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چکیــده | حضــور معلولیــن در بــازار گردشــگری، یــک فرصــت مهــم بــرای شــهرهای مقصــد گردشــگری 
اســت تــا بتواننــد از ایــن پتانســیل مهــم اســتفاده کننــد. شــهر دوســتدار معلــول، شــهری اســت کــه بتوانــد 
طراحــی فضــای شــهری را بــه گونــه ای انجــام دهــد کــه مناســب معلولیــن باشــد. ایــن مقالــه بــا رویکــرد 
منظریــن بــه تحلیــل چندجانبــۀ شــهر دوســتدار معلــول پرداختــه و بــه دنبــال آن اســت تــا راهبردهایــی 
ــرار  ــن مدنظــر ق ــوب گردشــگری معلولی ــی طراحــی فضــای شــهری مطل ــدل مفهوم ــد در م ــه می توانن ک
گیرنــد، معرفــی کنــد. روش مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق، توصیفی-تحلیلــی بــوده اســت. بــا بررســی و 
تحلیــل داده هــای مســتخرج از مقــاالت معتبــر، اســتنتاج تحلیلــی جهــت بررســی منظــر شــهری دوســتدار 

معلــول انجــام پذیرفتــه اســت.
ــه  ــول، ب ــتدار معل ــهری دوس ــر ش ــه منظ ــت از آن دارد ک ــق حکای ــن تحقی ــده در ای ــی های انجام ش بررس
عنــوان یــک مقصــد گردشــگری، می توانــد بــا راهبردهــای مناسب ســازی، دسترســی، توانبخشــی، برابــری 
ــرد.  ــکل گی ــن ش ــاص معلولی ــای خ ــاد جاذبه ه ــی و ایج ــرد اجتماع ــری از ط ــت، جلوگی ــا، کیفی فرصت ه
ایــن راهبردهــا ســبب می شــود مشــارکت معلولیــن در گردشــگری بیشــتر شــده و انتخــاب شــهر بــه عنــوان 
مقصــد گردشــگری در اولویــت قــرار گیــرد. هریــک از ایــن راهبردهــا شــامل سیاســت ها و اقداماتــی اســت 

کــه باعــث می شــود شــهر بســتر مناســبی بــرای گردشــگر معلــول قلمــداد شــود. 

واژگان کلیدی | شهر دوستدار معلول، منظر شهری، گردشگری، مناسب سازی، دسترسی.
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مقدمـه | معلولیـت یکـی از وجـوه زندگـی بشـری اسـت کـه در 
طـول تاریـخ و در تمـام جوامـع بـه انـواع گوناگـون وجـود داشـته 
اسـت )صادقـی فسـایی و فاطمی نیـا، 1393، 158(. ایـن پدیـدۀ  
اجتماعـی، بخش جدایی ناپذیر از زندگی بشـری بوده و هر انسـانی 
در طـول حیـات خود بـه علل مختلـف مانند بیماری، حـوادث و یا 
بـا رسـیدن به دوران سـالمندی این شـرایط را تجربـه خواهد کرد. 
امـروزه به رغـم پیشـرفت های به وجـود آمـده در زمینه هـای علـم، 
فـن آوری و آگاهـی عمومـی، نه تنهـا از تعـداد افراد معلول کاسـته 

نشـده بلکـه هرسـاله بر تعـداد این گـروه از جامعه افزوده می شـود 
)جمعه پـور، عیسـی لو و عیسـی لو، 1395، 22(. 

معلـول  افـراد  تعـداد  جهانـی1،  بهداشـت  سـازمان  آمـار  طبـق 
اسـت  رسـیده  جمعیـت  از  درصـد   15 حـدود  بـه  جهـان  در 
نیـز  ایـران  در   .(World Tourism Organization, 2016, 4)
براسـاس آمارهـای موجـود حـدود چهار درصـد از جمعیت کشـور 
را افـراد معلـول بـا معلولیت هـای مختلف جسـمی، ذهنی، حسـی 
و روانـی تشـکیل می دهنـد )دسـتیار و محمـدی، 1397، 358(. 
آمارهـا نشـان می دهـد کـه با پیشـرفت علـم و فـن آوری و افزایش 
سـوانح و حـوادث نه تنهـا از تعـداد افـراد معلول کاسـته نمی شـود، 
بلکـه هرسـاله بر تعـداد این گروه از جامعه افزوده شـده و پیوسـته 

مقالۀ پژوهشی
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بـه لحـاظ فراوانـی حجـم جامعـه در بیـن گروه های اقلیـت جامعه 
حائـز اکثریـت هسـتند )حسـن پور و احـدی، 1396، 128(. بخش 
عمـده ای از ایـن گـروه جمعیتـی، متقاضـی سـفر و گردشـگری 
بـوده و در صورتـی کـه امـکان و زمینـۀ سـفر بـرای آنهـا آمـاده 
از گردشـگران  بـه عنـوان زیرمجموعـۀ مهمـی  شـود، می تواننـد 
درنظـر گرفتـه شـوند؛ زیـرا سـفر و گردشـگری می توانـد باعـث 
تقویـت روحیـه و افزایـش نشـاط در بیـن آنها شـده و مانـع انزوا و 

گوشـه گیری آنهـا شـود.
با وجود پتانسـیل مناسـب بازار سـفر معلولین، صنعت گردشـگری 
توجـه زیـادی بـه خواسـته ها و ترجیحـات معلولین بـرای خدمات 
مسـافرت و امکانـات خـاص کـه متفـاوت از سـلیقۀ گردشـگران 
بـدون معلولیـت اسـت، نکـرده اسـت (Lyu, 2017, 404). ایـن در 
حالـی اسـت کـه توجـه بـه معلولیـن و رفـع معضـات و ایـرادات 
سـاختاری آنهـا، بـه عنـوان یکـی از گام هـای اساسـی در جهـت 
مشـارکت   .)178  ،1395 )زرین کفشـیان،  اسـت  پایـدار  توسـعۀ 
در فعالیت هـای فرهنگـی، تفریحـی، فراغتـی و ورزشـی از جملـه 
مؤلفه هـای ضـروری بـرای تمامـی افـراد جامعـه به شـمار می روند 
کـه بایـد در دسـترس همگان قـرار گرفته و از آن برخوردار شـوند. 
امـا افـراد معلـول اغلـب از حـق شـرکت در صفـوف گسـترده ای از 
فرصت هـا محروم شـده اند. تبعیـض در زندگی فرهنگـی، پدیده ای 
جهانـی اسـت کـه در اشـکال متنوعـی صـورت می پذیـرد )مقامی 
و امیرشـاکرمی، 1397، 306(. از جملـه دالیـل ایـن تبعیض، عدم 
نـگاه جامـع و برابـر بـه مسـألۀ معلولیـت در طراحـی نظام هـا و 
سـاختارهای شـهری اسـت. شـهرها به گونه ای طراحی شـده اند که 
بتواننـد نیازهـای مـردم عـادی را برطـرف کنند و در ایـن طراحی 

کمتـر بـه مسـألۀ معلولیـت پرداخته شـده اسـت.
ایـن مسـأله زمانـی اهمیـت مضاعـف پیـدا می کنـد کـه بـه دلیل 
سـرعت زیـاِد تغییـرات در جامعـه، انسـان عـادی نمی توانـد خـود 
را بـا آنهـا تطابـق دهـد، چه برسـد بـه یک فـرد معلول کـه ممکن 
باشـد )صادقـی فسـایی  اسـت محدودیت هـای مختلفـی داشـته 
و فاطمی نیـا، 1393، 158(. در حـال حاضـر یکـی از مهمتریـن 
مشـکات فضاهای شـهری، نامناسـب بودن فضاهـای آن در ارتباط 
بـا اشـخاص دارای معلولیـت اسـت کـه ایـن مهـم در هـر دو مورد 
کالبـدی و رفتـاری قابـل ماحظـه اسـت. اولـی ناشـی از نتایـج 
برنامه ریـزی شـهری غیرصحیـح و اقدامـات عملـی شهرسـازانه، و 
دومـی پیامد اجتماعی-فرهنگی ناشـی از آن اسـت )بـزی، کیانی و 

افراسـیابی راد، 1389، 105(.
منظـر واژه ای اسـت کـه معانـی گوناگونـی دارد، یکـی از رایج ترین 
معانـی آن، ادراک بصـری به هم پیوسـتۀ یـک نمـا یـا یـک قـاب 
منظـرۀ از پیـش درنظـر گرفته شـده یـا تصادفی، یا یک مکانیسـم 
پیچیـده اسـت کـه امـکان تبییـن و پیش نمایـش مکان هایـی از 
در  منظـر  موضـوع   .)50  ،1392 )نونـش،  می دهـد  را  جهـان 
مبحـث مکان هـای انسـانی قـرار می گیـرد، مبحثی کـه مفروضات 

بیولوژیـک، وجودشناسـی و منطقـی را داراسـت. منظـر یـک نـوع 
رابطـه بـا محیـط و یـک نـوع مـکان اسـت. مکانـی کـه وجـود آن 
در گـروی ارتبـاط بـا سـوژه و ذهنیـت زنـده اسـت )منصـوری و 
شـفیعا، 1398، 44(. بـر ایـن اسـاس گردشـگری منظـر، وجهی از 
گردشـگری به مثابـۀ نظام معرفت اسـت کـه فهم و شـناخت مکان 
مـورد بازدیـد را مدنظـر دارد )همـان، 49(. در ایـن گردشـگری، 

تببیـن چرایـی پدیده هـا از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.
در این مقاله با اسـتفاده از نگرشـی منظرین به بررسـی مؤلفه های 
شـهر دوسـتدار معلـول پرداختـه شـده و بعـد از بررسـی معلولیت 
و ضـرورت پرداختـن بـه مسـألۀ حضـور معلولیـن در جامعـه بـه 
صـورت گردشـگر، عوامـل مؤثر بـر منظر شـهری دوسـتدار معلول 
تشـریح شـده اند و دالیـل اهمیت ایـن عوامل در ایجـاد یک مقصد 

گردشـگری بررسی شـده است.

سؤال تحقیق
سـؤال مهمـی کـه در زمینـۀ حضـور گردشـگران معلـول در یـک 
مقصـد گردشـگری مطـرح می شـود، ایـن اسـت کـه در طراحـی 
فضـای شـهری بایـد چـه ویژگی هایی را رعایـت کرد تا شـهر برای 
حضـور آنهـا مناسـب بـوده و شـهر، دوسـتدار معلـول تلقی شـود. 
ایـن ویژگی هـا چگونـه و به چـه دالیلی تعریـف می شـوند و از چه 
طریقـی می تواننـد بسـتر مسـاعدی را ایجـاد کننـد تـا بـه عنـوان 
یـک مقصـد گردشـگری مطلـوب جهـت معلولیـن درنظـر گرفتـه 
شـوند. هرچه این بسـتر مناسـب در یک جامعه توسـعه داده شود، 
می تـوان آثـار و نتایـج مثبـت آن را در ابعـاد فرهنگـی، اجتماعی و 

اقتصـادی مشـاهده کرد. 

روش تحقیق
روش مـورد اسـتفاده در این تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده اسـت. 
مطالعـات اسـنادی و کتابخانـه ای بـر مبنـای جمـع آوری مقـاالت 
معتبـر مرتبـط بـا معلولیت، گردشـگری معلولیـن و طراحی فضای 
شـهری صـورت پذیرفتـه و داده های اولیه پس از بررسـی و مطالعه 
بـه صـورت توصیفـی بیـان شـده اسـت. بـا بررسـی و تحلیـل این 
داده هـا، اسـتنتاج تحلیلـی جهت بررسـی منظر شـهری دوسـتدار 

معلـول انجـام پذیرفته اسـت.

مبانی نظری
معلولیت •

تعریـف معلولیـت یکـی از دشـوارترین موضوعـات فـراروی بشـر 
بـوده اسـت. سـال های سـال، در این بـاره بحـث کرده انـد کـه آیـا 
بـه تعریـف نیـاز اسـت؟ این تعریـف باید چقـدر مفصل یـا مختصر 
باشـد، و بایـد بـه چـه شـکلی درآیـد؟ لغـت معلولیـت2 بـه معنای 
زندگـی  در  شـرکت  فرصت هـای  محدودیـت  یـا  ازدسـت دادن 
اجتماعـی در سـطحی مسـاوی بـا دیگران اسـت و لغـت کم توانی3 
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بـه معنـای گروهـی از محدودیت هـای عملکـردی مختلـف اسـت 
کـه در هـر جمعیـت و کشـوری در جهـان روی می دهـد )خزایی، 
امانـی و داورپنـاه، 1397، 774( هرچنـد در مـواردی ایـن دو لغت 
متـرادف درنظـر گرفتـه و یـا به جـای هـم بـه کار بـرده می شـوند. 
در مـادۀ یـک قطعنامـۀ 3447 مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، در 
سـال 1975 میـادی شـخص معلـول را این گونـه تعریـف کـرده 
اسـت: شـخص معلول یعنی هر شـخصی کـه نمی تواند بـه تنهایی، 
تمـام یـا بخشـی از نیازهـای فرد عادی یـا زندگـی اجتماعی عادی 
را بـه علـت نقـص، اعم از مـادرزادی یـا غیرمـادرزادی، توانایی های 
جسـمی یـا روانـی خـود، تأمیـن کنـد )مقامـی و امیرشـاکرمی، 

.)308  ،1397
معلولیـت عبـارت از محرومیت و وضعیت نامناسـب یک فرد اسـت 
کـه پیامـد نقـص و ناتوانـی بـوده و مانع انجام نقشـی می شـود که 
باتوجه به شـرایط سـنی، جنسـیتی، اجتماعی، فرهنگـی و طبیعی 
بـرای فـرد درنظر گرفته می شـود )بـراری و غفـاری، 1394، 282( 
و اختـال روحـی یا جسـمی اسـت که اساسـاً یک یا چنـد فعالیت 

اصلـی را محدود کند )سـعیدی، 1397، 2(.
در  دائمـی  محدودیت هـای  را  معلولیـت  فراهانـی«  »جالـی 
تعریـف  ذهنی-روانـی  یـا  حسـی  جسـمی،  مختلـف  زمینه هـای 
می کنـد کـه شـخص مبتـا بـه آن در زندگـی روزمره در مقایسـه 
بـا سـایر افـراد جامعـه دچار مشـکل یـا محدودیت اسـت. از حیث 

علـت معلولیـت، سـه دسـته را می تـوان شناسـایی کـرد:
- علل ژنتیکی مانند سندروم داون؛

- علـل مـادرزادی کـه در اثـر عـدم مراقبـت در دوران بـارداری به 
وجـود می آیـد؛

- حـوادث و اتفاقـات زندگـی ماننـد جنـگ، تصـادف، آلودگی های 
محیطـی )جالی فراهانـی، 1390، 4(.

حـدود 15 درصـد از معلولین بـا معلولیت به دنیـا می آیند و مابقی 
در طـول زندگـی دچار معلولیت می شـوند. بنابرایـن می توان گفت 
هرکسـی در طـول زندگـی خـود احتمـال دارد بـه جمـع معلولین 
جامعـه بپیونـدد )صادقـی فسـایی و فاطمی نیـا، 1393، 167(. از 
طرفـی چهـار گـروه از معلولیـن یا افـراد ناتـوان در طراحی محیط 

شـهری نقش اساسـی دارند:
معلولیـن  گـروه  دو  بـه  کـه  جسـمی-حرکتی  معلولیـن   -
چرخـدار  صندلـی  از  اسـتفاده کننده  معلولیـن  و  نیمه متحـرک 
تقسـیم می شـوند و شـامل معلولیـن جسـمی در یکـی از اعضـای 
حرکتـی، اسـتفاده کنندگان از ویلچـر، کـودکان و افـراد کهنسـال، 
زنـان در دورۀ بـارداری یـا حمـل فرزنـد بـا کالسـکه می شـوند؛

- معلولیـن حسـی )دیـداری و شـنیداری( کـه شـامل نابینایـان، 
می شـوند؛ ناشـنوایان  کم بینایـان، 

- معلولین ذهنی؛
هسـتند  دارا  را  ذکرشـده  مسـائل  از  ترکیبـی  کـه  معلولینـی   -

.)38  ،1391 )صفـدرزاده، 

بـه بیـان دیگـر، معلولیت هر نـوع کمبود یـا فقدان توانایی )ناشـی 
از اختـال( اسـت کـه فعالیـت فـرد را بـرای انجام امری به روشـی 
کـه افـراد عـادی انجـام می دهند، محـدود سـازد یا دامنـۀ فعالیت 
او را از حالـت طبیعـی خـارج کنـد )تقوایـی، مـرادی و صفرآبادی، 
1389، 51(. از طرفـی از دیـدگاه مـدل اجتماعـی، معلولیـت یـک 
بنابرایـن معلول بـودن بیانگـر  تفـاوت اسـت و نـه یـک اختـال. 
وضعیتـی خنثـی اسـت و نـه منفـی. معلولیـت یـک امـر واقعـی 
اسـت و محدودیت هـای خـاص خـود را دارد. اما نگاه بـه معلولیت، 
محصولـی اجتماعـی اسـت که در فراینـد تعامل بین فـرد و جامعه 
برسـاخته می شـود )صادقـی فسـایی و فاطمی نیـا، 1393، 167(.

گردشگری معلولین •
گذرانـدن اوقـات فراغـت مجموعـه فعالیت هایـی را دربر می گیـرد 
بـرای  یـا  و  تفریـح  بـرای  خـواه  اسـتراحت،  بـرای  شـخص  کـه 
گسـترش اطاعـات، آمـوزش شـخصی یـا مشـارکت آزاد اجتماعی 
یـا بـروز خاقیـت، در زمانـی فـارغ از تعهـدات شـغلی، خانوادگـی 
رحیمـی  و  عبـدی  )علیـزاده،  می گیـرد  عهـده  بـه  اجتماعـی  و 
فعالیت هـا، گردشـگری  از جملـۀ  ایـن  کاکه جـوب، 1392، 55(. 
اسـت. گردشـگری معلولیـن یکـی از انـواع گردشـگری خـاص بـه 
حسـاب می آیـد و سـفر معلوالنـی تعریـف می شـود کـه بـه منظور 
تفریـح، فراغت، تعطیات، سـامتی، آمـوزش، امور دینـی، ورزش، 
از مکان هـای دارای  بازدیـد  تجـارت و یـا دالیـل خانوادگـی بـه 
جاذبـۀ گردشـگری سـفر می کننـد )اسـعدی، باصولـی، برومنـدزاد 
و آقاباقـری، 1398، 386(. افـراد معلـول تبدیـل بـه یـک بخـش 
بـه آرامـی  بـازار  ایـن  بـرای صنعـت گردشـگری شـده اند.  مهـم 
در حـال رشـد بـوده و به طـور کلـی بـه یـک عامـل بسـیار مهـم 
شـده  تبدیـل  گردشـگری  صنعـت  در  کسـب وکار  و  اقتصـادی 

.(Bizjak, Knezevic & Cvetreznik, 2011, 843)اسـت
بازارهـای گردشـگری  بـرای کشـورهایی کـه خواهـان گسـترش 
ورودی هسـتند، ضـروری اسـت کـه امکانـات الزم از حیـث مـکان 
را دارا باشـند و بـه ایـن درک برسـند کـه چگونـه می تواننـد بـه 
نیازهـای ویـژۀ گردشـگران معلـول خدمت رسـانی کننـد. بـا وجود 
بالقـوۀ گردشـگری معلولیـن، صنعـت گردشـگری موجـود  بـازار 
افـراد معلـول را بـه حاشـیه رانـده و یـا حتـی از خریـد  عمدتـاً 
بیـان  بـه  )قبادیـان، 1396، 79(.  محصوالتـش دلسـرد می کنـد 
دیگـر، علی  رغـم وجود پتانسـیل مناسـب بـرای حضـور معلوالن به 
عنـوان گردشـگر، به دلیـل عدم طراحی مناسـب امکانـات، مقاصد 

مختلـف نتوانسـته اند از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کننـد. 
افـراد معلـول، تجربـۀ گردشـگری کامـًا متفاوتـی دارنـد. بـرای 
بسـیاری از مسـافران معلـول، تجربـۀ سـفر شـامل دشـواری های 
مرتبـط بـا حمل ونقـل عمومـی و محـل اقامـت اسـت )آهنگـران، 
موسـوی بـازرگان و نظـری اورکانـی، 1393، 12(. آنهـا در فصـل 
کم سـفر، درآمـد بیشـتری تولیـد می کننـد و وفاداری بیشـتری به 

مقاصـد گردشـگری دارنـد )همـان، 13(.

مهدی باصولی
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منظر شهری دوستدار معلول 

حضـور معلولیـن در گردشـگری عاوه بر آنکه بـرای مقصد می تواند 
اثـرات مثبـت اقتصـادی و فرهنگـی داشـته باشـد، باعـث تغییرات 
مثبـت روحـی و روانـی در معلولیـن نیـز خواهـد شـد. بـا طراحی 
فضـای شـهری مناسـب می تـوان بسـتر مناسـبی برای خـروج آنها 
از انـزوا ایجـاد کـرده و اشـخاص معلـول را بـه جامعـه برگردانـد 
و از مشـارکت آنهـا در فعالیتـی فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی 
بهـره بـرد. فعالیت هـای این چنینـی می توانـد امیـد بـه زندگـی را 
در معلـوالن افزایـش و باعث شـادابی، ارتباط با دیگران، مشـارکت 
در کارهـای جمعـی و جلوگیری از گوشـه گیری و کسـالت، افزایش 
شـادکامی و اعتمـاد بـه نفس و کاهش افسـردگی و اضطراب شـود 
)پوررنجبـر، کشـاورز، شـریفیان و فراهانـی، 1393، 175(. افـراد 
بـا ارتباطـات اجتماعـی بیشـتر، کمتـر دچـار بیماری هـای روانـی 
و جسـمانی می شـوند )نـادری، سـکینه پور، فرهـادی و شـعبانی، 

.)2 ،1396
الزم بـه ذکـر اسـت فعالیت هـای تفریحـی و گردشـگری کـه در 
جنبـۀ  بیشـتر  می گیـرد،  شـکل  خانـه  از  بیـرون  عرصه هـای 
مشـارکتی و جمعـی دارد کـه نیازمنـد فضـا و امکانـات ویـژه ای 
اسـت. در ایـن راسـتا، فضاهـای عمومی سـهم عمـده ای در تأمین 
بسـتر شـکل گیری و انسـجام چنیـن فعالیت هایـی به عهـده دارند 
)علیـزاده و همکاران، 1392، 55(. برای تشـویق و ترغیب معلولین 
بـه حضـور در یـک مقصد گردشـگری، ایـن فضاها باید بـه گونه ای 
طراحـی شـود کـه معلولین بتواننـد نیازهای خـود را در آن محیط 

سـازند. برآورده 
محیـط گردشـگری بـرای افـراد معلـول دارای سـه نوع مانـع ذاتی 
ایـن  اسـت.  )جامعه شـناختی(  محیطـی  و  تعاملـی  )فیزیکـی(، 
محدودیت هـا بـه عنـوان درون فـردی، بیـن فـردی و سـاختاری 
نیـز شـناخته می شـوند و در طـول زمـان در حـال تغییر و نوسـان 
روانـی  حالت هـای  بـه  درون فـردی  محدودیت هـای  هسـتند. 
غیرقابـل اثبـات افـراد مانند افسـردگی و اضطـراب اشـاره دارد که 
بـر مشـارکت و اولویت هـای افراد تأثیـر می گـذارد. محدودیت های 
بین فـردی در غیـاب یـا عـدم دسترسـی معلولین به دیگـران روی 
می دهـد و مانـع مشـارکت اجتماعـی آنهـا می شـود. ایـن نـوع از 
محدودیـت به طـور خـاص بـرای گردشـگرانی روی می دهـد کـه 
نیـاز بیشـتری بـه کمـک سـایرین در زندگی روزمـرۀ خـود دارند. 
محدودیـت سـاختاری شـامل عناصری اسـت که بیـن اولویت فرد 
معلـول و فعالیـت اجتماعـی او مداخله می کنند. ماننـد حمل ونقل، 
هنـر   .)387  ،1398 همـکاران،  و  )اسـعدی  قیمـت  و  اطاعـات 
برنامه ریـزی شـهری در این اسـت که بتوانـد تعامـل و تعادلی بین 
گروه هـای ذی نفـع برقرار کـرده )شـاطریان، اشـنویی و گنجی پور، 
1395، 59( و ایـن موانـع را از بیـن ببرد. برخـی از محققین بر این 
بـاور هسـتند کـه دلیل کم بودن سـفر در بیـن معلولیـن، معلولیت 
نیسـت، بلکـه محدودیتـی اسـت کـه بـا آن مواجه انـد )قبادیـان، 

.)80  ،1396

فضاهای شهری •
فضـای شـهری حـوزۀ نوینـی از مطالعات شـهری اسـت کـه ادراک 
سـیال شـهروندان از شـهر را در رابطه با نمادها و مصادیق فیزیکی 
آنهـا بـا بررسـی تاریخـی و حـوادث اجتماعـی، مطالعـه می کنـد 
زندگـی  بـا  رابطـه  در  فضـا  ادراکـی  قلمروهـای  سلسـله مراتب  و 
اجتماعـی، تاریخـی و کارکردی شـهر را تشـخیص می دهـد. فضای 
مـادی بـا ابعـاد اجتماعـی و روان شـناختی خـود و شـکل شـهر، 
هندسـۀ ایـن فضـا را تشـکیل می دهـد. ایـن فضـا متشـکل از سـه 
بعـد درهم تنیـدۀ کالبـد )فـرم(، عملکـرد )فعالیـت( و ادراک )معنا( 
اسـت )سـرور، صاحـی سـاریخان بیگلـو و مبارکـی، 1396، 30(. 
فضاهـای عمومـی شـهری، نقـش مهمـی در برنامه هـای توسـعۀ 
مناطـق شـهری دارنـد. فضـای عمومـی، فضایی اسـت که بـا توجه 
بـه نیازهـای شـهروندان بـه وجود آمـده و بـرای عموم آزاد اسـت. 
ویژگـی فضـا این اسـت که اجـازۀ حضـور گروه های مختلـف مردم 
را می دهـد )شـاطریان و همـکاران، 1395، 59(. می تـوان فضاهای 
شـهری در شـهرهای معاصـر را که بـرای گردشـگران به منزلۀ یک 

جاذبـه محسـوب می شـوند، بـه دو دسـته تقسـیم کرد:
1. فضاهـای مـدرن یـا جدیـد نظیر پارک هـا، مراکز فـروش مدرن، 

فرهنگ سـراها، میادیـن و پاژها؛
2. فضاهـای سـنتی ماننـد بازارهـا، امام زاده ها، گورسـتان ها، باغ ها، 
مسـاجد و سـایر اماکـن تاریخـی )قنبـری، درخشـان، صالحـی و 

احمـدی نصرآبـاد سـفلی، 1396، 25(.
سـازگارکردن فضاهـای شـهری بـا نیازهـای افـراد معلـول، درواقـع 
بازگردانـدن آنهـا بـه اجتماع اسـت )بـزی و همـکاران، 1389، 105(. 
راهبـرد اساسـی بـرای ازبین بـردن مسـائل و مشـکات افـراد دارای 
معلولیـت، کنـار گذاشـتن پیش داوری هـا و تصـورات قالبی اسـت که 
علـت انـزوای اجتماعی و نادیده گرفتن معلولین در نظام سیاسـت گذار 
فاطمی نیـا، 1393، 167(.  و  فسـایی  )صادقـی  می شـود  اجتماعـی 
طراحـی فضاهـای ویـژۀ معلولیـن، آنهـا را بـه دور از افـراد جـوان و 
سـالم محصورکـردن و از جامعـه متمایز دیده  شـدن نیسـت، بلکه آنها 
خواسـتار رابطه ای بسـیار عادی و معمولی، درسـت همانند افراد سـالم 
در روابـط اجتماعی هسـتند )سـرور، محمـدی حمیـدی و ولی خانی، 
1393، 87(. بـا توجـه بـه ویژگی هـای گروه هـای مختلـف معلـوالن، 
فضاها باید به نحوی طراحی شـود که امکان دسترسـی سـهل و آسـان 
را بـرای آنهـا بـه راحتـی فراهـم کرده و بـر سـر راه آنها موانعـی ایجاد 
نکنـد )تقوایـی و همکاران، 1389، 51(. در مباحث شهرسـازی، فضاها 

به سـه دسـته  تقسـیم می  شـوند:
1. فضاهـای عمومـی، کـه عرصـۀ  تعامـل اجتماعـی کلیۀ سـاکنان 

است؛ شـهر 
2. فضاهـای نیمه عمومـی، کـه حـد واسـط بیـن عرصـۀ رفتارهای 

خصوصـی و عمومـی تلقـی می شـود؛
3. فضاهـای خصوصـی، کـه حریـم افـراد و گروه هـای خـاص بـه 

می آیـد. شـمار 
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فضاهـای عمومـی شـهری در برنامه هـای توسـعۀ شـهری جایـگاه 
فضاهـا  این گونـه  تأثیـر  از  ناشـی  امـر  ایـن  یافته انـد.  بااهمیتـی 
در تقویـت وجهـۀ فرهنگی-اجتماعـی شـهر و در نتیجـه تولیـد 
و همـکاران، 1393، 85(.  اسـت )سـرور  اجتماعـی  سـرمایه های 
وقتـی افـراد معلول بـه محیط غیرمعلول دعوت می شـوند، شـکاف 
بیـن معلول بـودن و معلول نبـودن کامـًا هویـدا خواهـد بـود. عدم 
امـکان بهره منـدی معلـوالن از تسـهیات و فضاهای شـهری، نه به 
خاطـر معلولیـت آنهـا، بلکـه به لحـاظ معلولیـت اجتمـاع و ناتوانی 
آن در سـازگاری امکانـات فضاهـای شـهری بـا نیازهـای این طیف 
از جامعه اسـت )گرجی ازندریانی و شـیرزاد نظرلـو، 1397، 139(. 
در فضـای عمومـی فرصـت آن وجـود دارد کـه برخـی مرزهـای 
اجتماعـی شکسـته شـود و افـراد در یـک محیط اجتماعـی جدید 
باهـم اختـاط پیـدا کننـد )اکبـری اوغـاز و حنایـی، 1397، 88(.

راهبردهای ایجاد منظر شهری دوستدار معلول
همان گونـه کـه در بخش هـای قبلـی اشـاره شـد، بـرای رسـیدن 
بـه مقصـد گردشـگری کـه دوسـتدار معلـول باشـد، بایـد فضـا و 
تسـهیات شـهری متناسـب بـا نیازهـای معلولین شـکل گیـرد. از 
نـگاه منظریـن برخـی از راهبردهـای ایجاد شـهر دوسـتدار معلول 

بـه شـرح زیر اسـت:
مناسب سازی •

مفهـوم مناسب سـازی محیـط در چند دهۀ گذشـته تحـول یافته و 
دامنۀ شـمول بیشـتری پیدا کرده اسـت. این مفهوم ابتـدا مترادف 
بـا رفـع موانـع فیزیکـی در محیـط ساخته شـده و محیـط بـدون 
مانـع بـه کار گرفتـه می شـد. در دهـۀ 1980 میـادی، ایـن مفهوم 
بـا قابل دسترس شـدن، گسـترۀ بیشـتری یافـت )گرجـی ازندریانی 
و شـیرزاد نظرلـو، 1397، 141(. مناسب سـازی عبـارت اسـت از 
فراهم سـاختن زمینـۀ اسـتفادۀ یکسـان تک تـک افـراد جامعـه از 
امکانـات موجـود جامعـه با هـر شـرایط روحی و جسـمی و مطابق 
بـا نیـاز آن فـرد اعـم از رفاهـی، اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و 
منابـع طبیعـی )تقوایـی و همـکاران، 1389، 51(. مناسب سـازی 
محیـط بـرای معلـوالن، اصـاح محیـط و تـدارک تجهیـزات مورد 
نیـاز بـه گونـه ای اسـت کـه افـراد معلـول قـادر باشـند آزادانـه و 
بـدون احسـاس خطـر در محیـط پیرامـون خـود فعالیـت کـرده و 
از تسـهیات اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و خدماتـی بـا حفـظ 
اسـتقال فـردی الزم بهره منـد شـوند )بابایی اهـری، 1373، 19( 
و از نگاهـی دیگـر مناسب سـازی بـه اصـاح معابر اطاق می شـود، 
به طوری کـه افـراد معلـول قـادر باشـند تـا آزادانه و بـدون خطر در 
محیـط پیرامـون خود اعـم از اماکن عمومی، معابر، محیط شـهری 
و سـاختمان های عمومـی عبـور کننـد و از تسـهیات محیطـی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصادی با حفظ اسـتقال فـردی بهره مند 

شـوند )صفـدرزاده، 1391، 36(.
مناسب سـازی بسـتر شـهری از مهم تریـن امـور بـرای کمـک بـه 

ایـن  بـرای  یکسان سـازی محیـط شـهری  راسـتای  در  معلولیـن 
قشـر از افـراد جامعـه اسـت. مهم تریـن بحثـی کـه در خصـوص 
مناسب سـازی فضاهـای شـهری و سـاختمان های عمومـی بـرای 
معلولیـن مطـرح می شـود، برداشـتن موانـع در مسـیرهای حرکتی 
و یـا احـداث دسترسـی های مختـص ایـن افـراد اسـت )خزایـی و 

 .)772  ،1397 همـکاران، 
دارد  اهمیـت  انـدازه ای  بـه  شـهری  فضاهـای  در  مناسب سـازی 
کـه یکـی از مهم تریـن معیارهـا از نظـر معلولیـن بـرای مطلوبیـت 
فضـای شـهری درنظـر گرفته می شـود. پارامترهایـی مانند طراحی 
در  سـاختمان ها  و  نقلیـه  وسـایل  تسـهیات  پیاده روهـا،  معابـر، 
مناسب سـازی مدنظـر قـرار می گیرنـد. در صـورت نامناسـب بودن 
فضـای شـهری، انتخابی به عنـوان مقصد از سـوی معلولین صورت 

گرفت.  نخواهـد 
دسترسی •

بسـترهای  ایجـاد  جوامـع،  توسـعۀ  و  رشـد  ملزومـات  جملـه  از 
فضایـی و کالبـدی مناسـب جهـت اسـتفادۀ همـۀ اقشـار جامعه از 
خدمـات و امکانـات عمومـی، بـه  منظـور تحـرک و جابه جایی بهتر 
و دسترسـی آسـان تر در سـطح شـهر اسـت )تقوایـی و همـکاران، 
1389، 48(. قابلیـت دسترسـی یعنـی هرکـس بـدون توجـه بـه 
نـوع معلولیـت )حسـی، ارتباطـی و ذهنـی( بتوانـد از آن محصـول 
یـا خدمـت گردشـگری بـه سـهولت اسـتفاده کنـد )آهنگـران و 
همـکاران، 1393، 12( و میـزان دسترسـی پذیری یعنـی میـزان 
قابـل اسـتفاده بودن یـک محصـول، وسـیله، خدمـت، محیـط یـا 
تسـهیات، بـرای بیشـترین تعـداد افـراد ممکن کـه معلولیـن نیز 
در بیـن آنهـا هسـتند و شـامل آن دسـته از خصوصیاتی اسـت که 
محصـول، خدمـت یـا محیط مذکـور، باید داشـته باشـد تـا بتواند 
به طـور ایمـن و در شـرایط برابر توسـط تمام افـراد و به ویژه آنهایی 
کـه دارای نوعـی معلولیـت هسـتند مورد اسـتفاده قرار گیـرد. این 
امـر در گردشـگری امـروزی ضـروری می نمایـد )قبادیـان، 1396، 

.)82
بـرای  دسترسـی پذیر  گردشـگرِی  گردشـگری،  جهانـی  سـازمان 
همـگان را شـکلی از گردشـگری تعریـف می کنـد کـه متضمـن 
فراینـدی مشـارکتی در میـان دسـت اندرکاران اسـت و افـراد بـا 
نیازهـای دسترسـی، اعـم از ابعـاد حرکتـی، بینایـی، شـنوایی و 
شـناخت را قـادر می سـازد تـا به طور مسـتقل و با رعایـت برابری و 
شـأن آنها، از طریـق ارائۀ کاالها، خدمات و محیط های گردشـگری 
کـه بـه شـکل فراگیـر طراحـی شـده اند، فعالیـت کننـد )همـان(. 
بـه اعتقـاد دارسـی4 و دیکسـون5، گردشـگری قابل دسـترس افراد 
نیازمند دسترسـی شـامل ابعاد حرکتی، بینایی، شـنوایی و ادراکی 
را قـادر می سـازد کـه به طـور مسـتقل و بـا حفـظ برابـری و شـأن 
از محصـوالت، خدمـات و محیط هـای گردشـگری کـه بـه صـورت 
فراگیـر طراحـی شـده اند، اسـتفاده کننـد )آهنگـران و همـکاران، 

.)13  ،1393

مهدی باصولی
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تضمیـن  بـه  ملـزم  را  دولت هـا  معلولیـن،  حقـوق  کنوانسـیون 
دسترسـی معلـوالن بـه گردشـگری و خدمـات توریسـتی کـرده 
اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه موانـع متعـددی جهت دسترسـی 
بـه گردشـگری فراگیر معلوالن وجـود دارد. از جملـه موانع موجود 
بـرای گردشـگری معلـوالن، می توان به وسـایل حمل ونقـل هوایی 
غیرقابـل دسـترس و عـدم وجـود کارمنـدان آموزش دیـده، فقدان 
وسـایل حمل ونقـل عمومـی در دسـترس، فقـدان اطاعـات راجع 
بـه جاذبه هـای گردشـگری اشـاره کـرد )مقامـی و امیرشـاکرمی، 
ایجـاد دسترسـی عاوه بـر  بـرای  بیـان دیگـر  بـه   .)321 ،1397
به آسـانی در  بتواننـد  فیزیکـی و سـخت افزاری کـه  سـاختارهای 
اختیـار و مـورد اسـتفادۀ گردشـگران معلـول قـرار گیرنـد، بایـد 
نظام هـای نرم افـزاری و فراینـدِی مناسـبی جهـت اسـتفاده از ایـن 
زیرسـاخت ها طراحـی و اجـرا کـرد. توانمندسـازی نیروی انسـانی 

در ایـن خصـوص از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.
توانبخشی •

توانبخشـی مفهومـی موسـع و مبسـوط اسـت کـه دامنـۀ آن از 
کمـک به رفع مشـکل جسـمی تـا رفع مشـکات روحی گسـترده 
اسـت )صادقـی فسـایی و فاطمی نیـا، 1393، 170(. توانبخشـی به 
رونـدی اشـاره دارد کـه هـدف آن تواناسـاختن فـرد معلـول بـرای 
فیزیکـی، حسـی،  و حفـظ حداکثـر سـطح عملکـرد  دسـت یابی 
ذهنی، روان شـناختی و اجتماعی اسـت که به توانبخشـی هدفمند 
منتـج می شـود )سـعیدی، 1397، 2(. سـازمان بهداشـت جهانـی، 
توانبخشـی را اولیـن پاسـخ بـه ناتوانـی و معلولیـت تعریـف کـرده 
کـه به سـه مرحلۀ توانبخشـی پزشـکی، حرفـه ای و اجتماعی قابل 
تقسـیم اسـت )خزایـی و همـکاران، 1397، 775(. تهیـۀ وسـایل 
نقلیـه و وسـایل کمکی پزشـکی، بـا دگرگونی مناسـب در آن برای 
معلـول بـه گونـه ای کـه موجبـات تحـرک معلـول را فراهم سـازد، 

یکـی از جنبه هـای مهـم توانبخشـی اسـت )همـان، 783(.
توانبخشـی مبتنـی بـر جامعـه کـه از آن بـه عنـوان انقابـی در 
توانبخشـی معلولیـن یـاد می کننـد عبارت اسـت از راهبرد توسـعۀ 
اجتماعـی بـرای بازتوانـی، برابرسـازی فرصت هـا و یکپارچه سـازی 
اجتماعـی بـرای کلیـۀ افـراد معلول. این نـوع توانبخشـی، از طریق 
ارائـۀ  و  جامعـه  خانواده هـا،  معلـول،  افـراد  مشـترک  تاش هـای 
خدمات بهداشـتی، آموزشـی، حرفـه ای و اجتماعی تحقـق می یابد 
)صادقـی فسـایی و فاطمی نیـا، 1393، 171(. در شـهر دوسـتدار 
معلـول عاوه بـر مناسـب بودن و در دسـترس بودن محیط، وسـایل 
و تجهیـزات، بایـد تهمیداتـی اندیشـیده شـود تـا بـه رفع مشـکل 
کسـانی کـه بـه عنـوان گردشـگر بـه این شـهر سـفر می کننـد نیز 
کمـک کنـد. در ایـن خصـوص بایـد عاوه بـر آماده سـازی بسـتر 
مناسـب بـرای حضـور معلولیـن، اقداماتـی در راسـتای حفـظ و 
بهبـود سـطح عملکـرد فیزیکـی، حسـی، ذهنـی، روان شـناختی و 
اجتماعـی آنهـا درنظـر گرفـت تـا زمانـی کـه افـراد در ایـن مقصد 
حضـور دارنـد، نسـبت بـه توانبخشـی اقـدام کنند. هرچنـد حضور 

معلولیـن در فضـای گردشـگری، می توانـد باعـث افزایش نشـاط و 
بهبـود وضعیـت روحـی روانـی آنها شـود.

کیفیت •
موضـوع کیفیـت از دو جنبـه قابـل بررسـی اسـت: کیفیـت محیط 
شـهری و کیفیـت زندگـی معلولیـن. هرچنـد بـا افزایـش کیفیـت 
محیـط شـهری می تـوان بـه بهبـود کیفیـت زندگـی معلولیـن نیز 

یافت. دسـت 
مناسب سـازی یـک محیط شـهری عاوه بـر ارتقـای کیفیت محیط 
شـهری می توانـد تأثیـر مطلوبی بر ذهـن شـهروندان و به خصوص 
و  )حسـن پور  باشـد  داشـته  شـهری  فضـای  در سـطح  معلـوالن 
احـدی، 1396، 131(. کیفیـت فضاهـای شـهری را می تـوان به دو 
دسـته تقسـیم کـرد: کیفیت بناهـا و فرم هـای تشـکیل دهندۀ فضا 
)فرم هـا و اشـکال( و کیفیـت ناشـی از سـازگاری میـان مؤلفه های 
سـاده ترین  در  معنـا(.  و  عملکـرد  )فـرم،  فضـا  تشـکیل دهندۀ 
دسـته بندی نیـز کیفیـت را می تـوان بـه دو دسـتۀ کیفیت  هـای 
حقیقـی )عینـی( و کیفیت هـای ضمیـری )ذهنـی( تقسـیم کـرد 
)سـرور و همـکاران، 1396، 31(. فضـای شـهری مطلـوب، فضایی 
اسـت کـه نه تنهـا افـراد را جـذب می کنـد، بلکـه آنهـا را تشـویق 
می کنـد تـا زمان بیشـتری بـرای انجـام فعالیت های خـود و حضور 
در فضـا صـرف کننـد و در نتیجـه رضایـت مردم و کیفیـت زندگی 
را بهبـود می بخشـد و ارزش هـای اجتماعـی، محیطـی و اقتصـادی 

شـهر را افزایـش می دهـد )اکبـری اوغـاز و حنایـی، 1397، 87(.
از طـرف دیگـر کیفیـت زندگـی بـه عنـوان مفهـوم جدیدتـر از 
سـامتی مطـرح شـده که بـه جنبه هـای اجتمـاع، روان شـناختی، 
عملکـردی و جسـمی سـامتی مربـوط می شـود و معمـوالً ارزیابی 
شـخصی و درونـی از تفـاوت بیـن عملکـرد ایـده آل و عملکـردی 
کـه در نتیجـۀ بیمـاری به وجـود آمـده اسـت را انعـکاس می دهـد 
)عبدالهـی، 1395، 2(. کیفیـت زندگی، از منظـر واژگانی، به معنی 
چگونگـی زندگـی و دربرگیرنـدۀ تفاوت های آن اسـت کـه برای هر 
فـرد، ویـژه و یگانـه و متفـاوت بـا دیگـران اسـت. کیفیـت زندگـی 
مفهومـی نسـبی، چندوجهـی و متأثـر از زمان و مـکان و ارزش های 
 .)4  ،1387 منصوریـان،  و  )رضوانـی  اسـت  اجتماعـی  و  فـردی 
دیسـارت6 و دلـر7 اسـتدالل می کننـد کـه کیفیت زندگـی هر فرد 
وابسـته بـه حقایـق بیرونـی و عینـی زندگـی فـرد و ادراک درونی 
و ذهنـی ای اسـت کـه او از ایـن عوامـل و نیـز از خویشـتن دارد 

)قنبـری و همـکاران، 1396، 26(.
مشـکات  جسـمانی،  )عملکـرد  زندگـی  کیفیـت  ابعـاد  بیـن 
جسـمانی، مشـکات روانـی، نشـاط و شـادابی، سـامت روانـی، 
عملکـرد اجتماعـی، درد بـدن و سـامت عمومـی( در دو گـروه 
معنـاداری  تفـاوت  آمـاری  نظـر  از  غیرفعـال  و  فعـال  سـالمندان 
وجـود دارد و سـالمندان فعـال در تمامـی ابعـاد کیفیـت زندگـی 
در مقایسـه بـا سـالمندان غیرفعـال امتیـاز باالتـری کسـب کردند 
)نـادری و همـکاران، 1396، 2(. تحقیقـات حاکی از این اسـت که 
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کیفیـت زندگـی معلولیـن در مقایسـه بـا جمعیـت عـادی پایین تر 
اسـت )عبدالهـی، 1395، 2(. تغییـر در حمایـت اجتماعی، کیفیت 
زندگـی معلولیـن را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و معلولینـی کـه 
حمایـت اجتماعـی بیشـتری دریافت کنند، دارای شـبکۀ اجتماعی 
بیشـتری هسـتند )خسـروی تپه، راهـب، عرشـی و اقلیمـا، 1394، 

.)182
همان گونـه کـه بیـان شـد، بـا پرداختـن بـه جنبه هـای مختلـف 
درنظرگرفتـن  بـا  باکیفیـت  فضایـی  ایجـاد  و  شـهری،  کیفیـت 
معیارهـای مطلـوب معلولیـن، می تـوان شـاخص های مربـوط بـه 
کیفیـت زندگـی در ایـن مقاصـد را ارتقـا داد. ایـن امـر عاوه بـر 
بهبـود رضایـت جامعـۀ محلـی، رضایـت گردشـگران را نیـز تحـت 
تأثیـر قـرار داده و باعـث افزیـش وفـاداری و تکرار سـفر بـه مقصد 
گردشـگری دوسـتدار معلـول خواهـد شـد. موضوع کیفیـت فضای 
شـهری و کیفیـت زندگی دوسـویه بـوده و ارتقای هریـک می تواند 
دیگـری را تحـت تأثیر خـود قرار دهـد و در نهایت موجب توسـعۀ 

شـود. جامعه 
برابری فرصت ها •

جهـت  در  کالبـدی  بسـتر  شـهری،  فضاهـای  مناسب سـازی 
جامعـه  اقشـار  و  افـراد  همـۀ  برابـر  فرصت هـای  بـه  رسـیدن 
دسترسـی  و  شـهر  سـطح  در  جابه جایـی  و  تحـرک  به منظـور 
و  رشـد  ضروریـات  از  شـهری،  فضاهـای  تمامـی  بـه  فـرد  هـر 
تمـام   .)9  ،1385 مـرادی،  و  )تقوایـی  اسـت  جامعـه  توسـعۀ 
از  مهمـی  تابـع  معلـوالن،  بـه  مربـوط  حمایتـی  سیاسـت های 
کلیـۀ  از  بایـد  جامعـه  کـه  بدین معنـی  شانس هاسـت.  برابـری 
منابعـش به نحـوی اسـتفاده کنـد که تمامـی افراد اعـم از معلول 
و غیرمعلـول شـانس برابـری بـرای مشـارکت در جامعـه داشـته 
باشـند )مقامـی و امیرشـاکرمی، 1397، 310(. درواقـع هدف از 
مناسب سـازی فضاهـای شـهری، به ویـژه ترافیک شـهری، بسـتر 
کالبـدی در جهـت رسـیدن بـه فرصت هـای برابـر همـۀ افـراد و 
اقشـار جامعـه به منظـور تحـرک و جابه جایـی در سـطح شـهر 
و دسترسـی هـر فـرد بـه تمامـی فضاهـای شـهری اسـت کـه 
از ضروریـات رشـد و توسـعۀ جامعـه بـوده )تقوایـی و مـرادی، 
1385، 9( و هـدف از مناسب سـازی محیط شـهری، دسـت یابی 
معلولیـن در جهـت رسـیدن بـه اسـتقال نسـبی و بـه عبارتـی 
تسـاوی فرصت هـا، عدالـت اجتماعـی و پیوسـتن تمامـی افـراد 
معلـول بـه جامعـه و ایجـاد اجتماعـی بـدون مانع اسـت )گرجی 
ازندریانـی و شـیرزاد نظرلـو، 1397، 151(. برابـری فرصت هـا 
تسـهیات  شـهری،  طراحـی  در  مفهومـی  صـورت  بـه  بایـد  را 
بـرد. شـهری کـه  کار  بـه  و غیـره  زیرسـاخت ها، حمل ونقـل  و 
می توانـد  باشـد،  شـده  طراحـی  فرصت هـا  برابـری  براسـاس 
مقصـدی مطلـوب بـرای گردشـگران معلـول باشـد. شـهری کـه 
عدالـت اجتماعـی در اجـزای آن نمـود عینـی داشـته و افـراد از 

حضـور در شـهر احسـاس خوبـی خواهنـد داشـت.

جلوگیری از طرد اجتماعی •
یکـی از مهم تریـن کارکردهای گردشـگری معلولیـن، جلوگیری از 
طـرد اجتماعـی ایـن گـروه مهـم از جامعـه اسـت. زمانـی کـه یک 
شـهر خـود را بـرای میزبانـی معلولین آمـاده می کند، باعـث ایجاد 
انگیـزه و تحـرک در بیـن معلولیـن می شـود کـه ایـن امـر باعـث 

می شـود حـس طـرد اجتماعـی در بیـن آنهـا کم رنگ شـود. 
بـه اعتقـاد بلیـک مور8، طـرد اجتماعـی عبـارت اسـت از فرایندی 
کـه در نتیجـۀ آن گروه هـای اجتماعـی و افـراد معینـی از اجتماع، 
طـرد و بـه حاشـیه رانـده می شـوند. طـرد اجتماعی با هـر معیاری 
اندازه گیـری شـود، یـک مسـألۀ اجتماعـی جهانـی اسـت. بـه ایـن 
معنـی کـه بیشـتر بـه عنـوان تهدیدی علیه خوشـبختی شـخصی، 
قابلیـت نظام هـای بهداشـتی و رفـاه اجتماعـی و اقتصـادی تمـام 
اجتماعـات و ملت هـا شـناخته می شـود )زرین کفشـیان، 1395، 
180(. یکـی از دالیلـی کـه می توانـد بـه طـرد اجتماعـی منجـر 
شـود، تبعیض اسـت. اعمـال تبعیـض در خصوص تفریـح و فراغت 

معلـوالن بـه دو شـکل قابـل تصور اسـت:
1. تبعیـض مسـتقیم، کـه عبـارت اسـت از بی توجهی به اشـخاص 
معلـول و تحقیـر آنهـا از طریـق ارتـکاب یـک فعـل ایجابـی، مثـًا 
تصویـب قوانیـن و مقرراتـی که مانع دسترسـی اشـخاص معلول به 

امکانـات یـا فرصت هـای تفریحـی و فراغتی شـود.
2. تبعیـض غیرمسـتقیم، کـه می توانـد بـه صـورت یـک تـرک فعل 
تعریـف شـود. مثًا به علت عدم مناسب سـازی محیط، فـرد از حضور 

در یـک مرکز محروم شـود )مقامـی و امیرشـاکرمی، 1397، 311(.
فعالیت هـای  در  شـده،  طـرد  اجتماعـی  لحـاظ  از  کـه  فـردی 
اساسـی جامعـه ای کـه در آن زندگـی می کنـد مشـارکت نمی کند 
(Brchardt, Le Grand & Piachaud, 2002, 34). بـه بیـان دیگـر 
رابطـۀ بیـن طـرد اجتماعی و گردشـگری معلولیـن رابطه ای خاص 
اسـت. زمانـی کـه فـرد احسـاس طـرد داشـته باشـد، در فعالیـت 
گردشـگری مشـارکت نخواهـد داشـت و از سـوی دیگـر زمانی که 
احسـاس کنـد برای حضور او بسـتر مناسـبی تدارک دیده شـده و 
جامعـۀ میزبـان تبعیضـی بین گروه ها قائل نشـده، تمایل بیشـتری 

بـه مشـارکت اجتماعـی خواهد داشـت.
جاذبه های خاص •

می شـود  باعـث  کـه  دارد  جاذبه هایـی  گردشـگری  مقصـد  هـر 
گردشـگران بـه سـوی آن جـذب شـوند. ایـن جاذبه هـا می تواننـد 
آداب و رسـوم، بناهـای تاریخـی، خدمـات پزشـکی و غیره باشـند 
کـه هرکـدام معـرف یکـی از گونه هـای گردشـگری هسـتند. برای 
جذب گردشـگران معلول، شـهر دوسـتدار معلول باید جذابیت های 
دیگـری را نیـز تـدارک ببینـد که بـه فراخور ایـن گـروه اجتماعی 

باشـد. برخـی از ایـن جاذبه هـا بـه شـرح زیر اسـت:
امنیـت: امنیـت بـرای همـۀ گروه هـا از اهمیـت زیادی برخـوردار 
اسـت. در جایـی کـه مـردم احسـاس عـدم آسـایش می کننـد و یا 
می ترسـند، قلمـروی فضـای شـهری تنـزل می کند و مـردم در آن 

مهدی باصولی
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فضـا حضـور پیـدا نمی کننـد. در خصـوص معلولین مسـألۀ امنیت 
از ظرافـت بیشـتری برخوردار اسـت. زمانـی که امنیـت معلولین با 
طراحـی نامناسـب بـه خطر افتـد، تردد آنهـا کمتر شـده و موجب 
کاهـش تعامـات اجتماعـی خواهـد شـد )اکبـری اوغـاز و حنایی، 

.)90 ،1397
حمایـت: حمایـت اجتماعـی شـبکه ای از ارتباطـات اسـت کـه 
رفاقـت، همـکاری و تقویـت احساسـی فراهـم می کند و بـه میزان 
ادراک فـرد از محبـت و حمایـت خانـواده و دوسـتان و اطرافیـان 
اطـاق می شـود. حمایـت اجتماعـی موجـب می شـود کـه فـرد 
احسـاس مراقبـت، مـورد عاقه بـودن، عزت نفـس و ارزشـمندبودن 
اسـت  ارتباطـی  وسـیع  شـبکۀ  از  بخشـی  امـر  ایـن  کـه  کنـد 
)خسـروی تپه و همـکاران، 1394، 178(. حمایـت اجتماعـی برای 
افـراد رابطـه ای اطمینان بخـش ایجـاد می کنـد و افـراد در خـال 
آن احسـاس می کننـد مـورد پذیـرش قـرار گرفته انـد. شـهری که 
بتوانـد حمایـت خـود را از معلولین در تسـهیات خود نشـان دهد، 

می توانـد مقصـد مناسـبی بـرای حضـور آنهـا قلمـداد شـود.
معافیـت مالیاتی: مسـائل مالی بـرای معلولیـن از اهمیت زیادی 
برخـوردار اسـت. در کشـورهای توسـعه یافته معافیت هـای مالیاتی 
بـر درآمـد اشـخاص گسـتردگی و دقـت نظـر بیشـتری دارنـد که 
یکـی از ایـن مـوارد، معافیت هـای مالیاتـی مربـوط بـه معلولیـن 
اسـت. در اغلب کشـورها، معلولین نه تنهـا از پرداخت مالیات معاف 
هسـتند، بلکـه حتـی مـورد حمایت نیز قـرار می گیرنـد )مهرگان و 
اسـکندری عطـا، 1395، 53(. بـا توجـه به این کـه درصد عمده ای 
از معلولیـن در وضعیـت مناسـب اقتصـادی نیسـتند، ایجـاد چنین 
معافیت هایـی در مقاصـد می توانـد باعـث حضور بیشـتر و جذابیت 

مقصد شـود.
فرهنـگ پذیـرش: تغییـر نگـرش مـردم یـک جامعه نسـبت به 
معلـول و جایـگاه آنهـا در جامعـه در افزایـش و تقویـت مشـارکت 
اجتماعـی آنهـا مؤثـر اسـت )خزایـی و همـکاران، 1397، 784(. 
زمانی کـه افـراد جامعـۀ میزبـان نگـرش مطلوبی نسـبت بـه حضور 
معلولیـن داشـته باشـند، نظام هـای مناسـبی در عـرف به وجـود 

می آیـد کـه مطلوبیـت مقصـد را مضاعـف می کنـد. 
تعامـل: تعامـل اجتماعی به معنـی ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشـتر 
اسـت کـه منجر به واکنشـی میان آنها شـود و این نـوع واکنش برای 
هـر دو طرف شـناخته شـده اسـت )اکبـری اوغـاز و حنایـی، 1397، 
86(. یکـی از مهم تریـن جاذبه هـای شـهری، ایجـاد فضایـی بـرای 
تعامـل افـراد با یکدیگر اسـت. این امر در خصـوص معلولین از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اسـت و باعث کاهش گوشـه گیری آنها خواهد شـد.

نتیجه گیری
جمعیـت معلولین در دنیـای حاضر رو به افزایش اسـت. این جمعیت 
یکی از گروه های مهم بالقوه در بازار گردشـگری هسـتند و در صورتی 
کـه یک شـهر بتوانـد اصول اولیـه در طراحی مفهومی فضای شـهری 

خـود را رعایـت کنـد، می توانـد بـه مقصـدی مطلـوب بـرای حضـور 
معلولیـن تبدیـل شـود. ایـن امـر می توانـد هم بـرای معلولیـن و هم 

بـرای مدیریـت مقصد گردشـگری، مفید واقع شـود.
فضاهای شـهری باید مناسـب این گـروه طراحی شـده و به گونه ای 
باشـد کـه عاوه بـر رونـق تعامـات اجتماعـی، فرصت هـای برابری 
پیـش روی افـراد معلوِل سـاکن و یا گردشـگر قرار دهنـد تا بتوانند 
بـا طیـب خاطر در فضـا حضور پیـدا کنند. ولی مشـاهده می شـود 
کـه ایـن مـوارد در عمل به شـکل صحیحی اجـرا نشـده و صرفاً به 
حرکت هایـی نمادیـن و یا سـاختارهای معدودی بسـنده می شـود.

گردشـگری، نظامـی بـرای شـناخت و معرفـت اسـت کـه هـدف آن 
تحقـق رشـد و حرکـت بـه سـمت کمـال مطلـوب اسـت. بـرای این 
امـر باید بازنگری اساسـی در مفهـوم مکان رخ دهـد. منظر محصول 
تعامل انسـان با محیط و جامعه اسـت و گردشـگری منظـر می تواند 
روایتـی جدیـد از دالیـل ایجـاد یـک واقعـه بیـان کنـد. ایـن امـر 
مسـتلزم آن اسـت که بتـوان با درک دالیـل یک پدیـده، اقداماتی را 
به سـرانجام رسـاند که بـا ماهیت پدیده همخوانی داشـته باشـد. در 
برخـی مـوارد به دلیـل دوری از علت اصلـی، نمودهایـی مدنظر قرار 
می گیـرد کـه ارتباط نزدیکی بـا دلیل اصلی نـدارد. بنابرایـن در این 
مقولـه بـه چرایـی یـک پدیـده پرداخته می شـود تا براسـاس اصالت 

آن، نمودهایـی طراحـی و اجرا شـود.
بـرای آن که شـهری مقصد گردشـگری معلولیـن قلمداد شـود، باید 
روح حاکـم بـر شـهر، دوسـتدار معلول باشـد. ایجاد چنـد معبر ویژۀ 
معلولیـن و یا سـاختارهای نمادیـن، نمی تواند دلیل کافـی برای این 
امـر تلقـی شـود. وقتـی مفهـوم برابـری فرصت یـا دسترسـی درک 
شـده و چرایـی آنهـا به صـورت ریشـه ای مـورد تحلیل قـرار گیرند، 
طراحی  هـا از حالـت نمادیـن صرف و شـعاری خارج می شـود. شـهر 
دوسـتدار معلـول پاسـخی جدیـد بـه تعامـل فـرد معلـول و شـهر 
اسـت کـه باعـث حضـور فعـال ایـن گـروه در محیط های شـهری و 
فعالیت هـای اجتماعـی می شـود و می توانـد سـبب کاهش بسـیاری 
از پدیده هـای نامطلـوب اجتماعـی نیـز شـود. رویکـرد منظریـن بـه 
صـورت پدیـده ای ذهنـی عینـی می تواند باعث شـود که این پاسـخ 
دارای معنـا و مفهومـی مشـخص بـوده و بـه صـورت جامـع مدنظـر 
قـرار گیـرد. منظـر شـهری دوسـتدار معلول صرفـاً کالبـدی نبوده و 
به گونـه ای مفهوم طراحی شـهری را بیان می کند که برای گردشـگر 
معلـول از یک سـو و طـراح شـهری از سـوی دیگر، قابل درک باشـد. 
شـهر دوسـتدار معلـول، رویکردی جدیـد در طراحی فضای شـهری 
جهـت تعامـل محیـط یـک شـهر و معلولینـی اسـت که آن شـهر را 
بـه عنوان مقصـد گردشـگری انتخاب کرده انـد. رویکـرد منظرین به 
ایـن طراحـی می توانـد هویـت و معنای ایـن شـهر را بازتعریف کرده 
و براسـاس مفاهیـم ارائه شـده در این رویکـرد، مانند مناسب سـازی، 
دسترسـی، تناسـب، توانبخشـی، برابری فرصت ها، جاذبه های خاص 
و جلوگیـری از طردشـدن اجتماعـی، مـدل مفهومی فضای شـهری 

طراحی شـود. 
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