صفحات 130 - ۱۲۳

123

ی دوره ،۲۴شماره ،۲تابستان ۱۳۹۸
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

نیازشناســی طراحــی بــرای افراد توانیــاب جســمی و حرکتی در
پارکهای عمومی شهر تهران*
نازنین سادات هاشمی ،1مهدی اصل فالح

**2

 ۱کارشناس ارشد طراحیصنعتی ،دانشکدۀ هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 ۲عضو هیئت علمی گروه طراحیصنعتی ،دانشکدۀ هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/7/17 :تاریخ پذیرش نهایی)97/2/15 :

چکیده

از جمله الزمههای توســعه پایدار جامعه ،طراحی فرا گیر شــهرها به منظور دسترســی و اســتفاده مطلوبتر و بهینهتر بیشترین
گروههای اجتماعی از فضاها و عناصر عمومی شهر ،نظیر پارکهای شهری است .برمبنای مطالعات میدانی و قیاس وضعیت
موجــود فضاهــا و امکانــات شــهری تهــران با شــهرهای برتر دنیــا از منظر طراحــی فرا گیر ،خالهای بســیاری در ایــن زمینه قابل
ردیابی اســت؛ این پژوهش با تمرکز بر توانیابان جســمی و حرکتی ،تالشــی اســت در راســتای اســتخراج و مستندسازی بخشی
از مهمتریــن نیازها و مشــکالت آنان در پارکهای شــهری؛ بــه منظور تحقق این هدف ،نگارندگان از رویکرد طراحی مشــارکتی
و ابزارهای مطالعات میدانی نظیر مشــاهده ،مصاحبه عمیق ،پرسشــنامه و شبیهســازی رفتاری اســتفاده نمودند .نتایج این
میدانی جمعآوری شــده ،درقالب یک نمودار مفهومی ارائه شــده اســت.
اطالعات
مطالعه پس از تحلیل اســتقرایی محتوای
ِ
ِ
این مدل مفهومی که بیانگر چهار دســته عمده مشــکالت و نیازهای روحی-روانی ،مســیریابی ،دسترســی و اســتفاده اســت،
نشــاندهنده شــکافی بــزرگ بین نیازهای توانیابان جســمی و حرکتی با وضعیــت موجود فضاها و امکانات پارکهای شــهری
اســت .اســتفاده از تمهیدات طراحانه با تمرکز بر حل مشــکالت شناسایی شــده در این مطالعه ،میتواند فضاهای پارکی شهر
تهران را برای توانیابان جسمی-حرکتی قابل دسترستر و از نظر استفاده بهینهتر ،مطلوبتر و در یک کالم «فرا گیر» سازد.

واژههای کلیدی

طراحی فرا گیر ،توانیاب ،نیازشناسی ،فضای پارکی.

*این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان " :طراحی وسایل بازی پارکی برای معلوالن جسمی ،مبتنی بر رویکرد طراحی فرا گیر " به
راهنمایی نگارنده دوم است که در گروه طراحی صنعتی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر به انجام رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09125634684 :نمابر.E-mail: m.fallah@art.ac.ir ،021-66463193 :
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مقدمه
در هــر جامع ـهای ،افــراد و گروههــای خاصــی وجــود دارنــد کــه به
دلیل شــرایط خاص فیزیکی ،حســی و ادرا کی خــود ،با محدودیتها
و ناتواناییهایی دست و پنجه نرم میکنند که تعامل آنها با فضاها و
محصوالت را تحت تاثیر خود قرار میدهد .درنظرنگرفتن خواستهها
و نیازهــای ایــن افــراد ،به نوعی «تبعیــض» در طراحــی میانجامد که
به منزله خارج نمودن این گروهها از دامنه اســتفادهکنندگان فضاها
و محصــوالت اســت .در راســتای دســتیابی بــه ایــده رفــاه اجتماعــی
حدا کثــری بــرای این گروههای اجتماعی ،نــه تنها رفع تبعیض ،بلکه
اجرای مجموعهای از قوانین ،برنامهها و دستورالعملهای نظاممند
حمایتی از ســوی موسســات رفاهــی و نهادهای اجتماعــی ،مورد نیاز
اســت (زاهــدی اصــل .)6،1389 ،در همین راســتا ،راهکارهای فرا گیر
نمــودن اســتفاده از فضاهــا و محصــوالت با بیشــترین گســتره ممکن
کــه افــراد گونا گــون بــا توانمندیهــا و محدودیتهــای مختلــف را
دربرگیرد ،در رویکردی از طراحی با نام «طراحی فرا گیر »1مورد بررسی
قــرار میگیــرد .طراحــی فرا گیر ،رویکردی در طراحی اســت کــه در آن،
عقیده بر آن اســت کــه محصوالت ،سیســتمها ،محیطها و خدمات
طراحیشده ،باید برای بیشترین تعداد افراد ممکن از جامعه و گروه
هدف طرح ،قابل دسترسـ�ی و اسـ�تفاده باشـ�ند(.)Mace et al.,1991
ِ
در نگاهی کالنتر میتوان اینگونه بیان کرد که طراحی فرا گیر ،زندگی
را برای «همه» ســادهتر ،شــهودیتر و آســانتر میســازد .ایــن رویکرد
طراحی ،به تنوع و تفاوتهای انسانی احترام میگذارد و درنظرگرفتن
توانمندیهــا و محدودیتهــای همــه افــراد در همــه فعالیتهــای
زندگــی را توصیــه میکنــد .طراحــی فرا گیــر ،یــک هدف نیســت ،بلکه
بیشتر میتوان آن را یک فرایند دانست که نتیجه آن متناسبسازی
فضاهــا و محصــوالت بــا بیشــترین گســتره ممکــن از مخاطبــان و
گروههای هدف آنان است (مرتضایی و اصل فالح.)412،1392 ،
وجــود افــراد توانیــاب 2و کمتــوان جســمی و حرکتــی ،یک مســئله
رایج درهر جامعهای اســت و گستردگی آن بسیار شایعتر از آن چیزی
ً
اســت که بســیاری تصور میکنند .تقریبا شــاید هرکسی در طول دوره
زندگــی خود ،حداقــل یکی از انواع معلولیت یــا کمتوانی را تجربه کند
کــه بســیاری از ایــن تجربیــات ،موقتی هســتند؛ مطابق آمار ســازمان
جهان��ی بهداش��ت ( ،)WHO, 2011بــه شــکل تقریبــی  15درصــد از

مــردم دنیــا ،دارای یکــی از انــواع کمتوانــی و بیــن  2تا  4درصــد دارای
کمتوانی جدی هســتند .در کشــور ما نیز آمار مربوط به افراد ناتوان و
کمتوان خفیف ،متوسط و شدید ،قابل توجه است و حدود  11درصد
جمعیــت کل کشــور ذکــر شــده اســت؛ همچنیــن آمــار معلولیتهای
شدید بالغ بر  4درصد کل جامعه ذکر شده است (دواتگران)1393 ،؛
ایــن آمار ،لزوم تمرکز بیشــتر بــر طراحی فرا گیر محیطهــا و محصوالت
را یادآوری میکند ،زیرا شــکل فضا و عناصر آن ،به صورت مســتقیم و
غیرمســتقیم بر روی تعامالت افراد با یکدیگر و با کالبد شــهر تاثیرگذار
ن را تســهیل نمــوده یــا تهدیــدی بــرای آن باشــد
اســت و میتوانــد آ 
(کارمونــا و همــکاران .)211،1391 ،از ســوی دیگــر ،از آنجــا کــه میــزان
ً
و شــدت ناتوانــی و کمتوانــی با افزایش ســن ،بیشــتر میشــود ،تقریبا
هرفردی درســنین ســالمندی خود با این مقوله مواجــه خواهد بود.
بنابراین ،طراحی فرا گیر را میتوان فرایندی دوراندیشــانه دانست که
نتایج حاصل از آن ،میتواند تمامی افراد جامعه را منتفع ســازد ،زیرا
افراد سالم و بینقص نیز در طول دوره عمر خود میتوانند بارها دچار
ناتواناییهای موقتی گردند .برهمین مبنا ،طراحی فرا گیر را میتوان
تالشی در راستای ایجاد فرصتهای برابر و توانبخشی به افراد جامعه
نیز دانست (منصوری.)52،1376،
پژوهـ ـ ــش حاضــــــر ،کــــــه برمبنــــــای الگوهــــــای پژوهشــــــی هنر و
طراحی ،)Frayling,1993, 5(3از نوع پژوهشهای «نیازشناسی پیش
از طراحـ ـ ــی» و «پژوهش برای طراحی »4در فاز نخســــــت فرایندهای
طراحی محســــــوب میشــــــود ،با درک ضرورت انجــــــام فعالیتهای
مطالعاتی بومی در زمینه نیازشناســــــی گروههای توانیاب در ایران،
نتایج یک مطالعه میدانی با هدف شناســــــایی نیازها و مشــــــکالت
توانیابان جسمی و حرکتی در پارکهای شهر تهران را مستندسازی و
ارائه میکند .بدین منظور ،به عنوان درآمد بحث ،با مرور چند منبع،
ضرورت متناسبسازی محیطهای تفریحی شهری نظیر پارکهای
شهری برای توانیابان به منظور حضور بیشتر آنها در کالبد شهر و به
دنبال آن ،کاهش انزوا و افسردگی آنان مورد بررسی قرار گرفته و اصول
و قواعد رویکرد طراحی فرا گیر فضاها و محصوالت نیز ارائه شدهاند.
سپس روش ،ابزارها و فرایند پژوهشــــــی ارائه شده و نتایج حاصل از
مطالعه در قالب یک نمودار دستهبندی و خالصه شده است.

بررسی چارچوب نظری پژوهش
انجام فعالیتهای تفریحی و ســرگرمکننده از ضرورتهای ســبک
ً
زندگــی امــروز بــه شــمار م ـیرود؛ اصــوال زمانهــای فراغــت قســمت
مهمــی از زندگــی هــر فردی را شــکل میدهد و بر اســاس ســبکهای
زندگــی متفــاوت ،افراد مختلــف برنامههای متفاوتی بــرای آن در نظر
میگیرند .دومازیه( 5نقل از عصار )1377 ،از متخصصین حوزه جامعه

شناسی فراغت ،درکتاب «به سوی یک تمدن فراغت» ،فعالیتهای
تفریحــی را مجموعــه فعالیتهایــی معرفی میکند که شــخص پس از
انجام تعهدات و تکالیف شــغلی ،خانوادگی و اجتماعی ،با اشــتیاق و
میل شخصی به آن میپردازد که شامل استراحت ،سرگرمی ،توسعه
دانــش ،کشــف اســتعداد و خالقیتها و مشــارکت در اجتماع اســت.
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بــر همیــن اســاس ،تفریح بــرای هرکس مفهــوم و نمود خاصــی دارد و
از مهمترین نیازهای هر فردی در ســنین مختلف به شــمار میرود تا
جایی که برخی از روانشناسان ،آن را «غذای روح» معرفی میکنند.
گذرانــدن زمانهــای فراغــت در پــارک ،یکــی از متداولتریــن اشــکال
تفریــح اســت کــه دارای حــد و مرز ســنی و جســمانی بــرای گروههای
اجتماعــی نیســت .بــا توجه بــه ایــن موضوع ،بر اســاس بررس ـیهای
اولیــه صورت گرفته در این مطالعه ،شــرایط بهرهمندی از مکانهای
تفریحــی نظیر پارک بــرای توانیابان به صورت ســاده و مطلوب فراهم
نیســت و به دنبال آن نارضایتی و گوشهگیری این مجموعه از جامعه
را به همراه دارد که این انزوا خود میتواند افسردگی و معضالت عمده
دیگری را نیز درپی داشــته باشــد؛ این مسئله درحالی است که برخی
پژوهشــگران ،تجربــه حضــور در فضاهــای عمومــی را بخصــوص برای
توانیابان کم ســن و ســالتر ،در فرایند رشــد ســالم آنها ،بســیار مهم و
موثر معرفی کردهاند (.)Floyd and Hammitt, 2002, 795
به طورکلی توانیاب شــخصی اســت کــه در انجام تمام یا قســمتی
از فعالیتهــای عادی زندگــی فــردی یــا اجتماعــی بــه علــت وجــود
نقصــیمــادرزادی یــا ا کتســابی ،در قــوای جســمانی یا روانــی دچــار
محدودیتهایی اســت؛ با مــرور منابع مختلف ،توانیابــان را میتوان
مطابق تصویر  ،1به سه گروه عمده توانیابان حرکتی ،حسی و ادرا کی
طبقهبندی نمود که در این پژوهش تمرکز اصلی بر توانیابان جسمی
و حرکتی قرار گرفتهاســت که برای جابجایی ،حرکت و حضور خود در
فضاهای شهری از وسایل کمکی نظیر ویلچر استفاده میکنند.
ً
اصــوال مقوله کمتوانی ،مســئله و واقعیتــی انکارناپذیر و به عنوان
یک پدیده اجتماعی از ادوار گذشــته تا کنون در جوامع وجود داشــته
اســت .بــا ایــن وجــود ،مفهــوم معلولیــت توســط ســازمان بهداشــت
جهانــی در طبقهبنــدی بینالمللــی ،ناتوانــی کارکردی و ســامت ،به
عنوان یک اصطالح چتری ،برای آسیبها ،محدودیتهای کارکردی
و محدودیتهای مشــارکتی مطرح شدهاســت .زیرا معلولیت نتیجه
یک اختالل یا ناتوانی اســت که از انجام یک یا چند نقش طبیعی که
مبتنی بر سن ،جنس و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی است کاسته
یــا جلوگیــری میکنــد (حیدری پــور و همــکاران .)1392 ،این مســئله
در حالــی اســت کــه مطابــق آنچــه کــه از تصویــر  2برمیآیــد ،گفتمان
کنونــی مجامــع مرتبــط بــا ایــن مقوله ،پویــا نمــودن زندگــی توانیابان
و جدانمــودن آنهــا از ایســتایی و رکودی اســت که کمتوانــی حاصل از
شــرایط و محدودیتهای تحمیل شــده از محیط ممکن اســت برای
آنها ایجاد نماید (.)Steinfeld and Maise, 2012,16
بــر مبنــای مطالعه حاضــر ،در ایران در زمینه مناسبســازی پارک

تصویــر  -1کمتوانیهــای انســانی را میتــوان در ســه دســته عمــده ادرا کــی ،حســی و فیزیکــی
تقسیمبندی نمود.

بــرای هم ـ ه گروههــای اجتماعــی موجــود در جامعــه ،بــه خصــوص
گروههایــی نظیر توانیابان و ســالمندان ،باید فعالیتهایی اساســی و
زیربنایــی صــورت پذیرد و به نظر میرســد کــه در فرایندهای طراحی
فضاهــا و تجهیــزات شــهری ،ایــن موضــوع مهــم هنــوز ضــرورت و
اهمیــت ویــژه خود را در بین مدیران اجرایی و طراحان حوزه شــهری
ً
نیافته اســت .در شــهر تهران ،توانیابان معمــوال در زمانهای فراغت
نمیتواننــد از بســیاری از فضاهــای پارکــی نظیــر افــراد فاقــد معلولیت
اســتفاده کنند .اما ضروی اســت که میــزان توانمندیهای این افراد
در طراحی فضاها و عناصر شهری مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان
در زمینه اســتفاده از مبلمان شــهری به صورت ســاده و ممکن برای
این افراد تدبیری اندیشیده شود  .بنابراین به منظور استفاده بدون
تبعیض افراد توانیاب یا کمتوان از فضاها و امکانات مرتبط با خدمات
شهری و تفریحی ،نیاز به استفاده از راهکارهای طراحی فرا گیر در شهر
تهــران محســوس اســت .در رویکــرد طراحــی فرا گیر ،متناسبســازی
فضاهــای شــهری بــا بیشــترین پوشــش اجتماعــی از کاربــران ،مــورد
وا کاوی قــرار میگیــرد .کلمــ ه طراحــی فرا گیــر ،اولینبــار در ســال
1985میالدی ،توســط معمار آمریکایی روالند ِمیس 6بهکار بردهشــد.
ایــن رویکــرد طراحی بــا واژههایی چــون «طراحی برای دسترســی،»7
«طراحــی بــرای همــه« ،»8طراحــی همهگیــر« ،»9طراحی بدون ســد و
مانع »10نیز توصیف میشــود .فلســف ه طراحی فرا گیر ،ارتقای سالمت
جسمی و روانی بیشترین گروههای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی
ً
شــهری آنان اســت (مرتضایی و اصل فالح .)412،1392 ،اصوال توجه
بــه طراحــی فرا گیــر ،هــم از نظر فردی بــرای فــرد توانیاب و هــم از نظر
اجتماعــی بــرای تمامــی افــراد جامعــه ،دارای ســود و منفعت اســت.
تقویــت حــس اســتقالل و اعتماد بــه نفــس و برطرف شــدن نیازهای
شخصی ،از جمله منافع فردی ،و عدم ایجاد تبعیض و همسانسازی
تعامــات گروههای مختلف مردم در مواجهه با فضاها و محصوالت،
از جملــه نفعهــای اجتماعــی اولویــت دادن به این رویکرد محســوب
می شـ�وند ( .)Story et al.,1998, 3اصول هفتگانه طراحی فرا گیر که
درســال  1997میــادی و توســط مرکز طراحــی فرا گیر دانشــگاه ایالتی
کارولینای شمالی 11ارائه شدهاند ،عبارتند از :استفاد ه منصفانه و برابر
بــرای همه ،ایجاد انعطاف در استفاده ،اســتفاده ســاده و شــهودی،
ارائه اطالعات قابــل درک ،درنظرگرفتن خطاهای احتمالی ،کمترین
تالش فیزیکی و اندازه و فضا برای دسترسی و استفاده .جدول  ،1این
هفت اصل را به همراه راهکارهای مرتبط با هریک از آنها ارائه میکند.

تصویــر -2امــروزه برخی نهادها در راســتای ترویج فرهنگ زندگی عــادی و پویا برای توانیابان،
پیشــنهاد جایگزینی نشــانی پرتحرکتر و زندهتر (سمت راست) را برای نشان جهانی توانیابان
(سمت چپ) ارائه کردهاند.
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جدول  -1اصول و راهکارهای طراحی فرا گیر.

ردیف

اصول طراحی فرا گیر

1

استفاده منصفانه و برابر برای همه

2

ایجاد انعطاف در استفاده

3

استفاده ساده و شهودی

4

ارائه اطالعات قابل درک

5

درنظرگرفتن خطاهای احتمالی

6

ایجاد کمترین تالش فیزیکی

7

اندازه و فضای مناسب برای دسترسی و
استفاده

راهکارها
ایجاد همسانی استفاده برای تمامی استفادهكنندگان؛ در صورت امكان یكسان سازی و درغیر اینصورت
مشابهسازی
پرهیز از هرگونه تبعیض ،جداسازی و انگشتنمایی برای استفادهكنندگان
ایجاد فضای شخصی ،امنیت و ایمنی بطور مساوی برای همه گروههای استفاده کننده
طراحی جذاب و خوشایند برای همه استفادهكنندگان
فراهمسازی امکان انتخاب به استفادهکنندگان در هنگام استفاده
فراهمآوری امکان استفاده برای افراد راست دست و چپ دست
سادهسازی دقت و صحت استفاده برای کاربران
ایجاد قابلیت سازگاری با شرایط و وضعیتهای متفاوت کاربران
حذف پیچیدگیهای غیرضروری
هماهنگی با پیشانگارهها ،انتظارات و ادرا ک شهودی کاربران
هماهنگی با طیف گستردهای از میزان سواد و مهارتهای زبانی افراد مختلف
ارائه اطالعات بصورت نظاممند و در سلسله مراتبی مرتبط با اهمیت آنها
ارائه بازخورد مؤثر و سریع ،در طی فرایند استفاده یا پس از آن
استفاده از روشهای مختلف ارائه اطالعات(تصویری ،صوتی و لمسی) به منظور اطمینان از انتقال کامل
اطالعات ضروری به تمامی گروههای کاربران
ایجاد تضاد مناسب و کافی بین اطالعات ضروری و محیط اطراف آنها
به حدا كثر رساندن «خوانایی» برای اطالعات ضروری
ً
متنوعسازی عناصر ارائه اطالعات به منظور سادهسازی فهم آنها (مثال استفاده از عالئم و راهنماهای ساده
شده)
فراهمسازی امکان تطابق با طر حها و محیطها برای افراد دارای ناتوانی در درک حسی
چیدمان اجزا به نحوی که میزان خطاها و اشتباهات به حداقل ممکن برسد؛ هر چقدر یک عنصر بیشتر
استفاده شود ،باید در دسترستر باشد
اجزای خطرآفرین باید حذف شوند ،جدا شوند و یا پوشیده شوند
ارائه بازخورد برای خطاها یا اعالم هشدار برای موارد خطرنا ک
استفاده از امکانات ایمن در هنگام شکست یا خطای فرایندها
جلوگیری از فعالیتهای ناخودآ گاه در فرایندهایی که نیازمند هوشیاری هستند
طبیعی بدن برای کاربر
فراهم ساختن شرایط حفظ وضعیت خنثی و
ِ
صرف نیروی مناسب و معقول جهت استفاده از طرح
به حداقل رسانیدن فعالیتهای تکراری
به حداقل رسانیدن حرکتهای فیزیکی مداوم
فراهم ساختن امکان دید مناسب و واضح برای اجزای مهم برای کاربران نشسته یا ایستاده
فراهم ساختن دسترسی راحت و مناسب به همه اجزا برای کاربران نشسته یا ایستاده
فراهم ساختن امکان چنگش و استفاده راحت برای کاربران متنوع
فراهم ساختن فضای مناسب جهت استفاده از وسایل کمکی و فعالیتهای کمکی شخصی

ماخذ)Herwig, 2008, 170( :
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نیازشناســی طراحــی بــرای افــراد توانیــاب جســمی و حرکتــی در پارکهــای
عمومی شهر تهران

روششناسی تحقیق
در این مطالعه ،هدف شناســایی خواســتهها و نیازهای توانیابان
در فضاهای پارکی شــهر تهران بوده اســت .گروه مورد مطالعه در این
پژوهش ،با توجه به نیازهای متفاوت شناسایی شده در بررسیهای
اولیه ،توانیابان جسمی و حرکتی در دو گروه سنی زیر  15سال (کودکان
و نوجوانــان) و بــاالی  15ســال (افــراد بالــغ) و متشــکل از  30مرد و 30
زن بوده اســت که تجربیات حال و گذشته آنان در محیطهای پارکی
اســتخراج شــد .حجم نمونه مطالعهشــده در این مطالعــه به صورت
پایلوت  60نفر و با اســتفاده از نمونهگیری هدفمند برنامهریزی شــده
در چنــد پــارک و مرکز توانیابی در مناطق شــمال و جنوب شــهر تهران
12
انتخاب گردید .برای دستیابی به نتایج ،از رویکرد طراحی مشارکتی
(ازطریق درگیر نمودن مســتقیم افــراد معلول در طی فرایند پژوهش)
و ابزارهایــی مانند مشــاهده ،شبیهســازیرفتاری ،13مصاحبه عمیق
و پرسشــنامه اســتفاده شــد .پــس از جم ـعآوری اطالعــات براســاس
ابزارهــای اشارهشــده ،نگارنــدگان فراوانــی پاس ـخهای ارائه شــده را با
مشارکت و کمک افراد معلول مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار دادند و
بر اساس آنها نمودار نیازها و مشکالت توانیابان در پارکهای شهری را
به منظور استفاده در فرایندهای طراحی اینگونه فضاها ارائه نمودند.

یافتههای تحقیق
در ایــن مطالعــه ،ابتــدا بــه منظــور درک شــرایط واقعــی تعامــل
افــراد توانیــاب بــا ویژگیهــای کالبــدی پارکهــا ،بــا اســتفاده از روش
«شبیهســازی رفتــاری» ،تــاش شــد تــا محدودیتهــا و کمبودهــای
افراد توانیاب در دو پارک الله و گفتگو به عنوان دو پارک نمونه ،مورد
شناســایی و بررســی قرارگیرنــد .دلیــل انتخــاب ایــن دو پــارک تفــاوت

تصویر  -3ارائه تصویری فرایند «شبیهسازی رفتاری» توانیابان در دو پارک الله و گفتگو.

کالبدی این دو پارک بوده است که امکان شبیهسازی رفتارهای یک
ً
توانیــاب دارای ویلچــر در دو فضــای پارکــی کامــا متفــاوت (فضاهای
مســطح در برابــر فضاهــای دارای پســتی و بلنــدی) را فراهــم ســازد.
همچنیــن ایــن دو پــارک بــر مبنــای بررســیهای انجام شــده بــر روی
توانیابان دارای ویلچر و وا کر ،امکان ورود و دسترسی برای این دسته
از توانیابــان را دارا بودنــد ،در حالــی کــه ورود و دسترســی به بســیاری
دیگــر از پارکهــای تهــران بــرای توانیابــان دارای ویلچــر امکانپذیــر
نیســت یا با دشــواری فراوان همراه اســت .تصویر ،3بخشــی از فرایند
شبیهسازی رفتاری در این پژوهش را نمایش میدهد.
شبیهســازی رفتــاری به عنوان یــک مطالعه مقدماتــی و اولیه ،به
نگارندگان یاری رســانید تا در طرح ســواالت پرسشــنامه و مصاحبه،
بــا درک و بینــش عمیقتــری عمل نمایند .پس از اســتخراج اطالعات
اولیه برمبنای روش اشــاره شــده ،از طریق برگزاری جلسات مصاحبه
در چنــد پــارک و مرکز توانیابی در شــهر تهــران ،نیازها و خواســتههای
توانیابــان بــه صــورت دقیقتــر و عمیقتــر مــورد بررســی و شناســایی
قرارگرفتنــد .برخــی از نتایــج مطالعه بیانگر این واقعیت تلخ اســت که
دختران و پســران توانیاب زیر  15ســال بررســی شــده در این مطالعه،
ً
ً
غالبــا تنهــا یک بار در هفته و آن هم صرفا با کمک والدین و اطرافیان
خود امکان خروج از منزل و حضور در عرصههای عمومی شهر تهران
را دارا هســتند .همچنیــن ایــن آمــار در مورد آقایان و بانــوان باالی 15
ســال بررسی شــده در این مطالعه ،به طور متوســط در حدود سه بار
در هفته است .همچنین نتایج مطالعه بیانگر آن است که دختران و
بانوان توانیاب ،به دلیل قدرت بدنی کمتر و روحیه حساستر ،دارای
مشــکالت بیشــتری در خروج از منزل و حضور در عرصههای شــهری
هســتند و نیاز این گروه از توانیابان به کمک اطرافیان بیشــتر اســت.
ایــن در حالیســت کــه مطابــق با قواعــد طراحــی فرا گیــر ،محیطهای
شــهری باید قابلیت دسترسی به صورت مستقل و بدون محدودیت
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توســط توانیابــان را داشــته باشــند و در واقــع کالبــد شــهر «پذیــرای»
حضور آنان بدون هیچگونه تبعیضی باشد.
همچنیــن براســاس نتایج این پژوهش ،توانیابــان و افراد کمتوان
جســمی بررسی شــده ،برای خروج از منزل به سه وسیله اساسی نیاز
داشتند .این وسایل اساسی شامل ویلچر ،وا کر و کالسکه میشوند.
توانیابــان زیــر  15ســال بــه ترتیــب از ویلچــر ،کالســکه و وا کر اســتفاده
میکنند ،درحالیکه توانیابان باالی  15سال به ترتیب از ویلچر و وا کر
استفاده می نمایند .فراوانی استفاده از ویلچر به عنوان وسیله کمکی
بــرای تحــرک توانیابان ،فاصله قابل توجهی با دو وســیله کمکی دیگر
داراست .الزم به توضیح است که کالسکه ،برای توانیابان زیر  15سال
و بــرای آن دســته از کودکان توانیاب کــه دارای جثه بدنی کوچک در
ً
مقایســه با همســاالن خود می باشــند و معمــوال توســط والدین آنها
اســتفاده میشود .بر همین مبنا ،متناسبســازی کالبدی و ابعادی
مســیرهای عبــوری و فضاهــای پارکــی بــا وســایل کمکــی اشارهشــده
نظیــر ویلچر ،وا کر و کالســکه ،از ضرورتهــای طراحی فرا گیر فضاهای
عمومی شهری به شمار میرود.
همچنیــن در پاســخ بــه ســوال انگیزههای خــروج از منزل توســط
توانیابان ،پاس ـخها به چهار بخش ورزشــی و تفریحی ،کاری ،درمانی
و آموزشــی تقســیم بندی شــد که توانیابان باالی  15ســال بیشــتر به
ً
منظور کاری و آموزشی و توانیابان زیر  15سال ،غالبا به دالیل ورزشی
و تفریحــی و نیــز درمانــی از منزل خــارج میشــدند .بنابراین برمبنای
ایــن یافتــه پژوهــش ،میــل بــه ورزش و تفریــح در توانیابــان ،همانند
کودکان و نوجوانان بدون محدودیت حرکتی ،قابل تشخیص است.
بــر مبنــای نتایــج اســتخراج شــده ،در بیــن مکانهــای تفریحــی
موردعالقــه توانیابان ،پارک بیشــترین عالقمنــدی را در بین توانیابان
زیــر  15ســال و بــاالی  15ســال داشــت .در بیــن توانیابــان بــاالی 15
ســال ،پــارک ،نمایشــگاه ،مــوزه و ســینما از عالقمندیهــای آنــان به

تصویر  -4مشکالت و نیازهای شناسایی شده از توانیابان در فضاهای پارکی.

شمار میروند .همچنین مرا کز خرید در بین خانمها و ورزشگاهها در
بیــن آقایــان از جمله مکانهای محبــوب و موردعالقه برای حضور به
شمار میروند که درشرایط فعلی بسیاری از آنها در کشور برای حضور
توانیابان با قابلیت دسترســی مناســب ،طراحی نشدهاند .پارکهای
شــهری بــه عنوان اولیــن گزینه انتخابــی توانیابان برای صــرف اوقات
فراغــت ،بیانگــر اهمیت طراحی فرا گیر این محیطها برای آنان اســت
و ضــرورت انجام فعالیتهای مطالعاتــی ،طراحی و اجرایی عمیق در
زمینه ایجاد قابلیت دسترســی و اســتفاده ســاده از پارکهای شهری
تهران برای توانیابان را روشن ساخت.
همچنین در پاســخ به این ســوال که چه مســئلهای برای شما در
محیطهای عمومی نظیر پارکها آزاردهنده اســت؟ توانیابان بیشــتر
دارای نگرانیهایــی از منظــر روانی و مرتبط با جایــگاه اجتماعی خود
بودنــد و نگاههــای ترحمآمیــز مــردم را موجب آزار خود میدانســتند.
در بررســی توانیابــان زیــر  15ســال ،بحــث تمســخر دیگــران بــه عنوان
دغدغه اصلی توســط آنان مطرح گردید .توانیابان باالی 15ســال نیز
به مناسبســازی شــهری اشــاره نمودند که عدم وجود آن ،برای آنها
محدودیتهایی ایجاد نموده است.
در زمین ـهی مشــکالت عمــده در هنــگام حضــور در کوچــه و
خیابانهــای منتهــی به پارکهای شــهری کــه توانیابــان در تعامل با
طراحی فضا تجربه کردهاند ،ا کثر توانیابان جســمی و حرکتی ،از عدم
مناسبســازی صحیح مسیرها گله داشتند و به مواردی نظیر ارتفاع
زیاد پلهها ،موانع در پیادهروها ،دســتاندازهای زیاد و نامناســب در
خیابانهــا ،چالههــا ،ســنگفرشهای ناصــاف ،پســتی و بلنــدی در
کوچه و خیابان و عدم وجود سرویس بهداشتی مناسب در خیابانها
و مسیرهای منتهی به پارکها اشاره نمودند.
همچنیــن در زمینــهی مشــکالت عمــده در هنــگام حضــور در
پارکها ،توانیابان بزرگسال به پلهها و ارتفاع و تعداد زیاد آنها ،ناصافی
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ســنگ فرشهــا و عــدم تناســب ســرویسهای بهداشــتی و آبخــوری
بــرای آنهــا اشــاره نمودنــد .توانیابــان زیر  15ســال که شــامل دختران
و پســران توانیاب میشــدند نیز ،از ســکوها و وســایل بازی نامناســب
بــرای خودشــان ابــراز نارضایتــی نمودنــد .همچنین بر مبنــای نتایج
ایــن مطالعــه ،محدودیــت جســمی و حرکتــی ،منعی در عالیــق بازی
و تفریــح توانیابــان کم ســن و ســالتر در فضاهای پارکــی ایجاد نکرده
است؛ بدینترتیب که در بین وسایل بازی موجود پارکی ،تاب دارای
بیشــترین محبوبیــت و عالقمنــدی از ســوی آنها بوده اســت .در بین
دختران توانیاب اال کلنگ و وســایل ورزشــی و در بین پسران ،سرسره
و وســایل ورزشــی محبوبیت بیشتری داشــته است .همچنین پس از
تاب ،وسایل ورزشی پارکی در بین توانیابان باالی  15سال محبوبیت
بیشتری داشته است.
از ســوی دیگر توانیابان ،برخورد نامناســب مــردم ،زمین خوردن،
ُسرخوردن ،گیرکردن و افتادن از وسایل را به عنوان بدترین خاطرات
خود در پارک ها و سایر عرصههای عمومی شهری ذکر نمودند.
بــا بکارگیــری روش تحلیل اســتقرایی و در فرایند تعمیــم از جزء به
کل ،خالصهی نیازها و مشکالت عمدهی شناسایی شده از توانیابان
در فضاهای پارکی که دارای بیشــترین فراوانی در پاسخهای توانیابان

بودهاند ،در قالب چهار دسته عمده مشکالت روحی-روانی ،نیازهای
مسیریابی ،مشکالت دسترسی و نیازمندیهای مربوط به استفاده از
عناصر پارکی توسط نگارندگان دستهبندی و در تصویر  ،4ارائه شدهاند.
همچنیــن بــر مبنــای رویکــرد طراحــی مشــارکتی ،از توانیابــان در
زمینــه ارائــه پیشــنهاداتی در زمینــه طراحــی محیــط خیابانهــا و
پارکهــا ،متناســب با ویژگیهای جســمانی خود ،ســواالتی پرســیده
شــد؛ در ایــن بخــش ،ا کثــر توانیابــان هــم زیــر  15ســال و هــم بــاالی
 15ســال ،ارائــه اطالعــات مناســب بــرای مســیریابی ،تعبیــه رمــپ بــا
شــیب کــم و دســتگیرههای دارای ارتفــاع و قطــر مناســب ،از بیــن
بــردن ســنگفرشها و هموارنمــودن کف زمیــن ،از بین بــردن موانع
عبــوری برای افــراد دارای ویلچــر ،ایجاد فاصله مناســب بین نردهها،
متناسبســازی ســرویسهای بهداشــتی بــرای توانیابــان ،تعبیــه
فضاهــای مکــث و اســتراحت بــرای افــراد دارای ویلچر ،تامیــن ایمنی
وســایل بازی و طراحی فضاهای بازی و وســایل بازی متناســب را به
عنــوان راهکارهایی پیشــنهادی ارائــه نمودند .این پیشــنهادات ،به
وضوح بیانگر لزوم شکلگیری زیرساختهایی به منظور فرا گیرنمودن
فضاهای شهری برای دسترسی ،حضور و استفاده سادهتر ،ایمنتر و
کارآمدتر توسط توانیابان هستند.

نتیجه
نتایــج این مطالعه ،به صورت کلــی بیانگر وجود معضالت مهمی
نظیــر مشــکالت روحــی و روانــی ،عــدم اعتمــاد بــه نفــس و نیــز زمــان
بیکاری زیاد در بین توانیابان در مقایسه با سایر قشرهای جامعه بود.
ایــن گــروه که دارای جمعیــت قابل توجهی در ایران هســتند ،از نبود
فضاهــای تفریحــی مناســب نظیر پارکهای شــهری قابل دسترســی،
متناسبســازی شــده و قابــل اســتفاده بــر مبنــای محدودیتهــای
جســمی و حرکتــی آنهــا ،رنــج میبرنــد .همچنیــن قابــل دســترس
نبــودن کالبــد شــهر ،عــدم وجــود وســایل حمــل و نقــل متناســب بــا
محدودیتهــای توانیابان و نیز عدم بهرهمندی از امکانات تفریحی،
ورزشــی و بــازی مناســب در پارکهــای شــهری ،از ســایر کمبودهــای
کنونــی شناساییشــده در ایــن مطالعه به شــمار میرونــد .همچنین
در بررســیهای میدانــی ،از فضاهــای پارکــی بــه عنــوان محبوبترین
عرصه شــهری در بین توانیابان ،مشــکالتی نظیر عدم وجود سیستم
اطالعرســانی و مســیریابی مناســب و اختــاف ســطح معابــر و وجــود
موانعــی نظیــر پلــه و لبــه جــداول و نظایــر آنهــا در پیادهراههــا ،جنس
نامناســب مصالــح بــه کار رفتــه در کفســازیها ،عــرض نامناســب
گذرگاههــا ،عــدم دسترســی بــه رمپها ،عدم وجــود نرده بــرای رمپ،
طوالنــی و ســخت بــودن عبــور از رمــپ بــدون وجــود اســتراحتگاه در
آن ،عــدم وجــود پارکینگ مناســب ،عدم دسترســی مناســب و بهینه
بــه فضــای پــارک از خیابانهــای اطــراف و ورودی و خروجیهــای
نامناســب ،عــدم وجــود آبخوریهــا ،ســرویسهای بهداشــتی،
کیوسکها ،آالچیقها و دستگاههای خودپرداز پارکی متناسب برای
توانیابان ،فضای نامناســب برای اســتقرار و نشســتن آنها و رمپها و

سطوح شیبدار غیراستاندارد در پارکها استخراج شد .این نیازها و
مشــکالت ،توسط نگارندگان در قالب چهار گروه مشکالت و نیازهای
روحی روانی ،مســیریابی ،دسترســی و اســتفاده دســتهبندی گردید.
تفریحی متناسبسازیشــده در
تشــخیص نیاز عمده به محیطهای
ِ
کالن شــهر تهــران ،نظیر پــارک به همراه طراحــی و چیدمان تجهیزات
شــهری مناســب و وســایل بــازی پارکی متناســب بــا محدودیتهای
جســمانی و حرکتــی توانیابــان ،از دیگــر یافتههــای این مطالعــه بود.
ذ کــر ایــن نکته ضــروری اســت که بــر مبنــای بررســیهای نگارندگان،
بخــش عمــدهای از یافتههــای این مطالعه ،در بســیاری از شــهرهای
انســان-مدار دنیــا ،از طریــق تدوین اســتانداردها و ضوابــط اجرایی،
با نگاهی طراحانه و به نحوی مطلوب شناســایی و برطرف شــدهاند،
حال آنکه در کشور ما برای دستیابی به الگوی شهر فرا گیر ،برداشتن
گامهایــی اساســی هــم در حوزههــای پژوهشــی و هــم در حوزههــای
اجرایی ،ضروری است .در آینده میتوان برمبنای اطالعات استخراج
شــده در این مطالعه و یافتههای حاصــل از انجام مطالعات تکمیلی
و متمرکزتــر ،راهحلهــای طراحانــهای بــرای مناسبســازی فضاهای
شــهری ارائه نمود و نتایج اســتخراج شــده در این مطالعه را به نتایج
عینــی و ملمــوس در عرصههــای شــهری تبدیــل نمــود تا بتــوان آن را
گامی در راستای تحقق ایده شهر فرا گیر و در چشماندازی گستردهتر،
شهر پایدار دانست .این هدف ،عالوه بر انجام فعالیتهای پژوهشی
و عملی طراحی ،نیازمند تغییر مدل فکری مدیران شهری از طراحی
شــهر و فضاهای شــهری برای افــراد فاقد محدودیت های جســمی و
حرکتی ،به طراحی شهر برای افراد توانیاب نیز هست.
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پینوشتها
1 Universal Design.
 2در این نوشتار ،پیرو توصیههای کلی ارائه شده در رویکرد طراحی فرا گیر،
به جای واژه «معلول» ،از کلمه «توانیاب» استفاده شده است.
 3مطابــق دیــدگاه فرایلینــگ ،پژوهشهــای هنــر و طراحــی بــه ســه دســته
«پژوهــش دربــاره هنر و طراحــی»« ،پژوهش برای هنر و طراحــی» و «پژوهش از
طریق هنر و طراحی» تقسیم می شوند.
4 Research for Design.
5 Joffre Dumazedier.
6 Roland Mace.
7 Design for Access.
8 Design for All.
9 Inclusive Design.
10 Barrier-Free Design.
11 North Carolina State University.
12 Participatory Design.
13 Body-Storming.
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دواتگران ،کیوان( 19 ،1393آبان) 11 ،درصد جمعیت کشــور دارای درجاتی
از معلولیت هستند؛ بازیابی شده از .www.isna.ir/news/93081909011
زاهــدی اصــل ،محمــد ( ،)1389رفــاه اجتماعی ،انتشــارات دانشــگاه عالمه
طباطبایی ،تهران.
عصــار ،علیرضا ( ،)1377خانواده و ضرورت توجه به اوقات فراغت ،ماهنامه

پیوند ،شماره  ،225ص.30
کارمونــا ،متیــو؛ هیــت ،تیــم؛ ا ک ،تنر و تیســدل ،اســتیون ( ،)1391فضاهای
عمومی در مکانهای شــهری ،ترجمه فریبا قرایی ،مهشید شکوهی ،زهرا اهری
و اسماعیل صالحی ،انتشارات دانشگاه هنر ،تهران.
نهــای طراحی در
مرتضایــی ،ســید رضــا و اصل فــاح ،مهــدی( ،)1392بنیا 
زیباسازی شهری ،انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران ،تهران.
منصــوری ،محمــد ( ،)1376قوانیــن و مقــرارت ســازمان بهزیســتی کشــور،
انتشارات سازمان بهزیستی ،تهران.
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A

s many international health and rehabilitation institutes have declared, disability is an undeniable
part of human life and almost all people temporarily
or permanently will be impaired at some point in their
life. Disability is a universal experience with economic and social costs to individuals, families, communities and nations. Accordingly, Universal Design, as
a Design approach, refers to broad-spectrum ideas
meant to produce buildings, products and environments that are inherently accessible to older people,
people without disabilities, and people with disabilities. The center for Universal Design at North Carolina State University expounds seven principles for
Universal Design as: Equitable use, flexibility in use,
simple and intuitive, perceptible information, tolerance for error, low physical effort, and size and space
for approach and use. According to the Universal
Design mentioned principles, creating appropriate
spaces and infrastructures in cityscape without any
discrimination in use for all segments of the society,
is one of the necessities of socially sustainable city.
This kind of cities, are accessible and are responsive
to all citizens’ needs and are welcoming to all people
regardless of their limitations and disabilities. Based
on official statistics and the same as WHO declared
for whole world, in Iran notable amount of population
have partial or serious disabilities and most of them
have significant problems in city scape for satisfying
their basic needs. With these in mind, the aim of this
study is investigating and documentation of problems, needs and wants of people with disability in
Tehran city parks in order to adjust the parks, their
playgrounds and equipment appropriately with their
limitations by Design thinking process. Also based
on the extracted needs and problems, some design
guidelines for urban parks were developed and de-

clared in this paper. To achieve the intended objectives, the field studies and collaborative methods
such as observation, ethnography, questionnaires
and body-storming was used. The mentioned methods helped authors for deep understanding of needs
and requirements of people with disability for equitable usage of the city spaces and its equipment.
The obtained results of this study showed that psychological and mental problems for people with
disability which is resulted by their absence in the
public area and consequently their huge wasted free
times inside their homes, and also the discrimination
in access and usage of the urban spaces and playgrounds are the most important problems of people
with disability in cityscape which could be resolved
or reduced by design thinking process. The results
of this study, categorized by authors in four main
categories as mental health problems, way-finding
issues, access needs, and easy usage requirements
which are presented in this paper as a graphical
model. The mentioned outcomes of the study could
be used as an input via other designers and help
them in order to design and develop some Design
projects for people with disability in urban parks by
universal design approach. For satisfying this aim,
the mindset change between National City executive
boards is necessary from designing city for just an
average men or women, to design it for all.
Keywords
Disability, People with Disabilities, Universal Design, Urban Park.
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