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در حوزۀ هم آفرینی در گردشگری 
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چکیده	
افــراددارایمعلولیــتبــرایشــرکتدرفعالیتهــایگردشــگری،بهعنــوان
حقــیفرهنگــیوفرصتــیبــرایادغــامآنــاندرجامعــه،بــامشــکالتعدیــدهای
ــرایمشــارکتدر ــرتمایــلآنهــاب ــهایــنمشــکالتب درمحیــطروبهروینــدک
ــده ــالشش ــرت ــشحاض ــذارد.درپژوه ــرمیگ ــگریتأثی ــایگردش فعالیته
ــن ــِشِرویای ــعمحیطــی)محیــطخــردوکالن(پی اســتمحدودیتهــاوموان
افــرادبهمنظــورشــرکتدرفعالیتهــایگردشــگریشناســاییووضعیــتایــن
ــهروشترکیبــیدردومرحلــهکیفــی عوامــلبررســیشــود.پژوهــشحاضــرب
)شناســاییمؤلفههــاوعوامــلمحیطــیتوســعهگردشــگریدســترسپذیر
ـحرکتیازطریــقمصاحبــهعمیــق بــرایافــراددارایمعلولیــتجســمی
نیمهســاختاریافتهبــاخبــرگانعلمــیواجرایــی(وکّمــی)طراحــیپرســشنامه
بهدســتمحققــانبراســاسشــاخصهایبهدســتآمدهازمرحلــهکیفــیو
توزیــعدربیــن150گردشــگردارایمعلولیتدرشــهرتهران(انجامشــدهاســت.
بــاانجــامکدگذاریهــایبــازومحــوریبــااســتفادهازنرمافــزارمکسکیــودیای،
ــهاصلــی،12  ــهاولانجــامشــدو2مقول تحلیــلمحتــوایمصاحبههــایمرحل
ــااســتفاده ــهکمــیب مفهــوماصلــیو45مفهــومفرعــیشناســاییشــد.مرحل
صــورت اســمارتپیالاس3 نرمافــزار و جزئــی مربعــات حداقــل روش از
ــازی ــیگذاری،مناسبس ــزیوخطمش ــلبرنامهری ــتعوام ــت.درنهای پذیرف
ــگری، ــاتگردش ــوالتوخدم ــل،محص ــگری،حملونق ــشگردش ــنبخ اماک
ــط ــلمحی ــوانعوام ــزات،بهعن ــاوریوتجهی ــاتوفّن ــانی،اطالع ــعانس مناب
ــل ــتگذاری،عوام ــزیوسیاس ــلبرنامهری ــگری(وعوام ــتگردش ــرد)صنع خ
اقتصــادی،کالبــدی،فرهنگــیواجتماعــیبهعنــوانعوامــلمحیــطکالن
ـحرکتی توســعهگردشــگریدســترسپذیربــرایافــراددارایمعلولیتجســمی

شــناختهشــد.5

..........................................................................................................................................................................................................

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

تاریخ دریافت:		1399/01/31
تاریخ پذیرش:	1400/03/09

واژه های کلیدی:
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مقدمه
آمارهــانشــانمیدهنــدکــهدرصــدشــایانتوجهــیازافراد
هــرجامعــهرامعلــوالنتشــکیلمیدهنــد؛بهطــوریکــه
طبقتخمینســازمانبهداشــتجهانــی،15درصــدازکل
مــردمجهــان)تعــدادیبیــشازیکمیلیــاردنفــر(حداقل
 World Health(نــوعمعلولیــترنــجمیبرنــد ازیــک

Organization & World Bank, 2017(.همچنینآماررســمی

حاکــیازآناســتکــهســاالنهصــدهــزارنفــربــهمعلــوالن
کشــورافــزودهمیشــودکــهازایــنتعــداد،فقــطســیهــزار
نفــربــهعلــتاختــالالتژنتیکــیدچــارمعلولیــتشــدهاند
ــرحــوادث ــدودراث ــادهــزارنفــردیگــر،پــسازتول وهفت
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الگوی عوامل محیطی توسعه گردشگری
 دسترس پذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی 
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گوناگــونبــهمعلولیتدچارمیشــوند.1 بنابرایــن،احتمال
داردهــرفــردیدرطــولزندگــیخــودبــهعلــلمتفاوتــی
ازجملــهجنــگ،تصــادف،وبیمــاریبــهجمــعمعلــوالن
جامعــهبپیونــدد.همچنیــنانتظــارمــیرودتعــدادافــراد
دارایمعلولیــتدرنتیجــهافزایــشطــولعمــر،کاهــش
بیماریهــایمســری،بهبــودفّناوریهــایپزشــکی
 Var et(وکاهــشمرگومیــرکــودکانافزایــشیابــد
ــهنیازهــایاساســی ــحوفراغــتازجمل al., 2011(.تفری
معلــوالنوفراهمآورنــدۀفرصتــیبــرایبازپــروریوادغــام
ــحو ــر،تفری ــیمیشــود.بهبیاندیگ ــهتلق ــاندرجامع آن
مشــارکتدرفعالیتهــایفراغتــیوگردشــگری،روشــی
مؤثــربهمنظــوررهایــیازانــزوا،بــروزخالقیــتوتضمیــن
ســالمتیبهمثــابۀحقــیفرهنگــیاســت)مقامــیو
ــراددارای ــفانهاف ــامتأس ــاکرمی،1397: 306(.ام امیرش
معلولیــتبــرایتفریــحومســافرتبامشــکالتعدیــدهای
روبــهرومیشــوند.ایــنمشــکالتمیتوانــددرتمایــل
ــر ــایگردشــگریتأثی ــرایمشــارکتدرفعالیته ــانب آن
ــراد ــرایاف ــاختهایالزمب ــودنزیرس ــذارد.فراهمنب بگ
معلــولوکمتــوانجســمیوحرکتــی،دسترســیآنــانبــه
ــامشــکل ــعآنگردشــگریراب ــهتب ــاتشــهریوب امکان
مواجــهکــردهوعــدمانطبــاقفضاهــایشــهریبــانیازهــا
وخواســتههایایــنافــراد،ســببانــزوایآنــانمیشــود.
ــژهدرنحــوۀ ــعبهوی ــهدیگــرســخن،وجــودبرخــیموان ب
ــای ــیاریازفضاه ــازی،بس ــاریوشهرس ــی،معم طراح
ــای ــاوفضاه ــی،پارکه ــرعموم ــهمعاب ــهری،ازجمل ش
ســبز،مکانهــایتفریحــیوگردشــگریرافاقــدشــرایط
الزمبــرایبرآوردهســاختننیازهــایدسترســیافــراد
معلــولکــردهاســت)عبــداهللزاده فــردوهمــکاران،1395: 
219(.نابســامانبودنفضاهــایشــهریوفقــدانانطبــاق
ــوو ــرادازیکس ــناف ــتههایای ــاوخواس ــانیازه ــاب آنه
مناســبنبودنفضایفرهنگــیواجتماعیبــرایپذیرش
معلــوالنازســویدیگــر،ســببمنزویشــدنآنــانشــده
ــاماندهیو ــهس ــتک ــهداش ــدتوج ــنبای ــت؛بنابرای اس
ــگان، ــدیهم ــرایبهرهمن ــاب ــنفضاه ــازیای مناسبس
ــانیازهــایویــژهازفوایــد ــاافــرادب بهویــژهافــرادناتــوانی
گردشــگریقابــلدســترس،اهمیــتفــراواندارد.بــه
ایــنمنظــور،بــااســتنادبــرمــادۀ2قانــونجامــعحمایــت
ــدی ــراددربهرهمن ــراف ــوقبراب ــوالنوحق ــوقمعل ازحق
ــون)کرباســیودواتگــران، ــاتوتســهیالتگوناگ ازامکان
1390: 129(،درایــرانوبهویــژهدرشــهرهایمقصــد
زیرســاختهای و بســتر فراهمســازی گردشــگری،
معــاون از نقــل بــه ایــران عصــر خبــری تحلیــل ســایت .1
http://www.asriran.com/توانبخشــیســازمانبهزیســتی،1393؛

/fa/news/349598

مناســببــرایگردشــگریدســترسپذیرامــریضــروری
ــومگردشــگریدســترسپذیر ــهنظــرمیرســدوازمفه ب
ـکــهخواســتارارائــهمحصــوالتوخدماتگردشــگری نیــز
ــرایاکثــرافــرادجامعــهودرحالــت بهنحــویاســتکــهب
ــن ــههمی ـب ــد ــتفادهباش ــلاس ــهقاب ــرایهم ــدهآلب ای
منظــوراســتفادهمیشــود؛بنابرایــنبــاتوجــهبــهاینکــه
تفریحوگردشــگریبخشــیازحقوقشــهروندیاینافراد
اســتوازآنجاکــهایــنقشــرزمانفراغتبیشــترینســبت
بــهافــرادغیرمعلــولدارنــدوبــاعنایــتبــهاینکــهمعلوالن
ــازارگردشــگریراتشــکیلمیدهنــد، بخــشبزرگــیازب
انجــامپژوهشهــایعلمــیبهمنظــورمطالعــهگردشــگری
ــراددارایمعلولیــت،تبییــنجنبههــایگوناگــونآنو اف
موانــعومشــکالتموجــود،میتوانــدضمــنبررســینقاط
ضعــفوکمبودهــا،درشناســاییعوامــلمؤثــردربهبــودو

توســعهآنبــهمــاکمــککنــد.
ازایــنرو،بــاتوجــهبــهمشــکالت،محدودیتهــا،موانــع،
ــرســرراهتوســعه ــهب کاســتیهاوضعفهــایعمــدهایک
- افــراددارایمعلولیــتجســمی گردشــگریوســفر
حرکتــیبهعنــوانبزرگتریــنگــروهازمعلــوالنوجــود
دارد،پژوهــشحاضــردرصــدداســتبــابهرهگیــریاز
ــالدر ــرادفع ــرگانواف ــزخب ــرادونی ــناف ــایای دیدگاهه
حــوزۀگردشــگریبهطــورعــاموگردشــگریمعلــوالن
محیطــی محدودیتهــای و موانــع خــاص، بهطــور
پیــِشرویایــنافــراددرحــوزۀگردشــگریوســفررا
ــع ــرایرف ــیب ــقراهکارهای ــنطری شناســاییکنــدوازای
مشــکالتونیــزتحقــقبســترگردشــگریدســترسپذیر
ارائــهنمایــد.بهطــورکلــی،پژوهــشحاضــردرپــی

پاســخگوییبــهدوپرســشاســت:
1(عوامــلمحیــطخــرد)عوامــلمربــوطبــهصنعــت
گردشــگری(توســعهگردشــگریدســترسپذیربــرایافراد

ــد؟ ــیکدامان ـحرکت ــمی ــتجس دارایمعلولی
2(عوامــلمحیــطکالنتوســعهگردشــگریدســترسپذیر
ـحرکتــیکدامانــد؟ بــرایافــراددارایمعلولیــتجســمی

ادبیات و مبانی نظری پژوهش
بــهبــاوربــِرگا)1985(،فراغــتارزشــمندترینجلــوۀآزادی
ــد ــهمعتق ــننظری ــهای ــوانب ــاسمیت ــت؛برایناس ماس
انسانهاســت. کــهفراغــتحــقذاتــیتمامــی شــد
ــردم ــهم ــکب ــورکم ــهبهمنظ ــیک ــنروتالشهای ازهمی
صــورت فراغتــی فعالیتهــای از بهرهمنــدی بــرای
ــه ــهگفت ــوند.ب ــیمیش ــمتلق ــیمه ــردتالشهای میگی
ــه ــیاســتک ــرفراغــتعنصــریاززندگ ــی)1990(»اگ ِکل
ــرازتوانایــی، ــرایاب درآنموقعیتهایــیمنحصربهفــردب
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رشــدوایجــادارتبــاطیافــتمیشــود،آنگاهآیــانمیتــوان
ــواعموقعیتهــابایــدبــرای گفــتکــهدامنــهایکامــلازان
همــگانمهیــاباشــد؟«مبنــایایــنتفکــرایــناســتکــه
همــگانبایــدازموقعیــتتجربــهفراغــتبهرهمنــدباشــند
)داتیلــو،1397: 57(.مانــلوکالیبــر)1997(بــهایــننکتــه
ــه ــت،ک ــایفراغ ــنویژگیه ــهاصلیتری ــدک ــانکردن اذع
درآنهــااتفــاقنظــروجــوددارد،عبارتانــدازآزادی،
آزادیانتخــاب،خودمختــارییــانبــودمانــعومحدودیت؛
بنابرایــنیکــیازویژگیهــایاصلــیفعالیتهــایفراغتی،
ــه ــتک ــهداش ــدتوج ــابای ــت.ام ــرداس ــابف آزادیانتخ
ــنآزادیانتخــاب،چــهدرگردشــگریوچــهدرتفــرج، ای
ــرای بــدونمحدودیــتنیســت.درحالیکــهانگیــزۀفــردب
برخــیفعالیتهــایتفریحــییــاگردشــگریگرایــشایجاد
ــن ــامشــارکتواقعــیحاصــلانتخــاببهتری ــد،ام میکن
گزینههــایــاســازشمیــانشــرایطموجــوداســت.برخــی
موانع،ازجملهتواناییفیزیکی،معقولیتاقتصــادی،آگاهی،
محدودیــتزمانــی،واجبــاراتخانوادگــیانتخــابرامحــدود
میکنــد.وجــودوشــدتایــنموانــع،میــانافــرادگوناگــونو
ـاقتصــادیمتفاوت گروههــایجمعیتشــناختیواجتماعی
اســت )Hinch & Jackson, 2000(.برابرســازیدرگردشــگری
ــراد، ــرایبســیاریازاف ــهب ــدۀحــدیاســتک توصیفکنن
بهویــژهافــراددارایمعلولیــت،امــکاندسترســیبــه
محیــط،خدمــاتیــامحصــوالتایجادشــدهاســت.بــااین
اقــدامفرصــتگردشــگریبــرایهمــهبــاانتخــابمقاصــد
گردشــگری،محصــوالتواطالعاتمناســب،بــرایتمامی
ــد،همچــون ــهنیازهــایدسترســیخــاصدارن ــرادیک اف
 World Health Organization( افــرادعــادی،فراهــممیشــود

.)and World Bank, 2011: 301

هرچنــدمطالعــاتاولــیۀمتمرکــزبــرافــراددارایمعلولیت
اوایــلدهــه1990  وگردشــگریدراواخــردهۀ1980و
ــوزۀ ــادارســیودیکســوندرح ــهاســت،ام صــورتگرفت
ــگری ــاگردش ــترسپذیری ــگریدس ــکواژۀگردش آکادمی
بــرایناتوانــانجســمیوذهنــیرادرســال2009مطــرح
ــوارد ــنم ــادرنظرگرفت ــندگانب ــدادیازنویس ــد.تع کردن
دسترســیفیزیکــی،بــهایــنموضــوعاشــارهمیکننــدکــه
ــراددارای ــرایاف ــمب ــیمه ــطدســترسناپذیر،مانع محی
 Daniels et al., 2005; Darcy, 1998; Darcy( معلولیــتاســت
 & Daruwalla, 1999; Ernawati & Sugiarti, 2005; Goodall,

 2006; Goodall et al., 2005; Shaw & Coles, 2004; Packer

et al., 2007; Yates, 2007(.رالــفاســمیت)1987(موانــع

دارای افــراد بــرای گردشــگری )ســاختاری( محیطــی
ــداز: ــععبارتان ــنموان ــردهاســت.ای ــرک ــتراذک معلولی
موانــعنگرشــی،موانعمعمــاری،موانــعقانونــیومقرراتی،

موانــعحملونقلــی،موانــعاقتصــادیوموانعــیکــهازآنــان
غفلــتشــدهوتمامــیتســهیالت،برنامههــا،سیاســتها
فراگیــر اقدامــات کــه شــاملمیشــود را رویههایــی و
ــد. ــترادرخــودجــاینمیده ــراددارایمعلولی ــرایاف ب
ــهگفتــهجکســونوهمــکاران)1993(،محدودیتهــای ب
ــا ــا،قابلیته ــناولویته ــلبی ــادحائ ــاایج ــاختاریب س
ــای ــرکتدرفعالیته ــزانش ــت،درمی ــرکتدرفعالی وش
فراغتــیتأثیــرمیگــذارد.محدودیتهــایســاختاری
ــی ــًافیزیک ـغالب ــوس ــیملم ــدازمحدودیتهای عبارتان
ـکــهدرمحیــطواقــعشــدهاندومانــع یــاجغرافیایــی
در شــرکت بــرای محدودیــت میشــوند. فعالیــت از
فعالیتهــایفراغتــی،زمانــیخودنمایــیمیکنــدکــه
فــرددرمییابــدآزادیشــرکتکردندرفعالیتــیراکــه
خــودانتخــابکــردهنــدارد.هالتســمن)1995(میگویــد:
ــه ــت،ب ــرکتدرفراغ ــتازش ــرایممانع ــاب محدودیته
تنهایــیعمــلنمیکننــد.غالبــًاآنچــهمانــعازشــرکتفرد
درفعالیتهــایفراغتــیمیشــود،شــرایطیپیچیــده
ــهشــکل ــواعمحدودیتهایــیاســتکــهب ومتشــکلازان
همزمــانظهــورمیکننــد)داتیلــو،1397: 40(.اســمیت
گردشــگران کــهرضایتمنــدی بیــانمیکنــد )1987(
دارایمعلولیــتممکــناســتکمتــرازســایرگردشــگران
باشــد؛زیــرااحتمــالداردبخشهــایمهمــیازتجربهکلی
گردشــگریبــرایایــنافــراددســترسپذیرنباشــد)نظــری
اورکانــی،1392(.جکســون)1993(موانعــیچــونانــزوای
اجتماعــی،دسترســی،هزینــهوامکانــاترابهمنزلــهموانع
موجــوددرمحیطهــایمختلــفمعرفــیکــردهاســت.
ــراددارایمعلولیــتدر ــهاف ــیک ــعاصل یکــیدیگــرازموان
ــاآنمواجــهمیشــوند،کمبــود فعالیتهــایگردشــگریب
اطالعــاتاســت.بهطــوریکــهاغلــبازکمبــوداطالعــات
 Darcy &(دقیــقدرحکــممانــعاساســییــادمیشــود
 Daruwalla, 1999; Miller & Kirk, 2002; S tumbo & Pegg,

Eichhorn & Buhalis, 2011 ;2005(.اگــرمــردمنداننــدچیزی

ــد. ــراغشنمیرون ــهس ــهب ــتک ــیاس ــوددارد،طبیع وج
ایــنواقعیــتنشــاندهندۀاهمیــتاطالعرســانیوتأثیــر
ــی، ــیاســت)دانای آندرمشــارکتدرفعالیتهــایفراغت
1389: 75(.نویســندگانمتعــددیبــهایــنموضــوعاشــاره
ــاندهندۀ ــترسناپذیرنش ــایدس ــهمحیطه ــتهاندک داش
وجــودموانــعاصلــیبــرایافــراددارایمعلولیــتاســت 
)Buhalis & Darcy, 2010: 50 (.دارسی)1998(اشارهمیکند

کــهدسترســیفیزیکــی)محیطــی(یکــیازمهمتریــن
مســائلگردشــگریدرســمتعرضــهاســت.عالوهبرایــن،
ــدزیرســاختهای ــتوبندربیکــر1 )2001(نشــاندادن برن

1. Burnett & Bender-Baker
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بیشــتر نیازهــای ازجملــه دســترسپذیر گردشــگرِی
ابعــاد اســت. شــدیدتر حرکتــی اختــالل بــا افــراد
ــامل ــی)محیطــی(ش ــایدسترســیفیزیک محدودیته
حملونقــل،امکانــاتاقامتــیوجاذبههایدســترسناپذیردر
محیط،باانتقــالنگرانیهایخــاصبــرایافــراددارایمعلولیت
بســیارظالمانــهاســت.عالوهبــرحملونقــل،اقامــتو
ــعبیشــتر ــترسناپذیرنشــاندهندۀموان ــایدس جاذبهه
 Buhalis & Darcy, 2010:( درمحیــطفیزیکــیاســت
50(.ازنظــرشــفیعیوهمــکاران)1393(،چهــارمانــع
اصلــیبــرایمســافرتافــراددارایمعلولیــتوجــوددارد:
موانــعذاتــی،اقتصــادی،محیطــیوتعاملــی)شــفیعیو
ــر همــکاران،1393: 42(.اغلــبمطالعــاتانجامشــده،ب
لــزومبررســیمحدودیتهــایاصلــیپیــِشرویمعلــوالن
تأکیــدداشــتهوشناســاییورفــعمحدودیتهــایمذکــور
رادرحکــممهمتریــنعامــلبــرایمشــارکتمعلــوالندر

ــد. ــنهادمیکنن ــگریپیش ــایگردش فعالیته

پیشینه تحقیق
بهرغــماینکــهپژوهشهــایفراوانــیدرداخــلکشــوردر
حــوزۀگردشــگریانجــامشــدهاســتومحققــانبســیاری
ــداد ــد،تع ــنحــوزهپرداختهان ــهمســائلومشــکالتای ب
ایــنپژوهشهــادرزمینــهگردشــگریدســترسپذیر
ــرد ــهبرداشــتک ــواناینگون ــنمیت ــدکاســت؛بنابرای ان
ــژه ــهمطالعــاتحــوزۀگردشــگریدســترسپذیروبهوی ک
ــی ــهموضوع ــت،ب ــراددارایمعلولی ــرایاف ــگریب گردش
بهنســبتجدیدتــردرزمینــهگردشــگریمیپردازنــد.
ــی ــانگاه ــین،ب ــایپیش ــبپژوهشه ــندراغل همچنی
ــده ــزش ــیتمرک ــدیوفیزیک ــائلکالب ــرمس ــدیب تکبع
اســت.درپژوهــشحاضــر،ســعیبــرایــنبــودهکــهنگاهی
جامعتــربــهمشــکالتایــنحــوزهداشــتهباشــیم.در
داخلــی، مطالعــات بهنســبت خارجــی پژوهشهــای
بــهمــواردبیشــتریپرداختــهشــدهاســت.درادامــه
ــت. ــدهاس ــارهش ــیناش ــاتپیش ــدادیازتحقیق ــهتع ب
شــاطریانوهمــکاران)1395(بــهبررســیمشــکالتو
نارســاییهایموجــوددرمناسبســازی26ســاختمان
ازطریــقتوزیــعپرســشنامه اداریدرشــهرکاشــان
در کــه داد نشــان پژوهــش یافتههــای پرداختنــد.
هیچیــکازاداراتوســاختمانهایدولتــیتجهیــزات
ــوع ــتومجم ــدهاس ــمنش ــوالنفراه ــرایمعل ــیب خاص
ــیو ــدایمن ــالموفاق ــفته،ناس ــایآش ــل،فض ــنعوام ای
ــژه ــی،بهوی ــفاجتماع ــایمختل ــرایگروهه ــیراب راحت
ــبحانی ــردهاســت.س ــادک ــاایج ــنفضاه ــوالندرای معل
ــا ــیب ـتحلیل ــیتوصیفی ــکاران)1395(درپژوهش وهم

عنــوان»ارزیابــیمؤلفههــایمناسبســازیفضاهــای
عمومــیشــهریبــرایاســتفادۀجانبــازانومعلــوالن
کــه رســیدهاند نتیجــه ایــن بــه خرمآبــاد« شــهر در
متغیرهــای»وضعیــتپیــادهرو«و»پلهــایارتباطــی«در
مناسبســازیفضاهــایعمومــیشــهریبــرایاســتفادۀ
ــر ــادبیشــترینتأثی ــوالندرشــهرخرمآب ــازانومعل جانب
عنــوان بــا مقالــهای در )1392( صفــدرزاده دارد. را
»میــزانانطبــاقمعابــرشــهریبــانیــازجامعــهمعلولیــنو
جانبــازان«،بــهبررســیضوابطمعابــرپیادهبــرایمعلوالن
وجانبــازانشــهرشــیروانبــهروشمیدانــیاقــدامکــردهو
بــهایــننتیجــهرســیدهاســتکــهمناسبســازیمحیــط
بــرایمعلــوالنوجانبــازانبایــددرکلیــهنقــاطشــهر
شــیروانلحــاظشــودوبــهیــکیــادوخیابــاناصلــیشــهر
محــدودنباشــد.آگووینــووهمــکاران)2017(بــهارزیابــی
منطقــهایازشــرایطعرضــهگردشــگریبرایمعلــوالندر
ایتالیــاپرداختنــدومناطقباشــرایطمناســبونامناســب
بــرایایــنامررامشــخصکردنــد.لیــو)2017(درپــیارائه
درکــیبهتــرازایــنمســئلهبــودکــهافــراددارایمعلولیــت
بــرایانتخــابمحصــوالتســفردســترسپذیرمناســب،
چگونــهتصمیمگیــریمیکننــد.نتایــجنشــاندادکــه
ایــنافــرادبــرایداشــتنبیشــترینرضایــتازســفرخــود،
بیشــترینتأکیــدرابــررویدســترسپذیربودنتســهیالت
اقامتگاهــیدارنــد.اوزگــولوَبــران)2016(بــاهــدف
ــرای روشــنکردناهمیــت»گردشــگریدســترسپذیر«ب
دفاتــرخدمــاتمســافرتیتخصصــی،بیــانکردنــدکــهدر
آینــده،گردشــگریدســترسپذیریکــیازعوامــلاصلــی
بــرایبقــایآژانسهــایمســافرتیتخصصــیخواهــد
بــود؛بدینصــورتکــهآژانسهــایمســافرتیتخصصــیبا
فراهــمآوردنمحصــولیــاخدمــاتمناســببرایافــرادی
کــهنیازمنــدامکاناتدسترســیهســتند،ازمزیتیرقابتی
برخــوردارخواهنــدشــد.عالوهبــرآن،ایــنبخــشازبــازار
ــی ــداروفرصت ــقفعالیتهــایپای ــده،موجــبخل درآین
ــرایآژانسهــایمســافرتیتخصصــیخواهــد ــیب طالی

شــد.

روش شناسی پژوهش 
ـتوصیفیوازنظر پژوهشحاضرکاربردیازنوعاکتشافی
جمعآوریدادههاپیمایشیبهشمارمیرودوبااستفاده
ازروشترکیبیانجامشدهاست.درمرحلهاولپژوهش،
کههدفشناختمؤلفههاوعواملمحیطی)محیطخرد
معلوالن برای دسترسپذیر گردشگری توسعه کالن( و
ـحرکتیاست،محققانازدیدگاههاینمونهآماری جسمی
ازطریقمصاحبۀحضورینیمهساختاریافته)درمجموع
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بهمدت790دقیقه(مطلعشدند.نمونهآماریدربردارندۀ
است معلولیت و گردشگری عرصه خبرگان از نفر پانزده
وشاملهفتنفرازخبرگانعلمی)استاداندانشگاهها(
کارشناسان )مدیران، اجرایی خبرگان از نفر هشت و
سازمانها،نهادهاومؤسساتدولتی،عمومیوخصوصی(
کهدرحوزۀگردشگریومعلولیتفعالیتدارند،میشود.
نمونهآماریدراینمرحله،بااستفادهازدوروشنمونهگیری
کیفیهدفمندوگلولهبرفیانتخابشد.بهاینمنظوراصل
اشباعنظریمدنظرقرارگرفتودرنهایت،اطالعاتضروری
دسترسپذیر گردشگری توسعه محیطی عوامل دربارۀ
ازروشکیفیتحلیل بااستفاده جمعآوریشد.سپس،
محتواوبهکمککدگذاریهایبازومحوریواستفادهاز
مصاحبههای محتوای ،2018 مکسکیودیای نرمافزار
انجامشدهتحلیلشدو2مقولۀاصلی،12مفهوماصلی
شناخته مرحله این درحکمخروجی فرعی مفهوم و45
شدند.درادامه،درقالبشکل1،شاخصهایمستخرج
رعایت بهمنظور است. شده ارائه پژوهش اول مرحله از
کیفیتواعتبارمصاحبههاورواییسؤاالتازدورویکرد

باورپذیریواطمینانپذیری)روشکنترلعضویااعتبار
نفر چهار که معنی این به است؛ شده استفاده پاسخگو(
ازمصاحبهشوندگانکهدسترسیبهتروسریعتربهآنها
بودودرفهممفهومگردشگریدسترسپذیراعتبارالزمرا
داشتندبهعنوانگروهکنترلانتخابشدندونتایجدرمراحل
کدگذاری،تعریفمقوالتومفاهیمودستهبندینهاییبا
آنهاکنترلواعتبارسنجیشد.دراینروش،پسازانجام
اولیه،کدگذاریهاصورتگرفتوبهمنظور مصاحبههای
اولیه تأیید به کدگذاریها اطمینانپذیری، و باورپذیری
از روایی سنجش بهمنظور همچنین رسید. ناظران این
روشتطابقهمگونیمضامین)خنیفرومسلمی،1397: 
65(استفادهشد؛بهگونهایکهبهمنظورتطابقیافتههابا
واقعیت،مضامینمنتخبباادبیاتپژوهشوهمچنین
مفاهیماستخراجشدهباادبیاتموجوددرحوزۀگردشگری
دسترسپذیرمطابقتدادهشدند.البتههدفتطابقتامبا
یافتههایپیشیننبودهاست؛هرچندتالششدهاعتبار
یافتههای با یافتهها)مقایسه برپایهتعمیمضمنی نتایج

پژوهشهایمشابه(حفظشود.

شکل 1: مؤلفه ها و شاخص های توسعه گردشگری دسترس پذیر
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ــیو ــاتجزئ ــلمربع ــاروشحداق ــش،ب درگامدومپژوه
اســتفادهازنرمافــزاراســمارتپیالاس3،شــاخصهاو
ــد. ــیش ــهاولبررس ــدهدرمرحل ــایاستخراجش مؤلفهه
بــرایایــنکار،برمبنــایشــاخصهایاستخراجشــده
محققــان اول، مرحلــه در خبــرگان بــا مصاحبــه از
ــگران ــنگردش ــدودربی ــیکردن ــشنامهایراطراح پرس
ـحرکتــیدرشــهرتهــرانتوزیــع دارایمعلولیــتجســمی
ــودواز150  ــد.روشنمونهگیــریتصادفــیســادهب نمودن
ــه پرســشنامهتوزیعشــده،138پرســشنامهبازگشــتک
ــل ــروقاب ــسازبررســی،تعــداد119پرســشنامهمعتب پ
اســتفادهتشــخیصدادهشــدوتحلیلهــابراســاسآنهــا
انجــامگرفــت.پرســشنامهشــاملدودســتهپرســشهای
جمعیتشــناختی)7پرســش(وپرســشهایمربــوط
ــترسپذیر ــگریدس ــعهگردش ــیتوس ــلمحیط ــهعوام ب
)عوامــلمحیــطخــرد26پرســشوعوامــلمحیــط
ــگراندارای ــخهایگردش ــت.پاس ــش(اس کالن19پرس
معلولیــتدرچارچــوبمقیــاسلیکــرتپنجگزینــهای

ســنجیدهشــد.

ــه64/7درصــداز ــدک ــینشــانمیده ــایتوصیف یافتهه
ــر( ــدزن)42نف ــر(و35/3درص ــرد)77نف ــخگویانم پاس
هســتند.همچنیــنبیشــترینپاســخدهندگانازلحــاظ
ــاظ ــالوازلح ــا40س ــروه31ت ــد(درگ ــن)41/2درص س
تحصیــالت)55/5درصــد(درگــروهکارشناســیقراردارند.
66نفــرازپاســخگویان)55/5درصــد(درطــولزندگــی
و53نفــرازآنهــا)44/5درصــد(ازبــدوتولــددچــار
معلولیــتشــدهاند.87نفــرازایــنافــرادشــاغلبــوده
)73/1درصــد(و79نفــر)66/4درصــد(دارایدرآمــد
ــًا38درصــداز ــنتقریب ــد.همچنی ــتماهانهان ــردیثاب ف
ــه، ــتماهان ــردیثاب ــدف پاســخگویانشــاغِلدارایدرآم
درآمــدیبیــن1/5تــا3میلیــونتومــاندرمــاهو13/4 
درصــد،درآمــدماهانــهکمتــراز1/5میلیــونتومــاندارند.
ــد ــدوندرآم ــهب ــدیک ــار33/6درص ــروهدرکن ــندوگ ای
ماهانــههســتند،بیانگرآناســتکــهدرمجموعتقریبــًا85 
درصــدازپاســخگویاندرآمــدیکمتــراز3میلیــونتومــان

ــد. ــاهدارن درم

یافته های استنباطی

شکل 2: مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
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شاخص های روایی و پایایی
ــی ــرایتمام ــیب ــیوپایای درجــدول1شــاخصهایروای
ــقنشــاندادهشــدهاســت.همانطــور ــایتحقی متغیره
ــااســتفادهازشــاخصمیانگیــن ــهمشــاهدهمیشــود،ب ک
واریانــساستخراجشــده )AVE(،مشــخصشــدکــهتمامی
ســازههایمطالعهشــدهمیانگیــنواریانــساستخراجشــدۀ
بنابرایــنروایــیهمگــرایهمــه از0/5دارنــد؛ باالتــر
متغیرهــاازضرایــبمطلوبــیبهرهمنــداســت.همچنیــن
شــاخصهایپایایــیترکیبــی )CR(وآلفــایکرونبــاخ
بهمنظــوربررســیپایایــیپرســشنامهاســتفادهمیشــوند
والزمــهتأییــدپایایــی،باالتربــودنایــنشــاخصهااز
مقــدار0/7اســتوباالتربــودنتمامــیایــنضرایــباز0/7 

نشــاندهندۀپایابــودنابــزاراندازهگیــریاســت.

جدول 1: شاخص های روایی و پایایی

AVECR
Cronbachs 

Alpha

0/6100/9830/894محیطخرد

 برنامهریزیو
0/6150/8260/790خطمشیگذاری

AVECR
Cronbachs 

Alpha

 اماکنفعالدربخش
0/6400/9250/903 گردشگری

0/5190/8070/737حملونقل

 محصوالتوخدمات
0/5030/8310/718گردشگری

0/7670/8680/700منابعانسانی

0/8390/9120/808اطالعات

0/5820/8060/741فّناوریوتجهیزات

0/5790/9710/870محیطکالن

 برنامهریزیو
0/5310/8870/798سیاستگذاری

0/6090/7550/768عواملاقتصادی

0/6800/8640/764عواملکالبدی

0/5210/8430/783عواملفرهنگی

0/7130/8330/718عواملاجتماعی

 توسعهگردشگری
0/5970/9850/930دسترسپذیر

شکل 3: مدل معادالت ساختاری در حالت معنا داری ضرایب
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محاسبۀ اعتبار واگرا و ضریب هم بستگی
ــهبررســیضرایــبهمبســتگیوروایــیواگــرا جــدول2ب
ــهدوم ــسریش ــنماتری ــیای ــراصل ــت.قط ــهاس پرداخت
میانگیــنواریانــستبیینشــده)AVE( رانشــانمیدهد.
الزمــهتأییــدروایــیواگــرابیشــتربودنمقــدارریشــه
ــب ــیضرای ــدهازتمام ــستبیینش ــنواریان دوممیانگی
همبســتگیمتغیــرمربوطــهبــاباقــیمتغیرهاســت؛مثــاًل

ــرایمتغیــر ریشــهدوممیانگیــنواریانــستبیینشــدهب
اطالعــات0/916اســتکــهازمقــدارهمبســتگیایــن
متغیــربــاســایرمتغیرهابیشــتراســت.پایینقطــراصلی،
ضرایــبهمبســتگینشــاندادهشــدهاســت.تمامــی
ضرایــبدرســطحخطــایکمتــراز0/05معنــیداراســت.

جدول 2: ضرایب هم بستگی و شاخص روایی منفک1

123456789101112131415

0/916اطالعات

0/2030/800 اماکن

0/1860/2990/784خطمشیگذاری

0/4620/3770/3690/728برنامهریزیوسیاستگذاری

0/5080/6880/4000/6280/772گردشگریدسترسپذیر

0/2410/5280/1330/5080/7050/720حملونقل

0/3870/3440/2130/6350/7110/3500/845عواملاجتماعی

0/2370/2090/3180/6660/6490/4010/5650/781عواملاقتصادی

0/2440/3080/1890/4250/6000/3660/5450/4090/721عواملفرهنگی

0/2290/4210/1960/4640/6090/3730/4210/4900/2470/825عواملکالبدی

0/4110/5430/2960/5270/6790/6090/4380/3750/3490/4100/763فّناوریوتجهیزات

0/4160/3600/2310/6150/7080/5750/5710/4810/4900/3920/6650/709 محصوالتوخدمات

0/5020/7800/4000/6650/7430/7140/5490/4610/4760/4830/7490/6890/781محیطخرد

0/4350/4450/3290/6950/6640/5370/7020/6570/6550/6440/5660/6770/7100/760محیطکالن

0/4010/1440/1580/4620/5320/2970/3080/3350/2880/1790/5040/5530/5500/4350/876منابعانسانی

**قطراصلیریشهدوممیانگینواریانستبیینشده )AVE( رانشانمیدهد.

1. Discriminant Validity
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تحلیل مدل اندازه گیری1 
همانطــورکــهدرجــدول3مشــاهدهمیشــود،نتایــج
تمامــی کــه اســت آن نشــاندهندۀ عاملــی تحلیــل
ــر ــق،ازمقادی ــهمتغیرهــایتحقی ــوطب شــاخصهایمرب
تــی)بیشــتراز1/96(وبــارعاملــی)بیشــتراز0/5(مقبولــی
برخوردارنــدوبــرایمتغیرهــایتحقیــقشــاخصهای

میرونــد. بهشــمار مناســبی

جدول 3: نتایج بارهای عاملی و آمارۀ تي

اعتبارآمارۀ تیبار عاملیمتغیر آشکار

 برنامه ریزی و
خط مشی گذاری

Q10/8849/911supported

Q20/6843/659supported

Q30/7736/199supported

 اماکن فعال در بخش
گردشگری

Q40/81922/591supported

Q50/88825/347supported

Q60/82918/623supported

Q70/766 14/101supported

Q80/83222/514supported

Q90/84120/706supported

Q100/5917/206supported

حمل ونقل

Q110/5794/528supported

Q120/78115/219supported

Q130/6086/502supported

Q140/87320/123supported

 محصوالت و خدمات
گردشگری

Q150/5754/397supported

Q160/69910/105supported

Q170/76411/439supported

Q180/87317/864supported

Q190/5946/679supported

منابع انسانی
Q200/85015/121supported

Q210/90134/585supported

اطالعات
Q220/91131/643supported

Q230/92144/000supported

فنّاوری و تجهیزات

Q240/85434/368supported

Q250/73813/069supported

Q260/6888/045supported

1. Measurement Model

اعتبارآمارۀ تیبار عاملیمتغیر آشکار

 برنامه ریزی و
سیاست گذاری

Q270/6908/589supported

Q280/6547/822supported

Q290/89237/986supported

Q300/67911/084supported

Q310/75017/109supported

Q320/67111/029supported

Q330/74213/131supported

عوامل اقتصادی
Q340/6998/778supported

Q350/85521/493supported

عوامل کالبدی

Q360/79614/329supported

Q370/87425/734supported

Q380/80211/608supported

عوامل فرهنگی

Q390/81516/276supported

Q400/6094/496supported

Q410/74811/475supported

Q420/74010/057supported

Q430/6827/435supported

عوامل اجتماعی
Q440/84228/130supported

Q450/84730/311supported

پاسخ به سؤاالت پژوهش
درادامهبهپرسشهایپژوهشپاسخدادهشدهاست.

1(عوامــلمحیــطخــردتوســعهگردشــگریدســترسپذیر
ـحرکتیکدامانــد؟ بــرایافــراددارایمعلولیــتجســمی

جدول 4: ضرایب مسیر و آمارۀ t متغیر عوامل محیط خرد

t آمارۀضریب مسیرعواملمتغیر

عوامل
محیطخرد
 صنعت(
)گردشگری

 برنامهریزیو
**0/4004/224خطمشیگذاری

 مناسبسازیاماکن
**0/78011/488بخشگردشگری

**0/7449/26حملونقل

 محصوالتوخدمات
**0/78915/142گردشگری

**0/5506/369منابعانسانی

**0/5025/433اطالعات

**0/84933/783فّناوریوتجهیزات
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همانطــورکــهدرجــدول4نشــاندادهشــدهاســت،
آمــارۀتــیهمــهعوامــلمحیــطخــرد)برنامهریــزیو
ــگری، ــشگردش ــالدربخ ــنفع ــیگذاری،اماک خطمش
گردشــگری، خدمــات و محصــوالت حملونقــل،
تجهیــزات( و فّنــاوری و اطالعــات انســانی، منابــع
باالتــراز2/57اســت،درســطحاطمینــان99درصــد،
عوامــلفــوقبهعنــوانعوامــلمحیــطخــردتوســعه
ــت ــراددارایمعلولی ــرایاف ــترسپذیرب ــگریدس گردش

هســتند. ـحرکتی جســمی
2(عوامــلمحیــطکالنتوســعهگردشــگریدســترسپذیر
ـحرکتیکدامانــد؟ بــرایافــراددارایمعلولیــتجســمی

جدول 5: ضرایب مسیر و آمارۀ t متغیر عوامل محیط کالن

t آمارۀضریب مسیرعوامل

عوامل
محیطکالن

 برنامهریزیو
سیاستگذاری

0/89538/483**

**0/78719/518عواملاقتصادی

**0/66411/211عواملکالبدی

**0/6558/778عواملفرهنگی

**0/80223/139عواملاجتماعی

همانطــورکــهدرجــدول5مشــاهدهمیشــود،آمــارۀتــی
همــهعواملمحیــطکالن)برنامهریزیوسیاســتگذاری،
ــلفرهنگــیو ــلکالبــدی،عوام ــلاقتصــادی،عوام عوام
عوامــلاجتماعــی(باالتــراز2/57اســت،بنابرایــنعوامــل
ــط ــلمحی ــد،عوام ــان99درص ــطحاطمین ــوق،درس ف
کالنتوســعهگردشــگریدســترسپذیربــرایافــراددارای

ـحرکتیاســت. معلولیــتجســمی

 R2, Q2 , Redundancy معیار
مربــوطبــهمتغیرهــایپنهــاندرونزای  R2 ضرایــب
)وابســته(مــدلاســت. R2 معیاریاســتکهنشــاندهندۀ
ــتو ــردرونزاس ــکمتغی ــرونزاوی ــرب ــکمتغی ــری تأثی
ســهمقــدار0/19و0/32و0/67بهمنزلــهمــالکبــرای
مقادیــرضعیــف،متوســطوقــویبــرایآندرنظــرگرفتــه
میشــود.درصورتــیکــهمقــداردرمــوردیــکســازۀ
درونزاســهمقــدار0/02و0/15و0/35راکســبکنــد،
قــدرتپیشبینــیضعیــف،متوســطو نشــاندهندۀ
قــویســازهیــاســازههایبــرونزایمربــوطبــهآناســت.

شــاخص Redundancyمعیــارســنجشکیفیــتمــدل
ــدل ــهم ــهب ــاتوج ــردرونزاب ــرمتغی ــرایه ــاختاریب س
اندازهگیــریآناســت.هرچــهمقــدار  Redundancy بیشــتر
باشــد،نشــاندهندۀبــرازشمناســبتربخــشســاختاری

ــکپژوهــشاســت)جــدول6(. ــدلدری م

 R2, Q2, Redundancy جدول 6: نتایج

R2Q2Redundancy

0/8890/2370/542محیطخرد

0/1600/0770/098برنامهریزیوخطمشیگذاری

0/6080/3780/389 اماکنفعالدربخشگردشگری

0/5530/2090/287حملونقل

0/6230/2740/313محصوالتوخدماتگردشگری

0/3020/2200/231منابعانسانی

0/2520/2020/211اطالعات

0/7220/4110/420فّناوریوتجهیزات

0/8180/2450/473محیطکالن

0/8020/3510/425برنامهریزیوسیاستگذاری

0/6190/3680/376عواملاقتصادی

0/4410/2890/299عواملکالبدی

0/4290/1460/223عواملفرهنگی

0/6430/4540/458عواملاجتماعی

 GOFمعیار نیکویی برازش
ــرایســنجشعملکــرد معیــارGOF بهعنــوانمعیــاریب
از بهدســتآمده مقــدار و مــیرود بــهکار مــدل کلــی
را  GOFمطلوبیــتکلــیمــدلحکایــتدارد.معیــار
تننهــاوسوهمــکاران)2004(ابــداعوطبــقفرمــولزیــر

محاســبهکردنــد)داوریورضــازاده،1395(:

و0/36  و0/25 مقادیر0/01 برازش، شاخص این برای
بهمنزلهمقادیرضعیف،متوسطوقویمعرفیشدهاند.

COMMUNALITY وR2 جدول 7 نتایج

R2COMMUNALITY

0/8890/610محیطخرد

 برنامهریزیو
0/1600/615خطمشیگذاری

 اماکنفعالدربخش
0/6080/640 گردشگری
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R2COMMUNALITY

0/5530/519حملونقل

 محصوالتوخدمات
0/6230/503گردشگری

0/3020/767منابعانسانی

0/2520/839اطالعات

0/7220/582فّناوریوتجهیزات

0/8180/579محیطکالن

 برنامهریزیو
0/8020/531سیاستگذاری

0/6190/609عواملاقتصادی

0/4410/680عواملکالبدی

0/4290/521عواملفرهنگی

0/6430/713عواملاجتماعی

 توسعهگردشگری
0/597-دسترسپذیر

GOF
0/5610/620

0/589
بــاتوجــهبــهاینکــهمقــدارشــاخصنیکویــیبــرازش
)جــدول7(0/589بهدســتآمــدهواز0/36بیشــتراســت،
ــتو ــورداراس ــویبرخ ــرازشق ــدلازب ــتم ــوانگف میت
مقــداربهدســتآمدهازمطلوبیــتکلــیمــدلحکایــتدارد.
مــدل کــه میشــود نتیجهگیــری چنیــن بنابرایــن
تعریفشــدهدربخــشکیفــیپژوهــش)شــکل1(براســاس
تحلیــلعاملــیتأییــدیپذیرفتــهشــدوبهعنــوانالگــوی

ــدشــد. ــنپژوهــشتأیی ــیای نهای

نتیجه گیری
ــیاشــاره ــهمؤلفههای ــومگردشــگریدســترسپذیرب مفه
داردکــهبــاافزایــشقابلیــتدسترســیعناصرگردشــگری،
زمینــهرابــرایمشــارکتفراگیــرهمهاقشــارجامعــه،بدون
توجــهبــهمیــزانتوانایــیجســمییــاذهنــیآنهــا،فراهــم
میکنــد.بــهبیــاندیگــر،گردشــگریدســترسپذیرارتباط
ــراددارایمعلولیــت ــامشــارکتاف ــیب تنگاتنــگومتقابل
ـحرکتیدرســفروگردشــگریدارد؛بنابرایــن، جســمی
بهمنظــورتوســعهگردشــگریدســترسپذیر،همــوارهبایــد
بــهدواصــلاساســیپایبنــدبــود:1(افــراددارایمعلولیــت
ازارزشواعتبــاربرابــربــاافــرادغیرمعلــوِلاســتفادهکننده
ــداز ــدوبای ازخدمــاتوتســهیالتگردشــگریبرخوردارن
خدماتــیبرابــربــادیگــرانبهرهمنــدشــوند؛2(ایــنوظیفه
برنامهریــزانوتصمیمگیــراناســتکــهنارســاییهادرارائــه

خدمــاتبــهایــنگــروهرامشــخصکننــدوبــابرطرفکــردن
ــرایتمامــی ــرب ــهشــرایطبراب ــکاندســتیابیب ــا،ام آنه
در مشــارکت مزایــای از بهرهمنــدی بهمنظــور افــراد
فعالیتهــایگردشــگریرافراهــمنماینــد.ازایــنروبــرای
ــهایــنهــدف،درپژوهــشحاضــرمدلــیازعوامــل نیــلب
ــراد ــرایاف ــترسپذیرب ــگریدس ــعهگردش ــیتوس محیط
ـحرکتیشناســاییشــد)شــکل دارایمعلولیــتجســمی
ــرایکمــک ــردنشــرایطیب ــرایفراهمک ــنب 1(.همچنی
ــهافــراددارایمعلولیــت،بهمنظــورســپریکردناوقــات ب
فراغــتخــودبــهزیباتریــنشــکلوحضــورپررنگتــر
گردشــگری، فعالیتهــای در شــرکت بــا اجتمــاع، در

راهکارهــایمناســبیارائــهشــد.
براســاسنتایــجبهدســتآمدهدرایــنپژوهــش،افــراد
ــیعی ــهوس ــامجموع ـحرکتیب ــتجســمی دارایمعلولی
ازمحدودیتهــاوموانــعمحیطــیبــرایمشــارکتدر
فعالیتهــایگردشــگریمواجهانــد.همانطــورکــهدر
شــکل1نشــاندادهشــد،مــدلعوامــلمحیطــیتوســعه
گردشــگریدســترسپذیربــرایافــراددارایمعلولیــت
ـحرکتیشــاملدوازدهدســتهازعوامــلاســت جســمی
کــهدردوگــروهعوامــلمحیــطخــردومحیــطکالنجــای
و مســائل خــاص، بهطــور خــرد، محیــط میگیرنــد.
ــر ــگریرادرب ــوزۀگردش ــوددرح ــعموج مشــکالتوموان
میگیــردکــهشــاملعناصــرمدیریتــی،فّنــاوری،نظامهای
و و...( تصمیمگیــری )برنامهریــزی، نــرم پشــتیبانی
ســخت)زیرســاختها،تأسیســات،جاذبههــا،تســهیالت
وهدفگــذاری بــرایسیاســتگذاری و...( وخدمــات
گردشــگریگروههــایخــاصاســت.اولیــنعاملدردســته
عوامــلمحیــطخــرد،برنامهریــزیوخطمشــیگذاری
ــن بهمنظــورتوســعهگردشــگریدســترسپذیراســت.ای
امــرتوجــهویــژۀنهادهــایاصلــیتصمیمگیرنــدهبــهمنافــع
حاصــلازتوســعهگردشــگریدســترسپذیررامیطلبــد؛
ــوع ــنن ــرایتوســعهای ــنبرنامههــاوقوانینــیب ــراتدوی زی
ــن ــنقوانی ــرایای ــناج ــرحس ــارتب ــگریونظ ازگردش
ازیکســوونیــزتشــویقســرمایهگذارانوحمایــتاز
بخــشخصوصــیبــرایســرمایهگذاریدربخشهــای
ــش ــر،نق ــویدیگ ــگریازس ــوعازگردش ــنن ــونای گوناگ
تعیینکننــدهایدرموفقیــتفعالیــتایــنبخــشدارنــد.با
ــوان برگــزارینشســتها،کنفرانسهــاوکارگاههایــیمیت
ــن ــونای ــایگوناگ ــایســرمایهگذاریدربخشه فرصته
ــور ــوالن،ام ــژۀمعل ــایوی ــزاریتوره ــهبرگ ــوزه)ازجمل ح
حملونقــل، گردشــگری، مجموعههــای اقامتگاهــی،
ــرد. ــیک ــوالنو...(رامعرف ــژۀمعل ــزاتوی طراحــیتجهی
ــد ــو،میتوان ــازارین ــهب ــش،بهمنزل ــنبخ ــتدرای فعالی
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درعیــنســودآوریبــرایســرمایهگذاران،بــاتوســعه
حضــور بــرای را شــرایط دســترسپذیر، گردشــگری
فعالیتهــای بیشــترمعلــوالندر ومشــارکتهرچــه
ــم ــلبســیارمه ــرعوام ــد.ازدیگ گردشــگریتســهیلکن
شناساییشــدهبــرایتوســعهایــننــوعازگردشــگری،
حــوزۀ و گردشــگری بخــش اماکــن مناسبســازی
صنعــت در اصلــی بــازوی دو بهمنزلــه حملونقــل،
گردشــگریاســت.اجــرایاســتانداردهاوراهنماهــای
فراهمســازی بخشهــا، ایــن سراســر در دسترســی
بازســازی، ساختوســاز، بهمنظــور الزم تســهیالت
اماکــن، ایــن دســترسپذیرکردن و مناسبســازی
مناسبســازیمحیطهــایمرتبــطبــاحــوزۀحملونقــل
همچــونپایانههــا،ایســتگاههاوطراحــیایــنمحیطهــا
ــدارک ــمول،ت ــیهمهش ــتانداردهایطراح ــاساس براس
وســایلحملونقــلمناســب،ازجملــهوســایلحملونقل
ویــژۀ تاکســیهای مناسبسازیشــده، عمومــی
ــهتعــدادکافــیوتولیــدخودروهــایشــخصی معلــوالنب
ــرایایــنگــروه، ــاقیمــتمناســبب مناسبسازیشــدهب
میتوانــدشــرایطیرافراهــمآوردتــاافــراددارایمعلولیت
 ــهوبــدونخطــردرمحیــطپیرامــونـ قــادرباشــندآزادان
اعــمازاماکــنعمومــی،معابــرشــهریواماکنگردشــگری
ـحرکــتکننــدوازتســهیالتموجــودبــاحفــظاســتقالل
فــردیبهرهمنــدشــوند.محصــوالتوخدماتگردشــگری
ــزاهمیــتدرتوســعه ویــژۀمعلــوالنازدیگــرعوامــلحائ
ــراددارایمعلولیــت گردشــگریدســترسپذیراســت.اف
بــهعلــتشــرایطویــژۀجســمانیخــود،دربســیاری
ازمــواردقــادربــهاســتفادهازمحصــوالتگردشــگری
ــا ــوالت،محیطه ــتمحص ــن،الزماس ــتند.بنابرای نیس
ــی ــرایتمام ــهب ــوندک ــیش ــهایطراح ــاتبهگون وخدم
افــرادبــاســطوحمتفــاوتتوانایــیقابــلاســتفادهباشــند.
درایــنحــوزه،توجــهونظــارتبــراجــرایاســتانداردهای
بینالمللــیدرزمینــهقابلیــتدسترســیومناسبســازی
ضــروریاســت.بنابرایــن،بــادرنظرگرفتــنفعالیتهایــی
مطابــقبــاشــرایطآنهــا،محدودیتهــایجســمانی
مانــعازحضــورایــنافــراددرفعالیتهایــیکــهعالقهمنــد
ــادر ــرادق ــناف ــودوای ــتندنمیش ــرکتدرآنهس ــهش ب
خواهنــدبــودبــاحفــظاســتقاللفــردی،بــهفعالیتهــای
گردشــگریمطلــوبخــودبپردازنــد.همچنیــنازآنجاکــه
ــدونشــغلاند ــتب ــراددارایمعلولی ــریازاف بخــشکثی
یــادرصــورتشــاغلبودن،درآمــدثابــتماهیانــهپایینــی
ــوالت ــذاریمحص ــدقیمتگ ــتدرفراین ــد،الزماس دارن
ــن ــهبی ــهرابط ــوالن،ب ــژۀمعل ــگریوی ــاتگردش وخدم
قیمــت،درآمــدوکیفیــتازدیــدگاهافــراددارایمعلولیــت

فعالیتهــای اقتصــادی مطلوبیــت و شــود توجــه
ــم ــلمه ــود.عام ــرادلحــاظش ــناف ــرایای گردشــگریب
ــع ــذاردیگــردردســتهعوامــلمحیــطخــرد،مناب تأثیرگ
ــای ــهگروهه ــاتب ــهخدم ــهارائ ــت.درزمین ــانیاس انس
خــاص،همانندافــراددارایمعلولیــت،الزماســتافرادی
متعهــدومســئولیتپذیربــهکارگرفتــهشــوندکــهدرقبــال
معلــوالنونیازهــایآنهــابیتفــاوتوبیتوجــهنباشــند
ونهایــتتــالشخــودرابــرایارئــهخدمــاتبهنحــو
شایســتهبــهایــنافــرادبــهکارببندنــد.همچنیــنآمــوزش
عرضهکننــدگانخدمــاتســفروگردشــگری)ازجملــه
مراکــزاقامتــی،دفاتــرخدمــاتمســافرتی،برگزارکنندگان
ــراد ــژۀاف ــامشــکالتونیازهــایوی ــورو...(دررابطــهب ت
ـحرکتی،ازطریــقبرگــزاری دارایمعلولیــتجســمی
کارگاههــایآموزشــی،انتشــارنشــریاتوارائــهاطالعــات
مرتبــطباگردشــگریمعلــوالنضروریاســت.دسترســی
ــراد ــهاف ــقب ــحودقی ــانیصحی ــاتواطالعرس ــهاطالع ب
گردشــگری و ســفر فرصتهــای از معلولیــت دارای
ازجملــهاماکــنومقاصــدگردشــگریمناسبسازیشــده،
تورهــایموجــود،زمانبرگــزاریایــنتورهــاو...،ازطرق
گوناگــون،عامــلمهــمدیگــریاســتکــهدرایــنپژوهــش
شناســاییشــد.درنهایــتآخریــنعامــلشناساییشــده
درپژوهــشحاضــرازمجموعــهعوامــلمحیــطخــرد،
فّنــاوریوتجهیــزاتهــمدرزمینــهتجهیــزاتفیزیکــیو
ــگری ــایگردش ــنهاونرمافزاره ــهاپلیکیش ــمدرزمین ه
ــاســرعتباالتــر بهمنظــوردسترســیبــهاطالعــاتالزمب
وانجــامرزروهــاازطریــقوبســایتهاو...اســت.توجــه
بــهبهروزرســانیایــنفّناوریهــاازنــکاتدرخــورتوجــهدر

ــت. ــترسپذیراس ــگریدس ــثگردش بح
گــروهدیگــریازعوامل،تحــتعنوانعوامــلمحیطکالن
شناســاییشــدند.ایــنســطحدرواقعبســترشــکلگیری،
رشــدوتغییــراتگردشــگریدســترسپذیراســتکــه
محیطهــای تأثیرگــذار خارجــی عوامــل و متغیرهــا
ــرد. ــرمیگی ــیو...رادرب ــی،فرهنگ اقتصــادی،اجتماع
و برنامهریــزی کالن، محیــط مهــم عوامــل ازجملــه
سیاســتگذاریاســت.درایــنحــوزه،الزماســتقوانیــن
حمایتــیبــاهــدفرفــعتبعیــضنســبتبــهافــراددارای
در برابــر فرصــت از بهرهمنــدی بهمنظــور معلولیــت،
ــرای ــراج ــودوب ــنش ــودتدوی ــاتموج ــتفادهازامکان اس
صحیــحایــنقوانیــننظــارتمســتمرصــورتگیــرد.
بــرایتحقــقایــنامــر،وحــدترویــهدرتصمیمگیریهــا
تصمیمگیرنــدگان و ســازمانها نهادهــا، میــان در
ضــروریاســت.همچنیــندرحــوزۀتصمیمســازیو
سیاســتگذاریبــرایدســتیابیبــهنتایــجمفیدتــر،الزم
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ــای ــواناعض ــتبهعن ــاندارایمعلولی ــتازمتخصص اس
گــروهبرنامهریــزیاســتفادهشــود.توجــهبــهشــرایط
اقتصــادیاینافرادوفراهمســاختنشــرایطاشــتغالبرای
افــراددارایمعلولیــتعامــلدیگــریاســتکــهدرافزایــش
میــزانمشــارکتایــنافــرادبســیارتأثیرگــذاراســت؛زیــرا
فقــدانشــغلدرکنــارزندگــیپرهزیــنۀایــنقشــرخــاص
مانعــیبــزرگدربرابــرشــرکتدرفعالیتهــایگردشــگری
آنــاناســت.درایــنمــوردمیتــوانبــرخلــقموقعیتهــای
ــرایمعلــوالننیــزتوجــه شــغلیدرصنعــتگردشــگریب
ــراز ــزیکــیدیگ ــدیدرســطحکالننی ــلکالب ــرد.عوام ک
ــه ــشاســتک ــنپژوه ــدهدرای ــمشناساییش ــلمه عوام
درتوســعۀگردشــگریدســترسپذیربســیارحائــزاهمیــت
اســت.توجــهبــهانجــاممناسبســازیهابــهشــیوهای
اســتانداردوبراســاساصــولاســتانداردموجــودونیزتوجه
بهگونــهای ـ مناسبســازیها ایــن در یکپارچگــی بــه
کــهمناسبســازیتنهــابــهچنــدبخــشمحــدودنشــدهو
ارتبــاطبیــنمعابــر،اماکــنوبخشهــایگوناگــونبهطــور
ــیو ــریازبینظم ــزپیشگی ـونی ــود ــظش ــهحف یکپارچ
ــرادازعوامــلمهمــی اغتشاشــاتدرمحــلعبورومــروراف
ــراد ــوراف ــرایحض ــردنراهب ــورهموارک ــهبهمنظ ــتک اس
بــود. خواهــد ثمربخــش جامعــه در معلولیــت دارای
ــیو ــعفرهنگ ــالحموان ــعواص ــوررف ــزیبهمنظ برنامهری
اجتماعــیمشــارکتمعلــوالندراجتمــاعبهطورکلــی،ودر
فعالیتهــایگردشــگریبهطــورخــاص،عوامــلدیگــری
ــایی ــطکالنشناس ــلمحی ــوانعوام ــاعن ــهب ــتندک هس
آمــوزش ازطریــق هــدف ایــن بــه دســتیابی شــدند.
شــهروندان،فرهنگســازیدرزمیــنۀپذیرششــهروندان
معلــولوقوانیــنمرتبــطبــاآنــاندرجامعــهازطــرق
ــق ــانهمحق ــایرس ــتفادهازقابلیته ــداس ــون،مانن گوناگ
ــای ــازمانهاوانجمنه ــیسس ــنتأس ــود.همچنی میش
تخصصــیفعــالدرامــورافــراددارایمعلولیــتوحمایــت
گــروه، ایــن حقــوق پیگیــری بــرای کانونهــا ایــن از
ــعمشــکالتو ــرایرف ــالشب ــان،ت ــهآن ــاتب ارائۀخدم
ـحرکتیازطریــقامکانــات دغدغههــایمعلــوالنجســمی
موجــودوشناســاییفرصتهــایجدیــدازراهکارهــای
ــروه ــنگ ــهموجــبتســهیلمشــارکتای دیگــریاســتک
ازافــرادمیشــود.درمجمــوعمیتــوانگفــت،کاهــش
ـحرکتی جســمی معلــوالن محدودیتهــای رفــع یــا
ــر، ــاندیگ ــهبی ــفروگردشــگریوب ــرایمشــارکتدرس ب
توســعۀگردشــگریدســترسپذیرمســتلزمبرنامهریــزیو
سیاســتگذاریگســتردهوهمهجانبــهومســتمربــاهــدف

رفــعریشــههایایــنمحدودیتهاســت.
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