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دکتر قربان همتی علمدارلو /دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  /دانشگاه شیراز
فاطمه فالحی  /دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  /دانشگاه شیراز

زمینــه : :امــروزه زندگــی همــراه بــا پیچیدگــی بســیاری اســت .بــا توجــه بــه شــرایط ،ویژگیهــا ،روحیــات انســانها و تنوعپذیــری

انســانها ،نیــاز بــه انعطافپذیــری در محــل زندگــی آنهــا بســیار ضــروری اســت .ایجــاد و در نظــر گرفتــن فضایــی منعطــف ،مطابــق بــا

نیازهــا و خواســتههای ســاکنان ،میــزان راحتــی و بهینــه بــودن آن را بــاال میبــرد .خانــه انعطافپذیــر نوعــی خانــه متناسبســازی شــده

اســت کــه بــا تغییراتــی در آن ،موجــب راحتــی انجــام کار و پیشــرفت اســتقالل در فعالیتهــای روزانــه افــراد بــا ناتوانی میشــود .ســاکنان

ایــن خانههــا میتواننــد بــا وجــود ناتوانیشــان ،بــدون بــروز هیچگونــه مشــکلی بــه راحتــی و بــه طــور مســتقل بــه زندگــی شــخصی خــود
ادامــه دهند.

نتیجــه گیــری :داشــتن خانــه متناسبســازی شــده ثابــت و دائمــی ،افــراد بــا ناتوانــی را بــرای پــرورش و حفــظ روابــط طوالنــی

مــدت بــا دیگــران در جامعــه خودشــان توانمنــد میکنــد .در ایــن ِپژوهــش مــروری ،پــس از بیــان مقدم ـهای کوتــاه در مــورد خانــه

انعطافپذیــر ،تعریــف ،اهمیــت و ضــرورت ،اصــول طراحــی خانــه انعطافپذیــر ،امکانــات و تجهیــزات ضــروری خانــه انعطافپذیــر و
کاربــرد خانــه انعطافپذیــر در ایــران ارایــه شــده و در پایــان نتیجهگیــری بیــان شــده اســت.
واژههای کلیدی :خانه انعطافپذیر ،افراد با ناتوانی

مقدمه
از آنجایــی کــه زندگــی افــراد بــا ناتوانــی بــا محدودیــت هــای

خاصــی مواجــه اســت و ناتوانــی باعــث اختــال در رابطــه فــرد با

محیــط میگــردد ،بایــد ســعی شــود کــه در برنامهریزیهــای
محیطــی ،سازگارســازی محیــط بــا شــرایط ویــژه فــرد دارای

ناتوانــی در نظــر گرفتــه شــود ( .)1خانــه نقــش بســیاری در
زندگــی افــراد دارد .از جملــه میتــوان بــه نقــش آن بــه عنــوان

ســرپناه ،فضــای شــخصی و یــک مــکان امــن بــرای شــرکت در

فعالیتهــای اجتماعــی بــا دیگــران اشــاره کــرد .در واقــع اولیــن
نیــاز افــراد ناتــوان در مشــارکت جامعــه بــه عنــوان شــهروندانی

بــا حقــوق مســاوی ،خانههــای متناســب آنهاســت( .)2خانــه

عاملــی تعییــن کننــده بــرای دسترســی افــراد بــه منابــع مــادی
و غیــر مــادی از قبیــل شــغل ،خدمــات و شــبکههای اجتماعــی

اســت( .)3بخــش قابــل توجهــی از خانههــای ســاخته شــده بــر
اســاس دســتورالعملهای طراحــی مســکن بــرای خانوادههــای
دارای افــراد بــا ناتوانــی ســاخته نشــده اســت( .)4طراحــی،

یکــی از شــاخصههای عمــده یــک خانــه میباشــد کــه بــرای
افــراد دارای ناتوانــی قابــل دســترس باشــد و مانعــی در حرکــت

و رفــت و آمدهــای روزمــره آنــان ایجــاد نکنــد ( .)5اگــر معیارها

و ضوابــط فنــی بــه هنــگام طراحــی ســاختمانها در نظــر گرفتــه
شــود بــه مراتــب هزینــه کمتــری بــرای بازســازی یــک بنــای

تکمیــل شــده صــرف خواهــد شــد( .)6کمبودهــا ،نواقــص و
معمــاری موجــود در خانــه و اجتمــاع محدودیتهــای بیشــتری
را بــرای ایــن قشــر از جامعــه ایجــاد نمــوده اســت( .)7اســتفاده

از اصــول طراحــی جامــع بــرای همــه افــراد و انعطافپذیــری

در ســاخت مســکن موانــع دسترســی را کاهــش میدهــد (.)6

خانــه انعطافپذیــر یــک روش جایگزیــن بــرای ســاخت خانــه
مناســب بــرای همــه افــراد اعــم از افــراد بــا ناتوانــی ،زنــان
بــاردار ،کــودکان و ســالمندان اســت کــه میتوانــد بــر روی تمــام

خانههــای مســکونی و آپارتمانهــا اعمــال شــود ( .)8طراحــی

انعطافپذیــر بــه دنبــال ایــن اســت کــه همــه چیــز از ابتــدا بــه

گونـهای طراحــی شــود کــه دسترســی ســریع بــه آن بــرای همــه

امکانپذیــر باشــد( .)6مســکنهایی کــه بــرای پاســخگویی بــه
نیازهــای همــه افــراد بــا الزامــات دسترســی اضافــی طراحــی
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شــدهاند بازدهــی بیشــتری دارنــد( .)9طراحــی ضعیــف و

بــا ناتوانــی 10میشــود( .)10بــه بیــان دیگــر خانــه انعطافپذیــر

نامناســب مســکن مانــع رشــد کــودکان بــا ناتوانــی میشــود و

یعنــی توســعه ســاختمان بــا هــدف تطبیــق آن بــا نیازهــای

دانــش و آگاهــی والدیــن ،متخصصــان ،مهندســان ،طراحــان،

جدید(.)11خانــه انعطافپذیــر یعنــی متناسبســازی طراحــی

کار مراقبــت از آنهــا را ســختتر میکنــد .از ایــنرو ،افزایــش

و ســاخت خانــه بــه طــوری کــه خانــه مســکونی را بــرای طیــف

و تأمیــن مســکن در رابطــه بــا خانــه متناســب بــا نقــاط قــوت

وســیعتری از انســانها قابــل ســکونت کــرده و بــه واحــد مســکونی

همیــن دلیــل در ایــن مقالــه مــروری تــاش شــده اســت تــا خانه

نــوع ناتوانــی حرکتــی ،هــر ســن و یــا هــر وضعیــت جســمی را

بــه رســمیت شــناخته شــود.

دگرگونــی در شــرایط جســمی ،افزایــش ســن و ...در محــل

و ضعــف افــراد بــا ناتوانــی بســیار مهــم و ضــروری اســت .بــه

انعطافپذیــر بــرای افــراد بــا ناتوانــی بــه عنــوان یــک ضــرورت

روش پژوهــش حاضــر توصیفــی و از نــوع مــروری بــود .بــر

ایــن اســاس بــا بررســی پیشــینه نظــری و پژوهشــی در مــورد

خانــه انعطافپذیــر ،تعریــف ،اهمیــت و ضــرورت ،اصــول
طراحــی خانــه انعطافپذیــر ،امکانــات و تجهیــزات ضــروری

خانــه انعطافپذیــر و کاربــرد خانــه انعطافپذیــر ارایــه شــد.

امــکان انطبــاق بــا نیازهــای همــه افــراد اعــم از ســاکنانی بــا هــر

میدهــد .ســاکنان ایــن خانههــا میتواننــد بــا وجــود هرگونــه
سکونتشــان ،بــدون بــروز هیچگونــه مشــکلی بــه راحتــی و بــه

صــورت مســتقل بــه زندگــی شــخصی خــود ادامــه دهنــد(.)12

ضرورت خانه انعطافپذیر
دنیــای امــروز کــه در طــول قــرون متمــادی از اصــل و نهــاد

طبیعــی خــود دور افتــاده و غــرق در مصنوعــات دســت بشــر

بدیــن منظــور پایــگاه هــای علمی الزویــر ،1ابســکو ،2اشــپرینگر،3

اســت ،دنیایــی اســت کــه بیشــتر بــرای انســانهای ســالم

کلیــد واژه خانــه انعطافپذیــر بیــن ســالهای  1970تــا 2017

بســیاری در امــور زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد بــا ناتوانــی

نظــری و پژوهشــی خانــه انعطافپذیــر گــردآوری شــد .منابــع

پیرامــون اعــم از اماکــن عمومــی ،معابــر ،محیــط شــهری و بیــن

پروکواســت ،4اریــک ،5ایبوکــی ،6گیگاپدیــا 7و گــوگل اســکالر 8بــا

ســاخته شــده اســت و بــه همیــن دلیــل موانــع و محدودیتهــای

مــورد جســتجو قــرار گرفــت و اطالعــات الزم در مــورد مبانــی

ایجــاد مینمایــد( .)12از ایــنرو ،متناسبســازی محیــط

گوناگــون گــردآوری شــده ،ماننــد مقالههــای پژوهشــی ،کتــب،
نشــریات ،اســناد و مــدارک ،ســایتهای معتبــر و نظریههــا

مــورد مقایســه ،تحلیــل ،تفســیر و اســتنتاج قــرار گرفــت کــه
نتایــج آن بــه صــورت مــروری در ادامــه قابــل مشــاهده اســت.

تعریف خانه انعطافپذیر
خانــه انعطافپذیــر 9نوعــی خانــه متناسبســازی شــده

اســت کــه بــا تغییراتــی در محــل ســکونت ،موجــب راحتــی
انجــام کار و پیشــرفت اســتقالل در فعالیتهــای روزانــه افــراد

1- Elsevier
2- EBSCO
3- Springer
4- ProQuest
5- ERIC
6- EBOOKEE
7- Gigapedia

شــهری و ســاختمانهای عمومــی و اختصاصــی بــرای افــراد
دارای ناتوانــی بســیار مهــم و ضــروری اســت ( .)13در همیــن

راســتا ،نیوکامــر و همــکاران ( )10معتقدنــد کــه بایــد از امکانــات

و تجهیــزات متناسبســازی شــده در محیــط زندگــی افــراد بــا

ناتوانــی اســتفاده شــود تــا زندگــی مســتقل آنهــا تســهیل شــود.
خانــه مناســب شــرط اساســی یکپارچگــی اجتماعــی ،خــود-

تعیینگــری ،رفــاه و آســایش افــراد بــا ناتوانــی میباشــد و

بــرای اســتقالل آنــان بســیار مهــم و ضــروری اســت( .)14بــه
طــور کلــی ،افــراد بــا ناتوانــی دارای خانــه متناسبســازی شــده

بــه ویــژه آنهایــی کــه فرصتهــای انتخــاب بیشــتر ،شــبکه
اجتماعــی بزرگتــر و دوســتان بیشــتر و دسترســی بــه تســهیالت
روزآمــد بیشــتر و مشــارکت بیشــتر در زندگــی اجتماعــی را

دارنــد ،دارای شــانسهای بیشــتری بــرای دســتیابی بــه

8- Google Scholar
9- Flexible home
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معمــاران ،ســازمانها و نهادهــای متولــی طراحــی ،ســاخت

جدیــد ،تغییــر انــدازه و ترکیــب فضاهــا بــرای اســتفادههای

خانه انعطافپذیر برای افراد با ناتوانی

مهارتهــای جدیــد و پــرورش یــا حفــظ مهارتهــای موجــود
هســتند و از زندگــی خــود رضایــت بیشــتری دارنــد و کیفیــت

زندگیشــان بهتــر اســت ( .)15افــزون بــر مــوارد یــاد شــده،
بــا ناتوانــی را بــرای پــرورش و حفــظ روابــط طوالنــی مــدت بــا

دیگــران در جامعــه خودشــان توانمنــد میکنــد( .)16همچنیــن

خانــه متناسبســازی شــده بــه افــراد بــا ناتوانــی کمــک میکنــد
تــا امــکان رفتوآمــد و دیــدار بــا دیگــر خانوادههــا را داشــته

باشــند( .)17جــان لــگ محقــق برنامه ریــزی و طراحــی محیطی
تأکیــد میکنــد کــه بــدون توجــه بــه نیازهــای اســتفاده کننــدگان،

خانــه میتوانــد صدمــات فیزیکــی و روانــی زیــادی بــه انســان

وارد کــرده و عملکــرد فــرد را تــا حــدود زیــادی تحــت تأثیــر قرار

اصول طراحی خانه انعطافپذیر
قابلیــت و امــکان انطبــاق خانــه بــا تغییــر نیازهــای کاربــران

از اصــول اساســی طراحــی خانــه انعطافپذیــر اســت .افــزون

بــر ایــن خانــه انعطافپذیــر بایــد قابلیــت انطبــاق بــا تأثیــرات
اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی را داشــته باشــد(.)22

خانــه افــراد بــا ناتوانــی بایــد بــه گونـهای طراحــی و ســاخته شــود
کــه بــه ســادگی بــرای ایــن افــراد قابــل اســتفاده بــوده و زندگــی را

بــرای آنهــا تســهیل نمایــد( .)23بــرای اینکــه افــراد بــا ناتوانــی

از چنیــن خانـهای برخــوردار شــوند ،طراحــی و ســاخت خانههــا

بایــد مبتنــی بــر اصــول طــرح همگانــی باشــد .اصطــاح طــرح
همگانــی 1توســط رنالــد ال میــس بــه عنــوان روشــی بــرای

میدهــد( .)8نتایــج تحقیقــات نصیــری ،فروغــان ،راشــدی،

طراحــی همــه محصــوالت و طراحی محیــط پیرامون بــه صورتی

فراگیــر ماننــد میــزان روشــنایی ،رنــگ دیوارهــا و وجــود مبلمــان

(صرفنظــر از ســن ،توانایــی یــا شــرایط زندگــی معرفــی شــد.

بیفزایــد .جارویــس( )6در پژوهــش خــود نشــان داد افــرادی

طراحــان ،مهندســان و پژوهشــگران طراحــی محیطــی تدویــن

مــکارم و جعفــری( )18نشــان داد ویژگی اتاق نشــیمن در طراحی
مناســب در خانــه میتوانــد بــر تــوان و ســازگاری ســالمندان

کــه در خانههــای انطبــاق یافتــه زندگــی میکننــد ســطح باالیــی
از رضایــت را دارنــد( .)6عبــدی( )19در پژوهشــی نشــان داد

کــه لحــاظ کــردن مؤلفههــای مناســب ســازی در مراحــل اولیــه

ســاخت و ســاز بســیار مطلــوب و از صــرف هزینههــای گــزاف
اقتصــادی در مراحــل بعــدی در انجــام اصالحــات ضــروری

اســت( .)19پیشــنهاد محققــان در ایــن زمینــه ایــن اســت یــک

رویکــرد یکپارچــه در ســاخت مســکن و ضــرورت مشــارکت

افــراد در شــرایط برابــر ســبب افزایــش قــدرت جســمی و روحی

زیبــا و قابــل اســتفاده بــرای همــه افــراد )از جملــه افــراد باناتوانــی

اصــول اصلــی طــرح همگانــی کــه توســط گروهــی از معمــاران،
شــده اســت بــر کاهــش موثــر موانــع محیطــی و دسترســی و

اســتفاده همــه افــراد از جملــه افــراد بــا ناتوانــی از محیــط فیزیکی

متمرکــز اســت( .)22هفت اصــل طــرح همگانی در ســال 1997

توســط کارگروهــی از معمــاران ،طراحــان ،مهندســان و محققــان
طراحــی محیــط ،ایجــاد و گســترش یافــت کــه عبارتانــد از:

اصــل نخســت) کاربرد یکســان و منصفانــه برای همــه افراد:

طــرح بایــد قابــل عرضــه و اســتفاده بــرای افــراد مختلــف بــا

افــراد دارای ناتوانــی میگــردد( .)20یزدانــی و همــکاران()21

تواناییهــای گوناگــون باشــد بــه ایــن معنــا کــه بایــد توســط همــه

داشــتند بــا وجود قانــون بــرای رعایت اســتانداردهای کشــوری و

مانــع تمایــز قائــل شــدن یــا برچســب زدن بــه افــراد شــود(.)22

بــا مــروری بــر مناســب ســازیهای انجــام شــده در ایــران بیــان

بینالمللــی اکثــر قریــب بــه اتفــاق ســاختمانها و فضاهــای مــورد
نیــاز افــراد بــا ناتوانــی بــرای آنهــا قابــل اســتفاده نیســت و یــا بــه
شــکلی ناقــص مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .از ایـنرو ضرورت

آمادهســازی فضایــی کــه پاسـخگوی نیازهــای فیزیکــی ،روانــی و

اجتماعــی ایــن قشــر ویــژه از جمعیــت باشــد به شــدت احســاس
میشــود( .)19بــا توجــه بــه دالیــل و مســتندات یــاد شــده،

طراحــی و ســاخت خانــه متناسبســازی شــده بــرای افــراد بــا

ناتوانــی بســیار مهــم و ضــروری اســت.

افــراد بــه طــور یکســان و مشــابه مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد و
اصــل دوم) انعطافپذیــری در هنــگام اســتفاده :طــرح بایــد

قابلیــت اســتفاده بــرای طیــف وســیعی از افــراد بــا تواناییهــای

گوناگــون را داشــته باشــد و افــراد بایــد بتواننــد متناســب بــا

نیازهــای ویــژه خــود در روشهــای اســتفاده از آن طــرح ،حــق

انتخــاب داشــته باشــند ،همچنیــن طــرح بایــد متناســب بــا

ســرعتکاربــرانقابلیــتســازگاریوانطبــاقداشــتهباشــد(.)22
1- Universal Design
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داشــتن خانــه متناسبســازی شــده ثابــت و دائمــی ،افــراد

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

اصــل ســوم) ســادگی و درک ســاده و راحــت :صــرف نظــر

از تجــارب ،دانــش و مهارتهــای کاربــران ،اســتفاده از طــرح

بایــد بــرای همــه افــراد )بــا تواناییهــا و ناتوانیهــای گوناگــون(

عملکــرد تــک اهرمــی ســطوح شــیر آالت موجــب راحتــی انجام

کار بــدون نیــاز بــه آمــوزش میشــود .همچنیــن عالئــم واضــح

روی کنتــرل تلویزیــون نیــاز بــه کمــک بــه توصیــف تنظیمــات و

خوانــدن را کمتــر میکنــد(.)11

اصــل چهــارم) قابــل درک و محســوس بــودن اطالعــات:

طــرح بایــد بــدون در نظــر گرفتــن محدودیتهــا یــا شــرایط
کاربــر ،اطالعــات الزم را بــه صــورت موثــر بــه وی انتقــال دهــد.

حــاالت مختلــف تصویــری ،کالمــی و لمســی بایــد مــورد توجــه
بــوده و اطالعــات ضــروری تــا حــد امــکان در دســترس باشــد،

همچنیــن طراحــی بایــد بــه گون ـهای ســازماندهی شــود کــه بــا
فنــون و ابــزاری کــه توســط افــراد بــا نیازهــای ویــژه حســی مــورد

اســتفاده قــرار میگیــرد ،منطبــق باشــد(.)22

اصــل پنجــم) کاهــش خطــا :طــرح بایــد به گونـهای باشــد که

خطــرات را کاهــش دهــد .بــرای مثــال چیــدن اجــزاء و عناصــر

بــه گونـهای کــه خطــرات و اشــتباهات بــه کمتریــن حــد برســد.

اصــل ششــم) کاهــش نیــروی جســمی :طــرح بایــد بــه

گونـهای باشــد کــه بــه طــور موثــر و راحــت بــا کمتریــن خســتگی
اســتفادهشــود و بــه افــراد امــکاندهــد کــه وضعیــت طبیعــی
بــدن خــود را حفــظ کننــد و بــه طــور منطقــی از نیروهــای بــدن

خــود اســتفاده کننــد.

اصــل هفتــم) انــدازه و فضــای مناســب بــرای دسترســی و

اســتفاده :طــرح بایــد فضــای کافــی بــرای اســتفاده همــه کاربــران

(بــا تواناییهــا و ناتوانیهــای گوناگــون) از محیــط را در نظــر
بگیــرد(.)22

امکانات و تجهیزات ضروری خانه
انعطافپذیر
خانــه انعطافپذیــر خانــهای مناســب بــرای همــه افــراد

اســت ،پتانســیلهای الزم بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای همــه
انســانها بــا هــر ســن و هــر نــوع ناتوانــی جســمی و حرکتــی را
در خــود داراســت و بــا در نظــر گرفتــن عناصــری در طراحــی
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خانــه کــه در خانههــای معمولــی مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت،
خدمــات ویــژهای را بــه ســاکنان عرضــه میکنــد(.)1

جدول -1نکات ضروری در طراحی و ساخت خانه انعطافپذیر
بهتــر اســت همــه ورودیهــای خانــه بــدون پله امــکان دیــد بــرای همــه مردم(مثــل بچــه هــا و
افــرادی کــه روی صندلــی نشســتهاند) باشــد
ســاخته شود.

اجتنــاب از ســطح شــیبدار؛ اگر ســطح شــیبدار روشــی بــرای مالقــات کننــدگان کــه بــا ســاکنین
خانــه ارتبــاط برقــرار کننــد ماننــد زنــگ نــوری
الزم شــد بایــد یکپارچــه طراحی شــود.
دسـتکم یــک اتــاق خــواب و دستشــویی قابــل
دســترس درقســمت ورودی هــم کــف و در مقــداری فضــا بــرای چرخــش در ،هنــگام بــاز
کــردن در نظــر گرفتــه شــود.
همــان طبقــه ای کــه آشــپزخانه ،اتاق نشــیمن و
غیــره قــرار دارد،طراحــی و ســاخته شــود.
حداقــل مجموعــه ای از صنــدوق خانــه،
همــه پلههــا بایــد پهنــا و فضــای مناســب در
آبدارخانــه یــا انباریهایــی کــه کــف خالــی
پاییــن بــرای نصــب یــک ســکوی باالبــر در
دارنــد جهــت اســتفاده بعــدی بعنــوان بدنــه
صــورت نیــاز داشــته باشــند.
آسانســور در نظــر گرفتــه شــود.
یــک آسانســور بــا ابعــاد فضــای کــف  3*4فوت دســتگیرههای پلــه بــه طــور افقــی تــا بــاال و
پاییــن خیــز پلــه ادامــه یابــد.
در زمــان اولیــه ســاخت و ســاز نصــب شــود.

ایجــاد تمایــز رنگ بیــن کــف و اطراف :اســتفاده
از رنگــی کــه موجــب تســهیل شــناخت محــل نــور در ورودی و پلــه هــا و محلهــای انجــام
کار ،نــور متمرکزشــده باشــد.
اتصــال ســطح کــف و مســیر راه رفتــن شــود .از
کاربــرد ســطوح صیقلــی جلوگیــری شــود .

چــراغ خــواب در راهروهــا و یــا دستشــویی در حمــام اســتفاده از آویزهایــی بــرای نگهداری
نصــب شــود .المــپ نــوری بــا ولتــاژ بــاال حولــه یــا صابــون در حمایــت از شــخص کمــک
زیــادی میکنــد.
نصــب شــود.

اســتفاده از صندلــی انتقالــی بــرای جابجایــی
راحــت .قســمتی ازایــن صندلــی در داخــل و
قســمتی در خــارج وان باقــی میمانــد و فــرد دســتگیرهها بــه میــزان زیــادی در انتقــال بــه
در قســمت خارجــی وان مینشــیند و بتدریــج داخــل و خــارج وان کمــک میکننــد .اینهــا
بــه ســمت داخــل میلغــزد .ایــن صندلیهــا میتواننــد بــه دیــوار ،کــف یــا ســقف نصــب
شــوند.
بعضــی بــا  /یــا بــدون پشــتی میباشــند و اگــر
دارای لبــه الســتیکی باشــند موجــب افزایــش
ایمنــی در داخــل وان میشــوند.
اســتفاده از وســایلی مثــل دســتکش شستشــو و اســتفاده از نوارهــا یــا تکههایــی کــه مانــع ســر
برسهــای حمــام باعــث افزایــش دسترســی خــوردن فــرد در حمــام یــا وان میشــود،
ضــروری اســت.
بــه قســمتهای مختلــف بــدن میشــود.
بیشــتر خانــه هــای انعطــاف پذیــر دارای
ســویچهای نــوری نصــب شــده در بــاال و پاییــن
پلههــا ،دستشــوی اضافــه و یــا اتــاق خــواب
شــیرهای آب و دســتگیرههایی بــا اهــرم دســتی
در طبقــ ه اول خانههــای دو طبقــه ،نــرده
نصب شــود
دســتی در دو طــرف پلههــا ،دســتگیره در
دستشــویی ،پهــن و گســترده بــودن درگاههــا
و ســطح شــیبدار یــا باالبــر پلــه میباشــند.
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آســان باشــد .حــذف پیچیدگیهــای غیــر ضــروری ،ماننــد

خانه انعطافپذیر برای افراد با ناتوانی

تعلیم و تربیت استثنایی

خانه انعطافپذیر برای افراد با ناتوانی

کاربــرد خانــه انعطافپذیــر بــرای افــراد بــا
ناتوانــی در ایــران
معمــاری و شهرســازی ایــران کمتــر بــه انعطــاف پذیــری

ســاختمانهای عظیــم و زیبــا ســاختهایم امــا هنــوز نتوانســتیم
شــهری بــا هویــت و مطلــوب بــرای همــه افــراد فراهم کنیــم(.)1

مهمتریــن دغدغــه افــراد بــا ناتوانــی جامعــه وجــود خانههایــی
اســت ،کــه بــرای آنهــا استانداردســازی نشــدهاند .انعطــاف

پذیــری خانه وابســته بــه عوامل مختلــف عملکــردی ،اجتماعی-
روانــی و اقتصــادی اســت کــه در طــول زمــان میتوانــد ضمــن

حفــظ ســاختار و بهرهگیــری از فضــا و مــکان اولیــه ،پتانســیل و

امــکان بهینهســازی و تطبیــق بــا نیازهــا و چالشهــای آتــی را
نیــز فراهــم ســازد(.)2

ســاختارهای محیطــی نامناســب ازجملــه ســاختمانها و

سیســتم حمــل و نقــل ،موانــع ارتباطــی و اطالعاتــی  ،موجــب

جدایــی افــراد بــا ناتوانــی از افــراد عــادی میشــود .خانــه

انعطافپذیــر میتوانــد فضاهــای فیزیکــی را بــرای افــراد بــا
نیــاز ویــژه راحتتــر ،دســترسپذیرتر و کاربردیترکنــد .در

واقــع عبــور و مــرور آزاد افــراد بــا ناتوانــی در خانــه و حضــور

آنــان در جامعــه از انــزوای آنــان جلوگیــری میکنــد و باعــث

ورود ایــن افــراد بــه عرصههــای مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی،

ورزشــی و شــغلی میشــود(.)11

افــراد بــا ناتوانــی بــه عنــوان یکــی از اقشــار جامعــه دارای

حقوقــی در شــهر و جامعــه هســتند و مناســب ســازی فضــا و

ایجــاد قوانیــن بــرای ســاخت فضــای مســکونی و معمــاری منازل

متناســب بــرای همــه افــراد بــه آنهــا امــکان میدهــد تــا بــا
توجــه بــه توانایــی خــود از فضاهــا اســتفاده کــرده و بتواننــد بــه

تنهایــی و بــدون نیــاز بــه کمــک از امــور زندگــی روزمــره خــود

را انجــام دهنــد و بــه طــور مســتقل زندگــی کننــد( .)24موضــوع

مناسبســازی در کشــور مــا از اولویتهــای اصلــی مدیریــت و

برنامهریــزی شــهری در ســالهای پــس از جنــگ بــوده اســت،
امــا بــا وجــود اهمیــت ایــن مســئله بــه خوبــی بــه آن پرداختــه
نشــده اســت و افــراد بــا ناتوانــی بــا مســائل بســیاری در ایــن

بــا وجــود اینکــه در دنیــا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه دســترس

پذیــری محیطهــای زندگــی بــرای همــه افــراد جامعــه و بــا
هــر ســطح توانایــی یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا
در بســیاری از کشــورها از جملــه کشــور ایــران هنــوز تبعیــض

بســیاری ،در زمینههــای گوناگــون بیــن افــراد ســالم و افــراد
دارای ناتوانــی وجــود دارد( .)26بــا ایــن حــال وظیفــه دولتهــا
و ســایر افــراد جامعــه اســت تــا شــرایطی را فراهــم نماینــد کــه

افــراد دارای ناتوانــی از اســتقالل کافــی در زندگــی برخــوردار
گردنــد .بــرای داشــتن چنیــن محیطــی بایــد از آغــاز طراحــی

و برنامهریــزی بــرای ســاخت بناهــا ،بهگونــهای عمــل نماینــد
کــه فضــای ایجــاد شــده بــرای همــه و بــا درجــه اهمیــت

یکســان قابــل اســتفاده باشــد بــرای مثــال اســتفاده از درهــای

عریضتــر و تــدارک ورودی همســطح نــه تنهــا تــردد افــراد
دارای محدودیــت حرکتــی را برطــرف میســازد بلکــه تــردد

افــراد ســالمند ،زنــان بــاردار و نیــز میلیونهــا نفــر را کــه هــر

روز بــا اثاثیههــای حجیــم مجبــور بــه جابهجایــی در مکانهــای

مســکونی و ادارات هســتند را تســهیل مینمایــد(.)26

طراحــی و ســاخت خانــه انعطافپذیــر بــرای افــراد بــا

ناتوانــی در ایــران مزایــای بســیاری را در پــی خواهــد داشــت کــه

از جملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
• کمک به استقالل افراد با ناتوانی
• بهبود کارایی فرد

• تقویت حضور افراد با ناتوانی در عرصههای اجتماعی
• طراحــی و ســاخت خانــه انعطافپذیــر از میــزان

محدودیتهــای افــراد بــا ناتوانــی بــرای یافتــن واحــد مســکونی

متناســب بــا شــرایط ویژةشــان میکاهــد و آنهــا میتواننــد بــه

آســانی و بــا کمتریــن هزینــه یــک خانــة انعطافپذیــر را منطبــق
بــا نیازهــای خــود بیابنــد.

• طراحــی و ســاخت خانــه انعطافپذیــر بــرای افــراد بــا

ناتوانــی ،خانوادهایشــان و در ســطح کالن بــرای جامعــه دارای
صرفــه جویــی اقتصــادی اســت .در واقــع تبدیــل یــک واحــد
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پرداختــه اســت .بــه ســخن دیگــر مــا در شــهرهای خود بــا اینکه

خصــوص مواجهنــد(.)25

تعلیم و تربیت استثنایی

خانه انعطافپذیر برای افراد با ناتوانی

مســکونی معمولــی بــه واحــدی مناســب بــرای محــل ســکونت

بــا هــر ســن و هــر نــوع توانایــی جســمی و حرکتــی را در خــود

انعطافپذیــر اســت(.)1

در خانههــای معمولــی مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت ،خدمــات

افــراد بــا ناتوانــی بســیار پرهزینهتــر از طراحــی و ســاخت خانــه

رونــد تغییــرات و دگرگونیهــا در جامعــه آنچنــان ســریع

اســت کــه خانههــا بــرای هماهنگــی و همراهــی بــا تغییــرات و

تحــوالت و نیازهــای جدیــد ملــزم به تغییــرات متنــاوب و دائمی
اســت .ســاخت و ســاز انعطافپذیــر ســاختمانهای مســکونی

میتوانــد نیازهــای در حــال تغییــر و خواســتههای کاربــران را

بــرآورده ســازد( .)1بــرای افــراد بــا ناتوانــی خانــه مفهومــی فراتر

از مکانــی بــرای زندگــی دارد و معنــای اســتقالل و بینیــازی از
دیگــران را تداعــی میکنــد( .)4در دهکــده جهانــی امــروز کــه
افــراد بــا ناتوانــی فرصــت تبدیل شــدن بــه شــهروندان عــادی را

یافتهانــد ،وظیفــه معمــاران و طراحــان ایــن اســت کــه شــناخت
و درک خــود از نیازهــا ،فرهنــگ و ســبک زندگــی ایــن افــراد را

توســعه بخشــند .طراحــان و معمــاران میتواننــد راهبردهایــی را
بــه کار برنــد کــه بهطــور خالقان ـهای بــه نیــاز ویــژه ایــن افــراد

پاســخ دهنــد و در عیــن حــال نیــاز عمــوم کاربــران عــادی را نیــز

نادیــده نگیرنــد تــا طراحــی بــا دسترســی برابــر و عــاری از مانــع
بــرای نس ـلهای آینــده فراهــم شــود( .)28انعطافپذیــری در

طراحــی مســکن را میتــوان بــا توجــه بــه تغییــرات ابعــاد زندگــی

و معیشــت بــه عنــوان راهحلــی بــرای جلوگیــری از گســیختگی
تعامــات جامعــه ،مــردم و افــراد بــا ناتوانــی در نظــر گرفــت؛ از

ایــن رو خانــه را بایــد متناســب بــا نیازهــای در حال تغییر انســان
طراحــی نمــود( .)17خانــه مناســب بــرای افــراد دارای ناتوانــی،
ســاختمانی اســت کــه اســتفاده مســتقل کلیــه افــراد از آن فضــا

و تجهیــزات معمــاری درون آن امکانپذیــر باشــد و هیچگونــه

مانــع بــرای دسترســی بــه آن ســاختمان و اســتفاده مســتقالنه

از امکانــات و تجهیــزات آن وجــود نداشــته باشــد( .)18بــا

ایــن تعاریــف ،خانــة انعطافپذیــر دارای خصوصیــات ویــژهای

اســت کــه آن را از خانههــای معمولــی متمایــز میســازد.
خانــة انعطافپذیــر خانـهای مناســب بــرای همــة افــراد اســت،

پتانســیلهای الزم بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای همــة انســانها
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ویــژهای را بــه ســاکنان عرضــه م ـیدارد( .)17وظیفــه دولتهــا
و ســایر افــراد جامعــه اســت کــه شــرایطی را فراهــم نماینــد تــا

افــراد دارای ناتوانــی از اســتقالل کافــی در زندگــی برخــوردار
گردنــد .همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه رعایــت اســتانداردها

نیــاز چندانــی بــه تجهیــزات یــا ماشــین آالت خاصــی نداشــته و
تنهــا دانــش فنــی ،آگاهــی و دلســوزی عوامــل تولیــد و اجــرا الزم

اســت .بنابرایــن اگــر تمامــی واحدهــای مســکونی بــه نوعــی بــا

درنظــر گرفتــن پتانســیلهای الزم انعطافپذیــری ،طراحــی و
اجــرا گردنــد ،در آن صــورت افــراد دارای ناتوانــی و ســالخورده،

گزینههــای بیشــتری بــرای انتخــاب محــل ســکونت داشــته
و آزادی عملشــان افزایــش پیــدا میکنــد ،و نیــز خانههــا

آمادگــی الزم بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای فیزیکــی غیــر قابل
پیشبینــی افــراد خانــواده را دارا خواهنــد بــود.
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