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 دارای افراد برای شهری سازی مناسبامر مرتبط با ازمسئولین سنجی آگاهی

 3131سال  شهرتهران ،ناتوانی در شهرداری

  نژاد عسکری نفیسه سیده
 مییریت  واکبخشی، گرو  آموزشی مییریت  واکبخشی، داکشگا  علوم بهدیستی و  واکبخشی ارشی کارشناس

 عبییکیاکوش 

   آموزشی مییریت  واکبخشی،، مربی گرومییریت ایمات بهیاشتی و درماکیی دکتری داکشجو
 داکشگا  علوم بهدیستی و  واکبخشی 

 مکارماصغر 
 بورد  خصصی گوش، حلق و بینی، ایتادیار، گرو  آموزشی مییریت  واکبخشی، داکشگا  علوم بهدیستی و  واکبخشی

 بخشی اله عنایت
 رو  آموزشی آمار زیستی، داکشگا  علوم بهدیستی و  واکبخشیایتادیار در آمار زیستی، گ

 امیریمهدی 

 مییریت  واکبخشی، ادار  ک  ی مت، شهرداری،  هرات، ایرات ارشی کارشناس

 مقدمه
 ازجمعیلت جهلات   درصلی  05 حاضلر یازمات بهیاشت جهلاکی، در حلال   از بر طبق گدارش اایر منتشر شی  

در  .(2101ت جهلات در یلال   یل ع جمعی خمل  برایلاس ) باشنی میی کا واکی دارا کلر میلیارد یک از بیشیعنی 
درصی  5-05اما ف ط  (0)بودع زد  شی  یدرصی  خم 01حیود  در 0931در یال  یدر گدارش قبل که حا ی

 .(2)در کشورهای در حال  ویعه به ویای  کمای دیتریی دارکیاز افراد دارای کا واکی 
کله   باشلی  ملی کللر   0103059برابر بلا   0391ا واکی بر ایاس یرشماری یال در ایرات  عیاد افراد دارای ک

 (.3)دهنی میدرصی( زکات  شای   38)381312مردات و را درصی(  02)033353 عیاد 
قلرار گیلرد. ایلع      حلیل   و   جدیله مسائ  و مشا ت افلراد دارای کلا واکی بایلی بلا کگلاهی جلامع ملورد        

عینلی( و ذهنلی ملورد برریلی قلرار داد. کگلرش       ) یلااتاری ا ت در دو حا لت مشل    لوات  میمشا ت را 
جامعه کسبت به افراد دارای کا واکی و کگرش و طرز  ل ی منلی فلرد دارای کلا واکی    داوری پیشو  آمید  بعیض

. برای رفع ایع مشا  بایلی یلااتارهای   (0)رود میمشا ت ایع قشر به شمار  یع ر مهمکسبت به اودش از 
 یهلا  مالات شود. منایب کردت محلیط کلار، ایابلات و     یازی منایبای افراد دارای کا واکی عینی زکیگی بر
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شلرط الزم بهبلود زکلیگی افلراد دارای      ،ایمات آموزشی، درماکی و فراغتیکننی   فراغتی و مویسات ارائه
بله اجتملاع،   درواقلع بازگرداکلیت آکهلا     معلوالتیازگار یااتع محیط شهری با کیازهای  .(5)باشی میکا واکی 

فرد دارای کا واکی را از شرکت در اجتملاع    واکی میدر واقع ایع جامعه ایت که  (.0)زکیگی و فعا یت ایت
 (.3)باز دارد و یا با ایجاد بستری منایب حضور آکات را  سهی  یازد

اایلر قلرت بیسلتم در ادبیلات      یهلا  یلال یک ملهوم کلییی ایت کله در   "ها فرصتبرابریازی "ملهوم 
و یازمات مل  متحی مورد ایتلاد  قرار گرفته ایت. بر ایاس ایع ملهلوم   ا مللی بیعاکی به ویژ  در مجامع جه

 مام جوامع کسلبت بله همله شلهروکیات الود ا تلدام اواهنلی داشلت  لا در همله ابعلاد آموزشلی، بهیاشلتی،              
برقللراری هللای  هزمینللار باطللات، مسللاع، زکللیگی مللیکی و ییایللی، اقتصللادی، فرهنگللی و اجتمللاعی و...   

ملورد غلللت قلرار     مساوی برای همه را فراهم یازکی. در ایع صورت، گروهی از افلراد جامعله    یها فرصت
کخواهنی گرفت و کگا  جامعه به افرادی که مماع ایت به دالیلی همچوت دیگرات کباشلنی یلا رفتلار کاننلی،     

 ایایلی  ضلرورت  یلک  عنوات به همه ایبر دیتریی اماات امروز  کگا  یاسات و بیوت  بعیضی اواهی بود.
 .گیرد می صورت یرایرجهات در ییها   ش امر ایع به بخشییت  ح ق برای و ایت شی  شنااته

 هلا  فرصلت یازمات مل  اقیام به  صویب قواکینی در رابطله بلا ح لوق و برابریلازی      ،ا مللی بیعدر یطح 
کله ملاد  کهلم    بود  لوات  ای ح وق افراد کلم  کنواکسیوت پنجا  ماد . از جمله (8) برای افراد معلول کمود  ایت
در صحع علنی مجمع عملومی یلازمات    2110در  اریخ ییددهم دیامبر  و باشی میآت در رابطه با دیتریی 

بله ایلع کنواکسلیوت     معلوالتدر روز جهاکی  0383.ایرات کید در یال (9)مل  با اکثریت آراء به  صویب رییی
باشلی و امالات زکلیگی      وات کمپایخگوی کیازهای افراد  بایست میبنابر ایع کنواکسیوت، جامعه  (.8)پیویت

تریع کیلیت ممالع را بلرای ایشلات فلراهم کنلی  لا بتواکنلی هماکنلی دیگلر          مست   با کمتریع محیودیت و به
 .(01)جامعه از ایمات و  سهی ت اجتماعی براوردار شوکیهای   گرو

و یلا منیات  هیله    معللوالت هیف کهایی در م ررا ی که از یوی یازمات مل  متحی برای ح وق حرکتی 
دارد که فضاهای شهری بایلی طلوری طراحلی شلوکی     شی ، مشارکت و برابری کام  ایت که دال ت بر آت 

 .از ایتلاد  از آکها محروم کشوکی شات معلو یتااصی از مردم به د ی  های   گروکه 
اکساکی یک جامعه در  ویعه پایلیار،  های  هیرمایبا  وجه به اهمیت مشارکت حیاکثری از یویی دیگر، 

یلترس بلرای حضلور و مشلارکت اجتملاعی افلراد       بیوت ملاکع و قابل  د   های محیطارزش و اهمیت  وجه به 
و  شلود  ملی ، روشلع  دهلی  ملی دارای معلو یت و کا واکی که حجم قاب   وجهی از جمعیت کشلور را  شلای    

 .یازد میرا  سهی   0011ایرات  اکیاز چشمگلت دیتیابی به اهیاف   وات می
و رشلی و   شلود  ملی عایلت  در ایع صورت ایت که ح وق بشر و احترام به کراملت اکسلاکی در جامعله ر   

و کگرش مثبت در اعضای جامعه و اود افراد دارای کا واکی کسبت به آکهلا   شود میشاوفایی جامعه را باعث 
. ایلع مهلم  ح لق    شلود  ملی در جامعله احسلاس    یلازی  منایب. پس ضرورت اکجام اقیامات گردد میایجاد 

ی منایب از وضلعیت ایلع شلهروکیات داشلته     آگاه ریدات برکامهکخواهی یافت مگر آکاه مس والت، طراحات و 
هلای   هبرکامل باشنی و هموار  با دیی مثبت، راهاارهایی را جهت ح  مشلا ت و رفلع کیازهلای معللوالت در     

 .اود  حاش کننی
شلوکی، علادت بله     رو ملی  اما اکسات، موجودی پایبنی عادت ایت. افراد هنگامی که بلا پییلی   غییلر روبله    
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کنی. برای از بیع بردت منلابع یلا علواملی کله      ه در برابر پییی   غییر ایستادگی میآیی ک صورت منبعی در می
آملوزش و ار باطلات    هلا  روشهلایی وجلود دارد. یالی از ایلع      کننی روش در برابر پییی   غییر م اومت می

 غییلر را   ایت. برای از بیع بردت م اومت بایی با کارکنات و اعضای یازمات ار باط برقرار کرد و علت ایجاد
در هر کاری داشتع آگاهی یک ضلرورت بلرای اکجلام     . از طرفیبه آکات  لهیم کرد و دالی  آت را برشمرد

دریت آت ایت. به همات  ر یب کید کاآگاهاکله عمل  کلردت اکسلات را از هلیف دور لر و حاصل  کلار او را         
اکسات به آکچه که بتواکی او را در مسیر  .  را اکسات در هر گامی به آگاهی کیازمنی ایت و کیازیازد می فایی  بی

صحیح کگه دارد و از بیراهه رفتع باز دارد، یک کیاز ح ی ی ایلت. بله هلر صلورت آگلاهی بله عنلوات گلام         
 کخستیع و ایایی در هر اقیامی ضروری ایت.

، کننلی  ملی درصلی افلراد دارای کلا واکی در آت زکلیگی      81در کشورهای در حال  ویعه، در جایی کله  
که در پژوهشی  ویط یلازمات بهدیسلتی کشلور    ما کید کتایج برریی شهرهای کشور . کع هنوز وجود داردموا

اکجام شی، بیاکگر ایع واقعیت ایت که امالات دیتریلی بلرای افلراد دارای کلا واکی در ایلتات        0389در یال 
صی در میات کمتلریع  در 3محیط فیدیای و مبلمات شهری با میدات  یازی منایبدرصی و میاکگیع  20 هرات 

 (.00)میدات دیتریی قرار دارد
 هلا  شهرداریبر ایع دارد که   أکیی قاکوت جامع حمایت از ح وق معلوالتدر  بصر  دوم از یویی دیگر 

و اماکع عملومی و معلابری کله     ها یااتماتبرای آت  عیاد از  کار پایاتموظلنی از صیور پرواکه احیاث و یا 
 (.02)را رعایت کارد  باشنی، اودداری کماینی معلوالتوط به ایتاکیاردهای  خصصی مرب
در حیطله   هلا  شلهرداری دیگلر مبنلی بلر وظیلله      آور ا لدام و ملواد قلاکوکی و    هلا   ل ش به رغلم  ملام ایلع    

 ریلدی  برکامله (  وجه کلافی بله اقلیامات    0388-92)  هرات، در الیحه برکامه پنجسا ه شهرداری یازی منایب
 (.03)فضاهای شهری برای معلوالت به عم  کیامی یازی منایبضوع شهرداری  هرات در مو

در ایرات  ح ی ات بسیار کمی در ایع رابطه در بیع مسل و یع و کارشنایلات شلهرداری بله اکجلام ریلیی        
 عیلیع میلدات   اشار  کلرد کله بله    ( 3)و بابازاد  (5)هماارات و م یم شایستهبه پژوهش   وات میایت. از جمله 

 .اکی پردااتهدو تی شهر اصلهات  یها یازماتمییرات شاغ  در ع در بی آگاهی
در  یلازی  منایلب مسل و یع و کارشنایلات ملر بط بلا املر       آگلاهی از ایع رو  ح یلق حاضلر بله برریلی     
 شهرداری شهر  هرات اواهی پرداات.

 ها روش
مسل و یع و   حلیللی کله بلا روش م طعلی اکجلام گردیلی، جامعله آملاری  ملامی           -در ایع مطا عله  وصلیلی  

، وظیلله کارشنایلی   کلاری  یلاب ه و یا پرینلی که میرک دیپلم و فوق دیپلم داشتنی اما بلی ی   ) کارشنایاکی
در یالی   گاکله  22در شهرداری شهر  هرات و منلاطق   یازی منایب( ایت که در ار باط با امر دادکی میاکجام 
در یلال   یلازی  منایلب یتاد  یا رافیک  معماری و شهریازی، فنی و عمراکی، حم  و ک   و های معاوکتاز 

مشغول به فعا یت بودکی. معیارهای ورود عبارت بودکلی از: محل  فعا یلت مسل و یع و کارشنایلات کله        0393
و  رافیک و یا در یتاد  وک   حم شهریازی و معماری، فنی و عمراکی و  های معاوکتدر یای از  بایست می
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و حیطله عملالرد آکلات کله بایسلتی در ار بلاط بلا املر          0393شلهرداری شلهر  هلرات در یلال      یازی منایب
. معیارهای اروج شام  عیم رضایت مس و یع و کارشنایات برای شلرکت در پلژوهش   بود می یازی منایب

 طریلق از کللر بودکلی کله     038 کننلی   شلرکت  علیاد افلراد    ویلط آکلات بلود.    هلا   هپریشلنام  امی  کلاقص   و
 .وارد پژوهش شیکییرشماری 

فلردی ایلتلاد  شلی. بله یلتاد       بله اکضلمام متغیرهلای    یلااته  مح لق از پریشنامه ها   داد آوری جمعبرای 
هلای   هکموکل پس از دریافت مجوز، از . منط ه شهر  هرات مراجعه شی 22شهرداری و شهرداری  یازی منایب

و  در ااتیلار مسل و یع  هلا   هپریشلنام مورد پژوهش کسب رضایت گردیی و پلس از جللب مشلارکت آکلات،     
 گردییکی. آوری جمعپژوهش، های  هکموککارشنایات قرار داد  شی و پس از  امی   ویط اود 

 هلای  معاوکلت در ایع پژوهش م حظات اا قی با اکجام اقیامات ذیل   حلاش گردیلی: جهلت ورود بله      
را به مربوطه، اهیاف پژوهش برای مس و یع  وضیح داد  شی  و از آکها مجوز الزم دریافت شی. مح ق اود 

مللورد پللژوهش معرفلی کللرد و کحللو  اکجللام پلژوهش و هللیف از اجللرای آت را  وضللیح داد.    هللای معاوکلت 
ملورد پلژوهش   هلای   هکموکمورد پژوهش اکجام شی. به  های معاوکتبا مواف ت و همااری ها   داد آوری جمع

از ذکلر کلام   هلا    دادو در زملات  حلیل     شلود  میمحرماکه  ل ی  شی  گردآوریاطمینات داد  شی که اط عات 
آکها اودداری اواهی شی. کلیه افراد مورد پژوهش جهلت ادامله شلرکت در پلژوهش و یلا اکصلراف از آت       

از کتلایج    واکنلی  ملی در پژوهش  وضلیح داد  شلی کله در صلورت  مایل        کننی  شرکتآزاد بودکی. به افراد 
 شوکی. منی بهر  ح یق 

قرار گرفلت. بخلش   در مطا عه مورد ایتلاد   فردی غیرهایبه اکضمام مت آگاهی پریشنامه ینجش میدات
آیتم شام  یع، جنس، میدات  حصی ت، حوز  مح  فعا یت، یمت، یاب ه کاری  3دارای متغیرهای فردی 

جهلت یلنجش میلدات     ای چهارگدینله  یلوال  9دارای و میدات آشنایی با افراد دارای کا واکی بلود. پریشلنامه   
گدینله بلود      لریع  صلحیح ها  هگدینیای از  یوالکه در هر  باشی می یازی نایبمآگاهی مس و یع از م و ه 

، بلا  یلازی  منایلب کللر از متخصصلیع آشلنا بلا املر       00روایی محتوایی پریشنامه با کسلب کظلر    میدات ایت.
باز آزموت مورد  -روش آزموتها  هپریشناممحایبه شی. به منظور  عییع پایایی  80/1 الوشهایتلاد  از روش 

پلژوهش  امیل    هلای   هکموکل کللر از   05روز  ویلط   01بله فاصلله    مجلیداً هلا   هپریشنامایتلاد  قرار گرفت. 
( و آ لای کروکبلا  ایلتلاد  شلی. طبلق آت     ICC) ای طب ه دروتگردیی. یپس از شااص ضریب همبستگی 

 شی.  عییع 00/1 کروکبا میدات آ لای و  80/1ضریب همبستگی 
قلرار  ایلتلاد   ملورد   22( کسلخه  SPSS) اس اس پلی  اسافلدار   کلرم آملاری   های  حلی جهت محایبات و 

مسلت   ایلتلاد  شلی.     Tمختلف از آکا ید واریاکس و های   گروافراد در  آگاهی. جهت م ایسه میدات گرفت
 از آمارهای  وصیلی میاکگیع، اکحراف معیار و درصی ایتلاد  گردیی.ها   دادجهت  وصیف 

 نتایج
در شلهرداری شلهر    یلازی  منایلب مس و یع و کارشنایات مر بط با امر  فردیی ها یژگیو (0شمار  ) جیول
 .دهی میرا کشات  0393در یال   هرات
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 سال -شهر تهران گانه 00فردی مسئولین و کارشناسان شهرداری مناطق ی ها ویژگی. (1) شمارهجدول 
1212 

 درصد تعداد توصیف :یژگی

 جنسیت
 59 015 مرد
 00 33 زت

 یع

 2/0 00 یال 20-21
 0/00 83 یال 33-23
 3/20 00 یال 01-30
 5/03 20 یال 03-00
 0/5 9 یال 50-08
 9/3 3 یال و باال ر 55

 میدات  حصی ت

 2/2 0 دیپلم
 3/3 03 فوق دیپلم
 8/03 85 کارشنایی

 3/02 30 کارشنایی ارشی و باال ر

 یمت
 8/21 33 مس ول

 2/39 000 کارشناس

 مح  فعا یت

 9 00 شهرداری یازی منایبیتاد 
 3/02 30 شهریازی ومعاوکت معماری 

 32 53 عمراکی ومعاوکت فنی 
 3/00 29 و  رافیک وک   حم معاوکت 

 یاب ه کار

 9/31 55 یال 5-0
 9/39 30 یال 00-0
 0/00 20 یال 03-02
 9 00 یال 23-08
 0/5 01 یال و باال ر 20

 آشنایی با معلو یتداشتع 
 0/38 039 بلی
 9/20 39 ایر

 011 038  مجموع

مسل و یع و کارشنایلات شلهرداری شلهر  هلرات در یلال        آگاهی وزیع کمر   ( که2شمار  ) طبق جیول
مورد پژوهش در یطح ضعیف، در های  هکموکدرصی( از  9) کلر 00، میدات آگاهی در دهی میرا کشات  0393
 درصی( در یطح اوب قرار داشته ایت. 3/53) کلر 012در یطح متویط و در  درصی( 3/33) کلر 01
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را بلر   0393مس و یع و کارشنایات شهرداری شهر  هرات در یلال   آگاهی وزیع کمر   (3شمار  ) جیول
 .دهی میحسب متغیرهای فردی کشات 

نایلات شلهرداری بلا    مسل و یع و کارش  آگلاهی بیع  رابطه، دهی میکشات  (0شمار  ) که جیول گوکه همات
متغیرهای فردی جنسیت، یمت و آشنایی با معلو یت برریی شی  ایت. در مورد متغیر فردی جنسیت، ابتیا 

. یلپس آزملوت  لی    (P-V=08/1) بودکیبرابر  ها واریاکسایتلاد  شی.  ها واریاکساز  وت  ست جهت برابری 
 کیاشلت بلیع دو جلنس وجلود     دار معنلی ف . االت  قرار گرفلت ایتلاد  مورد مست   جهت م ایسه دو گرو  

(88/1=P-V.) 
 بودکلی برابلر   هلا  واریاکسایتلاد  شی.  ها واریاکسدر مورد متغیر فردی یمت، از  وت  ست جهت برابری 

(59/1=P-V) .      یپس از آزموت  ی مست   جهت م ایسه دو گرو  ایلتلاد  کلردیم. بلیع دو گلرو  اات فلی
 (.P-V=00/1) کیاشتوجود 

ایلتلاد  شلی.    هلا  واریلاکس با متغیر فردی آشنایی با معلو یت، ابتیا از  وت  ست جهلت برابلری    در رابطه
(. یپس از آزموت  ی مست   جهت م ایسه دو گرو  ایلتلاد  کلردیم.   P-V=110/1) کبودکیبرابر  ها واریاکس
یلات آشلنا بلا    (. میلدات آگلاهی مسل و یع و کارشنا   P-V=12/1) داشتبیع دو گرو  وجود  دار معنیاات ف 

 معلو یت بیشتر از مس و یع و کارشنایاکی بود که آشنایی کیاشتنی.
 

 1212سال -، شهر تهرانگانه 00مسئولین و کارشناسان شهرداری مناطق  آگاهی. توزیع نمره (0) شمارهجدول 

 درصد تعداد نگرش
 9 00 ضعیف
 3/33 01 متویط
 3/53 012 اوب
 011 038 مجموع
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بر حسب  گانه 00مسئولین و کارشناسان شهرداری مناطق  آگاهی. توزیع نمره (2) شماره جدول

 1212سال  -شهر تهران، فردی هایمتغیر

 میانگین تعداد توصیف :یژگی

 جنس
 95/0±09/0 015 مرد

 28/2±00/0 33 زت

 یمت
 13/2±31/0 33 مس ول

 01/2±01/0 000 کارشناس

 آشنایی با معلو یت
 91/0±31/0 039 بلی

 51/2±00/5 39 ایر

 ینیهای   رد

 50/2±00/5 00 یال 20-21

 08/2±33/0 83 یال 33-23

 80/0±08/0 00 یال 01-30

 20/2±39/0 20 یال 03-00

 51/0±03/0 9 یال 50-08

 81/0±30/0 3 یال و باال ر 55

 میدات  حصی ت

 10/2±35/5 0 دیپلم

 00/2±85/0 03 فوق دیپلم

 01/2±52/0 85 کارشنایی

 92/0±32/0 30 کارشنایی ارشی و باال ر

 مح  فعا یت

 50/0±51/3 00 یازی منایبیتاد 

 11/2±38/0 30 معاوکت معماری و شهریازی

 28/2±88/5 53 معاوکت فنی و عمراکی

 80/0±20/0 29 و  رافیک وک   حم معاوکت 

 یاب ه کاری

 18/2±00/0 55 یال 5-0

 31/2±39/0 30 یال 00-0

 80/0±02/3 20 یال 03-02

 53/0±10/3 00 یال 23-08

 09/0±31/0 01 یال و باال ر 20
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 با متغیرهای فردی گانه 00مسئولین و کارشناسان شهرداری مناطق  آگاهی. رابطه (2) شمارهجدول 
 1212سال -شهر تهران ،آشنایی با معلولیتو  سمت جنسیت،

  :یژگی

 تی تست لون تست

F Pval یار م
ue 

م یار 
T 

درجه 
 P-value آزادی

 88/1 030 05/1 08/1 39/0 برابرکی ها واریاکس جنسیت
 00/1 030 33/1 59/1 29/1 برابرکی ها واریاکس یمت

 آشنایی با معلو یت
برابللر  هلا  واریلاکس 
 کیستنی

80/3 110/1 05/2 95/51 12/1 

 
نایات شلهرداری بلا متغیرهلای فلردی یلع، میلدات       مس و یع و کارش آگاهیبیع  رابطه (5شمار  ) جیول

. در مورد متغیر فردی یع، ابتیا از  وت  ست جهلت  دهی می حصی ت، مح  فعا یت و یاب ه کاری را کشات 
( ANOVA) واریلاکس یپس از آکلا ید  (. P-V=20/1) بودکیبرابر  ها واریاکسایتلاد  شی.  ها واریاکسبرابری 

 (.P-V=05/1) کیاشتاات فی وجود اد  کردیم. ایتلها   گروهت م ایسه بیع ج
ایلتلاد  شلی.    هلا  واریلاکس در رابطه با متغیر فردی میدات  حصی ت، ابتلیا از  لوت  سلت جهلت برابلری      

ایلتلاد  کلردیم.   هلا    گلرو (. یپس از آکا ید واریاکس جهت م ایسه بلیع  P-V=03/1) بودکیبرابر  ها واریاکس
از آزموت  ع یبی  وکی جهت م ایسات دو ایی ایلتلاد  شلی.   (. P-V=12/1) داشتوجود  دار معنیاات ف 
(. P-V=13/1) داشلت در میلدات آگلاهی وجلود     بلیع دو گلرو  فلوق دیلپلم و کارشنایلی      دار معنیاات ف 

بیع دو گرو  فلوق دیلپلم و کارشنایلی ارشلی و بلاال ر در میلدات آگلاهی وجلود          دار معنیهمچنیع اات ف 
و یع و کارشنایات دارای میرک کارشنایی، کارشنایلی ارشلی و بلاال ر آگلاهی     (. مس P-V=10/1) داشت
 کسبت به مس و یع و کارشنایات دارای میرک فوق دیپلم دارا بودکی. یازی منایبدر زمینه  بیشتری

 هلا  واریلاکس ایتلاد  شی.  ها واریاکسدر مورد متغیر فردی مح  فعا یت، ابتیا از  وت  ست جهت برابری 
ایلتلاد  کلردیم. االت ف    هلا    گلرو (. یپس از آکا ید واریلاکس جهلت م ایسله بلیع     P-V=09/1) دکیبوبرابر 
دو لایی ایلتلاد  شلی. االت ف      هلای  اسیل جهلت م   2کای (. از آزموت P-V=10/1) داشتوجود  دار معنی
 داشللتو معاوکللت فنللی و عمراکللی در میللدات آگللاهی وجللود   یللازی منایللببللیع دو گللرو  یللتاد  دار معنللی

 (13/1=P-V بییع معنی که مس و یع و کارشنایات مشغول به فعا یت در یتاد .) شلهرداری از   یلازی  منایلب
کسبت به مسل و یع و کارشنایلات مشلغول بله کلار در معاوکلت فنلی و         یازی منایبآگاهی بیشتری در زمینه 
 عمراکی براوردار بودکی.

 ها واریاکسایتلاد  شی.  ها واریاکست برابری در رابطه با متغیر فردی یاب ه کاری، ابتیا از  وت  ست جه
ایلتلاد  کلردیم. االت ف    هلا    گلرو (. یپس از آکا ید واریلاکس جهلت م ایسله بلیع     P-V=10/1) بودکیبرابر 
 (.P-V=23/1) کیاشتوجود  دار معنی
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سن، میزان با متغیرهای فردی  گانه 00مسئولین و کارشناسان شهرداری مناطق  آگاهی. رابطه (2) شماره جدول
 1212سال -تحصیالت، محل فعالیت و سابقه کاری، شهر تهران

  :یژگی

 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه

درجه 

 آزادی
 F P-valueم یار  ها گرو میاکگیع  وات دوم 

 یع
 92/2 5 بیع گروهی

03/1 05/1 
 38/0 032 دروت گروهی

 میدات  حصی ت
 80/03 3 بیع گروهی

30/3 12/1 
 08/0 030 دروت گروهی

 مح  فعا یت
 22/05 3 بیع گروهی

00/3 10/1 
 05/0 030 دروت گروهی

 یاب ه کاری
 18/0 0 بیع گروهی

00/0 23/1 
 31/0 033 دروت گروهی

 بحث
 مطا عله آگاهی از ح وق بیمار در اکثریلت مسل و یع و کارشنایلات ملورد      میدات( 2شمار  ) بر ایاس جیول

مطاب لت   (3)و بابلازاد   (5)م یم شایسته( در یطح اوب قرار داشته ایت که با کتایج مطا عات درصی 3/53)
 دارد. 

کگلرش ملییرات   "با عنلوات   0391در یال   وصیلی از کوع پیمایشیپژوهشی ( 5)و هماارات م یم شایسته
در شلهر   یلازی  منایلب اجتملاعی اجلرای طلرح     -و مواکلع فرهنگلی   معللوالت معلابر   یلازی  منایبکسبت به 
دو تلی شلهر اصللهات در     یهلا  یازماتجامعه آماری متشا  از کلیه مییرات شاغ  در اکجام دادکی.  "اصلهات
ایلتلاد  گردیلی  و    یااته مح قاز پریشنامه ها   داد آوری جمعکلر بود  ایت. برای  50به  عیاد  0391یال 

و یلا   هلا  یلازمات للت کمبلود اعتبلارات    اکجلام کشلی  بله ع   های  ییاز منایبکتیجه گرفته شی  ایت که شایی 
 .باشی می یازی منایبکگرش منلی مییرات در زمینه 

برریلی میلدات آگلاهی، کگلرش و عملالرد      "در پژوهشی  وصیلی  حلیلی  حلت عنلوات   کید  (3)بابازاد 
هی آگلا اکجلام داد،   0381کله در یلال     "معللوالت شهری بلرای   یازی متنایبمس و یع شهر اصلهات در امر 

. وی در  ح یق اود برای برریی بودارزیابی کرد   را در یطح اوبی یازی منایبمس و یع از کسبت به امر 
 ایللتلاد  یللااته مح للقکلللر از مسلل و یع براللی از ادارات دو تللی شللهر اصلللهات، از پریشللنامه   53دیللیگا  
 کمود.

هلر چله بیشلتر مسل و یع و     فراواکلی در شلهرداری جهلت آشلنایی      یها   شکه  دهی میایع کتایج کشات 
بلیش از پلیش    یلازی  منایلب  اایلر موضلوع   یهلا  یلال در کارشنایات در دیت اکجام ایت. به ع و  ایناه 
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 ویلط یلازمات ملل       لوات  کلم کنواکسیوت ح وق افلراد   2110که در یال  ای بگوکهمیکظر قرار گرفته ایت. 
 ما  اردیبهشتوضوع جلب کمود. همچنیع در متحی به  صویب رییی و  وجه جهاکیات را هرچه بیشتر به ایع م

در  بصلر    صویب مجلس شورای ایل می ریلیی کله     بهقاکوت جامع حمایت از ح وق معلوالت  0383 یال
بلرای آت  علیاد از    کار پایاتموظلنی از صیور پرواکه احیاث و یا  ها شهرداریبر ایع دارد که   أکییدوم آت 
را رعایلت کالرد     معللوالت کله ایلتاکیاردهای  خصصلی مربلوط بله       و اماکع عمومی و معابری ها یااتمات

فضلاهای شلهری بلرای     یلازی  منایلب یلتاد  بله ک لش  اایرگلرار      وات می از طرفیباشنی، اودداری کماینی. 
 شای  شی، اشار  کرد که در رایلتای آشلنایی    0380شهرداری  هرات که در یال  جسمی حرکتیمعلوالت 

 فراواکی اکجام داد  ایت. یها   ش یازی منایبری با م و ه هرچه بیشتر مس و یع شهردا
بیع متغیرهای فردی جنسیت، یمت و آشنایی بلا معلو یلت بلا کلوع      رابطهکه  (0) شمار  بر ایاس جیول

شلهر  هلرات    گاکه 22در شهرداری مناطق  یازی منایبکگرش را در بیع مس و یع و کارشنایات مر بط با امر 
مسلل و یع و کارشنایللات شللهرداری در ار بللاط بللا امللر   میللدات آگللاهیایللت، بللیع  یللنجیی  0393در یللال 
( 3)وجلود کیاشلت. ایلع یافتله همسلو بلا کتیجله مطا عله بابلازاد           دار معنیبا متغیر جنسیت رابطه  یازی منایب
 یلازی  منایلب در دریافلت آگلاهی در زمینله     کننلی    عیلیع جنسلیت عامل  همبسلته     دهی میو کشات  باشی می
 .کیست 

بلا متغیلر یلمت رابطله      یازی منایببیع میدات آگاهی مس و یع و کارشنایات شهرداری در ار باط با امر 
 در ایع زمینه، مطا عه دیگری با هیف مشابه با پژوهش حاضر یافت کشی.وجود کیاشت.  دار معنی

بلا متغیلر    یلازی  منایلب بیع میدات آگاهی مس و یع و کارشنایلات شلهرداری در ار بلاط بلا املر      همچنیع 
وجود داشت. بییع معنی که آکهایی که با معلو یت آشنایی داشتنی کسلبت   دار معنیآشنایی با معلو یت رابطه 

داشتنی. ایع کتیجه  یازی منایببه کساکی که عیم آشنایی اود را ذکر کرد  بودکی، آگاهی بهتری در زمینه 
در مورد مشلا ت   احتماالًعلو یت آشنایی دارکی از ایع موضوع کشأت گیرد که چوت ایع افراد با م  واکی می
فضلاهای   یلازی  منایباکجام  معلوالترفع مشا ت های   رارفع آت کید اط ع دارکی، که یای از های   راو 

دال بر ایلع مطللب باشلی کله افلراد آشلنا بلا معلو یلت در ملورد            واکی میایع کتیجه . به ع و  باشی میشهری 
باور دارکی و زکلیگی بلیوت مشلا      ها فرصتآت کید اط ع دارکی و به اص   ساوی رفع های   رامشا ت و 

 ح لق ایلع مهلم کله از جملله آکهلا اکجلام        هلای    را. پلس بله   داکنلی  ملی در جامعه را حق افراد دارای کا واکی 
وهش ع زمینه، مطا عه دیگری با هیف مشابه با پلژ ، اعت اد دارکی. در ایباشی میفضاهای شهری  یازی منایب

 حاضر یافت کشی.
بلا   را بیع متغیرهای فردی یع، میدات  حصی ت، مح  فعا یلت و یلاب ه کلاری    رابطه (5شمار  ) جیول

شهر  هرات  گاکه 22در شهرداری مناطق  یازی منایبکوع کگرش در بیع مس و یع و کارشنایات مر بط با امر 
ت آگاهی مس و یع و کارشنایات شلهرداری  میدا بیع . بر ایاس ایع جیول،برریی کرد  ایت 0393در یال 

در مطا عه اود به ایع ( 3)وجود کیاشت. اما بابازاد  دار معنیبا متغیر یع رابطه  یازی منایبدر ار باط با امر 
 01یلال بیشلتر از گلرو  یلنی      31کتیجه دیت یافته ایت که میدات آگاهی مس و یع در گرو  ینی کمتلر از  

دال بر ایع موضلوع باشلی کله در یلال اکجلام پلژوهش بابلازاد ،          واکی می لاوت   یال به باال بود  ایت. ایع
شی  بودکی به د ی  آشلنایی بیشلتر بلا رویاردهلای جییلی در رابطله بلا         ا تحصی  فارغمس و ینی که به  ازگی 
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شلنایی  و  وجه بیشتر به ایع گرو  از افراد جامعله، بیشلتر از یلایر مسل و یع بلا موضلوع آ       یازی منایبم و ه 
 .اکی داشته

بلا متغیلر میلدات     یلازی  منایلب بیع میدات آگلاهی مسل و یع و کارشنایلات شلهرداری در ار بلاط بلا املر        
وجود داشت. بییع معنی که مس و یع با ملیرک کارشنایلی و کارشنایلی ارشلی      دار معنی حصی ت رابطه 

در ( 3) داشلتنی. املا بابلازاد     یلازی  منایلب کسبت به یایریع با میرک فوق دیپلم آگلاهی بهتلری در زمینله    
بیع میدات آگاهی و میدات  حصلی ت وجلود کیاشلته ایلت. ایلع       دار معنیمطا عه اود اع م کرد  بود رابطه 

بابلازاد  دارای مللیرک  هلای   هکموکل بلی ی   علیاد کموکله در پللژوهش بابلازاد  باشلی. اکثلر         واکلی  ملی  للاوت  
کیملی از افلراد دارای ملیرک کارشنایلی و کیملی ملیرک        اً  ریبل اما در پژوهش حاضر  اکی بود کارشنایی 

افلدایش طلول ملیت  حصلی  هملرا  بلا         واکلی  ملی  احتماالً. همچنیع د ی  ایع امر اکی داشتهکارشنایی ارشی 
مختللف بیشلتر در بلیع افلراد بلا ملیرک کارشنایلی و         یهلا  موقعیلت کسب  جربه بیشتر و روبلرو شلیت بلا    

ایع افلراد بیشلتر بلا     شود میموجب  آرایع  ع با میرک فوق دیپلم باشی کهکارشنایی ارشی کسبت به مس و ی
 مطلب در ار باط باشنی و بیش از یایریع در بطع موضوع قرار گیرکی.

با متغیر محل    یازی منایببیع میدات آگاهی مس و یع و کارشنایات شهرداری در ار باط با امر همچنیع 
ع معنلی کلله مسل و یع و کارشنایللات مشلغول بلله کلار در یللتاد     وجللود داشلت. بللیی  دار معنلی فعا یلت رابطلله  

شهرداری، کسبت به آکاکی که در معاوکت فنلی و عمراکلی مشلغول بله فعا یلت هسلتنی، آگلاهی         یازی منایب
کددیالی بیشلتر اعضلای یلتاد بلا افلراد دارای         لوات  میداشتنی. د ی  ایع امر را  یازی منایببهتری در زمینه 

شتر آکات با مسائ  ایع گرو  از افراد و برگداری جلسات مختللف در ایلع زمینله داکسلت.     کا واکی و آشنایی بی
 در ایع رابطه، مطا عه دیگری با هیف مشابه با پژوهش حاضر یافت کشی.

بلا متغیلر    یلازی  منایلب بیع میدات آگاهی مس و یع و کارشنایات شهرداری در ار بلاط بلا املر    در کهایت 
 .باشی می (3)وجود کیاشت. ایع یافته همسو با مطا عه بابازاد  ردا معنییاب ه کاری رابطه 

 ها محدودیت
میلدات آگلاهی بلا کحلو      ة رابطل راملوت  یپ ی ا یاکجام پژوهش، عیم وجود یاب ة  ح  های محیودیتاز جمله 

 ویلط   امهپریشلن  ی عجوالکله   امیل  در داا  و اارج بود  ایلت. همچنلیع    یازی منایبعملارد در امر 
، پریشلنامه بلود  ایلت    ه ابدار پژوهشانیبرای از کارکنات از دیگر موارد بود  ایت. از طرفی با  وجه به ا

از م حظلات   یر شرایط محلیط کلار و یلا برال    یپژوهش  حت  أا های یوالع ایت پایخ کارکنات به امم
 قرار گرفته باشی. یو شغل یادار

 پیشنهادها
بلا ایلتلاد  از یلایر     یلازی  منایلب میدات آگلاهی بلا کحلو  عملالرد در املر      ة رابطینجش  گردد میپیشنهاد 
بلر املر    ملوار هلای   همو لل برریی و ینجش یلایر   شود میاکجام شود. همچنیع پیشنهاد  ینجی رابطه های میل

و ... اکجلام  گیلری   ؛ همچوت فرهنگ یازماکی، رضلایت شلغلی، ا گوهلای ملییریتی و  صلمیم     یازی منایب
بله منظلور    یلازی  منایبة زمیناکجام شی  در  های پژوهشی دیگر اکجام مطا عات ییستما یک گیرد. از یوی
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در  یلازی  منایلب ة زمینل و اکجام مطا عات  طبی ی در   ر جامعدقیق و  گیری کتیجهشناات بهتر ایع موضوع و 
 .گردد میمشابه با شهرداری پیشنهاد  یها یازماتیایر 

 

 گیری نتیجه
و کارشنایات دارای میرک کارشنایی ارشی و باال ر و همچنیع افراد آشنا با کلا واکی   میدات آگاهی مس و یع

جهت بله الیمت گلرفتع     هایی برکامهو معلو یت در یطح بهتری کسبت به یایریع قرار داشت. شایسته ایت 
ع گردد  لا بله   و همچنیع آشنا با پییی  کا واکی  یوی یازی منایبافراد با میارج  حصیلی باال و مر بط با امر 

اکجام هر چه بهتر ایع امر مهم منتهی گردد. ار باط بیشتر مس و یع و کارشنایلات شلهرداری بلا اعضلای یلتاد      
 یهلا  فعا یلت به ار  ای یطح آگاهی آکات و در کتیجه جهت  سهی  هرچه بیشتر اکجلام    واکی می یازی منایب

 باشی. کننی  کمک یازی منایبمربوط به 
رفع آت که  نها برای مسل و یع و   یها ح  را یع مسائ  و مشا ت افراد دارای کا واکی و ع و  بر ایع،  بی

بر عهی  دارکی، بلاه برای عامه ملردم   ای وظیله یازی منایبکارشنایات ادارات مختلف که در ار باط با امر 
 کگرش بهتری کسبت به ایع امر در جامعه ایجاد کنی.  واکی میاز طرق مختلف، 

 قدردانیتشکر و 
شلهر  هلرات و مسل و یع و کارشنایلات یلتاد       گاکه 22بییع وییله از مس و یع و کارشنایات شهرداری مناطق 

یلااتنی، کملال    پلریر  امالات بهدیستی کشور که اکجام پژوهش حاضلر را   یازی منایبهماهنگی و پیگیری 
 .شود می شار و قیرداکی 

 بلا  ملر بط  مسل و یع  عملالرد  و کگرش ،آگاهیمیدات  برریی»با عنوات  کامه پایاتایع م ا ه برگرفته از  ●
 .باشی می« 0393برای افراد دارای کا واکی در شهرداری شهر  هرات در یال  شهری یازی منایب امر
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