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ارائه مدل ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور
داود حيدري 1ـ سيدمحمود هاشمي 2ـ محسن عامري شهرابي
تاریخ دریافت1399/12/04 :
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تاریخ پذیرش1400/03/30 :

چكيده
در اين پژوهش به منظور ارايه مدلي جهت ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور ،با
استفاده از تحليل محتواي استقرايي؛ با شناسايي  811کد مفهوم ،کدگذاري و دسته بندي آنها در سه مرحله
نهايتا  204شاخص اصلي؛ در شش بعد و  37مولفه ،تبيين و در ادامه با استفاده از تکنيک دلفي سه مرحله اي
در بين  32نفر از خبرگان علمي و اجرايي ،اين شاخصها مورد جرح و تعديل قرار گرفت .نهايتا مدل ارتقاي
منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور در شش بعد افراد معلول و جانباز ،حقوق شهروندي و مناسب
سازي فضاهاي شهري ،ارتقاء کيفيت زندگي افراد معلول و جانباز ،تقويت اميد به زندگي افراد معلول و
جانباز ،بهبود فضاي کسب و کار و اشتغال و سبکهاي گذراندن اوقات فراغت ارائه شد .در مرحله دوم
تحقيق ،حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  384نفر برآورد شد و پس از گردآوري دادهها ،تجزيه و تحليل
آماري دادههاي پژوهش در دو سطح توصيفي با استفاده از شاخصهاي آماري(نظير فراواني ،درصد و
ميانگين) و سطح استنباطي(آزمون لوين ،آزمون تي تست) ،تحليل عاملي تاٌييدي ،با استفاده از
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و Lisrel8.54و  Excelصورت گرفت .معناداري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده ابعاد افراد معلول و
جانباز ،حقوق شهروندي و مناسب سازي فضاهاي شهري ،ارتقاء کيفيت زندگي ،تقويت اميد به زندگي،
بهبود فضاي کسب و کار و اشتغال و سبکهاي گذراندن اوقات فراغت افراد معلول و جانباز نشان داد که
تمامي ضرايب بدست آمده ،معنادار ميباشند .يافتههاي حاصل از تحليل ابعاد بيانگر آن بود که از بين ابعاد،
بعد بهبود فضاي کسب و کار و اشتغال با ميانگين ( )0/96و بعد افراد معلول و جانباز با ميانگين ()0/63
کمترين تاثير را در ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور را داشته و پاسخ دهندگان با
وضعيت موجود مولفههاي ديگر در سواالت مذکور رضايت ندارند ونظرات منفي دارند وهمهي مولفهها در
امر ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور از قابليت بهبود بااليي برخوردار ميباشند.
کليد واژهها :معلول ،جانباز ،حقوق شهروندي ،فضاهاي شهري ،ارتقاء کيفيت زندگي

 1دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه

مبني بر الزام كارفرمايان جهت استفاده از معلولين وضع
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معلولين در هر جامعه وجود دارند و جزيي از آن

شده است .انسان معلول تمام نيازها و اميدهاي يك

جامعهاند .آنان فرزندان ،خواهران ،برادران و پدر و

فرد عادي را دارد و ميخواهد كاركند و مايحتاج

مادر افراد جامعهاند كه دچار نقص جسماني يا ذهني

زندگيش را برآورده سازد .معلول به شدت خواهان

شدهاند .نگهداري و مواظبت از افراد معلول ،وظيفه

استقالل است و هيچگاه دوست ندارد ديگران با او

جامعه است اما وظيفهاي بس مشكل كه گاهي از عهده

رفتاري ترحمآميز داشته باشند قانون اساسي كه درواقع

فرد عادي خارج است .كار كردن و امرار معاش

قرارداد اجتماعي بين حكومت و شهروندان ايراني

معلولين نيز از مشكالت آنان و جامعه است ولي در هر

است (شهروند به هر فردي كه در جامعه از نيازها و

كشور تدابيري براي اين امر انديشيده شده است .اين

امكانات بهرهمند ميشود و همچنين به علت زندگي در

تدابير ممكن است در برخي موارد زاييده انديشه فردي

اين فضا از حق و حقوقي برخوردار ميشود ميگويند)

ميباشد و گاه بر اثر تجربه ،و زماني نتيجه انديشه و

براي كار و شغل اهميت خاصي قائل است .شغل

تجربه تؤام با روشهاي علمي و سنجيده .نخستين گام

عبارت است از تعهدي كه انسان در مقابل مؤسسهاي

در اين راه به دست آوردن آمار و اطالعات درباره

براي انجام تكاليف درازمدت قبول ميكند و از طريق

تعداد معلولين و نوع معلوليت آنان است .از نظر نوع

آن امرار معاش مينمايد .هر انساني چه به لحاظ مادي

معلوليت ،برخي معلوليتها جسمي و پارهاي ذهني و

و چه به لحاظ معنوي نيازمند است كه شغل داشته

دماغي است .همچنين معلوليت ممكن است مادرزادي،

باشد .اهميت توجه به اشتغال از بعد اقتصادي و

ناشي از بيماري ،حادثه ،سانحه و يا جنگ باشد .ميزان

اجتماعي در معلولين از افراد عادي جامعه بيشتر است

و درجه آن نيز متفاوت است .و گاه ،هرچند تشخيص

زيرا به تجربه ثابت شده است كه اثرات سوء بيكاري

آن براي افراد جامعه ممكن نيست ،رفع آن آسان است.

در بين معلولين در مقايسه با افراد غير معلول ،سريعتر

سنگيني خفيف گوش كه ناشنوايي سبك است يا ديد

آنان را به مخاطرات ناشي از بيكاري مواجه ميسازد،

ضعيف كه كم بينايي است و عيوب و نقصهايي در

از طرفي محدوديتهاي شغلي كه با توجه به معلوليت

اندامهاي بدن ممكن است با وسايلي چون سمعك،

آنان وجود دارد شانس انتخاب ديگر مشاغل را كاهش

عينك و نظاير آن برطرف شود .در انواع مشاغل نيز

داده و در صورت بيكاري آنان را به افرادي مصرف

وضع متفاوت است .در برخي حرفهها چون نقاشي

كننده و هزينهزا تبديل ميكند .يان الياسون رئيس

قدرت تشخيص رنگها مهم است و كار خياطي نيز نياز

سوئدي مجمع عمومي سازمان ملل« :به ياد داشته

به ديد خوب دارد ولي در معلمي بيان مطلب و ذهنيت

باشيد کيفيت جامعه را با چگونگي رفتار آن با

خوب شرط اصلي كار است .بهطوركلي نيز ميتوان

آسيبپذيرترين شهروندان اندازه ميگيرند».

تصور كرد كه از هر فرد ممكن است در جايي و به

به تناسب رشد جمعيت شهرنشين در جهان ،يکي

طريقي استفاده شود .براي استفاده از معلولين نياز به

از مهمترين چالشهاي فراروي دولت در ايجاد عدالت

پايگاه و جايگاهي و نيز نوعي آموزش وجود دارد.

اجتماعي و اعتالي حقوق شهروندان ،مسئله بهرهمندي

طبقهبندي آنان و راهنمايي حرفهاي و انجام خدمت

آنان از حقوق شهري است .در اين ميان ،توجه به

ويژه از جمله كارهايي است كه ميتوان براي معلوالن

حقوق شهروندي آن دسته از افراد که دچار نقصها،

انجام داد .فرصتهاي استخدامي كه در اختيار معلوالن

محروميتها يا مشکالت خاصاند و به داليل گوناگون

قرار ميگيرد اندك است و در اغلب كشورها قوانيني

به حمايتهاي مضاعف نياز دارند ،در فرايندي
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نتيجهمحور بر کيفيت ارائه خدمات عمومي در جامعه

براي زندگي همچون ساير افراد جامعه حقوق مشابه

از سوي دولت و سنجش سطح حکمراني خوب در

دارند و هيچگونه استثنايي نبايد دامنگير تحقق حقوق

سيستم حکومتي تأثير مستقيم دارد .به تعبير يان

انساني آنان شود؛ حقوقي مانند حق داشتن زندگي

الياسون ،رئيس سوئدي مجمع عمومي سازمان ملل،

خصوصي و خانوادگي ،دسترسي به خدمات بهداشتي

«کيفيت جامعه را با چگونگي رفتار آن با

و اجتماعي ،فرصتهاي آموزشي و شغلي ،مسکن،

آسيبپذيرترين شهروندان اندازه ميگيرند» ( Eliyason,

حملونقل ،دسترسي به اطالعات و برخورداري از

.) 2007

زندگي اجتماعي ،تسهيالت ورزشي ،تفريحي و حضور

سخن گفتن از وضعيت و شأن اجتماعي جانبازان و

در جامعه و مداخله کامل سياسي در تمامي موضوعات

معلولين در فراخناي حقوق شهري به تعريف آنچه از

مربوط به آنان .متأسفانه بايد اعتراف کرد که افراد

«شهروندي» موردنظر ما است ،کمک شاياني ميکند.

معلول هيچگاه بهطور برابر به عدالت دسترسي

شهروندي مجموعهاي از حقوق را اعطا ميکند که «هم

نداشتهاند (.)Andrea, 2009 & Cooomber

Pakulski,

معلولين ،اجحاف در بهرهمندي آنان از مفهوم «حق بر

 .)1996: 86بااينحال ،تصور ما از شهروند ــ چه

شهر» است .بررسي اين نکته که اساساً محيط شهري

برآمده از تصوير مردمساالر آتني آن باشد و چه برآمده

براي چه قشري از افراد ساخته شده و زيباييشناسي

از ايده روسويي مرد پرهيزگار ــ تداعيکننده تصويري

معماري مستظهر به چه رويکردها و حامل چه

از توانايي فيزيکي و انجام فعاليتهاي بدني است.

پيامهايي است ،نشانگر ميزان ارتباط فرضيههاي

درواقع ،اگر گزاره شهروندي را يک واقعيت و پديده

شهروندي با محيط است .نيازي به تشريح محروميت

اجتماعي بدانيم ،موقعيت شهروند بر حس عضويت

افراد معلول نيست؛ چراکه اين موضوع در واقعيتِ

داشتن در يک جامعه گسترده براي مشارکت فعاالنه در

طبيعي زندگي کامالً پديدار است .وقتي افراد معلول به

حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و

محيط «غيرمعلول» دعوت ميشوند ،شکاف ميان

سياسي داللت دارد ( .)Janoski, 1998:155با اين

معلولبودن و معلولنبودن کامالً هويدا خواهد بود

نگرش ،معلوليت ــ که ثمره ارتباط متقابل بين فرد

( .)Doyle, 1995شايد سخني گزاف نباشد ،اگر گفته

داراي نقص و ناتواني از يکسو و ويژگيها و شرايط

شود عدم امکان بهرهمندي معلوالن از تسهيالت و

محيط زندگي اجتماعي او از ديگر سو است ــ معلول

فضاهاي شهري ،درواقع نه به خاطر معلوليت آنان بلکه

را بهعنوان کسي که وجودش نمايانگر يک مشکل در

به لحاظ معلوليت اجتماع و ناتواني آن در سازگاري

شهروندي کامل است ،مينماياند و اين نوع نگرش،

امکانات فضاهاي شهري با نيازهاي اين طيف از

آسيب مهمي به جايگاه او در سطح جامعه وارد

شهروندان جامعه است .اين نکته زماني اهميت مييابد

ميسازد و اسباب طرد اجتماعياش را فراهم

که به ياد داشته باشيم جانبازان جنگ بهعنوان يادگاران

ميآورد .در حقيقت ،نحوه اداره جامعه با اين سياق

دفاع مقدس همچون ساير افرادِ داراي ناتواني در

سبب به حاشيه رانده شدن افرادِ داراي معلوليت

دسترسي به امکانات جامعه با مشکالت زيادي روبرو

ميشود و اين امر ،نمونه روشني از جداسازي و اعمال

هستند .هنوز خروج از خانه براي انجام امور عادي

تبعيض عليه افراد دچار معلوليت به شمار (ميرود

زندگي شهروندي براي اينان با دشواريها و صرف

)Wells, 1993: 278 & ,Immrie؛ درحاليکه معلوالن

انرژي فراوان همراه است که ايشان را تا حد امکان

ميشود و هم به آنان اختصاص مييابد» (
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از سوي تمامي اعضاي يک اجتماع سياسي مطالبه

يکي از مبتالبهترين موارد تبعيض نسبت به
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مجبور به ماندن در منزل ميکند .وسايل نقليه عمومي

قانونگذاري داخلي و بينالمللي از حقوق معلولين با

همچون مترو ،تاکسي و اتوبوس عمالً براي آنان

تأکيد بر حق جانبازان و معلولين بر شهر است .در اين

غيرقابلاستفاده است .ورود به بيشترِ ساختمانهاي

راستا ،پس از واکاوي سير قوانين داخلي و بينالمللي

عمومي ،اداري ،مراکز خريد ،بانکها ،دانشگاهها،

در اينباره ،به بررسي سير قانونگذاري داخلي در

پارکها ،مراکز تفريحي ،مساجد و اماکن مذهبي و،...

زمينه کيفيت توجه به مناسبسازي شهري با تأکيد بر

بدون تحمل دشواري فراوان يا با کمک ديگران ،که

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و نيز

بعضاً باعث خدشهدار شدن عزت نفس و کرامت

شوراي اسالمي شهر تهران  -بهعنوان دو نهاد

انساني اين افراد ميشود ،نيز امکانپذير نيست .حتي در

ذيمدخل در عرصه تصويب و اجراي مصوبات

بسياري از ساختمانهاي نو ،سطح شيبدار در نظر

مرتبط با مديريت شهري و حقوق شهري  -و ميزان

گرفته نشده است و يا پلههاي متعددي در مقابل درِ

توجه رويه تصميمسازي اين دو نهاد به وضعيت

ورودي ،دسترسي معلوالن را محدود کرده است.

معلولين و افراد ناتوان خواهيم پرداخت .در همين

صداوسيما به رسالت قانوني خود کمتر عمل ميکند

راستا پژوهش حاضر در پي آن است تا مدلي جهت

(براي نمونه ،وظيفه قانوني صداوسيما در اختصاص

ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور

دو ساعت از برنامههاي خود در هفته به معلولين،

ارائه نمايد.

بهموجب مادّه  12قانون جامع حمايت از حقوق
معلوالن) .درمجموع ،بايد پذيرفت که نظام حمايتي

مباني نظري تحقيق

مندرج در قوانين و مقررات کشور در خصوص

منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين

معلولين همچون بسياري از قوانين ديگر با خأل

درجوامع مختلف به تناسب برخورداري از

ضمانت اجرايي و نظارت روبرو است و احقاق حقوق

امکانات ،ساز و کارهاي متفاوتي براي انتقال ارزشها

معلولين از فساد اقتصادي رسوخ کرده در نظام شهري

در نظر گرفته شده است و از جمله احداث موزههاي

و شهرسازي تأثير گرفته است .درحاليکه معلولين و

گوناگون ،نمايش آثار شخصي بر جاي مانده از

توانيابان قشر مهم ،فعال و توانمند جامعه را تشکيل

رزمندگان و فرماندهان معروف و مشهور ،نمايش آالت

ميدهند .مثالً ،طبق اظهارات رئيس سازمان بهزيستي

و ادوات جنگي ،ساختن مجسمهها و سنگ نوشتههاي

زنجان در سومين جلسه شوراي مناسبسازي

حاوي اطالعات يا نام درگذشتگان جنگ ،تابلوهاي

فضاهاي شهري اين استان 6 ،هزار و  6۰۰معلول در

نقاشي ،بناهاي يادبود ،حفظ آثار مهم جنگ و تخريب

زنجان زندگي ميکنند اما مناسبسازي فضاهاي شهري

شهرها مانند بناهايي در استالينگراد که از تجاوزات

زنجان بهدرستي رعايت نميشود و شهرداري در

نازيها حکايت دارد يا ساختمانهاي مخروبه براثر

اجراي پروژهها معلوالن را فراموش ميکند .همچنين،

بمب اتمي هيروشيما به نشانه جنايات گسترده آمريکا،

حضور  2۳ورزشکار معلول زنجاني در بازيهاي

مسجد جامع خرمشهر ،تپههاي اهلل اکبر ودهها بناي

آسيايي اينچئون حاکي است که معلوالن افرادي ناتوان

يادبود ديگر در جنگ ايران وعراق ،نوشتن صدها و

نيستند ،اما فضاهاي شهري براي فعاليت و حضور آنها

هزاران نمايشنامه ،فيلمنامه ،رمان ،کتاب و خاطرات

در اجتماع مناسب نيست (منافي.)1۳9۳ ،

راجع به وقايع جنگ ،ساخت مجموعههاي تلويزيوني

موضوع اين تحقيق ،بررسي جايگاه افراد جانباز و

گوناگون ،فيلمهاي سينمايي و تئاترهاي جنگي ،تهيه و

معلول و ناتوان در شهر و ظرفيتهاي حمايتي

تنظيم سمفوني ها ،سرودها و مارشهاي جنگي ،همه
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اينها نشان دهنده تالش و کوشش انسان هايي است که

تنها به زندگي انساني ارجاع دارد .ب :به ندرت در

براي کشور و ملت خود فداکاري کرده و با ديده

(صيغه) جمع بکار رفته (يعني به صورت کيفيات

ارزشي به آنها نگريسته ميشود.

زندگي) است .ج :به عنوان يک عبارت عام و غير قابل

در راستاي ايفاي اين وظيفهي سنگين ،نظام

تقسيم ميباشد که معنايش ميتواند ناب (خالص)

جمهوري اسالمي ،قوانين و مقررات متعددي را وضع

باشد .د :مشکل است که آن را به هر رده مجزا از علوم

کرده است و براي استخدام جانبازان و مجروحين،

مرتبط با جامعه شناسي طبقه بندي نمود (

Dissart, J.

حقوق ويژهاي را مقرر داشته است .موضوع اشتغال،

.)Deller, S. 2000, 15: 135-161

براي کاستن تعهدات مالي دولت و پيشگيري و درمان

رامني و همکاران ( )1994کوشيدهاند تا توضيح

معضالت روحي و رواني ناشي از بيکاري ،از

دهند چرا تعريف جهان شمول پذيرفته اي از کيفيت

محورهاي مهم اين سياستگذاري بهشمار ميرود .در

زندگي وجود ندارد:

تصويب گرديد که در آن پرداخت حقوق مستخدمين

کيفيت زندگي ميتوانند از طريق فيلترها (و ديدگاه

لشکري و کشوري ـ همتراز مشاغل قبلي ـ توسط

هاي) و بيانهاي مختلف توضيح داده و تفسير شوند،

دستگاه متبوع بوده و براي غيرمستخدمين ،برابر نظام

 -2مفهوم کيفيت زندگي به ميزان قابل توجهي سنگين

حقوق کارکنان دولت بر عهدهي بنياد ميباشد .اجراي

(و مبهم) است -۳ ،مفهوم کيفيت زندگي فهميدن رشد

اين طرح ،ازطرفي باعث ميگردد که جانبازان باوجود

بشر و فرآيندهاي توسعه اي ،ميانگين اميد به زندگي

رنج جسمي يا روحي ،مجبور به کار روزمره و نگران

افراد در جوامع شان و گستره اي که اين فرآيندهاي

امرار معاش نباشند و ضمن حفظ عزت اين عزيزان،

روا نشناختي تحت تاثير عوامل محيطي و نظامهاي

بتوانند نزد خانواده و بستگان خود ،به مسايل شخصي

ارزش (گذاري) انفرادي هستند ،را در بر دارد

بپردازند .همچنين ،براي فعاليتهاي مربوط به سالمتي

( Romney, David M., Roy I. Brown, and Prem S.

و معالجات خود ،از قبيل :ساعات فيزيوتراپي،

 .)Fry. 199433: 237-72فقدان يک تعريف استاندارد

توانبخشي ،کاردرماني و جراحيهاي مختلف ،وقت

از اين مفهوم ،باعث شده است که گه گاه از واژه هايي

کافي داشته و نيازمند مقررات مختلف و درخواست

نظير رفاه ،سطح زندگي ،رضايت مندي از زندگي و...

مرخصي و غيره نباشند.

نيز به جاي واژه کيفيت زندگي در ادبيات مطروحه در
اين زمينه استفاده شود .برخي از صاحب نظران واژه

ارتقاي کيفيت زندگي جانبازان و معلولين

کيفيت زندگي را در رشته اي پيوسته از مفاهيم قرار

مفهوم کيفيت در مقابل مفهوم کميت قرار ميگيرد.

ميدهند ،برخي ديگر اين گونه استدالل ميکنند که

کميت را يک مفهوم فيزيکي و قابل برآورد دانسته و

کيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است .به رغم تنوع

کيفيت را مفهومي انتزاعي ميدانند .به طوري کلي

و گوناگوني مفاهيم براي اندازه گيري کيفيت زندگي،

کيفيت و کميت دو روي يک سکهاند که از يک طرف

تعداد زيادي از مولفان نظر دادهاند که همبستگي متقابل

با هم در تضاد هستند و از طرف ديگر نم يتوان يکي را

بااليي ميان آنها وجود دارد .همين دليل باعث شده

بدون ديگري تصور کرد (پورجعفر ،محمدرضا،

است که تالش کمي براي تدوين تئوري مدون براي

کوکبي ،افشين و تقوايي ،علي اکبر .)1۳84 ،مفهوم

تعريف واژه کيفيت زندگي از سوي صاحب نظران

"کيفيت زندگي" چند مشخصه جالب توجه دارد .الف:

( Ulengin, B. Ulengin, F. Guvenc, U.

انجام بپذيرد
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سال  ،1۳72قانوني با عنوان «طرح حالت اشتغال»

 -1فرآيندهاي دروني و ذهني وابسته به تجارب

 / 106داود حيدری ـ سيدمحمود هاشمی ـ محسن عامری شهرابی

 .)2001, 130: 361-374دو مدل معروف براي توضيح

سبکسـار،

ارتباط بين کيفيت زندگي و ديگر متغيرها پيشنهاد شده

سجاسـيقيـداري ،حمدا.)1۳9۰ ، ...

حسنعلي،

صادقلو،

طاهره

و

اند :مدل از باال به پايين :براساس اين فرض است که

با مطالعه در نظريات و مکتبهاي جديد که در

کيفيت زندگي ويژگي ثابتي است که باعث خروجي

پژوهشهاي کاربردي و بنيادي مرتبط با مطالعات

(نتيجه)هاي معيني در زندگي افراد ميشود و مدل از

شهري انجام شدهاست ،چنين استنباط ميشود که يکي

پايين به باال ،که متکي است به اين قضيه که متغيرهاي

از نظرياتي که تاثير زيادي در روند تحوالت و مکتب-

خاصي کيفيت زندگي افراد را تحت تاثيرقرار ميدهند

هاي مرتبط با مطالعات شهري گذاشته نظريات

(.)Evans, D.R. 1994),. 33: 47-88کوستانزا و

فرهنگي -اجتماعي و کيفي توسعه ميباشد که در

همکاران کيفيت زنـدگي را بـه عنـوان ميزان تامين

غالب مفاهيمي همچون سبک زندگي ،رضايتمندي از

نيازهاي انساني در ارتباط با ادراکات افراد و گروهها از

زندگي ،سرمايههاي اجتماعي ،ارضاي نيازهاي اساسي

( Costanza, R. 2007

و کيفيت زندگي ارئه شده است .مفهوم کيفيت زندگي

 .)), NO. 61(2-3کينگ معتقد است ابعاد مختلفي بر

ابتدا به حوزههاي بهداشتي و بيماريهاي رواني

روي کيفيت زندگي اثر ميگذارند و ا ين ابعاد شامل

محدود ميشد ،اما در طي دو دهه گذشته ،اين مفهوم

وضـعيت اقتصادي  -اجتماعي روحـي -روانـي و

از زمينههاي بهداشتي ،زيست محيطي و روانشناختي

شـغلي اسـت .همچنـين وي معتقـد اسـت بعـد

صرف به مفهومي چند بُعدي ارتقاء يافته (کوکبي،

خانوادگي نحوه تعامالت خانوادگي و ميزان حمايتها

.)24 :1۳84

بهزيستي ذهني تعريـف ميکنند

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

خانوادگي تأثيراتي که شـغل بـر ايفاي نقش اعضا دارد
و نقش افراد خانواده در برداشت کلي از کيفيت زندگي

برنامه ريزي شهري و کيفيت زندگي شهري

را شامل ميشود ( .)King I. 1994; 71(1):29-56يک

کيفيت زندگي شهري معموال هم توسط

تعريف ساده آن عبارت است از رضايت کلي فردي

شاخصهاي ذهني و با استفاده از پيمايش هايي در

اززندگي (.)Foo Tuan Seik, 2000, , 24, pp 31-49

جهت جمع آوري ادراکات ذهني و ارزيابيها و ميزان

کيفيت زندگي يک مفهوم پهناور است که در بردارنده

رضايت شهروندان از زندگي شهري و هم توسط

برداشت هايي از يک زندگي خوب و داراي رضايت

شاخصهاي عيني و با استفاده از دادههاي ثانويه و

مندي و شادي است .اغلب مفهوم زندگي رضايت مند

وزن دهي مربوط به هر شاخص در محيط شهري انجام

و زندگي شاد در مفهوم رفاه يا خوشي که دربردارنده

ميپذيرد (

& Mc crea, Rod, Tung-Kai Shyy

رضايت از زندگي و احساسات مثبت و منفي است،

 .)Robert Smson, 2004کيفيت زندگي شهري عالوه

( & Mc crea, Rod, Tung-Kai Shyy

بر وضعيت فرد از نظر پايگاه اجتماعي ،اقتصادي،

ترکيب ميشوند

Robert Smson, 2004, 28th September to 1

 .)Octoberاز يـک سو کيفيـت زنـدگي فردي در قالب
پنداشتن از چگونگي گذرانـدن زنـدگي فرد مطرح
ميشود و از سوي ديگر ،از بعدي کلي تر بـه صورت
کيفيت شرايط زندگي حول يـک عامـل مطـرح است،
يعني موقعيتهايي نظير محيط پيراموني و يا فرهنگ
در يک جامعه معين را شـامل ميشود (فرجي

سالمت و غيره به معنا و احساس رضايتي که فرد از
زندگيش دارد ،بستگي دارد

(Mc crea, Rod, Tung-

 .)Kai Shyy & Robert Smson, 2004برنامه ريزان
شهري ،دولت مردان ،سياست مداران ،سازمانهاي
غيردولتي و (نيز) عموم مردم ميکوشند تا فرآيند و
خروجيهاي برنامه ريزي را ،در جهت تغيير شرايط و
باال بردن کيفيت زندگي تحت تاثير قرار دهند و کالبد
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و محيط اجتماعي را فراهم کنند که در آن کيفيت
زندگي ارتقا يابد در واقع استفاده از مفهوم کيفيت

شهرسازي مناسب و مؤثر از ارکان اصلي و ضروري در
مديريت توسعه شهرها

است.

در دو مرحله از فرآيند برنامه ريزي مورد استفاده قرار

شبکه دسترسي پياده شهري و عدم امکان حرکت

بگيرد :مرحله اول جايي است که برنامه ريزان

ايمن و آسوده در مسيرهاي پياده ،براي افراد مشکل

ميخواهند چشم انداز صحيح و قابل اطميناني از

ايجاد ميکند .افراد سالخورده ،مادراني که کودکان خود

وضعيت موجود شهر داشته باشند .به عبارتي در اين

را در کالسکه حمل ميکنند ،زنان باردار و معلوالن از

مرحله برنامه ريزان در پي آن هستند تا اولويتها و

وجود اين موانع و نامناسب يا نامسطح بودن مسيرها،

مسايلي را که از اهميت بيش تري برخوردار هستند،

گذرگاهها و کفپوشها رنج ميبرند .کوچهها بخشي

به طور ويژه مورد توجه قرار بدهند ،که بررسي ابعاد

از شبکه ارتباط شهري هستند که اصوالً معبر پيادهها و

مختلف کيفيت زندگي شهري ميتواند راهنماي

معموالً باريک و پرپيچوخماند .چنين کوچههايي

مناسبي براي آنها در اين مرحله باشد .مرحله دوم

پيادهرو مجزا ندارند .ورود اتومبيل به اين کوچهها

جايي است که برنامهها و پروژهها ميبايست مورد

مشکل عبور و مرور پياده و سواره را پديد آورده است.

ارزيابي قرار بگيرند تا سودمندي و کارآيي آنها تاييد

مشکالت و خطرهايي که در چنين وضعي عابر پياده را

شود .در اين مرحله نيز بررسي اثراتي که اين برنامهها

تهديد ميکند ،مشخص است .اگر اين

عابر][M1

و پروژهها بر روي ابعاد مختلف کيفيت زندگي شهري

معلول و با صندلي چرخدار باشد ،آشکارا در معرض

ميتوانند داشته باشند ،راهنماي مناسبي را براي برنامه

خطر بيشتري قرار ميگيرد .افزون بر عبور وسايل

ريزان و تصميم گيران بوجود ميآوردSantos, L.D., ( .

نقليه موتوري در کوچهها ،جنس کف ،شيب ،عرض

.)Martins, I. 2007, 80: 411–425

کوچه و نحوه ارتباط کوچه با خيابان نيز ازجمله
مسائلي است که براي حرکت معلوالن مشکالت

تامين حقوق شهروندي و مناسب سازي فضاهاي

بسياري پديد ميآورند .جويها ،آب رودها ،چالههاي

شهري جهت زندگي جانبازان و معلولين

کف کوچه و دستاندازها نيز از موانع حرکت صندلي

مديريت شهري از رهگذر اعمال ضوابط و مقررات

چرخدار يا فردي داراي عصا و ...است (شقاقي و

شهرسازي ،نظام کالبدي و فضايي شهر را تعريف

مداحي .)19 :1۳91 ،پس از سيستم پيادهرو که

ميکند و از همين رو همه عواملي را که در شهر

ابتداييترين و ضروريترين راه دسترسي معلولين و

بهعنوان فعاليتهاي شهري عينيت مييابند ــ شامل

جانبازان به مراکز مقصد سفر آنها در سطح شهر است،

فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...ــ تحت

استفاده از حملونقل عمومي يکي از مهمترين

تأثير خود قرار ميدهد (رهنمايي و ديگران:1۳86 ،

سيستمهاي ارتباطي اين قشر جامعه با محيطهاي

 .)12مديريت شهري که امروزه با رفاه تمام شهروندان

مختلف شهري است .بنابراين ،ميبايست نحوه طراحي

ارتباط دارد ،بايد بستر الزم براي تأمين مسکن مناسب،

وسايل حمل و نقل عمومي و همچنين تسهيالت

آب سالم ،بهداشت شهري ،آموزش و اشتغال ،تغذيه،

دسترسي به آنها نظير ايستگاهها و پايانهها بهصورتي

امنيت و اوقات فراغت را براي شهروندان مهيا سازد.

باشد که معلولين و سالخوردگان بهآساني بتوانند از اين

(اقبالي .)1۳5 :1۳87 ،پس ،قوانين و مقررات

وسايل نقليه استفاده کنند .عليرغم حمايتهاي
نهضتهاي حامي حقوق افراد داراي ناتواني ،بسياري

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

زندگي شهري در برنامه ريزي شهري حداقل ميتواند

ناهمواريها و سازههاي غيرکارشناسانه موجود در
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از شهرها به «زندانهاي نامرئي» براي افراد داراي

اما عملکرد اجراي اين قوانين چندان رضايتبخش

ناتواني سالمندان بدل شدهاند؛ چراکه اين گروه را در

نبوده

است.

انتخاب محل سکونت محدود کرده و با در دسترس

برخي از اين قوانين از جمله قانون تجارت به جاي

قرار دادن سيستم حملونقل نامناسب و ناسازگار با

اينکه منطبق با نياز امروز توليدکنندگان باشد ،خود به

شرايط ايشان ،آنها را بهطور غيرمستقيم به حاشيه

مانعي در فرايند ثبت شرکتها تبديل شده است .ثبت

رانده و از حضور در کنار ساير اعضاي جامعه محروم

يک شرکت در کشور مراحل مختلفي دارد که بنا به

کرده است

;(Gilderbloom & Rosentraub, 1990

241-282).

بهبود فضاي كسب و كار واشتغال جانبازان و معلولين
جهان اين قرن ،دنيايي آكنده از رقابت است .شرط
توفيق در شرايط رقابت ،توسعهي بازارها ،ظهور و
رواج فناوريهاي برتر و گسترش دسترسي كارآفرينان و
سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

صنعت كاران بخش كسب وكار به محيط مطلوب
كسب و كار است .بررسي وضع موجود حاكي از
چالشهاي فراواني است كه پيش روي بخش خصوصي
است .از نظر كالرك« ،هرآنچه را كه روي فعاليت
واحدهاي صنعتي موثرند ولي جزيي از آن واحد
نباشند را فضاي كسب و كار گويند» .كالرك فضاي
كسب و كار واحدهاي صنعتي را به جنگلي تشبيه
ميكند كه در آن درختان به رشد و زندگي ميپردازند.
راز بقاء در اين جنگل همانند جنگلهاي ديگر آن
است كه يادبگيرند چه فرصتها و تهديدهايي در آن
وجود دارد(سازمان برنامه و بودجه.)1۳87 ،
بررسيها نشان ميدهد ايران به لحاظ شاخص
شروع کسبوکار در سال  ،2۰14نسبت به سال قبل 6
پله سقوط کرده است و در سهولت کسبوکار رتبه
 1۳7را در بين  18۳کشور کسب کرده که منطبق با
واقعيتهاي اقتصادي کشور است (بانک جهاني،
 .)2۰14براي بهبود شاخص فضاي کسبوکار در
سالهاي اخير ،قوانين متعددي وضع شده است که هم
در قانون برنامه پنجم توسعه ،هم در ماده ( )7قانون
اجراي سياستهاي کلي اصل چهلوچهارم قانون
اساسي و هم در قانون بهبود مستمر کسبوکار به
موضوع تسهيل فرايندهاي اداري پرداخته شده است،

اظهارات فعاالن اقتصادي بسيار طوالني و زمانبر است،
به گونهاي که فرايند قانوني و اداري ثبت يک شرکت
در کشور  ۳تا  6ماه زمان نياز دارد .نهادهايي که بايد
فرايندهاي اداري و قانوني را تسهيل کنند ،وظايف خود
را بهخوبي انجام نميدهند .به عبارت ديگر قانون بهبود
مستمر محيط کسبوکار ،قانون برنامه پنجم توسعه و
قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  ،44وظايفي را
براي برخي نهادها مقرر داشته است که مجري را ملزم
ميکند به تسهيل فرايندهاي کسبوکار بپردازد ،حال
آنکه در مقام عمل ،چندان عملکرد خوبي طبق گزارش
نهادهاي معتبر به ثبت نرسيده است (اتاق بازرگاني،
صنايع ،معادن و کشاورزي تهران 1۳95؛ معاونت
بررسيهاي اقتصادي.)1۳95 ،

پيشينه تجربي تحقيق
ازجمله پژوهشهاي انجامشده در اين حوزه
ميتوان به پژوهشي که غالمرضا لطيفي و امير فرخ
وندي باعنوان « عوامل موثر بر کيفيت زندگي جانبازان
شهرستان دزفول» انجام دادهاند اشاره کرد .نتايج بيانگر
اين بود که بيشتر جانبازان  69-5۰درص شهرستان
دزفول از نظر کيفيت زندگي در سطح متوسطي قرار
دارند و همچنين مشخص شد که متغيرهاي ميزان
تحصيالت ،اوقات فراغت ،ميزان درآمد و رضايت از
خدمات ارايه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران
به جانبازان  69-5۰درصد ،بر روي کيفيت زندگي اين
گروه تاثيرگذار است( .لطيفي و فرخ وندي.)1۳9۰ ،
منيژه قاضي پژوهشي باعنوان «بررسي اثربخشي مداخله
شناختي-رفتاري بر کيفيت زندگي جانبازان شيميايي
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که مداخله شناختي-رفتاري ،کيفيت زندگي را به طور

دوين و علي محققي پيرشهيد نيز پژوهشي باعنوان «

چشم گيري بهبود داد .بر اساس اين يافتهها ميتوان

تاثير  8هفته واليبال نشسته بر شادکامي ،روابط بين

نتيجه گرفت که مداخله شناختي -رفتاري بکارگرفته

فردي و کيفيت زندگي جانبازان شهرستان شيروان»

شده در اين پژوهش ميتواند به عنوان يک درمان

انجام داده اند .نتايج پژوهش نشان داد که تفاوت معني

مکمل و تأثير گذار بر ارتقاء کيفيت زندگي مورد

داري در همه مولفههاي کيفيت زندگي به جز مولفه

استفاده قرار گيرد( .قاضي )1۳95 ،بعالوه ،پژوهشي

مشکالت سالمت رواني وجود دارد .در همه مولفههاي

باعنوان « نقش مولفههاي کيفيت زندگي همسران

کيفيت زندگي تغيير معني داري حاصل شده است.

جانبازان در پيش بيني سالمت عمومي فرزندان» توسط

همچنين در نمره کيفيت زندگي  ۰,25واحد بهبود

محمود نجفي؛ علي عباس کمري؛ نصراله عرفاني و

حاصل شده است و اين ميزان معني دار است( .فهيم

نصرت جعفري انجام گرفت ،نتايج پژوهش نشان داد

دوين و همکاران )1۳97 ،عظمي ,محمد کاظم؛ سردار

که ارايه آموزش و خدمات متناسب و حمايت از

محمدي؛ آرش کرم ويسه نژاد و امين باقري نيز

همسران جانباز که نقش مراقبت از جانباز و تربيت

پژوهشي باعنوان « مقايسه کيفيت زندگي جانبازان

فرزندان را به عهده دارند ميتواند به عنوان مهمترين

ورزشکار و غير ورزشکار استان کردستان» انجام داده

عامل ارتقاء دهنده سالمت خانواده و به خصوص

اند .نتايج بيانگر اين بود که کيفيت زندگي و سالمت

فرزندان آنها به شمار آيد( .نجفي و همکاران.)1۳9۳ ،

عمومي جانبازان ورزشکار با غير ورزشکار تفاوت

محمد شجاعي و الناز احدي باعنوان « بررسي نقش

معني داري وجود دارد .به طوري که کيفيت زندگي در

ورزش در ارتقاء سالمت و کيفيت زندگي جانبازان و

حيطههاي مربوط به آن يعني سالمت جسماني،

معلولين » انجام دادهاند اشاره کرد .نتايج بيانگر اين بود

سالمت رواني ،روابط اجتماعي و سالمت محيطي

که با توجه به اينکه برخي افراد بنا به بالياي طبيعي و

جانبازان ورزشکار نسبت به جانبازان غير ورزشکار

يا پيامدهاي ناشي از تصادف و يا حتي به طور

بهتر است( .عظمي و همکاران )1۳95 ،همچنين وحيد

مادرزادي داراي معلوليت ميباشند ،امکانات موجود

سرمدي سلطان؛ منيژه عزتي رستگار و مسعود غالمعلي

جوابگوي شرايط آنها نمي باشد .بنابراين الزم است

لواساني پژوهشي باعنوان « اثربخشي آموزش مهارتهاي

امکانات مورد نياز آنها جهت استفاده از تسهيالت

ارتباطي بر صميميت و کيفيت زندگي زناشويي

ورزشي فراهم گردد تا با برنامه ريزي صحيح بتوان اين

همسران جانبازان» انجام داده اند .نتايج پژوهش نشان

قشر را از منزوي شدن بازداشت و از حضور فعال و

داد که کاربرد مهارتهاي ارتباطي برصميميت و کيفيت

مشارکت آنان در فعاليتهاي اجتماعي -اقتصادي بهره

زندگي زناشويي اثربخش و اين تاثير در جلساتپيگيري

جست( .شجاعي و احدي .)1۳97 ،زاهد کنعاني؛

نيز از ثبات الزم برخوردار بوده است( .سرمدي سلطان

ابوالفضل پور صدوقي؛ شايسته نجاتي و نرگس اديب

و ديگران)1۳94 ،

سرشکي نيز پژوهشي باعنوان « بررسي رابطه بين
باورهاي مذهبي و کيفيت زندگي در جانبازان قطع

سواالت تحقيق

عضو» انجام دادهاند .نتايج بيانگر اين بود که که

 )1مفهوم ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي ارتقاي منزلت

دينداري و پايبندي به اصول مذهبي ميتواند از عوامل

و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور کدامند؟

مثبت تاثيرگذار بر جنبههاي مختلف کيفيت زندگي

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

شهر اصفهان» انجام داده است .نتايج پژوهش نشان داد

جانبازان باشد( .کنعاني و همکاران )1۳9۳ ،حسن فهيم
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 )2اهميت مفهوم ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي ارتقاي
منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور از
ديدگاه خبرگان تا چه ميزان ميباشد ؟
 )3مدل کمي ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و
معلولين در کشور کدام است؟
روش تحقيق

و نهايتاَ با جرح وتعديلهاي انجام شده و تاييد روايي
آن ،پرسشنامه تنظيم شده است.
يافتههاي تحقيق

ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي ارتقاي منزلت و جايگاه
جانبازان و معلولين در کشور
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش کيفي مدل نهايي

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

پژوهش حاضر داراي دو مرحله است .روش

ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور

پژوهش در مرحله اول تحقيق کيفي است و از نوع

در شش بعد مفهوم افراد معلول/جانباز ،توجه به حقوق

تحليل محتوا با نظام مقوله اي قياسي است .در اين

شهروندي/مناسب سازي فضاهاي شهري براي افراد

پژوهش ابتدا متون مرتبط باهدف اصلي پژوهش

معلول/جانباز ،ارتقاء کيفيت زندگي افراد معلول و

انتخاب شده اند .درمرحله اول ،متون مورد مطالعه قرار

جانباز ،ارتقاء کيفيت زندگي افراد معلول و جانباز،

گرفته و پاراگرافهاي مرتبط با سوالت تحقيق انتخاب

تقويت اميد به زندگي ء بهبود فضاي کسب و کار و

گرديده در مرحله دوم کد مفاهيم مرتبط با موضوع هر

اشتغال افراد معلول/جانباز و بهبود سبکهاي گذراندن

پاراگراف استخراج شده و در مرحله سوم کد مفاهيم

اوقات فراغت افراد معلول/جانباز طراحي شد و نظر

استخراج شده در دستههاي هم مفهوم قرار گرفته شده

اعضاي پانلها درباره ميزان مناسب بودن و اهميت

و در مرحله چهارم براي دستههاي هم مفهوم ،نام و

شاخصها و عوامل اوليه اخذ گرديد .تم اصلي اول

عنوان مناسب که بيانگر تم اصلي پژوهش است تبيين

مفهوم افراد معلول/جانباز  8مقوله  :مفهوم معلول،

شده است.

مفهوم معلوليت ،انواع معلوليت ،گروههاي معلولين،

در مرحله دوم بعد از تعيين مولفه و شاخصهاي

علل معلوليت ،نيازهاي افراد معلول ،چالشهاي منزلتي

اصلي تحقيق خود در بخش اول به روش تحليل

افراد معلول(جانباز) ،و سياست گذاري براي افراد

محتوا ،پرسشنامه اي براساس مقياس  5بخشي ليکرت

معلول

حقوق

(=1خيلي کم=2 ،کم=3 ،متوسط=4 ،زيادو=5خيلي

شهروندي/مناسب سازي فضاهاي شهري براي افراد

زياد) طراحي شده و با توزيع آزمايشي پرسشنامه و

معلول/جانباز 4 ،مقوله  :مفهوم شهروند ،مفهوم حقوق

دريافت نظرات اساتيد آگاه در زمينه جامعه شناسي و

شهروندي ،قلمرو حقوق شهروندي ،مناسب سازي

مديريت ،مولفهها مورد جرح و تعديل قرار گرفت و

فضاهاي شهري زندگي افراد معلول/جانباز(مناسب

بعد از اصالحات مورد نياز و نهايي شدن ،پرسشنامه در

سازي محيط و مناسب سازي معابر عمومي) ظهور

ميان اعضاي نمونه آماري توزيع شده است .در اين

کردند .تم ارتقاء کيفيت زندگي افراد معلول و جانباز 7

تحقيق ،از روشهاي مطالعات کتابخانه اي و ميداني و

مقوله  :مفهوم کيفيت زندگي ،قلمرو کيفيت زندگي،

ابزارهايي همچون مصاحبه و پرسشنامه براي جمع

ويژگيهاي کيفيت زندگي ،شاخصهاي کيفيت

آوري دادهها استفاده شده است .پرسشنامه اين تحقيق

زندگي ،عوامل موثر بر کيفيت زندگي ،وظايف

در مرحله اول در اختيار صاحب نظران و متخصصان

مديريت شهري و برنامه ريزي شهري در کيفيت

مربوط به موضوع مورد ارزيابي قرار گرفته شده است.

زندگي ظهور کردند .تم تقويت اميد به زندگي در ميان

ظهور

کردند.

تم

توجه

به

افراد معلول و جانباز6 ،مقوله  :مفهوم کيفيت زندگي،
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افزايش ظرفيت آرزومندي ،مفهوم اميد اجتماعي ،ابعاد

سياسي ،توسعه شهر و شهرنشيني ،ارتقاء سبک

اميد اجتماعي(گسترش نظام آموزشي ،گسترش سواد

زندگي) ،پيامدهاي مثبت اميد به زندگي ،و مساله اميد

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

شكل  :1الگوي اندازه گيري ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور در حالت تخمين استاندارد
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تحليل عاملي الگوي ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان

برون زا ميباشد .پيكانهاي كوچك واريانس

و معلولين در کشور

باقيمانده(خطا) را نشان ميدهد كه به وسيلهي عامل

در شمايل زيربيضي ها ،متغيرهاي مكنون يا عامل

تبيين ميشود.

ها ،و مستطيلها مواد پرسشنامهي مدلي جهت ارتقاي

بارهاي عاملي مدل در حالت تخمين استاندارد

منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور را نشان

ميزان تاثير هر کدام از متغيرها و يا گويهها را در

ميدهد .همان طور كه مشاهده ميشود مدل مسير از 6

توضيح و تبيين واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي

متغير پنهان و  38متغير آشكار تشكيل شده است.

نشان ميدهد .به عبارت ديگر بار عاملي نشان دهنده

متغيرهاي مكنون (پنهان) به نوبه خود به دو نوع

ميزان همبستگي هر متغير مشاهده گر (سوال

متغيرهاي درون زا و متغيرهاي برونزا تقسيم ميشوند.

پرسشنامه) با متغير مکنون (عامل ها) ميباشد .با توجه

هر متغير در سيستم مدل معادالت ساختاري ميتواند

به شکل ( )1ميتوان بارهاي عاملي هر يک از سواالت

در ايران ظهور کردند .تم بهبود فضاي کسب و کار و

تحقيق را مشاهده نمود.
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اشتغال افراد معلول/جانباز 4مقوله  :حيطه فضاي کسب

براي مثال متغير « بهبود فضاي کسب و کار» داراي

و کار ،شاخصهاي فضاي کسب و کار ،شبکه حمايت

بار عاملي ( )0/96ميباشد .به عبارت ديگر متغير «

اجتماعي و اشتغال افراد معلول و علل فرار سرمايه/

بهبود فضاي کسب و کار» تقريباً  92درصد (0/96را به

سرمايه گذاري ظهور کردند و تم بهبود سبکهاي

توان  2ميرسانيم) از واريانس عامل « ارتقا جايگاه و

گذراندن اوقات فراغت افراد معلول/جانباز  8مقوله:

منزلت جانبازان .معلولين» را تبيين مينمايد.

مفهوم اوقات فراغت ،وضعيت فعلي اوقات فراغت،

خروجي بعدي يعني شکل ( ،)2مدل در حالت

شيوه گذراندن اوقات فراغت ،کارکرد اوقات فراغت،

معناداري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده مدل اندازه

قابليتهاي اوقات فراغت ،آثار اوقات فراغت،

گيري بارهاي عاملي هر يک از سواالت تحقيق را نشان

شيوههاي مديريت اوقات فراغت و رويکردهاي اوقات

ميدهد که تمامي ضرايب بدست آمده معنادار شده اند.

فراغت در برنامه ريزي ظهور کردند.هم به عنوان يك

زيرا مقدار آزمون معناداري بزرگتر از  1/96يا کوچکتر

متغير درون زا و هم يك متغير برونزا در نظر گرفته

از  -1/96نشان دهنده معناداري بودن روابط است .دو

شود .متغير درون زا متغيري است كه از جانب ساير

خروجي نرم افزار ليزرل (مدل در حالت تخمين

متغيرهاي موجود در مدل تأثير ميپذيرد .در مقابل

استاندارد و مدل در حالت ضرايب معناداري) نشان

متغير برونزا متغيري است كه هيچگونه تأثيري از ساير

داده شده است.

متغيرهاي موجود در مدل دريافت نميکند بلكه خود
تأثير ميگذارد.

روايي همگرايي

در مدل فوق متغير بهبود فضاي کسب و کار ،بهبود

معيار  AVEنشاندهنده ميانگين واريانس به اشتراک

سبکهاي اوقات فراغت ،تقويت اميد به زندگي ،ارتقا

گذاشته شده بين هر سازه با شاخصهاي خود

کيفيت زندگي ،حقوق شهروندي و مناسب سازي

ميباشد.به بيان ساده  AVEميزان همبستگي يک سازه

فضاهاي شهري ،معلول  /جانباز متغير درون زا و متغير

با شاخصهاي خود را نشان ميدهد.که هر چقدر اين

ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور

همبستگي بيشتر باشد برازش نيز بيشتر ميشود.براي
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شكل  :2الگوي اندازه گيري ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور در حالت معني داري پارامتر
بررسي روايي همگرا استفاده ميشود و مقدار بحراني

پايايي سازه (متغيرهاي مفهومي ) را ميتوان بر اساس

آن« برابر  0/5ميباشد و مقدار  AVEباالي  0/5روايي

پايايي مرکب) (CRميزان واريانس) (AVEاستخراج
CR>0.7

AVE>0.5

همگرايي قابل قبول است.طريقه محاسبه :با عاملي هر

شده محاسبه کرد.

سوال معيار را به توان دو ميرسانيم و ميانگين آنها را

همانگونه که در جدول  1مالحظه ميگردد ،پايايي

ميگيريم.

مرکب بيشتر از  0/7وواريانس هرسازه بزرگتر از 0/5

پايايي سازه

ميباشد بنابراين همبستگي يک سازه با شاخصها فراهم

پايايي سازه بيان ميکند نتايج به دست آمده از
کاربرد يک ابزار اندازه گيري تا چه حد با نظريه هايي
که آزمون بر محور آنها تدوين شده است تناسب دارد.

ميباشد و ابزار اندازه گيري مناسب و منعکس کننده
متغير پنهان ميباشد.
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جدول  :1روايي همگرايي و پايايي مولفهها
بعد

معلول/جانباز

حقوق شهروندي و
مناسب سازي فضاي
شهري

مولفه

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

بهبود فضاي کسب
و کار

بهبود سبکهاي
گذراندن اوقات
فراغت

بار عاملي ضريب تعيين

گروههاي معلولين

0/86

0/74

11/67

اول

مفهوم معلوليت

0/85

0/72

11/53

دوم

انواع معلوليت

0/83

0/69

11/09

سوم

سياست گذاري

0/82

0/67

10/86

چهارم

مفهوم معلول

0/79

0/62

-

پنجم

چالشهاي منزلتي

0/76

0/57

9/81

ششم

علل معلوليت

0/75

0/56

9/66

هفتم

نيازهاي افراد معلول

0/59

0/35

7/26

هشتم

مفهوم حقوق شهروندي

0/91

0/83

15/34

اول

قلمرو حقوق شهروندي

0/90

0/81

15/03

دوم

مفهوم شهروند

0/87

0/76

-

سوم

مناسب سازي فضاي شهري

0/75

0/56

10/83

چهارم

وظايف مديرت شهري

0/84

0/7

7/7

اول

ويژگي کيفيت زندگي

0/8

0/64

7/45

دوم

شاخص کيفيت زندگي

0/78

0/61

7/36

سوم

0/78

0/61

7/32

سوم

عوامل موثر برکيفيت زندگي

0/76

0/57

7/17

چهارم

برنامه ريزي شهري در کيفيت زندگي

0/68

0/46

6/67

پنجم

مفهوم کيفيت زندگي

0/61

0/37

-

ششم

اميد اجتماعي

0/87

0/76

8/74

اول

ابعاد اميد اجتماعي

0/83

0/69

8/37

دوم

پيامدهاي مثبت اميد به زندگي

0/82

0/67

8/3

سوم

افزايش ظرفيت آرزومندي

0/72

0/52

7/52

چهارم

مفهوم اميد به زندگي

0/65

0/42

-

پنجم

مساله اميد در ايران

0/62

0/38

6/55

ششم

ارتقا کيفيت زندگي قلمرو کيفيت زندگي

تقويت اميد به زندگي

آمارهt

اولويت

علل فرار سرمايه/سرمايه گذاري

0/88

0/77

9/27

اول

شبکه حمايت اجتماعي اشتغال افراد معلول

0/85

0/72

9/05

دوم

شاخصهاي فضاي کسب و کار

0/83

0/69

8/8

سوم

حيطه فضاي کسب و کار

0/68

0/46

-

چهارم

قابليتهاي اوقات فراغت

0/88

0/77

9/52

اول

شيوه گذراندن اوقات فراغت

0/87

0/76

9/43

دوم

کارکرد اوقات فراغت

0/86

0/74

9/27

سوم

وضعيت فعلي اوقات فراغت

0/8

0/64

8/74

چهارم

آثار اوقات فراغت

0/77

0/59

8/38

پنجم

مفهوم اوقات فراغت

0/68

0/46

-

ششم

شيوههاي مديريت اوقات فراغت

0/67

0/45

7/38

هفتم

رويکردهاي اوقات فراغت در برنامه ريزي

0/53

0/28

5/98

هشتم

AEV

0/78

0/82

0/77

0/86

0/75

0/8

CR

0/86

0/89

0/86

0/92

0/82

0/89
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جدول  :2روايي همگرايي وپايايي ابعاد
مولفه

بعد

آمارهt

بار عاملي ضريب تعيين

۰/96
بهبود فضاي کسب و کار
0/94
ارتقاي منزلت و بهبود سبکهاي اوقات فراغت
0/89
جايگاه جانبازان تقويت اميد به زندگي
0/86
و معلولين در ارتقا کيفيت زندگي
کشور
حقوق شهروندي و مناسب سازي فضاهاي شهري 0/72
0/63
معلول  /جانباز

8/6
8/58
7/79
0/07
6/95
6/54

0/92
0/88
0/79
0/74
0/52
0/39

اولويت
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

AEV

0/826

CR

0/874

جدول  :3برازش مدل
شاخصهاي فرعي

شاخص اصلي
نام شاخص

X2/DF

RMSEA

PNFI

GFI

AGAI

NFI

CFI

مقدار استاندارد
مقدار مدل

کمتر از3
2/87

کمتر از 0/08
0/071

بيشتر از0/5
0/538

بيشتر0/8
0/812

بيشتر0/8
0/839

بيشتر0/9
0/901

بيشتر0/9
0/931

برازش مدل

شمارهي 99كنفرانس بين المللي كار :در اين توصيه

در استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري ،شناخت

اي

تعريف

ميزان همخواني بين دادههاي تجربي با مدل مفهومي و

واژه"معلول"اينگونه آمده است «:شخصي كه در نتيجهي

نظري است .براي شناخت ميزان همخواني دادههاي

آسيب جسماني يا عقالني بطور قابل مالحظه اي

تجربي و مدل مفهومي از شاخصها و معيارهايي

اميدش براي پيدا كردن و حفظ كار مناسب كاهش

استفاده ميشود که به آنها شاخصهاي نيکويي برازش

يافته باشد ».در قوانين ومقررات ايران ،اگر چه فرد

ميگويند .در مدل اندازه گيري از شاخصهاي متفاوتي

معلول تعريف شده است ولي تعريفي از حالت

براي حصول اطمينان از نيکويي برازش مدل استفاده

معلوليت بيان نشده است .در تبصره ماده " "1قانون

ميشود .در جدول شماره  3شاخصهاي محاسبه شده

جامع حمايت از حقوق معلولين ،تعريف فرد "معلول"

و مقدار استاندارد آورده شده است .مقايسه آن دو نشان

اينگونه آمده است «:منظور از معلول در اين قانون به

ميدهد که همخواني بين دادههاي تجربي با مدل

افرادي اطالق ميگردد كه به تشخيص كمسيون

مفهومي و نظري وجود دارد.

پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي ،ذهني،

نتيجهگيري
تعريف سازمان بهداشت جهاني« :معلوليت يك
نقص براي شخص بوده و ناشي از يك اختالل ،يا
نوعي ناتواني ميباشد كه در انجام يك نقش وعمل
عادي (وابسته ومرتبط با سن ،جنس وعوامل اجتماعي
وفرهنگي )براي آن شخص محدويت ايجاد كرده يا از
آن جلوگيري بعمل ميآورد ».تعريف مجمع عمومي
سازمان ملل متحد« :معلوليت عبارتست از فقدان يا
كاهش فرصتها براي سهيم شدن در زندگي اجتماعي،
در سطحي برابر با ديگران ».تعريف توصيه نامه

معلولين

به

تصويب

رسيد،

رواني يا توأم؛اختالل مستمر و قابل توجهي در سالمت
وكارايي عمومي وي ايجاد گردد ،به طوري كه موجب
كاهش استقالل فرد در زمينههاي اجتماعي واقتصادي
شود .کمتوانيا معلول به کسي گفته ميشود که بر اثر
نقص جسمي يا ذهني ،اختالل قابل توجهي به طور
مستمر بر سالمت و کارايي عمومي ،و يا در شئون
اجتماعي ،اقتصادي و حرفهاي او به وجود آيد ،به
طوري که اين اختالل ،از استقالل فردي ،اجتماعي و
اقتصادي وي بکاهد .اين گروه ،شامل حسي تظير مانند
ناشنوا و نابينا ،و همچنين معلول جسمي و معلول
ذهني ميباشد.
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شاخصهاي نيکويي برازش يک از اهداف اصلي

نامه كه در 22ژوئن  1955در زمينهي توانبخشي حرفه
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مفهوم معلول ()0/79
مفهوم معلولیت ()0/85
انواع معلولیت ()0/83

معلول /جانباز
()0/63

گروه های معلولین ()0/86
علل معلولیت ()0/75
نیازهای افراد معلول ()0/59
چالش های منزلتی ()0/76
سیاستگذاری ()0/82
مفهوم شهروند ()0/87
حقوق شهروندی و مناسب

مفهوم حقوق شهروندی ()0/91

سازی فضاهای شهری

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

()0/72

قلمرو حقوق شهروندی ()0/9

ارتقا جایگاه

مناسب سازی فضای شهری ()0/75

و منزل
جانبازات و

مفهوم کیفیت زندگی ()0/61

معلولين

قلمرو کیفیت زندگی ()0/78
ویژگی کیفیت زندگی ()0/8

ارتقا کیفیت زندگی

()0/86

شاخص کیفیت زندگی ()0/78
عوامل موثر بر کیفیت زندگی ()0/76
وظایف مدیریت شهری ()0/84
برنامه ریزی شهری در کیفیت زندگی ()0/68
مفهوم کیفیت زندگی ()0/65
مفهوم کیفیت زندگی ()0/72
مفهوم کیفیت زندگی ()0/87

مفهوم کیفیت زندگی ()0/83

تقویت امید به
زندگی ()0/89

مفهوم کیفیت زندگی ()0/82
مفهوم کیفیت زندگی ()0/62

شکل  :۳مدل کمي ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور
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حیطه فضای کسب و کار ()0/79
شاخص های فضای کسب و کار ()0/85

بهبود فضای کسب و
کار ()0/96

شبکه های حمایت اجتماعی ()0/83
علل فرار سرمایه و سرمایه گذاری ()0/86
مفهوم اوقات فراغت ()0/68

ارتقا جایگاه

وضعیت فعلی اوقات فراغت ()0/8

و منزل
جانبازات و

شیوه گذراندن اوقات فراغت ()0/86

معلولين

کارکرد اوقات فراغت ()0/87
قابلیت اوقات فراغت ()0/88

بهبود سبک گذراندن
اوقات فراغت ()0/94

آثار اوقات فراغت ()0/77

رویکردهای اوقات فراغت در برنامه ریزی ()0/53

ادامه شکل  :۳مدل کمي ارتقاي منزلت و جايگاه جانبازان و معلولين در کشور
منابع و مآخذ
پورجعفر ،محمدرضا ،کوکبي ،افشين و تقوايي ،علي
اکبر » ،برنامه ريزي کيفيت زندگي در مراکز شهري،
تعاريف و شاخصها« ،جستارهاي شهرسازي ،تهران:
شماره  ،12بهار.1۳84 ،
سازمان برنامه و بودجه« ،سند برنامه سوم» ،پيوست
1۳87 ،2

دومين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي،
شيروان ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترک،
https://www.civilica.com/PaperOKCONF02-OKCONF02_005.html

عظمي ,محمد کاظم؛ سردار محمدي؛ آرش کرم
ويسه نژاد و امين باقري ،1۳95 ،مقايسه کيفيت
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