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مقدمه 
معلولیت پدیده ای است جهانی که همیشه و همه جا مطرح بوده و در جوامع مختلف از نظر شدت ،نوع ،و نحوة مقابله و
برخورد با آن شرایط متفاوتی داشته است (ظهیرینیا .)163 :13۹0 ،ارزیابی فضاهای عمومی با توجه بـه نیازهـای
معلوالن و جانبازان و برنامهریزی برای آن یكی از ضروریات هر جامعه بهخصوص جامعة ماست که بعد از جنگ تحمیلی
با جمع کثیری از جانبازان و معلوالن مواجه شده است (بزی و همكاران .)104 :138۹ ،تعداد معلوالن هر جامعه ،با توجه
به تعریفی که از معلولیت ارائه میشود< متفاوت است .در کشورهای در حال رشد معموالً معلولیتهای بارز جسمانی بررسی
و شمارش میشود .در حالی که در کشورهای پیشرفته ،عالوه بر معلولیتهای بارز جسمانی ،به سایر نارساییهای جزئی نیز
توجه میشود ،ولی تعداد معلوالن بهطور چشمگیری افزایش مییابد (صفدرزاده .)37 :13۹2 ،یک شهر طیفی از اقشار و
بهطور طبیعی دارای عالیق ،معیارها ،و
افراد با وضعیتهای سنی ،جنسی ،جسمی ،و روحی متفاوت را دربر میگیرد که 
نیازهای متفاوتی برای زندگیاند .در کشور ما با وجود اینكه درصد قابل توجهی از جمعیت جامعه را افراد معلول تشكیل
میدهند ،مسئلة توانبخشی به معلوالنـ که مناسبسازی محیط شهری نیز جزئی از آن محسوب میشودـ چندان مورد
توجه قرار نگرفته است و افراد مبتال به ناتوانی جسمی از لحاظ دستیابی به حقوق انسانی و اجتماعی خود در مقایسه با سایر
افراد وضعیت نامناسبی دارند .بنابراین ،سازگارنمودن فضاهای شهری با شرایط این افراد به معنی رعایت شرایط دیگر
گروههای جامعه ،اعم از کودکان ،سالمندان ،و بیماران نیز ضروری مینماید .مناسبسازی وضع موجودـ که به معنای
اصالح شرایطی است که از قبل بهوجود آمده استـ ضرورت مینماید (اذانی و همكاران .)3 :13۹3 ،یكی از مهمترین
مشكالت فضاهای شهری کشور نامناسببودن فضاهای آنها در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت است که این مهم در
هر دو مورد کالبدی و رفتاری قابل مالحظه است .اولی ناشی از نتایج برنامهریزی شهری غیرصحیح و اقدامات عملی
شهرسازانه و دومی پیامد اجتماعی -فرهنگی ناشی از آن است (داورینژاد مقدم و رهنما.)52 :13۹3 ،
در گزارش مشترک سازمان بهداشت جهانی 1و بانک جهانی 1در سال  22012آمده است بیش از یک میلیارد نفر یا
تقریباً  15درصد جمعیت جهان با نوعی ناتوانی زندگی میکنند .آمار معلوالن در جهان ،در مقایسه با دهة نود قرن بیستم،
از ده درصد جمعیت جهان به  15درصد در سال  2012افزایش یافته است .با ورود جهان به هزارة سوم میالدی مسئلة
تطبیق شرایط محیطی با ویژگیهای انسان بحثی حلشده برای همة مجامع بینالمللی و دولتهاست .طبق آمار سازمان
بهداشت جهانی ،از هر ده کودک یک کودک معلول بهدنیا میآید یا بعدها در اثر حادثة بیماری دچار معلولیت میگردد و
ده درصد جمعیت هر کشور را معلوالن دارای معلولیت بارز  3درصد به خود اختصاص میدهند .در کشور ما ،بر مبنای این
سه درصد ،حدود  2میلیون نفر معلول شدید و  6/5میلیون نفر کمتوان وجود دارد .در سرشماری سال  1385حدود 2/6
میلیون نفر معلول در کشور شناسایی شدند که یک میلیون و  250هزار نفر آنان را افراد دچار نارساییهای جسمی و
حرکتی تشكیل میدهند .بر طبق آمار سرشماری سال  101765۹ ،13۹0نفر دارای حداقل یک معلولیت نارساییهای
جسمی و حرکتی شناسایی شدهاند.
با توجه به اهمیت مسئله ،معابر عمومی ،مرکز تفریحی ،ادارات دولتی ،مبلمانهای شهری ،و  ...باید طوری احداث
شوند که مورد استفادة افراد ناتوان جسمی و معلوالن نیز قرار گیرند .تقسیمبندی فضاهای داخلی این اماکن باید به نحوی
انتخاب شود که اشیای ثابت یا متحرک داخلی آنها کوچکترین مشكلی برای عبور نابینایان و صندلی چرخدار بهوجود
1. World Health Organization
2. World Bank

 .3بر اساس سایت بانک جهانی در سال  2012میالدی ،جمعیت جهان  7/1میلیارد نفر گزارش شده است.
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نیاورد .برای دستیابی به این هدف ،معلوالن محتاج به فضایی هستند که نه برای دیگران مزاحمتی ایجاد نمایند نه
دیگران برای آنها مشكلی بهوجود آورند (اشنویی و همكاران.)60 :13۹5 ،
1

شهر بندر ماهشهر ،با جمعیت  274655نفر ،بهعنوان سومین شهر پُرجمعیت استان خوزستان  ،در دو دهة اخیر دارای
رشد جمعیت فزایندهای بوده است .این رشد سریع و بدون برنامه موجب شده تا توزیع امكانات ،تجهیزات ،و مبلمان
شهری (بهویژه برای معلوالن) مطابق با این رشد پیش نرفته و در بیشتر مناطق شهر ،شاهد کمبود یا نبود آن باشیم .در
این شهر بیش از  2860نفر معلول و چندین برابر سالمند به نوعی دچار محدودیت و کمتوانیاند .این در حالی است که به
علت عدم رعایت اصول مناسبسازی در بسیاری از اماکن و معابر و تجهیزات و وسایل نقلیة عمومی ،معلوالن حضوری
فعالی متناسب با توانمندیهای آنان ندارند و هرساله به تعداد معلوالن این شهر افزوده میشود؛ در صورت فقدان
برنامهریزی الزم و اتخاذنكردن تدابیر و راهكارهای منطقی ،عمالً بر مشكالت شهر در حوزة توانبخشی به معلوالن به
میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد .بنابراین ،به دلیل اهمیت موضوع ،هدف از پژوهش حاضر بررسی عملكرد برخی از
موارد خدمات شهری و نقش عوامل اجتماعی -فرهنگی در جامعة معلوالن شهر بندر ماهشهر است .همچنین ،سؤال
اصلی و فرضیة تحقیق به قرار زیر است:
آیا از نظر شهروندان دچار معلولیت در شهر بندر ماهشهر وضعیت برخی از خدمات شهری و عوامل اجتماعی و
فرهنگی تأثیرگذار بر آنها (جامعة معلوالن) مناسب است؟
بهنظر میرسد از نظر شهروندان دچار معلولیت در شهر بندر ماهشهر ،وضعیت برخی از خدمات شهری و عوامل
اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر آنها (جامعة معلوالن) مناسب نیست.

مبانی نظری 
کمتوانی 3
تعریف واژۀ معلول ،2معلولیت -

معلول کسی است که به علت ضایعهای ارثی یا اکتسابی نتواند از عهدة کاری برآیـد که سایر افراد همسن او با معلومات
و تجربیات مساوی انجام میدهند .معلوالن در هر جامعه وجود دارند و جزئی از آن جامعهاند (پاکزاد .)46 :13۹1 ،تعریف
معلولیت یكی از دشوارترین موضوعهای فراروی ما بوده است .سالهای سال ،در این باره بحث میکردند که آیا به
تعریف نیاز است؟ این تعریف باید چقدر مفصل یا مختصر باشد و باید به چه شكلی درآید؟ در حال حاضر ،دستیابی به
تعریفی روشن و خالصه میسر نیست .لغت معلولیت به معنای از دست دادن یا محدودیت فرصتهای شرکت در زندگی
اجتماعی در سطحی مساوی با دیگران است و لغت کمتوانی به معنای گروهی از محدودیتهای عملكردی مختلف است
که در هر جمعیت و کشوری در جهان روی میدهد .ناتوانی و معلولیت غالباً مترادف با هم بهکار میروند؛ با این تفاوت
که ناتوانی همیشه ایجاد معلولیت نمیکند ،ولی در مجاورت هر نوع معلولیت نشانههایی از ناتوانی و ضعف به چشم
میخورد .سازمان بهداشت جهانی« ،توانبخشی» را اولین پاسخ به ناتوانی و معلولیت تعریف کرده است که به سه مرحله
قابل تقسیم است .1 :توانبخشی پزشكی؛  .2توانبخشی حرفهای؛  .3توانبخشی اجتماعی .یكی از مواردی که در
توانبخشی اجتماعی بررسی میشود مناسبسازی اماکن شخصی و اجتماعی برای کمکردن مشكالت روزمرة آنهاست.
مناسبسازی محیط برای معلوالن و اصالح محیط و تدارک تجهیزات مورد نیاز به گونهای است که افراد معلول قادر
باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود فعالیت کنند و از تسهیالت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و
 .1سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال  ،13۹5وب سایت مرکز آمار ایران.
2. Disabled
3. Handicap - Disability
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خدماتی با حفظ استقالل فردی الزم بهرهمند شوند (خزایی و همكاران .)774 :13۹7 ،معلوالن انواع گونـاگونی دارنـد؛ از
جمله فقدان عضو ،ناراحتیهای ستون فقرات ،انواع فلج و ضایعات عصبی -حسی ،اختالالت حاد ریوی ،ناراحتیهای
عروقی و خونی ،جذامیان ،قربانیان اختالالت کروموزومی ،معتادان ،متكدیان ،بزهكـاران ،زنـان خیابـانی و ( ...پاکزاد،
.)46 :13۹1
فضاهای شهری و معلولیت 
از دیرباز ،فضاهای عمومی شهری بستر کالبدی تعامالت اجتماعی انسانها بودهاند .هرچند ویژگیهای کمی و کیفی
فضاهای شهری طی زمان و در اثر عوامل مختلف تغییر کرده است ،همواره شهروندان و سایر استفادهکنندگان از شهر به
چنین فضاهایی نیازمند بودهاند ،زیرا این فضاها عالوه بر تأمین خدمات رفاهی ،بستر دیدارهای رسمی و غیررسمی
(اتفاقی) ،دیدن و دیدهشدن ،و ارتباط متقابل میان روابط و رفتارها را فراهم مینماید .بنابراین ،اصالح محیط و تدارک
تجهیزات مورد نیاز باید به گونهای باشد تا افراد معلول بتوانند با حفظ استقالل فردی ،آزادانه و بدون احساس خطر از
محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی ،معابر و محیط شهری و  ...استفاده کنند و زمینة مناسبی برای بازگردانیدن
معلوالن به اجتماع ،زندگی ،و فعالیت فراهم سازد.
مبلمان شهری و معلولیت 
مناسبسازی بستر کالبدی محیط شهرها در راستای رسیدن به فرصتهای برابر برای همة افراد و اقشار جامعه بهمنظور
حرکت در سطح شهر و دسترسی هر فرد به همة فضاهای شهری از ضروریات رشد و توسعة جامعه است .دسترسی
معلوالن به بناها و تجهیزات شهری ،شبكة حمل و نقل ،مراکز تفریحی ،و سایر کاربریهای متنوع شهری ،نهتنها موجب
میشود از استعدادها و نیروهای آنان استفادة مفید بهعمل آید ،بلكه نوعی پیشگیری از وقوع معلولیتهای جدید نیز
بهشمار میآید (کرکهآبادی و نظری .)170 :13۹8 ،بنابراین ،وجـود برخـی موانـع بـهخصــوص در نحــوة طراحــی،
معمــاری ،و شهرســازی بسیاری از فضاهای شهری ،بهویژه معابر عمومی ،پارکها ،مبلمانهای شهر ،و فضاهای سـبز
و  ...را فاقـد شـرایط الزم بـرای بـرآوردهساختن نیازهای افراد معلول کرده اسـت .معلوالن از هر نوع معلولیت جسمی یـا
روحـی کـه برخوردار باشند ،بهرغم قوانین بهرهمندی برابر از حقوق شهروندی ،همچون سایر شهروندان ،در عمـل بـا
توجه به وجـود طراحـیها و سـاختوسـازهای غیـراصولی و بـه دور از حـداقل اسـتانداردها ،ایـن اقشـار از دسترسی
سهل و آسان به اماکن عمومی شهر محرومانـد و این امر لزوم توجه بیش از پیش به طراحیهای اصولی و همراه با
رعایت استاندارد بهویژه در اماکن عمومی شهر را ،که مورد اسـتفادة اقشـار و گـروههای مختلـف اسـت ،گوشزد میکند.
از زمان تدوین اولین مجموعـه ضـوابط و مقـررات شهرسازی و معماری برای معلوالن در ایران بـیش از پانزده سال
میگذرد .اما آنچه در طول این مدت کامالً مشخص و انكارناپذیر است ناکامبودن این دستورالعملها در مقام اجراست و
شاهد این ادعا وضعیت فعلی معـابر و فضاهای عمومی بوده که تردد و استفادة معلـوالن را از آنان عمالً غیرممكن کرده
است (تقوایی و همكاران.)48 :138۹ ،
در هر پژوهش علمی ،مطالعه و بررسی موضوع مورد نظر پیش از پرداختن به موضوع الزم و ضروری است ،زیرا
بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه و تكامل آنها نمیتوان به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتر دست
یافت .تاکنون پژوهشهای داخلی و خارجی زیادی در زمینة جامعة معلوالن انجام شده است.
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بمانیان و همكاران ( ،)13۹0با توجه به بررسیهای انجامشده دربارة «مشكالت نابینایان در فضاهای باز شهری و
شناسایی مواضع اصلی عدم حضور فعال معلوالن و نابینایان» در فضای باز شهری و همچنین با مشاهدة وضعیت
فضاهای کنونی ،بیان میکنند که بسیاری از فضاهای کنونی ساختهشده در سطح شهر بدون توجه به ضوابط و مقررات
معلوالن و نابینایان ساخته میشود .حجازی و همكاران ( )1385بیان میکنند که با توجه به اینكه همچنان بر «تعداد
معلوالن مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه افزوده میگردد» بایستی تجهیز و روانسازی محیط فیزیكی و همچنین
بهینهسازی اماکن عمومی موجود برای معلوالن را مد نظر قرار داد .مناسبسازی بستر شهری از مهمترین امور برای
کمک به معلوالن در راستای یكسانسازی محیط شهری برای این قشر از افراد جامعه است.
خجسته قمری ( )138۹بیان میکند امروزه مهمترین بحثی که در خصوص «مناسبسازی فضاهای شهری و
ساختمانهای عمومی برای معلولین» مطرح میشود برداشتن موانع در مسیرهای حرکتی یا احداث دسترسیهای مختص
برای این افراد است .بدون شک ،تعداد زیادی از افراد معلول و ناتوان ،به نسبت دیگر افراد غیرمعلول ،بیشتر وقت خود را
در منزل سپری میکنند .مهمترین عاملی که سبب این امر شده فراهمنبودن تسهیالت و امكانات رفاهی اولیه جهت
حضور آنهاست.
شاطریان و همكاران ( )13۹5در پژوهشی به بررسی «مناسبسازی فضاهای شهری جهت دسترسی معلولین و
جانبازان ،نمونة موردی :ادارات دولتی شهر کاشان» پرداختند .در این مطالعه ،طیف نسبتاً وسیعی از متغیرها و شاخصهای
کمی و کیفی در مناسبسازی محیط برای معلوالن در ساختمانهای اداری تعیین شد .یافتههای پژوهش بیانگر آن است
که بیشتر این ساختمانها برای رفتوآمد معلوالن جسمی مناسب نیستند .بهترین عملكرد در بین ادارات مورد مطالعه
مربوط به ادارة تأمین اجتماعی و ادارة بهزیستی است .ضعیفترین عملكرد نیز به ادارة صنعت معدن و تجارت تعلق دارد.
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان میدهد در هیچ کدام از ادارات و ساختمانهای دولتی تجهیزات خاصی برای معلوالن
فراهم نشده است و مجموع این عواملْ فضای آشفته ،ناسالم ،و فاقد ایمنی و راحتی را برای گروههای مختلف اجتماعی،
بهویژه معلوالن ،ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند برنامهریزیای دقیق و منسجم بهمنظور بهبود وضع
موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه ایجاد محیط اجتماعی سرزنده و شاد با حضور معلوالن است .کمانرودی
( )138۹به «آسیبشناسی ساختاری مدیریت توسعة شهری تهران دربارة مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولین»
پرداخته است .نتایج تحقیق وی نشان میدهد ساختار متمرکز بخشی و عملكرد متفرق مدیریت توسعة شهری تهران
کارایی الزم جهت مناسبسازی فضاهای شهری برای معلوالن را ندارد و مستلزم توسعة ساختار سیاسی متكثر مشارکتی
مبتنی بر حكمروانی خوب شهری است .محمدی و غفارپور نافچی ( )13۹5در مقالهای به عوامل اجتماعی و فرهنگی
مؤثر بر پذیرش معلوالن در جامعة شهر کرد پرداختند؛ بر اساس نتایج پژوهش آنها ،بین سرمایة اجتماعی ،امكانات ایاب
و ذهاب ،نحوة گذران اوقات فراغت ،ارائة خدمات توانبخشی ،آموزش و کارآفرینی ،برنامههای رسانههای جمعی،
ویژگیهای شخصیتی و حمایت خانواده و پذیرش معلوالن در جامعه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین،
مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش معلوالن در جامعه سرمایة اجتماعی ،خانواده ،رسانههای جمعی ،و امكانات ایاب و ذهاب
است.
الفستروم1و همكاران ( )2005در پژوهشی به «ارتباط بین استراتژیهای مقابله با کیفیت زندگی و سالمت در بیماران
مبتال به معلولیت نخاعی» پرداختند و به معناداربودن کیفیت زندگی با سازگاری اشاره کردند .در شرایطی که افراد بتوانند

1. Elfstrom
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وقایع زندگی و ارزشهای خود را ارزیابی مجدد کنند و گرایش خود را نسبت به رفتار وابستگی به اطرافیان کمتر کنند
کیفیت زندگیشان ارتقا مییابد.
ایوان چو بوون لئونگ و همكاران ( )2000در پژوهشی به «خدمات کتابخانة عمومی برای افراد جوان بر روی صندلی
چرخدار در سنگاپور» پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد افراد معلول از رایانه به میزان زیادی استفاده میکنند ،اما در
استفاده از تجهیزات رایانه در کتابخانه با مشكالتی مواجهاند .کتابخانههای مدارس بهطور کل غیر قابل دسترساند.
همچنین ،در زمینة استفاده از تجهیزات و خدمات کتابخانه نیز مشكالتی وجود دارد و افراد از تسهیالت کتابخانه برای
افراد معلول آگاه نبوده و اطالعرسانی در این زمینه مطلوب نیست.
جونز و همكاران ( )2004به «معلولیت و اشتغالهای کوچک و بررسی مشكالت معلولین» پرداختند و اشاره کردند که
بیكاری فراوان ،سطح پایین زندگی ،و درآمد پایین در مقایسه با افراد عادی جامعه در بین این گروه زیاد است.
ایتزن و همكاران ( )2012در مقالهای با عنوان «مشكالت اجتماعی جامعة معلولین» مسئلة معلولیت را تحلیل و
بررسی و از حیث علل آن را به سه دسته تقسیم کردند .1 :علل ژنتیكی؛  .2علل مادرزادی؛  .3حوادث و اتفاقات زندگی،
مانند جنگ ،تصادف ،و آلودگیهای زیستمحیطی .این پژوهش نشان میدهد پانزده درصد از معلوالن با معلولیت بهدنیا
میآیند و مابقی در حدود  85درصد در طول زندگی دچار معلولیت میشوند.
هوتنویل ( )200۹در تحقیقی با عنوان «آمار معلولین از لحاظ سن کار» بیان میکند که بین فقر و معلولیت رابطهای
دوسویه وجود دارد؛ به این معنا که فقر میتواند زمینههای معلولشدن افراد خانواده را چه قبل از تولد و چه بعد از تولد
افزایش دهد .این در حالی است که به دلیل هزینهبربودن درمان و مراقبتهای بهداشتی خانوادههای دارای فرد معلول
منابع مالی خود را برای این امر مهم از دست میدهند .افراد معلول به خاطر دسترسی محدود به آموزش و بازار کار از
درآمد پایینی نسبت به افراد بدون معلولیت جامعه برخوردارند.
تارا دنیل کلمان ( )1۹۹7مطالعهای با عنوان «اماکن مذهبی و دسترسی آن برای افراد معلول بر روی صندلی
چرخدار» انجام دادند .در این تحقیق ،شش بخش ساختمانی در ده مكان مذهبی در دیكس هیل نیویورک از نظر میزان
دسترسپذیری آن برای معلوالن روی صندلی چرخدار بررسی شد که شامل فضای پارکینگ ،مسیرهای دسترسپذیر،
ورودیها ،دسترسی به خدمات ،سالن اجتماعات مرکزی ،و اتاق استراحت بود .هیچ کدام از اماکن مذهبی بررسیشده،
بهطور کامل ،دسترسپذیر نبود و فضاهای پارکینگ ،ورودیها ،و اتاق استراحت بدترین فضاها از نظر دسترسپذیری ذکر
شدند .در نهایت ،محقق پیشنهاد کرده تحقیقات بیشتری در مورد فضاهای مذهبی و میزان دسترسپذیری آن برای
معلوالن انجام گیرد.
ماندورا و همكاران ( )2014در پژوهشی با عنوان «تصویر اجتماعی از معلولیت :آسیبپذیری شأن و منزلت زنان
معلول و زمینههای اجتماعی» آنها بیان کردهاند که افراد معلول بهویژه زنان و دختران در وضعیت نابسامانی زندگی
میکنند و از محرومیتهای اجتماعی بیشتری رنج میبرند که لزوم سیاستهای جدید در جهت حقوق معلوالن بهویژه
زنان را مشخص میکند.
ناندجی ( )2008در تحقیقی با عنوان «بررسی کیفیت زندگی دانشجویان معلول شرکتکننده در نظام آموزشی
دانشگاهی» با بررسی و تخمین کیفیت زندگی دانشجویان ،به جنبههای دسترسپذیری به ساختمان ،آموزش ،جنبههای
اقتصادی -اجتماعی ،و نیز رضایتمندی آنان پرداختند.
شاتل ورث و همكاران ( )2012در تحقیقی با عنوان «معضالت معلولیت در مردان و زنان» به محدودیتهای
مضاعف در معلولیت پرداختند .بر اساس نتایج تحقیق آنها ،یک فرد معلول زن بیشتر از یک فرد معلول مرد در معرض
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محدودیت و محرومیت اجتماعی است؛ بهطوریکه در اشتغال ،آموزش ،و فرصتهای اجتماعی زنان بیشتر از مردان مورد
تبعیضاند .همچنین ،معلولیت جنبههای مردانة شخصیتِ مردان مانند سرعت ،قدرت ،استقامت ،صبوری ،و فعالیت آنها را
تضعیف میکند .درواقع ،یک هژمونی فرهنگی وجود دارد که مردان را افرادی خوداتكا ،مستقل ،و جنگنده تعریف میکند
و در شرایط معلولیت همة ارزشهای مردانه زیر سؤال میرود.
آنچه امروزه در تحقیقات مختلف مشاهده میشـود ،بهویژه در داخـل کشور ،نوعی رویكرد پزشكی و مدیریتی به
جامعة معلوالن است و بـه پدیـدة معلولیت بهعنوان پدیدهای فرهنگی و اجتماعی نظر ندارد .اگرچه اغلب آنها خواهان
حل یـک یـا چنـد مشكل معلوالناند ،نتوانستهاند وضعیت معلوالن و آثار و پیامـدهای مترتـب بـر آن را در درون نظام
فرهنگی و اجتماعی ترسیم کنند و به نوعی نگاه ترحمآمیز جامعه را به معلوالن تغییر دهند .در این تحقیق سعی شده
است با رویكردی نظری و میدانی به بررسی و تحلیل برخی از شاخصهای خدمات شهری و همچنین برخی از عوامل
اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار برای جامعة معلوالن شهر بندر ماهشهر پرداخته شود .هرچند بیشک نواقصی دارد ،تا زمانی
که مسئوالن و مدیران شهری معلولیت را یک نوع محدودیت بدانند نمیتوان در جهت رشد و توسعة تواناییهای این
جامعه اقدام کرد.

روش پژوهش 
روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی و تحلیلی است .برای جمعآوری اطالعات از روش
کتابخانهای -اسنادی همراه با روش میدانی استفاده شده که هر دو بهطور مستقل مورد توجه قرار گرفته است .در این
پژوهش نخست به روش کتابخانهای به تبیین مسئله پرداخته و سوابقی از تحقیقات و روشهای اجرای تحقیقات در نقاط
مختلف ایران ارائه میشود .در بخش تحلیلی پژوهش به روش پیمایشی بهصورت ابزار پرسشنامه از دیدگاه جامعة معلول
شهر بندر ماهشهر استفاده شده و نیز برای سنجش روایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریب
آلفای کرونباخ در شاخصهای مورد سنجش (بیش از  )0/7روایی ابزار تحقیق مورد پذیرش است .در این تحقیق برای
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .پرسشنامة تهیهشده برای
جمعآوری اطالعات در اختیار  260نفر قرار داده شد .اطالعات جمعآوریشده از پرسشنامه در نرمافزارهای  excelو
 spssبرای پردازش و تحلیل آمادهسازی شده است و به وسیلة یک پرسشنامة چندمعیاری بر مبنای طیف پنجدرجهای
لیكرت از جامعة معلوالن شهر ماهشهر خواسته شده که به ارزشیابی شاخصهای خدمات شهری و اجتماعی -فرهنگی
با نیازهای دسترسی معلوالن و میزان رضایت آنها از این شاخصها بر اساس ارزشهای بسیار خوب تا خیلی ضعیف
بپردازند .سپس ،با کدگذاری پاسخها بر مبنای ارزش متوسط ( 3میانگین پاسخها) آزمون میانگین گرفته شده است .آزمون
در سطح خطای  5درصد انجام شده که نتایج نهایی آن در جداول ذیل درج است .همچنین ،برای تحلیل اطالعات،
نخست جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه ترسیم و تحلیل توصیفی آنها ارائه شده و در نهایت با استفاده از مدل بسط
فازی چانگ برخی از شاخصهای تأثیرگذار بر جامعة معلوالن در شهر بندر ماهشهر از حیث شاخصهای خدمات شهری
و عوامل اجتماعی -فرهنگی محاسبه و نتایج آن ارائه شده است.

یافتهها 

بحثها و

شناخت محدودۀمورد مطالعه

بندر ماهشهر در جنوب استان خوزستان و کشور ایران با طول جغرافیایی  4۹درجه و  13دقیقه و عرض جغرافیایی 30
درجه و  33دقیقه واقع شده است .بندر ماهشهر دارای دو منطقة شهرداری است .منطقة  1که به ماهشهر قدیم معروف
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است و منطقة  2که به ناحیة صنعتی معروف است .بخشهای بندر ماهشهر قدیم عبارت است از :طالقانی ،کوی آزادگان،
فازهای یک تا شش کوی گلستان ،کوی سعدی ،شهرک طالقانی (کورهها) ،شهرک رجایی (زنجیر) ،شهرک مدنی ،و
بافت قدیم که از خیابانهای اصلی آن به خیابان امام خمینی (ره) ،شهید منتظری ،سعیدی ،مطهری ،شریفی ،طالقانی،
باهنر 22 ،بهمن ،و همچنین بازار قدیم .بخشهای ناحیة صنعتی شامل  218دستگاه 52 ،دستگاه ،کارگریها SQ ،ها،
کوی توحید (آتالنتیک) ،کمپ  ،Aکویتیها ،فارابی 180 ،دستگاه و بازار (شهرداری ماهشهر .)13۹4 ،در شهر ماهشهر بر
اساس اطالعات استخراجشده از مراجع اداری مرتبط با معلوالن (بهزیستی ،کمیتة امداد ،و  2860 ،)...فرد معلول وجود
دارد (هزار نفر معلول جسمی حرکتی ،هزار نفر معلول ذهنی ،سیصد نفر نابینا ،و  560نفر سایر معلوالن) .این تعداد افراد
در شهر ماهشهر به علت عدم رعایت و توجه مدیریت شهری به اصول مناسبسازی در بسیاری از مكانها و فضاها و
تجهیزات و وسایل عمومی و سایر مسائل اجتماعی و فرهنگی (اشكال  ،3 ،2و  ،)4متأسفانه نتوانستهاند حضوری شایسته
و فعال و متناسب با توانمندیهای خود داشته باشند.



شکل.1موقعیتجغرافیاییشهرماهشهر 

یافتههای توصیفی 

بر اساس جدول  1و  ،2یافتههای توصیفی به شرح ذیل است 42/4 :درصد پاسخدهندگان مرد و  57/6درصد زن
میباشند 7/6 .درصد آنها متأهل و مابقی مجردند .به لحاظ تحصیالت 46/3 ،درصد آنها تا مقطع ابتدایی درس
خواندهاند 42/3 .درصد دارای تحصیالت راهنمایی 7/6 ،درصد دارای تحصیالت متوسطه ،و  3/8درصد دارای دیپلماند.
همة پاسخدهندگان بیش از شش سال است که ساکن شهر ماهشهرند .از نظر معلولیت 3/8 ،درصد دارای ضایعات نخاعی،
 3/8درصد کمبینا 7/6 ،درصد نابینا 50 ،درصد دارای معلولیت جسمی -ذهنی ،و  34/8درصد ناشنوا میباشند .علل
معلولیت 77 :درصد مادرزادی 11/5 ،درصد در اثر حوادث طبیعی ،و  11/5درصد به علت بیماری بوده است 27 .درصد
افراد از صندلی چرخدار استفاده میکنند.
جدول.1فراوانیودرصدپاسخبهسؤاالتتوصیفی 


وضعیتتأهل 

جنسیت 

سطحتحصیالت 

سن(سال) 

گزینه

متأهل

مجرد

مذکر

مونث

 18تا 30

 31تا 43

 44تا 56

+57

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

دیپلم

فراوانی

20

240

110

150

230

10

10

10

120

110

20

10

درصد

7/6

۹2/4

42/4

57/6

88/6

3/8

3/8

3/8

46/3

42/3

7/6

3/8

مآخذ:نتایجیافتهها 
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تحلیلعملکردبرخی
جدول .2فراوانیودرصدنوعوعلتمعلولیتومیزاناستفادهازصندلیچرخداردرجامعةهدف 
گزینه
فراوانی
درصد

ضایعات نخاعی
10
3/8

گزینه
فراوانی
درصد

مادرزادی
200
77

کمبینا
10
3/8

نوعمعلولیت 
نابینا
20
7/6

معلول جسمی -ذهنی
130
50

علتمعلولیت 
دوران دفاع مقدس حوادث طبیعی حوادث غیرطبیعی (نزاع ،تصادف و )...
30
11/5
-

ناشنوا
۹0
34/8
بیماری
3
11/5

(ویلچر)استفادهمیکنید؟ 

آیاشماازصندلیچرخدار
خیر
بله
1۹0
70
73
27

گزینه
فراوانی
درصد
مآخذ:نتایجیافتهها 





نبودرمپمناسبجهتعبورصندلیچرخداردریکیازبانکهایشهربندرماهشهر 

شکل.2



شکل .3طراحیشیبنامناسببرایصندلیچرخداردریکیازاداراتشهربندرماهشهر 
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شکل .4وجودرمپدرابتدایورودیفرودگاهشهربندرماهشهربرایاستفادهازصندلیچرخدار 

روش بسط فازیچانگ 

چانگ در سال  1۹۹2روشی بسیار ساده برای بسط فرایند تحلیل سلسلهمراتبی به فضای فازی ارائه داد .این روش که
مبتنی بر میانگین حسابی آرای خبرگان و روش نرماالیز ساعتی است و با استفاده از اعداد مثلثی فازی توسعه داده شده،
مورد استقبال محققان قرار گرفت .مراحل اجرای این روش به قرار زیر است:
مرحلة  :1ترسیم درخت سلسلهمراتبی :در این مرحله ساختار سلسلهمراتب تصمیم را با استفاده از سطوح هدف ،معیار،
و گزینه ترسیم کنید.
مرحلة  :2تشكیل ماتریس مقایسات زوجی :با استفاده از نظر تصمیمگیرنده ،ماتریس مقایسات را با بهرهگیری از اعداد
فازی مثلثی

که در این ماتریس

بر اساس آرای چندین تصمیمگیرنده تشكیل دهید.

تعداد افراد نظردهنده در مورد اولویت درایة  iنسبت به  jاست.

مرحلة  :3میانگین حسابی آرا :میانگین حسابی آرای تصمیمگیرندگان را به صورت ماتریس زیر محاسبه کنید:

رابطة ()1

مرحلة  :4محاسبة مجموع عناصر سطر :مجموع عناصر سطرها را محاسبه کنید:

ازشاخصهایخدماتشهریوعوامل1259 ...

تحلیلعملکردبرخی

رابطة ()2

مرحلة  :5نرماالیزکردن:
رابطة ()3

در صورتی که

را به صورت ) (li , mi , uiنشان دهیم ،رابطة  3بهترتیب زیر محاسبه میشود.

رابطة ()4

مرحلة  :6تعیین درجة احتمال بزرگتربودن :درجة احتمال بزرگتربودن هر  µiرا نسبت به سایر µiها محاسبه و آن را
) d'(Aiمینامیم .درجة احتمال بزرگتربودن عدد مثلثی فازی ) µ2=(l2,m2,u2نسبت به عدد مثلثی فازی

)µ1=(l1,m1,u1

برابر است با:
رابطة ()5

این رابطه را میتوان مترادفاً بهصورت زیر بیان کرد:
رابطة ()6

که  dمختصات باالترین نقطه در منطقة اشتراک و برخورد دو تابع عضویت

و

است.

برای مقایسة  M1و  M2محاسبة هر دو مقدار ) V(M2 ≥ M1) , V(M1≥M2ضروری است .درجة احتمال بزرگتربودن
یک عدد فازی محدب ) (Mاز  Kعدد فازی محدب دیگر ) (Mi ; i = 1,2,…,kبه صورت زیر تفكیک میشود:
رابطة ()7
)V(M ≥ M1,M2,…,Mk) = V[(M≥ M1) , (M ≥ M2) , … , (M ≥ Mk)]= d'(M
i = 1,2,…,k

)= min V (M ≥ Mi
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مرحلة  :7نرماالیزکردن :با نرماالیزکردن بردار وزنها ،وزنهای نرماالیز بهدست میآیند.
رابطة ()8

وزنهای فوق وزن قطعی (غیرفازی) هستند .با تكرار این فرایند ،اوزان همة ماتریسها بهدست میآید .با اجرای این
محاسبات نتایج بهترتیب زیر بهدست میآید.
مرحلة  :8ترکیب اوزان :با ترکیب وزنهای گزینه و معیارها ،وزنهای نهایی بهدست میآید.
رابطة ()۹

مرحلة  :5برای محاسبة نرخ ناسازگاری ) ،(CRشاخص  CIرا بر مقدار شاخص تصادفی ) (RIتقسیم کنید .در
صورتی که مقدار حاصل کمتر از  0/1باشد ،ماتریس سازگار و قابل استفاده تشخیص داده میشود (درویش متولی و
همكاران.)101 :13۹0 ،

یافتههای تحلیلی 

بهوسیلة یک پرسشنامة چندمعیاری بر مبنای طیف پنجدرجهای لیكرت از جامعة معلوالن شهر بندر ماهشهر خواسته شد
به ارزشیابی برخی از خدمات شهری و عوامل اجتماعی -فرهنگی تأثیرگذار بر این جامعه بر اساس ارزشهای «عالی» تا
«بسیار ضعیف» بپردازند .سپس ،با کدگذاری پاسخها ،بر مبنای ارزش متوسط (میانگین پاسخها) آزمون میانگین (تی
تکنمونهای) گرفته شد که نتایج آن در جدول  3درج شده است.

ازشاخصهایخدماتشهریوعوامل1261 ...

تحلیلعملکردبرخی
جدول.3ارزیابیبرخیازخدماتشهریوعواملاجتماعی-فرهنگیتأثیرگذاردرجامعةمعلوالنشهربندرماهشهر 
One-Sample Test
95% Confidence
Interval of the
 Difference
Lower
Upper

 Test Value=3
Sig.(2Mean
)tailed
Differen
ce

df

T

-0/87۹۹

-0/۹4۹

-0/۹8853

0/000

254

-16/236

-0/7۹48
-0/858۹

-0/۹3۹3
-1/2۹52

-0/۹1756
-1/18188

0/000
0/000

254
254

-13/۹88
-25/81۹

-0/0427

-0/3۹3۹

-0/27885

0/000

260

-23/760

-0/۹۹53

-1/226۹

-1/12346

0/000

254

-18/073

-1/0۹42

-1/3870

-1/2۹865

0/000

250

-20/080

-0/87۹۹
-0/۹230

-0/۹58
-1/2283

-0/۹8853
-1/02072

0/000
0/000

254
252

-17/236
-1۹/838

-0/6874

-0/۹335

-0/7۹846

0/000

252

-22/342

-0/۹۹35

-1/302۹

1/083322
-

0/000

251

-24/787

-0/87۹1

-1/3187

-1/0۹8۹5

/000

255

-23/787

مؤلفهوزیرمؤلفهها 


وضعیت امكانات ورزشی برای معلوالن (اختصاص سالن/
زمینهای ورزشی -وضعیت عالئم راهنما و عالئم حسی
ویژة معلوالن در ورزشگاهها)
وضعیت شغلی معلوالن ( شاغل -بیكار )
وضعیت رفتار کارکنان ادارات با معلوالن (برخورد
مناسب -پاسخگویی و رفع مشكالت اداری آنها)
وضعیت نهادهای متولی (میزان همكاری و حمایت از
معلوالن)
وضعیت برخورد عابران با معلوالن (توجه و کمک به
معلوالن -بیتوجه به آنها)
وضعیت پلكان ادارات برای معلوالن (وجود رمپ و
اختصاص محل عبور -سطوح هموار پلكان)
وضعیت پارکینگ برای معلوالن (پارکینگ اختصاصی)
وضعیت ایستگاههای اتوبوس بر معلوالن (ایمنی و رعایت
نسبی استانداردها)
وضعیت پارکها و فضای سبز برای معلوالن (وضعیت
ورودی پارکها -وضعیت عالئم راهنما و حسی -وضعیت
مسیرهای داخل پارک -وضعیت خدمات رفاهی و
سرویسهای بهداشتی داخل پارک)
وضعیت جداول و معابر خیابانها برای معلوالن (خطکشی
مسیر سوارهروها -ارتفاع جداول -اختصاص محل عبور
ویژة معلوالن )
وضعیت پیادهروها برای معلوالن (شیب مناسب -سطح
هموار -ارتفاع مناسب -وجود عالئم مخصوص معلوالن)

مآخذ:نتایجیافتهها


بر اساس اطالعات جدول  ،3مؤلفهها از سطح اطمینان خوبی برخوردار بوده و به نتایج آن میتوان اتكا کرد .بدین
ترتیب ،منفیبودن آمارة  tو حد باال و پایین تمام گویهها عدم رضایت معلوالن شهر بندر ماهشهر از وضعیت مؤلفهها و
زیرمؤلفههای مورد بحث را نشان میدهد .همچنین ،بزرگتر و کوچکتربودن آمارة  tبه معنای شدت و ضعف این عدم
رضایت است؛ بهطوریکه مؤلفههای وضعیت رفتار کارکنان ادارات ،وضعیت جداول و معابر خیابانها ،وضعیت پیادهروها،
وضعیت نهادهای متولی ،وضعیت پارکها ،و وضعیت پلكان ادارات بهترتیب دارای شدیدترین میزان عدم رضایت بوده؛ در
حالی که مؤلفه های وضعیت شغلی و وضعیت امكانات ورزشی و وضعیت پارکینگ در این زمینه شدت کمتری در عدم
رضایت داشتند.
سلسلهمراتبی با استفاده از روشبسط فازیچانگ 

مدل

برای ارزیابی و مقایسة برخی از شاخصهای خدمات شهری و عوامل اجتماعی -فرهنگی بر جامعة معلوالن شهر بندر
ماهشهر ،با تهیة فرم برداشت و پیمایش میدانی ،اطالعات مورد نیاز از مناطق شهری جمعآوری شد که شامل 11

معیار/
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مؤلفه و  24زیرمعیار /زیرمؤلفه بوده و به آنها امتیاز داده شد .سپس ،با تشكیل ماتریس پایه مقدمات تحلیل تكنیک
بسط فازی چانگ تهیه و با استفاده از نتایج نهایی هر مؤلفه رتبهبندی شد که توضیح کامل آن به شرح زیر آمده است.
مرحلة  :1درخت سلسلهمراتبی تصمیم این تحقیق به ترتیب زیر است:



.درختسلسلهمراتبیتصمیم 

نمودار1

مرحلة  2و  3و  :4برای اجرای مقایسات زوجی از عبارات کالمی زیر استفاده شد.
جدول.4وضعیتطیففازیوعبارتکالمیمتناظر
کد
1
2
3
4
5

عبارات کالمی
ترجیح برابر
ترجیح کم
ترجیح زیاد
ترجیح خیلی زیاد
ترجیح کامالً زیاد

عدد فاری
1،1،1
1،3،5
3،5،7
5،7،۹
7،۹،۹

مآخذ:نتایجیافتهها


جدول  5میانگین حسابی آرای خبرگان را نشان میدهد .در ستون آخر این جدول مجموع عناصر سطرها نشان داده
شده است.
جدول.5میانگینمقایساتزوجینسبتبههدف
نرمالیزهشده 

0/25 ،0/75 ،1/87
0/15 ،0/25 ،0/62

مجموع
2،4،6
1/2 ،1/33 ،2
3/2 ،5/33 ،8

اجتماعی -فرهنگی
1،3،5
1،1،1

خدمات شهری
1،1،1
0/2 ،0/33 ،1

هدف
خدمات شهری
اجتماعی فرهنگی
مجموع

مآخذ:نتایجیافتهها


جدول.6محاسبةدرجةارجحیتزیرمعیارهایسطح2نسبتبههدف
اوزان نرمالیزهشده
0/7
./ 3
1
مآخذ:نتایجیافتهها


بزرگتری نهایی

درجة
1
0/42۹
1/42۹

خدمات شهری

اجتماعی -فرهنگی
1

_

_

0/42۹

هدف
خدمات شهری
اجتماعی -فرهنگی
مجموع
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تحلیلعملکردبرخی

بر اساس نتایج جدول  ،6اولویتبندی معیارهای سطح  2نسبت به هدف عبارت است از .1 :خدمات شهری؛ .2
اجتماعی فرهنگی.
جدول.7میانگینمقایساتزوجینسبتبهخدماتشهری

1،1،1

،0/33 ،1
0/2

5،7،۹

1،3،5

نرمالیزهشده


1،3،5

1،1،1

،0/2 ،0/33
0/14
،0/14 ،0/2
0/11
،0/33 ،1
0/2

،0/2 ،0/33
0/14

مجموع

1،3،5

5،7،۹

3،5،7

1،1،1

1،1،1

پارکها 


پلکان ادارات

پارکینگ

پیادهروها


ایستگاه اتوبوس

جداول و معابر

1،3،5

،0/14 ،0/2
0/11

3،5،7

1،1،1

1،1،1

0/16 ،0/34 ،0/6۹

18،28،36

1،3،5

،0/12 ،0/27
،0/056

،10/34
14/6،53/25
،17/33 ،24
11/2
،4/87 ،7/86
2/5۹
،11/54
6/53 ،8/73
،11/۹۹ ،18
7/6
،111/۹4
،81/28
52/18

0/1 ،0/21 ،0/46
0/02 ،0/06 ،0/15
0/05 ،0/1 ،0/22
0/06 ،0/14 ،0/34

،0/33 ،0/2
1
،0/14 ،0/2
0/11
1،1،1

5،7،۹
،0/33 ،1
0/2

،0/2 ،0/33
0/14
،0/33 ،0/2
1
،0/14 ،0/2
0/11
،0/14
0/11 ،0/11
،0/33 ،1
0/2

خدمات شهری 

7،۹،۹

5،7،۹

1،3،5

3،5،7

1،1،1

جداول و
معابر
ایستگاه
اتوبوس
پیادهروها
پارکینگ
پلكان ادارات
پارکها
مجموع

CRm =0.599

CRg =1.547

سازگار


جدول.8محاسبةدرجةارجحیتزیرمعیارهایسطح3نسبتبهخدماتشهری
اوزان

بزرگتری

درجة

نرمالیزهشده

0/366
0/12۹
0/254
0
0/174
0/177
1

نهایی
1
0/351
0/6۹5
0
0/203
0/483
2/733

پارکها


پلکان
ادارات
1
1
1
0/661

1
0/۹12
1
0/486
0/7۹2

_

_

1

پارکینگ
1
1
1
_

1
1

پیادهرو


ایستگاه

جداول و

ها
1
0/675

اتوبوس
1

معابر 

_

0/24۹
0/534
0/78۹

_

1
0/585
0/8۹3
1

_

0/351
0/6۹5
0
0/203
0/483

مآخذ:نتایجیافتهها


بر اساس نتایج جدول  ،8اولویتبندی زیرمعیارهای سطح  3نسبت به خدمات شهری عبارت است از:

خدمات
شهری
جداول و معابر
ایستگاه اتوبوس
پیادهروها
پارکینگ
پلكان ادارات
پارک ها
مجموع
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ورزشی

ادارات

معلوالن

متولی

0/2 ،0/33 ،1

7،۹،۹

3،5،7

1،1،1

1،3،5

1،1،1

،0/2 ،0/33
0/14

نهادهای
متولی

،0/33 ،1
0/2

،0/11 ،0/14
0/11

وضعیت
اشتغال
معلوالن

1،3،5

برخورد
کارکنان
ادارات

،0/2 ،0/33
0/14

وضعیت
امكانات
ورزشی

اجتماعی

وضعیتامکانات

برخورد کارکنان

وضعیتاشتغال

نهادهای

رفتار
عابران

رفتار
عابران

فرهنگی

جدول.9میانگینمقایساتزوجینسبتبهعواملاجتماعی-فرهنگی
نرمالیزهشده


مجموع

،0/34 ،0/60
0/18

14/2 ،20/33 ،25

3،5،7

،0/1۹ ،0/37
0/0۹

،11/4 ،15/66
7/28

5،7،۹

0/14 ،0/2 ،0/33

،0/04 ،0/08
0/03

،2/55 ،3/28
2/42

1،1،1

0/11 ،0/11 ،0/14

1،1،1

،0/38 ،0/70
0/1۹

15،23،2۹

3،5،7

1،1،1

7،۹،۹

3،5،7

،0/04 ،0/06
0/03

،2/54 ،2/86
2/3۹

1،1،1

0/14 ،0/2 ،0/33

1،1،1

،0/14 ،0/2
0/11

،5۹/831 ،75/818
41/305

مجموع
CRm =0.138

CRg =0.351

سازگار

مآخذ:نتایجیافتهها



جدول.10محاسبةدرجةارجحیتزیرمعیارهایسطح3نسبتبهعواملاجتماعی-فرهنگی 
اوزان

بزرگتری

درجة

امکانات

برخورد

اشتغال

نهادهای

رفتار

اجتماعی

نرمالیزهشده

نهایی

ورزشی

کارکنان

معلوالن

متولی

عابران

فرهنگی

0/378

0/۹01

1

0/۹01

1

1

_

رفتار عابران

0/203

0/483

1

0/483

1

_

0/563

نهادهای متولی

0

0

1

0

_

0

0

اشتغال معلوالن

0/41۹

1

1

_

1

1

1

برخورد کارکنان

.

.

_

.

0/۹۹5

0

0

امكانات ورزشی

1

2/385

مجموع

مآخذ:نتایجیافتهها


بر اساس نتایج جدول  ،10اولویتبندی زیرمعیارهای سطح  3نسبت به خدمات اجتماعی -فرهنگی عبارت است از.1 :
برخورد کارکنان؛  .2رفتار عابران؛  .3نهادهای متولی؛  .4اشتغال معلوالن؛  .5امكانات ورزشی.
جدول.11ماتریساوزاننهاییمعیارهانسبتبههدف
مؤلفهها

وزن قطعی نهایی

مؤلفه

0/7

خدمات شهری

0/3

اجتماعی -فرهنگی

مآخذ:نتایجیافتهها


با توجه به جدول  ،11خدمات شهری وزن بیشتری نسبت به خدمات اجتماعی دارد .بر همین اساس وضعیت خدمات
شهری برای معلوالن در شهر ماهشهر وضعیت بهتری نسبت به خدمات اجتماعی -فرهنگی دارد.

ازشاخصهایخدماتشهریوعوامل1265 ...

تحلیلعملکردبرخی
جدول.12ماتریساوزاننهاییزیرمعیارهانسبتبهوزنمعیارهاتوسطخبرگاندادهشدۀمعلوالن
رتبه 11

مؤلفهها

وزن قطعی نهایی

2

0/01

1

0

11

0/41۹

وزیرمؤلفهها

مؤلفه
وضعیت امكانات ورزشی برای معلوالن (اختصاص سالن /زمینهای ورزشی -وضعیت عالئم راهنما و
عالئم حسی ویژة معلوالن در ورزشگاهها)
وضعیت شغلی معلوالن
(شاغل -بیكار)
وضعیت رفتار کارکنان ادارات با معلوالن (برخورد مناسب -پاسخگویی و رفع مشكالت اداری آنها)

8

0/203

وضعیت نهادهای متولی (میزان همكاری و حمایت از معلوالن)

4
6
3
5

0/113
0/174
0/11
0/12۹

7

0/177

۹

0/254

10

0/366

وضعیت برخورد عابران با معلوالن (توجه و کمک به معلوالن -بیتوجه به آنها)
وضعیت پلكان ادارات برای معلوالن (وجود رمپ و اختصاص محل عبور -سطوح هموار پلكان)
وضعیت پارکینگ برای معلوالن (پارکینگ اختصاصی)
وضعیت ایستگاههای اتوبوس بر معلوالن (ایمنی و رعایت نسبی استانداردها)
وضعیت پارکها و فضای سبز برای معلوالن (وضعیت ورودیهای پارکها -وضعیت عالئم راهنما و
حسی -وضعیت مسیرهای داخل پارک -وضعیت خدمات رفاهی و سرویس های بهداشتی داخل
پارک)
وضعیت پیادهروها برای معلوالن (شیب مناسب -سطح هموار -ارتفاع مناسب -وجود عالئم
مخصوص معلوالن)
وضعیت جداول و معابر خیابانها برای معلوالن (خطکشی مسیر سوارهروها -ارتفاع جداول-
اختصاص محل عبور ویژة معلوالن)

یافتهها
مآخذ:نتایج 

بر اساس جدول  ،12از بررسی یازده معیار انتخابی با استفاده از روش بسط فازی چانگ ،رتبهبندی معیارها بهترتیب
عبارت است از :باالترین میزان عدم رضایتمندی به کمترین میزان عدم رضایتمندی ،نحوة رفتار کارکنان ادارات با
معلوالن ،وضعیت جداول و معابر خیابانها ،وضعیت پیادهروها ،وضعیت نهادهای متولی ،وضعیت پارکها و فضای سبز،
وضعیت پلكان ادارات ،وضعیت ایستگاه اتوبوس ،وضعیت رفتار عابران ،وضعیت پارکینگها ،وضعیت امكانات ورزشی ،و
وضعیت شغلی معلوالن.

جهگیری 
نتی 
معلوالن در زمرة اقشاری هستند که تأمین نیازهای آنان مستلزم بهکارگیری تدابیر و تمهیدات ویژهای است و بهعنوان
پیشنیاز سایر خدمات شغلی ،آموزشی ،بهداشتی ،تفریحی ،ورزشی ،و رفاهی تلقی میشود .در صورت بیتوجهی به
مشكالت معلوالن در محیطهای شهری ،بخش عمدهای از جامعه از حضور اجتماعی محروم شده و معلول اجتماعی نیز
بهشمار خواهند آمد .بنابراین ،توجه به نیازهای این قشر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بر اساس نتایج و اطالعات بهدستآمده از مطالعات میدانی و محاسبات آماری ،بهسازی و نوسازی فضاهای شهری
نقش مهمی در تأمین آرامش روانی و جسمی معلوالن دارد .در پژوهش حاضر ،برخی از شاخصهای خدمات شهری و
عوامل اجتماعی -فرهنگی تأثیرگذار در جامعة معلوالن در شهر بندر ماهشهر بحث و تحلیل شد .نتایج یافتههای توصیفی
حاصل از پژوهش بدین صورت است که از نظر نوع و علت معلولیت در جامعة هدف ( 260نفر فرد معلول مورد تحقیق)
بهترتیب  3/8درصد دارای ضایعات نخاعیاند 3/8 ،درصد کمبینا 7/6 ،درصد نابینا 50 ،درصد دارای معلولیت جسمی-

 .1صفر پایینترین حد ممكن و یک باالترین میزان ممكن از وضعیت رتبهبندی در نتایج تحلیل از مدل /تكنیک بسط فازی چانگ را نشان میدهد.
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ذهنی ،و  34/8درصد ناشنوا هستند و  77درصد علت معلولیت پاسخدهندگان مادرزادی 11/5 ،درصد حوادث طبیعی ،و
 11/5درصد بیماری بوده است 27 .درصد افراد از ویلچر (صندلی چرخدار) استفاده میکردند.
همچنین ،نتایج حاصل از یافتههای استنباطی پژوهش نشان میدهد از مجموع یازده مؤلفة مورد ارزیابی بر اساس
میزان شدت عدم رضایت معلوالن این شهر با استفاده از مدل

Chang

 ،Fuzzyبهترتیب شاخصهای وضعیت رفتار

کارکنان ادارات با  ،0/41۹وضعیت جداول و معابر خیابانها با  ،0/366وضعیت پیادهروها با  ،0/254وضعیت نهادهای
متولی با  ،0/203وضعیت پارکها و فضای سبز با  ،0/177وضعیت پلكان ادارات با  ،0/174وضعیت ایستگاههای اتوبوس
با  ،0/12۹وضعیت برخورد عابران با  ،0/113وضعیت پارکینگ با  ،0/11وضعیت امكانات ورزشی با  ،0/01و وضعیت شغلی
صفر بوده است .در نهایت ،میتوان اذعان کرد صحت نتایج هم در آزمون  Tهم در مدل  Fuzzy Changاز نظر
شدت میزان عدم رضایت معلوالن از مؤلفهها برقرار بوده است.
در پاسخ به فرض پژوهش ،بهنظر میرسد از نظر شهروندان دچار معلولیت در شهر بندر ماهشهر ،وضعیت برخی از
خدمات شهری و عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر آنها (جامعة معلوالن) مناسب نیست .با توجه به مطالعات
میدانی انجامگرفته و نتایج حاصل از پرسشنامهها ،مشخص میشود که در مجموع یازده مؤلفة مورد ارزیابی وضعیت
مطلوب و رضایتبخشی ندارند .بدینترتیب ،فرضیة پژوهش تأیید میشود .بنابراین ،مسئوالن امر در خصوص بهترکردن
امور مربوطه و بهکارگیری اصول و قواعد استاندارد بهخصوص در اماکن عمومی و بهویژه برای تسهیل استفادة ناتوانان
جسمی اهتمام بیشتری داشته باشند.
در این پژوهش با رویكردی نظری و میدانی به بررسی و تحلیل برخی از شاخصهای خدمات شهری و همچنین
برخی از عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار در جامعة معلوالن شهر بندر ماهشهر پرداخته شد .با توجه به تحقیقات
انجامشدة داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ،میتوان اذعان کرد در این تحقیق از دو روش (آزمون  Tو )Fuzzy Changو
مقایسة آنها برای مؤلفهها استفاده شده است که میتواند در نوع خود متفاوت با پژوهشهای دیگر باشد ،ولی بیشک
نواقصی دارد .از این رو ،متناسب با نتایج بهدستآمده از مطالعات میدانی ،برای بهبود وضعیت فضای شهری جامعة
معلوالن در شهر ماهشهر پیشنهادهای عملی و کاربردی ارائه میشود:
فرهنگسازی گسترده و توجه ویژه به جامعة معلوالن با تحقق شعار «معلولیت محدودیت نیست» به صورت تبلیغ
(نصب تراکت و بنر و  ...در مراکز و نقاط پُررفتوآمد شهر ماهشهر) ،آموزش و برگزاری کارگاههای تخصصی در سطح
ادارات و آموزش و پرورش و ...؛
جداول حد فاصل خیابان و پیادهروها در سطح شهر ماهشهر خصوصاً خیابان امام خمینیـ که مرکز شهر استـ از نظر
ارتفاع برای افراد نابینا یا اشخاصی که از صندلی چرخدار استفاده میکنند مشكل ایجاد میکند .بنابراین ،در این خصوص
میتوان با استفاده از سطوح شیبدار و عالئم این مشكل را برطرف کرد؛
برخی عابربانکهای نصب شده در شهر ماهشهر ارتفاع مناسبی برای معلوالنی که از صندلی چرخدار استفاده میکنند
ندارند (خیابان منتظری یا خیابان ناحیة صنعتی) .کاهش ارتفاع آنها یا نصب عابربانک اختصاصی ویژة معلوالن میتواند
راهكار مناسبی باشد؛
مسیر ویژة عبور افراد نابینا در پیادهروی خیابانهای پُرتردد و شلوغ طراحی شود (مثالً خیابان سعیدی یا خیابان
منتظری)؛
در جلسات شورای شهرسازی و معماری یا کمیتههای نظام مهندسی شهر ماهشهر مصوب شود که نمایندة جامعة
معلوالن عضو اصلی یا مدعو برای طرح مسائل و مشكالت آنها درنظرگرفته شود؛

ازشاخصهایخدماتشهریوعوامل1267 ...

تحلیلعملکردبرخی

جابهجایی کلیة موانع موقت که به هر دلیل از حداقل عرض مفید پیادهرو میکاهند؛ ازجمله عناصر مبلمان شهری
مانند صندوق پست ،صندوق صدقات ،تلفن عمومی؛
اختصاص محل عبور و مرور ویژه با یک شیب مناسب در سطح همة ادارات و نظارت دستگاههای ذیربط برای الزام
به این امر؛
عبور افراد معلول و کمتوان از چهارراههای شلوغ و پُررفتوآمد از مشكالت عمده محسوب میشود .در این خصوص،
تعبیة سنسورهایی که افراد را روی صندلی چرخدار از فاصلة مشخصی شناسایی کند یا افراد نابینا را با عصای سفید و ...
در کاهش خطر و افزایش ضریب ایمنی تأثیر زیادی دارد؛
فقدان نیمكتهای استراحت خصوصاً در هستة مرکزی و شلوغ شهر ماهشهر (میدان امام و خیابان طالقانی) و
همچنین توزیع آگاهانة آن با توجه به جمعیت؛
اختصاص و طراحی پارکینگ و سرویسهای بهداشتی ،ویژة معلوالن ،خصوصاً در مراکز شهر و نصب عالئم
هشداردهنده به عموم جهت استفادهنكردن از آنها.
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