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چکیده
تمایــل بــه حضــور در اماکــن مذهبــی مختــص گــروه خاصــی نبــوده و همــۀ افــراد جامعــه بــه زیــارت و
بهــره گرفتــن از فضــای معنــوی ایــن اماکــن تمایــل دارنــد .ایــن تمایــل بــه صــورت روزافــزون در گروههــای
مختلــف اجتماعــی گســترش یافتــه اســت .معلــوالن یکــی از ایــن گروههــا هســتند کــه بــه واســطۀ
محدودیتهایــی کــه دارنــد کمتــر فرصــت حضــور در مکانهــای پرتراکــم را پیــدا میکننــد .ایــن مقالــه
بــا هــدف شناســایی نیازهــای مهــم زائــران معلــول بــرای تشــرف بــه حــرم رضــوی تدویــن شــده اســت.
در تدویــن ایــن مقالــه از رویکــرد کیفــی کمــی بهــره گرفتــه شــده و بــا بررســی اســناد و مطالعــات نظــری
و مصاحبــه بــا خبــرگان و اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا ،شــش بعــد اصلــی و  31مولفــه مــورد نیــاز
زائــران معلــول شناســایی و ســپس بــا اســتفاده از روش نگاشتشــناخت فــازی ،بــه بررســی روابــط ایــن
عوامــل و تعییــن ابعــاد پراهمیــت پرداختــه شــده اســت .بــر اســاس ایــن تحلیــل ،ســهولت دسترســی و
مناسبســازی و توانبخشــی ســه بعــد اصلــی نیازهــای زائــران معلــول را تشــکیل میدهــد کــه بــرای هــر
کــدام مولفههایــی نیــز بــه منظــور تدویــن راهکارهــای عملیاتــی مشــخص شــده اســت.
کلیدواژهها :زائران معلول ،حرم رضوی ،تحلیل محتوا ،نگاشتشناختی فازی.
 .1استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی (نویسندۀ مسئول)basouli@acecr.ac.ir :
 .2دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری دانشگاه علم و هنر یزدs.derakhsh@stu.sau.ac.ir :
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 .1مقدمه
زیــارت رســم متداولــی اســت کــه از دیربــاز میــان اقــوام و ملــل مختلــف و نیــز در میان همــۀ ادیان
و مذاهــب وجــود داشــته اســت(صداقت طالبــی )1813 :1393،و بخــش مهمــی از فعالیتهــای
مربــوط بــه گردشــگری مذهبــی را در برمیگیــرد و میتوانــد بــه ایجــاد آرامــش درونــی بینجامــد.
زیــارت یکــی از راههــای ارتباطــی بنــده با خداســت و به همین دلیل ســفارش بســیار شــده اســت.
تشــرف بــرای زیــارت بــارگاه ملکوتــی آرامشــگر وجــود اســت و حضــور در ایــن فضــا باعــث ایجــاد
روحانیــت مثبتــی میشــود کــه مــردم بــه آن نیازمند هستند(ســعیدی مدنــی و همــکاران:1394 ،
 .)2ﺑﺮخــی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت بیــاﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی ،دﻳﮕﺮ اﺑﻌﺎد زیســتی ،روانشــناختی
و اﺟﺘﻤﺎعــی نمــیﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد درســتی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮفیــت ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ کیفیــت زﻧﺪگــی ،ﻗﺎﺑﻞ دســتیابی نخواهــد بود(نباتیــان و همــکاران.)36 :1392،
مشــهد یکــی از کالنشــهرهای ســیاحتی زیارتــی ایــران اســت کــه هــر ســال حجــم باالیــی از زوار
را پذیراســت .زائــران بــا احســاس نزدیکــی بــه خــدا در مراســم زیــارت و همچنیــن تخلیــۀ هیجانی،
بــه احســاس آرامــش درونــی بیشــتری دســت مییابنــد و اعتمــاد و اطمینــان آنــان بــه یــاری و
کمــک خداونــد افزایــش مییابــد .لــذا بــه کمــک رحمــت الهــی در حــل مشــکالت خــود امیدوارتر
میشــوند و نگــرش آنهــا در برخــورد بــا اســترسها تغییــر کــرده و ایــن تغییــر نگــرش بــه شــکل
مثبــت باعــث بهبــود خلــق و ســامت روانــی آنهــا خواهــد شــد(رجوعی و مؤمنــی.)42 :1398 ،
انســان موجــودی اســت کــه در تکامــل و رشــد خــود به گــذران اوقــات فراغــت مناســب و تعامالت
اجتماعــی مســتمر نیــاز دارد .یکــی از اصلیتریــن عواملــی کــه مانــع تفریــح مناســب و اجتماعــی
شــدن وی میشــود ،ضعــف و ناتوانــی جســمی اســت(میمندی پاریــزی .)19 :1391 ،معلــوالن
بــه عنــوان بخشــی رو بــه رشــد از جمعیــت ،قشــر قابــل توجهــی از بــازار گردشــگری را بــه خــود
اختصــاص میدهنــد .تحقیقــات متعــددی بــه ویــژه در دو دهــه اخیــر اهمیــت توجــه بــه معلــوالن
در بخــش ســفر و گردشــگری را از ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی ،روانشــناختی و حقــوق بشــری بــه
اثبــات رســاندهاند .معیارهــا ،ضوابــط و اســتانداردهای گوناگونــی نیــز بــرای بهرهمنــد ســاختن
ً
معلــوالن از تجربیــات گردشــگری ،عمدتــا در کشــورهای توســعهیافته ،تدویــن شــده و بــه تصویــب
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رســید ه اســت .بــا ایــن حــال ،گردشــگری دسترســی پذیــر بــرای معلــوالن و ســالمندان مقولـهای
ً
نســبتا نادیــده انگاشــته شــده در پژوهشهــای گردشــگری در ایــران اســت(قبادیان.)78 :1396،
حــق ســفر و دسترســی داشــتن بــه فعالیتهــای گردشــگری بایــد بــه عنــوان یکــی از حقــوق
اجتماعــی کلیــدی بــرای معلــوالن و خانوادههــای آنــان تلقــی شــود(.)VAR & et al, 2011:600
معلــوالن نیــز هماننــد تمامــی افــراد دیگــر تمایــل بــه ســفر دارنــد و ایــن امــر کــه اشــتیاق به ســفر
بــرای افــراد دارای معلولیــت و بــدون معلولیــت یکســان اســت بــه طــور گســترده پذیرفتــه شــده
اســت(.)Ibid, 2004:946
بــا وجــود پتانســیل مناســب بــازار گردشــگران معلــول از یــک ســو و نیــاز خــاص ایــن گــروه
اجتماعــی بــه حضــور در مکانهــای مذهبــی از ســوی دیگــر ،متاســفانه مســائل مربــوط بــه ســفر
معلــوالن کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و افــراد معلــول بــه دالیــل مختلــف از حضــور در
مجامــع محــروم شــدهاند .بــه نظــر میرســد گونـهای تبعیــض در ایــن خصــوص در جوامــع وجــود
دارد کــه باعــث شــده اســت معلــوالن فرصــت اســتفاده از ســفر و زیــارت را از دســت بدهنــد .از
جملــه دالیــل ایــن تبعیــض نبــود نــگاه جامــع و برابــر بــه مســئلۀ معلولیــت در طراحــی نظامهــا و
ســاختارهای معمــاری مربــوط بــه اماکــن مختلــف اســت .اعمــال تبعیــض در خصوص معلــوالن به
دو شــکل قابــل تصــور اســت:
• تبعیــض مســتقیم عبــارت اســت از بیتوجهــی بــه اشــخاص معلــول و تحقیــر آنهــا از طریــق
ارتــکاب یــک فعــل ایجابــی ،مثــا تصویــب قوانیــن و مقرراتــی مانع دسترســی اشــخاص معلــول به
امکانــات یــا فرصتهــا تفریحــی و فراغتــی شــود.
• تبعیــض غیرمســتقیم میتوانــد بــه صــورت یــک تــرک فعــل تعریــف شــود .مثــا بــه علــت عــدم
مناسبســازی محیــط ،فــرد از حضــور در یــک مرکز محــروم شــود(مقامی و امیرشــاکرمی:1397 ،
.)311
در اکثــر مــوارد ،اماکــن بــه گون ـهای طراحــی میشــوند کــه بتواننــد نیازهــای گــروه اکثریــت را
برطــرف نماینــد و در ایــن طراحــی بــه مســئلۀ معلولیــت کمتــر توجــه میشــود .فضاهــا مناســب
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حضــور معلــوالن نبــوده و آنهــا بــرای دسترســی بــا مشــکالت عدیــدهای مواجــه هســتند .زمانــی
کــه ایــن اماکــن بــا شــلوغی و ازدحــام همــراه باشــد ،محدودیــت حضــور معلــوالن بیشــتر و بیشــتر
میشــود .ایــن در حالــی اســت ایــن گــروه اجتماعــی بــا توجــه بــه شــرایط روحــی و روانــی خــود
نیــاز بیشــتری بــه حضــور در اماکــن مذهبــی و بــه خصــوص حــرم امــن رضــوی دارنــد تــا بتوانند به
آرامشــی کمنظیــر برســند.
بــا عنایــت بــه اهمیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،حقوقــی و روانشــناختی توجــه بــه معلــوالن در
گردشــگری و فراهــم آوردن امکانــات و خدمــات خــاص مــورد نیــاز آنــان بــه خصــوص در زیــارت
و حضــور روزافـــزون زائــران و عبــادت کننــدگان معلــول در اماکــن متبرکــه و مذهبــی کشــور و الــزام
پاســخگویی و خدمترســانی متناســب بــا این قشــر ،توجــه ویژه بــه شــناخت نیازهای گردشــگران
معلــول در ایــن مــکان هــای زیارتــی ضــروری اســت .بــه گونـهای که بایــد معیارهــای مختلفــی را در
نظــر گرفــت تــا بتــوان فضــا را بــرای حضــور معلــوالن در اماکــن مذهبــی مهیــا کــرد و شــرایطی را به
وجــود آورد تــا آنهــا بتواننــد از فرصــت زیــارت اســتفادۀ مطلوبتــری ببرنــد .ایــن مقالــه بــا هــدف
بررســی نیازهــای زائــران معلــول در حــرم رضــوی کــه بــه عنــوان مهمتریــن جاذبــۀ مذهبــی کشــور
ایــران شــناخته میشــود ،تدویــن شــده اســت.

 .2مبانی نظری
معلــوالن در هــر جامعــه چشــم بینــای جامعــه هســتند؛ بدیــن تعبیــر کــه حکمــت و مصلحــت
الهــی در ظرفیــت وجــودی آنهــا بــه عنــوان موجــودی بــا عــزت و بــا ظرفیــت تحمــل مصائــب
متجلــی گشــته اســت(محمودی و تبریــزی دهنــو .)1 :1396 ،وجــود افــراد معلــول و کمتــوان در
جامعــه ،قدمتــی بــه بلنــدای پیدایــش بشــر دارد و معلولیــت یــک شــانس برابــر بــرای همــۀ افــراد
جامعــه اســت(حیاتی و کارخانــه .)2 :1397 ،درک از معلولیــت بــه عنــوان یــك تعامــل بدیــن
معناســت کــه معلولیــت یــك ســازۀ اجتماعــی اســت ،نــه یــک ویژگــی فــردی .دربــارۀ واژۀ معلولیت
تعاریــف و تعابیــر مختلــف ارائــه گردیــده اســت کــه هــر کــدام از ایــن تعاریــف بــه نوعــی معلولیــت را
بررســی کــرده اســت(.)Hashem & et al, 2012:459
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ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽۀ ﻣﻌﻠﻮلیت ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دورهای از ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻓﺮادی وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎلیـتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعــی پاییــن ﺗﺮ از ﺣﺪ طبیعــی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و بــا وجــود اینکــه نیــازﻣﻨﺪ ﺗﻮجــه
وﻳﮋهای ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎعــی و رﻓﺎهــی
آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪانــی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن م ـیدﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺑﻪ
دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎنــی ﺑﻮده اﺳﺖ(مجیــدی و تیمــوری.)37 :1390،
لغــت معلولیــت 1بــه معنــای از دســت دادن یــا محدودیــت فرصتهــای شــرکت در زندگــی
اجتماعــی در ســطحی مســاوی بــا دیگــران اســت و لغــت کمتوانــی 2بــه معنــای گروهــی از
محدودیتهــای عملکــردی مختلــف اســت کــه در هــر جمعیــت و کشــوری در جهــان روی
میدهد(خزایــی و همــکاران )774 :1397 ،هــر چنــد در مــواردی ایــن دو لغــت متــرادف در نظــر
گرفتــه یــا بــه جــای هــم بــه کار بــرده میشــود.
در مــادۀ یــک قطعنامــۀ  3447مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ،در ســال  1975شــخص معلــول
ن گونــه تعریــف کــرده اســت :شــخص معلــول یعنــی هــر شــخصی کــه نمیتوانــد بــه تنهایــی،
را ایـ 
تمــام یــا بخشــی از نیازهــای فــرد عــادی یــا زندگــی اجتماعــی عــادی را بــه علــت نقــص ،اعــم از
مــادرزادی یــا غیرمــادرزادی ،تواناییهــای جســمی یــا روانــی خــود ،تامیــن نماید(مقامــی و
امیرشــاکرمی.)308 :1397،
جاللــی فراهانــی ( )1390در کتــاب مدیریــت اماکــن ،تاسیســات و تجهیــزات ورزشــی معلولیــت
را محدودیتهــای دایمــی در زمینههــای مختلــف چشــمی ،حســی یــا ذهنــی روانــی تعریــف
میکنــد کــه شــخص مبتــا بــه آن در زندگــی روزمــره در مقایســه بــا ســایر افــراد جامعــه دچــار
مشــکل یــا محدودیــت اســت .از حیــث علــت معلولیــت ،ســه دســته را میتــوان شناســایی کــرد:
• علل ژنتیکی مانند سندروم داون.
• علل مادرزادی که بر اثر مراقبت نکردن در دوران بارداری به وجود میآید.
• حوادث و اتفاقات زندگی مانند جنگ ،تصادف ،آلودگیهای محیطی.
1. Handicap
2. Disability
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مطالعــات جامعهشــناختی معلولیــت ،در قالــب چهــار مکتــب کارکردگرایــی ،تفســیرگرایی،
انســانگرایی رادیــکال و ســاختارگرایی رادیــکال قابــل بحــث و بســط اســت(2011:455

 .)Goodley,در نــگاه کارکردگرایانــه ،جامعــه یــک وضعیــت ســازمانی اســت کــه همــۀ اعضــا
در چارچــوب هماهنگــی و توافــق بــا هــم همــکاری دارنــد .در ایــن نــگاه فــرد معلــول بــه عنــوان
یــک جســم مــادی ناقــص دیــده میشــود کــه در انجــام کارکردهــای خــود ناتــوان اســت .رویکــرد
تفســیرگرایانه معتقــد اســت معلولیــت طی یــک فرایند تفســیری در تعامــات اجتماعی برســاخته
میشــود .آنهــا معلولیــت را یــک تولیــد ارادی فعــال بــرای خلــق یــک هویــت اجتماعــی تعریــف
میکننــد .ایــن رویکــرد بیــان میکنــد نهادهــای مختلــف اجتماعــی ماننــد مدرســه ،بیمارســتان
یــا هــر مــکان دیگــر بــر افــراد معلــول انــگ ناتوانــی زده و باعــث میشــوند آنهــا متناســب بــا همان
انــگ از خــود رفتــار نشــان دهنــد کــه این امــر زمینــۀ انــزوای آنهــا را فراهم میکنــد .انســانگرایان
رادیــکال ،معلولیــت و اختــال را عالیمــی فرهنگــی اجتماعــی تعریــف میکننــد کــه فرهنگهــا
و ایدئولوژیهــای مختلــف آن را تولیــد میکننــد؛ بنابرایــن واژههایــی کــه بــرای توصیــف یــک
فــرد معلــول بــه کار مـیرود ،حــاوی ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی نهفتـهای اســت کــه تنهــا
بــا روشهــای عمیــق علمــی و مردمشناســانه میتــوان آن را درک کــرد .ســاختارگرایان رادیــکال
معلولیــت را بــه عنــوان فراینــد طــرد ســاختاری ،اجتماعــی ،اقتصادی و سیاســی تعریــف میکنند
کــه باعــث میشــود فــرد معلــول از عرصههــای مختلــف زندگــی منــزوی شــود(صادقی فســایی و
فاطمینیــا )58 :1394،دو رویکــرد اول جامعــه را دارای نظــم میداننــد و نیازمنــد حفــظ وفــاق
و دو رویکــرد بعــدی بــر ایــن باورنــد کــه جامعــه بــرای تعامــل بــا معلولیــت نیازمنــد اصــاح و تغییــر
اســت.
ســفر همــواره حــس زندگــی دوبــاره ،امیــد و رهــا شــدن از مشــغلههای روزانــه را بــا خــود بــه
همــراه دارد؛ بنابرایــن اغلــب متخصصــان ،ســفر را بــه همــۀ افــراد بــه ویــژه ســالمندان ،معلــوالن و
جانبــازان توصیــه میکننــد؛ ولــی موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه بــرای معلــوالن و افــرادی کــه بــه
لحــاظ جســمی مشــکالتی دارنــد ،در شــبکۀ گردشــگری جایگاهــی تعریف نشــده است(اســعدی
و همــکاران .)383 :1398 ،توجــه و تامیــن زیرســاختهای مناســب فضایــی و کالبــدی بــرای
اســتفادۀ همــۀ شــهروندان بــا هــر نــوع مشــکل خــاص ،از خدمــات و امکانــات عمومــی ،از مــوارد
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تاثیرگــذار بــر رشــد و توســع ه شــهری اســت کــه بــرای رســیدن بــه تحــرك و جابهجایــی بهتــر و
دسترســی آســانتر در ســطح شــهر ،بــه منظــور رفــع نیازهــا و ایجــاد تعامــات روزانه بــا محیطهای
اطــراف مــورد نیــاز اســت(خانیانی و خوارزمــی .)1 :1393،مطالعــات نشــان میدهــد کــه بــه
طــور کلــی تفاوتهــای زیــادی بیــن افــراد ناتــوان و افــرادی کــه از نظــر جســمی ســالم هســتند،
وجــود دارد .جمعیــت معلــوالن در سرتاســر جهــان رو بــه افزایــش اســت و بــر نیازهــا و مســائل آنها
نیــز روز بــه روز افــزوده میشــود .معلولیــت یــا کمتوانــی بــه یکــی از پدیدههــای پیــدا و پنهــان
زندگــی امــروزه بشــر تبدیــل شــده اســت .پیــدا از آن جهــت کــه نــرخ افــراد دارای معلولیــت بســیار
بــاال و در حــال رشــد اســت و پنهــان از آن جهــت کــه چنــدان مــورد توجــه جریــان اصلــی جامعــه و
سیاســتگذاران اجتماعــی نبودهاند(صادقــی فســایی و فاطمینیــا.)157 :1394 ،
در دو دهــۀ اخیــر ،پژوهشهــای متعــددی در زمینــه گردشــگری و معلولیــت صــورت گرفتــه
اســت .در ایــن میــان حوزههایــی ماننــد گردشــگران معلــول ،انگیزههــا و نیازهــای اطالعاتــی آنان،
محرکهــای بــازار ،مقایســۀ کشــورها ،رویکردهــای تبعیــض بــر مبنــای معلولیــت ،رفتــار عمــوم و
عرضهکننــدگان بــا معلــوالن و  ...مــورد توجــه ویــژه بودهانــد( .)Darcy & et al :2015آهنگــران و
همــکاران( )1393معتقدنــد در صــورت فراهــم شــدن بســتر مناســب بــرای ورود جمعیــت معلوالن
بــه بــازار گردشــگری ،ایــن امــر میتوانــد تحــول عمــدهای در ایــن بــازار ایجــاد کنــد .بــا ایــن وجود،
ً
اکنــون افــراد دارای معلولیــت تقریبا هیــچ اســتفادهای از خدمات گردشــگری نمیکنند .تحقیقی
ﺗﻮﺳﻂ دانیــل کلمــن ،)1997(1بــا ﻋﻨﻮان «اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮ روی
ﺻﻨﺪﻟﻲ ﭼﺮﺧﺪار» اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳن تحقیق ،شــش بخش ســاختمانی در  10ﻣﻜﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ
در نیــوﻳﻮرك ،از نظــر میــزان دﺳﺘﺮسﭘﺬﻳﺮی آنهــا ﺑﺮای معلــوالن روی ﺻﻨﺪلــی ﭼﺮﺧﺪار ﺑﺮرﺳﻲ
شــده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎی ﭘﺎرکینگ ،مســیرﻫﺎی دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮ ،ورودیﻫﺎ ،دﺳﺘﺮســی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺳﺎﻟﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰی و اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در هیــچ ﻳﻚ از اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬهبــی ﺑﺮرســی شــده ،شــش
بخــش ﻣد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮسﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎرکینــگ ،ورودیﻫﺎ و اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮســی ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

1. Danielle Coleman

سال نهم ،شماره  ،35پاییز  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

44
محیــط گردشــگری بــرای افــراد معلول دارای ســه نــوع مانع ذاتــی (فیزیکی) ،تعاملــی و محیطی
(جامعهشــناختی) اســت .ایــن محدودیتهــا بــه عنــوان درونفــردی ،بیــن فــردی و ســاختاری
نیــز شــناخته میشــوند و در طــول زمــان در حــال تغییــر و نوســان هســتند .محدودیتهــای
درونفــردی بــه حالتهــای روانــی غیرقابــل اثبــات افــراد ماننــد افســردگی و اضطــراب اشــاره دارد
کــه بــر مشــارکت و اولویتهــای افــراد تاثیــر میگــذارد .محدودیتهــای بینفــردی در غیــاب یــا
عــدم دسترســی معلولیــن بــه دیگــران روی میدهــد و مانــع مشــارکت اجتماعــی آنهــا میشــود.
ایــن نــوع محدودیــت بــه طــور خــاص بــرای گردشــگرانی روی میدهــد کــه نیاز بیشــتری بــه کمک
ســایرین در زندگــی روزمــره خــود دارنــد .محدودیــت ســاختاری شــامل عناصــری اســت کــه بیــن
اولویــت فــرد معلــول و فعالیــت اجتماعــی او مداخلــه میکننــد ماننــد حمــل و نقــل ،اطالعــات
و قیمت(اســعدی و همــکاران .)387 :1398 ،ایــن امــر بــه انــدازهای جــدی مینمایــد کــه بــه
اعتقــاد نظریهپــردازان ،معلولیــت گونـهای از ســرکوب و طــرد اجتماعــی اســت و معلولیــن نابرابری
قابــل مالحظ ـهای را در همــۀ ابعــاد زندگــی اجتماعــی تجربــه میکننــد .طــرد اجتماعــی باعــث
میشــود معلولیــن تمامــی مزایــای روانشــناختی و مــادی مربــوط بــه عضویــت در گروههــای
اجتماعــی را از دســت بدهنــد و تاثیــر ویرانگری بــر آنهــا وارد شود(زرینکفشــیان.)179 :1395 ،
هنــر برنامهریــزی در مکانهــای مختلــف در ایــن اســت کــه بتوانــد تعامــل و تعادلــی بیــن
گروههــای ذینفــع برقــرار کند(شــاطریان و همــکاران )59 :1395 ،و ایــن موانــع را از بیــن ببــرد.
برخــی محققــان بــر ایــن باورنــد کــه دلیــل کــم بــودن ســفر در بیــن معلــوالن ،معلولیــت نیســت،
بلکــه محدودیتــی اســت کــه بــا آن مواجــه هســتند(قبادیان.)80 :1396 ،
کیفیــت یــک فضــا در شــهر از براینــد مولفههایــی حاصــل میشــود کــه بــا شناســایی کارکردهــا و
تاثیــرات مناســب هــر یــک از آنهــا بــر فضــا میتــوان راهکارهایــی بــرای بهبــود کیفیــت فضاهــای
شــهری ارائــه داد .کیفیــت چگونگــی یــک چیــز یــا پدیــده اســت کــه تاثیــر عاطفــی و عقالنــی
خاصــی بــر انســان میگــذارد .کیفیــت باعــث تمایــز پدیدههــا از هــم شــده و میتوانــد حاصــل
ت صــوری یــا فرمــال) ،عملکــرد (کیفیــت عملکــردی) یــا معنــا (کیفیــت معنایــی)
فــرم (کیفی ـ 
باشد(ســرور و همــکاران.)31 :1396،
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در واقــع کیفیــت توجــه بــه نیازهــای افــراد در زمــان طراحــی فضــای شــهری اســت .بــا توجــه
بــه تفــاوت نیازهــای افــراد مختلــف ،در نظــر گرفتــن مفهــوم کیفیــت در فضــای شــهری از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار میشــود .فضاهــای شــهری را نبایــد محــل ســکونت دســتهای از افــراد و مرکــز
قراردادهــا دانســت ،بلکــه ایــن فضاهــا متشــکل از روحیــات ،افــکار ،آداب و رســوم ،اعتقــادات و
احساســات خــاص همــۀ افــراد اســت .ســازگار ســاختن فضاهای شــهری بــا نیازهــای افــراد معلول
در واقــع بازگردانــدن آنهــا بــه اجتمــاع اســت(بزی و همــکاران .)104 :1389 ،در واقــع معیــار
مطلــوب یــک محــل بــرای معلــوالن ،مناســب بــودن فضــای شــهری اطــراف بــا نیازهــای حرکتــی
آنهــا و قابــل اســتفاده بــودن فضــا بــرای ایــن افــراد اســت(میقاتی .)9 :1373،مناسبســازی
عبــارت اســت فراهــم ســاختن زمینــۀ اســتفادۀ یکســان تکتــک افــراد جامعــه از امکانــات موجــود
جامعــه بــا هــر شــرایط روحــی و جســمی و مطابــق بــا نیــاز آن فــرد اعــم از رفاهــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و منابــع طبیعی(تقوایــی و همــکاران.)51 :1389 ،
توجــه نکــردن بــه نیازهــای اصلــی و اساســی انســانها ،ادراکات و رفتارهــای آن هــا در زندگــی
روزمــره ،در نظــر نگرفتــن شــرایط جســمانی و روانــی همــۀ اقشــار و ســنین جامعــه ،ســبب
ایجــاد فضاهایــی آســیبپذیر و مشــکلدار شــده کــه تنهــا تعــداد معــدودی از افــراد را در خــود
جــای میدهد(ســرور و همــکاران .)85 :1393 ،از طرفــی نابســامان بــودن فضاهــای شــهری و
انطبــاق نداشــتن آنهــا بــا نیازهــا و خواســتههای معلــوالن ،عــاوه بــر منــزوی کــردن آنهــا باعــث
میشــود در بلندمــدت خســارتهای اجتماعــی اقتصــادی عظیمــی بــر جامعــه وارد شــود(خزایی
و همــکاران.)777 :1397،
درخــور ذکــر اســت فعالیتهــای تفریحــی و گردشــگری کــه در عرصههــای بیــرون از خانه شــکل
میگیــرد ،بیشــتر جنبــۀ مشــارکتی و جمعــی دارد کــه نیازمنــد فضــا و امکانــات ویــژهای اســت .در
ایــن راســتا ،فضاهــای عمومــی ســهم عمــدهای در تامیــن بســتر شــکلگیری و انســجام چنیــن
فعالیتهایــی بــه عهــده دارد(حامــد عبــدی و رحیمــی کاکــه جــوب .)60 :1392،بــرای تشــویق
و ترغیــب معلــوالن بــه حضــور در یــک مقصــد گردشــگری بایــد ایــن فضاهــا را بــه گونـهای طراحــی
کــرد تــا بتواننــد نیازهــای خــود در آن محیــط بــرآورده ســازند .ایــن امــر در رابطــه بــا اماکــن مذهبی
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .محیــط زیارتــی بایــد بهگونـهای طراحــی شــود کــه بتوانــد
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نیازهــای همــۀ افــراد را بــرای بهرهبــرداری از فضــای معنــوی حاکــم مهیــا ســازد و مانعــی بــرای
حضــور گروهــی از اعضــای جامعــه بــه دلیــل محدودیتهــای حرکتــی آنهــا نشــود.

 .3روش تحقیق
ایــن پژوهــش از نــوع هــدف کاربــردی اســت؛ زیــرا هــدف آن بهکارگیــری و آزمــون مفاهیــم نظــری
دربــارۀ مســائل واقعــی مربــوط بــه زائــران معلــول در حــرم رضــوی اســت تــا بتــوان نیازهــای اساســی
ایــن گــروه از زائــران را بــا توجــه بــه شــرایط جســمانی آنهــا در حــرم مطهــر امــام رضــا  gبررســی
کــرد .در ضمــن از حیــث چگونگــی بــهدســت آوردن دادههــا یــک تحقیق توصیفی اســت؛ زیــرا در
ایــن پژوهــش بــه توصیــف و تفســیر نیازهــای اساســی زائــران معلــول در حــرم مطهــر و رابطــۀ آنهــا
بــا یکدیگــر پرداختــه شــده اســت .از منظــر روششناســی ،ایــن تحقیــق بــر اســاس روش تحقیــق
آمیختــه انجــام میشــود؛ زیــرا ترکیبــی از روشهــای مختلــف را طــی چنــد مرحلــه و بر اســاس یک
طــرح از پیــش تعییــن شــده بــه کار گرفتــه و نتیجۀ نهایــی حاصل ترکیبــی از روشهــای تحقیقاتی
اســت نــه یــک روش خــاص .بنابرایــن در چهارچــوب روششناســی پژوهــش آمیختــه ،فراینــد ایــن
تحقیــق طــی دو مرحلــه انجــام شــده اســت .ابتــدا بــر اســاس نتایــج مطالعــۀ کتابخان ـهای در
خصــوص مبانــی نظــری و پیشــینۀ پژوهــش و مصاحبــه بــا خبــرگان ،چهارچــوب مفهومــی اولیــه
احتیاجــات و نیازهــای ضــروری زائــران معلــول در محیــط حــرم مطهــر رضــوی اســتخراج شــده
اســت .بــرای ایــن امــر از روش تحلیــل محتــوا بهــره گرفتــه شــده اســت .پــس از انجــام تحلیلهای
الزم ،مدلــی بــرای شناســایی مهمتریــن نیازهــا و اولویــت آنهــا نســبت بــه یکدیگــر ارائــه شــده
اســت تــا بتــوان رضایــت هرچــه بیشــتر زائــران معلــول را در ایــن محیــط مذهبــی افزایــش داد.
در ایــن مرحلــه بــرای انجــام تحلیلهــا و مدلســازی از تکنیــک نگاشتشــناختی و همچنیــن
تکنیــک شــبکههای اجتماعــی بــرای انجــام تجزیــه و تحلیلهــای ّ
کمــی مــورد نیــاز کمــک گرفتــه
شــده اســت.
جامعــۀ آمــاری ایــن تحقیــق عبــارت بــود از خبــرگان حــوزۀ گردشــگری و همچنیــن متخصصــان
توانبخشــی و بهزیســتی کــه در زمینــۀ ارائــه خدمــات بــه افــراد معلــول دارای تجربیــات کاری و
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مدیریتــی مناســب بودهانــد .بــا توجــه بــه شــرایط كنونــی ،بــرای نمونهگیــری از روش نمونهگیــری
گلولهبرفــی اســتفاده شــده اســت و طــی چندیــن مرحلــه برخــی کارشناســان زبــده شناســایی و
پــس از دریافــت اطالعــات از هــر کــدام ،از آنهــا خواســته شــده تــا افــراد صاحبنظــر دیگــر را
معرفــی کننــد .در ایــن راســتا اصــل اشــباع نظــری مــد نظــر قــرار گرفــت و در نهایــت تعــداد  14نفر
از خبــرگان بــرای مشــارکت در ســاخت مــدل انتخــاب شــدند.

 .4رویكرد نگاشتشناختی
نقشـ ه شــناختی ابــزاری اســت بــرای نشــان دادن مدلهــای ذهنــی افــراد یــا گروههــا کــه شــامل
مفاهیــم و روابــط بیــن آنهاســت و بــرای درک محیــط یــا پدیدههــای پیرامونی اســتفاده میشــود؛
بنابرایــن نقش ـههای شــناختی ،تصویــری از الگوهــای درونــی یــا مدلهــای ذهنــی در خصــوص
یــک موضــوع خــاص هســتند کــه بــهواســطه تعامــل فــرد بــا محیــط آموختــه میشــوند و شــکل
ّ
میگیرنــد .یــک نگاشــت شــناختی ،نمایشــی از روابــط علــی و معلولــی موجــود بیــن عناصــر
تصمیــم بــرای یــک پدیــده یــا مســئله بــوده و همچنیــن دانــش ضمنــی متخصصــان حــوزۀ مــورد
بررســی را توصیــف میكنــد.

 .5یافتههای تحقیق
 .1-5مطالعات اسنادی و تحلیل محتوا
بــه منظــور تعییــن نیازهــای ضــروری زائــران معلــول در حــرم مطهــر رضــوی و افزایــش میــزان
رضایــت ایــن گــروه ابتــدا مطالعــات اســنادی در خصــوص شناســایی ایــن نیازهــا بــا اســتفاده از
کتابهــا و مقــاالت معتبــر صــورت پذیرفته و برخــی خبرگان در ایــن خصوص مصاحبه انجام شــد.
ســپس بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کیفــی و بــه کمــک کدگذاریهــای بــاز و محــوری،
تحلیــل محتــوای مصاحبههــا انجــامشــد .در ایــن مرحلــه ابتــدا براســاس مطالعــات نظــری38 ،
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نیــاز ضــروری در قالــب شــش بعــد اصلــی اســتخراج شــد .به منظــور شناســایی مهمتریــن نیازهای
زائــران معلــول ،مصاحبههــای نیمــه ســاختاریافتهای بــا هشــت نفــر از خبــرگان ایــن حــوزه انجــام
گرفــت .بــه منظــور پاالیــش عوامــل و روابــط بیــن آنهــا ،از طریــق روش دلفــی مصاحبــه بــا شــش
نفــر از خبــرگان ادامــه یافــت کــه در نتیجــۀ آن از فهرســت تهیــه شــده تعــدادی از عوامــل حــذف،
ادغــام یــا اضافــه شــدند .مبنــای توافــق معنــادار بــودن نیازهــا در حــوزۀ معلــوالن و ارتبــاط آنهــا
بــا احتیاجــات و نیازهــای آن هــا در محــدودۀ فیزیکــی حــرم مطهــر رضــوی بــوده اســت .فهرســت
پاالیــش شــده شــامل شــش بعــد اصلــی و  31مولفــه بــه عنــوان خروجــی ایــن مرحلــه شناســایی
شــد کــه معــرف نیازهــای ضــروری و الزم مربــوط بــه زائــران معلــول در حــرم مطهــر رضــوی اســت.
ایــن ابعــاد و مولفههــا در جــدول  1نشــان داده شــد ه اســت.
جدول .1نیازهای اساسی زائران معلول در حرم مطهر رضوی
بعد

مولفه
اختصاص مسیری برای تشرف
روشنایی مناسب در مسیرها و فضاهای معلوالن

تسهیل دسترسی

ایجاد رمپ ،آسانسور
ابعاد مناسب در ورودی سرویسهای بهداشتی
ارتفاع مناسب آبخوریها و سایر خدمات
ارتفاع مناسب ایستگاههای سیار راهنمای زائر
وجود کفپوش متناسب با سنگفرشهای لغزنده
وجود شیبراههها با شیب مناسب
وجود دستگیرۀ مخصوص معلوالن در سرویسهای بهداشتی
استاندارد طراحی مناسب ورودی ها ،پارکینگها و صحنها

مناسبسازی

نصب تجهیزات مناسب در مسیر معلوالن
کفسازی ویژه نابینایان
استفاده از عالیم تصویری برای ناشنوایان
استفاده از عالیم شنیداری برای نابینایان
وجود فضای کافی برای مانور صندلی چرخدار

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،35پاییز 1400

بررسی نیازهای زائران معلول در اماکن مذهبی (باصولی و درخش)

49
ایجاد فضایی برای استراحت

توان بخشی

 ...تدارک ویلچر و
تدارک وسایل ابتدایی برای توانبخشی
ایجاد فضایی برای زیارت
محلی برای آموزش و پاسخگویی به سواالت شرعی
فضای پارکینگ

برابری فرصتها

تدارک کتاب ادعیۀ صوتی و با خط بریل
سهمیۀ غذای حضرتی
خدمات کفشداری
اختصاص فضایی برای دعا و عبادت
آموزش و فرهنگسازی خدام برای خدمات معلوالن

امنیت

خادمان همراه معلوالن
جداسازی فضای عبور و استراحت معلوالن
امکانات حمل و نقل مناسب برای سهولت در حرکت

برآورده کردن نیازها

ایجاد سرویسهای بهداشتی و وضوخانۀ مناسب
ایجاد آبخوری

ابعاد بیان شده در این جدول عبارت است از:
.1-1-5تســهیل دسترســی .میــزان دسترس ـیپذیری یعنــی میــزان قابــل اســتفاده بــودن
یــک محصــول ،وســیله ،خدمــت ،محیــط یــا تســهیالت ،بــرای بیشــترین تعــداد افــراد ممکــن کــه
معلــوالن نیــز بیــن آنهــا هســتند و شــامل آن دســته از خصوصیاتــی اســت کــه محصــول ،خدمــت
یــا محیــط مذکــور بایــد داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه طــور ایمــن و در شــرایط برابر توســط تمــام افراد
بــه ویــژه آنهایــی کــه بــه نوعــی معلولیــت دارنــد ،اســتفاده شــود(قبادیان)82 :1396،؛ بنابرایــن
بایــد تمهیداتــی اندیشــیده شــود تــا تشــرف زائــر معلول به ســهولت صــورت گیــرد و دسترســی زائر
بــه نقــاط مختلــف حــرم بــا توجــه ازدحــام دیگــر زائــران ،امکانپذیــر باشــد.
.2-1-5مناسبســازی .قدمــت مناسبســازی در معنــای خــاص خــود بــه تاریــخ زندگــی بشــر
بــر میگردد(ســبحانی و همــکاران .)287 :1395 ،مناسبســازی محیــط بــرای معلــوالن ،اصالح
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محیــط و تــدارک تجهیــزات مــورد نیــاز بــه گونـهای اســت کــه افــراد معلــول قــادر باشــند آزادانــه و
بــدون احســاس خطــر در محیــط پیرامون خــود فعالیت کنند و از تســهیالت اجتماعــی ،فرهنگی،
اقتصــادی و خدماتــی بــا حفــظ اســتقالل فــردی الزم بهرهمنــد شــوند(بابایی اهــری.)65 :1373،
در حــرم رضــوی امکانــات مختلفــی تــدارک دیــده شــده اســت کــه در برخــی مــوارد بایــد متناســب
بــا خصوصیــات زائــران معلــول تغییــر یابــد .از طرفــی بــا توجــه بــه معلولیتهــای مختلــف ،ایــن
تفــاوت نیــز بایــد در طراحــی در نظــر گرفتــه شــود.
.3-1-5توانبخشــی .خدمــات توانبخشــی یکــی از محورهــای خدمــات ســامت بــه جامعــه
اســت .پیشــگیری ،تشــخیص و مداخلــه زود هنــگام از اهــداف مهــم در خدمــات توانبخشــی
اســت .کیفیــت پاییــن خدمــات توانبخشــی موجــب افزایــش شــیوع ناتوانــی و انــواع معلولیتهــا
و همچنیــن ،کاهــش کیفیــت زندگی در جامعــه خواهد شــد(محمدی و همــکاران.)102 :1397،
توانبخشــی بــه رونــدی اشــاره دارد کــه هــدف آن توانــا ســاختن فــرد معلــول بــرای دس ـتیابی و
حفــظ حداکثــر ســطح عملکــرد فیزیکــی ،حســی ،ذهنــی ،روانشــناختی و اجتماعــی اســت کــه
بــه توانبخشــی هدفمنــد منتــج میشود(ســعیدی و ذاکریــان .)2 :1397 ،توانبخشــی یکــی از
نیازهــای ضــروری معلــوالن در حضــور اجتماعــی آنهاســت .بــا توجــه بــه خصوصیــات جســمی
معلــوالن ،نیــاز اســت امکاناتــی بــرای توانبخشــی معلــوالن در حــرم رضــوی تــدارک دیــده شــود تا
امــکان تجدیــد قــوای آنهــا فراهــم شــود.
.4-1-5برابــری فرصتهــا .بشــر بــه محــض تولــد و حتــی دوران جنینــی صاحــب حقوقــی
اســت کــه هــر انســان صــرف نظــر از رنــگ نــژاد و جنــس و کیــش و قومیــت و عقیــده و هــر موقعیت
دیگــر بایــد بــه آن برســد و کســی آنهــا را بــه او اعطــا نمیکنــد و قانونگــذار صرفــا بــه آنهــا
جنبــۀ عینــی و ضمانــت اجــرا میبخشــد؛ امــا ناگفتــه پیداســت وضعیــت همیشــه بــه ایــن شــكل
نیســت و گروههایــی از افــراد همــواره بــه خاطــر شــرایط و موقعیتــی کــه دارنــد از دســتیابی
کامــل حقوقشــان محــروم ماندهانــد؛ ماننــد کــودکان ،زنــان ،اقلیتهــا و معلوالن(حســینزاده
و نظــری .)2 :1394،امــروزه افــراد دارای معلولیــت در جوامــع پیشــرفته همســان بــا دیگــر اقشــار
مــردم از حقــوق شــهروندی خــود برخــوردار هســتند .بــه بــاور جامعهشناســان ،بهطور کلــی حقوق
شــهروندی را میتــوان بــه مجموعــۀ قواعــد حاکــم بــر روابــط اشــخاص در جامعــۀ شــهری تعریــف
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کــرد؛ امــا حقــوق شــهروندی افــراد دارای معلولیــت در جامعــه بــه گونـهای اســت کــه نــه تنهــا آنــان
از حــق طبیعــی خــود محــروم شــدهاند ،بلکــه خمودگــی ،تنهایــی و انــزوا بــه زندگــی آنــان تزریــق
شــده اســت(محمودی و تبریــزی دهنــو .)3 :1396،در واقــع همــ ه معلــوالن در هــر جــا و هــر
ســنی بــدون هیــچ مانعــی همــان حقوقــی را دارنــد کــه اگــر ســالم بودنــد ،داشــتند .بــر اســاس
ایــن مفاهیــم هــر دولتــی موظــف بــه ایجــاد امکانــات رفاهــی و مــورد نیــاز معلــوالن اســت(خانیانی
و خوارزمــی .)3 :1393،ایــن امــر بــه خصــوص در زیــارت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
زائــران معلــول حــق دارنــد بتواننــد همســان بــا دیگــران ،بــا آرامــش از محیــط معنــوی حــرم رضوی
بهرهمنــد شــوند .از ایــن رو هــر آنچــه بــرای دیگــران در نظــر گرفتــه میشــود بایــد بــرای ایــن زائــران
کــه بــا محدودیــت مواجــه هســتند ،نیــز تــدارک دیــده شــود.
.5-1-5امنیــت .امنیــت بــرای همــۀ گروههــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .در جایــی کــه
مــردم احســاس نبــود آســایش میکننــد یــا میترســند ،قلمــرو فضــای شــهری تنــزل میکنــد و
در آن فضــا حضــور پیــدا نمیکننــد .در خصــوص معلــوالن مســئلۀ امنیــت از ظرافــت بیشــتری
برخــوردار اســت .زمانــی کــه امنیــت معلــوالن بــا طراحــی نامناســب بــه خطــر افتــد ،تــردد آنهــا
کمتــر و موجــب کاهــش تعامــات اجتماعــی خواهــد شــد(اکبری اوغــاز و حنایــی.)89 :1397،
بــرآورده کــردن نیازهــا .هم ـ ه زائــران نیازهایــی دارنــد کــه توســط امکانــات مختلــف در حــرم
رضــوی بــرآورده میشــود .بــا توجــه بــه تفــاوت برخــی نیازهــای معلــوالن ،بایــد ایــن موضــوع مــورد
توجــه طراحــان قــرار گیــرد تــا برخــی امکانــات بــه گونـهای طراحی شــود که زمینــۀ برطــرف کردن
نیازهــای معلــوالن نیــز وجــود داشــته باشــد.
ّ
ب .استخراج نقشه علی خبرگان و تحلیل آن
بعــد از تعییــن ابعــاد و مولفههــای نیازهــای زائــران معلــول در حــرم رضــوی ،دومیــن مرحلــه از
ّ
فراینــد مدلســازی ،اســتخراج و تحلیــل نقشــه علــی خبــرگان اســت .در ایــن مرحلــه بــار دیگــر
جــدول نیازهــای زائــران معلــول بــه خبــرگان ارائــه و پــس از تأییــد نهایــی توســط خبرگان ماتریســی
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از نیازهــای اساســی و ضــروری گردشــگران معلــول در حــرم مطهــر رضوی ،تهیــه و به خبــرگان ارائه
شــد .خبــرگان بــا نمرهدهــی از  -1تــا  +1چگونگــی ارتبــاط بیــن عوامــل و شــدت هر یــک از عوامل
را نشــان دادنــد و بــه ایــن ترتیــب ماتریــس را تکمیــل کردنــد و مــدل ذهنــی هــر خبــره بــه دســت
ّ
آمــد .ســپس نقشــۀ علــی هــر خبــره در نرمافــزار ترســیم شــد و بــرای اطمینــان از دقــت فرایند ثبت
ّ
و اســتخراج مــدل ذهنــی خبــرگان ،نقشــه علــی ترســیم شــده بــه تأییــد خبــرگان مربــوط رســانده
شــد .پــس از آنکــه مــدل ذهنــی خبــرگان تعییــن و تحلیلهــای اولیــه در رابطه بــا آن انجــام گرفت،
ّ
امــکان اســتخراج نقشــه علــی ادغامــی نیازهــای ضــروری و اساســی زائــران معلــول در محــدودۀ
حــرم مطهــر رضــوی بررســی شــد کــه ایــن امــر طــی مراحــل زیــر صــورت گرفــت:
• بررســی رابطــ ه بیــن ویژگیهــای شــخصی خبرگان(ســن ،جنســیت ،ســابقه کار ،میــزان
ّ
تحصیــات ،نــوع ســازمان) و شــاخصهای پیچیدگــی و قلمــرو نقشــه علــی آنهــا.
ّ
• بررسی وضعیت تشابه یا فاصل ۀ بین نقشه علی خبرگان.
ّ
پاســخگویی بــه ایــن مــوارد امکانپذیــری ادغــام نقش ـههای علــی خبــرگان بــرای دس ـتیابی
ّ
بــه نقشــه علــی ادغامــی را نشــان مـیداد .بــرای پاســخ بــه ایــن ســواالت از آزمونهــای مختلفــی
اســتفاده شــد كــه بــه طــور خالصــه عبــارت اســت از:
الــف .آزمــون کروســکال والیــس ،آزمــون یومــن وایــت نــی و آزمون ضریب همبســتگی اســپیرمن
در نرمافــزار .Spss
ب .تشــکیل ماتریسهــای اولیــه ادغامــی و ترســیم آنهــا در  Fcmapperو تحلیــل نقش ـههای
ادغامــی.
ّ
بــا پاســخگویی بــه مــوارد فــوق مشــخص شــد كــه میتــوان بــرای ادغــام نقشــههای علــی
خبــرگان اقــدام کــرد .جــدول ،2ماتریــس ادغامــی خبــرگان را نشــان میدهــد .اعداد ایــن ماتریس
میــزان تأثیــر هــر متغیــر بــر دیگــری بــر اســاس جمعبنــدی نظــر خبــرگان اســت.
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جدول  .2ماتریس ادغامی خبرگان

پــس از ادغــام نظــر خبــرگان ،میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری هــر یــك از عوامــل در نرمافــزار
 Fcmapperتجزیــه و تحلیــل شــد .ایــن نتایــج در جــدول  3نشــان داده شــده اســت .هــر عاملــی
درجــه مركزیــت باالتــری داشــته باشــد ،در شــبكۀ عوامــل دارای تأثیرگــذاری باالتــری خواهــد بود.
بــا توجــه بــه جــدول  3و بررســی نیازهــای ضــروری زائــران معلــول درحــرم مطهــر رضــوی و نقــش
ایــن نیازهــا در بهبــود وضعیــت ســایر عوامــل ،دو ســناریو بررســی شــده اســت.
جدول  .3میزان تأثیرگذاری و تاثیرپذیری و مرکزیت هر عامل

در ســناریو ســازی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بــا چــه ســناریویی میتــوان بــه تغییــر
در عواملــی رســید کــه بیشــترین تأثیــر را بیــن عوامــل داشــتهباشــد .قبــل از تشــکیل ســناریوها
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درخــور ذکــر اســت کــه در قســمت تشــکیل ســناریوها بــرای عاملــی کــه براســاس آن ســناریو
تشــکیل میشــود ،دو عــدد صفــر و یــک تعریــف شــده اســت .عــدد صفــر بــه معنــی غیــر فعــال
کــردن یــا نبــود عامــل مــد نظــر اســت و عــدد یــک بــه معنــی وجــود عامــل مــد نظــر بــدون هیــچ
ً
گونــه تغییری اســت .در تشــکیل ســناریوها ،معمــوال عواملــی کــه دارای باالترین مرکزیت هســتند
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیرنــد .بنابرایــن در ایــن پژوهــش ،ســناریوها بــر اســاس عوامــل
تســهیل دسترســی ،شــرایط مناســب ســازی و نیازهــای توانبخشــی در جهــت افزایــش میــزان
رضایــت زائــران معلــول در حــرم مطهــر رضــوی ســاخته شــدهاند کــه در اینجــا بــر اســاس ایــن
عوامــل بــه بررســی و مقایس ـ ه دو ســناریو ارائــه شــده اســت.
در اولیــن ســناریو وضعیتــی شبیهســازی شــده اســت كــه در آن بهرغــم توجــه بــه عامــل تســهیل
دسترســی در ایــن مــکان مقــدس،کاری بــرای دو عامــل مناســب ســازی فضــای حــرم مطهــر و
امکانــات توانبخشــی صــورت نگیــرد .در صــورت توجــه بــه عامــل تســهیل دسترســی بــرای زائران
معلــول ،دیگــر عوامــل نیــز بــه دلیــل تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن از ایــن عامــل ،تغییــر میكننــد و
وضعیتشــان ثابــت نمیمانــد.
در ســناریو دوم ،افزایــش توجــه بــه عوامــل مناســب ســازی فضاهــا و شــرایط و نیازهــای
توانبخشــی ،بــدون توجــه بــه عامــل تســهیل دسترســی مــورد بررســی قــرار میگیــرد .نتایــج
حاصــل از ایــن ســناریوها در شــکل 1نشــان داده شــده اســت.
نتایــج ســناریو اول حاکــی از حساســیت زیــاد عامــل تســهیل دسترســی بــه عوامــل برابــری
فرصتهــا و بــرآورده کــردن نیازهــای زائــران معلــول در حــرم رضــوی اســت .بدیــن معنــا کــه در
صورتــی کــه تنهــا بــه عامــل امکانــات الزم بــرای تســهیل دسترســی زائــران معلــول توجــه شــود ،بــا
توجــه بــه بهبــودی کــه در شــرایط و تســهیالت موردنیــاز بــه جهــت بــرآورده کــردن نیازهای زائــران و
برابــری فرصتهــا بــرای آنهــا صــورت میگیــرد ،مســائل امنیتــی الزم بــرای ایــن گــروه از زائــران
حــرم رضــوی در شــرایط مناســبی قــرار نمیگیــرد و ایــن نیــاز بــا کاهــش مواجــه میشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه نتایــج ســناریوی دوم ،موقعیتــی کامــا مخالــف را نشــان میدهــد .بــه
ایــن صــورت کــه میــزان امنیــت زائــران معلــول در حــرم مطهــر رضــوی ،بــا افزایــش توجه بــه عوامل
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مناسبســازی فضاهــا و خدمــات مــورد نیــاز ایــن گــروه از زائــران و ارائــۀ تســهیالت الزم در زمینـه
توانبخشــی ،بــه طــور چشــمگیری بهبــود مییابــد.
مقایسه

مقایسه

سناریوی

سناریوی

دوم با

اول با

سناریوی

بدون

بدون

دوم

تغییر

تغییر

نتایج

نتایج

نتایج

سناریوی

بدون

اول

تغییر

سناریوی
دوم

سناریوی
اول

بدون
تغییر

عوامل

0.73-

0.27

0

1

0.7

0

1

1

تسهیل
دسترسی

0.33

0.67-

1

0

0.67

1

0

1

مناسبسازی

0.34

0.66-

1

0

0.66

1

0

1

توانبخشی

0.01-

0

0.53

0.54

0.53

1

برابریفرصتها

0.06

0.13-

1

0.5

0.63

1

امنیت

0.11-

0.03

1

0.7

0.68

1

برآورده کردن
نیازها

جدول  .3نتایج شبیهسازی سناریوها روی مدل پیشنهادی

پــس از شبیهســازی ســناریوهای مختلــف روی مــدل ،دادههــای ماتریــس ادغامــی خبــرگان در
نرمافــزار ویزیــو  2016وارد و گرافــی از مــدل رســم شــد .ایــن گــراف در واقــع مهمتریــن نیازهــای
زائــران معلــول در حــرم مطهــر رضــوی را نشــان میدهــد .همــان طــور کــه در شــکل  1مشــاهده
میشــود در گــراف ترســیمی ،شــکلهای کنــار هــر عامــل و خطــوط ترســیمی بیــن عوامــل از
لحــاظ انــدازه و ضخامــت بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد .دلیــل ایــن امــر تفــاوت در میــزان اهمیــت هــر
عامــل و رابطــۀ هــر یــك از عوامــل بــا یکدیگــر در مــدل اســت .بــه عبــارت دیگــر بــا توجــه بــه روابــط
ّ
علــی بیــن عوامــل ،هــر عاملــی کــه اهمیــت و نقــش مهمتــری دارد ،بــا شــکل بزرگتــر و خطــوط
پررنگتــر رســم شــده اســت و میتــوان بــا مشــاهدۀ گــراف ارائــهشــده عوامــل را از لحــاظ اهمیــت،
اولویتبنــدی کــرد.
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شگل.1گراف نیازهای ضروری زائران معلول در حرم مطهر رضوی

 .6بحث و نتیجهگیری
در ایــن تحقیــق ابتــدا براســاس مطالعــات نظــری و مصاحبههــای انجــامشــده ،شــش بعــد
اصلــی نیازهــای زائــران معلــول حــرم رضــوی مشــخص و بــرای هــر بعــد مولفههــای متناســب بــا
ایــن مــکان مقــدس و نیازهــای معلــوالن تدویــن شــد .در ادامــه بــا رویکــرد نگاشتشــناختی مدلی
ارائــه شــد کــه در آن ابعــاد اصلــی و مولفههــای اولویـتدار مشــخص گردیدنــد تــا بتــوان بــا بررســی
ایــن مولفههــا راهکارهــای عملیاتــی را بــرای افزایــش رضایــت زائــران معلــول در زمــان تشــرف در
نظــر گرفــت.
مــدل ارائــه شــده مؤلفههــا و ابعــاد نیازهــای زائــران معلــول در حــرم مطهــر رضــوی را بــه همــراه
رابطـ ه علــت و معلولــی بیــن ابعــاد آنهــا و همچنیــن شــدت ایــن روابــط نشــان میدهــد کــه ایــن
اطالعــات میتوانــد در برنامهریزیهــای مدیــران ســایر مقاصــد گردشــگری مذهبــی و اماکــن
زیارتــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .همــان طــور کــه مشــاهده میشــود مــدل اســتخراج شــده
شــامل  6بعــد و  31مؤلفــه اســت .نتایــج تحلیــل مــدل نشــان میدهــد کــه برخــی از ایــن ابعــاد در
میــزان بــرآورده کــردن نیازهــای زائــران معلــول ،تاثیرگذارتــر و مهمتــر از ســایر ابعــاد اســت.
براســاس مــدل ،مهمتریــن عامــل تســهیل دسترســی اســت کــه خــود در برگیرنــدۀ شــش مولفــه
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اســت .اختصــاص مســیری برای تشــرف ،روشــنایی مناســب در مســیر و فضاهای معلــوالن ،ایجاد
رمــپ ،آسانســور ،ابعــاد مناســب در ورودی ســرویسهای بهداشــتی ،ارتفــاع مناســب آبخوریهــا
و ارتفــاع مناســب ایســتگاههای ســیار راهنمــای زائــر از جملــه نیازهــای اساســی و مهــم زائریــن
معلــول بــرای دسترســی ســریع و راحــت بــه امکانــات و تســهیالت فراهــم شــده در حــرم مطهــر
اســت.
معلــوالن بــه دلیــل شــرایط خــاص بدنــی و جســمی خــود معمــوال محدودیتهایــی را بــرای
حضــور در جوامــع و بــه خصــوص اجتماعــات پرتراکــم دارنــد کــه در صــورت تســهیل دسترســی
میتــوان زمینـ ه حضــور آنهــا را در ایــن مــکان معنــوی آمــاده کــرد .از طرفــی بــا توجــه بــه روحیات
خــاص معلــوالن ،حضــور در ایــن فضاهــا ،میتوانــد در بهبــود ســامت روانــی و آرامــش آنهــا نقش
موثــری داشــته باشــد.
دومیــن عامــل مهــم در نیازهــای زائــران معلــول و براســاس نتایــج ایــن تحقیــق ،مناسبســازی
فضاهاســت .وجــود کفپــوش متناســب بــا ســنگفرشهای لغزنــده ،وجــود شــیبراههها بــا شــیب
مناســب ،وجــود دســتگیر ه مخصــوص معلــوالن در ســرویسهای بهداشــتی و ســایر فضاهــای
خدماتــی ،اســتاندارد طراحــی مناســب ورودیهــا ،پارکینگهــا و صحنهــا ،نصــب تجهیــزات
مناســب در مســیر معلــوالن ،کفســازی ویــژۀ نابینایــان ،اســتفاده از عالیــم تصویــری بــرای
ناشــنوایان ،اســتفاده از عالیــم شــنیداری بــرای نابینایــان و وجــود فضــای کافــی بــرای مانــور
صندلــی چرخــدار بــه عنــوان مولفههــای اساســی و ضــروری در زمینــه مناسبســازی فضاهــا
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
عــاوه بــر مــوارد ذکرشــده ،بــا توجــه بــه نتیجــه بــه دســت آمــده ،رســیدگی و توجــه بــه ایجــاد
فضایــی بــرای اســتراحت زائــران معلــول در فضاهــای معنــوی حــرم ،تــدارک ویلچــر و و تــدارک
وســایل ابتدایــی بــرای توانبخشــی نیــز از جملــه نیازهــای اساســی و الزم بــرای راحتــی هــر چــه
بیشــتر ایــن دســته از زائــران در ایــن مــکان مقــدس و مذهبــی اســت .افــراد معلــول فرصتهــای
کمتــر یــا بســیار محــدودی بــرای لــذت بــردن از زیــارت دارنــد .ایــن محدودیــت فقــط بــه علــت
معلولیــت آنهــا نبــوده و دالیــل دیگــری از جملــه ناتوانــی مدیــران و برنامــه ریــزان بــرای قابــل
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دســترس کــردن حمــل و نقــل ،مراکــز اقامتــی و مراکــز گردشــگری دارد .بــا ایجــاد تغییراتــی
انــدک در طراحیهــا میتــوان زمینــۀ حضــور ایــن گــروه مهــم از جامعــه را در اماکــن مقــدس و
بــه خصــوص حــرم رضــوی مهیــا کــرد و در افزایــش رضایــت و کیفیــت زندگــی آنهــا گام مهمــی
برداشــت .تغییــر کیفیــت زندگــی آنهــا باعــث تغییــر نگاهشــان بــه زندگــی میشــود و ایــن امــر
باعــث میشــود فــرد معلــول احســاس طــرد شــدن از جامعــه نداشــته باشــد و زمین ـهای بــرای
حضــور جدیتــر او در ســایر بخشهــای جامعــه نیــز فراهــم میشــود.
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