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Objective According to a report published by the World Health Organization in 2011, 15% of the world's popu-
lation is disabled, which sums up to more than a billion people. People with disabilities comprise the largest 
group of people in Asia. Communities can facilitate the participation of people with disabilities in society by 
creating an atmosphere that is appropriate for them, an activity which involves the urban modification of the 
environment. Therefore, this study aimed at determining the attitude of managers and staff with respect to 
urban modification for people afflicted with disabilities in the municipality of Tehran city.
Methods & Materials A cross-sectional, descriptive - analytic study that was conducted by cross - sectional 
method, that was used with the help of a valid and reliable questionnaire “Assessment of attitude of manag-
ers and staffs in about urban modification for people with disabilities”. The study population comprised all 
managers and staffs who were working with urban modification in the municipality of Tehran City. Question-
naires were distributed among 16 managers and experts working in the modification staff of the municipality 
of Tehran. A total of 162 people working in one of the deputies, were selected by census to participate in the 
study. This study measured attitude of mangers and staffs were working in the municipality of Tehran, towards 
urban modification for people with disabilities in Tehran city. The Levene test was used to determine for the 
equality of variances. To calculate whether there is a statistically significant difference between the means 
of the two groups, the independent t-test was used carried out. For a comparison between two groups and 
ANOVA was also used to compare between the groups. Data analyzed by using The findings were evaluated 
using Software SPSS22.
Results The findings showed that the attitude of 17 (6.9%) mangers and staffs regarding urban modification for 
people with disabilities was at the intermediate level. The attitude of 112 persons (9.62%) was at high levels 
and that of 49 persons (27.5%) was at a very good level. The average score of attitudes of manager and staffs 
who were familiar with disabilities was higher than those who were unfamiliar with disabilities. In addition, 
the average attitude score of women was better than that of men. The mean score of the attitude of people 
aged 55 years and older, having a Master's degree and above, and those having 12-17 years of work experi-
ence was higher than others. No significant difference was found between the groups with respect to gender 
(P=0.37) and responsibility (P=0.37). However, there was a significant difference between the two groups with 
respect to familiarity with disabilities (P=0.01) and education (P=0.001). 
Conclusion This study showed that there is a significant difference in the attitude of managers and staff of mu-
nicipality regarding urban modification. Recruiting people with higher educational qualifications and aware-
ness or familiarity with the phenomenon of disability could help in the process of urban modification in the 
community. It is recommended to utilize the findings of this study to formulate urban modification programs 
across communities for the benefit of the disabled.
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نگرش سنجی از مدیران و کارکنان نسبت به مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در 
شهرداری شهر تهران سال 1393

هدف طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 در حال حاضر 15درصد از جمعیت جهان، یعنی بیش از یک میلیارد نفر 
ناتوانی دارند. افراد دارای ناتوانی بزرگترین گروه افراد به حاشیه رانده شده در منطقه آسیا هستند. می توان با ایجاد بستری مناسب ازجمله 
مناسب سازی محیط شهری حضور افراد ناتوان را در اجتماع تسهیل بخشید. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش مدیران و 

کارکنان مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران بوده است.
روش بررسی در این مطالعه توصیفی تحلیلی که با روش مقطعی انجام شد از پرسش نامه روا و پایاشده »ارزیابی نوع نگرش مدیران و 
کارکنان شهرداری تهران در ارتباط با مناسب سازی شهر برای افراد ناتوان« استفاده شد. جامعه آماری تمامی مدیران و کارکنانی بودند 
که در سال 1393 در شهرداری شهر تهران و مناطق 22گانه در یکی از معاونت های معماری و شهرسازی، فنی و عمرانی، حمل ونقل و 
ترافیک و ستاد مناسب سازی مشغول به فعالیت بودند. پرسش نامه ها در اختیار 16 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در ستاد مناسب سازی 
شهرداری تهران گذاشته شد. 162 نفر نیز که در یکی از معاونت ها مشغول به فعالیت بودند از طریق سرشماری برای شرکت در پژوهش 
انتخاب شدند. در این مطالعه نگرش مدیران و کارکنان شاغل در شهرداری تهران نسبت به امر مناسب سازی محیط شهری برای افراد 
ناتوان در شهر تهران بررسی شد. برای تساوی واریانس ها از آزمون لون استفاده شد. برای مقایسه دو گروه از آزمون تی مستقل و آنالیز 

واریانس استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها یافته های این پژوهش نشان داد نگرش 17 نفر )9/6درصد( از مدیران و کارکنان در خصوص مناسب سازی شهری برای افراد ناتوان 
در سطح متوسط، 112 نفر )62/9درصد( در سطح خوب و 49 نفر )27/5درصد( در سطح خیلی خوب بود. میانگین نمره نگرش مدیران 
وکارکنان آشنا با معلولیت در زمینه مناسب سازی شهری بیشتر از میانگین نمره مدیران وکارکنان ناآشنا با معلولیت بود. میانگین نمره 
نگرش زنان باالتر از مردان بود. همچنین میانگین نمره افراد با رده سنی 55 سال و باالتر، کارکنان با مدرک کارشناسی ارشد و باالتر و 
کسانی که سابقه کار 12 تا 17 سال داشتند باالتر از دیگران بود. در متغیر فردی جنسیت اختالف معنادار بین دو جنس وجود نداشت 
)P=0/37(. در متغیر فردی ِسَمت بین دو گروه اختالفی وجود نداشت )P=0/37(. در رابطه با متغیر فردی آشنایی با معلولیت اختالف 
معنادار بین دو گروه وجود داشت )P=0/01(. نوع نگرش مدیران و کارکنان آشنا با معلولیت در خصوص مناسب سازی شهری بهتر از 
عملکرد مدیران و کارکنانی بود که آشنایی چندانی با معلولیت نداشتند. در رابطه با متغیر میزان تحصیالت اختالف معناداری وجود داشت 
)P=0/001(. به منظور مقایسه دوتایی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. در نوع نگرش دو گروه فوق دیپلم و کارشناسی ارشد و باالتر 
)P=0/002( و بین دو گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر اختالف معنادار دیده شد )P=0/004(. مدیران و کارکنان دارای مدرک 
کارشناسی ارشد و باالتر در مقایسه با مدیران و کارکنان دارای مدرک فوق دیپلم و کارشناسی نسبت به مقوله مناسب سازی شهری 

نگرش بهتری داشتند.
نتیجه گیری به نظر می رسد به خدمت گرفتن افراد با مدارج تحصیلی باال و مرتبط با امر مناسب سازی و همچنین آشنا با پدیده ناتوانی 
می تواند به انجام هر چه بهتر مقوله مناسب سازی در جامعه کمک کند. پیشنهاد می شود برای تدوین برنامه های مناسب سازی در جامعه 

از یافته های این پژوهش استفاده شود.
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مقدمه

طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 2011، در حال 
حاضر 15درصد از جمعیت جهان، یعني بیش از یک میلیارد نفر 
افراد  ناتواني دارند. درحالي که در گزارش قبل در سال 1970 
داراي ناتواني حدود 10درصد تخمین زده شده بود ]1[. افراد 
دارای ناتوانی بزرگترین گروه افراد به حاشیه رانده شده در منطقه 
آسیا هستند]2[. در کشورهاي درحال توسعه 5 تا 15درصد از 
افراد داراي ناتواني به وسایل کمکي دسترسي دارند ]3[. بر اساس 
سرشماري سال 1390 در ایران افراد داراي ناتواني بیش از یک 
میلیون نفر هستند که 62درصد مرد و 38درصد زن هستند]4[.

مفهوم برابرسازی فرصت ها یک مفهوم کلیدی است. بر اساس 
این مفهوم تمام جوامع نسبت به شهروندان خود التزام دارند که 
در همه ابعاد زمینه های برقراری فرصت های مساوی را برای همه 
فراهم سازند ]5[. امروزه امکان دسترسی برای همه به عنوان یک 
ضرورت اساسی شناخته شده است و برای تحقق بخشیدن به این 
امر تالش هایی در سراسر جهان صورت می گیرد ]6[. سازمان ملل 
به منظور تصویب قوانینی در رابطه با برابرسازی فرصت ها برای 
افراد معلول اقداماتی کرده است]7[، ازجمله کنوانسیون پنجاه 
ماده ای حقوق افراد کم توان که ماده نهم آن در رابطه با دسترسی 
است ]8[. ایران نیز در سال 1387 در روز جهانی معلوالن به این 
کنوانسیون پیوست ]7[. بر اساس این کنوانسیون، جامعه باید 
پاسخگوی نیازهای افراد کم توان باشد و امکان زندگی مستقل 
آن ها  برای  را  ممکن  کیفیت  بهترین  و  محدودیت  کمترین  با 
فراهم کند تا بتوانند همانند دیگر گروه های جامعه از خدمات و 
تسهیالت اجتماعی برخوردار شوند ]9[. در مقرراتی که از سوی 
سازمان ملل متحد برای حقوق حرکتی معلوالن و سالمندان تهیه 

شده، هدف نهایی مشارکت و برابری کامل است ]10[.

مسائل و مشکالت افراد دارای ناتوانی را می توان در دو حالت 
مشکالت ساختاری )عینی( و ذهنی بررسی کرد. معلولیت به غیر  
از محدودیت ها و مشکالتی که از نظر کارکردی برای فرد معلول 
ایجاد می کند سبب تأثیرات سوء روان شناختی در اثر تعامالت 
اجتماعی در شخصیت افراد معلول می شود که در این بین نگرش 
لیندا  افراد جامعه به معلولیت نقش تعیین کننده ای دارد ]8[. 
دیویس1 در مطالعه ای نشان داد نگرش های اجتماعی نامناسب 
عامل بسیاری از موانع ایجادشده بر سر راه افراد دارای ناتوانی 
است. هنگامی که نگرش های اجتماعی مثبت باشند، می توانند به 
عنوان عاملی تسهیل کننده در پذیرش ناتوانی از سوی فرد ناتوان، 
خانواده، دوستان و کارفرمایان باشند و در صورت منفی بودن این 

نگرش ها، تلفیق اجتماعی مورد مخاطره قرار می گیرد ]11[. 

نگرش تبعیض آمیز و پیش داوری جامعه نسبت به افراد دارای 
ناتوانی از مهم ترین مشکالت این قشر به شمار می رود. برای رفع 

1. Linda Davis

این مشکل باید ساختارهای عینی زندگی برای افراد دارای ناتوانی 
مناسب سازی شود ]12[. سازگارساختن محیط شهری با نیازهای 
معلوالن در واقع بازگرداندن آن ها به اجتماع و زندگی و فعالیت 
است ]13[. در واقع جامعه می تواند با ایجاد بستری مناسب حضور 
فرد ناتوان را در اجتماع تسهیل بخشد ]14[. همه افراد به منظور 
اما  نیازمندند،  به مناسب سازي شهري  و تسهیل حرکت  تسریع 
معلوالن بیشتر از افراد سالم براي برآوردن نیازهاي معتدل و طبیعي 

خود به طراحي هاي شهري متفاوت و تخصصي نیاز دارند ]15[.

انسانی  سرمایه های  حداکثری  مشارکت  اهمیت  به  توجه  با 
جامعه در توسعه پایدار، اهمیت توجه به محیط های بدون مانع 
و قابل دسترس برای مشارکت اجتماعی افراد دارای ناتوانی که 
تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد روشن 
به کرامت  احترام  و  بشر  این صورت حقوق  در  می شود ]16[. 
انسانی در جامعه رعایت می شود و موجب رشد و شکوفایی جامعه 
اقدامات مناسب سازی در جامعه تحقق نمی یابد مگر  می شود. 
اینکه مسئوالن و طراحان و برنامه ریزان همواره با دید مثبت در 
برنامه های خود راهکارهایی را برای حل مشکالت و رفع نیازهای 
معلوالن لحاظ کنند ]14[. پیش شرط عادت شدن عمل و رفتار 
فرد، نگرش فرد به آن موضوع است. نگرش نظری است که درباره 
افراد، چیزها یا رویدادها ابراز می شود و منعکس کننده نوع احساس 
فرد درباره آن است ]17[. بخشی از اهمیت نگرش ناشی از آن 
است که صاحب نظران مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی 
حیاتی می دانند. بخش دیگری از این اهمیت مبتنی بر این فرض 
است که نگرش ها مبتنی بر رفتارها هستند و این فرض به طور 
ضمنی بر این امر داللت دارد که با تغییردادن نگرش افراد می توان 
رفتارهای آن ها را تغییر داد ]15[. درنتیجه مدیران باید به نگرش 

اعضا و کارکنان سازمان توجه بیشتری داشته باشند ]14[.

بیشتری  ناتوانی  دارای  افراد  در کشورهای درحال توسعه که 
عبدی   .]18[ دارد  وجود  هنوز  موانع  می کنند،  زندگی  آن  در 
و همکاران نیز نگرش منفی جامعه را یکی از چالش های ارائه 
خدمات توان بخشی می دانند ]19[. نتایج بررسی شهرهای کشور 
ایران در سال 1389 بیانگر این واقعیت است که امکان دسترسی 
ناتوانی در استان تهران 24درصد و میانگین  افراد دارای  برای 
مناسب سازی محیط فیزیکی و مبلمان شهری 3درصد است که 
تبصره دوم  کمترین میزان دسترسی محسوب می شود ]20[. 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن تأکید دارد که شهرداری ها 
موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای ساختمان ها و 
اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به 

معلوالن را رعایت نکرده اند، خودداری کنند ]21[.

با وجود تمام این تالش ها و قوانین الزام آور دیگر مبنی بر وظیفه 
شهرداری ها در حیطه مناسب سازی، در الیحه برنامه پنج ساله 
برنامه ریزی  اقدامات  به   )1392 تا   1388( تهران  شهرداری 
شهرداری تهران در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری برای 
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معلوالن توجه کافی نشده است ]21[. بنابراین، شایسته است به 
منظور تعیین نوع نگرش در این زمینه مطالعات بیشتری انجام 
شود تا ضعف اجرایی در بخش های متفاوت بیش از پیش آشکار 

شود و مسئوالن را به جست وجو به دنبال راهکار وادار کند.

بسیار  تحقیقات  کارشناسان شهرداری  و  ایران مسئوالن  در 
اندکی در این رابطه انجام داده اند، ازجمله می توان به پژوهش 
شایسته مقدم و همکاران ]22[ و بابازاده ]14[ اشاره کرد که به 
نگرش سنجی مدیران شاغل در سازمان های دولتی شهر اصفهان 
پرداخته اند. درحالی که نمونه مطالعه حاضر تمام مدیران و کارکنان 
شامل  را  سال 1393  در  تهران  شهرداری  در  کار  به  مشغول 
می شود که با توجه به حجم نمونه می تواند اطالعات جامع تری 
روی  پژوهشی  کمانرودی کجوری  دهد.  قرار  دسترس  در  را 
آسیب شناسی ساختاری و مدیریتی مناسب سازی ساختمان ها و 
فضاهای شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهر تهران انجام داده 
است ]21[. شهریاری احمدی نیز در تحقیقی به نگرش سنجی 
مقایسه اي بین افراد سالم و معلول نسبت به ضرورت حضور در 

اجتماع و عوامل مؤثر شهري مرتبط با آن پرداخته است ]15[.

عبدی و همکاران )2016( در مطالعه ای به بررسی موانع ارائه 
طبق  پرداختند.  ناتوانی  دارای  افراد  برای  توان بخشی  خدمات 
و  آن ها  خانواده های  و  ناتوان  افراد  منفی  نگرش  پژوهش  این 
افراد ارائه دهنده خدمت جزء موانع ارائه خدمات به افراد دارای 
ناتوانی است ]19[. ویگنس2 در مطالعه ای نشان داد نگرش های 
منفی هم ساالن مانع بسیار مهمی برای فراگیری اجتماعی کامل 

دانش آموزان دارای ناتوانی در مدارس است. 

برنامه های  می توان  مختلف  گروه های  نگرش  تعیین  از  پس 
آموزشی برای انواع گروه هدف در نظر گرفت و به منظور ارتقای 
سطح آگاهی و تغییر نگرش آنان مداخالت همه جانبه صورت داد. 
در زمینه تأثیر آموزش والدین و نحوه نگرش آنان، اینگرام و جردن 
)1954( نشان دادند والدینی که در کالس های آموزشی شرکت 
کرده اند نگرش شان نسبت به معلولیت فرزندشان در پایان دوره 
به میزان قابل توجهی تعدیل شده بود ]23[. امی3 در پژوهشی 
توصیفی در سال 2015 به بررسی نگرش دانشجویان فیزیوتراپی 
نسبت به افراد دارای ناتوانی پرداخت. بر اساس نتایج این پژوهش 
دانشجویان دختر نگرش مثبت تری نسبت به افراد دارای ناتوانی 
داشتند و عواملی چون درارتباط بودن با فرد ناتوان و وجود فرد 
ناتوان در میان اطرافیان به میزان 9درصد در ایجاد نگرش مثبت 

تأثیرگذار است ]24[. 

با  پژوهشی  نیویورک  در  در سال 2009  و همکاران  اسنل4 
عنوان »نگرش اساتید و اعضای هیئت علمی به حضور دانشجویان 
متغیر  دو  بررسی  به  و  دادند  انجام  دانشگاه«  در  ناتوانی  دارای 

2. Vignes
3. Amy
4. Esnel

پیرامون دانشجویان ناتوان پرداختند. قابلیت رقابت با دانشجویان 
دیگر و توانایی دستیابی به موفقیت در دانشگاه متغیرهای این 
پژوهش بودند. نتایج این مطالعه نشان داد نگرش اساتید و اعضای 
هیئت علمی نسبت به حضور دانشجویان دارای ناتوانی در دانشگاه 
مثبت است و اعتقاد دارند آن ها قابلیت رقابت در دانشگاه را دارند 
و توانایی بالقوه دستیابی به موفقیت در آن ها مانند دانشجویان 
عادی است ]25[. ویگنس و همکاران در سال 2009 در تحقیقی 
با عنوان »نگرش دانش آموزان نسبت به هم ساالن دارای ناتوانی« 
نگرش کل دانش آموزان 12 و 13 ساله را از دوازده مدرسه بررسی 
کردند. جنسیت مؤنث، آشنابودن با کودک دارای ناتوانی و داشتن 
داده  تشخیص  نگرش  در  مؤثر  عوامل  را  ناتوانی  درباره  آگاهی 
شدند ]26[. مطالعه حاضر با هدف تعیین نوع نگرش مسئوالن و 
کارکنان مناسب سازی شهری به افراد دارای ناتوانی در شهرداری 

شهر تهران انجام شده است.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی تحلیلی با روش مقطعی انجام شد. جامعه 
آماری تمامی مدیران و کارکنانی بودند که در سال 1393 در 
شهرداری شهر تهران و مناطق 22گانه در یکی از معاونت های 
و  ترافیک  و  و عمرانی، حمل ونقل  فنی  و شهرسازی،  معماری 
به  مشغول  مناسب سازی  امر  با  ارتباط  در  مناسب سازی  ستاد 
فعالیت بودند. مدیران و کارکنان برای ورود به مطالعه باید محل 
فعالیتشان در یکی از معاونت های شهرسازی و معماری، فنی و 
عمرانی، حمل ونقل و ترافیک و یا ستاد مناسب سازی شهرداری 
شهر تهران در سال 1393 و حیطه عملکرد آنان در ارتباط با امر 
مناسب سازی باشد. افرادی که پرسش نامه را ناقص تکمیل کرده 
بودند از مطالعه خارج شدند. تعداد افراد شرکت کننده 178 نفر 

بود که از طریق سرشماری وارد پژوهش شدند.

برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته به انضمام 
متغیرهای فردی استفاده شد. همچنین به ستاد مناسب سازی 
شهرداری و شهرداری مناطق 22گانه شهر تهران مراجعه شد. 
پس از دریافت مجوز، از نمونه های پژوهش رضایت گرفته شد 
و پس از جلب مشارکت آنان، پرسش نامه ها در اختیار مدیران و 

کارکنان قرار داده شد و پس از تکمیلجمع آوری گشت. 

در این پژوهش مالحظات اخالقی با انجام اقدامات زیر لحاظ 
برای  پژوهش  اهداف  مربوطه،  معاونت های  به  ورود  برای  شد: 
دریافت شد؛  آن ها مجوز الزم  از  و  داده شد  توضیح  مسئوالن 
محقق خود را به معاونت ها معرفی کرد و نحوه انجام پژوهش و 
هدف از اجرای آن را توضیح داد؛ جمع آوری داده ها با موافقت و 
همکاری معاونت ها انجام شد؛ به نمونه های پژوهش اطمینان داده 
شد که اطالعات گردآوری شده محرمانه تلقی می شود و در زمان 
تحلیل داده ها از ذکر نام آن ها خودداری خواهد شد؛ تمام افراد 
پژوهش برای ادامه شرکت در پژوهش و یا انصراف از آن آزاد 
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بودند؛ به افراد شرکت کننده در پژوهش توضیح داده شد که در 
صورت تمایل می توانند از نتایج تحقیق بهره مند شوند.

به  نگرش  میزان  سنجش  پرسش نامه  از  مطالعه  این  در 
مناسب سازی برای افراد دارای ناتوانی به انضمام متغیرهای فردی 
استفاده شد. متغیرهای فردی 7 بخش داشتند که شامل سن، 
سابقه  ِسَمت،  فعالیت،  محل  حوزه  تحصیالت،  میزان  جنس، 
کار و میزان آشنایی با افراد دارای ناتوانی بود. بابازاده در سال 
1381 پرسش نامه سنجش میزان نگرش به مناسب سازی برای 
افراد دارای ناتوانی را طراحی کرد که پانزده سؤال برای تعیین 
نوع نگرش مسئوالن نسبت به امر مناسب سازی دارد. نمره گذاری 
این پرسش نامه به صورت مقیاس لیکرت )کاماًل مخالفم، مخالفم، 
نظری ندارم، موافقم، کاماًل موافقم( است. در پژوهش حاضر به 
دلیل ایجاد تغییرات در برخی از سؤال ها، طبق نظر تیم تحقیق 

روایی و پایایی آن مجدداً انجام شد. 

میزان روایی محتوایی5 پرسش نامه با کسب نظر یازده نفر از 
متخصصان آشنا با امر مناسب سازی و با استفاده از روش الوشه6 
0/85 به دست آمد. به منظور تعیین پایایی پرسش نامه ها  از روش 
آزمون و بازآزمون استفاده شد. پرسش نامه ها مجددا به فاصله 10 
روز توسط پانزده نفر از نمونه های پژوهش تکمیل شد. سپس 
آلفای کرونباخ  و  از شاخص ضریب همبستگی درون طبقه ای7 
استفاده و ضریب همبستگی 0/99 و آلفای کرونباخ8 0/77 تعیین 
شد. به منظور محاسبات و تحلیل های آماری از نسخه 22 نرم افزار 
SPSS استفاده شد. برای مقایسه میزان نگرش افراد در گروه های 
مختلف از آنالیز واریانس و تی مستقل9 و برای توصیف داده ها از 

آمارهای توصیفی میانگین و انحراف معیار و درصد استفاده شد.

یافته ها

یافته های پژوهش نوع نگرش 17 نفر )9/6درصد( از نمونه های 
پژوهش را در سطح متوسط، 112 نفر )62/9درصد( را در سطح 
ارزیابی  خیلی خوب  سطح  در  را  نفر)27/5درصد(  و 49  خوب 
کرد. همان گونه که در جدول شماره 1 مشاهده می کنید مدیران 
وکارکنان آشنا با معلولیت نسبت به مدیران وکارکنان ناآشنا با 
معلولیت میانگین نگرش باالتری در زمینه مناسب سازی شهری 
داشتند. نگرش زنان بهتر از مردان بود. همچنین میانگین نمره 
با مدرک  باالتر، کارکنان  و  با رده سنی 55 سال  افراد  نگرش 
کارشناسی ارشد و باالتر و کسانی که سابقه کاری بین 12 تا 17 

سال داشتند باالتر از دیگران بود.

جدول شماره 2 مقایسه نگرش مدیران و کارکنان شهرداری با 

5. Content validity
6. Lawshe’s Technique
7. Intra-class Correlation Coefficients (ICC)
8. Cronbach’s alpha
9. Independent t-test

متغیرهای فردی جنسیت، ِسَمت و آشنایی با معلولیت را نشان 
می دهد. به منظور برابری واریانس ها ابتدا از لون تست استفاده 
شد. سپس از آزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه استفاده شد.

جدول شماره 2 نشان می دهد در متغیر فردی جنسیت بین 
دو جنس اختالف معنادار وجود ندارد )P=0/37(. در متغیر فردی 
ِسَمت نیز بین دو گروه اختالفی وجود ندارد )P=0/37(. در رابطه 
با متغیر فردی آشنایی با معلولیت بین دو گروه اختالف معنادار 
با  آشنا  کارکنان  و  مدیران  نگرش  نوع   .)P=0/01( دارد  وجود 
معلولیت در خصوص مناسب سازی شهری بهتر از عملکرد مدیران 

و کارکنانی بود که با معلولیت آشنایی نداشتند.

با  را  کارکنان شهرداری  و  جدول شماره 3 عملکرد مدیران 
متغیرهای فردی میزان تحصیالت، محل فعالیت و سابقه کاری 
مقایسه می کند. به منظور برابری واریانس ها از لون تست و برای 
مقایسه بین گروه ها از آنالیز واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد 
در متغیرهای فردی سن )P=0/72(، محل فعالیت )P=0/58( و 
سابقه کاری )P=0/15( اختالف معناداری وجود ندارد. در متغیر 

.)P=0/001( فردی میزان تحصیالت اختالف معنا دار وجود دارد

واریانس ها  که  تحصیالت  میزان  فردی  متغیر  با  رابطه  در 
برابر نبودند، از آزمون تعقیبی توکی10 برای مقایسه های دوتایی 
استفاده شد. بین دو گروه فوق دیپلم و کارشناسی ارشد و باالتر 
)P=0/002( و کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر در نوع نگرش 
اختالف معنادار دیده شد )P=0/004(. بدین معنی که مدیران و 
کارکنان با مدرک کارشناسی ارشد و باالتر در مقایسه با مدیران 
و کارکنان با مدرک فوق دیپلم و کارشناسی نسبت به مقوله 

مناسب سازی نگرش بهتری داشتند.

بحث

مطالعه حاضر با هدف تعیین نوع نگرش مدیران و کارکنان 
شهرداری تهران به مقوله مناسب سازی انجام گرفت. بخش اجرایی 
اقدامات مربوط به مناسب سازی شهری بر عهده شهرداری است. 
شایسته  مقدم و همکاران ]2[ در سال 1390 پژوهشی توصیفی 
با عنوان »نگرش مدیران نسبت به مناسب سازی معابر معلوالن 
و موانع فرهنگی و اجتماعی اجرای طرح مناسب سازی در شهر 
اصفهان« انجام داده اند. آن ها در مطالعه خود نگرش نسبت به امر 
مناسب سازی را در سطح خوب اعالم کردند. بر اساس نتایج مطالعه 
حاضر نگرش اکثر مدیران و کارکنان مطالعه شده )62/9درصد( 
نسبت به امر مناسب سازی در سطح خوب است. این نتیجه با 
مطالعه شایسته مقدم و همکاران ]22[ همسو است. دلیل این امر 
را می توان آشنایی بیش از پیش مدیران و کارکنان با افراد دارای 
ناتوانی و کسب اطالع از تأثیر مناسب سازی در زندگی آنان دانست.

10. Tukey Test
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بابازاده ]14[ نیز در سال 1380 پژوهشی توصیفی تحلیلی با 
عنوان »بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مسئوالن شهر 
اصفهان در امر متناسب سازی شهری برای معلوالن« انجام داد. 
او در مطالعه خود برای بررسی دیدگاه 53 نفر از مسئوالن برخی 
پژوهشگرساخته  پرسش نامه  از  اصفهان،  دولتی شهر  ادارات  از 
استفاده کرد. نتایج نشان داد نگرش نیمی از نمونه ها در سطح 
خوب و نیمی دیگر در سطح متوسط است. دلیل اختالف این 

نتیجه با یافته های پژوهش حاضر می تواند مربوط به زمان انجام 
پژوهش بابازاده، یعنی سال 1380 باشد. در آن سال مسئوالن به 
اهمیت و تأثیر مناسب سازی بر استقالل فردی افراد دارای ناتوانی 
در جامعه پی نبرده بودند. در سال های اخیر این موضوع بیش از 

پیش مدنظر قرار گرفته است. 

به گونه ای که در سال 2006 سازمان ملل متحد کنوانسیون 
حقوق افراد کم توان را تصویب کرد و توجه جهانیان را هرچه 

جدول 1. میانگین نمره نگرش مدیران و کارکنان شهرداری مناطق 22گانه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی، شهر تهران-سال 1393

انحراف معیارمیانگیندرصدتعدادتوصیفمتغیر

جنس
1055960/406/14مرد

734161/377/78زن

سمت
3720/859/896/15مدیر

14179/261/047/03کارمند

آشنایی با معلولیت
13987/161/496/40بلی

3921/958/337/89خیر

سن

20116/259/007/18-26 سال

278346/661/237/46-33 سال

344424/760/776/40-40 سال

412413/559/586/09-47 سال

4895/160/336/28-54 سال

5573/963/435/50 سال و باالتر

میزان تحصیالت

42/255/006/78دیپلم

137/356/156/94فوق دیپلم

8547/859/657/15کارشناسی

7642/763/185/60کارشناسی ارشد و باالتر

محل فعالیت

16962/566/38ستاد مناسب سازی

7642/760/966/89معاونت معماری و شهرسازی

573259/967/22معاونت فنی و عمرانی

2916/361/036/38معاونت حمل ونقل و ترافیک

سابقه کاری

15530/961/876/98-5 سال

67139/959/277/39-11 سال

122614/662/655/27-17 سال

1816960/885/12-23 سال

24105/660/807/13 سال و باالتر

نگرش سنجی از مدیران و کارکنان نسبت به مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران سال 1393
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سال 1383  اردیبهشت  در  نمود.  موضوع جلب  این  به  بیشتر 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید. تبصره دوم این قانون بر این امر تأکید دارد که 
شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای 
ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی 

مربوط به معلوالن را رعایت نکرده اند، خودداری کند. 

از طرفی می توان به نقش تأثیرگذار ستاد مناسب سازی فضاهای 
شهری برای معلوالن جسمی و حرکتی شهرداری تهران که در 
سال 1384 تشکیل شد، اشاره کرد که در راستای آشنایی بیشتر 
فراوانی  تالش های  مناسب سازی  مقوله  با  شهرداری  مسئوالن 
انجام داده است، ازجمله این اقدامات می توان به برگزاری جلسات 
مختلف به منظور آشنایی مدیران بخش های مختلف شهرداری و 
دیگر نهادهای مرتبط با مناسب سازی محیط شهری، تالش برای 
تصویب برخی قوانین در راستای لزوم اجرای اصول مناسب سازی 
این  اشاره کرد. دلیل دیگر  این اصول  به کارگیری  بر  نظارت  و 
ناهمسویی را می توان در جامعه و تعداد نمونه مطالعه شده دانست. 
در پژوهش بابازاده جامعه مطالعه شده عالوه بر شهرداری، دیگر 

ادارات دولتی شهر اصفهان و با تعداد نمونه 53 نفر بوده است.

شهریاری احمدی ]15[ در مطالعه خود به مقایسه نگرش افراد 
معلول و سالم پرداخته است. در این تحقیق تحت عنوان »بررسي 
مقایسه اي نگرش افراد سالم و معلول به ضرورت مناسب سازي 
پژوهش  روش  از  جامعه«  در  مؤثر  حضور  منظور  به  شهري 
زمینه یابي استفاده شده است. دو گروه 40 نفره از معلوالن و افراد 
سالم از طریق نمونه گیري هدفمند و با روش جورکردن گروه ها 
انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ای متشکل 
از 30 سؤال استفاده شد. او درنهایت بین نگرش این دو گروه در 
رابطه با ضرورت مناسب سازی تفاوت معنادار گزارش نکرده است، 
ولی تفاوت معناداری بین نگرش گروه ها در زمینه رابطه استقالل 

فردی با ساختار فیزیکی مناسب شهر گزارش کرده است. 

از این یافته و مقایسه آن با پژوهش حاضر می توان به این نتیجه 
دست یافت که افراد سالم در جامعه مناسب سازی را امری بیهوده 
نمی دانند، ولی به دلیل نداشتن مشکالت جسمی و حرکتی در 
زندگی روزمره آنان در جامعه خللی وارد نمی شود. آنان نمی توانند 
ارتباط مناسب سازی محیط شهری را با استقالل فردی افراد دارای 
ناتوانی درک کنند. از این رو مسئوالن باید برنامه های متعددی را 
در قالب سمینار، کنگره و حتی روزنامه ها و صداوسیما در زمینه 
معرفی مشکالت افراد دارای ناتوانی و راه های رفع این مشکالت 

جدول 3. مقایسه نگرش مدیران و کارکنان شهرداری مناطق 22گانه با متغیرهای فردی سن، میزان تحصیالت، محل فعالیت و سابقه کاری، شهر تهران سال 1393

ویژگی
آزمون مقایسه میانگین چند جامعه

FP-Valueمیانگین توان دوم گروه هادرجه آزادی

سن
527/36بین گروهی

0/570/72
17247/59درون گروهی

میزان تحصیالت
3320/06بین گروهی

7/56>0/001
17442/31درون گروهی

محل فعالیت
331/002بین گروهی

0/650/58
17447/30درون گروهی

سابقه کاری
479/86بین گروهی

1/730/15
17346/26درون گروهی

جدول 2. مقایسه نگرش مدیران و کارکنان شهرداری مناطق 22گانه با متغیرهای فردی جنسیت، سمت و آشنایی با معلولیت، شهر تهران سال 1390

ویژگی
T-Test

t درجه آزادیمقدارP-Value

0/89130/990/37-جنسیت

0/901760/37-سمت

2/581760/01آشنایی با معلولیت
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که از جمله آن ها مناسب سازی محیط شهری است تدوین کنند 
تا درک این مشکالت و حمایت از اقداماتی برای رفع مشکالت در 

جامعه تسهیل گردد.

فردی  متغیرهای  بین  رابطه   که   2 شماره  جدول  اساس  بر 
جنسیت، ِسَمت و آشنایی با معلولیت با نوع نگرش را بین مدیران 
و کارکنان مرتبط با امر مناسب سازی در شهرداری مناطق 22گانه 
شهر تهران در سال 1393 سنجیده است، بین نوع نگرش مدیران 
متغیر  با  مناسب سازی  امر  با  ارتباط  در  شهرداری  کارکنان  و 
جنسیت رابطه معنادار وجود نداشت. مطالعه بابازاده ]14[ نشان 
داد نوع نگرش مردان بهتر از زنان است. دلیل این تفاوت را می توان 
در تعداد نمونه و جامعه مطالعه شده در پژوهش حاضر دانست. در 
سال های اخیر زنان بیش از پیش در مشاغل مختلف درگیر شده اند 
و به دلیل حضور بیشتر در جامعه، اطالعات بیشتری نسبت به 

پدیده ناتوانی و مسائل مرتبط با معلوالن به دست آورده اند.

بین نوع نگرش مدیران و کارکنان با متغیر ِسَمت رابطه معنا دار 
وجود ندارد. در این زمینه مطالعه دیگری با هدف مشابه با پژوهش 
حاضر یافت نشد. همچنین بین نوع نگرش مدیران و کارکنان با 
متغیر آشنایی با معلولیت رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنی که 
کسانی که با معلولیت آشنایی داشتند نسبت به کسانی که آشنایی 
نداشتند نگرش بهتری به امر مناسب سازی نشان دادند. لذا افراد 
آشنا با معلولیت در مورد مشکالت و راه های رفع آن اطالعات دارند 
و به اصل تساوی فرصت ها باور دارند و زندگی بدون مشکل در 
جامعه را حق افراد دارای ناتوانی می دانند، پس به راه های تحقق این 
مهم که ازجمله آن ها مناسب سازی فضاهای شهری است، اعتقاد 
دارند. نتایج طرح پژوهشی دکتر کلدی ]27[ در سال 1378 با 
عنوان »بررسی نگرش مردم نسبت به معلوالن« نشان داد تماس 
افراد جامعه با افراد معلول و اطالع از میزان توانمندی آنان زمینه های 

نگرش مثبت افراد جامعه نسبت به معلوالن را فراهم می کند.

بر اساس جدول شماره 3 بین نوع نگرش مدیران و کارکنان 
شهرداری با متغیر سن رابطه معنا دار وجود ندارد. این یافته با 
مطالعه بابازاده ]14[ همسو است. بین نوع نگرش مدیران و کارکنان 
با متغیر میزان تحصیالت رابطه معنی دار وجود دارد. بدین معنی 
که مسئوالن با مدرک کارشناسی ارشد نسبت به افراد با مدرک 
فوق دیپلم و کارشناسی نگرش بهتری در زمینه مناسب سازی 
مردم  داد هرقدر سطح تحصیالت  نشان  کلدی  دکتر  داشتند. 
باالتر باشد، نگرش مثبت تری نسبت به افراد معلول دارند ]27[. 
همچنین پژوه )1991( در پژوهشی در انگلستان نشان داد افرادی 
که ارتباط بیشتری با معلوالن دارند از نگرش مطلوب تری نسبت 

به آن ها برخوردارند ]27[. 

بابازاده ]14[ در مطالعه خود اعالم کرد بین نوع نگرش و میزان 
این ناهمسویی می تواند به  تحصیالت رابطه معنادار وجود ندارد. 
دلیل تفاوت در تعداد نمونه باشد. دلیل این امر احتماالً این است که 

مسئوالن با مدرک کارشناسی ارشد نسبت به افراد با مدارک پایین تر 
واحدهای درسی بیشتری در رابطه با این موضوع می گذرانند و این 
موجب می شود بیشتر با مطلب در ارتباط باشند و در بطن موضوع 
قرار گیرند. بین نوع نگرش مدیران و کارکنان با متغیر محل فعالیت 
رابطه معنادار وجود ندارد. در این زمینه مطالعه دیگری با هدف 
مشابه با پژوهش حاضر یافت نشد. بین نوع نگرش مدیران و کارکنان 
در ارتباط با امر مناسب سازی با متغیر سابقه کاری نیز رابطه معنادار 

وجود ندارد. این یافته با مطالعه بابازاده ]14[ همسو است.

نتیجه گیری

و  مدیران  نگرش  نوع  بین  داد  نشان  مطالعه  این  یافته های 
کارکنان شهرداری در زمینه مناسب سازی شهری و تحصیالت 
تفاوت معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود افرادی با مدارج 
تحصیلی باال و مرتبط با مقوله مناسب سازی به کار گرفته شوند. 
از سوی دیگر عملکرد مدیران و کارکنان آشنا با ناتوانی و معلولیت 

در سطح بهتری نسبت به دیگران قرار داشت. 

شایسته است هنگام جذب نیرو، قوانینی در نظر گرفته شود که 
افراد آشنا با ناتوانی و دستورالعمل های مناسب سازی به خدمت 
گرفته شوند تا موجب انجام هر چه بهتر این امر شود. عالوه بر 
این، تبیین مسائل و مشکالت افراد دارای ناتوانی و راه حل های 
رفع آن نه تنها برای مدیران و کارکنان ادارات مختلف که در 
ارتباط با امر مناسب سازی وظیفه ای بر عهده دارند ضروری است، 
بلکه برای تمام مردم از راه های مختلف نیز ضروری است. این 
آشنایی می تواند نگرش بهتری نسبت به این امر ایجاد کند و 

منجر به عملکرد مناسب در جامعه شود.

برای  تخصصی  آموزش های  شهرداری ها  می شود  پیشنهاد 
زمینه   در  تهران  مختلف شهرداری  مناطق  کارکنان  و  مدیران 
شناخت مناسب سازی و نحوه ارتقای عملکرد در این زمینه ارائه 
به  می توان  حاضر  پژوهش  محدودیت هاي  مهم ترین  از  دهند. 
نبود تحقیقات پیرامون رابطه  نوع نگرش با نحوه عملکرد در امر 
مناسب سازی اشاره کرد. با توجه به اینکه ابزار پژوهش پرسش نامه 
بود، ممکن است پاسخ کارکنان به سؤال هاي پژوهش تحت تأثیر 

برخي مالحظات اداري و شغلي قرار گرفته باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه با عنوان »بررسی میزان آگاهی، 
نگرش و عملکرد مسئولین مرتبط با امر مناسب سازی شهری 
برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران در سال 1393« 
نوشته سیده نفیسه عسکری نژاد فارغ التحصیل مقطع کارشناسی 

ارشد رشته مدیریت توانبخشی است.

نگرش سنجی از مدیران و کارکنان نسبت به مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران سال 1393
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