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 چکیده
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هریک   یبررس و  مصوبه 4151شورا )شامل  مصوبات آرشیو به مراجعه با سپس. کرده استمطرح  را ها يزیر برنامه

 مصوبه 01 نیانگیم و مصوبات کلدرصد  99/0مصوبه ) 19شامل  معلوالن، با مرتبط مصوبات شناسایی به( هانآ از 

 آمار يهاروش از استفاده باها  داده از يبند دسته اقدام شد. اکسل لیفا در هاآن يساز رهیذخ و( دوره هر يبرا
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کدگذاري  در و مهم محور چهار ،يمحور  يکدگذار در کلیدي موضوع 00 شناسایی ،باز  يکدگذار در نتایج. کرد

 و سالمت اجتماعی، جایگاه ارتقاي به توجه و اولیه نیازهاي به توجه ،يریحضورپذ مرکزي ةمقولسه  ،یانتخاب

. بود گوناگون موضوعات شورا در دوره هر رویکردهاي در تغییر حاکی از اطالعات، تفسیر. بود نایاب توان بهداشت
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  مقدمه

 آنحاکی از  ها ینیب شیپ. دهند یمان تشکیل یاب توانامروزه بخش مهمی از جمعیت نقاط شهری را افراد دارای معلولیت یا 

 دهند میرا افراد معلول تشکیل درصد  10 ،شهرهاشده  بینی جمعیت پیشمیلیارد  00/6از  0202سال  تاکه  است 

(Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2018) . هیچ  یالدیم 11قرن تا قبل از

بخشی جهان در برلین آلمان  نخستین مرکز جامع توان یانداز راه با. ان وجود نداشتیاب توانقانونی دولتی برای حمایت از 

 در یاب توانترین کنفرانس مربوط به افراد  نیز بزرگ تازگی بهو  زمینه برداشته شدها در این  اولین گام 11قرن در اوایل 

 ها برگزار شد هدف توانمندسازی افراد معلول و تجلیل از توانایی و موفقیت آن با «1کنفرانس گفتن» با عنوان ایاسترال

(Having a Say Conference, 24th -26th February 2020).  مختلفی برای  مؤسسات 1202سال در ایران نیز از

، )حلم سرشت و دل پیشه است  بوده ها آنها تقویت ابعاد آموزشی و رفاهی  که هدف آن شکل گرفتان یاب توانحمایت از 

1231). 

امانی و ، )خزایی است  معلول افرادان و یاب توانبرای  جهانی بهداشت سازمان پاسخ تنها و اولین« بخشی توان»

)زیاری و  دشو  یم انجام وی های توانایی حفظ و عملکردها به دستیابی منظور به بازتوانی برای ( که1213 ،داورپناه

 و شخصی اماکن که مناسب شود یمبخشی محسوب  بخشی اجتماعی بخشی از فرایند توان توان .(1213 ،کارآموزیان

 یساز مناسبرو  از این ؛(1232 ،)بابایی اهری دیآ یمشمار  به  انیاب توان مشکالت به کردن کمک برای ابزاری و اجتماعی

 با .(1213 ،)زیاری و کارآموزیان بخشی اجتماعی مدنظر قرار داد کار توان ان را باید بخشی از راهیاب توانبرای  شهر  یفضا

یا از تأثیر احتمالی کار خود بر درک  زانیر برنامهبخشی ندارد.  وجه تناسبی با این توان هیچ امروز، به شهر  یفضاحال  این

برای منظور ارتقای محیط  بهتصویرسازی  بارةدر جدی یها تیمحدوداینکه  عمومی شهروندان معلول ناآگاه هستند، یا

 یشهر  یفضای دربارة پرداز هینظرسفانه تاکنون أمت. است  انیاب توان های از آسیب تر کننده ناتوانوجود دارد که بسیار  ها آن

ها و  از تواناییوسیعی باید متناسب با طیف  یک شهرمحیط . است صورت نگرفته  «مطالعات معلولیت»عنوان  با

، باشدنظری  ةایدشهرانه یا یک  انداز آرمان چشم ،به نظر بسیاری است  ممکنچنین محیط شهری . انسان باشدهای  ضعف

ها و جامعه مدنی باید برای دستیابی به آن برای مشارکت کامل و تعیین سرنوشت همه  که دولت است  یهدفاما درحقیقت 

 (.Khetarpal, 2017) تالش کنند

 0/1که  است 1210 در سالنفر  ونیلیم 1/2ترین شهرهای کشور با جمعیتی معادل  عنوان یکی از بزرگ مشهد به

نفر  41424( معادل 1210سال )در این  نایاب توان. جمعیت دنده یمتشکیل  معلوالن و  انیاب توانآن را  تیجمع درصد

. این تعداد جمعیت شود یمپا  دست و معلولیت ذهنی، معلولیت تنه، اختالل که شامل جمعیت نابینا، ناشنوا، نقص است

شهری متوسط  توان یمرو جمعیت معلوالن شهر مشهد را  از این ؛است شتریبتنهایی از اندازه بسیاری از شهرهای کشور  به

 یزیر برنامههای  به آن را در چارچوبپرداختن  وضرورت توجه  موضوعدر دل شهری بزرگ لحاظ کرد. از سوی دیگر این 

، بخش مهمی از اقدامات در قالب مصوبات یشهر  تیریمد. در ساختار فعلی کند یمدوچندان  یشهر  تیریمداز سوی 

مصوبه به تصویب  4022درمجموع  ،از عمر فعالیت شورای اسالمی شهر مشهد دوره 0. طی ردیگ یمشورای شهر صورت 
                                                                                                                                                                              
1. Having a Say Conference 
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عنوان  به مختلف یها دورهدر  شوراها های تصمیممطالعه رویکرد حاکم بر  نیا در  ادشدهیتوجه به مطالب  . بااست  دهیرس

به این پرسش پاسخ داده شد و بررسی  شهر  یفضاان در یاب توان در مقایسه بادر شهر مشهد  یزیر برنامهبستر  نیتر یمحل

دهنده الگویی مشخص از  نشانان و یاب توانراستا با پراکنش فضایی  کننده و هم میزان تقویت این رویکردها به چهکه 

. این مطالعه بخش مهمی از است مشهدشده شهر  ارتقای محیط ساخته برای یساز میتصمو  یریگ میتصمو  یزیر برنامه

بر عالوه . کشیده استبه تصویر ان یاب توان حضور برایسازی فضا  آماده بارةرا در شهر  یفضا یبند شکلر بمؤثر  یها هیال

 .دهد نشان ( را1422-1233شوراها ) ساله 02 ةاقدامات و پروسة تصویر جامعی از شیو تواند یم آن

 

 مبانی نظري

که به اختالل است معلولیت( به معنای نقص در سیستم حسی و حرکتی فرد ) ییاب توان ،سازمان بهداشت جهانیدیدگاه از 

معلولیت( نوعی ناتوانی ) ییاب تواندرواقع (. WHO, 2021) شود یممنجر شده  در برقراری ارتباط وی با محیط پیرامونی

ضعیت جسمانی و روانی دلیل وجود نقص و اختالالت موروثی و مادرزادی در و که به است  یاجتماعدر انجام برخی امور 

های ناشی از  این محدودیت ذاتی که اغلب با محدودیت (.Hashim & Samikon, 2012) شود یمفرد ایجاد 

های اخیر  رپی دارد. با اینکه طی سال ، محرومیت دوچندان این قشر از جامعه را دشود یمبودن مکان تشدید  نامناسب

)نمادی از شیاطین( و  ، نگاهی به تاریخ گذشته بیانگر طرد جمعیاست  شدهبخش از جامعه  نیا  به یا ژهیواهتمام 

ان به سه دسته یاب توانبراساس نوع عارضه،  (.1231پیشه،  سرشت و دل )حلم است  بودهها  های گسترده علیه آن نابرابری

جسمی: افراد مبتال به ضایعات و اختالالت  انیاب توان،  یذهندر رشد قوای  ریتأخذهنی: افراد با نارسایی یا  انیاب توان کلی

 انیاب توانو ( 1213 ،زیاری و کارآموزیان؛ 1212 ،برهانی و ولیخانی) رهیغ نقص عضو، ضایعات نخاعی و مانندجسمی 

تقسیم  (1212ظهری نیا، ) غیره دیده و معتادان، کودکان آسیب ماننداجتماعی: افراد طردشده توسط جامعه و محیط 

 (1231پیشه،  )حلم سرشت و دل شوند یم

عنوان شکلی از  و به در این زمینه بسیار ضعیف است شهر  یفضاهای شهر و  سیاستکه  است  آنمطالعات بیانگر 

 ,Prince) گیرد ینم قرارمورد توجه  گذاریسیاست چارچوبری پردازی مشخصی در تئوساختارهای اقتصادی و اجتماعی، 

نقل و اطالعات و  و حمل یها ستمیسشده،  محیط ساخته»که  کند یم( تأیید 0211گزارش جهانی معلولیت ). (2008

 Committee on the Rights of Persons with Disabilities)« )ستنیدسترس درارتباطات اغلب برای افراد معلول 

(CRPD), 2018.) 

های شغلی، مسکن و  شامل آموزش و مهارت توان یمرا  شهر  یفضادر  یاب توانحقوق افراد ، یبند دستهدر یک 

بخشی، مشارکت سیاسی و مشارکت جامعه، پوشش بیمه اجتماعی، امکانات عمومی  زیست، بهداشت و توان محیط

 (.Galuh, 2019) دسترس، کاهش خطر و آمادگی در برابر بالیا دانست قابل

ربط سازمان ملل، نقش پررنگ افراد معلول  یذتوسط نهادهای  «شهری ةدستور کار جدید توسع»در این راستا در 

شمولیت و مشارکت  ،بر دسترسی «کس را پشت سر نگذارید هیچ». پیام این دستور با عنوان است  گرفتهمورد توجه قرار 

 Committee on the Rights of Persons with) است  یشهر ةافراد دارای معلولیت در دستور کار جدید توسع مؤثر
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Disabilities (CRPD), 2018 .) در  11هدف جمله،  . ازاست  شدهدر این دستور کار ذکر  بار 11خاص  طور بهمعلولیت

دسترسی برای افراد  ةلئپذیر و پایدار، با تأکید بر اهمیت مس های انسانی فراگیر، ایمن، انعطاف ایجاد شهرها و سکونتگاه

دسترسی را از موضوعات اصلی که در تمام  «حقوق افراد دارای معلولیت ةکمیت» .است شهری ةدر توسع یاب توان

 دکن  یمظر دارد. این کمیته با نگرانی خاطرنشان ن، مددهد یمخود با کشورهای طرف مقابل انجام  ةگوهای سازندو گفت

از  بیشترجامعه،  به ندادن کم یا آگاهی دلیل موانع اجتماعی مانند سطح دسترسی کم، بیکاری و درآمد که معلوالن به

گیری  کمیته درنظر دارد که هنگام طراحی و تصمیمهمچنین . شوند یمفرصت شهروندی فعال در مناطق شهری محروم 

گیرند تا از  میقرار  مدنظرمهم براساس معیارهای کمیته  یها جنبهشهری، برخی از  یها طیمحآینده  یزیر برنامهبارة در

جامعه ول اطمینان حاصل شود. این معیارها شامل دسترسی، زندگی مستقل و در بطن ورود و مشارکت کامل افراد معل

( و مشارکت در زندگی سیاسی و 02 ةماد) یاجتماعزندگی و حمایت  استاندارد  سطح ،(03 ةماداشتغال )کار و  ،(11 ةماد)

 Committee on the Rights of Persons with Disabilities) است  یورزشعمومی و زندگی فرهنگی، تفریحی و 

(CRPD), 2018.) 

های  افراد معلول از طریق سازمان مؤثرشهری فراگیر و پایدار، باید مشارکت فعال، معنادار و  ةبرای دستیابی به توسع

شهری تنها  ةشهری در تمام مراحل وجود داشته باشد. توسعة ، اجرا و نظارت بر توسعیزیر برنامهها در  آن ةنمایند

اطالعاتی و  یها یفناوردهی مجدد امکانات زیرساختی،  سازمان رایکه سازمان جهانی، ب ابدی یمورتی تحقق درص

نگاهی به  با بگیرد.تصمیم خود  یها یزیر برنامهعنوان یک اصل راهنما در  ارتباطی خود و اطمینان از دسترسی اصلی به

. چنین وجهی در برخی شود یمنمایان  انیاب توان و  معلوالن ةهای اساسی در حوز مباحث یادشده، تصویری از چالش

 این با(؛ Mahmoudia & Mazloomi, 2014; Shahraki, 2021) مثال شود؛ برای می  مشاهدهمطالعات موردی نیز 

که کمتر  است یموضوع یشهر  تیریمداز سوی  شهر  یفضاان در یاب توانمواجهه با  ةو شیو یزیر برنامهحال مبحث 

های مهم در این حوزه را نشان  ییهای تئوریک، وجه دیگری از نارسا که در کنار ضعف است  پرداختهبه آن  یا مطالعه

 . دهد یم

ایمنی و  مانند ییها حوزهرا در  یشهر  یفضاان در یاب توانبرای  یزیر برنامهگرفته محورهای اساسی  مطالعات صورت

 Committee) جدید شهری( ةدستور کار توسع) یشهرپذیری  دسترسی و شمولقابلیت (، Edwards, 2020) امنیت فضا

on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2018 ،)سازان شهری بر  نگاه ویژه رهبران و تصمیم

اسکان سازمان  ةان براساس برنامیاب توانافراد از جمله  ةمشارکت هم ةپای بر شهر یفضادر  یساز میتصمو  یریگ میتصم

 شهر  یفضاهای بازتوانی در  ارتقای فعالیت(، United Nations Human Settlements Programme, 2007) ملل

(Han, 2019)، به شمول اجتماعی در شهر توجه (Rachele, Wiesel, & Holstein, 2020،) معلوالن شهر دوستدار 

(European Union, 2014)امانی و  ،)خزایی دهد یمنشان  را و کاهش محرومیت اجتماعی شهر  یفضاسازی  ، مناسب

  (.1213 ،داورپناه

برای  شهر  یفضاگذاری در  سه نقش مهم را برای سیاستبا تکیه بر حوزه فناوری  ( 0214وزیری و همکاران )

سیاست باید  .0سیاست باید تحقیق، توسعه و انتشار الکترونیکی را تسریع کند. . 1: دندان یم ییشناسا قابلمعلوالن 
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برای حمایت  توانند یمچگونه  دانند یمفناوری را دارند یا  نیا ة یتهاطمینان حاصل کند که کارآفرینان معلول، توانایی 

 ها یورافناز این  استفاده  بهول، قادر سیاست باید اطمینان حاصل کند که کارآفرینان معل. 2. مالی عمومی درخواست دهند

پذیر و به حاشیه  های آسیب اروپا برای غلبه بر تبعیض و افزایش حضور گروه ةآمیز هستند. اتحادی برای مدیریت موفقیت

افزایش دسترسی به خدمات و  .1: کند یمدنبال  0202-0212 معلولیت اروپاراهبرد  دررا  یا گانه ، رویکرد سهها رانده

های هدفمند برای پاسخگویی به نیازهای خاص  روش ةتوسع. 2 ،اجرای قانون برای غلبه بر تبعیض .0 ،یاصلهای  فرصت

منظور دسترسی سه هدف فوق را مدنظر قرار دارد و برای هر هدف به تنظیم  . این اتحادیه بههر گروه از معلوالن

مهم در سطح دنیا  یها پروژهاز جمله (. Vaziri, Schreiber & Wieching, 2014) کند یماقدام عملیاتی  یها پروژه

 (: Kelly & Tucker, 2019) است یاساسکه شامل شش اقدام  استیاسترال  یایکتوریوپروژه شهر گیلونگ در ایالت 

 یک چارچوب در شمولیت و دسترسی اطمینان و راستای تعریف در گذاری قانون برای یزیر برنامهبستر  بهبود 

 مشخص یزیر برنامه

 مختلف مرتبط با گیری تصمیم های اولویت طریق شهری از شمولیت و و ارتقای دسترسی آگاهی شیافزا 

 روز وقایع و ارتباطی بسترهای

 انسانی پشتیبانی با همراه معلول افراد وسیله آن به مدیریت و «گیلونگ فراگیر» پایش مرکز اختس 

 صرفه به مقرون و دسترس قابل و اجتماعی عمومی مسکن نیتأم شیافزا 

 یاستخدام  یهاتیاولو ةتوسع در مشارکت و مطمئن شغلی های گروه شیافزا 

 با همکارانه و مشترک طراحی یها تیفعالطریق  از شغلی و اقتصادی مشارکت سیستم بهبود انتظار و یارتقا 

 معلول افراد

های عادالنه برای اتصال )فضایی و دیجیتال(، مشارکت اقتصادی،  ایجاد فرصتمنظور  بهطراحی فضا در این پروژه، 

عنوان شاخص شهر  ، بهکند یمهای اجتماعی که نیازها و آرزوهای همه را برآورده  اشتغال، آموزش، مسکن و زیرساخت

موضوعاتی از  ن بیانگرشده در ایرا مطالعات انجام ةسابق(. Deakin University, 2021) است  شدهپذیر تعریف  دسترس

رضایی و  از مطالعات توان یمبرای نمونه  ؛است بسترسازگیری راهبردی و  سازی و تصمیم جنس اقدام و عمل تا تصمیم

( و 1213و حنایی ) اوغاز  یاکبر(، 1213(، مرادزاده )1213، حسینی )(1213) جو یکاشانرضایت و  ،(1212)نصیری اردلی 

 برد.  نام( 1210) لو یسیعو  پور جمعه

قانون جامع  همچون ؛شده اشاره کرد فضا و محیط ساخته یده شکل ةاین باید به وجود برخی قوانین در زمین عالوه بر

ند در طراحی، ا خصوصی و دولتی موظف مؤسساتها، ادارات،  سازمان ةکلی»گوید:  که می 1222/20/16 ،حقوق معلولین

ان نیز مانند دیگر افراد یاب تواند که کننصورتی عمل  معابر و وسایل خدماتی به ها و اماکن عمومی و احداث ساختمان

از صدور پروانه  کند یمرا موظف  ها یشهردارهمچنین این قانون، «. نمایند استفاده  دسترس جامعه به نحو مطلوب و قابل

 استفاده برای الزم  یاستاندارهاد فاقمعابر شهری که  و ها برای آن دسته از اماکن عمومی و ساختمان کار انیپااحداث و 

 «.اجتناب کنند ،ان هستندیاب توان
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 روش تحقیق

 این برای .است  بوده کمی و کیفی های روش از ترکیبی مطالعه این بر حاکم رویکرد تحقیق، ةمسئل و هدف به توجه با

 شهر  یفضادر ها  هاین تجرب از ناشی کلی های گیری جهت ان،یاب توان بارةدر موجود منابع و اسناد بررسی از پس منظور

 مشهد شهر در موضوع این شورای شهر، ویژه به و یشهر  تیریمد اقدامات بر کیدأت ضمن بعدی گام در شد. شناسایی

 بحث و به جهانی ادبیات منظر ازمشهد  در شهر شوراها ة گان پنج یها دورهفعالیت  منظور این برای گرفت. قرار موردتوجه

 تا  اول یها دوره تفکیک به گرفته صورت اقداماتشورای شهر مشهد،  مصوبات آرشیو به مراجعه با .شد کشیده چالش

 مصوبه 4022مختلف شامل  یها دورهاین مرحله شامل بررسی کلیه مصوبات شوراها در . شد کیدأت انیاب توان بارةدر پنجم

در قالب  شناسایی و ،مرتبط استان یاب توانغیرمستقیم با  مستقیم و یشکل هها، مصوباتی که ب از دل آن شدسعی  بود و

 (1  شوند )شکلذخیره  دوره و تاریخ ه،مصوب شرح ،مصوبه عنوانصورت  هاکسل ب افزار نرم شده در فرمی از پیش تهیه

 

 
 ها داده سازي یرهذخ و گردآوري یندفرا .0شکل 

 

 تصویر تا شد اقدام مرتبط نمودارهای و فراوانی جداول انواعدر قالب  یساز خالصه به توصیفی آمار بر تکیه با سپس

 انتخابی و محوری باز، به کدگذاری «محتوا تحلیل» کیفی روش از یریگ بهره با ،بعد گام در .آید حاصل موضوع از کلی

 درنهایت .شود مشخص دوره هر بر حاکم رویکردهایتا اقدام شد  زیرمقوالت و مرکزی مقوالتمصوبات و شناسایی 

 مدت میان ،بلندمدت های حل راه ةارائ به مشکالت و ها ضعف با متناسب وشده  تحلیل جهانی رویکردهای به توجه با نتایج

 .شد اقدام مدت کوتاه و

مشهد  شهر اسالمی شورای ةدورپنج  مصوبات کلیه شامل و شماری تمام صورت به ،مطالعه این در آماری ةجامع

 .شد صااح و شناسایی انیاب توان با مرتبط مصوبات ها آن دل از و شد بررسی تفکیک به که مصوبه( است 4022)شامل 

 مصوبات در غیرمستقیم و مستقیم شکل دو به که است معلوالن و انیاب توان با مرتبط واژگان شامل تحقیق غیرهایمت

 .دهد یم نشان را تحقیق فرایند مدل 0 شکل .اند گرفته قرار توجه مورد
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 تحقیق یندفرا .0شکل 

 

 پژوهش يها افتهی

 ها در شهر مشهد ان و الگوي پراکنش آنیاب توانجمعیت 

، تنه  نقص، ناشنوا، نابینا معلولیت نوع  شش شهر مشهد شامل یاب توانبراساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت 

 زانیم نیا  که است نفر 41424بر ها بالغ  درمجموع جمعیت آنکه  شود یم معلولیت پاو معلولیت دست  ،یذهن  اختالل

بیشترین درصد  0/03و  0/20با ترتیب  . اختالالت ذهنی و معلولیت پا بهشود یمجمعیت شهر مشهد را شامل درصد  0/1

 (.1جدول شود ) یمان را شامل یاب توانفراوانی 

 

 معلولیت نوع برحسب مشهد شهر در انیاب توان یتجمع یفراوان. 0جدول 

 پا  یتمعلول یت دستمعلول یذهن  اختالل تنه  نقص ناشنوا نابینا کل انیاب توان
 11042 0234 12202 4220 2112 0104 41424 جمعیت
1/3 122 درصد  3/3  6/11  0/20  0/14  0/03  
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 مشهد شهر در انیاب توان یتجمع تراکم و ییفضا یعتوز .5 شکل

 

 دهد یمنشان  Giمدل تحلیلی شاخص عمومی از  استفاده باان در شهر مشهد یاب توانبررسی الگوی پراکنش 

 یها خوشه توان یم که یا گونه به ؛است  مشاهده قابلها در شهر مشهد  های محسوسی از نظر توزیع جمعیت آن تفاوت

بیانگر  های یادشده معلولیت. این تحلیل برحسب هریک از مشاهده کرد آماری یها بلوک سطح در را فضایی مشخصی

؛ هاست محدودهشهری در مقایسه با سایر  یها محدودهمعلول در برخی  ةجامع استقرار ازمعنادار فضایی  یها خوشهحضور 

 ،ها پهنه برخی در که یا گونه به ؛ندارد برابری و یکنواخت توزیع مشهد شهر جمعیت معلول، تعداد نظر از گفت باید بنابراین

 یها تفاوت بیان مهمی از وجه نیا  که دید توان یم مناطق سایر با مقایسه در را جمعیت باالی تعداد با جمعیتی یها خوشه

حضور  برایسازی محیط  و مناسب یزیر برنامهدر اولویت  باید ها خوشهاین  رسد یمنظر  هب و است مشهد شهر در فضایی

 (.4)شکل  رندیگبان قرار یاب توان

 



 0015   ...مشهد دربارة يشهر  تیریحاکم بر مد يکردهایرو لیتحلو همکاران:  امیرفخریان

 Gi یعموممدل  برحسب مشهد شهر در انیاب توان استقرار يالگو .4شکل 

 

 یابان در برنامه هاي مدیریت شهري فراوانی موضوعات مرتبط با توان

که  است  دهیرسان به تصویب یاب توان درمورد مصوبه 4022از  مصوبه 21فعالیت شوراهای شهر مشهد،  سال پنج یط

فراوانی . دهد یمنشان  سالهچهار ةدور هررا برای  مصوبه 12 نیانگیم و شود یمشامل  کل مصوبات رادرصد  16/1

 دهد یمنشان ، در شهر مشهد 1233ها در سال  زمان شروع فعالیت آناز مختلف  یها دورهمصوبات شورا برحسب 

 یشهر  تیریمدهای  گیری تعداد مصوبات و جهت ،از این دوره به بعد. است  بودهفراوانی متعلق به دوره دوم شورا بیشترین 

 در ارتباط با محور زمان مقدار R2. ضریب است  داشتهاخیر با شیب مالیمی افزایش  یها دورهو شورا کاهش یافته و طی 

ترین دوره از نظر  پرفعالیت توان یم. درمجموع برحسب تعداد مصوبه، شورای دوم شهر مشهد را دهد یمرا نشان  10/2

 (.0شکل کرد )ان و همچنین سایر موضوعات لحاظ یاب توان ةفعالیت در حوز
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 دوره یکمشهد به تفک شهر راست( در تم)س یابان توان مرتبط با و مصوباتچپ(   مجموع مصوبات )سمت یفراوان .1شکل 

 

دوم، سوم و  یها دورهطلبی و  اول و پنجم اختصاص به گفتمان اصالح ةگفتمان غالب دور ،مورد بررسی یها دورهاز 

گرا  اصول ةان برای هر دوریاب توانمیانگین مصوبات مرتبط با این اساس  . برارنددگرا  چهارم اختصاص به گفتمان اصول

 (.0جدول است )  مصوبه 0/14 طلب و برای اصالح 02

 

 (0411-0511گوناگون ) هاي دوره یمصوبات برحسب گفتمان حاکم بر شورا ط یفراوان .0جدول 

 دوره گفتمان
 کل تعداد

 مصوبات 

 با مرتبط  مصوبات

 انابی توان

 هر يبرا  مصوبه  نیانگیم

 دوره

 دوره هر  مصوبات  نیانگیم

 انابی توان يبرا 
 1440 624 01 1062 پنجم و  اول طلب اصالح

 02 1223 62 2060 چهارم و سوم دوم، اصولگرا

 

صورت  دیگر بهدرصد  2/01در صورت مستقیم و  مصوبات بهدرصد  3/32 ، درشده مصوبات بررسیمیان در 

به  ها آن درصد 4/36که بررسی مصوبات روشن شد  با . همچنیناست  شدهان اشاره یاب توانغیرمستقیم به موضوع 

 12 اسیمقاساس  براین. را ندارنددیگر این ویژگی درصد  6/02 درمقابل .دارنداختصاص مشهد  موقعیت خاص در شهر

 بسیار عام هستند. یبه عبارت و دارنداختصاص کل شهر مشهد به از مصوبات  درصد

 

 (0411-0511مشهد ) شهر در ییفضا یتبرحسب موقع انیاب توان مرتبط با مصوبات :5جدول 

 درصد فراوانی فضایی  یاسمق

1/12 1 شهر  کل  

0/01 06 خصوصی و یشخص مراکز  

6/0 0 ها خیریه و یمذهب مراکز  

0/0 0 برخوردار کم  مناطق و شهر ة یحاش  

1/1 1 یجارت مراکز  

3/10 14 ورزشی و آموزشی و  یفرهنگ مراکز  

0/0 0 یادار مراکز  

 1 2 (یشگاهآسا) انیاب توان و سالمندان و  جانبازان از ینگهدار مراکز
6/02 02 فضایی  یاسمق فاقد  
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سسه یا ؤیک مبیشترین فراوانی مصوبات شامل  ،نظر مقیاس شمولیت که ازکرد همچنین بررسی مصوبات مشخص 

گفت  توان یمرو  این از ؛دارندقرار در رتبه بعدی  ،دهد یمکه نیازهای فردی را پاسخ  ییها مصوبه. شود یمخیریه خاص 

 .(6 است )شکل  بودهبات وپذیری مص شمولیت رکن مقیاس نیتر ( مهمسازمانی شخصی و) یفردتوجه به نیازهای 

 

 
 (0411-0511) انیاب توان پذیري شمول و مقیاس برحسب مصوبات بندي طبقه .9شکل 

 

در چارچوب روش تحلیل محتواست که در قالب  از مصوبات استنباط ندیفراشامل  ها افتهیاین تحلیلی:  يها افتهی

 .استکه نتایج به شرح زیر  است  شدهانتخابی انجام  و یمحور کدگذاری باز،

 یها واژهبندی مصوبات براساس موضوعات و  در ابتدا در قالب کدگذاری باز، به دسته :مصوبات ( موضوعاتالف

 ونقل حملموارد زیر بودند: محور دارای باالترین بار معنایی شامل  10. در این بررسی اقدام شددارای بیشترین بار معنایی 

شهری،  ةتوسع و نوسازی، مسکن، عمران و تفریحی، بهسازی امکانات و سبز فضای ةخصوصی، توسع ونقل حملعمومی، 

شهری و  معابر ةتوسع و شهری، بهبود مقررات و عمومی، قوانین تخفیف، خدمات و بخشودگی مذهبی، معافیت،

که بیشترین فراوانی اقدامات شوراهای شهر  است  آننتایج حاصل از این کدگذاری بیانگر  .استکارآفرینی  و زایی اشتغال

به  صوبات(.درصد م 4/42است )  بودهان یاب توانمالی، بخشودگی عوارض و تخفیف برای  یها تیمعافمشهد شامل 

و نیازهایی بوده که تقاضای بخشش یا تخفیف  ها درخواستگویی به مراجعات،  پاسخ مصوبات درصد 02حدود عبارتی 

 (.3شکل اند ) داشتهان منظور یاب توانرا برای  غیره عوارض و

 

27 

15.7 

20.2 

6.7 

30.3 

0

5

10

15

20

25

30

35

 یک موسسه یا خیریه سازمان بخشی از توانیابان کلیه توانیابان فردی



 0411 زمستان ،4رة شما ،9 دورة ، ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   0019

 
 باز کدگذاري براساس انیاب توانموضوعات مصوبات مرتبط با  یفراوان .1شکل 

 

 ،مرتبط با کدگذاری باز ةگان دوازده یبند : در قالب کدگذاری محوری از دل مصوبات و دستهمحوري ي( کدگذارب

حکایت از آن دارد که محور  یبند دستهشد. نتایج این  استنتاج  یطیمح ، اقتصادی، فرهنگی و زیستیکالبد محور چهار

مختلف های  دورهبات شورای شهر در واز اقدامات و مصدرصد  2/61که  یا گونه به ؛است  بودهبیشتر مصوبات، اقتصادی 

 (.2شکل دارد )قرار درصد  2/24با بدی صادی دارد. در گام بعدی محور کالرنگ و بوی اقت

 

 
 محوري کدگذاري براساس انیاب توان مصوبات مرتبط با يمحورها یفراوان .1شکل 

 

هم قراردادن محورهای احصاشده، کدهای  از کنار، براساس این کدگذاری گزینشی و انتخابی: ي( کدگذارج

کالبدی، اقتصادی،  ةند. با بررسی دقیق محورهای چهارگاندش ارائهمرکزی مصوبات  تمشترک شناسایی و در قالب مقوال

شناسایی شدند. این مقوالت از دل محورهای قبلی و با توجه به مرکزی  ةمقول سهمحیطی،  فرهنگی و زیست -اجتماعی

 موارد زیر هستند: . این مقوالت شاملاست  شدهان احصا یاب توان ةنیازهای جامع

پذیری و  له اجتماعئ. این مسهاست آنان حضورپذیری یاب توانه نیازهای اصلی لجم حضورپذیری در فضا: از ةمقول .1

 ةها دارد. با توجه به تنوع اقدامات مقول روحیه و نشاط آنبر مهمی  ریتأثو  شود یمها را شامل  آن به توجه

 .است  شدهتفکیک  «یساز قیتشو» و «یساز لیتسه»، «یساز مناسب»حضورپذیری به سه زیر موضوع 
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 در فضا حضور صورت مستقل  هاز دیگران و بکه فرد بدون کمترین کمک است سازی فضا: شامل اقداماتی  مناسب

 .شود یمامر از طریق تغییر در شکل و فرم در فضا و عناصر آن محقق  نیا  که کند یمپیدا 

 تر نهیهز و کم تر ساده یاب توانرا برای فرد  یشهر  یفضاخدمات و  از استفاده  یساز سازی: موضوع تسهیل تسهیل 

همواره برای  یاب توانفرد زیرا  دانست؛ یاب تواننگاه حمایتی به فرد  توان یمرا این نگاه دیگر  عبارت  هب ؛کند یم

 ةارائمانند  ؛است کمتردر مقایسه با سایر افراد او حضور  ةاما هزین ،است  وابستهحضور در فضا به کمک دیگران 

 غیره.ونقل و  از خدمات عمومی حمل استفاده برای تخفیف ویژه 

 برگزاری      مثال  ؛شود میدر فضا  یاب توانکه سبب تشویق و ترغیب فرد  است  ییهاتیفعالشامل سازی:  تشویق

 تشویقی برای آنان یها بستهیا اختصاص  مخصوص آنان یها ادوارهی، ها جشنواره

که نیازهای اولیه و  شود یمهایی  : این مقوله شامل فعالیتیاب توانفرد  ةنیازهای اولی نیتأمسازی و  فراهم ةمقول .0

و وفات  جایی هجاب. این مقوله در زیر مقوالت مسکن، کار و شغل، ازدواج، کند یمگذاری  را هدف یاب نتوافرد  ةپای

 .است  شدهبندی  دسته

: این مقوله یاب توانسالمت فرد  نیتأممنزلت اجتماعی و  جایگاهسازی خدمات مرتبط با ارتقای  فراهم ةمقول .2

 یاب توانآنچه برای ارتقای سطح آگاهی و سالمت و بهداشت فرد  شود یم سببکه  است  ییهاتیفعال ةدربردارند

تفریحی و  آموزشی، ورزشی و سالمت، درمانی و بهداشتیفراهم آید. این مقوله در زیرمقوالت خدمات  الزم است

 .است  شدهبندی  دسته جمعی یها یهمو دور

الب مصوبات تکیه غنشان از آن دارد که رویکرد ان یاب توانبررسی مصوبات از منظر حضورپذیری  :0 يمرکز ةمقول

سازی در  سازی و تشویق . مناسبدهند یممصوبات این موضوع را نشان درصد  2/00که  یا گونه به ؛است  یساز لیتسهبر 

 (.4جدول دارند )بندی قرار  گام بعدی این رتبه

 

 مصوبات در انیاب توان یريحضورپذ ةمقول یگاهجا .4جدول 

 جمع کدام یچه سازي تسهیل و يساز مناسب سازي یقتشو سازي یلتسه يساز مناسب اول مرکزي ة مقول  یرمقوالتز

 21 06 0 0 02 6 فراوانی
 122 1/60 0/0 0/0 2/00 3/6 درصد

 

 موضوع مسکن با که دهد میبررسی مصوبات از این نظر نشان  :یهاول یازهایبه ن توجه ةمقول: 0 يمرکز ةمقول

جایگاه  در درصد 6/02با ان یاب توان. پس از آن موضوع حرکت برعهده داردمحتوایی مصوبات را  بار نیشتریب درصد 1/23

 .(0جدول است )  نشدهموضوع  نیا  بهتوجهی مصوبات  درصد 22در ست که ا حالی دارند. این در بعدی قرار

 

 مصوبات در انیاب توان ةیاول یازهاين ةمقول یگاهجا .1جدول 

 کدام یچه وفات حرکت کار مسکن دوم مرکزي ة مقول  یرمقوالتز
 03 0 01 0 22 فراوانی
 2/22 0/0 6/02 6/0 1/23 درصد
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در مصوبات ان و جایگاه آن یاب توانبهداشت  سالمت و نیتأمارتقای جایگاه پشتیبانی و  ةمقول :5 يمرکز ةمقول

و  مؤسساتمانند ان یاب توان ةکنند ی پشتیبانیها به خدمات و کاربری       عمدتا نگاه مصوبات باره در این  دهد مینشان 

 .(6جدول ندارند )باره گیری را در این  گونه جهت از مصوبات هیچدرصد  32وهاست. از سوی دیگر یانج

 

 مصوبات در انیاب توانو بهداشت و سالمت  یاجتماع یطشرا يارتقا ةمقول یگاهجا .9جدول 

ة مقول  یرمقوالتز

 سوم مرکزي 

 و یورزش

 سالمت
 یآموزش

 و يادار

 پشتیبانی

 و یآموزش

 تفریحی

 و  یحیتفر

 اداري و همی دور

ة هم

 ها ینهگز 
 کدام یچه

 60 1 1 1 14 0 0 فراوانی
 32 1/1 1/1 1/1 3/10 6/0 0/0 درصد

 

 ها دادهبه تفسیر و ترکیب  ،چهارم از فرایند تحلیل محتوای اقدامات ةمرحل :ها دادهبرداري و تفسیر  یادداشت

 یها افتهیشده به بررسی و تفسیر موضوعات و  براساس کدهای تعیین است  شدهبرای این منظور سعی  ؛دارداختصاص 

قع هدف از این بررسی ادرو. است  موضوعاتاز تکنیک ترکیب  یریگ بهرهکار در این بخش  ةشود. شیواقدام مراحل قبل 

این بررسی  .شوندتحلیل  راز مصوبات حاصل آید و موضوعات احصاشده در ارتباط با یکدیگ تری تا تصویر دقیق است  آن

 .کندمشخص را هر دوره  یزیر برنامه رویکردتا از این راه  داردو سعی  است  گرفتهمختلف شورا صورت  یها دورهبرحسب 

 .است  موضوعبیانگر این  3جدول 

 

 مختلف يها دورهاز مصوبات برحسب  احصاشده محورهاي و انتخابی کدهاي و يمقوالت مرکز یگاهجا. 1جدول 

 جنبه
 پنجمدورة  چهارمدورة  سوم ة دور دوم ة دور اول ة دور ابعاد

 01 01 01 55 9 مصوبات تعداد  مجموع

 مصوبه  اسیمق و  تیشمول

   1 13 6 یفرد
 6 2  0 0 انابی توان از یبخش

 3 4 0 12 1 هیریخ ای سسهؤم  کی

 3 4 0 1  انابی توانهمة 
  1 0 2  سازمان

 محور مصوبه
 (باز یکدگذار)

     0 یحیتفر  امکانات و سبز یفضا ة توسع
 1   1 1 ینوساز و یبهساز

  1  2 1 مسکن

 2 0   1 یشهر ة توسع و  عمران

 2 12 6 01 2 فیتخف و یبخشودگ ت،یمعاف
 1 1  1 1 التیتسه یاعطا

    1  یمذهب

    0  ینیکارآفر و ییزا اشتغال
   1   یشهر معابر ة توسع و بهبود

 4  1   یعموم  ونقل حمل

  1    یشهر  مقررات و  نیقوان
 0 0 0   یعموم  خدمات

 6     یخصوص  ونقل حمل
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 جنبه
 پنجمدورة  چهارمدورة  سوم ة دور دوم ة دور اول ة دور ابعاد

 01 01 01 55 9 مصوبات تعداد  مجموع

 مصوبه  موضوع
 (یمحور یکدگذار)

 16 0 2 3 2 یکالبد
 4 12 3 06 0 یاقتصاد

     1 یطیمح ستیز
  0    یفرهنگ

 سالمت و ارتقا  خدمات
 (یانتخاب یکدگذار)

 00 2 کدام چیه
 

0 
 

10 
 

10 
 2 3  یبانیپشت و یادار 

 
2 
 

1 
 0 1 0   یآموزش 

 1 1    سالمت و یورزش

 هیاول  یازهاین  به  توجه
 (یانتخاب یکدگذار)

 6 0 3 6 2 کدام چیه
 1 3 1 11 0 مسکن

 10 0 1 0 1 حرکت

 1 0  0  کار
  1 1   وفات

 یریحضورپذ  شکل
 (ینتخابا یکدگذار)

 0 1 1 04 1 کدام چیه
 1 0  2  یساز مناسب
 11 0 1 6  یساز لیتسه

 1 1    یساز قیتشو

 

 به شرح زیراست: نایاب توانبارة ردمختلف شورای  یها دورهحاکم بر  یزیر برنامهرویکردهای 

 

 اول ةدور

 است  مشخصی یک فرد یاب توانو  یاب توانموضوع در این دوره  :های فردی مقیاس مصوبه: توجه به مقیاس. 

 انیاب توانبرای  های اقتصادی و مالی ها و بخشودگی محور مصوبات: محور اصلی توجه به معافیت 

  انیاب توانموضوع مصوبات: تکیه ویژه بر ابعاد اقتصادی و کالبدی مرتبط با 

 انیاب توانان: توجه خاص بر بحث مسکن و حرکت یاب توان ةنیازهای اولی 

 انیاب توان ةکنند های اداری پشتیبانی ارتقا و سالمت: مقوله امکانات تفریحی و کاربری ةمقول 

 ویکرد خاص در این دورهرنبود حضورپذیری:  ةمقول 

 

 دوم ةدور

 متصدیهای  و تعامل با سازمان ها هیریخوها و یانج ،مؤسساتهمراه با  های فردی مقیاس مصوبه: توجه به مقیاس 

 توجه به مسکن  ،در کنار آن و های اقتصادی و مالی ها و بخشودگی محور مصوبات: محور اصلی توجه به معافیت

 انیاب توانو اشتغال 

  انیاب توانموضوع مصوبات: تکیه ویژه بر ابعاد اقتصادی و کالبدی مرتبط با 

  و همچنین اشتغال انیاب توانان: توجه خاص بر بحث مسکن و حرکت یاب تواننیازهای اولیه 
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 کننده های اداری پشتیبانی کاربری ةمقولاولویت اصلی با ارتقا و سالمت:  ةمقول 

 انیاب توانسازی برای  بعدی تسهیل ةازی و در رتبس رویکرد مناسبحضورپذیری:  ةمقول 

 

 سوم ةدور

  :انیاب توانهمة و توجه به متصدی های  و تعامل با سازمان ها هیریخوها و ی، انجها سسهؤممقیاس مصوبه 

 های اقتصادی و مالی ها و بخشودگی محور مصوبات: محور اصلی توجه به معافیت 

  انیاب توانموضوع مصوبات: تکیه ویژه بر ابعاد اقتصادی و کالبدی مرتبط با 

 وفاتان و همچنین یاب توانان: توجه خاص بر بحث مسکن و حرکت یاب توان ةنیازهای اولی 

 انیاب توان ةکنند پشتیبانی آموزشی وهای  کاربری ةارتقا و سالمت: اولویت اصلی با مقول ةمقول 

 انیاب توانبرای  سازیتسهیل، غالب رویکردحضورپذیری: ة مقول 

 

 چهارم ةدور

 های  و تعامل با سازمان ها هیریخوها و یانج ،مؤسساتان، یاب توان ةمقیاس مصوبه: توجه به بخش مهمی از جامع

 متصدی

 توجه به خدمات  ،در کنار آن و های اقتصادی و مالی ها و بخشودگی محور مصوبات: محور اصلی توجه به معافیت

 انیاب توان  یعموم

  انیاب توانموضوع مصوبات: تکیه ویژه بر ابعاد اقتصادی و کالبدی و همچنین فرهنگی مرتبط با 

 ها ان و همچنین اشتغال و وفات آنیاب توانان: توجه خاص بر بحث مسکن و حرکت یاب توان ةنیازهای اولی 

 کننده، آموزشی و ورزشی پشتیبانی های اداری کاربری ةارتقا و سالمت: اولویت اصلی با مقول ةمقول 

 سازی تشویق تینهادران و یاب توانسازی برای  بعدی مناسب ةسازی و در رتب حضورپذیری: رویکرد تسهیل ةمقول 

 

 پنجم ةدور

  ها هیریخوها و یانج ،مؤسساتان همراه با یاب توانهمة مقیاس مصوبه: توجه به 

 های اقتصادی و  ها و بخشودگی و خصوص در کنار معافیت نقل عمومی و محور مصوبات: محور اصلی توجه حمل

 مالی

  انیاب توانموضوع مصوبات: تکیه ویژه بر ابعاد کالبدی و سپس اقتصادی مرتبط با 

 بعدی مسکن و همچنین اشتغال ةان و در مرتبیاب توانان: توجه خاص بر بحث حرکت یاب توان ةنیازهای اولی 

 کننده های آموزشی، ورزشی و پشتیبانی کاربری ةارتقا و سالمت: اولویت اصلی با مقول ةمقول 

 انیاب توانسازی برای  سازی و تشویق سازی، مناسب حضورپذیری: رویکرد تسهیل ةمقول 
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 یها دورهتغییرات رویکردهای حاکم بر  توان یم 1422تا  1233زمانی  ةدرنهایت طی دور تغییر در رویکردها:

 شرح زیر بیان کرد:ه مختلف را ب

 :وها و یهای فردی و شخصی به سمت رویکردهای جمعی و توجه به انج تغییر از مقیاس مقیاس مصوبه

 خیریه مؤسسات

 مصوباتهمچنان محور اصلی  ،های اقتصادی و مالی ها و بخشودگی شدید بر معافیت ة: تکیمحور مصوبات 

 .است 

  :نگرش مصوبات شورا در این زمینه نکردنعاد اقتصادی و کالبدی و تغییراهمیت ویژه به ابموضوع مصوبات 

 ان در یاب توان ةنیازهای اولی نیتأمترین محور  : موضوع مسکن و حرکت مهمانیاب توان ةنیازهاي اولی

 .است  مصوبات

 نیتر مهمعنوان  به ها هیریخو  مؤسسات مانندان یاب توان ةکنند یپشتیبان یها یکاربرارتقا و سالمت:  ةمقول 

پراکنده برخی  یشکل . بهاست  داشتهان جایگاه مهمی در مصوبات یاب تواننیازهای ارتقا و سالمت  ةکنند نیتأم

 .شود ینم. درمجموع تغییری مهمی در این رویکرد مشاهده اند بودهها نیز مورد توجه  دیگر از کاربری

 تغییر در این زمینه  نیتر مهم ،یساز لیتسهسمت   فقدان رویکرد خاص بهتغییر از حضورپذیري:  ةمقول

 است.

 

 بحث

 0/1شود ) ینم شامل را باالیی درصد شهر جمعیت با مقایسهنگاه اول در  در مشهد شهر انیاب توان نفری هزار 44 جمعیت

یا سه درنظر  دو درجه متوسط شهر یک جمعیت معادلآن را  توان یمو  است باالیی رقم تنهایی بهاین رقم  اما (،درصد

توجیه بسیار مناسبی  تواند یم و این امر از آن گذشت یسادگ بهکه نباید  ساکن هستندگرفت که در داخل شهر مشهد 

 (،شوراهامشهد ) شهر در محلی گذاری قانون مرجع توجه میزان نظر از به آن باشد. یشهر  تیریمد یها برنامهتوجه برای 

 و اقدامات حجمتنهایی،  به نتواند شاید ،چهارساله ةدور هر برای مصوبه 12 میانگین و سال 02 طول در مصوبه 21 وجود

 انیاب توان که باشد موضوع نای برای مثبتی ةنقط تواند یم تعداد همین حضور اما ،را نشان دهد آن بر حاکم رویکردهای

 در مصوبات متغیر فراوانیحال  این با ؛است  نبودهدر طول این مدت  یشهر  تیریمد نظر از ای شده فراموش موضوع

 24اول تا  رةوددر  مصوبه 1است )از  شده  یبررس یها دورهجایگاه متفاوت این اهمیت در  ةدهند نشان گوناگون های دوره

 دوم(. ةدر دور ةمصوب

 یها محدوده در در وضع موجود انیاب توان استقرار ة خوش الگوی وجود به توجه با ،مصوباتدرصد  4/36ن بود فضایی

 عملکردی مقیاس با ارتباط در اما نشان دهد، را مصوبات های ویژگی از مثبتیوجه  اول نگاه در شاید شهر از مشخصی

 ،هستند شهر ةپهن کل شامل دیگر بخش و فردی ها آن از مهمی بخش که (وهایانج و سازمان فرد،مصوبات )

 در رویکرد تغییر از هایی نشانه حال ینا . بادهد یمنشان       کامال را  مصوبات عملکردی و فضایی های مقیاس نداشتن انطباق
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اما نقش ضعیف مصوبات در  ،مثبتی باشد ةنکت تواند یمکه  شود یم مشاهده جمعی سمت به فردی ابعاد از مصوبات

شمار  به، پاشنه آشیل این حوزه است  شده تر کمرنگهای اخیر نیز  که حتی در سال دستگاهی بین تعامالتبسترسازی 

 .آید می

 انیاب توانبرای  عوارض بخشودگی و مالی های معافیت به توجه       عمدتا  که مصوبات بر حاکم اقتصادی رویکردهای 

 . این دراست باره  این در شده اندیشیده پیش از فاقد و های روزمره نگاه نمایانگر ،ابعاد سایر ضعیف جایگاه دلیل به ،است 

 حولدر مصوبات،  کیدأت مورد ةاولی نیازهای .شود ینمهای گوناگون، تغییری در این روند مشاهده  ست که طی سالا حالی

 مشهود نیافتنتغییرگوناگون حاکی از  یها هردو. بررسی روند تحوالت طی است انیاب توان حرکت و مسکن مانند مسائلی

 .اند ماندهرمق باقی  کم خانواده تشکیل و اشتغال مانندان یاب توانرو سایر ابعاد حیاتی دیگر برای  از این ؛سال است 02 طی

و تغییر محسوسی در  است  انیاب توانحضور برای  سازی تسهیلمصوبات موضوع  بیشتر رویکرد حضورپذیری ةحوز در

 ،شود می انیاب توان مستقل و مستمر حضور سبب چهآن که یدرحال ؛شود ینممختلف مشاهده های  دورهاین حوزه طی 

 یا توجهی کم رو این از ؛است  شده تهیه پیش از طرح و اندیشه نیازمند اجرا برای که ستفضا یساز مناسب رویکرد

 ماتجایگاه خد دیگر سوی از .است  یبررس مورد ةدور طول در مصوبات در مهم ضعف این نمایانگر آن به یتوجه بی

 مانند ها آن ةکنند پشتیبانی اداری فضاهای و ها کاربریازحد بر  بیش ةان، تکییاب توان سالمتجایگاه و  یارتقا با مرتبط

اساسی  نیازهای از مهمی بخش بنابراین ؛دانست ها آن یها یریگیپو  تقاضا ةنتیج باید در را وهایانج و مؤسسات ،خیریه

 .است  مانده مغفول

 موضوع به توجه و مثبت نگرش دهندة نشان مشهد شهر در مطالعه یها افتهیارزیابی  :دستاوردهاي نظري

 زیر است: های توصیه و ها افتهی با راستا موضوع هم نیا  که است مصوبات قالب در یزیر برنامههای  نگاه در انیاب توان

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2018 ،Rachele, Wiesel, & 

Holstein, 2020 ، ،و  0214دفتر انتشارات اتحادیه اروپاUnited Nations Human Settlements Programme, 

2007 . 

و  ها نگاه باانطباقی  که است یمال یها مساعدت و حمایت قالب در اقتصادی احثشورا مب مصوبات در اصلی محور

 Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2018 ،United  مانندجهانی  یها هیتوص

Nations Human Settlements Programme, 2007 ندارد ) گیلونگ شهر پروژه همچنین وKelly & Tucker, 

2019.) 

 اب استار هم اول نگاه در که است یجمع یها نگاه به فردی های نگاه از گذر بیانگر مصوبات در شمولیت ةشیو موضوع

 Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  (0212،) United Nationsات مطالع

Human Settlements Programme (0223 )گیلونگ شهر پروژه همچنین و (Kelly & Tucker, 2019) ة مطالع و

 انیاب توان فضایی پراکنش با مصوبات های مقیاس نداشتن انطباق، تر دقیقاز منظری  اما( است، 0214و همکاران ) یوزیر

در  مصوبات های گیری جهت در تشطط .کشاند یم چالش به را راستایی هم نیا  کهدهد  نشان می مشهد را شهر در

 یها هیتوص و ها افتهی برخالف که دهد می نشان خوبی به را باره این در یزیر برنامه واحد رویکرد نبود ،مختلف یها دوره
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Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  (0212)  وKelly & Tucker (0211 )

 .است

 برای عمومی و اجتماعیمسکن  نیتأم و دسترسی قابلیت ارتقای Kelly & Tucker (0211) یافته خاص شکل به

چراکه محور اصلی در مصوبات  ؛ندارداین موضوع  انطباقی بامشهد،  با شهرمقایسه  درکه  دهد یم نشان را انیاب توان

برای  بدهی بخشش و کار پایانصدور پروانه و  برای تخفیف درنظرگرفتن و مالی یها تیمعاف به توجه مسکنبارة در

که تکیه بر ( 0202) هان  نگیچ ةراستایی با مطالع هم مشهد، شهر مصوباتان در یاب تواناز محور حمایتی  .است  انیاب توان

 شهر در سازی گیری و تصمیم ان در فرایند تصمیمیاب توان نکردن . از سوی دیگر دخالتدهد ینمنشان ، دارد یبخش توان

. در کنار در این باره استUnited Nations Human Settlements Programme (2007 ) یها هیتوص، خالف مشهد

 دییتأ( 0214) همکارانو  یوزیر که توسط رار دادقرا مدنظر ان در مصوبات یاب توان ةآن باید نگاه یکسان به جامع

 .شود ینم

مشهد  شهر مصوبات دربیشتر در فضا  حضورپذیری راستای در یاب توان فرد از حمایتی و سازی تسهیل رویکرد

 ارتقای طریق از سازی مناسب برکه  دهد ینم نشان را Kelly & Tucker (0211)مانند  جهانی مطالعات با راستایی هم

 اساسی نیازهای به یتوجه بی سبب ،شمولیت نبود این دیگر سوی از و دارد تکیه پذیری شمولیت و دسترسی قابلیت

 درمجموع که شده ی خدماتینیازها سایرو  درمانی - بهداشتی نیازهای به دسترسیبارة در شهر  یفضا در انیاب توان

 .دهد می نشان خوبی به را یادشده مطالعات با نکردن همراهی

 مطالعه پیشنهادهای ترین مهم توان یم را زیر کاربردی یها هیتوص ،ها افتهی به توجه با کاربردي: يها هیتوص

 دانست:

و پرهیز  یشهر  تیریمد اقدامات هدایت و دهی شکل برای یزیر برنامه کلی چارچوب بلندمدت: تدوین یها هیتوص .1

 انیاب توان حضورپذیری برای فضا سازی منظور مناسب روزمرگی بههای شخصی و  از نگاه

 و فضایی پراکنش به توجه و بخشی توان رویکردهای سمت به حمایتی رویکردهای از مدت: گذر میان یها هیتوص .0 

 امر در انیاب توان دادن دخالت در کنار ها محدوده این بر بیشتر تمرکز وگیری  در فرایند تصمیم پراکنش این درنظرگرفتن

 سازی تصمیم و گیری تصمیم

 ها گروه از هریک برای ویژه های برنامه اختصاص و انیاب توان  یتمام به واحد نگاه از مدت: پرهیز کوتاه یها هیتوص .2

 محلیسازی  مرجع تصمیم در انیاب توان حضور بسترسازی  و فراهم

 

 گیري نتیجه

 محلی گذاری قانون مرجع و مشهد یشهر  تیریمد های فعالیت بر حاکم رویکردهای ،محتوا تحلیل قالب در در این مطالعه

 مطالعات از پس ،منظوراین  برای .شد شناساییان یاب توانجایگاه بارة در شهر این اسالمی شوراهای مصوبات شامل

 معلوالن و انیاب توانبارة در جهانی سطح در یشهر  تیریمد و یزیر برنامه در حاکم رویکردهای شناخت و اسنادی

 ،مصوبه 4022 یبررس با مرحله این در .بررسی شددوره(  پنج شامل) شورا فعالیت مختلف یها دوره مصوبات ،شهری
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 اکسل آماری پایگاه قالب در و شناسایی تحقیق موضوع با مرتبط کل مصوبات( درصد 16/1مصوبه ) 21 درمجموع

که  اند یافته استقرار مشهد شهر در ای خوشه صورت هب انیاب توان 41222 جمعیتکه دهد  نشان می نتایج .شد آوری جمع

مقیاس  مصوبات درصد 36که  آن است بیانگر باره این در نتایج. دهد یمنشان  ها محدودهسایر  تفاوت معناداری را با

 .دهند می تشکیل را مصوبات پذیری شمولیت رکن ترین مهم سازمانی و فردی های نگاه نایم این در که ندرا د ییفضا

 های تخفیف کردن لحاظ و بخشودگی که است  یدیکل موضوع 10 وجود بیانگر باز کدهای ةدربار مصوبات بررسی

 چهار شناسایی ،باز اریذگدک موضوع 10 دل از مصوبات محوری گذاری. کدشود می شامل را مصوبات درصد 02 یمال

 ترین کالبدی مهم سپس و اقتصادی رویکرد که داد نشان را محیطی زیست و اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی محور

 نیازهای نیتأم ،یریحضورپذ ،مرکزی ةلومق سه قالب در مصوبات انتخابی. کدگذاری دهد می نشان باره این در را جایگاه

 موضوع در که کرد شخصم انیاب توان سالمت و بهداشت ،اجتماعی موقعیت و جایگاه ارتقای به توجه و اولیه

 مسکن ةمقول به ویژه اهمیت ،اولیه نیازهای دربارة .دارد ای ویژه گاهیجادرصد  2/00 با یساز لیتسه بر تکیه ،حضورپذیری

 مانند پشتیبانی اداری های کاربری به توجهو بهداشت  سالمت ،اجتماعی جایگاه بهبود ةمقول در ودرصد  1/23 با

 شناسایی به زمینه این در تحلیلی نتایج .دهند می نشان راجایگاه  نیتر مهم درصد 3/10با  محلی یها گروه و ها سازمان

، یکدیگر با دوره هر در غالب رویکردهای ةمقایس از همچنین .شد منجر انیاب توان برای دوره هر در غالب رویکردهای

 ترین مهم ازسازی  بر تسهیل کیدأت و جمعی سمت به فردی های مقیاس در تغییر .شد شناسایی رویکردها در تغییر میزان

 انطباق ،دیگر سوی از .شود نمی مشاهده فراوانی معنادار تغییرات موضوعات سایر در و است باره  این در تغییرات

 مسئله این و دهد می نشان باره این در را ییراستا هم کمترین ،جهانی مطالعات و معیارها با گرفته صورت های فعالیت

 .کند می مطرح ازپیش بیش را باره این در در پیش گرفته رویکردهای به ویژه توجه ضرورت

 این در تحقیقی هیچ تاکنون که  ای گونه به ؛دارد اختصاص مطالعه ةشیو همچنین و موضوع به مطالعه نوآوری ةجنب

 مطالعه این درواقع .استاختصاص نیافته  مدت طوالنی ةیک دور در شهری انیاب توان موضوعاز  شکل نیا  به مقیاس

 خوبی به را انیاب توانتعداد  باالی فراوانی با و شهر کالن یک در شهری یریتمد دهه دو از بیش فعالیت از کامل تصویری

 مطالعات برای ای مقدمه و کند یم فراهم را باره این در مطالعات ةادام برای یمناسبة دستمای تواند یم و دهد یم نشان

 مشابه باشد.

 فرد از مدیریت رویکرد در تغییر ،دهد می نشان جهانی تجربیات و مطالعات طور که همان ،کرد اشاره باید درنهایت

 بتوانند آنان و شود آماده انیاب توان حضور برای فضا تا شود می تالش دیگر عبارت به ؛است شهر  یفضا سمت به یاب توان

 نیازهای بتوانند وباشند  داشته فضا در پررنگ حضوری ،دیگران حمایت به وابستگی کمترین بدون و مستقیم یشکل به

 که است مشهدمانند  شهری در یشهر  تیریمد اقدامات و ها برنامه ،ها یریگ جهت برخالف این و کنند نیتأم را خود

 نقش بتواند مطالعه این است دیام .است  داشته حضور سازی مناسب جای به حضور سازی تسهیل به ای ویژه نگاه همواره

 .باشد داشته شهری انیاب توان ةحوز در ریزی برنامه رویکردهای به نگرش تغییر در مهمی

  



 0091   ...مشهد دربارة يشهر  تیریحاکم بر مد يکردهایرو لیتحلو همکاران:  امیرفخریان

 منابع

حرکتی -منظور ارتقای تعامالت اجتماعی معلولین جسمی عوامل افزایش امنیت به نییتب(. »1213ی اوغاز، زهرا و تکتم حنایی )اکبر

 .12-20  ،1 ، شماره3 دورهپایدار،  شهر و ، معماری«موردی: خیابان طبرسی شهر مشهد( ةمطالع)

، تهران: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر )سازمان ملل متحد( های معلولینبرابری فرصت ةنام نییآ(. 1232) هدیبابایی اهری، م

 تهران.

ی شهری منطبق بر نیاز معلوالن جسمی و ها بوستانسازی  راهکارهای مناسب ةارائ(. »1212برهانی، نیره و مهرنوش ولیخانی )

 ةو توسع یشهر یریتمد ی،شهرساز یکنفرانس مل ، اولین«رود اصفهان( زاینده ةیحاشموردی: بوستان  ةنمونحرکتی )

 یدار، تهران.پا

-توان جسمی های کم دهی به نیاز گروه سنجی فضاهای شهری در پاسخ توان(. »1210لو ) عیسی اصغر یعل، محمود و پور جمعه

 .26-01، 06، شماره 3 دوره ی،شهر ریزی برنامه و ، پژوهش«موردی: بخش مرکزی شهر قم( ةمطالعحرکتی )

 ةنام انیپا، GISدر فاده از آمار فضایی تحلیل جغرافیایی وضعیت معلوالن استان خوزستان و شهر اهواز با است(. 1213حسینی، لیال )

 دانشگاه اصفهان جغرافیا ةرشتادبیات و علوم انسانی،  ةدانشکدمحمدی،  علیرضا ، استاد راهنما:ارشد یکارشناس

 ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.بخشی و بهداشت معلوالن ن توا(. 1231پیشه ) پریوش و اسماعیل دل ،سرشت حلم

، 1 دوره انسانی، روابط و ، جغرافیا«تحلیلی بر شهر دوستدار معلول(. »1213امانی، مجتبی و مسعود داورپناه )خزایی، مصطفی، 

 .323-361 ،2 شماره

، «سازی برای معلولین( ها )با تأکید بر مناسب راه پیاده ةشبکارزیابی ابعاد مؤثر در طراحی (. »1213) جو یکاشانو خشایار  رضایت، رها

 اسالمی، مشهد. کشورهای در معاصر پیشرو شهرسازی و معماری المللی بین ةکنگر

ارزیابی میزان پاسخگویی فضاهای شهری به نیازهای معلوالن جسمی حرکتی (. »1212رضایی، مریم و هانیه نصیری اردلی )

 .020-021 ،2 ، شماره3 دوره شهری، ریزی برنامه جغرافیای های ، پژوهش«فردوسی شهر سنندج( ابانیخ موردی: ةمطالع)

 ملی همایش ، اولین«خواهان توانهای شهر دوستدار معلولین و  تحلیلی بر شاخص(. »1213اله و حمید کارآموزیان ) زیاری، کرامت

 .133-102، ی، تهرانتحوالت شهر ندهیو آ پذیری رقابت

 ،0 ، شماره 1 دورههرمزگان،  یفرهنگ ةنام پژوهش، «بررسی پیامدهای فردی و اجتماعی معلولیت(. »1212نیا، مصطفی ) ظهری

 .160 ص

دوی شهری  ةمنطقموردی:  ةمطالعریزی فضاهای شهری جهت تأمین نیازهای معلولین و جانبازان )برنامه(. 1213مرادزاده، فیروزه )

ه ا، دانشگجغرافیا ةرشتادبیات و علوم انسانی،  ةدانشکدغضنفرپور،  حسین :استاد راهنما ،ارشد یکارشناس ةنام انیپا(، کرمان
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