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طراحي مدلي براي توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد
میر محمد اسعدی ،8استاديار گروه مديريت ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه علم و هنر ،يزد
مهدی باصولی ،استاديار ،عضو هيأت علمي جهاد دانشگاهي استان يزد ،يزد
یاسمین برومندزاد ،کارشناس ارشد گروه مديريت ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه علم و هنر ،يزد
فهیمه آقاباقری ،کارشناس ارشد مديريت گردشگري ،دانشگاه علم و هنر ،يزد
دریافت79/8/52 :

ارجاع جهت اصالحات78/5/52 :

پذیرش78/2/57 :

چکیده
سفر همواره حس زندگي دوباره ،اميد و رها شدن از مشغله هاي روزانه را با خود به همراه دارد .بنابراين اغلب متخصصان،
سفر را به همه افراد به ويژه سالمندان ،معلوالن و جانبازان توصيه ميکنند؛ ليكن موضوع اصلي اين است که براي معلوالن و
افرادي که به لحاظ جسمي مشكالتي دارند ،در شبكه گردشگري ايران جايگاهي تعريف نشده است .بسياري از فضاهاي شهري
و عمومي فاقد امكانات مناسب بوده و استفاده از آنها براي معلوالن دشوار است و افراد معلول با شرايط فعلي فرصتهاي
کمتر و يا بسيار محدودي براي لذت بردن از فعاليتهاي گردشگري دارند؛ بنابراين در حال حاضر اين نوع از گردشگري
نيازمند توجه بيشتري است .با توجه به ثبت جهاني شهر يزد توسط يونسكو اين امر ،اهميت بيشتري يافته است .از اين روي
هدف از اين پژوهش طراحي و مدلسازي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد ميباشد .در ابتدا با مرور
پيشينه پژوهشهاي انجام شده 52 ،عامل به عنوان عوامل مؤثر در توسعه گردشگري معلولين شناسايي شد که پس از مصاحبه با
خبرگان به  51عامل رسيد .سپس با استفاده از تكنيکهاي نگاشت شناختي و مدلسازي ساختاري تفسيري مدلي از عوامل مؤثر
طراحي شد .در اين پژوهش مشخص شد که نقش دولت در ترويج گردشگري معلولين ،سيستم حمل و نقل مناسب و طراحي
شده ويژه معلولين و امنيت مهمترين عوامل در توسعه گردشگري معلولين ميباشند.

کلیدواژهها :توسعه گردشگري ،گردشگري معلولين ،نگاشت شناختي ،مدلسازي ساختاري تفسيري

 -5نويسنده مسئول،

Email: asadi@sau.ac.ir
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مقدمه
در دهههاي اخير ،گردشگري به يكي از نيروهاي اصلي براي رشد اقتصادي در بسياري از کشورهاي
توسعهيافته و در حال توسعه تبديل شده است (آلم 5و پارامتي .)5152 ،5صنعت گردشگري به طور مستقيم
و يا غيرمستقيم حدود  51درصد توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل ميدهد و تقريباً  559ميليون شغل
را در سراسر جهان پشتيباني ميکند (هانگ 1و کوئلهو .)5159 ،4افراد معلول تبديل به يک بخش مهم براي
صنعت گردشگري شدهاند ،اين بازار بهآرامي در حال رشد است و به طور کلي به يک عامل بسيار مهم
اقتصادي و کسب و کار در صنعت جهانگردي تبديل شده است (بيزجاک 2و همكاران .)5155 ،سازمان
بهداشت جهاني تخمين ميزند که  52درصد از جمعيت جهان ،تقريباً  5ميليارد نفر ،با نوعي از معلوليت
زندگي ميکنند (سازمان جهاني گردشگري .)5152 ،2در کشور ما بيش از يک ميليون نفر دچار انواع
معلوليتها هستند و روزانه  551نفر و ساليانه جمعيتي بالغ بر  41111نفر در کشور به دليل حادثههاي
مختلف به جمعيت معلول کشور اضافه ميشود و طبق آمار اداره کل بهزيستي استان يزد بيش از  21هزار
معلول در استان يزد زندگي ميکنند که از اين تعداد 41 ،درصد معلوليت جسمي 52 ،درصد معلوليت
ذهني 54 ،درصد معلوليت شنوايي 55 ،درصد بينايي 9 ،درصد معلوالن رواني و مابقي از ديگر معلوليتها
هستند .همچنين ساليانه حدود  5211نفر به جمعيت معلول استان يزد اضافه ميشود (سازمان مديريت و
برنامهريزي استان يزد .)5172 ،با وجود پتانسيل عظيم بازار سفر معلولين ،صنعت گردشگري توجه زيادي
به خواسته ها و ترجيحات معلولين براي خدمات مسافرتي و امكانات خاص که متفاوت از سليقه
گردشگران بدون معلوليت است نكرده است (لييو .)5159 ،9افراد معلول تجربه گردشگري کامالً متفاوتي
دارند .براي بسياري از مسافران معلول ،تجربه سفر شامل دشواريهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي و
محل اقامت است .همچنين محدوديت و موانع زيادي وجود دارد و دسترسي فيزيكي عمومي هنوز هم
محدوديت اصلي براي معلولين به شمار ميرود .معلولين غالباً مجبور هستند از محصوالت و خدمات
معمولي استفاده کنند و در صورتي که اين کار براي آنها ميسر نباشد ،به گردشگري دسترسي نخواهند
داشت (آهنگران و همكاران .)5171 ،معلوالن اعم از ناشنوايان ،نابينايان و آنان که داراي محدوديت حرکتي
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هستند نيز مانند هر کس ديگري حق بازديد از مكانهاي گردشگري را دارند و حضور معلوالن جسمي-
حرکتي در فعاليتهاي گردشگري نيازمند وجود شرايط مناسب براي اين مسئله است ،در حالي که بسياري
از فضاهاي شهري و عمومي فاقد امكانات مناسب بوده و استفاده از آنها براي معلوالن دشوار است .افراد
معلول با شرايط فعلي فرصتهاي کمتر و يا بسيار محدودي براي لذت بردن از فعاليتهاي گردشگري
دارند و در حال حاضر اين نوع از گردشگري نيازمند توجه بيشتري است.
بررسي وضعيت معلولين بيانگر وجود مسائل متعدد و متراکم در اين بخش از جامعه است .معلولين نه
تنها به لحاظ تاريخي مورد غفلت واقعشدهاند و در نظام برنامهريزي و سياستگذاري اجتماعي جايگاهي
نداشتهاند بلكه عليرغم شناسايي شرايط سخت زندگي آنها ،هنوز در بسياري از کشورها ازجمله ايران در
اولويت برنامهريزي قرار ندارند (صادقي و فاطمينيا .)5174 ،با توجه به تعداد زياد افراد معلول و نيز
افزايش تصادفات رانندگي و حوادث غيرمترقبه ديگر که تعداد معلولين را افزايش ميدهد و همچنين نياز
شديد روحي اين افراد به کاهش مشكالت و گذران اوقات فراغت به نحو مطلوب و با توجه به اينكه در
حال حاضر آنگونه که بايد به گردشگري معلولين توجه نشده است ،بنابراين توسعه گردشگري معلولين
ميتواند امري ضروري و منطقي بهحساب بيايد تا ضمن بهبود وضعيت سالمت و ارتقاي کيفيت زندگي
معلولين ،بتوان از منفعتهاي اقتصادي و اجتماعي حاصل از گردشگري اين بخش نيز بهرهمند شد.
مسئله اصلي اين پژوهش طراحي مدلي از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد است
تا با استفاده از آن بتوان به ارائه راهكارها و اقدامات مناسبي در راستاي توسعه گردشگري معلولين در شهر
يزد پرداخت .بدين ترتيب سؤاالت پژوهشي اينگونه مطرح شدهاند :عوامل مؤثر بر گردشگري معلولين در
شهر يزد کدامند؟ ارتباط بين اين عوامل چگونه هست؟ چه راهكارهايي را ميتوان براي توسعه وضعيت
گردشگري معلولين در شهر يزد ارائه کرد؟
مبانی نظری
گردشگري يكي از ابزارهاي رايج براي تحرک اقتصادهاي بحراني و ارتقاء سطح توسعه از طريق
مشاغل و سرمايههاست که ميتواند آنها را پرورش دهد .تجارب گردشگري متفاوت است .بخشي از آن
برگرفته از اشكال گوناگون گردشگري است و بخشي ،به دليل تواناييهاي متفاوت مقصد براي جذب
گردشگر و فراهم آوردن نيازهاي آن است (وانگ 5و هانگ .)5155 ،گردشگري خاص به چگونگي تناسب
1. Wang
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برآورده ساختن نيازهاي بخشي از مخاطبان يا بخشي از بازار با يک محصول مشخص گردشگري اشاره
دارد (پرابكران 5و پانچانادام .)5154 ،5بنابراين گردشگري معلولين نيز يكي از انواع گردشگري خاص
بهحساب ميآيد .معلوالني که به منظور تفريح ،فراغت ،تعطيالت ،سالمتي ،آموزش ،امور ديني ،ورزش،
تجارت ،يا داليل خانوادگي به بازديد از مكانهاي داراي جاذبه گردشگري سفر ميکنند را گردشگري
معلولين مينامند (شاطريان و همكاران .)5172 ،معلوليت عبارت است از محدوديتي که در نتيجه نقص و
ناتواني ايجاد ميشود بهطوري که فعاليت شخص در زندگي کم ميشود .اين يک مشخصه شخصي نيست
بلكه در رابطه با محيط زندگي است .در واقع فرد معلول محدوديت مشارکت در جامعه را دارد و معلوليت
در اثر عوامل محيطي افزايش مييابد (قاسمي برقي و همكاران .)5171 ،معلوليت به هر نوع کمبود يا
فقدان توانايي (ناشي از اختالل) که فعاليت فرد را براي انجام امري به روشي که افراد عادي انجام ميدهند
محدود سازد يا دامنه فعاليت او را از حالت طبيعي خارج نمايد گفته ميشود (تقوايي و همكاران.)5187 ،
شخص معلول به کسي گفته ميشود که داراي مشكل جسمي يا ذهني قابل توجه و طوالني مدتي است که
روي توانايي انجام فعاليتهاي طبيعي و روزمره وي اثر ميگذارد؛ ناتواني به چهار دسته تقسيم ميشود:
ناتواني شنوايي ،ناتواني بينايي ،ناتواني جسمي و ناتواني ذهني (ازتورک 1و همكاران .)5118 ،تعداد
معلوالن هر جامعه با توجه به تعريفي که از معلولين ارائه ميشود متفاوت است .در کشورهاي در حال
رشد معموالً معلوليتهاي بارز جسماني مورد بررسي و شمارش قرار ميگيرند؛ درحاليکه در کشورهاي
پيشرفته عالوه بر معلوليتهاي بارز جسماني به ساير نارساييهاي جزئي نيز توجه ميشود.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني در حال حاضر بيش از  221ميليون فرد معلول (تقريباً  51درصد
جمعيت جهان) وجود دارد و برآورد ميشود که تا سال  5121بر تعداد افرادي که به معلوليتهاي شديد
دچار هستند به شدت افزوده شود (صفدر زاده .)5175 ،سازمان بهداشت جهاني تخمين ميزند که 52
درصد از جمعيت جهان ،تقريباً يکميليارد نفر ،با نوعي از معلوليت زندگي ميکنند (سازمان جهاني
گردشگري.)5152 ،
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با وجود اينکه گردشگري معلولين با رفتارها و نگرشهاي منفي گره خورده است (بوتل )5152 ،5و
عليرغم هزينهها ،گردشگري به طور خاص براي افراد معلول داراي پيامهاي متعدد مثبت به سالمت و
رفاه اجتماعي است.
محيط گردشگري براي افراد معلول داراي سه نوع مانع ذاتي (فيزيكي) ،تعاملي و محيطي
(جامعهشناختي) است .اين محدوديتها به عنوان درون فردي ،بين فردي و ساختاري نيز شناخته ميشوند
و در طول زمان در حال تغيير و نوسان هستند .تمامي اين محدوديتها به طور بالقوه اثرات مضر و
زيان آوري بر روي تعامل اجتماعي افراد معلول با ديگر عناصر محيط از جمله مشارکت آنها در
فعاليتهاي تفريحي مانند گردشگري دارند (فريمن 5و سلمي .)5151 ،1محدوديتهاي درونفردي به
حالت هاي رواني غيرقابل ثبات افراد مانند افسردگي و اضطراب اشاره دارد که بر مشارکت و اولويتهاي
افراد تأثير ميگذارد .محدوديتهاي بينفردي در غياب يا عدم دسترسي معلولين به ديگران روي ميهد و
مانع مشارکت اجتماعي آنها ميشود .اين نوع از محدوديت به طور خاص براي گردشگراني روي ميدهد
که نياز بيشتري به کمک سايرين در زندگي روزمره خود دارند .محدوديت سوم ساختاري است و شامل
عناصري است که بين اولويت فرد معلول و فعاليت اجتماعي او مداخله ميکند مانند زمان ،حمل و نقل،
اطالعات و قيمت.
بنابراين ،هنگام بررسي پاسخ صنعتي مانند گردشگري به نيازهاي معلولين ،ميبايست تمامي معلوليتها
و همه افرادي که خود را معلول ميدانند محسوب شوند .اين در حاليست که ممكن است پاسخ به تنها
نوع خاصي از ناتواني (به عنوان مثال ،تعيين حداقل عرض قابل قبول راهروها براي صندلي چرخدار) و
عدم توجه به ساير نيازها (به عنوان مثال معلوليتهاي رشد) موجب ايجاد موانع بعدي ميشوند .اين موانع
ايجاد شده معلوالن را از کسب هرگونه لذت و مشارکت در جامعه محروم ميسازد .در اين مقاله ،مقصود
از افراد معلول افرادي است که داراي اختالالت فيزيكي ،رواني ،شناختي يا حسي بلندمدت هستند که
موجب ايجاد اختالل در تعامل و مشارکت مؤثر آنها در قياس با ساير افراد جامعه ميشود.
در حالي که افراد معلول داراي نيازهاي متفاوتي هستند ،تعهد به برابري و عدالت اجتماعي ضرورت
برداشتن موانع و محدوديتهاي پيش روي اين افراد در جامعه را برجستهتر ميسازد .اين نياز به ايجاد
برابري فرصتها در حوزه گردشگري را ميتوان با اتخاذ رويكرد جامعتري براي بررسي نيازهاي افراد
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معلول تقويت کرد به نحوي که همه نيازهاي معلولين را دربرگيرد .لذا با توجه به اهميت اقتصادي،
اجتماعي ،حقوق بشري و روانشناختي توجه به معلولين در صنعت گردشگري و فراهم آوردن امكانات و
خدمات خاص موردنياز آنان در اين بخش که پيشتر شرح داده شد ،دسترسي آنان در جهت مشارکت کامل
و برابر در جامعه و بهرهمندي مؤثر از تمامي حقوق انساني و آزاديهاي انساني ضروري ميباشد .بنابراين
در اين پژوهش تالش خواهد شد تا پيشنهادات اجرايي در خصوص توسعه گردشگري معلولين در استان
يزد ارائه شود.
پیشینه تجربی
با توجه به اينكه امروزه در عرصه تجارت و صنعت گردشگري ،سفر و هتلداري براي افراد معلول در
سطح جهاني به بحث روز و مهمي تبديل شده است ،عناوين فرعيتري در اين زمينه نظير سفر شهروندان
سالمند ،گشت و گذار براي دياليزيها ،گردشگري درماني ،آب درماني و مانند آن نيز مطرح شدهاند که در
ادامه به بررسي تحقيقات انجام شده در اين حوزه پرداخته ميشود .لييو در پژوهشي با هدف درک بهتر
تصميمات معلولين در انتخاب محصوالت گردشگري ،دريافت که پس از دسترسي به امكانات محل
اقامت ،معلوالن به پرداخت براي اتوبوسهاي ويژه و مجهز تمايل بيشتري دارند (لييو .)5159 ،حجم
عظيم موانع محيطي و اطالعاتي در زمينه گردشگري معلوالن به دليل عدم وجود يک ابزار تشخيص
همزمان و سيستماتيک اطالعات در پژوهشي در ايتاليا توسط محققان شناسايي شده است (آگوينو 5و
همكاران .)5159 ،در لهستان محققان به بررسي گردشگري قابل دسترس براي افراد ناشنوا پرداختهاند و
ضرورت انجام تجزيه و تحليلهاي الزم براي بهبود و توسعه برنامههايي در اين زمينه را عنوان کردهاند
(زاجاداکس 5و اسمال.)5159 ،1
پوالت 4و هرمانز 2در سال  5152مدلي را براي گردشگري دردسترس پايدار براي مشارکت هر چه
بيشتر افراد معلول در فعاليتهاي گردشگري ارائه کردند (پوالت و هرمانز .)5152 ،ويال 2و همكاران پس
از يک بررسي اکتشافي مقايسهاي از عوامل رقابتي در بازار گردشگري معلولين در دو کشور اسپانيا و

1. Agovino
2. Zajadacz
3. Szmal
4. Polat
5. Hermans
6. Vila
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استرايا ،آب و هوا ،ساختار محلي ،کيفيت خدمات و زيرساختها را به عنوان مهمترين عوامل شناسايي
کردند (ويال و همكاران.)5152 ،
در ايران نيز اخيراً پژوهشهايي در حوزه گردشگري معلوالن انجام شده است .پرنده خوزاني و
همكاران تسهيالت و خدمات الزم براي توسعه گردشگري ناتوانان جسمي را در هتلهاي اصفهان بررسي
کردند و دريافتند که در حدود  91/2درصد از مديران هتلهاي سه ستاره به باال عالقهمند به مجهزکردن
هتلها به تسهيالت و زيرساخت هاي الزم مطابق با استانداردهاي جهاني براي اسكان گردشگران ناتوان
جسمي ميباشند و تمايل بااليي براي شرکت در کارگاههاي آموزشي در اين راستا دارند (پرنده خوزاني و
همكاران .)5174 ،طبق بررسي شاطريان و همكاران ،برخي از فضاهاي شهري وضعيت مناسبي جهت
دسترسي معلوالن و جانبازان نداشته و ميبايست برنامهريزي دقيق براي بهبود مسائل حرکتي معلولين انجام
شود (شاطريان و همكاران .)5172 ،مقامي و اميرشاکرمي ضمن بررسي حق تفريح و فراغت معلولين،
دريافتند که در امر مناسبساز ي بايد به وضع موانع روحي عالوه بر رفع موانع فيزيكي توجه شود و
دسترسي صرف به فضاهاي شهري و پارکها براي حضور معلولين در اين فضاها کافي نيست (مقامي و
اميرشاکرمي.)5179 ،
حمل و نقل عمومي نقش استراتژيكي در جذب گردشگران سالمند و معلول داشته و برنامهريزي دقيق
و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزايش ايمني و راحتي و در نتيجه ايجاد محيط اجتماعي سرزنده
و شاد با حضور معلولين و سالمندان در ايران ضروري ميباشد (بابانژاد .)5171 ،در بررسي تحليل توسعه
گردشگري سالمندي در استان يزد مشخص شد که بيمه ،استانداردهاي بهداشتي ،امنيت ،خدمات ويژه و
وضعيت حمل و نقل نقش مهمي در توسعه گردشگري سالمندي استان يزد دارند (اسعدي و همكاران،
 .)5172همچنين ارائه خدمات ويژه در طول تورهاي مسافرتي ويژه معلولين مانند در نظر گرفتن
اقامتگاههاي مناسب براي معلوالن از ديگر جنبههايي است که ميبايست در بررسي امكانات سفر ويژه
جانبازان و معلولين در نظر گرفته شود .آهنگران و همكاران سه مجموعه عوامل براي مشارکت معلوالن در
سفر و فعاليتهاي گردشگري را شناسايي کردند که شامل الف) محدوديتها و موانع سفر ،ب) عوامل
مؤثر در تصميمگيري براي سفر و ج) معيارهاي مشارکت معلوالن در سفر و فعاليتهاي گردشگري ميشد
(آهنگران و همكاران.)5171 ،
به طور کلي ميتوان گفت که معلولين يک اقليت بزرگ در جامعهاند که از جوانب مختلف حقوق
آنها ناديده گرفته ميشود (صادقي و فاطمي نيا 51 .)5171 ،درصد جمعيت استان يزد را معلولين تشكيل
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ميدهد که حدود  48111نفر تحت پوشش اداره کل بهزيستي هستند (سازمان مديريت و برنامهريزي
استان يزد .)5172 ،از همين رو ضرورت توسعه گردشگري معلولين در استان يزد رو به افزايش ميباشد .با
عنايت به تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده در اين حوزه ،به نظر ميرسد پژوهشهاي اندکي در مورد
گردشگري معلولين انجام شده است و هيچ يک از اين تحقيقات با رويكرد کيفي -کمي و استفاده از
نگاشت شناختي و معادالت ساختاري تفسيري نبوده است .نگاشت شناختي ،نمايشي از روابط علّي و
معلولي موجود بين عناصر تصميم براي يک پديده يا مسئله بوده و همچنين دانش ضمني متخصصان حوزه
مورد بررسي را توصيف ميکند .مطالعات پيشين نشان ميدهد که نگاشتهاي شناختي براي حل مسائل
پيچيده و ساختار نيافته (با تعداد زيادي متغير و روابط علّي) و مديريت مقادير زيادي از دادههاي کيفي
استفاده ويژه دارند (لي 5و همكاران.)5155 ،
روش پژوهش
روش تحقيق در اين پژوهش از نظر ماهيت کيفي -کمّي است؛ زيرا به دنبال طراحي و تدوين مدلي
علّي براي توسعه گردشگري معلولين است .همچنين روش گردآوري دادهها از نوع پژوهشهاي
غيرآزمايشي (اکتشافي) محسوب ميشود؛ زيرا به بررسي موضوعي ميپردازد که اطالعات قابل توجهي در
رابطه با ابعاد آن وجود ندارد و پژوهشگر امكان مداخله در شرايط آزمودنيها را ندارد (سرمد و همكاران،
 .)5182در چهارچوب روششناسي تحقيق آميخته ،فرايند مدلسازي توسعه گردشگري معلولين در اين
پژوهش طي چهار مرحله شامل پژوهش کتابخانهاي ،پژوهش نگاشت شناختي ،پژوهش مدلسازي نگاشت
ادغامي و پژوهش مدلسازي ساختاري تفسيري انجام ميگيرد ،که مرحله اول و دوم و چهارم ماهيت کيفي
دارد و مرحله سوم به طور عمده رويكرد تحليل کمّي دارد .در مرحله اول بر اساس بررسي مباني نظري و
پيشينه پژوهش ،چهارچوب مفهومي اوليه توسعه گردشگري معلولين استخراج ميشود .در مرحله دوم مدل
ذهني خبرگان در رابطه با عوامل مؤثر در توسعه گردشگري معلولين با استفاده از تكنيک نگاشت شناختي
و نرمافزار کوگنايزر 5استخراج ميشود .نگاشت شناختي ابزاري است براي نشان دادن مدلهاي ذهني افراد
يا گروهها که شامل مفاهيم و روابط بين آنهاست و براي درک محيط يا پديدههاي پيراموني مورد استفاده
قرار ميگيرد؛ بنابراين نقشههاي شناختي ،تصويري از الگوهاي دروني يا مدلهاي ذهني در خصوص يک
موضوع خاص هستند که به واسطه تعامل فرد با محيط آموخته ميشوند و شكل ميگيرند (صادقيمقدم،
1. Lee
2. Cognizer
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 .)5175در مرحله سوم بر مبناي رويكرد تحليل شبكههاي اجتماعي ،5نقشه علّي ادغامي صنعت گردشگري
معلوالن استخراج و پس از انجام تحليلهاي الزم در نرمافزار يوسينت 5مدلسازي ميشود .خروجي نهايي
مرحله سوم ،يک مدل کيفي براي توسعه گردشگري معلولين است .در مرحله چهارم مجموعهاي از عناصر
متفاوت در قالب يک مدل سيستماتيک جامع ساختاردهي شده ،روابط ميان متغيرها شناسايي و مدل
ساختاري تفسيري از اين عاملها ارائه ميشود و در نهايت متغيرها را بر اساس قدرت نفوذ و ميزان
وابستگي طبقهبندي ميشوند .مدلسازي ساختاري تفسيري تكنيكي است که بررسي پيچيدگي سيستم را
امكانپذير نموده و سيستم را بهگونهاي ساختاردهي ميکند که به سادگي قابلدرک باشد .از جمله مزاياي
اين روش ميتوان به قابلدرک بودن آن براي گستره بيشماري از کاربران ،يكپارچگي آن در ترکيب
نظرات خبرگان و قابليت کاربرد آن در مطالعه سيستمهاي پيچيده و داراي اجزاي متنوع اشاره نمود (آذر و
همكاران.)5175 ،
یافتهها
با توجه به اينکه توسعه گردشگري معلولين تحت تأثير عوامل متعددي است ،به جنبههاي متعددي از
آن بايد توجه شود که به سهولت مشخص نميشوند و در اين حالت استفاده از روش تحقيق کيفي الزامي
ميباشد .در مرحله اول با استفاده از مطالعات کتابخانهاي و بررسي پيشينه پژوهش عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگري معلولين شناسايي و استخراج شد .مرحله دوم شامل انجام مصاحبههاي نيمه ساختاريافته با 2
تن از خبرگان اين حوزه به منظور شناسايي عمدهترين عوامل و اختصاصيسازي نگاشت شناختي مورد
نظر ميباشد .خبرگان اين پژوهش شامل اساتيد دانشگاه صاحبنظر در حوزه گردشگري معلولين ،مديران
آژانسهاي مسافرتي که در اين عرصه تجربه کاري موفق داشتهاند و همچنين مديران بهزيستي آشنا با
مسائل معلولين ميباشد .در مرحله سوم فرايند پااليش عوامل و روابط بين آنها از طريق روش دلفي با 9
نفر از خبرگان ادامه يافت که در نتيجه آن از فهرست تهيه شده تعدادي از عوامل حذف ،ادغام يا اضافه
شدند .مبناي توافق نيز معنادار بودن مفاهيم در حوزه گردشگري معلولين بوده است .فهرست پااليش شده
عوامل مرتبط با گردشگري معلولين در جدول  5ارائه شده است.

1. Social Network Analysis
2. UciNet
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جدول  .5فهرست پااليش شده عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري معلولين از منظر خبرگان

5

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری معلولین
سيستم حمل و نقل مناسب و طراحي شده ويژه معلولين مانند
اتوبوسهاي با تجهيزات باال مثل آسانسور ،صندلي چرخدار ،راهرو
گسترده و وسيع ،تنظيمات صندلي انعطافپذير ،زنگ اضطراري و
...

5

نام محقق
صفدرزاده ( ،)5175شاطريان و همكارن ( ،)5172بابانژاد ( ،)5171آهنگران
و همكاران ،)5171( ،ازتورک و همكاران ( ،)5118لييو ( ،)5159وار 5و
همكاران ( ،)5155سازمان جهاني گردشگري ()5151
بابانژاد ( ،)5171شاطريان و همكاران ( ،)5172آهنگران و همكاران

آموزش و آگاهي مردم و دست اندرکاران صنعت گردشگري
نسبت به مسائل مربوط به معلوليت و گردشگري معلولين

( ،)5171تقوايي و همكاران ( ،)5187ازتورک ( ،)5118سانمارگراجا 5و
وي ،)5152( 1سازمان جهاني گردشگري ( ،)5151چانگ 4و چن،)5155( 2
کيم 2و همكاران ( ،)5155وار و همكاران ( ،)5155پوالت و هرمانز
()5152

1

امكانات دسترسي در محل اقامت از جمله:
 ميزهاي ويژه پذيرش با ارتفاع کوتاه براي افرادي که از ويلچراستفاده ميکنند.
 -ارائه طيف متفاوتي از اتاقها همچون اتاقهاي يکتخته،

آهنگران و همكاران ( ،)5171شاطريان و همكاران ( ،)5172لييو (،)5159

دوتخته ،سوئيتها و  ...با امكانات مناسب معلوالن همچون

ويال و همكاران ( ،)5152سازمان جهاني گردشگري ( ،)5151کيم و

تنظيمات انعطافپذير تخت ،کف حمام بدون لغزش ،مجهز بودن

همكاران ( ،)5155وار و همكاران ( ،)5155پوالت و هرمانز ()5152

اتاق به سيستمهاي هشدار مناسب براي مهمانان ناشنوا و....
 فضاي پارکينگ اختصاصي مخصوص ناتوانان جسمي ومعلولين.
4
2

قيمت پايين محصوالت گردشگري و تخفيفات ويژه مانند تخفيف

ويال و همكاران ( ،)5152بابانژاد ( ،)5171لييو ( ،)5159وار و همكاران

براي همراه معلول

( ،)5155پوالت و هرمانز ()5152

امنيت:
نبود جنگهاي داخلي و خارجي ،ثبات سياسي ،احساس آرامش و

9

ويال و همكاران ( ،)5152دارسي ( ،)5151صفدرزاده ()5175

امنيت رواني
2
9
8

تبليغات و بازاريابي و اطالعرساني
سرويس بهداشتي استاندارد ويژه معلولين در مكانهاي عمومي
جشنوارهها و رويدادهاي خاص

آهنگران و همكاران ( ،)5171بابانژاد ( ،)5171پوالت و هرمانز ()5152
تقوايي و همكاران ( ،)5187شاطريان و همكاران ( ،)5172دارسي (،)5151
وار و همكاران ( ،)5155سازمان جهاني گردشگري ()5151
کيم و لهتو ،)5151( 8ويال و همكاران ( ،)5152سازمان جهاني گردشگري
()5151

1. Var
2. Sanmargaraja
3. Wee
4. Chang
5. Chen
6. Kim
7. Darcy
8. Lehto
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ادامه جدول 5
عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری معلولین

7

عوامل جغرافيايي و آب و هوا

51

تأسيس آژانسها و نهادهاي تخصصي در زمينه گردشگري
معلوالن

55

جاذبههاي تاريخي و فرهنگي و هنري

55

نقش دولت در ترويج گردشگري معلولين

51

رستورانها با امكانات دسترسي و مناسب براي معلوالن مانند :تهيه

نام محقق
ويال و همكاران ( ،)5152وار و همكاران ()5155
آهنگران و همكاران ()5171
وار و همكاران ( ،)5155ويال و همكاران ( ،)5152سازمان جهاني
گردشگري ()5151
ازتورک و همكاران ( ،)5118پوالت و هرمانز ()5152

نسخههاي الزم از انواع منوها و يا اطالعات گوناگون به خط بريل،

شاطريان و همكاران ( ،)5172پوالت و هرمانز ( ،)5152سازمان

گزينههاي اضافي در منوها براي افراد مبتال به بيماريهاي خاص،

جهاني گردشگري ()5151

وجود ميزها و پيشخوانهاي در دسترس.

منبع :يافتههاي پژوهش

استخراج و تحليل نقشه علّي خبرگان دومين مرحله از فرآيند مدلسازي کيفي است .در اين مرحله بار
ديگر جدول تكميلي به خبرگان ارائه گرديد و پس از تأييد نهايي توسط خبرگان ماتريسي از عوامل مؤثر
بر توسعه گردشگري معلولين تهيه و به خبرگان ارائه گرديد .خبرگان با نمرهدهي از  -1تا  +1چگونگي
ارتباط بين عوامل و شدت هريک از عوامل بر توسعه گردشگري معلولين را نشان داده و به اين ترتيب
ماتريس را تكميل نمودند و بنابراين مدل ذهني هر خبره به دست آمد .سپس نقشه نگاشتي هر خبره در
نرمافزار کوگنايزر ترسيم شد .براي بررسي امكان ادغام نقشههاي شناختي خبرگان روابط بين ويژگيهاي
شخصي خبرگان (جنسيت ،سن ،ميزان تحصيالت ،نوع سازمان و سابقه کار) و شاخصهاي پيچيدگي و
قلمرو نقشه علّي آنها با استفاده از آزمون اسپيرمن بررسي شده و بر اساس نتايج بهدستآمده از اين
آزمون ،بين متغيرهاي شاخص پيچيدگي (تعداد روابط ،چگالي روابط ،چگالي نقشه) و شاخص قلمرو (کل
شدت روابط) با ويژگيهاي شخصي خبرگان رابطه معناداري وجود ندارد .از آنجا که در آزمون و فرض
همبستگي ،همواره فرض صفر بر مبناي عدم وجود همبستگي و فرض يک بر اساس وجود همبستگي
است و با توجه به اينکه آزمون انجامشده دو دنباله و ميزان خطاي تعيينشده  2درصد است ،پس
درصورتيکه ميزان  sigبيش از  2درصد باشد ،آماره در قسمت فرض صفر يعني عدم وجود همبستگي
است ،زيرا (.)p> 1/12
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در ادامه براي بررسي تأثير ويژگيهاي شخصي خبرگان بر شاخص قلمرو نقشه علّي و رابطه بين آنها
از آزمون ناپارامتري کروسكال -واليس استفاده شده است .دليل استفاده از اين آزمون ،کم بودن تعداد
دادهها است .با توجه به اينكه در آزمون کروسكال -واليس در سطح خطاي کوچکتر از  1/12تفاوت
معنيداري وجود دارد و در اينجا ( )p> 1/12است ،بنابراين بين ميزان چگالي شدت روابط در بين سطوح
تحصيلي مختلف ،سابقه کار ،نوع سازمان و سن تفاوتي وجود ندارد؛ بنابراين فرض  H0مبني بر عدم
تفاوت تأييد ميشود.
دليل استفاده از آزمون يومن-وايتني براي جنسيت وجود دو نمونه مستقل در حالت ناپارامتري است.
 :H0بين ميزان چگالي شدت روابط در بين زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد (.)p> 1/12
 :H1بين ميزان چگالي شدت روابط در بين زنان و مردان تفاوت وجود دارد (.) p>1/12
در آزمون يومن-وايتني 5در سطح خطاي کوچکتر از  2درصد تفاوت معنيداري وجود دارد که در اينجا
با توجه به اينكه ( )p> 1/12بنابراين بين ميزان چگالي شدت روابط در بين زنان و مردان تفاوتي وجود
ندارد ،بنابراين فرض  H0مبني بر عدم تفاوت تأييد ميشود.
جدول  .5مقايسه متغير شاخص قلمرو بر اساس جنسيت خبرگان با استفاده از آزمون يومن -وايتني
میانگین رتبه

متغیر

جنسیت

چگالي شدت

زن

2/95

روابط

مرد

2/51

سطح معناداری
1/819

منبع :يافتههاي پژوهش

پيش از ادغام نقشههاي علّي خبرگان بايد ميزان تشابه يا فاصله بين نقشه علّي خبرگان را بررسي کرد.
با استفاده از دو روش همبستگي  QAPو شاخص نسبت فاصله ،5درجه تشابه يا عدم تشابه بين نقشه علّي
خبرگان تعيين ميشود .در اين پژوهش براي محاسبه شاخص نسبت فاصله بر اساس گروه نقشهها در
نرمافزار کوگنايزر از فرمول مارکوکزي و گلدبرگ استفاده شده است که نشاندهنده ميزان فاصله يا تفاوت
بين نقشههاي علّي است .نتايج آزمون مارکوکزي در جدول  1نشان داده شده است .سپس از آزمون
همبستگي  QAPدر نرمافزار يوسينت براي بررسي همبستگي بين نقشهها استفاده شده است.

1. U Mann Whitney Test
2. DR
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جدول  .1ماتريس ميزان فاصله بين نقشه علّي خبرگان
نقشه83

نقشه88

نقشه80

نقشه 3

نقشه 1

نقشه 3

نقشه 3

نقشه 3

نقشه 4

نقشه 9

نقشه 3

نقشه 8

1/514

1/522

1/525

1/528

1/541

1/599

1/544

1/529

1/552

1/544

1/582

1

نقشه 8

1/575

1/591

1/592

1/517

1/574

1/582

1/542

1/584

1/525

1/515

1

1/582

نقشه 3

1/525

1/594

1/587

1/585

1/592

1/598

1/549

1/528

1/551

1

1/515

1/544

نقشه 9

1/528

1/524

1/528

1/521

1/541

1/522

1/545

1/544

1

1/551

1/525

1/552

نقشه 4

1/598

1/585

1/598

1/559

1/552

1/584

1 /591

1

1/544

1/528

1/584

1/529

نقشه 3

1/525

1/592

1/522

1/592

1/527

1/584

1

1/591

1/545

1/549

1/542

1/544

نقشه 3

1/512

1/124

1/555

1/571

1/591

1

1/584

1/584

1/522

1/598

1/582

1/599

نقشه 3

1/524

1/599

1/591

1/197

1

1/591

1/527

1/552

1/541

1/592

1/574

1/541

نقشه 1

1/524

1/581

1/572

1

1/197

1/571

1/592

1/559

1/521

1/585

1/517

1/528

نقشه 3

1/585

1/552

1

1/572

1/591

1/555

1/522

1/598

1/528

1/587

1/592

1/525

نقشه80

1/581

1

1/552

1/581

1/599

1/124

1/592

1/585

1/524

1/594

1/591

1/522

نقشه88

1

1/581

1/585

1/524

1/524

1/512

1/525

1/598

1/528

1/525

1/575

1/514

نقشه83

منبع :يافتههاي محقق

آزمون فرض مربوط به اين تحليل به شرح زير است:
 :H0بين نقشه  iام و نقشه  jام همبستگي خطي وجود ندارد (.)p=1
 :H1بين نقشه  iام و نقشه  jام همبستگي خطي وجود دارد (.)p≠1
با توجه به اينكه  sig< 1/12است ،بنابراين فرض  H0در تمامي موارد رد ميشود .بررسي نتايج
حاصله مربوط به تحليل همبستگي ( QAPدادههاي شباهت) و نسبت فاصله (دادههاي تفاوت) بين
نقشههاي علّي خبرگان نشان ميدهد تفاوت معناداري بين نقشههاي علّي هر گروه از خبرگان وجود ندارد.
با توجه به نتايج بررسيهاي باال ادغام نقشههاي شناختي خبرگان بالمانع تشخيص داده شد ،ازاينرو
ميتوان نسبت به ادغام نقشههاي علّي خبرگان و تلفيق نتايج حاصله در راستاي ارائه مدل علّي توسعه
گردشگري معلولين در شهر يزد و به اشتراکگذاري اطالعات اقدام کرد.
بعد از اينكه دادههاي ماتريس ادغامي خبرگان در نرمافزار يوسينت وارد شد ،گراف  11درصدي آن
بدست آمد که در شكل  5نشان داده شده است .ساده بودن گراف  11درصدي موجب ميشود تا بتوان
مدل کيفي ترسيم شده را هر چه بهتر تحليل کرد .اين موضوع گراف  11درصدي را از ساير نمودارها
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متمايز ميسازد .گراف  11درصدي در واقع مهمترين عوامل تأثيرگذار بر توسعه گردشگري معلولين را از
ديد تجزيه و تحليل شبكههاي اجتماعي نشان ميدهد.
جشنوارهها و رويدادهاي خاص

قيمت پايين و تخفيفات ويژه

تشكيل بخش ويژه معلولين در آژانسها
امنيت

نقش دولت در ترويج گردشگري معلولين

تبليغات و بازاريابي و اطالعرساني

آموزش و آگاهي مردم و دستاندرکاران

سرويس بهداشتي استاندارد ويژه معلولين
جاذبههاي تاريخي و فرهنگي و درماني

سيستم حمل و نقل مناسب و طراحي شده
امكانات دسترسي در محل اقامت

شكل  .5گراف  11درصدي عوامل نهايي مؤثر بر توسعه گردشگري معلولين در نرمافزار يوسينت

(منبع :يافتههاي

پژوهش)

پس از شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري معلولين نوبت به وارد کردن اين عوامل در ماتريس
خود تعاملي ساختاري 5ميرسد .به اين منظور نخست پرسشنامهاي طراحي شد به اين صورت که 51
فاکتور انتخابشده در سطر و ستون اول جدول ذکر شد و از پاسخدهندگان خواسته شد که با توجه به
نمادهاي معرفي شده ( )O.X.A.Vنوع ارتباطات دوبهدوي عوامل را مشخص کنند .اين ماتريس توسط 51
نفر از خبرگان گردشگري معلولين که تسلط علمي و عملي بر موضوع تحقيق داشتند ،تكميل شده است.
اطالعات حاصله بر اساس روش مدلسازي ساختاري تفسيري جمعبندي شده و ماتريس خود تعاملي
ساختاري نهايي تشكيل گرديده است .نتايج حاصل در جدول  4ارائه شده است.

1. SSIM
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جدول  .4ماتريس خودتعاملي ساختاري
عامل 89

عامل 83

عامل 88

عامل 80

عامل 3

عامل 1

عامل 3

عامل 3

عامل 3

عامل 4

عامل 9

عامل 3

عامل 8

O

A

V

O

O

O

O

O

X

O

V

A

عامل 3

O

A

O

O

O

O

O

A

O

O

O

عامل 9

X

A

O

O

O

O

A

V

A

O

عامل 4

O

A

O

O

O

O

O

O

O

عامل 3

O

X

O

O

O

O

O

O

عامل 3

X

A

V

A

O

A

O

عامل 3

O

A

O

O

O

O

عامل 1

O

A

O

O

O

عامل 3

O

O

O

O

عامل 80

O

A

O

عامل 88

O

A

عامل 83

O

I

عامل 8

J

عامل 89

منبع :يافتههاي پژوهش

پس از تشكيل ماتريس خود تعاملي ،با تبديل نمادهاي روابط ماتريس خود تعاملي ساختاري به اعداد
صفر و يک ميتوان به ماتريس دريافتي اوليه دست پيدا کرد .پس از تشكيل ماتريس دريافتي اوليه ،با
دخيل نمودن انتقالپذيري در روابط متغيرها ،ماتريس دريافتي نهايي به دست ميآيد .به اين ترتيب ميتوان
فاز بعدي از مراحل رويكرد معادالت ساختاري تفسيري را به انجام رساند .پس از تشكيل ماتريس دريافتي
اوليه و نهايي روابط بين متغيرها قابل رؤيت خواهد بود .همچنين قدرت نفوذ هر متغير و ميزان وابستگي
هر متغير مشخص ميشود .قدرت نفوذ هر متغير عبارت است از تعداد نهايي متغيرهايي (شامل خودش)
که ميتواند در ايجاد آنها نقش داشته باشد .ميزان وابستگي عبارت است از تعداد نهايي متغيرهايي که
باعث ايجاد متغير مذکور ميشوند.
در مرحله بعدي ،ماتريس دريافتي نهايي به سطوح مختلف دستهبندي ميشود .براي تعيين سطح
متغيرها در مدل نهايي به ازاي هرکدام از آنها سه مجموعه خروجي ،ورودي و مشترک تشكيل ميشود.
مجموعه خروجي شامل خود متغير و ساير متغيرهايي است که از آن متغير تأثير ميپذيرند .به طور مشابه،
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مجموعه ورودي شامل خود متغير و ساير متغيرهايي است که بر آن متغير تأثير ميگذارند .مجموعه
مشترک نيز اشتراک دو مجموعه فوق است .چنانچه مجموعههاي خروجي و مشترک براي يک متغير
يكسان باشد آن متغير در باالترين سطح مدل قرار ميگيرد .پس از تعيين سطح هريک از متغيرها ،متغير
مذکور کنار گذاشته شده و سطحبندي براي ساير متغيرها به همين ترتيب تا زماني که تمامي متغيرها تعيين
سطح شوند ،تكرار ميشود .پس از اتمام اين مراحل ،عوامل مؤثر بر گردشگري معلولين ،به  4سطح
طبقهبندي شدهاند که عامل نقش دولت در ترويج گردشگري معلولين در پايينترين سطح با بيشترين
قدرت نفوذ و عامل قيمت پايين و تخفيفات ويژه ،عوامل جغرافيايي و آب و هوا و جاذبههاي تاريخي و
فرهنگي و درماني در باالترين سطح با کمترين قدرت نفوذ قرار گرفتهاند .پس از تعيين سطح نهايي ،مدل
نهايي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري معلولين با توجه به سطوح تعيينشده ترسيم خواهد شد.
بدين منظور ،مدل نهايي ساختاري تفسيري با در نظر گرفتن انتقالپذيريها ،سطح هر يک از عوامل و
همچنين ماتريس دريافتي نهايي ترسيم ميشود .اين مدل که در شكل  5نشان داده شده است مهمترين
دستاورد اين تكنيک ميباشد .به عبارت ديگر ،معادالت ساختاري تفسيري ابزاري کارآمد براي دستهبندي
و سطحبندي عوامل يک مدل ميباشد که در اين پژوهش از آن استفاده شده است .به همين منظور ابتدا
متغيرها بر حسب سطح آنها به ترتيب از باال به پايين تنظيم ميشوند.

شكل  .5مدل ساختاري تفسيري عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري معلولين

(منبع :يافتههاي پژوهش)

933

طراحی مدلی برای توسعه گردشگری معلولین در شهر یزد

مدل نهايي بهدستآمده در اين تحقيق نشاندهنده  4سطح است .عوامل آموزش و آگاهي مردم و
دستاندرکاران ،امنيت و نقش دولت در ترويج گردشگري معلولين در نمودار سلسله مراتبي ساختاري
تفسيري در پايينترين سطح قرارگرفته و اين نشان از اهميت اين عوامل در توسعه گردشگري معلولين
دارد .تمامي عوامل فوق از مهمترين عوامل کليدي توسعه گردشگري معلولين ميباشند .ولي عاملهايي که
در سطح باالي مدلسازي ساختاري تفسيري قرار گرفتهاند از تأثيرپذيري بااليي برخوردارند و اين بدان
معناست که عوامل سطح  4ميتواند تأثير زيادي در عوامل سطح  5 ،5و  1داشته باشد.
تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی

عوامل8

متغيرها را ميتوان با توجه به ميزان قدرت نفوذ و وابستگي به چهار دسته کلي تقسيم کرد .ميزان
قدرت نفوذ و وابستگي هريک از متغيرها با توجه به ماتريس دريافتي نهايي استخراج شده و در جدول 2
نشان داده شده است.

عوامل

سیستم حملونقل مناسب وطراحیشده ویژه معلولین

آموزش وآگاهی مردم و دستاندرکاران

امکانات دسترسی در محل اقامت

قیمت پایین و تخفیفات ویژه

قدرت وابستگی

2

9

8

1

4

51

1

1

5

4

7

4

51

امنیت

تبلیغات و بازاریابی و اطالعرسانی

سرویس بهداشتی استانداردویژه معلولین

جشنوارهها ورویدادهای خاص

عوامل جغرافیایی و آبوهوا

تشکیل بخش ویژه معلولین در آژانسها

قدرت نفوذ

9

9

2

5

55

2

4

4

5

2

5

55

2

نقش دولت در ترویج گردشگری معلولین

جاذبههای تاریخی و فرهنگی و درمانی

رستورانها باامکانات دسترسیومناسب برای معلولین

جدول  .2قدرت نفوذ و وابستگي عوامل بر اساس ماتريس دريافتي نهايي

منبع :يافتههاي پژوهش

1. MICMAC
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دسته اول شامل متغيرهاي خود مختار ميباشند .اين دسته از متغيرها قدرت وابستگي ضعيف و
همچنين قدرت نفوذ ضعيفي دارند .متغيرهايي که در اين دسته قرار ميگيرند ،تقريباً به صورت جدا از کل
سيستم عمل ميکنند .اين متغيرها اثر چنداني روي ساير متغيرها ندارند .در واقع ارتباطات اين متغيرها با
ديگر متغيرها بسيار محدود و ناچيز است .دسته دوم شامل آن دسته از متغيرهاي وابستهاي است که قدرت
نفوذ ضعيفي دارند ،با اين وجود از قدرت وابستگي باالتري برخوردارند .دسته سوم شامل آن دسته از
متغيرهاي پيوندي است که از قدرت نفوذ قوي و همچنين قدرت وابستگي قدرتمندي برخوردارند .اين
متغيرها در حقيقت موانعي هستند که بيثبات ميباشند .به اين معنا که انجام هرگونه اقدامي در مورد اين
موانع عالوه بر اينكه مستقيماً بر ساير موانع اثر ميگذارند ،ميتواند در قالب بازخورد از ساير موانع بر خود
مانع نيز اثرگذار باشد .دسته چهارم شامل آن دسته از متغيرهاي مستقل است که قدرت نفوذ قوي دارند ،اما
قدرت وابستگي آنها ضعيف است .اين دسته همانند سنگ زيربناي مدل عمل ميکنند و براي شروع
کارکرد سيستم بايد روي آنها تأکيد کرد.
نتیجهگیری
در اين پژوهش ،پس از مطالعه مفاهيم نظري ،مدلي از عوامل مؤثر در توسعه گردشگري معلولين در
شهر يزد با استفاده از ابزارها و رويكردهاي نگاشت شناختي ،تحليل شبكههاي اجتماعي و مدلسازي
ساختاري تفسيري ارائه شده است تا بتوان راهكارهاي مناسب براي ارتقاي وضعيت گردشگري معلولين
در شهر يزد را شناسايي و آنها را پيادهسازي کرد .بر اساس نتايج تحليل نگاشت شناختي و تحليل
شبكههاي اجتماعي ،مدل عوامل مؤثر بر گردشگري معلولين شامل  51عوامل ميباشد .نقش اين عوامل در
مدل به عنوان محرک /بازدارنده براي ارتقاي وضعيت گردشگري معلولين مورد توجه است .تأثير
راهاندازي آژانسها و نهادهاي تخصصي در زمينه گردشگري معلولين بر محيط رقابتي اين عرصه به عنوان
يک متغير محرک /بازدارنده از ويژگيهاي اختصاصي مدل ارائه شده در اين پژوهش است که در
پژوهشهاي پيشين بجز آهنگران و همكاران ( )5171به آن توجه خاصي نشده است .در واقع تأييد
خبرگان صنعت گردشگري موجب شد اين عامل به عوامل استخراج شده از پيشينه پژوهش اضافه شده و
در مدل ظاهر شود .نقش دولت در ترويج گردشگري معلولين که در مدل نشان داده شده است با يافتههاي
ازتورک و همكاران ( )5118و پوالت و هرمانز در ( )5152همسو ميباشد .الزامات قانوني دولت جهت در
نظر گرفتن استانداردهاي ويژه معلولين در مراکز اقامتي و مناسبسازي فضا و ارائه وامهايي به مديران
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هتلها جهت تجهيز و استانداردسازي هتلها مطابق با استانداردهاي جهاني طراحي از جمله راهكارهاي
پيشروي بخش دولتي ميباشد .همچنين تأثيرپذيري توسعه گردشگري معلولين از سيستم حمل و نقل
مناسب و طراحي شده ويژه که در مدل مدنظر قرار گرفته است ،با نتايج ارائه شده توسط وار و همكاران
( ،)5155لييو ( ،)5159بابانژاد ( )5171و شاطريان و همكاران ( )5172همخواني دارد .وضعيت سيستم
حمل و نقل در مقصد بايد بهگونهاي باشد که تا حد امكان براي استفاده معلوالن راحت و آسان بوده و از
انواع امكانات خاص برخوردار باشند .بدين منظور الزامات قانوني براي بهينهسازي سيستم حمل و نقل
عمومي موجود و افزايش قابليت دسترسي اين سيستم از طريق تدوين سياستها و الگوبرداري از
کشورهاي موفق در اين زمينه ميتواند راهگشا باشد .همچنين تعبيه تابلوهاي تصويري و شنيداري راهنما
در تمامي مسيرهاي گردشگري براي معلوالن و حفظ امنيت و آرامش معلولين با ايجاد مسيري جداگانه
براي حرکت موتور و دوچرخه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .نقش آموزش و آگاهي مردم و
دستاندرکاران در توسعه گردشگري معلولين که مورد تأکيد مدل است ،به واسطه نتايج ارائه شده توسط
سانمارگراجا و وي ( )5152پشتيباني ميشود .تأثير سرويسهاي بهداشتي استاندارد ويژه معلولين که تأثير
بسزايي در توسعه گردشگري معلولين دارد توسط يافتههاي تقوايي و همكاران ( ،)5187شاطريان و
همكاران ( )5172و دارسي ( )5151پشتيباني ميشود.
بر اساس نتايج بدست آمده از معادالت ساختاري تفسيري ،در اين مدل عوامل در چهار سطح قرار
گرفتند که عامل نقش دولت در ترويج گردشگري معلولين با توجه به دارا بودن باالترين قدرت نفوذ در
دسته متغيرهاي مستقل قرار ميگيرد که نشاندهنده کليدي بودن اين عامل و اهميت زياد آن در توسعه
گردشگري معلولين ميباشد و به عنوان سنگ زيربناي مدل عمل ميکند .همچنين عوامل سيستم حمل و
نقل مناسب و طراحي شده ويژه معلولين و امنيت در همين دسته قرار ميگيرند که پس از نقش دولت در
ترويج گردشگري معلولين از کليديترين عوامل محسوب ميشوند .عوامل امكانات دسترسي در محل
اقامت ،تبليغات ،بازاريابي و اطالعرساني ،تشكيل بخش ويژه معلولين در آژانسها و رستورانها با امكانات
دسترسي و مناسب ويژه معلولين در سطح  5و  5مدل قرار ميگيرند و اين عوامل در دسته متغيرهاي
وابسته ،گروه دوم قرار ميگيرند که داراي قدرت نفوذ کم و وابستگي شديد ميباشند.
بر اين اساس ،برنامه هاي حمايتي و نظارتي دولت در توسعه گردشگري معلولين در صدر فهرست قرار
ميگيرند .در واقع نتايج بيان شده مؤيد اين موضوع است که بهبود زيرساختهاي گردشگري معلولين از
جمله سيستم حمل و نقل ويژه ،افراد مجرب و آموزش ديده و ايجاد سرويسهاي بهداشتي استاندارد
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مهمترين اهداف هستند و بايد در اين خصوص پروژههاي بهبودي همچون اجبار مراکز اقاماتي به دارا
بودن سرويس بهداشتي استاندارد براي افراد داراي صندلي چرخدار ،برگزاري دورههاي آموزشي براي افراد
و کادر تمام مراکز گردشگري درباره شناخت مشكالت و نيازهاي ويژه معلولين و همچنين فراگيري زبان
اشاره ناشنوايان اجرا شوند .شايان ذکر است که روش ارائه شده در اين پژوهش را ميتوان براي بررسي
نحوه توسعه ساير انواع گردشگري تعميم داد و اجرا کرد .اين روش به مديران کمک ميکند که نگاه جامع
و دقيقي براي تصميمگيري در خصوص اولويتهاي اجرايي برتر در حوزه مورد بررسي داشته باشند.
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