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 25/05/94تاريخ پذيرش:                       26/06/93تاريخ دريافت: 

 چکيده
 در محلی اجتماعی سیاست اعمال در شهرداری جایگاه شناخت هدف با پژوهش این

 به مربوط قوانین تمامی و باالدستی اسناد شماریتمام به ،موجود قانونی چارچوب

 تحلیل روش از منظور،این برای. است پرداخته( تهران شهرداری ویژهبه) ها شهرداری

 از بسیاری دهد می نشان ها یافته. شد استفاده مضمونی تحلیل و کمی -کیفی محتوای

 است؛ نیامده فراسازمانی قوانین قالب در اما آمده، شهرداری داخلی مقررات در هامأموریت

 از بعضی در. کند می مواجه هادستگاه سایر با همپوشی ابهام با را ها آن انجام بنابراین،

 مهمی جایگاه ،«فراغت اوقات» و «ونقل حمل» ،«عمومی بهداشت» نظیر سیاستی های حوزه

 ویژهبه رفاهی محورهای از بعضی شهرداری در اما است؛ شده گرفته درنظر شهرداری برای

 ،«اجتماعی امنیت» و «اجتماعی مراقبت» ،«مسکن» ،«درآمد سطح حفظ» ،«خانوادگی ورام»

 روشنیبه( مهاجران و سالمندان) ها گروه بعضی از همچنین. ندارد چندانی رفاهی نقش

 جوانان و کودکان ویژهبه های دیگر گروه به و اند نشده معرفی شهرداری هدف گروه عنوان به

 زمینة در شهروندان مشارکت جلب اسناد، این در اینکه دیگر تةنک. است شده توجهی کم

. است شده بینیپیش اجرا سطح در طورعمدهبه شهرداری، سوی از اجتماعی های سیاست

 های سیاست اعمال در شهرداری قانونی جایگاه از معرفت کسب برعالوه پژوهش، این نتایج

 یاری ها سیاست این اعمال قانونی موانع اصالح برای رفاهی قانونگذار نهادهای به محلی،

 .رساندمی

 های گروه محلی، اجتماعی سیاست رفاهی، های حوزه باالدستی، اسناد: کليدي هايواژه

 .مشارکت هدف،
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 atmazinani@yahoo.com طباطبایی، عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکدة استادیار.  1
 ،(مسئول نویسندة) طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی رفاه ریزی برنامه ارشد کارشناس.  2

 mahdie.hamed@gmail.com 
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 مسئله طرح و مقدمه

 هایی نمونه حتی و است رفاهی وضعیت بهبود بشر، اجتماعی و فردی زندگی های دغدغه از یکی

 هایتمدن در نویسندگان، از بعضی اعتقاد به) گذشته قرون در توان می را رفاهی تمهیدات از

 سیاستگذاری متفاوت های شیوه با که کرد ردیابی( رم و یونان چین، ایران، باستانی مانند

 یک در اجتماعی، سیاست. اند داشته خود سرزمین ساکنان برای رفاه ایجاد در سعی اجتماعی،

 گذاشته سر پشت را متعددی هایفرازونشیب دوم، جهانی نگج از پس ویژهبه و گذشته قرن

 جوامع فرهنگی و اجتماعی ایدئولوژیکی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، بسترهای در و است

 مسائل جمله از محلی، اجتماعی سیاست میان، این در. است یافته گوناگونی هایشکل مختلف،

 نقش به اجتماعی سیاست توجه زمینه، این رد. رود می شماربه حاضر عصر مهم هایمناقشه و

 از بعضی در حتی و است برجسته بسیار اجتماعی، رفاه تأمین در ها شهرداری و شهری مدیریت

 ها شهرداری طریق از طورمستقیمرفاهی، به مزایای و خدمات عمدة بخش رفاهی، های نظام انواع

 جای به باید معتقدند نظران صاحب از ضیبع که است اهمیت حائز آنجا تا امر این. شود می ارائه

 اجتماعی سیاست به و کرد استفاده 1«رفاهی شهرداری» اصطالح از ،«رفاهی دولت» اصطالح

 (.126 -111 :1391 رحیمی، و نظریان) پرداخت محلی

 اقشار رفاه تأمین در راستای که محلی اجتماعی سیاست مجریان ترین مهم از یکی بنابراین،

 انحایبه مردم، اجتماعی رفاه وضعیت که طوری به است؛ شهرداری کند، می ملع مردم مختلف

 نیاز اساس،براین. است نهاد این برای شده تعریف رفاهی هایسیاست و ها برنامه متأثر از مختلف

 پرتو در تا شود می منعکس کاربردی -علمی ساختاری داشتن به هاسیاست و ها برنامه این مبرم

 شهری مدیریت نظام و ها شهرداری در محورتوسعه و کارا هدفمند، نظام یک های ویژگی آن،

 .شود حاکم

 هاینشریه و هاکتاب تعداد و جدی است فقر ایران، دچار در اجتماعی رفاه مطالعاتی حوزة

 و سیاستگذاری حوزة در مسئله این. چندان زیاد نیست اجتماعی، رفاه حوزة در معتبر

 های برنامه و محلی های سیاست علمی ارزیابی خالی جای و است ترحاد حتی ریزی، برنامه

 برای شده تعریف رفاهی اجتماعی های سیاست جایگاه ویژهبه شود؛ می احساس شدتبه رفاهی

 آنکه ضمن است؛ نکرده جلب خود به را مطالعات توجه هاموضوع سایر اندازة به ها، شهرداری
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1. welfare municipality 
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 موضوعی چنین به پرداختن رو، این از. است شده فلتغ شهرداری به مربوط اسناد بررسی از

 مستمر طور به رفاهی، های برنامه از متنوعی طیف که است خأل این در زیرا است؛ اهمیت حائز

 به را خود جای و شوندخارج می کار دستور از یا گیرندقرار می مختلف نهادهای کار دستور در

 دامن اجتماعی های آسیب به ناخواسته شهروندان، اهرف تأمین جای به گاه و دهند می دیگر طرحی

 .زند می

 در تهران شهرداری جایگاه که است شده پرداخته مسئله این به پژوهش این در رو، این از 

 های حوزه زمینة در ویژه به شهروندان، اجتماعی رفاه تأمین به مربوط قوانین و باالدستی اسناد

 این در. است شده دیده چگونه هدف های گروه و رکتیمشا سطوح رفاهی، رویکردهای رفاهی،

 و تعیین شهرداری های فعالیت و وظایف ها آن در که قوانینی و باالدستی اسناد شماریتمام راستا،

 .رساندمی یاری مهم این به رسیدن در را ما است، تعریف شده

 پژوهش پيشينة

 به مربوط قوانین و باالدستی داسنا بررسی در زمینة پژوهشی که دهدها نشان میبررسی

 ها شهرداری و محلی اجتماعی سیاست زمینة در که هاییپژوهش .است نگرفته صورت شهرداری

 زاهد دارند؛ برای مثال، اشاره ایران شهرهای مدیریت هایضعف به اند،گرفته انجام ایران در

 جدید شهرهای در ریشهردا و شهری مدیریت ساختار دهند می نشان( 1391) زهری و زاهدانی

 باال به پایین از ریزی برنامه نظام و غیردولتی است های سازمان و مردم مشارکت از عاری ایران،

 شهر کالن در شهری مدیریت مدل از ،(1391) رحیمی و نظریان منظر از. شود نمی مشاهده آن در

 «مدیرشهر -شورا» مدل ایران، در شهری مدیریت مدل نوع که شود می برداشت طور این تهران

 عناصر شدید وابستگی سبب شهردار، بودنانتصابی ویژه به و مدیریتی الگوی این تحلیل. است

 نهادهای کمبود خود، نوبة به روند این شود.قدرت می کالن ساختار به شهری مدیریتی مدل

 یک به شهری مدیریت عرصة شدن تبدیل موجب و کندمی تشدید را مردمی مشارکت و مدنی

 شود.ملی می سطح در سیاسی های گروه برای قدرت تجدید عرصة

 مفهومي چارچوب
 قوانین و اسناد محتوای تحلیل در راستای راهبرد استقرایی از استفاده با این پژوهش، آنجاکه از

 و رفاهی های نظام اجمالی بررسی همچنین و اصلی مفاهیم بعضی از رود، در اینجا می پیش

 .شودشرح داده می نشهروندا های مشارکت
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 محلی اجتماعی های سیاست به مقاله این در :اجتماعي رفاه و محلي اجتماعي سياست

 مانند متنوعی موارد امروزه. شود می منجر شهروندان اجتماعی رفاه تقویت به که است شده توجه

 های سیاست اجتماعی، های حمایت آموزش، درمان، و بهداشت اجتماعی، تأمین های سیاست

 کار دستور اصلی هایموضوع زیست، محیط حفظ و شهری ریزی برنامه حتی و اشتغال مسکن،

 اجتماعی سیاست مختلف ابعاد که است آن واقعیت دهند. می تشکیل را اجتماعی سیاستگذاران

 رو، این از. شوند منجر اجتماعی عدالت تحقق و اجتماعی رفاه برقراری به باید یکدیگر، کنار در

 جرم، مانند آن مختلف به ابعاد سیاستگذاری، زمان در تا است الزم زمینه این در نگر جامع دیدی

 مرتبط کامالً پیامدهای و آثار از و کند توجه بهداشت و سالمت اجتماعی، مراقبت بیکاری،

 ارتقای که کرد ادعا توان می رو، این از. باشد داشته آگاهی یکدیگر بر اجتماعی های سیاست

 است. مدنظر آن ابعاد تمامی در شهروندان زندگی کیفیت

 مانند هایی برنامه و هاست خانواده به کمک برای داوطلبانه، های سازمان و ها دولت تالش

 درمانی خدمات ارائة و پزشکی مراقبت کردنفراهم قبول،قابل سطح در آن حفظ و درآمد تأمین

 و اجتماعی سازگاری تسهیل ایبر خدمات مهیاکردن اجتماعی، توسعة مسکن، تأمین عمومی،

 شامل قوانین اجتماعی، رفاه عالوه، به شود؛ می شامل را سرگرمی و تفریحی تسهیالت کردنفراهم

 همچنین و کشی بهره و استثمار تحت افراد از حمایت شود که برایمی امکاناتی و شدهتدوین

 و موسوی) فته شده استدرنظر گر شوند، می قلمداد اجتماعی مسئول که هایی گروه و افراد

 شود می اطالق مختلفی اجتماعی هایترتیب به اجتماعی رفاه دیگر، تعریفی در(. 1388 محمدی،

 آمده وجود به اجتماعی هایمشکل با مقابله و جامعه در ها گروه و افراد نیازهای رفع برای که

 ارائة به معطوف رفاهی، های نظام مساعی از زیادی بخش(. 1390همکاران،  و الکاک) است

 افراد برای خدمات شامل و جامعه است پذیر آسیب اقشار نیاز مورد که است رفاهی خدمات

 خدمات، این دیگر، عبارتبه. شودمی و... زنان کودکان، مانند جامعه محروم های گروه و ناتوان

 مزایای از ملکا استفادة به قادر دهد که می را افزایش اجتماع از هایی گروه و افراد توانایی

 تا است اجتماع تر ضعیف اقشار توانمندکردن رفاهی، خدمات از هدف. نیستند اجتماعی خدمات

 (.60: 1388محمدی،  و موسوی) ببرند را بهره بیشترین موجود، اجتماعی خدمات از بتوانند

 از نظامی»: کرد تعریف صورت بدین آن موسع معنای در را اجتماعی رفاه توان می درمجموع،

 خدمات و ها برنامه قوانین، ها، قالب سیاست در( غیردولتی و دولتی) عمومی نهادهای مداخالت

 پذیری مسئولیت افراد، شأن حفظ دنبال به پیشگیرانه و فعال پیشینی، رویکردی با سو یک از که
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 دیرویکر با دیگر، سوی از و هاست آن های توانمندی و ها قابلیت ارتقای و آنان قبال در جامعه

 و افراد منابع وضعیت خوردنبرهم و اجتماعی هایمعضل بروز هنگامبه ،«ترمیمی» و «پسینی»

 (.62: 1388مزینانی،  تاج) «دهد می قرار پوشش تحت را آنان ها، خانواده

 سه رفاهی، و عمومی خدمات تأمین اصلی کانون به محلی های حکومت شدنبرای تبدیل

 خدمات ارائة برای ریزی برنامه در مرکزی دولت ناکارآمدی ست،نخ دلیل. دارد وجود عمده دلیل

 بخش کنار در محلی های حکومت رسد می نظربه. است مناسب استاندارد از برخوردار اساسی

 هواداران. دهند ارائه را خدمات از کارآمدتری های مدل توانند می هاNGO و خصوصی

 تواند می محلی حکومت ،«مشارکتی»شیوة  این تسهیل منظور به که کنند می استدالل تمرکززدایی

 ترتیب،بدین .است دموکراتیک فرایندهای ظهور دوم، علت. باشد دولت برای آلیایده جایگزین

 موضوع به این کنند.می مطالبه را شهرها حکمرانی از بیشتری سهم شهری، اجتماعی های جنبش

 در. دربرگیرد را نفعذی های گروه از ای گسترده انواع که باید شود می چندبخشی منجر رویکردی

 دولت پاسخگویی و مشارکت افزایش برای مهمی ابزار محلی های حکومت شرایطی، چنین

 بخشی اولویت است، توسعه درحال کشورهای شامل بیشتر که سوم دلیل. روندشمار میبه مرکزی

 و اصلی هایؤسسهم و ملی های دولت سوی از فقر کاهش و رفاهی خدمات توسعة به تازه

 زودی سبب سکونت به جمعیتی روندهای اینکه تدریجی درک است. کنندهکمک المللی بین

 تر پایین سطوح مشارکت و نقش به بیشتر توجه شوند، موجبمی شهرها در دنیا فقرای اکثریت

 (.218: 1388 میجلی، و هال) است شده حکومت

 منظر چند از رفاهی، های سیاستگذاری و یاجتماع رفاه ریزی به برنامه رفاهی، های دولت

 هر به ناظر اجتماعی هایمشکل و مسائل منظر از رفاهی، های حوزه منظر از کنند: می توجه

 -اجتماعی رفاه نظام زیرمجموعة مختلف های حوزه بررسی در. هدف های گروه منظر از و حوزه

 سطح حفظ .1: توان نام بردرا می زیر های حوزه -است ارتباط در شهری مدیریت با نحویبه که

 امور .7 سالمت، و بهداشت .6 فراغت، اوقات .5 مسکن، .4 اشتغال، .3 آموزش، .2 درآمد،

 مسائل ترین مهم. ونقل حمل .10 اجتماعی و امنیت .9 مراقبت، و معلولیت .8 خانوادگی،

 توجه هابه آن رفاهی پسینی رویکرد با که نیز مذکور رفاهی های حوزه به مربوط اجتماعی

 کار، کودکان بیکاری، آموزشی، عدالتی بی تحصیل، ترک سوادی، بی فقر، از: اند عبارت شود، می

 خشونت خانوادگی، فروپاشی بیماری، اعتیاد، و مواد سوءمصرف فراغتی، محرومیت خانمانی، بی

 های گروه اهی،رف های برنامه همچنین. ناامنی احساس و ناامنی کودک، با رفتارسوء خانوادگی،
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 زنان، سالمندان، جوانان، کودکان، از: اند عبارت ها آن ترین برجسته که مختلفی دارند هدف

 .فقرا و( خانمانان بی و معتادان نظیر) اجتماعی دیدگان آسیب معلوالن، مهاجران،

 رفاهي هاي نظام انواع
 سوسیال نوع سه شامل رفاهی های دولت از بخشی سه شناسیگونه یک اندرسن، اسپینگ

 (.205: 1391 مزینانی، تاج) کرد ارائه را لیبرال و شراکتی/ کار محافظه دموکرات،

 یبرا را یاجتماع ةگسترد تیمسئول ،دولت(: یحداکثر/ رفاه جامع نظام) دموکرات سوسیال

 شهروندان، مختلف یهاهگرو قت،یدرحق(. 1392 ،یحاتم) ردیپذ یم شهروندان رفاه نیتأم

 مند بهره خدمات نیا از برابر میزان به ، ...و درآمد سطح و یشغل و یاجتماع گاهیپا از نظر صرف

 (.همان) شوند یم

 نسبت و اجتماعی تأمین نظام به افراد پیشین های کمک نوع، این در»: شراکتی/ کار محافظه

 (.همان) «است رفاهی خدمات دریافت ها برای آن بندی طبقه مالک صنفی، نهادهای با ها آن

 شغل با مطابق را رفاهی خدمات از مختلفی سطوح» که است این باال های رژیم ویژة مشخصة

 (.72: 1391 ،یشال یو صفر یبی)هزارجر« کنند می فراهم فرد

ی رفاه خدمات زانیم نیکمتر برال،یل رفاه یها دولت گفت توان یم(: یحداقل نگرش) برالیل

 با(. 1391 ،ینانیمز تاج) شود هیته آزاد بازار قیطر زا دیبا خدمات نیا ةعمد و دکنن یم ارائه را

 حمایت اجتماعی رفاه در دولت حداقلی نقش از ها دولت از بسیاری رویکرد، این به توجه

 .(88: 1380 و همکاران، بونولی) کنند می

 شهروندان مشارکت
 که است اهدافی کردندنبال در مردم همکاری معنایبه مردمی، مشارکت است معتقد 1سانوف

 اگر که دارد قرار اصل این بر اجتماعی کنش وی، دیدگاه از. اند کرده تعریف را آن خود

 محیط کنند، دخالت خود مصنوع و طبیعی های محیط ادارة و خلق در و باشند فعال شهروندان

 .(82: 1389 پول، برک و شرفی) خواهد داشت بهتری عملکرد

 به موسوم نردبانی روی را شهروندان ارکتمش سطح هشت ارنشتاین،: مشارکت نردبان

 شهروندی، کنترل. 1 گذارد: می نمایشبه و کندتفکیک می یکدیگر از «ارنشتاین مشارکت نردبان»

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Sanoff 
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 درمان و. 7 رسانی، اطالع. 6 مشاوره،. 5 بخشیدن،تسکین. 4 شراکت،. 3 شده،تفویض قدرت. 2

 ظاهرفریبی و بر دستکاریمبتنی ارکتمش سطح سطح، ترین پایین» ظاهرفریبی. و دستکاری. 8

 را مشارکت موضوع جامعه آن، براساس که است شهروندی کنترل سطح باالترین ولی است،

 .(1386 مدنی،« )کند می مداخله آن پیشروی برای و اجرا و ریزی برنامه طراحی، خودش

 درنظر را شهروندان مشارکت از مختلفی سطوح اجتماعی، پردازان نظریه :مشارکت سطوح

 :کند می ارائه سطحی چهار بندی طبقه یک 1برنز. اند گرفته

 .است شرایط و محیط حقایق بازکشف و کشف شامل سطح این: رسانی آگاهی

 به بنابراین، ادراک کنند؛ می مشورت و صحبت یکدیگر با مردم که است مفهوم بدان: ادراک

 شود. می بدل ریزی برنامه برای منبعی

 های طرح آفریدن ادراک، و رسانی آگاهی مرحلة دو براساس کنندگانکتمشار: سازیتصمیم

 و برنامه به ها گزینه تلفیق با متخصصان تا کنند آغاز می هایشان اولویت براساس واقعی را فیزیکی

 .یابند دست نهایی طرح

 شهروندی نظارت و کردنهمکاری شامل ،(1985) سوک و دشلر نظر از واقعی مشارکت

 :است

 .است قدرت تفویض و مشارکت شامل سطح این: کردنریهمکا

 بر نظارت قدرت عبارتی،به است. شهروندان به کامل اختیار دادن معنایبه: شهروندی نظارت

 (.1389پور، برک و شرفی) شودمی داده مردم به هاتصمیم و هااقدام

 پژوهش روش

 اسناد در محلی اجتماعی سیاست جایگاه دقیق فهم به دستیابی پژوهش، این هدف آنجاکه از

 بر ها تحلیل پایة همچنین و است شهروندان رفاه تأمین در ها شهرداری قوانین و باالدستی

 نوع این در روش بهترین رود،شمار میبه شهرداری قوانین و باالدستی اسناد متن محتوای

 تحلیل روش از است، مدنظر متون این تر دقیق فهم آنجاکه از. محتواست تحلیل مطالعات،

 محوری باز، کدگذاری مرحلة سه کهصورتیبه. گرفتیم بهره استقرایی رویکرد با کیفی 2محتوای

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Burns 

 یکارگیربه از است عبارت محتوا تحلیل: »کرد ارائه کیفی و کمی از اعم محتوا، تحلیل از جامعی تعریف توان می. 2

 «آن منبع های ویژگی یا ها موقعیت با ارتباط در محتوا از هایی استنباط برگرفتن برای معتبر و تکرارقابل روشی
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 برمبتنی ها یافته که پرداختیم هاییمقوله استخراج به درنهایت، و شد اعمال( انتخابی) گزینشی و

 .هاستآن

 تحلیل نتیجة به دستیابی معنایبه لزوماً ارقام، بندی دسته و آوری جمع» که داشت توجه باید 

: 1390آتشانی،  امیر و رسولی« )است کافی شرط روش این تکمیل در کیفی تحقیقات و نیست

 تحلیل روش از پرداخت، متون این پنهان و آشکار محتوای به این پژوهش، آنجاکه از(. 22

 تحلیل بخش ایبر نیز کمی محتوای تحلیل از روش، این کنار در. شد استفاده کیفی محتوای

 .گرفت انجام دستی صورت به ها داده تحلیل است ذکر شایان. گرفته شد بهره ها داده نهایی

 انجام پژوهش هاي گام

 یباالدست نیاسناد و قوان یشماراز تمام ،مطالعه نینظر ا مورد هدفتوجه به  با :گیری . نمونه1

 ،ساله ستیانداز ب چشم سند .2 ،یاساس قانون .1شامل  یشد. اسناد باالدست استفاده ها یشهردار

به شهر و  مربوط مقررات و نیقوان. 5 و نظام یکل یها استیس. 4 توسعه، پنجم ةبرنام .3

 یدارا مختلف یها سازمان و ها معاونت در ها یشهردار نکهیاشدند. با توجه به  لیتحل یشهردار

 علتمدنظر قرار گرفت.  اسناد نیا یبررس یتهران برا یشهردار ی هستند،متنوع یها اساسنامه

ی در اجتماع رفاه نیتأم ةنیدر زم شیها تیفعال و ها رمجموعهیز یگستردگ ی،شهردار نیاانتخاب 

. 7جامع شهر تهران و  طرح. 6 ،رو نیا ازاست.  کشور یها یشهردار گرید مقایسه با

 مورد اسناد از یگرید بخش ،تهران یشهردار به وابسته یها سازمان و ها شرکت یها اساسنامه

 و ها سامانه و ها تیسا در جووجست و مراجعه ،نیقوان و اسناد به یابیدست سازوکار .اندیبررس

 یمل ةسامان .2 ،رانیا یاسالم یجمهور مقررات و نیقوان یمل ةسامان .1 است: ریز یها کتاب

 مجمع تیسا .5 ،تهران یشهردار تیسا .4، تهران شهر یاسالم یشورا تیسا .3، روستا و شهر

 ادارات و ها سازمان یها تیسا .7، مجلس یها پژوهش مرکز تیسا .6، نظام مصلحت صیتشخ

 (.1392) یشهردار و شهر به مربوط مقررات و نیقوان کتاب .8 ،تهران یشهردار به وابسته کل

 پنجم ةبرنام ،مثال ایاست )بر یشهردار نیو قوان یاز اسناد باالدست کیهر ،واحد متن 

 ،لیواحد تحل تیاست و درنها نیشده به مضام داده یتعداد کدها ،واحد شمارش .(هتوسع

                                                                                                                               

 و روشمند و تجربی تحلیل برای رویکردی محتوا، کیفی تحلیل» دیگر، عبارتبه. (103: 1969)کریپندورف، 

 .(2000)میرینگ،  «است آن الگوهای لمراح و محتوا تحلیل قواعد از استفاده با محتواها شدة کنترل
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 رةدربا که ی راگرافپارا ایسطر  ایهر جمله بتوان که  جهت نیبد ؛دوشمیدرنظر گرفته « مضمون»

 .کرد یکدگذار ،است موضوع

این  ایهبه پرسش مربوط پاراگراف یا جمله هر(: باز کدگذاری توسط) اولیه . کدگذاری2

 .است شده کد یک به تبدیل پژوهش،

 : مثال

(خام دادة« )یفضاها و ها ساختمان یساز مناسب یها طرح اند موظف ها شهرداری 

 .«کنند نیتدو و هیته ،یبررس را یحرکت و یجسم نمعلوال یبرا ییروستا و یشهر

  (کد )معلولیت دچار افراد رفاه. 

 استخراج قبل مرحلة در که کدهایی هرچند(: محوری کدگذاری توسط) مفاهیم . ساخت3

 .اندشده بندی دسته مفاهیم عنوان زیر که دهند می تشکیل تری را بزرگ دستة با هم بودند، شده

 که هستند ای گونهبه شدهساخته هایمقوله: گزینشی کدگذاری ها از طریقمقوله . ساخت4

 .شوند می یکی فراگیرتر مقولة یک زیر فهوم،م چند

 میرینگ پیشنهادی روش از تحقیق، پایایی ارزیابی برای پژوهش، این در: پایایی . ارزیابی5

 مورد موارد از درصد 50 تا 10 در هامقوله بررسی» از است عبارت که شد استفاده( 2000)

 خام های داده از درصد 50 از یشب در هامقوله حاضر، در پژوهش. (2000)میرینگ،  «بررسی

 .شدند مجدد ارزیابی

 هاي پژوهش يافته

 کوربین و اشتراوس نظر مورد( انتخابی) گزینشی و محوری باز، کدگذاری مرحلة سه از پس

 بیان تفکیکبه زیر در که شد استخراج مقوله تعدادی قوانین، و باالدستی اسناد بر( 1390)

 .شوند می
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 رفاهي هاي حوزه -1

 «رفاهي هاي حوزه» مقولة .1 دولج

 ميمفاه
 يجزئ

 يفراوان تر يجزئ نيمضام
 توزيع
 درصد

 حفظ
 سطح
 درآمد

و  یارزان ،یرفاه اقتصاد یاه برنامه ت،یمعلول دچار افرادعوارض  فیتخف
ها،  گروه عضیعوارض مناطق محروم و ب فیتخف اب،یکم یکاالها یفراوان

 افرادعوارض  فیشهدا، تخف ةنوادجانبازان و خا ثارگران،یحقوق ا یریگیپ
 تیمعلول دچار

9 5 

 آموزش

 ةتوسع ،یآموزش یفضا ةتوسع ،پرورش و نظام آموزش یبرا ساختمان ةتوسع
 یآموزش خدمات ةارائ ،یهنر یفرهنگ و یآگاه سطح یارتقا ،یفرهنگ یفضا
 با مبارزه مهارت، و یزندگ سبک آموزش محصوالت، ةعرض و دی)تول

 (یسواد یب

19 11 

 اشتغال

 ب،یآس درمعرض یشغل یها گروه تیحما ت،یمعلول دچار افراد اشتغال
 ییزا اشتغال انه،یپا و یرانیتاکس در استخدام ،ینیکارآفر مراکز جادیا و توسعه

 زنان یشغل یتوانمندساز زنان، یبرا

9 5 

 مسکن
 نیزم متیق یسامانده ف،یضع اقشار مسکن تیحما مسکن، تیوضع یارتقا

 یساز مقاوم نیقوان پوشش،زیر افراد مسکن عوارض تیافمع مسکن، و
11 7 

 
 اوقات
 فراغت

ساخت مسجد، ساخت  یبرا نیاز جمله اختصاص زم یتوجه به فراغت مذهب
 ،فراغت ةتوسع ن،ارفاه زائر ،یینمازخانه در مسجد و پارک و دستگاه اجرا

 ةمساجد، توسع یفرهنگ یفضا ةتوسع ،یگردشگر ،یمذهب ،یخدمات ورزش
امکانات  ،یکتابخوان جیترو ،یفراغت یگذار هیسرما لیتسه ،یحیتفر یفضا

 پارک ةتوسع ،یفرهنگ

 
32 

 
20 

 بهداشت
 سالمت و

 یریجلوگ ست،یز طیمح حفاظت ط،یمح بهداشت سبز، یفضا جادیا و حفظ
دفع  سبز، یفضا ةتوسع ،یبهداشت یدرمان خدمات ط،یمح و هوا یآلودگ از

 در یبهداشت ةغرف جادیا ،ییغذا مواد ةکنند رفمص سالمت پسماند، یبهداشت
 پاک، سوخت کارخانجات، و یعموم و یحیتفر اماکن بهداشت نال،یترم

 یاجتماع خدمات

36 21 

 امور
 يخانوادگ

 مشاوره و یمددکار خانوار، سرپرست زنان یتوانمندساز کودک، مهد سیتأس
4 3/2 

 مراقبت
 ياجتماع

 مشاوره امور ،یمددکار مارستان،یت وانگاه و درم پرورشگاهنوانخانه و  سیتأس
 تیمعلول دچار افراد به

3 7/1 

 تيامن
 ياجتماع

از وقوع جرم،  یریشگیپ ،یاجتماع تیامن به توجه کودکان، و بانوان تیامن
 تیمعلول دچار افراد تیامن فروش، اماکن انتظامات

5 3 

 ونقل حمل

 فرهنگ یرتقاا ،ونقل حمل ةتوسع ،ونقل حمل کردنهیهز: یشهردار
 ک،یتراف تیریمد ،یکیتراف زاتیتجه ،یعموم نگیپارک نیتأم عبورومرور،

ناوگان  ینیبشیپ ن،امسافر، آموزش برخورد مناسب با مسافر ییجاهجاب نیقوان
 التیتسهمعابر،  یمنیا شیافزا ،یشهر ونقل برون حمل ةتوسع از،یمورد ن

 تیمعلول دچار افراد یبرا معابر یساز مناسب ت،یمعلول دچار افراد یبرا بها مین

43 25 
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 تمامی و شوند می بندی دسته متفاوت محورهای در شده ارائه کدهای ،1 جدول مطابق

 اولیه، کدهای درواقع، گیرند. می قرار «رفاهی های حوزه» عنوان با ایمقوله محورها، زیرمجموعة

 درآمد، سطح حفظ .1: دهند می قرار زیرپوشش را رفاهی های حوزه متفاوت محورهای

 خانوادگی، امور .7 سالمت، و بهداشت .6 فراغت، اوقات .5 مسکن، .4 اشتغال، .3 آموزش، .2

 مفاد زیاد حجم دلیلبه اینجا در. ونقل حمل .10 اجتماعی و امنیت .9 اجتماعی، مراقبت .8

 .شود می بسنده نقوانی این از مفاد بعضی از ذکر به تنها کالم، اطالة از جلوگیری برای مربوط،

 در که است مواردی از خواربار، فراوانی و ارزانی و کمیاب ارزاق فوری عرضة مثال، برای

 حفظ» زیرمجموعة در و 1است شده ذکر 19 و 3 بندهای ، 55 مادة شهرداری، قوانین مجموعة

 .گیرد می جای «درآمد سطح

 هنری -فرهنگی حسط ارتقای وپرورش، آموزش برای سازی ساختمان مفاهیمی مانند

 محور به زندگی، مهارت آموزش و محصوالت عرضة و تولید سوادی، بی با مبارزه شهروندان،

 :است آمده نیچن یهنر -یفرهنگ سازمان اساسنامة در نمونه، برای اشاره دارد؛ آموزش

 سازمان یها تیمأمور و ها استیس اهداف، یراستا در یآموزش یها تیفعال انجام» 5-8 بند

 سبک ،یشهروند آموزش یها عرصه در ضرورت به بنا یفرهنگ و یآموزش مراکز یانداز هرا و

 .(1389 تهران، شهر اسالمی شورای سایت) «ها مهارت و یزندگ

 درمعرض شغلی های گروه از حمایت گیرد، می صورت اشتغال زمینة در که خدماتی جمله از

 قیمت هایی برای تعیین بنگاه اندهیسام همچنین،. است کارآفرینی مراکز از حمایت و آسیب

 محور در است، شده اشاره آن به تهران جامع طرح 8-1-2 بخش در که... و زمین و مسکن

 از مختلفی انواع شده،بررسی قوانین و اسناد در. گیرد می قرار مسکن زمینة در شهرداری وظایف

 فراغت قرار وقاتا که زیرمجموعة شود می دیده مذهبی و ورزشی هنری، فرهنگی فراغت

 چنین یشهر عمران و توسعه یموضع و یموضوع یها طرح و ها برنامه در مثال، برای گیرد؛ می

 :است آمده

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 ارزانی به نسبت شهر شورای هایتصمیم اجرای و اجناس روی قیمت برگة نصب در کامل اهتمام و . مراقبت3. »1

 منصور،) «ها آن کردنمعدوم و فاسد اجناس فروش از جلوگیری و عمومی احتیاج مورد مواد و خواربار فراوانی و

1389 :94.) 
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 سایت) «گردشگری و تفریحی -ورزشی مذهبی، فرهنگی، فضاهای توسعة و ساماندهی .2» 

 (.تا بی تهران، شهرداری

 و زیستیمحیط های آلودگی از ریجلوگی در زمینة متعددی موارد بهداشت، محور در زمینة 

 پسماند دفع مدیریت سازمان اساسنامة در مثال، طور به شود؛ می دیده شهری پسماند صحیح دفع

 :است شده اشاره شهری

 سایت) «پسماند بهداشتی دفع و امحا پردازش، استفاده،قابل مواد بازیافت -الف» 5 مادة

 (.1389تهران،  شهر اسالمی شورای

 زنان توانمندسازی ریزی برای برنامه دارد و آن، اشاره خانوادگی امور محور به کیاند مفاهیم

 دیگر از .است تهران شهرداری بانوان امور کل ادارة وظایف است که از خانوار سرپرست

 عملی مساعدت ساختنفراهم» آن، کانون که است اجتماعی مراقبت رفاهی، های حوزه محورهای

 بیماران فرتوت، سالخوردگان سوءرفتار، درمعرض کودکان شامل اصخ های گروه از حمایت و

: 1391 همکاران، و الکاک) «است یادگیری اختالالت دچار افراد و معلولیت دچار افراد روانی،

 مادة در مثال، طور به پرستاری؛ های مراقبت شامل دارند، توجه حوزه این به که مفاهیمی .(217

 شهرداری. وظایف 55

 و فرهنگی مؤسسات تأسیس و اجباری تعلیمات قانون مادة یک تبصرة اجرای .6» :55 مادة

 و بیمارستان و درمانگاه و پرورشگاه و نوانخانه و مادران حمایت بنگاه مانند تعاونی و بهداشتی

 کودکان باغ و کودکستان و سوادی بی با مبارزه های کالس و کتابخانه و تیمارستان و شیرخوارگاه

 (.95 -94: 1392 منصور،) «...و مصوب اعتبارات حدود در نآ امثال و

 شده توجه آن به کمتر شدهبررسی اسناد در که است محورهایی از یکی نیز اجتماعی امنیت

 و قوانین اما هستند، قوانین این در اشاره مورد موارد جمله از بانوان، و کودکان امنیت و است

 سازمان اساسنامة در ویژه به اند؛پرداخته ونقل حمل ینةزم در شهرداری وظایف به بیشتری اسناد

 جامع طرح و تهران شهرداری تاکسیرانی سازمان اساسنامة شهرداری، ترافیک و ونقل حمل

 .دارد اشاره رفاهی های حوزه از محور این به زیادی مفاد شهرداری،

 محورهای زا بعضی در شهرداری، قوانین و باالدستی اسناد گفت توان می درمجموع،

 محور سه کهطوریاند؛ بهگرفته درنظر شهرداری برای تری پررنگ جایگاه رفاهی، های حوزه

 شده تعیین های فعالیت از نیمی از بیش «فراغت اوقات» و «سالمت و بهداشت» ،«ونقل حمل»

 رسای بررسی، در زمینة مورد اسناد در که درحالی اند؛ داده اختصاص خود به را شهرداری برای
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 و «درآمد سطح حفظ» ،«خانوادگی امور» ،«اجتماعی امنیت» ،«اجتماعی مراقبت» ویژه به محورها

 اکثر براین،عالوه است؛ شده گرفته درنظر شهرداری برای کمرنگی بسیار جایگاه ،«اشتغال»

 و مسکن های حوزه در مثال، برای است؛ شده محدود معدودی موارد به رفاهی های حوزه

 رفاه برای ایعدیده هایمشکل اینکه با رسند؛ می نظربه ضعیف شدهمطالعه نینقوا اشتغال،

 بهبود راستای در سازوکارهایی از تواند می شهرداری و دارد وجود زمینه این در شهروندان

 برعالوه موجود، قوانین اکثر اجتماعی، مراقبت محور در همچنین. ببرد بهره موجود وضعیت

 و است شده محدود نوانخانه و بیمارستان تأسیس مانند مواردی به ت،اس اندک بسیار اینکه

 افراد رفتار،سوء درمعرض کودکان مانند ها مراقبت این نیازمند های گروه برای دیگری برنامة

 قوانین ضعف دهندة نشان امر این. ندارد وجود یادگیری هایاختالل و روانی های بیماری دچار

 .است نظر مورد

 رفاهي هايرويکرد -2
 «رفاهي رويکردهاي» مقولة .2 جدول

 مفاهيم

 جزئي
 فراواني تر جزئي مضامين

 توزيع

 درصد

 رويکرد

 پيشيني

 اجتماعی، امنیت ایجاد جرم، وقوع پیشگیری از تبعیض، از جلوگیری

 مسکن، وضعیت هوا، آلودگی پیشگیری از فرهنگی، امور به توجه سازی، ایمن

 فضای ایجاد ،(نشاط رضایتمندی، روانی، نیازهای سرزندگی،) ذهنی رفاه ایجاد

 سالمت، فرهنگ ارتقای زلزله، از پیشگیری حریق، از پیشگیری مناسب، فراغت

 توسعة ونقل، حمل تسهیل اجتماعی، آسیب از پیشگیری سالم، کاالهای عرضة

 کارآفرینی توسعة آموزشی، فضای

45 70 

 رويکرد

 پسيني

 به خدمات بهداشتی، -درمانی خدمات پوشش، تحت اقشار عوارض معافیت

 حریق، اطفای و جان نجات ضعیف، اقشار توانمندسازی معلولیت، دچار افراد

 اقشار عوارض معافیت امراض، کردنکن ریشه هوا، آلودگی از پس هایاقدام

 دیده آسیب افراد از حمایت زیرپوشش،

19 30 

  

 شهرداری، قوانین و باالدستی اسناد از شدهاستخراج اولیة کدهای از گروهی ،2 جدول مطابق

 که شود می اطالق رویکردی به پیشینی رویکرد دارند. اشاره شهرداری رفاهی رویکردهای به

 و آنان قبال در جامعه پذیری مسئولیت افراد، شأن حفظ دنبالبه» و دارد فعال و پیشگیرانه جنبة
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 و پسینی رویکرد ،(83: 1388 انی،مزین تاج) «هاست آن های توانمندی و ها قابلیت ارتقای

 وضعیت خوردنهمبه و اجتماعی معضالت بروز هنگامبه» که دارد اشاره هایی فعالیت به ترمیمی،

 بیانگر پژوهش این های یافته(. همان) «دهد می قرار پوشش تحت را آنان ها، خانواده و افراد منابع

 رویکرد به درصد 30 و پیشینی دهایرویکر به درصد موارد 70 مزبور در اسناد که است آن

 .است داشته توجه پسینی

 تبعیض، از جلوگیری مانند مفاهیمی در توان می را شهرداری پیشینی رویکرد مثال، طور به

 و فرهنگی و اجتماعی الکترونیکی خدمات اجتماعی، امنیت ایجاد جرم، وقوع از پیشگیری

 :کرد اشاره شهرداری رفاه سازمان اسنامةاس به توان می زمینه، این در. یافت سازی ایمن

 در نیاز مورد و مناسب اجتماعی و فرهنگی بسترهای ایجاد برای ریزی برنامه -الف: »6 مادة

 و مردم آگاهی و دانش سطح باالبردن برای رسانی اطالع و آموزش طریق از تهران شهری جامعة

 (.تا بی تهران، شهر اسالمی رایشو سایت) «ای رسانه ظرفیت از استفاده با ریزان، برنامه

 نجات» ،«هوا آلودگی از پس هایاقدام» و «عوارض از زیرپوشش اقشار معافیت» مضامین

 :دارند اشاره ترمیمی و پسینی رویکرد به «امراض کردنکن ریشه» و« حریق اطفای و جان

 کشور ستیبهزی سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیتة زیرپوشش مددجویان: دوم تبصرة»

 پروانة صدور برای شهرداری عوارض پرداخت از مسکن، مصرف الگوی رعایت درصورت

 (.456: 1392 منصور،) «هستند معاف بار یک برای ساخت

 جنبة هایی با فعالیت و مشکل بروز از پیشگیری جنبة با هایی فعالیت های پژوهش، یافته بنابر

 و شهرداری قوانین. شودمی محسوب هرداریش وظایف از مشکل، بروز یا وقوع از پس ترمیم

 قلمداد بیشتری اهمیت دارای را شهرداری وظایف در فعال و پیشگیرانه رویکرد باالدستی، اسناد

 ذکر شایان. دارد قرار اهمیت اول درجة در پیشگیری، برای اجرا سپس و ریزی برنامه و اند کرده

 افراد و دیدگانآسیب هدف گروهای نهمچنی و اجتماعی مراقبت و مسکن های حوزه در است

 و ها حوزه سایر در و است پسینی مطالعه، مورد اسناد مدنظر غالب رویکرد معلولیت، دچار

 .است توجه شده پیشینی به رویکرد غالباً هدف، های گروه
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 هدف هاي گروه -3
 هدف هاي گروه مقولة .3 جدول

 فراواني تر جزئي مضامين جزئي مفاهيم
 توزيع

 درصد

 9 3 شیرخواران کودکان، کودکان

 3 1 نوجوانان و جوانان جوانان

 20 7 خودسرپرست و خانوار سرپرست زنان مادران، زنان

 معلوليت دچار افراد
 دچار افراد حرکتی، -جسمی معلولیت دچار افراد

 حرکتی -جسمی معلولیت
14 41 

 و سرپرست بي

 بدسرپرست
 9 3 دیده آسیب افراد دیده، آسیب زنان سرراهی، اطفال

 درمعرض گروهاي ساير

 آسيب

 اقشار آسیب، درمعرض شغلی های گروه درآمد، کم اقشار

 آسیب درمعرض
6 18 

 

 شهرداری، قوانین و باالدستی اسناد از شدهاستخراج اولیة کدهای از بعضی ،3 جدول مطابق

 چنانکه. است انآن به معطوف رفاهی خدمات و ها حمایت بعضی که دارد اشاره هایی گروه به

 و دارد اشاره معلولیت دچار افراد به طورمستقیمبه خدمات، این درصد 41 شود، می مشاهده

 کودکان .است شده صریح اشارة جوانان به درصد 3 تنها در اسناد، و قوانین متن در درمقابل،

 هایی یتمسئول ها آن قبال در شهرداری که اند شده شناخته هدفی های گروه از یکی عنوان به

 این زمینه به مربوط موارد جمله از شیرخوارگاه یا کودکان باغ تأسیس مثال، برای دارد؛ برعهده

 .است

 مستراح و رختشویخانه قبیل از محل مورد نیاز های ساختمان و بناها احداث -19» :55 مادة

 اتخاذ فنی و صحیح اصول مطابق ورزشگاه و کودکان باغ و ها میدان و کشتارگاه و عمومی حمام

 منصور،) «شهر ساکن بضاعت بی اشخاص برای قیمت ارزان های خانه ساختمان برای الزم تدابیر

1392 :100.) 

 سازمان اساسنامة در است، کرده اشاره جوانان به مشخص طور به که ای ماده تنها همچنین،

 حضور ایبر مناسب فضای و بستر ایجاد -9»: 8 مادة است. آمده شهرداری هنری -فرهنگی
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 محیط سازی فراهم و فرهنگی های برنامه و مراکز در جوانان، ویژه به ها خانواده و شهروندان

 (.تا بی تهران، شهر اسالمی شورای) «آنان فرهنگی تعالی و رشد برای مساعد

 بازارچة ایجاد مادران، از حمایت های بنگاه ایجاد صورت به اغلب زنان، از حمایت

 است؛ بانوان مشارکت افزایش برای ریزی برنامه و توانمندسازی و زایی لاشتغا بانوان، مخصوص

 و نمایشگاه برپایی منظور به مرتبط واحدهای با هماهنگی ایجاد و ریزی برنامه» مثال، برای

 «زنان تولیدی و هنری علمی، فرهنگی، هایمحصول عرضة برای بانوان مخصوص های بازارچه

 (.تا بی تهران، شهرداری زنان امور کل ادارة)

 از استفاده شهری، فضاهای و معابر سازی مناسب قالب در عمدتاً نیز معلوالن از حمایت

 عوارض از معافیت و بها نیم ونقلحمل تسهیالت از مندی بهره شهروندان، سایر مانند امکانات

 ریحی،تف ورزشی، امکانات از استفاده در توانند می معلوالن»نمونه،  برای گیرد؛ می صورت

 «شوند مند بهره بها نیم تسهیالت از( قطار هواپیما، مترو،) دولتی ونقل حمل وسایل و فرهنگی

 (.1387 اسالمی، شورای مجلس های پژوهش مرکز سایت)

 نگهداری به شده،بررسی اسناد در بدسرپرست و سرپرست بی های خانواده از حمایت قوانین

 دختران و زنان و آسیب درمعرض های گروه زیتوانمندسا سرراهی، و بضاعت بی اطفال از

 :دارند توجه دیده آسیب

 پاکیزگی در مراقبت و کارخانه در بهداشت شرایط مراعات در اهتمام -23» :55 مادة

 (.100: 1392 منصور،) «سرراهی و بضاعت بی اطفال نگاهداری و ها گرمابه

 تأمین مثال، برای دارند؛ هتوج آسیب درمعرض های گروه دیگر به رفاهی، خدمات از بعضی

 درمعرض اقشار از حمایت آسیب، درمعرض شغلی های گروه ساماندهی درآمد، کم اقشار مسکن

 عوارض از معافیت بضاعت، بی اشخاص برای عمومی مستراح و رختشویخانه ایجاد آسیب،

 تعلق گروه این به که است خدماتی از بهزیستی، سازمان و امداد کمیتة مددجویان زیرپوشش

 .گیرد می

 یا خدمات ارائة برای اندکی بسیار قوانین شهرداری، هدف های گروه در زمینة درمجموع،

 بررسی، مورد قوانین و اسناد به توجه با همچنین دارد. وجود مزبور هدف های گروه از حمایت

 ها روهگ بعضی از به اسناد، این در آنکه دیگر نکتة. هستند شهرداری عمدة هدف گروه معلوالن،

 این نیازهای تأمین اندکی برای بسیار وظایف و شده توجهی کم جوانان و کودکان ویژه به
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 نیز معلولیت دچار افراد درمورد موجود قوانین آنکه ضمن. است تعریف شده هدف های گروه

 .دارد اشاره ها آن برای اماکن و شهر سازی مناسب به بیشتر

 شهروندان مشارکت سطوح -4

 شهروندان مشارکت سطوح ولةمق .4 جدول

 فراواني تر جزئي مضامين جزئي مفاهيم
 توزيع

 درصد

 اجرا
 مشارکت جلب شهر، امور ادارة شهرداری، های هزینه تأمین

 شهر حفاظت در
11 92 

 و ریزی برنامه

 گیری تصمیم
 8 1 بحران مدیریت

 

 هایقولهم دیگر از شهروندان مشارکتی سطوح شود، می مشاهده 4 جدول در چنانکه

 ریزی برنامه و( درصد 92) اجرا سطح دو در فقط ها مشارکت این است. اسناد از شدهاستخراج

 .دارند وجود( درصد 8)

 عمران و نوسازی نگهداری های هزینه تأمین صورت به شهروندان مشارکت اجرای سطح

 و هاباغ سبز فضای از نگهداری و حفظ ها،محله در مشارکت صورت به شهر امور ادارة شهری،

 قوانین در بحران، از بعد مردمی های کمک دریافت و هوا آلودگی کاهش در مشارکت ها، بوستان

 سهم تعیین -ب»: توسعه پنجم برنامة 174 مثال، مادة برای است؛ آمده شهرداری اسناد و

 و شهری عمران و نوسازی نگهداری، شهری، و عمومی خدمات های هزینه تأمین در شهروندان

 سایت) «ونقل حمل و شهری عمران توسعه، های زیرساخت ایجاد در دولت سهم تعیین مچنینه

 (.1389 مجلس، های پژوهش مرکز

 نظربه که کرد اشاره مورد یک به توان می تنها ریزی، برنامه یعنی مشارکت، دوم سطح در

 بوده مدنظر زنی گیری تصمیم و ریزی برنامه سطح در بحران هنگام شهروندان مشارکت رسد می

 :است

 نیروهای کارگیریبه و شهری هایمحله در شهروندان مشارکت ساماندهی: »2-9-6 بخش

 مقاومت آستانة و دفاعی توان ارتقای ضمن بحران، مدیریت در محوریمحله رویکرد با مردمی

 «هامخاطره انواع دربرابر مردم
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 با -گیریسهل با هم آن -بررسی مورد اسناد از ماده یک تنها گرفت نتیجه توان می بنابراین،

 مشاوره از مشارکت، دیگر سطوح تمامی. است مرتبط ریزی برنامه سطح در شهروندان مشارکت

 با همچنین، شود. نمی مشاهده بررسی مورد قوانین و اسناد کجایهیچ در ارزیابی، و نظارت تا

 نوع هیچ قوانین، و سنادا گرفت نتیجه توان می ارنشتاین «مشارکت نردبان» مدل به توجه

 شراکت و شدهتفویض قدرت و شهروندی کنترل که -مشارکت باالی سطوح در مشارکتی را

 مهم های مؤلفه از یکی مردمی، مشارکت اینکه به توجه با بنابراین، اند؛ نداده انعکاس -است

 رنظرد شهروندان برای را مشارکت باالی سطوح که قوانینی خالی جای است، شهری مدیریت

 .شود می احساس باالدستی اسناد و شهرداری مقررات در شدت به بگیرد،

 گيري نتيجه
 در است، گرفته صورت شهرداری مقررات و قوانین و باالدستی اسناد از که شماریتمام براساس

 مفاهیم شامل هریک که یافتیم دست کلی هاییمقوله به پژوهش هایپرسش به پاسخ راستای

 و اسناد این متن در شهرداری جایگاه دهد می نشان هابه پرسش پاسخ برای شتال. هستند جزئی

 :است شرح زیربه قوانین،

 حوزة هر در شهروندان اجتماعی رفاه تأمین زمینة در اسناد، این گفت در توان می درمجموع،

 جایگاه «فراغت اوقات» آن از پس و ،«سالمت و بهداشت» ،«ونقل حمل» محورهای در رفاهی،

 امنیت» ویژه به رفاهی محورهای بعضی در اما است، شده گرفته درنظر شهرداری برای مهمی

 رفاهی نقش ،«اجتماعی مراقبت» و «مسکن» ،«درآمد سطح حفظ» ،«خانوادگی امور» ،«اجتماعی

 با حاضر های پژوهش یافته منظر، این از. دارد وجود ها آن به حداقلی نگاه یک و ندارد چندانی

 یک ایران رفاهی نظام» دهد می نشان نتایج این پژوهش راستاست. هم مزینانی تاج حقیقت نتایج

 مختلف های گونه بین پاندولی حرکت و شدید هاینوسان با توسعه و گذاردرحال رفاهی نظام

 بهداشت» به شهروندان ضروری نیازهای اهمیت(. 208: 1390مزینانی،  تاج) «است رفاهی نظام

 شده ها شهرداری مهم وظایف از یکی عنوان به قانونی مفاد در آن تعریف موجب ،«سالمت و

 توجه رود می انتظار قانونی، مفاد تأکید و شهرداری بالقوة های ظرفیت وجود با بنابراین، است؛

 کنند را طراحی ای خالقانه های پروژه توانند می ها شهرداری. شود داشته مبذول ها به آن بیشتری

 تأمین به هم و بردارند مؤثری های گام اشتغال ایجاد زمینة در هم جوان، نیروی از ریگی بهره با تا

 .کنند کمک شهروندان رفاهی نیازهای سایر
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 باالدستی، به اسناد و قوانین دهدنشان می ،«رفاهی رویکردهای» در زمینة های پژوهش یافته 

 رویکرد حال، درعین اند. کرده وجهت شهروندان رفاه تأمین پیشینی، برای و پسینی رویکرد هردو

 باالدستی، اسناد و شهرداری قوانین نگاه از بنابراین، است؛ شده تلقی تر مهم فعال و پیشگیرانه

 .است شده قلمداد ها آسیب از پیشگیری برای اجرا و ریزی برنامه شهرداری مهم وظایف از یکی

 نکته چند بیانگر شهرداری، «هدف های گروه» زمینة در شهرداری قوانین و باالدستی اسناد

 از حمایت یا خدمات ارائة برای اندکی بسیار قوانین شهرداری، هدف های گروه زمینة در: است

 های گروه از یکی معلولیت دچار افراد بررسی، مورد اسناد به توجه با همچنین دارد. وجود ها آن

 تعریف آنان به معطوف بیشتر ها، گروه دیگر با مقایسه در شهرداری وظایف که هستند هدفی

 فضاهای سازی مناسب به اغلب مذکور، وظایف نیز شهروندان این درمورد هرچند شود؛می

بعضی  براین،عالوه است؛ شده گرفته نادیده ها آن رفاهی نیازهای دیگر و است معطوف شهری

 و مهاجران ،سالمندان) اند نشده معرفی شهرداری هدف گروه عنوان به روشنی به ها گروه از

 جوانان و کودکان ویژه به دیگر های گروه به بعضی و( سرپرست بی و بدسرپرست های خانواده

 وظایف ترین مهم از باید که - پیشینی رفاهی رویکرد با امر این. است شده مهری بی شدت به

 .دارد مغایرت -باشد ها شهرداری

 اسناد در دهد می نشان «نشهروندا مشارکت سطوح» درمورد حاضر پژوهش دیگر یافتة

 در و اجراست سطح شهروندان، مشارکت یافتةانعکاس سطح تنها شهرداری، قوانین و باالدستی

 سطوح سایر و است شده اشاره ریزی برنامه سطح به مورد یک در فقط مزبور، اسناد کل

 و ارنشتاین «کتمشار نردبان» مدل به توجه با. اند نیافته انعکاس ابداً قوانین، متن در مشارکت

 باال سطوح در مشارکتی نوع هیچ بررسی مورد اسناد گرفت نتیجه توان می برنز مدل همچنین

 شهری، مدیریت در شهروندان مشارکت بحث اهمیت وجود با. اندنشده قائل شهروندان برای

 ارزیابی و نظارت سازی،تصمیم فرایند را در مشارکت از باالیی سطح که قوانینی خالی جای

 جذب، حیطة در قوانین ضعف. شود می احساس اسناد این در شوند، قائل شهروندان برای

به  که شده منجر شهرداری جانب از هایی سیاست به شهروندان مشارکت کارگیری به و حمایت

 های یافته مؤید شهرداری، توسط شهروندان مشارکت قوانین ضعف. است کرده توجهی بی آن

 ساختار( 1391) زهری و زاهدانی زاهد پژوهش نتایج برمبنای که طوری به است؛ قبلی تحقیقات

 های سازمان و مردم مشارکت از عاری ایران، جدید شهرهای در شهرداری و شهری مدیریت

 .شود نمی مشاهده آن در باال به پایین از ریزی برنامه نظام و غیردولتی است
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 عمدتاً که دهد می نشان شهرداری انینقو با باالدستی اسناد گفت مقایسة باید طورکلی به

 انعکاس تراز هم قوانین و اسناد این هردوی در ذکرشده محورهای اغلب در شهرداری جایگاه

 به توان می مثال، برای شود؛ می مشاهده ها آن بین هایی ناهمخوانی موارد بعضی در البته اند؛ یافته

 امنیت ایجاد» وظایفی در زمینة باالدستی ناداس آنکه وجود با کرد. اشاره «اجتماعی امنیت» محور

 خالی جای اند،کرده مشخص شهرداری برای را «جرم وقوع از پیشگیری» نیز و «کودکان و زنان

 قوانین ضعف موارد، این در اجرایی ضعف علت و شود می احساس شهرداری قوانین در ها آن

 طرفی، از آنکه دیگر نکتة. است شهرداری زیرمجموعة های سازمان و ها شرکت در اجرایی

 قانونی جایگاه شده سبب که طوری به خورد؛ می چشمبه قوانین و اسناد در زیادی های پراکندگی

 شدن تبدیل برای مانعی امر این و نباشد مشخص دقیقاً شهروندان رفاه تأمین برای شهرداری

 از بسیاری دیگر، طرف از. است شده اجرایی های دستورالعمل به باالدستی قوانین بعضی

 و است نیامده فراسازمانی قوانین قالب در و شده ذکر شهرداری داخلی مقررات در ها مأموریت

 .کند می مواجه ها دستگاه سایر با همپوشی ابهام با را شهرداری سوی از ها آن انجام بنابراین،

 اسناد رد ونقل حمل و آموزش مسکن، رفاهی های حوزه در شهرداری نقش است ذکر شایان

 .اند پرداخته ها آن به شهرداری قوانین فقط و است نشده مشخص باالدستی

 پيشنهادها
 امور اشتغال، درآمد، سطح حفظ جمله از رفاهی های حوزه محورهای بعضی به آنجاکه از .1

 این در شهرداری قوانین است، شده توجهی بی بسیار قوانین متن در امنیت و خانوادگی

 .است نگریباز نیازمند زمینه،

 فعالی و پیشگیرانه عمدتاً رویکرد شهرداری، به مربوط قوانین و اسناد هایقوت از یکی .2

 تقویت با قانونگذار نهاد بنابراین، است؛ شده گرفته درنظر شهرداری برای که است

 به مربوط های هزینه کاهش سبب شهرداری، های فعالیت در رویکرد این ازپیش بیش

 .دشومی ترمیمی رویکرد

 جمله از مختلف سطوح در محلی های مشارکت جلب برای مقرراتی و قوانین .3

 .شود تدوین نظارت و ارزیابی و مدیریت و ریزی برنامه

ها اقدام  همپوشی و ها تناقض و خألها رفع و ها آن سازی یکپارچه و قوانین برای تنقیح .4

 .شود
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 موارد از بعضی زیرا ود؛ش مشخص اجتماعی رفاه زمینة در ها شهرداری قانونی جایگاه  .5

 ناظر قوانینی و است شهرداری داخلی مقررات صرفاً شهرداری، وظایف زمینة در ذکرشده

 .ندارد وجود ها آن بر

 .مشارکت تدوین شود باالی سطوح در شهروندان واقعی مشارکت قوانینی برای .6

 قوانین و اسناد در ها سازمان دیگر و شهرداری نقشی تداخل بررسی: پژوهشی پیشنهاد .7

 .اثرگذار است قوانین نقشی هایتداخل رفع در شان، مربوطه
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 دست در ،جوانان و ورزش وزارت راهبردي هاي پژوهش و مطالعات مرکز ،«یافته توسعه

 .چاپ

 توسعه و رفاه ریزی برنامه ،«جهان رفاهی های نظام شناسی گونه» ،(1390) اکبر علی مزینانی، تاج 

 .220 - 203: 6 شمارة سوم، سال ،اجتماعي

 ،رهیافت سوی به: بازتوزیعی و توزیعی های رژیم تطبیقی شناسی گونه» ،(1392) عباس حاتمی 

 ،43 دورة ،تهران دانشگاه سياسي لومع و حقوق دانشکدۀ مجلة سياست، فصلنامة ،«کارکردی

 .113 - 97: 1 شمارة

 تبیین و شهری مدیریت» ،(1391) سیدمحسن بیدگلی، زهری و سیدسعید زاهدانی، زاهد 

 سال ،شهري شناختي جامعه مطالعات فصلنامة ،«شهرداری در شهروندان اجتماعی مشارکت

 .120 - 83: 5 شمارة دوم،

 ،اجتماعي علوم فصلنامة ،«کیفی تحقیقات در روش و یهنظر» ،(1381) سعید محمد ذکایی، 

 .70- 41: 17 شمارة

http://isargaran.tehran.ir/
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 ،کیهان انتشارات سازمان: تهران ،اجتماعي علوم المعارف دائره ،(1370) باقر ساروخانی. 

 نشاني آتش سازمان اساسنامة ،(1387) کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان،  

http://www.imo.org.ir 
 شهري آهن راه شرکت انتزاع مورد در نامه تصويب ،(1379) مقررات و قوانین ملی سامانه 

 ،تهران شهرداري به آن واگذاري و کشور وزارت از( مترو) حومه و تهران

 http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview 
 فرهنگي سازمان بودجة تأمين نحوۀ قانون ،(1378) مقررات و قوانین ملی سامانه 

 http://law.dotic.ir ،تهران شهرداري هنري

 اعتبارات سرجمع از کسر ،(1391) ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین ملی سامانه 

 وزارت توسط کشور عمومي هاي کتابخانه نهاد به پرداخت و ها شهرداري درآمد به مربوط

 http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do ،(کشور کل داري خزانه) دارايي و اقتصادي امور

 ،در شهروندان مشارکت های تکنیک شناسی گونه» ،(1389) ناصر پور، برک و مرجان شرفی 

: 4 شماره ،شهرسازي و معماري امةن ،«مشارکت مختلف سطوح برمبنای شهری، ریزی برنامه

77-101. 

 تهران شهرداري مستغالت و امالک سازمان اساسنامة ،(1388) تهران شهر اسالمی شورای، 

 http://services2.tehran.ir 

 تهران، شهرداري ورزش سازمان اساسنامة ،(1388) تهران شهر اسالمی شورای  

http://services2.tehran.ir 

 اجتماعي مشارکت و گذاري سرمايه سازمان اساسنامة ،(1386) تهران شهر اسالمی شورای 

 http://services2.tehran.ir  ،تهران شهرداري

 تهران شهر سبز فضاي و ها بوستان سازمان اساسنامة ،(1390) تهران شهر اسالمی شورای، 
http://services2.ir 

 تهران شهرداري پسماند مديريت سازمان سنامةاسا ،(1386) تهران شهر اسالمی شورای، 
http://services2.tehran.ir 

 هرداريش ترافيک مديريت ونقل حمل سازمان اساسنامة ،(1388) تهران شهر اسالمی شورای 

 http://services2.tehran.ird ،تهران

 اجتماعي مشارکت و خدمات رفاه، سازمان اساسنامة ،(1389) تهران شهر اسالمی شورای 

 .http://services2.tehran.ir ،تهران شهرداري

 تهران شهرداري تاکسيراني سازمان اساسنامة ،(1389) تهران شهر اسالمی شورای، 
http://services2.tehran.ircl 

 تهران شهر توسعة ساختاري – راهبردي طرح ،(1386) تهران شهرداری،http://www.tehran.ir 

http://www.imo.org.ir/
http://www.imo.org.ir/
http://law.dotic.ir/
http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do
http://services2.tehran.ir/
http://services2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134&ctl=DocDetails&mid=503&DocNo=64245&language=en-US
http://services2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134&ctl=DocDetails&mid=503&DocNo=64245&language=en-US
http://services2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134&ctl=DocDetails&mid=503&DocNo=64264&language=en-US
http://services2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134&ctl=DocDetails&mid=507&DocNo=64264&language=en-US
http://services2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134&ctl=DocDetails&mid=507&DocNo=64264&language=en-US
http://services2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134&ctl=DocDetails&mid=507&DocNo=60209&language=en-US
http://services2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134&cl
http://services2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134&cl
http://www.tehran.ir/
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 ،نی نشر: تهران جلیلی، هادی ترجمة ،کيفي تحقيق بر درآمدي ،(1388) اووه فلیک. 

 ،انتخابات توسعه، مشارکت، ،(1386) سعید مدنی، http://www.roozonline.com 

 و معلوالن زا حمايت جامع قانون ،(1387) اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز 

  http://rc.majlis.irمصوب، اجراي هاي نامه آيين

 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون ،(1368) مجلس های پژوهش مرکز، http://rc.majlis.ir 

 ايران اسالمي جمهوري توسعة پنجم سالة پنج مةبرنا قانون ،(1389) مجلس های پژوهش مرکز، 

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show. 

 ،دیدار کتاب: تهران شهرداري، و شهر به مربوط مقررات و قوانين ،(1392) جهانگیر منصور. 

 ،تهران ،اجتماعي رفاه هاي نظريه و اهيممف ،(1388) محمدعلی محمدی، و میرطاهر موسوی :

 .دانژه انتشارات

 ،دانشگاه انتشارات: تهران جغتایی، محمدتقی جهان، در اجتماعي رفاه ،(1378) جیمز میجلی 

 .بهزیستی علوم

 ،هاي پژوهش ،«تهران شهر مدیریتی الگوی تحلیل» ،(1391) محمد رحیمی، و اصغر نظریان 

 .126-111: 81 شمارة ،انساني جغرافياي

 ،و ابراهیمی مهدی ترجمة توسعه، و اجتماعي سياست ،(1388) جیمز میجلی، و آنتونی هال 

 .شناسان جامعه انتشارات: تهران صادقی، علیرضا

 ،انتشارات: تهران ،اجتماعي رفاه آناتومي ،(1391) رضا شالی، صفری و جعفر هزارجریبی 

 .فرهنگ و جامعه
  Mayring, Philipp (2000), "Qualitative Content Analysis", Theories Methods 

Applications, wolume 1, No. 2- June. 

 K.Krippendorff, G.J. Paisly, & Ph. J. Stone (Eds) (1969), The analysis of 
communication content, New York: Wiley. 

 

http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044

