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چکیده
معلولین و سالمندان بخشی رو به رشد از جمعیت ،و در نتیجه بخش قابل توجهی از بازار گردشگری را به خود
اختصاص خواهند داد .تحقیقات متعددی به ویﮋه در دو دهه اخیر اهمیت توجه به معلولین در بخش سفر و
گردشگری را از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،روانشناختی و حقوق بشری به اثبات رساندهاند .معیارها ،ضوابط و
استانداردهای گوناگونی نیز برای بهره مند ساختن معلولین از تجربیات گردشگری ،عمدتاً در کشورهای توسعه
یافته ،تدوین شده و به تصویب رسیدهاند .با این حال ،گردشگری دسترسیپذیر برای معلولین و سالمندان
مقولهای نسبتاً نادیده انگاشته شده در پﮋوهشهای گردشگری در ایران است .این در حالی است که به نظر
می رسد کشور ایران علیرغم عدم وجود آمارهای دقیق و قابل اتکا ،درصد باالتری از معلولین را در مقایسه با
میانگین جهانی دارا باشد .مطالعه حاضر که از حیث هدف از نوع مطالعات کاربردی و از منظر روش جزو
پﮋوهشهای توصیفی میباشد ،با استفاده از رهنمودهای سازمان جهانی جهانگردی و چك لیستهای برگرفته از
استانداردهای  ،ADAبه ارزیابی و رتبهبندی هتلهای  8 ،2و  4ستاره استان زنجان از حیث دسترسیپذیری این
هتل ها برای معلولین حرکتی پرداخته است .نقاط قوت و ضعف این هتلها شناسایی شده و مشخص گردیده
است که هتلهای استان زنجان میتوانند با اعمال اصالحات و تغییرات عمدتاً جزئی و کم هزینه ،سطح
دسترسیپذیری برای معلولین حرکتی را به نحو چشمگیری افزایش دهند.
کلید واژگان :گردشگری دسترسیپذیر ،زنجیره دسترسیپذیری ،معلولین حرکتی ،هتلهای  8 ،2و  4ستاره،
استان زنجان

 -6مقدمه
مقاصد گردشگری در بازاری فعالیت میکنند که در حال جهانی شدن و رقابتیتر شدن است (ینگ لوی و هنگ کانگ،1
 .) 2516گسترش بازار یا به عبارت دیگر جذب مشتریان بیشتر ،رویایی است که تمامی کسب و کارها از جمله دست اندرکاران
صنعت گردشگری در سر میپرورانند.
به موازات رشد و توسعه گردشگری ،بازارها و گونه های جدیدی از گردشگری نیز به وجود آمده است .یکی از تحوالت نسبتاً
جدید در حوزه مطالعات گردشگری ،ظهور و رواج مفهوم گردشگری قابل دسترس طی دو دهه اخیر است (آهنگران و همکاران،
.)1802
به استناد آمار سازمان جهانی بهداشت ( )WHO,2011حدود یك میلیارد نفر در جهان با معلولیتهای مختلف به سر میبرند.
این رقم یعنی حدود  10درصد جمعیت جهان معلولیت جسمی ،ذهنی یا حسی دارند .در کنار این آمار ،موج جدیدی از پیری
- Ieng Loi & Hang Kong.
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جمعیت در راه است .در سال  2550بیش از  185میلیون نفر باالی  65سال معادل  15درصد جمعیت جهان ،با افزایش 25
درصدی نسبت به سال  2555ثبت شده است .تا سال  2505این رقم به  25درصد جمعیت جهان بالغ خواهد گردید
( .)UNWTO,2013دارسی )2556( 1به نقل از اداره آمار استرالیا ( )2554عنوان میدارد که ارتباط معنیداری میان کهولت سن و
معلولیت وجود دارد .تا آنجا که احتمال معلولیت در افراد  60ساله  14برابر نسبت به افراد  4ساله افزایش مییابد.
از نقطه نظر اقتصادی ،بازار گردشگری دسترسی پذیر فرصتی طالیی برای مقاصدی که آمادگی پذیرش این بازدیدکنندگان را
دارند ارائه مینماید ،چرا که آنها اغلب تمایل دارند در فصول کم رونق 2سفر کنند ،با همراه یا به صورت گروهی سفر میکنند ،به
مقصدها وفادارترند و در برخی مناطق جهان هزینهای باالتر از رقم میانگین را در سفرهایشان خرج میکنند (.)UNWTO, 2016
از منظر اجتماعی ،گردشگری قادر است مزایایی شامل کاهش هزینههای انطباق اجتماعی ،یکپارچگی اجتماعی و تحقق عدالت
اجتماعی را به بار آورد (لی 8و همکاران .)2512 ،عالوه بر این گردشگری میتواند موجبات ارتقاء سالمت جسمی ،ذهنی و
روانشناختی افراد را فراهم سازد (مك کانکی و آدامز.)2555 ،4
در ضمن جذب افراد معلول در فعالیتهای گردشگر ی موضوعی مهم برای اعضای خانواده آنان است .این امر زمانی را برای
مراقبت کنندگان در خانوادهها 0فراهم می کند که تا حدودی از وظایفشان خالصی یابند .همچنین از این طریق میتوان رهایی از
کارهای عادی رایج ،تقویت ارتباطات خانوادگی و بهبود آسایش عمومی را ارتقاء بخشید (شاو و کولز.)2554 ،6
برای کشورهایی که خواهان گسترش بازارهای گردشگری ورودی میباشند ،ضروری است که امکانات الزم از حیث مکان را
دارا بوده و به این درک برسند که چگونه میتوانند به نیازهای ویﮋه گردشگران معلول خدمت رسانی نمایند (اوزتورک 1و همکاران،
 ،2551به نقل از شاو -الورنس.)1
حق سفر و دسترسی داشتن به فعالیت های گردشگری باید به عنوان یکی از حقوق اجتماعی کلیدی برای معلوالن و
خانواده های آنان تلقی گردد .سفر و گردشگری عاملی مهم در کیفیت زندگی همه افراد بشر است (وار 0و همکاران ،2511 ،به نقل از
مجمع معلولیت اروپا.)15
معلولین نیز همانند تمامی افراد دیگر تمایل به سفر دارند و این امر که اشتیاق به سفر برای افراد دارای معلولیت و بدون
معلولیت یکسان است به طور گسترده پذیرفته شده است (یاو 11و همکاران.)2554 ،
با احتساب افراد معلول ،سالخوردگان ،زنان باردار ،خانوادههای دارای فرزندان خردسال و افرادی که محدودیتهایی به تبع
شغل یا محدودیتهای حرکتی دارند ،واضح است که  85تا  45درصد افراد به طور گسترده از توسعه دسترسیپذیری در امکانات و
خدمات گردشگری منتفع خواهند شد (.)ENAT, 2007
لیکن به نظر میرسد علیرغم این بازار بالقوه مهم ،صنعت گردشگری موجود عمدتاً افراد معلول را به حاشیه رانده و یا حتی از
خرید محصوالتش دلسرد مینماید (هرنر و سواربروک.)2554 ،12
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با وجود پیشرفتهایی در زمینه اعمال پارامترهای دسترسی پذیری ،معلولین همچنان به موانعی بر میخورند که مانع
دسترسی و لذت بردن آنان از فعالیتهای بخش گردشگری میشود ،از قبیل آژانسهای مسافرتی ،حمل و نقل ،اقامت ،صنعت
رستوران و ( ...ناوارو -گارسیا 1و همکاران  ،2510به نقل از فرناندز.)2
محققینی از قبیل دنیلز 8و همکاران 2550؛ دارسی1001 ،؛ ترکو ،4استامبو 0و گارنکارز 1001 ،6معتقدند که معلولین کمتر از
عموم افراد دیگر سفر میکنند و علت این امر معلولیت آنان نیست بلکه به دلیل محدودیتهای ساختاری است که با آن مواجهند
(دارسی.)2515 ،
بر طبق برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل ،هشتاد درصد از معلوالن در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند (توسلی
نائینی و کاویار.)1811 ،
کشور ایران طبق آمار ارائه شده توسط سازمان بهزیستی به  ،ESCAPحدود یك میلیون فرد دارای معلولیت دارد ( ESCAP,
 ) 2012که البته نسبت به آمار و میانگین جهانی قابل اعتماد نیست (کردی سرجاز و همکاران.)1808 ،
با در نظر گرفتن آمار معلولیت در کشورهای مختلف جهان «انگلستان 15 3میلیون نفر ( 25درصد جمعیت) ،ایاالت متحده05 3
میلیون نفر ( 10/8درصد جمعیت) ،آلمان 12 3درصد جمعیت ،استرالیا  11درصد جمعیت و ترکیه  1/0تا  1میلیون نفر یعنی 12/8
درصد جمعیت» (اوزتورک و همکاران ،)2556 ،به نظر میرسد که این آمار چندان دقیق و منطبق با واقعیت نمیباشد.
آهنگران و همکاران ( )1802با بیان اینکه آمار دقیقی از معلوالن کشور در دسترس نیست ،تعداد معلولین را با توجه به آمارها
و میانگین جهانی حدود  1میلیون نفر تخمین زده اند .آنان معتقدند در صورت فراهم شدن بستر مناسب برای ورود جمعیت
فوقالذکر به بازار گردشگری ،این امر میتواند تحول عمده ای در این بازار ایجاد کند .با این وجود ،در حال حاضر افراد دارای معلولیت
تقریباً هیچ استفادهای از خدمات گردشگری نمیکنند.
از سوی دیگر روزانه  115نفر و سالیانه جمعیتی بالغ بر  45555نفر در کشور به دلیل حوادث مختلف به جمعیت معلول کشور
اضافه میشود .درصد قابل توجهی از این افراد را جانبازان جنگ تحمیلی تشکیل میدهند (مدی و همکاران.)1802 ،
لذا با عنایت به اهمیت اقتصادی ،اجتماعی ،حقوق بشری و روانشناختی توجه به معلولین و سالمندان در صنعت گردشگری و
فراهم آوردن امکانات و خدمات خاص مورد نیاز آنان در این بخش که پیشتر توضیح داده شد ،مسأله پیش رو این است که تأسیسات
اقامتی بخش گردشگری ایران تا چه حد جوابگوی نیازهای مسافران معلول حرکتی میباشد.

 -2مروری بر ادبیات پژوهش
 -6-2معلولیت1

دو رویکرد موجود برای تبیین مفهوم معلولیت عبارتند از رویکرد پزشکی( 1سنتی) و رویکرد اجتماعی .0مقایسه این دو مدل
موجود معلولیت نشاندهنده سیر تکاملی درک از معلولیت است (بوهالیس 15و همکاران.)2550 ،
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رویکرد پزشکی (سنتی) :سمال و دارسی ،2515 ،1با بیان اینکه رویکرد پزشکی مبتنی بر تئوری تراژدی شخصی 2اولیور،8
 1006میباشد ،عنوان می دارند که براساس این تئوری ،علت ناتوانی فرد در مشارکت کامل در حیات اجتماعی ،نقصانی است (مانند3
نابینایی ،ناشنوایی ،فلج ،مشکالت ذهنی  ،)...که در خود او وجود دارد.
برنت و بیکر ،2551 ،4معلولیت را چنین تعریف میکنند« 3هر گونه مانع یا محدودیت در انجام یك فعالیت ،آنگونه که برای
یك انسان طبیعی انگاشته میشود ،در اثر یك اختالل».
در تعریف سنتی (پزشکی) ،معلولیت یك وضعیت پزشکی یا زیست شناختی است که به یك فرد خاص نسبت داده میشود؛
نقیصه ای که باید از طریق درمان یا توانبخشی اصالح شود .براساس این رویکرد ،این فرد معلول است که باید تغییر کند یا اصالح
شود (سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل.)2518 ،0
مدل پزشکی معلولیت ،آن را به عنوان «مشکل» فرد تلقی میکند .این رویکرد بر «ناکارآمدی» تمرکز داشته و فرض بر آن
است که معلولیت دائمی بوده و نیز تمامی جنبههای زندگی فرد را در بر میگیرد (ایچیسن .)2558 ،6این مدل افراد دارای معلولیت
را کم توانتر از افراد بدون معلولیت در نظر میگیرد (بوهالیس و همکاران.)2550 ،
رویکرد اجتماعی :در مدل اجتماعی ،معلولیت به مثابه پیامد موانع محیطی ،اجتماعی و رفتاری قلمداد میشود که با نقیصه
فرد در آمیخته و از مشارکت او در اجتماع جلوگیری به عمل می آورد .این مدل حاکی از آن است که برطرف کردن موانع بازدارنده،
جهت بهبود زندگی افراد معلول سودمند بوده و به آنها فرصتهایی عادالنه و برابر با دیگران میدهد .نقطه قوت این مدل در نسبت
دادن بار مسئولیت تغییر به جامعه به صورت کل ،به جای فرد است .به عالوه ،این مدل به روشنی تصدیق میکند که این نقیصه فرد
نیست که بازدارنده است ،بلکه این محرومیت اجتماعی است که در اثر طراحی محیطی یا وضعیت نامناسب ارائه خدمات ،بر آنان
تحمیل میشود (دارسی.)2511 ،
در رویکرد مدل اجتماعی ،که جامعه را به دلیل نوع نگاهش به معلولیت به چالش میکشد ،تمرکز بر ارائهدهندگان خدمات و
برطرف نمودن موانع اجتماعی و محیطی است تا مشارکت کامل اجتماعی ،فیزیکی و فراغتی فراهم گردد (ایچیسن.)2558 ،
به عبارت دیگر ،معلولیت دیگر به معنای یك عارضه ،ناکارآمدی یا کمبود جسمانی نمیباشد ،بلکه محصول اثرگذاری متقابل
شخص ،جامعه ،جسم و تعامالت گوناگون است (سانمارگارایا و تا وی ،2510 ،1به نقل از انجمن بهداشت امریکا).
درک از معلولیت به عنوان یك تعامل بدین معناست که معلولیت یك سازه اجتماعی 1است و نه یك ویﮋگی فردی
(.)UNWTO, 2013
در ارتباط با بخش سفر و گردشگری ،تعریف زیر از معلولیت از سازمان جهانی گردشگری توسط سازمان مدیریت سفر و
گردشگری هندوستان ( )IITTM, 2010بازگو شده است« 3تمام افرادی که به واسطه محیطی که با آن مواجه میشوند ،از
محدودیتی در توانایی ایجاد ارتباط رنج برده و نیازهای ویﮋه ای در طول سفر ،در زمینه اقامت و سایر خدمات گردشگری دارند،
باالخص افرادی با ناتوانی های جسمی ،حسی و عقالنی یا سایر معضالت سالمتی که نیازمند مراقبت ویﮋه هستند ،مانند سالخوردگان
و افراد دیگری که نیاز به رسیدگی موقتی دارند».
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 -2-2اختالالت

حرکتی1

اختالالت حرکتی به دامنهای وسیع از محدودیتهای حرکتی فیزیکی مانند دسترسی ،کشش ،چابکی و تحرک داللت میکند.
در این مورد ،توانایی جسمانی برای حرکت کردن ،هماهنگی حرکات یا انجام فعالیتهای جسمانی به طور قابل مالحظهای کاهش
یافته ،مختل شده یا با تأخیر صورت میگیرد .افراد با اختالالت حرکتی با دشواریهایی در حوزههای زیر مواجهند 3امور جسمانی یا
حرکتی ،جابجایی مستقل و یا فعالیتهای اساسی زندگی (بوهالیس و همکاران ،2550 ،به نقل از  ،DEO, 2005و Householder,
.)2001
به گفته برنت و بیکر ، 2551 ،این دسته از معلولین نیازهای یکسان بسیاری در زمینه سفر با نیازهای غیرمعلولین دارند.

 -9-2گردشگری دسترسیپذیر برای

همگان2

دسترسیپذیری یعنی میزان قابل استفاده بودن یك محصول ،وسیله ،خدمت ،محیط یا تسهیالت ،برای بیشترین تعداد افراد
ممکن ،که شامل معلولین نیز میشود (.)ISO Focus+, 2010
اتخاذ اصول طراحی و دسترسی پذیری جهانی در بخش گردشگری نشاندهنده رویکردی کلنگر 8و فراگیر است .این امر
تضمین میکند که میزان باالیی از دسترسی پذیری دربخش گردشگری اولویتی است که آزادی انتخاب و حرکت را به همه مسافران
اعطا میکند .رویکردهای فوق این واقعیت راپذیرفته اند که تعداد وسیعی از مردم متشکل از افرادی با سن ،قد ،وزن ،مهارتهای
زبانی و تواناییهای متفاوت است .پیروی از اصول دسترسی پذیری و طراحی جهانی منتج به محیطی میشود که منافع تمامی
سطوح اجتماع را فراهم میسازد (وزارت گردشگری افریقای جنوبی،

4.)2511

دسترسی پذیری آن دسته از خصوصیاتی است که یك محیط ،یك محصول یا یك خدمت باید داشته باشد تا بتوانند به راحتی،
به طور ایمن و در شرایط برابر توسط تمام افراد و به ویﮋه آنانی که دارای نوعی معلولیت هستند ،مورد استفاده قرار گیرد (کالوو-
مورا 0و همکاران.)2510 ،
دسترسی پذیری به میزان سهولت دسترسی یافتن ،وارد شدن و استفاده کردن از ساختمانها ،فضاهای بیرونی و امکانات دیگر
به طور مستقل و بدون نیاز به تمهیدات خاص داللت میکند (کمیسیون اروپا.)2554 ،6
دسترسی پذیری ضرورتی اساسی در هر مقصد گردشگری میباشد .مناسب سازی کاالها و خدمات برای افراد با نیازهای خاص
دسترسی ،به شمول بیشتر و تکریم تجربههای گردشگری کمك میکند (گاسیوت 1و همکاران.)2510 ،
سازمان جهانی جهانگردی ،گردشگری دسترسیپذیر برای همگان را اینگونه تعریف میکند 3شکلی از گردشگری که متضمن
فرایندی مشارکتی در میان دست اندرکاران است که افراد با نیازهای دسترسی ،اعم از ابعاد حرکتی ،بینایی ،شنوایی و شناختی را
قادر میسازد تا به طور مستقل و با رعایت برابری و شأن آنها ،از طریق ارائه کاالها ،خدمات و محیطهای گردشگری که به شکل
فراگیر طراحی شدهاند ،1فعالیت نمایند (.)UNWTO, 2013
سمال و دارسی ،2515 ،هفت اصل طراحی فراگیر (جهانی) را به نقل از مرکز طراحی جهانی 2550 ،0چنین بر میشمارند3
اصل اول 3استفاده برابر.
اصل دوم 3انعطاف در استفاده.
- Mobility Impairment.
- Accessible Tourism for All.
3- Holistic
1
2

12

- NDT.
- Calvo- Mora, A.

5

- European Commission.

6

- Gassiot.

7

- Universally Designed.

8

- Center for Universal Design.

9

4
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اصل سوم 3استفاده آسان و مشهود.
اصل چهارم 3اطالعات قابل درک.
اصل پنجم 3تحمل در برابر خطا.
اصل ششم 3میزان پایین تقالی فیزیکی.
اصل هفتم 3اندازه و فضا جهت دسترسی و استفاده.

 -4-2تأسیسات اقامتی

دسترسیپذیر1

اقامتگاه مناسب به معنای اصالحات و تطبیق مناسب و ضروری میباشد و نه تحمیل هزینه بی مورد و نامتناسب ،تا اینکه به
افراد دارای معلولیت در مورد لذت بردن یا فعالیت به طور برابر با دیگران و با در نظر گرفتن حقوق بشر و آزادیهای بنیادین
اطمینان داده شود (.)IITTM, 2010
دارسی 2515 ،به استناد نتایج تحقیقاتی که در استرالیا و کشورهای دیگر انجام شدهاند ،موانع فراهم شدن تأسیسات اقامتی
دسترسی پذیر را چنین بر میشمارد3
• کمبود تأسیسات اقامتی دسترسیپذیر.
• اقامت گاههای دسترسیپذیر که استانداردهای دسترسی را رعایت نکردهاند.
• اهمیت تأسیسات اقامتی در حصول رضایتمندی از سفر.
• مشکالتی در تعیین محل تأسیسات اقامتی دسترسیپذیر ،حتی در صورتی که وجود داشته باشد.
• ناکافی بودن سطح ،جزئیات و دقت اطالعات در مورد تأسیسات اقامتی.

 -5-2قوانین و استانداردهای دسترسیپذیری
جهت شمول افراد معلول در فعالیتهای گردشگری ،برخی تمهیدات در زمینههایی از قبیل جاذبههای گردشگری ،منابع
اطالعاتی ،حمل و نقل ،تأسیسات اقامتی و امکانات خوردن و آشامیدن ،باید فراهم گردد .برخی کشورها قواعد حقوقی در این زمینه
تصویب نمودهاند .ایاالت متحده امریکا پیمان امریکاییهای دارای معلولیت ( )ADAرا در سال  1005به شکل قانون تصویب کرد و
در بریتانیا پیمان تمایز بر مبنای معلولیت ( )DDAدر سال  1000به تصویب رسید که هر دو آنها نقش مهمی به ویﮋه در صنعت
گردشگری ایفا مینمایند (وار 2و همکاران.)2511 ،
در ایران نیز به منظور مناسب سازی فضاها و معابر شهری جهت بهبود کیفیت دسترسیها چه در وضع موجود و چه به لحاظ
توسعه و نوسازی آینده که بایستی مطابق معیارهای صحیح فنی و الزامات قانون انجام شود ،مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و
معماری ایران مصوبه  1861/8/1شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نخست در سال  1861و ویرایش دوم آن در سال 1811
انتشار یافت .هم چنین قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در جهت تأمین حقوق افراد معلول و ایجاد تسهیالت الزم برای آنها
در اردیبهشت سال  1818در مجلس شورای اسالمی تصویب و جهت اجرا به کلیه وزارت خانهها ،سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقالب اسالمی و استانداریهای سراسر کشور ابالغ گردیده است (اذانی و همکاران.)1801 ،

 -1-2مدل مفهومی پژوهش؛ زنجیره

دسترسیپذیری9

دسترسیپذیری اغلب در قالب یك زنجیره که متشکل از حلقههای فراوان است توصیف میشود .برای مثال ،دسترسیپذیری
یك ساختمان مستلزم فضای پارکینگ ،ورودی ،سالن پذیرش ،اتاقهای مالقات ،سرویس بهداشتی ،نشانهگذاری و اطالعات
دسترسیپذیر است .مانند تمامی زنجیرها ،استحکام زنجیره دسترسی به اندازه ضعیفترین حلقه آن است .دسترسیپذیری به شدت

- Accessible Accommodation.
- Var.T.

2

- The Chain of Accessibility.

3

1
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به مراحل گوناگون فرایندها متکی است .به عنوان مثال یك پارک در صورتی که سرویسهای بهداشتی آن به تسهیالت
دسترسیپذیری مجهز نباشند ،دسترسیپذیر به حساب نمیآید (شبکه اروپایی گردشگری دسترسیپذیر.)2551 ،1
شکل زیر اجزاء زنجیره دسترسیپذیری در تأسیسات اقامتگاهی را نشان میدهد.

جابجایی
(افقی و عمودی)

پارکینگ و ورودی

امکانات ارتباطی

پرسنل
آموزشدیده

تأسیسات
اقامتی
دسترسیپذیر

رستوران

عالئم دسترسی

تسهیالت
بهداشتی

اتاقها

شکل  -6مدل مفهومی پژوهش :زنجیره دسترسیپذیری در تأسیسات اقامتی
مأخذ ENAT, 2007 :با تغییرات اعمال شده توسط نگارنده

 -9پیشینه پژوهش
در دو دهه اخیر ،پﮋوهش در زمینه گردشگری و معلولیت توجه فزایندهای را به خود جلب نموده است .در این میان حوزههایی
مانند3گردشگران معلول ،انگیزهها و نیازهای اطالعاتی آنان ،محرکهای بازار ،مقایسه کشورها ،رویکردهای تبعیض بر مبنای معلولیت،
رفتار عموم و عرضهکنندگان با معلولین ... ،مورد توجه ویﮋه بودهاند (دارسی 2و همکاران .)2510 ،آنچه در پی میآید گزیدهای از
تحقیقات مرتبط با موضوع پﮋوهش حاضر است.
جدول - 6تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر
منطقه

روش

مورد مطالعه

پژوهش
همبستگي
همبستگي

عنوان پژوهش

نام پژوهشگران

ارزيابي رفتارهاي مشتريان معلولي
حركتي در رابطه با سفر

برنت و بيكر)1002( 3

اياالت متحده
امريكا

رفتارهاي معلولين حركتي در سفر

تساي)1020( 4

تايوان

14

يافتههاي پژوهش
طبقهبندي معلولين براساس شدت (معلوليت)
روندي ارزشمند است و اينكه افراد با معلوليت
شديد ،به شكلي متفاوت و با داليلي متفاوت از
ديگران سفر ميكنند.
موانع سفر ،نحوه رفتار و بهبودي درك شده توسط

- European Network for Accessible Tourism (ENAT).

1

- Darcy, S.
- Burnett, J. & Baker, H.B.

2
3

- Tsai, C.J.

4
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فرد ،تأثير معنيداري بر يكديگر دارند.
پيچيدگي ماهيتي :اولويتهاي
اطالعرساني در معلوليت،
گردشگري دسترسيپذيري و
تأسيسات اقامتي

استراليا

دارسي ()1020

همبستگي

معنيدارترين مفهوم در زمينه انتخاب معيار و
اولويتهاي اطالعرساني ،ابعاد معلوليت و سطح نياز
به حمايت ميباشند.

ادامه جدول 6
سنجش دسترسیپذیری در
جاذبههای گردشگری

کاتانی ،ژیا و
ویندال)2511( 1

مطالعه الگوهای سفر افراد معلول
جسمی

وار ،یشیلتاش،
یایلی و اوزتورک
()2511

نینگالو-2
استرالیا

همبستگی

در کل ،جاذبههای نینگالو با کمبود امکانات
مواجهند؛ به طور اخص ،آب شرب ،امکانات
رفاهی معلولین ،حمل و نقل عمومی ،اغذیه
فروشی و مناطق تفرجی برای کباب (باربکیو)

ترکیه

همبستگی

 .افرادی دارای معلولیت جسمی در گروههای I
آماری مختلف ،الگوهای رفتاری متفاوت دارند.
 .مهمترین عامل تأثیرگذار بر انتخاب مقصد II
توسط افراد معلول جسمی ،رو ساختهای
گردشگری میباشند.

اثرات موانع سفر بر انگیزه سفر
معلولین

لی ،آگاروال و
کیم)2512( 4

بوسان -0کره
جنوبی

علّی

موانع سفر ،خود به شکل مستقیم مانع
مشارکت افراد دارای معلولیت در فعالیتهای
سفر نمیشوند ،بلکه در کنار عوامل ذاتی،
محیطی و تعاملی به وسیله «درماندگی
اکتسابی» 6مورد تأمل قرار میگیرند.

تخصیص زمان در گردشگری
برای افراد معلول

پاگان ()2512

اسپانیا

همبستگی

احتمال اینکه افراد معلولی که در انجام
فعالیتهای روزمره خود با محدودیتهایی
مواجهند در فعالیتهای گردشگری مشارکت
داشته باشند ،کمتر است .تفاوت در شدت
مشارکت معلولین به ویﮋه در میان مردان
دارای معلولیت کمتر مشهود است (چه
محدودیت داشته باشند یا نه).

تجزیه و تحلیل گردشگری
دسترسیپذیر در مقاصد مذهبی

گاسیوت ،پراتس و
کرومینا)2510( 1

لوردز-1
فرانسه

همبستگی

افراد با نیازهای خاص دسترسی ،هنگام
مسافرت با چالشهای بیشتری مواجهند.
هنگامی که آنان مقاصدی را مییابند که در
آن احساس عزت و استقالل نمایند ،بیشتر از
سایر گروههای جمعیتی به این مکانها جذب
میشوند.

8

- Kahtani,S., Xia, J. & Veendal, B.

1

- Ningaloo.

2

- Var, T., Yeşiltaş, M., Yayli, A., ÖZtürk, Y.

3

- Lee, B.K., Agarwal, S., Kim, H.J.

4

- Busan.

5

- Learned Helplessness.

6

- Cassiot, A.; Prats, L.; Coromina, L.

7

- Lourdes.

8
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گردشگری برای همه در اجرا3
تحلیل مدیریت دسترسیپذیری
در هتلها

گارسیا،
کریستوبال و مورا
()2510

رقابت بر سر بازار گردشگری
معلولین -شناسایی تطبیق عوامل
رقابتپذیری گردشگری
دسترسیپذیر در اسپانیا و
استرالیا

دومینگوئز ویال،8
دارسی و آلن
گنزالز)2510( 4

سیستم حمل و نقل
دسترسیپذیر برای گردشگران
معلول در پارک ملی ایالت
جوهور ،0مالزی

سانمارگارایا و تا
وی ()2510

1

سویل-2
اسپانیا

 .تعهد شدید مدیران هتلها به I
دسترسیپذیری (در بعد رهبری و استراتﮋی)
 .مشاهده نقایصی در ابعاد مربوطه به II
آموزش کارکنان و پیوستن به شبکههای
دسترسیپذیری
 .آگاهی مدیران از این امر که ارتقاء III
دسترسی پذیری ،عاملی متمایزکننده بوده و
تصویر بیرونی از هتلشان را بهبود میبخشد.

توصیفی

ادامه جدول 6

16

گردشگری دسترسیپذیر 3عوامل
تعیینکننده و محدودیتها؛ از
منظر تقاضا

بیندو و دوی
()2516

ارزیابی ترافیك شهری و نیازهای
معلوالن و جانبازان با استفاده از
Topsisمدل تصمیمگیری
(مطالعه موردی 3شهر شیراز)

بزی ،کیانی و
افراسیابی راد
()1810

ارزیابی میزان تناسب فضاهای
شهری با معیارهای دسترسی
معلوالن و رتبهبندی مناطق
شهری (مورد مطالعه 3شهر دو
گنبدان)

اذانی ،کهزادی،
رحیمی و بابانسب
()1801

6

استرالیا و
اسپانیا

همبستگی

عوامل رقابتپذیری از حیث تعیین و اهمیت
متفاوت بوده و تابع کشور مربوطه میباشند.
اقلیم ،منطقه و ساختار گردشگری مهمترین
عوامل در اسپانیا هستند ،در حالیکه کیفیت
خدمات ،برند و زیرساخت ،در استرالیا حائز
بیشترین اهمیت میباشند.

مالزی

توصیفی

در سراسر پارک هیچ سرویس حمل و نقل
عمومی وجود ندارد و تسهیالت حمایتی که
برای جامعه معلولین ضروری میباشد ،ناکافی
است.

تامیل نادو-1
هندوستان

توصیفی

تسهیالت قابل استفاده موجود در تامیل نادو،
حداقل ممکن برای گردشگری دسترسیپذیر
میباشد .فقط امکانات محدودی در زمینه
دسترسی ،اقامت و جاذبهها وجود دارند .تامیل
نادو هنوز رویکرد «طراحی جهانی »1را به کار
نبسته است.

شیراز -ایران

دوگنبدان-
ایران

توصیفی

توصیفی

بحرانی و نامناسب بودن وضع در سطح
محدودههای مورد مطالعه (در حوزه حمل و
نقل ،پیاده و خیابانها) برای استفاده معلولین
و جانبازان.
در زمینه رعایت معیارهای طراحی و
برنامهریزی شهری برای معلوالن در سطح
شهر دوگنبدان اقدامات مناسبی و کافی
صورت نگرفته است و هیچکدام از فضاها و
کاربریهای مورد سنجش در شهر دوگنبدان
از لحاظ مناسبسازی برای معلوالن وضعیت
- Garcia, A. N., Cristobal, R.P., Mora, A.C.

1

- Seville.

2

- Dominguez Villa, T.

3

- Alén González, E.

4

- Johor.

5

- Bindu, V.T. & Devi, M.K.

6

- Tamil Nadu.

7

- Universal Design.
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مناسبی ندارند که در بین فضاهای مختلف،
پارکها و فضای سبز ،فضاهای آموزشی،
کتابخانهها ،سالنهای ورزشی و معابر و در بین
مناطق شهری ،منطقه  0و  4بدترین وضعیت
را دارند.

 -4سواالت پژوهش
با عنایت به اهمیت توجه به معلولین در بخش گردشگری که پیشتر بیان گردید و الزاماتی که جهت بهرهمند نمودن آنان از
تج ربیات گرشگری مطرح هستند ،در این پﮋوهش بر آنیم تا پاسخ سواالت زیر را بیابیم.

 -6-4سوال اصلی
تأسیسات اقامتی گردشگری استان زنجان تا چه حد با نیازهای معلولین حرکتی سازگار است؟

 -2-4سواالت فرعی
 -1عمده کمبوها و نقایص موجود در زمینه دسترسیپذیر هتلهای استان زنجان برای معلولین حرکتی کدامند؟
 -2هتلهای فعال در سطح استان زنجان در چه زمینههایی اصول و معیارهای دسترسیپذیری و مناسبسازی را رعایت
نمودهاند؟
 -8رتبهبندی هتل های در حال فعالیت استان زنجان براساس استانداردها و معیارهای جهانی دسترسیپذیری چگونه است؟

 -5روش شناسی
پﮋوهش حاضر از حیث هدف از نوع مطالعات کاربردی و از منظر روش جزو پﮋوهشهای توصیفی و مبتنی بر دادههای کیفی
جمعآوری شده از طریق پیمایش به وسیله چك لیست های ارزیابی انطباق تأسیسات اقامتی با استانداردهای جهانی برای معلولین
حرکتی ،در کنار مطالعات کتابخانهای میباشد.
چك لیست موردنیاز برای ارزیابی هتلهای مورد مطالعه حاوی  155سوال در خصوص امکانات موردنیاز معلولین حرکتی از
میان سواالت چك لیست  1000 ،ADAو  2514و نیز رهنمودهای  2518 ،UNWTOجهت ارزیابی دسترسیپذیری تأسیسات
اقامتگاهی انتخاب گردیدند .روای ی محتوایی چك لیست به تأیید رئیس جامعه هتل داران استان زنجان ،رئیس گروه بازاریابی و
توسعه گردشگری استان زنجان و نیز یکی از اعضاء هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه عالمه طباطبایی رسید.
از میان ده هتل  8 ،2و  4ستاره فعال در سطح استان ،به دلیل عدم موافقت مدیر محترم یکی از هتلها با انجام ارزیابی ،تعداد
 0هتل مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای ارزیابی برخی شاخصها مانند عرض ورودیها و شیب رمپها ،.... ،یك عدد متر فلزی استفاده
گردید .برخی دیگر مانند آموزش کارکنان و هزینهها ... ،از طریق سوال از مدیریت هتلها و بقیه شاخصها مانند لغزندگی کف
سالنها ،وجود پارکینگ ... ،از طریق مشاهده ارزیابی گردیدند.

 -1یافتههای پژوهش:
 -1با ارزیابی تعداد  0هتل  8 ،2و  4ستاره استان ،این هتلها از منظر معیارهای دسترسیپذیری بر مبنای استانداردهای ،ADA
 1000و 2514؛ و نیز رهنمودهای  UNWTOدر زمینه گردشگری دسترسیپذیر ،و در پاسخ به سومین سوال فرعی پﮋوهش
حاضر ،به شرح زیر رتبهبندی میگردند.
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جدول  .2رتبهبندی هتلهای استان زنجان از حیث دسترسیپذیری برای معلولین حرکتی
80

70
60
50
40
30
20
10
0
هتل بزرگ
زنجان

هتل پارک

هتل قصر

هتل آسیا

هتل پیام

ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ ﻣﻧﻔﻲ

هتل غزال

هتل الله هیدج

هتل سپهر

هتل ایرانگردی
و جهانگردی

ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ ﻣﺛﺑﺕ

مأخذ :نتایج ارزیابی انجام شده توسط نگارنده

 -2در پاسخ به سوال فرعی دوم این پﮋوهش ،عمده نقاط قوت هتلهای ارزیابی شده از حیث دسترسیپذیری برای معلولین
حرکتی به شرح زیر میباشد3
جدول  .9عمده نقاط قوت هتلهای استان زنجان از نظر دسترسیپذیری برای معلولین حرکتی
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
فضای موردنیاز برای ون معلولین

ارائه کمك برای حمل اثاث معلولین

باز بودن ورودی غذاخوری

فاصله مناسب میزهای غذاخوری

وجود حمام و دستشویی مجاور

امکان جابجایی مبلمان

وجود انواع تخت

پوشش لولههای آب و فاضالب

ارتفاع مناسب توالت

تمایل مدیران برای توسعه دسترسی پذیری

ورودی عاری از موانع

عدم وجود تغییر سطح در غذاخوری

عرض مناسب در ورودی اتاق

ابعاد مناسب میز اتاق

فضای مناسب برای جابجایی در حمام و…

در ورودی اتوماتیك

طول مناسب شلنگ دوش حمام

مناسب بودن صندلیهای برای معلولین

باز بودن ورودی آسانسور

مسیر هم سطح یا با آسانسور از اتاق به…

فضای کافی پارکینگ برای جابجایی معلولین

عاری بودن راهروها از تغییر سطح

دسترسیپذیری نمازخانه

مأخذ :نتایج ارزیابی انجام شده توسط نگارنده

 -8در راستای پاسخ دادن به سوال فرعی نخست این پﮋوهش ،عمده مشکالت و نقایص هتلهای استان زنجان در زمینه
دسترسیپذیری برای معلولین حرکتی به شرح زیر است3
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جدول  .4عمده مشکالت و نقایص هتلهای استان زنجان در زمینه دسترسیپذیری برای جانبازان و معلولین حرکتی
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
عدم اختصاص پارکینگ ویﮋه به معلولین

عدم وجود تابلو و عالئم جهت هدایت…

عدم وجود قسمت مناسب معلولین در…

عدم اختصاص یك اتاق از هر  20اتاق…

عدم آموزش کارکنان غذاخوری در مورد…

عدم وجود یك پارکینگ دسترسیپذیر…

عدم وجود مسیر سرپوشیده از اتاق به…

عدم آموزش کارکنان هتل در مورد تخلیه…

عرض نامناسب ورودی حمام و دستشویی

عدم وجود میله محافظ بر روی دیوار حمام

عدم وجود میله محافظ بر روی دیوار…

عدم وجود سیستم درخواست کمك در…

عدم انعکاس ابعاد دسترسیپذیری هتل…

سرپوشیده نبودن فضای پارکینگ و مسیر…

وجود پله در ورودی ساختمان

عدم آموزش مسئول پذیرش و…

لغزنده بودن کف راهرو

لغزنده بودن کف سالن غذاخوری

عدم تنوع لیست غذا برای افراد با نیازهای…

عدم وجود صندلی در زیر دوش

عدم وجود نرده در کنار پلههای ورودی

مجهز نبودن مکانهای عمومی هتل به…

عدم وجود شیب راهه (رمپ) به سمت…

مأخذ :نتایج ارزیابی انجام شده توسط نگارنده

نتیجهگیری
براساس یافتههای پﮋوهش حاضر ،نیل به سطح مطلوب و شایستهای از دسترسیپذیری برای معلولین حرکتی در تأسیسات
اقامتی استان زنجان با انجام اقداماتی ساده و کم هزینه قابل تحقق است.
نخست آنکه تعداد امتیازات مثبت تمامی هتل های فعال در سطح استان از تعداد امتیازات منفی آنها باالتر است .هر چند
همچنان که پیشتر در تعریف زنجیره دسترسی پذیری بیان گردید ،نبود یا نامناسب بودن حتی یکی از شاخصهای دسترسیپذیری
لطمه جدی به سطح دسترسیپذیری تأسیسات اقامتگاهی وارد میآورد.
دوم این که خوشبختانه در موارد عمده و هزینه بر مانند آسانسورها ،ابعاد اتاقها و سالنهای غذاخوری ،عرض راهروها،
خروجی های اضطراری و  ...مشکالت چندانی وجود نداشته و یا حتی در صورت وجود مشکل ،با تغییرات و اصالحات جزئی قابل
برطرف شدن میباشند .از دیگر سو ،بیشترین امتیازات منفی مربوط به موارد جزئی و کم هزینهای مانند میله محافظ روی دیوار
حمام و دستشویی ،تعبیه شیرهای اهرمی ،تعبیه شیب راهه (رمپ) در کنار پلهها ،آموزش کارکنان ،فعال نمودن و به روز رسانی وب
سایتها و  ...میباشند.
نکته حائز اهمیت تمایل تمامی مدیران هتلها به توسعه و ارتقاء سطح دسترسیپذیری برای معلولین میباشد که میتواند
راهگشای اقدامات مفید در این زمینه باشد.
از مجموع آنچه بیان گردید ،راهکارهای ذیل در زمینه مناسبسازی بهتر هتلهای استان زنجان برای معلولین حرکتی
پیشنهاد میگردند3
الف 3برگزاری دورههای آموزشی در زمینه استانداردها و معیارهای دسترسیپذیری.
ب 3اختصاص تنها یك اتاق به ازای هر  20اتاق هتل به معلولین و اعمال تغییرات در اتاقهای اختصاص یافته به جای
مناسبسازی همه اتاقها ،که منجر به کاهش هزینه قابل توجهی خواهد گردید.
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ج 3اعمال تغییرات جزئی و کم هزینه در ورودیها ،پلهها ،مکانهای عمومی ،تسهیالت بهداشتی و  ...که نه تنها نیازهای
معلولین را برطرف می کنند ،بلکه برای افراد دیگری نظیر سالمندان ،زنان باردار ،بیماران و حتی افراد بدون معلولیت نیز قابل استفاده
خواهند بود.
د 3فعال نمودن و بروزرسانی وب سایت هتلها و انعکاس ابعاد دسترسیپذیری هتلها در وب سایت و سایر فعالیتهای تبلیغی
و بازاریابی.
هـ 3بازرسیها و ارزیابیهای مستمر از فعالیت هتلها در زمینه توسعه دسترسیپذیری و ارائه مشاورههای الزم توسط
متخصصین.
و 3توجه به میزان دسترسیپذیری تأسیسات اقامتی برای سالمندان و معلولین به عنوان یکی از شرایط و ملزومات ارتقاء درجه
کیفی هتل و اتخاذ سیاست های تشویقی در این زمینه از سوی مسئولین محترم اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان.

محدودیتهای تحقیق
 -1همانگونه که پیشتر نیز بیان گردید ،در پﮋوهشهای بخش گردشگری در ایران ،در زمینه توجه به معلولین و سالمندان
خأل قابل توجهی احساس میگردد .به نحوی که پﮋوهش حاضر یکی از نخستین پﮋوهشها در این زمینه میباشد.
 -2این تحقیق و ارزیابی مربوطه در رابطه با هتلهای استان زنجان انجام پذیرفته است .لذا حصول نتایج متفاوت در سایر
مناطق کشور دور از انتظار نیست.
 -8در حال حاضر هیچ هتل  0ستارهای در سطح استان فعال نمیباشد .این احتمال وجود دارد که سطح دسترسیپذیری در
هتلهای  0ستاره با هتلهای ارزیابی شده متفاوت باشد.
 -4تمرکز پﮋوهش حاضر بر روی میزان دسترسیپذیری تأسیسات اقامتگاهی برای معلولین حرکتی بوده است .از همین رو
احتمال دارد میزان دسترسیپذیری این تأسیسات برای سایر انواع معلولیتها (حسی ،ذهنی و  )...متفاوت باشد.
در پایان پیشنهادهایی برای پﮋوهشهای آتی در این زمینه به شرح زیر ارائه میگردد.
 -1ارزیابی و اولویتبندی نیازهای معلولین در زمینه فراغت و گردشگری.
 -2بررسی موانع سفر از دید معلولین و سالمندان.
 -8بررسی موانع پیادهسازی معیارها و اصول دسترسیپذیری در بخش گردشگری (تأسیسات اقامتگاهی ،جاذبهها و  )...از دید
دستاندرکاران و نخبگان این صنعت.
 -4ارزیابی میزان سازگاری سیستم حمل و نقل عمومی کشور با نیازهای معلولین.
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