
 

 

 

 

 ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ناتوانی شهر مشهد
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 چكیده

ی شهروندان با هر نوع مشکل های مناسب فضایی و کالبدی جهت استفاده همهتوجه و تامین زیرساخت 

است که برای رسیدن به  خاص، از خدمات و امکانات عمومی، از موارد تاثیرگزار بر رشد و توسعه شهرها

جابجایی بهتر و دسترسی آسان تر در سطح شهر، به منظور رفع نیاز ها و ایجاد تعامالت روزانه با  تحرك و

این تحقیق باهدف ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ناتوانی در جهت سهولت  محیط های اطراف است.

قیق وضعیت دسترسی آزاد و عادالنه معلولین به خدمات شهری مشهد انجام گردیده است. همچنین این تح

تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و .دهدکنونی دسترسی معلولین را در مشهد مورد بررسی قرار می

کاربردی است، جهت رسیدن به اهداف تحقیق از روش کمی و کیفی استفاده شده است. در قسمت کمی، 

سؤال  01ت ناتوانی و در قالب جامعه آماری تکمیل گردید. این پرسشنامه با موضوع مدیری 2پرسشنامه در بین 

نفر از  155 ها، تبیین و در بیننظرات جامعه آماری در دو موقعیت وضعیت موجود و تأثیر اهمیت آیتم

 061نفر از مدیران و مسئولین امور معلولین توزیع گردید که نهایتا  33معلولین موسسه فیاض بخش و 

و با  Spss افزارنتایج آماری با نرم گردید. استفاده هاو تحلیل سازیمدل از پاالیش در پس پرسشنامه

انجام شد و مشخص گردید که در شرایط وضع موجود،مطلوب ترین آیتم، شناخت  T-Test هایی نظیرآزمون

ریزان و برنامه یآگاه شناخت و عاطفی معلولین و نا مطلوب ترین آیتم، آگاهی مردم از نیازهای روحی و و

 و نیمعلول یازهاین از یشهر گذاران امورقانون یآگاه شناخت و، نیمعلول یازهاین از یشهر طراحان امور

همچنین نظرات مدیران و معلولین با  ارزیابی شده است. نیامور معلول موجود مرتبط با نیکامل قوان یاجرا

وع، تر موضیکدیگر مقایسه گردید که تفاوت در بعضی از عوامل محسوس بود. همچنین جهت بررسی دقیق

های نیمه ساختار یافته به روش گلوله برفی انجام شد که هم وضعیت نفر از کارشناسان امر، مصاحبه 6با 

ها جهت تسهیل دسترسی معلولین به خدمات مدیریت شهری مشهد انجام شد که نتایج موجود و هم پیشنهاد

 به روش آنالیز موضوعی بررسی گردید.
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 و بیان مسئله مقدمه -1

در جهت رسیدن به رشد و توسعه جوامع بشری، مدیریت شهری نیازمند حکمروایی خوب شهری است 

که یکی از عوامل مهم شکل دهنده آن عدالت است، عدالت به منطور شهری برای همه )که معلولین و 

 نیستند( است. ی ناتوانان در برخورداری از عدالت مستثناجامعه

بزرگی بین افراد ناتوان و افرادی که از نظر جسمی  یهاکه بطور کلی تفاوت دهدیمطالعات نشان م

 زیاد مالی نباشد، انتخاب هایینهسالم هستند، وجود دارد. ساکنین ناتوان اشکال تفریحی را که شامل هز

 دهندیها ترجیح مآن، ای تفریحی دارده. توانایی و قابلیت دسترسی تأثیر پرقدرتی بر فعالیتکنندیم

 کنند روییادهتفریحاتشان را با دوستان و اقوام بگذرانند، اوقات فراغت را در منزل باشند و یا پ
 .(Taylor & Jozefowicz.,2012) 

 همه استفاده جهت مناسب کالبدی و فضایی بسترهای جوامع، ایجاد توسعه و رشد ملزومات جمله از

 زمان از .است شهر سطح در عمومی و امکانات خدمات حرکتی از-جسمی زجمله ناتوانانا جامعه اقشار

 سال 21 از بیش ایران در معلولین برای معماری و شهرسازی مقررات و ضوابط مجموعه اولین تدوین

 مقام ضوابط، در این بودن است، ناکام انکارغیرقابل و مشخص کامالً مدت این طول در آنچه گذرد امامی

 از را معلوالن استفاده و تردد که بوده عمومی فضاهای و معابر فعلی وضعیت ادعا این شاهد و باشدمی اجرا

 (.0313:74زاده،  ساخته است )رفیع غیرممکن عمالً آنان

 .افراد ناتوان کسانی هستند که از نظر فیزیکی، روحی، حسی، عاطفی و این قبیل موارد ضعیف هستند

برای برآوردن نیازهای افراد ناتوان انبوهی از نیازها باید مورد توجه قرار گیرد. نیاز به طراحی محیط بدون 

. راه حل اساسی برای باشدیماز جمله این نیازها مسیرهای پیاده رو  های باز، تفریحی ومانع شامل محیط

 (Hashim et all,2012) .باشدیدسترس مهای قابلرفع این مشکالت طراحی محیط

از جمله عوامل تاثیرگزار بر تسهیل دسترسی معلولین به خدمات شهری و همچنین ایجاد شهری بدون 

 مانع می توان به عواملی همچون موارد زیر اشاره کرد:

 (Roulstone & Prideaux, 2009 ; Abdul Kadir et al,2012)مدیریت ناتوانی 

  (Hacihasanoglu,2001) راه و دسترسی 

 (Lovelock,2010)مل و نقل ح

که در بین فاکتورهای اجتماعی که مانع از حضور و  دهدینشان م ناتوانیشمار در مورد مطالعات بی

: اشتباه در خوردیموارد زیر به چشم م شوندیم شهر اجتماعی ها و فضاهاییطدر مح ناتوان افراد تحرك

 PWD People With ناتوانانهای شغلی و باور غلط نسبت به حقوق سیاسی، کمبود فرصت نظام

Disability)) پایین و  دسترسیرقابلبر معماری غ تحقیقاتبسیاری از  هایشان که نتایج آن دریو توانمند



 

 

ی طرح عمومی و اجرا و دانش ها متمرکز شده است، اما توجه کمتری به آگاهی PWDرضایت بودن میزان 

  (Abdul Kadir et all.,2012) .های مناسب شده استمحیط و مدیریت جهانی ساخت

بدون هیچ مانعی همان حقوقی را دارند که اگر سالم ی معلولین در هر جا و هر سنی در واقع همه

 ست. دربر اساس این مفاهیم هر دولتی موظف به ایجاد امکانات رفاهی و مورد نیاز معلوالن ابودند داشتند. 

 ( )سالنامهباشندمی معلولیت دچار کشور جمعیت درصد %7) نفر 0102222 کشور معلوالن تعداد 0311 سال

  (.0316کشور،  آماری

 وسعت و نفر میلیون 3بیش از  جمعیت با یافتهی توسعهشهرهاکالنمشهد همچون سایر  شهر

 و دهندمی تشکیل معلولین را شهر این افراد از بخش مهمی کشوراست که شهرکالن دومین هکتار 28111

شهر مشهد یک شهر گردشگری کالن که آنجایی از و باشندمی جنگ تحمیلی جانبازان آنان زیادی از تعداد

 نیز گردشگران را این از بخشی و کنندمی شهر بازدید این از شماریبی مسافران ساله هر و باشدمی مذهبی

شهری و همچنین اولویت نیازهای مکانی  فضاهای سازیمناسب به توجه ضرورت دهندمی تشکیل معلولین

. بررسی ها نشان می دهد که مدیریت ناتوانی متناسب با شودمیدوچندان  شهر این در و کاربری معلولین

 نیاز معلولین در مشهد با معیار های استاندارد ها در سطح کشور های توسعه یافته فاصله دارد.

باشد. یافته میای جدید و توسعهح پرداختن به موضوع معلولیت از نگاه و دریچههدف اصلی این طر

گردد، بلکه معلول به عنوان یک محدودیت مطرح نمی معلولیت در این تحقیق به عنوان یک مشکل و

 مشهد برای کلیه ارکان شهرگیری عادالنه از فضای شهری کالنراهکارهای مدیریت یکپارچه ناتوانی در بهره

گیرد. در این خصوص تحقیق حاضر به بررسی قرار می جامعه شهری، اعم از ناتوان و توانمند مورد بحث و

بررسی وضعیت شهر مشهد از لحاظ وضع موجود مدیریت ناتوانی و همچنین به ارایه راهکارهای عملی 

 پردازد.جهت ارتقا دسترسی معلولین به خدمات مدیریت شهری مشهد می
 

 سواالت تحقیق -2

مشهد شهری  تسهیل دسترسی معلولین به خدمات ارتقامدیریت ناتوانی جهتعوامل موثر بر  .0

 کدامند؟

دسترسی معلولین به خدمات شهری چگونه مدیریت ناتوانی جهت شهر مشهد از لحاظ  وضعیت .2

 ارزیابی می شود؟

موجود مدیریت ناتوانی در شهر  آیا تفاوتی بین نگرش مدیران شهری و معلولین از لحاظ وضعیت .3

 وجود دارد؟ مشهد

 چیست؟ مدیریت ناتوانی در مشهد راهکارهای عملی جهت ارتقا .7



 

 

 پیشینه تحقیق -3

ادراك مدیران ساختمان با توجه به دسترسی "در تحقیق خود با عنوان  0(2102عبدالکدیر و همکاران )

کنند که ، عنوان می"عات موردی پوتراجایاهای عمومی: مطالسازی جهانی در ساختمانبه طراحی و پیاده

متمرکز شده است، اما توجه کمتری  ناتواناندسترس و سطح رضایت بسیاری از مطالعات بر معماری غیرقابل

های مناسب شده است؛ بنابراین هدف از این مقاله، به آگاهی عمومی و اجرای طرح جهانی ساخت محیط

های کنونی و آتی های مختلف در پوتراجایا با توجه به طرحاختمانارتقاء سطح آگاهی مدیران ساختمانی س

های درباره طرح هاآندسترس تر و بهتر برای بازدیدکنندگان و افزایش اطالعات برای ایجاد محیطی قابل

دسترسی های دوستانه قابلهای پیشین است و برای ارتقاء آگاهی محیطجهانی است. این مقاله مکمل مقاله

 باشد.لزی میدر ما

کاربرد استانداردهای مالزی و طراحی  "مقاله خود با عنوان  در 2(2102عبدالکدیر و جمال الدین )

ساختمان عمومی مختلف در پوتراجایا را با  1طرح قابلیت دسترسی در ، "های عمومیجهانی ساختمان

المللی، معلولیت و سالمت رد بینبندی عملککند. بر اساس طبقهاستفاده از استانداردهای مالزی بررسی می

(ICF( سازمان بهداشت جهانی )WHO معلولیت را به عنوان پیامد یک رابطه پیچیده بین شرایط سالمت )

 تعریف کرد. ، دهدفردی، فاکتورهای شخصی و فاکتورهای خارجی که شرایط زندگی فرد را نشان می

های دسترسی از احداث معقول: سیاست " (  در تحقیق خود با عنوان2118) 3رول استون و پرداکس

های هر به بررسی واکنش "زیست برای کاربران صندلی چرخ دار معلول در چهار کشور اتحادیه اروپامحیط

های ساختاری های اتحادیۀ اروپا و همچنین ارزیابی دسترسی به محیطیک از کشورها نسبت به پیمان

رویکردهای سیاسی بلندمدت این کشورها را نسبت به توسعۀ  پردازد و همچنین تالش دارد تا چگونگیمی

قانونی گردشگری در اروپا را مورد بررسی قرار دهد. هدف اولیه این تحقیق معرفی پارامترهایی است برای 

های چرخ دار و اینکه چه معقول بودن در اصطالح قابلیت دسترسی برای افراد معلول و ناتوان، روی صندلی

 وساز یک بنا باید اندیشیده شود.یل به هدف دسترسی برابر برای همه افراد در ساختتدابیری جهت ن

دسترسی و حسابرسی دسترسی در مجتمع "مقاله خود تحت عنوان  در4( 2102هاشیم و همکاران )

کند. طبق به درك بسیاری از مشکالت در مالزی کمک می "تجاری: اثربخشی در احترام به افراد معلول

های عمومی محک بزند. نیاز ها را برای محیط PWDتا توانایی  کندرا مطرح میهای متعددی ، توصیههایافته

باشد. راه حل اساسی مسیرهای پیاده رو می های باز، تفریحی وبه طراحی محیط بدون مانع شامل محیط

-2002Uum Al) باشد. طبق نظریه دانشگاهدسترس میهای قابلبرای رفع این مشکالت طراحی محیط

                                                           
1 Abdul Kadir et all., (2012) 
2 Abdul kadir & jamalodin (2012) 
3 Roulstone,  Prideaux, (2009) 
4 Hashim et all,. (2012) 



 

 

Qura,) 1 مبلمان خیابان، طراحی مسیر بدون مانع ها وجود دارد:فاکتور مهم برای طراحی این محیط– 

دسترسی ایجاد پارکینگ با امکانات قابل، ایجاد مسیرهایی بدون مانع، دارح شیبوسطنظر از انسداد، صرف

 .ترین مکان به سمت مقصددر نزدیک

تحرك روزانه داخل شهری افراد معلول "( در مقاله خود تحت عنوان 2102) 1تایلور و ژوزف وایس

هایی را در ارتباط با مطالعات تجربی در فضای شهری در مورد یافته "برای مقاصد تفریحی و اوقات فراغت

دهد که ساکنین دهد. مطالعات نشان میافراد ناتوان اما کوشا برای اهداف تفریحی و اوقات فراغت نشان می

های زیاد مالی نباشد، انتخاب کردند. توانایی و قابلیت دسترسی ان اشکال تفریحی را که شامل هزینهناتو

های تفریحی دارد. بعضی مناطق )مانند مرکز شهر( بیشتر توسط افراد بدون تأثیر پرقدرتی بر فعالیت

ق جذاب خارج از شوند. افراد ناتوان با مشکالت حرکتی، بیشتر مناطمشکالت جدی حرکتی انتخاب می

کنند جایی که هوای آزاد وجود دارد و یا اوقات فراغتشان را به دیار دوستان یا اقوام می شهر را انتخاب می

 روند.

 هایطرح شدگانفراموش معلوالن و جانبازان"در مقاله خود تحت عنوان  0382محجوب و همکاران، 

 هایطرح در جانبازان و معلولین به سازیشهر میزان توجه بررسی به "رشت شهر موردی نمونه شهری

 و هابرنامه شدن اجرایی میزان و انتخاب نمونه عنوان به شهر رشت جامع طرح نهایت در و پرداخته شهری

 شهر جامع طرح گردید مشخص و قرارداده است ارزیابی مورد شهر این جامع طرح در مطروحه ضوابط

 و برای معلولین مقررات و ضوابط ارائه به تنها و داشته جانبازان و معلولین به پایین بسیار توجه رشت

 است. کرده بسنده جانبازان
 

 روش تحقیق -4

-وتحقیق حاضر از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است، که از میان سه بعد مدیریت ناتوانی، حمل

 قرار گرفته است.نقل و راه و دسترسی معلولین، در تحقیق حاضر مدیریت ناتوانی مورد مطالعه 

هزار نفر )بر اساس اطالعات سازمان بهزیستی( می باشد  311جمعیت معلولین شهر مشهد که در حدود 

 011 تحقیق این بدست آمده است که در نفر 040نمونه  و حداقل را از طریق فرمول کوکران محاسبه

تحمیلی( و مدیران شهری که بین معلولین )معلولین موسسه فیاض بخش و برخی جانبازان جنگ  پرسشنامه

پرسشنامه به صورت صحیح ارزیابی و  061گردید که  تکمیل و به صورت نصادفی انتخاب شدند توزیع

 استفاده هاو تحلیل سازیمدل از پاالیش در پس پرسشنامه 061 ی اینهادادهمورد تحلیل قرار گرفت و  

 گردید.

                                                           
1 Taylor, Jozefowicz, (2012) 



 

 

 روش کمی و کیفی طراحی شده است.جهت رسیدن به اهداف تحقیق، مطالعه حاضر به دو 

سوال در خصوص کیفیت خدمات مدیریت شهری در دو  01در مرحله اول )کمی(: از پرسشنامه حاوی 

وضعیت، موجود و تاثیر و اهمیت آن، طراحی و بین معلولین و مدیران مرتبط با امور معلولین مورد پرسش 

طراحی شد و به منظور سنجش وضعیت موجود  1تا  0قرار گرفت که پرسشنامه به صورت طیف لیکرت از 

استفاده گردید و برای مقایسه نظرات معلولین و مدیران شهری )با توجه به نرمال بودن  T-Testاز آزمون 

 استفاده شد. T-Testداده ها( از آزمون پارامتریک 

نفر  6ده شد و در نهایت در مرحله دوم )کیفی(: از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش گلوله برفی استفا

از کارشناسان مرتبط با امور معلولین مورد مصاحبه قرار گرفتند و نتایج مصاحبه ها از طریق آنالیز موضوعی 

 مورد بررسی قرار گرفت.
 

 مبانی نظری -5

های بزرگی بین افراد ناتوان و افرادی که از نظر جسمی دهد که بطور کلی تفاوتمطالعات نشان می

این  ها در قالب ادبیات پژوهش اولین گام ضروری درمطالعه پیرامون این تفاوت وجود دارد و سالم هستند،

ناتوانی،  اصطالحات شامل تعاریف، توانایی و این بخش، تعاریف و باشد. به همین منظور درخصوص می

 تعاریف کاربردی مدیریت ناتوانی مطرح شده است. معلولیت، علل معلولیت و
 

 اصطالحات تعاریف و 5-1

  ناتوانی توانایی و 1-1-5

افراد ناتوان کسانی هستند که از نظر فیزیکی، روحی، حسی، عاطفی و این قبیل موارد ضعیف هستند. 

برای برآوردن نیازهای افراد ناتوان انبوهی از نیازها باید مورد توجه قرار گیرد. نیاز به طراحی محیط بدون 

باشد. راه حل اساسی برای مسیرهای پیاده رو از جمله این نیازها می های باز، تفریحی ومانع شامل محیط

 (Hashim et al.,2012). باشددسترس میهای قابلرفع این مشکالت طراحی محیط

دهد و باشند که در ترکیب با یکدیگر متن کامل زندگی فرد را تشکیل میعوامل ناتوانی عواملی می

های دنیای بیرونی یا خارجی که متن امل محیطی، شامل تمام جنبهاند: محیطی و فردی. عوبر دو دسته

های آن، دنیای فیزیکی ساخت بشر، باشند و شامل فضای فیزیکی و ویژگیدهند، میزندگی فرد را شکل می

ها، ساختارها و خدمات اجتماعی، راهکارها، قوانین و حقوق مختلف ها و ارزشسایر افراد با روابط، نقش

باشند عوامل فردی، عوامل زمینه ای چون سن، جنسیت، پایگاه اجتماعی، تجربه های زندگی می باشند.می

 .(0341باشند )میرخانی، که مرتبط با فرد می

 



 

 

  معلولیت 2-1-5

 0810در سال  "سازمان بهداشت جهانی"شده است.تعاریف مختلف ارائه "واژه معلولیت"در خصوص 

تعریف کرده است. معلولیت عبارت است از  "طه بین فرد و محیطوجود اختالف در راب"معلولیت را 

شود و موجب اختالل در جابجایی ای که بر اثر ضعف یا اختالل در سیستم حسی و حرکتی ایجاد میعارضه

ناتوانی و معلولیت غالباً مترادف باهم بکار می  گردد نیز تعریف شده است.و برقراری ارتباط با محیط می

کند، ولی در مجاورت هر نوع معلولیت، ن تفاوت که ناتوانی همیشه ایجاد معلولیت نمیروند، با ای

 خورد.هایی از ناتوانی و ضعف به چشم مینشانه

های عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت معلولیت، به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت

شود. در ارتباط با واژه معلولیت انی یا روانی اطالق میوجود نقصی مادر زادی یا اکتسابی، در قوای جسم

"Defective "  تعاریف و تعابیر مختلف ارائه گردیده است که هر کدام از این تعاریف به نوعی معلولیت را

های اجتماعی تعریف کرد. توان به عنوان ناتوانی از انجام فعالیتمورد بررسی قرارداده است. معلولیت را می

های مزمن گوناگون و دیگر های فیزیکی و روانی مانند بیماریتواند شامل محدودیتمی معلولیت

 .(Hashim et al,2012)های گفتاری و حرکتی نیز باشد ناتوانی
 

 علل معلولیت 3-1-5

های مردم نسبت به رعایت عامل اصلی معلولیت و افزونی تعداد معلولین، ضعف و عدم آگاهی توده

ترین گام در جهت های پیشگیری از معلولیت است. بدین ترتیب اولین و انسانیزمینه مسائل بهداشتی و

کاهش مشکالت مربوط به معلولیت، مقابله جدی و گسترده در جهت کاهش و یا طرد عوامل معلولیت زا از 

ایران،  باشد )مرکز آمارهای به عمل آمده علل معلولیت به قرار زیر میهای زندگی است. طبق بررسیمحیط

 (.0340، تهران، مرکز آمار ایران، 0361سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

شده و یا به هر دلیل دیگری از بدو تولد وجود ارثی: چنانچه معلولیت افراد به صورت ارثی به وی منتقل

 شود.داشته باشند، علت معلولیت، ارثی یا مادر زادی تلقی می

 شود.اثر بیماری یا کهولت بوجود آمده باشد، علت بیماری تلقی می بیماری: چنانچه معلولیت فرد در

حادثه: چنانچه معلولیت فرد در اثر حوادث ناشی از کار، جنگ، سوانح طبیعی، تصادفات و یا هر حادثه 

 شود.دیگری بوجود آمده باشد، معلولیت وی ناشی از حادثه تلقی می
 

 

 

 

 



 

 

 مدیریت ناتوانی 2-5

کمک به بایستی بر روی های میبیشتر طرح، هدف نهایی ناتوانیهای اجتماعی هبا توجه به اهمیت نمون

متمرکز های اجتماعی آگاهی و انجام راهکاری برای ایجاد دسترسی آسان افراد معلول به محیط

 . (Roulstone & Prideaux, 2009)گردد

ز شده است، اما توجه ها متمرک PWDدسترس و سطح رضایت از مطالعات بر معماری غیرقابل یاریبس

 Abdul Kadir et)های مناسب شده است کمتری به آگاهی عمومی و اجرای طرح جهانی ساخت محیط

all,2012).  

میلیون جمعیت است که میزان آگاهی در  21مالزی یکی از کشورهای در حال توسعه با در این میان 

 .(Hashim et all,2012)شده در حال افزایش است های عمومی ساختهمحیط

معلولین هدف از مدیریت ناتوانی، مدیریت امور معلولین مبتنی بر شناخت تعمیق یافته پیرامون نیازهای 

 (Taylor & Jozefowicz, 2012). باشددر کلیه سطوح می

 خالصه نمود. 0عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین را می توان در قالب جدول 
 

 عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین(: 0جدول )

 مأخذ: نگارنده

 

 

 

 

 گویه ها منبع

Hashim et all,2012 گذاران امور شهری ازنیازهای معلولینشناخت و آگاهی قانون  

نی
توا

 نا
ت

یری
مد

 

Roulstone & Prideaux, 2009 ریزان و طراحان امور شهری ازنیازهای معلولینشناخت و آگاهی برنامه  

Abdul Kadir et all,2012 شناخت و آگاهی مدیران اجرایی شهری ازنیازهای معلولین 

Hashim et all,2012 پاسخگو ومكفی بودن قوانین موجود مرتبط بامعلولین 

Roulstone & Prideaux, 2009 اجرای کامل قوانین موجود مرتبط باامور معلولین 

Taylor & Jozefowicz, 2012  مردم از نیازهای جسمانی معلولینشناخت و آگاهی  

Hashim et all,2012 شناخت و آگاهی مردم از نیازهای روحی و عاطفی معلولین 

Taylor & Jozefowicz, 2012 شناخت و آگاهی مردم نسبت به نوع برخوردرفتاری بامعلولین 

Abdul Kadir et all,2012  دمدرکنارسایرمروجودفضاهای مناسب برای حضوروفعالیت معلولین  



 

 

 تجربه کشور های موفق -6

 شود.یافته پرداخته می در ذیل به نمایش بعضی از تجربیات موفق برخی کشورهای توسعه

سازی راه و دسترسی در نیویورك(: مناسب6-0تصویر )  

 
 handicap-international.fr :مأخذ

 handicap-international.fr :مأخذ

 

 مشهد شهر وضعیت معلولین در -7

ای با مسئولین با توجه به کمبود اطالعات در مراجع علمی، در ذیل به برخی از اطالعات که در مصاحبه

شده جهت آشنایی با وضعیت کلی معلولین در تهیه 23/1/80اجرایی شهر مشهد در روزنامه شهرآرا مورخ 

 (.0380شهر مشهد بسنده گردیده است )شهرآرا، 

 دسترسی در هلند و سازی راه(: مناسب6-3)تصویر ونقل در نیویوركسازی حمل(: مناسب6-2)تصویر

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Protram205_ramp.JPG


 

 

دهند که با درصد از جمعیت شهر مشهد را معلوالن متوسط و شدید تشکیل می 3/7در حال حاضر 

درصد از  31توجه به این درصد، باید توجهی ویژه به این قشر شود در شرایط وضع موجود تنها 

شده است که با توجه به حجم بسیار این افراد، رقم ناچیزی  های عمومی، برای معلوالن مناسبتمانساخ

 (.0380است )شهرآرا، 

محیط شهری برای معلوالن زیر نظر فرمانداری مشهد که در این کمیته برای  تشکیل کمیته مناسب

ترین های مسئول در این حوزه تعیین تکلیف شده است. الزم به ذکراست در حال حاضر بیشدستگاه

میلیون مترمربع معبر است  41در حال حاضر شهر مشهد دارای  .باشدیت بر عهده شهرداری مشهد میمسئول

 211، 0381این در حالی است که تا پایان سال  .دهدها تشکیل میروون مترمربع از آن را پیادهمیلی 00که 

روهای شهر مشهد در قالب این طرح بهسازی شده که در آن برای تردد معلوالن نیز هزار مترمربع از پیاده

 رپردازی ناقص، کفهای معابر اصلی مشهد مانند نوامکاناتی ایجاد شده است. در طرح بهساز نارسایی

اسایی گردیده اندازی مناسب برای حرکت معلوالن و شهروندان شنسازی نامرتب و غیره برای ایجاد چشم

وآمد معلوالن در شورای فنی استان خراسان صورت پذیرفته است. این ای برای رفتنامهتصویب آیین.است

ی معلوالن، سازوکار مشخصی را طراحی کرده، سازی فضای شهری برانامه که به پیشنهاد کمیته مناسبآیین

توان شاهد محیط شهری مناسبی های استان ابالغ شده است که با اجرای آن میها و فرمانداریبه شهرداری

 (.0380برای تردد معلوالن بود )شهرآرا، 
 

 ها دادهتحلیل  -8
 مشخصات پاسخ دهندگان: 1-8

زن می با شد و همچنین سن پاسخ دهندگان  % 71مرد و  %61جنس پاسخ دهندگان شامل  

سال  21تا  01سال و بیشترین آن در بازه سنی  31تا  26سال و  71تا  36در بازه سنی  %24)معلولین( شامل 

بیشترین  که % 31و دیپلم  %00، بیسواد  % 8، لیسانس  %2از نطر تحصیالت فوق لیسانس است و  % 76با 

 به فوق دیپلم ها اختصاص دارد. %73میزان تحصیالت با 
 

 تحلیل آمار توصیفی و استنباطی: 2-8

جامعه مورد پرسش مدیران و معلولین وضعیت موجود مدیریت ناتوانی را متوسط به پایین  هردو

نظر مدیران  از و 3748ن میانگی دید معلولین با اهمیت آن از و اند. این در حالی است که تأثیرارزیابی نموده

 شده است.زیاد ارزیابی نسبتاً تأثیر یعنی با 3741

شناخت ترین موارد شامل از دید معلولین و مدیران در مدیریت ناتوانی ، نامطلوب 2جدول مطابق 

 نیامور معلول موجود مرتبط با نیکامل قوان یاجرا و نیمعلول یازهاین از یشهر گذاران امورقانون یآگاه و



 

 

 معلولین این موارد را در %81و  %81، %86حدود  ؛ کهباشدمی 0742و  0742، 0768میانگین  به ترتیب با

 .اندوضعیت موجود، متوسط به پایین ارزیابی نموده

عاطفی معلولین  آگاهی مردم از نیازهای روحی و ترین عوامل از دیدگاه معلولین، شناخت ومطلوب

 شده است.ارزیابی

دیدگاه  تأثیر از ترین اهمیت ورغم بیشترین موارد در وضعیت موجود علیطلوبارزیابی نام

 باشد:معلوالن و مدیران شامل موارد ذیل می

 گذاران امور شهری از نیازهای معلولینشناخت و آگاهی قانون

 اجرای کامل قوانین موجود مرتبط با امور معلولین

 معلولینپاسخگو و مکفی بودن قوانین موجود مرتبط با 

در مورد  P-valueتفاوت در نگرش بین معلولین و مدیران در وضع موجود و عوامل موثر نتایج 

که در وضع موجود نظرات مدیران و معلولین در  دهدنشان می 2جدول  ازشده مدیریت ناتوانی استخراج

 .باشدمی 1711تر از کلیه گویه ها کوچک P- valueشده است و تمامی گویه ها به صورت متفاوت ارزیابی

باشد، یعنی بین نظرات مدیران و معلولین تفاوت معناداری بعد درجه تأثیر موضوع کامالً متفاوت می در

 اند.اهمیت گویه ها را زیاد ارزیابی کرده وجود ندارد و هردو تأثیر و
  



 

 

 دهد.( نتایج پرسشنامه مدیریت ناتوانی را نشان می2) جدول

 های پژوهشیافتهمأخذ: 

وجود وضعیت م تاثیرواهمیت   گروه 

ناتوانی مدیریت  
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0.51 

1.22 3.82 36 31 21 3 9 

0 

 مدیران 51 28 19 2 0 1.72 0.84
 و آگاهیشناخت 

 امور شهری گذارانقانون

 ازنیازهای معلولین

21 

0.81 3.97 
27.

3 

45.

5 
 معلولین 9.1 42.4 39.4 9.1 0 2.48 0.80 0 3 24.2

0.44 

1.38 3.68 38 29 4 21 8 

0 

 و آگاهیشناخت  مدیران 52 31 13 4 0 1.69 0.85

امور  طراحانو  ریزانبرنامه

 ازنیازهای معلولین شهری

22 

0.89 3.88 
21.

2 

57.

6 
 معلولین 6.1 30.3 54.5 9.1 0 2.67 0.74 0 12.1 9.1

0.31 

1.33 3.72 37 30 10 14 9 

0.01 

مدیران  و آگاهیشناخت  مدیران 48 23 16 13 0 1.94 1.08

اجرایی شهری ازنیازهای 

 معلولین

23 

0.77 3.97 
21.

2 
 معلولین 6.1 42.4 45.5 3 3 2.55 0.79 0 6.1 12.1 60.6

0.26 

1.16 3.87 38 29 20 8 5 

0 

پاسخگو ومكفی بودن  مدیران 53 23 22 2 0 1.73 0.87

قوانین موجود مرتبط 

 بامعلولین 

24 

0.98 3.73 
21.

2 

45.

5 
 معلولین 9.1 36.4 48.5 6 0 2.52 0.76 0 15.1 18.2

0.54 

1.19 3.84 37 29 22 5 7 

0 

اجرای کامل قوانین موجود  مدیران 54 25 16 5 0 1.72 0.91

 مرتبط باامور معلولین

25 

1.02 3.70 
18.

2 

51.

5 
 معلولین 9.1 51.5 30.3 9.1 0 2.39 0.79 3 12.1 15.2

0.41 

1.23 3.80 36 30 21 4 9 

0 

مردم از  و آگاهیشناخت  مدیران 36 35 23 6 0 1.99 0.92

 نیازهای جسمانی معلولین

26 

0.93 3.61 
15.

2 

45.

5 
 معلولین 3 42.4 42.4 9.2 3 2.67 0.82 0 15.1 24.2

0.39 

1.27 3.78 37 29 18 7 9 

0.04 

مردم از  و آگاهیشناخت  مدیران 38 29 21 12 0 2.07 1.04

 و عاطفینیازهای روحی 

 معلولین

27 

0.90 3.58 
12.

1 

48.

5 
 معلولین 3 51.5 27.3 18.2 0 2.61 0.83 0 15.2 24.2

0.87 

1.24 3.81 36 33 15 8 8 

0.01 

مردم  و آگاهیشناخت  مدیران 39 25 30 6 0 2.03 0.97

نسبت به نوع 

 برخوردرفتاری بامعلولین

28 

0.76 3.85 
15.

2 
 معلولین 9.1 33.3 36.4 21.2 0 2.70 0.92 0 6 18.2 60.6

0.90 

1.33 3.73 36 30 17 5 
1

2 
0.03 

 مدیران 42 34 19 5 0 1.87 0.90
وجودفضاهای مناسب برای 

حضوروفعالیت معلولین 

 درکنارسایرمردم

22 

0.95 3.70 
18.

2 

48.

5 
 معلولین 12.1 45.5 33.3 9.1 0 2.39 0.83 0 15.1 18.2

0.96 

1.30 3.86 42 28 14 6 
1

0 
0.01 

 مدیران 46 28 19 6 1 1.88 0.99
مبلمان داخل پارک  تناسب

 معلولین هایمحدودیتبا

33 

0.94 3.85 
21.

2 

57.

6 
 معلولین 9.1 45.5 30.3 9 6.1 2.58 1 0 15.1 6.1
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 نتایج آنالیز مصاحبه ها 3-8

 اطالعات مصاحبه شوندگان 1-3-8

 است. (3اطالعات مصاحبه شوندگان مطابق جدول )
 

 مصاحبه شوندگان : اطالعات(3جدول )

 : نگارندهمأخذ

 

، ارزیابی شرایط موجود دسترسی معلولین به خدمات شهری بوده شامل هامصاحبهاز  شدهاستخراجمعیارهای 

شهری سؤال شده ها راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقا وضع موجود حمل و نقل و همچنین در مصاحبه

 است.

نفر از متخصصین امر درباره وضع موجود و نحوه ارتقا شرایط موجود جمع آوری و  6نظرات 

 مونه یه عنوان مثال در زیر آورده شده است.پاالیش شد. چند ن

شده از شناخت معلولین )مشکالت های انجامشود که با ارائه بررسیگونه نتیجه میها ایناز مصاحبه

گذاران و طراحان و مجریان امور شهری و با تهیه زیر ساخت های فرهنگی مناسب قانون ( بهو نیازها

در "کند که گونه مطرح میمثال، یکی از متخصصین این . به عنواندها کمک کرتوان به حل مشکالت آنمی

باشد اما همکاری سیستم ها با معلولین بسیار کم اند و قوانین مناسب معلولین میشدهقوانین کامالً دیده

 .(V)کد "باشدمی

و  های مناسب معلولین تهیهوقتی تمام زیر ساخت"کند طور بیا ن میهمچنین متخصص دیگر این

 .(IVکد )"ونقل مناسب تر برای معلولین اجرا کردتوان به دسترسی راحت تر و حملاجرا شود آن زمان می

مدت زمان 

 مصاحبه
 کد موقعیت سازمانی سابقه فعالیت

 I کارشناس ارشد ناظر بخش خصوصی به باال سال 43 قهیدق 33

I کارشناس ارشد حوزه بافت فرسوده به باال سال 23 قهیدق 43 I 

I کارشناس ارشد حوزه زیبا سازی شهری به باال سال 5 قهیدق 35 I I 

I ریزی شهرداریکارشناس ارشد برنامه به باال سال 23 قهیدق 28 V 

 V کارشناس ارشد معماری وحوزه طراحی شهری به باال سال 5 قهیدق 23

 VI بخش خصوصی R&Dریزی شهری ومسئول واحد کارشناس ارشد برنامه به باال سال 5 قهیدق 32



 

 

 هایبرنامه در هاآن جدی و مستمر مشارکت و عدم مدیران از بسیاری اعتقاد یکی از متخصصین عدم

عدم وجود برنامه بلندمدت  ها وشده، عدم اطالع کافی از ضوابط و مقررات و اهمیت و تأثیر آنتعیین

های مدیریتی در های مقطعی مدیرتی و اتالف منابع را از جمله چالشآگاهانه و هوشمند و استفاده از برنامه

 (.VIکد )کند خصوص مدیریت ناتوانی مطرح می

شود که قریب به اتفاق مصاحبه شوندگان بر این باورند که آن گونه نتیجه میاز برآیند مصاحبه این

ها آگاه و دارای فرهنگ سته از افرادی که در خانواده خود به هر نوعی دارای معلول هستند از نیازهای آند

 (.II و I کد. )مناسب ارتباط با معلول هستند

یکی از متخصصین معتقد است، پی گیری های منسجم و هدفمند نهادهای غیردولتی حامی 

مردم پیرامون نیازهای معلولین، حرکت مدیران شهری را نیز  تواند عالوه بر افزایش اطالعاتمعلولین.  می

 .(VIکد )سرعت بخشیده و به طریقی هدفمند دنبال نماید 

های درباره ارتقا شرایط موجود و بهبود کیفیت خدمات مدیریت ناتوانی شهری که عمده پیشنهاد

 ترین استقبال بوده، در زیر آمده است:دارای بیش

 سازی مسیر حرکت متناسب با نیاز معلولینسازی نوع کف مناسب 

 دار مناسب برای معلولینتعبیه سطوح شیب 

 تفکیک مسیر تردد معلولین از مسیر دو چرخه و موتورسیکلت 

  طراحی و ساخت و تولید وسایل متناسب با حمل و نقل خصوصی و عمومی معلولین )شامل:قطار

 شهری و اتوبوس و مینی بوس و همچنین خودرو ها(

 زش همگانی مردم پیرامون نیازهای معلولین.آمو 

 .آموزش مستمر کارشناسان، مدیران و کلی ذی مدخالن در امور شهری 

 های غیردولتی.پی گیری و نظارت امور معلولین توسط ناظرین غیردولتی بخش 

 سازی.مناسب ضوابط برای فضاهای شهری با تنها مجوز صدور 

 یلی(.تفص و هادیجامع  (توسعه هایطرح تهیه در یسازمناسب اصول ریزی جهت اجرابرنامه 

 ساختمانی جهت دسترسی معلولین به تمام فضاهای شهری. الگوهای از استفاده 

 سازی امور مناسب پیگیری جهت هاشهرداری در معلولین هایتشکل نماینده مداوم حضور

 های شهری.محیط

 

 

 



 

 

 داتو پیشنها جمع بندی -2

های بزرگی بین افراد ناتوان و افرادی که از نظر جسمی سالم هستند تفاوت عوامل ناتوانی، بطور کلی

به دو صورت محیطی و فردی با ترکیب با یکدیگر تمامی جهات زندگی فرد را تحت بوجود مباورد که 

همین امر باعث ضرورت توجه بیش از پیش را به نیاز های معلولین می طلبد. همان  دهند.الشعاع قرار می

معلوالن حتی در داخل شهر قادر به استفاده از سیستم مطالعات نشان می دهد در شرایط موجود  طور که

ها در رانی و تاکسی نیستند، ایزوله شدن معلوالن در منازلشان و عدم حضور و مشارکت آناتوبوس

اشد و نتایج می بها نآبرای  خدمات مدیریت ناتوانی به دلیل نامناسب بودن شرایط  های اجتماعیفعالیت

گذاران امور شهری از نیازهای معلولین، اجرای کامل نشان داد که وضعیت در موارد شناخت و آگاهی قانون

قوانین موجود مرتبط با امور معلولین، پاسخگو و مکفی بودن قوانین موجود مرتبط با معلولین ضعیف تر 

 ظیم شده است، سطح ملی و شهری تن 2های تحقیق در ازریابی شده است.پیشنهاد

 گردد:در بخش ملی به دولت پیشنهاد می

ای و ریزی کنند و از اقدام در سطوح منطقههای کافی انجام دهند و برنامهگذاریـ برای معلوالن سیاست 0

 محلی حمایت کند.

معلوالن یا  ها دربارهریزیها و برنامههای مربوط به برنامهگیریـ متولیان امور معلولین را در همه تصمیم 2

 گذارد، شرکت دهد.آنچه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان تأثیر می

های توسعه عمومی گنجانده شود نه اینکه جداگانه با آنان برخورد ـ نیازها و مسائل معلوالن باید در برنامه 3

 شود.

د. یک راه انجام این کار ها و تدابیری برای معلوالن را به وسیله جوامع محلی تسهیل کنـ تدوین برنامه 1

 هایی برای کارکنان محلی باشد.و ارائه برنامه ها یا فهرست رسیدگیتواند ایجاد دستورالعملمی

 گردد:بخش کلی تحقیق به شرح ذیل اعالم می 3ها در قالب در بخش شهری پیشنهاد

 سازی نوع کف سازی مسیر حرکت با نیاز معلولین.مناسب 

  معلولین از مسیر دوچرخه و موتورسیکلت.تفکیک مسیر تردد 

 دار مناسب برای معلولینتعبیه سطوح شیب 

 .دسترسی سهل و آسان و بدون مانع در شهر برای همه مردم 

 سازی.مناسب فرایند بهینه اجرای بر هایی ذی مدخل در امور شهریدستگاه مداوم نظارت 

 .آموزش همگانی مردم پیرامون نیازهای معلولین 

  مستمر کارشناسان، مدیران و کلی ذی مدخالن در امور شهری.آموزش 

 های غیردولتی.پی گیری و نظارت امور معلولین توسط ناظرین غیردولتی بخش 



 

 

 سازی.مناسب ضوابط برای فضاهای شهری با تنها مجوز صدور 

 یلی(.تفص و هادیجامع  (توسعه هایطرح تهیه در سازیمناسب اصول ریزی جهت اجرابرنامه 

 ساختمانی جهت دسترسی معلولین به تمام فضاهای شهری. الگوهای از استفاده 

 سازی امور مناسب پیگیری جهت هاشهرداری در معلولین هایتشکل نماینده مداوم حضور

 های شهری.محیط
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