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چکیده 
شهرها روز به روز مرزهاي   خود را از چند جهت گسترش مي دهند و اين گسترش مرزها مستقيمًا با هجوم سيل جمعيتي   تازه که برخوردار 
از انواع نيازهاي روزمره و   طبيعي  هستند، همراه است. شهرهاي ما هنوز که هنوز است، مهياي پذيرش بي دردسر بعضي گروه هاي اجتماعي 
همانند نابينايان و کم بينايان در اين جامعه نيستند و نابينايان همچنان  با کمبود امکانات شهري براي پاسخگويي به نيازهاي اولّيه خويش 
دست به گريبانند. شهرهاي ما دايره هايي از ازدحام و شلوغي اند و در اين ازدحام   متکثر، نابينايان همواره با  دشواري هاي متعددي روبرو 
هستند. زندگي   براي يک نابينا که مجبور است عالوه بر تحمل مشکالت زندگي روزمره شهري و مصائب ذاتي   آن، تاريکي اجباري و 
هميشگي پيش  رو را نيز تاب بياورد، خالصه اي از تنهايي ها است.  اين در حالي است که رشد و شکوفايي هر جامعه اي بستگي به چگونگي 
به کارگيري استعدادها و توانايي هاي موجود در آن  جامعه دارد. يکي از راه حل هاي مطمئن در تحقق اين رشد فراهم آوردن زمينه هايي 
است که بستر فعالّيت هاي جمعي را با ايجاد فرصت هاي برابر، فرا روي همه استعدادها قرار  دهد. از اين رو در اين پژوهش هدف اصلی ارائه 
انگاره های مؤثر بر مناسب سازی پارک های شهری جهت استفاده نابينايان می باشد. در جهت دست يابی به هدف اصلی پژوهش  از روش 
تحقيق توصيفي-تحليلي در بستري از مطالعات کتابخانه اي و با استفاده از مصاحبه های حضوری، تهيه پرسشنامه، به بررسي و تحليل 
مشکالت نابينايان هنگام  حضور در پارک های شهری پرداخته شده است. در نهايت با تأکيد بر نتايج بدست آمده از تحليل پرسشنامه و 
مصاحبه های حضوری، الگوهای مناسب جهت سازگار نمودن  پارک های شهری با نياز های نابينايان ارائه شده است. اين الگوها نابينا را 
قادر مي سازد تا بدون کمک گرفتن از شخص همراه و به صورت مستقل در پارک های شهري تفرج  کند و از بودن درآن فضا، همان اندازه 
احساس امنّيت و آرامش کند که ديگر افراد جامعه احساس می کنند. نتايج حاصل از پژوهش حاکی از ان است که با رعايت اصولی در 
 طراحی پارک های شهری چون »پرهيز از طراحی دسترسی های ساده و يکنواخت«، »عدم استفاده از مصالح صاف و لغزنده در کفسازی 
جهت تحريک حس المسه در  نابينايان«، »استفاده از درختان سايه دار جهت ايجاد آرامش و گياهان تحريک کننده حس بويايی«، »ايجاد 
فضاهای هيجان انگيز در نزديکی ورودی جهت تحريک حس  شنوايی« می توان انگيزه الزم برای اين قشر از جامعه جهت حضور در اين 

فضاها و انجام تعامالت مطلوب اجتماعی را فراهم آورد.  
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مي شوند،  محسوب  جامعه  شهري  يک  بخش هاي  مهم ترين  از 
نشان  ايران  در  پارک ها  طراحي  نحوه  وضعّيت  بررسي  که 
فضاها  اين  در  معلولين  حال  رفاه  به  چنداني  توجه  که  مي دهد 
و  گردش  وضعّيت  چگونگي  جهت   مطلوبي  پيش بيني  و   نشده 
 2 ماده  هرچند  است.  نگرفته  صورت  پارک  بستر  در  آنها  تفرج 
معلوالن، مصوب مجلس شوراي  حقوق  حمايت  از  جامع  قانون 
مؤسسات،   سازمان ها،  وزارت خانه ها،  »کليه  مي گويد  اسالمي 
جهت  موظفند  و  انقالبي  عمومي  نهادهاي  دولتي،  شرکت هاي 
معابر  و  عمومي  اماکن  و  ساختمان ها  احداث  و  توليد  طراحي، 
و  دسترسي  امکان  که  کنند  عمل  نحوي  به  خدماتي  وسايل  و 
)ضوابط  شود«  فراهم  عادي  افراد  همچون  معلولين،   بهره مندي 
و مقررات شهرسازي و معماري، 1378(. اين قانون هيچ نتيجه 
ملموسي را در  فضاهاي شهري کشور موجب نشده است، جز آنکه 
در زمستان سال 1384، شهرداري تهران طي دستوري، دو سال 
و  کرد  تعيين  مهلت  پارک ها  و  ساختمان ها،  معابر  اصالح  براي 
پياده روهاي برخي از مناطق شهري بهينه سازي شد. اين در حالي 
است که هنوز بسياري از پارک هاي  شهري بدون در نظرگرفتن 
ضوابط معلولين طراحي و احداث مي شوند. در صورتي که فضاي 
سبز و درختان در تقويت روحيه و سالمت جسماني  افراد بيمار و 
ناتوان نقش مهمي را بر عهده دارند. زيرا برخي از درختان شامل 
گردو، کاج، بلوط، فندق، بيد، اکاليپتوس و زبان گنجشک با ترشح 
 ماده اي به نام فتونسيد، اثر فرح بخشي برروح و روان انسان دارند 
برقرار سازند  به خوبي  را  نيمکره مغز  بين دو  تعادل  و مي توانند 
)پورتوگيز،   1386(. عالوه بر اين پارک ها به عنوان مکان هايي که 
افراد مختلف جامعه را از هر رده سني گردهم مي آورد باعث ايجاد 
افراد سالم مي گردد و همين  ارتباطات بيشتري  ميان معلولين و 
امر براي ايجاد تعادل رواني يک جامعه ضرورت دارد. لذا فراهم 
آوردن امکاناتي که افراد ناتوان به  راحتي و بدون کمک ديگران 
بتوانند از  فضاهاي سبزشهري و پارک ها استفاده کنند، مسأله ای  
است که همواره بايد به آن توجه بيشتر مبذول  داشت. از اين رو 
هدف اين پژوهش بر مبنای ارائه راهکارهای سازگارجهت بهبود 
وضعّيت پارک های شهري به گونه اي که براي اين قشر ناتوان 

 نيز قابل استفاده گردد، مي باشد.  

مقدمه
بهتر  براي  ايده هايي  و  احساسات  از  است  معماري مجموعه اي 
زيستن، در قالب ساخت و خلق بناهايي براي عملکردهاي مختلف 
و اگر به آن با  ديد احساسي بنگريم و آن را موضوعي هنري، بدون 
چراها و بايدها، فرض کنيم و يا آنکه به نيازهاي عملکردي انسان 
بيانديشيم، از آن رو  معماري را موضوعي عملکردي و علمي تلقي 
خواهيم کرد. در هر صورت معماري بايستي به نيازهاي ما پاسخ 
گويد؛ زيستن، امنيت، آسايش و  تعداد بيشماري از نيازهاي ديگر 
بشري. در حقيقت تأثير و تسلط بينايي بر تمامي حواس، به دليل 
را  امور و علوم  براي بشر،  کلّيه  قدرت و گستردگي عملکرد آن 
به نوعي وابسته به خويش نموده است. در اين ميان معماري نيز 
بي بهره نمانده است و حداکثر استفاده را از بينايي  مي نمايد و به 
اين  که  است  اين  مسأله  ولي  است.  بصري  هنري  ديگر،  بياني 
ابزاراست، چگونه عمل  اين  فاقد  که  نابينا  زيست  ورطه  در  هنر 
مي- کند؟ و يا طرز تلقي نابينا از فضايي که ساخته شده چيست؟ 
آيا متناسب با درک نابينا از فضا تا به حال فضايي طراحي شده 
است؟ و يا اگر  بخواهيم بسازيم چگونه مي توان به نحوه و نوع 
تلقي نابينا از فضا رسيد؟ آيا مي توان فضايي را خلق کرد که نابينا 

در آن احساس امنيت کند  و از بودن در آن لذت ببرد؟  
مهم  بسيار  معماري  طراحي  در  بينايي  حس  اينکه  به  توجه  با 
براي خلق  است،  اين حس  پايه  بر  بيشتر طراحي ها  و  مي باشد 
فضاهايي که براي  افراد روشندل قابل استفاده باشد و بتوانند فضا 
را آنطور که واقعًا هست درک کنند، بايد به گونه ای طراحي کرد 
که حواس بويايي، المسه،  شنوايي و چشايي اين افراد را تحريک 
حايز  نکته  اما  کنند؛  درک  بينايي  بدون حس  را  فضا  بار  اين  و 
اهميت اين است که به طور دقيق بدانيم  که نابينا به چه افرادی 
اطالق می گردد. شناخت و تعريف نابينايي مطلق امري سهل و 
مشهود است، ليکن وقتي نابينايي مطلق نباشد موضوع  قابل بحث 

و گفتگو خواهد بود )جدول 1(.  
متأسفانه در کشور ايران، اين قشر آسيب ديده از بسياري مواهب 
کمبود  و  اجتماعي  نگاه  نوع  ايمني،  عدم  داليل  به  و  محرومند 
امکانات فرهنگي  انزوا برگزيده اند و امکان بهره بردن از بسياري 
فضاي سبزشهري  و  پارک ها  ندارند.  در سطح شهر  را  امکانات 
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 میزان بینایی محدوده تشخیص درجه بینایی
200/2 .نمی دهدسانتیمتري تشخیص  60کسی که فقط نور را تشخیص می دهد و حرکت دست را از فاصله  نابیناي مطلق  

کن دست را به خوبی تشخیص می ، لیادر به شمردن انگشتان دست نباشندسانتیمتري ق 60از فاصله  نابینا
 .دهند

200/5  

هاي درشت روزنامه را  ، لیکن خطآمد خود را به تنهایی انجام دهندکه به راحتی قادرند رفت و  افرادي کم بینا
 .تشخیص نمی دهند

200/10  

  200/15  .وزنامه هستندکه قادر به تشخیص حروف درشت ر افرادي کم بینا
اسی آنها را افرادي که در مرز بینایی و نابینایی قرار دارند و قادر به انجام کارهایی که بینایی رکن اس نیمه بینا

  .تشکیل می دهد نیستند
200/20  

 

جدول1: درجه بینایي )نگارنده با استفاده از نامنی، 1363( 
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بسياری از پارک ها، مسيری جهت عبور نابينايان در نظر گرفته 
شده است که با محدودّيت ها و مشکالتی  همراه است. در سال 
ارشد خود  کارشناسی  پايان نامه  در  خامنه  دباغی  مرضيه   1389
تحت عنوان »طراحي باغ نابينايان« به تحليل و بررسی  مشکالت 
موجود در اين زمينه پرداخت. در سال 1390 کتابی تحت عنوان 
»مناسب سازی محيط شهری برای نابينايان و کم بينايان« توسط 
 دکتر نويد سعيدی و حميدرضا دانش پور منتشر گرديد. همچنين 
در همان سال مقاله ای تحت عنوان »راهکارهاي مناسب سازي 
منتشر  و همکاران  بمانيان  توسط  نابينايان«  فضا جهت  استفاده 

گرديده است. 

 4. مبانی و رویکردهای نظری
باز و  با فضاي  پراکنده،  با درخت زارهاي  پارک، منطقه اي است 
کف پوش چمن، که يا به صورت مصنوعي احداث شده باشد يا 
به صورت  طبيعي وجود داشته و تنها به دستکاري و آرايش آن 
اکتفا   شده است .  اين نوع فضاسازي در شهرها براي تفرج عامه، 
مي آيد  شمار  به  تفرجگاه ها  براي  احداث  شيوه  جا   افتاده ترين 
)مجنونيان، 1374(. پارک ها را براساس وسعت و نحوه دسترسي 

به آن ها به چهار گروه تقسيم مي نمايند: 
• پارک شهري در مقياس واحد همسايگي: اين پارک ها به پارکي 
اطالق می گردد که در يک واحد همسايگي قرار گرفته و مساحتي 

کمتر از  نيم هکتار داشته باشد. 
اي  محله  در  که  پارکي  به  محله:  مقياس  در  شهري  پارک   •
قرار دارد و مساحت آن حدود دوبرابر مساحت پارک در مقياس 
ارتباط  همچنين  مي شود.  گفته  است،  همسايگي    )يک  هکتار( 
پياده براي کودک 9 ساله از دورترين نقطه محله تا پارک بايد به 
حدود دو برابر معيار واحد  همسايگي برسد و طي مسير بتواند از 

خيابان کند رو شبکه دسترسي محلي عبور کند. 
• پارک شهري در مقياس ناحيه: به پارکي گفته مي شود که در 
برابر  ناحيه مسکوني قرار داشته باشد و مساحت آن دو تا چهار 
مساحت  پارک در مقياس محله )چهار هکتار( باشد و دسترسي با 
پاي پياده طبق مشخصات براي ساکنان از دورترين نقطه تا پارک 

از نيم ساعت  تجاوز نکند )سعيدنيا، 1379(. 
• پارک شهري در مقياس منطقه: به پارکي گفته مي شود که در 
يک منطقه مسکوني قرار داشته، مساحت آن حداقل   دوبرابر اندازه 
حداکثر  در مقياس ناحيه )هشت هکتار( در نظر گرفته شود. طبق 
با وسيله  منطقه  دورترين  از  تواند  کننده مي  مراجعه   ، استاندارد 
به  را  بيشتر، خود  يا  از يک چهارم ساعت  نقليه در مدت  زماني 

پارک ياد شده برساند )مجنونيان، 1374(.  
زندگی  و  مدرنيسم  عوارض  شهرها،  روزافزون  توسعه  و  رشد 
شهرنشينی، توسعه هر چه بيشتر کالبدی، کيفّيتی وکمّيتی فضای 
سبز و پارک را که  در بهبود شرايط محيط زيست نقش مؤثر دارد، 

 1. پرسش های پژوهش
با توجه به اينکه در جامعه ما افراد بسيار زيادي وجود دارند که به 
دليل داشتن ناتواني هاي جسمي که مي تواند به داليل مختلفي 
از جمله  جنگ، مادرزادي، تصادف و مانند آن ها اتفاق افتاده باشد، 
از اجتماع دور مانده و يا به عبارتي منزوي شده اند، در حالي که 
مي توان از حضور آنها  در عرصه هاي مختلف اجتماعي بهره برد 
در  را  آنان  اجتماعي  شخصّيت  و  هوّيت  کار  اين  با  بسا  چه  و 
وجودشان زنده گرداند. آنچه در اينجا  مطرح است، طراحي فضا 
براي اين افراد خاص است. از اين رو پرسش های اصلی پژوهش 

حاضر به صورت زير می باشد: 
با  همگام  شهری  پارک های  طراحي  بر  مؤثر  معيارهای  الف( 

نيازهای نابينايان کدامند؟
نابينايان  که  نمود  طراحی  جمعی  فضايی  می توان  چگونه  ب( 
بتوانند بدون کمک گرفتن از ديگران در اين نوع فضاها حضور 

يافته و از بودن  در آن احساس ضعف و ناتواني نکنند؟

 2. مواد و روش تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع توصيفی-تحليلی در بستری پيمايشی 
به  ابتدا  در  پژوهش  اصلی  هدف  به  دست يابی  جهت  مي باشد. 
پايان نامه هاي  و  مقاالت  اينترنتي،  منابع  کتابخانه اي،  بررسي 
براي  ادبيات،  از مرور  با موضوع پرداخته شده است. پس  مرتبط 
طراحي پارک نابينايان، با استفاده  از روش تحقيق کيفي از طريق 
داده کاوي نتايج مصاحبه با افراد نابينا، عوامل مؤثر و ميزان تأثير 
هر يک از آن ها در طراحي پارک نابينايان  مورد تحليل و ارزيابی 
پژوهش  ميداني  مطالعات  است  ذکر  به  الزم  گرفته است.  قرار 
شامل مصاحبه هاي حضوري با افراد نابينا می باشد. جامعه  آماری 
اين پژوهش را  55 نابينای مطلق، 20 نيمه نابينا و 1 دبير نيمه 

بينای مدرسه نابينايان در شهر تهران تشکيل می دهد.  

 3. پیشینه تحقیق
فضاي  تعامل  مورد  در  جهاني  ادبيات  و  نظري  حوزه  در 
جمله  از  شده،  پرداخته  بسيار  طبيعي  محيط  و  انسان ساخت 
کريستوفر  دت،  استوارت  جان  لنگ،  کتاب هاي  به  مي توان 
الکساندر و مانند آن ها اشاره نمود. ولي اين موارد بيشتر به صورت 
کلي پرداخته شده و به صورت مستقيم و  اختصاصي به نابينايان 
توجهي نشده است و چه بسا در ميان نابينايان افراد بزرگي بوده اند 
که توانسته اند با وجود ناتواني، خود را به دنيا معرفي  کنند ولي 
موارد افراد خاصي بوده اند و شرايط همچنان براي افراد معمولي 
اخير  سال های  در  ما  در کشور  بوده است.  دشوار  و  بسيارسخت 
مسير  به  توجه  و  پياده  معابر  وضعيت  بهبود  جهت  اقداماتی  در 
ويژه  به  و  پذيرفته  توسط شهرداری ها صورت  نابينايان  حرکتی 
در شهر تهران تقريبًا خيابان  های اصلی، برخی از معابر فرعی و 
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تشخيص فضا را مي توان اين گونه بيان کرد: حداکثر محدوده اي 
از فضا که انسان مي تواند به وسيله حواس خود  درک کند. اين 
محدوده شامل ابعادي از فضا مي شود که به کمک کليه حواس 
ابزارهاي  از  اگر هر يک  باشد.  از آن قابل درک  يا بخشي  تمام 
 حسي ما از برنامه سنجش حذف شود، دريافت از فضا و در نتيجه 
فهم از فضا کمتر خواهد بود و بسته به تکيه فرد به ابزارهاي حسي 
و نوع  ابزار حذف شده، درک از فضا نيز نزد افراد مختلف، متفاوت 
خواهد بود و در نتيجه درک کامل از فضا مشروط به بهره برداري 
از تمام حواس  است. اما دامنه تشخيص فضا به جز وابستگي به 
مي باشد.  نيز  اندام  حاالت  و  حرکتي  ضوابط  به  وابسته  حواس 
حاالت اندام نيز به عنوان عامل  مکمل حرکت و سکون در فضا 
براي درک بهتر اهميت بسياري دارد. گونه اي که بايد پارامترهاي 
ارزيابي دامنه تشخيص فضا را با بررسي توأم  با حرکت و حالت 
اندام بررسي کرد. دامنه تشخيص فضا توسط نابينا، محدوده اي 
است که او با کمک حواس خود مي تواند درک کند، هرچند  اين 
محدوده از نظر کّمي در سطح باالتري قرار دارد و شامل گستره 
به علت آن  )پيشرفت، 1386(.  از اطالعات مي باشد  وسيع تري 
که سنجش  فضا در بينا با اتکا و وابستگي بيش از حد به بينايي 
صورت مي گيرد و نقش ساير حواس در حد پاييني است و هم به 
لحاظ اينکه در ديدن  سطح بااليي از اطالعات دريافت مي شود، 
را مجدداً  بينايي مي توان هر لحظه موضوع  اينکه توسط  و هم 
شناسايي و درک کرد، يک بينا کمتر  نيازمند حفظ اطالعات در 
حافظه مي باشد. لذا بينا نيازي به درک دقيق و هميشگي از فضا 
را  همان  لحظه  به  مربوط  اطالعات  لحظه  هر  در  چون  ندارد، 
قبل از رسيدن به آن مي تواند به دست آورد. اما انسان نابينا به 
واسطه نداشتن بينايي و يا ضعف شديد آن، بايد محيط خود را به 
نابينا در هر لحظه  وسيله  ساير حواس درک کند. اطالعاتی که 
از محيط بدست مي آورد، اطالعاتي است محدود و وابسته کامل 
به همان لحظه و  مکاني که در آن قرار دارد. در عين اينکه بايد 

بشدت ايجاب می کند. محدودّيت امکانات تفريحی، آلودگی هوا 
و صدا، فشارهای حاصله از کار  روزانه و مشکالت تأمين هزينه 
اجتماعی،  فعالّيت های  و  سالم  حيات  در  نامطلوبی  آثار  زندگی 
با  که  می  گذارد  باقی  شهرنشينان  رفاهی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
توسعه سريع فضاهای سبز، دگرگونی های اين عوامل نامطلوب 
انکارناپذير می شود و احتياجات مردم را در بهره برداری از امتيازات 
 مفيد اين گونه مکان ها روز افزون می سازد )سازمان پارک ها و 
فضای سبز، 1389(. اما نکته حايز اهمّيت در طراحی پارک های 
شهری، طراحی  مناسب اين گونه فضاها جهت استفاده از عموم 
مردم اعم از افراد سالم و دارای معلولّيت های جسمی می باشد. 
يکی از اين گروه های اجتماعی  نابينايان می باشند. نابينايان غالبًا 
مفاهيم مربوط به فضا را به کمک حواسي به غير از حس بينايي 
فرا مي گيرند، به همين دليل محدودّيت هاي  حس المسه و حس 
شنوايي ممکن است آنها را با مشکل روبه رو سازد. تجارب لمسي 
و حس حرکت نيازمند تماس مستقيم فرد با آن يا حرکت  برحول 
اشياء است. از اين رو درک اشياء دور نظير اجرام سماوي، ابرها، 
افق و اشياء بزرگي همچون کوه ها و ساير واحدهاي جغرافيايي 
و يا  چيزهاي کوچک براي نابينايان کاري بس دشوار است. افراد 

نابينا در ذهن خود دو مفهوم از فضا دارند: 
و  برمي گيرد  در  را  آن ها  پيرامون  محيط  که  مجاور  فضاي   •

تماس هاي واقعي شان در آن فضا صورت مي پذيرد. 
تحرک  پايه  بر  و  شده  ظاهر  حرکت  هنگام  که  عمل  فضاي   •
مانند  را  آن  نمي توان  و  مي آيد  بوجود  شدن  جابجا  و  عضالني 

فضاي دور تجربه  کرد. 
اما به طور کلی دريافت ما از محيط تابع مراحل خاصي است که 
با دريافت اندام هاي حسي از محيط شروع مي شود و به ادراک 
توانايي ها  اندام هاي حسي و  خاتمه مي يابد.  محدوده تشخيص 
نقش  ميان  اين  در  نيز  ديگري  عوامل  و  فردي  خصوصيات  و 
مهم و تعيين کننده اي در احساس و  ادراک بازي مي کنند. دامنه 

 

یابیمکان  

 هندسی

 شعاعی

 توصیفی

اياشاره  خطی لمسی صوتی 

 برحسب زمان

 جریان هوا

 بویایی

ايتوسعه  

نمودار1: عوامل مؤثر بر مکان یابی پارک های ویژه نابینایان )نگارندگان( 

ب 
ناس

ی م
راح

ر ط
ر د

مؤث
ی 

 ها
اره

انگ
ق 

دقی
ت

ان
ینای

 ناب
اده

ستف
ت ا

جه
ی 

هر
ی ش

 ها
ک

پار



33

آگاهي از محيط درنتيجه تمرکز و تمرين، در ضمن گذراندن يک 
دوره آموزشي حاصل مي شود. پيش نياز جهت يابي اين  است که 
شخص نابينا بايد قبل از اينکه قصد حرکت نمايد درک کاملي از 
خود داشته باشد . اين درک مربوط مي شود به داشتن تصويري 
و  حرکات  بدن،  مختلف  بخش هاي  از  آگاهي  و  بدن  کلي  از 
پيدا  اطراف خويش شناخت  از محيط  بايد  آنها و سپس  کارکرد 
کند و بايد قادر باشد تا  خود با محيط اطرافش ارتباط برقرار نمايد 
و باالخره بايد بتواند به نحوي کارکردي محيط را با محيط ارتباط 
دهد )تعميم شرايط محيطي(.  چنانچه اين سلسله تحولي تعقيب 
شود، پيشرفت منطقي در آگاهي شناختي از مرحله عيني به مرحله 
انتزاعي خواهد رسيد )هيل و پاندر،1380(.  زمينه ديگري که بايد 
بسيار مورد تأکيد قرار گيرد، مهارت هاي حرکتي مستقل مي باشد 
دور  زدن   -  2 مستقيم،  خط  يک  در  گرفتن  قرار   -1 جمله:  از 

)چرخش(، 3-حالت پويا )ديناميک داشتن(. 
فرل در سال 1983 بيان داشت که بديهي و مسلم است که افراد 
بينا، حرکات را از طريق مشاهده حرکات ديگران يادگرفته باشند. 
آنها  از  تقليد  و  ديگران  مشاهده حرکات  بينا،  از طريق  کودکان 
ياد مي گيرند که چگونه حرکت کنند. آنها اين حرکات را تمرين 
اين  که  مي نمايند،  مشاهده  را  نيز  خودشان  حرکات  و  مي کنند 
مي دهد،  آنها  به  حرکتشان  اصالح  و  تغيير  براي  پس خوراندي 
از  حرکات  تقليد  و  ديگران  مشاهده  فرصت  نابينا،  کودکان  ولي 
از  اما   .)1379 درآمدی،  شريفي  از  نقل  به  )فرل  ندارند  را  آنان 
سويی ديگر چگونگي درک فضا توسط شنوايي در نابينا با توجه 
...(، جنس  و  نوع  صدا )صداهاي عملکردي، طبيعي، صنعتي  به 
صدا )قدرت، تواتر، فرکانس، ريتم و مانند آنها( ثبت مي کند که 
در ميان موارد مختلف  مذکور، صداهاي ويژه اي از اماکن، فضاها، 
مصالح و عملکرد هر فضا نيز براي او قابل درک است. صداهايي 
مانند صداي سالن هاي ورزشي،  اجتماعات، تأتر و مانند آنها هر 
کدام نشانه اي انحصاري براي خود دارند که نه تنها براي نابينا 

او  نيز در آن منظور کرد.  را  او  دامنه دست يابي و درک فضاي 
بايد از کنار هم قرار دادن اطالعات  بدست آمده توسط اندام هاي 
حسي )شنوايي، بويايي، و ساير اطالعات استدراکي مانند جهت 
و سمت باد و صدا، شدت رطوبت، دما و ...( درک  ديگري از فضا 
پيدا کند، لذا با توجه به اينکه فرد بينا اطالعاتي تصويري را که 
آن هم بسته به حواس پرورده او دارد، در خود حفظ مي کند، که 
اطالعات  از  داراي سطحي  دارد،  ديد  ميدان و عمق  به   بستگي 
است که از نظر کيفي بسته به ابزار پرورده او داراي نوسان است. 
و از طرفي فرد  نابينا به علت نديدن، بايد تمام اطالعات محيط 
نياز( در محدوده و عمق  به  )بسته  به صورت مقاطع مختلف  را 
مشخص و در تعداد زياد در  خود نگهداري کند. يکی از مهم ترين 
عوامل مؤثر بر ادراک نابينايان مکان يابی است. مکان يابي، بيش 
بينايي است  و در شرايط نقصان  به  وابسته  از هر حس ديگري 
بينايي بسيار دگرگون و متفاوت خواهد بود. موجودات زنده اعم 
از حيوانات و حتي گياهان براي بقاي خود دست به شناسايي  و 
تطبيق عملکردهاي خود با شرايط موجود مي زنند و در ابتدا بايد 
کجايي  و  قرارگيري  چگونگي  و  خود  مکاني  موقعّيت  به  نسبت 
خود اطالع  حاصل کنند. يادگيري استفاده صحيح از عصاي بلند، 
افراد نابينا را ياري مي کند، تا مطمئن تر رفت و آمد کنند. ولي به 
آنها کمک نمي کند که  بدانند کجا هستند و يا کجا مي روند. بدين 
منظور آنها بايد مهارت هاي جهت و جهت يابي ببينند تا موقعّيت 
خود را در ارتباط با ساير اشياء در  محيط اطرافشان بشناسند. اما 
به طورکلي مکان يابي در نابينايان به روش هاي مختلفی صورت 

می پذيرد که اين روش ها در نمودار 1 آمده است.  
بنابراين با درنظرگرفتن تمامي روش هاي مکان يابي در طراحي 
آسان تر  افراد  اين  براي  را  جهت يابي  می توان  نابينايان،  پارک 
استفاده  فرايند  از  است  عبارت  بسازيم.  جهت يابي  ملموس تر  و 
حائز  اشيا  کليه  با  ارتباط  و  وضعّيت  تعيين  به منظور  حواس،  از 
اهمّيت در محيط اطراف فرد. براي يک  فرد نابينا کفايت افزايش 

نمودار2: چگونگی درک فضا توسط حواس مختلف در شخص نابینا )نگارندگان( 
 

  چگونگی درك فضا توسط حواس مختلف در شخص نابینا

  چگونگی درك فضا توسط المسه چگونگی درك فضا توسط شنوایی

 منابع تولید کننده صدا، جنس صدا و نوع صدا،
ه تفکیک صداهاي ویژه هر مکان و موضوع را ب

لذا توجه به صدا . کندتجربه، شناسایی و ثبت می
و کیفیت صداها و منابع تولید کننده و ت و کمی

کنترل کننده آن موضوع مهمی است، که در 
هدایت نابینا در فضا و شناسایی محیط داراي 

 .ارزش فراوانی است

المسه براي افراد نابینا به عنوان ابزار، در حس 
ي فضا نقش بسیار مهمی را معرفی و یا جستجو

لذا باید ضمن معرفی اندام حرکتی و . کند ایفا می
بررسی چگونگی حرکات آن در فضا به دامنه 
دسترسی اندام و در نتیجه به دامنه تشخیص 

 .حس المسه پی برد
 

ها، مانند پنجره ر مسیرهاي ورود هوا،در ساختا
آورد شبکه سیالی از بو بوجود توان میها، درب

سمت حرکت و که توسط نابینا قابل درك بوده و 
 . شدت آن معرف مسیر حرکت باشد
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... که هر کدام براي نابينا يک مسير امن و يا يک نشانه است. 
به  عنوان  نابينا  افراد  براي  المسه،  توسط  فضا  درک  چگونگي 
ايفا  را  مهمي  بسيار  نقش  فضا  جستجوي  يا  و  معرفي  در  ابزار، 
مي کند. اين عمل خود تابع حالتي از بدن است. به اين معني که 
محدوده  اي را که نابينا قادر است به کمک لمس شناسايي نمايد 
آنها در واحد  ابعاد  پا و  اندامي، مانند دست و  با احتساب  بايد  را 
حرکت و توجه به حالت  بدن بررسي نمود. زيرا اساسًا گيرنده هاي 
حس المسه در پوست قرار دارند و پوست به روي اندام ها کشيده 
شده است. لذا بايد ضمن معرفي اندام  حرکتي و بررسي چگونگي 
حرکات آن در فضا به دامنه دسترسي اندام و در نتيجه به دامنه 

تشخيص حس المسه پي برد )نمودار 2(.  
به  معمول  به طور  ما  آنچه که  داشت که  اذعان  بايد  نهايت  در 
کمک بينايي از فضا درک کرده ايم، نابينا بايد با ساير حواس درک 
کند و در بحث  فرم و حجم و حتي سطح و مسير بايد بسياري از 
نيازهاي خود را با لمس کردن شناسايي نمايد و نياز لمس کردن و 

قابل فهم است، بلکه در بسياري موارد، براي  نابينا يک عالمت 
محسوب مي شود. توجه به طنين و بازگشت صدا براي شناسايي 
شدت و عمق صدا براي درک فاصله منبع صوتي و توجه به  سمت 
منبع براي درک جهت و سمت منبع آن از مثال هايي هستند که 
نابينا را قادر به درک موقعيت خود و يا محيط اطراف مي نمايد. 
لذا توجه  به صدا،  کيفّيت و کمّيت صداها، منابع توليد کننده و 
کنترل کننده آن موضوع مهمي است، که در هدايت نابينا در فضا 

و شناسايي محيط  داراي ارزش فراواني است. 
ورود  در ساختار مسيرهاي  بويايي،  توسط  فضا  کنترل  چگونگي 
هوا، مانند پنجره ها، درب ها، شبکه سيالي از بو بوجود مي آورند، 
که توسط نابينا  قابل درک بوده و سمت حرکت و شدت آن معرف 
مسير حرکت است. اين بو ممکن است بوي خاص هر مکان که 
بسته به بوي اشياء داخل  آن و يا بوي هواي در جريان باشد، که 
در هر صورت نشانه قابل ادراکي از آن فضا خواهد بود. مانند بوي 
و  و فضاي سبز  آشپزخانه،  بوي چمن  بوي  لباس،  خاص گنجه 

  تعریف  یابیانواع مکان

  مکان یابی هندسی در نابینا

این روش با استفاده از توانایی حرکتی و در جهات مختلف و بامعیار و مدول مشخص، مانند متر و یا 
مدلهاي انحصاري، مانند قدم و در قالب یک سري نشانی در قالب طول و عرض و ارتفاع اتفاق می 

یابی، این این مکان . باشدمی zو  yو  xبه عبارت دیگر دستیابی بر مبناي مختصات هندسی  .افتد
  .دهد که بداند در چه فاصله اي و ابعادي در جستجوي موضوع مورد نظر خود باشدامکان را به نابینا می

  .باشدمرکزیت نابینا می ه تناسبات اندامی و بامکان یابی درحالت ثابت و بدون تغییر مکان، که وابسته ب  مکان یابی شعاعی در نابینا

آدرس و نشانی هرچیز را که نابینا باید قبل از مکان . عملکرد بر مبناي عبارات و اوصاف مکان است  مکان یابی توصیفی در نابینا
  .یابی هندسی بداند و از چگونگی و مسیر حرکت خود آگاه باشد

  مکان یابی اشاره اي
جهات  ي، تابعی از مکان یابی توصیفی است که بجاي بکارگیري صفحات مسیر، ازامکان یابی اشاره

تدایی است که در محاوره هاي ساده و اباي شامل عالمتیابی اشارهمکان. مسیر استفاده می شود
  .شود و شامل اشاره هاي کالمی و یا اندامی استاستفاده می

  مکان یابی صوتی در نابینا
هر مکان داراي ویژگی خاصی از . درك موقعیت به کمک صداهاي محیط می باشدیابی صوتی، مکان

نابینا می تواند با اطمینان از آنچه توسط . اصوات است و به بیانی داراي یک شناسنامه صوتی است
  .شنوایی درك می کند فضاي اطراف خود را شناسایی کند

تن مکانی را داشته باشد که برحسب گام نباشد و یا کمتر از حد مکانیابی شعاعی زمانی که نابینا قصد یاف  مکان یابی لمسی توسط نابینا
  .باشد، آنگاه، مکان یابی لمسی ابزار این جستجو خواهد بود

  مکان یابی خطی توسط نابینا

نوعی درك از فضا که حاصل ضرب مکان یابی لمسی در واحد طول است و ما آن را مکان یابی خطی 
یابی خطی نابینا معموالً با عصا اتفاق می افتد و حجمی از فضا را اشغال می کند، که مکان . می نامیم

یابی ایستاده و با حرکت در یک امتداد خطی و بدون استفاده از شنوایی و ننابینا توانسته در محدوده مکا
  .بویایی درك کند

  مکان یابی بویایی توسط نابینا

و دماي هواي خروجی از فضاها،   گذاري در جهت وزش، جنس،فرد نابینا قادر است از طریق تفاوت 
تفاوت دما و بوي هواي تازه با هواي محبوس در فضاهاي . مسیرهاي مختلف را شناسایی نماید

مسیر و داالن حرکتی باد راهنماي خوبی . سرپوشیده معرف ارتباط فضاهاي گوناگون با یکدیگر است
  .جهت هدایت نابینایان است

  بر حسب زمان توسط نابینا مکان یابی
فاصله زمانی طی چک مسافت از نقطه شروع تا نقطه پایان و برحسب تجربه و گاهی نیز آموزش براي 
حرکت نابینایان اهمیت دارد، و در اکثر رفت و آمدها به عنوان مکمل مکان یابی توصیفی، مکان یابی 

  .صوتی، مکان یابی خطی و یا اشاره اي عمل می نماید

درك محیط نه تنها به دریافتهاي حسی و تحلیل آنها نیازمند و وابسته است، بلکه وجود سوابق ذهنی   ايیابی توسعه مکان
  .در حافظ و خاطرات براي روانسازي مکان یابی اهمیت فوق العاده اي دارد

 

جدول 2: انواع مکان یابی )نگارندگان با تحلیل مبانی نظری( 
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سال، 8% دارای رده سنی 60-45، 2% دارای رده سنی باالی 60 
سال می باشند. همچنين از اين ميان 55% متأهل و مابقی مجرد 
مدرک  دارای   %46 تحصيالت  ميزان  نظر  از  بوده اند.  همچنين 
ليسانس، 27% دارای مدرک ديپلم، 45% دارای مدرک فوق ديپلم 
و مابقی دارای مدرک  فوق ليسانس می باشند. سؤاالت و نتايج 

حاصل از مصاحبه مرحله اول در جدول 3 آمده است.  
پوشش های  زمينه  در  نابينايان  از  شده،  انجام  دوم  مصاحبه  در 
مناسب جهت حرکت کردن و راه رفتن در پارک های شهری و 
همچنين ويژگی  غالب مد نظران نابينايان در طراحی مسيرهای 
موجود در پارک های شهری، پرسش شده است. نتايج حاصل از 

اين مصاحبه در جدول شماره 4  آمده است.  

حرکت دادن اندام حسي  ديگر بايد به عنوان اندام حرکتي معرفي 
به  وابسته  ديگري  حس  هر  از  بيش  مکان يابي  واقع  در  شوند. 
بينايي است و در شرايط نقصان بينايي  بسيار دگرگون و متفاوت 
خواهد بود. اينکه فرد نابينا چگونه مکان خود را بيابد با توجه به 
شرايط مختلف و چگونگی بهره گيری از حواس به  انواع مختلفی 
تقسيم می گردد که در جدول شماره 2 آمده است. به ديگر سخن 
در جهت يابي و حرکت افراد نابينا بايد فضا را به گونه اي  طراحي 
کنيم که فرد نابينا بتواند به محيط آشنا يا نا آشنا وارد شده و با 
به  ، تحرک و جهت يابي،  اين دو مهارت  از ترکيب  بهره گيري 
نحو  احسن و ايمن و بدون خطر و موزون و مستقل حرکت نمايد. 

 5. یافته ها
در اين پژوهش نخست به مصاحبه با چند نابينای مجتمع نابينايان 
بررسی  و  تحليل  از  پس  پذيرفته است.  صورت  تهران  نرجس 
جامعه  با  مصاحبه  نتايج،  پااليش  و  مصاحبه های  صورت گرفته 
آماری انجام گرفته است. جامعه آماری اين پژوهش را 55 نابينای 
مطلق، 20 نيمه نابينا و 1 دبير  نيمه بينای مدرسه نابينايان در شهر 
تهران  تشکيل می دهد. ويژگی های جمعّيت شناختی پاسخ گويان 
حاکی از آن است که 58% پاسخ گويان را  مردان و مابقی را زنان 
 %65 دهندگان  پاسخ  کليه  ميان  از  همچنين  می دهند.  تشکيل 
 45  -30 سنی  رده  دارای    %25 سال،   15-30 سنی  رده  دارای 

نمودار3: مواردالزم درجهت یابي درست براي نابینایان )نگارندگان( 

 

 مواردي که الزم است براي جهت یابی درافرد نابینا

 خودآشناسازي
 

 راهنماعالئم 
 

مسیرهاي خاصی هستند که به 
وسیلۀ میدان مغناطیسی زمین 

 .تعیین می گردد
 

  .سمت و اعداد زوج در سمت دیگراست اعداد فرد معموالً در یک
 

 جهت جغرافیایی
 

 اندازه گیري
 

 گذاريشماره
 

 هانشانه
 

 .توالی دوتایی پیش می روداري با شماره ها معموالً از مبدأ شماره گذ
 

 رعایت ترتیب معمول شماره گذاري

  .ج در سمت دیگراستاعداد فرد معموالً در یک سمت و اعداد زو
 

یط فرد نابینا در مح
ناآشنا نیز خود را آشنا 

 . بیابد
 

تعیین دقیق یا تقریبی ابعاد 
یک شئ یا یک محوطه با 

 استفاده از واحد فرضی
 

هاي نشانه
 غالب

هاي نشانه
 سودمند

 
هاي نشانه

با ارزش 
 منفی

 

تعیین برقراري و 
تثبیت جهت یابی 

 مسیر
 

اي عالمت یا نقطه
 براي بازگشت

 

تعیین و تثبیت روابط 
 ايفاصله

 

تعیین محل 
 هاي ویژه هدف

 
 اي معین یا بازگشت از آنقرار دادن خویش در جهت منطقه

 
 استفاده از آن به هنگام حرکت عمودي یا موازي در مسیري مستقیم
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  سیمین  
  ساله، نیمه بینا 20

  ندا
  ساله، نیمه بینا 20

  صدیقه
  ساله ، نابیناي مطلق 17

  معصومه
  بینا% 20ساله ، 15

  سمیرا
  ساله نیمه بینا 16

  شکوه
  بینا% 5/3ساله،  15

باغ و پارك چه رنگی 
  است؟
  

  سبز
درختانش سبز و 
یک سري هم 

  رنگارنگ
  سبز  سبز  سبز  سبز

آیا فاصله در درك 
ت پارك اهمیشما از 

فاصله اي  دارد؟ از چه
حضور پارك را 

  دهید؟ تشخیص می

از دور با دیدن 
  درختان آن

از دور به کمک 
  هاصداي بازي بچه  اگر ببینم با درختان  صداي بازي  هاصداي بازي بچه  درختان

از شنیدن صداي آب 
 چه احساس دارید؟
آیا دوست دارید در 

پارك چنین امتیازي را 
  داشته باشید؟

عشق نابینا آب 
  ، آرامشبازي است

، احساس خوبی بله
  .می دهد

، خیلی بهتر است
احساس آرامش در کنار 
  سرسبزي با صداي آب

، آب را خیلی بله
  .دوست دارم

آب را خیلی دوست 
  خیلی  .دارم

براي یافتن مسیر 
خود در پارك  درست

از چه حواسی کمک 
  گیرید؟ می

هم بینایی و هم   حس بینایی
  صدا  ، اگر آشنا باشیم صدا  المسه

در صورتی که 
درست نبینم با 

پیش زمینه ذهنی و 
  حس المسه

  نمی دانم

تعریف شما از صدا، 
بو، رطوبت، حرارت، 
خنکی، زبري و نرمی 

  چیست؟

 :، بومالیم :صدا
و  خوب و خوشبو

هاي خوشبو،  گل
آرامش،  :رطوبت

صددرصد  :خنکی
خوب است، زبري و 

حسی ندارد،  :نرمی
  تش زیادآ :حرارت

 :آرامش، بو :صدا
 :خوشبویی، رطوبت

  احساس خوب

شناسایی محیط،  :صدا
 :آرامش، رطوبت :بو

حسی :لطافت، حرارت
  ندارد

لطافت و چیزي  :خنکی
را به همراه دارد، زبري و 

تشخیص  :نرمی
  .دهم نمی

شناسایی  :صدا
 :محیط، بو

 :سرسبزي، رطوبت
 :زیبایی، حرارت
  دوست دارم،

نسیم خنک :نکیخ
دوست دارم،  را

اگر :زبري و نرمی
با محیط آشنا باشم 
تا حدي تشخیص 

  می دهم

ها صداي آدم :صدا
ت را خیلی دوس

زیر درخت و  ندارد،
صداي پرندگان و 
صداي آب لذت 

  بردمی
خوشم  :رطوبت

آید چون هر  می
درختی نیاز به آب 

دوست  :دارد، خنکی
حس  :دارم، حرارت

خوب، زبري و 
  .حس نکردم :نرمی

خوب نیست،  :بترطو
 :بد، خنکی :حرارت

عاشق آن هستم، 
 :زبري و نرمی
  .اطالعی ندارم

ه چه طور متوج
روشنایی و تاریکی 

فضاي پارك 
  شوید؟ می

  از حس بینایی  .جوابی ندارد  .بینم می  با توجه به گفته اطرافیان  .جوابی ندارد  .جوابی ندارد

 

  سؤاالت
  درصد

کامالً   مناسب  کمی مناسب  نامناسب
  مناسب

راه رفتن کدام  براي حرکت و
  دهید؟ پوشش را ترجیح می

  %45  % 37  %18  %0  پوشیده از چمن
  %0  %0  %0  %100  خاك و گل

  %0  %18  %28  %54  پوشیده از برگ ریزه
  %81  %0  %19  %0  سطح آسفالت شده

  %10  %9  %18  %63  سطح سنگفرش شده ناهموار
  %100  %0  %0  %0  سطوح کامالً صاف، اما زبر مانند موزائیک

  %0  %0  %0  %100  سطوح کامالً صاف و لغزنده مانند سرامیک

ویژگی غالب مسیري که در 
کنید، چگونه آن حرکت می

  باشد؟

  %0  %0  %0  %100  .شیب زیاد داشته باشد
  %0  %0  %0  %100  یا یک عددي در فواصل دور از همپله هاي چندتایی و 

  %100  %0  %0  %0  صاف و بدون پله
  %55  %40  %4  %1  .مسیرهاي منحنی دار باشد

  %100  %0  %0  %0  مسیرهاي صاف عمود بر هم
 

جدول 3: نمونه مصاحبه شماره 1 با دانش آموزان آموزشگاه نابینایان نرجس )نگارندگان( 

جدول4: نتایج حاصل از مصاحبه های صورت گرفته با نابینایان )نگارندگان( 
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نتیجه گیري
طراحي فضاهاي اجتماعي، به فرد نابينا اين امکان را مي دهد تا به راحتي در جامعه حضور يابد و درآن به تفريح و سرگرمي بپردازد و از 
بودن  در آن احساس امنّيت و لذت کند. بنابراين طراحي پارکي با توجه به برآورده ساختن اين نياز در اين افراد مي تواند براي بهتر شدن 
مهارت هاي  اجتماعي آنان بسيار مفيد باشد تا به اين ترتيب بتوانند نحوه صحيح برقراري ارتباط با ديگران را بياموزند، همين طور ياد 
بگيرند که چطور  احساسات، عاليق و خواسته هاي خود را مطرح سازند، رعايت حقوق ديگران را بياموزند و برخي قوانين اجتماعي و آداب 
اجتماعي را فراگيرند و  براي شرکت در فعالّيت هاي گروهي تشويق شوند و رفتارهاي نوع دوستانه را بياموزند. با توجه به بررسي هاي انجام 
شده در زمينه مشکالت  نابينايان در فضاهاي باز شهري و شناسايي موانع اصلي عدم حضور فعال معلوالن و نابينايان در فضاي بازشهري 
و همچنين با مشاهده وضعّيت  فضاهاي کنوني به سهولت مي توان بيان کرد که بسياري از فضاهاي کنوني ساخته شده در سطح شهر 
بدون توجه به ضوابط و مقررات معلولين  و نابينايان ساخته مي شوند. بنابراين اين قشر ناتوان با مشاهده سختي هاي فراوان که در مواقع 
حضور در بستر شهر با آن مواجه هستند،   گوشه نشيني و عزلت اختيار کرده و همين مسأله مي تواند تنزل سطح فرهنگي- اجتماعي جامعه 
را سبب گردد. ميادين و پارک های شهری از  مهم ترين فضاهای اجتماعی و عرصه های عمومی در يک جامعه محسوب می گردند. از 
اين رو تقويت طراحي فضاهای اجتماعی در ضوابط  مربوطه به معلولين و نابينايان مي تواند در حضور فعال آنان نيز در فضاهای اجتماعی 

و انجام فعالّيت های اجتماعی نقش داشته باشد.     موارد  پيشنهادی با توجه به نتايج ميدانی اين پژوهش به شرح زير می باشند: 
• تفاوت اساسي که بين دامنه تشخيص بينا و نابينا مي توان بيان کرد اين است که افراد بينا براي درک فضا بيشتر متکي بر حس بينايي 
 هستند و در صورت نياز از ساير حواس خود استفاده مي کنند در حاليکه نابينايان بيشتر متکي بر ساير حواس خود هستند و در صورتي که 
 کمي از حس بينايي برخوردار باشند در مواقع لزوم از آن استفاده مي کنند. و اين نشان مي دهد که در طراحي پارک روشندالن در درجه 

 اول بايد به برآورده ساختن نياز نابينايان از طريق ساير حواس پرداخته شود و حضور حس بينايي را نيز ناديده نگرفت. 
• بايد با درنظرگرفتن تمامي روش هاي مکان يابي در طراحي پارک روشندالن، جهت يابي را براي اين افراد آسان تر و ملموس تر ساخته 
و به  طور کلي در طراحي از نظمي هندسي استفاده نمود. همچنين می بايست يک شاهراه اصلي درکل طراحي درنظر گرفته شود و از 

صداي  آب رودخانه و جريان باد منطقه و بوي گياهان و گل هاي عطري و بافت مصالح، با تأکيد بيشتري استفاده کرد. 
بازي  از  ناشی  نابينايان( صداي هيجان  براي شناسايي  پارک ها  )تمامي  باشد  نابينايان  پارک  آنچه مي تواند نشان دهنده و عالمت   •
کودکان  و درختان سبز آن است. بنابراين بايد فضاي بازي کودکان را در قسمتي از پارک قرار داد که از درگاه ورودي خيلي دور نباشد و 

بتوان از  صداي آن براي دعوت کنندگي پارک استفاده نمود.  
• يکي ديگر از مشخصه هاي بيانگر پارک آرامش دهنده از ديد نابينايان، حضور آب در پارک مي باشد. منطبق با نظرات نابينايان آب 

نشاط،  شادابي، آرامش و لطافت را به همراه مي آورد.  
• بايد توجه داشت که همه افرادي که از پارک نابينايان ديدن مي کنند نابيناي مطلق نيستند و افراد بينا نيز در اين پارک حضور دارند، 

از  اين رو رعايت اصول زيبا شناختی در طراحی ضروری است. 
• بايد در کف سازي پارک نابينايان از مصالحي استفاده نمود که لغزنده و بسيار صاف نباشند، بلکه در حد حساب شده اي بايد داراي 
 برجستگي هايي باشند تا عالوه بر تحريک حس المسه نابينايان، احساس امنيت براي نابينايان به هنگام حرکت فراهم آيد. با طراحی 
 مناسب کف سازی ها از يک سو احساس ترس از زمين خوردن از بين می رود و از سويی ديگر تفاوت برجستگي ها به جهت يابي نابينايان 

 کمک می کند.  
• با توجه به اينکه نابينايان از کمک ديگران براي شناسايي فضاهاي ورودي استفاده مي کنند، بايد طراحی مناسب ورودی و ايجاد صدا 

در  فضای ورود، شناسايی فضای ورودی را برای آنان قابل درک تر نمود. 
• از طراحی دسترسی های ساده و يکنواخت بايد پرهيز نمود )طراحی مسيرهای صاف و مستقيم برای نابينايان کسالت آور است(.  

• استفاده از درختان سايه دار جهت ايجاد آرامش و امنّيت و همچنين گياهان تحريک کننده حس بويايی )رزماری، برگ بو، ياس و 
محمدی  و مانند آنها( توصيه می شود.   
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Abstract
Increasingly, cities expand their boundaries in many directions. This growth is directly pro-
portional to the large  migration to the cities by new population in line with natural daily 
needs. Our cities hitherto are not able to  accommodate the needs of visually impaired popu-
lation. In fact, basic needs of visually impaired people are  not provided due to the lack of 
resources in the cities. Our cities are centers of crowded overpopulation and  within this 
overpopulation visually impaired are constantly struggling with various difficulties. Life 
of a visually  impaired person, who must deal with daily struggles of city life and its pains, 
is filled with the inevitable abyss of  darkness and loneliness. At the same time, achieving 
zenith of a society depends on nurturing and cultivating  the innate abilities of the members 
of that society. One of the foolproof methods of achieving this goal is the  development of 
conditions that will bring all people together regardless of ability on an equal footing in or-
der to  be able to express them. 
Therefore in this research, using the analysis method we first analyzed the difficulties of 
the visually impaired in  the recreation areas within a city, using existing reference materi-
als, one on one interviews, and questionnaires.  Finally, appropriate patterns for urban parks 
adapted to the needs of the blind were presented with the  emphasis on results obtained from 
the analysis of questionnaires. These models allow the blind to promenade  independently in 
urban parks.   
The results indicated that avoid simple and monotonous designing, lack of using smooth and 
slippery materials  on the floor to stimulate the sense of touch in the blind, using shady trees 
and scented plants to stimulate the  sense of smell in the blind, creating exciting spaces near 
the entrances to stimulate hearing are effective on the  blind’s presence in urban parks.  

Keywords: Navigation, Perception, Urban Park, Blinds, Design
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