود دستگیره افقى در طرفین کاسه توالت در ارتفاع 5959 سانتى مترى سانتى مترى 7

(100100)91)91 (0)-(0)-  وجود دستگیره کمکى عمودى با فاصله وجود دستگیره کمکى عمودى با فاصله 3030 سانتى مترى از جلو و  سانتى مترى از جلو و 4040 سانتى متر باالتر از سانتى متر باالتر از -(0)-(0)
نشیمن توالت در دیوار مجاورنشیمن توالت در دیوار مجاور 8

(6363/2)21/2)21 (2626/3)5/3)5 (1010/5)2/5)2  وجود دستگیره اضافى از داخل درب به ارتفاع وجود دستگیره اضافى از داخل درب به ارتفاع 8080 سانتى متر از کف و  سانتى متر از کف و 2525 سانتى متر از سانتى متر از
مجاورت لوالمجاورت لوال 9

(0)-(0)- (9494/7)81/7)81 (5/3)1(5/3)1 ارتفاع مناسب ارتفاع مناسب 6565 سانتى مترى دستشویى از کف سانتى مترى دستشویى از کف 1010
(0)-(0)- (8989/5)71/5)71 (1010/5)2/5)2 اهرمى بودن شیرهاى دستشویىاهرمى بودن شیرهاى دستشویى 1111

(8484/2)61/2)61 (1515/8)3/8)3 (0)-(0)- ارتفاع ارتفاع 8585 سانتى مترى براى آینه دستشویى از کف سانتى مترى براى آینه دستشویى از کف 1212
(8484/2)61/2)61 (1515/8)3/8)3 (0)-(0)- حداکثر ارتفاع حداکثر ارتفاع 7575 سانتى مترى براى جاى صابون از کف سانتى مترى براى جاى صابون از کف 1313
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بین ردیف هاى میز و نیمکت و در صورت وجود نیمکت ارتفاع بین ردیف هاى میز و نیمکت و در صورت وجود نیمکت ارتفاع 
8585×7070 سانتى مترى سطح میز از کف خارج از استانداردهاى  سانتى مترى سطح میز از کف خارج از استانداردهاى 

فضاى آموزشى و نیازمند بازنگرى است. فضاى آموزشى و نیازمند بازنگرى است. 
کودکاِن با نیازهاى ویژه که از وسایل کمکى از جمله صندلى کودکاِن با نیازهاى ویژه که از وسایل کمکى از جمله صندلى 
و  لغزنده  کف هاى  از  عبور  به  قادر  مى کنند،  استفاده  و چرخدار  لغزنده  کف هاى  از  عبور  به  قادر  مى کنند،  استفاده  چرخدار 
یا کفپوش هایى که پرزهاى بلند دارند، نیستند؛ به همین  دلیل یا کفپوش هایى که پرزهاى بلند دارند، نیستند؛ به همین  دلیل 
جنس کفپوش ساختمانى که معلولین روى صندلى چرخدار در جنس کفپوش ساختمانى که معلولین روى صندلى چرخدار در 
آن حضور دارند، باید به گونه اى باشد که بتوانند به راحتى تردد آن حضور دارند، باید به گونه اى باشد که بتوانند به راحتى تردد 

نمایند.نمایند.
ارتفاع رخت آویز نصب شده در کالس از کف براى گروه سنى ارتفاع رخت آویز نصب شده در کالس از کف براى گروه سنى 
«الف» «الف» 9797 سانتى متر براى گروه سنى «ب»  سانتى متر براى گروه سنى «ب» 109109 سانتى  متر،  سانتى  متر، 
براى گروه سنى «ج» براى گروه سنى «ج» 120120 سانتى متر و براى گروه سنى «د»  سانتى متر و براى گروه سنى «د» 
130130 سانتى متر است. ارتفاع مناسب دستگیره در، براى کودکان  سانتى متر است. ارتفاع مناسب دستگیره در، براى کودکان 
گروه سنى «الف» و «ب» گروه سنى «الف» و «ب» 122122 سانتى متر از کف است.ارتفاع  سانتى متر از کف است.ارتفاع 
مناسب دستگیره در، براى گروه سنى «ج» و «د» باید مناسب دستگیره در، براى گروه سنى «ج» و «د» باید 136136 

سانتى متر از کف باشد (سانتى متر از کف باشد (2).).
استانداردهاى  با  مطابق  شیبدار  سطح  و  پله ها  حیطه  استانداردهاى در  با  مطابق  شیبدار  سطح  و  پله ها  حیطه  در 
براى  سانتى متر  براى   سانتى متر   112112 طول  حداقل  به دلیل  آموزشى  طول فضاى  حداقل  به دلیل  آموزشى  فضاى 
پله هاى  براى  سانتى متر  پله هاى   براى  سانتى متر  طول 5656  حداقل  و  خروجى  طول پله هاى  حداقل  و  خروجى  پله هاى 
داخلى و حداکثر بلندى داخلى و حداکثر بلندى 1717 سانتى متر و عرض  سانتى متر و عرض 2828 سانتى متر  سانتى متر 
براى پله هاى داخل ساختمان و حداقل براى پله هاى داخل ساختمان و حداقل 120120×120120 بودن پاگرد  بودن پاگرد 
پله ها و نبود هرگونه لبه غیرهم سطح در پله ها و گردنکردن لبه پله ها و نبود هرگونه لبه غیرهم سطح در پله ها و گردنکردن لبه 
پله ها و حداکثر پله ها و حداکثر 8 کالس منتهى به پله ها مطابق با استانداردهاى  کالس منتهى به پله ها مطابق با استانداردهاى 
وجود  نظر  از  ولى  است،  ارگونومیک  اصول  و  آموزشى  وجود فضاى  نظر  از  ولى  است،  ارگونومیک  اصول  و  آموزشى  فضاى 
تابلوهاى راهنما براى پله ها و حداکثر بلندى تابلوهاى راهنما براى پله ها و حداکثر بلندى 1515 سانتى متر و  سانتى متر و 
عرض عرض 2828 سانتى متر براى پله  هاى خارج از ساختمان و وجود  سانتى متر براى پله  هاى خارج از ساختمان و وجود 
عالیم حسى در کف حداکثر در عالیم حسى در کف حداکثر در 6060 سانتى مترى قبل از پله و  سانتى مترى قبل از پله و 
وجود هندریل در دو طرف پله ها و وجود هندریل دوم زیر اولى وجود هندریل در دو طرف پله ها و وجود هندریل دوم زیر اولى 

براى دانش آموزان کوچک و گردبودن انتهاى نرده هاى مخصوص براى دانش آموزان کوچک و گردبودن انتهاى نرده هاى مخصوص 
کنار پله و حداکثر فاصله کنار پله و حداکثر فاصله 4 سانتى مترى بین هندریل و دیوار  سانتى مترى بین هندریل و دیوار 
سانتى مترى  سانتى مترى    223223/5 پله هاى  براى  مرکزى  هندریل  وجود  پله هاى و  براى  مرکزى  هندریل  وجود  و 
و  نیست  استاندارد  مطابق  هندریل،  قطر  غیرلغزنده بودن  و و  نیست  استاندارد  مطابق  هندریل،  قطر  غیرلغزنده بودن  و 
نیازمند بازنگرى است. در مورد غیرلغزنده بودن سطح پله ها هر نیازمند بازنگرى است. در مورد غیرلغزنده بودن سطح پله ها هر 
با  مغایرت  به دلیل  اما  نیست  قابل توجهى  چندان  درصد  با چند  مغایرت  به دلیل  اما  نیست  قابل توجهى  چندان  درصد  چند 

استانداردها بهتر است مورد بازنگرى قرار گیرد.استانداردها بهتر است مورد بازنگرى قرار گیرد.
اگر کودِك با نیازهاى ویژه پس از عبور از سطح شیبدار به اگر کودِك با نیازهاى ویژه پس از عبور از سطح شیبدار به 
خود  چرخدار  صندلى  طول  از  کمتر  عرض  به  ورودى  خود فضاى  چرخدار  صندلى  طول  از  کمتر  عرض  به  ورودى  فضاى 
برسد، به دلیل عدم توانایى در حفظ تعادل نمى تواند بر روى آن برسد، به دلیل عدم توانایى در حفظ تعادل نمى تواند بر روى آن 
با  کودکان  استفاده  مورد  شیبدار  سطح  شیب  با ).  کودکان  استفاده  مورد  شیبدار  سطح  شیب   .(2) گیرد  (قرار  گیرد  قرار 
نیازهاى ویژه به خصوص ناتوان باید بین نیازهاى ویژه به خصوص ناتوان باید بین 8-5 درصد باشد ( درصد باشد (1313).).

کودکانى که مشکالت ادراك بینایى و تعادل ضعیف حین کودکانى که مشکالت ادراك بینایى و تعادل ضعیف حین 
راه رفتن را تجربه مى کنند براى امنیت بیشتر موقع باال و پایین راه رفتن را تجربه مى کنند براى امنیت بیشتر موقع باال و پایین 
کنار  نصب شده  نرده هاى  از  استفاده  به  ناگزیر  پله ها،  از  کنار رفتن  نصب شده  نرده هاى  از  استفاده  به  ناگزیر  پله ها،  از  رفتن 
راه پله هستند. عدم نصب نرده ها موجب کاهش تعادل و ناتوانى راه پله هستند. عدم نصب نرده ها موجب کاهش تعادل و ناتوانى 
عین حال  در  مى شود.  کودکانى  چنین  در  پله  از  باالرفتن  عین حال در  در  مى شود.  کودکانى  چنین  در  پله  از  باالرفتن  در 
وجود چنین نرده هایى براى همه ى کودکان امنیت بیشترى در وجود چنین نرده هایى براى همه ى کودکان امنیت بیشترى در 

حرکت ایجاد مى نماید.حرکت ایجاد مى نماید.
اگر در فواصل معینى از طول سطح شیبدار پاگرد استراحتى اگر در فواصل معینى از طول سطح شیبدار پاگرد استراحتى 
تعبیه نشده باشد، عبور از سطح شیبدار براى کودکان با ناتوانى تعبیه نشده باشد، عبور از سطح شیبدار براى کودکان با ناتوانى 
جسمى خسته کننده خواهد بود، به ویژه کودکان روى صندلى جسمى خسته کننده خواهد بود، به ویژه کودکان روى صندلى 
مسیرهاى  طى  در  و  برخوردارند  کمترى  توان  از  که  مسیرهاى چرخدار  طى  در  و  برخوردارند  کمترى  توان  از  که  چرخدار 
سطح  مناسب  طول  مى شوند.  خستگى  دچار  زودتر  سطح طوالنى  مناسب  طول  مى شوند.  خستگى  دچار  زودتر  طوالنى 
شیبدار شیبدار 900900 سانتى متر است و باید بعد از هر  سانتى متر است و باید بعد از هر 900900 سانتى متر  سانتى متر 
طول، یک پاگرد تعبیه شود، ارتفاع میله ها از کف براى گروه طول، یک پاگرد تعبیه شود، ارتفاع میله ها از کف براى گروه 
سنى «الف» سنى «الف» 7878 سانتى متر، براى گروه سنى «ب»  سانتى متر، براى گروه سنى «ب» 8888 سانتى متر،  سانتى متر، 
سنى «د»  گروه  براى  و  سانتى متر  سنى «د»   گروه  براى  و  سانتى متر  سنى «ج» 9797  گروه  سنى «ج» براى  گروه  براى 

براى  ویژه  تدارکات  حیطه  سؤاالت  در  ویژه  نیازهاى  با  دانش آموزان  حضور  به  توجه  با  ابتدایى  مدارس  آموزشى  فضاى  انطباق  درصد  و  فراوانى  براى توزیع  ویژه  تدارکات  حیطه  سؤاالت  در  ویژه  نیازهاى  با  دانش آموزان  حضور  به  توجه  با  ابتدایى  مدارس  آموزشى  فضاى  انطباق  درصد  و  فراوانى  توزیع  جدولجدول7. . 
دانش آموزان داراى نیازهاى ویژه با استانداردهاى فضاى آموزشىدانش آموزان داراى نیازهاى ویژه با استانداردهاى فضاى آموزشى

وجود نداردوجود ندارد خارج از استانداردخارج از استاندارد مطابق استانداردمطابق استاندارد تدارکات وی ژه براى دانش آموزان داراى نیازهاى وی ژهتدارکات وی ژه براى دانش آموزان داراى نیازهاى وی ژه ردیفردیف
(8989/5)/5)1717 (1010/5)2/5)2 (0)-(0)- اختصاص فضاى حداقل اختصاص فضاى حداقل 6 مترمربعى براى ارزیابى مترمربعى براى ارزیابى 1
(100100)1919 (0)-(0)- (0)-(0)- اختصاص فضاى حداقل اختصاص فضاى حداقل 1010 مترمربعى براى گفتاردرمانى مترمربعى براى گفتاردرمانى 2
(100100)1919 (0)-(0)- (0)-(0)- اختصاص فضاى حداقل اختصاص فضاى حداقل 6-1010 مترمربعى براى  مترمربعى براى 1212-1010 دانش آموز به تجهیزات خاص شنوایى دانش آموز به تجهیزات خاص شنوایى 3
(8989/5)/5)1717 (0)-(0)- (01/5)2(01/5)2 اختصاص فضاى اختصاص فضاى 1010 مترمربعى براى آرام کردن دانش آموزان با مشکل رفتارى مترمربعى براى آرام کردن دانش آموزان با مشکل رفتارى 4
(100100)1919 (0)-(0)- (0)-(0)- اختصاص فضاى حداقل اختصاص فضاى حداقل 3030-2020 مترمربعى براى فیزیوتراپى مترمربعى براى فیزیوتراپى 5
(100100)1919 (0)-(0)- (0)-(0)- اختصاص فضاى حداقل اختصاص فضاى حداقل 3030-2020 مترمربعى براى کاردرمانى مترمربعى براى کاردرمانى 6
(8989/5)/5)1717 (1010/5)2/5)2 (0)-(0)- دوربودن اتاق هاى درمانى از زمین بازى و جاهاى ُپر سروصدادوربودن اتاق هاى درمانى از زمین بازى و جاهاى ُپر سروصدا 7
(8989/5)/5)1717 (0)-(0)- (1010/5)2/5)2 نزدیک بودن اتاق هاى درمان به کالسنزدیک بودن اتاق هاى درمان به کالس 8
(5252/6)01/6)01 (2626/3)5/3)5 (2121/1)4/1)4 وجود اتاق بهداشت با تجهیزات درمانىوجود اتاق بهداشت با تجهیزات درمانى 9

بررسى فضاى آموزشى: نیاز کودکان ناتوان براى ورود به مدارس عادىبررسى فضاى آموزشى: نیاز کودکان ناتوان براى ورود به مدارس عادى
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104104 سانتى متر باید ارتفاع داشته باشد ( سانتى متر باید ارتفاع داشته باشد (1414). بنابراین، سطوح ). بنابراین، سطوح 
داشته  چرخدار  صندلى  عرض  از  کمتر  عرضى  که  داشته شیبدارى  چرخدار  صندلى  عرض  از  کمتر  عرضى  که  شیبدارى 
باشد براى آنها غیرقابل عبور است و نیازمند مصرف انرژى بیشتر باشد براى آنها غیرقابل عبور است و نیازمند مصرف انرژى بیشتر 

خواهد بود (خواهد بود (1515).).
تمام  همراه  مدارسى  چنین  بهداشتى  سرویس  بررسى  تمام در  همراه  مدارسى  چنین  بهداشتى  سرویس  بررسى  در 
خرده حیطه ها به علت خارج از استانداردبودن و یا وجودنداشتن خرده حیطه ها به علت خارج از استانداردبودن و یا وجودنداشتن 
فاقد  مدارس  بیشتر  حاضر،  درحال  است.  بازنگرى  فاقد نیازمند  مدارس  بیشتر  حاضر،  درحال  است.  بازنگرى  نیازمند 
فضاهاى بهداشتى قابل استفاده براى کودکان معلول جسمى-فضاهاى بهداشتى قابل استفاده براى کودکان معلول جسمى-

حرکتى است. در دبستان براى هر حرکتى است. در دبستان براى هر 4545 دختر و هر  دختر و هر 3030 پسر یک  پسر یک 
مستراح و براى هر مستراح و براى هر 8080 دانش آموز یک شیر آبخورى باید نصب  دانش آموز یک شیر آبخورى باید نصب 

گردد (گردد (1616).).

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
نتایج بررسى ها حاکى از آن بود که هیچ یک از مدارس حداقل نتایج بررسى ها حاکى از آن بود که هیچ یک از مدارس حداقل 
دسترسى را براى استفاده دانش آموزان جسمى-حرکتى فراهم دسترسى را براى استفاده دانش آموزان جسمى-حرکتى فراهم 
نمى کند. همچنین هیچ مناسب سازى در فضاها و متغیرهاى نمى کند. همچنین هیچ مناسب سازى در فضاها و متغیرهاى 
موجود در مدارس (حتى در مدارسى که دانش آموزان کم توان موجود در مدارس (حتى در مدارسى که دانش آموزان کم توان 
است.  نگرفته  صورت  کرده اند)  ثبت نام  را  است. جسمى-حرکتى  نگرفته  صورت  کرده اند)  ثبت نام  را  جسمى-حرکتى 
تصویب  از  قبل  دولتى  مدارس  بیشتر  احداث  تاریخ  تصویب ازآنجاکه  از  قبل  دولتى  مدارس  بیشتر  احداث  تاریخ  ازآنجاکه 
است.  بوده  است. )  بوده   (13681368 سال  (در  معمارى  و  شهرسازى  سال مقررات  (در  معمارى  و  شهرسازى  مقررات 
از  بس  که  مدارسى  فیزیکى  تناسب  مقایسه  امکان  از بنابراین،  بس  که  مدارسى  فیزیکى  تناسب  مقایسه  امکان  بنابراین، 
تصویب آیین نامه ساخته شده  با مدارسى که پس از آن ساخته تصویب آیین نامه ساخته شده  با مدارسى که پس از آن ساخته 
هیچ گونه  شد  اشاره  همان طورکه  اما  ندارد  وجود  است  هیچ گونه شده  شد  اشاره  همان طورکه  اما  ندارد  وجود  است  شده 
مناسب سازى نیز در مدارس موجود انجام نشده است. علت این مناسب سازى نیز در مدارس موجود انجام نشده است. علت این 
مسئله را مى توان عدم مسئولیت آموزش و پرورش عادى در امر مسئله را مى توان عدم مسئولیت آموزش و پرورش عادى در امر 

آموزش دانش آموزان کم توان جسمى-حرکتى دانست.آموزش دانش آموزان کم توان جسمى-حرکتى دانست.
ضمن انجام این پژوهش گفتگوهاى ساختارنیافته اى با برخى ضمن انجام این پژوهش گفتگوهاى ساختارنیافته اى با برخى 
شد  انجام  معلمین  و  مدیران  آموزش و پرورش،  مسئولین  شد از  انجام  معلمین  و  مدیران  آموزش و پرورش،  مسئولین  از 
دانش آموزان  آموزش  افراد  این  بیشتر  که  بود  آن  از  حاکى  دانش آموزان و  آموزش  افراد  این  بیشتر  که  بود  آن  از  حاکى  و 
استثنایى  آموزش وپرورش  وظیفه  را  جسمى-حرکتى  استثنایى کم توان  آموزش وپرورش  وظیفه  را  جسمى-حرکتى  کم توان 
آنان  توانمندى هاى  و  دانش آموزان  از  گروه  این  با  یا  آنان مى دانند  توانمندى هاى  و  دانش آموزان  از  گروه  این  با  یا  مى دانند 
به  نسبت  آنها  از  برخى  پذیرش  به طورى که  ندارند؛  به آشنایى  نسبت  آنها  از  برخى  پذیرش  به طورى که  ندارند؛  آشنایى 
حضور دانش آموزان کم توان ذهنى در کالس هاى درس عادى حضور دانش آموزان کم توان ذهنى در کالس هاى درس عادى 
بیش از حضور دانش آموزان کم توان جسمى-حرکتى است. الزم بیش از حضور دانش آموزان کم توان جسمى-حرکتى است. الزم 
است پژوهش هایى در زمینه نگرش مسئولین و معلمین نسبت است پژوهش هایى در زمینه نگرش مسئولین و معلمین نسبت 
مدارس  در  جسمى-حرکتى  کم توان  دانش آموزان  تلفیق  مدارس به  در  جسمى-حرکتى  کم توان  دانش آموزان  تلفیق  به 
امر  این  تحقق  در  موانعى  مى تواند  که  عواملى  دیگر  و  امر عادى  این  تحقق  در  موانعى  مى تواند  که  عواملى  دیگر  و  عادى 

ایجاد نماید انجام شود.ایجاد نماید انجام شود.
مى بایست  فراگیر  آموزش  طرح  تقویت  منظور  به  مى بایست درنهایت،  فراگیر  آموزش  طرح  تقویت  منظور  به  درنهایت، 
و  گیرد  قرار  تجدیدنظر  مورد  آموزشى  فضاى  نظر  از  و مدارس  گیرد  قرار  تجدیدنظر  مورد  آموزشى  فضاى  نظر  از  مدارس 
شایسته  و  پذیرد  صورت  بازنگرى  نیز  ساخته شده  مدارس  شایسته در  و  پذیرد  صورت  بازنگرى  نیز  ساخته شده  مدارس  در 
است براى ساخت مدارس جدید جلسات هماهنگى بین سازمان است براى ساخت مدارس جدید جلسات هماهنگى بین سازمان 
آموزش و پرورش استثنایى با وزارت آموزش و پرورش، شهردارى و آموزش و پرورش استثنایى با وزارت آموزش و پرورش، شهردارى و 

سازمان نوسازى مدارس انجام گیرد.سازمان نوسازى مدارس انجام گیرد.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى
بدین وسیله از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شهر تهران بدین وسیله از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شهر تهران 
و پژوهشکده کودکان استثنایى به دلیل حمایت هاى اجرایى در و پژوهشکده کودکان استثنایى به دلیل حمایت هاى اجرایى در 

انجام این مطالعه تشکر مى گردد.انجام این مطالعه تشکر مى گردد.
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