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گردشــگری دســترسپذیر،
عوامــل محیطــی ،محیــط خرد،
محیــط کالن ،افــراد دارای
معلولیــت جســمی ـ حرکتی

مقدمه

افــراد دارای معلولیــت بــرای شــرکت در فعالیتهــای گردشــگری ،بهعنــوان
حقــی فرهنگــی و فرصتــی بــرای ادغــام آنــان در جامعــه ،بــا مشــکالت عدیــدهای
در محیــط روبهروینــد کــه ایــن مشــکالت بــر تمایــل آنهــا بــرای مشــارکت در
فعالیتهــای گردشــگری تأثیــر میگــذارد .در پژوهــش حاضــر تــاش شــده
ـشِروی ایــن
اســت محدودیتهــا و موانــع محیطــی (محیــط خــرد و کالن) پیـ ِ 
افــراد بهمنظــور شــرکت در فعالیتهــای گردشــگری شناســایی و وضعیــت ایــن
عوامــل بررســی شــود .پژوهــش حاضــر بــه روش ترکیبــی در دو مرحلــه کیفــی
(شناســایی مؤلفههــا و عوامــل محیطــی توســعه گردشــگری دســترسپذیر
بــرای افــراد دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتی ازطریــق مصاحبــه عمیــق
کمــی (طراحــی پرسـشنامه
نیمهســاختاریافته بــا خبــرگان علمــی و اجرایــی) و ّ
بهدســت محققــان براســاس شــاخصهای بهدســتآمده از مرحلــه کیفــی و
توزیــع در بیــن  150گردشــگر دارای معلولیت در شــهر تهران) انجام شــده اســت.
بــا انجــام کدگذاریهــای بــاز و محــوری بــا اســتفاده از نرمافــزار مکسکیــودیای،
تحلیــل محتــوای مصاحبههــای مرحلــه اول انجــام شــد و  2مقولــه اصلــی12 ،
مفهــوم اصلــی و  45مفهــوم فرعــی شناســایی شــد .مرحلــه کمــی بــا اســتفاده
از روش حداقــل مربعــات جزئــی و نرمافــزار اســمارتپیالاس 3صــورت
پذیرفــت .درنهایــت عوامــل برنامهریــزی و خطمشــیگذاری ،مناسبســازی
لونقــل ،محصــوالت و خدمــات گردشــگری،
اماکــن بخــش گردشــگری ،حم 
منابــع انســانی ،اطالعــات و ف ّنــاوری و تجهیــزات ،بهعنــوان عوامــل محیــط
خــرد (صنعــت گردشــگری) و عوامــل برنامهریــزی و سیاســتگذاری ،عوامــل
اقتصــادی ،کالبــدی ،فرهنگــی و اجتماعــی بهعنــوان عوامــل محیــط کالن
توســعه گردشــگری دســترسپذیر بــرای افــراد دارای معلولیت جســمی ـ حرکتی
شــناخته شــد5.

آمارهــا نشــان میدهنــد کــه درصــد شــایان توجهــی از افراد
ی کــه
هــر جامعــه را معلــوالن تشــکیل میدهنــد؛ بهطــور 
طبق تخمین ســازمان بهداشــت جهانــی 15 ،درصــد از کل
مــردم جهــان (تعــدادی بیــش از یک میلیــارد نفــر) حداقل
از یــک نــوع معلولیــت رنــج میبرنــد (World Health

 .)Organization & World Bank, 2017همچنین آمار رســمی
حاکــی از آن اســت کــه ســاالنه صــد هــزار نفــر بــه معلــوالن
کشــور افــزوده میشــود کــه از ایــن تعــداد ،فقــط ســی هــزار
نفــر بــه علــت اختــاالت ژنتیکــی دچــار معلولیــت شــدهاند
و هفتــاد هــزار نفــر دیگــر ،پــس از تولــد و در اثــر حــوادث

 .1استاد گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)؛ drkaroubi@gmail.com

 .2استاد گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 .3استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 .4این مقاله مستخرج از رساله دکتری نازنین فکریزاد ،به راهنمایی آقای دکتر مهدی کروبی و مشاوره آقای دکتر محمود ضیائی و آقای
دکتر سیدمجتبی محمودزاده در دانشگاه عالمه طباطبائی (دانشکده مدیریت و حسابداری) است.
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سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

گوناگــون بــه معلولیت دچار میشــوند 1.بنابرایــن ،احتمال
دارد هــر فــردی در طــول زندگــی خــود بــه علــل متفاوتــی
ازجملــه جنــگ ،تصــادف ،و بیمــاری بــه جمــع معلــوالن
جامعــه بپیونــدد .همچنیــن انتظــار م ـیرود تعــداد افــراد
دارای معلولیــت درنتیجــه افزایــش طــول عمــر ،کاهــش
بیماریهــای مســری ،بهبــود ف ّناوریهــای پزشــکی
و کاهــش مرگومیــر کــودکان افزایــش یابــد (Var et
 .)al., 2011تفریــح و فراغــت ازجملــه نیازهــای اساســی
معلــوالن و فراهمآورنــدۀ فرصتــی بــرای بازپــروری و ادغــام
آنــان در جامعــه تلقــی میشــود .بهبیاندیگــر ،تفریــح و
مشــارکت در فعالیتهــای فراغتــی و گردشــگری ،روشــی
مؤثــر بهمنظــور رهایــی از انــزوا ،بــروز خالقیــت و تضمیــن
ســامتی بهمثــابۀ حقــی فرهنگــی اســت (مقامــی و
امیرشــاکرمی .)306 :1397 ،امــا متأســفانه افــراد دارای
دهای
معلولیــت بــرای تفریــح و مســافرت با مشــکالت عدیـ 
روبــهرو میشــوند .ایــن مشــکالت میتوانــد در تمایــل
آنــان بــرای مشــارکت در فعالیتهــای گردشــگری تأثیــر
بگــذارد .فراهمنبــودن زیرســاختهای الزم بــرای افــراد
معلــول و کمتــوان جســمی و حرکتــی ،دسترســی آنــان بــه
امکانــات شــهری و بــه تبــع آن گردشــگری را بــا مشــکل
مواجــه کــرده و عــدم انطبــاق فضاهــای شــهری بــا نیازهــا
و خواســت ههای ایــن افــراد ،ســبب انــزوای آنــان میشــود.
بــه دیگــر ســخن ،وجــود برخــی موانــع بهویــژه در نحــوۀ
طراحــی ،معمــاری و شهرســازی ،بســیاری از فضاهــای
شــهری ،ازجملــه معابــر عمومــی ،پارکهــا و فضاهــای
ســبز ،مکانهــای تفریحــی و گردشــگری را فاقــد شــرایط
الزم بــرای برآوردهســاختن نیازهــای دسترســی افــراد
معلــول کــرده اســت (عبــداهللزاده فــرد و همــکاران:1395 ،
 .)219نابســامانبودن فضاهــای شــهری و فقــدان انطبــاق
آنهــا بــا نیازهــا و خواســتههای ایــن افــراد از یکســو و
مناسـبنبودن فضای فرهنگــی و اجتماعی بــرای پذیرش
معلــوالن از ســوی دیگــر ،ســبب منزویشــدن آنــان شــده
اســت؛ بنابرایــن بایــد توجــه داشــت کــه ســاماندهی و
مناسبســازی ایــن فضاهــا بــرای بهرهمنــدی همــگان،
بهویــژه افــراد ناتــوان یــا افــراد بــا نیازهــای ویــژه از فوایــد
گردشــگری قابــل دســترس ،اهمیــت فــراوان دارد .بــه
ایــن منظــور ،بــا اســتناد بــر مــادۀ  2قانــون جامــع حمایــت
از حقــوق معلــوالن و حقــوق برابــر افــراد در بهرهمنــدی
از امکانــات و تســهیالت گوناگــون (کرباســی و دواتگــران،
 ،)129 :1390در ایــران و بهویــژه در شــهرهای مقصــد
گردشــگری ،فراهمســازی بســتر و زیرســاختهای
 .1ســایت تحلیــل خبــری عصــر ایــران بــه نقــل از معــاون

توانبخشــی ســازمان بهزیســتی1393 ،؛ http://www.asriran.com/
/fa/news/349598

مناســب بــرای گردشــگری دســترسپذیر امــری ضــروری
بــه نظــر میرســد و از مفهــوم گردشــگری دســترسپذیر
نیــز ـ کــه خواســتار ارائــه محصــوالت و خدمات گردشــگری
بهنحــوی اســت کــه بــرای اکثــر افــراد جامعــه و در حالــت
ایــدهآل بــرای همــه قابــل اســتفاده باشــد ـ بــه همیــن
منظــور اســتفاده میشــود؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه
تفریح و گردشــگری بخشــی از حقوق شــهروندی این افراد
اســت و ازآنجاکــه ایــن قشــر زمان فراغت بیشــترینســبت
بــه افــراد غیرمعلــول دارنــد و بــا عنایــت بــه اینکــه معلوالن
بخــش بزرگــی از بــازار گردشــگری را تشــکیل میدهنــد،
انجــام پژوهشهــای علمــی بهمنظــور مطالعــه گردشــگری
افــراد دارای معلولیــت ،تبییــن جنبههــای گوناگــون آن و
موانــع و مشــکالت موجــود ،میتوانــد ضمــن بررســی نقاط
ضعــف و کمبودهــا ،در شناســایی عوامــل مؤثــر در بهبــود و
توســعه آن بــه مــا کمــک کنــد.
از ایــن رو ،بــا توجــه بــه مشــکالت ،محدودیتهــا ،موانــع،
کاســتیها و ضعفهــای عمــدهای کــه بــر ســر راه توســعه
گردشــگری و ســفر افــراد دارای معلولیــت جســمی -
حرکتــی بهعنــوان بزرگتریــن گــروه از معلــوالن وجــود
دارد ،پژوهــش حاضــر درصــدد اســت بــا بهرهگیــری از
دیدگاههــای ایــن افــراد و نیــز خبــرگان و افــراد فعــال در
حــوزۀ گردشــگری بهطــور عــام و گردشــگری معلــوالن
بهطــور خــاص ،موانــع و محدودیتهــای محیطــی
پیــشروی ایــن افــراد در حــوزۀ گردشــگری و ســفر را
ِ
شناســایی کنــد و از ایــن طریــق راهکارهایــی بــرای رفــع
مشــکالت و نیــز تحقــق بســتر گردشــگری دســترسپذیر
ارائــه نمایــد .بهطــور کلــی ،پژوهــش حاضــر در پــی
پاســخگویی بــه دو پرســش اســت:
 )1عوامــل محیــط خــرد (عوامــل مربــوط بــه صنعــت
گردشــگری) توســعه گردشــگری دســترسپذیر بــرای افراد
دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتــی کدامانــد؟
 )2عوامــل محیــط کالن توســعه گردشــگری دســترسپذیر
بــرای افــراد دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتــی کدامانــد؟

ادبیات و مبانی نظری پژوهش

ـرگا ( ،)1985فراغــت ارزشــمندترین جلــوۀ آزادی
بــه بــاور بـ ِ
ماســت؛ برایناســاس میتــوان بــه ایــن نظریــه معتقــد
شــد کــه فراغــت حــق ذاتــی تمامــی انسانهاســت.
ازهمیــنرو تالشهایــی کــه بهمنظــور کمــک بــه مــردم
بــرای بهرهمنــدی از فعالیتهــای فراغتــی صــورت
میگیــرد تالشهایــی مهــم تلقــی میشــوند .بــه گفتــه
ِکلــی (« )1990اگــر فراغــت عنصــری از زندگــی اســت کــه
در آن موقعیتهایــی منحصربهفــرد بــرای ابــراز توانایــی،

الگوی عوامل محیطی توسعه گردشگری
دسترسپذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی
مورد مطالعه :شهر تهران

هرچنــد مطالعــات اولــیۀ متمرکــز بــر افــراد دارای معلولیت
و گردشــگری در اواخــر دهۀ  1980و اوایــل دهــه 1990
صــورت گرفتــه اســت ،امــا دارســی و دیکســون در حــوزۀ
آکادمیــک واژۀ گردشــگری دســترسپذیر یــا گردشــگری
بــرای ناتوانــان جســمی و ذهنــی را در ســال  2009مطــرح
کردنــد .تعــدادی از نویســندگان بــا درنظرگرفتــن مــوارد
دسترســی فیزیکــی ،بــه ایــن موضــوع اشــاره میکننــد کــه
محیــط دســترسناپذیر ،مانعــی مهــم بــرای افــراد دارای
معلولیــت اســت (Daniels et al., 2005; Darcy, 1998; Darcy
& Daruwalla, 1999; Ernawati & Sugiarti, 2005; Goodall,
2006; Goodall et al., 2005; Shaw & Coles, 2004; Packer

 .)et al., 2007; Yates, 2007رالــف اســمیت ( )1987موانــع
محیطــی (ســاختاری) گردشــگری بــرای افــراد دارای
معلولیــت را ذکــر کــرده اســت .ایــن موانــع عبارتانــد از:
موانــع نگرشــی ،موانع معمــاری ،موانــع قانونــی و مقرراتی،

Daruwalla, 1999; Miller & Kirk, 2002; Stumbo & Pegg,

 .)2005; Eichhorn & Buhalis, 2011اگــر مــردم نداننــد چیزی
وجــود دارد ،طبیعــی اســت کــه بــه ســراغش نمیرونــد.
ایــن واقعیــت نشــاندهندۀ اهمیــت اطالعرســانی و تأثیــر
آن در مشــارکت در فعالیتهــای فراغتــی اســت (دانایــی،
 .)75 :1389نویســندگان متعــددی بــه ایــن موضــوع اشــاره
داشــتهاند کــه محیطهــای دســترسناپذیر نشــاندهندۀ
وجــود موانــع اصلــی بــرای افــراد دارای معلولیــت اســت
( .) Buhalis & Darcy, 2010: 50دارسی ( )1998اشاره میکند
کــه دسترســی فیزیکــی (محیطــی) یکــی از مهمتریــن
مســائل گردشــگری در ســمت عرضــه اســت .عالوهبرایــن،
برنــت و بندربیکــر )2001( 1نشــان دادنــد زیرســاختهای
1. Burnett & Bender-Baker
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رشــد و ایجــاد ارتبــاط یافــت میشــود ،آنگاه آیــا نمیتــوان
گفــت کــه دامن ـهای کامــل از انــواع موقعیتهــا بایــد بــرای
همــگان مهیــا باشــد؟» مبنــای ایــن تفکــر ایــن اســت کــه
همــگان بایــد از موقعیــت تجربــه فراغــت بهرهمنــد باشــند
(داتیلــو .)57 :1397 ،مانــل و کالیبــر ( )1997بــه ایــن نکتــه
اذعــان کردنــد کــه اصلیتریــن ویژگیهــای فراغــت ،کــه
در آنهــا اتفــاق نظــر وجــود دارد ،عبارتانــد از آزادی،
آزادی انتخــاب ،خودمختــاری یــا نبــود مانــع و محدودیت؛
بنابرایــن یکــی از ویژگیهــای اصلــی فعالیتهــای فراغتی،
آزادی انتخــاب فــرد اســت .امــا بایــد توجــه داشــت کــه
ایــن آزادی انتخــاب ،چــه در گردشــگری و چــه در تفــرج،
بــدون محدودیــت نیســت .درحالیکــه انگیــزۀ فــرد بــرای
برخــی فعالیتهــای تفریحــی یــا گردشــگری گرایــش ایجاد
میکنــد ،امــا مشــارکت واقعــی حاصــل انتخــاب بهتریــن
گزینههــا یــا ســازش میــان شــرایط موجــود اســت .برخــی
موانع ،ازجمله توانایی فیزیکی ،معقولیت اقتصــادی ،آگاهی،
ب را محــدود
محدودیــت زمانــی ،و اجبــارات خانوادگــی انتخــا 
میکنــد .وجــود و شــدت ایــن موانــع ،میــان افــراد گوناگــون و
گروههــای جمعیتشــناختی و اجتماعی ـ اقتصــادی متفاوت
اســت ( .)Hinch & Jackson, 2000برابرســازی در گردشــگری
توصیفکننــدۀ حــدی اســت کــه بــرای بســیاری از افــراد،
بهویــژه افــراد دارای معلولیــت ،امــکان دسترســی بــه
محیــط ،خدمــات یــا محصــوالت ایجاد شــده اســت .بــا این
اقــدام فرصــت گردشــگری بــرای همــه بــا انتخــاب مقاصــد
گردشــگری ،محصــوالت و اطالعات مناســب ،بــرای تمامی
افــرادی کــه نیازهــای دسترســی خــاص دارنــد ،همچــون
افــراد عــادی ،فراهــم میشــود (World Health Organization

موانــع حملونقلــی ،موانــع اقتصــادی و موانعــی کــه از آنــان
غفلــت شــده و تمامــی تســهیالت ،برنامههــا ،سیاس ـتها
و رویههایــی را شــامل میشــود کــه اقدامــات فراگیــر
بــرای افــراد دارای معلولیــت را در خــود جــای نمیدهــد.
بــه گفتــه جکســون و همــکاران ( ،)1993محدودیتهــای
ســاختاری بــا ایجــاد حائــل بیــن اولویتهــا ،قابلیتهــا
و شــرکت در فعالیــت ،در میــزان شــرکت در فعالیتهــای
فراغتــی تأثیــر میگــذارد .محدودیتهــای ســاختاری
عبارتانــد از محدودیتهایــی ملمــوس ـ غالبــ ًا فیزیکــی
یــا جغرافیایــی ـ کــه در محیــط واقــع شــدهاند و مانــع
از فعالیــت میشــوند .محدودیــت بــرای شــرکت در
فعالیتهــای فراغتــی ،زمانــی خودنمایــی میکنــد کــه
فــرد درمییابــد آزادی شــرکتکردن در فعالیتــی را کــه
خــود انتخــاب کــرده نــدارد .هالتســمن ( )1995میگویــد:
محدودیتهــا بــرای ممانعــت از شــرکت در فراغــت ،بــه
تنهایــی عمــل نمیکننــد .غالبـ ًا آنچــه مانــع از شــرکت فرد
در فعالیتهــای فراغتــی میشــود ،شــرایطی پیچیــده
و متشــکل از انــواع محدودیتهایــی اســت کــه بــه شــکل
همزمــان ظهــور میکننــد (داتیلــو .)40 :1397 ،اســمیت
( )1987بیــان میکنــد کــه رضایتمنــدی گردشــگران
دارای معلولیــت ممکــن اســت کمتــر از ســایر گردشــگران
باشــد؛ زیــرا احتمــال دارد بخشهــای مهمــی از تجربه کلی
گردشــگری بــرای ایــن افــراد دســترسپذیر نباشــد (نظــری
اورکانــی .)1392 ،جکســون ( )1993موانعــی چــون انــزوای
اجتماعــی ،دسترســی ،هزینــه و امکانــات را بهمنزلــه موانع
موجــود در محیطهــای مختلــف معرفــی کــرده اســت.
یکــی دیگــر از موانــع اصلــی کــه افــراد دارای معلولیــت در
فعالیتهــای گردشــگری بــا آن مواجــه میشــوند ،کمبــود
ی کــه اغلــب از کمبــود اطالعــات
اطالعــات اســت .بهطــور 
دقیــق درحکــم مانــع اساســی یــاد میشــود (& Darcy
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گردشــگری دســترسپذیر ازجملــه نیازهــای بیشــتر
ِ
افــراد بــا اختــال حرکتــی شــدیدتر اســت .ابعــاد
محدودیتهــای دسترســی فیزیکــی (محیطــی) شــامل
حملونقــل ،امکانــات اقامتــیوجاذبههایدســترسناپذیردر
محیط،باانتقــالنگرانیهایخــاصبــرایافــراددارایمعلولیت
لونقــل ،اقامــت و
بســیار ظالمانــه اســت .عالوهبــر حم 
جاذبههــای دســترسناپذیر نشــاندهندۀ موانــع بیشــتر
در محیــط فیزیکــی اســت (Buhalis & Darcy, 2010:
 .)50از نظــر شــفیعی و همــکاران ( ،)1393چهــار مانــع
اصلــی بــرای مســافرت افــراد دارای معلولیــت وجــود دارد:
موانــع ذاتــی ،اقتصــادی ،محیطــی و تعاملــی (شــفیعی و
همــکاران .)42 :1393 ،اغلــب مطالعــات انجامشــده ،بــر
ـشروی معلــوالن
لــزوم بررســی محدودیتهــای اصلــی پیـ ِ
تأکیــد داشــته و شناســایی و رفــع محدودیتهــای مذکــور
را درحکــم مهمتریــن عامــل بــرای مشــارکت معلــوالن در
فعالیتهــای گردشــگری پیشــنهاد میکننــد.

پیشینه تحقیق

بهرغــم اینکــه پژوهشهــای فراوانــی در داخــل کشــور در
حــوزۀ گردشــگری انجــام شــده اســت و محققــان بســیاری
بــه مســائل و مشــکالت ایــن حــوزه پرداختهانــد ،تعــداد
ایــن پژوهشهــا در زمینــه گردشــگری دســترسپذیر
انــدک اســت؛ بنابرایــن میتــوان اینگونــه برداشــت کــرد
کــه مطالعــات حــوزۀ گردشــگری دســترسپذیر و بهویــژه
گردشــگری بــرای افــراد دارای معلولیــت ،بــه موضوعــی
بهنســبت جدیدتــر در زمینــه گردشــگری میپردازنــد.
همچنیــن در اغلــب پژوهشهــای پیشــین ،بــا نگاهــی
تکبعــدی بــر مســائل کالبــدی و فیزیکــی تمرکــز شــده
اســت .در پژوهــش حاضــر ،ســعی بــر ایــن بــوده کــه نگاهی
جامعتــر بــه مشــکالت ایــن حــوزه داشــته باشــیم .در
پژوهشهــای خارجــی بهنســبت مطالعــات داخلــی،
بــه مــوارد بیشــتری پرداختــه شــده اســت .در ادامــه
بــه تعــدادی از تحقیقــات پیشــین اشــاره شــده اســت.
شــاطریان و همــکاران ( )1395بــه بررســی مشــکالت و
نارســاییهای موجــود در مناسبســازی  26ســاختمان
اداری در شــهر کاشــان از طریــق توزیــع پرســشنامه
پرداختنــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه در
هیچیــک از ادارات و ســاختمانهای دولتــی تجهیــزات
خاصــی بــرای معلــوالن فراهــم نشــده اســت و مجمــوع
ایــن عوامــل ،فضــای آشــفته ،ناســالم و فاقــد ایمنــی و
راحتــی را بــرای گروههــای مختلــف اجتماعــی ،بهویــژه
معلــوالن در ایــن فضاهــا ایجــاد کــردهاســت .ســبحانی
و همــکاران ( )1395در پژوهشــی توصیفی ـ تحلیلــی بــا

عنــوان «ارزیابــی مؤلفههــای مناسبســازی فضاهــای
عمومــی شــهری بــرای اســتفادۀ جانبــازان و معلــوالن
در شــهر خرمآبــاد» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
متغیرهــای «وضعیــت پیــادهرو» و «پلهــای ارتباطــی» در
مناسبســازی فضاهــای عمومــی شــهری بــرای اســتفادۀ
جانبــازان و معلــوالن در شــهر خرمآبــاد بیشــترین تأثیــر
را دارد .صفــدرزاده ( )1392در مقالــهای بــا عنــوان
«میــزان انطبــاق معابــر شــهری بــا نیــاز جامعــه معلولیــن و
جانبــازان» ،بــه بررســی ضوابط معابــر پیاده بــرای معلوالن
و جانبــازان شــهر شــیروان بــه روش میدانــی اقــدام کــرده و
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه مناسبســازی محیــط
بــرای معلــوالن و جانبــازان بایــد در کلیــه نقــاط شــهر
شــیروان لحــاظ شــود و بــه یــک یــا دو خیابــان اصلــی شــهر
محــدود نباشــد .آگووینــو و همــکاران ( )2017بــه ارزیابــی
منطقـهای از شــرایط عرضــه گردشــگری برای معلــوالن در
ایتالیــا پرداختنــد و مناطق با شــرایط مناســب و نامناســب
بــرای ایــن امر را مشــخص کردنــد .لیــو ( )2017در پــی ارائه
درکــی بهتــر از ایــن مســئله بــود کــه افــراد دارای معلولیــت
بــرای انتخــاب محصــوالت ســفر دســترسپذیر مناســب،
چگونــه تصمیمگیــری میکننــد .نتایــج نشــان داد کــه
ایــن افــراد بــرای داشــتن بیشــترین رضایــت از ســفر خــود،
بیشــترین تأکیــد را بــر روی دســترسپذیربودن تســهیالت
اقامتگاهــی دارنــد .اوزگــول و َبــران ( )2016بــا هــدف
روش ـنکردن اهمیــت «گردشــگری دســترسپذیر» بــرای
دفاتــر خدمــات مســافرتی تخصصــی ،بیــان کردنــد کــه در
آینــده ،گردشــگری دســترسپذیر یکــی از عوامــل اصلــی
بــرای بقــای آژانسهــای مســافرتی تخصصــی خواهــد
بــود؛ بدینصــورت کــه آژانسهــای مســافرتی تخصصــی با
فراهـمآوردن محصــول یــا خدمــات مناســب برای افــرادی
کــه نیازمنــد امکانات دسترســی هســتند ،از مزیتی رقابتی
برخــوردار خواهنــد شــد .عالوهبــرآن ،ایــن بخــش از بــازار
در آینــده ،موجــب خلــق فعالیتهــای پایــدار و فرصتــی
طالیــی بــرای آژانسهــای مســافرتی تخصصــی خواهــد
شــد.

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر کاربردی از نوع اکتشافی ـ توصیفی و از نظر
جمعآوری دادهها پیمایشی بهشمار میرود و با استفاده
از روش ترکیبی انجام شده است .در مرحله اول پژوهش،
که هدف شناخت مؤلفهها و عوامل محیطی (محیط خرد
و کالن) توسعه گردشگری دسترسپذیر برای معلوالن
جسمی ـ حرکتیاست،محققانازدیدگاههاینمونهآماری
ازطریق مصاحبۀ حضوری نیمهساختاریافته (درمجموع

الگوی عوامل محیطی توسعه گردشگری
دسترسپذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی
مورد مطالعه :شهر تهران
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شکل  :1مؤلفهها و شاخصهای توسعه گردشگری دسترسپذیر

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

بهمدت  790دقیقه) مطلع شدند .نمونه آماری دربردارندۀ
پانزده نفر از خبرگان عرصه گردشگری و معلولیت است
و شامل هفت نفر از خبرگان علمی (استادان دانشگاهها)
و هشت نفر از خبرگان اجرایی (مدیران ،کارشناسان
سازمانها ،نهادها و مؤسسات دولتی ،عمومی و خصوصی)
که در حوزۀ گردشگری و معلولیت فعالیت دارند ،میشود.
نمونه آماری در این مرحله ،با استفاده از دو روش نمونهگیری
کیفی هدفمند و گلولهبرفی انتخاب شد .بهاینمنظور اصل
اشباع نظری مدنظر قرار گرفت و درنهایت ،اطالعات ضروری
دربارۀ عوامل محیطی توسعه گردشگری دسترسپذیر
جمعآوری شد .سپس ،با استفاده از روش کیفی تحلیل
محتوا و به کمک کدگذاریهای باز و محوری و استفاده از
نرمافزار مکسکیودیای  ،2018محتوای مصاحبههای
انجامشده تحلیل شد و  2مقولۀ اصلی 12 ،مفهوم اصلی
و  45مفهوم فرعی درحکم خروجی این مرحله شناخته
شدند .در ادامه ،در قالب شکل  ،1شاخصهای مستخرج
از مرحله اول پژوهش ارائه شده است .بهمنظور رعایت
کیفیت و اعتبار مصاحبهها و روایی سؤاالت از دو رویکرد

باورپذیری و اطمینانپذیری (روش کنترل عضو یا اعتبار
پاسخگو) استفاده شده است؛ به این معنی که چهار نفر
از مصاحبهشوندگان که دسترسی بهتر و سریعتر به آنها
بود و در فهم مفهوم گردشگری دسترسپذیر اعتبار الزم را
داشتندبهعنوانگروهکنترلانتخابشدندونتایجدرمراحل
کدگذاری ،تعریف مقوالت و مفاهیم و دستهبندی نهایی با
آنها کنترل و اعتبارسنجی شد .در این روش ،پس از انجام
مصاحبههای اولیه ،کدگذاریها صورت گرفت و بهمنظور
باورپذیری و اطمینانپذیری ،کدگذاریها به تأیید اولیه
این ناظران رسید .همچنین بهمنظور سنجش روایی از
روش تطابق همگونی مضامین (خنیفر و مسلمی:1397 ،
 )65استفاده شد؛ بهگونهای که بهمنظور تطابق یافتهها با
واقعیت ،مضامین منتخب با ادبیات پژوهش و همچنین
مفاهیم استخراجشده با ادبیات موجود در حوزۀ گردشگری
دسترسپذیر مطابقت داده شدند .البته هدف تطابق تام با
یافتههای پیشین نبوده است؛ هرچند تالش شده اعتبار
نتایج برپایه تعمیم ضمنی یافتهها (مقایسه با یافتههای
پژوهشهایمشابه)حفظشود.
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در گام دوم پژوهــش ،بــا روش حداقــل مربعــات جزئــی و
اســتفاده از نرمافــزار اســمارتپیالاس ،3شــاخصها و
مؤلف ههــای استخراجشــده در مرحلــه اول بررســی شــد.
بــرای ایــن کار ،برمبنــای شــاخصهای استخراجشــده
از مصاحبــه بــا خبــرگان در مرحلــه اول ،محققــان
پرســشنامهای را طراحــی کردنــد و در بیــن گردشــگران
دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتــی در شــهر تهــران توزیــع
نمودنــد .روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده بــود و از 150
پرســشنامه توزیعشــده 138 ،پرســشنامه بازگشــت کــه
پــس از بررســی ،تعــداد  119پرس ـشنامه معتبــر و قابــل
اســتفاده تشــخیص داده شــد و تحلیلهــا براســاس آنهــا
انجــام گرفــت .پرسـشنامه شــامل دو دســته پرسـشهای
جمعیتشــناختی ( 7پرســش) و پرســشهای مربــوط
بــه عوامــل محیطــی توســعه گردشــگری دســترسپذیر
(عوامــل محیــط خــرد  26پرســش و عوامــل محیــط
کالن  19پرســش) اســت .پاســخهای گردشــگران دارای
معلولیــت در چارچــوب مقیــاس لیکــرت پنجگزینــهای
ســنجیده شــد.

یافتههــای توصیفــی نشــان میدهــد کــه  64/7درصــد از
پاســخگویان مــرد ( 77نفــر) و  35/3درصــد زن ( 42نفــر)
هســتند .همچنیــن بیشــترین پاس ـخدهندگان از لحــاظ
ســن ( 41/2درصــد) در گــروه  31تــا  40ســال و از لحــاظ
تحصیــات ( 55/5درصــد) در گــروه کارشناســی قراردارند.
 66نفــر از پاســخگویان ( 55/5درصــد) در طــول زندگــی
و  53نفــر از آنهــا ( 44/5درصــد) از بــدو تولــد دچــار
معلولیــت شــدهاند 87 .نفــر از ایــن افــراد شــاغل بــوده
( 73/1درصــد) و  79نفــر ( 66/4درصــد) دارای درآمــد
فــردی ثابــت ماهانهانــد .همچنیــن تقریبــ ًا  38درصــد از
شــاغل دارای درآمــد فــردی ثابــت ماهانــه،
پاســخگویان
ِ
درآمــدی بیــن  1/5تــا 3میلیــون تومــان در مــاه و 13/4
درصــد ،درآمــد ماهانــه کمتــر از 1/5میلیــون تومــان دارند.
ایــن دو گــروه در کنــار  33/6درصــدی کــه بــدون درآمــد
ماهانــه هســتند ،بیانگر آن اســت کــه درمجموع تقریبـ ًا 85
درصــد از پاسـخگویان درآمــدی کمتــر از 3میلیــون تومــان
در مــاه دارنــد.

یافتههایاستنباطی

شکل  :2مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر

الگوی عوامل محیطی توسعه گردشگری
دسترسپذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی
مورد مطالعه :شهر تهران

39

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :3مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب

شاخصهای روایی و پایایی
در جــدول  1شــاخصهای روایــی و پایایــی بــرای تمامــی
متغیرهــای تحقیــق نشــان داده شــده اســت .همانطــور
کــه مشــاهده میشــود ،بــا اســتفاده از شــاخص ميانگيــن
واريانــس استخراجشــده ( ،)AVEمشــخص شــد کــه تمامی
ســازههای مطالعهشــده ميانگيــن واريانــس استخراجشــدۀ
باالتــر از  0/5دارنــد؛ بنابرایــن روایــی همگــرای همــه
متغیرهــا از ضرایــب مطلوبــی بهرهمنــد اســت .همچنیــن
شــاخصهای پایایــی ترکیبــی ( )CRو آلفــای کرونبــاخ
بهمنظــور بررســی پایایــی پرس ـشنامه اســتفاده میشــوند
و الزمــه تأییــد پایایــی ،باالتربــودن ایــن شــاخصها از
مقــدار  0/7اســت و باالتربــودن تمامــی ایــن ضرایــب از 0/7
نشــاندهندۀ پایابــودن ابــزار اندازهگیــری اســت.
جدول  :1شاخصهای روایی و پایایی

AVE

CR

Cronbachs
Alpha

اماکن فعال در بخش
گردشگری

0/640

0/925

0/903

حملونقل

0/519

0/807

0/737

محصوالت و خدمات
گردشگری

0/503

0/831

0/718

منابع انسانی

0/767

0/868

0/700

اطالعات

0/839

0/912

0/808

ف ّناوری و تجهیزات

0/582

0/806

0/741

محیط کالن

0/579

0/971

0/870

برنامهریزی و
سیاستگذاری

0/531

0/887

0/798

عوامل اقتصادی

0/609

0/755

0/768

عوامل کالبدی

0/680

0/864

0/764

0/521

0/843

0/783

0/833

0/718

0/985

0/930

AVE

CR

Cronbachs
Alpha

عوامل فرهنگی

محیط خرد

0/610

0/983

0/894

عوامل اجتماعی

0/713

برنامهریزی و
خطمشیگذاری

0/615

0/826

0/790

توسعه گردشگری
دسترسپذیر

0/597
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ریشــه  دوم میانگیــن واریانــس تبیینشــده بــرای متغیــر
اطالعــات  0/916اســت کــه از مقــدار همبســتگی ایــن
متغیــر بــا ســایر متغیرها بیشــتر اســت .پایین قطــر اصلی،
ضرایــب همبســتگی نشــان داده شــده اســت .تمامــی
ضرایــب در ســطح خطــای کمتــر از  0/05معنـیدار اســت.

محاسبۀ اعتبار واگرا و ضریب همبستگی
جــدول  2بــه بررســی ضرایــب همبســتگی و روایــی واگــرا
پرداختــه اســت .قطــر اصلــی ایــن ماتریــس ریشــه دوم
میانگیــن واریانــس تبیینشــده ( )AVEرا نشــان میدهد.
الزمــه تأییــد روایــی واگــرا بیشــتربودن مقــدار ریشــه
دوم میانگیــن واریانــس تبیینشــده از تمامــی ضرایــب
همبســتگی متغیــر مربوطــه بــا باقــی متغیرهاســت؛ مثـ ً
ا

جدول  :2ضرایب همبستگی و شاخص روایی منفک1

1
اطالعات
اماکن
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

خطمشیگذاری

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0/916
0/800 0/203
0/784 0/299 0/186

برنامهریزی و سیاستگذاری 0/728 0/369 0/377 0/462
گردشگری دسترسپذیر
حملونقل

0/772 0/628 0/400 0/688 0/508
0/720 0/705 0/508 0/133 0/528 0/241

عوامل اجتماعی

0/845 0/350 0/711 0/635 0/213 0/344 0/387

عوامل اقتصادی

0/781 0/565 0/401 0/649 0/666 0/318 0/209 0/237

عوامل فرهنگی

0/721 0/409 0/545 0/366 0/600 0/425 0/189 0/308 0/244

عوامل کالبدی

0/825 0/247 0/490 0/421 0/373 0/609 0/464 0/196 0/421 0/229

ف ّناوری و تجهیزات

0/763 0/410 0/349 0/375 0/438 0/609 0/679 0/527 0/296 0/543 0/411

محصوالت و خدمات

0/709 0/665 0/392 0/490 0/481 0/571 0/575 0/708 0/615 0/231 0/360 0/416

محیط خرد

0/781 0/689 0/749 0/483 0/476 0/461 0/549 0/714 0/743 0/665 0/400 0/780 0/502

محیط کالن

0/760 0/710 0/677 0/566 0/644 0/655 0/657 0/702 0/537 0/664 0/695 0/329 0/445 0/435

منابع انسانی

0/876 0/435 0/550 0/553 0/504 0/179 0/288 0/335 0/308 0/297 0/532 0/462 0/158 0/144 0/401

** قطر اصلی ریشه دوم میانگین واریانس تبیینشده ( )AVEرا نشان میدهد.

1. Discriminant Validity
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الگوی عوامل محیطی توسعه گردشگری
دسترسپذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی
مورد مطالعه :شهر تهران
تحلیل مدل اندازهگیری1

برنامهریزی و
سیاستگذاری

جدول  :3نتایج بارهای عاملی و آمارۀ تي
متغیر آشکار
برنامهریزی و
خطمشیگذاری

حملونقل

محصوالت و خدمات
گردشگری

منابع انسانی

اطالعات

فن ّاوری و تجهیزات

Q28

0/654

7/822

supported

Q29

0/892

37/986

supported

Q30

0/679

11/084

supported

Q31

0/750

17/109

supported

Q32

0/671

11/029

supported

Q33

0/742

13/131

supported

Q34

0/699

8/778

supported

Q35

0/855

21/493

supported

Q36

0/796

14/329

supported

Q37

0/874

25/734

supported

0/802

11/608

supported

16/276

supported
supported

Q1

0/884

9/911

supported

Q2

0/684

3/659

supported

Q3

0/773

6/199

supported

Q4

0/819

22/591

supported

Q38

Q5

0/888

25/347

supported

Q39

0/815

Q6

0/829

18/623

supported

Q40

0/609

4/496

Q7

0/766

14/101

supported

Q41

0/748

11/475

supported

Q8

0/832

22/514

supported

Q42

0/740

10/057

supported

Q9

0/841

20/706

supported

Q43

0/682

7/435

supported

Q10

0/591

7/206

supported

Q44

0/842

28/130

supported

Q11

0/579

4/528

supported

Q45

0/847

30/311

supported

Q12

0/781

15/219

supported

Q13

0/608

6/502

supported

Q14

0/873

20/123

supported

Q15

0/575

4/397

supported

Q16

0/699

10/105

supported

Q17

0/764

11/439

supported

Q18

0/873

17/864

supported

Q19

0/594

6/679

supported

Q20

0/850

15/121

supported

Q21

0/901

34/585

supported

برنامهریزی و
خطمشیگذاری

Q22

0/911

31/643

supported

Q23

0/921

44/000

supported

مناسبسازی اماکن
بخش گردشگری

Q24

0/854

34/368

supported

Q25

0/738

13/069

supported

Q26

0/688

8/045

supported

1. Measurement Model

عوامل کالبدی

عوامل فرهنگی

عوامل اجتماعی

پاسخ به سؤاالت پژوهش
در ادامه به پرسشهای پژوهش پاسخ داده شده است.
 )1عوامــل محیــط خــرد توســعه گردشــگری دســترسپذیر
بــرای افــراد دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتی کدامانــد؟
جدول  :4ضرایب مسیر و آمارۀ  tمتغیر عوامل محیط خرد
متغیر

عوامل
محیط خرد
صنعت(
)گردشگری

عوامل

ضریب مسیر
0/400
0/780

 tآمارۀ
**4/224
**11/488

حملونقل

0/744

محصوالت و خدمات
گردشگری

0/789

**15/142

منابع انسانی

0/550

**6/369

اطالعات

0/502

**5/433

ف ّناوری و تجهیزات

0/849

**33/783

**9/26

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

اماکن فعال در بخش
گردشگری

بار عاملی آمارۀ تی

اعتبار

عوامل اقتصادی

Q27

0/690

8/589

supported

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

همانطــور کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،نتایــج
تحلیــل عاملــی نشــاندهندۀ آن اســت کــه تمامــی
شــاخصهای مربــوط بــه متغیرهــای تحقیــق ،از مقادیــر
تــی (بیشــتر از  )1/96و بــار عاملــی (بیشــتر از  )0/5مقبولــی
برخوردارنــد و بــرای متغیرهــای تحقیــق شــاخصهای
مناســبی بهشــمار میرونــد.

متغیر آشکار

بار عاملی آمارۀ تی

اعتبار
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کروبی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

همانطــور کــه در جــدول  4نشــان داده شــده اســت،
آمــارۀ تــی همــه عوامــل محیــط خــرد (برنامهریــزی و
خطمشــیگذاری ،اماکــن فعــال در بخــش گردشــگری،
حملونقــل ،محصــوالت و خدمــات گردشــگری،
منابــع انســانی ،اطالعــات و ف ّنــاوری و تجهیــزات)
باالتــر از  2/57اســت ،در ســطح اطمينــان  99درصــد،
عوامــل فــوق بهعنــوان عوامــل محیــط خــرد توســعه
سپذیر بــرای افــراد دارای معلولیــت
گردشــگری دســتر 
جســمی ـ حرکتی هســتند.
 )2عوامــل محیــط کالن توســعه گردشــگری دســترسپذیر
بــرای افــراد دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتی کدامانــد؟
جدول  :5ضرایب مسیر و آمارۀ  tمتغیر عوامل محیط کالن

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

عوامل

محیط کالن

عوامل

ضریب مسیر

 tآمارۀ

برنامهریزی و
سیاستگذاری

0/895

**38/483

عوامل اقتصادی

0/787

**19/518

عوامل کالبدی

0/664

**11/211

عوامل فرهنگی

0/655

**8/778

عوامل اجتماعی

0/802

**23/139

همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،آمــارۀ تــی
همــه عوامل محیــط کالن (برنامهریزی و سیاسـتگذاری،
عوامــل اقتصــادی ،عوامــل کالبــدی ،عوامــل فرهنگــی و
عوامــل اجتماعــی) باالتــر از  2/57اســت ،بنابرایــن عوامــل
فــوق ،در ســطح اطمينــان  99درصــد ،عوامــل محیــط
کالن توســعه گردشــگری دســترسپذیر بــرای افــراد دارای
معلولیــت جســمی ـ حرکتی اســت.
معیار R2, Q2 , Redundancy
ضرایــب  R2مربــوط بــه متغیرهــای پنهــان درونزای
(وابســته) مــدل اســت R2 .معیاری اســت که نشــاندهندۀ
تأثیــر یــک متغیــر بــرونزا و یــک متغیــر درونزاســت و
ســه مقــدار  0/19و  0/32و  0/67بهمنزلــه مــاک بــرای
مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی بــرای آن در نظــر گرفتــه
میشــود .درصورتــی کــه مقــدار  درمــورد یــک ســازۀ
درونزا ســه مقــدار  0/02و  0/15و  0/35را کســب کنــد،
نشــاندهندۀ قــدرت پیشبینــی ضعیــف ،متوســط و
قــوی ســازه یــا ســازههای بــرونزای مربــوط بــه آن اســت.

شــاخص  Redundancyمعیــار ســنجش کیفیــت مــدل
ســاختاری بــرای هــر متغیــر درونزا بــا توجــه بــه مــدل
اندازهگیــری آن اســت .هرچــه مقــدار  Redundancyبیشــتر
باشــد ،نشــاندهندۀ بــرازش مناسـبتر بخــش ســاختاری
مــدل در یــک پژوهــش اســت (جــدول .)6
جدول  :6نتایج R2, Q2, Redundancy
R2

Q2

Redundancy

محیط خرد

0/889

0/237

0/542

برنامهریزی و خطمشیگذاری

0/160

0/077

0/098

اماکن فعال در بخش گردشگری

0/608

0/378

0/389

حملونقل

0/553

0/209

0/287

محصوالت و خدمات گردشگری

0/623

0/274

0/313

منابع انسانی

0/302

0/220

0/231

اطالعات

0/252

0/202

0/211

ف ّناوری و تجهیزات

0/722

0/411

0/420

محیط کالن

0/818

0/245

0/473

برنامهریزی و سیاستگذاری

0/802

0/351

0/425

عوامل اقتصادی

0/619

0/368

0/376

عوامل کالبدی

0/441

0/289

0/299

عوامل فرهنگی

0/429

0/146

0/223

عوامل اجتماعی

0/643

0/454

0/458

معیار نیکویی برازشGOF
معیــار GOFبهعنــوان معیــاری بــرای ســنجش عملکــرد

کلــی مــدل بــهکار مــیرود و مقــدار بهدســتآمده از
مطلوبیــت کلــی مــدل حکایــت دارد .معیــار GOFرا
تننهــاوس و همــکاران ( )2004ابــداع و طبــق فرمــول زیــر
محاســبه کردنــد (داوری و رضــازاده:)1395 ،
برای این شاخص برازش ،مقادیر  0/01و  0/25و 0/36
بهمنزله مقادیرضعیف ،متوسط و قویمعرفیشدهاند.
جدول  7نتایج R2و COMMUNALITY
R2

COMMUNALITY

محیط خرد

0/889

0/610

برنامهریزی و
خطمشیگذاری

0/160

0/615

اماکن فعال در بخش
گردشگری

0/608

0/640

الگوی عوامل محیطی توسعه گردشگری
دسترسپذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی
مورد مطالعه :شهر تهران

محصوالت و خدمات
گردشگری

0/623

0/503

منابع انسانی

0/302

0/767

اطالعات

0/252

0/839

ف ّناوری و تجهیزات

0/722

0/582

محیط کالن

0/818

0/579

برنامهریزی و
سیاستگذاری

0/802

0/531

عوامل اقتصادی

0/619

0/609

عوامل کالبدی

0/441

0/680

عوامل فرهنگی

0/429

0/521

عوامل اجتماعی

0/643

0/713

توسعه گردشگری
دسترسپذیر

-

0/597

0/561

0/620

GOF

0/589

بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار شــاخص نیکویــی بــرازش
(جــدول  0/589 )7بهدســت آمــده و از  0/36بیشــتر اســت،
میتــوان گفــت مــدل از بــرازش قــوی برخــوردار اســت و
مقــدار بهدسـتآمده از مطلوبیــت کلــی مــدل حکایــت دارد.
بنابرایــن چنیــن نتیجهگیــری میشــود کــه مــدل
تعریفشــده در بخــش کیفــی پژوهــش (شــکل  )1براســاس
تحلیــل عاملــی تأییــدی پذیرفتــه شــد و بهعنــوان الگــوی
نهایــی ایــن پژوهــش تأییــد شــد.
نتیجهگیری
مفهــوم گردشــگری دســترسپذیر بــه مؤلفههایــی اشــاره
دارد کــه بــا افزایــش قابلیــت دسترســی عناصر گردشــگری،
زمینــه را بــرای مشــارکت فراگیــر همه اقشــار جامعــه ،بدون
توجــه بــه میــزان توانایــی جســمی یــا ذهنــی آنهــا ،فراهــم
میکنــد .بــهبیــاندیگــر ،گردشــگری دســترسپذی ر ارتباط
تنگاتنــگ و متقابلــی بــا مشــارکت افــراد دارای معلولیــت
جســمی ـ حرکتی در ســفر و گردشــگری دارد؛ بنابرایــن،
بهمنظــور توســعه گردشــگری دســترسپذیر ،همــواره بایــد
بــه دو اصــل اساســی پایبنــد بــود )1 :افــراد دارای معلولیــت
ـول اســتفادهکننده
از ارزش و اعتبــار برابــر بــا افــراد غیرمعلـ ِ
از خدمــات و تســهیالت گردشــگری برخوردارنــد و بایــد از
خدماتــی برابــر بــا دیگــران بهرهمنــد شــوند؛  )2ایــن وظیفه
برنامهریــزان و تصمیمگیــران اســت کــه نارســاییها در ارائــه

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

حملونقل

0/553

0/519

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

R2

COMMUNALITY

خدمــات بــه ایــن گــروه را مشــخص کننــد و بــا برطرفکــردن
آنهــا ،امــکان دســتیابی بــه شــرایط برابــر بــرای تمامــی
افــراد بهمنظــور بهرهمنــدی از مزایــای مشــارکت در
فعالیتهــای گردشــگری را فراهــم نماینــد .ازای ـنرو بــرای
نیــل بــه ایــن هــدف ،در پژوهــش حاضــر مدلــی از عوامــل
محیطــی توســعه گردشــگری دســترسپذیر بــرای افــراد
دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتی شناســایی شــد (شــکل
 .)1همچنیــن بــرای فراهمکــردن شــرایطی بــرای کمــک
بــه افــراد دارای معلولیــت ،بهمنظــور ســپریکردن اوقــات
فراغــت خــود بــه زیباتریــن شــکل و حضــور پررنگتــر
در اجتمــاع ،بــا شــرکت در فعالیتهــای گردشــگری،
راهکارهــای مناســبی ارائــه شــد.
براســاس نتایــج بهدســتآمده در ایــن پژوهــش ،افــراد
دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتی بــا مجموعــه وســیعی
از محدودیتهــا و موانــع محیطــی بــرای مشــارکت در
فعالیتهــای گردشــگری مواجهانــد .همانطــور کــه در
شــکل  1نشــان داده شــد ،مــدل عوامــل محیطــی توســعه
گردشــگری دســترسپذیر بــرای افــراد دارای معلولیــت
جســمی ـ حرکتی شــامل دوازده دســته از عوامــل اســت
کــه در دو گــروه عوامــل محیــط خــرد و محیــط کالن جــای
میگیرنــد .محیــط خــرد ،بهطــور خــاص ،مســائل و
مشــکالت و موانــع موجــود در حــوزۀ گردشــگری را دربــر
میگیــرد کــه شــامل عناصــر مدیریتــی ،ف ّنــاوری ،نظامهای
پشــتیبانی نــرم (برنامهریــزی ،تصمیمگیــری و )...و
ســخت (زیرســاختها ،تأسیســات ،جاذبههــا ،تســهیالت
و خدمــات و )...بــرای سیاســتگذاری و هدفگــذاری
گردشــگری گروههــای خــاص اســت .اولیــن عامل در دســته
عوامــل محیــط خــرد ،برنامهریــزی و خطمشــیگذاری
بهمنظــور توســعه گردشــگری دســترسپذیر اســت .ایــن
امــر توجــه ویــژۀ نهادهــای اصلــی تصمیمگیرنــده بــه منافــع
حاصــل از توســعه گردشــگری دســترسپذیر را میطلبــد؛
زیــرا تدویــن برنامههــا و قوانینــی بــرای توســعه ایــن نــوع
از گردشــگری و نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن قوانیــن
از یکســو و نیــز تشــویق ســرمایهگذاران و حمایــت از
بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری در بخشهــای
گوناگــون ایــن نــوع از گردشــگری از ســوی دیگــر ،نقــش
تعیینکننــدهای در موفقیــت فعالیــت ایــن بخــش دارنــد .با
برگــزاری نشس ـتها ،کنفرانسهــا و کارگاههایــی میتــوان
فرصتهــای ســرمایهگذاری در بخشهــای گوناگــون ایــن
حــوزه (ازجملــه برگــزاری تورهــای ویــژۀ معلــوالن ،امــور
اقامتگاهــی ،مجموعههــای گردشــگری ،حملونقــل،
طراحــی تجهیــزات ویــژۀ معلــوالن و )...را معرفــی کــرد.
فعالیــت در ایــن بخــش ،بهمنزلــه بــازاری نــو ،میتوانــد
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در عیــن ســودآوری بــرای ســرمایهگذاران ،بــا توســعه
گردشــگری دســترسپذیر ،شــرایط را بــرای حضــور
و مشــارکت هرچــه بیشــتر معلــوالن در فعالیتهــای
گردشــگری تســهیل کنــد .از دیگــر عوامــل بســیار مهــم
شناساییشــده بــرای توســعه ایــن نــوع از گردشــگری،
مناسبســازی اماکــن بخــش گردشــگری و حــوزۀ
حملونقــل ،بهمنزلــه دو بــازوی اصلــی در صنعــت
گردشــگری اســت .اجــرای اســتانداردها و راهنماهــای
دسترســی در سراســر ایــن بخشهــا ،فراهمســازی
تســهیالت الزم بهمنظــور ساختوســاز ،بازســازی،
مناسبســازی و دســترسپذیرکردن ایــن اماکــن،
مناسبســازی محیطهــای مرتبــط بــا حــوزۀ حملونقــل
همچــون پایانههــا ،ایســتگاهها و طراحــی ایــن محیطهــا
براســاس اســتانداردهای طراحــی همهشــمول ،تــدارک
وســایل حملونقــل مناســب ،ازجملــه وســایل حملونقل
عمومــی مناسبسازیشــده ،تاکســیهای ویــژۀ
معلــوالن بــه تعــداد کافــی و تولیــد خودروهــای شــخصی
مناسبسازیشــده بــا قیمــت مناســب بــرای ایــن گــروه،
میتوانــد شــرایطی را فراهــم آورد تــا افــراد دارای معلولیت
قــادر باشــند آزادانــه و بــدون خطــر در محیــط پیرامــون ـ
اعــم از اماکــن عمومــی ،معابــر شــهری و اماکن گردشــگری
ـ حرکــت کننــد و از تســهیالت موجــود بــا حفــظ اســتقالل
فــردی بهرهمنــد شــوند .محصــوالت و خدمات گردشــگری
ویــژۀ معلــوالن از دیگــر عوامــل حائــز اهمیــت در توســعه
گردشــگری دســترسپذیر اســت .افــراد دارای معلولیــت
بــه علــت شــرایط ویــژۀ جســمانی خــود ،در بســیاری
از مــوارد قــادر بــه اســتفاده از محصــوالت گردشــگری
نیســتند .بنابرایــن ،الزم اســت محصــوالت ،محیطهــا
و خدمــات بهگونــهای طراحــی شــوند کــه بــرای تمامــی
افــراد بــا ســطوح متفــاوت توانایــی قابــل اســتفاده باشــند.
در ایــن حــوزه ،توجــه و نظــارت بــر اجــرای اســتانداردهای
بینالمللــی در زمینــه قابلیــت دسترســی و مناسبســازی
ضــروری اســت .بنابرایــن ،بــا درنظرگرفتــن فعالیتهایــی
مطابــق بــا شــرایط آنهــا ،محدودیتهــای جســمانی
مانــع از حضــور ایــن افــراد در فعالیتهایــی کــه عالقهمنــد
بــه شــرکت در آن هســتند نمیشــود و ایــن افــراد قــادر
خواهنــد بــود بــا حفــظ اســتقالل فــردی ،بــه فعالیتهــای
گردشــگری مطلــوب خــود بپردازنــد .همچنیــن ازآنجاکــه
بخــش کثیــری از افــراد دارای معلولیــت بــدون شــغلاند
یــا درصــورت شــاغلبودن ،درآمــد ثابــت ماهیانــه پایینــی
دارنــد ،الزم اســت در فراینــد قیمتگــذاری محصــوالت
و خدمــات گردشــگری ویــژۀ معلــوالن ،بــه رابطــه بیــن
قیمــت ،درآمــد و کیفیــت از دیــدگاه افــراد دارای معلولیــت

توجــه شــود و مطلوبیــت اقتصــادی فعالیتهــای
گردشــگری بــرای ایــن افــراد لحــاظ شــود .عامــل مهــم
تأثیرگــذار دیگــر در دســته عوامــل محیــط خــرد ،منابــع
انســانی اســت .در زمینــه ارائــه خدمــات بــه گروههــای
خــاص ،همانند افــراد دارای معلولیــت ،الزم اســت افرادی
متعهــد و مســئولیتپذیر بـهکار گرفتــه شــوند کــه در قبــال
معلــوالن و نیازهــای آنهــا بیتفــاوت و بیتوجــه نباشــند
و نهایــت تــاش خــود را بــرای ارئــه خدمــات بهنحــو
شایســته بــه ایــن افــراد بـهکار ببندنــد .همچنیــن آمــوزش
عرضهکننــدگان خدمــات ســفر و گردشــگری (ازجملــه
مراکــز اقامتــی ،دفاتــر خدمــات مســافرتی ،برگزارکنندگان
تــور و  )...در رابطــه بــا مشــکالت و نیازهــای ویــژۀ افــراد
دارای معلولیــت جســمی ـ حرکتی ،ازطریــق برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی ،انتشــار نشــریات و ارائــه اطالعــات
مرتبــط با گردشــگری معلــوالن ضروری اســت .دسترســی
بــه اطالعــات و اطالعرســانی صحیــح و دقیــق بــه افــراد
دارای معلولیــت از فرصتهــای ســفر و گردشــگری
ازجملــه اماکــن و مقاصــد گردشــگری مناسبسازیشــده،
تورهــای موجــود ،زمان برگــزاری ایــن تورهــا و  ،...از طرق
گوناگــون ،عامــل مهــم دیگــری اســت کــه در ایــن پژوهــش
شناســایی شــد .درنهایــت آخریــن عامــل شناساییشــده
در پژوهــش حاضــر از مجموعــه عوامــل محیــط خــرد،
ف ّنــاوری و تجهیــزات هــم در زمینــه تجهیــزات فیزیکــی و
هــم در زمینــه اپلیکیشــنها و نرمافزارهــای گردشــگری
بهمنظــور دسترســی بــه اطالعــات الزم بــا ســرعت باالتــر
و انجــام رزروهــا از طریــق وبســایتها و ...اســت .توجــه
بــه بهروزرســانی ایــن ف ّناوریهــا از نــکات درخــور توجــه در
بحــث گردشــگری دســترسپذیر اســت.
گــروه دیگــری از عوامل ،تحــت عنوان عوامــل محیط کالن
شناســایی شــدند .ایــن ســطح درواقع بســتر شــکلگیری،
رشــد و تغییــرات گردشــگری دســترسپذیر اســت کــه
متغیرهــا و عوامــل خارجــی تأثیرگــذار محیطهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و ...را دربــر میگیــرد.
ازجملــه عوامــل مهــم محیــط کالن ،برنامهریــزی و
سیاسـتگذاری اســت .در ایــن حــوزه ،الزم اســت قوانیــن
حمایتــی بــا هــدف رفــع تبعیــض نســبت بــه افــراد دارای
معلولیــت ،بهمنظــور بهرهمنــدی از فرصــت برابــر در
اســتفاده از امکانــات موجــود تدویــن شــود و بــر اجــرای
صحیــح ایــن قوانیــن نظــارت مســتمر صــورت گیــرد.
بــرای تحقــق ایــن امــر ،وحــدت رویــه در تصمیمگیریهــا
در میــان نهادهــا ،ســازمانها و تصمیمگیرنــدگان
ضــروری اســت .همچنیــن در حــوزۀ تصمیمســازی و
سیاس ـتگذاری بــرای دســتیابی بــه نتایــج مفیدتــر ،الزم
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اســت از متخصصــان دارای معلولیــت بهعنــوان اعضــای
گــروه برنامهریــزی اســتفاده شــود .توجــه بــه شــرایط
اقتصــادی این افراد و فراهمســاختن شــرایط اشــتغال برای
افــراد دارای معلولیــت عامــل دیگــری اســت کــه در افزایــش
میــزان مشــارکت ایــن افــراد بســیار تأثیرگــذار اســت؛ زیــرا
فقــدان شــغل در کنــار زندگــی پرهزیــنۀ ایــن قشــر خــاص
مانعــی بــزرگ در برابــر شــرکت در فعالیتهــای گردشــگری
آنــان اســت .در ایــن مــورد میتــوان بــر خلــق موقعیتهــای
شــغلی در صنعــت گردشــگری بــرای معلــوالن نیــز توجــه
کــرد .عوامــل کالبــدی در ســطح کالن نیــز یکــی دیگــر از
عوامــل مهــم شناساییشــده در ایــن پژوهــش اســت کــه
در توســعۀ گردشــگری دســترسپذیر بســیار حائــز اهمیــت
اســت .توجــه بــه انجــام مناسبســازیها بــه شــیوهای
اســتاندارد و براســاس اصــول اســتاندارد موجــود و نیز توجه
بــه یکپارچگــی در ایــن مناسبســازیها ـ بهگونــهای
کــه مناسبســازی تنهــا بــه چنــد بخــش محــدود نشــده و
ارتبــاط بیــن معابــر ،اماکــن و بخشهــای گوناگــون بهطــور
یکپارچــه حفــظ شــود ـ و نیــز پیشگیــری از بینظمــی و
اغتشاشــات در محــل عبورومــرور افــراد از عوامــل مهمــی
اســت کــه بهمنظــور هموارکــردن راه بــرای حضــور افــراد
دارای معلولیــت در جامعــه ثمربخــش خواهــد بــود.
برنامهریــزی بهمنظــور رفــع و اصــاح موانــع فرهنگــی و
اجتماعــی مشــارکت معلــوالن در اجتمــاع بهطورکلــی ،و در
فعالیتهــای گردشــگری بهطــور خــاص ،عوامــل دیگــری
هســتند کــه بــا عنــوان عوامــل محیــط کالن شناســایی
شــدند .دســتیابی بــه ایــن هــدف ازطریــق آمــوزش
شــهروندان ،فرهنگســازی در زمیــنۀ پذیرش شــهروندان
معلــول و قوانیــن مرتبــط بــا آنــان در جامعــه ازطــرق
گوناگــون ،ماننــد اســتفاده از قابلیتهــای رســانه محقــق
میشــود .همچنیــن تأســیس ســازمانها و انجمنهــای
تخصصــی فعــال در امــور افــراد دارای معلولیــت و حمایــت
از ایــن کانونهــا بــرای پیگیــری حقــوق ایــن گــروه،
ارائۀ خدمــات بــه آنــان ،تــاش بــرای رفــع مشــکالت و
دغدغههــای معلــوالن جســمی ـ حرکتی ازطریــق امکانــات
موجــود و شناســایی فرصتهــای جدیــد از راهکارهــای
دیگــری اســت کــه موجــب تســهیل مشــارکت ایــن گــروه
از افــراد میشــود .درمجمــوع میتــوان گفــت ،کاهــش
یــا رفــع محدودیتهــای معلــوالن جســمی ـ حرکتی
بــرای مشــارکت در ســفر و گردشــگری و بــه بیــان دیگــر،
توســعۀ گردشــگری دســترسپذیر مســتلزم برنامهریــزی و
سیاسـتگذاری گســترده و همهجانبــه و مســتمر بــا هــدف
رفــع ریشــههای ایــن محدودیتهاســت.
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