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نوبخت سبحانی - پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات تهران
مریم بیرانوندازاده ـ پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی
مجید اکبری ـ کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور رشت
فاطمه سوری ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی
پذیرش مقاله 1394/4/11 :تأیید مقاله1395/4/4 :

چکیده
معلولیت ،بهمثابة پدیدهای زیستی و اجتماعی ،واقعیتی است که تمامی کشورها بیا آن مواجیهانید .تیأمین نیازهیای
دسترسی معلوالن مستلزم بهکارگیری تمهیدات ویژهای است ،چرا که تأمین دسترسی و فرصتهیای برابیر بیرای
آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی است .هدف از این مقاله ارزیابی مؤلفیههیای مناسیبسیازی فضیاهای
عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلوالن است .نوح تحقیق در این پژوهش از نوح توصیفی -تحلیلی اسیت.
در جمعآوری اقالعات از مطالعات میدانی و کتابخانهای استفاده شده است .همونین ،برای تجزیهوتحلیل یافتهها از
روش آمار استنباقی تحلیل مسیر و مدل سوات بهره گرفته شده است .بر اساس نتایج تحلییل مسییر ،متغیرهیای
وضعیت پیادهرو با میزان  0/733و پلهای ارتباقی با میزان  0/654در مناسبسازی فضاهای عمومی شهری بیرای
استفادة جانبازان و معلوالن در شهر خرمآباد بیشترین تأثیر را دارد .همونین ،نتایج مدل سوات نشان میدهید کیه
رعایت برخی اصول مناسبسازی در فضاهای شهری نظیر برخی تدوین ضوابط و اسیتانداردهای مناسیبسیازی و
ابالغ به دستياههای ذیربط و الزام شهرداریها به مناسبسازی فضاهای شهری برای معلوالن مهیمتیرین نقیاط
قوت محسوب میشود .جابهجایی مکرر و مستمر مسئوالن در سطوح مختلف ،فقدان پارکینگ در فضیاهای پرتیردد
شهر و نظایر آن نیز مهمترین تهدید قلمداد میشود .برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیسیتی ،تصیویب
قانون مناسبسازی برای ارگانها و دستياههای دولتی و خصوصی مهمترین نقاط فرصت و در نهاییت مهیمتیرین
تهدیدها کمبود شدید امکانات و تجهیزات اقالحرسانی ،بیتوجهی مسئوالن و ارگانهای ذیربط به جایياه معلوالن
در فضاهای شهری و نظایر آن است.

کلیدواژهها :خرمآباد ،فضاهای عمومی ،معلوالن ،مناسبسازی.
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 .1اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «مناسبسازی فضاهای عمومی شهری جهت استفادة جانبازان و معلاونن و ارائاة راهکارهاای
بهینهسازی استان لرستان» است که با حمايت ادارة کل بنیاد شهید استان لرستان انجام شده است.
نویسندۀ مسئول

 E- mail: n.sobhani65@gmail.com
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مقدمه
از دید بسیاری از دانشمندان ،فضا عنصر جدانشدنی ساخت مادی و ساختمندشـدن زنـدگی اجتمـاعی اسـت .ایـن بـدان
معناست که نمیتوان آن را جدا از جامعه و روابط اجتماعی فهمید (افروغ .)18 :1377 ،موضـوع فضـای شـهری از جملـه
مباحث پرجاذبهای است که بسیاری از اندیشمندان مسائل شهری بـه آن توجـه دارنـد و اهمیـت آن را اساسـ ًا بـه دلیـل
رابطهای میدانند که با راهبردهای اجتماعی ،پائیش ساخت اجتماعی ،تولید کیفیـت انسـانی -عـاطفی در جامعـه ،بیـان
زندگی فعال مردم ،فعالیت سیاسی ،زندگی سالم شهری و مانند آن دارد .امروزه ،موضوع خلق فضای شهری مطلوب ،پویا
و سرزنده به لحاق کارکرد اجتماعی ،روانی ،فرهنگی ،اقتصادی و محیطی -کالبدی آن ،یکی از اهداف راهبـردی ارتقـای
کیفیت محیط مصنوعی شهری است و با راهبردهای اجتماعی پیوند دارد (کاشانی جو .)95 :1389 ،امـا ،مفهـوم و فراینـد
خلق فضای شهری در مراحل مختلف تاریخ شهرها معنایی یکسان ندارد و بهلحـاق آنکـه شـکل و محتـوای آن همیشـه
متأثر از روح هر مرحله از تمدن است و وضع نهادها ،فرهنگ و پویش شهرنشینی عوامل مؤثر در عناصر محتـوا و شـکل
فضا بوده است ،تلقی یکسانی از آن وجود ندارد.
آنجا که ساختار اکثر شهرهای ایران ،چه شهرهایی با قدمت تاریخی و دارای بافت سنتی و چه شهرهای جدیدی کـه
در این چند دهه رشد چشمگیری داشتهاند و بر پایه و اصول برنامهریـزی شـهری و طراحـی شـهری اسـتوار نبـودهانـد و
ضوابط ،معیارها و قوانین مربوط به برنامهریزی شهری و شهرسازی در این ارتباط یا وجود نداشته یا به کار گرفتـه نشـده
است ،باعث بهوجود آمدن مشکالت عدیدهای شده است .ازجمله مشکالت موجود در سطح فضـاهای شـهری مـیتـوان
انقطاع حرکت ،ناممکن شدن حرکت ،خستگی در حرکت ،خطرات حرکتی و ناخوانایی مسیر حرکت را نام برد.
با توجه به مجموعه مشکالت موجود در شهرهای کشور در ارتباط با نامناس بودن فضاهای شهری بـرای معلـوئن،
حرکت در سطح شهرهای کشور نهتنها برای افراد معلول ،سالخوردگان ،خردسائن و زنان بـاردار بلکـه گـاه بـرای افـراد
عادی که توان بیشتری دارند مشکالت و دشواریهایی را در سطح فضاهای شهری ایجاد میکند.
مسلماً حضور معلوئن و جانبازان در سطح شهر قدمی اولیه در جهت فعالکردن این گروه در فعالیـتهـای انسـانی و
اجتماعی است؛ یعنی ،در اشتغال ،اوقات فراغت و تفریح ،فعالیتهای آموزشی ،حرفـهای و تجـاری از دیـدگاه اجتمـاعی و
اقتصادی .بنابراین ،کامالً منطقی است که فضاهای شهری را بهگونهای طراحی و آماده کـرد تـا حرکـت افـراد معلـول و
غیرمعلول بهراحتی و با صرف حداقل انرژی صورت پذیرد (رضویان و بیرانوندزاده .)3 :1392 ،ایـن تحقیـق سـعی دارد بـا
تحلیل وضعیت موجود فضاهای عمومی در شهر خرمآباد و چگونگی مناسـ سـازی آنهـا بـرای معلـوئن و جانبـازان و
کاهش برخی مشکالت وضع موجود و ترفیع هر یک از آنها ،زمینة تحقق توسعة پایدار در سطح شهر بـرای معلـوئن را
فراهم آورد .بنابراین ،در راستای موارد مذکور ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مؤلفههای مناس سازی فضـاهای عمـومی
شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن در شهر خرمآباد تدوین شده است .منظور از فضـاهای عمـومی شـهری در ایـن
تحقیق ،ادارات و دستگاههای دولتی ،خیابانها و میادین و پارکهای شهر است.
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ضرورت و اهمیت موضوح تحقیق
آمار و ارقام حاکی از آن است که جمعیت جهان در حال حاضر معادل  7میلیارد نفر است .بـر همـین اسـاس %1 ،از ایـن
جمعیت را بهنوعی معلوئن تشکیل میدهند .بهدلیل چنین روندی ،مسائل عدیدهای در حل مشـکالت عمـومی معلـوئن
بهمنزلة قشری قابلتوجه ،محسوس است ،زیرا بهتناس رشد جمعیت ،معلولیتها نیز در ابعاد مختلف رشـد داشـته اسـت
(رضاییارجرودی .)589 :1383 ،با وجود این ،معلوئن در زمرۀ اقشاری هستند که تأمین نیازهای دسترسـی بـرای آنهـا
مستلزم بهکارگیری تدابیر و تمهیدات ویژهای است ،چرا که تأمین دسترسی و فرصتهای برابر برای آحاد جامعـه یکـی از
ارکان حقوق شهروندی و پیشنیاز سایر خدمات شغلی ،آموزشی ،بهداشتی ،تفریحی ،ورزشی و رفاهی است .اصل تسـاوی
حقوق معلوئن و افراد سالم حاکی از آن است که نیازهای تمامی افراد جامعه اهمیت یکسانی دارد و رفع ایـن نیازهاسـت
که باید اساس برنامهریزی جوامع را تشکیل دهد .این اصل حکم میکند که منابع بهگونهای بهکار گرفته شود که امکانات
و فرصتهای یکسان برای تمامی افراد جامعه بهخصوص قشر معلوئن و جانبازان تضمین شود (بهمنپور و سالجقه:1387 ،
 .)8در صورت بیتوجهی به مشکالت معلوئن در محیطهای شهری ،بخش قابلتوجهی از جامعه از حضور اجتماعی محـروم
میشوند که نیاز اساسی هر انسانی است .این عامل سب میشود تا معلوئن به علت وجود مشکالت ،معلـول اجتمـاعی نیـز
شوند .با توجه به گریزناپذیر بودن معلولیت اجتماعی (ناشی از سیل ،زلزله ،تصادفات و جـزآن) و در نتیجـه افـزایش جمعیـت
معلوئن ،توجه ویژه به این قشر ضرورت و اهمیت خاصی پیدا میکند (قنبری و حبی زاده.)1 :1391 ،
در حال حاضر ،معلوئن در جهان %1 ،از کل جمعیت را بهخود اختصاص دادهاند .طبق آمار سـال  ،1385حـدود %4/2
از جمعیت کشور معلولیت یا ناتوانی شدید و متوسط داشتهاند که جمعیتـی بـیش  1,012,222نفـر را شـامل مـیشـود .از
طرفی ،طبق پیشبینیهای صورتگرفته تا سال  ،1404جمعیت کشور به بـیش از 94میلیـون نفـر خواهـد رسـید و آمـار
معلوئن نیز به  5میلیون و  700هزار نفر افزایش خواهد یافت (سازمان بهزیستی کشـور .)1389 ،در اسـتان لرسـتان نیـز
بیش از  200,000نفر معلول ،جانباز و سالمند وجود دارد که بهنوعی دچار محدودیت و کمتوانیاند و به علت عدم رعایـت
اصول مناس سازی در بسیاری از مکانها و فضاها و تجهیزات وسایل نقلیة عمومی ،حضوری شایسته و فعـال در جامعـه
متناس با توانمندیهای خود ندارند .هر ساله نیز بیش از  1200نفر به تعداد معلوئن استان افزوده میشـود .در صـورت
فقدان برنامهریزی ئزم و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناس  ،در عمل ،مشکالت استان افزون میشود ،بـهطـوریکـه بـه
بحرانی جدی و تأثیرگذار در تمامی ابعاد توسعه تبدیل میشود (سراج .)1 :1388 ،در شهرستان خرمآبـاد نیـز  7502هـزار
جانباز ،معلول و ایثارگر وجود دارد (جدول .)1
جدول  .1آمار جانبازان شهرستان خرمآباد در سال 1393

جانبازان
شهرستان

 50تا %69

%70

کل جانبازان

 5تا %24

25تا %49

287
1/949
3162
خرمآباد
مأخذ :ادارۀ کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان1393 ،

105

5/503

آزادگان

جمع کل ایثارگران

271

7502
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تصویر  .1نمایی از فضاهای نامناسب عمومی در شهر خرمآباد (منبع :نيارندگان)
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نگاهی اجمالی به وضعیت موجود فضاهای شهری و ساختمانهای عمومی شهر خرمآباد نشان میدهد که با توجه بـه
کوهستانی و درهایبودن شهر خرمآباد ،در اکثر نقاط شهر نهتنها محیط مناس و مطلوب حال معلوئن و جانبـازان بـرای
تردد در سطح شهر نیست ،بلکه سطوح پیادهروها در فضاها و معابر مهم و اصلی شهری برای عابران و شهروندان سالم و
سالمت هم مناس و مطلوب نیست .از آنجا که در شهر خرمآباد ،حدود  %3/5جمعیت شهر را ناتوانان جسـمی -حرکتـی
تشکیل میدهند ،مناس سازی مکانهای عمومی و خدماتی و سازگار کردن فضاهای شهری با شرایط این افراد ضروری
است ،که در عین حال به معنای رعایت شرایط دیگر گروههای جامعه ،اعم از کودکـان ،سـالمندان و بیمـاران نیـز اسـت.
تصویر  1بهخوبی بیانگر نامناس بودن برخی فضاهای عمومی در شهر خرمآباد برای استفادۀ جانبازان و معلوئن است.
تصویر  1نشان میدهد که اکثر فضاهای عمومی نظیر ایستگاههای اتوبوس ،مراکـز خریـد و مراکـز اداری بـهلحـاق
استفادۀ جانبازان و معلوئن وضعیت نامناسبی دارد.
با توجه به موارد ذکرشده ،اهمیت و ضرورت توجه به مناس سازی فضاهای عمومی و گردشگری ،ترافیک شـهری و
بهبود سیستم حملونقل عمومی با توجه به نیازهای معلوئن و جانبازان در فضاهای مورد مطالعه ،دوچندان میشود.

پیشینة تحقیق
قدمت مناس سازی در معنای خاص خود به تاریخ زندگی بشر برمیگردد .بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از بازسازیهـا
باشتاب انجام شد و بیتوجهی به موضوع معلولیت مشکلی بزرگ مطرح شد .بهتدریج اغل ساختمانهای بزرگ و عمومی
با توجه به امکانات معلوئن ساخته شد .بهترین مثال این نوع ساختمانها مرکز سـازمان بهداشـت جهـانی ( (W.H.Oدر
ژنو ،عمارت یونسکو در پاریس و سازمان ملل متحد در نیویورک است که هر معلول میتواند در روی صندلی چرخدار خود
بهراحتی در تمام اتاقها و سالنها رفتوآمد کند و حتی در پشتبام ساختمانها بـه تماشـای منـاظر ایـن شـهرهای زیبـا
بپردازد.
بهطور رسمی و جدی از دهة هفتاد میالدی به بعد مناس سازی در دستور کار کشورها قرارگرفت .بر اساس مشکالتی
که معلوئن در نقاط مختلف جهان داشتهاند ،از سال  1977اصولی را جهـت فضـای شـهری و معلـوئن تعیـین کردنـد.
تجارب ارزشمند بسیاری از کشورها در این زمینه نشان داد که چگونه با تمهیدات سادهای میتوان از توانمندی نیـروی
عظیمی از افراد که تا قبل از آن در خانه محبوس بودند در برنامههای توسعه بهره برد .در سطح ملی ،از سال  1365بحث
در زمینة مناس سازی معماری و شهرسازی برای معلوئن جسمی و حرکتی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن شـروع
شد ،هر چند بسیاری از افراد به اولویت مسئله اعتقاد نداشتند .اولویت به ساختمانهای عمومی و آموزش داده شـد و ایـن
تفکر حاکم بود که معلول در خانة خود و در دل خانوادهاش به هر صورتی که باشد مناس سازی انجام مـیشـود .هشـدار
پژوهندگانی که خود معلول بودند نشان دادند که مناسـ سـازی زیسـت شخصـی نیـز یـک ضـرورت اسـت و جـدای از
مناس سازی فضاهای عمومی نیست.
در کشور ما ،از اوایل سال  ،1366کارشناسان مرکز تحقیقات ساختمان مسکن به دلیل نیاز جامعه ،پـژوهش در زمینـة
طراحی فضاهای عمومی را آغاز کردند .در مهرماه  ،1367کتاب فضـاهای شـهری و معلـولین انتشـار یافـت و ضـوابط و
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معیارهای مطرح در این کتاب و ضوابط طراحی سـاختمانهـای عمـومی بـرای معلـوئن جسـمی و حرکتـی بـهصـورت
پیشنویس در اختیار صاح نظران و مراکز ذیربط قرارگرفت .پس از  4ماه ،نظرها جمعآوری شد و کمیسیونی در اسـفند
سال  1367با تکیه بر دو دفتر فضای شهری و معلوئن و ساختمانهای عمومی و معلوئن تشـکیل شـد و پـیشنـویس
نهایی را تهیه کرد و در تاریخ  1368/3/8به تصوی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری رساند .تقویم وقایع مهـم
معلوئن در ادامه آمده است.
•

---------- 1981سال معلوئن

•

 3دسامبر -------- 1982روز جهانی معلوئن

•

-------- 1992-1983دهة معلوئن

•

--------- 2002-1993دهة معلوئن در آسیا و اقیانوسیه

•

------------ 2007کنوانسیون جهانی حقوق معلوئن

•

 ----1368مصوبة ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلوئن جسمی– حرکتی

•

------1370بخشنامة ریاست جمهوری وقت به استانداران

•

------1378تجدیدنظر مصوبة 1368

•

مادۀ  193قانون برنامة توسعة سوم

•

قانون جامع حمایت از حقوق معلوئن 1383

•

دستورالعمل اقدام برای مناس سازی 1387

در این زمینه نیز پژوهشهایی انجامشده که در ادامه به دو مورد از آنها میپردازیم.
اذانی و همکاران ( )1393در ارزیابی میزان تناس فضاهای شهری با معیارهای دسترسی معلوئن و رتبهبندی مناطق
شهری شهر دوگنبدان ،با نظرسنجی از جامعة معلوئن شهر دوگنبدان ،همچنین پیمایش میدانی ،به ارزیابی میزان تناس
انواع فضاها و کاربریهای شهری مناطق مختلف شهر دوگنبدان با نیازهای معلوئن بر اسـاس ضـوابط و اسـتانداردهای
مدون پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در زمینة رعایت معیارهای طراحـی و برنامـهریـزی شـهری بـرای
معلوئن در سطح شهر دوگنبدان اقدامهای مناس و کافی صورت نگرفته است و هی کدام از فضاها و کاربریهای مورد
سنجش در شهر دوگنبدان از لحاق مناس سازی برای معلوئن وضعیت مناسبی ندارد .در این زمینه ،با رتبهبندی منـاطق
شهری با استفاده از معیارهای مورد بررسی ،اولویت هر منطقة شهری جهت مناس سازی در هر معیار تعیین شده است.
کمانرودی کجوری ( )1389در پژوهشی با عنوان «آسی شناسی ساختاری مدیریت توسعة شهری تهران» با تأکید بر
مناس سازی فضاهای شهری برای معلوئن ،مناس سازی فضاهای شهری برای معلوئن را از اولویتدارترین برنامهها و
اقدامهای مدیریت شهری عنوان کرد .ایشان در این پـژوهش بـه آسـی شناسـی سـاختاری -مـدیریتی ،مناسـ سـازی
ساختمانهای مسکونی -اداری و معابر عمومی برای معلوئن در شهر تهران در دو سطح برنامهای و اجرایـی و در تعـداد
معدودی از متغیرها و شاخصهای مربوط پرداخته است .بر اساس یافتـههـای ایـن پـژوهش ،سـاختار متمرکـز بخشـی و
عملکرد متفرق مدیریت توسعة شهری تهران کارایی ئزم برای مناس سازی فضاهای شهری بـرای معلـوئن را نـدارد و
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مستلزم توسعة ساختار سیاسی متکثر مشارکتی مبتنی بر «حکمروایی خوب شهری» است .در نهایت ،این پژوهش اصالح
ساختارها ،فرایندها ،اطالعرسانی و آموزش عمومی و تخصصی را از جمله راهکارهای مدیریتی تحقق ضـوابط و مقـررات
مناس سازی فضاهای شهری برای معلوئن در شهر تهران مطرح کرد.

شناخت محدودة مورد مطالعه
خرمآباد مرکز شهرستان خرمآباد و نیز مرکز استان لرستان است (شکل  .)1جمعیت شهر خرمآباد ،طی ادوار گذشته ،دچـار
تغییرات و تحوئت زیادی شده است .اگرچه قبل از سرشماریهای رسمی کشور ،یعنی سـال  ،1335از آمـار جمعیتـی آن
اطالع دقیقی در دست نیست ،از سال  1335به بعد آمار مکتوب جمعیت در اختیار است (جدول .)2
جدول  .2میزان رشد جمعیت از سال 1390-1335

دورۀ سرشماری

جمعیت

میزان رشد بین دو دورۀ سرشماری

1335

38676

—

1345

59578

4/4

1355

104912

5/8

1365

208592

7/1

1375

272815

5

1385

333945

2

1390

348216

1/2

مأخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،مرکز آمار ایران1390-1335 ،

شکل  .1موقعیت مکانی شهر خرمآباد
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روش تحقیق
روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش از نـوع توصـیفی و تحلیلـی اسـت .جمـعآوری اطالعـات
بهصورت کتابخانهای و میدانی است .در این تحقیق ،به بررسی مؤلفههای مناس سازی فضاهای عمومی برای جانبازان و
معلوئن اقدام شد .برای تجزیهوتحلیل یافتهها از آمار استنباطی مانند تحلیل مسیر استفاده شـده اسـت تـا تـأثیر عوامـل
مختلف در جهت مناس سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبـازان و معلـوئن مشـخص شـود .در نهایـت از
برنامهریزی راهبردی ( )SWOTبهره گرفته شده است .در این روش ،فرصتها و تهدیدهای محیطی از یکطرف و نقاط
قوت و ضعف از سوی دیگر برای جانبازان و معلوئن مطالعه شد .در همین زمینه ،بـرای کـاهش مشـکالت و ترفیـع آن
پیشنهادهای راهبردی داده شده است.

تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر مناسبسازی فضاهای عمومی شهری برای اسیتفادة جانبیازان و
معلوالن در شهر خرمآباد
برای بهدست آوردن عوامل تأثیرگذار بر علل مناس سازی فضاهای عمومی شهری بـرای اسـتفادۀ جانبـازان و معلـوئن،
بهویژه در شهر خرمآباد ،از روش تحلیل مسیر استفاده شده است .در این روش ،اثر مستقیم متغیرهای تأثیرگـذار بـر علـل
مناس سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن ،از طریق رگرسیون توأم بـهدسـت آمـده اسـت.
سپس ،ضرای همبستگی این متغیرها با علل مناس سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن ،از
طریق همبستگی پیرسون و در نهایت ،به روش تجزیة همبستگی (کـمکـردن میـزان اثـر مسـتقیم از میـزان همبسـتگی
پیرسون) تعداد آثار غیرمستقیم ،محاسبه شد .شایان توضیح است که برای اندازهگیری میزان چند همخطـی در متغیرهـای
مستقل ،از روش معمول فاکتور تورم واریانس استفادهشده است ( .)Williams et al., 1990: 80تحلیل مسیر علل مؤثر
بر مناس سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن در شهر خرمآباد در شکل  1آمده است.
برای تعیین مهمترین علل مؤثر بر مناس سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبـازان و معلـوئن در شـهر
خرمآباد ،متغیرهای مستقل و اثر آنها وارد مدل رگرسیونی شده است ،چرا که اثر یک متغیر در برازش رگرسـیونی حـذف
شده بود .با توجه به اینکه برای تعیین اثر واقعی هر متغیر مستقل ،چند همخطی بایـد پـایین باشـد ،از روش  VIFبـرای
تعیین وجود داشتن یا نداشتن چند همخطی استفاده شد ( ،)Mohammadi et al., 2003: 43درصورتیکه مقدار کمتر از
 10باشد ،رابطة چند همخطی میان متغیرهای مستقل وجود ندارد ( .)Wang et al., 1999: 61نتایج نشان میدهد بـین
متغیرهای مستقل چند همخطی وجود ندارد .ازاینرو ،آثار مستقیم بهدستآمده برای هر متغیر مستقل ،مورد اعتماد اسـت.
بر اساس نتایج ،متغیرهای وضعیت پیادهرو با میزان  0/733و پلهای ارتباطی با میـزان  0/654در جهـت مناسـ سـازی
فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن در شهر خرمآبـاد بیشـترین تـأثیر را داشـته اسـت .امکانـات و
تجهیزات در بین مؤلفههای مورد ارزیابی با کمترین امتیاز ( )0/520و کمترین تأثیر در فضاهای شهری خرمآباد از لحـاق
مناس سازی فضاهای عمومی برای معلوئن و جانبازان بهدست آمد (شکل .)2
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شکل  .2تحلیل مسیر مناسبسازی فضاهای عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلوالن شهر خرمآباد (منبع :نيارندگان)

مدل سوات
ماتریس  SWOTچارچوب مفهومی است که برای شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصتها در محـیط خـارجی سیسـتم و
بررسی قوتها و ضعفهای درونی آن به کار گرفته میشود .تکنیک تحلیل وضعیت سوات را برنامهریـزان شـرکتهـای
خصوصی و محافل رشتة مدیریت بازرگانی برای پاسخگویی به چالشهای فراروی مؤسسات خصوصی تدوین کردند و در
حال حاضر مؤسسات بخش همگانی نیز برای تدوین سیاستهای دولتی و طـرحهـای شـهری از آن اسـتفاده مـیکننـد
(گلکار .)44 :1384 ،بهطور ساده ،این مدل ابزاری برای بررسی نقاط قوت و ضعفهای درونسـازمانی (درونناحیـهای) و
فرصتها و تهدیدهای محیط برونسازمانی (برون ناحیهای) است و در مفهوم کلی ابزاری برای بهـرهبـرداری در مراحـل
مقدماتی تصمیمگیری و بهمنزلة پیشدرآمد یدر امر برنامهریزی راهبردی در نوع کاربردی آن تلقی مـیشـود .ایـن روش
ابزاری برای کنار هم قراردادن یافتههای تحلیل فشارهای خارجی (فرصتها و تهدیدها) و قابلیتهای داخلی (قـوتهـا و
ضعفها) استفاده میشود (سراقی و همکاران.)137 :1387 ،

شکل  .3ماتریس سوات و نحوة تعیین راهبردها (افتخاری و مهدوی)9 :1385 ،
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تجزیهوتحلیل سوات در ارتباط با مناسبسازی فضاهای عمیومی شیهری بیرای جانبیازان و
معلوالن در شهر خرمآباد
تجزیهوتحلیل مدل سوات بهمنظور شناسایی و بررسی عوامل داخلی و عوامل تأثیرگذار خارجی بر مؤلفههای مناس سازی
فضاهای عمومی شهری برای استفادۀ جانبازان و معلوئن استفاده میشود .در این راستا ،فهرستی از نقـاط قـوت ،ضـعف،
فرصت ها و تهدیدها از فضاهای عمومی شهر تهیه شد .سپس ،با نظرسنجی از متخصصان و مسئوئن ،اقدام به وزندهی
هر یک از عوامل داخلی و خارجی شد .پس از محاسبة مجموع امتیاز نهـایی آنهـا ،در نهایـت مـاتریس ارزیـابی عوامـل
داخلی (جدول  )3و عوامل خارجی (جدول  )4استخراج شد.

جدول  .3ارزیابی عوامل داخلی اثرگذار بر مقولة مناسبسازی فضاهای عمومی شهری

قوتها

عوامل داخلی

درجهبندی

وزن

امتیاز

-S1

رعایت برخی اصول مناس سازی در فضاهای شهری نظیر برخی ادارات کل

0/0653

4

0/225

-S2

تدوین ضوابط و استانداردهای مناس سازی و ابالغ به دستگاههای ذیربط

0/0653

4

0/225

-S3

الزام شهرداریها به مناس سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلوئن

0/0653

4

0/225

-S4

شناسایی موانع حضور اجتماعی اقشار مختلف جامعه

0/0422

3

0/126

-S5

مناس سازی فضاهای شهری برای معلوئن و جانبازان در سالهای اخیر

0/0653

4

0/225

-S6

اهتمام و ارادۀ جمعی برای اجرای طرح مناس سازی فضاهای عمومی

0/0422

3

0/126

0/0653

4

0/225

-S9

نص عالیم هشداردهنده در فضاهای عمومی برای معلوئن

0/0422

3

0/126

-S10

مشارکت معلوئن در مناس سازی فضاهای عمومی

0/0653

4

0/225

0/0653

4

0/225

-S12

وجود زمین کافی برای استفادۀ گردشگری و ساختوساز برای استفادۀ جانبازان و معلوئن

0/0422

3

0/126

-S13

مستعد بودن منطقه برای سرمایهگذاری و برنامهریزی گردشگری

0/0422

3

0/126

-S8

-S11

ایمنسازی مبادی ورودی و خروجی ازجمله رمپها ،پلهها و جـزآن در فضـاهای شـهری
برای معلوئن

در دستور کار قراردادن مناس سازی مکانهای عمومی و فضاهای شهری برای معلوئن
در نهادهای اداری

ضعفها
- W1
-W2

عدم اعتقاد بسیاری از مدیران عالیرتبة استانی به مقولة مناس سـازی و در نتیجـه عـدم
مشارکت جدی و مستمر آنها در برنامههای تعیینشده
عدم اطالع کامل کارشناسان و نهادهای ذیربط با موضـوع مناسـ سـازی از قـوانین و
استانداردهای موجود

0/0140

1

0/014

0/0140

1

0/014

کمرنگبودن حضور تشکلهای غیردولتـی در پیگیـری امـور مناسـ سـازی در سـطوح
-W3

مختلف و عدم مطالبة حقوق بدیهی و قانونی کـه از نتـایج آن قصـور در انجـام وظـایف
توسط بسیاری از دستگاهها و نهادهاست.

0/0140

1

0/014
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ادامه جدول  .3ارزیابی عوامل داخلی اثرگذار بر مقولة مناسبسازی فضاهای عمومی شهری

قوتها
-W4

عوامل داخلی
تبلیغات و اطالعرسانی ناکافی و عدم پیشبینی جایگاهی برای مناس سـازی در رسـالت
رسانههای گروهی

درجهبندی

وزن

امتیاز

0/0140

1

0/014

گسترش نامتوازن بسیاری از بخشهای علمی و صنعتی استان ،همچنین شـرایط خـاص
-W5

اقتصادی -اجتماعی از جمله بائبودن درصد بیکاری و حوادث منجر به بروز معلولیت کـه
نیازهای ویژۀ افراد کمتوان بهخصـوص در زمینـة ایـاب و ذهـاب ،بهداشـتی و پزشـکی،

0/0140

1

0/014

تحصیل ،حملونقل عمومی و فضاهای تفریحی در اولویت قرارنمیگیرد.
-W6
-W7

فقدان ضمانت اجرایی ئزم در دستگاههای اجرایی برای مناس سازی
نقص و عدم انسجام فعالیتهای مناس سازی دستگاههای اداری و عمومی که پیامـد آن
اتالف وقت و منابع است.

0/0140

1

0/014

0/0140

1

0/014

جابهجایی مکرر و مستمر مسئوئن در سطوح مختلف که باعث میشود ،نهتنها مکاتبات و
-W8

برنامهها به مدیران بعدی انتقال داده نشود ،بلکه بسیاری از امـوری کـه مـدتهـا بـرای

0/0281

2

0/0562

آنوقت و هزینه صرفشده متوقف شود.
0/0140

1

0/014

-W9

نامناس بودن شبکة حملونقل عمومی برای استفادۀ جانبازان و معلوئن

 -W10عدم نظارت شهرداری بر ساخت و صدور پایانکار

0/0140

1

0/014

 -W11فقدان پارکینگ در فضاهای پرتردد شهری

0/0281

2

0/0562

-W12

قطع مسیرهای عابر پیاده توسط خیابانهای اصلی و فرعی در فضاهای پرتردد شهری

0/0140

1

0/014

W13

عرض کم پیادهروها

0/0281

2

0/0562

W14

فقدان و کمبود تابلوهای راهنما

0/0281

2

0/0562

W15

عدم دسترسی مناس به سرویسهای بهداشتی

0/0281

2

0/0562

W16

عدم تناس سازوکارها و فرایندهای اجرایی موجود با ضوابط و مقررات جدید

0/0281

2

0/0562

W17

عدمجامعیت ضوابط و مقررات

0/0281

2

0/0562

W18

طوئنیشدن زمان تدوین ،تصوی و ابالغ ضوابط و مقررات

0/0140

1

0/014

W19

عدمضمانت اجرایی مصوبات

0/0140

1

0/014

W20

تعدد ابالغهای قانونی و عدم یکپارچگی در اجرا

0/0281

2

0/0562

جمع

1

2/8

یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از مدل سوات بر اساس جدول  ،3نشان میدهد که رعایت برخی اصول مناس سـازی در فضـاهای شـهری
نظیر برخی ادارات کل ،تدوین ضوابط و استانداردهای مناس سازی و ابالغ به دستگاههای ذیربط ،الزام شهرداریها بـه
مناس سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلوئن و نظایر آن با امتیاز وزنی یکسان ( )0/225مهمترین نقـاط قـوت
در استان لرستان از لحاق مؤلفههای مورد بررسی است .مؤلفههای مانند شناسایی موانع حضور اجتمـاعی اقشـار مختلـف
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جامعه ،نص عالیم هشداردهنده در فضاهای عمومی برای معلـوئن ،وجـود زمـین کـافی بـرای اسـتفادۀ گردشـگری و
ساختوساز جهت استفادۀ جانبازان و معلوئن و نظایر آن با ترتی امتیاز وزنی یکسان ( )0/126در اولویتهـای بعـدی از
لحاق مناس سازی فضاهای عمومی شهری برای معلوئن و جانبازان است .از سوی دیگـر ،جابـهجـایی مکـرر و مسـتمر
مسئوئن در سطوح مختلف ،فقدان پارکینگ در فضاهای پرتردد شهر و نظایر آن مهمترین تهدید ،همچنین عـدم اعتقـاد
بسیاری از مدیران عالیرتبة استانی به مقولة مناس سازی و در نتیجه عدم مشارکت جدی و مستمر آنها در برنامـههـای
تعیینشده ،تبلیغات و اطالعرسانی ناکافی و عدم پیشبینی جایگاهی برای مناس سازی در رسالت رسانههـای گروهـی و
جزآن در اولویتهای بعدی از لحاق مناس سازی فضاهای عمومی شهری برای معلوئن قرار دارد.

جدول  .4ارزیابی عوامل بیرونی اثرگذار بر مقولة مناسبسازی فضاهای عمومی شهری

درجهبندی

وزن

امتیاز

فرصتها

عوامل خارجی

O1

برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی

4

0/0851

0/3404

O2

تصوی قانون مناس سازی برای ارگـانهـا و ادارات و دسـتگاههـای دولتـی و

4

0/0851

0/3404

خصوصی
O3

عرضة خدمات عمومی ویژۀ جانبازان و معلوئن

3

0/0638

0/1914

O4

سرمایهگذاری بخش دولتی در سالهای اخیر و اسـتفاده از تجـارب کشـورهای

3

0/0638

0/1914

پیشرو در این عرصه
O5

آسی شناسی مشکالت پـیش روی جانبـازان و معلـوئن در امـاکن عمـومی و

3

0/0638

0/1914

فضاهای شهری
O6

توسعة فضاها ،اماکن عمومی و گردشگری بهمنزلة یکی از راهبردهای توسعه

3

0/0638

0/1914

O7

سرمایهگذاری و تخصیص اعتبارات ئزم در تأسیسات زیربنایی و روبنایی

3

0/0638

0/1914

O8

توسعة فضاهای عمـومی اسـتاندارد و ایجـاد اشـتغال و کسـ درآمـد و ایجـاد

3

0/0638

0/1914

سرزندگی در آنها
O9

بائبودن روحیة مشارکت معلوئن و جانبازان در فضـاهای فیزیکـی و گسـترش

3

0/0638

0/1914

توسعة گردشگری
تهدیدها
T1

بائبودن هزینة مناس سازی

1

0/0212

0/0212

T2

ناکامبودن دستورالعملهای مصوب برای مناس سازی فضاهای شهری

1

0/0212

0/0212

T3

کمبود اعتبارات مالی در زمینة مناس سازی

1

0/0212

0/0212

T4

کمبود شدید امکانات و تجهیزات اطالعرسانی

2

0/0425

0/085

T5

بیتوجهی مسئوئن و ارگانهای ذیربط به جایگاه معلوئن در فضاهای شهری

2

0/0425

0/085

T6

نبود متخصصان کافی در طراحی اماکن و فضاهای شهری مخصوص معلوئن

2

0/0425

0/085

T7

نادیدهگرفتن حقوق شهروندی معلوئن و جانبازان در عرصة عمومی و گردشگری

1

0/0212

0/0212
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ادامه جدول  .4ارزیابی عوامل بیرونی اثرگذار بر مقولة مناسبسازی فضاهای عمومی شهری

درجهبندی

وزن

امتیاز

فرصتها

عوامل خارجی

T8

نداشتن برنامة مناس و مطلوب برای استفادۀ بهتر از فضاهای عمومی

1

0/0212

0/0212

T9

نامناس بودن معابر برای تردد معلوئن و جانبازان

1

0/0212

0/0212

T10

مشکل رفتوآمد معلوئن در پلههای عابر به دلیل مکانیزه و برقینبودن پلههای

2

0/0425

0/085

عابر پیاده
T11

مکانیزه نبودن وسایل نقلیة عمومی ازجمله ناوگان اتوبـوسرانـی بـه پلـههـای

2

0/0425

0/085

مکانیزه
T12

استاندارد و مناس نبودن طراحی فضاهای بهداشتی برای معلوئن
جمع

2

0/0425

0/085
2/6

مأخذ :یافتههای پژوهش

بر اساس جدول  ،4برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی ،تصوی قانون مناس سازی بـرای ارگـانهـا و
ادارات و دستگاههای دولتی و خصوصی هر دو با امتیاز وزنی  0/340در جایگاه نخست و بهعنوان مهمترین نقاط فرصـت
پیش روی فضاهای عمومی شهری در شهر خرمآباد از دیدگاه کارشناسان و مسئوئن ذیربط شناخته شد .عرضة خدمات
عمومی ویژۀ جانبازان و معلوئن ،سرمایهگذاری بخش دولتی در سالهای اخیر و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در
این عرصه ،آسی شناسی مشکالت پیش روی جانبـازان و معلـوئن در امـاکن عمـومی و فضـاهای شـهری و جـزآن در
اولویتهای بعدی قراردارد .در نهایت اینکه مهمترین تهدیدهای شناختهشده از دیدگاه متخصصان کمبود شدید امکانات و
تجهیزات اطالعرسانی ،بیتوجهی مسئوئن و ارگانهای ذیربط به جایگاه معلوئن در فضاهای شهری ،نبود متخصصان
کافی در طراحی اماکن و فضاهای شهری مخصوص معلوئن ،مشکل رفتوآمد معلوئن در پلههای عابر به دلیل مکانیزه
و برقی نبودن پلههای عابر پیاده و جزآن شناخته شد و در رتبة نخست قرار دارد .از دیدگاه کارشناسان ،سایر مؤلفهها مانند
بائبودن هزینة مناس سازی ،ناکامبودن دستورالعملهای مصوب برای مناس سازی فضاهای شـهری ،کمبـود اعتبـارات
مالی در زمینة مناس سازی در اولویتهای بعدی قراردارد.

تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبردها و اولویتبندی آنها
هدف از این مرحله ،تعیین راهبردهای قابلاجراست .بهمنظور تعیـین راهبردهـای اجرایـی از مـاتریس داخلـی و خـارجی،
همچنین از نظرات متخصصان و کارشناسان و طیف لیکرت استفاده شده است .سپس ،اقـدام بـه کمّـیسـازی مطالعـات
میدانی و تنظیم پرسشنامههای مبتنی بر نظر کارشناسان شد .در نهایت ،ماتریس  SWOTبرای فضاهای عمومی شهری
ویژۀ جانبازان و معلوئن در شهر خرمآباد بهدست آمد (جدول .)5
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جدول  .5ماتریس SWOT

عوامل داخلی -خارجی

نقاط قوت()S

نقاط ضعف()W

فرصتها ()O

راهبردهای رقابتی -تهاجمی ()SO

راهبردهای بازنگری ()WO

تهدیدها ()T

راهبردهای تنوع ()ST

راهبردهای تدافعی ()WT

نتایج حاصل از ترسیم اطالعات بهدستآمده از ارزیابی ماتریسها بیانگر آن است که موقعیت راهبردی و مناس ترین
راهبرد برای فضاهای عمومی شهری برای جانبازان و معلوئن شهر خرمآباد راهبردهای  SOاست (جدول .)6

جدول  .6ترکیب عوامل

عوامل داخلی

عوامل خارجی
تهدیدات()T

فرصت()O

ضعف()W

قوت()S

0/63

2/02

0/61

2/2

WO

ST

WT

2/6

2/8

1/2

ترکی عوامل
SO

4/2

یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان میدهد بین متغیرهای مستقل چند همخطی وجود ندارد .بر اساس نتایج ،در فضـاهای
شهری خرمآباد از لحاق مناس سازی فضاهای عمومی برای معلوئن و جانبازان ،متغیرهای وضعیت پیـادهرو و پـلهـای
ارتباطی بیشترین میزان تأثیر و امکانات و تجهیزات در بـین مؤلفـههـای مـورد ارزیـابی کمتـرین تـأثیر را داشـته اسـت.
همچنین ،نتایج تحقیق حاصل از مدل سوات نشان میدهد که رعایت برخی اصول مناس سازی در فضاهای شهری نظیر
برخی ادارات کل ،تدوین ضوابط و استانداردهای مناس سازی و ابالغ به دستگاههـای ذیربـط ،الـزام شـهرداریهـا بـه
مناس سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلوئن مهمترین نقاط قوت در استان لرستان از لحاق مؤلفـههـای مـورد
بررسی است .مؤلفههای مانند شناسایی موانع حضور اجتماعی اقشار مختلف جامعه ،نص عالیم هشداردهنده در فضاهای
عمومی برای معلوئن ،وجود زمین کافی برای استفادۀ گردشگری و ساختوساز جهـت اسـتفاده جانبـازان و معلـوئن بـا
ترتی امتیاز وزنی یکسان ( )0/126در اولویتهای بعدی از لحاق مناس سازی فضاهای عمومی شهری برای معلـوئن و
جانبازان است .همچنین ،جابهجایی مکرر و مستمر مسئوئن در سطوح مختلف ،فقدان پارکینگ در فضاهای پرتردد شـهر
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و جزآن مهمترین تهدید و چالش شناخته شد .عدم اعتقاد بسیاری از مدیران عالیرتبة استانی به مقولة مناس سازی و در
نتیجه عدم مشارکت جدی و مستمر آنها در برنامههای تعیینشده ،تبلیغات و اطـالعرسـانی ناکـافی و عـدم پـیشبینـی
جایگاهی برای مناس سازی در رسالت رسانههای گروهی و جزآن در اولویتهای بعدی از لحاق مناس سـازی فضـاهای
عمومی شهری برای معلوئن قراردارد.
از سوی دیگر ،برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی ،تصوی قانون مناس سازی برای ارگانهـا و ادارات
و دستگاههای دولتی و خصوصی هر دو با امتیاز وزنی  0/340مهمترین نقاط فرصت پیش روی فضاهای عمومی شـهری
در شهر خرمآباد از دیدگاه کارشناسان و مسئوئن ذیربط شناخته شد .عرضة خدمات عمومی ویژۀ جانبـازان و معلـوئن،
سرمایهگذاری بخش دولتی در سالهای اخیر و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در این عرصه ،آسی شناسی مشکالت
پیشروی جانبازان و معلوئن در اماکن عمومی و فضاهای شهری در اولویت دوم قراردارد .در نهایت اینکـه مؤلفـههـای
مانند کمبود شدید امکانات و تجهیزات اطالعرسانی ،بیتوجهی مسئوئن و ارگانهـای ذیربـط بـه جایگـاه معلـوئن در
فضاهای شهری ،نبود متخصصان کافی در طراحی اماکن و فضاهای شـهری مخصـوص معلـوئن ،مشـکل رفـتوآمـد
معلوئن در پلههای عابر به دلیل مکانیزه و برقی نبودن پلههای عابر پیاده و جزآن مهمترین تهدید شناخته شد .از دیدگاه
کارشناسان سایر مؤلفهها مانند بائبودن هزینة مناس سازی ،ناکامبودن دستورالعملهـای مصـوب بـرای مناسـ سـازی
فضاهای شهری ،کمبود اعتبارات مالی در زمینة مناس سازی در اولویتهای بعدی قراردارند .در نهایـت اینکـه  22نقطـة
قوت و فرصت اصلی مزیتها و  32نقطة ضعف و تهدید اساسی محدودیتها و مشـکالت اساسـی در فضـاهای عمـومی
شهر خرمآباد برای جانبازان و معلوئن است .همچنین ،راهبرد غال گردشگری منطقه راهبرد  SOاست .بنـابراین ،بـرای
برونرفت از مشکالت جاری پیشنهادهای زیر مطرح میشود :ارتقای سطح آگاهی عمومی در خصوص مشکالت ،نیازها و
ضرورت حضور جانبازان و معلوئن در جامعه از طریق رسانههای ارتبـاطجمعـی ،آمـوزش راننـدگان وسـایل حمـلونقـل
عمومی در ارتباط با نحوۀ کمک به معلوئن و جانبازان ،ایجاد مناطقی ویـژه بـرای معلـوئن و جانبـازان ماننـد فضـاهای
ورزشی ،تفریحی،گردشگری و جزآن ،تدارک خدمات و تجهیزات شهری ویژۀ معلوئن و جانبازان ،آگاهکردن مسئوئن امر
در راستای رعایت حقوق بشر بهویژه معلوئن و جانبازان ،تالش در تغییر نحوۀ نگرش مردم و پذیرفتن جانبازان و معلوئن
از سوی شهروندان بهمنزلة گروهی از جامعه و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در امر مناس سازی.
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