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چکیده
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي با ﻣشارکﺖ اﺟﺘﻤاﻋـات ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﯽ توانﺪ به پاﯾﺪاري گﺮدﺷگﺮي و توسعه ﻣﺘوازن دسﺖ ﯾابﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي بﺪون در نظﺮ گﺮفﺘن ابعاد
پاﯾﺪاري نﻤﯽتوانﺪ ﻣوفق ﻋﻤل نﻤاﯾﺪ ﻣشـارکﺖ ﻣﺤﻠـﯽ در گﺮدﺷگﺮي نقطه ﻋطفﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي و ساکنان ﺷﻬﺮ دارد .لذا پژوهشگﺮان و
سیاسﺖگذاران کشورهاي توسعهﯾافﺘه سالهاسﺖ که تغییﺮ روﯾکﺮد در سیسﺘم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي به سﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سبز ﺷﻬﺮي حول دﯾﺪگاه انسانﻣﺤور
دادهانﺪ .در اﯾن پژوهش از روش اسنادي ،ﻣیﺪانﯽ و پیﻤاﯾشﯽ اسﺘفاده ﺷﺪه اسﺖ .در بﺨش تﺤﻠیل ﻃﺮاحﯽ پﺮسشناﻣه پژوهش از نوع روشهاي کیفﯽ
اسﺘفاده ﺷﺪه اسﺖ .پﺮسشناﻣه تﻬیه ﺷﺪ ،سؤاالت کﻠﯽ و ﺟزئﯽ از پﺮسش کننﺪگان گﺮوههاي ساکن ،اصناف ،گﺮدﺷگﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻤعآوري و
اﻃﻼﻋات با توﺟه به فﺮﺿیه پژوهش و ﻣفاهیم به کار رفﺘه ،ﻣﺘغیﺮهاي ﻣسﺘقل و وابسﺘه را به ﻣؤلفهها و سﭙﺲ ﺷاخصهاي ﻗابل ،انﺪازهگیﺮي تبﺪﯾل و نﺘاﯾج
اسﺘﺨﺮاج گﺮدﯾﺪ با توﺟه به ﺟﻤعیﺖ ﻣﺤﻠه ﻣورد ﻣطالعه حجم نﻤونه اﯾن پژوهش با ﺿﺮﯾب اﻃﻤینان  28درصﺪ  023نفﺮ به دسﺖ آﻣﺪه اسﺖ .بﺮاي سنجش
پاﯾاﯾﯽ کار پیﻤاﯾش از ﺿﺮﯾب آلفاي کﺮونباخ اسﺘفاده ﺷﺪه اسﺖ .ابﺘﺪا  82پﺮسشناﻣه ﻣورد پیش آزﻣون ﻗﺮارگﺮفﺘه و سﭙﺲ پاﯾاﯾﯽ بین گوﯾهها از ﻃﺮﯾق
آلفاي کﺮونباخ ﻣورد آزﻣون ﻗﺮار گﺮفﺖ آلفاي به دسﺖ آﻣﺪ  3/17اسﺖ که نشاندهنﺪه پاﯾاﯾﯽ خوبﯽ اسﺖ .در خصوص تﺤﻠیل پاﯾﺪاري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﻣﺤﻠه
تجﺮﯾش با توﺟه به آنالیز دادهها ﻣﯽتوان بیان کﺮد با وﺟود ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺤﻠه تجﺮﯾش و حﺲ تعﻠق ﻣکانﯽ و هوﯾﺖ ﻣﺤﻠه ﺷاخص اﺟﺘﻤاﻋﯽ پاﯾﺪاري در ﻣﺤﻠه
با اﻣﺘیاز  0/20بیشﺘﺮﯾن افزاﯾش را نسبﺖ به دﯾگﺮ ﺷاخصها داﺷﺘه اسﺖ و اﯾن ﻣﺘأثﺮ از ﻣکانهاﯾﯽ اسﺖ که افﺮاد ﯾک ﻣﺤﻠه را گﺮد هم ﺟﻤع ﻣﯽنﻤاﯾﺪ .از
نظﺮ نقطه ﺿعف پاﯾﺪاري اﺟﺘﻤاﻋﯽ در ﻣﺤﻠه تجﺮﯾش ﺷاخص ﻣیزان رﺿاﯾﺖ از زنﺪگﯽ با اﻣﺘیاز  8به دلیل ﺷﺮاﯾط ناپاﯾﺪار اﻗﺘصادي و ﻣعیشﺘﯽ در کشور و
نبود بﺮناﻣهرﯾزي ﻣناسب بﺮاي تﻤاﻣﯽ گﺮوههاي سنﯽ از ﺟﻤﻠه تفﺮﯾح ،سﺮگﺮﻣﯽ و سﻼﻣﺖ پاﯾینتﺮ از حﺪ ﻣورد نظﺮ اسﺖ .ﻣﺤﻠه تجﺮﯾش به دلیل پاﯾﺪاري
اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﻣناسب در ﺷاخصهاي چون تعﻠق به ﻣکان و ﻣﺤﻠه توانسﺘه اسﺖ ﻣشارکﺖ افﺮاد ﻣﺤﻠه را ﺟزو نقاط ﻗوت خود ذخیﺮه نﻤاﯾﺪ و ﻣﺤﻠه به خاﻃﺮ
بافﺖ اﻗﺘصادي و تنوع کاربﺮيهاي ﻣﺨﺘﻠف اﻗﺘصادي نسبﺖ به ساﯾﺮ ﻣﺤﻠهها در ﻣنطقه ﯾک از رونق اﻗﺘصادي ﻣطﻠوبﯽ بﺮخوردار اسﺖ ،در تﺤﻠیل پاﯾﺪاري
ابعاد ﻣﺤیطﯽ و کالبﺪي ﻣﺤﻠه تجﺮﯾش از نظﺮ نقاط ﺿعف ،به دلیل ﻋﺪم آﻣوزش صﺤیح در ﻣصﺮف و کنﺘﺮل ﻣنابع انﺮژي بسیار پاﯾین اسﺖ .اﯾن ﻣشکل به
خاﻃﺮ نﺪاﺷﺘن بﺮناﻣهرﯾزي درسﺖ و ﻋﺪم تناسب در اولوﯾﺖبنﺪيهاي نیازهاي ﺷﻬﺮي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي اسﺖ .هﻤچنین به دلیل تﺮاکم زﯾاد ساخﺘﻤانﯽ
ﺟﻤعیﺖ در حال زنﺪگﯽ در ﻣﺤﻠه تجﺮﯾش با توﺟه به اسﺘانﺪاردهاي زﯾسﺖﻣﺤیطﯽ از سﺮانه فضاي سبز کﻤﯽ بﺮخوردار اسﺖ و با وﺟود اﯾنکه ﻣنطقه
گﺮدﺷگﺮي از ﻃبیعﺖ بکﺮ و کوهسﺘانﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اسﺖ .ولﯽ به خاﻃﺮ ﻋﺪم آگاهﯽ و آﻣوزش توﺟه به ﺟاذبههاي زﯾباﺷناخﺘﯽ ﺿعیف اسﺖ.

واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،توسعه پایدار ،ابعاد پایداری ،گردشگری ،محله.
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مقدمه
مدیریت شهری که یکی از ابعاد مدیریت علمی است شامل فرآیندی است که در سطح شهرهای کوچک و بزرگ
فعالیت میکند ،در مدیریت شهری موفﻖ میتوان سازمان فراﮔیر و در برﮔیرنده اجزای رسمی و غیررسمی مﺆﺛر و
کارآمدی دانست که در ابعاد مﺨتلﻒ اجتماعی ،اﻗتﺼادی و کالﺒدی ﺣیات شهر تﺄﺛیر دارند و با ماهیت عملکردی در
ﺣوزه سیاستﮔذاری ،برنامهریزی و اجرا تا به اداره ،هدایت ،کنترل و توسعه همه جانﺒه و پایدار شهری میپردازد.
در بیشتر مواﻗﻊ نیز مدیریت شهری به عنوان ﺣکومت مﺤلی شناﺧته میشود و شهرداری نام میﮔیرد
)(Saeidnia,2004:22؛ به عﺒارت دیگر مدیریت شهری یک سازمان ﮔسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و
غیررسمی مربوط و ذیربط در ابعاد مﺨتلﻒ اجتماعی ،اﻗتﺼادی و کالﺒدی ﺣیات شهری با هدف اداره ،هدایت و
کنترل همه جانﺒه و پایدار شهر مربوطه است ) .(Lotfi& Aghamiri,2010:44در واﻗﻊ مهمترین دستاورد توسعه
شهری بهﺒود کیفیت زندﮔی شهروندان است و نقش مدیریت شهری با شاﺧصهای عملی و عینی میتواند در ارتقاء
توسعه مﺤله و مشارکتپذیری افراد مﺤله اﺛرﮔذار باشد .کالنشهر تهران با داشتن مﺤالت شهری ﮔوناﮔون که
هرکدام دارای الگوی هویت بﺨشی متفاوتی از یکدیگر می باشند ،دارای مﺤالت ﻗدیمی است ،تجریش مﺤلهای یا
ﻗدمتی تاریﺨی است و از نظر هویتی و ﺣس تعلﻖ اجتماعی با مﺤالت جدید متفاوت است ،در این میان نقش
مدیریت شهری برای انسجام و مشارکت مردم مﺤله باید بررسی ﮔردد که چگونه میتواند با برنامهریزی و نیاز
سنجی کیفیت زندﮔی شهروندان را ارتقاء دهد .متﺄسفانه به دلیل عدم اجرای درست ﻗوانین ،برنامهریزیها ﺣتی
غیرکارشناسه هم پیادهسازی نمیشود .از جمله طرح جامﻊ و تفضیلی را میتوان بیان کرد که ﻗابلیت اجرایی درست
ندارد .ضعﻒ برنامهریزی و سوء مدیریت شهری در پایداری مﺤالت تهران اﺛر نامطلوبی ﮔذاشته است .در اصل
تقویت مﺤالت و مدیریت مناسب در جهت ارتقاء کیفیت زندﮔی مردم مﺤله در پایداری شهرها نقش اساسی دارد
زیرا کوچک ترین واﺣد تقسیمات شهری مﺤله است .مﺤله پایدار دارای اندامهای مﺨتص ﺧود است و این اندامها
باعث تﺤرک و نشاط و ﺣس تعلﻖ ،مشارکت و دل بستگی نسﺒت به مﺤله است .ابعاد پایداری اجتماعی ،اﻗتﺼادی،
مدیریتی و نهادی و زیستمﺤیطی که هر کدام دارای شاﺧصهای متناسب با ساﺧتار ﺧود میباشند.
توسعه شهر تهران و توسعه پایدار هر مﺤله به تناسب جمعیت و کاربردی که دارد تنوع و اشکال توسعه متفاوتی
دارد .این پژوهش بر این است که اﺛر مدیریت شهری را در پایداری مﺤله تجریش بررسی و تﺤلیل نماید .شهر
تهران به عنوان کالنشهر و مرکز سیاسی ،اداری و اﻗتﺼادی ایران در سالهای بعد از طی شدن صنعت نفت به
سرعت شروع به رشد کرد و در این بین درصد بسیاری از جمعیت کشور را به صورت مهاجر به ﺧود اﺧتﺼاص داد
با انﺒاشت سرمایه در تهران مناطﻖ ﻗدیمی و مهم آن از جمله شمیرانات ،ری که از ﻗدیمیترین مناطﻖ تهران بود
دستﺨوش تغییرات اساسی شد .تهران همچون سایر کالنشهرها با مسائل و مشکالت انﺒاشته شده در یک شهر
مواجه ﮔردید ازدﺣام و تر افیک ،ﮔسترش مراکز تجاری در سطح شهر ،آلودﮔی هوا ،نﺒود زیرساﺧتهای کافی ،عدم
اشتغال ،ﮔرانی و سودای زمین ،کمﺒود منابﻊ آبی و وابسته به شهرهای اطراف ﺧود ،نداشتن درآمد پایدار ،نفوذ
سایههای ﻗدرت و ضعﻒ مدیریت ،تهران را به مجموعهای که در ﺣال ﺣاضر میبینیم به نمایش ﮔذاشته در این میان
مﺤلههای شهر تهران به واسطه تﺼمیمﮔیری های مدیران شهری دستﺨوش تغییرات اساسی شدند ،تﺼمیماتی که
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هیچﮔاه افراد ﺧود مﺤله در آنها وصل و دﺧیل نﺒودند و تنها سایه های ﻗدرت به همراه مدیران شهری و ﺣکومت
برای آنها تﺼمیم ﮔرفتند ،لذا یکپارچگی و ﺣس تعلﻖ به مﺤله دچار آسیب شدید ﮔردید .با توجه به مدیریت
شهری ناکارآمد نهاد مﺤله دچار تغییرات و آسیبهای جﺒرانناپذیری شد ،اﮔرچه در طی سالهای اﺧیر شهرداری
تهران علی رغم فروش تراکم و فضاهای عمومی و سﺒز شهر و عوارض و مالیات نتوانسته بودجه عمرانی و عمومی
شهرها را تﺄمین نماید بﺤث پایداری در مﺤله ها چند سالی است که به طور ﮔسترده در جوامﻊ مطرح است .در این
پژوهش به شاﺧصهای پایداری در مﺤله میپردازیم مﺤلهای که ﺣتی تعدادی از شاﺧصها را بتواند در جهت
پایداری پیاده سازد و موردﺣمایت و مشارکت مردم مﺤله و مدیریت شهری باشد ﻗابل تشویﻖ است؛ بنابراین مفهوم
مﺤله پایدار بسیار اﺛربﺨش است و به نظر میرسد بین مدیریت شهری و پایداری مﺤلهای رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول  :1کارکردهای محله
کارکرد اجتماعی

ایجاد ﺣس مسئولیت ،هویت بﺨشی و آماده کردن ساکنین برای ورود به جامعه

کارکرد اﻗتﺼادی

ایجاد رونﻖ اﻗتﺼادی ،اشتغالزایی و سرمایهﮔذاری و درآمد برای ساکنین مﺤله

کارکرد امنیتی

کنترل رفت آمد و تردد دیگران توسط ساکنین مﺤله و تالش برای ایجاد امنیت در جهت آرامش در مﺤله

کارکرد تربیتی و

ایجاد مکانهای آموزشی و تفریﺤی و آﮔاهی از تجربیات نسلهای ﮔذشته و انتقال ارزشها و آداب و رسوم به نسل ﺣاضر

کارکرد کنترل و

با توجه به رابطه مستقیم مردم مﺤله و ایجاد تعامل و مشارکتهای اجتماعی در جهت هدف مشترک تا ﺣدودی ساکنین مﺤله از بروز ناهنجاریها جلوﮔیری میکنند و

ﺣفاظتی

افرادی که سعی در ایجاد ناامنی و پایین آوردن شﺄن مﺤله میشوند تﺤتفشار این کنترل اجتماعی مجﺒور به اصالح یا ترک مﺤله میشوند.

فرهنگی

(Source: (Research findings

جدول  :2شناخت مفهوم محله بر اساس عناصر و مؤلفههای اصلی آن در حوزههای علوم مختلف
شهری

مﺤله به عنوان واﺣد اجتماعی

شهر

علوم اجتماعی

ﺣوزه مسکونی در مقیاس کوچک  -روابط میان ساکنان

ﺣس همﺒستگی و روابط متقابل بین ساکنین

مﺤدوده مشﺨص و معین در بافت شهر  -رویارویی و برﺧورد چهره به چهره

هویت جمعی و اشتراک اهداف بین ساکنان

افراد ساکن در یک ﺣوزه مسکونی  -کیفیت روابط و تعامالت
جغرافیای شهری و اجتماعی

تشریک مساعی برای کاهش مسائل مشترک  -هدفمندی سکونت در موﻗعیت مکانی معین
برنامهریزی شهری

بﺨش یا مﺤدوده ﻗابل شناسایی -هویت و موجودیت اﻗتﺼادی و اجتماعی پویا

یکپارچگی فضا و فعالیت در مﺤدوده مﺤله

توجه به معیارهای کالﺒدی  -مﺤدوده شهری معین  -دارا بودن مرکز معین
دارا بودن ترکیﺒی متوازن از فعالیتها  -وجود ارتﺒاطات اجتماعی در ظرف مکانی
(Source: (Abdollahi & et. al,2010

رویکرد نظری و مفهومی
مفهوم توسعه :مایکل تودارو معتقد است :توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در
ساﺧت اجتماعی ،طرز تلقی عامه و نهادهای ملی و نیز تسریﻊ رشد اﻗتﺼادی ،کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر
مطلﻖ است) . (Todaro,2003:135توسعه پایدار :اصطالح توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه  4371و توسط
ﺧانم "باربارا وارد" ) (Barbara Wardبه کار رفت" .توسعه پایدار" توسعهای است که نیازهای زمان ﺣال را بدون
اینکه توانایی نسل های آینده را در تﺄمین نیازهایشان به مﺨاطره اندازد ،فراهم کند (Commission on Environment

) and Development,1987از اوایل دهه هشتاد( )4311نظریه توسعه پایدار در سطح بینالمللی از اهمیت بیشتری
برﺧوردار شده است .یکی از فواید مهم جهانگردی این است که اﮔر اساس مفهوم پایداری به درستی توسعه یابد،
میتواند تا ﺣد زیادی به توجیه ﺣفظ منابﻊ طﺒیعی و فرهنگی یک منطقه در پرداﺧتن هزینه برای ﺣفظ آم کمک کند
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)(UNWTO,1999:18توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی ،هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و
ﺧواستههای افراد و ﮔروه های اجتماعی در داﺧل نظام ،از ﺣالت نامطلوب زندﮔی ﺧارج شده و به سوی وضﻊ یا
ﺣالی از زندﮔی که از نظر مادی و معنوی بهتر است ،سوق مییابد ) .(Lahsaeizadeh,2003:9به طورکلی توسعهای
را میتوان موفﻖ دانست که در آن ارزشهای اجتماعی و فرهنگی لﺤاظ شود و همه شاﺧصهای توسعه پایدار از
جمله مﺤیط زیست ،جمعیت ،اﻗتﺼاد و فرهنگ و سیاست را در بر بگیرد .توسعه پایدار ،به همان میزانی که ابعاد
جهانی دارد به همان نﺤو نیز دارای ابعاد مﺤلی است؛ یعنی در توسعه پایدار یک نوع کنش متقابل بین فرآیندهای
مﺤلی ) (Localو جهانی ) (Globalدیده میشود) . (Shakoei, 2005:268دولتها در واکنش به توسعه پایدار به طور
جدی به مشارکت شهروندان اﺣساس نیاز نمودهاند) .(Holden, M., et al, 2008. 305-317توسعه پایدار به معنی
توانمندسازی جوامﻊ به سمت افزایش توانمندیهای اﻗتﺼادی ،اجتماعی ،فنآوری و فرهنگی است(Leman, .

) Edward, 1991دیدﮔاه اصالح شده اولیه به این مسئله تﺄکید دارد که :برای اینکه توسعه ،پایدار باشد باید
فاکتورهای اجتماعی و اکولوژی و اﻗتﺼادی را در منابﻊ زنده و غیر زنده و فعالیتهای مﺨتلﻒ (چه استفاده کوتاه
مدت و یا بلند مدت) و یا عدم استفاده در نظر داشت ) . (NEP/wwF, IUCNNR,1980رشد هوشمند که بر این
باور است توسعه میتواند بهﮔونهای جذابتر ،کمهزینهتر ،کاراتر و همسازتر با مﺤیط زیست باشد McMahon,
)(Benedict & 2006, p. 11

پایداری شهری نظریه مفهومی است که توسط ﺧانم مک الرن مطرح شد که بعضی مشﺨﺼات کلیدی پایداری
شهری که غالﺒاً در ادبیات و اسناد مربوط به این موضوع بیان میشوند عﺒارتاند از  :برابری نسلها ،برابری در
ﺣفاظت از منابﻊ طﺒیعی (و زندﮔی در چارچوب ظرفیت و تﺤمل آن) ،استفاده ﺣداﻗل از منابﻊ تجدید نشدنی ،بقای
اﻗتﺼادی و تنوع ،جامعه ﺧوداتکا ،رفاه فردی و رفﻊ نیازهای اساسی افراد جامعه ) .(Maclaren, 183شهر پایدار فقط
شهر تمیز نیست بلکه همچنین شهری است که انسان میتواند در آن درآمدی عادالنه به دست آورد ،سرپناه مناسب
اﺧتیار کند ،اﺣساس راﺣتی کند و تالش و وﻗت ﺧود را وﻗﻒ ﺣفاظت از شکل شهر نماید .ساﺧت یک اﻗتﺼاد ﻗوی
شهری و شهری ﻗابل زندﮔی از نظر زیستمﺤیطی ،باید با تالشهایی با هدف ﺣفظ روشهای اجتماعی موجود و
ارائه اشکال نوین اداره شهر و کنترل آن ،همگام شود تا همﺒستگی و انسجام اجتماعی مﺤفوظ بماند (Mukomo:

) 266بنابراین شهر پایدار ،توسعه و رفاه و ارتقای کیفیت زیست اجتماعی ،اﻗتﺼادی و مﺤیطی را برای همگان فراهم
میسا زد .با این ﺣال مفهوم شهر پایدار ،مفهومی پیچیده است و راههای دستیابی به آن ساده و آسان نیست .درک این
پیچیدﮔی و همﺒستگی متقابل عملکردهای شهری ،از عوامل مﺆﺛر در ایجاد شهر پایدار به شمار میآیند .بدین ترتیب
شهر پایدار ،توسعهای منسجم و یکپارچه را در زمینههای اﻗتﺼادی ،اجتماع و زیستمﺤیطی میطلﺒد (Taghizadeh,
)2000:8

پایداری زیستمحیطی :پایداری زیستمﺤیطی را میتوان در تداوم و ارتقای سالمت و کارکردهای اصلی مﺤیط
زیستی تعریﻒ نمود .به بیان دیگر ،پایداری زیست مﺤیطی عﺒارت است از ﺣفاظت زمین به بهترین شکل برای نسل
آین ده ،با این تعریﻒ که فعالیت انسان تنها زمانی از نظر مﺤیطی پایدار است که بتواند بدون تقلیل منابﻊ طﺒیعی یا
تنزل مﺤیط طﺒیعی اجرا شود )(Ahmadi Nadoshan,2007
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پایداری اجتماعی :پایداری اجتماعی مسائل مربوط به جمعیت ،اشتغال ،بهداشت عمومی ،تﺄمین اجتماعی ،فقرزدایی،
نقش ﮔروه های مهم اجتماعی نظیر زنان ،جوانان ،کودکان ،نوجوانان در امور اجتماعی ،نقش ﺧانواده ،مشارکت مردم
در امور مﺨتلﻒ سیاسی ،اجتماعی ،مسائل ﺧاص نظیر مهاجرین و پناهندﮔان و اﻗلیتهای مذهﺒی و نژادی ،سطح
تﺤﺼیالت و سواد ،آموزش عمومی ،ﺣفظ میراث مکتوب و غیر مکتوب فرهنگی را مورد توجه ﻗرار میدهد
)(Maknon & Hoseini,1996

پایداری اقتصادی :پایداری در اﻗتﺼاد را می توان در ایجاد رشد عادالنه و متوازن جامعه انسانی و تضمین بهرهمندی
تک تک انسان ها در طول زمان بدون وارد آوردن ﺧدشه به منابﻊ زیستی ،طﺒیعی و فرهنگی تعریﻒ نمود &(Jafarian
)Abdolhoseinpour,2007

شهر یک سیستم پویای پیچیده است که به طور دائمی عوامل متعددی آن را تﺤت تﺄﺛیر ﻗرار میدهند به همین ﺧاطر
مدیریتهای شهری هنوز درباره نظریهای که تمام جنﺒههای شهر را تﺤت پوشش ﻗرار دهد به توافﻖ نرسیدهاند و
هرکدام از نظریهها بﺨشهای ﺧاصی از نظام شهری را در برﮔرفتهاند(Branch, M.C. 1970, foot, D. 1981, .

) Mcloughlin, J. B 1969, Smith, W.F.1975مدیریت فرآیند برنامهریزی و ارتقای ﮔروهی از افراد است که با هم
و برای اهداف مشﺨﺼی کار میکنند (Koontz, H and Weihrich, H.1990).مدیریت شهری تنها وظیفه سازمانهای
بﺨش عمومی نیست ،بلکه ارتﺒاطات بین عامالن ﺣکومتی و غیر ﺣکومتی را نیز در بر میﮔیرد که با الگوی ﺣکومت
متفاوت است ) (Rakodi, 2001کیفیت مدیری شهری باید با یک مفهومسازی ﻗویتر ارتقا یابد و ترکیﺒی از برنامهها
و طرحهای تفﺼیلی جایگزین طرحهای اوزالیدی بدون انعطاف شوند ).(Rakodi, C. 2001,209-223
رونالد مک ﮔیل ) (McGill, 1998,PP.463-464بﺤث در باره مدیریت شهری یکپارچـه را از نقـل ﻗـول  4371های
ویلیامز در دهه درباره طیﻒ بازیگران مطرح در فرایند مدیریت شهری آغاز می کند و در انتها به این نتیجه میرسد
که ﺣکومت مﺤلی یا ﺣکومت شهری به عنوان اجراییترین سطح ﺣکومـت بایـد نیـروی پیشراننده اصلی در
مدیریت شهری باشد شابیر چیما هماهنگی افقی بین عوامـل و شـعب سـطوح ﺣکومـت مﺤلی (شهرداری) و
هماهنگی عمودی بـین فعالیـت هـای مـرتﺒط چنـدین سطح ﺣکومت و اداره مرتﺒط با توسعه شهری با هـیچ
سـاﺧتار و ترتیﺒات نهادی ﻗابل استفاده جهانشمول برای هماهنگی فعالیت هـای توسـعه شـهری وجـود نـدارد به
نظرآموس مدیریت شهری مسئولیت ﺣکومت شهرداری و در ارتﺒاط با کلیه ابعاد توسعه شهری است ،چه فعالیت
های بﺨش ﺧﺼوصی و چه اﻗدامات بﺨش عمومی مدیریت شهری نﺒایـد بـه ارائـه ﺧـدمات شـهری مﺤدود شود.
امروزه مدیریت شهری در جهان تﺤول اساسی یافته است .شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان
ﺧود را تﺄمین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامهها و طرحهای
توسعه شهری و همچنین رفﻊ نیاز جمعیت ،جریان عﺒور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح،
فرهنگ ،اﻗتﺼاد ،تآسیسات زیربنایی و امثال آنها بر عهده دارد (Shieh,2003:47) .مدیریت شهری به معنای اداره امور
شهر به منظور پایداری و رضایت اجتماعات مﺤلی با در نظر ﮔرفتن و تﺒعیت از سیاستهای ملی است &(Sarafi

) .et. a,2010:117مﺤله یک منطقه مشﺨص در درون مرزهای فیزیکی است که در آن مردم بتوانند ﺧانه و فضاهای
ﺧﺼوصی ﺧود را شناسایی کنند) (Power; 2005:5مﺤله عﺒارت است از فضایی که در آن بﺨش مهمی از
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فعالیت های کار و فعالیت شهروندان در آن به وﻗوع می پیوندد .مﺤله نهادی است که از طریﻖ آن افراد و موضوعات
می توانندتوانایی برای فعالیت اولیه به وسیله یک تعامل موﺛر فردی و جمعی را در درون آن و یا از ورای آن به اجرا
درآورند ) (Barton, hugh,2003مﺤله بافت و برش تفکیک ناپذیر از شهر است ،واﻗعیتی اجتماعی و فیزیکی است
که در تمام شهرها وجود دارد .مﺤله با مرز معین و نیز جایگاه هسته ای آن در شهر شناﺧته میشود (Mumford,

 L.1954).مﺤله یک اجتماع مﺤدود شده ازنظر فضایی است که اغلب افراد غیر مﺤلی آن را سریﻊ تر از ساکنانش
درک میکنند) (Johnston& et al,2001ساﺧت یک اﻗتﺼاد شهری و شهری ﻗابل زندﮔی از نظر زیستمﺤیطی ،باید
با تالشهایی به هدف ﺣفظ ﮔروه های اجتماعی موجود و ارائه اشکال نوین اداره شهر و کنترل آن ،دست در دست
هم داده تا بتوانند همﺒستگی و انسجام اجتماعی را ﺣفظ کنند ) (Mukomo, 1996,p:266مﺤلههای شهری به عنوان
کوچک ترین واﺣد سازمان فضای شهر ،در پایداری شهری نقش اساسی ایفاء میکنند ،به ﮔونه ای که شکلﮔیری
هویت مﺤله ای ،اﻗتﺼاد مﺤلی ،ایمنی ،توسعه فضایی و کالﺒدی و تﺤکیم روابط اجتماعی ،با پایداری مﺤلههای
شهری ارتﺒاط مییابد ) (Tavakolinia& Ostadi,1388:29اما مﺤلهها با تﺤوالت مﺨتلفی در طی دورههای مﺨتلﻒ
مواجه شده اند و این تﺤوالت در ﻗالب اﻗتﺼاد و نظام اجتماعی سیاسی ﺣاکم بر کشور که نظام و مدیران دولتی با
تﺼمیمات ﺧود ایجاد نمودهاند تغییر یافته است .به نظر لوفور مﺤله به وسیله نیروی اجتماعی سازمان می یابد که به
ارائه الگوی شهرمﺒـادرت مـی کنـد وموجب توسعه آن می شود لذا مﺤله یک شکل سازمانی فضا و زمانی شهر
است .بین فـضا هـای اجتمـاعی چند ﮔانه و متنوع آن با توجه به نهادها و مراکز فعال ﺣـداﻗل اﺧـتالف وجـود
دارد .از ایـن رو بـین فـضای ارضی و فضای اجتماعی آن رابطه دو جانﺒه برﻗرار است ) (Lefebvre, 1993به
نظرمکلند بدون توجه شکل ﮔیری از نوع اجتماع و یا ساﺧتار اجتماعی و بررسی سرمایه اجتماعی موجود نمیتوان
شرایط توسعه پایدار اجتماعی در شهر را فراهم نمود) (Blokland 2003, p.:3توسعه مﺤلهای عﺒارتاند است از
فرآیندی مﺒتنی یر مشارکت داوطلﺒانه و ﺧودیارانه در میان ساکنان یک مﺤله در جهت بهﺒود شرایط فیزیکی،
اجتماعی و اﻗتﺼادی ) (chavis & Florin, 1990:18توسعه مﺤلهای ،توانایی جوامﻊ کوچک مﺤلی در بهره برداری و
استفاده از منابﻊ طﺒیعی و انسانی و ﺣتی اکولو ژیکی است به ﮔونه ای که همه اعضای اجتماعات مﺤلی در ﺣال
ﺣاضر یا در آینده ازسطوح مناسﺒی در بهداشت و سالمتی ،زندﮔی مطلوب ،امنیت اﻗتﺼادی و یکپارچگی بین مﺤیط
زیست و فعالیتهای انسانی برﺧوردارﮔردند) (Kline, 1997:4از دیدﮔاهی دیگر توسعه مﺤلهای میتواند به عنوان
فرآیندی از کنش های متقابل و نیز به عنوان طرح یا برنامه ای که منجر به تغییرات یا تﺤت تاﺛیر ﻗرار دادن اجتماع از
برﺧی جهات تلقی می ﮔردد (Simpson.2005:34).به طور کلی ویژﮔیهای زیستمﺤیطی و اﻗلیمی ،اﻗتﺼادی،
اجتماعی و ...سﺒب بروز ویژﮔیهای منﺤﺼر بفردی در شرایط پایداری توسعه مﺤلهای میﮔردد . (Roseland,
)Mark, 2000

با توجه به شکلﮔیری مفهوم توسعه پایدار ،صنعت ﮔردشگری نیز همانند سایر صنایﻊ به دنﺒال الگویی جهت ﮔام
برداشتن به سوی پایداری است ) .)Lai and Napal,2006:54ﮔردشگری پایدار ،برآمده از مفهوم توسعه پایدار ،آن
دسته از فعالیتهای ﮔردشگری است که نیاز ﮔردشگران امروز را تﺄمین میکند بدون آنکه امکان تﺄمین نیاز
ﮔردشگران آینده را به مﺨاطره اندازد ) .)Urry & Larsen, 2011ﮔردشگری پایدار رویکردی مثﺒت است که هدفش
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کاهش تنشهای موجود بین عناصر مﺨتلﻒ یک سیستم ﮔردشگری پیچیده است و این سیستم پیچیده شامل صنعت
ﮔردشگری ،ﮔردشگران و مقﺼد است .همچنین آنها ادعا میکنند که ﮔردشگری پایدار باعث ﺣفظ کیفیت منابﻊ
طﺒیعی و انسانی میشود ) )Bramwell, & Lane, 1993که بین بازدیدکنندﮔان ،ﮔروههای اجتماعی و مکان ،ارتﺒاطی
منطقی و برابر فراهم میکند بدون اینکه به مﺼرف بیش از ﺣد منابﻊ بینجامد )(English Tourism Board, 1991

ﮔردشگری پایدار پیوندی است در وضعیت برآورد پایدار نیازهای اﻗتﺼادی و دیگر ابعاد توسعه با وضعیت آینده ،به
طوری که منابﻊ و مواهب طﺒیعی با وضعیت اجتماعی و اﻗتﺼـادی را بـا چـالش مواجه نکند

& Curry

) .)Morveanidi, 2000ﮔردشگری مانند هر موضوع چند بعدی دیگر ،یک سیستم است .بﺨاطر همین ﺧﺼوصیت،
ﮔردشگری نیز عناصر و اجزایی دارد که با ترکیب یکدیگر ،یک کلیت را به وجود می آورند .فهم هر سیستم به
شناﺧتن اجزای سیستم و کلیت آن نیاز دارد .فهم اجزاء تشکیل دهنده توسعه ﮔردشگری ،اساس درک برنامهریزی
ﮔردشگری را بدنﺒال ﺧواهد داشت .اجزای سیستم ﮔردشگری شامل انواع جاذبههای ﮔردشگری ،انواع ﮔردشگران و
مردم بومی ،تسهیالت و ﺧدمات و تاسیسات زیربنایی و ﺣمل و نقل میباشند ))Inskeep, 1991
منطقه مورد مطالعه
هزار سال پیش تجریش ،طجرشت ﺧوانده میشد .مﺨتﺼات  ″81′17°9۳ :شمالی  ″19′8۳°۳4شرﻗی تجریش نام
شهری در کالنشهر تهران است که به عنوان یکی از مﺤلّههای شهرتهران هم به شمار میآید.

نقشه  :1موقعیت منطقه تجریش
(Source: (https://www.tums.ac.ir

تجریش مرکز شهرستان شمیرانات استان تهران است و در منطقه  4شهر تهران واﻗﻊ شدهاست میدان تجریش که
نقطه پایانی ﺧیابان ولیعﺼر تهران است یکی از مکانهای تجاری و شلوغ تهران بشمار میرود .بازار ﻗدیمی ،تکیه
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بزرگ تجریش و امامزاده صالح ،کاخ سعدآباد از نقاط دیدنی مﺤله تجریشاند .تجریش دارای مراکز ﺧرید و مالها و
مراکز تجاری از جمله ارگ ،ﻗائم ،تندیس ،الﺒرز ،میری ،بعثت و ...است .تجریش در دامنه رشته کوه الﺒرز است و
میدان تجریش در ارتفاع  4۰11متری از سطح دریا ﻗرار دارد .آب و هوای تجریش معتدل و متمایل به سرد است.
ﺣداکثر دمای آن در تابستانها  9۰درجه و ﺣداﻗل آن در زمستانها ْ -81درجه است و میانگین بارش ساالنه 19۳/1
میلیمتر است.

نقشه شماره  :2موقعیت جغرافیایی تحریش در ایران و استان تهران
(Source: (https://www.tums.ac.ir

در شهر تجریش ﻗناتهای متعددی وجود داشته است و برﺧی از آنها هنوز هم آبدهی دارد .از جمله ﻗنات امامزاده
صالح (مظهر آن در صﺤن امامزاده) ،ﻗنات مﺤمدیه ،ﻗنات مقﺼودبک در کنار رود دربند ،ﻗنات سرپل تجریش و
ﻗنات کهریز که مظهر آن در تکیة پایین تجریش بوده است .ﺧیابانها و کوچههایی که به میدان تجریش میپیوندند
به ترتیب ساعتگرد عﺒارتاند از ﺧیابان شهرداری ،فناﺧسرو ،جعفری ،جاللوند (ارم) ،ملکی (سعدآباد) ،ولیعﺼر،
دربندی (مقﺼود بیک) ،ﺛقفی ﺧیابان شهرداری بین میدان تجریش و میدان ﻗدس ﻗرار دارد .مﺤله تجریش به دلیل
ﻗرار ﮔرفتن در باالدست شهر تهران با توجه به دستیابی این مﺤله به منابﻊ آب ،ﺧاک و هوا و وجود مزیتهای ویژه
جهت تعیین شرایط زیست بوم تهران ،همجواری آن با کوهستان و موﻗعیت استقرار کوهستانی با شﺒکه مﺤورهای
شهر تهران و در نتیجه با تمام ﮔستره شه ری موﻗعیت ویژه مﺤیط زیستی و اﻗلیمی و فضایی در شهر تهران دارند.
مﺤله تجریش هم دارای ارتﺒاط فضایی نزدیک با مﺤدودههای تفرجگاهی -ﮔردشگری دربند ،ﮔالبدره ،باغ فردوس و
کاخ موزه سعدآباد و  ...در شمال تهران ﻗرار دارد .از طرفی با دارا بودن کاربریهای ﺧدمات شهری چون بازار ﻗدیم
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تجریش ،امام زاده صالح ،سفارتﺨانه های کشور ترکیه ،روسیه و آلمان ،بیمارستان شهدای تجریش در درون مﺤدوده
و مجموعه ورزشی چمران ،ساﺧتمان شهرداری منطقه یک در کنار مﺤدوده مﺤله جایگاه ویژه ای در منطقه یک شهر
تهران و ﺣتی فرا شهری دارد) (Baft Shahr 1384این مﺤله دارای دو شاﺧﺼه بسیار بارز مهم اﻗتﺼادی و مذهﺒی
است .امام زاده صالح به عنوان ﻗطب ﮔردشگری مذهﺒی مﺤله و بازار تجریش به همراه مراکز ﺧرید از بزرﮔترین
بازارهای تهران است.
یافتههای تحقیق
بررسی وضعیت مدیریت شهری در منطقه یک شهر تهران
منطقه یک ،به دلیل جذابیت های ﮔوناﮔون ،در سال های اﺧیر آماج ساﺧت و سازهای فراوان بوده و هجوم سرمایه
ﮔذاران عمده بﺨش ساﺧتمان به این منطقه ،مشکالت فراوانی را برای ساکنان ﻗدیمی شمیران از یک سو و متولیان
شهرداری از سوی دیگر به بارآورده است.

از آنجا که بازده سرمایه ﮔ ذاران بﺨش ساﺧت و ساز در این منطقه به مراتب بیشتر و باالتر بوده رویکرد آنان به
منطقه یک روندی جدی و بیشتر از ﺣدود متعارف داشته است.

این واﻗعیت ،باعث بﺤث ها و جدال های بسیاری در منطقه یک بوده زیرا شهرداری ملزم به اجرای ﻗوانین و آیین
نامه های مربوط به ﮔسترش ش هر بوده و انﺒوه سرمایه ﮔذاران بﺨش ساﺧتمان نیز در موارد بسیار ،مایل به نادیده
ﮔرفتن مقررات و کسب سود بیشتر بودهاند.

با این همه مجموعه شهرداری منطقه یک در ﮔیر و دار تمامی این مشکالت وظایﻒ عمرانی و بهسازی منطقه را
دنﺒال کرده است .برای برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی هماهنگی ،همکاری و همفکری با نهادهای منطقه از
جمله فرمانداری ،شرکت آب و فاضالب ،آموزش و پرورش ،مﺨابرات ،برق و ﮔاز و دیگر ارﮔان ها در دستور کار
منطقه ﻗرار داشته و دارد چرا که این نوع هماهنگی ها که ضرورت کارهای عمرانی است ،بسیاری از مشکالت بعدی
را از میان بر میدارد و طرح ها را از جامعیت بیشتر برﺧوردار میسازد.

جلب مشارکت عمومی و برﺧورداری از دیدﮔاه های مردم به ویژه متﺨﺼﺼان و صاﺣﺒنظران یکی دیگر از مﺤورهای
مورد توجه شهرداری منطقه یک بوده است.

مطالعه بنیادی و فراﮔیر طرح ها پیش از اجرا ،از دیگر اﻗدامات شهرداری منطقه به شمار میآید .این ابتکار به منظور
جلوﮔیری از دوباره کاری و مشکالت بعدی بوده و برای تﺤقﻖ آن ،طرح های ارائه شده از سوی مهندسان مشاور،
توسط ﮔروه های دیگر مهندسی از بﺨش های دولتی ،ﺧﺼوصی و دانشگاهی نیز مورد مطالعه و بازبینی دﻗیﻖ ﻗرار
میﮔیرد و ﺣاصل و دورنمای آن مشﺨص میشود .توسعه فضای سﺒز به عنوان یکی از وجوه تمایز منطقه یک با
ایجاد بوستان های تازه و هرس نهال و درﺧتان بیشتر همراه با ﺣفظ و رسیدﮔی به فضای سﺒز و انﺒوه درﺧتان
موجود ،توسعه و ترمیم راه های دسترسی جهت سهولت سفرهای بین شهری و نیز انجام ﺧدمات رفاهی ،فرهنگی و
ورزشی به منظور پاسﺨگویی به نیازهای اساسی شهروندان به ویژه نسل جوان از مﺤورهای اصلی برنامههای عمرانی
بوده است ( سایت شهرداری منطقه یک شهر تهران ).
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با این وجود ،با همه تالشهای شهرداری منطقه هنوز هم مسائل و مشکالتی در مدیریت شهری منطقه یک وجود
دارد که مهمترین آن ها عﺒارتاند از:

 عدم تناسب تشکیالت مﺼوب شهرداری منطقه با نیازهای نوین مدیریت شهری وجود نظام مدیریت غیرمشارکتی و متمرکز به عنوان وجه غالب در نظام مدیریت شهری نا مشﺨص بودن مرز شمالی منطقه و ایجاد مشکالت بسیار در این زمینه وجود مشکالت سازماندهی ،تشکیالتی و هماهنگی شهرداری با سایر عوامل برنامه ریز و دﺧیل در توسعه شهری)(Mohandesan Moshaver Baft Shahr,2005:26
جدول  :3میزان سرانه در کاربریها در منطقه یک تهران
نعداد

درصد

مساﺣت

میانگین

سرانه(متر مربﻊ)

اداری

94

9/4

49۰17

191/39۳

9/8

کاربری اراضی
آموزشی

4۳

4/۳

81447/۳

4۰17/19

۳/7

باغات

48

4/8

43911

4۰4۳/۰7

1/۰

بهداشتی

9

1/9

18۳/1

87۳/499

1/8

تاسیسات شهری

1

1/1

131

۰4/7۳

1/4

تجاری

49۰

49/۰

83۳1۰/9

847/8۳8

7

تجهیزات شهری

9

1/9

8917/1

73۳/1

1/۰

جهانگردی و پذیرایی

7

1/7

118/7

48۰/4

1/8

ﺣمل و نقل و انﺒار

83

8/3

33۰7

919/۰3

8/1

درمانی و پزشکی

4

1/4

۳44۰۳

۳44۰۳

48/4

زمین بدون استفاده و بایر

7

1/7

۰4۰4/9

111/41۰

4/۳

صنعتی و کارﮔاهی

1

1/1

4۳73/3

391/37۳

1/1

فرهنگی

1

1/1

118۳/۰

411۰/1

4

فضای سﺒز

۳

1/۳

4۰978/1

871/۳۰

9/3

مسکونی

۳11

۳1/1

8199۳9

14۰/714

۳7/۰

مسکونی مﺨتلط

83

8/3

۳۰93/1

431/17۰

4/8

غیر مسکونی مﺨتلط

39

3/9

841۳1/7

891/793

۳/4

مﺨروبه

41

4/1

7797/1

183/171

4/1

مذهﺒی

7

1/7

318۰/8

4813/1۰

4/9

ورزشی

1

1/1

78۳/1

414/1۳

1/8

)Source:(sanad Rahbordi Mahalat 26gane Mantgheh 1,2009:11

با توجه به موضوع پژوهش مهمترین شاﺧص های مﺤله پایدار مورد ارزیابی ﻗرار ﮔرفت و با توجه به نظرسنجی و
استﺨراج اطالعات از پرسشنامه از ساکنین و کسﺒه و مدیران شهری رتﺒه بندی شد و ضریﺒی برای میزان اﺛرﮔذاری
آنها در نظر ﮔرفته شد.
جدول  :4مهمترین شاخصهای ایجاد شهر پایدار
عامل پایداری

ضریب

عامل پایداری

ضریب

امکانات رفاهی مطلوب

1

تعامالت اجتماعی مﺤیط زندﮔی

9

ﺛﺒات سکونتی

8

ﺣفاظت از منابﻊ طﺒیعی

9

ﺣس غرور و تعلﻖ

1

کیفیتهای مﺤیطی

9

دسترسی پذیری مﺤلی

1

امنیت

9

همسایگی پیاده مدار

4

مسکن ﺧوب

9

استفاده از تسهیالت مﺤلی

۳

ﻗلمرو عمومی جذاب

۳

تسهیل فعالیتهای روزانه

9

کیفیت مطلوب مﺤیط مﺤلی

9

مشارکت ﮔروههای اجتماعی

9

در دسترس بودن فضاهای باز

1

Source: Research findings
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جدول  :5ابعاد اجتماعی پایداری در محله تجریش
ﺧیلی زیاد زیاد متوسط کم ﺧیلی میانگین

شاﺧﺼها

میانگین کل

کم امتیازها
مﺤله تجریش

ابعاد اجتماعی

ﺣس تعلﻖ مکانی و هویت مﺤله

11

9/۳9 49 93 419 31

ﺣس اجنماع

۰1

8/33 ۳8 34 418 78

امنیت

۰4

۳ 411

8/3۰ 7۳ 18

ایمنی

81

78 9۰

8/43 41۳ 411

عضویت در نهادهای مﺤله

۰۳

۰۰ 481

8/3۰ 7۳ 11

ﺣفظ میراث طﺒیعی و فرهنگی

78

9/1۰ 83 41 414 48۳

تماس منظم با همسایگان مﺤله

1۳

37 ۳۳

8/ 39

9 79 ۰7

مشارکت مردم در برنامههای آموزشی شورایاری ۰9

9/13 48 ۳9 4۳1 33
8/9۰ 419 491

مشارکتهای داوطلﺒانه

11

81 78

مشارکت در فعالیتهای مذهﺒی

31

9/13 41 ۳1 4۳1 ۰۳

کمک به دیگران

۳1

18 78

8/71 ۰۳ 411

رضایت از زندﮔی

11

8 41 81 4۳9 411

Source: Research findings

جدول  :6ابعاد اقتصادی پایداری در محله تجریش
ﺧیلی زیاد زیاد متوسط کم ﺧیلی میانگین امتیازها میانگین کل

شاﺧصها

کم
مﺤله تجریش
نرخ اشتغال

۰1

8/33 ۳8 34 418 78
8/9۰ 411 483

ابعاد اﻗتﺼادی

نرخ بیکاری

81

78 11

درآمد

48

8/97 ۰۳ 4۳۰ 481 81

سرمایه ﮔذاری مﺤلی

9۰

8/37 ۰9 ۰8 448 411

اشتغال ساکنان در درون مﺤله

۰1

۳1 411

8/3۰ 7۰ 17

8/94 11 411 44۰ 8۰

کسب وکارهای تعاونی

44

تعداد کسب وکارهای سﺒز

9

71 81

مشارکت در امور ﺧیریه

78

9/۳1 8۰ 49 419 489

ﺧرید از مغازه های مﺤله

31

9/13 48 ۳8 4۳4 ۰1

تمایل و استطاعت به ماندن در مﺤله 11

9/۳9 49 93 419 31

8/11

4/38 4۳3 484

Source: Research findings

جدول  :7ابعاد مدیریتی پایداری در محله تجریش
ﺧیلی زیاد زیاد متوسط کم ﺧیلی میانگین

شاﺧﺼها

میانگین کل

کم امتیازها
مﺤله تجریش
آشنایی با ﺣقوق شهروندی

48

۳8 81

کنترل و نظارت مﺤلی

48

8/97 4۳۳ ۰۰ 484 81

تعداد ساکنان فعال در نهادها و سازمانهای مﺤلی 81

8/9۰ 419 491

71 ۳1

8 419 4۳1

ابعاد مدیریتی

اعتماد به نهادها

44

8/94 11 491 44۳ 8۳

مشارکت در ﮔروههای مردمی

71

9/83 84 ۳9 4۰1 ۰۳

مشارکت در تهیه و تدوین سیاستها و برنامهها 9۳

8/37 ۰9 ۰4 449 41۳

مشارکت در انتﺨابات مﺤلی

11

9/1۰ 8۳ 11 491 31

تﺤقﻖ پذیری طرﺣها و پروژه ها

۰

74 81

4/38 4۳۰ 481

دسترسی به اطالعات و شفافیت

8

88 41

4/۰1 418 4۰4

همکاری با نهادها و سازمانهای دولتی

81

11 91

8/49 418 49۳

Source: Research findings

8/11
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جدول  :8ابعاد محیطی و کالبدی پایداری در محله تجریش
ﺧیلی زیاد زیاد متوسط کم ﺧیلی میانگین امتیازها میانگین کل

شاﺧﺼها

کم
مﺤله تجریش

ابعاد زیستمﺤیطی و کالﺒدی

دسترسی به ﺧدمات اساسی در مﺤله

74

9/87 9۳ ۳3 441 11

استفاده از ﺣمل و نقل پایدار

۳1

71 1۳

8/۰1 18 441

تنوع مسکن و مسکن ﻗابل استطاعت

81

8/84 414 11 447 93

زمان کوتاه سفر به مﺤل کار و دسترسی به ﺧدمات 81

11 ۰۳

8/۳7 71 441

توجه به مﺤیط زیست

89

18 ۳1

8/93 441 3۳

توجه به جاذبه های زیﺒا شناﺧتی

88

1۳ 44

4/34 418 411

آلودﮔیهای مﺤیطی

11

71 88

8/۰9 419 491

سرانه فضای سﺒز

4

7۰ 41

4/34 494 41۳
4/13 411 4۰۳

مﺼرف و کنترل منابﻊ و انرژی

4۳

83 41

اﺧتالط کاربری ها

۰1

8/33 ۳4 38 418 78

دسترسی به فناوریهای ارتﺒاطات و اینترنت

44

۰۳ 81

4/3۳ 4۰۳ 411

ﺧانههای ﺧالی و بدون ساکن

۰1

3۳ ۳1

8/۰1 71 11

8/93

Source: Research findings

تحلیل پایداری محله تجریش از نظر قوت
در بعد اجتماعی با میانگین  8/39باالتر از دیگر ابعاد است که شاﺧص ﺣس تعلﻖ مکانی و هویت مﺤله با میانگین
امتیاز  9/۳9و شاﺧص مشارکت در فعالیتهای مذهﺒی و مشارکت مردم در برنامههای آموزشی شورایاری ها با امتیاز
 9/13و ﺣفظ میراث طﺒیعی و فرهنگی با امتیاز  9/13در مﺤله تجریش نسﺒت به دیگر شاﺧصهای اجتماعی در
سطح باالتری ﻗرار دارد .ﺣس اجتماع در مﺤله تجریش نیز از با امتیاز  8/33از سطح پایداری مطلوبی برﺧوردار
است .از بعد پایداری اﻗتﺼادی با میانگین  8/11شاﺧصهای مشارکت در امور ﺧیریه با امتیاز  9/1و تمایل و
استطاعت به ماندن در مﺤله با امتیاز  9/۳9و ﺧرید از مغازههای مﺤله با امتیاز  9/13نسﺒت به دیگر شاﺧصهای
اﻗتﺼادی در سطح باالتری ﻗرار دارد .همچنین نرخ اشتغال با امتیاز  8/33در سطح مطلوبی است .در بعد مدیریتی با
میانگین  8/11و شاﺧص مشارکت در انتﺨابات مﺤلی با امتیاز  9/1۰و مشارکت در ﮔروههای مردمی با امتیاز  9/83از
باالترین سطح پایداری می باشند .همچنین کنترل و نظارت مﺤلی و تعداد ساکنان فعال در نهادها و سازمانهای مﺤلی
با امتیاز  8/97از سطح مطلوبی برﺧوردار است .در بعد زیستمﺤیطی و کالﺒدی با میاﮔین  8/93پایینتر از دیگر ابعاد
پایداری است که شاﺧص دسترسی به ﺧدمات اساسی در مﺤله با امتیاز  9/87و اﺧتالط کاربری ها با امتیاز  8/33و
استفاده از ﺣمل و نقل پایدار با امتیاز  8/۰1از سطح پایداری مطلوبی برﺧوردار است و همچنین دسترسی به
فناوریهای ارتﺒاطات و اینترنت با امتیاز  8/۰9در ﺣد مطلوبی ﻗرار دارد.
تحلیل پایداری محله تجریش از نظر ضعف
در بعد اجتماعی با میانگین  8/39شاﺧص رضایت از زندﮔی در مﺤله تجریش با امتیاز  8پایینترین پایداری
اجتماعی است .در بعد اﻗتﺼادی با میانگین  8/11شاﺧص تعداد کسب و کارهای سﺒز با امتیاز  4/38پایینترین
پایداری اﻗتﺼادی است .در بعد مدیریتی با میانگین  8/11شاﺧص دسترسی به اطالعات و شفافیت با امتیاز 4/۰1
پایین ترین پایداری مدیریتی را دارا است و نیز در بعد زیستمﺤیطی و کالﺒدی با امتیاز میانگین  8/93شاﺧص توجه
به جاذبههای زیﺒاشناﺧتی و سرانه فضای سﺒز پایینترین پایداری را داراست

نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری01 ...

بررسی تحلیل نقاط قوت و ضعف پایداری محله تجریش
در ﺧﺼوص تﺤلیل پایداری اجتماعی مﺤله تجریش از نظر ﻗوت و ضعﻒ با توجه به آنالیز دادهها میتوان بیان کرد
با وجود ﻗدمت مﺤله تجریش و ﺣس تعلﻖ مکانی و هویت مﺤله شاﺧص اجتماعی پایداری در مﺤله را افزایش داده
است و این متﺄﺛر از مکانهایی است که افراد یک مﺤله را دور هم جمﻊ مینماید .تکیه مذهﺒی تجریش و امامزاده
صالح و بازار تجریش در این پایداری نقش به سزایی را ایفاء میکنند .مشارکت در فعالیتهای مذهﺒی و مشارکت
مردم در برنامه های آموزشی ،ﺣس اجتماع به ﺧاطر داشتن هدف مشترک و تعامل افراد مﺤله تجریش با یکدیگر از
درجه بسیار مطلوبی برﺧوردار است .از نظر نقطه ضعﻒ پایداری اجتماعی در مﺤله تجریش میزان رضایت از زندﮔی
به دلیل شرایط ناپایدار اﻗتﺼادی و معیشتی در کشور و نﺒود برنامهریزی مناسب برای تمامی ﮔروههای سنی از جمله
تفریح ،سرﮔرمی و سالمت پایین تر از ﺣد مورد نظر است .در ﺧﺼوص تﺤلیل اﻗتﺼادی مﺤله تجریش از نظر ﻗوت
و ضعﻒ با توجه به آنالیز دادهها می توان بیان کرد که مﺤله تجریش به دلیل پایداری اجنماعی به نسﺒت مطلوب در
تعلﻖ به مکان و مﺤله مشارکت افراد مﺤله در امور ﺧیریه و تمایل به استطاعت به ماندن در مﺤله بسیار باالست.
مﺤله به ﺧاطر بافت اﻗتﺼادی و تنوع کاربری های مﺨتلﻒ اﻗتﺼادی و رونﻖ اﻗتﺼادی مطلوبی دارد از نقطه نظر
ضعﻒ به دلیل عدم آموزش صﺤیح و ناآﮔاهی افراد مﺤله تعداد کسب و کارهای سﺒز در سطح پایین ﻗرار دارد.

نمودار  :1ابعاد اجتماعی پایدار محله تجریش )Source: (Research findings

نمودار  :2ابعاد اقتصادی پایدار محله تجریش )Source: (Research findings
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نمودار  :3ابعاد مدیریتی پایدار محله تجریش
)Source: (Research findings

نمودار  :4ابعاد محیطی و کالبدی پایدار محله تجریش
)Source: (Research findings

تحلیل علل پایداری محله تجریش از نظر قوت و ضعف
با توجه به آنالیز دادهها می توان بیان کرد که در تﺤلیل پایداری اجتماعی در مﺤله تجریش از نظر ﻗوت و ضعﻒ با
وجود ﻗدمت تاریﺨی مﺤله تجریش و ﺣس تعل ﻖ مکانی و هویت مﺤله بعد اجتماعی ایداری در مﺤله را افزایش
داده است و این متﺄﺛر از مکانهایی است که افراد یک مﺤله را دور هم مینماید ،تکیه مذهﺒی و امامزاده صالح و
بازار تجریش در این پایداری نقش به سزایی را ایفا میکنند .مشارکت در فعالیتهای مذهﺒی و مشارکت مردم در
برنامه های آموزشی ،ﺣس اجتماع به دلیل داشتن هدف مشترک و تعامل افراد مﺤله تجریش با یکدیگر از درجه
بسیار مطلوبی برﺧوردار است .از نظر نقطه ضعﻒ پایداری اجتماعی در مﺤله تجریش میزان رضایت از زندﮔی به
دلیل شرایط ناپایدار اﻗتﺼادی و معیشتی و نﺒود برنامه برای تمامی ﮔروههای سنی از جمله تفریح ،سرﮔرمی ،سالمت
و ...برای افراد مﺤله از اعتﺒار پایینی برﺧوردار است .در ﺧﺼوص تﺤلیل پایداری اﻗتﺼادی مﺤله تجریش از نظر
ﻗوت و ضعﻒ با توجه به آنالیز دادهها می توان بیان کرد که مﺤله تجریش به دلیل پایداری اجتمای مناسب در

نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری39 ...

شاﺧصهای چ ون تعلﻖ به مکان و مﺤله توانسته است مشارکت افراد مﺤله را جزو نقاط ﻗوت ﺧود ذﺧیره نماید و
مﺤله به ﺧاطر بافت اﻗتﺼادی و تنوع کاربریهای مﺨتلﻒ اﻗتﺼادی نسﺒت به سایر مﺤلهها در منطقه یک از رونﻖ
اﻗتﺼادی مطلوبی برﺧوردار است ،همچنین با توجه به آنالیز دادهها در پرسشنامه یکی از مهمترین نقطه ضعﻒ در
مﺤله در ﺧﺼوص پایداری عدم آموزش صﺤیح و ناآﮔاهی مسئولین و افراد مﺤله در ترویج تعداد کسب و کارهای
سﺒز است که با توجه به موﻗعیت تاریﺨی و زیستمﺤیطی که مﺤله تجریش دارد میتواند بسیار ﺣائز اهمیت باشد.
در تﺤلیل پایداری در بﺨش مدیریتی و نهادی از نظر ﻗوت با توجه به آنالیزهای دادهها از پرسشنامه و مﺼاﺣﺒه
می توان بیان کرد که مﺤله تجریش به دلیل پایداری اجتماعی و پیوند ﮔروههای مردمی مشارکت در انتﺨابات مﺤلی
و مشارکت در ﮔروههای مردمی از شاﺧص امتیاز مناسﺒی برﺧوردار است دلیل باال بودن این شاﺧص تعامل مکانی
افراد مﺤله و همدلی در جهت هدف مشترک است الﺒته این مشارکت مردمی و انسجام مردمی بعد از ﻗطﻊ درﺧت
ﻗدیمی که ﺣول آن جمﻊ می شوند و سمﺒل هویتی بود که افراد مﺤله آن را متعلﻖ به ﺧود میدانستند و در آن مکان با
یکدیگر به تﺒادل افکار می پرداﺧتند و این مکان ﮔفتمانی با یک تﺼمیم و برنامهریزی اشتﺒاه از بین رفت .وجود تکیه
مذهﺒی و امامزاده مﺤلی برای تﺒادل افکار و مشارکت های مدنی شده است ،از این رو مردم مﺤله کنترل و نظارت
مﺤلی مناسﺒتری نسﺒت به سایر مﺤلهها دارند .همچنین تﺤلیل علت ضعﻒ پایداری اجتماعی در مﺤله تجریش
متﺄسفانه در کشور به دلیل ضعﻒ مدیریت در سازمان ها و ارﮔانهای مﺨتلﻒ ،نﺒود مدیریت واﺣد و یکپارچه
شهری ،مدیریت اطالعات و نﺒود اطالعات به روز و عدم دسترسی به اطالعات و شفافیت بسیار ضعیﻒ است از این
دو آمار و اطالعات درستی وجود ندارد و این عامل اﺛر مستقیم بر روی تﺤقﻖ پذیری طرح ها و پروژه ها دارد؛ زیرا
نداشتن مدیریت یکپارچه شهری و اطالعات کامل و شفاف اجازه عملیاتی شدن مناسب پروژه ها و طرح ها را
نمی دهد ،الﺒته نﺒود بودجه کافی و درآمد پایدار مدیریت شهری و مشکالت اﻗتﺼادی در این معضل بسیار اهمیت
دارد و چه بسا به ﺧا طر نﺒود اطالعات دریت بسیاری از این طرح ها و پروژه ها ﻗابلیت اجرا را ندارد و یا به صالح
برای اجرایی شدن نیست منتها با تﺼمیمﮔیری غلط و منفعت طلﺒانه اجرا میشود و هزینه سنگین به ساﺧتار اﻗتﺼادی
و اجتماعی مﺤله تﺤمیل مینماید.
در تﺤلیل پایداری ابعاد مﺤیطی و کالﺒدی مﺤله تجریش از نظر ﻗوت با در نظر ﮔرفتن آنالیز دادههای استﺨراج شده
از پرسشنامه و مﺼاﺣﺒه های میدانی و اطالعات کتابﺨانه ای مﺤله تجریش دارای ﻗدمت تاریﺨی طوالنی است و یکی
از ﻗدیمی ترین مﺤالت شهر تهران است لذا با این آلترناتیو اﺛر ﮔذار دارای کاربریهای مﺨتلﻒ نیز است که از جمله
آن به بازار ،مجتمﻊ های تجاری ،اماکن مذهﺒی ،اماکن تفریﺤی ،اماکن درمانی و بهداشتی ،اماکن فرهنگی و اجتماعی،
اماکن اداری و ﺧدماتی است و دسترسی به ﺧدمات اساسی در مﺤله تجریش و اﺧتالط کاریری ها بسیاری وجود
دارد و از این ﺣیث ساکنین مﺤله در آسایش مطلوبی به سر می برند وجود کاربریهای مﺨتلﻒ در مطلوبیت زندﮔی
ساکنین مﺤله اﺛرﮔذار بوده است.
در تﺤلیل پایداری ابعاد مﺤیطی و کالﺒدی مﺤله تجریش از نظر ضعﻒ ،به دلیل عدم آموزش صﺤیح در مﺼرف و
کنترل منابﻊ انرژی بسیار پایین است .این مشکل به ﺧاطر نداشتن برنامهریزی درست و عدم تناسب در
اولویتبندی های نیازهای شهری در مدیریت شهری است .همچنین به دلیل تراکم زیاد ساﺧتمانی جمعیت در ﺣال
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زندﮔی در مﺤله تجریش با توجه به استانداردهای زیست مﺤیطی از سرانه فضای سﺒز کمی برﺧوردار است و با
وجود اینکه منطقه از طﺒیعت بکر و کوهستانی و ﻗدیمی است .ولی به ﺧاطر عدم آﮔاهی و آموزش توجه به
جاذبههای زیﺒاشناﺧتی ضعیﻒ است.

نمودار  :5میانگین ابعاد پایداری مجله تجریش
)Source: (Research findings

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
هرچند مﺒﺤث پایداری به سالهای ﻗﺒل از دهه  4311بر میﮔردد ،لیکن معموالً تﺤت عناوین مﺨتلﻒ ،زمانی با
عناوین منفی(مانند اﺛر مالتوس در اواﺧر ﻗرن نوزدهم یا کتاب مﺤدودیتهای رشد) و زمانی با یک تﺼویر مثﺒت از
آن یاد میشود .به طور واﻗعی توجه جهانی از زمان کمیسیون براتلند که آغازﮔر بﺤث بر روی توسعه پایدار بود ،بر
روی مﺒﺤث پایداری معطوف شد .در تعریفی که این کمیسیون از توسعه پایدار مﺒنی بر نیازهای نسل کنونی بدون به
مﺨاطره افتادن ﻗدرت نسلهای آینده برای تﺄمین نیازهای ﺧودشان ،بهدست میدهد ،پایداری به معنی ﮔذران زندﮔی
و امرارمعاش از «درآمد» و جلوﮔیری از زوال سرمایه(اعم از سرمایه اﻗتﺼادی ،اکولوژیکی و اجتماعی) است .مفهوم
پایداری یا توسعه پایدار متفاوت از سنجش مﺼطلح و مرسوم از رفاه اﻗتﺼادی است .تمایز اساسی این ایده «اداره
معیشت و زندﮔی از درآمد و نه از سرمایه» یا به عﺒارتی پایدار ماندن سرمایه است .نمیتوان تمام درﺧتان جنگل را
برید ،چوب آنها را برای تﺄمین هزینه ساﺧت کارﺧانههای کاغذسازی فروﺧت و تﺼور کرد که تغییری در وضعیت
سرمایه بهوجود نیامده است ،زیرا کارﺧانههای کاغذسازی به جنگل نیاز دارند .فقدان یک تعریﻒ دﻗیﻖ از واژه
توسعه پایدار دارای مزایا و معایب ﺧاص ﺧود است .امکان دستیابی به یک توافﻖ کلی ،رفﻊ دوﮔانگی بین رشد
اﻗتﺼادی و ﺣفظ مﺤیطزیست و داﺧل کردن ارزشهایی نظیر آزادی ،عدالت و تساوی در این بﺤث ،از جمله
سودمندیهای نداشتن تعریﻒ مشﺨص است .در کنار این سودمندیها ،مشکل وجود برداشتهای متفاوت از یک
فرایند (توسعه) یا یک ﺣالت (پایداری) به دلیل وجود مسیرهای مﺨتلفی که اساساً توابعی از ﮔزینههای سیاسی در
سطوح متفاوت هستند ،مطرح میشود .مضاف بر اینکه تعاریﻒ متفاوت از پایداری به دلیل اهداف مﺨتلفی است که
برای آنها تعیین شدهاست؛ بنابراین هر یک از تعاریﻒ موجود ،واجد مفاهیم کاربردی پرسشهای متفاوت ﺧود
هستند .در برﺧی از منابﻊ واژه پایدار بودن به «ﺣفظ کردن ،ادامه دادن ﺣیات و موجودیت ،متوﻗﻒ نشدن و ﻗطﻊ امید
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نکردن و امتداد یافتن» معنا شدهاست .اﮔر پایداری فقط در چارچوب این معانی به کار برده شود ،برای جامعه انسانی
کاربردی نﺨواهد داشت .جامعه انسانی را نمیتوان در وضعیت یکسانی ﺛابت نگه داشت ،هر چند که میبایست این
ﮔونه باشد .جامعه انسانی یک نظام سازﮔار پیچیدهای است که درون نظام سازﮔار پیچیدهٔ دیگری -یعنی مﺤیط
طﺒیعی -جای ﮔرفتهاست که برای ﺣمایت و پشتیﺒانی بدان وابسته است .این نظامها در تعامل دوجانﺒه با یکدیگر
بوده و در یک مسیر تکامل هماهنگی ﻗرار دارند و هر یک شامل هزاران نظام فرعیاند که در تعاملی دوجانﺒه و
هماهنگ باهم رشد میکنند؛ بنابراین تغییر و تکامل مداومی در جریان است .عالوه بر آن درصورتی که نظامها
بﺨواهند ماندﮔار (ﻗدرت مقابله و مواجهه با مﺤیط متغیر) و پایدار بمانند ،میبایست این توانایی را برای تغییر و
تکامل ﺣفظ کنند .با این نگرش هدف پایداری به ﮔونهای دﻗیﻖتر ،به هدفی از توسعه پایدار معنی و تفسیر میشود.
با این وجود عﺒارت توسعه پایدار ،ﺧود نوعی پارادوکس است چرا که دو اصل ناسازﮔار ،یعنی «پایداری
زیستمﺤیطی» و «توسعه اﻗتﺼادی» را به یکدیگر پیوند میدهد .در واﻗﻊ کنش میان این دو اصل به دو نوع تفسیر و
برداشت از توسعه پایدار منتهی میشود :بوم مﺤوری که به اکولوژی جهانی اولویت میدهد و انسانمﺤوری که توجه
به رفاه و بهزیستی انسان را مقدم میشمرد .دیدﮔاه بوم مﺤور به شناﺧت مﺤدودیتها در زمینه جمعیت و رشد
اﻗتﺼادی بهمنظور پایدار کردن و افزایش توان بومسازﮔانهای طﺒیعی منتج میشود .فنهای مربوط به «ظرفیت
زیستمﺤیطی» نقطه آغازی به این دیدﮔاه است و نظام برنامهریزی که ظاهراً بر اساس پاسداشت مﺤیطزیست عمل
میکند ،به موضوعات زیستبوم اولویت میدهد .از طرف دیگر ،ﻗابلﻗﺒولترین تعریﻒ توسعه پایدار از نظر
بینالمللی برداشت مردم مﺤوری از آن است :توسعهای که نیازهای نسل ﺣاضر را بدون به مﺨاطره انداﺧتن توانایی
نسلهای آینده برای تﺄمین نیازهای ﺧودشان برآورده سازد .درهرصورت اﮔر مفهوم اصلی پایداری عﺒارت از پایدار
کردن کیفیت زندﮔی مردم باشد ،اهداف اجتماعی و اﻗتﺼادی با سهولت بیشتری ﻗابلشناسایی ﺧواهد بود .اهداف
اجتماعی شامل دستیابی به برابری و ﺣفظ تنوع فرهنگی ،ارتقای نقش ﺧانواده ،افزایش ﺣس شهروندی ،دستیابی به
کیفیت مناسب زندﮔی است .اهداف اﻗتﺼادی مشتمل بر اهداف ﻗﺒلی و هر نوع تغییری در فعالیتهای اﻗتﺼادی
ﺧواهد بود که موجب ارتقا و بهکرد کیفیت زندﮔی بشود .این موارد شامل ایجاد اﻗتﺼاد مﺤلی پایداری است که
زندﮔی مردم را بهتر میکند و شرایط کاری را بهﺒود میبﺨشد .به همین ترتیب اهداف زیستمﺤیطی نیازمند ارتقای
ظرفیت بهمنظور بهﺒودبﺨشی به کیفیت زندﮔی اجتماعات انسانی هستند .کاهش آلودﮔی ،زندﮔی سالم را ارتقا میدهد
و ﺣفظ مﺤیط طﺒیعی برای همه لذتبﺨش است و به شدت بر کیفیت زندﮔی میافزاید .این بدان معنی است که
ﺣتی اﮔر ﺣفاظت از مﺤیط مفهوم اصلی نﺒاشد ،هدف زیستمﺤیطی نقش مهمی را در پایدار کردن مﺤیطزیست و
ارتقای کیفیت زندﮔی ایفا میکند .با چنین رویکردی توسعه پایدار چنین تعریﻒ میشود :فرایندی از تغییر که ضمن
ﺣفاظت از منابﻊ طﺒیعی و انسانی مورد نیاز نسلهای بعدی ،کیفیت زندﮔی مردم را بهﺒود میبﺨشد .در واﻗﻊ بهﺒود
بﺨشیدن به کیفیت زندﮔی و پایداری مسئلهای است که دولت و نهادهای وابسته به آن بیشترین نقش را ایفا میکنند
و در واﻗﻊ پایداری به ﺧﺼوص در کشورهای سوسیالیستی وابستگی زیادی به دولت و نهادها دارد .هر چند نیاز به
پایداری ،اصل پذیرفته شدهای است لیکن در مورد الزامات آن توافقی وجود ندارد .این بدان علت است که پایداری
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هدفی سیاسی همچون مردمساالری است .با این همه عموماً تعدادی از اصول ﻗابل ﻗﺒول وجود دارد از جمله :اصل
عدالت درون نسلی ،اصل عدالت اجتماعی ،اصل مسئولیتپذیری ،اصل ﺣقیقت عام ،اصل مکمل بودن.
در تعریﻒ پایداری شهری باید ﮔفت شهر پایدار شهری است که به نﺤوی برنامهریزی شده باشد که جامعه شهری
ساکن در آن ﻗادر باشد بدون تهدید نیازهای نسلهای آتی ،نیازهای جامعه شهری کنونی را برطرف نماید .بدین
ترتیب سازمان فضایی شهر به عنوان فضایی مطرح میشود که بایستی برای جامعه شهری امکان تﺤقﻖ شهر پایدار را
فراهم آورد .پارادایم پایداری و توسعه پایدار به ویژه در دهه اﺧیر به مﺤور اصلی مﺒاﺣث در بسیاری از رشتههای
علمی تﺒدیل شدهاست .بهرغم اتفاق نظری که بر روی عناصر اصلی این موضوع وجود دارد لیکن تﺤلیل وضعیت
پایداری از چالشهای اساسی بﺤث مﺤسوب میشود .با بروز ضایعات زیستمﺤیطی و کاهش سطح عمومی زندﮔی
مردم به ویژه در جوامﻊ شهری طی یکی دو دهه ﮔذشته ،رویکرد پایداری شهری بهعنوان موضوع روز دهه آﺧر ﻗرن
بیستم از سوی سازمان ملل متﺤد مطرح شد و بهعنوان دستور کار ﻗرن بیست و یکم در سطوح بینالمللی ،ملی،
منطقهای و مﺤلی تعیین ﮔردید .به عﺒارت دیگر با توسعه شهرها و مطرح شدن توسعه پایدار و توجه به اصل
پایداری در برنامههای توسعه بهعنوان هدفی کلی مورد تﺄکید ﻗرار ﮔرفت که نیل به آن برابری درون نسلی و برابری
بین نسلی تﺒیین شدهاست؛ بنابراین هرﮔونه تمهیدات پایداری جهان در ﮔرو پایداری شهری است .با توجه به بُعد
چغرافیایی موضوع که عامالن انسانی در زمینههای فیزیکی ﺣرکت میکنند و ویژﮔیهای این زمینهها با ظرفیتهای
عامالن ،همزمان با تعامل عامالن با یکدیگر تعامل میکنند؛ بنابراین ناپایداری توسعه جوامﻊ بشری در ﺣوزه جغرافیا
در دو ﻗرن اﺧیر و پیامدهای زیان بار آن که تابعی از متغیرهای جمعیت ،سرانه و الگوی مﺼرف است ،رهیافت
توسعه پایدار را بهعنوان مهمترین موضوع دهه آﺧر ﻗرن بیستم ،مطرح میسازد .پایداری شهری نیز بهعنوان شاﺧهای
مهم در این مفهوم ،پدیدهای با ابعاد ﮔسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها عوامل اﻗتﺼادی ،اجتماعی،
جمعیتی را مورد توجه ﻗرار میدهد.
نتایج پژوهش نشان از این دارد که در ﺣال ﺣاضر ﮔردشگری در مﺤله تجریش وجود دارد ولی به دالیلی که عمده
آن عدم نگاه مدیریت شهری با رویکردی سﺒز باشد وجود ندارد .در شهر پایدار استفاده مجدد از زمین ،بنا و و سایر
عناصر با توجه به فضای باز تولید مطرح می شود .همچنین در شهر پایدار شﺒکه ﺣمل و نقل شهری از کیفیت
مطلوبی برﺧودرار است .ﺣمل و نقل فاﻗد آالیندﮔی بسیاری از هزینههای زیستمﺤیطی ،اجتماعی ،اﻗتﺼادی و
بهداشتی را کم مینماید .ویژﮔی های ﺣمل و نقل سﺒز در شهر پایدار ،مدیریت تقاضای سفر ،آﮔهی و مشارکت
مردمی ،بهﺒود و اصالح ساﺧتار شﺒکه ﺣمل و نقل ،نوآوری ابداع وسایل نقلیه که منطﺒﻖ با استانداردهای مﺤیط
زیست از جمله نرژهای تجدیدپذیر و هیﺒریدی و الکترونیکی باشند .تغییرات مهندسی و برنامهریزی مدیریتی در
ﺣمل و نقل پایدار شهری نگاه ویژهای به مﺤیط زیست دارد زیرا با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر میتوان
آلودﮔی های مﺤیطی و تغییرات اﻗلیمی را بهﺒود بﺨشید .با استفاده از این منابﻊ میتوان مﺤﺼوالت را بازتولید و
کمترین تآﺛیر مﺨرب را بر روی اکوسیستم شهر ایجاد نمود .همچنین ﺣمل و نقل پایدار شهری از بعد اجتماعی و
اﻗتﺼادی نیز بسیار ﺣایز اهمیت است زیرا از توزیﻊ عادالنه هزینه ها بین ﮔروههای مﺨتلﻒ جمعیتی و درآمدی
ﺧدمات مقرون به صرفه اﻗتﺼادی ﺧواهد بود و در این بین ذینفعان در زندﮔی شهری مدیریت شهری(شهرداریها)،
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ناظران شهری (شورای اسالمی شهر و ﻗانون ﮔذاران ،وزارت کشور و مجلس شورای اسالمی و مردم در مقام ذینفﻊ
و مطالﺒه ﮔر) از آن به بهترین نﺤو بهره برداری می نمایند .اجرای مﺤله پایدار در شهرها تیازمند همکاری دولتها و
سازمان ها و باالﺧص مدیریت شهری است در این میان مطالﺒه مردم و مشارکت مردمی مقدم تر از هر تﺼمیمی است
برنامه ریزان و طراﺣان شهری بایستی با در نظر ﮔرفتن مسایل اکولوژیک و مﺤیط زیستی نیازهای مردم مﺤله را
لﺤاظ کنند .اداره شهرها درﺣال ﺣاضر با پیادهسازی اندیشه مﺤلهﮔرایی پایدار میتواند نظم اجتماعی را در چارچوب
مناسﺒات اجتماعی و اﻗتﺼادی کنترل و هدایت نماید مشارکتهای مدنی در سطح مﺤله میتواند در پایداری و
کیفیت بهتر ساکنین مﺤله اﺛرﮔذار باشد زیرا هویت اجتماعی میتواند به باز تولید زندﮔی اجتماعی بیانجامد و نیرویی
ﻗوی در برابر ﮔرفتن ﺧدمات شهری ،ﺧدمات اجتماعی ،امکانات زیستمﺤیطی ،رفاه ،امنیت و سکونت و اشتغال در
مﺤلهایجاد سازد .یک مﺤله پایدار می تواند بازوی ﻗوی و کارآمدی برای مدیریت شهری مﺤسوب ﮔردد و این مهم
تنها با مشارکت مردمی تﺤقﻖ میپذیرد .بر این اساس ما در بسیاری از رویه ها با یک چالش نظری روبرو هستیم .اﮔر
اﻗدامات نتواند فرموله شود نمیتواند الگوی توسعه پایدار در مﺤلهایجاد کند و از همه مهمتر ظرفیتسازی در مﺤله
هدف است .به عﺒارتی یک مدل سازمانیافته برای ظرفیتهای توسعه مﺤله باید طراﺣی کرد تا در آن ذینفعان و
ذینفوذان و ذی مدﺧالن به تعامل برسند و این میان فرصت ها را مدیریت و تﺒدیل به یک جریا همگرا پایدار نمود.
ﺣمایت از جریانهای نهادسازی از وظیفه هایی است که مدیریت شهری با شناسایی فرصت ها باید بر عهده بگیردو
همچنین وظیفه تعامل با ذی نفعان و ارزیابی نیازهای ﺣاکم بر دارایی ها ،پیادهسازی و ماندﮔاری ،ارزیابی و پایش از
عمده مسئولیت های مدیران شهری است .آنچه که میتواند اصالت و هویت یک شهر را به نمایش بگذارد اصالت و
هویت بافت مﺤله است در واﻗﻊ اصالت همگونسازی شهری است که ساکنان با ﺣفاظت از آن به آن معنا میدهند.
یکی از مهم ترین علل مرتﺒط با مدیریت شهری نظارت کامل بر ﺣمل و نقل پایدار است که این ﺧود شاﺧصهایی را
می طلﺒد که عمده آن کاهش مﺼرف انرژی است .مدیران شهری برای ایجاد پایداری باید راهکاری مناسب برای
تشویﻖ مردم به استفاده از ﺣمل و نقل عمومی طراﺣی کنند .ترویج فرهنگ پیاده روی و استفاده از دوچرﺧه و با
مدیریت شهربه صورت هوشمند کاهش نیاز به سفر را برنامه ریزی نمایند .در واﻗﻊ مدیریت شهری در جهت پایداری
مﺤله باید به سمت مدیریت سﺒز ﮔام بردارد یعنی در ابتدا باید با ایجاد کارﮔاههای آموزشی به آﮔاهسازی و اطالع
رسانی و آموزش عمومی بپردازد و ﺣمایت ﺧود را از نهادسازی در سطح اجتماع مﺤلی تقویت نموده و از این
طریﻖ سرمایه های اجنماعی در هر مﺤله را فعال و توانمند سازد زیرا مﺤله تنها ﺣاصل ساﺧتمان ها و بناهای فیزیکی
آن نیست بلکه ﺣاصل روابط افراد و نهادهاست یعنی ﺣاصل مشارکت انسانهاست برای رسیدن به کیفیت،
مطلوبیت ،آرامش و آسایش زندﮔی که این شاﺧصها در هر مﺤلهای با توجه به اولویت ها و نیازهای ساکنین آن
تفاوت دارد .لذا شناﺧت ،تشریح ،راه ﺣل و اجرای طرح ها نیازمند امکان سنجی و نیاز سنجی مردم مﺤله بدون
مشارکت ساکنان مﺤله نتیجه نﺨواهد داد.
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