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مقدمه

چهار  دارای  و  تحولی  عصبی  اختاللی  اتیسم،  طیف  اختالل 
کاستی در عملکرد اجتماعی، ارتباطات، شناختی و  ویژگی اصلی 
رفتاری است. کودکان با اختالل طیف اتیسم، مشکالتی در مخچه 
که این نواحی در برنامه ریزی، سازمان دهی،  ب پیشانی دارند 

ُ
و ل

ک زمان، حافظه، بازداری و تفکر نقشی اساسی  تصمیم گیری، ادرا

گزارش های مختلف حدود  دارند )1(. میزان شیوع این اختالل در 
اختالل،  این  بودن  مزمن  است.  شده  عنوان    )3 و   2( درصد   1
ضرورت  اتیسم،  طیف  اختالل  روزافزون  شیوع  و  آن  شدت 
در   .)4( می کند  برجسته  را  اختالل  این  به  بیشتر  هرچه  توجه 
سبب شناسی اختالل طیف اتیسم، عوامل ژنی، زیست شیمیایی، 

خانوادگی، محیطی، و ساختار مغز دخیل هستند )5 و 6(.

ُاتیسمݡ  کودکان با اختالل طیف  طراحی فضاهای یادگیری برای 
گروه معماری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران استادیار   ، کی*  علی خا  □

تربیتی،  علوم  و  روان شناسی  دانشکدۀ  استثنایی،  کودکان  آموزش  و  روان شناسی  تخصصی  دکتری  دانشجوی  مهدوی،  مجتبی   □
ایران تهران،  دانشگاه 

ه چکید
اتیسم  طیف  اختالل  با  کودکان  همیشگی  همراه  اتیسم،  طیف  اختالل  از  ناشی  کم توانی های  و  مشکالت  اینکه  وجود  با 
کودکان را فراهم ساخت. اما نکته ای  است می توان با مداخله های درمانی زودهنگام، زمینۀ الزم جهت توانمندسازی این 
طیف  اختالل  با  کودکان  خلق و خوی  و  نیازها  براساس  یادگیری  معمول  محیط های  که  است  این  شد  غافل  آن  از  نباید  که 
به  نسبت  دارند  برعهده  را  کودکان  این  برای  یادگیری  فضاهای  طراحی  وظیفۀ  که  معمارانی  و  نشده اند  طراحی  اتیسم 
نتیجه،  در  نیستند.  آنها  برای  یادگیری  فضاهای  طراحی  به  قادر  بنابراین  دارند،  اندکی  اطالعات  آنها  حسی  مشکالت 
هدف از پژوهش حاضر، مرور مطالعات صورت گرفته در جهت ارائۀ راهکارهایی برای طراحی فضاهای یادگیری مخصوص 

بود.  اتیسم  با اختالل طیف  کودکان 
کودکان با اختالل طیف اتیسم، براساس »قانون حمایت  باتوجه  به اهمیت رعایت مناسب سازی فضاهای یادگیری برای 
پژوهش  دارد.  ضرورت  اصولی  رعایت  و  است  شده  پیشنهاد  مختلف  مطالعات  توسط  رهنمودهایی  معلوالن«،  حقوق  از 
کرده اند:  کید  تأ مــناسب  یادگیری  فــضاهای  طراحی  در  زیر  موارد  رعایت  بر  صورت گرفته  مــطالعات  می دهـد  نشان  حاضر 
کنترل   )4 پیش بینی پذیری،   )3 بزرگ،  و  کوچک  فضاهای  از  ترکیبی  تأمین   )2 سازمان یافته،  و  قابل درک  فضایی  ساختار   )1
کاستی هایی  باتوجه به  اجتماعی.  تعامل  برای  طراحی   )7 و  مسیریابی،   )6 فضا،  هر  منظور  درک   )5 محیط،  بر  کودک  بیشتر 
کاستی ها و رعایت اصول طراحی فضاهای یادگیری برای  که در این زمینه در ایران به چشم می خورد لزوم از میان برداشتن 

از پیش احساس می شود. اتیسم، بیش   با اختالل طیف  کودکان 

یادگیری. کودکان، محیط  یادگیری،  اتیسم، فضای  اختالل طیف  کلیدی:  واژه های 

* Email: dr.alikhaki@yahoo.com

نوع مقاله: مروری      ●      صفحات 71 ـــ 82 
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در  بشر  دانسته های  گذشته،  سال های  اینکه  وجود  با 
دنیای  از  اتیسم  طیف  اخــتالل  با  کودکان  درک  نحــوۀ  مــورد 
پرسش های  هم  هنوز  اما  است  یافته  افزایش   پیرامون شان 
اختاللی   .)7( دارد  وجود  مغزی  اختالل  این  مورد  در  زیادی 
پیرامون   محیط  با  برخورد  نحوۀ  در  آن  درگیر  کودکان  بیشتر  که 
به دلیل  آنها  همۀ  درعین حال  اما  دارند،  تفاوت  یکدیگر  با  خود 
ایجاد  در  کم توانی  و  تکراری  کارهای  انجام  به  عالقه مندی 
ارتباطات اجتماعی، به یکدیگر شباهت دارند )8(. بنابراین، از 
می توان  است  یادگیری  الزمۀ  اجتماعی  ارتباط  برقراری  آنجا  که 
کودکان با اختالل طیف اتیسم در یادگیری و درنتیجه  گفت تمام 
هستند  روبرو  زیادی  مشکالت  با  خود  شکوفایی  و  پیشرفت 
مداخالت  سه سالگی  از  پیش  تا  زودهنگام  تشخیص  با  مگر 
به دلیل  اتیسم  طیف  اختالل  با  کودکان   .)9( شود  آغاز  درمانی 
حساسیت نسبت به محرک های حسی مانند نور و صدا و عدم 
کودکان عادی  درک موقعیت مکانی خود در فضاهای یادگیری 
بزرگ تری  مانع  موضوع  این  که  می شوند  اضطراب  و  ترس  دچار 
که الو1 )11(  در مسیر آموزش آنها است )10(؛ بنابراین، همان طــور 
عنوان می کــند، جـهــت اثربخشی مداخله های درمانی و آموزش 
یادگیری  محیط های  طراحی  اتیسم،  طیف  اختالل  با  کودکان 
ازآنجا  باشد.  آنها  نیازهای منحصربه فرد  براساس  باید  افراد  این 
و مدرسه  یادگیری در فضای خانه  فرایند  از   که بخش عمده ای 
آماده سازی   )12( اشبرنر2  و  گرز  سا نظر  براساس  می شود،  انجام 
کودکان با اختالل طیف اتیسم ضروری است. این فضاها برای 
یادگیری  فضاهای  طراحی  و  معماری  نقش  راستا  این  در 
محیط  خلق  علم  معماری،  می یابد.  اهمیت  پیش  بیش  از 
نیازهای  با  تا  است  فضایی  سازمان های  دست کاری  و 
یعنی  ـــ  حسی  مـحیط  از  معماران  باشد.  داشته  تناسب  کاربرانش 
برای  ـــ  هوا  کیفــیت  و  حسی  دیداری،  شنیداری،  ویـــژگی های 
کاربران اســتفاده می کـــنند تا عملکردها  انتقال مــعنا و پیام ها به 
که نیازهای ویژه ای  کاربرانی  و فعالیت ها را در فضا به ویژه برای 
با بهره مندی  اینکه می توان  با وجود  کنند )13(.  دارند، تسهیل 
معماری  منظر  از  مساعدی  محیط های  متخصصان،  کمک  از 
طیف  اختالل  کرد،  خلق  اتیسم  طیف  اختالل  با  کاربران  برای 
گذاشته  کنار  کل از خط مشی های طراحی معماری  اتیسم به طور 
که سازمان ملل متحد ساخت   شده است. این در حالی است 
اتیسم  طیف  اختالل  با  افراد  برای  را  استاندارد  مؤسسات 

چشم  به  زمینه  این  در  قانونی  الزام  گرچه  ا است.  کرده  الزامی 
دوش  بر  اخالقی  نظر  از  را  بار  این  ملل  سازمان  اما  نمی خورد، 
اقداماتی  به  دست  زمینه  این  در  تا  است  گذارده  دولت ها 
اختالل های  و  اتیسم  طیف  اختالل  با  افراد  متأسفانه  بزنند. 
و   )15( شده اند  گرفته  نادیده  زمینه  این  در  اجتماعی  ـــ  روانی 
ساختمان  مقررات  و  قوانین  زمینۀ  در  که  متعددی  کتاب های 
کشورها نوشته و مـنتشر شده  است  چه در ایران و چه در سایر 
مسئله  این   .)16( ننموده اند  چندانی  توجه  مسئله  این  به 
می تواند تا حد زیادی در نتیجۀ ماهیت غیراستاندارد چالش ها 
و در نتیجه، نیازهای افراد با اختالل طیف اتیسم باشد. با وجود 
کند و  که این خالء را پر  این، هدف از پژوهش حاضر آن است 
که پاسخ گوی این  راهبردها و اصولی از طراحی را پیشنهاد دهد 

باشند.  چالش ها 
پیشنهاد  را  طرحی  تا  است  آن  معماران  مسئولیت  و  نقش 
که پاسخ گوی نیازهای تمام اعضای جامعه باشد. ضرورت  کنند 
به  را  حساسیت  بیشترین  که  را  آنهایی  تجربۀ  معماران  که  دارد 
کنند )17 و 18(. معماران پیش  از اینکه  اطرافشان دارند، درک 
آنها  به مرحلۀ طراحی برسند، در مورد مشکالت حسی و نقش 
اندکی  گاهی  آ اتیسم،  طیف  اختالل  با  افراد  روزمرۀ  زندگی  در 
که افراد با اختالل طیف اتیسم، فرایند  دارند )19 و 20(. زمانی 
بیش ازپیش  محیط  کیفیت  می کنند،  آغاز  را  خود  یادگیری 
محیط  مناسب  طراحی  با  باید  به نحوی که  می یابد  ضرورت 
کاهش  و  گمراهی  از  پرهیز  برای  را  زمینه  افراد،  این  یادگیری 
است  خاطر  بدین  امر  این   .)21( ساخت  فراهم  آنها  کامی  نا
است  پیچیده ای  بسیار  وضعیت  اتیسم  طیف  اختالل  که 
اختالل  با  فرد  و  می گذارد  جای  بر  فرد  هر  بر  متفاوتی  تأثیر  که 
می کند،  فراهم  محیط  که  حسی  دروندادهای  از  اتیسم  طیف 
اتیسم  طیف  اختالل  با  کودکان   .)20( می پذیرد  زیادی  تأثیر 
داشته  مستقلی  عملکرد  واقعی  دنیای  در  بتوانند  اینکه  برای 
ضرورت  این  بنابراین  هستند؛  متفاوت  محیطی  نیازمند  باشند 
که محیط اطراف افراد با اختالل طیف اتیسم  احساس می شود 
را  آنها  حسی  مشکالت  و  مسائل  که  شود  طراحی  به گــونه ای 

پوشش دهد. 
اخـتــالل  با  کــودکــان  برای  یادگیری  فـــضاهای  طراحی  در 
در  کافی  و  ضروری  اطالعات  و  دانش  داشتن  اتیسم،  طیف 
کودکان دارای  این  اشیاء در  و  افراد  تجربۀ محیط،  مورد نحوۀ 

1. Love 2. Saggers & Ashburner
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حسی  تفاوت های  به خوبی   )16( انیس-کل1  ِ اسـت.  اهمیت 
می کند.  توصیف  را  پاسخ ها  و  پردازش  ک،  ادرا در  بالقوه 
که  است  برخوردار  ویژه ای  اهـمیت  از  نیز  موضوع  این  فــهــم 
آسیب  ندیده اند.  یک میزان  به  و  نحو  یک  به  کودکان  تمام 
تلفیقی  محیط های  از  می توانند  کودکان  از  بسیاری  درحالی که 
نیازمند محیط های مناسب تر  کودکان  از  بهره مــند شوند، برخی 

و سازگارتری هستند )22(.
کالس ها، واحدها  در سال های اخیر، توجه زیادی به طراحی 
با  مسئوالن  و  معماران  راستا  این  در  و  است  شده  مدارس  و 
کودکان  این  برای  مناسب  یادگیری  محیط های  طراحی  چالش 
غالب  می دهد  نشان  مختلف  بررسی های  اما  شده اند؛  مواجه 
تغییر  از  اتیسم،  طیف  اختالل  با  کودکان  نگهداری  کز  مرا
با  و  اداری  و  مسکونی  خانه های  همچون  فضاها  دیگر  کاربری 
درحالی که  شکل گرفته اند،  فضا  به  دیوارک  چند  اضافه کردن 
باید  اتیسم  طیف  اختالل  با  کودکان  ویژۀ  یادگیری  فضاهای 
مطالعات  شود.  مناسب سازی  آنها  شرایط  و  نیازها  براساس 
که محیط تأثیر بسیار زیادی در درمان  کی از آن است  مختلف حا
گفته شد و  کودکان دارد )11 و 12(. باتوجه  به آنچه  این دسته از 
افراد  از مشکالت حسی  که معماران  با درنظرگرفتن این مسئله 
قادر  و   ،)3 و   2( دارند  اندکی  گاهی  آ اتیسم  طیف  اختالل  با 
اینکه  و  نیستند  افراد  این  یادگیری  محیط  مناسب  طراحی  به 
نیز  اتیسم  با اختالل طیف  افراد  کز نگهداری و درمان  مرا غالب 
بررسی  ضمن  دارد  نظر  در  حاضر  پژوهش  هستند  غیراستاندارد 
با  افراد  برای  یادگیری  فضاهای  طراحی  راهکارهای  و  اصول 
و  زندگی  وضعیت  بهبود  جهت  در  گامی  اتیسم،  طیف  اختالل 

یادگیری این افراد بردارد.
کودکان با اختالل طیف اتیسم  با توجه  به رشد چشمگیر آمار 
کودکان در  در سال های اخیر و همچنین پیامدهای حضور این 
برای  مناسبی  یادگیری  فضاهای  طراحی  به  نیاز  عادی  مدارس 
می شود  احساس  بیش ازپیش  کودکان  این  آموزش وپرورش 
در  کودکان  این  از  غفلت  و  موضوع  این  به  توجه  عدم  چون 
به  آینده  در  کودکان  این  که  شد  خواهد  آن  به  منجر  نهایت 
قابلیت ها  کشف  بدون  و  شده  تبدیل  منفعل  و  وابسته  افرادی 
با مشکالت  زیر فشار روانی زندگی  که دارند،  توانمندی هایی  و 
محروم  عادی  زندگی  یک  داشتن  از  و  شده  روبرو  عدیده ای 

و  نیست  ایران  کشور  خاص  تنها  ضرورت  و  نیاز  این  شوند. 
همۀ  نگرانی  این  موج  است.  جهانی  پدیده ای  آمار  این  رشد 
گفته  آنچه  توجه  با  است؛  ساخته  خود  درگیر  را  دنیا  کشورهای 
خالی  جای  دنیا  پیشرفتۀ  شهرهای  از  بسیاری  در  هنوز  شد، 
مردم  از  بسیاری  چون  می شود،  احساس  استاندارد  کز  مرا این 
و  ندارد  درمانی   اتیسم  طیف  اختالل  که  باورند  این  بر  جامعه 
بسنده  کودکان  این  نگهداری  به  تنها  درمانی  راهبردهای  در 
کودکان آموزش پذیر  که بیشتر این  می شود. اما حقیقت آن است 
سایر  و  متخصصان  آموزگاران،  والدین،  توجه  نیازمند  و  بوده 
محیط هایی  در  کودکان  این  متأسفانه  هستند.  جامعه  اعضای 
گاهی  آ این  و  می بینند  آموزش  بسیارپایین  فضایی  کیفیت  با 
در  می تواند  مهمی  نقش  چه  محیط  که  ندارد  وجود  عمومی 

روند بهبود آنها داشته باشد )23(.
از  هدف  شده،  گفته   مطالب  توجه  به  با  این  ترتیب،  به  
با  مختصری  آشنایی  و  شناخت  از  پس  حاضر،  مقالۀ  نگارش 
توصیه هایی  و  راهکارها  بیان  اتیسم،  طیف  اختالل  با  افراد 
اختالل  با  کودکان  یادگیری  محیط های  مناسب سازی  جهت 

اتیسم است. طیف 

روش

بهره مندی  و  مروری  مطالعه،  این  در  استفاده  مورد  روش 
بر  مروری  ابتدا  در  مطالعه  این  در  است.  کتابخانه ای  منابع  از 
فضاهای  طراحی  زمینۀ  در  که  تحقیقاتی  و  کتابخانه ای  منابع 
به  انجام گرفته،  اتیسم  طیف  اختالل  با  افراد  برای  یادگیری 
موتور  از  مقاله  این  در  مورداستفاده  منابع  تمام  آمد.  عمل 
دایرکـــت3،  ســـاینس  عـــلمی  پایگاه های  گــوگــل2،  جـــستــجــوی 
برای  شـــد.  جستجــو  الزویــر6  و  آنالین5  وایلــی  اسکوالر4،  گوگـــل 
اختالل  »فضاها،  جمله  از  مختلفی  کلیدواژه های  از  جستجو 
یادگیری، فضای  یادگیری، فضای  اتیسم، محیط، محیط  طیف 
اختالل  کودکان،  ساختار،  مدرسه،  کالس،  یادگیری،  آموزشی، 
شد.  استفاده  درخودماندگی«  درخودمانده،  اتیسم،  طیف 
جستجو  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به  کلیدواژه ها  این  تمام 
استخراج شده،  پایان نامۀ  و  کتاب  مقاله،   93 بین  از  شد. 
مورد  در  الزم  اطالعات  و  گرفت  قرار  مورداستفاده  منبع   56

1. Ennis-Cole
2. Google Search Engine
3. Science Direct

4. Google Scholar
5. Wiley Online
6. Elsevier
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افراد  برای  یادگیری  فضاهای  طراحی  پژوهشی  و  نظری  مبانی 
ورود  معیارهای  شد.  گردآوری  اتیسم  طیف  اختالل  با 
رساله های   ،ISI علمی-پژوهشی،  مقاالت  نوع،  نظر  از 
فراهمایی ها  ارشد،  کارشناسی  پایان نامه های  دکتری، 
سال های  بین  زمان،  نظر  از  کتاب ها؛  و  )کنفرانس ها( 
تحقیقات  پژوهش،  طرح  نظر  از  میالدی؛   2020 تا   1988
تمام  جغرافیایی،  منطقۀ  نظر  از  آمیخته؛  و  کمی،  کیفی، 
نیز  زمینه  نظر  از  انگلیسی(؛  و  فارسی  زبان های  )به  جهان 
از  خروج  معیارهای  بودند.  غیردانشگاهی  و  دانشگاهی 
نظر  از  اسناد؛  و  آیین نامه ها  مجالت،  سرمقالۀ  نوع،  نظر 
پژوهش،  طرح  نظر  از  1988میالدی؛  سال  از  پیش  زمان 
کیفی  کمی،  روش های  فاقد  که  پژوهش هایی  و  مقاالت 
از  از نظر منطقۀ جغرافیایی مقاالت غیر  و  بودند؛  آمیخته  و 

زبان انگلیسی و فارسی بودند.

ضــرورت توجـه به اخــتالل طــیـف اتیــسم و اهمیت 
یادگیری فضاهای 

از  که  داد  گـــزارش   1 بیماری ها  کـنـترل  مــرکز   ،2010 ســال  در 
طیف  اخــتالل  با  ســالۀ   22 تا   6 افــراد  تعــداد   ،1993 ســــال 
 ،2013 افزایش یافته است )24(. در سال  1600 درصد  اتیــسم، 
با  نفر  یک  کودک،   88 هر  از  کرد  برآورد  بیماری ها  کنترل  مرکز 
 .)25( است   1 به   5 دختران،  به  پسران  نسبت  و  اختالل  این 
 1 به   2020 سال  در  میزان  این  که  است  آن  از  کی  حا گزارش ها 
اختالل  با  کودکان   .)25( است  افزایش یافته  کودک   59 در 
ارتباطی،  و  اجتماعی  تعامالت  در  آسیب هایی  با  اتیسم  طیف 
کمبود درک هیجانی مواجه هستند  یکنواختی در رفتار و تفکر، و 
با اختالل طیف  که  کودکانی  آمار روزافزون  باتوجه به   )26-29(
بیش ازپیش  ضرورت  این  می شوند،  داده  تشخیص  اتیسم 
یادگیری  فضاهای  طراحی  برای  تدابیری  که  می شود  احساس 
کودکان اندیشیده شود و اصولی برای طراحی  برای این دسته از 

این فضاها ذکر شود )30(.
سال های  معتقدند  اتیسم  طیف  اختالل  حوزۀ  متخصصان 
نخست مدرسه و به خصوص آموزش ویژه در دبستان برای دستیابی 
کودکان ضروری  به پایه و اساسی برای تجربیات یادگیری بهینۀ این 
که با اختالل طیف اتیسم  کودکانی  است. در حال حاضر، بسیاری از 

شناسایی می شوند، در دامنۀ سنی 18 تا 36 ماه هستند )31(.

که جامعۀ علمی با اختالل طیف اتیسم آشنا شد  از سال 1943 
کودکان با اختالل  کنون پژوهش های بسیار زیادی در رابطه  با  تا
انجام شده،  پژوهش های  کثر  ا است.  انجام شده  اتیسم  طیف 
و  نشانه ها،  آسیب شناسی،  منظر  از  را  اتیسم  طیف  اختالل 
در   .)32( داده اند  قرار  بررسی  مورد  مداخله ای  روش های 
روان شناسی  متخصصان  کمک  با  معماران  گذشته  سال های 
پیرامون  محیط  و  انسان  رابطۀ  به  جدید  نگرش های  با  محیط، 
به صورت  و  به تازگی  که  تحقیقاتی  برآمدند.  طراحی  درصدد  او 
کودکان با اختالل طیف  بین رشته ای دررابطه  با فضای یادگیری 
اصول  رعایت  که  هستند  آن  نشانگر  صورت گرفته اند،  اتیسم 
موجب  کودکان  از  دسته  این  برای  یادگیری  فضاهای  طراحی 
ارتقای سالمت آنها می شود و اثربخشی مداخله های درمانی را 
توجه  مسئله،  این  ضرورت  باتوجه به   .)33( می کند  دوچندان 

به این موضوع بیش  از پیش اهمیت می یابد.

با  کـــودکان  برای  طــراحی  کـــالبدی  راهـــکارهـــای 
اتیسم اختالل طیف 

متقابل  ارتباط  دربارۀ  انجام شده  مطالعات  مجموعۀ  بررسی 
کشورهای  که در  اختالل طیف اتیسم و معماری نشان می دهد 
و  طراحی  زمینۀ  در  چشمگیری  پیشرفت های  جهان،  مختلف 
کودکان با اختالل طیف اتیسم  ایجاد فضاهای آموزشی مناسب 
مطالعات  براساس  که  است  ذکر  شایان   است.  صورت گرفته 
آموزشی  فضاهای  طراحی  در  مؤثر  عامل  چندین  پیشین، 
است؛  استخراج شده  اتیسم  طیف  اختالل  با  کودکان  مناسب 
برخی از این عوامل عبارت اند از: نور، رنگ، سازمان دهی فضا، 
وضعیت  شخصی،  فضای  و  حریم  فضاها،  پیش بینی پذیری 
گرمایش و تهویه مناسب و بافت و  کنترل و امنیت،  کوستیک،  آ
طراحی  در  که  کلی  ساختارهای  ادامه،  در   .)34-38( مصالح 
دارند  ویژه ای  اهمیت  اتیسم،  طیف  اختالل  با  کودکان  برای 

مورد بررسی قرار می گیرند.

1( سـاختار فضایی قابل درک و سـازمان یافته
کودکان  این  آموزش  و  زندگی  فضای  نخست،  وهلۀ  در 
باشد.  پیش بینی  قابل  و  منظم  قابل درک،  حتی المقدور  باید 
جریان های فضایی چه در الیه ها و چه در ارتفاع باید قابل درک 
به عنوان  فضایی  پیچیدگی های  چون  باشد.  ساده  دسترسی  و 

1. Centers for Disease Control and Prevention
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مهارت هـای  تقویـت  بـرای  محیـط  طـــرح ریــــزی  نحـوۀ   )1 شـکل 
.)42( خودیـاری 

کــودک  کمــد بــرای  شــکل 2( نحــوۀ ســازمان دهی و مرتب ســازی 
بــا اختــالل طیــف اتیســم )42(.

1. Legibility

برده  باال  را  کودکان  این  انگیختگی  سطح  تنش زا،  محرک  یک 
افزایش  او  بر  فضا  سلطۀ  از  را  کودک  ناخوشایند  احساس  و 
و  دیداری  نشانه های  رنگ ها،  از  متفاوت  استفادۀ  می دهد. 
فضا  خوانایی2  ویژگی  به  خدمت رسانی  در  همگی  مواد،  انواع 
تا بتوان به راحتی در این  خواهند بود. فضاها باید ساده باشند 
افراد  که  است  خاطر  بدین  امر  این   .)39( کرد  حرکت  فضاها 
فضاها  ذهنی  نقشه های  شکل دهی  در  اتیسم  طیف  اختالل  با 
باید بدان توجه نمود این  که  مشکل دارند )40(. عامل دیگری 
که  بدین جهت  بهتر است فضاها بخش بندی شوند،  که  است 
کودکان  به  ویژه،  فعالیت های  برای  اختصاص یافته  فضاهای 
فعالیت های  بتوانند  تا  می کنند  کمک  اتیسم  طیف  اختالل  با 
روزمرۀ خود را انجام دهند. بخش بندی، زمانی مناسب خواهد 
فضاهایی  انجام پذیرند.  یکسانی  شیوۀ  به  فعالیت ها  که  بود 
که  را  حسی  درون دادهای  می توانند  می شوند  بخش بندی  که 
بر تکلیف  نیاز دارد محدود ساخته و تمرکز  کودک برای پردازش 

کنند )41(. را ترغیب 

کودکان با اختالل طیف اتیسم  که وظیفۀ مراقبت از  افرادی 
این  به  کمک  را صرف  قابل مالحظه ای  زمان  بر عهده دارند،  را 
مهارت های خودیاری می کنند. طرح ریزی  تقویت  برای  کودکان 
یادگیری  تسهیل  برای  اتیسم،  طیف  اختالل  با  کودکان  محیط 
روزمره  فعالیت های  تقویت  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
به طوری که  داد،  انجام  فضاها  پیکربندی  طریق  از  می توان  را 
انجام  ترتیب  به  که  فعالیت هایی  برای  مناسب  فضاهای 
از  پس  کودک  اینکه  تا  باشند  یکدیگر  مجاورت  در  می شوند، 
برود  دیگر  تکلیف  سراغ  به  به راحتی  بتواند  تکلیف،  یک  اتمام 

)شکل 1( )42(.
نمونه ای از فعالیت ها می تواند فعالیت های روزمرۀ صبحگاهی 
و شامگاهی باشد. فعالیت های صبحگاهی ممکن است شامل 
آماده  ب(  شخصی،  بهداشت  به  مربوط  کارهای  انجام  الف( 
باشند.  اتاق  کـردن  تمیز  ج(  و  مـــدرسه،  به  رفــتن  برای   شــدن 
کــردن،  حــمام  الف(  می توانند  نیز  شبانگاهی  فـــعالیت های 
انتخــاب  ب(  بهداشتی،  سرویس  به  رفــتــن  و  زدن  ک  مـــسوا
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1. Form

بـرای  طـــراحی  در  پیــش بینی پذیــــری  اصـل  رعایـت   )3 شـکل 
.)42( اتیسـم  طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان 

کمد  که  شــیوه ای  باشند.  خوابیدن  ج(  و  بعد،  روز  برای  لباس 
با  فرد  به  می تواند  نیز   )2 )شکل  می شـود  مرتب  و  سازمان دهی 
که به تنهایی لباس بپوشد )42(. کند  کمک  اخـتالل طیف اتیسم 

 
کوچـک و بزرگ 2( تأمیـن ترکیبـی از فضاهـای 

کوچک تر و اختصاصی برای انزوا  ایجاد فضاهایی در مقیاس 
کودک در  که  کودک  )در صورت نیاز( به صورتی  و عقب نشینی 
را  کلی  از فضای  عین داشتن حریم خصوصی احساس تفکیک 
که فضای شخصی  نداشته باشد. پژوهش ها نشان داده است 
کودکان عادی بزرگ تر  کودکان با اختالل طیف اتیسم نسبت به 
است؛  هــمـراه  کـودک  شـــدید  کنش  وا با  آن  به  تعـــدی  و  بـــوده 
و  دیده شده  طراحی  در  کودک  نیاز  این  که  اســت  الزم  بنابراین 

ابعــاد فضاها سنجیده و مناسب حال آنان باشد )43(.

3( پیش بینی پذیـری
کودکان با اختالل طیف اتیسم  یکی از اهداف توانمندسازی 
یابند.  دست  استقالل  به  تا  کنیم  کمک  آنها  به  که  است  آن 
مختلف،  فضاهای  در  جهت یابی  برای  افراد  توانایی  بهبود 
دید  خطوط  است.  استقالل  و  توانمندسازی  در  مهم  عاملی 

1، سطوح معماری واضح و هدفمند، و فضاهای  واضح، فرم ها 
کند تا به طور مستقلی به یادگیری بپردازند  کمک  معنادار به افراد 
ـــ  همچون سقف ها،  )44(. پیکربندی دقــیــق شکل  ها در فــضا 
توانمــندســــازی  موجــب  هــمه  هــمه  و  ـــ  دیوارهـــا  زمـــین،  کف 
پیکربندی  به گونه ای  باید  فضاها  می شوند.  پیش بینی پذیری  و 
دهند  را  فرصت  این  اتیسم  طیف  اختالل  با  افراد  به  که  شوند 
به  امر  این  ببینند.  را  آن  شوند،  فضا  آن  وارد  اینکه  پیش  از  تا 
یاد بگیرند  که به مشاهده و تأمل بپردازند و  آنها اجازه می دهد 
چه  که  برســـند  درک  این  به  و  است  مــناسب  رفــتاری  چه  که 
راستا  این  در  بود.  خواهد  مناسب  اتاق  این  در  فعالیت هایی 
به  را  فضاها  می توانند  طراحان  شـــد،  گفـــته  آنچه  باتوجه به  و 

کنند: زیر سازمان دهی  شیوه های 

گروه ها ■ تعریف واضح هرکدام از بخش ها و 
تقاطع های فضاها ■ شناسایی 

ترتیب دهی فضاها ایجاد   ■
ترتیب سلسله مراتبی فضاها )42(. ایجاد   ■

کـودک بر محیط کنتـرل بیشـتر   )4 
کمتری باشد، انگیختگی،  که دارای محرک های حسی  طراحی 
کاهش می دهد. برای مثال، پیشنهاد  فشار روانی و اضطراب را 
زرد  رنگ  از  اتیسم  طیف  اختالل  با  پسران  مورد  در  می شود 
کودک را برمی انگیزد  استفاده نشود، چون این رنگ حساسیت 
از رنگ های سبز و قهوه ای استفاده  تا  و به جای آن تالش شود 

کمتری را در این افراد برانگیزد)45(. که حساسیت  شود 

5( درک منظـور هـر فضا
دست کاری و پیکربندی فرم هــایی همچون مبلمان و اسباب، 
این  اتیسم  طیــف  اختالل  با  کودکان  به  تجهــیزات  و  وســایل 
فرصت را می دهد تا با وضوح شناختی بتوانند فضاهای متعدد 
کنند و در آن جابه جا شوند )46(. برای مثال، فضاهایی  را تجربه 
تمیز  و  غذا  نگهداری  و  آماده سازی  برای  که  آشپزخانه  همچون 
طیف  اختالل  با  کودک  به  شده اند  گرفته  نظر  در  ظروف  کردن 
کمک می کند تا معنا و هدف هرکدام از این فضاها را درک  اتیسم 
کند. بازنمایی دیداری اسباب و لوازم، تجهیزات، لوازم خانگی و 
تا مــعنا و مفهوم هر فضا را درک  کمک می کند  کابینت ها به فرد 
آشپزخانه  فرد می تواند قســمت هــای مختلف   ،4 کند. در شکل 
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شستن  مخصوص  آشپزخانه  از  بخشی  الف(  کند:  مشاهده  را 
دست ها و ظرف ها، ب( بخشی مخصوص آماده سازی غذا، و 

ج( بخشی برای پختن غذا است )42(.

شـکل 4( سـازمان دهی فضایـی دقیـق بـرای درک بهتـر عملکـرد 
هـر فضـا )42(

6( مسـیریابی
واضح،  و  آشکار  دسترسی  و  خروجی  و  ورودی  مسیرهای 
فضای  وارد  تا  می سازد  قادر  را  اتیسم  طیف  اختالل  با  افراد 
درصورتی که  و  کنند  شرکت  گفتگوها  در  شوند،  اجتماعی 
کنند.  ترک  را  محیط  آن  داد،  آزار  را  آنان  حسی  محرک های 
کمک می کند  نشان های قابل پیش بینی و ثابت نیز به این افراد 
نشان هایی  کنند.  جهت یابی  معین  فضای  یک  در  بتوانند  تا 
بر  ماندگاری  تأثیر  آن،  همانند  و  طاق ها  ستون ها،  همچون 
نشان ها  این  شد،  گفته  آنچه  بر  افزون  می گذارد.  برجای  افراد 
و  هستند  کجا  در  که  کنند  یادآوری  افراد  به  می توانند  همچنین 
قابل شناسایی  ویژگی های  همچنین،  بروند.  می خواهند  کجا  به 
مشاهده  را  اطرافشان  فضای  تا  می سازد  قادر  را  افراد  ثابت،  و 
را  افراد  خاطرات  ویژگی ها  این  کنند.  برقرار  ارتباط  آن  با  و  کنند 
در  مناسب  رفتارهای  تا  می کنند  کمک  آنها  به  و  می کنند  زنده 
ذکرشده  موارد  از  نمونه ای   .)42( دهند  تشخیص  را  محیط ها 

در شکل 5 ارائه  شده است.

7( طراحـی برای تعامـل اجتماعی
زمینۀ  در  که  کمبودی  به خاطر  اتیسم  طیف  اختالل  با  افراد 
حوزۀ  در  کامی  نا معرض  در  دارند،  اجتماعی  مهارت های 
فراهم سازی   .)48 و   47( دارند  قرار  اجتماعی  شایستگی های 
به  نگاهی  تا  اتیسم  طیف  اختالل  با  افراد  برای  فرصت هایی 

شـکـــل 5( طــراحــــی فــضاهـــــای یادگــیــــری بـا توجـــه  بـه اصـل مـسیریابـــی )42(.
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راهی  شوند،  اطرافشان  اتفاقات  متوجه  و  بیاندازند  اطرافشان 
کنند.  غلبه  ذهنی  کوری  این  بر  تا  آنها  به  کمک  برای  است 
می توان به چند طریق به این هدف رسید: ایجاد فضای مثبت 
در برابر فضای منفی، و فراهم سازی فرصت هایی برای پناه گیری 
)49(. در شکل 6 این مفاهیم نشان  داده  شده است. در این 
برای  را  مداخالتی  منفی،  و  مثبت  فضاهای  مجاورت  مثال، 
شد،  گفته  آنچه  باتوجه  به  می سازد.  فراهم  اجتماعی  تعامل 
و  استراحت  برای  افراد  که  هستند  فضاهایی  مثبت،  فضاهای 
درصدد  نیز  منفی  فضاهای  می دهند.  ترجیح  اجتماعی  تعامل 
ارتقای حرکت هستند تا سکونت. فضاهای مثبت را می توان با 
به کارگیری  و  گرم  رنگ های  وسایل،  و  اسباب  و  مبلمان  تدارک 

کرد )50(. کانونی همچون بخاری یا شومینه ایجاد  نقاط 

نتیجه گیری و  بحث 

کتابخانه ای  مطالعات  از  پژوهش  این  نتیجۀ  به عنوان  آنچه 
کارکردی  بررسی  اتیسم،  طیف  اختالل  با  کودکان  رابطه  با  در 
طراحی  که  است  این  برمی آید،  موجود  نمونه های  و  فضاها 
چالش هایی  با  همواره  کودکان  این  مورد  در  فضایی  چنین 
با  است  ممکن  فضایی  کمتر  در  شاید  که  بود  خواهد  روبرو 
داشته  سروکار  این  دست  از  بسیار  تناقضات  با  چالش هایی 
تعداد  بتواند  که  بود  خواهد  موفق  درنهایت  پروژه ای  و  باشیم 
بیشتری از این اصول را در خود جای دهد و درصدد دستیابی 

به آنها برآید )42(. 

کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن  در ایــن راســتا، نکتــه ای 
ــی از  ــری، بازتاب ــه طراحــی و مناسب ســازی فضــای یادگی ک اســت 
کــودکان بــا اختــالل طیــف اتیســم اســت و  نیازهــا و ویژگی هــای 
ــودکان،  ک ــن  ــرای ای ــری ب ــای یادگی ــی فضاه ــول طراح ــت اص رعای
و  طراحــی  فضایــی  گــر  ا و  اســت  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از 
کــه نســبت بــه ایــن اصــول غافــل باشــد، بــر توانایــی  ســاخته شــود 
کــودک در یادگیــری یــا عملکــرد مؤثــر او در محیــط تأثیــر خواهــد 

.)51( گذاشــت 
طراحــی  در  مؤثــر  عامــل  چندیــن  حاضــر  پژوهــش  در 
اتیســم  طیــف  اختــالل  بــا  افــراد  مناســب  آموزشــی  فضاهــای 
نــور،  از  بودنــد  عبــارت  عوامــل  ایــن  از  برخــی  شــد؛  اســتخراج 
حریــم  فضاهــا،  پیش بینی پذیــری  فضــا،  ســازمان دهی  رنــگ، 
امنیــت،  و  کنتــرل  کوســتیک،  آ وضعیــت  شــخصی،  فضــای  و 
گرمایــش و تهویــۀ مناســب، بافــت و مصالــح )38-34(. ســایر 
و  گرفتنــد  قــرار  بررســی  مــورد  حاضــر  پژوهــش  در  کــه  عواملــی 
کــودکان  بــرای  یادگیــری  فضاهــای  طراحــی  در  آنهــا  بــه  توجــه 
اســت  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  اتیســم  طیــف  اختــالل  بــا 
ســازمان یافته  و  قابــل درک  فضایــی  ســاختار   )1 از:  عبارت انــد 
چــون پیچیدگی هــای فضایــی در حکــم محرکــی تنــش زا، ســطح 
ناخوشــایند  احســاس  و  بــرده  بــاال  را  کــودکان  ایــن  انگیختگــی 
کــردن  کــودک را از ســلطۀ فضــا بــر او افزایــش می دهــد، 2( فراهــم 
کــودک در  کــه  کوچــک و بــزرگ، به گونه  ــای  ترکیبــی از فضاهــای 
کلــی  عیــن داشــتن حریــم خصوصــی، احســاس تفکیــک از فضــای 
افــراد  بــه  کــه  نداشــته باشــد، 3( پیش بینی پذیــری، به گونــه ای 

شـکل 6( مجـاورت فضاهـای مثبـت و منفـی در طراحـی فضاهای یادگیری )42(.
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بــا اختــالل طیــف اتیســم ایــن فرصــت را دهنــد تــا پیش ازاینکــه 
بــر  کــودک  بیشــتر  کنتــرل   )4 ببیننــد،  را  آن  شــوند  آن فضــا  وارد 
را  اضطــراب  و  روانــی  فشــار  انگیختگــی،  به طوری کــه  محیــط، 
ــه بازنمایــی  کاهــش دهــد، 5( درک منظــور هــر فضــا، به گونه  ای ک
کابینت هــا  دیــداری اســباب و لــوازم، تجهیــزات، لــوازم  خانگــی و 
کننــد،  کنــد تــا معنــا و مفهــوم هــر فضــا را درک  کمــک  بــه افــراد 
قابــل  نشــان های  اســتقرار  بــا  کــه  به گونــه ای  مســیریابی،   )6
کمــک شــود تــا بتواننــد در یــک  پیش بینــی و ثابــت بــه ایــن افــراد 
تعامــل  بــرای  طراحــی   )7 و  کننــد،  جهت یابــی  معیــن  فضــای 
و  منفــی  فضــای  برابــر  در  مثبــت  فضــای  ایجــاد  بــا  اجتماعــی، 

پناه گیــری. بــرای  فرصت هایــی  فراهم ســازی 
گفتــه شــد، محدودیت هایــی در پژوهــش  آنچــه  بــر  افــزون 
اســت  اشــتباه  بــه چشــم می خــورد. در وهلــۀ نخســت  حاضــر 
معمــاری  مداخــالت  و  کالس  محیــط  تغییــر  کنیــم،  فکــر  کــه 
به تنهایــی می تواننــد محیــط مدرســه را بــرای افــراد بــا اختــالل 
پیشــنهادهای  ایــن  درحالی کــه  بخشــند.  بهبــود  اتیســم  طیــف 
از مؤلفه هــای  برخــی  اســت  طراحــی و سیاســت گذاری ممکــن 
کــه پیــش  از ایــن نادیــده انگاشــته می شــدند،  درمــان مؤثــر را 
موردتوجــه دهنــد، امــا ایــن پیشــنهادها تنهــا ابزارهایــی هســتند 
کــه نتایــج درمانــی را تســهیل می کننــد و به خودی خــود درمــان 
از  یکــی  تنهــا  معمــاری  درونــداد   .)52( نمی شــوند  محســوب 
گیــرد و در ایــن  کــه بایــد مــورد بررســی قــرار  مؤلفه هایــی اســت 
مســیر بایــد نظــرات آمــوزگاران، مراقبــان، درمانگــران، والدیــن و 
گفتــه  ــا وجــود آنچــه  ــا شــد. ب کــودکان را جوی در صــورت امــکان 
عناصــر  درس،  کالس  در  رفتــه  بــه کار  ســاختار  و  محیــط  شــد، 
بــرای دانش آمــوزان محســوب می شــوند )53( و  مهمــی 
زمینــۀ  در  می توانــد  شــوند،  کنتــرل  کامــل  به طــور  درصورتی کــه 
طیــف  اختــالل  بــا  دانش آمــوزان  بــه  بزرگــی  کمــک  آموزشــی 
ــه  ــن زمین ــز در ای ــه نی ــان مدرس کارکن ــه  ــر اینک ــد و مهم ت کن ــم  اتیس

نمی ماننــد. بی بهــره 
هــمـــــچنین بــه دلیــل قدمــــت نه چنــدان زیــادی ایــن اختــالل، 
 

ً
ــما ــود، مــــسلـــ ــتر می شــ ــه روز بیـــشـــ ــینۀ آن روزب ــات در زمـــ اطالعـــ
اســت  ممکــن  نیــز  آن  بــرای  طراحــی  بــه  مربــوط  راهبردهــای 
دســتخوش تغییراتــی شــود و ایــن موضــوع همــواره بایــد مدنظــر 
بــه روز در  و اطالعــات  کامــل  گاهــی  آ بــا  تــا  گیــرد  قــرار  طراحــان 
اســت  امیــد  بردارنــد.  گام  کــودکان  ایــن  بــرای  طراحــی  مســیر 
ــی  گام های ــد  ــت بتوانن ــن  دس ــی از ای ــر و تالش های ــش حاض پژوه

اختــالل طیــف  مــورد  گاهــی در  آ راســتای  کوچــک در  هــر چنــد 
کــودکان  ایــن  نیازهــای  بــا  مطابــق  فضاهایــی  ایجــاد  و  اتیســم 

بردارنــد.
شــک  بــدون  بــاال  پیشــنهادهای  تعمیــم  و  عملــی  کاربــرد 
اســت.  مرکــز  آن  در  افــراد  رفتــار  و  خــاص  جامعــۀ  بــه  وابســته 
منظــر  از  درمانگــران،  حرفــه ای  فعالیــت  از  بخشــی  به عنــوان 
کــه حقــوق هــر مراجــع را بــرای درمــان  اخالقــی، ضــرورت دارد 
فعالیت هایــی  از  اســتفاده  بــا  درمانــی  محیــط  در  مؤثــر  رفتــاری 
کننــد  تضمیــن  باشــند،  داشــته  را  محدودیــت  کمتریــن  کــه 
بــرای  شــد  گفتــه  بــاال  در  کــه  اصولــی  و  ویژگی هــا  تمــام   .)54(
شــد،  گفتــه  آنچــه  بــر  افــزون  نیســتند.  مناســب  مراجعــان  تمــام 
ــد  کنن ــد درک  ــد بای ــه فعالیــت دارن ــه در ایــن زمین ک پژوهشــگرانی 
کــه قیــد شــد بایــد متناســب بــا قوانیــن و  اصــول و ویژگی هایــی 

یابنــد. تطبیــق  ساختمان ســازی  مقــررات 
دلیــل  بــه  اتیســم  طیــف  اختــالل  بــا  افــراد  آنجایــی  کــه  از 
بــا  خــود  محیــط  بــا  ســازگاری  در  دارنــد  کــه  زیــادی  مشــکالت 
نهادهــای  توجــه   .)55( هســتند  مواجــه  بســیاری  چالش هــای 
زمینــه و ســرمایه گذاری  ایــن  بیشــتر در  بــه پژوهش هــای  علمــی 
در آن ضــروری بــه نظــر می رســد تــا مبنــای نظــری ایــن موضــوع در 
کشــور مــا اســتوار شــود و درنهایــت بــا همــکاری و حمایت هــای 
مــادی و معنــوی دولــت، ســازمان بهزیســتی و ســایر ســازمان های 
بهبــود  شــاهد  تــا  گیــرد  صــورت  دراین رابطــه  اقداماتــی  مربــوط 
کشــورمان  در  اتیســم  طیــف  اختــالل  بــا  افــراد  زندگــی  کیفیــت 

باشــیم.
گســترده ای بــرای متخصصــان ازجملــه  ایــن پژوهــش الزامــات 
کالس، طراحــان داخلــی و روان شناســان دارد. به نظــر  آمــوزگاران 
ــف  ــالل طی ــا اخت ــودکان ب ک ــا  ــه ب ک ــی  ــن1 )56(، متخصصان گراندی
پــردازش حســی  بــا  مرتبــط  بایــد مشــکالت  کار می کننــد  اتیســم 
 متخصصــان بایــد بــا 

ً
کننــد. متعاقبــا را تشــخیص داده و درمــان 

را  توانایی شــان  تــا  شــوند  آشــنا  محیطــی  نیازهــای  و  محرک هــا 
راســتا  ایــن  در  دهنــد.  ارائــه  مناســبی  توصیه هــای  و  بــرده  بــاال 
کــه به طــور مســتقیم بــا طراحــی  گرفتــه شــود  بایــد دروســی در نظــر 
کــه رشــد اوائــل  داخلــی در ارتبــاط باشــند. همچنیــن مطالعاتــی 
مســئلۀ  از  نبایــد  می دهنــد  قــرار  بررســی  مــورد  را  کودکــی  دوران 
کــودکان بــا اختــالل طیــف اتیســم  محیــط غافــل شــوند. زندگــی 
و  بیشــتر  تحقیقــات  دانــش،  ک گذاری  اشــترا بــه  بــا  می توانــد 

یابــد. بهبــود  مناســب  سیاســت گذاری های 

1. Grandin

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             9 / 12

http://exceptionaleducation.ir/article-1-1976-fa.html


کودکان با اختالل طیف ُاتیسـم  طراحـی فضاهـای یادگیـری بـرای 

80
1399خـــــــــرداد و تــــــــــیـــــــــــر 

ســــال بیـســتم، شـمـاره 2 ـــ  پــیاپی 160

گفتــه شــد و بــرای نیــل بــه اصــول اســتاندارد  بــا توجــه  بــه آنچــه 
حمایتــی  قوانیــن  تصویــب  یادگیــری،  فضاهــای  طراحــی  در 
جملــه  از  معلــوالن«،  حقــوق  از  حمایــت  »قانــون  همچــون 
اســالمی  ایــران  در  کــه  اســت  ارزشــمندی  و  مؤثــر  اقدامــات 
ــد نقــش بســیار مهمــی در زمینــۀ مناسب ســازی فضاهــای  می توان
کنــد. براســاس  یادگیــری بــرای افــراد بــا اختــالل طیــف اتیســم ایفــا 
و  مؤسســات  ســازمان ها،  وزارت خانه هــا،  کلیــۀ  قانــون،  ایــن 
شــرکت های دولتــی و نهادهــای عمومــی و انقالبــی موظف انــد 
عمومــی  کــن  اما و  ســاختمان ها  احــداث  و  تولیــد  طراحــی،  در 
کــه امــکان  و معابــر و وســائل خدماتــی بــه نحــوی عمــل نماینــد 
همچــون  توانخــواه  افــراد  بــرای  آنهــا  از  بهره منــدی  و  دسترســی 
قانــون،  ایــن  براســاس  همچنیــن،  شــود.  فراهــم  افــراد  ســایر 
افــراد  بهره منــدی  و  دسترســی  جهــت  موظف انــد  نهادهــا  ایــن 
تفریحــی،  و  کــن عمومــی، ورزشــی  اما و  توانخــواه، ســاختمان ها 
معابــر و وســائل خدماتــی موجــود را در چارچــوب بودجــۀ ســاالنه 

کننــد. مناسب ســازی  خــود 
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