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  گمنیسلشدۀ آموخته یدرماندگ یۀنظر در پرتو ،معلوالنگردشگری توسط  شدۀی ادراکهاتیمحدود

 
یافت: یخ در یخ پذیرش: 2۴/7/۱۴۰۰ تار  27/8/۱۴۰۰ تار

 1مائده هاشمی

 

 چکیده
پذیر از امکانات گردشگری، امروزه یکی از موضوعات موردتوجه در های آسیبویژه گروهبرخورداری تمامی اقشار به

ها معلوالن هستند که به علت مشکالت جسمی و حرکتی، جامعۀ علمی و صنعت گردشگری است. یکی از این گروه
آورند. بدیهی دست نمیتجارب خوشایندی از سفر بهاند و اغلب های فراوانی مواجهبرای سفر و گردشگری با دشواری

صورت ملموس و در قالب کمبود امکانات و تسهیالت فیزیکی و برخی دیگر است برخی از این مشکالت و موانع به
کند و ممکن است در بلندمدت شناختی و تعاملی دارد بروز میصورت ذهنی و ادراکی که ریشه در موضوعات روانبه

ها، های گردشگری منجر شود. بنابراین ریشۀ این محدودیتو کاهش رغبت این گروه به شرکت در فعالیتبه ناامیدی 
چه ذهنی و چه فیزیکی، مستلزم توجه و رسیدگی مسئوالن است. به علت چنین ضرورت و اهمیتی، مقالۀ حاضر با 

و مروری بر تحقیقات پیشین، به تبیین شدۀ سلیگمن رویکردی توصیفی قصد دارد با توجه به نظریۀ درماندگی آموخته
 های گردشگری بپردازد. ها و موانع سفر در ارتباط با تمایل معلوالن به شرکت در فعالیتمحدودیت

 
 شدۀ سلیگمنشدۀ گردشگری، معلوالن، نظریۀ درماندگی آموختههای ادراکمحدودیت واژگان کلیدی:
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کرد.  اعالم« همه یبرا یگردشگر»را  2016در سال  یگردشگر
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 ۀتوسع یهااستیدر س صلیا یعنصرعنوان به جسمی ننااناتو
حقوق بشر در  یجهان یۀاعالم. ستا دهکر تأکید يشگردگر

ها، انسان ۀهم یو شمول آن برا یریبه دربرگ توجه با ،1934سال 
را گسترش داد.  تیمعلول یبه افراد دارا ینگاه انسان ۀدامن

 یافراد دارا یبرابر برا یهافرصت نیسازمان ملل متحد قوان
کرد که در آن،  بیتصو 1994را در سال  تیمعلول
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مدافعان حقوق بشر شده از سوی ارائه یالمللنیب یهاچارچوب
کار گرفته به نحل مسائل ناتوانان و معلوال یو قانونگذاران برا

مربوط به  یهابرنامه تیهدا یبرا ییهاشد و دستورالعمل
 ۀریخ یها. مؤسسهشده افراد ارائ ۀهم یبرابر برا یدسترس

در حل مسائل  ،یمانند بانک توسعه و بانک جهان ،دهندهوام
و  آنان مشارکتافزایش مربوط به معلوالن و ناتوانان و 

 ژهیوونقل بهحمل ستمیمربوط به س یهااستیکردن سمطرح
 ندیروند و فرا نیاند. اداشته چشمگیرینقش  یشهر یهاپروژه

 افتیو سوئد ادامه  ایتانیازجمله در بر ییهاسازمان از سوی
و  یاگرچه تحوالت اجتماع. 1(2000)استانبوری و هوگو، 

که اشخاص است سبب شده  ریاخ یهاجوامع در دهه یفرهنگ
 یدر جامعه جذب شوند، وجود برخ یتوجهقابل زانیمعلول به م
ی و و شهرساز یشهر یزیردر برنامه ژهیوموانع به

را فاقد  یشهر یاز فضاها یاریبس دسترسی،های محدودیت
، در است کردهدر جامعه  قشر نیحضور ا یالزم برا طیشرا

و در قصد و ارادۀ  آمده دیپدنتیجه احساس ناتوانی در این افراد 
 از ها برای مسافرت تأثیرات مخرب و منفی داشته است.آن

گرداند، میکه اشخاص معلول را به جامعه بر یعناصر مهم
 یزیرکه با برنامه است یشهر سفرهای و یعموم یافضاه
این قشر شدن یاز منزو توانیها مآن یسازو مناسب حیصح

 یهاتیو از حضور فعال و مشارکت آنان در فعالجلوگیری کرد 
  . بردبهره  یاقتصاد ـ یاجتماع

امروزه افزایش تعداد سالخوردگان و معلوالن در سراسر 
های ویژه است. با به خدمات و حمایتدهندۀ نیاز جهان، نشان

درصد از جمعیت جهان دچار  10توجه به آمار سازمان ملل، 
 تجربۀ (. معلوالنSlambekova, 2021اند )معلولیت

 به تمایل دیگران همانند نیز آنان .دارند متفاوتی گردشگری

 معلولیت دارای افراد برای سفر به اشتیاق که این و دارند سفر

 شده پذیرفته گسترده طوربه است یکسان لیتبدون معلو و

این افراد اغلب  سفر تجربۀ (.Yau et al., 2004)ت اس
 اقامت محل و عمومیونقل حمل با مرتبط هایدشواری همراه با

 فیزیکی دسترسی و دارد وجود زیادی موانع و محدودیت است.
 شماربه معلوالن برای اصلی محدودیت هم هنوز عمومی

                                                      
1. Stanbury and. Hugo 

2. Easy access tourism 

 خدمات و محصوالت از مجبورندغالبًا  معلوالن رود.می
 به نباشد، میسر برایشان کار این کنند و اگر استفاده معمولی

، همکاران و آهنگران) داشت نخواهند دسترسی گردشگری
 که آنان و نابینایان ناشنوایان و از اعم معلوالن(. 1393

 از بازدید حق دیگری فرد هر مانند نیز دارند حرکتی محدودیت
 معلوالن حضور و دارند را گردشگری هایمکان

 وجود نیازمند گردشگری یهاتیفعال در حرکتی ـ جسمی
 و شهری فضاهای از بسیاری کهیدرحال است، مناسب شرایط

 معلوالن برای هاآن از استفاده و ندارند مناسب امکانات عمومی
 یا کمتر هایمعلوالن فرصت فعلی، شرایط با است. دشوار
 دارند گردشگری یهاتیفعال از بردنلذت برای محدودی بسیار

 بیشتری توجه نیازمند گردشگری از نوع این حاضر درحال و
 است.

بنابراین، در این مقاله تالش شده است تا با رویکرد نظریۀ 
شدۀ سفر های ادراکدرماندگی سلیگمن، به چیستی محدودیت

 از سوی افراد معلول و تبیین آن پرداخته شود. 

 دسترسقابل یگردشگر 

های انسانی و ها پیرامون ارزشتر شدن بحثامروزه، با پررنگ
ی به حقوق معلوالن توجه اجتماعی، نهادهای سیاسی و دولت

(. بر Slambekova, 2021اند )بیشتری معطوف داشته
 یگردشگر(، 2009اساس تعریف دارسی و دیکسون )

طور سازد که بهیرا قادر م یدسترس ازمندیافراد ن دسترس  قابل
خدمات و  و از محصوالت برابری و منزلت،مستقل و با حفظ 

 است شده یطراح ریصورت فراگکه به یگردشگر مکاناتا
 یافراد ازجمله ،افراد است ۀشامل هم فیتعر نی. اکننداستفاده 

و  ن، معلوالبرندیسفر مبه کالسکه  را باکه کودکان خود 
دائم و موقت،  تیمعلول یشامل افراد دارا فیتعر نیا. سالمندان

و...  نوزاد فرزند یدارا یهاسالمندان، افراد چاق، خانواده
(. این حوزه به طرق Buhalis, & Darcy, 2011) شودیم

Burnett ) 2گردشگری افراد دارای معلولیت عنوانبهمختلف 

& Bander, 2001; Yau et al., 2004،) یگردشگر 
(، در تعدادی از کشورها 2000)کامرون، 3آسان یدسترس

3. Easy access tourism 
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دارسی و  )فوژین و 1همچون ژاپن به گردشگری بدون مانع
 2007)بوهالیس و شاو، 2(، گردشگری فراگیر2003کامرون،

 3دسترسقابل یگردشگر راً یاخ( و 2005؛ ایچهوم و میلر،
، ( بیان شده است )شفیعی2010و 2006، )دارسی و دیکسون

 (. 32: ۱۳۹۳، یو پرنده خوزان یفارسان یتراب
کند که فراغت حق یم انیب یجهان حیانجمن فراغت و تفر

 ییحق را شناسا نیا دیها بادولت بنابراین ؛هر انسان است یۀاول
خاطر رنگ، به دینبا کسچی، هبیترت نیکنند. بد تیو از آن حما
 نیاز ا یاقتصاد طیشرا ای تی، مذهب، معلولتیشغل، جنس

 ۀنیدر زم. (۱۳۹۰نسب، ی)تاجر خود محروم شود قح
 یۀنظر» عموضوها از تیکارها و فعال نیشتری، بیگردشگر
بخش  کیکه  شودیآغاز م« اوقات فراغت یهاتیمحدود

مطالعات اوقات فراغت  ۀدر حوز قاتیتحق زیمشخص و متما
 (.1397شاطریان و همکاران، . )است

 معلولیت

سازمان بهداشت شده از سوی با توجه به تعریف ارائه
عبارت است از هر « نقص»، 1980( در سال WHOی)جهان

عملکرد  ایدر ساختار  یرعادیغ تیوضع اینوع کمبود 
عبارت است از هر نوع « تیمعلول». یآناتوم ای یکیولوژیزیف

انجام  ینقص( برا کیاز  ی)ناش ییکمبود توانا ای تیمحدود
در نظر  یانسان، عاد کی یکه برا یامحدوده در تیفعال کی

 هاتیفعال یصورت کاهش برخحالت به نیشود. ایگرفته م
عبارت « یناتوان». دهدیخاص خود را نشان م یشخص یبرا

 ایاز نقص  یناشکه  نیمع یشخص یضعف برا است از
 یرها)بسته به فاکتوی نقش عاد کیکه انجام است  یتیمعلول

مربوط به آن شخص( را  یو فرهنگ یسن، عوامل اجتماع
بر  ی، ناتواننیبنابرا .شودیمانع از انجام آن م ایمحدود کرده 

مفهوم  .شودیم فیشخص تعر ینقش اجتماع یبقا یمبنا
 یطوالن یهامسافت کردنیدر ط ی، دشوارینقص حرکت یاصل

مسئله  نیا یامدهایهاست. درنظرگرفتن پا باالرفتن از پلهی
 دارد بسیاری تیاهم یهنگام استفاده از خدمات گردشگر

 با ژهیوبه ی،جسم تیمعلول(. 1393)آهنگران و همکاران، 

                                                      
1. Barrier-freeTourism 

2. Inclusive Tourism 

نوع  نیاست. ا یجسم تیمعلول نوع نیترجیرا ی،نقص حرکت
مواردی از عصا، واکر و  ،لچریاست که از و یص شامل افرادنق

با  ایکند  شانرفتنکه راه یافراد ایکنند یاستفاده ماین دست 
 (. WHO, 1980) است یدشوار

 در طول که است بشری زندگی وجوه از یکی معلولیت

ت داشته اس وجود گوناگون انواع به تمامی جوامع در و تاریخ
پدیدۀ  (. این158، 1393، فاطمی نیا و فسایی )صادقی

 هر و بوده بشری زندگی از ناپذیرجدایی بخش اجتماعی

 بیماری، مانند مختلف علل به خود حیات طول انسانی در

رو روبه شرایط این سالمندی با دوران به رسیدن یا با حوادث
 در وجودآمدهبه هایپیشرفت رغمبه امروزه .خواهد شد

 افراد تعداد از تنهانه عمومی، آگاهی و یاورفن  علم،  هایزمینه

 جامعه از گروه این تعداد بر هرساله بلکه کاسته نشده معلول

: نقل از مشبکی اصفهانی و 1388شود )سراج می افزوده
 آمارهای بر اساسنیز  ایران (. در1398مشبکی اصفهانی، 

 با معلول افراد کشور را جمعیت از درصد 4 حدود موجود

 تشکیل روانی حسی و ذهنی، جسمی، مختلف یهاتیمعلول

 نشان آمارها( 358: 1397محمدی،  و دستیار) دهدمی

 این تعداد بر هرساله حوادث و سوانح افزایش با که دهدیم

 حجم فراوانی لحاظ به پیوسته شود ومی افزوده جامعه از گروه

 (است اکثریت حائز جامعه اقلیت یهاگروه بین در جامعه

 (.128: 1396، احدی و پورحسن
نسبت به  ی که افراد معلولشتریب یریپذبیبه آس توجه با

 یمختلف هایگذشته در برابر خطر در دیگر افراد جامعه دارند،
، یها، حوادث رانندگیماری، بیعیو طب یصنعت یایاز جمله بال

ی قرار داشتند. الکل، خشونت و آلودگ ایبه مواد مخدر  ادیاعت
ی و پزشک هایرشته در شرفتیمدرن همراه با پ یزندگ
 داده شیافزا را در این افراد تریطوالن یبه زندگ دیام پزشکیروان

 نیاز قوان یاری، بسافتهیاکنون، در سراسر جهان توسعههم است.
های گوناگون تصویب شده است در انجمن تیمربوط به معلول

، (1990) کایمرا توان به انجمن معلوالنکه از آن جمله می
 یبرابر انجمن، (1992) ایاسترال معلوالن ضیتبع انجمن

و  (1995 تیمعلول ضیتبع انجمن نیگزیجا، 2010) سیانگل

3. Universal Tourism 
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به  هاانجمن نی. ااشاره کرد معلوالن کره ضیتبع انجمن
اقدامات با انجام د تا ندار ازین یو دولت یخصوص یهاآژانس

بتوانند موجب ورود راحت معلوالن به جامعه  یمعقول و منطق
در  یجیتدر یرییتغ، جدا از این دیدگاه، رسدینظر مبهشوند. 

وجود به و معلولیت 1شدهبه درماندگی آموخته ینگرش اجتماع
شده کمتر به درماندگی آموخته خودیخودبه و آمده است

 ۀشود که مشارکت کامل در همیتوجه م یعنوان عاملبه
 ییهاتیبر محدود شتریکند، و بیم نییرا تع یزندگ یهاجنبه

ک  .(Lee et al., 2012) کندیمتحمیل که جامعه دارد  دیتأ

  شدهدرماندگی آموخته

همواره یکی از موضوعات  هابررسی رفتارهای حیوانات و انسان
شده از شناسان بوده است. درماندگی آموختهروانۀ موردعالق

شده شده است. درماندگی آموختهکشفترین رفتارهای جالب
که در حیوانات هم مشاهده شده است. ، تنها در انساننه

به شرایطی اشاره  ناسیشعلم روان درشده درماندگی آموخته
کند که در آن افراد بر طبق تجربیات گذشته )مانند می

های مستمر و طوالنی و مداوم( به این ها و ناکامیسرکوفت
 آنان. ارتباطی نداردرسند که کوشش با پیشرفت نتیجه می

کنند هر کاری انجام دهند به یادگیرندگانی هستند که فکر می
مارتین بار نخستین را ین موضوعیابند. اموفقیت دست نمی

دردآور و دشوار  یهاتیاز موقع یدر برخ .کردمطرح  سلیگمن
 یگمان ست،یاز آن ن یراه خالص چیه کندیکه فرد احساس م

و  ستین یراه خالص چیکه ه شودیم ساخته یدر خاطرات و
 طی. در شرادهدیم میتعم یزندگ یهاتیرا به تمام موقع نیا

 د. او با خوکندنمی یتالش چیشده فرد هآموخته یدرماندگ
 یهاتالش نیمن ناکام بود؛ بنابرا یقبل یها: تالشدیگویم

(. Seligman, 1975) من هم ناکام خواهد بود یبعد
 هینسبت داد. طبق توج زیرا به افراد افسرده ن هیتوج نیا گمنیسل
 یرفتار یهاها نشانهبودن آنو منفعل یتفاوتیب ،گمنیسل

ها را در واکنش به نشانه نی. افراد ااستشده آموخته یدرماندگ
باعث شدند  رانگیها، دکه در آن دهندینشان م یقبل اتیتجرب

                                                      
1. Learned helplessness 
2. Crawford &Godbey 

3. Intrapersonal 

4. Interpersonal 

 سرنوشت خودشان را ندارند. نکرداحساس کنند قدرت کنترل
موضوع شامل همه  نیاو نشان داد ا یمطالعات بعد البته

 طیشرا میتسل ،یاز بارها ناکام پس ،. افراد موفقشودینم
 سومکیاند. حدود اند و شانس خود را مجددًا امتحان کردهنشده

 .شوندیشده نمآموخته یدرماندگ ۀدیپد میها تسلانسان

یۀ افراد معلول و محدودیت های سفر با رویکرد نظر
 درماندگی سلیگمن

ها و موانع سفر رو به امروزه مطالعات پیرامون محدودیت
ها گاه بر تمایل افراد به سفر تأثیر افزایش است. این محدودیت

گذارد یا باعث ایجاد تجربیات ناخوشایند در طول سفر برای می
اد شود. محققان بر این باورند که این موضوع فرایندی افر

ها چندبعدی است و باید از ابعاد مختلفی به این محدودیت
سه بعد ( به 1987) 2کراوفورد و گودبینگریست. برای مثال، 

اند. در این اشاره کرده 5و ساختاری 4فردیبین 3ی،فرددرون
، نگرش، یتیعوامل شخص که یفرددرون یهاتیمحدودمعنا، 

 یروان تیبه وضعشود را شامل می اتیو خلق یمذهب باورهای
 در ی،فردنیب یهاتی، محدوداز سوی دیگر. وابسته استفرد 

کند. ی که فرد با دیگران در جامعه دارد بروز میتعامل
های ناشی از کمبود ی به محدودیتساختار یهاتیمحدود

دارد. این  پول، زمان، فرصت و مواردی از این دست اشاره
ها در طول یکدیگر قرار دارند و اگر این توالی محدودیت

های گردشگری شرکت خوبی طی شود، فرد در فعالیتبه
های ساختاری خواهد کرد. با وجود این، گاه غلبۀ محدودیت

 6گلدول و بدینی. سازدممکن است فرد را از شرکت منصرف 
را موجود  یهاتیمحدودبندی دیگری، ( نیز، در دسته2004)

 اند. کرده یبندطبقه یو عاطف یاجتماع ی وموانع جسمدر قالب 
پژوهشگران بر این باورند که هر محدودیتی که مانع از 
تبدیل یک فرد غیرگردشگر به گردشگر شود، مانع و محدودیت 

 (1998و همکاران ) 7شود. برای مثال، تورکوسفر تلقی می
از منظر  راافراد معلول  یبرا زینویلیسفر در ا یهاتیمحدود

 و اسکان بررسی کردند. ونقلحملدسترسی، منابع اطالعاتی، 

5. Structural (contextual) 

6. Gladwell& Bedini 

7. Turco 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86
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که افراد معلول  ییهاتی( محدود2003) ر و همکارانچمک کر
در ی مسافرتی هاند را با استفاده از آژانسیروهبا آن روب

 دونشان داد که  ۀ آنانمطالع جی. نتاکردندیی کنگ شناساهنگ
 یافراد معلول( و ساختار ازین در مورد ی)نگرانی نگرش لیدل

برای سفر معلوالن ( یبندتور بسته التفروش محصو حی)ترج
در پژوهش خود دریافتند که  (2004و کولز ) شاووجود دارد. 

و کمبود امکانات، مشکالت  یدسترسنبود  لیاز قب یمشکالت
ونقل، کمبود مددکاران حمل ستمیمربوط به امکانات س

 یکمبود پول، افراد و مناسب، منیا یهاطی، کمبود محیپزشک
مقصد از  بارۀدوستانه و کمبود اطالعات درریغ یابا رفتاره

  .رودشمار میبه یاصل یهاتیمحدود
عوامل های ادراکی به از سوی دیگر، گاه محدودیت

 و همکاران ایپورشود. همچنان که مربوط می یکیزیفریغ
 نینگرش و دانش کارکنان به معلوالن و همچن به (2010)

 ترینعنوان اصلیبهافراد،  ریتعامل با سا یبرا تیمحدود
اشاره  یکامل گردشگر ۀبه تجرب یابیدر دست هامحدودیت

ها و موانع را در توان محدودیتاند. از دیدگاهی دیگر، مینموده
 و همکاران قالب فرایند سفر بررسی کرد. برای مثال، یاو

را در فرایند سفر شناسایی  مختلف ۀتجرب ۀپنج مرحل (2014)
، سفر یو بررس لی، اتصال مجدد، تحلیشخصکردند: مرحلۀ 

  1ی.سازادهیو پ یادآوری، یجسم
 یهاتیمحدوددهد که بین مطالعات پیشین نشان می

 یمشارکت واقع ایمشارکت  بهافراد معلول  تمایلو  یگردشگر
ی رابطۀ معناداری وجود دارد. این گردشگر یهاتیها در فعالآن

 یهاتیمحدود در صورت رفع یا کاهشکه  بدان معناست
 هایفعالیت در شرکت ایشان ،معلوالن رویپیش یگردشگر
گونه که لی و همکاران . البته همانابدییم شیافزا یگردشگر

 یارزشمند نشیمطالعات ب نیا اگرچهاند، ( بیان داشته2012)
فراهم کرده است،  تیمسافرت با معلول یبرا قیور تشومنظرا به

 نیب ۀاز حد بر رابط شیب هااین پژوهشتوان گفت که یاما م
متمرکز  یدر گردشگر شرکتسفر، قصد سفر و  یهاتیمحدود

از  دیشا ینقص نیچن اند.گرفته دهیناد راعوامل  ریاند و ساشده
 تیمعلول یاز افراد دارا یکه برخ گیرداین واقعیت نشئت می

                                                      
1. Personal,Re-Connection,Tourism Analysis,Physical 

Journey,Experimentation and Reflection 

 یساختار ای ی، خارجیداخلی هاتیبدون توجه به محدود
 کشند.یاز لذت سفر دست نم وکنند یسفر م هنوز هم

از  یافراد معلول با وجود امکانات و دسترس ریسا ،نیبراعالوه
دارد که  یگریکه نشان از وجود عوامل د کنندیم یسفر خوددار

 .  بگذارد ریسفر تأث برای اقدام به یریگمیممکن است در تصم
 یهاتیشده که بر محدودشناخته ۀوابست یرهایدر کنار متغ

 ریتأث گردشگری، قصد سفر و مشارکت در یگردشگر
 ,Seligman) 2شدهآموخته یدرماندگ یۀد، نظرنگذاریم

عدم مشارکت افراد معلول در  لیدال حی( به توض1975
سفر با با وجود کاهش موانع مرتبط  یگردشگر یهاتیفعال

تغیرهای زیادی در ارتباط میان موانع گردشگری و م. پردازدیم
تمایل به شرکت در گردشگری ممکن است وجود داشته باشد. 

نظریۀ درماندگی  به توجه باتوان یکی از این متغیرها را می
دارد که چرا افراد شده تعریف کرد. این نظریه بیان میآموخته

های گردشگری، باز هم از معلول، با وجود کاهش محدودیت
 برطبقاین نظریه، افراد  به توجه باکنند. گردشگری اجتناب می

رسند که کوششان با تجربیات گذشتۀ خود به این نتیجه می
 رتباطی ندارد. پیشرفت و موفقیتشان ا

 یریفرد جلوگ ۀاز رفتار آزادان کهیدرصورت ه،ینظر نیا طبق
 خواهدیکه م یتر شود به روش، ممکن است فرد مصممشود

کنند،  یریکار جلوگ نیمکررًا از انجام ا آنانرفتار کند. اگر 
ممکن است رفتار مطلوب را فراتر از کنترل خود بدانند. در 

 ایشوند  میبه آن تسل یابیدست یبراممکن است در تالش  جه،ینت
و  یدرماندگ جهینفس خود را از دست بدهند و در نتاعتمادبه
 رییاگر اوضاع تغ یحت .کنندیشده را تجربه مآموخته یدرماندگ
 ۀکه در وهل یدهد که متعاقبًا به روشیامکان را م نیا آنانکند، به 

اد گرفته ی، فرد یموارد نیخواستند رفتار کنند. در چنیاول م
مضر که تحت آن  ای ندیناخوشا طیاست که با اجتناب از شرا

کمک به  یقرار گرفته است، بدون درنظرگرفتن فرصت دوباره برا
 یانتساب یهایژگیگذشت زمان، و با خود، درمانده رفتار کند.

به  یابیبر احتمال دست نانهیبدب یحیتوض ۀویش کیوجود  ژهیوبه
 کی یفرد ریتعب رایز ؛گذاردیم ریده تأثشآموخته یدرماندگ

 ینیبشیپ نیو به ا ردیبه خود بگ یرنگ منف ممکن است دادیرو

2. learned helplessness Theory 
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 ریتأثیمطلوب ب جینتا دیها در تولشود که اقدامات آنیمنجر م
مشارکت در  یبرا تواندینم گریشخص د جه،ینت در .است

شده آموخته یدرماندگ ن،یبنابرا .خاص تالش کند تیفعال
است که در آن فرد آموخته است اعتقاد داشته  یروان یتیوضع

که انجام  یندارد و هر کار تیوضع کیبر  یکنترل چیباشد که ه
 در(  ;Saxena & Shah, 2008است ) هودهیب دهدیم

 کی درکه  ندیبیفرد آموزش م داد،یواقع، در زمان وقوع رو
سنت،  کیفرهنگ،  کیجامعه،  کیخانواده،  کی یحت ستم،یس
 ،محبوس شود. سپس ستمیس کیدر  طیمح کی اینهاد  کی

روزمره بروز کند  طیشده ممکن است در شراآموخته یدرماندگ
بر آنچه  یرلکنت چیمعلول احساس کنند ه ایکه افراد توانمند 

و  یشناخت ،یزشیبه نقص انگ ایدهد ندارند یم یروبرایشان 
 شود.میمنجر  یعاطف

شده ارتباط زیادی با تمایل افراد هنظریۀ درماندگی آموخت
معلول به شرکت در سفر و گردشگری دارد، زیرا آنان خواستۀ 

گردشگری مانند دیگران  یهاتیفعالمشابهی دربارۀ شرکت در 
های مستقیم ممکن است در عمل محدودیت حالنیباادارند، 

شرایط و  به توجه باو غیرمستقیم بسیاری را تجربه کنند؛ 
مشکالت اجتماعی که افزون بر مسائل و مشکالت مربوط به 

 Specht et al., 2002; Weissمعلولیت آنان وجود دارد )

et al., 2003 ی کمتری هافرصت(. در نتیجه، افراد معلول
 رغمیعلهای گردشگری مستقل دارند و برای شرکت در فعالیت

های گردشگری در فعالیت قبالً این واقعیت که ممکن است 
ی را تجربه ریناپذاجتنابشرکت کرده باشند، ممکن است موانع 

ها کرده باشند که به کاهش رضایت و کیفیت کلی تجربه آن
انجامیده باشد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی 

ی تسلیم شوند و عالقۀ خود به سفر را کنار بگذارند؛ به طورکلبه
 کهیدرحالشده از تجربیات منفی. عبارتی، درماندگی آموخته

دیگران ممکن است هنوز مصر  باشند و تصمیم به شرکت بیشتر 
در گردشگری بگیرند. با وجود این، اگر تجربیات منفی 
گردشگری ادامه یابد، حتی مسافران معلول باانگیزه هم ممکن 
است اعتماد و اطمینان خود را از دست بدهند و دچار احساس 

 به گردشگری شوند. درماندگی نسبت

                                                      
1. Intrinsic 

2. Environmental 

بر  یادیز ریموانع تأث نیز بر این باور است که( 1987) تیاسم
 یبر احساس کنترل و آزاد رایشده دارند، زآموخته یدرماندگ

 دیتأک یتجرب ۀرابط نیا دییبه تأ ازینبر ، و گذارندیم ریتأث یفرد
 یدرماندگ تسلیماگر افراد معلول و ناتوان  ،تیکنند. در نهایم

 ی، ممکن است از مشارکت در گردشگرشوندشده آموخته
و با  یراحتکه بتوانند به یطیدر شرا یکنند، حت خودداری

 .  مرتبط با آن مشارکت کنند یهاتیو فعال یدر گردشگر تیموفق
هایی شکل ی با غلبه بر محدودیتتا حدتمایل به سفر 

ی گیری براگیرد که ممکن است در مراحل مختلف تصمیممی
گیری این، شکلبرعالوهسفر و گردشگری وجود داشته باشد. 

های تمایل به سفر ممکن است محصول غلبه بر محدودیت
ها. ساختاری باشد، مانند کمبود اطالعات و نبود فرصت

یی هاتیمحدود( بیان داشته است، 1987اسمیت ) کهچنانآن
و از نظر شدت با آنچه  تاً یماهکنند، که افراد معلول تجربه می

های کنند متفاوت است. محدودیتدیگران تجربه می
گردشگری و فراغت به عوامل متعددی اشاره دارد که دفعات، 

هایی را کننده در چنین فعالیتمیزان یا خوشایندی یک شرکت
دهد. اگرچه تعریف مشخصی برای آن وجود قرار می ریتحت تأث

ای چندبعدی است. برخی ه پدیدهندارد، محققان توافق دارند ک
ها را برای آگاهی از دالیل متعددی به حققان مفهوم محدودیت

به گردشگر  گردشگرریغاند که مانع از تبدیل افراد کار برده
( در مطالعۀ خود پیرامون 1987شود. برای مثال، اسمیت )می

و  2محیطی 1معلولیت و گردشگری، سه محدودیت ذاتی،
ها در بعد ذاتی گیرد. از جمله محدودیتر میرا درنظ 3تعاملی

ی، عدم سالمت بهتوان به نبود دانش، مشکالت مربوط می
اثربخشی اجتماعی و وابستگی فیزیکی و روانی اشاره کرد. در 

های های نگرشی، محدودیتبعد محیطی، به محدودیت
های مربوط های اکولوژیکی و محدودیتمعماری، محدودیت

باالخره در بعد تعاملی،  د وتوان اشاره نمویم ونقلحملبه 
چالش، موانع ارتباطی و زبان را  ـ تهای مهارناسازگاری

 توان برشمرد. می
(، مردم  ,.1993Jackson et al) 4یامذاکره یطبق تئور

 ایشوند، صرفًا از شرکت یرو مهبا موانع فراغت روب یوقت

3. Interactive 

4. The theory of constraints negotiation 
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به ؛ جدا از این، کنندینم یبردن از اوقات فراغت خوددارلذت
هرگونه  سازد تا بررا قادر میها هستند که آن ییهاحلدنبال راه
ای از آن کسب ممکن است تجربهغلبه کنند که  یتیمحدود

اوقات فراغت  داشتن وقت مانع از ودمثال، اگر کمب برایکنند. 
زمان اوقات  رییتغ ای یکار یهابرنامه رییتغپس هرگونه شود، یم

اعمال  یمشکل نیمقابله با چن یاست که برا یماتفراغت اقدا
نشان  یتئور نی، اشدهدرماندگی آموختهبه  توجه . باشودیم
 علتخود )به  طیکنترل مح یدهد که هرچند افراد برایم

ممکن است  خود موفق نباشند، یهاتالشدر ( دخو تیمعلول
های ببینند که تالشعدم مشارکت در سفر( از ) یمنف یجینتا

مشارکتی در آینده داشته  از هرگونه و متعاقب ریناپذاجتناب
بیانگر ( 1987) تیاسم به پشتیبانی توسطمفهوم  نیاباشند. 

ممکن است با  تیمعلول یگرچه گردشگران دارا این است که
 یریگمیرو شوند که بر روند تصمهروب متعددی یهاتیمحدود

موانع در  نیا ریتأثگذارد، یم ریتأثها آن گردشگریمربوط به 
 یعیوس فیبه ط یشرکت در سفر بستگ یها براآن یینها میتصم

ها از درماندگی مانند درک کلی آن یشخص اتیاز خصوص
و  ایمذاکره یۀارتباط آشکار نظربا وجود دارد. شدۀ خود آموخته

 و پژوهش کمتری قی، تحقتیمعلول باشده درماندگی آموخته
 ۀنیدر زم یریگمیها بر روند تصمهینظر نیا ریوجود دارد که تأث

سفر و مشارکت را نشان  تمایل به، از جمله یگردشگرصنعت 
در  استیس ریاخ اهمیتبه  توجه با نیست پس عجیب. دهد

 بهشده، جامعه و درماندگی آموخته یگردشگرصنعت  ۀنیزم
نیاز داشته  یاجتماع یساختار یهاتیمحدود ۀهم ییشناسا

 یمنف ۀکاهش هرگونه تجرب یبرا ییهاراهبرد نیبر تدوباشد و 
ک یگردشگرناشی از صنعت   .کند دیتأ

ها ای از ابعاد و عوامل مرتبط با محدودیتخالصه 1جدول 
دهد که در تحقیقات و موانع سفر برای معلوالن را نشان می

 پیشین ارائه شده است. 
 

ای های از ابعاد و عوامل مربوط به محدودیت: خالصه1جدول 

 سفر برای معلوالن

 بندی ابعاد/ عواملدسته سال محقق ردیف

1 
کراوفورد و 

 گودبی
1987 

 -فردیبین -فردیدرون

 ساختاری

2 
گلدول و 

 بدینی
 عاطفی -اجتماعی -جسمی 2004

3 
تورکو و 

 همکاران
1998 

 -منابع اطالعاتی -دسترسی

 اقامت -ونقلحمل

4 
مک کرچر و 

 همکاران
 ساختاری -نگرشی 2003

 2004 شاو و کولز 5

 -ونقلحمل -امکانات

 -کمبود پول -ایمنی -سالمت

 برخورد دیگران

6 
پوریا و 

 همکاران
2010 

عوامل  -عوامل فیزیکی

 غیرفیزیکی )نگرش، دانش(

 2014 یاو و همکاران 7

رویکرد فرایندی )مرحلۀ 

شخصی، اتصال مجدد، تحلیل 

و بررسی سفر، سفر جسمی، 

 سازی(پیادهیادآوری و 

 تعاملی -محیطی -فردیدرون 2012 لی و همکاران 8

 

 بندیجمع

معلولیت دیگر به معنای عارضه، ناکارآمدی یا کمبود امروزه 
، بلکه محصول اثرگذاری متقابل شخص، یستجسمانی ن

. بنابر تعریف سازمان ت گوناگون استالجامعه، جسم و تعام
عنوان یک تعامل معلولیت بهدرک از ، 2013ملل متحد در سال 

نه ویژگی  ،اجتماعی است ایبدین معناست که معلولیت سازه
های موجود برای گردشگری . از سوی دیگر، محدودیتفردی

 ریتأثها گیری مرتبط با گردشگری آنمعلوالن بر فرایند تصمیم
این موانع بر تصمیم نهایی برای شرکت در  ریتأث. گذاردیم

ی شناختروانهای گردشگری بستگی به طیف وسیعی از ویژگی
با  ازجمله درماندگی دارد. به همین منظور، در این پژوهش

ها و به موضوع محدودیت گمنیسل یدرماندگ یۀنظر کردیرو
بر تمایل افراد معلول به گردشگری  موانع گردشگری و تأثیر آن

از  جامعه نیو روا حیرو يهازنیا تأمینازآنجاکه خته شد. پردا
 راثیم بخش ۀتوسع لۀسابیستانداز چشم سند کیفی افهدا

 ختنداپر، ستا( 1384-1404) ی کشورو گردشگر یفرهنگ
نیز  توسعهانداز چشم سند افهدا يستادر را عموضو ینا به
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و  هااستیمباحث مربوط به سبر عالوه .شودتلقی می
 طبق، ان معلولو حق گردشگر تیمعلول های مرتبط بابرنامه

 معلوالن،ی و گردشگر بارۀ( در1987) تیاسم هایپژوهش
است.  شیرو به افزا نهیزم نیدر ا اشتیاق دانشگاهیان نیز

 ونقلمربوط به حمل یهاتیمحدود یبررسر ب هیمطالعات اول
ی ث اخالقمباحبه و  کنندتمرکز میافراد معلول هنگام سفر 

. از شوندمربوط میسفر  طولدر  تیمعلول یافراد دارا با مرتبط
آگاهی پیرامون اهمیت  شیبه افزا توجه ، با1990 دهۀ اواخر

 لیو تما یپرسود گردشگر یاز بازارها یکی عنوانبهافراد معلول 
 ۀ، عالقهای گردشگریفعالیتشرکت در  یها براآن

 یندهاایفر ۀنیاست تا در زم افتهی شیافزاپژوهشگران نیز 
و  تیرضا ،، تجاربالتیتعط ی، معنارسفبرای  یریگمیتصم
 کهیزمان هایی انجام دهند.وظایف مجریان سفر پژوهشدرک 

 نیتوجه از اشایان  ۀافتی، دو شوندجا جمع میاین عوامل در یک
 برمحققان  ۀعالقکه نخست اینشود. یمنمایان مطالعات 

متمرکز شده است که افراد  یموانع ایها تیمحدود ییشناسا
 ۀرابط که اغلباین ند. دومیروهمعلول هنگام سفر با آن روب

 مشارکتمعلوالن و  سفر یهاتیمحدود نیبی و منف میمستق
است که  یبدان معن نیا جهیدر نت وجود دارد؛در سفرها ایشان 

، تیمعلول یافراد دارا یمشارکت در گردشگر میزان شیافزا یبرا
 ۀرابط نی، چنهرچند برداشته شود. دیبا ییهاتیمحدود نیچن

و مشارکت  سفر یهاتیمحدود نیبموجود  یو منف میمستق
 میتصمزیادی را برانگیخته است، زیرا  سؤاالت معلوالن در سفر

مانند  یذات یرهایاز متغ دهیچیپ ایبر مجموعه یبه سفر مبتن
 یهایژگیوو  تیشخص، یزندگ یهاوهیها و ش، ارزشزشیانگ

 یمیرمستقیغ ریاست که ممکن است تأث یاجتماع ـ یاقتصاد
 داشته باشد. یگردشگردر صنعت بر مشارکت 

 و یحقوق بشر نیادیاصول بن بر هیتک با ،امروزه در جهان
اقشار جامعه  ۀهم یها برافرصت یبرابرساز ی،انسان یهاارزش
است  یاصل یهااز دغدغه یکیفرد و منحصربه ژهیو طیبا شرا

با وجود که در صنعت گردشگری نیز نباید از آن غافل شد. 
 ت،یمعلول یافراد دارا یگردشگر بخشدر  هاشرفتیپ یتمام

 یبرا مانعیوجود دارد که  بخش نیدر ا یهمچنان مشکالت
ها از آن یذهن ریتصورود و بر میشمار افراد به نیا یگردشگر

ین افراد بسیار تأثیرگذار است. تمایل به سفر ا جهینت مقصد و در

 شتریب همچون ایران توسعه درحال یدر کشورها تمشکال نیا
( بیان 1393گونه که کردی و همکارانش )همان .شودیم دهید

رو روبه تیسن جمع شیاست که با افزا یکشور رانیااند، کرده
قرار نخست در آمار تصادفات  یکشورها وجز یاست و از طرف

( و یسن )سالمند شیاز افزا یناش هاتیاز معلول یاری. بسدارد
هشت سال دفاع مقدس و  ۀجیدر نت نیتصادفات است و همچن

 ۀ. هماندشدهآمارها اضافه  نیبه ا زیجانبازان ن ،یلیجنگ تحم
 یدسترس براقابل یتوجه به گردشگر تیلزوم و اهم هانیا

 یهارساختیز یسازخاص و مناسب یازهای)همه( افراد با ن
ی هاتیمحدود دهد. ارزیابينشان میرا  یصنعت گردشگر

ی ذاتی افراد دارای معلولیت و هاتیمحدودمحیطی و 
 نیازهايبه  باتوجهناتوانی این افراد برای سفرکردن  درنظرگرفتن

 ضروریات از یکي آن، براي یزیربرنامه و جانبازان و معلوالن
اقدامات  دوجو ایران است. با جامعۀخصوص به جامعه هر

 چنین فاقد عمومی و شهری فضاهای از بسیاری ابتدایی،
 .است دشوار معلوالن برای هاآن از استفاده و هستند امکاناتی

 منابع 

 ،نظری اورکانی الل وسیدج ،جعفر، موسوی بازرگان ،آهنگران
تدوین الگوی گردشگری »(. 1393) سولماز

-11ص  ،2 مارۀش، 2دورۀ ، گردشگری .«دسترسقابل
20. 

بندی عوامل بازدارندۀ اولویت(. 1390نسب، ثمینه )تاجری
مدت مشارکت شهروندان تهرانی در گردشگری کوتاه

ناسی ارشد. دانشگاه عالمه نامۀ کارش. پایانحومه
 ی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری.طباطبائ

(. 1396احدی, محمدرضا ) و پور, محمدزمانحسن
معلوالن و جانبازان وضعیت فضای شهری برای حضور »

، علمی راهور ۀفصلنام«. یسازی محیطبا رویکرد ایمن
 .146-127، ص 21شمارۀ 

سنجش (. »1397دستیار، وحید و محمدی، اصغر )
توانمندسازی معلوالن جسمی )معلوالن جسمی حرکتی، 

و عوامل مرتبط با آن  1394احشایی و حسی( در سال 
)مطالعۀ مقطعی تحلیلی در استان کهگیلویه و 
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-357، ص 4، شمارۀ 19، دورۀ توانبخشی«. بویراحمد(
368. 

ه و کمری، مریم صدیق، شاطریان، محسن، کیانی سلمی
بررسی الگوهای گذران اوقات فراغت (. »1397)

ۀ مددکاری نامپژوهش«. جسمی کاشان خواهانتوان
 . 183-152، ص 11، سال سوم، شمارۀ اجتماعی

بهنوش  ،یو پرنده خوزان ی، ندافارسان یتراب زاهد، ،شفیعی
بر گردشگری در دسترس  یامقدمه (.1393)

 .32ص  .)گردشگری برای ناتوانان(

(. 1393)نیا، محمدعلی فاطمی و صادقی فسایی، سهیال
پنهان جامعه. رویکرد اجتماعی به ، نیمهمعلولیت»

رفاه  ۀفصلنام .«وضعیت معلولین در سطح جهان و ایران
 .192-158، ص 58، شمارۀ 15، دورۀ اجتماعی
 ،منشفرخ و سیدمجتبی ،نادر، محمودزاده ،کردی سرجاز
وی سفر افراد دارای معلولیت، الگ» (.1393)کامران 

، «جانبازان و سالمندان به عنوان بخشی از بازار گردشگر
کاربردی در جغرافیا و  یهادومین همایش ملی پژوهش

 تهران.، گردشگری
مشبکی اصفهانی، علیرضا و مشبکی اصفهانی، محمدرضا 

شناسایی معیارهای مؤثر بر ارتقاء کیفیت (. »1398)
محیطی در طراحی معماری مراکز توانبخشی معلولین 

مطالعات فصلنامۀ علمی تخصصی «. حرکتی-جسمی
، سال دوم، شناسیکاربردی در علوم اجتماعی و جامعه

 .50-37، ص 3شمارۀ 
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Perception of Disabled People on Tourism Limitations, from Seligman's Theory of 

Learned Helplessness Perspective  
 

Maedeh Hashemi1 

 

Abstract 
Nowadays, the availability of tourism facilities for all classes, especially vulnerable groups, is 

one of the noted topics in scientific community and tourism industry. One of these groups is 

disabled individuals who, due to the physical and mobility problems, face many challenges in 

travel and tourism and often do not able to gain pleasant travel experiences. Obviously, some of 

these problems and obstacles are tangible and in the form of lack of  physical capacities  and 

others are mentally and perceptually which are rooted in psychological and interactive issues, and 

during the time it may lead to disappointment and reduction of this group’s desire to participate 

in tourism activities. 

Therefore, the root of these limitations, whether physically or mentally, requires attention and 

consideration by the authorities. Due to this necessity and importance, the present article with a 

descriptive approach based on Seligman's theory of Learned Helplessness and the review of 

previous researches, intends to explain the limitations and barriers of travel in relation to the desire 

of disabled people to participate in tourism activities. 

 

Keywords: Perceived Limitations of Tourism, the Disabled, Seligman's Theory of Learned 

Helplessness 
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