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 هاآن یداوطلبانه فعالیت آن بر تأثیربه فضای شهری و  یابانتواندسترسی وضعیت بررسی 

 شهر مشهد یابانتوانموردی: مجتمع آموزشی نیکوکاری  یمطالعه

 دانشگاه حکیم سبزواری-، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعینيازی آمنه

 دانشگاه حکیم سبزواری-شناسیجامعهدانشیار  ،*حسين قدرتي

 دانشگاه حکیم سبزواری-شناسیاستادیار جمعیت، شفيعه قدرتي

 چکيده

مشارکت  یزمینه ،مند شوندای که تمامی اقشار جامعه بتوانند از امکانات آن بهرهگونهشهری بهجاد فضای یا

به این پژوهش کند. ها جلوگیری میو فعالیت اجتماعی را برای افراد جامعه فراهم و از انزوای اجتماعی آن

شهر در ها آن یداوطلبانه فعالیت آن بر تأثیربه فضای شهری و یابان توانوضعیت دسترسی بررسی  دنبال

 نامهپرسشهای عمیق فردی و آوری داده، مصاحبهکمی و ابزار جمع-. رویکرد پژوهش حاضر کیفیاست مشهد

 سنی افراد یت. دامنهبخش کیفی اس مقوالت مستخرج ازساخته بر اساس نظریات، تحقیقات پیشین و محقق

 یابانتواننفر از  15انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش گلوله برفی و مصاحبه با  است و سال 40تا  15 نمونه

شهر  یابانتوانجتمع آموزشی نیکوکاری مواجد شرایط سنی  اعضایشماری از یک تمام ،و در بخش کمی

مفاهیم و  .استنفر  137 در این مرحله گویانپاسختعداد  .ه استصورت گرفت 98-1397در سال  مشهد

امور و انجام  مشهد ن برای حضور در شهریابااست که توانفشاری  مبین ،بخش کیفی از شدهاستخراجمقوالت 

ها، ادارات، بانک مانند های مختلف شهریابان برای حضور در بخششوند. توانشان متحمل میو اداری یشخص

از بخش بنابراین  ؛های آموزشی و... دچار مشکل دسترسی هستند، مکاننقلوها، وسایل حملروپیادها، هپارک

یابان به یک محیط بدون مانع در فضای شهری، متغیرهای میزان با هدف بررسی دسترسی توان کیفیِ تحقیق،

مومی، معابر عمومی، نقل عمومی، فضای اداری، سازمانی و عوکاری، سیستم حمل هاییطمح دردسترسی 

رگرسیون  تحلیلنتایج  در بخش کمی استخراج کردیم.بررسی آماری  را برایمراکز آموزشی و محل سکونت 

 هایبه فعالیت هاآندسترسی  میزان یابان به فضای شهری برسطح دسترسی توانکه دهد نشان میخطی 

 مشهد ها به فضای شهرینمیزان دسترسی آ این است که هرچه یدهندهنشاننتایج  .است یرگذارتأثداوطلبانه 

اما توزیع  ،یابدداوطلبانه نیز افزایش می ها به فعالیت، دسترسی آننقل عمومی افزایش یابدوو سیستم حمل

، وضعیت دسترسی به فضای شهری را متوسط رو به پایین گویانپاسخدرصد  70دهد ها نشان میفراوانی پاسخ

 اند.کرده ارزیابی

 .عمومی ونقلحملدسترسی، ، فضای شهرییابان، فعالیت داوطلبانه، توان واژگان کليدی:

                                                 

 *  Email: H.ghodrati@ hsu.ac.ir                                                                             ی مسئول:نویسنده

 یهابه فرصت ابانیتوان یو دسترس لیتما تیوضع یبررس»با عنوان  یازیارشد آمنه ن یکارشناس ینامهمقاله برگرفته از پایان نیا

 .است« شهر مشهد ابانیتوان یکوکارین ی: مجتمع آموزشیمورد ی¬داوطلبانه و سنجش عوامل موثر بر آن با مطالعه تیفعال

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 22

mailto:%20آمنه
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1525-fa.html


 2                                                                       ...آن بر ريو تأث یشهر یبه فضا ابانيتوان يدسترس تيوضع يبررس

 

 مقدمه -1
، گیردها قرار میگاهو زیست هاگاهسکونتمباحث شهری، در چارچوب  ینترعمدهیکی از  عنوانبهفضاهای شهری 

ی تقویت واسطه بهاین فضاها ی و محل سکونت. مانند فضاهای جمعی و عمومی، فضاهای تفریحی، فضاهای کاری، ادار

های توسعه شهری دارد. طراحی در برنامه اییژهو، جایگاه اجتماعی ییهسرمااجتماعی جامعه و تولید -ابعاد فرهنگی

بنابراین ایجاد فضایی  د شوند؛منباشد که تمامی اقشار جامعه بتوانند از امکانات آن بهره یاگونهبهفضای شهری باید 

مانند کودکان، سالمندان و  پذیریبآس یهاگروه یژهوبهسنی و جنسی،  یهاگروه یمناسب و مطلوب برای همه

مشارکت و فعالیت  یزمینهشود. ایجاد چنین فضایی شهری قلمداد می یتوسعه یهابرنامهبخشی از  1یابانتوان

 (.2: 1393 کند)صارمی و گودرزی،ها جلوگیری میاهم و از انزوای اجتماعی آناجتماعی را برای تمامی افراد جامعه فر

ایجاد عدالت اجتماعی و  یدر حوزه هادولتهایی که به تناسب رشد جمعیت و شهرنشینی در جهان یکی از چالش

ن آتوجه به حقوق  ،از حقوق شهری است. در این میان هاآن یمندبهرهرو هستند، هاعتالی حقوق شهروندان با آن روب

 یریتأث ،به دالیل گوناگون نیازمند حمایت مضاعف هستند یاو دسته از افرادی که دچار محرومیت یا مشکالت جسمی 

 ییک پدیده عنوانبهدارد. مفهوم شهروندی  هادولتعمومی به جامعه از سوی  خدمات یارائهمستقیم بر کیفیت 

. استمختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی  یهاحوزهمشارکت فعاالنه در  یکنندهیتداع ،اجتماعی

یابان در شهر و انجام با درک چنین مفهومی، مانند سایر اقشار جامعه هیچ استثنایی نباید مشمول حقوق انسانی توان

سترسی به خدمات بهداشتی و د حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی، شهروندی شود. حقوقی مانند هاییتفعال

 (.137: 1395نقل، تسهیالت ورزشی و تفریحی)گرجی و شیرزاد، وشغلی و آموزشی، مسکن، حمل یهافرصتدرمانی، 

 لغات آکسفورد مطرح شده است مانندمنطبق با فرهنگ  خواهیتوان ، ابعاد مختلفی ازیشناسجامعه در مباحث

، ساختار شناختیروان یجنبهکارکرد بدنی از  ،. در برخی از تعاریفابعاد جسمی، ذهنی، قانونی و ابعاد مرتبط با پول

از عوامل محیطی و  ،هاو مشارکت و محدودیت آن هایتفعالبدنی و اندام فیزیکی، آسیب مسائل کارکردی و ساختاری، 

برخی دیگر از این تعاریف مبتنی بر مدل . معطوف شده است توجه اصلی بر عوامل محیطی نگرشی متمایز شده و

منتقدین در پاسخ به چنین . آیدیبرنمکنند که از پس انجام امورش بیمار تلقی می یاب راپزشکی است که در آن توان

که  از طرف جامعه است شدهیلتحمبلکه تبعیض  ،در فرد مستقر نیست خواهیتوانگویند می خواهیتوانتعریفی از 

 نسبت بهخدمات متفاوت  به یابانتوان باید توجه داشته باشیم که نیاز طورکلیبه. کندمیتوانایی فرد را محدود 

 متفاوت بودن رغمعلی یابانتوان. اندمتفاوتهای سالم نباید این را در ذهن ما تداعی کند که خودشان هم از ما انسان

 ها. آن(23: 1393)جبلی، رفتار اجتماعی برابری در جامعه برخوردار شوندشان حق دارند از خدمات و وضعیت جسمی

معتقد زمینه پاتنام در این  .شوندمیل نظریات مشارکت اجتماعی مشمو ، طبعاًانسانی یبخش بزرگی از جامعه عنوانبه

 یسرمایه هایمؤلفه یکی از عنوانبهاجتماعی، اعتماد اجتماعی  هایشبکهاست با افزایش مشارکت مدنی و گسترش 

موجب نشاط  مؤسساتو  هاانجمندر  افراد یداوطلبانهدورکیم نیز معتقد است مشارکت  .یابدافزایش می اجتماعی

 (.66: 1389 ،توسلی)شودها میاجتماعی آن

افرادی هستند که از وضعیت  نهاد()رسمی یا مردم هاسازمانانسانی دلخواه  یسرمایهعمدتاً  در حال حاضر

انسانی افراد از  یسرمایهباید توجه داشت که اما ؛ برخوردارند تریبیشمدنی اجتماعی و های مهارت بهتر و جسمانی

 ،شدهانجامبر اساس مطالعات  آید کهدست میه های اجتماعی بافراد در نهاددل ارتباطات، تعامالت و مشارکت 

 هایفرصتدنیای امروز و  رسدمی به نظرو  هستند متنوعیهای دسترسی دچار محدودیتیابان در این راستا توان

 هاانسانما مدعی حقوق برابر  آنکهحالسالم طراحی شده است،  هایانسانآن دنیایی است که عموماً برای  شدهیعتوز

                                                 
استفاده معلول  یواژهجای هیاب بتوان یواژهسعی شده است از  کشور ایراندو سال اخیر در -یاب، طی یکیی توانواژهبا توجه به بار مثبت  -1

معلولیت  یواژهجای هبعارضه خواهی یا معلول و توان یواژهجای هیاب بتوان یواژهاالمکان از حدسعی شده است  بنابراین در کل متن؛ شود

 ت.حرکتی اس –یابان جسمیاستفاده شود. تمرکز این پژوهش بر توان
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  3                                                       1398 پاييز، هفتمهم، شماره سي و دمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

ها از جامعه احساس بیگانگی آنو ایجاد  تربیشموانع موجود منجر به انزوای اجتماعی ها هستیم. زمینهدر تمام 

، بهبود نفساعتمادبهدسترسی داشته باشند بر حس تعلق،  هافرصتبرابر به این  طوربهها اگر آن کهدرحالیشود. می

دیگر از آثار مثبت این است که  مثبت خواهد داشت. یکی تأثیر شانزندگیاجتماعی و بهبود کیفیت  هایمهارت

و کسب یک موقعیت شغلی  سالیبزرگتواند گام بزرگی در مسیر یاب میدر بین جوانان توانهای داوطلبانه مشارکت

 (.Lindsay, 2016: 1534ها باشد)دائمی برای آن

یابان جسمی، ذهنی و روانی تشکیل درصد جمعیت جوامع را توان 14که  زندمیسازمان بهداشت جهانی تخمین 

آمار تفاوت . دهندمیتشکیل  یابانتوانرا درصد جمعیت کشور  4ران، ای یآمار یهاگزارش دهد. طبق آخرینمی

تعریف ناتوانی که در جوامع مختلف متفاوت  ازجمله داردایران دالیل مختلفی  شدهاعالمسازمان بهداشت جهانی با آمار 

امور خود دچار در انجام  ،خاص هاییماریبکهولت سن یا  یلبه دلکه  ی رادر آمریکا افراد مثالعنوانبهاست. 

آمار  یارائهدر  تواندیم نیز . روش سرشماری جمعیتشمارندیبرمافراد دارای ناتوانی  ینیز در زمره اند،محدودیت شده

اند و در ، افراد دارای ناتوانی ذهنی سرشماری نشده1365در سرشماری سال  مثالعنوانبهاختالل ایجاد کند،  ،دقیق

نصیب، ؛ WHO2 ,2011 :1049)یاب سرشماری شده استواجد فرد توان یهاخانوادهایران، تعداد  5137سال سرشماری 

1390 :2.) 

است. هرچند آمار دقیقی از تعداد  نفر و دومین شهر بزرگ کشور 3220000با جمعیتی حدود  یشهرکالنمشهد 

تشکیل  3حرکتی-یابان جسمیهزار نفر را توان 11 ،شود از این میزانیابان کشور وجود ندارد، اما تخمین زده میتوان

( که طبیعتًا 1: 1396 میلیون زائر است)سازمان بهزیستی خراسان رضوی، 25. این شهر ساالنه پذیرای بیش از دهندمی

اهمیت تناسب فضای پذیری شهر مشهد، یاب و گردشگروجود شهروندان توانیابان نیز وجود دارند. ها تواندر میان آن

توجه به اقشار  یطورکلبهکند و چندان مییابان دونقل عمومی با وضعیت فیزیکی توانوهری و سیستم حملش

در  .گیردو مدیران شهری قرار  مسئولین نهادها، گذاران،ر قانونکا ییابان باید سرلوحهتوان ازجملهپذیر جامعه آسیب

طور بهیابان، توان یت اجتماعی و فعالیت داوطلبانه، بحث مشارکایران خواهیتوانسطح نظری و در مطالعات 

 یابان از عملکرد محدود به بررسی رضایت توان در شهر مشهد، شدهانجاممطالعات  ای نادیده گرفته شده است،گسترده

در این  شدهانجاممطالعات خارجی ها با سالمت روان بوده است. شخصیتی آن هاییژگیو یرابطهشهرداری و بررسی 

وارد بحث مشارکت در کار،  ترکم، مفهوم شهروندی را صرفاً در دسترسی به حقوق اجتماعی بحث کرده و نیز حوزه

دهد مطالعات نشان می .(Sepulchre, 2017: 950)اندشده... ، تحصیل، حقوق جنسی ویفنّاورجامعه، خانواده، 

 یابان برای حضور در مناطق مختلف شهریست که توانا هایییتمحدوددسترسی در فضای شهری یکی از  محدودیت

فضای شهری یابان در های فیزیکی در فضای شهری،  مانع حضور توانوجود محدودیتکنند. نرم می وپنجهدستبا آن 

اشتغال رسمی، انتخاب رشته و محل تحصیل و استفاده از مراکز تفریحی  ییابان را در حوزههای توانشود و انتخابمی

مشارکت  برقراری ارتباط با دیگران، ،، ارتقاء، حضوربرای بررسی موانع پیش روی پیشرفتکند که و عمومی محدود می

 . رسدیابان ضروری به نظر مییابان در جامعه، بازسازی مفاهیم و معانی ذهنی توانو همکاری توان

 اهداف تحقيق  -1-1
های دسترسی فضای شهری، این یابان و محدودیتهای داوطلبانه توانفعالیت یبا توجه به ضعف پژوهشی در حوزه

یابان شهر مشهد برای دسترسی در فضای شهری با چه مشکالت و فهم این مسئله است که توان به دنبالپژوهش 

 (1 ها دارد. این پژوهش شامل مراحل:های داوطلبانه آندر فعالیت یریتأثرو هستند و این موانع چه هموانعی روب

سن، جنسیت، سطح تحصیالت، وضعیت  یرابطه شناخت (2به فضای شهری یابان تواندسترسی  هایمؤلفهشناخت 

 دسترسی هایمؤلفه یرابطه شناخت (3دسترسی به فضای شهری با یابان توان یعارضهشدت  و ، اشتغال، درآمدتأهل

                                                 
2- World Health Organization 

 .(1368اند )وزارت مسکن و شهرسازی، های حرکتی شدهافرادی که به هر دلیلی دچار ضعف، اختالل یا عدم توانایی در اندام -3
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عمومی، معابر عمومی، محیط شغلی، اماکن آموزشی، محل سکونت، فضاهای عمومی، تفریحی،  ونقلحملسیستم  به

 است.  فعالیت داوطلبانهبه  یابانتوانوضعیت دسترسی با اداری و درمانی 

 تحقيق یپيشينه -2

   تحقيقات داخلي -1-2

و سیر قوانین  اندپرداختهحقوق شهری  ییابان در حوزهبه جایگاه حقوق توان ایمقالهدر ( 1397) رزادیو ش یگرج

 موردبررسیها از فضای شهری را مندی آنو بهره یابانتوانمرتبط با وضعیت شهرسازی و  یحاکم بر جامعه در حوزه

 تحلیلی -به روش توصیفیحوزه گذاری در این های راهبردی در امر قانونسیاست یارائهبه  درنهایتقرار داده و 

که تحقق  کنندمیپرداخته است و عنوان  یابانتوانبه بحث حق تفریح و فراغت ( 1397) مقامی و شاکرمی. اندپرداخته

تمامی  یارائههای فراغتی و فرهنگی نیازمند در خصوص تفریح و مشارکت در فعالیت CRPD4سند  30 یماده

یابان است که باید بنا بر اصل عدم تبعیض و  رعایت اصول امکانات، تسهیالت و اماکن تفریحی و فرهنگی به توان

 ها در جامعه باشد.دسترسی و با در نظر گرفتن شرایط آن

د است عمومی شهر تبریز پرداخته و معتق هایکتابخانهیابان در در پژوهشی به  بررسی حقوق توان (1396) خلیلی

ترین حقوق دسترسی به اطالعات از مهم . از نظر ویهستند هاکتابخانهیابان شهروندانی بدون حقوق در این که توان

است  سؤال. وی در پی پاسخ به این شودمیانسانی است و باعث مشارکت فعال فرد در جامعه و آگاهی از حقوق خود 

در سطح مطالعه  بابرخوردارند؟ او  هاکتابخانهی  و استفاده از اطالعات در یابان از امکانات برابری در دسترسکه آیا توان

شاطریان و  .از حد متوسط است ترپایینها شهر تبریز  به این نتیجه رسید که سطح خدمات عمومی آن هایکتابخانه

شهر کاشان هستند.  در جسمی خواهانتوانو شناسایی الگوهای گذران فراغت کمی ( به دنبال بررسی 1396) همکاران

اند و ها را در این خصوص برشمردهها و امکانات بازی مناسب در پارکها موانعی مانند دسترسی فضایی، نبود نیمکتآن

های آموزشی در خانواده و جامعه،  ، برنامهبخشیتوانهای یابان، اجرای برنامهبرای بهبود وضعیت گذران فراغت توان

 اند. ها را پیشنهاد دادهکاریابی عملکرد وبهبود وضعیت اشتغال 

حرکتی شهر -یابان جسمیتوان امور مدیریت شهری نسبت بهعملکرد بررسی کمی  ( به1395) انصاری و همکاران

یکسان بودن افراد در برابر قوانین است. نتایج  ،از عوامل مهم برقراری عدالت اجتماعی هابه نظر آن اند.مشهد پرداخته

شهر مشهد فضای  سازیمناسبیابان از عملکرد شهرداری در توجه به این قشر و دهد که توانها نشان میپژوهش آن

یابان اجتماعی را بر مشارکت اجتماعی توان هایمهارتآموزش  تأثیر( 1395) پورحسین و همکارانناراضی هستند. 

 آننتایج  کهه آزمایش با گروه کنترل بوده ها شب. روش پژوهش آناندکردهحرکتی مجتمع رعد تهران بررسی -جسمی

آموزان در ابعاد نهادی و غیر مشارکت دانش یاجتماعی بر میزان و نحوه یآموزمهارتدهد برگزاری جلسات نشان می

یابان و های حقوق شهروندی توانبه بررسی اولویتپژوهشی  ( در1393) صارمی و گودرزیاست.  یرگذارتأثنهادی 

 ،. در این تحقیقاندپرداختهتحلیلی و مراجعه به اسناد و مدارک معتبر  -مشکالت معابر پیاده و سواره با روش توصیفی

برای  یازموردناستانداردهای طراحی  ازآنپسیابان تمرکز دارند و ها بر مشکالت معابر پیاده و سواره برای توانآن

فراهم باشد، اقشار  یکلیهباید امکانات الزم برای سیر و پیشرفت معتقدند ها کردند. آن ارائهها یابان را در این حوزهتوان

ها سازی شود تا آنطراحی و مناسب یاگونهبهشهری باید  هاییطمحیابان نیز از این امر مستثنی نیستند و افراد توان

یابان جسمی محیط زندگی توان سازیمناسببه بررسی  (1385) حیدرپورمکانات آن بهره بگیرند. ا ینیز بتوانند از کلیه

یابان سازگارسازی محیط با شرایط خاص توان یهابرنامه، سازیمناسبدر بحث  کندمی. وی عنوان پردازدیمحرکتی 

ها و رعایت حقوق افراد امور جامعه توجه کند و با هدف برابرسازی فرصت یها در کلیهمشارکت آن منظوربهباید 

 یاب انجام پذیرد. توان

                                                 
4- Convenction on the Rights of Persones with Disabilities / نامه حقوق افراد دارای معلولیتپیمان   
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تا  1985 هایسالاز  خواهیتوانشهروندی و  شدهیبررسهای ( در فراتحلیلی به شناسایی ویژگی2017) 5اسپولچر

عمدتًا  خصوص تبیین کنند واین درستی در  اند مفهومکند که این مقاالت نتوانستهپرداخته است. وی اشاره می 2015

مفهوم شهروندی را در دسترسی به حقوق اجتماعی بحث کرده و از ورود به بحث مشارکت در کار، جامعه، خانواده، 

که برای گسترش دانش در این حوزه  دهدمیپیشنهاد  وی. اندکرده، تحصیل، حقوق جنسی و ... خودداری یفنّاور

و  یابان در نظر گرفته شودشخصی توان هایپیچیدگیابعاد شهروندی و  یهمه، پرداخته شود زیسامفهومبه  تربیش

یاب کار داوطلبانه جوانان توان ی( تجربه2016) 6لیندسای این مفهوم بسنده نشود. شناختیروانفقط به ابعاد ذهنی و 

بررسی طی یک نظرسنجی و نیز  المللیبینکشور با استفاده از شش پایگاه داده  5های موجود در آن را در و چالش

، با هدف درک بهتر تجربه این جوانان بررسی کرده است. در اندپرداختهیابان مطالعات پیشینی که به درک وضعیت توان

ها کمی برای آن هایفرصتیاب به کار داوطلبانه تمایل جوانان توان رغمعلیکه  گیردمیی نتیجه این پژوهش لیندسا

کار  هایفرصتو کمبود  ونقلحملهای مثل نگرش منفی کارفرما، مشکالت فراهم است که این متأثر از چالش

 داوطلبانه است. 

های مدارس پرداخته است. در فعالیت خواهتوان جواناننوبه بررسی وضعیت مشارکت کودکان و  (2006) 7اریکسون

روی مطالعه کودکان بسیار حیاتی و یک حق انسانی است. این  تربیشمشارکت برای رشد بهتر و رفاه  کندمیوی اشاره 

عوامل شخصی و محیطی که ارتباط نزدیکی با مشارکت فرد دارد متمرکز شده است. نتایج پژوهش اریکسون نشان 

تعامل کودکان با محیط شکل  یکت دارای ابعاد مختلفی است و متناسب با تجارب شخصی و نحوهدهد مشارمی

است و   ترکمشان در مدارس نسبت به همساالن خواهتوانکت کودکان و نوجوانان که مشار گیردمیگیرد. وی نتیجه می

( نیز در پژوهش خود 2005) 8موریس ها. مرتبط است و نه به محیط و نوع ناتوانی آن شاناین به نوع تعامل و استقالل

تعریف عملیاتی از شهروندی و  یک یارائه به دنبالیابان توجه کرده است. او به بحث شهروندی و حقوق توان

 یدر حوزه مؤثرهای اهبردر یارائه منظوربهن حوزه را های عمومی، اجتماعی و اقتصادی ایاست و سیاست خواهیتوان

نهاد های مردمیابان، ایجاد سازمانکند. پیشنهاد او برای بهبود وضعیت حقوق توانیابان بررسی میقوق شهروندی توانح

، بهبود وضعیت مسکن و یابانمانعی برای توان عنوانبه ، بهبود نگرش مردمیابانمیان توان سازیظرفیتبان، یاتوان

 ابان و اصالحات قانون اساسی کشورهاست. یتوان ونقلحمل

مفهوم شهروندی را عمدتاً در این حوزه  شدهانجاممطالعات خارجی  که دهدمینشان  شدهیبررستجربی  یپیشینه

، تحصیل، یفنّاوربحث مشارکت در کار، جامعه، خانواده،  وارد ترکمسی به حقوق اجتماعی بررسی کرده و در دستر

در  شدهانجامدر تحقیقات  ( به آن پرداخته است.951: 2017) است که اسپولچر یانکته. این اندشده... حقوق جنسی و

 یدر حوزه شدهانجامتحقیقات  یو عمده شدهگرفتهیابان نادیده داوطلبانه توان هاییتفعالمطالعات مربوط به  نیز ایران

 یازمینه یمطالعه به توجه چندانی رسد محققینمی ه نظربانجام شده است.  و پیمایشی توصیفی صورتبهیابان توان

که مربوط به حقوق شهروندی است و نه وظایف شهروندی.  اندپرداختهو صرفاً به بررسی موضوعاتی  اندکردهنموضوع 

عضویت و  مشارکت اجتماعی یطورکلبه متقابل با شهر تعریف شود. یرابطهشهروندی مفهومی است که باید در 

و هدایت از  سالیبزرگتواند در ایفای بهتر نقش افراد در اجتماع می تربیشحضور هرچه  و هاانجمنداوطلبانه در 

این موضوع در باشد.  یرگذارتأثها و نشاط آن نفساعتمادبهسکونت صرف در شهر به سمت شهروند بودن و افزایش 

  از اهمیت مضاعفی برخوردار است. یابانتوانمورد 

 

                                                 
5- Sepulchre 

6- Lindsay 

7- Eriksson 

8- Morris 
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 6                                                                       ...آن بر ريو تأث یشهر یبه فضا ابانيتوان يدسترس تيوضع يبررس

 

 مباني نظری -3

ابتدا  ،متغیر وابسته تحقیق عنوانبه های داوطلبانهدر این بخش با توجه به بحث مشارکت اجتماعی و فعالیت

نظریات مرتبط با اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نشاط اجتماعی و نظریات نوسازی را مطرح کردیم و در ادامه با 

و در پایان نیز با  خواهیتوانپارادیم قدیمی و جدید  ،یابان هستندآماری پژوهش حاضر توان یکه جامعهتوجه به این

 مباحث نظری تبعیضمختصراً  ،شهروند و اقلیت جمعیتی، مهجور مانده است عنوانبهیابان توجه به اینکه نیازهای توان

 .نیز مطرح شده است شناختیروانبنیادی  ییهنظرو 

 مشارکت اجتماعياد و اعتمنظريات  -1-3

ها در سبب مشارکت آن ،ها  بین افرادپیوند یاعتماد اجتماعی معتقدند وجود اعتماد و شبکه ییهنظرطرفداران 

پاتنام است. از نظر پاتنام اعتماد  ییهنظردر  اجتماعی یسرمایه هایمؤلفهشود. اعتماد یکی از اجتماعی می هاییتفعال

رود. پاتنام یک دارایی ضروری نظام اجتماعی نیز به شمار می ،اجتماعی به همان اندازه که یک نگرش شخصی است

: 1380 )پاتنام،خواهد بود تربیشاحتمال مشارکت د، در سطح باالتر باشمعتقد است هر چه اعتماد در یک جامعه 

 برای بهروزی ذهنی، مشارکت سیاسی و نیز معتقد است اعتماد، نقش مهمی  9ینگلهارتا یزمینه(. در این 300

داوطلبانه گسترش  یهاسازمانآن  یواسطه بهداند که اعتماد می ارزهمرا  اجتماعی یسرمایهو  عضویت سازمانی دارد

و منبع شادی افراد  منشأ ،است مشارکت اجتماعی از دو طریق معتقد 10دورکیم(. Inglehart ,1997 :68)یابندیم

 یهامشارکت( از طریق عضویت در مجمع مذهبی و یا 2 مؤسساتو  هاانجمنعضویت داوطلبانه در  (1شود: تلقی می

به  ،ظاهری فرد معطوف به دیگران باشد یهاکنشهای اجتماعی معتقد است هرگاه در موقعیتنیز پارسونز مذهبی. 

افراد، اخالقی و معطوف به یک  یهاکنشکه انجامد. سطح باالی انسجام زمانی است مکاری و انسجام با دیگران میه

: 1389 ،رسد)توسلییخود م یاعال حد بهمسئولیت و وفاداری در قبال دیگران و جامعه  ،در این کنش ؛جمع باشد

67.)          

ها رفتار آن به نظرکنند. به نقش گرایش اشاره می ،برای تبیین رفتار یهنظردر پی یافتن یک  12باین و فیش 11آیزن

 به وجودو هنجار ذهنی است که « قصد و نیت»، ماقبل بروز رفتار ی. حلقهآیدیم به وجودای از عوامل در پی زنجیره

ت. متغیر اول )گرایش رفتار و هنجار ذهنی اس یسوبهخود تابع دو متغیر گرایش  ینوبه بهنیز « نیت قصد و»آمدن 

کند که آیا بی میفرد انجام یک رفتار را از نظر خود ارزیا ،رفتار( یک متغیر فردی و شخصی است که طی آن یسوبه

نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن را برای انجام  یکنندهمنعکسمتغیر دوم )هنجار ذهنی( خوب یا بد است؟ 

آمدن قصد و نیت همیشه یکسان  به وجودهر یک از این دو متغیر در  تأثیرکند. میزان یک رفتار احساس و ادراک می

نوسازی خود با  ییهنظردر  13لرنر  (.9-11: 1373 پور،)رفیعشخصیت فرد و اوضاع اجتماعی دارد نیست و بستگی به

داند و به یکدیگر وابسته میاین عوامل را  ،و مشارکت هارسانهتکیه بر چهار متغیر شهرنشینی، سواد، دسترسی به 

شخصیت متجدد و مدرن حرکت کنیم همبستگی این چهار متغیر رو به  طرفبهمعتقد است هرچه از شخصیت سنتی 

 . گذاردیمافزایش 

 یجامعهبه  سنتی یجامعه حرکت از مشارکتی است و فراگرد نوسازی، یمعهلرنر جامعه جدید، جا ییدهعقبه 

چهار شرط عمده را برای نهادینه کردن و  14گائوتری(. 82: 1386 غفاری و نیازی،؛ Lerner ,1964 :86)استمشارکتی 

                                                 
9- Inglehart 

10- Dorkhaym 
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)بعد سازمانی(،  )بعد هنجاری(، نهادهای مشارکتی ایدئولوژی مشارکت :داندیمتثبیت فرآیند مشارکت در جامعه الزم 

سازی االت ذهنی و روانی و درونیاطالعات کافی و امکانات مادی و تخصصی الزم. وی مشارکت را مستلزم تغییر ح

معتقد است اگر رضایت متقابل  15رفریز (.76: 1383 ،پناهو یزدان داند)پناهیسطوح می یهمههای مشارکت در ارزش

بر اعتمادی  همچنین یهنظرهیچ مشارکتی ایجاد نخواهد شد. این  ،های مادی و فرهنگی ایجاد نشودانگیزه یواسطه به

هم  مبتنی بر اراده است و فرد تحت شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه باز 16پارسونز ییهنظرمشابه  کند کهمی تأکید

مشارکت را به معنای نقش شهروندان در  17. هانتینگتون(90-91: 1379 گیری است)علفیان،دارای اختیار در تصمیم

جتماعی را بسترساز های او گروه هاعضویت در انجمن ،و تحرک اجتماعی است دولت مطرح کرده هایگیرییمتصم

تعلیم و تربیت، مذهب  ،معتقد است نیروهای اجتماعی مانند منزلت 18سیلز(. 54: 1376هانتینگتون، )داندیممشارکت 

اجتماعی  بر مشارکت اجتماعی است و تغییر در هر دسته از نیروهای اجتماعی، شخصیتی و محیط مؤثر... از عوامل و

 (.327: 1375، )محسنی تبریزیدهدمیرا کاهش یا افزایش  میزان مشارکت افراد

 خواهيتوان هایپاراديم -2-3

فرد دارای شرایطی است که مطلوب نیست یا  ،مبتنی بر مدل پزشکی است که در آن خواهیتوانپارادایم قدیمی 

گردد و باید از شود و از تکالیف اجتماعی معاف میدر گذشته رویدادی نامطلوب داشته، پس فرد واجد نقش بیمار می

پزشکی از این نظر که قربانی را  یهامدل. دستورات پزشکی تبعیت کند تا خوب شود وگرنه او ناسازگار تلقی خواهد شد

برای  مدل جایگزین 9 پاسخ به این نقدهاو در  شوندمینقد ، کندمیاستخدام سرزنش  یرقابلغبیمار یا فرد  نعنوابه

روی فرآیندهایی که در آن  خواهیتوانپارادایم جدید گفت  توانیم درمجموعکه  مده استآ به وجودمدل پزشکی 

با افراد  آمیزتبعیضدارد و معتقد است برخورد  تأکیدکند، ها و وظایف اجتماعی، تبعیض را تولید میایفای نقش

جسمی منجر به  هایآسیبکند که ی جامعه تولید شده است. پارادایم جدید عنوان میهاناتوسط سازم یابتوان

برای داشتن زندگی مستقل نیاز به خدمات  هاناانس یهم مثل همه یابانتوانشود و کیفیت پایین زندگی نمی

کند که های اجتماعی قرار گیرد. این پارادایم اشاره میو نباید رفتار انسانی نرمالی بتواند مبنای سیاستگوناگونی دارند 

را  خواهیتوانکنند و الجرم همه حرکت می خواهیتوانتا  خواهیتوانپیوستاری از عدم مردم در طول زمان روی 

  (.40-43: 1391کنند)جبلی،تجربه می

 شناختيروانو  روندیشه ،نظريات تبعيض -3-3
ثل رنگ پوست، ملیت، م یهایتفاوتاست.  "ما" نسبت به "دیگران"واقعی یا خیالی  هایتفاوتتبعیض مبتنی بر 

تبدیل به معانی و  "دیگری سازی". گیردمیآمیز قرار ... که مبنای رفتارها و برخوردهای تبعیضدین، فرهنگ و

شود از جامعه تولید و بازتولید می هاییگروهو تبعیض علیه دیگران. تبعیض توسط  سازیمحرومبرای  ،شودمیمفاهیمی 

 فردی، نهادی و ساختاری در ابعاد  که متناوباً به منابع قدرت و نفوذ نهادی دسترسی دارند. اشکال گوناگون تبعیض

  .(95: 1391 )جبلی،شودمیاعمال  "دیگران"بر  غیرمستقیممستقیم و طور بهابد و ینمود می

ارتباط مستقیم آن با سالمت ق از طری شناختیروان یبه شرح نیازهای اساس شناختیروانبنیادی  ینظریه

زمانی برای فرد . این نیاز نیاز به استقالل، نیاز به شایستگی، نیاز به ارتباط اند از:های اساسی عبارتاین نیاز. پردازدمی

 .دهد و رفتارهایش خودمختارانه باشدخود انجام می یارادهکه احساس کند اعمال خود را مبتنی بر  شودمیبرآورده 

به انجام رساند و نتایج  آمیزیتموفقبهینه و  صورتبهکه فرد وظایف خود را  شودمیورده آنیاز به شایستگی زمانی بر

ی از گروه بودن را دریافت کند، نیاز به ارتباط زمانی که فرد احساس ارتباط با دیگران و عضو .مطلوبی کسب کند

                                                 
15- Frazar 

16- Parsons 

17-Huntington 

18- Silze 
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افراد برای مشارکت در یک فعالیت داوطلبانه  ییزهانگاهمیت برآورده شدن این نیازها در این است که  .شودمیبرآورده 

  (.63: 1395 ها وابسته است)دهقانان و همکاران،آن شناختیرواناسی ارضای نیازهای اس یبه میزان تجربه

 نظری یبندجمع -4-3

 یعینی و بیرونی جامعه هاییژگیونظریات مکتب نوسازی، رفتار اجتماعی و طرز تفکر افراد، متناسب با  بر اساس

یابان نیز مانند . تواناست ها، مشارکت افراد در امور سیاسی و اجتماعیترینِ آنمدرن شکل گرفته است که یکی از مهم

معتقد است هر زمینه گیری در امور آن دارند، پاتنام در این تصمیمتماع و در اج سایر اعضای جامعه نیاز به مشارکت

های مشارکت . به نظر او  شبکهخواهد بود تربیشاحتمال مشارکت  ،باشد یچه اعتماد در یک جامعه در سطح باالتر

احتمال همکاری  اعضا  ،باشد ترکمدر جامعه مترا هاشبکهاست و هرچه این  اجتماعی یسرمایهمدنی از اشکال ضروری 

 ازجملهجامعه  مختلف برای حضور در هایینهزمیابان در کنند. چنانچه شاهد هستیم تواندر جهت منافع را تقویت می

... دچار تبعیض و نابرابری نقل عمومی ووتفریحی، سیستم حملفضای شهری، فضای آموزشی، معابر و اماکن عمومی و 

تولید مفاهیمی خاص صورت مداوم و ناخواسته به تولید و بازاز جامعه با دیگری سازی این افراد، به هاییگروه .هستند

جهت  کندمیاین در حالی است که گائوتری اشاره  گیرد.یابان قرار میکه مبنای تبعیض علیه توان پردازندیم

امکانات مادی و تخصصی الزم در  ینتأمازمند بسترسازی مشارکت در جامعه و نهادینه کردن بحث مشارکت در افراد، نی

یابان به پژوهش متغیر وابسته خود را تحت عنوان وضعیت دسترسی توان بحث نظری، این بنا بر شهر و جامعه هستیم.

در  در جامعه شانتربیشیابان برای حضور هرچه پس از بررسی مشکالت و موانع توانو فعالیت داوطلبانه در نظر گرفته 

یابان به فضای تحقیقات پیشین، متغیر وضعیت دسترسی توانو  شدهاستخراجمقوالت به با توجه  ،یفی پژوهشبخش ک

 -5اماکن آموزشی  -4شغلی  هاییطمح -3 معابر عمومی -2عمومی  ونقلحملسیستم  -1: مؤلفهبا شش را شهری 

  است. برای بررسی آماری در نظر گرفته اداری و درمانی  تفریحی، فضاهای عمومی، -6 )خانه و محله( محل سکونت

  موردمطالعه یمحدوده -4

تن جمعیت و مرکز استان خراسان رضوی است که ساالنه  32200000در شمال شرقی ایران با  یشهرکالنمشهد 

توسط  مشهد یشهردروننقل وحمل .مساحت دارد یلومترمربعک 351این شهر میلیون زائر است.  25پذیرای بیش از 

مدیریت  شهرداری سازمان و معابر عمومی و فضای شهری آن توسط قطار شهری ،رانیرانی، اتوبوسسازمان تاکسی

یابان، زنان توان ود دارد که این میزان شامل هزار نفر را تحت پوشش خ 470سازمان بهزیستی خراسان رضوی  شود.می

یابان شهر مشهد وجود آمار دقیقی از تعداد توان متأسفانهاست.  دیدهیبآسسرپرست خانوار، کودکان، دختران و زنان 

هزار نفر ساکن  50که از این تعداد  داشته باشدیاب در استان وجود هزار نفر توان 200 شودمی بینییشپاما  ،ندارد

معتقد است . رئیس سازمان بهزیستی مشهد دهندمییابان جسمی حرکتی تشکیل هزار نفر را توان 11 وشهر مشهد 

(. 1: 1396 )سازمان بهزیستی خراسان رضوی،یابان مناسب استاز فضای شهری مشهد برای تردد توان درصد 10تنها 

یابان در تمامی سطح شهر تردد مشهد، توان یشهردروننقل وو سیستم حمل سازیمناسببا توجه به وضعیت  ازآنجاکه

ی و ه بر امکان تردد در فضای شهری، درک روشنی از مشارکت اجتماععالو دهدف ما بای یو فعالیت ندارند و جامعه

این مرکز،  یابان است.یابان عضو مجتمع آموزشی نیکوکاری توانآماری ما توان ی، جامعهفعالیت داوطلبانه داشته باشند

آن حضور دارند  یابان جسمی و ذهنی دریابان در شهر مشهد است و سایر مراکزی که توانتنها مرکز آموزشی توان

هستند که عمدتاً افراد  الئمه(داهمدم و آسایشگاه جوافیاض بخش، شهید بهشتی، ) هاداری و آسایشگاههشامل مراکز نگ

مجتمع قادر به انجام امور شخصی خود هستند.  ترکمیابان این توانکنند، داری میهشدید را نگ یعارضهدارای 

 کارآموزانآموزان و تی است که دانشحرک-یابان جسمیمرکز آموزشی مختص توانیک یابان، آموزشی نیکوکاری توان

شده، از مناطق مختلف شهر مشهد )حاشیه،  سازیمناسب ونقلحمل هایسرویسآن، با توجه به تجهیز مرکز به 

 نمایند.یبه این مرکز مراجعه مو سن  عارضهنوع و شدت  به لحاظمختلف  هایگروهشهر( و  شمال، مرکز و جنوب
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  9                                                       1398 پاييز، هفتمهم، شماره سي و دمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

این مرکز نزدیک  .کنندمیطور مستقل زندگی ها در آسایشگاه یا بهاز آنخانواده و تعدادی  به همراه این افراد یهعمد

یابان عضو فعال از توان 160گذشته داشته و در حال حاضر  ییاب در طی دو دههتوان یکنندهمراجعه 2500به 

نفر واجد شرایط سنی  137که از این میان  مجموعه تحت آموزش قرار دارندسال در این  50تا  12حرکتی -جسمی

مجتمع مذکور  یآموزش هایدوره. سن کار و فعالیت افراد در نظر گرفته شده است بر اساس که  هستند سال 15 -40

 آموزش فتوشاپ،، ICDL زی،دوروبان ،معرقدوزی، سازی، چرماول و دوم متوسطه، بافتنی و عروسک یدورهشامل 

 . است... (، موسیقی و آواز، تئاتر وروغنرنگ، آبرنگ، قلمیاهسنقاشی ) خوشنویسی،زبان انگلیسی، 

 تحقيق  يشناسروش -5

در این حوزه با ضعف پژوهش در داخل کشور مواجه هستیم  کهینابرای بررسی موضوع پژوهش حاضر، با توجه به 

طبیعتاً عوامل و متغیرهای مستخرج از  است، یافتهتوسعهاجتماعی کشورهای عموماً برآمده از بافت  هایهنظرو نیز 

کیفیِ باز،  یهامصاحبهبا انجام خاطر  ینبه هم. ها و تحقیقات پیشین، از جامعیت کافی برخوردار نیستندنظریه

 است، یابانتوانبرای مشهد فیزیکی در سطح شهر  هاییتمحدودموجد که  را سازیینهزماکتشافی عوامل  صورتبه

رویکرد پژوهش حاضر بنابراین  کمی فراهم گردد؛ نامهپرسشها در استخراج کردیم تا نهایتاً امکان لحاظ کردنِ آن

این پژوهش در بخش کیفی به روش گلوله برفی  یهانمونهموردی است.  یمطالعهو با راهبرد کمی -رویکرد کیفی

مضامین که اشباع نظری در خصوص  یافتهداده تا جایی ادامه  یآورجمعو  اندشدهمعطوف به هدف انتخاب 

روش نی مبتنی بر وتحلیل مضمبا استفاده از مطالعه  یزمینهمقوالت و مفاهیم از  ،ازآنپس. گردیدحاصل  شدهاستخراج

 ،مطالعه یزمینهاز  شدهاستخراجالگوی  بر اساس یانامهپرسش پس از تدوینو  گردید استخراجکدگذاری نظری 

 و به فضای شهرییابان تواندسترسی  هایمؤلفه میان یرابطهگیری و تحقیقات پیشین، به اندازهموجود  نظریات

های عمیق فردی و آوری داده در بخش کیفی مصاحبهابزار جمع پرداختیم.ها به فعالیت داوطلبانه وضعیت دسترسی آن

سال  40تا  15شماری از افراد ب نمونه در بخش کمی یک تمامانتخامحقق ساخته است.  نامهپرسشدر بخش کمی 

مندرج  یبنددستهطبق یابان توان یعارضهشدت  است. 98-1397در سال  مشهد یابانتوانمجتمع آموزشی نیکوکاری 

لیکرت  یقسمتپنجاز طیف  نامهپرسشدر طراحی  اخذ شده است.)خفیف، متوسط، شدید(  روی کارت بهزیستی افراد

  استفاده شده است.
 لیکرت یقسمتپنجطیف : 1جدول 

 مفاهيم اصلي  -6

کرده،  ارائه خواهیتواندر مورد  1981طبق آخرین تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در سال  19:خواهیتوان

در زندگی  شخص اثر سوء ایجاد کند  کهینحوبه هاآنعوامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و یا ترکیبی از  :عبارت است از»

  (.WHO, 2001: 1048)«طبیعی شود صورتبهو مانع ادامه زندگی او 

 فعالیتی بشردوستانه و اقدامی جمعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی بدون منفعت مالی 20:فعالیت داوطلبانه

 :Lindsay, 2016: 1535; Wilson, 1997گیرد)فرهنگی صورت می هاییهسرماانسانی و  یهدایت سرمایه که با

698; Oesterle, 2004: 1129.) تواند امور خیریه و به نفع دیگران، کار دانشجویی، کار انواع فعالیت داوطلبانه می

های سرود و تئاتر جوانان، ورزشی، گروه یهااهباشگآموزشی، -دانشجویی-های علمیداوطلبانه و مشارکت در انجمن

                                                 
19- Disability 

20- Volunteer Activity 

لیکرت یقسمتپنجطیف   
1 2 3 4 5 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
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به  یرسانکمکهای فرهنگی، هنری و مذهبی، فعالیت سیاسی در ستادها و شوراهای محلی و شهری، فعالیت

 ...  باشد. حمایتی و هایینکمپ

سازمانی است که اعضا با  یزمینهمشارکت مردمی به معنای کوشش و تالش جمعی در یک » 21:مشارکت اجتماعی

 مشارکت» (.Rahman, 1993:150«)شان هستندیابی به اهداف جمعیدست درصددو صرف منابع  یریکارگبه

است که افراد در آن بر مبنای اعتماد، از روی آگاهی و داوطلبانه به فعالیت مشترک در  یافتهسازماناجتماعی فرآیندی 

 (.290: 1375بی، چل«)پردازندیمراستای اهداف جمعی 

 ی تحقيقهايافته -7

 بخش کيفي هایيافته -1-7

 98-1397در سال به فضای شهری حرکتی –جسمییابان در بخش کیفی به بررسی وضعیت دسترسی توان

سنی  ییابان مشهد و  دامنهنفر از اعضای مجموعه آموزشی نیکوکاری توان 15 ،تعداد نمونه. یماهپرداخت

نفر  14و  متأهل نفر  1 ،زن نفر 9مرد و  نفر 6، مصاحبه شدهیابِ توان 15از . سال بود 39تا  19از  شوندگانمصاحبه

ها دارای نفر آن 5 نفر بیکار و  10 ،نفر دارای تحصیالت دانشگاهی 8و  دارای تحصیالت غیردانشگاهی نفر  7 ،مجرد

 بر اساس شدهیآورجمعهای دادههزار تومان است.  500زیر  گویانپاسخمیانگین درآمد این  .هستند وقتپارهشغل 

استخراج شد،  هامصاحبهکدگذاری نظری تفسیر گردید. در ابتدا مفاهیم و کدهای باز از  تحلیل مضمونی مبتنی بر

 یبندمقولهکدگذاری محوری و گزینشی،  به روشبا توجه به مفاهیم و مضامین مشترک  سپس این کدهای باز

 .  شده است ارائه 2مقوالت مستخرج در جدول  کدها و .گردیدند
 ،مادی الزم در نظر بگیریم امکانات یفضای شهری را در زمره سازیمناسبگائوتری، اگر میزان  ینظریه بر اساس

 یهامشارکتها برای موانع پیش روی آن ترینیاصلیکی از  انداظهار داشته موردمطالعهیابان در مقایسه با اینکه توان

های رسمی یا داوطلبانه، وضعیت دسترسی در فضای شهری است، وضعیت موجود حاکی مردمی و اجتماعی، مشارکت

یابان برای شوند. توانشان متحمل مییابان برای حضور در شهر و انجام امور شخصی و اداریاز فشاری است که توان

نقل وها، وسایل حملروها، پیادهدپرداز، ادارات، پارکهای خو، دستگاههابانک های مختلف شهر  مانندضور در بخشح

طور های بهداشتی عمومی و... دچار مشکل دسترسی هستند. همانهای آموزشی، سرویسعمومی، محل سکونت، مکان

تمایل افراد به انجام مشارکت مطرح  یریگشکلاعتماد اجتماعی اهمیت این موضوع را در  ینظریهکه پاتنام نیز در 

یابان این دهد عدم تناسب امکانات فیزیکی و تخصصی الزم با وضعیت جسمی تواننیز نشان می هاقولنقلرده است، ک

و امکانات  اندتوجهیبها کند که افراد سالم، مسئولین و نهادهای جامعه نسبت به مشکالت آنها القا میمسئله را به آن

در این بخش اظهار  موردمطالعهیابان طور که توانالم طراحی شده است. آنفیزیکی شهرها عمدتاً منطبق با نیاز افراد س

فضاهای عمومی، درمانی، تفریحی و درمانی، فضاهای آموزشی،  یهاحوزهطراحی نامتناسب فضای شهری در  داشتند

ها در آن تربیشنامناسب، مانع حضور هرچه  ونقلحملشغلی و معابر عمومی و سیستم  هاییطمحمحل سکونت، 

وجود موانعی  ، اماو اقتصادی در امور خودشان هستند کسب استقالل فردی یابان به دنبالجامعه شده است. توان

اظهار  موردمطالعهیابان . توانکندمیموجود و نابرابر در جامعه  هایفرصترا محدود به  هاآن، استقالل دستینازا

نشده  سازیمناسبنباشند و فضای شهری نیز  ینتأمبه لحاظ اقتصادی  نیاورند و به دستکنند تا زمانی که شغلی می

طور که آیزن و فیش باین در تبیین رفتار به شان در امور آن مهیا نیست. همانورود به جامعه و مشارکت یزمینهباشد، 

دانند که شخص آن می نفوذ و فشار اجتماعی یکنندهمنعکسو آن را  اندکردهنقش گرایش و متغیر هنجار ذهنی اشاره 

                                                 
21- Social Participation 
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 هایییتوانااین پژوهش برای ابراز و اثبات  یموردمطالعهیابان کند، توانرا برای انجام یک رفتار احساس و ادراک می

 . شوندمیخود در این شرایط فضایی شهر  فشار زیادی را متحمل 
 

 کدها و مقوالت : 2 جدول

 مضمون مقوله ها مفاهیم قولنقل

شده  سازیمناسبمونیم تا یه اتوبوس می ها منتظرساعت

 ها منتظر بمونیم و تاکسی بگیریم.مدتبیاد وگرنه باید 

و  هااتوبوسمناسب نبودن 

 هایتاکس
 سیستم

 ونقلحمل

 عمومی

دسترسی 

 در

ی افض

 شهری

 

بریم داخل بتونیم  تا شینیممیرو زمین  ،ریمکه میمسافرت 

 اتوبوس 

 یمناسب نبودن وسایل نقلیه

 شهریینب

های عمومی و تفریحی یا سطح شهر و مکان یهارمپ

 شیبشون زیاده  یا جلوشون ماشین پارک کردن

، فضاهای هارمپمناسب نبودن 

 عمومی و تفریحی
 معابر عمومی

پله یا نبودن رمپ از دست  به خاطرهای شغلی رو فرصت

 یم.مید
 محیط شغلی مناسب نبودن محیط شغلی

مونم تا متصدی بیاد دم در منتظر میبانک کلی دم در 

، ورودی شهرداری رمپ نداره و جلوش یه بگیرهمدارکمو 

 هجدول بزرگ

مناسب نبودن فضاهای اداری، 

 هابانکعابر و  بانک
فضا عمومی، 

اداری، 

خونه که بتونم برم  رفتممیران مدرسه زنگ تفریح دو تفریحی

 دستشویی

 هایسرویسمناسب نبودن 

 بهداشتی 

 کالساش غیرحضوریه بودم پیام نور رو انتخاب کنم،  مجبور
یاب های توانمحدودیت انتخاب

 )دانشگاه، محل تفریح و...(
 اماکن آموزشی

مون روهای محلهنونوایی، لوازم تحریر، سوپر مارکت، پیاده

 نامناسبه
 دسترسی محلی

 محل سکونت
آپارتمانشون کلی  چون ه نتونستم برم خونه خواهرام،سال 20

 پله داره، ویلچرم از در حمام خونه جا نمیشه داخل

 دسترسی در آپارتمان 

  و منزل

 يابانتوان یهاقولنقلبخشي از   -1-1-7

چند سال پیش کاری به من پیشنهاد شد که از طرف بهزیستی معرفی شدم. »گوید: می شوندگانمصاحبهیکی از 

 دارچرخبا صندلی  شدینممعماری جوری بود که  ،اما زمانی که محل کارمو دیدم ،شد تأیید اممصاحبهرزومه و 

وقتی  دغدغه مشکالت مارو ندارند. اصالً کرد. بهزیستی حمایتی نکرد که اونجا مسیر دسترسی رو تغییر بده، وآمدرفت

شه و جلوی ورودی حمام و ای پیدا کنی که همکف با، هم کلی دردسر هست؛ باید خونهمیخوای خونه اجاره کنی

دستشویی و... پله نداشته باشه و خب با پول تو هم جور در بیاد. واسه مراجعه به بانک مشکل داریم، باید با بانک تماس 

 .«یل بگیره و کارمون رو انجام بدهبگیریم و شرایطمون رو توضیح بدیم تا یه کارمند بیاد پایین و مدارک مارو تحو

فضاسازی شهر مناسب ما » :ندارند یتوجه هاآنکه افراد سالم به حقوق  دهدمیتوضیح ر دیگ یشوندهمصاحبه

 10من  از »: گویدیم ی دیگر .«یاد ماشینشو پارک میکنهیکی م ،نیست، خیلی جاها پل نداره، اونجاهایی هم که داره

و نداشتن ویلچیر سه سال ترک تحصیل کردم، وقتی خواهر  وآمدرفتمشکالت  به خاطرسالگی مشکل پیدا کردم، 

 :کندمیدیگر عنوان  یشوندهمصاحبه .«تونستیم ویلچر بخریم و با هم رفتیم مدرسه ،کوچیکترم به کالس چهارم رسید

کردیم، از سقوط  هاپلهباال، چند بار از  بردنمیم هاپلهو از  کردنیمکمک  به همتو مدرسه و دانشگاه باید دیگران »

ش تمایل رغمعلی ،دیگری یشوندهمصاحبه .«نتونستم استفاده کنم و تو مراسمات شرکت کنم اصالًدانشگاه  تئاتریآمف

ی پدرم  به من اجازه ،اینکه فضای شهر مناسب نیست به خاطر» :گویدیماجتماعی  هاییتفعالدر  تربیشبه حضور 
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باید جاهایی رو  ، چه اتفاقی میفته؟نگرانه که خب اگر تو مسیر مشکلی پیش بیاد ،دهمینحضور تو هر فعالیتی رو 

یکی دیگر از  .«شده داشته باشه سازیمناسبسرویس  اینجامون باشه یا مثل هخون یانتخاب کنم که تو محدوده

دا توجه بشه، به فضاهای اونا، خیلی جاها کار پی یابانتوانباید به شرایط » :بر این باور است که شوندگانمصاحبه

نیست، نابیناها و  سازیمناسب هادانشگاهنشده،  سازیمناسب هااتوبوستونی بری، کنی به خاطر دو تا پله نمیمی

 .«کنندمیبه وضعیت ما توجه ن اصالً، مسئولین ناشنواها برای استفاده از شهر و یا جزوات درسی مشکل دارن

مناسب نیست، دوران تحصیل  عمومی بهداشتی هایسرویسوضعیت »که:  کندمینیز عنوان  دیگری یشوندهمصاحبه

خونمون رو عوض کنیم و بیاریم نزدیک  ،هم استفاده از سرویس بهداشتی ،ترراحت وآمدرفتم هم برای یمجبور شد

  .«سرویس بهداشتیخونه تا برم  رفتممی هابچهمدرسه و بین ساعت کالسا من همراه یکی از 

 نامهپرسشتدوين  -2-7

 از بخش کیفی، نظریات موجود و تحقیقات پیشین شدهاستخراجمقوالت  بر اساسبخش کمی در متغیرهای تحقیق 

 وضعیت)سن، جنسیت، سطح تحصیالت،  فردیهای ویژگی متناسب با متغیرهای االتیسؤبنابراین  تعیین شده است؛

عمومی،  ونقلحملیابان در فضای شهری )سیستم (، وضعیت دسترسی توانعارضهتاهل، اشتغال، سطح درآمد، شدت 

های می، اداری و درمانی(، طرح و گویهشغلی، اماکن آموزشی، محل سکونت، فضاهای عمو هایمحیطمعابر عمومی، 

  جای داده شد. نامهپرسشمرتبط در 

 سؤاالت  -1-2-7

  یابان به فضای شهریدسترسی توانوضعیت  -1

 رابطهبه فعالیت داوطلبانه  شاندسترسی بانقل عمومی ویابان به سیستم حملوضعیت دسترسی توان بین آیا -

 ؟دارد وجود

 ؟داردوجود  رابطهبه فعالیت داوطلبانه  هاآندسترسی با شغلی  هایمحیطیابان در وضعیت دسترسی توان بین آیا -

 ؟دارد وجود رابطهبه فعالیت داوطلبانه  هاآندسترسی با یابان در معابر عمومی وضعیت دسترسی توان بین آیا -

 ؟دارد وجودرابطه به فعالیت داوطلبانه  هاآندسترسی با یابان در محل سکونت وضعیت دسترسی توان بین آیا -

 ؟دارد وجود رابطهبه فعالیت داوطلبانه  هاآندسترسی با یابان در اماکن آموزشی وضعیت دسترسی توان بین آیا -

 ؟دارد وجودرابطه به فعالیت داوطلبانه  هاآندسترسی  بایابان به فضاهای عمومی وضعیت دسترسی توان بین آیا -

  ایزمینه متغیرهای -2

 ؟دارد وجودرابطه  به فعالیت داوطلبانه  یابانتوانت دسترسی وضعیبا سن  بین آیا -

 ؟دارد وجود رابطه فعالیت داوطلبانه به  یابانتوانوضعیت دسترسی با جنسیت  بین آیا -

 ؟دارد وجود رابطه به فعالیت داوطلبانه یابانتوانوضعیت دسترسی با سطح تحصیالت  بین آیا -

 ؟دارد وجود رابطه به فعالیت داوطلبانه  یابانتواندسترسی  وضعیتبا  تأهلوضعیت  بین آیا -

 ؟دارد وجود رابطه به فعالیت داوطلبانه  یابانتوانوضعیت دسترسی با وضعیت اشتغال  بین آیا -

 ؟دارد وجود رابطه به فعالیت داوطلبانه  یابانتواندسترسی  وضعیتبا سطح درآمد  بین آیا -

 ؟دارد وجود رابطه به فعالیت داوطلبانه  یابانتوانوضعیت دسترسی با  عارضهشدت  بین آیا -

 تعريف متغيرها -2-2-7

 یبخش بزرگی از جامعه عنوانبهیابان جا که تواناز آن فعاليت داوطلبانه:يابان به توان دسترسيوضعيت 

 هایفرصتوضعیت دسترسی به این متغیر با هدف بررسی  ،شوندمیانسانی مشمول نظریات مشارکت اجتماعی 

در نظر گرفته متغیر وابسته تحقیق  عنوانبهدر جامعه  یابانتوان یفعالیت داوطلبانهمشارکت اجتماعی و  یشدهیعتوز

وضعیت دسترسی  (2 و یاب به فعالیت داوطلبانهوضعیت تمایل توان (1است:  مؤلفهاین متغیر شامل دو شده است. 
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که در بخش مفاهیم گفته شد، فعالیت داوطلبانه فعالیتی  طورهمانهای فعالیت داوطلبانه است.  یاب به  فرصتتوان

انسانی و فرهنگی انجام  هاییهسرمااست بدون منفعت مالی که افراد آن را  که در راستای اهداف جمعی و با هدایت 

و  رسمی یهاسازمان، هاانجمناجتماعی در  یهامشارکتدهند. فعالیت داوطلبانه شامل انواع کار داوطلبانه و می

دخالت فرد در تعیین سرنوشت خود و جامعه در  منظوربهاجتماعی  یهامشارکتمحلی است.  هایگروهو  یررسمیغ

میزان  ،. بعد ذهنیشودمی یبنددستهمشارکتی  یو روحیه عد ذهنی، عینیکه در سه بُ گیردمیعمومی شکل  یحوزه

و عینی و رفتاری مشارکت از طریق عضویت، نظارت، اجرا های داوطلبانه است.  بعد تمایل فرد به مشارکت و فعالیت

 هاییتفعالمشارکتی به معنی متقاعد و درگیر شدن افراد در مشارکت و  یو روحیه دهدخود را نشان می گیرییمتصم

فعالیت  یابان بهتمایل توان مؤلفههای مشارکتی را در گویه یاست. در اینجا ما بعد ذهنی و روحیه یسازماندرون

ایم. داوطلبانه جای داده هاییتفعالها در میزان دسترسی و عضویت آن مؤلفههای در گویه داوطلبانه و بعد عینی را

یابان برای مشارکت در توان موردعالقه یحوزه، هایابان به این فرصتتوان یدسترسی و استفادهتوزیع، وضعیت ابتدا 

 هایییتواناو  هامهارتو نگرش خودشان و دیگر افراد جامعه به حال حاضر  ها دروضعیت مشارکت آنو سپس  جامعه

 سنجیده شده است. گویه  11در های داوطلبانه ها در مشارکتآن

 ،به یک محیط بدون مانع در فضای شهری یابانتواندسترسی  به فضای شهری:يابان توانوضعيت دسترسي 

فضایی است برای حرکت، عملکرد و دسترسی به  ،در این تحقیق است. محیط بدون مانع موردبررسی مستقلِ  متغیر

)محسنی تبریزی و از فضای شهری که برای همه در دسترس باشد یامجموعهاز سن و جنس برای  نظرصرفهمه چیز، 

کیفی و تحقیقات از بخش  شدهاستخراج و مقوالت مطابق مفاهیم برای عملیاتی کردن این متغیر (.1394کفشیان،

 تفریحی، اداری،عمومی)نقل عمومی، فضاهای و، سیستم حملشغلیهای میزان دسترسی به فضای محیط ،پیشین

 در نظر گرفته شده است.  گویه  53با  نامهپرسشدر ، معابر عمومی، مراکز آموزشی و محل سکونت درمانی( سازمانی و 

 هااعتبار و پايايي سنجه -3-2-7 

با توجه به در دسترس داده را،  یآورجمعاول،  ینامهپرسش 30در ادامه با توجه به مناسب بودن ضریب آلفا در 

 یسنشماری از افراد واجد شرایط تمامبا  ،یابان مشهدآموزشی نیکوکاری توان اعضای مجتمعفری ن 160 یستلبودن 

این  موردنظرنفر از اعضای این مجتمع واجد شرایط سنی  23 ادامه دادیم. نامهپرسش 137تا  مجتمعاین  سال 40-15

از قابلیت اعتماد  نامهپرسشاین است که آمده است، حاکی از  3نتایج آلفای کرونباخ  که در جدول تحقیق نبودند. 

ها به فعالیت داوطلبانه یابان به فضای شهری بر دسترسی آنوضعیت دسترسی توان تأثیرگیری خوبی برای اندازه

 برخوردار است. 
 آلفای کرونباخ ضریب: 3 جدول

متغیرهای مستقل و 

 وابسته
 متغیرهای زیرمجموعه

تعداد 

 هاگویه

آلفای  ضریب

 کرونباخ

متغیر 

 مستقل

وضعیت 

دسترسی 

یابان توان

در فضای 

 شهری

شغلی هایمحیط  
شهرداری، بهزیستی و  تردد، نحوه همکاری

محیط سازیمناسبکارفرما در   
6 78/0  

عمومی ونقلحملسیستم   
، یشهربرونو  یشهردرونهای اتوبوس

 BRTو   LRTخطوط ، آهنراه ،هافرودگاه
8 66/0  

و درمانی فضاهای عمومی، اداری و ... هابانک، جاتادارهپارک،    13 87/0  

آموزشیاماکن  هاهها، آموزشگا، کتابخانههادانشگاه ،مدارس   10 94/0  

79/0 6 محله، آپارتمان و داخل خانه محل سکونت  

هوایی، زیرگذرها و... یهاپل، روهایادهپ معابر عمومی  10 84/0  

متغیر 

 وابسته

فعالیت به یابان توان دسترسی وضعیت

 داوطلبانه
و دسترسی و میزان مشارکت هافرصتتوزیع   12 63/0  
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از تحلیل  ،تجربی( ی)تطابق سازه نظری و سازهها با هدف تحقیقتناسب گویه تأییدو  یاسازه رواییبررسی  منظوربه

دهد که نشان می هایافتهاعتماد کنیم.  نامهپرسشحاصل از  هایدادهاستفاده کردیم تا بتوانیم به دقت  اکتشافی عاملی

 0.71مقدار که  آمده است 4این تحلیل در جدول داری اآزمون معننتایج  .بار شدند های مورد انتظارعامل ها برگویه

میزان معناداری آزمون کرویت  ی. نتیجهاندمناسببرای تحلیل عاملی  هادادهدهد که نشان می KMO22برای آزمون 

 دهد که ارتباط معناداری میان متغیرها وجود دارد. نشان می 23بارتلت
 

 بارتلتو  KMOآزمون  :4جدول 

0/71 KMO آزمون 

959/09  Chi-Square 

آزادی یدرجه 351 آزمون بارتلت  

0/ 000  معناداری 

 

 ی کميهايافته -3-7

 گويانپاسخفردی  هایيژگيو -1-3-7
 (درصد 43)نفر  59مرد و  گویانپاسخ (درصد 57)نفر  78پژوهش، بخش کمی این  در گوپاسخ یابِ توان 137از 

 . هستند متأهل (درصد 1/8)نفر 11مجرد و  (درصد 9/91)نفر  126 ،گوپاسخ. از این تعداد باشندیمزن  گویانپاسخ

دارای تحصیالت  (درصد 62/22)نفر  31دارای تحصیالت غیردانشگاهی  و  (درصد 77.37) گویانپاسخنفر از  106

 43.9) نفر 68یعنی   ؛مربوط به  مدرک تحصیلی دیپلم توزیع فراوانین تریبیش ،دانشگاهی هستند که در این میان

شاغل  گوپاسخ یابانتوان (درصد 18) نفر 23بیکار و  گویانپاسخدرصد(  82)نفر  114در بحث اشتغال،   .است (درصد

مربوط به افرادی هستند که هیچ درآمدی ندارند و این تعداد با  (درصد 82)نفر  114، دهندهپاسخ 137هستند. از تعدد 

میانگین درآمد این  .درآمد شخصی دارند گویانپاسخ (درصد 18)نفر  23تعداد غیر شاغالن برابر است و تنها 

برای کسب یک شغل  یابانتوانشکالت م یدهندهنشانآماری این بخش هزار تومان است. نتایج  228 گویانپاسخ

توزیع ن تریبیشمندرج روی کارت بهزیستی افراد است،  یبنددستهبا بق نطکه معارضه . در متغیر شدت استدائمی 

مربوط به  توزیع فراوانیین ترکمو  (درصد 58)نفر 80یعنی  ؛شدید یعارضهبا  گویانپاسخمربوط به   فراوانی

در  گویانپاسخ ،مورداستفادهکمکی  ییلهوساز حیث . است (درصد 1/10)نفر  14یعنی  ؛خفیف یعارضهبا  گویانپاسخ

کنند و کسانی که کنند، کسانی که از ویلچر استفاده میکمکی استفاده نمی ییلهوس گونهسه دسته کسانی که از هیچ

، گوپاسخ 137که از تعداد  اندگرفتهکنند قرار استفاده می )مانند عصا، واکر، بریس، پروتز و...( از سایر وسایل کمکی

ین ترکمو  (درصد 50)نفر  69یعنی   ؛کنندمیاستفاده  ویلچر ی است که ازیابانتوانمربوط به  توزیع فراوانین تریبیش

  کنند.یاستفاده م سایر وسایل کمکی ی است که ازیابانتوانمربوط به  (درصد 2/15)نفر  20 توزیع فراوانی

 توزيع فراواني  -2-3-7

هنگام  ،هاپاسخاما با توجه به پراکندگی ؛ لیکرت استفاده شده است قسمتیپنجاز طیف  نامهپرسشدر طراحی 

 طی فرآیند کدگذاری مجدد به سه سطح تقلیل یابد. نامهپرسشهای تصمیم بر آن شد که گویه هاداده تحلیل

شغلی را متوسط  هایمحیطمیزان دسترسی در  گویانپاسخدرصد(  51نفر ) 70دهد که نشان می 5نتایج جدول 

، تاکنون فضایی هایمحدودیت به دلیل گویانپاسخدرصد(   43نفر) 58. این در حالی است  اندکردهرو به پایین ارزیابی 

 پاسخبی نامهپرسشو گویه های مرتبط با دسترسی فضایی را  هنگام تکمیل  اندنگرفتهشغلی قرار  هایمحیطدر 

                                                 
22- Kaiser-Meyer-Olkin 

23- Bartlett's test of sphericity 
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نقل را وبه سیستم حمل شاندسترسیمیزان  گویانپاسخ( درصد 51نفر ) 70، 5. بر اساس نتایج جدول اندگذاشته

عمومی  نقلوبه سیستم حمل شاندسترسیاز وضعیت  گویانپاسخدرصد(  30نفر ) 40متوسط ارزیابی کرده و 

را در دسترسی به فضای  تریبیش هایمحدودیت ،کنندمیکه افرادی که از ویلچر استفاده باید توجه داشت  اند.ناراضی

یابان از اندهد که میزان رضایت توکنند. از طرفی نرخ توزیع فراوانی گویه های این متغیر نشان میشهری تجربه می

 کهدرحالی ،و قطارها متوسط رو به پایین ارزیابی شده است شهریینب آهنراهها، خطوط ، تاکسیهااتوبوسدسترسی به 

 متوسط رو به باال ارزیابی شده است.   LRTو  BRT، خطوط هافرودگاهمیزان رضایت برای استفاده از 
 

 متغیر دسترسی به فضای شهری هایمؤلفهتوزیع فراوانی  :5جدول 

 

، وضعیت دسترسی در فضاهای اداری و عمومی را متوسط ارزیابی (درصد 43)نفر  59که  دهدمینشان  5جدول 

 48)نفر  65دهد نشان می 5ارقام جدول  . اندیناراضاز دسترسی به معابر عمومی نیز  (درصد 42)نفر  57 و اندکرده

محل سکونت  دسترسی در. اندکردهوضعیت دسترسی در محل سکونت خود را متوسط ارزیابی  گویانپاسخ (درصد

. این .. استمحلی و.  یهاپارک، هافروشییوهمو  هانانوایی، هابانک، عابرهاسوپرمارکتدسترسی در داخل خانه،  شامل

 گویانپاسخ (درصد 44)نفر  60. است شانمورداستفادهکمکی  یوسیلهو نوع  یعارضهاز شدت  متأثرنیز وضعیت 

دهد ها نشان میگویه توزیع فراوانی  .اندکردهرا متوسط ارزیابی  هادانشگاهدسترسی در اماکن آموزشی مثل مدارس و 

، اما اندکردهرا متوسط ارزیابی  هاکالسو فضای برگزاری  هامحوطهمیزان دسترسی در  گویانپاسخدرصد  70که حدود 

و سرویس بهداشتی(، )محوطه، طبقات، حمام  هاخوابگاه، هایسسروسلف، تئاترهایآمفمیزان دسترسی به فضاهایی مثل 

ه الزم ب. اندکردهرا متوسط رو به پایین ارزیابی  هاکتابخانه یهاقفسهدسترسی به  نیزبهداشتی عمومی و  هایسرویس

های مربوط به اماکن و گویه اندنگرفتهکنون در اماکن آموزشی قرار و تا سواد بودهیابان بیدرصد توان 4ذکر است 

یا یابان آموزشی توان از وجود مدارس و مجتمع اطالعییبخود را  سوادییبها علت اند، آنگذاشته پاسخبیآموزشی را 

 اند.حرکتی عنوان کرده-الت جسمیبه علت مشکمخالفت خانواده با تحصیل 

 ميان متغيرها یرابطه آزمون -3-3-7

تحقیق را  سؤاالتو قصد داریم  پردازیمیمدر این بخش به بررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 

متغیرهای و  داوطلبانه فعالیت دسترسی بهوضعیت  یرابطهبرای بررسی کمی بیان کنیم.  صورتبهبررسی و نتایج را 

استفاده کردیم.  24ها از آزمون تفاوت میانگین دو نمونه مستقلگیری آن، با توجه به سطح اندازهگویانپاسخ ایزمینه

( برای متغیر وضعیت 01/0( برای متغیر جنسیت و )00/0سطح معناداری ) بر اساسدهد که نشان می 6جدول  نتایج

از  تربیششاغل  دهندگانپاسخکه در بین  داوطلبانه دسترسی به فعالیتوضعیت اشتغال، تفاوت میانگین 

رسد در یک می به نظرمعنادار است.  ،استزن  دهندگانپاسخاز  تربیشمرد  دهندگانپاسخبیکار و بین  دهندگانپاسخ

                                                 
24- Independent Sample T-Test 

اماکن 

 آموزشی
 محل سکونت

معابر 

 عمومی

، تفریحی، فضای اداری

یو عمومدرمانی    

های محیط

 شغلی

 سیستم 

 ونقلحمل

 عمومی

 

 طیف

هاپاسخ   

 پایین %30 %27 %38 %42 %22 %37

 متوسط %51 %24 %43 %35 %48 %44

 باال %19 %6 %19 %23 %30 %15

 مجموع %100 %57 %100 %100 %100 %96
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 همچنیننتایج  .دهندمینیز به همان شکل خود را نشان  یابانتوانهای مردساالرانه در میان ، ویژگیمردساالر یجامعه

 وضعیت دسترسی به فعالیتبا متغیر  تأهلسطح معناداری بین متغیرهای سطح تحصیالت و وضعیت  که دهدمینشان 

 معنادار نیست. داوطلبانه
 متغیر جنسیت و متغیر اشتغال tآزمون نتایج  :6جدول 

یبندطبقه تعداد میانگین سطح معناداری  متغیر وابسته متغیر مستقل 

0/00 
37/56  زن 78 

 جنسیت
یابانتواندسترسی وضعیت    

داوطلبانه فعالیت  

 مرد 59 40/37

0/01 
39/23  بیکار 114 

 وضعیت اشتغال
36/78  شاغل 23 

 

 یداوطلبانه وضعیت دسترسی به فعالیتدر تمام سطوح، اثر مستقیمی بر  عارضهمتغیر شدت  کهینابرای تشخیص 

 که بر اساس سطح معناداری طرفه به بررسی آن پرداختیمنس یکدارد، با استفاده از روش تحلیل واریا یابانتوان

در  ،استها متفاوت آن یعارضهشدت  بر اساس داوطلبانه فعالیتوضعیت دسترسی به میانگین  7در جدول  (00/0)

 یعارضهی که دارای شدت یابانتواندهد نشان می LSDها معنادار است. نتایج آزمون نتیجه اختالف میانگین آن

دارای شدت  یابانتوان(، تفاوت معناداری را با 39.81) داوطلبانه به فعالیت از نظر میانگین دسترسی ،متوسط هستند

از نظر میانگین  ،متوسط هستند یعارضهی که دارای شدت یابانتواناما بین  دهند،( نشان می36.71خفیف ) یعارضه

 شود.تفاوت معناداری مشاهده نمی ،شدید یعارضهبا شدت  یابانتوان( و 39.81) داوطلبانه دسترسی به فعالیت
 

  عارضهمتغیر شدت  f  نتایج آزمون: 7جدول 

 سطح معناداری میانگین داریسطح معنی طبقات متغیر

 عارضه شدت 

 خفیف
/0 متوسط 30  36/71 

 

00/0 

/0 شدید 81  

 متوسط
/0 خفیف 30  

39/81 
/0 شدید 61  

 شدید
/0 خفیف 81  

38/55 
/0 متوسط 61  

 نتايج آزمون همبستگي پيرسون -4-3-7

، با سن و سطح درآمد ایزمینه یرهایمتغو  داوطلبانه به فعالیت یابانتوان وضعیت دسترسی یرابطهبرای آزمون 

  آمده است. 8از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج این آزمون در جدول  هاآن گیریتوجه به سطح اندازه
 

 داوطلبانه  به فعالیتیابان توانوضعیت دسترسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل و  متغیر  :8جدول 

داوطلبانه  فعالیتبه  یابانتواندسترسی وضعیت   معناداری سطح همبستگی ضریبمقدار  

 0/00 0/18 سن

 0/01 0/15 سطح درآمد

 

متغیرهای سن،  یرابطه، 8جدول سطوح معناداری و مقدار ضریب همبستگی متغیرهای مستقل در بر اساس 

و سطح  افزایش سنبا  که دهدمینتایج نشان مستقیم است.  رابطه این معنادار و جهتای رابطهمتغیر وابسته با  درآمد

طور بر اساس مقدار ضریب یابد و بالعکس. همینیابان به فعالیت داوطلبانه افزایش میدسترسی توانمیزان  ،درآمد
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ضعیف گزارش  ،الیت داوطلبانهبه فع یابانتوان بر وضعیت دسترسی سن و سطح درآمدمتغیر  تأثیرشدت  ،همبستگی

برای حضور در جامعه دارند و تجارب  تریبیشهای یابان نیز مانند سایر افراد فرصتنبا افزایش سن، تواشود. می

یابان در سنین توان شودمیفیزیکی فضای شهری باعث  هایمحدودیت. کنندمیدر سطح اجتماع کسب  تریبیش

خود و حضور در فضای  هاییتفعالدر انجام امور شخصی خود استقالل داشته و عمدتاً برای انجام  ترکم، ترپایین

این وابستگی به دیگران برای انجام امور، استقالل که  نیاز به کمک دیگران و حضور یک نفر همراه داشته باشند ،شهری

 یدهد که تجربهسن با متغیر وابسته نشان می یرابطهمعنادار بودن کند. ها را محدود میهای اجتماعی آنو تجربه

... در وضعیت تمایل و ، ارتباطات جمعی وهارسانههای مختلف مانند تحصیل، اشتغال، استفاده از یابان در حوزهتوان

با  یابانسطح درآمد توان یرابطهمعناداری  با توجه به. از طرفی است یرگذارتأثها به فعالیت داوطلبانه دسترسی آن

ها به تمایل و دسترسی آن افزایشدر  ،باشد ترکم یابانتوانهای اقتصادی که هرچه دغدغه رسدمی به نظرمتغیر وابسته 

های به محیط ترکمیابان فیزیکی فضای شهری باعث شده توان هایمحدودیتاما  است؛ یرگذارتأثفعالیت داوطلبانه 

یابان درصد توان 82 دهدمیکه نتایج نشان  گونهآنباشند، شان دسترسی داشته شغلی مناسب با وضعیت جسمی

 بدون شغل و بدون درآمد هستند. ، موردمطالعه

 زمانهمنتايج آزمون رگرسيون خطي به روش   -5-3-7

استفاده  زمانهممستقل از آزمون رگرسیون خطی  به روش  یرهایمتغ زمانهم تأثیر یمطالعهنظری و  یینتببرای 

است.  در مدل  9برای متغیرها مطابق جدول  آمدهدستبه( 𝑅2) مقدار ضریب تعیینمدل است.  5 شده است که شامل

 8/61رصد، د 9/41و به ترتیب  شودمیتبیین  1درصد از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی  2/37اول، 

 و شودمیتبیین  5و  4، 3، 2تحلیلی  یهامدلدرصد از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط  4/68رصد و د 66درصد، 

درصد واریانس متغیر  6/31ین معنی که درصد است؛ بد 6/31برابر   5( نیز برای مدل 𝑒2این اساس ضریب خطا ) بر

به مدل رگرسیونی،  واردشدهمتغیرهای دهد نشان مینتایج وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین نشده است. 

متغیرها به مدل  یبا ورود همه و  دارند یابان به فعالیت داوطلبانه وضعیت دسترسی توانهمبستگی باالیی با متغیر 

، پنجمدر مدل  9طبق جدول  درصد است که این نشان از جامعیت مدل دارد.  4/68ضریب اثرگذاری  ،زمانهمطور به

  .استمعنادار  هامدلاین نیز برای متغیرهای  Betaو  Bرگرسیونی ( ضرایب 00/0سطح معناداری ) اساس بر
 

 زمانهم: ضرایب مدل رگرسیونی  به روش 9جدول 

 مدل
ضریب  

𝑅2 

سطح 

 معناداری

 5ضرایب مدل 

 B Beta T Sig ...دسترسی در 

1 

 

0/372 

 

0/15 

و سازمانی عمومی، فضاهای اداری  0/53 0/624 3/487 0/00 

 0/00 2/883 0/383 0/31 معابر عمومی

2 0/419 0/ 10  0/03 2/192 0/326 0/3 اماکن آموزشی 

3 0/618 0/ 10 شغلی هایمحیط   0/14 0/112 0/986 0/02 

ونقلحملسیستم  0/00 0/660 4  0/6 0/484 3/77 0/00 

5 0/684 0/ 00  0/05 0/32 1/780 0/219 محل سکونت 

 

دسترسی به فضای شهری برای  هایمحدودیت رسدمیها تحلیل رگرسیون، به نظر با توجه به معناداری مدل

دهد. قرار می الشعاعتحتشغل دائمی را کسب  طورینهمهای داوطلبانه و فعالیت ها را به یابان، میزان دسترسی آنتوان

، ادارات، مراکز هاسازماندر  ازجملهشغلی و آموزشی   هاییابان در فضای شهری و محیطتوان تربیشحضور هرچه 
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ها در آن تربیشهمراه با عضویت  تواندیم... ها وسراها، مساجد، مدارس، دانشگاهنگ، فرههاپارکتفریحی و عمومی، 

 ... باشد.  ای فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی وههای علمی، گروهانجمن

 گيریيجهنت -8

آن  تأثیرفضای شهری و  به حرکتی شهر مشهد-جسمی یابانوضعیت دسترسی توانبررسی  ،هدف کلی این پژوهش

ی بخش کیفی هایافته بود. 98-1397در سال  کمی-کیفی با رویکردفعالیت داوطلبانه ها به بر وضعیت دسترسی آن

های در بخش شهریطراحی نامناسب فضای ، نامناسب ونقلحملسیستم  مانندپژوهش حاضر نشان داد که عواملی 

های بهداشتی ورزشی، سرویس ،سازمانی، اداری، آموزشی، تفریحی، مذهبیفضاهای ، یمعابر عموم مختلف شهر مانند

 یابانتوانهای این عوامل انتخاب شده است. جامعهدر  یابانتوان تربیشمانع حضور هرچه ... عمومی، محل سکونت و

فعالیت داوطلبانه، رشته و محل تحصیل و حتی استفاده از مراکز تفریحی و اشتغال رسمی،  یرا در حوزه شهر مشهد

و انجام امور شخصی و  مشهد برای حضور در شهر یابانتوان توان گفتمی طورکلیبهمحدود کرده است.  عمومی

 یدهندهنشان، این وضعیت کندمی( اشاره 23: 2005) 25طور که  فایفرو همان شوندمیمتحمل  فشار زیادیشان اداری

. در جامعه است هاآن یهعلو وجود تبعیض  مشهد شهر یابانیک گسست بین نیازهای پایه و نیازهای اجتماعی توان

 نفساعتمادبهباعث افزایش  رسی داشته باشند، حضور در اجتماعدست هافرصتبرابر به این  طوربهها اگر آن کهیدرحال

شان خواهد بهبود کیفیت زندگی  های فردی وها و مهارتارتباطی، شناخت تواناییهای ها، بهبود و گسترش مهارتآن

این است و نیاز به استقالل، شایستگی و ارتباط  های اساسی انسان نیاز شناختیروانبنیادی  ینظریهبر اساس  شد.

دهد و رفتارهایش ود انجام میخ یشود که فرد احساس کند اعمال خود را مبتنی بر ارادهزمانی برآورده میها نیاز

های فردی و  اجتماعی که اعمال و فعالیت دهدمی. نتایج نشان (68: 1395)دهقانان و همکاران،خودمختارانه است

مشارکت اقتصادی و  گیرد و عمالً قرار می مشهد وجود در شهرامکانات فیزیکی م تأثیریابان تا حد زیادی تحت توان

  دهد. ها را تحت کنترل خود قرار میآن اجتماعی

تدوین  یانامهپرسشو تحقیقات پیشین،  هایهنظراز بخش کیفی پژوهش حاضر،  شدهاستخراج بر اساس مقوالت

 بررا  شدهییشناساعوامل  تأثیرو میزان  پرداختهاز آن  آمدهدستبههای به آزمون روابط آماری بین ویژگی بتوان تا شد

. متغیرهای مستقل تحقیق گیری نماییمبه فعالیت داوطلبانه اندازه حرکتی شهر مشهد-جسمی یاباننتوادسترسی 

ی مؤلفهو شش  (یعارضهوضعیت اشتغال، شدت  ،جنس، سطح درامد، تحصیالت ،)سن ایزمینهشامل متغیرهای 

نقل عمومی ومحل سکونت، اماکن آموزشی، سیستم حمل ،های شغلی، معابر عمومیمحیطدسترسی به فضای شهری )

دهد نشان می میان متغیرهای تحقیق یرابطهنتایج حاصل از آزمون  و فضاهای اداری، تفریحی، درمانی و عمومی( بود.

، عارضهشتغال، سطح درآمد، شدت سن، جنسیت، ا متغیرهایبین  ،و سطح تحصیالت تأهلوضعیت  متغیر جزبهکه 

فعالیت داوطلبانه  با سطح دسترسی به یابانتوان دسترسیبر وضعیت دسترسی در فضای شهری متغیر  هایمؤلفه

 ازجمله) ریبه فضای شه یابانتواندهد سطح دسترسی نشان می تحلیل رگرسیون خطینتایج  وجود دارد. یرابطه

 ونقلحملو معابر عمومی( و سیستم مساجد  ،هاکتابخانه ، فضاهای عمومی، اداری، آموزشی، درمانی،شغلی هایمحیط

هرچه میزان دسترسی  و است یرگذارتأث  هاآن فعالیت داوطلبانه رب شهر مشهد یابانوضعیت دسترسی توانعمومی بر 

های داوطلبانه نیز به فعالیت هاآندسترسی  سطحعمومی افزایش یابد،  ونقلحملبه فضای شهری و سیستم  هاآن

 ،(1: 1393(، صارمی و گودرزی)137: 1397) با نتایج تحقیق گرجی و شیرزاد هااین یافته. یابدیمافزایش 

به نظر  ،است نیز منطبق (306: 1397) و مقامی و شاکرمی (154: 1396) ، شاطریان و همکاران(1: 1396خلیلی)

عمومی دچار  هایکتابخانهو  مراکز تفریحی، پیاده و سوارهمعابر  ازجملهندی از فضای شهری میابان در بهرهتوانها آن

  مشکل هستند.

                                                 
25- Pfeiffer 
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  19                                                       1398 پاييز، هفتمهم، شماره سي و دمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

مبتنی بر مدل پزشکی است و  ،یابان، مبنای تعاریف و نگرش افراد نسبت به توانخواهیتواندر پارادایم قدیمی 

روی  خواهیتواناما پارادایم جدید  ؛آیندیبرنمکنند که حتی از پس امور خود بیمارانی تلقی می یابان راتوان

د دارد و معتقد است برخور تأکید ،کندها و وظایف اجتماعی، تبعیض را تولید میایفای نقشفرآیندهایی که در آن 

ها برای داشتن انسان ییابان هم مثل همهتوان ،های جامعه تولید شده استتوسط سازمان یاب،با افراد توان آمیزتبعیض

های اجتماعی قرار گیرد مبنای سیاست ،نرمال و نباید رفتار انسانِاگونی دارند نیاز به خدمات گون ،زندگی مستقل

نشان  مشهد یابان از فضای شهریتوان یمندبهره، وضعیت حاضر پژوهش (. بر اساس نتایج40-43: 1391)جبلی،

 این شهر اجتماعی هایگذارییاستس، تصویب قوانین و یابان در تدوینکه شرایط جسمی و فیزیکی توان دهدمی

 .  یابندتوانند به استقالل اقتصادی و اجتماعی دست یابان نمیتوان آندر پی گیرد و قرار نمی موردتوجه

های متنوعی یابان همراه با محدودیتبرای توانشهر مشهد دسترسی در فضاهای اداری و عمومی و معابر عمومی 

ارتفاع  ها،های طوالنی انتظار در بانکصف آسانسور،های اداری یا بین طبقات، نبود است. وجود پله در ورودی ساختمان

 خصوصاً ... و هاهایپرمارکت، هانانوایی و کاروانسراهای تاریخی، هاموزه، گیرینوبتو استندهای  ییگوپاسخ یهاباجهزیاد 

ها، نند پارک. در فضاهایی ماکندمیدچار مشکل ، کنندمیکه از عصا، بریس و پروتزهای مصنوعی استفاده  افرادی را

رعایت نشده است، ها در آنشیب استاندارد که داری تزئینی و سطوح شیب یهاسنگفرشوجود  به دلیلها روپیاده

 یوسازهاساختمی، موانعی که موانع موجود در معابر عمو ،کننددار پارک میهایی که جلوی سطوح شیباتومبیل

خصوص هدار بهای محلی، تعداد کم سطوح شیبروعریض در پیاده یهاباغچه، کندمیدر سطح شهر ایجاد  یراصولیغ

و  برزمانها را در این اماکن محدود، است و حضور آن دردسرسازیابان توان یمشهد براشهر  سازتازهدر مناطق شهری 

 کند. یا منوط به حضور یک  نفر همراه می

م به سیست یابان شهر مشهدتوان ، میزان دسترسیعارضهطور که نتایج آماری نشان داد با افزایش شدت همان

 ؛یابدیمشغلی، فضاهای تفریحی، سازمانی، اداری و آموزشی و معابر عمومی کاهش  هایمحیطنقل عمومی، وحمل

 ،یاب استتوان مورداستفادهکمکی  یوسیلهو عارضه نوع  و شدتبهوابسته  به فضای شهری بنابراین دسترسی

در دسترسی به فضای شهری تجربه را  تریبیش هایمحدودیت ،کنندافرادی که از ویلچر استفاده میکه طوریبه

بهداشتی عمومی  هایسرویسها و استفاده از ، قطارها و تاکسیهااتوبوسبه  سوارشدنها هنگام کنند. محدودیت آنمی

یابانی است که از عصا واکر، از توان تربیش مراتبهب، هاکتابخانهو تردد در مساجد، فضاهای اداری، آموزشی، درمانی و 

، استقالل فردی و اقتصادی مشهد های فیزیکی در فضای شهر. وجود این محدودیتکنندمیبریس و پروتز استفاده 

 های داوطلبانه اثرگذار است. گائوتری، جهت ایجادها به فعالیتو بر دسترسی آن دادهقرار  تأثیررا تحت  یابانتوان

)بعد  از: ایدئولوژی مشارکت اندعبارت که داندهای مناسب برای مشارکت مردم چهار شرط عمده را الزم میبسترسازی

 ،پناهو یزدان )پناهی فی و امکانات مادی و تخصصی الزم)بعد سازمانی(، اطالعات کا هنجاری(، نهادهای مشارکتی

یاب به رغم تمایل جوانان توانگرفته است که علی نتیجه ( نیز در پژوهش خود1542: 2016) لیندسای (.76: 1383

از نگرش منفی کارفرما، مشکالت  متأثرها فراهم است که این های کمی برای مشارکت آنکار داوطلبانه فرصت

اشتغال رسمی میان  هایفرصت( برابری 28: 1366) های کار داوطلبانه است. نوریو کمبود فرصت ونقلحمل

دهد که امکانات نشان مینیز . نتایج تحقیق حاضر کندمییاب را یک ضرورت برای جوامع عنوان لم و توانسا هایانسان

در مقایسه با  حرکتی شهر مشهد-جسمی یابانبرای مشارکت و فعالیت توان مادی و تخصصی الزم در فضای شهری

نقل عمومی باعث وشهری و سیستم حمل های فیزیکی فضایبرابر توزیع نشده است و محدودیتطور بهافراد سالم، 

 داوطلبانه دسترسی داشته باشند. هاییتفعالآموزشی و های شغلی، به محیط ترکممشهدی یابان شده توان

افراد برتر و وضعیت  عنوانبهخود را  هاانساناز  یادستهکه  کندمیتبعیض به این واقعیت اشاره  ینظریات حوزه

... طرد ، جنسیت وخواهیتوانرنگ، نژاد،  یواسطهبهاز افراد جامعه را  هاییگروهو  اندکردهنرمال در جامعه تعریف 

 فعالیتمعتقدند که فرصت  گویانپاسخدرصد  9/70 نتایج آماری تحقیق حاضر طبق(. 88: 1391اند)جبلی،کرده
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برای مشارکت داوطلبانه به  چنانچه اندکردهدرصد نیز اظهار  3/68ها فراهم نیست و داوطلبانه در جامعه برای آن

دورکیم معتقد است هرگاه در زمینه، در این  .ورزندمیها امتناع از پذیرش آن آنجاولین ئمرکزی مراجعه کنند، مس

. سطح انجامدیمظاهری فرد معطوف به دیگران باشد، به همکاری و انسجام با دیگران  یهاکنشهای اجتماعی موقعیت

مسئولیت و  ،در این کنش .افراد، اخالقی و معطوف به یک جمع باشد یهاکنشکه  شودمیممکن  یباالی انسجام زمان

با کاهش دسترسی به داد نتایج نشان که  طورهماناما  رسد،خود می یحداعالبهوفاداری در قبال دیگران و جامعه 

مشکالت یابد. داوطلبانه کاهش میبه  فعالیت  یابانتوان، میزان دسترسی مشهد امکانات موجود در فضای شهری

تحصیل در مقاطع باالتر، کسب شغل دائمی و مشارکت در فعالیت داوطلبانه ضای شهری، فرصت ادامهدسترسی به ف

  تربیشحضور هرچه که حالیدرهای اجتماعی دور خواهد کرد. یابان شهر مشهد را از گروهها را محدود و توانآن

ادبی، هنری،  هایگروه ازجملهداوطلبانه  یهاانجمناین افراد در  تربیشیت تواند با عضومی در فضای شهری یابانتوان

  مذهبی باشد.  و ورزشی، سیاسی

نیازهای انسانی در نظر گرفته شده است تا افراد در آن بتوانند آزادانه عمل  ییهپا حقوق شهروندی بر طورکلیبه

های مشارکت فعاالنه در حوزه یکنندهاجتماعی تداعی ییک پدیده عنوانبهکرده و استقالل یابند. مفهوم شهروندی 

یابان توان ،زمینه(. در این 165: 1397مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی است)گرجی و شیرزاد، 

 برخوردار باشند. صارمی و گودرزیهای برابری باید مانند سایر افراد از امکانات و فرصتبرای حضور فعاالنه در جامعه 

باشد که تمامی اقشار جامعه بتوانند از امکانات آن  یاگونهبهطراحی فضای شهری باید  معتقدندنیز  (1: 1393)

یابان از فضای مندی توانبهره یحوزهوجود وضعیتی نابرابر در  یدهندهنشاناما نتایج پژوهش حاضر ؛ مند شوندبهره

  یسه با افراد سالم است.در مقا مشهد شهر

 پيشنهادات -9

و  دهدیابان از وضعیت دسترسی به فضای شهری را نشان مینتایج آماری پژوهش حاضر، میزان رضایت پایین توان

فضای شهری رضایت پایینی  لفهای مختدر بخشاز وضعیت دسترسی  کنندهشرکتیابان درصد توان 70حدود 

و  فعالیت داوطلبانه هایفرصتیابان به با میزان دسترسی توان هااین متغیر یرابطه بودنمعنادار با توجه به  ،اندداشته

دار در ورودی ساخت سطوح شیب -1 :شودمیاقدامات زیر پیشنهاد  های سنجیده شده در این پژوهشمتناسب با گویه

کاهش ارتفاع ) یابانتوان وضعیتای خودپرداز بانک متناسب با ههطراحی ایستگا -2های اداری و ساختمان هابانک

 ها،پارک ها،)موزه اماکن تفریحیاستاندارد در  دارسطوح شیبساخت  -3 (، تجهیز به سیستم صوتینصب، حذف پله

بهداشتی های سرویس سازیمناسب -4 اداری و درمانی ..(، مراکز تجاری،.تئاتر و سینما وهای اماکن تاریخی، سالن

تناسب  ،مناسب در ورودی، توالت فرنگی و دستگیره فلزی کمکی داخل سرویس بهداشتی داریبش)سطوح  عمومی

 واماکن مذهبی دار استاندارد در ورودی ساخت سطوح شیب -5 (و واکر درب ورودی سرویس بهداشتی با عرض ویلچر

)باالبر  نقل عمومیووسایل حمل سازیمناسب -6 جدمسادوم  یطبقهیاب در در نظر گرفتن امکان تردد زنان توان

قرار دار و فضای ها، ساخت سطوح شیباتوبوسورودی های اتوبوس با سطح سطح سازی ایستگاههم ،ویلچر و واکر

های اتوبوس و قطار شهری و خطوط ، مسیر مختص نابینایان در ایستگاههاایستگاهو  هااتوبوسویلچر و واکر در  گرفتن

یابان االمکان مسیر تردد توانحتی و های هوایی سطح شهرهای قطار شهری و پلتمامی ایستگاه درآسانسور تندرو، 

نظارت شهرداری بر -7 باشد(ممکن ترین مسیر )نابینایان، افراد دارای پروتز و مشکالت نخاعی( کوتاه حرکتی-جسمی

نظارت دقیق راهنمایی و  -8های تزئینی برجسته( ها، عدم استفاده از سنگفرشعریض نبودن باغچهروها )وضعیت پیاده

های ایستگاه اصالح طراحی گیت -9دار سطح شهر ها و سطوح شیبرانندگی به عدم پارک خودروها در مقابل پل

مکان مشخص برای افراد  ر گرفتننظدر  -10 یابانناسب با عرض ویلچر و واکر توانتم (BRTخطوط اتوبوس تندرو )

شده در سطح  سازیمناسبهای تقویت تعداد تاکسی -11 تئاتر و سینما یهاسالندارای ویلچر و واکر در هواپیماها، 

ها )مدارس، دانشگاه اصلی و تردد بین طبقات اماکن آموزشی یمحوطهدار استاندارد در ورودی، سطوح شیب -12 شهر
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)تردد بین میزها،  ، سلفتئاترهایآمفیابان در طراحی فضای نظر گرفتن شرایط جسمی توان در -13( هاآموزشگاهو 

امکان  ،مطالعهسالن  و و تردد در این بخش هاقفسه)ارتفاع  خوان و پیشخوان دریافت غذا(، کتابخانهارتفاع کارت

تردد بین طبقات، سرویس بهداشتی و )ورودی خوابگاه،  های دانشجوییجستجو( و خوابگاه هاییستمساستفاده از 

از  ترکمهای مسکونی ساختمان در خصوص نصب آسانسور در ساختمان یمهندسنظام ینامهآییناصالح  -14 حمام(

ساختمان  یمهندسنظامنظارت دقیق سازمان  -15 تجاریمسکونی و دار استاندارد در مراکز پنج سقف و سطوح شیب

از حیث  های بهداشتی منازل مسکونی و مراکز تجاری و اداریو ورودی حمام، سرویس به مشخصات کابین آسانسورها

وانع فلزی و بتنی موجود حذف م -17آب  هاییجودار به تعداد کافی در عرض ساخت سطوح شیب -16 عرض ویلچر 

-19 یشخوان دولت و...و دفاتر پ هابانک گیرینوبتها و استندهای باجهمناسب طراحی  -18 معابر عمومی و محلیدر 

الزم به ذکر است . یابانتوان شهری و احیای حقوق پذیریدسترسمردمی برای داشتن یک شهر  هاییشپو یاندازراه

مندی از یابان و بهرهحقوق شهروندی توان هاییتاولو یحوزه( در 1393(، صارمی و گودرزی )1397گرجی و شیرزاد )

 .اندبرشمردهفضای شهری برخی از این استانداردها را 

 نابعم -10
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 .1-10ن همایش پیشرفت علوم و تکنولوژی، صص مدیریت شهری مشهد، یازدهمی
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