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Extended Abstract 

Introduction 

All societies are facing disability as a biological and social phenomenon, regardless of the level 

of development. According to the World Health Organization (2011), currently more than one 

billion people in the world suffer from disabilities due to various physical, psychological and 

social reasons, which constitute 15% of the world's population and 80% of these people live in 

third world countries.  Also, it is predicted that by 2050, about 20% of the world's population 

will be elderly and the significant relationship between old age and disability.  

Given the boom in global and domestic travel and tourism in recent years, most families are 

usually encouraged to do so, and of course the existence of disability can be an obstacle in this 

regard; therefore, the right to travel and access to tourism spaces should be considered as one of 

the key social rights for the disabled and their families. 

Shiraz city has been introduced as the most standard city in Iran in the field of planning and 

special design for the disabled in 2016, but the main tourist spaces of this city do not have a 

special space for the disabled. 

The main purpose of this study is to evaluate tourism spaces in order to increase the attendance 

of the disabled in Shiraz. This means that by observing the standards and laws of urban design, 

the needs of the disabled in recreational places and tourist attractions can be met. 

 

Methodology 
This research has a qualitative basis and an applied nature and is descriptive-analytical in terms 

of method. Library resources and field surveys in the form of a questionnaire were used to 

collect information. The statistical population in this study includes the disabled visiting the 

tourism places of Shiraz and the responsible people and experts (planners and urban designers) 

in the whole city are considered as the second pillar of the statistical population in this study. 

To prepare the research questionnaire, first the Delphi decision-making method was used to 

examine the opinions of experts about the researcher-made questionnaire based on this 

systematic method. Twenty urban experts related to the research topic participated in this 

process, each of whom commented on the same questions at least twice, and finally the 

questions and questionnaire items were prepared based on the consensus of these people. 

Questionnaire items were designed in two sections as the situation of tourism spaces in Shiraz 

and the attendance of tourists with disabilities in the form of questions. In order to assess the 
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validity of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used and 0.79 was obtained. 

For data analysis, the one-sample t-test and Pearson correlation statistical method as well as 

SOAR and QSPM techniques have been used. The SOAR model is a combination of the SWOT 

model and the positive view that Stavors has invented. In this model, the greatest strengths and 

opportunities in the community will be discovered through the participants and shareholders, 

and then the same group will suggest the ideals that they prefer to achieve in the future.  

 

Results and discussion 

Using the results of the questionnaires and SPSS software, a one-sample t-test was performed 

for the data. The results of one-sample t-test indicate that the average obtained from the research 

items is higher than 2.5, i.e. the main average, and indicates that by creating better conditions 

for the disabled in tourism spaces, their presence in tourism environments can be increased. The 

significance level of the test was less than 0.50, which indicates the confirmation of the test. 

Pearson correlation test was used to measure the correlation between independent and 

dependent variables. The independent variable consisted of 8 questions and the dependent 

variable consisted of 3 questions which were aggregated. Considering the correlation coefficient 

of 0.68, which is more than 0.5, it can be said that there is a direct and somewhat appropriate 

relationship between items; this means that by adapting tourism spaces in Shiraz and improving 

the conditions in these spaces, we can better and faster see the presence of disabled tourists in 

Shiraz. 

 

Conclusion 

The results show that one of the most touristic cities in Iran does not yet have the necessary 

infrastructure to receive disabled tourists in all urban areas. Although the city of Shiraz has been 

somewhat successful in accepting and attracting disabled tourists compared to other cities in 

Iran, this city does not fully meet the needs of the disabled in tourism spaces. Also, the main 

reason for the absence of disabled tourists in tourism spaces is the lack of facilities and services. 

Officials also believe that special urban equipment for the disabled should be used more in 

Shiraz. Based on the results of SOAR matrix, the most important opportunities and strengths of 

Shiraz city include the possibility of optimal use of open spaces and barren lands in the city and 

suburbs; it is possible to create special tourism hubs for the disabled in the tourist areas of this 

city and the existence of active rail and air connections with different cities of the country. 
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 چکیده
ص، ریزی در این خصواز فضاهای شهری بوده و برنامه ترکوچکگری در شهرها بسیار محدودتر و فضاهای گردش

همـه  مـه اقشـار وگردشگران داخلی و خارجی از ه موردتوجهباشد. این فضاها ها مینیازمند شناخت صحیح از آن
 صـورتبهرا  و خـدمات تنوع، جذابیت و امکان انتخاب متفـاوت، بایـد حـداقل امکانـات اساس برسنین است که 

های انـواع جاذبـه برخـورداری از لیـدل بـهمعلـوالن قـرار دهـد. شـهر شـیراز  ژهیوبهیکسان در اختیار همگان و 
علـوالن و گردشگری، یکی از مقاصد اصلی جذب توریست بوده که درصـدی از آمـار گردشـگران ایـن شـهر را م

 دشـگر، فضـاهایی معلـوالن گرریپذ حضورافزایش  منظوربهدهند. بر این مبنا این پژوهش سالمندان تشکیل می
ات ه از مطالعـو بـا اسـتفاد تحلیلـی –گردشگری شهر شیراز را موردبررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی

 50شده و گیری استفادهماست. جهت تهیه پرسشنامه از تکنیک دلفی از نوع تصمی شدهانجامای و میدانی کتابخانه
ها کمیـل پرسشـنامهنفر از مسئوالن مرتب  با امر گردشـگری در شـهر شـیراز، در ت 20الن گردشگر و نفر از معلو

انـد. قرارگرفته یموردبررسـی و همبستگی پیرسون، متغیرهای تحقیـق انمونهمشارکت داشته و با آزمون تی تک 
ذیرایی های الزم برای پختنتایج تحقیق حاکی از آن است که در برخی از فضاهای گردشگری شهر شیراز، زیرسا

 شـگری، ضـعفترین علت عدم حضور گردشگران معلول در فضاهای گرداز گردشگران معلول وجود ندارد و عمده
تـرین ، مهمSOARنفعـان و تشـکیل مـاتریس رسانی بهینه اسـت. بـر اسـاس نظـرات ذیدر امکانات و خدمات

 ارتباطـات بـودن ، مهیاهاقوتترین و مهم این شهر بایر اراضی و باز فضاهای از بهینه استفاده ها، امکانفرصت

رتـر بـر اسـاس ناتوان است که راهبرد ب گردشگران جذب به جهت کشور مختلف شهرهای با فعال هوایی و ریلی
 و ومعمـ اسـتفاده جهـت شـیراز گردشگری مناطق ژهیوبه شهری مناطق کلیه بین بخشی، تعادلQSPMمدل 
 ، ایجاد امنیت بیشـترو انگیزشی کننده جمعراهکارهایی همچون توسعه فضاهای عمومی معلولین است که  ویژهبه

 گردد.ها و امکانات مختص معلوالن پیشنهاد میو احداث پارکینگ
 

 ی، معلولین، شهر شیراز.ریپذ حضورساماندهی، فضای گردشگری،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
، با آن مواجـه یافتگیتوسعهاز میزان  نظرصرفواقعیتی است که تمام جوامع  ،زیستی و اجتماعی یادهیپد مثابهبهمعلولیت 

آمـار  بر بنا. دهندیمعلولین جسمی حرکتی بخشی از جمعیت همه کشورهای جهان را تشکیل م (.3: 1393هستند )نهیبی،
لـف جسـمی، روانـی و مخت علـل بـهاز ساکنان جهان  یک میلیارد نفربیش از  اکنونهم( 2011) 1سازمان جهانی بهداشت

درصد این افـراد در کشـورهای  80 درصد جمعیت جهان را تشکیل داده و 15 اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که
در کنار این آمار، موج جدیدی از پیری جمعیـت نیـز  .دهندیمآنان را کودکان تشکیل  سومکیجهان سوم زندگی کرده و 

 درصــد جمعیــت جهــان را ســالمندان تشــکیل خواهنــد داد  20، حــدود 2050ســال تــا  شــدهینیبشیپدر راه اســت کــه 
(UNWTO, 2013ــاط معنــی ــه ارتب ــن مســئله را بیشــتر می( ک ــت، اهمیــت ای ــت ســن و معلولی ــین کهول ــد دار ب کن
(Darcy,2006:45 .)دود که از این میزان در ح دهندیدرصد از جمعیت ایران را معلولین تشکیل م 12آمار، حدود  طبق بر
های الزم بـرای ایـن یرساختزهستند. فراهم نبودن توان میلیون نفر معلول کم 5/6میلیون نفر دارای معلولیت شدید و  2

قشر از جامعه، دسترسی آنان به امکانات شهری را با مشکل مواجه ساخته و عدم انطبـاق فضـاهای شـهری بـا نیازهـا و 
(. بـر طبـق قـانون حمایـت از 218: 1395 و همکاران، فردزادهعبدالهست )ی این افراد سبب انزوای آنان شده اهاخواسته

و امـاکن  هاسـاختمان( کلیه نهادهای دولتی و عمومی موظف به طراحی، تولیـد و احـداث 1383حقوق معلوالن )مصوب 
اد عادی فراهم کنند؛ ی افراد معلول را مانند سایر افرمندبهرهعمومی، معابر و وسایل خدماتی هستند تا امکان دسترسی و 

وارد نمـود و در گردونـه  و فضـاهای عمـومی انسانی یهارا به درون مجموعه این قشر جامعهتالش کرد تا بنابراین باید 
 یافتگیناهـا موجبـات توسـعهموجود در اندام جسـمانی آن یهانقص ،فرهنگی قرار داد تا از این راه –تعامالت اجتماعی 

 ریپـذهمگانی در شهرها در جهـت جامعه یهاوابسته به وجود عرصه گمانیامری که ب ؛نیاورد نان را پدیدآروحی  -ذهنی
 (.3 -2: 1385)ندوشن،  کردن معلولین است

های خـاص خـویش را مثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی، پیچیـدگیامروزه، صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت، به

های اخیـر و سـال ا توجه به رونق سفر و گردشـگری در سـطح جهـانی و داخلـی در(؛ ب2: 1393دارد )زیاری و همکاران،

توانـد مـانعی در شوند و بالطبع وجود معلولیـت، میها به این امر تشویق میاستقبال زیاد از این مقوله، قاعدتاً اکثر خانواده

 برای کلیدی اجتماعی وقحق از یکی نعنوابه باید گردشگری فضاهای به دسترسی و سفر این زمینه باشد؛ بنابراین حق

 نقـش شـهری گردشـگری بین کیفیـت فضـاهای( که دراین78: 1396گردد )قبادیان، تلقی آنان هایو خانواده معلوالن

 دارد. فضاها این در افراد حضور عدم یا حضور در ایکنندهتعیین

شـیراز،  نظیـر و مـذهبی تـاریخی شهرهای و ایران نظیر جاذبه گردشگری دارای کشورهای برای حالی است که این در
ای کـه گونـهبه مطـرح باشـد، شـهری اقتصـاد توانمندسازی و درآمد کسب منبع ترینعنوان مهمبه تواندگردشگری می

 درآمـد و تعـداد حیـ  از گردشگران عمومی بین در معلولین گردشگری سهم که دارد آن از حکایت اجمالی هایبررسی

 گردشـگر میلیارد 1/6از  %15 حداقل دیگرعبارتاست؛ به بوده درصد %15 حداقل وریست پذیرت کشورهای برای حاصله

 جهـان گردشـگری کشـورهای درآمـد در توجهیقابـل سـهم داده کـه گردشگر تشـکیل سالمندان و معلولین را جهانی

 اعـم نفر یک سفر خود، حداقل در مندسال و معلول گردشگر هر بینانه به این امر، نشان از آن دارد کهنگاه واقع اند.داشته

 ایـن قبیـل مسـافرت هزینـه ترتیـب بـدین کـه دارد خود با پرستار یا و مراقب حتی و همراه دوستان، خانواده، افراد از

 کـرد  حسـاب بایـد گردشـگران سـایر برابـر دو باشـند، نداشـته نیـاز خـاص امکانـات بـه اگـر را گردشـگران
(Shaw & Coles,2004:400) . کشـور اول جهـان،  10های گردشـگری در ردیـف به جهت برخورداری از جاذبـهایران

رو ی جـز سـه کشـور اول جهـان اسـت و ازایـندسـتعیصناتنوع  ازنظرتنوع گردشگری جز پنج کشور اول جهان و  ازنظر
 مسـافران پـذیرای ساالنه ای که شهرهای خاصی همچون شیراز،گونهباشد؛ بهموردتوجه گردشگران خارجی و داخلی می

های الزم جهت اسـتفاده اقشـار خـاص بخصـوص هستند، اما بسیاری از فضاهای گردشگری این شهر، زیرساخت زیادی
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توجه به نیازهای این  دارد؛ لذامی حذر بر شهر این در گردش از حدودی تا را معلول دارای هایمعلوالن را ندارد و خانواده
 و عـدالت آرمـان بتواند تا رسدمی به نظر ضروری تفریحی -گردشگری ایفضاه ریزی و هم طراحیقشر هم در برنامه

 عنوانبـه 1395 سـال شـیراز، در از طرفی شهر (.64: 1396محقق سازد )طیبی و ذکاوت، آتی هایطراحی در را برابری

 در بیشـتر هـاراحیط این ولیکن است شدهمعرفی معلولین ویژه طراحی و ریزیزمینه برنامه در ایران شهر استانداردترین

نیستند و  شهر شیراز گردشگری و تاریخی جزء مناطق شده کهمناطقی از شهر انجام در و هارمپ و پیاده عبور مسیرهای
 باشد.می ویژه معلولین فضاسازی حال حاضر عمده فضاهای گردشگری این شهر، فاقد در

یتمندی معلـولین در سـطح ی و رضـاریپـذ حضور منظور افزایشفضاهای گردشگری به هدف اصلی این پژوهش ارزیابی
گر، جـاذب گردشـ . به این معنی که رعایت استانداردها و قـوانین طراحـی شـهری در امـاکن تفریحـی واستشهر شیراز 

یـزان رضـایتمندی مشدن با خدمات، نیازهای معلولین را رفع کرده و با برآورده شدن نیازها و انتظارات این قشر در مواجه
ی برای جامعه لدئایاشهر، به فضای  ریپذ گردشگر(؛ بنابراین فضاهای 143: 1398ن، یابد )صادقی و همکارایش مینیز افزا

 پردازند.یشود که در آن، افراد سالم و معلول در کنار هم به فعالیت، تفریح و زندگی روزمره ممعلولین تبدیل می
 و پیشـرفت در جهـانی انـکو ب توسـعه بانـک مانند دهندهامو و خیریه هایتوان گفت مؤسسهپیشینه موضوع می ازنظر

 سیسـتم بـه مربـوط هایکردن سیاسـت مطرح و ناتوانان و معلوالن به مربوط و مشکالت مسائل توسعه شهرها و حل

در بریتانیـا و  هاییسـازمان توس  روند این اند کهداشته یتوجهقابلنقش  شهری مختلف هایویژه پروژهبه و ونقلحمل
 حقوق جهانی (. اعالمیهInter – American Development Bank,2001:2تر دنبال شده است )صورت جدیسوئد به

 در داد. گسـترش را معلولیت یدارا افراد به نگاه انسانی دامنه ها،انسان همه بر آن شمول توجه به با 1924 سال در بشر
 جهـانی هبرنامـ عنـوان تحـت سند ارزشمندی متحد، للم سازمان عمومی مجمع اجالس هفتمین و سی در 1982 سال

معلـوالن  زنـدگی یهاحوزه همه سند . اینشد نامیده معلوالن دهه 1983-1992 دهه و رسید تصویب به معلوالن برای
 اشتغال و... فیزیکی، محی  ی،بخشتوانی، ماندگعقب و معلولیت اختالل، از پیشگیری ،هایریگمیتصم در مشارکت مانند

 بـر را معلولیـت یـا خـتاللا تـأثیرات عمده محی ، بیانیه، بر این امر تأکید کرده که این 21 بند در که گرفتیبرم در را

 .شود یسازناسبم معلول شهروند استفاده برای شهری هایمحی  و بر این اساس باید کندیمتأمین  فرد زندگی
 آن، ارائـه در کـرد کـه تصـویب 1994 سال در را رای معلولیتدا افراد برای برابر هایفرصت قوانین متحد سازمان ملل

 شد گرفته کار معلوالن به و ناتوانان مسائل حل برای گذارانقانون و حقوق بشر مدافعان توس  المللیبین هایچارچوب

 ,Stanberry & Hugo) شـد ارائـه همـه بـرای برابـر دسترسـی به مربوط هایهدایت برنامه برای هاییدستورالعمل و

 زیـادی حـد تا ناتوان و معلول افراد خدمات برای تدارك ،توسعهدرحال کشورهای در (. این در حالی است که34 :2000

از  دارد حـق کـه اسـت عادی شهروند هر مانند و ناتوانان معلوالن به بشر حقوق است. رویکرد مدنی و جامعه دولت تابع
 سـوی آهسـتگی از و یآرامبـه فرآینـد، ایـن گردد. مندبهره جامعه در موجود و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، هایفرصت

 پذیرفتـه صـورت بسیار کمتر یافتهتوسعه کشورهای به نسبت مهم این اگرچه، شدهرفتهیپذ توسعهدرحال جوامع از برخی

 یعنـی رویکـرد، نایـ با ارتباط در یی راهاروش آسیا و التین در آمریکای ژهیوبه توسعهدرحال کشورهای از برخی است.

 در شـهری ونقـلحمل سیسـتم و ی فضـاهای شـهریسـازمناسب و مـدنی جامعـه در و ناتوانـان معلـوالن پـذیرفتن

( معتقدنـد کـه معلـولین 2010) 2( و دارسـی2005و همکـاران ) 1(. محققینی همچون دنیلز,2000:5DFID) اندگرفتهشیپ
های سـاختاری اسـت ر معلولیت آنان نیست بلکه به دلیل محـدودیتکنند و علت این امکمتر از عموم افراد دیگر سفر می

 توسـعه و امنیـت ارتباط به بررسی «مدیریت گردشگری»ای با عنوان ( در مقاله2012) 3. ویور و اپرماناندمواجهکه با آن 

ان و همچنـین گردشـگر عمـوم اسـتقبال عـدم علـل از یکـی که اندرسیده نتیجه این به و اندگردشگری پرداخته پایدار
 و روانـی مـالی، امکانـات و امنیـت کالبـدی نبـود از ناشـی دنیـا، گردشـگری منـاطق از گردشگران با شـرای  خـاص
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ی مقاصد گردشگران در دو کشـور ریپذرقابت( با بررسی 2014و همکاران ) 1دومنگز ویال .است بهداشتی و محیطیزیست
ی مناسـب از اهمیـت زیـادی هارساختیزکیفیت خدمات، برندهای تجاری و که  انددهیرساسپانیا و استرالیا، به این نتیجه 

موضوع در  نیترمهمو ساختارهای محلی توریستی  وهواآباست و  برخورداربرای جذب گردشگران بخصوص افراد خاص 
 «فیـک شـهریتـوان و تراعـابر پیـاده کم»( در مقاله خود با عنوان 1990) 2هاوس کالو جذب گردشگر در اسپانیا هستند.

کند و معتقـد اسـت رویکردهای متفاوت جداسازی ترافیک وسایل نقلیه را از پیاده، در بریتانیا و آلمان تجزیه و مقایسه می
 در نیز گل یان. رو ایمن، خوشایند و ضروری استی محی  پیادهسازفراهمتوان به مراکز شهری، که برای جذب مردم کم

به بح  در خصوص نحوه  «توانفضاهای عمومی مختص افراد کم مناسب طراحی نحوه و اهراه ادهیپ» عنوانخود با  اثر
 بـه کنـدمی تأکید و پردازدمی اسکاندیناوی ویژه دربه ،هاراه ادهیپ خصوصبههای مناسب در فضاهای عمومی و طراحی

 تـا کـرد پـر اجتمـاعی و گزینشی یهاتیفعال با را هافعالیت این خالی جای باید همگانی، کیفیت فضاهای بهبود کمک

ای، اهمیـت ارتقـاء ( در مقالـه1397(. یـاوری و همکـاران )Gehl,1987بمانـد ) جاری شهر فضاهای در زندگی همچنان
افزار لیزرل، مدل گیری از تکنیک تحلیل عاملی و نرمکیفیت فضای شهری در توسعه گردشگری را بررسی کرده و با بهره

ترین برنامه اجرایی کارآمد برای توسعه گردشگری در اند که مهمه ارائه داده و به این نتیجه رسیدهساختاری را در این زمین
( 1396نویی )باشد. ایرانشـاهی و قلعـهشهر اراك، پرداختن به موضوع ساختار و خوانایی در فضاهای شهری این مکان می

را در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان مـورد ارزیـابی های شهر دوستدار سالمند میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخصه
ونقـل حمل بـه دسترسی بهداشتی، هایسرویس به دسترسی مانند هاییاند که شاخصاند و به این نتیجه رسیدهقرار داده
 عـابر نیـز فضـاهای و سـاختمانی هایبلوك اندازه و ابعاد مانند هاییشاخص و هاشاخص ترینمطلوب عنوانبه عمومی

( به بررسی تأسیسات اقامتگاهی استان 1396شدند. قبادیان ) شناخته خیابان این در هاشاخص ترینضعیف عنوانبه پیاده
 بـا تواننـدمی زنجـان استان هایزنجان ازنظر سازگاری با نیازهای معلولین پرداخته و به این نتیجه رسیده است که هتل

 چشـمگیری نحو به را حرکتی معلولین برای پذیریسطح دسترسی هزینه،کم و جزئی عمدتاً تغییرات و اصالحات اعمال

سازی فضاها و خـدمات شـهری بـا توجـه بـه نیازهـای ( معتقدند مناسب1395فرد و همکاران )زادهعبداله .دهند افزایش
سـازی فضـاهای اسبمندی از مناند که رضایتای است و به این نتیجه رسیدهجانبازان و معلوالن، از ضروریات هر جامعه

سـازی مناسب»( در مقاله خـود بـا عنـوان 1393و رهنما ) نژادمقدمشهری شهر شیراز در سطح پایینی بوده است. داوری 
 جسمی توانانکم و جانبازان معلولین، شناسی ترددبه تحلیل و آسیب« توانبر نیازهای افراد کم دیتأکفضاهای شهری با 

( در 1393انـد. بمانیـان و همکـاران )سازی این فضـا ارائـه نمودهو راهبردهایی برای مناسب پرداخته شیراز زند خیابان در
الگوهـای  «های شـهری جهـت اسـتفاده نابینایـانبر طراحی مناسب پارك مؤثرهای تدقیق انگاره» عنوانای تحت مقاله

شخص معلـول بـدون کمـک گـرفتن از  کهیحونبه، اندها با نیاز معلولین را ارائه نمودهمناسب جهت سازگار نمودن پارك
دیگر افراد جامعه احساس لـذت  اندازهبههای شهری تفرج کند و از بودن در فضا مستقل در پارك صورتبهشخص همراه 

تواند انگیزه الزم برای قشر های شهری با رعایت اصول و استانداردها، مینماید. نتایج حاکی از آن است که طراحی پارك
توان نتیجه گرفـت هت حضور در این فضا و انجام تعامالت اجتماعی را فراهم آورد. با بررسی مقاالت مختلف میمعلول ج

ولی در مورد فضاهای گردشـگری  شدهانجامی فضاهای شهری برای معلوالن، مطالعات مختلفی سازمناسبکه در زمینه 
 رفته است.مطالعه محدودی صورت گ هاآنمناسب برای این قشر و ساماندهی 

 

 مبانی نظری
آگاهانه یا ناآگاهانـه در طـول راه، از  صورتبهشهروندان که هرروز  روزمرهی چیزی نیست جز فضای زندگی شهر یفضا

بـر مبنـای رویکردهـای مختلـف  تـوانیمی را شـهر یفضـایک  (.32: 1376 )پاکزاد، شودیممنزل تا محل کار ادراك 
ی انسـانی را هـاتیفعالی یک شهر هاپاركو  هادانیم، هاابانیخالعه و بررسی کرد. محیطی، جغرافیایی، معماری و ... مط

ی یک شـهر اتیو حسکونت، اجزای اصلی  کار ومحل  تحركیبشکل داده و این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و 
                                                           
1. Dominguez Vila 

2. Hassklau 
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فضـایی  فضـای شـهری، ای ازعنوان زیرمجموعـهشهری به (. فضای گردشگری53: 1377دهند )بحرینی،می لیرا تشک
 آن تبلـور کـه اسـت گردشـگری از منـابع تابعی گردشگران رفتاری الگوی و دارد قرار آن در گردشگری منابع که است
 فرهنگی اجتماعی، های اقتصادی،یژگیو با متناسب محی  شهری در رفتاری الگوی دهد.می شکل را گردشگری فضای

 گردشگران گرفتهشکلفضای  که کندیم تغییر اجتماعی هاییدهپد حسببر و است شهری فضای از تابعی یطورکلبه و

(. قرائت واژه ساماندهی در زمینه مداخالت شـهری 52: 1397کند )مؤیدفر، تغییر تواندیم آنان رفتاری الگوی برحسب نیز
های متفاوتی در با برداشتی شهری هاطرحکاربرد این واژه در عناوین  رونیازادارای تفاسیر متفاوت و گاه متناقض است. 

و قلمداد شدن  سوکهای شهری از یحوزه نظری و اجرایی همراه شده است. کاربرد وسیع واژه ساماندهی در عناوین طرح
 سـاماندهی کنـد.ای تخصصی از سوی دیگر، ضرورت تبیین قرائت صحیح این واژه را مشخص میواژه عنوانبهاین واژه 

 جهـت در موجـود وضـع بهبـود آن، از منظور و است شدهمطرح عنوان یک صورتبه داخلی مقررات و قوانین عرصه در
 مفهـومی ساماندهی، (.1: 1389است )دیزانی و عرفانی، روستایی و شهری هایمحدوده در مناسب زندگی شرای  ارتقای
 فرسـوده، هـایبافت عـم ازا شـهری دارمسـئله هایبافت وضعیتِ بهبود برای که است هاییبرنامه و هاطرح شامل کلی
 نظیـر مختلـف اشـکال بـه سـاماندهی شـود.می اطـالق خـودرو هایسـکونتگاه و فرادسـت هـایطرح فاقـد هایبافت

 پایـدار، اسـت فرآینـدی 2نوسـازی از دیـد سـاماندهی مثالعنوانبـه شود.می شناخته... و بهسازی نوسازی، ،1توانمندسازی
 بخشـی، تعـادل سـازی،ایمن سمت اهـداف به را هاتالش کلیه که گرهدایت و گیزبران مشارکت گرا،مردم ،محور عدالت
 نماید.می گیریجهت نوسازی نهایی اثرات عنوانبه سازیظرفیت و بخشیحیات

فـراد افاده راحـت ، سازگار ساختن و مناسب نمودن محی  فیزیکی جهت استمعلولینمنظور از ساماندهی فضاهای شهری 
کل هدف از تدوین این مقررات، سـاماندهی وضـع موجـود و شـ حرکتی است و -مختلف ناتوانی جسمیمعلول با درجات 

ل ت دسـتیابی بـه اسـتقالحرکتـی در جهـ -بخشیدن به توسعه آتی فضاهای شهری و معماری برای افراد معلول جسمی
ی فـراهم کـردن عنـابـه می ساماندهی فضای شهری مختص قشـر معلـول طورکلبهفردی و حقوق اجتماعی آنان است. 

سـازی بتی و دسترسی آنان به امکانات شهری است. مناسجسمی و حرک توانکمهای الزم برای افراد معلول و زیرساخت
ای که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون گونهاست به ازیموردنمحی  برای معلولین، اصالح محی  و تدارك تجهیزات 

ماتی بـا ز تسهیالت خدی استفاده کرده و اشهر  یمحخود، اعم از اماکن عمومی، معابر و احساس خطر از محی  پیرامون 
سـازی محـی  بـه معنـای فـراهم سـاختن مجموعـه شـرای  کـاهش منـد شـوند. مناسبحف  استقالل فردی خود بهره

 ها و نهایتاً تأمین آسایش حرکتی و اجتماعی معلولین است.ها و آسیبمحرومیت

 مقصدهای فضایی ساماندهی در راهبردی هایمؤلفه و اصول فضایی، سازمان هایتئوری پایه مفروضات و مبانی پایه بر
 قـرار تأکیـد مـورد «مقصد هایدسترسی» و «مقصد کارکردهای»، «مقصد هایظرفیت»مؤلفه  سه قالب در گردشگری

 درنهایت و تحلیل منظوربه اسبمن رهایمعیا آرایش یا ساخت یابی برای موردنظر عملیاتی چارچوب اصول، گیرد. اینمی

ترتیـب  بـدین نمایـد،می فـراهم را گسـتره ناحیـه در گردشگری مقصدهای از متوازن و یکپارچه فضایی به سازمان نیل
 باشـد.می راهبردی هایمؤلفه رب مبتنی چارچوب ها،شاخص دهیسازمان منظوربه پژوهش این در مورداستفاده چارچوب

 مل:ها شااین مؤلفه
 هـدف بـا و اقتصـادی منطـق و النیـتعق مبنـای بـر انسانی هایگیریبه این معنا که تصمیم دسترسی: قابلیت -

کـه  باشـدمی شـگریگرد مقصـد هـر در اساسـی ضـرورتی پذیریدسترسی گیرد.می صورت مکانی فاصله سازیحداقل
 گردشـگری هایجربـهت تکریم و بیشتر مولش به خاص دسترسی، نیازهای با افراد برای خدمات و کاالها سازیمناسب

 محصول یک حی ،م یک که است خصوصیاتی از دسته آن پذیریدسترسی (.Gassiot et al,2015:50کند )می کمک

 کـه آنـانی ویژهبـه و افـراد تمام توس  برابر شرای  در و ایمن طورراحتی، بهبه بتوانند تا باشد داشته باید خدمت یک یا

  (.Calvo- Mora,2015:89گیرد ) قرار مورداستفاده هستند، ولیتمعل نوعی دارای

                                                           
1. Enabling 

2. Renovation 
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 نظمی سلسـله مراتبـی از) گردشگری توسعه با مرتب  هایانسانی )فعالیت هایفعالیت دهیسازمان کارکردی: نظم -
 .تری دارندستردهگ نفوذ حوزه یا دامنه بیشتر( جذابیت باالتر )با کارکردی وزن با ها )مقصدها(است؛ یعنی کانون برخوردار

 از تـابعی تمرکـز، میـزان اسـت. ربرخـوردا متمرکـز ذاتـی از انسان توس  زمین اشغال ها: نحوهیتظرف یجوارهم -

 خدمات شدن متراکم به تمایل نوعی واست  گردشگری هایجاذبه و منابع آن با همسویی و هافعالیت جواری مطلوبهم

 دارد. وجود مقیاس اقتصاد و تجمع از ناشی هایییجوصرفه از شدن منتفع منظوربه گردشگری

 اند از:علول عبارتافراد م برای گردشگری فضاهای ساماندهی منظوربه شهرسازی مقررات و بر همین مبنا ضواب 

 برای افراد مناسب لوازم و بهداشتی هایسرویس با دسترسقابل اتاق یک باید اتاق، 25 ظرفیت تا هاهتل کلیه :هاهتل

 اسـت. ایـن ضروری معلول دافرا برای دیگر مناسب اتاق یک بینیپیش اضافه، اتاق 25 هر به ازای باشند. داشته لولمع

 .گردند توزیع هتل معمولی هایاتاق بین در یکنواخت طوربه باید هااتاق

مناسـب  بهداشـتی سـرویس یک و تختیک باید تخت 39 ظرفیت تا سراهامهمان و هامسافرخانه کلیه :هامسافرخانه

 افـراد بـرای مناسـب تیسرویس بهداش با تختیک دیگر، تخت 30 هر به ازای باشند. داشته معلول افراد استفاده برای

 .شود معلول باید اضافه

و  اشـیاء خریـدوفروش بـرای و داشته ارتفاع سانتیمتر 90 از بیشتر مراجعین هایپیشخوان که محلی در تجاری: مراکز

 حـداکثر با باید اصلی پیشخوان از بخش یک ای اضافی پیشخوان یک اند،شدهبینیپیش مردم به اساجن پخش همچنین

 پرداخـت مسـیر یـک حـداقل هافروشـگاه در شـود. گرفته نظر در شدهتمام کف از باالتر سانتیمتر 85 تا 70 ارتفاع بین

 مجاور پیشخوان ارتفاع و بوده سانتیمتر 90 باید آن طول تمام در مسیر این عرض شود و حداقل بینیدسترسی پیشقابل

 .باشد بیشتر سانتیمتر 85 از مسیر طول در شده نبایدتمام کف از

گـردد، می نصـب مـانعی علـت هـر به که روهاییپیاده در باشد، سانتیمتر 125 باید روپیاده مفید عرض حداقل رو:یادهپ

 حـداکثر درصـد و بایـد دو روپیـاده عرضی شیب حداکثر ت،اس اجباری سانتیمتر 125 عبوری مفید عرض حداقل رعایت

 دارشـیب سطح ضواب  اجرای به ملزم درصد 5 از بیش شیب با روهایپیاده باشد؛ درنتیجه درصد 5 روپیاده شیب طولی

 رعایـت مشـمول آن زا بـیش و است مجاز سانتیمتر 5/2 تا روپیاده در سطح اختالف وجود صورت لزوم بود. در خواهند

 و مسطح شکل به باید د،دارن سطح اختالف به هم نسبت که روپیاده دو اتصال قسمت .بود خواهد دارشیب سطح ضواب 

 بـا تقـاطع محل سازیکف است الزم رو،پیاده دو تقاطع محل در گردد و متر طراحیسانتی 125 × 125 حداقل ابعاد با

 از بایـد روهـاپیاده کـف شـشپو باشد. تشخیصقابل نیمه بینا و اشخاص نابینا برای تا گردد اجرا متفاوتی رنگ و بافت

 بین ارتباطی هایپل باشد. همچنین سطحهم روپیاده هرگونه پوشش با بوده و صاف و لغزنده غیر و ثابت سخت، مصالح

 .شود دیده جدول و رمپ داشته وجود روسواره و روپیاده

 

 
 رای معلولین. ضوابط طراحی مسیرهای پیاده ب1شکل شماره 
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باشـد(  بیشـتر ها )هرکدامآن از یکی حداقل یا ثابت میزهای و هاصندلی تمام از درصد 5 حداقلچایخانه:  و رستوران

 دریافـت صف در دارچرخ صندلی ذرگ برای آزاد عرض بوده و معلول افراد دسترسقابل باید هاچایخانه یا هارستوران در

 کف از سانتیمتر 85 از بیش نباید هاسینی حرکت مسیر پیشخوان ها،سرویسسلف در د.باش سانتیمتر 90 حداقل غذا باید

 .باشد داشته ارتفاع شدهتمام

 
 هارستوران. ضوابط طراحی معلولین در 2شکل شماره 

 
 ای کهگونهت بهاس الزامی معلول افراد مخصوص بهداشتی سرویس تعبیه عمومی هایساختمان در بهداشتی: فضاهای

 تـا باشـد نتیمترسـا 112 در 152 بهداشـتی سرویس فضای اندازه حداقل لغزنده بوده و غیر باید فضاهای بهداشتی فک

 مواقـع در آن گشـودن تـا دشـو بـاز بیرون به باید بهداشتی سرویس در باشد. پذیرامکان آن در دارصندلی چرخ گردش

 از سانتیمتر 32 فاصله با و فک از سانتیمتر 25 ارتفاع به یفرنگ مستراح کاسه نصب باشد، پذیرامکان بیرون از اضطراری

 سـانتیمتر 40 و کاسـه وجلـ از سانتیمتر 30 فاصله با عمودی کمکی دستگرد هایمیله بوده و نصب الزامی مجاور دیوار

باشـد  کف از رسانتیمت 120 ات 80 باید عمودی هایمیله دامنه نوسان است. اجباری مجاور بر روی دیوار نشیمن از باالتر

 سازد. فراهم ار روبرو از دستیابی امکان تا گیرد قرار سانتیمتر 120 ×75ابعاد  به در فضایی دستشویی کاسه و
 

 
 ی بهداشتیهاسیسرو. ضوابط طراحی برای معلولین در 3شکل شماره 

 

طراحـی  معلول افراد ویژه استفاده برای که عمومی هایساختمان از هاییقسمت و شهری فضاهای اماکن، کلیه: عالئم

 و بوده واضح باید هانوشته و عالئم گردند. مشخص معلول افراد ویژه المللیبین عالئم وسیلهبه باید اندگردیده تجهیز و
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 بـا اسـت الزم عمـومی هـایمکان بـه نیمه بینـا افراد هدایت منظوربه باشند، خود زمینه با تضاد در و نور فاقد انعکاس

 مهندسی ساختمان(.پرداخت )سازمان نظام مسیر طول در گذاریعالمت به هارنگ ها وراغچ از استفاده
گیری چـارچوب نظـری شـکل توانـد درالزم به ذکر است رویکردهای مختلفی نیز در بح  گردشگری وجود دارد که می

 شده است.ارائه 1پژوهش به محقق کمک نماید که در جدول 
 طرح در بحث گردشگری معلوالن در راستای چارچوب نظری تحقیق. رویکردهای م1جدول شماره 

 موارد مطرح رویکردها

 رویکرد گردشگری اقتصادی
 نیرترمـؤثیکرد، گردشگری دارد. در این رو دیتأکیک صنعت تخصصی  عنوانبهاین رویکرد بر ارزش بالقوه گردشگری 

 اشتغال برای مناطق و جامعه است. ای وروش برای کسب درآمد 

رویکرد گردشگری فضایی و 
 جغرافیایی

 .ردیگیم قرار موردمطالعه فضا یدهسازمان در مورداستفاده منبع و فضایی پدیده یک عنوانبه این رویکرد، توریسم در
 موردتوجـه دهـدیم کاهش فیزیکی محی  در را توریسم منفی تأثیرات که ییهاچهارچوب و امکانات این رهیافت در

 (.Hall, 1995: 89) ردیگیم قرار

 محوراجتماعرویکرد گردشگری 

 ایـن .شـودیم نگریسـته مـعجوا زیستی شرای  بهبود و شکوفایی برای یادهیپد عنوانبه توریسم به این رویکرد در

 مـدل اسـت. ایـن یجمع کنترل یا مشارکت به احتیاج توریسم توسعه روند در که است مطلب این دربردارنده رویکرد

 بـه و بوده سودمند معلول افراد زندگی بهبود بازدارنده در گردشگری، جهت موانع کردن برطرف که تاس آن از حاکی

ـــــاآن ـــــت ه ـــــه هاییفرص ـــــر و عادالن ـــــا براب ـــــران ب ـــــد می دیگ  ده
(Darcy & Pegg, 2011.) 

 رویکرد گردشگری پایدار

 بلکـه نیابـد زوال و فساد آن یطیمح و فرهنگی که منابع شودیم یزیربرنامه چنان گردشگری توسعه رویکرد این با

 در یزیربرنامـه برای که سیاسا روش حال حاضر شود. در نگهداری آینده مداوم استفاده برای ماندنی منابع عنوانبه

 تصور در ریشه ریسمتو صنعت نسبت به رویکردها تفاوت و تنوع است. پایدار توسعه به شدن نائل شودیم گرفته نظر

 (.51: 1375ضرغام،  ( دارد توریسم ممفهو از مختلف جوامع

دیدگاه حقوق شهروندی مختص 
 معلوالن

 اسـت. شـهروندان ههمـ بـرای و جوامع همه در هادولت وظیفه انسانی، حقوق از حمایت شهروندی، حقوق دیدگاه از

 هـیچ نبایـد و اشـندب داشـته شهروندان دیگر همچون زندگی برای مشابهی حقوق باید معلولیت و ناتوانی افراد دارای

 .باشد وجود داشته استثنائی
 

 محدوده مورد مطالعه
صـاص داده و درصـد از مسـاحت کشـور را بـه خـود اخت 6/7در حدود  مساحتی کشور جنوب غربی در واقع فارساستان 

 112 طـول به ویلیط جلگه روی بر فارس استان مرکز شیراز شود. شهرته میعنوان چهارمین استان وسیع کشور شناخبه
 33 و رجـهد 19 و شـمالی عـرض دقیقـه 31 و درجـه 51 تا دقیقه 19 درجه و 51 شرقی طول در کیلومتر 15 عرض و

: 1386 خانـه، و شـهر مشـاور است )مهندسین شدهواقع جنوب پایتخت کیلومتری 922 در دقیقه 21 و درجه 19 تا دقیقه
 و اندپیوسـته جهانی فهرست به ارم و ... باغ پاسارگاد، د،جمشی تخت ازجمله اثر 12 و کشور تاریخی آثار از درصد 30(. 11
دارنـد. شـهر  رارق شهر در این وکیل مسجد عتیق و جامع مسجد نصیرالملک، مسجد اسالمی ازجمله دوران درخشان آثار
هـران، مشـهد، ت از پـس کشور بزرگ شهر پنجمین 95 سال با توجه به نتایج سرشماری جمعیت نفر 1712745 با شیراز

ایـن در  .هسـتند عضو نقص و معلولیت درصد دچار 2نفر یا حدود  31758جمعیت،  تعداد این از که بوده تبریز و اصفهان
گـردد ضـافه میایـن جمعیـت حالی است که با توجه به تعداد زیاد گردشگر به این شهر، افراد معلول بازدیدکننده نیز به ا

 (.1395)سالنامه آماری استان فارس، 
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 . موقعیت جغرافیایی استان فارس و شهر شیراز4اره شکل شم

عنوان یکی از مناطق هشتگانه فرهنگی به -باشد که سهم منطقه تاریخیهکتار می 95/16244کل مساحت شهر شیراز 

 همترین رتبباشد. این منطقه در مقایسه با سایر مناطق شهر شیراز دارای کهکتار می 376درصد، معادل  31/2شهر شیراز 

آید )محدوده سبزرنگ(. می به شمار شهر قلب عنوانبه و گشته واقع شهر مرکز در باشد و تقریباًاز نظر مساحت می

 نسبت آن کم وسعت برخالف عالوهبه نماید.می عبور آن پیرامون درون یا از شهر از عبوری سفرهای از بسیاری روازاین

 اجتماعی، باالی نقش دهندهنشان همآن درصد( که 12 )در حدود تاس برخوردار باالیی سفر جذب از دیگر مناطق به

 و فرهنگی تاریخی، از نظر نطقهم اهمیت باوجود است. های آنو شریان معابر باالی اهمیت بالطبع و حرکتی و اقتصادی

 افرانمس و کنانسا نیاز جوابگوی و بوده ضعیف و نامنظم بسیار آن موجود وضع درونی شبکه ساختار اقتصادی،

که طبق نحویباشد بههای متنوع، دارای امکانات و تجهیزات گردشگری میشهر شیراز علیرغم داشتن جاذبه .باشدنمی

پذیر و حدود مهمان 100آپارتمان، بیش از هتل 15هتل،  50سازمان میراث فرهنگی این استان، حدود  1397 آمار سال

ه را دارد و هنوز بخش زیادی از فضاها و ستار 5درجه  هتل، 5که تنها  گردی در این شهر وجود دارداقامتگاه بوم 23

 امکانات گردشگری، پاسخگوی قشر معلول کشور نیست.
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 . مسیر ویژه گردشگری در شهر شیراز و تراکم فضاهای گردشگری5شکل شماره 

 

 روش پژوهش

آوری اطالعات ی است. برای جمعلیتحل -یفیصتواین پژوهش پایه کیفی و ماهیتی کاربردی دارد و از حی  روش، از نوع 
. جامعـه آمـاری در ایـن تحقیـق شـامل قشـر است شدهاستفادهی در قالب پرسشنامه دانیم ی و برداشتاکتابخانهاز منابع 
ریزان و طراحان شهری( و افراد مسئول و کارشناسان )برنامه استی گردشگری شهر شیراز هامکاناز  دکنندهیبازدمعلول 
شوند. برای تهیه پرسشـنامه تحقیـق، در ابتـدا از رکن دوم جامعه آماری در این تحقیق محسوب می عنوانبهل شهر در ک

گیری استفاده شد تا بر اساس این روش سیسـتماتیک، نظـرات متخصصـین در خصـوص پرسشـنامه روش دلفی تصمیم
پـژوهش، در ایـن فراینـد  موضـوع بـه نسـبت مرتب  شهری کارشناسان نفر از 20محقق ساخته، موردبررسی قرار گیرد. 

های پرسشـنامه بـر بار در مورد سؤاالت مشابه نظر دادند و نهایتـاً سـؤاالت و گویـه هریک حداقل دو که شرکت داشتند
های پرسشنامه در دو بخش وضعیت فضاهای گردشگری شهر شیراز و وضعیت اساس اجماع نظر این افراد تهیه شد. گویه

سنجش پایایی پرسشـنامه نیـز از ضـریب آلفـای  منظوربهی طراحی شد. سؤاالتالن گردشگر در قالب ی معلوریپذ حضور
ها به دست آمد. در مرحله بعد مجدداً هم کارشناسان و هم معلـولین در تکمیـل پرسشـنامه 79/0استفاده شد و  باخ کرون

بـود  نفـر 31758 معـادل ،1395 سـال شـماریسر اساس بر شیراز شهر معلولین مشارکت داشتند. با توجه به آنکه تعداد
 معلوالن آمار نبودن دسترس در دلیل بود، به شیراز شهر در حاضر گردشگر معلولین این پژوهش در محقق هدف ولیکن

 کوکران فرمول یا مورگان جدول از استفاده نمونه، حجم تعیین به جهت کردند ووآمد میرفت شیراز شهر در که گردشگر

 هـایخانواده و معلول گردشگران از پرسشنامه، صورت تصادفی و در قالببه گیرینمونه دلیل به همین بود.ن پذیرامکان

 در هاینمونه از استفاده با است. گرفته صورت بودند، شیراز حاضر شهر در محقق اطالعات تکمیل زمان در که قشر این
اسـت  شـدهانجام نفر 50 تعداد به شیراز شهر در دشگرمعلول گر قشر توس  پرشده هایپرسشنامه تعداد محقق، دسترس

 -درصـد معلـولین جسـمی  38درصد جانبـاز و حـدود  18درصد ناشنوا، حدود  12درصد نابینا، حدود  32که از این تعداد 
 هاپرسشنامه توزیع شهر در کل سال، سطح در قشر این به راحت دسترسی عدم به علت اند. ازنظر زمانی نیزحرکتی بوده

 شهر به بازه زمانی این در خارجی و داخلی گردشگران اکثریت که چراکه است گرفته صورت 1398سال  اول ماههسه در

ای و همبسـتگی پیرسـون و همچنـین وتحلیل اطالعات از روش آماری تی تـک نمونـهکنند. جهت تجزیهمی سفر شیراز
آن را  مدل سوات و دیدگاه مثبت است که اسـتاورسشده است. مدل سوآر ترکیبی از استفاده QSPMو  SOARتکنیک 
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در جامعـه از طریـق  هافرصـتنقاط قـوت و  نیتربزرگ(. در این مدل 131: 1392ابداع کرده است )خاوریان و همکاران،
در آینـده بـه  دهندیمیی را که ترجیح هاآرمانو دارای سهم، کشف خواهد شد و سپس همین گروه،  کنندهمشارکتافراد 
(. این مدل چهار بخش کلیدی شامل شناسـایی 32: 1394ی خواجه، ول زاد)فیروزی و  دهندیمدست یابند، پیشنهاد  اهآن
 .ردیگیبرم درو نتایج را  هاآرمان، هافرصت، هاقوت

 

 SOAR. عوامل کلیدی مدل 2جدول شماره 

Oppurtunities 

 ی ممکن پیش روی ما چیست؟هافرصتبهترین 

Strengths 

 ی مثبت ما چیست؟هاجنبهو  هاییدارا نیرتبزرگ
 تحقیق استراتژیک

Results 

 ی چیست؟ریگاندازهقابلبهترین نتایج 

Aspirations 

 آینده مطلوب و آرمانی ما چیست؟
 ی مثبتهامیتصم

 (132: 1392منبع: )خاوریان و همکاران، 
 

 

و ایـن افـق  دیگشایمی راهبردی زیربرنامهسنتی  یهادگاهیدی را فراروی اتازهمدل مثبت یاب سوآر، افق  درمجموع
هم ی مختلفی از افراد دارای سهاگروه رکردنیگ دری یک مجموعه و هاآرمانو  هافرصتو  هاقوتی سازبرجستهتازه، با 

 است. شدهاستفاده نفعیذافراد  عنوانبهدر جامعه همراه است که در این تحقیق از معلوالن و مسئوالن 
 

 هاافتهبحث و ی
یق که بـه بنای فرضیه تحقی قرار گیرد. بر مموردبررس هاپرسشنامهاست که نتایج  الزمجهت دستیابی به اهداف تحقیق، 

 حضور معلوالن جهت را مناسبی شرای  و ...( سراها مهان ها،پارك ها،)هتل شیراز شهر گردشگری فضاهای رسدمی نظر

ی ی آمـارموردبررسـا فرضـیه مه به تفکیک متغیرهای مستقل و وابسته مرتب  بـپرسشنا سؤاالتاند، نکرده ایجاد خود در
 است. قرارگرفته

 

 های مرتبط در تحقیق. متغیرهای مستقل و وابسته و گویه3جدول شماره 
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 والنا برای معلسازی فضمیزان رضایت از طراحی و مناسب
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 میزان اهمیت فضای گردشگری برای حضور معلول

 تمایل معلوالن به حضور گردشگرانی از نوع خود اولویت فضاهای مورداستفاده معلوالن برای اصالحات

ونقل عمـومی در مسـیر گردشـگری بـرای میزان رضایت از حمل

 معلوالن

ــعیت بر ــاهای وض ــوالن در فض ــا معل ــادی ب ــردم ع ــورد م خ

 گردشگری

 میزان رضایتمندی از وضعیت برقراری ارتباط با دیگران میزان رضایت از پارکینگ

 میزان مشارکت معلوالن در فضاهای شهری های مجزا برای معلوالنوضعیت اقامتگاه با اتاق

 علوالن در فضااحساس امنیت م امکانات فضاهای گردشگری مختص معلوالن

  وضعیت تجهیزات شهری معلوالن

 
 هاآنی مطرح و در بین دو جامعه آماری مسئوالن و معلوالن توزیع گردید که نتایج االتؤسهای تحقیق، در خصوص گویه

 رضـایت احسـاس گردشـگری فضـاهای در ویـژه معلـولین فضاسازی و طراحی از مسئولین است. اکثریت آمدهدر ادامه 
 فضـاها ایـن در معلـول قشر به کافی توجه عدم ویژه معلولین و خدمات کمبود را خود نارضایتی و علت انداشتهد کمتری
 جمـع کـه داشتند اظهار ی یا طراحی فضاها، مسئولینسازمناسباند. در خصوص میزان مشارکت معلوالن در کرده اعالم
 یسـازمناسب جهـت را خـود یهادهیـا و هاطرح ردشگر(معلوالن گ و شیراز شهر در حاضر معلوالن )معلوالن از کثیری
 همکـاری دولتـی نهادهـای کـه دارند توقع و رسانندیم مسئولین گوش به شهری فضاهای حتی و گردشگری فضاهای
 مربوط یهافراخوان یا هاطرح تهیه در بیان کردند مسئولین .آورندعملبه  را هاطرح گونهنیا شدن اجرایی جهت به الزم
 به .باشندیم مشارکت این پذیرای و همکاری نموده اعالم معلولین قشر جانبازان، و معلوالن ویژه شهری یهایطراح به
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 و قـوی را دولتـی نهادهـای بـا مشارکت معلولین میزان و داده مثبت پاسخ سؤال این به مسئولین اکثریت منظور همین
 .دانندیم مؤثر

 

 
 ختص معلولسازی فضاهای من با نهادهای دولتی در راستای بهینه. میزان مشارکت معلوال6شکل شماره 

 

مـده آ 4انـد کـه در جـدول در خصوص علت عدم حضور معلوالن در فضاهای گردشگری، مسئوالن دالیلی را ابراز کرده
 گران عمده این دالیل بوده است.رسانی به گردشاست که ضعف در امکانات و خدمات

 

 ور معلوالن در فضاهای گردشگری از دید مسئوالن. علت عدم حض4جدول شماره 

 درصد فراوانی هاگویه

 20/2 عدم برخورد صحیح شهروندان با گردشگران معلول

 9/24 های گردشگریطراحی نامناسب در فضاسازی محی 

 2/40 ویژه معلوالنرسانی به گردشگران بهضعف در امکانات و خدمات

 7/14 ضاپذیری در ف معلوالن به حضور عدم تمایل معلولین و ذهنیت ویژه
 

سازی، معتقدند که تجهیزات شهری ویـژه در مناسب دهی به فضاها برایدر خصوص نظرسنجی از مسئوالن برای اولویت

 قبیل از شهری تجهیزات جانمایی و طراحی در معلوالن ویژه رعایت استانداردهای با اولویت اصلی است به این معنی که

 هـاآن حضور افزایش جهت عالقه معلولین و انگیزه ایجاد به... و سرویس بهداشتی بوفه، تلفن، کیوسک شهری، مبلمان

 بـه ترتیب به بعدی هایاولویت در متخصصین این شود.می شایانی مذهبی کمک گردشگری، تفرجگاهی و فضاهای در

 اند. وضـعیتکردهو ... اشـاره خیابـان کینـگ،پار فضـا، راهنمـا، نـورپردازی تابلوهـای و عالئـم ها،پله و هارمپ طراحی

 کـه اسـت حـالی این در اند.داشته خنثی نظر مسئولین اکثریت شیراز گردشگری فضاهای در معلولین ویژه هایاقامتگاه

 و ارتقـاء امکانـات بـا کـه هستند معتقد و دانندمی نامناسب سطح در را تفریحی و گردشگری مراکز در موجود امکانات

در  معلـول قشـر ویژهبـه گردشـگران از عظیمی حجم شاهد شهر، در موجود هایپتانسیل به توجه با ردشگریگ خدمات

 در و داشـته کامل رضایت احساس معلولین تردد منظوربه معابر شبکه وضعیت خصوص در مسئولین بود. خواهیم شیراز

 سیسـتم ولـیکن اسـت دارا را کشـور سـطح رد برتـر رتبـه معلـوالن، ویژه معابر بسترسازی لحاظ به شیراز حال حاضر

پرسشـنامه معلـوالن،  .است کرده عمل ضعیف مسئولین نظر به گردشگری فضاهای در معلوالن شهری ویژه ونقلحمل

 افـزایش بـا گردشـگر معلـولین دانند. اکثریتها فضاهای شیراز را از نظر عوامل جاذبه بیشتر از عوامل دافعه میاکثر آن

به  معلولین که هستند افراد معتقد این داشتند. اعالم را خود موافقت شیراز شهر در معلول دیگر گرانگردش پذیری حضور

بـر ایـن مبنـا  و احتیـاج دارنـد مسافرت و تفریح به سالم افراد از بیشتر مراتببه خود، جسمی و روحی هایناراحتی دلیل
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در مورد موفقیت فضـاهای گردشـگری شـیراز در جهـت  .باشندمی معلولین گردشگری ویژهبه گردشگری موافق شدتبه

 دیگر شهرهای نسبت به معلول گردشگران جذب و پذیرایی خصوص در شیراز شهر که معتقدند جذب معلوالن، معلولین

 گردشگری فضاهای در معلولین نیازهای و احتیاجات به تماماً شهر این ولیکن است کرده عمل ترموفق حدودی تا ایران

 کشـور، سطح در نابینایان خصوصبه ویژه معلولین مسیرهای زمینه طراحی در رتبه نخست با وجود داشتن و هنداد پاسخ

احسـاس امنیـت در فضـا، از  .اسـت نبـوده موفـق کامـل طوربـه گردشـگری فضاهای در توانانو کم معلوالن جذب در

 فرد روانی و جسمی امنیت سؤال، این در نیتام از محقق های دیگر مؤثر در حضور معلوالن در فضا است که منظورگویه

خصوص امنیت  در ولیکن داشتند کامل رضایت روانی امنیت به نسبت است. معلوالن بوده گردشگری فضاهای در معلول

زمـین  باعـ  کـهو ...   هـارمپ یا شـیب هاپله بودن نامناسب راهنما، عالئم نبود نامناسب، سازیکف جانی معتقدند که

گیـری از نتـایج هـا شـده اسـت. بـا بهرهشود باع  عدم رضایت آنمی فضاها سایر با کردن برخورد وردن،سرخ خوردن،

 تـک T آزمـون هـا انجـام شـد. نتـایجای برای داده، ابتدا آزمون تی تک نمونهSPSSافزار ها و استفاده از نرمپرسشنامه

یعنی میانگین اصلی بـاالتر بـوده و  5/2های تحقیق، از عدد آمده از گویهدستای حکایت از آن دارد که میانگین بهنمونه

 در هـاآن حضـور شاهد افزایش توانمی گردشگری، فضاهای در ایجاد شرای  بهتر برای معلولین با نشانگر آن است که

 باشد.بوده که نشانگر تائید آزمون می 50/0های گردشگری بود. سطح معناداری آزمون نیز کمتر از محی 
 

 ای در بررسی فرضیه. نتایج آزمون تی تک نمونه5شماره  جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین درجه آزادی Tمقدار  حجم نمونه

70 544/45 119 5/3 5039/0 0629/0 001/0 

 شده اسـت. بـاستفادها پیرسون همبستگی آزمون از وابسته و مستقل متغیرهای میان همبستگی میزان سنجش منظوربه

 COMPUTE هاهگویـ ایـن از ابتـدا بـوده سـؤال 3 شامل متغیر وابسته و سؤال 8 شامل مستقل متغیر اینکه به توجه

 بودن ایوجه به فاصلهتبا  و شود ایجاد معلولین پذیری و حضور گردشگری فضاهای متغیر دو صورتبه گرفته تا صورت

 هر متغیر باشد، تواندمی -1 تا +1 از همبستگی دامنه آنکه به توجه با و شدهاستفاده یرسونپ همبستگی آزمون از هاداده

همبسـتگی  ضریب به توجه با باشد.می تریقوی و مستقیم رابطه دهندهنشان باشد ترنزدیک 1 سمت به ضریب این چه

به ایـن  های این فرضیه وجود دارد؛گویه ناسب بینحدی م توان گفت رابطه مستقیم و تابیشتر است می 5/0که از  68/0

 شـاهد توانمی ترسریع و بهتر فضاها این در شرای  و بهبود شیراز شهر در گردشگری فضاهای سازیمناسب با معنا که

 .بود شیراز شهر گردشگر در پذیری معلولین حضور
 

 . نتایج سنجش همبستگی پیرسون بین متغیرهای وابسته و مستقل6جدول شماره 

 حجم نمونه Sig. (2- tailed) همبستگی پیرسون متغیرها

 70 001/0 680/0 پذیری معلوالن فضاهای گردشگری شهری حضور

 

نفـع در مـورد سـاماندهی فضـاهای های افـراد ذی، نتایج حاصل از پرسشـنامهSOARدهی به ماتریس در راستای شکل

 شده است.نشان داده 7ل صورت جدوگردشگری شهر شیراز برای استفاده معلوالن، به
 

 لوالنسازی فضاهای گردشگری برای معسبنفعان در راستای منا. نتایج نظرات ذی7جدول شماره 
 آینده مطلوب و آرمانی نتایج مورد انتظار ی موجودهافرصت نقاط قوت

S1: ریلی ارتباطات بودن مهیا 

 شـهرهای بـا فعـال هـوایی و

 جـذب به جهت کشور مختلف

 وان؛نات گردشگران

O1فضاهای از بهینه استفاده : امکان 

 شهر حومه و شهر در بایر اراضی و باز

 هـاییکاربر برخی کمبود رفع جهت

 معلول؛ یاز جامعهموردن

R1برای کافی مالی منابع : اختصاص 

 گردشگری؛ فضاهای برخی بهسازی

R2نـورپردازی و روشـنایی : ایجـاد 

ــــاهای  ــــابر و فض ــــب در مع مناس

A1 نمونـه  عنوانبه: ثبت شهر شیراز

 شهر گردشگری برای معلوالن؛

A2ـــزایش مر ـــاری و : اف ـــز تج اک

ــول و در  ــر معل ــاص قش ــدماتی خ خ
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S2 :هـای یطراح و یبسترساز

 بـرای پیـاده مسیرهای مناسب

 کـل در معلـولین مرور و عبور

 شیراز؛ شهر

S3برای شهر باالی : پتانسیل 

ــه خــدمات  و تفریحــی ارائ

 جهانگردی؛

S4بـرای شـهر بـودن : مستعد 

 یزیربرنامــه و گذارییهسـرما

 و ناتوانـان ویـژه گردشـگری

 ؛توانانکم

S5و هـوایی و آب : وضـعیت 

 جهـت به شهر در مناسب اقلیم

 گردشگران؛ بودن پذیرا

S6فضــاهای  بــودن : جاذبــه

 سـطح در شـیراز شهر تاریخی

 کشور؛

S7با امکانـات  ارتفاعات : وجود

 یریحضور پـذ جهت شیراز در

 قبیـل از ییهاورزش در ناتوانان

 و ...؛ اسکی کوهنوردی،

S8و مــاهر نیــروی : وجــود 

ــــــص ــــــش در متخص  بخ

 دستی؛یعصنا

O2بیشـتر انگیـزه افـزایش : امکـان 

 معلول گردشگران یریحضور پذ برای

 گردشگری؛ مناطق در

O3و محورهــا تقویــت : امکــان 

 در گردشگری پتانسیل واجد یهاپهنه

 نظـر در بـا آن اطـراف و شـهر کـل

 معلولین؛ نیازهای گرفتن

O4ــان ــاد : امک ــای ایج  محوره

 در ناتوانان و معلوالن ویژه گردشگری

 شیراز؛ شهر گردشگری محالت

O5سـاماندهی و طراحـی : امکـان 

 و شـهر هـاییابانخ به منتهی معابر

ــاییابانخ ــون ه ــالت پیرام  مح

جهـت  شـهر و تـاریخی گردشـگری

 ناتوان؛ افراد بهینه دسترسی

O6نیروهــای از اســتفاده : امکــان 

 و بـومی نـاتوان و توانکم متخصص

 بیشـتر آشنایی خصوص در غیربومی

 موجـود به مشـکالت نسبت افراد این

 گردشگری؛ فضاهای در

O7: و خودباوری حس ایجاد امکان 

 در معلـول گردشـگران بـه اعتمـاد

 شیراز؛ به سفر خصوص

O8از اریگذیهسرما افزایش : امکان 

 خصوصی بخش گذارانیهسرما طرف

 فضــاهای سـاماندهی در دولتـی و

 مختص ناتوانان گردشگری

 

 گردشگری؛

R3مناسـب هاییزیربرنامـه : ارائه 

 یژهوبـهان )گردشـگر توزیـع جهـت

 سال؛ مختلف فصول معلولین( در

R4 :تفریحی تجهیزات یسازمناسب 

ــژه ــوالن وی ــایلوپ در معل  ه

 گردشگری؛

R5مجهزتر  اقامتی یهامکان : ایجاد

 برای مناسب پذیرایی و برای معلوالن

 این قشر؛

R6 و ویـژه هـایینگپارک: افزایش 

 معلوالن؛ اختصاصی

R7مناسـب شـهری مبلمان : ایجاد 

 مسـیرهای طـول در ناتوانـان ژهویـ

 تـک بناهـای حتـی و گردشـگری

 شهر؛ در گردشگری

R8ــرفتن ــر گ ــاهای : در نظ  فض

 اوقـات جهـت فرهنگـی اجتمـاعی و

تـاریخی و  محالت در معلولین فراغت

 شیراز؛ گردشگری

R9 اســتفاده از نظــرات و مشــارکت :

 و نیـاز رفـع بـه جهـت معلول جامعه

 گردشگری؛ یهاطرح شدن اجرایی

R10به نصب مسئولین بیشتر : توجه 

 یهـامکان معرف و راهنما تابلوهای

 در النبرای معلو استفادهقابلتفریحی 

 شهر؛ گردشگری محوطه داخل

R11گردشگران ویژه تورهای : ایجاد 

 شیراز؛ شهر از بازدید برای معلول

 راستای آن رونق اقتصادی؛

A3 ــت ــا کیفی ــاختز: ارتق ها و یرس

ــاندن آن بــه  ــات شــهر و رس امکان

 استانداردهای جهانی؛

A4دولـت توسـ  کـافی : آمـوزش 

 شـهر ساکنین به رسانییآگاه جهت

 رشد جهت اقدام برای هاآن هدایت و

 واننات افراد ویژه توسعه گردشگری و

 ؛توانکم و

A5ویـژه خدمات و امکانات : وجود 

 منـاطق در معلـوالن گردشـگری

مشـــابه کشـــورهای  تفریحـــی

 و اعتبـارات یافته؛ اختصـاصتوسـعه

 ساماندهی جهت کالن در یهابودجه

 و معلوالن ویژه گردشگری فضاهای

 ؛توانانکم

A6ـــــــــده ـــــــــرایش عم  : گ

خصوصی  و دولتی هایگذارییهسرما

 ارتقا موقعیت و به بخش گردشگری

 توریسـت جـذب طریـق از اقتصادی

 کشور؛ سطح در معلول

A7 ی استاندارد برای هاهتل: ساخت

 استفاده معلوالن در مقیاس جهانی؛

A8هایینوآور و فنون از : استفاده 

 گردشگری جهـت فضاهای در جدید

 اجتماعی هاییبآس و مشکالت رفع

 گردشگر معلولین به واردشده

 

 

 شدهگرفته( کمک 8، جهت امتیازدهی به عوامل از روش میانگین وزنی )جدول SOARیکرد مشارکتی مدل با توجه به رو

است.  شدهاستفاده( QSPMک کمی )ی استراتژیزیربرنامهاز ماتریس  هاآنی بندتیاولوو برای ارائه راهبردهای اجرایی و 

 از: اندعبارتکه  شدهارائهگرایانه مثبتچهار راهبرد  ها،و فرصت هابر اساس باالترین امتیازهای قوت

 شیراز تاریخی، تفریحی و مذهبی یهامکاندر  توانکم و ناتوان افراد ویژه گردشگری لوپ ایجاد -1

بـایر  اراضـی از اسـتفاده بـا دشـگریگر مناطق در معلول گردشگران ویژه ازیموردن یهایکاربر تزریق و احداث -2

 مناطق این در موجود

 معلولین ویژه و عموم ستفادها جهت شیراز گردشگری مناطق ژهیوبه شهری مناطق کلیه بین بخشی تعادل -3

 قشر این اختصاصی و کارآمد و مجزا صورتهب معلوالن ویژه ارتقاء خدمات گردشگری -4

نظر گرفته و بر  به همراه امتیاز میانگین وزنی را در هافرصتو  هاقوت ،QSPMی راهبردها، در ماتریس بندتیاولوجهت 

 تعیـین . درردیـگیمدر مقابل هریک از نقـاط قـوت و فرصـت قـرار  41تا  1اساس ماهیت این تکنیک، ضریب جذابیت از 

 ؟گـذارد یـا نـهمی اثـر مـذکور اسـتراتژی انتخـاب در عامـل ایـن آیا که شود داده پاسخسؤال  این به باید جذابیت امتیاز

                                                           
 .= جذابیت باالیی دارد 4امتیاز ، قبول جذاب است= در حد قابل 3امتیاز ، باشد= تا حدودی جذاب می 2امتیاز ، باشدی= جذاب نم 1امتیاز  .1
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نمره نهایی  دو ستونبعد از ضرب این  در مرحله. باشدیمباالتر باشد امتیاز جذابیت پاسخ به این سؤال مثبت  کهیدرصورت

 .گرددیمو از مجموع این نمرات، امتیاز نهایی هر راهبرد مشخص  آمدهدستبه
  

 ی کمی استراتژیک جهت امتیازدهی به راهبردهازیربرنامه. ماتریس 8جدول شماره 

 راهبرد چهارم برد سومراه راهبرد دوم راهبرد اول  عوامل

 نمره ضریب جذابیت نمره ضریب جذابیت نمره ضریب جذابیت نمره ضریب جذابیت میانگین وزنی هاقوت

S1 18/0 1 18/0 2 36/0 1 18/0 1 18/0 

S2 16/0 2 32/0 3 48/0 4 64/0 2 32/0 

S3 035/0 4 14/0 4 14/0 2 07/0 1 035/0 

S4 09/0 4 36/0 4 36/0 3 27/0 4 36/0 

S5 14/0 1 14/0 1 14/0 1 14/0 1 14/0 

S6 18/0 4 72/0 3 54/0 2 36/0 1 18/0 

S7 06/0 1 06/0 3 18/0 2 12/0 2 12/0 

S8 09/0 1 09/0 2 18/0 1 09/0 1 09/0 

 هافرصت

O1 22/0 1 22/0 4 88/0 2 44/0 2 44/0 

O2 15/0 3 45/0 3 45/0 3 45/0 2 30/0 

O3 21/0 2 42/0 1 21/0 4 84/0 3 63/0 

O4 16/0 4 64/0 1 16/0 3 48/0 4 64/0 

O5 22/0 1 22/0 1 22/0 3 66/0 3 66/0 

O6 15/0 3 45/0 2 30/0 3 45/0 4 60/0 

O7 11/0 1 11/0 2 22/0 2 22/0 2 22/0 

O8 15/0 2 30/0 3 45/0 2 30/0 2 30/0 

 21/5  71/5  27/5  82/4 مجموع امتیازات
 

 گردشـگری مناطق ژهیوبه شهری طقمنا کلیه بین ، راهبرد سوم یعنی تعادل بخشیآمدهدستبهیازات با توجه به امت

 ازیـموردن یهایکاربر تزریق و ثآورده و راهبرد احدا دست بهمعلولین، رتبه برتر را  ویژهبه و عموم استفاده جهت شیراز

وم را دارد. بـر ایـن دمنـاطق رتبـه  ایـن در بایر موجود اراضی از استفاده با گردشگری مناطق در معلول گردشگران ویژه

 و راهکارهای اجرایی پرداخت. هااستیسبه ارائه  توانیماساس 
 

 یریگجهینت
اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیـده اسـت  دهندهنشانسال اخیر،  50در و چشمگیر گردشگری  توجهقابلرشد 

بخشـی از جامعـه هـر کشـوری را معلـوالن  ازآنجاکهخود جلب کرده است.  یسوهبکه همه اقشار و سنین مختلف را نیز 
و از طرف دیگر با توجه به سالخوردگی جمعیت جهانی و تمایـل بیشـتر ایـن گـروه بـرای گردشـگری،  دهندیمتشکیل 

ایـن میـان شـهر ضروری است که فضاهای گردشگری آمادگی الزم را برای پذیرایی از این افراد در خود ایجاد کنند. در 
مرکز استان فارس یکی از مقاصد میراثی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور ایران بوده که به دلیل داشـتن  عنوانبهشیراز 
 عنوانبـه ی شهرنشینی و مدنیت، پتانسیل باالیی برای جذب گردشـگر دارد. همچنـین ایـن شـهرهاخاستگاه نیترکهن

 ایـن ولـیکن اسـت شـدهمعرفی 1395 سـال در معلـولین ویژه طراحی و ریزینامهزمینه بر در ایران شهر استانداردترین

گردشـگری و  جـزء منـاطق شده است کـهمناطقی از شهر انجام در و هارمپ و پیاده عبور مسیرهای در بیشتر هاطراحی
(، 1397) کـاران(، یـاوری و هم1987) گـل ی یـانهاافتـهشوند. نتایج این پژوهش با ینمی محسوب شهر شیراز تاریخی

( از جهت ارتقـا کیفیـت 1393) نژاد مقدم(، رهنما و داوری 1395(، عبداهلل زاده و همکاران )1396نویی )ایرانشاهی و قلعه
همسویی دارد، ولی  توانکمی مناسب در فضاهای عمومی و همچنین ساماندهی برای اقشار هایطراحفضاهای شهری و 
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دار استان زنجان در جهـت سـازگاری بـا نیازهـای معلـولین های ستارهبندی هتلولویتبه ا که( 1396با تحقیق قبادیان )
ی فضاهای گردشگری بـرای معلـوالن بـا اسـتفاده از سازمناسبروش کار متفاوت است، بنابراین از جهت  ازنظرپرداخته 

فتـه در مـورد فضـاهای ی صـورت گرهایبررسـو  هـالیتحل. بر اساس باشدیمنظرسنجی و روش میدانی یک کار جدید 
کـه یکـی از  شـودیمگردشگری شهر شیراز و نظرات گردشگران معلول، مسئوالن و کارشناسان مرتب ، چنـین اسـتنباط 

ی الزم را برای پذیرایی از گردشـگران معلـول را هارساختیزگردشگرپذیرترین شهرهای ایران، هنوز در برخی از فضاها، 
 گردشـگران جـذب و پـذیرایی خصـوص در شـیراز شهر که معتقدند ته، معلولینندارد؛ چراکه در نظرسنجی صورت گرف

 نیازهای و احتیاجات به تماماً شهر این ولیکن است کرده عمل ترموفق حدودی تا ایران دیگر شهرهای نسبت به معلول

 یـژه معلـولینو مسـیرهای زمینـه طراحـی در رتبه نخست با وجود داشتن و نداده پاسخ گردشگری فضاهای در معلولین

 نبـوده موفـق کامـل طوربـه گردشگری فضاهای در توانانو کم معلوالن جذب در کشور، سطح در نابینایان خصوصبه

رسانی ترین علت عدم حضور گردشگران معلول در فضاهای گردشگری، ضعف در امکانات و خدماتهمچنین عمده .است
باشـند، تجهیـزات شـهری سـازی میاولویـت اول بـرای مناسباست. مسئوالن نیز معتقدند که عمده فضـاهایی کـه در 

 نیتـرمهمو تشکیل ماتریس سوآر، نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه  نفعانیذاختصاصی معلولین هستند. بر اساس نظرات 
 از بهینـه استفاده ی موجود در راستای ساماندهی فضاهای گردشگری برای معلوالن به ترتیب امکانهاقوتو  هافرصت

 ایجاد معلول؛ امکان جامعه ازیموردن یهایکاربر برخی کمبود رفع جهت شهر حومه و شهر در بایر اراضی و باز هایفضا

 هـوایی و ریلـی ارتباطـات بودن شیراز؛ مهیا شهر گردشگری محالت در ناتوانان و معلوالن ویژه گردشگری محورهای

 سـطح در شـیراز شـهر فضاهای تاریخی بودن جاذبه ناتوان؛ گردشگران جذب به جهت کشور مختلف شهرهای با فعال

ی بنـدتیاولو مـوردنظری کمـی اسـتراتژیک انجـام و راهبردهـای زیربرنامـهکه بر اساس همین امتیازات  باشدیمکشور 
 .اندشده

 

 . انتخاب راهبردهای برتر در ساماندهی فضاهای گردشگری معلوالن در شهر شیراز9جدول شماره 

 امتیاز راهبردها

 71/5 لینمعلو ویژه و عموم استفاده جهت شیراز گردشگری مناطق ژهیوبه شهری مناطق کلیه بین تعادل بخشی

 27/5 مناطق این در بایر موجود ضیارا از استفاده با گردشگری مناطق در معلول گردشگران ویژه ازیموردن یهایکاربر تزریق و احداث

 21/5 قشر این اختصاصی و کارآمد و مجزا ورتصبه معلوالن ویژه گردشگری خدمات ارتقاء

 82/4 یرازش تاریخی، تفریحی و مذهبی یهامکاندر  توانکم و ناتوان افراد ویژه گردشگری لوپ ایجاد
 

 

 اند از:توان پیشنهاد نمود عبارت، راهکارهایی که می9بر اساس راهبرد برتر در جدول 

در  ول در محالت گردشگری شهر شـیراز بـای جهت تعامالت قشر معلکننده و انگیزشایجاد فضاهای عمومی جمع -

 ای و گذرهای محالت تاریخیهای محلهها، پاركمیدانچه گرفتن نظر

، مناسـب بـودن شـیب اندازدسـتیت ویژه معلولین بخصوص امنیت کالبدی از جهت روشنایی معابر، عدم ارتقاء امن -

 مسیرها و ...

 دن عالئـم بـازار، پاسـاژ،وجود در مسیرها و محالت گردشگری همچون مشخص بـوهای تجاری ماصالح کاربری -

 .، محل استراحت مناسب و ..دارچرخی و ...، داشتن مسیر دسترسی مناسب جهت حرکت صندلی دستعیصنانمایشگاه 

سـکوهای بـا  شدن فضاهای گردشگری شهر شیراز به مبلمان شهری خاص معلولین و سـالمندان همچـون مجهز -

 ها و ...ها، پیاده راهارتفاع مناسب، آبخوری

از جهـت داشـتن ضـواب  و  ...های بوم گـردی و ، خانههامسافرخانهها، هایی برای ارتقاء وضعیت هتلداشتن طرح -

 استانداردهای خاص معلولین

 مسیرهای گردشگری عمومی مختص گردشگران معلول در ونقلحملدر نظر گرفتن سیستم  -
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هـای مناسـب بـرای افـراد ی بـه رمپی موجود در فضاهای گردشـگرهاپلهراهدن حداقل نیمی از عرض تبدیل کر -

 توانکم

 خاص. به بازدید و با شرای  ترکینزدهای های ویژه معلولین در مناطق گردشگری در مکاناحداث پارکینگ -
 

 تقدیر و تشکر
 .ته استل، این مقاله حامی مالی نداشوبنا به اظهار نویسنده مسئ

 

 منابع 
ی شهر دوستدار سالمند )نمونه هاشاخص( ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با 1395یی، محمود )نوقلعهایرانشاهی، ایوب و ( 1

 .69-82، صص. 30، شماره 11عباسی اصفهان(، مجله هویت شهر، سال  چهارباغموردی: خیابان 

، 24( مدل ارزیابی کیفیت محی  زیست شهری، مجلـه محـی  شناسـی، دوره 1377منوچهر ) و طبیبیان،  سید حسین ( بحرینی، 2

 .41-56صص. ، 21شماره 

هـای شـهری احی مناسـب پاركمؤثر بر طرهای ( تدقیق انگاره1393( بمانیان، محمدرضا؛ دباغی خامنه، مرضیه؛ احمدی، فریال )3

 .29-38، صص. 2، شماره 1ی منظر شهر، سال هاپژوهشجهت استفاده نابینایان، دو فصلنامه 

 .30-36، صص. 25، شماره 7( طراحی شهری چیست؟، فصلنامه آبادی، سال 1376( پاکزاد، جهانشاه )4

برنامه ریزی راهبردی توسـعه گردشـگری شـهری بـا ( 1392، مهدی )( خاوریان گرمسیری، امیررضا؛ استاورس، ژاکلین ام؛ علیان5

، صـص. 83، پیـاپی 3مایش فضا، شماره ی و آزیربرنامهنشریه  )نمونه موردی شهر تفت(، SOAR  استفاده از مدل استراتژیک

140-125. 

: )مطالعه موردی توانکمافراد  هایبر نیاز دیتأکی فضاهای شهری با سازمناسب( 1393( داوری نژاد مقدم، مسعود و رهنما، میثم )6

 .47-66، صص. 5، شماره 2پیاده راه خیابان زند شیراز(، فصلنامه مدیریت شهری نوین، سال 

دمات هتلـداری بـا خـ( سنجش رضـایت گردشـگران از کیفیـت 1393( زیاری، کرامت اهلل؛ اشنویی، امیر؛ موالیی قلیچی، محمد )7

 .1-15، صص 1، شماره 1شهر شیراز، فصلنامه گردشگری شهری، دوره کالن مطالعه موردی: CSMاستفاده از شاخص 
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