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 چکیده

در سال های اخیر، با رشد و توسعه تکنولوژی کیفیت ولی  اندمورد غفلت قرار گرفته اگرچه در طول تاریخ افراد دارای معلولیت

گی معلوالن تغییرات چشمگیری داشته است. امروزه، در ممالک پیشرفته و صنعتی، معلوالن برای حضور در فضاهای اجتماعی، دزن

، چرا که از ملزومات رشد و توسعه یک جامعه برخوردار هستندآموزشی، فرهنگی و اقتصادی از جایگاه مساوی با سایر افراد جامعه 

های زندگی امروزه در دنیا اعتقاد بر این است که دسترس پذیری محیطو حضور و مشارکت کلیه اقشار مختلف آن جامعه است. 

از کشورها از جمله کشور  در بسیاری با این وجود برای همه افراد جامعه و با هرسطح از توانایی یک ضرورت اجتناب ناپذیراست.

د تا رسلیکن در این مقاله ضروری به نظر می وجود دارد. بین افراد به دلیل داشتن شرایط فیزیکی متفاوتدر  ایران هنوز تبعیض

                                                                                                                              گیرد.پیشرفت ها و علل عدم موفقیت کشور ایران در این زمینه مورد بررسی قرار 

افراد این ا، لوژی روز دنیگیری از تکنتا با بهرهبهبود کیفیت زندگی افراد معلول بوده هدف از این بررسی، دستیابی به نتایجی جهت 

 فرادانیازمند بستر فیزیکی مناسب بوده تا  ،مندی از امکاناتوجود جهت بهرهبااین  مند گردند.بتوانند از کلیه امکانات شهری بهره

به تحلیل قوانین جامعه در برخورداری یا محرومیت  ،برای نیل به هدفانه در جامعه حضور یابند. آزادحرکتی -توان جسمیکم

 یافته جهت مطابقتی موردی کشورهای توسعههادر انتها، نمونه خواهیم پرداخت.تحلیلی  -با استفاده از روش توصیفیمعلوالن 

 گردد.دادن با امکانات موجود در ایران بررسی می

 کلمات کلیدی

سازی، استقالل فردیپذیری، مناسبدانش بنیان، معلولیت، قوانین، حقوق شهروندی، دسترس
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 مقدمه -1

با پیشرفت علوم در دنیا، جهت باالبردن کیفیت زندگی افراد جامعه  

ا ب کرده و حقوق معنا پیدا  ،قوانینی وضع گردیده و در همین راستا

 شهروندی، د.گیرمورد بررسی قرار می های گوناگونمحوریت

های فردی و اجتماعی است. ای از فعالیتمجموعه گسترده

عیت یند آنها به پیشرفت وضاباشند اما برفعالیتهایی که اگرچه فردی 

به عبارتی، رشد و توسعه هر جامعه، اجتماعی کمک خواهد کرد. 

های موجود در کلیه افراد آن جامعه متناسب با بکارگیری توانایی

افراد دارای  شهروندی حقوق ،استآنچه در اینجا مورد بحث و  است.

 است. معلولیت

بعد از انقالب صنعتی و  ،معواج در یو فرهنگ یتحوالت اجتماعبا 

پدید  آدمیان در میان ایتازه باورها و هنجارهایپیدایش ماشین، 

بدین {. 19}کرد  چیز دگرگونهمه به را نسبت انسانآمد و برخورد 

 معلوالن از حقوق در بسیاری از جوامع شرایطی بوجود آمد تا ترتیب،

و این در حالیست که در سده اخیر، عواملی  خود برخوردار گردند.

جنگ، رشد روز افزون جمعیت، عدم رعایت  ،تکنولوژی مانند

در جهان  نبهداشت، فقدان آموزش و پیشگیری تعداد معلوال

های پزشکی، اجتماعی پیشرفت ،و در عین حال فته استافزایش یا

که با لو اقتصادی جوامع نه تنها میزان معلولیت را کم نکرده است ب

های ویژه، جمع جود آمدن امکان درمان بیماران با مراقبتوهب

از  بسیاری در کنارامکان بقا و ادامه زندگی را  نبیشتری از معلوال

افراد دارای معلولیت بزرگترین امروزه  تااند. ای خود یافتههناتوانایی

اقلیت عمومی در جهان به شمار می آیند و این تعداد طبق آمار 

میلیون نفر  587، 2111سرشماری سازمان بهداشت جهانی تا سال 

که ساالنه بیش از ده میلیون نفر به تعداد جمعیت آنان . {2است}

این افراد در بیشتر موارد از روی ناچاری به فقر،  شود.افزوده می

این معضل که  اندبیکاری و انزوای اجتماعی تن داده

یل تبدز مسائل مهم و پیچیده به عنوان یکی ا معلولیت()اجتماعی

در بسیاری  با این وجود. جوامع با آن مواجه هستند است که شده

چندان مورد توجه سیاستگذاران  تاز جوامع، موضوع معلولی

اجتماعی نبوده است. و متاسفانه در کشور ایران، حقوق این اقلیت 

 {9است.}بزرگ در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده 

موضوع به این دلیل می باشد، که با رشد جمعیت افراد اهمیت 

 معلول در جامعه به دلیل سوانح و حوادث ناگهانی یا بیماریهایی که

گردد، با استفاده از عناصر دانش بنیان و منجر به ناتوانی افراد می

های فیزیکی متفاوت امکان حضور فعال تکنولوژی، افراد با وضعیت

 های یکسان برخوردار گردند.صتدر جامعه داشته و از فر

گیرد بر این اساس کلیه افراد جامعه که در رأس آن دولت قرار می

توان از حقوق تا افراد کم ودهموظف بوده امکاناتی فراهم نم

زندگی  ،با حضور آزادانه در اجتماع و مند گردندبهرهشهروندی خود 

 ی نمایند. و فارغ از معلولیت سپر بدون دغدغهاز این پس خود را 

بی چگونگی دستیاآنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، 

اد در ارتقاء بهره مندی افرروز دنیا عناصر دانش بنیان و تکنلوژی به 

 باشد؟می دارای معلولیت از رفاه شهری
و بررسی موجود در کشور  بدین منظور، با استعانت به قوانین

المللی و ملی ایران، تالش شده تا چگونگی احقاق های بینپیشرفت

حقوق این افراد مورد بازنگری قرار گیرد. برای این منظور، 

پیشنهاداتی جهت اصالح برخی از قوانین همراه با بکارگیری 

 گردد.در دنیا، ارائه می روزهای تکنولوژی

 

 معلولیت نهیشیپ -2

     نگاه به  یروبرو بوده است ول تیمعلول دهیخلقت با پد یاز ابتدا بشر

 رد و داشتهمختلف و جوامع گوناگون تفاوت  یدر دوره ها تیمعلول

 بوده ترانهیگرا ضیتبع جهات یبرخ در و تریانسان جهات یبرخ

 همچون یاعمال و رفتار د،دهیم نشان خیتار مطالعه .است

راد اف یکن شهیحذف و ر زیساختن و ن یمنزو ،یسازجدا ض،یتبع

شکل دهنده  یو اجتماع یروان یذهن ،یجسم تیمعلول یدارا

 {12}.نان بوده استآ یبرا یاز ظلم و نابرابر ییفضا

ارسطو را شاید اولین فردی نامید که در کتاب خود، تفاوتهای فردی 

اد افر" دیگو یم خود اصول از یکی دراو را مدنظر قرار گرفته است. 

. "ردیرا در نظر بگ یعدم تساو نیا دیبا زین قانون و ستندین کسانی

ها و ییاز توجه او به افراد با توانا یحاک یاصل نیآوردن چن

ر د زیتواند مسائل معلوالن را ن یمتفاوت است که م یهایینارسا

گرایانه باوجود اینکه در جوامع یونان و روم اعمال تبعیض .ردیبربگ

اعمال می شد، در کشور مصر معلوالن شرایط نسبت به افراد معلول 

 اقدام معلوالن درمان تنها برای آنها نه مساعدتری داشتند.

را مد نظر  آنان اجتماعیو موقعیت  شخصی رفاه بلکه ،کردندمی



 تانسمصر با و نوازندگان بیشتر شاعران که دادند، تا جاییقرار می

 .{3}بودند نابینایان از گروه

 ( سابقه جهانی در برخورد با معلولیت2-1

نسبت به  یمساعد نگرش همچنان اول یجهان جنگ از شیپ تا

       وجود نداشت ولی جنگهای اول و دوم سبب گردیده تا  معلولافراد 

 

 توجه به حقوق معلوالن بعد از نیشتریب به معلوالن توجه گردد.

 یا ژهیو اعتبار و گاهیمعلوالن از جا و باشد یمدوم  یجنگ جهان

توسط سازمان بهداشت جهانی  ،1981 در برخوردار شدند.

 یاتازه میارائه شد که مفاه  (ICIDH) نام به یدیبندی جدطبقه

 {.1} همراه داشت به تیمعلول و یناتوان هدمحدو در را

 

 

برنامه اقدام حیاتی برای معلولین که توسط مجمع عمومی سازمان 

به تصویب رسید، با هدف توجه بیشتر به 1982ملل متحد در 

ق بخشی و تحقمعلولین در چند الیه پیشگیری از معلولیت، توان

های مشارکت کامل افراد معلول در زندگی اجتماعی و برابری هدف

حقوق آنها انجام پذیرفت که در واقع نقطه عطفی در توجه به 

این برنامه  111مشکالت معلولین در سطح اجتماع بود. در بند 

نان داده شود که دسترسی آنان به به افراد معلول باید اطمی :آمده

های های عمومی و تسهیالت جدید، مجموعهتمامی ساختمان

های حمل و نقل میسر است، همچنین مسکونی همگانی و شبکه

معیارهایی باید اختیار شود که در صورت لزوم، امکان دسترسی 

های ها و تسهیالت عمومی موجود، مجموعهمعلولین به ساختمان

 استاندارد نیقوان"در  نطوریهم مل و نقل فراهم شود.مسکونی و ح

در   "یناتوان یها در مورد افراد دارفرصت یبرابر یبرا

، با تصویب آن گام مهم دیگری در جهت رعایت حقوق 1993بردسام

 هیاعالم نقش نیبنابرا. {12بشر در هزاره سوم برداشته شده است}

 شدن یتخصص و بشر حقوق موضوع تکامل در بشر حقوق یجهان

 قشن موضوعات یبرخ تیمحور با گوناگون یهانهیزم در آن

حقوق این افراد در ، تا امروزه شاهد برابری است داشته یمحور

  جوامع پیشرفته مدافع حقوق بشر باشیم.

 پیشینه برخورد با معلولیت در کشور ایران -2-2   

ول اص یکی ازبوده و  یکشور اسالم کی نکهیبا وجود ا رانیا کشور

از کرامت ذاتی  به موجب این اصل که اسالم اصل تساوی انسانها است.

گران و یا فروتر از دیت می گیرد هیچ انسانی فراتر أهر شخص انسانی نش

ری تواند بدون دلیل بر دیگکس نمییل هیچشود. به همین دلآفریده نمی

از انقالب به  شیپ یسالها دروجود  نیبا ا .حاکمیت داشته باشد

اس بر اس نینشده و رفتار با معلول یتوجه چگونهیحقوق معلوالن ه

 است. بوده جامعه از شدن طردظلم و

 بوجود رانیا کشور در یسساتؤم 1321 سال در بار نیاول یبرا 

 دشیم توجه نیمعلول ینگهدار و یرفاه مسائل به تنها که آمدند

 و یحرکت و یجسم نیمعلول ینگهدار مرکز عنوان تحت مراکز نیا

 هب که آمده بوجود سالمندان شکاهیآسا ای یذهن ماندگان عقب ای

(1991ر،دوران برخورد جوامع انسانی با ناتوانی و معلولیت )هالند  

  



 صورت یخاص توجه افراد نیا آموزش ای یتوانبخش مسائل

 .{11}تگرفینم

پس از انقالب و در دوران جنگ تحمیلی که تعداد زیادی از جوانان 

را تا حدود نگاه جامعه این افراد،  گذاریارزشآسیب دیدند،  کشور

 یازسمناسببرای اولین بار . دادتغییر  معلوالننسبت به زیادی 

 یشهرساز یعال یشورا در 1318 سال ماه خرداد رد معابر و طیمح

. شد مطرح یشهرساز و مسکن وزارت شنهادیپ به رانیا یمعمار و

سال  ازدهی مسئله در حد بخش نامه بود. نیبه ا یدگیرسدر حالیکه 

و  طیمح یبر مناسب ساز 59در سال  دیمصوبه جد کیبعد در 

همچنان  ینمود. ول دیوآمد معلوالن تأکرفت لیها و تسهساختمان

 .شد ینم دهید یسازاز مناسب یاثر چیدر عمل تا آن موقع ه

و  یستیسازمان بهز یهایریگیو با پ 83در سال تا سرانجام 

 یمردم نهاد مدافع حقوق معلوالن، مجلس ششم شورا یهاسازمان

 کرد که بر اساس بیاز حقوق معلوالن را تصو تیقانون حما ،یاسالم

ات ادار هیکل یرا برا یسازقانون، به صراحت انجام مناسب نیا 2ماده

، به نقش 21در ماده  کند. یم یو معابر الزام یاماکن عموم ،یدولت

زی اشاره شده و سازمان صداوسیما صداوسیما در ایجاد فرهنگ سا

موظف گردید، به منظور حفظ شأن و رعایت کرامت انسانی و 

سازی و پخش آن اد دارای معلولیت نسبت به برنامهشهروندی افر

 مستمر اقدام نماید. و طورری و استانی بهدر کلیه شبکه های سراس

ن ی، به نقش مستقیم آموزش و پرورش اشاره شده تا بد22در ماده 

های الزم جهت آشنایی با حقوق و توانمندیهای افراد ترتیب آموزش

قاطع مختلف تحصیلی دارای معلولیت را در محتوای آموزشی م

 {.13بینی گردد}پیش

 یسازمناسب یهاتهیکم لیبا تشک یستیسازمان بهز 81از سال 

 نیساختمانها به ا یکار خود را آغاز نمود. نظارت بر ساخت و اجرا

 فاقد یساختمانها به دیگرد موظف یشهردار و شد واگذار مرکز

 مشکالت بودن گسترده وجود با و. ندهد کار انیپا یسازمناسب

 ستا نگرفته صورت امروز به تا یریچشمگ تیفعال کشور در موجود

و قابل ذکر است، همکاریهای چندانی از جانب صداو سیما و آموزش 

 یدارا رانیدر کشور ا معلوالن، همچنان وو پرورش انجام نشده است 

ر های صورت گرفته دجهیتوباشند. عالوه بر بیی مینابرابر طیشرا

سازی جهت حضور افراد معلول در جامعه، به صراحت  امر مناسب

می توان بیان نمود امنیت روانی افراد دارای معلولیت جهت حضور 

 عنوان مورد توجه قرار نگرفته است. در جامعه ، به هیچ 

 

 مفاهیم -3

به عنوان یک پدیده اجتماعی از ادوار گذشته تا کنون در  ،معلولیت

های زمانی مختلف در دورهآن تنها مفهوم  ،جوامع وجود داشته است

 .گشته استتفاوت م

معلولیت  ،2111بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی در سال 

ه از کنتیجه یک اختالل یا ناتوانی است چنین تعریف شده است، 

انجام یک یا چند نقش طبیعی که مبتنی بر سن، جنس و سایر 

 {.18د}عوامل اجتماعی و فرهنگی است کاسته یا جلوگیری می کن

وجود، در عصر حاضر تعاریف متعددی از معلولیت ارائه شده نبا ای

 است.

 

 (Handicap) تیمعلول فیتعر

 جهینت عنوان به فرد که ییهاتیمحروم با است طیمرت تیمعلول

 تیمعلول گریبه عبارت د ،کند یم تجربه یناتوانو  )اختالل(نقص

 در شدن میسه یبرا ها فرصت کاهش ای فقدان از است عبارت

  .گرانیبرابر با د یدر سطح،یاجتماع یزندگ

 (Disability) یناتوان فیتعر

 عملکرد در)اختالل( نقص یامدهایمنعکس کننده پ یناتوان

 رد فقدان ای تیمحدود هرگونه گرید عبارت به است فرد تیفعال

 یاز هر انسان یعیطب سطح در که ییها تیفعال انجام ییتوانا

 .شود یم دهینام یناتوان ،رود یانتظار م



 تعریف معلولیت تا پیش -1

 1991از  سال
 به بعد  1991از سال -2

 در کشورهای  پیشرفته
 در کشورهایامروزه   -4 2111تجدید نظر سال  -3

 پیشرفته 
 همواره اصطالح معلولیت به 

 شد.کار برده می
 ، دریک بهداشت یسازمان جهان

 فرایند جدید، ناتوانی و معلولیت را 

 از یطبقه بند نیدر اتعریف نمود.

 تیو معلول ینقص، ناتوان سه مفهوم 

 استفاده شد.

 و یناتوان واژه دوبرای جایگزینی 

  و تیفعال مفهوم دو از تیمعلول 

 .شد استفاده مشارکت

  یمعنا به  less-abledکلمه

 Disable نیگزیجارا توان کم 

 ند.انموده 

 جنبه های مثبت و منفی تعاریف                                                               

 تا آن زمان تنها به نقایص انسانها

 توجه داشتند. 
تعامل با  کیدر  فیاز تعار کیهر 

 و ونددیپ یسطح باالتر به وقوع م

 یم فیتعر جامعه با ارتباطر د تیمعلول

 یها صحنه در فرد مشارکت و. شود

 یجا به خود جامعه توسعه و یاجتماع

 ،است تیمحروم همانا که تیمعلول

.شد استفاده  

 

 یجا به است، زیرا مثبت جنبه دارای

 افراد، یهانقصان و کمبودها به توجه

 داده قرار توجه مورد را افراد یهاییتوانا

  .است

 

 و شده کم کلمه یمنف بارترتیب، از بدین

 همزمان طور به ،واژه نیا بردن کارهب با

 شامل که یانسان هر یوجود بخش دو به

 اشاره است، افراد در یناتوان و ییتوانا

.کندیم  

 

  ،و یشهر و یاجتماع همچون یمناسب خدمات ارائه عدم بواسطه که یشکلبه  شود یم فیتعر جامعه با ارتباط در تیمعلولدر تعاریف جدید 

 یانامر زم نیااست و د افرا  تیمعلول زانیمکنندۀ بدین ترتیب، محیط تعیین .یستن جامعه امکانات از استفاده به قادر فرد. ..و یتوانبخش

 از آن با مشکل مواجه گردد.   یدر برخوردار ایکه جامعه در دسترس عموم قرار داده است محروم شده  یشود که فرد از امکانات یمشخص م

های روز دنیا، تعاریف جدیدی  در زمینه شهرسازی براساس پیشرفت

 باشد.توانایی افراد می است که در رابطه با  میزان ارائه گردیده

 (knowledge-base تعریف دانش بنیان )

های روز دنیا قرار گرفته تا از طریق دانشتکنولوژی و بر محوریت 

گردد کیفیت زندگی انسان بهبود هایی که حاصل میپیشرفت

 یابد.

  (Appropriate) تعریف مناسب سازی

نواقص وضعیت  مناسب سازی به معنای اصالح پذیری، جهت رفع

ایط رمعابر بوده تا قابلیت استفاده برای افراد در شو  هاموجود ساختمان

ویژه جسمانی امکانپذیر گردد.

 (universal designشهرسازی فراگیر) 

شهرسازی فراگیر آن نوع شهرسازی است که در آن نیازهای همه 

شهروندان در نظر گرفته شود. و به جای آنکه معیارمان فقط افراد متوسط 

 ماعی متوسط برخوردار هستند، باشدبنیه جسمی و اجتکه از جامعه، 

باید افرادی که دارای تحرک و دسترسی کمتری هستند مورد توجه قرار 

 .{15}گرفته تا از دسترسی به تسهیالت شهری محروم نمانند

 (Accessibilityتعریف دسترس پذیری) 

دسترس پذیری دارای تعریف جامعی بوده و در نسبت با مکان و اشخاص 

ت. در ارتباط با مکان به معنی توانایی دست یافتن یا تعریف شده اس

استفاده آسان از مکان است. باتوجه به این مفهوم حق استفاده از فضاها 

گردد. این حق شاملروندی مطرح میای از حقوق شهبه عنوان مولفه

 ، )منبع: نگارنده(زمانی های مختلفتعاریف معلولیت در دوره

 



های پذیری محیطپردازان در ارتباط با دسترسهای برخی از نظریهنظریه

 زندگی)منبع: نگارنده(.

حق دسترسی و استفاده از تسهیالت عمومی ضروری مانند بهداشت، 

مسکن، آموزش و نیز استفاده از فضاهای عمومی و تفریحی است. براساس 

ه جامع این تعریف پیوند تنگاتنگی با مولفه امنیت هر یک از افراد

 .{1}دارد
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باشد. می تیمحروم و یبرخوردار ریتصاو حامل ،یو طراح یزبان معمار

 یهافرضشیپ یکنندهمنعکس ،یطراح یشناسییبایز بدین معنا که

 نبا ای. است شده ساخته طِیمح کاربران و ساکنان یدرباره آلدهیا خاص

 مشخصه گوناگون، یهاوهیه ش( بabelismیی) گرارمعلولیغوجود 

 .است مدرنپست و مدرن ک،یکالس یمعمار

. است افراد یهمه یرو آورانیز یراتیتاث یدارا "گرارمعلولیغ"یطراح

 یریگادی و یحرکت ،یحس تیمعلول یدارا افراد توانندینم که ییهاطیمح

 و دهیچیپ که باشند ییهاطیمح دارند لیتما آورند، حساببه را

 یابد راهنم لیها، وساپله . باشد یم افراد کردنتیهدا یبرا کنندهخسته

 دواننتیغالبا م ک،یبار یو فضاها نیسنگ یمثل عالئم، درها یابیریمس

 یافرادد، کننیم تیکه کالسکه هدایکسانموانعی باشند برای افراد سالم، 

 طیبا مح هکیکسان یا اند وکه خسته یافراد کنند،یحمل م ینیکه بارسنگ

 یبرا گرارمعلولیغ یکه طراح ییهای. باتوجه به سختستندیآشنا ن

 طیاز معماران و طراحان، مح یاریهنوز بس تأسف کمال بادارد،  یهرکس

 {.7}نندیبیم یساخته شده را انتزاع

 نآ به ورود به قادربودن ترازمهم بایتقر ط،یقادربودن به استفاده از مح

. تاس تعلق احساس ینوع تر،قیعم سطح کیباشد. موضوع در یم طیمح

 ملکا حفظ با ،یحرکت مشکل یدارا افراد مشارکت از طیمح کهیتاوقت

 .نخواهدگرفت شکل آنها در تعلق احساس نکند، تین و غرور آنها حماشأ

. تاس یجهان یطراح ضوابط قبول شامل ،یبرخوردار از تریادیبن یشکل

 براساس ،”منعطف یمعمار“ کی دیتول متوجه یجهان یطراح

 . تاس زمان درطول رییتغ قابل و چندکاره ،ییعقال که است ییساختارها

 

                                                 
1 .Imrie 
2 .van royan 
3 .Hegarti 
4 .Pakulski 
5 .Cogell 

 

 جمع بندی -3-2
 نینچنیا یسالمت فیو ارتباط آن با تعر یژرف به مسئله ناتوان ینگاه با

 کنندیم تجربه را یناتوان یافراد جامعه به نحو همهشده که  یریگجهینت

 افراد ات شودیم سبب یفیتوص نیچن -دارند افراد ینسب یامر صورتبه -

 یمرزها ،جهینت در .نندینب جامعهسایر افراد  از جدای را خود ناتوان

 از خود به خود شود،یم جامعه به آنان آزاد ورود از مانع که یساختگ

 کی صورت به یناتوان به روانشناسان فیتعر نیا اساسبر  .رودیم نیب

به عبارتی محیط {. 8}داد رییتغ را آن توان یم که کنندیم نگاه رفتار

کننده میزان معلولیت افراد در یک های زندگی و فضاهای شهری تأیین 

 یا جامعه عنوان به ی،دسترس تیقابل یدارا جامعه کی جامعه می باشد.

 دگرد ارائه جامعه افراد تمام به کسانی یها فرصت که شود یم حیتشر

مشارکت کامل و موثر به  یناتوان یگردد افراد دارا یکه سبب م آنچهو 

در شهرها  یکیزیو ف یفکرنداشته باشند، موانع  گرانیبا د کسانیشکل 

 باشد. یم

 

 جامعه مختلف افراد حقوق یتساو در یمعمار ریتأث         

 

 مدرن و پست مدرن به ک،یکالس ینقد معمار 1،1991 ایمایر
 گرا معلول ریغ یمعمار عنوان

 معلول گرا،  ریغ یها طیمح یطراح عواقب 2،1991ون رویان

 کننده خسته و دهیچیپ یها طیمح
 که ییآنهاتا ،ساخته شدهطیمح رشکلییبه تغ ازین 3،1891هگارتی

 .االن معلول هستند شهروند شوند

  از معلول افراد تیموقع دنیفهم یتالش برا 1991 ، 4پاکولسکی

 یبسط حقوق شهروند قیطر

 یو اجتماع یعاطف یانزوا در رگذاریتاث عوامل 1991 ، 5کوگل

 معلولدر افراد  

 

 هی)فقبدال حسن دیس

 1393،( عهیشاصول  

 امعهج افراد هیکل نکهیا،یساز مناسب فیتعر

انات بتوانند از امک دیکه باشند بای  طیدرهرشرا

 جامعه برخوردار گردند.



 

 یقیتطب مطالعات -4

 های جهان( نمونه4-1
 تجربه حداقل یسازمناسب نهیزم در ایدن شرفتهیو پ یصنعت یکشورها

 کشور از یاریو بس ییاروپا یکشورها .دارند خود کارنامه در را ساله 11 

 و معلوالن حضور یبرا یمتنوع اریبس طیشرا ،امروزه توسعه حال در یها

 معلوالن هاستسال که یاگونه به اند،کرده فراهم جامعه در توانانکم

  لیتسه و ستندین مواجه یچندان مشکل با خود هیاول یازهاین رفع یبرا 

 افتهی تحقق که هاست سال مناسب معابر داشتن و معلوالن وآمدرفت

 یزیربرنامه ،امروزه .شود ینم محسوب یا دغدغه گرید معلوالن یبرا و 

    است. یثانو یازهایو رفع ن شتریرفاه ب نیمأکشورها به دنبال ت نیدر ا 
 

 نیچ کشور

 یاکه بخش عمده هستند ییایآس یبارز کشورها هاینمونه ،و ژاپن نیچ

 یبرا نیکشور چ، 2118سال شده است.  یسازمناسب هاآن یاز شهرها

 کامل طور به یششهرها از یاریبس کیمسابقات پارالمپ یبرگزار

 از یکی عنوان به ،نیچ بزرگ وارید ترمهم همه از و شده یسازمناسب

 فراهم را معلول جهانگردان یمندبهره یبرا الزم امکانات جهان، بیعجا

 است دهیرس تن ونیلیم 81 از شیب به نیمعلوالن چ . شماراست نموده

این امر سبب . دهند یم لیتشک را کشور تیجمع درصد 1 از شیب که

 قرار یاجتماع محافل یعموم توجه مورد شتریب معلوالن حقوقشده تا 

 یریتداب مجموعه معلوالن امور توسعه به کمک یبرا نیچدولت  د.ریگ

 افتهی بهبود اآشکار ،معلوالن یستیز تیوضع آن جهینت در که دهیشیاند

 حقوق رعایت به مربوط نیچ در یقانون ماده 71 از شیطبق آمار، ب. است

و قوانین توسط دولت و مردم در حال اجراست تا افراد  تاس معلوالن

مین رفاه اجتماعی از از کلیه امکانات موجود در جهت تأ دارای معلولیت

 {.21}شوندبرخوردار جمله، تحصیل و اشتغال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 ویلچر   ، ایجاد مسیر مناسب، جهت  عبور 1تصویر شماره 

                                                                           

          (www.chinahighlights.comمنبع:)

 

 

 بازدید از دیوار چین برای افراد دارای معلولیت ، امکان2تصویر شماره 

 (www.topchinatravel.com)منبع:        

 

 

 ، حمل و نقل شهری3تصویر شماره

 (blogs.worldbank.org )منبع:      

 

http://www.chinahighlights.com/
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 کشور سوئد

 

و  سازی نمودمناسبهای ویژه معلولین را ، سرویس1991سوئد در 

 1951 در معلوالن شتریب یمند بهره و خودروها نیگسترش ا یبرا

 معلوالن حقوق مدافع ینهادها اریاخت در را دالر ونیلیم 5 از شیب، 

 نگهداری، سساتؤم دراندکی از افراد دارای معلولیت . تعداد داد قرار

 گیهم ،شهرستان یها و شورا یکنند و دولت، شهردار یم یزندگ

وده بمعلوالن  یو اجتماع یو ثبات اقتصاد یتندرست نیمأمسئول ت

 مستقل را بر عهده یزندگ کیاداره  یمعلول برا یتوانمندساز زیو ن

 نیب یشکاف ها بردن نیاز ب نمسئوال یاصل هدف بنابراین،دارند. 

 دونب معلول افراد ،بیترت نیبد .استافراد جامعه  ریسا بامعلوالن 

 گری، کار و دلیاز جمله تحص یستیاز امکانات ز یضیتبع چگونهیه

دولت در  یکل به طور برخوردار هستند. یاجتماع یها تیفعال

 موارد، این جملهز کند، امی تیحما را نسطوح مختلف معلوال

 وزانهر امور در یبانیپشت جهت اریهم داشتن و مستقل مسکن نیمأت

 فرد اریاخت در یشخص رابط ،ازین صورت در نیهمچن. است

 دتوان یم که است یهمراه ،یشخص رابط .ردیگ یم قرار معلول

 یزندگ بتواند یاجتماع یانزوا کاهش با تا دهد یاری را فرد

 یاه تیفعال در تا کند کمک او به و باشد داشته یمستقل

 تمشور فرد به روزانه یها تیموقع در و کند شرکت یحیتفر

  هک کند یم ارائه یاخانواده را یبانیپشت نیا یگاه .دهد یم

 

 

 

 الزم یآموزشها دولت .ندیگو یم «بانیپشت خانواده» آن به

 هارائ های مختلف به شهروندانرا به شیوه تیمعلول درکجهت 

به حقوق  احتراممعلوالن،  با برخورد نحوه گام نیاول .دهد یم

 {.21راحتی در جامعه حضور یابند}به  تا آنهاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مترو             باالبر ویلچر از پله، 4تصویر شماره

 (                  www.carbfreewhitcorylee.com)منبع:    

 

 

به  ، قرارگیری رمپ5تصویر شماره 

 شکلی خالقانه

 (www.pinterest)منبع:    

 

، وجود رمپ جهت 1تصویر شماره 

 دسترسی به اماکن عمومی

 (worldbank.org)منبع:          

 

گیری از مهندسان دارای بهره ،1تصویر شماره 

 پذیرمعلولیت جهت ساخت اماکن دسترس

 (www.todayonline.com)منبع:   

 

 

http://www.carbfreewhitcorylee.com/
http://www.carbfreewhitcorylee.com/


  

 

قابل استفاده حمل و نقل شهری  ،9تصویر شماره 

 برای افراد دارای معلولیت

 www.topologytravel.com))منبع:        

 

 های شهری   ، تاکسی9تصویر شماره 

  (com.theauto.www)منبع:       

 

، قرارگیری رمپ در صورت وجود 11تصویر شماره 

 اختالف ارتفاع

 goscandinavia.about.com) )منبع:

ای کمکی ، استفاده از دستگیره15تصویر شماره 

 های بهداشتی توان در سرویسویژه افراد کم

 www.afikim1.com)منبع:                               

 

  

 های ورودی جهت عبور ویلچر ، درب11تصویر شماره  

  

 (www.image bank.sweden.se)منبع:             

ویژه  امکانات رفاهی و گردشگری،، 12تصویرشماره 

 افراد معلول

 www.theguardian.com))منبع:          

 

 تصاویری از شهرسازی همه شمول

 

 
 

 

پارکینگ ویژه افراد  ،14تصویر شماره 

 داری معلولیت 

 www.seattel.gov)منبع:  (            

 

 امکانات رفاهی و گردشگری،، 13تصویرشماره 

 افراد معلولویژه 

 www.theguardian.com.com))منبع:          

 

http://www.theauto.com/
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 های داخلینمونه -4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های سرویس ، درب19تصویر شماره 

 بهداشتی به صورت خودکار بسته شو

 (www.Natchestrace.com)منبع:          

 

 

 

 

 باالبر ویلچر از پله، 11تصویر شماره 

 (www.pinterest.com)منبع:         

 

تغییر پله به باالبر جهت ، 11تصویر شماره 

         استفاده همگانی
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شبه به  کی یزاتیو تجه یسطح علم نیگزارش مهر چن به

قدرتمند وارد نشده است و با توجه به اشاره مکرر  یکشورها

 یو تکنولوژ یعلم نامحدود یهاییتوانا بر یمبنمسئوالن کشور 

 یکشورها گرید بارا  رانیتوان به خود اجازه داد که کشور ایم

 گرید مقامات توجه به بار حسرت ینگاه و نموده سهیمقا شرفتهیپ

به عنوان نمونه کشور  .{19}کرد جامعه معلول قشر به کشورها

گذشته کشور فقیری بوده و دولت دهه چین را مثال زده که تا چند 

زمانیکه داد. ت محدودی در اختیار شهروندان خود قرار میامکانا

مشارکت  از جمله ملزومات رشد و توسعه یک جامعهبرد، دولت پی

توانایی خود بوده تا برایند  هر یک از افراد آن جامعه به اندازه

های فردی به پیشرفت اجتماعی کل شهروندان کمک نماید، تفعالی

 باشیممی امروزه شاهد رشد همه جانبه در این کشور

 

حقوق بررسی نقش قوانین در احقاق  -5

 معلوالن در ایران

 جوانان یزندگ طیشرا بهبود نهیزم در یفرد یهاتیاگر چه فعال

 تیمسئول کشورها شتریب در اما رود،یم شمار به مهم یامر معلول

 .ستا شده واگذار هادولت به معلوالن یزندگ تیفیک یارتقا یینها

 شودنمی کمرنگ یردولتیغ یهاسازمان و هاارگان گرید نقش البته

 راقشا کلیه مشارکت یبرا مناسب یبسترها دولت ،قتیدر حقو 

 .کندیم جادیا معلوالن مشکالت کاهش راه در جامعه

میزان توانایی دارای حق  طبق بیانیه حقوق بشر، هر انسانی با هر

باشد و وظیفه دولتها و دیگر افراد جامعه بوده، شرایطی انتخاب می

را فراهم نمایند تا افراد معلول از استقالل کافی در زندگی برخوردار 

گیرد رفع موانع گردند. آنچه که در وهله اول مورد توجه قرار می

 و باشدهای شهری میبه محیطو امکان دسترسی آسان  یفیزیک

تا رفع مشکالت روحی دامنه اهمیت موضوع از رفع مشکل جسمی 

  توان گسترده است.افراد کم

را فراهم نموده تا کلیه  شرایطی ،قابل ذکر است، رفع موانع شهری

 مند گردند. از دانش و امکانات جامعه خود بهرهجامعه اقشار 
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پذیری به  به معنای دسترس accessibilityدر تعهدنامه حقوق بشر  واژه 

اند پس از امضای قرارداد، کار برده شده است و کشورهای عضو متعهد گردیده

ونقل، اطالعات و ها، حملراه ها،ساختمان محیط جامعه خود را که شامل

وجود آوردند و هر یک است، قابل دسترس برای کلیه افراد جامعه بهارتباطات 

و در عین هستند  دهیمتقاطع و درهم تن یارتباط یدارا ی مختلفهاحوزهاز 

های موجود را ها موظف شدند در حد امکان ساختمانحال، دولت

دام هر ک استانداردسازی نموده تا قابل دسترس برای کلیه شهروندان گردد. و

توان هر بخش یها باشد و نمحوزه گریدر ارتباط با د دیبا های شهریبخشاز 

 زی،ساکار بردن واژه مناسببه .دیها بهبود بخشبخش گریبه د وجهرا بدون ت

گیر در ایران متأسفانه عواقب سنگینی داشته و گریبان پذیریبا مفهوم اصالح

زمینه رفع موانع شهری صورت ای در افراد معلول شده تا امروز اقدامات شایسته

اگرچه کشور ایران از اعضای کنوانسیون حقوق معلوالن بوده و  .{5}نگیرد

توسط دولت  وضع شده و   83در سال  انون جامع حمایت از حقوق معلوالنق

ای است دیده است اما، نوشتن قانون مسئلهو ادارات دولتی ابالغ گرهابه سازمان

در نقاط مختلف و همچنان ن مسئله دیگری است. سازی قانوو اجرایی و عملی

ها، اماکن عمومی از قبیل مدارس، شهرهای کشور ما شاهد افتتاح ساختمان

که  دانشگاهها، مساجد، مراکز درمانی، اماکن ورزشی و معابر جدیدی هستیم

که واژه چرا نشده است.ن و جانبازان رعایت ضوابط و مقررات ویژه معلوال

یهی برای مسئوالن یا سازندگان است که پس از اتمام مناسب سازی توج

ساخت بنا، اصالحات مورد نیاز صورت خواهد گرفت. زیرا واژه 

accessibility )حاوی  نان شمول بودن آ، براساس جه)دسترس پذیری

ن در باشد و ایمی بار معنایی و مفهومی منطبق بر حقوق برابر کلیه شهروندان

 مفهومی درک نشده است.  سازی، چنیندن واژه مناسببه کار بر حالیست که با
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، سازگار با محیط بوده و آنچه که مورد توجه قرار طراحیاین نوع 

قابل دسترس بودن فضاهای شهری و بناهای عمومی برای  گیردمی

همه افراد به ویژه افراد دارای محدودیت حرکتی، بدون برخورد با مانع 

است. برای داشتن چنین محیطی باید از آغاز فرایند برنامه ریزی و 

ای عمل نمایند که فضای ی بناها و محیط های شهری به گونهطراح

درجه اهمیت یکسان قابل استفاده باشد.  ایجاد شده برای همه و با

سطح، تر و تدارک ورودی همهایی عریضبرای مثال، استفاده از درب

نه تنها تردد افراد دارای محدودیت حرکت را برطرف می سازد بلکه 

تردد افراد سالمند و زنان باردار و نیز میلیونها نفر را که مدام با 

ادارات  های مسکونی وی در مکانجایهای حجیم مجبور به جابهاثاثیه

 ،دهدینشان م قاتیکه تحق یدرحالنماید. هستند را تسهیل می



ول افراد معل طیساختمان و سازگار کردن آن با شراسازی یک استاندارد

الزم به ذکر  . همچنین{7} دیافزایتمام شده آن م نهیبه هز %1ا تنه

به تجهیزات یا ماشین آالت  چندانی است که رعایت استانداردها نیاز

دانش فنی، آگاهی و دلسوزی عوامل انسانی  خاصی نداشته و تنها

 فرایند تولید و اجرا الزم است.
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 طراحان، پیمانکاران و مجریان ساختمان چیست؟

 پیش از هرچیز باید به قوانین داخلی کشور اشاره نمود که دارای 

 های فیزیکی یک فرد ناتوانست که در آنها ویژگیها و شبهاتیکاستی

 حال، جهت ساختعینبه طور دقیق مورد توجه قرار نگرفته است. در 

 بدون مانع به سازندگان و کارشناسان ساختمانی هیچگونه فضاهای   

 های موجود به آئین نامه این در حالیست کهآموزشی داده نشده و 

 تیار این افراد قرار نمی گیرد. درستی در اخ

های بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان قابل ذکر است،در کتاب

های ویژه معلوالن نشده است. برای مثال، ای به استانداردهیچ اشاره

در مبحث چهارم )الزامات عمومی ساختمان( تمامی ابعاد و 

تدوین شده  تردد ویلچرهای مشخص شده بر اساس عدم لزوم اندازه

 است و هیچ اشاره ای به استانداردهای ویژه معلوالن نشده است.

این توضیحات بیانگر نقض حقوق بشر بوده و قوانین ساختمان کشور 

این امر  متناقض با تعهدات امضا شده در سازمان ملل متحد است.

ها و معابر شده است. سبب مشکالتی در طراحی و ساخت ساختمان

 -خش از افراد جامعه که به سبب ناتوانی جسمیدر نتیجه، آن ب

حرکتی، عمالً از استفاده از فضاهای شهری محروم گشته اند، علت را 

 «معلول بودن شهر»  که در«  معلول بودن خویش» نه در

از آنجا که شهرها ساخته دست انسانها  .{11}کنندجستجو می

مردم یک  هستند، مشکالت شهرسازی را می توان معلولیت در افکار

 .جامعه دانست

مبلمان  %1، تنها حدود 1389های انجام شده درطبق آمارگیری

فضا و مکانهای عمومی  %25فضای آموزشی و %5شهری، 

استان چهارمحال طبق این پژوهش، اند. همچنین سازی شدهمناسب

باالترین آمار  %39شرقی با آذربایجانکمترین و  %11بختیاری با 

خود اختصاص داده است که در این میان آمار  مناسب سازی را به

این در  وده است.ب %21سازی معابر و اماکن عمومی تهران  مناسب

حالی است که رفع موانع در مرحله طراحی بسیار ساده تر و کم 

هزینه تر از مناسب سازی فضاهای ساخته شده در مرحله 

 برداری است.بهره
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های موجود شبهاتی وجوده داشته، با نامهاگرچه در قوانین و آیین

این اوصاف همان قوانین موجود نیز اجرا نشده که یکی از علل اصلی 

 باشد. آن عدم ضمانت اجرایی در کشور می

ه توان ببرای نمونه، به شبهاتی که در قوانین وجود دارد، می

  دو مورد زیر اشاره نمود:                                                                                                      

به  1358و  1318آیین نامه حقوق معلوالن منتشر شده در در 

دوم توسط کمیته بازنگری ضوابط و مقررات  عنوان ویرایش اول و

حرکتی در  -شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی

به ویرایش مربوط  7-1-1و 1-1-1و 3-1-1ندهای ب

در ویرایش دوم  1-1-1و  3-1-1( و در بندهای1318نخست)

( که مربوط به شیب مناسب و مطلوب برای افراد دارای 1358)

ست، در تمام نقاط کشور کارایی حرکتی ا -معلولیت جسمی

نداشته و کمبود هایی همچون توجه به دستگیره های کمکی و 

مشخص شدن جنس و شکل کف رمپ ها در این بخش وجود 

طح دارد. همین ابهامات سبب شده کف رمپ های موجود در س

 ای اجرا گردد.کشور به شکل خشن و آزار دهنده

خست آمده است: پوشش در ویرایش ن  8-1-1مورد بعدی، بند   

کف پیاده روها باید از مصالح سخت و غیرلغزنده باشد. در ویرایش 

اضافه  8-1-1کلمات ثابت و صاف نیز به بند  11-1-1دوم در بند 

شده است. استنباط افراد از کلمات سخت، نرم، صاف و ثابت متفاوت 

است. در برخی منابع مربوطه، سخت و خشن بودن را هم مجاز 

و توضیح  تصویری ه اند. الزم است اینگونه تناقضات با تفسیرندانست

  {.1بیشتر رفع گردد}

یکی از قوانینی که تاکنون در سطح کشور اجرایی نگردیده  

کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و  11-1-1-1-7در بند است:

های قابل دسترس ی آمده است: برای مشخص کردن مکانمعمار



ئم بین المللی محدودیت حرکتی، الزم است از عالبرای افراد دارای 

 {17ویژه استفاده شود}

ای از شهر تابلوها و عالیم در هیچ نقطهشهرداری با این وجود 

هشداردهنده نصب ننموده تا سایر شهروندان از توقف در مقابل پل 

 مسیر تردد ویلچر به وسیلههای قابل تردد ویلچر پارک ننمایند یا 

 ری مسدود نگردد.های شهمبلمان

های شهر نصب شده مربوط به پارکینگ تنها تابلویی که در خیابان

باشد که متأسفانه هیچگونه نظارت یا رسیدگی از لوالن میویژه مع

د های فاقگیرد تا ماشیناره راهنمایی و رانندگی صورت نمیجانب اد

 .ننمایند توقف هاپالک ویلچر در این مکان

تی که در قوانین تصویب شده توسط مجلس در عین حال، تناقضا 

شورای اسالمی با قانون اساسی کشور وجود دارد اجرای قوانین 

افراد دارای  در برابری و برخورداری از امکانات جامعه را برای

در قانون اساسی کشور به حقوق سازد. زیرا معلولیت غیرممکن می

الها طی این س که دربرابر کلیه شهروندان اشاره شده ولی قوانینی 

در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده، حقوق افراد دارای 

 معلولیت چندان در نظر گرفته نشده است.

پذیری امکانات شهری )نمونه بررسی قابلیت دسترس

 موردی: شهر تهران(

 حمل ونقل شهری

به ای باشد، که به گونهبایست طراحی محیط و معابر شهری می

شهروندان پاسخ گوید. لذا  فرهنگی و روانی های اجتماعی،خواست

ها باید با ویژگی جسمی تمامی شهروندان ها و طراحیریزیبرنامه

فرد دارای نیازهای  شهریحمل و نقل در  در عین حال  .سازگار باشد

معیار طراحی سیستم های حمل و معلولیت در نظر گرفته نشده و 

متوسط از لحاظ سالمت های افراد توانایی براساس نقل شهری تنها

ر شخصی که بوسیله ویلچترتیب بدین باشند.میجامعه  جسمانی در

 جهتنقل عمومی را نداشته و امکان استفاده از حمل ونماید، تردد می

 باشد.رسیدن به مقصد با مشکالت زیادی مواجه می

   

 روآب

ا ی تردد باز جمله مشکالتی که در شهر تهران یک فرد کم توان برا

معروف به « کانوا»ایی با نام روهآن مواجه است، وجود آب

، جهت تخلیه آبهای سطحی شهر بوده و در تمام «روهای روسیآب»

روها این طرح نقاط شهر از جمله خیابانها، کوچه ها و ورودی پیاده

اجرا شده است و این امر سبب شده تا فردی که از ویلچر استفاده 

ین مانع مواجه گردد و بدون کمک کند مدام و پیوسته با امی

دیگران، جهت بیرون آوردن چرخهای ویلچر امکان تردد آزادانه در 

 شهر را نداشته باشد.

 سرویس بهداشتی عمومی 

 های بهداشتی ویژه معلوالن است. از آنجا کهسرویس مورد بعدی،  

هداشتی ایرانی را نداشته و های بمعلوالن امکان استفاده از سرویس

فرنگی به سختی در سطح شهر پیدا شده و در صورت وجود سرویس

هیچکدام استانداردهای ویژه معلوالن را ندارد. عرض درب سرویس 

ه سرویس فرنگی هستند های فرنگی در بیشتر اماکنی که مجهز ب

 دمتر است که امکان ورود ویلچر به داخل سرویس وجوسانتی 11-51

 های کمکیهای فرنگی دستگیرهندارد. در کنار هیچیک از سرویس

های شدن درب دستشویی از درب قرار نگرفته و همینطور جهت بسته

شو استفاده نشده و همین مسئله سبب گردیده تا خودکار بسته

های معلوالن خود به یک مکان عمومی تبدیل گردد. در سرویس

 ها تنهابیشتر مراکزی که مجهز به سرویس فرنگی بوده، این سرویسب

های زنانه یا مردانه قرار دارد که معموال در قسمت یسدر یکی از سرو

هایی که سرویس فرنگی وجود آقایان واقع شده است. در اکثر مکان

دارد، درب سرویس قفل شده و باید در جستجوی نگهبان یا سرایدار 

ها به اوقات نیز کاربری سرویس در بیشتره و بوده تا درب را باز کرد

 ییر پیدا کرده است.انبار تغ

 راه(رمپ)شیب

ها و همینطور عات اصلی که عدم رعایت استانداردیکی از موضو

ی که از صندلی اجرای نادرست آن سبب شده، تا مشکالت فرد

نماید دوچندان گردد وجود سطوح چرخدار استفاده می

است که در ضوابط، این شیب نباید )رمپ(  با شیب های تند شیبدار

ه ک نمایندمیبسیاری از مجریان ساختمانی تصور باشد.  %8بیش از 



آن از طریق اجرای ارتفاع در صورت افزایش ها، در اجرای رمپ

ب شیارها سب کم بودن فاصله بین شیارهای مرتفع برروی سطوح و

یکی از معضالت و  امرن ایگردد و ها میباال بردن ایمنی رمپ

از صندلی چرخدار استفاده  است که مشکالت تردد افرادی

 .{5}نمایندمی

بسیاری از عالوه بر موضوعاتی که مطرح شد قابل ذکر است، 

دارای پایان سال است  11طول عمر آنها بیش از  هایی کهساختمان

ای در ضابطهنبوده و هیچگونه نظارت یا  کار از جانب شهرداری

سازی برای اینگونه ساختمانها وجود ندارد و قوانین مناسباجرای 

نظام پزشکی به راحتی مجوز کاربری درمانی و آزمایشگاهی به این 

 مکان ها داده است.

سؤالی که پیش می آید، اینست که ریشه مشکالت از 

 کجاست؟

های ها و ارگانپاسخ، عدم هماهنگی در بین سازمانبهترین  -

م هماهنگی در سطوح مختلف جامعه دولتی است که این عد

 آشکار شده است. 

های الزم به افراد جامعه علت اصلی آن عدم آگاهی و آموزش -

 باشدمی

 ها وعدم ضمانت اجرایی قوانین و نبود نظارت کافی تا سازمان -

 های مختلف کشور خود را موظف به اجرای قوانین بدانند.ارگان

 

 گیرینتیجه-1

 نبوده واجرای قوانین تنها وظیفه دولت و دستگاههای اجرایی 

تمامی افراد جامعه در برقراری حقوق شهروندی افراد دارای 

رویج نگرش تترتیب با نمایند. بدینقش بسزایی را ایفا میمعلولیت، ن

های الزم جهت ایجاد فرهنگ صحیح در جامعه از طریق آموزش

دارای دانسته تا به حقوق افراد سازی، مردم جامعه خود را موظف 

جهت برخورداری از رفاه اجتماعی  احترام گذاشته و در یتمعلول

موضوع دیگری که به همان اندازه حائز معلوالن تالش بنمایند. 

اهمیت می باشد، نقش دولت در اجرای صحیح قوانین است. در این 

راستا وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی نقش 

ه ای را به عهده دارند تا طراحان، پیمانکاران، ناظران و مجریان عمد

با کلیه قوانین استانداردسازی آشنایی کامل را کسب کرده باشند. 

تری که اقدامات سخت گیرانه و در عین حال دولت موظف است

شکن وضع نماید.                                           به افراد قانوننسبت 

ها طبق قوانین موجود باید در برابر وقوع ه تمامی ساختمانامروز

سازی و طبق عی از جمله زلزله مقاوماحتمالی حوادث طبی

در طول عمر که ممکن است استانداردها ساخته شوند، در صورتی

ای اتفاق نیفتد و این قوانین تنها برای یک ساختمان هیچ زلزله

اید همه این نمضروری میپیشگیری از حوادث احتمالی است. پس 

ای طراحی و اجرا شوند که شاید روزی فردی ها به گونهساختمان

عمار میک  ناتوان به حضور در هر ساختمانی نیاز پیدا کند. زمانیکه

های طراحیپذیری را معیار دسترسپیش از هر چیز  یا شهرساز،

 یکساخت  اتمام ، نیازی نخواهد بود که پس ازدر نظر بگیردخود 

 بنا واژه مناسب سازی، وصله ای در پیکره ساختمان گردد.

 

 پیشنهاد

افراد معلول و افراد عادی در جامعه، یک ارتباط دوسویه بوده ارتباط 

و به همان اندازه که افراد عادی نیاز به آموزش داشته تا افراد معلول 

را بخشی از جامعه با حقوق مساوی بدانند، افراد معلول  نیز با کسب 

جهت های الزم جهت حضور و برقراری ارتباط با دیگر افراد، آموزش

برای  .نمایندق شهروندی خود نقش مهمی را ایفا میمطالبه حقو

های مورد نیاز از طریق پیدایش محیطی بدون تبعیض باید آموزش

های پرورش انجام گیرد. انتشار دفترچهوهای عمومی و آموزشرسانه

ها آموزشی، در بین افراد مختلف جامعه، همچنین گذراندن کالس

همراه با  ... آموزان، کارمندان ودانشی برای های تکمیلو دوره

ها ترغیب افراد بیشتر جهت شرکت در کالس برایاعطای مدرک 

برانگیختن وجدان  باشد. بدین وسیله بامییکی از عوامل مؤثر 

اجتماعی افراد براساس وظیفه اخالقی و دینی خود، حقوق دیگر 

اد الخصوص افرشهروندان را پایمال نکرده و به کلیه افراد جامعه علی

 همانطور که سازمان نظام کم توان احترام بیشتری گذاشته می شود.

پزشکی قوانین سختی را در جهت حفظ جان انسانها وضع نموده و 

های در صورت عدم رعایت قوانین، پزشک موظف به پرداخت جریمه

سنگین از جمله حبس پزشک است، باید در حرفه مهندسی نیز 

ری اجرا و با مخطی برخورد گردد. چه بسا قوانین با جدیت بیشت

، در گردداشتباه یک پزشک باعث از بین رفتن جان یک انسان می

ها و معابر انگاری کارشناسان و سازندگان ساختمانحالیکه سهل



ها و تردد باعث شده تا روزانه هزاران نفر در هنگام ورود به ساختمان

 .در اماکن عمومی و... آسیب ببینند

 

 گزاریسپاس

فکری تمام اعضنننای کمیته علمی نویسننننندگان این مقاله از هم 

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان 

و همچنین اسناتید محترم دانشنکده هنر و معماری دانشگاه علوم 

 کمال سپاسگزاری را دارند. تحقیقات،
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