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ها و آثار بيروني در بستر شهر در معرض آثار خاص خود  معلوليت تجربه زندگي متفاوتي است كه مداوم توسط محدوديت    

تواند به افراد محروم از نعمت سالمت كمك  كند كه سازمان جامعه مي گيرد. تعاريف معلوليت كه بر راهي تأكيد مي قرار مي

شان به فضاي شهري و مشاركت در زندگي روزمره  زيكي آنان كه بر دسترسيكند، معموال ارزيابي صحيحي از شرايط خاص في

هاي روشن  ها و تجهيزات حمل و نقلي غيرقابل دسترس يا عالئم نامفهوم بعضي از مانيفست باشد. ساختمان موثر است، دارا نمي

د سياست گذاري مسئولين شهري و هاي فرآين توان به هر حال در معرض چالش هاي كم اند. افراد معلول و گروه آن تعاريف

هاي  تصميمات ايشان حول فضاهاي شهري هستند. همچنين تجربه معلوليت، موضوعي است كه باعث روشن شدن جدايي

پذيرد و محيط شهري ما را شكل نامطلوب  ها صورت مي باشد كه به آن هايي مي اهميتي ها و بي اجتماعي، لحاظ نكردن

پژوهش  اين بر حاكم رويكرد موضوع، كليت به توجه با سوي ديگر از است و »تبييني« اهيتيم داراي پژوهش اينبخشد.  مي

  باشد. مي »كاربردي«
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 اجتماعي، در اشكال مختلف فردي، بين انسان و محيط وفضاي پيرامون او،هم به صورت ناقص وهم به صورت كامل طوركل، به

پس شهر را نبايد فقط محل سكونت دسته اي از افراد قرار داد ، به طور كل شهر بايد قتي و دائم ارتباط برقرار مي باشد. مو

 جوري طراحي شود كه تمام افراد جامعه با توجه به نيازها و توانشان بتوانند از آن استفاده كنند كه مناسب سازي به اصالح

محيط پيرامون خود از اماكن عمومي، معابر و معابر براي افراد معلول و جانباز كه قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در 

مند  قتصادي با حفظ استقالل فردي بهرهفرهنگي و ا ،اجتماعيري حركت كنند و از تسهيالت محيطي، ساختمان هاي ادا

  شوند.

مناسب سازي محيط هاي شهري براي معلوالن و جانبازان اقدام موثري انجام ندادند در متاًسفانه شهرداري ها  در خصوص     

حمايت از معلولين همه ساختمان هاي اداري، وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات بايد جوري  2صورتي كه طبق قانون ماده 

، اگر تمامي معيارها به )5: 1385تماد شيخ االسالمي، (اع از آن باشند در به استفادهاطراحي شوند كه معلولين و جانبازان هم ق

هنگام طراحي ساختمان در نظر گرفته شده باشد در آينده بازسازي آن بنا هزينه كمتري را در پيش دارد زيرا عالوه بر معلوالن 

وانند از آن مسير استفاده ت كنند مي و جانبازان افراد كهنسال، زنان باردار، يا افرادي كه با كالسكه كودكان خود را حمل مي

كنند متاًسفانه در كشور ما بعضي از مراكز آموزشي و تفريحي يل حتي پارك ها و معابر جوري طراحي شده اند كه حتي يك 

  انسان سالم هم براي تردد از آن محل محدود شده است.
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ها توجه شود يا  كه با نگاه پزشكي به آن پرورانه دارند، اينتعاريف معلوليت ميل به گردش حول دو نقطه شروع مختلف ايده 

ها كه نياز به درمان  هاي معلوليت اجتماعي آنان بررسي شود. گروه اول با ديد ازكارافتادگي زيستي يا نوع خاص شرايط آن مدل

بهتر شدن وضعيت است. از  يا اصالح روند را در صورت ميل آنان به داشتن عملكرد عادي در زندگي روزانه دارد، خواستار

شود. اين  ترجمه مي» كمتر بودن از حد معمول«كه معلوليت امري فردي است، در عبارات محدوديت يك فرد در زمينه  آنجايي

ميالدي اين  1970ها در راستاي فهم معلوليت در جوامع غربي غلبه دارد. به هر حال از دهه  تعريف پزشكي در اكثر تالش

كه ارائه معلوليت را به مثابه يك  ، كساني)Hahn, 1986: 273-288( د معلول به چالش كشيده شده استتعريف توسط افرا

كنند. در اجراي يك مدل  نياز از كمك مالي ديگران معرفي مي كنند و اين افراد خود را مستقل و بي تراژدي فردي نقد مي

طور  با ساختارها و ارتباطات اجتماعي جامعه كه به معلوليت را» مشكل«اجتماعي معلوليت، جنبشي به راه افتاد كه 

  ديد. كرد، همسان مي سيستماتيك نياز مردم مبتال به ازكارافتادگي را نفي مي

هاي فيزيكي يا بياني روان شناسانه و  به مثابه محدوديت» ازكارافتادگي«هاي  مخالفان مدل اجتماعي تمايزي بين واژه    

شود، از اين رو نيازهاي  ساخت جامعه معموال در ارزش گذاري افراد ازكارافتاده دچار خطا مي شوند، چون قائل مي» ناتوان«

شود. برطبق مدل اجتماعي ساختارها و سازماندهي جامعه  اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين افراد به حاشيه رانده مي

باشد، به  پاسخ مناسبي به تمام نيازهاي افراد معلول نمي هاي فيزيكي يا ازكارافتادگي كه جاي لحاظ كردن تنها ناتواني به

باشد كه بر حقوق  اي براي توسعه حركت معلولين مي اين مدل پايه). Imrie, 1996( شود هاي اجتماعي معطوف مي نابرابري

خاطر لحاظ نكردن  نمايد. به هر حال اين مدل به ها در جامعه تأكيد مي ايشان به عنوان شهروند و لزوم مشاركت برابر آن

جايي سهل آنان مهمتر از  شوند، مورد نقد قرار گرفته است، زيرا مشكالت فيزيكي يا لزوم جابه هايي كه آن افراد متحمل مي رنج

  شود. رنجاند. بنابراين به ناهمگون دانستن معلوالن متهم مي هايي است كه ذهن آنان را مي آموزش معلوليت يا ناراحتي
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هاي  گيرد از طريق سازمان هايي كه شهر براي كمك به افراد معلول در پيش مي آگاهي مدل اجتماعي نسبت به فهم راه

اجتماعي، سياسي و اقتصادي افزايش يافته است. نقطه عطف كليدي در مناظرات پيرامون دسترسي افراد معلول به خطوط 

هاي عمومي درك شود(شامل  است، خواه اين توسط افكار عمومي بخش خصوصي و ساختمانمختلف شهري در محيط مصنوع 

هاي حمل و نقلي لحاظ شود.  هاي مصرف كنندگان، محيط كار، تسهيالت مدني و مسكن)، يا باالجبار در سيستم مكان

طور مثال براي مردمي با  به كند، اغلب واضح هستند: هايي كه محيط شهر را براي آن افراد غير قابل دسترس مي محدوديت

هايي كه بسيار كم عرض باشند يا  هاي ساختماني، دروازه ازكارافتادگي فيزيكي يا استفاده كنندگان از ويلچير، نبودن رمپ

همچنين مسائل ديگري كمتر خود را بروز  .)Oliver, 1990( ساز خواهد بود شكسته بودن سنگ جلوي راه آنان بسيار مشكل

كه مشكل شنوايي دارند،  هاي سرپيچ براي كساني ان عالئم ساده و واضح براي معلولين ذهني يا نبودن آئينهدهند: فقد مي

هاي مصنوع مردم معمول را از حركت بدون نياز به  ها در محيط دارد. حضور اين محدوديت تجربه نامناسبي از عبور را عرضه مي

هاي محلي يا اجتماعات باشند.  كننده، كارگران يا اعضاي گروه صرفسازد، خواه م كمك و مشاركت در زندگي شهري منع مي

هاي ايشان  ملزومات فيزيكي شهرها براي آنان در واقع مانيفست فضايي در رويكرد اجتماعي است كه در تاريخچه ناكامي

  هاي شهري و فضاهاي عمومي ريشه دوانده است. در محيط» بيرون بودن از مكان«همواره به مثابه 

تر سياسي، اقتصادي و فرآيندهاي نهادي دارد كه به ساخت بهتر فضاهاي  هاي گسترده ها نياز به واكاوي اين محدوديت    

هاي توسعه از اركان مهم  ريزي شهري و سيستم هاي برنامه ها و پروژه شهري متناسب با نيازهاي معموالن منجر شود. سياست

توانند نقشي كليدي در  مي –ريزان محلي  ها و برنامه معماران، بسازبفروش-صصان ها، متخ نهادي هستند. با اين سيستم  زمينه

شناس،  ها ايفا نمايند. مدام اين نتايج توسط مداخالت معماران زيبايي ايجاد محيط مصنوع و نتايج موثر در دسترسي

اي اساسي  وع دسترسي معلوالن مطالعهجاي اينكه در موض گيرد به ها مورد بحث قرار مي تأثيرگذاران اقتصادي يا هر دوي آن

شود. چنين ادراكي اياالت متحده و بسياري از كشورهاي اروپايي را برا آن داشته است تا تعريفي دقيق از مقررات و 

ها صورت دهند. كارگروه تخصصي  هاي احتمالي از حادثه گيري همراه پيش ريزي حول اين موضوع به هاي برنامه سياست

ميالدي فعاليت خود را آغاز نموده است، بطور مثال پيشنهاد فراهم كردن كاالها و خدمات و  1995تانيا از سال معلوليت در بري

هاي كار و  ن هاي ديگر آنان دسترسي به مكا جمله برنامه اند، من باشند را ارائه نموده» مناسب با معلوالن«هاي كاري كه  موقعيت

صورت آسان براي معلولين ممكن باشد. به هرحال، با وجود چنين مقرراتي بازهم  هبايست ب ساير تسهيالت عمومي است كه مي

دليل طبيعت داوطلبانه بودن و اتكا بر  ها به كننده از حوادث باشند، آن هايي پيشنهاد شده است كه ايمنن و جلوگيري فرم

  .)Parr, 1997: 435-454( اند هاي تكنيكي براي حل مسائل افراد معلول مورد انتقاد واقع شده حل راه

ريزي  كنند و بستر شهرهايي كه به درستي برنامه هايي كه آنان تجربه مي بسياري از متخصصان امور معلولين بر محدوديت    

هاي زمين و اشتغال،  هاي كالبدي و فضايي شهر دارند. به دليل قدرت كنند، اما ريشه در تغيير شكل فرم اند، اشاره مي نشده

. )Hahn, 1986: 273-288( داري است كنند كه ترجمان اصول سرمايه با خواست اكثريت جامعه عمل مي شهرها مطابق

سازي فضاهاي عمومي شهر به حداكثر رسيده است كه نكته اساسي  هاي نئوليبرال، اجاره زمين و خصوصي تحت حكومت رژيم

هاي خصوصي تضمين  شود كه منافع بسازبفروش د ميباشد. در اين اوضاع، پيشنها نحوه عملكرد شهرهاي پيشرفته صنعتي مي

شود كه اين امر به  هاي شهري نيز مي هاي شهري مديريت پذيرد كه شامل محيط گذاري و حداكثر ميزان سودرساني در سرمايه

ليل هاي اقليت در شهرها و بطور خاص معلولين است. ناديده انگاشتن معلولين در تح گرفتن گروه خودي خود عامل ناديده

داري) نسبت به توزيع كارگران سالم (مولد)  گرايي ريشه دارد، البته ديگران بر نحوه خروج شهر صنعتي (سرمايه مادي - تاريخي

ها را براي  هاي توليدي شهري، آن هاي كار در كارخانه نمايند. ويژگي خاص محيط در برابر كارگران ناسالم (غيرمولد) اشاره مي

شوند. در نظر بسياري  ارزش تلقي مي كه در زمينه فعاليت اقتصادي بي ابل دسترس كرده است، كسانيبسياري از معلوالن غيرق



 

  

به ساختارهاي اقتصادي در حال تغيير و  - يافتن كنارگذاشتن افراد معلول و ادامه -از افراد عدم دسترسي در شهر معاصر 

  ).Oliver, 1990( كند اند، ارتباط پيدا مي ها بوجود آورده زيستي كه آن محيط
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ها نيز در راستاي تغيير  اخيراً شهر تبديل به مكان چالش برانگيز توسط معلوالن پيرامون دسترسي تبديل شده است و سازمان

ذشته  شواهدي مبني بر سال گ20اند. در  سازد، دست به كار شده هاي مناسب معلوالن را مي ارتباطات و ساختارهايي كه محيط

ها  هايي كه افراد سالم در آن مشغول به كار هستند) وجود دارد. بعضي از آن هاي ناتوان (نسبت به قسمت رشد تعداد گروه

ها در آن مشترك هستند، هويت  چه بسياري از اين گروه هاي فيزيكي و سايرين بر انواع ديگر تأكيد دارند. آن برناكارآمدي

هايي است كه در مدل اجتماعي ناتواني بازتاب نموده است، بنابراين معلولين مستقل و متكي به  بيان سياست ناتواني مثبت و

اند.  هاي اجتماعات و منافع محالت (شهري) برآمده هاي ملي و ديگران از ريشه آيند. در عوض تعدادي نيز از شبكه خود بار مي

  .)Imrie, 1996( هاي شهري در بريتانيا است اي از محدوده صههاي ناتوان اقليت قومي خصي بطور مثال ظهورگروه

گذاري شهري و نقش متخصصان در تشخيص  ها بطور مستقيم تحت نفوذ و چالش فرآيندهاي سياست بسياري از اين گروه    

تسهيالت  ها، ساختمان –هاي خاص در شهر  اند. سايت تصميمات پيرامون فضاي شهري تغييردهنده سطوح موفقيت واقع شده

ها پيرامون موضوعات دسترسي را در پيش  اغلب تمركز براي مباحثات و تالش –هاي حمل و نقل عمومي  مدني و سيستم

سازي نقاط غيرقابل دسترس حمل و نقل عمومي يا  ها، از رويكرد عمل مستقيم، برجسته گيرند. بنابراين تعدادي از گروه مي

ا آن تجهيز شده باشند (خيابان مسدود شده براي عبور ويلچير يا ايستگاه طراز ساختماني خاص كه فضاهاي شهري مشخصي ب

ها،  هم رسانند و بايد در پروژه ها با سطح اتوبوس). در موارد ديگر معلولين بايد بتوانند در تمام نقاط شهر حضور به كننده آن

هاي دسترسي محلي در بسياري از محالت  ا، گروهطور مثال در بريتاني هاي محلي لحاظ شوند. به گذاري ها و سياست برنامه

ماند كه چطور  به هر حال اين سوال باقي مي ).Parr, 1997: 435-454( اند تا به معلوالن كمك رساني كنند تشكيل شده

هاي معلولين در تعدادي عامل مشخص مشهود  معلولين قادر به دسترسي و نفوذ در تصميمات شهري هستند. تأثير سازمان

كه شامل اندازه و منابع گروه و نحوه نفوذ در ادارات محلي و نهادهايي است كه با مسئله تسهيل حركت معلوالن دست و  است

ها  تواند مشكالت پيش رو را حل نمايد، زيرا مسائل گوناگوني در اين گروه ها به تنهايي نمي كنند. حركت آن پنجه نرم مي

هاي موثر كه حقوق معلولين را براي دسترسي به تمام  گردد. توسعه سياست ها بازمي موجود است كه به منافع خاص آن

  باشد. هاي معلولين مي شمارد، چالشي در حال جريان براي بسياري از سازمان هاي شهر محفوظ مي فرصت

  

        هاهاهاها    راهراهراهراه    روها و پيادهروها و پيادهروها و پيادهروها و پياده    مسيرها، پيادهمسيرها، پيادهمسيرها، پيادهمسيرها، پياده    - - - - 5555

عابران پياده و افرادي كه از وسايل  مخصوص هاي راه هيا پياد وهاي ورودي در سمت راست يك راه ور تمامي مسيرها/ پياده

گردد تا حداقل عرض  سطح و داراي مصالح غير لغزنده بوده و توصيه مي كنند بايد ثابت، هم حركتي استفاده مي - كمكي

 روها نبايد كمتر از پياده زماني. در هيچ فراهم شودر يا اسكوتر از كنار يكديگر يداشته باشند تا امكان عبور دو ويلچ متر7/1

  .)163: 1394(اسدي محل چالي و الفت،  وجود مي آيد هطرفه ب عرض داشته باشند چون در اين هنگام ترافيك دو متر5/1

  جز جايي كه شرايط سايت اين امكان را فراهم نكند.  داشته باشند به درصد5 روها بايد حداكثر شيب پياده -

گردد) و داراي فواصل  توصيه ميمتر  7/1عريض شوند ( متر 5/1 بوده و تا متر 1/1 وصي بايدها و مسيرهاي امالك خص راه پياده -

  .شودفراهم  ،كنند متري باشند تا فضاي كافي براي افرادي كه از وسايل كمكي حركتي استفاده مي 30

 6 از ها بيش ف بوده و اتصال آنگيرند بايد محكم و صا ها مورد استفاده قرار مي راه مصالح پوشاننده واحدي كه در پياده -

  متر فاصله نداشته باشد. ميلي



 

  

 متر سانتي 5/1 ، هيچ بازشويي نبايد در آن بيشتر ازباشدروها  هاي فوالدي در پياده كه مجبور به قرار دادن شبكه در هنگامي -

  ند.آمد باشو بر مسير رفت هاي شبكه فوالدي بايد عمود ميله و بوده

روها توجه كنيد تا فضاي مورد نياز  دار در لبه پياده استفاده از نوارهاي ماليم و ممتد و مشخص و نشانهدر صورت امكان به  -

هاي خريد فراهم  هاي مهار، محل كاشت درختان، مسيرهاي دوچرخه و ماشين هاي پستي، درختان، سيم ها، جعبه براي ستون

رو توسط يك حاشيه مشخص و داراي تضاد رنگي با  ز مسير پيادهعرض داشته و ا متر سانتي 60شود. اين نوارها بايد حداقل 

  .(Toronto, 2004) جدا شده باشند متر سانتي 30عرض حداقل 

 
        ))))City of Toronto Accessibility Plan, 2004(((() اختالف سطح ) اختالف سطح ) اختالف سطح ) اختالف سطح 1111    يريريريرتصوتصوتصوتصو

 
        ))))City of Toronto Accessibility Plan, 2004((((يابي يابي يابي يابي     ) حس جهت) حس جهت) حس جهت) حس جهت2222    يريريريرتصوتصوتصوتصو

        پيادهپيادهپيادهپياده    مسيرهايمسيرهايمسيرهايمسيرهاي    ----6666

        ::::ها سياست

تا راحتي و ايمني همه افراد را بدون توجه به سن و توانايي فراهم  شونداي طراحي گونه هب مسيرهاي عمومي عابر پياده بايد

  كنند.

خود دارند همراه همه مسيرهاي فعال بايد فضاي كافي براي كاربران وسايل حركتي، واكرها و يا افرادي كه يك سگ راهنما  -

  ارجحيت دارد. متر7/1 داشته باشند كه  متر5/1را فراهم كرده و عرض حداقل 

روي باشند تا از  هاي پياده ر محدودهها و غيره د هاي آويزان، شاخه آمده، عالمتهمه مسيرها بايد عاري از موانع پيش -

  .مزاحمت براي افراد مبتال به محدوديت بينايي جلوگيري شود



 

  

متر  سانتي 10 ،متري 2آمدگي اشياء در مسيرهاي عابر پياده از زمين تا ارتفاع پيشنهادي قبول پيشحداكثر ميزان قابل -

    باشد. مي

 
        ))))City of Toronto Accessibility Plan, 2004(((() ارتفاع عناصر سطح ) ارتفاع عناصر سطح ) ارتفاع عناصر سطح ) ارتفاع عناصر سطح 3333    يريريريرتصوتصوتصوتصو

 
        ))))City of Toronto Accessibility Plan, 2004(((() ارتفاع عناصر عمودي ) ارتفاع عناصر عمودي ) ارتفاع عناصر عمودي ) ارتفاع عناصر عمودي 4444    يريريريرتصوتصوتصوتصو

        هاهاهاها    رمپرمپرمپرمپ    - - - - 7777

  ها: سياست

  :باشد، بايد رمپي فراهم شود كه متناسب با معيارهاي زير است درصد 5از  كه شيب بيش جاييدر 

متر باشد (نكته: اگر فضاي كافي وجود داشته باشد،  9بايد كمتر از  ها بوده و طول آن درصد 8ها نبايد بيش از  شيب رمپ -

  ارجحيت دارد). درصد 7شيب 

 دسترسي بهتي باشد تا امكان حركت راحت و هاي دس در بين نردهمتر  يك و حداقل متر1/1ها بايد حداكثر  عرض رمپ -

  وجود داشته باشد (در هنگام باال رفتن و پايين آمدن). ،كنند ها براي افرادي كه از وسايل كمكي حركتي استفاده مي نرده

تا فضاي  باشند متر5/1ها حداكثر  هاي بينايي ضرورت دارد، بايد رمپ كه وجود رمپ براي افراد مبتال به محدوديت در جاهايي -

  كافي براي عبور سگ راهنما نيز فراهم شود. 



 

  

سطح در باال و پايين رمپ  فراهم شود. پاگردهاي هم متر7/1 عمق ،وسيله عرض رمپ هبراي پاگردهاي ميانه راه، بايد ب -

  متر پاگرد باشند.7/1با  متر7/1د حداقل نتوان مي

 تواند سطح كف مي شود، محدوده هم ايي كه در به سمت رمپ باز ميگردند و يا جاهها به باالي خود برمي كه رمپ در جايي -

  .دكه رو به پاگرد باز مي شوند باش هايي بو يك فاصله اضافه براي درپاگرد  متر7/1 بامتر 7/1

حركتي  - يا يك مانع محكم در هر دو طرف رمپ براي افرادي كه از وسايل كمكي متر سانتي5 زده به ارتفاع يك جدول بيرون -

هاي جلويي  كننده ايمن براي چرخ ان يك متوقفعنو توانند به ها مي بدين طريق اين جدول گردد. كنند، توصيه مي استفاده مي

  د.نر يا اسكوتر عمل كنيويلچ

   كمكي براي حركت) نياز دارند. ابزارعنوان  ستي در هر دو طرف (بههاي د به نرده درصد و8و  5 هايي با شيب بين رمپ -

    

 
        ))))City of Toronto Accessibility Plan, 2004((((هاي مناسب معلوالن هاي مناسب معلوالن هاي مناسب معلوالن هاي مناسب معلوالن     ) ابعاد رمپ) ابعاد رمپ) ابعاد رمپ) ابعاد رمپ5555    يريريريرتصوتصوتصوتصو

 
        ))))City of Toronto Accessibility Plan, 2004(((() زاويه گردش مناسب رمپ ) زاويه گردش مناسب رمپ ) زاويه گردش مناسب رمپ ) زاويه گردش مناسب رمپ 6666    يريريريرتصوتصوتصوتصو

ارتفاع داشته و يك سطح صاف و ممتد از باال تا پايين رمپ، بدون  متر سانتي 100تا  85ها بايد بين هاي دستي روي رمپ نرده -

  .باشندوجود شكستگي در دستگيره 

هاي دستي بايد به سمت پايين  انتهاي نرده باشند.جلوتر از باال و پايين رمپ  متر سانتي30هاي دستي بايد به فاصله  نرده -

  كند. عملافراد داراي ناتواني بينايي  برايعنوان يك وسيله كمكي  وار بچسبد تا بهصورت منحني هو يا به ديوار مجاور ب چرخيده

  

        هاهاهاها    ها و پلهها و پلهها و پلهها و پله    پلكانپلكانپلكانپلكان    - - - - 8888

  .باشند متر سانتي28 ف پلهو حداكثر ك متر سانتي 18هاي خارجي بايد از جنس مصالح محكم، غيرلغزنده و حداكثر ارتفاع  پله -



 

  

گذاري شود  لغزنده نشانهه و يا يك لبه پله يكپارچه و غيرلغزنديك پوشش درخشان و غيروسيله  هخوبي ب هها بايد ب لبه كف پله -

  تا داراي تضاد رنگي مناسبي با كف پله باشد.

هاي بيشتري  و يا تعداد پله 3ه شامل هايي ك هاي خارجي و يا پله هاي دستي ممتدي بايد در دو طرف همه پلكان نرده -

  ، فراهم كرد.هستند

اي كمكي براي  عنوان وسيله يك نرده دستي مياني بهوجود و يا بيشتر عرض دارند،  متر2/2هايي كه  ها يا پله براي همه پلكان -

  گردد. توصيه مي دارند محدوديت بينايي يا حركتي كه افرادي

(به سمت  متر يكمانند با حداقل عمق  نيدار و يا  ها بايد شامل يك سطح پياده بافت پله شده در ابتدا و انتهاي سطوح فرش -

هاي  تغيير در سطح براي افراد مبتال به محدوديتاعالم عنوان يك هشدار اوليه براي  دار از باالي پله) به جلوي اولين پله و ادامه

  .)169: 1394(اسدي محل چالي و الفت،  بينايي باشد

 
    ))))City of Toronto Accessibility Plan, 2004((((ها ها ها ها     ) جزئيات نرده) جزئيات نرده) جزئيات نرده) جزئيات نرده7777    ررررييييتصوتصوتصوتصو

 
        ))))City of Toronto Accessibility Plan, 2004((((ها ها ها ها     ) جزئيات پل) جزئيات پل) جزئيات پل) جزئيات پل8888    يريريريرتصوتصوتصوتصو

خطرات براي افراد ميزان اجتناب شود تا  ،شوند هاي خارجي كه رو به پارگردها باز مي بدرايجاد در صورت امكان بايد از  -

هاي بينايي به حداقل برسد. در جايي كه استفاده از اين درها غيرقابل اجتناب باشد، عمق پاگرد بايد به  مبتال به محدوديت

  .(Toronto, 2004)رمپ باز شود دار نبايد رو به بخش شيب ها بدر كدام از افزايش يابد. هيچ متر7/1

  



 

  

        گيريگيريگيريگيرينتيجه نتيجه نتيجه نتيجه     - - - - 9999

همانطور كه مالحظه شد در نمونه هايي  كه مورد مطالعه قرار گرفته اند بي توجهي به طرح هاي مناسب براي افراد ناتوان 

نست به ايجاد پياده روها و ساختمان ها كه شهروندان بتوانند با آسودگي و رضايت از آن بهره مند شوند كامالً مشهود است. 

كنند  كاستي ها چه خطراتي را براي عموم مردم از جمله معلولين و جانبازان ايجاد مي همچنين مالحظه شده است كه اين

ن حتي در بسياري از ساختمان ها، مدارس، دانشگاه ها و اداره ها ديده شده كه مسير هايي درست شده كه جانبازان و معلوال

بتدا طرح كاملي را ارائه شود كه عموم شهروندان با سال ديگر هم قادر به استفاده از آن نيستند. پس بهتر است از همان ا 30

شود كه بعدها آن طرح ديگر نياز به اضافه  هر نوع تواني بتوانند از آن استفاده كنند، رعايت همه قوانين در طرح ها باعث مي

  بار نياورند.كردن محل هاي مناسب براي سالمندان و زنان باردار و ... نداشته باشند و هزينه اضافي ديگري نيز به 

  

        فارسيفارسيفارسيفارسي    مĤخذمĤخذمĤخذمĤخذ

مالحظات روانشناسانه در طراحي محيطي، در راستاي پاسخگويي به ) 1394( ؛ الفت، ميالداسدي محل چالي، مسعود* 

  تشارات آرمانشهر.و سالمندان، ان نكودكان، معلوال، توان هاي كم گروه

  ري براي معلولين و جانبازان، تهران.) مناسب سازي شبكه معابر محيط شه1385* اعتماد شيخ االسالمي، فائزه (

  

    التينالتينالتينالتين    مĤخذمĤخذمĤخذمĤخذ

* Hahn, Harlan. 1986. “Disability and the Urban Environment: A Perspective on Los 
Angeles.” Environment and Planning D: Society and Space 4:273–88. 
* Imrie, Rob. 1996. Disability and the City. London: Chapman. 
* Oliver, Michael. 1990. The Politics of Disablement. Basingstoke, UK: Macmillan. 
* Parr, Hester. 1997. “Mental Health, Public Space and the City: Questions of Individual and 
Collective Access.” Environment and Planning D: Society and Space 15:435–54. 
* Toronto. (2004) “City of Toronto Accessability Design Guidelines”: Toronto. 
 
 

   



 

 

    

    

    

    

Designing the Responsive Paths and Side-walks to Disabled 
Investigation Spatial Limitations & Challenges Face to Disabled Friendly Citties 

    

    

    

Masoud Asadi mahal Chali 
Hanieh Razaghi 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
    Disability is a diverse lived experience that is frequently shaped by barriers and exclusions 
in the context of the city. Definitions of disability that stress the way in which the 
organization of society serves to disadvantage people by a devaluation of the disabled body 
shed particular light on the barriers that shape disabled people’s access to urban spaces and 
participation in city life. Inaccessible buildings and transport, or unclear signage, are some of 
the more obvious manifestations of these barriers. Disabled people and disability groups are, 
however, increasingly challenging and influencing urban policy processes and decisions 
about urban space. The experience of disability therefore illuminates processes of social 
division, exclusion, and resistance which are manifest in, and shape, the urban 
environment.The nature of this research is explanatory; also, considering the holistic subject, 
the main approach is operative. 
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