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زاهد شفيعي 
عضو هيات علمي دانشگاه هنر اصفهان 

بازارهاي خاص گردشگري
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چرا گردشگري در دسترس 



براي چه کساني گردشگري در دسترس 



( source: ENAT., 2012) 





تعريف گردشگري در دسترس 

باينيمعلولشاملدسترسينيازهايبا،افراديدردسترسگردشگري

طوربهکهسازدميقادرراشناختيوحرکتي،بصري،شنوائيهايناتواني

دردسترس،ازامکاناتاقتداروبرابرياصولاساسبرومستقل

اندشدهطراحيجهانياصولبامطابقکهمحيطوخدمات،محصوالت

باکهرينيمسافحتيافرادتمامييبرگيرندهدرتعريفاين.کننداستفاده

دشومينيزسالخوردگانومعلولينوکنندبچه،سفرمييکالسکه

(Darcy & Dickson ,2009)
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زنجيره در دسترس در سفر 



اقتصاد و گردشگري در دسترس 



اقتصاد و گردشگري در دسترس 



اقتصاد و گردشگري در دسترس 



اقتصاد و گردشگري در دسترس 



رانايدرهزارنفروپنجاهميليونيکبهنزديک1390سالسرشماريبراساس
سالهشتهمچنين.(1392اقتصاد،دنيايروزنامه)هستندمعلوليتدچار
يادگارگذاشتهبهجانبازرزمنده858وهزار554عراق؛باتحميليجنگ
وجانبازانآمارمعلوليننظرگرفتندربا.(1391،کساييزاده)استشده

تسهيالتهوتهيجسميناتوانانبرايگردشگرينيازمندتوسعهدرايران،جامعه
حوزههايچالشازيکيهمچنين.استحوزهدراينالزمهايوزيرساخت
فرهنگيميراثبخشتوسعهساله20اندازچشمسنددرگردشگري
بهرهبرايمناسبگذاريهايسرمايهعدم(1404-1384)وگردشگري

وحيرونيازهايتامينوباشدميموجودمنابعوامکاناتازبهينهبرداري
.(1383اروجي،)سنداينکيفياهدافازجامعهرواني

ضرورت رونق گردشگري دردسترس در ايران



Spanish Network for Accessible Tourism

Japan Accessible Tourism Center

شبکه هاي فعال در گردشگري در دسترس



چالشهاي زير 
ساختي

(دسترسي )  

چالشهاي 
کسب 
شغل 

نگرش 
منفي به 
معلولين

چالشهاي پيش روي ناتوانان جسمي
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Forest Service 

Outdoor Recreation 

Accessibility Guidelines 

(FSORAG) 

Forest Service Trail Accessibility 

Guidelines (FSTAG)

استانداردهاي طبيعت گردي در دسترس



استانداردهاي طبيعت گردي در دسترس
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استانداردهاي طبيعت گردي در دسترس



مقاصد طبيعت گردي در دسترس 



SANParks – An Accessible 

Tourism in South Africa



پارکهاي ملي آفريقاي جنوبي مقصد طبيعت گردي دردسترس



اقامتگاههاي دردسترس در پارکهاي ملي آفريقاي جنوبي



وسايل نقليه دردسترس در پارکهاي ملي آفريقاي جنوبي 



تسهيالت دردسترس در پارکهاي ملي 



Falls Boardwalk - Augrabies Falls 

National Park



Nature’s Valley Forest Boardwalk –

Tsitsikamma Section of Garden Route 

National Park

Discovery Trail – Addo 
Elephant National Park



Limpopo/Shashe 3 Country 

Confluence – Mapungubwe

National Park



Treetop Boardwalk – Mapungubwe

National Park

Boulders Beach Penguin 

Colony – Table Mountain National 

Park



Silvermine Trail – TableMountain National Park

rocks, marsh and water



Spain: Timanfaya National Park
یبرااستمناسبتوجهیبلقاطوربهاسپانیادرموجودملیهایپارکازتعدادی
وفسیریتهایتابلوملیهایپارکدرکهایگونهبهجسمیناتوانگردشگراناستفاده
اهنمایانرعالوهبه.استشدهتعبیهنابیناافرادبرایگردشگریراهنمایهایدفترچه

تربیتلالوکرگردشگرانراهنماییبرایکنندمیصحبتاشارهزبانبهکهگردشگری
استهکتار۳۲۵۰۰۰هاآنکلوسعتکهداردوجودملیپارک۱۴سپانیاادر.اندشده

اینازبردنلذتحقمحدودیتباافرادحتیافرادهمهکهدارداعتقاداسپانیادولتو
جزایرازیکیکهالنزارتجزیرهدرفایاتیمانملیپارک.دارندراطبیعیهایمیراث
درملیپارکهایمثالبهترینازیکیباشدمیاطلساقیانوسدرقناریالجزایرمجمع

ناتوانیباانگردشگرتفریحبرایاستبهشتیآتشفشانیملیپارکاین.استدسترس
ابینانگردشگرانبرایدنیازندهزبانچنددربریلخطبهآموزشیاطالعات.جسمی

وکررانگردشگبرایاشارهزبانبهبصریوسمعیمحصوالتهمچنین.استشدهتهیه
استگردیدهفراهمالل

ساير مقاصد طبيعت گردي دردسترس در جهان



وشناسیزمینهایجاذبهمشاهدهبرایکهگردیطبیعتتورهای(تورهاژئودهیسازمان
کشوردروالکگرینشرکتتوسطنابینایانبرای)گردندمیتاسیسمورفولوژیژئو

,Tavares)پرتغال خطبه(پرتغال(تژونوترالژئوپارکراهنمایکتابچهتهیهو(2011
ژئوبریدتاکبادسترسدرگردیطبیعتازدیگریهاییمثالنابیناکودکانبرایبریل

.استتوریسم

ساير مقاصد طبيعت گردي دردسترس در جهان



• 3D printing process helps blind people

“see” art

• 3D printing lets Blind People See Painting

• 3DPhotoWorks

• 3D tactile printing

هنر و ناتوانان جسمي 



موزه براي ناتوانان جسمي



استانداردهاي دردسترس در موزه ها
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استانداردهاي دردسترس در موزه ها



مناسب سازي موزه و منايشگاه براي انتوان جسمي 



Louvre Museum (Paris, France)

Prado Museum (Madrid, Spain)

نمونه هايي از موزه هاي دردسترس



The Metropolitan Museum of Art (USA)

A group of students with disabilities visiting
the Museum's Cast Collection galleries,
Wing B, Gallery 40. Photographed
November 23, 1922 © The Metropolitan
Museum of Art

نمونه هايي از موزه هاي دردسترس



کلیات، تعاریف و مفاهیم: فصل اول

تسهیالت، امکانات و خدماتِ : فصل دوم
در دسترس

طبیعت گردیِ در دسترس: فصل سوم
و شبکه های در دسترس

معرفي کتاب



Thank you very much!

با سپاس فراوان 

Muito Obrigada!


